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Didžiosios Britanijos karalienė Elzbieta birželio 29 
dieną atvyksta į Kanadą. Lankysis Kanados sostinė
je, Ottavoje, ir lankys Pasaulinę Tarptautinę parodą

LABAI SUNKIOS DERYBOS

įdomūs įvykiai Sovietų pavilijone

Įvykiai Artimuosiuose Ry
tuose perpildė tautę, kuri 
jau buvo ir taip sklidina į- 
vykiais, kuriais serga pa
saulis nuo pat antrojo pas
aulinio karo, ir bendroji 
padėtie diena po dienos.da- 
rosi rimtesnė ir pavojing
esnė.

Rus i jos pare ikalautoj i ne
paprastoji Jungtinių Tautų 
pilnaties sesija išryškino 
prarają, kuri yra tarp, a- 
not Kosygino, tarp dviejų 
supervalstybių-A me- 
rikos ir Rusijos. Amerika 
laikosi principo, kad visi 
klausimai būtų sprendžia
mi derybų ir susitarimo 
keliu, o Rusija derybų ir 
susitarimų nępripažįsta. 
Rusija griežtai laikosi dik
tato: taip turi būti, kaip ji 
reikalauja.

JAV sekretorius Rusk Ir prezidentas Johnsonas, 
turį sunkias dienas ir daugelį rūpesčių.

SSSR ministeris pirmininkas Kosygin 
ir užsienio reikalų minister.Gromyko.

Susidūrusteji kare:Izraelio mtn.pirm. Eškol 
ir Egipto prezidentas Abdel Nasser.

"Lietuvos dienos" Pa
saulinėje parodoje Mont- 
realyje pradėtos birželio 
20 dieną vadinama Spau
dos konferencija Sovietų 
Rusijos pavilijono teatre. 
Konferenciją vedė rusas , 
o scenoje sėdėjo išrikiuo
ti 10 delegacijos nariai, 
kurie atsakinėjo į publi
kos patiektus klausimus. 
Svarbesnieji klausimai 
buvo: Ar Lietuvoje buvo 
tautos atsiklausimas, ko
kios santvarkos Lietuvos 
žmonės nori ? Atsakyta: 
Buvo 1940 m.,renkant sei
mą. (Mes gi žinome, kad 
renkant "liaudies seimą" 
nebuvo paskelbta jokia 
programair tiktai komu
nistų parti ja iš savo tarpo 
statė kandidatus, o rinki
mai buvo klastojami,kas 
įrodyta daugeliu faktų ir 
liudininkų).

Paklausta:Kodėliš Lie
tuvos neleidžiami žmo
nės kad ir į šią parodą? 
Diržinskaitė atsakė: Iš 
Lietuvos visi gali laisvai 
išvažiuoti ir visi žmonės 
turi pakankamai pinigų 
tikietams nusipirkti. Bet 

as darosi neišsprendžiam-l landas.Pagrindiniais.karų,
as.
KOSYGINO KALTINIMAI 
IR EBANO ATSAKYMAI

Kosyginas aktplėšiškĮau
stu būdu kaltino Izraelį ir 
pareika1avo:Izraelts tuo
jau turi atsitraukti į senas 
ribas;Izraelis turi būtipri 

SSSR ir JAV 
NUSISTATYMAI

Jungtinėse Tautose Rusi
jos ministeris pirminin
kas Kosygin visų pirma ap- pažintas agresorium;Izra- 
kaltino Jungtines Amerikos elis turi.apmokėti visas a- 
Valstybes agresija, nes,gi- rabamskaro išlaidas.Kal- 
rdt, Amerikos agresija yra 
visų bėdų priežastis: jei ne 
Amerikos agresija Vietna
me, tai nebūtų ir Izraelio 
agresijos.Kad Rusijagin- 
klavo ir kurstė arabus,Ko 
sygin, žinoma, to nemini.

JAV gi sako: Konfliktas 
Artimuosiuose Rytuose ge
riausiai bus išspręstas,jei 
gupačios susikivirčijusios 
šalys pačios susitars irpri 
eis prie taikos.

Kadangi Rusija susitari
mą atmeta, o Izraelis atsi
sako klausyt.!pašalinių nu
tarimų, tai krizės klausim

tindamas Izraelį,Kosygi
nas palygino jį su naciais.

Izraelio užsienio reikalų 
lų ministeris Fban atsakė: 
Izraelis santykius su ara
bais nustatys tiesioginėm 
derybom, be trečiųjų mai- 
šymosi.C kai dėl nacių , 
tai gi ne kas kitas, bet vi
eninteliai rusai su naciais 
sudarė slaptas sutartis ir 
kolaboravo.
KOSYGINAS AMERIKOJE 
JAV prezidento pakvies

tas, Kosyginas nenorom
is sutiko pasimatyti, 
susitikęs tarėsi apie 

bet
9

čia atsistojo di.Giriūnie- 
nė ir pasakė, kad ji dau
giau kaip pusė metų rū
pinasi, kad atvažiuotų se
suo pas ją paviešėti, bet 
paskutiniu metu sesuo 
gavo atsakymą: Išvykti 
neleidžiama. Dr. Giriū- 
nienė todėl prašė delega
ciją, jeigu ji ką gali, kad 
sesuo būtų išleista pavie
šėti pas ją.Su tokiais pra
šymais pasirodė ir dau
giau žmonių, kas aiškiai 
nuneigė Dirzinskaitės 
teigimus.

Manitobos ūkininkas P. 
Liaukevičius paklausė :Iš 
Lietuvos mus apverčia 
visokia literatūra, -kodėl 
gi į Lietuvą jokios spau
dos iš čia negalima pa
siųsti ?Atsakė: Yra viso
kios spaudos. Blogą įtaką 
darančios spaudos neįsi- 
leidžiama.

Kodėl uždaromos baž
nyčios ir iš jų daromi 
muziejai? Ar nepajėgu 
yra pasistatyti muziejam 
pastatų? Atsakė: Bažny
čių užtenka ir jose užten
ka laisvų vietų...

Apie persekiojimus 

klausimais nesusitarė,bet 
susitarė,kad jų pasitarim
us tęs užsienio reikalų mi
nisterial.

KOSYGINAS SPAUDOS 
KONFERENCIJOJE

Jungtinėse Tautose Kosy
ginas spaudos atstovams 
pirma padarė pranešimą 
apie pasitarimus su John- 
sonu, o po to atsakinėjo į 
žurnalistųklausimus.Į vi
sus klausimus neatsakė. 
Pikčiausiai atsakė dėl an
tisemitizmo Rusijoje, o A- 
lilujevą-Stalinaite pavadi
no morališka ligone. A r ji 
gali nuvažiuoti Rusijon,ar 
jos vaikai gal i būt i išleisti 
pasimatyti su motina, ne 
atsakė.

Iš Kosygino atsakymų pa
aiškėjo, kad dabartinė po
litinė krizė neišspręsta ir 
jos galo dar nematyti.

Kosyginui duotieji klausi
mai nieko nauja neiškėlė ir

va- nieko nauja Maskvos nusi
statyme neparodė, V iskas 
eina senu trafaretu. Jokių 
pasistūmėjimų demokrati
jos ir laisvės kryptim nė
ra nė pėdsakų, nors kaiku 
rie politikai to laukė.

buvo atsakyta: Asmens 
kulto laikotarpiu buvo kai 
kurių nukrypimų (atsaky- 
tojas nerado tinkamo žo
džio tam nukrypimui įvar
dinti), bet tai jau yra pa
smerkta. O, be to, tai bu
vo daug mažiau bloga pa
daryta,kaip nacių.(Viena, 
kad viešai Lietuvoje tas 
ne tiktai nebuvo pasmerk
ta,bet net nepainformuo
ti žmonės. Žmonės apie 
tai sužinojo tiktai labai 
vėlai ir tai šalutiniu būdu, 
kada jau buvo pradėta 
kalbėti,kad"reikia laiky
tis lenininės linijos". An
tra, kad kulto laikais ru
sai išžudė milijonus,gal 
5 ar 6,žmonių.Trečia,kad 
bolševikai tą darė sudarę 
slaptas sutartis su na
ciais , nuo kurių daugiau
sia nukentėjo lietuviai). 
Buvo klausimas: Kodėl į 

Lietuvą nuveikusiems nele 
tdžma

Buvo klausimas:Kodėl į 
Lietuvą nuvykus iems nele
idžiama aplankyti savo tė
viškių? Atsakyta: Ir kitose 
valstybėse ne visur leidži
ama lankytis,

Kiti klausimai buvo ne
reikšmingi.Tiktai vienas 
prof. Matulis atsakyda
mas į klausimą apie moks 
lą Lietuvoj e,pakalbę j o be 
propagandos, konstatuo
damas, kad Mokslų Aka
demija daug Mokslo sri
tyje yra nuveikusi, ypač 
puoselėdama lietuvių kal
bą ir leisdama didelį lie
tuvių kalbos žodyną,kurio 
jau išleista apie pusę-7 
tomai.Visi kiti atsakinė- 
tojai raudonavo, stenėjo, 
vyniojosi, kaip vijūnai ir 
nerado įtikinamų atsaky
mų. Įdomu buvo stebėti, 
kad už K. Kairio, deleg. 
vadovo,nugaros visą lai
ką sėdėjo kažkoks "pata
rėjas" ir jam visą laiką į 
ausis kažką sufleravo. 
MONTREALIO SPAUDOJ

Oficialiosios "Lietuvos 
dienos"proga,birželio 23 
d. .didžiuosiuose Montre
alio dienraščiuose buvo 
įdėtas laisvųjų lietuvių 
pasisakymas, kuris pa - 
aiškino, kad Lietuva yra 
Sovietų Rusijos okupuota; 
jos žmonės persekiojami 
ir išnaudojami;kad Lietu
vos žmonėms neleidžia
ma laisvai pasisakyti ir 
pasirinkti demokratišku

oj \

“IF> Know Israel is an aft/tressor heeause it's a sinrdl^ 
nation — like /'inland. Latvia. Estonia and Lithuania.

Montrealio "Staras" įsidėjo iš "Washington Posf'ka- 
rikątūrą su parašu: Izraelis yra agresorius, nes jis 
yra toks pat mažas kaip Suomija, Latvija, Estija ir

Lietuva".

Lietuvių gyvenimo faktai
LKDS LAIŠKAI

GOLDEERGUI IR FBAN
Ryšium su Vidurinių 

Rytų krize,Sovietų Sąjun
gos reikalavimu Izraeliui 
pasitraukti iš užimtų Ara
bų kraštų ir Kremliaus 
Kosygino atvykimu į spe
cialią JT sesiją, LKDS 
Centro Komitetas pasiun
tė Izraelio užs. reik, min . 
Abba Ebanui ir JAV am
basadoriui JT A.Goldber- 
gui specialius laiškus, 
kviečiančius išnaudoti šią 
progą pavergtųjų tautų 
laisvinimui.

Laiškuose primenama, 
jog Sovietam reikalaujant 
Izraeliui pasitraukti iš 
užimtų teritorijų,yra gera 
proga Kremliui priminti, 
kad jis pirmiau išsikraus
tytų iš visų okupuotų kraš
tų.

Tiek Abba Eban, tiek 
ambasadorius Goldbergas 
prašomi nepraleisti šios 
progos nekovojus už visų 
tautų-pirmiausiai paverg
tųjų teises.

būdu valdžios ir santvar
kos.

Montrealio dienraščiai, 
anglų ir prancūzų kalbo
mis, gana plačiai aprašė 
spaudos konferenciją ir 
pridėjo savo komentarus

Nukelta į 2-rą psl.

LIETUVOS ATSTATYMO 
60-ČIO KOMITETAS

Vykdant 1967 m. sausio 
14-15 d.New Yorke įvyku
sios konferencijos nutari
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mus, sudarytas Lietuvos 
Valstybės Atstatymo Pen
kiasdešimtmečio Jungti
nis Finansų Komitetas . 
(Angliškai komitetas bus 
vadinamas -United Lithu
anian Finance Committee).

Komitete, kuris galės 
būti ir papildytas, dabar 
yra šeši nariai: Vliko pa- 
vedimu-prel. Jonas Bal- 
kūnas ir Petras Minkū- 
nasjLietuvos Laisvės Ko
miteto pavedimu-Antanas 
Reventas ir Vytautas Ba- 
nelis; Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės valdybos 
pavedimu - Domas Peni- 
kas ir Henrikas Miklas .

Komiteto prezidiumas: 
prel. J. Balkūnas pirmi
ninkas. D. Penikas vice
pirmininkas ir P. Minkū- 
nas iždininkas .

Sudarytas ir sausio 
mėn.konferencijoj numa
tytos Eltos Informacijų 
Tarybos branduoly&Šioje 
taryboje tuo tarpu irgi 
yra šeši nariai: Romas 
Kezys ir Antanas V.Snieč
kus Vliko pavedimu, dr. 
Jonas Puzinas ir Vytau
tas Vaitiekūnas Lietuvos 
Laisvės Komiteto pavedi
mu.Gintautas Sabataitis , 
S. J. , ir Emilija Čekienė 
Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės valdybos pa
vedimu.

Adresas susisiekti su 
finansų komitetu ar infor
macijų taryba-29 West 57 
Št.-lO Fl.New York,N. Y. 
10019.

Čekiai bei perlaidos 
f in. komitetui rašytini 
United Lithuanian Finan- 
se Committee vardu. E
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LABAI PAVOJINGAS 
LAIKAS

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

JURGIS BIELIŪNAS, 
vienas iš V. L. S. B-nės steigėjų, 
stambiausias lietuvis prekybinin
kas Venesueloje, “Casa Europa” 
savininkas. Jo ranka niekuomet 
nesudrebės, esant rimtam reikalui 
paremti lietuvybės išlaikymo dar
bą, kaip materialiai, taip ir mo
daliai.

koncerto.
Kadangi tvarkytojams 

tas neatatiko planui, tai 
jie pareikalavo pasiliku
sius po madų parodos sa
lę apleisti.Bet jie atsakė: 
"Stare" buvo paskelbta,
kad įėjimas laisvas,ir at

Rusų poetas Vozniesiensktj, kurio nenorėjo išleisti 
į Ameriką, bet vėliau, Kosyginui įsakius, išleido.

1967 m.birželio 28 d. Nr 26/1051/

BŪKIMESVEIKI
INKSTŲ CISTOS

Tai gėrybinio pobūdžio inkstų susirgimas, kai inkstuose 
vystosi daugelis (rečiau viena) cistų (policistozė), pripil
dytų i klijus panašaus skysčio. Dažniausia susirgimo prie
žastis — įgimtas organizmo palinkimas. Kai kuriais at
vejais cistas sukelia echinokokai šuniniai kaspinuočiai.

Įgimtos' inkstų cistos dažniausiai pasireiškia po 30 m. 
amžiaus, o kartais ir visai nepajuntamos. Išaugusios di
delės cistos gali spausti inkstus, kitus aplinkinius orga
nus ir sukelti atitinkamus simptomus. Jos gali pakeisti 
inksto padėtį, perlenkti ar užspausti šlapimtakį ir truk
dyti šlapimui nutekėti. Ilgę laikę didelėms cistoms spau
džiant inkstus, suplonėja ir sunyksta inkstų audinys ir 
susilpnėja inkstų funkcija. Cistoms supūliavus, pakyla 
temperatūra, krečia šaltis ir t. t.

Inkstų cistos paprastai gydomos chirurginiu būdu. Nu
stačius tikslię jų vietų, cistos turinį galima pašalinti 
švirkštu. Sergant inkstų cistomis ir pajutus inkstų funkci
jos sutrikimo požymius, reikia prisilaikyti tokios dietos, 
kaip ir sergant lėtiniu inkstų uždegimu. Iki minimumo turi 
būti sumažintas valgomosios druskos, apribotas skysčių 
ir baltymų kiekis. Negalima persišaldyti, reikia gydyti 
dantis, tonziles ir kitus galimus infekcijos židinius. Kiek
vienam ligoniui patarimus duoda gydytojas.

Daugelis kas, remdamasi s netolimos praeities duomenimis, 
mane', kad kalbos apie trečiąjį pasaulinį karą nėra rimtos kal
bos, gal daugiau žaidimas sąvokomis.

Ne daugiau patikėjo ir Jungtinių Tautu generalinio sekreto
riaus U Than'o įspėjimu, kad įvykiai Artimuose Rytuose ve
da i trečiąjį pasaulinį karą.

Bet nepaprastoji Jungtinių Tautu pilnaties sesija ir ypač So
vietų Rusijos pirmininko Kosygino pasikalbėjimas su Jungtinių 
Amerikos Valstybių prezidentu Johnsonu išryškino faktus, kurie 
aiškiai rodo, kad žmonija tikrai stovi prieš trečiąjį pasaulinį ka 
ra, jeigu neįvyks Salių nusistatymo pakeitimų.

Karo grėsmė todėl yra, kad Sovietų Rusija klausimus pastatė 
griežtai ultimatyviškai: Lėtinai turi būti taip, kaip reikalauja So
vietų Rusija. 0 jos reikalavimai: būtinai Amerika turi nutraukti 
karą Vietname ir būtinai Izraelis turi atsitraukti iŠ užimtųjų sri
čių, atlyginti padarytus nuostolius ir turi būti pripažintas aąre- 
rium bei pasmerktas.

Sovietų "usija griežtai atmeta bet kokį susitarimą, kurį siūlo 
Amerika ir Vietname ir Izraelio su Arabais. Maskva susitarimą 
nepripažįsta ir kategeriSkai reikalauja išoildyti jos ultimatyvi- 
nius reikalavimus. Ir šiais klausimais Kosyginas su Johnsonu 
nesusitarė ir nepri artino prie bet kokio susitarimo. Tat padėtis 
yra nepaprastai rimta, /r rimta visiškai realiai. Tat, akyvaizdo- 
je faktu, jeigu nepasikeis Sovietų Rusijos nusistatymas, trečia
sis pasaulinis karas yra pakibąs ant žmonijos jau dabar.

Atrodo, kad "usija jam jau ruošiasi, nors ruošėsi visą laiką, 
° įlaikydąma Arabus ir veidr.icinoudirra kolonializmu, nes dabar 
didžiausia ko'onielistine valstybe yra kaip tiktai pati Kusija, 
ji bando suorganizuoti pasaulinę opiniją savo naudai. Kai kas, 
kaio nesupratingos žuveles, jau yra pagauti ant tos klastingos 
meškerės, kaip pav. Indijos premjere Indira dhandi.

fiuos faktus ypač išryškino Kosygino pasikalbėjimas su žur

nalistais Jungtinėse Tautose, '(ai žurnalistai Kosyginą paklau
sė, kaip yra, kad Jungtines Tautos pasisakė prieš Arabų ir Izra 
alio ginklavimą, o Rusija jau dabar veža Arabams ginklus, Ko
syginas atsakė, kad tai yra Maskvos ir Arabų reikalas. ,, .Taigi, 
Maskva karui ruošiasi atvirai.

Karas būtų, žinoma, baisi nelaimė, 3et fanatikai, kokie yra bol
ševikai • komunistai, i tai gali nežiūrėti, Bent iki šiol jie nežiū
ri. ,Tat Maskva trecią pasaulinį karą gali tikrai pakurti.

J. Kardelis.

ĮDOMŪS ĮVYKIAI SOVIETŲ RUSIJOS PAVILUONE IR 
MONTREALIO LIETUVIŲ VYTAUTO VARDO KLUBE 

/Atkelta iš 1-jo pusi./
OFICIALIOSIOS "LIETUVOS DIENOS" ĮVYKIAI 

/Birželio 23 d. /
Birželio 23 dieną buvo 

didžiosios Įtampos diena. 
Žmonės jau iš anksto tei
ravosi, kaip gauti Įėjimą 
į dienos parengimą. Nors 
Montrealio spaudoje buvo 
paskelbta,kad tą dieną 7.30 
vakaro bus Gala-Koncert 
( didysis koncertas) su 
laisvu įėjimu,bet pasiro
dė,kad Į koncertą įėjimas 
tiktai su pakvietimais, 
kurių besą apie 600, o no
rinčių patekti-apie 2,000. 
Prasidėjo kova dėl įėji
mo.

Tvarkdariai išsiuntinė
jo bilietus daugiausia 
tiems,kurie pritaria Lietu 
tuvos okupacijai.Iš dipu
kų labai mažai kas gavo. 
Ne nuostabu,kad daugelis 
negaudami įėjimo Į kon
certą jaudinosi ir ieškojo 
galimybės į koncertą pa
tekti.
OFICIALUSIS 
MOMENTAS

Bet prieš koncertą įvy
ko oficialus "Lietuvos 
dienų"atidarymas, kurį 
vedė, žinoma, ne lietu
viai, bet jų šeimininkai 
rusai. Priėmimų salėje 
oficialiai "dienas" atida
rė pavilljono vyr. komi
saras, žinoma, rusiškai, 
tiktai jo kalba buvo ver

čiama Į anglų ir prancū
zų, bet į lietuvių kalbą 
nebuvo verčiama. Tiktai 
pačiame atidarymo gale 
lietuviškai trumpai pa
kalbėjo K. Kairys.

Pavilljono komisaras 
savo kalboje pažymėjo, 
kad Lietuvos bei lietuvių 
įnašas į Sov. Rusijos pa- 
vilijoną yra itin žymus ir 
svarbus. Ir tai buvo pa
sakyta teisingai.

Pasaulinės Tarptauti
nės parodos vyr. vadovas 
p.Dupuy pasitenkino trum
pu savo žodyje mandagu
mo pareiškimu-sveikini- 
mais ir gerais linkėji
mais Lietuvai.

Reikia pasakyti, kad pu
blika, kuri tame priėmi
me dalyvavo, nebuvo pa
kankamai mandagi-ūžė ir 
neklausė oficialiųjų kal
bų, kaip tą daro ir savo 
parengimuose Klube.

Po vaišių visa publika 
per užkulisines duris su
ėjo į koncertų salę. (Apie 
koncertą žiūr. 4 pusi.). 
KOVA DĖL VIETOS

Kaip po koncerto išsi
aiškinta,atsirado ryžtin
gos publikos, kuri sume
tusi, jog įeiti į koncertą 
bus sunku, iš anksto užė
mė vietas ir nutarė laukti

sisakė išeiti.Tada tvark
dariai pasišaukė policiją, 
kuri bandė vykdyti tvark
darių reikalavimą. Bet 
nesisekė.Tvarkdariai ta
da pakvietė visą policijos 
būrį su ambulansu,kuria
me buvo paruošta apie 50 
vietų suimtiems vežti.Bet 
publika ramiai sėdėjo ir 
iš vietų nesijudino. Poli
cija grąsino jėgą panau
doti. Žmonės atsakė: Mes 
nieko bloga nedarome, 
tvarkos neardome ir ne
ardysime. Policija apsi
ramino,tiktai budėjo sar
gyboje. Policijai talkino 
vietiniai bolševikai, įkal
binėdami išeiti. Kai pa
matė, kad visi žmonės lai
kosi kultūringai, koncer- 
tantus priima labai gra
žiai,jiems ploja, visiškai 
nusiramino ir pasitraukė 
iš salės. Visas koncertas 
praėjo gražiai, pakilioje 
nuotaikoje.
KONCERTAS UŽBAIG
TAS LIETUVOS HIMNU

Bet kai buvo pranešta , 
kad koncertas pasibaigė, 
kaip ir kiekvienu tokiu at
veju esti,buvo užgiedotas 
Lietuvos Himnas. Jį jau 
beveik įpusėjant, susigrie
bė šeimininkai trukdyti, 
ir paleido garsiakalbius 
ir liaudies muzikantams 
įsakė kelti triukšmą. Tai 
buvo labai nekultūringas , 
be galvos likusių šeimi
ninkų pasielgimas. Jeigu 
jie būtų buvę apdairūs , 
protingesni ir jautresni 
žmonių nuotaikoms, būtų 
ramiai išklausę Himną ir 
būtų išnešę į sceną gėles , 
kurios buvo paruoštos ar
tistams,ir koncertas bū
tų gražiai užbaigtas, ir 
visi būtų patenkinti.

Ne gi rusai tokie menki

ir silpni, kad išsigando 
Lietuvos Himno ? Ar nuo 
jo Maslcva būtų kiaurai 
žemės prasmegusi? Ar 
gal milžiniškasis Sov.Są
jungos pavilijonas suby
rėjęs?^ gi buvo išsigąs
ta ir nekultūringai rea
guota?
KONCERTAS VYTAUTO 

KLUBE
Klubas buvo perpildy

tas publika iki nepapras
to susikimšimo. Karštis 
nepakeliamas.

Nuostabiausia buvo,kad 
artistai po koncerto tuo
jau buvo išvesti ir išvež
ti. Su jais negalima buvo 
pasikalbėti.Bet negalima 
buvo pasikalbėti nei su 
žmonėmis,atvykusiais iš 
Lietuvos. Kai tiktai sek
liai pastebėdavo ką kal
bantis su "nepageidauja
mu", tuojau prisistatyda
vo "kviesliai" ir kviesda
vo kalbinamąjį neva kaž
kam su juo norint pasi
kalbėti . Bet pakviestasis 
paprastai pasilikdavo be 
to iškvietėjo. Tai buvo 
keistas vakaras.

DIALOGAS VYTAUTO 
KLUBE

Šeštadienį nad. "Literatū
rinė draug i ja"Vytauto klu
be suruošė koncertą-balių, 
kuriame dalyvavo ir visa 
delegacija iš Lietuvos.

Koncertas buvo gražus, 
kaip ir visi Lietuvos arti
stų koncertai, duoti Pasa
ulinėje parodoje.

Po koncerto buvo vakar
ienė, kurios metu įvyko di
alogas. Iš esmės kalbėjo Šv 
Kazimiero parap.klebonas 
kun. d r. F. Juc e v ič ius, bet 
į jo pasisakymą niekas iš 
delegacijos neatsiliepė . 
Tuo dialogas ir pasibaigė.

O kun.F. Jucevičius pasa
kė, kad bendradarbiavim
as galėtų būti įmanomas, 
jeigu prie to būtų einama 
meilės ir laisvės keliu,su 
teikiant ir bažnyčiai lais
vę. Šis kun. Jucevičiaus 
pasisakymas jokio atsaky
mo nesusilaukė. Gautas 
tiktai netiesiogis atsaky
mas: kun. Jucevičius no
rėjo padaryti parapijos sa
lėje koncertą ir kvietė ar
tistus, bet artistams nel
eista parapijos salėje kon
certe dalyvauti.
Taigi, visai aišku, kokia 

laisve lietuviai naudojasi, 
nors visi rėkte rėkia, kad 
jie laisvi ir gali ne tiktai 
kalbėti, bet ir veikti, ką 
tiktai nori...
RUSAMS PATIKĘS BLEFAS

Diktatūrų pataikūnai stengia 
si diktatūroms pataikauti. Kai 
kuris Toronto laikraštis, ku
riame turi susisukę lizdus 
bolševikai, paskelbė gandą: 
esą Kanados vyriausybė esą 
nti susitarusi su Čekoslova
kijos vyriausybe neduoti prie 
glaudos teisės Čekoslovaka 
ms, jeigu jie pasirinktu lais
vę, - juos esą prievarta gra
žintu Čekoslovakijos bolše
vikams . ..

Kanados užsienio reik.min. 
Paul Martin šitą gandą panei 
gė ir pareiškė,kad toksai san
dėris būtu negarbingas, nes 
Kanada pripažįsta žmogaus 
teise rinktis sau gyvenimo 
vieta, kur jis panori.

Ganda Rusijos radio ir spau 
da pakartojo, bet Kanados 
užs. reik. min. P.Martino pa
reiškimo nemini . . .
• Jungtinių Tautų gen. 
sekretorius U Thant pra- 
nešėjkad Kipro saloje pa
dėtis nėra gera, todėl jis 
prašė dar 6-lems mėne
siams palikti NATO ka
riuomenę, kurios išlaiky
mas atseis apie 16 mil.dol.

PERTESO LIGA
Tai klubo sęnario susirgimas. Juo serga 4—16 m. am

žiaus vaikai, dažniau berniukai.
Ligos priežastys nėra galutinai išaiškintos. Manoma, 

kad ji gali atsirasti, sumušus sęnarį vienę kartę arba 
daug kartų jj nežymiai užgarinant. Liga dažniau išsivysto, 
jeigu sęnarys iš prigimties yra išniręs. Svarbię reikšmę 
turi ir bendra vaiko ar jaunuolio organizmo būklė.

Liga vystosi sutrikus klubo sęnario galvutės arterinei 
mitybai. Dėl to fa kaulo dalis ir jo čiulpai apmiršta, pa
laipsniui pradeda silpnėti klubo sęnario funkcija, o vė
liau sąnarys deformuojasi, koja sutrumpėja, ligonis pra
deda šlubuoti, atsiranda skausmai pakenkto sęnario sri
tyje.

Pasitaiko atvejų, kai Perfeso liga vystosi slaptai, be 
jokių simptomų. Dėl to ligoniai pavėluotai kreipiasi j gy
dytojus. Tik 15—20% atvejų liga vystosi ūmiai. Tada la
bai ryškūs būna sęnarių uždegimo požymiai, dėl kurių 
sunku nustatyti diagnozę. Bet dažniausiai pirmiėji ligos 
požymiai yra nuovargio jausmas ilgiau pavaikščiojus, 
skausmai klubo sęnario srityje, kurie gali persiduoti j 
kelį. Pailsėjus tie simptomai greitai praeina ir negydomi.

Perteso liga gali progresuoti ir privesti iki negrįžtamų 
klubo sęnario pakitimų, vadinamosios deformuojančios 
csfeoartrozės, dėl kurios nusilpsta šlaunies raumenys, iš
krypsta stuburas. Tačiau bendra ligonių būklė ilgai iš
lieka gera, temperatūra visę laikę būna normali. Liga 
trunka 2—6 metus ir vėliau pamažu aprimsta. Niekada 
neatsiranda fistulių ar supūliavimų pakenkto sąnario sri
tyje. Perteso ligos vystymosi proceso sustabdyti nega
lima, bet, anksti pradėjus gydymę, galima apriboti klubo, 
sęnario deformaciję.

Perteso ligę reikia anksti pradėti gydyti. Labai svarbu 
pakenkto sęnario ir galūnės ramybė. Dažnai jis dedamas, 
į gipsinį tvarstį ir jame laikomas 5—6 mėn., paskui ne 
šiojama ortopedinė avalynė. Be to, reikalingas ir bend
ras gydymas — pilnavertis vitaminingas maistas, pakenk
to sęnario srities švitinimas ultravioletiniais spinduliais, 
pakenktos galūnės raumenų masažas ir gydomoji fizkul
tūra.

Vėlyvose Perteso ligos stadijose kariais daromos pa
kenkto sęnario funkcijų pagerinančios ortopedinės ope
racijos.

DRAMBLIALIGĖ
Dramblialigė nėra paveldimas susirgimas. Jis atsiran

da, užakus stambiesiems limfiniams indams, kuriais nuteka- 
visos galūnės limfa. Limfiniai indai gali užakti, sergant 
venų uždegimu, pakartotinai persirgus rože ir dėl ki
tokių priežasčių. Tada jie išsitempia ir persipildo lim
fa, labai pagausėja lęstelienos. Todėl kojos labai su
stotąja. Nesveikų galūnę dengianti oda vietomis sudaro 
stambias raukšles, pleiskanoja.

Dramblialigė gydoma konservatyviai ir chirurginiu 
būdu. Iš konservatyvių metodų rekomenduojama: sėdint 
ar gulint aukščiau pakelti kojų, prieš vaikščiojant kojų 
subintuoti arba nešioti specialias gumines kojines. Ta
čiau konservatyvus gydymas tegali tik šiek tiek paleng
vinti šį susirgimų. Geresnius rezultatus duoda operacinis 
gydymas, kurio metodų yra gana daug. Geriausia pa
šalinti blauzdos ir iš dalies šlaunies odų, poodinę lųs- 
telienų ir jų vietoj persodinti naujų odų. Tokios ope
racijos atliekamos Leningrado karo medicinos akademi
jos chirurginėje klinikoje (prof. Arjevo klinika). Norint 
operuotis, reikia kreiptis j vietos gydytojų-chirurgų, ku
ris per LTSR Sveikatos apsaugos ministerijų tarpinin
kautų dėl pasiuntimo operacijai j minėtųjų gydymo, 
įstaigų.

When Madame Jehane Benoit finishes taping a Take 30 cooking show for CBC television, the 
studio lighting, props and camera crewmen flock around her to eat what she has prepared. 
Madame Benoit will be seen regularly on Take 30 throughout the summer.

BENDRUOMENĖS KRO
NIKA VOKIETIJOJE

Krašto V-bos posėdy 
Romuvoj svarstyti Vasa
rio 16 gimnazijos reika
lai. Pramatytas apylinkių 
pirmininkų ir vargo mo
kyklų mokytojų suvažia
vimas rugsėjo mėn. Ro
muvoj. Ryšium su Lietu
vos nepriklausomybės 
paskelbimo 50-tosiomis 
metinėmis 1968 m. bus 
stengiamasi suruošti ne 
tik iškilmingą centrinį 
Vasario 16 minėjimą, bet 
ir kelis didesnius minė
jimus apylinkėse.
TRAKŲ PILIES 
PAPĖDĖJE 
moksleivis rado puodą su 
apie 400 sidabrinių 16-to 
amžiaus (Žygimanto Au
gusto ir Stepono Batoro) 
laikų monetų.

Ant monetų žymūs Lie
tuvos herbas ir metai- 
1548, arba 1578.

Vertingas esąs ir moli-
nis puodas. Manoma, kad
toks puodas buvo v artėja
mas, kaip prie diržo už 
ąselės pririšama gertuvė. 
Radinys perduotas Trakų 
muziejui. E.

• JAV prezid. Johnsonas 
savo rančoje ilgai tarėsi 
su Australijos min. pir
mininku H. Holtu.
• Kinija susprogdino pir
mąją vandenilinę bombą, 
didelio pajėgumo.

BRADAUSKO IR MARINO 
ĮPĖDINIAMS

Balandžiomėn. Brook- 
lyne miręs Jurgis Mari
nas, Amerikoj e žinomas , 
kaip George Marin,testa
mentu yra užrašęs savo 
giminaičiams nuo penkių 
šimtų iki kelių tūkstančių 
dolerių kiekvienam. Tar
pe visos eilės paminėtų 
yra ir tokių, kurių adre
sai šiuo metu nežinomi, ’ 
būtent: broliai Juozas ir 
Pranas Marinai; broiiųiį 
Jono Marino vaikai;se- 
sers Antaninos Never- 
dauskienės vaikai, kurių 
tarpe minima duktė vie
nuolė,esanti vienam Švei
carijos vienaolyne;sesuo 
Marcelė Milašauskienė 
arba jos vaikai.

Pereitų metų pabaigoje 
Connecticut valstijoj mi
rė Vladas Bradauskas , 
Amerikoje žinomas kaip 
Walter Bradauskas, palik
damas kelis tūkstančius
dolerių. Apie velionį žino-
ma tik tiek, kad buvo 78 
metų amžiaus ir kad. L 
Ameriką atvyko 1913 me-** 
tais. Jo motinos pavardė 
buvusi Ališavičiūtė. Ve
lionio giminės ar apie 
juos žinantieji malonėki
te rašyti Lietuvos Gene
raliniam Konsulatui New- 
Yorke:

Consulate General of 
Lithuania
41 West 82nd Street 
New York, N. Y. 10024.
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Apie ekonominį lietuvių susitvarkymą
PASIKALBĖJIMAS SU KANADOS LIETUVIŲ VERSLININKŲ SĄJUNGOS PIRMININKU 

Dr. JUOZU KAŠKELIU
- Žinau,kad Tamsta pa

stoviai rūpiniesi ekono
miniais klausimais ir lie
tuvius skatini jais domė
tis,ir ne šiaip sau,bet or - 
ganizuotai, apsijungiant į 
verslininkų sąjungą, kas 
rodo Tamstos visuome
niškumą ir organizuotos 
veiklos vertinimą, - kas 
Tamstą paskatino rinkti 
žinias apie ekonominį lie
tuvių. pasiturė jimą ?

-Kaip Lietuvoj lietuvių 
verslininkų sąjūdis suda
rė nepaprastai didelę 
reikšmę lietuvių įsigalė-i 
jimui prekybos, pramo
nės, verslų ir bendrai 
Lietuvos ūkio srityse ir 
tuom sustiprino bei pa
skatino didesnę Lietuvos 
valstybės ūkišką ir viso
keriopą pažangą, taip ir 
išeivijoje labai svarbu, 
kad lietuviai spiestųsi ne 
vien tik į religiškai ideo
loginius ir partinius su
sibūrimus,kurie daugiau
sia juos skaldo, nemažai 
prisidėjo ir prisideda 
prie lietuvių nesantaikos 
ir didelės dalies tautos 
nubyrėjimo, o daugiau, į 
neutralias visus jungian
čias organizacijas. Dau
giau tokių pažiūrų žmonių 
ir buvo Toronte įsteigta 
dar 1950 metais Lietuvių

Santa Monicos šeštad. Lituanistinės mokyklos mokytojai: iš kairės 
kun. dr. P. Celiešius, G. Gudauskienė, V. Gurčinienė, A. Trasikis, ved.

Foto Vyt. Pinkas.

JONAS GOŠTAUTAS

PONAS TEISĖJAITIS
ARBA 

PASAKOJIMAS

APIE LIETUVĄ IR ŽEMAITIJĄ
1839. Antra atkarpa. Rėžk tiesą, ir nebijok!

Iš darželio visi nuėjo j vaismedžių sodą. Švarūs, 
smėliu nubarstyti takai skyrė šitą dviejų su viršum 
margų kvadratinį sklypą j keletą lygių dalių. Obelys, 
kriaušės augo vidurinėse eilėse; čerešnės, Lietuvoje 
paprastai vadinamos trešnėmis,— šoninėse. Sodo da
lis vieną nuo kitos skyrė ežios, apsodintos agrastų ir 
serbentų krūmais, o po medžiais augo įvairios daržo
vės. Viename sodo gale buvo vyšnių sodelis, už jo — 
kanalas, priveistas lynų ir karosų; išbujojusiu apyny
nu baigėsi šis rūpestingai įdirbtas žemės sklypas, ap
tvertas statinių tvora.

— Veisti sodus,— ėmė pasakoti ponas Teisėjai- : 
tis,— Lietuvoje pamėgta neseniai. Iš dalies taip radosi 
dėl mūsų politinės nelaisvės, kurioje mus laiko Rusi
jos valdžia. Seniau Lietuvos bajorai, užsiėmę seimais, 
seimeliais, haidamakišku3 siautėjimu, savo jaunas die
nas, o neretai ir vyro amžių praleisdavo didikų dva
ruose, neturėdavo laiko nei ūkininkauti, nei veisti 
sodų, o tai juk teikia malonumo. Šiuo atžvilgiu ne
laisvė mums į naudą. Ir, apskritai, jeigu ne toji širdį 
draskanti mintis, jog tėvynės nebėra, ar tik nepatei
sinčiau jos žudikų darbą, nes, teisybę sakant, laisvė, 
kuri buvo prieš prijungiant Lietuvą prie Rusijos, bu
vo blogesnė už sunkiausią vergiją. Buvo, kaip teisin-

3. Haidamakais buvo vadinami XVIII amž. dešiniakrantės Uk
rainos kazokų bei valstiečių sukilėliai, Kovoję prieš lenkų ponų 
priespaudą.-

Dr. J.

Prekybininkų, Pramoni
ninkų ir Amatininkų Są
junga "Verslas" Tikslui 
plėsti dar 1952 metais a. 
a. Pov. Budreika ir mano 
paties buvo susitarta su 
Sąjungos vadovybe suži
noti visos Kanados lietu - 
vių verslininkų adresus 
ir išleisti kartu su tais 
adresais atatinakmą in
formacinį leidinį apieįsi- 

Kaške-lts

galėjimo galimybes Ka
nados ūkio srityje.Tačiau 
dėl įvairių priežasčių tas 
darbas nepavyko reali
zuoti, o ypač dėl to, kad 
naujųjų lietuvių biznių 
adresai ir tų biznių rūšis 
dar nebuvo nusistovėję ir 
nuolat keitėsi .Tačiau no
ras ir reikalas visą laiką 
buvo ir tebėra, kad būtų 
sudarytas tam tikras in
ventorius visos Kanados 

I lietuvių, - ypač jų pasi
ni reiškimas įvairioj Kana
dos ūkiškoj veikloj. Tam 
tikslui dar 1965 metais 
buvo surašyti visi Toron
to lietuviai verslininkai'. 
Dalis jų (apie 150) sugru
puoti pagal verslus buvo 
paskelbti S-gos"Verslas" 
išleistam sieniniam ka- 
lendory.

Praeitais metais kai 
buvo susidariusi komisi
ja leisti Kanados šimtme
čiui paminėti leidinį"Lie- 
tuviai Kanados gyvenime',' 
pirmininkas gana vėlokai 
kreipėsi į mane, kad ap
siimčiau parašyti apie 
lietuvių veiklą Kanados 

j ūkyje.Aišku,kad per trum
pą laiką surinkti žinias 
apie visus lietuvius vers
lininkus ir bendrai pasi
reiškimus bent kokiu bū
du Kanados ūkiškoj veik
loj yra neįmanoma. Ta
čiau reikalo svarbumas 
ir noras tęsti seniau už

gai sakoma, kas stipresnis, tas ir geresnis. Keli ne
naudėliai su savo sėbrų gaujomis siaubė visą Lietuvą 
ir Žemaitiją4...

— Ponas Teisėjaitis tepalaukie,— tyliai tarė vy
resnioji sesuo.— Štai mūsų senasis dėdė, kuris jau 
klausosi,— tai dramos, apie kurią tamsta pasakoji, da
lyvis, senųjų laikų šalininkas ir garbintojas. Jis nie
kaip neatleistų, jeigu išgirstų blogai šnekant apie jo 
jaunystės laikus...

. — Tęsk, tęsk, tamsta, savo giesmelę,— prabilo as
tuonių dešimčių metų senis, žvalus ir stiprus, ateida
mas iš tos pusės, kur buvo bičių aviliai —Aš girdė
jau, ką tamsta paistai. O- ką, ar tat dabar, maskvėnų 
valdžioje, geriau? Šito jūsų mylistos tėtušis tikrai ne
būtų pasakęs. Tešviečia jo sielai Viešpaties šviesa, 
buvo žmogus kaip reta, žmogus de jure et de hajda5. 
Jis atminė tuos aukso laisvės6 laikus, kuomet, ta 
telyte, žmogus buvo laisvas kaip paukštis. Nebuvo 
nei mokesčių7, nei egzekucijų8, nei ponų asesorių, nei 
ponų ispravnikų9. Kardas prie šono,— žmogus nesida-

4. Didžiausios bajorų savivalės — „aukso laisvės" laikai buvo 
XVII ir XVIII amž. I-ji pusė, didikų viešpatavimo laikai. Paskuti
niame XVIII amž. ketvirtyje, stiprėjant valstybinės valdžios apa
ratui bei sklindant Šviečiamojo laikotarpio kultūrai ir civilizacijai, 
toji bajorų savivalė palaipsniui buvo apribojama.—

5. Sunkiai išverčiama; apytikriai reikštų žmogų, turintį gerą 
galvą ir aktyvų, veiklų.—

6. „Aukso laisvę" buvo vadinama XVII—XVIII amž. I-osios pu
sės Lenkijos—Lietuvos valstybinės santvarkos forma — didik'ų oli
garchija, susiklosčiusi smunkančio feodalizmo, ūkinio ir socialinio 
regreso pagrindu, o taip pat bajoriškoji ideologija, atspindėjusi, 
idealizavusi ir liaupsinusi tą santvarką, kurioje karalius reiškė 
labai maža, didikai ir bajorai — viską, o miestiečiai ir valstie
čiai— nieko. Pagrindiniais „aukso laisvės" elementais buvo laikoma 
"aeųualitas"— visų bajorų lygybė įstatymų atžvilgiu, „laisvoji elek- 
cija" arba karaliaus renkamumas, kaip geriausias būdas, apsau- 
gojantls nuo absoliutizmo, ir, svarbiausia, "liberum veto” — rei
kalavimas, kad visi seimu nutarimai būtų priimami vienbalsiai.

simotą ir pradėtą darbą 
paskatino paskubomis su
rinkti daugiau žinių ir iš 
kuo didžiausio lietuvių 
Kanadoj gyvenančių skai
čiaus apie jų ekonominį 
įsigalėjimą bei praturtė
jimą.

- Kodėl Tamsta manai 
kad tai yra svarbu?

-Viešpatie mano! Jeigu 
jau bent kiek racionaliai 
tvarkoma organizacija ar 
firma privalo sudaryti ar 
turėti savo veiklos apy
skaitą ar inventorių, tai 
kaip gali lietuviai išeiviai 
ir bendruomenių valdybos 
apsieiti neturėdami apie 
save duomenų,kiek jų yra, 
ką jie veikia, koks jų ju
dėjimas yra teritoriniu, 
socialiniu, ūkiškos veik
los ir 1.1, atžvilgiu. Jog 
mes iki šiol jokios sta
tistikos iš lietuvių gyve
nimo neturime ir neve- 
dame.Tiesa,turime tobu
lą ar netobulą bibliogra
fiją,kai kurių pasišventu
sių tos rūšies savanorių 
tvarkomą.Visai tobulą tu
rime statistika kiek lie
tuvių jau yra palaidota 
vienintelėse lietuvių ka- 
nėse Toronte... Neturime 
statistikos kiek lietuvių 
"miršta" apsivedant ar 
ištekant už svetimtaučių. 
O tą turint,manau,daugiau 
pasireikštų "moralistų" ir 
patriotinių bendruomenės 
vadovybių noras susirū
pinti tą pražūtingą mažai 
lietuvių tautai išnykimo 
tendenciją.

Turime netobulus pa
rapijiečių sąrašus. Čia 
tenka su gailesčiu kons
tatuoti, kad kai kurie pa
rapijos vadai per nesu
pratimą, ar gali būti gal 
ir per mažą toleranciją 
įsivaizdino, jog jų nepil
nuose sąrašuose esami 
lietuviai sudaro visą tos 
vietovės lietuvių koloni
ją ir žinoma tik jų vardu 
ir tik tuo skaičių stengia
masi reprezentuoti ir lie
tuvis kai veiklai ar lietu
vybės išlaikymui, nesi
stengiant solidarumo,

Kaip mes galime patei
sinti savo egzistenciją, 
kaip mes galime pasiro
dyti prieš kitas tautybes 
ir kaip mes galim įrodyti, 
kad nesam veltėdžiai, įro
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vasario 16 gimnazijos Marytės Kuršytės konfirmacijos proga gimnazijos mok 
kytojai, tėvai ir artimieji. Foto F. Skėrio.

PASKAITOS MINTYS /1O/.

Kada susidarė Lietuvos
Valstybinė tauta(Staats- 

volk, body politic) susida
ro (atsiranda) dar prieš 
valstybės įsteigimą.

Ji susidaro iš tam tik
ros teritorijos žmonių 
(kartais net iš daugio na
cionalinių tautų),kai juose 
atsiranda šviesi valsty
binė sąmonė (1) ir valia 
(noras, pasiryžimas) įs
teigti savo valstybę (2).

Lietuvos valstybinė 
tauta susidarė iš Lietu
vos gyventojų, kai juose 
irgi atsirado valstybinė 
sąmonė,kartu gi ir pasi
ryžimas (valia) turėti sa
vo laisvą, nepriklausomą 
valstybę.

Kada tai įvyko ?

dyti, kad nesam ne vien 
tik darbo ieškotojai, bet 
kartu ir darbdaviai, įro
dyti, kiek mes visokerio
pai naudingi ir kokį įnašą 
sudarome visai Kanadai 
jeigu neturime bendrų da
vinių iš visų Kanadoje gy
venančių lietuvių ir iš 
įvairių jų gyvenimo sri
čių. Britų pasauly svar- 
biausis ir imponuojantis 
gyvenimo reiškinys yra 
ūkiška veikla bei mate
rialūs turtai. Tad ir lie
tuviams, gyvenant britų 
pasauly svarbu turėti ga
limybę ir įrodymą, kad 
mes nesame ir toje srity
je atsilikėliai ir nesuge- 
bent kurti žemiškam gy
venimui įvairius turtus.

(Daugiau bus)

Tai trikdė seimų darbą ir apskritai valstybės reikalų tvarkymą. 
Šiuos tris „aukso laisvės", žlugdžiusios valstybę, ramsčius pakirto 
Ketverių metų seimas (1788—1792), padaręs progresyvių reformų 
ir 1791.V.3 d. priėmęs naują konstituciją.—

7. Kaip ir kitose feodalinėse valstybėse, taip ir Lenkijos-Lie
tuvos valstybėje mokesčių našta buvo uždėta neprivilegijuotų 
luomų žmonėms — valstiečiams, miestiečiams, o atskirais atvejais 
ir smulkiesiems bajorams, neturėjusiems baudžiauninkų. Bajorai- 
žemvaldžiai patys mokėjo mokesčius tais retais atvejais, kai sei
mas ryždavosi įvesti ypatingą mokestį, dažniausiai skirtą karo 
išlaidoms padengti. Pirmąjį mokestį, kuriuo betarpiškai buvo ap
dėti privačių dvarų savininkai ir kurį buvo draudžiama suversti 
valstiečiams, įvedė Ketverių metų seimas 1789.IV.6d. kariuomenei 
padidinti. Populiariai jis vadinosi „dešimtojo grašio auka", nes 
jo dydis sudarė lO°/o pastovių dvaro pajamų.—

8. Egzekucijos arba prievartinis vyriausybės potvarkių ar teis
mo sprendimų įgyvendinimas, mokesčių ir nepriemokų išieškojimas 
bei valstiečių priešinimosi dvarininkams slopinimas prievarta, pa
sitelkus kariuomenę, buvo žinomas Lietuvoje ir iki prijungimo 
prie carinės Rusijos.—

9. Ispravnikais arba kapitonais-ispravnikais (XIX amž. pradžio
je „žemės komisarais", rus. ziemskij komisar, lenk, komisarz) va
dinosi cariniai policijos valdininkai pavietuose (apskrityse)— pir
mininkai vadinamųjų pavietų „žemesniųjų žemės teismų" arba 
pavieto policijos, kurių nariais, be ispravniko, buvo dar trys ase- 
soriai. Faktinai ispravnikai buvo pavieto (apskrities) viršininkai. 
Lietuvoje jie visą laiką buvo carinės valdžios skiriami (1797.II.6d. 
įsakas), dažniausiai iš atsargos karininkų, o asesorial iki 1821 m.— 
renkami seimeliuose iš dvarininkų tarpo. Nuo 1821 m. ir dalis 
asesorių buvo skiriami valdžios. 1837 m. asesoriai buvo pavadinti 
pristavais. Kadangi ispravnikų ir asesorių funkcijos buvo policinės, 
„žemesniojo žemės teismo" nereikia painioti su panašaus pavadi
nimo pavieto „žemės teismu". Dvarininkai nemėgdavo ispravnikų 
ir asesorių kaip vykdomosios valdžios atstovų; beje, valstiečiams 
dėl engimo pasiskundus valdžios įstaigoms, ispravnikai ir asesoriai 
būdavo pirmaisiais valstiečių keliamos bylos tardytojais, tuo būdu 
kišdamiesi į dvaro ir valstiečių tarpusavio santykius. Tai ir erzino 
dvarininkus. Iš tikrųjų carinė policija, ispravnikai su asesoriais, 
buvo uoliausi dvarininkų talkininkai, jie besipriešinančius dvari
ninkams valstiečius ir jų įgaliotinius terorizavo, mušė, gaudė, 
suiminėjo.—

Nukelta į 4-tą puslapį.

tauta?
fp.

Tiksliai nustatyti tą 
momentą neįmanoma. 
Galima tik iš visų aplin
kybių spręsti,ar tam tik
ru momentu (laiku) buvo 
jau susidariusi mūsų 
valstybinė tauta, ar dar 
ne.

Pvz. .statome klausimą: 
ar praeito šimtmečio pra- 
džioje,kada prasidėjo lie
tuvių tautinis (nacionali
nis) atgimimas, buvo jau 
susidariusi Lietuvos 
valstybinė tauta, ar ne ?

Rodos, visiems aišku, 
kad jos dar nebuvo. Kodėl ? 
Kad anuo metu lietuvius 
buvo pagavęs dar tik na
cionalinis jausmas. Lie
tuviai pasijuto esą vienos 
nacionalinės tautos. 
Jie pajuto tarp savęs lyg 
ir giminingi, kraujo bro
liai. Bet valstybinės są
monės, savo busimosios 
valstybės vizijos,aiškaus 
noro, pasiryžimo įsteigti 
savo valstybę tada jie dar 
neturėjo. Todėl jie nesu
darė tada dar Lietuvos 
valstybinės tautos, kitaip 
sakant, nesudarė dvasi
niais ryšiais susietos 
valstybinės bendruome
nės (Staatsgemeinschaft). 
O kitų tautybių Lietuvos 
gyventojams, pvz. Lietu- 
Vos žydams, tada juo la
biau neatėjo į galvą Lie
tuvos valstybės idėja.

valstybinė
Toliau klausiame: ar 

buvo susidariusi Lietu
vos valstybinė tauta šio 
šimtmečio pradžioj,pvz., 
1905 m. įvykusio Didžiojo 
Vilniaus Seimo metu?

Tas seimas,iš tikrųjų, 
buvo labai didingas, darė 
visiems didelį įspūdį.Ja
me gi dalyvavo net apie 
2000 lietuvių! Bet ką jisai 
svarstė ir ko iš rusų rei
kalavo? Tiktai ne nepri
klausomos Lietuvos vals
tybės. Valstybinės idėjos 
mūsuose tada dar nebuvo. 
Lietuviai tada reikalavo 
sau tiktai autonomijos . 
Todėl, reikia manyti, kad 
ir tada dar nebuvo vidi
niai susiformavusi Lietu
vos valstybinė tauta, taip 
sakant, valstybinė ben
druomenė.

O kokia padėtis buvo , 
pvz. ,1917 m. gegužės 27- 
birželio 3 d. įvykusio Pe
trapilio lietuvių Seimo 
metu ?

Čia dalykai jau visai 
kitaip stovi.

1) Tame seime dalyva 
vo jau visos mūsų didžio
sios politinės partijos su 
savo politinėmis progra
momis,kuriose buvo įra
šyta ir Lietuvos valsty
bės įsteigimo mintis. Ta 
mintis buvo gyvai seime 
svarstoma.Tas rodo, kad 
anuomet mūsų žmonės

JONAS ČIKŠTAS, 
industrialas, pasišventęs lietuvy
bės gaivinimo darbo pionierius, 
ilgametis ALOS Tarybos pirmi

ninkas.

LUIS JULIO MIČ1UDAS, 
gimęs Argentinoje, nuo jau
nų dienų dalyvaująs visuomeniš 
kame veikime, buvęs Argentinos 
Lietuvių Centro sekretorium ir 
pirmininku, dabar vėl vieninte
liame Petro Bilevičiaus sudary
tame sąraše pakviestas pirminin 
kauti tai svarbiai lietuvių orga
nizacijai.
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Konkursus laimėjęs nusipelnęs Lietuvos kvartetas: F.Paulauskas, K.Kalinaus
kaitė, R.Kulikauskas ir J. Fledžinskas, dalyvavę Pasaulinėje parodoje Mont- 
realyje ir išpildę daugelį koncertų. /'Žiūrėkite čia pat apie koncertą ir dalyvius

1967 m. birželio 28 d. Nr. 26/105]/

Montrealyje, Pasaulinėje Tarptautinėje parodoje dalyvavę ir koncertavę Lietuvos solis
tai ir "Lietuvos" ansamblio dalyviai /iš kairės/: komp.S. Vainiūnas, op. sol. E.Saulevi- 
čtūtė, op. sol. V. Daunoras, "Lietuvos" instrumentalistai su kanklėmis ir kitais instrum.

Lietuvos muzikų koncertai Montrealy
Atidarant"Lietuvos dienai' 
Pasaulinėje parodoje buvo 
spaudos konferencija ir po 
to vyko Lietuvos artistų 
koncertas, kurio pildyto- 
jais buvo Lietuvos operos 
solistai: E.Saulevičiūtė ir 
V. Daunoras ir ansamblio 
"Lietuva” grupė artistų, 
šokėjų ir instrumentalis
tų, su ansamblio vadovu 
V.Bartusevičium prieša
kyje, Be to,kelis konkur
sus laimėjęs styginis kva
rtetas: E. Paulauskas, J. 
Fledžinskas, K.Kalinaus
kaitė ir R.Kulikauskas, ir 
kvartetą iki kvinteto papil
dęs ir pianisto rolę išpil
dęs kompozitorius S. Vai
niūnas.

Mums, žinoma, buvo į- 
domus koncertas, ypač gi 
mums buvo įdomūs solis

tai.Nors mes turime kai- 
kurių jų plokštelių, bet į- 
domu juos išgirsti tiesio
giai, nes plokštelės ne vi- 
sda tiksliai atvaizduoja o- 
riginalą.

Pirmasis pasirodė kvin
tetas,kuris išpildė S. Vai
niūno kūrinį. Tai yra stip
riai moderniškas kūrinys, 
Matyti meno"dirtgentams" 
sunkiau buvo orientuotis 
muzikos srityje ir ją"pat- 
varkyti"pagal"neklaiding- 
gosios” trafaretus.

Vainiūno kvintetas, su
kurtas lietuvių liaudies su
tartinių giesmių pagrindu, 
originalus,savaimingas ir 
ritmika, ir harmonija , 
nors ši yra labai saikin - 
ga.Kvintetas labai dina
miškas, gyvas. Kvarteto 
dalyviai jį išpildė dide - 

tingą kompoziciją, kuri nė
ra net trafaretiška, nei at
siliekanti nuo pažangiosios 
kompozicijos, kuri vysto
ma visame pasaulyje. Vai 
niūnas yra visos žmonijos 
rėmuose, neįšalęs trafa
retu tapusioje doktrinoje.

E.Saulevičiūtė- gana ge
ros medžiagos lyrinis so
pranas, tačiau be žymes - 
nio iškilumo. Gaila, kad 
vieton jau gerokai pasenu
sio K.Kavecko dalyko ji 
nepadatnavo ką nors iš na
ujųjų kompozitorių.

Madame Butterfly ariją 
birželio 23 d. ji daug ge
riau padainavo negu pirm
ame koncerte. Ko Saulev- 
tčiūtei reikia ypač palinkė 
ti, tai įsigilinimo į kurt- - 
nius, kaip priimta sakyti- 
-persivaizdinimo. Jos ša
ltumas yra jos priešas.

V. Daunoras, gana daug 
reklamuojamas Lietuvos 
operos solistas, turi bas- 
baritono gana tirštą bal
są, gražaus tembro, ir 
našų bei pajėgų.Silpnok
os žemutinės. Bet kadan
gi solistas jaunas,tai jam 
bręstant jos gali sustiprė
ti. Balso pastatymas ge
ras ir dainavimo manie - 
ra graži.Tat Daunoro as
menyje galima tikėtis ge
ro solisto. Šiame koncer
te publiką sužavėjo ypač 
St.Šimkaus "Kur bakūžė 

liu ekspresyvumu, puikia 
technika ir nepaprastu su- 
sigrojimu. Kvarteto instr
umentai tiksliai išlyginti 
ir sudaro didelio tobulumo 
ansamblį, tikrai vertą iš
kilių premijų. Pasiklaus
yti ansamblio buvo tikras 
malonumas.

Abu solistai pildė operų 
arijas, deja, ne lietuviš
kų operų, kurių mes tikė
jomės išgirsti.

Ir kvintete dalyvavo ir so
listus fortepijonu palydėjo 
S. Vainiūnas. Jis turi puikią 
techniką, bet atrodo, kad jis 
mokytojauja,nes perryškios 
jo ritminės pastangos, ku
rių labai daug reikia mo - 
kant jaunimą. Jį reikia pa
sveikinti ne tiek už pianiz- 
mą, kuris yra itin, iškilus 
ir sėkmingas, kiek už ver-

samanota", išpildyta su 
tautinių instrumentų or
kestru. Pubkika už šią 
dainą ypač karštai plojo.

Birželio 23 d.koncerte 
solistas dideliu pasiseki
mu padainavo dar "Lietu
va, brangi" ir "Žaliojoj la- 
nkelėj", abi su liaudiniais 
instrumentais. Pastarąją 
lyg ir bisui. Bet pirmoji 
sukėlė didelį susižavėjimą, 
publika už ją plojo net at
sistojusi.

Ansamblininkal daugia
usia pasirodė - šokėjai ir 
orkestras. Gaila, kad tai 
buvo mažytė grupė tiktai, 
ne daugiau kaip trečdalis.

Ir šokėjai ir orkestras 
paruošti profesionališkai.

Šokėjai-gražus jaunimas 
pačiame fiziniame pajėgu
me ir jaunatviškame žydė- 
me. Tas sudaro ptlnutinu - 

šiai buvo pašoktas šokis su 
klumpėmis, virtuoziškai 
jomis operuojant.

Instrumentalistai taip pat 
atskirai pasirodė.Įdomia i 
sukonstruotas ksilofonas, 
kurį valdo specialistas ksi- 
lofonininkas senas ansam
blio , dar Švedo paruoštas, 
p. Trųmpickas, pastoviai 
dalyvaująs orkestre. Kank
lės ištobulintos/Justinas 
Strimaitis joms daug dar
bo įdėjo, tačiau jį... gaudė 
Sibiran išvežti.../ ir iš
gražintos, ko pradžioje 
negalima buvo nei padary
ti, nebuvo ir negalė
jo būti. Birbynės ir lumz
deliai taip pat patobulinti. 
Visi liaudies instrumentai 
padaryti chromatiniais,ko 
anksčiau nebuvo. Ir jie da
bar labai gerai skamba . 
Liaudies instrumentų mu-

mo įspūdį.
Šokiai paruošti labai ge

rai,profesionalaus baleto 
lygyje. Tiktai vyrų šokio 
maniera labai moisiej- 
eviška-staigių ir pabrėžt
inai kampuotų, kai lietuv
ių šokio maniera yra dau
giau švelni, apvalesnių ju
desių.

Šokėjų Polka, kuria pra
dėti šokiai,sudėtingos cho
reografijos,meistriškai iš
pildyta. Kiti du šokiai bu
vo humoristtški. Į domiau - 

momentą, sukėlusį publi
kos plojimų audrą.

Malonu buvo pasikl
ausyti koncertų, kurie čia 
buvo išimtina retenybė.

J. Kardelis. 
VYTAUTO DIDŽIOJO 
UNIVERSITETO LEI - 
DINIO REIKALU

Darbas,ruošiant spau
dai minimąjį veikalą apie 
Vytauto Didžiojo Univer
siteto veiklą, gerokai jau 
pažengęs pirmyn.

Lietuviškoji visuomenė 
jau buvo per spaudą pa
informuota, kad Lietuvių 
Profesorių Draugijos lei
džiamoji knyga turės dau
giau kaip 500 puslapių 
teksto, bus paįvairinta 
profesorių bei studentų- 
atslminimais, iliustraci
jomis ir universiteto per
sonalo narių išspausdintų

zikantai taip pat daugiau iš 
mokslinti, kas, žinoma,ga. 
Įima buvo padaryti per 25 
metus. Orkestras gerai 
pagrojo ir gerai lydėjo so
listą Daunorą.

Pažymėtini solo numer* 
lai, kuriuos ksilofonu iš
pildė Trųmpickas ir ypač 
birbynininkas Janušas,ku
rio "Raliavimas" nepapra
stai jautriai ir pasigėrėti
nos grojimo technikos to
bulumu išpildytas sudarė 
labai subtilios nuotaikos

.veikalų bibliografija.

. Kad veikalas duotų tik
rąjį Universiteto veiklos 
vaizdą, jo įtaką lietuviš
kam kultūriniam gyveni
mui, Lietuvių Profesorių 
Draugijai reikia atlikti 
didelį darbą: 1. Parašyti 
Universiteto įsteigimo 
istoriją; 2. Parūpinti fa
kultetų veiklos aprašy
mus; 3. Duoti visų pagel- 
binių mokslo bei mokymo 
įstaigų veiklos aprašy
mus,kad knyga galėtų at-

"Lietuvos" ansamblio šokėjai, atlikę meninę programą "Lietuvos dienoje" Sovietų Rusijos pavilijono teatre. Kairėje šokėjai, šokę šokį su klumpėmis, dešinėje kiti šokėjai.

PONAS TEISĖJAITIS

ARBA

PASAKOJIMAS APIE LIETUVĄ IR ŽEMAITIJĄ 
PIRMAS SKYRIUS

VIDUTINĖS KLASĖS BAJORŲ ŠEIMA

Atkelta iš 3-čio puslapio.
vė vedžiojamas už nosies. Niekas svetimas, meldžia
masai, nešeimininkavo mano namuose. Jeigu mano 
baudžiauninkas ką nors blogo padarė,— užmušk mu
žiką, nes tai chamų padermė, o dabar tau tuojau tar
dymas, ukazai10. Nepaiso ir bajoriškos kilmės, net ba
jorą tie barbarai sodina į cypę...

— Bet, pone strukčaši", dėl Dievo meilės, pasakyk 
tamsta, kaip krikščionis, argi tai doras darbas — už
mušti žmogų? — prabilo ponas Teisėjaitis.

— Kaip tai mužiką, chamą, nevalia užmušti? Argi 
jis ne man priklauso? Gal dar tamstelė pasakysi, kad 
man nevalia jį, kiek aš noriu, į lažą12 varyti, nes jau

10. Ukazas (rus. ukaz) — potvarkis, įsakas; bendras caro val
džios įsakymų, potvarkių, sprendimų pavadinimas.—

11. Strukčašis (lenk, strukczaszy, iš vok. Truchses)—bajoriškas 
titulas, tuo metu nebeturėjęs praktiškos reikšmės. Viduramžiais 
strukčašiu buvo vadinamas feodalinio valdovo rūmų pareigūnas — 
laikytojas. Stalininkui užtiesus stalų ir sudėjus ant jo Valgius, 
strukčašis turėjo duonų suraikyti ir mėsų supiauslyti.— 24 p.

12. Lažas — pagrindinė baudžiavinė prievolė, neapmokamas 
valstiečių darbas, dirbamas su savo gyvuliais ir padargais, savo 
maistu pono naudai, įdirbant visų dvaro žemę. Tai buvo tarsi 
atlyginimas dvarininkui už valstiečio naudojamų žemės sklypų, 
kurį feodalinė teisė laikė dvarininko nuosavybe. Lažo dienų skai
čius buvo nevienodas, bet apskritai daugumoje dvarų buvo rei
kalaujama, kad tris dienas per savaitę dvare dirbtų vyriškis su 
savo darbiniais gyvuliais ir padargais, o kitas tris dienas — mo
teris pėsčia. Vidutiniškai skaičiuojant, kad atliktų lažų ir kitas dar
bines prievoles, vienas žmogus turėjo dirbti dvare ištisus metus. 
Ten, kur dvarininkas nevedė savo ūkio, kur nebuvo dvaro 
arimų, valstiečiai neturėjo lažinių prievolių, bet mokėjo atitinka
mų mokestį pinigais, vadinamųjį činšų.— 

girdėjau, kad kažkur naujos mados filosofai pasakę, 
kad visi žmonės esą lygūs! Kokios nesąmonės! Kokia 
kvailystė! Akiplėšiškumas! Aš, bajoras, iš prigimties 
kandidatas Į sostą, lygus chamui!!

— Bet tai kodėl gi taip silpnai gynėte savo aukso 
laisvę? — įsikarščiavęs tarė Teisėjaitis.— Kodėl įsilei
dote priešą į šalį?

— Įsileidote, įsileidote! Mes patys jį pasišaukė
me13, kad apginti; mūsų laisves, nes jau išgirdome, 
kad kažkokie patrakėliai rezga sąmokslą prieš mūsų 
bajoriškas privilegijas. Jau buvo ėmę net garsiai kal
bėti apie kažkokį nežmonišką įstatymą, kuriuo vals
tiečiams turėjo būti leista kelti savo ponams bylas 
teisme14. Šitokia gėda! Šitokia vergovė! (Taip šauk-

13. Kalbama apie 1792 m. įvykius, kai Lenkijos didikai—reak
cionieriai, visų pirma S. Potockis—vienas stambiausių didikų, ir 
du etmonai — F. Ks. Branickis ir S. Rževuskis, vadinamosios Tar- 
govicos konfederacijos organizatoriai, kreipėsi į Rusijos imperatorę 
Jekalerinų II, prašydami pagalbos panaikinti nepalankioms didi
kams Ketverių metų seimo reformoms ir 1791.V.3 d. konstitucijai 
(žr. 6 paaiškinimų). Ginkluota Jekaterinos II inlėjvencija (1792 m. 
vasarų) paruošė 1793 m. įvykdytų li-jį Žečpospolitos padalinimų. 
Atsakydamos į jį, patriotinės jėgos suruošė 1794 metų sukilimų. 
Prūsija, carinė Rusija ir Austrija, nuslopinusios sukilimų, 1795 m. 
baigė dalintis Žečpospolitos žemes ir tuo būdu jų, kaip atskirų 
valstybę, panaikino.—

14. Tuo „nežmonišku” įstatymu buvo, matyt, įvairūs Ketverių 
metų seimo laikotarpio baudžiauninkų padėties pagerinimo pro
jektai, o taip pat 1791.V.3d. konstitucijos IV straipsnis, kuris 
skelbė, jog nuo šiol valstiečių luomas ir, konkrečiai, dvarininkų 
ir baudžiauninkų sutartys del prievolįų dydžio imamos valstybi
nės valdžios globon ir kad baudžiauninkai, atbėgusieji j Žečpos
politos teritorijų, pripažįstami asmeniškai laisvais. Specialaus įsta
tymo, kuris butų konkretizavęs deklaruotųjų valstybės globų ir 
ypač privačių dvarų valstiečių teisę patraukti engiančius juos 
dvarų savininkus teismo atsakomybėn, nebuvo priimta. Teise ap
skųsti savo ponus ar valdytojus valstybinės valdžios organams 
privačių dvarų valstiečiai pirmų kartų praktiškai naudojosi 1794 m. 
sukilimo metu, pagal T. Kosciuškos 1794.V.7d. vadinamųjį Po- 
lanicco universalų. Skirtingai nuo privačių dvarininkų valstiečių, 
valstybiniai (ekonomijų, seniūnijų, tenutų) valstiečiai teisę kelti 
bylas savo valdytojams turėjo visų laikų. Tam skirti buvo Lietu
vos Didžiosios Kunigaikštystės referendoriaus (iki 1764—1766 m.) 
ir Asesorių teismai.—

damas, senis trypė kojomis.) Kotryna" iškilmingai 
pažadėjo apsaugoti visas mūsų senąsias teises. Pasi
rinkti, tamstele, buvo lengva: iš vienos pusės, pažemi
nimas, vergystė savo namuose, gėda būti mužiko tem
piamam į tribunolą, iš kitos,— didžiosios imperatorės 
žodis, laisvė ir laimė. Mes ja patikėjome, bet tie bar
barai, tamstele, mus apgavo, užėmė kraštą ir atėmė 
laisves. Dabar, tiesa, mužikas nedrįsta su manimi by
linėtis, bet aš negaliu jam atskaičiuoti vienu sykiu 
daugiau kaip 25 bizūnus. O jeigu dėl nekalčiausio 
atsitiktinumo, pavyzdžiui, mušdamas savo lazda, su
laužyčiau jam koją arba ranką, tai jau bėda: tuoj že
mesnysis teismas, kapitonas-ispravnikas, tardymas...

— Pusryčiai paduoti,— pranešė kazokėlis, atbėgęs 
nuo namo pusės.

Išskyrus senąjį dėdę, kuris dėl būdingo seniams 
kaprizo nevalgydavo drauge su jaunaisiais ir gyveno 
atskirai klėtyje, visi sujudo eiti ton pusėn. Įėję į kam
barį, rado stalą apdengtą gražia staltiese; šaukštai 
buvo alaviniai, lėkštės — balto fajanso. Vyresnioji 
sesuo atsisėdo pačiam vidury, jaunesnioji jai iš kai
rės, o ponas Teisėjaitis — iš dešinės. Kiti susėdo li
kusiose vielose. Ant slaio buvo padėta kumpio, nuga
rinės, rūkytos jaunos žąsienos, troškintų kopusių ir 
mėsos vyniolinių. Vyresnioji sesuo visus vaišino, pra
dėdama vis "nuo svečio. Tuo metu, kai visi tylėdami 
valgė, įėjo valstietis, apsivilkęs ilga juoda sermėga, 
persijuosęs pančiu, basas, jo veidas buvo išblyškęs, iš
džiūvęs, akys įdubusios. Visa jo išvaizda buvo tikras 
skurdo ir vargo paveikslas.

Vos pravėręs duris, lenkdamasis iki pat žemės, jis 
tarė:

— Tebūnie pagarbintas Jėzus Kristus!

* Rusijos valdovė.
Daugiau bus.

įii/miiifiufi/i prog* Gpfr/nusffi

„ nepffiKLflusono Lteruvfį -

skleisti Vytauto Didžiojo 
Universiteto didžią svar
bą Lietuvos kultūriniam 
gyvenimui.

Negalima pamiršti ir 
veikusių studentiškų or- 
ganizacijų.-Studentų Ats
tovybės,ideologinių orga
nizacijų,korporacijų, ra
telių ir 1.1.

Redakcinė Komisija 
savo posėdyje 1967 m.ge
gužės 27 d. kuriam pir
mininkavo vysk. V. Briz- 
gys,sekretoriavo kun. P. 
Dilys, nutarė kreiptis į 
lietuvišką visuomenę ir 
prašyti ne tik aukų lei
diniui, bet vertingų foto
grafijų ir Universiteto 
veiklą aprašančių veika
lų. Panaudota medžiaga 
su dėkingumu bus grąžin
ta.

Aukas galima siųsti 
prof. Stasiui Dirmantui, 
6616 South Washtenaw 
Ave., Chicago, Illinois 
60629.

Raštų reikalus prof. 
Pranui Čepėnui, 6015 
South Francisco Ave. , 
Chicago, Illinois 60629.

Redakcinė Komisija*
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Ponia Remeikienė ir P. Baltuonis, atidarę Montrea- 
lio lietuvių dailininkų dailės darbų parodą. LaSalleje 
9001 Airlie Street, kampas 76 Avenue kampas.

Pasaulinės Tarptautinės parodos proga Montrealyje apsilankantieji tautiečiai aplanko 
Nepriklausomos Lietuvos redakciją. Atvaizde, iš kairės, matome teisininką E.Sudi- 
ką iš Hamiltono, dešiniau buvusius montrealiečius, dabar gyvenančius Čikagoje-pp.
Pakulius; visai dešinėje Manttobos ūkininką, Povilą Liaukevlčtų /pačioje dešinėje/at- 

1941 metų Sovietų Rusijos okupantų birželio 14-15 die- lydėtą vilasaliečto Leono Balaišto, kurio šeimoje Povilas Liaukevičius vieši.
nų masinių išvežimų į Sibirą minėjime trijų Pabaltijo * -■.........................................................................................................................................— — ■

ATIDARYTA MONTREALIO LIETUVIŲ DAILININKŲ 
DAILĖS DARBŲ PARODA

tautų- Lietuvos, Latvijos ir Estijos mergaitės padėjo 
vainiką prie Kanados kovotojams už laisvę paminklo.

Paroda atidaryta birželio 20 dieną. Įžanginę kalbą

VYKSTANTIEMS l PASAULINE
PARODĄ MONTREALYJE

• Išnuomuojami 6 kambariai rezidenciniame rajone, 
netoli nuo parodos. Kaina nuo $6.00 dienai.

• Vieta parkavimui.

J. Skučas, 6966 - 44th Avenue, Rosemont, 
Montreal 36, P. Q. 
Tel. (514) 722 - 6152

pasakė dr.H.Nagys.
Parodoje išstayti šių da

ilininkų darbai: R.Bukaus
ko įdomus, būdingo jo sti
liaus, darbai; P.Baltuonio 
daugybė darbų, padarytų iš 
įvairių kelmų, įdomių me
džio išaugų, šaknų ir tt. 
Šie darbai parodai sudaro 
įvairumą. Dail. J. Grabu- 
šo rimti ir įdomus darbai. 
J. Grabušas atvykęs iš To-

SIUNTINIAI LIETUVON 
KAUFMAN’S WOOLLENSsTEXTILES

WHOLESALE & RETAIL
4115 ST. LAWRENCE BLVD. M O N T R E A I., QUE. TEL. V I - 2 - 5319.

IŠ ČIA PASIŲSITE SIUNTINIUS SAVO GIMINĖMS PILNAI GARANTUOTOMIS

URMO KAINOMIS
30% 40X2EMIAU RINKOS KAINOS
• TURIMI GERIAUSIOS ANGLIŠKOS VILNONĖS MEDŽIAGOS VYRIŠKIEMS IR 

MOTERIŠKIEMS KOSTIUMAMS, PALTAMS.SUKNEL ĖMS IR ŠI I. KINE S - Brocade 
& Dainty MEDŽIAGOS.

• DIDŽIAUSI PASIRINKIMĄ K A Š M IR O , N A I L O N I N FŲ IR ŠILKINIŲ SKARELIU, 
SVEDERIŲ 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.-

SAV1NINKAS C II. K A U F M A N A S , buvęs audinių fabriko* L ite x* vedėjas Kaune. Laisvai kalba 
lietuviškai.

r onto ir apsigyvenęs Mont
realyje. R. Pieštna yra iš' 
statęs keletą savo darbų , 
bet jie dar mokiniško pob
ūdžio.

V. Remeika yra išstatęs 
brandžių bei kūrybingų da
rbų, rodančių dailininko ė- 
jimą pirmyn. O.Šablaus- 
kienė yra žymiai pažengu
si priešakin. A.Vazalins- 
kas, atrodo, žengia į dai
lininko kelią, nes išstatyt 
ieji darbai jau žymiai nu
tolę nuo ankstyvesniųjų jo 
darbų. A.Zubienė šioje pa
rodoje pasireiškė įvairu
mu. Labai įdomiai sukur
tas jos natiurmortas ir ki
ti kūriniai.

Paroda žada veikti ilges
nį laiką. Patartina aplank 
yti, kas tiktai gali, ir, be 
to, patarti aplankyti iš ki
tur atvykstantiems. Mont- 
realiečiai, palaikydami sa 
vo menininkus, turėtų iš 
kitur atvykstantiems nuro
dyti parodos vietą ir pata
rti ją aplankyti. Ok.

KAIP SUSIDARĖ LIETU
VOS VALSTYBINĖ TAU

TA?
/atkelta iš 3-čio pus lap./

MONTREALIO

1465 DE SEVE ST., 
MOKA už:

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

KREDITO UNIJA

MONTREAL 20, QUE.
IMA už:

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

LIETUVIU

LAIKRODININKAS
ANTANAS ŽUKAS

1855 Wellington Street 
Tel. WE2-0644.

TAISAU IR PARDUODU 
ŽEMOMIS KAINOMIS

LA IK RO DŽIUS I R J U V E LY RU S .

jau buvo pagavę savosios 
valstybės idėją,

2) Seimas priėmė ir 
specialią rezoliuciją įs
teigti Lietuvos valstybei. 
Štai ji:

KASOS VAL 
1465 DE SEVE:

Sekmadieniais 10:30-12:30 
vai.(uždarytas liepos ir 
rugpiūčio mėnesiais) 
Darbo di enomis: 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: penk tad. 1:00 - 6:00 vai.
Vakare: pirmadieniais, trečia
dieniais ir penktadieniais 
7:00 - 9:00 vai.

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
SPAUSDINIAI

7581 CEh irt ALE, coin - corner 2e AVENUE 365 0770 LASALLE

"Visa etnografinė Lie
tuvą privalo tapti nepri
klausoma valstybe".

Tuo pasireiškė ir mū
sų žmonių valia (noras, 
pasiryžimas) turėti savo 
valstybę.

Todėl konstatuojame, 
kad 1917 m. įvykusio Pe
trapilio lietuvių seimo 
metu jau buvo neabejoti
nai susidariusi Lietuvos 
valstybinė tauta.

Tos tautos vardu veik
dama, Lietuvos Taryba 
savo 1918. II. 16 d. nutari
mu (Nepriklausomybės 
Aktu) atstatė (įsteigė) 
Lietuvos valstybę. 
Pastaba:

Išgirdęs, kad aš aiški
nu, jog Lietuvos valstybi
nė tauta yra susidariusi 
tik, galima sakyt, prieš 
pat Lietuvos valstybės 
atstatymą (1918.11.16), tū
las gali pagalvoti, kad aš 
visai nepripažįstu mūsų 
karaliaus Mindaugo ir ku
nigaikščių Lietuvos, ki
taip sakant,Lietuvos gar
bingosios istorijos. Taip 
nėra. Mūsų tautos (ir tai 
nacionalinės tautos) gar
bingoji istorija šiuo mano 
aiškinimu neaptemdoma. 
Lietuvių nacionalinė tau
ta davė tolimoje praeityje 
ir klek vėliau didelių as
menybių, karžygių, gabių 
valstybės vadų, tik anų 
senų laikų "valstybinė 
tauta" buvo visai kito po
būdžio,© aš čia kalbu apie 
valstybinę tautą moderni
nės valst.teisės prasme, 
apie tautą Lietuvos de- 
mokr.valstybės,apie tau
tą, kuri yra "valstybės 
šeimininkas", apie tautą,

KULTORWE^ROjVIKA
POETAS-RAŠYTOJAS PUTINAS OKUPACIJOJE

Birželio 7 d. Lietuvoje 
mirė poetas - rašytojas 
Vincas Mykolaitis Puti
nas, 75-tals savo amžiaus 
metais.

Pasilikęs dalintis liki
mu su Lietuva, V. Myko
laitis Putinas nebuvo fi
ziškai kalinamas, o buvo 
netgi traukiamas į pirmu
tines vadinamųjų "tarybi
nių" rašytojų eiles. Bol
ševikinio režimo vadovai 
stengėsi dengtis populia
riu jo vardu,rodydamies , 
kad, štai, ir Putinas su 
mumis...

Bet iš tikrųjų jis buvo 
laikomas ankštame dva
siniame kalėjime. To jis 
nei neslėpė savo pasta- 
raisias laikais rašytose 
eilėse.

Turbūt didžiausias vie
šas jo asmens pažemini-

kuriaiirmes priklausom 
šiandien. Šios tautos su
siformavimas įvyko,iš ti
krųjų, ne kokiais senai
siais amžiais,© šio XX-jo 
šimtmečio pirmajame 
ketvirtyje,prieš 1918.11.16 
d. , t. y. kokie metai kiti 
prieš įsteigimą Lietuvos 
valstybėaSavo nacionali
nės tautos istoriją, taip 
pat ir Mindaugo Lietuvą 
mums reikia pažinti ir su 
pagarba prisiminti, nes 
tai, iš tikrųjų, yra mūsų 
nac.tautos garbinga pra
eitis,iš kurios,kaip ragi
na mus Tautos Himnas , 
reikia mums "stiprybės 
semtis". p, Str.

mas įvyko, kai iš Krem
liaus buvo duotas ženklas 
suniekinti Pasternaką. 
Viešame rašytojų susi
rinkime visi žymesnieji 
rašytojai turėjo slinkti 
"žąsele" tribunon ir 
smerkti Pasternaką, kaip 
išdaviką,niekšą,parsida
vėlį,-vis už "Dr. Živago" 
romaną,kurio jie nė vie
nas nebuvo nei skaitę, nei 
matę. Toj eilutėj buvo ir 
Putinas...

1957 metais buvo iš
leistas Putino istorinio 
romano, "Sukilėlių" I to- 
ma&Režimininkai didžiai 
gyrė tą romaną ir juo di
džiavosi.Bet simbolinin- 
kas autorius Ir ten,pačia
me pirmajame puslapyje 
sugebėjo ir nieko gera 
režimininkams nežadan
čių minčių pasakyti. Juo
domis ir raudonomis rai
dėmis užrašė,kad tai yra 
kovų dėl žemės ir laisvės 
vaizdai.Opo to šūkis:Ga- 
na to jungol. Kai vėliau 
romano turinys pasirodė 
operoj sutirštintas, iš 
Maskvos atsiradęs cen
zorius uždraudė operą, ir 
pats Putinas, nors dar ir 
žadėjo tą romaną baigti 
ar gal ir pabaigė .išspaus
dinto tęsinio per dešimtį 
metų nesulaukė. (Putinas 
pasikalbėjime "Tėvynės 
Balse" pasakė,kad du pa
skutiniai tomai parašyti . 
Po metų pasirodė žinia, 
kad antras tomas taiso
mas. .. NL red.).

Ilgą metų pastarųjų sa-

Johan Tiedman Regd 
DIRBU VISŲ RŪŠIŲ BALDUS 

PAGAL UŽSAKYMUS

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

Llniuei^al Cleaned & Tjailo'iA
• Valau ir taisau vyriškus ir moteriškus drabužius.
• Siuvu naujus pagal užsakymus vyriškus pakus, 

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

lot w.iiinston st.) Tel. 769-2941 D.L.K. Vytauto Nepr. Klubas
2159-61 St. Catharina Street E. Montreal

Baltica Investment Corp
Autorizuotas kapitalas $ 120.000

J. Skučas. Prez. RA 2-6152 6966—44 Avė. Rsn4, 
Superkame sklypus ir žemę Montrealyje bei apylinkėje.

U? indėlius mokame 8% dividendo.

ĮVAIRIOS PROGOS

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

e Isnuomuojama SALE didesniam ar mažesniam skaičiui 
asmenį/: - vestuvėms, įvairiems paminėjimams, susirinki
mams bei kitokiems parengimams.

e Kainos žemos, klubtečiams ir jaunimui nuolaida.

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

vo gyvenimo metų Puti
nas gyveno primestoj ir 
prisiimtoj izoliacijoj. 
Jis, viešai gerbiamas ir 
renkamas į rašytojų val
dybą, vis dėl to buvo lai
komas nepatikimųjų są
raše ir "nematoma" ran
ką ji visą laiką rūpestin
gai saugojo nuo "nereika
lingų" kontaktų.Iš Vakarų 
jokia knyga,iki pat jo gy
venimo pabaigos,negalė jo 
pasiekti. Buvo priešLtkele- 
tą metų pradžiugęs .gavęs 
pranešimą, kad gerbėjai 
siunčia jam vieną kitą dė
mesio vertą (nepolitinę) 
lietuvišką, lenkišką ar 
prancūzišką knygą Vėliau 
rašė:"Gal nė nesiųskite , 
nes vistiek negausiu"...

(Elta)

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

IR KITI ĮVAIRŪS MEDŽIO DIRBINIAI.

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

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

Kreiptis į Klubo administratorių J. Retruli, 
tel: 522 ■ 2353 arba 721 - 1656. '

La CROIX-ROUGE
C’EST VOUS
C’EST MOI
C’EST NOUS TOUS

ME 7-6727

DE LUXE CLEANERS
Sav. P. RUTKAUSKAS

117—6th Avenue, Lac hint.

expo67

KLUBO SUKAKTIS
1907 - 1967

1867 U1987

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

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

(Prieisi* „Nepriklausomos Lietuvo*” redakciją)
Tel.: garažo 368-0500

namų 366-4203

BELLAZZI - LAMYiINC-
DO 6-6941 7682 Champlain Blvd. LaSalle
| vairi medžio statybinė medžiaga. Dury*, langų rėmai 
Inauliacija, Ten - Test, Maaonite, statybini* popieri*.

Telefonas 768-6679

WINDSOR
DRY CLEANERS & DYERS CO. LTD. 

Valome visokiu* drabužius ir kitą Jūsų namų apyvoką.
Savininkai:

A. Keršys. P. Petrulis. P. Keršulis, A. Greibu*.
1205 CHURCH Ave., Verdun, Montreal.

DĖMESIO LIETUVIAMS

Tarpininkauju lietuviams 
apsistojimo vietos reikalu pa
saulinės parodos EXPO 67’me
tų (28.4. - 28.10.1967).

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

Pr. Paukstaiti*

- 0311.
8995 Godbcut, LaSalle, 
Montreal, P.O. tel. 365
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TAUPYK IR SKOLINKIS 

PIRMUTINIAME IR DIDŽIAUSIAME DA D A M A
TORONTO LIETUVIU KREDITO KOOPERATYVE I BllA/lIVIfl

KAPITALAS SIEKIA TRIS MILIJONUS DO^rTuT"""“^“
MOKAME DUODAME

43h% ui depositus Morgieius ii
5^o numatyta ui šėrus Asm. paskolos ii 7% '

Asmenines paskolas duodame iki $5,000.- ir morgieius 
valdžios nustatytą normą, 66 r, įkainuoto turto.
Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dvdvje. bet nedau
giau S2.000.- Asmeninės paskolos, mirties’at\ejti,apdraus

Paramos nariais gali būti kiekvienas lietin is gv t eitas 
Kanadoje. '
Kasos valandos: Kasdiena nuo 10 vai. iki 3 vai. p.p.. 
išskyrus sekmadienius. Pirmadieni ir penktadieni vakarais nuo 
I vai 30 min. iki K vai..30 min. Šeštadieniais nuo 9 vai. iki I vai 
p p liepos ir rugpiiieio men. šeštadieniais uždaryta )■

Būstine. Lietuviu Namai ■ 1129 Dundas St. West, 
Toronto 3, Ont. o Telefonas LE 2- 8723.

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 Roncesvolles Avė., Toronto Tel. LE 3-8008

VEDA KAZYSprie
Jis, tur 
kursto
Ypač, 

Karde-

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

* -W

TĖVYNĘ „MYLIU“ NE 
ŽODŽIAIS, O „DAR
BAIS", rodos, sako po* 
no- Kardelio rūmas Ža
liakalnio centre, 
AuSros gatvės, 
būt, ir dabar 
„patriotizmą“, 
kad čia ponas
lis buvo {rengęs pel
ningą kiną ir taip to
liau. .. Dabar rūmais 
naudojasi sportininkai, 
kad pasiektu pasauli
nio garso rekordus. . .

Reportažas iš Toronto
PAŠNEKESYS METRO TRAUKINYJE

požeminio traukinio 
pagelbiniai,horizontalūs, 
taip pat guminiai ratai , 
taip dailiai ima kreivę , 
kad vagonai neišduoda jo
kio garso. Melsvas, baltu 
brūkšniu traukinys tarsi 
plaukia vos banguojančio 
vandens paviršium. Net 
tolimiausiame vagono 
kampe girdisi skersvėjo 
perpūsto keleivio nusi- 
čiaudėjimas.ar netoliese 
vedamas prancūziškas 
pokalbis.

Arčiau sėdinti pora 
kalbasi lietuviškai.Vyras 
su žmona grįžta iš paro
dos,bet jie nėra išvargę . 
Jiedu šnekasi, patenkinti 
dalinasi įspūdžiais ir pri
eina prie išvados, kad ke
lių dienų laikotarpyje ga
lima ir parodos apžiūrė
jimą įvesti į normalias , 
nuovargio nereikalaujan
čias vėžes. Skoningai, 
šviesia vasarine eilute 
apsirengusi moteris pati 
stebisi, kad pradžioje, 
jiems tik atvykus iš Sault 
Ste. Marie, norėjosi kuo 
daugiau pamatyti, kuo 
daugiau apeiti.Be persto
jo vaikščiodami jie be ga- 
jo išvargę. Tuo pačiu jie 
pastebėjo,kad taip skubė
dami jie neišlaikys tų ke
lių,parodos apžiūrėjimui 
skirtų dienų. Jie patenkin
ti, kad šiandieną aplankę 
Australijos paviljoną. 
Vaikštinėdami po didžiulį 
pastatą ir nematydami 
per daug eksponatų, jie 
nutarė pailsėti patogiuo
se,erdvioje salėje laisvai 
išsklaidytuose foteliuo
se. Jiems tik atsisėdus , 
paaiškėjo, kad aukštame 
atloše,galvos lygyje esąs 
įrengtas ir tuo pačiu ap
mušalu uždengtas,indivi
dualus garsiakalbis. Juo 
klausytojui yra duodama 
smulki informacija apie 
tolimojo krašto geografi
ją, jo žmones, miestus , 
verslus,pramonės gami
nius ir kitus kengūrų že
mės dėmesio vertus duo
menis.

Žilsterėjęs vyras,pra
džioje nenorėjęs ilgiau 
pasilikti ir veltui gaišinti 
laiką. Jam rūpėję kitur 
eiti> ką nors daugiau pa
matyti. Bet žmona jam

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

Namą, farmu ar bet kurio verslo 
pirkimo-pardavimo dokumentu 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.

pasipriešinusi. Ji,būdama 
pavargusi,pasakė čia lik
sianti iki pailsėsianti.Tuo 
pačiu ji pasiklausė, kur gi 
nuskubėsią? Juk jie atva- 
žiąyę į parodą ne nusiva
ryti nuo kojų, bet ką nors 
pamatyti ir sužinoti. Čia 
ilsintis esąs puikiausias 
žinių šaltinis.Vyras,nors 
ir pats būdamas pavar
gęs, bet nenoromis suti
kęs. Bet vėliau ir jis su
prato, kad čia esanti tik
rai gera mintis atsikvėp
ti nuo ilgo vaikščiojimo 
ir tuo pačiu pasisemti 
plačios informacijos apie 
Australiją.

Patogiai pailsėję, jie 
apleidę patogius minkšta
suolius.Poilsio,tuo tarpu 
pilnai užtekę. Išėjus iš 
pastatomų dėmesį patrau
kė už paviljono specialiai 
įrengtoje užtvaroje esą 
keliasdešimt iš Australi
jos atvežtų kengūrų. Tų 
keistų,ilgakojų gyvulių ir 
dabar negalinti pamiršti 
skoningai apsirengusi 
moteris.Jai buvę ypatin
gai įdomūs tiedu simpatiš 
ki.iš motinos sterblės iš
kištomis galvutėmis jau
nikliai. Jų mažytės, tarsi 
spurgučiai, akutės, jaus
damos motinos globą, be 
baimės spogsojo apie už
tvarą apstojusius besi- 
spraudžiančius ir juos 
pamatyti eilės laukian
čius žmones. Moteriškei 
tik nepatikę, kad tarp ki
tos informacijos, jiems 
dar tebeilsint patogiose 
kėdėse,pranešėjas radęs 
reikalo pasakyti apie Aus 
tralijos plaukikę Lindą , 
kuri rengiasi plaukti per 
Lamanšo sąsiaurį tik su 
topless maudymosi eilu- 
teDėl tokios žmonos nuo
monės vyras pasiprieši-

SĖJA
Tautinės, demokratinės minties mėnesinis lietuvių laikraAtis.

Leidžia Varpininkų leidinių fondas
Redaktorius Vytautas B i 1d u š a s .

Administracijos adresas: JUOZAS URBELIS.
1649 N. Broadway, Melrose Park., I1L, USA.

Prenumerata: JAV ir kitur 3 dol. metama

.......TA BAKŪŽĖ IŠPARDUOTA, TĖVO ŽEMĖ LIKVIDUOTA, antstolis te- 
bėr". Tokia daina buvo sudėta apie šiuos rūmus. Tai žemės ūkio ban
kas. Tūkstančių valstiečių ūkių buvo paleista iŠ varžytinių. . . Dabar 

čia mokosi tūkstančiai Politechnikos instituto studentų. . .

Sovietininkai teigia, kad dabartinės Lietuvos spauda 
nei šmeižia, nei prasimano. Tai, kai Montrealyjeda
bai’ vieši "Švyturio" redaktorius A. Bieliauskas, rei - 
kia paklausti štai ko: 1959 metų vasario mėnesio"Švy- 
turio" numeryje 3, penkiloliktame puslapyje buvo įdė
tas šis vaizdelis, kuriame teigiama, kad Kardelis 
Kaune turėio kino teatrą. Kaip šį prasimanymą pava
dinti ?

MIKĖNAS RUSAS, KUZMINSKIS BTZANTIKAS
Pasaulinėj parodoj Mi

kėnas pristatytas rusu, o 
Kuzminskis -bizantiku.

Bostono The Christian 
Science Monitor gegužės 
22 d. paskelbė atitaisymą 
prie savo balandžio 7 d . 
apžvalgos apie rusų dai
lės parodą Japonijoj.Toj 
apžvalgoj dailininko J. 
Kuzminskio raižinys "A- 
noj pusėj ežerėlio trys 
liepelės žydėj o "buvo api
būdintas , kaip biz anti škas 
rusų pasakų (skazki) bū
dingųjų bruožų perteiki
mas ...

Atitaisyme dabar jau 
tiksliai išversti raižinyje 
esamieji dainos žodžiai , 
apibūdinta dainos reikš
mė, paaiškinta, kad "bi
zantišku "buvo pavadintas 
tikfigūrųišdėstymas rai
žinyje, ir atitaisymas 
giamas pareiškimu, 
"tarp pabaltiečių ir 
zantiško meno nėra 
istorinio, nei etninio 
šio".

Laikraščio skyriaus 
redaktorė, atsakydama į 
Vilko vicepirmininko J . 
Audėno laišką, atkreipusį 
redakcijos dėmesį į mi
nėtosios apžvalgos ko-

bai- 
kad 
bi- 
nei 
ry-

na. Jo manymu, tai buvusi 
viena iš įdomesnių ir ne- 
praleistina informacija. 
Tiesa, ne mažesnį jo dė
mesį patraukęs ir bume
rango mėtymas. Specia
liai atvažiavusių austra
liečių grupė demonstravo 
kaip mikliai išmestas bu
merangas, nuskridęs net 
šimtą metrų,grįžęs atgal, 
numuša ant metėjo gal
vos padėtą obuolį.

S.Pranckūnas
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MŪSV ^PORTAS

DĖL IŠVYKOS Į LIETUVĄ 
Š. Amerikos lietuvių 

sporto konferencijoj Cle- 
velande visai netikėtai iš
kilo šio kontinento kelių 
lietuvių organizuojamos 
krepšininkų išvykos į pa
vergtą Lietuvą klausi
mas. Kelionės išvykos 
iniciatoriai, greičiausiai 
pagauti ant meškerės ru
siškos propagandos (dė
kui Dievui, jų yra tik ke
letas 1 )mėgino įrodyti,kad 
gastrolės pavergtoj Lie
tuvoj atneš abipus naudą, 
kartu pareikšdami, jog ši 
kelionė yra žinoma ame
rikiečiams ir ji visiškai 
nepakenks dabartiniam 
Lietuvos statusui.Šis su
manymas atsirado šiapus 
Atlanto. Susirašinėjimas 
vedamas su Lietuvos 
krepšinio sąjunga. Kelio
nę finansuos sumanymo 
autoriai (jų pavardės bu
vo suminėtos NL)nedary- 
dami jokios viešos rink
liavos, nors pati kelionė 
kainuotų apie 10-13 tūkst. 
dol.Iniciatoriai,kurių ke
turi dalyvavo šioje kon
ferencijoj,užsispyrę lai
kėsi’savo nusistatymo, 
užmiršdami,kad jie patys 
priklauso ŠALFASS, kuri 
yra Amateur Athletic U-

BARONAS
nion of United States na
rys, tad be jos sutikimo , 
bet kokios išvykos yra 
negalimos. Taigi, čia jau 
prasilenkiama su tarptau
tinėm taisyklėm-nuosta- 
tais, juo labiau, kad pa
vergtos Lietuvos krepši
nio federacija nepriklau
so tarptautinei s-gai,o 
visą Lietuvos krepšinio 
gyvenimą tvarko Sov. Są
jungos krepšinio s-ga su 
kurios "palaiminimu" 
greičiausia ir rengiama 
ši kelionė į Lietuvą ir. • . 
tikriausiai Sov. Sąjunga 
apmokės visas kelionės 
išlaidas,ką visiškai "ne
tyčia", puse burnos, pra
sižiojo vienas iniciatorių. 
Nesidavė išvykos inicia
toriai įtikinami daugu
mos dalyvių, kad savo ga
strolėm jie patarnaus ne 
Lietuvos gerovei,bet Sov. 
propagandai, kuri grynai 
politiniais sumetimais 
šią išvyką organizuoja, 
norėdama nuslopinti mū- 
sų-šiapus rengiamą Lie
tuvos nepriklausomybės 

, atstatymo penkiasdešimt 
mečio minėjimą. Tokiu 
būdu, greičiausiai rugpjū
čio mėn. "ekskursantai" 
(jįj negalima pavadinti 
tikra mūsų krepšinio rink 
tine), atrodo pasieks Vil
nių. Kas dalyvaus toje 
krepšininkų išvykoj-dar 
iniciatoriai nespėjo pa
skelbti. Greičiausia jie 
negali surinkti pačių iš
kiliausių mūsų krepšinin
kų,kuo pavyzdžiu gali bū
ti Ed. Modestavičius, ku
ris kviečiamas vykti su 
rinktine į pavergtą Lietu
vą, štai kaip viešai JAV 
lietuviškoj spaudoj pa-

E. Modestavičius 
reiškė:

— ,, Aš buvau kviestas išvykon 
i pavergta Lietuva. Bet man bu
vo labai pepriimtini mano tėvy
nės pavergėju pinigai,o taip pat 
ir išvykos tikslas visiškai ne
atsveria to, kiek mes tuo žygiu 
pakenksime pačios Lietuvos 
reikalui.

Lietuviškas jaunimas paverg
toje Lietuvoje, yra daug dau
giau patriotiškesnis negu mes 
jam galėtume padėti. Šiuo me
tu tiek daug daugiau atvyksta 
visokio išsilavinimo jaunuoliu, 
su kuriais pakalbėjus .darosi 
aišku, kad jie trokšta Lietuvai 
laisvės. Todėl rengėju mestas 
sūkis palaikyti pavergtos Lie
tuvos jaunimo patriotinę dvasią 
lieka neįtikinantis. Ką patvirti 
na ir pavieniai žmonos viešėję 
Lietuvoje.

Mes, tremties jaunimas, pakan
kamai irodome (pavergtoj Lie
tuvoj seka mūsų žingsnius), sa
vo lietuviškom organizacijom, 
mokyklomis, Lapkričio 13 mani
festacija, Jaunimo metais ir Jau
nimo kongresu,-- kad mes esam 
stipriam lietuviškam kelyj. Ma
no galvojimu, reikia laukti, kol 
nuluš komunistiniai ragai ir ta
da tremties ir pavergtieji bro
liai lietuviai laisvai susitikę at
versiu: išsiilgusias širdis.
-- Aš pats, labai norėčiau nu
vykti į Lietuvą, išbėgti i žaidi
mų aikštę su lietuviškom spal
vom ir, iškilmingai pagiedojus 
Tautos Himną, , bandyti savo 
jėgas ir žaidynių mokslą. įsigy
tą toli nuo tėvynrs, rungtynėse^ 
prieš savoj žemėj augusias ko
mandas. Bet dabar, kai vietoj 
trispalves ir “ Lietuva,tėvyne 
Mūsų“, tegalesim sušukti “Ura“ 
pasveikindami 50 metu sukak
ties proga komunistinę revoliu 
ei jų ir komunistinį režimą, ku
ris pavergęs tebelaiko mano gim
tąją žemę ir mane jauna palikęs 
klajoti pasaulyj be savu namu. 
Dabar tai tikrai didelis Ne"

Reikia pažymėti,kad E . 
Modestavičius - populia
riai vadinamas sporti
ninkų tarpe Modestu-žais
damas amerikiečių ko
mandoj Ispanijoj, gavo 
pasiūlymą įstoti į ispanų 
klubą ir žaisti už jį su 
labai geru atlyginimu. 
Deja, jis ispanų viliojimus 
griežtai atmetė, norėda
mas tęsti studijas ir da
lyvauti savo klubo Korp l 
Neo-Lithuanos sportinėje 
veikloje.

E. Modestavičius yra

mentarų savotiškumąpa- 
aiškino, kad taip įvykę 
greičiausia todėl,kad ap
žvalgininkė neapdairiai 
pasidavusi parodos kata
logo įtaigai. Jos dėmesį 
patraukusieji kūriniai bu
vo parodoj,kurios katalo
gas rodė, kad tai Rusijos 
Japonijon atvežta dailės 
paroda.

Dar nevienam lietuvių 
dailininkui dabartiniais 
laikais nėra pasisekę pa
sirodyti su savo kuri - 
niais užsieniuose indivi
dualiai, nors kvietimų 
(bent į Paryžiaus galeri
jas) ir pastangų išvykti 
ar bent kūrinius išsiųsti 

. yra buvę. (Elta)
KAZYS ŠEŠELGIS 
gyvenviečių išplanavimo 
katedros vedėjas Kauno 
Politechnikos Institute, 
gegužės 27 d. Minske ap
gynė disertaciją archi
tektūros daktaro laips
niui. Disertacijos tema- 
vieningo Lietuvos apgy
vendinimo schema. E. 
OPEROS SOLISTAS 
V. DAUNORAS 
ką tik grįžęs po 8 mėne
sių dainavimo studijų Mi
lane,birželio 3 d. dainavo Argentinos LSK Kovas komanda, nugalėjusi Urugvajaus Vytį ir . „„ č
Vilniui "Sevilijos Kiroėiu Brazilij°s rinktinę, laimėdama IV PAL Kongreso taurę. Pirmoj vienas geriausių B. ame- 
• tl/T^ t> \ u- - i- eilėJ (iš kairės): G. Tu^^k^, N. G. L Ja L’
je (Don Bazilio).birželio nujjs stovi: A. Mordas, M. Jaglinskas, Kovo pirm. Jz. Petraitis, 
9-"Don Carlos", o dabar 
į Montrealį.

Rugpiūčio mėn. V.Dau- 
noras numatęs vykti Ang- 
lijon, o paskui dar vėl 
Milanan, į La Scalą. E. 
VILNIUJE IŠLEISTAS 
trečiasis G. Petkevičai
tės-Bitės raštų rinkinio 
tomas,romanas Ad Astra.

eilėj (iš kairės): G. Tosakas, N. Petraitis, G. Vercinskas ir A. Ja- rikos lietuvių krepšininkų 
Nukelta į 7 psl.P. Tosakas, F. Vitkauskas ir Kovo liūtas A. Jankauskas.

TEL. 365 0470
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k e’est vous
V e'est moi 
Fe'est nous tous

AR ŽINOTE K£ RAŠO

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

K EI E1V Į žmonės mėgsta dėl to, kad jis niekam 
nepataikauja ir nesibijo teisybės skelbti. Teisingo
mis žiniomis iš visur /jame daug žinių ir iš Kana
dos/, aiškiu ir atviru pasisakymu laikraštis per 65 
metus pelnė gerą 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
«8« Broadway, So. Boston,Mass.02127 OSA.

$8.25

>?

W. THEROUX prop. 
7688, Rue Edouard Street

L a S a I I

De LaSalle
HARDWARE

CILUX CIV
Porch & Floor EnamelCILUX Trutone White 900
Trutone White 800

*X»< H-HtX*

.$9.50 

$10.50

• Visi reikalingi dalykai dažymui ir esant problemoms 
patarimai.

• Langams stiklai ir įdėjimas.

Ps.D.R.M.N.Pt
apeiti.Be
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haaaiAltom
Geriausia taupyti ir skolintis tik

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

arba valandos: Aukšti nuošimčiai ui 
indėlius.
Prieinamos skolinimosi 
sąlygos.
Nemokamas CUNA gyvybės 
ir paskolų draudimas.
Pilnas čekių patarnavimas.
Uitikrintas indėlių saugumas.
Malonus lietuviškas patarnavimas

D

9-3 vai. p.p.
9 ■ 1 ir 5 - 8 vai. p.p.

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

St. Catharines agentūra: 75 Rolls A ve. Pranciškonu 
parapijos salėje sekmadieni ai s po pamaldų.

aušros vartų parapijos choras
birželio 17 d. , vad. muz . 
A. Paulionio, užbaigimui 
dainos sezono turėjo šei
myninio pobūdžio subuvi
mą p.Siūlių namuose. Po
būvyje dalyvavo ir choro 
globėjas prel.dr. J. Tada- 
rauskas. Choristai daly
vavo su šeimomis.Iki se
kančio dainos sezono, 
šiam dainos vienetui Ben
druomenės valdyba linki 
gražaus atostogų sezono 
ir tikisi ateityje visus vėl 
pamatyti salėse ir baž
nyčioje.
VIENA IŠ NEDAUGELIO 
laimingųjų,pasiekusi lais 
vąją Kanadą,birželio 16 d. 
Toronto aerodrome nusi
leido ponia Bungardienė , 
atvykusi iš pavergtos Lie
tuvos.Kadangi Kazys Bun- 
gardas yra nuolatinis "Au 
kuro"narys, atvykusią jo 
žmoną rengiasi priimti į 
hamiltoniškių tarpą visas 
"Aukuro" kolektyvas ir 
draugai bei pažįstami. 
Pobūvis įvyko birželio 24 
d.p.p. Žilvyčių namuose . 
Bendruomenės v-ba po
niai Bungardienei linki 
gražiausios sėkmės nau
jame gyvenime.
NAUJAS ŠEIMOS

ŽIDINYS
Liepos 1 d. Hamiltone 

bus sukurta dar viena lie
tuviška šeima, tai dr. Vai
doto Kvedaro su Birute 
Kybartaite. Malonu, kad 
abu jaunuoliai aktyviai 
reiškiasi lietuviškam gy
venime, ko jiems b-nės 
v-ba linki ir ateityje, kaip 
ir laimingos ateities. 
JONINIU PROGA 
birželio 24 d. Hamiltono 
b-nės v-ba sveikina visus 
Hamiltono apylinkėse gy
venančius Jonus ir linki 
visiems geriausios sėk
mės sulaukti kitų Joninių 
1968 metais. Gi birželio 
29 d. , to paties linki ir 
visiems Petrams, šven
čiantiems savo vardines . 
TRADICINĖJE JONINIU 
ŠVENTĖJE
St. Catharinėje, birželio 

ELEPHANT SLAUGHTER IN "AFRICA"

World traveller Mike Ferbey of the Rhythm Pals holds a baby python 
(only 4 or 5 ft. long). Mike picked up this friendly little fellow at the 
zoo in Accra, Ghana, during the Canada Entertains Tour.

24 d. meninę programą 
išpildė Hamiltono "Gyva- 
taras'.'vad. G. Breichma- 
nienės ir Toronto "Ginta
ras" vad. p. Karasiejaus. 
Šias Jonines surengė St. 
Catharines Skautų Rėmė
jų v-ba, sutelkimui lėšų 
skautiškam darbui.
EŽERU UŽTERŠIMAS

Žinovų teigimu, didieji 
Erie ir Ontario ežerai, 
neužilgo gali likti be gra
žių maudymosi paplūdi
mių. Pramonei ir mies
tams visas išmatas lei
džiant į minėtus ežerus , 
vanduo kasmet darosi ne
švaresnis. Net ir didysis 
Erie ežeras, spaudoje 
linksniuojamas mirštan
čiu ežeru. Ontario ežero 
pakraščiai, kur yra arti
miausi maudymosi pa
kraščiai, Hamiltonui, nu
kloti daugybe negyvų žu
vų,kurios teikia labai ne
malonų kvapą. 
JAUČIAMAS DIDELIS 
TRŪKUMAS GYVENA
MU NAMU

Esant didesniam namų 
pareikalavimui, kainos 
labai pakilusios. Parduo
dantiems sąlygos geros , 
tačiau norint nusipirkti, 
namų pardavimo agentai 
nebeturi ko parodyti. At
rodo, kad namų statybi
ninkams ateitis dar ilges 
nį laiką bus gera.
KREDITOKOOPERATY- 
VAS " TALKA " 
per eilę metų yra atlikęs 
gražų finansinį darbą. Bu
vo sąžiningai patarnauta 
tautiečiams teikiant pa
skolas ir stambiai pa
remta lietuviškas dar
bas. Tikimasi, kad "Tal
kos" nariais greit taps 
visi Hamiltono lietuviai .

V.P.

LA 
CROIX-ROUGE 
TOUJOURS PRETE

A AIDER

Sudburyje Angelė Krušaitė, kun. A.Sabas ir Loreta 
Šviežikaitė po Pirmosios Komunijos.

SUDBURY,
PIRMĄJĄ KOMUNIJĄ 
šiemet priėmė Angelė 
Krušaitė ir Loreta Švie- 
čikaitė. Christ the King 
bažnyčios salė, kurioje 
kas sekmadienį vyksta 
lietuviams pamaldos, bu
vo ta proga papuošta gy
vomis gėlėmis. Jauno
sioms lietuvaitėms tenka

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

NAUJAS SKAUTŲ VIENETAS
Tolimuosiuose vaka

ruose - Vankuveryje, B. 
Kolumbijoj įsteigtas nau
jas Kanados rajone skau- 
tų-skaučių vienetas-miš
ri Maironio vardo drau
govė.

Šios draugovės įkūrė
jas kun.-vyresnysis skau 
tininkas Juozas Vaišnys , 
kuris nors ir netaip ilgą 
laiką pabuvęs Vankuvery 
paliko ryškias savo nenu
ilstamų pastangų žymes . 
Sėkmės šiam lietuviško 
jaunimo skautų vienetui. 
PRIEŠSTOVYKLINIS

POSĖDIS
Birželio 11 d. Toronte , 

skautų būkle, įvyko gau
sus ir svarbus priešsto- 
vyklinis s kautų-skaučių 
vadovų posėdis.Labai su
tartinai apsvarstyti visi 
aktualieji "Romuvos "sto
vyklos reikalai.

Kaip žinoma, šią vasa
rą Romuvoje stovyklauti

ONTARIO
"GELEŽINIO VILKO" 

narys Antanas Juozapa
vičius sugavo 38 svarų 
Muscalungę žuvį. Jis su 
žuvimi buvo parodytas 
per CHNO TV.

linkėti geros gyvenimo 
sėkmės.

pradedama liepos 15 d. 
Darbas vyks dviem pa
mainom. Jau sudaryta 
pirmosios ir antrosios 
savaitės stovyklų vadovy
bės. Uoliai vedama skau- 
čių-skautų registracija. 
Vien tik iš Toronto bus 
per du šimtu stovyklauto
jų-

Jų eiles gausiai papil
dys mūsų vienetai iš Ha
miltono, Niagaros pusia
salio, Delhi ir iš kitur.

Kadangi šiemet"Romu- 
vos" stovyklavietei su
kanka penki metai,tai an
tros savaitės stovykla va
dinsis džiamborete ir jon 
jau pakviesti iš kitų JAV 
-bių rajonų skaučių-tų 
vienetai.

Džiamboretės proga 
bus išleistas siuvinėtas 
ženklelis,kurį galės prie 
uniformos dėvėti visi sto
vy kiauto jai.

Paruošiamieji darbai 
"Romuvos" stovyklavie
tėje vyksta sklandžiai. Ne 
tik skautai,bet ir jų tėvai 
savanoriškai savaitga
liais ten vyksta padirbėti 
Taip kad netrukus čia vėl 
išaugs lietuviškas palapi
nių miestas, virs jaunat
viškas darbas, skambės 
daina. L. E-tas ,

Pirmojo žmogaus-Adomo- 
kova su anuolaikiniais žvė
rimis. O apačioje dabar 
negrai, nudobę dramblį, jį 
išdarinėja, dalinasi..,

STCATH ARINES, ONTARIO
SAVO TARPE TURIME RAŠYTOJĄ

Tai Antanas Šukys. Pa
sirodo, jis prieš porą 
metų yra išleidęs savo 
veikalą - "Du mediniai ir 
trys geležiniai kryžiai". 
Knyga 376 puslapių NIDOS 
spausdinta. Jis kuklus 
lietuvis-tyli. Būta ir re
cenzijų apie šią knygą ir 
gana gerų. Įvado žodyje 
pulk.J.Lanskoronskis ir
gi labai gražiai atsiliepia 
apie šią knygą.O gauti šią 
knygą reiktų kiekvienam 
lietuviui. Ir štai kodėl.

Kad ir nebūdamas lite
ratas, nei recenzentas, 
nei net literatūros žino
vas,bet galiu drąsiai pa
sakyti, kad A. Šukys savo 
karinėje istorijoje yra 
retas pasakotojas. Pats 
dviem vyčio kryžiais ap
dovanotas, dalyvavęs ko
vose prieš visus priešus 
-bolševikus, lenkus, ber
montininkus, apie save 
knygoje nutyli tiek, kiek 
iš viso tai galima padary
ti rašant atsiminimus . 
Tačiau pasakojimas yra 
šaltas,suglaustas,realus . 
Jokių sentimentų. Kaip 
kario gyvenimas mūšio 
lauke.

Tai žiaurių kovų isto
rija. Iš jos aiškiai pasi
mato, kaip iš tikrųjų lie
tuvis atrodė mūšio lauke. 
Akis į akį.Durtuvas prieš 
durtuvą.

Šios rūšies istorijąne- 
gali niekas kitas parašy
ti,kaip karys tą viską ma
tęs ir išgyvenęs. Ši knyga 
tai ne rašytojo-beletristo

LONDON, Ont.
BAISIŲJŲ BIRŽELIO TRĖMIMŲ MINĖJIMAS

Tragiškąsias 1941 m. 
birželio trėmimų dienas 
Londone šiemet paminėta 
jungtinėmis jėgomis-Bal
tijos tautų federacijos 
Londono skyrius prisidėti 
pakvietė ukrainiečiųveng 
rų ir kroatų ateivius.

Birželio 11 d. per St. 
Thomas radio stotį buvo 
radio pusvalandis,per ku 
rį be reikšmingų anglų 
kalba paaiškinimų apie 
baisiuosius baltiečių trė
mimus bei iki šiol be per- 
stojimo Pabaltyje vedamą 
genocidą, duota rimtos 
bei gedulingos baltiečių 
muzikos.

Birželio 14d. Londone, 
Viktorijos parke,prie pa
minklo, trėmimų aukoms 
pagerbti buvo padėtas gy
vų gėlių vainikai ir pada
rytas baltiečių viešas pa
reiškimas.Vainiko padė
jimo apeigas Londono C F 
PL Televizijos stotis nu
filmavo ir sekančią dieną 
dukart perdavė per 10-tą 
kanalą,kartu pažymint ir 
baltiečių pareiškimo tu
rinį.

Tą pačią dieną 7 vai. 30 
min. YMCA salėje, Lon
done, vyko baisiųjų trė
mimų minė jima&Kadangi 
be baltiečių dalyvavo uk- 
rainiečiaįvengrai ir kro
atai, tai minėjimas pra 

kabineto kūrinys,bet liūd
na ir žiauri lietuvio ka
rio buitis prieš nelygų 
priešą, laukiant nežino
mam rytojui. Už tat ta 
knyga ir skirtinga nuo 
daugelio skaitytų viena ar 
kita svetima kalba. Ji 
vertinga ir be literatūri
nių deimantų, ir be spar
nuotos kalbos. A. Šukys 
rašo kaip gerai žinąs lie
tuvių kalbą žmogus .Trum
pai, aiškiai ir tiksliai. 
Taip kalba tikras lietuvis 
savo brolių lietuvių tar
pe.Iš karto jauti ir žinai, 
ką A. Šukys norėjo pasa
kyti. Jauti to laiko nuotai
ką, vietą, vargą.

Klausęs daugybę kalbų 
ir prakalbų apie Lietuvą 
ir jos kovas nustebs skai
tydamas šią knygą, kaip 
maža jis buvo tose kalbo
se girdėjęs, pažinęs ir 
supratęs. Užvertęs pa
skutinį šios knygos pus
lapį,dar ilgai galvos,nes 
bus apie ką.Lietuva pasi
liks jo akyse kitokia, negu 
jis buvo geriausiu atveju 
įsivaizdavęs. Ji paliks jo 
akys e, kaip tikrų didvyrių 
šalis.

Taigi A. Šukys bus tuo 
savo ir pasiekęs.

A. Šukys dabar gyvena 
St.Catharinėj .Amžius jo , 
galima suprasti, jau gana 
gražus. Jo darbą reiktų 
įvertinti įsigijant jo kny
gas. Tuo duodant jam 
naujo įkvėpimo dar ką 
nors parašyti. Berželis .

vestas anglų kalba. Invo- 
kaciją skaitė kun. B. Ba
cevičius .Pagrindinis kal
bėtojas buvodr.Roslysky, 
ukrainiečių kilmės londo- 
niškis,pernai buvęs Sov . 
Rusijoj.Jo kalba labai tu
rininga, dokumentuota ir 
labai tiksliai aptarianti 
baltiečių tragediją.

Po jo kalbos buvo pa
siūlytas paruoštas me
morandumas, nuodugniai 
ii- dokumentuotai aptariąs 
Sovietų Rusijos pavergtų 
tautų padėtį.Memorandu
mas buvo visų minėjimo 
dalyvių vienbalsiai priim 
tas (balsuota*.) ir nutarta 
jį nusiųsti Kanados mi- 
nisteriui pirmininkui,už
sienio reikalų ministe
rial ir opozicinės parti
jos vadui.

Pabaigai buvo parody
tas dokumentinis filmas 
"Manoji Latvija*.'Kiekvie
nas minėjimo dalyvis aiš
kiai matė ir suprato Sov. 
Rusijos klastas paver
giant ir engiant Pabaltijį. 
Nors tai parodyta Latvi
jos tragedija,bet visi juto 
ir pergyveno, lyg tai būtų 
rodoma savo širdies pa
vergimo eiga: komunistai 
iš smulkmenų įvykdė trijų 
Baltijos valstybių okupa
ciją bei trėmimus lygiai 
ta pačia tvarka. Damulis ..

SPORTAS 
/atkelta iš 6-to psl./

tikras sportininko tipas, 
mokantis priimti sportiš
kai kiekvieną laimėjimą 
ar pralaimėjimą. Pasku
tinėse gastrolėse Š.Ame- 
rikos lietuvių rinktinėje 
Australijoje E.Modesta- 
vičlus 25-kiose rungtynė
se pelnė 279 tšk. -taigi 
rungtynių vidurkis 11,2 
tšk. .išnaudojo 77% baudų 
ir "nuėmė" kamuolį nuo 
lentos 153 kartus.Tad va
lio jaunas laisvės kovo
tojas ir sportininkas Ed
vardas Modestavičlus.

K. Baronas.

1967 M.Š.AMERIKOSPA- 
BALTIEČIŲ IR LIETUVIŲ 
lengvosios atletikos ir 
plaukymo pirmenybės į- 
vyks liepos 29-30 d. Chi
cago,III.Pirmenybių vyk
dytojai-latviai.

Lengvosios atletikos 
pirmenybės bus vykdo
mos vyrų, moterų ir jau
nių A (16-18 m.) klasėse .

Plaukymo pirmenybės 
bus vykdomos šiose kla
sėse: moterų; jaunių A 
(15-17 m.); jaunių ir mer
gaičių B (13-14 m.); jau
nių ir mergaičių C (11-12 
m.) ir jaunių bei mergai
čių D (žemiau 11 m.).

Individualinės lauko te
niso pirmenybes bus vyk
domos vyrų, moterų ir 
prieauglio klasėse. .

ŠALFASS-gos Centro 
Valdybos parėdimu, 1967 
m. Š. Amerikos lengvo
sios atletikos pirmeny
bės vyrų ir moterų kla
sėse ir visų klasių plauky 
mo pirmenybės bus Pa- 
baltiečių pirmenybių rė
muose, atskirų varžybų 
nevykdant,liepos 29-30d . 
Chicagoje.

Š.A.lietuvių lauko pir
menybės bus ruošiamos 
atskiru laiku.Taipogi lie
tuvių jaunių A kl. lengvo
sios atletikos pirmeny
bės nebus išvedamos iš 
pabaltiečlų pirmenybių ir 
bus vykdomos kartu su 
kitų prieauglio klasių pir
menybėmis Toronte.

Pirmenybėse gali daly
vauti kiekvienas lietuvis 
sportininkas , ŠALFASS- 
gos narys. Smulkesnės 
informacijos išsiuntinė
jamos klubams.Suintere
suoti pavieniai sportinin
kai yra prašomi kreiptis 
į savo klubus arba tiesio
giniai į P. S. F-jos lietu
vių sekcijos komitetąšiuo 
adresu:

A.Bielskus,15321 Lake 
Shore Blvd., Cleveland , 
Ohio 44110.

1967 m.Š.A. pabaltiečlų 
ir lietuvių prieauglio kla
sių lengvosios atletikos 
pirmenybės įvyks rugsėjo 
mėn. pradžioje, Toronte , 
Ont.

Varžybos bus vykdo
mos šiose klasėse: jaunių 
ir mergaičių B (14-15 m.); 
jaunių ir mergaičių C 
(12-13 m.) ir jaunių bei 
mergaičių D ( žemiau 12 
m.).Šalia to bus lietuvių 
jauniųA klasės pirmeny
bės (16-18 m.).

P. S. F-jos S-ja. 
S.BUTAUTAS VAŽIUOJA

šešiolikos metų amerikietė Ma
rie Mulder treniruojasi bėgime 
tikėdamasi 1968 m. olimpijadoj 
laimėti aukso medalį 800 metrų 
bėgime ir 1972 m. olimpijadoj 
1500 m. nuotoly.

San Francisco basebolo žaidėjas 
Willie Mays pasiekė rekordą įmuš
damas 512-tą įvartį. Kitų koman
dų žaidėjai pasiekė skaičiumi di
desnį rezultatą, bet jų žaidimo vi
durkis — 21 metai, o Mays savo 
rekordą pasiekė po penkiolikos 
metui

į KUBĄ. ..
Taip sakoma 'Vilniuje 

leidžiamo lenkiško dien
raščio žinutės antraštėje. 
Žinutėje pranešama, kad 
Stasys Butautas, pasižy
mėjęs krepšininkas, vė- 

„ • .. . . . liau treneris,gavęs iš Ku-Kansas universiteto pirmųjų
metų studentas JimRyun yra(boS kvietimą užimti dės- 
Amerikos čempionas 1.600 m. irltytojo vietą Kubos kūno 
3.200 metrų bėgime Kiti stebėto-' kultūros institute ir tre- 
jai yra nuomones, kad Ryun galįs
sumušti bet kokį rekordą, jeigu tik nlruotl valstybinę koman* 
kas jį paskatintų arba “užmintųldą. E.
ant maaolio”.
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LIETUVIAI ARTISTAI IŠ 
PASAULINĖS PARODOS 
autobusu išvyko į Kanad
os sostinę Otavą, po to į 
Toronto, Niagara Falss. 
Tačiau į Lietuvą jie grįž
ta per Montrealį. 
VERDUNAS PASIRYŽĘS 

PRISIJUNGTI PRIE 
MONTREALIO

Kaskart vis kylant aukštes 
niems ui nuosavybes bei ki 
tiems miesto savivaldybes 
mokesčiams, Verduno miesto 
namu savininkai kartu su nuo 
mininkais sudarė specialia 
komisija, kuri nagrinėdama 
tokiu mokesčiu kilimo aplin 
kybes priėjo išvados ir užve 
dė akcija prisijungti prie Mon 
trealio miesto savivaldybės, 
nes ten mokesčiai nėra aukš 
tesni o kai kurie, kaip van
dens yra daug žemesni ir visi 
kiti patogumai gyventojams 
per ten teikiami geresni irt. t.

Paskutiniuoju laiku Verdu
no visi gyventojai yra gavę 
smulkias detales atskiroje at 
spausdintoje formoje, kurios 
atkarpoje reikia irašyti nuo
mone prisijungimo reikalu ir 
grąžinti formoje nurodytu ad
resu. Jau dabar rezultatas 
yra parodęs, kad didelė dau 
guma gyventoju pradėtai ak
cijai pritaria, bet ir yra ne
menkas stabdis, nes Verduno 
burmistras (major) ne tik ne
pritaria, bet priešingą veda 
akcija ir todėl ši komisija 
dar daugiau suaktyvino savo 
veiklą ir tikisi neabejingos 
pergalės. Praeitoje savaitė
je per vietos radio kalbėjo ir 
detališkai akcijos reikalą is 
dėstė Jonas (John) Skardžius, 
kuris savo sumanumu ir jau
na energija minėtoje komisi
joj užima pirmaujančią direk
toriaus vietą, kvietė gyven
tojus prie tos akcijos inten
syviau prisidėti.

Jonas Skardžius yra gimęs 
ir augės Verdune, kuris nors 
jau sukūręs savo Šeima, bet 
gyvena kartu su savo tėvais 
turinčiais nuosavybę Beatty 
gatvėje. Verduniečiai lietu
viai, kurie nepilnai suprasda 
mi šios akcijos tikslą ar gau 
tos formos detales, pataria
ma užeiti pas J. Skardžią ir 
kuris lietuviu kalboje vis1'* 
maloniai išaiškins.

Dr. J. SEMOGAS
5441 BANNANTYNE.Verdun

Pirmadienį ir 2-4; 7-9p.m. 
ketvirtadienį

antradieni ir o ,• Z-4p.m 
penktadienį

tretiadienį 7-9p.n/. 
šeštadienį 11-lp.m.

767 3175; namų 366 - 9582.

PRASIDĖJĘS MASINIS 

ATVYKIMAS Į EXPO

Kaip anksčiau buvo spėlio- 
ta, kad Pasaulinės Parodos 
proga į Montrealį atvyks ir 
lietuvių nemažas skaičius iš 
tolimesniųjų,Kanados ir JAV- 
-bių vietovių, taip šie spėlio 
jimai jau tampa realybe,ir vis 
kaskartą, o ypač savaitga
liais daugiau atsilanko. Su 
šios savaitės savaitgaliu, ku
riuo sutampa Kanados gimta
dienio šventė - liepos 1-ji, 
neabejingai dar daugiau atsi
lankys. Praeitoje savaitėje 
nors irgi jau daug buvo lietu
viu atsilankę parodon, bet N L 
tik maža dalis teko užrašyti, 
kaip antai: IŠ JAV-biu: Ignas 
ir Aleksandra Pakuliai, Bab- 
rauskas, Kaunas, Armonienė, 
V. Rastenis, Zapareckas, Za
latorius su šeima, Dr. Liūtas 
Grinius su šeima, kun. Stur
gis ir Daugirdas su šeima iš 
" Draugo“ redakcijos, J.Prons 
kus iš “ Naujienų“ redakcijos, 
Norkeliūnaitė, Tysliavienė ir 
Valaitis iš “Vienybės“ re
dakcijos, Almus Šalčius su 
šeima ir kiti. Iš Toronto: Dr. 
A. Pacevičius su šeima, Te- 
seckai, Juodikiai, dail. Rač- 
kus, Dr. J. Kaškelis,A.Morkis, 
iš Manitobos-Povilas Liau- 
kevičius, iš Albertos t Dabuls 
kis ir Žemaitis, iš Hamilto
no-E. Sudikas ir J. ir Z. Ric- 
kai su šeima.
• Henrikas ir Jonas Adomo
niai yra išvykę j Cape Cod,
Mass.

Olga Kaya - Korženiauskaite, auk
le Įtaisus Bandzevičiūtės - Koiže- 
niauskienės, buv. Kauno teatro ba
lerinos. Olga dabar vaidina su El
viu Presliu filmoje “Clambake", 
kuri stalo l'niversal studijos.

19(11 m. Clga Korženiauskaite bu
vo išrinkta Palm Springs gražuole: 
ji taip pat žinoma madų modeliuo- 
i>ja ir prekybiniu reklamų pozuo

toja.

• Vis daugiau balsų, kad 
nepaprastas žmonių skai
čiaus augimas veda prie 
bado.Ryšium su šiuo reiš
kiniu vis aštriau iškyla 
gimdymų kontrolės būti
numas .

DANIU GYDYTOJAS
Dr. J. MALISKA

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

Namų tel.: MU 1-2051 *

DR. A. O. JAUGELIENĖ
D ANT U GYDYTOJA 

1410 Guy Street, 1 aukštas 
11 - 72 kambarvs-

Tel: 932-6662: namu 737-9681

DR. V. GIR1UNIENĖ 
PANTU GYDYTOJA

57jo L'Assomption Blvd.
Tel. 255 - 3535.

SUSIPAŽINIMO PASILINKSMINIMAS 
su Toronto jaunimu

įvyks liepos 1 dieną, šeštadienį, 8 valandą vakaro Aušros Vartų 
Parapijos salėje. Šokiams grieš jaunųjų orkestras, vadovaujamas 
Staškevičiaus ir Juodžio. Laukiame gausaus jaunimo dalyvavimo.

Įėjimas tiktai 50 centų. Lituanistinis Seminaras ir Kursai.

GOLFININKAI
NEPAMIRŠKITE

KREDITOKOOPERATY-
VO "PARAMA"

DĖMESIO MONTREALIO IR 
APYLINKĖS LIETUVIAMS 

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

Prašome pasinaudoti mūsų 
produktai s ir pasitarnavimu — 

pristatant i namus. , 

Skambinkite Bruno J a z o k a s, 
tel. - 766-9041.

JAV IR KANADOS LIE
TUVIŲ III-ČIOJI TAUTI
NIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖ 
įvyks 1968 m. Ii epos mėn . 
7 d. Chicagoje. Visi JAV 
ir Kanadoje veikiantieji 
tautinių šokių rateliai jau 
dabar kviečiami užsire
gistruoti šventėje daly
vauti.

Registraciją veda JAV 
LB Chicagos apygardos 
valdybos sekretorė Biru
tė Vindašienė, 6443 So. 
Washtenaw Ave.,Chicago, 
Illinois, 60629.
ŠOKIŲ REPERTUARAS

Irena Šilingienė, Leo
kadija Braždienė, Bronė 
Jameikienė ir Bruno G. 
Shotas Lietuvių Tautinių 
Šokių Instituto nariai nu
statė programą-repertu- 
arą III-jai tautinių šokių 
šventei. Repertuaras 
spausdinamas ir bus siun 
tinėjamas užsiregistra
vusiems- šventėje daly
vauti rateliams.
MUZ. JONAS ZDANIUS 
ruošia III-jai tautinių šo
kių šventei muziką. Ka
dangi šventė įvyks jubi
liejiniais Lietuvos nepri
klausomybės atgavimo 
metais, tai šventės metu 
pirmą kartą bus grojama 
specialiai sukakčiai at
žymėti sukurtas maršas .

J. Zdanius paruošė mu
ziką ir dirigavo orkestrui 
II-joj tautinių šokių šven
tėje-

KANADOS UKRAINIEČIŲ 
DRAUGIJA

daug jau yra atsiekusi sa
vo darbuose. Jos Ševčenko 
vyrų choras ir mandolinų 
orkestras vadovaujant 
Eugene Dolne pasaulinėj 
parodoj pasirodys liepos 
14 ligi 16. Grupė turi pui
kius šokėjus ir Hahilka 
moterų chorą.Šios grupės 
ne tik palaiko ukrainiečių 
kultūrą, bet ir jungiasi į 
kanadišką gyvenimą.Sau- 
sio m. draugija surinko 
daugiau kaip $ 1. 000 St. 
Lawrence Centrui meno 
namams. Ji turi laisvas 
mokyklas vaikams, kur 
muzika,šokiai,orkestrai, 
gimnastika ir kalbos yra 
mokomos. Gali pamatyti 
jų namus Canadian Natio
nal parodoje. CS.

GANDAS APIE RUSIJOS 
IŠMISLĄ. . .

Rusijos valdžia savinasi 
geriausios valdžios vardą. 
Taigi, ji leidžianti, kas tik
tai, nori iš Rusijos išvaziuo 
ti. Mes gi gerai žinome, iš 
Rusijos išvažiuoti yra nepa
prastai sunku, ir tiktai retam 
tepasiseka gauti leidimas.

Dabai; kai Kanadoje vyks
ta Pasaulinė paroda, dauge
lis nori i Montrealį atvykti ir 
iš Pabaltijo kraštų. Esą iš 
vykimo prašymai patenkina
mi, bet... Kanados konsulą 
tas ispėjamas,kad šis asmuo 
nėra visai patikimas, esą su 
juo jūs galėsite turėti nema
lonumu. . . Tai tokiam konsu 
latas neduodąs vizos... Ir 
valdžia patenkinta, kad lei
do išvažiuoti, ir turistas ne
patenkintas. .. Kanados val
džia, kuri neįsileidžia. Vie I
nu šūviu du zuikiai... Gal 
ir čia iŠmislas, bet iš Lietu 
vos atvykusieji turistai taip 
pasakoja.

KOMPOZIT.V.BAUMILAS 
parašė naują operą A. 
Bieliausko apysakos "Ro
žės žydi raudonai" pa
grindu. Jis bus parody
ta Kauno muzikiniame te
atre. Kompozitorius, pa
vesdamas tą operą kom- 
somolui.tuo atidavęs šių 
metų duoklę bolševikinės 
revoliucijos jubiliejui. E. 
MYKOLAS KARKA 
visą Lietuvos nepriklau
somybės laiką buvęs Pa
nevėžio gimnazijos muzi
kos mokytojas ir Panevė
žio teatrinės veiklos va
dovas, dabar apie 72 m. 
amžiaus .teberengia ope
rečių vaidinimus. Šiuo 
metu baigia rusišką ope
retę, B. Aleksandrovo 
"Vestuvės Malinovkoj" E.

GRIEŽTAS ŠALIŲ 

NUSISTATYMAS

Arabijos atstovas Jungtinė 
se Tautose pareiškė, kad mi
nimalus arabų reikalavimas: 
Izraelį paskelbti agresorium 
ir priversti grįžti į prieškari 
nes ribas.

Izraelio užsienio reikal ų. mi- 
nisteris Eban pareiškė, kad 
Izraelis negrįš j prieškarines 
ribas ir nepripažins jokio 
nutarimo, kurie būtu padaryti 
be Izraelio dalyvavimo. Jei 
arabai nori kad ir mažiausiu 
dabartinių ribų pakeitimo, tai 
turi tartis su Izraeliu tiesiog. 
RUMUNIJOS NUSISTATYMAS

Rumunijos lyderis Ceuses- 
cou pareiškė, kad komunisti
nės valstybes turi būti soli
darios, bet reikia panaikinti 
Varšuvos paktas ir sovietams 
susitarti su Vakarais, ger
biant kiekvienos valstybės 
suverenumą.

Kaip žinoma, Rumunija ir 
Artimąją Rytų klausimu yra 
skirtingos nuomonės: ji nenu 
trauke diplomatiniu santykiu 
su Izraeliu ir nepaskelbe Iz
raelio prekėms boikoto. Ir 
vesdama savo politiką eina 
toliau.

VILNIAUS DAILĖS 
MUZIEJAUS

patalpose atidaryta daili
ninko Algirdo Petrulio. 
kūrinių paroda. Rodoma 
daugiau kaip šimtas dar
bų,apie kuriuos rašo,kad 
tai lyriška nuotaika nu
spalvinti dailininko susi
tikimai su jaukiais Lie
tuvos gamtos kampeliais. 
Dailininkas A. Petrulis 
yra baigęs Kauno meno 
mokyklą 1939 m. Dabar 
jam 52 m. amžiaus. (Elta) 
• Alžyro diktatorius Bu- 
medienlankėsi Maskvoje 
ir tarėsi su sovietine val
džia.

Kanados sporto apygar
dos ruošiamų golfo tur
nyrų: 1) Tradicinis Wasa- 
gos - vidurvasario golfo 
turnyrai, A. Banelio tau
rei laimėti įvyks liepos 
mėn.ld.12 vai. (šeštadie
nį) Was aga Golf and Coun
try Club.Šis turnyras yra 
visiems atviras (open) . 
1966 m. laimėtojas - W . 
Ubeika.
2)Oficialus Kanados spor 
to apygardos golfo turny
ras įvyks rugpjūčio mėn . 
20 dieną, 10. 30 vai. ryto 
Hornby Golf Course.Šis 
turnyras skaitomas užda
ru ir laimėjimai bus už
skaitomi tik sąjungos na
riams. Puiki S.Kondroto 
pereinamoji taurė'tą die
ną bus pakibusi ore ir 
lauks naujo savininko bei 
prižiūrėtojo. Praėjusių 
metų laimėtoja buvo V. 
Astrauskas. KSA Vadovas

RODNEY, Ont.

balansas siekia3,000,000 
ir jojo reguliarus augi
mas tikrai davė pasigė
rėtinų rezultatų.Šiuo me
tu kaip tikbaigiasi antras 
metų ketvirtis ir palūka
nos už indėlius-depozitus 
bus prirašytos birželio 
mėn. 30 d. Be to, prime
name,kad padaryti įnašai 
į depozitus iki šių metų 
liepos mėn. 10 d. imtinai 
bus užskaitomi už pilną 
ketvirtį .Už depozitus mo
kame 4,75% ir už šėrų 
sąskaitoje laikomus pini
gus 5,5% ir dar kiekvie
nas taupytojas turi nemo
kamą gyvybės draudimą 
santaupų dydyje, net ne
daugiau $ 2, 000. 00. Už 
ipotekines paskolas-mort 
gičius imame 6,5% ir as
menines paskolas iš 7%. 
Asmeninės paskolos mir
ties atveju apdraustos iki 
$ 5, 000. - Tai yra palan
kiausios sąlygos taupyto- 
jams ir skolintojams.

Nepraleiskime progos

NEWS IN REAL ESTATE
IMMEUBLES •- DERAGON & R1ENDEAU REALTIES

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

ADVOKATAS

JOSERH P. MILLER
B. A„ B. C. L. 

Suite 205 
168 Notre Dame St. E. 

UN 6-2063 ir UN 6-2064

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS

SIUVU IR PARDUODU

Taisau ir Remodeliuoju
Vasaros laike saugojimas

/ Storage /,

6396 Bannantyne, Verdun. 
PO 7-6183,

Notaras
J. BERNOTAS 

B.A., B.C.L.

Sun Life Building 
Suite i2001

Tel.: UN 6-4364.

expo67
PASUS IR BONŲ KNYGUTES 

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

AR ŽINOMA, KAD

’’NEPRIKLAUSOMOS

LIETUVOS" SPAUSTUVĖ
spausdina bilietus, pdevietimus, liū
tines ir padėkos korteles, įvairius 
blankus, receptams lapelius, vedybi
nius pakvietimus, mirties atveju ui- 
ur jautos laiškus, visokius ” statemer, 
tus”, vokus su adresais, laikraščius,

Darbą atlieka pipjaupiegu kitos spaus 
tuvės. Kviečiame įsitikinti.

Spausdintus galime priimti paštu ir paštu 
pasiųsti.

Adresas: 7722 George Street,
LaSalle, Montreal, P . Q. 
C a n a d a.

j

Rodney, Ont. Lietuviai da
lyvauja vietos Kanados šimt
mečio minėjime. ■
Vietos apylinkės šimtmečio 

minėjimas įvyks liepos men. 
1-2 d. 'I. Minėjimas bus New 
Glaseowparke šeštadienį lie
pos 1 d. 2 vai. p.o sekma
dieni 7 vai. vakaro. Šis par
kas yra į pietus nuo Rodney, 
prie Erie ežero. Į šimtmečio 
minėjimą atvyksta du parla
mentarai: vienas iš federali
nio, antras iš provincijos.

Minėjimo programoje daly
vauja ir vietos lietuviu šeš
tadienines Dr. V. Kudirkos 
mokyklos mokiniai bei pagar
sėjęs ansamblis “Baltija“.

Šios apylinkes lietuviai pa
sirodys pirmą, kartą. Reikia, 
tikėtis, kad vietos lietuviai 
sausiai dalyvaus šimtmečio 
minėjime.
Po programos įvyksta vaišes 

lietuvių namuose. Moterys 
prašomos atsinešti užkandžių.

Apylinkės Valdyba.

savo santaupas padėti Pa
ramoje pagal palankiau
sias sąlygas.

Primename, kad vasa
ros metu-liepos ir rug
pjūčio mėnesius šešta
dieniais Paramos raštinė 
bus uždaryta. Taip pat 
liepos mėn. 3 d. -pirma
dienį raštinė bus uždary
ta ir antradienį liepos 
mėn.4d.raštinė dirbs nuo 
10 vai.iki 3 val.p.p. ir va
kare nuo 4 vai. iki 8 vai. 
po pietų. Vedėjas .
ŽINIOS TRUMPAI
• Islandijoje parlamento 
rinkimus laimėjo vėl ta 
koalicija.kuri kraštą val
do jau 7-rius metus.
• Liuksemburge įvyko NA 
TO užs. reik, minlsterių 
konferencija, kuri tarėsi 
saugumo klausimais.
• 15-ka laivu įstrigo Sueco 
kanale, nes, kaip aiškina Kai 
ras, ten yra paskandinti 5
1 aivai.

Mūšy ilgamete 
praktika 

padės sutaupyti 
daug 

pinigo

L. Deragon *r
sąžiningas patarnavimas padės
pirkimo problemas perkant namus. Pirmieji ir
antrieji morgičiai yra parūpinami tiesiog pas mus.
Prašom skambinti: Tel: 365-4872.

(Mes paimsime iš namų).

Kviečia visus atsiIankyti į 
Intercontinental klubą, kuris 
yra 696 St. Catherine Street VI., 
(prieš T.Eaton’o krautuvę}.

Kreipkitės asmeniškai pas 
Joe Stankaitis.

Europietiška muzika ir šokiai 
kiekviena naktj - jausitės kaip 
Bavarijoje.

INTERCONTINENTAL CLUB

Cocktails - Dancing Nightly

APSI DRAUSK!
ADAMONIS INSURANCE AGENCY,INC.

| GAISRAS- AUTOMOBILIAI -ATSAKOMYBĖ -GYVYBĖ

J* • Specialistas dokomentu sudarymui iš Lietuvos n giminėms atsilankyti 

g MICHEL KARGER.
r? Jau laikas pradėti reg i strav i mąs i norintiem s 1968 m.JJ 

skristi /Vilnių- Lietuva. JI
g ADRIA TRAVEL SERVICE 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••to**********  ••

••

LIETI VISKAS P l j S V A I. ANDIS G I H l> IMAS KAS

C F m B
BANGA 1410,10:00 VALANDĄ VAKARO.

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

A. NORKELIDNAS
Commisioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG’D 
VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS.

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

P. ADAMONIS 
Chartered Insurance Broker

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

S-tos "Lite" nr. 752D

FORD

USED CARS 
year guarantee.

4415 Bannantyne Ave 
Verdun.

Sales Limited

Tel. namų DO6-2548 
Įstaigos 769-8529.

Kreipkitės į
LEO G UR E CK AS 

Sales Managers Assistant 
Keating Ford lietuvis atstovas 
~ 769- 8831.

FALCON-FAIR LANE
GALAXIE—THUNDERBIRD

MUSTANG —TRUCKS
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