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PRAĖJUSI SAVAITE
Tarptautiniai santykiai 

tolydžio darosi vis sudė
tingesni ir painesni. Viso 
to priežasčių labai daug. 
Viskam vyrauja kova už 
būvį: pastangos daugiau 
laimėti galimybių ateičiai 
ir gerybių dabarčiai.Taip 
gi vyravimo, galimybrų 
kitiems diktuoti ir valdyti. 
Arba išsigelbėti iš pri
klausomybės, išstumti 
konkurentus ir 1.1. Prie 
viso to prisideda vidinės 

>• kovos,dažnu atveju inspi
ruojamos iš išorės,daž
nai sunkiai atpažįstamos, 
nes nepaprastai gudriai 
inspiruotos.
EUROPOJE DIDELIS 
STABDYS DE GAULLE

Bandydamas atgauti 
Prancūzijai pirmykštes , 
dar po pirmojo pasaulinio 
karo įsigytas pozicijas , 
jis bando iš Europos iš
stumti pasaulinėje politi
koje įsivyravusias Jung
tines Amerikos Vaslty- 
bes ir žlugdyti Didžiąją 
Britaniją, visur pastoda
mas jai kelią,kur tiktai ji 
bebando sau gauti teisių 
ir eiti gyvybiniu keliu. 
De Gaulle lygiai nepaken
čia Amerikos kaip ir Di
džiosios Britanijos, nes 
jos yra už Prancūziją di
desnės, pajėgesnės.

Dėl tokios de Gaulle po
litikos susirūpinę ne tik
tai tiesiogiai veikiamieji 
kraštai,bet ir patys pran
cūzai. Juk ir D. Britanija 
ir Amerika yra tos vals
tybės,kurios atstatė Pran 
cūziją, kai ji galėjo būti 
visiškai sužlugdyta. Tat 
de.Gaulle politika ardo ne 
tiktai Europos vienybę , 
bet ardo ir pasaulinę Va
karų vienybę, kuri būtų 
didžiausias ir laimėjimų 
ir taikos apsaugos rams
tis.
AFRIKA - VAKARŲ 
RŪPESČIŲ SRITIS

Afrika-dar laukiniška 
sritis, kuriai europinės 
normos netaikomos. Su 
analfabetais sunku kalbė
tis apie žmonių valdžios 

sąlygas. Vakarų valsty
bės dabar pa tenkintos, kad 
ten yra bet kokia valdžia . 
Kad tiktai ji būtų ir veiktų 
kaip valdžia. Deja, kaip 
matome,Afrikoj ne tiktai 
visąlaiką vyksta pervers
mai, bet vyksta ir karai. 
Galima spėti, kad jų bus 
ir bus .Rimtesniam pasto
vumui ten sąlygų nėra ir 
dar ilgai nebus. Jų nelai
mė, kad afrikiečiai iš eu
ropiečių pasisavino kaip 
tiktai pačias blogąsias 
savybes, atatinkančias 
daugiausia žmogaus silp
nybėms. Tat Vakarams 
Afrika-kol kas tiktai rū
pesčių praraja.
DIDŽIOSIOS GALYBĖS

Tai Amerika, Rusija , 
Kinija - tai tikra Krylovo 
pasakėčios apie lydį, gul
bę ir vėžį herojų rinki
nys. Faktinai dabar vyks
ta šių imtynės. Ne viena
me,bet keliuose frontuo
se.

Jau keli metai šaltasis 
karas persimetė į karš
tąjį ir jau keli metai, kai 
jis vyksta Vietname .Ame
rika atvirai sako, kad ji 
nenori karo vesti tokiu 
būdu,kad jį laimėtų. Viet
namo karo vad. gen. West
moreland norėtų karą 
baigti,bent per dvejus me 
tus, bet Amerikos politi
kai, ar bijodami tiesiogiai 
susikauti su Rusija, ar 
laukdami, kad Kinija nu
kreiptų dėmesį į Rusijos 
plotus,kurių azijiniai yra 
pagrobti iš geltonųjų, bet 
karo laimėti nesiryžta. 
Tačiau ir JAV derybos , 
kurios visą laiką vyksta 
Varšuvoje,rimtesnių re
zultatų neduoda. 
PADĖTIES NEPASTO - 
VUMAS IR TRAPUMAS

Natūralu, kad siekiant 
laimėjimų tenka rizikuo- 
ti.Maskva,visą laiką gink
lavusi Arabus,ir norėda
ma Amerikai sudaryti 
naujų sunkumų Vietnamo 
kare,kurstė Arabus prieš 
Izraelį. Arabai ne tiktai 
visą laiką organizavosi

KAS NAUJA KANADOJE

MIRĖ BUV. MINISTERIS 
FAVREA U

Liepos 11 d. Montrealio 
ligoninėj mirė buvęs mi
nister! s Guy Favreau, te
sulaukęs tiktai 50 metų 
amžiaus.

G.Favreau trumpu lai
ku padarė didelę karjerą. 
Į parlamentą buvo išrink
tas 1963 metais ir iškart 
įėjo į L. Pearsono minis- 
terių kabinetą, tapo iš- 

prieš Izraelį .betvisą lai
ką Rusijos buvo ginkluo
jami. Nuolatinės Arabų 
kelionės į Maskvą, maty
ti, įtikino griebtis karo 
priemonių. Todėl Arabai 
netiktai Izraeliui uždarė 
Sueco kanalą, bet užblo
kavo ir išėjimą į Indijos 
vandenyną - Akabos są
siaurį. Tuo tarpu Nasse- 
ras vis ruošėsi Izraelį 
likviduoti. Tat Izraelis 
neturėjo kitos išeities , 
kaip Arabus staigiai su
triuškinti.Tas jam ir pa
vyko.

Bet Amerika, reikia ją 
pagirti,labai buvo atsargi 
ir šiame susidūrime liko 
nepažeidžiama.Tuo tarpu 
Maskva aiškiai įsipainio
jo ir nežiūrint didžiausių 
pastangų, ligšiol pralai
mėjo. Dabar ji bando at
sigriebti, bet ar jai pa
vyks, tai klausimas. 
IZRAELIS GAVO SMŪGĮ 

Pakistanas,kuris drau
ge su Arabais Izraelio 
nepripažįsta, padarė gu
drų ėjimą :pasiūlė trumpą 
rezoliuciją: Izraelis ne
turi teisės liedinti visos 
Jeruzalės į vienalytį mies
tą. Rezoliucija gavo 99 
balsus ir yra priimta. JAV 
susilaikė, nes susirūpi
nusi, kad visa Artimųjų 
Rytų problema būtų spren
džiama drauge,gi vienos 
Jeruzalės klausimas yra 
tiktai maža detalė. 

rinktas Quebec© Liberalų 
partijos vadovu. Jo karje
rai kiek pakenkė Rivardo 
narkotikų byla, nors nu
statyta, kad jis nieku ne
buvo kaltas, tačiau jam 
prikištas neakylumas. Bet 
teismui padarius spren
dimą jis liko ministeriu 
ir dar gavo naujų parei
gų .Tačiau sušlubavo svei
kata tiek, kad pasitraukė 
ne tiktai iš aiinisterio pa- 
reigų,betir iš parlamen
to narių,ir iš Quebeco li
beralų partijos vado pa
reigų. Buvo paskirtas 
aukščiausiojo teismo na
riu, bet turėjo atsigulti į 
ligoninę,iš kurios jau ne
beišėjo.
KANADOS MOKYTOJŲ

PAGALBA
36 Kanados mokytojai 

vasaros laikui išvyko pa
dėti švietimo reikalams 
Afrikoje ir Azijoje. Šią 
pagalbą vykdo Kanados 
mokytojų federacija. Tai 
yra jau šešta tokia išvy
ka. Šiemet ši 36-šių mo
kytojų grupė išvyko ruoš
ti mokytojus Jamaikoje, 
vakarinėje Indijoje,Keni
joje, Ugandoje, Tanzani
joje ir Prancūzijos Afri- 
KANADOS MIESTAI

Statistikos duomenimis, 
Kanados miestų gyvento
jai taip atrodo 1966 me
tais (skliaustuose palygi
nimas su 1961 metais): 
Montrealy 2,436,817(2,110, 
679); Toronte 2,158,496 
(1,824,589); Vancouvery 
892,286 (790,165);Winni- 
pege 508,759 (476,543); 
Ottawoje 494,535(359,189); 
Quebec413,397 (357,586) ; 
Edmontone 401,299 (337 , 
568);Calgary 330,576(276, 
062) ;Windsor 211,697(193 , 
365);Londone 207,396(181, 
283) ;Halifaxe 198,193 (183, 
964); Kitchenery 192,275 
(154,864) :Victorijoje 173 , 
455 (154,152) jReginoj e 131, 
127 (112,176);Sudbury 117, 
075 (110, 799); Saskatoone 
115,892 (95, 564); St. John 
New Brunswick 101,192 
(95,563);St.John Newfound 
landė 101,161 (91, 654). Su
minėtame laikotarpy di
džiausias žmonių prie
auglis užregistruotas Ki- 
tchaneryje-24,2% ir ma
žiausias Sudburyj-5,7%.

Foro Fr, Skevin 
AUGA TELEVIZIJŲ

PARDAVIMAS
Televizijos aparatų ba

landžio mėnesį parduota 
6,000,kai praėjusiais me
tais tuo pačiu metu buvo 
parduota 3,500. Per pusę 
šių metų viso parduota 
30, 000 aparatų, kai 1966 
metais per tą laiką tepar- 
duota buvo tiktai 16, 800 . 
KONFISKUOTI 500

EXPO PASŲ
Pasaulinėn parodon į- 

eiti yra parduota daugiau 
kaipvienas milijonas pa
sų, kurių 500 dėl įvairių 
priežasčių yra sukonfis- 
kuoti. Daugiausia konfis
kuotų pasų tų asmenų, ku
rie juos perdavinėjo ki
tiems asmenims. Bet at
sirado trys ir sufalsifi
kuoti.

Pasaulinę Tarptautinę 
parodą jau aplankė per 21 
milijonų žmonių. 
LIŪTYS PADARĖ

NUOSTOLIŲ
Ontario provincijoje, 

Simcoe srityje buvo labai 
daug lietaus, kuris pu
čiant stipriam vėjui, ūki
ninkams padarė daug 
nuostolių: ypač sunaikino 
pomidorų laukus, užliejo 
namus ir t.t.Derliaus esą 
sunaikinta iki 60%. 
KAINOS TEBEKYLA

Kadangi paskutiniais 
laikais pakilo pieno,kiau- 
lėnos,duonos,cukraus ir 
bulvių, tai bendrai imant 
žymiai pakilo pragyveni
mo išlaidos.Išlaidų paki
limas vertinamas 0, 7 
punkto. Jeigu pragyveni
mo vidurkis, kuris 1949 
metais priimtas laikyti už 
100, tai dabar jis yra pa
kilęs iki 148. 8, o maisto 
produktų pakilęs iki 144. 8 
punktų.
STATOMAS NEPAPRAS

TAS LAIVAS
Sorelyje, P. Q. , stato

mas naujo tipo laivas, va
dinamas "skrajojantis 
laivas" (hydrofoil), kurio 
statybai jau išleista 50 
milijonų dolerių. Žinovų 
teigimu, šis laivas suda
rys laivybos perversmą. 
Jis bus paleistas į vande
nį 1968 metais. Ir jeigu 
pasitvirtins laukimai, tai 
serijinė tokio tipo laivų 
statyba bus pradėta 1969 
metais. Specialistai iš to 
eksperimento labai daug 
laukia netikėtumų.

New Yorke parodos aikštėje paliktas stovėti ir toliau 
koplytstulpis, vaizduojąs Lietuvos kančią pavergime. 
Jis tol stovės, kol Lietuva bus pavergta rusų.

Lietuvių gyvenimo reiškiniai
AMERIKOS LIETUyiU 
TARYBOS PRANEŠIMAS

Ryšy su pasirodžiusiomis 
Chicagoje komunistinės pa
kraipos lietuvių spaudoje 
“ Vilnis“ š.m. liepos 7 ir 8 d. 
d. žiniomis apie vykstanti i 
Sovietu Sąjungos okupuota 
Lietuva amerikiečių - lietu- 
vių sportininkų ir jų vadovų 
vienetą, dalyvauti pavergto
je Lietuvoje sporto žaidynė
se, Amerikos Lietuviu Tary
ba praneša, kad bet kokios 
organizuotos išvykos į oku
puotą Lietuvą, nežiūrint ko
kiais pasivadinimais jos bū ■■ 
tu skelbiamos, yra smerkia
mos ir bet koks santykiavi
mas su okupanto organizaci
jomis arba pavieniais jų a- 
gentais, laisvųjų lietuviu, ko 
vojančių dėl Lietuvos lais
ves ir patrijotinėms organiza 
ei joms yra nepriimtinas.

ĮVAIRIOS ŽINIOS 
TRUMPAI

• Svarstomas klausimas, 
kaip sumažinti Amerikos 
kariuomenės kiekius Vok
ietijoje.
• Hong-Konge jau savaitė 
kai vyksta kinų keliamos 
riaušės. Yra užmuštų.
• Kongo respublikoje tebe
vyksta karas. Laimi vyri
ausybės kariuomenė. Neg
rai esą tiek įpykę ant prie 
šminko, kad paėmę nelai
svėn suvalgė penkis balt
uosius.
• Albanijoje uždarytos vi
sos bažnyčios, 4 vienuoli
ai užmušti.
• Chruščiovas davė spau
dai pas įkalbėjimą, kuriam 
pasiteisino dėl Kubos Įvy
ktų: jei Maskva nebūtų pa
siuntusi raketinių įrengi
mų, tai Amerika nebūtų' 
pasižadėjusi Kubos nepul
ti, ir Kubos dabar, girdi, 
jau nebūtu...

PRASIDĖJO KOVBOJŲ 
ŽAIDYNĖS

Calgary .Albertos prov., 
kaip kasmet, prasidėjo 
kovbojų žaidynės, popu
liariai vadinamos "Stam
pede", sutraukiančios di
delį skaičių žiūrovų. Šie
met "Stampede" atidary
ta didžiuliu paradųkuria- 
me dalyvavo per 175, 000 
žiūrovų. Iškilmėse daly
vavo provincijos guber
natorius ir Burmos vir
šininkas su dukterim ir 
daugelis žinomų asmenų.

MIRĖ LIETUVOS 
GEN. KONSULAS
Iš liepos 14 į 15 vienoj Bos

tono ligoninėj mirė dipl. ju
ristas, Vytautas Stašinskas, 
Lietuvos generalinis konsu
las New Yorke, laidojamas 
antradienį per Universal Fu
neral Home. Paliko .seserį 
tarp gyvųjų. Savo diplomati
nę tarnybą pradėjo 1932 sau
sio 15 Užsienio Reikalų Mi
nisterijoj. Nuo 1935 IV.. 17 
iki 1938. III. 15 Lietuvos Kon
sulato sekretorius Briuselyje 
vėliau attache. 1939. III. pe r 
keltas i New Yorką attache, 
vėliau konsulas, Jonui Bud
riui mirus, Lietuvos Diplo
matijos Šefo paskirtas gen. 
konsulu. Velionis buvo Lie
tuvos Banko Valdytojo sū
nus: (žiur L. Enciklopediją).

• Izraelio m in. pirm. Eš- 
kol pareiškė, kad Izrael
io sąlygos bus paskelbtos 
tiktai taikos konferencijo
je, ne anksčiau.
• Sov.Rusija atšaukė 200 
savo menininkų, kurie tu
rėjo gastroliuoti Amerik
oje. Tai vis dėl Izraelio. 
Kaupiasi neapykanta, tir
štėja debesys,-kils aud
ra.
• Tarppa rlamentarinė ko
nferencija šiemet neįvyko, 
nes Rusija neįsileido Kor
ėjos parlamento atstovų.
< Prancūzijos preziden
tas de Gaulle, išplaukė
laivu į Kanadą. Pirma la
nkysis Kvebeke, po to Mo- 
ntrealyje ir paskui Otavo
je.
• Popiežius vyksta Istam- 
bulan pasikalbėti su Athen- 
agoru, siekiant rytų ir va
karų bažnyčių vienybės.
• N igerijoje tebevyksta ko
vos su atsiskyrusia rytine 
provincija. Nustatyta., kad 
ir Konge Ii' Nigerijoje"van- 
denį drumsčia"maskviniai.
• Vietname kovos didėja. 
Rusijos raketos daug nuo
stolių padarė Amerikos 
aviacijai.

(
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Išsiaiškinant
Paskutiniais laikais su

sikaupė daugiau medžiagos 
apie Lietuvą ir lietuvius, 
gyvenančius Lietuvoje ir 
atsilankiusius Pasaulinė
je Tarptautinėje parodoje 
Montrealyje.
Šiemetšiek tiek laisviau 
į Lietuvą įleidžiami turis
tai, ir pasitaiko, kad ten 
nuvyksta laisvesnių ir są
moningesnių asmenų. Šie 
žinoma, sąmoningiau paž
iūri į visus gyvenimo rei
škinius,todėl jų įspūdžiai 
yra daug daugiau objekty
vūs ir todėl verti rimtes
nio dėmesio.O atvykusius 
į Pasaulinę parodątaip pat 
turint galimybių stebėti iš 
arčiau, taip pat galima ge 
riau perprasti ir susidary
ti reališkesne nuomonę.

Mus čia kai kas įtikinė
ja, kad lietuviai rusus la
bai mylį, džiaugiasi jų gl
oba ir esą patenkinai dab
artine Lietuvos padėtimi.

Mes gi, ypač vyresnieji, 
labai gerai žinome, kaip 
lietuviai rusus myli.Inle- 
lektualai, žinoma, aiškiai 
skiria valdžią ir žmones, 
kurie taip,kaip ir lietuv
iai, diktatūros yra spau
džiami. Bet liaudis kiek 
kitaip žiūri į rusus -rusas 
tai okupantas,prispaudė
jas, pavergėjas, o kas to
kius kur nors myli?Ir tu
ristai, kurie turėjo prog
os pavažiuoti per Lietuvą, 
ir prisiklausyti žmonių, 
vienu balsu tvirtina: Pa
keltume visus sunkumus, 
visus nepateki ius,bet ne
galime pakelti okupacijos, 
vergijos.

Netgi pareigūnai, į kuri
uos buvo kreipiamasi suį- 
vairiais klausimais ir pra
šymais, atsakinėjo: Mieli
eji, mes jums viską padar 
rytume, ko jūs pageidauja
te, bet ką gi mes galime: 
mes turime kietas instruk
cijas, kurių turime griež
tai laikytis ir todėl nieko 
negalime padaryti.

Iš šitos tiktai bendros 
taisykės išsiskiria tiktai 
maža saujelėokupacijai at
sidavusių. Ir šiuos visi lie
tuviai labai gerai žino ir 
jų šalinasi.

Iš okupacijai atsidavu
siųjų išskiriami ypatin
gai užsiangažavusieji.Šie 
laikomi pavojingais ypač. 
Jie žinomi, ir jie patys tą 
gerai žino. Jų padėtis vi
suomenėje nepavydėtina.

Lietuvos lietuviai esą nu
sivylę Amerika, kuri Eis- 
enhoverio laikais žiauriai 
apvylė Vengriją ir tuo ap
vylė ir lietuvius, kurtų tei 
girnų, jeigu Amerika būtų

Quebec, Canada.
Yearly Subscription Rates:

Canada........................ .$6.00
America & S. America $ 6.50 
Other Countries . . . .$ 7.00 
Single copy................. $0.15

Vasario 16 gimnazijos dalis mokytojų su abiturientais. 
Iš kairės: vienas gimnazistas, abiturientas Andrius Šm
itas, dir.dr. Bačinskas, abiturientas Mečys Landas,a- 
biturientas Alfredas Starukas, a;ntoje eilėje:mokytoj, 
dalL A. Krivickas, mokyt, O. Haag, mokyt, dr, J. Grinius.priežasties populiariausias Lietuvo- 
mokyi.A.Weigel ir mokyt. J. Riaubūnas. Foto F.Skėrio.

išklausiusi Vengrijos paga
lbos šauksmo,būtų įvykusi
visuotinė ekspliozija Jr bū- 

tų visai vidurio Europai at
ėjusi laisvė.

Informacinia’-propagan
diniai sovietiniai šaltiniai 
reiškia didelį nepasitenki
nimą Nepriklausoma Lietu 
va.-girrji, ji neobjektyvi, ten 
dencinga, iškreipianti fak - 
tus. Pav., ne Kairiui suf
leravęs kažkoks asmuo, o 
vertęs lietuvių kalbas kaž
kokiam kit aka Ibiui. Žino
ma, rusui-šeimininkui. Te
gul ir taip būtų, nors sufl
erius sėdėjo prie Kairio ir 
jam gi daugiausia kalbėjo- 
si.Bet artainusiakltimas, 
kad kalbėjos i ?A r tai ne pa
gal patarlę "kepurė dega"?

Ir ne tame gi svarbumas. 
Eg buvome gi ne vienas,bet 
visa eilė stebėtojų, tat ir 
liudininkųJr visi matėme, 
kaip nabagtškai reiškėsi 
"Lietuvos valdžios ir par
tijos delegacija". Viskas 
vyko rusiškai, ^"delegac
ijos pirmininkas, K. Kai
rys, didžiai nužemintai te
galėjo ištarti lietuviškai 
tiktai kuklią rusams padė
ką. Netgi spaudos konfer
enciją vedė ne lietuviai , 
bet rusai."Delegacija"tik- 
tai eksponato,Busijcs gar
bei. pareigą atliko. Lietu
viams tas buvo labai sun
ku stebėti.

Reikėjo tiktai stebėti, ko
kiu pasitenkinimu"delegac- 
ija"sutiko Dr.Giriūnienės 
prašymą išleisti pas ją vie 
šnagės seserįL mat, galė
jo pasakyti, kad ir Lietu - 
vos"valdžia"ką nors gali..

Daug jau matėme ir su 
daugeliu jau kalbėjomės iš 
Lietuvos atvykusiųjų. Ne
sunku buvo pastebėti, kad 
tai visiškai patikimi žmo
nės Lietuvos okupantui.

Būdingas faktas. Visi dig
nitoriai, netgi Kosyginas, 
kai vyksta užsienin, važiuo
ja ne vienas ta i su žmona , 
tai su dukterim .B et mūsų 
"delegacijos"nė vienas da
lyvis, net ir pirmininkas, 
neatvažiavo su žmona... 
Matyti, net ir"delegacijos" 
pirmininku nepasitikima.

Rusai lietuviams ir kit
oms pavergtoms tautoms, 
kurių jie patys priskaito 
kelias dešimtis/tai dabar 
didžiausia kolonialietinė 
valstybė, kai Britanija ko
lonijoms davė laisvę/, tu
ri kuo skubiausiai duoti 
laisvę.Dabartinis is laikais 
jau gėda laikyti pavergtas 
tautas, kai nei puslaukini
ai žmonės gauna laisvę.

J.Kardelis.

VASARIO 16 GIMNAZIJOS
Beveik kiekvienas iš

eivijoje esantis lietuvis 
žino,kad Vokietijoje, tarp 
Heidelbergo, Mannheimo 
ir Frankfurtu) tfeikia Va
sario 16 gimnazija. Vieni 
ją remia ir stengiasi ją 
išlaikyti,bet yra ir tokių, 
kurie ją puola ir stengia
si ją sužlugdyti .Daug apie 
šią mokyklą yra rašoma 
ir kalbama. Ji yra giria
ma, bet kai kurių ir pei
kiama. Daug kliūčių šioji 
sunkiose išeivijos sąly
gose veikianti mokslo įs
taiga turėjo ir turi nuga
lėti, tačiau vis dėlto ji įs- neblogai pasirodė, taip 
tengia nemažą skaičių 
lietuvių jaunuolių išmo
kyti lietuviškai kalbėti , 
skaityti ir rašyti. Tačiau 
šioji mokykla neapsiribo
ja vien tiktai lituanistinių 
dalykų dėstymu,kaip šeš
tadieninės mokyklos, bet 
ji savo mokinius ruošia 
brandos atestatui gauti 
egzaminams, kaip kiek
viena normali gimnazija. 
Iš tikrųjų šioji mokykla 
yra atsiekusi didelių re- 
zultatų.Tai gali paliudyti 
63 mūsų gimnazijos abi
turientų, prie kurių ir 
mes trys priklausome, 
kurie šiais 1967 metais 
baigėme gimnaziją.

Mums trims, kaip ir 
visiems Įeitiems moki
niams, šioji mokslo įs
taiga yra davusi labai 
daug.Vienas iš mūsų,Al
fredas Starukas,įstojo į 
gimnaziją nemokėdamas 
nevieno žodžio lietuviš
kai. Antras, Mečys Lan
das atvyko iš Lietuvos ir 
nemokėjo vokiečių kal
bos ,taip kad jam būtų bu
vę labai sunku lankyti 
vokiečių gimnaziją. O aš
atvykau į gimnaziją mo- , katos turėjo mus palikti. 
kėd.amas tiktai laužytai 
lietuviškai kalbėti ir tru
pučiuką paskaityti. Visi 
mes lietuvių Vasario 16 
gimnazijoje išmokome 
lietuviškai kalbėti .rašyti 
ir skaityti, ir turėjome 
galimybės pasimokinti 
Lietuvių literatūros, Lie
tuvos istorijos bei geo
grafijos. Turėjome pro
gos susipažinti su lietu
viškomis problemomis.

Tačiau netik lituanis
tinių dalykų atžvilgiu 
gimnazija atsiekia gerų 
rezultatų. Ir kituose da
lykuose mūsų mokiniai 
kartais pasirodo geriau 
už vokiečių gimnazijos 
mokinius. Šiais metais, 
kaip visuomet,mes bran
dos atestatui gauti egza
minus laikėme kartu su 
Weinheimo gimnazistais, 
kurių buvo 60.Iš visų abi
turientų vienas vieninte
lis gavo iš visuotinės is
torijos Lotai buvo lietu-

ABITURIENTAI DĖKOJA 
vių Vasario 16 gimnazi
jos mokinys Alfredas 
Starukas.Jeigu dar atsi
žvelgtume j tai, kad tai 
buvo pirmutinis vienetas 
po 1957 metų, kuris buvo 
duotas Weinheime, tai 
būtų galima dar daugiau 
didžiuotis, nes tai reiš
kia,kad A.Starukas iš 700 
abiturientų, kurie per 
praeitus 10 metų Wein
heime laikė egzaminus, 
buvo vienintelis, kuris 
gavo patį geriausią laips- 
nį.Taip pat ir kituose da - 
lykuose mūsų gimnazija

kad vyriausias egzaminų 
komisaras prof. Beck iš 
Heidelbergo užsibaigus 
egzaminams pagyrė lie
tuvių gimnaziją.

Mes abiturientai džiau 
giamės, kad galėjome 
baigti lietuvišką gimna- 
zijąir esame dėkingi vi
siems, kurie šią gimna
ziją remia ir kurie mus 
ruošė egzaminams. Iš 
mokytojų pirmoj eilėj dė
kojam mūsų mielam kla
sės auklėtojui dr. J. Gri
niui, kuris mums dėstė 
lietuvių literatūrą. Taip 
pat ypatingą padėką reiš
kiame matematikos ir fi
zikos mokytojui R.Dinkel, 
kuris dirbdamas vokiečių 
gimnazijoj mus nepaliko 
vienus ir savo laisvalai
kiu mus mokino. Dėkoja
me taip pat visiems ki
tiems mokyto jams, būtent 
Haag(anglų kalba), Weigel 
(vis. Istorija), Krivickui 
(Liet, istorija), Wettach 
(lot.kalba),Kowa (vokie
čių kalba) ir kun. V. Da
mijonaičiui, kuris mus 
paruošė lotynų kalbos 
rašto darbui ,bet dėl svei-

Esame taip pat dėkingi 
visiems mūsų mokyto
jams ir direktoriams bei 
PLBVKV-bai,kurie mu
mis per visus gimnazijos 
laikus rūpinosi.

Daugiausia tačiau dė
kojame tiems, kurie mū
sų gimnazij ą per eilę me
tų tiek moraiiškai.kiekir 
materiališkai rėmė, be 
kurių duosnumo mes ne
būtume galėję baigti šios 
lietuviškos mokyklos. Čia 
tenka priminti visus rė
mėjų būrelių narius ir 
vadovus sukun. B. Sugin
tu priešakyje, kuris ne
žiūrint visokiausių šmeiž 
tų gimnazijos adresu mus 
toliaurėmė ir leido mus 
mokintis lietuviškoj ap
linkoj .Jų sudėtos pastan
gos nenuėjo veltui,nes tik 
jų dėka daugelis lietuvių 
jaunuolių išmoko savo tė
vų kalbą ir tapo sąmo
ningais lietuviais. Būtų 
galima išvardyti visą eilę

Nedaug žinių pasiekia mus iš 
pavergtos Lietuvos studentų gyve
nimo, ir kada pasiseka sutikti ko
kiu nors keliu pakliuvusį pas mus 
žmogų iš anapus, kyla daug klau
simų. Trumpai perteikiame dialo
gų su žmogumi, studijavusiu vie
name Lietuvos institutų, apie Lie
tuvos studentiją.

— Kokie dalukai daugiausia Lie
tuvoje studijuojami ir kodėll Ki
taip sakant, kokią specialybę jau
ni žmonės stengiasi įsigyti?

— Dėl riboto priėmimų skai
čiaus į universitetą ir institutus, 
studentai veržiasi į kiekvieną lais
vą vietą, į bet kokią specialybę. 
Tačiau gausiausi konkursai būna į 
chemijos, medicinos ir inžinerijos 
fakultetus.

— Kodėl?
— Dvi priežastys: baigus moks

lą, neišsiųs dirbti j kaimą (kura- 
me gyventi niekas nenori); ir ma
žiau pavojaus, kad teks dirbti pro
pagandinį darbą, kurio sunku iš
vengti humanitarui. Dėl tos pačios 

lietuvių studentų

je yra Kauno Politechnikos insti
tutas: baigus jį, nėra baimės, kad 
paskirs dirbti 
studentų iš ten 
nę tarnybą.

— A r daug
turi ambicijų veržtis /tirtijon?

— Kiekviename fakultete susi
daro maža grupelė įsitikinusių ko
munistų ar kajeristų, kurie ver
žiasi “į valdžią”. Jie visi papras
tai atsiduria vadovaujančiose po
zicijose komjaunime, kur patekti 
labai lengva — niekas jiems net 
nesudaro konkurencijos. Likusių 
studentų ten, kaip sakoma, “ir su 
vėzdu neįvarysi”.

— Koks pats neigiamiausias ir 
pats teigia miausias Lietuvos stu
dento tipas?

— Neigiamiausias — komjauni
mo aktyvistai. Teigiamiausias — 
praleidinėja daug paskaitų (mar
ksizmo - leninizmo), turi platų 
bendrą išsilavinimą, draugiškas, 
linksmas ir dainuoja ar šoka an
samblyje.

— Ar lietuviai studentai sten
giasi gerai išmokti rusų knaibą?

—Kiek jos reikia, išmoksta ir 
nesistengdami.

— Ar studentai, baigę studijas 
Lietuvoj, norj toliau tęsti studijas 
Maskvoj, Leningrade. iar kitur Ru
sijoj?  

mokytoju; be to, 
nepašaukia į kari-

Laiškai Redakcijai
Gerbiamas p. R e d a k t o - Didžiai Gerbiamoji 
riau, 
maloniai prašom paskelb 
ti tokio turinio pareiški
mą Jūsų redaguojamame 
laikraštyje: 
Kai kam pradėjus skleis
ti nepagrįstas žinias apie 
mūsų, žemiau pasirašių- 
siųjų.dalyvavimą sporti
ninkų išvykos į okupuotą 
Lietuvą ruošime, pareiš
kiame, jog tokiai išvykai 
šiuo metu nepritariame 
ir jos organizavime neda
lyvaujame. Su pagarba 
Valdas A d a m k a v i č i u s 
Vytautas Grybauskas.

Redakcija,
Mes laimingai grįžome 

Londonan.Kadangi lanky
mosi proga buvome supa
žindinti su Nepriklauso
mos Lietuvos laikraščio 
leidimo stoviu, priėjome 
prie išvados, kad reika
linga mūsų tautinei spau
dai parama. Todėl siun
čiame $ 10. 00 čekį.

Su geriausiais linkėji
mais Jums ir toliau su 
pilnu pasiryžimu dirbti tą 
mūsų tautai spaudos dar
bą. Su tikra pagarba

Ramonų šeima.
NL red.nuoširdžiai pp.Ra
monų šeimai dėkoja.

JIDflilJQ’QOmA,

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

VLADO ŠARŪNO
Birželio 22 d. labai 

trumpai tesirgęs širdies

veikėjų, kurie tiktai Va
sario 16 gimnazijos pa
galba galėjo būti išauklė
ti lietuviškoj dvasioj ir 
kurie dabar gyvai reiš
kiasi lietuviškoje veiklo
je.

Visa tai įrodo, kad šis 
lietuviško jaunimo židi
nys vakarų Vokietijoje 
atlieka labai svarbų vaid
menį lietuvybės atžvilgiu 
ir kad kiekvieno susipra- 
tusio lietuvio pareiga tu
rėtų būti šią įstaigą kiek 
galint daugiau remti, kad 
ji ne tiktai išsilaikytų, bet 
ir tobulėtų.

Andrius Šmitas , 
Vasario 16 gimnazijos 
abiturientas.

— Rimtai pasišventę moksliniam 
darbui ir norintieji įsigyti aukš
tesnį mokslinį laipsnį — taip, 
šiaip išvažiuoja į Rusiją palygin
ti, nedaug, bet gabiausieji.

— Koks paskaitų pobūdis?
— Bendros paskaitos: profeso

rius skaito didelei auditorijai, stu
dentai užsirašo seminarai, prakti
niai užsiėmimai.

— Ar po bendrų paskaitų stu
dentai gali duoti profesoriui klau
simų?

— Galį. Bet po marksizmo - le
ninizmo paskaitų klausimų pa
prastai nebūna.

—Kodėl?
— Vieni nesidomi dalyku. O ku

rie domisi, atsakymus į standarti
nius klausimus žino iš anksto. Su
dėtingesnių klausimų niekas ne
klausia, nes nenori pasirodyti, jog 
kritiškai žiūri į partijos mokslus, 
studentų žargonu tariant, į “ti
kybą”.

— Kokie santykiai tarp studen
tų ir profesorių'!

— Sunku pasakyti. Dau priklau
so nuo vienų, ir nuo kitų, ir nuo 
grupės didumo. Daugumoj gana 
oficialūs. Paprastai studentų ir 
profesoriaus bendravimas baigia
si, pasibaigus paskaitai, bet bū
na ir išimčių. Yra viena nemė
giama profesorių kategorija, va
dinama “partizanais” — tai lėkš
ti mokslininkai, už nuopelnus par
tijai patekę į profesūrą.

— Kaip studentai leidžia laisva- 
laikįl

— Skaito. Pamato beveik visus 
mieste rodomus filmus, bent už
sienietiškus. Šoka; lanko teatrus, 
koncertus.

— Kokas knygas lietuvių stu
dentėli skaito atliekamu laiku?

— Populiariausi autoriai: He
mingway, M. Remarkas, S. Maug
ham, Steinbec’as. Domisi daugiau
sia moderniąja užsienio literatū
ra ir skaito viską, ką gali gauti, 
kas išversta j lietuvių ar rusų kal
bas. Domisi ir lietuvi), literatū
ros naujienomis.

— Ką studentai Lietuvoje žino 
iš užsienio lietuvių rašytojui

— Rojų Mįzarą, Morkų - Mar
kevičių... ii- mistišką Brazdžionio- 
nio pavardę.

— Kokia, populiariausia studen
tiškų pokalbių tema'!

NETEKUS 
smūgio ištiktas, Toronte 
mirė jūrų vyresnysis 
skautininkas Vladas Ša
rūnas, vos tesulaukęs 50 
metų amžiaus.

Skautininkas Vladas 
Šarūnas buvo tikras skau
tas : pilnas iniciatyvos , 
labai darbštus, nebijąs 
vargo ir todėl visada pa
tenkintas esamose sąly
gose, nesiskundžiąs .links 
mas, puikus laužavedys , 
sumanus ir tikras vado- 
vas.Todėl visų mėgiamas 
ir aukštai vertinamas.

Tremtyje - Vokietijoje 
buvo vienas iš pirmųjų 
A kad. Skautų Sąjūdžio at
kūrėjų. Vos atvykęs Ka- 
nadon,atsikuriant čia lie
tuvių skautų vienetams , 
1949. II. 20 buvo paskirtas 
pirmuoju Kanados rajono

— Pradiniuose kursuose: studi
jos; kaip susitaupyti pinigų ba
tams ir megztukui, o susitaupius 
— kur gauti pirkti. Semestro pra
džioj: kas žino išnuomojamą kam
barį? Prieš stipendiją: kas turi 
paskolinti pinigų? Baigiant uni
versitetą: kaip išsisukti nuo va
žiavimo į provinciją ? Visada — fil
mų aptarimas. Kai kada retkar
čiais: kaip pabėgti į užsienį ir “o, 
kad tų ruskių nebūtų!..

— f ką lietuvių studentija pa
lankiau žiūrėjo: i Stalinų ar į 
Chruščiovui

— Reikėtų klausti, į ką nepa
lankiau žiūrėjo: į Staliną.

—Ar lietuvių studentai švenčia 
Vasario 16, Dirželio išvežimus, 
Rugsėjo 8 įr kiltis lietuviškas 
švcntesl

— Kitų nė nežino, bet Vasario 
16 neužmiršta. Arba “užmiršta” ir 
visi tą dieną, kaip susitarę, vienas 
kito klausinėja: “Jonai, kokia šian
dien data — šiandien juk vasa
rio.. palaukit, ei, kas žinot, ko
kia šiandien diena?! — Vasario 
16!!!” Arba: “Eisi šiandien į bib
lioteką? — Ką tu, kas šiandien 
vaikšto po bibliotekas? Aš lietu
vis”. Aš nežinau, kaip dar kitaip 
ta diena švenčiama, bet komjauni
mo veikėjai įtaria, kad vakarais 
daug kas užsirakinę duria, tada 
švenčia “gimimo dienas” ir dar, 
ko gero, klausosi “Amerikos bal
so”.

— Ar studentai žino nepriklau
somos Lietuvos vėliavą ir himnui

— Vėliavą labai gerai, o himno 
žino nors pirmąjį jo posmą. Him
nas niekada negiedamas, bet atsi
stojamą, dainuojant Maironio “Lie 
tuva brangi”.

— Kokios studentiškos tradioi 
jos Lietuvojel

— Fuksų krikštynos, mediumas 
ir užmiršimas prisisegti komjauni
mo ženkliuką.

— Ar lietuviai studentai kokiu 
nors bildu reiškia viešų nepasiten
kinimą sovietų valdžia?

— Viešo nepasitenkinimo jei gal
vojant apie demonstracijas) ne
reiškia, ir iš viso sunku pasakyti, 
ką jie apie valdžią galvoja. Bet 
nujaučiu, kad jai sugriuvus, ne- 
laug kas verktų.

Mykolas Dranga, (Dry.)

vadu. Taip pat jis buvo 
pirmuoju atsakingu re- 
daktoriul949 metais Ka
nadoj atgaivinto "Skauto", 
vėliau virtusiu "Skautų 
Aidu'l 1952. III. 23 jis buvo 
išrinktas Vyriausio Skau
tininko pavaduotoju ir 
šias pareigas sąžiningai 
nešė visą kadenciją.

Nelauktai, per anksti 
netekus Vlado Šarūno, 
Lietuvių Skautų Sąjunga , 
ypač jūrų skautai, jaus di - 
dėlę .neužpildomą spragą.

Visiems tiems, kurie 
su juo buvo susitikę ar 
turėjo progos su juo dirb
ti, tebūnie jis šviesiu ir 
sektinu pavyzdžiu, o sve
tima, bet svetinga Kana
dos žemė telieka jam 
lengva. L. E-tas .

PARAMA SKAUTAMS
Weiiande, Port Colbome ir 

Niagara Falls pradėtas va
jus skautų organizacijai pa
remti duoda gerus rezultatus. 
Aukojo žie asmenys: po $10.- 
Staskevičiai, A. Stankevičius, 
ir J. Radvilai. Po $5.-K. Stan 
kevičius, B. Andriušis, S. Liu- 
kienė, P. Balsas, St. Janu, 
sonis ir St. Gudaitis. Po $4.- 
J. Butkus, po $3.- J. Paužuo 
lis, A. Zinaičiai ir V. Bieliū 
nas. Po $2.- B. A. Pivoriū
nai, E. Remėzaitis, B. Simo
naičiai. B. Jackevičiai, A. 
Ramanauskas, B. Luomanas, 
V. Siurka, ,|. Kutkai, V. Kara 
liūs, P. Adomynas, N. Kuzo 
vas, M. Izokaitienė ir V. Vi- 
tauskas ir po $1.- J. Becher 
tas, P. Masiulionis, J. Sta- 
sauskas, S, Bogart, J. Baliu 
kas, A. Smolskis, A. Čepu- 
kas, Bersėnas, V. Jasiulio
nis, M. PreikŠaitis, K. Blužie 
ne.

St. Catharines metine rink
liava bus tęsiama po atosto 
gų ir paskelbta vėliau. Vi
siems esamiems ir būsimiems 
rėmėjams didelis ačiū. 
Niagaros Pus. Skautu Rėmėjų 
Būrelio V a 1 d y b a.

caKSKUKaca
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JONAS VILIUŠIS.

Nepamirškime gerų 
lietuvių

KOSTĄ SARNECKĮ PRISIMENANT
1965 m. birželio mėn. 1

dieną širdies smūgio iš
tiktas (coronary sclero
sis and stenosis), mirė 
Kostas Sarneckis. Savo 
žemišką kelionę užbaigė 
svetingoje Australijoje , 
Adelaides mieste,toli nuo 
savo mylimos tėvynės 
Lietuvos.

Staigmenų ir audringų 
įvykių išraižytas neperil- 
gas jo gyvenimas atspin
di gan retą, ne kasdieni
nį, žmogaus likimo žais
mą!

Kostas Sarneckis gimė 
1912 m.kovo mėn. 21 dieną 
Lenkijoj,kur jo tėvas tuo 
metu tarnavo dar rusų 
caro armijoje, kaipo ka
rininkas. 1919 m. šiltinės 
epidemijai siaučiant, ne
teko abiejų savo tėvų, kai 
jam buvo vos tik 7 metai 
amžiaus.

Lietuvos atstovas Mas
kvoje, J. Baltrušaitis, pa
ėmė jį savo globon ir pa
siuntė į Lietuvą pas dėdę 
- Lietuvos kūrėją-sava- 
norį,generolą M. Velykį, 
buvusį M. Sleževičiaus 
antrame ministerių kabi
nete 1918-1919 m. krašto 
apsaugos ministerių. 
(Gen. M. Velykis miręs 
taip pat tremtinio mirti
mi 1965 metais tolimam 
Sibire, Maskvos barbarų

tiktai po civilinio karo gavo laisvo piliečio teises. 
Amžiaus sukaktuvėmis jį pasveikino JAV prezide
ntas L. Jonhsonas. Dešinėje gi matome Kazakijos 
Sibire žmogų, kuriam jau sukako 161 metai amž
iaus. Jis vadinasi «irali Muslimovu.

Tai amžiaus 
Charlie Smith susilaukė 
125 metų amžiaus. Jis gi 
męs Liberijoj,Afrikoją 
12-kos metų atvežtas į 
Ameriką kaip vergas,kur

JONAS GOŠTAUTAS

PONAS TEISĖJAITIS
ARBA 

PASAKOJIMAS

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

Teisėjaitis, grįždamas namo, karietoje 
smprotavo:

O vėl tie jaunikaičiai S... su savo pinigėliais, žir
geliais, drabužiais, dėl kurių aukoja valstiečių sveikatų 
ir gyvybę! Tai pamoka man būti taupiam, idant ne
reiktų būti neteisingam. Taip, aš būsiu teisingas, te- 
patiriu mažiau malonumų, kad tik nereiktų daryti 
skriaudos. Bet aš jiems atleidžiu. Tai jauni žmonės, 
kurie negalvoja. Išėjo iš antros ar trečios klasės, pasi
liko gyventi namuose, nėra girdėję nei Stroinovskio22 
teisės; nei Goiuchovskio23 filosofijos paskaitų.

22. V. Stroinovskis (Waleryan Strojnowski, 1759—1834) — Vil
niaus universiteto profesorius, priklausęs liberalinės inteligentijos 
dešiniajam sparnui. Savo knygose „Apie dvarininkų sutartis su 
valstiečiais” („O ugodach dziedzicow z wloscianami”, 1808) ir 
„Ekonomika powszechna krajowa naroddw" (Varšuva, 1816) pro
pagavo Lietuvoje tą pat), K. Markso vėliau „prūsiškuoju" pava
dintą, baudžiavos naikinimo ir žemės ūkio vystymo kelią, kuriuo nuo 
XVIII amž. pabaigos buvo einama Austrijoje, Čekijoje (1781), 
Vengrijoje (1785), Prūsijoje, Varšuvos hercogystėje ir vėlesnėje 
Lenkijos karalystėje (1807), Estijoje ir Latvijoje (1816, 1819), bū
tent, suteikiant baudžiauninkams asmens laisvę, bet jų naudo
jamą žemę paliekant dvarininko nuosavybe, o valstiečius paver
čiant tos žemės nuomininkais naudingomis dvarininkui sąlygomis. 
Už 15 margų (0,5 valako) V. Stroinovskis siūlė reikalauti iš vals
tiečių atidirbti dvare per melus 126 dienas. Teisėjaičio ūkio ve
dimo projektai, atrodo, kaip tik ir buvo pagrįsti V. Stroinovskio 
idėjomis.— 32 p.

23. J. Goluchovskis (J6zef Goluchowski, 1797—1858)—filoso
fas, agronomas, nuo 1823 m. vidurio vadovavęs filosofijos kated
rai Vilniaus universitete, bet jau 1824.111.14 d. įsakymu iš Vilniaus 
pašalintas caro valdžios, bijojusios J. Goiuchovskio populiarumo 
studentų ir Vilniaus inteligentijos tarpe. 1830—1831 m. sukilimo 
metu buvo radikaliosios sukilimo krypties priešininkas. Buvo va
dinamas „filosofu valstiečio rūbais, einančiu lažą aristokratams"—

auka, kaip ir tūkstančiai 
kitų taurių lietuvių!). Ve
lyki© globoje jis ir užau
go. Lankė Kauno Aušros 
gimnaziją. Būdamas vos 
18 metų amžiaus įstojo į 
prekybinį Lietuvos laivy
ną. Aplankė daug kraštų : 
Angliją, Vokietiją, Pran
cūziją, Ispaniją, Italiją. 
Pramoko svetimų kalbų . 
Karinę prievolę atliko 
aviacijoje.

Jaunas būdamas sukū
rė šeimą-vedė Sofiją 
Brastauskaitę iš Šančių 
ir pradėjo savarankų gy
venimą.Ilgiausiai gyveno 
Aukšt. Panemunėje. Nuo 
1935 m. dirbo ekonominėj 
karių bendrovėj . Kaune 
kaipo manufaktūros par
davėjas, o vėliau kaipo 
reikalų vedėjas iki 1940

Užplūdus Lietuvą bol
ševikiškai Maskvos oku
pacijai 1940 m.Kostas S., 
persikėlė į Vilnių ir gy
veno ten iki antro pasau
linio karo pradžios. Per 
tą laiką gerai pažino ko
munistinę vergiją su vi
somis jos pasibaisėtinom 
pasekmėm.

Vokiečių okupacijos 
metu vėl grįžo Kaunan 
tom pačiom pareigom.

1944 m.gręsiant antram 
raudonajam tvanui, - an
trai Maskvinei okupaci
jai, -su visa šeima pasi
traukė į Vakarus .nenorė
damas vėl antrą kartą pa
tekti į bolševikišką"rojų',' 
t.y.nustoti laisvės ir vi
sų žmogaus teisių.

Vokietijoje apsigyveno 
Badeno provincijoj, Frei - 
burgo mieste, gražioje 
Schwarzwaldo kalnų pa
pėdėje.

Besiaučianti karo veiks 
mų eiga palietė tačiau ir 
šį, rodos labai ramų, že
mės kampelį.

1944 m. lapkričio mėn . 
27 dieną, trukęs vos 18 
minučių oro antpuolis su
lygino su žeme visą Frei- 
burgo miesto centrą. 
Griuvėsiuose tapo palai
dota visa Kosto Sarneckio 
šeima-žmona Sofija ir jo 
visos trys dukrelės: Eu
genija 10 mėtų amž.,Alek
sandra 6 m. ir Regina 3 
metų.Tik praslinkus mė
nesiams buvo atkasti žu
vusiųjų kūnai ir palaidoti 
Freiburgo miesto kapi
nėse bendrame oro ant
puolio aukų kape. Tarp 
daugelio tūkstančių žuvu
sių vietos gyventojų vo
kiečių,neskaitlinga lietu
vių pabėgėlių kolonija 
(apie 350 asm.) neteko iš 
viso 10 narių. Tai tikrai 
nemažas nuošimtis! Jų 
atminčiai pastatytas lie
tuviško stiliaus pamink
las Freiburgo miesto ka
pinėse pagal dailininkų V. 
K. Jonyno ir T. Valiaus 
projektą.

Savimeilė, kuri kiekvienam žmogui būdinga, ska
tino mūsų jaunuolio išdidumą ir neleido jam suvokti, 
kad esama kažko didesnio už tai, ką jis buvo girdė
jęs universitete. Tokia jau iš tiesų yra žmonių silp
nybė.

O juk lai graži mergaitė, loji Vincente; kokios gra
žios tos juodos akys, blakstienos, tas taisyklingas vei
das, balti kaip sniegas skruostai ir tamsūs tarsi juod
medis plaukai ir anlakiai, toji laikysena, kupina kil
numo ir švelnumo.

Užsisvajojusiam iš krūtinės ištrūko toks gilus ato
dūsis, jog sėdintys priešakyje vežėjas ir tarnas atsi
gręžė ir žiūrėjo nustebę.

— Važiuok, važiuok, Kazimierai, kelias lygus,— 
tarė Teisėjaitis, tarytum sugėdintas, ir po pusvalandžio 
arkliai sustojo prie jo namų priebučio.

Pono Teisėjaičio, kaip ir beveik visų vidutinės 
klasės bajorų, namas — tai 75—80 pėdų ilgio ir 25 30 
pėdų pločio keturkampis, suręstas iš eglinių ar pušinių 
rąstiį, vieno aukšto, gerąja puse dažniausiai atgręžtas 
į rytus. Didelės, kartais suveriamos durys esti ties na
mo viduriu. Įėjus pro duris į priemenę, dažnai gerai 
įrengtą ir primenančią prieškambarį, atsiduriama 
prie kitų, mažų durų, vedančių į didelį židinį, užiman
tį namo vidurį. Židinys atstoja virtuvę; į jį sueina 
dūmtraukiai iš krosnių, kurių paprastai esti trys ar 
keturios, pagal kambarių skaičių. Dešinėje — didelis 
kambarys, vadinamoji salė, naudojama kaip valgo
masis ir pramogų kambarys; šalia jo — švarus kamba
rys, kuriame stovi fortepijonas, Lietuvoje vadinamas 
pantalonu. Ant. jo — gitara, smuikai, gaidos. Viena ar
ba dvi sofos, kėdės ir staliukai sustatyti palei sieną. 
Iš šito kambario pereinama į mažesnį, kuriame stovi 
lova, staliukas, tualetinis veidrodis. Toliau kitas kam
barys, maždaug tokio dydžio, kaip minėtasis, jame — 
knygos, pypkės, taboka, rašomasis stalas. Priešingas 
namo galas dažniausiai esti įrengtas kaip miegamasis 
svečiams. Dažnai, turint suaugusių panelių arba vaikų, 
vienas arba du kambariai šiame gale paskiriami jiems.

— Ak tu, senas tinginy! - įeidamas į namus, tarė 
ponas Teisėjaitis vižlui, kuris džiaugsmingai meilinosi 
apie jį.— Nenorėjai bėgti paskui vežimą, na palauk,

palauk,— grasino jam pirštu. Ištikimas gyvulys, iš 
ženklų supratęs baramas esąs, glaustėsi prie kojų.

— Ponas yra pas mus atvažiavęs, jau prieš kokias 
dvi valandas,— įeidama pranešė sena akmistrinė24

— Kurgi jis yra, tas mano mylimiausias?
— Sode, štai atbėga.
— Sveikas gyvas, drauguži!
— Sveikas, brangusis Juozapai!—ir abu puolė vie

nas kitam į glėbį.
— Tu žadėjai mane aplankyti, o neaplankei lig šiol. 

Aš nebegalėjau ilgiau laukti.— Ir vėl apsikabino.
— Kas gi ten girdėti jūsų šventojoje Žemaitijoje? 

Kaip tavo tėvai, broliai, seserys, namiškiai?
— Visi sveiki.
— Juk jau beveik metai, kaip mes su tavimi pas

kutinį kartą atsisveikinome, grįždami iš universiteto. 
Iš tiesų man gėda, kad aš buvau taip apsileidęs, jog 
ligi šiol tavęs neaplankiau. Bet sakau tikrą tiesą, kad 
kaip tik šiandien pirmą kartą išvažiavau iš namų. Ka
zimieriene! Pietūs bene jau išvirė?

— Už ketvirčio valandos, ponaiti.
— Liepk pasiskubinti, mes labai norime valgyti. 

Tu, tur būt, irgi alkanas? Na ką gi, pasakok, kaip lei
di laiką namie, ką veiki? Ar įdomu ūkininkauti?

— Ūkiu rūpinasi mūsų tėvas, ir tu turėtum žinoti, 
jog ūkio reikalais jauniesiems nelengva susitarti su 
senaisiais, todėl aš ir stengiuosi kuo mažiau kištis. 
Svarbiausias mano užsiėmimas — skaityti, bet ir čia 
patiriu daug sunkumų. Visų pirma, tėvas, kaip ir visi 
seniai, yra kuo griežčiausiai nusistatęs prieš knygas, 
įkyri man savo priekabėmis, vadindamas mane filo
sofu ir pan. Toliau, kaip sunku knygų gauti! Jeigu 
Vilniuje ką nors spausdina, tai tokius apgailėtinus 
niekus, jog neverta skaityti, o jeigu kas nors pasitaiko 
iš užsienio, tai slepiama nuo policijos ir šnipų akių. 
Neseniai, būdamas Raseiniuose, pas vieną advokatą 
aptikau Volnėjaus veikalą Tautų griuvėsiai2-’. Bet ar 
žinai, koks tai leidinys? Tai rankraštis, perrašytas pa
ties advokato ranka.* Kitas veikalas, kurį taip pat at- 

_________________ _ Nukelta Į 4-tą pal.
24. Akmistrinė — dvaro „gaspadinė”, šeimininkė. Lenkų žodis 

„ochmistrzyni" kilęs iš vokiečių „Hofmeisterin", viduramžiais reiš
kusio vyriausiąją karalienės rūmų damą.— 34 p.
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TIME paduoda šiuos svarbiuosius Pasaulinės Tarptautinės parodos Montrealy punktus.
Tos baisios tragedijos 

sūkuryje Kostas S. išliko 
gyvas tik dėka trumpos 
likimo šypsenos-buvo iš
vykęs aplankyti seniai 
matytą savo draugą.

Staigaus ir to netikėto 
smūgio paveiktas, Kostas 
S.išvyko į Berlyną ir dir
bo Buchholz girininkijoj , 
bet ir iš čia vėl turėjo 
skubiai trauktis, nes iš 
rytų vėl artinosi raudo
nųjų gaujos. Grįžo į Frei- 
burgą.

Čia 1945 m.sukūrė nau
ją šeimą-vedė Jadvygą 
Steponaitytę. Prancūzams 
užėmus pietų Vokietiją, 
nuo 1945 m. antros pusės 
dirbo karinės valdžios 
komendantūroje Freibur- 
ge. Buvo prancūzų karo 
komendanto asmenišku 
šoferiu. Tose pareigose 
išbuvo iki 1949 m. t. y. ligi 
pat išvykimo į Australiją, 
palydėtas geriausių tar
nybinių atestacijų.

Australijoj pastoviai 
apsigyveno Adelaides 
mieste. 15 metų išdirbo 
"S. A. Rubber Mills", kur 
nuo paprasto mašinų ope
ratoriaus iškilo ligi "De
partment Supervisor",- 
atpildas už pareigingumą 
darbe. Ateitis buvo užti
krinta!

Staigi Kosto Sarneckio 
mirtis savo pareigose 
pačioje darbovietėje, su
krėtė visą aplinką. Smū
gis skaudžiausiai palietė 
jo šeimą-žmoną Jadvygą 

ir sūnų Kostą 18 metų, be
sirengiantį ateities gyve
nimui dar universiteto 
suole. Paliko ryški sun
kiai užpildoma tuštuma 
draugų,bendradarbių tiek 
lietuvių,tiek australų tar
pe. Tik negailestingai 
greit lekiantis laikas il
gainiui užgydys žaizdas...

Adelaides Centennial 
kapinėse išdygo vėl nau
jas lietuviškas kapas, ku
ris ilgainiui bylos apie 
Lietuvos ir lietuvių tra
gediją.

Nors ekonomiškai ro
dos gerokai susitvarkęs , 
tvirtai atsistojęs ant sa
vo kojų gražios šeimos 
aplinkumoje, Kostas ta
čiau niekad nesijautė pa
siekęs laimę emigracijo
je.Kentė dvasiškai. Pasi
ilgimas mielos Lietuvos , 
nostalgija, nuolat jį kan
kino jo jautrią širdį ir jos 
funkcijas trumpino iki 
katastrofiškos pabaigoa.

Tačiau Kostas atsigau
davo kiekviena proga,kai 
gal atsitiktinai būdavo 
paliečiami prisiminimai 
apie išgyventus laikus 
gražioj Lietuvoj. Laimės 
spindulys nušviesdavo jo 
veidą. Jis,rodos,pabus- 
davolyg iš gilaus miego: 
bekompromisinė meilė 
Lietuvai,jos gamtai,jį at
gaivindavo! Jis mėgdavo 
pasakoti ten praleistos 
jaunystės nuotykius,iški
las prie Nemuno ir Nevė
žio,medžiokliškus prisi

minimus. . .
"Lietuvoj buvo viskas 

gražiau, gražiau... Lie
tuvos girios buvo daug di
desnės,medžiai daug ža
lesnį, jų žvėreliai daug 
gyvesni, paukščiai gra
žiau čiulbėdavo, upės 
sraunesnės ir žuvinges
nės, gražūs, kaip veidro
džiai, ramūs ežerai.. . 
Ten jaunystės nuspalvin
tas gyvenimas sakalo 
sparnais skrido. Rūpes
čių nebuvo. . . "Kostas tai 
prisimindavo ir jau tai 
buvo šventa tiesa! Jis vis
ką tai patyrė pats, išgy
veno. .. Lietuvoj buvo ge
rai žinomas medžiotojų 
ratelyje, aktyvus taisyk
lingos medžioklės ir žūk
lės draugijos narys,išvy
kų organizatorius, me
džioklių ir medžioklės 
plotų nuomuotojas Dzūkų 
ir Kazlų-Rūdos urėdijo
se. Turėjo eibes draugų 
netik medžiotojų tarpe ir 
miškų administracijoje, 
bet ir pamiškio ūkininkų 
tarpe. Tai Kostas tikrai 
gyveno!.. .

Žiaurus likimas tačiau 
lėmė, kad savo amžinam 
poilsiui jį priglaudė visai 
svetima,nors ir svetinga 
Australijos žemė,toli nuo 
savo numylėto krašto, 
Lietuvos, kuri buvo jo 
kasdieninė svajonė nos
talgijos valandomis...

Gilaus liūdesio pri
slėgta jo žmona Jadvyga 
su sūnum Kostuliu, -visai
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teisingai malto, kad ge
riausiai tiks jo graniti
niam antkapiui šis trum
pas įrašas: "Kur Nemu
nas teka,kur girios ošia .."

J. Viliušis
VILNIAUS KATEDROS 

MENAS
Vienoje iš Vilniaus ka

tedros koplyčių įrengta 
Svirskio darbo kryžių pa- 
roda.Tiesoje(birž. 25)ra- 
šo, kad tai dailės muzie
jaus kryžių fondo dalis . 
Netrukus kryžių rinkiniui 
būsiančios gautos atski
ros patalpos.

Katedros Karališkoji 
arba Valavičių koplyčia 
restauruota ir dabar jau 
atdara,kaip meno kūrinių 
parodos dalis. Netrukus 
būsianti atidaryta ir Goš
tautų koplyčia su meniš
kais marmuro antka- 
piai&Ir garsusis Vilniaus 
didikų gobelenų rinkinys 
pastoviai rodomas kate
droje įrengtoje meno ga
lerijoje. (Elta)
VILNIUJE ĮSTEIGTA 
HERALDIKOS KOMISIJA 
kurios vienas iš narių yra 
istorijos daktaras J. Jur
ginis. Mokslo ir Gyveni
mo žurnale jis parašė 
straipsnį apie Lietuvos 
miestų herbus, kuriame 
išdėstytos su dabartinio 
režimo ideologija atitin
kamai suderintos pažiū
ros į Vilniaus, Kauno ir 
Šiaulių miestų herbus.

Vilniaus miesto herbo 
piešinyje vaizduojamas 
per vandenį brendąs vy
ras su vaikučiu ant pečių 
esąs ne šv. Kristupas,© 
senovės lietuvių mitolo
ginis milžinas Alkis.Van- 
duo jam negilus todėl, kad 
jis milžinas, o brenda jis 
pasiramsčiuodamas ne 
lazda,bet išrautu medžiu. 
Milžinui Alkiui lazda į 
rankas įduota,o vaikučiui 
kryželis ir aureolė pri
dėta,esą,vėliau,po krikš
čionybės įvedimo Lietu
voj.Šv.Kristupo kulto Vil
niuje niekad nebuvę. To
dėl tikras Vilniaus her
bas esąs-Alkis su medžiu, 
padedąs jaunystei. Kauno 
taurui kryžius tarp ragų 
esąs irgi vėlesniais lai
kais pripieštas, todėl re
komenduoja Kauno miesto 
herbe palikti tik taurą, be 
kryžiaus. Šiaulių miesto 
herbe dabartiniams lai
kams netinkanti Apvaiz
dos akis.Dr. Jurginis ne
turi paaiškinimo, kuriuo 
tos herbo dalies autentiš
kumas galėtų būti nugin
čytas,bet vistiek siūlo ją 
ši Šiaulių herbo ir jos 
vietoj piešti saulę... E .

VILNIAUS KATEDROS 
VARGONAI

kaip praneša Tiesa, iš
montuoti ir siunčiami į 
Leipcigą taisyti bei at
naujinti. E.
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KULTURWE^KO^IKA
SVARBUS ISTORINIS 

RADINYS
Dabar remontuojama Vil
niaus katedra, kurią bol
ševikai pavertė meno mu
ziejum.,

Be remontuojant katedrą, 
vienoje sienoje, rodos už 
altoriaus rasta antra sie
na ir tarp tų sienų rasti di
delės istorinės vertės užm
ūryti dokumentai: Vilniaus 
drauge ir Lietuvos vyskupų 
kapitulos visa istorija, iki 
pat bolševikų okupacijos.

Ankstyvesniųjų laikų is
torija rašyta lotynų, o vė
lyvesnių laikų lenki] kalba.

Radinys laikomas labai 
svarbiu istorinės dokume 
ntacijos dokumentų rinki
niu,labai svarbiu visai Lie
tuvos istorijai, nes doku-

IŠLEISTISKULPTORIAUS 
DAGIO KŪRYBOS DARBAI 
Leidinys pavadintas DAGYS 
sculptures and paintings. 
Introduction by Dr. Otto 
Schneid. Toronto-1967-Ca- 
nadian Centannial, Ameri - 
can-Lithuanian Art Associ
ation. 144 psi. Knyga dide
lio formato, liuksusiniam 
popieriuje. Tiktai 3 pusla
piai žodinio teksto, anglų 
kalba, o visa kita skulpt
ūrų ir tapybos atvaizdai. 
Leidinys liuksusinis. Lei
dinys gaunamas adresu: 
Dagys, 78 Chelsea Aven
ue, Toronto 9, Ontario, Ca
nada.
NAUJI LIETUVIŠKIEJI LEI

DINIAI
II Vatikano susirinkimo 
DOKUMENTAI, 1 dalis-

Atsisakęs visokių iškilmių ir pagerbtuvių 
POETAS BERNARDAS BRAZDŽIONIS

SKELBIAMAS KONKUR
SAS DAILININKAMS

Veiksnių suorganizuo
tasis Jungtinis Finansų 
Komitetas Lėšoms Telkti

4rljo5

Lietuvos Nepriklausomy--,. 
bės Atstatymo 50-ties Me r 
tų Sukakties Minėjimo I— 
Reikalams 
skelbia laisvojo pasaulio 
lietuviams dailininkams 
konkursą suprojektuoti 
piešinius-kūrinius šiems 
dalykams:

1) Metaliniam ženkliu- . „ ...— Ir nepamiršk įmesti laišką į de- 
kui, tinkamam segti į švar lutę 

ko atlapą;

VEDA DR. GUMBAS

PAMOKYMAS

— Kad tu matytum, brangioji, kiek 
ai turiu svarbių reikalų, gulinčių prie
dais mane ant stalo

mentai. apima visus laikus 
nuo pat Vilniaus k apitulos 
įsteigimo pradžios.

Spėjama, kad dokumen
tus užmūrijo lenki] vysk
upas Jalbžikovskis, kuris 
negalėdamas dokumentų iš
vežti, bet tikėdamasis su
grįžti, taip dokumentus ti
kėjos i bus užkonservavęs.

Konstitucijos. Vertė prel. 
V. Balčiūnas ir A.Tamoš 
aitis, SJ.Išleido"Krikščto- 
nis Gyvenimėli, 1967 m.Me- 
cenatas prelatas Juras.

Emile Gue rry. PILNUTI
NIS KRISTUS.Vertė T.K. 
M.Butkus, O. F.M. 1967 m. 
IšleidoAgotaMikulėnienė. 
Šias dvi kn.gas spaudė Lie-

Kokį vaidmenį lietuvių tautos 
atgimimo aušroje suvaidino Mai
ronis kiekvienas iš mūsų gerai 
žino ir supranta. Lygiai ir tau
tos sutemose atsiranda poetų, ku
rie gaivina viltis ir neleidžia tau
tai kapituliuoti. Ir jeigu mūsų 
tautos kely Maironis teisingai 
pripažįstamas atgimimo prana
šu, tai Brazdžionis šiandie yra 
tuo šaukliu, kuris skatina tautą 
kovai už savo gyvatą ir savas tei
ses.

MŪSŲ SPARNAI -lietuvių tuvių Enciklopedijos spau- Vasario 2 d. poetui Bernardui 
evangelikų reformatų žur- stuvė,361 W.Broadway, So. B^^iomui suėjo 60 metų. Kas

- , , , . prisimintų šią jo kuklią sukak-
nalas. Didelis, iliustruotas Boston, Mass, 02127, USA , tj jeigu jjs būtų tik paprastas

pačioje pradžioje jo pasirinkti ir 
dažnai taikomi mums bibliniai 
motyvai buvo tarsi preliudai, kad 
jam pačiam ateity teks būti tuo 
tautos pranašu ir šaukliu, kaip 
kad jo pamėgtieji bibliniai pra
našai buvo kadaise žydams.

Nepriklausomybės mįetais jp 
poezija buvo kupina visuotine 
prasme motyvų, keliančių patį 
žmogų kaip tokį. Bet niaukian
tis nepriklausomos Lietuvos ho
rizontams Brazdžionis visu savi-

leidinys, papuoštas Dagio sk- LIETUVOJE IŠLEISTOS 
ulptūromis ir retomis foto
grafijomis.

šeimos duonpclnys, galvojąs tik 
apie save ir savo patogų gyveni
mą. Tačiau poetas nėra vien tik 
sau žmogus. Jis dirba ir kuria 
tautai ir per savo kūrybą jis ir 
tampa visos tautos nuosavybė.

Nors B. Brazdžionis gimė ir 
augo dar pavergtos tautos me
tais, bet jis kaip poetas pilnumo
je išsiskleidė nepriklausomybės 
metais, pačiame laisvę atgavu
sios tautos kūrybiniame įsibėgė
jime. Jau su pirmaisiais savo po
ezijos rinkiniais jis žymiai išsis
kiria tiek savo forma, tiek ir te
matika nuo kitų jo meto ir kar
tos poetų. Savo drąsa ir kūrybine 
_ ' . . > sulaužo

'Minties" leidinys Maironio mūsų poezijai uždėtus, 
antspaudus ir varžtus" ir pasiro
do naujas ir nepriklausomas. Jau

KNYGOS 
Irena Kostkevičtūtė. VIN
CAS SVIRSKIS. Vilnius, 
1966 m. Vagos leidinys. 
164 puslapiai, daugiausia 
iliustracijų liaudies sku
lptoriaus, dievdirbio, kop
lytėlių, kryžių puošėjo, ta - 
čiau labai gabaus darbų 
paveikslai, gerai išleisti.

P. Gudynas - S. Pinkus.
PALANGOS GINTARO MU-tete 
ZIEJUS."!" ‘ ------ • -

ilnius. 1964 m.
'Klestėk, tarybų Lietuva" 

psl. Iliustruotas, bet 
grynai propagandai skirt- 

_ . gyvenantis da-as leidinys. Leidinyje yra 
ilininkas Henrikas Šalkau - ir žemėlapių.
skas, dalyvaudamas konk- LIETUVA ŠIANDIEN Nr.2. 
rsinėje parodoje Melburne Lietuvos draugystės ir kul- 
/Contemporary Art Socie-tūrinių ryšių su užsienio 
ty/ laimėjo aukščiausią pr-šalimis draugijos leidinys, 
emiją irlooo dolerių už ak Gausiai iliustruotas,brošiū- 
varalę. Tai yra malonus rinio pobūdžio.72 psl. 
faktas.

AIDAI Nr.6/201/.birželio 
mėnesio 1967 metų. Įdomus 
numeris.
MOTERIS Nr.3/56/-gegu- 
žės-birželio menesių.
LIETUVIŲ DIENOS Nr. 5 
/174/,gausiai iliustruotas, 
viršelyje gen.konsulas dr. 
J. J. Bielskis.

mi atsigręžia į tautą ir čia, saky
tume, atranda savo tikrąjį pašau
kimą. Būdamas dar namie jis 
kalba tautai, guodžia ją. Jo pri
spaudėjų draudžiami posmai tie
siog rinkiniais sklido kopijomis 
iš rankų į rankas. Gi būdamas 
benamis išeivijoje jis vėl kalba 
pranašo balsu burdamas “lietu
vį prie, lietuvio”. Net ir šiandie 
okupuotoje Lietuvoje, kur jo var 
das viešai skelbti yra užgintas, 
bet jis tarsi koks mitas galioja 
visam dabarties lietuvių jauni
mui.

Lygiai jis ir čia yra vadovau
jančiame vaidmeny: visame pa
sauly beveik nėra jokios tautinės 
šventės ar kokio minėjimo, kur 
nebūtų deklamuojama Brazdžio
nio posmai, nes be.veik nėra nė 
vieno kiek giliau su tauta susi
jusio. įvykio, kurio Brazdžionis 
nebūtų palietęs . ir jo neįpynęs į 
savo eiles. Jis yra vienas iš tų 
retų poetų, kuris save, ir savo 
kūrybą tiesiog surišo su pačios 
tautos likimu. Kitiems patrioti
niai motyvai yra kaip sekluma, 
kur jie užplaukę sudūžta. Braz
džioniui priešingai — jis čia kaip 
tik atrado savo svorį ir gylį, čia 
jis atrado savo kūrybos versmes 
ir sau jėgų išsakyti ir save pa
tį ir tautos likimą.

/ V.K. "M.P"./

2) Ženkliukui lipinti ant 
laiškų vokų ar atvirukų ;

3) Atitinkamam pieši
niui, kuris būtų panaudo
tas numatomiems išleis
ti vokams;

4) Numatomų išleisti 
atvirukų piešiniui.

Visi piešiniai turi atžy
mėti Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo 50- 
ties metų sukaktį.

Projektus prašoma at
siųsti ne vėliau kaip 1967 
m.rugsėjo 1 d. šiuo adre
su :United Lithuanian Fi
nance Committee,29 West 
57 Str.-10 Fl. ,New York, 
N.Y. 10019.

Dailininkui ar dailinin
kams, kurių projektai su
darytosios komisijos bus 
priimti, K-tas sumokės 
po $100.-už kiekvieną pri
imtąjį šių keturių dalykų 
projektą.

Nepremijuoti projek
tai, autoriams pageidau
jant, bus jiems grąžinti. 
Premijuotieji tampa kon-
kurso skelbėjų nuosavybė 
ir galės būti naudojami 
bet kuriuo atveju minint 
Lietuvos nepriklausomy
bės 50 metų sukaktį.

Jungtinis Finansų Ko
mitetas yra sudarytas Iš 
Vliko.PLBir JA B LB bei 
Lietuvos Laisvės Komi
teto skirtų atstovų, yra 
vadovaujamas prell.Bal- 
kūno, o jo nariai yra:D . 
Penikas, A.Reventas, H . 
Miklas.P.Minkūnas, Vyt. 
Banelis, Apol. Radziva- 
nienė.Al.Balsys.V. Alks
ninis, A. Ošlapas ir J. Pa- 
žemėnas.Laukiama dvie
jų Amerikos Lietuvių Ta

Tėvas sako sūnui prieš ve
dybas:
- Sūnūli, gyvenimas tai ke 
lionė, kurioje nešikų vaid
menį atlieka tiktai vyras,

PASTOVUMAS
Mama sako jaunai dukrai:
- Matai, dukrele, man jau 
45-ri metai, dvidešimt me 
tų kai ištekėjusi, o visąla- 
iką myliu tik tą patį vyrą.
- Na, na, bus gražu, kai 
tėtė sužinos.. .

SUNKU ATPAŽINTI
- Žiūrėk, tai tavo sekret
orė kaitinasi prie jūros. 
Kokia figūra.' Koks maudy
mosi kostiumas.' - sako vi
enas bičiulis kitam.
- Gal ji, gal ir ne ji,-ats
iliepia kalbinamasis.-Ž i- 
na i, pirmą kartą matau ją 
taip daug apsirengusią.Su- 
nku atpažinti.

šalta žiema
- Žiema šiemet buvo tokia 
šalta, kad vos neapsived- 
žiau,- skundėsi senbernis 
savo draugui.

STREIKLAUŽIS

| vieną konstruktorių biu
rą Prancūzijoje atėjo naujas 
darbuotojas — japonas. Jis 
nusilenkė visiems, pasakė 
kažką japoniikai ir atsisėdo 
dirbti.

Pasibaigus darbo valan
doms, jis atsistojo, nusilenkė, 
kažką pasakė apgailestau
jančiu balsu Ir iiėjo.

Vienas biuro dirbančiųjų, 
mokąs japonų kalbą, išvertė 
japono žodžius:

— Atėjęs jis pasakė: „La
bą dieną, labai man bus ma
lonu kartu su jumis dirbti!“ 
Beidamas gi tarė: „Atsipra
šau, kad negalėjau dalyvauti 
jūsų sėdėjimo streike, aš, ma
tote, priklausau kitai prof
sąjungai".

NESISEKA

Policininkas sulaiko vairuo
toją už per greitą važiavimą. 
Vairuotojas parodo j greta 
jo sėdinčią jauną, gražią mo
terį ir pradeda maldauti po
licininko:

— Dovanokite ŠĮ kartą. Ir 
automobilis, ir žmona yra 
mano artimo draugo.,,

rybos atstovų paskyrimo. 
Jungtinis Finansų Ke
rnį te tas.

PARYŽIAUS LEIDYKLA 
La table ronde (40, rue 
Bac, Paris 7-e, France) 
išleido knygą Eglises du 
silence (Tyliosios bažny- 
čios).Tai protestantų teo
logo prof. Jean G. H. Hof
fmann veikalas, svarstąs 
religijos padėtį Albanijo
je, Bulgarijoje, Čekoslo
vakijoje, Estijoje, Latvi - 
joje, Lietuvoje, Lenkijoje, 
Rytų Vokietijoje,Rumuni
joj e,Rusi j oje, Ukrainoje , 
Vengrijoje.Iš 250 knygos

puslapių 46 paskirti Bal
tijos kraštams. Kaina 14 . 
50 frankų. (Elta). 
BIRŽELIO GALE 
TRAKUOSE
buvo atidaryta etnografi
nė paroda, rodanti karai
mų tautinius drabužius , 
rytietiškus baldus,indus , 
žibintus,moterų papuoša
lus, karo ir medžioklės 
ginklus ir kitus karaimų 
buities dalykus. Primena
ma, kad karaimų protė
viai atsikėlė Lietuvos iš 
Krimo Vytauto Didžiojo 
laikais. (Jie ir dabar Vy
tautą gerbia beveik kaip 
šventąjį). Bet. . . "paroda

PONAS TEISĖJAITIS

ARBA

PASAKOJIMAS APIE LIETUVĄ IR ŽEMAITIJĄ 
PIRMAS SKYRIUS

/ Atkelta iš 3-čio puslapio /
radau pas jį, J. J. Ruso Išpažintis26, ištrauktas iš kaž
kokios palėpės, yra toks senas ir sutrūnijęs, jog turiu 
pasidaryti nuorašą, nes bijau, kad nesubyrėtų. Taigi, 
kaip matai, neturėdamas knygų, leidžiu laiką ne ypač 
maloniai. Kartais išsiblaškau medžioklėje, tačiau me
džioju kiek galėdamas rečiau, nes bijau, kad ji ne
virstų aistra, o jos aukos — nepakenčiami žmonės, 
tai iš daugelio esu pastebėjęs.

— O kaimynai?
— Dauguma jų — dori žmonės, tačiau kokia su jais 

pramoga? Stikliukas ir stiklinė, kalbos apie dalykus, 
kurie manęs negali dominti. Kai pradės šnekėti kokius 
nors niekus, tai net kelias valandas. Todėl kiek įma
nydamas vengiu jų mirtinai nuobodžios kompanijos, 
o jeigu kur nors ir apsilankau, tai dėl moterų: jos 
visuomet gyvesnės ir sąmojingesnės. Net jų paiku
mas savotiškai malonus, jeigu jį puošia gražios akys.

— Visa, ką tu sakai, mielasis, yra tikra teisybė, ir 
aš pats tai labai gerai jaučiu. Bet kadangi ne mūsų

25. Wolney Constantin Francois (1757—1820) — vienas iš pran
cūzų Šviečiamojo laikotarpio veikėjų, filosofinėmis pažiūromis vi
siškai priartėjęs prie materializmo. Savo veikale „Griuvėsiai, arba 
mintys apie tautų revoliucijas" (1791) jis siekė išaiškinti valstybių 
iškilimo ir žlugimo priežastis, kritikavo bažnyčią ir religiją, kaip 
feodalinio despotizmo ramstį. Lietuvoje buvo žinomas tos knygos 
vertimas į lenkų kalbą — Rozwaliny czyli uwagi nad rewolucyami 
narodow przez M. Wolney, czlonka Zgromadzenia Narodowego 
w roku 1792. W Paryžu wydane, a dla dobra ludu Polskiego na 
oyczysty język wylo/.one. W Warszawie... 1794. Yra vertimas ir į 
rusų kalbą: «PyHHt>t, HAit paaMbiuiAeimn o peBOAK>ųimx nMiiepnū», 2 
M3A. MocKBa, 1928 —

26. Rousseau Jean Jacque. Les confessions. Edition integrale, 
publiėe sur le texte autographe conserve ft la bibliotheque de 
Genėve, accompagnėe de variantos extraites du manuscrit de la 
Chambre de Deputes, de notes et d'un index par Ad. Van Bever, 
Paris, 1927. Iki J. Goštauto aprašomojo laikotarpio buvo išėję 
du pirmieji atskiri šios Žano Žako Ruso knygos leidimai—1782 
Ir 1813 m.—

išgalėms tatai pakeisti, stenkimės tą tuštumą užpildyli 
tokiu užsiėmimu, prie kurio galėtume prisirišti. Man 
tokiu laimingu užsiėmimu yra ūkininkavimas. Jis uži
ma visą mano laiką ir neduoda nuobodžiauti. Tu irgi 
turi pasirinkti pagal savo skonį.

* Kadangi draudžiamieji raštai Lietuvoje yra retenybė, dauge
lis gavę kokią nors knygą, pasidaro nuorašus.

— Bet sakyk, koki užsiėmimą? Mano tėvas norė
tų, kad aš būčiau advokatu. Bet kokį vaizdą aš galė
jau susidaryti' apie šilą luomą, spręsdamas iš to, ką 
pamačiau Vilniuje, kai, klausydamas teisės kurso, tu
rėjau lankytis teismuose ir iš arti susidurti su advo
katais? Pirmiausia, jeigu mūsų šalyje ir esamą kokių 
nors įstatymų, tai jie teisėtumui daugiau kenkia, negu 
padeda. Lietuvos statutas, toji barbariška ir nežmo
niška teisė baudžiamųjų bylų požiūriu, nebeatitinkanti 
epochos poreikių civilinių ginčų atžvilgiu, tačiau pas
tarojoje srityje vis dar tebegaliojanti, palieka tiek 
suktų išeičių, jog teisioji, bet silpnesnioji pusė nie
kuomet nepasieks teisybės. Priešingai, stipresnysis, iš
rasdamas vis naujas aplinkybes ir po kiekvieno nuo
sprendžio apeliuodamas, gali nuvilkinli galutinį nuo
sprendį penkiasdešimčiai metų. Tai matyti iš kasdieni
nių pavyzdžių. Jo prasibylinėjęs priešininkas kurioje 
nors instancijoje bus nuteistas už akių ir, nebegalėda
mas toliau palaikyti proceso, turės atiduoti savo turtą 
(jeigu jam dar šioks toks bus likęs) teismo kaštams ir 
išlaidoms padengti. Netgi, sakykim, kad teisioji pusė ir 
laimėtų teisingą nuosprendį,— karinis gubernatorius, 
gubernijos valdyba savo įsaku gali sustabdyti nuo
sprendžio vykdymą neribotam laikui. O tuose aziatų 
išrastuose tribunoluose teisingumas matuojamas auksu. 
Kas sumokės šiandien, gaus vieną įsaką; rytoj prie
šininkas paklos daugiau ir gaus kitą, priešingą pirma
jam. Pasitaiko net, kad tą pačią dieną gaunami penki 
ar šeši įsakai, prieštaraujantieji vienas kitam. Antra 
vertus, dėl visuotinės korupcijos net talentingiausias 
advokatas, ginantis teisėčiausią bylą, tačiau nesusijęs 
giminystės arba seimelių ryšiais su ponais teisėjais, 
geriau tenesitiki laimėti savo bylos, jeigu priešininko 
gynėjas arba pats priešininkas turi aukščiau minėtą 
pranašumą. Iš vieno blogio išplaukia kitas. Vargšas 
advokatas, trokštąs susikurti šiokią tokią reputaciją, 
neturėdamas ryšių, turi niekingai žemintis, pataikauti, 
o neretai duoti dar ir kyšį. Laikui bėgant, tai pavirsta 
yda. Keletas tokių,— o tokių paprastai būna pusė pa

lestros27,— kasdien bendraudami, užkrečia savo kole
gas, ir todėl šita klasė yra suniekšėjusi, smukusi.

Teisės netikslumas juose išugdo pažiūrą, jog tei
singumo nėra, o žinojimas, kad tikrai nebus nubausti, 
veda į nešvariausias machinacijas. Nėra teisingumo, 
lai nėra ir teisingos bylos, todėl jie be atrankos pasi
rengę ginti kiekvieną, o jei teisybė matoma kaip ant 
delno, griebiasi nuostabiausių suktybių arba rafinuo
čiausiais sofizmais duoda savo klientams išrišimą, leis
dami jiems daryli niekšiškiausią nusikaltimą mela
gingai prisiekti. Ne, brangusis Juozapai, aš negaliu 
būti advokatu, bijau užsikrėsti tuo maru. Net Ivirčiau- 
sio būdo žmogus gali suklupti, veikiamas kasdieninių 
pavyzdžių ir susidurdamas su sugadintais žmonėmis.

— Būti kareiviu —- norėčiau, lai būti) man malonu 
ir atitiktų mano svajones, tačiau kokioje kariuomenė
je? Gal Rusijos, kad pagausinčiau niekingos kariaunos 
eiles ir vykdyčiau žiauraus tirono valią, kuris yra pa- 
glemžęs mūsų tėvynę ir laiko mus sugniaužęs savo 
geležiniais nagais? Stoti į kitą kariuomenę, net į len
ki), mums, lietuviams, nevalia28. Būti kunigu? Bet čia 
reikia būti arba kvailiu, kad galėtum tikėli visais juo
kingais dalykais, surašytais šventose knygose, arba 
apgaviku, kad sugebėtum įkalbinėti kitiems tai, kuo 
pats netiki. Pirmuoju aš jau nesu, o antruoju būti ne
galiu.

— Eikime prie stalo,— tarė ponas Teisėįaitis. - 
Išgerkime paguodai degtinės.— Ir kiekvienas išlenkė 
iki dugno po taurelę senos, dvidešimt metų išlaikytos 
degtinės. Daugiau bus.

27. Palestra (iš lol. paines! ra— gimnastinės kovos, gimnastikos, 
perkeltine prasme — gražbylystės mokykla, gražbylystės menas)— 
bendras advokatų (patronų, mecenatų), jų padėjėjų ir raštininkų 
pavadinimas. Iš palcslrantų, kaip teisės žinovų, tarpo dvarininkai 
taip pat dažniausiai samdydavo savo dvarų administratorius.—

28. Čia lenkų kariuomene vadinamos Varšuvos hercogystės 
(1807—1813), pavaldžios Napoleonui, ir autonominės Lenkijos Ka
ralystės (Rusijos sudėtyje 1814—1832) armijos. Prieš Vilniaus ir 
Gardino gubernijų bajorus, o taip pat kitų luomų asmenis, mė
ginusius nelegaliai pereiti sieną ir įstoti į lenkų kariuomenę, buvo 
nukreipia visa eilė caro valdžios įsakų, pavyzdžiui, 1809.V1II.27 d.; 
18O9.X.5d. apie sekvestravimą tų dvarininkų dvarų, kurių sūnus 
pabėgių į užsienį; 1812.VI.17; 1821.1.15 d. caro vietininko Lenkijoje 
Konstantino įsakymas, draudžiantis bet kuriam Rusijos valdiniui, 
jaunesniam kaip 40 metų, pereiti į Lenkijos Karalystės teritoriją 
be paso arba atestato.—

skirta Tarybų valdžios 50 
-šimtmečiui" pagerbti, - 
pabrėžia Tiesa (birž.29). 
Ką ta valdžia turi bendro 
sų karaimų Lietuvoj atsi
radimo ir išlikimo isto
rija,paaiškinimo, žinoma, 
nėra. (Elta).

ENRIQUE RYMA,
šį sezoną režisuoja vietinį artis
tų ansamblį, kuris Teatre Co- 
rrientes, Av. Corrientes 561, Bue 
nos Aires, vaidina muzikalinę ko
mediją, — El Pequeno Abeceda- 
rio. Režisierius Ryma yra gimęs 
Panoteriuose 8. 3. 1927. Sykiu su 
savo motina Apolonija Komisa- 
raityte Rymavičiene atvyko Ar
gentinon 28. 9. 1933. Tėvas, mu
zikas V. Rymavičius atvyko kiek 
anksčiau. Baigęs vidurinį mokslą 
studijavo scenos meną ir teatro 
istariją. Teatro istorijos paskai
tas Enrique Ryma yra skaitęs 
Mendozos ir kituose universite
tuose. Gyvena sykiu su savo mo
tina c. Mexico 147; T. E. 30-4481, 
Bs. Aires. Imdamas Argentinos 
pilietybę savo pavardę sutrumpi
no. Jis puikiai kalba lietuviškai; 
turi didelę biblioteką, visą savo 
laiką pašvenčia studijoms, vaidy
bai ir režisūrai.

/Argentinos Lietuvių Bal
sas/ . 
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"Nepriklausomos Lietuvos" redakciją aplankę tautiečiai/iš kairės/tkaimynas Tomas 
Zižys, kun.Valiušaitis irV.Alksninis iš New Yorko, V.Zižys; dešiniau Jonas ir Ade
lė Dilikat iš Bostonoj Mass.,p. Bendžaitienė ir Vincas Žilaitis iš Bostono; čikagie- 
čiai ponai K, Juškaiciai. Kam reikia,per N L red.gauna nakvynę ir patarimų.

PASKAITOS MINTYS /13/

VLIKas - tautos atstovybė
niame str.f'Lie- . n •fPirmesniame str.f'Lie 

tuvos valstybinės tautos 
atstovavimas") esu pa
stebėjęs, kad mūsų vals
tybinė tauta visais laikais 
buvo ir dabar yra reika
linga jos atstovavimo.

Tas jos atstovavimas 
būtinai reikalingas ypač 
gi šiandien, kada ji yra 
Sovietų pavergta ir visai 
negali reikšti savo valios.

Ji pati (visi Lietuvos 
valstybės žmonės) negali 
pateiktų skundų laisvajam 
pasauliui.pvz. ,dėl Sovie
tų okupacijos,dėl pagrin
dinių žmogaus teisių min
džiojimo bkup.Lietuvoj ir 
pan.Reikia.kad kas kitas, 
būtent, tinkamais teisi
niais pagrindais sudary
tasis jų atstovaujantysis 
organas jos vardu"kalbė
tų ir veiktų", vadinas , 
kompetetingai reikštų jo
sios valią.

Toks tautą atstovaująs 
organas, arba tiesiog tau
tos atstovybė yra Vyriau
siasis Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetas .VLIKas .

Vlikas,jo 1944.11.16 d. 
deklaracijos žodžiais,su-

Johan Tiedman Regd
DIRBU VISŲ RŪŠIŲ BALDUS 

PAGAL UŽSAKYMUS

MONTREALIO LIETUVIU

TEL.766- 5827

KREDITO UNIJA

1445 DE SEVE ST., MO
MOKA už:

Depo si tu s 4.4%
Numatyta už šėrus 5!4%
Nemokamas gyvybės draudimas 
iki $2.000 bendros santaupų 
sumos.

NTREAl 20, QUE.
IMA už:

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

KASOS V A L 
1465 DE SEVE:

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

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

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

Diena: penktad. 1:00 - 6:00 vai.
V ak are: p i rm adieni ai s, Ir e ei a- 
dieniais ir penktadieniais 
7:00-9:00 vai.

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

Uniuexial Cleaned & T/ailolJ
• Valau ir taisau vyriškus ir moteriškus drabužius.
• Siuvu naujus pagal užsakymus vyriškus paltus, 

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

(at Wellington St.) Tel. 769-2941

Baltica Investment Corp
Autorizuotas kapitalas $ 120.000

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

Už indėlius mokame 8% dividendo.

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

IR KITI IVAIR0S MEDŽIO DIRBINIAI.

K. KIĄUŠAS ir J ŠIAUČ1UL1S.
Adresas: 547 Lafleur Str., LaSalle.

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

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

Taisau ir dažau lengvas mašinas 
7717 GEORGE LASALLE, QUE.

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

namų 366-4203

<7>. zacuni^ai, 
darytas politinių lietuvių 
grupių,"kaip tautos poli
tinės minties reiškėjų ir 
vykdytojų". Todėl jis, iš 
tikrųjų, kompetetingas 
atstovauti visai mūsų pa
vergtąja! valstybinei tau
tai.

Esu jau daugelį kartų 
įvairiuose mūsų spaudos 
organuose(Teisininkų Ži
niose, Drauge, Tėviškės 
Žiburiuose, Naujienose , 
Dirvoje) aiškinęs Vliko 
teisinius pagrindus, jo 
teisinę galią reikšti mūsų 
pavergtosios tautos va- 
lią.Tą esu daręs .dažniau
siai, vis atremdamas ki
tų, manding, klaidingus 
aiškinimus, kad Vlikas 
nesąs jokia tautos atsto
vybė, kad j is-tai tik "eili
nė visuomeninė organi
zacija", teisiškai neišga
linti "kalbėti ir veikti "vi
sos mūsų tautos vardu ,
kad jis galįs tą daryti "tik 
jį sudarančių organizaci
jų vardu" ir pan.

Mano teisinė logika, 
kuria aš bandžiau išvesti

Vliko kompetenciją dary
ti teisinius valios pareiš
kimus visos mūsų paver g 
tosios v.tautos vardu, bu
vo ši:

Lietuva yra demokrati
nė respublika,kurioje su
vereninė valstybės val
džia priklauso tautai (vi
siems valst. žmonėms , 
piliečiams).

1. Pagal teisinę mūsų 
valstybės santvarką tauta 
savo valią reiškia per jos 
politines grupes. Politi
nės mūsų grupės yra,kaip 
teisingai konstatuoja Vil
ko 1944. II. 16 d. deklara
cija, "tautos politinės 
minties reiškėjos ir vyk-- 
dytojos". Valstybės ne
priklausomybės metu (e- 
sant normaliam valsty
bės gyvenimui) tauta da - 
ro savo valios pareiški
mus ir vykdo jai priklau
sančią aukščiausią (su-

VYKSTANTIEMS I PASAULINE 
parodąMONTREALYJE

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

e Vieta parkavimui.

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

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

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

BOOKS--- LIVRES
SPAUSDINI AI

7581 CENTRALE. coin - comer 2» AVENUE LASALLE j

ME 7-6727
DE LUXE CLEANERS

Sav. P. RUTKAUSKAS 
117—6th Avenue,

expo67
Lachine.

BELLAZZI - LAMYJNC-
DO 6-6941 7682 Champlain Blvd. LaSalle
|vniri medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmas. 
{nsuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popietis.

Telefonas 7 6 8-6679

WIN DSOR
DRY CLEANERS A DYERS CO. LTD. 

Valome visokius drabužius ir kita Jūsų namų apyvoką.
Savininkai:

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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

vereninę) valstybės val
džią.Pvz. , ji renka vals
tybės legisliacinį (įsta- 
tymdavystės) organą Sei
mą,sudarydama (iš poli
tinių grupių atstovų,kartu 
gi ir iš savo, visos tautos 
išrinktų atstovų) jo (Sei
mo) sudėtį ir pan.

2. Kraštą svetimai jė
gai okupavus, mūsų vals
tybinė tauta yra pavergta 
(suvaržyta)ir visai betar
piškai savo valios reikšti 
negali (apie tai esu rašęs 
ir str. "Liet, valst. tautos 
atstovavimas). Ji negali 
netgi nei išsirinkti savo 
atstovų (jos valiai reikš
ti).Todėl belieka jos poli
tinėms grupėms, kaip jo
sios politinės minties 
reiškėjoms ir vykdyto- 
j oms, ats tovauti valstybi - 
nei tautai be jos specia
laus pavedimo, t. y. be 
mandato, o tik pasire
miant tuo, kad jos (tos po

litinės grupės)sava teisir 
ne prigimtimi yra taut, 
natūralinės atstovybės. 
Tą savo teisinę galią 
(reikšti tautos valią) jos 
išveda tiesiog iš įstatymo 
ex lege.

3. Tą ar kitą politinę 
atskirai paėmus .žinoma, 
negali "kalbėti ir veikti" 
visos tautos vardu, nes ji 
atstovauja tiktai tautos 
dalį .Todėl būtina visoms 
politinėms grupėms, kaip 
sako "apsijungti" ir tar
ti vieningą žodį, tautą lie
čiančiais klausimais.Tas 
gi visų esamų grupių ben
dras (vieningas) valios 
pareiškimas bus jau vi
sos valstybinės tautos 
valios pareiškimas.

4. Vlikas kaip tik ir yra 
sudarytas mūsų politinių 
grupių, kaip natūralinių 
tautos atstovybių. Mūsų 
politinės grupės yra su- 
dėjusios jame savo turi
mus iš įstatymo (ex lege) 
įgaliojimus (tautai atsto
vauti),ir tuo būdu jos yra 
padariusios Vliką teisine 
tautos atstovybe. Dėl to 
Vlikas ir gali "kalbėti ir 
veikti" visos tautos var
du.

5. Kadangi Vlikas nėra 
pačios tautos (visų vals
tybės piliečių)rinktas,to
dėl nėra reikalo remtis 
tuo, kad, va, pati tauta (ir 
tai visa tauta) yra sutei
kusi jam įgaliojimus, pa
reikšdama jam betarpiš
kai pasitikėjimą. Ne, to 
faktiškai nebuvo. Vlikas 
nėra visos tautos rinktas. 
Todėl jis veikia ne tautos 
betarpiškai suteiktais 
jam įgaliojimais, t. y. ne 
mandatiniu pagrindu, o 
įgaliojimais, suteiktais 
jam mūsų politinių gru
pių, kaip tautos politinės 
minties reiškėjų ir vyk
dytojų. Aiškiau tariant, 
mūsų politinės grupės tu
ri tiesiog iš įstatymo (ex 
lege) tautos atstovavimo 
galią (pirmiau minėta 
prasme), vad. tautos re-

LAIKRODININKAS
AN TA NAS ŽUKAS

1855 Wellington Street 
Tel. WE 2-0644.

TAISAU IR PARDUODU 
ŽEMOMIS KAINOMIS 

LA IK RO DŽIUS I R J U V E LY RU S .

Pres. M.L.Daigneault
7635 Boul. LASALLE 

LASALLE P.Q.

DODGE-CHRYSLE R-VALIANT 
C O R O N E T _ C A M I O N S DODGE

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

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

e. Kainos žemos, klubieciams ir jaunimui nuolaida.

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

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

KLUBO SUKAKTIS
1907 - 1967

1887 U1987 
CMMMCOVHMIWKM

Belgų pasaulinės oro linijos SABENA turistinės ke
lionės dalyviai, turėję laimingą kelionę iš Montrea 
lio į Vilnių, 20 asmenų, susitinka Montrealio aero 
uoste Dorval /iš kairės/: Mr. Serge N. Emelyanov, 
Sabena; ekskursijos vadovas L. Stankevičius, Po - 
nas Poškaitis iš Windsor'o, Ont. ir A .Stankevičius.

prezentacijos (atstovavi
mo be mandato) teisę, ir 
tą teisę (kompetenciją 
reikšti tautos valią) jos 
suteikia Vilkui.

Štai, šiuo būdu Vlikas 
ir padaromas teisine tau
tos atstovybe. Savais tei
siniais pagrindais ir visa 
teisine konstrukcija jis 
yra visai panašus į Lietu
vos Tarybą, kuri, paskel
busi save "vienintele lie
tuvių tautos atstovybe" 
visos mūsų valstybinės 
tautos vardu įsteigė (ats
tatė) Lietuvos valstybę 
(1918.11.16).

Kas norėtų plačiau su
sipažinti su Vliko teisi
niais pagrindais ir jo tei
sine prigimtimi, prašy
čiau perskaityti dar ir ki - 
tus spaudoje paskelbtuo
sius mano straipsnius.

Šia proga noriu dar at
kreipti NL skaitytojų dė
mesį į labai vertingą kol. 
dr. K. Šidlausko studiją 
pavergtosios tautos ats
tovavimo klausimu, pa
skelbtą Tėvynės Sargo 
1962 m. Nr. 1(21). Ji pa
skelbta ir anglų kalba, J. 
Audėno redaguotoj (Vliko 
išleistoj) knygoj "Twenty
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Years Struggle For Free
dom of Lithuania" (New 
York, 1963).

Tuo baigiu šią savo str. 
seriją tautos ir jos atsto
vavimo klausimais.

Pateikęs čia šiek tiek 
teisinių paaiškinimų mi
nėtais klausimais,bandy
siu toliau jau atskirais 
rašinėliais pasisakyti dėl 
kai kurių mūsų politinės 
praktikos netobulumų.Iš
ryškinus sąvokas ir prin
cipus, taip pat vieną kitą 
teisinės doktrinos klausi
mą,manding,bus lengviau 
spręsti ir vad. konkrety
bes.

THE RED CROSS IS 
PEOPLE LIKE YOU 
HELPING 
PEOPLE LIKE YOU

PRANEŠAMA APIE NAVJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ — 

sutraukiančią 
hemorojus

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

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

Visais tyrimo atvejais žvelnė- 
jant skausmams įvykd.vo hemorojų 
susitraukimas.

Tačiau visų svarbiausia - rt zul- 
tatai būdavo toki nuostabds.kad šis 
pagerėjimas tęsdavosi daugeli mė

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

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

E X P 0 67
Išnuomuojomi 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< 
si tarimą, galimai patenkinant 
Jums jūsų pageidavimus.

P r. P aukštaitis 
8995 Godbcut, LaSalle, 
Montreal, P.Q. tel. 365- 031L
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TAUPYK IR SKOLINKIS 

PIRMUTINIAME IR DIDŽIAUSIAME PADAM A
TORONTO LIETUVIU KREDITO KOOPERATYVE I flIlriIfllB

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

4JŽ% ui depozitus Morgičius ii 6'0t
57fi numatyta ui Žirus Asm. paskolos iš 7%

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

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

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

MŪSŲ NAUJU MAISTO 
KATALOGU.

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

DOVANOS:
AutomobiliaifšaldytuvaifSkal- 
bimo masinos,motociklai,dvi • 
račiai,siuvamos mašinos,tele
vizijos aparatai,pianai,automo- 
biliams padangos,loto aparatai 
ir 1.1.

• Be ta. siunčiame Jtuę sudarytas Ir apdraustus (vairius siunti
nius iki 19% svarų gryno svorio.

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

kymus siųsti mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavų mūsą 
pranešimą.

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

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

nauti ateityje.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

BALTIC EXPORTING CO.
480 RONCESVALLES AVE. TORONTO 3, ONT.

Telefonas LE 1 - 3098
DARBO V ALANDOS: pirmadieniai s - penktadieniais nuo 9 vol. 
ryto iki 7 val.vak; šeštadieniais- nuo 9 vai.ryto iki 5 vai. p.p.

Savininkai A. ir S. KALOZA

SVEIKATOS KLINIKA-Health Clinic
Medicininis ir pooperacinis gydymas

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

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

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

Reportažas iš Toronto
JŪRŲ VYRESNYSIS SKAUTININKAS VTIadAS ŠARŪNAS

Žinia apie Šarūno mir
tį Toronte keistai nu- 
skambėjo .Pirmu įspūdžiu 
pasirodė, kad buvo su
keistas vardas. O gal ži
nia nebuvo tiksliai per
duota. Juk taip negalėjo 
būti.Čia negalėjo būti tas 
darbštusis skautas, tas 
pasišventęs jūrininkas , 
kuris tuos sentimentus 
išpažino dar mūsų Balti
jai. Ir amžius dar jo toks 
nedidukas,o pagal išvaiz
dą, ar buvo galima duoti 
daugiau 40.Dar taip nese
niai kažkur matytas, Ka
ziuko mugėj sutiktas pil
name pajėgume, besirūpi
nąs skautais ir savo gra
žiąja šeima.

Pasirodo, kad nebuvo 
klysta. Žinia buvo tiksli 
iki paskutinės detalės. 
Žmogus vakar buvęs 
sveikas, buvęs stiprus , 
šiandieną pasijuto nege
rai, o ryt jo jau nebėra . 
Tarsi kokia ironija, tarsi 
pasityčiojimas besisto- 
jant ant tvirtesnių pagrin
dų, besirengiant kiek at
sikvėpti, o netolimoje 
ateityj e pasigerėti nueitu 
keliu ir pasidžiaugti dar
bo vaisiais. Ir esant taip 
reikalingam, taip nepa
keičiamam auklėj ant j au- 
nąją šeimą.

Tarsi per klaidą dalgės 
pakirstas javas pačioje 
brendimo kulminacijoje. 
Lyg šeimininkui per 
anksti Išsirengus ir klai
dingai nuėjus į kitą galu
laukę. Į tą vietą, kur ne
šąs puikų derlių vasaro
jus dar nėra piautinas. Jis

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

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

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

Namų CK 9- 6166.

ten reikalingas dar bran
dinimo,dar keleto popie
čių geros saulės. Ir kaip 
neapgailestauti tokį žings 
nį,kuomet saulei aukščiau 
pasikėlus paaiški, kad 
pats geriausias derlius , 
net rytmečio rasai dar 
kaip reikiant nenubyrė
jus, guli pakirstas, per 
klaidą paklotas pačiame 
grūdo nokime. Juk ten bu
vo dėta tiek triūso jį sė
jant, ruošiant jam dirvą. 
Paskiau jam sužaliavus , 
jam augant, išėjus į lau
kus ir gėrintis tais veš
liaisiais,gražiai bujojan- 
čiais pasėliais.

Velionį teko pažinti 
darbuojantis su skautais. 
Dar pačioje pradžioje,pa- 
čioje Toronto skautavimo 
užuomazgoje. Pirmuoju 
atveju jis padarė papras
to, nuosaikiai kalbančio 
žmogaus įspūdį.Jo kuklus 
elgesys, jo švelnus ėji
mas prie reikalo, teigė jį 
esant mandagų ir išslauk- 
lėjusį asmenį .Arčiau pa
žinus, nuomonė keitėsi. 
Velionis pasirodė esąs 
sumanus vadovas, geras 
pa tarė j as, mokąs prieiti,
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ORTAS'
VEDA KAZYS BARONAS

LIETUVAITĖS STAIG
MENA VARŽYBOSE

Britų bendruomenės ir 
JAV lengvosios atletikos 
rungtynės įvyko Los Au
geles. Jas laimėjo ameri
kiečiai vyrai 245:170 ir 
moterys 125:102. Šiose 
varžybose už britų ben
druomenės rinktinę daly
vavo Kanados lietuvaitė 
Ir ena, Mac! j aus kaitė -Pe - 
trauskienė, laimėdama 
antras vietas 100 ir 200 
m. bėgimuose su atatin
kamais laikais-11,6 sek. 
ir 23,5 sek.Sporto mėgė
jai,stebėję šias varžybas 
televizijoj .vieningai pri
pažino,kad šiuo metu,lie
tuvaitė yra labai geros 
formos ir Pan Amerikos 
žaidynėse Vinipege yra 
labai rimtu favoritu bent 
į antrą vietą, po žinomos 
kubietės Cobian. Mūsiškė 
dalyvavo ir estafetės bė
gimą pirmame užbėgime. 
Dar reikia pažymėti, kad 
lietuvaitei priklauso Ka
nados 100 m.rekordas-11 , 
4 sek.Pavergtos Lietuvos 
rekordas priklauso Z. 
Vizbaraitei-11, 9 sek.

NUGALĖTI
UKRAINIEČIAI

Čikagoj įvyko lengvo
sios atletikos ir futbolo 
rungtynės tarp lietuvių ir 
ukrainiečių.Sportų kara
lienės varžybose mūsiš
kiai vyrai įveikė ukrai
niečius 83:43 ir moterys 
68, 5:29, 5. Atsiektos pa-- 
sėkmės buvo vidutinės , 
nes šeštadienio lietus 
stipriai apgadino bėgimo 
takus.

Futbolą laimė jo ukrai
niečiai vyrai 3:1 ir jauniai 
po pratęsimo 2:1.

Po šių rungtynių lietu
vių laukia liepos mėn. 29 

Irena Macijauskaitė 
Petrauskienė.

-30 d. d. pabaltiečlų var
žybos, įvykstančios taip 
pat Čikagoj.
PAVERGTOJI LIETUVA

Sov. Sąjungos lengvo
sios atletikos rungtynėse 
prieš Prancūziją ir Len
kiją dalyvavo ir lietuvis 
Vytautas Jaras. Prieš 
prancūzus lietuvis buvo 
pirmas,numesdamas dis
ką 59,38 m. ir prieš len
kus antras (po žinomo 
Piontkovskio), numesda
mas įrankį 58,16 m. Be 
lietuvio, rungtynėse už 
Sov. Sąjungą dar dalyva
vo estai Pame ir Lepik, 
latvis Lusis. Įdomu, kad 
Lenkija nugalėjo Sov. Są
jungą 162:165.
- Krepšinio rungtynėse 
Kauno Žalgirio vyrai nu
galėjo Briuselio SŽSV 
komandą 100:37, o Lietu
vos moksleivių rinktinė <- 
Varšuvos Legiją 79:51. 
-Lietuvos futbolo pirme
nybių pasekmės :Vilniaus 
Saliutas-Šiaulių Elnias 1: 
0. Klaipėdos Baltija-N. 
Vilnios Žalgiris 0:2.Kau
no Atletas-Klaipėdos Che 
mikas 0:0. Šiaulių Staty
bininkas-Plungė 3:0, Li
ma -Kėdainiai 1:0, Pane
vėžio Statyba-Kauno Po
litechnika 1:0. Tuo tarpu 
Vilniaus Žalgiriui ir to
liau nesiseka Sov. Sąjun
gos antrosios futbolo ly
gos pirmenybėse, kai jie 
vėl pralaimėjo rungtynes 
prieš Grozną 0:1. Šiuo

spręsti problemas nežiū
rint pažiūrų skirtumo. Ir 
nuotaikingas buvo velio
nis, geras organizato
rius, dainininkas, nepa
mainomas laužavedys.

Jau anuomet, dar net 
neapsipratus šioje žemė
je, jis jau turėjo čia kulr 
tivuojamą I. Q. interpre
tavimo idėją. Pas velionį 
tas buvo auklėjamoje for
moje, ypač darbuojantis 
su skautais. Vienos suei
gos metu jis davė įdomią 
problemą. Per 10 minučių 
dalyviai turėjo užrašyti 
žinomas svarbesnes pa
saulio vietoves: miestus , 
kalnus .salas ir pan., pra
sidedančius A raide.Dau- 
giausia ta raide vardų 
prisiminus, turėjo būti 
vertinamas atatinkamu 
taškų skaičiumi. Tik vė
liau,aktyviau jungiantis į 
šio krašto gyvenimą ir 
susidūrus su panašiomis 
problemomis,teko stebė
tis velionio erudicija. Vė
liau jam pasitraukus iš 
aktyvios veiklos .pūstelė
jo kiti vėjai ir pačioje or
ganizacijoje. Nuomonių 
skirtumas pasiekė net 
viešumą, su savitarpi
niais, viešais kvietimais 
grįžti į ankstyvesnę vie
nybę. S. Pranckūnas . 

metu Vilnius pirmenybių 
lentelėj randasi priešpa- 
skutinėj vietoj, latviai 
krito į trečią, o estai yra 
penkiolikti.
- Neblogų pasekmių at
siekta Lietuvos lengvo
sios atletikos pirmenybė
se Panevėžyje. Atžymėti 
reikia V. Butkaus trišuolį
- 15, 72 m. (Lietuvos re- 
kordas)400m. -N.Sabaitė
57.1 sek. (naujas Lietuvos 
moterų rekordas ir visos 
S.S-gos jaunių rekordas} 
ir 400 m. Petraitis 48, 7 
sek.,Z.Virbaraitė200m.
- 24, 7 sek. Komandiniai 
nugalėjo Vilnius.

IŠ VISUR
Ateinančiais metais 

moterų ir mergaičių Eu
ropos krepšinio pirmeny
bės įvyks Italijoj.
- Žinomo lenkų bėgiko J . 
Kusocinskio mirties me
tinių proga, buvo suruoš
tos lengvosios atletikos 
varžybos Poznanėje. Čia 
lenkai atsiekė puikias pa
sekmes: Kolubkovska ir 
IrenaKiršenštein 100 m. 
-11,0 sek. (I -bet pūtė 2, 5 
m.greičiovėjas)irtą pa
tį nuotolį Maniak-10 sek. 
ir 3000 m. -Baran 7 min .
59.1 sek.
- Draugiškomis rungty
nėmis pradėtas ameriko
niško futbolo sezonas Ka
nadoje. Kol kas, iš lietu
vių randamas tik vienas 
Jonas Viliūnas Toronto 
komandoj.

Kviečiame isųsti korespon
dencijų ir fotografijų apie 
mokslų baigimą, vedybas...

Rizikingas ir pavojingas jojikų sportas.

SĖJA
Tautinės, demokratinės minties mėnesinis lietuvių laikraštis. 

Leidžia Varpininkų leidinių fondas
Redaktorius Vytautas Bildušas.

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

Prenumerata: JAV ir kitur 3 dol. metams.

AR ŽINOTE K A RAŠO 

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

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

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

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

KELEIVIS
4H6 Broadway, So. Boston, Mass. 02127. USA.

SUDBURY, ONT.
ŽIAURIŲJŲ TRĖMIMŲ SUKANTIS

buvo paminėta per CHNO 
radio, duodant gražiai 
pritaikintą tų dienų minė - 
jimui lietuvišką pusva
landį, kurį; vedė LB val
dybos sekr. Juozas Staš- 
kus.Penkios minutės lai
ko buvo skirtos progra
mai anglų kalba. Lietu
viškąjį pusvalandį finan
savo Viktoras Gudriūnas, 
"Prospect" hotelio savi
ninkas. Jam lietuvių šir
dinga padėka, (nepamirš
kime: savi-pas savus). 
KANADOS ŠIMTMEČIO 
liepos mėn. 1 d. proga LB 
valdybos rūpesčiu,miesto 
arenoje buvo suruošta 
tautinių meno išdirbinių 
ir lietuviško maisto ga
minių paroda. Maisto ga
miniais buvo didelis sve
čių susidomėjimas, todėl 
labai trumpu laiku viskas 
buvo išparduota. Lietuvių 
meno išdirbinių paroda , 
kaip didumu, taip ekspo
natų kokybe viršijo visų 
ten buvusių etninių grupių 
parodas. Meninę progra
mą atliko lietuvių grupė 
pirmoji,gražiai sušokda
ma 2 tautinius šokius. Šo
kiams vadovavo A.A1- 
brechtienė, muzikai A . 
Kusinskis. Šoko:-I. Gli- 
zickaitė, E. Glizickas, S . 
Poderytė, Z. Griškonytė , 
D. Kusinskaitė.

Parodą paruošė ir tau
tiniais rūbais apsirengu- fai GABRUSEVICIAMS, jųjų 
sios aptarnavo:-M. Staš- gražiai dukrelei Lilijai, gyv, 
kuvienė,A.Pranskūnienė , 5965 De Jumonville, širdin- 
S.Semežienė,p.Mazaitie- dėkojame už jų širdingą 
nė ir kt. Visų aukščiau priėmimą jų gražiuose na - 
paminėtų tautinių išvykų nuiose'E^ PO 67"lankymosi 
programų, parodų orga- mefu- ACIU.
nizavimurūpinosi Lietu- Juozas ir Vilius KRUČAI, 
vių Bendruomenės valdy- Sudbury, Ontario.

S SUSIVIENIJIMAS
L LIETUVIŲ

A AMERIKOJE
SLA — jau 80 metų tarnauja lietuvių visuomenei 

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

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

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

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

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

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

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

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

ba, kuri šiais metais, tuo 
atžvilgiu pasirodė labai 
energinga ir darbšti. 
"GELEŽINIS -VILKAS" 
sporto klubo išvyka-ge- 
gužinė įvyko gražioje pp. 
Jutelių vasarvietėje "Ba
ravykas". Pasisekimas 
buvo labai geras. Vasar
vietę "Baravykas" lietu
viai yra pamėgę,todėl ten 
pilna lankytojų.
*** Jadvyga Labuckienė 
išvyko mėnesiui atostogų 
į Lietuvą - Vilnių, tikisi 
susitikti gimines Vilniu
je ir,jei galės gauti lei
dimą, apsilankyti savo 
gimtoje apylink;je.P.La - 
buckienei laimingos ke
lionės, gražių įspūdžių 
tėvų žemėje.
***Jonas Lukšys su šei
ma išvyko iš Sudburio ir 
apsigyveno Tilssenburgo 
Ont. apylinkėje. P. Luk
šiams sėkmės gerai įsi
kurti naujoje vietoje. 
***Kazimiero ir Angelės 
Šviežikų šeima nusipirko 
nemažą laivą ir motorą . 
Bando apylinkės ežeruose 
tikisi pagauti didžiausią 
žuvį ir sumušti visus 
"Geležinis vilkas" pir- 
mykčius rekordus. Sėk
mės. J. Kručas.

PADĖKA
Prieteliams, Juozui ir Juze

Ps.D.R.M.N.Pt
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Geriausia taupyti ir skolintis tik
Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyve I L IX /X 

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

Darbo valandos:

Pirm. 9-3 vai. p.p.
Antr. 9- J ir 5-8 vai. p.p.
Tree .9-3 vai.
Ketv. 9- 3 vai.
Penkt.9 - 1 ir 5
Sėst. 9* 12 vai. dienos.

F-P-
P-P-
- 8 vol. p.p.

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

St. Catharines agentūra: 75 Roll s Ave. Pranciškonu 
parapijos salėje sekmadieniais po pamaldų.

NIAGAROS PUSIASALIS
TRADICINĖS JONINĖS

Kasmet rengiamos Jo
ninės Niagaros pusiasa- 
lyj praėjo Kanados šimt
mečio ženkle.

Nepaisant rengėjų nuo
gąstavimų,kad Montrea - 
lio paroda gali atitraukti 
dalyvių dalį, šventę gali
ma laikyti pavykusia.

Programoje dalyvavo 
Toronto tautinių šokių 
grupė "Gintaras", vado
vaujama J.Karasiejaus ir 
Hamiltono tautinių šokių 
grupė "Gyvataras", vado
vaujama G.Breichmanie- 
nės, kurią šį kartą pava- 
davoK.Bieliūnas. Šie su
silaukė gausių publikos 
plojimų, ypač šokant sa
dutę ir jungtinių abiejų 
grupių subatėlę.Tai rodo, 
kad tautiniai šokiai lietu
vių netik svetimtaučių 
tarpe labai mėgiami ir 
įvertinami.

Šokių metu Jonų polkos 
premiją gavo J. Skeivelai 
iš St. Catharines, o mo
derniojo šokio hamilto- 
nietis G.Prunskus su part 
nėr e, kurios pavardė ne
sužinota.

Kaip buvo tikėtasi, ma
tėme lietuvių iš Toronto, 
Hamiltono, Rochesterio,

Londono ir lutų vietovių , 
net Otavos,kurių didesnę 
dalį sudarė jaunimas.

Rengėjai dėkoja visiems da 
lyviams už atsilankymą, o tai 
kininkams už pagelba ir auką.

Prie šventės pasisekimo 
daug prisidėjo darbu ir įvai
ria pagelba bei aukomis šie 
asmenys: Tėvai pranciško
nai su T. B. Mikalausku prie 
šakyje paaukojusiam didelį 
kiekį vertingų fantų bei su
teikusiam visakeriopą para
ma. P. J. Radvilai is Port 
Colborne - Belmont viešbu
čio savininkams ir Niagara 
Frontier Caterers per St. Ja- 
nušonį paaukojusiems po gra 
žiai papuoštą ir turtingą sta
liuką. Vyt. Macikūnui nupai- 
šusiam programai viršeli . 
Vyriausiai šeimininkei S. Ja 
sudavidienei bei pagelbinin 
kerns I. Barovienei, O. Sukie 
nei ir jaunosioms 1. Jasuda 
vičiūtei ir L. Grigaitei. Tal
kininkams K. Stankevičiams, 
A. Zinaičiams, V. Biliūnui, 
J. Dainorai, P. Meškauskui, 
J. Grigui, K. Jasudavičiui, P. 
Baronui, S. Zubrickams, J. Ze 
maičiams, A. Gverzdziui, J. 
Zubrickienei ir St. Setkui. Di
delė padėka priklauso K. Bo - 
gužiui su dukrele Aldona sek 
mingai pravedusiems laimės 
sulinį, bei visiems fantu au
kotojams. R e n g ė j ai.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

Wellando Medžiotojų ir Meškeriotojų klubo Cttuanica kartūnų baliuje dalyvavu
sieji ir prizus laimėjusieji/iš kairės/: Mr. Ellis Morningstar M. P. P. Ontario 
parlamento narys; Ona Bagusevičienė už kartūno suklelę laimėjusi antrą prem
iją; Nanci Eagusevičiūtė už kartūno suknelę laimėjusi pirmąją premiją ir išrin- . 

kta baliaus gražuole; Joana Zubrickienė už kartūno suknelę laimėjusi 3 premiją; 
M r. Alan Pietz Wellando miesto burmistras.

FILMO MENAS

MEDŽIOTOJŲ IR MEŠKERIOTOJŲ 
klubo "Lithuanica" pava
sarinis tradicinis kartū
no balius praėjo su pasi
sekimu.Sutraukdamas ne 
tik lietuvių,bet kas kart 
daugiau kanadiečių, kurie 
mielai lanko ir išsineša 
patenkinimo nuotaikas - 
nesigailėdami lietuvių 
atveju atkreipti malonų 
dėmesį.

Šių šimtmečio-centen- 
nial metų proga buvo žy
mi ai padidintos premi j os. 
Komisijos daugumą suda
rė kanadietės, bet daugu
mą premijų laimėjo lie
tuvės.

Tuomi kanadietės pri
pažino lietuvėms grožio 
ir apsirengimo menišku
mo pirmumą.

Mažiau premijų laimė
ję kanadiečiai žada atsi
griebti sekančiais me
tais.

Aišku,visų puošnių po
nių ir panelių, barzdočių 
ir šimtmetiškai apsiren
gusių nebuvo galimumų 
patenkinti, nes premijų 
buvo skiriama apie de
šimtį, tuo tarpu premijuo
jamų per šimtą.

Bet kiti savo laimę iš
bandė turtingoje loterijo
je.

Klubo valdyba, dėlei 
daugumo,negalėdama vi
sų išvardinti pavardėmis 
-nuoširdžiai dėkoja: 
už programos meninį ir 
planinį apipavidalinimą, 
laikraščiuose garsinto- 
jui, staliukų aukotojams , 
visiems lietuviams pre
kybininkams, pavieniams 
aukojusiems asmenims , 
dirbusiems
metu, klubo nariams ir 
visiems atsilankiusiems.

Lithuanicos klubo val
dyba.

parengimo

BŪDAS US VALIUTAI PERSIŲSTI
I LIETUVA

Siusti pinigus i Lietuvą yra geriausias išskaičiavimas, 
nes ui persiuntimą neimamas mokestis,o tiktai pinigai 
iškeičiami Į US dolerių pažymėjimus (certificates),

TIKTAI US DOLERIŲ PAŽYMĖJIMAIS
• jfluo būdu siųsdami valiutą savo giminėms suteiksite vei 

tės 4 kartus daugiau negu būtų keičiami i rublius. Jūsų 
pačių giminės jums šita patvirtins, — gaudami tik US 
dolerių pažymėjimus.
TIKTAI US DOLERIŲ PAŽYMĖJIMAIS

• Šiuo būdu gavę valiutą jūsų giminės bus pajėgūs nusi

pirkti ką panorės, — maisto, drabužiu ir daug kitų daik
tų — amerikietiškų, vakarų europietiškų bei namų apy
vokos dalykų, — perkant per VNESHPOSYLTORG spe
cialias dolerines parduotuves ir labai žemomis dolerio 
kainomis, — ka jūsų gimines patys jums patvirtins.
PILNAI GARANTUOJAME
NEIMAMAS PERSIUNTIMO MOKESTIS

• Šitas valiutos persiuntimo patarnavimas nėra apmoka
mas siuntėjo ir nei ten gavėjo, o tik tos išlaidos pa
dengiamos iš VNESHPOSYLTORG'o.

UŽSISAKYKITE DABAR!
Užsakymus darykite tiesiog 
INTERTRADE EXPRESS CORP. 
New York, N.Y. 10010 USA.

PRAŠYKITE MŪSŲ K AT ALOGU I
----------------------------------------- ------------- 4--------------------------- ----------- L_

BLOW-L v “Blow-ųp”, gal būt, daugiausia pa
sižymi savo gera fototechnika ir originalumu 
statant veikalą. 1966 metais jis laimėjo pirmą 
vietą National Society of Film Critics įvertini
mu, taip pat Didžiąją Premija Cannes filmų 
festivalyje. Tačiau reikia perspėti, kad šis fil
mas yra vienas iš moderniųjų, kuris nesilaiko 
įprastų temos vystymo taisyklių ir susideda iš 
fragmentinių vaizdelių.

Svarbiausias filmo veikėjas yra fotografas 
(David Hemmings), kuris šalia nuolatinio dar
bo, modelių fotografavimo savo studijoje, taip 
pat ieško įvairių vaizdų išleisti fotografijų kny
gai. Jo modeliai egzotiški, o jų rūbai dar keis
tesni. Ji persekioja jaunos mergaitės, kurios 
nori tapti modeliais, jveldamos ji į fantastiškas 
situacijas. Kai kurios scenos abejotinos vertės.

KISS THE GIRLS AND MAKE THEM DIE. 
Amerikiečių ir anglų agentai išgelbsti žmoniją 
iš visuotinio sterilizavimo. Filmas spalvotas. 
Tinkamas visiems.

LA GUERRE EST FINIE. Prancūzu gamybos 
filmas pavaizduoja profesionalą revoliucijonie- 
rių, priverstą pergalvoti savo įsipareigojimą 
padėti nuversti Ispanijos Franko režimą. Pa
raštės anglų kalba. Filmas gali būti įdomus su
augusiems, bet netinka nei jaunuoliams, nei 
vaikams.

THE LIQUIDATOR. Nekaltai atrodantis kvai
lius pasamdomas anglų slaptosios policijos pa
dėti išnaikinti šnipus. Filmas vietomis pramo
ginis, vietomis be skonio. Netinka nei jaunuo
liams, nei vaikams.

THE LOVEMAKERS. Nauja italu filmo “La 
Viaccia” laida. Filmas vyksta realiame 1885 m. 
Florencijos fone, kuriame šeima veda ginčus 
dėl paveldėjimo. Nepastovų sūnų vaidina Jean- 
Paul Belmondo, jo pamėgtą prostitutę Claudia 
Cardinale. Filmas netinkamas jaunesniems 
kaip 18 metų.

INGERSOLL

Pasižymėjęs filmų-aktorius 
GELGAUDAS

(su paraštėmis anglų kalba) laimėjo Oskaro 
premija kaipo geriausias svetimos gamybos fil
mas.

A MAN FOR ALL SEASONS. Roberto Bolto 
vaidinimas, pritaikytas filmo ekranui, drama
tiškai atkuria Sir Thomas More gyvenimą ir jo 
nužudymą Henriko VIII-ojo laikais. Sir Tho
mas More vaidmeny puikiai pasirodo Paul Sco
field. Filmas spalvotas ir rekomenduojamas vi
siems, net didesniems vaikams (žr. platesnį fil
mo vertinimą “Laiškuose 
hr., 218 psl.).

Lietuviams”, gegužio

Šioje Walter- Disney 
pastangos išmokyti

LOVES OF A BLONDE. Čekoslovaku gamybos 
komedija apie lengvapėdiškai romantišką mer
gaite, kuri netikėtai atsilanko sutikto muziko 
namuose. Paraštės anglų kalba. Filmas viduti
niško lygio ir tinka tik suaugusiems.

Šis itališkas filmas trumpų 
vaizdų pagalba hųmoristiš- 
moralę. Paraštės anglų kal- 
filmas,

MADE IN ITALY, 
pasakų ar pagautų 
kai tiria modernią 
ba. Savotiško tipo 
gusiems.

A MAN AND A WOMAN. Nesudėtinga intry- 
ga, bet sumaniu ir spalvingu filmavimu atvaiz
duojamas stiprus vieno našlio - filmų techniko 
ir našlės - automobilių lenktynininkės patrau
kimas vienas prie kito. Šis prancūzų filmas

tinkamas tik suau-

MONKEYS, GO HOME! 
komedijoje Dean Jones 
šimpanzes rinkti alyvų derlių nepatinka vieti
niams prancūzų kaimiečiams. Filmas spalvotas. 
Vidutiniško lygio.

MORGAN! Jautrus anglų gamybos filmas apie 
jauno menininko nevykusias, bet juokingas 
pastangas vėl patraukti savo nuo jo atitolusią 
žmoną. Tik suaugusiems.

NAKED AMONG THE WOLVES. Mažas žydu
kas, slaptai įvežtas į Buchenwaldo koncentraci
jos stovyklą prieš pat aliantų atėjimą tampa 
simboliu brutalaus konflikto tarp kalinių ir 
nacių. Paraštės anglų ir lenkų kalba. Labai ge
ras filmas suaugusiems ir subrendusiems jau
nuoliams, bet netinka vaikams.
NIGHT OF THE GENERALS. Filmas apie psi
chopatą vokiečių generolą ir asmeninio teisin
gumo problemą karo metu. Labai geras suau
gusiems ir pilnai subrendusiems jaunuoliams, 
bet ne vaikams. ./ L . L. /

NETEKOME TAURAUS 
VILNIAUS KRAŠTO LIE
TUVIO

Šių metų birželio mėn. 
28 d.negailestinga mirtis 
išplėšė iš mūsų mažos 
kolonijos(Ingersoll,Ont.) 
Bronių Lazdinį,54m.am
žiaus. Vos 3 dienas pasir
go ir mirė miesto ligoni
nėje. Paliko nuliūdusią 
žmoną Veroniką, dukrą 
Danutę 13 metų amžiaus 
ir brolį Povilą Lazdinį, 
kažkur Montrealio apy
linkėse, kurio nepavyko 
surasti.

ONINĖS-GEGUŽINĖS
Š.m.liepos mėn. 23 d. , 

visiems gerai žinomoje 
vietoje p. Bieliūnų ūkyje , 
apylinkės valdyba rengia 
Onines - pikniką. Pradžia 
Iv.v.įėjimas aukos. Bus : 
linksma muzika,šokiai ir 
žaidimai ,loterij a,buf etas 
su gėrimais .prizinis šau
dymas ,dovanos.

Kviečiame atsilankyti 
Toronto, Hamiltono, St. 
Catharines, Buffalo, Nia
gara Falls ir kitų apylin
kių lietuvius, ypatingai 
jaunimą.

Motinos dienos minėji
mas Welland įvyko gegu
žės mėn. 7 d., o į Sibirą 
išvežtų lietuvių (birželio 
mėn. 14-15 d.d.) minėji
mas buvo birželio mėn. 11 
d.Abu minėjimus parengė 
Tėvai pranciškonai:B.Mi- 
kalauskas,OFMir B.Bag
donas,OFM. Jiem už triū
są,darbą ir pinigines au
kas , apylinkės valdyba 
reiškia šią vieš ą padėką.

Apylinkės Valdyba. 
SVAIČIOJIMAI APIE KO
MUNISTINĮ MOKSLĄ

Sovietijoje nors jau gero
kai pasistūmėta nuo bol
ševikinių kvailysčių,bet 
vis dar matyti daug svai
čiojamų apie "komunis
tinį mokslą". Vis dar so- 
vietininkų tarpe yra kvai- 
liavimo manyti, kad yra 
kažkoks "komunistinis 
mokslas", kai visai žmo
nijai yra gerai žinoma tie
sa, kad yra tiktai vienas 
ir vienintelis tikras moks- 
las-laisvas, jokių varžtų 
nevaržomas, ir jokių ki
tų mokslų nėra. Mokslas 
tikras mokslas, yra tik
tai vienas.

LONDON
LIETUVIAI KANADOS 
ŠIMTMEČIO PARADE

Liepos 1 d. Londono 
mieste Kanados šimtme
čio paradas buvo tikrai 
įspūdingas ir eisenos 
miesto gatvėmis užsitęsė 
porą valandų.

Tarp kitų etninių gru
pių bei visų gausių kana
diečių dalinių lietuviai 
dalyvavo net trejais ats
kirais atvejais: 1) prisi
dėjo prie nešimo milži
niškos Kanados vėliavos 
(Giant flag), 2) prisidėjo 
prie Baltijos tautų(su vė
liavomis) žygiuotės ir 3) 
turėjo savo atskirą laivą 
(float) .vaizduojantį lietu
viškos kaimo sodybos 
(pirkios) kampą su kieme 
puikiu drožiniu-lietuviš- 
ku kryžium.Tolėliau buvo 
tautiniais rūbais jauni
mas rugiapiūtės pabaig
tuvių proga bei kitais kai
mui būdingais reiški
niais. Laivas-lietuviško 
kaimo vaizdelis, - Šimt
mečio Komiteto, tarp lūtų 
gausių laivų, buvo pripa
žintas geriausiu ir isto
rinių bei kultūrinių laivų 
grupėje laimėjo pirmą 
vietą.

Šis laivas pareikalavo 
daugelio pastangų,lėšų ir 
darbo. Visa tai ant savo 
pečių išnešė E.Daniliū- 
nas.M.irD. Chainauskai , 
J.Benderaitis.L.Bliskis , 
Jaunimo Sambūris "Bal
tija" ir kt.

Malonu,kad nors ir ne
didelė lietuvių kolonija 
Londone taip gražiai re- 
prezentuojasi. L. E-tas .

Jeigu keliatės.į | A Valsty
bes, apsigyv.enkitcį amžinai 
žaliuojančioje ir šiltoje Kali 
fornijoje. Informacijas teikia 
ir padeda įsikurti zJSx

JOHN KUTRAkfflffld

911 WluSHlRE Blvd. 39-4.-6017
SANTA MONICA, CALIF. ,395-3358

JUOZAS AUDĖNAS 
Ekonomistas

Tarpininkauja Mutual 
Funds 

investments.
109 Warwick Street

Brooklyn 7,N.Y.

Torontas, o gal New York as, kad toktusš šokiusManote, kad tai Montrealis, 
šoka? Nieko panašaus. Tai škių vakaras Vilniaus profesinių sąjungų kultūros 
namuose, kurie atsidėję seka Ameriką ii’ nė kiek nenori nuo jos atsilikti...

TAUTOS 
FONDAS

Gauta iš Winnipeg© L . 
B-nės apylinkės per T F 
įgaliotinį J. Demerecką 
107 dol.Aukojo: J.Nanuška 
M .Januška, J. Vaitiekūnas, 
ir K. Blažys po 10 dol. P . 
Liaukevičius, Stanevičius, 
E.Kalasauskas,K. Mažei
ka, J.Demereckas ir X po 
5 dol. J.Mikalauskas 4 dol. 
Kun.J. Bertašius, B. Bu - 
jokienė ir A. Končius po 
3 dol.V. R. Simanavičius , 
St.Ramančiauskas, V. dan
čiukas ,A.Radzevičius, J . 
Liaukevičienė,E .Federas, 
V. Rutkauskas, A. Genys , 
T. Lukas, P. Žiminskas , 
J. Malinauskas ir A. Du
donis po 2 dol. M. Dauba
rienė , Jauniškienė, P. Jur
gelevičius,LEartininkas , 
A.Maršal.V.Marozas, A. 
Balčiūnas, V.Armanavi- 
čius, P. Bagdonas, A. No- 
lius.V.Zaveckicnė.A.Kun 
caitls, V.Šerkšnys ir V. 
Stankevičius po 1 dol;

Iš St. Catherines L. B- 
nės apylinkės valdybos 
per p.J.Gerevičių 53 dol. 
Aukojo: St. Janušonis, J. 
Satkus, J. Girevičius.K. 
Stundžia, ZPiliponis ir P. 
Polgrimas po 5 dol.J.Dai- 
nora.J.Giliūnas, J. Kava- 
lėlis,J.Skeivalas,J. Mor- 
kuškis.J.Šarapnickas, A. 
Viskosas, J. Vyšniauskas 
ir A. Zubrickas po 2 dol. 
P. Baronas,K. Bogušis,K. 
Galdikas, J. Grigas ir A . 
Zonanas po 1 dol.

Visiems aukotojams 
nuoširdi padėka.

Tautos Fondo Krašto 
Atstovybė.

Vieton mirusios Izabe
lės Matuzevičiūtės į Tau
tos Fondo Krašto Atsto
vybę sekretoriaus parei
goms pakviestas visuo
menininkas ir žymus Tau 
tos Fondo rėmėjas Jonas 
Gustainis.
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Svečiai iš Cicero, USA/iš kairės/ stovi: J. Ališauskas, 
p. Girdžiuvtenė, B.Ališauskienė, S.Daukštenė.prieša- 
kyje sėdi R.Ališauskas jr. ir Milda Girdžiūtė.

SKAUCIU IR SKAUTU 
STOVYKLA.

Skautu - eiti stovykla įvyks 
Baltijos stovyklavietėje prie 
Lac SyĮvėrė nuo liepos 22 d.
Skaučių stovyklos vadi ją su 

daro 1. Kličienė, E. Jurgutie 
ne, V. Murauskaitė, L. Žižy 
tė, N. Kazlauskaitė, J. Žu
kauskaitė, R. Skučaitė; skau
tų - A. Kličius, V. Piečaitis, 
J. Piečaitis, A. Ališauskas. 
Stovyklos kapelionas G. Ki- 
jauskas.S.J., sporto vadovas 
A. Gražys.

I stovyklą pasiimti: tvarkin 
ga uniformą (mergaitėms pa
geidaujama tamsiai mėlynos 
kojines ir megstini arba švar 
kulį), lietpalti, botus, indus 
ir rankšluosti, šilta pižamą, 
skautams ir skautėms mieg
maiši, lovele arba matracą, 
paukštytėms ir vilkiukams tik 
miegmaišius, toiletinius reik 
meni s, maudymosi kostiumą, 
sporto kelnaites, bluskutes 
( mergaitėms pageidaujama 
tamsiai mėlynas), ilgas kel 
nes.

Visi stovyklos dalyviai bei 
levai rūpinasi savo transpor 
tacija i stovyklaviete. Stovyk 
los atidarymas šeštadieni, 
liepos 22 d., 4 vai. po pietų.

Tuntininkai.

PADĖKA
Lankantis Pasaulinėje Parodoje 

(EXPO 67) Montrealyje, nakvyne ir 
kitu apsistojimo aprūpinimu nuošir 
dziai buvau priimtas pp. LA. Va- 
zalinskų, La Salėje. Tad šiuo reiš
kiu kuklią, bet nuoširdžią padėką.

Stepas N armantas, 
Hamilton, Ont.

Dr. J. SEM0GA8
5441 BANNANTYNE.Verdun

2-4; 7-9p.m.

2 • 4 p.m

Pirmadienį ir 
ketvirtadienį 

antradienį ir 
penktadienį

trečiadienį 7-9 p.rp. 
šeštadienį 11-lp.rtf.

767-3175; namų 366 - 9582.

DANIU GYDYTOJAS
Dr. J. MALISKA

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

Namų tel.: MU 1-2051

TRADICINĖ ŠAULIU 
GEGUŽINĖ

Rugpiūčio mėn. 6 d. p. 
Pr.Skriuibioūkyje, Ponte 
Fortune, įvyks tradicinė 
kasmetinė Šaulių geguži
nė.

Programoj,kaip ir kas 
metai,įvyks prizinis šau
dymas, suaugusiems ir 
jaunimui, visiems pirmų 
vietų laimėtojam, skiria
mos vertingos dovanos .

Bus jauki lietuviškų 
plokštelių muzika,įvairių 
gėrimų bufetas ir įvairūs 
įdomūs žaidimai jauni
mui.

Blogam orui esant, ge
gužinė nukeliama) sekan
tį sekmadienį. Visi Mont
realio lietuviai ir svečiai 
atvykę iš toliau maloniai 
kviečiami į gegužinę at
vykti.
AUŠROS VARTŲ PARAP. 
•Rinkliavos diepos 2-230. 
OOjliepos 9-216. 00.
• Aukojo Bažnyčios Fon
dui :20-P.Markauskas, 5- 
M. Škudienė;
• Sveikiname H.Vaskely- 
tę,sukūrusią šeimą su J. 
Y. Harvey.
• T.G.Kijauskas, S. J. iš
vykoj Baltijos stovyklą. 
Ateitinin'cų ruošiamoje 
stovykloje dalyvaus apie 
50 berniukų ir mergaičių 
iš Montrealio, Otavos ir 
apylinkių.
• Svečiai :kun.V.Dabušis , 
kun.S.Raila.kan.F. Kapo
čius, T. J. Vaišnys, S. J.

VALSTYBINĖS CBC TEL_ 
EVIZIJOS STOTYS, 2ir6 
kanalai praėjusią savaitę 
leido iš Pasaulinėje paro
doje pasirodymų Lietuvos 
muzikų: "Lietuvos" ansam 
blio muzikos instrumentus 
pagrojusius polką ir stygi
nį kvartetą, grojantį Šos- 
takovičiaus koncertą.La
bai tenka apgailestauti,kad 
ne Vainiūno. Tai mat vis 
duoklės "vyresniajam bro
liui". . .Taigi:., .mylėsi 
"vyresnįjį brolį"... iš 
arti.. .perefrazuojantB. 
B ra zdž ionį.

DR. A. O. JAUGELIENĖ
PANTŲ GYDYTOJA 

1410 Guy Street, 1 aukštas 
11 - 12 kambarvs- 

Te/: 932-6662: namu 737-9681

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

Suite 205 
168 Notre Dame St. E. 

UN 6-2063 ir UN 6-2064

DR. V. GIR1UNIENE 
DANTŲ GYDYTOJA

Notaras
J. BERNOTAS 

B.A., B.C.L.
533° L'Assomption Blvd.

Tel. 255 - 3535.
Sun Life Building 

Suite >2001
Tel.: UN 6-4364.

expo67
PASUS IR BONŲ KNYGUTES 

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

1967 m. liepos 19 d. Nr. 29/1054/

LIETUVIŠKAS PUSVALANDIS GIRDIMAS KAS

CjFlMlB

EXPO 67 
LANKYTOJAMS

• \ntanas ir \larv Sulkuieiai 
susilaukė pirmagimes dukters.

Ps. Praeitoje savaitėje pateke 
buvo Montrealio kronika.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

de

pasiro-

\L.

T«. 365-4872

ŠEŠTADIENIS PER

■

4

vakaro- 
iškilio-

Kreipkitės asmeniškai pas 
Joe Stankaitis.

Europietiška muzika ir šokiai 
kiekvieną naktį ■ jausitės kaip 
Bavarijoje.

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS

Visi šiame puslapyje matomieji tautiečiai, besilankydami Pasaulinėje Tarptau
tinėje parodoje Montrealyje, ta pačia proga aplankė ir "Nepriklausomos Lietu
vos" leidyklą. Iš kairės: Inžnierius Sniečkus, vienas Iš Lapkričio 13 d.demon
stracijos organizatorių su NL adm. Pr. Paukštaičiu; į dešinę hamiltoniečiai-Fe- 
liksas Rimkus su sūneliu ir Stepas Normantas. Malonu buvo su jais pasimatyti.

% nu
Mūsą ilgamete 

praktika 
padės sutaupyti 

daug 
pinigo

4415 Bannantyne Avė., 
Verdun.

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

DĖMESIO MONTREALIO IR 
APYLINKĖS LIETUVIAMS

Turime šviežių ir skaniu sūriu, 
taip pat šviežiu irrūkytų lietu

viškai pagamintą dešrų.

Prašome pasinaudoti musu 

produktais ir pasitarnavimu — 

pristatant i namus. 

Skambinkite Bruno Jazokas, 
tel. ■ 766-9041.

PAIEŠKOJIMAS

Paieškomas Leonas Palkotas 
gyvenęs Vokietijoje 1945 m. 
ir Levėris kilęs nuo K. Nau
miesčio. Atsiliepti j NL-vą.

AR ŽINOMA, KAD

’’NEPRIKLAUSOMOS 
LIETUVOS" SPAUSTUVĖ

spausdina bilietus, pakvietimus, vizi
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 pigjaiųneguldtos spaus 
tuvės. Ktiečiane įsitikinti,

Spausdinius galime priimti paštu ir pašų 
pasiųsti,

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

F ALCON-F AIR LANE 
GALAX1E—THUNDERBIRD

MUSTANG —TRUCKS

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS 
GEGUŽINĖ

EXPO67 proga atvykusioms 
lietuviams iš kitur ir montrca- 

ciams susipažinti bei kartu pa

bendrauti vasaros popietėje, 

yra numatyta gegužinė rugpjū
čio 20 dieną gražioje Skruibiu

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

Montreal Outfitting Utb.
GERA PROGA

S 1.00 mokėdami savaitėje 
galite gauti pirkti 6 Wabasso 
paklodes, 6 Wabasso pagal
vėms u žval k ai u s ir 2 antklo 
de s.

Skambinti tel. 849-4283
3724 St. Lawrence Blvd.

Montreal

SIUVU IR PARDUODU

Taisau ir Remodeliuoju 
Vasaros laike saugojimas

/ Storage /

6396 Bannantyne, Verdun.
PO 7-6183.

USED CARS
1 year guarantee.

Kreipkitės į
LEO GURECKAS 

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

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

LaSalle.

FORD
Sales Limited

P. ADAMONIS 
Chartered Insurance Broker 

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

S-tos "Lite” nr. 752D

metai kai suteikia malonumą, 
vasaros ore, prie vandens, pra
leisti laika susitinkant su Otta 
wos lietuviais, o siu melu ge ■

Dr.P.MORKIS
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DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

pagal susitarimą.

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

Raštinė: LE 4-4451.

UZBEKŲ PASIRODYMAS 
Sekmadienį Rusijos pavili 
jone buvo vad. Uzbekijos 
respubliko pasirodymas. 
Nors iškilmėje buvo pat
sai Uzbekistano pirmini
nkas, moteris,bet uzbeku 
kalbos negirdėjome ir Uz
bekijos valdžios. Ją išgir 
rome tiktai iš artistų, ku
rių buvo dainininkų-tenor- 
as, baritonas/geras/, ko-

LANKĖSI EXPO67 
Montrealyje,
NL-vai ne apie visus lietu
vius lankančius paroda irsve 
čiuojančius Montrealyje pa
vyksta suž:roti, nes ir ne vi
siems pavyksta redakcija ap
lankyti. Sia( savaite buvo at
vykę iš JAV-biu: Vaclovas 
Alksninis, kun. Valušaitis, 
ir Miliukas iš New Yorko, J. 
ir A. Dilikai, V. Žilaitis, B. 
ir K. Bačanskai iš Bostono,
A.P. Mažeikai iš Washingtono, loratūra/nepadariusi įsp- 
J. ir B. Ališauskai su sūnum, 
S. Daukšiene iš Cicero, K. 
Juškaičiai, Justinas Vizgir
da su sūnum ir dukrele išChi- 
cagos, Irena Viliušaite- Lapp 
le, Alfonsas Janušas su šei
ma, Jūrate Petra Janutaitės, 
is Toronto, F. Rimkus su sū
num, N. Kisiūnienė su dukte
rims, S. Narmantas, G.Skais
čiai, Palkauskai, Jurgučiai, 
Dirsiai iš Hamiltono, P. Siugž 
dinis iš Edmonton, Alberta, 
Matukevicius ir Vaitkus iš 
Filadelpijos, Mikulskiai iš 
Cleveland, Antanas Sniečkus 
iš Brooklyn ir A. Rinkūnai iŠ 
Toronto.
PAGYVĖJĘS PARDAVI
MAS

Paaiškėjo,kad paskuti
niuoju laiku žymiai pagy
vėjo krautuvėse prekių 
pardavimas .palyginus su 
praėjusiųjų metų tuo pa
čiu laiku: Quebeco pro
vincijoje 16. 5%, Albertos 
-15.2, Atlanto provincijo
se 14, Britų Kolumbijos 
10.4, Saskatchevano 8.5

ūdžio/, šokėjos ir šokėj- 
as/visi geri/, įdomi liau
dies dainų .dainuotoja, la
bai gera pianistė ir ypač 
geras, didelis ii' nuostab 
us būbnūlių specialistas, 
tikras ir nepaprastas vir 
tuozas. Uzbekų liaudies i 
strumenta 1 pagrinde turi 
būdingą savybę- ištemptą 
odą, kuri sudaro balsui 
būdingą tembrą. Liaudi
nis apsirengimas-dryžo- 
tas, gana monotoniškas.

KANADOS LIETUVIŲ DIENOS REIKALAI

XILI-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.

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

7 vai. 30 min. 
balius-šokiai ir 
sios Kanados lietuvaitės 
rinkimai Paul Sauve are
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.

11.30 v.šv. Jono liutero
nų bažnyčioj, 3594 Jeane 
Mance, pamaldos evange
likams. Kun, A.Žilinskas,

2 vai. 30 min. p. p. -Ak
tas-Koncertas Salle Clau

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

(Mes paimsime iš namų).

J.P.Riendeou 
išspręsti Jūsų 

Pirmieji ir

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 vai.p.p.-Expo 67 Pa- 
lestre St. Helene (Plaine 
deJoux) laisvųjų lietuvių 
meninių vienetų pasiro
dymas.

10 vai. vakaro-jaunimo 
pasilinksminimas-šokiai 
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-

OKUPUOTOS LIETUVOS 
MENININKU
pasirodymą Montrealio pašau 
linėje parodoje televizijos 
žiūrovams rodė CBC, liepos 
12 d. vakare, 6 kanalu. Pir
ma parode tautiniais rūbais 
pasipuošusi , liaudies instru 
mentu orkestrą, išpildami 1 iau 
dies šoki, o po to garsųjį sty 
gini kvartetą, groj-anti komp. 
Sostakovičiaus kūrini.

CBC lietuvių menininku pa 
pasirodymui paskyrė apie 10 
min. televizijos programos 
laiko.
LIETUVIŠKOSIOS SPAUDOS 

PARDUOTUVE (Kioskas), 
prie Prisikėlimo parapijos, ku 
ris vedamas I’. Misevičiaus, 
l<aip ir kiekvienais metais va 
saros mėnesiais yra uždary
tas. NL vos savaitraštį gali
te gauti The Times Cigar & 
Gili Store, 1212 Dundas St. 
West.(buvusioje J. Ueržinsko ).

lėm aukom. Tam reikalui 
Montrealio Lietuvių Kre
dito Unijoj "Litas", 1465 
De Seve St. .Montreal 20 , 
Que. atidaryta sąskaita 
Nr.D-1344. Aukas prašo
ma siųsti "Litui" minėta 
sąskaita .arba J.Šiaučiu- 
liui užsisakant bilietus ar 
ženkliukus.

Kanados Lietuvių Die
nos spaudos ir Infor
macijos tarnyba.

S 6.00 vienam asmeniui

Išnuomavimui yra 2 kambariai 
vienos seimas namuose (bunga
low), netoli miesto susi sieki
mo METRO ir tik 30 minučių iki 

parodos nuvažiuoti.
Maudymosi ir kiti patogumai.

Kari Guggenberger 
785 Betiscan, Duvernay, 
Montreal.
Tel: (514) 669 - 5507, 663 ■ 2860
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BANGA 1410,10:00 VALANDĄ VAKARO.
Programos vedėjas L. Stankevičius 

T-l. 669- 8834.

INTERCONTINENTAL CLUB 

Cocktails - Dancing Nightly

Juozas Stankaitis 
Manager of the Club.

Tel. 861- 1507

A. NORKELICNAS
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.

Tel. namų DO6-2548 
įstaigos 769-8529.
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