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NEPRIKLAUSOMA
LIETUVA

1 he oldest and biggest Lithuanian 
newspaper in Canada.

Le plus gros et plus vieux jour
nal Lituanien au Canada.

Seniausias tautinės demokratinės 
minties savaitraštis Kanadoje-
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Some of the students of the 
Plunge Commercial School 
and of the Telšiai Latin School. 
All of them were murdered in 
the Rainiai Forest after having 
suffered terrible tortures.

Workmen of Rainiai murdered Julius Simutis in the middle of the third 
row was one of those who during the times of Independence had agitated for 
Communism and had longed for the advent of the Bolshevists . .

On June 26, 1941, at Panevėžys, the smith of the „Maistas" factory, 
Vilhelmas Vaišvila, was shot. His father and sister are kneeling before the 
body. He, too, was cruelly killed by the Bolshevists without interrogation 
or trial.

1941 metų birželio mėnesio 26 d. bolševikai sušaudė Panevėžio „Maisto“ 
fabriko kalvį Vilių Vaišvilą. Jis buvo kaip ir daugelis kitų sušaudytas be 
teismo. Prie nužudytojo matome jo tėvą ir seserį.

Rainių miškelyje išžudyti amatninkai. Fotografijoje matomas Simutis 
Julius buvo vienas iš tų, kurie Nepriklausomybės laikais agitavo už komu
nizmą ir laukė bolševikų.

Izraelio karas su
arabais baigiasi

Atrodo, kad karas Arti
muosiuose Rytuose jauba 
igiamas. Saugumo Taryba 
jį baigti buvo įsakiusi jau 
kelis kartus, bet vis kas 
nors "sutrukdydavo" bai
gimą ir jis nusitęsė ikibi 
rželio 12 dienos, o gal ir 
dar ilgiau, nes vis atsi
randa norinčių kariauti.

Nors Jungtinių Tautų se
kretorius U Thant prana
šavo, kad arabų karas su 
Izraeliu bųtų Trečiasis pa 
saulinis karas, bet jo spė 
jinai nepasitvirtino. A iš 
kiai pasirodė, kad didžio
sios valstybės pasaulinio 
karo nenori, ar gal jauči 
asi dar nepasiruošusios. 
Todėl Saugumo Taryboje 
nors ir smarkiai apsišau
dė iš tuščių, bet į karą ei 
t i nesipasiryžo. Ir gerai 
padarė. Reikia gi galų ga
le prieiti prie to, kad visi 
klausimai būtų sprendžia
mi prie taikos stalo.

Tiesa, šiame susiduri 
me nukentėjo kai kieno pc- 
stižas. Kai kas bus labai 
nusivylęs savo remiamai 
siais, kaip pav. rusai ar
abais, kurie pasirodė di
deli blefininkai: visą laiką 
grasino Izraelį sunaikinti, 
atrodė sudarą didelę jėgą, 
o tikrumoje pasirodė visi 
ški bejėgiai,

Gana tragiškai atrodo ir 
Rusijos santykiai su Izra
eliu. Juk žydų daugelis pa 
dėjo Rusijoje įsigalėti bol
ševikams, o dabar,"atsid 
ėkojant"už tai Maskva re
mia ne žydus, bet arabus.

Visokiu atveju šis susi
dūrimas išryškino kai ku
rtuos naujus santykius ir

Sjg 1941 metų birželio mėn. pa- 
baigoje b.lJavikų išžudyti 
Plungės amatų mokyklos ir 
Telšių gimnazijos moksleiviai.

The victims were so disfigu
red that they > could not be 
identified.

atpa-
Jq kūnai buvo taip sužaloti, 
kad nebuvo galima jų 
žinti.

net paskirų asmenų bei su 
sigrupavimų nusistatymus, 
Pavyzdžiui paaiškėjo, kad 
tūli "pacifistai" pasirodė 
pacifistais tiktai karui Vi
etname, bet kai kilo Izra
elio karas su Arabais, tie 
"pasifistai" pasirodė jau 
karingiausiais.. .At tai y- 
ra gražu ?
RUSŲ RAŠYTOJAI REI
KALAUJA LAISVĖS

Dvidešimt astuoni rusų 
rašytojai,kurių tarpe yra 
Jevtušenko, Solzenicin, 
Tvardovskij, Uja Ehren- 
burgir kiti Maskvoje vy
kusiam Rusijos rašytojų 
suvažiavimui įteikė platų 
memorandumą, kuriame 
reikalaujama paleisti 
laisvėn kalinamus rašyto 
jus Siniavskį ir Danielių ; 
reikalaujama tuojau iš
leisti Pasternako "Dr. 
Živago",už kurį jis gavo 
Nobelio premiją; reika
laujama tuojau panaikinti 
cenzūrą, kuri yra, kaip 
memorandume sakoma, 
atgyventas dalykas ,nesu

derinamas su laisvo žmo
gaus valia.

Suvažiavime šis kolek
tyvus Rusijos rašytojų 
memorandumas partijos 
pataikūnų buvo nuslėptas , 
tačiau jis pasirodė užsie
nio spaudoje. Jau žinoma, 
kad memorandumą reda
gavo rašytojas Solzenici
nas .parašęs apysaką”Vie 
naDenisovičiaus diena" , 
kuriame vaizduojamas 
Stalino ir Chruščiovo lai
kų Sovietų Rusijos kace- 
tas.

SKYLA SOVIETŲ 
RAŠYTOJAI

Svetlana Alilujeva - Stali- 
naitė - Maskvai naujas dide
lis nemalonumas. Dėl jos pa
sitraukimo i Vakarus nuvirto 
Rusijos atstovas Indijoje ir 
žvalgybos viršininkas. Bet 
to maža. Stalinaitės pareiški
mas, kad“sovietizmas nepa
teisino lūkesčiu“, kaip per
kūnas iš giedro dangaus tren 
kė tiesiai j Kremlių.

Del visu Stalinaitės žygiu 
paskirtas specialus sekėjas
- Nobelio premijos laureatas 
rašytojas, Chruščiovo privers 
tas kapituliuoti partijai ir 
ir J ai besąlygiškai atsiduoti,
- Solochovas. Bet jo rolė la
bai brudna.

Būdamas Stcholme, jis pri
verstas buvo atsisakyti pri
imti intelektualu delegaciją, 
kuri buvo pasiruošusi prašy
ti jo pagalbajišlaisvinti ka
linamus rašytojus, jų tarpe 
Siniavski ir Danielių.

Solochovas Sovietų rašyto
ju suvažiavime aiškino, kad 
Svetlana esanti Amerikos 
žvalgybos įtakoje ir tokio 
sovietijos priešo, kaip Ke- 
renskis, kurio laikinąją val
džią 1917 metais bolševiku 
sąmokslas nuvertė. Bet ir pa
čiame Sovietijos rašytojų su
važiavime nesisekė: suvažia
vime nedalyvavo visas rašy
tojų sparnas su garsiuoju II- 
ja Erenburgu. Taigi, Sovieti
jos rašytojai jau drįsta nesu
tikti su “ generaline“ partijos 
linija. . . .

SASKATCHEVANAS 
PRITŪKO SLAUGIŲ 
Ypač provincijos sosti

nė Regina.Todėl provin - 
cijos valdžia nutarė slau
gių atlyginimą pakelti nuo 
35 iki 45 dol. mėnesiui . 
Taigi slaugės dabar gaus 
401 iki 464 dol. per mėne
sį algos.

KAS NAUJA KANADOJE

Finansų ministeris 
Sharpfederaliniame par
lamente pristatė 1967-68 
metų biudžetą, kuris nu
mato 9, 700, 000, 000 dol.

100, 000 dol., kai praėju 
siais metais pajamos bu 
vo 187,100, 000 dol.
KANADOS PARAMA 

INDIJAI
beveik 10 miliardų išlai
dų, kas yra 900 milionų 
daugiau, negu šių metų 
biudžete, o pajamos-8 , 
960,000,000dol. , kas yra 
60 mil.mažiau, negu esa
mais metais. Sumažinus 
pajamas,mokesčiai nepar 
kils ir sekančiais metais 
turės didelį deficitą-740 
mil. dolerių.

Pajamų sumažėjimas 
bus todėl, kad bus suma
žintos vaistų kainos ir 
išvežamųjų prekių mui
tai.

Ministeris Sharp nu
mato,kad sekančiais me
tais gali šiek tiek suma
žėti ūkinio vystymosi tem 
pai.Sharp sako,jog reikia 
išlai kyti gamybos ir su
vartojimo pusiausvyrą, 
tačiau vyriausybė neža
da imtis kokių nors var
žymo priemonių.Vi s dėlto 
mano,kad kainos gali kil
ti.Valdžios tačiau tikslas 
esąs išlaikyti valstybės 
ūkio lygį nežemesnį, negu 
jis yra šiais metais.

PAJAMOS UŽ 
SVAIGALUS
Kovo 31 dieną pasibai

gusieji praėjusiųjų metų 
biudžetiniai metai parodė 
rekordines valstybės pa
jamas už svaiginančius 
gėrimus 360,400,000 dol. 
Tačiau pajamos už rūka
lus praėjusiais metais 
sumažėjo ir sudarė 112 ,

Nesibaigiantis badas 
Indijoje sudaro rūpesčių 
kitoms valstybėms. Indi
ją ypač daug šelpia Ame
rika. Prisideda Vatika
nas.BetKanada Indiją šel
pia ne tiktai maistu, bet 
ir kitomis priemonėmis: 
Kanada Indijai duoda dirb 
tinių trąšų, kad indai ga
lėtų pakelti derlių, kuris 
ten yra katastrofiškai že
mas. Bendrai, Kanados 
parama Indijai šiemet 
sieks 103, 400, 000 dol. , 
vietoje 100 mil. dol. praė
jusiais metais.
ŽINIOS TRUMPAI
• Venecuela apkaltino Ku-. 
bą už agresiją, nes Kuba 
pastoviai siunčia į Pietų 
Ameriką pas save apmo
kytus diversantus, ku - 
riuos aprūpina ginklais . 
Klausimas bus svarsto
mas Amerikos valstybių 
organizacijoje.
• Prancūzija Ramiojo 
vandenyno srity išsprog
dino atominę bombą ore. 
Sprogimas nebuvęs labai 
stiprus.
• Graikijoje po pervers
mo buvo suimta ir įkalin
ta per 6,000 politinių žmo
nių, kurių dabar esą pa
leista į laisvę jau apie 
2,000.
• Pekine kinai įsiveržė į 
Anglijos atstovybę, su
daužė karalienės portre
tą ir jį sudegino.

1941 metais birželio 14-15 dienomis Lietuvos okupantai 
rusai masiškai gaudė per visą Lietuvą žmones ir trė
mė į Sibirą bei europinės Rusijos šiaurę-Karagandą ir 
kitas koncentracijos stovyklas, kuriose daugumas ištr
emtųjų išmirė nuo bado, šalčio ir nepakeliamų darbų 
bei nežmoniško elgesio rusų enkavedistų. O ko nespė
jo išvežti, tuos masiškai žudė. Šie vaizdai rodo rusų 
okupacijos aukas, kurios tesudaro tiktai dalį nelaimių.

Lietuvių gyvenimo faktai 
"VARPO" SUVAŽIAVIMAS

"Varpo" suvažiavimas 
įvyksta birželio 24 ir 25 
dieną Pottawattamie va
sarvietėje prie St. Joseph, 
Michigan.

Programoj: dr.V. Sruo
gienės ("Liberalinės min
ties lietuvių bendrasis ke
lias"), Zigmo Daididkos- 
("Siekiant kontakto su pa
vergta tauta")ir Jono Dau
gėlose Pirmųjų varpinin - 
ku keliu") paskaitos su 
laisvomis diskusijomis . 
Birželio 24d.vakare įvyks 
bankietas su literatūrine 
dalimi,kurioje bus pami
nėtas rašytojas Balys 
Sruoga. Apie jo kūrybą 
kalbės Aldona Augustina - 
vičienė.

Į šį suvažiavimą yra pa
kviesti "Varpo" bendra
darbiai,rėmė jai ir nuola
tiniai skaitytojai. Norin
tieji suvažiavime daly
vauti, turi apie tai rengė
jams pranešti iki birželio 
17dienos.Rengia "Varpo" 
leidėjai - Varpininikų Fi 
listerių draugija.
GERAI PARUOŠTAS 
PROPAGANDININKAS ?

Pas mus,Čikagoj e,kaip 
ir perdėm visose Jungti
nėse Amerikos valstybė
se kelis mėnesius viešė
jo,lankė daugiausia ats - 
kirus asmenis ir,kaip at
rodo,atsidėjęs rinko ži - 
nias apie Amerikos lietu
vius dr. Antanas Juška.

Dr. A. Juška-astrono- 
mas iš profesijos,įsitiki
nimais buvęs aiškus ka
talikas ,bet tautininkų val
dymo laikais buvęs švie
timo ministerijoje Kultū
ros departamento direk
torium, atseit-prisitaikąs 
žmogus..

Kai buvo atsiųstas pas 
pas mus, į Čikagą, profe
sorius Kubilius, žmogus 
mokslininkas, matyti ne 
politikas, tuojau susimo- 
vė, kilo triukšmas, pasi
reiškė visuomenės reak

cija Ir,galima sakytįLie- 
tuvos okupantui nebuvo 
jokios naudos. Dabar dr . 
A. Juška keturius mėne
sius pas mus viešėjo ir 
šuo nesulojo rviskas praė
jo tyliai, gražiai, lyg jis 
nebūtų lankęsis... Ir mū
sų spauda tyli, ir viskas 
O. K. Ką jis išsivežė, gal 
parodys ką viešai, o gal

Klek Čikagoje girdėti , 
dr.A. Juška susitikimuo
se nebuvo neutralus, jis 
įkalbinėjo lietuvius keisti 
politiką :atsisakyti Vilko , 
nes jis vaizduojąs senąją 
Lietuvą, kuri esanti jau 
negrį žtama praeitis,atsi - 
sakyti Lietuvos savaran
kiškumo, nes be Rusijos 
Lietuva negalinti gyventi, 
ypač būdama apsupta Ru-i 
sijos iš visų pusių ir su
tikti su esama padėtimi . 
Vieton Vilko dr. Juška 
"sugestionavo" sudaryti 
koką nors "rinktą organą',' 
sukuriu© gal ir Lietuvos 
okupantas galėtų pradėti 
dialogą...

Paviešėjęs pas mus ke
turius mėnesius, jis da
bar išvažiavo į Kanadą. 
Tai jūs ten būkite atsar
gūs. Koresp. Mc, 

N. L-vos red, pastebi , 
kaddr.A. Juška Kanadoje 
viešėjo Toronte, kur tai
sė dantis (didžiojoje tė
vynėje net dantų negali
ma dar pasitaisyti) ir per 
Montrealį laivu sugrįžo į 
Lietuvą.

RAMINTA RUDAITYTĖ 
- Lietuvių Informacijos 
Centro narė, sutiko įeiti 
į Lietuviškos Televizijos 
programos bendradarbių 
štabą kaip informacijos 
vadovė ir ryšininkė tarp 
Lietuvių Televizijos Di
rektoriaus Anatolijaus 
Šluto, ir Lietuvių Infor
macijos Centro Lietuviai 
Televizijoje programa 
yra matoma kas penktad

♦
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TIKĖKIME IR KOVOKIME!
Turėdami savo akyse 

ir širdyse pavergtosios 
Lietuvos padėtį ir di - 
džiausiąs tautos pastan
gas nublokšti nuo savęs 
sovietinę okupaciją, jun- 
kimės su tauta į bendrąją 
kovą. Kartu su tuo nusi- 
kratykime nuo savęs 
smulkmenas -nereikšmin 
gus priekaištus bei įtari - 
nėjimus,bet drauge būki
me akylus komunistų pa
stangoms, ardančioms 
darnų mūsų darbą.

Semdamiesi stiprybę iš 
praeities,gerai prisimirr- 
kime bent artimiausios 
praeities įvykius - 1941 
metų visuotinį sukilimą 
ir 1944-1952 metų patį di- 
džiausį ir llgiausį tautos 
pasipriešinimą okupantui.

Azijoj, Afrikoj, Pietų 
Amerikoj -komunistų kurs 
tomuose bei provokuoja
muose susirėmimuose ir 
net atviruose karuose-jau 
vyksta naujų ginklų išmė
ginimai, kuri e, galbūt, ve
da į sunkiai besulaikomą 
visuotinį karinį konfliktą. 
Jis gali daug nulemti ir 
daug ką pakeisti dabarti
niame pasaulyje. Juk bir
želis yra virtęs didžiųjų 
pasaulio įvykių simboliu: 
birželyje buvo parblokšta 
viena iš didžiųjų Europos 
valstybių-Prancūzija.Tuo 
pat metu buvo okupuota ir 
Lietuva. Birželyje prasi

dėjo karas tarp dviejų, ką 
tik prieš tai susidariusių 
tarp savęs nepuolimo su
tartį didžiųjų galybių-na- 
cių Vokietijos įr sovieti
nės Rusijos. Birželyje 
įvyko visuotinis mūsų tau
tos sukilimas. Ir biržely- 
je-1944-vėl prasidėjo di
dysis lietuvių tautos pasi
priešinimas prieš vėl 
Lietuvą užplūdusį okupan
tą. Fiziškai jis nepasise
kė,bet jo pastangos ir ko
vos amžiais švies savano
rišku tautos didvyriškumu 
ir pasiaukojimu. Tos di - 
džios aukos teskatina ir 
mus nelikti skolingus Lie
tuvos laisvės kovai gyve
namojo meto bei įvykių 
reikalavimus atitinkančia 
mūsų auka.

Šių metų birželis atsi
veria galimiems naujiems 
dideliems įvykiams. Tore 
dėl visų laisvųjų lietuvių 
šventa pareiga kuo akty
viau dalyvauti susirinki
muose, grįžti mintyse į 
garbingus ir skaudžius 
birželių įvykius, prisimin 
ti Sibire kenčiančius ir 
susikaupus tarti nesiliau
jantį reikalavimą laisvės 
ir nepriklausomybės Lie
tuvai.

Tikėkime .kovokime, -ir 
laimėsime'.

Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas

Vyskupas Pranas Brazys, 
MIC, įšventintas vyskupu 
tiktai prieš kelis metus, 
netikėtai mirė belaikyda
mas mišias.

Vysk. P. Brazys yra gi
męs 1918.11.18 Marijampo 
lės ap. ir vai., Balsupių 
k. 1937 m.Romoje baigė 
Angelicum filosofijos fa
kultetą, 1944 m; Prahoje 
teologijos fakultetą, 1946 
m. Romoje teologijos ir 
filosofijos doktoratą. Ma-

IŠTIKIMYBĖ 
Putinas

Palaimos šviesią valandą 
Ar juodu nesėkmės metu 
Aš liksiu ištikimas žmogui 
Ir sau pačiam.
Yra nematoma jungtis 
Tarp mūs visų širdžių, 
Ir saulėtą dienovidį, 
Ir nykųjį vidurnaktį 
Aš ją jaučiu,aš ją girdžiu. 
Po kasdienybės pelenais 
Karšta rusena žarija 
Kiekvieno mūsų širdyje. 
Tegul ji skaidriai įsižiebs 
Draugystės šildančiais 

jausmais
Palaimos šviesia valandą 
Ir juodu nesėkmės metu- 
Ir tamstą naktį, 
Ir šviesią dieną- 
Būties akimirką 
K tekvtena-------

SCHOLARSHIP W1NNII. 
Anui Alinusias, mm of Mr. Md 
Mrs. Aagustiae Alisaoskas of 
Browa Blvd., and a student at 
Verden Catholic has woa a faar- 
year scholarship to Loyola rated 
at $2,200.

LaRose Studio 
Arūnas Ališauskas iš d 
dviejų universitetų, ga
vo stipendijas tęsti mo 
kslui- iš Loyolos ir iš 
McGill.

RŪTA MARIJA DANYTĖ 
šį pavasarį baigė Ottawos 
Universitete Humanitari 
nių mokslų fakultetą Cum 
Laude laipsniu ir gavo Ba
chelor of Arts diplomą.

1967 m.birželio 14 d. Nr. 24/1048/

Gauta žinia, kad Lietu
voje mirė rašytojas,poe
tas, profesorius Vincas 
Mykolą itis-Putinas .Apie 
velionį teks parašyti sky
rium. Čia tiktai labai tr
umpai konstatuojamas fa
ktas, kaip liūdna žinia, 
kad netekome didžiojo 
rašytojo.

Rašytoją morališkai su
žlugdė rusų okupacija, pa
reikalavusi perdirbti jo 
puikųjį romaną "Sukilė
lius". Rašyto viešu parei- 
škimu, romanas jau bu
vo visai baigtas rašyti, bet 
komokupantui nebuvo prii
mtinas, nes jame buvo ap
rašomos lietuvių tautai da
romos rusų piktadarybės.

Taip ir liko romanas ne
išleistas. Galima Spėti, 
kad dabar jis kom-specų 
perdirbinėjamas ant oku- 
pantinio kurpalio.

Įdomi paskutinių laikų 
detalė: Putinas paskuti-

rijonų institute Kaune dė
stė psichologiją ir filoso
fiją. Pakartotinai buvo re 
daktorium P.Amerikoje 
Laiko, Šaltinio, rašė Ž i- 
dinyje, Šaltinyje, Vaidi
lutėje. Išleido monogra
fiją Pijus 22-sis, 1940 m.

Prieš kelis metus įšve
ntintas vyskupu.

C?expo67

JAUNIMAS ŠIANDIENA
JAUNIMO KONFERENCIJA

Birželio mėn. 17 d. Pa
saulio Lietuvių Bendruo
menės Jaunimo Sekcija, 
susitarusi su JAV Lietu
vių Bendruomenės Cen
tro Valdybos nariu jauni
mui, Vaclovu Kleiza, ir 
Kanados Lietuvių pirmi
ninke, Giedre Rinktinai te , 
šaukia lietuvių jaunimo 
organizacijų pirmininkų 
ir su jaunimu dirbančių 
institucijų atstovų konfe
renciją. Konferencija 
įvyks 12val.Jaunimo Cen
tre, 5620 So. Claremont 
Ave. , Chicago, Illinois . 
Konferenciją numatoma 
baigti tą pačią dieną apie 
6-7 vai.vak.Negalint pir
mininkui šioje konferen
cijoje dalyvauti, prašom 
deleguoti vicepirmininką. 
Organizacijos prašomos

paruošti trumpą (5 min.) 
pranešimą apie savo or
ganizacijos numatytą 1967 
-1968 metų veiklą bei ki
tus ateities planus, kurie 
būtų svarbūs ir įdomūs 
kitiems žinoti.

Šiame pasitarime bus 
svarstomi visoms jauni
mo organizacijoms svar
būs klausimai:

1. PLB Jaunimo Sekci
jos veikla ir ateities pla
nai. 2. Jaunimo stovyklos 
- 1967 ir 1968 metais. 3 . 
Kaip lietuvių jaunimo or
ganizacijos atžymės 1968 
Lietuvos Nepriklausomy
bės paskelbimo jubilieji
nius metus.

Jūra Gailiušytė, PLB 
Jaunimo Sekcijos Vi
cepirmininkė.

BIČIULIUI JONUI DAUGĖLAI IR PONIAI, 

dėl tėvelio,

FELIKSO DAUGĖLOS, 

mirties, reiškiame gilią užuojautą
D. O. ir J. Audėnai.

niu laiku parašė eilėraš
čių rinkinį LANGAS,ku
riuo grįžo į religines te
mas. Pasirodo, kad iš 
Popiežiaus jis gavo lei
dimą susituokti, kaip bu
vęs kunigas, bažnyčioje, 
ką jis ir padaręs,rodos. 
Aušros Vartuose.
Vilniaus "Tiesa" prane

šė, kad V. Mykolaitis Pu
tinas mirė birželio 7 die
ną. laidojamas valstybės 
lėšomis,birželio 1O d. Ra 
sų kapinėse. Nekrologe 
nutylėta, kad jis buvo ku
nigas ir nepasakyta, kaip 

• yra su jo trilogija "Suki
lėliais"

Pasaulinėje parodoje se
kančią savaitę bus ši pro
grama:

Birželio 19 d.
Vakare Wilfrid salėje Švei 
carijos Romande orkestr
as; Maisenneuve teatre re
čitalis Istomin-Štern-Rose
Autostade- Kanados karinė 
demonstracija. Valandos: 
visur 8:00; 8:15 ir 9.-OOPM 
Tos dienos vakare-įvaire- 
nybės.

Birželio 20 d.
Vakare Pelletier teatre bus 
Šveicarijos orkestras;Mais 
onneuve- Italijos,Neapolio 
Scarlatti orkestras; Ekspo 
tetre Marlena Ditrich;Au- 
tostade- Kanados kariuom
enės Tattoo.

Birželio 21 d.
Pelletier teatre Šveicari
jos simf. orkestras; Mais- 
onneuve- Italijos Scarlatti 
orkestras; Autostade-Ka- 
nados kariuomenės Tattoo.

Birželio 22 d.
Vakare Port Royal teatre- 
garsusis smuikininkas nfe-

hudi Menuhin; Autostade- 
Kanados kariuomenės Tat
too; toliau margumynai.

Birželio 23 d.
Vakare Pelletier teatre- 
Kanados Grands Ballets;
Maisonneuve- Islandijos

I daininkai; Port Royal tea
tre didelis ansamblis su 
Menuhinu ir kt.

Birželio 24 d.
Vakare Pelletier teatre Ka 
nados baletas su Kanados 
siutita, Giselle ir kt. ;Mai 
sonneuve- Islandijos daini 
ninkai; Autostade- Kvebe
ko pt s įrodymas.

Birželio 25 d.
2:30 ir 8:00 vakaro Pell
etier teatre Kanados bale-

J.Kuzminskas, Akademij. 
pirm.prof.Matulis; rašyt. 
A . Bieliauskas, Kauno tea
tro sol. S.Rapalienė, Vil
niaus miesto burm. J. Vil
džiūnas, tarybos pirm.A. 
Barkauskas, min.pirm.pa 
vad. L.Diržinskaitė,kolūk. 
pirm. J.Kundrotas, radio 
tarnybos S. Pušinaitė, 3o 
meno meistrų: ansamblio 
Lietuva ved.V.Bartusevi
čius ir 22 jo dalyviai, sol 
bosas V.Daunoras, piani
stas St.Vainiūnas ir stygi- * 
nts kvartetas: E.Paulaus 
kas, K.Kalinauskaitė, J. 
Fledžinskas ir P.Kulikau 
skas. Kvartetas bus čia 
apie dvls savaites ir kon-

tas; Prt Royal- Menuhin ir certuos /taip gi ir ansanr 
ansamblis: Autostade-Ka- blio "Lietuva." grupė/ kas 
nados kariuomenės Tattoo; dlen 12 ir 6 vai. po pietų, 
vakare-įvairenybės. Koncertai vyks Sov.Ruei-

Birželto 19 d. jos pavtlijono teatre, nes
Pirmadienį iš Lietuvos at- Tautų alkštėje-Place dės 
vyksta "oficiali delegacija" Nationes neleidžiama, nes 
kurioje bus vadovu min.p. Kanada nepripažįsta Lte- 
pav. K.Kairys; klti:dailin. tuvos okupacijos. 

*

“Žmogus ir jo pasaulis”

Kanados ginkluotosios pajėgos

Karinės pajėgos ateičiai
Budi pasaulio — taikos tarnyboje

KANADOS GINKLUOTOSIOS PAJĖGOS 

PAGALVOKITE APIE JAS

VB112SS

Moiiireaiyje, Kanadoje, ba
landžio d. buvo atidaryta pa
saulinė paroda “Expo 67’’ — 
‘Žmogus ir jo pasaulis”, tai di
džiausia pasaulinė paroda ir di
džiausia meno paroda, kokia 
dabar yra šiame kontinente. 
Meno paroda įrengta $3,000,000 
kainavusiame muziejuje arti 
Place d'Accueil, 200 tapybos 
darbų, kilimai, skulptūra, kny
gos ir ikonos, atgabentos iš 20 
pasaulio kraštų, šį meno turtą 
saugo ginkluota sargyba. Pa
rodos pavadinimas padalintas 
sekamai: “Žmogus ir jo darbai”, 
“Žmogus ir jo vizijos”, “žmo
gus ir begalybė”, seka per ats-

Blake “Adomas ir Ieva” ir t. L 
"Žmogus ir jo konfliktas” ga

lerijoje parodoma žmogaus nu
sivylimas, politinės i~J 
rtuosmūkio vaizdai. 
"Verkianti moteris”, 1 
"Graikija griuvėsiuose1 

“Žmogus ir 
^ern brauti to “šventas 
užsigina Kristaus”, 
las mokslininkų 
kaip vienas iš geriausių religi
nių meno kūrinių (iš Anister- 
d&mo muziejaus). Italija ma
žai tedavė meno kūrinių tarp
tautinei galerijai. Ji renesanso 
meną išstatė savo skyriuje. 
JAV išstatė 52 darbus. Sovietai

išdavystės, 
Picasso 

Delacroix 
F ran- 

mėsa”, 
Petras 

šis paveiks- 
pripažintas,

kiras galerijas. Pavaizduojami atsiuntė 13 kūrinių, kurie užV 
periodai, kontinentai, skirtingi sienyje nebuvo rodyti. 4 iš EerV 
stiliai, čia sutelkta kelių amžių niitažo galerijos. Prancūzija 
meno ir žmogaus kultūros atsie- davė 28, Vokietija — 12, Japo-$ 
kiniai. Į parodą atgabenta ge- njja — 10, Anglija — 14, Olan- 
riausi pasaulio meno ekspona- <lija 8, kitos po mažiau.
tai, paskolinti iš muziejų bei Yra momentalios skulptūros, 
privačių rankų. liktai Louvro Šveicarijos paviljone visas sky- 
muzieįus nesutiko užsienin iš- rius duotas Jean Tingnely me- 
vežti Samotrako “Sparnuotos chaniziiotai skulptūrai, kuri sa- 
pėrgalės” (skulptūra). Menas vo mechanizmu primenanti 
apima 4,000 metų laikotarpi, di- šveicariškus laikrodėlius. Ita- 
deliu aspiracijų laimėjimų iš- jų paviljone yra 12 pėdų skers* 
davas. Didžiojoje galerijoje yra mens Arnoldo Pomodoro sferi- 
juodo granito statula Anienho- nė skulptūra iš Žibančio nie- 
tepo (c. 1400 p. m. e.) atgaben- talo.
ta iš Kairo. Monumentalus bn- Expo 67 surengta Pasaulinė
roko stiliaus Austrijos impera- paroda ryšium su 100 metų Ka- 
t iriąus Leopoldo I biustas iš nados sukak ties paminėjimu. 
Vienos muziejaus. Iš Kalkutos Savo didumu ir piviljonų gan-
- - moteris rašo (11 amž. akine- suinu. pralenkia visas Anieri^ 
ninė skulptūra). De Kooningo kos kontinente buvusias- paro- 
Moteris ir kiti atstovauja <ias- Vien paviljonų architek- 

škyriui “Žmogus ir meilė; 15 tūra labai įdomi, simbolizuo- 
aniž. Arras kilinihi, Van Dyck janti modernaus gyvenimo 
ii Ermitažo muziejaus, XV m buiti.

DEL VAISIAUS LYTIES ATSPĖJIMO

Motina vaisiaus judesius jaučia ne pagal lyti, bet p* - 
gal vaisiaus padėtį gimdoje. Jei vaisiaus kojytės ir ran 
kūtės dalinėje motinos pusėje, tai motina vaisiaus Jude 
sius jaučia labiau ii dešinės, ir priešingai. Taigi iš vai 
siaus judesių viename ar kitame šone, negalima spręsta 
apie jo lytj. $am Vyr. akušeris-ginekologas
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Lietuvių jėzuitų pastangos Brazilijoje
Tamstoms rūpi, kaip 

mums čia klojasi, ir kas 
išėjo iš "penkinės stebuk 
lo".

Darbuotis Brazilijos 
lietuviams mus pakvietė 
Lietuvių Sąjunga Brazili
joje 1963 metais.Tada va
dovavo jai Juozo Čiuvins- 
ko pirmininkaujama val
dyba. Ji surašė trims de
šimtims metų sutartį,kad 
tik mes dirbtume lietu
višką kultūrinį bei religi
nį darbą lietuviams. Pa
gal sutartį, jėzuitai apsi
ėmė sumokėti visus mo
kesčius, atlikti visus re- 
montus, o j ei ką nauj o pr i - 
statytų, kokius pagerini
mus įvestų, už tai negali 
reikalauti atlyginimo, ir 
išeidami turi viską palik
ti Sąjungai. (Sąjunga nėra 
tikrasis rūmų savininkas. 
Rūmus statė Neprikl Lie
tuvos vyriausybė.Sąjuftga 
yra tik legalus tų rūmų 
administratorius Brazi
lijos valdžios akyse,).

Dabar, po p. Čluvlnskc 
valdybos yra jau antroji 
valdyba.Ir porai, trejetai 
galvų tokia sutartis su 
jėzuitais nepatinka.Todėl 
žūt būt jie pasiryžo tą 
sutartį panaikinti ir jė
zuitus išgyvendinti. Buvo 
patraukę net teisman su
tarčiai nutrauktLRašė vi
sokius raštus spaudoje. 
Tik niekuomet nesikreipė 
į mūsų provinciolą T. 
Markaitį reikalams ap

Balzeko lietuvių kultūros muziejuje /Museum of Lithuanian Culture/, 4012 Arch 
Avenue, Chicago, 60632, U. S. A. , vyksta įdomi dviejų fotografų paroda: V. 
Baltromaičio /kairėje/ ir V. Lukoševičiaus /dešinėje/, birželio U-liepos 8 dd.

tarti. Ir kai jis šių metų 
vasario mėnesį atvyko 
mus aplankyti,tai ta pro
ga jis pakvietė Sąj. vado
vybę pasitarti. Atėjo ne 
visa valdyba, bet jos su
daryta speciali komisija. 
Komisljon įėjo pats Sąj. 
pirmininkas, s ekr etorius, 
3 revizijos komisijos na
riai ir dar specialiai jai 
pirmininkauti pakviestas 
J. Sliesoraitis, vienas iš 
valdybos tarėjų.

T. Markaitis paprašė 
tos komisijos duoti jam 
savo reikalavimus raštu. 
Tą ji padarė. Susirinkus 
po dviejų dienų, T. Mar
kaitis pareiškė sutinkąs 
su visais naujaisiais ko
misijos reikalavimais. 
Pagrindiniai dalykai buvo 
tie: kad sutartis galios 
tik 10, ne 30 metų, ir jei 
abi šalys norės, galės at- 
naujintLKad rūmai niekad 
nebus užleisti nelietu
viams jėzuitams.T. Mar
kaitis sutiko panaikinti 
senąją sutartį tuojau pat. 
O komisija apsiėmė per 
2 savaites sušaukti vi- 
suot. Sąj. susirinkimą ir 
jam pristatyti naujai su
redaguotą sutartį, ar pa
tvirtinti, ar atmesti. At
metus .jėzuitai išeitų, pa
tvirtinus-liktų 10 metų čia 
darbuotis.

T.Markaičiui išvažia
vus Sąj. valdyba atsimetė 
nuo to susitarimo. Tokiu 
būdu jėzuitai paliko be 

senosios sutarties ir nau
jos negavo.Dabar valdyba 
daro visokių žygių kaip 
nors jėzuitus iš rūmų iš
gyvendinti. Lietuvių vi
suomenė ir dauguma pa
čios Sąj. narių yra labai 
pasipiktinę tokiu dabarti
nės valdybos elgesiu, bet 
iki šiol negali nieko pa- 
darytįnes valdyba nešau
kia jokio visuotinio susi
rinkimo,iki neišvalys są
jungos nuo Jai nepatinkan
čių narių ir neprisikvies 
tokių, kurie balsuos už 
valdybos poros narių nu
sistatymą.

Tokiai padėčiai esant 
teko atsisakyti ir nuo 
"penkinės stebuklo" įgy- 
cendinimo šitoje vietoje. 
Nors planai jau buvo su
daryti ir bažnytėlei ir 
porai klasių ir didesnei 
salei,bei keletas kamba
rių tėvams gyventi, dabar 
tenka daryti naujus pla
nus ir statyti kitoje vie
toj e. O per tuos porą me
tų kainos žymiai pakilo, 
taip kad už tuos pinigus 
nebebus galima pastatyti, 
kaip būtume viską pastatę 
prieš dviejus metu&Įklim 
pome iki pat kalcio bėdon !

Tuo tarpu darbuojamės 
kiek galėdami. Vienuoli
koje S.Paulo priemiesčių 
laikome lietuviams lietu
viškas pamaldas sykį per 
mėnesį. Lankome sene
lius,ligonis.Leidžiame ir 
radaguojame savaitinį 

"Mūsų Lleb’va", kurs jau 
porą sykių būtų sustojęs 
eiti, jei ne didelės T. Bru- 
žiko pastangos kaip nors 
jį išlaikyti. Turime mažą 
mokyklėlę lietuvių kal
bai, taut, šokiams mokyti. 
Deja vis negalim prisivi
lioti daugiau vaikų. O ga
lėtų būti daug.Tėvams ne
berūpi. Turim "Aušros" 
chorą, kuris turėjo tris 
koncertus, dalyvavo vie
name kitame minėjime, 
šventėje. Turim keleto 
tūkstančio knygų knygy
ną,kuriuo reguliariai te
sinaudoja trys šeimynos .

Reiktų organizacijų, 
ypač jaunimui.. .Deja, tai 
labai sunkiai perkanda
mas riešutas! Dar labiau 
reiktų jaunesnių jėgų dar
bams dirbti. Bet iš kur 
gausim jaunų jėgų,kai Či
kagai jų trūksta? Darbo 
čia būtų daug, sunkaus , 
nedėkingo. Turim būrelį 
labai nuoširdžių rėmėjų, 
ir visa visuomenė pareiš
kė savo pasitenkinimo 
mūsų darbu visuotiniame 
susirinkime rugsėjo 18 
dieną. Bet Jūsų parama, 
tikiuosi,padės įveikti vi
sas kliūtis ir pagaliau, po 
metų kitų, sukurti jaukų 
lietuvišką židinėlį S. Pau 
lo mieste. J. Kd.

Pretty Barbara Feldon is always 
on hand to compensate for her 
partner’s blunders and to extri
cate him from perilous situations 
in CBC-TV’s Friday evening 
spy-spoof series Get Smart. Don 
Adams co-stars as bumbling Max
well Smart, Secret Agent 86.
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PRANEŠIMAS APIE 
ŠIMTMETĮ

(Canadian Scene)-Šimt
mečio nacionaliniai du 
parodymai tikrai įspūdin
gi-

Apsilankymo skaičiai 
Konfederacijos traukiny 
pralenkė visus spėlioji
mus, o kariuomenės pa
rengti kariški Tatto suda
rė reputaciją kaip tobulų 
profesionalų, ir visuoti
nai iššaukė apsilankiusių 
dideliausį entuziazmą. 
Galima jau šiandien at
žymėti,kad mes Šimtme
čio Komisijoj nustebinti 
pasisekimo šių kelių ati
darymo numerių šven
čiant 1967 šventes.

Konfederacijos trauki
nys pradėjo savo kelionę 
sausio pradžioje Viktori
jos stoty, kur jį aplankė 
58,000 asmenų. Balandžio 
mėn. 6 d. kada jis buvo 
58,000 asmenų. Balandžio 
mėn.6d.kada jis buvo Sa&- 
katoone ir slinko į rytus , 
jį matė 650, 000 asmenų. 
Palydovai šio traukinio 
apskaičiuoja, kad jį ap
lankys pusantro milijono 
žmonių.Bet dabar pasire
miant kiekvienos dienos 
daviniais kelia šį skaičių 
ligi dviejų milijonų. Yra 
ir fizinė riba lankytojų 
skaičiui, nes tik tam tik
ras lankytojų skaičius ga

H.-L. Langevin George Brown

li pereiti per dieną, o yra 
ir nerodomų dienų, kada 
traukinys keliauja, yra 
remonto dienų ir kt.

Lankymo skaičiai rodo 
jo pasisekimą. Be meno 
ir braižinių kritikos,ku
rią palieku nuošaly,norė
čiau pacituoti vieną įrašą: 
"Puikus! Norėčiau, kad 
mano vaikai jį pamatytų".

Pradedant nuo oro mar
šalo ligi žemo laipsnio 
karininko ir eilinio, visi 
kariuomenės kariai gali 
būti patenkinti dėl jųjų 
kariško Tatoo. Nuo tada , 
kada prasidėjo jų pasiro
dymai,viskas buvo i špar- 
duodama. Pasirodymai 
eina dviem pamainom. 
Moralė .drausmė ir išdi
dumas yra pažymėtini. 
Tatoo negarbina karo, jis 
neišskiria generolų, ne
žymi kovų laimėtų ar pra
laimėtų Jis sako jūsų šir
džiai apie paprasto eili
nio kanadiečio pasiryži

mus, kada jis kovojo ir 
mirė. Jie tai primena apie 
buvusius karus.

Tatoo tarnybos dainos , 
pradedant nuo ankstyvųjų 
prancūziškų pulkų,škotų, 
laivyno,iš 20-jo šimtme
čio, ir originali muzika, 
kurią groja išlavinti pės
čiųjų orkestrai. Publika 
įtraukusi kvapą nuošir
džiai priima šiuos pasi
rodymus, atydžiai stebė
dama kariuomenės gim
nastikos pratimus .preci
ziškus judėsius, ir visą 
kitą,surištą su kariuome
nės gyvenimu.

John W. Fischer, Šimt- 
čio komislonierius.

“Tell your mother and 
father that you want 
to learn to swim NOW."

KAIP ATRODOMŪSŲ. GALAKTIKA

Prof. P. SLAVĖNAS

Pro didelius teleskopus 
padarytose fotonuotrauko
se matome įvairių* tipų 
galaktikas. To paties tipo 
galaktikos mūsų reginyje 
būna įvairiai orientuotos. 
Vienas matome per jų 
plonas briaunas, kitas — 
pakreiptas įvairiais kam
pais, o kai kurias galakti
kas matome tarytum pa
klotas prie! mus su pla
čiai atskleistomis spirali
nėmis vijomis, kurias suda
ro daugybė labai karštų 
ir spindulingų žvaigždžių. 
Sukaupta tiek vaizdų, ta
rytum būtume apžiūrėję 
įvairių rūšių galaktikas ii 
Įvairių pusių. Kur kas ne- 
prieinamesne savo bendru 
reginiu pasilieka mūsiikė 
galaktika — „Galaktika 
didžiąja raide“, nes čia 
mes esame tarytum tarp 
medžių, per kuriuos ne
matyti miško.

Seniai, dar prieš porą 
iimtų metų, daug kas su
prato, kad mūsų didžioji 
žvaigždžių sistema, dabar 
vadinama Galaktika, yra 
labai plati ir suplota, ir 
kad jos pagrindinė plokš
tuma atitinka Paukščių Ta
ką mūsų reginyje. Bet su
sigaudyti šioje žvaigždė
tųjų debesų aibėje pasiro
dė nelengva. Mat, Paukš
čių Tako srityse driekiasi 
nepermatomi arba blogai 
permatomi dujų ir dulkių 
telkiniai — vadinamieji 
galaktiniai ūkai. Pateikta
jame piešinyje bandome 
atvaizduoti mūsų Galakti
ką, kaip ji atrodytų, nuke
liavus toli nuo jos, Bere- 
nikės Garbanų žvaigždyno 
kryptimi. Raidė S žymi 
Saulės Ir mūsų pačių vie
tą Galaktikoje. (vairios 
kryptys Paukščių Take pa
rodytos atitinkamais tose 
kryptyse matomais žvaigž
dynais. Tik reikia pabrėžti, 
kad ryškios, žvaigždynus 

sudarančios žvaigždės pri
klauso mūsų labai artimai 
aplinkai Galaktikos mastu. 
Jų nuotoliai nuo Saulės 
brėžinio mastelyje dau
giausia ne didesni už mi
limetro dalis.

Pamažu aiškėjo, kad 
mūsų Galaktika savo pri
gimtimi yra tolygi objek
tams, kuriuos seniau astro
nomai vadino „spiraliniais 
ūkais“ — dabar vadina 
spiralinėmis galaktikomis. 
Su šia pažiūra prasidėjo 
bandymai, kurie iš pra
džių buvo nesėkmingi, 
vienaip ar kitaip įžiūrėti 
mūsų Galaktikoje įprasti
nių „spiralinių ūkų“ bruo
žus. Dar šio šimtmečio 
pradžioje olandų astrono
mas (stonas, bene pirmas 
pateikęs spiralinės Galak
tikos vaizdą, dėjo jos 
centrą į tirštesnius žvaigž
džių telkinius — Gulbės 
žvaigždyno kryptimi, bet 
„prašovė". Net ir tirštes- 
niame žvaigždžių telki
nyje Laivadugnio kryptimi 
veltui mėginta įžiūrėti 
mūsų žvaigždinės sistemos 
centrą. Dabar nelieka 
abejonių, jog tikra Galak
tikos centro kryptis yra 
maždaug Saulio ir Skor
piono žvaigždynų riboje. 
Bent apytikriai paaiškėjo 
mūsų atstumas nuo to 
centro. Taip pat žinoma, 
kad Galaktika sukasi, ir 
mūsų Saulei kartu su ap
linkinėmis žvaigždėmis 
tenka skrieti apie 250 km/s 
greičiu — šiuo metu Ce- 
fėjo žvaigždyno kryptimi. 
Belieka nužymėti spirali
nes Galaktikos vijas. Ta
čiau šiuo klausimu dar 
anaiptol neprieita vienin
gos nuomonės.

Antai, galima būtų tarti, 
kad minėtosios žvaigždin
gos kryptys — Gulbės ir 
Laivadugnio — kaip tiktai 
rodančios artimą mums 

Galaktikos viją. Bet tuo
met vijos savo išoriniais 
galais suktųsi į priekį, 
užuot būtų atsuktos atgal. 
Dauguma galaktikų tyrinė
tojų nepalaiko šitokios 
versijos. Susigaudyti vijose 
„iš akies" neįmanoma, nes 
mūsų reginyje tėra artima 
aplinka, o kas toliau 
Paukščių Take slypi už 
tamsių debesų, nematyti. 
Tačiau į pagalbą atėjo 
radioastronomija. Radijo 
bangos prasimušė pro du
jas ir dulkes. Tarpžvaigž
dinis vandenilis skleidžia 
21 cm ilgio radijo bangas. 
Radioteleskopas ne tik jas 
pagauna, bet ir iš nedi
delio bangų ilgio pakiti
mo leidžia spręsti apie 
vandenilio debesų artėji
mą arba tolinimąsi, o kar
tu ir apie jų nuotolius. Iš 
tokių duomenų pamažu 
buvo sudaryti tarpžvaigž
dinio vandenilio pasiskirs
tymo bruožai Galaktikoje, 
jau primeną spiralių vaiz
dą: mat, vandenilis telkia
si prie karštų žvaigždžių.

Tačiau radioteleskopinis 
Galaktikos vaizdas dar nė
ra labai aiškus, nes tarp- 
žvaigždiniš vandenilis 
driekiasi atskirais debesi
mis, nesudarydamas ilgų 
ištisinių bruožų. Bandymai 
įžiūrėti spirales čia prime
na „mįslingus paveikslus", 
kuriuose vaizduotė privalo 
papildyti padrikus bruo
žus, kad būtų gauta ieško
moji figūra. Mįslingumą 
padidina dar ir tai, kad 
debesų atstumai nuo Sau
lės tiksliai nėra žinomi. 
Todėl, kiek patempus de
besų vaizdus arčiau ar to
liau Saulės, gaunami ne
vienodi spiralių vaizdai.

Atrodo, patikima pasi
kliauti kryptimis, kuriomis 
radijo bangos eina j mūsų 
pusę pačiais vijų kraštais. 
Šias kryptis brėžinyje žy

mi raidės. A, B. C, D, E. 
Keičiant mastelį bei atstu
mus, šios kryptys nepasi
keis. Iš kitų galaktikų ži
nome, kad jų vijos turi 
tam .tikrus geometrinius 
pavidalus, artimus logarit
minėms spiralėms. Juos 
galima vienprasmiškai nu
žymėti, nurodžius centrą ir 
dvi lietėjas. Tarus, kad A 
ir. B liečia vieną ir tą pa
čią spiralę, o B ir D — 
kitą spiralę, jau galima 
apytikriai atkurti tų vijų 
vaizdus. Nenutols labai 
nuo tikrovės prielaida, 
kad visos vijos Galakti
koje yra vienodos formos, 
tik įvairiai pasuktos. Tuo
met susidaro spėjamasis 
Galaktikos vaizdas su tri
mis vijomis, pažymėtomis 
I, II ir III. Artimi Saulei 
šių vijų gabalai jau minimi 
ir aptariami specialioje 
astronominėje literatūroje.

Vija I, šiaip vadinama 
Gulbės-Oriono vija, savo 
išore apima Saulės aplin
ką. žvaigždingos sritys 
Gulbėje ir Orione yra iš
oriniame šios vijos krašte. 
Žvelgiant arčiau j Galak
tikos centrą, mūsų reginį 
užstoja tamsūs ūkai. 
Paukščių Takas čia atrodo 
platus, bet perkirstas tam
sių ūkų į dvi vagas nuo 
Gulbės iki Burių, ypač 
ryškiai ties Šauliu ir Skor
pionu. Giliau prie Galak
tikos centro radiotelesko
pai iškelia viją II, vadina
mą Saulio vija. Dar giliau 
yra vija III. Veikiausiai, 
ta pati vija III, aplenkda
ma Galaktikos centrą, pri
artėja prie Saulės iš lauko 
pusės. Persėjo žvaigždyno 
kryptyje, kur ji vadinama 
Persėjo vija. Priartėjimą 
čia reikia suprasti „astro
nomiškai", nes mažiausią' 
tarpą nuo šios vijos „stu
buro" iki Saulės šviesa

pasiekia apytikriai tik per 
10 000 metų!

Paukščių Tako reginys 
dvejopas. Ryškesnę jo da
lį sudaro vija II, menkes
nę — vija III, kuri ypač 
„suskystėja" bei susiau
rėja Vienaragio kryptyje.

Radioteleskopai rodo vi
jos II žymes toli už vijos 
III, tačiau, kur baigiasi vi
ja I, sunku pasakyti, nes 
toliau už Galaktikos vidu
rio ir radioteleskopai var
giai ką beįžvelgia. Šiaip 
vija I atrodo menkesnė 

už kitas vijas. Ji galėtų 
būti tik atskira vijos II 
atplaiša.

Pačiame Galaktikos vi
dury slypi mažas (brėži
nio mastelyje mikrosko
piškas), bet labai masyvus 
branduolys, sklaidžius ra

dijo bangas ir išmetąs van
denilio dujas. Branduolyje 
glūdi Galaktikos užuomaz
ga ir tolesnė jos raida. Jo 
prigimtis sudaro jau at
skirą, labai aktualią, gyvai 
diskutuojamą astronomijos 
problemą.

I
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VYTAUTAS A. JONYNAS

Variacijos Čiurlionio
Naujasis Kazio Bradū- 

no poezijos rinkinys "So
natos ir fugos" turi antrą 
paaiškinamąją' antraštę- 
"Susitikimai su Čiurlio
niu'.'Ar galimąją suprast 
kitaip, kaip vieno meni
ninko pagarbos, skolos 
pareiškimą kitam. Kaip 
ieškojimą dvasinės gimi- 
nystės,saitų rišančių juos 
abu. Garuojančių arimų 
suvalkietį Bradūną su 
raigardinio peizažo, fan
tastiško žvaigždėlapio 
kūrė ju-Mykalojum Kons
tantinu.

Čiurlionio talentas yra 
stebinęs eilę stambių kū
rėjų - M.Dobužinskį, M . 
Gorkį, Romain Rolland'ą. 
Mūsų poetai-S. Neris, H . 
Radauskas yra parašę 
nuostabių posmų jo dro-

gyva ir augančiose lietu
vių poetų kartose. Juk tik
poeto žody virpa tikra 
emocija,betarpis išgyve-
nimas,komunija su daili
ninko vizijom. O tai svar
bu. Ypatingai tokio daili
ninko kaip Čiurlionis at
veju, kada šalia lyrinių 
protrūkių esama naivokų 
alegorijų,romantinio ba
lasto ir net patologinių 
aptemimų.Gal užtatnevi- 
sada norisi patikėti įsipi- 
lietinusiais mitais, tei
giančiais Čiurlionį buvus 
mistiku,metafizinio siel
varto,.kosmogoninių vizir 
jų ar net kovingųjų žmo
gaus aspiracijų vaizduo-
toju.Arba.kaip pastaruo-biųpoveikyje.Reikia vien tai"...

trokšti,kad ši j u metu darosi madinga, bet tas "apsinuodijimas"

Vedybų sutarties sudarymas.
William Hogarth (1697-1764)
Le Control de Mariage
HuiJe surloile, 70 cm x 91 cm. 1745
The National Gallery, London 
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William Hogarth ėst un phėnomėne unique 
dans l'histoire de la peinture anglaise du d'un mariage qui n'aurait jamais dū avoir lieu, fleurette. Les tableaux qui dėcorent le salon 
XVIIIe siėcfe et f'un des plus grands satiris- ? des arrangements prėfiminaires, ė fa morttra- du comte tėmoignent de son gode cosmo- 
tes sociaux de l'histoire de l'art. Les folies et gique mais inevitable des deux partenaires. polite: des scėnes de martyrs de l'ėcole baro-
les faiblesses de son temps ne nous sont 
rėvėlėes que trop clairement dans sės tableaux 
et dans les nombreuses gravures pour les- 
quelles plusieurs de sės toiles servirent 
d'ėtude. Beaucoup de sės sujets faisaient 
l'objet d'une sėrie de tableaux pour illustrer 
une progression, gėnėralement l'achemine- 
ment du bonheur initial d Ja degradation 
totale. Sės sėries populaires "La vie d'une 
courtisane" (1732) et "La vie d'un libertin"

Le premier tableau de cette sėrie, Le contrat 
de mariage, nous transporte dans la maison 
d'un pair, ou le contrat ėst ėtabli et signė. 
A droite, le comte est assis, le pied droit, 
goOteux, sur un tabouret, la main gauche 
montrantson arbregėnėalogiquequi remonte 
ė Guillaume le conquėrant, alors que la droite 
indique son importance personnelle. Sur la 
table, la dot donnde par le Conseiller muni
cipal, qui lit attentivement le contrat. Par la.

Nuėmus galvą, plaukų nieks 
neverkia, nes visos pasaulio 
kūros jėgos buvo nukreiptos į 
tai, kad būtų nuimta galva

S o m e r s t M o e m .

Kolia Silin gulėjo lovoje kampe ir 
štai bus jau trečias mėnuo su nieku 
nesikalbėjo. Kai kas dėl to jo jaubi 
jojo. Labai jau kraupus buvo jo rėks 
mingas tylėjimas. Ir prakalbėjo jis 
šventės išvakarėse. Visi buvo nuste
binti jo kalba - ir tuo, kad jis prakal 
bėjo, ir jo nepaprastu, tartum prana 
šingu, tartum pasmerktojo balsu, -kad 
dangi visą laiką tylėjo. Visi suprato, 
kad jis katastrofiškai nelaimingas, ir 
nieko gera nelaukė.

Ir štai jis pasakė:
- Aš seniai klausau jūsų kalbų. Ir 

jūsų gaila. Jūs man primenate avis, 
svajojančias apie alpinti} pievų pla
tybes ir puikias gatyklas, kai jas va
ro į skerdyklą. Tai ir viskas, ką aš 
jums norėjau pasakyti.

Naktį jis išvietėje pasikorė. Budė
tojai, kaip paprastai, kietai miegojo.

Jį paėmė vos švintant. Atbėgo vyri 
austas gydytojas. Ir su juo kažkokie 
kariški ir civiliai špikai. Priešpiet 
paaiškėjo, kad Lidija Kiziak pašalin

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

temomis
abstraktinio meno, (pir
mesnių už Kandinskį), 
pranokėju.

Ne mūsų rašinio pa - 
skirtim spręsti,ko tos eti
ketės vertos. Viena aišku 
(ir poetui už tai ačiū) K. 
Bradūno rinkinys nėra nei 
poetiniu rūbu perrengta 
meno istorija ar esteti
kos traktataąnei Čiurlio
nio drobių turinio laisvu 
atpasakojimu. Autorius 
eilėj vietų prisipažįsta, 
kadMykalojus Konstanti
nas jį kamuojąs, perse- 
kiojąs savo vaizdais

"Kam tu mane kankini 
Tu kaip audra ateini, 
Tu mane kaip obelį pur-

(1735) furent suivies en 1745 par son chef- fenCtre, on voit que le travail a dėjė cessž ė 
d'oeuvre "Le mariage ė la mode”, appelėaus^i I'hfitel particulier, de style palladien, destinė 
"Les tribulations de la vie conjugale”. aux mariės. Le fils du comte, ė I'extrdme 

gauche, prise avec affectation, ignorant com j 
Une satire virulente de l'avarice et de la plėtement sa promise, la fille maladive du 

vanitė, Le mariage ė la mode illustre, par une Conseiller municipal, ė laquelle le jeune 
sėrie de six tableaux, les ėtapes principales avocat Silvertongue (Langue d'argent) conte

que italienne voisinent avec des peintures 
mythologiques, un portrait genre official, et 
mfime avec une toile contemporaine qui res- 
semble ė un Hogarth.

Šis paveikslas yra Pasauli
nėje parodoje, Montrealyje, 
Meno pavilijone. Paaiškini
mai pačio muziejaus.

ta,- į jos pareigas kol kas laikinaipa 
skirta Machovaja.

- o - C - o -

Naktį Valentin Almazov rašė: Nė vi
ena mintis negali būti suprasta iki ga 
lo. Galutinės mintys - tai šlykštynė. 
Visiškai galima suprasti tiktai biau- 
rų žmogų, - išmintingieji nesupranta
mi net patys sau.

Bet ar taip buvo iš tikrųjų, - galimas 
dajykas, kad tai buvo baisiau, - tokio 
gyvenime dar nėra buvę, - ir aš nor
iu, kad to niekad nebuvo, užmir šti, - 
priešingai aš bijau prakeikti savo gim 
tinę, mano motiną, kuri mane pagim
dė, rusų žemėje Kijeve, rusų miestų 
motinoje, rudens metu. Bet man visa 
tai teko pamatyti pačiam - šis košma 
ras man nesisapnavo, aš jį pergyve
nau - ir tas taip tikra, kaip nesamas
is dangus, kurio nepripažįsta moksli 
nbnkai, taip gi kaip ir Dievo, ir kurį 
kaip ir Dievą apdainuoja poetai ir pra 
našai nuo tų laikų, kai pradėjo skam 
bėti žemėje žmogaus balsas.

Ir štai jūs išklausėte šią juodą chro 
niką. Juk rožinė - mažai įdomi. La ik 
raščių redakcijos ją apmoka pamažln 
ta kaina.

Gyvenimas skuba, krauna savo apsi 

yra tik aikštim Bradūnui 
mėginti suvokti Čiurlio
nio pasaulėjautą, jo nuo
stabą pasauli ui.Tie,kurie 
stengsis atpažint "Sona
tose ir fugose" Čiurlionio 
drobių skiautes, neišven
giamai nusivils. Tik pas- 
kubom pervertus rinkinį 
galima Bradūną pakaltlnt 
pretenzingumu,perdėtom 
ambicijom, knygiškumu. 
Vienu žodžiu,priimt "So
natas ir fugas" kaip lite
ratūrą, bet ne poeziją.

Taip elgdamies užmirš, 
tame pagrindinį Bradūno 
talento bruožą-j o išskir
tiną dovaną pajusti anapus 
regimos tikrovės kažkokį 
tikrą, nepramanytą ryšį, 
jungiantį žmonių kartas 
su žeme.Nė vienam mpsų 
lyrikų nėra taip būdingas 
tautos gyvasties šaknų 
ieškojimas, kaip K. Bra
dūnui ;nė vienam taip bū
dingas tikėjimas genties 
tęstinumu.Galibūti skir
tingų nuomonių kas link 
lietuvių religingumo bei 
mistiškumo,bet Bradūnui 
tenka pripažinti nuopel
nas, kad panteistinė pa
saulio pagava, ta keista 
dvasinė amalgama, kurią 
pavadintume m "lietuviš
kąja krikščionybe" rado 
jo posmuose nuostabią iš
raišką.

Ir Čiurlionio asmenyje 
Bradūnas įžiūri n’e stabu
ką, bet kūrėją atsiliepusį 
į genties šauksmą.

"Tu garbini ugnį
Senųjų aisčių papročiu, 
Aš tik žariją pučiu 
Tik aukurą žiežirbom 
apkrečiu- 
Rusenančiu žodžiu.
Šitaip poeto intuicija 

ieško rakto į Čiurlionio 
kūrybos paslaptį.Ir jo žo
dis mus įtikina.

Savaime aišku, abiejų 
kūrėjų naudojamos prie
monės skirtingos. Žodis- 
trapesnė, išdavikiškesnė 
medžiaga, nei dažas. Ne
ieškodamas atpasakoti 
Čiurlionio paveikslų tu
rini o, pasitenkindamas tik 
priminti detalę, pašauku- 

šią jį užsisvajot, Bradū
nas mėgina perteikti nuo
taiką, čiurlioninį skaid- 
rumą,permatomybę,pas
telinį toną eilėm, kurių 
ritmika,lakumas primena 
Čiurlionio potepio leng
vumą.

"Paguldyk! mane kaip 
kūdikį,
Užklojęs padange švie
sia,
Ir vidudienio vėją,pabu
dinki
Ošti pušų šakose.
Aš noriu miegoti, mie
goti
Sapnuodamas tavo sap
nus
Ir žemę,kaip juodą ka- 
rolį,
Ridinėti delnuos".
Jei jau "Sidabrinėse 

kamanose" Bradūno lyri
ka pasuko impresionisti
nės miniatiūros, mikro- 
emocijos užfiksavimo 
link,tai šis posūkis į mu
zikinius impromtu "So
natose ir fugose"dar ryš
kesnis. If laimimas mu
zikinis efektas tikrai dė
kingas.

Ten, kur Bradūnas į-

gimimus ir žiaurybes, išgrimuoja gr 
ažuoles, nuplėšia kaukes, raukšlė ja ‘ 
kaktas, sidabrina studentams paaus
ius, - žilsta mano jaunuoliai, ir To
lia Žukov, ir Žentą Diamant, ir Ma
kar Savkov, ir Leonid Neizviestnyi. 
Ir tas mane baugina. Aš bijau pasi
vėlinti. Laikas vtsumet aplenkia mū
sų įsivaizdavimus apie jį ir gali nup
likinti mus ankstyvais laukimais Arap 
nuoginti rudeniniu lapokričiu kai mes 
dar maivysimės gegužio rytmečiais, 
ir taip nuguls mūsų svajonės, kaip nu 
kritusieji lapai po ankstyvojo sniego 
danga.

Apie tai aš kalbėjau Zojai Alekseje 
vnai šį pritylusį vakarą, kai pritils
ią žingsniai Bepročių Prospekte.

Zoja Aleksejevna klausėsi tylėdami. 
Ir pagal jos veido išraišką aš supra
tau, kad, ji stipriai susijaudinusi,no
ri kažką pasakyti ir nesiryžta.

-Zoja Aleksejevna, jūs su manimi 
turite elgtis, kaip su bičiuliu.

- Žinau. Aš niekumet nesutikau ir 
nesutiksiu tokio žmogaus, kaip jūs. 
Aš apie jus galvoju visda. Nemiegu 
naktimis. Jūs iškėlėte mano sielą
į aukštybes.
— Patenkintas, kad dėl jūsų neapsi
rikau. Gyvas dar rusų žmogus. Ir 
mes turime būti drauge, visi sąžini
ngi rusų žmonės.
- Ne, ne, aš šito negaliu, - beveik 

ji suriko. - Aš negaliu būti su jumis, 
netinkama maištui. Greičiau susiva
idysiu, tapsiu paklusnia verge.

- Jūs prie tokio nusistatymo nesus
tosite. Sovietinė valdžia - svetima, 
kitakraštė. O jūs - rusė. Jūs bijote 
šita suprasti. Bet supraskite. Jūs a- 
titrūkote nuo to, jūs sukatės vėtroje,
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Vienas moderniųjų kompozitorhį Igor Stravinskij, kurio muzika plačiai naudojama 
Pasaulinėje tarptautinėje parodoje Montrealyje- operos ir kita jo muzika.

LULUULAJtBJLBJULUUUAMAMsmunka į filosofavimą(to- 
kiayrall fugos pradžia), 
jo žodis tampa retorišku, 
bet kur jis bando išreikš
ti emociją, nedrąsiu pri
silietimu prie klavišų,net 
ir tokių jausmų perteiki
mas kaip mirties šalčio 
pajutimas atliekamas re
tu subtilumu. (Šią naktį 
keroja žvaigždynai".. .)

Leidinys pasižymi įtin 
skoninga išore. Jį puošia 
originalūs dail. V. Virkau 
karpiniai-koliažai, atlikti 
naudojantis Čiurlionio 
reprodukcijomis. Pana
šiai tokiais atvejais sa
koma, kad knyga tinkanti 
dovanom. Be abejo ji tam 
tinka, bet tik pasilaikius 
sau egzempliorių. Nes 
kaip Čiurlionio tapyba 
pamilstama nuolatos var
tant jo reprodukcijas ,taip 
ir Bradūno poezija daros 
artima pakartotinai prie 
jos grįžtant.

Kazys Bradūnas. "Sona
tos ir fugos: susitikimai 
su Čiurlioniu". Čikaga. 
Išleido Mykolas Morkū
nas, 1967 m. $5.00.

Leidinys "Lithuani 
ans in Canada"
Mieli tautiečiai!
Pirmieji lietuviai pasiekė Ka

nados krantus dar prieš Kana
dos susiformavimą į konfedera
ciją. Šiuo metu Kanadoje gyve
na apie 30,000 lietuvių. Tiesa, 
nesame gausi tautinė grupė, ta
čiau savo susiorganizavimu, dar
bu, atsiektais dvasiniais ir 
ekonominiais laimėjimais šiame 
krašte nesame paskutiniai. Savo 
įnašą esame davę Kanados eko
nominiam ir kultūriniam gyve
nimui. Tačiau kiek mažai teži
no net augštesnio išsilavinimo 
Kanados piliečiai apie mus, kaip 
lietuvius, apie mūsų kilmę, tau
tą, tėvynę Lietuvą, mūsų kul
tūrą! Ir nenuostabu, nes negau
sios žįnios apie lietuvius, duo
damos kanadiškų enciklopedijų, 
laikraščių bei žurnalų, dažnai 
yra paimtos iš netikrų šaltinių. 
Iki šiol neturėjome knygos apie 
Kanados lietuvius nei anglų, 
nei lietuvių kalba.

Kanados šimtmečio proga Ka
nados Lietuvių Bendruomenės 
krašto valdyba, paskatinta Ka
nados valdžios, ėmėsi iniciaty
vos išleisti knygą anglų kalba 
apie Kanados lietuvius — “Li
thuanians in Canada". Buvo su
daryta redakcinė komisija, pa- 
įkviesti bendradarbiai iš visų lie
tuvių kolonijų, surinkta medžią-

bus audra, - didelė audra...
- Galbūt jūs ir teisus.. .Aš nepajė

gi su jumis ginčytis. Širdimi aš jūsų 
pusėje.. .Bet palikime tą. Aš jus su
trukdžiau svarbiu reikalu. Atvyko 
Andrei Jefimovič, Jis apie jus skai
tė užsieniuose, tarėsi. Ir reikalau
ja, kad jus tuojau paliuosuotų.Babad 
Žanui teko sutikti.. Bet... čia yra ne 
malonus bet. Reikia gi parašyti koks 
nors diagnozas. Priešingu atveju r ei 
kės teisti Kiziak ir kitus. Mes para
šysime ką nors neaiškaus, miglota- 
ką jūs norite. Neverta užsukti šitą 
malūną.

- Sutinku. Rašykite, ką norite,-tik 
tai ne psichinį susirgimą.

- Šita aš numačiau. Aš galvoju para 
ašyti nekaltą dalyką, beveik neišven
giamą jūsų amžiuje: aterosklerozę. 
Gerai? Tai gi pasiruoškite.

- Visada pasiruošęs. Viskam pasi
ruošęs. Gyventi ir mirti.

- Tai gerai. Aš manau, ir kitus ga 
Ii greit išleisti,-.Nikalojų Vasiljevl- 
čių visų pirma. Babadžan rimtai bij 
jo Palatos Nr,7.

- Ne tiek jis. Palata Nr.7 iš mažos 
ligonininės palatos tapo kovo už lais
ve štabu.. .Mūsų varpas skamba jau 
kitame krante. Ir aš tikiu, kad ne
tolima ta valanda, kada pradės skam 
binti Maskvos varpais

Zoja Aleksejevna nusigrįžo, - ji 
verkė.

- o - O - o -
Atėjo budinti seselė ir nuvedė Val

entiną Almazovą į palatą.
Ir vėl buvo naktis, nemigas, košm

arai, - ir tuo aš baigiu leistas kal
bas. 1963 m.

ga ir paruošta spaudai. Šiuo 
metu knyga jau renkama spaus
tuvėje. Rūpintis šios knygos iš
leidimu, lėšų telkimu, administ
ravimu bei platinimu KLB kraš
to valdyba sudarė administraci
nę komisiją.

Knygos išleidimą parems vie
nu kitu tūkstančiu dolerių Ka
nados federacinė vyriausybė. 
Bet tai tik maža dalis išlaidų. 
Didžiąją dalį reikalingos sumos 
reikės sutelkti patiems. Tiesa, 
dalį išlaidų surinksime už par
duotas knygas, tačiau išlaidos 
yra didelės, ir joms padengti 
reikės dar ir paramos-aukų. To
dėl kreipiamės į visas lietuviš
kas organizacijas ir pavienius 
asmenis, kviesdami paremti šį 
mūsų leidinį didesnėmis auko
mis.

Asmenys ar organizacijos, pa
aukoję nemažiau kaip $500, bus 
įtraukti į šio leidinio mecenatų 
sąrašą; paaukoję nemažiau kaip 
$100 — rėmėjų sąrašą; paauko
ję nemažiau kaip $25 —• į gar
bės prenumeratorių sąrašą. Vi
si trys sąrašai numatomi at
spausdinti leidinyje. Į juos bus 
įrašyti visi minėti aukotojai, at
siuntę savo paramą iki š.m. lie
pos 10 d.

Nelikime abejingi šiam leidi
niui ir visi pagal išgales pa
remkime jį, nes tai visų lietu
vių reikalas. Dėl laiko stokos 
mes jau nepajėgsime kreiptis į 
kiekvieną organizaciją ar asme
nį atskirai. Sis mūsų atsišauki
mas yra kartu ir kvietimas. Tad 
prašome aukas ir knygos pre
numeratas siųsti Kanados Šimt
mečio Lietuvių Leidinio Admi
nistracinei Komisijai, 941 Dun
das Street West, Toronto 3, On
tario.

Kanados šimtmečio Lietuvių 
Leidinio Administracinė 
Komisija:

Dr. S. Čepas, pirmininkas 
J. Karka, sekretam® 

Inž. A. ViskonUa, iždininkas

i
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Du dažymo specialistai V.Kudžma ir K.Balčiūnas, anksčiau turėję inžinierių dažytojų 
kompaniją, bet vėliau ėmęsis kitų darbų, vieno susitikimo metu /inž. Balčiūnas kairėj/. 
Dešinėje dailininkaiĄnast-azija ir Antanas Tamošaičiai, kuriuos aplanko daugelis prava 
žiuojančių lietuvių. Šį kartą matome juos lankant p. Girinienę /dešinėje/.

linėje parodojejr ta proga užsukit ir į NL redakciją. Čia 
matome Keleivio bendradarbius pp. Jurgelevičius iš Bos
tono, Mass. Buvo nufotografuotos trys jų kartos, bet per 
nesėkmę jauniausiojo karta nematoma, o matomi iš kai
rės,Keleivio darbuotojas Stasys Jurgelevičius, jos sūnus 
Algimantas ir juos redakcijon atlydėjęs A.Ališauskas.

PASKAITOS MINTYS /8/

Kas mus riša?

I. Kaip daugelį kitų tau
tų, taip ir mus, lietuvius , 
riša, pirmiausia, mūsų 
daugiau ar mažiau gimi
ningas kraujas.

Kaip ten bebūtų, bet 
mes,lietuviai,esame gry
nesnio kraujo, negu dau
gelis kitų tautų. Lietuvių 
tautoje nėra tokios "tautų 
maišaties','kokią matome, 
pvz.,vokiečių tautoje, su
sidariusioj iš visai skir
tingos kilmės tautų, kaip 
-iš lietuvių kilmės prūsų, 
iš keltiškos, romėniškos 
ir germaniškos kilmės 
bavarų,iš vėl visai skir
tingos kilmės alemanų ir 
kt.

Todėl mes laikykime

TEL. V I - 2 - 5319.

SIUNTINIAI LIETUVON 
KAUFMAN’S WOOLLENS&TEXTILES

WHOLESALE & RETAIL
4115 ST. LAWRENCE BLVD. M O N 1 R E A I., QUE.

IS ČIA PASIŲSITE SIUNTINIUS SAVO GIMINĖMS PILNAI GARANTUOTOMIS 

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

V OTER IŠKIEMS KOSTIUMAMS, PALTAMS,SUKNELĖ MS IR ŠILKINES- Brocade 
& Dainty M E D Ž1 A G O S .

• DIDŽIAUSI PASIRINKIMĄ K A Š MIR O , N A 11. O N I N TŲ IR ŠILKINIU SKARELIU, 
S V E D E R IŲ IR VISA KITA ŠEIMOS REIKALAMS.

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

SAV ĮNINKĄS r H . K A U F M A N A S , buvęs audinių fabriko * L i te X" vedėjas Kaune. Laisvai kalba 
lietuviškai.

PLATINKIME "NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ

Johan Tiedman Reg’d
DIRBU VISŲ RŪŠIŲ BALDUS 

PAGAL UŽSAKYMUS

1092 Clark Street /prie Dorchester/. M o n t r e a 1,P.Q.
TEL: 861- 3032, 
vakare - 254 - 6898. /Kalbame lietuviškai/.

Llnive'ižal Cleaners & ZiailotJ
• Valau ir taisau vyriškus ir moteriškus drabužius.
• Siuvu naujus pagal užsakymus vyriškus paltus, 

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

(al Wellington St.) Tel. 769-2941 Tel. 525-8971

Baltica Investment Corp
Autorizuotas kapitalas $ 120.000

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

UŽ indėlius mokame 8% dividendo.

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

IR KITI ĮVAIRŪS MEDŽIO DIRBINIAI.

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

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

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

ME 7-6727
DE LUXE CLEANERS

Sav. P. RUTKAUSKAS 
117—6th Avenue,

KLUBO SUKAKTIS 
1907 - S967

Lachint.

expo67

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

Taisau ir dažau lengvas mašinas 
7717 GEORGE LASALLE, QUE.

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

namų 366-4203

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

Telefonas 768-6679

WINDSOR
DRY CLEANERS & DYERS CO. LTD. 

Valome visokius drabužius ir kitą Jūsų narny apyvoką.
Savininkai:

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

ai.
save kraujo broliais (pla
tesniąją žodžio prasme). 
Tegul tas mūsų kraujas ir 
nė ra jau labai grynas, bet 
jis mus vistiek riša. Lai- 
kykime.save broliais lie
tuviais.

II.Toliau,mus riša mū
sų tautos dvasia. Ji pasi - 
reiškia,daugiausia, mūsų 
kultūra. Mus riša.pvz. , 
1) mūsų gimtoji lietuvių 
kalba, 2) mūsų mokslas , 
3) tautinis menas,4) mūsų 
literatūra, ypač grožinė ,
5) mūsų bendra religija 
(nors ir ne visi jos esame)
6) mūsų teisiniai papro
čiai; susiklojusios dori
nės tradicijos, 7) mūsų 
folkloras ir kita.

III. Kas daryti, kad iš
laikytume ir ateities kar
toms perduotume savo 
lietuvybę?

1) Pirmiausia, gerbki
me ir puoselėkime savo 
gimtąją kalbą. Kalbėkime 
ja visi (netik tėvai, bet ir 
vaikai) šeimoje ir už šei
mos ribų, kur tik yra ga
lima. Kalba turi magišką 
galią tautoms išlaikyti.Tą 
supranta visi, net pri - 
mityvės tautos, pabudu- 
sios iš savo nirvanos ir 
pakilusios į kiek aukštes
nį kultūros lygį. Dėl to ir 
misionieriai,prikelią tas 
tautas,pirmiausia,moko
si jų kalbų, studijuoja jas 
ir aiškina tautoms jų kal
bos grožį. Kartais, pasi
remdami lingvistinėmis 
studijomis, jie ieško tų 
tautų ryšio su senai gyve
nusiomis ir jau išnyku- 
siomis garbingomis tau
tomis. Taip yra žadinęs 

7581 CENTU ALE. coin - comer 2e AVENUE 365 07711

onij J to

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

PORTRETAI - VEDYBOS- KRIKŠTYNOS 
SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS 

ĮVAIRIOS PROGOS

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

e Kainos žemos, klubiečiams ir jaunimui nuolaida.

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

Kreiptis i Klubo administratorių J. Petruli, 
tel: 522 - 235 3 arba 721- 1656.

pabusti Afrikos "Auksi
nės Pakrantės" tautelę 
britų misionierius kun. 
dr.W.T.Balmer,tą taute
lę prikėlęs ir paruošęs 
nepriklausomam valsty
biniam gyvenimui, prive - 
dęs prie Ghanos respu
blikos įsteigimo.

2) Toliau, plėskime ir 
ugdykime savo mokslą, 
kaippvz. , savo filosofiją , 
tautos istoriją, teisę, ži
noma, kiek tatai esamo
mis sąlygomis galima. 
Įtaigokime mūsų jaunuo
sius studijuoti tokius da
lykus, kurie turi ryšį su 
mūsų tautos gyvenimu ir 
problemomis. Sveikinki
me tuos mūsų jaunimo 
atstovus,kurie pasirenka 
tokias mokslo šakas (kaip 
pvz. mūsų pasigerėjimą 
sava veikla keliąs dr. A . 
Budreckis pasirinko isto
rijos studijas).

3) Remkime mūsų me
nininkus, visokeriopais 
būdais ir visų šakų.

4) Domėkimės sava li
teratūra,ypač ta,kuri ke
lia mūsų tautinę dvasią, 
žadina lietuvio jausmus . 
Sveikinkime tuos, kurie 
skiria literatams premi
jas ir sudaro sąlygas lie
tuviškai knygai plisti mū
sų visuomenė je.Skatinki
me ypač gi mūsų jaunimą 
skaityti liet. Įmygąs.

5) Palaikykime savas 
lietuviškas parapijas,sa
vas tautiškai religines 
tradicijas, kurios irgi 
priklauso prie mūsų tau
tos kultūros. Žinoma, bū
kime tolerantiški,nevers- 
kime tegul ir lietuviškai 
melstis tų, kurie netiki.

Nepriklausomos Lietuvos redakciją aplanko dabar daugiau 
lietuvių, nes daugelis jų dabar atvyksta apsilankyti Pašau- naujų dainų.Lietuvių kal

ba jiems yra labai sunki , 
bet vis dėlto ir čia jau 
pastebima pažanga. Aiš
ku, kad mokykla be tėvų 
bendradarbiavimo čia 
nedaug ką gali padaryti , 

Dešinėje matome Algimantą Šaulį iš Taterson, N. J., JAV tačiau jau ir tėvai daugiau 
'r. Paukštaitį ir kaimyną inž. J. Bulotą, atlydėjusį svečt

Gerbkime kiekvieno as
menybę ir sąžinės laisvę. 
Tolerancija tebūna irgi 
mūsų tautos bruožas.

6) Aiškinkime mūsų 
teisinius papročius, pvz.. 
apklausinėdami senuo
sius (Lietuvoje gyvenu
sius) lietuvius. Tuos ap
klausinėjimus galėtų or
ganizuoti Lietuvių Teisi
ninkų Draugija,arba Liet. 
Bendruomenė, talkinin
kaujama LTD.Tai didelės 
vertės darbas. Senajai 
liet, kartai išmirus, jis 
bus pavėluotas.

7) Studijuokime ir įsi
savinkime mūsų tautos 
būdo bruožus. Juos galime 

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

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

BOOKS —- LIVRES
SPAUSDINI AI

TEL. 766- 58

Will’AS
MONTREALIO LIETUVIU KREDITO UNIJA

1465 DE SEVE ST., MO 
MOKA uz:

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

NTREAL 20, QUE.
IMA už:

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: penktad. 1:00 - 6:00 vai.
Vakare: pirmadieniais, trečia
dieniais ir penktadieniais 
7:00 - 9:00 vai.

išryškinti taip pat ir iš 
liaudies sukurtų aforiz- 
m-,trumpų,vaizdingų po
sakių,išreiški ančių kokią 
išmintį,principą ar idėją, 
iš jos patarlių,priežodžių, 
net iš pasakų ar padavi
mų. Tais dalykais domė
josi ir mūsų tautinio at
gimimo žadintojai,ypač gi 
dr.J.Basanavičius, išlei
dęs kelias lietuviško folk
loro (pasakų) knygas.

Savo priklausomybę 
lietuvių tautai grįskime 
ne vien tik savo kraujo 
ryšių su tauta (kurio tū
las gali ir neturėti), bet, 
svarbiausia, įaugimu į 
tauta savo dvasia.

1867 ii 1967
CMAMCOWfMRAnM

VANKUVERIO 
JAUNIMAS

Šiais metais Vankuve
rio lietuviškasis jauni
mas parodė daugiau veik
los ir energijos. Lietu
viškoje mokykloje ir skau 
tų sueigose išmoko daug 

pamokų

mokslo 
suruošta

sukruto prižiūrėti vaikų 
lietuvių kalbos 
paruošimą.

Pasibaigus 
metams, buvo
gegužinė oficialiam mo
kyklos užbaigimui su pa
čių vaikų atlikta progra
ma. Šioje kolonijoje, ne
sant nei menininkų, nei 
artistų,vaikai yra vienin
teliai programų išpildy- 
tojai visuose parengimuo 
se.Galpokeletos metų iš 
jų išaugs gerų muzikų, 
solistų ir balerinų. Tik 
jaunimas gali šiai koloni
jai dar užtikrinti ateitį, 
jeigu šis jaunimas bus 
prižiūrimas ir globoji
mas. Korespt.

SUDBURY, ONT.
BIRŽELIS PER RADIO

Mūsų tautos balsas šau
kiasi į nebylę laisvojo pa
saulio sąžinę: -1 'Atmerki
te akis, pamatykite, kiek 
lietuvių tautos vaikai pra
liejo kraujo, prakaito ir 
ašarų komunistinėje-ru- 
siškoje.mums primesto - 
je okupacijoje. Padėkite 
atgauti Lietuvai laisvę. 
Nekaltas lietuvių kraujas 
ir ašaros šaukiasi Dan
gaus keršto".

Žiauri lietuvių tautos 
Golgotos soena prasidėjo 
1941 m.birželio mėn.14-15 
dienomis prekinių vagonų 
"simfonijoje", kur di
džiausiame karštyje, be 
vandens,maisto mūsų tė
vai, motinos .broliai ir se
serys, be jokios kalties 
buvo vežami į gailesčio 
nepažįstančių Sibiro trem 
tį.

Tam pirmam mūsų tau
tos istorijoje žiaurių trė
mimų 1941 m. birželio 
mėn.14-15 dienų prisimi
nimui paryškinti LB val
dyba, š. m. birželio mėn. 
25 dieną,sekmadienį,2-2. 
30 val.p.p. per CHNO ra
dio duos lietuvišką pus
valandį.LB valdybos nuo
širdus prašymas, o be to 
visų tautiečių lietuviška 
pareiga,tą pusvalandį pa
klausyti.

Lietuvių Bendruomenės 
yaldyba.

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 i namus. 
Skambinkite Bruno J azokas, 

tel. - 766-9041.

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 Godbout, LaSalle, 
Montreal, P.Q. tel. 365- 0311.



NEPRIKLAUSOMA LIETUVA6 PSL.

MŪS'U'^PORTAS'
TAUPYK IR SKOLINKIS

PIRMUTINIAME IR DIDŽIAUSIAME PAR A M A
TORONTO LIETUVIU KREDITO KOOPERATYVE ■ OllflIVIfl

KAPITALAS SIEKIA DU SU PUSE MILIJONO DOLERIU 
MOKAME: DUODAME:

4%% ui depositus • Morgičius iš 6!#o
5^ numatyta ui Šerus Asm. paskolos iš 7%

Asmenines paskolas duodame iki $ 5,000. - ir morgičius 
valdžios nustatytų normų, 66 % įkainuoto turto.
Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nedau
giau $2,000.- Asmeninės paskolos, mirties atveju,apdraus 
tos iki $5,000.-
Paramos nariais gali būti kiekvienas lietuvis gyvenas 
Kanadoje. V
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. Šeštadieniai^ nuo 9 vai. iki I vai 
p.p. (liepos ir rugpiūeio men. šeštadieniais uždaryta).

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

VEDA KAZYS

PRANEŠIMAS NR. 79

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

REPORTA ŽAS IŠ EXPO 67
Nors smulkaus sudėji

mo, bet patrauklios iš
vaizdos ponia sako greta 
sėdinčiai draugei,kad iš
ėjus iš parodos, požemi
nio traukinio stotis pada
riusi jai savotiškai didin
gą įspūdį .Savo nepaprastu 
erdvumu, trimis eilėmis 
viena palei kitą, plačia 
juosta aukštyn kylančių 
laiptų(escalator),jai pasi
rodė labai įspūdingai. 
Anksčiau ji nieko pana
šaus nebuvo mačiusi. Tuo 
labiau ji nesitikėjo, kad 
požemyje būtų galimi to
kie įrengimai. Ji toliau 
tvirtina,kad Metro stotys 
čia esą labai toli nuo to , 
ką jie turi Toronte. Savo 
erdvumu jos primena di
džiules sales, savo aukš
tumu ir savotiškai užsi- 
baigiančiom archomis, 
jos beveik panašios į 
šventnamius. Prie laiptų 
vedą specialūs praėjimai, 
dekoratyvinės pertvaros, 
vietomis išsirikiavusios 
kolonos .požemines stotis 
daro mistiškas,net pana
šias į modernias šventik- 
las. Prie to dar peronų 
nišose įrengtos patogios 
sėdynės keleivių poilsiui, 
tykiai,kaip šmėklos atei
ną ir išeiną,guminiais ra
tais traukiniai. Visi tie 
atributai iškelia Metro 
sistema oriu lengvumu 
pasigėrėtiname apipavi
dalinime. Jos manymu 
Toronto negali nei iš tolo 
prisilyginti šiai pažangai, 
nors abi susisiekimo sta
tybos vyko tuo pačiu laiku. 
Ten esą žemi, tiesiog su
spausti tuneliai, siauri 
praėjimai su dar Šiaures
niais laiptais ( ir mažai 
kur esančiais escalators), 
triukšmingais vagonais ir 
ausį rėžiančiu cypimu per 
kreives važiuojančiu, bei 
stabdomu traukiniu.

Gražaus veido,šviesiai 
mėlyna,prancūziškų mez
ginių suknutę dėvinti ben
drakeleivė patenkinta sa
vo viešnios nuomone. Jai 
malonu,kad jų požeminis 
esąs pranašesnis. Ji tik 
mandagiai primena, kad 
tas jai esą žinoma. Ji no
rėtų ką nors išgirsti apie 
parodą.į kurią ji dar ne
turėjusi progos nueiti.

Torontietė.tai išgirdu
si,pakeičia temą. Ji sako, 
kad pradžioje nenorėjusi 
eiti į sovietų paviljoną 
vien tik dėl to, kad jis ru
siškas.Bet jos sentimen-.

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

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

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

Namų CR9- 6166.

tali nostalgija pamatyti 
ką nors savo,ką nors lie
tuviško nugalėjusi ir ji 
neatsilaikiusi tai pagun
dai. Pradžioje .didžiulia
me pastate buvę sunku su
sigaudyti,kas kur yra.Ten 
esą visko tiek daug išsta
tyta,palyginus su ameri
kiečių paviljonu, kuris 
esąs kaip tuščias muilo 
burbulas tiek savo išvaiz
da, tiek turiniu.

Apėjusi smulkius so
vietinės pramonės gami
nius, ji nuodugniau apžiū
rėjusi dailės skyrių. Ten 
ji užėjusi Morkūno, Stoš
kaus ir Garbausko dar
bus. Nors pagal autorius 
ji tikėjosi pamatyti ką 
nors lietuviško, bet mo
dernūs kūriniai nepalikę 
jai gilesnio įspūdžio.Kiek' 
įdomesnis buvęs kerami
kos skyrius. Jame toron 
tietė suradusi Ličkutės , 
Adomonio, Lauciaus ir 
Vrubliausko išdirbinius.

Besižvalgydama po sun 
kiosios pramonės skyrių, 
ji priėjusi kažkaip pažįs
tamą vietą. Mat anksčiau 
"Nepriklausomoje Lietu- 
voje"ji buvo mačiusi nuo
trauką su tekinimo stak
lėm ir jų autorium Dani- 
liūnu.Iš karto ji net nesu
vokusi,ką tas skyrius ga
lėtų jai priminti. Jai su-, 
stojus ir valandėlę svars
tant, stengiantis kažką 
prisiminti, ją užkalbinęs 
simpatingas jaunuolis Jis 
pasiklausęs,ar ji nesanti 
lietuvai tė ? Ji,žinoma, at
sakiusi lietuviškai ir tuo 
pačiu prisiminusi matytą 
nuotrauką. Dabar ji at
pažinusi ir kalbantį vyrą. 
Jai tai buvusi maloni staig 
mena,nes prisistatęs jau
nuolis buvęs labai man
dagus,pakvietęs ją sėstis 
ir mielai leidęsis į pokal
bį. Ji klausiusi jauną in
žinierių ir gėrėjosi jo tai
syklinga, be jokių prie
maišų, lietuviška kalba. 
Įpratusi čia girdėti ir pa
ti maišantį patogesnius 
anglicizmus, ji klausėsi

Birželio mėnesio 3-4 
dienomis Klevelande įvy
kusioje ŠALFASS-gos 
konferencijoje Centro 
Valdyba gavusi platesnių 
informacijų ir išklausiu
si išsamių pasisakymų 
apie privačių žmonių gru
pės organizuojamą krep
šininkų turistinio pobū
džio išvyką į okupuotą 
Lietuvą, pareiškia:

1. Š.Amerikos Lietuvių 
Sporto Sąjunga su minėta 
išvyka nieko bendro netu
ri;

2. Centro Valdyba jokių 
įsipareigojimų nėra pa
darius.

ŠALFASS-gos nariai 
yra prašomi laikytis lie
tuvių bendruomenių vado
vaujančių organų nustaty
tos linijos. Centro V-ba. 
NUGALI LIETUVAITĖ

Rytinės Ontario prov . 
stalo teniso pirmenybės 
Ottawoje moterų grupėj 
laimėjo Violeta Nešukai- 
tytė, baigmėje nugalėda- 
maV.Adruinis 21:12,21:16 , 
21:17. Žaisdama dvejetą 
kartų su Jose Tompkins , 
jos laimėjo meisterio 
vardą prieš Adruinis ir S . 
Geną porą 18:21, 23:21,21: 
18, 21:23, 21:14. Vyrų gru
pėj laimėtoju išėjo buv . 
Europos meisteris J. Sta
nek iš Čekoslovakijos , 
baigmėje įveikęs D. Nea
le iš Anglijos 21:6,15:21, 
28:26,12:21,21:18. 
PAVERGTOJI LIETUVA

Nesiseka šiemet Vil
niaus Žalgiriui Sov.Sąjun
gos antrosios klasės fut
bolo pirmenybėse :po pra
laimėjimo mūsų sostinėj 
Rygos Daugavai 0:l(savi- 
žudys įvartis) vilniečiai 
vėl pralaimėjo Karaliau -

BARONAS

- Nepavyko Europos bok
so pirmenybėse R.Tamu- 
liui,kuriam kovoje su ru
munu trečiam rounde bu
vo prakirstas antakis ir 
kova buvo užskaityta kaip 
rumuno pergalė,nors lie
tuvis aiškiai vedė taškais 
ir iki pergalės buvo liku
sios tik 10 sek. Vilniaus 
lenkas D. Pozniak pateko 
į ketvirtą baigmę.
- Lietuvos futbolo pirme
nybių paskutinės pasek
mės: Šiaulių Statybinin
kas-Kauno Banga 4:0,Kau 
no Politechnika-Kėdainiai 
1:1, Klaipėdos Chemikas - 
Kauno Inkaras 0:2, Kauno 
Atletas-Šiaulių Elnias 2:0, 
Plungė -Lima 1:0, Panevė - 
žio StatybaTClaipėdos Bal 
tija3:0,Žalgiris-Kretin - 
ga 0:1. Po šių rungtynių 
pirmenybių lentelė atro
do taip:

1. ..Inkarus“ 7 P-3, 1 1
z ..Lima" 6 7 1 10
. i „Politechnika" G 10 4 8
4 ..Raitija“ 6 6 6 8•v ..Nevež.s" u 6 3 •7
6. ..Statyba" R 1 1 4 6
7 ..Atletas" 6 5 6
8. ..Salintas" 4 4 2
P ..Minija" r. 4 4

10. J. aiKlin-ar n z z •š
1 1. „Statybinink." 4 6 4 3
12 „Chemikas“ 6 2 7 3
13. ..Banga" 7 4 16 3
14 . Žalgiris“ 6 2 10 .2
15. „Elnias" u 0 6 O

- Jūrmaloje vykstančiose 
Pabaltijo ir Gudijos šach 
matų pirmenybėse ir to
liau pirmauja Lietuvos 
rinktinė-12 tšk.prieš Lat- 
viją-10 tšk. ir Estiją 9,5 
tšk.
- Draugiškose krepšinio 
rungtynėse Druskinin
kuose Lietuvos krepšinin 
kės nugalėjo Gudiją 56:41, 
ir 48:31.

IŠ VISUR
Lengvosios atletikos 

sezonas eina stipriu žings 
niu pirmyn.Geresnės pa
sekmės /Lenkijoj'Gžebo - 
ževski atsiekė naują Len
kijos rekordą dešimtko- 
vėj - 7241 tšk. Lietuvos- 
repatrij antas Komaras 
nustūmė rutulį 18,69 m. , 
Kolubkovska nubėgo 100 
m. per 11, 3 sek. , o Sidlo 
numetė ietį 80,69m., Suo
mijoj šuolyje su kartimi 
Orkama atsiekė 4, 80ml 
o graikas Papanikolus net 
5,20m., amerikietis Ma
tson rutulį nustūmė 21,34 
m. ir devyniolikametis 
amerikietis Haine nubėgo

1967 m,birželio 14 d. Nr, 24/1048/

London’s new Centennial Hall will be officially opened June 21. 
Londonas Kanados federacijos šimtmečiui

LOS ANGELES
LIETUVIŲ DIENA

Visi maloniai kviečia
mi dalyvauti parapijos 
rengiamoje Lietuvių Die
no j e, kur i įvyksta sekma
dienį, birželio 18 d. šia 
tvarka:

10.30 vai.Pamaldos šv . 
Kazimiero bažnyčioje. 
Gieda parapijos choras , 
vedamas komp.B.Budriū- 
no ir solistai.

11.30-2 vai. p. p. parodų 
lankymo laikas ir pietūs 
parapijos salėje.

2. 00 vai. p. p. punktua
liai,Marshall HighSchool 
Auditorijoje,Monon & Tra 
cy St. kampas Lietuvių 
Dienų meninė programa. 
Joje dalyvauja: Aldona 
Stempužienė, komp.D. La
pinskas, parapijos cho
ras .vedamas komp.B.Bu- 
driūno, Rimtautas Dab- 
šys, Birutė Dabšienė .Rai
monda Apeikytė.

9 vai. -6 vai. vak. mo
kyklos klasėse vyksta 
Irenos Petraitienės, Pe
tro Luko ir Kęstučio Mi
kėno darbų parodos.

6. 00 vai. vak. Lietuvių 
Dienos dovanų traukimas 
mokyklos kieme.
DAIL. IRENA PETRAI- 
TIENĖ
baigusi Kauno Meno mo
kyklą ir Romos Karališ
kąją meno akademiją pa
sirodys Los Angeles lie
tuviškai visuomenei su 
savo kūrybos darbais. 
PETRAS LUKAS

Luko paroda pavadinta 
"Atsisveikinimo" vardu,

ja-Puerto Rico 76:64,Sov. 
Sąj.-Japonija 95:56, Ar- 
gentina-Peru 73:65,Jugo- 
slavija-Italija 71:62, JAV

pastatė šią salę.

SAULT ST. MARIE, ONTARIO
BRIEDŽIAI LANKOSI MIESTE

Praėjusią savaitę į mū
sų miesto šiaurės rytų 
pakraščius pakartotinai 
atkeliavo "mūsai" (tokia 
Š.Amerikos briedžių rū
šis) .Tai nesukėlė ypatin
go nusistebėjimo miesto 
gyventojų tarpe,nes esa
me pripratę matyti viso
kių svečių pradedant 
meškomis ir baigiant 
skunkėmis. Tačiau kai 
vienas toks vyriškos gi
minės svečias,netoli nuo 
didelio prekybos centro 
K-Mart,susidūrė su auto
mobiliu, tai žemės ir miš
kų ministerijos tarnauto- 
j ai du tokius svečius, gai - 
la, sulikvidavo. Kitas pa
našus "mūso" ir automo
bilio susidūrimas įvyko 
plente apie 30 mylių į 
šiaurę nuo čia. 
ISTORINIS TRAUKINYS

Praėjusios savaitės 
pabaigoje mūsų mieste 
lankėsi ir čia 4 dienas pa
siliko taip vadinamas 
"Centennial" (Kanados 
šimtmečio sukaktuvių) 
traukinys, kurį aplankęs 
turi progos šiek tiek su
sipažinti su šio didelio, 
turtingo ir mus priglau
dusio krašto istorija.

STREIKUOJA
Mannesmann Tube Co. 

Ltd.-vietiniame vamzdžių 
fabrike, turinčiame apie 
600 darbininkų, jau 8-ta 
savaitė tęšiasi streikas. 
Darbo uni j a ir fabriko va- 

kadangi po to dailininkas 
išvyksta į savo pamėgtą 
Indiją.Ši oje parodoje lan
kytojas ras naujų portre
tų, paveikslų. Be to, dali. 
Lukas šaržuos parodos 
metu,galima bus užsisa
kyti savo portretus ir t.t.

dovybė nesusitaria dėl at
lyginimo naujoje darbo 
sutartyje,nors unija pra
šo tik tokio atlyginimo, 
kokį moka dabar didžiau
sioji miesto darbovietė- 
"Algoma" plieno fabri
kas. Atrodo, kad streikas 
gr tai nesibaigs, nes at
naujintos tarpe beside
rančiųjų derybos vėl ne
trūko. Šioje darbovietėje 
užsidirba duonutę ir ne
didelis mūsų tautiečių 
skaičius.
KANADOS LIETUVIŲ 

FONDAS
mūsų mieste susirado 
dar vieną naują "šimti
ninką". $ 100. -jnašęs KL 
Fondui tautietis Vincas 
Žurauskas, kuris mūsų 
tautiečių pažįstamas ir 
labai mėgiamas už savo 
malonų būdą ir lietuvišką 
reikalų supratimą bei pa
rėmimą.

Kviečiame ir kitus tau
tiečius,© ypatingai vedu
sius pasekti šio pavyzdin
go tautiečio pavyzdžiu. 
Nors mūsų mieste ligi 
šiol KLF surinkta $1800 , 
bet dauguma aukotojų yra 
viengungiai.Ar nėra mū
sų kolonijoje pasiturinčių, 
gerai uždirbančių ir ga
linčių KLFondui paaukoti 
tautiečių ?

Tarp kitko, KLF vedė
jas p. Plelis iš Toronto 
pranešė, kad KLFondo 
statuto ( ar čarterio) pa
tvirtinimas iš Kanados 
vyriausybės pusės jau čia 
pat "už kampo", o po to 
visiems KLFondo na
riams už aukas būsią iš
siųsti pakvitavimai tinka- 
mi užpildant pajamų mo
kesčių blankus. Korės p.

čiaus Baltikai tokia pačia 
pasekme. Žalgiris, plrme 
nybių lentelėj, yra prieš
paskutinė j vietoj.
- Pabaltijo irklavimo 
pirmenybės Trakuose bai
- Pabaltijo irklavimo 
pirmenybės Trakuose bai 
gėsi triuškinančia mūsiš
kių pergale, surinkus 342 

'.tšk.prieš Latvijąl70 tšk.
ir Estiją 169,5 tšk. Mū
siškiai varžybose dalyva
vo susilpnintos sudėties , 
nes dalis Lietuvos repre
zentantų (savaime aišku, 
kaip Sov. Sąjungos atsto
vai) rungtyniavo Heidel
berge, kur taip pat laimė
jo pirmas-antras vietas .

Daniliūno kalbos, kaip 
šviežiu vėju dvelkiantį tė
viškės prisiminimą. Jiem 
besikalbant apie gyveni
mą Lietuvoje,apie Vilnių, 
apie jo ten paliktą šeimą, 
torontietei buvo įdomu 
apžiūrėti jo kūrinį, pasi
gerėti jaunojo vyro išra
dingumu.Šalia to jai buvę 
kaip ir neįtikėtina, kad 
Vilniuje išaugusi pramo
nė galėtų gaminti tokius 
stambius dirbinius, kaip 
ši tekinimo mašina. Bet 
Geležinio Vilko emblema 
išblaškiusi jos abejones.

S. Pranckūnas.

100m. per 10 sek. -Meksiko 75:65.
- Pasaulinėse vyrų krep- “ Estijos tinklininkai ga- 
šinio pirmenybėse gautos stroliavo Suomijoj. Jie 
šios pasekmės: JA V-Ita- įveikė šeimininkus Hel- 
lija 67:56, Jugoslavija- sinkyje 3:1.
Meksiko 86:73, Brazilija - Futbolo runtynės: Šv ei-
- Paragvajus 85:41, Sov. carija-Rumunija 7:1 (2) , 
Sąj.-Peru 86:46,Argenti- Vengrija-Danija2:0,Sov . 
na-Japonija 69:63,Lenki- Sąj. -Meksiko 2:0.

SĖJA
Tautinės, demokratinės minties mėnesinis lietuvių laikraštis. 

Leidžia Varpininkų leidinių fondas
Redakt orius Vytautas E i 1 d u š a s .

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

Prenumerata: JAV ir kitur 3 dol. metams.

AR ŽINOTE RAŠO

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

KELEIVĮ 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 vardą ir pasitikėjimą.
KELEIVY rasite patarimų teisiniais ir kitais 

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

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

KELEIVIS
4J6 Broadway, So. Boston, Mass. 02127. USA.

s SUSIVIENIJIMAS
L LIETUVIU

A AMERIKOJE
SLA — jau 80 metų tarnauja lietuvių visuomenei 

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

SLA — didžiausia lietuvių fraternalinė organizaci
ja — duoda gyvybės apdraudą ir ligoje pa
šalpų, kuri yra pigi, nes SUSIVIENIJIMAS 
neieško pelno, o teikia patarnavimus savi
tarpinės pagalbos pagrindu.

SLA — jau turi daugiau, kaip tris su puse milijono 
dolerių kapitalą, tad jo apdrauda tikra ir 
saugi. Kiekvienas lietuvis čia gali gauti 
Įvairių klasių reikalingiausias apdraudas 
nuo $100.00 iki $10,000.00.

SLA — jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdrau- 
dą — Endowment Insurance, kad jaunuolis 
gautų pinigus aukštojo mokslo studijoms 
ir gyvenimo pradžiai.

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

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

SLA — kuopos yra daugumoje Metuvių kolonijų. 
Kreipkitės į kuopų veikėjus ir jie plačiau 
paaiškins apie $usivienijimo darbus.

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

Ps.D.R.M.N.Pt
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HAAA1 LTOK/
Geriausia taupyti ir skolintis tik
Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyve TALKA

21 Main St. Ę., Kamb. 203, Tel. 528-0511.

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.

£

*

4 
f

St. Catharines agentOra: 75 Rolls Avė. Pranciškonu 
partijos salėje sekmadieni ai s po pamaldų.

GEGUŽINĖ ŠALPAI
Pirmąją šių metų gegu

žinę šalpos reikalams 
ruošia Š.Fondo komitetas , 
birželio 25 d., 2 vai. sek
madienį, visų pamėgtoje 
vietoje, A.Padolskio so
dyboje prie Paris mieste
lio, tik 30 mylių nuo Ha
miltono.

Gegužinėje turėsime 
dešrelių (hotdogs), kavos 
su pyragaičiais, pieno, 
vaisvandenių atsigaivini
mui. Prekių kainos bus 
normalios, todėl kviečia
me naudotis mūsų virtu
vės patarnavimu. Geguži
nės metu vyks piniginis 
Ir daiktinis premijų pa
skirstymas burtų keliu . 
Tvenkinyje bus galima 
naudotis nauju laiveliu, 
vandens dviračiu ir pasi
maudyti Sodyba šeiminin
ko pagražinta. Gegužinė 
rengiama lėšoms papildy
ti lietuvių šalpai. Todėl 
maloniai kviečiame ir 
laukiame skaitlingo sve
čių dalyvavimo iš visur. 
Čia bus tikrai malonu prar 
leisti kelias valandėles 
atitrūkus nuo kasdienių 
rūpesčių, gryname ore ir 
prie švelnios muzikos už- 
megsti naujas bei atnau
jinti senas pažintis su buv. 
draugais, prieteliais bei 
pažįstamais. Kviečiame 
netik senimą su vaikais , 
bet ir jaunimą,kuriems po 
jaunuoliškų rūpesčių, taip 
pat reikalingas poilsis.

Už įvažiavimą skaity
sime tik po vieną dol. ma
šinai.

Iš Hamiltono reikia va
žiuoti 2-ju arba 403-ju 
keliu. Privažiavus 5-jį ke
lią niekur nesukti, bet va
žiuoti tiesiai, toliau. Pri
važiavus T formos kelią- 
sukti į kairę ir už minutės 
bus minėta sodyba. Prie 
jos plėvesuos liet.vėliava. 
Pravažiavus 5-jį kelią(už 
Brantford miest. )sekite 
mūsų trispalv. juosteles. 
Nuo pirmos vėliavėlės ke
lias gali būti truputi duo
bėtas, todėl prašoma va
žiuoti mažesniu greičiu, 
nes iki rašant šį praneši- 
mą-jisdar nebuvo patai
sytas.
Beje, p. Padolskio dabar 

įrengtas didelis maudymos 
baseinas, kurio vanduo yra 
filtruojamas, kas yra labai 
svarbu.

Pranešama, kad jeigu sk
irtą dieną bus lietus, taige 
gužinė nukeliama savaite vė 
liau, į liepos 2 d.

Tad iki pasimatymo ge
gužinėje. Š. F. Komitetas.

BARZDOMANIJA
Iš pavasario užėjusi 

barzdų auginimo manija, 
jau pradeda pamažu at
slūgti. Gal turi įtakos ir 
pakilusi temperatūra. Vie 
nintėlis lietuvis su barz
da,dar kolkas turi ištver
mės ir nors prakaltas 
sunkiasi per barzdą, bet 
skustis atrodo, nesiren
gia. V. P.

: Aukšti nuošimčiai ui 
indėlius.
Prieinamos skolinimosi 
sąlygos.
Nemokamas CUNA gyvybės 
ir paskolų draudimas. 
Pilnas dek tų patarnavimas. 
U ^tikrintas indėlių saugumas. 
Malonus lietuviškas patarnavimas

ŽIEDŲ FESTIVALIS
Niagara Falls, Ont. , 

šiais metais buvo pagal 
Kanados100-čio progra
mą.Šalia daugelio paski
rų tautybių,buvo atsiųsta 
iš Reginos, Sask. rumunų 
koncertinis vienetas. Lie 
tuvius atstovavo Hamil
tono taut, šokių vienetas 
"Gyvataras", vad. G. 
BrelchmanienėaDžlugu, 
kad "Gyvataro" vardas 
Kanados 100-čio pareigū
nų buvo minimas su pa
garba, kaip vienas iš pa
grindinių meninių vienetų 
Kanadoje.
PRIEŠ VASAROS 
ATOSTOGAS 
A.V.parapijos choras at
liks paskutinį patarnavi
mą bažnyčioj e birželio 10 
d. per prel. dr. J. Tada- 
rausko pagerbimo pamal
das A. Vartų bažnyčioje. 
NUO BIRŽELIO

PRADŽIOS 
temperatūrai staigiai pa
kilus per 801. F., sekma
dienio pamaldoms dau
giausia susirenka 9 ir 10 
vai. Kiekvienas stengiasi 
anksčiau atlikus bažnyti
nę pareigą, sprukti toliau 
už miesto ribų, 
o Hamlltoniškiai šv. An
tano gimnazijos mokiniai 
mokslą užbaigė birželio 
4 d.ir sekmadienį (birže
lio 5 d.) jau buvo Hamil
tone.
o Alina Žilvitlenė.po ope
racijos šv.Juozapo ligo
ninėj .birželio 4 d. jau su
grįžo į namus. Operacija 
skaitoma pasisekusia ir 
ligonis palaipsniui taiso
si. Linkime greit susti
prėti.
'TĖVYNĖS PRISIMINIMŲ' 
radio valandėlė per Ha“; 
mlltono radio stotį CHIQ 
girdima kiekvieną sekma 
dienį nuo 7 iki 8 vai. vak. 
Valandėlės išlaikymas 
reikalingas paramos, ne
gaunant pakankamai ap
mokamų skelbimų bei re
klamų. Kviečiami tautie
čiai šia valandėle pasi
naudoti, tuo pačiu pare
miant valandėlės išlaiky
mą finansiniai.Visais vai. 
reikalais Hamiltone pa
tarnauja b-nės v-ba per 
V. Pašilį, tel. 544-4708, 
o Ruošiantis Kanados 100 
-čio lietuvių savaitei 
(spalio 16 - 22 d.), b-nės 
v-babus priversta dirbti 
ir vasaros atostogų laike . 
V-badėkoja visiems, kas 
jau yra sutikę talkinin
kauti. V. P.

KAIKADA MAMYTĖS 
bando skųstis šeštad.mo- 
kyklos vadovui, kad kar 
tais mokytojas ar moky
toja per "griežtas". At
seit,duoda drausmės ma
žiau paklusniems moki
niams. Kai Lietuvoje te
lefono ragelis buvo retai 
kam prieinamas ir patys 
tėveliai rodė daugiau su
sirūpinimo jų valkų draus 
me Ir Išauklėjimu,Ir val
kai lankę mokyklas dar 
Lietuvoje ir toliau tęsė

*

Gražus Hamiltono šokių grupės "Gyvataro" šokto momentas.

Šeštadienį, birželio mėnėsio 24 dieną, 6 vai. vak.Merriton Community Centre 
Hall, St. Catharines, Ontario, rengiama didžiulė

Joninių Šventė
MENINĖJE DALYJE: LINKSMOJOJE DALYJE:
Tautiniaišokiai: Šoktai grojant geram 6 asmenų orkest-
Dalyvauja Hamiltono tautinių šokių grupė rui. Premijuojami-Jonų polka ir viens 
"Gyvataras" .vadovaujama G. B retch-moderniųjų šokių. Atsigaivinimui-įvai- 
manienės ir Toronto tautinių šokių grupė rus bufetas. Laimės šulinys ir kt.stai 
"G intaras" vadovaujamą J.Karasiejaus. gmenos.

Studentams įėjimas pap ig i ntas . L a uk t ame svečių iš visur'.
Skautų Rėmėjai.

savo

mokslą jau šiame konti
nente - didelės daugumos 
mokslo pažymiai pralen
kė čiagimių mokinių pa
žymius.

Kai tas pačias mokyk
las pradėjo lankyti jaučia 
gimę, jie savais negabu
mais, tingėjimu ir nepa
klusnumu susilygino su 
visais šiame krašte gi
musiais vaikais.Taip,kad 
jau labai dažnam sunku 
pralįsti 13-tos gimnaz. 
klasės kursą.To priežas- 
timi,grelčiausia,bus per- 
didelis vaikų lepinimas , 
kuris priveda ir prie tin
ginystės mokytis.

DALIS TĖVŲ 
vis dar neleidžia 
vaikų į šeštad. liet, mo
kyklas, ar gumentuodami, 
kad mokymąsls lietuvių ir 
anglų kalbos,mokinius lar 
bai apsunkinąs.

Tačiau mokslo sričių 
specialistai sako, kad tai 
ne tiesa. Jų nuomone,nor
malus vaikas turi tiek su
gebėjimų, kad tik mažą 
dalį jų išnaudoja. Moky- 
mąsis kelių kalbų iš kar
to duodąs gerą smegenų 
lavinimą,nes proto ištek
liai niekad pilnai neišnau
dojami.Iš to, kas pasaky
ta,matyti, kad tėvų argu
mentacija neturi pagrin
do. Jei taip, tai savo vai
kus nereikėtų sulaikyti 
nuo šeštad. mokyklų lan
kymo ir tuo pačiu nedary
ti žalos savo tautos kal
bai.
KURSUOJA KALBOS, 

kad vis dar nevisi tėvai 
sumoka už šešt. mokyk
lose mokslinus tatytų 2 Gi
do!. metams už mokinį. 
Tuo tik apsunkinama ir 
taip nelengva mokyklos 
fln. padėtis. Tikima, kad 
kai kuriose šeimose yra 
sunkesnių flnans. proble
mų,betgi netokių sunkių, 
kurios neleistų sumokėti 
už lietuviškąjį mokslą. 
Reiktų parodyti daugiau 
susirūpinimo Ir sava mo
kykla. Stebėtojas.

Visiems Nepriklauso
mos Lietuvos Admin 1st 
racija bus dėkinga, kas 
už metus pirmyn užmo- 
kėa prenumeratą.

NIAGAROS PUSIASALIS
ŠAUNIOS

Kaip kiekvienais metais 
taip ir šiemet Žalgirio 
vietininkijos skautų rė
mėjų būrelis ruošia pui
kias Jonines. Jos įvyks 
birželio 24 d., gražioje 
ir visiems gerai žinomo
je Merritton Community 
Centre Hali. Kodėl čia 
vartojama visiems gerai 

■ žinoma salė, todėl, kad į 
tą salę jau eilė metų Jo
ninėms suvažiuoja dau
giau kaip tūkstantinės lie
tuvių. Žinoma tūkstantinė 
tai dar nėra visi Kanados 
ir Amerikos lietuviai.Bet 
paėmus artimąsias apy
linkes ir be to gaila, kad 
ne visus jau traukia lie
tuviški parengimai bei 
tradicijos, čia Joninės 
yra suruošiamos su viso
mis lietuviškomis tradi
cijomis. Suprantama, čia 
nebus keliamos degan
čios stebulės į padangę , 
bet tikrai skambės gra
žios lietuviškos dainos.

Tų dainų galingo skam
besio sūkuryje mintimis 
nuskrisime į Nemuno ša- 
lį-brangią tėvynę Lietuvą. 
Ten pamatysime kilan- 
čias į padangę degančias 
stebules, kaip mūšį per
spėjančius Joninių laužus 
ir išgirsime liūdną liūdną 
mūsų sesučių ir brolių 
raudą.

Joninės tikrai bus įdo
mios, nes oficialių kalbų 
nebus, o programą atliks 
Hamiltono ir Toronto tau
tinių šokių grupės.

Jeigu keliatės i JAVaJsty- 
>es, apsigyv.en|ate amžinai 
žaliuojančioje ir šiltoje Kali 
fornijpje. Iniormącijas teikia 
ir padeda įsikurti

John Sutra si
Oil Wilshire Blvd. 
SANTA MONICA. CALIF. 30S-33B8I

JUOZAS AUDĖNAS 
Ekonomistas

Tarpininkauja Mutual 
Fun3s 

investments.
109 Warwick Street 

Brooklyn 7,N.Y.

or-

kad 
bus

JONINĖS
Kaip matote, programą 

atlieka tik jaunimas. Su
prantama, ir be progra
mos atlikėjų bus gražaus 
jaunimo.Todėl reikia pa
sakyti,kad šiose Joninėse 
jaunimas dominuos.

Nenusiminkime ir se
nesnieji,mes pagauti jau
nimo dinamikos trauksi
me galingiau skambias 
lietuviškas dainas ir ži
noma vikriau sušoksime 
suktinį.

Šokiams gros žymus 
Mos kai šešių asmenų 
kestras.

Reikia pasakyti, 
šios Joninės tikrai
įdomios, nes jas ruošti 
visa širdimi ir jėgomis 
padeda Tėvai Pranciško
nai, kurie yra nuoširdūs 
skautų rėmėjai.

Šio Joninių parengimo 
pelnas yra skiriamas mū- 

. sų jaunimui-skautams. O 
jukne kas kitas, o skautai 
taip gražiai propaguoja 
Lietuvos vardą ir jos da
bartines kančias.

Savo atvykimu ne tik 
sudarysite sau malonumą, 
bet kartu paremsite mūsų 
jaunimo veiklą, kuri taip 
reikalinga mūsų kenčian
čiai tėvynei.

Tad iki pasimatymo 
birželio24d.,šeštadienį , 
6 vai. po piet Merritton 
Community salėje. Dėl 
aiškumo turime pastebė
ti,kad Merrittonas yra St. 
Catharines priemestis.

Skautų rėmėjų valdyba.

organiškas medžiagas į riebalus. 
Taip pat žemės plutos doformavi- 
masis sudarė naujus uolynų susi
klostymus. Ten, kur kadaise buvo 
jūros dugnas, pasidarė sausuma. 
Nafta, dujos ir vanduo sunkėsi 
pro akytas uolienas, kol sustijo 
prie tų, kurios nieko nepraleidžia.

Spėjama, kad nafta arba žemės 
alyva susidariusi iš žemės ir jūros 
gyvių liekanų, kurios nusėdo per 
bilijonus metų ant jūros dugno. 
Upės jas užnešė smėliu ir nuosė
domis. Laikui slenkant nauji lie
kanų klodai klostėsi palaidodami 
senąsias. Karštis slėgimas ir bak
terijos nežinia kokiu būdu pavertė

Naftą sulaikančių uolynų, kurie 
pradžioje susiformavo jūros dug
ne, užtinkama giliai sausumoje, 
štai kad ir turtingiausia nafta 
sritis yra Arabijos dykuma. Maž
daug prieš 300 milijonų metų ir 
šiaurės Amerikos žemynas yra bu
vęs jūros dugnas, kaip pavaizduo
ta žemėlapyje.

PRANEŠIMAS IŠ OTAVOS 
-BESIKEIČIANČIO LAI
KO IŠŠŪKIS

rašo Norman Campbell 
(Canadian Scene) - Kana
dos didžiųjų metropolijų 
problemos vargina visas 
didžiąsias partijas.

Naujasis Kanados rin
kimų žemėlapis,nors jis 
remiasi 1961m. surašymu, 
ir yra palankus žemės 
ūkyje gyvenantiems, bet 
balsas esamų miestų bus 
dominuojantis ir ypatin
gai didžiųjų metropolijų 
srityse, kas ir atsilieps 
į sekantį Parlamentą.

1961 m. surašymo duo
menys,kuriais sekantieji 
rinkimai remsis, jau yra 
pasenę. Bet ir jais einant 
daugiau kaip ketvirtis vi
sų gyventojų gyvena pen
kiose metropolijose-Mon- 
tr eali s, Tor onto, V anku - 

* veris,Winnipegas ir Otta- 
' wa.Ir jų proporcija dabar 
dar yra didesnė. Surašy
mas rodo, kad tik 10 nuo
šimčių visų gyventojų gy
vena žemės ūky, ten dir
ba ir iš to pragyvena.Dis
proporcija šiandien tarp 

: kaimo ir miesto gyvento
jų yra dar didesnė.

1966 metais Kanada pri
ėmė beveik 200, 000 imi
grantų. Šis skaičius turi 
būti išlaikytas,jei norma
lus gyventojų prieauglis 

į bus palaikomas. 1966 m . 
J gimimų skaičius viršijo 

mirimų skaičių 236, 000 , 
taigi gyventojų skaičius 
padidėjo 348, 000. Skirtu
mas 112,000 atsirado tarp 
imigracijos ir emigraci
jos iš Kanados. Vis dar 
tūkstančiai palieka Kana
dą kiekvienais metais ir 
iškeliauja į Jungtines A- 
merikos Valstybes.

Imigrantų prieauglis 
kiekvienais metais prisi
deda prie miestų augimo. 
Tik mažas skaičius imi
grantų patenka ne į mies
tus.

Tradiciniai, federalinė 
vyriausybė neturi tiesio
ginių ryšių su savivaldy
bėmis,kurios yra provin
cijų žinioje. Pirmas šios 
tradicijos laužymas įvy-

Padėkos
Nuoširdžią šauliską padėką 

reiškiame sesėm?, šaulėms: 
V. Dikaitienei, J. Strėlienei, 
J. Jukonienei, A. Urbanavi
čienei ir pp. P. Budrevičie- 
nei ir J. Adomaitytei už paga
minimą puikiu valgių per To
ronto ir MontrealioSaulių Kuo
pų susipažinimo vakarą - ba
lių,. Sauliams, o ypatingai ne 
šauliams už suteikimav sve
čiams nakvynių ir globos. 

iems gėles, atvirutes bei 
kitas dovanas ir lankius
iems jau esant namuose.

Nuoširdžiausias ačiū ku
nigui Vaišniui už aplanky
mą ligoninėje ir pasimel
dimą, buvusiai B-nės Val
dybai, p. B. Vileitai, p. J.Ma 
cijauskui už gėles ir labai 
dažnai lankiusiems ligoni
nėje ir p. J.Mactjauskuluž 

Taip gi ypatinga padėka reįš> Parve^irrą manęs iš ligo- 
kiame Ausros Vartų parapi
jos klebonui kun. K. Peckiui 
ir parapijos Komitetui už lei
dimą pasinaudoti sale. 

V 
L.K.Mindaugo Saulių 
Kuopos V a 1 d y b a.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju vis

iems Vancouverio lietu - 
viams, ištikus mane ne
laimei, lankiusiems ma
ne ligoninėje, prtsiuntus-

kol930m.depresijos lai
ku, nors ir per provinci
jas,kada savivaldybės ė- 
mėsi viešųjų darbų. Nuo 
tada federallniai organai 
buvo įvelti į namų staty
mo, miestų planavimo, 
profesinio švietimo ir ki
tus reikalus.

Dabar jau yra aišku, 
kad tik federalinė vyriau
sybė gali mobilizuoti fi
nansinius resursus ir 
spręsti miestų proble
mas, ko nebuvo įprasta 
prieš keliasdešimt metų. 
Jeigu iš viso gali būti pa
siekiamas vienodas pra
gyvenimo lygis spren
džiant miestų problemas, 
tai tą gali padaryti tik 
centrinė vyriausybė.

Ministeris Pirminin
kas yra pasakęs"nei vie
na partija negaus pritarr- 
mo, nebent jos politika 
bus surišta su mūsų nauja 
bendruomene .Mes priva * 
lome išspręsti miesto gy
venimo problemasjdabar- 
tinio momento ;masių ak
tyvume. .. "

Tuo tarpu Progresyvių
jų Konservatorių parla
mentarų susirinkimas 
taip pat sprendė miesto 
problemas. Politiniame 
pareiškime Praktiška 
Žmonių Politika šis susi
rinkimas stovi už Miesto 
Reikalų Agentūrą prie 
Federalinės vyriausybės.

Naujoji Demokratų par
tija, nežiūrint paveldėtos 
CCF kaimiškos progra
mos dabar orientuojasi į 
miestus ir tikisi pasiekti 
gerų rezultatų miestų ge
rovei.

Visumoje, miestų pro
blemos!inans avimo, švie
timo,biednuomenės, par
kų ir kitų vietovių, namų- 
yra pereinamam stovy, ir 
turi eiti prie federalinio 
sprendimo. AtrodQkad jei 
Konfederacija dar pabus, 
tai dalyvavimas šias pro
blemas. sprendžiant turi 
eiti su fėderaline pagal
ba.

ninės į namus.
Visus dėkingai prisime

nantis A.Stalionis.

NUOŠIRDI PADĖKA 
Nuoširdžiai dėkoju vi. 
stems mano draugams 
ir ypatingai Šaulių kuo
pai už prisiųstas gėles 
bei dovanas.

Magdalena Kasperavi- 
čienė.
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REAL
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 žūvusiems 
kariams paminklo-Domi- 
nion Square.

2.8 val.estų bažnyčioje 
(Monkland-Mareli g-vių 
kampas),minėjimo aktas- 
koncertas - dalyvaujant 
chorams ir solistams.

3.10.00 vai. per CFMB 
banga 1410,minėjimo 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 būtu tauti - 
niais rūbais pasipuošusių.

Seimelio prezidiumas.
SVEČIAI IŠ AMERIKOS
Dr. J. Šemogo šeimo

je trumpai viešėjo trys 
broliai pp. Juškos, ku
rių dr. Antanas iš Lie
tuvos, o kiti du iš Ame
rikos, rodos, gyveną 
Detroite, Mich.

SVEČIAI IŠ NEW YORK O 
IR TORONTO 

savaitgalį viešėjo pas dr. 
ir inž. pp. Giriūnus:d-rė 
su vyru pp, Lukai, pp. Šč 
epavičiai-iš Toronto ir pp. ^ęs Montrealio/prancūzi- 
Vainauskai jš New Yorko.

Pp. Girtūnai svečių gar
bei suruošė gražias vaiš
es ir aprodė savo moder
niškai pastatytus ir nepa
prastai patogiai įrengtus 
namus. Statant namus, sp- 
cialiai paruoštas dantų gy
dymo kabinetas, su visais 
galimais patogumais ir gy
dymui ir pacientams.

DAUGYBĖ SVEČIŲ MONT
REALYJE

Dailininkai Dociai iš Toro 
nto, Lizdenis Rich, iš Bos 
tono, AIg.Šaulys iš Pater 
šono, Jurgelevičiai iš Pos 
tono. Visi suminėtieji čia 
ta pačia proga aplankė ir 
Nepriklausomos Lietuvos 
redakcija.

Dr. J. SEM0GA8
5441 BANNANTYNE.Verdun

2-4; 7-9 p.m.

2 ■ 4 p.m

Pirmadienį ir 
ketvirtadienį 

antradienį ir 
penktadienį

trečiadienį 7-9 p.gi.
šeštadienį 11-lp.nf.

767-3175; namą 366 - 9582.

DANIU GYDYTOJAS
Dr. J. MALISKA

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

Namų tel.: MU 1-2051 ”

DR. A. O. JAUGELIENt
PANTU GYDYTOJA

1410 Guy Street, 1 aukštas 
11 - 12 kambarvs-

Tel: 932-6662: namu 737-9681

DR. V. G1R1UN1ENE 
DANTŲ GYDYTOJA

5330 L'Assomption Blvd.

Tel. 255 ■ 3535.
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Šį sekmadienį, birželio mėnesio 18 dteūą, 7 valandą vakaro, Aušros Vartų 
salėje, 1465 rue de Seve, įvyks op. sol.E.Kardelienės Muzikos studijos me 
tinis mokinių koncertas, į kurį visi maloniai kviečiami atsilankyti.

Op. sol. E.Kardelienė su savo muzikos studijos mokiniais 
IŠ LIETUVOS LANKĖSI: 
Dr. Antanas Juška, pra
važiuodamas iš Amerik
os. Čia lankė Pasaulinę 
parodą, matėsi su dauge
liu senųjų pažįstamų ir 
po dviejų dienų laivu iš
vyko į Europą, kur susto
siąs Paryžiuje ir kt.

Ekskursijoje savaitgalį 
praleido Montrealyje šie 
akademikai: viceprezld. 
Algirdas Žukauskas, a- 
kademikas Kazys Meška 
uskas, Jeronimas Kaza- 
kovskis, fizikas-matema- 
tikas Jonas Petkevičius, 
matematikos-fizikos ins
tituto vadovas Mikias Sa- 
pagovas. Visi jie čia pr
isistatė kaip aukšto lygio 
akademikai. Jie čia lan
kėsi kai kuriose Montrea- 
lio mokslo įstaigose. Prof 
Dr. Pavilanis jiems apro

škąjį/ universitetą.
AUSROS VARTŲ PARAPIJA L
— Jaunųjų choras giedojęs 
sekmadieniais per 10 vai. pa
maldas, sekančiu sekmadie
niu užbaigia sezoną.
— Aukojo bažnyčios Fondui : 
$10.00 - P. Bagušis, L. Ba- 
laišis, P. Kizerskis, J. Šipe 
lis, $20.00 - A. J. Kliciai, $ 
30.00 - V. Šipelis.
— Rinkliava pereitą sekma
dieni - $228.00.
— Tuokiasi Bendžiūtė su Da 
vid Carl Hitchcock.

SV. KAZIMIERO PARAPIJA
— Parapijos piknikas šį sek
madienį, birželio 18 d. Vek- 
terio vasarvietėje, St. Henry 
de Mascouche. Mišios 11 vai. 
30 min. Visi prašomi atsilan
kyti.
— Kun. Jonas Gaudzė po a-
tostogų Europoje grįžta ket- j 
virtaaienį, birželio 15 d.
— Pereitą sekmadienį užsi
baigė mokinių mišios. Nuo 
širdus ačiui choro vedėjai E. 
Navikėnienei, choristams ir 
jų tėveliams.

KLB KRAŠTO VALDYBOS skyrius, kurie jau vykdo ata- 
PIRMININKAS MONTREALYJE tinkamų paminklų statyba,

KLB Krašto Valdybos pirm. taiP Pat Vancouver!, kuris 
A. Rinkūno pranešimas Mon
trealio organizacijų atsto
vams ir visuomenei šeštadie
nio vakare, birželio 10 d. iš
ryškino artimąsias veiklos 
gaires, kurios buvo aptartos 
JAV-biu ir Kanados bendruo 
meniu atstovu Čikagoje.

Paliestieji veiklos klausi- 
mai yra apėmę Jaunimo Me
tų pasisekimo užbaigą, kurie 
ir iš finansinio taško buvo 
sėkmingi - jaunimo pastan
gomis sukeliant $100 tūkstan-I 
čių pajamas. Jaunimas pasi
ryžęs sudaryti pastovų visų 
jųcrganizacijų centrini orga- 
ną. Lietuviu Dienos Expo 67 
Montrealyje paliestasis klau
simas būtu išskirtinas tuo, 
kad šių metų ivykstanČioji 
diena bus ne tik Kanados, 
bet ir JAV-bių ir kitų lietu
vių diena, ir kuri bus skaito 
ma kaip Įžanga į jubiliejinius 
50-sius metus, 1968 metais. 
1968 metai numatyti svarbūs 
lietuviškosios veildos metai, 
kriais įvyks Lietuvių Kul
tūros, Jaunimo Tautinių Šo
kių kongresai ir metu užbai
gai PLB Seimas JAV-se. Ka
nados Šimtmečiui atžymėti 
leidinys anglu kalboje jau 
efektyviai ruošiamas, kuriam 
net padvigubintos lėšos iš 
Federalinės Kanados val
džios ir kuris turės kaip at
skiros Kanados lietuviu tau 
tybės enciklopedinę formą , 
tai bus 2-ji knyga iŠ kitu Ka
nados tautybių mažumu tarpo 
(I-ji islandiečių). KLB Kraš
to Valdyba kviečia visas lie
tuvių kolonijas nors kuriuo 
būdu Kanados Šimtmetį atžy
mėti, kaip pavyzdžiu nurody. 
damaToronto irNiagara Falls

pasiryžęs isigyti nuosavus 
namus irOttawa, kuri įrengs 
OttawosMuziejaus patalpose 
atskira lietuvių muziejaus 
kampeli.

KLB Krašto Valdybos pirm, 
dėkojo ir linkėjo-ištvermės 
Montrealio organizacijų su
darytam komitetui ir Seime
liui Lietuvių Dienos pasiruo 
Šime ir efektingam jos meto 
pravedime, kuris Įvyks rugsė
jo 1 dienos, ilgajame savait 

I galį. Taip pat kviete visą lie
tuviškąją visuomene aktyviai 
prie viso prisidėti.

Svečiui A. Rinkūnui už iš
samu.pranešimą ir atsakymus 
j iškeltus klausimus dėkojo 
Montrealio Seimelio pirm. 
R. Verbyla. Pr. P.
• Kazys Leknickas lankė
si NL redakcijoje, sutvar 
kė NL prenumeratos ir L, 
Enciklopedijos reikalus.

• P. Gabrys, buvęs Šaulių 
kuopos sekretorius, išvyko
i Angliją, iš kurios prieš ke
lis metus buvo atvažiavęs.
0 Birutės Manstavičiūtės ini
ciatyva buvo suruošta jos pa 
šios tėvu namuose priešves- 
tuvinė staigmena draugei El
vyrai Atraitytei, kuri artimoj 
ateityj pasiruošusi ištekėti.
• J. Adams (Adomonis) yra 
susirgęs ir turėjo operaciją. 

0 Policijos leitn. Edward 
Lenkaitis yra atostogose ir 
buvo išvykęs su šeima į JAV 
- bes-Bostoną ir kitur.

i. Foto Laurinaičio.
BROLYSTES DIENA

Quebeco Liberalų Partijos 
Etninių Grupių fesvalis Mon
realyje praėjo gana pakilio
je tautinių mažumų dvasioje. 
Sekmadienį, birželio 11 d. po 
pietą Belmont Parke prasidė- 
jo mažamečių vaikų sportiš
ko mėginimo varžybomis, per 
kurias reiškėsi apdovanoji
mai laimėjusių ir pralaimėju
sių. Vėliau atvyko svečiai 
iš Quebeco Liberalų Partijos 
vadas Jean Lesage ir pirm. 
Eric Kierans, kurie gausios 
minios ovacingai buvo sutik
ti. Toliau vyko jaunimo tau-1 nimui įvairios sporto 
tybėmis tautiškais šokiais 
pasirodymas ir garbės sve- 
čių-J. Lesage ir E. Kierans 
kalbos.

Tenka konstatuoti, kad kitu 1 7,
tautybių žmones Monrealyje 
yra gana aktyviai Įsijungę į 
Quebeco didžiųjų partijų ju
dėjimą, kai tuo tarpu lietu
viai laikosi gana nuošaliai, 
taip ir šioje Liberalų Parti
jos dienoje galėjo dalyvauti 
daugiau mūsų tautiečių. Ar 
nereikėtų sukrusti ?. .

Pr. P.
• B. Bruzgaitė iš Albertos, 
kuri universitete Montrealyje 
nuo rudens turėjo specialų 
kursą, gilinantis gailestin
gos sesers specialybėje, ji 
baigė ir išvyko i savo nuola 
tinę gyvenamąja vieta Alber
ta.
• Buvę montrealiečiai Pr. ir 
J. Simelaičiai, dabar gyve
nantieji Mount Hope, Ont. ir 
ten turintieji paukštininkys
tės verslą, ši pavasari ji pra 
plėtė net tris kartus didesniu.

Hamilton
MEDŽIOTOJŲ IR MEŠKE
RIOTOJŲ KLUBAS

Birželio mėn.18d. sek
madienį klubas ruošia iš
vyką su šeimomis į Fi
scher'š Glen.į p. A. Matu- 
liūno vasarvietę prie Erie 
ežero. Išvykos pradžia 1 
vai. po pietų ir tęsis iki 
saulėlydžio.

Programoj e numatoma: 
šaudymas į taikinius, žu- 
vavimas, loterija ir jau-

varžybos. Nuotaiką skai
drins plokštelių muzika.

Geniausiems žvejams , 
šauliams ir sporte pasi
žymėjusiems bus duoda
mos premijos.

Žvejai, turį laivelius, 
prašomi juos atsivežti. 
Mažamečiai gaus dešre
les ir vaisvandenius ne
mokamai, o suaugusieji 
užkandžiais apsirūpina 
patys.

V-ba kviečia narius , 
draugus ir pažįstamus 
išvykoje dalyvauti ir pra
leisti sekmadienio popie
tę gamtoje.

Geg. mėn. 28 d. klubo 
ekipa dalyvavo etninių 
klubų šaudymo varžybose 
Toronte.Iš 12 dalyvavusių 
klubų, Hamiltonas laimė
jo 4 vietą. Geriausiai už 
klubą sušaudė A. Šimke- 
vičius, numušdamas 
molinius balandžius.

Valdyba.

LIŪDNŲJŲ BIRŽELIO IŠVE
ŽIMŲ paminėjimas rengiamas 
Eatono auditorijoj birželio 14, 
trečiadienį, 8 v. vakaro. Trum
pa jungtinė pabaltiečių progra
ma. Lietuviams atstovaus “Var
po” choras, diriguojamas D. 
Skrinskaitės. Bus ir automobilių 
vilkstinė-demonstracija Toronto 
centrinėmis gatvėmis. Visus lie
tuvius dalyvauti kviečia Pabal
tiečių Federacija, žiūr. skelbimą.

GRAŽUS PRIEŠVESTU- 
VINIS POBŪVIS

Sekmadienį 3.6.Toron
to ponios surengė prieš- 
vestuvinį pobūvį (shower) 
Birutei Dambrauskaitei, 
mokytojai, kuri sukurs 
šeimos židinį su R. Ra
manausku iš Oakville, 
rugpiūčio mėn. gale.

■LIETUVIŲ EV. LIUTERONŲ 

devyni vaikai buvo iškilmin
gai konfirmuoti pereitą sek
madieni, birželio 4 d., Alham- 
bros bažnyčioje. Pamaldas 
laikė kleb. kun. A. Žilinskas, 
asistuojant svečiui iš Čhica- 
gos kun. su pert. St. Neima- 

■ nui.
Gražiai išrikiuotos, baltom 

sukniom pasipuošusios 8 grak 
’ čios mergaitės, ir vienas 

tamsiu kostiumu apsivilkęs 
jaunuolis, suteikė toms apei
goms ypatingai iškilmingą 
nuotaiką ir ne vienam primi
nė linksmos ir nerūpestingos 
jaunystės grožį ir džiaugsmą. 
Pilna bažnyčia, Šventadieniš 
kai pasipuošusių tėvų bei 
draugų, suteikė tai šventei 
dar didesnį orumą ir iškilmin
gumą.

Konfirmuoti buvo Jurgis A. 
Adomavičius, Susana H. Be- 
resneviČiūtė, Ingrida R. Kilo- 
taitytė, Carol J. Hendry, Dai
va Mikšytė, Petrina J. Rozai- 
tytė, Loretta V. Yčaitė, Vida 
YČaitė ir Irena E. Zalpytė.
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Išsikirpti 
šis skelbimas vienkartinis. 
LANKYTOJAMS EXPO 67 
Išnuomuojami 5 atskiri moder
nūs kambariai su virtuve ir vo
nia,pavieniams arba su šeimoms, 
15 minučių į Expo.
Rašyti: P. Pikaitis 105 Monette 

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

DARBO

PASIŪLYMAS

Reikia 5 mergaičių prie siuva
mųjų mašinų. Didelės praktikos 
nereikalinga, bent mokėti valdy
ti mašiną.

Taip pat reikia 3 mergaičių 
prie plaukų sudėjimo (prizavi- 
mo).

Skambinkite tel. 861-4910.

i. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS

NEWS IN REAL ESTATE
IMMEUBLES -- DERAGON & RIENDEAU REALTIES

7623 Edouard Street, LaSalle.
Tel. 365-4872

Mūsų ilgametė 
praktika 

padės sutaupyti 
daug 

pinigo 
ir J.P.Riendeau 

išspręsti Jūsų 
Pirmieji ir

• JAV sekretorius Rusk 
savo vizitą į Daniją nukė
lė į vėlesnį laiką dėl įvy
kių Artimuosiuose Rytuo
se.
• Islandijoje sekmadienį 
vyko parlamento rinki
mai.

INFORMACIJA
Kanados Užsienių Rei

kalų Ministerija prane
ša, kad yra susitarta su 
Rumunijos ir Čekoslova
kijos vyriausybėmis at
siskaityti už kanadiečių 
turtą,esantį tose valsty-

■ bėse. Korporacijos bei 
paskiri asmenys, kurie 
norėtų pareikšti preten
zijų į savo turtą, likusį 
minimose valstybėse, 
prašomi gauti tuo reika
lų blankus iš Krašto Val
dybos.

KLB Krašto Valdyba.

• JAV viceprezidentas 
operuotas. Jam išplautas 
gėrybinis navikas.

LIET C VISKAS P V S V A L A N D IS GIRDIMAS KAS
L. Deragon 

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

(Mes paimsime iš namų).

ŠEŠTADIENIS PER C F m b STOT I.

BANGA 1410.10:00 VALANDĄ VAKARO.
Programos vedėjas L. Stankevičius 

Tol. 669- 8834.

ADVOKATAS

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

Suite 205 
168 Notre Dame St. E.

UN 6-2063 ir UN 6-2064

SIUVU IR PARDUODU

Taisau ir Remodeliuoju 
Vasaros laike saugojimas 

/ Storage /.

6396 Bannantyne, Verdun. 
PO 7-6183

INTERCONTINENTAL CLUB

Cocktails - Dancing Nightly

Notaras
J. BERNOTAS 

B.A., B.C.L.

Sun Life Building 
Suite.2001

Tel.: UN 6-4364.

LAIKRODININKAS
ANTANAS ŽUKAS 
1855 WELLINTON ST. 

Tel. WE 2- 0644.

TAISAU IR PARDUODU 
ŽEMOMIS KAINOMIS 

LAIKRODŽIUS IR JUVELYRUS.

Kreipkitės asmeniškai pas 
Joe Stankaitis.

EuropietiŠka muzika ir šokiai 
kiekvieną naktį - jausitės kaip 
B avarijoje.

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

Juozas Stankaitis 
Manager of the Club.

Tel. 861- 1507

A. NORKELIŪNAS
Commisioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG’D 
VISŲ RŪSIŲ DRAUDIMAS.

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

SįLzz^FORD
Sales Limited

4415 Bannantyne Avė., 
Verdun.

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: 
7465 De Seve St.,,Cote St. Paul, Montreal 20, Que.

AR ŽINOMA, KAD

’’NEPRIKLAUSOMOS 
LIETUVOS” SPAUSTUVĖ

spausdina bilietus, pakvietimus, tiži- 
tines ir padėkos korteles, įvairius 
blaJcus, receptams lapelius, vedybi
nius paktietinis, mirties atveju ui- 
ur jautos laiškus, visokius ” statemen 
tus”, vokus su adresais, laikraščius.

APS1 DRAUSK!
ADAMONIS INSURANCE AGENCY,INC.
GAISRAS- AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ -GYVYBĖ

P. ADAMONIS
Chartered Insurance Broker

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

S-fot "Lite" nt. 752D

F ALCON—FAIR LANE 
GALAX1E—TIIUNDERBIRL

MUSTANG—TRUCKS

USED CARS 
1 year guarantee.

Kreipkitės į
LEO GURE CK AS 

(Sales Managers Assistant 
(Ke.ating Ford lietuvis atstovas 
L 769-8831.

Tel. namų DO6-2548 
Įstaigos 769-8529.
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