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Seniausias tautinės demokratinės 
minties savai trasli s Kanadoje.

Pasaulio lietuviu jaunimo demonstracija į Jungtines Tautas ir prie Rusijos atstovybės, kur buvo pareikšti protestai dėl Lietuvos okupacijos ir kolonializmo. Foto V. Maželio.

PASKUTINĖS NAUJIENOS ranasiai yra ir su Anglijos 
Po kraugerio Josifo Stali- vo prnėšus. Komunistiniai kraš min.pirm. Wilsono atsilanky- 

no-Džugašvilio, pagarsėjusio štai, kaip matome, be valymą .nu Maskvoje. Ir Wilsono ragi 
masiniais 
pasekmėje milijonai rusą ir 
ją pavergtąją tautą buvo žve'- 
riškai išžudyti.
“VALYMAI"* BUVO APRIMĘ 
ir tartum išėję iš mados. J ii 
gu kuris diktatorius satrapiš 
kai saugojo savo sostą, tai 
rado priemoniąir be „valymą” 
nusikratyti savo prnėšininką, 
neišketiant to fakto į baubą, 
kuris gazdintąžmonią mases.
Tačiau paskutiniais laikais, 

jau apie mėnuo bus laiko, kai
MAO TSE - TUNGAS, 

STALINO PAVYZDŽIU, 
pradėjo masinius „valymus”. 
Pirmoje eilėje išvalomi pa
tys rėžimo pirmūnai, kunie bu 
vo numatomi į Mao įpėdinius 
arba rimti kandidatai. „Valy
mai” daromi ušrankiojant po 
vieną, kad nesukėlus PirmP-sparno'i 
ną tarpe panikos, kuri prives
tą pnė ją apsijungiino, ko pa
sekmėje galėtą būti „išvalyti” 
patys valytojai. Mao, kaip tik
ras kinietis,,,valo” iš pasalą, 
išrinkdamas pavienius savo 
„draugus” ir bendradarbius.

Bet ne vienas Mao susitūpi 
nes savo konkurėntą „valy- 
mu”. Nors Jugoslavijos dik 
tatorius , Tito-Bros, su Mao 
nuomonėmis nesutiinka, bet nr

TITO-BROS, MAO 
PAVYZDŽIU,

PAVERGTŲJŲ TAUTŲ 
SAVAITĖ

• Filipiną prezidentas Mar
kos pasirašė į statymą, pagal

dabar paskelbta Jungtinė- kurį vietnamui į pagalb§ bu5 
se Amerikos Valstybėse, pasiusti kariuomenės daliniai

• Po Mėnulio nakties JAV 
stotis Mėnulyje, Surveyer, vėl 
pradėjo duoti fotografijas.
• JAV prezidentas pasirašė 
įstatymą, pagal kurį vandenę 
valymui paskirta 6 milijardai 
dolerią.
• JAV pastatė vandenyną gi
lumos tirti moderniausi ’aivą 
- Okeanografą.kurin kviečia 
įvairią kraštą mokslininkus 
tirti vandenę gilumas.
• Belgijos sostinėje Brusely 
vyko Europos bendrosios rin-

hkos valstybią konferencija, 
kurioje nesisekė susitarti dėl 
žemės ūkio produktą.
• Prancūzijos radikalinis

3 centras, - socialistai, radikal 
socialistai ir kiti - pasisakė, 
kad jeigu ją apsijungimas lai 
mės rinkimus, tai grąžins Pran 
cūziją į atlanto sąjungą, past 
rašys atominią bandymą sustą 
bdymą, be to pasisako ūž Vo
kietijos dalią sujungimą pasi
liekant skirtingą ūkinę sant
varką .
• Hanojus pakartotinai pa
skelbė: jokią derybą del tai 
kos, karas iki pergalės. Tuo 
tikslu paskelbė atsarginią mo
bilizaciją .
• Pragyvenimo išlaidos

GENERAL VON KIELMANSEGG . . „...... . , . Kanadoje tebeauga. Ge-Voktecių generolas, daly- .. . , . “ ,. gūžės menesj indeksas vavęs antrame pasaultnia-° ~ .., i A*, buvo 143.4, o birželiome kare,paskirtas Atlan- . . . ... _, .... menesi jau 143.8.
to sąjungos karimų jėgų ATOMINŲ ELEKTROS STG 
vadu. Tj

netolimoje ateityje statys 
•• Tibeto Mao „valytojai Paties Toronto miestu Atom 
šalino visą laikraščio redak-įc Energy of Canada Ltd. 
ciją,nes ją darbas esą neata-Elektrainės statyba atseis 
tinkąs Mao „mokslui . apie 5Q mĮjįjonu doleriu. 
• Iš Hanojaus bėga žmonės,Stotis bus įrengta pagai 
ir daugelis valdžios įstaigą paskutinį technikos žodį 
iškeliamos t tolimesni užmie įr gamins 4 milijonus

Kilovatu.

se Amerikos Valstybėse. 
Pavergtųjų tautu seimas 
ta proga paskelbė mani
festą, kuriame suminė - 
ta, kad Rusija, gera va
lia pas trasius i su Lietu 
va sutartis ir iškilmin
gai pasižadėjusi gerbti 
jos suverenumą, sulau
žė sutartis ir pasižadė 
jimus ir dabar Lietuvą 
ir kitas pavergtas vals
tybes kolontalizuoja.

Ar nereikėtų ir Kana- 
do gyvenantiems iš pa
vergtųjų kraštų bendro
mis jėgomis kelti protes 
stus prieš pavergimą ir 
daryti žygių Ottawoje?

nimai padėti surasti taika at 
simušė į Kremliaus sienas, 
kaip žirniai į sieną.

Atrodo, kad de Gaulle nei 
nebandė Maskvai siūlyti pa- 

j. dėti surasti kelius į taiką.
De Gaulle tiktai pasmerkė ka 
rą Vietname, kaltę versdamas 
Amerikai. Toks de Gaulle pa 
sisakymas yra ir neteisingas 
ir nesąžiningas. Nes Amerika 
kviečia prie taikos stalo. Jei 
gu gi iš Vietnamo reikalauja 
ma sustabdyti karą, tai visą 
pnima turi būti sustabdyti prie 
šo puolimai,nes karas gi vyks 
ta Vietname, kuris tiktai gina 
si, o ne Vietkonge, kuris Viet 
namą puola ir pasiryžęs užka
riauti.

NAUJOS PAINIAVOS 
VIETNAMO KARE
Hanojus paskelbė, kad jis 

JAV karo lakūnus, paimtus į 
verenines teises. Studentai nelaisvę, teis kaip nusikal- 
šia suvaidino didelį vaidmenį tėlius. Tai yra prieš tarptau- 

Bet valymai nepasibaigė ir 
kol kas nežinia, kaip pasi
baigs.

NESĖKMINGI BANDYMAI* 
MASKVOJE

Indijos min. pirm. Indira 
Gandhi bandė įtikinti Rusijos 
valdovus prisidėti pnie inicia 
tyvos - paskatinti Pekiną ir 
Hanoją sėsti pmė vieno taikos tiktai karo išplėtimą ir pažiau 
stalo, jeigu kitaip negalima, 
tai Genevoje, kurioje buvo su 
tarta taika Indokinijos pusia
salyje. Bet ir nevieši ir paga
liau desperatiškai vieši ragi
nimai nieko neatsiekė, nes 
SSSR min. pirm. Kosyginas 
atsakė: kol Hanojus nepasi

„valymais”, kurią negali išsiversti, ir metas po 
neto vis turi „išsiivalyti” .

Nors iir kit cs rūšies, bet
INDONEZIJOJE 

VYKSTAiVALYMAS*
Visą pirma „išvalytas” „amži 

nasis prezidentas” - Sukamo 
pats Sive pasidaręs amžinuo 
ju. Indonezijoje, tiesa, „valy 
mas” vyksta visai priešinga 
kryptimi, kaip tai yra Kinijo
je ir Jugoslavijoje. Iidonezi- 
ja grįžta į demokratinę s ant 
varką, kurioje tauta yrd suve
renas. Verta pabrėžti, kad In 
donezijos studentija šioje re
voliucijoje suvaidino didelę 
pozytiviai konstruktyvią rolę. 
Studentai prisispyrę spaudė 
poperversiminę valdžią grąžin 
ti valstybę į kultūringas sąly 
gas. Tuo tikslu reikėjo pt.ša- 
linti diktatorią užurpatorią - 
______ ir tautai grąžinti su

ir

tinę karo konvenciją, kurią 
pripažįsta visos valstybės.

Dėl t tkio Hanojaus nusista 
tymo jau kilo daugelis protes 
tą. Eilė valstybių pareiš
kė protestus Hanojui. 0 Ame 
rikoje del to kilo tiesiog pro 
testu audra.

Jeigu Hanojus tikrai vykdys 
savo pareiškimus,tai tas reikš

vykdo „valymus’. Pirmiausia 
Tito „išvalė” savo (Tiesiogi
nį padėjėją- viceprezidentą 
Rankovičią ir jo viieton pa
skyrė PopovičiD. Tiktai Tito 
- Bros, atvirai pasakė, kad 
Rankovič perdaug įsigijo ga
lios, kuri jam darosi pavojin
ga. Tat Tito-Bros atvirai pasi 
sakė „valąs” tiesioginius sa-

įėjimą. Bet iš Hanojaus fana 
tiką visko galima laukti.

TRUMPOS ŽINIOS
• JAV prezidentas pakartoti 
tinai tarėsi su Australijos min. 
pirm. Herald Koltu: Pirmoje 

rašys taikos, Rusija neban- v*etoJe * karas Vietname, 
dys taikos siūlyti. Ir dar pri- • Vietnamo min. pirm. gen. 
dėjo savo trigrąšį į 
rems Hanoją ir, jeigu

Rusija Ky į kabinetą paskyrė du ei 
jis pra vilius ministerius.

Naujas/kairėj/ ir nuverstasis Argentinos prezid 
Lt.-Gen. J. C. Ongania President Arturo Illia

PEARSON & CONFEREES RELAXING AT HARRINGTON LAKE 

anados min. pirm. L. Pearson, užs. r. min.Martin ir kt.
su Karibijos kraštų atstovais.

STRAIKAS QUEBEKO 
LIGONINĖSE

Didelio susirūpinimo šukė 
lė Kvebeko ligoninią darbi - 
ninką streikas. Sustreikavo 
apie 150 ligoninią darbininką 
kurie reikalauja pakelti atly- 
atlyginimus už darbą.

Treiko apimtos ligoninės 
negali priimti ligonią, nors 
gydytojai ir kitas medicinos 
personalas ir nestreikuoja. 
Streikuojant eilinio d^rbo tar 
nybai, neįmanomas darosi Ii - 
goninią funkcionavimas.

NEMALONUMAI 
“STEMPEDE" CALGARY 

700„bytnyką” irjaunuo- 
lią tipo „beatles” įsisiautė 
jo Calgary laike garsiąją „Ste 
mpede,; - padeginėjo šiukšlią 
dėžes, daužė langus, ir poli 
cija teįstengė suvaldyti tik
tai panaudojusi šunis ir van 
dens pompas. Yra sužeistą, 
15 aršipją suimta.

Kitas nemalonumas: nutrū
kęs jautis įsiveržė į žmonią 
minią, kurioje kilo panika. 
Yra sužeistą.
MONTREALIS - MASKVA 
oro linija jau sutarta ir šutau 
tis pasirašyta. Lėktuvai kol 
kas kursuos du kart per savai
tę: Kanados Canada Air ir Ru 
sijos Aeroflot.
• Į Kanados senatą pas
kirti 6 nauji senatoriai.

ŠEŠĖLIAI TARP KANADOS 
IR JAV

Nors atrodo, kad Kanadai 
su Jungtinėm Amerikos Vals 
tybėm nėra pagrindo nesan
tykiauti, bet nuolant vyksta 
ir neskiandumą.

Štaii feferalinio parlamento 
narys L.R. Sherman paklausė 
užs. reik, mlnisterį Martiną, 
ar tiesa, kad trys dideli JAV 
priklausantieji malūnai atsisa 
kė sumalti kviečius, parduo
tus Kubai. Diefenbaker pridū 
rė priekaištą, kad Amerikos 
firmos nori naudotis eksteri- 
rialumo teisėmis. Min. Ma rtin 
atsakė, kad jam nežinomi tie 
dalykai, o prekybos min.Win
ters pareiškė, kad tokie mali 
mo užsakymai negauti.

JAV karo min. McNamara pa 
reiškė, kad Amerika Kanadai 
buvo užsakiusi lėktuvams bom 
bą pagaminti, bet Kanada at
sisakiusi tai daryti, nes bom 
bos skiriamos karui Vietname 

Kai kurie JAV dienraščiai 
skelbė, kad prezidentas John- 
sonas esąs pasipiktinęs Kana 
dos - Rusijos susitarimu del 
lėktuvą linijos Montrealis - 
Maskva, ir del to Kanados pai 
lamente kilo kalbos. Tačiau 
JAV valstybės departamente 
išsiaiškinta, kad Johnsonas 
jokio pareiškimo dėl to nėra 
daręs.

Gen.
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PETICIJA
JOSIOS PRASME IR TIKSLAI

Peticija Jungtinėms Tau- būti, yra pats paprasčiau 
toms, kaip ir buvo numa - sias.
tyta, galų gale tapo didžiuo Peticijos esmė yra ne jos 
ju Pasaulio lietuvių jauni— įteikime. Peticijos esmė
mo įvykiu, pačiu rimčiau
siu ir net smogiamuoju į- 
vykiu, kuris išsivystė į 
tikrai vertingą finalą. La
bai gaila, kad Kongreso 
metu nebuvo apie Petici - 
ją platesnio, jos reikšmę 
išryškinančio pranešimo, 
dėl ko jos klausimas visą 
laiką kabėjo nežinioje.

Girdėti buvo susirūpini
mo dėl Peticijos įteikimo. 
Tačiau Komiteto Lietuvos 
Laisvei Atstatyti pirminin
kui, A. Mažeikai, atėjus 
į talką ir įteikimą klausi
mas išspręstas labai ge. 
rai. Nes daugelio valsty
bių atstovybės Jungtinėse 
Tautosetiesiogiai buvo pa
informuotos ir paskatin
tos daryti žygių Lietuvos 
laisvės bylai Jungtinėse 
Tautose kelti. Bet ir ge _ 
neralinis sekretoriatas ne 
liko be įtaigojimų, nes ir 
jam įteikiamos peticijos 
tų kraštų, kurie dėl įvai- 
riųpriežasčių negalėjo im
tis iniciatyvos pačios Pe
ticijos įnešti į tą organi
zaciją.

Kol kas dar nepadaryta 
visa Peticijos suvestinė, 
ir kol kas nepaskelbta, 
kiek kuriame krašte su
rinkta parašų. Labai įdo
mu, kad Dr. Vardžio ini
ciatyva parašų esą surink 
ta septyniose Afrikos vals 
tybės.Visuomenei tą reik
tų žinoti plačiau. Nes gi 
mūsų veiksmai už Lietu
vos laisvės atstatymą tu
ri išsilieti į pasaulinio 
masto padairas.

Kol kas tebuvo susirū
pinimo, kam ir kaip Pe - 
ticiją įteikti. Bet šis klau
simas, kaip matome ir 
kaip iš tikrųjų ir turėjo

yra parašu rinkime ir to
je informacijoje, kurią , 
gaunant parašą,reikia duo
ti parašo davėjui. Tat vi
sų pirma pačiam reikia 
klausimą pačiam gerai pa
žinti ir tiktai tada jį gali
ma parašo davėjui išaiš - 
kinti. Ir tokiu būdu gali - 
ma padaryti didelę propa
gandą už laisvę, prieš - 
kupaciją ir kolonializmą. 
Štai kodėl Peticijos vyk
dymas buvo numatytas 
svarbiausia jaunimui,kad 
ne tiktai būtu pasitarnau
ta Lietuvos laisvės bylai, 
bet kad tuo pačiu ypu ir 
jis būtu įtrauktas į lietu
viškąją veiklą.

Peticijos vykdymo pasek
mės įrodė, kad jaunimas 
uždavinio efektingai neį
vykdė. Bet reikia viltis, 
kad Kongresas jaunimui 
yra daug davęs, todėl ir 
pasiryžimo bei veiklumo 
iš jo tenka laukti didesnio.

Be to, kas svarbiausia, 
sueina 50 metų sukaktu
vės kai Lietuva atgavo ne
priklausomybę. Sias sul 
kaktuves efektingiausiai pa 
minėsime, jeigu surinksi - 
me 50 milijonų parašų po 
pratęsta Peticija, kuriai 
parašus rinksime jau visi. 
Ir tai yra pasiūlymas Pa
saulio Lietuvių Bendruo - 
menės Valdybai, kuri jau 
turi nemažą patirtį.

Žinoma, uždavinys di - 
delis. Jis reikalingas ne 
tiktai didelio darbo/leidi- 
nių įvairiomis kalbomis/, 
bet ir nemažų lėšų. Ta
čiau ko vertos bus mūsų 
kalbos apie Tėvynės mei
lę, jeigu mes tiktai berg- 
ždžiaikalbėsime,o darbais 
nepatvirtinsime ?

J. Kardelis.

Kaip gydoma tireotoksikoze nechirurginiu būdui A> 
rinka tam susirgimui gydyti pajūrio oras, kuriame daug 
lodol Ar tinka Jį susirgimą gydyti jodui —

Tireotoksikozė, arba liguistai suaktyvinta skydliaukes 
funkcija, būna pirminė ir antrinė. Pirmine, medikų vadi
nama Bazedovo liga, dažniausiai susergama po stiprių 
pergyvenimų, psichinių sukrėtimų ar sutrikus atitinkamoms 
nervų bei endokrininės sistemos grandims. Dažniau serga
ma antrine tireotoksikoze, i iri atsiranda, sutrikus skyd
liaukės veiklai dėl kokios nors kitokios priežasties.

Yra tokių skydliaukės susirgimų, kuriems būtinas chi
rurginis gydymas, tačiau dažnai juos galima gydyti radio
aktyviu jodu. Sis būdas patogus, paprastas ir savo re
zultatais nenusileidžia chirurginiam gydymui. Tai spin
dulinis gydymas.

Tireotoksikozė gydoma ir cheminiu skydliaukės hiper- 
funkcijos šalinimu. Tam tikslui panaudojamos labai efek
tyviai veikiančios tireosfatinės medžiagos — tioureos — 
preparatai. Pačiam ligoniui gydytis tais preparatais ne
galima.

Dėl tireotoksikozės gydymo jodu reikia pasakyti, kad 
jodo reikšmė dažnai yra perdedama. Pats jodas turi ne
ginčijamą reikšmę kai kurių skydliaukės susirgimų profi
laktikoje, tačiau, jau susirgus, jis mažai reikšmingas, c 
kartais kenksmingas. Todėl taip pat neleistina pačiam 
gydytis jodu.

Pastaruoju laiku tireotoksikozėms gydyti vartojami ir 
kai kurie hormonai.

Pagaliau tireotoksikozių gydymui plačiai rekomenduo
jamas kurortinis gydymas. Kadangi šiam susirgimui atsiras
ti didelę reikšmę turi centrinė nervų sistema, tai bendras 
poilsis, atsitraukimas nuo kasdieninių rūpesčių, geros ku
rorto sąlygos visada teigiamai veikia šios rūšies ligonius. 
Tačiau, reikia pabrėžti, kad dar pasitaiko neteisingų nuo
monių, kad čia padedąs tik pajūrio oras, jūros vanduo 
ir pajūrio aplinka, nes čia esą daug jodo.

Ne jodas, o vėsus vasaros oras, vė
sios jūros maudynės, puikus poilsis, visada teigiamai 
veikia ligonius. Kalnų kurortai taip pat tinka sergantiems 
tireotoksikozėmis gydyti. Karštuoju vasaros metu į pietų 
kurortus vykti nepatariama. Kurortinis gydymas, supran
tama, turi būti įjungiamas j bendrą gydymo kompleksą, 
sutvarkant darbo bei poilsio režimą ir buities sąlygas.

Kiekvienu atveju sergančiajam visais gydymo klausi
mais reikia tartis su savo apylinkės terapeutu, chirurgu 
arba endokrinologu.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
Independent Lithuania

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

LAIMĖJIMAI
3 ŽEMĖS SKLYPAI

Žarnos sklypas N:-. 220 • *000 eq. pėdų

” *• Nr. 229 • *000 ••
” ’• Nr. 230- <394 ’• ”

Visi sklypai randasi Montroollo priemiestyje 
Francois de Sales, country of Laval.
Sklypų verta 1000.00 kiekviena.

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

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

pranešimas tarptautiniam skautų biurui
Kai tik atsirado lietuvių 

skautų vienetai JAV-se ir 
Kanadoje /1949/, kaip ir 
seniau, mūsų sąjungos va 
dovybė visada stengėsi pa 
laikyti ryšius su Tarptau 
tiniu Skautų Biuru, t.y. su 
pasaulio skautų centruLie 
tuva yra buvusi Tarp. Skau 
tų Biuro pilnateisiu nariu, 
tačiau atsikūrusi tremtyje 
ar išeivijoj, lietuvių skau 
tų sąjunga vis dar klabena 
minėtobiuro duris,prašy 
dama pripažinimo ir nario 
teis ių.

Seniau Tarptautinis Skau 
tų Biuras,turbūt,į lietuvių 
skautų- sąjungą žiūrėjo, 
kaip į laikinį reiškinį ir, 
matyt,tikėjosi,kad mes, sa 
votarpe paskautavę,įsilie 
sim į gyvenamo krašto 
skautų eiles. Tačiau lietu
vių skautų sąjunga,taip gra

žiai išaugusi ir bujojusi 
Tėvynėje, nemenko, nesilp 
nėjo ir nerodė byrėjimo žy 
mių,bet vis dar kartą augo, 
stiprėjo ir ėjo savitu, lietu 
višku, skautišku keliu.

Dabar jau daugelis lietu 
vių skautų yra gimę išeivi 
joje, bet stipriai pažymi, 
kad yra lietuvių skautų są 
jungos nariai. Taigi, įsilie 
j imas į gyvenamo krašto 
skautų eiles atpuolė.Tarp 
tautiniam Skautų Biurui be 
liko susidariusią padėtį to 
leruoti, mus vadinti skau
tais egzilais, arba, jei gali 
ma taip pasakyti, pripažin 
ti mus de facto.

Mūsų sąjungos vadovybė 
dažnai siųsdavo TarpJSkau 
tų Biurui mūsų veiklos pra 
nešimus.Paskutinis Broli 
jos praneš imas,kurį paruo 
šėBrolijos Vadijos Tarp, 
skyriaus vedėjas s.T.Re

NE TOKS PAVADINIMAS
"Nepriklausomos Lietu 

vos" Nr. 23 iš š. m.birže 
lio 8 d. p, J. Breivė savo 
straipsnelyje "Daugiau į- 
prasminkime šventę"siūlo 
sekantį:

"Mano supratimu, kadan 
gi šie 1966 metai Jaunimo 
metai ir III-sios Dainų 
šventės metai,tai yra pro 
ga išleisti Lietuvos sosti 
nės,Vilniaus miesto,su Ge 
dimino pilim. Aušros Var 
tais, pašto ženklus/mano 
pabraukta, A. B. /. Tuo rei 
kalu gerai būtų,kad pasisa 
kytų VLIKas, A LTas.PLB 
-nės valdyba, JaunimoKon 
greso ir Dainų Šventės Ko 
mitetai".

Čia reikia pasakyt i, kad 
p.J.Breivė, siūlydamas iš 
leisti sakyto piešinio ženk

liukus, sumaišė dvi sąvo- 
kas-paštoženklas ir ženk 
liukas/angliškai seal/Paš 
to ženklų nė VLIKas, nė 
ALTa.nė kas kitas negali 
išleisti, o gali juos išleis 
ti tik savistovios, atskiros 
valstybės/ sakysim, Kana
da, JAV, Anglija ar jos ko 
lonijos/Ženkliukus/seals/ 
gali leistikamtikpatinka, 
tačiau jie jokios paštinės 
vertės neturi ir laiškas , 
užlipintas su tokiu ženkliu 
ku, niekur nenueis/geriau 
siu atveju laiško gavėjas 
gaus už tokį laišką primo 
keti dvigubai/. Jei laiško 
siuntėjas nori kokius nors 
ženkliukus ant savo laiškų 
lipinti, jis gali tai daryti, 
bet laiškai turi tu rėti, i r 
oficialius tos valstybės

paš^o ženklas,kad jie pa
siektų adresatą.

Jei kas nori turėti ir 
vartoti panašaus turinio 
ženkliukus,kaip p. J. Brei 
vės siūloma, gali jų įsigy 
ti:Saleziečių Gimnazija Ita 
Ii joje yra išleidusi ir plati 
na ženkliukus,kurių pieši 
nyje parodytas Rūpintoje 
lis,apsuptas saulės spindu 
lių,tolumoje-Vilniaus baž 
nyčių bokštai. A .Bernotas

meikis,buvoypač platus ir 
išsamus .Kartu su praneši 
mu,nusiųsta kopijos mūsų 
sąjungos statuto ir visi tu 
r imi veikią nuostatai, regu 
tiaminai,skautų šakų ir pa 
tyrimo laipsnių progra
mos, ženklų, un if or mų bei 
specialybių rinkiniai ir lie 
tuvių skautiškos spaudos 
bei leidinių pavyzdžiai.

Ta pačia proga Tarp. 
Skautų Biuro Direktoriaus 
paprašyta, kad lietuviai

Pasaulio Lietuvaitės - Miss Lithuania- rinkimu pasekmės: išrinktos penkios kan
didatės iš visu dalyvavusiu rinkimuose, o iš šių išrinkta Pasaulio Lietuvaitė- 
Giedrė Galinytė, kurią Pasaulio Lietuviu Bendruomenės pirmininkas Juozas Ba- 
chunas vainikuoja gintariniu vainiku /Šis vainikas yra pereinamasis, nes sekan
čiuose Pasaulio Lietuvaitės rinkimuose jis bus perduotas naujai Pasaulio Lietu
vaitei/. Iš kairės į dešinę matoma:Nijolė Grybauskaitė iš Clevelando, Laima Če- 
paitytė iš Čikagos, Giedrė Galinytė iš Bostono, J.Bachunas, Zuzana Valatkaitė 
iš Buenos Aites, Argentinos ir Gema Kreivėnaitė iš Filadelfijos.

Foto L. Gulbinsko.

THE SHOP ON MAIN 
STREET

Bedalijant akademijos pre
mijas, viena Oscaro statulėlė 
atiteko čekoslovakų filmui 
“The Shop on Main Street”, 
kaip geriausiam filmui sveti
ma kalba. Tai natūralus, be 
pretenzijų, puikiai suvaidintas 
filmas.

Filme parodomas gyvenimas 
mažame Čekoslovakijos mies
telyje vokiečių okupacijos

FILMO MENAS pinasi dviejų žmonių gyveni
mas. Stalius, vardu Tono, turis 
šunj ir ambicingą, nuolat bur-

skautai būtų pakviesti į 12 
Pasaulinę Skautų Jamboree 
kuri 1967m.vyks JAV-se.

Tarp .Skautų Biuro Direk 
torius, trumpai atsakyda
mas, mūsų Vyriausiam 
Sla utininkui pažymi,kad su 
sipažįnęs su gauta medžią 
ga,duos pilną atsakymą vė 
liauJJėl mūsų dalyvavimo 
12 Pasaulio Jamboree, Di
rektorius pažadėjo klausi 
mą referuoti Tarptauti
niam Jamboree Komitetui 
kuriam priklauso į Jambo 
ree kvietimo reikalai.

Po II pasaulinio karo vy 
kusiose Pasaulio Jambo
ree’se lietuviai dalyvauda 
vo, bet jie buvo kviečiami 
to krašto, kur Jamboree 
vykdavo .Dabar, jei mus jau 
pakviestų į Jamboree Tarp 
tautinis Jamboree Komite 
tas per Tarptautinį Skautų 
Biurą, atrodo,kad mes pa 
žengtume dar vieną gerą 
žingsnį į pilnesnį ir tarp
tautinį pripažinimą.

L . E - tas .

S. m. balandžio 16 d. Tėvų Jė
zuitu namuose Čikagoje įvyko 
posėdis Čiurlionio galerijos 
reikalu, kuriame buvo per
tvarkyta Čiurlionio galerijos 
vadovybė, sudarant nauja 
Globos Komitetą. Posėdyje 
dalyvavo (iš kairės) Z. Kolba. 
A. Nakas, lietuviu jėzuitu pro
vincijos vyresnysis Tėvas B. 
Markaitis, Gen. Konsulas dr. 
P. Daužvardis, J. Jasaitis, 
prof. M. Mackevičius, prof. A. 
Varnas, P. Gaudys. Trūksta 
Tėvo B. Krištanavičiaus.

metu 1942 m. Vaizduojamas 
baisus sugedimas, kuris pra
sidėjo paprastu godumu, o, ne
pažabotai augdamas, išsiliejo 
masinėmis žudynėmis. Staigus 
perėjimas iš komedijos i tra
gediją tuo labiau išryškina jo 
baisumą. Momentais lyg aidu 
atsitrenkia “The Diary of 
Anne Frank” filmo atgarsiai. 
Čia lyg išgraviruotas visas hit- 
lerizmo siaubas, lyg išskap
tuotas tik vienas baisios tra
gedijos epizodas iš ilgosios 
istorijos lapų apie žmogaus 
nežmoniškumą žmogui.

Šiame nacių okupacijos fone

buliuojančią zirzlę žmoną, vi
siškai nesidomi politika. Jis ir 
savo kvailą svaini niekina dėl 
asmeniškų priežasčių, o ne dėl 
to, kad šis yra vietinio fašis
tinio d’alinio pareigūnas-gau- 
leiteris. Svainis paskiria Tono 
“arijų kontrolieriumi” mažos 
krautuvėlės, kurios savininkė 
yra pusiau žliba, pusiau kur
čia žydė. Šios senos našlės 
parduotuvė yra tokioje blogo
je finansinėje padėtyje, kad 
kiti žydai ją išlaiko. Švelnus, 
protingas ir jautrus vyras pa
mėgsta nepaprastai švelnią se
nutę. Ar jis mėgina ją išgel-

Nukelto į 7 psl.

Canadian Vickers Ltd.

Machine Shop pasiūlymai

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

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

NORMALUS DIRBANČIŲJŲ SOCIALINIS 
APR0P1NIMAS.

Kreipkitės asmeniškai Employment office 

4970 Notre Dame East Montreal, P. Q«
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Sveikinimas varpininkų 
sąjūdžiui

Gerbiamos Ponios ir Ponai, 
Brangūs Idėjos Draugai.

Pažvelgus į šį mūsų tokį 
gražų susibūrimą,šioje pui 
kioje, kad ir svetimoje , 
gamtos aplinkumoje, ausy 
se suskamba anie, jau se
nai dr. Vinco Kudirkos pa 
našia proga pasakyti žo
džiai:

"Gražu yra matyti lietu, 
vių būrelį,

Kurie tarp svetimųjų vie. 
nybę užlaiko

Ir suėję Tėvynei aukoja 
žodelį,

Ir motiną pagarbina at
minimui vaiko".

Tačiau dar gražiau, kad 
galime vis i šiandien pasi
džiaugti ir pasididžiuoti, 
kad šiais žodžiais prieš 77 
metus suskambėjęs lietu
viškas "Varpas" iršiandie- 

Baltijos kenčia dar nuož
mesnę tironiją negu anuo 
metu, jo dūžiai yra aiškūs , 
skardūs ir nesulaikomi.

Pertuos tris ketvirčius 
šimtmečio daug įvykių pra
bėgo pro mūsų akis, daug 
motinos ašarų ir artojo 
prakaito lašų sraunusis Ne
munas nunešė į plačiuosius 
vandenynus.Tačiau "Var
po" gaudimas per visus 
tuos laikus buvo girdimas 
plačiai ir didingai:"Kelkt 
te,kelkite,kelkite.. ."Tad, 
ir šiandien klausiame pa
tys save,kas gi palaikė to 
gaudimo gyvybę,kas išlai
kė tą vientisą idėjinį siūlą , 
kurio per visus tuos ilgus 
metus negalėjo nei savieji, 
nei svetimieji nutraukti. Ir 
atsakymas yra vienas ir 
vienintėlis, 1889 metais

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 3 PS L.

Trečiojoje Dainų šventėje publika pirmoje ir antroje eilėje, kiek jos matoma /iŠ kairės/: Illinois kand.į senatorius P. Percy 
su žmona, ALTOS pirm. inž. Rudis su žmona, prel. Albavičius, gen. Lietuvos konsulas dr. Daužvardls su žmona, vysk. V. 
Brizgys, ponia ?, VLlKo pirm. V. Sidzikauskas, vysk. P. Brazys, Lietuvos atstovas JAV J. Kajeckas. Antroje eilėje trečias 
iš kairės matomas kompozitorius T.Br. Markaitis. Kitus sunku atpažinti. Foto V.Juknevičiaus.

ną tebeskamba ir skleidžia 
tas pačias nemirtingas idė 
jas.Ir dabar,kai tauta prie

"Varpas" prabilo į visą mū
sų garbingą, bet istorijos 
įvykių sąvartoje daug kar-

Varplninkat-liaudininkai Varpininkų susirinkime. Iš kairės: J.Daugėla, J.Au- 
dėnas, prof.Dr.- V. Kanauka ir Jonas Bildušas. Foto A. Noraus.

tų paniekintą tautą, kalbėjo 
neįkąkitą.betįplačiasias 
jos mases, rūpinosi paties 
lietuvio likimu ir rodė jam 
ke-ią į šviesesnę,gražesnę 
ir geresnę ateitį .kurią tvir 
tai pagrindė didžiaisiais 
humanizmo ir demokrati
jos principais.

Ir šaindien mes galime 
būti savo dvasioje tikrai iš
didūs, kad šiuo dr. Vinco 
Kudirkos sukurtu ir nusta 
tytu keliu netik "Varpas", 
bet ir visa kita varpininkų 
srovės spauda ėjo ir tebe
eina.
Per visus šiuos tris ket

virčius šimtmečio mūsų 
spauda,puoselėdama dr.V. 
Kudirkos skelbtą tautišku 
mą,niekada netarnavo ku
riai nors vienai grupei ar 
kurios nors atskiros parti
jos partiniams interesams 
ar atskirų asmenų užma
čioms, bet visada drąsiai 
narsiai ir bekompromisiš
kai stovėjo bendrųjų tautos 
interesų ir patriotinės lie
tuviškosios visuomenės ide 
alų sargyboje .visad semda
mas! sau gyvybinių jėgų ir 
išminties iš pačios tautos 
ir visada visą savo kūrybi
ni energiją, darbą bei pa
siektų laimėjimų derlių vi
sada grąžindavo vėl tai pa
čiai tautai.

Galbūt,kaip tik dėl to daž

na i praeityje ir dabar mes 
nesame tokie gausūs,kaip 
kiti, mūsų skarbai nėra to
kie turtingi, kaip kitų, bet 
už tai mes galimepilnaidi 
džiuotis savo grynai poli
tine praeitimi,kuri yra ryš 
kiai atžymėta ne tik dideliu 
kūrybiniu valstybinio gyve 
nimopotencialu,bet taip ir 
tauraus heroizmo momen 
tais,kuriuos netik prieš mū 
sų tautą, bet ir prieš visą 
civilizuotą pasaulį liudija 
mūsų geriausių draugų gy 
vybės aukos ir fizinės kan 
čios.Irkaiptikši tauripra 
eitis daugiau negu bet kas 
kitas įpareigoja ir mūsų 
kartą ateities kovoms ir 
ateities laimėjimams.

Paskutinieji metai yra 
didelių ir nuostabių ieško 
jimų metai.Ieškoma ne tik 
naujų pasaulių beribėse 
erdvėse,bet taip pat ir nau 
jų formų bei idėjų visuome 
niniame bei ideologiniame 
pasaulyje. Šie ieškojimai 
savaime yra užkrėtę ir tū 
lūs mūsų tautiečius,ypatin 
gai jų jaunąją dalį.

Tačiau mums, varpinin
kams, naujų kelių ieškoti 
nereikia. Mūsų kelias yra 
surastas pačioje tautoje ir 
jos dvasinės ir fizinės as 
piracijos yra tie didieji 
kelrodžiai,kurie mus vedė 
per 77 metus ir tebeveda

šiandien, stiprindami mū 
sų didįjį tikėjimą, kad gim 
tosios žemės gyvybės sul 
tys, kurios išmaitino ir 
šimtamečių ąžuolynų pla
čiašakius ąžuolus, ir veš 
lauš vasarojo brandžias 
varpas ir gležnų pamiškės 
mėlynakės žibutės žiedelį, 
išmaitino ir pačią mūsų 
tautą ir išlaikys ją pakan 
karnai stiprią vargi jos pan 
čiams sutraukyti ir lais
vės spindulių auksinėms 
žaroms nušviestai ateičiai 
pasitikti.

Širdingiausiai sveikinda 
mas visus čia susirinku
sius į istorinę "Varpo" kon 
ferenciją Lietuvos Valstie 
čių Liaudininkų Sąjungos 
vardu ir perduodamas ge 
riausius linkėjimus visų 
jos narių vardu, turiu ma 
lonią pareigą padėkoti už 
šią gražią iniciatyvą ir dt 
džiulį darbą šios konferen 
cijos rengėjams-Varptnin 
kų Filisterių Draugijai, 
ypatingai jos pirmininkui, 
mūsų C.K-to vice-ptrmi 
ninkuiir "Varpo" redakto 
riui Antanui Kučiui bei jo 
mieliems bendradarbiams 
valdybos nariams.

Iš visos širdies linkiu, 
kad ši konferencija dar sy 
kį pabrėžtų mūsų tvirtą nu 
sistatymą žmogaus lais
vės ir Lietuvos nepriklau

somybės reikale, dar dau 
glau sustiprintų bendra 
dvasia ir nusiteikimu mū 
sų gretas bei pakeltų ko
vingumo nuotaiką ir tų mū 
sųbendraminčių tarpe,ku 
rie neturi progos čia drau 
gesu mumis praleisti šio 
malonaus savaitgalio. Ltn 
kiuvisiems konferencijos 
dalyviams ir svečiams iš 
sivežti pačius gražiausius 
įspūdžius iš šios, kad ir 
prie svetimo ežero pakran 
čių vasarvietės,kad rytoj 
spausdami vienas kitam 
rankas atsisveikinimui,ti 
krai galėtumėm dr. Vinco 
Kudirkos žodžiais pasaky 
ti:

"Gražiausia vienok esti 
akimis matyti,

Kada širdims ir žodžiai 
ir darbai atsako...

Kad visi tie lietuviai pa 
tys, nevaryti,

Savo tėvynės garbei ne 
apželdina tako."

Jonas F. Daugėla.

P.S. Pranešama, kad svei
kinimu buvo daugiau: Dr. J. 
Pajaujo, V. Čižiūno Ir kt., 
bet jie nespėti užrašyti.

PRANEŠIMAS 
LIAUDININKAMS

Šiuo skelbiami Lietuvos 
Valstiečių Liaudininkų Są
jungos valdančiųjų organų; 
Centro Kom iteto,Revlz i jos

JONAS
AVYŽIUS ROMANAS

IMS
KETVIRTA DALIS

37 atkarpa.
PIRMOS TOKIOS VESTUVĖS

VII
Rytuose jau brėško. Lukas nežinojo, kur tiek ilgai klai

džiojo, ką veikė ir kaip čia atsidūrė. Buvo purvinas, šlapias, 
apsidraskąs. Iš praplėštos ausies lašėjo už apykaklės kraujas. 
Ilgai stovėjo prie malūno namelio durų, tartum laukdamas, 
kol pakvies. Paskui pasistiebė ir mechaniškai ėmė graba
lioti po pastoge. Kai gyveno čia su Morta, visuomet slėp
davo raktą po grebėstu. „Taigi kad.. . nėr.. . Kur ji galėjo 
nukišti? .— pirmą kartą per ilgas sustingimo valandas 
blykstelėjo mintis aptemusioje sąmonėje. Tarsi kalno šlaitu 
nusirito ^kmuo, patraukdamas su savimi kitus. Apmirusios 
smegenys sujudo, ėmė dirbti. Lukas atsikvošėjo. Suglumęs 
nuleido rankas. Ko jam čia reikia? Eiti, bėgti, kuo greičiau 
bėgti iš čial Bet kur? Atėjo iš nežinios, iš tamsos. Nėra ke
lio atgal. Nėra niekur jokių kelių. Prieš akis tik tie keli 
žingsniai. Įprasti, šimtus, tūkstančius kartų išvaikščioti. O 
toliau, už jų — nieko. Tamsa, tuštuma, pragarmė. Taigi jis 
žengs tuos kelis žingsnius, kurie dar liko. Žmogus turi eiti, 
kol yra kur.

Lukas paspaudė rankeną. Durys buvo neužrakintos. Kai 
gręždavo iš darbo, priemenėje jį pasitikdavo verdamo val
gio kvapas ir jauki namų šiluma. Dabar gi į nosį trenkė 
drėgnas pelėsių tvaikas. Iš visų kampų žvelgė nyki apleis
tos patalpos tuštuma, nors veik viskas stovėjo savo vietose, 
kaip anksčiau. Tiesa, nebuvo indaujos, užuolaidėlių ant lan
gų, puodų ant mūrinės krosnelės ir kitų namų apyvokos reik
menų. Tačiau kampe tebestovėjo stalas, lova, pora kėdžių. 
Viskas paskolinta Lapino. Pradžiai. Sekmadieniais Lukas iš
sidriekdavo lovoje pilvu į viršų. Vaikai apspisdavo jį, kaip 
musės meduolį, tampydavo už plaukų, nosies, ausų, karda- 

vosi pastatytais keliais, šokinėdavo ant krūtinės. Lukas pa
sipurtydavo, mažyliai nubyrėdavo kaip kriaušės, ir žaidi
mas prasidėdavo iš naujo. Tai būdavo linksmai O Morta 
tuo tarpu... prieš stalinį veidrodį. Kaime subuvimas, kaipgi. 
Šukuojasi, kvėpinasi, renka prie veido skarelę. Bet dažniau
siai išlėkdavo vienplaukė. Raudona kasa sudėta vainiku 
ant galvos. Juodi kaspinėliai, balta gėlytė įsegta. Jaunamar
tė. .. Skaudu būdavo. Pavydas grauždavo širdį. Bet ką pa
darysi? Jauna, graži. Toks kraujas. . . Miegojo vienoje lo
voje, o neturėjo bendro patalo. Užeidavo noras apkabinti. 
Siekdavo. .. gaudavo per nagus. Atsitraukdavo kaip sugėdin
tas šunytis, pabrukęs uodegą. Ir visuomet būdavo jos tei
sybė, o jis likdavo kaltas. Kaltas, kad tiek daug vaikų, kad 
per jo išmones reikią jai kentėti gimdymo kančias, kad 
ankšta malūno trobelėje. Bet kartais — tuos kartus galima 
ant pirštų suskaičiuoti — ji pasidarydavo maloni, dosniai 
išplėšdavo jam savo glėbį, ir tada karštoje glamonių ugnyje 
sudegdavo susikaupęs kartėlis, pavydas, virsdavo pelenais 
kankinančios abejonės. Ir visuomet po to ji pasijusdavo nėš
čia. Vėl priekaištai, lovoje sudurtos nugaros, nė vieno mei
laus žodžio. .. O jis šokdino ant savo pilvo svetimus vai
kus. Maitino, dengė.. . Mylėjo kaip retas tėvas, ir vaikai jį 
mylėjo. Nebėra. .. Nieko nebeturi. Nebėra žmonos, vaikų, 
dingo paskutinė viltis, kuria metų metais save apgaudinėjo. 
Dievas? Ne. jeigu taip, negali būti nė dievo. Nėra!

Lukas suvaitojo ir susmuko ant lovos. Ilgai sėdėjo, su
siėmęs rankomis galvą, o pro akis, kaip telegrafo stulpai, 
lėkė praeities vaizdai. Norėjo surasti ką nors šviesaus, pa
drąsinančio, suteikiančio vilties. Veltui. Tiesa, pasitaikydavo 
gražesnių valandėlių, kartais ir laimingas pasijusdavo, bet 
tik todėl, kad buvo aklas, kad save apgaudinėjo, kol pikta 
lemtis neparodė pirštu teisybės. Nebėra, nieko nebėra. . . 
Lukas, vyriausias, ne jo, Birutė, mylimiausias vaikelis, ne 
jo. Jurginas... Taip, ir Jurginas tikriausiai ne jo. Ir Lelija, 
ir Rūta... Ir Morta ne jo. Ir jis pats iki šiol nepriklausė sau. 
Bet dabar jis pastatys ant savo! Pirmą kartą savo gyvenime 
padarys taip, kaip nori. Juk diržą tai turi? Kėdė tai yra 
pasistoti? Palubėje kabo grandis, prie kurios pritvirtindavo 
vygę. Pajuodusi nuo dūmų ir laiko rūdžių. Stipri. Tokią 
krūvą svetimo vaisiaus atlaikė, atlaikys ir netikrą tėvą.

Gaili šypsena iškreipė veidą. Atsistojo, apžvelgė trobe
lę, tartum išsikraustantis nuomininkas, norėdamas paskutinį 
kartą pasitikrinti, ar ko nors nepamiršo. Ne, nieko nepalie
ka, ko vertėtų gailėtis. Galima keliauti. Gal ne visai gražiai 

iškeliaus, bet nekaltas, kad taip išėjo. Stengėsi gyventi do
rai, teisingai. Nieko neskriaudė, nebent kokį kiškelį ar lau
kinį paukštį nudobdavo (beje, kiškis tai mėsa), niekam ne
linkėjo blogo. Pakentė priešą lygiai kaip draugą. Neapskun- 
dinėjo, nešmeižė, nesigviešė svetimo turto. O kad kokį kol
ūkio burokų krepšį, šiaudų glėbį, miltų dulkelę, tai.. . darė 
ne savo galva. Morta, Lapinas... Priverstas buvo. .. Taigi 
kad. .. lyg ir nėra už ką paminėti blogu žodžiu. O kad nie
kins, žinia. .. Visą gyvenimą niekino, nė po mirties nuo to 
nepabėgsi. .Morta su Lapinu juoksis — pakaruoklis. O gal 
ir pyks — tokią negarbę padarė! Tegu! Jiems taip ir reikia. 
O vaikai? Verks. .. Myli... Kam gi džiaugsmas, kad tėvas 
po balkiu pasikabino? Birutė atlėks, puls ant kelių. „Tėvuli, 
tėvuli!" Kiek sielvarto, ašarų, širdies skausmo! O nebūtų to, 
jeigu teisybę žinotų. Bet kas jai pasakys teisybę? Morta? La
pinas? Gal kada...

Lukas susirietė, tarsi kas būtų Smogęs į paširdžius. Jo 
sąmonėje buvo pasidarę šviesu, kaip malūno trobelėje, pro 
kurios apmusijusius langus jau žvelgė ryto aušra; išvarginta 
siela džiūgavo, jausdama artėjančią išsilaisvinimo valandą, 
ir štai kaip visuomet, kai Lukas sumanydavo padaryti sa
vaip. netikėta kliūtis pastojo kelią jo valiai. Valandėlę sė
dėjo, kovodamas su sukilusiu pareigos jausmu. Paskui ryž
tingai atsistojo ir, palikęs atlapas duris, išsvyravo laukan. Ne, 
kitaip neišeina. Kas be skriaudos pragyveno savo amžių, 
neturi nieko nuskriausti nei mirdamas.

... Grigo kieme stoviniavo trys vyrai pabrinkusiais nuo 
nemigos veidais. Patvoryje raitėsi surištas Pruncė Prancūzas 
ir kažką šūkavo užkimusiu balsu. Jo drabužiai buvo suplė
šyti, kruvini. Iš pamuštos akies klaikiai žvelgė raudonas bal
tymo ruoželis.

Lukas praėjo pro šalį, tartum pro tuščią vietą. Vyrai 
užkalbino jį, bet jis negirdėjo. Aplinka jam nebeegzistavo. 
Pasaulyje nieko nebuvo, net jo paties, išskyrus vieną min
tį, pavergusią jo sąmonę. Ir jis lėkė, įsikibęs tos minties, 
kaip vaikas pasibaidžiusio arklio karčių. Kupinas išsigelbė
jimo vilties ir neramaus laukimo.

Birutė su Tadu sėdėjo susiglaudę prie lango. Tušti sta
lai nykiai pilkavo ryto sambrėškoje. Prie durų ant suolo 
knarkė susirietęs žmogus. Tadas seniai grįžo su Verdenių 
iš Viešvilės, nuvežę į ligoninę sumuštą Toleikį, bet nega
lėjo atsipeikėti iš pergyvento siaubo. Birutė buvo ne ma
žiau priblokšta. Netikėtas tėvo pasirodymas, ypač jo išvaiz-
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Komisijos ir Garbės Teis
mo rinkimai.

Rinkimus vykdo Rinkimų 
Komisija, susidedanti iš 
pp. JurgioKasakaičlo-Pir
mininko,Jono Bildušo-Se— 
kretoriaus ir Antano Sugin
to- nario.

Rinkimų Komisijos adre
sas: J. Kasakaitis,6643 So.
Whipple St. .Chicago,I1L 
60629, U.S.A.

Kandidatus siūlyti ir kan
didatuoti gali kiekvienas 
21 metų amžiaus sąjungos 
narys.Kandidatai siūlomi 
tik raštu, nurodant kandi
dato vardą, pavardę, jo ad
resą ir kokioms pareigoms 
siūlomas.

Kandidatų siūlymo vėliai* 
šia data:1966 metų rugpjū
čio 15 diena.

Jonas Daugėla 
LVLS Centro Kom.

Pirmininkas.
Kazys Karvelis 

General, Sekretorius.

NEPRIKLAUSOMOS 
LIETUVOS 

administracija dėkin
ga visiems, kas už laik
raštį užsimoka už metus 
pirmyn. Tas palengvina 
jos darbą.
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KULTŪRWBfc£OVIKA
NAUJI

Juozas Eretas. "Mažos 
ios tautos ir valstybės". 
Jų reikšmė Europai. Iš
leido "Šaltinis" 1966 m. 
Adresas: 16 Hound Rd., 
West Brigford, Nottin
gham, England.
Jurgis Gliaudą. "Šv. Ka
zimiero Parapija Los Ar 
gėlės mieste". Istoriniai 
bryožai 1941-1966. Leidi
nys budinąs sparčiausiai 
visame pasaulyje augan
čią parapiją, kurią veda 
klebonas Prelatas Jonas 
A.Kučingis. 232 puslapi 
Gražiai išleistas gausiai 
iliustruotas leidinys. Lei 
dinio kaina nepažymėta. 
Prancūzijos lietuvių ži
nios. 32 nr. 1966 m. va 
sario mėnesio. Paryžius. 
Aušros Vartai- Hamburge 
lietuvių informacinis lei
dinys.

leidiniai

įdomios medžiagos.Adre 
sas:Dr. J. Girnius, 27 Ju 
liette St., Boston, Mass., 
02122, USA.
Pasaulio lietuvių jauni - 
mo Architektūros paro
da. 1966 m.birželts-liepos.
Moteris-Lietuvių moterų 
žurnalas. 1966 m.gegužės 
-birželio mėnesių num. 
Fire Losses Canada-Per 
tesCausees par 1’incen- 
die. 1966.Report of the Do 
minion fire Commisioner, 
Rapport du Commissaire 
federal des incendies.
Liėtuvių Dienos 1966 metų 
birželio mėn. Numeris sk 
irtas dalinai Dainų šventei, 
dalinai Los Angeles para
pijos šventei.

LIETUVIŠKO TEATRO PROB 
LEMOS DAILIŲJŲ MENU 
KLUBE

LIETUVA

Trečiosios JAV Ir Kanados lietuvių Dainų šventės chorų mokytojai, vadovai ir dirigentai. Pirmoje eilėje: Br. Janušas, Br. Jurkšas, A . 
Mateika, Pr.Ambrazas, V.Mamaitis, A.Paulionis, J.Adomaitis, J.Beinoris, L.Kaulinis, A.Paulikaitis, J. Lampsaitis, A.Giedrai
tis, M.Liuberskis, A.Gečas, J.Gaidelis, A.Kačanauskas, V.Strolia, <LPetkaitis, A.Skridulis; antroje eilėje/iš kairės/:F.Strolia, 
V.Jakubėnas, J.Kačinskas, P.Armonas, A.Mikulskis, R.Apelkytė, J.Žilevičius, A.Stephens, J.Aleksis, R.Dabsys, D.Stankaityte, 
Br. Budriųnas, St.Gailevičius. Už chorvedžių ir dirigentų skaitlingi bendrojo choro dalyviai. Foto V. Juknevičiaus.

International Peasant 
Union. Biuletenis anglų 
kalba. Daug itĄprmacijų 
apie Rusijos pavergtus 
kraštus ir ypač daug a- 
pie Pabaltijo valstybes. 
Adresas: 29 West 57, St. 
New York, N. Y. 10019, 
USA.

Technikos Zodis-inžinie- 
rių ir architektų dvtmėne 
sinis žurnalas. 1966 metų 
Nr. 2. Adresas: G. J. La
zauskas, 1708 N. 22-nd A- 
venue, Melrose Park, III., 
60160, USA.
Aidai.1966 m.Nr.6. Nu
meryje daug nauja, daug

1966 birželio 11 d. Dailiyjy 
Meny Klubo susirinkimui pir
mininkavo Bronys Raila. Dali 
la Mackialienė laikė praneši 
my apie lietuviško teatro probt 
lemas, iškėlusi (domiy minčiy siysti bet kuriam DMK nariui, 

Pasisakydami dėl šviežiai 
patiekto pokalbio, dalyvavu
sieji nemaža pakalbėjo, vie
tomis nuslįsdami ir (tarptau
tinio teatro tolius. Kai kurie 
griežtai pasisakė apie 
vadinamą „absurdo” teatrą ir 
jo bandytojus lietuviuose. Be 
eilės kitą autoriy, daugiausia 
liestas Anatolijus Kairys, ku
rio „Viščiuką ūkis” tebebuvo 
gyvas.

Sakyta, lietuviai rašytojai

turi nemaža parašyty* bet vien 
stalčiuose laikomy teatriniy 
veikaly.Lcs Angelėje naujy 
teatriniy kūriniy pageidauja
ma. J y turintnėjii prašomi pa

ar į „Lietuviy Dieną ” redak 
ciją, prašant perduoti rėžis. 
Mackialienei.

Sekančiuoju DMK pirm, bus 
Dalila Mackialienė. /lg/

VALECKYTĖS BALETAS 
CH I C A G 0 J E

Birželio 11 d. 6 vai.v. Jau 
nimo centro didžioje salėje 
Įvyko “ Miegančios gražuo
lės baletas“ , Dalyvavo: L. 
Biliūnaitė, Z. Brakauskai- 
tė, N. Sparkytė, R. Malecky 
tė, J. Vizgirdaitė, R. Spar- 
kis, C. Plenutis, J. Leve-
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naitė, V. Mikutaitė, I. Iva 
nauskaitė, L. Stroputė, G. 
Liubinskaitė, J. Macytė, L. 
Mikaliunaitė, G. Kielaite/ S. 
Mikutaitytė, I. Gieciutė, K. 
Krakauskaitė, K. Bukavec- 
kaitė, L. JurkŠaitė, A. Buka 
veckaitė, M. Petkutė, V. Bal 
tuŠytė, I. Biliūnaitė, I. Zo- 
vaitė, K. Tauginaitė, R. Pet

travičiūtė, K. Gallagher, G. 
Atraitytė, R. Degutytė, L. 
Kazlauskaitė, L. Rusteiky- 
tė, R. Jakovickaitė, R. Bu- 
tinaite, R. Juodvalkytė ir 
kt. Ypatingai gražiai atliko 
L. Rusteikytė - Liepsna ir 
R. Juodvalkytė- Princesė.

Į koncertą publikos prisi 
rinko beveik pilna salė, nuo-

r

mažiuko iki žilagalvio. Visi 
dideliu dėmesiu sekė spekt 
t akli.

Studijos pamokos vyksta 
Irenos Valeckytės namuose; 
2541 West 45th Place, Chi 
cago, Ill. 60632.

Pati baleto direktorė p- lė 
L Valeckytė buvo apdova
nota gausiai rožių bei gėliij 

pundais.
Pov. D i rk i s.

PRANAS RASC1US

NAKTIS
ČIUMOJ

Naktis lyg pasalūnas tūno
Tarp kedrų, vėtros išverstų.
O mes gi — vieniioje čiumoj" 
Ant elnių kailių, ant minkštų...

Evenkas jaunas ugnj kuria 
Ir tildo iiuos mažus namus. 
Paskui žvilgsniu paglostęs mus, 
litiesia spirito gertuvę.

Ak, mielas, juodaaki drauge. 
Sūnau žiemų, ilgų, šaltų!
Nejaugi spiritas, nejaugi 
Labiau sušildys, negu lull

Negu pakvipusi elniena. 
Laužavietė širmoj pūgoj. 
Negu kartu praleistos dienos 
Toli nuo Baltijos, taigoj!..

.. .Toli nuo Baltijos gimtos. 
Kalnais ir upėm atkirstos. 
Labai dažnai nesuprastos. 
Bet niekada neprarastos...

Ir nuotaika bematant keičias.
Pasijunti šiene gulįs...
Užplūsta širdį graudulys. 
Tarsi Jeseninų paskaičius.

Na viržius, rodos, vėjas draiko —- 
Karčius arklių ten, parugy...
Ir ne pro čiumos — kluono kraigų 
žvaigždelę, rodosi, regi.

Šnopuoja, rodosi, ne elniai, 
Sugrjžę sotūs iš taigos, 
O po liūties, po neilgos. 
Šventoji lanksto nendres švelniai.

Lietuvių Enciklopedijos leidėjas, Juozas Kapočius, daro pranešimą Brooklyne apie Enciklopedijos laidimo užbaigtuves. Greta jo Generalinis 
Lietuvos konsulas L.Simutis ir inž. A. Novickis, vedęs susirinkimą. Dešinėje J.Kapočiaus susimąstymas ties užprojektuota būtina angliška 
lietuvių enciklopedija, kuri numatyta šešių tomų. Leidėjas susirūpinęs, kad Jaunimo, kuriam ši enciklopedija daugiausia reikalinga, Kong
reso metu teužsiprenumeravo ... tiktai vieną tomą... Foto S.Narkeliūnaitė.

.. .Gimti namai, klevų alėjos 
Ir sodai lyg pusnis balti. 
Aš suprantu, kaip jūs ilgėjos 
Kalti Ir triskart nekalti!

• C i u m n — kūgio formos 
būstas,| apdengtus elnių kuiliais.

KLIMAS KRYŽKELĖJE Atkelta is 3 psl.

da, ją taip apstulbino, kad iš karto nepatikėjo savo akimis.
— Tu čia... tėvuli? — paklausė nesavu balsu.
— Taigi kad...— Šmėkla prie durų sujudėjo. Sustin

gęs žvilgsnis aplenkė Tadą ir įsmigo į Birutę.

— Tu viską žinai? Didelė nelaimė, tėvuli. Pirminin
ką. . .— Birutė pravirko.

— Taigi. .. nelaimė...— Lukas, visu kūnu drebėdamas, 
tebesilaikė šuoliuojančio arklio karčių.— Tavo motina...

— Atsisėsk, tėvuli. Tu girtas? Kas atsitiko, sakyk? — 
išsigando Birutė, pamačiusi šakų subraižytą Luko veidą.

— Tavo motina...
— Aš neturiu motinos!
— Nei tėvo...
— Ką tu, tėvuli! Aš nepykstu, kad nebuvai ant vestuvių. 

Viską Morta padarė. Man nereikia geresnio tėvo už tave.
— Taigi kad. .. ne aš tavo tėvas.. . Apgavo... tavo mo

tina. . . Lapinas. . .— Lukas nusigręžė. Viskas! Savo atliko. 
Gali eiti. Ne, išeinant reikia pažvelgti paskutinį kartą į ją. 
Ir ji pažvelgs į jį. šaltu svetimu žvilgsniu. Tada jau tikrai 
žinos — nieko artimo šioj žemėj nepalieka.

Pasisuko. Tuoj pakels galvą. Tuoj tuoj... Ir pamatys. 
Bet nespėjo.

— Aš tai seniai žinojau,— pasigirdo prie ausies švelnus 
balsas. Ir juokas. Kartus, nervingas nuskausto vaiko juo
kas.— Tau nėra ko grįžti pas tą bobą. Tegu ji gyvena su 
savo Lapinu. Priimsim, Tadai, tėvą?

— Kokia gali būti kalba, Birute.
— Matai, tėvuli!
Geros, patikimos rankos apkabino Luką per pečius ir 

nuvedė prie suolo.

PENKTA DALIS

GYVENIMAS IŠ NAUJO

I

Martynas ištisas dienas praleisdavo brigadose. Jis ne
mėgo kabinetinio vadovavimo, ypač po to, kai partija pa
smerkė šį darbo stilių, o spauda išvystė prieš jį plačią kam
paniją. Ir kaip tyčia reikėjo taip nelemtai atsitikti,— ir iš ko 
tik atsitiktinumas kartais nepajuokauja! — kad vieną popie
tę Jurėnas užklupo jį pirmininko kabinete, kur trumpam 
buvo užbėgęs patikslinti sėjos suvestinę...

Martynas išėjo iš užustalės, demonstratyviai žvilgčio
damas į savo purvinus batus, bet Jurėnas neatkreipė į tai 
dėmesio, tartum visai natūralu, kad tokiu metu, kai laukuo
se verda karštas darbymetis, kolūkio pirmininkas vaikšto ap
šepęs, purvinas ir, savaime suprantama, nekvepia odekolonu.

Paties Jurėno išvaizda buvo ne geresnė: veidas sulysęs, 
neskustas, akyse susirūpinimas ir sunkiai paslepiamas nuo
vargis, o apranga... nepasakysi, kad prieš tave stovi rajko- 
mo sekretorius. Ankštas nudryžęs švarkas apspurusiais ran
kogaliais, po juo megztinė liemenė, marškiniai be kaklaraiš
čio; nenusakomos spalvos kelnės, nerūpestingai sukimštos į 
išklypusius guminius batus; ant didelės galvos valstietiška 
kepurė siauru snapeliu. Viskas sena, suglamžyta, nešvaru. 
Žmogus, neseniai matęs Jurėną kabinete — tvarkingą, so
lidų, valyvą — nejučiomis galėjo įtarti jį nenuoširdumu, 
manydamas, kad sekretorius dangstosi žvirblio plunksnomis, 

norėdamas pabrėžti savo demokratiškumą ir tokiu būdu per
šokti tarp savęs ir valstiečių esančią distanciją, kurios, ma
tyt, nesugeba kitokiais būdais įveikti. Tokiame spėjime ga
lėjo būti dalis tiesos, tačiau tik dalis. Valstiečiai laikė Ju

rėną savu. (Bent jam taip atrodė.) Jiems patiko jo šiurkšto
ka stačiokiška kalba (labai skirtinga nuo tos kalbos, kurią 
jis vartodavo kabinete su „savo kadrais" bei inteligentais), 
jo paprastumas, nusimanymas žemės ūkio reikaluose, nors 
kartais visuš nemaloniai nustebindavo nelauktos rajkomo 
priemonės, griežtai prieštaraujančios paties sekretoriaus 
nuomonei. Tačiau tokiu atveju jie rasdavo pateisinimą, saky
dami: „Nieko nepadarysi. Ir ant jo galvos yra viršininkas."

— Pašėlusiai atšalo. Ką tu pasakysi? Gegužės vidu
rys! — Jurėnas pasipurtė, patrynė delnus. Jo stambi figūra 
priminė Martynui Arvydą.

— Visada atšąla per sodų žydėjimą,— atsakė Martynas, 
nesmagiai pasijutęs.

— O po to vėl prapliups lietūs. Bulvės nesodintos, cuk
riniai vos pradėti, vasarinės kultūros ne ką per pusę persi- 
ritusios, kukurūzų dvidešimt procentų. .. Dzūkai baigė sė
ją, o mes neseniai išėjome į dirvą. Prakeiktos lygumos! — 
Jurėnas sudribo kėdėn.— Bet kam tas rūpi? Laikraščiai — 
sėk, radijas — sėk, iš Vilniaus kasdien skambučiai: kiek pa
sėjai? Ryte gauni naują laikraščio numerį, bijai atversti — 
suvestinė ugnimi akis degina. Atsilikęs rajonas. .. Velniai 
rautų tokius pavasarius!

Martynas suprato kaip priekaištą.
— Mūsų kolūkis ne paskutinis rajone. Stengiamės...
Jurėnas numojo ranka.
— Ūžimas, tas pats ūžimas...— sumurmėjo, užsiėmęs 

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

Martynas linktelėjo galva.

Daugiau bus.

tik tfteūrtn...
Išėjo Gabrielės P e t k e v i č ai

tą* Bitės raštų seruos pirmoji knyga 
KRISLAI (775 psl., RODO egz.). kurio.!© iš- 
spHusdinti apsakymai ir pirmų karią vie
nuti vieton surinkti atsiminimai.

Rūstį kalba išėjo nemažo pasisekimo su
laukęs .1 o n o Mikelinsko romanas 
VANDENS NESE.IA antį ašie ..My — liūdi” 
(344 psl.. 30 000 egz.. išvertė B. Zaleska-

GYVENO KARTĄ FASLfc (219 *s! , 10 000 
egz.. išvertė S. Ra aenienė) — tai ukrai
niečių rašytojo Igorio M u r a t o v o 
apysaka, kurioje gyvai Ir įdomiai autorius 
pasakoja apie Dunajų šeimos narių gyve
nimą ir likimus karo ir pokario laikotar
piu. kartu iškeldamas opias, nūdienes 
problemas.

Mūsų jaunimui Išleista: R. B u d r i o iš 
gyvosios geintos pasaulio vaizdelių rinki
nys S VELNIĄ RAGIS GRĮŽTA i GIRIĄ (135 
psl.. 15 000 egz.). šių dienų vengrų rašy
tojo San do r o Ta t a jo knyga apie še- 
fits dvylikamečius herojus 1919 m. revo
liucijos laikotarpiu — ŠAUTUVAI IR BA
LANDŽIAI (203 psl. 10 000 egz.. išvertė 
V. Raėkaltis) Ir . • kolektyvo fantastinių
apsakymų knyga MAHOMETO PLAUKAS 
(252 psl.-»-15 000 egz.. Išvertė V. įtart use 
vičiuš). -

Išleistas lietuvių tapytojo J. Vieno
žinskio darbų reprodukcijų 16 OS 
ATVIRUKŲ KOMPLEKTAS (15 000 egz ).

VILNIAUS OPEROS 
INSTRUMENTĄ LISTU 
SUKAKTUVĖS

Się savaitę LTSR Vaisi, akademinio ope
ros ir baleto teatre buvo didelė ivenlėt 
eilė orkest'o artistu — altų grupės koncert
meisteris M. Buivydas ir jo pavaduotojas 
S. Begunas prieš keletą dienų paminėjo 
60 metų amžiau* sukaktį, o grupei kitų 
artistų — fleitų grupės koncertmeisteriui 
LTSR nusipelniusiam ertiatui L. Survilai, Ii- 
tauristui A. Garčiauskui bei smuikininkėm* 
V. Grimaliui ir M. Kriaučiūnui — sukako 
po SO. Ta proga teatre įvyko jubiliatų 
garbei skirta* spektakli* — K. Orto opera 
„Gudruolė“ ir simfoninis koncertas.

t
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Dainų dienoje, kaip matome, žmonių buvo labai dauga. Didžiulė Amfiteatro salė buvo pilna žmonių.

Įspūdžiai iš Maro ko
RAŠO V. PAVILANIS JNR

Pradėjus N .Metus aš pri-j 
simenu kitus Naujus Metus, 
kuriuos teko sutikti praėju
sią vasarą Maroke.

Po ilgos kelionės trauki
niu iš Paryžiaus į Gibral
tarą,o po to laivu-į Tanžy. 
rą, -aš pirmąsyk atsiradau 
paslaptingame ir pasakiš
kame

RYTŲ PASAULYJE.
Tanžyre pirmas mane 

prakalbino vyriškis,kuris 
pirko ir pardavinėjo valiu
tą juodoj rinkoj. Aš to iš 
ankstotikėjausi ir bijojau; 
nejaukus jausmas mane pa
stūmė ieškoti prieglobsčio 
pokalbyje su nesiprausu- 
siu, nesiskutusiu, pusbasiu 
prancūzu. Bet neužilgo, sė
dėdamas moderniame, eu- 
ropietiškame traukiny ir 
žiūrėdamas pro langą į 
skrendančius vaizdus sau
sos, išdžiūvus ios.laiks nuo 
laiko kalvotai banguojan
čios Afrikos žemės, -aš 
vėl užmiršau, kad esu kita
me G ibraltaro krante .K iek 
pamiegojęs .pradėjau pašne 
kesį su trimis arabais.

PAŽINTIS SU ARABAIS 
Iš karto Marc, Ahmed ir 

Sylvie išsklaidė manyje bai
mę, kad aš jausiuos vieni
šas Arabų krašte. Mano 
nuomonė,kad arabai žiau
rūs, tamsūs, nemalonūs 
žmonės-greit pasikeitė. 
Šiaipgi permaina buvo šim

DIDELIO DĖMESIO 1
EXPO 67 yra tikrai .gera proga pa
sikviesti gimines'is Europos j Mon 
treali. Jau dabar mažu jmokėjimu 
užsitikrinkite vietas per mus.EXPO 
Pasai dar iki liepos 31 d. visam 
sezonui parduodami už $20.- (vė
liau - $35.-). 7 dienų Pasus iki 
liepos 31 d. gausite tik už $6.50

llniuelial Cleaned & Uailoli
• Valau ir taisau vyriškus ir moteriškus drabužius.
« Siuvu naujus pagal užsakymus vyriškus paltus, 

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

(of Wellington St.) Tel. 769-2941

1920 Frontenac St. Montreal, P. Q. I.illirillililis

LaSALI.E AUTO SPECIALIST Iteg’d
SAV. G. DESROCHERS 

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

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

namų 366-4203 
_______________________________ I______________________________

b----------------------------------
SIUNTINIAI LIETUVON

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

Is čia pasiųsite siuntinius savo artimiesiem^ 
garantuotai skubiausiai ir

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

IMPORTUOJAME iŠ ANGLIJOS

geriausias angliškas vilnones medžiagos 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 Made to Measure vyrišku kostiumų iš
geriausių angliškų medžiagų. — Kaina $ 50. kelnės $ 12.-

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

vedė-as. Laisvai kalba lietuviškai.

------------------------- 1--------------------------

GEORGE LAVINSKAS
ALLSTATE INSURANCE 

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

— - ■ ' I ■

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.

tanuoš’’mtinė.Mane apėmė 
keist- -usmas. Aišku, bu-
vokarštair sausajžmonės 
kitaip apsirengę .Bet tai ne 
buvo viskas. Žemė atrodė 
nuogesnė, miestų buvo ma
tyti rečiau, gi pravažiavus 
Sidi Kacem miestą, prasi
dėjo miškaiimylia po my
lios sodintų miškų plotai, 
medis po medžio, išrikiuoti 
nesibaigiančiomis tiesio
mis linijomis .O kai trauki
nys išnėrė iš miško, gelž- 
kelis ėjo pagal gražų Vidur 
žemio pajūrį.

RABATO MIESTE
Vakarop aš jau važiavau 

Rabato gatvėmis.Rene at
važiavo manęs pasitikti ir 
nusivežė pas save į namus. 
Čia aš gardžiavausi maro- 
kietiškais ir prancūziškais 
valgiais ir gėrimais, patar
naujamas mano šeimininkų 
tarno Mokta, kurio nuomo
ne Kanada randasi kažkur 
į pietus nuo Kinijos ir gre
ta InjĮokinijos/antro pasau
linio karo metu jis buvo iš
plėštas iš savo gimtojo kai
mo ir nusiųstas į Vietna
mą/.

Sekantį rytą Afrikos sau
lės karštis prikėlė mane 
ir juodaodė tarnaitė atnešė 
pusryčius. Pavalgęs nuva
žiavau apžiūrėti senojo

CHELLAH - RABATO 
griūvėsiu-taip vadinamų 
Chellah.Čia pasislėpusios 

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

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

Tel.: 288-6203
TRAVEL BUREAU

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

vidudienio saulės spindu
liai atsimuša į sienos bokš
tus ir meta keistus juodus 
šešėlius į niūrius senus 
arabiškus vartus. Viduj, 
prieblandoje matomas keis
to grožio geležinis meno 
šedevras. Sulūžusios sie
nos apgaulingos.Kitoj pu
sėj tikėjausi pamatyti griu 
vėsių krūvą.Bet mano akys 
išvydo didžiulį gėlių sodą, 
o tolumoje Bou Regreg te
ka tylia vaga į Atlantą. 
Žemiau matomas ilgas ta
kas, kuris dingsta palmių 
ir bambuko medžių gausy
bėje, apsodintas neišpasa- 
kytai gražiomis gėlėmis . 
Kairėj-griūvėsiaiseno ro
mėnų miestojkeletas sulū
žusių kolonų ir vos atpa- 
žintina seno amfiteatro 
forma. Giliau- vėsiam slė
ny buvo kadaise romėnų 
pirtys. Eidamas toliau vin
giuojančiu taku priėjau 
prie švento žuvų prūdo 
/tiksliau:balos/kurį domi
nuoja mažas baltas pasta 
tas, kvadratinės formos,

PARTIZANAI ŠIMONIU GIRIOJE
Tiekia J.Kručas.

ŽIAURI KOVA
Lietuvos partizanų kovą 

mums sunku įsįvaizduoti. 
Ji,kaip rodo aprašinėtojų 
Lagucko ir Jasinsko sumi
nimos datos .tęsės i beveik 
dešimt metų.Kaip partiza
nai galėjo taip ilgai išsi
laikyti,tenka tiktai stebė
tis. Šis tačiau faktas,kad 
kova,partizaninis sąjūdis, 
galėjo tęstis apie dešimt 
metų, liudija, kad tautos 
dauguma partizanus palai- 
kė,patys toje kovoje buvo 
veiklūs .patys Lietuvos gy
ventojai toje kovoje daly*.

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.

ME 7-6727
DE LUXE CLEANERS

Sav. P. RUTKAUSKAS
117—6th Avenue, Lachint.
--------------------------------- 1------------------------------------

BELLAZZI - LAMY,INC-
DO 6-6941 7682 Champlain Blvd. IjtSalle
Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai- 
Insuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popieria.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 5 PSL.

su bokštu, ir primena mi- 
niatūrinę graikų-ortodok- 
sų bažnytėlę.Tuose pasta
tuose, išbarstytuose po vi
są kraštą-palaidoti šventų 
vyrų palaikai.

Išėjęs iš didžiulio figų 
medžio šešėlio atsidūriau 
vėlkarštoj saulėj,atsispin
dinčioj Medersos /senos 
Korano mokyklos/ basei
ne. Apgriuvę kambariai 
žvelgia į aplinkui išsiliku* 
sias mozaikas.Nesunku įsi
vaizduoti gale baseino, po 
keturkampiu minaretu sė
dinčius ir besimokančius 
studentus. Bet ne žmonės 
sudaro šio didingo pamink
lo gyvumą, o čiurlenantis 
balto baseino vanduo ir 
tamsiai raudonų plytų mi
naretas, iš raižytas nuo vir
šaus iki apačios sudėtin
gais ornamentais .Ir mano 
žingsniams tolstant senų 
keturkamp tų antkap ių take- 
liuose-senoji mokykla vėl 
paskendo didingoj ir įspū
dingoj tyloj. Daugiaubus.

Nuorašas. P. Laguckas. 
VI. Jas inskas. 

vavo.
Ypač tai yra reikšminga, 

kad partizanus puolė rusų 
okupacinė kariuomenė ir 
enkavedistai,kurie nesi
varžė priemonėmis ir ku
rie nestigo nei ginklų, nei 
tam tikslui žmonių.

O tas faktas, kad oku
pantas griebės i tokių ž tau
rių priemonių,kad partiza
nus turgų aikštėse savai
tėmis laikydavo,kad pri
rišę už kojų vilkdavo gat
vėmis,rodo ir įrodo,kad 
okupantas, nepajėgdamas 
tautos sukilimo numalšin
ti, griebėsi kraštutinių

Kanados ginkluotosios pajėgos

Karinės pajėgos ateičiai
Budi pasaulio -- taikos tarnyboje

KANADOS GINKLUOTOSIOS PAJĖGOS
PAGALVOKITE APIE JAS

VB112S3

priemonių. patys būdami enkavedistai,
Laguckas ir Jasinskas , žinoma, enkavedistiškai

TRAILS END LODGE]
VASARVIETĖ 

(Prie Pigeon ežero Ontario t

• Galima išnuomuoti su valgiu 
arba patiems virti.

• Turime laivus ir motorus.

• Geras žuvavimas.

« Atidaryta iki spalio 11 dienos.

• Nuolaida Žuvautoji) klubams 
ar grupėms pavasari ir rudeni.

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

partizanus aprašinėja. Jų 
aprašymas žiaurus.Todėl, 
N L red..norėdama skaity
tojus nors dalinai supažin
dinti su ta baisia kova, ku
rią lietuviai vedė su oku
pantu ir jo pagelb in inkais, 
duoda iš jų aprašymo f ak
tus,tačiau nubraukia ju in- 
te rpret ac i ją ,kur i, ž inom a, 
kitokia ir negalibūti, kaip 
jie patys irkaipjiems įs. 
kojų viešpats ir valdovas 
-Lietuvos okupantas-ru- 
sas.

Sekantis straipsnis,kurį 
Laguckas ir Jasinskas pa
vadino "Liejasi kraujas", 
įprašo visų p irmą

GUDO PARTIZANŲ 
BŪRIO NARIUS.
Teofilis Gudas kilęs iš

Nukelta 6 p s I.

Pranešama apie 
NAUJĄ GYDOMĄJĄ 

MEDŽIAGĄ — 
Tai yra ypatinga gydomoji 

medžiaga, įrodžiusi galią 
sutraukti hetnoroju* ir 

pataisyti sugadintu* 
audinius._ 

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

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

Tačiau visy svarbiausia — 
rezultatai būdavo tokie nuos
tabūs, kad šis pagerėjimas 
tęsdavosi daugelį mėnesiy. 

To buvo pasiekta naudojant 
gydomąją medžiagą/Bio Dyne.; 
kuri greitai padeda užgyti pa 
žeistoms celėms ir sužadini 
naujy audiniy augimą.

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

Pasitenkinimas -- arba 
grąžinami pinigai.
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TAUPYK IR SKOLINKIS

PIRMUTINIAME IR DIDŽIAUSIAME

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

MOKAME: DUODAME:
44% už depositus Morgičius iš
54% numatyta už serus Asm. paskolos i! 7% 1

Asmenines paskolas duodame iki $5,000.- ir morgičius 
valdžios nustatytą normą, 66% įkainuoto turto.
VisV^?nVy7bė aPd.rausta santaupų dydyje, bet nedau
giau $2,000.- Asmeninės paskolos, mirties atveju,apdraus 
tos iki $ 5,000.-
Paramos nariais gali būti kiekvienas lietuvis gyvenas 
Kanadoje. *
Kasos valandos: Kasdieną nuo 10 vai. iki 3 vai. p.p., 
išskyrus sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį vakarais nuo 
4 vai.30 min. iki 8 vai. 30 min. Šeštadieniais nuo 9 vai. iki l vai 
p.p. (liepos ir rugpipeio men. šeštadieniais uždaryta).

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

SAULIS ŽEMAITIS

notaras
ANTANAS L I U D i I U S,B,L. 
Bendradarbis V.S. M astis.L.L.C

Namų, for m y ar bet kurio versto 
pirkimo • pardavimo dokumentų 
sudarymas, mortgICIal, sutartys, 
testamentai Ir visi kiti teisinio) 
reikalai.

<08 RONCESVALLES AVĖ. 
TORONTO.

Margio vaistinės II oukftas.

Tel: |stolgos LE7- 1708:
N omų CR 9 • 616 6.

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.

MOSWSPORTAS

ratos sportas savo pradus ir 
kilmę gavęs iš anglę, plačiai 
išsiliejo į kitę tautę gyveni
mą, pasiekdamas 1896 m. sa 
vo viešūnę -- olimpiadą Ate - 
nuošė, Lietuvos ribose gal 
tik keli šimtai žmonię suži
nojo apie šį įvykį, nes tiktre 
čioje olimpiadėje - 1904 m. 
Lietuvai buvo leista spaus 
dinti laikraščiai lietuviško 
mis raidėmis. Tuo tarpu An. 
glija, Kanada ir bendrai vi
sas angliškai kalbąs pašau 
lis, jau skynė laimėjimą lau
rus įvairiose tarptautinėse 
varžybose, pasukdamas jau 
nimo gyvenimo ratą nauja 
linkme. /bus daugiiau/

PAVERGTOJI LIETUVA
-- Po laimėjimo prieš Iva

novo Tekstilčika 3:2,Vilniaus 
Žalginis vėl atsistojo į pirmą 
vietą Sov:Sajungos antrosios 
fotbolo lygos lentelėje.

— Naują Lietuvos f ėkordą 
100 metrę bėgime atsiekė Z. 
Vizbaraitė,nu bėgdama šį nuo

SVARBUS PRANEŠIMAS 

kiekvienam gimusiam

Jūs turite tuoj pat paduoti prašymų

SENATVĖS PENSIJAI GAUTI

Jei prašymą tuoj paduosite, tai jūs gausite pirmą pensijos mokėjimą 1967 me
tų sausio mėnesį, kai nuo tada bus pradėta mokėti senatvės pensija visiems su 
laukusiems 68 metų amžiaus.

Jei esi gimęs 1899,
tai turi paduoti prašymą mažiausiai 6 mėnesius į priekį, prieš 68-rių metų gi
mimo dieną.

Mokėjimai nėra automatiškai išmokami 
—jų reikia prašyti

BARONASVEDA KAZYS

Vokietija, Švedija, Prancūzi 
ja ir ki:. valstybės, kadangi 
caristinės Rusijos vieninte 
lis tikslas buvo lietuvię tau
tos visiškas sunaikinimas, 
neleidžiant jai netik viešai 
naudoti savo kalbą, lietuviš 
kas raides, bet taip pat nelei 
džiant bet kokio organizaci 
nio gyvenimo susibūrimą, (iš
skyrus bažnyčias ir turgus) 
vienoje vietoje. 0 sportas 
kaip tik ir yra ne vieno žmo

Sporto skyriaus vedėjas 
Kazys Baronas.

Kanados šimtmečio proga gaus» uždarose patalpose pa- 
išleidžiamam anglę kalba lei 
dinyje bus ir sporto dalis, 
kuria parašyti buvo pakvies 
tas K. Baronas. Joje bus šie 
skyriai: 1) Kanados ir Lietu 
Vos sportas 2) Sporto klubai 
ir ją veikla, 3) Žymesni lietu 
vįai sportininkai, 4) Sportas-- 
priemonė pažinti kitus kana
diečius. Tt Įpiname ištraukas 
iš būsimo leidinio apie Lietu 
vos ir Kanados sportą.

NL Redakcija:

sirodymas, bet daugiausia 
„team work”,reikalaująs stip
rios organizacijos - vadovy
bės, trenerių, patalpų ir asme 
nę , norinčią kultivuoti vieną 
ar kitą sporto šaką, Tačiau 
visi tie elementai buvo prie 
šingi Rusijos politikai, kuri 
Lietuvos sienas nuo vakarę 
pasaulio buvo stipriai uždą 
riusi, neleisdama įsiskverb 
ti nė vienam šviesesniam sau 
lės spindulėliui.

Kaip minėjau, XIX a. pra- 
Prieš pradedant kalbėti apie džia vakarę Europ, s pašau- 

Lietuvos sportą negalima ap- liui atnešė daug technikos 
lenkti ir viso lietuvię tautos stebuklą, dideles socialines 
gyvenimo, kuris buvo skirtin reformas, davusias galimy 
gas nuo daugelio vakarę Eu bię arčiau pažinti netik da- 
ropos valstybię, kurios XIX a. bartį, savo tautą ir valstybę, 
ir XX amž. pradžioje padarė bet taip pat praeities gyveni 
netil didelę ekonominę ir so- mą- ypač senovės Graikijos 
cialinę pažangą, bet taip pat ir Romos, kurios laikomos 
plačiai išėjo į sportinę arena, sportinio gyvenimo lopšiu.

Lietuvos valstybė ir tauta, Šios tautos, varžybinį elemen 
pasmaugta caristinės Rusijos tą fizinių ir kartu dvasinių pa 
1795 m., neturėjo tą plačią jėgą plėtojimui, naudojo la- 
gyvenimo sąlygą, kokiomis bai plačiai ir sąmoningai, 
džiaugėsi Europoje Anglija , |r |<ada, šiandieninės samp

tolį per ll,9sek. Reikia pa
žymėti, kad pirmas Lietuvos 
rekordas buvo užregistruotas 
1921 m. ir atsiektas J:Juoza- 
paitytės -- 15,4 sek.

-- Lietuvos futbolo pirme 
nybėse pirmauja Kauno Lima 
prieš Šiaurią Statybininką ir 
Kėdainię Nevėžį . Paskutine 
se vietose --14 ir 15 ir toliau 
lieka Kretinga ir Mažeikiai.

-- Vilniaus Pažangos futbol 
ninkai Balstogėje sužaidė ly
giomis --1:1 su Balstogės 
vaivadijos rinktine ir po die 
nos nugalėjo tos vaivadijos 
jaunimo rinktinę 2:0.

— Sov.Sąjungos sklandy
mo pirmenybėse R. Garmutė 
laimėjo pirmą vietą, nuskris 
dama per 1 vai: 39 
dama 100 km. per 1 vai.39 min. 
36 sek.

-- Dviračię lenktynės Vii 
nius--Gdauskas laimėjo len
kai ir individualiai S.Pawlo 
vski. Vilniaus Žalginis buvo 
ketvirtas (po lenkę, estę; Bal 
stogės vaivadijos), o Grabaus 
kas šeštas.

-- Sov. Sąjungos futbolo tau 
rėš pirmose rungtynėse Vil
niaus Žalgiris nugalėjo Tali
no Dinamo 4:0, o Klaipėdos 
Granitas po pratęsimo Kiro 
vgrado Zvezdą 2:1.

IS VISUR
— Futbolo rungtynių pasek 

mės Portugalija - Rumunija 
l:0,Anglija-Danija2:0, Ang
lija - Suomija 2:0.

-- V. Kilimauskas turėjęs 
žaisti Hamiltono Tiger-Cat’s

Gaukite Senatvės pensijos /Old Age Security/ prašymų formas iš artimiausios 
pašto įstaigos arba parašykite į: The Regional Director of Old Age Security, jū 
sų provincijos sostinės mieste. Ši įstaiga atsiųs jums laišką su prašymų for
ma ir su brošiūra, kurioje bus išaiškinta, kuriame mėnesyje būtinai reikia pa
duoti prašymus senatvės pensijai gauti gimusiems 1899 metais.

Published by
THE DEPARTMENT OF NATIONAL HEALTH AND WELFARE 

by authority of
The Honourable Allan J. MacEachen

komandoje, buvo paimtas į 
Dėdės Šamo kariuomenę.

-- The Hamilton Spectator 
atspausdinoilgą straipsnįapie 
Šaulį Žemaitį, kaip vieną ge
riausią Hamiltono jaunię fut- 
futbolininku, kartu pažymėda
mas, kad jis gavo stipendija 
studijuoti North Carolina U-te.

-- Rumune J. Balas į aukš
tį iššoko l,80m. Vilniškis 
Sportas vėl įdėjo žinią iš ana 
pus Atlanto,,, patalpindamas 
ir Š. Amerikos lietuvię krep
šinio meisterio Čikagos Ne
ries komandos nuotrauką.

Lengvoji atletika bus vyk 
doma vyrę, moteręir jaunių 
A (16-18 m.) klasėse. Plauki 
mas vyks šiose klasėse: vyrą 
meterę,jaunię A (15-17 m.), 
jaunię ir mergaičię B (13-14 
m.), jaunię mergaičię C (H- 
12m.), ir jaunię mergaičię 
D (žemiau 11 m.):

Lietuvię lengvosios atleti 
kos ir plaukimo piirmrnybės 
bus išvedamos iš pabaltiiečiię 
pirmenybię, atskirai varžybę 
visai nevykdant.

Pabaltiečię lauko teniso pir 
menybię programa: vyrę viene 
tas, moterę vienetas, vyrą dve 
jetas, mišrus dvejetas, jaunię 
A (žemiau 19 m. )vienetas,jau
nię A dvejetas; jaunių C (že 
miau 15 m.) vienetas; mergai
čię vienetas (žemiau 17 m.).

Lengvosios atletikos varžy
bos vyks St. Joseph High

Š. AMERIKOS 
PABALTIEČIU 
ir lietuvię lengvosios atleti 
kos ir plaukimo ir pabaltiečię 
lauko teniso pirmenybės,kaip 
jau ankščiau buvo skelbta, į 
vyks š.m. liepos mėn.23-24 d. Scbobl stadione, Lake Shore 
Clevelande, Ohio.
Pirmenybes vykdo Clevelan- 

do LSK Žaibas, talkininkam' 
jaut lietuvię organizacijoms 
ir visuomenei.

MARIA REMENYI 
Uprising on the beach.

Kairėje Lietuvos 1OO metrų bėgimo meisterė Z. 
Vizbaraitė. Apačioje matome besigimnastikuo - 
jaučias moteris, nes jojnori išlaikyti gražių li-

Blvd, prie E. 185 Street.
Plaukimas vyks Case Insti 

tute of Technology Swimming 
Pool, 10900 Euclid Ave. (jėji 
mas per pagrindinius vartus 
iš Euclid Ave.).

Lauko teniso turnyras vyks 
Gordon Parko teniso aikštė
se, Memorial Shoreway prie

nijų kūną ir ir nori būti sveikos ir stiprios, kam Liberty Blvd. (įvažiavimas 
gimnastika labai padeda.

'PARTIZANAI ŠIMONIŲ 
GIRIOJE

/Atkelta iš 5 psl/ 
Nociūnų km., 45 metų am- 

.vadovauja būriui nuo 
metų.

Antanas Burokas/"Moky. 
tojas"/gimęs 1921 metais, 
kilęs iš Nociūnų km., būry, 
je nuo 1944 metų.

Juozas Varanavičius 
"Vytenio" grupės vadas/,

1924 m., kilęs iš Pe- 
lyšiųkm. .būryje nuo 1945 
metų.

Vilius Bugailiškis/"Drą- 
sutis"/, kilęs iš Starkonių 

Ikm. .gimęs 1926 m^būryje 
' nuo 1948 metų.

Antanas Matuliauskas 
/"Adaska"/,kilęs iš Dap- 
šių km., gimęs 1808 m. , 
būryje nuo 1944 metų.

Juozas Baltakis /"Pran 
cūzas"/gimęs 1923 m.,ki-

iš E. 72 Street).
Varžybę tvarkaraštis, šešta 

dienį, Liepos 23 d. 10:00 AM- 
- Lauko tenisas, 10 t00 AM -Pla 
ukymo pirmoji dalis, 2:00 PM - iš Nociūn4 km-. bQryie 
Atidarymo ceremonijos lir leng nu° 1944 metų, 
vosios atletikos pirmoji dalis 
5:30 PM - Plaukymo antroji da 
lis, 9:00 PM- Susipažinimo 
vakaras, šokiai.

Šeštadienį, liepos 24 d: 12: 
00- Lengvosios atletikos an
troji dalis, teniso varžybę 
tąsa ir užbaiga pagal reikalą,

Dalyvię registracija: A. Biela 
kus, 15321 Lake Shore Blvd., kpusi iš Plikiškių km. ir 
Cleveland, Ohio 44110 (tele; Kiti, 
fonas 216/486/6177).

Šiose varžybose dalyvavimas 
yra atviras visiems sportinio 
kams. Smulkesnės informaci 
jos ir registracijos blankai 
gaunami sporto klubuose ar 
tiesioginiai pas rengėjus, 
aukščiau nurodytu adresu.

Šios didelės apimties varžy 
bos vyksta Jaunimo Metę ženk 
le,todėl mūsą sportininkai yra 
kviečiami ypatingai gausiai 
dalyvauti, o lietuviška visuo
menė skaitlingu atsilankymu 
peremti lietuvię sportą mora
liškai ir materialiniai.

PSF Lietuvię Sekcijos
Komitetas.

Vytautas Kavoliūnas 
/"Grandinis"/, gimęs 1927 
m..kilęs iš Juodlaukiųkm., 
būryje nuo 1947 metų.

Bronė Karvelytė/"M ir
ta"/ gimusi 1921 m., kilusi 
iš Plikiškių km.

Vlada Karvelytė/"Mart i- 
nukas"/, gimusi 1927 m. ,

LUKIŠKIŲ STOVYKLOJE
Liukiškių kaime tankiuo- 

sekrūmuosepasikloję alks
nių šakas, miega keturi 
ginkluoti vyrai.Tai Gudas, 
Bugailiškis, Matuliauskas 
ir Varanavičius. Zenitan 
įkopusi saulė spiginte spk 
gina .Nebegalėdami apsigin
ti per miegus musių ir 
karščio, partizanai pabun
da ir sukyla .Paruošia gink
lus.

-Ech,kad taip nors laše- 
lį šalto vandens. Visiškai 
burna išdžiūvo, -kalba Gu
das.

Daugiau bus.
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pirmadieniais, trečiadieniais ir ketvirtadieniais 9 vai. ryto --
3 vai. po pietų, antradieniais ir penktadieniais 9 vai. ryto -• 
1 vai. po pietų ir 5 vai. --8 vai. vak., šeštadieniais 9 vai.ry to
rt vai.

21 Main Street East, Room 203 -- Telefonas JA 8-0511.
Išduodamos asmeninės paskolos is 8% Iki 5.000, 

mortgičių paskolos IŠ 7% Iki 66% turto vertės.
UŽ serus mokama 5% dividendo iš pelno, už depozitus 4%.

Veikia nemokamas gyvybės ir paskolų draudimas.
Pilnas čekiu patarnavimas.

Darbo d i e n o s t

TAUPYK IR SKOLINKIS
KOOPER ATYV IN I AME BANKELYJE

D I D Ž I A U S I A HAMILTONO 
Apylinkės

KRONAS:
REAU ESTATE and ins. ltd.

Hamilton’s Largest Realtor

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

SIŪLO:
• Didžiausių pasirinkimų namų, apartmentų, 

farmų, biznių ir t.t.
• Daug gerų pirkėjų
• Palankų finansavimų
• Greitų ir sųžiningų patarnavimų.

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

K r e ipkitės su pasiti k ė į i m u

-KRONAS:
REALTORS.

VASAROS METU PREMIJŲ LAIMĖTOJAI
Hamiltono Gage Parke, yra ren SLA Hamiltono kuopos reng 
giami koncertai, išpildomi sim-toje gegužynėje š.m. birželio 
foninių karinių ar mokyklų 19 d., A. Padolskio sodybo- 
orkestrų, įvairių chorų, solistų jC) vykusiame premijų paskirs 
ir kt. meninių jėgų . tyme traukimo keliu laimėjo

Hamiltono Parkų d-ja, kuri šie: bilietai: Nr.5 - $5 laimėjo 
yra šių koncertų rengėja, lie- A. Matulienė: Nr.43 - $10 — 
pos mėn. 10 d. sekmadienio A. Sakalauskas: Nr.267 - $15 
vakaro programų pavedė išpik —J. Šarapnickas: Nr.171 - ra- 
dyti lietuviams. Mūsiškiai pa- d*0 tranzislerį-- V. Triponas. 
sirodė su choru ir tautinių šo- Laimėtojus sveikiname ir vi 
kių grupe, ypatingai susilaukė siems^esame dėkingi už skait 
darni iš 4 tūkst. žiūrovų gau
sių katučių už bendrai i 
dytų J. Švedo Subatėlę ir A.

"•Y Jr........... O---------------------------------------.. 11 * *lingg dalyvavimu geguzyneje 
šių katučių už bendrai'išpiL ir PremiŪ Paskirstyme.

, Vaikų sporto varžybose dist. 
Balčiūno Suk, suk ratelį. Cho50 metrų bėgimo pirmoje gru- 
ras,vedamas A. Paulionio, PėJe Inimėjo 1 vietų - R.Barš 
išpildė J. Štarkos 0 Ramby- tytė, II - D. Visockaitė, HI - 
ne, J. Gaubo Dul, dul dūdele, D. Barstytė. _ 
V. Banaičio Atsikėlus anks- / . „
tųjį rytelį ir J. Gaidelio Dai- įaitis, II - J. RmcLus, Į1I - H. 
nininkų maršų. Tautiniai šo
kiai, ved. G. Breichmaoienės, 
pašoko Malūnų, Sadutę ir Lan. 
tinį. Kanadiečiai ir svetim
taučiai žavėjosi ne tik pačia 
programa, bet taip pat mūsų 
tautiniais rūbais, kurie ge
rai apšviestoje scenoje buvo 
tikrai puikūs. Pranešinėjo 
L. Virbickaitė, kuri prieš pro
gramą žiūrovus trumpai supa
žindino su mūsų tėvų kraštu. 
Tikrai tai buvo graži ir vaisin 
ga mūsųtautos, meno ir Tėvy
nės demonstracija.

JAUNIMO KONGRESE 
iš Hamiltono dalyvavo apie 
60 mūsų atžalyno, o Miss Lit 
huania rinkimuose atstovavo 
S. Vaičiūtė.
TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPE 
Gyvataras rugpiūčio 19 d. 
šoka Regina mieste, Sask. 
Tai bus pirmoji mūsiškių di
desnė išvyka, globojama Ka 
nados šimtmečio rengimo k- 
to, kuris apmoka ir lėktuvo 
kelionės išlaidas, norėdamas 
pademonstruoti įvairių Kana 
dos tautinių grupių menų ki
tose Kanados provincijose. 
Ar nevertėtų stipriausiai Ka- 
grupei sustoti Vinipege k pa
rodyti vietos lietuviams, ku
rie yra pasiilgę didesnių ko- 
meninių pajėgų? ! K. B.

Antroje grupėje F- Z. Jonu-

KANADOS VALDŽIA PRANEŠA NAUJAS TAISYKLES, TAIKOMAS KANADĄ LANKANTIEMS 
/VIZITUOJANTIEMS/ ASMENIMS VĖLIAU BANDANTIEMS LIKTI IMIGRANTAIS.

ASMENS BESILANKĄ KANADOJE 1966 METŲ LIEPOS 8-TĄ DIENĄ ARBA PRIEŠ TĄ DATĄ, 
KURIE BUVO PRAŠĘ LEIDIMO PASILIKTI, AR YRA PADAVĘ PRAŠYMUS IKI 1966 METŲ 
LIEPOS 25 DIENOS, GALI TIKĖTIS PRAŠYMO IŠPILDYMO SEKANČIOMIS SĄLYGOMIS:

Jeigu jie kvalifikuosis kaip laiduoti /sponsored/ ar nelaiduoti /unsponso 
red/ imigrantai ir jei jie kaip tokie kreipėsi dar būdami užsienyje, arba

2

3

5

Jeigu jis ar ji susituokė pilietį, arba legaliai nuolatos Kanadoje gyvenan
tį asmenį 1966 m. liepos 8-tą dieną arba prieš ją, arba

Jeigu jis ar ji įkūrė sėkmingą legalų Kanadoje biznį, arba

Jeigu jis ar ji pastoviai dirbo Kanadoje laike paskutinių 8-nių mėnesių, 
arba

Jeigu jis ar ji sėkmingai užbaigė lO-ties metų mokslą bet kurioje Kana
dos provincijoje.

ATEITIES LANKYTOJAI IR ASMENS DABAR GYVENĄ KANADOJE, KURIE NĖRA PRAŠĘ 
NUOLATINIO LEIDIMO PASILIKTI KANADOJE PRIEŠ ARBA 1966 M.LIEPOS 25 DIENĄ GA
LĖS TIKĖTIS TOKIO PRAŠYMO IŠPILDYMO SU SEKANČIOMIS SĄLYGOMIS:

Jei jie nėra padavę prašymo imigruoti prieš jiems atvykstant į Kanadą;
O Jei paduos prašymus prieš jų leistam Kanadoje laikui pasibaigiant;

Jei nėra prasižengę įvažiavimo nuostatams;
ŽL Kvalifikuoją kaip nelaiduoti imigrantai, jeigu jie būtų kreipęs i kaip tokie 

užsienyje;
Kanados piliečio ar legaliai nuolat Kanadoje gyvenančio vyras ar žmo
na ar nepilnamečiai vaikai.

ŠIOS TAISYKLĖS NETAIKINTINOS ASMENIMS NEĮLEISTIEMS PAGAL IMIGRACIJOS AKTŲ 
SEKCIJĄ 5 IR ASMENIMS, KURIE ĮVAŽIAVO KANADON APGAULINGU BŪDU. ASMENS, KU
RIE NESIKVALIPIKUOS NUOLATINIAM PASILIKIMUI KANADOJE, BUS PRAŠOMI APLEIS
TI KANADĄ SAVANORIŠKAI, KO NEPADARĘ GALĖS NET BŪTI DEPORTUOJAMI.

Mikalauskas. Šuolyje į aukš 
tį I - gr. laimėjo: R. Barsty
tė, D. Barštytė ir R. Krišto 
laitytė.

II grupėje: Z. Jonušaitis, 
E. Zveinakas ir H. Mikalaus 
kas. Laimėtojai buvo pasvei 
kinti ir įteiktos jiems pinigi 
nės premijos. Jaunus varžo 
vus sveikiname ir linkime sek 
mės ateityje. Varžybų verti 
nimo Komisijų sudarė: Rickie 
nė, J. Pieinys ir Grinius. Vi geg-ži ne prie Paris, Ont:

Smulkesnių informacijų galima gauti susisiekus su artimiausia Imigracijos Įstaiga 
arba raštu iš Pilietybės ir Imigracijos Ministerijos- The Department of Citizenship & Im
migration, Ottawa, Canada.

HONOURABLE JEAN MARCHAND
Minister of Citizenship and Immigration

NORIU SUSIRAŠINĖTI 
su Kanados lietuviais.Ma 
loniai prašau rašyti: 
Gražina Pečiulytė, wies 
Vidugiery, poczta Jode- 
liszki, powiat Sejny, Po : 
land.

nė, J. Pieinys ir Grinius. Vi geg-žine prie Paris, Ont: lųrėmėjas kontraktoriusŠilins 
siems jauniems sporto daly - Grand River upės į A. Podols kas visus linksmino lietuviš 
viams dėkojame už dalyvavi- kio sodybų, Vieta graži, pri- ka plokštelių muzika. 7.30 v. 
nių varžybose ir vert. Komisi menanti Lietuvoje gražiuosius atvyko į gegužinę senovės 
jai už jų pravedimų.

ŠEIMOS ŠVENTĖ
surengė J.ir 0. Adomauskai 
savo namuose joniniu ir savo 
vedybinių 15 metų sukakties 
proga birželio 25 d. vakare, 
kuriame dalyvavo skaitlingas 
būrys svečių iš Detroito, To
ronto, Delhai ir hamiltonie- 
čių.Keli svečrmi tarė sveiki 
nimo žodžius Jonams ir šeimi 
ninkams - solenizantams lin
kėdami gražios šeimos laimės 
ir ateityje užakcentuodami jų 
stiptų lietuviiškumų, kas maty 
t* j y* auginamu uvivj^t dūliai* , c , ,

Šeimininkas Jonas visiems panaut’’ Pa8a^ j° išsireiškimų, 
dėkojo už širdingus linkėji - n,iško yra dauĮ? ir pasiūlė ge- 
mus ir jiems įteiktų dovanų, gūžinės ruošti su programo- 
Malonų surpryzų padarė ant mis. St. Bakšys, J. Mikelėnas 
stalo atsiradęs trijų pėdųaukš ir F. Rimkus visi dirba supra 
čio šakotas pyragas - banku 
chen, kurį pagamino ponai 
Arštikaičiai iš Burlingtono.

zp.

Panerių krantus. įvažiuojan- Vaidyla su kanklėmis ir pa
čius į gegužinę SLA veikėjai skambino Inėtuviškų meliodi - 
V. Pašilys ir F. Rimkus pasi- jų. Programai pasibaigus ipa- 
tinka ir prisega po tautinį ženl rengimo pirm. St. Bakšys ta- 
lų. SLA gegužinės visada bū- re‘ sveikinimo žodį, išreikš
davo gausios, bet šioj geguži damas padėkų Vaidylai ir ge- 
nėj buvo daugiausia dalyvių. gužthės dalyviams. Vaidyla 
Vieta tikrai graži ir viliojanti: išvykdamas kvietė lietuvius 
Prie upės kranto graži pieva dažnai apsilankyti į šių vietų 
pridengta medžiais, ir gale įr pasiklausyti kanklių muzi- 
pievos didelis tvenkinys, kurį kos. Vaidyla buvo sav. A. Pot- 
papildo šaltinio vanduo. Tven Jolskis. 
kinyje įruoštas vandens dvi
ratis vaikams pasportuoti.

Ant. Podolskis visada yra 
ti iš jų auginamų dviejų sūnų,Pas^U0Hs lietuviams patar- 
č • i i___ _  • • nauti. Papal in išsireiškimą .

SLA 72 KUOPOS
GEGUŽINĖ
Birželio 19 d. organizuotai 

vykome į SLA 72 k. ruošiamų

kaitavę.Turi daug pagelbinin 
kų: pp. Pulianauskienė , Paši 
lienė ir Dauginienė platina 
loterijos bilietus. Viskas vyks 
ta sėkmingai. Kuopęs pirm.ve 
dė sportų, kuriame dalyvavo 
jaunimas, ir loterijos trauki- 
mų. Laimėtojams įteikė dova
nas. Didelis lietuviškų reika-

Gegužinė buvo labai sėk
minga ir turėta apie porų šim
tų pelno. Didelę paramą kuo
pa gavo iš St. Catharinicčių 
SLA narių D. Dauginienės ir 
P. Daugino, kurie paaukojo 
loterijai 2 radio tranzisterius.

Šiais metais SLA 72 kuopa 
ruošiasi iškilmingai paminėti 
SLA 80 metų sukaktį .

SLA Narys.

NEPRIKLAUSOMOS 
LIETUVOS 

administracija dėkin
ga visiems, kas už NL 
užsimoka už metus pir 
myn.

RODNEY, Ont
IŠ TABAKO AUGINTOJU 

PADANGĖS

LONDON, Ont.
KREPŠINIO TURNYRAS

Londono lietuvių sporto 
klubas „Tauras,, sutelkęs 
gražų būrį jaunimo,nors ir per 
karšta praeitų savaitgalį, su
ruošė ne eilinę pramogų, bet 
tikrai šaunų ir pirmų kartų Lon 
done įvykusį krepšinio turny
rų.

Turnyras vyko Londone. Da
lyvavo trijų lietuvių apylinkių 
sporto klubai. Buvo pažadė
jęs, bet neatvyko Toronto „Vy
tis”- jauniai. Turnyras praė
jo labai sklandžiai ir pa
kilioj - draugiškoj nuotaikoj. 
Techniškos pasekmės tokios:

Delhi 
62:52, 

.. Hamiltono „Kovas” - Londono 
„Tauras„, --101:52, Hamiltono 
„Kovas” - Delhi-Tilsonburg 
„Kovas,,--106:28.

Hamiltono „Kovo” pranašu
mas buvo tikrai ryškus, bet ir 
kiti palyginti jauni klubai, pa

FILMO MENAS 
/Atkelta iš 2 psusl./

Rodney, Ont.
Šiais metais tabako augin 

tojai šioje apylinkėje po vė 
lyvų pavasario šalnų ir po to 
lietingo oro ir dar esant dar
bininkų trūkumui, turėjo gana 
sunkų ir pavėluotų tabako so
dinimų. Teko įtemptai padirbę 
ti ir daugiausia savo šeimos 
jėgomis be sustojimo ir šven
tadieniais. Dabai ilg ikų lai
kų karštam orui esant, kas ta
bakui labai tinka, besimasis 
derlius atrodo patenkinamai 
ir augintojai užbaigę kaupimo
darbus, gavo pirmų atsidūsi " Lon donas „1 auras 
dusimų.Ta proga Rodney -Tilsongurg „Kovas’ 
Lietuvių Klubas 
liepos 23 d. 5 vai.p.p. savo 

•naujai įsigytoj sodyboj prie 
Furnivall Rd., % miT. i šiaurę 
nuo 401 plento- Rodney išva
žiavimo ruošia su užkandžiais 
minkštais ir kietais išgėrimais 
lietuviškas ge gu ž y n e s. rodė gražios pažangos ir ko-

Kviečiama ir tikimasi gau
saus atsilankymo svečių iš 
apylinkinių lietuviu gyvena
mų vietovių.

Klubo Narys.

vingurau.
Vakare parapijos saleje įvy - 

ko jaukus sportininkų jaunimo 
pobūvis. L. E-tas

bėti? Tragiškoji ranka palie
čia ją, neaplenkia net jo.

Beveik per du trečdaliu fil
mo režisoriai Jan Kadar ir 
Elmar Klos, atrodo, rutuliuo- 
ja tylu, bet efektingą sus'kir- 
timą tarp nacių ir žydų. Ta
čiau humoras aštriai pasisuka 
teroro link, kai kariai rankio
ja visus tuos, kurie dėvi Do
vydo žvaigždę.

Pasižymėjusi žydų aktorė 
Ida Kaminską paliečia net la
biausiai abejingą žydams šir
dį savo subtiliai puikiu cha- 
rakterizavimu. Betgi Tono 
(Josef Kzoner) išgyvena visą 
tragediją žmogaus, pakliuvu
sio i civilizacijos dvasinių, 
moralinių ir politinių nenuo
seklumų pinkles. Kromer — 
nepamirštamas. Jo sukurtasis 
Tono yra paprastas kaimietis; 
tai nenusimanąs kvailys, tai 
šviečiąs išminčius; čia teisin
gas maištininkas, čia vėl ne
kalta auka, kankinys ir tikras 
žmogus.

Parašai anglų kalba.
/Laiškai Liet./•

t
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MOWT1REAL
ARGENTINOS IR BRAZILIJOS JAUNIMAS MONTREA 

LYJE 
Buvo laukiama apie 50 as
menų, bet sulaukta tiktai 
17, būtūnt: kun. Juozas 
Margis, Aušros Vartų pa
rapijos klebonas Avelane- 
doje /Buenos Aires prie - 
mieštis/ ir kapelionas vi
sų Argentinos organizaci
jų jaunimo; Hektoras Le - 
vaničius;Zuzana Valatkai
tė, Argentinos Miss Lithu
ania,kandidatė į Pasaulio 
Lietuvaites, išrinkta į fi
nalinį penketuką^žiūrėk it 
2 puslapį/(Tadas Jasine- 
vičius,Argentinos jaunimo 
atstovas Kongrese;Zuza
na Vanagaitė, Argentinos 
liet, organizacijų ir spau
dos tarnybos sekretorė; 
Alicija Zienkaitė; Nelida 
Burbaitė,Lietuvių Centro 
narės; Rapolas Paršelis, 
"Laiko" spaustuvės vado
vas; Karolis Blumbergas; AUŠROS VARTŲ ŽINIOS 
GenovevaKatunskaitė, Ra 
mbyno ansamblio šokėjai; 
Jonas Čikštas Rolanda Ga 
lickaitė, prekybininku ir 
pramonininkų sąjungos na 
rė; dr.Ona Marija Mami
nskaitė, dantų gydytoja,šv. gerb. S.M. Bernadetai už nuo 
Cecilijos choro dalyvė ir 
Rambyno ansamblio šokė 
ja;Jonas Lukoševičius iš 
Sao Paulo,Brazilijos;Ma 
rija Bučmytė.buv.argen 
tinietė, dabar JAV, ir Da
na Piliponytė iš Bt.Catha 
rinės, Ontario.

Svečių ilgai laukta, nes 
buvo pranešta, kad atva
žiuos Į vai. dieną, o atva 
žiavo vėlai vakare ir AV 
salėj pasirodė tiktai apie 
11 vai. Čia svečių laukė 
nedaug jaunimo ir vyrės 
nių ir muzika, tat galima 
buvo šiek tiek pasišokti 
ir pasikalbėti, susipažin

DAINAVOS STOVYKLOJE 
stovyklauja šios skautės 
montrealietės: L. Žižytė, R. 
Skučaitė, V. Murauskaitė, J. 
Andruškevičaitė, L. Gedvi 
laite, ir R. Staškevičaitė . Dr.P.MORKIS

DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

pagal susitarimą.

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

Raštinė: LE 4-4451.

DR. J. S E M O G A S

5441 BANNANTYNE.^erdun.
Pirrradienįir
. . .. - 2-4; 7—9 p.m.ketvirtadieni
antradienį ir
penktadienį

trečiadienį 7—9 p.m.

BALTIJOS STOVYKLOS

Komitetas nutarė Skautų ir 
Skaučių Stovyklos pas k utis 
niame sekmadienyje rugpiūėi 
7 d.,suruošti didelę gegužy- 
nę. Numatoma plati ir įvairi 
programa - stovyklavietės fui 
datorių ir rėmėjų garbės len
tų atidengimas, naujų pasta
tų apžiūrėjimas, prizinis šau 
dymas, muzika, šokiai, bufe
tas ir t:t: Visi montrealiečiai 
kviečiami skaitlingai gegužy 
nėję dalyvauti, [ėjimas nemo 
karnas.
Neturintnėj i susisiekimo prie ANDRIUS TRANE LIS 

moniy arba nenorintiems va- mirė Vokietijoje ir palaido 
žiuoti savomis mašinomis bus tas Bremeno kapinėse. Iš 
išnuomuoti autobusai. Kelio - Montrealio tėvo laidoti bu- 
nė į abu galu kainuos 3 dol. vo nuskridusi duktė Elena 
Jeigu susidarys du autobusai Bitnerienė. Laidotuves lie
tai bus išvykstama nuo abiejų tuviškai atliko kunigas A- 
parapijųbažnyčių 8 vai. ryto, dolfas Keleris. Velionis 
Užsiregistruoti ne vėliau kaip yra perėjęs Sibiro kator- 
iki liepos 30 d. pas Stovyk-gas ir iškankintas,mirė 
los Komiteto sekretorę J. Kęs širdies priepuoliu. Velio- 
gailienę tel. PO 7/5956.

Geguzynėje ypatingai kvie

ti.
Sekmadienis buvo pas

kirtas pasivažinėjimui po 
miestą, susipažinimui su 
jo įdomybėmis.

Sus įtikime paaiškėjo,kad 
lietuvių kalba įvailių kraš 
tų lietuvių jaunimui yra 
tarptautinė, nes tiktai ja 
jaunimas begali susikalbėt 

Jaunimas gal parašys a- 
pie susitikimo įspūdžius. 
Tuo tarpu sutiktuvių ruo
šėjai atsiprašo už nesklan 
ndumus, kurie įvyko dėl 
nesklandaus atvykimo ir 
ne tokio skaičiaus svečiu 
kiek ju buvo laukta. Dėl 
daugelio priežasčių neiš 
ėjo taip, kaip buvo numa 
tomą. Svečiu gi kelionė 
nebuvo sklandi ir sėkmin 
ga, nes jie klydo keliuose, čiami dalyvauti stovyklavie 

tės rėmėjai, kurių sudėtais 
pinigais šis gražus projekias 
buvo įgyvendintas.- Remontas tęsiamas to

liau: tvarkomos plytos pa
gal klebonijos stogą ir pa
langes. Bus dažomi langai. 
Remontui prašoma po 2 dol 
-- Dėkojame Seselėms, ypač

širdų darbą vaikučių choro 
tvarkyme ir prisidėjime 10 
vai. mišiose. Taip pat nuo 
širdus ačiū 10 vai. mišių 
lektoriams - skaitytojams A. 
Staskevičiui ir Ališauskui 
Arūnui. Ateinanti rudeni bus 
organizuoj amas didesnis skai 
tytojų skaičius, Įjungiant ir 
vyresniuosius.

• Rūta ir Juozas Lukoše
vičiai susilaukė pirmagi
mės. Sveikiname laimin
gus tėvus.
• Pp.Saldoniai iš New Yo 
rko lankėsi Montreal#.
• Vilas ai iečių pp. Palubi 
nskų duktė sugružo iš Eu
ropos ir pradėjo dirbti Ka
lifornijos universitete.
• Serga dr. Drevinskienė 
lirp. Bendžaitienė, po ke
lionės į Lietuvą.

NL administracija 
dėkinga visiems, 
kas už laikraštį su
simoka už metus pir 
myn.

šeštadienį 11—1 p.m.
PO7-3175: namų- 9582.

DAN T V GYDYT 0 J A S
Dr. J. MALIŠKA

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

Namų tel.: MU 1-2051.

ADVOKATAS
STASYS DAUKŠA, LI..D.

4 Notre Dame St. E.
Suite 902 ir 903

Tel: 861-8478 ir 861-847$

DR. A. O. JAUGEL1ENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

1410 Guy Street, 1 aukštas 
11- 12 kambarys.

Tel. ?32-6662: namų 737-9681

ADVOKATAS

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

Suite 205
168 Notre Dame St.'E.

UN 6-2063 ir UN 6-2064.,

DR. V. GIR1UN1ENE 
DANTŲ GYDYTOJA

533° L’Assomption Blvd.

Tel. 255 - 3535.

Notaras
J. BERNOTAS 

B.A., B.C.L.

Sun Life Building 
Suite i2001

Tel.: UN 6-4364.

LIET L VISKAS PUSVALANDIS GIRDIMAS KAS 

ŠEŠTADIENIS PER CFMB STOTI.

BANGA 1410, 5.30 VALANDA. VAKARO.

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

KASOS VALANDOS:

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

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

IMA už:
II Nekiln. turto paskolas 6.5% 

Asmenines paskolas 7.6% 
Investacines paskolas 8.4% 
Pigus paskolų draudimas iki

II $10.000.

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 pirmod. ir iettad Dien<’ Penk,od 1.00 - 6.00 vai

Vakare: trečiadieniais ir Vakare: pirmadieniais, trečiadieniais 
penktadieniais 7.00 - 9.00 vol. " nenktadieniois 7.00 - 9.00 vol. _

KLB TORONTO APYL.
VALDYBA 

praėjusioje savaitėje turėjo
• Navikėnas Rimas jau kurisposėdį ryšium su Lietuvių
laikas kai priklauso Kanados Diena Toronte rugsėjo 3-4 d. 
kariuomenės rezervui, mokslo d. Atskirų komisijų vadovai 
metu o ypač vasaromis iš- lavė savo pranešimus, kurie 
ėjęs tam atatinkamus kari- buvo išsamiai išdiskutuoti 
nio mokslo kursus ir yra pa- ir palikti tolimesniam vykdy 
keltas į leitenanto laipsnį , mui. Šios Dienos numatyta- 
o šiuo metu jau yra pasiryžęs me išleisti leidinyje nemažai
pereiti į aktyvią kariuomenėsvietos yra numatyta vieti - « A. Sutkaitis prieš porą me- 
tarnybą . niams skelbimams, todėl kvie tų atvykęs iš Anglijos ir dir-
• P.Povilaitis gavęs paaukš-^*ain* l*ętuv*a* turintieji nuo bąs apdraudę bendrovių cent-
tinimą darbe, šiomis dienomis savus blznius šia Pro8a Pasi rinėje įstaigoje,užsieninių a - 
su šeima yra išvykę vasaroti į"^*- Norintieji duoti to- •
JAV-bes, lietuvių pranciškonųkius.skelbimus P.rasonu Pra’ 
vasarviete nešti S. Vaštokui iki liepos

„ . 25 d. tel. 536-4207.
• Remeikiams V.ir V., praeitą 
šeštadienį buvo suruošta 10 
metų jų vedybų sukakties- 
staigmena.
• Petro ir Alb. Styrų šeima tik 
naujutėle įsigyta mašina, išvy 
ko atostoginėn kelionėn pas gi 
mines į Hamiltoną, Čikagą,Cle 
velanda ir kitur.
• J. ir J. Adomonių šeima yra 
išvykę vasaroti prie Čikagos, 
Krolio Dr. Vienužio šeimoje.
t Vera Jocienė išvyko savo 

PONIA ELENA BITNERIE-tėvynėn Latvijon, gavusi lei- 
NĖ, dimą tik į Rygą, bet iš ten ti

atsilankiusi į tėvelio, And- kiši gauti leidimus aplankyti 
riaus Tranelio, laidotuves savuosius.
taurėjo įdomių patyrimų. e Aldona Sutkaitienė yra su-

gentūrų inspektoriaus pareigo 
se Toronte, šį šeštadienį tuo 
kiasi su Mary Dovies iš Toron 
to.

nis paliko 5 dukteris ir 
sūnų kapitoną, dabar gy
venanti Montrealyje. Čia 
taipgi gyvena ir velionio 
žmona, pas dukterį po
nią Bitnerienę. Andriaus 
Tranelio artimiesiems

Jaunuju Talentų Vakarą nu- nuoširdi užuojauta.
tarė organizuoti „Baltijos” 
stovyklos komitetas. Jis į- 
vyks Aušros Vartų parapijos 
salėje paskutinį šeštadienį 
prieš adventą, lapkričio 26 d. 
Numatoma į vakarą įtraukti 
skaitlingus Montrealio jaunuo ypač įdomus buvęs televi- sirgusi k paguldyta LaSalle 
sius menininkus. Smulkesnis zijoje rodomas filmas a- 
programos ir jos vadovų su- pie de Gaulle kelionę per 
darymas atidėtas sekančiam Sov.Rusiją. Filmas buvo 
komiteto posėdžiui. Visos rodomas tris valandas, nes 
Montrealio organizacijos kvie labai detalus. Filme yra 
čiamos susilaikyti ta dieną 
nuo kitų pobūvių ruošimo.

Vykstantieji j “ Baltijos“ 
stovyklą sekite dideles ža
lias kelio rodykles su užrašu 
Lac Sylvere, kurios praside
da nuo 30 ir 18 kelio sanikry 
žos.

M Balti jos’Stovyklos miško 
valymo ir rajono tvarkymo dar 
bams vietoje numatytų $720.- 
lig šiol sukelta $328.12. Ry
šium su tuo visas numatytas 
tų darbų planas nebus įvykdy 
tas. Tačiau, be miško išvaly
mo apie visus pastatus vis 
dėlto numatyta patvarkyti aikš jęįusį Europą ir apvažinė- 
te ir nužvyruoti kai kuriuos ' ’ 
kus. Pr.. Rudinskas.

NPM Seserų vedamo j Montrealio valkų stovyklėlėje.
ligoninėje.

DR. J.ŠEMOGO ŠEIMA 
lanko Europos valstybes. 
Paskutiniu laiku lankė Ko
rdobą, Seviliją, Madridą

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS Į

minimi lietuviai ir kiti pa- 
baltiečiai, kuriuos de Gaul- 'r žiūrėjo kautynių su bu
le matė ir su jais kalbėjosi ^ais» Jturiais garsi Ispa- 
Taip, de Gaulle Volgogra
de /Stalingrade/ sutikę-s 
lietuvis kunigas, Povilai
tis, kuris pasaką-s, kad jo 
parapiją sudarą pabaltie- 
čiai ir lenkai. Sibire gi 
jis matęs ištisas stovyklas SKAUTŲ PALAPINES 
vien pabaltiečių. Ar gi de 
Gaulle nematė, kokia Ru
sijoje laisvė? Ir kaip yrr 
su pavergtomis tautomis?

ALINA KINAITĖ, 
praėjusiais metais aplan-

nija. Pp.Šemogai, kaip 
dabar įprasta, pasamdė 
automobilį ir gali lankyti 
juo visas įdomesnes vie 
tas, pagal savo norą ir 
savo tempais.

Lietuvę, Latvijq, Estiję, Ukrainą ir 
U. S. S. R. paprastu bei oro paštu

BE MUITO
ĮVAIRIOS SUDĖTIES MAISTO 
SIUNTINIAI BE MUITO IKI 33 
SVARU.PRAŠOM. REIKALAUTI

MUSU NAUJŲ MAISTO
KATALOGŲ.

DOVANOS:
Automobiliai,šaldytuvai,skal- 
bimo masinos,motociklai,dvi - 
račiai,siuvamos mašinos, tele
vizijos aparatai ,p i anai, aut omo 
kiliams padangos,foto aparatai

“ LITO“ REIKALAI
" Lito“ vedėjas P. Rudinskas 
nuo liepos 9 d. iki liepos 25 
d. yra išvykęs atostogų. Pa
skolų ir kitais svarbesniais 
reikalais prašome tuo reikalu 
kreiptis į sąskaitybos ved. D. 
Jurkų vakarais Aušros Vartų 
skyriuje.
“Litas“ primena, kad nuo šių 
metų pavasario duoda dvi nau 
jas paskolų rūšis: beprocenti 
nės gyvybės draudimo ir auto
mobiliams pirkti paskolas.

ta jusi visas Europos valsty 
bes, šiemet atostogas lei 
džia mieste, kuriame bu
vo nužudytas JAV prezi - 
dentas J. Kennedy. P.A. 
Kinaitė lanko ir apžiūri 
Dalaso visas įdomias vie
tas. Iš atostogų grįš po 
triję savaičių.

• Ponia Palubinskienė 
lankėsi NL redakcijoje.

globoję tėvai ar rėmėjai nuo
širdžiai prašomi jas pristaty
i iki ketvirtadienio vakaro 

(21.7.1966) pas J. Kibitkštį, 
6890 Viau, tel. 728-2614,arba 
pas P. Bsradinskąf359 Nfagog 
LaSalle, tel.3b5-0361, iš kur 
transporto sunkvežimis nuvež 
į stovyklą. Jei kam susidary 
ty sunkumai, prašomi skam
binti aukščiau nurodytais te
lefonais. Tuntininkai.

MONTREALIO ŠAULIU 
GEGUŽINĖ

Buvo labai graži: oras 
buvo puikus, nuotaika 
žmonių buvo labai gera. 
Programa vyko sėkmin
gai.

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

• NL iždininkas Kostas 
Leipus su šeima išvyko 
atostogų prie St/Teano 
ežero.

DARBO PASIŪLYMAS

Reikaligo moterų; skalbyk
los darbui ir automatis 
kam p r o s y m u i. Nebūtinai 
su dideliu patyrimu. Susikal
bėjimas anglų arba prancūzu 
kalbomis.

Skambinti; tel. 637- 4842.

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS

SIUVU IR PARDUODU

Taisau ir Remodeliuoju 
Vasaros laike saugojimas 

/ Storage /.

6396 Bonnantyne, Verdun.
PO 7-6183,

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

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

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

Petrulį, tel: 522-2353

EXPO 67
Visų rūšių parodos bilietai 
gaunami “Lite“.

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

LAIKRODININKAS 
ANTANAS ŽUKAS 
1855 WELLINTON ST.

2- 0644.

PARDUODU
Tel. WE

TAISAU IR 
ŽEMOMIS KAINOMIS 

LAIKRODŽIUS IR JUVELYRUS.

AR ŽINOMA, KAD

“NEPRIKLAUSOMOS 
LIETUVOS” SPAUSTUVĖ

spausdina bilietus, pakvietimus, vizi
tines ir padėkos korteles, įvairius 
blankus, receptams lepelius, vedybi
nius pakvietirms, nifties atveju ui- 
ucjautos laiškus, visokius ” statemen 
tus”, vokus su adresais, laikraščius, 
iumalus ir krrypis,
Darbą atlieka pi giatųnegu kitos spaus 
tuvės. Ktie&ane įsitikinti,

Spausdinius gedime priimti paštu ir paštu 
pasiųsti.

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

e Be to, siunčiame Jūsų sudarytai. Ir apdraustus (vairius siunti
nius iki 193/i svarų gryno svorio.

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

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

e Sąžiningai ir greitai patarnaujame.
• Jeigu turima neaiškumų, prašome klausti, telefonuoti bei rąžyti, 

mielai paaiškinsime ir duosime patarimą.
• Mūsų (staiga labai daug kam patarnavo ir paslruožusi patar

nauti ateityje, i lietuvių ĮSTAIGA

480 RONCESVALLES AVĖ. TORONTO 3, ONT.
ŠIAIS METAIS ATOSTOGAUS

NUO LIEPOS 21 P. IKI RUGPJŪČIO 8 D. IMTINAI.
TUO METU ĮSTAIGA BUS UŽDARYTA..

/Savininkai A. ir S. KALŪZA

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. NORKELI0NAS
Commisioner of the Superior Court of Montreal

MONTREAL ENTERPRISES REG’D
VISŲ RŪSIŲ DRAUDIMAS.

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

/^/^FORD
Sales Limited

4415 Bannantyne Ave., 
Verdun.

FALCON- FAIR LANE
GALAX1E-THUNDERBIRD

MUSTANG —TRUCKS

U S E D CABS 
year guarantee.

Kreipkitės į
LEO G URĖČKAS

Sales Managers Assistant Tel namų DO6-2548
Keating Ford lietuvis atstovas Istiieos 769 85°9

769-8831. 1
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