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Č tkagos studentų šokėjų grupė, Irenos Smieliauskienės 
Pasaulinėje Tarptautinėje parodoje šių metų rugsėjo 2

vedama, dalyvaus Montrealvle 
- 3 dienomis.

Maskva niršta dėl 
nesėkmių

5YOM6Y LIETUVIU VYIru VADOVAUJAMAS

Lietuviai Australijos _________M______________

Ne vieni Arabai žai
bišku būdu paklupdyti, bet 
taip pat žaibišku būdu pa
klupdyti ir Sovietai. Gal 
dar svarbiau ir reikšmin
giau, kad žaibišku būdu 
suklpdyta Maskva.

Sovietų Sąjunga parei
kalavo specialios Jungti
nių Tautų sesijos, kurioje 
kėlė aliarmą ir pasiūlė 
griežtą rezoliuciją, kuria 
reikalavo pasmerkti Iz
raelį,pareikalavo jį grįž
ti į senas ribas ir atly
ginti Arabams karo nuos - 
tolius.Ir ta Rusijos rezo
liucija surinko . . .36 bal
sus iš 130. Maža to,Mas
kvos draugų rezoliucija, 
žymiai švelnesnė,taip pat 
tesurinko tiktai 45 bal
sus,kai reikia surinkti du 
trečdalius balsų. Tai yra 
triuškinantis Maskvai 
pralaimėjimas.

Tokių balsavimų pa
sekmėje Jungtinių Tautų 
pilnaties posėdžiai atidė
ti visai savaitei, kurios 
metu bus ieškoma gali
mybių sutarti tokią rezo
liuciją, kuri būtų priimti
na dviem trečdaliam JTO 
narių.

Atrodo, kad vargu bus 
surastas susitarimas, ir 
tur būt liks galioje tas 
pasiūlymas, kurį padarė 
Izraelis: tartis ir susi
tarti susidūrimo šalims - 
Izraeliui su Arabais su
sėdus prie taikos stalo. 
Ir tai būtų geriausia.

Izraelis,žinoma, nesu
tiks išeiti iš visų užimtų 
s ričių, bet iš kai kurių jis 
išeis, j eigų bus rimtos ir 
realios derybos.

Bet nelaimė tame, kad 
Sovietų Sąjunga arabus ir 
kursto ir ginkluoja. Mas
kvai labai pikta, kad Izra
elis per 5 dienas sutriuš
kino. .. jų prestižą.
Dabar vykstančiuose JTO 

Saugumo tarybos posėdž iu 
ose, sušauktuose Izraeliui 
ir Arabams reikalaujant, 
R.usijos atstovas Fedoren
ko brutališkiausiu būdu pu- 
olo Izraelį ir dar žiauriau 
Ameriką, Angliją ir V. Vo
kietiją, kurios esą palaiko 
Izraelį. O kad Maskva ne 
tiktai palaiko Arabus,bet 
juos ginkluoja ir kursto, 

tai, Fedorenko nežino. .. 
Goldbergas todėl šį Fedo
renkos pasisakymą pavad
ino provokaciniu, padary. 
tų tuo tikslu, kad nukreip
tų tarybos narių dėmesį 
nuo Maskvos agresijos pl
anų ir Arabų ginklavimo. 
KO VERTAS PRIEŠATO- 
MINIS SUSITARIMAS

Pasaulinė spauda ir 
spaudos agentūros prane
ša, kad Izraelis yra jau 
atominės bombos išradi
mo išvakarėse, nes labai 
netolimoje ateityje Izrae
lis jau turės atominę bom
bą.

Kadangi Pekinas ir Pa
ryžius prie atominio su
varžymo sutarties nepri
sideda,o Izraelis nežinia, 
ar prisidės, tai iškyla 
klausimas, ko vertas tas 
JAV ir SSSR susitarimas? 
Jukneprisidedančios prie 
atominio suvaržymo vals
tybės griauna tą susitari
mą ir daro jį bevertį. 
AFRIKOJE PRASIDEDA

KARAI
Tenka apgailestauti, 

kad Afrikoj dar laukiniš- 
kos sąlygos. Žmonės be
raščiai. Daugumas dar 
visiškai laukiniai. Todėl 
ten gali veikti aviantiu- 
ristai. Žmonių tvarka ten 
sunkiai įmanoma.Ten dar 
žmogus žmogų valgo. Ko 
gero iš tokių norėti. Ten 
reikia elementarės švie
sos ir tiesos,reikia moks
lo, reikia kultūros.

Ir štai, Konge vėl pra
sidėjo sukilimas ir vyks
ta karas. Nigerijoje atsi
skyrė viena valstybės da
lis, kuri skelbiasi sava
rankiška valstybe. Tat 
centrinė valdžia pradėjo 
su atsiskyrėliais karą. 
Tat Afrikoje dabar vyks
ta du karai-Konge ir Ni
gerijoje.

• Vyksta susidūrimas 
Pekino su Burma, kurios 
sostinėje, Rangūne, gy
ventojams reaguojant į 
kinų elgimąsį, yra su
žeistų, o Pekinas sako, 
kad esąs šimtas užmuštų 
kinų, dėl ko jis protesta
vo Rangūne. Daugiau kaip 
milijonas demonstravo 
Pekine prieš Burmą.

KAS NAUJA
BUS PERTVARKYTAS 
SKYRYBŲ ĮSTATYMAS
Kanados ministeris 

pirmininkas L. Pearson 
iš paskutiniųjų pasisaky
mų pareiškė, kad federa
linis parlamentas svars
tys du svarbius įstaty
mus: vieną apie mirties 
bausmės panaikinimą ir 
Įeitą apie skyrybas.

Birželio 27 dieną par
lamentas gavo specialios 
komisijos, sudarytos iš 
visų partijų 36 asmenų, 
parlamento narių ir se
natorių,kurie pasiūlė re
formuoti skyrybų įstaty
mą.Tačiauiš to skaičiaus 
penkių asmenų komisija 
pareiškė atskirą nuomo
nę. Komisija randa, kad 
reforma nebus pakanka
ma.Jeigu bus panaudotas 
36-ių projektas,tai įsta
tymas Kanadą paliks at
silikusią 30 metų, kai da
bar ji esanti atsilikusi 130 
metų nuo pažangaus pa
saulio.

Komisija siūlo padidin
ti priežasčių skyryboms 
kiekį žymiai daugiau.Sky- 
rybų bylos numatoma pa
vesti spręsti ne tiktai 
aukščiausiam teismuįbet 
ir apygardiniams teis
mams.

Mirties bausmės pa
naikinimo įstatymas bus 
balsuojamas,kaip ir sky
rybų įstatymas: nežiūrint 
nusistatymo, bet pagal 
sąžinės laisvę.
• Irakas pasiūlė boikotu
oti Rumuniją, nes šios lai 
kysena laikoma priešiška 
Arabams.

Tat svarbiausieji šių dienų Afrikos vynai, kovojantieji dėl savo garbės ir presti
žo. Antrame iš kairės atvaizde matome Kongo buvusį prezidentą Kasavubu ir už 
jo buvusį Kongo ministerį pirmininką Čombę, kuris likvidavo Maskvos interven- 
tus ir sudarė vieningą Kongo respubliką. Bet juos nuvertė dabartinis Kongo dik - 
t.atorius Mobutu, kuris už aklų nuteii 
ties bausme/Mobutu pačioje kairė’ 
ir pačioje dešinėje atsiskyrusios dalies valdovas Ojukwu, dabs 
wonu, kuris paisryžęs išlaikyti Nigeriją vieningą ir vienalytę.

iteisė buvusį ministerį pirmininką Ciombe mir- 
Me/. Pešineje gi Nigerijos min. pirm. Gabonas 
dalies valdovas Ojukwu, dabar kariaująs su Ga-

Sydneiuj veiklūs.Cho ĮVAIRIOS ŽINIOS TRUMPAI 
ro vedėjas K.Kavalia • Amerikos nepriklauso-
skas be to dar yra ma 
tematikos mokytojas 
tF vadovėlių rašyto
jas, Plukas ne tiktai 
muzikas, bet ir daili
ninkas ir skautas.

KANADOJE
VAIRUOTOJAI TURĖS 

PŪSTI. ..
Iki šiol Kanadoj e neva

lia buvo policijai reika
lauti., kad mašinos vai
ruotojas,pastebėtas esąs 
neblaivus vairuojąs ma
šiną, pūstų, kad policija 
galėtų įsitikinti,jog jo iš
kvėpimas kvepia alkoho
liu. Bet dabar projektuo
jama pakeisti kriminalinį 
kodeksą, į kurį būsiąs į- 
neštas pakeitimas: vai
ruotojas bus įpareigoja
mas, policijai reikalau
jant, pūsti.. .
ONTARIO MOKYTOJAI 
LAIMĖJO DERYBAS

Penkis mėnesius truko 
derybos dėl mokytojų al
gų Ontario provincijoje.
5.200 mokytojų kantriai-’ 
laukė derybų galo. Paga
liau susitarta. Mokytojai 
gauna algų pakėlimą Pra
dedantieji mokytojai gaus 
4,600dol.atlyginimo me
tams,prityrę ir turį ilga- 
metų praktiką gaus iki
13.200 dol. metams.
HYDRO QUEBEC 
SUSITARĖ

Gegužės 8 dieną prasi
dėjęs Hydro Quebec dar
bininkų streikas,pasibai
gė susitarimu,kuris buvo 
priimtas 67.7% dirban
čiųjų balsavimu. Pagal šį 
susitarimą tarnautojai 
gaus nuo 65 iki 162.25 dol. 
už savaitės darbąjtechni- 
kai nuo 100.25 iki 203 do- 
leriųjeiliniai darbininkai 
gaus nuo 2.31 iki 3.63 dol. 
už darbo valandą.
• Pas Johnsoną vyksta Er-
hardas neoficialiai. 

mybės šventės savaitga
lyje JAV keliuose žuvo 
730 žmonių. Tai yra di
džiausias ligi šiol savait- 
galyj žuvusiųjų skaičius .
• Pietinę Korėją tolydžio 
puldinėja iš šiaurės di
versantai. Šiomis dieno
mis keli jų buvo nukauti 
į pietus nuo demarkacijos 
linijos,kur jie įsibrovė iš 
šiaurinės Korėjos.
• Jordanijos karalius Hu
seinas apvažiavo eilę 
valstybių ir prašė jas pa
dėti sutvarkyti Artimųjų 
Rytų taikos reikalus.
• Alžyran atskrido iš 
Maskvos generolas ir ta
riasi, kaip ginkluoti ara
bus.
• Švedija pareiškė pagei
davimą įstoti į Europos 
Bendrosios Rinkos orga
nizaciją. Atrodo, kad vi
sos Europos valstybės 
susimes į šią organizaci
ją-
• Iš rytinės Vokietijos į 
vakarinę ligšiol jau per
bėgo su ginklais ir visa 
uniforma 486 rytinės Vo
kietijos kariai.
• Sudanas pasiūlė arabų 
kraštams "viršūnių" kon 
ferenciją.Egiptas neprie- 
šingas.
• Vakarų Vokietijos už
sienių reikalų ministeris 
W. Brandt išdėstė Euro
pos persitvarkymo planą. 
Jis pasiūlė išformuoti NA
TO ir Varšuvos pakto 
sambūrius. Bet kaip ap
saugoti saugumą, jis ne
pasakė.
• Maroko karalius Hasa- 
nas iškritikavo arabus , 
kad jie padarė daug klai
dų ir savo elgesiu su Iz
raeliu sudarė įspūdį, kad 
Arabai yra agresorius , 
nes visą laiką skelbė, jog 
Arabai Izraelį sunaikins .

K. KAVALlAUSKOllįMCt^mKiMieJI BROMAI," VAO. A. PuDKo,
M. Ip v. K. VILKAIČIU NUOTRAUKA.

Lietuvių gyvenimo reiškiniai 
VARPININKŲ IR LIAU
DININKŲ SUVAŽIAVIMAI

Birželio 24-25 dieno
mis Mičigano ežero pa
krantės Pottawattamo 
vasarvietėje įvyko Var
pininkų bei Liaudininkų 
suvažiavimas, kuriame 
dalyvavo gražus būrys 
veiklesniųjų Varpininkų 
bei Liaudininkų.

Pirmąją dieną buvo dvi 
labai rimtos, kūrybingai 
paruoštos,paskaitos: dr. 
Vandos Sruogienės apie 
emigraciją, emigrantus 
ir jų likimą ir Aldonos 
Augustinavičienės apie 
rašytojo Balio Sruogos 
kūrybą.Paskaitos bus pa
skelbtos ištisai varpinin
kų spaudoje.

Antra diena buvo pa
skirta pranešimams ir 
diskusijoms apie Varpi
ninkų sąjūdį, kurio mintis 
buvo iškelta praėjusiais 
metais taip pat Varpinin
kų suvažiavime.Diskusija
užsitęsė ir buvo gyva, ta
čiau pasirodė,kad Varpi
ninkų idėja dar nepri
brendusi ir todėl klausi
mas liko neišbaigtas dis
kutuoti, ir tuo klausimu 
nepadarytas joks spren
dimas. Šis klausimas at
rodo bus jubiliejinių metų 
klausimas.

Po Varpininkų suvažia
vimo vyko Liaudininkų 
naujojo Centro Komiteto 
posėdis, kuriame svar
biausia pasiskirstyta pa
reigomis. Pirmininku 
perrinktas Jonas Daugė
la, generaliniu sekreto
rium Vytautas Bildušas , 
protokolų sekretorium 
dr. Kazys Karvelis, I-ju 
vicepirmininku Juozas 
Audėnas, II-jų Antanas 
Kučys, iždininku Jonas 
Bertašius,visi kiti-Cen- 
tro Komiteto nariai.

Suvažiavimuose buvo 
paliesta daug aktualių 
klausimų,kuriuos iškelia 
kiekviena diena ir mūsų 
lietuviškieji tarpusavio 
santykiai, kylančios nau
jos problemos ryšium su 
naujais Lietuvos okupa
cijos reiškiniais ir 1.1.

Bendrai, veiklesnieji 
Varpininkai susirūpinę 
jau praėjusiais metais 
iškeltuoju Varpininkų są
jūdžiu, galvoj ant apie Lie
tuvos ateitį ir sąjūdžio 
gyvavimą. Kor.
• Garsusis Amerikos tiky
binis kalbėtojas Graham Ju 
gosią vi joje, Zagrebe turė
jo viešą kalbą, kuri nepap
rastai buvusi sėkminga-ma 
sės žmonių jo klausėsi.

KONFERAVO KRIKŠČIO
NYS DEMOKRATAI

Birželio 24-25 dd. Či
kagos Jaunimo Centre 
konferavo Lietuvių Krikš 
čionių Demokratų Sąjun
gos vadovybė ir skyrių 
atstovai. Dvi dienas ne
mažas būrys krikščionių 
demokratų tarė Sąjungos 
vidaus reikalus ir tuos 
aktualiuosius šiandienos 
reikalus, kurie stovi vi
suomeninio ir politinio 
gyvenimo centre.

Ilgesniame pranešime 
CK pirmininkas A. J. Ka- 
sulaitis nušvietė Sąjun
gos trejų metų darbą. Pa
reiškęs,jogvisoje krikš
čionių demokratų veiklo
je šviečiu du negęstą švy
turiai-lietuviškasis im
peratyvas ir krikščioniš
koji demokratija, Sąjun
gos pirmininkas vidaus 
reikaluose rado visą eilę 
sričių, kuriose reikalin
gas didesnis aktyvumas .
Apskritai visas būrys Są
jungos narių dirba su di
deliu pasiaukojimu ir 
energija tiek bendrie
siems,tiek Sąjungos inte
resams. Jų dėka Sąjunga 
savo darbe žengė žingsnį 
priekin.

Konferencija tarė ir 
naują Sąjungos vadovybės 
struktūrą atitinkamai pa
keisdama statutą.Naujoj e 
struktūroj Centro Komi
tetas susidės iš septynių 
narių. Įkuriamas naujas 
organas - LKDS Taryba, 
kurią sudaro visų Sąjun
gos organų vadovai, sky
rių pirmininkai, Sąjungos 
atstovai Vilke ir CPUCE 
ir kt.Taryba tuo būdu ats
tovaus visą Sąjungos ak
tyvą ir bus veiksmi CK 
talkininkėj naująjį CK iš
rinkti P.Balčiūnas, H. Id- 
zelis, A. J.Kasulaitis, P. 
Kliorys.P.Razgaitis ir A. 
Tamulionis.

"TIESA" APIE LIETUVIUS 
PASAULINĖJE PARODOJE 
pranešė pasisakymais mi
nistro pirmininko K.Kair
io pasipasakojimais, kup
riuose aptarta viskas lab
ai gerai. Kad vadinamoji 
"Lietuvos diena" užbaigta 
nepriklausomos Lietuvos 
Himnu, neužsiminta.

Iš daugelio atsilankiusių
jų iš Lietuvos teko išgirs
ti pasitenkinimo pareiški
mų: Gerai, kad sugiedotas 
Lietuvos himnas. Ir mes 
visi norėjome su jumis gi
edoti Lietuvos Himną.Tik
ta i, kad mus sekė ne vien 
mūsiškiai sekliai, bet ir 
"vyresniojo brollo"akys...
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Lietuvos laisvės kovos programa
Birželio 30d.įvyko Vil

ko tarybos posėdis. Pir
mininkavo Rytų Lietuvos 
Rezistencinio Sąjūdžio 
atst. K. Čižiūnas, sekre
toriavo vicep.J.Audėnas . 
Vilko valdybos vardu pra
nešimus padarė J. Audė
nas ir P. Vainauskas. Dr . 
B.Nemickas referavo 1968 
metų Lietuvos Laisvės 
Kovos Programą. Ji pri
imta tokia:

1.Politinė Konferencija 
Washingtone. Šaukia Vil
kas, 1967 m. spalio 22-23 
d.Dalyviai:Vlikas, Lietu
vos diplomatai, Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenė , 
Amerikos Lietuvių Tary-

THE NEW YORK TIMES, THURSDAY, JUNE 22, 1967

THE BALTIC
QUESTION

OPEN LETTER to
PREMIER KOSYGIN

On June 19, 1967, the Soviet Premier, Aleksei 
Kosygin, in addressing the United Nations General 
Assembly, accused Israel of continuing aggression 
by occupying the territories of the United Arab Re
public, Syria and Jordan.

Mr. Kosygin defined continuing aggression as at
tempts to interfere in the internal affairs of inde
pendent countries and peoples, to impose on them, 
from the outside, political concepts and views alien 
to them on the social order.”

and tanks of the Red Army poured into the Baltic 
States. Moscow hastily set up puppet governments. 
A single list of representatives, hand-picked by 
Moscow, was proposed to the "liberated” countries. 
To insure the election of the Communist candidates, 
tens of thousands of people were arrested on the 
eve of the elections as a threat to those who might 
protest by refusal to vote. The decisions of the “elect
ed representatives” to “request” incorporation of the 
three Baltic States into the Union of Soviet Socialist 
Republics were prepared in Moscow and carried out 
by the occupying Red Army.

The Soviet Premier is adept at defining continuous 
aggression, for his state has a long record of con
spiracy against the sovereignty and territorial in
tegrity of independent nations. While vituperating 
against the State of Israel, Mr. Kosygin would do 
well to consider his own government’s continuing 
aggression. The most conspicuous victims of joint 
Soviet-Russian and Nazi German aggression are the 
Baltic States o-f Lithuania, Latvia and Estonia.

In their zeal to impose their alien system on the 
Baltic States, the Soviets deported or liquidated 
700,000 men, women and children from Lithuania 
alone, between June, 1941 and March, 1951. Not 
withstanding this inhuman oppression, the peoples 
of the Baltic Nations persevere in their aspirations 
towards personal freedom and national independence.

ba ir Lietuvos Laisvės 
Komitetas.

2. Leidiniai. Lithuania 
(pataisyta laida), Marti
rologijos I tomas, Trum
pas informacinis leidinys 
apie Lietuvą, Vliko san
daros paaiškinimai (są- 
lankos pavidalo leidinys).

3. Vliko delegatūrų ir 
kitų organizacijų žygiai į 
visų kraštų visuomenes 
(per spaudą, radi ją, tele
viziją) ir vyriausybes bei 
parlamentus (vizitais ir 
peticijomis).

4. Manifestas ir infor
macinė medžiaga,per de
legacijas pateiktina vy
riausybių bei parlamentų 
sluoksniuose.

_ 5.Peticijos tekstas,ku-
rį, paskiruose kraštuose 
gyvenančio lietuvių jauni
mo pastangomis aprūpintą 
tų kraštų įžymių asmeny
bių parašais,įteiktų ati
tinkamoms vyriausybėms 
lietuvių jaunimo atstovai, 
dalyvaudami bendrose 
lietuvių delegacijose.

6. Vadovaujančių pa
reigūnų pasisakymai. Vli
ko delegatūroms ir kitom 
lietuvių organizacijoms 
teks uždavinys pasirūpin
ti,kad vyriausybių atsto
vai, parlamentarai, gu
bernatoriai bei miestų 
burmistrai padarytų ati
tinkamų viešų pareiški
mų Lietuvos laisvės klau-

simu.
7.Kreipimaisi į Bažny

čių hierarchus, kad jie 
tinkamai atkreiptų tikin
čiųjų dėmesį į Sovietų S- 
gos Lietuvai padarytą 
skriaudą.

8.Spaudos konferencijų 
organizavimas sostinėse 
ir kituose centruose,ypač 
kur gyvenama lietuvių.

9. Veikimas į JAV ir 
kitų Lietuvai draugingų 
valstybių parlamentus, 
siekiant juose prieš Lie
tuvą įvykdytos Sovietų Są
jungos agresijos pasmer
kimo.

10. Veikimas į Jungti
nes Tautas, ypač į 24-ių 
Komisiją, per J. T. narių 
vyriausybes bei delega
cijas, kad svarstytų so
vietinio kolonializmo pa
naikinimo reikalą.

11. Pastangos surengti 
specialų televizijos bei 
radijo programų apie 
Lietuvą.

12. Siekimas Lietuvos 
laisvės aspiracijų supra
timo laisvojo pasaulio 
akademiniuose sluoks
niuose, lietuvių profeso
rių,studentų bei kitų Lie
tuvos draugų rūpesčiu or
ganizuojant atitinkamas 
paskaitas bei seminarus.

13. Atitinkamų pašto 
ženklų išleidimas Lietu
vai draugingose laisvojo 
pasaulio šalyse. (Elta).

The annexation of the Baltic States by the Soviet 
Union was pre-determined by the Ribbentrop-Molotov 
Pact of August 23, 1939. The agreement stated: "In 
the event of territorial and political rearrangement 
in the areas belonging to the Baltic States (Estonia, 
Latvia, Lithuania and Finland), the northern bound
ary of Lithuania shall represent the boundary of 
the spheres of influence of Germany and the U.S.S.R.”

IX hile the attention of the world was focused on 
the Blitzkrieg: in the West, the Soviet Union imposed 
it's "sphere of influence.” On June 15, 1940, troops

While addressing: the General Assembly, Mr. 
Kosygin unequivocally stated. “In the course of its 
50 year history, the Soviet Union has regarded all 
peoples, large or small, with respect: every people 
enjoys the right to establish an independent national 
s'ate of its own. This constitutes one of the funda
mental principles of the policy of the Soviet Union. 
While upholding the rights of peoples to self-deter
mination, the Soviet Union just as resolutely con
demns the attempts bj' any state to conduct an 
aggressive policy toward other countries—a policy 
of conquest of foreign lands and the subjugation of 
the peoples living there.”

In view of the above facts, we request the Premier 
to clarify the following questions:

flMPEKTOP: — A jto npoflyKųm HOiueA UjoCumkhI Pmvmoh k> vjiukp

Director: "And this is what Sovietinio fabriko direkto-
we produce in our factory! rius:"Tai štai mūsų fabri-

—From Krokodil (Moscow), kO gaminiai'".
No. 11, 1966.
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—Why has lha Soviet Union continued to violate the sovereignly of Lithuania, Latvia and Estonia?

—When will the Soviet Union apply the principles of the United Nations Charter to the Baltic States? 

—When will the Soviet military and administrative apparatus be withdrawn from the territory of the Baltics? 

—When will the Soviet Union desist from its policy of Russification and Sovietization of the Baltic peoples?

—When will the Baltic victims of mass deportation be allowed Io return to their homelands?

—When will the Soviet Union cease interfering in the political, social, and religious life of the Baltic Stales?

jūrų skautu žinios
LIETUVIŲ JURŲ SKAUTUOS STOVYKlj-A KANADOJE 

Jūrų skautai,suorgani
zuoti dr. J.Jurgėlos 1922 
m. , šiemet mini savo 
veiklos 45 metų sukaktį. 
Per tuos metus teko daug 
audrų jūros skautam per
gyventi. Taip 1926 jūrų 
skautai atsiskyrė nuo 
Skautų Sąjungos ir vėl 
1962 buvo priversti dar 
kartą atsiskirti. Tenka 
paminėtįkad ir kitų kraš
tų skautų sąjungose vyks
ta trynimasis tarp Skautų 
ir jūrų skautų, nes visada 
bandoma jūrų skautus lai
kyti posūnio vietoje.

Savotišku sutapimu 
stovykla vyks Kanadoje, 
minint šio krašto šimt
metį. Į stovyklą suskris 
jūrų skautai, skautės ir 
korporacijos Gintaras 
nariai iš tolimos Los An
geles, Bostono, Čikagos , 
Detroito, Cleveland©, To
ronto ir pavieni jūrų 
skautai iš kitų vietovių.

Stovykla prasidės š.m. 
rugpiūčio m. 12 d. New 
Wasaga vietovėje, prie 
Georgian įlankos (Hurono 
ežero), didžiulėje Tėvų 
Pranciškonų stovyklavie
tėje.
STOVYKLOS ŽENKLAS

Pagal j.s. S. Makarevi- 
čiaus projektą, LJS Inka
ro Taryba patvirtino pa
gamintą LJS jubiliejinės 
stovyklos ženklą.Šį ženk
lą • nemokamai gaus visi 
.stovyklautojai. Jis bus į- 
telktas stovyklos iškilmių 
metu.

LJS padaliniai, negalį 
Jubiliejinėje stovykloje 
stovyklauti, tačiau suor
ganizavę šiais Jubilieji
niais metais savo vieneto 
stovyklą, taip pat galės 
kalbamą ženklą įsigyti. Jo 
kaina 50 centų.

LJS Inkaro Tarybos nu
tarimu ir patvarkymu, Ju-

tomakas dieną leisti sto
vyklos laikraštį-biuletinį, 
kuriame bus talpinama 
stovyklos dienos gyveni
mo žinios, pranešimai, 
skelbiami varžybų rezul
tatai,skelbiami stovyklos 
vadovybės patvarkymai, 
kronikos žinutės, humo
ristiniai aprašymai ir kt. 
medžiaga.

Stovyklos biuletinį ne
mokamai gaus visi sto
vyklautojai. Jį redaguos, 
talkinama redakcinio ko
lektyvo, v. s. Z. Juškevi
čienė.
ROSTOV YKLINIS 
LEIDINYS .

Jubiliejinei stovyklai 
pasibaigus .numatoma iš
leisti spaustuvėje ats
pausdintas didesnės apim 
ties postovyklinis leidi
nys, kuriame tilps praė
jusios stovyklos aprašy
mai .nuotraukos ir kt.įdo- 
mi medžiaga.

Šiame leidinyje, kiek 
plačiau Jubiliejinių metų 
proga numatoma prista
tyti ir Lietuvių Jūrų Skau- 
tijos vienetai, talpinant 
trumpus aprašymus ir 
keletą nuotraukų iš vei
kiančių vienetų veiklos. 
STOVYKLOS VADOVYBĖ

LJS Inkaro Taryba, sa
vo š. m. gegužės m. 17 d . 
posėdyje, patvirtino se
kančios sudėties LJS Ju
biliejinės stovyklos va
dovybę :

Stovyklos viršininkai- 
j.v.s.H.Stepaitis(VIII. 12- 
19),j.v.s.V.Čepas(VIII. 19 
-26).

Kapelionas-j.v.s. Tėv. 
J. Raibužis,

Komendantas - j. p. K. 
Domarkas,

Adjutantas-j.  p. J. Kup
revičius,

Iždininkas - j. v. s. L. 
Knopfmileris,

Mr. Premier, the Baltic Republics have a right to preserve their own languages, 
religious freedoms, traditions and political aspirations. Will you enact measures 
to correct the gross injustices imposed by Stalin on the Baltic Nations and restore 
independence—or are your noble words addressed to the General Assembly mere 
hypocrisy?

COMMITTEE TO RESTORE LITHUANIA'S INDEPENDENCE
29 Weit 57th St., 10th floor. Now York, N.Y. 10019 

Executive Coordinators: Algirdas Budreckis, Romas Kezys, 

Anthony B. Mažeika, Joseph Miklovas, Anthony V. Sniečkus

XIII-sios Kanados Lie
tuvių Dienos ir laisvųjų 
lietuvių pasirodymo Pa
saulinėje Parodoje Mont- 
realyje nustatyta sekanti 
programa:

1967 m. rugsėjo 2 d. 
(šeštadienis):

10 vai. - krepšinio tur
nyro pradžia Richard 
gimnazijos sporto salėje, 
4400 Champlain Blvd. , 
Verdun. Dalyvauja Kana
dos lietuvių sporto klubų 
vyrų komandos.

1 val.p.p. -Expo 67 Pa

tas-Koncertas Salle Clau 
de Champagne, 200 Be
llingham Road, Progra
moje: Metropolitan Ope
ros solistė L. Šukytė, Ha
miltono tautinių šokių 
grupė "Gyvataras" ir 
Montrealio Aušros Vartų 
parap. mišrus choras.

6 val.p.p. -Expo 67 Pa- 
lestre St. Helene (Plaine 
de Joux) laisvųjų lietuvių 
meninių vienetų pasiro
dymas.

10 vai. vakaro-jaunimo 
pasilinksminimas-šokiai

biliejinės stovyklos ženk
las vienerius metus(1967. 
VIII. 19-1968. VIII. 19) dė
vimas prie uniformos , 
užsiuvant jį ant dešinės 
rankovės,per du pirštus , 
žemiau tautinio skydelio. 
STOVYKLINĖS 
VARŽYBOS

Jubiliejinės stovyklos 
metu bus vykdomos tarp 
vienetų ir vietovių sekan
čios varžybos:

a. Skautinio pažangumo 
ir tvarkingumo,

b. vandens sporto ir jū
rinio skautavimo,

c. sportinės-lengv. at- 
let. , kamuolio žaidimo. 
SRAUTINIŲ DARBŲ

PARODA
Esant galimybei, sto-

Ukio vedėjas-j. s. A . 
Butkevičius,

Tiekimo vedėjas-j.b. 
k. P. Jurkštas,

Skautinės progr. ved. 
-j. v. s. L. Čepienė,

Vandens užsiėm. vedėja 
-j. s. R. Kuprevičienė,

Vandens užsiėm.instr.
- j. p. J. Butkus, j. v. s. L. 
Knopfmileris ir j. v. s. B. 
Stundžia,

Vyr.laužavedys-j.b. v. 
v. K. Oželis,

Stov. gydytoj as-Dr. G. 
Byla,

Stov. laikraščio red. - 
v. s. Z. Juškevičienė,

Šeimininkė s-p. Jurkš- 
tienė ir pi Grybaus kienė . 1 
JŪRŲ SKAUČIŲ 
PASTOVYKLĖS

CANADIAN HIGHWAY SAFETY COUNCIL

CONSEIL CANADIEN DE LA SECURITE ROUTIERE

THIRTY THE DRIVEWAY. OTTAWA 4, CANADA • 236-0178

SAFETY FILM PRESENTATION — "Are You Worm To The Touch 7" is a 14-minute colour film 
on defensive driving tactics produced at the request of the IAC Group of Companies for the 
Canadian Highway Safety Council as a centennial project. Copies of the film were presented 
to all governments and provincial safety councils in Canada for public viewing. Left picture shows 
Council General Chairman Keith H. MacDonald presenting a copy of the English version to Honorable 
Allan J. MacEachen, Minister, federal department of National Health and Social Welfare, in Ottawa. 
On the right, he is seen presenting a copy of the French version to Honorable Fernand Lizotte, 
Quebec Minister of Transportation and Communications, in Quebec city. The film is available on 
loan, free of charge, from provincial safety councils and from the CHSC national office, in Ottawa 

Mašinų judėjimas keliuose kaskart ddrosi vis mažiau saugus.
K atstrofų skaičius, daugėjant mašinų skaičiui keliuose, darosi 
vis didesnis. Ypač savaitgaliais. Jungtinės Amerikos Valsty - 
bės jis jau pasiekė 730 mirčių viename savaitgalyje. Procentu 
aliai imant, neatsilieka ir Kanada. Todėl Kanados organizacija 
paskelbė šį laiką judėjimo saugumo prqpagandai.

lestre St. Helene (Plaine 
de Joux) laisvųjų lietuvių 
meninių vienetų pasiro
dymas .

7 vai. 30 min. vakaro- 
balius-šokiai ir iškilio
sios Kanados lietuvaitės 
rinkimai Paul Sauve ūre- 
noje.Pie IX Blvd.ir Beau
bien g. kampas (įėjimas 
iš Beaubien gatvės).

1967 m. rugsėjo 3 d. 
(sekmadienis):

11 vai. -pamaldos R.ka
talikams Expo 67 bažny
čioje, St. Catherine ir St. 
Denis gatvių kampas, įė
jimas iš St. Denis g. Pa
maldas laiko Jo Eminen
cija Montrealio arkivys
kupas kardinolas Paul 
Emil Leger, pamokslas 
Jo Ekscelencijos vysku
po Vincento Brizgio.

Pastaba : Evangelikų 
lietuvių pamaldų vieta ir 
laikas bus paskelbta vė
liau.

2 vai. 30 min. p. p. -Ak-

šv. Kazimiero parap. sa
lėje, 3426 Parthenais St.

Jau galima įsigyti bi
lietus į šeštadienio vaka- 
rą-balių, kaina $2.50 ir 
sekmadienio aktą - kon
certą, kaina suaugusiems 
$ 3. 00, jaunimui ir stu
dentams $1. 50. Taip pat 
kviečiam užsisakyti prie 
mašinos lango lipinamus 
ženkliukus, kurio atvaiz
das matomas šio prane
šimo viršuje,kaina $0.75. 
Bilietus ir.ženkliukus už
sisakyti pas: J. Šiaučiulį , 
6897 Mazarin St. .Mont
real 20, Que. Nakvynių 
reikalais kreiptis pas: J . 
Adomaitį, 591 Gerald St. 
La Salle, Que. , tel. 366- 
7639.

Šios neeilinės Lietuvių 
Dienos paruošimas pa
reikalaus nemažai Išlai
dų. Laukiame, kad Kana
dos ir Amerikos lietuviai 
prisidės nors ir nedide
lėm aukom. Tam reikalui

vykioje numatoma suor
ganizuoti ir įrengti LJS 
darbų-rankdarbių ir kt. 
parodą.Tam reikalui tin
ka įvairūs rankdarbiai, 
medžio drožiniai, siuvi- 
niaįschemos,nuotraukos, 
modeliai ir kt. tradicinių 
rengiamų mugių dirbi
niai. Esant sąlygoms , 
kiekvienam stovykloje 
dalyvaujančiam vienetui, 
bus duodama vieta dirbi
niams išdėstyti.

Stovyklos metu numa-

Montrealio Lietuvių Kre
dito Unijoj "Litas", 1465 
DeSeveSt. .Montreal 20, 
Que. atidaryta sąskaita 
Nr.D-1344. Aukas prašo
ma siųsti "Litui" minėta 
sąskaita .arba J. Šiaučiu- 
liul užsisakant bilietus ar 
ženkliukus.

Kanados Lietuvių Die
nos spaudos ir infor
macijos tarnyba.

Pastovyklės viršininkė 
-j. p. D. Bylaitienė, . įl |

Pastovyklės vad.kvies . i 
- j. s. A. Gasnerienė, j.p. 
Reagen-Čepaitė, j .p.Lau- 
raitienė.v.v. V. Gasnery- 
tė.v.v.Mieželienė,v.v. R . 
Domarkaitė ir atvykusių 
stovyklauti vienetų vado- * 
vės.
JŪRŲ SKAUTŲ 
PASTOVYKLĖS

Pastovyklės viršinin
kas-j. p. P. Jančiauskas , 
(VIII. 12-19).

Pastov. vadov. kviesti - 
j. s. E. Vengianskas, j. s . 
P. Petraitis, j. s.M. Mano- į 
maltis, j. s. J. Baublys, j. 
s. S. Makarevičius ir Įeiti 
atvykusių stovyklauti vie- | 
netų vadovai.
KORP. GINTARAS 
PASTOVYKLĖS

Pastovyklės viršinin
kas -s en j. M. M ačiulis,

Pastovyklės vadovais- 
Korp. Gintaras valdybos 
kviesti korporantai.

■
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Antanas '•Ramūnas

TRANSATLANTINIAI NEMUNO ŠALIES ŠVYTURIAI
PROF. K.PAKŠTUI IR PROF,. A.ŠAPOKAI PAMINĖTI

Profesorius Dr. Antanas 
Paplauskas-Ramūnas

Prof. Kazio Pakšto ir 
prof .Adolfo Šapokos mir
tis, lyg tas perkūnas iš 
giedro dangaus .pritrenkė 
Kanados ir pasaulinę lie
tuvių bendruomenę.Nete
kome dviejų lietuvybės 
šulų.

Kanados lietuviai liū
dėjo ir verkė .netekę Adol
fo Šapokos.O Kanada turi 
daug šaunių lietuvių .tikrų 
kultūrinių deimantų, k. a . 
(alfabetiškai) :žurn.Alšė- 
ną, mokyt. Arlauskaitę , 
rašyt. Aukštaitę, kleboną 
- pionierių kun. Ažubalį , 
doc. inž. Danį, adv. dr. 
Daukšą,inž. Daunį, leidė
ją Enskaitį, red akt. prof. 
dr. Gaidą, pp. Giriūnus , 
rašyt. Gurevičių, kun. prof. 

NAUJOJI VALSTYBINE BIBLIOTEKA OTTAWOJE

dr. Gutauską, labai veik 
liūs tėvus jėzuitus,socio- \ 
logijos mokslų daktarą 
kun. kleb. Jucevičių, me
nininkę Elzbieta Karde- 
lienę.redakt. Kardelį, vi
suomenininką Kęsgailą, 
rašyt. Kralikauską, inž. 
Krivicką, pp. Lukoševi- 
čius.min. Matulionį, red . 
Matusevičiūtę,šokėją Na- 
gienę, poetą Nagį, inž. 
Paškevičių, prof. dr. Pa- 
vilanį.prof. dr. Povilaitį, 
labai veiklius tėvus pran
ciškonus, pedagogą Rin
ktiną,agr. bei visuomeni
ninką Rudins ką, prof, dr . 
Šidlauskaitę, visuomeni
ninką Simanavičių, Otta- 
wos lietuvių kleboną kun. 
dr. Skilandžiūną, muziką 
Smilgevičių, pp. Sungai- 
lus, Hamiltono lietuvių 
parapijos kleboną-pionie- 
rių prel. dr. Tadarauską , 
dail.Anastaziją ir Antaną 
Tamošaičius, rašyt. Ta- 
mulaitį, inž. Trečioką, 
dali. Valių, prof. dr. Vaš- 
toką, dr. Užupienę, inž . 
Zubrį, ir 1.1. , ir 1.1.

Nepriklausomą Lietuvą 
redaguoja mūsų žurnalis
tinio pasaulio mentorius 
Jonas Kardelis, o Tėviš
kės Žiburius-didžiadva
sis kun.dr. Gaida ir plie- 
nabūdis Rinkūnas.

Kanados lietuviai di
džiuojasi savo šauniu 
konsulu dr. Žmuidzinu.

Adolfo Šapokos mirtis 
atvėrė tikrą neužgydomą 

žaizdą Kanados lietuvių 
kultūrininkų širdyse ir 
sielose.

Ir dr. Šapoka ir dr. 
Pakštas yra buvę mano 
profesoriai Vytauto Di
džiojo universitete Kaune. 
Nuoširdus suartėjimas 
su Šapoka prasidėjo Vo
kietijoj ir,būtent, Žiburių 
redakcijoj .mudviem ten, 
kartais, ištisas valandas 
besėdint .besišnekant ,be - 
diskutuojant, Žiburių atei- 
tį beplanuojant. Suartėji
mas su Pakštu prasidėjo 
nuo 1953 m.pavasario,bū
tent,nuo pirmojo tarptau
tinio krikščionių demo
kratų kongreso New Yor
ke. Buvau vienas to kon
greso pirmininkų. Prof. 
Pakštas patarė man apsi
stoti Tudor viešbutyje , 
netoli Jungtinių Tautų 
būstynės, kurių pačiame 
priekyje mūsų kongresas 
vyko. Kuone ištisas dvi 
naktis praleidome, nuo
širdžiai išsišnekėdami 
apie viską. Iš savo buvu
sio profesoriaus sužino
jau daug ką, ko iš knygų 
nebūčiau sužinojęs per 
visą savo gyvenimą.

Atvykus 1949 m. pava
sarį Kanadon, teko orga
nizuoti Tėviškės Žibu
rius. Ir Šapoka ir aš bu
vome nuomonės, jog būtų 
neišmintinga steigti an
trą savaitraštį Montrea- 
lyje šalia Nepriklauso
mos Lietuvos.Nepriklau-' 

soma Lietuva turi gyvuo
ti! Bet Torontas yra be 
laikraščio.Vienok.kai jau 
buvo prieita prie paties 
Tėviškės Žiburių steigi
mo, tai dr. Šapoka rimtai 
suabejojo. Mano ir patys 
ilgiausi įtikinėjimai jo 
neįtikino .Reikėjo dar tre
čio asmens šį naują didį 
pasiryžimą iššaukti. Tas 
trečias asmuo atsirado. 
Kad Tėviškės Žiburiai iš
vydo pasaulį, turime būti 
dėkingi dr.A. Sapokienei. 
Ji pirmoji sutiko keltis 
Torontan ir savo tvirtu 
pasiryžimu viską nulė
mė.Buvo sutarta,jog man 
teks rašyti pirmąjį įžan
ginį. Rašiau ("Betlėjaus 
šviesa").

Tėviškės Žiburių įstei
gimas buvo tik pati pir
moji idėja daug didesnei 
idėjai bei idėjoms, būtent 
- Kanados Lietuvių Ben-’ 
druomenės idėjai ir Pa
saulinės Lietuvių Ben
druomenės idėjai. Abi 
idėjos gimė Kanadoje. 
Nebūtų buvę galima šias 
idėjas realizuoti be tikrai 
šviesių,taurių, geravalių, 
geraširdžių kultūrininkų, 
kaip kad Nepriklausomos 
Lietuvos redak.Kardelis, 
prof.dr.Šapoka, min. Ma
tulionis ir kt.

Su Šapoka buvo sutar
ta, jog Tėviškės Žiburiai 
nesikišį jokią tuščią po
lemiką.Šapoka savo paža
dą puikiai pildė. Kompe
tencija ir sąžiningumas
buvo pagrindiniai dr. Ša
pokos būdo ir veiklos 
bruožai.

Kažkaip savaime per
šasi mintis prof. Pakštą 
Ir prof .Šalkauskį palygin
ti.

Prof.Pakštas bene bus 
jeigu jau ne pirmas lie
tuvis, tai pirmas ateiti
ninkas, kuris taip gerai 
susipažinęs su skandina
vų ir anglosaksų pasau- 
liais(koks tai didelis pliu
sas at-kams ir Lietuvai!)

Šalkauskis atstovauja 
vyraujamai kultūrai , 
Pakštas atstovauja vy
raujamai civilizaciją.
Pakštas buvo apkelia-i 

vęs žemės kamuolį. Kur 
jis nėra buvęs,ko jis nėra

BRANGIOS DOVANOS
JAUNIMO CENTRO STATYBOS RĖMĖJAMS!

Š. m. balandžio 17 d. Jaunimo centre 
Čikagoje įvyko lietuviškų organizacijų ats
tovų susirinkimas, kuris svarstė naujosios 
Jaunimo centro statybos reikalus. Tėvas J. 
Kubilius priminė, kad Jaunimo centras po 
dešimties metų pasidarė permažas — 
trūksta jaunimui sporto salės, visa eilė lie
tuvių kultūrinių įstaigų neturi tinkamos 
vietos. Būtų galima įsteigti lituanistinę 
pradžios mokyklą nuo I iki VIII skyriaus. 
Dabartinis Jaunimo Centras neturi sekly
čios nė kavinės ir t. t. Naujoji statyba tu
rėtų išspręsti visas šias problemas, bet ji 
kainuotų apie 300,000 dol. Tuomet Jauni
mo centras būtų galutinai išbaigtas. Tėvas 
J. Kubilius pasidžiaugė, kad Čikagos ir 
kitų kolonijų lietuviai sąžiningai pildo sa
vo pasižadėjimus, nuo paskutinės Jaunimo 
centro vakarienės iki balandžio 17 d. at
siuntė 68,000 dolerių! Tačiau statybą pra
dėti reikia turėti nemažiau kaip pusę pa

stato išlaidų — apie 150,000 dol. Vadina
si dar trūksta apie 80,000 dol., kurie tu
rėtų būti gauti iki šių metų gruodžio 3 d., 
metinės jubiliejinės vakarienės.

Pačią statybą norima pradėti 1968 m. 
pavasarį, kad dar tais pačiais metais nau
jieji Jaunimo centro pastatai būtų baigti, 
kaip Lietuvos nepriklausomybės 50 melų 
jubiliejinė dovana. Žemės prakasimas yra 
pramatomas jau šių metų rudenį. Žemė jau 
yra gauta ir sutvarkyti užpirkimo doku
mentai. Ji rubežiuojasi su Western ir 56- 
tąja gatve. “Stovime ant tiesaus kelio“, 
kalbėjo tėvas J. Kubilius, “ir pilni gerų vil
čių. Žinoma, kad planų vykdymas priklau
sys nuo visų lietuvių bendro darbo ir bend
rų pastangų“. Didžioji šios našios dalis 
kris ant Čikagos ir apylinkių lietuvių vi
suomenės, bet tą naštą galėtų paremti ir 
visi lietuviai, gyvenantieji ne tik JAV, Ka
nadoje, bet ir visame pasaulyje.

Norėdami pasiekti kuo daugiausiai lietuvių ir pakviesti juos prisidėti prie 
Jaunimo centro Čikagoje statybos vajaus, tėvai jėzuitai numato šį pavasarį 
duoti vajaus talkininkams dovanų: automobilį, spalvotą televiziją, gerą šal
dytuvą, komplektą baldų, gyvą šunį ir brangų kailį. Bus atspausdinta 50,000 
knygučių su bilietais. Kiekvienoje knygutėje bus 5 bilietai po $1.00. Jas gali
ma užsisakyti žemiau dedamu adresu. Platintojas laimėjusio bilieto gauna 
100 dol. Amerikos ir Kanados lietuviai yra labai nuoširdžiai prašomi įsigyti

JC statybos vajaus bilietus.
Bilietų užsakymus ir aukas siųsti: Rev. J. Kubilius, S. J., 2345 West 56th 

Street, Chicago, Illinois 60636.

matęs,girdėjęs,supratęs! PASKAITOS MINTYS /12/ 
Šalkauskio veikla nu- m e

Tautos atstovavimaskreipta į idėjas, į žmo
gaus minties pasaulį.

Pakšto veikla nukreip
ta į įvairių pažiūrų žmo
nių,parti jų,grupių, tautų, 
kultūrų, kontinentų ben
dradarbiavimą, susitiki
mą,dialogą. Ir tai visame 
kame jis buvo toks lais
vas,spontaniškas,nuošir- 
dus, atsklaidus, be jokios 
baimės,varžymosi ,ker š - 
to,neapykantos,prietarų! 
Žavu!

Būtų nuostabus daly
kas, jeigu mūsų jaunoji 
karta bei kartos galėtų 
savyje jungti Šalkauskio 
ir Pakšto būdo ir veiklos 
bruožus.Ir nė kiek neten
ka abejoti, jog Šapoka yra, 
šiuo požvilgiu, vienas iš 
brangių ir retų pavyz
džių.

£P. <St
Kaip kiekviena kita 

valstybinė tauta, taip ly
giai ir Lietuvos v. tauta 
ne visokiose sąlygose ir

Nežiūrint negailestin
gos mirties ir jos nepa
sotinamų nasrų, prof. 
Pakšto ir prof. Šapokos 
tautios asmenybės nuolat 
stovi prieš mūsų akis :yra 
tai du aukštai iškilę trans
atlantiniai Nemuno šalies 
švyturiai,galingai sklei
dę gėrio spindulius mūsų 
Tėvynės ir Naujojo Pa
saulio padangėse...

Lietuvi, būk šviesus ir 
savo šviesa švyturiuok 
Lietuvai ir pasauliui! 

ne visais atvejais gali 
reikšti ir vykdyti savo 
valią betarpiškai.

Todėl Lietuvos v. tauta 
buvo i r yra reikalinga jo
sios atstovavimo. Taip 
buvo prieš valstybės at- 
steigimą (t. y. prieš 1918 . 
II. 16), taip yra ir dabar , 
kada išvis nėra sąlygų 
visai tautai (t. y. visiems 
v. tautos žmonėms) pa
reikšti savo valią (pvz. , 
balsavimais). Valstybės 
nepriklausomybės metu 
irgi v. tauta reiškė savo 
valią dažnai ne betarpiš
kai, o per savo atstovus .

L Kas atstovavo Lietu
vos valstybinę tautą prieš 
Lietuvos valstybės at-

JONAS GOŠTAUTAS

PONAS TEISĖJAITIS
ARBA

PASAKOJIMAS

APIE LIETUVĄ IR ŽEMAITIJĄ
1S39. Ketvirta atkarpa. Rėžk tiesą, ir nebijok!

— O, mielas kaimyne, aš sv tavimi nesutinku A 
laikau valstietę žmogumi. Kiel zienam žmogui re>k; 
poilsio taip pat, kaip valgio ir rūbo.

— Universitetas susuko jam galvą,— tyliai pa
šnabždėjo jaunesnysis brolis S. šalia jo stovinčiam.— 
Bus, mat, iš jo šeimininkas, jeigu valstietį laiko žmo
gumi!

— Bet pinigėliai, pinigėliai, pone Teisėjaitil
— .Bąla jų nematė, jeigu dėl jų reikia aukoti pa

našias į mus būtybes.
— Jis pakvaišo!— vis šnabždėjo jaunesnysis.
— Palikim lai,— tarė Teisėjaitis,— ir kalbėkim to

liau apie linus. Mes sakėme, kad 20 darbininkų su
valys ir pamerks margą linų. Kiek reikės ištraukti 
iš Vandens?

— Penkių.
— O pakloti?
— Dvylikos.
— Paklotiems nuimti?
— Dvylikos.
— Išminti?
— Dvidešimt penkių.
— Išbraukti?
— Dvidešimties.
— Taigi, iš, viso 94 darbo dienos. Kokiam linų 

pluošto kiekiui?

— Vienam birkavui, sveriančiam penkis šimtus’ 
svarų.

— Už kuri galima paimti, nuvcžus jį į Rygą...
— Keturiasdešimt—keturiasdešimt penkis rublius 

sidabriniais.
— Bet aš girdėjau, kad šukavimas ir braukimas la

bai kenksmingi sveikatai, kad dulkės, kylančios iš 
linų, nusėda* plaučiuose.

— Tai tiesa,— atsiliepė jaunesnioji sesuo.— Pra
ėjusiais metais Baltramiejus, pirmosios nuo dvaro pir
kios valstietis, mirė nuo to, nepaisant mano ir sesers 
pastangų, o keletui kitų taip užgulė kiūtinę, kad ir 
dabar dar vos prakalba.

— Na, ir kas gi čia tokio, — garsiai juokdamasis, ta
rė vyriausias brolis,— kad vienas baudžiauninkas 
mirė arba kad kiti negali kalbėti. Bene jiems kalba 
kam nors reikalinga? Svarbiausia — pinigėliai, be ku
rių mūsų didelė šeimyna turėtų pražūti! Kas gi beno
rėtų pas mus užsukti, kas benorėtų lankytis, jeigu mes 
neturėtume iš ko apsirengti ir priderančiai priimti sa
vo namuose svečią?

— Nuo šiol,— naiviai pareiškė jaunesnioji sesuo,— 
sužinojusi, kokiais keliais tie pinigai ateina, stengsiuosi 
nebereikalauti nieko savo tualetui.

— Kvailutė esi,— tyliai tarė vyresnioji sesuo,— 
geriau tylėtumei.— Visi broliai prapliupo juoktis iš 
jaunesniosios sesers, kurią nuo šiol vadinsime Vin
cente.

Triukšmui nurimus, ponas Teisėjaitis, prisiartinęs 
prie jos, tyliai tarė:

— Tamstos išvaizda manęs neapvylė: tamsios siela 
visiškai atitinka jūsų grožį. Tebūnie man leista žmo
niškumo vardu padėkoti tamstai.

— Aš nemanau,— taip pat tyliai atsakė ji, parau
dusi net ligi ausų,— kad nereikšmingas mano poelgis 
turėtų nusipelnyti tiek tamstos dėmesio.

Po to mūsų jaunikaitis išėjo į prieangį, kur laukė 
jo tarnas, ir davė ranka ženklą. Tarnas tučtuojau išė
jo iš namų ir nuskubėjo į arklidę, kurioje buvo pono 

Teisėjaičio vežėjas ir arkliai. Kai ponas Teisėjaitis grį
žo į kambarį, vyriausiasis brolis tarė:

— Nevažiuok tamsta šiandien; rytoj krikštynos, 
kam leistis į bereikalingą kelionę.

— Nedaviau nurodymų dėl rytdienos, mano eko
nomas17 nežinos, ką dirbti, o patys gerai žinote, kad 
praradęs per darbymetį vieną dieną, jos nebeatgausi, 
nes toks mūsų klimatas: kiekvienas darbas turi savo 
tvirtą ir nekeičiamą laiką, kurio negalima nei užtęsti, 
nei paskubinti, kad nebūtų tikro nuostolio.

Taip jam bekalbant, prie priebučio privažiavo ket
vertu bėrių kinkyta, iš pušų šaknų pinta, riešutine 
spalva dažyta brička. Tarnas įėjo į vidų pypkės ir 
kapšiuko su taboka, kurie yra neatskiriami kiekvieno 
Lietuvos jaunikaičio bičiuliai.

— Prikimšk ją man ir uždek,— tarė Teisėjaitis sa
vo tarnui.— Likite sveiki, gerbiami kaimynai, iki pasi
matymo, iki rytojaus.— Tai sakydamas, bučiavo mo
terims rankas, o vyrus į lūpas. Atlikę šią iš tiesų kok
čią apeigą, visi išėjo į priebutį išleisti svečio.

— Iki pasimatymo!— Iki pasimatymo!— Ir brička 
pajudėjo.

Važiuodamas vingiuotu keliu, kurio ’ abiejose pu
sėse kaip auksas geltonavo linų laukai, mūsų jauni
kaitis įsisvajojo. Augalas iš tikro pelningas, vieninte
lis, kuris pagyvina mūsų žemės ūkio prekybą, tačiau 
geras šeimininkas neturėtų per daug linų sėti: jie nu
alina žemę ir neduoda šiaudų, kurie taip reikalingi 
mėšlui. O ką jau bekalbėti apie vargšą baudžiauninką! 
Kiek jam darbo per juos, ir dar kokio darbo — susijusio 
su gaisro ir ligų pavojumi... Dvarininkas, sėjantis daug 
linų, turi arba apleisti kitus darbus, arba skriausti savo

Nukelta į 4-tą psl.

17. Ekonomas — ūkvedys, dvarų administracijos tarnautojas — 
bajoras, prižiūrintis lauko ir kitus darbus atskirame dvare, pali
varke. Ekonomas buvo nesavarankiškas, jis klausė betarpiškai atiia 
paties dvarininko, valdytojo, arba dvarų administratoriaus—komi
saro. Ekonomas galėjo turėti dar padėjėjų, vadinamų „vietininku" 
(lenk, namiestnik).—

steigimą ir valst. atstei- 
giant 1918. II. 16 d. Aktu ?

Ją atstovavo mūsų ak
tyvioji visuomenė,ypač gi 
iš jos susidariusios mū
sų politinės grupės (par
tijos). Jos gi, kaip teisin
gai ir Vliko 1944. II. 16 d . 
deklaracijoje pasakyta, 
yra mūsų tautos "politi
nės minties reiškėjos ir 
vykdytojos". Jos tokios 
yra pačia savo teisine 
prigimtimi.

Atskirai tą ar kitą mū
sų grupę paėmus, ji, žino- 
ma,nėra visos mūsų vals
tybinės tautos valios 
reiškėjaftautos atstovė’). 
Visi suprantame, kad 
kiekviena mūsų politinė 
grupė,kaip sakoma, "kal
ba ir veikia" tiktai tautos 
dalies (savo vienminčių) 
vardu. Bet kai visos mū
sų politinės grupės taria 
vieningą žodį (tuo ar kitu 
valstybės reikalu), tai tuo 
jos jau reiškia visos mū
sų valst. tautos valią.

Todėl ir prieš Lietuvos 
valstybės atsteigimą 
(prieš 1918. II. 16), kai jos 
visos (gal dar ir prisidė
jus ir kitoms .pilnai neor
ganizuotoms tautos jė-

Nukelta į 5 psl.
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KULTŪRIVE^kKOVIKA
MONTREALIO LIETUVIŲ 
DAILININKŲ PARODĄ 
vyksta kasdien LaSallėje, 
9001 Airlie Street, kamp
as 76 Avenue. Prie parodu 
os stoja autobusas 112 nr. ' 
Aplankykite parodą ir pat 
arkite, kad ją aplankytų Ir 
iš kitur atvykstant ie j i lie
tuviai ir kitataučiai.

LIETUVOJ IŠLEISTIEJI 
NAUJI LEIDINIAI 
A.Medonis. VILNIUS. A. 
Pocket-book for Tourists. 
Mintis Publishing Haouse, 
Vilnius- 1966. Leidinys an
glų kalba turistams, su pl
anu. Leidinys gausiai iliu
struotas dailininkų piešin - 
iais: Tarabildienės.Kučo, 
Ilgūno, Liolio, Aleškevičiū-
tės, Demkutės, Jurkaus,Ku m. 32 pis. Brošiūros form-r 
zminskio, Smilgio.Kisarau- atas. Trumpi tekstai ir da- 
sko, Šėkštelės.Klimansko, ugybė Neringos vaizdų.
Rauduvės,Kalinausko, Giba- i. Misiūnienė. TRAKŲ Is- 
vičtaus ir Venckutės. torijos muziejus. "Mintierf1

P. Gudynas-S. Pinkus.PA- leidinys. 30 psl.brošiūrė- 
LANGOS GINTARO MUZIE- lė, iliustruota Trakų pilies 
JUS. "Minties" leidinys,19- atvaizdais bet pilies detalių 
64 m. 64 psl. Leidinys gau
siai iliustruotas muziejaus 
eksponatais. Dalis vaizdų 
atspausti spalvomis. Kai 
kurie gintaro gabalai turi 
anų laikų, kai gintaras su
sidarė, gal prieš 30-50, 
tūkstančių metų, vabzdžių 
ir augalų. Leidinys labai 
įdomus. Jame surinkta da
ugybė duomenų apie ginta 
rą praeityje, pas mokslin
inkus, rašytojus, poezijo
je, istorijoje ir tt.

A.Spelskis. PO BAROKC 
SKLIAUTAIS. "Vagos'Tei- 
dinys. Vilnius 1967 m.184 
psl. didelio formato. Žo
dinio teksto tiktai neilgi pa
aiškinimai lietuvių, rusų , 
prancūzų ir vokiečių kal
bomis, o visa kita Vilnia
us Baroko paminklų nuot
raukos, neblogiausiai pa
darytos.

Literatūros ir MENO me
traštis 1967 metų, 248 psl. 
Gausiai iliustruotas artis
tų, rašytojų, menininkų at
vaizdais.

V.Abromavičius.NERIN- liškumas? Kaipgi rusai 
GA. Minties leidinys, 1967 savo šį broliškumą aiški-

at vaizdais.
R. Rakauskas ir A. Sutkus. 

VILNIAUS ŠIOKIADIENIAI.
"Minties" leidinys. 1965 m. uosto prieblandoie 
258 psl. didelio formato. 
Žodinio teksto visai maža, 
daugiausia gi va iždų, kurie 
rodo dabartinį Vilnių. Pr
iede paaiškinimai be lietu
vių, dar rusų, lenkų, anglų, 
vokiečių ir italų kalbomis.

Naujasis KAUNAS- lank
stinys, pilnas iliustracijų. 
Nors rašoma "naujasis" 
Kaunas, bet turistai sako, 
kad Kaunas nepaprastai a- 
pleistas esąs.

Tarybų LIETUVA. Broš
iūrėlė, kaip paskutiniame 
puslapyje žemėlapis rodo, 
apkarpyta, "broliškųjų"re- 
spublikų naudai ir garbei. 
Kažkodėl"broliškosios" re
spublikos Lietuvai ne tik
tai nieko broliškai nepri
dėjo, bet iš jos pasigrobė. 
Pasigrobė ne savo, bet Li 
etuvos sritis, pačios Rus
ijos sutartimi Lietuva i pr
ipažintas. Koks gi čia. bro-

^Frljos

KO DAR JIEM REIKIA ?
Nasser skubiai tele

grafuoja Brežnevui:
- Duokit mums ginklų! 

Bolševikas jo užklausia:
- Mielu noru, bet kokių 

ginklų Izraeliui dar trūks
ta?

ŽEMSEMĖ (aliejus)

na?
Lietuvių RYMO KATALI

KŲ labdarių sąjunga 1914 - 
-1965 . Parašė ir išleido 
Zigmontas L. Gedvilas .72 
psl. Kaina nenurodyta.Į- 
sigyti galima adresu: V. 
Petrauskas, 7116 S.Artesi- 
an, Chicago Ill. 60629, USA. Karnavičiaus operos. Ši

LITUANUS, anglų kalba 
žurnalas, leidžiamas dau
giausia jaunimo, keturis 
kartus per metus. Kaina 
metams 3 dol., atskiro nr. 
kaina 1 dol. Adresas: P.O. 
bok 9318, Chicago, Illinois, 
60690, USA. Tai yra laba 
ai geras leidinys anglų kai 
ba.
NBC TELEVIZIJA SUSI
DOMĖJO LIETUVIAIS

Lietuvių Informacijos 
Centras praneša, kad ge
gužės 19 ir birželio 1 die
nomis, NBC Televizijos 
atstovas, Edward Spiegei 
"Bell Telephone Hour" 
produceris - direktorius

filmavo Jaunimo Centrą 
ir ištraukas iš operos 
"Gražina'.'Jis ruošia vie
nos valandos "Bell Tele
phone Hour" programą 
pavadinta "Music of Chi
cago',' kuriai žada panau
doti ir ištraukas iš Jurgio

transkotinentalinė pro
grama, kurią žiūrės virš 
25 milijonų žmonių, yra 
planuojama sekančių me
tų sausio ar vasario mė
nesiams.
FOTOMENININKAS TĖ
VAS KEZIS AMERIKIE 
ČIŲ SPAUDOJE

Populiarus Amerikos 
foto žurnalas "Modern 
Photography" savo bir
želio mėnesio laidoje įdė
jo išsamų reportažą apie 
lietuvį foto menininką Tėv. 
Algimantą Kezį,S. J., už
vardintą "Dramatic Pho
tos from Ordinary Sce
nes". "Tėvas Kezys mus 
gali kai ko pamokyti apie

PONAS TEISĖJAITIS

ARBA

PASAKOJIMAS APIE LIETUVĄ IR ŽEMAITIJĄ 
PIRMAS SKYRIUS

VIDUTINES KLASĖS BAJORU SEIMĄ

Atkelta iš 3-čio puslapio.

valstiečius. Teisybė, niekas jam nekliudo gainioti 
valstietį, kiek tik jis nori... Valdžia į tai nesikiša, nėra 
šiuo atžvilgiu jokių įstatymų... Ne, klystu... Yra įstaty
mas!.. Aš jaučiu jį savo širdyje... įstatymas būti tei
singam... Jaučiu, jog valstietis yra toks pat žmogus, 
kaip ir aš. Bet aš juk esu jo savininkas, jis — mano 
nuosavybė... Ne! Taip negali būti... Žmogus — žmo
gaus nuosavybė! Kaip tai atrodo barbariška! Dėl ko 
gi prigimtis būtų turėjusi vienus žmones šitaip nu
skriausti, o kitus palaiminti? Ne, šita teisė nesiremia 
prigimties teise. Tai maskvėniška* pažiūra, barbariška, 
nežmoniška; mano įsitikinimai niekuomet tokie ne
bus. Vis dėlto turi būti kokia nors priežastis, dėl ku
rios valstietis dirba savo dvarininko naudai... A, juk 
aš jam duodu žemę, butą. Toji žemė priklauso man, 
todėl ji turi duoti man naudos.

Šitaip mąstė jaunuolis, kuriam taurus instinktas 
buvo beatskleidžiąs tikrąją valstietį ir poną saistančių 
ryšių esmę. Tačiau jo išsilavinimas, įgytas tokios, kaip 
maskvėnų, valdžios sąlygomis, pripratimas ir kasdie
niniai pavyzdžiai neleido jam dar pasiekti tikrosios 
tiesos, priešingai, kaip matome, stūmė jį į sofizmų

* Degdamas neapykanta maskvėnams, jaunuolis pamiršta, jog 
tai jo tėvų ir protėvių pažiūra. Mat, visa, kas barbariška ir nežmo
niška, ano meto jaunimo supratimu, turėjo būti kilę iš Maskvos.

KODĖL TĖVAS MAŽAS?
Juozuko dėdė buvo di

delis ir šauniai atrodąs, 
tuo tarpu jo tėvas buvo 
mažas ir kuklus.

Vieną dieną Juozukas 
klausia savo mamą:
- Kodėl dėdė Jurgis toks 
didelis ir smagus ? 
-Todėl,kad jis mažu bū
damas buvo geras vaikas 
ir jo tėvas dažnai nemuš
davo. Jį Dievas mylėjo ir 
leido jam išaugti, -paaiš
kino motina.
- Tai turbūt mano tėtė 
gaudavo lupti kasdieną 
nuo savo tėtės.

KOKTEILIS IŠ SENOVĖS 
INDŲ POEZIJOS

Paimk rožės lapelio len
gvumą, stirnos aktų užbur
iantį žvilgsnį, saulės spi
ndulio linksmumą, rasos 
ašarėlę, pavasario vėje
lio nepastovumą, povo pa
sipūtimą ir blizgesį, kre
gždės skrydžio grakštumą, 
pridėk daimanto kietumą, 
.aitrų medaus saldumą, ti
gro žiaurumą, liepsnos ka
rštį, ir viską gerai sumai
šyk - ir išeis moteris...

į SAVIŠVIETOS PRIEMONĖ 
Kalbasi du bičiuliai.
- Niekas taip nepadeda žm
ogui lavintis, kaip televizi
ja, - sako vienas.

Kitas suabejoja:
- Ar gi?
- Ir dar kaip. Kai tiktai žm
ona įjungia televizorių, aš 
tuojau išbėgu į kitą kamba
rį ir skaitau knygą...

BIGAMISTAS
Tėvas virtuvėje plauna lė
kštes . Įbėga su knyga ran
koje sūnelis.
- Tėte, kas yra bigamis 
tas?- jis klausia.
- Tai toks žmogus, kuris 
plauna lėkščių dvigubai, ne 
gu aš.
- Kodėl ?
- Tai todėl, kad jas palie
ka nešvarias ne viena, kaip 
tavo, bet dvi mamos. 

r.~~~7.. - -/t...'... ■..........

nalistikos srityje yra la
bai mum lietuviam svar 
bu įjungti lietuviškos veik 
los kūrybingus vaizdus į 
plačiosios Amerikos vi
suomenės panoramą. 
"Lietuviai turi daug įdo
mių kultūrinių momentų 
ir Jūsų paskirtis bus šią 
informaciją tiksliai per
duoti amerikiečių visuo
menei", užbaiga Ponas 
Pieža, kuris nuo pat LIC 
kūrimosi pradžios arti
mai bendradarbiaudamas 
padėjo nustatyti profesio
nališkas gaires. Lietuvių 
Informacijos Centro ad
resas yra:5620 S. Clare
mont Avenue, Chicago, 
Illinois 60636, telefonas: 
(312) 436-6585. 
JUOZAS KAJECKAS 
Lietuvos atstovas Wa
shingtone, mielai sutiko 
įeiti į neseniai Čikagoje 
Įsteigto Lietuvių Infor
macijos Centro Garbės 
Komitetą.
KURIAMA PIETŲ AME
RIKOS LIETUVIŲ ŽUR
NALISTŲ SĄJUNGA

Prieš 40 metų, masiš
kai kuriantis Pietų Ame- 

Medžto skulptūra. rikoje lietuvių koloni-

foto meną",rašo redak
torius J. Scully, pristaty
damas Tėvo Kezio foto
grafavimo pažiūrą ir tech 
niką šešių puslapių apra- 
šime iliustruotame su še
šiolika Tėvo Kezio nuo
traukų.
KULTŪROS BARAI RAŠO

Prieš keletą metų Mas
kva atėmė lėšas beveik 
visiems kūrybinių profe
sijų rengimo skyriams 
Lietuvos aukštosiose mo
kyklose. Jau kadai guo
džiamas!, kad jau-jau ta 
žala būsianti atitaisyta, 
bet, pasirodo, vis dar tik 
žada.... (Elta)
STASYS PIEŽA 
"Chicago-American" re
liginės srities redakto
rius, kurio pastangomis 
labai dažnai būnaišspaus
dinami straipsniai apie 
Lietuvą ir lietuvišką veik 
lą.rašo Lietuvių Informa
cijos Centrui,kad remian
tis jo ilgu patyrimu žur-

Naktį miegu puikiai, bet užtat 
įstaigoje negaliu sumerkti akių

Pr. Baltuonfs

joms,kūrėsi jų organiza
cijos ir spauda.

Vieninteliai per tą lai
ką nesiorganizavo gy
viausi mūsų visuomenės 
raidos žmonės-žurnalis
tai.

Šiandien gyvenančių 
apie 100,000 tautiečių Ar
gentinoje, Brazilijoje, U- 
rugvajuje ir kitose šio 
žemyno vietose ir laiko 
tris lietuviškus savait
raščius, apie kuriuos 
spiečiasi kelios dešimtys 
gabių spaudos žmonių, 
ypatingai apie Argentinos 
Lietuvių Balsą, -Pietų 
Amerikos lietuvių spau
dos veteraną.

Bet metai po metų,gau
sėjant jaunosios kartos

kelią. Tačiau patenkintas, kad atrado, kaip jam ro
dėsi, siūlo galą, Teisėjaitis mąstė toliau.

Kad būčiau teisingas, o tokiu būtinai noriu būti, 
turiu įvertinti žemę, duodamą valstiečiui, apskaičiuoti 
teisingą procentą, įvertinti pinigais valstiečių darbines 
prievoles ir suderinti viena ir kita. Kartą šitaip pa
darius, niekuomet daugiau nebekeisti. Taip, taip, savo 
dvare turiu šitaip padaryti, ir tuoj pat atsivežu mati
ninką (kaip Lietuvoje sakoma, geometrą), permatuo- 
ju savo kaimą, išskirstau margais, išdalinu, nustatau 
vienodą lažą ir niekados nebepareikalausiu nė vienos 
dienos daugiau. Taip, aš noriu būti ir būsiu teisin
gas.— Skaistus jaunuolio veidas spindėjo patenkintas, 
kad išsprendė klausimą, kuris jį seniai slėgė.

— Ak, tas senis S., kaip jis mane pykdė... Kokios 
barbariškos pažiūros... kokios laukinės mintys!.. Taip, 
anais laikais jie visi buvo tokie, toks buvo ir mano 
tėvas. Valstietį jie vertino mažiau už galviją. Jų 
Lietuvos statutas''8 nebaudžia net už vaisiiečio užmu
šimą. Piniginė bauda, vadinamoji išpirka, buvo visa 
bausmė19. Koks barbariškumas! Visai neapgailestauju, 
kad tas Statutas, nors jis ir yra protėvių teisės pamink
las, nebegalioja baudžiamosioms byloms21'. Tai yra 
gyvas mūsų tėvų barbariškumo liudininkas... Bet ką 
jis man kalbėjo, kad bajorai pasikvietė maskvėnuš... 
A, taip! Targovicos konfederacija... tai liesa. Jie patys 
juos pasikvietė, o juk tai buvo lenkai!., lenkų bajorai! 
Kokie nenaudėliai! Kokie niekšai21!.. Brangi tėvyne! 
Kodėl meilė tau taip giliai įaugusi į mano širdį? Aš 
tavęs jau nebemačiau, tavo gyvavimo istorija liudija 
apie tokius dalykus, kuriuos prisiminus kyla pyktis. 
O vis dėlto aš tave myliu, aš atiduočiau savo gyvybę, 
kad tik tu gyvuotum, bet ne tokia, kokia kadaise bu
vai. Ne! Dabar mes tvarkytumės kitaip. Visi šalies 
gyventojai, neišskiriant nė valstiečių, būtų globojami 
įstatymų. Valstietis eitų lažą, bet teisingą, pagal duo

tos jam žemės kiekį. Ponas negalėtų jo išvaryti, ponui 
nubausti būtų teismas. Daugiau bus.

18. Lietuvos statulas — XVI amž. sudarytas Lietuvos Didžio
sios Kunigaikštystės teisynas, pakeitęs ligi tol atskirose valstybės 
srityse veikusius vietinius papročius ir teisę, valstybinės, civilinės 
ir baudžiamosios teisės kodeksas, kuriuo Lietuvos bajorai, nau
dodamiesi po Liublino vykusiu tolesniu karaliaus valdžios silpnė
jimu, įformino ir įtvirtino savo diktatūrą ir neprivilegijuotų luomų 
beteisiškumą ir išnaudojimą. Trečioji Lietuvos statuto redakcija 
(1588 m.) su vėlesniais papildančiais įstatymais, seimų priimtais 
iki 1788 m., ir su tam tikrais apribojimais, caro valdžios įvestais, 
galiojo buvusioje Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teritorijoje 
iki 1840 m. rugsėjo 9 d. Sudarymo metu Lietuvos statutas atitiko 
feodalinės visuomenės poreikius, bet XIX amžiuje, kai jau eg
zistavo pažangesnis Napoleono kodeksas (1804 m.) — „klasikinis 
buržuazinės visuomenės įstatymų sąvadas" (F. Engelsas), veikęs 
nuo 1807 m. ir mūsų Užnemunėje, Lietuvos statuto normos, su
prantama, buvo virtę anachronizmu.—

19. Pagal III-jį Lietuvos statutą (1588 m.) bajoras, be priežas
ties nužudęs paprasto luomo žmogų ir sugautas nusikaltimo vie
toje, turėjo būti baudžiamas mirties bausme (XII sk. 1 art.). Šio 
straipsnio taikymą gyvenime apribojo ir sunkino visa eilė proce
sinių reikalavimų. Reikėjo patvirtinti kaltinimą priesaika paties 
ieškovo ir 6 liudininkų, iš kurių du turėjo būti bajorai. Jeigu 
prisieks tik liudininkai nebajorai, tuomet žudikui bajorui taiko
ma tik piniginė bauda — išpirka arba galvos mokestis —25 kapos 
grašių. Pagaliau, jeigu pats žudikas ras du liudininkus, kurie 
drauge su juo prisieks, jog valstietis buvo nužudytas ginantis nuo 
jo, tai bajoras žudikas ne tik nebaudžiamas mirties bausme, bet at
leidžiamas ir nuo piniginės baudos.

1768 m. seimas paskelbė, įrašydamas ir į pagrindinius valsty
bės įstatymus (vad. kardinalines teises), jog bajoras, tyčia nužudęs 
valstietį, privalo būti baudžiamas nebe pinigine bausme, o turi 
atsakyti savo paties galva, kaip ir už bajoro užmušimą.—

20. Autorius, matyt, turi galvoje tai, kad, prijungus Lietuvą 
prie Rusijos, 1794.X1I.17 d. generalgubernatoiiaus Repnino mani
festu buvo panaikinta mirties bausmė ir tardymai su kankinimu. 
Be to, Lietuvos statutas nebuvo laikomas carinių valdininkų by
loms, o pagal 1828. VILI 1d. įsaką — ir byloms dėl pabėgusių 
baudžiauninkų priėmimo ir laikymo.—

21. Žr. 13 paaiškinimą.—

spaudos žmonėms, svar
bu organizuotis. Lengviau 
praverti vietos redakci
jų duris yra pagrindinis 
motyvas apsijungti į vie
ną stiprų vienetą, su ku
riuo skaitytųsi vietos 
kraštų spauda ir institu
cijos, rašant opiausiais 
lietuvių ir Lietuvos inte
resais, o taip gi kad ne 
vien kurstyti Lietuvos 
bylos gyvybingumą, bet 
kartu pažadintų jaunosios 
kartos spaudos žmones 
tapti gerais lietuviškos 
dvasios puoselėtojais.

Antra priežastis -žinių 
objektyvumas, kurio da
bar trūksta rašantiems 
kad ir "Eltos "biuletiniui , 
tendencingai, priduodant 
vienos politinės grupės 
naudai nušvietimą.

Neturint autoritetingo 
asmens atstovauti Pietų 
Amerikos lietuvių infor
macijai, A. Liet. Žurna
listų S-ga imsis tos mi
sijos prideramai ir be
šališkai.

P. A. Liet. Žurnalistų 
S-ga kuriame grynai de
mokratinė.

Albinas Gumbaragis.

MB
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Tautiečiai aplankę "Nepriklausomos Lietuvos" leidyklą /iš kairės/: Daktarė ir Inžinierius pp. Pacevtčiat iš Adelaidės Australijoje / Juozui Gražiui užsakę mtnkų paltą/, J.Mačtonls, atlydė
jęs tabako farmerį iš Rodney, Ont., Al. Kojelaitį; Pr. Sušinskas, buv. mont real ietis, dabar gyvenąs Los Angeles, Kalifornijoje su jį atlydėjusiu N L kaimynu p. J.Burba; Ponai Petrauskai, 
atlydėję Ponus Ročius iš Hamiltono, kurie visa šeima lankė parodą, o ]3o to įšvyko lankyti Kanados sostinės-Gtavos; hamiltonietis J. Butkevičius su jį atlydėjusiu montrealiečiu Juozu Sku
ču; ir torontietis p. Kantvydas. Visi jie yra, malonu pasakyti, NL skaitytojai. Kai kurie jų, kurie buvo reikalingi nakvynių, jas gavo per Nepriklausomą Lietuvą. Neprikl. Lietuvos lei- 
dyldoje taip pat lankėsi rašytojas "Draugo” laureatas Pranas Naujokaitis su Ponia, Montrealyje viešėję lankydami Pasaulinę Tarptautinę parodą.

TAUTOS ATSTOVAVIMAS /atkelta iš 3 psi./ 
goms) padarydavo tautos 
vardu sprendimą, tai tuo 
jos atstovaudavo visą

Lietuvos v. tautą. Pvz. , 
Petrapilio lietuvių seimo 
(1917)nutarimai arba Lie

SIUNTINIAI LIETUVON 
KAUFMAN’S WOOLLENSsTEXTILES

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

IŠ ČIA PASIŲSITE SIUNTINIUS SAVO GIMINĖMS PILNAI GARANTUOTOMIS

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

MOTERIŠKIEMS KOSTIUMAMS. PAI.TAMS.SIJKNELĖMS IR ŠILKINES - Brocade 
& Dainty MEDŽIAGOS.

• DIDŽIAUSI PASIRINKIMĄ K A Š M IR O , N A IL O N 1 N LŲ IR ŠILKINIU SKARELIU, 
S V E D E R I Ų IR VISA KITA ŠEIMOS REIKALAMS.

• TAIP PAT PRIIMAME UŽSAKYMUS VYRIŠKIEMS K O ST I U M A M S - Made to measure
IŠ G E R I A U S 1 Ų /ANGLIŠKŲ MEDŽIAGŲ. KAINA $ 50.- , extra kelnes $ 12.-

SAVININKAS <’H. K A U F' M A N A S , buvęs audinių fabriko * L i te x* vedėjas Kaune. Laisvai kalba 
lietuviškai.

PLATINKITE "NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ

• Specialistas dokomenty sudarymui iš L i etuvo s
giminėms atsilankyti •*

MICHEL KARGER. įį
• Jau laikas pradėti registravimgs i norintiems 1968 

skristi į V i I n i y - Lietuvą.

ADRIA TRAVEL SERVICE "V 7”"””Montreal, tel.844-5292. JJ

TEL.766- 5827

MONTREALIO LIETUVIU KREDITO UNIJA

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

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

KASOS VAL 
1465 DE SEVE:

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

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

IMA už:
Nek i In. turto poskol as 7% 
Asmenines paskolas 7.6% 
Investacines paskolas 8.4% 
Pigus paskolų draudimas iki 
$10.000.______________________ __

ANDOS:
ROSEMOUNTO SKYRIUS: 

3907 Rosemount Blvd., 
tel. 722- 3545.

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

Johan Tiedman Regd
DIRBU VISŲ RŪŠIŲ BALDUS 

PAGAL UŽSAKYMUS

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

Uniuelial Cleaned & TjailoiA
• Valau ir taisau vyriškus ir moteriškus drabužius.
• Siuvu naujus pagal užsakymus vyriškus paltus, 

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

Faf Wellington St.) Tel. 769-2941

Baltica Investment Corp
Autorizuotas kapitalas $ 120.000

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

Už indėlius mokame 8% dividendo.

BALTIC WOODWORK CO.
DAROMOS {VAIRIOS DURYS. LANGAI. VIRTUVĖS KABTTAJ- 

IR KITI ĮVAIRUS MEDŽIO DIRBINIAI.

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

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

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

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

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

namV 366-4203 

tuvių Vilniaus 1917. IX. 18 
- 23 d. konferencijos nu
tarimai reikia laikyti vi
sos mūsų valstybinės tau
tos valios pareiškimais .

LAIKRODININKAS
AN TA RAS ŽUKAS 

1855 Wellington Street
Tel. WE2-0644.

KAINOMISŽEMOMIS
LA t K RO D 1 I u S iTl J U V E LY RU S .

VYKSTANTIEMS I PASAULINE 
pa rodą MONTREALYJE

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

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

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

ony 5

Te!. 525-8971

PORTRETAI - VEDYBOS- KRIKŠTYNOS 
SUKAKTUVES MAŽAMEČIAMS 

ĮVAIRIOS PROGOS

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

• I šnuomuojama 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 administratorė g J. Petrulį, 
, . tel: 522 - 2353 arba 72 J -• 1656.

ME 7-6727
DE LUXE CLEANERS

Sav. P. RUTKAUSKAS 
117—6th Avenue,

kluso sukaktis
1907- J967

1887 U1987

Lachine.

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

expo67

Telefonas 7 6 8-6679

WINDSOR
DRY CLEANERS & DYERS CO. LTD. 

Valome visokius drabužius ir kitą Jūsy namy apyvoką.
Savininkai:

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

INSl'RANCE
COMMISSION
GOVERNMENT OE CANADA

: 4H l(C I r F*
7581 CENTRALE, coin - comer 2» AVENUE 365 0770 LASALLE

to

D.L.K. Vytauto Nepr. Klubas
2159 - 6 1 St. Catherine Street E. Montreal

Tie nutarimai-tai t. at
stovų nutarimai.

Kadangi tų atstovų visi 
valstybės žmonės tada 
betarpiškai nerinko, tai 
jie savo nutarimus tautos 
vardu darė ne pagal tau- 
suteiktąjiem įgaliojimą, 
vad.mandatą,o tautos re
prezentacijos teise (tei
sinis terminas,kurio pla
čiau čia neaiškinsiu).

Lietuvos Taryba buvo 
sudaryta minėtosios Vil
niaus konferencijos irgi 
tautos reprezentacijos 
teise).Ji (LT) irgi veikė , 
kaip mūsų tautos atstovy
bė, reprezentacijos pa
grindu. Tuo pagrindu ji 
atstatė ir Lietuvos vals
tybę.Tas labai aiškiai pa
brėžta ir 1918. II. 16 d.Ne- 
prikl.Aktošiais žodžiais:

"Lietuvos Taryba, kai
po vienintelė lietuvių tau
tos atstovybė, remdamos 
pripažintąja tautų apsi
sprendimo teise ir lietu
vių Vilniaus konferenci
jos nutarimu. . . skelbia 
atstatanti nepriklausomą 
demokratiniais pamatais 

sutvarkytą Lietuvos vals
tybę (m. pabr. -P. Str.)" .

Taigi Liet, valstybinę 
tautą prieš valstybės įs
teigimą ir ją steigiant at
stovavo politinės grupės.

II. -Kas atstovavo Lie
tuvos valstybinę tautą 
mūsų valstybės nepri
klausomybės metu?

Lietuvos konstitucijo
se (1922 m. ir 1928 m. pa- 
ragr.l) pasakyta,kad "su

unemployment
insurance<
7nedarbo drauda/ dabar api
ma beveik visus dirbančius

ŪKIUOSE, GYVULININKYSTĖJE, 
DARŽININKYSTĖJE, 

t ŠILTNAMIUOSE, 
£ DAIGYNUOSE,

VAISIŲ, DARŽOVIŲ IR

DARBININKĄ I:
Jums svarbu sužinoti, ar galite 
gauti nedarbo apgraudos globą, 
kuri jau įvesta žemės ūkio ir 
daržininkystės darbininkams. 
DARBDAVIAI:
Jei samdote darbininkus atsimin
kite, kad yra nuostatai, kurių pri
valote laikytis. Jūsų interesas 
tuojau sužinoti apie visas taisyk
les, liečiančias jūsų darbininkų 
nedarbo draudą.
Gaukite pilnas inforęnacijas tuo
jau pat jūsų artimiausioj įstaigoj
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vereninė valstybės vai - 
džia priklauso Tautai"aiv- 
ba kad valstybės "suve
renumas priklauso tautai 
(1938 m. Konst, paragr. 1).

Bet visiems aišku, kad 
pati valstybinė tauta, t. y. 
visi valstybės žmonės(pi- 
liečiai) negali gi betar
piškai vykdyti tos valsty
bės valdžios.Todėl ir tuo 
metu, kai valstybė buvo 
laisva, ji buvo reikalinga 

gautos atstovybės (tai su- 

vereninei valstybės val
džiai tautos vardu vykdy
ti).

Tokią tautos atstovybę 
mes ir turėjome neprikl. 
Lietuvoje,ypač gi jos de
mokratinio valdymosi 
metu ( iki 1926 m. gruo
džio 17). Ją sudarė ypač 
gi pačios tautos rinktieji 
atstovai. Seimas,legislia- 
cinės valdžios organas.

Taigi, Liet, nepriklau
somos valstybės veikimo 
metu tautai atstovauja 
valst. organai įstatymų 
numatytu būdu.

III. - Kas atstovauja 
valstybinei tautai, Lietu
vą okupavus svetimai jė
gai, dabar Sovietams ?

Šiuo metu mūsų valsty
binei tautai atstovauja po
litinių grupių, kaip tautos 
politinės minties reiškė
jų ir vykdytojų, sudaryta
sis Vyriausiasis Lietu
vos Išlaisvinimo Komite
tas, Vilkas.

Apie Vliko teisinius pa
grindus ir jo vykdomą 
tautos atstovavimą žiūr. 
str. pr. nr.
PIRMOJI INFORMACI
JOS CENTRUI AUKA

Kun. Kęstutis V. Že
mai tis.šv. Jurgio lietuvių 
parapijos Clevelande vi
karas .atsiuntė pirmą$10. 
00 auką Lietuvių Infor
macijos Centrui sveikin
damas ir remdamas LIC 
darbą. Nemažesnės ver
tės auka yra kun. Žemai
čio labai kruopščiai su
rinkta 10 puslapių statis
tika apie lietuvius kuni
gus Amerikoje, kurių dvi 
kopijas jis prisiuntė In
formacijos Centrui. Lie
tuvių Informacijos Cen
tro adresas yra:5620 S. 
Claremont Avenue, Chi
cago, Illinois 60636,tel. 
(312)REpublic 7-8400.

P. J. KARVELIS, 
7026 S. Claremont Ave . , 
knygųir plokštelių leidė
jas, prekybininkas ir di
delis lietuvių kultūros 
puoselėtojas pažadėjo vi
sokeriopą paramą LIC ir 
įsijungė į LIC narius-rė
mėjus paaukodamas $100. 
J. Karvelio prekybos įs
taiga, kurią dabar suma
niai veda Diemantė ir Sau
lius Grėbliūnai, randasi 
2501 V. 71st St.

E X P 0 67
Išnuomuojami kambariai 

šalia Pasaulinės Parodos 
vietovės, yra vietos mašinai 
parkuoti.

Skambinti tel. 674-7038 
126 De Tauraine, Longeuil, 
Montreal, P.Q.

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 sąlygos bei kitos dėta 
lės ir pagal jas padarysime su* 
sitarimą, galimai patenkinant 
Jums jūsų pageidavimus.

Pr. Paukstaitis 
8995 Godbout. LaSalle, 
Montreal, P.Q. tel. 365- 0311.
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TAUPYK IR SKOLINKIS
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAUSIAME

TORONTO LIETUVIU KREDITO KOOPERATYVE PARAMA
KAPITALAS SIEKIA TRIS MILIJONUS DOLERIU.

MOKAME DUODAME
43i% ui depositus Morgičius iš 6'/fi
5'/^o numėtyto už serus Asm. paskolos iš 7% ’

Asmenines paskol.is duodame iki - ir morgičius
saldžios nustatytą normą, 66 °. įkainuoto turto.
\ isy įtarią gyvybė apdrausta santaupų dydyje', bet nedau

giau S 2,0110.-Asmeninės paskolos, mirties alveju,apdraus 
los iki S S,000.-
I’aramos nariais gali būti kiekvienas lietuvis gv venas 
Kanadoje.
K o s o s valandos: Kasdir na nuo II) vai. iki i vai. p.p.. 
išskyrus sekmadienius. Pirmadienį ir penktadieni vakarais nuo 
I vai 31) min. iki 8 val-31) min. Šeštadieniais nuo <) vai iki I vai 
p p liepos ir rtigpiiieio men. šeštadieniais uždaryta).

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

SVEIKATOS KLINIKA-Health Clinic
Medicininis ir pooperacinis gydymas

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

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

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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

Toronto lietuvių studentų vyrų choras su savo organizatorium ir vadovu 
Kun. Bronium Jurkšu.

VASARINĖS SPECIALIOS KAINŲ

NUOLAIDOS Į LIETUVĄ
• Muitas ir visos pasiuntimui išlaidos yra apmokamos, 

kad gavėjui nereikėtų mokėti.
• Pasiunčiami geriausios rūšies daiktai.
'• Norėdami sutaupyti pasinaudokite kainų sumažinimu.
• Atsiminkite, nors yra vasara, bet kol jūsų giminės ten 

gaus dovanas, jau bus ruduo ar žiema ir todėl labiau 
bus vertingesnės žios dovanos:

ITAUŠKI NAILONINIAI LIETPALČIAI:

1 lietpalčio pilno kaino................................ $23.40
$36.30
$51.20

2 lietpalčių
3 lietpalčiu
Šių lietpalčių - vyriškų ar moteriškų spalvos yra šios: mėlyna 
.jūrininkų, tamsiai žalia, tamsiai ruda arba juoda. Jūs galite 
užsakyti vien tik lietpalčius Šia nurodyta kaina arba dar pridė 
ti kitu Žemiau nurodytu daiktu padidinti pakietui.

NAUJIENA!
Taip pat jūs galite užsisakyti sau nuostabiai puikių itališku 
nailoniniu lietpaliiu, kurių labai žema kaina - tik S 12.90 už 
lietpalti ir pristatymas nekainuoja j kiekviena vietove USA.

SPECIALIAI BATAI:

Reportažas iš Toronto
"VANDUO PAVIRTĘS VYNU"

Sekmadienio pamaldų 
evangelijoje yra įdomių 
gyvenimo išpjovų, kurios 
būdingos ir šiai dienai. 
Kaip evangelija sako, ir 
tuomet buvę pasileidusių 
vaikų,kurie ne tik neklau
sę savo tėvų, bet tapę pa
laidūnais ir pabėgę iš na
mų.Nežiūrint palaidūniš- 
ko gyvenimo, jiems pasi
taisius .grįžtant namo ,tė - 
viską meilė nugalėjusi 
rūstybę ir vaikas išskės
tomis rankomis priima
mas atgal į gimtą pasto
gę. Ir anais laikais gra
žiai augą kviečiai turėję 
piktžolių, vadinamų rau
gėmis. Rūpestingas šei
mininkas, kovodamas su 
kenkėjais, išrinkdavęs 
piktžoles ir degindavęs 
jas užkurtame lauže. 
Ypač įdomi toji vieta, kur 
minimos vestuvės Gali
lėjos Kannoje. Į vaišes 
susirinkus svečiams pa
aiškėjo, kad šeimininkas

NOTARAS
ANTANAS LUJI) ŽIUS.BL. 
Bendradarbis V.S. Mastis, L.L.D.

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

TORONTO.
Margio vaistinės II aukštas.
Tel: įstaigos LET- 1108,

Namų CR 9- 6166.

ANGLŲ KALBOS KLA
SĖS ATIDAROMOS TO
RONTE IR HAMILTONE 

(Canadian Scene)-Onta
rio vyriausybė pasiūlo 
nekalbantiems angliškai 
naujiems ateiviams į šį 
kraštą anglų kalbos kur
sus laisvai veikiančius 
keturis vakarus į savaitę 
ir kurie tęsis šešias sa
vaites. Pirmiau tokie kur
sai veikė tik Toronte. O 
dabar jau veiks ir Hamil- 
tone.Klasės veiks nuo lie-

. kaipo antros kalbos,kuris 
! pabrėžia kanadišką tari- 
' mą ir kalbos ritmą. Tiks- 

kas yra įpratinti naujus 
ateivius ir suprasti ir pa
tiems išsireikšti santy
kiaujant su kanadiečiais 
darbe ir gatvėj .Kursų po
puliarumas didėja nes 
pereitais metais juos lan
kė Toronte 4000, 1961 bu
vo tik 400. Nurodoma, kad 
buvę kursų mokiniai re
komendavo kitiem moki - 
niams ir tai daugiau kaip 
ketvirtadaliui". Ir prideda 
Mr.Welch: "Koncentruo
tos programos pirmeny
bė kasdien mokantis yra 
esminė. Pasiremiant be
veik kasdien gautomis ži-

Šiuo laiku miesto val
dyba planuoja prie St.Ma
ry upės statyti 6 didžiu
lius, nuo 11 iki 15 aukštų 
gyvenamų butų pastatus , 
(atseit"apartamentų blo
kus"), kurie, aišku, pagr a- 
žins miestą ir duos mies - 
to iždui apie $150, 000. - 
papildomų mokesčių per 
metus.

Patys du naujausi mies
to pastatai Kanados šimt
mečio sukaktuvių proga 
yra turistų informacijos 
centras ir "Woshguhae- 
gen", kaštavę per $200, 
000.

Šis paskutinis perskai
tomas žodis reiškia kai
lių prekybos punkto (tra-

2. Į mūsų mieste gyve
nusio kunigo Liongino Ke- 
mėšio(Manitouwadge,Ont. 
parapijos klebono - apie 
250 mylių į šiaurę nuo 
čia) 25 metų kunigystės 
paminėjimo iškilmes bu
vo atvykę nemaža s ve - 
čių iš įvairių vietų.
Vienuolika savaičių nu- 

sitęsęs streikas vietinia
me vamzdžių fabrike 
(Mannesmann Tube Co.) 
pasibaigė, bet kol darbi
ninkai pakeltu atlyginimu 
atsiims prarastas laike 
streiko algas, tai labai 
daug vandens nubėgs St. 
Mary upe.

4. Užbaigimui patį ko
respondentą liečianti

2 poros batu geriausios odos (vyrams ar moterims),
pilna kaina.......................................  $33.80
MEZGAMOJI VILNA
Geriausios rūšies mezgamoji vilna, kuri labai mėgiama USSR 
-3/6 svaro pilna kaina.............................................................$31.50
VYRIŠKAM KOSTIUMUI MEDŽIAGA S'Ąyds, 
100% vilnonė, visų spalvų, pilna kaina..........................$31.50
MOTERIŠKAM ŽIEMINI UI PALTUI MEDŽIAGA 3 yds. 
100% vilnonė, visu spalvų, pilna kaina.........................$ 33.80
VYRIŠKAM ŽIEMINIU! PALTUI MEDŽIAGA 3 yds.
100% vilnonė, visų spalvų, pilna kaina........................... $36.50

SPECIALIAI A-.1.
Vyriškam kostiunui medžiaga 3/6 yds, 100% vilnonė, 
visų spalvų ir pamušalui pritaikytos 3 yds satinas, 
1 nailoniniai marškiniai, pilna kaina ...............................$43.80
MOTERIMS EKONOMIŠKAS SIUNTINES.'
3 yds žiemiškam paltui medžiaga, 100% vilnone, visu spalvų,
ir 3 yds žieminėms suknelėms medžiaga 100% vilnonė, visų 
spalvų, pilna kaina................................................................. $48.50
• Prašykite musu neapmokamo katalogo, kuriame yra daug 

daugiau vasarai pasirinkti specialiu daiktu.
• Užsisakykite dabar!

• Užsakymai priimami tiesiog —
INTERTRADE EXPRESS CORP.
125 East 23rd Street
New York, N.Y. ,190 79, USA.

nepasirūpinęs pakanka
mai vyno. Laimei atsira
dęs vienas Svečias, kuris 
padaręs iš vandens pui
kaus vyno ir vestuvės 
praėjusios pilniausioje 
linksmybėje.

Vienas toks, gan gyve
nimiškas evangelijos at
vejis pasitaikė liepos 
pradžioje ilgąjį savaitga
lį Gerojo Ganytojo koply
čioje, 80 mylių nuo To
ronto.Tik pasibaigus pa
maldoms, gausiai susi
rinkusiem žmonėms sto
viniuojant ir šnekučiuo
jantis apie, po nesiliau
jančių lietų vandens ap
suptą koplyčią,salėje vy
ko netikėtini dalykai.Tar- 
si iš žemės ten išdygo 
baltai padengti stalai ir 
jie apibiro lyg iš dangaus 
krintančia manna valgių 
ir gėrimų pavidale. Vis
kas panašėjo į tą evange
lijos vietą, kur buvo sa
kytas pamokslas nuo kal
no.Tris dienas pamokslo 
klausiusiems žmonėms 
pamaitinti surinktos 7 žu
vys išvirto į įvairius pa
tiekalus,© penki kepaliu
kai duonos pasidaugino į 
pyragus ir pyragaičius.

Pasirodo, kad parapi
jiečiai Petrinių proga su
manė kuo nors prasmin
giau pasveikinti savo kle
boną Petrą Ažubalį ir pa
linkėti jam Ilgiausių Me
tų! Tuo pačiu tarsi pa
ženklinant vasarojimo 
sezono pradžią, kuris 
kiekvienais metais į 
Springhursto vasarvietę 
sutraukia žmones ne tik 
iš Kanados,bet ir iš toli
mesnių Amerikos vieto
vių. S. Pranckūnas .

pos m.10 d. ligi rugpjūčio 
17d. nuo pirmadienio ligi 
ketvirtadienio,nuo 7 S0 p . 
p.ligi 9:30 p. p. Registra
cija prasideda liepos m. 
3 d.7 v.p. p. Toronto Cen
tral Technical School ,275 
Lippincot str. , o Hamil
tone Secondary School, 
192 Wentworth str. N. Pil
nos informacijos galimos 
gauti telefonu Toronte 
365 - 2285, ir Hamiltone 
527 - 5092.

Kursai organizuojami 
Ontario Citizenship 
Branch bendradarbiau
jant su Toronto ir Hamil
tono Board of Education 
ir yra vertingi naujiems 
ateiviams visai kalbos 
nemokantiemsjnauji atei- 
viai(kiekmoką angliškai) 
gali pramokti ir rašyti 
savo darbo reikaluijvers- 
lo žmonės ar profesijų 
reikalingi anglų kalbos 
žinojimo gali įsigyti žinių 
pagal Kanados reikalavi
mus jžmonos ir motinos , 
kurių darbai yra namuo
se ir kurios yra izoliuo
tos nuo angliškai kalban
čių.

Mokiniai stoją į kur
sus bus talpinami į kla
ses pagal jų kalbos žino
jimą ir esamą reikalą. 
Klasėse bus mokytojai 
gavusieji jau apmokymą 
specialiai šiems reika
lams, kur anglų kalba yra 
kaip antroji kalba.

Apie kursų vertę Hon . 
Robert Welch,provincijos 
sekretorius ir Pilietybės 
ministeris šitaip išsita
ria: "Pirmiausiai patys 
pagrindai tarimo,ir lavi
nimas atminties, tai yra 
anglų kalbos mokymas

niomis,nauji ateiviai mo
kosi anglų kalbos labai 
greit. Išvadoje, nelieka 
kliūčių gauti darbus .ženg
ti pirmyn esamame darbe, 
ir socialūs santykiai su 
kanadiečiais. Ilgiau mo
kantis nauji ateiviai ne
pilnai valdą anglų kalbą 
išėję šiuos kursus, ma
žiau jausis svetimi kana
diečiams. Jie pagelbės ir 
žmonoms ir motinoms , 
kurios sukasi tik apie na
mus,ir kurios jaučia izo
liaciją, tuo tarpu kaip jų 
vyrai ir vaikai mokosi 
angliškai ir kurie įeina į 
kanadiškių bendruomenę. 
Imigrantams, kuriems 
buvo ribotos galimybės 
mokintis savame krašte, 
psichologinis veiksnys , 
kad jie gali mokintis nau
jos kalbos,yra labai dide
lis.Kalbinis priartėjimas 
yra labai vertingas. Ir be 
to, vaikai išmoksta savo 
gimtosios kalbos prieš 
tai,kaip jie mokosi rašyti 
ar skaityti".

SAULT ST.
MARIE, ONT.
NAUJIENOS

Nors šios korespon
dencijos autorius dažnai 
mūsų 75,000 "didmiestį" 
pavadina tolimu užkam
piu, tačiau galima atrasti 
ir kitaip kalbančių faktų. - 
Statistiniai duomenys ro
do, kad S. S. Marie, Ont. 
yra dešimtas savo didu
mu miestas visoje Onta
rio provincijoje,o šį var
dą jau prieš 300 metų bu
vo galima atrasti visuose 
didesniuose Š. Amerikos 
žemėlapiuose.

Štai,rašydamas kores
pondenciją, pasižiūri per 
langą ir matai gražų, 
aukštai iškeltą 20 milio- 
nų dolerių tiltą, jungiantį 
Kanadą ir J. A. Valstybes , 
o taip pat kelioliką dau
giau įspūdingų pastatų, 
kurių tarpe yra ir $800 , 
000,-naujabiblioteka, pa
statyta Kanados valstybės 
100 metų egzistavimo su- 
kaktuvių(centennial)pro - 
ga.

dingpost) vardą pastaty
tą lygiai taip, kaip tokius 
statydavo prieš 300 metų 
visoje Kanadoje, kuris , 
kaip spėjama pritrauks 
daugelį pravažiuojančių 
turistų, kurie už $ 1. -bū
sią įleidžiami Woshgu- 
haegeno vidun.

Kas pikčiausia, tai ap
lankiusiems šį indėnišką 
fortą svečiams,net ir ne
paklausus ,užlipdomas šis 
keistas žodis didelėmis 
raidėmis skersai užpaka
linį automobilio langą.
INFORMACIJŲ CENTRE

Jeigu nori mūsų miesto 
lietuviškas naujienas su
žinoti, tai užtenka nueiti 
į labai populiarią aludę 
"ant -kumpo" arba plieno 
darbininkų unijos "atsi
gaivinimo" patalpas, kur 
visą laiką daugiau ar ma-
žiau mūsų tautiečių atra
si.

Toliau trumpai paduo
dama paskutinės ten nu
girstos naujienos.

1. Laike paskutinio mė
nesio du tautiečiai-A. Va
nagas ir K. Sližys įsigijo 
naujus automobilius.

naujiena ir maloni staig
mena, tai neseniai gauta 
graži dovana,pati naujau
sia žinomos rašytojos A - 
lės Rūtos knyga "Žemės 
Šauksmas", aprašo vieno 
lietuvio savanorio šeimos 
tragediją ir baisiuosius 
birželio išvežimus.

Norintiems šią įdomią 
knygą įsigyti reikia pa
siųsti $4.-adresu:Mr. A . 
Lukas, 1007 Melvin Ave . 
Oakville, Ont. Korespont. 
KĖDAINIUOSE 
PASTATYTASIS
Sovietų Sąjungos chemi
jos kombinatas jau paga
mino milijoną tonų sieros 
rūkšties. Gaminys eks
portuojamas Anglijon,Ju- 
goslavijon ir kitur. Mas
kvos kolonializmo advo
katai Vilniuje įrodinėja, 
kad tai "Lietuva ekspor-
tuoj a savo gaminius','nors 
ir žinoma, kad eksporto 
monopolis yra Maskvoj. 
Kas iš tos eksportinės 
gamybos nubyra Lietuvai, 
- "valstybinė paslaptis", 
net paslaugiesiems tei- 
sintojams neprieinama 
patikrinti. (Elta)

SĖJA
Tautinės, demokratinės minties mėnesinis lietuvių laikraštis. 

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

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

Prenumerata: JAV ir kitur 3 dol. metams.

AR ŽINOTE KĄ RAŠO

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

KE1EIV| 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 pasiisakymu laikraštis per 65 
metus pelnė gerą vardą ir pasitikėjimą.
KELEIVY rasite patarimą teisiniais ir kitais 

klausimais, gražią apsakymą, eilėraščią ir tt: Jis 
turi ir motery skyrią.

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

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

S SUSIVIENIJIMAS
L LIETUVIŲ

A AMERIKOJE
SLA — jau 80 metą tarnauja lietuvių visuomenei 

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

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

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

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

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

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

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

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

f
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HAMILTON

HAMILTONO D. L.K.ALGIRDO ŠAULIŲ KUOPA
visuotiniame susirinkime 
birželio 17 dieną Povilo 
Kanopos vasarnamyje iš
rinkta kuopos valdyba.

Vienbalsiai išrinktas 
pirmininku Povilas Kano
pa.

Pirm. P. Kanopa padė
kojo laikinosios v-bos 
pirmininkui F. Vizbarui 
už šaulių kuopos įsteigi
mo rūpesčius.

Birželio 23 dieną buvo 
sukviestas naujosios š.k. 
valdybos posėdis pirmi
ninko bute.Valdyba pasi
skirstė pareigomis: se - 
kretorium Algirdas Auš - 
rotas, kasininku Jonas 0 Romikaitis, koresponden
tu Bronius Milašius, šau
dymo sekcijos vadovu Al
fonsas Patamsis ir pa
rengimų euošėjais Jonas 
Deksnys ir Vladas Saulis.

Visais informacijų bei 
kitais reikalais prašome 
kreiptis į š. kuopos pir
mininką Povilą Kanopą: 
48 Holton Ave. , S. Hamil
ton, tel. LI 52703, arba į 
sekretorių A. Aušrotą: 6 
Verona Pl. Hamilton, tel. 
389-6147. Valdyba. 
VEDYBINIO GYVENIMO 
25-kiųmetų sukaktį Jau
nimo Centre atžymėjo Jo
ana ir Juozas Kažemėkai. 
Per 150 asmenų iš Hamil- 

. tono, Toronto, Oakvilles , 
St. Catharines, Clevelan- 
doir kt. vietovių pagerbė 
sukaktuvininkus kaip šios 
kolonijos gerus lietuvius, 
ypač atžymėdami J. Ka- 
žemėko lietuvišką veiklą 
LB, Lietuvių Namuose , 
Tautos Fondo ir kt. mūsų 
organizacijose.Savo svei
kinimus pareiškė kun. 
prel. J. Tadarauskas, St. 
Bakšys.J.Krištolaitis,K . 
Mileris, VI. Kažemėkas , 
A. Lukas, K. Baronas ir 
dukra Irena. Visiems pa
dėkojo J.Kažemėkas. Va
karui vadovavo St. Bakšys 
kuris neseniai su iš Lie
tuvos atvykusia žmona 
parinko aukų "Lituanus" 
leidiniui, surinkdami da
lyvių tarpe 72 dol. Prie 
Benni Ferri muzikos ir 
lietuviškų dainų tikrai 
gražiai buvo praleistas 
šeštadienio vakaras.
HAMILTONO LIETUVIŲ 

NAMAI
V-bos posėdis įvyko 

birželio 26 d. Posdėį ati
darė ir jam pirmininkavo 
v-bos pirm.G. Palmeris . 
Posėdis buvo paskutinis 
prieš atostogas.su plačia 
darbotvarke ir užsitęsė 
iki vėlumo. Jei neįvyks 
kokių staigmenų,sekantis 
v-bos posėdis įvyks po 
vasaros atostogų.

Posėdyje buvo svars
tomas paskolos šėrų iš
mokėjimas prašantiems. 
B-vė šiuo metu turėdama 
keletą tūkstančių atsar
goj e,nutarė grąžinti 2000 
paskolos šėrų.Reikalų v- 
jas St. Bakšys pranešė , 
kad su dažytoju susitarta 
ir dažymo darbai prasi
dės tuojau. Pirmiausia 

bus pradėta dažyti laiptai 
ir koridorius nuo apačios 
iki viršaus pagrindinai. 
Apšildymo sistema, ku
rioje eilė metų pasireikš
davo trūkumų, šiuo metu 
pagrindinai patikrinta 
prityrusio specialisto 
Povilo Boso. Apšildymo 
sistema (boileris) rastas 
gerame stovyje, bet dėl 
jo netobulo veikimo rasta 
klaida laidų sujungime . 
Kai kurie laidai nebuvo 
teisingai sujungti. Eilę 
metų buvo kviečiami di
plomuoti apšildymo spe
cialistai svetimtaučiai. 
Tačiau sąžiningai darbo 
neatliko kaip mūsų tau
tietis P.Bosas.V-ba savo 
posėdyje tai labai įverti
no ir išreiškė P. Bosui 
padėką.

HLN pardavimo laikui 
pasibaigus, v-ba vėl dis
kutavo pardavimo pratę
simą. Buvo du pasiūlymai: 
175,000ir 187,000.5 prieš 
4 pasisakė už 175, 000 ir 
pavest pardavimą B.Kro
nui, J. Valevičiui ir TRI 
pardavimo įstaigoms iki 
spalio 1 d.

Paskutinioje HLN ko
respondencijoje buvo pa
skelbta,kad v-ba deda pa
stangas tuščias krautu
ves perdirbti į gyvena - 
mus butus. Šis žygis kol 
kas be pasekmių, nes sa- 
savivaldybėje negautas 
leidimas verslo patalpas 
perdirbti į butus.

HNL butų nuomos yra 
keliamos, nes pagal šio 
meto kainas buvo per že
mos. Seniems nuominin
kams išvykus, iš naujų 
gauta $20. - daugiau už 
mėnesį ir butai tuojau iš- 
nuomuojami.

Sekantį kartą painfor
muosime šėrininkus pla
čiau apie santykį taksų ir 
butų nuomos pakilimą.

HNL v-bos pirm. G. 
Palmeris nuo liepos 15 d . 
išvyksta atostogų ir išbus 
4 savaites.Aplankys Mont 
realyje Expo67 ir pažįs
tamus, draugus. Laikinai 
HLN v-bos pirm, parei
gos pavestos eiti vicep. 
V. Sakui. J. Š .

Kintamosios elektros srovės tė
vu laikomas Nicola Telsa, gimęs 
1853 m. Balkanuose (dabartinėj 
Jugoslavijoj). Dar būdamas neiš
emigravęs j Ameriką jis jau buvo 
įsitikinęs, kad daug praktiškesnė 
yra kintamoji srovė, negu nuola
tinė srovė, kuri anuo metu te
buvo ir naudojama. Vos atvykęs 
j Ameriką (apie 1885 m.) Telsa 
išsirūpino visus patentus ir prie
taisus kintamai elektros srovei. 
Elektros jėgainių savininkai Ame
rikoje atmetė visus jo projektus, 
iki jo eksperimentais nesusidomė
jo žymus išradėjas G. Westing

Jubiliatai Joana ir Juozas Kažemėkai /žifir. Hamiltono kroniką/.
GRAŽIOS VESTUVĖS

Liepos 1 d.Aušros Var
tų par .bažnyčioje,p-lė B . 
Kybartai tė ir dr .Vaidotas 
Kvedaras gražiomis iš
kilmėmis sukūrė lietu
viškos šeimos židinį. Abu 
j aunie j i praeityj e gražiai 
reiškėsi lietuviškam ko
lonijos gyvenime,dirbda- 
dami organizacijose ir 
meniniuose vienetuose. 
Dr. V. Kvedaras yra vie
nintelis dantų gydytojas 
Hamiltone. B-nės v-ba 
jaunąja! porai linki gra
žiausios sėkmės naujam 
gyvenime.
KANADOS 100 - ČIUI 
paminėti Hamiltono mies 
te buvo paskirta liepos 1 
d.ilgasis savaitgalis. At
likta gatvių paradai su 
muzika ir kitomis praš
matnybėmis, kurias išpil
dė ir paskiros tautybės . 
Dundurn parke,pagal 100- 
čio projektą, atremontuo
tas istorinis muziejus ir 
su didžiulėmis iškilmė
mis atidarytas publikai. 
HAMILTONO LIETUVIUS 
aplanko liūdnos žinios iš 
pavergtos Lietuvos. Lie
pos 2 d. A. Vartų par.nuo
latinį choristą V. Miškinį 
aplankiusi telegrama 
pranešė apie jo brolio 
mirtį.B-nės v-ba V. Miš
kinį ir artimuosius nuo
širdžiai užjaučia.
HAMILTONO SKAUTAI 
užbaigdami veiklos sezo
ną, birželio 24-25 dieno
mis turėjo gražią išvyką 
pp.Augustinavičių ūkyje. 
"Nemuno"tuntas .pernak
vojęs pušų prieglobstyje , 
sekmadienį susilaukė ir 
sesių širvintiečių. Gra
žiai praleidę dieną svei
kam ore,vakare susikūrė 
tradicinį skautų laužą, 
sutarė vėl visiems susi
tikti jau vasaros stovyk
loj "Romuvoje'.' Ponai Au- 
gustinavičiai, turėdami 
gražią nuosavybę, dažnai 
ją dalinasi su skautiškuo
ju jaunimu. Už tai, skau
tai jiems reiškia riuošir- 
džią padėką

"GYVATARAS" 
ir šiais metais užsiregis
travo dalyvauti Kivanis 
Festivalyje, kur kiekvie
nais metais su taut, menu

house, įžiūrėjęs neribotas elektros 
pan'audojimo galimybes jaunojo 
ateivio Telsa sistemoje. Abu ben
dromis jėgomis laimėjo elektros jė
gainės kontraktą Kolumbijos pa
rodoje Čikagoje 1893 m. Nuolati
nės srovės gamintojai tvirtino, 
kad kintamoji srovė praktikoje e- 
santi pavojinga ir turinti būti 
įstatymais uždrausta. Norėdamas 
įrodyti, kad jie klysta, Telsa pu
blikai pademonstravo leisdamas 
per savo kūną 50.000 voltų srovę 
su įjungtomis lempomis rankose 
ir burnoje. Nepaprastai puikiai 
iliuminuotas paviljonas sukėlė

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

BŪKIME SVEIKI
Gydytojų paaiškinimai ir patarimai.

LĖTINĖ LIMFOLEUKOZĖ
Leukozės — kraujo gamybos organų susiigimas. Pagal 

susirgimo eigą skiriamos ūminės ir lėtinės leukozės, o 
pagal kraujo gamybos organų pakitimus bei klininj vaiz
dą skinamos lėtinė mieloleukozė ir lėtinė limfoleukozė.

Leukozių priežastys nėra galutinai nustatytos. Vyrauja 
dvi nuomonės. Vieni jas laiko infekciniu susirgimu, kiti — 
pik’ybi.iiu kraujo gamybos audinio naviku.

Ldme mie'oleukoze dažniausiai serga pagyvenusio 
(vyresni kaip 40 metų) amžiaus vyrai — 3 kartus dažniau, 
negu moterys. Susirgimas prasideda nepastebimai ir iš 
pradžių pasireiškia tik bendro pobūdžio negalavimais: 
silpnumu, apetito stoka, svorio mažėjimu. Pagrindinis li
gos požymis — limfinių liaukų padidėjimas kakle, pažas
tyse ar kitose vietose. Neretai būna padidėjusios kepe
nys bei blužnis. Labai būdingi kraujo pakitimai, pagal 
kuriuos šis susirgimas atskiriamas nuo kitų, taip pat pa
sireiškiančių limfinių liaukų padidėjimu. Ligonio kraujyje 
būna daug limfocitų — daugiau kaip 90%, tuo tarpu 
normaliai jų turėtų būti 20—40%, ir daug leukocitų — 
vietoj 10 000 jų būna iki 300 000—500 000 viename ku
biniame milimetre. Neretai sumažėja hemoglobino.

Liga trunka keletą metų. Gydymui, greta bendrai or
ganizmą stiprinančių priemonių, taikoma spindulinė te
rapija (rentgeno spinduliai, radioaktyvus fosforas P3-’), 
chemioterapija (chlorbufinas, tiofosfamidas, ciklofosfa- 
nas) bei gliukokortikoidai (prednizolonas ir kt.). Kiek
vienu atveju gydymo priemones parenka gydytojas, at
sižvelgdamas j bendrą organizmo būklę bei kraujo tyrimo 
duomenis. Gydantis sumažėja limfinės liaukos, kepenys, 
blužnis bei leukocitų skaičius kraujyje.

ACETONAS
Acetonas plačiai taikomas lakų, chemijos-farmacijos 

pramonėje, parako gamyboje.
Jo garai patenka j žmogaus organizmą per kvėpavimo 

takus ir iš dalies per odą. Išsiskiria iš organizmo per 
plaučius ir inkstus. Leidžiama acetono koncentracija ore 
0,2 mg;l. Ūmūs ir sunkūs apsinuodijimai gamyboje retai 
tepasitaiko.

Ilgai dirbant su acetonu, sudirginama viršutinių kvėpa
vimo takų ir akių gleivinė — susergama laringitais, farin- 
gitais ir konjunktyvitais (akių junginės uždegimas). Seniai 
dirbą su acetonu skundžiasi galvos skausmais, svaigimu, 
karšč:o priplūdimu j galvą, sumažėjusiu apetitu ir padi
dintu seilėtekiu.

Ūmaus apsinuodijimo atvejais ypatingo gydymo ne
reikia. Nukentėjusiam reikia duoti pakvėpuoti amoniako, 

' išgerti keletą lašų valerijono, stiklinę saldžios arbatos 
arba kavos, 2—3 dienas pailsėti ir tuo laiku kuo daugiau 
pabr>ii gryname ore.

Acetonas, kaip ir kitos pramonėje naudojamos kenks
mingos medžiagos (švinas, benzinas ir f. t.), gali pa- 
ūminti skrandžio opos bei kitų patologinių procesų eigą.

pasirodo daugelis paski
rų tautybių. Miela, kad 
"Gyvataras", nors ir bū - 
damas labai užimtas,nie
kada neatsisako patar
nauti lietuviškiems rei
kalams. Pagarba miela
jam "Gyvatarui" ir jo va
dovei G.Breichmanienei.

V. P.
GEGUŽINĖ ŠALPAI 

SĖKMINGA
nes davė 150 dol. pelno , 
betgi svečiais nebuvo 
gausi.

Dėl nepalankaus oro 
numatyta programa buvo 
sutrumpinta, o neskelbta 
-siurprizinė visai nebuvo 
parodyta.

Gegužinės virtuvėje la
bai daug ir kruopščiai 
dirbo ponios: A. Pilipavi
čienė, A. Pulianauskienė 
ir Choromanskienė. Ka
vutei skanius pyragaičius 
iškepė ir gegužinės rei

nuostabos ir pritarimo. žmonės 
buvo įtikinti Telsa demonstruotais 
faktais, ir taip naujoji sistema — 
kintamoji elektros srovė pilnai įsi
galėjo nustumdama į antrą vietą 
tiesioginę arba nuolatinę srovę. 
Tiesioginė srovė gali .būti nuveda
ma tik apie vieną mylią, gi kinta
moji duodasi nuvedama šimtus my
lių ir aptarnauti kaimus, mies
tus ir fabrikus tolimiausiose vie
tovėse. Elektros laidai ir geleži
niai bokštai, kuriais nuraizgytas 
kiekvienas kraštas pasaulyje, šian
die galioja kaip paminklai šios 
sistemos išradėjui Nikolui Telsa.

kalams aukojo ponios: 
Mureikienė, Zurlienė, Ba
joraiti enė, Pilipavičienė , 
Choromanskienė ir Rim
kuvienė. Laimėj imu bilie
tus vietoje platino nuo
širdžiai ir labai sėkmin
gai įvairių sambūrių dar
buotoj a veikli E. Gudins- 
kienė. Čia išvardintoms 
ponioms komitetas reiš
kia nuoširdžią padėką.

Pinigines premijas 
burtų keliu laimėjo: P. 
Latauskas-5.-dol.bil.nr. 
124,K.Jurgelys-10.-dol. , 
b.nr.57,Z. Gasiūnas-15. - 
dol.,b.nr.417 ir S. Žvirb- 
lys-20.-dol. ,b.nr.409,P. 
Latauskas savo laimikį- 
5 dol. paaukojo Šalpos 
Fondui. Laiminguosius 
sveikiname, o p. Lataus- 
kui reiškiame nuoširdžią 
padėką už auką.

Baigiant norime padė
koti visiems gegužinės
dalyviams už atvykimą ir 
jų fin. paramą gegužinė
je, savininkui A. Padols- 
kiui už nebrangią sodybos 
nuomą ir paramą geguži
nėje bei jo šeimininkei už 
pasinaudojimą virtuve ir 
indais. K-tas.
VASARIO 16 GIMNAZIJOS 
būrelio vadovas ir rėmė
jas nuo 1955 metų St. Pi
lipavičius, po 12 metų 
darbo iš šių pareigų pa
sitraukė. Š. Komitetas už 
ilgų metų eilę vadovaujant 
ir asmenišką jo finans . 
paramą minėtai gimnazi
jai, reiškia jam nuošir
džią padėką.

St.Pilipavičiaus rėmė
jų būrelio narius perėmė 
St.Dalius,didžiausio bū
relio rėmėjų vadovas.

Z. P.

NEMUNAS
Jurgis Baltrušaitis

Ar saulutė, ar šešėlis, 

Teka vingiais Nemunėlis — 

Ritas vilnys, sukas srovės, 

Nuo gilios žilos senovės, 

Blizga, žirba, spindi, teka, 

Amžių kilniq sėkmę seka. . .

Nemunėlis šniokščia, ūžia, 

Per balandį ir gegužę — 

Supas saule prisidengęs 

Ir su saule šoka, regis, 

Karklais, gluosniais apsikaišęs, 

Tarsi ruošia džiaugsmo vaišes. ..

Ir kai temsta, ar kai niaukias. 

Ošia, rūsčiai susiraukęs, 

Švyti vėl ir skaidriai žirba 

Ir nelengvų darbq dirba.

Velka naštų rastų, medžių. 

Pro Alytų, pro Seredžių.

Jis vis kloja savo juostų.

Žemės gardų kvapų uosto, 

Žarsto smiltį, kasa molį. 

Besiverždamas į tolį.

Laisto šventų diegų, žiedų, —

Laisvės jaunų giesmę gieda. . .

Amžių Tėvo sumanytas, 

Nemunėlis slenka, ritas -

Blizga vilnys, sukas srovės 

Nuo tamsios, sunkios senovės.

Ir tik ošia putos jųjų 
Jau ant amžių amžinųjų.. .

TREČIOSIOS DAINŲ 
ŠVENTĖS UŽBAIGTUVĖS

JAV ir Kanados lietuvių 
trečiosios Dainų Šventės 
Vykdomasis komitetas , 
atlikęs visus atskaitomy- 
bės-darbus ryšium su bu
vusia Dainų Švente, liku
sius pinigus 12, 888. 38 ir 
visas bylas bei knygas 
pervedė JAV LB Centro 
Valdybai ir Chicagos 
Apygardos Valdybai, tuo 
užbaigdamas savo veiklą .

Likutis paskirstytas 
sekamai:

1. Būsimai Dainų Šven
tei $ 2, 500. 00

2. Chicagos Apygardos
Valdybai muzikinei kul
tūrai................ $ 2,500.00

3. Kanados Krašto LB 
Valdybai.... $ 1,000.00

4. Vaikų muzikinei lite
ratūrai leisti.$ 3, 000. 00

5. Muzikologijos ar
chyvui, Chicagoje 300. 00

6. Trečios Dainų Šven
tės plokštelės išleidimui 
 $ 500.00

7. Būsimai Dainų Šven
tei kantatai parašyti. • 
 $ 500. 00

8. Naujų dainų parašy
mui .užsakant kompozito
riams............... .$ 500. 00

9. Chorams, dalyvavu
siems III Dainų Šventėje , 
jų ūkinėms išlaidoms... 
...................$ 2, 087.38 
Viso:...........$ 12, 887. 38

Komitetas yra nuošir
džiai dėkingas III Dainų 
Šventės dalyvavusiems 
chorams .vaikų chorų tė
vams už jų globą, visiems 
dirigentams, solistams , 
akomponuotojams, komi
sijoms, lietuviškai spau
dai ir radio, rėmėjams ir 
aukotojams, propaguoto- 
jams-žurnalistams ir vi
siems bet kokiu būdu pri
sėdėjusiems prie buvu
sios Šventės ruošimo,or
ganizacijoms ir pavie
niams asmenims.

Komitetas džiaugiasi 
aktyvumu JAV ir Kanados 
lietuviškos visuomenės , 
kuri taip gausiai susirin
ko į lietuviškos dainos ir 
kartu tautinės demons
tracijos šventę.

Sudėkingumu ir linkė
jimais pasimatyti Ket
virtoje Dainų Šventėje!

Dr. S, Biežis, Komiteto 
Pirmininkas,
S. Šiaučiūnas, Sekteto- 
rius.

7 PSL.

PUTINO 
LAIDOTUVĖSE

"Literatūra ir Menas", 
skirtam Putino laidotuvėm 
numeryje įdėjo literatūros 
kritiko Vyt.Kubiliaus gana 
taiklų straipsnį ir tris tru
mpus, 1966 metais parašy
tus eilėraščius, atskleidž
iančius dvasinę Putino bū
seną.

Kovo 9 d. poetas ilgesin
gai kalba laisvam sakalui: 
“Skrieji, sakale, aukštai. 
Sakale, toli matai.

Nors grūmoja tau tolydžio, 
Nesustabdo tavo skrydžio.

Vien tik pats, laisvūne 
paukšti, 

Svaigiame padangių aukšty 
Nesuglausk sparnų.” — — 

Kovo 16 d. Putinas vilia
si, kad gal gi jau artėja at
gimimas:
“Atokaitoj vešli žolelė 
Pradėjo kaltis...
Tačiau krūtinėj neramu, 
širdis pilna keistų jausmų, 
Ir prieštaringos mintys 
Pradėjo galvoje vaidintis.

Ar dar sulauksime giedros? 
Gal iš padangės tolimos 
Parskris dar paukščiai 

neregėti
Ir ims čiulbėti
Dainas, kurių neteko dar 

girdėti...” 
Buvo gandas apie "atodr

ėkį", net apie laisvėjimą, 
bet kovo 20 d. Putinas jau 
rašo:
“Sugrįžo pūgos ir žiema. 
Temperatūra vėl žema.
Nors saulė kopia jau aukštai, 
Tačiau šalti dangaus skliautai.
Dangaus skliautai pilkšvai 
_ ‘ šalti,
Ir susigūžęs tu jauti,
Kaip tas parskridęs peranksti 
Padangės svečias vyturys, 
Čiulbėti galios neturįs — 
Jauti, kaip baigiasi daina, 
Mirtis jau tyko alkana...”

SUDBURY, ONT.
LIETUVIŲ BENDRUO
MENĖS VALDYBA 
liepos mėn.23d. , sekma
dienį, p. p. Jutelių vasar
vietėje "Baravykas" ren
gia lietuvišką išvyką-ge- 
gužinę. Visi tautiečiai 
maloniai kviečiami daly- 
bauti.taip pat pasikviesti 
svečių.Bus muzika, veiks 
geras bufetas.Laukiame .

Lietuvių Bendruome
nės Valdyba.

DUOKLĖ ŠIMTMEČIUI
Grupė jaunimo kaimyni

niame TVhitelish, Ont. .mi
estelyje šimtmečio iškilm 
ių, kurioms vadovavo mū
sų tautietei. Vabolienė, an
trą kartą atliko meninę pr
ogramą. Tautinių šokių gr
upė, vedama A. Albrechtie- 
•aės pašoko šokių;vargonin
inkės Danguolės Remelky- 
tės vedamas jaunimo cho
ras padainavo"Kur banguo
ja Nemunėlis" ir kt.Dang
uolė ir Gediminas Remei - 
kiai padainavo duetu"Plau- 
kia sau laivelis"ir "Už gi
mtinės klonius". Irena Gli- 
ztckaitė puikiai padainavo 
solo. Programoje dalyva
vo:!. E. Gliztckai, Z. Griš- 
konytė, B. Gatautytė, D.Ku- 
sfnskaitė,S.Poderytė ir D. 
Remeikytė. Akordeonu gr
ojo A.Gatautis.

•J, Kručas.

atostogas.su
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MONTREALIO LIETUVIŲ 
AKADEMINIS SAMBŪRIS 
birželio mėn. 22 d.Mont- 
realio dienraščiuose(The 
Gazette, Montreal Star , 
La Presse ir Le Devoir) 
atspausdino straipsnius 
"Lithuania is an occupied 
country" ir "Appel pour 
la liberte de la Lithuanie'.' 

Mes kreipiamės į Jus 
prašydami paramos 
straipsnių atspausdinimo 
išlaidoms padengti.

Čekius prašome rašyti 
"MLAS Informacijos Fon
das" vardu ir siųsti tie
siai "Litas" šiuo adresu: 
1465 de Seve Str.Montreal 
20, P. Q.
LIETUVIŲ VYTAUTO 
KLUBO ŽINIOS

Klube, klijentų patogu
mui, atidaryta valgykla, 
kur duodamas nebrangiai 
geras maistas.Expo laiku 
čia lankosi daug lietuvių 
iš Lietuvos, Amerikos ir 
net iš Aliaskos.

Klubas duoda atvyks
tantiems visas turimas 
informacijas,taip pat pa
tarnauja ir apsistojimo 
reikalu.

Neužilgo atvyksta iš 
Lietuvos didelė grupė 
Politechnikos Instituto 
studentų meninė grupė; 
numatomi keli meniniai 
pasirodymai klube, taip 
pat beveik kiekvieną sa
vaitę su turistų grupėmis 
iš SSSR atvyksta ir lietu
vių turistų ir visi užeina 
į klubą susitikti su lietu
viais. J. P.

JAU VYKSTA ATOSTOGOS 
Vasarai įpusėjus,ypačpra 
dedant liepos l diena, spar 
čiai pagausėjo atostogos; 
atostogauja NL b-bės pre
zidentas L. Girinis; pp.Ma- 
rtyniačiai su pp. Sulmistra 
ais dviem savaitėm išvaž
iavo į Baskatuną. Atostog- 
jau J. Burba ir daugelis 
kitų tautiečių.
« llamiltonietė Diana Pliiiraitė 
užbaigusi 11-sius mokslo me
tus klasėje pirmąja, gavo proga 
išvykti i Vakaru Kanadą pima- 
tvti gražias ir retai pasitaikan 
šias vietoves.

Dr. J. SEM0GA8
5441 BANNANTYNE.Verdun

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

antradieni ir .
, “ . 2-4p,m

penktadienį

trečiadienį 7 -9 p.m. 
šeštadienį 1] - 1 p.m.

767 - 3175; namų 366 ■ 9582.

DANIŲ GYDYTOJAS

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

Namą tel.: MU 1-2051 *

SKAUČIŲ IR SKAUTŲ 
STOVYKLA

Jau artėja skautų-čių 
stovykla, kuri įvyks Bal
tijos stovyklavietėje prie 
Lac Sylvere nuo šešta
dienio, liepos 22 d. iki 
sekmadienio,rugpiūčio 6d.

Šių metų stovyklos va- 
diją sudaro-pirmą savai
tę Ina Kličienė-skaučių 
stovyklos komandantė ir 
Algis Kličius-skautų sto
vyklos komandantas, o 
antrą savaitę Elė Jurgu- 
tienė-komandantė ir Juo
zas Piečaitis-komandan
tas. Taip pat stovyklai 
daug pridės patyręs spor
to vadovas Algimantas 
Gražys. Stovyklos kape
lionu būti sutiko Tėv.Ki- 
jauskas.

Registracija jau spar
čiai vyksta. Tuntininkai 
ragina dar neužsiregis
travusius skautų-čių tun
tų narius-res bei visą 
jaunimą, kuris domisi 
stovykla kuo greičiausiai 
tai atlikti.

Registruotis bei dau
giau informacijos galima 
gauti susisiekus su drau
gininkais - ėmis arba 
skambinant tuntininkams:
I.Kličienei.tel. 331-5590, 
G. Vazalinskui, tel. 626 - 
1342.

Visi stovyklos dalyviai 
bei jų tėvai rūpinasi savo 
transportacija į stovyk
lavietę.Sunkumams susi
darius, galima skambinti 
taip pat tuntininkams.

Tuntininkai.

DAUG LANKANČIŲ MON
TREAL!

Pp. Austrai ir p.Kurapki- 
enė iš Bostono viešėjo pas 
ppJDaniliauskus.Dr.ir inž. 
pp.Pacevičiai iš Adelaidės 
pas mūsų žymųjį kailių siu 
vėją, J. Gražį užsakė min- 
kij paltą. Ona Stankevičiū
tė,iš Vilniaus,viešinti pas 
sesrį, p. Jokubynienę Tor
onte, lankėsi Montrealy ir 
viešėjo pas p. Strėlienę. 
Iš Lietuvos atvykusi Mont 
realyje vieši pas seserį S. 
Mindės p.Beršteinaitė, 
Mečislovą Bankauskas su 
teisininku E.Sudiku iš Ha
miltono; taipgi iš Hamilt
ono St. Pilypavičius; Z. 
Girdąuskas su šeima iš 
Toronto; p. Dovydaitis,Su’ 
Icienė iš Clevelando; Myk 
olas An tonis su šeima iš 
New ¥orko, USA,
NEPRIKLAUSOMA LIETU 

VA
vieną savaitę atostogų tu
rės nuo liepos 25 dienos 
iki rugpiūčio 2 dienos .Toų 
dėl interesuotus praneši
mais ar skelbimais praš
ome turėti tą dėmesyje.

NEPRIKLAUSOMA L I E T U V A

T o ut lįfc Mt o

DR. A. O. JAUGEL1ENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

1410 Guy Street, 1 aukštas 
H - 12 kambarys.

Tel: 932-6662: namų 737-9681

ADVOKATAS
JOSERH P. MILLER

B. A., B. C. L. 
Suite 205 

168 Notre Dame St. E.
UN 6-2063 ir UN 6-2064

DR. V. GIR1UNIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA

533° L' Assomption Blvd.
Tel. 255- 3535.

Notaras
J. BERNOTAS 

JB.A., B.C.L.

Sun Life Building 
Suite .2001

Tel.: UN 6-4364.

expo67
PASUS IR BONŲ KNYGUTES 

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

Nepriklausomą Lietuvą ap- 
lankę/iš kairės/:viršuje in- 
žin. E.Kulikauskas su žmo
na Rūta, Br.Kviklys; pp.Ra 
monų šeima iš Londono, Ont. 
apačioje buvęs montrealie- 
tis,dabar gyvenąs Čikagoje 
Leonas Balzaras su globoti
niu Pūreliu.

LANKĖSI NEPRIKLAUS. 
LIETUVOS REDAKCIJOJE 
Rašytojas Br.Kviklys su 
dukra Rūta ir žentu inž.p 
Kulikausku; Dantų gydyto
ja Dr. ir inž. pp.Pacevi
čiai iš Adelaidės Aust rali 
joje, toliau išvykę į Euro
pą;. L. Balzaras su globoti
niu berniuku Puru; rašyt- 
tojas, Draugo laureatas, 
Pranas Naujokaitis su Po
nia; žurnalistas Vytautas 
Alseika, sugrįžęs iš Eur 
opos į JAV; p. Kantvydas 
iš Toronto; Butkevičius J. 
iš Hamiltono; Pr.Šulins
kas, viešėjęs pas pp. Bur
bas; Juozas Ročys, lydim
as pp. Petrauskų, su šei
ma iš Hamiltono; tabako 
ūkininkas iš Rodney P.Ko- 
jelaitis su J.Macioniu, Po
nų Ramonų šeima iš Lond
ono, Ont. Su visais apsil
ankiusiais malonu buvopa-

NUOŠIRDI PADĖKA

Liepos 1 dieną Toronte per 
Sv. Jono Krikštytojo bažnyčią 
Lietuviu kapinėse palaidota 
žmona ir musų brangi motinėlė 
Alena Janušienė - Lackuvienė . 
Mes visi nuoširdžiai dėkojame 
visiems, kurie prisiminė mus 
skausmo valandoje, užjautė ir 
iš toli atvažiavo į laidotuves. 
YpaČ dėkojame Petrui ir Laitai 
Gulbinskams, kurie tiek daug 
darbavosi mums padedami.

Nuoširdžiai dėkojame:
Pranas Lackus ir vaikai: 
- Alena, Antanas, Petras 
Janušiai, Natalija (Mrs. 
Love) ir Maryte Selomėja 
(Kiniauskienė).

KANADA JAU RUOŠIASI 
NAUJAI PARODAI

1970 metais pasaulinė 
paroda įvyks Japonijoje , 
Tokio mieste. Kanada jau 
pradėjo tai parodai ruoš
tis.Tai parodai paviljoną

‘NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS“ 
GEGUŽINĖ

EXPO67 proga atvykusioms 
lietuviams iš kitur ir montrea- 
ciams susipažinti bei kartu pa
bendrauti vasaros popietėje, 
yra numatyta gegužinė rugpiu- 
čio 20 dieną gražioje Skruibiu 
vasarvietėje.

Ši vasarvietė jau bus kelinti 
metai kai suteikia malonumą, 
vasaros ore, prie vandens, pra
leisti laiką susitinkant su Otta 
vvos lietuviais, o siu melu ge
gužinėje neabejingai dalyvaus 
ir iš kitu vietovių.

ĮVAIRIOS ŽINIOS 
TRUMPAI

• Maskvoje prie Lenino 
mauzoliejaus pas tūlą 
žmogų sprogo bomba. Yra 
sužeistų ir bombininkas 
žuvo.
• Maskvos - New Yorko 
tiesiogis lėktuvų susisie
kimas,numatytas pradėti

PORTUGALIJOS 
ILGAMETIS

Garbės vicekonsulas ir 
Toronto Konsularinio 
korpuso vicedekanas 
Verner R. Willemsen mi
rė liepos 1 d.

Lietuvos gen. konsulas 
J. Žmuidzinas ir Ponia 
atlankė pašarvotą velionį 
ir pareiškė jo artimie
siems užuojautą.

Tenka prisiminti, kad 
velionis reiškė nuošir
džią simpatiją Lietuvai . 
1963 metais vasario 16 
proga jis atsiuntė mūsų 
gen. konsului du didžiu
lius lietuviškų spalvų gė
lių vazonus į Royal York 
viešbutį, kur tada vyko 
Lietuvos gen.konsulo pri
ėmimas. Velionio sūnus 
Richard M .Willemsen yra 
Domininkonų respublikos 
Garbės gen.konsulas To
ronte ir vedęs lietuvaitę .
DAUGIAU BALSU APIE 
SOVIETINE TIKROVE

'Toronto žydu sinagogos “ Holy 
Blassom Temple“rabinas Dr. \\. 
Gunther Plant 1967 m. liepos 
mėn. 7 d. “'The Globe and Mail“ 
dienraštyje patalpino išsamu 
straipsnį apie žydą gyvenimą 
Sovietą Sąjungoje. Straipsnio 
vardas - Sapnas, kuris truko 50 
metu. Straipsnyje aprašomas žy 
du gyvenimas ir ju santykiai su 
rusais caro laikais ir dabartinė 
je Sovietų Sąjungoje. Autorius 
pateikia Rusijoje gyvenančių

TORONTO ŠVENČIA
ŠIMTMETĮ

Yra daug įdomių šimt
mečio proga įvykių, kurie 
kaip tik liečia Toronto. 
Norint pagelbėti torontie- 
čiams planuoti lankant 
savo šeimas ir draugus , 
Festive Community As
sociates, bendradarbiau
jant kartu su Toronto 
Šimtmečio Namais, yra 
išleidęs Šimtmečio dėžu- 
tę—( Centennial Kit). Ten 
yra įvykių sąrašas vi
siems metams, naujas 
Toronto srities žemėla
pis,aš tuoni lapai su iliu
stracijomis iš Toronto 
gyvenimo, padarytomis 
dail.NickMika, autoriaus 
- Toronto - The Magnifi- 
cient City. Miką yra pa
daręs ir Įeitas iliustraci
jas ( garvežys, Kanados 
pašto ženklai, provincijų 
gėlės, Toronto vaizdus) 
astuonioms Šimtmečio 
atvirutėms.

Šie Kit yra gaunami už 
$ 1. -parašant Centennial 
Kit,Box950,Terminal A , 
Toronto 1, Ontario.
KANADOS LIET. DIENOS 
ir lietuvių dalyvavimo 
Expo 67 proga yra išleis
tas stlingas ženklelis 
automobiliams, dail. T. 
Valiaus ir dail. Bukausko 
darbo. Atskiro ženklelio 
kaina perkant per platin
tojus, yra $0. 50, o užsa-

sikalcėti ir išgirsti naujie 
nų.

VISIŠKAS PERSIKĖLIMAS

i JAV-bes praeitoje savaitėje 
užbaigtas Leipų ir Selenių sei
mu, kuriu vaikai datose mokslo 
metu užbaigimą.

• Torontiškė stud. Sernaite at
lieka praktiką pas Dantų Gydy. 
toją Montrealyje.

• Antanas ir Mary Sutkaiciai 
susilaukė pirmagimės dukters.

GERA PROGA
S 1.00 mokėdami savaitėje 
galite gauti pirkti 6 Wabasso 
paklodes, 6 Wabasso pagal
vėms užvaikaius ir 2 antklo
des.

Skambinti tel. 733 - 5020.

DĖMESIO MONTREALIO IR 
APYLINKĖS LIETUVIAMS

Turime šviežiu ir skaniu sūriu, 
taip pat šviežiu irrūkytų lietu

viškai pagamintų dešrų.

Prašome pasinaudoti musų 

produktais ir pasitarnavimu — 

pristatant i namus.

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

suprojektavo architektas 
iš Vancouverio, Ericson. 
Paviljonas turės daugybę 
liustrų,kurios duos pasa
kiškus šviesų efektus. 
QUEBECO STATYBOS

PLANAS
Quebeco valdžia paruo

šė statybos planą, kuris 
apims visus provincijos 
miestus.Šiam planui įgy
vendinti bus paskirta 400 
milijonų dolerių. Bus pa
statyta apie 27.000 gyve
namųjų namų miestuose, 
kur daugiau jaučiamas 
butų trūkumas.

dabar, atidėtas nežino
mam laikui.
• Savivaldybių rinkimuo
se Italijoje komunistai 
neteko 60, 000 balsų. Vi
sur liko pozicijose dau
giausia demokratų žmo
nės.
• Sušauktas JTO Saugumo 
posėdis svarsto Izraelio 
karinius susidūrimus su 
Arabais.Izraelis pareiš
kė :j eigų Arabus tebegink- 
luos Rusija, o Prancūzija 
tebedraus Izraeliui pirkti 
ginklus, tai Izraelis bus 
priverstas ieškoti lutų 
kelių savo saugumui.

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

LaSalle.

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

(Mes paimsime iš namų).

žydų problemas politinėje, eko 
naminėje, kultūrinėje ir religi
nėje plotmėje ir daro atatinka
mas išvadas.

Straipsnis baigiamas: “Sovie
tu Sąjunga neboja istorijos. Pa
sidalinusi su vokiečiais lipas, 
karo metu Lenkija, savo isiver 
žimu i vakarus sukėlusi masini 
vietos gyventojų bėgimą ir oku 
pavusi Pabaltijo valstybes bei 
jas inkorporavusi i Sovietu Są
junga, ji (Sov. Sąjunga) negali 
būti kandidatu politines mora
les premijai laimėti.

Straipsnis iliustruotas didelio 
formato nuotrauka, kurioje maty 
ti Stalinas, V. Molotovas, A. 
Višinskis ir kiti.

9 Liepos 15 d. de Gaulle 
išplaukia iš Havro uosto 
laivu ir Quebec'ą pasiek
siąs liepos 23 d., po to ap
lankysiąs Montrealį ir pa1 
rodą, ir tada vizituosiąs 
Kanados sostinę, Cttawa. 
Taip de Gaulle pareiškia 
pirmenybę Q uebecui, ne 
Cttawai. ..

kantpaštu $0. 75. Užsisa
koma šiuo adresu:J.Šiau- 
čiulis, 6897Mazarin St. , 
Montreal 20, Que. Pagei
daujama, kad kiekvienoje 
apylinkėje atsirastų bent 
vienas ženklelių platinto
jas, tuo palengvinant Liet. 
Dienos komiteto darbą.

KLB Krašto Valdyba

• Buvęs Kongo ministe- 
ris Tshombe,kuris Alžy
re internuotas,būsiąs tei
siamas Alžyre,nors Kon
go valdžia reikalauja jį 
išduoti.

EXPO 67 
LAN KYTOJAMS

Isnuomavimui yra 2 kambariai 

vienos seimas namuose (banga- 
low), netoli miesto susisieki

mo METRO ir tik 30 minučių iki 
parodos nuvažiuoti.

Kari Guggenberger 
785 Bitiscan, Duvernay, 
Montreal , tel. 669-5507.

--------- ------------------- ----- ------------------------------- -----
LIETI. VISKAS P l S V A L A N. D I S GIR D I M A S KAS

C F M B
l

INTERCONTINENTAL CLUB

Cocktails - Dancing Nightly

banga 1410,10.00 VALANDĄ VAKARO.
Programos vedėjas L. Stankevičius 

T-l. 669- 8834.

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS

SIUVU IR PARDUODU

Taisau ir Remodeliuoju 
Vasaros laike saugoj imas 

/ Storage /.

6396 Bannantyne, Verdun.
PO 7-6183

AR ŽINOMA, KAD 

’’NEPRIKLAUSOMOS
LIETUVOS” SPAUSTUVĖ

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

Darbą atlieka pigiaupiegu kitos spaus, 
tuvės. Kviečiame įsitikinti.

Spausdinius galime priimti paštu ir paštu 
pasiųsti.

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

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

Kreipkite ; asmeniškai pas 
Joe Stankaitis.

Europietiška muzika ir šokiai 
kiekvieną naktį - jausitės kaip 
Bavarijoje.

Manager of the Club.

Tel. 861- 1507

A. NORKELIŪNAS
Commisioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG’D 

VISŲ RŪSIŲ DRAUDIMAS.

6695—35-ta Ave., Rosemount (kamp. St. Zotique)

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

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

P. ADAMONIS
Chartered Insurance Broker

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

S-to$ "Lite“ nr. 752D

F ALCON-FAIR LANE
GALAXIE—TIIUNDE

MUSTANG —TRUCKS

S&^FORD
Sales Limited

4415 Bannantyne Avė., 
V e r d u n .

USED CARS 
1 year guarantee.

Kreipki tęs į
LEO GURECKAS

Sales Managers Assistant 1 r.( IHI1IIy
Keating Ford lietuvis atstovas Įstaigos 769-85°9 

769- 8831. '
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