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Pusę metų jie, ypač gi V.Kamantas /pačioj kairėj/ ir A.Zaparackas /pačioj 
dešinėj/ intensyviai dirbo ruošdami Jaunimo Kongresą, tat dabar laukia jo 
vaisių.

Revoliucionuojontieji laikai

i Prancūzijos prezidentas
Mao Tse-tun,kuris dabar De Gaulle, kurio SSSR min. 

Šiaurinio Vietnamo diktato Pietinio Vietnamo min.pirm užsiėmęs valymu sau ne pirm Kosyginas nepalydėjo 
rius Ho Či-minh, kuris ne gen. Ky, kuris dabar ruošia palankių asmenų iš komu į bažnyčią Leningrade, ku- 
sutinka taikytis. Vietnamo rinkimus. nistų partijos. r toje jis vis dėlto atsilankė

Yra žinoma tiesa, kad 
žmonijos gyvenimas nuo
lat ir pastoviai kinta. Tik 
taitam tikrais atvejais jis 
kinta daugiau evoliucioniš- 
kai, pamažu, lėčiau, kitais 
momentais jis kinta šuo- 
liuodamas,pas įšokėdamas 
revoltucioniškai, tartum 
staigmenomis.

pasikeičia diplomatiniais 
atstovais.

RE VOLIUCIONIŠKUMA  S

ypač žymus paskutiniais 
keliais metais ir ypač da 
bar.

Štai konservatiškiausia 
žmonijos organizacija-Ka 
talikųbažnyčia gyvena tik 
rai revoliucinavimo laiko 
tarpį:visiškai taikosi suki 
tomis krikščioniškomis 
bažnyčiomis, savo viduje 
linksta į demokratėjimo 
kelius ir mažina individua 
lų autoritetą. Paskutiniais 
laikais Popiežius dalį sa 
vo turėtos galios perdavė 
vyskupams .Ir ta komisija, 
kuri sprendė gimdymų kon 
trolės klausimą, padarė 
taip pat revoliucinio pobū 
džio nutarimą-bent dalinai 
jauprtpažinokontrolės ga 
Ūmumą.

REVOLIUCINIS ŽINGSNIS 
yra ir Rumunijos atsipalai 
davimas nuo Maskvos ir 
nepasidavimas Kinijos ko 
munistų valiai, nors ir la 
bai rumunams įtaigojamai. 
Šis rumunų žingsnis yra 
pralaužimas komunistinio 
ž iedo.kuriuo Maskva buvo 
apjuosusi satelitines vals 
tybes ir laikė jas kietoje 
savo kontrolėje.

DE GAULLE "POKLO- 
NAS" MASKVAI
tiesa, jau ne pirmas, bet at 
rodo dabar yra daug dau
giau efektingas, nes ir Ru 
sijos žmonės de Gaulle as 
menyje Vakarams rodo sa 
vo"poklonus'Lsimpatijas , 
ko anksčiau jos nedrįsda 
vo daryti.

KOMUNISTINIAM 
LAGERY

taip pat nauji, revoliucinio 
pobūdžio reiškiniai. Štai 
Jugoslavija susitarė su Va 
tikanu dėl tikybos laisvės 
ir pasirašė diplomatinių 
santykių sutartį,kuri buvo 
nutraukta prieš 14 metų . 
Komunistinė Jugoslavijos 
valdžia sutiko duoti katali 
kų bažnyčiai laisvę, tiktai 
kunigai neturės teisės kiš
tis į politinius reikalus. 
Vatikanas su Jugoslavija

REVOLIUCIJA VYKSTA 
IR AZIJOJE
Nors ir evoliucionišku 

būdu, bet vis dėlto Indone 
zijos diktatorius Sukamo 
galų gale nuverstas. Indo 
nezi ja pasuko Vakarų kryp 
timi: atnaujina santykius 
su Amerika ir grįžta į 
Jungtines Tautas. Be to, 
kaimyniškai susitaria su 
Malazija.kai prieš tai bu 
vo karo stovyje.

Net ir

baigta.
LENKIJOS KOMUNISTŲ 

PARTIJOS VADAS
Gomulka taip pat gyvena 
nelengvus laikus. Lenki
jos tūkstantmetinės krik- 
to sukaktuvės komunistam 
labai nemalonios. Lenkai 
-fanatiškai katalikiški.Jie 
net katalikų tikybą pasisa
vina ir vadina "Polska wia- 
ra"-lenkų tikyba. Tat kar
dinolui Vyšynskiui pasidarė 
įmanu kovoti su komunistą 
tais. Dabar, užbaigiant iš 
kilmes, Vyšynskis sušilau 
kė demonstratyvinės para
mos. Minios žmonių susi
rinko prie jo rezidencijos, 
kur giedojo giesmes ir Len 
kijos himną, o po to minia 
žygių pasuko prie komunis 
tų partijos būstinės pareik 
šti protestų. Gomulkai te
ko griebtis policijos apsau 
gos, ir tiktai policija, pa
naudojus i smurto priemones 
išsklaidė minią. Taigi, ir 
Lenkijoje prasideda revo
liuciniai žygiai. Komparti
jos autoritetas, palaikomas 
policijos, jau rodo netikru
mą, pradeda svyruoti...
• JAV sekretorius D.Rusk 
išskrido į Canberrą, Austrą 
lijos sostinę, kur vyksta A- 
zijos pietryčių apsaugos vai

KAS NAUJA KANADOJE

IRAKAS RYŽOSI Į REVO 
LIUCINĮ ŽYGĮ, 
ir nutarė susitaikyti su 
kurdais .kurie gaus auto
nomiją. Visas Irakas bus 
pertvarkytas,perdalytas ir 
revoliucija, kuri tęsiasi 
kurdų srityse jau keliasde 
šimt metų, tikimasi, bus1

KVEBEKO PREMJERAS 
GRIEŽTINA POLITIKĄ?

Kvebeko premjeras Da 
niel Johnson ryšium su šv. 
Jono Krikštytojo švente, 
kuri Kvebeke,ypač giMont 
realyje, švenčiama labai 
iškilmingai, pasisakė, kad 
Kvebeko provincija sieks 
savarankiškumo, anot jo: 
"arba lygybė, arba nepri
klausomybė". Jei nepri
klausomybė, tai aišku, bet 
"lygybė'turbūt reikia taip 
suprasti,kad Kvebekas tu ] 
rėš būti viena Kanados da ( 
lis ir visa kita Kanada an , 
tra dalis,kuri turi būti ly 
gi Kvebekui. Anksčiau 
premjeras taip nekalbėjo, 
nes laikėsi vieningos Ka
nados principo.

Be ko kita D. Johnsonas 
pasisakė už naują Kanados 
konstituciją. Šis jo pasisa 
kymas susilauks daugelio 
paramos, nes Kanadai re i 
kia turėti savo konstituci
ją, o ne kitos valstybės 
jai padiktuotą. Kanadai 
tikrai jau laikas susikur
ti savo konstituciją.

Be to, D. Johnsonas,kai 
bedamas apie naują Kana
dos konstituciją, kalba ir 
apie didesnę Kvebeko au- 

stybių konferencija-SEATO. tonomiją. Visa tai gali
• De Gaulle Leningrade la
nkėsi katalikų bažnyčioje ir 
ffirmigaže-muziejuje. Iš Le 
ningrado išskrido į Kijevą.
• Italijos min.pirm.Aldo 
Moro vyksta į Bonną tartis 
su kancleriu Erhardu. Pir
mininką lydi užs. reik.min. 
Fanfani.
• JAV liepos 18 d. paleis 
Gemini 1O su dviem kos
monautais.
• JAV į Mėnulį paleido 
naują erdvėlaivį.

būti suprantama, tiktai 
nereiktų nueiti į kraštuti 
numus.
KANADA SU SSSR PASI
RAŠĖ NAUJĄ PREKYBOS
SUTARTĮ

Tą pačią dieną,kai Pran 
cūzijos prezidentas de Gau 
lie nuvyko į Maskvą,ten bu 
vo paskelbta nauja SSSR 
prekybos sutartis su Ka- 
nada.Derybas vedė Kana
dos prekybos ministeris 
Winters .Ši prekybos sutar

Kvebeko min. pirm. Dani
el Johnson, pradėjęs savo 
veiklą nuo politikos.

tis atkreipė visos žmoni
jos dėmesį ligšiol negirdė 
tais skaičiais:Kanada Ru 
sijai pardavė kviečių ir 
kvietinių miltų 336 milijo 
nūs bušelių už 800 milijo 
nūs dolerių. Tai yra di
džiausias visame pasauly 
užpirkimas.

Tokio didelio užpirkimo 
kiekis Kanados ūkiškąjį gy 
venimą turės paveikti-ir 
žemės ūkio gamybos, ir 
transporto,ir malūnų veik 
los,ir darbo atveju. Užpir 
kimas vykdomas per tre
jus metus.
• Kanados javų eksportas 
didėja.Vien gegužės mėn. 
Kanada eksportavo:į SSSR 
24 mil.bušelių, į Kiniją 9 
mil.b., į Angliją 4 mil.b., 
į Japoniją 3 mil.b., viso 
apie 423 mil. bušelių.
• Air Canada vėl užpirko 
9 sprausminius keleivi
nius lėktuvus, kokių dabar 
turės jau 14.

JAV KONGRESE PAMI
NĖTAS SOVIETINIS GE
NOCIDAS

Ryšium su 25 metų su
kaktimi,kai užgrobtų Pa- 
baltijos valstybių žmonės 
buvo žudomi bei išveža
mi į Sovietų Rusijos kon
centracijos stovyklas, įvy 
ko minėjimas JAV Kongre 
se.Birželio 15 dieną prieš 
posėdžiams prasidedant 
JAV Senate iš Chicagos at 
vykęs kun. Adolfas Stašys 
buvo Amerikos vice-prezi 
dento/Senato pirmininko/ 
Hubert H.Humphrey ir Se 
natokapeliono dr.Frede
rick Brown Harris atlydė 
tas į Senato posėdžių salę. 
Turiningais žodžiais kun . 
Stašys savo maldoje tarp 
kitko meldė Dievo teisin
gumo rusų pavergtiesiem 
Pabaltijos valstybių žmo 
nėms, grąžinti laisvę Lie 
tuvai, Latvijai ir Estijai. 
Ta proga kalbėjo Senate 
ir Atstovų Rūmuose visa 
eilė senatorių ir kongres 
manų, paminėdami liūdną 
mas inių nekaltų žmonių iš 
vežimų sukaktį ir Pabalti 
jo tautų teisę atgauti lais 
vei.

Birželio 16 dieną Atsto 
vų Rūmuose prieš prasi
dedant posėdž aims maldą 
skaitė latvių liuteronų pas 
torius Aleksander Vein- 
berg pastebėjęs, kad Pa
baltijo valstybės tapo auko 
mis neturinčios ribų So
vietų Rusijos imperialis
tinės agresijos. Jis paste 
bėjo, kad Sovietai kalba

TARPININKAVIMAS JAV 
-VIETKONGUI NESISEKA ?

Kanados eksdiplomatas 
C .Ronning jau antrą kartą 
buvo nuvykęs į Vietkongo 
sostinę Hanoi ir bandė tar 
pininkauti tarp JAV irViet 
kongo, kad kaip nors pri
vestų prie taikos derybų. 
Pirmos žinios yra tokios , 
jo bandymas nepasisekęs. 
Tačiau atrodo, kad klausi 
mas nestovi vietoje. Kai 
kas yra nauja.

Pasistūmėjimą pirmyn 
liudija du faktai: JA V pasiū 
liūs sekr.Rusk susitikti su 
Kinijos užs.reik.ministe 
riu,s iūlymas buvo s varsty 
tas visą savaitę, kai anks 
tyvesni siūlymai buvo at
mesti jaukitą dieną, kai ant 
ras,kad poRonningo sugrį
žimo iš Hanojaus į Ottavą , 
iš Vašingtono atskubėjo 
JAV rytų departamento di 
rektorius W.Bundy,kuris 
be pagrindo nevažinėja.
• Manitobos provincijos 
rinkimus trečią kartą iš 
eilės laimėjo koncervato 
riai ir trečią kartą iš eil 
ės pinisteriu pirmininku 
liko Duff Roblin,_______
apie laisvę, o kitus paver 
čia vergais.

Ta proga JAV Senato po 
sėdžių salėje išvežimų mi 
nėjimo pasiklausyti buvo 
atvykęs Lietuvos Atstovas 
Juozas Kajeckas ir Graži 
na Krivickienė.

Dvasiškių maldos ir kon 
gresmanų kalbos įrašytos 
į Kongresinius Rekordus .

G.G.K.

Komktnijos min. pirm. Cu En-lai brolaųiasi su Rumu- raliui iškilmingų pietų nekels, nes jis juos laiko ara 
nijos min. pirm. Maureriu, bet ar nuoširdžiai? bų priešais... INDONESIA'S SUHARTO

Generolas Suharto /kairėj/, kuris taiklu būdu aiškina 
Indonezijos valstybės reikalus, kuriuos supain’ojo Su
kamo, pasisavinęs "amžino prezidento" titul; r pasi
grobęs valdžią, kuri priklauso visai tautai. 18 Sukar - 
no ministerių, su io užs. r.min.Subandrio jau atiduoti 
teisman. Dabar laikinasis Indonezijos kongresas svars 
8to Sukamo darbus ir greičiausia ir Sukamo atsidurs 
teisme, nes gi jis didysis "košės virėjas".Dešinėje 
matome Sukamo su savo sėbru Subanario, kuriuos ne
lengva buvo nuversti. Dabar valdžia yra gen.Suharto 
rankose, nes kongresas jam perdavė.
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Kai 1941 metais Lietuvos 
nepriklausomybės atkūri
mo šventei, Vasario 16 die
nai buvo išleistas pirma
sis, rotatorium spausdin
tas, "Nepriklausomos Lie
tuvos" numeris, nei leidė
jai,nei Kanadoj gyveną lie
tuviai ir nesvajojo,kad laik
raštis išsilaikys. Nes tai 
buvo jau ne pirmasis ban
dymas .Buvo ir kitų bandy
mų, bet nesėkmingu.Buvo 
bandymas leisti visiems 
lietuviams bendrinį laik
raštį.Ir tas nepasisekė. At
sirado kairiųjų ekstremis
tų sparnas, kuris sugriovė 
bendrinio laikraščio leidi
mą ir pradėjo leisti savo 
laikraštį.Pačioje jau pra
džioje ir "Nepriklausomos 
Lietuvos" padėtis atsidūrė 
tragiškoje būsenoje kai vie
nas bandė leisti "Nepriklau 
somą Lietuvą", puldamas 
leidėją savininką.

Bet ne tam buvo sukurta 
Kanados Lietuvių Taryba 
kaip bendrinė visų Kana-* 
dos lietuvių organizacija, 
kad ji nusileistų pavie
niams ekstremistams. Vi
sų pirma prieš akis stovė
jo organizacijos tikslas-bū- 
ti vieningiems,kad bendro
mis jėgomis galima būtų 
priešintis tėvynės Lietu
vos okupacijai ir čia pat, 
Kanadoje, stiprintų demo
kratiją. Tam tikslui ir bu
vo pasirinktas šūkis"Už 
Lietuvos išlaisvinimą'. Už 
ištikimybę Kanadai'. "Šie 
du principai jungė lietu
vius, skatino jų pasiryži
mus ir stiprino viltis lai
mėti. Ir "Nepriklausome 
Lietuva" atlaikė pirmas ne
sėkmes.

Iš Toronto perkelta į 
Montreal]," Nepriklausoma 
Lietuva" rado daug jai pasi
aukojančių tautiečių .Ir ma
tome visą eilę redaktorių: 
Mariją Aukštaitę, Mariją 
Arlauskaitę,Joną Ylą, Leo
ną Girinį-Norvaišą, Praną 
Rudinską, kurie tęsė spau
dos darbą,perimtą iš toron- 
tlečtų Viktoro Dagilio ir 
Prano Frenzelio.

Matome,kaip "Nepriklau
soma Lietuva", talkinama 
Leknickų,Kuprių,Škudų, Ma
tulių, Valintų ir daugybės 
kitų, kurių neįmanu čia vi
sų išvardinti, -ne tiktai iš
silaiko,bet palaipsniui pra
deda augti,didėti, tobulėti; 
iš rotatorinio laikraštėlio 
L.Girlnioiniciatyva prade
dama spausdinti spaustuvė-

Jeaneau Prudent dlt: (^6)'P
"Apprenez d'un 'N. ./"j
instructeur de la Croix-
Rouge. Soyez bon nageur 
et prudent." Į /JįĮ

je. Po to ji pradeda didėti 
formatu, puslapių skaičiu
mi. Dabar ji jau ne tiktai 
didelioformato,bet ir gau
siai iliustruojama.

Visa tai yra įmanoma, 
nes "Nepriklausoma Lietu
va" džiaugtasi turėdama 
nuoširdžių prenumerato
rių,pasiaukojančių bendra
darbių ir šėrininkų, kurie 
ją visokeriopai palaiko. 
Šiuos faktus reikia ypač 
pabrėžti,nes "Nepriklauso
ma Lietuva", neturėdama 
užnugario, kaip kiti kad 
turi ir tarnaudama pir - 
miesiems, jos paskelb
tiems tikslams,rūpinasi vi
sų lietuvių reikalais, gerb
dama visų įsitikinimus, 
siekdama rūpintis visų rei
kalais.

Remdamasi savo skaity- 
tojais-prenumeratoriais , 
"Nepriklausoma Lietuva" 
formaliai leidžiama Kana
dos Lietuvių Centro Tary
bos ir Spaudos Bendrovės 
"Nepriklausoma Lietuva',' 
yra dėkinga visiems skai
tytojams - prenumerato
riams,šėrin inkams, kurie 
aukoja savo lėšas,dėkinga 
pasiaukojantiems bendra
darbiams,kurie nuolat laik
raštį remia raštais, foto
grafijom is .Ir todėl šis "Ne 
priklausomos Lietuvos'hu- 
meris yra jau tūkstan
tinis'.

Kanados lietuvių sąlygo
mis, tūkstantinis numeris 
reiškia nemažą mūsų spau
dos šventę .Gal, nepapras
tu sutapimu, tuom reikš
mingesnę,kad ji sutampa 
su Pirmojo Pasaulio Lietu
vių Jaunimo Kongreso, Jau
nimo Peticijos Jungtinėms 
Tautoms ir Trečiosios Lie
tuvių Dainų Šventės dato
mis .Nes tai yra nepapras 
tai reikšmingos datos, ne 
paprastai reikšmingi įvy
kiai. Įvykiai, istorinės lie
tuvių išeivijos gyvenimp 
reikšmės, kuriais "Nepri 
k1 ausoma Lietuva" nuošir
džiai džiaugias i,nes ne be 
"Nepriklausomos Lietu
vos" tam tikro poveikio vi
sa tai vyksta, sklandžiame 
bendradarbiavime su Pa
saulio Lietuvių Bendruome 
ne,kuriai "Nepriklausoma 
Lietuva" yra tikra ir nuo
širdi talkininkė.Nes ir Pa 
šaulio Lietuvių Bendruo
menė,kaip ir "Nepriklauso 
ma Lietuva'Jyra visų lietu
vių tarnyboje.

J.Kardelts .

Walter Safety says, 
“Learn water safety 

L-Į- from a Red Cross-
* trained instructor.
VTP Swimming is fun, when
•«* it's safely done."

Didelis laimėjimų vajus savai spaudai
S.L.A. 80 METŲ

Šiemet susivienijimo 
Lietuvių Amerikoj jubilie 
jiniai metai.Tenka didžiai 
džiaugtis ir nulenkti gal
vas prieš garbingus veikė 
jus, kaip dr.Joną Šliūpą, 
kurs prieš 80 metų.turė 
damas labai kilnius tiks 
lūs, įsteigė SLA.Džiugu, 
kad kitoms, ilgus dešimt 
mečius veikusioms lietu
vių organizacijoj ^likvi
duojant is, StLa stiprėja. 
Paskutiniųjų lietuvių emi 
grantų bangoms išlipant 
į šį Atlanto krantą, teko 
stebėtis, su kokia energi 
jaSLA Pildomosios Tary 
bos pirmininkas a. a. Kali 
nauskas vadovavo SLA or 
ganizacijai,okai jo širdis 
nustojo plakus t,S LA reika 
lai centre net klek nesu
šlubavo, nes dabartinis 
pirmininkas P.Dargis bu 
vo visiškai gerai pasiruo 
šęs šioms pareigoms ir 
jau eilė metų į SLA rei

kalus įdeda daug sveikatos 
savo laisvą laiką, ir pinigų, 
nes iš SLA iždo paima ma 
žiau, negu faktiškai išlei
džia bevažinėdamas ir 
dirbdamas SLA reikalais.

Taip pat kilni asmenybė 
SLA PT Alena Dėvenlenė, 
kuri pakviesta aukštes
niems Lietuvos vadavimo 
pareigoms,atsisakė iš SLA 
PT ir išvykoEuropon. Ten 
ka didžiai pagerbti ir nu
lenkti galvas prieš a.a. 
Kazį Gugį ir Norą Gugie- 
nę.kurie tiktai nuoširdžiai 
tvarkėSLA iždą.Dabar No 
raGugienė atsisakė toliau 
kandidatuoti į PT, kad ga 
lėtų perduoti savo parei
gas ir SLA reikalai tvar
kingai būtų tęsiami toliau. 
Gaila,kad ligų suspausta, 
Nora Gugienė turėjo pasi 
duoti daktarų nurodymams 
ir atsigulti ligoninėn.

Besirūpinant SLA,kaip 
ir aplamai Lietuvos vada 
vimo ir lietuvybės išlalky 
mo reikalais, nereikėtų bt 
joti diskutuoti ir negero
ves. Pavyzdžiui, paėmus 
SLA 301 kuopos, kuriai aš 
priklausau,paskutiniųjų tri 
jų metų pajamų-išlaidų me

tinius tikrinimo aktus, ma 
tome,kad 1963 m. kuopa iš 
siuntė centrui mokesčių 
$45O8.33,o iš centro gavo 
pomirtinių, ligoje pašalpų 
ir k. $1541.62.1964 m. iš- 
s tunte $49O4.8Qgavo $2683 
Per paskutiniuosius 3 me 
tus daugiau išsiuntė, negu 
gavo $7285.08. Kai šito
kie duomenys perskaitomi 
metiniuose kuopų narių su 
s trinkimuose, ir kyla dis 
kusijos.kurtas perteklius 
eina,nes nei centre kapita 
las taip smarkiai auga,nei 
yra skiriamos stambesnės 
sumos lietuvybės išlaiky 
mui ar Lietuvos vadavimo 
reikalams ?

Prieš 6 metus mes skai 
tėme PT iždo globėjų ra
porte, kad ar nebūtų gali
ma mažinti SLA centro iš 
laidas. Buvęs SLA PT se 
kretorius skelbdavo ne 
vien kiek išmokėta PT ir 
komisijų nariams, bet ir 
pavardes kam .Dabar to ne 
bėra.1961 m .gegužės tnėn. 
išmokėta PT dienpinigių 
$1009.59., rugsėjo mėn. 
$3350.48. Algos PT na
riams labai siūbuoja.Vasa 
rio mėn. išmokėta $120, o 
rugsėjo mėn.$78O.Pridė 
jus prie algų dienpinigius , 
rugsėjo mėn. PT išeina 
$4130.48.

1963 m. išmokėta PT na 
riams algų $5520, kelton 
pinlgių $841O.43įreprezen 
tacljai $874.82. Pereitų 
metų trečiam ketvirčiui , 
liepos, rugpjūčio ir rugsė 
jo mėn. išmokėta PT algų 
$1980,dienpinigių $275(^41 
ir reprezentacijai$436 ir 
1965 m. spalio mėn.PT ir 
komisijoms išmokėtadien 
pinigių ir k. išlaidų $1712 . 
64 algų/įskaltant ir centro 
tarnautojus -darbininkus/ 
$4568.40. .lapkričio mėn. 
dienpinigių ir k.$555.4O., 
algų $2829.20.,gruodžio 
mėn.algų $3726. lO./Davi 
niaipaimti iš SLA organo 
Tėvynės/.

Kai dienpinigiai taip siū 
buoja galima suprasti, bet 
jeigu algos tokios nevieno 
dos,tai išeina,kad vis dar

ADRESAS:

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
tndependanr Lithuania

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

LAIMĖ JIM AI
3 ŽEMĖS SKLYPAI

Žemės sklypas N:. 220 ■ *000 s^ pėdų
• ’ ' ’ Nr. 229 - *000 • • • ’
” ” Nr. 230- *394 •• ••

Visi sklypai randasi Montrealio prlemlesty|o 
Francois de Sales, country of Laval. 
Sklypų vertė 1000.00 kiekvieno.

Laimėjimų paskirstymas įvyks 1967 m. NL Spaudos baliaus metu.
5 Tickets — Donation f 3.00.

išmokama daug už virš va 
landžius,ką jau prieš 6 me 
tus kasos globėjai pastebė 
jo ir patarė vengti. Nesu
prantama,kai SLA centras 
turėdamas kelių milijonų 
kapitalą, 1965 m.gruodžio 
mėn. išmokėjo %% $660.05.

Kas antri metai įvyksta 
SLA seimai. Šiemet toks 
įvyks nuo liepos U d.Cle 
velande. Nors sunku tiks 
liai apskaičiuoti seimo iš 
laidas, nes kai kas apmo
kama iš kitų pozicijų,bet 
SLA centrui jie kaštuoja 
aple$lOOOO.Žymiai stam 
besnę sumą išmoka kuopos 
savo delegatams ir š le dar 
iš savo kišenių. Suvažtavu 
siems delegatams neduoda 
ma teisė išs trinkti sau dar 
bo prezidiumą. Ir šiemet 
SLA organe Tėvynėje pa- 
skelbta,kad "Jubiliejiniam 
Seimui pirmininkaujaSLA 
prez identas.Sekretoriauja 
centro sekretorė" Reiškia 
jau iš anksto seimo darbai 
sudėti į rėmus,iš kurių jie 
negalės iškrypti,o pati PT 
jau yra išrinkta kovo mėn . 
ir seimas ją tik turės pa 
t virt int i .A r ve rta dėl tokių 
"seimų" kas antri metai 
išmesti tiek pinigo ir iš vi 
so delegatams į juos vykti ?

Kai visuotinuose SLA 
kuopų narių susi rinkimu© 
se pakritikuojamas SLA 
centras,tai tokių aprašy
mų "Naujienos", kurtos 
šiaip jau sakosi duodan
čios visiems laisvai past 
sakyti, nededa, nes "neno 
rėjome Susivienijimui pa 
kenkti".Gyvenant Ameri
koje ir žinant dolerio galią 
matyti ir kita priežastis .

1961 m.Tėvynės 21 ir 22 
nr.nr.duodant 1960 m.sei 
mo išlaidas parašyta, kad 
dr. Pijui Grigaičiui išmo 
kėta $450 ir 42 et.

Stepas Paulauskas.

BOKIME SVEIKI
EUSTACHITAI

Nosiaryklę su ausimi jungiantis kanalas vadinamas Eus
tachijaus vamzdžiu. Jis reguliuoja atmosferos slėgimą vi
durinėje ausyje (klausos aparato dalis, esanti už ausies 
būgnelio: joje yra klausos kauliukai). Eustachijaus vamz
džio uždegimai vadinami eustachitais. Kaip ir visi už
degimai, jie būna ūmūs ir lėtiniai. Lėtiniai eusfachitai iš
sivysto iš ūminių, netaisyklingai pastaruosius gydant ar 
nesant palankių sąlygų gijimui. Eustachitus dažniausiai su
kelia gretimų organų — ausies arba nosiaryklės — užde
gimai. Uždegiminius procesus nosiaryklėje dažniausiai 
palaiko adenoidai, nosies polipai, nosies pertvaros iš
krypimas — priežastys, apsunkinančios' laisvą kvėpavimą 
pro nosj ir sukeliančios pastovias slogas.

Susirgus eustachitu, klausa pablogėja, ligonio ausis ta
rytum užgula, jaučiamas nedidelis skausmas ausyje, nes 
uždegiminis procesas pereina ir j ausį, sustiprintai girdi
mas savo paties balsas. Mat, dėl uždegimo išburkus Eusta
chijaus vamzdžiui, oras negali laisvai praeiti į vidurinę 
ausj. Esant nevienodam atmosferos slėgimui abiejose būg
nelio pusėse, būgnelis įstumiamas j vidų. Tai pablogina 
būgnelio ir klausos kauliukų veiklą. Vėliau, esant tokiai 
padėčiai, gali atsirasti sąaugos tarp būgnelio ir klausos 
kauliukų arba vien tarp kauliukų, ir klausos susilpnėjimas 
gali likti pastovus. Ūminiam uždegimui perėjus j lėtinj, 
skausmas pranyksta, tačiau pasilikęs gleivinės paburkimas 
trukdo orui praeiti j vidurinę ausj. Tais atvejais, kai oras 
pro vamzdį prasiveržia j ausj, pavyzdžiui, stengiantis iš
pūsti orą pro nosj, ją užspaudus pirštais, jaučiama tarytum 
atšoktų koks klapanas. Tada klausa pagerėja. Pas sveikus 
žmones Eustachijaus vamzdis yra uždaras ir atsiveria tik 
ryjant, žiovaujant.

Gydant eustachitus, pirmiausia stengiamasi šalinti juos 
sukeliančias priežastis: šalinamos kvėpavimą apsunkinan
čios kliūtys, gydomi veido daubų uždegimai. Jei tai ne
padeda, daromi prapūtimai pro nosj, kateterizacija, ski
riami vaistai, sutraukiantys gleivinę, gerinantieji rezorb
ciją.

Siekiant išvengti ausies komplikacijų, asmenims, ser
gantiems Eustachijaus vamzdžių susirgimais, nerekomen
duotinas darbas, susijęs su ryškiu atmosferos slėgimo svy
ravimu: povandeniniai darbai, plaukymas po vandeniu, 
skraidymas aukštumose.

Eustachitu profilaktika — stengtis rūpestingai gydyti 
slogas. Slogos metu nereikia smarkiai šnypšti nosį, kad 
jos turinys nepatektų j Eustachijaus vamzdžius.

Buvusiam Revizijos Komisijos nariui
INŽINIERIUI BERNARDUI BUNTINUI 

mirus, jo
ŽMONAI GERTRŪDAI, SŪNUI ARVIDUI
SESERIAI, BROLIAMS IR VISIEMS GI

MINĖMS
reiškiame nuoširdžiausią užuojautą.

LIETUVIU KREDITO KOOPERATYVAS
"PARAMA”

NOBODY WAVED GOODBYE

Kanados filmu industrija, 
iki šiol pagaminusi tūkstančius 
apžvalginio pobūdžio trumpų 
filmukų, su pirmuoju norma
laus ilgio filmu “Drylanders” 
nesulaukė didesnio pasiseki
mo. “Nobody Waved Goodbye” 
— tai pirmas Kanados filmas, 
atkreipęs platesni dėmėsi 
Montrealio, Londono ir Niu
jorko filmų festivaliuose. Ap
žvalginiu filmu režisorius Don 
Owen ir šiame filme visiškai 
neatmeta savo dokumentinio 
stiliaus, kas ypač pasireiškia 
fotografavimo metoduose ir 
neprofesionalų artistų vaidy
boje. Besigilinant i šių dienų 
jaunimo problemas, režisorius 
jveda žiūrovą i Toronto vidu
tiniškai pasiturinčios šeimos 
gyvenimą. Tėvai bando aštuo
niolikmečiui sūnui pramatyti 
ateiti, bet šis, pradėjęs apsi
leisti moksle, bodisi patogiu 
gyvenimu. Daug laiko praleis
damas jaunimo kavinėse, ne
bepajėgia tinkamai pasiruošti 
egzaminams. Dėl neteisėto vai
ravimo Įkliūva i policijos ran
kas, vėliau palieka namus ir 
bando gyventi savarankiškai. 
Darbovietėje pradėjęs apgau
dinėti centais, vėliau nesu
svyruoja pagriebti ir didesnę 
sumą bei pabėgti su svetimu 
automobiliu. Mokyklos drau
gė, nors irgi ryžtasi su juo pa
bėgti iš savo namu, pilnai ne
sutinka su visomis jo suktybė
mis ir paskutiniu momentu at
simeta. Jaunuoliu rolėse Peter 
Kastner ir Julie Biggs parodo 
nemažų sugebėjimu, ypač kad

FILMO MENAS 
dali dialogų teko patiems su
kurti filmavimo metu, tuo pri- 
duodant daugiau realumo ir 
nuoširdumo pačiam filmui. Šis 
filmas turėtu sudominti tiek 
tėvus, tiek bręstanti jaunimą, 
o taip pat suteikti nemaža me
džiagos nuoširdžioms diskusi
joms.

THE GUIDE

Dvieju valandų filme pui
kiose spalvose pagaunančiai 
pavaizduojami Indijos gamto
vaizdžiai, šventyklos, miestai, 
Įvairūs vietiniai papročiai ir 
šokiai. Deja, vien išorinis pui
kus apipavidalinimas nepajė
gia iškelti šio filmo i meno 
aukštumas. Amerikietis reži
sorius Tad Danielewski ir ra
šytoja Pearl S. Buck paruošė 
šio filmo tekstą, pasinaudoda
mi vieno iš žymesnių Indijos 
rašytojų R. K. Narayan roma
nu. Nors filmas statytas Indi
joje su vietiniais artistais, 
teksto paruošėjai pačią ivykių 
eiga gerokai suamerikonino ir 
sulėkštino. Paskęstant scena
rijų tiesiog apžvalginiame per
davime, drama epizodiškai lyg 
ir sudalinama i tris svarbes
nes dalis. Jaunas turistų vado
vas susitinka turtingą archeo
logą su jauna žmona, kuri dėl 
jo palieka savo vyrą. Vadovo 
dėka žmona turi progos iškilti 
su savo meniniais šokikės ga
bumais, bet jaunuolis persime
ta i girtuoklystę ir pasileldi-

mą. Išleistas iš kalėjimo klai
džioja apylinkėse, žmonių lai
komas šventu asketu ir, neno
rėdamas jų apvilti, savanoriš

kai miršta herojumi. Nors pa
grindines roles atlieka vieni 
iš gabiausiu Indijos artistu 
Dev Anand ir Waheeda Reh
man, režisorius neparodo ap
čiuopiamu pastangų išlyginti 
jų vaidybai bei išryškinti pa
čius charakterius.
ANDY

Palikęs televizijos sritj, Ri
chard C. Sarafian su šiuo fil
mu debiutuoja kaip filmu ga
mintojas ir režisorius, pats pa
ruošęs ir originalų filmo teks
tą. Su giliu poetiškumu ir 
jautrumu režisorius nagrinėja 
iki šiol filmuose nepaliestą 
sriti — laikyseną ir pergyve
nimus suaugusio žmogaus, 
kurs nuo pat vaikystės dienų 
pasiliko psichiškai neišsivys
tęs. Tėvai — graikai imigran
tai sunkiai tepajėgia išlaikyti 
savo nenormalų sūnų. Jam pa
siekus 40 m. amžiaus, nu
sprendžia atiduoti ji i specia
lius namus. Prieš galutini at
sisveikinimą, motina duoda 
sūnui kiek pinigų, kad jis ga
lėtų pasidžiaugti savo paskuti
ne diena ir naktimi laisvėje. 
Tos paskutinės paros klajonės 
ir sudaro didesnę filmo dali. 
Norman Alden nenormalaus 
Andy vaidmenyje gauna tikrai 
sunkų uždavinį. Beveik visai 
bežodėje rolėje puikiai ben
drauja su aplinka vien gestais 
ir veido išraiškomis.

Laičiai Liet*.

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

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

NORMALUS DIRBANČIŲJŲ SOCIALINIS 
APRŪPINIMAS.

Kreipkitės asmeniškai Employment office 

4970 Notre Dame EasL Montreal, P. Q.
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Per Sibirą ir Karagandą

Penktas straipsnis.
J. Skučas į Sibirą buvo iš
tremtas ne vienas, bet vi
sa jo šeima-žmona ir 3 
dukterys.
- Mus ištrėmė kaip bandi
tų šeimą,-sako p.Skučas.

PASAKOJA JUOZAS SKUČAS 
perėjęs Rusijos kalėjimus ir koncentracijos 

stovyklas
NEGAVO APSIGYVENIMO 

SĄLYGŲ
ir turėjo grįžti Į Rusijos 
gilumą.Dabar nežinau,kur 
ji gyvena.
- Kur gi jūs sugrįžęs ap
sigyvenote?
- Pas pažįstamus.B et tai 
vargas, ne gyvenimas. - 
Ir p. Skučas pasakoja apie 
visą eilę kolūkiečių, kaip 
jie gyvena:kaip jie varomi 
į darbus po 15 kilometrų be 
kelių,per arimusjkaip iš
ieškomi mokesčiai, turi ar 
neturi kuo mokėti;kaip iš- 
išekomos duoklės javais, 
pienu, mėsa, kiaušiniais. 
Žąsų Lietuvos kolūkiečiai 
neturi teisės laikyti.O už 
karvę, nors reikia už ją a- 
tiduoti ir pieną ir mėsą ,

Rusai taip vadino lietuvius, bet reikia dar už metus 
kurie buvo įtarti padedą par- mokėti 5O rubHų mokesč_ 
tizanams. Visus išskirstė 
po įvairius lagerius. Vie - 
na duktė buvo Komi "res
publikoje", o žmona kaž - 
kur Tolimuose rytuose,už 
Baikalo, prie Amūro ar 
kurioje ten pasvietėje.
- Ar tamstai nepasisekė 
su ja kaip nors susisiek
ti?
- Kas gi kaliniui ten leis 
ieškoti žmonos .Nieko apie 
ją nežinojau iki sugrįžau į 
Lietuvą. Žmona sugrįžo 
po 5-rių metų po to, kai 
aš jau buvau sugrįžęs.
- O dukterys?
- Viena grįžimą išsikovojo 2^^’iįime’buvo ko- 
nes vyras buvo Vokietijos 
pilietis. Kita kažkokiais 
prisigerinimais. Trečia 
gi,buvo sugrįžusi Į Lie
tuva, bet

APIE PARTIZANUS.
- Tarp Telšių ir Plungės,- 
pasakoja J. Skučas-yra 
kalnelis .Tame kalnely par
tizanai buvo įsitaisę bun
kerį. Kažkas, matyt, įs
kundė.Bunkerį apsupo stri
bai ir įvyko kova. Partiza
nai sunaikino beveik visus 
stribus, bet galų gale ir pa
tys partizanai nusišovė. 
Tai buvo karininkas, tei
sėjas ir dar kažkas.

Įdomų atsitikimą p.Sku
čas pasakoja, 
KAIP KOMUNISTAI ROVĖ

KRYŽIŲ.
- Mikališkių dvare stribai 
nušovė 3 partizanus. Liku
sieji juos palaidojo naktį ir 
pastatė kryžių. Komunistai 
kryžių išrovė.Kitą naktį 
partizanai vėl pastatė kry
žių ir paliko įspėjimą:Ne - 
kliudykite, nes mirsite . 
Komunt štai nepaklausė ir 
vėl rovė kryžių. Sprogo 
mina ir buvo užmušti:Ci- 
bulskis, Švėgžda ir Akel
aitis.

J. Skučas pasakoja daug

PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO STOVYKLA
Dainava ♦ 15100 Austin Road * Manchester, Mich. 48158 U.S.A.

Mūsų jėgos, mūsų žinios 
Laisvai Lietuvai Tėvynei/

ių. Todėl daugelis kolūky
je ne išsilaiko ir bėga į mie
stus, bet ir ten badas.

Vadinamuose 
TARYBINIUOSE ŪKIUOSE 
darbininkai dirba taip,kaip 
fabrikuose. Jie negauna 
nė lopelio žemės. Jiems 
mokama po 1 rublį ir 20 
kapeikų už darbo dieną ir 
jie iš to turi pragyventi. 
- Viso Lietuvos žmonių 
vargo neapsakysi,-sako 
p. Skučas. - Nors komu
nistai ten privilegijuota 
klasė, bet ir jų yra tokių, 
kurie kenčia vargą. Pav.

Pasaulio lietuvių jaunimo I 
stovykla veikė birželio 25 
-birželio 30 dienomis. Vi | 
ršuje stovyklautojai bai- į 
giant dieną, giedant Lie- į 
tu va, Tėvyne mūsų. Apa
tinis va iždas-autobusas at 
veža 50 studentų iš Aust
ralijos, N. Zelandijos ir 
Pietų Amerikos, ir stovykfl 
la žymiai pagyvėjo. —>

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

Vl.Jasinskas.

■ I
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;: ■

gęs, gėdos nebeturi.
-O tu ką matai-nematyk’. 

Iš to tik nauda bus, -atker
ta Kačinauskas ir nusisu
kęs nueina. Kačin«us- 
kas patraukia į Šimonių gi
rios tenkmę. Paėjėjęs apie

ĮVYKIAI SU EIGULIU
Kazys Kačinauskas ir 

Vladas Mėlinis /Uogšilio 
km./-kaimynąi.Niekam ne 
teko girdėti, kad jie dėl ko 
nors piktus i, kad ko nors 
nepas tdalintų.

Vladas Mėlinls-eigulys ,
ir jis negali pakęsti, kad jo trejetą-ketvertą kilometrų, 
kaimynas vis įžūliau ir įžu jis nusimeta ir, imituoda- 

muntstasAlaburda. Jį par- Ūau vagia valstybinį mišką mas varną,krankteli. Iš už 
tizanai nušovė. Bet jo žmo-Sutlkęs šį vieną vakarą ne eglės pasirodo mažas Ma 
nai komunistai neduoda net savo sodybos, Mėlinis tuliausko siluetas, 
kambarėlio gyventi. nebeiškenčia... - Štai tokie svečiai tai

J. Skučas nasakoia ir -Liaukis tu vieną sykį vo lauk tam i'.-pažinę s savo ry.

š įninką šaukta partizanas . 
Po to pasirodo viešįs Gudo 
"Vytenio" būrio vadas Juo
zas Varanavičius, kilęs iš

Pelyšių kaimo. Tai nedide
lis apsiblausęs vyras.

-Atseit jau žiemai ruo
šiatės, - apgraibęs ranko-

mis maišą kikena Varana
vičius.

PotoKačinauskas ir Va
ranavičius, palikę Matu-

Prieš kiek laiko atostogaudami ir važiuodami didelį ratą aplink Kanadą ir Jungtines Valstybes, Montrealyje lankėsi visuomenės veikėjas iš Clevelando 
Jonas Daugėla, LVLS pirmininkas /kairėje stovi/ ir Prof. Mečys Mackevičius /antras iš kairės/ iš Čikagos. Atvaizduose juos matome bičiuliškame su
buvime nauiuose Ponų Paukštaičių namuose, LaSallėje su montrealtečiais-L. Girinis-Norvaiša, P. G. Alinauskas, P. Adomaitis, J. Petrulis, p. Girinie- 
nė, P. Martinėnas į p. Petrulienė, p-lė Kazlauskaitė, A. Mažeika, P. Kazlauskas, K. Leipus, M. Juodviršis, M.Sulmistras, K. Lukas, A.Paukš- 
taitlenė, P. Kazlauskienė ir P. Alinauskienė. Atvaizde nematyti šeimininko p. P. Paukštaičio ir kai kurių kitų subuvimo dalyvių.

liauską sargyboje, patrau
kia į stovyklą, kur išvirtę 
ant geltonais lapais padeng
tos žemės tįso kiti parttza- 
nal.Stovykloje -trys palapi
nės. Jų šonai padaryti iš 
eglišakių, tik viršus ap
dengtas žaliu brezentu. Vi
duryje stovyklos liepsnoja 
didžiulis laužas.

-Pasistenk dar keletą po
rų gauti,-sako Gudas.-A t- 
silyginsimekaip reikalas .

-Galėčiau pristatyti, bet 
kad tas Mėlynis vis skun-

KETVIRTA DALIS
36 atkarpa.

PIRMOS TOKIOS VESTUVES

VI

Jau gilus vidurnaktis, o Grigo vienkiemyje nesiliauja 
skambėjusios dainos ir muzika. Svečiai nebesutelpa tarp ke
turių sienų, šokėjams darosi ankšta viename daržinaitės gale. 
Pora už poros ritasi pro duris, lekia per kiemą ir, apsukusios 
ratą, skrieja atgal į daržinaitę tarsi peteliškės, traukiamos 
akinančios primusinės lempos šviesos, kuri srūva iš patalpos, 
išplėšdama iš nakties tamsos visą plotą iki trobos ir vyšny- 
nėlio. O ten toliau jau šviesu nuo pirkios lanųų. Žemė dreba 
nuo pašėlusio kojų trypimo, ūkčiojimų, muzikos trenksmo. 
Rodos, visi čia susirinko išlieti susikaupusį jėgų perteklių.

Tai vestuvės, tai vestuvės, 
tai bent suėjimas!

— traukia Petras Inteligentas, tampydamas akordeoną, 
kiek neša.

Vienas šleivas, kitas kreivas, 
sveiką juokas ima,

— pritaria Kašėtas, greta įsitaisęs su savo armonika.
■ I

Šiandien gersime, ūliosim, 
rytoj girti būsim,

— pagriebia Burba, be pasigailėjimo tratindamas būgną, 
ir pats atsako:

o poryt, išėję sėti, 
pavarsnėj nusnūsim. . .

Grietinvežys su Gabriu mielai pritartų, bet užimtos lūpos. 
Tad iš viso vieko pučia savo instrumentus ir kojomis muša 
į taktą, tokiu būdu nuliedami linksmybės perteklių.

O poros lekia ir lekia pro šalį. Lekia pamergės su pabro
liais, piršlys su svočia, jaunasis su jaunąja; jauni ir seni, 
prašyti ir neprašyti. Pasiutpolkė, fokstrotas, jaunųjų polka, 
suktinis... Šokis veja šokį, pora porą. Nors daržinaitėje vė
soka, bet muzikantai jau išsinėrė iš švarkų, iškalbingai dairosi 
į stalus, deja, nėra kada suvilginti perdžiūvusią gerklę. Už
sakymai pilasi, kaip iš gausybės rago. Į Burbos kepurę, pa
dėtą ant suolelio šalia, krinta rublinės, trirublinės, penkinės, 
o kitas ir visą dešimtinę išmeta. Gausus derlius. .. Negi pa
liksi nenuėmęs?

Arvydas užsako piršlio viliotinį. Šokdina jaunąją, pamer
ges, svočią, paskui visas moteris ir merginas iš eilės. Puošni 
piršlio kepurė, kaip gaidžio skiauterė, švysčioja šen ir ten. 
Štai jis pralėkė pro trobos langus su Goda, ties vyšnynėliu 
jo glėbyje jau kita, ties muzikantais suka trečią, o iš darži
naitės išneria, apsikabinęs ketvirtą. Taip skiria porą po poros, 
atimdamas iš vyrų šokėjas. Tie gi savo ruožtu vilioja kitas; 
bet kiti jau traukiasi iš šokančių rato į šalį, nesgi pritrūko 
kvapo — ne kiekvienas gali išlaikyti tokį pašėlusį tempą. 
Žiūrovų žiedas, supąs kiemą, darosi tirštesnis, siaurėja. Vis 
naujos šokėjų poros iškrinta iš rikiuotės, o piršlys kaip nie
kur nieko — rodos, ką tik būtų pradėjęs.

— Ar ne velnias?
— Nori paskutinę porą išskirti...
— Žiūrėk, nebegirdėti dūdos!
— Vidurius susuko seniui...
— Gražu žiūrėti, kaip šoka. Galingas vyrasl
— Tai turime pirmininką, kad jį kur kotsl — išreiškia 

savo susižavėjimą ir Grigas, stripuliuodamas tarp svečių.
Nutilo smuikas, neužilgo fleita. Tik akordeonas, armo

nika ir būgnas nepasiduoda. Besisuka dvi poros: piršlys su 
pirmąja pamerge ir jaunieji. Martynas, iškritęs iš šokio, 
šluostosi prakaitą, neįstengdamas užgniaužti kylančio pavy
do. Pagaliau Arvydas meta Godą, išskiria jaunuosius ir, 
apsukęs porą ratų su Birute, grąžina ją Tadui. Muzika nuty
la. Sugriaudžia plojimai, iš visų pusių girdėti pagyrimo šūks
niai. Tai piršlys! Visus nuvarė nuo kojų! Na, tokių vestuvių 
tikrai nėra buvę Liepgiriuose!

Strazdienė paleidžia Vingėlos alkūnę. Godus tykojančios 
lapės žvilgsnis sėlina paskui Arvydą.

— Prašom, sveteliai, už stalų. Užvalgyti, nuplauti pra
kaitą. Prašom. . .— kviečia Grigas. Liežuvis klumpa, kojos 
kreivai vagoja. Linksma, kad jį kur kots, kaip niekad! — 
Uždainuokim, Gaigalai. Tu doras žmogus, tik nesikeik, Kle
mai, ir bus viskas gerai. Mylėk žmones, ir tave žmonės my
lės. Neimk į galvą, nesirūpink. Tavo lūšną reikėjo seniai 
nugriauti, kad ją kur kots. Pastatysime naują, gyvenvietėje. 
Kolektyvas nieko nepaliks nelaimėje. Bet ir tu jam neatsuk 
nugaros, Klemuti. Neatsuk, neatsuk.

— Geram žmogui neatsuku. Duok snukį, po velnių!

Vyrai apsikabina, bučiuojasi. Paskui paeina už daržinai
tės kampo. Grįžta palengvėję, negarsiai traukdami Grigo 
dainą:

Apynėlis, pasigėręs, nuo vėjo siūbavo, 
apkabino liepužėlę, globstė ir bučiavo.

Arvydas stovi, atsišliejęs šulinio rentinio. Vienoje ranko 
je kepurė, kitoje nosinė. Sunkiai alsuoja, šluostosi suprakai
tavusį veidą, sprandą, pakaklę.

— įsilinksminai, seni?
— Ko liūdėti, Arvydai. Sūnus apsivedė! — Grigas susi

graudino.— Nepasisekė, neturiu savo dukters. Sugrįš Krūmi 
nis, Nastutė išeis pas tėvą. Ji man kaip tikra duktė buvo, 
sunku bus skirtis. Bet rėkdamas kaktos neištaisysi.

— Liks marti.
— Užtai gi ir džiaugiuosi, dėl to gal kiek ir padauginau, 

kad jį kur kots! Viena iš namų, kita į namus. Širdžiai bus 
lengviau pakelti. Einam į vidų, Arvydai.

— Ne, seni, nebeisiu. Pati norma.
— Nesispurgink, Arvydai, piršliui anksti namo. Duosim 

garo iki ryto. Einam į vidų, kad sakau,— Grigas sugriebė 
piršlį už peties, bet Arvydas švelniai atstūmė šeimininką.

— Gana, Antanai, užtenka. Prisišokom, prisigėrėm. Šiai 
dienai pakaks. Užtenka, užtenka, užtenka.

Grigas suprato, kad Toleikio neperkalbės. Nusiminęs nu
leidžia rankas.
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džia bolševikams...
-Jeiftk panorėsim, nie

kad nebeprasižios.
-Dievulėliau'. Kad jūs 

nors greičiau panorėtumė 
te,-sušunka ryšininkas.

Ž iemą.kada geras rogių 
kelias, miško medžiagą 
ypač gera gabenti .Vogti, ži
noma, blogiau-neišveš i ne
palikęs pėdsakų. Vieną die
ną eigulys Mėlynis vėl pa
stebi, kad su vogta miško 
medžiaga rogės suka į Ka- 
činausko sodybą.Sutikęs tą 
pačią dieną savo kaimyną, 
jis perspėja:

-Dar kartą pamatysiu 
pars i vežant nors šakelę , 
taip ir žinok-perduosiu mi
licijai...Nors ir kaimynas , 
bet ilgiau kęsti, nekęsiu.

-Tik pabandyk... -Kačt- 
nausko akys piktai subliz 
ga .-A r neatkąs i dantį t ik... 
Miškas ūžia miškas gau
džia.

-Miškas negali negaus- 
ti,negali bausmės išvengti 
ir vagis...
Kaimynai išsiskiria rim
tai supykę.

Mėlynių pirkioj ant stalo 
dreba lempos liepsnelėjnt 
sienos kabo kalendorius, 
ant jo didelėmis raidėmis 
skaičius- 25, kovo mėnuo, 
1948 metai.

-Pavasario mėnuo-suš- 
nibžda lūpos.
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KULTORWE^KROlVIKA
NAUJI LEIDINIAI

"Bendruomenėje ir stovyk
loje"- Jauniems žmonėms 
techniškųjų patarimų leidi 
nelis, kurį paruošė A.Sau 
laičio vadovaujamas redak 
cinis būrelis. Pasaulio Li 
etuvių Jaunimo Kongreso 
Komitetas. Tai yra pata
rimai ir nurodymai bend-

"Knygų Lentyna" 1966 met 
tų Nr. 1.
"Gimtoji Kalba"-B e nd r i 
nės kalbos laikraštis. 1966 
metų suasio-kovo mėnesių 
Nr. 1(31/. Šis numeris mi 
ni kalbininko Petro Joni
ko 60 metų amžiaus ir vei 
klos sukaktuves. Įdomus

ri ir stovykloje. V.Maciūno straipsnis apie
"Pasaulio Lietuvis" Nr.22. Lietuvos Himną, ir L.Da- 
1966 metų gegužės mėnesio mbriūno apie mūsų spau-
Turinyje- aktualijos.

Robotų era

dos kalbą.
"Birželio 3O-Liepos 3"- 
orientacinis lapelis su pa
grindinių vietų nurodymu 
Jaunimo stovyklos, operos,

Nuo šiol
Aušros nevadinklm aušra.
Tai saulės mygtuką paspaudė 
Robotų era.

kongreso , dainų dienos ir 
kt. Išelido Litas investing 
co. Inc. Chicago.

tradicijų. Korespondenci 
niu būdu jis buvo išrink
tas Lietuvių Žurnalistų są
jungos valdybon ir bandė 
pirmininko pareigose, tęs 
ti sąjungos veiklą. Deja, 
nesisekė.Šaukėsi jis pa- 
galbos/ir į šio nekrologo 
autorių /, bet nepasisekė 
nugalėti esamų sąlygų ir 
taip Lietuvių Žurnalistų 
sąjunga nustojo egzista
vusi, ir Kazys Obolėnas, 
deja, tenka laikyti pasku
tiniu jos pirmininku.

Lietuvos okupantas pa
darė taip, lad Lietuvos žur 
nalistai, sėkmingai kūrę sa 
varankišką spaudą, tapo iš 
blaškyti po visą žemės ru- 
tūlį, ir daugelio jų kaulai 
dūli Sibiro katorgose ir ne 
žinomose vietose.Ir Kazį 
Obolėną priglaudė laisvoji

^Trljos Z)VVYA/VA)\09

TOMO BŪGNAS

VEDA D R. GUMBAS
TRADICIJOS

kad apatiniam gyventojui 
malonu, kai Tomas daužo 
savo būgn^, — pasako Meri.

- Kodėl?
— Jis kr-į tik padovanojo 

Tomui peiliuku ir paklausė, 
ar jis kada nors žiurėjo, kas 
yra būgno viduje?

DAINAVIMO PAMOKOS 
IRGI BIZNIS

— Dainavimo pamokos, 
kurias ima mano duktė, pa
dėjo man praturtėti.

— Kokiu budu?

Aš negeriantis, bet kolektvvn tradicijų 
nelaužysiu. Savo gimimo dieną duosiu jums 
pinigų — eikit, Išgerkit.

Gerai. O
vieno po ruhlj

tu Išvakarėse susirink Iš klek- 
Ir nusipirk sau dovaną.

GERADARIS

Vakarais, 
net pas mus girdėti.

Džiaukis, kad pinigų u> muziką neprašau.

kalinvnčll, per garsiai grojate,

ROMANTIKA

Ir apie širdį
Nuo šiol kalbėkim be aplombo. 
Širdies nėra.
Tėra varinėjanti kraują pompa.

Vėjo nėra.
Tėra tik oro kinetika.
Meilės nėra.
Tėra tik plika genetika.

įsimylėjusieji,
Nuo šiol užmirškit rūpesčius!
Viską išspręs
Nukleininės rūgštys...

Nustojo žvilgėt
Ežerų ir upių vanduo, 
Išreikštas formule: 
H,O.

Neliko šarmotų žiemų, 
Žieduotų pavasarių.
Liko dangaus mechanika.
Inklinacija.

Ir kalbos nėra.
Tik informacija.

Viskas pilka ir plika 
lyg vadovėlyje.

AUSTRALIJOS LIETUVIAI
MENO FESTIVALY

Adelaidės Meno Dienų Festiva
lis yra jau plačiai žinomas ne 
tik Australijoje, bet ir visame pa
saulyje. f jį suvažiuoja žymūs 
menininkai, aktoriai, solistai iš 
įvairių kraštų tuo suteikdami jam 
didelės svarbos. Kadangi šiame 
festivalyje dalyvauja tik rinkti
niai menininkai, tai lietuvių daly
vavimas jame yra ypač reikšmin
gas ir vertas pasididžiavimo. .

Festivalis prasidėjo kovo 12 d. 
didžiule atidarymo eisena, kur da
lyvavo ir lietuviai. Malonu buvo 
matyti plevėsuojančią mūsų tris
palvę ir žygiuojančius lietuvius 
tautiniuose rūbuose.

Mūsų menininkai p. p. Į- Pocie
nė, S. Neliubšys, V. šerelis, Ž'ba- 
Mars-VVestenberg ir V. Kapočiū- 
nas aktyviai dalyvavo skaitlingose 
parodose, su savo kuriniais, iš. ku
rių ne vienas atkreipė lankančiųjų 
dėmesį.

Kovo 21 d. vakare lietuviai turė
jo progos pasirodyti su savo tau
tiniu menu. Susijaudinę stebėjo
me šokius atviroj Elder Park sce
noje.

Robotai 
Neskuba ir neslvėlina.

Robotai niekad nedaro klaidų. 
Jiems nei šilta, nei šalta, 
Nei kariu, nei saldu...

Elektroninės lempos blykstelės, 
Ir 'lūs išspręstos visos lygtys...

U&akvoje leidZIamarae 
espernnt® fcatbs Stirnele 
.Far U paco* UU1 liukai 
ISspnusdlntas Ant. Biallaua- 
ka apsakymas „Plentas*. 
Apsakymu l esperanto 
kalbu Išveli* A. VaiUlavi-

Kazys Obolėnas

Kazys Obolėnas mirė.Su 
jo mirtim netekome vieno 
rimto, sąžiningo laikrašti
ninko profesionalo ir nuo7 
širdaus žmogaus.

Kazys Obolėnas, iškreip
ta pavarde, kurią jis atita- Amerikos žemė. Jo neteki- 
isė, Obolevičius, buvo tik- mą nuoširdžiai apgailės - 
ras aukštaitis, gimęs Deg- taujame. jk.
utiškės kaime, Daugelis - jaunimo KONCERTAS 
kio valsčiuje, Švenčionių Kasmet ruošiamasis Op. 
apskrities, 1898 m.gegu-sou E.Kardelienės Muzi- 
žės mėn.22 dieną. kos studijos mokslo metų

Lietuvoje arba dirbo re- užbaigimo koncertas birže- 
dakcijose, arba pats leido -įįo 19 dieną, Aušros Vartų 
žurnalus, arba buvo.spau- salėjes turėjo bent 3O-ties 
dos tarnyboje. Trimitas , išėjimų programą, kurią 
Mūsų Rytojus, Mūsų Kraš- išpildė 23 stud{jos moki_ 
tas, Savaitė ir keliolikaki-n,-aįo 
tų laikraščių ir žurnalų- Suprantama, kad ilgiau 
tai jo darbo bei veiklos sr pasimokinę mokiniai pada 
itys. Ir žurnalistų organi
zacijoje jis buvo veiklus.

Kazys Obolėnas buvo y- 
patinga asmenybė: visus 
reikalus sprendė ir tvar
kė šypsodamasis. Šypse
na tartum niekad neišnjk- 
davo nuo jo veido.Šviesi 
žiūrėsena į gyvenimą ir 
jo darbą darė saikingą ir 
šviesų.

Ir Amerikon atsikėlęs, 
jis laikėsi atsivežtų Lie
tuvos Žurnalistų sąjungos

Agronomas Leščinskas 
miręs Lietuvoje. Buvo veikų 
lūs ir patriotingas asmuo.

GERIAUSIA PROFESIJA

— Mano tėvelis — polici
ninkas. Jis areštuoja plėši- 
<us ii vagis.

— O ar tavo mamytė ne
sibijo. kad tavo tėvelio to- 

^kia pavojinga profesija?
* — K<^ jūs? Ji galvoja, kad
tėvelio užsiėmimas yra pats 
geriausias pasaulyje.

ro didesnę pažangą, pirma
mečiai gi paprastai tiktai 
pradeda mokytis. Bet ir 
š iuo atveju nelygu mokinys 
mokiniui: viena -mokinių 
gabumai skirtingi,kas yra 
visiškai natūralu,bet svar 
baiausia,-kaip reguliariai 
mokinamasi, kaip dirbama. 
Jeigu daugiau dirbama,dir 
bamakasdien,kad ir po ne
daug, rezultatai esti geres
ni arba geri. Daugeliu at - 
vejų pažanga priklauso ir

nuo tėvų: jei tėvai prižiū
ri, visada pasekmės esti 
geresnės.

Reikia pasakyti,kad Įtė
viai muzikai gabūs. Jie 
palyginamai nesunkiai iš
moksta ir skambinti ir dai
nuoti, kas galima buvo ste
bėti ir šiame koncerte.

Šį koncertą pradėjo A .A- OT.ČIA TAI UŽMIRŠAU.. 
lišauskas M.K.Čiurlionio 
Preliudu,kurį mokytoja sky
rė mūsų genialaus muziko 
-dailininko M.K. Čiurlio
nio atminčiai. Po to ėjo 
mokinių pasirodymai, pra
dedant mažiausiu ir jau - 
niausiu. Tai buvo S indi Ja- 
nulionytė, paskambinusi A- 
arono Bubnelį ir padaina -
vusi liaudies dainą Dvi viš- tą sykį,kuopos vade,-atsa 
tytės baltos.Kristina Gu- 
daitė paskambino Aarono 
Etiudą ir padainavo Kur 
gegužėlė;Virginija Gudai- 
tė-Brahmso Valsą ir pa - 
dainavo Aš pasėjau kana
pėlę; Ramutė Naruševičiū- 
tė-Liftelio Sonatiną ir pa
dainavo Kai linelius ro - 
viau; Rūta Pocauskiaitė -

Kaip tu supranti romantiką!
— Ant drenuojančios lyties gulėti miega

majame maiše, tamsta mokytojau.
— Niekus paistai, aš apie Herojiškąją ro

mantiką?
Herojiškąją? . . Praplėšti maiše skylę' ir 

iškišti basą koją, tamsta mokytojau.

vaitę par neia namo žiedų ir 
apyrankių.

KOKIA LAIME

Baiqcsi mokslo metai.
— Tėveli, tėveli! Tu esi 

laimingas žmogus!
- Kodėl?
— Vadovėlių nereikės 

pirkti. Aš pasilikau antriems

TAIKUS SAMBŪVIS

Kuopos vadas pasišaukė 
eilinį.

- Ar tu vadinai viršilą 
melagiu?

-Taip, kuopos vade'.
-A r tu vadinai jį kvailiu?
-Taip, kuopos vade'.
-Artu vadinai jį bezdžio 

nės sūnumi, jaučio kūmu?
—Ot,čia tai užmiršau'. Ki

kė eilinis.

DAR NE PRISITAIKĖ.. .
Staiga praturtėję fabri

kantas su savo žmona apsi 
gyveno naujame 25 kamba 
rių name. Po pirmos gau
sios vakarienės, fabrikan
tas sako žmonai:

-Ar negeriau būtų išger 
ti kavą bibliotekoje?

-Pervėlu, -atsakė žmo-

Žmona pusryčių metu: 
Druskos užtenka?

Vyras, eidamas vulti:
Druskos buvo per daug.

KODĖL NE RYTOJ?
Jaunas,bet Išdidus r ašy 

toj as bando įtikinti savo 
buto šeimininką:

-Jūs dar klek palaukite . 
Už kelių metų mano drau 
gai, eidami pro šalį rodys 
į šį namą ir sakys,kad čia 
gyveno toks ir t aks garsus 
rašytojas.

-Jeiguaš šį vakarą ne
gaus iu savo pinigų už butą, 
tai Jūsų draugai tai gali sa 
kyti rytoj, -baigė šeiminiu 
kas.
KUKLUS PRAŠYMAS...

Vienas fanatiškas foto- 
mėgėjas su draugu nuvyko 
į Afriką. Jiems balandžio 
jant po krūmus, pasigirdo 
liūto baubimas .Foto mėgė 
jas mato, kaip liūtas veja 
jo draugą. Greit paruošęs 
aparatą, jis sušunka savo 
draugui:

-Nebėk taip smarkiai.
Nukelta 5 psl.

la,-biblioteką uždaro5 vai. Esi per toli nuo liūto. Aš 
negaliu judviejų užfiksuoti.

Op.sol, E.Kardelienės Muzikos studija pabaigusi 1965-1966 mokslo metus koncertu, įvykusiu birželio 19 dieną. Pirmoje eilėje , 
kairės/: V. Vaupšaitė, J. Gustainytė, Ji. Styraitė, D.Styraitė, mokytoja E.Kardelienė, S. Janulionytė, R. Pocauskaitė, L. Gudaitė,Linda 
Blauzdžiūnaitė; antroje eilėje stovi: S.Norvaiša, A. Ališauskas, V. Adomonytė, V.Murauskaitė, R. Naruševičiūtė, E. Lukaitytė, L. Vaup
šaitė, D. Janulionytė, R. Jaugelytė, D. Blauzdžiūnaitė, K. Gudaitė,V.Gudaitė, A. Jaugelis, P. Vaupša,. Petras Vaupša. Foto:Tony' s Studio.

Nekantrumas visiškai be ribų...

KAIMAS KRYŽKELĖJE Atkelta iš 4 psl.

— Tai nors ant kelio. Kaip čia dabar neatsisveikinęs, 
lyg susipykę.,. .

— Ne ne, Antanai. Rytoj visa diena priešais. Eidamas 
į kartuves, atsisveikinsiu. Leisk paskutinę naktį permiegoti 
su žmona,— pajuokavo Arvydas ir jau rimtai pridūrė: — Būk 
geras, suprask. Ir linksminantis reikia savo darbą dirbti.

— Suprantu, suprantu, kad tave kur kots,— nusileidžia 
sekretorius pirmininkui.— Pats, nesigiriant, retai per viršų 
perpilu. Bet šitokią dieną. . . Vestuvės, gegužės pirmoji. . . 
Mūsų šventės. ..

-— Mūsų,— pritaria Arvydas, užsidėdamas kepurę.— 
pasimatymo, Antanai. Iki, Klemai.

— Iki rytojaus, rupu. . .
Grigas staiga prisiminė, kad Verdenis neišvažiavęs, nori 

bėgti į daržinaitę šoferio, bet Arvydas sulaiko. Nereikia. 
Pėsčias pareis. Kad šventės, tegu visiems būna šventės.

Lauko keliukas rangosi į vieškelį kaip pilkšva tamsoje 
šliaužianti gyvatė. Kietas, mašinų padangų ir traktoriaus su
plūktas molis. Šalikelėje išmintos gyvulių ir žmonių pėdos. 
Sustingusios kaip gipse. Tai dar nuo to laiko, kai buvo šlapia. 
Dabar žmogus praeina, nepalikdamas ženklo. Štai ką tik 
nudūmė Strazdienė — jokio pėdsako. Uždususi beldžia į La
pino trobos langą.

Arvydas eina jos pėdomis. Gal būt, stato koją ton vieton, 
kurią prieš valandėlę lytėjo jos batelis. Jam linksma. Links
ma, kad žemė kvepia gaivia pavasario žaluma, kad toks aukš
tas tyras dangus, pilnas žvaigždžių, kad aplinkui tiek daug 
gerų žmonių, ir erdvė erdvė, visur begalinė erdvė. Ištiesk 
sparnus, kilk aukštyn, veržkis į svaiginančias tolumas. Jokių 
užtvarų, jokių ribų.

Vestuvių triukšmas ūžia ausyse. Laimingas apginusio 
Grigo veidas.

Apynėlis, pasigėręs, nuo vėjo siūbavo, 
apkabino liepužėlę, globstė ir bučiavo. . .

— niūniuoja Arvydas, pritardamas ausyse skambančiam 
Grigo balsui.

„Geras senis. . . Visi geri, visi. . .“
Daugiau bus.
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Reikia glaudesnio visuomenės ir 
universiteto bendradarbiavimo

V. D. Universitetas paminėjo 18 melų sukaktį

LIETUVOS VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVER-
SITETUI ŠIEMET SUKAKO 44 METAI EG
ZISTAVIMO BEI VEIKLOS. ČIA DUODA
MAS APRAŠYMAS SUKAKTUVIŲ MINĖ - 
IMO^ ĮVYKUSIO 1940 METAIS.IŠ DIEN
RAŠČIO "LIETUVOS ŽINIOS", KURĮ LIE
TUVOS OKUPANTAS UŽDARĖ, NES DE - 
MOKRATINĖS SPAUDOS NEPAKENČIA.

Vakar V. D. universiteto didžiojoje 
salėje įvyko viešus universiteto tary
bos posėdis 18 m. universiteto veiklos 
sukakčiai paminėti. Posėdyje dalyva
vo Kauno ir Vilniaus universitetu rėkt, 
prof. St. Šalkauskis ir prof. M. Biržiš
ka, prorektoriai prof. A. Purenąs, prof. 
Jodelė, prof. Šalčius, fakultetu deka
nai, vyr. ir jaun. mokslo personalo na
riai ir gausingas būrys studentų bei ju 
.organizacijų vėliavos.

Posėdis buvo pradėtas Tautos Him
nu.

Praėjusiais metais mirusio prof. Avi
žonio atminimas pagerbtas atsistojimu.

V. D. universiteto rektor. prof. 
St. Šalkauskis pasakė kalbą apie 
universiteto ir tautos santykius. Ypa
tingai jis pabrėžė artimesnio visuome
nės ir universiteto bendradarbiavimo 
reikalą ir pasisakė, kad Lietuvai rei
kia dvieju pilnų universitetų. Be to, 
rekt. prof. St. Šalkauskis, kalbėdamas 
apie Vilniaus universiteto rekt. prof. 
M. Biržišką, iškėlė jo nuopelnus kovo
je del Vilniaus, jo universiteto ir pan.

Vilnniaus universiteto rekt prof. 
M. Biržiška savo kalboje pareiškė, 
kad jis nė kiek neabejojęs, jog V. D. 
universitetas bus lietuviško Vilniaus 
nniversiteto užuomazga, lygiai kaip ne 
buvo abejota del Vilniaus atgavimo. 
Dabar tos viltys jau išsipildžiusios. 1 
Vilnių teko persikelti neramiu metu, 
sunkiose sąlygose. Norima, kad Vilniu
je kiek galima greičiau būtų įsitvirtin
ta ir pradėtas intensyvus darbas, sie
kiant bendrų lietuviams tikslų. Iš V. 
D. universiteto reikia imti kiek galima 
daugiau, kad naujame darbe Vilniuje iš 
karto pasijustume stiprūs. Rekt. prof. 
M. Biržiška taip pat pasisakė, jog Lie
tuvai reikia turėti du universitetus. Jis 
optimistiškai tuo reikalu nusiteikęs ir 
sako, kad netrukus šis klausimas turė
siąs būti teigiamai išspręsas.

V. D. universiteto prorekt. A. Pu
rė n a s pranešė apie universiteto veik

lą praėjusių mokslo metų būvyje. 
Mokslo personalo V. D. universitetas 
praėjusių metų gale turėjęs: 30 ordi
narinių ir 26 ektraordinarinių profeso
rių, 33 docentus, 20 privatdecentų, 121 
jaunesniojo mokslo personalo narį ir 
46 pagalbinio personalo narius.

Klausytoju 1939 m. V. D. U. pavasa
rio sernpke, bųvp; ,Teologijos-filosofi
jos fak. — 162, Humanitarinių m. — 
435, Teisių fak. — 744, Matematikos- 
gamtos — 299, Medicinos — 607 ir 
Technikos — 646. Iš viso 2.894 stu
dentai ir laisvi klausytojai. Jų tarpe 
949 moterys. Moterys daugiausa lan
ko humanitariniu m. fak., kur iš 435 
klausytojų net 386 yra moterys, ir Me- 
liicinos fak., kuriame taip pat yra dau
giau moterų nei vyrų.

V. D. universitete yra 71 studentų 
organizacija su 3.600 narių. įdomu, kad 
Studentų organizacijose yra daugiau 
narių, negu universitete studentų. Tai 
atsitinka del to, kad vienas ir tas pats 
asmuo priklauso kelioms organizaci
joms. Apytikriai apie 25% studentų 
nepriklauso jokioms akademinėms or
ganizacijoms.

V. D. universitetas 1938—39 m. me
tais išdavė diplomų: Teologijos-filoso
fijos fak. — 47, Humanitarinių m. 0— 
63, Teisių — 196, Matematikos-gamtos 
r— 33, Medicinos — 265 ir Technikos 
m- 55.

1938 m. V. D. universitetas turėjo 
967.593 Lt pajamų ir 10.183.308 Lt iš
laidų, o 1939 m. — 7.797.192 Lt išlaidų. 
Išlaidų pozicijos yra del to tiek dide
lės, kad vykdoma nemaža statybos 
darbų.

Teol.-filosofijos fak. praėjusiais m. 
metais įsteigtas vidujinis pedagoginis 
institiutas; Humanitarinių m. fak. — 
prancūzų kalbos ir literatūros institu
tas; technikos fak. įsteigtos naujo įstai 
gos: garvežių, vagonų ir automotrisų 
kabinetas, telefonų ir telegrafų labora
torija, vandentiekio ir kanalizacijos ka

binetas ir kt. Technikos fakultetas 
stengėsi, kad jam būtų leista įgyven
dinti suprojektuotą mokslo planų re
formą, pagal kurią fakultetas numatė 
ruošti inžinierius septynių specialybių. 
Deja, finansiniai sunkumai neleido tos 
reformos įgyvendinti. Tačiau fakulte
tas yra nusistatęs įvykdyti tos refor
mos dalį, būten: ruošti inžinierius ke
turių specialybių.

Teisių fak. paskutiniais mokslo me
tais turėjo daug rūpesčio del mokslo 
personalo, ypač vyresniojo, trūkumo. 
Jau 1938 m. pavaario semestro pabai
goje buvo paruoštas projektas padi
dinti mokslo personalą ir suintensy
vinti darbą, bet to ligi šiol nebuvo ga
lima padaryti del etatų trūkumo. Te
ko mokslo darbą tęsti su turimomis jė
gomis. Praėjusiais mokslo metais re
formuotas fakulteto ekonomikos sky
riaus pirmieji trys kursai, o šiais mok
slo metais reformuotas ir ketvirtasis 
kursas.

V. D. universiteto klinikų statyba 
užtruko ilgiau nei buv onumatyta del 
to nemaža kaltas kilęs noras, bet buvę 
ir kitų priežasčių. Del prasidėjusio ka
ro kai kurie klinikų įrengimai, kuriuos 
firmos turėjo pristatyti rugsėjo-spalių 
mėn., nebuvo atsiųsti gruodžio-sausio 
mėn. Kol nebuvo įrengta virtuvė, skal
bykla, dezinfekcija, nei viena klinika 
negalėjo persikelti i naujas patalpas, 
nors jau rudeni kai kurių klinikų pa
talpose visi darbai buvo užbaigti. To
dėl naujose patalpose dabar dirba tik 
patologinis-anatominis institutas, ku
riam šių ūkiškų įstaigų nereikia. Klini
kų statyba dar ir del to užtruko, kad 
tokia komplikuota statyba pas mus yra 
pirmutinė. Ši milžiniška statyba pri
vertė darbus, pagal atskiras jų rūšis, 
pavesti vykdyti daugiau kaip 20 ran
govų. Žinant mūsų rangovų menką pri
tyrimą, darbininkų labai ribotą išsila
vinimą, nesunku suprasti, kad atlikti 
tokio masto statybos darbus ir įvairias

komplikuotas instaliacijas per pustre
čių metų nėra lengva.

Šiuo metu statybos dairbai, išsky
rus kai kurias smulkmenas, yra už
baigti. Statybai ligi šiol išleista dau
giau kaip 10 milijonų litų. Visa staty
ba atsieis 11 mil. litų.

Klinikoms reikalingas inventorius, 
aparatūra ir instrumentai beveik jau 
visi užsakyti. Dalis lovų, stalų, spin
tų, čiužiniu jau pristatyta. Kiek sun
kiau gauti aparatūrą. Klinikoms inven
torius, aparatūra, instrumentai, indai, 
baltiniai ir kt. atsieis apie 1,5 mil. litų. 
Ligi šiol tiems reikalams išleista tik 
150.000 litų. Klinikose bus 890 lonų ir 
reikalingo pagalbinės įstaigos. Dabar 
komplektuojamas klinikų administraci
jos personalas, ruošiamas santvarkos 
ir atkaitomybės taisyklės, taksos ir ti
kimai, kad po 2—3 mėn. klinikos jau 
dirbs pilnu tempu.

V. D. universiteto fonduose yra lė
šų: M. Bortkevičiaus vardo fonde — 
58.000 Lt (šiais metais iš to fondo pir
ma karta paskirtos dvi stipendijos po 
100 Lt), dr. J. Basanavičiaus — 27.372 
Lt, garbės prof. P. Leobo — 1.883 Lt, 
konkursiniams darbams premijuoti 
prof. Leono, prof V. Čepinskio — 2.500 
Lt, prof. Radzvickio. prof. Mažylio ir 
„Germano“ fondais praėjusiais metais 
pasinaudojo 10 studentų. Be to, yra 
dar Stud. Atstovybės fondas (7.851 Lt). 
Iš to fondo neturtingiems studentams 
teikiamos pašalpos. Jau išduota 1.300 
litų.

Po prorekt. prof A. Pureno prane
šimo trumpas kalbas pasakė Vilniaus 
ir Kauno universitetų Stud, atstovybių 
atstovai

Minėjimas buvo baigtas studentų 
himnu. Tautos himną ir Gaudeamus iš
pildė V. D universiteto choras, veda
mas K. Kavecko. (t)
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STEINEM

CUSHING

PASIŽIŪRĖKITE VISOKIAUSIŲ MADŲ!

TIFFIN HOLZER & MACHADO

HACKETT

STEIN

EYE FANTASIAS

The delicacy of a miniaturist; 
the steadiness of a demolition expert.

PABLO & MODEL KNEE PAINTINGS

LIETUVA 5 PSL.

Ponams Gurčinams, išs{keliautiems į JAV, Kaliforniją, buvo suruoštos iškil
mingos išleistuvės, kuriose dalyvavo nėr 300 asmenų. Išleistuvių proga Po - 
nams Gurčinams buvo įteiktas atminčiai albumas, kurį paruošė mūsų foto
grafas Tony Laurinaitis. Albumas vaizduoja visą Montrealį, kuriame Ponai 
Gurčinai apie 20 metų dirbo- p. Gurčinas kaip elektrikas, o p. Gurčinienė 
kaip šeštadieninių mokyklų mokytoja ir kitokį visuomeninį darbą. Atvaizde 
matome kaip pp. Seleniai visų subuvimo dalyvių vardu įteikia albumą.

Foto:Tony's Studio.

Jaunimo koncertas
Atkelta 

Clementi Rondo ir dainą 
Višta vaikus išpėrė jo;Da- 
nutė Styra itė-Kuhlau Ron
do ir dainą Avinėlis naba- 
gėlis;Linda Gudaitė-Has- 
lingerio Sonatiną ir daina
vo Karvelėli, mėlynas; Ja
cintą Gustainytė Lichnerio 
Sonatiną ir dainavo Stakle
lės naujos; Šarūnas Nor- 
vaiša-MUlerio Sonatiną ir 
dainavo Per šilelį jojau; 
Elena Lukaitytė - Kuhlau 
Rondo ir dainavo Dukrele 
augino; Rima Styraitė - 
Schmitto Sonatiną ir dai
navo Vaikščiojo mergelė; 
Abi Styraitės keturiom ra 
nkom paskambino Steibel- 
to Turkišką rondo; Pranas

iš 4 psl.
Vaupša-Bacho Musettę ir 
lietuvių liaudies šokį Aguo
nėlės; Viviana Vaupšaitė- 
Kohlerio Sonatiną ir dai
navo Ožys ant tilto stovė- 
jo;Petras Vaupša-Kuhlau 
Rondo ir padainavo Einu 
per lauką;Linda Vaupšai- 
tė- Clementi Sonatiną ir 
Švedo šokį Šustą. Pirmą
ją koncerto dalį užbaigė 
gražiu Streabbogo maršu 
abi Vaupšaitės.

Antrąją koncerto dąlį po 
pertraukos pradėjo Viole
ta Adomonytė paskambinu 
si Bhrgmtillerio Baladę ir 
padainavusi Ei, ąžuole;Rū- 
ta Jaugelytė-paskambinusi 
Burgmlillerio April sho -

Lietuvių jaunimas Buenos Aires mieste eisenoje 
su pavergtomis tautomis.

wer;Algis Jaugelis-Smit- 
hoAnglišką šokįjabu Jau- 
geliai paskambino šokį Ku
bilas; Dajena Janulionytė 
-KuhlauSonatiną ir padai
navo Tai gražiai žydi;abi 
Janui ionytės keturiom ran
kom paskambino gražų A- 
merikos jūrininkų himną. 
Virginija Murauskaitė pa
skambino Mozarto V So
natos 1 dalį ir padainavo 
Tallat-Kelpšos Nepūsk,vė 
jeli; Linda ^Blauzdžiūnaitė 
paskambino Beethoveno 1 
dalį 11 Sonatos, o Dalia 
Blauzdžiūnaitė Haydno 19 
Sonatos 1 dalį ir abi Blauz- 
džiūnaitės duetu padaina
vo Saulutė tekėjo. Arūnas 
Ališauskas paskambino 
Mozarto 18-tos Sonatos 
1 dalį. Koncertą užbaigė 
Dalia ir Linda Blauzdžiū- 
naitės gražiu ir efekty - 
viu Chopino Polonaise mi
litary Nr. I.

Kaip matome,kiekvienas 
mokinys be skambinimo 
dar padainavo po lietuviš
ką dainą, kiekvienas pats 
sau akompanuodamas.Dai 
nos.kaip girdėjo klauso - 
vai, buvo naujos, negirdė

tos. Jos yra mokytojos pa
imtos iš brolių Juškų rin
kinių.Dainas mokiniams 
pritaiko pagal jų sugebė
jimus kiekvienam indivi
dualiai mokytoja, kuri tas 
dainas ir suharmonizuoja.

Kalbant apie mokinių pa
siruošimą, tenka turėti 
omenyje tą faktą, kad jau
nesnieji laužia techniškuo
sius sunkumus.Tiktai jau 
besimoką kelius metus ga
li siekti meniškosios in - 
terpretacijos.Taip D. Ja
nulionytė, V. Murauskaitė 
ir ypač abi Blauėdžiūnai- 
tės jau gerai pažengusios 
orientuojasi interpretaci
joj, nes jau ir techniką yra 
apvaldžiusios žymiu laips 
niu. Todėl joms jau įma
nomas meniškas priėjimas 
prie kūrinių išpildymo .Abi 
seserys Blauzdžiūnaitės be 
to yra geros dainininkės. 
Dalia ir Linda Blauzdžiū
naitės kasmet daro vis di
desnę pažangą.

Arūnas Ališauskas Mo - 
zartą gerai ir gražiai pa
grojo, tvirtai mokėdamas 
jau itin sudėtingą ir ilgoką 
dalvka.

Koncertas klausovų buvo 
domingai priimtas ir visi 
koncertantai šiltai sutikti 
ir palydėti, kai kurie net 
pakartotinai iššaukti.

Mokytojos metų darbą

gražiai įvertino mokinių
tėvai gražiu A.Ališaus - VIKTORIJOS IR IGNO
ko ir Ponios Gudienės žo- GURCINU IŠVYKIMAS
džiu, rožių bukietu ir do- Montrealio lietuviu koloni
vanomis. ja netenka pp. Gurčinų šei-

Koncerto dalyvis, mos, kuri išsikelia gyventi

Per Jonines Rambyno kalne.
Prieš karą Rambyno kalne su M. Jankum. Nuotraukoje M. Jan

kus su dukterimis ir svečiais: pulk. Saladžius su žmona, J. Vana
gaitis. p. Tonienė, pulk. Hormonas.

DIDELIO DĖMESIO <

EXPO 67 yra tikraigera proga pa
sikviesti gimines!is Europos j Mon 
trealj. Jau dabar mažu (mokėjimu 
užsitikrinkite vietas per mus.EXPO 
Pasai dar iki liepos 31 d. visam 
sezonui parduodami už $20.-(vė
liau - $35.-). 7 dienų Pasus iki 
liepos 31 d. gausite tik už $6.50

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

UniveMal C leans'll & OailoU
• Valau ir taisau vyriškus ir moteriškus drabužius.
• Siuvu naujus pagal užsakymus vyriškus paltus, 

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

(at Wellington St.) Tel. 769-2941

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

KOCH

Tel.: 288-6203
TRAVEL BUREAU

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

i JAV-bes, tai tokia dalia; 
ne vien lietuviams montreą- 
liečiams, bet ir Kanadai. Jau 
nuo senu laiku mums buvo 
žinoma, kad is Lietuvos vyk
davo per Angliją Kanadon su 
tikslu patekti i JAV-bes ir 
to laiko aplinkybės įgavo lyg 
tai tradicija, kurios laikosi 
dalis ir paskutiniosios po
karinės emigracijos lietuvių, 
nors ir turėdami geras sąly
gas gyventi Kanadoje nori 
patekti į JAV-bes. Ištiktųjų 
ivažiavimas Kanadon jiems 
buvo sunkesnis negu jie bu
tų tiesiai emigravę JAV-ben, 
ir net dalis susivedžiojo su
grįždami arba vizų atsisaky
dami.

Šiuo atveju, pp. Gurčinu 
seimą išvyksta ne anos “ tra 
dicijos“ ir tikslo vedama, 
nes jiems Kanada buvo kaip 
savas kraštas; čia šeimyni 
nį gyvenimą pradėjo, šeima 
užaugino, darbą gera turėjo, 
versdamasis elektros kon- 
traktorium talkinant žmonai 
biznio vedimo tvarkimasi. 
Tad ar pp. Gurčinai ne per- 
anksti pasidavė kylančiai 
kvebekietiškai panikai,nors 
tuo tarpu prancūzu kalbos 
nevartoja ?. ..

Baltica Investment Corp.
Autorizuotas kapitalas $ 120.000

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

Už indėlius mokame 8% dividend.’

1920 Frontenac St. Montreal, P. Q. /'. I .aiiriniiilis

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

IR KITI ĮVAIRŪS MEDŽIO DIRBINIAI.

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

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

SIUNTINIAI LIETUVON 
per 

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

Is čia pasiųsite siuntinius savo artimiesiem^ 

garantuotai skubiausiai Ir 

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

IMPORTUOJAME iŠ ANGLIJOS 

geriausias angliškos vilnones medžiagas vyriškiems ir 
moteriškiems kostiumams ir suknelėms.

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

PRIIMAME UŽSAKYMUS 

vyriškiems ir moteriškiems kostiumams ir paltams. 
Priimami užsakymai Mode to Measure vyrišku kostiumų iš 
geriausiu angliškų medžiagų. --- Kaina $ 50. ■ kelnės $ 12.-

SAV1NINKAS CH. KAUFMANAS 
Lietuvos pilietis. Buvęs audinių fabriko Litex Kaune 

vede'as. Laisvai kalba lietuviškai.

ME 7-6727
DE LUXE CLEANERS

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

GEORGE LAVINSKAS
ALLSTATE INSURANCE 

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

Montrealio lietuvių koloni 
ja nuoširdžiai apgailestau
ja netekdama taip uolių vi
suomenišku kolonijos gyven 
tojų, nes mažai parengimų 
bei lietuvišku darbu apsi
ėjo be pp. Gurdinu, o juo p, 
Gurčinienė buvo isitraukusi 
i šeštad. mokyklos darbą - 
kaip mokytoja. Pp. Gurčinų 
šeimai išvykstant Montrea 
lis netenka lietuviškai išau 
ginto jaunimo, nes sūnus 
Rimvydas 17 metu amžiaus 
yra baigęs ne tiktai High 
School, bet ir aukštesniuo
sius lituanistikos kursus, 
duktė Dalia sekė brolio pė 
domis.

NL-va ypatingai apgailės 
tauja išvykstančių, nes p. 
Ignas Gurčinas visa laika^ 
savo specialybe talkindavo 
leidyklai, ir linki kuo geriau 
šiai įsikurti naujame krašte 
ir kuo neabejoja, nes jau da 
bar pp. Gurčinai turi įsigiję 
nuosavus namus Santa Mo
nica Kalifornijoje. Pr.P.

LaSALLE AUTO SPECIALIST Keg’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 - LAMYJNC-
DO 6-6941 7682 Champlain Blvd. LaSalle
Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai- 
Insuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popieris.

Telefonas 768-6679

WINDSOR
DRY CLEANERS & DYERS CO. LTD. 

Valome visokius drabužius ir kitą Jūsų namų apyvoką.
Savininkai:

A. Keršys, P. Petrulis, P. Keršulis, A. Greibus.
1205 CHURCH Ave., Verdun, Montreal.
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BUS ĮDOMI GEGUŽINĖ NIAGAROS PUSIASALIS

TAUPYK IR SKOLINKIS
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAUSIAME

TORONTO LIETUVIU KREDITO KOOPERATYVE PARAMA 
KAPITALAS SIEKIA DU SU PUSE MILIJONO DOLERIU 

“° K A ** E: DUODAME:
44% ui depositus Morgičius iš 6'/&
54% numatyta ui Žirus Asm. paskolos iŠ 7%

Asmenines paskolas duodame iki $5,000.- ir morgičius 
valdžios nustatytą normą, 66 % įkainuoto turto.
Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nedau- 
gtaii $2,000.- Asmenines paskolos, mirties atveju,apdraus 
tos iki $5,000.- r
Paramos nariais gali būti kiekvienas lietuvis gyvenas 
Kanadoje. *
Kasos valandos: Kasdieni} nuo 10 vai. iki 3 vai. p.p., 
išskyrus sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį vakarais nuo 
4 vai.30 min. iki 8 vai.30 min. Šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vai 
p.p.(liepos irrugpiįteio men. šeštadieniais uždaryta).

Būstinė: Lietuvių Namai - 1729 Dundas St. West, 
Toronto 3, Ont. o Telefonas LE 2- 8723.

notaras 
ANTANAS L I U D i IU S,B,L. 
Bendradarbi* V.S. M a«tli,L.L.C

Namų, formų ar bot kurio vorele 
pirkimo ♦ pardavimo dokumontų 
sudarymas, mortglčlal, sutartys, 
lostamental Ir visi kiti teisiniai 
reikalai.

108 RONCESVALLES AVĖ. 
TORONTO.

Margio vaistinės II aukftas.

Tolt įstaigos L E 7. 1708:
Namų CR9- 6166.

A.E.McKEGUE, O.C. 
Barrister and Solicter
Advokatas ir Notaras

Telefonai: EM.4-1394

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

330 Bay Street.

Liepos IO d., sekmadie 
nį.lval.po pietų, Niagaros 
pusiasalio Ramovėnai orga 
nizuoja šeimyninę geguž inę 
medžių pavėsyj, p. p. Beliū 
nų sode.R.R.l Welland,Ont., 
įkurtą maloniai kviečiami 
dalyvauti vist iš artimes-r 
nių ir tolimesnių apylinkių 
lietuviai.

Programoje:loterija, ve 
dama p.p-Skeivelų, kurioje 
bus galima laimėti skanių 
p.p.Beliūnų ir p.p.Viskon 
tų gamybos sūrių, rūkytų 
dešrų irt.t., sportinis pre 
mijuotas šaudymas, veda
mas p . Vickosas. Vaišės 
šokiai ir žaidimai, trans
liuojant gražiausią,per gar 
siakalbius plokštelių mu
ziką.Pertraukos e bus galt 
ma kiekvienam iš dalyvių 
kalbėti per mikrofoną gra 
žiomis temomis, bei linkė

SAULT ST. MARIE
NAUJA DARBO SUTARTIS AR STREIKAS?

Derybos naujai darbo 
sutarčiai sudaryti tarpe di 
džiausios miestodarbovie 
tės/8OOO dirbančiųjų/"Al 
goma" plieno fabriko ir 
plieno darbininkų unijos 
vyksta jau antras mėnuo. 
Senoji darbo sutartis bai 
giasi liepos mėn.pabaigo 
je.

Kiek ir kokių pagerini
mų naujoji darbo sutartis 
unijos dėka nori,kaip ir vi 
suomet.dar nėra viešai pa 
sklebta, tačiau vietiniame 
dienraštyje "Sault Star" 
olieno darbo unijos prezi 
dentas John Ferris nese
niai pareiškė,kad šį kartą 
neleisią deryboms nusitęs 
ti ligi Kalėdų, kaip kad bu 
vo su paskutine darbo su 
tartimi.

Iš plieno darbininkų uni 
jos laikraščiuose pasiro
dančių straipsnių aiškiai 
atsispindi kai kurie unijos 
šiose derybose siekiami 
tikslai.

Pavyzdž iui,plieno darbi 
ninku unija/ta pati Kana
doje ir Jungt. Amerikos 
valstybėse^iškiai nurodo, 
kad kanadietis plieno dar 
b įninkąs tokį pat darbą 
dirbdamas, uždirba 14,5% 
mažiau negu amerikietis, 
o pragyvenimo išlaidos Ka 
nadoje yra prisivijusios 
tokias pačias išlaidas J. 
Am. Valstybėse.

Atrodo,kad plieno darb . 
unija visai nekreipsianti 
dėmesio į visokius patari 
mus, rekomenduojančius 
susilaikyti nuo algų kėli
mo, nes tai veda infliaci- 
jon ir į kitokias negeroves. 
Atsakant į tai "Algoma 
Unionist" patiekia statist! 
nius daviniuąparodančius, 
kad nuo 1960 ligi 1964-tų 
metų vartotojų prekių kai 
nos Kanadoje pakilo 5% pa 
lyginus su 14% pakilimu 
Britanijoje, 17% Prancūzi 
joje, 11% Vak. Vokietijoje , 
22% Italijoje, 14% Švedijo
je ir 26% Japonijoje. Gi 
darbo jėgų apmokė j imas- 
išlaidos nuo 1957 ligi 1964 
mtJ<anadoje pakilo tik 3%, 
palyginus su 5% JAV, 42% 
-Prancūzijoje, 23%V.Vo 
kietijoje, 26% Olandijoje, 
16% Britanijoje ir Švedijo 
je,17%-Italijoje ir 11% Ja
ponijoje.

Kiek laiko ir kaip pasi

baigs derybos sunku nuspė 
ti, tačiau reiktų pabrėžti 
labai apgailestautiną faktą 
kad dauguma kanadiečių 
plieno darbininkų, o taip 
pat ir mūsų tautiečiai la
bai mažai įdomaujasi uni 
jos reikalais ir į susirin 
kimus nueina tik tada, kai 
patiekiama patvirtinti nau 
ja darbo sutartis ar strei 
kas "kabo ant nosies".

SKAUDI NAUJIENA
Tautiečiai Balys ir Ma 

rijona Švilpai neseniai ga 
vo labai skaudžią bei ne
malonią naujieną, kad Kau 
ne po sunkios-ir ilgos li
gos numirė jų vienintelis 
sūnus Vytautas, kurio vi
sos ligos ir sveikatos nu.i 
silpnėjimas prasidėjo gy 
venant ištrėmime toli nuo 
Lietuvos.

Sunkiai liūdną žinią per 
gyvenančius bei labai nusi 
minusius tautiečius B. M . 
Švilpus aplankė Londone, 
Ont. gyvenąs Balio brolis 
Stasys Švilpa.

Visai Švilpų šeimai, o 
ypatingai velionės tėve
liams, reiškiu nuoširdžią 
užuojautą. Koresponden.

partizanai Šimonių 
girioje

/atkelta iš 3 pusi./
-Aletaibėga laikas, ne

spėji rodos,ir apsidairyti, 
o čia jau ir senatvė lazdą 
spraudžia... - pritaria se
nutė.

Už užuolaidomis aptem
dyto lango lauke pasigirsta 
kelių vyrų sunkūs žings- 
niai.Vis i suklunsa. Girdėti 
stiprus beldimas į duris.

-A r įleist, Vladai ? -klau- 
sta žmona.

-Įleisk. Jei norės visada 
įeis...

Mėlynienė įeina į virtu
vę ir atšauna duris. 
Prieš jos akis-trys apšepę 
barzdomis vyrų veidai, 
trys poros blizgančių akių, 
žvangindami automatais,! 
vidų sugriūna vadas Gu - 
das,Juozas Varanavičius- 
nedideliskresnas vyras,ir 
vidutinio ūgio, ginkluotas 
šautuvu ir pistoletu, Vytau
tas Kavoliūnas /slapyvar
dis "Grandinis"/. Ketvir
tas Matuliauskas lieka lau
ke saugoti, kad kas neuž
kluptų.

Angelė Misiūnaitė-Česnulienė 1943 metais pabaigė uni 
versiteta Vilniuje ir gavo diplomuotos fizikės laipsnį. 
Atvykusi Kanadon, p.Cesnulienė sumanė ir čia pabaig 
ti universitetą ir tą tikslą šį pavasarį pasiekė- gegu - 
žės 30 dieną ji gavo Toronto universiteto diplomą Ba
chelor of Library Science laipsnį. Šiuo metų ji jau dir 
ba Paris, Ontario, miesto bibliotekoje. A.Česnulie- 
nę matome su džiaugsmingomis dukrelėmis Audre ir 
Kristina, kad jų motinėlė gavo ir Kanados universite
to diplomą. Tikrai malonu pasvaikinti laimingą Dip
lomantę ir palinkėti sėkmės naujuose darbuose.

pošvariam

jtmais. Norintieji per mi
krofoną tarti žodį .prašomi 
užsiregistruoti pas p.J. 
Vyšniauską, gegužinės vie 
toje.Ramovėnų organizact 
jos palaikymui,prie įėjimo 
bus savanoriškai aukojan 
tiems sąrašas.

Čia talpiname, Didžiai 
Gerbiamųjų skaitytojų vaiz 
do susidarymui 1965 m. lie 
pos U d.buvusios geguži
nės,su "Žalgirio" Vietinin 
kijos, skautų sueiga, nuo
traukas .kurias skaityti ga 
Įima dar geriau, negu raš
tą žodžiais.

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

SKAUTĖS IR SKAUTAI 
užbaigę darbo metus išky 
la į p. Matukaičio ūkį.bir 
želio 19dJDėkojame šeimi 
n inkų i už leidimą naudotis 
jo laukais ir miškeliu. Ke 
lionė buvo maloni, nes va 
žiuota2 autobusais.Daly
vavo 50 skaučių ir apie JO 
skautų .Nors uodai ir smar 
kiaikandžiojo,bet oras bu 
vo pulkus ir skautės turė 
jo progos susipažinti su na

minia is gyvuliais,kuriuos 
daugelis pirmą kartą matėj 
Buvome malonių šeiminin 
kų pavaišinti pienu, kuris 
labai skiriasi nuo mūsų per 
kamo.Buvo žaista, sportuo 
ta. Pabaigėme iškylą , su^ 
eigą, kurioje pasižymėju
sioms skiltims ir pavie- 
nioms paukštytėms buvo 
įteiktos dovanėlės.Mielai

POPULATION .irt. U.S.
(INCLUDING ARMED FORCES OVERSEAS)

165.2
162.4 n

159.6 m MILLIONS v 
OF PERSONS 

(ESTIMATED)

139.9

132.1

>---------------------------------- JULY I -----------------------------------\

1940 1945 1950 1953 1954 1955
SOURCE: U S DEPARTMENT OE COMMERCE

laužavedei Linai Verbickai 
tei,išvažiuojančiai kuriam 
laikui į Europą prisimini 
mui skautės įteikė mažą do 
vanėlę .Tradiciniam laužui 
daug laiko neliko, nes auto 
busai sutartu laiku turėjo 
išvažiuoti, tai prie laužo 
padainavusios išsiskirstė 
me.

Buvo išdalint i, važ tuoj an 
čioms į stovyklą registrą 
c i jos lapai. Tėvai prašomi 
registracijos lapus ir reg . 
bei draudimo mokestį $1. 
50 nuo važiuojančio grąžin 
ti iki liepos 1 d.D.Gutaus 
kienei, 187 Bold Str., tel. 
529-6982. Stovyklaujama 
Romuvos stovyklavietėje. 
Kas norėtų dar gauti regis 
tracijos 
kreiptis 
su.

Tėvai 
važiuojančioms į stovyk 
lą skautėms įtaisyti skau 
čiųvasarinę uniformą. Me 
džiagą ir pasiuvymo nuro 
dymai gaunami pas I. Joku 
bynienę,4O Organ C r. tel. 
389-32O5.Iki mokslo metų 
pradžios vasarinę unifor
mą privalo įsigyti visos 
skautės, išskyrus paukšty 
tęs. Tuntininkė.

lapų, prašome 
virš minėtu adre

prašomi visoms

-Kelkis Mėlyni'.-apme
tęs baisiomis akimis kam 
barį,įsako Gudas.

Mėlynis atsikelia. Vara
navičius lenda į užstalę.

-Duok pasus,be to, visus 
miško dokumentus,-koman
duoja Gudas.

-O kam jie reikalingi?
-Duok, jeigu sakom...
Mėlynis komodoje suieš- 

ko prašomus dokumentus 
ir paduoda Gudui. Tas per
metęs juos akimis, susi
kemša kišenėn.

-Tu,Mėlynien,vaiką per 
duok senei... O kieno ji- 
Mėlynio ar tavo motina?

-Mano, - atsako visa pa
simetusi Mėlynienė.

-Atiduok dabar jai vaiką,
-Eik į virtuvę, - įsako 

Gudas.
Troboje su penkiais iš 
sielvarto alpstančiais vai
kais,lieka) žilaplaukė senu
tė ir du tėvų lavonai.

Daugiau bus.

PIRMOJI PROGA
Vankuveryje

1.

2.

3.

4.

Tranzistoriniai radijo aparatai pagaminti 
Latvijoje -- nuo 49.95 dol.
Natūralios sibiriškos kailio kepurės -- 
rusiškos voverės, aviuko krakulo, ruonio, 
lapės -- nuo 50.- dol.
Naujo modelio sovietiški rankiniai laik
rodžiai vyrams ir moterims -- nuo 29.95 
dol.
Samovarai, akordionai, vaikams ir suau
gusiems dviračiai, motociklai ir daug 
daugiau sovietiškų daiktų prieinamai ru
dens pristatymui. Užeikite i šią

GLOBAL IMPORTS 
(UKRAINSKA KNYHA)

2643 E. Hastings Street,
V a n c o u v e r 6, B. C.
Tel. 253- 8642.

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

Viršuje "Žalgirio" vietininkijos skautai prieš Tautinę 
ir Skautų vėljavas duoda įžadus, o gegužinės svečiai 
juos stebi. Žemiau Buffalo svečiai vaišinasi. Dar že 
miau St. Catharines svečiai pikniko nuotaikoje. Ir apa 
čioje Wellando svečiai šoka. Fotografas nežinomas.

S SUSIVIENIJIMAS
L LIETUVIŲ

A AMERIKOJE
SLA — jau 80 metę tarnauja lietuvių visuomenei 

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

SLA — didžiausia lietuvių fraternalinė organizaci
ja — duoda gyvybės apdraudą 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
dą — Endowment Insurance, kad jaunuolis 
gautų pinigus aukštojo mokslo studijoms 
ir gyvenimo pradžiai.

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

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

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

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

21 Main Street East, Room 203 •• Telefonas JA 8- 0511.

išduodamos asmeninės paskolos is 8% Iki 5.000, 
mortgičiu paskolos is 7% iki 66% turto vertės.

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

Pilnas čekiu patarnavimas.
Darbo dienos:

MIRĖ M.TREČIOKIENĖ
Penktadienį, birželio 17 

d.sušiuo pasauliu atsisky 
rė a.a .Marija Trečiokienė 
palikdama sūnų Juozą, du
krą Mariją Garbūnienę , 
brolį Juozą Die voką itį Lie 
tuvoje, seserį Petronėlę 
Pensilvanijoje ir du anū
kus.Palaidota birželio 20 
iš VAV parapijos bažny
čios šv. Jono Krikštytojo 
kapinėse. Mūsų užuojauta 
giminėms.

MŪSŲ ^SPORTAS
VEDA KAZYS BARONAS

ŠACHMATAI

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

DIDŽIAUSIA HAMILTONO
Apylinkės

■ KRONAS!
REAL ESTATE ano ins. ltd.

Hamilton's Largest Realtor

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

S I 0 L 0:
• Didžiausią pasirinkimą namą, apartmentą, 

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

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

JAUNATVIŠKO DŽIAUGS 
M O’GRAŽIU SPORTINIU 
ATSIEKIMU PASAULIO 
LIETUVIU JAUNIMOKON 
GRĖSĖ ČIKAGOJE LINKI 
SUPLAUKUSIAM IŠ VISO 
PASAULIO LIETUVIŠKAM 
ATŽALYNUI

NL Sporto sk. Vedėjas.

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

e KRONAS^
REALTORS.

Graži p. Padolskio nuosavybė sutraukė rekordinį da
lyvių skaičių į SLA gegužinę. Viršuje gegužinės vie
tovė. Žemiau SLA 72 kuopos gegužinės metu"Vaidi - 
la/savininkkas p. Padolskis/kanklėmis skambina 
lietuviškas melodijas. Apačioje- pasižymėję geguži
nės jaunuoliai sportininkai. Nuotraukos V. Pašilto.

AR ŽINOTE KĄ RAŠO

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

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

klausimais, gražią apsakymą, eilėraščią ir tt: Jis 
turi ir moterų skyrių.

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

KELEIVIS
«|« Broadway, So. Boaton, Mass. 02127, USA.

Sporto skyriaus vedėjas 
Kazys Baronas.

KONGRESUI ĮVYKSTANT
Sį savaitgalį, Pasaulio 

lietuvių sostinę Čikagą, 
laukia neeilinis įvykis.Tai 
laisvojo pasaulio mūsų 
gražiausiojo žiedo, mūsų 
tautos ateities suvažiavi 
mas ir apvainikavimas Pa 
šaulio Lietuvių Jaunimo 
Metų.

Daug vilčių dedame į tą 
įvykį,skirdami 1966 metų 
kiekvieną mėnesį spec if i 
niams jaunimo reikalams 
- spaudai, mokslui ir kt. 
Tačiau su žvake rankose 
turime ieškoti mėnesio 
skiriamo sportui-tos gy
venimo srities, kuri kiek

LINA VIRBICKĄ ITĖ 
mokytoja,Aukuro aktorė ir 
Gyvataro jauniausiųjų gru 
pės šokėjų vadovė, aplei- 
dž ia Hamiltoną,iš vykdama 
dviems metams mokyto
jauti Kanados kariuome
nės Vokietijoje vaikų mo
kykloje. Linkime Linai ge 
rai įsikurti naujoj vietoj ir 
po dviejų metų vėl grįžti 
prie lietuviško darbo Ha
miltone. K. B.
PRASIDĖJUS VASAROS 
ATOSTOGOMS 
daugumas hamiltoniečių sa 
vaitgalius praleidžia gam 
toje, prie ežero, savo va
sarnamiuose. Matyti ir 
daug svečių iš kt. Kanados 
ir JAV vietovių.
• Susituokė šv.Patrikobaž 
nyčioje Simonas Remesat
su Salomėja Lukoševičiūte. vienam jaunuoliui yra ar
• Susižiedavo dr. Vytautas 
Kvedaras su Birute Kybar 
taite ir S. Blekaltis su J.
Šimelaityte.
• Du autobusai išvyksta iš 
Hamiltono į Dainų šventę 
Ir Pasaulio Lietuvių Jauni 
mo Kongresą.
• Reikia pasidžiaugti, kad 
naujas Hamiltono profesio 
nalas, dantų daktaras V . 
Kvedaras yra įsirengęs mo 
dernųkabinetą,o laukiama 
Jame,šalia angliškos spau 
dos,randame ir lietuvišką .
• Šeštadieninę mokyklą 
1965/66 m. m. lankė per 
200 mokinių. K.B.

GEGUŽ ĖS MĖN. TA LKOS 
BANKELIO BALANSAS 
pasiekė 1,086, 720, 71 dol.
Šerai- 809, 864, 86 dol;de 
pozitai- 224,358,09 dol.; 
narių-96 Ądepoz itor ių-252; 
skolininkų-284;asmeninių 
paskolų išduota-372, 380. 
85 dol.; morgičinių-456, 
890.27 dol. ;pelno turėta- 
16.699.65 dol. -.bankelio pi 
nigų laikomų Ontario C re 
dit Union League-172,992 . 
67 dol. ir kasoje-banke- 
75.067.78 dol.

čiau širdies.
Gal tai dalinai kaltė mū 

sų vadovų, kuriems spor
tas yra antraeilis dalykas , 
savos rūšies jaunuolio pa 
tevis.Tačiau stipriai apsi

tokios pretenzijos Cunos 
yra išmokamos vienos sa 
vaitės laikotarpyje, be jo 
kių sunkumų. Tai dar vie 
nas įrodymas, kokia yra 
nauda būti bankelio nariu, 
ypač kad draudimo premi 
jas apmoka "Talka".Nei 
vienas bankas neduoda to 
kio draudimo nemokamai. 
Šia proga, vėl norime pri 
minti nariams turėti su- 
rašytus testamentus, kuo 
bus išvengta užtęsimo ir 
nepatogumų įpėdiniams 
dėl mirusiųjų palikimo.

ŠIAME LAIKOTARPYJE 
MIRĖ

šie bankelio nariai:Geno- 
vaitė Skripkutė, Albinas 
Ščiuka,Kazimieras Stanai 
tis ir Petras Juknevičius . 
Jų įpėdiniams,atatinkamai 
turėtų santaupų buvo išmo 
keti draudimo pinigai, o 
vienam iš jų nurašyta per 
4000 dol. paskola. Cuna„ 
tuo būdu išmokėjo per 1O . 
000.00 dol. draudimo pt> 
nigų.Praktika parodo, kad

SUVIENODINANT PRO
CENTŲ APSKAIČIAVIMĄ 
su bankais ir kitomis kre 
dito unijomis yra nutarta, 
kad dividendai už Šeruose 
laikomus pinigus bus ap
skaičiuojami pusmečiais 
nuo mažaiusio balanso su 
mos ir prirašomi sąskaito 
se po Naujųjų Metų visuo 
tiniam narių susirinkimui 
dividendo dydį patvirti
nus.Patarina, norintiems 
ištraukti iš šėrų sąskaitų 
pinigus,tai daryti praėjus 
birželio ir gruodžio mėn. 
neprarandant procentų. 
Procentai už depozitų sąs 
kaitose laikomus pinigus 
bus apskaičiuojami kas 3 
mėnesiai nuo mažiausios 
balanso sumos ir prirašo 
mi sąskaitose kas pusme 
tis t. y. birželio 30 d. ir 
gruodžio 31 dieną.

rinkama, nes šalia moksli 
ninko.rašytojo ar meninin 
ko prie Lietuvos garsini
mo, prie Lietuvos laisvini 
mo bylos kėlimo,pr is ideda 
ir sportininkas krepšinio, 
lengvosios atletikos ar fut 
bolo aikštėje.Pavyzdžių to 
Ii ieškoti nereikia, kadangi 
šio laikraščio puslapiuose 
se ne kartą teko juos nuro- 
dyti.Bet kaip paprastai, jie 
buvo priimti uždarom akim 
užkimštom ausim...

Tad ir su mažu dėmesiu 
laukiame PLJ kongreso 
proga įvykstančio simpoz 
jumo sporto klaus imu. Jam 
vadovauja žinomi sporti
ninkai arba sporto darbuo 
tojai.Be abejo, jų svarbiau 
sias tikslas turėtų būti ieš 
ko j imas kelio į ateities dar 
gražesnį ir brandesnį mū 
sų sportinio gyvenimo plė 
tojimąsį ir pr įtraukimą - 
kuo didžiausio skaičiaus 
mūsų priaugančios kartos.

Neteko pažinti Australi 
jos sportinio gyvenimo. Ta 
čiau sprendžiant iš spau
dos ir pasakojimo, lankiu 
šių Australiją mūsų krep 
šininkų atrodo,kad savo or 
ganizacija,veikla Australi 
jos LB tarpe, sporto orga 
nizacijos yra pirmaujančių 
tarpe:tvarkinga uniforma , 
/ išeiginė, mūsų tautinių 
švenčių proga/ vėliavos, 
drausmė,-tai savybės, ku
rių pasigendame šiame kon 
tinente.Tad ir malonu bus 
išgirsti tuo reikalu pasisa 
kymus jaunimo atstovų iš 
Australijos.

Bendrai, tai reta proga 
iš pat pagrindų išgvildenti 
tremties sportinio gyveni 
mo "Achilo kulnį", kadangi 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
kongresas nešaukiamas 
kiekvienais metais. Sėk
mės jam ir gražių darbo 
vaisių sportinėj dirvoj'.

K.B.
P.S. Malonu pranešti, 

kad po ilgesnės pertraukos 
PLJ kongreso proga, vėl 
išleidžiamas Sporto laik
raštis red. K. Čerkeliūno 
ir J.Šoliūno red. leidinys 
ir išvykos į Australiją.

VEDA IGNAS ŽALYS.

PASAULIO PIRMENYBĖS
Pasaulio čempionas Ti 

gran Petrosjan laimėjo ma 
čą prieš Borisą Spaskį re 
zultatu 4:3.Kova buvo kie 
ta:17 partijų baigėsi lygio 
mis.

Petrosjan,kuris laimėjo 
pasaulio pirmenybių mačą 
prieš tuometinį pasaulio 
čempioną M. Botvinniką 
1962 metais, turės savo ti 
tuląginti!968 metais.Kas 
bus sekantis pretendent as 
-paaiškės 1967 metais.

ŠACHMATŲ ŽINIOS 
-Tarptautinį turnyrą Islan 
dijoje laimėjo islandų did 
meisteris Fridrik Olaf- 
sson,antroje vietoje palik 
damas rusų didmeisterį 
Vasiukovą ir trečioje-bel 
gųdidmeisterį Alberte O' 
Kelly.
- Mar dėl Plata turnyre 
Argentinoje nugalėtoju iš 
ėjo buvęs pasaulio čempio 
nas/1957-8 m.//.Smyslov. 
Antrą rtetą užėmė dabar 
tinis Rusijos čempionas 
Lajos Portisch ir ketvirtą 
-buvęs JAV čempionas S . 
Reshevsky.
-JAV moterų pirmenybių

turnyre pirmą ir antrą vie 
tą pasidalino Lisa Lane ir 
Mrs.G.Gresser. Jos įgau 
na teisę dalyvauti pasaulio 
kandidačių turnyre.

Trečią vietą už ėmė Mrs. 
Aronson iš Čikagos.Gar
sioji Mrs. Piatigorsky,ki 
lusi iš Rotšildų šeimos, 
pasidalino aštuntą ir devin 
tą vietą.
-Lionel Joyner,buvęs Mont 
realio ir Kvebeko provinci 
jos čempionas, laimėjo Ed 
montono "atvirą" turnyrą 
su 11,5 taškų. Antrą prizą 
gavoT.Grinevič su 9, 5 t. , 
treč ią-L.Steele su 9 taškais 
-Naujosios Zelandijos čem 
pionatą laimėjo estas O. 
Sarapsu, palikdamas pas
kui savęs per pusantro taš 
ko R.Sutton.
-Pagal jugoslavų didmeis 
terio Trifunovičiaus nuo
monę, pareikštą JAV šach 
matų žurnale Chess Review 
geriausias Vakarų pasau
lio šachmatininkas yra da 
nų didmeisteris Bent Lar 
sen.Nėra abejonių, kad Ro 
bert/"Bobby"/ Fischer su 
ta nuomone nesutinka, už 
ką jo peikti negalima.
-Sarajevo mieste, Jugosla 
vijoje, tarptautiniame tur 
nyre pirmą ir antrą prizą 
pasidalino buvęs pasaulio 
čempionas M .Tai, gyvenąs 
Rygoje ir jaunas jugoslavų 
didmeisteris Čirič, kuris 
buvo nepatenkintas, jog ne 
pasiekė geresnių rezultatų 
už Talį. Trečią ir ketvirtą 
vietą pasidalino žymusis 
čekų teoretikas L. Pach- 
man ir jugoslavų didmeis 
teris Ivkov, buvęs pasaulio 
jaunių čempionas.

LIETUVIŲ

DIENOS
ILIUSTRUOTAS LIETUVIŲ KULTŪROS IR 

VISUOMENĖS GYVENIMO ŽURNALAS

Negyvenkite nematydami, kas darosi lie
tuviškame pasaulyje!

Užsisakykite
žurnalą LIETUVIŲ DIENOS.

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

LIETUVIŲ DIENOS
4364 Sunset Boulevard

Hollywood, California 90029

Telefonas: 664-2910

PRENUMERATOS KAINA: metams — $400

PAVERGTOJI LIETUVA
Sov. Sąjungos antrosios 

futbolo lygos pirmenybėse 
Vilniaus Žalgiris Rygoje 
pralaimėjo Daugava! net 
1:4.Tikrumoje ta i buvo Lat 
vijos ir Lietuvos rinktinių 
susitikimas,nežiūrint kad 
Daugavos komandoje žai
džia daug rusų kolonistų. 
Tuo tarpu Lietuvos futbolo 
pirmenybėse gautos šios 
pasekmėsrVilniaus Saliu- 
tas-Kauno Vimpelas 1:2, 
Kauno Politechnika-Kau- 
no Inkaras O:įprie 3 tūkst. 
žiūrovų Kėdainiuose vie
tos Nevėžis sužaidė lygio 
mis 0:0 su Panevėžio Sta 
tyba,Kretinga-Plungėl:3 , 
Po devynių pirmenybių 
rungtynių,lygoje pirmauja 
Vilniaus Saliutas prieš Kė 
dainių Nevėžį ir Kauno Li 
mą. Paskutines vietas - 
penkioliktą ir šešioliktą 
užima Klaipėdos Baltija 
ir Mažeikiai.
-Kauno Politechnikos 
krepšininkės viešėjo Čeko 
Slovakijoje, laimėdamos

-------------------------------- ■■TITĄ'-----------  
prieš meisterį Prahos 
Spartą 66:47, Slavią 79:46 
ir Slovan Orb is 54:41.
-Rygoje įvyko didelės leng 
vosios atletikos varžybos. 
Kęstutis Orentas 5 km.bė 
gimė užėmė paėmė pirmą 
vietą, parodydamas gerą 
laiką-13 min. 46, 8 sek. 
Šuolyje į tolį A. Vaupšas 
taip pat pirmavo atsiekda 
mas 7, 52 m.
-Prasidėjo "Baltijos drau 
gystės" dviračių lenkty
nės. Be pabaltiečių, daly
vaujant gudams, lenkams 
ir rusams iš Leningrado, 
pirmą etapą-Vilnius, Gri- 
giškės, Lentvaris, Vilnius 
/penki ratai, viso apie 121 
km./laimėjo lenkai. Lenk 
tynių baigmė yra Gdanske. 
-Vilniuje įvyko raudono
sios armijos karių šach
matų pirmenybės. Nugalė 
toju išėjo okupacinės Vo
kietijos kariuomenės ka
rys .kuris pavergtos Lietu 
vos spaudoj e vadinamas ta 
rybinės kariuomenės gru 
pės Vokietijoje atstovu.

IŠ VISUR
-Futbolo rungtynių pasek 
mės:Brazilijar-Lenkija 2:1, 
Brazilija-Peru 2:1, Bulga’ 
rija-Bremeno Werder 3:1. 
-Dviračių lenktynes aplink 
Angliją laimėjo Sov.Sąjun 
ga,o individualiai lenkas 
-Naują Kanados rekordą 
disko metime atsiekė D . 
Pašė, numesdamas įrankį 
60,01 m.
-Kilimu iš Lietuvos len
kas L.Boguševičius pakar

Zimnui priklausantį šių

programą Pasaulio Lietu 
vių Jaunimo kongreso me 
tu Čikagoje.

Kai kurie netikslumai 
pranešime nr. 51,įsivėlė 
dėl organizacinių ir tech 
niškųkliūčių. Prašome va 
dovautis informacija skel 
biama šiame pranešime.

I. Sportinė programa 
Jaunimo Kongreso metu:

Simpoziumas įvyks lie
pos 1 d. ,2. 30 val.p. p. Con 
rad Hilton viešbutyje,Č ika 
goje.Tema:"Sportinės veik 
los tikslas, kryptis išeivi 
joje". Dalyviai:Vladas A- 
damkavičius / moderato
rius/. Elvyra Vadopolienė 
-Šikšniūtė,dr Aldona Šapo 
kaitė, Alfredas Kleinąitis 
ir Australijos lietuvių ats 
tovas Algis Šimkus.

Lauko teniso komandi
nės pirmenybės įvyks lie 
pos 2-3 d.d. Čikagoje, Mar 
ęuette Parko aikštėse. Pir 
menybes tvarko Vytautas 
Grybauskas, Sąjungos lau 
ko teniso sekcijos vado
vas. Tikimasi sulaukti ko 
mandų iš Klevelando,De
troito, Los Angeles, Toron 
to, Hamiltono, New Yorko 
ir iš Australijos.

16-jųŠ.Amerikos Lietu 
vių Sportinių Žaidjhitų jau 
nių futbolo pirmenybinės 
rungtynės įvyks liepos 2 d., 
1 val.p.p.Čikagoje.Maręue 
tteParko aikštėje.Šių žai 
dynių dalyviai turi būti at 
likę ŠALFASS-gos meti
nės registracijos prievolę. 
Susitiks Čikagos LFK Litu 
anica ir New Yorko LAK .

tojo
Lenkijos rekordą.nubėgda 
mas 5km.per 13 min.44,4 
sek.

PRANEŠIMAS NR. 52
Skelbiame Sąjungos ir 

spaudos žiniai,patikslinda 
mi ir papildydami informa 
c i ją, patiektą pranešime 
nr. 51,kas liečia sportinę

rungtynių pravedimu 
rūpinasi Romas Kožėnas, 
Čikagos LFK Lituanicos 
valdybos sekretorius.

Sportinė paroda įvyks 
Jaunimo Centro patalpose. 
Atidarymas birželio 25 d . 
7 vai. v. Paroda tęsis iki 
liepos 1O d. Parodą tvarko 
Petras Petrutts.

Centro Valdyba

tojai.Be
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LIETUVA 
atostogauja sekančią savai
tę, nuo liepos 3 iki 10 die
nos. Tat NL išeis tiktai lie 
pos 11 dieną. Redaktorius 
Jonas Kardelis ta proga iš
vyksta i Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongresą - Čikagą.

Artroji N L atostogų savai 
tė bus vėliau.

NL- va.
DR. J. ŠEMOGAS 

su šeima išskrido atostogų 
ir reikalu atlikti j Europą. 
Nusileidę Paryžiuje, pp.Še- 
mogai susilauks dukrelę Rū 
tą iš Londono, kur ji gilina 
psichologijos mokslus,auto 
mobiliu aplankys daugelį 
Europos vietų, po to dvi s a 
vaites atostogaus prie Vi
duržemio jūros ir dalyvaus 
chirurgu suvažiavime. Dr.J. 
Semogo ofisas bus uždary
tas nuo birželio 23 iki lie
pos 25 dienos.
ATOSTOGOS ĮKARŠTYJE&

Karštasis klimatine pras 
me laikas yra atostogų lai - 
kas. Daugelis Montrealio lie 
tuvių dabar atostogauja. 
Pp. Smilgevičių šeima atos 
togas jau pabaigė Flcrido- 
je, is kur turėjopabėgtijdai 
prie Floridos pradėjo artin 
tis viesulas - tornado.
• Akademinis sambūris Jo
nines turėjo prie Sidabrinio 
ežero vasarvietėje. Joninės 
buvo linksmos su tradiciniu 
“ Kočėlu“ .
• Birutė Vaitkūnaitė- Nagie 
nė kelias savaites New Yor
ke turi savo specialybės kur 
sus.

DR. J. S E M 0 G A S

5441 BANNANTYNE.V^u"- 
Pirmadienįir . _ n 
ketvirtadienį 2-* 
antradienį, ir 
penktadienį

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

POT-3175: namu 366 - 9 5 82.

DANTŲ GYDYTOJ AS
Dr. J. MAL1ŠKA

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

Namy tel.: MU 1-2051.

SUKAKTUVINES JONINES
Kadangi lietuvių Jonu var

das yra populiarus, tai Jonų 
daug, todėl daug ir Joninių. 
Bet šiemet Joniniu metu Jo
nui Lukoševičiui suėjo 50 
metų amžiaus, Joniniu die
na jos iškilmingai atšvęstos 
pp.LukoŠevičią gražiuose na 
muose. Pp. Lukoševičiai ta 
proga suruošė labai šaunias 
vaišes, kuriose dalyvavo di
delis tautiečiu būtys. D. Jur 
kui vadovaujant, daugelis 
svečiu Jubiliatui pareiškė 
sveikinimus ir geriausius 
linkėjimus. Visu svečiu var 
du Solenizantui visuomeni
ninkui įteiktas dailininko V.f
Remeikos paveikslas. Vai
ses buvo turtingos,linksmos 
ir užsitęsė iki pat ryto. Jo
nui Lukoševičiui giedota ir 
linkėta ilgiausių metų,ir mes 
prie linkėjimų prisidedame.
• Pp. Gurčinų šeima i Kali
fornija išvyko sekmadieni, 
birželio 26 d.

PABALTIEČIAI 
estai, latviai ir lietuviai, 
genocidinio birželio proga 
prie nežinomojo kario kapo 
Montrenlyje padėjo gedulo 
kaspinu perrišta gyvų gėlių 
vainiką.

EDMONTONO 
PABALTIEČIAI

genocidini birželi paruošė 
labai kruopščiai ir labai sėk 
mingai. Lietuvių namai bu
vo pilni pabaltiečių, ukrai- 
nu ir kitų tautų žmonių. Tai
pgi buvo visa spauda ir tele
vizija, visas ceremonijas nu 
filmavo, o laikraščiai idėjo 
tai datai pritaikytus straips 
nius. Deja, kai tiktai Mask 
voje buvo pasirašyta javų 
pardavimo uz 800 mil. dol. 
sutartis, televizijoje jau 
vaizdai nebuvo rodomi...

CBC VYRIAUSIOS BŪSTI
NĖS STATYBA

Montrealio mieste jau su
projektuota. Tai yra didži 
žiuliame plote prie Dorch 
ester, netoli nuo Delormi 
er. CBC bus dideliame 
dangoraižyje, aplink kurį 
ištėstyti žali plotai, par- 
kinimo aikštės ir kiti pa
galbiniai pastatai.

DLK VYTAUTO KLUBO 
Pašalpinės Draugijos susi 
rinkimas dėl liepos 1-sios 
nukeliamas į liepos 8 d., 
kuris įvyks 8 vai vakaro.

Valdyba.
VASAROS MĖNESIAIS 

"Lito" Aušros Vartų sky
riuje sekmadieniais dirba 
tik du tnkasentat. Nariai 
prašomi vasaros metu dau 
gtau pasinaudoti darbo die- 
nų va landomis,ypač pasko
lų, informacijos ir, kitais 
daugiau laiko imančiais 
reikalais.

ČEKIŲ GRAŽINIMO 
REIKALU
"Litas" depozitortams 

kas mėnesį grąžina jų iš
rašytus ir apmokėtus če
kius. Čekių grąžinimas la
bai užsitęsia, kadangi ne 
visi nariai reguliariai lan
kosi ir nevisada atsimena 
juos įteikti.Būtų daug grei
čiau ir pigiau apmokėtus 
čekius nariams grąžinti 
paštu,tačiau,čekių grąž ini- 
mui paštu reikalingas 
Tamstų raštiškas sutiki
mas.
• Canadian National Rail 
ways užsakė 650 prekinių 
vagonų už 10,500,000 
dolerių. Vagonų dalį paga 
mins Montrealyje.kitą da 
lį Vancouveryje.

BALTIJOS STOVYKLĄ 
PARĖMĖ:

$25.- W.Gentemann, $10.- 
J.T.Mačiuliai, J.Seidys ir 
$5.- K. Lukas. Visiems la
bai dėkojame.

“ Lito“ JAUNUJlį 
NARIŲ EKSKURSIJA 
j Granby zoologijos sodą pra 
ėjo su dideliu pasisekimu. 
Dalyvavo 86 jaunieji nariai 
ir 9 palydovai iš vyresniųjų 
tarpo. Ekskursijos organiza 
vimo metu i “ Litą“ Įstojo 
per 40 naujų jaunųjų narių. 
Panašią ekskursiją numato
ma daryti ir sekančiais me
tais.
BALTIJOS STOVYKLOS 

STATYBOS
darbai jau užbaigti. Liko tik 
Įvesti elektra, parūpinti lo
vas ir kitus smulkius vidaus 
darbus atlikti. Jaunimas ir 
senimas kviečiamas kuo pla 
čiausiai stovyklaviete pasi
naudoti.

Įvairios žinios T o Ft ^5NT O
SIŪLO PRA TĘSTI PETICI 
JOS TERMINĄ

Iš Australijos gautas pra 
nešimas, kad ten Bendruo 
menės organizacija, Aus
tralijos Lietuvių Bendruo 
menės Krašto valdyba, ga 
vusi pasiūlymą pratęsti 
Jaunimo Peticijai Jungti
nėms Tautoms parašų rin 
kimo laiką dar keliems mė 
nesiams, nes Australijoje 
besą surinkta tiktai apie 
20. OOO parašų. S iūloma 
pratęsti parašų rinkimas 
ir surinkti bent 20 milijo 
nų parašų.

Jeigu ir kituose kraštuo 
se tiktai tiek buvo surinkta 
parašų, tai Australijos lie 
tuvių pas iūtymas yra tikrai 
geras.

KITOS ŽINIOS TRUMPAI
• De Gaulle Rusijoje iškil 
mingai priimamas .Ž monės 
de Gaulle sveikina. Sibire, 
Kazakijos viduryje, iš kur 
leidžiamos raketos, Pran 
cūzljos prezidentui buvo 
parodytas vienas bepiloti- 
nės raketos paleidimas į 
erdves.

PALECKIS SU SAVO PO- 
LITRUKU 

turi daug nemalonumų dėl 
duoto Reizgytei parašo.Ka 
nadai jis dabar aiškinasi 
per’"Tėvynės Balsą", e- 
są, Reizgytė ne tiesiogiai 

■m padavusi pasirašyti Pe 
ticiją, bet jam ją padavęs 
politrukas, kuris jį, Palec
kį, visą laiką prižiūri, to
dėl jis pasitikėjęs... Tai
gi išeina, kad buvo žiopli 
abu jie-ir Paleckis ir jo 
politrukas. Ir dėl to da
bar reikia aiškintis per 
visus laikraščius...
JAV PREZIDENTAS ATSA 
KĖ PRANCŪZIJOS PREZI 

DENTUI
Matyti, sąmoningai atsakė 
kaip tiktai tada, kai de Gau 
lie gyvena "medaus savaitę 
Rusijoje;geral, kad pavoja 
us atveju Prancūzija kovos 
Vakarų pusėje... Bet apg
ailestavo, kad išėjo iš At
lanto sąjungos, kuriai ji 
daug patarnavusi...Į..— ■■ ■.... , .....  - -J
vos konferencijoje,o sugrį

KREDITO KOOPERA TYVO 
"PARAMA" 

birželio mėn.3O dieną die
nos metu kasa bus atidary 
ta nuo 1O iki 3 vai. po pietų 
ir vakare nuo 4 vai. iki 8 va 
landos. Penktadienį, liepos 
mėn. 1 dieną kasa bus užda
ryta.

Be to, pranešama nariam 
ir klijentams,kad vasaros 
metu- liepos ir rugpiūčio 
mėnesiais šeštadieniais ne 
dirbsime. "Parama".
ĮSPŪDINGA BALTIEČIU 
"BIRŽELIO IŠVEŽIMU

DEMONSTRACIJA 
vyko eisena per miestą ir 
baigėsi paminėjimu prie On
tario parlamento rūmų. Šioje 
vietoje kalbėjo prov.sekre
torius min. J. Yaremko, bal

otų pirmininkas J.R.Simana
vičius, estų ir latvių, atsto 
vai ir ukrainietis parlamen 
taras J.N.Mandziuk. Minėji 
mas įvyko birželio 15 d.
• Dr.M. Anysas buvo papra
šytas paskaitai į St. Catha
rines,birželio išvežimų mi- 
nėjiman.

Dr.P.MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą.

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

Raštinė: LE 4-4451.

TORONTO
KELIAUNINKAI
J. Lelis ir S. Masionis 

rašo iš Stockholmo. Jie Pa 
ryžiuje išnuomuota maši 
na pravažiavo Belgiją,Olan 
diją, Vokietiją, Daniją ir 
laivu persikėlė per Skage 
raką.Atsidūrė Oslo, kuris 
dėl daugelio salų esąs la
bai klaidinantis miestas . 
Iš ten vėl mašina vyko į 
Švediją.Skandinavijoje jie 
dar nematę tamsios nak
ties. ..
• Jaunimo Kongreso vadovų 
stovyklon yra išvykę; D. 
Skrinskaitė,G.Skrin$kas, G. 
Rinkūnaitė, R.Karka, J.Staš
kevičius, A. Šileika ir kt.

• Vietnamo steigiama jan 
susirinkiman bus išrinkti

žęs į Maskvą atšaukė viz i 
tą į Švediją.
• Indonezijos kongrese Su 
karnobandė atsilaikyti sa TRAILS END LODGE

DR. A. O. JAUGELIENĖ
DANTŲ GYDYT OJA

1410 Guy Street, 1 aukštas 
?1- 12 kambarys.

Tel. 932-6662: namų 737-9681

ADVOKATAS 
STASYS DAUKŠA, LI..D.

4 Notre Dame St. E.
Suite 902 ir 903

Tel: 861-8478 ir 861-8479

DR. V. GIRIUNIENC
DANTŲ GYDYTOJA

5330 L'Assemption Blvd. 
Tel. 255 - 3535.

ADVOKATAS

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

Suite 205
168 Notre D ame St. E.

UN 6-2063 ir UN 6-2064.,

DR. IRWIN COPNICK
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

Notaras
J. BERNOTAS 

B.A., B.C.L.

Sun Life Building 
Suite i2001

Tel.: UN 6-4364.

• . Ateitininku vasaros sto
vykla organizuojama šią va
sara“ Baltijos“ stovyklavie 
tėję nuo liepos 16 iki 23 d.

KULTŪROS MUZEJUS
C H I C A G 0 J E
Steigėjas ir globėjas yra 

Stasys Balsekas, sūnus Sta 
šio Balseko atvykusio iš Lie 
tuvos i JAV prieš 52 metus, 
prezidento didžiausios Chi- 
cagoje automobilių Įmonės. 
Sis muzėjus turis arti 15,000 
visokiausiu senojo krašto 
eksponatu. Jis atidaromas 
birželio 22 d. adresu 4912 
So. Archer Avė.

108 atstovai, kurie paruoš 
Vietnamo konstituciją, Ky 
valdžia dabar griežtai tram 
do budistų fanatikų pasi
priešinimą.
• Kinijos min.pirm.Ču En 
-lai Rumunijos sostinėje 
Bukarešte bandė rumunus 
nustatyti griežčiau prieš 
rusus,bet rumunai tam ne 
pasiduoda .Rumuni j a bando 
susiartinti su Vakarais.
• Romoje tarėsi 41 valsty 
bės atstovai,kaip reikia pa 
kelti maisto produktų garny 
bą. Pasisakyta už žemės 
reformas.
• SaudinėsArabijos kara
lius Feizalas tarėsi su JAV 
prezidentu Johnsonu Bal
tuosiuose rūmuose.Konsta 
tuoti geri santykiai.Bet kai 
karalius atvyko New Yor- 
kan ir pareiškė, kad ameri 
kiečiai remia Izraelį,okas 
remia žydus,tas yra arabų 
priešas .miesto meras jam 
atšaukė pietus ir guberna 
toriusRockfelleris atsisa 
kė padaryti jam vizitą... 
o JA V paleido erdvių stotį 
30 metrų pločio, kuri ma 
tuoja žemės nuotolius. Ji 
matoma iš žemės paprašta 
akim.
• Kosygin būdamas Suomi 
joje pasisakė už Vietnamo 
klausimo sprendimą Gene

vopozicijose, bet kongre
sas valstybės galva pasky 
rė gen.Siharto.
• De Gaulle kalbėdamas 
Maskvos universitete pa
reiškė, kad reikia baigti 
svajoti apie užgrobimus ir 
susitelkti ties apsijungimo 
galimybėmis kultūros pa
grindais.
• Šveicarija svarstoklausi 
mą, gal jai reikia stoti į 
Jungtines Tautas.
• Italijos firma Fiat susi- 
tarėRusijai ir Lenkijai pa 
statyti po fabriką automobi 
liams gaminti.
• Bedarbių dabartiniu me 
tu Kanadoje yra apie 3.3% , 
kai praėjusiais metais tuo 
pat laiku buvo 3.7%.
• Kanados gydytojų suva
žiavimas Edmontone dau 
guma balsų pasisakė už 
nėštumo nutraukimą, jeigu 
motinai gręsia dėl to gyvy 
bei pavojus ir pasisakė 
prieš nėštumo nutraukimą 
jeigu vaikas gali gimti ne 
normalus.
• Lenkijos arkivyskupas 
Kominek, gindamas kardi 
nolą Vyšynskį, pareiškė, 
kad tie, kurie įžeidžia kar 
dinolą, įžeidžia visus Len 
kijos dvasininkus .Kardino 
las Vyšynskis vėl kritika 
vo Lenkiijos valdžią,

VASARVIETĖ
( Prie Pigeon ežero Ontario)

• Galima išnuomuoti su valgiu 
arba patiems virti.

• Turime laivus ir motorus.

• Geras žuv avimas.

« Atidaryta iki spalio 11 dienos.

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

LIETUVIŠKAS PUSVALANDIS GIRDIMAS KAS 
ŠEŠTADIENIS PER CFMB STOTI, 

BANGA 1410, 5.30 VALANDA, VAKARO.

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

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

STOVYKLAVIETĖJE 

DARBAS
Reikalinga moteris prie vir
tuvės darbų vaikų stovykloje 
- St.Adolph, Laurention.

Stovykla tęsis 8 savaites, 
atlyginimas 50 dol. savaitei 
ir ten pat vieta gyventi.

Susikalbėjimas galimas ir 
slavų kalbomis.
Kreiptis; tel. 737- 4438.

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

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

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

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

Petrulį, tel: 522-2353

NEIMAN, BISSETT & SEGUIN

WISH TO ANNOUNCE 

A CHANGE OF ADDRESS TO

SUITE 208, 25 ADELAIDE STREET WEST

TORONTO 1, ONTARIO

OUR NEW TELEPHONE NUMBER IS 363-1112

APSIDRAUSK!
ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.

GAISRAS - AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ - GYVYBĖ

P. ADAMONIS
Chartered Insurance Broker

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

S - tos “ Lite“ No. 752 D

A. NORKELlCNAS
Commisioner of the Superior Court of Montreal

MONTREAL ENTERPRISES REG’D
VISŲ RŪSIŲ DRAUDIMAS.

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

MOKA už: IMA už:
Indėlius 5% II Neklln. turto paskolas 6.5%
Ein. s-tas 4% Asmenines paskolas 7.6%
Nemokamas gyvybės draudimas Invests elnes paskolas 8.4%
iki $2.000 bendros santaupų Pigus paskolų draudimas iki 
sumos. II $10.000.

KASOS VALANDOS:

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

Darbo dienomis: 10.00 — 3.00 vol. 3907 Rosemount Blvd., tel. 722-2472 
kasdien, ({skiriant pirmad. ir šeitad Dienp penktad. 1.00-6.00 vol

Vakare: trečiadieniais ir Vakare: pirmadieniais, trečiodiemois 
penktadieniais 7.00 - 9.00 vai. ir nenktodieniois 7 00- 9.00 vai.

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS

SIUVU IR PARDUODU

Taisau ir Remodeliuoju
Vasaros laike saugojimas 

/ Storage /.

6396 Bannantyne, Verdun. 
PO 7-6183,

EXPO 67
Visų rūšių parodos bilietai 
gaunami “Lite“.

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

LAIKRODININKAS
ANTANAS ŽUKAS 
1855 WELLINTON ST.

Tel. WE 2- 0644.
TAISAU IR PARDUODU 

ŽEMOMIS KAINOMIS 
LAIKRODŽIUS IR JUVELYRUS.

AR ŽINOMA, KAD

“NEPRIKLAUSOMOS 
LIETUVOS” SPAUSTUVĖ

spausdina bilietus, pckvietimis, vizi
tines ir padėkos korteles, įvairius 
blaikus, receptans lapelius, vedybi
nius pakvietimas, mirties atveju už
uojautos laiSkus, visokius " statemer. 
tus”, vokus su adresais, laikraščius, 
žurnalus ir knygas.
Darbą atlieka pigiau,negu kitos spaus 
tuvės. Kvie&ane įsitikinti,

Spausdinius gedime priimi paštu ir paštu 
pasiųsti.

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

Sales Limited
4415 Bannantyne Avė., 

Verdun.

F ALCON-FAIR LANE 
GALAXIE—THUNDERBIRD 

MUSTANG —TRUCKS

USED CARS
1 year guarantee.

Kreipkites į
LEO GURECKAS 

Sales Managers Assistant 
Keating Ford lietuvis atstovas 

769- 8831.

Tel. namų DO6-2548 
Įstaigos 769-8529.
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