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Seniausias tautinės il eiiuih rat t n ė s 
minties šut ai trėsti s Kmiailoje

Vilko pirmininkas dr. J.K.Valiūnas, alnkydamasis Pietų Amerikoje susitiko ir 
kalbėjosi su daugeliu valstybės vyrų. Šiame atvaizde jį matome besikalbant su 
Urugvajaus užsienio reikalų ministeriu Luis Vidai Zaglio. Dešinėje Lietuvos 
atstovas Pietų Amerikos valstybėms Anatolijus Grišonas.

PRAĖJUSI SAVAITĖ
KOMUNISTINĮ MYGTUKĄ PASPAUDUS...

Kai paaiškėjo,kad nei Pie
tų Vietnamas, nei JAV ne- 
kapituliuos; kai net ir neg
ras senatorius,kuris ank
sčiau kritikavo JAV politi
ką Vietname,bet apsilan
kęs ten ir pats pamatęs ti
krovę , pas isakė, kad bom - 
bardavimai yra būtinybė; 
kai į pakartotinius prezi
dento Johnsono siūlymus 
tartis dėl taikos šiaurės Vi
etnamo komlyderis Ho Tši 
-minh atsakė-nesutinku, ir 
Amerika aiškiai šuprato, 
kad kovą reikia tęsti ir net 
atsisakė priimti Kanados 
min. pirm. L. Pearsoną su •. 
netikusiais pasiūlymais,- 
žodžiu, kai visai ryškiai 
paaiškėjo, kad šiaur.Viet
namas bus bombarduoja - 
mas,-Kominternas pasp
audė mygtuką, ir prasid
ėjo demonstracijos dauge 
lyje miestų su tikslu gel
bėti agresorius nuoprala- 
imėjimo-prieš.. .bomba
rdavimus Šiaurinio Viet
namo, kas agresoriui su
duoda didesnį ir didesnį 
smūgį ir veda prie pral- 
laimėjimo. Net ir garbi
ngas karo užbaigimas, be 
laimėjimų ir pralaimėji
mų, kurį siūlo JAV prezi 
identas, politiniams fana
tikams, kokie yra bolšev
ikai, nepriimtinas. Geriau 
sutinka būti sunaikinti,bet 
agresijos negali išsižadė
ti.
CLAY SHAW 
APKALTINTAS

JAV prezidento John 
Kennedy nužudymas iš 
pirmųjų dienų ir pirmųjų 
įvykių sukėlė įtarimą,kad 
jis yra kelių asmenų,o gal 
irtam tikrų organizacijų 
sąmokslo pasekmė.Orga
nizacijų yra kelios, ku
rios tais laikais ypač siau 
tėjo. Asmenų gi gali būti 
dar daugiau.

Jautas faktas, kad Ru
by Kennedžio žudiką Os
valdą tuojau, dar neiš- 
kvostą, nušovė, buvo pir

masis įrodymas, kuris 
patvirtino įtarimą. Grei
čiausia Ruby buvo tame 
sąmoksle, nors gal kaip 
tolimas dalyvis, skirtas 
kaip tiktai tam atvejui, 
kuris ir buvo reikalingas 
-likvidioti žudiką,kad jis 
neišduotų sąmokslo. Nes 
kam gi Ruby reikėjo rizi
kuoti savo gyvybe, kai jis 
gerai žinojo, jog jam iš
vengti atsakomybės už 
Osvaldo nušovimą niekaip 
nebus galima.

Ne vienas kardinolas 
Cushingas taip galvojo, 
kad Kennedy nužudymas 
yra sąmokslininkų, o ne 
vieno asmens darbas. 
Taip galvojo ir tebegal
voja labai daug žmonių. 
Ir pasaulinė spauda atvi
rai kėlė šiuos įtarimus , 
abej ojo.net ir nepasitikė - 
jo Warreno komisijos 
sprendimu.

Ir N.Orleano apylinkės 
prokuroro Garrisono,ku
ris matyti surinko žinių 
ir iškėlė Clay Shaw bylą , 
įtarimas ne be pagrindo . 
N. Orleano teismas, iš
klausęs kaltinimo bylą, 
padarė sprendimą, kad 
Shaw sąmokslo ruošimu 
kaltas.Atsirado liudinin
kų, kurie žino apie są
mokslą,kuriame dalyvavo 
C. Shaw.

C. Shaw už užstatą pa
leistas iš kalėjimo. Jis ,
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galima spėtįbylą tęs aukš 
tesniame teisme.

Galima spėti,kad kons
piracija gali būti labai 
kieta, labai uždara, todėl 
ir sąmokslo aiškinimas , 
narpliojimas yra labai 
sudėtingas ir labai sun
kus. Bet prokuroro Garri
sono iškeltoji byla jau yra 
eigoje.Teismo uždavinys 
sunkus,bet pradžia pada- 
ryta;ir jei bus geros va
lios,reikia manyti, kad ji 
bus rimtai išaiškinta.

Atrodo, kad Kennedžio 
nužudymo misterija pra
deda įgauti realybės žy
mių.

VISOKIOS ŽINIOS 
TRUMPAI

• Guamo saloje JAV ir 
Pietų Vietnamo valdžios 
viršūnės tarėsi dėl toli
mesnio karo vedimo su 
Šiaurės Vietnamu. Nusi
statyta toliau kovoti, nes 
Ho Či-minh atsisakė pri
imti JAV prezidento siū
lymą pradėti derybas 
baigti karą.
•Austrijos kancleris,lan
kęsis Rusijoje ir taręsis 
su jos valdžia, pareiškė , 
kad jam nepasisekė susi
tarti dėl Austrijos daly
vavimo Europos vakarų 
valstybių Bendrosios rin
kos organizacijoje. Rusi
ja, kaip konstatuojama, 
nori Austriją laikyti savo 
priklausomybėje ir ne- 
leisti jai kelti gyventojų 
gerbūvio,nors kiekvienos 
valdžios,išsiskiriant Ru
sijai,uždavinys ir parei
ga rūpintis savo gyvento
jų gerbūviu.
• Prancūzijos Somalijoje 
vyko referendumas, kaip 
Somalijai toliau būti: ar 
pasilikti ir toliau Pran
cūzijos priklausomybėje, 
ar susijungti su Etiopija , 
ar tapti nepriklausoma 
valstybe. Referendume 
pasisakyta už pasilikimą 
su Prancūzija. Toks dau-

DR. LEONEL BOYER 
aklamacijos būdu perrink
tas antrai kadencijai LaSal 
le miesto meru.

Šią savaitę, balandžio 1- 
mą dieną, šeštadienį ę La- 
Sallės mieste vyksta savi 
valdybės rinkimai. Visi 
lietuviai kviečiami rinki - 
muose dalyvauti ir balsu
oti už geriausius, jūsų ma
nymu, kandidatus.

Mes atkreipiame jūsų 
dėmesį į pasiskelbusius 
kandidatus. Prašome pa
sižiūrėti jų skelbimus ir 
jų pasisakymus.

NAUJA KANADOJE
KANADOJE DIDĖJA NEDARBAS

Vasario pabaigoje Ka
nadoje buvo 396, 000 be
darbių, kai sausio gale 
bedarbių buvo 381,000, tat 
per mėnesį bedarbių pa
daugėjo 15, 000 asmenų , 
kas Kanados Statistikos 
biuro žiniomis yra aukš
čiau normalaus.
GELEŽINKELIU 
DEFICITAS

CNR geležinkelių defi
citas 1966 metais buvo 25 
milijonai dol. , kai 1965 
metų deficitas siekė 26 , 
077,000,ol967 metais jis 
numatomas tiktai 15 mil. 
dol.Tat skaičiai rodo,kad 
CNR geležinkelių defici
tas eina mažyn.
NUSTATOMA KAMBA
RIU KAINA

Kvebeko vyriausybė 
nustatė tvirtas kambarių 
kainas Pasaulinės paro
dos metui. Kainoraščiai 
netrukus bus išsiuntinėti 
hotelių, motelių,turis tinių 
namų ir panašių įmonių 
laikytojams,kurie priva
lomai turės būti iškabinti 
matomose vietose, kad 
lankytojai galėtų su kai
nomis susipažinti .M aksi- 

gumos sprendimas pasi
rodė griežtai nepriimti
nas nepriklausomybės 
šalininkams, kurie dėl to 
sukėlė riaušes.Somalijo
je įvestas apgulos stovis .
• JAV viceprezidentas 
Humphry kovo 27 d, vyks ta 
į Europą, kur aplankys 8 
valstybes.
• Anglijos parlamentas 
nutarė nacionalizuoti 90% 
plieno gamybos. 13-kai 
didžiųjų plieno kompanijų 
bus išmokėta 1 miliardas 
344 milionai dolerių atly
ginimo. Anglijos plieno 
pramonė pirmą kartą bu
vo nusavinta 1950 metais , 
bet 1951 metais,konserva- 
toriams sugrįžus į val-

Australijos Lietuvių Bendruomenės Valdyba atsisvaikina su PLB Valdybos 
pirmininku Juozu Bačiūnų ir Ponia Bačiūniene pp. Statkų namuose Cabramat 
toje. Iš kairės: priekyje A LB Kr. v-bos pirm.S.Narušis, P. Pullinen, J. Ba- 
čiunas, M.Bačiūniene, Kalakauskienė, Jarienė; vidurinėj eilėj Kavaliauskas, 
Kazokas, Stankuvienė, Jaras, Kabailienė; trečioj eilėj Statkus, Patašius, 
Pullinen, Kalakauskas, Kabaila. Foto M. Vilkaitienės.

Lietuvių gyvenimo faktai
malinės kainos bus pri
valomos ir jų nesilaiky
mas bus baudžiamas. 
KAIP KANADOJE KINTA 
KAINOS

Pagal susitarimą, lai
kant 1939 metų prekių bei 
produktų kainas už 100, 
Kanadoje kainos sausio 
gale buvo: medžio išdir
binių 342,3, geležies iš
dirbinių 268 i,kitų metalų 
236.4, chemijos išdirbi- 
nių215. 2, mėsos išdirbi
nių 294.5 ir tekstilės 250. 
1.
VAGYSTĖS MONTRA- 
LIO UOSTE

Saugumo organai Mont- 
realyje pranešė,kad labai 
padidėjo vagystės Mont- 
realio uoste, ypač šauna
mųjų ginklų, žemės ūkio 
mašinų ir maisto produk
tų. Be ko kita konstatuota 
vagystė 40 revolverių, 40 
automatinių pistoletųĮdo- 
miausia.kad buvo pavog
tas sunkvežimis pakrau - 
tas variu,kurio kaina 20 , 
000 dolerių. Saugumo or
ganai mano,kad uosto sri
tyje veikia vagių gauja.

džią, nusavinimas buvo 
panaikintas. Dabar nusa
vinimas daromas antrą 
kartą.Lordų rūmai nusa
vinimui pritarė.

Gerai dirbantis atletas.

LIETUVIAI PASAULINĖJ 
PARODOJE

Pasaulinėje tarptautinėje 
parodoje Montrealy "The 
Society of Canadiean Pain
ter - Etchers and Engra - 
vers" sąjungą išstato 55 
darbus "HABITAT" ekspo
zicijoj. Jų tarpe Jurgis Rač 
kus ir Telesforas Valius , 
abu spalvotas litografijas. 
TELESFORAS VALIUS 
SPALVOTOJ GRAFIKOJ 
Amerikos Spalvotos Grafi
kos sąjunga turi 28-metinę 
spalvotos grafikos parodą 
Filadelfijoje. Joje dalyvau
ja su spalvotu Vario gra - 
viūra-lino raižiniu-"Samo- 
gitia"/Ž emaitija/Telesfo- 
ras Valius-vienintelis dai
lininkas iš Kanados.
VILNIUN ATVYKO LEN-
KIJOS PREKYBOS DE - 
LEGACIJA

Pranešimuose apie tai 
bandomas sudaryti įspū
dis, lyg čia vyktų preky
bos derybos tarp Lietu
vos ir Lenkijos, be tarpi
ninkų. Bet iš pranešimo 
pagaliau aiškėja,kad Vil
niuje vyksta ne derybos , 
o tik rodoma delegatams, 
kas iš Lietuvos teritori
joje gaminamų prekių 
siūloma užsieniams. Va
dinamasis respublikinis 
prekybos min.(A.Mikutis) 
svečius vaišino ir rodė 
turimas prekes. Bet jo 
ministerij a yra tik sąjun
ginė s (Maskvos) ministe
rijos padalinys, ir tik jo 
viršininkai Maskvoj gali 
sudarinėti su Lenkija 
prekybos sutartis. Net ir 
prekių pavyzdžius rodant 
buvo atvykęs viršininkų 
atstovas,maskvinės pre
kybos ministerijos pra
moninių prekių importo 
kontoros valdytojas L. 
Šapalov. (Elta) .
• Tailandas leido JAV 
naudotis savo teritorija 
karui vesti Vietname.

GYDYTOJOS PASISEKI
MAS

Treciojoj Vilniaus li
goninėj dirbanti gydytoja 
kardiologe, medicinos 
mokslų kandidatė Aldona 
Lukoševičiūtė prieš ke
lias dienas laimėjo sun
kią kovą, gelbėdama šir
dies smūgio ištikto ligo
nio gyvybę.Jonas Ožolas 
65 amžiaus, darbininkas , 
buvo atvežtas į ligoninę 
ištiktas miokardo infark 
to.Širdies veikimas buvo 
atgaivintas trisdešimt tri 
mis gydomaisiais (4-6 
tūkstančių voltų įtampos) 
smūgiais. Tai truko be
veik 10 valandų .Retenybė, 
kad tiek smūgių tektų pa
vartoti ir sutrikimą nu
galėti.

Tas atvejis buvo apra
šytas Maskvos laikrašty
je Trud ir žinia apie tai 
buvo perduota New York 
Times. Lietuvoje Tiesa 
(kovo 17) tą atvejį papa
sakojo remdamasi tik 
Maskvos laikraščio in
formacija. (Elta). 
TAŠKENTE DIRBANTIEJI 
IŠ LIETUVOS 
nusiųstieji statybininkai 
gavo palaikyti raudoną 
vėliavą (pereinamą). Jie 
pirmieji iš kelių dešim
čių statybininkų grupių 
pastatė namą.

Kovo 14 d. Tiesa papa
sakojo, kad buvo parva
žiavęs vyriausias inžinie
rius Jonas Jurgelionis , 
kuris sakęs,kad balandžio 
mėnesį jie ten baigsiądar 
du namus ir vaikų darže
lį .Išsiųsti jie buvo pernai 
liepos mėnesį. (Elta) . 
BALTARAGIO MALŪNAS

Kovo 15 d.Maskvoj savo 
pasirodymus (rusų revo
liucijos sukakties proga) 
pradėjo Kauno dramos 
teatras. Vaidino neseniai 
inscenizuotą K. Borutos 
"Baltaragio Malūną". E.

ojo.net
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ŠIAURĖS AMERIKOS LIETUVIŲ

sporto žaidynės

Šį savaitgalį Toronte 
įvyksta septynioliktos Š. 
Amerikos žaidynių krep
šinio ir tinklinio pirme
nybės.! jas suvažiuos per 
250 sportininkų iš Kana
dos ir JAV,kurie dvi die
nas sporto salėje kovos 
garbingiems meisterių 
vardams įgyti. Nors jie 
daugumoj jau gimę už 
Lietuvos ribų,tačiau aukš 
tai iškėlę Lietuvos vėlia
vą,garbingai ją neša spor
tiniam kovos lauke. Tokiu
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SVEIKINAME ŠIAURĖS 
AMERIKOS LIETUVIŲ 
ŽAIDYNIŲ DALYVIUS, 
LINKIME GRAŽIOS SPO
RTINĖS KOVOS IR JAU
NA TVIŠKO DŽIA UGSMO’ 

NL red. ir Sporto sk 
Vedėjas.

paskutiniu pavyzdžiu gali 
būti Toronto Aušros mer
gaičių krepšinio komanda 
kuri Kanados šimtmečio 
proga įvykusiose pirme
nybėse Edmontone, iško
vojo trečią vietą visų Ka
nados komandų tarpe. Šis 
sportinis įvykis neliko 
vien tik "sausu" įmestų 
krepšių atsiekimu.bet pa 
liko žymes ir tautine pras 
me, nes visi Toronto ir 
Edmontono dienraščiai 
Aušros komandą atžymė
jo kaip lietuvaičių, taigi- 
automatiškai buvo išgar-

1 93 8 m.į Lietuvos tautinę o’igipiadą atvykusius Vilniaus krašto lietuvius sporti
ninkus pasitiko visas Kaunas. Čia matome momentą, kai vilniečių vadovą Praną 
Žižmarą kauniečiai išneša iš Kauno geležinkelių stoties ant rankų.

Foto M. Smečechausko,sintas ir mūsų tautos var
das didžiojoj spaudpj, į 
kurią taip sunku įsiskver 
ti pav. tautinių švenčių 
proga ar kitais mūsų vals
tybę liečiančiais reika
lais.

Tad ir balandžio 1-2 d.d. 
žaidynės Toronte stovės 
netik Sportiniam ženkle. 
Jos taip pat turės ir tau
tinį antspalvį,nes juk su
važiuos mūsų tautos gra
žiausias žiedas,mūsų tau
tos ateitis užmegzti san
tykius netik sporto salėj, 
bet arčiau susipažinti,pa- 
bendrauti sportininkų po
būvyje.Šis kelias yra la
bai reikšmingas ir svar
bus lietuvybės išlaikyme 
šio kontinento gyvenime, 
nes veda prie šeimų su
būrimo tik lietuviškoj 
dvasioj, mūsų tautos pa
pročių tęsime ir jų išlai
kyme iš kartos į kartą. 
Tad nežiūrėkim į žaidy
nes kaip vien tik vaikišką 
žaidimą. Šie visi sporti
ninkai, j eigų jie laisvu no
ru atėjo į lietuvišką spor
to klubą, savo dvasia yra 
atsidavę mūsų tautai.

Oko jaunimas laukia iš 

senimo? Labai nedaug.Tik 
moralinės paramos, gau
siai atsilankant iš Toron- 
to,Hamiltono,viso Niaga
ros pusiasalio ir kitur į 
šias sportines žaidynes, 
įvertinant jų pastangas 
netik gražiuose deriniuo
se,gražiam krepšio įme
time, gražiam kamuolio 
kirtime tinklinio rungty
nėse, bet taip pat duodant 
jiems jėgų ir įkvėpimo to
limesniam, lietuviškam, 
sportiniam kely.

Atsiminki t n, kad spor
tas šiandieniniame gyve
nime yra labai svarbus 
veiksnys ne tik kaip lais
vės kove s ginklas ,bet taip 
pat svarbi auklėjimo prie
monė, atitraukianti jau
nuolį-ę nuo blogų draugų, 
nieko gero neduodančio 
gatvės "gyvenimo", vi
sokių ilgaplaukių bytnikų. 
Tad ir tikime, kad šešta
dienio ir sekmadienio 
sporto salės Toronte bus 
užpildytos sporto mėgėjų, 
juo labiau, kad numatoma 
išrinkti mūsų reprezen
tacinį krepšinio "penke
tuką" numatomai kelionei 
į Europą, fnetų Ameriką 

ar Australiją.
Žiūrint iš techniško taš

ko .ieškant komandų tarpe 
meisterių-čia didelio ap
sirikimo nepadarysim, 
išskirdami JAV klubus , 
kurie savo žaidymo lygiu 
bent pusę klasės stovi 
aukščiau už Kanadą.Ie ei
nant dar arčiau,prie baig
minės kovos-ji turėtų į - 
vykti tarp dviejų Čikagos 
komandų,nors staigmeną 
gali padaryti Toronto Auš 
ra,Detroito Kovas ir Cle- 
velando Žaibas, kurie ir 
ankstyvesnėse pirmeny
bėse parodydavo stiprius 
"dantukus" ypač netikėtai 
atsiradus keliem geriems 
žaidėjams, (a la Čekaus- 
kas) pakreipusiems visus 
spėjimus priešinga link
me.

Kaip bebūtų, balandžio 
1 - 2 d. d. Toronte tikrai 
matysime gražių kovų , 
gerai susižaidusių koman 
dų,kurios nepadarytų gė
dos,kovodamos ir su ge
riausiais šio krašto klu
bais.

Tad sportinės sėkmės 
visiems aktyviems žaidy-

A.A.KAZIMIERUI TRUMPICKUI 
staigiai mirus, jo žmoną Anastaziją, brolį 
Mykolą, sūnų Algirdą, dukras B i r ut ę ir 
Nijolę bei jų šeimas gilaus skausmo valandoj 
nuoširdžiai užjaučiame-

E.V.Bilev ič iai
E. J.Bajoraičiai
O. F.Pajarskai
A.Z.Pulianauskai
T. P. K a r e c k a i 
J . K 1 y p a s

JUOZUI TAUJENIUI MIRUS, 
Poniai Taujenienei, Stasiui ir Adelei su šei
momis gilią užuojautą reiškia

O . Č . J a n u s k e v i č i a i.

MŪSŲ ^SPORTAS
VEDA KAZYS BARONAS

KVIEČIA IŠEIVIJOS LIETUVIUS
Paskutiniame Tėvynės 

Balso nr. sporto sk. buvo 
patalpintas toks kvieti
mas: "reikia tikėtis, kad 
užsimegs ir Lietuvos 
sportininkų ryšiai su už
sienio lietuviais .Išeivijos 
sportininkai būtų mieli 
svečiai šiemetinėje Lie
tuvos sporto šventėje.Na, 
o pavyzdžiui, mūsų šach
matininkai turi tokią idė
ją: pasiūlyti šachmatų 
rungtynes susirašinėjant. 
VLMikėnas pareiškė re- 
dakcijai(suprask Tėvynės 
Balso-K. B.), kad Lietu
vos šachmatininkai mie - 
lai sudarytų komandą,ku
rios nariai susirašinėda
mi žaistų su P. Tautvai- 
šu,V. Arlausku, P. Vaito- 
niuir kitais pajėgesniais 
užsienio lietuvių šachmar-

nių dalyviams, o mūsų 
sporto entuziastams ^ma
lonaus laiko praleidimo 
sportuojančio jaunimo 
tarpe. K. Baronas. 

tininkais."Gimtasis kraš
tas" (tai jau tęsinys Tė
vynės Balso-K. B. )mielai 
skirtų vietos šioms var
žyboms nušviesti".

Ką gi-niekuomet nega
lima būtų atmesti pasiū
lymo nepriklausomos Lie 
tuvos sportininkų, kurie 
kvietimą parduotų ne laik
raščio puslapiuose, bet 
oficialiai,greičiausia per 
mūsų konsulus.Bet priim 
ti kvietimą, greičiausiai 
padiktuotą okupantų, no
rint "pagauti ant meške
rės "j atmuš sportininkus , 
nėra prasmės, nėra rei
kalo net svarstyti taip il
gai, kol Lietuvą valdys 
okupanto ranka (25 metus 
mus tiktai niekinusi.Red.)

Išeivijos lietuviškasis 
jaunimas džiaugiasi pa
vergtos Lietuvos sporti
ninkų laimėjimais, tačiau 
kartu liūdi ir apgailestau-

Nukelta į 7 psl.

Joseph OUELLETTE
JO PASTANGOMIS ĮVYKDYMAS/-

• Pogerinimos Policijoj greitoje1 pagalbai su 
teikti, pridedant ambulansus

• Papildymas ugniagesybos pilno įrengimo, su 
gaisro motorais ir orinėms kopėčioms.

9 įrengtos alarmu dėžutės su geresne apsauga.
• Pastangos sumažinti .20% gaisru apsaugos 

normas.
• Pagyvintas veiksmingumas bedarbiu ištaigo

je.
• Pašalinta ir nukelta kitur netinkama pumpos 

pastoge.*
• Atnaujininas ir praplėtimas Policijos būsti

nės patalpų .
• Panaikinimas savivaldybės išmatų vietos.
• Statyba moderniu ir tinkamų maudyklių.
• Statyba Civic Centre funkcionavimui.
• |sigijimas ir sutvarkymas Savivaldybės garo 

zo.
ė Pagerinimai gatvių įrengimuose ir jose snie

go nuvalymai.
• Panaikinimas seno kiemo Savivaldybės ap - 

I inko je.
• Atidarymas Beyries gatvės.
• Pagražinimas miesto srities nuvalant 60,000 

yardu žemės ploto.
• Patobulinimas šviesų sistemos gatvėse.
• Praplėtimas Camplain bulvaro.
• Padidinimcs pagalbos viešajai bibliotekai.
• Užtikrintas mūsų vaikams saugumas sargais 

mokyklų vietovėse.
• Pakėlimas viešosios apsaugos užtikrinimui 

Policijoje ir Ugniagesyboje.
• Pastangos susisiekimo apta'nav imui Newman 

gatve gyventojams šioje apylinkėje.
• Papuošimas mūsų viešųjų parku.
• Statyba pastoginių įrengimu Boiving Parke.

• įrengimas nauju žaidimu vietų mūsų vaikams.
• Perorganizavimas pramogų laisvalaikiu užsi

eni im am s.
• Paskyrimas Vadovo vidinėse ir parku aikščių 

v ietovėse.
• Special izavimas įsipareigojimo tarnybos,
• Padrąsinimas ir prisidėjimas hockey o r g a n i - 

zav im e.
• Finansinė pagalba įvairioms organizacijoms.
• Išgavimas laivelio Policijai, nelaimėms iš

vengti upes vandenyse.
• Statyba Lacharite Parke.
• įrengimas pastogių prie busų sustojimo vietų.
• įrengimas pastogių Lawrence Park?.

«■ Statyba mokyklos Cavelier Parke.
• Atgaivinimas LaSalle Blvd.
9 Pagražinimas upės pakrantės.
ą įrengimas turėklų LaSalle Blvd., valiuojan

tiems išvengimui nelaimingu atsitikimu.
• Pagerinimas autobusu 58 ir 1 10 linijos.
• Vandentiekio pravedimas i siaurine LaSalle.
• Išgauta nauja sistema gatvių ap srv i et i mu i.
• Is'gautas autobusas vietinėms grupėms lais

valaikio pramogoms įgyvendinti.
• Išgautas autobusu patarnavimas studentams 

lankantiems Bronx Park mokykla.
• Įrengimas teniso aikštės Central* ir Camplain 

gatvių k am p e,

• Patobulintai pertvarkytas laVerendrye Blvd.
• įvykdytas p at v i rt in i m o s geram funkcionavi

mui laisvalaikių St. T e le sp bore.
• Pagalba pasisekime vajaus Richelieu Cigar.
W Išgauta vieta italų bažnyčios statybai.
• Statyba gyvenamųjų namų siaurinėje LaSalle.

Joseph Ouellette

JIS PADARE LABAI

DAUG

ŠITAM MIESTUI!

JO ATSTOVAUJAMAS

Ward 2,
ĮVYKDĖ didžiausius darbus'

Balandžiu m ė n. 1 diena

P B R R I N K I M Ę

ALDERMANU
Ward 2 
Seat 1

COMITĖS
1692 Rancourt 365-6082 
8775 Centrale 365-6268
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Nereikalingas ir neprasmingas darbas
/Dėl angliško leidinio apie Kanados lietuvius/

RAŠO JONAS VILIUŠIS

Dabar keletą žodžių dėl tos šimtmečio sukakties Kanados šventės, vad. "centennial", nes daugelis mūsų 
gal nėra tiksliai informuoti.

1867 m.Anglija teikėsi suteikti kai kurioms savo kolonijoms Šiaurės Amerikos kontinente laisvos domi
nijos teises, atsisakant nuo savo kolonijalių teisių. Tas dokumentas tai garsus Britų Šiaurės Amerikos Ak
tas ("L' acte de L' Ameriųue britannique du Nord" pranc. ,arba "British North-American Act" anglišk. )- 
konfederacinis aktas, sujungiantis kelias kolonijas į vieną dominiją: Canada, New-Brunswick ir Nova-Scotia 
padalintą į keturias provincijas: Ontario, Quebec, New-Brunswick ir Nova-Scotia,bendru "CANADA" vardu. 
Britų Columbija prisijungė vėliau 1871 m., Prince Edward Island 1873 m., provincija "Manitoba" sudaryta 
1870 m., o "Sascatchewan" ir "Alberta"-1905. New-Foundlandas prisijungė tik 1949 m.

Įsteigdama laisvą Kanados dominiją, Anglija tačiau pasiliko aiškų ryšį. Virvutė nors silpna,bet palieka 
simboliu priklausomybės Anglijai: karūna ta pati Anglijos ir Kanados,karalienė Anglijos yra kartu ir ka
raliene Kanados !

Tas anksčiau minėtas aktas yra legali Kanados konstitucija, jai primesta.Kiekvienas, kad ir mažiausias 
pakeitimas, turi būti patvirtintas anglų parlamento.

Kaipo pavyzdys, čia tenka priminti ilgą Kanados vėliavos-klevo lapo-priėmimo istoriją.
Kad tas konfederacinis aktas labai prie širdies Kanados anglofilams, su jo priklausomybe Anglijai-yra 

aišku.
Tačiau prancūzų sektorius (apie 6 milijonai gyventojų, t. y. apie 30% visų Kanados 20 milijonų gyventojų) 

nebuvo niekad patenkintas. Didžiausia tautinė prancūzų organizacija Quebeco prov. "St. Jean Baptiste"- 
rado net reikalą viešai pareikšti, kad prancūzai toj šventėj organizuotai nedalyvaus. Atseit, boikotuosi 
Motyvas-"prancūzai buvo laikomi antraeiliais piliečiais per tą visą praėjusį šimtmetį. (Mes, lietuviški 
emigrantai esame irgi antraeiliais piliečiais. J. V.).

Tuo aktu nėra patenkintos ir kitos kai kurios provincijos-Ontario, Manitoba...
Mes lietuviai, kurie gyvename Quebeco prov. didžiausiame Š. Amerikos prancūziškam mieste-Montre- 

alyje, turėjome užtektinai progos tai patirti iš privatinių santykių ir iš vietinės prancūzų spaudos. Bet tai 
jau kanadiečių reikalas ir mes esame tik pašaliniai stebėtojai.

Mane tik stebina mūsų lietuvių imigrantų, ypač atvykusių čia po antro pasaulinio karo, pastangos, ir 
didų norą gan aktyviai pasireikšti tame grynai specifiniame Kanados, kaipo valstybės, savo istoriniam 
akto minėjime, kuris su mumis nieko bendro neturi...

Ar tai vėl tik nėra karštas ir neapgalvotas noras mūsų lietuvių saujelės pademonstruoti kanadišką 
patriotizmą,noras parodyti lietuvių "milžinišką" įnašą į Kanados kultūrą per taip trumpą laiką...Mat mes 
viską galim daug greičiau už kitus!.. Atvira demonstracija prieš vietinius prancūzus!-užuot laikiusis 
neutraliai tarp dviejų didžiausių tautinių grupių, kad vėliau nereikėtų susilaukti nemalonios keršto reak
cijos! Prisiminkim tik bikulturizmo ir bilitigizmo klausimą’ Komisija dirba jau keli metai.

Ne taip jau senai kreipėsi į mane kas tai telefonu, greičiausia kas nors iš to leidinio komisijos, ir pra
šė suteikti žinių ką nuveikė mūsų savanorių organizacija Montrealyje ir kuom prisidėjo prie komedere- 
cijos.

Atsakiau, kad mūsų čia nedaug, nepilnas desėtkas.ir kad aš neturiu žinių apie kiekvieną. Bet aš kaipo 
pirmininkas nemažai prisidėjau prie Kanados progreso! Atvykęs į Montrealį, dirbau šlavėju Reitmano krau1 
tuvėse.Mano kvalif. :-du Europos univers. diplomai; vienas Vokietijos akademijos, kitas Lietuvos universi
teto .Kaipo miškų inž.negalėjo man duoti specialybės darbo,nes nebuvau Kanados pilietis ir nebuvau 
"British Subject" britų pilietis". Specialioje Kanados kultūrinėje srityje-"hockey"-kvalifikacijų neturėjau.

Ištisa eilė ir kitų paskutinės bangos imigrantų ir imigrančiiĮ su panašiomis kvalifikacijomis :profesorių, 
inžinierių, pedagogų, advokatų, karininkų, daktarų-panašiai sąžiningai kėlė Kanados šimtmečio kultūrinį 
lygį, dirbdami mums gerai pažįstamus "cleanerių", "dishwasheriu", "watchmanu", janitorių", "main- 
servant" ir pan. darbus. Tikrai .žmonės verti suminėti netik angliškoj spaudoj (knygoj), bet ir medalių',

Tik man atrodo, kad mums patiems, lyg ir nepatogu būtų "girtis", palikime pačiai Kanadai tuomi "pa
sididžiuoti" ir mums atkris tie 8000 dol. išlaidų. Nes vis viena nauda būtų lygi apvaliam nuliui!

Į Kanadą atvyksta kasdien šimtai ir tūkstančiai imigrantų, nes jai reikalingi darbininkai gausiems 
gamtos turtams eksploatuoti, ir darbo jėga besiplečiant industrijai.Mes lietuviai nieku nesiskirtam 
nuo kitų tautybių imigrantų:italų, belgų, vokiečių, žydų, lenkų, ukrainiečių, latvių, estų, olandų, pagaliau 
anglų ir prancūzų (tik šios dvi grupės gauna didesnes privilegijas darbo pasirinkime. J. V.) ir kitų.

Imigracinis procesas vyksta kasdien, kad papildyti pustuštį Kanados gyventojų katilą. Ir tai daroma 
ne iš Kanados didelės malonės, o todėl, kad yra gyvas reikalas! Pats imigracijos ministeris važinėjo po 
Europą ir ieškojo darbininkų.

Tik pokarinė imigracijos banga Kanadon iš Europos buvo gerai suvaržyta, gal dėl saugumo, nes daugu
ma norinčių emigruoti į Kanadą buvo pabėgėliai nuo pasaulinio masto tironų-Stalino ir Hitlerio!

Pirmoj eilėj buvo įsileidžiami tik gerai darbingi asmenys, pasirašę vienų metų darbo sutartį už mini
malų atlyginimą. Vėliau, įvykdę sutartį, galėjo atsikviesti savo tėvus ir artimuosius, iš anksto garantuo
jant jiems butą ir išlaikymą. Taigi, mes atsiradom čia ne iš didelės "malonės)'. o tik kaip Kanadai reika
linga pigi darbo jėga. Bosų turi jie patys! Koks tai Kanados ministeris buktai viešai išsireiškęs, kad "Ka
nadoj gimęs kūdikis, vertingesnis už Europos profesorių"! Tam tikra diskriminacija prieš naujus ateivius 
yra ryški!Kiekvienas mūsų galėjo gerai įsitikinti, bandant gauti tarnybą miestų savivaldybėse, provincijos 
ar federalinėse įstaigose, nežiūrint stipriausių kvalifikacijų.

Jei pavieniais atsitikimais kai kam pavyko, -tai tik laimės dalykas, laimėjimas kaip loterijoj!Daugiau bus

Tai Pasaulinės parodos Montrealyje "Žvaigždių sodas", prie delfinų ežero, kaš
tavęs milijoną dolerių. Jis per dieną keis keturias programas ir sudarys ketur
ių rūšių skirtingas programas, daugiausia skiriamas jaunimui.

Apie lenkiškąjį imperializmą
RAŠO M.K. JUOZAS ŠARŪNAS

Apie 1000 metų Lenki
jos krikščionybės minė
jimus, be lenkiškų laik
raščių, išeinančių šiame 
kontinente, JAV alstybių ir 
Kanados laikšračiai taip
ogi talpina įvairių lenkų 
intelektualų ir žymesnių 
karių ta pačia proga pa
sisakymus ir politinėmis 
temomis, dėl kurių mes , 
lietuviai kun.Jankaus pa
tarimu privalome tylėti 
ir laukti, aš skaitau yra 
tikras nesusipratimas.

Viršpaminėta proga, 
Toronto m. ,dipl.(gen.št.) 
pulk.Stanislaw Bobrowski 
tarp kitko,štai ką pareiš
kė:

1. Lenkijos problemą 
statant užsienio politiko
je,privalome ginti dabar
tines sienas vakaruose.

2. Turėdami omenyje 
unijines tradicijas su 
Lietuva ir Ukraina, pri
valome stengtis atgauti 
rytuose ribas, buvusias 
1772 metais.

Su lietuvių ir ukrainie
čių tautomis ateityje da- 
sikalbėsime.

3. Pilnai pasitikėti ve
dama politine linija emi- 
gracijoje-Lenkų kongre
so JA Valstybėse.

Susidaro įspūdis, kad 
tik po 2 Pas. karo, į šį

kontinentą atvykę visi 
lenkai nubudo iš letargo 
miego,kuriuo jie buvo už
migę dar prieš 1772 me- 
tus-prieš pirmąjį Lietu
vos-Lenkijos padalinimą, 
dabar kliedi j a,nieko "ne
žino", kad po I Pas. karo 
Lietuva.be unijos su Len
kija, buvo visai atskira 
nepriklausoma valstybė , 
socialinėse bei ekonomi
nėse srityse tvarkėsi 
daug geriau negu išdi
džioji Lenkija.

Minimas pulkininkas 
nieko nepaminėjo apie ne
mažesnę tautą už Lenki
ją,kaimyninę Baltgudiją, 
kuri, po revoliucijos Ru
sijoje,irgi buvo pasiskel- 
buvi nepriklausoma vals
tybe ir kovojo prieš tada 
besibrovusius maskoliš
kus bolševikus.

Greičiausia pulk, gal
voja, jog, kaip praeityje, 
taip ir ateityje, baltgu- 
džius valdys Lietuvos ku
nigaikščiai. Jis, turbūt, 
galvoja, kad Baltgudija 
tebūna jūsų-Lietuvos, o 
jūs mūsų-Lenkijos.

Gaila,kad pulk, nežino , 
jog likusių Lietuvoje ir 
išemigravusių kunigaikš~ 
čių, valdyti Baltgudiją 
mes nebeturime. Kiek 
prisimenu, kunigaikštis

Radvila, tada gyvenęs 
Londone, labai trumpą 
laiką buvo pirmuoju Lie
tuvos atstovu prie Britų 
imperijos, greičiausia jo 
sūnus,vedęs Kennedienės 
išsiskyrusią seserį .save 
jau skaito lenku. Jei, save 
besivadinantieji Lenkijos 
kunigaikščiais, kur nors 
dar išliks, neabejoju, kad 
nei baltgudžlai ir nei u- 
krainiečiai juos valdyti 
ir, iš viso, jų neįsileis.

Savo kaimynines vals
tybes :Baltgudi ją ir Ukrai
ną, mes nuoširdžiausiai 
norime matyti visai lais
vų ir nepriklausomų vals
tybių tarpe. O pulkininko 
žodis dasikalbėsime>man 
kaip tų kautynių dalyviui , 
primena Vilnių,Lentvarį, 
Širvintus, Giedraičius ir 
kvepia tik paraku.

1920 m. rudenį Suvalkų 
m.,su lenkais dasikalbė- 
jome ir .kaip geriems ka
talikams elgtis pridera, 
ant ilgo stalo, prieš pa
statytą kryžių, susitari
mas buvo pasirašytas , 
kurį,po dviejų dienų, len
kai begėdiškai sulaužė. 
Vilniaus kraštą,su Lietu
vos sostine Vilniumi .len
kai pagrobė jėga ir pada
rytos Lietuvai skriaudos 
niekuomet atitaisyti ne-

PE.VKTA DALIS
67 atkarpa •

GYVENIMAS IS NAUJO
VIII

- Tu, Arvidai,turi pasitraukti iš pirnpininko pareigų. 
Jis pasisuko į ją ištįsusiu iš nustebimo veidu.
— Ką pasakei?
Ji pakartojo. Pati išsigando, ką buvo pasakiusi, bet pa

kartojo.
— Naujienai — Jis pakilo nuo sofos ir ėmė vaikštinėti 

skersai koridoriaus priešais staliuką.— Naujiena! Ar pati su
galvojai, ar kas nors padėjo? Vadinasi, susikrauti mantą ir 
dumti iš Liepgirių?

— Galima likti Liepgiriuose, jei tau patinka. Bet ne pir
mininku. Tegu Martynas pirmininkauja.

— Martynas?
— Tu galėtum pavaduotoju ar agronomu. . .
— Kodėl ne brigadininku, o dar geriau — eiliniu kol

ūkiečiu? — Jis aiškiai šaipėsi.— Geriausia brigadininku arba 
eiliniu kolūkiečiu. Tada uždarbio nepakaks pragyvenimui, 
ir tu atgausi savo arus, karvę. Atsivers plačiausios ūkininkės 
perspektyvos prieš akis.

— Jau sakiau, man nieko nereikia.— Jo pašaipa užgavo 
ją.— Daryk, kaip išmanai, bet kad būtų ramybė. Ramybės, 
tik ramybės — nieko daugiau netrokštu! Aną dieną užbėgo 
Strazdienė, prikalbėjo tokių dalykų. . . Jei būtum kitokio 
būdo. . . Juk žmonės pirmininkauja, ir nieko neatsitinka, o 
tu negali būti pirmininku, Arvydai.

— Aha, dabar aišku, iš kur tavo išmintis.
— Nesijuok. Martynas įspėjo, ir aš tau sakau. Nepaklau

sei ir matai, kas atsitiko. Klausyk, Arvydai. . . Suprantu, 
malonu būti aukštesniam už kitus, vadovauti. . . Garbė. . . 
bet reikia pagalvoti ir apie kitą.

— Garbė! Kvailele, kvailele. . . Žmogus, jeigu jis tikrai 
yra žmogus, turi visą save atiduoti kitiems. Garbė ateina

savaime, jos nesiekiant, kaip užtarnautas atpildas. Kodėl ma
nai, kad būti pirmininku didesnė garbė, negu geru eiliniu 
kolūkiečiu? Yra begalė kolūkio pirmininkų, kurių niekas 
nežino, ir tūkstančiai eilinių kolūkiečių, apie kuriuos kalba 
visa šalis. Dauguma jų galvoja ne apie tai, Kaip pasiekti 
garbės viršūnes, o apie tai, kaip sąžiningai atlikti savo darbą.

— Tai kam tau būti pirmininku? — paklausė ji, nepati 
kėjusi nė vienu jo žodžiu.— Bet kuriose pareigose galima 
sąžiningai dirbti.

— Kai įsitikinsiu, kad galiu būti naudingesnis, dirbda
mas eiliniu kolūkiečiu, be tavo prašymo mesiu pirmininko 
kėdę.

„Melas!“— piktai pagalvojo ji.
— Tu atiduodi save visą visiems, tik ne man,— garsiai 

pridūrė, bodėdamasi savo žodžiais. Dabar jai buvo vis vien 
apie ką kalbėti. Norėjo greičiau atsisveikinti ir eiti namo.

— Otų norėtum viena viską pasiglemžti? — Jis nusi
juokė. Buvo galima pamanyti, kad juokauja, tačiau tam prieš
taravo geliančios šypsenos iškreiptos lūpos.— Tau patiktų, 
sakyęim, toks gyvenimas: vyrelis kasdien tą pačią valandą 
išeina į darbą, laiku grįžta pietų. Vakare abudu sėdite prie 
šiltos krosnies, tu mezgi ir pasakoji kūmučių plepalus, o jis 
klausosi, liežuvį pasidėjęs, linkčioja pritardamas. Paskui abu
du aptariate namų ūkio reikalus — ką pirkti, ką parduoti. 
Prieš eidami gulti, apžiūrite gyvulius — juk gali kiaulė išsi
laužti iš gardo ar karvė nuversti ėdžias; bet, ačiū Dievui, 
nieko blogo neatsitiko; vadinasi, diena laimingai baigėsi, ga
lima eiti miegoti. O lovoje. . . lovoje galima aptarti tokius 
reikalus, kaip šeimos padaugėjimo problema; vienas vaikas 
yra, ar apsimoka gimdyti kitą, o, antram atsiradus, ar 
nesusidarys nenumatytų sunkumų auginti trečią? Vy
relis kažkaip prisimena, kad jo pažįstamam Petrui atsitikusi 
nelaimė. Abudu aikčiojate, gailitės vargšo žmogaus. Reikėtų 
padėti. . . Padėti? N-taip, bet pasaulyje tūkstančiai bėdų, 
visiems neprigelbėsi. Džiaukimės, kad su mumis taip neat
sitiko. . . Ir džiaugiatės, o besidžiaugdami užmiegate. Paten
kinti, laimingi, suartinti svetimos nelaimės. O kitą dieną per 
pusryčius pasipasakojate sapnus ir kiekvienas prie savo 
darbo. Prie savo sau. Palaiminta ramybė! Štai kokios tu 
nori ramybės.

— Aš noriu gyventi kaip žmonės.
Jis susiėmė galvą, svyruodamas priėjo prie sofos ir atsi

sėdo.
— Man pradėjo skaudėti galvą, — pratarė pavargusiu, 

balsu.
Ji skersomis žvilgterėjo j jį. Jis tebelaikė delnais suspau

dęs galvą. Išblyškęs veidas buvo išpiltas smulkiais prakaito 
lašeliais.

— Tu nuvargai,— tarė ji.— Gal man eiti namo? . .
Jis nedraudė.
Atsisveikinant reikėjo surasti keletą švelnesnių žodžių, 

išblaškyti slegiantį įspūdį, bet ji negalėjo prisiversti. Ji buvo 
skaudžiai įžeista ir galutinai nusivylusi. Viskas, ką jis pa
sakė, jai atrodė melas, tos gražių žodžių širmos jam prireikė 
pridengti savo egoizmui. Tuo ji buvo daugiau, negu tikra. 
Jos galva neišnešė, kad žmogus vardan kažkokių neapčiuo
piamų idealų ryžtųsi aukai, kuri be rūpesčių ir nepatogumų 
nieko daugiau neduoda. Garbėtroška! Jis bet kokia kaina 
nori įsigyti žmonių meilę, pagarbą, o gal ir iškopti aukščiau, 
negu kolūkio pirmininko kėdė. . . Anksčiau ji taip nemanė, 
nors įtarė, bet kai šiandien pamatė, kaip jis laikosi įsikibęs 
savo vietos, kaip ją brangina, išsisklaidė paskutinės abejo
nės. Atiduoti save visą. . . Kam? Kitiems? Ne! Sau, tiktai 
sau! Jam, matyt, smagu, kad kažkas dėkingas už šieną, dra
bužius, už išmestą rublį, jam savotiška laimė, kad kiti jį 
giria, aukština arba keikia. Taip, net žmonių nepasitenkini
mas teikia jam malonumo. Jam niekas neturi reikšmės, svar
bu viena — kad apie jį visi kalbėtų: Toleikis geras, Toleikis 
protingas, Toleikis drąsus, Toleikis niekam nesilenkia. . . Ji, 
Ieva, norėjo iš jo tiek nedaug! Jis turėjo suprasti, kad ne
būtina atsisakyti pirmininkavimo, reikia tik būti žmogum. 
Tegu jis auga, kyla nors iki rajkomo sekretoriaus, bet kad 
nereikėtų taip aklai grabaliotis nežinioje. (Ak, niekada ne
pamirš to baisaus priešaušrio, kada įėjo Martynas ir pasakė, 
lygiai tuos pačius žodžius pasakė, kaip tąsyk, kai nešė iš 
srutų duobės ištrauktą Arvyduką: „Ieva, nebijokit. . . Tik 
neišsigąskit. Ieva“. . . O paskui: „Matote, Arvydas. . . truputį 
susižeidė. Išvežė į Viešvilę. . .“) Juk ji turi teisę j savo 
kampelį gyvenime. Kampininkė? Taip, kaip tik tokia — jai 
daug nereikia. Bet jis nesiteikė numesti nė to menko tru
pinėlio.

Dabar, pažadinta iš miego sunkaus sapno. Ieva prisiminė 
visa tai su mažiausiomis smulkmenomis. Ji manė, kad, apdilus 
pirmam įspūdžiui, primirš nemalonų pasikalbėjimą, tačiau 
tas baisus pusvalandis, praleistas su Arvydu ligoninėje, iš
plaukdavo sąmonėje po kelis kartus per dieną ir, keistas 
dalykas, kiekvieną sykį ryškesnis, skaudžiau žeidžiantis šir
dį. Vakar buvo lankomoji diena — nenuėjo: nesilpnas, užteks 
kartą savaitėje, juk nėra kada bėginėti, pats žino. Tačiau 
toks pasiteisinimas buvo veidmainingas: jai tiesiog nejauku 
pasidarydavo pagalvojus, kad vėl reikės susitikti su Arvydu.

Daugiau bus.

galvojo.
Vilniaus krašto lie

čiančią bylą, mūsų vy
riausybei atidavus spręs
ti tuometinei Tautų Sąjun
gai, Pilsudskis, matyda
mas, kad gali būti išspręs 
ta Lietuvos naudai, pats 
nuvyko į posėdį ir ten 
grūmojo karu.Tautų S-ga, 
galvodama,kad toks kon
fliktas neapsieitų be kitų 
valstybių įsikišimo, Vil
niaus kraštą paliko atvi
ru ir jo niekad nebekėlė .

Gan skaitlingą lenkų 
grupę, jų tarpe ir aukšto 

Nukelta į 5 psl.

Dr. BRONĖ RUKŠĖNAITĖ,
A. L. Centro veikėjų Boleslovo 
ir Stefanijos Kruopytės Rukšėnų 
vyresnioji duktė, dirbanti Insti
tuto Nacional de Technologia 
Agropecuaria (INTA), gavusi 
stipendiją, pusantrų metų studi
jų pagilinimui Michigano Uni
versitete, 25. 12. 66 išvyko į JA 
V Tai Argentinos lietuvaitė.
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KULTORWBjjfeONIKA
išleistas lietuvių kalbos ŽODYNO VII TOMAS

Ar Lietuvos kalbininkai tiktai neklysta? 
Kanadą pasiekė VII Lietu
vių kalbos žodyno tomas, 
kuriame atspausdinti žod
žiai pradedant raide L ir 
užbaigiant žodžiu MĖLTI. 
Tomas impozantlškas-lO- 
40 puslapių. Gaila tačiau, 
kad didelis ir labai svar
bus darbas netvarkingai lei
džiamas. Leidinys galėjo 
būti gražiai suskirstytas 
vienokio dydž io tomais ,kas 
būtų ir gražiau ir patogiau 
naudotis. Tai yra netvar
kingumas .kuriuo lietuvius 
apkrėtė okupantas.

Bet žodyno,nors netvar
kingai leidžiamo, darbas 
didelis ir svarbus, todėl 
pagirtinas.

Siame tome surinkta dau
gybė žodžių ir jų variantų, 
sinonimų. Tiktai kai kurie 
žodžiai kelia abejojimų,ar 
jie gyvi kalbos žodžiai, o 
gal tiekėjų sufabrikuoti ? 
Nes pav.kai pašalintasis 
iš žodyno prof. J. Balčiko» 
nis rinko šiam gi žodynui 
žodžius dar nepriklausom
ybės laikais ir už žodį mo
kėjo po 20 et. ,tai kai kas 
iš tiekėjų, norėdami dau
giau uždirbti,žodžius fab- 
rikavo.Šita rašantis žino, 
nes prof. Balčikonis, tikr- 
rindamas žodžius,po kelis 
kartus pasiteiraudavo, ir 
rašantis įsitikino,kad pro
fesorius turėjo pagrindą su
abejoti .A r ne tas pat ir da
bar yra?

Slo tomo redakcinę kole
giją sudarė: 1/ J. Kruopas 
/atsakomasis/, 2/Z. Joni- 
ka it ė, 3/A. Kučinskaitė, 4/ 
J. Paulauskas ir 5/K.Ul- 
vidas.Be to, žodžius aiš
kino dar 6/S.Kezytė, 7/A. 
Lyberis, 8/B. Tolutienė,9/ 
B.Vosylytė ir,be to,žod
žių kilmę aiškinant talki
no J. Sabaliauskas. Tomą 
redagavo:!, 2, 3, 4, 6, 7, ir 
S numeriai.

Rašančiojo žvilgsnis už
kliuvo už paskutiniojo šio 
tomo žodžio MĖLTI, kuris 
taip paaiškintas:mėlti, da
rytis mėlynu, mėlynuoti. 
Ar tikrai taip yra?

Mėlti-darytis mėlynu- 
teisinga. Bet mėlynuoti 
kažin? Lietuvos liaudis, 
kaimo žmonės sako: Iš pyk
čio pamėlynavo-pasidarė 
mėlynas; įsižeidęs parau- 
donavo-pasidarė raudonas. 
Pamėlynavęs kurį laiką ir 
pasiliko mėlynas .daugiau
nesidarė mėlynesnis .Mėly- dailininkas, R. Bukauskas 
navimas-statinis reiškinys dirba taikomojo menosri- 
o mėlti yra kitimo reiški
nys. Tat mėlti žodį reikia 
aiškinti žodžiu mėlynėti.ne 
mėlvnuoti. Kaip ir žod-

žius rausti-raudonėti.ne 
raudonuoti, nes mėlynavi- 
mas, kaip ir raudonavi- 
mas yra statinis reiškinys.

Mano tėvynėj .Rimšės v., 
Zarasų ap.,žmonės sako: 
raudonėja, mėlynėja, gra
žėja, baltėja, mėlynėja, 
bet kas nors toli kur bal
tuoja, mėlynuoja, daiktai 
matomi balti, mėlyni, bet 
jų spalva nekinta, jie nei 
baltesni,nei mėlynesnine- 
s įdaro.

Lietuvos kalbininkai tu
rėtų daugiau įsiklausyti 
kaimo žmonių kalbos.

Gal ir daugiau tome yra 
panašių aiškinimų. Ir iš 
įžanginio žodžio neįmanu 
buvo atsekti, kas tą žo
dį MĖLTI taip išaiškino.

J.K.
PASIŽYMĖJĘS MŪSŲ dai

lininkas
DailininkoRomo Bukaus

ko Lietuvių Erciklopedijo- 
je nėra, nors dr.H.Nagys 
visus Kanadoje gyvenanči
us dailininkus L. Enciklop
edijai netiktai surenka,bet 
ir tinkamai aprašo.Nes R. 
Bukauskas jaunas vyras,- 
kai L. Enciklopedijos ėjo 
pirmieji tomai,R.Bukaus
kas dar tiktai studijavo .Bet 
kai L.E-ja jau baigia eiti, 
Romas Bukauskas jau yra 
pasižymėjęs ir pagarsėjęs 
dailininkas.

R. Bukausko kūrinių pa
rodos buvo suruoštos ne 
tiktai Montrealyje,kur jis 
vienas iš daugelio šio did
miesčio dailininkų buvo 
pripažintas miesto meno 
žinovų iškiliu dailininku ir 
pagerbtas specialia jam 
vienam skirta paroda,b et 
jo parodos/su neišskiria- 
mukolega V.Remeika/jau 
buvo suruoštos New Yorke, 
Čikagoje, o kai kurie jo kū
riniai, atrinktųjų kūrinių 
grupėje,keliavo per Euro
pą, ne tiktai visą Kanadą.

Dail. R. Bukauskas turi 
menininko prigimtį. Iš pat 
jaunystės dienų jis jau tu
rėjo dailininko gabumus. 
Gimnazijoje dailės,, moky
tojas atleisdavo jį iš dai
lės pamokos namo, nes jis 
geriau piešdavo už patį mo 
kytoją.

Montrealio Dailiųjų me
nų Akademiją, kurios kur
sas penkerių metų, jis pa
baigė per trejus metus.

Dabar mūsų iškilusis

Bet šitai informacijai pri
ežastį davė pp. Bukauskų 
sūnus Linas, kuris^pavel- 
dėdamas tėvelio gabumus, 
mokykloje gavo pirmąją pr
emiją už tapybos darbą . 
/Čia mes jį matome su sa
vo kūriniu/.

Dažnai R. Bukausko dar
bai matomi Montrealio dai
lininkų darbų parodose, o 
Pasaulinės parodos metu 
jo ir dail. V. Remeikos dar 
bai turės ilgą ir pastovią 
parodą Aušros Vartų sal
ėje, kurią galės lankyti vi
si Pasaulinės parodos lan
kytojai.

Dail.R.Bukauskas visuo
meniška ir bendruomeniš
ka asmenybė. Jis mielai 
padaro prašomus darbus. 
Ir Nepriklausomai Lietu- 

paveikslais,gražiai įrė- vatlabaidaug yra padėjęs, 
mintais./Tai gražus p.Bu- už ką jam priklauso didelė 
kauskienės darbas/. nuoširdi padėka. J.K.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

* i
Dailininkas Romas Bukauskas žiūri į savo sūnų, Lina Bukauską jr. .kuris sa
vo mokykloje už jo nupieštą paveikslą gavo pirmąją premiją. Foto J.K.
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DR. JONO GRINIAUS 
SUKAKTIS

1967 m. vasario 21 d. 
pensininko amžiaus (65) 
susilaukė Miunchene gy-

venantis dr. Jonas Gri
nius, Eltos d-jos pirm. , 
PLB Vokietijos kr. tary
bos narys, Elta red., Va
sario 16 gimnazijos lietu

vių ir rusų kalbos moky
tojas.

Gimęs Giminėnų kai
me,Joniškio v.,Šiaulių aps. 
Grinius gimnaziją baigė

PAKLAUSIMAS L.K.D. S. ĮVAIRIAUSIOS NUOMONĖS 
BIULETENIO REDAKCI- .

JAI
Zalakevičiaus nepapras

tas priėmimas Paryžiuje 
paklaust Inas veiksnius rei- 
šk inys, -rašo L J< .D .S. b iu- 
letenis.

- O kaip gi yra su vysku
po Matulaičio-Labuko ir ki
tų Lietuvos bažnytinių dig
nitorių,kuriuos atsivežęs 
buvo "prezidentas" Pod- 
gornyj lankymusi?
NAUJAS SOVIETINIO EKS

PORTO OBJEKTAS 
Velykų rytą prie bažnyčios 
kalbasi du vyrai:

- Tu gi rašto žinovas,tai 
pasakyk, kaip reikia supra 
sti"Draugo"paskelbtą žin- 
nią.kad naujojo mišiolo li
etuviškojo tekstai, išvers
ti Lietuvoje, Vatikano Li
turginei konstitucijai įgy
vendinti Popiežiaus komi
sijos patvirtinti ir padary
ti privalomais lietuviams 
visame pasauly. Maža to, 
ten būsią atspausdinta 60 
tūkstančių mišiolų,kurie 
turbūt bus eksportuojami, 
nes gi Lietuvai, turinčiai 
apie QOObažnyčių, tiekos 
mišiolų nereikia?
- Nors mane pavadinai ir 
rašto žinovu,bet šiuo klav 
simu aš nieko tikra negal
iu atsakyti. Manau, rusai 
radę dalyką, kurį jie rea
liai gali eksportuoti. Gal 
gi tikslesnį atsakymą ga
lėtų duoti "Draugo"rašto 
žinovai,-jų pasiteirauk.

APIE VISKO GERO KŪRĖ
JĄ DARBĄ 

Nuomonės apie darbą ne
paprastai prieštaringos. 
Vieni sako: darbas visko 
kūrėjas. Be darbo negy 
vensi. Bet italai pasiguo 
džia: Doce far niente-sal- 
du nieko neveikti.. .Kitas 
italas sako: darbas yr nuo
stabus dalykas, nes aš iš
tisomis valandomis galiu 
žiūrėti, kaip žmonės dir
ba. . .Kiekvienas žmogus 
turi turėti kokį nors užsi
ėmimą, bet turi žiūrėti, 
kad tas užsiėmimas neiš
sigimtų į darbą.. .KaiDie 
vas pirmuosius žmones iš
varė iš rojaus, tai pasakė 
Adomui: tu dirbsi savo vei
do prakaite, o Jevat pasa
kė: tu vaikus gimdysi skau 
smuose ir klausysi savo vy
ro. Bet moterys jau seniai 
neklauso savo vyrų, jau nu
stojo skausmuose ir vaik
us gimdyti, tai dabar vyrai 
svarsto: Tai kodėl aš turiu 
dirbti ir dar prakaituoda
mas?
NEAPSKAIČIUOTAS SKU- 

PUMAS
Skočmenas sugrįžęs į na
mus pasakoja žmonai:
- Sutaupiau tramvajaus bi
lietą. Vieton važiavęs ir 
mokėjęs už bilietą, visą 
valandą bėgau paskui tram
vajų.
- Tai į tave panašu. Bet 
tu nepagalvojai, kiek tu su
taupytum bėgiodamas pas
kui taksi...

tyje-Standard Sample Card 
Co. Bet labai daug laiko sk' 
iria grynojo meno darbui. 
Todėl jo atelje perpildyta

Toronto lietuvių studenčių choras, kuris šį šeštadienį, balandžio I dieną, 7 val< 
vakaro Sv.Kazpniero parapijos salėje <įuos labai įdonų koncertą, kuriam dirt - 
guos muzikas kun. Br. Jurksas, Plačiau apie koncertą ir vakarienę S-puslapy.

Šiauliuose 1922 m. , 1926 
gavo diplomą Lietuvos 
universiteto teologijos - 
filosofijos fakultete.Gili
nęs studijas Grenoblyje 
ir Paryžiuje, 1929 Lietu
vos universitete už diser
taciją "O. V. Milašius- 
poetas" gavo literatūros 
daktaro laipsnį.1929-1940 
teologijos-filosofijos fa
kultete docento teisėmis 
dėstė literatūrą, estetiką 
bei meno istoriją.1941 m. 
pakeltas docentu. Pasi
traukęs Vokietijon, akty
viai dalyvavo visuomeni
nėje lietuvių tremtinių 
veiki oje,būdamas dauge
lio komitetų narys ar pir
mininkas, 1948 - 1950 
Schwaebisch Gmuend lie
tuvių gimnazijos mokyto
jas ir paskutinysis jos 
direktorius,1958-1960 Va
sario 16 gim.direktorius . 
1959-60 Vokietijos kr. v . 
narys, kr. t-bos narys be 
pertraukos nuo LB įsikū
rimo, keletą metų buvęs

pas kai tininkas 
tautiniuose ir 

parengi-

VA/J-7U/ 7AAS/S

NUSIDĖJĘ
Kai Andrei JefimovičNiževskijpasa

kojo ministerijoje apie Vakarų gydymo 
būdus į jį žiūrėjo,kaip į pasakų pasa-r 
kotoją. Psichiatrinio skyriaus vedėj
as ministerijoje, daktaras Babadžan 
jam pasakė:
"Taip, Vakarai jau seniai bando įsiū

lyti šią idealistinę virtuvę,bet mes ne
pasiduosime pagaunami šia buržuazi
ne meškere..."

- Aš nepradėjau ginčytis su Babad- 
žanu. Mano amžiuje juokinga būtų im
tis donkichotiškumo, -kalbėjo Niževs- 
kij.
-Tai jūs pasitenkiname tiktai laimės 

tabletėmis?
-Taip, laimės tabletėmis, kaip jūs 

jas taikliai pavadinote, tai vis ameno- 
dlnat, anadaksinai ir panašus dumbl
as, kuriam mūsų eskulapai meldžia
si.

-Bet gi tai teduoda kažką nieko ben
dra su laime neturinčio: atminties su-

( d v i d e š i m t p i r m a s i s tęsinys) ROMANAS
GĖLASSAN 

silpnėjimą, gadinimą regėjimo, lyti
nę impotenciją ir apatiją. Ar jaugi vi
si šie faktoriai pas jus laikomi laime?

-O kodėl gi ir ne? Mūsų galvočiai 
suinteresuoti, kad sovietiniai žmonės 
neturėtų geros atminties, - greičiau 
užmirš jų piktadarybes. Tegul jie bl
ogai mato, gal jiems nepasirodys taip 
nemaloni mūsų gyvenimo tikrovė. O 
apt-tija jiems ypač patinka- apatiški 
žmonės nelinkę protestuoti, piktintis, 
ruošti sąmokslus. Smukimas žmonių 
prieauglio dėl lytinio neveiksmingu - 
mo - mums nekliudo, nes mums trū
ksta maisto ir gyvenamų butų. Sufor
muoti paklusnų darbininką - sovieti
nės valdžios idealas. Ligoninėse pas 
mus privalomas grubumas, netgi snu 
kiamuša - kaip savotiškas gydymo bū 
das.Aš pažįstu šimtus gydytojų-psic- 
hiatrų, bet nė vieno jų negaliu laikyti 
nei gydytoju, nei psichiatru.

-Liūdnus dalykus jūs pasakojate,mie

elas dEBuge. Kaip jums turi būti sun
ku dirbJ : be tinkamos aplinkos, be ai
stringo padėjėjų susidomėjimo.

—Jūs, mielas drauge užmiršote, kad 
aš taip pat apatiškas. Be šitų skiepų 
pas mus sunku gyventi. Ir negaliu pa
sakyti, kad aš rimtai dirbčiau.Greič
iau stebiu, ir bandau kaip nors padėti 
kokiam nors vertingam asmeniui, pa
tekusiam į mūsų kalėjimus.

-O taip, man,žinoma, daug kartų ge
riau dirbti. O savo gydytojais aš gal
iu pasigirti - puikūs darbininkai...

-Sakykite, o savižudžius jūs tipgigy
dote ?

-Į mus tokie pacientai nesikreipia. 
O policija mums tokių, kaip pas jus, 
neatveda. Mes laikomės nuomonės , 
kad ligoninė - ne kalėjimas, ir prie
varta negydome. Ir bendrai tiktai i- 
diotai gali gydyti prievarta.

- Ir budeliai...
-Sutinku... Bet jeigu į mus toks par 

eientas kreiptųsi, mes jį priimtume. 
Jeigu žmogus negali ar nenori gyven
ti - ti jo privatus reikalas., .Kiekvie
nas turi teisę savo paties nuožiūra 
tvarkyti savo gyvenimą, ne taip, kaiį> 
užsigeidžia koks viršininkas. Prievar

tinis gydymas - tai barbariškumas, la
ukiniškumas, ir mes niekad to nedar
ysime. Mūsų gyvenime, žinoma, yra 
tamsių vietų, bet gyvenime be šešė
lių išsiversti neįmanu. Kiekviena pri
evarta bjauri. Ypač idėjinė, dvasinė 

-Taip, prievarta pas mus padaryta 
principu. Visas oras pas mus prisi
sotinęs kalėjimo smarvės.

-Ar jaugi pas jus negalimas kritikoj 
žodis?

-Oficialiai, atvirai - Jabsolitiškai 
neįmanomas. Nei spaudoje, nei per 
radio, nei bet kokiame susirinkime 
negalima ištarti nė vieno laisvo žod
žio. Bet kritika yra. Tai- anekdotai, 
mūsų sovietinis epas. Nuostabiai są
mojingi, taiklūs, pažeidžią. Jų tūks
tančiai. Jie gimsta kiekvieną dieną...

Šis pasikalbėjimas įvyko praėjusiaię 
metais, Paryžiuje. Apie jį nebuvo žit- 
noma netgi visur esantiems reporte
riams ir visa matančioms jų akims. 
Nežinojo ir sovietiniai psichiatrai,kaip 
jų darbą vertina žymusis akademikas, 
nors juos stebino jo niekinantis ironi
škas šypsnts, kai jis su jais kalbėda
vosi. Daugiau bus.

Vasario 16 gimn. švietimo 
komisijos narys. Vilke 
atstovavęs Lietuvos Dar
bo federaciją. Pakartoti
nai būdavo išrenkamas į 
Ateitininkų Federacijos 
tarybą. Buvęs Vokietijos 
At-kų Sendraugių pirm. 
Nuo 1933 Lietuvos Rašy
tojų Draugijos narys. Iš
spausdinęs visą eilę įvai
raus žanro veikalų. Re
daktorius arba redakcijos 
narys: Ateities, Pavasa
rio, Židinio,XX Amžiaus , 
Aidų.Aktyviai bendradar
biauja lietuvių spaudoje. 
Dažnas 
lietuvių
kultūriniuose 
muose,vienas iš nuolati
nių Vokietijos lietuviškų
jų savaičių paskaitininkų 
ir organizatorių. 
LATVIOKNYGOJE APIE 
LIETUVIUS

Latvių rašytojas Karlis 
Petersonas neseniai"Gra 
matu Draugs" knygų lei
dyklos išleistoje didelėje 
■gausiai iliustruotoje ke
lionių knygoje "Apvaršni 
Aicina"apie Pietų Ameri
ką rašo ir apie lietuvius .

Įdėta latvių -lietuvių 
nuotrauka ir palankiai 
rašoma apie jo Argenti
noje sutiktą Algirdą Gus
taitį, atvykusį iš Kalifor
nijos,ir"Argentinos Lie
tuvių Balso" redaktorių 
K. Norkų, iš Buenos Aires

QUEEN ELIZABETH

Karikatūra "Time

vidas.Be
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CONTINUE with PROGRESS A Word From Your Aiderman

yvan serre , 
7584, Central 
LaSalle, P.Q-

March 20th, 1967

V i 11 a s a I i e č i a i!
Yvan Serre

SATURDAY, APRIL 1st 1

PERRINKIME
GėraldRAYMOND

Quartier 3, Siėge 1

Ward 3, Seat 1
Nuo praėjusi, rinkim, I960 metais turėjau garbę ir atsakomybę atstovau

ti miesto taryboje jus - s‘io 3-c’io Ward gyventojus.

Dabar taip pat priimdamas mandato atsakomybę niekuomet nevengsiu 

imtis tvirtos valios reikaluose apginti ju’sų kilnius interesus.

gyven o( numatomoose plėtimuose

,o’#

užtarnautą reprezentaciją.

dTur'ai pasiliekant šj Jums klusnų ir spiningą reikalu gtn^cfc

APLANKYKITE KOMITETĄ ESANTį

7663 rue CENTRALE street
365-6044 365-6416 365-6565

APIE LENKIŠKĄJĮ IMPE
RIALIZMĄ

/Atkelta iš 3 psl./ 
rango buvusius kariš
kius, šiame kontinente su
tinkamus .bekalbinant ne
pasitaikė nė vieno, kad 
"žinotų" apie Suvalkų su
tartį, o visi, be išimties , 
žino,^ jog Vilnių užėmė 
gen.Želigovskis.Tik vie
na lenkė, žymi literatūros

kritikė .pasakė :'Ten dziad 
Pilsudski z wieikim pis- 
toletemuboku.. .(Tas dė
dė Pilsudskis su dideliu 
pistoletu prie šono)Len
kijai padarė daugiau blo
go negu gero. Jei ne jis su 
savo karininkų klika, bū
tų valdęs Lenkiją, santy
kiai su Lietuva ir kitomis 
kaimyninėmis valstybė
mis būtų buvę visai kiti".

Manau, kad lenkams ,

tuo labiau pulkininkui .nė
ra reikalo priminti, jog 
Vokietijos teritorijos dalį 
iki Oderio - Neisės upių , 
pavedė Lenkijai valdyti 
Vakarų Aliantai tik iki 
taikos su Vokietija suda
rymo.

Lenkai gerai žino, kad 
gilioje senovėje ir Silezi
ja buvo apgyvendinta re

tai, ne vien lenkiškų, bet 
ir kitokių slaviškų tautų, 
priklausiusiu Lenkijos 
kunigaikščiams. Politi
nėms aplinkybėms susi
dėjus,be karo Silezijąuž- 
valdė labai narsus Čeki
jos karalius Jan Lucem- 
būrčrk. Nuo 1327 iki 1742 
m. (per 400 metų) Silezija 
buvo skaitoma atskira

Johan Tiedman Reg’d
DIRBU VISŲ RŪŠIŲ BALDUS 

PAGAL UŽSAKYMUS

1092 Clark street /prie Dorchester/, Montrea l.P.Q. 
TEL: 861- 3032, 
vakare- 254- 6898. /Kalbame lietuviškai/.

LtniueWat Cleaners & bailor J
• Valau ir taisau vyriškus ir iroteriškus drabužius.
• Siuvu naujus pagal užsakymus vyriškus paltus, 

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

(at Wellington St.) Tel. 769-2941

Baltica Investment Corp
Autorizuotas kapitalas $ 120.000

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

U? indėlius mokame 8% dividendo.

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

IR KITI ĮVAIRŪS MED2IO DIRBINIAI.

K. KIĄUŠAS ir J Š1AUCIUL1S.
Adresas: 547 Lafleur Str., LaSalle.

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

ME 7-6727

DE LUXE CLEANERS
Sav. P. RUTKAUSKAS

117—6th Avenue, Lachine.

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

Toliau u dažau lengvai mašinas 
7717 GEORGE LASALLE, QUE.

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

namų 366-4203

BELLAZZI - LAMYJNC-
DO 6-6941 7682 Champlain Blvd. LaSalle
Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai- 
Įnsuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popieri*.

ŠIS VYRAS YRA 

KOVOTOJAS PRIEŠ 

DIDELIUS NUOSA
VYBIŲ MOKESČIUS 

MOKYKLOMS

RAYMOND, Gerald X
COMMITTEES: 365-6163 365-6230
Publiė par le comitė pour G. Raymond • Published by the committee lor G. Raymond

Čekijos vaivadija,kol Fri
drichas II.Didysis nepri
jungė jos prie Prūsijos . 
Iki I Pas. karo (per 175 
metus) vokiečiai Sileziją 
labai supramonino, o te
nykščiai gyventojai suvo
kietėjo ir dauguma pasi
darė protestantais. Kaip 
matome, Silezija ilgiau 
buvo ne Lenkijos, bet Če

kijos sudėtyje.I Pas. kare 
Aus trovengrijos monar - 
chijai griuvus, Čeko-slo- 
vakijai savo valstybę at
stačius, jos vyriausybės 
ir karių tarpe buvo kilusi 
mintis atsiimti iš Vokie
tijos Sileziją, bet prez . 
Masarykas tam neprita
rė,motyvuodamas, jog už 
tokį žygį čekus paskaitytų

imperialistais. Su Pran
cūzijos pritarimu, Pil
sudskis, iš karą pralai
mėjusios ir išbadėjusios 
VokietijoSjSileziją pri si - 
jungė.

Be Silezijos, Baltgudi- 
jos,Ukrainos ir Lietuvos 
užgrobtų teritorijų Len
kijos gyventojų tikrasis

DODGE - CHRYSLER - VALIAN1
CORONET - CAMIONS DODGE

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

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

• Kainos žemos, klubiečiams ir jaunimui nuolaida.

• Reikalui esant su pįlnu patarnavimu: . virtuve ir indais, 
personalu ir gėrimais. ,

4^ 
£

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

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ — 

sutraukiančią 
hemorojus

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

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

Visais tyrimo atvejais švelnė- 
jant skausmams įvykdavo hemorojų 
susitraukimas.

Tačiau visų svarbiausia - rezul
tatai būdavo toki nuostabūs.kad šis 
pagerėjimas tęsdavosi daugeli mė 
nešiu.

To buvo pasiekta naudojant gydo
mąją medžiagą (Bio- Dyne), kuri 
greitai padeda užgyti pažeistoms 
celėms ir sužadina naujų audinių 
augimą.

Dabar B i o-Dyne galima gauti 
tepalo bei lazdelės formose "Pre
paration H" vardu. Prašykite viso 
se vaistinėse. Pinigai bus gražinti 
Jei nebūsite patenkinti.

expo67

KLUBO SUKAKTIS
1907 - 1961

1867 D1967
CAMAM-CONKM RATION

Telefonas 7 6 8-6679

WINDSOR
DRY CLEANERS & DYERS CO. LTD. 

Valome visokius drabužius ir kitą Jūsų namų apyvoką.
Savininkai:

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

DĖMESIO LIETUVIAMS

Tarpininkauju lietuviams 
apsistojimo vietos reikalu pa
saulinės parodos EXPO 67'me
tų (28.4. - 28. 10.1967).

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

Pr. P aukštaitis

- 0311-
8995 Godbcut, LaSalle, 
Montreal, P.Q. tel. 365
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ADRIA TRAVEL SERVICE
3968 ST. LAWRENCE BLVD 

MONTREAL 18 P.O. - CANADA

ALDERMAN Ų
Quartier 3, Slėgė 2

TAUPYK IR SKOLINKIS

PIRMUTINIAME IR DIDŽIAUSIAME U A D A M A
TORONTO LIETUVIU KREDITO KOOPERATYVE I flIlflIVifl

KAPITALAS SIEKIA DU SU PUSE MILIJONO DOLERIU 
MOKAME: DUODAME:

4%% ui depositus Morgičius i! 6'/^
5'/ž% numatyta už Šerus Asm. paskolos i! 7%

Asmenines paskolas duodame iki $5,000.- ir morgičius 
valdžios nustatytą norrn^, 66 % įkainuoto turto.
Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nedau

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

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

• Padedu tvarkyti dokumentus lankytojams 
atvykimui iš Lietuvos į EXPO 67.

• Turiu kelias laisvas vietas lėktuve grupi
nės kelionės i V i I n i ų, šių metu 
birželio mėnesį.

Prašau skambinti: MICHEL KARGER, 
844 - 5292, 844 - 5662.

APIE LENKIŠKĄJĮ IMPERIALIZMĄ 
/Atkelta iš 5 psl./

PRESIDENT o, LANDREVILLE. SENECAL, THIBAULT & ASS. INC.
INSURANCE BROKERS

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

MČįSU NAUJU MAISTO 
KATALOGU.

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

BE KVITO DOVANOS:
Automobil iai,šaldytuvai,skal- 
bimo mašinos,motociklai,dvi - 
račiai,siuvamos mašinos, tele
vizijos aparatai ,p i anai ,automo 
biliams padangos,foto aparatai 
ir 1.1.

• Be siunčiame Jūsų sudarytai. Ir apdraustai įvairina siunti
nius iki 19% svarų gryno svorio.

• Turime pardavimui (vairių medžiagų ir kitų prekių.
• Gyvenų ne Toronte, prašomi savo sudarytus siuntinius bei užsa

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

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

mielai paaiškinsime ir duosime patarimą.
• Mūsų ištaiga labai daug kam patarnavo ir pasiruošusi patai 

nauti ateityje.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

BALTIC EXPORTING CO.
480 RONCESVALLES AVE. TORONTO 3, ONT.

Telefonas LE 1 - 3098
DARBO VALANDOS: ai rmadieniais - penktadieniais nuo 9 vai. 
ryto iki 7val.vak; šeštadieniais- nuo 9val.ryto iki 5 vai. p.p.

Savininkai A. ir S. KALU Z A

SVEIKATOS KLINIKA-Health Clinic
Medicininis ir pooperacinis gydymas

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

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

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

Reportažas iš Toronto
PAŠNEKESYS METRO TRAUKINYJE 

apie raudonus batelius arba nepasakotinus dalykėlius
Du, greta sėdį, jauni 

žmonės kalbasi lietuvis - 
kai. Nors pagal jų amžių 
matyti, kad jie užaugę 
šioje žemėje,bet čia, vie
šoje vietoje, jiedu naudo
ja savo tėvų kalbą. Iš pri- 
sikimšusio vagono kelei
vių, vienas kitas dirsteli 
į jiems nesuprantama 
kalba porinančius jaunus 
žmones.

Tvarkingai apsirengęs 
jaunuolis aiškiai paten
kintas savo bendrakelei
vės draugyste. Jis, nenu
leisdamas akių, gėrisi 
mergaite ir pasakoj a apie 
gerai besisekantį mokslą 
ir ateinančios vasaros 
darbo perspektyvas. Jis 
labai įvertinąs tėvelių pa
ramą,bet vasaros metu ir 
pats norėtų kiek uždar
biauti.

Gražutė lietuvaitė šyp
sosi jaunuoliui,kuris taip 
atvirai atskleidžia jai sa
vo planus.Matydama ben
drakeleivio nuoširdumą, 
mergaitė irgi švyti pasi
tenkinimu. Protarpiais ji 
patvirtina jo mintį, kai ką 
jam pataria,kai ką patai
so ar pasiklausia.Matosi, 
kad jaunuoliai yra paten
kinti vienas kito draugys
te. Jie nekreipia dėmesio 
į prieš juos stovinčius ir 
greta sėdinčius keleivius.

Traukiniui skubant ir 
stabtelėjus vienoj e, kito j e 
stotyje,jaunuolis pradeda 
pritrūkti kalbos. Jis, at
rodo, išsėmė tas temas , 
kuriog galėti} dominti jo 
bendrakeleivę.Dabar tar

si ateina eilė kalbėti mer
gaitei.Ji papasakoja vie
ną dalykėlį,pasako kitą ir 
jos mintys padrikai nu
trūksta. Lyg ką atsiminu
si, ji pradeda pasakoti, 
kaip skubėdama iš namų 
į autobusą, ji paslydusi 
ištirpusio sniego klanely
je ir apsitaškiusi aukšta - 
aulius batukus. Bet dėl to 
ji prašo nekreipti dėme
sio,nes galėjusi įvykti di
desnė nelaimė. Ji galėjo 
pargriūti į tą vandens 
klaną. Dabar ji atsiprašo 
ir dėl savo plaukų, kurių 
skubėdama nespėjusi tin
kamai sutvarkyti.Nes au
tobusas užmiestyje, kur 
jie gyveną, neinąs taip 
dažnai, kaip čia mieste 
šis požeminis.

Žiūrint į šią skoningai 
apsirengusią jauną mer
gaitę negalima buvo pa
stebėti jokio netvarkingu
mo aprangoj.Ir jos aukš
ta, šviesius plaukus den
gianti skrybėlaitė, ir jos 
tamsusis apsiaustukas su 
ant kelių laikomu raudo
nos odos rankinuku, ir jo 
spalvai prider Intais, aukš 
tų auliukų botais.

Mergaitei tik paminė
jus aptaškytus batukus ir 
netaisytus plaukus, prie
kaištingas žvilgsnis sa
vaime nukrypsta į tas 
vi etas. Atidžiau dirstelė
jus buvo matyti, kad ant 
jos batukų yra ne vien 
šiandieninio aptaškymo 
žymė s. Ten jau nuo anks
čiau yra įsigėrę baltos , 
gatvėse barstomos,ištir-

skaičius tesiektų vos apie 
17 milijonų galvų.

Jei Pilsudskis nebūtų 
buvęs imperialistas, bet 
rimtas politikas,tai,Ukrai 
nai ir Baltgudijai, pasi
skelbusioms atstatant šar
vo valstybių nepriklauso
mybes, prieš maskoliš
kus bolševikus, sykiu su 
lenkais, kariavusioms , 
vieton jas, po karo prieš 
maskolius, nuginklavus, 
būtų padėjęs išlaikyti jų 
nepriklausomas valsty
bes, o dėl valstybių ribų 
tik vėliau susitarti ir, vė
liau,sudaręs su Ukraina, 
Baltgudija, Lietuva, Lat
vija,Estija,gal ir kitomis 
naujai pasiskelbusiomis 
nepriklausomomis vals
tybėmis karinės sąjungos 
sutartis, kuris sudarytų 
tarp Sov. S-gos ir Vokie
tijos stiprų, gal virš 150 
milijonų gyventojų kari
nį, vienoje vadovybėje, 
kariuomenės štabams 
bendradarbiaujant,bloką, 
reikia manyti, kad virš- 
paminėtų valstybių teri
torijose,II Pas.karas ga - 
Įėjo dar neįvykti.

Sparčiai stiprėjančią 
Vokietljąmatydamas, Pil 
sudskis tada tik suprato ,• 
kokią jis padarė klaidą, 
nes patikimų kaimynų ap
link neturi, o atsilyginimo 
valanda sparčiai artėja.

Po mūsų vyriausybės 
aprendimo, pasiųsti dr. 
Šaulį,įgaliotais vyriausy
bės klausimais, pasikal
bėti su marš. Pilsudskiu, 
kuris buvo priimtas vys
kupų rūmuose Vilniuje, 
savo patikėtiniam, mūsų 
daugumos žurnalistų ir 
laikraščių redaktorių ge
rai pažįstamam, gyvenu
siam Kaune, p. Katelba- 
chui, Pilsudskis pasakė: 
"Ir dabar aš galėčiau už
imti Lietuvą, bet tas kai
nuotų labai daug kraujo, 
nes tarp abiejų tautų pa
sidarė jau pergilus grio- 
vys.Kasiš to, nes greitai

ateis laikas,kad vėl sykiu 
žūsime". Taip'. Žuvome 
tik per Lenkijos grobo- 
niškumą ir ji visgi žuvo 
pirmoji.

Nors lenkai ištikrųjų 
daugnukentėjo nuo hitle
rinės Vokietijos ir Sov. 
S-gos, kuri iki šiol juos 
išnaudoja, bet jie nieko 
nepasimokino, tebeserga 
didybės manija ir nepa
sotinamu groboniškumu.

K.M. Juozas Šarūnas .

CHICAGO

ADMINISTRATORIUS
EUGENE COTE ASSURANCES

BALSUOKITE

WARD 3

SEAT 2

ALBERT ROLLAND & FILS ASSURANCES

JEAN LANDREVILLE ASSURANCES

EUGĖNE LĖGER ASSURANCES

CLAUDE SENĖCAL ASSURANCES

L.C. MERCURE ASSURANCES
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pusios druskos dėmės . 
Ir mergaitės apvalių kojų 
kukliai dengiamo, prasi- 
skėtusio paltuko ir dar 
kuklesnės suknelės ryš
kinami keliai, nebeatrodo 
taip patraukliai nevalytų 
batų fone. Ir jos plaukai, 
nors nedaug tematomi iš 
po skrybėlaitės,tarsi ne
bėra tie patys,pasigerė
jimo verti. Jos bendrake
leivis,anksčiau lyg to vi
sai nepastebėjęs, dabar 
žvilgsniu pakartotinai bė
ginėja,tartum svarstyda
mas, kaip seniai tie rau
dant batukai matę gerą 
šepetį...

Ir kam reikėjo tai mer
gaitei paminėti ištirpusio 
sniego klanąVKam reikėjo 
pasisakyti ir parodyti sa
vo nevalytus batus ir mi
nėti netvarkytus plaukus , 
į kuriuos nebuvo atkreip
tas didesnis dėmesis,šiuo 
atveju sugadinęs visą pa
trauklios mergaitės pasi
gerėjimo iliuziją.

S, Pranckūnas.

"GRAŽINOS" OPERA
Gegužės 20 ir 21 dieno

mis Čikagos operos rū
muose bus J. Karnavi- 
čiausoperos "Gražinos" 
spektakliai,pirmąjį tartą 
Čikagos operos rūmuose.

Kovo 11 d. galutinai pa
aiškėjo,kad Gražinos par
tiją pirmame spektaklyje 
atliks Kanados lietuvaitė 
dabar dainuojanti Metro
politam operoj New Yor
ke Lilija Šukytė.

. Antrame spektaklyje, 
gegužės 21d,, Dana Stan- 
kaitytė. Kiti solistai :D. 
Mongirdaitė, G.Mažeikie
nė,Stasys Baras,Al. Bra
zis .Arnoldas Vokietaitis, 
Jonas Vaznelis, Stefan 
Wicik,Alg.Grigas,J. Sau- 
rimavičius, V. Monkus ir 
Br. Mačiukevičius.

Diriguoj a Al .Kučiūnas. 
Be jo į darbą įtraukti 
komp.Darius Lapinskas , 
baletmeisteris Simas Vėl 
basis,chorų dirigentai A- 
lice Stephens, Alfonsas 
Gečas, dekoratorius V. 
Virkau,rūbų kūrėjos Br. 
Jameikienė ir P. Vaitai- 
tienė ir visa eilė kitų.

Kadangi Čikagos Ope - 
ros rūmai iš karto talpina 
tik pustrečio tūkstančio 
žiūrovų ir kadangi tebuvo 
gautos patalpos tik dviem 
spektakliams, vos 7,000 
žmonių"Gražiną" Čikago 
je tegalės parųatyti.Patar 
tina kanadiečiams bilie
tais pasirūpinti jau da
bar, per Čikagoje gyve
nančius draugus,nes bi
lietų pardavimas jau eina 
visu smarkumu. Ą_,N_ąkąs.

DETROIT
TORONTO "VARPAS" 

Į DETROITĄ
Balandžio 23 d. Detroi

te Fordo Auditorijoje bus 
koncertas, kurio progra
moje dalyvauja dviejų 
tautų chorai :Toronto"Var 
pas" ir Detroito ukrai
niečių "Trembita". Abu 
mišrūs, maždaug po 80 
asmenų.Kadangi Detroito 
lietuviai irgi norėjo savo 
dalį pridėti,tai pasikvietė 
vietinę tautinių šokių gru
pę "Šilainę".

Teikdami visuomenei 
kultūrinę pramogą, ren
gėjai siekia ir kito tikslo 
-abiejų tautų didesnio su
artėjimo.

Rengėjai labai pagei
dauja, kad kuo daugiau 
tautiečių atsilankytų "iš 
už upės',' taigi-iš Kanados, 
Winds oro. Alfonsas Nakas

Claude SENECAL
tvirtą Administratorių

Cette annonce ėst payėe par sės This advertisement is paid by
associės qui sont fiers de leur his associates who are proud of

prėsident their president

TORONTO VILNIUS
—— $657.50 ĮSKAITANT LĖKTUVĄ, 
VIEŠBUT Į, MAISTĄ IR P E R V E Ž I M U S ; Vykstan - 

tiems iš M o n t r e a I i o tik $611.50. '
lj o_2 _ J9 — 16 dienų,

2 dienos Maskvoje ir 14 dienų VILNIUJE.

Registruotis iki kovo 31 d.

Rašyti ar skambinti

V. BACENUI, 
Telefonai: 278-7261 dienos metu 

536 - 4681 vakare

ALL SEASONS TRAVEL AGENCY
323 Lakeshore Rd. E., Port Credit, Ont,

KIEKVIENAS VALDYMO UŽDAVINYS 

TURI PATEKTI PAS ADMINISTRACI

JOS VALDYTOJUS, BET SUPRANTA

MA TAIP, ,- KAD JIE PATYS TURI 

DIRBTI TOKIO UŽDAVINIO ĮGYVEN

DINIMUI - TAI TIK TADA MOKĖTO

JUI MOKESČIAI BUS ŽEMESNI.

IŠRINKIME

ALDERMANU
• Ward 3

amžiaus ir daugiau 30 me
tą LaSalle miesto gyven
tojas. Priklauso ir yra se
niausias priveligijuotas 
the LaSalle Legion 
narys.
Vedąs Juliette Myrand 
iš Ste-Foy, 
Quebec.

Information

MIELI VILASALIECIAI!

• Seat 2

366-6824 
___________ Published by the committee for J. SEYK

MICHAUD FERNAND
SENECAL CLAUDE
SERRE YVAN 
SEYK JOSEPH X
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haam Alton/

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

taupyk ir skolinkis
K O OP E R AT Y V I N I A M E BANKELYJE

„TALK A”
21 Main Street East, Room 203 -• Telefonas JA 3- 0511.

Išduodamos asmeninės paskolos is 8% iki 5.000, 
mortgicių paskolos is 7>/2% iki 66 % turto vertės.

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

Veikia nemokamas gyvybės ir paskolų draudimas.

Pilnas čekiu patarnavimas.

Darbo dienos:
Išlydtnt Leną ir Kosta Leipus su vaikais į Čikagą /iš kairės/: J.Lingaitis, Lena ir Kostas Leipūs; išlydėjimo dalyviai H.Adomonis ir 
L.Girinis-Norvaiša; išlydėjimo ruošėjai- Jonas Šulmistras su žmona ir J Martinaitis su žmona. Pp.Leipų šeima į Čikagą išvažiavo

EKSKURSIJOS I LIETUVĄ

Yra susidariusios grupes, kurios vyksta j Lietuva šiai s me- 
tais birželio, liepos ir rugpiūėio mėnesiai s.

Jei kas norėtų prisijungti prie šių grupių, patartina registruo
tis iš anksto, nes grupių dydis yra ribotas. Gyvenantieji Kana 
doje taip pat gali su šioms grupėms kel i aut i, nes grupes vyks, 
ta is Bostono per Montreal). tEkskursijos reikalu kreiptis į

TRANS-ATLANTIC

390 WEST BROADWAY. SO. BOSTON. MASS. 02127 
Tel. 268-8764.

/Atkelta iš 2 psl./

Veiklusis Hamiltono jaunimas: Danguolė Prunskutė ir 
Silvija Martinkutė. Danguolė priklauso KLB apyl.v-bai, 
"Gyvatarui", parap. chorui, vaidintojų klubui "Aukuraš’ 
ir sporto klubui "Kovas"; Silvija priklauso "Gyvataruf, 
"Aukurui" ir dažnai ją matome scehoje vedant progra
mas. Juotrauka J. Juraičio.
BENDRUOMENES 
VALDYBOS ŽINIOS 
-Tautos Fondo Hamilto
no skyriaus pirmininkė 
p-lė L.Skripkutė.po mėn. 
poilsio, vėl eina p-kės 
pareigas.
-Naujų Metų sutikimo a- 
pyskaita, kruopščiai pa
ruošta kasininko A. Juo
zapavičiaus ; Pajamos- 
$1903.10,išlaidos $1440.95 
vakaro pelnas $462.15. 
Atskaičius anksčiau įmo
kėtą 100 dol.avansą už sa
lę .gryno pelno gauta: 362. 
15 dol.
-Nepriklausomybės Šven 
tės minėjimo apyskaita: 
Pajamos-$ 279. 50, išlai- 
dos-$224.27,pelnas-$55 . 
23. Pagal nusistovėjusią 
tvarką,šio minėjimo pel
nas perduotas Tautos Fon 
do Hamiltono skyriui.
-Motinos dienos minėji
mas Hamiltone įvyksta 
gegužės 14 d., Jaunimo 
Centro patalpose, 4 vai. 
p. p. Apie Hamiltone gy
venančias mątinas, turin
čias 5 ir daugiau vaikų 
prašome painformuoti b- 
nės v-bą, paskambinant 
vakarais 544 - 4708, iki 
gegužės 1 dienos.
- Hamiltone veikiančius 
lietuviškus organizuotus 
vienetus (organizacijas , 
klubus,skyrius,grupes ir 
t.t.),pasikeitus vadovybei 
ar susiorganizavus nau
jam vienetui, prašoma 
tuojau užsiregistruoti 
b-nės v-boje (V. Pašilys , 
50 Fairholt Rd, S., telef. 
544-4708).Neturint žinių 
b-nės v-bai susidaro ne
sklandumų. Bendra V-ba.

ĮSPŪDŽIAI IS KAZIUKO 
MUGĖS

Manau,kad nebuvo Ha
miltone nė vieno lietuvio , 
kuris neatsilankė pasku - 
tiniame skautų parengime 
-Kaziuko mugėje.Taip pat 
abejoju,ar buvo nors vie
nas lietuvis .kuris ten bū - 
damas nepasidžiaugė ma
tydamas tiek daug veik
laus lietuviško jaunimo.

Kaziuko mugė, tai me
tinis skautų parengimas , 
kur skautai turi progos 
pasirodyti, ne vien savo 
gausiu skaičium ar uni
forma,bet savo rankdar
biais ir darbštumu.

Džiugu, kad skautams 
pritaria visa Hamiltono 
kolonija ir jų parengimas 
susilaukia tiek daug sve
čių.

Ten buvo įdomu visiems 
jauniems,seniems ir ma
žiesiems . Buvo ten gražių 
lietuviškų juostų,siuvinė- 
tųrankdarbių,keramikos , 
lietuviškais motyvais me
džio išdirbinių, gėlių in
kilėlių, įvairių piešinių, 
lietuviškų vėliavėlių ir 
daug įvairių rankdarbių, 
kuriuos neįmanoma visus 
išvardinti.

Aplankius visų skilčių 
stalus,nusipirkus kas pa
tinka ir išmėginus laimę 
loterijoj .galima ten ir pa
sivaišinti lietuviškais 
kepsniais ir gėrimais. 
Dešros su kopūstais, vė
darai,kava,tortai, gira ir 
kiti gardumynai buvo 
kruopščiai paruošti vy
resniųjų skauči ų su skau
tams padedančių ponių 
pagelba.

Tai yra reta proga, ka
da sekmadienį,tuoj po mi
šių,lietuviai turi galimy
bės su šeimomis susitik- 

ja, kad tos pergalės eina 
Sov. Sąjungos garbei. Juk 
olimpiadoj, pasaulinėse 
ar Europos pirmenybėse 
lietuviai nešioja sporti
nius marškinėlius su C C 
CP raidėmis, žygiuoja po 
Rusij >s vėliava su kūju ir 
piautuvu.

Tad kur Lietuva, kur 
mūsų trispalvė ? 
PAVERGTOJI LIETUVA

Lietuvos lenkas J. Jaš- 
čianinas kūjį numetė 60, 
28 m. Jis atliko karinę 
tarnybą Rygoje, grįžo at
gal į Vilnių ir eina "Dar
bo rezervų" stadiono di
rektoriaus pareigas.
- Ketvirtą pralaimėjimą 
patyrė Vilniaus Žalgirio 
futbolininkai, kovodami 
"Sovetskij Sport" laikraš 
čio taurės rungtynėse.. 
Mūsiškius nugalėjo Lu- 
gansko Z aria pasekme 0:2.
- Rygoje įvyko Pabaltijo 
ir Leningrado jaunųjų 
krepšininkų pirmenybės . 
13 - 14 m. grupėje mūsų 
mergaitės iškovojo pirmą 
vietą, to paties amžiaus 
berniukai buvo treti,15-16 
m. mergaičių-lietuvaitės 
antros, berniukai-pasku
tiniai,17-18 m. mergaičių 
ir vėl pirmos lietuvaitės 

ti, pasidalinti įspūdžiais 
ir būti skautų pavaišinti 
bendroje pastogėje.

Toks didelis darbų pa-t 
sirodymas ir užkandžių 
paruošimas gal yra neį
manoma dažnai suruošti 
bet skautų pavyzdys iške
lia mintį,kad užeiga sek
madieniais po mišių su 
šeimomis,nors ir karštos 
kavos puodukui,būtų labai 
malonu.

Hamiltono skautų darb
štumas ir idėjos tai pa
vyzdys visam lietuviškam 
jaunimui! L. S ,
MENO PARODA

Hamiltono ateitininkai 
sendraugiai ruošia trijų 
jaunų dailininkų, būtent 
Kęstučio Gužo,Juozo Ga- 
tavecko ir Ronaldo As
trausko meno parodą. Ši 
paroda įvyks balandžio 2 
d. , sekmadienį, Jaunimo 
Centre. Hamiltone pirmą 
kartą tokio pobūdžio įvyks 
ta meno paroda. Paroda 
bus atidaroma 10 vai. ry
to ir uždaroma 6 vai. vak. 
Visa Hamiltono ir apylin
kių lietuviškoji visuome
nė kviečiama aplankyti 
šią j aunu jų dailininkų pa
rodą. Taip pat bus galima 
įsigyti paveikslų. Visi at
silankiusieji bus pavai
šinti.
VELYKŲ BOBUTĖ 
į Hamiltoną atvyksta at
velykio sekmadienį ,balan 
džio 2 d. 4 vai. p. p. į Jau
nimo Centrą. Visi vaiku
čiai su tėveliais kviečia
mi atvykti į šią Velykų 
bobutę. Bus įdomi progra
ma,© bobutė visus vaiku
čius apdalins dovanėlė
mis. J. P.

ir lietuviai. Tačiau ben
drai surinktais taškais , 
pirmą vietą tose pirme
nybėse užėmė Latvija, 
prieš Lietuvą, Leningradą 
ir Estiją.
-Šiauliuose įvykusį krep
šinio turnyrą tarp Liepo
jos, Pskovo ir Šiaulių Pe
dagoginių Institutų laimė
jo latvės.
-Ledo rutulio rungtynėse 
Kaunas nugalėjo Balstogę 
7:4. Šios rungtynės įvyko 
Lenkijos sostinėj ant 
dirbtinio ledo.
- Sov. Sąjungos jaunių- 
mergaičių krepšinio rink 
tinę treniruos G.Sviders- 
kaitė .Rinktinės žaidėjom 
pakviestos kaunietė Z. 
Dugnaitė ir vilnį/"ė L. 
Vinčaitė.
IŠ VISUR
-Vėžio liga mirė Latvijos 
meisterė R.Lacė. Geres
nės jos pasekmės: 100m.
- 11,4 sek. , 200m.-23,4 
sek. .šuolis į tolį-6, 21m . 
penki akovė-4500 tškMirė 
būdama 24 m. amžiaus.
- Rygos Daugava futbolo 
rungtynėse Bulgarijoj nu
galėjo Minjoro vienuolikę 
2:0.
-Vakari} Vokietijos užda
rų patalpų geresnės pa
sekmės: devyniolikmetė 
H.Rosenthal į tolį 6, 32m . 
Sauer trišuolis-16, 36 m. 
į tolį-H. Tepner 7, 53 m . 
į aukštį Spielvogel-2,10m. 
rutulys - H. Bierlenbach 
18,10 m.

CICERO
LIUOSYBĖS NAMŲ 
visuotiname metiniame 
šėrininkų susirinkime, 
įvykusiame kovo 16 d.,da
lyviai viešu balsavimu 
pasisakė už šių namų par
davimą ir šios bendrovės 
likvidavimą. Šiam reika
lui direktoriai šaukia 
specialų šėrininkų susi
rinkimą.

Neoficialiais duomeni
mis .direktorių rinkimuo
se Vilnies-Pauliuko są
rašo kandidatai gavo 6681 
balsą,iš kurių pagal 6435 
balsus Išrinkta 11 direk
torių. Jų prapuolė tik 18 
balsų (po 6 duoti Butkui, 
Giliui ir Grigui). Be to, jų 
sąraše prapuolė 226 bal
sai Raudonosios Rožės 
klube,paduoti už Matulio
nį,kurs nebuvo išrinktas.

ŠAUNIOS VARDINĖS
Visuomenininke Kuni

gunda Dervaitienė atšven 
tė labai nuotaikingai var
do dieną. Jos pagerbime 
dalyvavo p.p.Dllkai, Tre
čiokai iš Toronto, p.p. 
Dauginai ir J .Šarapnickas 
iš St. Cathsrinrs > daug 
svečių iš Hamiltono. Ku
nigunda Dervaitienė yra 
aktyvi parapijos choro 
dalyvė ir lietuviškos veik 
los nuolatinė rėmėjaVar- 
do dienos proga soleni- 
zantė gavodaug sveikini- 
iiimi!, gėlių ir dovanų. JŠ.

SAMEDI LE 
ler AVRIL

SATURDAY 
APRIL 1st

FERNAND
MICHAUD

FERNAND MICHAUD su žmona, dukrele ir 
sūnum, kuris jau 43 metai kai gyvena La 
Salleje. Jis turi nuosavą biznį 11 metų. 
Priklauso daugeliui vietos organizacijų, 
vartoja abi kalbas ir todėl yra labai tin

kamas atstovavimui balsuotojų LaSalle 
miesto taryboje.

COMMITTEE 
3OA-3e 
365-6042 
365-6128

• Ward 3

• Seat 2
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FERNAND MICHAUD X
Publiė par le comitė en favour de F. Michaud

Breivės - Deveikio są
rašo kandidatai gavo apie 
4400 balsų, iš kurių tik 
2277 buvo paduoti už tuos 
4 kandidatus, kurie buvo 
išrinkti, o virš 2000 bal
sų prapuolė ,nes buvo bal
suota už tuos,kurie nebu
vo išrinkti.

Pereitais metais buvo 
išrinkti direktoriais ne
gavę nė 300 balsų, o šie
met nei vienas neįėjo ga
vęs mažiau 500 balsų.

Iš Pauliuko sąrašo iš
rinkti : J. Pauli ūkas, F. Lu - 
kas, J. Bručas.M. Butvi
las, F. Černiauskas (visi 
gavo po 611 balsų), B. F . 
Kubilius, J.K.Sliesoraitis 
(po 553 b.), A. Deckienė , 
H. Haenes, J.S.Jokubka 
(po 546 b.) ir F. Valaitis 
(636 b.).

Iš kito sąrašo išrinkti: 
inž.Breivė (645), J. Brei- 
vė (600), M. Simokaitis 
(524) ir J. F. Kimbarkas 
(508).Pirmieji 5 kandida
tai liko iš šio sąrašo.

Apie trečdalis šėrinin
kų nedalyvavo susirinki
me ir niekam neatsiuntė 
įgaliavimų.kad būtų buvę 
galima už jų šėrus bal
suoti. S. Paulauskas.

BALSUOKIME

Vu z

KAZIUKO MUGĖ 
LONDONE, ONT.

" Simano Daukanto" 
skautų vietininkija Lon

done suruošė Kaziuko mugę

Po pamaldų parapijos 
salėje buvo trumpa iškil
minga sueiga, skirta šv. 
Kazimiero šventei atžy
mėti, o po to-salė ūžė, 
klegėjo, nes londoniškiai 
žino jau,kaip mugėje vers 
tis.Vieni stebėjo bei pir
ko gražių skautiškų dir
binių,rankdarbių;kiti do
mėjosi įvairiais lošimais 
laimės, ratais, loterijos 
ar traukimų būdais,par
duodamomis prekėmis bei 
skanėstais. Dar kiti rin
kos, pirkos ir skanėjos 
lietuviškais - skautiškais 
pietumis. Buvo ir nepar
duodamų dalykų. Tai lyg 
sudarė parodėlę.Ypač čia 
pažymėtini skauto vyčio 
A.Kalnėno pašto bei skau
tų ženklai,daugelio pašau 
lio šalių išleisti skautiš
kai idėjai propaguoti.Rei
kia tik labai užgirti sk. 
vytį A. Kalnėną, mokėjusį 
ir galėjusį tokį puikų paš
to ženklų rinkinį sutelkti.

L. E-tas.

FERNAND MICHAUD 
yra gyventojas daugelio metų šioje apy
linkėje, kuris žino ko Jums reikalinga.

FERNAND MICHAUD 
yra reikalingas šiai pozicijai, ir nelauk

dami darykime jam palankų sprendimą.

FERNAND MICHAUD 
yra numatęs ir pateikęs savo programą 
kandidatūrą i šstatydamas, todįl j j iš 
rinkdami suteikime jam galią ją, toliau 

tesėti.

LONDON, OnL
IR VĖL NAUJAS KAPAS 
LONDONE, ONT.

Mažoji Londono lietuvių 
kolonija kelių mėnesių 
tarpe supylė jau trečią 
kapą.Iš mūsų tarpo pasi
traukė vėl taurus lietuvis , 
a. a. Ignas Katkus. Po iš
kilmingų pamaldų mūsų 
parapijos bažnyčioje jis 
gausaus tautiečių būrio 
palydėtas į šv. Petro ka
pines kovo 11 dieną.

Velionis gimė Ar teikiu 
kaime, Kartenos v. , Že
maitijoje. Vos sulaukęs 18 
metų, savanoriu stojo į 
Lietuvos kariuomenę.Kė
dainiuose, 2-ram artile
rijos pulke išsitarnavo 
viršilos laipsnį ir liktiniu 
stropiu kariu pasiliko iki 
karo audros, kuri daugelį 
mūsų išbloškė svetur. Su 
peima Ig. Katkus vargo 
tremtinių stovyklose Vo
kietijoje, kol išemigravo 
Kanadon. Čia dirbo gele
žinkelių žinyboje iki iš
ėjimo pensijon. Buvo gi
męs 1901 m. vasario 16 d . 
Paliko didžiai nuliūdusią 
žmoną bei dvi ištekėju
sias dukteris ir kelis vai
kaičius.
Tebūnie jam lengva Kana
dos žemelė. L, E-tas,
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BALANDŽIO MĖNESIO PIRM£ DIĘNĄ

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS "MARGUČIŲ” DIDELIS KONCERTAS

PROGRAMĄ IŠPILDO

TORONTO STUDENČIŲ CHORAS
VADOVAUJA: KUM. BRONIUS J U R K Š A S

LIETUVIŲ TRADICIJA VE
LYKOS

yra iškilmingiausia ir link
smiausia šventė, nes Pri
sikėlimas turi plačią, pra
smę, kaip pamoksi 3 paž.y- 
najo Xbixnaa T. K.

kys, SJ., su Velykomis pra
sideda pavasaris ir su ga
mta atgyja ir žmogus ir ky-

ŠOKIAI - BUFETAS - MARGUČIAI - LOTERIJA 

DAILININKO JONO NORKAUS PAVEIKSLŲ PARODA 
Pradžia: 7 vai. 30 min. vakaro.

VISI MONTREALIO LIETUVIAI KVIEČIAMI DALYVAUTI.

SUTUOKTUVIŲ FRONTE 
MONTREALYJE

Po velykų pagyvėja sutuo
ktuvės, nors ir gavėnia gi 
joms nekliudo. Bet mus 
dar veikia tradicijos.

Ruošiasi sutuoktuvėms 
pp. Bronės ir Jono Lukoše 
vičių sūnus Vaidevutis su 
panele Smilgyte iš Toron

tą jo mintys ir viltys į ,ate- to.Vetsuvės įvyks gegužės 
tį. Ir Velykų himnas "Link- 2O dieną šv. Jono Krikšt. 
sma diena mums prašvitd', 
triskart einant aplink baž
nyčią, yra iškilmingiausia 
giesmė.

Montrealyje ši tradicija 
primirštama. Pamaldas 
laikąs kunigas įiu neužg- 
gieda "Linksma diena mu
ms prašvito"; graži lietu
viška tradicija per pakylė
jimą visiškai nutilti ir did
žiai susikaupti, taip pat jau 
užmirštama tiek, kad nei 
pats: tas momentas nepas
tebimai praeina. ,

Mūsų A V choras buvo iš
mokęs ir įspūdingai atlikd 
avo garsijąją Hendelio Al
eliuja, kurt nepaprastai ti
nka Velykoms. Šiemet vie
ton tos iškilmingos giesm
inės trečiaeilio kompozito
riaus, Vivaldi, Glorija pan-i 
naudota, kuri, gana dirbti
nio pobūdžio ir neaukštos 
muzikinės vertės,nors ir 
pretenzingas dalykas?jokiu 
būda nepakeitė Hendelio 
A Heliu ja.

Atrodo, kad verta laiky
tis to, ką turime gražaus 
te atsivežę iš Lietuvos ir 
čia susidarę. Parap.

' parapijos bažnyčioje.
Velykų proga pp.V.Kudžm 
mų namuose įvyko studen
tų Ramunės Kudžmaitės ir 
Alvido Bulotos sužiedotu- 
vės. Vestuvės dar nepa
skelbtos.
SVEČIAI IŠ TORONTO 
pp. Smilgiai ir pp. Grigai 
Velykas praleido vieni bū
simoje uošvijoje, pas pp.

1 Br. ir J. Lukoševičius,ki

ti jau esamoj-dukrą ir žen
tą D.Lukoševičius B večiams 
šaunų Velykinį priėmimą 
suruošė savo namuose pp. 
Br. ir J. Lukoševičiai.
Būdami pirmą kartą Mon

realyje, svečiai domėjosi 
miestu, ypač tie, kurie bu
vo jau ne pirmą kartą-dom- 
ėsi didelėmis permainomis
AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS

laidoms padengti yra reikalinga

jų pradėjo su šia mintimi ir to-

ti ši inaša, rečiau alsilankan-

Dr. J. SEMOGAS
5441 BANNANTYNE. Verdun

Jaunimo šokiai rengiami A.V. 
eje kovo 31 d., penkiadieni.

Pirmadienį ir 2.4;7-9p.mr 
ketvirtadienį 

antradieni ir , - z • 4 p m 
penktadienį

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

767-3175; namų 366-9582.

nuo 13 melu. Įėjimas 75 et., bet 
gros geras orkestras.
— Rinkliava pereita sekmadieni

- $344.00.
— Aukos bažnyčios fondui: 810 
Jk. Pakulis, A. Pakulis. A. Ali
šauskas, A. Gražys, M. Rudytė.
11. Dauderis, A. Myle, Pr. Bara-

DANTŲ GYDYTOJAS

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

Namų tel.: MU 1-2051

Vileniškis, C. Bakienė, $20 Pr. 
Vitas: $14 J. Klimavičius; $15 
P.II. Kaulakiai: $4 Si. Kličius.
— Aušros Varlį) parapijos cho
ro koncertas įvyks balandžio 15 
d. ten pat salėje. Programa bus 
idomi. Rengėjai iš anksto prašo 
rezervuotis šiam vakarui.
— Tuokiasi: Bill Klisivitch su

DR. A. O. JAUGELIENė
DANTŲ GYDYTOJA

1410 Guy Street, 1 aukštas 
11 - 12 kambarys.

Tel: 932-6662: namų 737-9681
_______________________________

advokatas
JOSERH P. MILLER

B. A., B. C. L. 
Suite 205 

168 Notre Dame St. E.
UN 6-2063 ir UN 6-2064

DR. V. G1R1UNIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA

533° k'Assumption Blvd.

Tel. 255 - 3535.

NOTARAS
J. BERNOTAS

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

Suite 2001.
Tel.: UN 6-4364

11 II T /A\ 1465 Dc Seve S* ■ Montre°l 20, p Q
dfH It J I1 Aš S> TEL 766 - 5827

EXPO 67 P ASP 0 RT Ų AGENTŪRA

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

MOKA už:
Depozitus 4.4% 
Numatyta už serus 5^% 
Nemokamas gyvybės draudimas 
iki $2.000 bendros santaupų 
sumos.

IMA užu
Nekiln.turto paskolas 7% 
Asmenines paskolas 7.6% 
Investacines paskolas 8.4% 
Pigus paskolų draudimas iki 
$10.000.

KASOS VALANDOS:

1465 DE SEVE: ROSEMOUNTO SKYRIUS
Sekmadieniois 10.30 - 12.30.

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

Vakare: trečiadieniais ir IVakare: pirmadieniais, trečiadieniais 
penktadieniais 7.00 - 9.00 vai. i *r penktadieniais 7.00 - 9.00 vai.

Sydney’jaus lietuvių sporto 
Kaziuko mugės metu.

Isabella Grier, Lina Avon su Ni 
colantonio Credico, Bruno Bal
takis su Patricia Baz.uk.

krepšininkai draugiškose rungtynėse
M. Vilkaitienės nuotrauka.

STARTING MARCH 25

WORLD HOCKEY 
ON CBC RADIO

kėlęs i JAV, Detroitą pastoviam 
appigyvenimui.
e Kostas Leipus su šeima pries 
pat Velykas išvyko nuolatiniam 
apsigyvenimui i JAV, Chicaga, 
bet žmona Lena su vaikais dar 
sugrįžta, pakol vaikai užbaigs 
šiuos mokyklinius mokslo me
tus.
• Montreal ietis Algis Mažeika, 
kuris tarnybos labui jerkeltas

taip pat kariūnas II. Navikėnas 
ir aviatorius Blauzdžiiinas.

PANEVĖŽIO
("Miltinio") dramos teat
ras tikisi ateinantį rudenį 
persikelti į naujus rūmus, 
jau statomus centrinėje 
Panevėžio aikštėje. Lig- 
šiol teatras veikla kadai 
vadintame "Montvilo tea
tre", pastatydintame spi-

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS

SIUVU IR PARDUODU 

Taisau ir Remodel iuoju 
Vasaros laike saugojimas 

/ Storage /.

6396 Bannantyne, Verdun. 
PO 7-6183

I LAIKRODININKAS
ANTANAS ŽUKAS
1855 WELLINTON ST.

Tel. WE 2- 0644.

TAISAU IR PARDUODU 
ŽEMOMIS KAINOMIS 

LAIKRODŽIUS IR JUVELYRUS.

AR ŽINOMA, KAD

The CBC radio network will carry exclusive line broadcasts of the 
World Hockey Championships direct from Vienna, Austria. Games 
to be covered include Canada vs. Czechoslovakia, March 25th; 
Canada vs. Russia, March 27th; and Canada vs. Sweden, March 
29th. The above photo shows Canadians Gary Begg (6) and 
Roger Bourbonnais (14) in action against the Russians in the recent 
Centennial Tournament held in Winnipeg.

rito varyklos savininko 
Montvilo, 1913 metais, ir 
tikišdalies tepritaikyta-

PRANAS TAUTKUS, 
buvęs mokytojas, 

turi' daug prityrimo užpildyti 
visokius Income Tax blankus.

Kreiptis asmeniškai arba 
skambinti tiktai šiomis die 

nomis ir valandomis:
Šeštadieniais nuo 1—5 v. PM. 

A, Matulio bute:
7686 Edward St., LaSalle.

Tel. 366-3805. 
Sekmadieniais 1 — 5 v. PM.

Restorane Kaunas.
2587 Ontario St. East.

Tel. 525-0196.
Taipgi jis užpildo visokius 

pensijų ir emigrac. blankus.

me šių laikų teatro reika
lavimams.

Šį pavasarį,dar seno
siose patalpose, teatras 
dar numato prirengti net 
keturias premjeras,-vien 
originalių lietuviškų vei
kalų, kurių autoriai-J. 
Grušas,R. Lankauskas, V.

’’NEPRIKLAUSOMOS

LIETUVOS” SPAUSTUVE
spausdina bilietus, pakvietimus, tiži- 
tines ir padėkos korteles, įvairius 
blankus, receptams lapelius, vedybi
nius pakvietirms, mirties atveju už- 
ur jautos laiškus, visokius ” statemer.^ 
tus”, vokus su adresais, laikraščius, 
žurnalus ir knygas.
Darbą atlieka pi giaiųnegu kitos spaus 
tuvės. Kviečiame įsitikinti,

Spausdintus galime priimti paštu ir paštui 
pasiųsti.

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

ŠAUNUS SPORTININKŲ 
IR VISUOMENĖS SUSIPA

ŽINIMO VAKARAS 
įvyks šį šeštadienį,balan
džio l d.Prisikėlimo para
pijos salėje. Dalyvaukime’. 
ŠIAURĖS AMERIKOS LIE
TUVIŲ SPORTINĖS ŽAI - '

DYNĖS
Toronte šį šeštadienį ir 
sekmadienį. Rungtynių len
telė su nurodymu laiko ir 
vietos iškabinta Pris.par. 
kavinėje.

STUDENČIŲ CHORAS 
šį penktadienį išvyksta kon
certuoti į Montreal}.Auto - 
busas nuo Prisikėlimo pa - 
rapijos išeina 9 vai. ryto. 
Grįžti planuojama sekma
dienį 8 vai. vakaro.

DAIL. L. URBONAS 
KANADOJE

Dail. Leonas Urbonas 
kovo 20 d. , 7. 30 vai. va
karo Gallery Yonge, 830 
Yonge st. , atidarė savo 
kūrinių, apie 30 paveikslų, 
parodą. L. Urbonas To
ronte numato būti iki ba
landžio pradžios ir viešė
ti savo bičiulių St. ir Vy
tauto Liuimų šeimoje, 62 
Humbercrest Boulevard 
(telefonas: RO 28586).

Dail. L. Urbono darbai ne- 
sukrečia aštriu meniniu pe
rgyvenimu, bet stebėtojąnu- 
teikia maloniai. Todėl nors 
ir abstraktus, lietuvių pub
likos buvo priimtas, nes ge
ra dalis darbų jau buvo iš - 
pirkta atidarymo metu.
L. Urbono paroda tęsis iki 

balandžio ld.W& W gale
rija Young, truputį į šiaurę 
nuo Bloor. Atvykusius į mū
sų tautiečio parodą kviestu- 
me užsukti ir į gretimai e- 
samas Issacs ar Lamantia 
galerija, kur paaiškėtų, ko
dėl abstraktišką Urboną va
diname konservatyviu šiam 
kontinentui. P. A.

Palčinskaitė,G. Ošerovi- 
čius.

Šio teatro direktorius 
yra Č. Kasmauskas, vie
nas iš jame dirbančiųjų 
aktorių tarpo. (Elta)

• Kantone sprogo bomba 
prieš Pekino atsiųstą ge
nerolą malšinti sukilimą.

NAMU 
PARDAVIMAS.

Parduodami gražūs ir geram 
stovyje gyvenamieji 2-jų šeiniu 
(Duplex) namai. Garažai, įreng 
ti skiepai ir natūralaus akmens 
fireplace. įmokėįimas mažas.

Vieta L a S a I I ė j e

Skambinti : 366- 6237
(galima kalbėti ir lietuviškai)

I.IF.T UVISKAS Pl SV AI. AMUS GIRDI AS KAS

S TO II

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

TeĮ. 669. 8834.

APSIDRAUSK! 
ADAM0N1S INSURANCE AGENCY INC. 

GAISRAS - AUTOMOBILIAI. ATSAKOMYBĖ - GYVYBĖ

P. AOAMONIS
Chartered Insurance Broker

3907 Rosemount Blvd. 
TEL. OFF. 722-3545 RES. 256-5355

5-tos “Lite“ No. 752 D

Dr.P.MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

pagal susitarimų.

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

Raštinė: LE 4-4451.

PRIEŠVELYKINIS 
SUSIKAUPIMAS 
Toronte, nežiūrint Kalė
das primenančių šalčių ir 
krintančio sniego, praėjo 
su nemažu pasisekimu. 
Gal todėl kad abi parapi
jos turėjo neeilinius re
kolekcijų vedėjus.

Buvo tik stebėtina, kaip 
torontiečiai šykščiai pa
sirodė aukodami sese
lėms -vienuolėms. Joms 
aukos buvo renkamos kas 
vakaras prie stalelių įei
nant į bažnyčią. Gražia 
išimtimi pasirodė hamil- 
tonietis p. Jokubauskas 
atlikdamas rekolekcijas 
Toronte. Nežiūrint šalto 
oro ir beveik kas vakarą 
siaučiančios pūgos, jis 
nepabijojo virš 40 mylių 
kelionės, ir ta proga pri
sidėjo apčiuopiamesne 
auka seselėms.

Rekolekcijų pabaigtu
vių proga p. p. Gudaičiai 
surengė jaukų priėmimą- 
pobūvį savo artimiesiems 
o parapijiečiai susirinko 
išklausyti religinį kon
certą,kurio programą iš
pildė parapijos choras ir 
CBC orkestras.

Turint savo puikų cho
rą ir madingus vargonus 
buvo netikėtai madinga 
naujovė kviečiant su di
desnėmis išlaidomis su
sijusį CBC orkestrą.

Sg.P.

ATVYKSTA DR.J.GIRNIUS 
,į ateitininkų šventę baland
žio 9 d. Tą dieną 3 vai. jis 
skaitys paskaitą.
• Tėvai, kurių vaikai ruoš
iasi pirmai komunijai, ba
landžio 16 d.po 11 vai. mi
šių kviečiami į susirinki - 
mą.
• Mirė: Darija Karosienė 
ir AntanasNorvaiša.Užuo- 
jautą artimiesiems.

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.

Sales Limited
4415 Bannantyne Avė., 

Verdun.

F ALCON-FAIR LANE 
GALAXIE—TIIUNDERBJl 

MUSTANG —TRUCKS

USED CARS
1 year guarantee.

Kreipkitės į 
Į LEO GURE CK AS 
Sales Managers Assistant 
Keating Ford lietuvis atstovas 

769-8831.

Tel. namų 1106-2548 
Įstaigos 769-8529.

________________

Baz.uk
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