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Kanados konfederacijos tėvai. Viduryje puslapio Kanados mtn.pir, L. Peat son. -

TEGYVUOJA SAVARANKI 
KANADA!

ANTRĄJĮ KANADOS ŠIMTMETĮ PASITINKANT

Liepos 1 dieną Kanados 
konfederacija švenčia sa
vo metinę šventę,kuri yra 
ir konfederacijos šimtmeti
nė diena. Tai yra labai iš
kili, nepaprasta diena ir 
didelė šventė.

Šiai dienai buvo atvy
kusi Didžiosios Britani
jos karalienė Elzbieta II- 
ji. Karalienės atsilanky
mas yra pagerbimas Ka
nados konfederacijos 
šimtmečio.

Šis šimtmetis susifor
mavo didelių ir intensy
vių kovų pasekmėje. Kai 
1766 metais,po sukilimo 
ir karų, Amerikos kolo
nijos atsiskyrė nuo Bri
tanijos, dar truko visas 
šimtmetis,kol Britanijos 
kolonijos .dabar sudaran
čios Kanadą, pasilikusios 
ištikimos Britanijai, ap
sisprendė sudaryti kon
federaciją ir gauti domi
nijos teises.

Dabar gali būti nuosta
biausia,kad konfederaci
jas didžiuoju kūrėju buvo 
Quebecas, jo didysis kon
federacijos tėvas, John A . 
Macdonald,kuris ne tiktai 
pareiškė daug iniciaty
vos, didelio ir gilaus ap
jungtos Kanados suprati
mo, bet buvo ir atsidėjęs 
konfederacijos kovotojas, 
visokiais būdais vedęs 
Kanadą į konfederaciją.

Dabar tai nuostabu to
dėl, kad tas pat Quebecas 
reiškia konfederacija ne
pasitenkinimą ir savo 
tarpe turi net ir atkaklių 
separatistinių kovotojų. 
J. A. Macdonaldas padėjo 
visas jėgas konfederaci
jai sukurti ir niekur kitur 
Kanadoje neatsirado se
paratistų,tiktai tame pa
čiame Quebece,kuris kaip 
tiktai už konfederaciją 
kovojo ir kovas privedė 
prie pergalės.

J. A. Macdonaldas nė 
kiek neapsiriko. Kanada 
konfederacijoje išaugo, - 
fiziškai,dvaslškai,ekono
miškai, kultūriškai ir,

kaip jos kūrėjas, J .A .Mac
donaldas, tikėjosi, tam - 
pa ketvirtąja pasaulio 
valstybe, o gal ir didesne 
ir svarbesne, jeigu sepa- 
racijom nenuvertins savo 
didybės ir galybės, kuriai 
turi visus duomenis, ir 
sugebės protingai, gerai 
apgalvotai ir visų jos gy
ventojų sutelktomis jėgo
mis kurti ateitį, kuri ne
abejotinai turi visus duo
menis tapti viena iškiliau
sių pasaulyje valstybių.

Kanados pilietis pagrįs
tai gali didžiuotis savo 
gerbūviu,savo laisve, sa
vo nepaprastu progresu 
visose gyvenimo srityse 
i r numatomąj a nepapr as - 
ta ateitimi.

Jungtinės Amerikos 
Valstybės didžiuojasi sa
vo pirmenybe visame pa
saulyje laisvės ir gerbū
vio srityse. Jeigu Kanada 
.nelenktyniauja su Ameri
ka,tai ji eina visiškai gre
ta su ja, ir savo gerbūviu 
yra tikrai pirmoji po 
Amerikos .beveik j ai lygi. 
Ar tai ne nuostabu, kad 
tokia jauna valstybė, kaip 
Kanada, vos sulaukusi 
vieno tiktai šimtmečio, 
taip aukštai būtų iškilusi 
ir taip sparčiai progre
suotų,kad gali lygintis su 
iškiliausia pasaulio vals
tybe?!

Mums, likimo lemtim,, 
žiauriems imperialistams 
ir kolonialistams, rusams, 
užgrobus mūsų tėvynę, di
delis džiaugsmas, didelė 
laimė ir didelė garbė būti 
Kanados gyventojais ir 
drauge su visos Kanados 
gyventojais dirbti ir kurti 
Kanados gražiąją ateitį, 
pasitikint jos žmonių aukš
ta kultūra,lojalumu žmo
gui,gerbimu jo ir rasės , 
ir tautos, ir jo įsitikini
mų. Tai yra tikrai laimė 
gyventi tokioje valstybė
je.Ir todėl visu nuoširdu
mu galime linkėti Kana
dai šviesios ateities ir 
progreso. J. Kardelis .

KAS NAUJA KANADOJE
" ŠI DIENA YRA JŪSŲ DIENA 'Į- 

Kanados šimtmečio proga pareiškė Kanados ministeris 
pirmininkas LeasterPearson.nes kiekvienas Kanados gy
ventojas vienu ar kitu būdu yra įdėjęs darbo į Kanados 
statybą. Tat Kanados šimtmečio diena priklauso visie 
ms kanadiečiams, visiems be išimčių, nežiūrint dirba
mųjų darbų arba pareigų.

Kanados konfederacijos tėvai dėjo stiprius konfedera
cijos pagrindus, ir mes turime visi juos dar daugiau 
stiprinti. Mūsų kraštas yra gražus ir geras, bet šimt
metis mus skatina padaryti jį dar grąžte, j mūsų vai
kams ir mūsų vaikų vaikams.

’’God bless our country!”

MINISTERIS MARCHAND 
APIE KANADIEČIŲ SU
GYVENIMĄ

Pilietybės ir imigra
cijos ministeris Jean 
Marchand birželio 23 d . 
kalbėjo Hamiltone, pa
kviestas ten liberalų or
ganizacijos.

Min.Marchand pažymė
jo, kad visi kanadiečiai 
turi teisę į savo kalbą ir 
kultūrą, kas neturi suda
ryti kliuvinio Kanadoje 
viešpatauti anglų ir pran
cūzų kalboms ir kultū
roms. Nei vieni, nei kiti 
neturėti} kelti nei savo 
pirmavimo tuo, kas čia 
atsirado pirmas,nes pra
džioje čia buvo tiktai in
dėnai ir eskimai, kurie 
yra seniausi Kanados gy
ventojai.

Ir anglai ir prancūzai, 
kur jų yra, turi turėti vi
sišką respektą ir tuo pa
grįsti sugyvenimą.

• SSSR tarybos prezid . 
pirm. Podgornyj iš Kairo 
pervažiavo tartis Syrijos 
sostinėn Damaskan.

MINISTERIO PIRMININ
KO PEARSONO KREIPI
MASIS Į GYDYTOJUS

Kanados gydytojų kon 
vencljoje, skirtoje Kana
dos konfederacijos šimt
mečiui paminėti,Kanados 
ministeris pirmininkas L. 
Pearsonas .sveikindamas 
konvenciją,kreipėsi į vi
sus gydytojus ir pakvietė 
visus bendradarbiauti su 
federaline ir provincinė
mis vyriausybėmis vi
suomeninėje srityje.

Pearsonas pažymėjo, 
kad svarbi yra asmeninė 
kiekvieno žmogaus lais
vė, tačiau būtina ją derin
ti su visuomenės reika
lais .atrandant pusi aus vy-, 
rą. Gydytojai priešinasi 
visuotinai sveikatos ap- 
draudai.bet tas yra būti
nas reikalas .todėl visuo
tino draudimo negalima 
atsisakyti ir neigti asme
niniais perdėtais skaičia- 
vimais.Pearsonas kvietė 
gydytojus rasti kompro
misą tarp savo asmeni
nės laisvės ir visuomeni
nės pareigos.

Pirmieji Kanados gyventojai-indėnat

W L M Kino R. B. Bennett L. S. St. Laurent J. G. Diefenbaker L. B. Pearson 
1921-1926 1930-1935 1948-1957 1957-1963 1963-
1926-1930 
1935-1948

I Sir R. L. Borden
I 1911-1920

Į
Kanados konfederacijos pirmojo Šimtmečio ministerial pirmininkai

A. Meighon 
1920-1921 

1926

STATYBA PERGYVENA 
KRIZĘ

Statybininkai apskai
čiuoja, kad statybos labai 
nukrito, kad jų vertė pa- 

( skutimais laikais krito. 
b._ Statybos sumažėjo 500 

milijonų dolerių,negu bu
vo numatyta. Šis statybų 
sumažėjimas iššaukia 
padidėjimą nedarbo. Sta
tybose dabar dirba apie 
600 tūkstančių žmonių, 
neskaitant tų, kurie dirba 
netiesioginiai statyboms 
fabrikuose ir kitų tarnau
tojų.

Statybų sumažėjimas 
provincijomis taip reiš
kiasi: Toronto mieste 
statyba krito apie 20%, 
Montrealyje net 40 pro
centų,ir kituose miestuo
se yra panašiai.

Ryšium su statybų su
mažėjimu numatoma, kad 
bedarbių padaugės apie 
70 tūkstančių asmenų. 
KANADA SUTINKA ĮSI
LEISTI ARABUS?

Ryšium su Izraelio ka
ru su Arabais, atsirado 
arabų pabėgėlių ir Jung
tinėms Tautoms susidarė 
nauja pabėgėlių proble
ma.

Kanados ministeris 
pirmininkas L. Pearson 
pasiūlė į Kanadą įsileisti 
40 tūkstančių arabų. Ta
čiau imigracijos ministe
ris J.Marchand Hamilto
ne pareiškė, kad šis rei
kalas dar nėra rimtai ap
spręstas.

DARBININKŲ 
REFERENDUMAS

Internationale Unįon of 
Mine, Mill and Smelter 
Workers rugpiūčio 3 die
ną turės referendumą ir 
visi,15,000,pasisakys,ar 
jie nori apsijungti su U- 
nion Steelworkers of A- 
merica organizacijaToks 
nutarimas padarytas Wi- 
nipege,susirinkus ten 150 
atstovų.
MAŽIAU DAROSI 
RŪKANČIŲ

Vėžio ligos - Canadian 
Cancer Society-organi
zacija, padarė visoje Que- 
beco provincijoje nuodug
nų tyrimą ir konstatuoja, 
kad rūkančiųjų skaičius 
žymiai sumažėjęs.

• Guevara, Kubos diver
santas, vadovauja sukili
mui Bolivijoje.

PRAĖJUSI SAVAITE
DIDELĖS ĮTAMPOS DIENOS 

agresyvumą,kuris yra be 
ribų.

Įdomiausia,kad Ameri
kos lėktuvai apibombar - 
davo kelis jau Sovietų Ru
sijos laivus,kurie atplau
kia į šiaurės Vietnamo 
uostus. Tie laivai, žino
ma, gabena Vietkongui ka
rines medžiagas, todėl 
nenuostabu, kad tuos lai
vus Ikėtuvai apmėto bom
bomis.
POPIEŽIUS TVIRTAI 
PALAIKO CELIBATĄ

Ryšium su Vatikano su
važiavimais ir juose vy
ravusiais nusistatymais, 
Popiežius Paulius VI iš - 
leido encikliką,skirtą ku- 
nigų celibato klausimui. 
Popiežius aiškiai pasakė, 
kad Kristus buvo vien
gungis ir katalikų bažny
čia celibatą turi tvirtai ir 
pastoviai išlaikyti, anot 
enciklikos "celibatas turi 
sušvisti nauja šių laikų 
šviesa".

Tačiau remiantis Vati
kano suvažiavimu.Popie- 
žius įgyvendisiąs diako- 
natą,ir diakonai galės bū
ti vedę. Diakonai galėsią 
atlikti visas bažnytines 
pareigas,tiktai negalėsią 
mišių laikyti ir išpažin
čių klausyti.

Jos buvo ir vis intensy- 
vėjo su karo Vietname au
gimu ir plėtimuisi. Bet į- 
tampa staigiai pakilo, kai 
prasidėjo Izraelio karas 
su Arabais.

Arabai,atsikūrus Izra
elio valstybei, visą laiką 
buvo nepatenkinti Izraelio 
egzistencija ir visą laiką 
grąsinoIzraelį sunaikin- 
ti.Nuostabiausia,kad nors 
Maskva skelbia tautų iš
sivadavimą,bet visą laiką 
ginklavo Arabus prieš Iz
raelį ir dabar, kai Izrae
lis Arabus sutriuškino,ne 
Izraelį,bet Arabus palai
ko ir vėl juos ginkluoja.

Ir Jungtinėse Tautose 
Maskva griežčiausiai pa
sisakė prieš Izraelį. Bet 
Maskvos reikalavimų ne
palaiko daugelis valsty
bių, o kitos, kurios šiaip 
jau Maskvą palaiko, bet 
jos rezoliucijos nepalaiko 
ir net pasiūlė kompromi
sinę rezoliuciją. Tokių 
tarpe yra ir Jugoslavija , 
nors šiaip jau eina su 
Maskva.

Debatai Jungtinėse Tau 
tose dėl Izraelio - Arabų 
jau pasibaigė.Patiektos 7 
-los rezoliucijos, kurios 
dabar bus balduojamos.

karas VIETNAME 
tebesitęsia. Pietų Vietna
mas bombarduoja šiauri
nį Vietnamą, bet jis at
kakliai tebesilaiko ir, pa
laikomas Kinijos ir Rusi
jos, nesutinka tartis dėl 
taikos.Tai rodo bolševikų 
fanatišką atkaklumą ir jų

SUSISAUDYMAI NEBAIGTI 
Šeštadienį ir sekmadienĮ vy 
ko Izraelio susišaudymai su 
Egiptu prie Sueco kanalo. 
Matyti, rusai spėjo Egiptui 
atgabenti naujų ginklu, nes 
kovos nevyko žaibiškai,..

Tai "kovotojas” su kolonializmu, pavergęs daug tautų
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APGAILESTAUJAME 
PAVERGTŲJŲ 
PADĖTI

Praėjusi savaitė mums 
davė daug patyrimoir daug 
Įrodymų, kai kalbame apie 
okuputuosios Lietuvos lie
tuvius.

Okupuotosios Lietuvos 
lietuviai, būtent tie, kurie 
sutampa su okupacija ar
ba tie, kurie jai pritaria, 
visą laiką teigia, kad Lie
tuva yra laisva, neokupuo
ta,-kad jie yra laisvi ir ga
li kalbėti laisvai ir savar
ankiškai veikti;kad niekas 
jų nevaržo. Ir todėl jie e- 
są nepatenkinti, kai mes, 
laisvėje esantieji, sakom, 
jog Lietuva okupuota, kad 
jie neturi nei laisvės, nei 
valios.

Iš daugelio faktų,kuriuos 
patiriame iš pačių gi lietu
vių, ypač gi iš okupuotos 
sios Lietuvos spaudos,mes 
ligšiol, kaip pasirodė, tu
rėjome tikrą nuomonę, 
tačiau paskutinės dvi sa
vaitės, ypač gi paskutinio
ji visiškai patvirtino mū
sų turėtas žinias, kurios 
yra visiškai teisingos.

Štai į Pasaulinę Tarpta
utinę parodą Montrealin at
vyko vadinamoji"vyriausy - 
binė-partinė delegacija” o~ 
ficialiai dalyvauti"Lietuvos 
d ienoje". Delegacijoje da
lyvavo pirmasis minister- 
to pirmininko pavaduoto - 
jas ir kiti pavaduotojaųat- 
seit beveik visa valdžia , 
Ir kokią gi jie savo valią 
parodė?

Lietuvos dienas vedė ru
sai ir tiktai rusai.Net gi 
ir spaudos konferenciją a- 
pie Lietuvą vedė rusas.

Kas gal keisčiausia, - tai 
net pačios delegacijos na
rių negalima buvo atsives
ti į savo butą be rusų leid
imą' ..

Lietuvių klube, kun. dr. 
F. Jucevičiui iškėlus so
vietų keliamąjį bendrada-

rbiavimo klausimą, niek
as nieku neatsiliepė, nes 
rusams reikėjo jo kalbą 
išversti, o lietuviai, be 
rusų, negalėjo atsiliepti.

Kai koncertas buvo už - 
baigtas Lietuvos Himnu- 
"Lietuva, Tėvyne mūsų”, 
delegacijos dalyviai ir ki
ti vyriausybininkai bėginė
jo be galvų ir aimanavo : 
Tai dabar mes nežinome, 
kur stovime.. .Gal mums 
visiems teks grįžti į Lie
tuvą tuojau...

Nei delegacijos dalyviai, 
nei ekskurs in inkai, nei tar
nautojai,-niekas be rusų 
leidimo negalėjo pajudėti. 
Ii- Lietuvos artistų konce
rtas negalėjo įvykti para - 
pijos salėje, nes neleido 
rusai. Tat visiškai aišku, 
kad priklausomybė rusam 
yra absoliutiška.

Ir tą absoliutišką paver
gimą mes labai apgailesta
ujame. Mums labai skaudu 
matyti, kaip lietuvis paver
gtas, kokiu beteisiu jis pa
darytas .

Tuo tarpu gi, rašančiojo 
manymu, bendradarbiavi
mas, atremtas į tikrą be
ndradarbiavimą, ne abso
liutinę priklausomybę ir 
beteisinę padėti, galėtų 
būti abipusiškai nauding
as.

Lietuvis pavergimu yra 
nūsibodėjęs,pavergimo ne
kenčia visomis jėgomis.

Rusai, jėga prisijungda
mi Lietuvą, padarė didelę 
klaidą.Bet ši klaida ati
taisoma. Rusai turi duoti 
Lietuvai daugiau ir dau
giau laisvės iki visiškos 
nepriklausomybės, tuo pa
čiu laiku sutvarkant gerus 
normalius,kaip su geru 
kaimynu santykius. Tada 
ir mums miela bus pasa
kyti, kad rusai ne koloni- 
alistai. J. Kardelis.

ELENAI JONYNIENEI MIRUS LIETUVOJE, 
jos vaikams, Vytautu i Montrealyje, Kęstučiui 
Netr Yorke ir B i rute i Lietuvoje reiškiame nuo
širdžią užuojautą.

J o n ii s Jonynas ir 
Antanas Jonynas 
su Šeimomis.

MIELĄ BENDRADARBĮ, VYTA U TĄ A. JONYNĄ 
su Še i m a, Lietuvoje mirus Jo brangiai motinai, 
ELENAI JONYNIENEI, nuoširdžiaiužjaueia- 

Nepriklausomas Lietuvos 
Redakcija.

noe

Trimito Aidas JŪRŲ SKAUTU ŽINIOS
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BERŽŲ ŽALIAVIME
Beržų žydėjime, juoda 

naktis vergovės pančiais 
surakino žaliavimą Tau
tos. Atėjęs priešas, krau
juotą leteną uždėjęs kva
tojo,ir maudėsi kankina
mų kraujuos tautos, kuri 
nuo amžių laisvei gimus , 
vergais netapo be kovos .

Beržų žydėjimas sken
dėjo skausmo jūroj,vilni
jo kančios ir ašarų tėk
mėj,vaitojo motinos prie 
tako krauju aplaistyto sū
naus, maldos ir priesai
kos šauksmuose maldavo 
pagalbos dangauaO Vieš
patie, už ką?Aš netekau 
laisvės ir sūnaus,o,Vieš
patie, už ką? nepirmas 
kartas mes sakom už ką ? , 
kai priešai mūsų žemę 
engia,ar neužtenka jiems 
savos ?

Beržų žaliavime su
stingo motina šiauriai , 
sesuo ir brolis pakelės 
akmenin,atodūsius įrašė, 
Tėvynės meilę, Laisvės 
ugnį mes nusinešėm šir
dy, kad jūs, mielieji bro
liai ir mielos sesės.iš- 
ikęstumėt vergovės skaus 
mo tvenkiny.

Beržų žaliavime, suki
lėliai būriais žygiavo gink 
luoti kirviais ir dvasia , 
kurios neužveržė kartu
vių kilpos, švino salvės , 
nepaskandino kankinimų 
tvane.

Beržų šlamėjime išėjo 
broliai iš sodybų išbudin
ti klaikios nakties. Gana 
vergovės,gana jungo,mes 
laisvei gimę, ne vergaut.

Tegu mūs kraują gimta 
žemė geria, už laisvės 
dalia, kapų garbe, išėjo 
broliai iš sodybų išbudin
ti

Foto A.Kalvaitis.
Lietuvos Karaliaus Mindaugo šaulių kuopos Montre
alyje būstinės dekoracija.

klaikios nakties.
Beržų pavėsyje nulinko

smilga pakirsta, smilty 
ant kraujo lašo pražydo 
rūta naktyje sesės atneš
ta,aušros žarai ant beržo 
lapo, žvaigždės žara žy- 
bėjo nuostabi rasa. Kapai 
ir pilkapiai kalbėjo esi ir 
būsi tu laisva mūs bočių 
žemė-Lietuva.
KO MUMS TRŪKSTA, 
DRAUSMĖS AR PAREI
GOS SUPRATIMO?

Kiekvienoje organiza
cijoje be gražaus kūrybi
nio darbo, kartais atsi
randa reiškinių, išplau
kiančių iš narių tarpo,ku
rie visai nesiderina su 
drausmės ir pareigų su
pratimu. Asmeniniais ar 
kitokiais sumetimais pra 
dedama ieškoti kitus kal
tinančiu nieku nepagrįstu 
faktu, griauti tarpusavio 
darnų pasitikėjimą, ieš-

BUKIME SVEIKI
KUO SKIRIASI STENOZE NUO SKLEROZĖS!
Žodis sfenozė dar ligos nenurodo, jis reiškia susiau

rėjimą. Opaligė gali sukelti vadinamąjį skrandžio prie
angio susiaurėjimą, reumatas — įvairių širdies angų 
susiaurėjimą ir kt. O sklerozė reiškia susfandėjimą, su- 
randėjimą. Galima plaučių audinio sklerozė (pneumo
sclerosis), širdies raumens sklerozė (cardiosclerosis), 
arterijų sklerozė (atherosclerosis) ir daug kitų.

Skaitytojas, klausdamas apie stenozės gydymą, tik
riausiai, turi galvoje širdies angų stenozę. Dažniausiai 
pasitaiko kairiosios skilvelio-prieširdžio angos sfenozė 
ir aortos angos sfenozė. Jos dažniausiai išsivysto nuo 
reumato. Aortos angos stenozę nerelai gali sukelti ir 
aterosklerozė.

Visiškai išgydyti stenozę vaistais negalima. Tik ope
racijos metu pavyksta praplėsti susiaurėjusią angą. To
kios širdies operacijos sėkmingai atliekamos ir mūsų 
respublikoje.

Tačiau ne kiekvienu atveju operacija yra galima. Ta
da gydoma vaistais ir dieta. Jeigu nėra širdies nepa
kankamumo, ligonis privalo vengti sunkaus fizinio dar
bo, saugotis peršalimų, nes, sumažėjus organizmo at
sparumui ir reaktyvumui, gali pablogėti ligos eiga ir 
atsirasti pavojingos komplikacijos. Dieta nėra labai 
griežtai ribojama, tačiau reikia vengti naudoti daug 
skysčių, druskos. Gydymas vaistais taikomas, tik ligai 
paūmėjus ar siekiant paūmėjimų išvengti. Gydymą kiek
vienu atveju nustato gydytojas, apžiūrėjęs ir ištyręs 
ligonį.

Esant širdies nepakankamumui (dusimas, padidėjusios 
kepenys, sutinimai), ligonis privalo griežtai laikytis die
tos: kiek įmanoma mažiau naudoti skysčių ir j maistą 
visai nedėti druskos. Valgyti ne po daug, bet dažnai. 
Ligonis priverstas atsisakyti fizinio 
vaistais žymiai pagerina ligonio 
dirbti, nors ir ne pilnu krūviu. Tokiais 
jami širdies raumenį stiprinantys ir jos 
fys bei šlapimą varantys vaistai. Juos 
tik gydytojui paskyrus.

koti būdų ir kelių aplen
kiant tiesiogines institu
cijas, siekiant apkaltini
mo viską matuojant savo 
įsitikinimo mastu. Manau 
yra neužginčinama tiesa , 
kad kiekvienoje organiza
cijoje,kokia ji bebūtų sa
vo paskirtimi, kiekvienas 
jos narys turi savo pasiū
lymų ir balsavimo teisę; 
turi savo kritikos balsą, 
pagrįsta savo įsitikini
mais ir bendro reikalo 
supratimu. Taip pat yra 
neginčytina, kad kiekvie
nas narys gali būti ren
kamas ir rinkti kitą į įvai
rius valdomuosius orga
nus, jei jisai yra tam tin
kamas.

Tik tuose valdomuose 
organuose yra darnus ir 
kūrybingas darbas, ku
riuose visi valdomųjų, 
organųnariai dalinasi,ir 
aptaria bendrai visus ei-

VADOVYEĖS
Neseniai pasibaigė va

dovybės rinkimai,sugra
žindami buvusią vadovy
bę su mažais pakeitimais 
Į turėtas vietas, -linkime 
sėkmės,ištvermės ir ge
ro vėjo'.
L. J. S. vadovybę sudaro: 
Inkaro taryba- 
pirmininkas-
jvs. Algirdas Aglinskas , 
Chicago,
I. T. nariai -
jvs.dr. Kęstutis Aglins
kas, Chicago,
vs. Lidija Čepienė, El on 
College, NC.,
jvs. Leonas Knopfmileris, 
Chicago,
js. Stepas Makarevičius , 
Long Beach, Cal. ,
jvs.Vladas Petukauskas , 
Cleveland.
Vyriausia Skautininkė- 
js. Aldona Gasnerienė , 
Chicago,
Vyriausias Skautininkas - 
js. Edmundas Vengians- 
kas, Chicago,
Korpl Gintaras C. V. Pir
mininkas -
senj.vv. Ričardas E. Ma
čiulis, Chicago,
Garbės Gynėjas- 
jvs.Vytautas Čepas, Elon 
College, NC. ,
Garbės Teismas- 
Pirmininkas-
jvs. Herbertas Stepaitis , 
Toronto,
G. T. nariai-
jvs.Bruno Stundžia, Wes
ton,

RINK IMA I 
jvs. Vladas Šarūnas, To
ronto, 
Kontrolės Komisija- 
jb.vv.inž.Vytautas Izbic- 
kas, Westwood, Mass., 
K. K. nariai- 
jb. w. Vytautas Jurgėla , 
Boston, 
jb.vv.Edvardas Mickūnas 
Dorchester, Mass. 
MIRĖ VYR. JŪRŲ SK . 
V. ŠARŪNAS 
sulaukęs vos 50 metų. Į 
jūrų skautų eiles įstojo 
1933 metais Kaune. 1936- 
7 m. mokėsi Buriavimo 
Mokykloje Klaipėdoje. 
Vėliau dalyvavo eilėje 
kelionių su jachta aplan
kydamas keletą Švedijos 
ir Latvijos uostų. Karinę 
tarnybą atliko mokomajar 
me karo laive. Uždarius 
Skautų Sąjungą, dirbo su 
buriuotojais Vilniaus Bu
riuotojų Įdubę. Volei eti j o - 
je atsikūrus jūrų skau
tams, buvo tuometinio 
vyr. s kautininko dr. V. Če - 
po pakviestas jūrų skautų 
vado pareigoms. Atvykęs 
į Kanadą,organizavo vie
tos rajoną ir atliekamu 
laiku dirbo su jūrų skau
tais. Tik neseniai buvo 
perrinktas į Jūrų Skauti- 
jos garbės teismą.

Taip netikėtai Vladas 
išburiavo į tolimą kelionę, 
į Dausų uostą,iš kurio jau 
niekas nebegrįžta.

B. Stundžia

“Džiugo" tunto "Pingvinui“ atlieku praktiką jūroje.
Australijoje. Foto: a. Gabo

darbo. Gydymas 
savijautą, jis gali 

atvejais naudo- 
darbą gerina“’- 
galima naudoti,

vyskupas v. Brtzgyr avurenčijbje pas popiežių PaW(t| birželio 16

VITAMINAS Bi5
Pangaminę rūgštį — vitaminą Bis — atrado mokslinin

kas E. Krebsas vandeniniame abrikosų kauliukų branduo
lių ekstrakte. Be to, jis buvo išskirtas iš ryžių ūgių, ryžių 
sėlenų, alaus mielių, jaučio kraujo ir arklio kepenų. Pan- 
gamine rūgštimi ši medžiaga pavadinta dėl to, kad ji 
randama daugelio augalų sėklose (nuo graikiškų žodžių: 
,,pan" — visur, ,,gami" — sėkla).

Gydymo reikalams Tarybų Sąjungoje gaminamas kalcio 
pangamatas. Tai gliukono rūgšties dimetilglicino esterio 
kalcio druska. Balti arba balti su gelsvu atspalviu, bū
dingo kvapo, higroskopiški milteliai, tirpstantieji van
denyje, netirpstantieji etilo alkoholyje.

Kalcio pangamatas pagerina lipidų apykaitą, organiz
mo audiniai geriau įsisavina deguonį.

Jis vartojamas nuo įvairių aterosklerozės formų, kai 
kurių širdies ligų, plaučių išsiplėtimo (emfizemos), lė
tinio kepenų uždegimo (hepatito) ir pradinėse kepenų 
cirozės stadijose, odos-veneros ligų, lėtinio bei ūminio 
apsinuodijimo alkoholiu bei kitais nuodais ir t. t.

Be to, kalcio pangamatas rekomenduojamas vartoti li
goniams, besigydantiems sulfanilamidiniais preparatais 
(norsulfazoliu, sulfadimezinu ir kf.) ir kortikosteroidais 
(kortizonu, prednizolonu ir t. t.).

Išleidžiamas milteliais ir tabletėmis po 50 mg.
Mūsų respublikai /au buvo išskirti nedideli šio pre

parato kiekiai. Tačiau jo dar labai maža. Kalcio panga
matas išduodamas tik pagal gydytojo receptus.

Vysk. V.Brizgio pasikalbėjimas su Popiežium
'Nepraraskite vilties"..,

Kalbėjo popiežius Paulius vys
kupui V. Brizgiui ir skatino tai 
perduoti visiem lietuviam.

Vyskupas Vincentas Brizgys 
dalyvavo Romoje birželio 13 
vyskupo Prano Brazio laidotu
vėse, o birželio 16 buvo pri
imtas popiež. Pauliaus VI au
diencijoje. Vyskupo V. Brizgio 
pranešimas (pasiekęs redakciją 
tik birželio 28) perduoda šv. 
Tėvo žodžius, skirtus visiem 
lietuviam:
„Jo šventenybė priėmė mane 

labai nuoširdžiai, pirmiausiai 
išreikšdamas užuojautą man ir 
visiem lietuviam netekusiem 
jauno,talentingo vyskupo. Po 
to leido man plačiau paaiškin
ti mūsų tautos ypatingus reika
lus, kiek tiems reikalams gali 
būti naudingas lietuvis vysku
pas laisvame pasaulyje. Baig
damas prašiau paskirti vėl nors 
vieną vyskupąd.vietoja mirusia.. 
Šventojo Tėvo man duoti keli 
klausimai davė progos dar pla
čiau paaiškinti mūsų planus, 
veiklą, galimybes padėti tau
tai ir tėvynei, jeigu turėsime, 
kas mums vadovauja.

Po pokalbio trukusio virš 20 
minučių šventasis Tėvas pareiš
kė noris šia proga pasakyti ne 
formaliai, o iš širdies, vieną 
mintį ir norėtų kad ji pasiektų 
visus lietuvius.

■

■

• ...

— Noriu išreikšti savo dėkin
gumą viso pasaulio lietuviam, 
— kalbėjo Šventasis Tėvas.

Dėkojo, kaip visų dvasios Tė
vas, už tai, kad jau per tiek 
metų tautos nelaimės ir kan
čių esame vieningi, kad esame 

kad nepritrūktame 
kad

veiklūs, 
vilties ir nepakrinkame,

laikomės Dievo ir tikėjimo. Ra
gino ir toliau būti vienin
gais, veikliais, drąsiais. Net pa
kartojo žodžius:

— Nepraraskite vilties, ne
praraskite vilties. Pasitikėkite 
Dievu ir įo teisingumu. Pasiti
kėkite ir mumis. Mes seka
me jūsų likimą ir kančias. Bū
kite tikri, kad nepraleisime jo
kios progos jums padėti. Lai
kykitės kartu tarp savęs ir Die- 
vu|e. Tai padės išlikti drąsiais, 
veikliais ir ištvermingais. Būki
me kartu maldoje: jūs už mus, 
mes už jus.

Kaip mokėsi, taip perduoki 
šią mūsų padėką visiems lietu
viams.

Padėkojau, kaip sugebėjau , 
už tokius padrąsinančius žo
džius. Pabaigoje pokalbio ma
ne laimindamas pasakė:

— Tai visiems ir visur lietu
viams.

Prieš atsisveikindamas Įtei
kiau savo asmenini ir antrą vi
sos eilės lietuvių pasirašytą pra
šymą paskirti mums kitą vys
kupą vietoje mirusio vyskupo 
P. Brazio.

Išvykau iš Romos su viltim, 
kad mūsų prašymas bus paten
kintas. Tuom tarpu visi mels
kimės, kad ši viltis išsipildytų 
tokiu būdu, koks būtų naudin
giausias lietuvių tikėjimui, vie
nybei ir Lietuvai.*1

/Pasinaudota "Darbininko" rinkiniu/.

rusai.Net
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Apie ekonominį lietuvių susitvarkymą
PASIKALBĖJIMAS SU KANADOS LIETUVIŲ VERSLININKŲ SĄJUNGOS PIRMININKU 

Dr. JUOZU KAŠKELIU

Antra pasikalbėjimo dalis. 
Pirmoji buvo praeitame nr

- Kaip lietuviai atrodo 
iš ekonominės pusės ?

-Tenkadžiaugtis ir tie- 
siognuslstebėti.kad tokia 
maža ir daug amžių bu
vusi užguita lietuvių tauta 
pasaulinėj gyvenimo are
noj patiekia tiek daug ir 
įvairių pirmos rūšies 
"eksponatų", ką net kai 
kurios didelės, skaitlin
gos ir daugiau žinomos 
tautos nesugeba padaryti. 
Netikmūsų rasė ir kalba

gražiai užėmė įvairias 
ūkio gyvenimo sritis Ir 
jose autoretitlngai Išsi- 
specializavo. Išeivijoje 
susidarė naujas .veržlus , 
praktiškas,patikimas .pa
slaugus, apsukrus, taupus 
lietuvio blznlerio-versli- 
ninko typas. Mes turime 
lietuvių Kanadoje milijo
nierių; turime daug pra
monininkų, duodančių 
darbo net po kelius šim
tus darbininkų ;turime di
delių prekybos įmonių sa
vininkų; turime didelius

vai tenka 10,157 doleriai 
(1933 metais visos Kana
dos vienam gyventojui te
ko vidutiniškai 2,413 dol.).

-Kokie,Jūsų nuomone, 
pliusai ir kokie minusai 
lietuvių veikloje?

-Jeigu paimsim britiš
ką-amerikonišką savotiš
ką žmogaus įvertinimo 
mastą i'tas žmogus vertas 
xy dolerių"..., arba "do
leris tyli .doleris kalba".. 
tai aišku jog geras lietu
vių ūkiškos veiklos pasi
rodymas turi didelį pilu -

nieko neduoti. Sakysim, į 
lietuvio krautuvę ateina 
tik aukų iš gauti, o tuo tar
pu,kad ateitų į tą krautu
vę pirkti, nejaučia parei
gos. Būna net ir taip, kad 
kokią nors lietuviška Ins
titucija,kuri išsilaiko tik 
dėka lietuvių biznierių, 
apsirūpina patarnavimu, 
prekėmis ir galų gale 
duoda parduoti savo nuo
savybę ne pas lietuvius ir 
ne per lietuvius...

Lietuviai perdaug yra 
persiėmę mistika, per

Carefour International Pasaulinės Tarptautinės parodos vieta, kurioje visos 
pasaulinėje parodoje dalyvaujančios valstybės turi krautuves ir restoranus, 
kuriuose gyvenimas ir judėjimas vyksta visą laiką. Ši vieta yra St. Helene 
salos pačioje rytinėje dalyje, ties Delfinų ežeru, per kurį eina kabantis trk.

yra viena iš garsiausių , 
bet turime sporto, balsi
nio- rašybinio-tapybinio- 
muzikos-gražumo pasau
linio masto žvaigždžių. 
Lygiai taip pat neatsilie- 
kamegabumais adminis
traciniame, mokslo ir ū- 
kiškame gyvenime. Tie
siog nuostabu, kaip lietu
viai čia Kanadoj e iš nieko 
sukūrė įvairiose ūkio gy
venimo srityse palyginant 
didelius turtus, kaip jie

farmerius (tabako, kvie
čių, paukštininkystės bei 
gyvulininkystės). Didelė 
dauguma lietuvių turi bent 
kokiąnejudomą nuosavy- 
bę.Sutraukus vien tik 20 , 
000 lietuvių (lietuvių Ka
nadoj reikia skaityti apie 
33-35,000. Vien tik ofi
cialus Kanados Statisti
kos biuras 1961m.priskai
tė 27,629 lietuvių, jų tur
to vertė siekia virš 203 
mil.dol.,arba vienai gal-

STEALING THE SHOW: A dolphin comes out of the water to 
take a tasty morįel from his trainer, Alfred Panag?‘;vs.

Delfinas pasaulinėje tarptautinėje parodoje Montrealy.

są ir mažą "minusą" . 
Pliusas yra didelis :ge- 
riau ūkiškai susitvarkę 
lietuviai yra naudingesni 
savo bendroj apylinkėj, 
daugiau prisideda prie 
bendro Kanados gyveni
mo standarto pakėlimo ir 
prie geresnio lietuvių re- 
prezentavimo bei geres
nio lietuvybės išlaikymo. 
Geriau stovint "ant kojų" 
ir rankos bei širdis yra 
duosnesni. O duosnumas 
ypač lietuviam labai svar 
bus, nes tuom tik galima 
geriau visų lietuvių ger
būvį pakelti, tuom tik ga
lima pasėkmingiau kultū
rinę,socialinę ir politinę 
veiklą išvystyti. Kai kas 
skaito, kad lietuvis ūkiš
kai geriau įsigalėjęs grei
čiau nutausta ir todėl yra 
"minusas'.' Bet čia dažnai 
glūdi kaltė mūsuose pa
čiuose,kad mes nemoka
me branginti ir apsieiti 
su kitokio išsiauklėjimo 
su kitokio politinio ar ide
ologinio įsitikinimo lie
tuviais-dažnai savo ne
taktu ir permažu parody- 
mu"artimomeilės" (ypač 
kas tas pasireiškia iš tų 
pusės,kurie monopolizuo- 
ja tą principą priklausy
dami tam tikruose sąra
šuose) atstumia ir izo
liuoja lietuvius iš lietuvių 
tarpo...

- Apčiuopęs lietuvių 
silpnybes ir stiprybes 
ekonominėje srityje, ką 
Tamsta lietuviams pasiū
lytum?

- Pirmiausia ir svar
biausia: kad lietuvis lie
tuvį palaikytų, gerbtų ir 
mylėtų.Pasireiškia dide
lis netikslingumas : kai 
kurie kultūrininkai, vi
suomenininkai nori tik 
gauti iš biznierių,© jiems

daug "į dangų žiūri", o 
mažiau žemę panaudoja 
tvirtesniems žingsniams. 
Visas politinis,kultūrinis 
visuomeninis veikimas 
yra perdaug apgaubtas 
ideologinių pradų, ir jis 
perdaug skaldo lietuvių 
visuomenę, atima daug 
energijos pozityviai ir 
praktiškai veiklai. Skir
tingo partinio ir ideologi
nio įsitikinimo lietuviams 
labai dar trūksta"ecume- 
ninės"dvasios,kuri dabar 
yra madoj,net tarp įvai
rių tautų. Perdažnai mu
myse pasireiškia užslo- 
pinlmas prigimto lietu
viams "talkos" ar koope
racijos prado ūkiškoj 
veikloj .Dažnai dar prasi
veržia lietuviuose ne so
lidarumas ir pavydas lie
tuvių ūkiškos srities veik
loje. Vadovaujančios lie
tuvių institucijos to ne
mato ir atrodo joms iš 
viso nerūpi,kaip lietuviai 
išeiviai ūkiškai tvarkosi 
ir kaip turi tvarkytis. Tad 
iki šiol niekur ir niekada 
nematome bent kokiose 
svarbesnėse dienotvarkė
se ir veiklos programose 
klausimų iš lietuvių išei
vių ūkiškos veiklos sri
ties.

PASKAITOS MINTYS /ll/

VLIKas kaip tautos atstovybė

JONAS GOŠTAUTAS

PONAS TEISĖJAITIS
ARBA

PASAKOJIMAS

APIE LIETUVĄ IR ŽEMAITIJĄ
1839. Trečia tkai >a. Rėžk tiesą, ir nebijok!

Vos pravėręs duris, k damasis iki pat žemės, jis 
tarė:

— Tebūnie pagarbi tas Ji žus Kristus!

— Ką pasakysi, Petraiti. - paklausė jo vyresnysis 
brolis.

— Ogi, maloniausiasis >ne,— čia jis dar kartą 
nusilenkė,—viešpats dievas avė mums dukterį, atė
jau prašyti maloniausiosios panelės Vincentės pabūti 
krikštamote.—Valstietis i ai kalbėjo, stovėdamas 
prie durų ir kasydamasis pakaušį.

— Aš tavo žmonai seniai pažadėjau ir neatsisa
kau,— tarė jaunesnioji sesuo.— Su kuo aš būsiu, 
jau turi krikštatėvį?

— Ne, maloniausioji panele,— valstietis ir vė’ 
vaip nusilenkė,—bet, jei panelė būtumėt tokia ina- 

| loni, gal paprašytumėte šito ponaičio, kuris čia sėdi 
| ir kurio aš nepažįstu.

— Jeigu panelė to pageidaus, aš neatsisakysiu 
/ padaryti tau, gerasis žmogau, tos krikščioniškos pa

slaugos,— atsakė ponas Teisėjaitis.— Kada nori krikš
tyti savo vaiką?

— Rytoj, maloniausiasis pone.
fc ■■

Prof. ERNESTAS PARŠELIS 
gyvenąs ir veikiąs Argenti
nos sostinėje, Buenos Ai - 
res.

Lietuvą okupavus so
vietams (1940), siaučiant 
krašte neapsakomai nuož 
miam okupanto terorui , 
taip pat nesant išsivada
vimo vilties žiburėliui , 
iškart viešpatavo tautoje 
nusivylimas .kuris pakir
to mūsų pasipriešinimo 
jėgas.

Tiktai prasidėjus So
vietų karui su vokiečiais 
(1941(, galima sakyt, visa 
mūsų tauta sukilo prieš 
bolševikinius despotus.

Manyta, kad vokiečiai 
duos Lietuvos valstybei 
laisvę. Apsirikta.

Tada pogrindyje susi
organizavo mūsų rezis
tencija prieš vokiečius- 
nacius .Siekta tautos lais
vės.

Rezistencinėms orga
nizacijoms padedant; Lie
tuvos politinės grupės su
siorganizavo į Vyriausią
jį Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetą, VLIKą, kaip tau 
tos atstovybę.

VLIKas 1944. II. 16 d . 
paskelbė savo deklaraci- 
ją, kuria jis prisistatė 
mūsų tautai, kai p jos ats
tovybė (žinoma,prieis tatė 
jai tiek,kiek ano meto są
lygomis jam tatai buvo 
galima).

Į Vliką, jo nariais, įsi
jungė ir ano meto rezis
tencinės organizacijos , 
bet jos deklaracijoje nei 
vienu žodžiu neužsimin
tos. Kodėl ?Matyt, todėl,

£P. <£t tauim/e ai
kad tautos atstovybę, tei
sine žodžio prasme, gali 
sudaryti tiktai tautoje su
siformavusios politinės 
grupės.Mat,tik jos vienos 
yra tautos politinės min
ties,tuo gi pačiu ir tautos 
valios, reiškėjos ir vyk
dytojos.

Mūsų ano meto rėžis - 
tencinės organizacijos 
buvo tiek idealistiškai 
nusiteikusios ir parodė 
tokį blaivų valstybės in
teresų supratimą bei tei
sinę kultūrą, kad joms , 
greičiausia, nei į galvą 
neatėjo mintis veržtis į 
Vliką formaliniais,dekla
racija fiksuotais jo na
riais. Joms svarbu buvo 
ne dominavimas Vlike, ne 
kokios privilegijos, ko
kių, pvz. , kai kurie mūsų 
"rezistentai tremtyje" 
)mat,ir tokių dabar turi
me. . . )siekia,o valstybės 
gerovė, kuri, kaip romė
nai sakydavo, yra aukš
čiausias įstatymas-salus 
rei publicae suprema lex 
esto.

Vliko 1944.11.16 d. de
klaracija surašyta labai 
tiksliai teisine kalba, lai
kantis griežtos teisinės 
logikos.

Jos įvade išryškinta 
Vilko, kaip tautos atsto
vybės, teisinė prigimtis 
ir pagrindai.

Pagal tą deklaraciją

Vlikas yra sudarytas mū
sų politinių grupių, kaip 
tautos politinės minties 
reiškė jų ir vykdytojų.To
dėl jis kompetentingas 
reikšti ir vykdyti visos 
mūsų pavergtosios vals
tybinės tautos valią.

Tas labai ir labai svar
bu,nes toks organas kaip 
tik gali kovoti dėl tautos 
teisių (ypač gi dėl jos 
laisvės atgavimo) teisės 
ginklu.Tas šiandien mum 
gi ir svarbiausia.

Vliko teisinius pagrin
dus ir teisinę logiką, ku
ria jis sudarytas, kaip 
tautos atstovybė, esu jau 
nekartą dėstęs (vienu ar 
kitu priėjimu)mūsųspaur. 
doje. Ir vis "bekovoda
mas" su tais mūsųTęeis- 
tuoliais veikėjais, publi- 
cistais,netgiirsukai ku
riais savo kolegomis tei
sininkais (pvz., su kol . 
V.Rasteniu), kurie anks
čiau Vliko anaiptol nepri
pažino tautos atstovybe. 
Jie vis aiškino,kad Vlikas 
esąs tik "visuon minė 
organizacija", kompeten
tinga kalbėti tiktai savo 
vardu, bet jokiu būdu ne 
visos mūsų pavergtosios 
tautos.

Nukelta į 6 psl.

— Dabar priklausys nuo panelės, ar bus patenkin
tas to gero žmogaus prašymas. Ar panelė pageidautu
mėt būti su manimi krikštamote?

— Mielu noru,— atsakė skaisčioji m 
rausdama ir nuleisdama akis.

— Taigi iki rytojaus, mano mielasis 
būsime su panele pas tave.

Kaimietis nusilenkė ligi pat žemės ir. 
įprastu „Tegul bus pagarbintas Jėzus Kr ,ius 
kintas išėjo.

Mūsų pašnekovų pusrytis pasibaigė ž 
riu. Po to kiekvienas, atsikeldamas nuo 
žegn j i, kažką tykiai sušnabždėjo ir vėl 
Ponas Teisėjaitis pabučiavo abiem sese' 
vyru'- į skruostus. Grasus paprotys dėk 
tebc. uoja Lietuvoje.

Antuk, atnešk alaus!—šūktelėjo v-
•irvėlis įnešė ant padėklo lidelį, sk, 

vieną stiklinę.
’ įsidekime pypkes,— - kažkun -

kų, ir visi ėmėsi šio darbo. Berniukas atnešė uždegtą 
žvakę ir pastatė ant mažo kampuoto staliuko, ant ku- 

io buvo padėta didelė dėžutė pilna tabako.

mergaitė,

Po pusryčių

■veikinęs
", paten-

maiiiŠku sū- 
stal< , persi- 

gnojo.
• i ūką, o 

pa v ūgius

■ is bro- 
,ią gėnmo

iš šciminin-

— Į tamstos sveikatą, pone Teisėjaiti!—Dėkoju!— 
į tavo, brolau!—Dėkoju!—Šie žodžiai lydėjo keliau
jančią iš rankų į rankas ir vis tuštinamą stiklinę.

— Pasakysiu jums, gerbiami kaimynai, jog apy
linkėje jūs garsūs kaip linų augintojai, be to, jūs jų 
daug parduodate,— tarė Teisėjaitis.— Norėčiau išmok
ti iš jūsų šito meno. Tai vienintelis produktas, kurį 
šiais laikais lengviausia paversti pinigu. Taigi atleis
kite man, jeigu įkyrėsiu jums savo klausimais. Kiek

reikia sėmenų apsėti vienam paprastini 300 prentų15 
margui16?

— Vieno pūro,— tarė vyresnysis brolis,— jeigu že
mė riebi, o jeigu bloga — penkių aikų*, nes linai 
taip pat krūmuojasi, kaip ir kiti javai.

— Kiek reikia darbininkų vienam margui nuvalyti?
— Dešimt gerų darbininkų nu ius, penki nušu

kuos, kiti penki per dieną pamerks Taigi iš viso 20 
per dieną. Bet sėjant daug, kaip ka mes darome d -r- 
bo jėgai sutaupyti, dirba penkiolik ir visus dar! ts. 
Kai tik linai nušukuoti ir surišti, vis kartu eina mei Ii. 
Dažnai arba beveik visuomet pasit ūko, kad tą darbą 
dirba net iki antros valandos nak es, bet kas čia to
kio: tam ir baudžiauninkas, kad įeišsimiegotų!

— Kaip tai neišsimiegotų?—kl< usė ponas Teisėjai
tis nustebęs.— O ar ne tie paly su aušra vėl turi 
stoti prie darbo?

— Kartais ir negula, bet tai ka »?
— O, mielas kaimyne, aš su tavimi nesutinku. Aš 

laikau valstietj žmogumi. Kiekvienam žmogui reikia 
poilsio taip pat, kaip valgio ir rūbo.
——----- ,, Daugiau bus.

Saikas — '/< pūro.

15. Prentas — matas, naudotas žemei matuoti. Pagal 1764 m. 
seimo nutarimų Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje plentas pri
lygo 7'Ą uolekties arba 4,872 m. Lietuviškas prento atitikmuo 
buvo, gal imt, kartis arba strypas.—

16. Margas (lenk, morg, iš vok. Morgen) — žemės malas, pir
mykšte savo prasme reiškęs žemės ploti), kurį vienas žmogus ga
lėjo išarti arba nupjauti per pv-lienj, dirbdamas nuo ryto ligi 
pietų, {vairiuose kraštuose margo dydis buvo nevienodas: Vest
falijoje ir Prūsijoje — 25,532 aro, Viurtemberge — 31,51, Bava
rijoje— 34,07, Badene — 36, Lenkijoje — 55,987 aro, o Rusijoje ir 
Lietuvoje XIX amžiuje — 2/i dešimtinės arba 0,7 ha.—

PIJUS SAKAL/UL S 
šakietis, gyvenantis Argentinoje 
nuo 1927 metu, judrus, veik Ms ir 
populiarus. 1934 metais jis b i ė 
Universidad Popular de la i: 
gaudamas techniko-elektros i 
liatoriaus diplomą,. Išėjo pensij .u 
kaipo keleivių transporto inspek
torius. 1943 metais jis vedė links; 
mą ir griežtą, Uršulę Galgata- 
vičiūtę. Jų dukra Marytė su save 
vyru Norbertu čyžium augina sū 
nų Daniel - AleįandrcSakalauskų 
sūnus Antanai, šiemet baigiantis 
gimnaziją, pernai gavo stipendiją 
ir diplomą, kaipo „mejor alumno 
de su eurso“ — geriausias savo 
klasės mokinys. Visa šeima ne 
vien kalba gerai lietuviškai, bet 
visuomet talkina lietuviškoje vei 
kloję. Pijus yra SLA 2 skyriaus 
narys. Kadangi Sakalauskai turi 
restoraną savo namuose — La Ri 
oja 2259; TE. 208 - 3237, Avella
neda, tai ten veikia visas lietu
viškų informacijų centras, vyks 
ta draugiškos vakarienės. (Pij'us 
ruošia banketus ir Lietuvių salė
je). Pirmųjų pokarinių ateivių 
apsistojimo vieta buvo pas Saka 
lauskus. Jų pastogėje buvo su
ruoštos 46 išleistuvės „dypu- 
kams“, išvykusiems Chicagon. 
Kiekvienos šventės proga jis gau. 
na daug sveikinimų. Jį visi pa
žįstame,
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Rašytojas Vincas Mykolaitis-Putinas savo darbo kabinete.

1967 m. birželio mėn . 
8 d. užmigo amžinuoju 
miegu žymi mūsų kultū
rinio gyvenimo asmenybė 
- rašytojas prof. Vincas 
Mykolaitis - Putinas. Ne
žinia, kas (be "Sukilėlių" 
IItomo)liko rankraščiuo
se,bet paskutinysis eilė
raščių rinkinys "Langas" 
ir paskelbti atsiminimų 
gabalėliai liudija, kad iki 
pat ilgo savo gyvenimo 
pabaigos jo išlikta bran
daus.

Iš tų vaikystės fragmen
tų vienas itin sminga šir
din savo nuotaika. Jame 
autorius prisimena Gude
lių pradžios mokyklą ir 
obrusitelius:

"Mano pirmasis moky
tojas atminty liko kaip 
nuožmus žiauruolis ir 
vaikų kankintojas.Staigus 
ir piktas jis bausdavo 
vaikus be jokio pasigailė
jimo. Mėgiamiausia jo 
bausmė būdavo smūgiai 
liniuote per delną. Sukly
dus mokiniui atsakinėjant 
ar kuo kitu nusikaltus , 
mokytojas šaukdavorder- 
ži lapu" ir imdavo mušti 
liniuote ištiestą delną. 
Nuo smūgių nelaimingojo 
delnas ištindavo kaip pa- 
duškėlė. Vaikas verkda
vo,klykdavo.visa mokyk
la sustingdavo iš baimės .

Aš tai rašau dabar,pra
ėjus šešiasdešimčiai me
tų. Pirmojo mano moky
toj o, gal būt, jau ir kaulai 
supuvę .Kur jisai dingo iš 
Gudelių, nežinau. Jam nė 
į galvą nebuvo atėję, kad 
po tiekos metų, kas nors 
aprašys jo "pedagogines" 
priemones Gudelių mo
kykloje, Ir tai padarys 
štai šitas mizernas, lie
sutis,atsikišusiom ausim 
Mykolaitukas iš Piliotiš- 
kių kaimo. Ak, kad mes 
sugebėtumėm atspėti,kas 
ir kaip mus teis,pusei 
šimtmečio praslinkus! 
Kitaip mes vertintumėm 
mus apsupančius žmones 
ir tur būt kitaip su jais 
elgtumės.

Pirmas mokytojau ! 
Pirmasis mano mokyto
jau! Jums buvo lemta man 
ir mano draugams Gude
lių parapijos tokiem pat 
menkučiams vaikams 
įdiegti pirmuosius moks
lo daigus, nušviesti pir
muosius gyvenimo žings
nius, kad tas gyvenimas 
pasidarytų šviesesnis, 
lengvesnis.O Jūs tą gyve
nimą apkartinot piktumu 
- savo tulžim ir tų vaikų 
ašaromis".

Tokiais paprastais,žo
džiais poetas,kuriam pa
čiam teko šimtams švies
ti gyvenimo žingsnius , 
kad "tas gyvenimas pasi
darytų šviesesnis, leng
vesnis','kalba apie žvėrį, 
tūnantį žmogaus niekin
goj dvasioj. Nežinau, ar 
yra bent vienas jo buvu
sių studentų, kuris prisi
mintų jo paskaitai, semi
narus,kitaip kaip su mei

le, pietizmu.
Bet ar jis pats, tas at

sikišusiom ausim Myko
laitukas iš Piliotiškių 
kaimo,nujautė,kai rinko
si sau poetinį slapyvardį 
kad putino medelio, me
delio, be kurio mūsų ši
lai ir pakelės būtų neto- 
kie,vardas taps mums jo 
žemiškos kelionės sim
boliu.

"Augoputinas,augo ža
liavo,

Krovė žiedus prieš 
saulę baltai.

Kai mergaitės aplinkui 
dainavo,

Sirpo uogos,kaip krau
jo lašai", 
taip apdainavo tą medelį 
Maironis.

Daug žydėjimo,vaisku- 
mos, yra Putino lyrikoj , 
bet nemažiau ir skausmo 
kėlių.Supūtė juos gyveni
mo vėjai,nekartą apnuo
gindami šakas, sukrovė 
šaknys jaugusios į šiurkš 
čią mūsų žemę.

Likimas lėmė jam re
gėti savo ilgo gyvenimo 
būvyje visas tos žemės 
sambrėškas,vidudienius , 
žiemas ir pavasarius.Su
vargęs,bet toks savas pa
sitiko jis galulaukėj mir
ties angelą.Tačiau ne vie
nišas, ne užmirštas.

Sako, šimtais žmonės 
plūdę Vilniaus universi
teto aktų salėn atsisvei
kinant su jo palaikais ir 
tai buvus jaudinanti sce
na. Tikrai jo nuopelnai 
mūsų kultūrai yra milži
niški.Šios eisenos pager
bia atėjusius .Juk kreden
cialus klasiko titului V. 
Putinas Mykolaitis buvo 
išsikovojęs jau seniai. 
Vieno eilėraščio "Rūpin
tojėlis", vieno romano 
"Altorių šešėly", vienų 
"Literatūros etiudų" būtų 
pakakę ,kad Putino vardas 
liktų mūsų raštijoj. Eise
nos auloj buvo ir kažkuo 
daugiauTadėka įkaito pa
guodos žodžiui,ir jo tylai.

Rašytojiškas presti
žas, asmeninis autorite
tas, yra pernelyg iliuzi
niai dalykai diktatūrinė) 
santvarkoj. Naivoka būtų 
manyti,kad per paskutinį 
dvidešimtmetį Putino ka
da būta Lietuvos rašytojų 
draugijos neoficialiuoju 
pirmininku ar jos sąžine . 
Kaip daugelis pačių rusų 
rašytojų, kurių taurumu 
netenka abejoti, Putinas 
turėjo vienu metu piktnau
doti savo kūrybinį talentą 
proginei eiliakalystei.

Sušvelnėjus asmenybės 
kulto ir tikrovės lakavi- 
monuostatams,ne vienas 
tarybinių rašytojų drįso 
išspjauti kartelio gumu
lą, smaugusį gomurį per 
tą bizantinės gūdumos 
laikotarpį. Niekas tačiau 
iki šiol neišreiškė veid
mainystės bei animalinio 
instinkto išlikti tokiu nuo
gumu, kaip kad Putinas 
"Lange":

Šalin!
į Nemėgstu išglebimo,
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Nemėgstu stuburo 
lankstaus!

Ir nuo kiekvieno palai
žūno

Abuoja panieka dangs- 
taus.

O pats esu toj pagairėj
Kaip vėjo blaškomas 

žilvytis.
Ak,kaip sunku palaužti 

širdį-
Čia vėl maištauti, čia 

lankstytis.

Ir aš savęs nebekenčiu
Kaip to niekingo palai

žūno.
Bet būk man, drauge , 

atlaidus.
M any du nuožmūs prie

šai tūno.

Mačiau šaligatvy 
žmogų

Mačiau šaligatvy žmo- 
gų-

Be rankų 
ir be kojų.
Praeiviai jam šykščiai 
Liesą išmaldą aukojo. 
Kartu ir mano murzi

nas dvylekis
Įkrito į nešvarią jo ke

purę.
O Viešpatie, kaip jam 

sublizgo akys,
Į skambų pinigą sužiu

rę.

Aš pasitraukiau kartė
lio ir gėdos-

Bet ir paguodos lydi
mas jausmų.

Tai štai kaip reik mylėt 
gyvenimas,

Nors ir sudilusio dvy
lekio penimas,

Berankio
Ir bekojo
Stropumu!
Pats rinkinio pavadini

mas "Langas' 'savaip sim
boliškas. Putino lyrika 
šiuokart pasiekia reto 
niūrumo. Jei poetas kalba 
apie žmogaus klaidžioji
mą tamsybės požemiuos 
(ir rūsio plytų rasotų, 
krauju aptašytų, kapų pa
vėsio,drėgnų urvų įvaiz
džiai rinkinyje dažni), tai 
net ir nugalėjus nejėgos 
slogutį lieka vien ilgėtis 
pabaigos. Nuostabus yra 
žmogus-kūrėjas sako Pu
tinas eilėraštyj "Bachas',' 
bet

"Aš temstančio vakaro 
prošvaisčių

Ir rytmečio paukščių 
čiulbėjimo,

Ir meilės saldžių paža
dų

Anądien buvau pavilio
tas-

Ir mirtį neigiau, ir gy
venimą sveikinau,

Ir štai jie abudu kaip 
sesė ir brolis,

Viens kitą apglėbę, bu
čiuojas. ..

Jie lydi mane
Gimtinės šilainėm ir 

kloniais,
Laukais ir arimais, -
O aš kaip tylus piligri

mas
Nešu savo širdį nera

mią
Į žemę-

Į šventąją žemę".
(Į šventąją žemę) .

Gali skaitytoją,įpratusį 
į Morzinę šių dienų poe
zijos kalbą slėgti senste
lėjusi Putino eilių forma, 
bet negalima jai užginčy
ti poetinio išgyvenimo 
tikrumo.Net ir tada, kada 
jis kalba apie atominio 
sunaikinimo grėsmę, jo 
susimąstymas skamba 
jautraus,planetos įvairy
bę, mylinčio, žmogaus 
sielvartu:

"Ir niekam daugiau ne
rūpėjo,

Kad galaktikos pakraš
tyje

Iš savo orbitos iškry- 
pus,

Išblėsus, šalta-
Į tolį .nežinoma,skriejo 
Mažytė .tuščia planeta'.' 
Užtat i r' 'Langas'' skam- 

ba testamentu. Ne pralo- 
bėlio gero ūpo priepuoly
je prisimenančio niekin
gus savo giminaičius tei
siniu dokumentu,bet žmo
gaus spinduliuojančio vi
dine kultūra, ieškančio 
savųjų atsakymųį buities 
klausimus, pakėlusio li
kimo kirčius, bet neap- 
kartusio, paskutiniu 
plunksnos pabraukimu 
tvirtinančiu žemės plane
tos gyventojų teisę į lais
vę, saulę ir šviesą.

Vis gilėjanti pagarba 
Putinui jaunųjų Lietuvos 
rašytojų ir kritikų tarpe 
liudytų,kad putiniška pa
žiūra į žmogų kaip į vi
dinių prieštaravimų dras
komą būtybę, o ne į maotse- 
tungišką skruzdelę, pra
deda pamažėli būti drą
siau reiškiama spaudoj. 
Būtų veidmainiška tvir
tinti, kad ankstyvesniam 
laikotarpy, egzistencia
listinė .neretai simboliš
ka "Kelių ir kryžkelių" 
poezija buvo pasitinkama 
visuomet su nuostaba ir 
šiltumu. Bet ar poeto ga
lia neglūdi jo žodžio ma
gijos poveikio įvairume . 
Vieną gali jaudinti ir kel
ti "Pumpurėlio" dinami
ka, kitą sužavi "Vergo" 
rūstus patetiškumas arba 
"Liūdnai šypso senas 
grafas "periodų kaskados. 
Ką mokė Z. Kuzmickis, jų 
niekad neužmirš:

Nebeaidi jojo žingsniai, 
Nebedunda senos grin

dys,
Nebegirgžda sunkios 

durys-
Tik nutilo zvimbęs uo

das,
Tik nudūmė kur peliukš 

tė,
Tik kandis paliovė 

graužus.
Visi žinojom nemirtin

gas eilutes:
"Lydėdami gęsančią 

žarą vėlai
Pakilo į dangų margi 

šakalai",
o tačiau sudvejodavom ar 
Borutos parafrazė-

"Negerai mano miela, 
labai negerai,

Paklydo padangėj lais
vi sakalai" 
nėra labiau užangažuotu, 
ir tuo pačiu, autentiškes- 
niu,žmogaus tragikos at
skleidimu.

Visuotino pripažinimo 
susilaukė, tiesa, "Altorių 
šešėly". Nors ir tada at
sirado Gintautu slapyvar
dis skubiai pakepusių 
sprangų, davatkišką pa
plotėlį ("Tiesiu keliu"). 
Nors Putino romanas sa
vo psichologiniu įžvalgu
mu ženklino naują tarpsnį 
mūsų prozos raidoj (sa

koma, nuo jo prasidėjęs 
mūsų prozos atgimimas), 
buvo akivaizdu, kad lite
ratūra negali tarpti be 
reiklesnės, išlavėjusio 
skonio, auditorijos. Puti
no vaidmuo šioj srityj to
li gražu neužmirštinas.

Tiek Putino lyrika savo 
meditaciniu gyliu, tiek 
proza, savo stiliaus kul
tūra,buvo atvėrimu mūsų 
literatūrai lango į Vaka
rų Europos kultūros gė
lynus. Iš tiesų, išėjęs 
mokslus Šveicarijoj,pa
žinęs Europos meno tur
tus ir literatūrą, V. My
kolaitis Putinas praplėtė 
savo dvasinį akiratį. Ta
čiau buvojimas užsienyje 
jo nepastumėjo niekinti 
ar nuvertinti to, kas su
kurta Lietuvos žmogaus. 
Meilė gimtajai žemei iš
silies vėliau visu platu
mu nuostabiuose "Sukilė
liuose".

Tebūnie leista šiuo 
metu papasakoti vieną 
asmenišką išgyvenimą. 
Vieną blankų sekmadie
nio popietį pasukęs radio 
sraigtelį išgirdau Myko
laitį kalbant apie senuo
sius mūsų rašytojus-Do
nelaitį, Žemaitę, Lazdynų 
Pelėdą... visus tuos žmo
nes, kurių jau vien var
dai iššaukdavo naftalino 
kvapą.

Be advokatiško balso 
sudrebinimo, visų "lega
to" ir "staccato" profe
sorius prašė auditoriją 
tikvieno-nuoširdaus aty- 
dumo savajai kūrybai,ku
ri nesanti menkesnė už 
kitų tautų to paties kūry
binio tarpsnio literatūrą. 
Nebuvo tai vaižgantiškų 
"deimančiukų ieškojimų" 
nei biržikiška datų, vardų 
kruša, bet individą ger
biančio, dvasios aristo
krato žodis.Kaip tiek kū
rybingų žmonių V. Myko
laitis-Putinas yra skun
dęsis pedagoginio darbo 
našta, neturėjimu laiko 
laisvai kūrybai.Težino jo 
vėlė,kad "Naujoji lietuvių 
literatūros istorija" ir 
"Literatūros etiudai" yra 
buvę daugeliui kelrodžiu 
į kupiną grožio pasaulį . 
Putinas profesorius stovi 
šalia Sruogos,Karsavino , 
Dubo,Motiejaus Miškinio 
ir kitų didžiųjų mūsų uni
versiteto žmonių.

Grįžtant prie Putino li
teratūrinės kūrybos-pro- 
zos,dramaturgijos ir ly
rikos tenka pažymėti, kad 
rašytojo raidoj būta ir il
gų nevaisingų laikotarpių 
(romanas KKrizė", drama 
"Operacija"). Būta eilė
raščių dvelkiančiu šaltu 
skambesiu.Pats autorius 
atvirai tai pripažįsta sa
vo atsiminimuose

"Kūrybos veiksmai 
prasideda iš vidaus.. . 
Pribrandinkime savo bū
seną,išgyvenimą, nuotai
ką,temą-vis tiek kaip pa
vadinsime tą vidinio kū
rinio užuomazgą-pribran
dinkime ją ligi tokio in
tensyvumo, kad ne žodis 
ją.betjižodį valdytų. Žo
dis pabėga ir žodžiai ant
plūdžiu puola tik tuomet, 
kai poeto sumanymas 
svyruoja ir kai jam trūks
ta vidinio nusiteikimo".

(Irena Kostkevičiūtė, 
Literatūros dienovidžiai. 
Vaga. Vilnius, 1964).

Tai bendra poetų dalia. 
Putino atveju, yra tai iš
skirtino,kad kelis kartus 
gyvenime jausmo viršpil- 

nls pagavo Putiną kaip tik . 
tuo metu,kada kažkas tu- I 
rėjo tarti tą,ir kaip tik tą į 
žodį. Tokiu buvo jo karo 
ciklo pluoštas vokietme- 
tyje:

"Bičiuli,drauge ar kai
myne

Ar prieše, kurs mane 
nukovei.

Kodėl guliu aš drėgnam 
kapinyne,

Kieno didybei, šlovei".
Tokiu buvo jo eilutė"Su 

kiteliuos".
Tauta turi būti priau

gusi ne tik nepriklauso
mybei, bet ir vergovei. 
Tada ji bus pribrendusi 
ir amžinybei".

"Sukilėliai"buvo pasi
tikti mūsų visuomenėj 
šaltokai.Nors ir būta bal
sų,kad jinai laikytina ge
riausia šiapus ir anapus 
pasirodžiusių knygų. Gal 
ir gerai. Bent niekas ne- 
susimasino.kaipkad "Al
torių šešėlyj" atveju, at
pažinti Putino "alter ego" 
kunigo Mackevičiaus as
menyje.D augelį skaityto
jų atšaldė tetas epiškas 
romano srūvis, senoviš
kas sukirpimas. Kiti nu
rašę jį kaip pavargusį 
socrealizmą.

Savaime aišku Putinas 
privalėjo neužmiršti ko
miškosios formulės "so
cialistinis po turiniu, na
cionalinis po forma" ša- 
blon&Talentinga jo plunks
na tačiau įrodė, kad cen- 
zūriniaivaržtai,kanonai , 
suniurko tik negabų, savo 
dvasinio veido neturintį 
plunksnagraužį. Respek
tuodamas konvencionali- 
jas Putinas sugebėjo su
kurti gyvus personažus , 
epochos koloritą; niūrus 
epochos fonas pasitarna
vo jam sakykla tarti pa
guodos žodžius ;lėtas pa
sakojimo ritmas išnaudo
tas perteikti visu platumu 
tautos vargų kalvariją.

Pasirodžius 1963 m. 
"Buities Valandai" pra
sideda Putino lyrikos re- 
habilitacija.

Nedažnas Sovietijoj 
reiškinys ,nes ten papras
tai objektyvesniu žodžiu 
prisimenami vien miru
sieji. Netenka abejoti kai 
kurių jaunųjų kritikų nuo
širdumu,bet kyla kartais 
įtarimas,ar nesinaudoja
ma Putino figūra prideng
ti savuosius, drąsėles
nius bandymus,© kartais

ŽEMĘf ŠVENTĄJA
Vincas Mykolaitis — Putinas 

Aš šiandien einu kaip keleivis 
Į šventąją žemę, tylus piligrimas, 
Gimtinės šilainėm ir kloniais, 
Laukais ir arimais.

Suskaudo pavargusios kojos, 
Rūsčiai apsiniaukė kakta, 
Tačiau nepames savo tako 
Gumbuota lazda.

Aš temstančio vakaro prošvaisčių 
Ir rytmečio paukščių čiulbėjimo, 
Ir meilės saldžių pažadų 
Anądien buvau paviliotas — 
Ir mirtį neigiau, ir gyvenimą sveikinau. 
O štai jie abudu kaip sesė ir brolis, 
Viens kitą apglėbę bučiuojas.
Jie lydi mane 
Gimtinės šilainėm ir kloniais, 
Laukais ir arimais, — 
O aš kaip tylus piligrimas 
Nešu savo širdį neramią 
Į žemę — 
Į šventąją žemę.

Bodlero temomis 
Praleidau daug juodų dienų 
Ir daug naktų be poilsio blaškiausi- 
Likimą keikiau 
Ir dangui grasinau, 
Kur slinko debesys juodžiausi. 
O šiandien, vėl pakėlęs galvą, 
Aš taip meldžiuosi: 
Būk palaimintas, Dieve, 
Kad skausmą man siunti.

ir talento stoką. Putinui 
tenka, pasinaudojant J. 
Marcinkevičiaus vaizdžių 
išsireiškimu, "gulti tiltu 
širdžių ir protų judėji
mui". Bet jei taip ir būtų, 
argi nėra didžiausiu ra
šytojui atpildu,kad jo me
ninės idėjos, jo kūryba 
pasitarnavo kitiems pa
žvelgti giliau į žmogiš
kosios būties paradoksą 
ir atrasti save. O kad jo 
trokšta,liūdi ja šie žodžiai 
tarti 1962 m.vasario 22 d .

"Meninis išgyvenimas, 
aišku,nėra visų vienodas. 
Jis įvairuoja pagal meni
ninko ar poeto prigimtį , 
charakterį, temperamen
tą, išeitą mokyklą ar pa
veldėtą tradiciją.Kas jau
dina,įkvepia vieną, palie
ka abejingą kitą. Prievar
tos jis nepakenčia. Pasi
rinkimo ir išraiškos lais
vė yra būtina meno kūry
bos sąlyga.

Štai tokią poeziją ir aš 
norėčiau kurti-pagal sa
vo prigimtį,charakterį ir 
išgyvenimą, nepaisyda
mas, ar ji išeis optimis
tinė, ar pesimistinė,vi
suomeninė ar individua
listinė. Visos temos yra 
geros,visa kas žmogiška, 
gali ir privalo atsispin
dėti menininko, poeto kū
ryboje".

tikrumo.Net
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Muzikos studijos, vedamos op. sol.E.Kardelienės mokiniai su mokytoja po me
tinio koncerto, įvykusio birželio 18 d. Montrealyje, Aušros Vartų salėje. Iškai
tės: P.Vaupšas, D.Styraitė,E.Lukaitytė, E.Kardelienė, R. Pocauskaitė, L. Gu
daitė, Š. Norvaiša; antroje eilėje: R.Naruševičiūtė, J. Gustainytė, L. Blauzdžiūnai 
tė, R.Styraitė, V.Vaupšaitė, V.Murauskaitė, L.Vaupšaitė, D. Janulionytė, K. 
Gudaitė ir V. Gudaitė. Trūksta dar Pr. Vaupšo.

MUZIKOS STUDIJOS MOKINIŲ KONCERTAS
vumu daugiau ryškūs buMokinių koncertai visada 

įdomūs, nes juose vyrau
ja nuoširdus susirūpinim
as ir natūrali, nieku nepa
gražinama nuotaika. Taip 
buvo ir šį kartą.

Koncertą pradėjo Linda 
Blauzdžiūnaitė daina, ori
ginalia St.Šimkaus kompo
zicija, pati sau akompanuo
dama originaliuharmoni- 
škai sudėtingu tekstu-‘Aš 
augau pas tėvelį". Tai jau 
gerai pažengusi mokinė , 
užbaigai skambinusi Mo- 
zarto 9-tos Sonatos Idalį.

Po įžangos sekė dar 19- 
ka pasirodymų.

Verta pažymėti, kad nors 
studijos pagrindinis tiks - 
las yra fortepijonas, paly
dimas teorinių dalykų, ku-

rte muzikiniam lavinimui 
yra labai svarbūs, moky
toja lygiagreta puoselėja 
ir lietuviškąją dainą bei 
giesmę.Atrodo,kad dide
lė mokinių dauguma dai
navimą mėgsta ir visi la
bai gražiai dainuoja, kai 
kurie gi, kurie turi stipre
snius balsus, tiesiog puik
iai dainuoja. Labai gražiai 
dainavo, be jau minėtos L. 
Blauzdžiūnaitės, dar šie 
mokiniai: R.Pocauskaitė, 
R. Naruševičiūtė, D. Styr- 
aitė, Š.Norvaiša, J. Gusta
inytė, L. Gudaitė, P. Vaup- 
šas, V. ir K. Gudaitės/gr
ažiu duetu/, V.Murauskai- visų padaryta pažangos ir 
tė. Pabrėžtina, kad visi todėl koncertas vyko sklan- 
dainavo gražiai, tiktai ba- ėdžiai, beveik be klydimų. ra gabaus jaunimo.
Įsų stiprumu bei intensy-
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•S* Specialistas dokomentp sudarymui iŠ Lietuvos 
giminėms atsilankyti •«

g MICHEL KARGER. «
Jj* 7au laikas pradėti registravimąsi norintiems 1968 m.Į»J
»• skristi į V i I n i ų - Lietuvą.

j: ADRIA TRAVH SERVICE
Anumi h n na Mo n t r e a I ,tel.844-5292.

TEL.766-5827

MONTREAIIO LIETUVIU KREDITO UNIJA 

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

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

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

KASOS
1465 DE SEVE: 

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

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

VALANDOS:
ROSEMOUNTO SKYRIUS:
3907 Rosemount Blvd.,
tel. 722 - 3545.

Diena: penktad. 1:00 - 6:00 vai.
Vakare: pirmadieni ai s, trečia
dieniais ir penktadieniais 
7:00 - 9:00 vai.

Johan Tiedman Reg’d 
DIRBU VISŲ RŪŠIŲ BALDUS 

PAGAL UŽSAKYMUS

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

Universal Cleaned & Tžailoti
• Valau ir taisau vyriškus ir moteriškus drabužius.
• Siuvu naujus pagal užsakymus vyriškus pakus, 

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

(of Wellington St.) Tel. 769-2941

Baltica Investment Corp
Autorizuotas kapitalas $ 120.000

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

U? indėlius mokame 8% dividendo.

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

IR KITI JVAIROS MEDŽIO DIRBINIAI.

K. KIĄUSAS ir J SIAUTULIS.
Adresas: 547 Lafleur Str., LaSalle.

Montreal, P. Q. Tel. DO 6-3884.
........ ......................—................. ....... ' ' ■ ■

LaSALLE AUTO SPECIALIST Reg’d
SAV. G. DESROCHERS 

Taisau ir dažau lengvas mašinas 
7717 GEORGE LASALLE, QUE.

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

namų 366-4203

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

Darbai sodeliuose
VINCAS ŽEMECKAS

Birželis. Mūsų kalboje 
kiekvieno mėnesio vardai 
turi tam tikrą sąryšį su 
gamta.Šis mėnuo yra pa
vadintas Birželis dėl to, 
kad šiuo metu berželiai 
sužaliuoja pilname gro
žyje ir jų lapų aromatinis 
kvapas maloniai pasklin
da pavasario ore. Berže
lis yra labai dailus me
delis ir tinkamas kiek
viename namų sodelyje.

Įdomu, kad kai kurių ne
sėkmių turėjo labai geri 
ir darbštūs mokiniai. Tur 
būt todėl, kad labai savim 

vo D. Styraitė ir ypač P. pasitikėjo ir prieš pat kon- 
Vaupšas. certą sumažino praktiką, o
Taip gi pasakytina, kad mokytoja, E.Kardelienė , 

visi dainininkai solistaipa-baiSlantis koncertui, paai- 
tys sau akompanavo. škino’ kad tai greičiausia 

Pianistais buvo visi daly-»arėj° nuo.toĮ kad žio
vavusieji koncerte be išim-as scenon ir įgudusiam ar- 
čių:R.Pocauskaitė, R.Nar-^istui kainuoja nervų, tat 
uševičiūtė, V.Gudaitė, K. bandančiam pirmus žings- 
Gudaitė.D.Styraitė, Š.Nor-nius i scen£* Jaunimui ypač 
vaiša, J. Gustainytė, L. Gų-Yra nelengvas ir jaudinan- 
daitė, P.Vaupšas, E.Luk-tfs’ dėl ko atsitinka nenu- 
attytė, V. Vaupšaitė, R.Sty -______ u.,_
raitė, D. Janulionytė, L.
Vaupšaitė, V.Murauskaitė 
ir L.Blauzdžiūnaitė.

Yra pagrindo teigti, kad

Bendrai gi, koncertas bu
vo labai gražus, praėjo iš
kilioje nuotaikoje ir davė 
vilčių, kad lietuvių jaunime 
gretose auga ir muzikai, 
o gal ir dainininkai, nes y- 

jk.
Didetis daugumas konceit-' 
antų paskambino visiškai 
be klaidų. Daugelis tiesiog 
meistriškai orientuodamie-į 
si ir tas padarė malonų įs
pūdį.

LAIKRODININKAS
ANTANAS ŽUKAS 

1855 Wellington Street 
Tel. WE2-0644.

TAISAU IR PARDUODU 
ŽEMOMIS KAINOMIS

LA IK RO DŽIUS IRJUVELYRUS.

VYKSTANTIEMS 1 PASAULINE
PARODĄ MONTREALYJE

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

• Vieta parkavimui.

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

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

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

BOOKS —- LIVRES
SPAUSDINI AI

7581 CENTU ALE, coin - corner 2e AVENUE 165 0770 LASALLE j

79 ir 81 St. Zotique Street E., 
Montreal. Tel.CR 7-0051.

Tel. 525-8971

dodge-chrysle r-valiant 
C O R O N E T _ C A M IO N S DODGE

PORTRETAI - VEDYBOS- KRIKŠTYNOS
SUKAKTUVES

ĮVAIRIOS
MAŽAMEČIAMS 
PROGOS

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

ME 7-6727
DE LUXE CLEANERS

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

BELLAZZI - LAMY,INC-
DO 6-6941 7682 Champlain Blvd. LaSalle
Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmas. 
Įnsuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popieris. 

Jo baltas Liemenėlis įne
ša malonų kontrastą tarp 
kitų sodelio augalų.

Berželių yra daug į vai - 
riaušių rūšių,bet pagrin
dinės yra trys rūšys: - 
čionykštės - kanadiškas 
(Betula papyriferą),euro- 
pietiškas verkiantis (Be
tula albapendula) ir kar- 
pytalapis (Betula alba 
pendula laciniata).

KENKĖJAI
Berželiai neturi daug 

kenkėjų ar ligų, bet lapų 
mlnuotojas (Leaf miner) 
ir medienos gręžtinukas 
- karajiedai, padaro daug 
žalos. Pirmasis gyvena 
lapų viduje ir daro ten 
sau tunelius, nuo ko lapai 
be laiko pageltonuoja ir 
negražiai atrodo, antras 
gyvena berželio medie
noje ir savo tuneliais pa
žeidžia maisto transpor- 
tacijos latakus.Prieš abu 
juos yra nepaprastai sun
ku kovoti, nes išoriniais 
švirškimais negalima 
prie jų prieiti.

Vienas žymiųjų Kanados daržininkystės ir sodininkys
tės specialistų, Earler Co , kuris apie tat kalva per 
Kanados radio ir televiziją, duodamas patarimų.

Betneseniai yra išras
tas naujas chemikalas 
prieš juos. Šio chemikalo 
komercinis vardas SAI
GON. Juo užtenka tik pa
tepti liemenėlį apie 6 co
lius nuo žemės ir jis per

sisunkęs per žievę paten
ka į medžio maisto judė
jimo latakus,ir tampa iš
nešiojamas po visas au
galo dalis ir tuo pačiu 
prieina prie anksčiau mi-

Nukelta į 7 psl.

W. THEROUX prop.
7688, Rue Edouard Street 

LaSalle.

TEL. 365 0470

FERRONNERIE

De LaSalle
HARDWARE

CANADIAN GALLON PAI NTS

(•!' It DOtii

■»n rri ųūtriB (‘>i

cu.ux
-F LOOP-

Porch & Floor Enamel $8.25CILUX Trutone White 900 .............................$9.50
— Trutone White 800 ............................ $10.50

• Visi reikalingi dalykai dažymui ir esant problemoms 
patarimai.

• Langams stiklai ir Įdėjimas.

Naujų: 366-7618
Naudotų: 366-5691

Pres. M.L.Daigneault
7635 Boul. LASALLE 

LASALLE. P.Q..

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

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

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

personalu ir gėrimais.

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

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ — 

sutraukiančią 
hemorojus

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

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

Visais tyrimo atvejais švelnė- 
jant skausmams ivykd vo hemoroju 
susitraukimas.

Tačiau visų svarbiausia - n zul- 
tatai būdavo toki nuostabūs,kad šis 
pagerėjimas tęsdavosi daugelį mė 
ik -.ių.

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

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

KLUBO SUKAKTIS
1907 - 1987

expo67
1867 ll 1887
CMMDft-OONRDCMKM

Telefonas 768-6679

WIN DSOR
DRY CLEANERS & DYERS CO. LTD.

Valome visokius drabužius ir kitą Jūsų namų apyvoką.
Savininkai:

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

DĖMESIO LIETUVIAMS

Tarpininkauju lietuviams 
apsistojimo vietos reikalu pa
saulinės parodos EXPO67’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 sglygos bei kitos dėta 
lės ir pagal jas padarysime su* 
sitarimą, galimai patenkinant 
Jums jūsų pogeidavimus.

Pr. P aukštaiti s 
8995 Godbcut, LaSalle, 
Montreal, P.4 tel. 3^5-0311.
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TAUPYK IR SKOLINKIS

PIRMUTINIAME IR DIDŽIAUSIAME

TORONTO LIETUVIU KREDITO KOOPERATYVE PARAMA
KAPITALAS SIEKIA TRIS MILIJONUS DOLERIU.
•MOKAME DUODAME
434% ui depositus Morgicius iš 6'^po
5'/į% numatyta ui serus Asm. paskolos iš 7% '

Asmenines paskolas duodame iki $5,000.- ir morgicius 
valdžios nustatytą norm?, 66r. įkainuoto turto.
Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nedau
giau $2,01)0.- Asmeninės paskolos, mirties at\eįu,apdraus 
tos iki $ 5,000.-
Paramos nariais gali būti kiekvienas lietuvis gyvenąs 
Kanadoje. '
'Kasos valandos: Kasdiena nuo 10 va/, iki d ra/. p. p., 
išskyrus sekmadienius. Pirmadieni ir penkiadieni vakarais nuo 
/ va! 30 inin. iki 8 vai. 30 min. Šeštadieniai s nuo 9 ra/ iki / va/ 
p p liepos ir rugpiiieio men- šeštadieniais uždaryta ).

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

ĮVAIRŪS siuntiniai ir dovanos į
Lietuvę, Latviją, Estiją, Ukrainą ir 
U. S. S. R. paprastu bei oro paštu

BE MUITO DOVANOS:
ĮVAIRIOS SUDĖTIES MAISTO 
SIUNTINIAI 3E MUITO IKI 33 
SVARIĮ.PRAŠOM REIKALAUTI 

Miįsu nauju maisto 
KATALOGU.

• Be Uk siunčiame Jūsų sudarytai, ir apdraustus (vairius siunti
nius iki 19% svarų gryno svorio.

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

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

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

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

nauti ateityje.

LIETUVIŲ IŠTAIGA

BALTIC EXPORTING CO.
480 RONCESV  ALLES AVE. TORONTO 3, ONT.

Telefonas LE 1 - 3098
DARBOVALANDOS: pirmadieniais- penktadieniai s nuo 9 vai. 
ryto iki 7val.vak; šeštadieniais- nuo 9val.ryto iki 5 vai. p.p.

Savininkai A. ir S. KALUZA

SVEIKATOS KLINIKA-Health Clinic
Medicininis ir pooperacinis gydymas

Vienintelė valdžios registruota natūralaus gydymo lietuviška klinika 
įvairūs spinduliai, elektriniai ir fiziniai rankų masažai, spindulinės ii 

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

460 Ro neės va lies Avė., Toronto Tel. LE 3-8008

Reportažas iš Toronto
PAŠNEKESYS METRO TRAUKINYJE

Du tautiečiai kalbasi 
apie Expo paradoksus , 
apie ten matytas keiste
nybes, apie sutiktus, tie
siog į akis besimėtančius 
nelogiškus aspektus. Jie 
tai patyrė praleidę paro
doje. keletą dienų, apžiū
rėję beveik visus 62 tautų 
paviljonus. Viso to pasė
koje jie išsinešė iš ten 
savotiškai neigiamą įspū
dį. Jiems atrodo, kad toji 
paroda daugelyje atveji; 
nuslėpusi (neleidžiant 
kelti laisvas Estijos ir 
Latvijos vėliavas,bet lei
džiant estams ir latviams 
minėti atatinkamas die
nas) savo tikrąjį, repre
zentacijai puoselėtą kaip 
tokiu atveju pridera, cha
rakteringą veidą.

Jaunas, šviesiaplaukis 
vyras sako, kad tokia In
dijos vandenyno (į rytus 
nuo Madagaskaro) salelė 
Mauritius, neturėdama 
net milijono gyventojų, 
turi pasistačius nediduką, 
bet šaunų paviljoną. Nors 
ten nėra nieko ypatingo , 
bet iš gausių nuotraukų 
matosi patrauklūs salos 
paplūdymiai ir svarbiau
sia krašto industrija-cuk- 
rus .Tarp daugelio statis
tinių duomenų jo dėmesį 
atkreipusi salos praeitis. 
Tarp anksčiau salą val
džiusių portugalų ir pran
cūzų, ten pažymėta, kad 
nuo 1810 iki 1967 sala 
esanti anglų okupuota. 
Taip,okupuota. Pradžioje 
nesitikėdamas, jis pati
krinęs antrąją metų skait
linę. Jis tikėjęsis matyti 
1867. Bet ten buvę aiškūs- 
šie 1967 m. Net 230, 000 
Kanados indėnų,gavę val
džios paramą įsirengė 

Automobiliaifšaldytuvai, skal
bimo mašinos,motociklai,dvi - 
račiai,siuvamos mašinos,tele
vizijos aparatai,pianai ,automo 
biliams padangos, foto aparatai 
ir 1.1.

tį 0 T A R A S
ANTANAS L I U D ŽlUS.B.L. 
Bendradarbis V.S. Mastis,L. L.D.

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

TORONTO. .
Margio vaistinės 11 aukštas.
Tel: įstaigos LE 7- 1708, 

Namų CR9- 6166.

savo atskirą paviljoną. 
Ten jie ne visai malonio
mis detalėmis prisistato 
kaip jie 300 metų ruošėsi 
šiam momentui,laukė tos 
dienos,kad galėtų pasiro
dyti pasauli ui,kaip jie sa
vo žemėj esą skriaudžia
mi benamiai. Indėnai da
bar su skausmu gali pa
sakyti kaip vaišingai pri
ėmę baltąjį žmogų, kaip 
laikė jį draugu.O baltasis 
atsilygindamas juos ap
gavęs ir pagrobęs jų pro
tėvių žemę.Tuo tarpu Lie
tuva, turėdama savo di
dingą istoriją, išgyvenusi 
eilę nepriklausomybės 
metų vos rado kuklią 
prieglaudą sovietų pavil
jone.

Smulkesnės išvaizdos 
bendrakeleivis, išklausęs 
savo draugo aiškinimą,

J I B VARTODAMAS NEBUSI NEI PLIKAS NEI ŽILAS

paveikslai parodo, kad JI B. vaistai ATAUGINA PLAUKUS, išgydo

Seiskanas, šašus, niežėjimą, sulaiko plauku slinkimą, atgauna natūra-
I plaukų spalvą MOTERIMS IR VYRAMS, 100 proc. garantuotai.
JIB VARTODAMAS NEBŪSI NEI PLIKAS NEI ŽILAS.

JIB. 8. Oz. 16 savaičių vartojimui Kanadoje viso $6.30.
Užsakymus bu Money Orderiu, reikalaukite tuojau.

JIB LABORATORIJA, 1487 So.49th Avė., Cicero, minds 0NH

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

LIETUVOS GEN. KONSULO
JONO ŽMUIDZINO KALBA BAISIOJO BIRŽELIO 

MINĖJIME TORONTE
Baisusis Birželis mum 

primena masines žudy
nes .kalinimus ir didžiuo
sius šiurpulingus į Sibiro 
vergų stovyklas trėmi
mus nekaltų žmonių, ku
rie net ir pagal Sovietų 
įstatymus nebuvo ap - 
spręsti nusikaltėliais.

Juodasis Birželis mum 
primena civilizacijos žy
dėjimo metu nuožmiąją 
prekybą tautomis t.y. Mo
lotovo-Ribentropo sutar
tį , kuri juk įgalino Hitlerį 
pradėti 2-jį Pasaulinį ka
rą ir leido Maskvos des
potams užgrobti Lietuvą 
ir ją smurtu įjungti į So
vietų Sąjungą.

Ši birželio Keturiolik
toji mum primena ir par
tizaninį lietuvių sukilimą, 
trukusį aštuonerius me
tus ir atidavusi milžiniš
ką kraujo auką vardan 
Lietuvos laisvės.Iš tikro , 
jokia kita tauta Rytų Eu
ropoje nėra parodžiusi 
tokio žūtbūtinio pasiprie
šinimo, tokio nuostabaus 
masinio heroizmo.

Šia proga mes turim ne 
vien intuicija ar nujauti
mu,bet ir šaltu protu pa
sverti mūsų viziją į Lie
tuvos nepriklausomybės 
atstatymą.

Nuo pat pirmųjų, žmo
nijos istorijoj -žinomų, 
valstybinio gyvenimo ap
raiškų,niekada pasaulyje 
nebuvo tokio gaivališko 
veržimosi į valstybinę 
laisvę,tokios didelės ne
priklausomybės idėjinės 
įtampos,kokią mes regim 
šiandien ant šios žemės 
rutulio. Juk, pavyzdžiui , 
Jungtinės Tautos pradėjo 
savo gyvenimą su 55 tau
tomis narėmis, o nūdien 
jų jau-yral21. Taigi, paly
ginti per trumpą laiką 66 
tautos arba apie bilijonas 
žmonių įgijo valstybinę 
nepriklausomybę Štai ko
dėl įžymiausi sociologai 
bei politinių mokslų auto
ritetai, pav. H. Kohtas, šį 
gyvenamąjį laikmetį lai
ko tautų laisvės era, kuri 
savo pilnutinio išsirutu
liojimo laipsnyj visuoti
nai įgyvendinsianti tautų 
apsisprendimo teisę.

nustebęaa?eaguoja dėl pa
skutinio išsireiškimo. Jo 
manymu kuklia prieglau
da tai netektu net pava
dinti. Juk mūsų pavergtos 
tautos eksponatai ne tik, 
kad nėra išryškinti kaipo 
tautą atstovaujančių vie
netų,bet jie išblaškyti po 
visą sovietų paviljoną. 
Sentimentų vedini, mes 
susirandame kas mums 
sava. Bet kaip eilinis pa
rodos lankytojas,kuris gal 
nėra net girdėjęs Lietu
vos vardo,kaip jis suras, - 
kaip jis sužinos ką nors 
apie mūsų kraštą, apie 
gražiąją gintaro žemę? 
Kad ir tie šeši, lietuviš
kai kalbantys,rusų pavil
jone esą atskirų skyrių 
prižiūrėtojai, su kuriuo 
iš jų besusitiksi, su ku
riuo beišsikalbėsi, jie gie
da savo dainelę, kad net

Turėdami prieš akis šį 
nesustabdomą laisvės są
jūdį ir tai, kad mes nesam 
vieni, nes juk išskyrus 
Kremlių, niekas neginči
ja Lietuvos teisės į ne
priklausomybę,© taip pat 
žinodami, jog tautinis sen
timentas yra itin gyvas 
Sovietų Rusijos satelituo 
se, tiek ir jos pilnai pa
vergtuose kraštuose,mes 
turime rimto pagrindo ti
kėti, jog ir paskutinioji 
kolonializmo liekana mū
sų planetoje, t. y. Rusijos 
imperija jei ne vienu, tai 
kitu būdu subyrės ir Lie
tuva vėl atgaus laisvę.

Tačiau nepamirškim, 
kad tikriausias kelias at
statyti Lietuvos nepri
klausomybei yra laisvojo 
pasaulio lietuvių nepalau
žiamas tikėjimas į teisės 
pergalę-į Lietuvos išsi
laisvinimą ir mūsų dar
bas ir kova. Okupuotoji 
Tėvynė to tikisi iš užsie
nio lietuvių, džiaugias jų 
pasiekimais ir kad jų li- 
kiminė kova nesuskaldo- 
ma pavergėjo siūlomu 
klastingu bendradarbia
vimu, siekiančiu nutildyti 
laisvo lietuvio protesto 
balsą ir kad jis susigy
ventų su Lietuvai užkarta 
padėtimi, okupacija.

Ir čia šiandien reikš
dami ištikimybę Lietuvai 
ir lenkdami galvas prieš 
žuvusius ir kankinius dėl 
tėvynės laisvės,kuo griež 
čiausiai protestuojam 
prieš žiaurųjį rusiškąjį 
okupantą ir reikalaujam , 
kad Sovietų Rusija vykdy
tų savo iškilmingus pasi
žadėjimus,Tautų Sąjungoj 
įregistruotus .gerbti Lie
tuvos savarankiškumą ir 
nepriklausomybę.

Kaip dabar ,taip ir atei - 
tyjemes turim drąsiai ir 
tvirtai visur reikalauti , 
kad toji pati teisė, kuria 
pasiremdamos po karo 66 
tautos įgijo valstybinę 
nepriklausomybę, būtų 
taikoma ir senajai lietu
vių tautai ir kad Krem
liaus begėdiškai ir žvė
riškai išplėšta Lietuvos 
nepriklausomybė būtų at
statyta.

ne miela klausyti. Atrodo 
jie kalba ta pačia kalba , 
jie yra lietuviai, bet jų 
mintys, jų galvosena taip 
persunkta "didžiosios tė
vynės" šlove, rusiškos 
globos neliečiamybe, kad 
tik stebėkis.

Šviesiaplaukis neva pa
teisindamas sako, kad iš 
čia atsiųstų negalima 
daug ko tikėtis. Kai jie 
buvo sijojdmi šiai misi
jai, šalia neabejotino pa
sitikėjimo, jie buvo kraty
ti ir perkratyti. O antra 
vertus gan stipriu įkaitu 
esą jų Lietuvoje likusios 
šeimos.O ką nors pagal
voti ar padaryti Svetlanos 
pavyzdžiu ne kiekvienas 
juk gali. Tokiam žygiui 
reikia turėti ką nors dau
giau, ko ne visuomet yra 
pas eilinį žmogų.

S. Pranckūnas

SĖJA
Tautinis, demokratinės minties mėnesinis lietuvių laikraštis. 

Leidžia Varpininkų leidinių fondas
Redaktorius Vytautas B tlduš as .

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

Prenumerata: JAV ir kitur 3 dol. metams.

VLIKAS KAIP TAUTOS 
ATSTOVYBĖ 

/atkelta iš 3 psl/ 
Tik pačiu paskutiniuoju 

metu,kada jau visos Vilko 
grupės (į kurį įsijungė ir 
buvusi Vliko opozicija) 
deklaravo Vilką esant 
"autentišku tautos balsu',' 
tie keistieji, Vliko, kaip 
tautos atstovybės,kompe- 
tenciją neigusieji balsai 
aprimo. Pats "stipriau
sias" tos opozicijos bal
sas,vis protestavęs prieš 
Vliką, kaip tautos atsto- 
vybę(tai kol.V.Rastenis), 
vajau kelinti metai pasi
darė Vliko, kaip tautos 
atstovybės, balsas, Eltos 
redaktorius. ..

Galima būtų tuo gražiu 
Vliko buv. opozicijos su- 
siorientavimu pasidžiaug 
ti. Norėčiau net ir aš iš
tiesti savo neatlaidžiam 
priešininkui, kol. V. Ras- 
teniui, ranką, jį gražiai 
pasveikinti,tik kad matau 
kai kuriuos jo idėjos drau
gus, anksčiau, rodos jo 
šešėlyje buvusius, grei
čiausia,su jo žinia ir pri - 
tarimu,kartkartėmis Vil
kui pakasynas berengian
čius,aiškiau sakant,Vliką, 
kaip tautos atstovybę,lik
viduoti besikėsinančius . 
Kas nuostabiausia,kad tie 
Vliko opozicionieriai, 
(kaippvz. ,dr.Br. Nemic- 
kasjau antri metai iš ei
lės sakęs antivlikines kai 
bas Vasario 16-sios pro
gomis), yra Vliko vado
vaujančiųjų tarpe...

Manding, jeigu žmonės 
jau pradėjo savo parašus 
po paskutiniąją Vliko de
klaraciją,skelbiančia Vii 
ką esant "autentiniu tau
tos balsu" (tautos atsto
vybe), tai turėtų bent su
silaikyti prieš Vliką, kaip 
tautos atstovybę, toliau 
kalbėti ir kėsintis jį su
griauti. Ypač teisininkas 
turėtų jausti bent kiek 
garbės, gerbti bent jau 
savo plunksną, kuria pa
sirašė po tokiu, rodos , 
teisinguir dargi labai iš
kilmingu,į visus lietuvius 
nukreiptų pareiškimu, po 
Vliko paskutinių deklara
cijų.

Labai prašyčiau savo 
buvusius priešininkus ko
legas teisininkus dėl šito 
mano atviro, gal kiek su 
šypsniu ištarto žodžio

SKUBUMAS - VIENA
SAVAITĖ
Gegužės 7 d. smarki 

liūtis praardė geležinke
lio pylimą tarp Rokiškio 
ir Obelių ir iš Karaliau
čiaus į Maskvą einančio 
prekinio traukinio garve
žys su aštuoniais vago
nais nuėjo nuo bėgių.Trau- 
kinių eismas tame ruože 
buvo sustabdytas pusan
tros paros.

Naujiena viešajame 
Lietuvos gyvenime yra 
tai,kad apie šį įvykį pra
nešė vilniškė Tiesa, ir 
pranešė šį kartą sugaišu
si tik vieną .. .savaitę, ge
gužės 14 d. Tai galėtų bū
ti atžymėta kaip kelių 
šimtų nuošimčių pažanga, 
nes ligšioljei iš viso bū
davo p aslryžtama apie to
kius įvykius prasitarti, 
tai nebent po kelių mėne
sių. (Elta)
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Ready to serve at the Lithuanian dessOrt table at Saturday's Centennial Hall 
smorgasbord are Mrs. Edward Daniliunas and Mrs. John Švilpa, both of London. 
The table included cakes resembling a porcupine mother and babies^as well as, 
a two-foot-high "horned cake." The horned coke, cooked by " * ' con-d
tained 75 eggs and 2Vi pounds of butter, and was cooked on a wooden spit in 

front of on open fire for five hours.

Londono lietuvės, Ponios Daniliūnienė ir Švilpienė 
prie savo gaminių šimtmečio festivalyje Londone.

ŠIMTMETINIS TAUTŲ FESTIVALIS LONDONE,ONT. 
Naujai pastatytoje Londo- kitų šeimininkių ežiukai, 
no miesto rotušės audito- kiti tortai ir skanėstai, 
rijoje birželio 24 d. buvo Laikraštis Free Press į- 
didelės iškilmės:didžiul- dėjo lietuvaičių nuorauką 
ės vatšės-smorgasbord ir su gaminiais.
15-kos tautybių festivalis. Festivalis buvo labai ma- 

Vaišės buvo suneštos tau rgas ir spalvingas kostiu- 
tinių grupių.Kiekviena tau-mų įvairumu. Lietuvių bu
tą atnešė savo būdingų ga-vo šokėjai, turėję pasiseki- 
minių. mą.

Lietuvių stale didingai Išklmėje dalyvavo ir On- 
"pozavo" 2-jų pėdu aukš- tarto min. pirm. J, Robarts 
čto G. Mačienės raguolis, L. E-tas.

neužsigauti, ir kviesčiau 
juos būti toliau su mani
mi vieningos pažiūros j 
Vliką, kaip mūsų.tautos 
atstovybę.- -r n « n < v rrri - )

Galėčiau čia vėl išdės,- 
tyti savo teisines pažiū
ras ir logika, kuria aš 
prieinu prie išvados, kad 
Vlikas yra mūsų valsty
binės tautos atstovybė,bet 
labai bijau Dirvos humo
risto, kuris gali parašyti 
(kaip kartą Dirvoje jau ir 
par aš ė), kad mano tie pa
kartotini aiškinimai -tai 
kokia ten patefono plokš
telė. . .

Na, jeigu jau "patefono 
plokštelė", tai jos nekar
tosiu, nes plokštelėmis 
tiktai papūgėlės moko
mos (bent čia pas mus 
Amerikoj) taisyklingai ir 
teisingai kalbėt. . .

Tikiuosi,mano kolegos 
pamažėl! patys teisingai 
susiorientuos, jei tiktai 
turės gerų norų, geros 
valios.

Pastaba: Jei kas vis 
dėlto norėtų susipažinti 
su Vliko teisiniais pa
grindais, tai per NL re
daktorių galėtų man pa
rašyti, ir aš atsiųsčiau,

Walter Safety says, 
“Keep air-inflated toys 
out of the water. Play 
with them on the beach 
where they belong."

AR ŽINOTE K.Ą RAŠO

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

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

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

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

KELEIVIS
686 Broadway, So. Boaton,Maa*.02127 USA.

pvz.,Naujienose 1962. IV . 
12 d. paskelbto savo 
straipsnio "Vlikas ir jo 
teisiniai bruožai "fotoko
piją. Be to,noriu atkreipti' 
skaitytojų dėmesį dar ir
į kol. dr. K. Šidlausko la
bai įdomią ir vertingą 
studiją "Pavergtosios 
tautos atstovavimas", pa
skelbtą "Tėvynės Sargo" 
19G2m.Nr.l (21), taip pat 
ir į jo aiškinimus anglų 
kalba, paskelbtus Juozo 
Audėno redaguotoje kny- 
goj"Twenty Years Strug - 
gle for Freedom of Lithu- 
ania"(1963).Mudviejų pa
žiūros į Vliką,kaip tautos 
atstovybę iš esmės nesi
skiria. Čia savo mielam 
kolegai nusilenkiu,pripa
žindamas, kad jo dėsty
mai yra gilesni ir moks- 
lingesni, negu mano 
straipsniai. Toje angliš
koje knygelėj aiškinimas 
Vliko,kaip tautos atstovy
bės, teisinės prigimties , 
sakyčiau,yra oficiali Vli
ko nuomonė,nes knygelė 
gi paties Vliko išleista . 
Todėl ji Vilkui, (neišski
riant nei jojo vadovaujan
čiųjų. . .) ir privalomi.

Ps.D.R.M.N.Pt
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HAMILTON
Geriausio taupyti ir skolintis tik
Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyve I A. i K /X 
21Main St. Ę.,Kamb. 203, Tel. 528-0511.

Darbo valandos: Aukšti nuošimčiai ui

Pirm. 9-3 vai. p.p.
Antr. 9- 1 ir 5-8 vai. p.p.
Tree .9-3 vai. p.p.
Ketv. 9-3 vai. p.p.
P enkt.9 ■ J ir 5 • 8 vai. p. p, 
Sėst. 9- 12 vai. dienos.

St. Catharines agentūra: 75 R oi I s Ave. Prane iškonu 
partijos salėje sekmadieniais po pamaldų.

DAR LIETUVIŲ 
Prieš daugelį metų,ke

li Hamiltono lietuviai įs
teigė HLN bendrovę, Ltd. 
ir pasišovė pastatyti Lie
tuvišką Kultūrinį Centrą, 
t. y. didelius ir marmoru 
išpuoštus namus.

* Dalis Hamiltono lietu
vių, bet dauguma iš arti-

* mesnių apylinkių pritarė 
tai minčiai ir tapo tos 
bendrovės šėrininkais. 
Nors vieno šėro kaina bu
vo žema,t. y. tik 100 dol. , 
bet ir dauguma lietuvių 
tais laikais dar nebuvo 
stiprūs finansiškai.

Pradžiai, HLNB-vės 
v-banupirko,kad ir seną , 
bet gan didelį su kino sa
le pastatą.Kiek vėliau nu
pirko geroje vietoje ir 
gan didoką sklypą.

Bet namų, lietuviškam 
kultūriniam gyvenimui

* klestėti ir iki šiai dienai 
tie entuziastai neįstengė 
pastatyti.

Kokia gi tos nesėkmės 
priežastis ?

Yra gi toks liaudies po
sakis, jog gerais norais ir 
pekla yra išgrįsta.Betdi- 
deliam darbui atlikti ne
užtenka gerų norų,o rei
kia ir smegenų.

Šiuo gi atveju, kaip tik 
ir stigo realios galvose
nos HLNB-vės vadovams. 
Pav.,perkant seną pasta
tą Deltą buvo sumokėta 
apie 180 tūkstančių dole
rių. Kai bėgyje keletos 

C metų nekilnojamų nuosa
vybių kainos gerokai pa
kilo, kai tame Delta pa
state buvo atlikta daug 
pagerinimų, tai šiandien 
tas pastatas yra parduo
damas 30-40 tūkstančių 
dolerių pigiau, negu kad 
už jį buvo sumokėta.

Naujam pastatui buvo 
paruošti planai 250-300 
tūkstančių dol. sumai. 
Vien marmuro puošme
nos būtų kaštavusios 30- 
40 tūkst. dol.

Už planų paruošimą bu
vo išmesti keli tūkstan- 

*)> čiai ir kasa liko tuščia .
Ar tai buvo bent kiek ap-

* galvotas darbas ?
Bet ar jau nėra jokios 

galimybės ką nors pana
šaus pastatyti ?Taip, ga
limybė yra, bet tik reikia 
realaus darbo.

Dar yra likę keli šimtai 
šėrininkų.Dabar jau dau
gumas yra geriau prasi
gyvenę ir yra pajėgūs in
vestuoti didesnes sumas 
svarbiam reikalui. Dabar 
galime lengvai sudėti 250 
-300 tūkstančių dol.ir pa
statyti žmonišką pastatą. 

. Neturint jokios skolos ,
o tinkamai eksplotuojant 
susidarytų pelnas, iš ku
rio būtų galima mokėti 
šėrininkams palūkanos, 
pagal įdėtą kapitalą.

Bet, deja, kitados buvę 
karšti namų statybos en
tuziastai, jau ne tik kad 
atvėso, bet net spaudoje 
rašo nesąmones, jog už 
200 tūkstančių pastatyti 
namai būtų komercinė 
nesąmonė(žlūr.TŽ.Nr 4).

indėlius.
Prieinamos skolinimosi 
sąlygos.
Nemokamas CUNA gyvybės 
ir paskolų draudimas. 
Pilnas čekių patarnavimas. 
Uitikrintas indėlių saugumas. 
Malonus lietuviškas patarnavim as

NAMŲ REIKALU
Šia proga norisi pri

minti HLNV-bos rašė- 
jams, jog lietuviai tapo 
šėrininkais ne komerci
nės sąmonės,ar tai nesą
monės vedini, bet tik no
rėdami turėti savo lietu
višką pastogę.

Aplinkybės gi rodo, jog 
HLNV-ba nori ir toliau 
šėrinlnkus klaidinti, kaip 
ir iki šiol. Nei jokio pa
stato neišgali pastatyti, 
nei šėrininkams neišmo
ka jau kelis metus prira
šytų dividendų, nei galų 
gale negrąžina pinigų.

A. Lukas.
RUOŠIA GEGUŽINĘ

Liepos 9 d., sekmadie
nį įvyksta S LA 72 kuopos 
tradicinė gegužinė Ant. 
Podolskio sodyboje, prie 
Paris, Ontario (ten, kur 
buvo praeitais metais). 
A.Podolskio 8 akrų žemė 
sudaro nepaprastai gra
žią lygumą prie Grand 
upės. Ji tinkama geguži- 
nei-piknikul. Pro sodybą 
teka srauni upė, geguži
nės aikštė apaugusi me
džiais.Pavėsiuose išdės
tyti stalai.

Gegužinės vietoje yra 
dvi krosnys .kuriose sve
čiai gali gamintis maistą. 
Už gegužinės aikštės pra
sideda tvenkinys,kurį pa
pildo iš kalno tekantis 
šaltinis. Tvenkiny yra 
.įruoštas vandens dvira- 
tis.Čia jaunimui bus įdo
mu pasivažinėti. Be to, 
yra šiomis dienomis baig 
tas įruošti maudymosi 
baseinas.Vanduo yra fil
truojamas.

Gegužinėje programą 
išpildys R. Ulbinaitė iš 
Hamiltono, kuri daugel 
kartų pasirodo su savo 
menu televizijoje. Be to , 
bus jaunimui sporto var
žybos ir laimėtojams 
įteiktos dovanos.
Važiuodami į SLA gegu

žinę iš Toronto 5-ju keliu, 
kuris susiduria su 2-ju,su- 
kite į dešine; važiuojantį
jį iš Londono,pravažiavę 
Grand River tiltą už pusės 
mylios privažiavę pirmą 
posūkį iš didžiojo kelio, su 
ka į kairę 40 laipsnių ka
mpu; pavažiavę vieną ir 
pusę mylios vėl suka į kai
rę, ir už pusės mylios y- 
ra Villowdale Park,-tai 
ir yra Ant. Padolskio sody
ba.

Liepos 9 d. dieną kvie
čiame atvykti į SLA 72 
kuopos gegužinę. Pradžia 
1O valandą ryto.

.Atvykusius sve
čius linksmins lietuviška 
muzika.Bus loterijos lai
mėtojams įteiktos dova
nos .Taip pat veiks užkan
džių ir gėrimų bufetas . 
Kviečiame ir kaimyninių 
SLA kuopų narius bei sve
čius atvykti į ruošiamą 
gegužinę. Kuopos V -ba

"Aukuro" grupė 1955 m. Sėdi iš kairės: E. Dauguvietytė-Kudabienė, V<Pana- 
.vaitė, A. Paukštys, P. Racevičienė, K. Meškauskienė, L.Šturmaitytė, V. Kve
daras, A. Stanaitytė, St. Juozapavičius, A.Mingėla, B. Šturmaitis, I. Gaižaus
kaitė, J.Jokubynas, A. Kaušpėdą ir V. Kvedaras. Nuotraukoje trūksta: V. Pa
navo, E.Mickūno, A.Laugalio ir A. Juozapavičiaus.

VEDA KAZYS BARONAS

DAR APIE IŠVYKĄ Į
LIETUVĄ
Po mūsų krepšininkų 

gastrolių Australijoj,Vil
niaus Sportas (tai buvo V. 
Kazakevičiaus straipsnis) 
išeivijos lietuvi- sporti
ninkų išvyką atvaizdavo 
tik pačiom tamsiausiom 
spalvom, prilygindamas 
jų kovas prie Don Kichoto, 
neturinčias jokios reikš
mės, žaidžiant su silpna 
Australijos krepšininkų 
rinktine,nors Tokio olim
piadoj ji užėmė devintą 
vietą.

NAUJO KOLONIJOS NARIO 
PRIĖMIMAS

Birželio 24 d. pp. Žilvičių 
namuose buvo suruoštis iš
kilmingos priimtuvės iš pa
vergtos Lietuvos atvykus
ios visuomenininko Kazio 
Bungardo žmonos. Sį gra
žų priėmimą organizavo te- 
atras"Aukuras", kuriame p. 
Bungarda yra ilgametis ak
torius ir rėmėjas.Priėmi
mo pagerbtuvėse dalyvavo 
per 70 asmenų, linkėjusių 
naujai ateivei gero gyveni
mo. Ir Bendruomenės va
ldyba pp. Bungardams lin
ki gražios ateities.
IŠKYLA TAUTINIŲ DRA

BUŽIŲ KLAUSIMAS
Vieni mano, kad tautiniai 
drabužiai galima naudoti 
bet kuria proga. Kiti ma
no, kad tautinius drabuž
ius reiktų naudoti tiktai iš 
kilesnėmis dienomis,nepa
prastesnėmis progomis, 
tuo suteikiant tautiniams 
drabužiams tauresnę padė
tį.
KANADOS ŠIMTMEČIO 

PROGA
Hamiltone yra pramatoma 
suruošti ir "Piliečių die
na". Tuo tikslu yra papra
šyta atasiųsti į YWCA po 
atstovą nuo kiekvienos tau
tinės grupės dienotvarkei 
aptarti. Diena bus rugsėj 
jo mėnesį.
HAMILTONO KTVANIS 

KLUBAS
kasmet ruošia tautybių pa
sirodymą, kuris šiemet ju
ngiamas su Kanados šimt - 
mečio programa. Tautin
ės grupės jau dabar ragi - 
narnos savo tautinius vie
netus užregistruoti. Ham
iltono Bandruomenės val
dyba lietuvius atstovauti 
yra pakvlėtusf'Gyvatarą".

V. P.

Bet šiandieną,kada išei 
vius sportininkus,norima 
panaudoti tik propagandi
niam tikslams pavergtoj 
Lietuvoj .įvairiais keliais 
ir būdais ,buv.Australijos 
gastrolių dalyvius,sten
giamasi pritraukti į rink
tinę,apmokant(rodos dien 
raštis Laisvė) jiems ke
lionę ir kt. išlaidas. Nu
matytos buvo rungtynės 
ne tik Lietuvoj, bet taip 
pat Maskvoj ir Leningra
de, net prieš Sov. Sąjun
gos rinktinę. Bet gerai 
patikrintom žiniom suži
nota, kad mūsų geriausi 
krepšininkai atsisakė vyk 
ti į Lietuvą ir tuo pačiu, 
oficialiai bendrauti su pa- 
vergėju.Tokiu būdu iš ofi
cialių rungtynių paliko tik 
ekskursinio pobūdžio su
sitikimai, žaidžiant Vil
niuje, Kaune, Klaipėdoj.

Gaila, kad prieš tuos 
išsišokėlius paskutinis 
sportininkų suvažiavimas 
nesurado j okiųvaistų.pii- 
miausia iniciatorius iš
braukiant iš ŠALFASS na
rių sąrašo. Klek atrodo, 
į kelionę Lietuvon, pažiū
rėta tik kaip į privataus 
pobūdžio išvyką, nors ją 
organizavo oficialūs klu
bo nariai. Antra-trumpo 
oficialaus centro valdy
bos pareiškimo tikrai ne
užteko: reikėjo stiprios 
rezoliucijos, išreiškian
čios daugumos sportinin
kų nuomonę.Tiesa,priva
čiai keliauti į Lietuvą- 
nieks niekam neuždraus , 
tad ir šią išvyką visi lais
vojo pasaulio lietuviai tu
ri laikyti tik kaip priva
taus pobūdžio,nemesdami 
tamsaus šešėlio ant visų 
išeivijos sportininkų. 
PAVERGTOJI LIETUVA

Daugiadienių dviračių 
lenktynės Gdanskas-Vil- 
nius.individualiai laimė
jo lenkas Jasinski (ket
virtas buvo lietuvis A. 
Berankis) ir komandinė 
Lenkijos jaunimo rinkti
nė, prieš Ščeciną ir Lie
tuvos rinktinę. Tolimes

Melburno (Australijoje) lietuviu sporto klubas Varpas. V. Vasarionuotrauka

nes vietas užėmė Latvija, 
Olštynas, Uzbekija ir 1.1.
- Krepšinio rungtynėse 
Biržuose Lietuvos vyrai 
nugalėjo Rusiją 67:64.
- Naują pasaulio rekordą 
atsiekė P.Motiekaitis iš
silaikęs su sraigtasparniu 
Libele- 8 modeliu ore 21 
min. 42 sek.
-Lietuvos futbolo pirme
nybių pasekmės: Kauno 
Politechnika-Šiaulių El
nias 2:2, Kauno Banga- 
Klaipdės Chemikas 0: 0, 
Plungė - Kėdainiai 0:0, 
Vilniaus Saliutas-Klaipė
dos Baltija 4:0, Panevė
žys-Lima 5:0. Ir toliau 
pirmenybėse pirmauja In 
karas prieš Politechniką 
ir Saliutą.

Vilniaus Žalgiris ir vėl 
pralaimėjo Kazanėj 1:2. 
Po šių rungtynių žalgirie
čiai Sov. Sąj. antrosios 
klasės pirmenybių lente
lėj su aštuonlais taškais 
yra paskutinėj vietoj, kai 
tuo tarpu pirmaujanti Dau 
gava (ją treniruoja veng
ras) turi net 20 tšk.
- Prie Berlyno įvyko ir
klavimo rungtynės.Mote- 
rų aštuonvietėj Sov.Sąjun
gą atstovavo Vilniaus žal- 
girietės. Pirmą varžybų 
dieną vilnietės atplaukė 
pirmos ir antrą dieną jos 
buvo antros.

IŠ VISUR
Kanados lietuvaitė Ire

na Macijauskaitė - Pe
trauskienė 100 m. bėgime 
pakartojo šio krašto re
kordą,nubėgdama per 11, 
4 sek. Į Pan-Amerikos 
žaidynes Vinipege ji 
įtraukta į Kanados rinkti
nę 100, 200 m. estafetės 
bėgimams.
- Budapešte kubietis Fi- 
gerola pakartojo pasaulio 
rekordą, nubėgdamas 100 
m. per 10 sek.
-Krepšinio rungtynių pa
sekmės :JugoslavijaiLen- 
kija 105: 82, Sov. Sąjunga 
-Lenkija 91: 69.
-Rugby rungtynėse Vilka
viškyje Lietuva pralaimė
jo Leningradu! 5: 17, bet 
įveikė Latviją 27: 6.

La CROIX-ROUGE 
C’ESTVOUS 
C’EST MOI 
C'ESTNOUSTOUS

7 /alteuene
BIRUTĖS VALTERIENĖS ĮDAINUOTA

PLOKŠTELĖ
Ar tu žinai
Tykiai, tykiai 
Šauksmas 
Ramunėlė 
Lakštingalos giesmė 
Kur bakūžė samanota
Malda
Oi greičiau, greičiau 
Ruduo
Labą naktį
Legenda 
Lopš inė 
Vėlinės 
Pavasaris 
Muzikai

KAINA: $ 5.OO.
GAUNAMA:
Aušros Vartų Parapijos Knygyne
Pas VI. Vanagą - 722 -3324

P. Adamonį - 722-3545
3907 A Rosemount Blvd. .Montreal.

Laiškai Redakcijai
Gerbiamas Redaktoriau, 

perskaičiau Jūsų vasario 
15 dienos laikraštyje du 
S.Pranckūno straipsnius. 
Peršasi mintis į juos at
sakyti, nors dar niekad 
spaudai nerašiau. Jei, Jū
sų nuomone, jie bus per 
aštrūs-sušvelninki te,ar
ba įžeidžią jo asmenį-ig
noruokite.

Įdomūs tie S. Pranckū- 
no bendrakeleiviai trau
kinio pokalbyje. Labai 
prilygsta jo knygos vei
kėjams su "didvyriu Va
liūnu "priešakyje-planin- 
gai buvo paruošti gelbėti 
bendraminčius iš kalėji
mo. Nebuvo jie didvyriai 
norį nusikratyti nacių 
jungu, oi nei

Taip savo straipsnyje 
priekaištais Vatikanui 
planuojama skaldyti ir 
nepasitikėjimą kelti ti
kinčiųjų ir agnostų lietu
vių tarpe, Vilko valdan
čiais asmenimis.

Neturi Vatikanas val
domų svetimų teritorijų 
ir politinės įtakos kaip 
Bordžijų laikais, yra tik 
dvasinis tikinčiųjų rams
tis, tai ko ateistai jo pa
galbos šaukiasi kaip Š. 
Vietnamo premjeras ir 
raudonasis Kosyginas 
pas jį bėga. Kad padėtų 
amerikiečius išprašyti iš 
P. Vietnamo taikos balan
džio pavidale ?Ar tik su
kompromituoti kaip Pijų 
XII istorija kaltina neuž
stojusį žydų pas nacius l

'ai no-

- J. Strolia
- B. Budrumas
- B. Budrtunas
- J. Gaižauskas
- V. Kuprevičius
- S. Šimkus
- J. Naujalis
~ S. Šimkus
- F. Šopin
- J. Brahms
- P. Tchaikovsky
- W. A. Mozart
- R. Strauss
- G. F.Handel
- Fr. Schubert

Ar S. Pranckūnas būtų 
labai nelaimingas, jei Dr . 
K.Valiūnas prašytų Pau
lių VI išvyti raudonuosius 
iš mūsų tėvynės ? Kur jo 
logika, ar tik kiršinančių 
planų pilna magnato skry
bėlė. K. Stankus.

NL pastaba.K.Stankaus 
pasisakymas dedamas, 
kaip parašytas.

DARBAI SODELY/iš 5 pel/ 
nėtų berželio kenkėjų.

LAISTYMAS
Šio mėn. 21 dieną pra

sideda vasara, o su ja ir 
dideli kraščiai.Todėl šiuo 
laiku didžiausias rūpes
tis yra, kaip parūpinti 
vandenio augalams pa
kankamą kiekį. Kaip 
taisyklė,yra geriau lais
tyti rečiau, bet permer
kiant gilesnį žemės 
sluoksnį,negu kad dažnai 
ir tik paviršutiniai pavil- 
ginant žemę. Žolei reika
linga žemei permerkti 4 
- 6 inčus, o medžiams ir 
krūmeliams dar giliau. 
Kad to atsiekus,vandens 
svaidytuvą reikia palai
kyti vienoje vietoje 3-4 
vai.
KOVA SU AUGALU 

KENKĖJAIS
Šiuo metu ant sodelio 

augalų atsiranda įvai
riausių kenkėjų bpl ligų. 
Prieš vabzdžius kenkėjus 
sėkmingai galima panau
doti MULTI SPRAY. Tai 
sudėtinis chemikalų skie
dinys, kuris gerai veikla 
prieš visų rūšių vabzdi- 
nius kenkėjus, ir galima 
naudoti visiems sodelio 
augalams. Bet rožės, ša-
lia eilės vabzdinių kenkė
jų,turi ir ligų, kurias su
kelia grybelių sporos ir 
bakterijos. Dėl to, rožių 
apsaugai, yra išrastas 
specialus cheminis miši
nys, turįs vardą-POMO 
GREEN, kuris iš karto 
sunaikina visus rožės 
kenkėjus ir ligas. Visus 
minėtus chemikalus nau
doti pakartotinai kas 10- 
14 dienų.

Šio mėnesio gale pra
žysta visų gėlių karalie
nė rožė, tad geras laikas 
susipažinti su jų atmai
nomis ir geriausias pa
sirinkti

v
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DAUG PASAULINĖS 
tarptautinės PA
RODOS LANKYTOJŲ 
LIETUVIŲ, 
daugiausia atvykstančių 
ir Jungtinių Amerikos 
Valstybių, tačiau yra ir 
iš kitų, tolimesniij kra
štų, net ir iš Australi
jos.

Praėjusią savaitę lan
kėsi dr.Raulinaitis iš 
Pos Angeles, Fortha- 
mo universiteto prof .Ži
lionis, Ponai Sriubišktai 
iš Toronto, p.Peldavičius 
iš Čikagos, Ponų Sadulų 
šeima nuo Hatfordo, JAV, 
kuri vizitavo ir NL red., 
palydėta p. Bendžaitie- 
nės. Dr.Advokatas Rau- 
linaitis taip pat vizitavo 
NL red.
DVI TURISTŲ EKSKUR
SIJOS SUGRĮŽO IŠ LIE
TUVOS
Abi jos vyko iš Montrea- 
lio: viena per p.Kargerį, 
kurį pirmą kartą šioje pr
aktikoje aplenkė Maskvą 
ir iš Varšuvos tiesiai nu
sileido Vilniuje, kita su 
L.Stankevičium, kurivy 
ko per Maskvą.

Abiejų ekskursijų turis
tai patenkinti, kad Lietu
voje buvo labai gerai pri- 
iimti ir žmon ių sutikti 
labai nuoširdžiai.

Visų ekskursijų dalyvi
ai sako, kad labai svarbu 
bu turėti dolerių, nes už

IREAL
TORONTO IR MONTREA- 
LIO JAUNIMO VAKARAS 
šeštadienį, liepos 1 d., bu
vo gražus ir praėjo bičiu
liškoje, mokyklų bendravi
mo, nuotaikoje. Buvo jud 
rūs šokiai ir vaišės, kur- 
riomis rūpinosi Aukštesn
ėj! kursai bei Seminaras. 
Toronto šeštadieninės mo
kyklos mokiniai su moky
tojais buvo atvažiavę sa- 
vaitgaliui-apžiūrėti Pas
aulinės parodos ir susip
ažinti su Montrealio lie
tuvių jaunimu, kurio va
kare Aušros Vartų salė
je dalyvavo gražus būrys. 
AUŠROS VARTŲ PA RA P. 
-Aukavo bažnyčios fondui: 
po 10 dol. J. Burbienė, J. Bu
rba, A. Vaitekūnas, V. Išga- 
naltis, K. Jasutis, Br. Abro- 
monis, P.Kličius; 44 dolB. 
Kasparavičius, 1OO dol.N. 
-A. V. Klebeni joje lankėsi, 
vizitavo T. Br. Markaitis- 
tėvų Jėzuitų Provincijolas, 
kun. Valkavičius, J.Staigvi 
ta iš Amerikos.
-Neseniai lankzsi kunigas 
Balčys, žinomais solistas, 
kuris lankė ir Lietuvos me
nininkų koncertus.
-Susituokė L.Bendžiūtė su 
D.Hitchcock. Buvo gražios 
vestuvės.
-Penktadienį, pirmam šio 
mėnesio mišios 7:30 vak. 
-Rinkliava birž.18 d.-248, 
birž.25 d.-287. 50.

Advokatas Dr.St.Daukša 
paskirtas Montrealio mi
esto advokatu.

vtčro* 
RUDMSKAS 

laimėjęs 200 dol

VYDAS 
GUREKAS 

laimėjęs 75 dol.

visokius patarnavimus re
ikia mokėti doleriais, rub 
liais nepriima. Pav. iš 
Vilniaus į Kauną važiuo
jant taksi reikia sumokė
ti 40 dol. Plaukiant Ne
munu ir tt. reikia mokė
ti doleriais, rublių nep
riima. -

AUKŠTESNIĄSIAS MOKYK
LAS ŠIEMET BAIGĖ: 
Vydas Gureckas, Vytautas 
Ptašinskas, Viktoras Ru- 
dinskas, Mary E.Škuda, 
Dana Snapkauskas, Ed
vardas Macelis, Loreta 
Žižytė.

Šitie mokiniai daugiau 
pasižymėjo moksle ir 
gerai High School pa
baigė.

Tačiau konstatuojama, 
kad visi lietuviai mokin 
iai yra geri, gerai moko 
si.

Svečiai iš USA,nuo Hatfordo, Conn.,pp.Sadulų 
šeima /tiktai antra iš dešinės vilasaliete p.Ben 
džaitienė/, atsilankiusi Nepr. Lietuvos redakc.

TO

Sugrųžusieji turistai 
labai daug pasakoja ap
ie gyvenimą Lietuvoje. 
Turistai daug sužinojo 
apie algas tarnautojų, 
darbininkų, inžinierių, 
gydytojų. Prie geresnės 
progos tai bus atpasako 
ta N. L-je.
TUOKIASI: E.J.Smilgis- 
Smilgevičius su C.M.Mc
Kenna ir H. Vaškelis su J. 
Y. Harvey.
.'------------------------------------ -

Dr. J. SEMOGAB
5441 BANNANTYNE.Verdun

Pirmadienį ir 2-4;7.9p.m. 
ketvirtadienį

antradienį ir 2-4pm 
penktadienį

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

767-3175; namų 366-9582.

DANIŲ GYDYTOJAS

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

Namų tel.: MU 1-2051 *

TRIMITO A IDAS 
namuosius darbus,be nie
kieno diktavimo kitiems , 
ar asmeninio apsigrūpa- 
vimo apie save savo as
meniniam kultui išlaiky
ti,pamirštant bendrą or
ganizacinį darbą.

Manau yra visai nor
malu kadenciniam perio
dui pasibaigus turėtas 
pareigas perleisti kitam 
be jokios pagiežos ir pyk
čio,nes jukniekas ir nie
kur nėra amžina, o per
simesti į opozicinį griau
namąjį darbą,kuris nieko 
gero neduoda ir nepatei
sina garbingo nario var-

DŠMES/O MONTREAL/O IR 
APYLINKĖS LIETUVIAMS

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

Prašome pasinaudoti mūsų 
produktais ir pasitarnavimu — 
pristatant i namus.

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

/atkelta iš 2-ro psl./ 
dą.

Nemažiau yra blogas 
kai kurių perdidelis savęs 
įvertinimas .Arba kai pa
reigas einantis narys pa
sirodo nenormalioje pa
dėtyje ir tų pareigų nebe
gali tinkamai atlikti. Dar 
blogiau kai net iš narių 
tarpo išeinančiose ribose 
pasireiškiama nekultū
ringai su nario garbe ne
siderinančiais žodžiais ir 
veiksmais, žeminančiais 
organizacijos vardą. Tuo 
ir norisi priminti, ko 
mums trūksta: drausmės 
ar pareigų supratimo? 
ŠAULIU VEIKLA

TRUMPAI
Montrealio LK Mindau

go šaulių kuopos sekre
toriui P. Gabriui išvykus

į Angliją, jo eitąsias pa
reigas perėmė š. Pr.Di- 
kaitls.

Valdybos papildymui 
valdybos sudėtin įėjo š . 
St. Vyšniauskas. Laikinai 
iš Montrealio išvykusios 
š.moterų skyriaus vado
vės pavaduotojos vieton 
pakviesta š.J. Jukonienė . 
*** Kuopos tradicinė šių 
metų gegužinė ruošiama 
rugpiūčio mėn.6 d. įpras
toje p. Pr. Skriuibio vie
toj e, Ponte Fortune, Pro
gramoje, kaip ir kasmet 
numatytas prizinis šau
dymas, lietuviškų plokš
telių muzika, bufetas ir 
įvairūs programos daly
kai jaunimui. Blogam orui 
esant,gegužinė nukeliama 
į sekantį sekmadienį. 
***Sekantis LK Mindaugo 
ir Vlado Putvio š. kuopų 
susitikimas numatytas 
sekančiais metais gegu
žės mėn. Viktorijos Die
nos savaitgalyj Toronte. 
***Kuopos birželio mėn . 
sukaktuvininkai,kurie at
šventė savo gimtadienius 
yra šie kuopos šauliai: 
adv. A. Barauskas, P. Jo- 
casjK.Kiaušas ir A. Kal
vaitis,kuriam birželio 17 
d. draugai P.Rožano na
muose buvo suruošę pri
simintiną pagerbimą. 
"TrimitoAidas" visiems 
sukaktuvininkams linki 
ilgiausių ir laimingų metų 
***Birželio mėn.21 d. su
ėjo dveji metai kaip "Ne
priklausomos Lietuvos"

laikraštyje pradėjo eiti 
"Trimito Aidas "skyrius . 
Didelė ir nuoširdi padėka 
NL redaktoriui, adminis
tracijai ir valdybai, kuri 
maloniai leidžia puoselė
ti L. Šaulių S-gos idėją. 
***Birželio mėn.17-18 d. 
kuopos valdybos pirmi
ninkas, Ig. Petrauskas 
lankėsi Kvebeko mieste.

J. Šiaučiulis.
Nepr. Liet, red, nuošird- 

žiausiai dėkoja JuozuiŠia- 
učiuliui už pasiaukojantį 
darbą, vedant Trimito Ai
dą, kuriam jis nesigaili 
nei darbo, nei gerųjų pas
tangų.
ŽINIOS TRUMPAI
• Pekinas apkaltino Mas
kvą, kad ji pardavė Ara
bus. O kai Kosyginas ta
rėsi su Johnspnu, kinai 
pranešė, kad Kosyginas 
susitarė su Amerika par
duoti Vietnamą,© kai lan
kėsi Kuboje,-pareiškė , 
kad Maskva pardavė so
cializmą ir judėjimą Pie
tų Amerikoj.
• Otava praneš ė,kad Ka
nada padvigubins arabų 
pabėgėliams paramą.
• Paryžiuje viešėjo Tur
kijos prezidentas Sunay.
• Tailando karalius su 
žmona viešėjo Ameriko
je ir tarėsi su JAV pre
zidentu Johnsonu.

• Liepos 3 d.į Maskvą nu
skrido Prancūzijos min. 
pirm. Pompidou ir užs . 
r.min.Coup de Murville .

NEWS IN REAL ESTATE
IMMEUBLES - DERAGON & RIENDEAU REALTIES 
7623 Edouard Street.

L a S a 1 1 e.

« nu
Mūsų ilgametė 

praktika 
padės sutaupyti 

daug 
pinigo

T6I. 365-4872

J.P.Riendeau
išspręsti Jūsų

Pirmieji ir

SVEČIAI IŠ LIETUVOS
Toji magiška žinia,bent 

kokiu laiku galėtų pripil
dyti bet kokio didumo sa
lę.Iš anksto net nepaskel
bus, kai kam paskutinę 
minutę atsitiktinai suži
nojus,ukrainiečių salė ir 
balkonas prisirinko pil
nutėliai. Gal net didesnė 
pusė susirinko ne rengė
jų pažiūrų žmonių. Užteko 
tik sužinoti, kad iš Mont
realio parodos grįžtąs 
meno ansamblis,aplankęs 
Otavąbirželio27 koncer
tuos Toronte, ir salė bu
vo pilna.

Gražų antradienio va
karą, temperatūrai tebe
stovint ant 80 1. F., sau
sakimšoje salėjąkiekpa • 
vėlinę pradėjo rinktis 
svečiai iš Lietuvos. Jie 
autobusu buvo nuvykę pa
žiūrėti Niagaros krioklio 
ir grįždami pakelėje kiek 
užtruko.Visas jų 60 žmo
nių skaičius greitai užpil
dė salės priekyje paliktas 
kėdes. Jų tarpe šalia me
nininkų, buvo delegacijos 
narių. Rengėjams svečių 
buvo įteiktos dovanos: 
knygos, tautinė juosta, 
rankšluostis. Saulevičiū- 
tė,užbėgusi scenon, apri
šo Jan aus ką tautine juos
ta.

Pristatant svečius pa
vardėmis ir einamom pa
reigom,salėje jautėsi sa
votiškas nervuotumas. 
Kiekvienam' iššauktąjam 
teplojotik apie pusė žiū
rovų.

Visai kitas publikos re
agavimas buvo prasidėjus 
meninei programai .pasi
rodžius solistams, stygi- 
ninkams, skudutininkams, 
birbininkams.Jeigu Kau
no operos solistei St. Ra- 
palienei ir Vilniaus Ele
nai Šaulevičiūtei dainuo
jant jautėsi dar šioks toks 
publikos susilaikymas,tai 
operos solistas Vaclovas 
Daunoras išblaškė visas 
abejones.Jam už pasige- 
rėtiną"Kur bakūžė sama
nota", plojimams-ovaci
joms nesiliaujant, jis pa
dainavo humoristinį daly
kėlį "Saldus alutis, balta 
putelė". Solistui Verikai- 
čiui paėmus ant magneto
fono juostos, bus tikrai 
įdomu palyginti savąjį 
balsą prie svečio bas-ba

Dr.P.MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir. šeštadieniais 
pagal susitarimą.

(1082 Bloor W., Toronto)
(i rytus nuo Dufferin St: )

Raštinė: LE 4-4451.

ritono.
Programai pasibaigus 

ir svečius apdovanojant 
kukliomis dovanėlėmis, 
Kilikevičius pakvietė vi
sus dalyvius į apačią ben
dro susipažinlmo-vaišių. 
Vieniems svečiams susė 
dus prie vaišių stalų, kiti 
įsimaišė salę pripildžiu
sių torontiečių tarpe. Dau 
gelis surado senų pažįs
tamų,© kiti mezgė naujas 
pažintis. Mūsų iškilusis 
solistas Marijošius nuo
širdžiai pasisveikinęs su 
Daunoru, neturėjo ką at
sakyti į svečio klausimą, 
kodėl jis taip pražilęs, | 
Kai kurie svečiai dalijo 
torontiečiams lietuviškas 
dovanas: nuotraukųalbu- ■ 
mėlius, Maironio poeziją, į 
Lietuvos miestų ženkle- | 
liūs,ir lietuviškos skaid- | 
riosios bei konjako, vieną 1 
dešimtadalį litro talpi - 
nančias bonkutes.

Salei ūžiant, kaip bičių į 
aviliui ir žiūrovams su 
svečiais beveik bendrai 
vaišinantis, vyko pokal
biai ir nuomonių keitima
sis.Svečiams buvo tikne- 
aišku ir šia trumpa proga 
nebuvo kaip paaiškinti, 
kodėl šis koncertas-su
siartinimo vakaras vyks
ta ne savoje-lietuviškoje 
salėje. S. Pranckūnas:^ *’

AR tai TIKRA?
Viena žymi solistė,be
silankydama Toronte, / 
kalbėjo, kad New Yor- 
ko opera Metropolitan 
šiemet su L. Šukyte jau . 
nepasirašė sutarties ir 
toms trečios ir ketvir- ’ 
tos eilės rolėms, kokias į 
ji tiktai ir pildė iki šio- , 
lei. Kažin, ar šios ži
nios yra tikros ? gh.

MIRĖ
Elena Lackus, 67 metų, 
birželio 28 d. Palaidota 
lietuvių, kapinėse.

Velionė anksčiau gyve- ; 
no Montrealyje. Paliko 
vyrą, vaikų ir giminių.

-n
LIETUVIŠKAS PUSVALANDIS GIRDIMAS KAS

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS

SIUVU IR PARDUODU

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

(Mes paimsime iš namų).

ŠEŠTADIENIS PER STOTĮ

BANGA 1410,10:00 VALANDA VAKARO.
Programos vedėjos L. Stankevičius, 

Tel. 669- 8834.

INTERCONTINENTAL CLUB 

Cocktails • Dancing Nightly
----------- -----------------------------

DR. A. O. JAUGELIENE
DANTŲ GYDYTOJA

1410 Guy Street, 1 aukštas 
11 - 12 kambarvs-

Tel: 932-6662: namu 737-9681

ADVOKA TAB

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

Suite 205 
168 Notre Dame St. E.

UN 6-2063 ir UN 6-2064

Taisau ir Remodeliuoju 
Vasaros laike saugojimas 

/ Storage /.

6396 Bannantyne, Verdun, 
PO 7-6183.

DR. V. GIR1UNIENC 
DANTŲ GYDYTOJA

533° L'Assomption Blvd.

Tel. 255 - 3535.

Notaras
J. BERNOTAS 

J8.A., B.C.L.

Sun Life Building 
Suitei2001

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 Audros 
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, pedevietimus, vizi
tines ir padėkos korteles, įvairius 
b laikus, receptams lepelius, vedybi
nius pakvietimus, mirties atveju už- 
uc jautos laiškus, visokius ” statemen 
tus”, vokus su adresais, laikraščius.

Darbą atlieka pigiaupiegu kitos spaus 
tuvės. Kvie&ane įsitikinti.

Spausdintus gedime priimti paštu ir paštu 
pasiųsti

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

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

Kreipkitės asmeniikai pas 
Joe Stankaitis.

Europietiška muzika ir šokiai 
kiekvieną nokti ■ jausitės kaip 
B avarijoje.

Juozas Stankaitis
Manager of the Club.

Tel. 86 J - 1507

A. NORKELIŪNAS
Commisioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG’D

APS1 DRAUSK!
ADAM ON IS INSURANCE AGENCY,INC.
GAISRAS- AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ -GYVYBĖ

P. ADAMONIS 
Chartered Insurance Broker

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

S-to« "Lite" nr. 752D

VISŲ RŪSIŲ DRAUDIMAS.
6695—35-ta Ave., Rqsemount (kamp. St. Zotique)

Montreal 36, Que. Tel. RAymond 7-3120.

FORD
Sales Limited

USED CARS 
1 year guarantee.

Tel. namų DO6-2548 
įstaigos 769-8529.

Kreipkitės į
LEO GURECKAS 

Sales Managers Assistant 
Keating Ford lietuvis atstovas 
_ ______ 769- 8831.

4415 Bannantyne Ave 
Verdun.

FALCON-FAIR LANE
GALAXIE—THUNDERBIRD

MUSTANG —TRUCKS
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