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Seniausias tautinės demokratinės 
minties savaitraštis Kanadoje.

Tai yra didžiosios šio neramaus pasaulio jėgos: Jungtinių Tautų generalinis sekretorius U Thant įkalbinėja Egipto diktatorių nekelti karo su Izraeliu, bet karas naktį iš birželio 4 dienos 
į 5-ją prasidėjo; dešiniau Izraelio min. pirm. Eškol su karo vadu planuoja gynimąsį; Kanados min.pirm. L. Pearson svarsto opius klausimus su JAV prezidentu Johnsonu, dar dešiniau Sov 
Rusijos min.pirm. Kosygin su užs.reik.min. Gromyka padrąsinę, kaip sako Nasseras, jo laikyseną Izraelio atžvilgiu; Prancūzijos prezidentas De Gaulle, numatydamas sunkumus susi
tarti, pasiūlė keturių "didžiųjų'1 skubų susitikimą; dešinėje Anglijos min.pirm.H.Wilsonas su užs.reik.min. G. Bravnu, jau užblokavę Sueco kanalą, kai kilo Iziaelio -Egipto karas...

Prasidėjo Izraelio-Arabų 
karas

Generalinis Jungtiniu Tau
tu sekretorius U Thant dra- 
matizuoja.esam trečiojo pa
saulinio karo išvakarėse,nes 
Artimųjų Rytų įvykiai spar
čiai prie to veda .. .

Artimuose rytuose tikrai ne- 
ramu. Arabai telkia kariuome. 
ne prie Izraelio sienos. Aka- 
bos ilanka, kuri ligsiol buvo 
laikoma tarptautiniais vande
nimis, laisvais visoms vals
tybėms, užminuota. Egiptie
čiai pirmieji pradėjo Šaudy
ti i Izraelio pasienio sargy
bas. Arabai visa laiką grie
žia dantį Izraelį, sunaikinti, 
ir jo teritorija okupuoti. Izra
elis teturi tiktai dali savo 
sostinės-Jeruzalės. Egipto 
diktatoriaus Nassero vadova
ujami, arabai visą laika grū
moja Izraeliui.

Izraelis tačiau nepasiduo
da. Izraelis pasiryžęs gintis. 
Dabar kariuomenės vadu pa
skirtas Mose Dajan, kuris 
1949 metais susidūrimo su 
arabais metu prie Gazos va
dovavo Izraelio kariuomenei.

JAV ir Anglija pasisakė, 
kad Akabos įlanka yra tarp
tautinio susisiekimo kelias 
ir jo nevalia blokuoti, kaip 
kad sako ir Izraelis. Bet Na
sser užs. reik, ministeris su- 
bėginėjo Maskvon ir Akabą 
užminavo. Čia ir glūdi kon
flikto mazgas: ar JAV ir Ang
lija pasinaudos praktiškai 
savo pasisakymu.

De Gaulle atsargesnis: jis 
pasiūlė “keturių didžiųjų“ su
sitikimą (JAV, DB, SSSR ir 
Prancūzija). Visi sutinka, tik 
tai Maskva tyli.

Kadangi arabai mobilizuoja 
si, tai ir Izraelis mobilizuo
si. Iš įvairių valstybių ruo
šiasi savanoriai; jų yra tūk- 
tančiai. Ypač sionistų, viso . 
se šalyse, kur tiktai jų yra.

Didžioji arabų-izraelitų 
krizė vyko sekmadienio 
naktį.Nors Nasseras visą 
laiką puldinėjo Ameriką, 
dėdamasis dideliu drąsuo
liu, bęt vidunaktį išsiuntė 
arabų prezidentą ir užsie
nio reikalų minister^ pas 
Amerikos prezidentą į Va
šingtoną. Kai pakibo pavo
jus realiai,realiai teko ir 
reaguoti, be dirbtinės dr
ąsos.

Prezidentas Johnsonas 
buvo iškeltas iš lovos tre
čią valandą naktį. Ar jįa-
rabų delegacija pakėlė, ar -įįo karaH su Arabais.
žinios, kad karas jau vyks- č(a matome jėgų suei
ta.

Išleidžiant laikraštį* bu

vo tokios žinios:Maskvos 
pranešimu, karą pradėję 
izraelitai. Bet tai galibū- 
ti ir ne taip, nes pirmąjį 
krizinį susišaudymąbuvo 
pradėję egiptiečiai.Gana 
to, kad karas pradėtas ri
mtai. Kairas pranešė,kad 
arabai numšę pirmu smū
giu 47 Izraelio lėktuvus . 
Tačiau Izraelio žiniomis 
Izraelis eina pirmyn.At
rodo, kad Izraelis pirmu 
žygiu bando atsiimti vi
są sostinę-Jėruzalės mie
stą. Izraelis nuėjęs pir - 
myn ir Gazos kryptimi.

Pranešama, kad Angli
jos karo laivas"įstrigęs" 
Sueco kanale, gal suged
ęs, o gal tyčia sustojęs.

Kariniam susidūrimui 
likviduoti skubiai sušau
kta JTO Saugumo taryba, 
bet ar pasiseks karą bai
gti?

• Popiežius Paul ius VI 
paskyrė 27 naujus kardi
nolus,kurių 13 italų, 4 A- 
merikos.vienas Lenkijos, 
Krokuvoje,tai yra antras 
kardinolas Lenkijai.Iš vi
so dabar yra 120 kardino
lų, kas yra didžiausis iki 
šiol kardinolų skaičius.
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Tai yra sritys, kuriose 
dabar prasidėjo Izrae-

telklmą ir opiąsias vie 
tas.

ŽINIOS TRUMPAI
• Saugumo taryboje vyks
ta dvikova tarp JAV ir 
SSSR.Kai amerikonai kal
ba apie artimųjų rytų 
konfliktą,rusai visą įaiką 
atakuoja amerikonus iš 
visų pusių, bet Artimųjų 
rytų konfliktą aiškinąkaip 
amerikonų išgalvotą bur
bulą. Tat Saugumo tary
boje vyksta Fedorenkos 
žodžių dvikova su Gold- 
bergu.
• Paryžiuje tarptautinėje 
aviacijos parodoje susi
tiko Rusijos ir Amerikos 
astronautai.
oGenevoje pasibaigė kon
ferencija,pavadinta"Tai- 
ka ant žemės".
• Bostone tariasi JAV ir 
SSSR atstovai dėl pakran
tinės žvejybos,kurios tai
sykles nuolat pažeidžia 
Rusijos žvejai, matyti, ne 
tiek žvejybos, kiek žval
gybos tikslais.
• Viduržemio jūroje rusų 
karinis laivas jau kuris 
laikas kai seka ir žvalgo 
Amerikos lėktuvnešį.
•Hong-Konge įvyko strei
kas, bet trumpas. Po su
sidūrimų padėtis apsira
mina.
• Ne viena Anglija nori 
įstoti į Bendrąją Europos 
rinką.Birželio 6 d. Briu
selyje įvykstančioje kon
ferencijoje bus svarsto
mas Bendrosios rinkos 
praplėtimo klausimas,dėl 
kurio susitarta Romoje. 
Bus svarstoma,ar priim
ti į Bendrąją rinką Angli- 
ją.Airijąir Daniją.Romo- 
jede Gaulle tuo klausimu 
nieko nepasakė, kai kiti 
pąreiškė.kad Bendrosios 
rinkos apimtis turi būti 
išplėsta.
• Du Rusijos lakūnai nu
sileido Bavarijoje, Vaka
rų Vokietijoje, rusų lėk
tuvu ir paprašė politinės 
prieglaudos.
•SSSR vyriausios tarybos 
pirm. Podgornyj atskrido 
vizito į Afganistaną, Azi
joje.
•Bė Vengrijos atstovybės 
Vašingtone patarėjo Rad- 
vani,dabar pasiprašė po
litinės prieglaudos dar 
kitas Vengrijos atstovy
bės tarnautojas.
• Australijos min. pirm. 
Harold Hold viešėjo Va
šingtone ir tarptautiniais 
klausimais tarėsi su JAV 
prezidentu Johnsonu.

KAS NAUJA
SUSIRŪPINIMAS GASPĖ 
PUSIASALIU

Quebec’o pusiasalis Gaspe, 
esantis prie Šv. Lauryno u- 
pės įtakos i Atlanto vandeny 
na, nors pasižymi gamtos gro 
žiu, kultūriniu požiūriu yra 
apleistas. Dabar federalinė 
vyriausybė pusiasalį studi
juoja ir pasiryžusi ji sutvar 
kyti. Tam tikslui skiriama 
apie 100 milijonų dolerių.

KANADIŠKI PROJEKTAI 
U ŽSIENIUOSE 
(Canadian Scene) -Per vi
są Kanadą eina šimtme
čio pastumi garbinimas. 
Bet toli nuo mūsų bied- 
nuomenės centre prie 
Peru Limos miesto yra 
kitas šimtmečio projek
tas jau pradėtas vykdyti. 
Žmogiškojo augimo cen
tras-Kanados Šimtmečio 
projektas,kurį vykdo Ro
mos Katalikų vienuolių 
(0blate)ordenas.$100.000 
vertės pastatai apims kli
nikas, vaistines .suaugusių 
švietimo patalpas,patal
pas socialiniams darbi
ninkams .kooperatyvus ir 
kredito uni j as,bibliotekas, 
s ales .Šešiolika vienuolių 
iš Kanados dirba su kitais 
vienuoliais iš Anglijos, ir 
per paskutinius septyne
rius metus jau yra pasta
tę medicinos klinikas, 
verslų mokyklas ,ir suau
gusių švietimo centrus.
• Kingstone atidarytas me - 
moralinismuzėjus pirmajam 
Kanados federacijos premje
rui J. MacDonald, kur jis gy 
veno.
• Keturių menesiu statist! 
ka rodo, kad Kanadoje 1966 
metais gimimų buvo 131,259, 
o šiemet 123.551; vedybų 29, 
778, o šiemet 32,929; mirimų 
52,458, o šiemet 49,769.
• Kyla susidomėjimas kari- 
ja. Pereitais metais Kanados 
kariuomenėn įstojo ketveriu 
mėnesiu bėgyje 3,220 sava
norių, o šiemet - 4,989.

KANADOJE
MONTREAL 10 PRIEMIESČIU

federalinė vyriausybe pasky 
re 35,700,000 doleriu, kai 
bendra suma apskaičiuota 76, 
800,000 dolerių. Tat Montrea- 
lio miestas dar sparčiau augs 
ir gražės.
MONTREALYJE ŠALTA 
žiema iškart perėjo į kar 
štą vasarą. Iki birželio 1 
dienos medžiai buvo be lap 
pų. Per tris karštas die
nas medžiai ne tiktai su
žaliavo, bfet ir pražydo.
LAIVAS ATLANTO 

PAVILJONUI 
rašo Marjorie Major 

(Canadian Scene)-Laivas 
Atlantica pastatytas Nova 
Scotia meistrų bus išim
tinas eksponatas Atlanto 
provincijų paviljone 1967 
parodoje.

Laivas 47 pėdų ilgio 
statomas 6 0 pėdų ilgio pa
talpoje ir stato laivų sta
tybininkas David Stevens, 
kurio šeima yra surišta 
su laivų statyba nuo seno , 
žinoma,su savo darbinin
kais. Parodos lankytojai 
galės stebėti iš Atlanto 
provincijų restorano, kur 
parduodamas jūrų mais
tas, šį laivą.

Pereitą vasarą išilgai 
Newfoundland©Trinity į- 
lankos krantus buvo ren
kami banginių kaulai, ir 
dabar paviljone Atlanto 
provincijų jie sudaro 30 
pėdų sieną su kitais jūrų 
eksponatais.
RUSU SUSIDŪRIMAS SU 
AMERIKONAIS

Šiaurinio Vietnamo pa
kraštiniame uoste Kamfa 
amerikiečių lėktuvai ap
šaudė, -teigia rusai. Dėl 
to rusai Amerikai pareiš
kė protestą.

Amerika kaltinimą at
meta,nes esą JAV lėktu
vams duotas griežtas įsar 
kymas rusų laivų nekliu-

e . J?.a.n L-esa9® Quebec’o provincijos Liberalų partijos vadas ir 
Eric Kierans Liberalu partijos pirmininkas, kurie šį sekmadienj, 
birželio 11 dieną dalyvaus tarptautinėje "BROLYBĖS DIENOJE" 
Montrealyje,(žiūrėk skelbimą? psl.).

Lietuvių gyvenimo faktai
VARPININKŲ METINIS 

SUVAŽIAVIMAS 
įvyks birželio 24 ir 25 
dienomis Michigano e- 
žero krante, Pottawatt
amie vasarvietėje. Bus 
eilė pranešimų ir diskus 
sijų Varpininkų sąjūdžio 
klausimais. Pranešimai 
bus: dr.V.Sruogienės, Z, 
Dailidkos, J. Daugėlos ir 
kt. Kviečiami dalyvauti 
prijaučiantieji sąjūdžiui.
TAUTOS FONDO 
Montrealio skyriaus pir
mininkas L.Girinis-Nor- 
vaiša tariasi su VLIKo 
pormininku dr. J.K.Va
liūnu dėl šiojo atsilanky
mo Montrealyje.

LANKĖSI MONTREALYJE

viešėjo pas tėvelius- Masevi- 
čius, ir daugelis kitę.
• Liudo Stankevičiaus radio 
valandėlės laikas nuo šio 
mėnesio 18 dienos bus pa
keistas iŠ 5 vai. į 10 vai.va
karo šeštadieniais.
• Mons.Vytautas Balčiū
nas iš Putnamo, Conn. , 
prie įprastinio metinio 
$10.-įnašo į Tautos Fondą 
pridėjo dar $15. paaiškin
damas,jogtaip daro "gė
rėdamasis atjaunėjusia 
Vilko veikla". E .

Zaleckis Vladas su šeima 
iš Edmontono, Albertos, ku
rie buvo apsistoję pas J. Tu
mą, Petronis ir Miškinis iš 
Sault Ste Marie, Ont. pas A. 
Zabuką, Dr. Ambrazaitis su 
šeima iš JAVbių, kurie ilgiau

dyti.Bet Fedorenko įvykį 
laiko "piratiniu" ir tvir
tina,kad amerikiečiai lai
vą apšaudė.
SUSIDŪRIMAS
NIGERIJOJE

Afrikos respublikoje 
Nigerijoje atsirado sepa
ratizmas,kurio pasekmė
je rytinė sritis atsiskyrė 
nuo visos Nigerijos ir pa
siskelbė savarankiška 
valstybe-Diakra.

Centrinė valdžia,kuriai 
vadovauja karininkas Ga- 
von,atsiskyrimo nepripa
žįsta ir susirūpinęs yra 
Diakrą gražinti į Nigeri 
jos sudėtį. Tačiau naujai 
susikūrusi valstybė-Ni
gerija, turbūt neturi jėgų 
separatistus suvaldyti.
•Andreas Papandreu per- 
versminės Graikijos val
džios bus traukiamas teis 
mo atsakomybėn už vals
tybės išdavimą. Jis turi 
dvi pilietybes-Amerikos 
ir Graikijos.

KRIKŠČIONIU DEMO - 
KRATŲ KONFERENCIJA

LKDS Centro Komiteto 
nutarimu Lietuvių Krikš
čionių Demokratų Sąjun
gos konferencija šaukia
ma birželio 24 - 25 d. d.. 
Čikagoje.

Konferencijos posė
džiai ir šeštadienio vaka
ro atstovų bei kviestinių 
svečių pokilis vyks Tėvų 
Jėzuitų Jaunimo Centro 
rūmuose. Konferencijos 
šeimininku yra LKDS Či
kagos skyrius,vadovauja - 
mas dr. K. Šidlausko.KDI 
"LITO" VALDYBA 
praeitame posėdyje nuta
rė padaryti sekančius'Li- 
to"kasos valandų pakeiti
mus:

Aušros Vartų skyrius 
nuo birželio mėn. 1 d. dir
ba visas penkias sakaitės 
dienas, įskaitant ir pir- 
madienį. Kasos valandos
nuo 10iki 3 vai. kasdien ir 
nuo 7 iki 9 vai. trečiadie
niais ir penktadieniais.

Nuo pirmojo liepos 
mėn.sekmadienio iki pir
mojo rugsėjo mėnesio 
sekmadienio imtinai"Li- 
to" Aušros Vartų skyrius 
bus uždarytas sekmadie- 
niais.Rosemonto skyriu
je kasos valandos lieka 
nepakeistos.

"Lito" valdyba šiuos 
pakeitimus padarė ry
šium su sąskaitybos ve
dėjo D. Jurkaus perėjimu 
dirbti į"Li tą" pilnu laiku-. 
Sekmadienių operacijų 
sustabdymu vasaros metu 
siekiama sudaryti palan
kesnes sąlygas tarnauto
jams ryšium su Expo ir 
su jų pasivadavimu atos
togoms.
• Kun. G rauslys kurį lai
ką viešėjo A. V-tų parapi
joje ir lankė bičiulius pp. 
Smilgevičius,

Antanas Žindžiai iš Eli-
• Petras Lanys ir Ona ir

zabeth, JAV atostogas lei
sdami lankė Pasaulinę pa
rodą.
• Ponų Kutkų šeima iš We- 
llando savaitę atostogavo 
Montrealyje ir viešėjo pas 
pp.Girdžius LaSallėje. .
• Praėjusia savaitę buvo pa
gerbtos ir individualioms tau. 
rems apdovanotos Aušros mer 
gaičit) Juvenile ir Midget kre 
pšinio komandų žaidėjos.
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PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

IDĖJA YRA GYVA
PLB PIRMININKO J. J. BACHUNO ŽODIS 

VISUOMENĖS SUSIRINKIME

Malonu Jus pasveikinti 
PLB valdybos vardu šiame 
n e e i 1 iniame susirinkime. 
Man malonu matyti Vliko 
pirmininką dr. K. Valiūną 
Clevelande, kuris visus mus 
supažindina su lietuvių po
litiniais planais ir darbais. 
Jojo, kaip Vliko pirmininko 
dalyvavimas kartu su PLB 
vadovybe šiame susirinki
me, padaro šios dienos mū
sų susiėjimą neeiliniu, nes 
tai parodo lietuviškų orga
nizacijų darnų bendradar
biavimą. Manau, kad šį fak
tą visi turime priimti su 
pasitenkinimu. Pasinaudo
damas suteikta proga, noriu 
pasisakyti dėl pačios PLB- 
nės. Beveik po 4 metų savo 
darbo su PLB, noriu viešai 
ir tvirtai pasakyti, kad 
PLB yra pradėjusi dirbti 
naujoje plotmėje ir štai ko
dėl : užnugary pasiliko visas 
organizacinis, formavimosi 
laikotarpis. Per eilę metų 
girdėjome eilę pasiūlymų, 
patys svarstėme kaip mums 
geriau veikti, šiandien tas 
lapas yra užverstas. PLB 
išryškino savo veidą dar
bais, jsipilietino išeivijoje 
ir yra pripažinta bei įver
tinta paskirų Krašto Bend
ruomenių. Ilgus metus daug 
kas svarstė ir bijojosi trin
ties ir varžybų dėl vadova
vimo lietuvių išeivijai. 
Šiandien mūsų dalyvavi
mas, Vliko ir PLB, duos 
teigiamą atsakymą abejo- 
jusiems. Tad užvertęs vie
ną PLB veiklos planą, noriu 
žvilgterti, kur mes stovime 
ir ką esam pramatė atei
čiai.

Prieš mūsų akis yra rū
pestis savo tautos gyvybės 
išlaikymo, jos politinės ne
priklausomybės atstatymo

ir išeivijos lietuvybės pa
laikymo. Rūpindamiesi šiais 
tikslais mes esame užsibrė
žę talkininkauti lietuvių po
litinėms organizacijoms, ten 
kur tos pagalbos bus šau
kiamasi. Mūsų tikslas bus 
eiti į pagalbą visoms po pa
saulį išsimėčiusioms Lietu
vių Bendruomenėms. Remti 
jas lietuvybės darbe, ne
svarbu kiek tai pareikalaus 
iš mūsų pastangų, darbo ir 
laiko. Mes stiprinsime ir 
palaikysime ryšį tarp visų, 
nors ir mažiausių lietuvių 
vienetų, bet kurioje pasau
lio dalyje. PLB dės visas 
pastangas pagelbėti tauti
nės kultūros kūrime visoms 
Bendruomenėms ir stengsis 
sudaryti sąlygas, kad vie
noje krašto bendruomenėje 
sukurtos kultūrinės verty
bės būtų prieinamos visiems 
lietuviams.

Darbo dirva yra labai 
plati. Jinai mums aiški. 
Vienintelis mano rūpestis 
— ar užteks darbo rankų ir 
pasiaukojusių širdžių? štai 
kur yra nukreiptas PLB 
žvilgsnis. Toks tai yra ma
no lietuviškojo darbo su
pratimas ir nusistatymas. 
Tokio nusistatymo yra ir 
mano artimiausi bendra
darbiai — PLB valdybos 
nariai. Gyvenimas parodys, 
ar mūsų užsimojimai buvo 
vertingi ir prasmingi. Vie
nų galiu jau šiandien pasi
džiaugti: bekeliaujant po 
pasaulį įsitikinau, kad Lie
tuvių Bendruomenės idėja 
yra gyva, stipri ir tarnauja 
lietuvių tautai. Tad sukaup
kime visas jėgas, kad ne tik 
išlaikytume ją patvaria, bet 
išugdytume į jėgą, kuri at
neš mūsų tautai šviesesnį 
rytojų.

Kanadietis, žinoma, visų 
pirma Pasaulinėje parodo
je ieško Kanados valstybi
nio pavilijono,bet jį sura
sti ne taip lengva,nes jis 
pačiame Notre Dame sa
los gale. Patogiausia jis 
pasiekiamas važiuojant ek
spresu. Bet netoli yra ir 
autobusų stotis. Taip gi ga
lima važiuoti ir mažu tra
ukinėliu. Arčiausia prie 
Kanados pavtlijono prieina 
traukinėlis.

Kanados pavilijonas, va
dinamas Katimavik, kas esi 
kimiškai reiškia bendravi
mo vietą, yr apversta pira
midė. Ji užima didelį plo- 
tą.Labai aukšta.Bet iki jos 
pusės iškelta liftas .Toliau 
reikia lipti laipstais arba 
kilti antru liftu. Viršuje- 
platus pasivaikščiojimas, 
iš kur matai visą parodą.

Kanados pavilijonas ne
paprastai perkrautas, ir 
jam apžiūrėti reikia gero 
pusdienio. Čia yra daug
ybė visokiausių Kanados 
išdirbinių.

Bet kas pav iii jone įdom
iausia, kas duoda gana pil
ną Kanados vaizdą, tai pui
kūs filmai, kurių pažiūrėti 
patartina visiems.Filmai 
yra pačioje pavilijorio pa
pėdėje,kuri yra apskritimo 
formos.Judomas is parte
ris žiūrovus veža pro ek
ranus .kuriuose rodomi Ka
nados Vaizdai. Filmai pa
daryti taip puikiai,kad žiū
rovas susidaro gana pilną 
Kanados vaizdą. Galima 
sakyti, kad tai yra himn
as Kanadai. Jūroš, upės, 
kalnai, ežerai, miškai, 
visa didinga gamta, neap
rėpiami jos plotai, nepa
prastas jos grožis ir tur 
tingumas sudaro didelį įs
pūdį. Graži Kanada'. Turt
inga KanadalKanados pa
vilijonas gana vaizdžiai tą 
parodo.

LIETUVIAMS LEISTOS 
DVI DIENOS
Galų gale Pasaulinės pa 
rodos vadovybė leido lie 
do ir lietuviams pasinau
doti Pasaulinės parodos 
vieta, kurioje turėjo pasi 
rodymus estai ir lateiai, 
St. Helene saloje. Pasiro-

Latsvės Pabaltijo tautoms 
ir Pabaltijo valstybėms?..

Jį rusai pastebėjo ir įda
vė policijai. Jis esą būsi
ąs teisiamas ir turėsiąs 
atsakyti už darymą netv
arkos ir sugadinimą to 
daikto, kurin įrašė šūkį. 
"RESPUBLIKŲ"DIENOS 
SOVIETŲ PAVILIJONE 
Sovietų Rusijos okupuotų 
valstybių, kurias jie vadi
na "respublikomis", "die
nos" ruošiamos tiktai so
vietiniame pavilijone esa
mame kino teatre, kuris 
turi sceną. "Respublikos" 
į Tautų aikštę neleidžiam
os. Places des Nationes

Pelletier Hamburgo ope
ra "Lulu"; 8:30 Port Ro 
yal Hawkins šokių kompa
nijos šokiai. Toliau M. Dit 
rich.

Birželio 16 d. 8:00 PM 
Pelletier Hamburgo ope
ra "Janufa"; toliau Haw 
kins šokiai ir tt.

Birželio 17 d. % :OO PM 
Hamburgo opera"Freisch 
utz"; toliau kartojimasis.

Birželio 18 d. 8:OO PM 
Hamburgo opera"Lulu"; 
8:15 Matsonneuve reclta- 
l ts: Istomin-Stern-Rosa; 
toliau margumynai. 
KIRGIZŲ DIENA SSSR PA

VILIJONE

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

"GELEŽINIO VILKO" TUNTO VADOVAI
Pasikeitus tuntininkams 

Montrealio "Geležinio 
Vilko" Tuntas persiorga
nizavo.

Dabartinis tunto vado
vų sąstatas yra sekantis: 
tuntininkas- G. Vazalins- 
kas, tuntininko pavaduo- 
tojas-A.Kličius,tunto ad
jutantas -S. Baršauskas , 
kapelionas "-S.Kulbis.S. J. 
vyčių kandidatų globė jas- 
A. Ptašinskas, skautų

draugininkas-V.Kudžma, 
skautų globėjas-S. Bar
šauskas .vilkiukų draugi
ninkas - A. Ališauskas , 
vilkiukų adjutantas - L . 
Markauskas,vilkiukų glo
bėjas - J. Piečaitis, pro
gramų vadovas-V. Piečai- 
tis,tunto atstovas "Balti
joj"-J. Kibirkštis, ryši
ninkas su Kanados skau
tais-S. Naginionis.

Tuntininkas .

J.Amerikos V-bės.

Išrinkta LB Taryba
Lietuvių Bendruome n ė s 

Tarybos rinkimuose š. m. 
gegužės 6-7 d. balsavo 9,098 
asmenys (1964 m. balsavo 
7,566).

I- joj (Vakarų pakraščio) 
apygardoj balsavo 367 as
menys. Išrinktas 1 atsto
vas — B. Brazdžionis.

II- joj (Chicagos) apy
gardoj balsavo 3,773 asme
nys. Išrinkti 15 atstovų: dr. 
P. Kisielius, dr. K. Bobelis, 
J. Jasaitis, D. Tallat-Kelp- 
šaitė, dr. I. Kriaučeliūnas, 
dr. A. Razma, dr. S. Biežis, 
Br. Nainis, dr. K. Ambra
zaitis, dr. A. Anysas, kun. 
J. Borevičius, T. Blinstru- 
bas, V. Kasniūnas, kun. V. 
Zakarauskas ir kun. K. Tri
makas.

LIETUVOJ MIRĖ
Iš Lietuvos gauta ži

nia, kad gegužės mėn. 
25 d. Vilniuje staiga mi
rė žinomas visuomeni
ninkas, Pienocentro Vai 
dybos ilgametis narys, 
kooperatininkas Felik
sas Daugėla.

Iš profesijos F. Dau
gėla buvo matininkas ir 
iki pirmosios bolševikų 
okupacijos buvo Šiaulių

III- joj (Clevelando) apy
gardoj balsavo 2,105 asme
nys. Išrinkti 9 atstovai: J. 
Gailiušytė, V. Kamantas, J. 
Smetona, A. Zaparackas, 
dr. A. Butkus, dr. A. Kli
mas, dr. V. Majauskas, dr. 
V. Ramanauskas ir V. Pau
ža.

IV- joj (Bostono) apygar
doj balsavo 1160 asmenų 
Išrinkti 5 atstovai: dr.P. 
Vileišis, dr. B. Matulionis, 
kun. J. Jutt-Jutkevičius, J. 
Kapočius ir V. Bražėnas.

V- joj (New Yorko) apy
gardoj balsavo 1693 asme
nys. Išrinkti 7 atstovai: dr. 
A. Budreckis, kun. L. Jan
kus, A. Mažeika, A. Barz- 
dukas, R. Kezys, K. Miklas 
ir kun. V. Dabušis.

F. DAUGĖLA

Apygardos Žemės Tvar
kytojas. F. Daugėla pa
laidotas Leporų kapinė
se, Kriukų valsčiuje, 
Šiaulių apskrityje šalia 
savo žmonos Onos Dau
gėlienės - Graurokaitės. 
Lietuvoj liko jo duktė Dar 
nutė Zubovienė ir Ame
rikoje sūnus Jonas Dau
gėla. Šm.

Maskva pasilieka sau tik
tai, kaip valstybė, o ne 
"respublika".

Birželio TO d. bus sovie 
tinės Latvijos diena, birž
elio 17 d-Moldavijos, bir
želio 23 d.-Lietuvos, 30 
d.-Azerbaidžano, liepos 
5 d. Gruzijos, liepos 9 d. 
Kazachstano, liepos 16 d. 
Uzbekistano, RSFSR die
na bus rugpiūčio 6 d., o 
SSSR rugpiūčio 15 d. .Uk
rainos rugp.16 d. ir Gudi
jos rugp.17 d. 
SEKANČIOS SAVAITĖS 
PARODOS PROGRAMA

Birželio 12 d. 8:15 PM 
Maisonneuve teatre italų 
Genovos teatro Goldoni 
drama;g:3O Port Royal 
Tuniso liaudies meno tra
pės. 8:30 Ekspo teatre- 
Marlena Ditrich; toliau va 
ikams ir margumynai, kak 
po kasdien.

Birželio 13 d.%:3O Ham
burgo opera Pelletier tea
tre. Toliau tą dieną kar
tojimas Genovos, Tuniso 
folkloro ir M.Ditrich pro
gramų. Ir tt.

Birželio 14 d.g:OO PM 
Hamburgo "Freischutz". 
Toliau Genovos, Tunizijos 
Marlenos Ditrich.

Birželio 15 d.2:00 PM

Sovietinis pavilijonas turi 
viduje teatrą, kuriame ir 
vyksta vadinamos "respu- 
blikų"dienos.Geguž.30 d. 
buvo, Kirgiz i jos diena ir 
spaudos konferencija, ku
rios metu buvo įvairių pa
klausimų, daugiausia rusų 
kalba.Buvo atsakinėjama 
rusiškai, angliškai irpran- 
cūziškai.Atsakymai buvo: 
carų laikais kirgizai turė
jo savo valstybę, dabar jų 
yra apie du su puse mili
jono,magometonų tikybos, 
turi savo kalbą ir mokyklų 
kitoms kalboms/nepasakė, 
kad turėjo pirma arabų, o 
po to lotynų raidyną, bet 
rusai rusinimo tikslais 
kirgizams primetė rusų 
raidyną/. Daugiausia kal
bėjo apie kumysą - kume
lių pieną, specialiai paruo
štą kaip gydomąją priemo
nę.

Po to sekė meninis pasi
rodymas. Jųliaudies instru
mentai skurdūsbalalaikos 
imitacija ir nieko daugiau. 
Gerai pašoko viena pora, 
ir solistas, atrekomenduo- 
tas operos solistu, bet jis 
tiktai pagarbino"vyresnį- 
jį brolį”.Tok labus ^"Lie
tuvos diena"su Šumausku 
priešakyje...

dymams skirtos dvi dieno 
os; rugsėjo 2 ir 3 dieno
mis. Tai bus tiktai tautini 
nių šokių parodymas.
ĮVYKĘ SOVIETŲ PA VILI

ONE
Kažkoks estas, lankydama
sis Sov.Rusijos pavilijone, 
kažkurioje vietoje įrašė:

TRIMITO AIDAS

ŠAULIU VEIKLA TRUMPAI
• "Laisvoji Lietuva" Lie
tuvos Partizanų žygiams 
įamžinti paskelbė roma
no konkursą,su vieno tūks
tančio dolerių premija.

Premijos mecenatai: 
Ona ir Valerijonas Šim- 
kai, veiklūs Čikagos lie
tuvių visuomenininkaLTai

didžiai sektinas jų patrio
tizmas, heroiškiems Lie
tuvos partizanų darbams 
įamžinti-
• JF Gribauskas, žinomas 
Cicero šv. Antano banko 
vedėjas Cicero Jūros šau 
lių"Klaipėdos "kuopai do
vanojo šaulišką vėliavą, 
kurią kuopa gegužės 7 d . 
iškilmingai pašventino. 
Kuopai energingai vado
vauja š.StJ3ernatavičius.
• Delhi, DLK Gedimino 
šaulių kuopa gegužės 6 d . 
turėjo visuotiną metinį 
kuopos narių susirinkimą. 
Kuopai sėkmingai vado
vauja š. Stp. Jakubickas.
• Čikagoj Vytauto Didžio
jo kuopos sudėtyje gana 
aktyviai veikia Meno kuo
pelė,kur ineseniai pasta
tė komediją "Trys Myli
mos','kurią režisavo dra
mos aktorius š.Alfa Brin
ką. Kuopelei nuo pat jos 
įsisteigimo nenuilstamai 
vadovauja š. Juozas Pe
trauskas.
• Naujai įsisteigęs Ha
miltono šaulių būrys 
sparčiai auga narių skai
čiumi ir šiuo metu artėja 
prie 40-ties.
• Toronto VI. Putvlo š. 
kuopa įsigijo 14 uniformų, 
pagal LK Mindaugo š.kuo-

BOKIME SVEIKI
ČESNAKAI IR SVOGŪNAI — VAISTAI

Gydomųjų savybių nuo arteriosklerozės bei kitų ligų 
turi ne tik pats česnakas, bet ir jo ištraukos. Todėl neretai 
gydytojai paskiria česnako tinktūrą (po 10—20 lašų 2— 
3 kartus per dieną) sergantiems dideliu kraujo spaudimu 
ir arterioskleroze, žarnyno atonija ir kolitais. Tuo pačiu 
veikimu pasižymi ir mūsų farmacijos pramonės išleidžia
mas preparatas „Alilsat".

Česnako spiritinę ištrauką galima ir pačiam pasiruošti: 
100 g sutrintų česnako skiltelių užpilama 3 šaukštais atau
šinto virinto vandens ir stikline 70% spirito. Palaikius sa
vaitę, tirščiai nukošiami pro marlę, o ištrauka geriama 
po 20 lašų 2 kartus per dieną su pienu.

Česnako galvutėse esančios medžiagos gana įvairiapu
siškai veikia organizmą. Pavyzdžiui, gliukozidas alinas, 
fermentų veikiamas, suskyla iki cukraus ir česnakų alie
jaus, kuris turi stiprų kvapą ir pasižymi antiseptiniu bei 
bakterijų augimą stabdančiu veikimu. Česnake gausu fi
toncidų, vitamino C.

Česnakas gali būti naudojamas ir nuo kirminų (spali- 
nukių), ūmaus viduriavimo, virškinamojo trakto uždegi
minių, rūgimo ir puvimo procesų.

Česnako ir jo preparatų negalima naudoti, sergant inks
tų ligomis. Mat, česnako veikliosios medžiagos erzina 
inkstų parenchiminj audinį. Todėl visais atvejais, prieš 
pradedant jį vartoti gydymui, reikia pasitarti su gydy
toju.

Nepamirškite, kad išdžiovintas česnakas yra bevertis!
Panašiu, tik silpnesniu, veikimu pasižymi ir svogūnas. 

Spiritinė svogūnų ištrauka „Alilčep" irgi gali būti nau
dojama nuo arteriosklerozės: po 20—30 lašų 3 kartus per 
dieną 3—4 savaites.

Liaudies medicinoje nuo kosulio ir nuo kokliušo nau
dojamas svogūnų medus, kuris paruošiamas iš 100 g trin
tų svogūnų ir 100 g medaus. Mišinys pašildomas iki viri
mo, išspaudžiamas pro marlę ir vartojamas po valgomąjį 
šaukštą (vaikams — po arbatinį šaukštelį) kas 3 vai.

Kad nesijaustų stipraus česnako kvapo, patariama var
toti tokią pastą: 1—3 česnako skilteles, truputį petražo
lių arba salierų lapų smulkiai sutrinti, pridėti kapotos sil
kės arba sviesto ir tokią masę tepti ant duonos.

ČESNAKAS STIPRESNIS UŽ ANTIBIOTIKUS
Poznanės Vaistažolių pramonės instituto farmakologi

jos skyriaus bei Medicinos akademijos vaikų ligų klini
kos specialistai atliko įdomius bandymus su česnaku. 
Sis tradicinis liaudies medicinos vaistas kai kuriais alve- 
jais pprodė didesnį antibiotinj veiksmingumą, negu pa
garsėję antibiotikai.

Laboratoriniams bandymams panaudotos ypač atspa
rios bakterijos, pvz., stafilokokai, streptokokai, šiltinės 
lazdelės. Buvo tiriamos tiek česnako ekstrakto, tiek ir 
sumalto česnako vandeninės suspensijos poveikis.

Iš 638 tirtų bakterijų rūšių visos žuvo nuo 10% česna
ko suspensijos. Daugumai buvo pražūtinga jau 1% kon
centracija. Tuo tarpu tos bakterijos buvo visiškai atspa
rios penicilinui ir teramicinui, silpnai reagavo j strepfo- 
miciną, chloromiciną, tetracikliną bei kitus antibiotikus.

Po tyrimų su gyvuliais imtasi klinikinių bandymų. Čes
nako preparatais buvo gydomi aštriu stemplės uždegi
mu sergą vaikai, kuriuos antibiotikai neveikė. Česnakas 
veiksmingas buvo ir ausų uždegimo, raudonligės, pū
liuojančio plaučių uždegimo, plaučių tuberkuliozės ir 
kitokiais atvejais.

pos jau seniai nešiojamas 
uniformas.
• Aktyvus VLPutvio š.kuo- 
pos valdybos narys š. Za- 
vys su šeima nuolatiniam 
apsigyvenimui persikelia 
į Montrealį ir atidaro au
tomobilių remonto įmonę.

THINK! 
DON’T 
SINK!

WISE!

Spaudos apžvalga
VYTAUTAS SIRVYDAS PERSĖDA Į VIENĄ KĖDŲ...

Ligi šiol Vienybės vedamųjų rašytojas Vytautas 
Sirvydas vis bandė sėdėti ant dviejų kėdžių: iš vi 
enos kėdės jis vis dar pasisakydavo kaip Lietuv
os laisvės šalininkas, o iš kitos vis suko į Mask 
vą. Bet, žinoma, tai nepatogu, todėl, kaip atro
do iš paskutinio pasisakymo, jis bus nutaręs pa
galiau persėsti į vieną kėdę.

"Vienybėje" pasidžiaugęs, kad
” Suakmenėjusias pozicijas ištiko du smūgiai: 

Amerikos-Sovietijos konsulatų sutarčiai pritari
mas JAV Senate ir anglų vyriausybės susitarimas 
su Kosyginu "apsikeisti" Baltijos auksu mainais 
su Maskvos čia įšaldytais anglų piliečių turtaiau

Ir kad
"Valstybės departmento rekorduose yra atvejų, 
kur nepripažinimai išvirto pripažinimais,"

V. Sirvydas toliau rašo:
"Tokiu būdu, sąmoningiems išeiviams, kurie 

nori iŠ tikrųjų savo tautai šiuo momentu padėti, 
tenka grįžti prie senos senųjų Amerikos lietuvių 
tradicijos: padėti, kuo galima, lietuviams Lietu
voje ir paklusti jų iniciatyvoms "

Kam gi V.Sirvydas siūlo Lietuvoje paklusti: ar 
tiems,kurie balso neturi, ar Paleckiui, Sumaus 
kui ir panašiems? Kas gi gali pasakyti lietuvių 
tautos iniciatyvą, valią, kai jokio laisvo pasisa
kymo nėra. Pasisako tiktai Maskvai atstdavu- 
stejt. Ir V.Sirvydas siūlo jų paklusti?
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Ar pasikartos vyskupo Karevičiaus
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

drąsos ir patriotiškumo žygis?
Tautų ir valstybių ad

ministracine tvąrka ir jų 
gerove paprastai rūpinasi 
pasaulietiškoji valdžia. 
Savo valstybių tvarkymo 
rezultatais, ypač sociali
nės gerovės srityse .šian
dien mus stebina Švedija, 
Norvegija, Šveicarija, 
Anglosaksaįnes jos bren
do ir naujų kelių ieškojo 
nevaržomai.Jau gana se
niai jos siekė mokslo,sta
tė mokyklas, universite- 
tus,bibliotekas,muziejus , 
ligonines.

Nebe paslaptis, kad R. 
katalikiškoji dvasiškija 
per visus amžius deda 
pastangas pasaulietiškų 
reikalų administravimą 
grąžinti į savo rankas , 
kas reiškia R. kat. religi
jos veržimąsi į šių sričių 
vadovaujančias vietas, o 
praktikoje,reiškia aiškią 
tarnybą materijai.

Jos spaudos puslapius 
vartant ir stebint veiklą, 
aiškiai matyti,kad ir mū
sų visais tautos reikalais 
rūpintis išimtiną teisę ji 
savinas! sau, nors, būda
ma be tėvynės, ji,daugu
moj e,baigia netekti nacio
nalinio charakteriu O mū
sų tautiečiai emigracijo
je, atsidavusieji vien tik 
Romai atsidavusių savo 
dvasiškių įtakoje irgi vi
sai užmiršta savo tautos 
reikalus.

Jau nuo senų senovės 
žesnę sumą pinigų, negu 
šiluvinei.taip greit ir ka-

Jonas Kutka su šeima atostogaudamas viešėjo savaitę 
Montrealyje, lankė Pasaulinę parodą ir apsilankė Ne
priklausomos Lietuvos redakcijoje. Atostogaujant pp.
Kutkų šeima, iš 'Vellando, buvo svečiai pp.Girdžių, 
LaSallėje turinčių savo namus /Ponia Girdžiuvienė 
šio atvaizdo dešinėje/. Malonu, kai NL skaitytojai, 
atvykę iš toliau, apsilanko redakcijoje. Ačiū jiems.

išpraktikuotu, o šiame 
kontinente "patobulintu", 
galingu būdu, kontribucijų 
formoje ar kitokiais bū
dais, mūsų dvasiškiai iki 
šiol,iš savo tautiečių do
lerius . kolektuoja sveti
miesiems;

Kadangi dabar ir R. kat. 
bažnyčia,po tam tikrų re
formų, jau pradeda atsi
sakyti Praamžių garbin
ti per materiją:puošnius 
maldnamius, ypač alto
rius, išorines teatrines 
apeigas ir už tam tikrus 
atliktus religinius palai
minimus pinigų ėmimo,tai 
to, jog mūsų religinės or
ganizacijos, Šiluvinė ko
plytėlė tarnauja Dievo 
garbei, jos sumanytojai 
jau ir su Vatikano pagal
ba mums neįrodys.Kadį 
svetimus mūrus sudėta 
stambi suma pinigų mūsų 
tautai jokios naudos neda
vė ir neduos, išskyrus 
vysk.Brizgį ir kelis mūsų 
tautiečius, kurie visą tą 
darbą atliko meniškai, 
niekas neabejojame.

Aukščiau išvardintų 
valstybių tautiečiams jo
kiu būdu negali tilpti gal
von,kaip savo tautos tur
tas galima pavesti valdyti 
svetimiesiems.

Ar mūsų įvairiems raš
tams ir kitokioms tautos 
vertybėms laikyti,net ma

da nors kas ar surinktų ? 
Ar mūsų autoretetingieji 
dvasiškiai tam tikslui ka
da nors parodys savo ini - 
ciatyvą ir dės pastangas 
tokioms patalpoms įsigy
ti, kurios tikrai tarnautų 
vien tik savo tautai ir bū
tų jos neliečiama nuosa- 
vybė?Ar jie savo autori
tetingumu dės pastangas 
kad iki 1968 m. -50 metų 
Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo paminėji
mo-būtų surinktas užsi
brėžtas vienas milijonas 
dolerių, kurio procentai 
tikrai tarnautų vien tik 
mūsų tautos labui? Ar jie 
kada nors išdrįs padaryti 
tokį "nusižengimą" iš ku
rio jie patys ir Roma ne
turėtų jokios naudos ?

Būti drąsiu ir atviru 
pirmoje eilėje reikia būti 
patriotu ir sąžiningu 
žmogumi.Ar iš mūsų dva
siškių tarpo atsiras toks , 
kuris išdrįs pasielgti 
taip,kaip nepriklausomy
bės laikais pasielgė mūsų 
tautos mylimasis ir net 
ne krikščionių buvęs ger
biamas , a. a .vyskupas Ka
rys - Karevičius, kuris 
kardinolui, Vatikano pa
siuntiniui, atvykusiam iš 
Lenkijos su Lietuva suda
ryti konkordato, derybų 
metu pakišo jam mūsų 
slaptosios žvalgybos nu
fotografuotą raštą, su jo- 
kardinolo - parašu, kad 
lenkų kariuomenei užė
mus Seinus,būtų likviduo
ta ten veikusi lietuvių ku
nigų seminarija? Kažin, 
ar atsiras,nes ir dėl len
kiškų pašto ženklų su Vil
niaus Aušros Vartais bi
jojo ką nors išsitarti.

Dėl konkordato sudary
mo statomų salygųnepri- 
imtinumo demonstravo 
Kaune studentija, o tuo 
laiku vyriausybėje buvo 
krikščionys demokratai. 
Konkordato nesudarius , 
mūsų baltagalviai prela
tai ir kanauninkai su vysk. 
Kariu pradėjo pasitari
mus " ar lietuviai ir be 
ryšių su Vatikanu negali 
būti gerais katalikais"? 
Konkordatą sudarė tauti-

BALTIEČIŲ JURISTŲ 
SĄJUNGA

New Yorke gegužės 9 d. 
išsiuntė Didžiosios Bri
tanijos min. pirmininkui 
H. Wilsonui protesto pa
reiškimą dėl jo vyriausy
bėje kilusio sumanymo 
konfiskuoti Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos auksą bei 
kitus jų aktyvus,laikomus 
Anglijos Banke. Protesto 
nuorašus išsiuntė ir ki
tiems vyriausybės na
riams, partijų vadams ir 
Žemųjų Rūmų pirminin
kui.

Kitą pareiškimą tuo 
reikalu ta pati sąjunga iš
siuntė JungtiniųValstybių 
sekretoriui Dean Rusk ir 
kai kuriem senatoriams.

(Elta)

Mokslo metai baigiasi. 
Daug baigusiu mokyk
las, - prašome siųsti 
žinių ir fotografijų.

nėję vyriausybėje minis- 
teriu pirmininku būdamas 
prof. A. Voldemaras.

Viso to akivaizdoj e,nu
stokime verkšlenti prieš 
tuos,kurie visą laiką mū
sų tautai darė ir tebeda
ro vien tik skriaudas. Pa
tarimų,kenksmingų mūsų 
tautai ir valstybei, ne
svarbu,kas juos davinėtų, 
mes privalome neklausy- 
tLNebetylėkim.nelaukim, 
bet visi,kaip vienas, šauk
te šaukim.

Gilinantis į istorijas ir 
istorijėles, prieini prie 
išvados, kad nuoširdžiau
siai reikia gailėtis laikų, 
kuriais mūsų protėviai, 
tikėdami Tikrąjį Praam
žių,buvo labai karingais , 
garbingais ir, ne tik Eu
ropoje, garsiais kariais. 
Pačia didžiausia nelaime 
reikia skaityti tą faktą, 
kad mūsų kunigaikščiai 
buvo susirišę su tauta, 
nuo kurios dar ir šiandien 
atsikratyti nepajėgiam, 
kuri žemiškajai, mirtin
gąją! imperijai, paaukavo 
savo valstybinę nepriklau 
somybę už karūną, kurios 
valstybės valdymo aparar 
te dvasiškija vaidino vy
riausiąją rolę, kuri ir ato
miniame amžiuje, nors 
kiek ir sumažėjo bet, per 
Vatikaną,kiekviena pasi
taikiusia proga, blogybes 
mums tebedaro.

K.M. Juozas Šarūnas.

GARBINGAS 
SUKAKTUVININKAS

Jei kam tenka keliauti 
Hamiltono Dundurn gatve 
negali nepastebėti gra
žios sumodernintos ka
talikų bažnyčios, greta 
naujai pastatyto kleboni
jos pastato ir prie pat 
naujai išaugusio didelio 
pastato-tai Jaunimo Cen- 
tro-salės.Šalia bažnyčios 
darželyje, stovi lietuviš
kas kryžius žuvusiems už 
Lietuvą kankiniams, o 
prie pat klebonijos-graži 
šv. Juozapo statula. Šita 
vieta visiems Hamiltono 
gyventojams plačiai žino
ma,kaip"Lithuanian Pla
centai lietuvių parapijos 
ir kolonijos centras. Tai 
gražus ir pasididžiavimo 
vertas vaizdas. O kas iš 
aplinkinų nežino Refe - 
rand "Father Joe", dabar 
MonsignorTViso to vaizdo 
sumanytojas ir kūrėjas 
yra Hamiltono Lietuvių 
parapijos klebonas kun. 
preLdr. Juozas Tadaraus- 
kas.Kaip tik šiais metais 
prelatui sueina dvi gar
bingos sukaktys: 30-ties 
metų jo kunigystės ir 20 
-ties metų gyvenimo Ka
nadoj .

Prel.dr.J.Tadarauskas 
kilęs nuo Ukmergės ir 
įšventintas 1937 metais 
Telšių vyskupoDaug įvai
rių ir atsakingų pareigų 
teko prelatui eiti Lietu
voje, kai 1944 metais kartu 
su tremtiniais lietuviais 
ture jo pasitraukti į Švedi- 
ją.Gyvendamas Švedijoje, 
prelatas aptarnavo lietu
vių dvasinius reikalus ir 
Danijoje bei Norvegijoje. 
1947 metų pabaigoje atvy
ko į Kanadą ir jau 1948m . 
pavasarį atsikėlė į Hamil 
toną,įsteigė lietuvių Ma
rijos Aušros Vartų para
piją ir tapo paskirtas jos 
klebonu,kuriai visą laiką 
ir vadovauja.Nuo tada pre 
latas visą savo energiją , 
mokslą,patyrimą ir laiką 
skiria parapijos ir lietu
vių kolonijos kūrimui,sti-

AT-T-E-NT-IO-N

3 PSL.

Hamiltono lietuvių parapijos klebonas Prelatas 
Dr. Juozas Tada ra uska s .

prinimui ir vienijimui. 
Reikia tik stebėtis prela
to energija ir jo sieloji- 
mosi lietuviškiems rei
kalams. Visa ką jis yra 
padaręs Hamiltono lietu- 
viams,galėjo būti atsiekta 
tik turint patyrimo ir 
mokslinio išsilavinimo. 
Dar Lietuvoj 1938 metais 
studijuodamas Lietuvos 
universitete, gavo licen- 
cijato laipsnį, o 1948 m. 
Ottawos universitetas 
jam suteikė teologijos 
daktaro laipsnį. 1963 me
tais Švento Tėvo pakeltas 
į prelatus.1942m.dar Vil
niuje parašė ir išleido 
maldaknygę suaugusiems 
"Motina Gailestingoji". 
Švedijoj būdamas 1946-47 
m. leido ir redagavo mė
nesinį laikraštį "Spindu
liai" ir tuo pat metu iš
leido maldaknygę vaikam 
"Eik prie Jėzaus", kuri 
1948 m. buvo išverstai 
anglų kalbą ir išleista 
New-Yorke.

Ypatingai prelatas sie
lojasi ir rūpinasi mūsų 
jaunimu. Jau 1949 metais 
Hamiltone įsteigė šešta
dieninę mokykląkurią di
džiumoj ir išlaiko. Mėgs
ta ir remia sportą ir 
sporto klubo "Kovas" yra 
garbės pirmininkas.Nors 
parapija turėjo nedidelę 

salę po bažnyčia, bet au
gant jaunimui ir plečian
tis parapijos bei koloni
jos kultūriniams lietuvių 
reikalams, jos nepakako 
ir štai, parapijiečiams 
padedant,1965 metais iš
augo gražus ir didelis sa
lės pastatas Jaunimo 
Centru vadinamas, kur 
lietuviai daro subuvimus 
ir kur kasdien varda gra
žus lietuviškas gyveni
mas.

Niekam prelatas neat
sakė paramos ar tai dai>- 
bo ieškant ar kuriais ki
tais reikalais. Gausi or
ganizacijų veikla randa 
paramos ir pastiprinimo 
iš prelato pusės. Neįma
noma laikraščio skiltyse 
smulkiai aprašyti prela
to šakotą veiklą.Tam rei
kėtų jau plačios monogra
fijos.

Prelato garbingos su
kaktys yra kartu ir hamil- 
toniečių lietuvių šventė ir 
ją,hamiltoniečiai rengia
si gražiai atšvęsti ruoš
damiesi pagerbti Prelatą 
š.m.birželiomėm. 10 die
ną pagerbtuvėmis jo pa
ties pastatytame Jaunimo 
Centre.

Sveikatos ir ilgo am
žiaus linki Prelatui ha- 
miltoniečiai.

E. Sudikas.

JONAS 
AVYŽIUS

/ Paskutinė atkarpa /
Arvydas kelias akimirkas grūmėsi su pagunda, tiktai ke

lias akimirkas, bet jam pasirodė, kad praslinko visa valanda.
— Sakai, j plėšinius? — Jis paėmė Martyno ranką, kuri 

tebegulėjo ant kelio.— Ką gi, daug kas išlekia už tūkstančių 
kilometrų gydyti sielos žaizdas. Palieka savus Liepgirius 
likimo valiai ir skrenda kaip paukščiai į šiltuosius kraštus,
lyg čia vietos būtų per maža. O musų žemelė verkia, išsiil
gusi darbo rankų. Laimės ieškotojų visais laikais netrūko, 
ypač jeigu dar jų tuštybei paakinti prisegamas didvyrio var
das. Didvyris. . . Tikras didvyriškumas dirbti už kapeikas.
nežinant, ar tas pačias rudenį gausi, o nelėkti ten, kur tau 
žada riebesnį kąsnį. Žmogus, kuris nemyli savo žemės, ne

vertas.
Nekalbėki — Martynas, 
to, pats žinai,

Omą, ne dėl toMbt, 
pameti, ieškodamas laiiVs (lyg jį plėšiniuose te- 

aveistų), ar bėgdamas nuo nlLimės? Negi galima kažkur 
tam nuojsavgs? Gerai pasakei apie vais- 

mr asart' uersoaimmą, bet ne visi • • ■ *tudra.ir jisdV151^1- °gUS 
yiau nebepngyja, o stiprus 

žmogus po kiekvieno išrovimo iš naujo suleidžia šaknis ir 
tampa dar stipresnis. Reikia būti stipriam, stengtis tapti to
kiu. O slapstydamasis užuovėjose toks nepasidarysi. Ne, tu 
niekur nevažiuosi iš Liepgirių, Martynai.

Alartynas atsistojo.
— Aš nežinojau, kad tu nemyli savo žmonos,— pasakė 

jis su nedrąsia viltimi balse.
— Ne, aš ją myliu, Martynai. Bet pasitikiu savimi.
— O ja?
— Meilė nuo vieno žmogaus nepriklauso.
— Manau, apsigalvosi, Arvydai. Šiaip ar taip, būtų ge

riau man išvažiuoti. Bijau, kad vėliau netektų gailėtis.
— Jei gailėsis, gailėsis vienas. Tik vienas. Bet ir tas 

pats be reikalo, nes pats bus kaltas.
Martynas nieko neatsakė — jis stovėjo, įsmeigęs sustin

gusį žvilgsnį į tolumoje stūksantį kaimą. Ten, susigrūdusių 
trobų kaimenėje, kadaise stovėjo ir jo gimtoji lūšnelė. Vien 
pamatų akmenys belikę. Martynas užsimerkė, ir iš sąmonės 
gelmių, kaip daug milijonų metų nugludintas brangakmenis, 
iškilo tolimos vaikystės vaizdas. Ne, tas žmogus nebuvo jo 
tėvas, tėvas buvo seniai miręs. Tas žmogus atėjo motinai 
užsėti sklypą. Jis buvo Sėjėjas. Jis brido puria dirva, leis
damas iš abiejų rankų pilkšvus grūdų debesėlius, o Martynas 
ėjo greta ir šiaudais atžymėjo biržę. Sėjėjo kojos buvo dide
lės, apautos plaukuotomis naginėmis, ir Martyno pėdelės 
šalia jo pėdų atrodė kaip pastrigų dygsneliai. Bet jiedu ėjo 
greta — ir tai buvo svarbiausia: jiedu abu buvo Sėjėjai. Ru
denį tas pats žmogus atėjo padėti motinai nupiauti lauką. 
Jis pašaukė Martyną ir parodė ražienose keletą įdubimų — 
didelių ir mažų. „Tai mudviejų pėdos. Žmogus, kur bepra- 
eitų, visada palieka gerus arba blogus pėdsakus. Pėdsakai, 
ant kurių užaugo toks geras derlius, negalėjo būti blogi.“ 
Tai pasakė Sėjėjas. Ir Martynas patikėjo juo, jam buvo gera, 
kad greta didžiųjų pėdų išliko ir jo mažosios pėdelės. „Že
mę reikia gerbti ir mylėti kaip tikrą motiną. Tada ir ji žmogų 
mylės. Ji gyva ir protinga kaip žmogus. Gerai įsiklausyk, 
pridėjęs ausį, išgirsi kaip ji alsuoja." Tai vėl buvo Sėjėjo 
žodžiai. Ir Martynas vėl jais patikėjo.

Ir dabar jis stovėjo, apžavėtas vaikystės prisiminimų, ku
rie iškilo iš užmaršties ūkanų kaip užburtos pilies kuorai, ir 
tarsi vėl išgirdo gilų žemės alsavimą, gimtosios žemės, ku
rioje tebėra įspaustos jo vaikiškos pėdos, ir kuri perdaug 
sodriai įsūdyta prakaitu ir aplaistyta artimųjų krauju, kad 
galėtum lengva širdimi atsiplėšti nuo jos krūtinės. Galas

Septyniasdešimt šešias savaites ėjęs romanas apie 
Lietnvos kolūkiečius baigtas. Su autorium galime pa 
sakyti: skaitytojai dabar gali spręsti, ar Avižius pa 
vaizdavo tikrą Lietuvos kaimietį ūkininką. Sakytu
me, kad Avižiaus pavaizduotas Lietuvos valstietis 
yra žymiai nuvertintas ir parodytas itin kreivame 
veidrodyje. Reikia manyti, kad Avižius tatp.vaizda 
vo Lietuvos valstietį, kad jam reikėjo iškelti "šlo
vingąją" partiją ir parodyti, kaip ji rūpinasi tuo ne
laimėn patekusiu valstiečiu. Būtų gerai, jei kas iš 
skaitytojų plačiau paanalizuotų šį romaną.

„Kaimas kryžkelėje** buvo rašomas 
su didelėmis pertraukomis bevelk 11 
metų. Dar 1953 melais man kilo mintis 
sukurti plačią epinę drobę, kurioje bū
tų atvaizduotas lietuviškas kaimas su 
visa jo gyvenimiška tikrove ir epochos 
iškeltomis problemomis. Pats nesupra
tau, koks čia milžiniškas darbas. Apim
tas susižavėjImo savo sumanymu, grie
biausi plunksnos ir per trumpą laiką 
sugadinau nemažą krūvą popieriaus. Iš 
to, ką tada parašiau", romane išliko tik 
pagrindinių herojų pavardės Ir vienas 
kaimo poeto Gojelio aštuonelils. Dabar 
džiaugiuosi, nes tarp to, ką jaučiau, 
norėdamas pasakyti meninę tiesą, Ir 
tarp to, kaip tada sekėsi, buvo kilo
metrinė distancija. . . Šią nesėkmę dau
giausia nulėmė „bekonlllktlškuino teo
rija". Rankraštj užmečiau, bet visą lai
ką apie jj galvojau, o po ketvertų 
metų, jau sutriuškinus asmenybės kul
tą, vėl gr|žau prie romano. Taip ilgai 
rašant, užmanytas romano variantas la
bai pasikeitė, tačiau kūrinio koncepci
ja išliko fa pati. Mano tikslas apnuo
ginti, pasmerki! mūsų gyvenime hld- 
glo reiškinius, priešpastatant gėrio Ir 
liesos pradą, kuris neišvengiamai turi 
nugalėti. Visa tai, kaip man pasisekė, 
tegalite įvertinti Jūs, Ir Ilk Jūs, mielas 
skaitytojau.
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Virkau dekoracijos sum
odernintos, bet turbūt būt 
buvę geriau,jeigu istorinei 
praeičiai būtų buvusios re- 
realistiškesnės.

Dali. Jametkienės kostiu- 

PAGALIAU LIETUVIŠKA OPERA "GRAŽINA" 
Mūsų opera, minėdama sa- mas geros sudėties, darė 
vo dešimtmetį, visų džiaug- apygerį įspūdį, 
smui pastatė lietuvišką o- 
perą, atremtą į du didžiuo
sius stulpus:Mickevičiaus 
"Gražinos"poėmą ir į lie
tuviškąjį folkltorą-liaudies 
dainas,kurios šioje opero
je vyrauja ir daugiausia ža- mai buvo įspūdingi ir savo 
vi,nors solsitų taip pat di
delis būrvs.

Dabar Čikagos visuome
nė ir spauda plačiai apta
ria šį mūsų gyvenime ne
eilinį įvykį, vertindami jį 
iŠ visų pusių, o jos visos 
yra labai svarbios:meniš- 
koji, visuomeniškoji ir fi
nansinė. Plačiajai publik
ai, žinoma, daugiausia rū
pi operos pastatymas.

Visus,kaip girdėti, suža 
vėjo chorai,kurie labai ge 
rai,labai darniai irbeveil 
visiškai tiksliai intonavo.

Orkestras, tur būt, dėl 
repeticijų stokos galėjo 
būti darnesnis, bet būda- 

G. Nilsson. “Very worldly”. Šis paveikslas “La
bai pasaulietiška” laimėjo pirmąją premija Či
kagos ir 
kusioj š. 
Institute

meniškumu ir artimumu is 
torinei tikrovei.

Korsakaitės, Puodžiūno 
ir Velbasio baletas buvo ge
ras.

Daug didesnis reikalas ir 
daug daugiau nuomonių sul 
kėlė solsi^ai, kurių buvo 
visas būrys.Plačioji publi 
lika maždaug taip juos ri- 
kiuoja:Baras, Mongirdai- 
tė, Vaznelis, Stankaitytė. 
Vokietaitis, Brazys, Šuk
ytė ir kiti. Specialistai gi 
muzikai, kaip Chomskis, 
Marijošius,kuris buvo at
vykęs į spektaklius/jis bu
vo pirmasis šios operos 
dirigentas Kaune/,Žile -

apylinkių 70-ojoj Dailės parodoj, ivy- 
m. rn. 8 — IV. 2. (Courtesy of the Art 
of Chicago).

^000000

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

DAGYS. Vaidila ir studentas - mokslo žmogus

vičius, Armonas ir kiti, 
randa platesnių aptarimų, 
daugiau individualizuoda
mi jų kiekvieną. Atrodo ta
čiau, kad ir jų nuomonės 
daugeliu nesiskiria nuo pla
čiosios visuomenės nuom
onės. Tiktai beveik visi, ne 
išskiriant,kiek girdėt, nei 
režisieriaus Oželio,kuris

savęs nelaiko režisierium, visą operą, nes "Gražina 
nes faktinai visą vadovybę 
turėjęs dirigentas Kučiū- 
nas, yra nuomonės, kad 
dirigentas, kuris juk yra, 
anot patarlės, "senas vil- 
kas"ir bendrai sakant o- 
perą vedė geru stilium ir 
nusimanymu, padarė stam sė antros dienos spektak- 
mbią klaidą, nuvertinusią Rs. Bet operos įspūdis 
a—/ / / <

tt

pirmame spektaklyje išė
jo be Gražinos, kuria vi
sa opera atremta- ir var
du ir turiniu, Sklrstydam 
as roles juk dirigentas ži
nojo, kad Šukytė šiai rol
ei netinka. Reikalą atitai-

VEDA D R

. IŠEITIS...
- Pone Senatoriau, Jūs 

man pažadėjote tarnybą?
-Deja, mano mielasis, 

nėra jokios laisvos vie - 
tos.

- Bet aš neturiu iš ko 
gyventi...

-Tuo atveju, aš paskir
siu komisiją, kuri turės 
ištirti,kodėl trūksta tar
nybų. Tos komisijos pir
mininku paskirsiu tave.

jau buvo sugadintas.Gaila. 
Stipriai dramatinei Gra - 
žinos rolei reikia ir stip
riai dramatinio balso, kaip 
Stankaitytės.bet ne Šuky
tės, kuri visai šiai rolei 
netinka.

Kažkaip iškiliau šį kar
tą sužibėjo Baras, Mongii- 
da itė,Stanka itytė,Vaznel is, 
Vokietaitis /jį tikrai buvo 
malonu matyti lietuviško
je operoje ir pasidžiaug
ti jo ir balsiniu ir vaidy
biniu talentu./

Kai po spektaklių pp. Ru
džiai, jau tradicija tampan
čiu būdu suruošė puikų pr
iėmimą, visuotinė buvo nu
omonė, kad opera padarė 
naują ir didelį žingsnį pir
myn ir, kaip daugelis tiki
si, išeina į tikrai lietu
viškos operos kelią, 
kas yra visu nuoširdumu 
sveikintina.

S. Rimantas.

GUMBAS
PAAIŠKINO...

- Tėte, kaip vadinama 
žmogų, kuris valgo tik 
daržoves ?

-Vegetaru.
- O kaip vadinama tą , 

kuris valgo žmogieną?
- Humanitaru. O dabar 

bėk laukan kiek pažaisti . 
KAINA TA PATI...

-Kodėl tu nepersikeli į 
geresnį butą?

- Aš negaliu sumokėti 
nuomos už šitą skylę...

- Kadangi tu nemoki 
nuomos vienaip ar kitaip , 
tai kodėl už tą pačią kainą 
neimti ko nors geresnio? 
NAMŲ APŠVIETA

- Na, ar nesakiau, kad 
kūdikis apšvies jūsų na-

j mus?-sako draugas trijų 
mėnesių kūdikio tėvui.

- Tavo tiesa. Jau trys 
mėnesiai, kaip neužgesi
name šviesos name. 
RETA LAIMĖ. ..

Sovietų studentas, ra
šydamas disertaciją apie 
žmogaus laimę žemėje :

"Didžiausią laimę žmo
gus turi, jeigu jis nėra gi
męs ,bet tas retai kam pa
sitaiko".
TEISĖJO KALTĖ“

Teisėjas: - Ką Tamsta 
gali pasakyti prieš pa
skelbiant sprendimą?

Kaltinamasis>Aš noriu 
pasakyti, kad tas kvailas 
advokatas,kuris mane gy
nė, buvo Jūsų paskirtas.

KONKURSAS LAISVĖS PAMINKLUI
KLB Toronto apylinkės val

dyba skelbia konkursą žuvu
sioms už Lietuvos laisvę pa
minklo projektui paruošti ir 
skiria $500 premiją. Vasarios 16 
penkiasdešimtajai sukakčiai at
žymėti apylinkės valdyba, turė- 

' dama visuomenės pritarimą ir 
Apylinkės tarybos įgaliojimą, 
skelbia šį konkursą ir kviečia 

. visus lietuvius architektus bei 
menininkus jame dalyvauti.

į Paminklo pagrindinis tikslas 
. — išreikšti mūsų pagarbą ir 
į meilę tiems, kurie paaukojo sa- 
' vo gyvybę už Lietuvos laisvę ko

vose su tėvynės priešais nuo 
ji 1918 iki šių laikų, šiuo pamink- 
I lu mes simboliškai išreikšime 
I tą mistinį tautinį ryšį, kuris jun- 
H gia mus su tautos didvyriais, ir 

tuo būdu stiprinsime savo tau- 
jW-^itinę sąmonę išeivijoje.

Paminklo vieta: Lietuvių Šv. 
Jono kapinės, Port Credit, Ont., 
centrinė aikštelė, kur dabar sto- 

P^ t’vi didysis medinis kryžius. Skiy- 
po dydis 100 x 75 pėdų. Samu

li ta paminklui: $5000—$10.000.

Paminklas turi būti iš patvarios 
medžiagos ir suprojektuotas 
taip, kad jame būtų numatyta 
vieta pamaldoms ir keturiems 
paslėptiems nuolatiniams gar
siakalbiams. Projekto planai tu
ri būti detalizuoti ir tinkami 
statybai. Pageidautina, kad pa
minkle būtų išreikšti tautiniai 
motyvai ir numatytas dujinės 
ugnelės aukuras.

Projektai turi būti pateikti 
KLB Toronto apylinkės valdy
bai iki 1967 m. liepos 31 d. šiuo 
adresu: G. Balčiūnas, 280 Ron- 
cesvalles Avė., Toronto 3, Ont.

Projektai turi būti pateikti 
slapyvarde, pridedant atskirame 
uždarame voke tikrą pa
vardę.

Premijuotas projektas taps 
Kanados Lietuvių Bendruome
nės nuosavybe ir bus panaudo
tas Toronto apylinkės valdybos 
nuožiūra, o kiti projektai bus 
grąžinti projektų autoriams.

Vertintojų komisija iš penkių 
asmenų bus paskelbta vėliau. 
KLB Toronto apylinkės valdyba

BĖGIMAS Į NIEKUR

Žmonės miegojo visur: koridoriuo
se, ant grindų, ant stalų... Vėl pasi 
rodė Dermidont Ferapontovič Fiole - 
tov su savo nepakeičiama kepure iš 
"Krokodilo" lakštų.
-Vėl patekau. ..C jūs vis tebesėdite? 
Kaip patekau? Labai paprastai. Žino
te, prieš šventę, naktimis Raudonojoj 
je aikštėje kariuomenės daliniai, fiz- 
kultūrinirfkai repetuoja manifestaciją 
tautos meilės ir pasididžiavimo nuosr 
tabos valdžioje besilaikantiems. Na, 
ir aš nutriau dalyvauti. Ir, įsijausm- 
inęs dėl visko, nutariau sušukti vie
ną iš Lenino šūkių populiariųjų, atsi
minęs senovę: "Šalin patvaldystė'. Te
gyvuoja laisvė',".. .Mano balsas stip
rus. Aidas nuskambėjo iki Vasilijaus 
palaimintojo. O čia kaip iš žemės iš 
lindęs ,-tvarkos saugotojas. "Jūs ką 
čia, pilieti, netvarką darote ?"-Kaipį 
sakau, aš darau netvarką ?4.'Nelaikas, 
sako, - skelbimui. A nu-ka pūstelki- 
te."-Pūstelėjau. "-Na, pilieti, pra
šau". - Kur? - klausiu. - Aš ne gir
tas, tvarkos neardau. "- Aš ir nesa
kau, kad jūs girtas, bet siunčiu jus 
į paskyrimo vietą". - Na, aš ginčytis 
ir bartis nepradėjau. O paskyrimo 

vieta man žinoma. Kodėl šventes ne
praleisti su gerais žmonėmis?...

- o - O - o -
Valentinas Almazovas seniai išrado 

žaidimą į neturtą ir turtą. Jis suga
lvojo jį dar būdamas jaunas, kai per
skaitė Sologubo,: kurį labai mylėjo, 
žodžius:"Imu aš gabalą gyvenimo, gr
ubaus ir neturtingo ir kuriu iš jo ža
vingą legendą, nes esu poetas". Ir 
taip jis imdavo gabalą gyvenimo, gru
baus ir skurdaus, nuspalvindavo jį 
savo vaizduotėje į kažką šviesų ir ne
matytą ir įkurdindavo jį į sukurtąjį 
gyvenimą, ir gyvendavo ten iki tol , 
kol pavargdavo įsivaizdavimas ir ta
da tekdavo nuleisti užuolaidą.

Todėl dabar jam nebuvo nuobodu 
Bepročių Prospekte, kur vyko šven
tadieninis karnavalas ir tūkstantį ka
rtų spalvingesnis, negu valdinis pri
verstinis monotoniškas, su dirbtinė
mis gėlėmis ir įpareigotu linksmumu, 
kuris užpildo gatves, kaip rudeninis 
lietus. Ar gt sutiksi ten, už betonin 
ės sienos žniogų laisvą, nestandarti
šką?

Valentin Almazov biaurėdamasis pu 
įsiminė vemti verčiančias šventes, 

pakilusį, užspringstantį laikraščių- 
lojimą, reproduktorių visų žanrių Ch 
altūrihinkų, pasiimančių už tai papil
domą racioną prie skurdaus savo ei
linio atlyginimo. Čia gi, izoliacijoje, 
buvo rimti žmonės, jie nedavinėjo tn- 
tervieu batlaižiams, o kalbėjosi su 
gyvenimu ir mirtimis kaip lygios ve
rtės žmonės.

- o - O - o -
Administracija buvo sunervinta. Ki- 

ziak prašė Babadžaną perkelti ją į 
kitą skyrių, kadangi čia dirba Zoja 
Aleksejevna, - ji geriau užtikrins tva 
rką, daugiau ryžtingai. Babadžanjai 
aštriai pasipriešino:

- Apie jokius perkllnojimus negali 
bėti aei kalbos, Žiūrėkite abiem ak
im. Ypač dabar, kada ten tas Alm
azovas. Juo užsiėmusi pasaulinė sp
auda. Jūs privalote įrodyti maksima- 
lišku obiektyvumu, kad jis įsunkiat e 
serga. Priešingai- mums visiems 
gresia dideli nemalonumai.

- Christofor Abramovič, įrodyti tą 
negalima.

- Kodėl?
- Todėl, kad jis neserga. Nėra ob

jektyvių duomenų. Priešingai, tyri: 
ino duomenys kaip tiktai rodo prieši
nga, rodo, kad jis visiškai sveikas.

- Jūs žinote, kad apie jį klausė iš 
Centro Komiteto... O išrašyti aš jo 
negaliu be nurodymo iš viršaus. O 
viršūnėse taip pat ne visi sutinka. Ie
škokite išeities.
-Aš negaliu rasti išeities... išsky
rus. ..
- Ką išskyrus? Sakykite greičiau.

Bet tuo metu Babadžaną skubiai 
iššaukė minister is, ir ji negalėjo 
jam išdėstyti plano, kurį jau ilgai 
nešiojosi.

Toliau taip tęstis negali, - Palata 
Nr. 7- apkrečiamasis šaltinis.. .Juos 
reikia išvaikyti į visas puses. Su tuo 
Zoja Aleksejevna nesutiks. Įkalbėti 
ją nėra galimybės. Todėl Kiziak nut
arė prašyti Babadžaną duoti vyriau
siam gydytojui nurodymus Palatą Nr. 
7 išsklaidyti- ligonius išsiųsti į į- 
vairius miestus.

- o G O - o -
Kaip puiku žasiti į turtą ir neturtą'. 

Įsivaizduojamasis gyvenimas niekaip 
nepasiduoda tikrovės įstatymams, - 
bet nelaimė tame, kad jo negalima į- 
amžinti. Kol bėgame į niekur - tiktai 
iki ryt ryto, iki ryt ryto.

Kiziak kai ko pasiekė. Atėjo parėdy
mas kitų miestų gyventojus išsiųsti į 
savo gyvenvietes. Irstai, vienuolik
tą valanda nakties atėjo mašina ir Fi- 
oletovą išvežė. Taip gi Goltną ir Ant 
onovą. Kur juos veža- nepasakė. Įsa. 
vo gyvenvietes? Bet juk jie nuolatin
ės gyvenvietės neturi. Išsiskirti su 
Volodia Antonovu Ir Golinu buvo sun
ku. Ir tada pirmą kartą visi Palatos 
Nr.7 davė iškilmingą priesaiką- vis
oje Rusijoje ruošti laisvės kovotojus, 
visų rusų širdyse įdiegti laisvės vė
liavas, nes jos laisvei yra atviros ir 
pilnos karšto laukimo.

Po to kiekvienas išeinantis davė to
kią priesaiką. Ir ši priesaika nebuvo 
jų neišlaikyta.

Daugiau bus.

KATEKISMAS-TARYBI- 
NĖ KNYGA ?

Kaikurie"tarybininkai" 
Lietuvoj, besistengdami 
paramstyti šlytinėjantį 
"tarybiškumo" prestižą, 
pralenkia net anekdotines
žąsis, kurios, sako, netu
rėdamos kuo kitu pasidi
džiuoti,gyrėsi,kad jų pro
tėviai Romą išgelbėjo.

Tiesos bendradarbis D. 
Š. (Šniukas),išgirdęs, kad 
lietuviška knyga turinti 
pasisekimo(aišku, "tary- 
binėj")Gruzijoj, štai kaip 
pasididžiavo:

- Lietuviška tarybinė 
knyga, kuri daugiau kaip 
prieš keturis šimtus me
tų pareiškė "Imkit mane 
ir skaitykit", gyvena pa
kilų gyvenimą,išėjo į pla
tų pasaulį.

Atseit,netMažvydo ka
tekizmas jau bus buvęs.. 
"tarybinė" knygai (Eita) 
oCzerwony Sztandar (Vil
nius, geg. 5) rašė.kp**“ 
Klaipėdos baldų fahX^as 
šiuo metu esąs lab^ ūzim 
t»s, -gąi»'xi£* Bra- 
ipvilės viešbučiui (Afri
koj, buv. prancūzų Kongo 
sostinėj),kuris esąs sta-/ 
tomas "Sov. Sąjungai pa-
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Reportažas iš Expo67
Du tautiečiai įsigauna 

su plūstančia minia į po
žeminio traukinio vagoną 
ir sėdasi į pirmas pasi
taikiusias vietas. Nors 
sėdynės nėra tiek pato
gios, ar minkštos, bet sa
vo tamsiu apmušalu ir 
individualia išvaizda jos 
primena populiarias "bu
cketseats" Bent koks pa
togumas šiuo metu neturi 
reikšmės.Svarbu.kad kur 
atsisėdus. Žmonės, pra
leidę visą dieną parodoj e, 
yra be gal o išvargę.

Greta susėdę lietuviai 
dalinai net nepatenkinti, 
kad jie tiek prisivaikščio- 
je.Mat jie norėjo kuo dau 
giau apeiti, kuo daugiau 
pamatyti.Kai jie suprato, 
kad vienos dienos toli 
gražu nepakaks viskam 
apžiūrėti, buvo per vėlu. 
Jie buvo jau nusivarę nuo 
kojų.Nors po to jie sulė
tino ir greitį, ir pradėjo 
atsisėsti kiekviena gali
ma proga,bet tas nepadė
jo. Kitą dieną jie protin
giau elgsis; jie pradės 
slstematingą parodos ap
žiūrėjimą.

Kiek atsikvėpęs ir pa
sitaisęs kietokoje sėdy
nėje, juodbruvis vyras , 
vis dėl to reiškia savąjį 
pasitenkinimą. Tuo tarpu 
jis negalėtų apie savo pa
tyrimą nieko konkretaus 
pasakyti.Nors ir dalį pa
mačius, įspūdis gavosi 
grandiozinis ir net neapi - 
budinamai kolosališkas . 
Ten visko buvę tiek daug, 
tiek įvairu ir įdomu, kad 
neįmanoma net savo vaiz
duote aprėpti.Jo manymu 
parodos apžiūrėjimui ke

lių dienų neužtenka. Pra
leidus savaitę, atėjus ki
tą,gal ir būtų galima su
sidaryti pilnesnį visų 62 
parodoje dalyvaujančių 
tautų vaizdą.

Šviesiaplaukis bendra
keleivis dėl to kaip ir esąs 
nepatenkintas.Jis įžiūrįs 
tame per didelį užsimoji
mą, per platų, eiliniam 
piliečiui nepasiekiamą 
aspektą. Jis pasiėmęs net 
ankstyvesnes atostogas, 
nepabūgęs tolimos kelių 
dienų kelionės iš Winipe- 
go,nes tikėjęsis, kad šiuo 
metu bus mažiau žmonių. 
Bet kur taul Visur tik mi
nios,o prie paviljonų eilių 
eilės. Iš ryto jis norėjęs 
užbėgti nors trumpam į 
sovietų ir kitoje kanalo 
pusėje į amerikiečių pa
viljonus, bet pamatęs il
gas eiles atidėjęs popie
čiui. Grįžęs po pietų, jis 
pamatė eiles keleriopai 
ilgesnes. Nusivylęs, jis 
turėjęs tą dieną atsisaky
ti nuo apsilankymo min
ties. Atvirai kalbant jo 
nuotaika pagedusi tik pri
artėjus prieKvebeko-Įva- 
žiuojant į provinciją, jis 
pamatęs didžiules abipus 
kelio įsirėmusias .provin- 
cijos vardą ženklinančias, 
lentas.Lelijomis paženk
lintos .Kvebeką skelbian
čios iškabos jam pasirodė 
kažkokiu grėsmingu įspū
džiu. Jos atrodė jam net 
arogantiškos neturėda
mos jokio sveikinimo, jo
kios pasitikimo intonaci
jos,kas čia Kanadoje taip 
įprasta pakelėsęjvažiuo- 
jantį miestus, miestelius 
ar net kaimus. Važiuojant

MONTREALIO LIETUVIU KREDITO UNIJA

1465 DE SEVE ST., MONTREAL 20, QUE.
MOKA už: IMA už:

Depositus 4.4%
Numatyta už šėrus 5 !4 % 
Nemokamas gyvybės draudimas 
iki $2.000 bendros santaupų 
sumos.

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

KASOS VAL 
1465 DE SEVE: 

Sekmadieniais 10:30-12:30 
vai.(uždarytas liepos ir 
rugpiūčio mėnesiais) 
Darbo dienomis: 10:00-3:00 
vai. kasdien.

Vakare: trečiadieniais ir 
penktadieniais 7:00-9:00 vai.

ANDOS:
ROSEMOUNTO SKYRIUS: 

3907 Rosemount Blvd., 
tel. 722- 3545.

Diena: p enk tad. 1:00 • 6:00 vai.
Vakare: pirmadieniais, trečia
dieniais ir penktadieniais 
7:00-9:00 vai.

Johan Tiedman Reg d
DIRBU VISŲ RŪŠIŲ BALDUS 

PAGAL UŽSAKYMUS

1092 Clark Street /prie Dorchester/, Montreal, P.Q.
TEL: 861-3032,
vakare - 254- 6898. /Kalbame lietuviškai/.

blniuet^al C leans'll & TJailo'iA
• Valau ir taisau vyriškus ir moteriškus drabužius.
• Siuvo naujus pagal užsakymus vyriškus pakus, 

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

(a* Wellington St.) Tel. 769-2941

Baltica Investment Corp
Autorizuotas kapitalas $ 120.000

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

U? indėlius mokame 8% dividendo.

BALTIC WOODWORK CO.
DAROMOS {VAIRIOS DURYS. LANGAI, VIRTUVES KABITAJ. 

IR KITI ĮVAIRŪS MEDŽIO DIRBINIAI.

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

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

Didžiosios Britanijos pavllljonas Pasaulinėje tarptau
tinėje parodoje, vykstančioje Montrealyje. Min.pirm. 
H.Vilsonas savo dienoje lankėsi parodoje, o po to O- 
tavoje tarėsi su Kanados min.pirm.Pearsonu ir užs. 
reikalų ministeriu Paul Martinu.

MONTREALIO KLB SEIMELIO PREZIDIUMO ŠALPOS 
VEDĖJO PRANEŠIMAS

Montrealy šalpos vajui 
1967 m. lietuviai aukojo: 
$20 V.Buzienė, dr. J. Ma- 
liška;$15 A.Norkeliūnaš ,
A. Drevinskienė; $11 K. 
Li epini enė;$10 Iz.Mališ- 
ka, B. Mozūras, dr. A. O. 
J augeli enė, St. Naginionis,
B. J.Laimikiai,V. V. Kos- 
kai.J.Dabkus, J. Kibirkš
tis, $7 M. J. Adomaičiai ;

toliau ir matant vien tik 
prancūziškų pavadinimų 
kelių rodykles, jo įspūdis 
visai pasitvirtinęs. Kai 
kur naujai užklijuotos už
rašų vietos, kaip vėliau 
paaiškėjobuvę angliškos. 
Prancūziškos kilmės ka
nadiečiai, įsikalę sau at
siskyrimo idėją, stropiai 
naikina viską,kas angliš
ka,net tokia proga,kada į 
Montrealį suvažiuoja 
daugiausia tą kalbą nau
doją žmonės. Dėl to jis 
pasijutęs nejaukiai, tarsi 
įvažiavęs į svetimą, jam 
nedraugišką kraštą.Tarsi 
jis būtų kaltas, kad aplin
kybės taip susidėjo, jog 
jis įsikūrė toli vakaruose 
ir išsimokino tik anglišką 
kalbą. S. Pranckūnas .

$6K.Leipus,J.A.Gražiai; 
$5. 50 E. Norkeliūnienė , 
L.Norkeliūnaitė;$5 C.Mi- 
lius.T.Mačiulienė, J. Ga- 
brusevičienė.Ag. Kairai
tienė,K.Toliušis.St.Mekš 
riūnas.V.Šipelis.kleb.dr. 
Jucevičius, kun. J.Gaudzė,
A. Kličius,St. Paulauskas, 
V.Valiutienė, G. P. Mont
vilai, kleb. K. Pečkys, V . 
Jancevičius, Pr. Rudins- 
kas.B.D.Jurkal, A. B. Ot- 
tai.Br.J.Lukoševičiai,Ir. 
P.Lukoševičiai,P.Brikis , 
dr.V.Giriūnienė.J.Valiu- 
lis, M. V. Murauskai, Br . 
Ignatavičius,LGureckas, 
P. Povilaitis, A. Rudytė , 
P.Adomonis.Iz.Gorys.E . 
Aleksejiūnaitė,E.V. Ker- 
beliai, E. P*. Vileniškiai; 
$4 K.Stribis ;$3 J. Adomo
nis, K. Mickus, A. Bieliū- 
naitė.K. Rašytinis, J. Na
ruševičius, V. Stankevi
čius, J. Zabieliauskas, O.
B. Sabaliai, J. Vaitkutis , 
O.L.Čečkauskai.J. Luko
ševičius, L. Černyšovas, 
El.Dalmotienė;$2 J.Suš- 
kevi čius ,dr. E. Andriuką! - 
tis, Bubliauskienė, J. Tu- 
bis.J.Dalmontas.A. Mor-

on^ s

Tėl. 525-8971

to

PORTRETAI - VEDYBOS- KRIKŠTYNOS 
SUKAKTUVĖS

ĮVAIRIOS
MAŽAMEČIAMS
PROGOS

1920 Frontenac St. Montreal, P.Q. T. Laurinaitis

ME 7-bTD
DE LUXE CLEANERS

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

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

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

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

namų 366-4203

BELLAZZI - LAMY.INC-
DO 6-6941 7682 Champlain Blvd. LaSalle
|vairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai- 
|n*uliacija, Ten > Test, Masonite, statybini* popieris.

Prieš raudonuosius imperialistus Wolverhamptono lietuvių, latvių gudų ir ukrainie
čių atstovai. Iš dešinės lietuviai: L. Adamkavičius, J. Narbutienė ir V. Kelmistraitis.

kūnas, P. Saulius, P. Ki- 
zerskis, P. Bernotas, J. 
Ladyga,J.Vazalinskas;P. 
Žukauskas Sj., V. Vana
gas, J. Piečaitis, V. Lie
tuvininkas, K. Smilgevi
čius, P. Gerhardas ,K. Pe
trulienė, A. Mylė, J. Ker
šys, A.Ruzgas,M. Guoby s, 
A. Urbonas, A. Bendžius , 
P.BunySjA.Dasys, P. Mi- 
nelga.P. Kalpokas, J. Go
ry s ,J.Šeidys,A.K aivai ti s, 
Vapsvai, P. Mekšriūnas ,
A. Vaupshas.V.Kečergius ,
B. Bagdžiūnas, P. Žukaus - 
kas Jr., M. Makauskas , 
A.Rusinas, A.Keblys, A . 
Gudas ;$1 K. Balkus, P. Ba- 
radinskas.Iz.Adomaitis , 
Jakonienė, B. Jozokas, J. 
Bernotas,M.Grunckunie- 
nė.Maksvitienė, L. Urbo
nas, L. Palubinskienė, K. 
Gudžiūnas. V. Piečaitis , 
J.Krujelskis, G. Dainius , 
V. Lukauskas, J. Žitkus , 
J.Jagminas, J. Gudas, V . 
Valka, J. Stropus, K. Ba- 
gartavičius, B. Staškevi
čius, Ig. Petrauskas, Si. 
Pozaus kas,J.Šaltenis, A. 
Morkus, A. Jonelis ,A .Re
meikienė, S. Reutas, A . 
Sutkaitis, A. Žukas, A .Star 
šaltis, J. Barteška, P. Si- 
moniūkštis,J.Išganaitis , 
I. Celtorius, E. Augūnas . 
Aukas surinko:

SUDBURY, ONT.
VYTAUTAS 

išėjo į INCO pensiją. Ka
dangi toks įvykis žmogui 
gyvenime pasitaiko tik 
vieną kartą, jo artimi 
draugai J.Lukšys,St.Kri
vickas,A.Jaslūnas ir Pr . 
Kraujalis, padedant jų 
žmonoms surengė gražų, 
lietuvišką išleistuvių po
būvį. Įvertinant Vytauto 
Lumbio ir Gertrūdos 
Lumbienės populiarumą 
lietuvių bendruomeninia
me gyvenime į pobūvį at
silankė per 80% visų ko-

J.Dalmotas $288.00 
L Kęsgailienė 92.00
J. Adomaitis 46. 00
Iz.Mališka 43.00
Br,Staškevičius 22.00
Kun. J. Gaudzė 18. 00
A. Gudas 9.00

Bankas "Litas" (gimna
zijai) 100.00
K. Moterų Rose- 
monto Ratelis 11.50
DLK Mindaugo 
šaulių k-pa 10. 00
Aukštesniųjų Litu
anistikos kursų mo 
kiniai (gimnazijai)!8.00 
Aušros Vartų P-jos 
choras H.00

Viso: 668.50
Pagal aukotojų pagei

davimą Vasario 16 d-nos 
gimn. suaukota $378. 50 
gimn. suaukota $ 378. 50 
Šalpai(daugiausia siunti
nių persiuntimui$29a 00

M-lio Seimelio Prezi
diumo vardu nuoširdžiau
sias ačiū visiems aukoto
jams, aukų rinkėjams ir 
visiems prisidėjusiems 
prie šalpos vajaus pasi
sekimo.

S. P. narys šalpos rei
kalams J. Dalmotas .

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

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

BOOKS —- LIVRES
SPAUSDINI AI

7581 CENTU ALE. coin ■ comer 2e AVENUE 365 0770 LASALLE j

D. L. K. Vytauto Nepr. Klubas
i ,59- 6 1 St. Catherine Street E. Montreal

LUMBIS 
lonijos lietuvių.

Prie garbės stalo buvo 
pasodinti Vytautas,žmona 
Gretrūda,sūnus Viktoras 
su žmona, sūnus Gedimi
nas ir brolis Jonas. Visų 
dalyvių vardu dovaną įtei
kė ir trumpą žodį tarė 
Pranas Kraujalis. Vėliau 
pensininkui linkėdami ge
ros ateities kalbėjo:kun. 
A. Sabas, A. Jasiūnas, St. 
Krivickas, J. Lukšys, P. 
Mazaitis ir J. Kručas. 
Vaišių organizacija ir jų 
laike programa puikiai 
pavyko.

Vytautas Lumbis kilęs 
iš gražiųjų Daugailių apy
linkės, tėvynėje turėjęs 
atsakingas pareigas, šiuo 
laiku gražiai bendradar
biauja tautinėje veikloje. 
Jo žmona Gertrūda-Kers- 
nauskaitė-Lumbienė per 
eilę metų pasiaukojančiai 
dirba lietuvių "Tumo 
Vaižganto"šeštadieninėje 
mokykloje,tai mokytojos , 
tai mokyklos vedėjos pa- 
reigose.Abu mėgsta žve
jybą, vasarą daugiausia 
laiko praleidžia gamtos 
prieglobstyje,žvejodami. 
Prie Trout Lake (ežero) 
turi gražią vasarvietę. 
Sėkmės Vytautui pensi
ninkui gyvenime. (Nuo
traukų iš paminėjimo bus 
kituose "NL" Nr.).

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ — 

sutraukiančią 
hemorojtis

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

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

Visais tyrimo atvejais švelnė- 
jant skausmams įvykdavo hemorojų 
susitraukimas.

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

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

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

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

e Kainos žemos, klubiečiams ir jaunimui nuolaida.

e Reikalui esant su pilnu patarnavimu: - virtuve ir indais, 
personalu ir gėrimais.

Kreiptis i Klubo administratorių J. Petruli, 
tel: 522-2353 arba 721- 1656.4^ 

£
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KLUBO SUKAKTIS
1907 - 3967

1867 U1967
CANADA-C0WHMRWXW

DĖMESIO MONTREALIO IR 
APYLINKĖS LIETUVIAMS 

Turime šviežiu ir skaniu sūriu, 
taip pat šviežiu ir rūkytu lietu
viškai pagamintų dešrų.

Prašome pasinaudoti musų 
produktais ir pasitarnavimu — 
pristatant į namus. , 
Skambinkite Bruno J a zo k a s, 

tel. ■ 766- 9041.
j

Telefonas 7 6 8-6679

WINDSOR
DRY CLEANERS & DYERS CO. LTD. 

Valome visokius drabužius ir kitą Jūsų namų apyvoką.
Savininkai:

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

DĖMESIO LIETUVIAMS

Tarpininkauju lietuviams 
apsistojimo vietos reikalu pa
saulinės parodos EXPO 67’ me- 

. tų (28.4. - 28.10.1967).
Rašykite pageidavimus NL 

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

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



NEPRIKLAUSOMA LIETUVA6 PSL.

o MŪSAI WP ORTAS'
VEDA KAZYS

PARAMA
TAUPYK IR SKOLINKIS

PIRMUTINIAME IR DIDŽIAUSIAME D A M Ą HA Ą
TORONTO LIETUVIU KREDITO KOOPERATYVE ■ FlAMIlItl

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

43/į% ui depositus Morgičius iš 6VH
SVifh numatyta už serus Asm. paskolos iš 7%

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

Bustine: Lietuvių Namai - 1129 Dundas St. West, 
Torontą 3, Ont. p Telefonas LE 2- 8723. t

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

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

MČfSU NAUJU MAISTO

KATALOGU.

DOVANOS:
Automobili ai, šaldytuvai, skal
bimo mašinos,motociklai,dvi - 
račiai,siuvamos mašinos,tele
vizijos aparatai,pianai,automo 
biliams padangos, foto aparatai

• Be ^siunčiame Jūsų sudarytai, ir apdraustus {vairios siunti
nius iki 19% svarų gryno svorio.

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

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

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

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

nauti ateityje.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

LŪŽIS SPORTININKŲ 
TARPE

Jau ilgesnį laiką spor
tininkų tarpe ėjo gandai 
apie organizuojamą spor
tininkų išvyką į pavergtą 
Lietuvą. Žinoma, kaip ir 
kiekvieną "antį", taip ir į 
krepšininkų gastroles 
Lietuvoj,nieks rimtai ne
žiūrėjo. Nesinorėjo net 
tikėti, kad sportininkai' 
bus pirmieji, kurie sutiks 
bendradarbiauti su mūsų 
Tėvynės okupantais.

Deja: gandai pilnai pa
sitvirtino :Čikagoje susi
darė iniciatorių grupė , 
kuri jau veda net susira
šinėjimą su Vilnium dėl 
mūsų krepšininkų rungty
nių Lietuvoj. Štai tų as
menų pavardės: Jonas 
Kaunas-Lituanicos spor
to klubo narys, Vytautas 
Germanas-to paties spor
to klubo narys, žymus 
skautų veikėjas, Rimas

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

DARBO V AL ANDOS: oirmadieniai s - penktadieniais nuo 9 vai. 
ryto iki 7 vai vak; šeštadieniais ■ nuo 9val.ryto iki 5 vai. p.p.

Savininkai A. ir S. KALUZA

SVEIKATOS KLINIKA-Health Clinic
Medicininis ir pooperacinis gydymas

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

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

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

Reportažas iš Toronto
PAŠNEKESYS METRO TRAUKINYJE 

Du piliečiai kalbasi 
apie šaltą pavasarį ir ne
sibaigiančius lietus. Jie
du aptaria nepavydėtiną 
ūkininkų būklę, kurie ne
begalėdami įeiti į per
merktas dirvas yra gero
kai suvėlinę laukų sėją. 
Tikintis geresnės vasa
ros, jų tema nukrypsta į 
kultūrinį gyvenimą, į pa
sibaigusias pramogas . 
Atbudusiai gamtai kvie
čiant žmones iš miesto, 
visuomeninis gyvenimas, 
platesne prasme, kuriam 
laikui nustos egzistavęs.

Daugiau iškalbus tau
tietis samprotauja, kad 
Varpo koncertu ir naujos 
dirigentės pristatymu 
tenka laikyti oficialią se
zono pabaigą. Jo manymu, 
gražus choro pasirody
mas, jų puikiai išpildytos 
dainos tarsi palydėjo to- 
rontiečius išsklindančius 
į paežeres,! paplūdymius, 
į savo vasarnamius. Cho
ro dainos nors maža da
limi, nors prisiminimais 
užpildys sparnuotų gies
mininkų trūkumą, kurių 
taip maža tėra Kanados 
miškuose.

Mažiau kalbąs vyras , 
išklausęs savo bendrake
leivio sentimentų, sako, 
kad jam,vis dėl to, geriau 
patikęs Toronte gastro
liavęs rusų raudonarmie
čių chor as. T en buvę ti kri 
profesionalai. Jie taip pa
dainavę, taip pašokę, kad 
jiems lygių jam dar nete
kę matyti.

Kalbusis tautietis,ne
belaukdamas savo bendro

NOTARAS
ANTANAS LIU D ŽlUS.B.L.
Bendradarbis V.S. Mastis,L.L.D.

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

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

Namų CR 9- 6166.

pasigerėjimo pabaigos , 
paklausia, negi anas bu
vęs tame koncerte ?Anam 
pa tvirtinus, kalbus i s tau
tietis dar daugiau nustem 
ba.Jis prisipažįsta nega
lįs suprasti savo mielo 
bičiulio. Jeigu ten ir būta 
meno, jeigu ten ir būta 
gražaus pasirodymo, jau 
vien dėl to,kad jie raudo
ni, kad jie reprezentuoja 
mūsų krašto pavergėjus . 
Vien to jau turėtų pakak
ti.Jis toliau sako, kad šis 
klausimas tampa tuo o- 
pesnis artėjant birželiui , 
kuris mums grąžina skau 
džiuosius anų laikų pri
siminimus. Jam nesą aiš-

ku, kaip viso to akivaiz
doje jo bendras galėjęs 
taip lengvabūdiškai pa
sielgti. Vien jų pamaty
mas, jų ilgosios rubaškos 
nemaloniu slogučiu pri
mena tuos plėšikus, kurie 
nakties viduryje laužėsi 
į niekuo nenusikaltusių 
žmonių namus,kišo juos į 
vagonus ir trėmė į Sibi- 
rą.Vien tik apie tai pagal
vojus turėtų dingti visi 
norai juos pamatyti.Svar
biausia kaip prisileisti, 
kaip susiprasti su minti
mi .nebojant net savo už
gijusių jausmų, eiti ir fi
nansiškai paremti žiau
riosios priespaudos ir 
tautinės vergijos simbolį.

Nekalbusis vyras klau
so greta sėdinčio tautie
čio išvedžiojimų ir pasi
jaučia kiek nepatogiai . 
Pasiteisinimui jis nori 
kažką sakyti, bet negali 
įsiterpti į kaimyno žodinį 
išsiliejimą.Anam vis aš
triau kertant, skaičiuojant 
krašto pavergė jų niekšy
bes, jų daromas skriau
das mūsų žmonėms, pra- 
sikalbėjęs tautietis su
pranta negerai padaręs. 
Jam nereikėję išsitarti 
apie raudonųjų koncertą. 
Negalėdamas įsiterpti 
savo pasiaiškinimu ir ne
norėdamas klausyti be
veik jam beriamų kaltini
mų, traukiniui mažinant 
greitį, jis pakyla. Reikia 
jam čia, ar nereikia, bet 
jis rengiasi išlipti. Trau
kiniui sustojus Ossington 
stotyje, jis neatsisveiki
nęs palieka savo draugą 
ir pro prasivėrusias du
ris mauna į peroną.

S. Pranckūnas.

BARONAS
Dirvonis-Lituanicos va 
dovas.dr. Tomas Remel 
kis-Lituanus žurnalo vyr 
redaktorius, skautų vei
kėjas,R. Mieželis-Santa
ros - Šviesos federacijos 
veikėjas. Visą susiraši
nėjimą su Vilnium veda 
Rimas Dirvonis. Spėjama, 
kad visas kelionės išlai
das apmokės"anoji pusė"

Prie progos .prisimena 
Jaunimo Kongresas Čika
goj ir sportininkų simpo
ziume iškeltas Sporto 
žurnalo dvikalbumo klau
simas,įvedant jame anglų 
kalba skyrių.Iš klausyto
jų tarpo pasigirdo šauks
mas : "Tik nebūkime mes 
pirmiejil"Deja,sportiniu 
kai pirmieji užmesgė ry
šius su pavergėju, pasi
siūlydami jam atvežti į 
5O-metį komunizmo vieš
patavimo -laisvojo krašto 
sportininkus. Kiek jų su
tiks važiuoti-sunku šian
dien pasakyti. Bet faktas 
lieka faktu, kad tokia ke
lionė jau organizuojama. 
Tai yra skandalas!
II - STOS Š. AMERIKOS 
LIETU VIŲ-UKRAINIE ČIU

VARŽYBOS
Il-sios metinės lengvo

sios atletikos ir futbolo 
varžybos tarp Š. Ameri
kos lietuvių ir ukrainie
čių rinktinių įvyks birže
lio 24-25d.,Chicagoje,Ill.

Varžybas vykdo lietu
viai.ŠALFASS-gos Centro 
valdybos pavedimu šiam 
tikslui yra sudarytas spe
cialus organizacinis ko
mitetas iš Chicagos spor
to darbuotojų.

Lengvosios atletikos 
varžybos bus vykdomos 
vyrų ir moterų klasėse . 
Kiekvieną tautybę gali 
atstovauti nedaugiau kaip 
4 dalyviai kiekvienoje in
dividualinėje rungtyje ir 
nedaugiau kaip viena es
tafetė. Taškai bus skai
čiuojami tarpvalstybinių 
rungtynių pavyzdžiu, 
imant po du geriausia pa
sirodžiusius dalyvius iš 
kiekvienos tautybės ir 
skaičiuojant: I vieta-5 
taškai, II v.-3, III v.-2 , 
IVv. -1. Estafetėse: 10-5 . 
Tačiau individualiniam 
atžymėjimui dalyviai bus 
vertinami pagal užimtą 
vietą.
Lengvosios atleti
kos programa: 
Vyrams: (pirmą dieną)- 
100m; 400m; 1500m;110m 
kliūtimis;sukartimi;į to- • 
lį;rutulys ;ietis; 4 x 100 m

J 1 B VARTODAMAS NEBUSI NEI PLIKAS NEI ŽILAS

JIB

JIB. vartojo 16 savaičių, pusę metų, vienus metus, 
paveikslai parodo, kad JIB. vaistai ATAUGINA PLAUKUS, išgydo 
pleiskanas, šašus, niežėjimą, sulaiko plauku slinkimą, atgauna natūra
lią plaukų spalvą MOTERIMS IR VYRAMS, 100 proc. garantuotai.

JIB VARTODAMAS NEBOSI NEI PLIKAS NEI ŽILAS.
JIB. 8. Oz. 16 savaičių vartojimui Kanadoje viso $6.30. 

Užsakymus su Money Orderiu, reikalaukite tuojau.
JI B LABORATORIJA, 1437 So. 49th Avė., Cicero, Illinois 8M50
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Vankuverio šeštadienlnų mokykla bu mokytoju T. Juozu 
^[Vaišniu, SJ,, užbaigusi šluos mokslo metus.

JUOZAS BERSENAS 
daugelio lietuviškųjų dar
bų talkininkas ir spaudos 
rėmėjas, šalia gražiai su 
tvarkyto tabako ūkio Mt. 
Brydges apylinkėje, neto
li Londono, Ontario, turi 
ir didelį komercinį sodą. 
Bersenas sumanus ūki
ninkas ir jo vedami taba
ko ir sodo ūkiai yra na
šūs.

estafetė.
(antrą dieną)-200m;800m; 
3000m;į aukštį;trišuolis ; 
diskas;4x400m estafetė . 
Moterims :(pirmą dieną)- 
60m;200m;80m kliūtinis; 
į aukštį; rutulys;ietis;4 x 
100m estafetė.
(antrą dieną)-100m;400m; 
į tolįjdiskas;

Lietuvių lengvatletų 
rinktinės sudarymu rūpi
nasi ŠALFASS-gos Leng
vosios Atletikos Komite
tas .Vadovas-A. Bi eis kus .

Oficialios futbolo rung
tynės bus vykdomos tik 
vyrų klasėje,sekmadienį. 
Lietuvių rinktinės pagrin 
du bus imama Chicagos 
LFK Lituanicos komanda, 
papildyta keletu žaidėjų 
iš New Yorko Atleto. Fut
bolo rinktinės suorgani
zavimu rūpinasi Romas 
Kozėnas.

Kaip papildoma varžy
bų programos dalis yra 
numatomos draugiškos 
jaunių futbolo rungtynės 
šeštadienį tarp LFK Li-- 
tuanicos ir Chicagos u- 
krainiečių.

Praėjusiais metais u- 
krainiečių vykdomos šios 
varžybos praėjo su dide
liu susidomėjimu. Reikia 
tikėtis, kad šiais metais 
tiek lietuvių sportininkai, 
tiek ir visuomenė suteiks 
šioms žaidynėms pride
ramą dėmesį.

LIET. SEKC. K-TAS.

NAUJAS SPORTAS
Puikiai redaguojamas 

K. Čerkeliūno išeivijos 
Sportas vėl aplankė pir
mą kartą šiais metais 
laisvojo pasaulio sporti
ninkus. Jam e daug įdomių 
ir istorinių nuotraukų, 
puikių straipsnių ir taip 
pat daug medžiagos ( gal 
net archyvinės) iš pirmų
jų sportinių žingsnių at
sikūrusioj nepriklauso
moj Lietuvoj. Šių prisi
minimų autorium yra Ste
pas Garbačiauskas.

Sportą gauna visi Š. 
Amerikos LFASS regis
truoti sportininkai nemo
kamai.
PAVERGTOJI LIETUVA

Lietuvos futbolo pir
menybių pasekmės:Kauno 
Inkaras-Kauno Banga 1:0 , 
Kretinga-Vilniaus Saliu
tas 1:1, Kauno Inkaras- 
Šiaulių Statybininkas 1:1, 
Kauno Atletas-Plungė 1:0 . 
Lentelėj pirmauja Kaimo 
Lima prieš Inkarą ir Kau
no Politechniką.
- Studentų lengvosios at
letikos pirmenybės įvyko 
Kaune.Blogas oras nelei
do atsiekti geresnių pa
sekmių. Moterų grupėj 
nugalėjo Vilniaus PI ,vyrų 
-Kauno PI.
- Antrą kartą rungtynėse 
prieš Čekoslovakiją,dau
giausiai taškų surinko 
Sov.Sąjungai M. Paulaus
kas. Jis pelnė 20 taškų, o 
SS-ga rungtynes 103:68.

IŠ VISUR
Geriausią pasekmę pa

saulyje ieties metime at
siekė pavergtos Latvijos 
atstovas J. Lusls,nume
tęs įrankį 83, 20m., o va

MOTERŲ IR VYRŲ 
KREPŠININKŲ KO

MANDOS
buvo išlydėtos rungtynių 
į Lenkiją(Varšuvą,Gdans
ką, Bogušicą). Rungtynės 
bus su geresniosiomis 
lenkų komandomis (ir su 
viena čekų komanda), o 
svarbiausia-sulenkų mo
terų ir vyrų (jaunimo) 
krepšininkų rinktinėmis , 
besiruošiančiomis daly
vauti pasaulio pirmeny
bėse. Lietuvių rinktinės 
pasaulio pirmenybėse da
lyvauti neturės progos 
nebent kai kas iš jų būtų 
įtrauktas Rusijos repre
zentantams paremti". Bet 
šios komandos šiuo atve
ju išleistos "į užsienį", 
kaip bandomieji prieši
ninkai lenkams pasitre
niruoti. ( Elta )

karų Vokietijos dešimtko 
vininkas Bendlin - naują 
pasaulio rekordą, surin
kęs 8319 taškų. Vokiečio 
pasekmės :100m-lQ6 sek. 
tolis-7,55m. ,rutulys-14, 
50m.,aukštis-l,84m. ,400 
m- 47, 9 sek. , 110m-14, 8 
sek. , diskas-46,06m. , su 

; kartim-4,10m., ietis-74 , 
85m., 1500m-4 min. 19, 4

■ sek.
-Italijos krepšininkai nu
galėjo Lenkiją 58:57. 
-Lengvosios atletikos 
rungtynės tarp Europos 
ir Amerikos rungtynių 
įvyks Montrealyj rugpiū - 
čio 9-10 d. d.

Dabar vyksta daug 
vedybų- atsiųskite 
N, L-vai fotografijų.

SĖJA
Tautinės, demokratinė* mintie* mėnesinis lietuvių laikrašti*.

Leidžia Varpininkų leidinių fondas
Redakt ori us Vytautas B i I d u š a s .

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

Prenumerata: JAV ir kitur 3 dol. meįams.

AR ŽINOTE K£ RAŠO

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

K EI EI V 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 pasisakymu laikraštis per 65 
metus pelnė gerą varda ir pasitikėjimą.
KELEIVY rasite patarimą teisiniais ir kitais 

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

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

KELEIVIS
U36 Broadway, So. Boston, Mass. 02127, USA.

SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ 

A AMERIKOJE

-v

SLA — jau 80 metą tarnauja lietuvių visuomenei 
Ir išmokėjo daugiau kaip SEPTYNIUS MI
LIJONUS dolerių savo apdraustiems na
riams.
didžiausia lietuvių fraternalinė organizaci
ja— duoda gyvybės apdraudę ir ligoje pa
šalpą, kuri yra pigi, nes SUSIVIENIJIMAS 
neieško pelno, o teikia patarnavimus savi
tarpinės pagalbos pagrindu.
jau turi daugiau, kaip tris su puse milijono 
dolerių kapitalą, tad jo apdrauda tikra ir 
saugi. Kiekvienas lietuvis čia gali gauti 
įvairių klasių reikalingiausias apdraudas 
nuo $100.00 iki $10,000.00.
jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdrau
dę — Endowment Insurance, kad jaunuolis 
gautų pinigus aukštojo mokslo studijoms 
ir gyvenimo pradžiai.
duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pi
gią TERM apdraudę: už $1,000.00 apdrau 
dos tik $3.00 mokesčio metams.
AKCIDENTALĖ APDRAUDA naudinga 
visokio amžiaus asmenims, rekomenduoja
ma lietuviškų KLUBŲ ir draugijų nariams. 
Už $1,000.00 akcidentalės apdraudos mo
kestis $2.00 į metus.

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

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

SLA —

SLA —

SLA —

SLA —

SLA —

Ps.D.R.M.N.Pt
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hami Alton
Geriausia taupyti ir skolintis tik __ 
Hami Itono Lietuvių Kredito Kooperatyve TALKA 
2.1 Main St. E.,Kamb. 203, Tel. 528-0511.

7 PSL.

GIGL Šis Lerner ir Loewe puikios gamybos 
muzikalinis filmas tiksliai atkuria 1890 m. Pa
ryžiaus gyvenimo dalelę. Leslie Caron savo pa
traukliu naivumu imponuoja turtingą ir gražų 
Louis Jourdan, kuriam linksmas betikslis gy
venimas jau atsibodęs. Filmas spalvotas, rodo
mas Cinema Scope. Puikus visiems, išskyrus 
mažiems vaikams.

Darbo valandos:

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 sekmadieni ai s po pamaldų.

ŽINIOS TRUMPAI
• Gauta žinia,kad paverg
toje Lietuvoje mirė Olga 
Dauguvieti enė, dramos 
aktorės Elenos Dauguvie
tytės-Kudabienės mamy
tė."Aukuro" v-vei ir ar
timiesiems liūdint, Ha
miltono visuomenė reiš
kia jiems nuoširdžiausią 
užuojautą.
• Žymi "Aukuro" aktorė 
Alina Žilvytienė,po ope
racijos sveiksta šv. Juo
zapo ligoninė j e. Jai linki
me greitai ir gerai susti
prėti.
• Birželio 10 d. .Kanados 
100-čiui paminėti Komi
tetas Hamiltone, ruošia 
jaunimo paradą. Kviečia
ma iš įvairių tautybių po 
grupę jaunuolių tarp 8-15 
m.amžiaus, parade daly
vauti .Lietuvius atstovaus 
apie30jaunuolių,su taut, 
ir skautiškomis unifor
momis. Grupei vadovaus 
p. Gudinskienė.
• Švenčiant lietuvių nau
josios emigracijos į Ka
nadą 20-tį,istoriniam lei
diniui reikalinga lietuvių 
veiklos medžiaga. B-nės 
v-ba išsiuntinėjo laiškus 
veikiantiems vienetams 
ragindama tokią medžia
gą iki liepos 15 d. prista
tyti p.Daliui.Šiuo leidiniu 
gali pasinaudoti ir pavie
niai tautiečiai, besivar- 
čiantys savo profesijose. 
Šios sukakties paminėji
mas įvyks Jaunimo Cen
tre š. m. spalio mėn.
• Kanados 100-čio anglų 
kalba leidinio apie Kana
dos lietuvius, užsiprenu- 
meravimo laikas baigiasi 
birželio 15 d. Leidinį pla
tina b-nės v-ba per p. A . 
Babeckienę.Kaina sumo
kant iš anksto tik 6 dol. 
Kadangi leidinyje bus pla
čiai paliesti ir Hamiltono 
lietuviai.
• Ilgametei visuomeni- 
ninkeip-lei L. Skripkutei 
pasitraukus iš visų parei
gų,b-nės v-boj vicepirm. 
darbą perima A. Babec- 
kienė. Etninių grupių ko
mitete prie City Hali, lie
tuvių atstovavimą perima 
Aid. Matulienė. Tautos 
Fondo Hamiltono sky
riaus p-ko pareigas .peri
ma K.Mileris. B-nės v-ba 
sveikina juos visus .užpil
džius susidariusias spra
gas lietuviškame darbe.

V. P.
ŠAUDYMAS
Kelių efninių tautybių 

šaudymo varžybose, jau
nių grupėje pirmą premi
ją ir taurę laimėjo An
drius Zaleskis.

WINNIPEG, Man.
MA SKVOJE

Winnipegas ilgai gyvens 
sovietinių turistų padary
tais įspūdžiais. Jie čia 
sukėlė dyvų neregėtų .Vis
ką aprašyti reiktų, kaip 
sakoma, "jaučio odos".

Viskas prasidėjo nuo 
rusų klubo, kur in Sov. Ru
sijos turistai buvo atvež
ti. Jų čia buvo apie 60. O

Aukšti nuošimčiai ui 
indėlius.
Prieinamos skolinimosi 
sąlygos.
Nemokamas CUNA gyvybes 
ir paskolų draudimas.
Pilnas čekių patarnavimas.
Užtikrintas indėlių saugumas.
Malonus lietuviškas patarnavim as

P. B. KRONAS 
didžiausias nekilnojamo 
turto (Real Estate) įstai
gos Hamiltone, Ont. savi
ninkas šiuo laiku Kopen- 
hagoje-Danijoj. Jis daly
vauja Pasauliniame tarp
tautinės Real Estate fede
racijos kongrese.

P.Kronas tapo paskir
tas Kanados delegatu ir 
atstovu Property Mana
gement Committee.

Modernūs keliavimo 
būdai taip sutrumpino ke
liavimo laiką, kad darosi 
daugiau ir labiau populia
ru pirkti nekilnojamą tur
tą užsienyje.

Šis suvažiavimas duoda 
gerą progą Real Estate 
profesionalams iš viso 
pasaulio, pasidalyti nau
jausiais išsivystymais ir 
pažanga nekilnoj amo tur
to nuosavybės srityje ir 
sudaryti vertingus kon
taktus turto pirkimui, ir 
pardavimui.

Po kongreso p. Kronas 
lankysis Vokietijoje ir ki
tuose Europos kraštuose 
su tikslu parduoti Kana
doje esantį nekilnojamą 
turtą užsieniečiams.
ĮSPŪDINGA MARIJOS 

DIENA
Tradicinė Hamiltono 

vyskupijos Marijos diena 
paminėta su ypatingu pa
siruošimu. Gegužės 28 d. 
stadiono aikštė, kuri tal
pina apie 30 tūkst. žiūro
vų, buvo pripildyta. Pa
grindiniu kalbėtoju buvo 
arkivyskupas iš Škotijos. 
Savo žodyje išreiškė gra
žių minčių apie Expo 67 
Montrealyj e. Pasidžiaugė 
Kanados visuomene, kuri 
sudaryta iš daugelio tautų, 
moka gražiai sugyventi ir 
pasiekti nepaprastų lai
mėjimų per palyginti 
trumpą Kanados istoriją. 
Ši šventė buvo kaip Hamil
tono vyskupijos, Kanados 
100-čiui paminėti projek
tas . Lietuvių trispalvė bu
vo lydima taut.drabužiais 
pasipuošusių jaunuolių.

V. P.
LINKĖJO GERŲ

ĮKURTUVIŲ
Paskutinį gegužės sa

vaitgalio šeštadienį, di
džiulis bičiulių ir pažįs
tamų būrys netikėtai įsi
veržė į p.p.Geldučių nau
jai pirktus namus su svei
kinimais, dovanomis ir 
geriausiais linkėjimais 
naujakūrystėje.

SERGA
Hamiltone, Henderson 

ligoninėje paguldyta p. 
Urbienė iš Kapuskasing.

GAMINTA . . .
jų tarpe buvo ir keli lie
tuviai :deputatas Šepetys, 
tariamas žurnalistas A. 
Petraitis, "Komjaunimo 
Tiesos" redaktorė J. Ci- 
vilkaitė, jaunimo diriguo- 
tojas D. Jokūbaitis, "Ne
muno "redaktorius A .Dri- 
llnga, ryšių su kitomis 
šalimis o-jos prezid.

FILMUS TRUMPAI VERTINANT

FUNERAL IN BERLIN. Šiame pirmos eilės fil
me Michael Caine vėl vaidina lakonišką britų 
slaptą agentą Harry 'Palmer. Tai lyg ir anks
čiau rodyto sėkmingo filmo “The Ipcress File” 
tęsinys. Šiame filme jo įstaiga gauna žinią, kad 
Rytų Vokietijos slaptos policijos viršininkas 
(Oscar Homolka) nori atbėgti i vakarus. Pal
mer pasiunčiamas reikalą ištirti ir padėti jam 
pabėgti. Jam darbą apsunkina žydų agentai, 
kurie seka buvusius nacius. Filmas spalvotas ir 
puikus visiems pamatyti.

A FUNNY THING HAPPENED ON THE WAY 
TO THE FORUM. Zero Mostei vaidina vieną iš 
juokdarių šioje tikrai juokingoje komedijoje. 
Nors kartais juokai labai žemiški, jie niekad 
nepasidaro pažeidžiantys. Filmas spalvotas ir 
puikus visiems virš 14-kos metų.

GALIA. Jauna karjeristė moteris (Mireille 
Darc) įtraukiama į baisų nuotykį po to, kai ji 
išgelbsti skęstančią moterį. Filmas su parašais, 
anglų kalba. Netinkamas jaunesniems kaip 18- 
ka metų.

GAMBIT. Ši įdomi romantiška komedija su 
Shirley MacLaine ir Michael Caine sukasi apie 
planuojamą meno kūrinių vagystę. Daugelio 
filmų kritikų laikomas vienu geriausių 1966 m. 
filmu. Patartinas visiems, išskyrus patiems ma- 
žiausiems.

THE GAME IS OVER. Tai prancūzų gamybos 
filmas su gana sofistiška, bet nuobodžia intry- 
ga, kuriame vyro jauna antra žmona palaiko 
santykius su jo studentu sūnumi. Veikalas pa
įvairintas puikiom dekoracijom ir spalvom. 
Paraštės anglų kalba. Netinkamas rodyt jaunes
niems kaip 18-kos metų.

GEORGY GIRL. Anglų komedija, kurioje ne
patraukli Georgy (Lynn Redgrave) apsiima 
auginti savo gražios, bet neatsakomingos ir šal
tos draugės vaiką. Filmas įdomus suaugusiems 
virš 18-kos metų. (Platesnė recenzija “L. L.”, 
1966 m. vasario nr. 87 psl.).

Montrealiečiai bendrame subuvime Toronte su Toronto lietuviais /iš kairės/: 
Ponai Matulioniai, kleb. kun. P. Ažubalis; dešiniau: pp. Vazalinskai, dr. Kuolai- 
tė, p.Geležiūnas, p.Barteškaitė, inž.Šipelis ir kt.

pirm.R.Petrauskas, kaž
koks neva ekonomistas iš 
Panevėžio J. Bukauskas. 
Taigi-visi tituluoti ir ci
nų aukštų.

Taigi,viskas prasidėjo 
nuo rusų klubo, kurin bu
vo pakviesti ir keli vini- 
pegiečiai lietuviai. Čia ir 
prasidėjo Odisėja su Sci- 
llomis ir Charibdomis... 
Dar carinių laikų papro
čiu, šitie vyrai ir viena 
jų tarpe moteris iš kiše
nių traukė butelius vod- 
kos ir vaišino mielus 
draugus.

Vienas iš vaišinamųjų 
pastebėjo:
- Visur užrašai rusiški. 
Ar lietuviškos neatsive- 
žėte?
- Drauge mielas, tai gi 
Maskvoje gaminta.'.. Gi 
tai mūsų plačiosios tė
vynės produkcija...

O paskui aiški
no apie laimingą okupuo
tos Lietuvos gyvenimą. 
Kai turistai gyrė Lietu
voj viešpataujančią lais
vę, vienas vinipegietis 
paklausė :tai kodėl iš Lie
tuvos neišleidžia mūsų 
šeimų? Turistai vienu 
balsu atsakė: reikia pa
tepti ir paaiškino rusiš
kai :nepodmažeš -nepoi e - 
deš... (Nepatepsi-neva- 
žiuosi).

Kai vodkos buvo aptuš
tinti iš kišenių išsitrauk
tieji buteliai,mūsų turis
tai susirūpino pavendra- 
voti. Atsirado paslaugių 
vinipegiečių,kurie turis
tus nuvežė pas lietuvių 
kleboną Bertašių.

-Kuo galiu patarnauti ? 
-iš miego prikeltas kun . 
Bertašius turistus pa
klausė. - Išpažinties ?... 
Bet trečią valandą naktį..

-Klebone, bet gi...
-Taip,taip... Bet jūs gi 

neblaivūa . .Aš negaliu...
Ir taip deputatas Šepe

tys, ir redaktoriai Civil-

GOAL! Spalvotas filmas apie pasaulinio titu
lo futbolo rungtynes, įvykusias Anglijoje 1966 
m. liepos mėnesį. Šis filmas bus įdomus visiems 
futbolo mėgėjams, nors kitiems gali būti nuobo
dokas. Filme rodomi šių žaidynių įdomesni mo
mentai ir atkuriamos žaidėjų bei žiūrovų nuo
taikos. Trūksta ryškesnių paaiškinimų apie 
žaidynių eigą ir taisykles. Šiuose žaidimuose 
dalyvavo šešiolika tautų.
GOOD TIMES. WONDERFUL TIMES. Filme 
rodomos scenos iš vykstančio linksmo moder
naus kokteilių baliaus, įterpiant kroninių filmų 
ištraukas, vaizduojančias Pirmojo ir Antrojo 
pasaulinių karų žiaurumus. Šį anglų gamybos 
filminį pasisakymą už taiką labai verta pama
tyti visiems suaugusiems.
THE GOSPEL ACCORDING TO ST. MAT-
THEW. Režisoriaus Pier Paolo Pasolinio fil
mas apie Kristaus gyvenimą. Vaidina vien ne- 
profesionalai. Kristaus pavaizdavimas (Enrique 
Irazoqui) yra silpnoji filmo vieta: jis atrodo kaip 
piktokas, griežtas, radikalus revoliucionierius. 
Nežiūrint to, filmas laikytinas pasisekusia Ma
to Evangelijos filmine iliustracija, kuri papras
tu realistiniu temos traktavimu pajėgia žiūro
vui sudaryti įtikinantį įspūdi. Nelabai tinka 
vaikams. Visiems kitiems rekomenduojamas,
kaip vienas geriausių 1966 m. filmų (plačiau 
žr. “L. L.”, 1966 gruodžio nr., 478 psl.).
GULLIVER’S TRAVELS BEYOND THE 
MOON. Japonų statytas ir angliškai įkalbėtas 
filmas apie našlaičio berniuko, šuniuko ir me
dinio kareivėlio Gulivero kelionę erdvėse. Ne
labai įdomus net vaikams.
GY'PSY GIRL. Įdomus britų filmas apie mer
gaitę (Hayley Mills), nekaltai ištremtą iš kai
melio ir jos išgelbėtoją čigoną. Tinka visiems. į

Veiksmingiau remkime 
Tautos Fondą

Anksčiaubuvo daug ra
šyta spaudoje apie Kana
dos Lietuvių Fondą ir jo 
siekimus.Lietuvių Fondo 
tikslas - apjungti visus 
lietuvius,kad sutelkta di
desnė pinigų suma iš gau
tų procentų už investavi
mą būtų galima palaikyti 
tautiniai ir kultūriniai 
mūsų reikalai.

Fondas niekad savo už
duotį negalės atlikti ir to
limesnių darbų negalės 
įvykdyti be mūsų para
mos.

Šiuo kartu rašydamas , 
nežinau tikslių duomenų, 
nei statistikos,kiekfondo 
kasoje turima pinigų ir 
Įdek lietuvių gyvena Ka
nadoje. Pasaulio Lietuvių 
Žinyno daviniais, Kana
doje gyvena per 20,000 
lietuvių,ofondas kaip ne
seniai spaudoj buvo skelb 
ta,pasiekė vos 30,000 dol. 
ir neturi 200 narių. Kaip 
matome, nedaug yra pa
žengęs ir nedaug žmonių 
jame priklauso,nes tame 
skaičiujeįsiskaitoKraš . 
Apyl. valdybos, lietuviški 
bankeliai ir kitos organi
zacijos.

Kas liečia mūsų tauti- 

kaitė ir Drilinga taip ir 
nepriėjo išpažinties....

Taip Winnipege kalba
ma.Gal komunistų dialo
gas su katalikų kunigu bu
vo ir kitoks; gal pristigę 
vodkos deputatai ir redak
toriai pas kleboną norėjo 
gauti whisky,sunku pasa
kyti, bet ūliojimų faktas 
tikras ir tas vinipegie- 
čius ne tiktai linksmai 
nuteikė,bet sukėlė ir nu
sistebėjimą. šoferįs. 

nį susipratimą, palikome 
nuošaliai stovintį nuo bet 
kokių lietuviškų reikalų, 
o apsiribojome savo kas
dienišku gyvenimu ir po
būviais mažuose draugų 
rateliuose.

Baigdami čia išgyventi 
jau antrą dešimtį metų , 
viena kita išimtis esame 
gerai įsikūrę, užtat neli
kime neprisidėję ir prie 
tų darbų,per kuriuos sie
kiamas mūsų tautinis iš
silaikymas.

Dažnai užgirsti sakant: 
ką man Lietuva ar lietu
viai davė ? Jau pačiam 
klausime girdisi atsaky
mas. Davė, ką kiekviena 
valstybė duoda savo pi
liečiams ir ką mes patys 
gyvendami savam krašte 
sugebėjom pasiimti moks 
lu,menu,kultūra. O dabar 
ne vienas esame iš tų, 
kurie nei procentų negrą- 
žinam.kada tėvynė negali 
mums nieko duoti. Dėl 
lietuviškos tautybės mū
sų neniekino ir svetimi , 
nei prisegtam raidė m,nei 
kitais ženklais... Jeigu 
mūsų kraštas pavergtas , 
tai ne svetimųjų, bet mū
sų pareiga dirbti dėl iš
silaisvinimo,nes tauta be 
savos valstybės nesusi
lauks iš kitų užtarimo.

Gyvendami šiam tur
tingam krašte, priprato
me savo giminėms ir 
draugams įvairioms pro
goms ruošti staigmenas , 
pirkti dovanas ir daryti 
balius. Dažnai savaitga
liais būna privatūs pobū
viai, ir kada sutampa su

DAUGĖJA SKAIČIAVIMO MAŠINŲ
Beveik kasdien Kanadoje atsiranda nauja jinonė, ku

rią valdo skajčiavimo mašina. Kai kurie pramonės eks- 
szioūaia narpnaimaiu rbniz pertai mano, kad tokių automatizuotų įmonių skaičiusviešaisparengimaisaaug ..... kasmet dldės 30_40 proc ,965 m Kanadoje skaičia_ 
žmbnių*$(Utrau)laB’ųOTorw įf vimo ihėlinos valdė 1070 jmonių, 1966 m. pabaigoje —

, ., . . . ' 1 1400, šiemet jos valdys apie 1800, o 1968 m. — 2200
gamzacijos, kurios ren— jmonių. Spėjama, kad 1970 m. Kanadoje bus 3200 skai-
gia dažnai išeina SU nuo- čiavimo mašinų valdomų jmonių.

PARTI LIBERAL. DU QUEBEC

Mr. JEAN LESAGE IR Mr. ERIC KIERANS 

ETNINIU GRUPIU KOMISIJOS SVEČIAI

Quebeco Liberalu Federacijos Etninių grupių komisija pirma 

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

kuri prasidės sekmadienio vidurdieni ir tesis iki vidurnakčio, — 

B e I m o u n t Park Montrealyje.

Šioje Dienoje garbės svečiais dalyvaus Quebeco Liberalu Par

tijos vadas Jean Lesage, pirmininkas Eric Kierans ir daugelis 

kitų partijos pareigūnų.

Ši manifestacija laikoma kaip emblema brolybės ir bus gera 

proga atnaujinti draugystes ryšius tarp visų etninių grupių,esančių 

Quebec'o provincijoje. ,

Be to, šitas susibendravimo būdas kiekvienos tautinės grupės 

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

čia visų tautybių: žydų, italų, ukrainiečių, graikų, lenkų,vengrų, 

romunu, vokiečių, lietuvių, jugoslavų ir čekų tautiečius su Šeimo

mis dalyvauti šioje Quebec’o Liberalų Federacijos ribose numaty

toje Dienoje.

NIAGAROS PUSIASALIS
ĖSBUS D ID E L

Artėja pirmasis prieš - 
atostoginis didelio masto 
parengimas - Joninė s.

Šioje šventėje kasmet 
sutinkame Rochesterio, 
Toronto,Hamiltonų Bufa
lo,Niagaros pusiasalio ir 
kitų vietovių lietuvius.
Tai yra didžiausias pa
rengimas šioje apylinkė 
je,kuris sutraukia ypatin
gai daug jaunimo.

Svečių patogumui vaka
ras yra rengiamas erd
vioje Merritton Commu
nity Centre Hall, St. Ca
tharines. Trumpa, bet gy
va ir lietuviška programa 
kurioj šiais metais daly
vauja Hamiltono tautinių 
šokių grupė "Gintaras". 
Su malonumu stebėsime 
jaunatviškos energijos ir 

staliais.
Vienintelis geriausias 

pasisekimas mūsų tarpe 
-rengimas privačių pobū
vių. Retas kuris atsisako 
prisidėti sulO ar ir su 15 
dol.prie surprise party. 
Jeigu liko aplenktas,ne
pakviestas prisidėti, už- 
sigauna.

Liūdniausių rezultatų 
susilauki, jeigu paprašai 
vieną kitą dolerį paaukoti 
lietuviškam reikalui Pir
mučiausia sutinki rūstų 
veidą,vėliau pasiteisina, 
kad tiek visur viskas bran 
giai kainuoja, ir lengva 
sąžine aukų rinkėją išlei
džia pro duris nieko ne
davę.

Nors vaišingume ir dai
noj glūdi lietuviškas bū
das .besivaišindami žmo
nės arčiau susipažįsta ir 
susidraugauja,bet kad ne
užsibaigtų vien nugeni
mais ir tuščiom linksmy
bėm,ieškokim ir kultūri
nės naudos.

Būtų daug kilniau vietoj 
dovanų pirkimo,šeimą ar 
asmenį įrašykim į Kana
dos Lietuvių Fondą. Tas 
labiausia tiktų gimtadie- 
nių.vardadienių.ar vedy
binių sukaktuvių progo
mis,kas žmones rimčiau 
nuteiktų, negu dažnai ne
vertingos, ar nebūtinos

JONINĖS
jėgų pilnas šokančiųjų po
ras scenoje. Reprezenta
ciniai mūsų tautinio meno 
atstovai yra ypatingai pa
garsėję netik lietuvių,bet 
kanadiečių ir kitataučių 
tarpe.Tai yra mūsų pasi
didžiavimas.

Po meninės dalies,gro
jant geram 6 asmenų or
kestrui, -šokiai Jonų pa- 
gerbimui-Jonų polka bei 
<itos įvairenybės. Laimei 
išmėginti numatomas lai
mės šulinys. Atsigaivini- 
mui-įvairus bufetas.

Rengėjai maloniai kvie
čia visus dalyvauti bei 
suteikti progą jaunimui 
susitikti iš įvairių vieto
vių ir linksmai praleisti 
vakarą. SkautųRėmėjai.

dovanos,kurias pirkdami 
išleidžiama nemažą sumą 
pinigų.

Tą pakeitę,be prideda
mų išlaidų žymiai pakel
tume Lietuvių fondo stovį, 
o Fondas stipriai stovė
damas ir ateity užtikrins 
lietuvišką veiklą.

Dirbančių žmonių buvo 
visais laikais,atsiras ir 
po mūsų,bet pinigų telki
mas bus daug sunkesnis , 
nes laikas atims žmonių 
įsipareigojimą, kurie to 
krašto nebus matę ir ma
žai apie jį žinos. Jeigu iš
galės leistų labai naudin
ga būti} paremti ir šių die
nų besimokantį jaunimą 
paskolų ar stipendijų for
moje,nes tik jaunime pa
lieka mūsų tautinio išsi
laikymo ateitis.

Kam nepriimtinas Lie
tuvių Fondas,yra daugiau 
lietuviškų institucijų, ku
riom reikalinga parama : 
Vasario 16 gimnazija,Šal- 
pos Fondas, lietuviška 
spauda, ar net organiza
cijos. Tuo užsibaigtų do
vanų pirkimo sunki pro
blema,išnyktų už jas pa
dėkų ilgiausi sąrašai spau 
doje, kurie jau net nusi
bodę ir išleistas doleris 
atsiektų aukštesnį tikslą.

V. Narkevičius .

I r
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BIRŽELIO 13-14 IŠVEŽI
MŲ MINĖJIMAS

Šiais metais išvežtųjų 
minėjimą ruošia estai su 
sekančia programa:

1. Birželio 14 d. .trečia
dienį,6 vai. v. vainiko pa
dėjimas prie žuvusiems 
kariams paminklo-D omi
ni on Square.

2.8 vai.estų bažnyčioj e 
(Monkland-Marcil g-vių 
kampas),minėjimo aktas- 
koncertas - dalyvaujant 
chorams ir solistams.

3.10.30 vai. per CFMB 
banga 1410,minė jimo pro
grama.

Visuomenė maloniai 
kviečiama dalyvauti, pri
siminti mūsų brangiuo
sius žuvusius ir kankina
mus tolimam Sibire. Taip 
pat prašoma prie pamink
lo,kad daugiau būtų tauti - 
niuose rūbuose.

Seimelio prezidiumas. 
MUZIKOS STUDIJOS, 
vedamos op. sol. E. Kar
delienės,mokinių koncer
tas įvyks A V salėje bir
želio mėn.18,sekmadienį , 
7 vai. vakaro. Nepraleis- 
kime progos išgirsti ir 
įvertinti gražias jaunųjų 
pastangas.
DVI STIPENDIJOS
Arūnas Ališauskas ir A- 
rūnas Staškevičius gavo 
stipendijas studijoms Lo- 
yoloje. Sveikiname.
AV PARAPIJOS CHORAS 
baigia savo darbuotės se
zoną birželio mėn. 18 d . 
sekmadienį.Vadovams ir 
choristams priklauso nuo 
širdi padėka ir linkėjimai 
gerai praleisti vasaros 
laiką.

ŠAUNUS PRIEŠ VED YBI- 
nis pobūvis suruoštas Ra 
munet Kudžmaitei. Daly
vių tarpe buvo teta p. Šeši 
tokienė iš Filadelfijos, p. 
Bulotienė iš N.Yorko ir iš 
Lietuvos p. Survilienė. Pr
asmingą žodį J. Adomonie
nei pasalius, Ramunei įtei 
ktos vertingos dovanos.Po 
to sekė vaišės, dainos, įvai 
rūmai. Buvo gražu.Dalyvė.

Dr. J. SEM0GA8
5441 BANNANTYNE.Verdun

Pirmadienį ir 2-4; 7-9 p.m, 
Ketvirtadienį 

antradieni ir .• Z - 4 p.m 
penktadienį

treliadienį 7-9 p.m. 
šeštadienį 11-lp.rp.

767-3175; namų 366 - 9582.

DANIU GYDYTOJAS
Dr. J. MALISKA

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

Namų tek: MU 1-2051 *

KLB KRAŠTO V-BOS 
PRANEŠIMAS 
Birželio 10 d., šešta

dienį, 7 vai. vakaro Auš
ros Vartų parap. salėje 
bus viešas Krašto V-bos 
pirm.A.Rinkūno praneši
mas. Org. ir v-bių pirm- 
kai ar atstovai būtinai 
kviečiami į pranešimą 
atvykti.Taip pat yra kvie
čiama ir visa visuomenė .

Seimelio prezidiumas. 
GRAŽUS JUBILIEJUS

Gegužės mėn. 27 dieną 
šeštadienį šv. Kazimiero 
svetainėje Birutei ir Po
vilui Kalpokams buvo su
ruošta 25 metų vedybinio 
gyvenimo staigmena-ba- 
lius.

Dalyvavo daugiau kaip 
100 žmonių.

Klebonas kun.dr. Juce
vičius pasakė labai gražų 
sveikinimą ir palinkėjo 
ilgiausių metų. Ta proga 
ir visi svečiai sugiedojo 
ilgiausių metų.

Po to sekusios vaišės- 
vakarienė buvo paruošta 
labai skaniai iš daugelio 
įvairių patiekalų, skanių 
tortų.Tą staigmeną-puikų 
balių suruošė V.T.A.Lau
raičiai ir S. G. Celtoriai. 
P.p.Kalpokai gavo gražių 
ir vertingų dovanų.

Dalyvis . 
MONTREALIO ATEITI
NINKŲ ŠVENTĖ 

Programa :pamaldos 10 
vai.ryto A. V. bažnyčioje . 
Po jų sekė prof .Stasio Šal
kauskio minėjimas Sese
lių namuose-apatinė j e sa
lėje. Paskaitą skaitė P. 
Lukoševičius. Moksleivių 
ateitininkų įžodis.Meninę 
dalį atliko moksleiviai. 
ATEITININKŲ VASAROS 

STOVYKLA
šią vasarą "Baltijos" sto
vyklavietėj e nuo liepos 15 
iki 22 dienos. Į stovyklą 
priimami berniukai ir 
mergaitės nuo 7 iki 16 
m etų. Stovy kiauto  j ai pagal 
amžių bus skirstomi į 
grupes ir turės atskiras 
programas.

Stovyklos mokestis vie
nam asmeniui-$18 už aš- 
tuonias dienas. Antrasis 
tos pačios šeimos narys 
moka $15, trečiasis-Į512 . 
Registracijos mokestis- 
kartu įskaitant ir pilną 
apdraudą-$2 kiekvienam 
s tovykl auto j ui. R egi s truo>- 
tis:A.V. par. klebonijoje ,

Išsikirpti 
šis skelbimas vienkartinis. 
LANKYTOJAMS EXPO 67 
Išnuomuojami 5 atskiri moder
nus kambariai su virtuve ir vo
nia,pavieniams arba su šeimoms, 
15 minučių i Expo.
Rašyti: P. Dikaitis 105 Monette 

Street LaSalhi, P.Q. 
Tel: 366-1673, 365-2966.

Montrealio lietuvių šeštadieninių mokyklų mokslo metų užbaigimo 
momentas: mokytojai, Tėvų komitetas ir globėjai su baigusiais še 
štadtenines mokyklas. Prezidiumas iš kairės: V.Kudirkos mokyk
los vedėja J. Blauzdžiūnienė, kun. dr. F. Jucevičius, dr. J. Tanner, 
dr.H.Nagys, notaras J.Bernotas, mokyt.p.Malcienė, T.G.Kijau- 
skas, SJ, Aušros Vartų mokyklos vedėja S.Ališauskienė, J. Lady 
ga. Už garbės prezidiumo baigusieji mokyklas: A .Kudžmaitė, V. 
Malciutė, D. Blauzdžiūnaitė, R. Naruševičiūtė, R. Ž itkus, G. Bunys, 
V. Išganaitis, R.Skučas, L.Bendžiūtė, D. Beniušytė^Ver.Bulotaitė, 
J. Gustainytė, L. Jonelytė, A.Kizerskis, J. Mecelytė, J. Mockute, G. 
Urbonavičiūtė, A. Vasiliauskaitė, T. Ž ižys, Š. Norvaiša, A. Valentaitė.

PRIEŠVEDYBINĖ 
STAIGMENA

Gegužės 28 d. ponų 
Manstavičių puošnioje 
rezidencijoje Onutė Au- 
gūnienė su mamyte ponia 
Salaliene surengė panelei 
Almai Atraitytei prieš- 
vestuvinę s taigmeną( sho
wer). Kaip nepaprastai 
maloniai mergaitei ir ši 
staigmena buvo nepapras 
tai iškilminga. Onutė Au- 
gūnienė gražiai lietuviš
koj dvasioj vedė visą pro
gramą gražia lietuvių 
kalba pasakė pritaikytą 
kalbą su linkėjimais. 
Džiaugsmas matyti, kad 
čia gimusios ir augusios 
mergaitės didžiuojasi sa
vo tėvų kalba ir su meile 
kalba lietuviškai.

Nuotaka su malonia 
šypsena padėkojo tėve
liams .rengėjoms ir vieš
nioms už dovanas. Nors 
teka už svetimtaučio vai
kino, bet sakė nepamirš 
lietuvių ir bus visuomet 
su mumis.

Malonu žiūrėti tokias 
gražias tradicijas. P. B .

EKSKURSIJA 
LIETUVON 
išvyksta birželio 9 die
ną 1O vai. vakaro iš Dor- 
vel aerodromo. Ekskur
sijoje dalyvauja šie asm- 
mens, vadovaujami eks
kursijos vedėjo Liudo 
Stankevičiaus: Ch.Žeko
nis, F.Speičys, P.Jak
šys, S.Andraitytė, estė 
Kivi, H.Šuplevičius, J . 
Venckus iš Albertos, V, 
Poškaitis iš Winds oro, 
M.Milienė, F.Šuplevi- 
čius, R.Rimšienė su sū 
num 12 metų ir motina • 
M. Ivaškevičiene, Vyt. 
Sutkus iš ClevelandoO- 
hio, Mrs.Bader, Tony 
Kazakeviz, verduniečiai 
M. Janulionienė ir Fr. 
Janulionis. Birželio 1O 
v. ryto Briusely ekskur
sija persės į kitą lėktu
vą ir vakare bus Mask
voje. Ten bus pernakvot 
ta ir sekmadienį ekskur
sija jau bus Vilniuje. Grj 
žimas birželio 30 d.

Dabar ekskursijų yra 
ir daugiau. Iš Toronto 
ir iš Čikagos vyksta ek
skursijos birželio 4 ir 
" dienomis. Iš Toron
to į Lietuvą vyksta eko
nomistas J. Strazdas,iš 
Čikagos per1 Montrealį 
vyksta Ponia S Įmoka it i< 
enė, kuri pasinaudojo 
KLM patarnavimu, pas 
kelbtu Nepriklausomo
je Lietuvoje.

EXPO 67 SEZONINIAI 
pasai "Li te' j au i šparduoti. 
Yra likęs tikvienas vaiko 
pasas sena $11.25 kaina. 
Savaitiniai ir dieniniai 
pasai bei bonų knygutės ir 
toliau parduodami sena 
kaina,kuri yra žymiai že
mesnė už Expo kainas.
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PAVASARIO ŠVENTĖ
Sekmadienį, esant per 

vėsiam orui išvažiuoti į 
toliau esančias vasarvie
tes, bet pakankamai sau
lėtam ir gražiam būti na
muose,daug tautiečių at
silankė kapinėse įvyku
sioje pavasario šventėje 
ir ten laikytose pamaldo
se.

Dr.P.MORKIS
dantų gydytojas
Vakarais ir šeštadieniais 

pagal susitarimą.

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

Raštinė: LE 4-4451.

DR. A. O. JAUGELIEN£
PANTU GYDYT OJA

1410 Guy Street, 1 aukštas 
11 - 12 kambarvs-

rel: 932-6662: namu 737-9681

ADVOKATAS

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

Suite 205 
168 Notre Dame St. E. 

UN 6-2063 ir UN 6-2064

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS

SIUVU IR PARDUODU

Taisau ir Remodeliuoju 
Vasaros laike saugojimas 

/ Storage /.

6396 Bannantyne, Verdun. 
PO 7-6183,

DR. V. GIRIUN1ENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA

S33° L'Ąssomption Blvd.
Tel. 255 - 3535.

Notaras
J. BERNOTAS 

R.A., B.C.L.

Sun Life Building 
Suite >200 i

Tel.: UN 6-4364.

expo67
PASUS IR BONŲ KNYGUTES 

Montrealyje nusipirkite su žymia nuolaida darbo die
nomis MONTREALIO LIETUVIŲ KREDITO UNIJOJE 
“ LITE“ , o sekmadieniais po 10 vai. pamaldų Aušros 
Vartų parapijos SPAUDOS KIOSKE.
“ Lito“ , Aušros Vartų parapijos ir kioskos adresas: 
1465 De Seve St.,,Cote St. Paul, Montreal 20, Que.

(

"BALTIJOS" TALKA 
kurią organizavo skautų 
Rėmėjų būrelio pirm. J. 
Šeidys,įvyko praeitą šeš
tadienį. Talkoje dalyvavo 
J.Šeidys,S.Pocauskas,L. 
DrešeriSjV.Piečaitis, G. 
Vazalinskas ir SGeležiū- 
nas.

Nors talka ir neskait
linga, tačiau buvo labai 
darbinga. Į vietas susta
tytos platformos palapi
nėms, padarytas toiletas 
prie pagrindinio pastato 
ir privestas vanduo iš 
praeitą rudenį iškasto šu- 
linio.Būtų sutaupyta daug 
pinigo ir labai pagreitin
tas stovyklos užbaigimas, 
jeigu ir kiti skirtų nors 
vi eną s avai tgalį" Bal ti j ai " 
Talkininkams didelis 
ačiū.

DAIL.A. A. TAMOŠAIČIU 
sodyba prie Kingston,Ont. 
yra tartum poilsio vieta 
lietuviams vykstantiems

•Pas pp.Zubus viešėjo iš 
Toronto p. Butkuvienė su 
sūnum ir jos sesuo dantų 
gydytoja dr. Elena Ilgūnie- 
nė iš Lietuvos, atvažiavu
si į Kanada paviešėti 6 sa
vaites.
• Iš Cleveland© važiuoda
mos į Europą per Montre 
alį kelioms dienoms čia 
apsistojo aplankyti Ekspo 
G. N. Neumanaitės.
• Pas pp. Smilgevičius 
viešėjo dr. Plechavičius 
su žmona ii’ p. Smilgevi
čiaus sesuo su vyru pp. 
Mikniai su dukra stuten- 
te, studijuojančią New 
Yorke.

į 67 metų pasaulinę paro
dą Montrealyje. Sustoję 
čia pasilsėti svečiai, pa
prastai,-apžiūri dailinin
kų erdvią paveikslais iš
puoštą galeriją, audimo 
stakles, tautinius drabu
žius, kilimus ir staltie - 
se&Šeimininkų paslaugus 
rūpinimasis svečiais, jų 
giedri bei linksma nuo
taika ir lietuviškas nuo
širdumas, atgaivina ke
leivius ir suteikia jiems 
fizinį ir dvasinį poilsį.

Pereitą savaitę dail. 
Tamošaičių sodyboje bu
vo sustoję inž. Vyt. Bal
sys su ponia iš Toronto , 
p.Zubųšeima iš Montre
alio, N. L. redaktorius J . 
Kardelis su Juozu Luko
ševičium ir pp. Giriniais 
bei kiti.

NEWS IN REAL ESTATE
IMMEUBI.ES - DERAGON & RIENDEAU REALTIES

AUŠROS V-TŲ BAŽNYČIAI;l 
10-J.Šeidys,P.Mickus,B. 
Jaunius ,V.Žižys,V;Givi s, 
St.Pocauskas, J. Lukoše
vičius. 14-J. Sirevičius. 4 
-W.Bunis,A.Keršulis, J. 
Bytautas, 15-K.ir M. Že
maičiai. 5-P.Budrevičienė.

LAIKRODININKAS
ANTANAS ŽUKAS 
1855 WELLINTON ST. 

Tel. WE 2- 0644.

TAISAU IR PARDUODU 
ŽĘMOMIS KAINOMIS 

LAIKRODŽIUS IR JUVELYRUS.

AR ŽINOMA, KAD

’’NEPRIKLAUSOMOS

LIETUVOS" SPAUSTUVE 

spausdina bilietus, pakvietimus, tiži 
tines ir padėkos korteles, įvairius 
blankus, receptams lepelius, vedybi
nius pakvietimus, mirties atveju ui- 
uc jautos laiškus, visokius ” statemer 
tus”, vokus su adresais, laikraščius,

PADĖKA
PRIKLAUSO

Adomonis Insurance 
Agency Inc.

klijentams

Ir visai Montrealio Lietuviu Visuomenei 
nuoširdžiai ir gyvai parėmusiai šios 

agentūros plėtimąsi.

Tai dar vienas iš įrodymų, kad galima 
pasiekti tikslo dirbant su lietuviais.

Padėka priklauso tiems?kurie apsidraudė 

ir kartu tiems^kurie šios agentūros kelia

mas mintis diskutuoja, priduodami 
apdraudai platesnę prasme.

KLAUSI - ŽINOSI!

PATARIMAS —- NEKAINUOJA .

Adomonis Insurance 
Agency Inc.

TEL: 722-3545

TIKSLUS IR GREITAS

PATARNAVIMAS.

“ Profesonalus Patarėjas yra Apdraudos 

Agentas,
kuriuo galite pasitikėti “ .

Mūsų ilgametė 
praktika 

padės sutaupyti 
daug 

pinigo

7623 Edouard Street, L a S a 1 1 
Tel. 365-4872

e.

J.P.Riendeau 
išspręsti Jūsų 

Pirmieji ir

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

(Mes paimsime iš namų).

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

Kreipkitės asmeniškai pas 
Joe Stankaitis.

Talisman
INTERCONTINENTAL CLUB

Cocktails - Dancing Nightly

Europietiška muzika ir šokiai 
kiekviena naktį - jausitės kaip 
Bavarijoje.

Tel. 861- 1507

Manager of the Cl u b.

ŠEŠTADIENIS P EI? ClriMIB
BANGA 14 10 5.30 VALANDA VAKARO.

Programos vedeias L. Stankevičius 
T-l. 669- 8834.

A. NORKELIUNAS
Commisioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG’D
VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS.

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

FORD
Sales Limited

4415 Bannantyne Avė., 
V e r d u n ,

F ALCON-FAIR LANE
GALAXIE—THUNDERBIRD

MUSTANG —TRUCKS

U S E I) CARS 
1 year guarantee.

Kreipkites į
LEO GURT CK AS 

ISales Managers Assistant 
-Keating Ford lietuvis atstovas 
L______ 769- 8831. __________

Tel. namų DO6-2548 
(staigQs 769-8529.
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