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JAV PREZIDENTAS
JOHNSONAS

Marijona ir Juozas Bačiūnai Svenčią 50 metų vedybinio gyvenimo sukaktj. V. Pliodžinsko nuotr.

Čia matomas pamink
las buv. Lietuvos Respu
blikos Prezidentui dr.Ka
ziui Griniui jau yra pa
statytas. Iškilmingas jo 
atidengimas, dalyvaujant 
Lietuvos Respublikos ats 
tovams .didžiųjų lietuviš
kų politinių ir visuomeni
nių organizacijų vado
vams ir gausiai lietuviš
kai visuomenei, įvyksta 
1967 m. gegužės mėn. 30 
d. (Kapų puošimo dieną) 
1 vai. po pietų Čikagos 
lietuvių Tautinėse kapi

4 Pavojinga krizė artimuose rytuose
Ištikrųjų tai yra senos 

nesantaikos paaštrėji
mas. Nesantaikos, kuri 
tarp Izraelitų ir Arabų 
tęsiasi jau šimtmečius.

Kovoje už būvį izrae
litai grumiasi su arabais 
jau keli tūkstančiai metų . 
Kadangi arabai skaitlingi 
ir Izraelį supa iš visų pu
sių, tai Izraelio kova la
bai sunki.Nenuostabu,kad 
Izraelis buvo netekęs ne
priklausomybė s ,buvo oku
puotas ir jo žmonės buvo 
išsklaidyti po visą pašau- 
lį,iškentėjo vergiją. Ara
bai Izraelį buvo visiškai 
okupavę.

Bet Izraelio tauta gyva , 
nelaimių metais nenusi
minė, nenuleido rankų. 
Nelaimės ir vargas ją už
grūdino, išugdė atsparą, 
sukėlė ryžtą,kovos dvasią 
už egzistenciją. Ir Izrae
lis prisikėlė naujam sava
rankiškam ir kūrybingam 
gyvenimui.

Tokia istorinių įvykių 

nėse, 82 01 So. Kean Ave. 
Willow Springs, Ill.

Šis paminklas buvo pra
dėtas statyti 1966 m. , mi
nint 100 metų sukaktį nuo 
dr. Kazio Griniaus gimi
mo. Paminklo projektą 
parengė skulptorius R. 
Mozoliauskas. Jo statyba 
rūpinosi iš Čikagos lietu
viškų organizacijų ir lie
tuvių Tautinių kapinių va
dovybės atstovų sudary
tas komitetas .kuriam pir 
mininkauja Povilas Dau
baras. Savo duosniomis 

raida kažkaip panaši į 
lietuvių tautos likimą. Ir 
tas mumyse kelia izrae
litų supratimą, jų likimo 
atjautimą ir jų kovos su
pratimą.

Tačiau veislūs arabai 
drauge yra ir veržlūs im
perialistai,ypač paskuti
niais laikais. Kai tautos 
visuose kontinentuose su
kruto ir pradeda atsipei
kėti, ir arabai, nors jau 
buvo visai apsnūdę, pagy
vėjo, bando susiorgani
zuoti ir sukurti jėgą. Iz
raelis, jų apsuptas iš visų 
pusių,jiems sudaro kliu
vinį.

Gudrus ir suktas Nas- 
seras neapykantos kėlimu 
prieš Izraelį bando ap
jungti visus arabus ir su
kurti vienalytę jėgą. Dau
gelis jo bandymų nuėjo 
vėjais. Bet sukurstyta ne
apykanta paskutiniu laiku 
darosi veiksmingajr ara
bai iš visų Izraelio pusių 
organizuojasi ir mobili- 

aukomis statybą rėmė 
patriotinės JAV ir Kana
dos lietuvių organizaci
jos ir paskiri asmenys.

Pastačius šį paminklą, 
tinkamai pagerbtas didis 
mūsų tautos ir valstybės 
vyras dr. K. Grinius ir jo 
šviesus atminimas įam
žintas ilgiems ateities 
šimtmečiams toje vieto
je, kur jau 17 metų ilsisi 
jo palaikai.

Nuoširdžiai dėkoja gau
siems ir duosniems auko
tojams. Komitetas.

zuojasi.
Gal keisčiausias laiko 

faktas,tai 
JUNGTINIŲ TAUTŲ KA
PITULIACIJA PRIEŠ 

ARABUS
Nuo 1954 metų, kai įvy

ko staigus karinis susi
kirtimas Gazos srityje, 
prie Izraelio-Egipto sie
nos, buvo sudaryta neu
trali zona, kurią saugojo 
Jungtinių Tautų kariuo
menė, skirdama Izraelį 
nuo Egipto,Ir štai ta jėga , 
kuri turėjo išsaugoti čia 
taiką,arabams pareikala
vus, tuojau kapituliavo ir 
pasitraukė, užleisdama 
vietą agresijai...

Įgavę drąsos ,ir dar pa
skatintas agresorių ir 
agresijos palaikytojų-ru- 
sų,kurie pasisakė už ara
bus ir tuo jų agresiją pa
laikė-ryžosi tolimesniam 
žingsniui:paskelbė užda
rąs Akabos įlanką, kuri 
yra vienintelė Izraelio iš
eitis į Raudonąją jūrą. Iz- 

ketvirtadienį lankėsi Ka
nadoje, kada čia vyko 
Amerikos diena JAV pre
zidentas atskrido iš Wa- 
shingtono. Iš aerouosto 
buvo paimtas helikopterio 
ir atvežtas į Pasaulinę 
parodą.Čia Tautų aikštė
je (Place des Nationes) 
jis buvo i&Kiimingai su
tiktas ir priimtas su gar
bės sargyba, orkestrais , 
o jo kalbos metu buvo 21 
patrankų šūviai.

Prezidentą pristatė 
vyr. komisionierius Du
puy. Prezidentas kalbėjo 
3 minutes. Kalbos metu 
užsiminė gerą kaimynys
tę su Kanada.Himno metu 
jis dešinę ranką laikė pa
dėtą ant širdies. Prezi
dentui publika labai karš
tai plojo.

Po iškilmių Parodos 
aikštėje Prezidentas buvo 
nuskridęs į vasarinę Ka
nados min.pirm.L. Pear- 
sono rezidenciją, kur ta
rėsi apie pusantros va
landos kaimynystės,užsie 
nio padėties ir karo rei
kalais.

raelis užprotestavo, bet 
arabai jų protesto;,žinoma, 
nepaklausytų. Tiktai.. .
AMERIKA IR ANGLIJA 
TAIP PAT UŽPROTES
TAVO.

Nežiūrint Sov. Rusijos 
įsikišimo, palaikyti ara
bus, Amerika ir Anglija 
pareiškė,kad Akabos įlan
ka priklauso tarptauti
niams vandenims ir nie
kas neturi teisės kliudyti 
bet kokiems laivams lais
vai judėti. O Izraelis pa
reiškė, kad jeigu Egiptas 
bandys trukdyti jo laivų 
judėjimą,tai jis tą laikys 
karo būties skelbimu.

U Thant dėl šių įvykių 
lankėsi Kaire ir kalbėjosi 
suNasseru.o dabar ara
bams pareikalavus sku
biai sušaukti JTO Saugu
mo tarybos susirinkimą 
susidūrimui apsvarstyti ,

Atrodo, kad arabai ne
pasitikėjo Maskvos užta
rimu ir Izraelio laivams 
judėjimo kol kas netruk- 
dĄkaip to pareikalavo Ang 
Uja Ir Amerika.

KANADOJE
GRASINA PAMESTI 

DARBĄ
1,100 darbininkų prane

šė pamesią Britų Kolum
bijos ligoninėse darbą, 
kurių 850 jau padavė pa
reiškimus, kad pasitrau
kiančios iš darbo. Pasi
traukimas motyvuojamas 
permažu atlyginimu už 
darbą.
UŽKIMŠTI KELIAI Į

MONTREALĮ
Nepaprastas turistų 

antplūdis į Montrealį, su
kėlė didelį susirūpinimą 
susisiekimo priemonė
mis. Keliai į Montrealį 
užkimšti, ypač savaitga
liais. Dėl to padidintas 
skaičius traukinių, padi
dintas Air Canada skri - 
dimai21-nunauju skridi- 
mu.Ypač didelis antplūdis 
iš Amerikos.
NEDARBO REIŠKINIAI

Statistika rodo,kad ba
landžio mėnesį Kanadoje 
buvo 365,000 bedarbių, 
35,000 mažiau,negu kovo 
mėnesį, bet 67, 000 dau
giau, negu balandžio mė
nesį 1966 metais.

Daugiausia bedarbių 
rasta Quebeco provinci
joje-6,1%; 3,6%-Ontario 
ir 5,5% Britų Kolumbijo
je. v

ŽINIOS TRUMPAI
• Anglijos užsienių rei
kalų ministeris Brown 
viešėjo Maskvoje ir tarės 
su SSSR užsienio reikalų 
min. Gromyka ir min. 
pirm. Kosyginu. Tačiau 
prieš jam išlipant Mas
kvos aerouoste, jau buvo 
paskelbtas pranešimas , 
kad Maskva palaiko ara
bus prieš Izraelį, kai tais 
klausimais Brown norėjo 
Maskvoje tartis.
• Popiežius Paulius VI 
pakvietė Ameriką nebom
barduoti Hanojaus, o Ha
nojų pakvietė atsisakyti 
infiltracijos žmonių ir 
ginklų į Pietų Vietnamą.
• Belgijos sostinėj,Briu
selyje,didelėje universa
linėje krautuvėje kilo stai
gus gaisras, kuriame žu
vo per 300 žmonių.

Lietuvių gyvenimo faktai
KANADOS LIETUVIŲ JA VALS.SEKRETORIUS
DIENOS REIKALAI

Kaip jau skelbta, tradi
cinė Kanados lietuvių die
na ir laisvųjų lietuvių pa
sirodymas pasaulinėje 
parodoje įvyks rugsėjo 
mėn;2-4 dienomis Mont- 
realyje.Nors iki šios iš
kilmės yra dar trys mė
nesiai laiko, tačiau visi 
mieli tautiečiai gyveną ne 
tik Kanadoje, bet ir JAV 
maloniai yra kviečiami 
jau dabar pradėti ruoštis 
joje dalyvauti.

Pagal-dail. Bukausko 
projektą,atspausdintas ir 
išsiuntinėtas lietuvių die
nos plakatas. Taip pat 
gaminami.suvyčio ženk
lu,prie automobilių stiklų 
lipinami ženklai.

Šios iškilmės rengimo 
komitetas jau turėjo 21 
pasėdį ir visą eilę pasi
tarimų.Spaudos ir infor
macijos tarnybai vado
vauti pakviestas p. Vyt. 
Zubas-555 Gerald St. , La 
Salle,P. Q. tel. 365-0224 .

Nakvynių reikalais pra
šoma kreiptis į p. J. Ado
maitį- 591 Gerald St., La 
Salle,P. O. tel. 366-7639 . 
Ta pačia proga norima 
priminti, j og nakvynių ko - 
misija tarpininkauja su
sirasti nakvynes tik rug
sėjo 2-4 dienomis atvyks
tantiems tautiečiams į 
lietuvių dieną. Patartina 
šiuo reikalu susirūpinti 
jau dabar.

Artimiausiu laiku bus 
paskelbta smulki šios iš
kilmės programa.

Kanados lietuvių dienos 
spaudos ir informaci
jos tarnyba.

DABAR LIETUVOJE 
GRAŽUS PAVASARIS 
Jau žydi soda i, balti, 
kaip nuotakos; kvepia 
žydinčios alyvos. Bet 
Iš Lietuvos rašotpas mus 

daug kalbama per radio ir 
rodoma per televiziją Mo- 
ntrealis ir apie Montrealį, 
atrodo, kad mes greit pa
sidarysime tikrais mont- 
realiečtais...

DEAN RUSK 
gegužės 10 d., atsiuntė 
pasveikinimo laišką J. 
Kajeckui, jau 10 metų ei
nančiam Lietuvos atstovo 
pareigas Vašingtone.

"Per daugelį Vašingto
ne praleistų metų", -rašo 
Valst. Sekretorius,-Jūs 
pasižymėjot kaip vertin
gas Lietuvių tautos re
prezentantas. Nenuilsta
mose Jūsų pastangose 
Lietuvos reikalu atsi - 
spindi nuolatinis Jūsų pa
sišventimas savo tautie
čių valstybinės nepriklau 
somybėsir laisvės troš
kimams". (Elta)
VIENAS IŠ DVYLIKOS 
įvairių valstybių diplo
matinių atstovų, dalyva
vusių Toledo (Ohio) Spor
to Arenoj gegužės 5-7 d. 
surengtame Tarptauti
niame Festivalyje J. Ka- 
jeckas,Lietuvos atstovas 
Vašingtone,buvo pakvies
tas Laisvės Varpo skam
binimu paskelbti tų iškil
mių pradžią. Festivalyje 
dalyvavo 40-ties tautybių 
atstovai. (Elta)
NEBENT PASKOLA

Londono Daily Tele - 
graph gegužės 8 d. prane
šė, kad Estijos, Latvijos 
ir Lietuvos egzilų vadai 
įteikė min. pirmininkui 
Wilsonui protestus dėl 
Britanijos palinkimo pa
naudoti Baltijos aukso 
depozitus Anglijos Banke 
atsiskaitymams su Rusi
ja.

Trumpai paaiškinęs, 
koks čia susitarimas ma
noma vykdyti, laikraštis 
pranešė, kad baltiečiąi 
egzilai paskleidė atitin
kamą pareiškimą ir tarp 
parlamento narių. Tame 
pareiškime esą pasiūlyta 
kad, jeigu Britų vyriausy
bė neišvengiamai turėtų 
tą auksą panaudoti,tai tu
rėtų pareikšti, jog tai yra 
paskola iš Baltijos vals
tybių, kuri toms valsty
bėms bus atitinkamai 
kredituota,kai jos atgaus 
valstybinį suverenumą.E.
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Lietuvos Karaliaus Mindaugo ir Šaulių sąjungos kūrėjo Vlado Putvio kuopų 
šauliai Aušros Vartų bažnyčioje pamaldų metu su vėliavomis.

TRIMITO AIDAS

MONTREALIO IR TORONTO ŠAULIŲ SUSITIKIMAS

J.ir M. Bačiūnų
gyvenimo ir 

veiklos pasaka
expo67

Žmonijos genijus sukūrė 
daug gražių pasakų. Ir lie
tuvių tauta turi nuostabių 
pasakų,žavinčių ir vaikus, 
ir subrendusius, ir senus 
žmones. Ir viena tokių nuo
stabiųjų pasakų, tačiau la— j 
bai reali pasaka, yra apie 
Juozą Bačiūnų ir jo žmo
ną Marijoną.

Šitą pasaką mes girdėjo
me gyvendami laisvoje tė
vynėje, ją girdėjome būda
mi tremtyje,ją girdime ir 
atblokšti šiapus Atlanto, 
ir ši pasaka nuostabiaiku- 
riama ir toliau. Ir ši pa
saka negali būti neišgirs
ta, nežinoma visiems lie
tuviams ir negali būti neį 
rašyta į gražiųjų pasakų 
knygas, tegul ir kitu var
du.

Šios nuostabios Bačiūnų 
gyvenimo pasakos realybę 
Bronys Raila Dirvoje be
veik tiksliai ir išsamiai 
formulavo: ’’ . .jei anuo
se mūsų daugelio neatme
namuose laikuose nebūtų 
įvykusi romantiška koalici
ja tarp Marijonos ir Juo
zapo, greičiausia nebūtų iš
augusi tokia Taboro Farma, 
kokia ji pasidarė vėliau. 0 
be jos ir kitų panašių įren
gimų Račiūnas gal nebūtų 
turėjęs tiek laiko, priemo
nių ir tiek jausmo paverst 
ją Amerikos lietuvių dau
gelio tautinių idėjų gimimo 
ir ugdymo centru. Nebūtų 
gal išleidęs tiek knygų, pa-

rėmęs tiek laikraščių, drau
gijų, sambūrių, pavienių 
asmenų, daugybės lietuviš
kų kultūrinių ir politinių 
m a n i f e stacijų, sportinių 
įvykių ar jaunuomenės sąs
krydžių. Pagaliau, kažin ar 
jis per pastarąjį dešimtme
tį būtų virtęs tartum seno
vės lietuvių vaidila, kuris > 
skambindamas tautinės vie
nybės, solidarumo ir lietu
viškumo gyvybės dainas, 
keliauja per visą pasaulį, 
per Europą, abi Amerikas 
ir Australiją*'
Kaip matome, tai yra rea-1 

Ii pasaka, labai gyvenimiš - 
ka, perdėm lietuviška, per
dėm humaniška ir sektinai 
patriotiška. Ir tai yra tas, 
ko tikrai, bet realiai pa - 
sakai reikia.

Kurti tokias pasakas,be 
Karalaičių ir karaliūnų, su 
herojais paprastais žmonė
mis yra tikras menas, ki
lęs iš žmoniškos prigimt
ies, gilios tautos ir tėvy
nės meilės ir aukšto hum
aniškumo. Tai pasaka, ku
rią reikia sekti vaikams 
ir subrendusiam jaunimui.

Norint parodą apžvelgti ne Lietuvos,
Lietuvos ir Lietuvoje paga-

nors tai yra
greitu žvilgsniu ir gauti
bendrą vaizdą, galima pa- minta. Tiktai ant kai ku- 
sinaudoti helikopteriu, ar rių dalyki}, nesvarbių ir 
ba sėsti į traukinį bei kurį nereikšmingų yra įrašyta 
nors traukinėlį ir apvaži- Lietuvos vardas arba ku- 
uoti visą parodą. r to Lietuvos miesto, kiek

Susipažinę su bendru pa- galima vengiant nurodyti, 
rodos vaizdu, galima eiti kad tai yra Lietuvos gami- 
jau žiūrėti atskirų pavili- nys. 
jonų.

Jeigu bus norima susipa- 
žnti su eksponatais, kurie

Kas vyksta į Pasaulinę 
tarptautinę parodą, gali 
naudotis šiais susisieki
mo keliais: vykstantieji 
savo mašinomis, į paro
dą gali privažiuoti iš bet 
kurios pusės ir visur ras 
vietą mašinai pasistatyti. 
Kas vyksta iš miesto auto 
busu, gali pasinaudoti to
kiu autobusu, kuris nuve
ža tiesiai į parodą. Jeigu 
įsėsite į autobusą Peel ga
tvėje, tai autobusas nuveš yra lietuviškos gamybos 
į parodos įvažiavimo vie
tą. vadinama Place d'Ac- 
cueil/ ištariama-Plas d' 
akei/, o iš čia per visą 
parodą eina labai patogus 
traukinys. Jeigu vyksite j 
požeminiu traukiniu, va
dinamu METRO, tai jis 
nuveš į didžiąją parodos 
vietą-St.Helene salą.Čia 
prie požeminio stoties tuo
jau pat yra didieji pavili- 
jonai Amerikos, Rusijos 
ir kiti.

arba atvežti iš Lietuyua, 
atėję į Rusijos pa vili joną, 
paklauskite lietuvio palyd
ovo, kuris galės jums pa
sakyti ir parodyti, kas ta
me Rusijos pavilijone yra 
lietuviška, nes be aiškin
tojo tame pavilijone sun
kus susigaudyti, kas yra 
lietuviška bei kas lietu
vių padarytu bei iš Lietu
vos atvežta. Rusai beveik 
viską yra pasisavinę ir ro
do, kaip Rusijos dalykus,

Plačioji tėvynė" už
gožė visas "respublikas".

Daugiau bus.
PASAULINĖS PARODOS 

DIENOTVARKĖ
Birželio 3 dieną:

8 PM Pelletier-Karališko 
ji Švedijos opera stato I. 
Stravinskio operą; 8,15 P. 
M.-Vokalistų konkursas 
Maisonneuve teatre; 2, 6 
ir 9 PM Australijos vartė
te Ekspo teatre; 2 PM Au- 
tostade Soccer turnamen- 
tas; pradedant 11:30 Gar
den of Stars vaikams Nuo 
stabusis cirkas. Toliau į- 
vairūs margumynai.

Birželio 4 dieną:
8 PM Švedijos opera-Tri-
stan ir Izolda; 6:30 ir 9:3OHnės parodos,kiti aplanko 
populiarūs daininkai; Eks
po teatre; 2 PM Autostade 
Soccer. Toliau įvaireny
bės, kaip kasdien.

Birželio 5 dieną:
8 PM Pelletier -Australi
jos Melburno simfoninis 
koncertas; 8:15 Maissone- 
euve prancūzų kalba C hr i 
stofo tragedija; "įSO švei 
caru dramos teatras vai
dins Maissoneuve teatre; 
toliau mišri programa.

Nukelta į 6-tą psl.

Įvykęs gegužės mėn. 20 
-21-22 dienomis Montre- 
alyjepraėjo su dideliu ir 
geru pasisekimu,jaukioje 
ir malonioje šauliškoje 
nuotaikoje. Jis daugelio 
brolių ir sesių šaulių šir
dyse liks kaip šviesus 
malonus, neužmirštamas 
šauliško bendradarbiavi
mo atsiminimas, plečiant 
ir ugdant brangias šau- 
liškas tradicijas šiame 
krašte.

Ankstyvą šeštadienio 
rytmetį, Aušros V artų pa
rapijos salėje atvykusius 
svečius pasitinka belau
ktą mindaugėnal ir iš
skirsto į iš anksto numa
tytas apsistojimo vietas 
trijų dienų viešnagės. Po 
pirmųjų pažinčių ir trum
po poilsio svečiai grupe
lėmis ir pavieniui išvyks
ta į Pasaulinę parodą pa
matyti ir pasigrožėti iš 
daugelio kraštų suvežto
mis meno ir technikos 
vertybėmis.

Sekmadienį 10 valandą 
abi kuopos renkasi į Auš
ros Vartų bažnyčią ir 11 
vai. su kuopų vėliavomis 
rikiuotėje visi šauliai da
lyvauja tai dienai skirto
se iškilmingose pamal
dose.

Mišių metu svečias š . 
solistas Rimas Strimai
tis gražiai sugieda Avė 
Marija.

Po pamaldų salėj įvyks
ta trumpa kavutė ir visų 
dalyvių platesnė pažintis. 
Padaroma daugelis nuo
traukų. Trumpa dienos 
popietė paliekama svečių 
malonumui. Vieni grįžta 
dar kartą pamatyti Pasau-

Todėl Marijonai ir Juo
zui Bačiūnams visu nuo - 
širdumu reikia linkėti ir 
toliau, sveikiems ir dar
bingiems, tęsti savo gra
žios pasakos tolimesnį kū
rimą savo garbei ir lietu
vių tautos naudai.

J. Kardelis.

Dėkui!
Poniai Vernai Olienei, Almai ir Valdui 

A d a m k a v i č i a m s už va išių surengimą mūsų 50 me
tų vedybinės sukakties proga. Taipgi dėkui lietuvių 
visuomeninėms organizacijoms, spaudai, radio ir vi
siems už gausius sveikinimus.. . gėles, dovanas bei 
už aukas mūsų vardu ligoninėms ir vienuolynams... 
Širdingai dėkui...

Marijona ir Juozas Bačiūnai-Bachunas.

įdomesnes miesto vietas , 
treti patenka į vaišingų 
šeimininkų rankas ir lau
kia vakaro.

Vakare 8-tą valandą to
je pačioje salėje įvyksta 
abiejų šaulių kuopų ir 
svečių susipažinimo va
karas-balius,kuris praė
jo nuoširdžioje kultūrin
goje atmosferoje ir užsi
tęsė iki gilaus vidurnak
čio.

Oficialiąją vakaro pro
gramą trumpu gražiu žo-

džiu atidarė LK Mindaugo 
š.kuopos valdybos pirmi
ninkas Ignas Petrauskas, 
tolimesnei vakaro pro
gramai vesti pakvietė Stp 
Kęs gaila, kuri s sklandžiai 
humoristiškais žodžiais 
linksmai nuteikė susirin
kusius.

Pirmuoju pakviečiama 
kalbėti Vlado Putvio kuo
pos pirm. St. Jokūbaitis, 
kuris perdavė CV Įgalio
tinio Kanadai J. Preik- 
šaičio sveikinimus ir pa
dėkojo už malonų pakvie
timą. Susirinkusiems jis 
pristatė visus atvykusius 
svečius. Baigdamas ofi
cialiai pakvietė LK Min
daugo š.kuopą sekančiais 
metais atvykti į Torontą.

Sekančiai sveikino ir 
kalbėjo Toronto LK Kūrė
jų-Savanorių s k. valdybos 
pirm.sav.V.Šteitas, Mont- 
realio LK Kūrėjų - Sava
norių sk. valdybos vardu 
sav. K. Sitkauskas, Mont- 
realio Seimelio prezidiu
mo vardu Aug.Mylė ,Mont- 
realio LKV "Ramovėnų" 
valdybos pirm. L. Cerny- 
šovas ir "Trimito Aido" 
vardu J. Šiaučiulis.

Meninėje programos 
dalyje gražiai pasirodė 
solistas R.Strimaitis,ku
ri am akomponavo M me 
Marle Andrie Roch.

Solistui ilgai ir audrin
gai publika plojo. Jam 
įteikta dovana.

St. Jokūbaitis VI. Putvio 
kuopos vardu Mindaugo 
kuopai pirmo susitikimo 
proga įteikė dail. V. Pąš- 
kausko meniškai paruoš
tą adresą.

Toliau vyko puikiai se
sių šaulių paruoštos vai
šės, turtinga loterija ir 
smagūs šokiai, dainos ir 
malonūs naujų pažinčių 
pašnekesiai.

Svečių tarpe buvo ma
lonu matyti dr. Liutkus su 
ponia ir p. Pranekūnas su 
ponia,laikraščio "Nepri
klausoma Lietuva" ben- 
dardarbį.

Gerai ir pavyzdingai 
veikė visa vakaro tarny
ba. Iš viso dalyvavo per 
120 dalyvių.
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Priešmirtinis laiškas okupuoto dailininko
PASTABA: šis laiškas yra pasiekęs vakarus prieš 7 

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

TĘSINYS IŠ PRAEITO NUMERIO, PABAIGA
Čiurlionio reprodukcijų jūsų 

galerijai — deja, nėra išleista 
nieko, o prieškarinių “Spindu
lio” taipogi kur nesiteiravau — 
be rezultatų. Stengiuosi prie 
kiekvienos progos ieškoti, nes 
jeigu kas turi vieną, tai skirtis 
nenori. Čiurlionis (prieš ko
kius 7 metus) buvo bandomas 
mūsų įtakingų menininkų kaip 
dailininkas ir muzikas būti nu- 
linčiuotas. Komedija trumpai 
taip buvo prasidėjusi: Iš aukš
tesnės instancijos paprastai 
ateina slaptas raštas “tą ir tą 
pravesti”. Žemiau stovintieji 
tarnai klauso. Dailės Instituto. 
direktorius V. Jurkūnas šaukia 
Susirinkimą — seminarą. Lek
cija pirmoji - išstoja pats. 
Pradeda apibūdinti Čiurlionį... 
kaip žmogus buvo psichopatas, 
nemokėjo piešti, nieko jame nė
ra lietuviško, liaudiško, o tik 
haliucinacijos, chaosai, nesvei
ko žmogaus kliedėjimai ir tam

pan. ir i. t. Ima Čiurlionio se
niau išleisiu monogrofiją — 
pluoštais pakėlęs, išdrasko pus
lapius. . . “prašom, draugai 
dėstytojai, draugai dailininkai, 
susipažinkite, koks čia buvo 
dailininkas, koks čia buvo ge
nijus”.

“Išdraskytos monografijos 
lapus išdalino visiems susirin
kusiems. Paskui sekė dailinin
ko charakterizavimas apie dai
lininką su visu sąšlavynu. Po 
to kalbėjo dar kiti. Sekantis se
minaras buvo paskirtas po ke
lių dienų. Turėjo visi pasisa
kyti apie lai (kaip buvo iš aukš
čiau numatyta) ir viešai Čiur
lionį palaidoti. Buvau pasiruo
šęs, atėjus eilei, drėbti visą bru- 
dą atgal, nors ir rizikavau pa
dėtim ir politiniai. Tačiau... 
pasisukeliojo čia pat atvykusi iš 
Maskvos kultūros ministerijon 
kažkokia įtakinga X boba ir 
išuostė, kas čia per pučas. Dą;

vė taip velnių visiems lietuviš
kiesiems vadeiviukams, kad 
klapt! Viskas buvo be cit cit 
užgesinta. Suprato ji, kad poli
tiškai čia ir Kremliui taps tarp
tautiniu skandalu. O mūsų na- 
čialstva ir menininkai batlai- 
žiai, ambicijos nerado savyje.. 
Štai kaip pas mus aukštai ir ha- 
maniškai subudavotas žmogus 
ir dar menininkas, štai kas mus 
valdo. Tai Maskvos mūsų vie
tiniai šuneliai, kurie yra pik
tesni mūsų tautai negu svetimi 
okupantai. Tie vietiniai šune
liai be Maskvos nieko nieko ne
daro, tuo labiau politiniame 
gyvenime paleckiai, snieekai ir 
k t. musų tautos išgamos. '

Gmnazijose marksizmo - le
ninizmo pamokos ir egzami
nai; šio egzamino neišlaikęs, 
tai žiauriausia kliūtis, Universi
tete ką bestudijuotum — per vi
sus kursus tas pats apie Marksą
— Leniną vėl iš naujo, šios 
disciplinos neišlaikai lygu nie
ko nemoki, atestato nėra. Ru
denį mokyklos varomos į kol
chozus bulvių kasti, taip pat ir 
studentai pagal sąrašus. Išven
gti negalima bent kokių žemės 
ūkio darbų. Baigei gimnaziją
— 2-jus metus turi atidirbti 
Ūkyje, fabrike ar kur kitur — 
pio to turi teisę stoti į universi
tetą (jeigu priims). Komjau
nuolis esi ir turi ii tos partijoj

atestatą, universitetan pralysi. 
Eiliniams ir penketukai kariais 
neinačyja. Egzaminas įstoji
mui Istorijos fakultetan: Pra
šau papasakoti apie Gediminą. 
Ni gu, ni mu! Neišlaikytas. Gi 
gimnazijoje apie Lietuvos isto
riją žmogus nei žodžio negir
dėjo.. Jeigu atsakai, iš kur gi 
tu girdėjai, kur skaitei? Aha, 
tau rūpi siauras patriotizmas! 
Toks šienavimas — jeigu iš 
anksto esi jų “sąraše”. Tau čia 
ne vieta. Istorija parodys daug 
naujų puslapių, iš kurių bus ri
šami tomai to baisaus mūsų 
gyvenimo. Chaltūra, vagystės 
kyšininkavimas, protekcijos... 
Tai fundamentas ant kurių sto
vi proletariato Rūmai su kru
vina žvaigžde ant stogo. Pusė 
valstybės turto yra išvagiama 
visokiom formom, visais pavi
dalais. Kitaip dvėstum badu. 
Valstybė apvagia darbininkiją, 
o ši ją. Visur lopo, visur kiau
ra, visur byra.

Prašei per kitus, kad atsiųs
čiau savo darbų. Tas būtų la
bai malonu man, bet kaip per
siųsti? Tai tas pats klausimas, 
kaip pelėms varpelį katei užka
bini t. Reiks specialiai dailinin
kų komisijos ir dokumento, 
kad: “darbas neturi jokios me
ninės vertės”, tuomet toks gali 
praeiti. Meno dalykų negalima 
iš mūsų išvežti. įčia nesenai

sužinojau tokį fokusą: Angli
jos pasiuntinybė Maskvoje pir
ko iš rusų dailininko paveikslą. 
Rekošetas buvo toks: autorių 
išmetė iš dailininkų sąjungos. 
Tas lygu: pavalgei, paskutinį 
syk. čionykštėmis, broleli, ka
tegorijomis jei imtum galvoti — 
sprandą nusisuksi negu suvirš
kinsi

Guašas kaip ir kitokie mūsų 
d -ai — kokybė šuns verti. Jo- 
k j intensyvumo, pigmentai 
c Ipni, daug kas uždažyta anili- 
nu. Maskvoje ir čia tūzai turi ir 
užsienio “Lefranco” ir “Win
dsor — Newton” dažų, gi pa
smerktieji ne partiečiai paišo 
užspalvintu moliu, kitaip aš ir 
nevadinu.

Būdavo kadaise “Tif” plunk
snos — peiliukai linoleumui. 
Girdėjau nuo grafikų, tokių in
strumentų pas. mus su žvake 
nerasi. Tokius instrumentus 
jie patys gaminasi iš prieškari
nių lietsargių stipinų. Gero po- 
pierio taip pat neįmanoma gau
ti. Tik raudonai pateptieji — 
partiečiai gauna iš savo krau
tuvių. Piešti visą laiką trakto
rius, mitingus ir vėliavas, nene
ša širdis. Jei ką nors kitą lapai, 
atkreipi j save partijos akį: ne
keli socialistinių laimėjimų! 
Bėdai Ne menas svarbu, bet 
vadeivų liniją išlaikyti. Gyve
name tik vieną sykį ir nebetu

rim laisvės kūrybiškai pasP 
reikšti, kaip kūrėjai esame pa
smerkti mirčiai. Tokia jau ma
no laimė. Dėkingas likimui, 
kad dar spėjau pamatyti jau- * c 
nystėje kitur. Jūs laisvėje žen- 1 
giate pirmyn su gyvenimu, mes . \ f 
einame atgal. Tame mirties
košmare jokios pažangos, nei 
žingsnio į šalį, nes būsi apšauk
tas liaudies priešu. Tavo pažan
gesnius smegenis išplaus fizi
niais ir dvasiniais tortiurais.
Mes dvasiniai esame įnirę, tik 
dar kūniškai ginamės nuo bado.

Parašiau tau, mielas, gan iš
siblaškęs ir gal ne tai ką norė
jau iš pačios gelmės. Toji gel
mė padengta stora baimės plu
ta: ar šis laiškas pateks į tavo 
ar kilų rankas. Gal tai pirmas 
ir paskutinis laiškas atviro žo
džio prieš mano mirtį. Esu vi
sai pasenęs. Mano dienos sus- « 
kaitytos. Lengviau bus užmerk
ti akis, žinant, kad šie žodžiai 
tave pasiekė. Pranešk per ma
no uošvę. Būk sveikas ir lai
mingas. Kad dar pasimatytum.
Tavo...

Buvo laiku pranešta, kad šia 
laiškas laimingai pasiekė adre
satą. Jis atliko prieš mirtį pa
skutinį mums patarnavimus 
per jį ir savo tautos šauksmą 
— laUvėe ir duonos — išgirdo
me.

/
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Apie turtingus 
ir beturčius

SOCIALINIS DRAUDIMAS "PASKIRUOSE EUROPOS KRAŠTUOSE. - DAR DAUG 
KUR MENKOS SENATVĖS PENSIJOS. - AUSTRIJA YRA VIENAS VARGINČIAU 
ŠIŲ EUROPOS KRAŠTŲ.. - MASKVOJE NEĮMANOMA ĮSIGYTI VAIKAMS BATU

KŲ.
RAŠO VYTAUTAS ALSEIKA , VOK IF TIJA

NEPRIKLAUSOMA

Ne visuose kraštuose 
klesti gerovė.Kai kuriuo
se kraštuose vyrauja pa
kilęs ūkis, kraštas turtė
ja, tačiau tai nereiškia, 
kad visi gyventojų sluoks
niai J au gali džiaugtis ge
rove,reikiamu materiali
nio gyvenimo pagerėjimu, 
įvairiais modernaus žmo
gaus patogumais. Vis dėl 
to, daugely Europos pra
moninių kraštų gyvenama 
geriau kaip seniau ir de
damos pastangos tą gyve
nimą gerinti. Žmonijos 
senas troškimas-nugalėti 
neturtą pastebimas ne tik 
Amerikoj e,bet ir europi
niuose kraštuose. Koks 
gyvenimas paskiruose 
Europos kontinento kraš
tuose,kuo gyventojai skun 
džiasi, kuo jie pertekę , 
pavaizduos' keli pavyz
džiai.
PRANCŪZIJA - VIENAS 
PAŽANGIAUSIŲ SOCIA
LINIO APRŪPINIMO

KRAŠTŲ
Nors prancūzų vyriau

sybė dažnai puolama, nes 
esąper mažai paremiami' 
socialiai neaprūpinti gy
ventojai,tačiau tikrumoje 
Prancūzijoje stebime vie 
ną pažangiausių Vakaruo 
se socialinio apdraudimo 
sistemų. Krašte privalo
mai turi apsidrausti visi 
tarnautojai bei darbinin
kai-toji sistema liečia ir 
draudimą ligoj, ir šeimos 
bei vaikų paramą, ir se
natvės draudimą. Netru

kus numatoma privalomai 
apdrausti ir laisvųjų pro- 
f esi jų asmenis .Gaunantie 
ji senatvės pensiją,nuo 
1966 m.spalio m. kas me
tai gauna pensija 2, 000 
naujųj ų f rankų dydžio.To
kias pensijas gauna apie 
2 mib senųjų gyventojų. 
Pensijas gauna visi pran
cūzai per 65 m. amž. , ne
paisant, ar jie turi kokį 
nors turtą.Be to, Prancū
zijoje yra paprotys, kad 
vieniši seneliai papras
tai įsikuria pas savo anū
kus ar vaikus,net ir to
kiais atvejais,kai šie gy
vena itin susispaudę. Tad 
aprūpinimu senatvėj pran 
cūzai negalėtų nusiskųsti. 
JEI ANGLIJOJE NETAU- 
PYSI, SENATVĖ NEBUS 
LENGVA,...

Anglijoje nuo 1946 m. 
veikia valstybinė sociali
nio draudimo sistema. 
Tačiau, jei palyginti su 
kitais kraštais, pvz. su 
Vak. Vokietija, pensijos 
nėra didelės ir jų vos pa
kanka stumti gyvenimą. 
Tenka savo metu taupyti 
ar kuriuo nors kitu būdu 
didinti pajamas(pvz. nau
dotis įmonės draudimais) 
-jei ne, tai nevedęs pen
sininkas turės tenkintis 
maždaug 11 dol. savaitine 
pensija... Jei pensininkas 
bus vedęs, jis galės tikė
tis apie 16 dol. per savai
tę. Anglijoje nedideli ir 
bedarbiams mokami pini
gai,todėl netenka stebėtis, 

kad britų saloje bedar
bystės būklės labiau bijo
masi negu Vak. Vokietijoj. 
Bedarbių mokėjimai te
pareiti nuo praėj. metų 
spalio m., tačiau jie tik 
50% aukštesni už buvu
sius.

Italijoje pokario metais 
socialinio aprūpinimo sri 
tyje padaryta didelė pa
žanga. Krašto šiaurėje 
skurdas jau retesnis reiš 
kinys, tačiau jau kitoks 
vaizdas pietuose, ypač 
ūkio darbininkų tarpe. Jei 
kitur Italijoj praėj. me
tais uždarbiai kiek pakilo, 
tai Italijos pietuose gy
ventojų pajamos dar ma
žos.Iš šešių milijonų pen
sininkų bent pusė (iki 65 
m.amžiaus) turi tenkintis 
25 dol.per mėn.ar 30 dol. 
(per 65 m.amž.). Šių die
nų Italijoje gyvena apie 8 
mil. žmonių, kurie neturi 
egzistencijai būtino pra
gyvenimo.
AUSTRIJOJE PER DI - 
DELIS SKIRTUMAS 
TARP TURTINGŲJŲ IR 
VARGŠŲ

Nors Austrija gali pa
sigirti ūkine pažanga,ta
čiau "vargšų kraštų" sta
tistikoje Austrija yra at
sidūrusi ketvirtoje vieto
je po Italijos, Portugali
jos ir Graikijos. Krašte 
būdingas ryškus skirtu
mas tarp turtingųjų ir 
vargšų gyventojų, juo la
biau, kad Austrijoje be
veik visiškai nėra vidu-

LIETUVA

tlnlo, kiek pakilusio luo
mo. Beveik kas šeštai 
austras yra pensininkai 
ir jų didžioji dalis per 
mėnesį gauna vos apie 32 
dol., nors per pastarąjį 
penkmetį pensijų dydi! 
buvo padvigubintas. Dar 
daug vargo kalnuoto!! 
srityse, kur gyvena gau
sios šeimos ir tegali nau
dotis mažais žemės skly
pais .Ypatingai sunkia pa
dėtimi nusiskundžia jau
nieji austrų akademikal- 
jie kiek galėdami emi
gruoja į užsienį. Austrija 
atsilikusi ir kitais atžvil
giais įaustrai blogiau ap
sirengę už kaimynus (rū
bai trečdaliu brangesni 
kaip Vak. Vokietijoje), 
sostinėje Vienoje 70% vi
sų butų teturi vieną kam
barį su virtuve, jiems 
trūksta atskiro vandens 
ir sanitarinių įrengimų.

Jau visai kitoks vaizdas 
Švedijoje, Danijoje, Bel
gijoje, Olandijoje. Dauge
lyje tų kraštų socialinis 
draudimas-aukšto lygio. 
Tačiaupvz.Balgijoj šim
tai tūkstančių senų pilie
čių tegauna mėnesines 
pensijas tarp 50 ir 100 
dol. ,o tai reiškia,kad ne
betoli ir vargo ribos. Dar 
kituose kraštuos e, pvz. Is
panijoj e, vaizdas slegian
tis - pač khlnų srityse - 
aiškus skurdas, žmonės 
keliasi į didmiesčius,į 3 
mil. sostinę Madridą ir 
dažnai apsiviliaSostinėje 
geriausia uždirba tarnai
tės ir valytojos.
SOVIETUOS GYVENTO
JAI NEPRIPRATĘ PRIE

GEROVĖS
Sovietų krašte gyvento

jai jaučiasi "turtingiau", 
kaip prieš 10, 20 ar 30 
metų. Kraštas nukentėjo 
nuo karo ir, žinoma, 235 
mll.gyventojų nėra palie
tęs joks liuksusas ar ge

rovė .Iš kitos pusės, rusai
įpratę daug ko atsižadėti, Malonūs Nepriklausomos Lietuvos skaitytojai iš Vor- 
jlems nesvetimos ir au- 
kos.Taip,Stalino laikme
čiu buvo ir bado reiškinių, pirmiausia apsilankė N.L-vos redakcijoje ir čia sut- 
pastaruoju metu padėtis 
palyginamai pagerėjusi - 
pranešimais iš Maskvos , 

. net ir kolchozininkai da
bar geriau aprūpinami 
kaip prieš trejus metus. 
Tačiau kas ypač ryšku- 
vis jaučiami trūkumai 
gyventojų aprūpinimo sri 
tyje. Kad ir šią žiemą- 
Maskvos moterys dejavo, 
kad sostinėje neįmanoma 
net įsigyti vaikiškų bate
lių ar moteriškų batų,tin
kamų lietingom, šlapiom 
dienoms.

Pasaulis ir pati Ame
rika nustebo,kai buvo iš
aiškinta, jog JA V-se, tur- 
tingiausiame pasaulio 
krašte,gyvena 34 milijo
nai vargšų, neturtingųjų. 
Laikoma,kad kas penktas 
amerikietis,uždirbąs va
landai mažiau kaip 2 dol. , 
...esąs...vargšas. 30% 
visų vargšų-negrai. Jau 
žinoma, kad JAV vyriau
sybė nusistačiusi griež
tai kovoti prieš tuos ame
rikinius "skurdo" reiški
nius ir toji kova vedama 
keliais frontais. Kas eu
ropiečius labiausia ste
bina,tai vis dar nepakan
kamas socialinis draudi
mas JAV-se.

cesterio, Mass, /iš kairės/:Julius Svikla, Jonas Ž it i 
, nevičius ir Kleofas Zurlys, atvykę į Pasaulinę parodą,

varkė prenumeratų reikalus ir dar paliko aukų laikr
aščiui paremti. Išsikalbėta apie Vusterio lietuvių kl 
ubą, kurio santvarka galėtų būti pritaikyta ir Montre- 
alio lietuvių Vytauto klubui: Klubui gali priklausyti vi 
si lietuviai,kas tiktai nori. Klube narystė-12 dolerių 
metams, drauge su pašalpine. Vusteriečiai prieš po
rą metų pasistatė naują klubą už 350,000 dol. ir jau 
baigė išmokėti paskolas. Dešinėje viršuje Juliaus 
Sviklo sūnus karys, kuris Vietname kovoja jau 8 mė
nesį, t. y. Algis Sviklas.

Kairėje matome Lenkijos Liaudininkų vadą Stanislovą Mikolaiczyką ir apatiniame atvaizde 
minias žmonių, kurios jį sutiko, jam sugrįžus į Lenkiją ministerio pirmininko pareigoms. 
Šis didelių minių žmonių jo sutikimas rodo, kokį didelį pasitikėjimą jis turįjo Lenkijos tau 
toje. Mikolaiczyk'as, būdamas Lenkijos minsiteriu pirmininku, pasirašė sutartį, kuria 
Lenkija atsisakė pretenzijų į imperialistinės Lenkijos buvusias užgrobtas sritis, šiųjų tar 
pe ir į Vilniaus sritį. St. Mikolaiczyk, pabėgęs nuo maskvinių komunistų persekiojimų, 
būdamas Amerikoje, ilgus metus buvo Tarptautinės valstiečių organizacijos pirmininku ir 
laikėsi sugyvenimo bei demokratinių principų, laikydamasis tradicinės Lenkijos liaudininkt 
politikos. Mikolaicyk"as mums, lietuviams, svarbu žinoti, kaip ir jo pasirašyta sutartis. I

Kosta-Rikos misijos prie Jungtinių.Tautų patarėja
EMILIJA BARISH

Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas 
parašė padėkos laišką p. 
Emilijai Barish, Costa 
Ricos misijos prie Jung
tinių Tautų patarėjai, už 
jos pasisakymą apie So
vietų agresiją prieš Lie
tuvą ir Sovietų neokolo- 
nialistinę politiką Lietu
voj.

Balandžio 5 d. Costa Ri
cos delegatė, kalbėdama 
Jungtinių T autų Komitete 
Agresoriaus sąvokai nu
statyti,nurodė, kad Sovie
tų Sąjunga, nepaisydama 
nei tarptautinių, nei su 

Baltijos valstybėmis su
darytų nepuolimo sutar
čių, susitarė su Hitleriu 
ir okupavo Baltijos vals
tybes 1940 metais. Po to 
ji ta patį pakartojo 1944 
metais. Tai buvo agresi
jos aktai, juo labiau, kad 
Sovietų Sąjunga inkorpo
ravo tas valstybes į savo 
valstybės rėmus.

Sovietų Sąjungos dele
gatas Eugenijus N. Nari- 
movski atsiliepė kitą die
ną sakydamas, kad p. Ba
rish esanti perjauna.kad 
galėtų apie tuos įvykius 
ką žinoti...

Balandžio 19 d. Costa
Ricos delegatė kalbėjo

d.. JONAS 
AVYŽIUS ROMANAS

75 atkarpa.

VIII

PENKTA DALIS
GYVENIMAS IS NAUJO

/ Sekančiame Nepriklausomos Lietuvos 
numeryje bus šio romano pabaiga /

Arvydas atsisėdo ant akmens. Greta buvo 
kitas, toks pat plokščias ir patogus sėdėti akmuo. Arvydas 
parodė j j Martynui, tasai linktelėjo ir taip pat atsisėdo. Ak
menys buvo apsamanoję ir šilti. Kaip du jaukūs prieš saulę 
užsnūdę gyvuliai. Už pečių alksnių krūmas vikšrų apgrauž
tais lapais. Priešais balų žolė, apsiblaususios duburių akys 
ir akmenys, akmenys, akmenys. Ir visur, kiek žvilgsnis ap
rėpia, krūmokšnių puokštės. O toliau horizonte, iškopęs iš 
daubos ir tartum pasist’ebęs ant nematomų pirštų galų — 
kaimas.

— Tu norėjai kažką svarbaus pasakyti, Martynai.
— Man reikia išvažiuoti iš Liepgirių, Arvydai.
Arvydas ūmai pasisuko į Martyną. Tasai sėdėjo nusi

gręžęs.

— Nesvarbu.
„Nereikėjo klausti — juk aišku. .
— Tegu būna nesvarbu. O kur susiruošei?
— Ir tai nesvarbu.
— Palikim tokias kalbas vaikams, Martynai.— Arvydas 

atsistojo, sugriebė Martyną už pečių ir atsuko veidu j sa
ve.— Sakysim, aš žinau, kas atsitiko. Bet kam šitokia panika?

Martynas piktai nubloškė j šalį Arvydo rankas.
— Nieko nežinai ir negali žinoti, nes nieko tokio neat

sitiko. Dar neatsitiko. . .
Arvydas susmuko ant akmens: netikėtai prasiveržęs 

džiaugsmas atėmė kojas ir rankas. Tačiau tai tęsėsi kelias 
akimirkas.

— Esi vaikėzas, Martynai,— pratarė susitvardęs.— Ne 
tu jausmus, o tave jausmai valdo.

— Kitaip negali būti. Juk aš — Martynas, kaip kar
tą pasakė Goda. Tai ko norėti iš Martyno? — Jis panie
kinamai nusijuokė iš savęs.

— Martynas.. . Žinoma, ne Jonas ar Sabastijonas, bet 
labai klysti, jei manai, kad tebesi tas pats Martynas, kurį 
radau, atsikraustęs į Liepgirius.— Arvydas numušė sprigtu 
vikšrą, užkritusį Martynui ant peties. Neapykanta, beprade
danti užnuodyti širdį, tirpo kaip rytmečio rūkas.— Anas 
Martynas nebūtų išdrįsęs ateiti šiandien ir pasakyti: „Mums 
reikia pasikalbėti, Arvydai..

Martynas palingavo galva.
— Viskas prasidėjo kažkaip savaime. Mudu to nenorėjo- 

i ie. Aš nekaltas. Nei ji. Nei tu, nei Goda. Arba visi drauge 
kalti. Turi nuostabią žmoną, Arvydai.

— Taip, ji gera moteris.— Jis norėjo pridurti: aš ją 
myliu, bet kažkodėl susilaikė. Tur būt, pamanė, kad tai bus 
pernelyg intymu, o gal išsigando sentimentalumo, kurį laikė 
gėdinga subrendusio vyro silpnybe. Patylėjęs pridūrė: — 

Prisimeni vieną mudviejų pasikalbėjimą? Tada aš lengvabū
diškai atsiliepiau apie meilę. Ne, meilės negalima nustumti 
į antrą eilę, ji turi eiti kartu su viskuo, kas svarbiausia žmo
gaus gyvenime. Tu tada buvai teisus, Martynai.

— Nors kartą savo kvailame gyvenime. . . — Martynas 
nusijuokė. Su kažkokia nedrąsia nuostaba.

— Taip, tu buvai teisus,— pakartojo Arvydas, tartum 
norėdamas atkakliai įsikalti šią tiesą.

— Gal būt. Bet kas iš to, jei ji man neteisi?
— Kas?

— Meilė. Aš ją ant rankų nešioju, o ji mane purvinomis 
kojomis apspardo arba. . . nespardomas turiu bėgti nuo jos, 
kaip skalikais užsiundytas žvėris. Man tikrai geriau išvažiuo
ti iš čia, Arvydai. Gyvenimas ir taip sudėtingas, kam jį dar 
labiau komplikuoti? Išdumsiu kur nors į plėšinius, greičiau 
viskas užsimirš. Juk ir vaismedis, persodinamas po kelis 
kartus į kitą vietą, įgauna naujų ypatybių.— Martynas už
dėjo delną Arvydui ant kelio ir pirmą sykį per visą pasikal
bėjimą atvirai pažvelgė jam į akis. Jo veide buvo nuoširdus 
prašymas, beveik maldavimas.

„Gyvenimas ir taip sudėtingas. . .” Šventa tiesa. Arvydo 
vaizduotėje šmėstelėjo scena prie aptvaro. „Važiuoki — no 
rėjo sušukti.— Keliauk, kur patinka. Tai pati protingiausia 
išeitis visiems trims. . Protingiausia? Tikrai? O kodėl ne 
pati lengviausia, pati paprasčiausia ir kartu pati neteisin
giausia išeitis? Silpnų žmogelių išradimas, siekiant išspręsti 
amžino meilės trikampio teoremą. Du mylime vieną. Antrasis 
pasitraukia, ir apvali porelė be kliūčių stato sau laimingą 
gyvenimą ant pasiaukojėlio laimės griuvėsių. „Ką aš žinau, 
gal ji su Martynu būtų daug laimingesnė, negu su manimi? 
O Martynas. .. Ne, viskas tik pradžia, mes dar nieko tikro 
nežinome..

Daugiau bus.

apie Sovietų Sąjungos ne- 
okolonializmą, pašiepda
ma rusą,kad istoriją ma
tuoja žmogaus amžiumi. 
Ji plačiai išdėstė, ką Sta
linas su Hitleriu susitarė 
1939 metais, kaip sudarė 
sąlygas Hitleriui pradėti 
karą, ka’’> paskui didelė
mis kai . • įmenės jėgo
mis okupav: T ietuvą,Lat- 
viją ir Estiją.

Pareikšdamas padėką, 
Vilko pirmininkas gegu
žės 16 d. laiške p. E. Ba
rish rašė:

Jūsų nedviprasmiškai 
teisingas Sovietų Sąjun
gos eksploatacijos Lietu
voje supratimas sukėlė 
Lietuvos egzilų ir paverg 
tos tautos atstovų pasige
rėjimą. Costa Ricos už
imta pozicija yra mora
linis padrąsinimas vi
siems lietuviams, išpa
žįstantiems apsisprendi
mo ir asmens laisvės 
principus". (Elta)
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KULTŪRTVEjfeOAZIKA
A. TAMOŠAITIENĖS 
TAPYBOS DARBAS 
atrinktas į Toronto miesto 
Rotušėje vykstančią pa
rodą, o po to jis bus Ka
nados kilnojamoje paro
doje. Kanadiečių moterų 
taryba, šimtmetiniais me
tais, surengė,dailės pa
rodą, kurioje galėjo daly
vauti tik žinomos ir tik 
kviestos menininkės,kiek 
viena tiktai su vienu savo 
darbu.

Qitario dailės Instituto 
direktorius Mr .Paul Ben
nett su dviem kitom dai
lininkėm nusprendė ką 
priimti parodon, o ką at
mesti.

Paroda susideda iš 
dviejų dalių-Toronte vyks 
tančioje parodoje daly
vauja 273 menininkės, iš 
šių darbų atrinkta tik vie
nas šimtas kilno jamon 
parodon, kol pasibaigs 
šimtmetiniai metai ir tik 
tiems kūriniams paruoš
tas katalogas. A. Tamo
šaitienė tik viena iš lie
tuvių dalyvauja šioje pa
rodo j e, o taip pat jos dar
bas atrinktas ir bus ro
domas ir kituose mies-
tuose.

neturint nei ūkinio, nei 
valstybinio savarankiš
kumo, ir sąlygose,kuriose 
tokia tema iš viso tėra 
įmanoma kalbėti tik "ei
nant vienos krypties gat
ve", tai yra, įrodinėjant 
tik nesavarankiškumo,tik 
priklausomybės nuo Mas- 
kvos palaimingumą Lie
tuvai. (Elta)

už besąliginį paklusnumą at-* Žalakevičius rodė Pa- 
simokėjo paskyrimu Sov. ryžiuje, dabar yra rodoma 
S-oros tautvbiu pirmininku. Pasaulinėje parodoje.

Gegužės 15 d. buvo iš
kilmingas atidarymas ir 
dailininkių pristatymas. 
Parodą atidarė Valstybės 
sekretorė Judy LaMarsh.

Paroda vyksta City Hali 
Public Library, Nathan 
Phillips Spuare-Toronto.

"Neue Ztiricher Zeitung" ra 
šo, kad sovietai Paleckiui

Lituanistikos Instituto suvažiavimas philadepphijoje gegužės 6-7 dienomis. Prie 
prezidiumo stalo /iš dešinės/: paskaitihinkai kun.dr.V.Gidžiūnas ir dr.A.Salys, 
pirmininkauja dr.K. Avižonis, toliau Instituto Prezidiumas; dr. J. Balys-preziden 
tas, dr. A. Plateris-viseprezidentas ir B.Saldukienė-sekretorė. Per dvi dienas 
buvo išklausytos ir išdiskutuotos penkios paskaitos, buvo žodžio vakaras su lite 
ratūrine ir menine programa. Suvažiavime dalyvavo 26 nariai ir apie tiek pat 
svečių. Suvažiavimas vyko "The Warwick" viešbutyje.

DISERTACIJOS 
LIETUVOJE

Gegužės 23,25 ir bir
želio 6,13 d. Vilniaus uni
versitete numatyti tryli
kos disertacijų gynimai. 
Dvi disertacijos bus dak
taro laipsniui gauti, vie- 
nuolika-mokslų kandida- 
to.Mokslų kandidato laips 
nis maždaug atitinka ma- 
gistro-masterio laipsnį.

Vieno iš busimųjų dak
tarų, Broniaus Dundulio, 
Jono s., disertacijos te
ma - "Lietuvos kova dėl 
valstybinio savarankiš
kumo 15-me amžiuje".

Kita "karšta" tema- 
"Tarybų Lietuvos ekono
mika TSRS liaudies ūkio 
sistemoje'.' Tai Algiman
to Jablonskio, Domo s. , 
disertacija ekonomikos 
mokslo kandidato laips
niui. Laisvose mokslinio 
tyrinėjimo sąlygose to
kioje disertacijoje galėtų 
ir turėtų būti nagrinėja
ma Lietuvos kova dėl ūki
nio savarankiškumo 20- 
me amžiuje... Bet diser
tacija rengta ir ginama 
Lietuvos ūkiui esant į jung 
tam į Rusijos imperijos
ūkinę sistemą, Lietuvai Dailininkės Anastazijos Tamošaitienės kūrybos paveikslas "Saulė lydžio atš

vaistes", kuris keliaus per visą Karfhdą, dabar išstatytas Toronto rotušėje.

NAUJI LIETUVIŠKIEJI 
LEIDINIAI

Pranys Alšėnas.MARTY 
NAS JANKUS, Mažosios 
Lietuvos Patriarchas, gy
venimas, darbai ir likimo 
lemties vingiai. Leidėjas 
Juozas J.Bachunas, Tabor 
Farm, Sodus, Michigan,U. 
S.A. 394 puslapiai,kaina 
3 doleriai. Gražiai išleis
ta knygajlabai gausiai iliu

stpuota vaizdais* iš M. Jan
kaus gyvenimo ir veiklos.

NAUJA SĖJA
Po metų pertraukos pa

sirodė, redakcinės kole
gijos Vyt. Bildušo, E. Be- 
reišos ir G. J. Lazausko 
suredaguotas Sėjos 1(97) 
nr.

Turiny J.Toliušio"Min- 
tys Jaunimo Metus Paly
dėjus "Juozo Šalnos "Lais 
vės Lietuvių Tautai'j Lie
tuvos atstovo Kajecko žo
dis, tartas Wašingtone, 
minint Dr.K.Griniaus 100 
metų gimimo sukaktį ;An- 
tano Navickio apie prieš 
porą meti] mirusį arch. 
Vladą Švilpą: A. Rago 
"Gruodžio 17-toji'}pora iš 
traukų iš Antano Rūko 
"Mano Tautos Istorija"; 
Vytauto Bildušo "Apie 
"izmus',' utėlėtas barzdas 
ir dar kai ką;Povilo Dir- 
kio "Dr. Kazys Grinius - 
Lietuvos Prezidentas"; 
Mečio Mackevičiaus kal
ba atsisveikinant su Jonu 
Bildušu;Pr Būdvyčio-Svy 
runėlio eilėraštis "Rimai 
Jūrai'JS. Paulausko "Mū
sų Susivienijimai Reika- 

LIETUVIU INFORMA - 
CIJOS CENTRAS 
gavo gražius Informaci
jos Seminaro įvertinimo 
laiškusis William R. Ca
hill, Public Communica
tions firmos, Glenn W . 
Heywoodjllinois Bell Te
lephone kompanijos, Stan
ley Balzekas.Jr., Seselės 
Salesijos ir Algicr Regio. 
Informacijos Seminarą 
organizavo Danguolė 
BartkuvienėRūta Domar
kaitė .Aldona Indreikaitė , 
Laima Nainytė, Vitalija 
RuibytėLaima Underytė, 
Augustinas Idzelis,Rimas 
Pauliukonis,Romas Saka- 
doiskis irMartin Santos- 
ki.

llngi reformų"; Liudo 
Šmulkščio "Rapolui Ski
pičiui 80Metų'JJono Kau
no "Demokratijos Rite- 
ris'Japžvalga ’.Vladimiro
vas "ar U Thant? Metafi
zinė Sovietų ūkio p olitika,- 
Apie grafomaniškas re
cenzijas ir Didysis lietu
vių kalbos žodynas ;pabar- 
goje dvylikos puslapių 
Aleksandro Pakailišklo

^Trejos
VEDA D R. GUMBAS

NESĖKMINGA PRIEMONĖ
Mėgstantį išsigerti vyrą, 

žmona nusivedė pažiūrėti 
priešalkoholinio filmo,Vy
ras, išėjęs iš kino teatro 
po filmo, žmonai sako:
- Su šituo vieną kartą rei
kta baigti visiems laikam'. 
-,Labai džiaugiuosi, jeigu 
su gėrimu...
- Ne. Su vaikščiojimu į ki
no teatrą tokių filmų žiūr
ėti. ..

SKOČMENO LOGIKA
Gal tai ir netiesa, bet pla
čiai paplitusi, kad škotai 
esą labai šykštūs.

Vienas Skotas, arbatinė
je išgėręs arbatos, išėjo 
už ją nesumokėjęs. Šelmi- v
nlnkas )Į pasivijo Ir sako: STATISTIKŲ APSKAtfitAVL
- Pone, tamsta gi nesumo-
kėjai už arbatą. moteris per minutę pasako
- O tu pats už ją mokėjai? 107 žodžius, o vyras tiktai
- 7 ioma. Kas gi ką dovan- 7fi’

.M ■■ ■ m ■— A s-* * r* rr\ t T -•* -r

ai duoda?
- Tai kodėl tu iš manęs re
ikalauji mokesčio? Kokioj 
gi šalį už tą pačią prekę 
du kartus moka?

prisiminimų "Kaimietis 
mūsų didmiestyje". Viso 
60 puslapių ir viršeliai. 
Viršelio 1 p. Ramoj aus - 
Mozoliausko skulptūra 
"Dr .Kazys Grinius". Me
tinė prenumerata $5. Ad
resas :1649 N. Broadway, 
Melrose Park, Ill. S-P.

ŽMONĖS
« Buvęs torontletis ir čia 
universitetą baigęs che
mijos inžinierius Kostas 
Astravas dabar gyvena 
Kalifornijoje ir yra yie- 
nos firmos vyresnis in
žinierius. Kaip praneša 
Toronto Varsity News , 
šiuo metu jis yra koman- 
diruotasį Korėją, kur il
gesnį laiką dirbsiąs.
• Med. dr. Aleksandras 
Spūdas su žmona išvyko 
atostogų į Europą.

• Filmavimo mėgėjai Vy
tautas Petrulis ir Romas 
Vaštokas baigia ruošti 
filmą apie archeloginius 
kasinėjimus, kuriuos šią 
vasarą Peterborough

: apylinkėse darė Trent 
universiteto profesorius 
R. Vaštokas. Šis filmas 
bus naudojamas kaipo 
mokymo priemonė Trent 
ir, tikimasi, kituose uni
versitetuose.

AUSTRALIŠKAS ŽIOGAS 
Vienas turistas, kurį aus
tralas vedžiojo ir dodė ;- 
domybes. Netikėtai prašo
kavo kengūra. Turistas nu
stebo ir klausia:
- O kas gi čia per sutvėri
mas ?
- Argi pas jus žiogų nėra, 
kad nepažįsti?- atsakėau- 
stralietis.

MĮSLĖS
Dešimt vyrų talalokų
Traukia tinklą ant dvejokų 

/Kelnes mauna/
Trinugaris žirgas, 
Dvinugaris raitelis, 
Balto vario kamanos

/Mintuvai/

STORUMAS NUOSTUOLIN- 
GAS

Statistika rodo, kad Ameri
kos storuliai 1964 metais 
išleido IO mtliardų dolerių 
besigydydami nuo storumo.

CHICAGO
PASTATYTAS DR.
GRINIUI PAMINKLAS

Čikagos lietuvių tauti
nėse kapinėse, Willow 
Springs, III. baigtas pa
minklas buvusiam Lietu
vos Respublikos Prezi
dentui Dr.Kaziui Griniui. 
Dešinėje paminklo pusė
je marmure Vytis, Gedi
mino stulpai ir žemiau 
įrašas "Laisvės Lietuvių 
Tautai'l Kairėje "Dr. Ka
zys Grinius 1866. XII. 17- 
1950.VI. 4. Lietuvos Res
publikos Prezidentas , 
Tautos Žadintojas, Var
pininkas". Viduryje ant 
marmurinio stovo, bron
zinis Dr.Griniaus biustas. 
Aplink paminkląapsodin- 
tos eglaitės. Užpakalyje 
įrašas"Paminklas pasta
tytas lietuvių visuomenės 
1966 m."

Iškilmingas paminklo 
atidarymas Kapų puoši
mo dienoje-gegužės 30.

S. P.
DIDI ŠVENTĖ ČIKAGOJE

Gegužės mėn. 20 ir 21 
d.d.Čikagos lietuviai gė
rėjosi pirma lietuvių tau
tine ppera"Gražina. Liu
taurą dainavo Stasys Ba
ras.Gražina-Lilija Šuky-

VALEHIJ TARSIS ROMANAS

[ trysdešimtas!s tęsinys j 

BĖGIMAS Į NIEKUR

Tada a.š nežinojau,kad 
didžiulės žmonių masės 
gali būti apnuodytos ir 
sunaikintos vieno vieni 
ntelio žmogaus ir savo 
ruožtu nuodyti ir na ik i h 
t i dorus žmones, - kas 
gali būti dažnai masės, 
kartą apgautos, toliau 
stingsta melagystėje, no 
r i būti vėl apgaunamos, 
ir keldamos vis naujus 
apgavikus, laikosi taip, 
kaip laikytųsi nesąžini
ngas ir v is a i ,bl aivus 
piktadar is .

Gotfrid Keller.

Perskaičiusi šiuos žodžius genial
aus šveicariečio, Zoja Aleksejevna 
taip susijaudino, kad negalėjo išsė
dėti kėdėje ir pradėjo vaikščioti ten 
ir atgal per kambarį, ir mintys,kaip 
lava iš staigiai prasiveržusi© ugnik

alnio, užliejo jos smegenis ir širdį";,- 
Jai vis aiškiau rodėsi, kad šiais 

žodžiais yra išreikštas visas jos gy
venimas ii- visa jos tėvynės istorija 
nuo revoliucijos laikų. Ji pradėjo sur 
prasti. Tartum miglų skraistė nusli 
nko nuo dangaus, saulė viską aplink 
apšvietė, ir buvo matomos žalios a- 
pylinkės ir žydrioji visatos bedugnė. 
Ir kaip visada esti pi ^skaidrėjimoml 
nutėmis, užplūdo atsiminimai apiepf 
adžią gyvenimo, po to prasidėjo ieš
kojimas tos kryžkelės, iš kurios ji 
pasuko į džungles neišbrendamas ir 
dabar ieškojo išeities ir išsigelbėji
mo. Ir pakartotinai ji skaitė Kellerio 
pasisakymus.

- Bet juk taip ir buvo, -kalbėji ji , 
nepastebėdama, kad ji galvoja gar
siai kalbėdama, - didžiulė mūsų žmo 
nių masė buvo apnuodyta vieno vieni 
ntelio žmogaus, - ir tas tęsėsi visą 
amžiaus ketvirtį. Ir nuodai tain gil
tai įsiskverbė, kad visi mes et ;me^ 

stingdomi šio baisaus melo, jaunfet 
patys norime būti apgaunami ir išk
eliame naujus apgavikus...

- Ką tu ten murmi? - pasigirdo su
trikęs,-tartum kas vaikščiotų sumuš 
tais stiklais, - balsas Christoforo Ak 
ramovičiaus.

- A r gi ?
- Užsimiršti pradėjai? Žiūrėk,kad 

pati nepatektum į Palatą Nr. 7- ši pa 
lata dabar visiems ant liežuvių.

-_Tave tas jaudina?
- žinoma. Ką pasakys žmonės?Vi

suomenė'. Aš- šeimos galva.
- Bet kokia mūsų šeima ?
- Tai ne kitų reikalas, Šeima - ir 

viskas. Sovietinė šeima turi nūtipa 
vyzdinga.

- Gal būt. Ji jau gali būti visiško 
šeimos suirimo pavyzdžiu.

- Tokie apibendrinimai sovietiniam 
gydytojui nedaro garbės. Tiktai pade 
di idėjiniams priešininkams. Ten pas 
jus sėdi Almazovas, - neseniai išė
jo jo knyga užsienyje, visi mūsų prl- 
šinonkai ją iškėlė. Jis taip pat,kaip 
ir tu, daro tokius apibendrinimus... 
Taip - tipas. Didžiuojuosi, kad pasb 
rašiau įsakymą jį uždaryti į bepročių 
ligoninę.
- Taip.,. reiškia, tai tu... O aš vi 

są laiką galvojau, koks niekšas pasi
ėmė savanoriškai budelio pareigas..,
- Kaip tu drįsti? - trenkė koja į gr

indis Babadžanas.
- Pasišalink, niekše’. Aš su tavimi 

dar atsiškaitysiu.
Babadžanas kažką sumurmėjo ir iš 

ėjo.
- o -

Sekančią dieną Zoja Aleksejevna bū 
dėjo. Diena pasitaikė sunki, su daugi- 
eliu rūpesčių... Buvo spalio galas, 
tas niūrus, nemalonus vėlyvojo rud
ens laikas, kada medžiai, netekę la
pijos, rodo savo pajuodus , nupliku
sius stiebus ir primena senas koket
es, kurios nusiėmuslos vakarinį tua
letą, veidrodyje mato raukšlėtą o- 
dą, Nukarusius odos gabalus, styra
nčių? šonkaulius, iškreiptus veidus, 
pablėsusias akis.

Šis laikas visada buvo ypač sunkus 
psichiatrinės ligoninės personalui. 
Pagal seniai jau išpraktlkuotą padėtį 
prieš spalio Šventes į psichiatrines 
ligonines pribūdavo tūkstančiai nau
jų pacientų. Tat buvo neramus, ne
patikimas elementas, - na, iš tų, ku
rie galėjo sugadinti Šventes, prasis
kverbę per manifestantų eiles sušuk
ti: "Šalin komunizmas'." Šiai pilieč
ių kategorijai priklausė alkoholikai, 
užkalbėtojai, gandų platintojai, kad 
greit pakils kainos, ir mėgėjai pap
lepėti, stovėdami eilėse gauti maka
ronų, riestainių, duonos - eilių, ku
rios daugėjo ir daugėjo.Daugiau bus.

tė pirmą dieną ir Danutė 
Stankaitytė antrą.Rimvy- 
dąAlgirdas Brazys,Kri
vį-donas Vaznelis,Kvies
lį-Arnoldas Vokietaitis , 
Ramunę-Daiva Mengir- 
daitė, Laimutę -Stefan Wi- 
cik ir kt. Dirigavo Alek
sandras Kučiūnas>režisa- 
vo Kazys Oželis.Grojo 70 
žmonių simfoninis orkes
tras. Čikagos operos rū
mai talpina 3500 žiūrovų 
ir pirmai dienai bilietai 
bematant buvo išpirkti, 
antrai dienai bilietų par
davimas ėjo kiek sunkiau. 
Šiuo pastatymu Čikagos 
lietuvių opera atšventė 10 
metų sukaktį ir išleido 
puošnų, didelio formato 
gausiai iliustruotą, 72 p. 
leidinį"Chicagos Lietuvių 
Opera". Po antrojo spek
taklio visi dalyviai ir gar
bės svečiai inž. A. Rudžio 
Ir ponios buvo g ražiai pa
vaišinti. Gražinos opera 
pareikalavo daug darbo ir 
IšlaidųKitur ji galėtų būti 
pakartotąjel kvietėjai pa
sirūpintų simfoniniu or
kestru, dekoracijomis ir 
kostiumais. S.Paulauskas.



Aldonos-Martjos Smtlgytės ir Jono-Valdtevučto Lukoševičiaus vestuvių vaizdai Toronte /iš kairės/: Tėvas E.Sroilgis veda dukrą prie altoriaus; dešiniau tėvai-Bronė ir Jonas Luko 
ševičiai ir E. ir B. Smilgiai, Klebonas kun. P. Ažubalis duoda šliūbą Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje; solistai -V. Verikaitis ir E.Kardelienė su vargonininku komp.St.Gailevičium; 
dešinėje jaunieji povestuvinės puotos metu piausto vestuvinį pyragą - didžiulį raguolį. Apatiniame atvaizde dalis povestuvinės puotos publikos Prince George viešbučio salėje.

Iš kairės: A.Masionis su ponia/vis-a-vis/, F.Smilčio pusbrolis p.Smilgis, E.Kardelienė, montrealiečių grupė-pp.Giriniai, Smilgevičtai, Šemogai, D. Jurkus; dešiniau grupė to- 
rontiečių-pp. Kuolai, dail.Dagys su žmona; dar dešiniau ponia Rinkūnienė ir kiti, kurių, deja, pavardės neprisimenamos.

Tėvo žodis tėvams
Kaip ir kiekvienais me

tais,taipir šiaiąMontre - 
alio lietuviškos šeštadie
ninės mokyklos pristato 
savo darbo vaisius-21 už
baigusį lietuviškąjį pra
džios mokslą.Kaip malo
nu pasveikinti jus,vaiku- 
čiailKokia didelė ir skir - 
tinga šioje parapijoj šven 
tė:matote 21 jaunuolį žen
giantį lietuviškuoju keliu , 
nes jie ir toliau eis į Aukš
tesniuosius lituanistinius 
kursus, jie giedos baž
nyčių choruose,šoks tau
tinius šokius ir dalyvaus 
jaunimo organizacijuose. 
O jūsų, mieli svečiai, su
kauptos mintys prie lie
tuvybės, parapijų, tautiš
kumo išlaikymą, o ant 
stalo, kuris dažnai lūžta 
nuo loterijai apkrautų fan
tų, šiandien sudėtos lie
tuviškos knygos...

Taip, kaip ir kiekvie
nais metais,šiemet išlei
džiame 21 baigusį,kai tuo 
tarpu praeitą rudenį įs
tojo tik 7, ir 11 nustojo 
lankyti. Taigi, paskuti-

paskutinius metus musų 
šeštadieninė mokykla 
kasmet mažėja po 15-20 
mokinių.Metais prieš, 95 
šeimos užregistravo sa
vo vaikučius; o paskuti - 
niems mokslo metams 
užregistravo tik 73 šei
mos ir iš 4 šeimų nusto
jo lankyti.

Taip,per paskutinius 3 
metus mūsų šešt. mokyk
la iš 165 mokinių dabar 
turi 108. Tai jeigu šia 
kryptimi eis ir toliau, ga
lime spręsti apie mūsų 
mokyklų ateitį.

Mieli tėveliai, labiau
siai mamytės 1 Jūs,čia su
sirinkusieji, tik pagarbos 
esate verti: mokytoj ai už 
kantrų darbą, vaikučiai už 
gerą mokimąsi ir visi už

vienokią ar kitokią para
mą šeštadieninei lietu
viškai mokyklai'. Bet aš 
turiu dar vieną prašymą: 
padėkite plėsti šešt. lie
tuvišką mokyklą, pasaky
dami, paprašydami tuos 
jūsų pažįstamus, kurių 
vaikučiai nelanko. Šešt. 
mokyklai nereikia pinigų, 
bet pirmoje vietoje jai 
reikia mokinių. Šiuo te
būna man leista kreiptis

SIUNTINIAI LIETUVON 
KAUFMAN’S WOOLLENSsTEXTILES

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

IŠ ČIA PASILSITE SIUNTINIUS SAVO GIMINĖMS PILNAI GARANTUOTOMIS

URMO KAINOMIS
30% 40 ŽEMIAU RINKOS KAINOS
• TURIMI GERIAUSIOS ANGLIŠKOS VILNONĖS MEDŽIAGOS VYRIŠKIEMS IR 

MOTERIŠKIEMS KOSTIUMAMS, P A L. T A M S , S U K N E L. Ė M S IR ŠILKINĖS- Brocade 
& Dainty MEDŽIAGOS.

• DIDŽIAUSI PASIRINKIMĄ KASMIRO .NAILONINIŲ IR ŠILKINIŲ) SKARELIU, 
S V E D E R I ę IR VISA KITA ŠEIMOS REIKALAMS.

• TAIP PAT PRIIMAME UŽSAKYMUS VYRIŠKIEMS K O ST I U M A M S - Made to measure 
- IŠ GERIAUSIĄ ANGLIŠKŲ) MEDŽIAGŲ. KAINA $50.- , extra kelnes $ 12.-

SAV ĮNINKĄS C II. K A U F M A N A S , buvęs audinių fabriko' L i te X' vedėjas Kaune. Laisvai kalba 
lietuviškai.

į parapijų klebonus, laik
raščių leidėjus, jaunimo 
organizacijų vadovus su 
prašymu dažniau primin 
ti jūsų galimybėse apie 
lietuvišką šeštadieninę 
mokyklą. Kas eis į mūsų 
bažnyčias, kas skaitys 
laikraščius, knygas, kas 
palaikys bendruomeninės 
institucijas, kur ir kam 
paliksime 3-jų emigraci
jų per 50 metų Montrealy 
už milijoną dolerių iš 
sunkaus darbo lietuvių 
pastatytas bažnyčias ir 
klubą? Šeštadieninė mo
kykla yra viskam pagrin
das!

Daug atsiranda priežas
čių, dėl kurių vaikučiai 
nelanko šešt. mokyklų. 
Vieni, neranda reikalo , 
kiti, kad vaikai nenori, o 
treti,kad mokslas yra ar

ba persunkus arba per 
lengvas.Dar kiti,kad mo
kestis atsirado ir kad mo
kytojas nepatiko,arba kad 
komitetas nemoka tvar
kytis.

Pasakykite savo prie- 
teliams, kad šiandien čia 
gražu.Pasakykite tiems , 
kurie jau neranda reikalo 
ir kuria kanadišką mitą 
apie neišsemiamas šio 
krašto galimybes .palygi
nus su Lietuva, kad prisi
mintų 1933 metus ir de
presiją ir ilgas eiles prie 
sriubos katilą Pasakykite 
tiems,kurie pinigą taupo , 
kad jie kitoj e formoje vis- 
tiek savo vaikams viską 
paliks. Pasakykite tiems , 
kurių vaikas nenori-ką jis 
daro su vaiku - kai jis 5 
kartus į dieną ko nors no
ri ar ko nors labai neno-

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

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

BOOKS--- LIVRES
SPAUSDINIAI

365 0770

niais metais mokykla su
mažėjo 25 mokiniais. Per

Johan Tiedman Reg’d
DIRBU VISŲ RŪŠIŲ BALDUS 

PAGAL UŽSAKYMUS

1092 Clark Street /prie Dorchester/, M o n t r e a I.P.Q.
TEL: 861- 3032, 
vakare - 254- 6898. /Kalbame lietuviškai■. 9____

Llnii/e'i^al Cleaners & 75ailoT3
• Valau ir taisau vyriškus ir moteriškus drabužius.
• Siuva naujus pagal užsakymus vyriškus paltus, 

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

(al Wellington St.) Tel. 769-2941

Baltica Investment Corp
Autorizuotas kapitalas $ 120.000

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

Už indėlius mokame 8% dividendo.

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

IR KITI ĮVAIRŪS MEDŽIO DIRBINIAI.

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

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

7581 CENTU ALE. coin - comer 2e AVENUE LASALLE

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

• I snuomuojama S A L F. didesniam ar mažesniam skaitliui 
asmenų: - vestuvėms, įvairiems paminėjimams, susirinki
mams bei kitokiems p arengimams.

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

personalu ir gėrimais. ,

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

ri.Paprašykite juos, paly
ginti mokslo sėkmę tų lie
tuvių, kurie lanko šešt. 
mokyklą su prancūzų ar 
anglų vaikais šio krašto 
mokyklose.

Motinos Dienos proga 
nuoširdus prašymas vi
soms mamytė ms:nuo jūsų 
sprendimo dažnai priklau- 
so:ar vaikai lanko mokyk
lą ar nelanko. Mūsų mo
kytojai yra apmokami 
šios provincijos mokyklų 
komisijos. Kokia lengva
tai Bet dažnai trūksta
miems mokiniams-gal tik-. 
3-jų skaičiui-jums kai-it 
nuoja į metus $270.00,nesu 
yra mokoma mokytojui už** 
20mokinių.Taiginegi pa
liksi 17 mokinių be moky- 
tojol Didelis nuoširdus 
ačiū visiems už ligšiolinę 
paramą taip pat ir toliau 
visus be išimties prašau į 
talką padedant išlaikyti 
mūsų šeštadieninę lietu
višką mokyklą.

P. Adomonis .
ĄŽUOLIUKŲ CHORAS

Vienos berniukų choro 
pavyzdžiu, jau kuris me-; 
tas yra ir Vilniuje ber-! 
niūkų choras Ąžuoliukas J 
Chore dainuoja 120 ber
niukų. Per septynetą metų 
choras yra pasirodęs ne 
tikbeveik visuose Lietu
vos miestuose,bet ir Ry
goj, T alline ir net Maskvoj 
Kovo gale choras išvyko 
koncertuoti į Kijevą. Pa
žymėtina, kad choras ką 
tik baigė rengti J.S. Bacho 
kantatąMagnificat(su ka
merini u filharmonijos or
kestru i r keturi ais solis- 
tais,kurių tarpe yra ir V. 
Adamkevičius). Vilniaus 
1 'ąžuoliukai' 'šią(r eli ginio 
turinio) kantatą Kijeve at
liks pirmą kartą. Soviet!- 
joj jos iš viso dar niekas 
nėra girdėjęs. Kantatą 
prirengė choro meno va
dovas H.Perelšteinas. E .

- Europos vyrų krepšinio 
pirmenybės įvyks Suomi
joj š. m. rugsėjo 25 ir 
spalio 8 d. d.

ME 7-6727
DE LUXE CLEANERS

Sav. P. RUTKAUSKAS

£ 4

expo67
117—6th Avenue, Lachine.

KLUBO SUKAKTIS
1907 - 2967

1867 U1967
CMAM-CONFUMRAnON

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

Taisau ir dažau lengvas masinas 
7717 GEORGE LASALLE, QUE.

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

namų 366-4203

BELLAZZI - LAMY1INC*
DO 6-6941 7682 Champlain Blvd. LaSalle
{vairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai, 
įnsuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popieris.

Telefonas 768-6679

WIN DSOR
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.

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 jbagal jas padarysime su
sitarimą, galimai patenkinant 
Jums jūsų pageidavimus.

Pr. Paukstaitis

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

I
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ŠEŠTADIENĮ, BIRŽELIO 1O DIENĄ 1967 METŲ NUO 6 VALANDOS PO PIETŲ

TRADICINIS
KARTŪNŲ BALIUS

TAUPYK IR SKOLINKIS
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAUSIAME QA □ Ą R* A

TORONTO LIETUVIU KREDITO KOOPERATYVE rjTljlflĮVIfl 

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

ui depositus Morgicius ii 6'/fL
5’/^, numatyta ui serus Asm. paskolos ii 7%

Asmenines paskolas duodame iki $5,000.- ir morgičius 
valdžios nustatytą normį, 66 % įkainuoto turto.
Visy narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nedau
giau $2,000.- Asmeninės paskolos, mirties atveju.apdraus 
tos iki $ 5,000.-
Paramos nariais gali būti kiekvienas lietuvis gyvenas 
Kanadoje. \
Kasos valandos: Kasdieną nuo 10 vai. iki 3 vai. p.p., 
išskyrus sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį vakarais nuo 
d vai.30 min. iki 8 vai.30 min. Šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vai 
p. p. (liepos ir rugpifieio men. šeštadieniais uždaryta ).

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

MINKŠTAIS IR KIETAIS GĖRIMAIS. 
ŠALTI UŽKANDŽIAI.

4.

SVEIKATOS KLINIKA-Health Clinic
Medicininis ir pooperacinis gydymas

Vienintelė valdžios registruota natūralaus gydymo lietuviška klinika, 
(vairūs spinduliai, elektriniai ir fiziniai rankų masažai, spindulinės ir 

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

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

5.
6.
7.
8.
9.

WELLAND, ONATRIO, KURIS ĮVYKS
THE UKRAINIAN CULTURAL CENTRE PUIKIOJE SALĖJE

SOUTHWORTH STREET ir MC CABE A VE. KAMPE.
1. GROSV. BABECKO ORKESTRAS IŠ HAMILTONO, ONTARIO.
2. TURTINGAS BARAS SU
3. VIRTUVĖJE ŠILTI IR

TURTINGA LOTERIJA: LAIMĖS STALIUKAI IR MODERNIŠKAS ŽUVAVI-
MO KOMPLEKTAS ARBA $ 75.00.
TRYS PREMIJOS UŽ GRAŽIAUSIAS KARTŪNO SUKNELES.
KARTŪNO BALIAUS GRAŽUOLĖS RINKIMAI.
VIENA PREMIJA UŽ GRAŽIAUSIĄ CENTENNIAL RŪBŲ EILUTĘ VYRAMS
VIENA PREMIJA UŽ GRAŽIAUSIĄ BARZDĄ.
VIENA PREMIJA UŽ CENTENNIAL SUKNIĄ MOTERIMS.

VISUS MALONIAI KVIEČIA ATSILANKYTI WELLANDO IR 
APYLINKĖS MEDŽIOTOJŲ IR MEŠKERIOTOJŲ KLUBAS 

"LITUANTCA "

Reportažas iš Toronto
PAŠNEKESYS METRO TRAUKINYJE

Jaunesnioji ponia sako, 
kad moterų suvažiavimas 
įnešė naujo susidomėjimo 
aspektą mūsų Torontu!. 
Spaudoj e pasirodę straips 
niai, laikraščių puslapiai 
išmarginti suvažiavimo 
dalyvių nuotraukom, pri
mygtinai kėlė šios vieto
vės vardą. Ji mano, kad 
mūsų miestas su pana
šaus veiksmingumo as
menim užima vieną iš žy
mesnių vietų šiame kraš
te.Tuo pačiu tas pabrėž
tinai įrodė, kad nežiūrint 
kitų, daug didesnių, gau
sius apgyventų centrų, 
mūsų organizuotos mote
rys sugeba išsiskirti sa
vo gyvybingumųnaujų su
manymų plotmėje. Ji sam 
protauja, kad turint tokių 
pasišventusių, tokių idė- 
jingų veikė jų,mes galime 
neabejotinai žvelgti į tau
tiškumo pagrindais kles
tinčią ateitį.

Vyresnioji ponia sutin
ka su savo bendrakeleivės 
išvedžiojimais Ji irgi pa
tenkinta pasiryžusiom, 
rankų nenuleidžiančiom 
veikėjom. Jai esą tik ne
malonu stebint kai ku
riuos,! kraštutinumus ve
dančius asmeniškumo po
žiūrius. Tokių tendencijų 
išvadoje esąs auginamas 
visuomenės nepasitikėji
mas ir pastebimas abe
jingumas skelbiamiems 
nava pavyzdžio vertiem^ 
siekiam.Konkrečiau kal
bant, ji turinti omenyje 
vieną iš veikliųjų,vieną iš 
pasišventusių darbininkių 
kuri buvo nuimta nuo at
sako mingo spaudos dar
bo,o katalikių moterų de
šimtmečio minėjime už 
jos triūsą nebuvo net pa- 
dėkota.Dabar tas esą ypač 
charakteringa,nes tai bu
vusi vienintelė ir pasku
tinė galimybė tai padary
ti jai dar gyvai esant.

Jaunesnioji ponia nu
stebusi klausiamai, atsi
grįžta į savo bendrake
leivę.Negi jos draugė kal
banti apie neseniai miru
sią Moters redaktorę Iza
belę? Vyresniajai keleivei 
tai patvirtinusįjaunoji pa
klausia, kaip ana galinti' 
taip kalbėti? Ji tikriausiai 
mačiusi pakartotinas pa
dėkas mūsų spaudoje.Da- 
bartinio suvažiavimo me
tu velionė buvusi pagerb
ta susikaupimo valandėle, 
o pirmininkė pasakė gra- 
čių žodžių apie mirusią 
velkėją.Savo kalboje pir-

NOTARAS
ANTANAS LI U D Žl U S.B.L. 
Bendradarbis V.S. Mastis,L.L.D.

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

TORONTO..
Margio vaistinės ll aukštas.
Tel: įstaigos LE7- 1708, 

Namų CR9- 6166.

mininkaujanti net pabrė
žusi, kad velionė jokiu bū
du nebuvusi pašalinta iš 
redaktorės vietos, kaip 
daugelis sako. Ji visą lai
ką priklausiusi redakci
niam kolektyvui ir gavusi 
net atlyginimą.

Vyresnė ponia nelaukia 
savo bendrakeleivės aiš
kinimo pabaigos. Ji įsi
terpia ir sako,kad jai irgi 
buvo keista išgirdus to
kius tvirtinimus Jei tą bū
tų sakiusi kuri eilinė drau 
gijos narė, jai būtų gali
ma atleisti. Bet jeigu taip 
kalbėjo pirmininkė ir ra
do reikalą iškelti, mato - 
mai ten nėra viskas, kaip 
turėtų būti. Jau vien tik 
paties reikalo palietimas 
jo aiškinimas įneša kai 
kurių abejonių. O moterų 
atstovės nepasirodymas 
buv. redaktorės laidotu
vėse tarp gražių atsisvei
kinimo kalbų, tarusių ben
druomenė s,Tautos Fondo, 
ateitininkų ir buv. moki
nių vardu verčia suabejo
ti katalikių gerais norais. 
Išklausius opaus reikalo 
apibūdinim ą, suvaži avi mo 
metu,matėsi ryškiųprie- 
šingybių.Vyresnioji ponia 
tą pabrėžianti, nes apie 
tai buvo išsikalbėjusi su 
Izabėlęjai dar gyvai esant. 
Pirmininkės paminėto at
lyginimo, kaipo tokio, ji 
neteko, kaip tik buvo at
statyta iš redaktorės pa
reigų. O atleista iš šeš
tadieninės mokyklos mo
komo personalo, ji buvo 
priversta imti pirmą pa
sitaikiusį darbą. Kokioje 
tad perspektyvoje iškyla 
suvažiavime svarstyti 
nuveikti darbai ir pasiekti 
organizaciniai laimėji
mai? Labai gražu rūpintis 
senaisiais žmonėmis,kil
nu šelpti neturtinguosius 
ir lankyti ligonius. Bet 
kaip suprasti pamirštą 
savą,nepasiturinčiąnarę ? 
Ne eilinių gabumų, aukšto 
mokslo moterį, kuri tiko 
bent kokiam moksliniam 
darbui,kuri pasirodė,kaip

"Geležinio Vilko" klubo premijų 
Balandžio 22 d.Sudbu-

rio lietuvių žvejų ir me- ' 
džiotojų klubas "Geleži
nis Vilkas" iš surengtos 
vakarienės turėjo pelno 
$16. 53.Vakarienėje daly
vavo veik visi, kurie turė
jo noro pasivaišinti mū- 
siena,stirniena ir žuvim . 
Mes,rengėjai,turime pa
dėkoti klubo nariams, ku
rie sumedžiojo ir davė 
produktus vakarienei :A . 
Juozapavičius,pp.Gabrė
nai, Kr i aujeli ai ir V. Bru- 
žas.Taippatdėkojamepp. 
Baltutienei ir Pranckū- 
nienei, kurios pagamino 
puikius kepsnius iš tos 
žvėrienos,paukštienos ir 
žuvies. Taip pat padėkos 
užsitarnavo p.Kručas,ku- 
ris vedė diskusijas ir p. 
Paulaitis viską užproto
kolavo. Iš praeitų metų 
nariai medžiotojai pasi
rodė K. Poderis, nušovęs 
didžiausį "musą"(briedį) 
ir B.Dūda.Iš praeitų me
tų laimingieji nariai žve
jai S. Krivickas gavo net 
dvi trofejas už didžiausį 
"maskį" ir už didžiausį 
"pikerį" o A.Pranckūnie- 
nė už didžiausią "lydeką". 
Trofėjas įteikė praeitų 
metų buvęs klubo pirm . 
A. Juozapavičius.

Iš mūsų pačių sureng-

rius, o jaunąją P. Gabrė
nas ir O. Stapšienė. Ves
tuvinės vaišės įvyko A.M. 
Pranskūnų namuose ir 
dalyvavo daug svečių, Jau
nuosius su duona ir drus
ka ir lietuviško krupniko 
-midaus taurele sutiko P. 
Gabrėnas, taip pat trum
pu žodžiu palinkėjo ves
tuvinės - šeimyninės lai
mės. Vestuvių laike baž
nyčioj ir per mišias var- 
goninkavo ir solo "Avė 
Maria" giedojo Danguolė 
Remeikytė.

Petrui ir Janinai Gurk
liams, kaip nuolatiniams 
" N L' 's kaityto j am s, linki - 
me geriausios gyvenimo 
sėkmės.

darbšti visuomenininke. 
Nežiūrint to ji buvo pri
versta dirbti mažai atly
ginamą, j ai netinkantį dar
bą. Kaip ji pati skundėsi 
ir ten ji buvo veikiama 
kažkokios paslaptingos 
rankos.Dėl to velionė ne
galėjusi ilgiau išsilaikyti 
vienoj darbovietėj. Kart
kartėmis ji turėjo ieškoti 
darbo kitur. Jai kaip se
nai pažįstamai, keista 
pranašyste skambėjęs 
velionės atviras prisipa
žinimas. Ji sakiusi, kad 
sužlugdę ją materialiai,- 
dabar nori palaužti jos 
moralę, kas priverstų ją 
greičiau pasitraukti iš 
gyvųjų tarpo.

S. Prane kūnas.

SUDBURY, ONT 
tos loterijos, laimė nusi
šypsojo A. Žukauskui ir P. 
Juteliui. Vakarienė vyko 
geroje narių nuotaikoj e • 
Pp. Juteliai pažadėjo 
mums savo "baravyką" 
Petrinių proga vasarinei 
iškylai. Klubo valdyba.

ĮSIGIJO NUOSAVYBES 
- Jonas, Irena Račinskai 
apartamentinius namus 
miesto centre, Justas,Bi
rutė Stankai mūrinius 
gražius namus Ramsey 
Lake ir Jonas .Marija Če- 
batoriai gražius mūrinius 
namus Little Britain 
miesto kvartaluose. 
"TUMO VAIŽGANTO" 
šeštadieninėje mokykloje 
mokslas baigtasJšleistu- 
vių proga LB valdyba pa
vaišino mokinius ir mo
kytojams įteikė po sim
bolinę dovanėlę. Praėju
sieji mokslo metai pasi
reiškė nuoširdžiu ir gra
žiu mokytojų bendradar
biavimu,mokinių prisiri
šimu ir pasitikėjimu mo
kytojais, o tėvų širdinga 
padėka ir pagarba moky
tojams. Mokytojavo:-ve
dėja Gertruda Lumbienė , Garden of Stars. Toliau 
mokytoj ai-Nijolė Paulai- 
tienė ir kun. Antanas Sa
bas.Tikėkime.kad tie pa-

- tys pasiliks ir ateinan
tiems mokslo metams.

SUSITUOKĖ
Petras Gurklys ir Janina 
Krakauskaitė balandžio 
30 d.Jaunoji yra atvykusi 

i iš Lenkijos-Suvalkų tri- 
i kampio.Sutuoktuvių apei- 
■ gas Christ the King baž

nyčioje,atliko kun. A. Sa
bas. Prie altoriaus jau
nąjį palydėjo J. Čebato-

expo67f*<
MONTREAL, | CANADA X YiA

L’Exposition Universelie et Internationale de 1967, 
J»Jontr6e£Canad^/28 AVRIL — 27 OCTOBRE 1967.

/Atkelta iš 2 puslapio/"

Birželio 6 dieną:
Q PM Australijos simfoni
ja Pelletier teatre; g:15 
Maissoneuve teatre pran
cūziška drama; :3O,PM 
Port Royal teatre šveica
rų drama; PM Autosta- 
de Soccer; 11:3C vaikams

margumynai.
Birželio 7 dieną:

8 PM Karališkasis Lonto- 
no baletas stato Cinderel- 
la-Pelenę Maisonneuve te
atre; 2.30 ir 8.15 PM tam 
pačiam teatre prancūzų dr 
ama; 8.30 PM Prt Royal 
teatre šveicarų drama;ll: 
3C Jardin dės Ftoiles pra
sideda programa vaikams.

Birželio 8 dieną:
Q PM Peletier karališka
sis Londono baletas; 8.Į5 
PM Maisonneuve prancūzų

SĖJA
Tautinės, demokratinės minties mėnesinis lietuvių laikraštis. 

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

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

Prenumerata: JAV ir kitur 3 dol. meįams.

WELLAND, Ont
Wellando Medžioto

jų ir Meškeriotojų Įdubas 
"Lithuanica"1967 m. bir
želio mėn. 10 d. naujoje 
"The Ukrainian Cultural 
Centre" salėje, kuri yra 
miško prleglobstyj, South 
worthStr.ir McCabe Ave . 
kampe - Wellande, ruošia 
tradicinį kartūno balių.

Malonių svečių dėme
siui pranešame, kad iš 
anksčiau buvusios vieto
vės,dėliai artimoje atei
tyje jos uždarymo, persi
kėlėm! naujas, ką tik pa
statytas, daug erdvesnes 
ir moderniškesnes patal
pas, kas kasmet, dalyvau
jant vis daugiau svečių, 
duos lankytojams daugiau 
erdvės ir laisvumo judė
jimui.

Klubo valdyba ir visi 
. nariai su dideliu kruopš- 
| tumu ir atsidėjimu šį pir
mąjį,pavasarinį pasilinks 
minimą-kartūno balių We 
llande ruošia.

Valdyba pasiskirsčiusi 
darbais, padedama gau
saus būrio talkininkų, ei
na prie paruošimo pabai
gos, kuris šiais Kanados 
šimtmečio metų proga, 
ypatingai papildomas pa
liaus dalyviams skiria
momis piniginėmis pre
mijomis.

1. Už tris gražiausias 
tik kartūno sukneles bus

skiriamos premijos $20, 
$15, $10.

2. Viena premija už 
gražiausią centennial 
suknelę,gali būti ne kar
tūno $15.

3. Viena premija už 
gražiausią centennial vy
rišką eilutę $15.

4. Viena premija už gra 
žiausią barzdą $15.

5. Laimingasis loteri
jos keliu laimės moder
nišką žuklavimo komplek 
tą arba $75.

Iš jaunų merginų bus 
renkama baliaus gražuo - 
lė.

Laimės staliukai aukoti 
visų trijų hotelio savinin
kų teiks jums laimėjimo 
galimumų.

Laimę išbandysite tur
tingoje loterijoje.

Veiks valgiais ir gėri
mais turtingas bufetas, 
prityrusių šeimininkių 
vadovaujamas.

Gros populiarusis V . 
Babecko orkestras.

Pradžia 6 v. p. p. jūsų 
patogumui salė atdara 
nuo 4 vai. p. p.

Jei dar nebuvai kartūno 
baliuje, atvyki, būsi pa
tenkintas.

Atkreipkite dėmesį į 
mūsų skelbimą "NL", per 
lietuvišką radio ir pro
gramas.

Lithuanica klubo v-ba.

/■

Birželio 11 dieną:
2 PM Autostade Soccer; 1 
11:30 vaikams programa .« 
Garden of Stars; 8 PM Ga
rden of Stars"Vive la Cana 
dienne"-muzikalinė progra
ma.

Kiekvieną dieną po prog
ramų vyksta šokia i, groj
ant orkestrui.

ANTARKTIDOJE
TENKA ATSIPJAUTI '

SNIEGO
Antarktidos sniego d.inga visiškai 

nepanaši į vidutinių pločių gyven
tojui įprastą purų baltą kilimą. Stip
rūs vėjai ir šalčiai labai jį sustandi- 

. ... ......... ■'
gos: sniego paviršiumi galima vaikš
čioti, beveik nepaliekant pėdų. 
C’kio reikalams sniegą lenką pjauti 
nes kastuvu sunku ji kasti, o 
tuvas ir kirtiklis įstringa.

NAUJI KVEPALAI
Prancūzijoje pasirodė nauji 

palai. Jie vadinasi „Banknotų 
Ir iš tiesi), kvepalai

drama; 8:30 PM Port Ro
yal šveicarų drama; 8 pm 
Autostade Soccer; 8:30 
Skandinavijos gala koncer 
tas Ekspo teatre. Toliau 
margumynai.

■ Birželio 9 dieną:
4 ir 8 pm Pelletier teat
re karališkasis Londono 
baletas; 8:15 Maisonneuve 
prancūzėj drama; 8;3C Po
rt Royal šveicarų drama; 
6:30 ir 9:3C liaudaes dai
nininkai; R ir 10:15 "Vive 
la Canadienne", muzikinė 
programa Garden of Stars. na ir suplūkia, siūlės čia nereikaiin

Birželio 1C dieną:
2./C ir 8 PM karališkas 
Londono baletas Pelletier 
teatre; 2:30 ir 8.15 Maišo 
nneuve prancūzų darma; 
6:30 ir 9:30 Ekspo teatre 
laidles dainininkai; 2 PM 
Autostade Soccer. Toliau 
vaikams programa ir mar-stambus kapitalistai", 

gumynai.

la už

kve- 
. kva- j 

pas". Ir iš tiesų, kvepalai primena 
naujų banknotų kvapų. Reklamini,!- ■ 
me skelbime sakoma: „Tie, kurie 
perka mūsų kvepalus, kvepia, kaip 

Kažin ar šis 
kvapas nuramins tuos, kurių tuščios 
kišenės?

skelbime sakoma:

KANADOS ORDINAS
Vyriausybės Rūmai

Otava
Jo ekscelencija Didžiai Gerbiamas Roland Michener, Kanados Or

dino kancleris, praneša apie ordino sekretoriato įsteigimą. Į Ordiną 
bus skiriami tiktai asmenys, pasižymėję betkurioje Kanados gyvenimo 
srityje. Kiekviena organizacija ar paskiras asmuo gali pasiūlyti vie
ną ar daugiau Kanados piliečių paskirti Ordino nariu. Pasiūllymus su 
atitinkamais įrodymais, jeigu jų turima, reikia įteikti šiuo adresu:

THE SECRETARY GENERAL OF THE ORDER OF CANADA

GOVERNMENT HOUSE

OTTAWA.

Manoma, kad pirmieji Ordino nariai bus paskirti Kanados šimt
mečio metais.

AR ŽINOTE KĄ RAŠO

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

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

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

METINĖ PRENUMERATA KANADOJ IR KITUR
TIK $5 00
Laiškus ir prenumeratų adresuokite:

KELEIVIS
ęi« Broadway, So. Boston, Mass. 02127, USA.

(

Ps.D.R.M.N.Pt
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hamiAlton
Geriausia taupyti ir skolintis tik __ ai a
Hami/tono Lietuvių Kredito Kooperatyve TALKA

2.’ Main St. E., Kamb. 203, T ei. 528-0511.

a r b o valandos: Aukšti nuošimčiai ui
PARTI LIBERAL DU QUEBEC

D

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

St. Catharines agentūra: 75 Rolls Ave. Pranciškonu 
parapijos salėje sekmadieniais po pamaldų.

KAI KURIOS PASTABĖLĖS
Neseniai viename laik

raštyje buvo rašyta, kad 
mūsų išeivijoje rengiami 
reikalingi ir nereikalingi 
minėjimai, sukaktys, šven
tės,įkurtuvės ir daug kitų 
susirinkimųTokiem įvy - 
kiams negailima išleisti 
ir didesnį pinigą, tačiau 
svarbiems lietuviškiems 
reikalams dažnai jo ne
randame .Tai labai teisin
gi pastebėjimai.

Taip daroma ir mūsų 
"plieniniame"mieste Ha
miltone . Čia turime'' Baby 
showers','kurie rengiami 
nežiūrint kelintas kūdikis 
iš eilės begimtų, kai tuo 
tarpu pagal vietos papro
čius tokie "showers"ren
giami tik pirmojo nauja
gimio proga. Įkurtuves - 
nors kas mėnesį į naują 
namą keltumeis. Vedybi
nės vienų ar penkių metų 
sukaktys, sidabriniai ju
biliejai ir kitų įvairių 
švenčių.

Žinoma, labai gražu ir 
reikia pagerbti sau bran
gius asmenis, bet pager
bimas nustoja savo vertės 
ir reikšmės,kai jis daro
mas ne laiku ir be saiko, 
tuo labiau, kai jam nori
ma priduoti oficialaus 
minėjimo pobūdį. Taip, 
kad įvairių pagerbtuvių 
iniciatoriai turėtų susi
rasti reikiamą saiką ir 
skonį. Jei jau laužome lie
tuviškus gražius papro
čius ,tai nereikėtų iškrai
pyti jų to krašto, kuriame 
gyvename. Kitu atveju 
įvairūs pagerbimai tampa 
lyg ir paprasta "vakaruš- 
ka" ar pasipinigavimu.

*** *** *** ***
Čia turime per porą tu

zinų įvairių organizacijų, 
siekiančių pusšimčio ir 
daugiau narių skaičiaus . 
Į kviečiamą susirinkimą 
Susirenka labai mažas jų 
skaičius. Dar blogiau su 
tais susirinkimais, ku
riuose numatoma rinkti 
naujoji valdyba. Tokiais 
atvejais bematome ir tu
zino nesiekiančių narių. 
Taip, kad ir valdybai iš
rinkti sudaromi dideli 
sunkumai. Juk valdyboje 
pabūti vieni metai-nėra 
visas amžius Reiktų jaus
ti pareigą savai organi
zacijai bent kartą ir stip- 
priau padirbėti. Jei bijo- 
ma darbo-geriau visai ne
priklausyti. Popieriniai 
ilgi narių sąrašai jokios 
naudos neduoda.

Silpnas judėjimas nėra 
veikla,o tik vegetacija ar
ba gulėjimas mirties pa
tale. Parodykim daugiau 
nuoširdumo ir dvasiniam 
bei kultūriniam darbui.

* * * +
Į ateitininkų šventę ba

landžio 30 d. buvo suva
žiavę daug jaunimo iš ki
tų vietovių ir paties Ha
miltono.Suvažiavimo da
lyviuose pasigedome kul
tūringumo ir drausmės. 
Turiu galvoje paskaitos 
laikotarpį .Jos metu vyko

indėlius.
Prieinamos skolinimosi 
sąlygos.
Nemokamas CUNA gyvybes 
ir paskolų draudimas.
Pilnas čekių patarnavimas.
Uitikrintas indėlių saugumas.
Malonus lietuviškas patam avim as

per didelis "trafikas" 
abiem kryptim. Jei sve
čius sudrausti nepatogu 
ar nebuvo kam, tai bent 
hamiltoniečiųtėvai turė
tų parodyti daugiau draus
mės saviems vaikams. 
Nedrausmingumas kar
tais atrodė prašokąs ir 
anglų visuom. jaunimą.

Tikime, kad kitą kartą 
nebus parodytas toks 
"spektaklis'/ Stebėtojas . 
HAMILTONO ŽŪKL. IR 
MEDŽIOTOJU KLUBO 
metinis narių susirinki
mas įvyko b alandžio mėn. 
30 d. Dalyvavo 25 nariai .

Klubo p-kas A. Kuras 
nušvietė praėjusių metų 
klubo veiklą, pabrėžda
mas nuosavybės įsigiji
mą ir šaudyklos įrengi
mą. Klubas metus užbai
gė turėdamas $5, 531. 70 
skolos ir $1,427,01 kasoje. 
Skolą tikimasi dvejų metų 
bėgyje grąžinti.

Naujon valdybon iš
rinkta: p-kas A. Buinys , 
229 Locke N.tel.5284793 , 
sekr. - kasininkas P. Sa
kalas,62 Knyvet Ave.,tel. 
3 83-2 881, š aud .reikalams 
A.Šimkevičius 968 Upper 
James, tel. 383-2169,A. 
Barkauskas ir V. Verbic
kas, žvejų seko.v-vas P. 
Babinas, tel. 529-9294.

Valdyba dėkoja mons • 
dr.J.Tadarauskui už lei
dimą pasinaudot sale me
tiniam susirinkimui.

Kanados šimtmečio 
proga klubo šaudykloje 
birželio 10-11 d. bus sve
timtaučių klubo šaudymo 
varžybos.

Birželio 10 d. bus šau
doma iš 22 kalibro ir 
sportinių šautuvų. Šaud. 
pradžia 12 vai.

Birželio 11 d. -16 yardų 
ir "Hand! cap". Užsire
gistruoti iki šaud. pra
džios pas A. Šimkevičių.

Pryzams pašiurta 10 
taurių.Iš OKeefe kompa
nijos gautos keturios tau
rės.

Birželio 18 d. klubas 
ruošia išvyka su šeimo
mis į Fisher'š Glen į p. 
A. Matuliūno vasarvietę 
prie Erie ežero.

Birželio 25 d. klubo 
šaudykloje bus registruo
tas šaudymas iš 16 yardų 
ir "Handi cap".

Vasaros sezono metu 
šaudykla bus atidaryta 
trečiadieniais nuo 5.30 
vai. vakaro iki sutemų.

Klubo v-ba kviečia na
rius ir šaudymo mėgėjus 
šaudymo varžybose ir iš
vykoje dalyvauti. V - ba.

GRAŽIOS ĮKURTUVĖS
Gegužės 6 d. pp. J.Šva- 

baičiams V. Mikuckų ir 
Urbonavičių dėka, buvo 
suruošta staigmena-par- 
tija įtrauktuvių proga į 
naujai pirktą namą. Daly
vavo 40 svečių, kurie tu
rėjo progos pasveikinti ir 
susipažinti su jo žmona , 
neseniai atvykusia iš Lie
tuvos. J. R.

Mr. JEAN LESAGE IR Mr. ERIC KIERANS

ETNINIU GRUPIU KOMISIJOS SVEČIAI i «

Queteco Liberalų Federacijos Etniniu grupių komisija pirma 

karta savo veikime birželio 11 d.,, sekmadienį, organizuoja tarp
grupinę politinės partijos “BROLYBĖS DIENĄ“(Fraternity Day") 

kuri prasidės sekmadienio vidurdienį ir tęsis iki vidurnakčio, — 

B e I m o u n t Park Montrealyje.

V
Šioje Dienoje garbės svečiais dalyvaus Quebeco Liberalu Par

tijos vadas Jean Lesage, pirmininkas Eric Kierans ir daugelis 
kitų partijos pareigūnų.

Si manifestacija laikoma kaip emblema brolybės ir bus gera 

proga atnaujinti draugystes ryšius tarp visų etninių grupių^esančių 
Quebec'o provincijoje.

Be to, sitas susibendravimo būdas kiekvienos tautinės grupės 

reprezentavimui kaip pasirodymai su sportu, liaudies dainomis ir 
Tokias yra numatyta tai dienai. QLF Etninių Grupių Sąjunga kvie

čia visų tautybių: žydų, italų, ukrainiečių, graikų, lenkų,vengrų, 
romanų, vokiečių, lietuvių, jugoslavų ir čeku tautiečius su šeimo
mis dalyvauti šioje Quebec’o Liberalų Federacijos ribose numaty

toje Dienoje.

MŪSfU ^PORTAS
VEDA KAZYS BARONAS

PABALTIEČIŲ STALO TE
NISO PIRMENYBĖS 1967 M. 
įvyks birželio 3-4 d. Toron 
te, vykdant latvių sporto są
jungai. Programoje:komand 
dinės varžybos vyrų ir mo
terų, vienetai vyru ir mote
rų, dvejetai taipgi ir miš
rus dvejetas.Dalyvių skai
čius neribotas.Vyrų ir mo
terų komandinėse varžybo 
se kiekvieną tautybę atsto
vauja viena reprezentaci
nė komanda. Lietuvių rin
ktinės sudarymu rūpinasi 
Stalo teniso komitetas.

Pirmenybės vyksta To
ronto Table Tennis Cent
er, 337 Spadina Ave. Pra
džia šeštadienį birželio 3 
d., 11 vai. dieną. Regist
ruotis: J.Nešukaitis,255 
Silver Birch Ave, Toron
to, telefonas /416/- O - 
1-7798.

Dalyvių skaičius neribo
tas ir visi skatinami daly
vauti. Lietuvių skcija. 
IŠEIVIJOS GYVENIMAS

Po ilgesnės pertraukos 
prie šachmatų lentos, vėl 
pasirodė Povilas Vaito- 
nis,dalyvaudamas Hamil
tono miesto pirmenybėse 
Nors buv. Kanados meis
teris dar nepasiekė savo 
ankstyvesnės normos, ta
čiau lietuvio žaidimo pa
kako laimėjimui Hamilto
no miesto meisterio var
do,baigus keturias parti
jas pergalėm ir dvi lygio- 
mis(priešbuv. Hamiltono 
meisterius Steinbergą ir 
P.V an der W ei) .Pirmeny
bėse dar dalyvavo jaunas 
Juozas Chrolavičius,ku
rio partiją su P. Van der 
Vėl patalpino vietos dien
raštis The Hamilton Spec
tator.
- Hamiltono miestų gim
nazijų lengvosios atleti
kos pirmenybėse mergai
čių grupėj disko metimą 
laimėjo Rūta Keršytė, nu
mesdama įrankį 84 pėdas

NEPRIKL AUSOMA LIETUVA

ir 2 inč. Tai naujas Ha
miltono mergaičių rekor
das.
- Šį savaitgalį, birželio 
3-4d. Clevelande įvyksta 
Š. Amerikos lietuvių spor
to klubų atstovų ir sporto 
darbuotojų suvažiavimas. 
PAVERGTOJI LIETUVA

Lietuvos moksleivlų- 
jaunių krepšinio pirme
nybes berniukų grupėj 
laimėjo Klaipėda prieš 
Kauną,Šiaulius ir Vilnių. 
Mergaičių pusėj-Kaunas , 
2) Marijampolė, 3) Tel
šiai, 4)Vilnius. Lauko te
niso pirmenybėse išsiri
kiuota taip: 1) Kaunas, 2) 
Vilnius, 3) Kėdainiai, 4) 
Panevėžys.
-Be Lietuvos vyrų krep
šinio rinktinės Lenkijoje 
viešėjo ir moterys. Var
šuvoj vykusiose tarptau
tinėse žaidynėse lietuvai
tės nugalėjo Varšuvos A Z 
S 69:45.Geriausia žaidy
nių žaidėja buvo pripažin
ta Jukelienė. Iš Varšuvos 
mūsiškės nuvyko į Lodzę 
kur laimėj o prieš Lenki
jos meisterį LKS klubą 
66:57.Mūsų vyrai ,taip pat 
buvo sustoję Varšuvoje , 
nugalėdami vietos Legiją 
79:60.
- Šiaulių ir Liepojos pe
dagoginių institutų leng
vosios atletikos rungty
nes laimėjo lietuviai 113 
:68.Geresnės pasekmės: 
šuolis į tolį -V. Rimkus 
6,64m. ,100m-Varkalis 11 
sek. ir Zablickaitė-12, 7 .

IŠ VISUR
Sov. Sąjunga krepšinio 

rungtynėse įveikė Čeko
slovakiją 86:70. Daugiau
sia taškų pelnė lietuvis 
M. Paulauskas.
- Sezono pradžioj neblo
gas pasekmes parodė lat
viai :ietis-Saulytė 51,66m. 
tolis-Ringa5,75m.,400m. 
-Dundarė 57, 9 sek.
- Kitų tautų geresnės pa
sekmės: vengras Nemeth 
Ietį numetė 81, 74m., o 
lenkas Sidlo - 80, 50m. , 
vengras Životskis kūjis - 
65, 54, Prancūzijos rink- 
tlnė 4 x 100m. - 45,4(mo 
terys).

Past aba: Kai kas pamiršta, kad 
Si. prenumerata jau nuo 1966 m.— 
$ 1,00 yra pakelta, N L.

OTTAWA
MOTINOS DIENOS 
MINĖJIMAS

Minėjimas įvyko gegu
žės 7 d. Arkivyskupijos 
salėje ir jį atidarė apy
linkės pirmininkas Vytau 
tas Radžius.

Programą išpildė mo
kyklinio amžiaus vaikai: 
Diana Anibrozaitė, Irena 
Danytė, Danutė, Jonas ir 
Mikas Lėveriai, Paulius 
Mitalas,Romas ir Edvar
das Paviloniai, Liana, Pau 
liūs,Viktutė ir Vilija Ra
monai, Teresė Ramūnai - 
tė ir Edmundas Šimans
kis.

Vaidinimo pagrinde bu
vo "Raudonkepuraitės" 
įscenizavimas.į kurį bu
vo įpinta eilėraščių de
klamavimas ir baleto šo
kiai. Trumpesnius ar il
gesnius eilėraščius de
klamavo beveik visi vai
kai, o baleto šokius šoko 
Irena Danytė ir Teresė 
Ramūnaitė. Šalia Raudon - 
kepuraitės, Vilko ir Mo
čiutės buvo visa eilė "kiš
kių", "voverių", "paukš
čių" ir "gėlių".

Vaidinimą paruošė ir 
pastatė švietimo ir kultū
ros reikalų atstovai Leo
nida Ramonienė ir Juozas 
Danys, bet daug asmenų , 
ypač tėvų, prisidėjo prie 
kostiumų, scenos įrengi
mo ir kitų darbų. Dail. S . 
Ramonas nupiešė dalį de
koracijų. V. Balsas parū
pino ir tvarkė muziką. 
Minėjimas labai gerai pa
vyko, atsilankė virš 80 
asmenų, jų tarpe nemaža 
jaunimo. Tai buvo vienas 
iš gausiausių minėjimų 
pastaraisiais metais.

Prieš minėjimą Arki
vyskupijos bažnyčios ko
plyčioje Tėvas J.Venckus 
SJ iš Montrealio atlaikė 
pamaldas ir pasakė įdo
mų progai pritaikytą pa
mokslą. Taip pat kalbėjo 
ir minėjimo metu. Pirmą
ją komuniją priėmė Pau
lius Ramonas.
OTTAWOS TULPIŲ 
FESTIVALIS

Šių metų festivalio pro
gramoje gegužės 14 d. Ot- 
tawos Folkloro Sambūris 
suruošė koncertą Union 
Station salėje. Programą 
išpildė lenkų, prancūzų, 
ai rių,škotų,olandų,vokie
čių, portugalų ir lietuvių 
grupės. Lietuvius atsto
vavo Tautinių šokių gru
pė vadovaujama Nijolės 
Ščepavičiūtės ir pašoko 
"Kepurinę'.'Kitos šokėjos 
buvo S. Balsevičienė ,Rūta 
ir Milda Danytės, Dalia 
Priščipionkaitė ir Ramū
ną Paplaus kai tėJrena Da
nytė pristatė grupę publi
kai ir paaiškino "Kepuri- 
nės"šokio reikšmę.Ši šo
kių grupė yra dalyvavusi 
ir lietuviškuose parengi
muose,kaip Vasario 16 d. 
minėjime.

Koncertas praėjo su 
pasisekimu,buvo apie 900 
žiūrovų. Ottawos miesto 
burmistro vardu visoms 
grupėms ir dalyviams 
buvo įteikti specialiai pa
ruošti pažymėjimai.

que vous voulez 
apprentice a nager
MAINTENANT."

DAKTARAS ALGIS RAIMUNDAS MIKELĖNAS
Toronto miesto centre gegužės 15 dieną atidarė 

savo kabinetą ir pradėjo dirbti naujas daktaras Al
gis Raimundas Mikelėnas.

Dr.A.R.Mikelėnas šį pavasarį Toronto universi
tete baigė Odontologijos fakultetą ir gavo Daktaro 
laipsnį. Iš fakultetą baigusiųjų yra jauniausias.

Aę R. Mikelėnas yra gimęs 1945 metų kovo 8 d. 
Yra baigęs Tillsonburge gimnaziją. Ten besimo
kydamas žaidė krepšinį, futbolą ir priklausė Lie
tuvių tautinių šokių grupe'. Studijuodamas Toron
to universitete, aktyviai reiškėsi sporte Aušroje 
ir Vytyje ir buvo lietuvių studentų sąjungos narys. 
Daktaro A.R.Mikelėno seserys taip pat yra veik
lios ir dabar yra gimnazijos kalbų mokytojos.

Jaunam daktarui linkime sėkmės.

Pašnekesys Montreal io
Metro

Ilgojo savaitgalio pir
madienį į parodą skuban
čio traukinio vagonai pil
nai prisikimšę keleivių. 
Daugumas jų kalbasi pran
cūziškai, retkarčiais ga
lima Išgirsti anglišką po
kalbį., o greta atsisėdusi 
pora šnekasi lietuviškai. 
Jie stebisi tykiai einančiu 
požeminiu traukiniu,kuk
liomis,ne tiek patogiomis 
sėdynėmis ir mažesniais 
bet greitesniais vagonais. 
Jie, pasirodo, yra atvykę 
su šaulių ekskursija da
lyvauti savo bendramin
čių šventėje ir aplankyti 
tarptautinę parodą.

Moteris reiškia pasi
tenkinimą, kad apsiavusi 
batukus su žemais užkul
niais. Šeštadienį ji ėjusi , 
kaip į kokį balių elegan
tiškais, aukštų užkulnių 
batukais.Tas ją tiek pri
varginę, kad ji vos bepa
rėjusi. Tą dieną pasitai
kęs lietingas, vėjuotas o- 
ras, ją visai pribaigęs . 
Ji sako,kad įsiterpęs sek
madienis davęs progos 
pailsėti,atsigauti šiai die
nai. Tuo pačiu buvę gera 
susidaryti skubiai api
bėgtos, Monorail apva
žiuotos parodos bendrą 
vaizdą. Susipažinus su 
vietovių išdėstimu, ap
svarsčius detales, dabar 
geriau planuoti tikslesnį, 
patrauklesnių paviljonų 
pažiūrėjimą.

Vyras klauso žmonos 
optimistišką nusiteikimą 
ir prisipažįsta, kad poil
sio, kaipo tokio, jam ne
užtekę. Bet ką darysi .rei
kia kaip nors išvežti tą 
ilgąjį savaitgalį išsiruo
šus tokiai didelei kelio
nei. Viena, kad jų vaišin
gieji šeimininkai,pas ku
riuos esą apgyvendinti 
trejetai dienų,gal net per
daug rūpinasi torontiš
kiais svečiais. Be to, va
kar reikėję organizuotai 
eiti į pamaldas. O vakare 
Aušros Vartų parapijos 
salėje įvykęs šaulių susi
artinimo vakaras .vaišės, 
šokiai, nedavę kaip rei
kiant pailsėti.Šalia geros 
nuotaikos, kalbų sveikini - 
mų ir puošnaus adreso,
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kurį torontiškiai atvežė 
savo bendraminčiams, 
jam geriausiai patikęs 
solisto Strimaičio teno
ras.Dar kas jam pasiro
dė sveikintina naujovė,tai 
ekskursijos vadovo Jokū
baičio šaulių pristatymas. 
Nors šis paprotys esąs 
daugiau vietinis, bet šia 
proga jis buvęs gan prak
tiškas artimesniam susi
pažinimui. Net autobuse 
kartu važiavę torontiškiai 
nežinojo kai kurių savųjų 
kaimynų pavardžių. Po 
pristatymo ir kiekvieno 
individualaus pasirodymo 
atsietoj ant,pasijautė kaž
kas bendro.net artimes
nio savųjų tarpe. Nekal
bant apie montrealiečius , 
kuriems tas buvo "taikoma.

Žmona, įsiterpdama į 
vyro samprotavimą, sako 
jai buvę tik keista,kai pa
maldom pasibaigus, žmo
nės skubėję iš bažnyčios . 
Jie,matyt,net nepagalvo
jo, kad vėliavos ir orga- 
zuoti dalyviai turėtų pir
miau išeiti. Čia nei iš to
lo nebuvo tos atmosferos, 
tos pagarbos išnešamoms 
vėliavoms. Jai geriau pa
tinkanti Toronto tvarka. 
Ten,pamaldoms pasibai
gus,žmonės atsistoję iš
leidžia vėliavas ir su jo
mis esančias organiza
cijų gretas. Jai buvę net 
nepatogu žiūrėti į tuos , 
tarsi kur skubančius pa
rapijiečius. Jiems taip 
neestetiškai paliekant ar
čiau altoriaus stovėjusius 
vėliavnešius su jų padali
niais.

Požeminis traukinys , 
nuostabiai tykiai pralen- 
da pro šv. Lauryno upės 
dugną ir, įvažaivęs į šv. 
Elenos salą sustoja paro- 
dos-Ile Ste-Helene-stoty- 
je. Nekantrūs keleiviai, 
prasivėrus durims, gau- 
šia minia pasipilia į erd
vų peroną .Plačiai vingiuo
jančiais .požeminiais pra
ėjimais , vieni pro kitus , 
jie skuba prie laiptų, prie 
išėjimo, vedančio į tarp
tautinę, Kanados šimtinę 
ženklinančią, parodą.

S. Pranckūnas.

f <

bendro.net
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PAGARBA ARBA PAGAL- TORONTO IR MONTREA- 
BA ARTIMUI LTO SAULIŲ SUSITIKIMAS

/Atkelta iš 2 psl./
Pirmadienį .prieš sve

čiams išvykstant dar kar
tą į Aušros Vartų salę 
susirinko gausi mindau- 
gėnų šeima,dar kartą pa
kelti atsisveikinimo stik
lai, dar kartą tarti atsi
sveikinimo žodžiai, dar 
kartą paspaustos broliš
kos rankos.

Šis pirmasis LK Min
daugo ir VI. Putvlo š. kuo
pų susitikimas yra svei
kintinas mostas užmegsti 
glaudesnį bendradarbia
vimą netik tarp valdybos 
narių,bet ir tarp visų kuo
pų narių,kas be abejoduo- 
da didelės naudos visai 
šaulių veiklai.

Peršasi mintis,kad se
kančiais 68 metais ryšium 
su Lietuvos Nepriklauso
mybės atstatymo 50 m. 
sukakties minėjimu pa
daryti visų Kanadoje 
esančių kuopų suvažiavi
mą Toronte,kuriame' būtų 
progos aptarti s-gos vei
kimo gaires,kartu ir tam 
tikra prasme atženklinant 
ir 50-ties sukaktį. Tuo 
reikalų jau dabar reikėtų 
pagalvoti ir pradėti ruoš
tis, iniciatyvą paliekant 
VI. Putvio kuopai.

J. Šiaučiulis • 
LK MINDAUGO Š.KUOPA

Aušros Vartų salės 
kambaryje galutinai baigė 
įrengti kuopos būstinę, 
kurios sienas daugumoje 
puošia dail.Alf.Vazalins- 
kodarbai.Į Kanados Lie
tuvių Dienai ir Pasaulinės 
parodos ruošti Komitetą 
įeina net trys aktyvūs 
kuopos nariai :St. Kęsgai
lą,Alb. Norkeliūnas ir J. 
Šiaučiulis. Kuopos gegu
žės mėn. sukaktuvininkai 
kurie švenčia savo gim
tadienius, yra šie kuopos 
šauliai-lės: J. Strelienė , 
A.Sutkaitis.J. Stankaitis , 
J. Vieraitis, St. Baraus
kas ir J.Viliušis."Trimi - 
to Aidas "visiems sukak
tuvininkams linki ilgiau
sių laimingų metų. J. Š . 
ATSAKYMAS IKSUI 
Ne visus, kas atsilan
ko redakcijoje paskelbi 
ame todėl, kad ne visi 
sutinka būti paskelbia
mi. Redakcija gi skir
tumo tarp atsilankanči
ųjų nedaro. Redakcijai 
miela yra suminėti at
silankančius, nes ir at
silankymą laikome ma
loniu reiškiniu.

Verti pagarbos tie tautieč 
tai, kurie aukojasi arba pa 
garbat arba pagalbai arti - 
mui. Jau kelinti metai kai 
montrealietis Bronius Ab- 
romonts reguliariai moka 
Vokietijos sanatroijoje be
sigydantiems lietuviams 
už nemokamai jiems siun
čiamą "Nepriklausomą Li
etuvą". Lygtai taip patSu- 
dburyje gyvenantis tautie
tis p. Genys. O Ponia Pa- 
nksnienė, vykdydama gra
žią tradiciją, kam nors pa 
daryti malonumą ir drauge 
paremti lietuviškąją spau 
dą, keliems Australijos 
lietuviams siunčia Nepri
klausomą Lietuvą, apmokė 
kėdama prenumeratą. Tai 
yra gražūs pagarbos ir pa- 
galbosfaktai. Kad taip jų 
būtų daugiau, klestėtų lie
tuviškasis solidarymas.
• P. Kerevičtus sekma 
dienį buvo užėjęs į NL re 
dakciją su dukrele ir sut
varkė NL prenumeratos 
reikalus.
• P. Aržuolaitis lankėsi N. 
L. redakcijoje ir sutvarkė 
NL prenumeratos reikalus 
ESTŲ IR LATVIŲ. PASIRO
DYMAI PASAULINĖS PAR- 
odos vietoje, St-Halene sa
loje,buvo sėkmingi, sutrau
kė apie 3000 žiūrovų. Es
tai sugebėjo iškelti ir savo 
tautines bei valstybines vė
liavas ir sugiedojo neprik
lausomos Estijos himną.

Kaip buvo rašyta, estų 
pasirodyme dalyvavo ir 
choras ir sportininkai, ku 
rių buvo iš viso apie 4OO- 
STREIKŲ BANGA MONT

REALYJE
Dabartiniu laiku Montrea
lyje iškart streikuoja ke
lios įmonės: Arborite, 
North Elektric, Vickers 
ir dar daugiau, nors tos 
įmonės yra žymiai maže
snės,___________________

Dr. J. S E M0GAS
5441 BANNANTYNE.Verdun

Gražaus jaunimo būrys Aldonos ir Vaidevučio vestuvėse pp. Smilgių namuose 
toronte: viduryje jaunavedžiai ir juos supa poros- I.Renkauskattė su V.Rupšiu 
/stovi prie jaunųjų/, V.Liuimaitė su S.Masioniu, B.Lorbergs su R.Grigu, A.’ 
Lukoševičiūtė su S. Baršausku, K.Kruminaitė su K.Barteška ir I.Lukoševičiū 
tė su M. Beniušiu,

2-4; 7-9 p,m.

2 ■ 4p.m

Pirmadienį ir 
ketvirtadienį 

antradienį ir 
penktadienį

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

767 -3175; namų 366 - 9582.

DANIU GYDYTOJAS
Dr. J. MALISKA

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

Namų tel.: MU 1-2051 ”

DR. A. O. JAUGELIENt
DANTŲ GYDYTOJA 

1410 Guy Street, 1 aukštas 
11 - 12 kambarvs-

Tel: 932-6662: namu 737-9681

ADVOKATAS

P. MILLER
B. A., B. C. L.

Suite 205
168 Notre Dame St. E.

UN 6-2063 ir UN 6-2064

DR. V. GIR1UN1ENE 
DANTŲ GYDYTOJA

Notaras
J. BERNOTAS 

B.A., B.C.L.
533° L'Assomption Blvd.

Tel. 255 - 3535.
Sun Life Building 

Suite ,2001
Tel.: UN 6-4364.

II KIV 1465 De Seve St., Montreol 20, P.Q.
W IL J I A > TEL. 766 - 5827

EXP 0 67 P ASP 0 RT Ų AGENTŪRA 

Parduodami visu 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.

I M A už: t
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:
Sekmadieniais 10.30 -12.30. __

Darbo dienomis: 10.00 — 3.00 vai. 3907 Rosemount Blvd tel. 722 - 3545 
kasdien, .{skiriant pirmad. ir šeštad. Dien<’; Penktod. 1.00 -6.00 vai

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

l

DAUG LIETUVIU LANKOSI 
MONTREALYJE'

E>PO 67 - pasaulines pa
rodos proga daug musų tau
tiečių lankosi Montrealyje. 
NL apgailestauja,kad ne apie 
visus atsilankiusius sužino, 
nes tik NL skaitytojai redak 
cijon užeina arba telefonu pa 
skambina. Al L-va labai gerai 
supranta, kad atvykusieji su 
laiku skaitosi, bet visgi pa
geidautu vienokiu ar kitokiu 
būdu su leidykla susirišti. 
Taip pat pageidauja, kad mon 
treallečiai praneštų NL apie 
žinomuosius atsilankiusius 
Montrealyje mūsų tautiečius.

NL.

• NL bendradarbis Sigitas 
Pranckūnas su žmona iš To
ronto praeitą savaitgalį lan
kėsi Montrealyje, kurie buvo 
apsistoję pas L.ir M. Gudus. 
Pp. Pranckūnai apsipažino 
su Pasauline Paroda ir stebė 
josi Montreal© miesto pasi
keitimu vienu metu bėgyje, 
taip pat lankėsi Montrealio 
ir Toronto šaulių parengime.
• Praeitoje savaitėje Monre
alyje ir Expo67 lankėsi šie 
tautiečiai: dail.Dagys su žmo
na iš Toronto, M. ir I. RepeČ- 
kai iŠ Hamiltono, Aldona Dit- 
kaitė - Poneliai, bu v. montrea- 
lietė iš Detroito JAV, Dr. R. 
J. Krisčiokaitis su šeima iš 
Cambridge JAV, kpt RV Pauk- 
štaitis iš Quebec’©, Dr. J. 
KaŠkelis iŠ Toronto, kariūnas 
R. Navikenas ir kiti.

• Konstatuojama,kad ry
tuose plinta koleros epi-. 
dėmi j a.
• Afrikos respublikoj Ni
gerijoje paskelbtas išim
ties stovis.

DĖMESIO MONTREALIO IR 
APYLINKĖS LIETUVIAMS

Turime šviežiu ir skaniu sūriu, 

taip pat šviežių ir rūkytų lietu
viškai pagamintų dešrų.

Prašome pasinaudoti mūsų 

produktai s ir pasitarnavimu — 
pristatant i namus.

Skambinkite Bruno J a zo k a s, 
tel. ■ 766-9041.

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS

SIUVU IR PARDUODU

Taisau ir Remodeliuoju 
Vasaros laike saugojimas 

Z Storage /.

6396 Bannantyne, Verdun.
Pp 7-6183,

LAIKRODININKAS
ANTANAS ŽUKAS
1855 WELLINTON ST.

2- 0644.
PARDUODU

Tel. WE

TAISAU IR 
ŽEMOMIS KAINOMIS

LAIKRODŽIUS IR JUVELYRUS.

Foto JK.
[VAIRIOS ŽINIOS 

TRUMPAI

9 Afrikos respublikoje Ni
gerijoje vyksta didelė kri
zė: rytinė jos sritis nori 
atsiskirti ir pasiskelbti at

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJA

- Pirmasis penktadienis ir Šv. 
Širdies Jėzaus šventė penkta
dienį, išpažintys ketvirtadie 
nio vakare nuo 7 vai., mišios 
ryta 7:30 ir vakare 8 vai.
-- Parapijos piknikas birže- skira valstybe. Rytinė sri 
lio 18 d. Vekterio vasarvie- tis turtinga naftos šaltin- 
tėje.
-- Pakrikštytas Leo ir Elenos 
Gendron iš Bostono sūnus Do
vydo ir Walterio vardais.
— Mirė Elzbieta Smilingienė, 
83 metų, palaidota penktadie 
nį, gegužės 26 d.

"NIDOS” KLUBO 
INFORMACIJOS

Pranešama,kad pirmo
ji šio sezono "Nidos" klu
bo narių žvejybos išvyka 
yra ruošiama birželio 
mėn. 3-4 dienomis, Otta- 
vos upėje p. P. Skriuibio 
vietovėje.Šią išvyką pri
žiūri ir ją veda klubo na
riai,?. Petronis ir J. VI- 
liušis pagal nustatytas 
klubo taisykles.

Visi klubo nariai ir no
rintieji jais būti maloniai 
kviečiami dalyvauti.V-ba. 
VOKIETIJOS LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS 
taryba išrinko Tautos 
Fondo atstovybę: Stepą 
Vykintą-Povilavičių(pir- 
mininkas), Joną Stankaitį 
(sekretorių) ir Juozą- 
Matulaitį (iždininkas).

TF atstovybės Vokieti
joj adresas :Stp. Vykintas, Tautos Fondui $100. -įna- 
684Lampertheim-Huet- šąpadėti pastangoms dėl 
tenfeld, Seefeldstr. 32, Lietuvos laisvės.

AR ŽINOMA, KAD

’’NEPRIKLAUSOMOS 
LIETUVOS” SPAUSTUVĖ

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

iais ir jos lyderis Gavon 
mano, kad jai galimybių 
savarankiškai gyventi y- 
ra gerų, bet Nigerijos vi- 
nybės šalininkai deda pa - 
stangas vienybę išlaikyti.
• Pakistanas su Rumunij 
ja pasirašė bendradarbi
avimo sutartį.
• 30,000 mylių būriniu 
latveliu iš Anglijos vie - 
nas asmuo nuplaukė į Au
straliją.
• Romoje pirmadienį su
sirinko Bendrosios rin - 
kos dalyviai atšvęsti de
šimtmetį. Dalyvauja de 
Gauolle ir Sarragat-pre 
zidentai. Anglija susirū
pinusi įeiti į Bendrąją 
rinką.
• Argentinoje pastatytas 
prezid.Kennedy pamink
las.
STASYS PUNDZEVIČIUS 
buvęs Lietuvos kariuo
menės gen. štabo virši
ninkas 1939-1940 m. .da
bar gyvenąs Great Neck, 
N. Y., mirusios žmonos 
Teofilės Pundzevičienės 
pagerbimo vardan įteikė

NEWS IN REAL ESTATE
IMMEUBLES - DERAGON & RIENDEAU REALTIES

7623 Edouard Street, LaSalle.
Tel. 365-4872

Mūsų ilgamete 
praktika 

padės sutaupyti 
daug 

pinigo

PRISIKĖLIMO PARAPIJA
— Mišios nuo ateinančio sek
madienio per vasarą laikomos 
tik bažnyčioje 8,9,10 ir 11:15 
vai.

Parap. Biblioteka veikia 
po 10 ir 11:15 vai. mišių.
— Nuoširdžiai sveikinime J. 
Robertąsir Valentiną Simana
vičius sidabrinio vedybų ju
biliejaus proga.
BAISIOJO BIRŽELIO 
MINĖJIMAS 
bažnyčioje - birželio 11 d., 
sekmad. Daroma speciali rin
kliava likusiai Lietuvoje dva 
siškijai ir parapijoms šelpti.
— Katalikių Moterų D-jos su
sirinkimas ateinantį sekmad. 
po sumos parap. naujoje sa- 
liukėje. Jame bus atstovė iš 
Tupperware firmos ir parodys 
įvairių plastikos išdirbinių 
ir indų. Ypač praktiški indai, 
nes iŠ jų galima ištraukti orą. 
Jie patogūs laikyti maisto Ii 
kučius ir nepamainomi vasa
ros atostogose ir kelionėse. 
-- Vaikų choro ir mišių tar- 
niukų ekskursija - birželio 
24 d. Registruotis pas T. 
Ambrozijų.

- Nors ir padidintas mūsų 
kiemas, bet vietos automa
šinoms neužtenka ir nuo at
einančio sekmadienio bus ga
lima pastatyti Nielson’s fa- 

WINDSOR, Ont.
AUKOS TAUTOS FONDUI

Vasario 16-sios šven
tės minėjimo metu ir 
Tautos Fondo vajaus lai
ke, Windsor o ir apylinkės 
lietuviai aukojo Tautos 
Fondui:

po $ 20. - D. ir S. Nai- 
kauskai,po$10.-L. ir B. 
Balaišiai.A. Juškauskas , 
V. Pundzius ir Z.Saura- 
zas;po $5. -V. Baltrušiū- 
nas, A. Čerškus, V.Čiu- 
prinskas,Pr.Dumčius, J . 
Giedriūnas JPr. Kairys, P. 
Januška, V. Poškaitis.J. 
Sinkus,A. ir Z. Stygai, F . 
Švabauskas ir E. Zatord- 
kis;po$4.-Erna Barisas ; 
po $ 3. -Al. Tautkevičius ; 
po $ 2. - B. Badikonis, E . 
BaltulienėR.Dumčius,A . 
Kozulis, kun. D. Lengvi
nas,E. Sventickas, A. Ru
dokas, St. Taurinskas ir 
Ant.Tautkevičiusjpo $1. - 
P. Kraniauskas ir P. Rū
kas.

Iš viso suaukota Tau
tos Fondui $ 149. -

Visiems aukotojams 
nuoširdi Tautos Fondo 
padėka. P.Januška

T. F.Įgaliotinis

sąžiningas patarnavimas padės 
pirkimo problemas perkant namus, 
antrieji morgičiai yra parūpinami tiesiog pas mus. 
Prašom skambinti: Tel: 365 - 4872.

(Mes paimsime iš namų).

ŠEŠTADIENIS PER

Europietiška muzika ir šokiai 
kiekvieną naktį - jausitės kaip 
Bavarijoje.

Kreipkitės asmeniškai pas 
Joe Stankaitis.

J.P.Riendeou
išspręsti Jūsų

Pirmieji ir

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

INTERCONTINENTAL CLUB

Cocktails - Dancing Nightly

Juozas Stankaitis 
Manager of the Club.

Tel. 861- 1507

AUSROS ŽINIUS

Aušros golfo sekcijai vado 
vauti sutiko žinomasgolfinin- 
J. Astrauskas. Šalia tradici
nių turnyrų vadovas numato 
instrukcinius seminarus.

Praėjusi pirmadienį buvo I- 
sis Aušros klubo golfo sekci
jos turnyras. Nors dėl ilgo 
savaitgalio daugelis negalė 
jo turnyre dalyvauti, tačiau 
susirinko gražus 18 golfinin- 
kų būrelis. Pakilioje nuotai
koje pravestose varžybose I- 
ją vietą išsikovojo Aušros 
sekcijos vadovas J. Astraus
kas (85), II-ją v. užėmė jo sū
nus Eois (87), III-ją svečias 
A. Eizinas, IV-tą A. Simana 
vičius ir V-tą liko Žutautas.

briko kieme (vienas blokas 
nuo bažnyčios) nuo 9:30 vai. 
ryto iki 1:30 vai.p.p. Važiuo
jant pro vartus reikia pasaky
ti sargui, kad esate iš“ Church 
of the Rešurection“ .Vietoj 
to, parapija sutinka prieki
niam kieme leisti statyti fa
briko darbininkams automaši
nas nuo pirmadienio iki penk 
tadienio tarp 6 vai. ryto ir 4

LONDON, Ont
SKAUDI NELAIMĖ

Kelyje ties Kitchener, Ont. 
praėjusį šeštadienį auto-k 
katastrofoje žuvo du lietuv 
viai,Emilija ir Juozas Or
dai. Mašinų susidūrimas 
buvo toks stiprus, kad a- 
bu Ordai buvo užmušti vi
etoje .

J. Ordas buvo gimęs 19C1 
metais bal.23 d. Panaterių 
vai., Ukmergės apskrities. 
J. Ordas buvo Lietuvos iš
laisvinimo karo dalyvis,, 
vėliau tarnavo policijoje, 
baigęs policijos mokyklą, 
buvo policijos viršininku. 
Tremtyje gyveno Oldenb- 
urge. Kanadon atvyko 1949 
m. ir visą laiką gyveno Lo
ndone, kur buvo veiklus 
bendruomenininkas. Ver
tėsi labai gerai statybom 
is ir savo sugebėjimus su 
maniai panaudojo kuriant 
parapiją. Buvo ir KLB a- 
pylinkės valdybos narys.

1928 m. vedę, išaugino 
du sūnus-Kęstutį ir Valdą, 
kurie liko didžiam liūdės- 
yje, iškart netekę abiejų 
tėvų.

Ordai palaidoti labai iš
kilmingai Šv. Petro R-K 
kapinėse.

Londono lietuviai jų gar
bei Kanados Lietuvių Fon- 
dan įnešė 2OO dolerių.

L. E-tas,

LIETUVIŠKAS PUSVALANDIS.GIRDI AS KAS

c r mb STOTI

BANGA 1410, 5.30 VALANDA V AK AlYČ .
Programos vedėjas L. Stankevičius.

Tel- 669- 8834.

A. NORKELIŪNAS
Commisioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG’D 
VISŲ RŪSIŲ DRAUDIMAS.

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

APSI DRAUSK!
ADAMONIS INSURANCE AGENCY,INC.
GAISRAS- AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ -GYVYBĖ

P. ADAMONIS 
Chartered Insurance Broker 

3907 ROSEMONT BLVD.
Tel. OFF.: 722 - 3545 RES. 256-5355

S-tos "Lite" nr. 7S2D

F ALCON-FAIR LANE 
GALAXIE-THUNDERBIRD 

MUSTANG —TRUCKS

U SĖD CAR S
1 year guarantee.

Kreipkitės į
LEO G URE CK AS 

Sales Managers Assistant
Keating Ford lietuvis atstovas 

769-8831.

FORD
Sales Limited

4415 Bannantyne Avė., 
Verdun.

Tel. namų DO6-2548 
įstaigos 769-8529.
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