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Visuomenininkai spaudos Ir lietuviškųjų reikalų rė
mėjai Jonas ir Sofija Radvilai /dešinėje/ ir Steve, 
Anna ir Nancy Bogartai, aplankę K. L.leidyklą. Edgaras Jonas ir Catherine Smilgevtčtai po šliū- 

bo liepos 29 d. išeina iš bažnyčios Montrealyje.

Lietuvių gyvenimo reiškiniai

Svetlanos Stalinaitės 
Alilujevos pasirodymas 
Vakaruose netikėtai ir 
nelauktai padarė didelio 
masto politinį sukrėtimą 
kuris banguoja per visą 
žmoniją, ne tiktai tiesio
giai interesuotas politi
nes sferas.

Svetlanos memuarai 
"Dvidešimt laiškų drau
gui" ture jo pasirodyti ru
sų ir anglų kalbomis spa
lio mėnesį, bet netikėtai 
dabar pasirodė rusų kal
ba Londone.Tai misteriš
kas,kol kas, pasirodymas , 
nes esą tie užrašai kaž
kokiu būdu gauti rankraš
čio juodraštyje.. .iš so
vietinių šaltinių. . .Spėja
ma,kad tuos rankraščius 
Sovietinė valdžia perdavė 
leidyklai neaptvarkytus 
tuo norėdama supainioti 
Svetlanai leidinius, kad ji 
nepakenktų Sovietų Rusi
jos 50-ties metų sukaktu
vėms.

Svetlanos leidinyje pa
sakojama, kad Stalinas 
miręs nuo kraujo išsilie
jimo į smegenis, kad pa
skutinius 2 O metų jis bu
vęs Berijoe valdžioje ir 
1.1.
POPIEŽIUS TURKIJOJE 
taip pat sukėlė sąjūdį, nes 
nuvykęs Istanbulan, pir
miausia pasimeldė buvu
sioje bažnyčioje,kuri vė
liau buvo paversta maho
metonų šventykla, o po to 
padaryta muziejum ir joje 
uždraustos bet kokios 
maldos.Dėl to Popiežiaus 
pasimeldimo jis buvo pi- 
kietuojamas ir labai trum 
pai kalbėjosi su Athena- 
goru,kuris,aplankęs kitus 
stačiatikių patriarchus , 
vyks pas Popiežių į Romą 
su tikslu rasti būdus ap
jungti krikščioniškas ti
kybas.
NEGRU RIAUŠĖS 

AMERIKOJE
yra grynai amerikoniško
jo gyvenimo reiškinys , 
niekur kitur neįmanomas. 
Kad didžiuosiuose Ame
rikos miestuose vyksta 
negrų keliama revoliuci

ja, deginami namai, plė
šiamos krautuvės, kalta 
pati Amerika. Taip pat 
grynai amerikoniškas 
reiškinys, kad visa tai 
vyksta Amerikai stipriai 
dalyvaujant Vietnamo ka
re.Kita valstybė tokiu at
veju galėtų sugniužti, bet 
Amerikai tos riaušės ir 
jų daromi milijoniniai 
nuostoliai,tai tartum ko
kia pramoginė atrakcija. 
Amerika, žinoma, susi
tvarkys, bet ar protinga 
ir prasminga naikinti mi
lijoninius turtus ir aukoti 
žmonių gyvybes?
KARAS VIETNAME 
po visų tyrinėjimų,apžiū
rėjimų, tęsiamas toliau, 
ir atrodo, kad prieinama 
prie nuomonės,kad reikia 
jis daugiau suintensyvin
ti,nes kitaip jis pernelyg 
užsitęs ir pareikalaus dar 
daugiau aukų ir lėšų. 
RUMUNU POLITIKOS 

KURSAS
dar daugiau paaiškėjo : 
Rumunija pasuko savo ke
liu ir bando įtikinti kitas 
valstybes paklausyti jos 
patarimo: likviduoti At
lanto ir Varšuvos kari
nius blokus, atitraukti iš 
valstybių karines bazes , 
išvesti kariuomenes (pir
mą kartą aiškiai pasakant 
kad ir Rusija turi atsiim
ti savo kariuomenę iš sa
telitų) ir sudaryti norma
lius santykius, gerbiant 
kiekvienos tautos teisę 
tvarkytis savarankiškai.

KARAS ARTIMUOSE 
RYTUOSE

ir ryšium su juo buvusios 
diskusijos UNO suteikė 
progą šveicarų spaudoje 
priminti Baltijos valsty
bių likimą. Kai sovietų 
atstovai primygtinai siū
lė paskelbti Izraelį agre
sorium ir reikalavo, kad 
žydų kariuomenė pasi
trauktų iš užimtų kraštų, 
kone visa didžioji šveica
rų spauda pakartotinai 
nurodė į Baltijos valsty
bes, kurias Maskva pa
glemžė savo kariuomenės 

J.K. Jonynas.
pagalba.Jeigu iš Izraelio 
reikalaujama, kad jis ati
trauktų savo kariuomenę 
iš užimtų arabų žemių,tai 
toks pat reikalavimas tu
rėtų būti pastatytas so
vietams .būtent,kad jų ka
riuomenė išeitų iš Balti
jos valstybių.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
• JAV prezidentas sudarė 
speciafia Tomišija negrų riau 
sems tirti.
• Did. Britanija nutarė iš
vesti savo kariuomenę is vi
sur, kas yra i rytus nuo sue- 
so kanalo.
• Japonijos užs.reik. minis
teris lankėsi Lenkijoj ir su
darė prekybos susitarimą.
• Turkijoj visu šiauriniu Ma 
žosios Azijos pusiasalio pa 
kraščiu vyko žemės drebėji 
mas, padaręs daug nuostolių 
ir pasiėmęs daug žmonių aukų.
• Pietų Korėja Įspėjo Šiau
rės Korėja, kad ši padarė 300 
taikos susitarimų sulaužymu, 
todėl bus imtasi griežtų prie 
moniu prieš taikos pažeidė
jus.
« Izraelio min. pirm. Eškol 
pareiškė, kad Izraelio kariuo 
menė oasiliks užimtose vie
tovėse tol, kol nebus pasira
šyta taikos sutartis.
• Aliaskoje 9 dienas siautė 
didelis uraganas, dėl kurio 
žuvo 7 Amerikos alpinistai.
• Dramblio Kaulo valstybe 
je, Afrikoje, pirmą kartą įvy
ko Pen Klubo tarptautinė kon 
ferencija, kuri priėmė rezo
liuciją reikalaujančia paleis
ti i laisvę įkalintus rašyto
jus ir žurnalistus Rusijoje, 
Ispanijoje, Čekoslovakijoje, 
Bolivijoje ir kitur.
« Izraelis paskelbė, kad Su- 
eso kanalas yra tarptautinis 
vandens kelias, kuriuo turi 
teisę laisvai naudotis visos 
valstybės.
• Venezuelos sostinėje Kara 
kasa vyko stiprus žemės dre
bėjimas. Gedulo žen'<lan Mon- 
trealio pasaulinėje parodoje 
buvo uždarytas Venezuelos 
paviljonas.
• Per Jordono upę vyksta Iz
raelio susišaudymas su Jor
dano kariuomene.
• Sudane vyko Arabų valsty 
bių užs. reik, ministerių kon 
ferencija, kuri priėmė rezoliu 
ciją, reikalaujančią iš visų 
arabų vienybės ir kovos su 
Izraeliu.
• Amerika, besiruošdama ke
lionėn i Mėnuli, ruošia nau-. 
ją 11 astronautų grupę, su ku 
riais viso bus pter 50.

ma 50,000 kariuomenės ir ka 
ro reikalams bus 10% pakelti 
mokesčiai.
• Rumu/ ijos sostinėje, Bu
karešte, V. Vokietijos užs. 
reikalų min. Brandt pasirašė 
prekybos susitarimą.
0 Pietų Vietname prasidėjo 
prezidento rinkimų kampani
ja.
e Kinijoje vyksta kruvinos 
tarpusaves kovos Mao šali
ninkų su jo priešininkais.
• Etiopijos imperatorius Hail 
Salassie su Jugoslavijos dik 
tatorium Tito tarėsi dėl Įvy
kių Artimuoauose Rytuose.
• Filipinuose vyko demons
tracijos prieš Pekiną.
• Eisenhoveris paguldytas i 
ligoninę.
• Ispanijoje sudužo didžiu 
lis sovietų gamybos ir sovie 
tų pilotų valdomas helikopte 
ris, demonstravęs gaisrų ge
sinimą.
• JAV endviiį laivas Lunaęr
5 laimingai isvestas į orbitą

• JAV prezidentas paskelbė, aplink Mėnuli, pradėjo duoti 
kad i Vietnamą bus siunčia- f°to nuotraukas.

DE GAULLE HITLERIO 
KELIAIS?

Prancūzijos prezidento 
Ch.de Gaulle kelionės pa
dariniai sukėlė triukšmą 
platesniu negu Kanados 
mastu. De Gaulle, pradė
jęs kelionę kariniu laivu, 
žinojo, ko siekia. Ne be 
aiškaus tikslo jam išsprū- 
do"tegyvuojalaivas Kve - 
bekas" ir "antroji Pran
cūzija", kas ir išššau- 
kė Kanados min. pirm. L . 
Pearsono atsakymą:"Kve 
bekas laisvas ir jo lais
vinti nereikia",dėl ko de 
Gaulle užsigavo ir, atsi
sakęs apsilankymo Ota
voj e, skubi ai sugrįžo į Pa
ryžių,palikęs ir laivą,ku
riuo atplaukė.

Taktikos klausimas Ar 
reikėjo taip aiškiai Pear- 
sonui reaguoti ?Praleis
tas negirdomis de Gaulle 
pasisakymas, kuriam jis 
gavo pritarimą tiktai iš 
negausių aiškių separa-

Taip jautėsi L.Person 
de Gaulle' iui paskelbus 
Kvebeką antrąja Prancū
zija.

Lietuvoje pompuojama
NAFTA

Spalvinėmis nuotrauko
mis pavaizdintame pra
nešime Švyturio žurnalas 
(1967.11) Vilniuje pasako
ja, kad ties Gargždais, Že
maitijoje, "dieną ir naktį 
iš vieno gręžinio pumpuo
jama nafta".

Esą apskaičiuota, kad 
per parą išsiurbta 8 ku
bai,t.y. .pusseptintos to
nos naftos, kuri esanti 
Pennsylvanijostipo: ma
žai sieringa, neklampi, ir 
net graži, -žalsvai pilkš- 
va:pievosir plieno spal
vos mišinys.

Pranešime primenama, 
kad pirmieji juoduosios 
naftos litrai buvę gauti 
prieš penkerius metus 
ties Kybartais. Dabar ir 
vėl esą aptikta ties Ky
bartais ir jau antroj vie
toj ties Gargždais. Naftos 
Lietuvoje randama, bet 
giliai (apie 2 km. daugiau 
kaip mylios gilume) ir 
dar nežinia kiek. Bandys 
gręžti ir Neringoj. Ar 
Lietuva taps "naftos res
publika", paaiškėsią gal 
tik po metų kitų. E. 
PAVOJUS LIETUVAI

Maskva yra pasiryžusi 
įsitaisyti Jurbarke mil
žinišką naftos perdirbi
mo

tįstų, skandalas galėjo 
būti išlygintas Otavoje. 
Dabar gi jis nuaidėjo per 
visą pasaulį,ypač, kad jis 
perėjo per de Gaulle ka
bineto ir Prancūzijos par
lamento,kuriame de Gau
lle turi daugumą,mašiną, 
kuri jam pritarė.

Paaiškėjo,kad de Gau
lle ir jo politikos palaiky
tojai vysto prancūziškojo 
nacionalizmo imperializ
mą, kaip savo metu buvo 
užsimojęs Hitleris ap
jungti į Vokietijos impe
riją visus vokiečius, gy
venusius už Vokietijos ri
bų. Taip dabar, Kanadoje 
pradėtoji akcija, jau per
simetė į Šveicariją ir 
girdėti atgarsių Belgijoj , 
kur Valonai taip pat atsi
liepia. Kuo vis tai pasi- 
baigs,dabar dar peranksti 
spręsti.

Bet reikia manyti, kad 
pati Kanada ir Kvebekas 
patys.be Prancūzijos pa
galbos sugebės susitvar
kyti taip, kaip ras geriau
sia,nes laisviems Kana - 
dos gyventojams laisvi 
visi savo gyvenimui tvar
kyti visi' keliai ir visos 
galimybės.

įmonę. Pernai kovo

RUSIJA VĖL KANADOJE 
PERKA KVIEČIUS

Kanadoje viešįs SSSR pre 
kybos ministeris Patoličevas 
pasirašė sutartį su Kanados 
prekybos min. Winters, pagal 
kurią Kąnada Rusijai parduo 
da 75 milijonus bušeliu kvie 
cių ir miltu uz 150 milijonų 
doleriu.

Neatrodo, kad Rusija dabar 
badautų, bet ji, šelpdama Viet 
namo, Kubos ir kt. komunis
tus, jiems tuos kviečius per- 
parduos ir nuo jų uždirbs.

Lietuvos operos solistas Virgilijus Noreika, kurio 
koncertai įvyks Montrealy, Toronte, Hamiltone ir 
Vindsore. Montrealyje jis dainuos rugpiūčio 15,16 
17 dienomis Place des Nations, aikštėje prie rusų 
paviljono ir Place des Artės, Wilfrid Pelletier te
atre ir Lietuvių klube rugpiūčio 18 d. Rugpiūčio 18, 
19 ir 20 dienomis jis dainuos M.Richard arenoje, 
prie Botanikos sodo.

LIETUVOS GENERALINIS 
KONSULAS

Dr.J. Žmuidzinas ir p. H. 
Žmųidzinienė, dailininkė, 
šį savaitgalį praleido Mon
trealyje, lankydami Pasau
linę tarptautinę parodą ir 
viešėjo pas pp. Jaugelius.
• Jonas Petrauskas .Kau
no Tulpės kavinės kondi
teris Maskvoje pripažin
tas geriausiu "visos ša
lies" konditeriu. Konkur
se laimėjo aukso medalį 
ir 200 rublių. Grupinėse 
varžybose Lietuvos virė
jai, kepėjai ir padavėjai, 
tačiau, pasiekė tik trečią 
vietą. (Elta)rr.;.    —.—   
mėnesį ištisas būrys 
aukštose pozicijose esan
čių lietuvių per Sniečkų 
ir Šumauską kreipėsi su 
prašymu apsaugoti Lietu
vą nuo tos "dovanos" 
Meškauskas savo prana
šavimuose apie ateitį vi
sai nedviprasmiškai sa
ko,kad: pernykščių prašy 
mųniekas neišklausė.Sa
ko: Atsiras ir nauja pra
monės šaka-naftos che
mija. Jurbarke bus pradė
ta milžiniškos naftos per
dirbimo gamyklos staty
ba. Ji perdirbs daugiau 
*juodojo aukso", negu vi
sos dabartinės Baku įmo
nės". (Elta).

Ch.de
patys.be
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tinumus

Lietuviai,būdami išeivi- 1 
joje,valdžios neturi ir įs- ' 
tatymų neleidžia, todėl.bū- 
dami ku!tūringi,privalo pa
klusti daugumos valios au
toritetui. Toks išeiviams 
autorite+as yra Vyriaus is 
Lietuvos Išlaisvinimo Ko
mitetas, kurį sudaro visų 
Lietuvos srovių ir rezis
tencinių sąjūdžių atstovai. 
Kadangi su VLIKu bendra
darbiauja ir Lietuvos dip
lomatai, ir Lietuvių Bend
ruomenė, ir Amerikos Lie
tuvių Taryba, tai labai aiš
ku,kad VLIKas reiškia lie- 
tuvių tautos vai ią-valią Li
etuvai būti laisva i,neprik
lausomai ir savarankiškai. 
Tas savaime suponuoja pa
reigą kovoti su Lietuvos 
okupacija,genocidu,už iš
laisvinimą. Šiam tikslui 
turi būti nukreiptos visų 
mūsų pastangos ir jogos. 
Prisilaikymas VLlKo,tel
kiančio lietuvių daugumos 
valią ir nuomones,yra pri
valomas.
STUDENTAI NE TUO AD

RESU.
Ryšium su kai kurių as

menų sumanymu nuvykti 
į okupuotą Lietuvą pasir
ungti sporto srityje ir vi
suomenės pas ipriešin imu 
tam žygiai, Lietuvių Stud
entų sąjungos pirm.K. P. 
Žygas kreipėsi į JAV Val
stybės dep., klausdamas jį 
apie tą išvyką.Atsakymas 
yra toks, kokį departame
ntas gali duoti, laikydama
sis diplomatinių santykių 
su Maskva.

Dėl to reikia pasakyt,kad 
studentų pirmininkas krei
pėsi ne tuo adresu.nes ne 
departamentas mums nus
tato mūsų laikyseną Lietu
vos ir jos pavergėjo atžvi
lgiu. Ta laikysena yra nus
tatoma VLIKo. Ji VLlKo 
ir buvo aiškiai pasakyta ii’ 
sumanytojų vykti Lietuvon 
adresu. Pasakyta rimtai 
motyvuotai.

Tat studentų šūvis nuėjo 
pro šalį, tačiau jis nepada
rė niekam i ne i gera, nei bl
oga. Bet yra ir kraštutiniš- 
kų ir rimtoje spaudoje išs
išokimų.
PASISAKYMAI'TŠ SEPTIN
TOSIOS DOLERIO PUSĖS".

Žymusis mūsų poetas Jo
nas Aistis "Draugo" kultū
riniame priede /liepos 29

Mirė didelis valstybinio 
kas

ERNESTAS GALVANAUSKAS

MASKVAI PRIMINTI 
PAGROBTI KRAŠTAI 
Maskvos pozicija Izra- 

elio-Arabų karo klausimu , 
pagyvino Amerikos vie
šosios nuomonės palan
kumo pasireiškimus ir 
Baltijos kraštų laisvės 
reikalavimams. Neabejo
tina,kad tam padėjo ir laiš
ku pateiktieji atitinkami 
priminimai.

Be anksčiau minėtų at
vejų, atžymėtini dar šie 
ryškūs to palankumo pa
sireiškimai pastarosio
mis dienomis Jungtinių 
Valstybių Kongrese, spau 
doje ir televizijoje.

Atstovai Harold R.Col
lier (R. III.) ir J.P.Adda- 
bbo (D., N. Y.) Kongrese 
priekaištavo prezidentui 
ir J. V.ambasadoriui Jung 
tinėse Tautose, kodėl jie 
šiuo metu nepareikalavę 
įsakmiai, kad visų pirma 
rusai pasitrauktų iš karo 
metu jų neteisėtai užgrob 
tų kraštų, ypač iš Lietu
vos, Latvijos, Estijos. 
Reikalavo, kad Kongreso 
priimtoji rezoliucija Bal
tijos valstybių atžvilgiu 
būtų akivaizdžiau vykdo
ma. (Žr. Congressional 
Records, birželio 26 d. )..

Rusų priekaištus Izra
eliui,kad jis tęsiąs nacių 
grobikišką politiką, Izra
elio atstovai atrėmė iš
kalbinga užuomina,kad tik 
jau ne žydai turėję san
dėrių su naciais.

Jėzuitų žurnalas Ame
rica stipriai parėmė N.Y. 
Times skelbimo pavidalu 
įdėtąjį lietuvių pareiški
mą, kuriame ryškiai iš
kelta bolševikų-nacių 1939 
metų sąmokslo reikšmė 
ir jo pasekmės Baltijos 
valstybėms.

NewYorko Daily News 
(liepos 5) priekaištavo 
prezidentui ir vyriausy
bei už Pavergtųjų Tautų 
Savaitės proklamacijų 
nublankinimą ir nutolimą 
nuo Kongreso tuo reikalu 
priimtos rezoliucijos' 
minties. Reikalavo, kad 
vyriausybė tiksliau laiky
tųsi Kongreso valios pa
reiškimų pavergtųjų tau
tų klausimu.

Henry Morgan, TV ak
torius (pramoginėse dis
kusijose,New Yorko 5 ka
nale, Merv Griffin pro
gramoj e liepos 4 d.vaka
re), minėdamas kreivos 
logikos pavyzdžius, pa
reiškė, jog štai rusai tre
čią karo dieną ėmė rei
kalauti Izraelio pasitrau
kimo iš užimtų plotų, kai 
patys rusai jau 30 metų 
nesitraukia iš jų užimtos 
Lietuvos, Latvijos, Esti
jos. .. Pareiškimas audi
torijoje buvo priimtas 
triukšmingu plojimu.

Bostono Christian Scien 
ce Monitor liepos 8d.įdėjo 
Villiam Henry Chamber- 
lino pareiškimą dėl Ko
sygino reikalavimo, kad 
Izraelis atsitrauktų į bir
želio 4 dienos pozicijas , 
kuriame sako, ar nebūtų 
įspūdingiau ir moraliai 
nuosekliau,jei Kosyginas 
tuo pačiu metu pasisiūlytų 
ir Sov. S-gos karines jė
gas atitraukti į 1939 metų 
pozicijas iš jų užimtųjų 
kraštų-dalies Suomijos , 
Estijos, Latvijos, Lietu
vos, dalies Lenkijos,da
lies Čekoslovakijos bei 
Vengrijos,Besarabijos, - 
iš plotų, kuriuose gyvena 
apie25 milijonų žmonių.

(Elta).
INFORMACIJA 
NUKENTIEJUSIEMS 
Jungtinių Tautų Trem

tinių Komisaras specialiu 
raštu Balfui nusiskundžia, 
kad labai mažai buv.lie-
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d./tiesiog nustebino savo 
nekultu r in g umu .išeinančiu 
iš paprasčiaus io padorumo 
ribų.Nei matęs, nei girdė
jęs jis iškoneveikė solistą 
Daunorą, kabinėdamas is 
net prie jo švarko ir ran
kogalių. Solbstę Saulevič- 
iūtę jis prilygino "katiuš- 
oms" ir esą jos "laikyse
noje aiškiai kyšo katiušos 
su kūju ir piautuvu poza". 
Viena,kad Aistis nematė 
nei laikysenos,ne i pozps, 
kad galėtų apie tai spręsti 
Kita, ar padoru taip apie 
nieku dėtus žmones rašy
ti ir dar autoritetingam po
etui ?

Reikta stebėtis ir Aisčio 
logika.Pagal ją išetų.kad 
visi Lietuvoje gyveną žm
onės yra smerktini be jo
kių išimčių net. O jeigu 
taip būtų Jonas Aistis pri
puolamai pasilikęs Lietu
voje, tai ar jau jis, jo gi 
terminus vartojant, reik
tų vertinti"kailiadirbiu ar 
arklių guldytoju" ? Paga
liau, kokiu pagrindu tos 
profesijos niekintinos? A r 
jos ne gyvenimiškos, nere
ikalingos? A isčiui, jeigu ji
sai save laiko kultūringu 
žmogum, turi būti gerai ži- apygardos valstiečius, sie
noms, kad kiekvienas do - 
ras darbas yra gerbtinas. 
KRAŠTUTINUMAS BE RI

BŲ.
Laikantis Aisčio logikos 

išeitų,kad visi Lietuvos 
gyventojai turėjo pabėgti, 
o kas pasiliko, tai verti 
tiktai paniekinimo ir pas
merkimo. Ar tai gyveni
miška ir ar tai logiška?

Ar nebūtų buvę geriau, 
naudingiau, kad ir J. A iš 
tiš būtų pasilikęs Lietuv
oje ir ten dabar Vildžiūn
ams sakytų pamokslus,ne
gu dabar sako juos iš už kr- Po 3 mėn. paleistas užuž- 
ūmų? Ir rašantis būtų pa - statą, vėl buvo suimtas,nes 
silikęs, jeigu ne dvi nesėk- kandidatavo į Rusijos Dū - 
m ingos okupanto pastangos mą. Po didelių pastangų, 
ištremti į Sibirą. Ar A is- jam pavyko persikelt įSuo- 
tis pagalvojo, kad Lietuvai miją, o iš ten į Vakarus.Te- srityse. Lietuvai jis bū- 
oteikia žmonių, kurie sun- nai jis gyveno ir dirbo iki 
Kiomis okupacijos sąlygo- piimojo pasaulinio karo . 
mis vis dėlto pozityviai-ve-Bet jau 1919 m. jis stoja į 
iktų tautos labui ir tomis Lietuvos valstybės atkūri-

• baisiomis sąlygomis ves- rno darbą.
tų tylią kovą su okupacija? LIETUVOS GENERALINIO KONSULATO TORONTE 

Nedera poetui taip nepa-ieškomi šie asmens:
doriai,besaikiškai ir nesą-šlAUDYTIS, teisininkas, dirbęs Vilniuje Geležinke- 
žiningaikraštutiniškai ra-Rų Valdyboje apie 1941-1942 metus;
š yt i. J. Kardelis.

Nepriklausomos Lietu
vos atkūrėjų ir jos valsty
binio gyvenimo kūrėjų ir 
formuotojų gretos tragiš
kai retėja.

Liepos 24 d.Prancūzijos
kurortiniame AiX-les-Bai- Lietuvos 
ns mieste mirė Ernestas 
Galvanauskas-inžinierius, 
ekonomistas ,f inan s įninkąs, 
mokslininkas,politikas, vi
suomenininkas, valstybini- 
nkas-ple.eia ir gilia pras - 
me kiekvienoje šių sričių.

Gimęs 1882 m.lapkričio 
20 d. Zizonių k., Vabalnin
ko v., Panevėžio ap., rno - 
kėši Vabalninko, Panevė
žio mok., Mintaujoj baigė 
g imnaz i ją .A ukštuos ius mo
kslus ėjo Petrapilio kalnų 
institute, bet dėl dalyvavi - 
rno 1905 m.revoliuciniam 
sąjūdyje turėjo pabėgti ir 
kalnų bei elektros inžinie 
riaus diplomus gavo Lie
ge, Belgijoje 1913 m. Kaip 
inžinierius dirbo Prancū
zijoj, Serbijoj, būdamas pa
bėgėliu..

Bet Ernestas Galvanaus- 
kas-Lietuvos sūnus ir jai 
jis paskyrė visas didžiąs
ias savo jėgas. Studentu 
būdamas ir priklausydam
as Demokratų partijai, at
ėjus 1905 m. revoliucijai, 
jis organizavo Panevėžio

kusius išsilaisbinti iš ca
rinės okupacijos. Jis vado
vavo garsiam Čipėnų vals
tiečių susirinkimui, kuris 
pada i ė nutar imu s, tapus ius 
pagrindu Didžiajam Vilnia
us Seimui. Galvanauskas 
dalyvavo Seime ir jo me
tu buvo vienas iš Valstie
čių sąjungos kūrėjų.Ši są
junga su vaidino didelę ro
lę Seime ir Lietuvos kai
mo žmon tų sustpratimą ke- 
1 > ant .Dėl šios veiklos 1906 
m.buvo suimtas ir kalina
mas Panevėžio kalėjime.

1919 m. Galvanauskas da
lyvauja Paryžių j Lietuvos 
biuro organizavime ir pa - 
skiriamas nariu į Lietuvos 
taikos delegaciją Paryžiuj. 
1919.1O.7-192O.6.19 Lietu
vos ministerių kabineto pir
mininkas, finansų,prekybos 
ir pramonės minlsteris ; 
1922. 2.12-1923.2. 22 minis- 
teris pirmininkas ir užsie
nio reikalų minlsteris.

Šis Lietuvos atsikūrimo 
laikotarpis buvo nepapras
tai nervingas,nes vykoKla- 
ipėdos sukilimas ir vykode- 
rybos dėl Vilnaius, kurio 
sprendimui buvo pasiūly - 
tas Hy.manso planas .Tūli 
ekst r em ist a i Gal van ausim i 
ui,kuris klausimus svar
stė labai praktiškai, padė
jo bornbą.kur i sprogo, bet 
rnin.pirm. nepalietė.

1923.6.29-1924.6.18 vėl 
minister is pirm, ir už s. 
reikalų min.Po to 1924-27

stovas Londone.
1927-1928 m.Klaipėdos uo
sto valdybos pirmininkas.

Nuo 1928 m.G.pasitrau
kia iš valstybinės tarnyb
os ir atsidėjo moksliniam, 
ekonominiam ir prekybin
iam darbui.Tam darbui jis 
buvo įgavęs daug patirties 
besimokydamas ir bedirb
damas vakarų Europoje.

Klaipėdoje jo iniciatyva 
ir jo pastangomis buvo su
tvarkyta medžio pramonė, 
suorganizuota statybos be
ndrovė darbininkus aprūp
inti pigiais butais. 1943 m. 
jo rūpūsčiu įkurtas Preky
bos Institutas, kurio jis 
buvo rektorius visus pen
kerius Instituto gyvavimo 
metus, davęs Lietuvai ei
lę kvalifikuotų prekybos sp
ecialistų. Be to, nuo 1935 
m. "Vakarų"dienraščio re
daktorius.

1939 m.E.G.vėl pakvies
tas į vyriausybę finansų mi 
nisteriu, kurį net okupant
as paliko vadinamoje"liau- 
dies vyriausybėje", kurio
je būdamas bandė gelbėti 
Lietuvos savarankiškumą, 
bet tepajėgė šiek tiek nu
delsti Lito panaikinimą, 
bet įsitikinęs,kad nieko dau
giau nepjėgs padaryt,slap - 
ta pasitrukė į Vakaras , 
kur įsijungė į rezistenciją 
Lietuvos okupacijai. 1946 
m.Vlikui sudarius Vykdo
mąją Tarybą, buvo pakvie
stas jos pirmininku,tačiau 
pajutęs silpnėjančią svei
katą,išvyko į švelnaus kli
mato šalį-Madagaskarą,!.š 
kur 1963 m.persikėlė įPra- 
ncūziją,kur ir mirė..

Ernesto Galvanausko as
meny lietuvių tauta ir Lie
tuvos valstybė neteko did
elės asmenybės, daug jai 
nusipelniusios didelio ir 
reikšmingo kūrybingumo

tų dar daug davęs, jeigu 
ne okupacijos nelaimė, su
žlugdžiusį normalu Lietu
vos valstybės vystymąsį.

J. K.

Buvę partizanai Ir pogrindininkai Pirčiupyje.

Sis atvaizdas paimtas iš Vilniaus "Tiesos"liepos 
18 d. numerio 165/7437/. Čia rodomi tie bolševikų 
partizanai, kurie išprovokavo Pirčiupio tragediją. 
Seniai buvo aišku, kad bolševikai, nepakęsdami pa
triotiškai nusistačiusių Pirčiupio lietuvių, sugalvo
jo žiaurų planą- sunaikinti kaimą, ir tuo tikslu iš
provokavo vokiečius, užpuolę juos pačiame kaime, 
kai vokiečių transportus galėjo patogiau užpult 

kur nors miške. Okupantas dabar atšventė tos 
provokacijos sukaktuves, davė net provokatorių 
atvaizdą, bet pavardžių nepaskelbė. Na, bet ir tai 
anksčiau ar vėliau paaiškės.

CLEVELAND
KONCERTŲ SEZONAS 
Clevelande pradedamas 
Aldonos Stempužienės 
rečitaliu,kuris įvyks rug
sėjo 24 d. Muzikos Insti
tuto salėje. Rečitalyje 
taip pat dalyvaus komp . 
Darius Lapinskas,fleitis- 
tė Kathryn Lukas iš Chi- 
cagos ir Cleveland© sim
fonijos orkestro mušamų
jų instrumentų artistas 
Robert Matson.

Aldonos Stempužienės 
rečitalį rengia Cafarelli 
Opera Company, kurios 
pastatymuose dainininkė 
dalyvaujanuo 1955 metų. 
Programoje bus atliktos 
Durante, Caccini, Pergo- 
lesi, Donizetti, De Falla 
ir Lapinsko dainos bei 
operų arijos. Ypatingai 
išsiskirs Dariaus Lapins
ko naujasis dainų ciklas 
Ainių Dainos, parašytos 
mezzosopranui, fortepi
jonui .fleitai ir mušamie
siems instrumentams.

Mūsų Kredito Unijos nariui

JUOZUI STRIMUI
mirus, jo žmonai Petronėlei, dukrai Kristinai 
Šimonėlis ir jų artimiesiems nuoširdžią užuo
jautą reiškia Montrealio Lietuvių Kredito

Unijos "L i t a s " Valdyba.

URBONAS Jonas, baigęs veterinarijos mokslą, ve 
dęs dantų gydytoją Juzę Paršelytę.
Ieškomieji arba apie juos žinantieji maloniai prašomi 
atsiliepti: —
CONSULATE GENERAL OF LITHUANIA
1 Trillium Terrace, Toronto 18, Ont. Telef:251-9O9O.
Lietuviai gyvenusieji tarp 1945-6 m.Arnsberg Ruhr, Va
karų Vokietijoje D.P.stovykloje ir pažinusieji P.Teodo 
rą Galinionį ir J.Klimavičiaus žmoną Edith Klimavičie
nę, vokietę, prašomi atsiliepti rimtu informacijos reika 
lu: Stanley Dagilis, c/o Tahsis Co. Ltd., Fair Harbar, 
B.C., Canada.

tuvių tremtinių,dabar gy
venančių Amerikoje,įtei
kė skundus prieš vokie
čius dėl tautinio perse
kiojimo. Komisaras nu- 
kentėjuslėms sušelpti tu
ri tris ir pusę milijono 
DM.

Ši pašalpa priklauso 
visiems buv. kalėjimuo
se, koncentracijos sto
vyklose ar pan. bent tris 
mė; ..esi us, arba persekio
tų lietuvių įpėdiniams, jei 
dėl persekiojimo-kanki- 
nimų kaliniai mirė.

Nukentiejusieji arba jų 
įpėdiniai turi iki rugsėjo 
30 d. užpildyti specialias 
anketas ir išsiųsti trem
tinių komisarui į Genevą.

Anketas galima gauti 
Balfo Centre, 105 Grand 
St. , Brooklyn, N.Y. 11211.

Anketas turėtų užpildy
ti ir tie, kurie šiokį tokį 
atlyginimą iš vokiečių 
valdžios jau yra gavę. 
B alfo re ik. ved .L. Jankus

BALTIEJI RŪMAI IR 
PENTAGONO GENEROLAI

Į amerikoniškos karo 
vadovybės reikalavimą, 
dėl naujų karinių dalių 
papildymo Vietnamo ka
re, Baltieji Rūmai nusi
statę nepalankiai.

" Dėl Prezidento ir 
krašto apsaugos ministe- 
rio atsisakymo suprasti 
susidariusią padėtį Viet
name" generolai reiškia 
nepasitenkinimą. "Kad su- 
davus priešui galutiną 
triuškinamąjį smūgį',' pa
gal generolų tvirtinimą, 
karas baigtųsi daug grei
čiau,jei į Pietyčių Aziją 
būtų pasiųsta papildomai 
150 - 200 tūkstančių ka
riuomenės. Pagal genero
lų iš Pentagono žodžius , 
amerikonai Vietname jau 
dabar pasiekė tam tikrą 
persvarą prieš komunis
tinį priešą.Kad tą persva
rą išlaikius,reikia papil
domos jėgos.

Prez. Johnsonas yra 
gen.Vestmorlando didelis 
gerbėjas,bet dėl papildo
mos kariuomenės pasiun
timo į Vietnamą, jų nuo
monės skiriasi Pentagono 
generolai įtikinėja, kad 
tokią poziciją prezidentas 
užėmė grynai dėl politinio 
galvojimo: prezidentas 
bijosi dar daugiau nusta
tyti prieš save tą visuo
meninę nuomonę, kuri ir 
be todėl JA Valstybių ro
lės Vietname atsineša la
bai kritiškai.

Tarp civilinių ir kari
nių vadovybių Pentagone 
paskutinysis susikirti
mas buvo įvykęs prieš 
penias metus. Tada viršų 
paėmė MacNamara.Labai 
panašu,kad gali pasikar
toti praeities įvykiai. Kai 
kurie generolai tada prieš 
prezidentą ir jo krašto 
aps. ministerį pasisakė 
viešai net per spaudą. To 
laukiama ir dabar.

K. NLPŠaiūaaftj:
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Lithuania positively sparkles

PRIEŠ APŠEPUSIĄ MASKVĄ LIETUVA TIKRAI SPINDI

Tokia antrašte Toronto dienraštis 
THE TELEGRAM liepos 24 dieną 
atspausdino gana gerai informuo
to savo korespondento Aaron'o R. 
Einfrank'o reportažą iš Vilniaus, 
ką patiekiame ištisai.

Vilnius,Lietuva. Viena 
iš dabartinio pasaulio i-

/ Straipsnis, vaizduojantis bend
rąją Lietuvos padėtį ir tarptauti
nėje situacijoje ir Sovietų Sąjun
gos priverstiniuose rėmuose,pa
tiekiamas beveik pažodiniame ve
rtime. N. L. red./

ronijųyratai, kad Lietu
vai ir kitiems sovietų 
bloko kraštams nepri-

jėgų bei dvigubos geograr 
finės ir istorinės trage
dijos dėka.

gajuos gražindami į sa
vo prieglobstį.

PARDAVIMAS

Čia taipogi mažiau bau- 
ginamasi Raudonojo Prie-
vaizdo nei Maskvoje. 
Trumpai-čia vakarai.Net 
ir rusai į lietuvius žiūri

Vilnius’ night club: No wonder Russians refer to Lithuania as ‘Western’. 
"The Telegram" straipsnio mintims pavaizduoti įdėjo ir Vilniaus naktinio 
klubo atvaizdą. Nors atvaizdas prastas, bet ir jį patiekiame.

klausomybės ir dalyvavi
mo Jungtinėse Tautose.

Jungtinėse Tautose, 
atstovaudamas The Tele
gram, pastebėdavau JT 
pareigūnų ir diplomatų 
nesmagumą kai kas nors 
pasisakydavo (demons
truodavo) už laisvę pa
vergtoms rytų Europos 
tautoms. Afrikos ir Azi
jos klausimas tai būdavo 
tvarkoj pamaldiems JT 
antikolonialis tams, tačiau 
tautos,kaip lietuviai, ne
labai domindavo šią pa
saulinę organizaciją.

Šiaip negalima Jungti - 
nių Tautų perdaug kaltin
ti už jų dvigubą mastą

Turį seną kultūrą, iš
didūs ir darbštūs lietu- 
viailSamžiujebuvo pra
ryti caristinės rusų im
perijos. Nepriklausomy
bė atėjo tik pirmo pasau
linio karo pasėkoje, kai 
rusų imperija pradėjo 
braškėti atakuojama vo
kiečių invazijos ir bolše
vikų revoliucijos.

Nors didžiuma Rusijos 
imperijos bolševikų buvo 
greitai atgauta,baltų res
publikos savo laisvę iš- 
laikė-bet tik iki 1940 m .

Hitlerio-Stalino paktu 
sovietams pavyko užimti 
Baltijos valstybes ir jas 
paversti socialistinėmis

Nors techniškai Vaka
rų valstybės dar nepri
pažįsta Lietuvos įjungi
mo į Sovietų Sąjungą, ši 
vakariečių politika yra 
veidmaininga. Taip kaip 
Lietuvos laisvė buvo pa
smaugta Hitlerio ir Stali
no susi tarimu, taip Stali- 
no-Roosevelto-Churchi- 
lio sąjunga apsprendė,jog 
Lietuva nebus nepriklau
soma.

Už kooperaciją prieš 
bendrą priešą nacius, 
Jaltoje ir kitur buvo ty
lomis sovietams parduo
ta Lietuva ir kitos baltų 
respublikos.

Nežiūrint fakto, kad

kaip į "vakariečius", to
dėl aišku kodėl taip daug 
jų nori čia apsigyventi.

Didžiuma Lietuvos sėk
mingam o,atrodo,priklau
so lietuvių sugebėjimui 
atsispirti prieš jiems ru
sų primestą politinę-eko
nominę sistemą. Kaip ir 
kitose sovietų tautose.net 
ir komunistų partija čia 
kartais užima nacionalis
tinę liniją prieš rusų pri
mityviškumą, tačiau at
sargiai ir nejučiomis.

Betgi Vilniuje ir visoje 
Lietuvoje tebėra baimės .

Bijoma,kad stalinistinė 
40,5O-jų metų priespauda 
sugrįš. Stalinui valdant,

spirti.
Aš, taipogi, girdėjau 

skundus,kad geriausi lie
tuviški produktai išsiun
čiami Rusi j on, betgi aky- 
vaizdoje čionykščio ger
būvio (ką vietiniai partie
čiai bando neigti, idant 
neantagonizavus Mas
kvos), šis skundas, atro
do, nedaug ką reiškia.

Lietuvos pareigūnai 
tvirtina,kad tik 17 procen
tų gyventojų yra nelietu
viai-iš kitų Sovietų Sąjun

gai! sudaryt vakarų kraš
tai, su kuriais Maskva 
flirtuoja(Kanada, Pran
cūzija, Britanija ar net 
JAV).

Lietuvių sovietų socia
listinė respublika giriasi 
turinti užsienio reikalų 
ministeriją ( ministeriu 
yra moteris, kuri nese
niai lankė lietuvių grupes 
Toronte laike šavo kelio
nės į Expo). Čia labai 
stengiamasi įgauti Lietu
vos TSR diplomatinį pri-

Kremlius stengiasi su
daryti vaizdą laimingos 
daugiatautės valstybės , 
kurioje tautos laisvai ap
sisprendžia. Paimant ru
sus už gryną pinigą, argu
mentuojama, Vakarai ga
lėtų tartis su Maskva dėl 
lietuvių teisių.

Diplomatinis ryšys tarp 
Vilniaus ir Vakarų, įsi
vaizduojamai,galėtų vesti 
prie tikrai tvirtų ryšių su 
Vakarų pasauliu, ypač 
tarp lietuvių čia ir užsie-

Lietuvos,Estijos ir Lat
vijos atžvilgiu. Baltų tau
tos dabar neatšaukiamai 
yra sovietų imperijos 
dalimi ne Jungtinių Tautų 
bet didžiųjų rytų-vakarų

respublikomis. Lietuva 
buvo "išlaisvinta" Hitle
riui užpuolus Sovietų Są- 
jungąl941 metais, sovie
tai gi iš naujo 1944 m • 
"išlaisvino' 'lietuvius, jė -

Lietuva visiškai yra so
vietų imperijos dalimi 
(viena iš 15 sąjungą suda
rančių sovietų socialisti
nių respublikų), skirtu
mas tarp sostinės Vil-

tūkstančiai lietuvių buvo 
išvežti į Sibirą, kai kurie 
negrįžtamai.

Bijoma,kad Lietuva ne
būtų ekonomiškai ir kul
tūriškai rusų suvirškinta.

gos dalių.Bet aš pastebė
jau jaudinimąsi dėl dide
lio nelietuvių skaičiaus 
Vilniaus apylinkėje.

Tačiau, nežiūrint šių 
baimių,lieka tvirtas fak-

pažinimą.
Šiuo metu vyksta dery

bos tarp Britanijos ir 
Maskvos dėl Lietuvos 
aukso,nuo 2 pas.karo lai
komo Londone. Tiek

nyje.
Argumentas prieš pri

pažinimą yra toks, kad 
jeigu Vakarai sudarytų 
diplomatinius ryšius su 
Vilniumi, Maskvai nebe-

niaus ir Maskvos yra 
stebinantis. Žmonės yra 
geriau apsirėdę ir paval
gę. Čia gi veikia net ir 
kabaretas.

Man susidarė į spūdis,kad 
rusų kalba pirmauja prieš 
lietuvių, nors lietuviai 
tiek partijoje, tiek šalia 
jos stengiasi tam atsi-

Onos G. Ožinskienės suorganizuotos ir Lucijos Trojeckai- 
tės (dabar dr. Oscar Bruno žmonos) vadovautos pirmutinės 
Argentinos lietuvaičių baleto trupės dalis, nufotografuota 
Jose Verdi teatro scenoje 31. XII. 1936, A. L. Balso sureng
to Naujų Metų sutikimo koncerto programoje. Iš kairės: 
Juanita Goštautaitė (dabar R. šeštoko žmona), Marija Dei- 
mantavičiūtė, (Palubinskienė), Lucija Trojeckaitė (dr. Bru
no žmona), Elena Baranauskaitė (Rukšėnienė), Marija Pa
žėraitė ir Eugenija Goštautaitė (dabar Jono Stalioraičio žmo
na.)

Lygiai prieš 30 metij veikė ir jaunesniųjų šokėjų ansamblis, 
0. G. Ožinskienės ir Lucijos Trojackaitės vadovaujamas.

tas, kad gyvenimas čia 
yra geresnis nei Rusijoje 
ar kitose Sovietų Sąjungos 
respublikose.Armėnai gal 
turi daugiau savarankiš
kumo,bet Armėnijoj var
go daugiau nei Lietuvoje.

Kas link politinės padė
ties-čia,kaip ir Rusijoje , 
yra vienos partijos siste
ma. Bet ji Lietuvoje yra 
švelnesnė.

Čia net kalbama apie du 
kandidatų sąrašus, kas 
reikštų dviejų partijų sis
temos pradžią, nors abu 
s ąr aš ai i r būtų komuni s - 
tų.

Aišku, bet kuri dviejų 
sąrašų sistema ar kita 
politinio liberalizmo for
ma priklauso nuo Mas
kvos leidimo ir tai, tuo 
pačiu, priklauso nuo to , 
kiek spaudimo Kremliui

Kremlius, tiek vietinė 
valdžia labai pageidautų, 
kad Kanada ir kitos vals
tybės suteiktų diplomati
nį pripažinimą,kas,atro
do,trim milijonam lietu
vių yra daug svarbiau nei 
Britanijos saugomas auk 
sas.

Betgi, nežiūrint taip 
vadinamos užsienių rei
kalų ministerijos, Lietuva 
niekada nebus laisva nuo 
Maskvos, išskyrus tretįjį 
pasaulinį karą,kurio nie
kas netrokšta.

reikėtų duoti didesnės au
tonomijos, nes pasaka 
(fikcija) apie lietuvių sa
varankiškumą būtų pa
tvirtinta.

Dilema ištikrųjų yra 
sunki. Praeityje visokie 
paktai nekreipė dėmesio 
į Lietuvos žmones. Jau 
būtų laikas, kad šie žmo
nės būtų priimti dėmesin, 
nors ir galutinėje išvado
je nebūtų atsiekta pilnu
tinė nepriklausomybė,ku- 
rios, tariamai, Vakarai 
geidžia Lietuvai.

DIPLOMATINIS SVERTAS
Lietuva sudaro didelę 

dilemą Kanadai ir Vaka
rams tuomi.kad galimybė 
Lietuvos TSR pripažini
mui leistų Vakarams 
spausti Maskvą,kad ji su
teiktų didesnį savaran- 
.kiškumą Lietuvai.

JONAS GOŠTAUTAS

PONAS TEISĖJAITIS 
ARBA 

PASAKOJIMAS

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

ANTRAS SKYRIUS

VALSTIEČIO PIRKIA. KRIKŠTYNOS

Atvažiavęs pas S„ ponas Teisėjaitis rado juos be
laukiančius su pusryčiais, po kurių su Vincente nuėjo 
j valstiečio pirkią.

Lietuvos valstiečių trobos buvo ir tebėra žmonijos 
bičiulių38 samprotavimų ir liūdnų išvadų objektas. At
bukęs vietinio žmogaus žvilgsnis to nepastebi, tačiau 
svetimšalis, patekęs i ši kraštą pirmą kartą ir pamalęs 
tas netvarkingai išmėtytas, beformes medžio ir šiaudų 
lūšnas, apsmilkusias nuo dūmų, pusiau nukumpusias 
purvyne, pamanytų, kad jis atsidūrė Amerikoje, ana
pus Misisipės, kur laukiniai tebegyvena pirmykštį 
gyvenimą, kadangi mokslo ir meno šviesa iki jų dar 
neprasiveržė. Bet kai, pervažiavęs per kaimą, jis pa
mato dailius, švarius ir tvarkingus rūmus, statytus lai
kantis meno reikalavimų, turi pripažinti, jog čia blo-

38. „žmonijos bičiuliai" — posakis, savo kilme susijęs su pa
vadinimu populiariausio XVIII amžiaus pabaigos Didžiosios pran
cūzų revoliucijos melų laikraščio „Atni du pcuple"
arba „Liaudies ciningas", kurį 17fiO.lX.12— 1792.IX.21 d. leido re
voliucijos veikėjas, jakobinas Žanas Polis Maralas. Jis pals buvo 
pramintas „Liaudies draugu", o paskui „liaudies draugais" arba 
„žmonijos bičiuliais" buvo imta vadinti apskritai visus revoliucio
nierius, feodalinės absoliutistinės santvarkos priešininkus. Čia 
„žmonijos bičiuliais" vadinami XVIII amž. pabaigos — XIX amž. 
pradžios pažangių pažiūri) rašytojai ir keliautojai, su užuojauta 
rašiusieji apie sunkių Lietuvos vaisiiečių-baudžiauninkų dalių.— 44 p. 

ginu, negu pas laukinius, nes ten, mažų mažiausia, 
vienodai visi skursta, visi yra lygūs, o čia vienas tiro
nas valdo daugybę nelaimingųjų.

Mūsų jaunikaitis negalėjo padaryti šitokios išva
dos, nes pripratimas ir mokykla atbukino jo jausmus. 
Tačiau jo sąžinė, nors ir užgožta prietarų, vis dėlto 
prabilo, nes, jam įeinant į valstiečio priemenę, iš krū
tinės savaime išsiveržė atodūsis, ir jis pagalvojo sau: 
„Ak, kokie jus nelcimingi!"

Ties priemenės slenksčiu juos pasiliko mūsų pažįs
tamas valstietis Petraitis. Savo papratimu jis nusilen
kė ir, atidaręs duris, pakvietė į vidų.

Sienos ir lubos apsmilkusios nuo rūkstančių iš 
didelės krosnies dūmų, kuriems iš pirkios išeiti nėra 
kitos angos, išskyrus duris ir vienos pėdos pločio lan
gelius. Molinė asla, krosnis, užgriozdijanti ketvirtadalį 
pirkios ir žiemą praverčianti lovos vietoj—štai visas 
Lietuvos valstiečio butas. Ilgas stalas iš neobliuotų 
lentų, suolas iš tokių pat lentų, kuris vasarą vaikams 
ir samdiniams atstoja lovą ir kurio visas paklojimas — 
savo paties sermėga; gultas namų šeimininkams, iš 
lentų sukaltas, o ant jo šiaudų glėbys, užtiestas stora 
drobule—štai ir visi baldai, o daugybė biaurių ir rajų 
vabzdžių — svirplių, tarakonų ir prūsokų — sienų ir 
krosnies papuošimas.

— Kaip jautiesi, Petraitiene?—klausė Vincente 
valstietę, kuri vos prieš dvidešimt keturias valandas 
pagimdė vaiką, o dabar jau plušėjo, rūpindamasi priim
ti atvykstančius svečius.

— Dar nelabai stipri, bet su dievo pagalba atgau
siu jėgas.— Šitaip kalbėdama, Petraitiene ištraukė iš 
palovio ropinę degtinės ir taurelę ir pastatė ant stalo 
šalia kepalo miežinės duonos, vadinamos ragaišiu, 
kurio Lietuvos valstiečiai tik ir gali išsikepti tokioms 
šventėms, kaip krikštynoms ir vestuvėms, bei gabalą 
sviesto, sutaupytą per daugelį savaičių. Užgėrė pati 
ir pasiūlė Vincente!. Ši pakėlė taurelę prie lūpų ir pa
siuntė ratu tolyn.

— Panelė negeria,— tarė Petraitiene,— bet aš ne

noriu ir prašyti, nes žinau, kad visos panelės degtinės 
nemėgsta. Mums, menkoms baudžiauninkėms, tai nie
ko nekenkia, priešingai — į gera. Bet geradarys po
naitis,— kalbėjo ji, kreipdamasi į poną Teisėjaitį, kurio 
rankoje buvo taurelė,— būk malonus išgerti iki dug
no; iki dugno, ponaiti, nenusileisiu.

Prie puotautojų prisidėjo kelios kaimynės, atėju
sios aplankyti gimdyvės. Kiekviena atnešė nedidelę 
dovaną: tai kelis kiaušinius, tai kepalėlį ragaišio, bu
telį degtinės ir pan.

Seniausioji kaimo moteris, nuolatinė visų gimdy
vių akušerė, įnešė naujagimį, paguldytą ant pasko
lintos iš dvaro švarios pagalvės ir parodė jį krikšto 
tėvams.

— Kokį vardą jai duosi?—paklausė Vincente Pet- 
raitienę.

— Šiandien šventos Onos,— tarė viena kaimy
nė.— Reikia ją pakrikštyti Ona.

— Bet ji gimė vakar. Vakar buvo kažkoks vyriškas 
vardas. Ogi mūsų panelės atminimui, kuri visiems 
mums, vargšams baudžiauninkams, tokia gera,— kalbė
jo gimdyvė,— noriu, kad ji būtų Vincente vardu.

Pono Teisėjaičio brička įvažiavo į valstiečio kie
mą, Į ją įsėdo Vincente, ponas Teisėjaitis ir senoji 
priėmėja su vaiku ant rankų, ir visi išdardėjo į para
pijos bažnyčią, už mylios nuo kaimo.

Būrys valstiečių — moterų ir vyrų — dar ilgai sto
vėjo ant kiemo, kol brička, užstota krūmų, pradingo 
iš jų akių.

Suėjus visiems į pirkią, prasidėjo toks gausus vai- 
šinimasis degtine, jog po pusvalandžio visas šis būrys, 
anksčiau tylus ir paniuręs, suūžė suklegėjo kaip pul
kas varnėnų, suskridusių rudenį į vieną medį, kai 
kiekvienas čiauška sau, nekreipdamas į kitus dėmesio.

Keturios valstietės, susėdusios gale stalo, pasakojosi 
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M0KYT0JA LILIANA - ANA
MAČIULYTĖ

Petro ir Aleksandros Džiugytės 
Mačiulių vienturtė duktė, gimu
si Buenos Aires provincijos mies
te Olivos. Gavusi gimnazijos mo
kytojos diplomą,, prieš porą, metų 
buvo įsteigusi savo tėvų namuo
se privatišką vaikų darželį, ku
riame mokėsi virš 40 vaikučių. 
Mokytojos Lilianos giminės ją 
kvietė persikelti gyventi į JAV, 
bet ji nepaprastai myli sayo tė
vus ir gimtąjį miestą Olivos ir 
bendrai šiaurinį Buenos Aires (Ba 
rrio Norte), tat atsisakė emigr’n 
ti į JAV.

Dr. L *; T?. N AC 3 AIK AUSK AS,
' Regional Direktorius, 

(Z!Irx’.Uc, provincia Neuquen). 
Adomo ir Klementinos Narbutai? 
te:? Saikausku siūtus, baigęs me
ti icincc fakultetą Buonos Aires 
universitete 1963 m., sveikatos 
ministerijos paskirtas ten dirba 
su dviem padėjėjais. Dr. A. Sai- 
kauskas gražiai kalba lietuviškai 
ir domisi lietuvių gydytojų vei

kla pasaulyje.

vakarai.Net
tautose.net
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Mirė rašytojas A. Rūkas

Liepos 21 d.Cikagoje mi
rė Antanas Rūkas- poetas, 
rašytojas,dramaturgas, ak
torius, režisierius, žurna
listas, redaktorius ir vis
uomenininkas. Pakilto ne
pagydoma liga, kuri gydy
toju teigimu, darosi veik 
epidemine.

Antanas Rūkas yra gimęs 
1907 m. rugsėjo 1O d.Šiau- 
liuose. 1927 m.baigėšiau- 
I ių mokytojų sero inariją ir 
iki 1933 m.mokytojaūo. Po 
to VDU Humanitarinių mo
kslų fakultete studijavo ru
sų ir prancūzų kalbas ir 
teatro meną, lankė A. Jak- 
ševičiaus vedamą dramos 
studiją ir prof .B. Sruogos 
vedamą Teatro semina rą. 
1935 -38 m. techniškasis 
Bendro Da.rbo ir Talkos re ■ 
daktorius,1939-40 m .Mok
sleivių Varpų ir Varpo re
daktorius,drauge ir Lietu
vos rašytojų d-jos reika - 
lų vedėjas .Pirmosios so
vietų okupacijos metu"Lie 
tuvos Žinių"redaktorius, 
iki okupantas tą dienraštį 
uždarė.Po to paskirtas te
atrų inspektorium ir meno 
reikalų viršininko pavad
uotoju,kol rusus išvijo vo
kiečiai.

Vokiečių okupacijos lai-

kotarpyje Vilniaus"Vaidi~ 
los" teatro aktorius, iki 
1944 rn. rudenį pasitrau
kė į Vakarus. Vokietijoje 
būdamas dirbo kaip žurn
alistas ir akt orius.1949 m. 
persikėlė į Ameriką ir ap
sigyveno Čikagoje.

Amerikoje gyvendamas, 
rašė dramas,eilėraščius, 
vaidino ir režisavo, red
agavo laikraščius ir jiems 
rašė.Veikliai dalyvavo Li
etuvių Bendruomenės dar
buose.

Dalyvavo politiniam srovi-J 
niam gyvenime, priklausy - 
damas LVLiaudininkų sąj.

Paskelbtieji A.Rūko dar- 
baūpiesė Viršininkai,Že- 
mė šaukia,Petras Kurmelis 
Bubulis ir Dundulis, Algis 
Dalgis dalgiakojis, eilėra- 
ščiai-Posmąi, Bokštai, mei
lė ir buitis, Mano tautos is
torija,romanas Sužalotieji.

Antanas Rūkas nuo 1938 
metų priklausė Lietuvos 
Žurnalistų ir Lietuvos Ra
šytojų organizacijoms, ku
riose jis buvo pastoviai ve
iklus.

Su Antano Rūko mirtimi 
lietuviškoji visuomenė ne
teko vieno veiklaus, darb- 
štaus, visada gyvo ir jud
raus kultūrininko visuome
nininko,kokių vis daugiau 
trūksta mūsų svarbiausiuo
se kultūriniuose visuome
niniuose baruose.

Velionis paliko liūdinči
us žmoną ir du sūnus, ku
riems reiškiama nuoširdi 
užuojauta.
• Nidoje atidaryta lanky
tojams buvusi vokiečių 
rašytojo Thomas Mann 
vila,kuri ojenepriklauso- 
mos Lietuvos laikais(1931 
-33 metaisjrašytojas va
sarodavo {Eltai
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etinės prigimties bet drauge ir iš karto pragarsėjo, nors ir slė-1 
gabus matematikas, pedagogas, pė savo autorystę. Toliau Lietu- 
organizatorius. Prekiniais trauki- voje beveik nieko nerašė, tad ma 
niais kasdien važinėjąs iš Mari- žaį kas tenujautė, jog po direk- 
jampolės į Kauną klausyti pėda- toriaus kiautu brinksta naujas 
gogikos ir lituanistikos paskaitų, talentas, 
mat, pragyvenimui Suvalkų sosti
nėje vedė Asilų Akademiją, mo
kydamas atsilikusius gimnazistus, 
rengdamas suaugėlius brandos 
egzaminams, įsimeilindamas vi
siems gelžkeliečiams, kurie jį 
dažnai zuikiu pristatydavo ant 
malkų Kaunan. Kartą vienas 

(turtingas tėvelis atidavė savo sū
nelį visiškon asilų akademijos 
pedagogų globon, nes pats jo ne
galėjo nei botagu, nei pinigais 
sutvarkyti. Akademikai tą sūnelį 
po raktu laikydavo tol, kol jis 
paruoš užduotas pamokas, ta
čiau šisai kartą padegė savo kam
barį ir, išdaužęs langą, pabėgo 
į laisvę...

Ant. Gustaitis, gal būtų (ma
no spėliojimu, p. ndr.) niekuo
met nepasireiškęs kaip humoris
tinis poetas, jeigu... ne tremtis. 
Tokių pavyzdžių turime ne vie
ną.

Universitete išklausęs pedago
ginių mokslų kursą pas prof. Va
balą-Gudaitį, išlaikęs egzaminus, 
buvo Aukštadvary paskirtas pra
džios mokyklos vedėju, iš ten 
važinėjo į Kauną laikyti baigia
mųjų pasišvęsdamas vargingai 
liaudies auklėtojo karjerai. Bet 
jo laimei, tuo metu Klaipėdoje 
buvo pastatyta radijo stotis ir gu- 
bernatūros spaudos patarėjas ra
šytojas Ignas Šeinius, paprašęs 
B. Sruogos pasiūlyt kandidatą 
pakvietė pradžios mokyklos mo
kytoją A. Gustaitį tiesiai į nau- 

. jojo radiofono direktoriaus aukš- 

. tybes. Nuo to laiko jis jau ne- 

. beatsikratė direktoriaus titulo. 
; Po Klaipėdos praradimo, Lietu- 
. vos kariuomenei įžygiavus sosti- 

nėn, A. Gustaitis skiriamas Vil- 
radijofono direktorium,

Antanai Gustaitis — 6C.
Tegu kambaryje svečiuojasi 

visi nepažįstami, pirmą kartą 
matomi žmonės, seneliai, jau
nuoliai, damos, tarnaitės, pini
guočiai, elgetos, plėšikai, šven
tuoliai, Antanui Gustaičiui įėjus 
vidun visų veidai prašviesėtų. 
Retai kada gyvenime pasitaiko, 
jog humoristas lygiai linksmas 
kasdienybėj ir kūryboj kaip kad 
A. Gustaičio atveju. To negali
ma pasakyti, pav., apie J. Prons- 
kų — Aklasmatę, A. Gricių — 
Pivošą, T. Tilvytį — Jul. Boksą, 
H. Baltrušaitį — Zebediejų, Alb. 
Valentiną, jų nuotaikos švytuok
lė svyravo tarp optimizmo ir pe
simizmo. Tokia L. Janušytė gy
venime buvo pesimistė, nuo jos 
neatsiliko ir J. Šimkus — PakŠti- 
ranka.

žmogus turi dvi kaukes: vieną niaus , 
nešioja savybėje, o kitą užsideda P^r pirmąją rusM okupaciją 
eidamas iš namų. Kūrėjas turi Vilniaus dramos teatro direkto- 
dar ir trečią, kai atsisėda prie hum. Tokiam aukštam pareigū- 
stalo rašyti. A. Gustaičio naminė nui lyg ir nepndera rašyti nerim- 
kaukė kartais tamsi, kūrybinė - tas eiles.. Bet, greičiausiai, jis 
išklota tamsiu pamušalu su švie- bus nerašęs dėl išsiblšakymo, kū- 
siu paviršium, išeiginė - visuo- 
met šviesi. Tiktai kraštutinis su
rūgėlis, bendraudamas su juo, 
neužsikrečia jo nepaliaujamu są
mojaus vitamingumu.

Populiarus Kauno universite
to koridoriuose, studentų šunba- 
liuose, alaus baruose, teatro se
minare, moterų širdžių konkvis- 
tadorius, humanitaras-elgeta, po- Pliažas'

Tremtis visus atleido iš turėtų 
tarnybų. Tuebingene prie Neka
ro upės imta organizuot lietu
vių rašytojų draugiją, kilo min
tis rengti literatūros vakarus 
tremtinių stovyklose. Susidarė su 
mažom išimtim nuolatinė ke
tveriukė - St. Santvaras, Bernar
das Brazdžionis, A. Gustaitis ir 
P. Andriušis. Kiekvienai išvykai 
reikėjo poetams vežtis po 8 nau
jus eilėraščius, o prozininkui - 
po vieną naują apysaką ir felje
toną. Oia sugautas A. Gustaitis 
norom nenorom turėjo rašyti, y- 
pač kad jau per pirmą pasirody-. 
mą jį labai karštai priėmė publi
ka kaip įdomų eiliuotoją ir pui
kų savo kūrybos interpretatorių. 
Nemokančiam verstis spekuliaci
ja tie vakarai taip pat atnešdavo 
šimtelį kitą markių šeimai iš
laikyti.

Be to, Niurtingene, paskui 
Shwaebish Gmuende, vėliau 
Memmirigene Minties spaustu
vėje leistas humoro laikraštėlis 
Dievo Paukštelis kiekvienam nu
meriui užsakydavo iš A. Gustai
čio po šlagerinį eilėraštį ir už jį 
sumokėdavo honorarą. Populia
rumas, medžiaginė parama pa
skatino išsiskleisti šio reto žanro 
poetą. Jis metė slapivardžius ir 
dainavo atvirai.

Iš Vokietijos nusivežęs tenai 
prigyventus rankraščius, ir Bos
tono uoste nusipėstinęs nuo laivo 
beveik be naujų papildymų ga
lėjo išleisti savo pirmąjį Anapus 
Teisybės rinkinį, kuris visuotinai 

'■ nupelnė jam humoristinio poeto
laurus Sukaktuvininkui ilgiau- mantų kasėjai, kad galėtų 

pamatyti!tokius smulkius 
deinamtus'. Tai tiesiog 
nuostabu’...

rybinių jėgų išsidvėsimo, nes tar
nybos laikėsi labai skrupulingai, 
programa turėjo eiti dieną ir na
ktį.

Dar Klaipėdoj bedirektoriau- 
damas, per didelį užsipuolimą į- 
graudentas, parašė "Vakarų”
dienraščiui , regis, iš viso pirmą 
humoristinę dainelę “Palangos

slapivardžiu Tili Bom.

Šių metų liepos 29 d. vyresnysis Danutės ir Kazimiero Smilgevičių sūnus Edgaras Jonas Smilgevičius su
situokė su Catherine McKenna. Sutuoktuvės įvyko St.Brendan's bažnyčioje. Sutuoktuvių metu gražiai gie
dojo solistė. Po to puikiame restorane nuotakos tėvai,Ponai McKenna, suruošė puikias vaišes, kuriose da
lyvavo daugelis kviestų svečių. Atvaizduose matome dalį vestuvinių iškilmių. Iš kairės: Po sutuoktuvių prie
bažnyčios-Ponai McKenna, jaunavedžiai ir Ponai Smilgevičiai. Dešiniau- vestuvių puotos metu- E.Kardelic 
nė, Ponai Tamkevičiai, p.Adomonienė, už kurių stovi Ponų Daukšų šeima ir K.Smilgevičius. ,\lsai dešinė
je jaunavedžiai, E. J. ir C.Smilgevičiai ir jaunosios tėvai Ponai McKenna.

siu metų.'.' 
PROF. A. SENNA S

Liepos mėn. Berne. 
Šveicarijoje, lankėsi Al
fredas E.Sennas,Madison 
Wisconsin, universiteto 
moderniosios istorijos 
profesorius. P. Sennas 
renka medžiagą naujam 
veikalui apie Rytų Euro
pos emigrantų veiklą 
prieš pirmąjį pasaulinį 
karą.

Prof. Sennas lankėsi 
taip pat pas dr. A. Gerutį 
Berne ir pasinaudojo jo 
turimais archyvais apie 
lietuvių emigrantų veik
lą.

■

paprastai devin-
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PONAS TEISĖJAITIS

ARBA

PASAKOJIMAS APIE LIETUVĄ IR ŽEMAITIJĄ 
PIRMAS SKYRIUS

/ Atkelta iš 3-čio puslapio /

Pirmoji kalbėjo:
— Ak, kokie nelaimingi mes esame! Ponas dievas 

mato mūsų nedalią, ir jam tiktai aukoju visas savokan 
čias. Praėjusiais metais užsiauginau dvi telyčaites. Jūs 
gerai žinote, kiek reikia padėti vargo, rūpesčių, kaip 
taupyti! Visą vasarą niekas iš mūsų neparagavo nč 
lašelio pieno, buvome gyvi sausais barščiais, nes visas 
pienas sueidavo veršeliams. Tą pavasarį, kai jau ga
lėjo išeiti į ganyklą, nenaudėlis mūsų ponaitis pačiupo 
jas abi į dvarą, ir tai ne dėl kokių nors skolų, nes 
visi mokesčiai buvo užmokėti. Galite suprasti, kad 
mes abudu negalėjome išsilaikyti nepravirkę. Po ke
liolikos dienų dvare tos telyčaitės, blogai prižiūrimos, 
nusibaigė. Tai pamatęs, tas nelabasis ponaitis Andrius 
liepė atvesti mus j dvarą ir atskaičiuoti mano vyrui 
penkiasdešimt bizūnų, o man įkirsti trisdešimt rykš
čių, pasakęs, kad mes savo verksmais ir aimanomis 
apžavėję tuos gyvulėlius. Mano vyras, vargšas, dar 
ligi šiolei nevaldo kryžiaus.— Tai pasakodama, ji apsi
pylė karčiomis ašaromis.

Antroji, pirmosios sesuo, gyvenanti kaimyniniame 
kaime, priklausančiame ponui V., guodėsi:

— O mums, žinote gerai, praėjusiais metais pabė
go bernas, negalėdamas pakęsti baudžiavos tironijos.

f I

Mano vyras turėjo eiti jo vietoje į dvarą ir savo lauko 
negalėjo daugiau kaip kartą aparti. Taip ir pasėjo ru
gius. Rugiai prapuolė, vasarojų turėjom parduoti mo
kesčiams, žodžiu, nuo švento Jurgio39 mums pritrūko 
duonos. Paskolinti niekas nenori, nes dvaras yra už
draudęs. Taigi reikia eiti duonos į dvarą. O dieve, die
ve mano! Štai jau trečias mėnuo, kaip ją ten imame. 
Kas savaitę aš ar vyras privalome eiti į dvarą, ir kas 
savaitę, kaip žinot patys, duoda mums po gorčių 
vienam žmogui bėralinių rugių" ir dešimt rykščių"". Aš 
dažnai norėdavau pavaduoti savo vyrą ir eiti už jį į 
dvarą duonos ir rykščių, bet ir tai yra mums uždraus
ta. Reikia, kad vieną savaitę eitų jis, o kitą — aš.— 
Čia kūkčiojimas nutraukė jos kalbą.

Trečioji kalbėjo:
— Jūs dar laimingesni už mus, nes pas jus bent 

niekas neserga. O mūsų trobelėj, žinot, tikra ligo
ninė. Mūsų trys vaikai, bernas, merga ir piemuo serga 
visi jau keturi mėnesiai. Neturėdami ko pasiųsti į bau
džiavą, privalome eiti patys, ir tai, kaip žinote, kas
dien, išskyrus sekmadienį. Grįžusi vakare, turiu kurti 
krosnį, išvirti rytdienai barščius, apžiūrėti ligonius. 
Vargšas vyras man padeda. Triūsiamės ligi antrųjų 
gaidžių""". Ir taip jau keturi mėnesiai kaip neturime

39. šv. .Iiiręio diena — balandžio 23

* Bėraliniai rugiai — tai tokie 
šiaudai, o pelai ir akuotai palikti. Iš 
ninkai dažniausiai k< 
kur valįoma gryna duona.

Kad pripratintų baudžiauninkus laupyti, laikomasi papročio 
įkirsti po keletu rykščių ateinantiems į dvarų duonos. Tai susiję su 
„gera ekonomika“.

Lietuvis baudžiauninkas nenusimano nei apie laikrodi, nei 
apie valandas; dienų jis skaičiuoja laiku taip: rytas, vidudienis, 
pavakariai, o naktį — pagal gaidžių giedojimų.

rugiai, iš kurių lik išgrėbstyti 
tokių rugių lietuvių baudžiau- 

epa duonų. Retai, labai retai pasitaiko kaimų,

SĄMONINGAS VERTINTO 
JAS

Pagyvenusi našlė pasisa
ko savo bičiuliui rašytoj-

- Ką pasakysi?.Aš ruoš
iuos i tekėt i...
- C kas gi tas laimingas
is, kuris jus veda?-pakl-

N
i

i

— Jonai, pažadink mane kaip 
tą. ..

IŠTIKIMYBĖ PROFESI - 
JAI

Mirties patale muzikas 
priėmė kunigą, kuris su
teikė jam paskutinį patar-ui Balzakui: 
navimą, ir po to patylom 
pradėjo giedoti. Mirštan
tis pramerkė vieną akį ir 
kunigui sako:
- Kunige, ar negalėtum ne ausė Balzakas, 
detonuoti, kad mirtį galė- - Jis yra garsus vyno gam- 
člau lengviau...

deimantas
Kalbasi du draugai.
- Man sakė, kad tu savo . 
sužadėtinei nupirkai dei 
mantą. Ai' ji patenkinta?
- O, labai. Ji, gavusi .dei
mantą, man sako: Kokias 
geras akis turi turėti dei-

f
O

NAUJI LEIDINIAI 
Bendrinės kalbos laikraš
tis GIMTOJI KALBA, 1967 
m.balandžio-birželio nu 
meris 2/36/. Adresas: 53- 
48 S. Talman Ave, Chica
go, Illinois 60632, USA. 
Kaina metams 2 doleriai. 
Šio numerio turinys įdo
mus ir naudingas, ypač 
mokytojams.
Dainų rinkinys SUmDAI- 
NA.Surinko Gražina Šim- 
ukonienė.352 psl.kišeni - 
nio formato leidinys,ku -

rio išleidimą auka parė
mė Marija Antanaitytė-Ša- 
linskienė. New York, 1967 
Kaina 2 dol.Adresas nenu
rodytas.

Dainų leidėjai.turėtu įsi
sąmoninti, kad leidžiant 
dainas reikia būtinai duo
ti dainų gaidas, nes daino 
nos be gaidų yra visiškai 
nebylės.

Lietuvo PAJŪRIS 3/27/ 
nr.Gražiai leidžiamas, i- 
liustruotas laikraštis, ski
riamas Lietuvos pajūrio 
reikalams. Metams kai
na 1 doleris. Adresąs: 
5260, lO-th Avenue, Mont
real 36, P.Q.,Canada.

intojas.
- Ooo-tai suprantu, - suti
ko Balzakas. - Tokie žmo
nės supranta senesnį am
žių, iš s ila ikymą. ..

SUSIPRATO
Rūmų savininkas įeina į 
kambarį ir randa ūkvedį 
beragaujantį brangų kon
jaką, skirtą svečiams,ir 
ūkvedžiui sako:
- Tais man, Adomai, ne 
pilt ink a...
- Aš ir pastebėjau, kad 
jis jums nepatinka, todėl 
aš po truputį ’r gerloju...

ANONIMAS
Mokytojas aiškina moki
niams, kad anonimas yr 
toks žmogus, kuris neno
ri būti žinomas. Staiga 
pasigirsta juokas, ir mo
kytojas klausia:
- Kas čia juokiasi?
- Anonimas...atsiliepia

EGZAMINAI
Vyras klausia:
- Išlaikei važiavimo egz- 
am inus ?
- Nežinau.
- Kaip tai nežinai? O ką 
gi pasakė egzaminatorius?
- Nieko, nes jis guli dar 
be sąmonės. ..
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Smetona Shows Virtuosity
By LAWRENCE SEARS 

Cnntrlhu<ln< Critic_
b.>nv Smclnn*. piano. At the

K /nj. IIP Bia
r. Donata In C minor. Op. losm .

Anthony Smetona. young 
concert pianist, made his Wash
ington debut last evening at the 
National Gallery of Art. He is 
the grandson of Antanas Smeto
na. kist president of independ
ent Lithuania. A pupil of Leon
ard Shore and Nadia Reisen- 
berg, be now resides in Germa-

atilsio, nes reikia keltis prieš dieną. Musų laukas 
dirvonuoja, vasarojaus net neįsėjome. O nelaimingieji 
ligoniai seniai jau būtų išmirę, jei ne ta geroji panelė 
Vincente, kuri pusę dienos prabūna mūsų trobelėje 
juos slaugydama ir slapta atneša jiems geros duonos, 
mėsos gabalėlį, kažkokių vaistų. O, kokia gera ta pa
nelei Duok dieve jai laimės ir visko, ko ji sau belin
kėtų. Pereitą šeštadienį, kai po ištisos savaitės darbo 
ir nemiegotos nakties, nes mūsų vaikas buvo beinirš- 
tąs, vyras ir aš pasivėlinom ateiti į baudžiavą, vidu
rinysis ponaitis norėjo mums Įkirsti rykščių. Vargšė 
panelė krito ant mano vyro, kuris buvo jau paguldy
tas ant žemės, ir tokiu būdu, uždengusi jį savo kūnu, 
išvadavo mus abu nuo rykščių. Viešpatie, duok jai už 
tai gerą vyrą!

Ketvirtoji, kurios niūrus žvilgsnis, pamigusios akys, 
nors dar jaunas, bet jau kupinas liūdesio ir sielvarto 
veidas rodė baisią jos dvasios būklę, tarė:

— Taip, joms galima turėti vyrus, toms ponioms, 
toms bajorėms. Jos tikrai žino, kad tiktai mirtis atskirs 
jas nuo jiĮ, bet mums, nelaimingoms, ir šilo negalima! 
O, kaip mylėjau savo Jokūbą! Visi vargai, visi rūpes
čiai ir skurdas buvo man mieli šalia jo. Gyvenome 
kaip du balandžiai apie trejus metus. Ketvirtaisiais 
metais kažkoks niekšingas žmogus Įskundė jį dvarui, 
esą blogai kalbėjęs apie ponaičius. Rudenį mano bran
gųjį vyrelį suėmė, surakino grandinėmis kaip pikta
darį, laikė taip apkaltą du mėnesius, o paskui, kaip 
žinote, atidavė į rekrutus. Jau aš jo daugiau nebepa
matysiu, savo angelėlio5. Ir, jei ne šie du mažyliai 
(parodė i savo vaikus), seniai jau būčiau pasikorusį 
arba nusiskandinusi. Vaikai dar mane verčia gyventi, 
nes kaipgi jie be manęs! — Taip kalbėdama, bučiavo 
savo vaikus, apsipildama graudžiomis ašaromis.

D.bus.

ny, where he studies with Caroli East Garden Court. Smetona- 
Secman at the State Music j brought strong control ’.o its 
Academy, Freiburg im Brcis-1 difficulties and changes of'
gau. mood. Like all young artists he'

Like Paderewski before him.ilakes pride in playing fast and.' 
Smetona proves that diplomatic!loud. This style works better in 
families often produce great this hall than anywhere else in| 
muscial talent. He is on his way j Washington.
to become a major pianist. Ilci His muscular attack in bigi 
merges virtuosity with a quiet {chords brings out ą full tonej 
poetry and makes every work!which tells you when the piano' 
exciting. ................... —’ *

Chopin's --------- --------- .. .
opened the evening. Its cyclonic often spend themselves when 
pages fit well into the echoing needed most. Ascending runs.} 

_ _________ _______________ especially with both hands,.
rarely had any volume left to 

HB'put in<- kie on the lop notes ■ 
| Just a shade slower would have 
j done the trick. He proved in a 
later encore that he could do it. 

j His slow tempos are correct, 
'almost lo perfection, but never 
dreary.

i The Marche Funebre caught' 
the mood exactly and held it: 
throughout. Barely has the'. 

| second theme fitted so well into’ 
the flow of the movement. | 
Chopin grows in stature when- 

{given such penetrating musi-i 
, cianship and manly plajing. • 
I He than bade the piano sing 
■l.cbc wohl and wo were into the.
Beethoven Sonata. Lcx.Adieuxi 
was just right to contrast with- 
Chopin and Schubert. Smetona; 
balanced the bright Allegro and' 
Vivacissimamente against dark 
colors for the music of the- 

'Absence. At too same time, he 
•never confused emotion with: 
(sentiment. This preserved Inc“ 
long into one euatiauous'. 
thought.

Schubert forgot to sound long 
and dull when Smetona played. 
Since he didn’t clutter up his' 
concert with insertions of trivia. ‘ 
he allowed this Sonata to be the. 
entire second half of the pro
gram

. This was a ma.-ler stroke.
■ His approach was relaxing 
He allowed drama to build 

■where it would and gave his 
concentration to fusing Schu-I 

j bcifs wandering inspirations, i{ 
, Although it was tempting to 
wonder what Smetona uou'.d do- 
with contemporary music, his.

I program was completely satis*
■ tying as it was.
• Washington will be fortunate 
if he puts us on the list for his 

'next tour.

was last tuned.
second Sonata' Energies used on velocity |

Antanas Smetona, ein Lnkel dei ietzten 
Prtuidenten det unabhdnpigen LiUnen, 

Jo koncertas rugp. 13 d. ,3 v. 
pp. Cleveland Music School.
' ' ...... 1 ' ' ' ' ’
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Nepriklausomos Lietuvos leidyklą aplankiusieji tautiečiai/iš kairės/: Aktorius Vitalis Žukauskas su žmona ir sūnum, palydėti NMP seserų Montrealyje vyresniosios s. Margaritos.Ak
torius V.Žukauskas baigia ruošti didelį ir svarbų veikalą- Lietuvos teatro istoriją nuo pat jo pradžios ir tam darbui yra surinkęs labai daug medžiagos. Dešiniau JAV Bendruomenės ir 
politikos veikėjas Dr. P. Vileišis ir miškininkas p.Brazauskas. Sekančiame atvaizde inžč J.Bulota su svečiais Dr. Genovaite, Dr.J. Vėbrai su dukra Vaiva iš New Haven, USA. Dešiniau 
Kalifornijoje gyvenąs Juozas Matijošaitis, dabar keliaująs per pasaulį pensininkas, ilgVisai dešinėje BALFO reikalų vedėjas kun. L. Jankus, atvežęs į Pasauline parodą bendradarbius- 
J.Zaranką, J. Jankauską ir p. Verbickienę ir p.Gabrusevičiaus atlydėtas Hamilto Lietuvių namų bendrovės pirmininkas P. Paliliūnas- Palmer.

BUKIME SVEIKI
B. Naujalis ,Ps.D.N.D.R. M.
VASAROS MALONUMAI
Geroji vasara apdova

noja mus visokiausiais 
malonumais ir turtais. 
Motina gamta, tartum at
siprašydama visų gyvų
jų, už žiemos skriaudas 
apdovanoja mus visokio
mis gėrybėmis aiogomis , 
daržovėmis,šiltu orųšil- 
tu vandeniu upėse ir eže
ruose,pripildo maloniais 
paukščių balsais miškus 
ir visokiais klyksmais 
padangę ir vandens pavir
šių. Pripildė žiedais bei 
gėlėmis lankas, ir šaukia 
mus tuo visu pasinaudoti.

Kaipviskas gyvenime , 
bei gamtoj e, taip ir vasa
ra turi ir gerų ir blogų 
pusių. Tai priklauso nuo 
mūs pačių, kaip mes mo
kėsime pasinaudotLVasar

IR NEMALONUMAI 
ra yra laiko tarpas pra
turtinti savo kūną įvai
riais mineralais, vitami
nais, kurių įdek sunkiau 
gauti žiemos laike. Tad 
pasinaudokim šviežiomis 
daržovėmis, šviežiais 
vaisiais, šviežiomis uo
gomis idant atėjus žiemai 
išsaugotume savo orga
nizmą atsparesnį įvai
rioms ligoms.

Vasaros laike dažniau
sia savaitgalius pralei
džiama kur nors bile tik 
ne mieste. Yra tokių^ku- 
rie gena savo automobilį 
į savo vasarvietę už šim
to ar daugiau mylių, ir 
važiuoja ne dėl to,kad tik
rai sveikesnio oro gautų , 
bet būtinumo varomi, nes 
ten yra vasarnamis, tai

CENTRAL FUEL OIL LTD.

3865 A Beaubien E. Montreal. 
Repr. J. Blauzdžiunas.

• Namų šildymui alyva • žemiausios kainos lietuviams
• Veltui krosnių valymas ir taisymas .
b Greita tarnyba diena ir naktį.

Tel: R e s. 254- 4 678; Off. 72 1 - 4535.

kaip nevažiuosi? Iš vaka- 
ro(dažniausiai penktadie
nio vakare) kraunama vi
sokios reikmenys, mais
tas,užsiklojimai,gėrimas, 
ir kita.Bevažiuojant kvė
puojama savo ir svetimų 
automobilių dūmais ir 
benzinu. Pasižiūrėkit 
greitkelių šalimis ir pa
matysit,kaip medžių spig- 
liai ir labai nurudavę, o 
su mūsų plaučiais juk tas 
pats. Toks tolimas važi
nėjimas vasaros malonu
mus pavers nesveikata.

Daniu ti nuvažiavę į va
dinamą "sveiką orą" nu
siveža nuosavą "orą" ir 
tas oras vežiojamas kur 
tik bevažiuotų,  tai cigare
tės, pypkės ir cigarai. 
Dažniausiai susieina į 
vieną ar kitą "šėką", bon- 
ka ant stalo, kortužnikai 
aplink,o cigaretės danty
se,na ir turime gerą vaiz
dą vasarotojų, kurie atva
žiavo "geru oru" pakvė
puoti. Toki vasarotojai 
neturi laiko netik ežere

paplaukyti.bet ir kažin ar 
iš ryto turi laiko veidą 
nusiprausti^Toki vasaros 
malonumai virsta nema
lonumais ir geriau tokiem 
žiema būtų be pakaitos .

Dar kiti atvyksta prie 
ežero ar į vasarvietę, ir 
vos išlipę iš automobilio , 
griebiasi už įvairių val
gių, žinoma, dažniausiai, 
ne už lengvo valgio, bet 
už "stipraus", kaip kum
piai,dešros ir kiti mėsos 
patiekalai, tai mūsų mė
giamiausi valgiai,o čia ir 
slypi priežastis perdide- 
lio skaičiaus širdies prie
puolių. Vasaros karštyje 
turėtume' valgyti lengvus 
valgius: salotus, ridikė
lius,agurkus,morkas,sie
tinius, vyšnias, avietes, 
mėlynes,žemuoges, braš
kes, obuolius, serbentus , 

'laikrodininkas
ANTANAS ŽUKAS

1855 Wellington Street 
Tel. WE 2-0644.

TAISAU IR PARDUODU 
ŽEMOMIS KAINOMIS 

LAIKRODŽIUS IR JUVELYRUS.

kriaušes, slyvas, salie
rus ir kita; tik nemaišyti 
vaisių sudaržovėm. Tar
pas tarp daržovių valgio 
ir vaisių turėtų būti apie 
valandą,o 2 valandos lai
ką dar geriau. Baltas sū
ris,varškė, pasukos, pie
nas, įvairios daržovių 
sunkos ir vaisių turėtų 
būti vieton degtinės ir a- 
laus, o vietoje cigaretės 
įsidekime į burną razin- 
ką.

Gavus atostogų, ar sa
vaitgaliais važiuojant į 
vasarvietes pasinaudoki
me vasaros duotais malo-

pasilsėt JNesivartaliok iš
tisas valandas po karštais 
saulės spinduliais. Saulė 
yra energijos šaltinis,būk 
joje veiklus, ypač vande
nyje išnaudok tau duotą 
energiją,gi vartaliojantis 
ant karšto smėlio, augini 
arterijose skleriozę ir 
tuo pačiu širdies priepuo
lį,o dar kai kuriais atve
jais odos vėžį.

Kaip kas žvejybą vadi
na sportu,yra tiesa tada, 
kada brisime vandeniu ant 
savo nuosavų kojų, nesto
vėdami vietoj,bet vis pa
maži mėtlsime meškerę

kišeniuje "mikę", o šoni
niame kišeniuj e "King si
ze" ir meškerioja susi
rietęs dūmų ir alkoholio 
debesyje paskendęs. Ži
nomajam vasara padarys 
skriaudą.

Tad mokėkime naudotis 
vasaros malonumais ge
ram, o ne blogam. Mttms 
gamta davė protą,tad nau- 
dokimjį.nes gyvi daiktai 
pasidaro judrūs ir svei
kesni .Naudokimės vande
niu idant būtumėm švarūs 
ir išsisportavę, mylėkim 
lengvą, sveiką daržovinį 
ir vaisinį bei pienišką

numais ,ne valgyt ieškok, 
bet gero paplūdimio ir

ir brisime tolyn. Bet taip 
dabar nedar omą.Dabar ti-

maistą idant žiemą nede- 
juotumėm dėl savo blogos

TEL.766- 5827

MONTREAL! o LIETUVIU KREDITO UNIJA

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

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

KASOS VAL 
1465 DE SEVE: 

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

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

IMA už:
Nek i In. turto paskol as 7% 
Asmenines paskol as 7.6% 
Investacines paskolas 8.4% 
Pigus paskolų draudimas iki 
$10.000.________________________
A N D 0 S:

R0SEM0UNT0 SKYRIUS: 
3907 Rosemount Blvd., 
tel. 722- 3545.

Diena: penktad. 1:00 - 6:00 vai. 
I akare: pirmadieniais, trečia
dieniais ir penktridieniais 
7:00-9:00 vai.

Johan Tiedman Reg’d
DIRBU VISŲ RŪŠIŲ BALDUS 

PAGAL UŽSAKYMUS

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

UniveUal Cleanel) & Tdailo'id
• Valau ir taisau vyriškus ir moteriškus drabužius.
• Siuvu naujus pagal užsakymus vyriškus paltus, 

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

lot Wellington si.) Tel. 769-2941

Baltica Investment Corp
Autorizuotas kapitalas $ 120.000

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

UŽ indėlius mokame 8% dividendo._______

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

IR KITI ĮVAIRŪS MEDŽIO DIRBINIAI.

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

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

jeigu moki plaukt, plauk, 
jeigu nemoki,tai pliušky - 
kisvandenyje,kaip išma
nai. Vaikščiojimas yra 
sveikas judėjimas, tad 
brisk vandeniu porą my
lių ir tiek pat grįžk atgal, 
tada turėsi teisę valgyt ir

nis meškeriotojas augina 
artritą ir kitas ligas sa
vo meškeriojimu, nes 
"modernus Fišermenas" 
eina meškeriot laivelyje, 
o laivelis turi motorą, gi 
meškeriotojas pilną lai
velį meškerių, antiniame

sveikatos.Net ir jūsų, an
troje pusėje namo daržas 
yra jūs sveikatos šaltinis 
vasaros laike, jeigu mo
kėsi juom pasinaudot.

THE RED CROSS IS 
PEOPLE LIKE YOU 
HELPING 
PEOPLE LIKE YOU £

VYKSTANTIEMS Į PASAULINE 
PARODĄ MONTREALYJE

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

• Vieta parkavimui.

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

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

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

BOOKS----LIVRES
SPAUSDINIAI

7581 CENTU ALE, coin - comer 2e AVENUE 365 0770 LASALLE j

ĮVAIRIOS PROGOS

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

ME 7-6727
DE LUXE CLEANERS

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

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

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

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

namų 366-4203

BELLAZZI - LAMY.INC-
DO 6-6941 7682 Champlain Blvd. LaSalle
Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmas- 
Įnsuliacija, Ten . Te»t, Masonite, statybini* popicri*.

SIUNTINIAI LIETUVON 
KAUFMAN’S WOOLLENS ^TEXTILES

WHOLESALE & RETAIL 
4115 ST. LAWRENCE BLVD. MONTREAL, QUE.

IŠ ČIA PASIŲSITE SIUNTINIUS SAVO GIMINĖMS PILNAI GARANTUOTOMIS

URMO KAINOMIS 
30% 40 7EMIAU RINKOS KAINOS

TEL. V I - 2 - 5319.

• TURIME GERIAUSIOS ANGLIŠKOS VILNONĖS MEDŽIAGOS VYRIŠKIEMS IR 
VOTERIŠK1EMS KOSTIUMAMS, PA L. TA M S.SUKNELĖ MS IR ŠILKINES- Brocade 
& Dainty MEDŽIAGOS.

• DIDŽIAUSI PASIRINKIMĄ K A Š M 1 R O , N A 11.0 N I N TU IR ŠILKINIŲ SKARELIU, 
SVEDERIŲ IR VISA KITA ŠEIMOS REIKALAMS.

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

SAVIN1NKAS <’ll. RA U F MANAS, buvęs audinių fabriko* Litex* vedėjas Kaune, laisvai kalba 
lietuviškai.

[ 
J

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

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

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

personalu Ir gėrimais.

Kreiptis į Klubo administratorių J. Petruli, 
#»/■ 577. 77C7 -.t- 777 7ZCZ

Telefonas 768-6679

WIN DSOR
DRY CLEANERS & DYERS CO. LTD. 

Valome visokius drabužius ir kitą Jūsų namų apyvoką.
Savininkai:

A. Keršys, P. P< tiulis. P. Keršulis, A. Gieibus.
1205 CHURCH Ave., Verdun, Montreal.

Jeigu keliatės .į JAVąlsty- 
bes, apsigyvenkite’ amžinai 
žaliuojančioje ir šiltoje Kali 
forui joje. Informacijas teikia 
ir padeda įsikurti

JOHN KUTRA

911 Wilshire Blvd. 394-6817 
SANTA MONICA, CALIF. 395-3358

JUOZAS AUDĖNAS 
Ekonomistas

Tarpininkauja Mutual 
Funds 

investments.
109 Warwick Street

Brooklyn 7,N.Y.

Expo 67
Išnuomuojami kambariai 

šalia Pasaulinės Parodos 
vietovės, yra vietos mašinai 
parkuoti.

Skambinti tel. 674-7038 
126 De Tauraine, Longeuil, 
M o n t r e a I, P.Q.

OEMESIO LIETUVIAMS
Tarpininkauju lietuviams 

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

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

Pr. Paukštaiti* 
8995 Godbcut, LaSalle, 
Montreal, P.Q. tel. 365- 0311.

sveikatos.Net
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POSVeTIOKI

PARAMA
TAUPYK IR SKOLINKIS

PIRMUTINIAME IR DIDŽIAUSIAME

TORONTO LIETUVIU KREDITO KOOPERATYVE
KAPITALAS SIEKIA DU SU PUSE MILIJONO DOLERIU 

MOKAME: DUODAME:
4%% už depositus Morgičius iš 6'/ŽZ
5'/^> numatyta už Šerus Asm. paskolos iš 7%

Asmenines paskolas duodame iki $ S,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 gyvenąs 
Kanadoje.
Kasos valandos: Kasdieną nuo 10 vai. iki 3 vai. p.p., 
išskyrus sekmadienius. P irmadienį ir penktadienį vakarais nuo 
4 vai. 30 min. iki 8 vai. 30 min. Šeštadieniais nuo 9 vai. iki l vai 
p.p. (liepos ir rugpiūeio men. šeštadieniais uždaryta).

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

SVEIKATOS KLINIKA-Health Clinic
Medicininis ir pooperacinis gydymas

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

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

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

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

Reportažas iš Toronto
PAŠNEKESYS METRO T RA U K IN Y JT

Du tautiečiai kalbasi 
traukinyje,dalinasi praė
jusių atostogų įspūdžiais. 
Nežiūrint lietingos vasa
ros,jie abu gražiai įdegę, 
parudavę. Vienas, tiesa , 
jau spėjęs pablukti, bet 
antrojo bronzinė veido 
spalva tiesiog spindi svei
kata žilstančių palukų 
kontraste. Pasirodo, jų 
atostogauta toje pačioje 
vietoje, Springhursto va
sarvietėje, bet ne vienu 
laiku. Pašviesėjusio vei
do vyras sakosi ten pra
leidęs didesnę liepos mė
nesio dalį. Nors saulėje 
prisikepinęs pakankamai, 
bet nei atostogomis, nei 
vasarviete nesąs paten
kintas. Vasarojant, ypač 
liepos pradžioje,jis turė
jęs naudoti visą akrobati
ką,kad galėtų tikslaiu iš
naudoti saulę ir pasprukti 
nuo staigiai užeinančio 
lietaus.Tarsi pietuose,ar 
kokiame atogrąžų krašte, 
vos išsiruošus į paplūdi
mį, kartais nespėjus ge
riau nei įšilti ar pasimau
dyti,tik žiūrėk, iš kažkur 
atsiradęs juodas debesiu- 
kas prapliumpa smarkiu 
lietumi. Prie to dar įky
rūs uodai ir jų tokia gau
sybė,visai išsėmę jo kan
trybę. Nedaug malonumo 
teikę ir po pietų besikar
tojančių lietų tvinstančios 
gatvės.Jo žemiau stovin
tis vasarnamis vienu me
tu buvęs visai apsemtas . 
Į namuką vos bebuvo ga
lima įeiti.

Bronzinio veido vyras 
klauso savo bendrakelei
vį ir jį užjaučia. Anam 
baigus,jis sako,kad grei
čiausia visa tai įvykę, kad 
jo bendras paankstinęs 
atostogas. Kad vasara 
esanti lietinga, to jis ne
neigiąs, bet vėliau ir ji 
pasitaisiusi. Kai jis pra
dėjęs savo atostogas lie
pos pabaigoje,ten jau ne
bebuvę nei vandens, nei 
lietus vaikęs nuogalius iš 
paplūdimio, nei ten uodai 
buvę tokie įkyrūs. Pra
džioje vienas kitas dar 
mėginęs paragauti mies
tietiško kraujo,bet įpūsė- 
jant rugpiūčiui jie visai 
išnykę. O kas link vietos , 
jis nerandąs niekur kitur 
geresnio pliažo. Viena, 
kad prie Georgian Bay 
esąs labai puikus, smėlė
tas paplūdimys, o antra, 
kad ten suvažiuoja lietu
viai iš visų Kanados ir 
Amerikos pasviečių. O į

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

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

TORONTO.
Margio vaistinės 11 aukštas.
Tel: įstaigos LE7- 1708.

Namų CR9- 6166.

sekmadienio pamaldas 
žmonių prisirenka kaip 
Gruzdžiuose per šv.Roko 
atlaidus.Visi maldininkai 
nebegali net įsigauti į 
šventnamį, nežiūrint, kad 
pamaldos yra 9, 10 ir 11 
valandomis. Tarp dauge
lio suvažiavusių tautiečių 
paplūdimyje jis kartą nu
girdęs, kad vieni detroi- 
tiečiai čia atostogauja iš 
eilės jau 15 metų. O ypač 
įdomu po saulės vonių, po 
visų maudynių vakare iš
ėjus į pakrantę pasivaikš
čioti.Gražų vakarą, sau
lei leidžiantis,jai pasine
riant į neužmatomas van
dens platybes, visuomet 
sutiksi ką nors iš savų 
torontiškių, ar iš įvairių 
tolių suvažiavusių, lietu
viškai kalbančių tautiečių.

S.Pranckūnas

BUS PAŠTO ŽENKLAS
Atstovas E.J.Derwins- 

kis(R.Ill.),Atstovų Rūmų 
užsienio ir pašto reikalų 
komitetų narys, oficialiai 
pasiūlė įstatymo projek
tą,kuriuo JAV paštui būtų 
pavesta išleisti specialų 
pašto ženklą paminėti 
Baltijos valstybių 5O-ties 
metų sukakčiai nuo jų 
nepriklausomybės atsta
tymo. ( Elta)

• Vilniuje išleista A. Sa
baliausko knyga vardu 
"Žodžiai atgyja", kurioje 
surinkti duomenys apie 19 
-tojo amžiaus lietuviško 
žodžio tyrinėtojus, lygi- 
namosios-istorinės kal
botyros mokslininkus. E.

Vankuverio skautų grupė dalyvavusi Romuvos stovyk
loje ir aplankiusi Pasaulinę parodą Montrealyje irta 
proga Nepriklausomos Lietuvos lieidyklą /iš kairės/: 
Gėris Skabeikis, Jurginą Vileitaitė, T. J. Vaišnys.SJ, 
skautų organizatorius, Rūta Radzevičiūtė, Kristina 
Skabeikytė ir Vida Šmitaitė.

ROMUVOJE VĖL GYVENIMAS VERDA
Po visų parengiamųjų 

darbų bei įtaisymų, Ro
muvoj vėl viskas atgijo, 
kai jau penktą vasarą čia 
stovyklauti gausiai susi
rinko lietuvių skautė s-ai. 
Pirmąją savaitę stovyk
lautojai peršoko tris šinr- 
tus, o tai jau rekordinis 
skaičius.Yra sakoma, kad 
skautams kelias į stovyk
lą visada trumpas. Šiuo 
kartu tatai ryškiai patvir
tino Vankuverio skautai, 
į Romuvą atvykę nuo to
limojo Pacifiko krantų.

Skautų stovyklos, tai 
jaunimui vasaros mokyk
los. Čia šalia įprastinės 
skautiško patyrimo, spe
cialybių bei lituanistinės 
programos nuo liepos 15 
d.kiekviena savaitės die
na buvo skiriama kuriam 
atskiram įvykiui ar rei
kalui atžymėti. Taip tu
rėjom - Dariaus-Girėno 
dieną, iškylavimo, miško 
žaidimo dienas, savival
dos ,sporto,draugovių bei 
jūrų dienas. Skautės ir 
skautai duotus uždavinius 
stengėsi atlikti,© vadovai 
rimtai ir kritiškai darė 
minėtų dienų aptarimus 
bei išvadas.

Stovyklą aplankė daug 
mūsų bičiulių,rėmėjų bei 
tėveliai.Taip pat su mu
mis pagyventi buvo atvy
kę ir mūsų aukštosios 
vadovybės pareigūnai, 
kaip tai Brolijos vyriau
sias skautininkas, Broli
jos Vadijos Jūrų skautų 
skyriaus vedėjas,Kana
dos R-no vadas, Kanados 
R-no Seserijos ir Broli
jos vadeivos irdct. Antro
sios savaitės metu su 
mumis pastovyklauti pa
žadėjo net Pirmijos pir
mininkas ir Vyr. "Skautų 
Aido" redaktorius v. a . 
Ant. Saulaitis.

Liepos 20 d. stovykla 
Brolijos vėliavą nuleido 
pusiau stiebo.Mat telefo
nu buvo gauta žinia, kad 
Waterbury, Conn. JA V-se 
mirė buvęs Vyriausias 
skautininkas ir dabarti
nis Pirmijos narys v. s . 
Aleksas Matonis. Gyva ir

GERIAUSIA PROGA

Pinigus siusti i Lietuva yra 
geriausias i šskaičiavimas. nes 
ui persiuntimą neimamas mokes
tis,o tiktai pinigai i škeiiiami į 
US dolerių pažymėjimus (certifi
cate). Tai vertingiausia dovana 
US pažymėjimai, kuriuos gavę 
jūsų giminės nusipirks daiktų 
net 4 kartus daugiau vertės ne
gu pirkdami rubliais, kat jie pa
tys jums patvirtins. Tiktai US 
dolerių pažymėjimais jūsų gimi
nės bus pajėgūs kų panorės nu 
sipirkti: - maisto, drabužiu ir 
kitu amerikietišku, vakarų eu
ropietiškų bei namu apyvokos 
dalyku. Parduodama specialio • 
se dolerinėse Vneshposyltorg 
parduotuvėse labai žemomis do
lerio kainomis, ka jūsų giminės 
patvirtins - pilnai garantuojame.

Šitas būdas pinigams persius
ti yra absoliučiai be mokesčio, 
patarnavimo išlaidas siuntėjui 
ir lygiai gavėjui apmoka atsto
vybė Vneshposy Itorg.

Užsakymus darykite dabar, tik 
tai tiesiog per INT ERTR ADE 
EXPRESS CORP.- 
125 East 23rd Street
New York, N.Y. 10010 USA.

Reikalaukite veltui duodamo 
mūsų katalogo.

MWWP ORTAS
VEDA KAZYS BARONAS

.J ! B VARTODAMAS NEBŪSI NEI PLIKAS NEI ŽILAS

Jį

JIB. vartojo 16 savaičių, pusę metų, vienus metus, 
paveikslai parodo, kad JIB. vaistai ATAUGINA PLAUKUS, išgydo 
pleiskanas, šašus, niežėjimą, sulaiko plaukų slinkimą, atgauna natūra
lią plaukų spalvą MOTERIMS IR VYRAMS, 100 proc. garantuotai.

J I B VARTODAMAS NEBOSI NEI PLIKAS NEI ŽILAS.
JIB. 8. Oz. 16 savaičių vartojimui Kanadoje viso $6.30. 

Užsakymus su Money Orderiu, reikalaukite tuojau.
JIB LABORATORIJA, 1437 So. 48th Avė., Cicero, Illinois 68W0

judri stovykla nurimo ir 
tylos minute pagerbė mi- 
rusįjį.Dumaži broliukai- 
vilkiūkai,vedami Vyriau
sio skautininko Vl.Vijei- 
kioir buv.Vyr. skautinin
ko St. Kairio, nešė ąžuolų 
lapų vainiką padėti ant 
Romuvos aukuro. Sekan
čią dieną-sekmadienį sto
vyklos kapelionas kun. s . 
St. Kulbis atnašavo šv. 
mišias už mirusį A.Mato- 
nį ir visus skautus bei va
dovus .kurie čia Romuvoj 
penkių metų bėgyje sto
vyklavo,bet jau dabar at
siskyrė su šiuo pasauliu.

Kadangi Romuvai šie
met sukako penkeri me
tai, tai nuo antrosios sa
vaitės stovykla vadinsis 
džiamborete. Jau pirma
jai savaitei besibaigiant 
džiamboretėn atvyko bro
lių skiltis iš New Yorko 
ir sesių skiltis iš Bosto
no.Taip pat pirmą ir an
trą savaitę stovyklauja ir 
Rochesterio.N. Y. broliai 
ir sesės su savo nenuils
tamu vadovu s. St. Ilgūnu.

Geras stovyklos mais
tas ir saulėtas bei šiltas 
oras bei mėlynasis Fox 
ežeras visus stovyklauto
jus veikė puikiai: niekas 
nesirgo. Todėl visą laiką 
stovyklavęs gydytojas dr. 
J. Yčas šypsojos ir pasi
reiškė kaip ir puikus jau
niems vadovas. L. E-tas .

UNITED

PADĖKIME IŠLEISTI 
ISTORINĘ KNYGĄ APIE 
SENUOSIUS PRUSUS

Žinomas Mažosios Lie
tuvos veikėjas dr. Marty
nas Anysas per daugelį 
metų yra surinkęs gau
sios medžiagos ir ją pa
ruošė išleisti knygai.Vei
kalą dar rankraštyje pre
mijavo ir išleis Mažosios 
Lietuvos Lietuvių Drau
gija Čikagoje.

Istorinės knygos var
das: Senprūsių giminių 
kovos su Vokiečių Riterių 
Ordinu nuo 1230 iki 1283 
metų. Knyga bus per 300 
pusi, ir turės du anų laikų 
žemėlapiu.

Visi geros valios lie
tuviai, norintieji pažinti 
ir išsaugoti savo tautos 
praeitį,turėtų užsiprenu
meruoti tą knygą. Garbės 
prenumeratorių pavardės 
bus įrašomos į pačią kny
gą. Pinigus reikia siųsti 
tuojau, nes jau skaitoma 
knygos korektūra.

Mažiausia auka garbės 
prenumeratai yra dešimt 
dolerių. Pinigus siųsti 
knygos autoriui: Dr. M. 
Anysas ,37 Delaware Ave . 
Toronto 4, Ont., Canada, 
Garbės prenumeratoriam 
bus atsiųsta knyga jai vos 
išėjus.

Jūsų aukos labai paleng
vins leidėjams knygos iš
leidimą.

Paklausykite savo šir
dies, nepašykštėkite de
šimkės šiam taip svar
biam istoriniam leidiniui 
paremti. Alg. Gustaitis . 
Los Angeles, Calif.

IŠEIVIJOS ŽINIOS
Ošavos Medžiotojų ir 

Meškeriotojų klubas 
"Ešerys"išleido š.m. nr . 
2 savobiuletinį"Žuvėdrą'.' 
Be straipsnių,juokų sk. ir 
kt.naudingų pasiskaitymų 
jame randame taip pat 
daug patarimų meškerės 
mėgėjams.
- Kanados atrankinėse 
plaukymo varžybose Panr 
American žaidynėms da
lyvavo ir Toronto Vyčio 
atstovė G. Kerniūtė,200 
m. baigminiam plaukyme 
nugara lietuvaitė buvo 
septinta,parodydama 2m . 
39,9 sek.laiką. 100 m. nu
gara G. Kerniūtė užėmė 
devintą vietą-1 min. 16,1 
sek. Torontietės pasek
mės yra geresnės už da
bartinius Lietuvos rekor
dus.
PAVERGTOJI LIETUVA

Tarptautinėse lengvo-

sios atletikos rungtynėse 
Maskvoj Kęstutis Oren- 
tas 5 km. bėgime užėmė 
antrą vietą-13 min. 47,2 
sek.,V.Jaras disko meti
me taip pat buvo antraš- 
56,52 m. ir R. Plungė ru
tulio stūmime trečias-17, 
31 m.
- Lenkijos ir Lietuvos 
kaimo jaunimo lengvosios 
atletikos rungtynėse mū
sų sostinėj baigėsi svečių 
pergale 140:124. Už Len
kiją kovojo keturi rinkti
nės nariai ir penki Len
kijos jaunių rinktinės ats
tovai. Mūsiškės įveikė 
lenkes 63:53,tačiau vyrai 
pralaimėjo 61':87.,
- Lietuvos futbolo pirme
nybėse pirmauja Kauno 
Inkaras prieš Vilniaus 
Saliutą (raudonarmiečių 
klubas) ir Kauno Poli tech
niką. Pere! tų metų Lietu
vos meisteris Kėdainių 
Nevėžis yra septintas.
- Leningrade vyksta Sov. 
Sąjungos moksleivių spor 
tinės žaidynės. Jose daly
vauja ir Lietuvos moks
leiviai. Šių varžybų pa
sekmes pranešim sekan
čiame nr.
- Sov. Sąjungos dviračių 
lenktynėse Lietuvos ko
manda po trijų etapų uži
ma penktą vietą.

dili

Des rieves des ecoles secondaires de Winnipeg s’exercent 
en face du nouveau stade de 15,000 places constru'd a 
l’universitė du Manitoba an coin dun million de dollars. 
La piste ėst revėtue dun nunėriau synthetique qui n'a 
encore jamais servi dans les competitions internationales,

Winnipege vyksta Kanados šimtmečiui atžymėti 
sporto tarptautinės varžybos, kuriose yra padaryta 
naujų pasaulinių laimėjimų, vadinamų rekordais. Šio
se varžybose dalyvavo ir kai kurie lietuviai.

Kanada daugeliu būdų primena savo konfedera
cijos šimtmečio sukaktuves ir tuo nori pasidžiaugti 
savo laimėjimais ir darbo žmonių geru gyvenimu.

SUSIVIENIJIMAS 
LIETUVIŲ 

A AMERIKOJE
SLA

SĖJA
Tautinės, demokratinės minties mėnesinis lietuvių laikraštis.

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

Administrate j os adresas: JUOZAS URBELIS.
1649 N. Broadway, Melrose Park., III., USA.

Prenumerata: JAV ir kitur 3 dol. metams.

AR ŽINOTE KA RAŠO

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

K EI EI V Į žmonės mėgsta dėl to, kad jis niekam 
nepataikauja ir nesibijo teisybės skelbti. Teisingo
mis žiniomis iš visur jame daug žinių ir iš Kana
dos/, aiškiu ir atviru pasisakymu laikraštis per 65 
metus pelnė 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
PIK §5 00
Laiškus ir prenumeratą adresuokite:

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

— jau 80 metų tarnauja lietuvių visuomenei 
ir išmokėjo daugiau kaip SEPTYNIUS MI
LIJONUS dolerių savo apdraustiems na
riams.

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

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

SLA — jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdrau- 
dą — Endowment Insurance, kad jaunuolis 

. gautų pinigus aukštojo mokslo studijoms 
ir gyvenimo pradžiai.

— duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pi
gią TERM apdraudę: už $1,600.00 apdrau- 
dos tik $3.00 mokesčio metams.

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

— kuopos yra daugumoje Metuvių kolonijų. 
Kreipkitės j 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

SLA

SLA

SLA

SLA

SLA

(
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SLA GEGUŽINE BUVO SĖKMINGA

Keletvio redaktorius J.Sonda ir inž. Jdnas Kaunas 
/iš Čikagos, stovi dešinėje/ Pasaulinėje parodoje.

E. KARDELIENĖ.

Pasaulinėje parodoje besilankant

Liepos 9 d. SLA 72 k. 
gegužinė ruošta Ant. Pa- 
dolskio sodyboje, Paris , 
Ont.buvo sėkminga. Nors 
oras buvo debesuotas, bet 
gegužinės aikštėje per vi
są dieną oras buvo geras.

ford,Danutę Dervaitytę iš 
H amiltono, ZosęKuktienę 
iš St.Catharines,Valę Ša- 
rapnickienę iš Newbury 
ir Kazimierą Skujienę iš 
Rodnės.

SLA 72 kuopos laimin-
Svečiųį gegužinę buvo su
važiavę iš Rodnės, New
bury,St. Catharines, Ha - 
miltono, Brantford, Wood- 
stock,Paris ir U. SLA ge
gužinėje buvo svečių ir iš 
Amerikos.Gegužinė buvo 
linksma. Ant. Kaušpėdas 
davė puikią muziką.Be to, 
Ant. Podolskis (sodybos 
savininkas) kanklėmis 
įrekordavo 5 lietuviškas 
daineles .kurios svečiams 
per garsiakalbį buvo per
duotos.

Gegužinės metu įvyko 
ir jaunimo sporto varžy
bos: bėgimas ir šuolis į 
tolį.Pirmas vietas laimė
jo A. Rimkus iš Hamilto
ną antras vietas A.Šarap- 
nickas iš Newbury .Trečią 
vietą šuolis į tolį Tomas 
Kukta iš St. Catharines .

Sportą vedė Z. Pulia- 
n aus kas, talkinamas A. 
Pilipavičienės ir F. Rim
kaus.

Piniginę loteriją vedė 
kuopos pirm. J. Šarapnic- 
kas,pakviesdamas laimin 
guosius bilietus ištraukti: 
Olgą Širvinskiene iš Brant

gieji rėmėjai :radio tran- 
zistorį laimėjo R. Zim
merman iš Hamiltono, 
$20. -M. Konig-Hamilto- 
nas,$15. -L.Markelis-St. 
Catharines, $10.-Augai- 
tienė-Hamiltonas,$5.-A. 
Žinai tis-Welland.

Prie gegužinės pasise
kimo daug pasidarbavo S 
LA 72 kuopos veikėjai iš 
anksto platindami pinigi
nės loterijos bilietus: V. 
Triponas, J. Baj oraitis, Z. 
Pulianauskas, G.Melny- 
kas,St. Žvirblys, M.Ra
gaus kas, V. Burdinavičie- 
nė,A.Kaušpėdas, F. Rim
kus, V. Bagdonas, St. Bak
šys iš Hamiltono, O. Šir- 
vinskienė iš Brantford, 
ypač P.Dauginas ir J. Ša- 
rapnickas iš St. Cathari
nes.

Loterijai talkino Der- 
vaitienėir VI. Bagdonas , 
bufetą vedė O.Kudžmienė. 
Visiems prisidėjusiems 
prie SLA gegužinės su
ruošimo ir dalyviams , 
reiškiame nuoširdžią pa
dėką.

SLA 72 kuopos valdyba

"Tėvynės" redaktorius Ant.Sodaitis su V.Žižiu, ap
lankė N. L. leidyklą. Dešinėje p. Leparskas iš Windso 
ro ir p. Malinauskas iš Toronto.

SAULT ST. MARIE ONTARIO
VIKTORAS STAŠKŪNAS 
KANADOS LIETUVIŲ 
FONDO GARBĖS NARYS

Liepos mėn. tautietis 
Viktoras Staškūnas įnešė 
Kanados Lietuvių Fondan 
antrąją penkšimtinę, tuo 
pakėlė savo įnašą ligi $ 
1000 ir pasidarė KLF gar
bės nariu.

Šia proga supažindinsim 
skaitytojus su šiuo tauriu 
tautiečiu, kurio pavyzdį 
turėtų pasekti ir kiti Ka
nados lietuviai biznieriai 
bei pelningesnių profesi
jų tautiečiai.

Atvykęs į SSM1949 mt. 
V. Staškūnas dirbo pa- 
prastu darbininku ir tik 
po kelių metų prade jo ro
dyti susidomėjimą staty
ba ir savarankaus rango
vo profesija.Šiandien, šis 
neeilinių gabumų mūsų 
tautietis yra Vinston 
Construction Company

savininkas, vienas iš di
desniųjų ir sėkminges- 
niųjų rangovų ne tik mies
te,bet ir plačioje apylin
kėje.Galima drąsiai tvir
tinti, kad mieste neatra
sime rangovo ar statybos 
kompanijos,kuri būtų pa
stačiusi tiek mokyklų, 
bažnyčių, gydytojams įs
taigų, ligoninių ir kitokios 
rūšies didesnių statybos 
projektų. Pernai metais 
bendra šios statybos ben
drovės visų darbo sutar
čių suma viršijo 2 mili
jonus dolerių,© šiais me
tais per pirmuosius 6 mė
nesius darbo sutartys ir 
jau įvykdyti darbai pra
šoko $1, 800, 000 sumą.

Kalbant apie šio malo
naus, draugiško ir tikrai 
pavyzdingo lietuvio as-

Kai nusipirkau į "Expo 
67" pasą, galvojau, kad 
per visą vasarėlę ir gy
vensiu šv. Lauryno upės 
salose lankydama pasau
linę parodą.Išvaikščiosiu 
visų 70 valstybių paviljo
nus ;i šr agausiu visų vals - 
tybių restoranuose val
gius; pagersiu Ceilono 
arbatos, Venecuelos ka
vos, Italijos pagamintos 
puikios espresso ir Ca- 
pučino kavos; /švažihėsiu 
visas parodos salas eks
presą traukiniais ir aukš
tais bėgiais minirail trau
kinėliais ,-plauksiu gondo
lomis ir laivais vandeni
mis; išskraidysiu heli
kopteriu ir dirižabliu;pa- 
kilsiu į padanges spirali
niu stulpu ir iš čia maty- 
siunetikvisą parodą, vi
są Montreal;, bet gal pa
matysiu ir Lietuvą iš to
kios aukštybės. Apie visa 
tai mums kalbėjo ir rodė 
televizija jau labai - iš 
anksto.

Bet taip jau yra, kad 
dažniausiai tokiam sva
jotojui svajonės neišsi
pildo visu šimtu nuošim
čių.

Redaktoriaus prašoma, 
pamėginsiu pasidalyt sa
vo įspūdžiais iš lankymo
si parodoje su mielais NL 
skaitytojais, kaip sekasi 
man vaikščioti ir važinė
ti po paviljonus ir kaip 
toli realybė nuo svajonių.

Mano pirmas atsilan
kymas par odon buvo bir
želio 22 į Rusijos pavil
joną, kur vyko Lietuvos 
lietuvių dienos.
Buvo kvietimas į "Lietu

vos dieną", kuri pradėta sp 
audos konferenciją.. Į tas 
iškilmes iš Lietuvos buvo 
atvažiavusi speciali delega

Jei esate gimę
1900

Dabar turite paduoti prašymą

menybę, negalima pra
leisti nepaminėjus jo gi
liai nuverstą vagą įvai
riuose mūsų komitetuose, 
valdybose ir kolonijos 
bendruomeniniame gyve
nime.

Įvairūs aukų rinkėjai ,

SENATVĖS PENSIJA GAUTI
Padavę prašymą dabar, galėsite gauti pirmąjį pensijos čekį 

1968 metų sausio mėnesį. Asmenys,sulaukę 67 metų amžiaus, turi 
teisę gauti senatvės pensiją.

Jei esate gimę 1901
turite paduoti prašymą 

senatvės pensijai gauti šešis mėnesius prieš 67 - tąjį gimtadienį.

Senatvės pensijų prašymų blankus galima gauti kiekvienoje pašto 
įstaigoje arba parašius laišką The Regional Director of Old Secu
rity savo provincijos sostinės mieste. Su tuo blanku gausite ir bro
šiūrą, kurioje rasite pilną informaciją apie senatvės pensiją.

GARANTUOTAS PAJAMŲ PAPILDAS
Kai jūsų senatvės pensijos prašymas bus patenkintas, jums 

bus prisiųstos informacijos apie garantuojamų pajamų papildo, ku
ris kartu su senatvės pensija, garantuotų jums mėnesines pajamas ma

žiausiai $ 105.00.

ISSUED BY THE HON. ALLAN J. MacEACHEN, MINISTER
THE DEPARTMENT OF NATIONAL HEALTH AND WELFARE

rinkliavų vykdytojai ir 
spaudos platintojai aplei
džia V.Staškūno reziden-
ei ją su plačia šypsena 
veiduose.

Vienas iš didesnių jo 
nuopelnų, tai beveik jo 
vieno prieš kelis metus 
įvykdytas ir nelengvas 
mūsų kolonijos jaunimo 
tautinių šokių apmoky
mas. 1966 m. jis įvykdė 
rinkliavą jaunimo kon
gresui paremti surinkda
mas rekordinę pinigų su
mą.

Stačiai neįmanoma su
skaičiuoti visus jo gerus 
darbus.

Užbaigiant palinkėsime 
tautiečiui Viktorui Staš- 
kūnui kuo geriausios sėk
mės. Kor.

SUDBURY,
BUS GEGUŽINĖ

Lietuvių Bendruomenės 
valdyba ir"Geležinis Vil
kas" medžiotojų ir meš
keriotojų klubas rugpiū- 
čiomėn.13 d.sekmadienį, 
p.p.St. ir A. Krivickų va
sarvietėje prie French 
River krantų ruošia ben
drą gegužinę. Visi tautie
čiai kviečiami kuo skait
lingiausiai dalyvauti,kar- 
tu nepamirštant pasi
kviesti ir svečių.

Bus įdomi programa, 
veiks turtingas bufetas. 
Laukiame.

Lietuvių Bendruomenės 
v-ba ir "Geležinis vil
kas" sporto klubas.

APDOVANOTIEJI
Maskva šiemet su leni

ninėmis premijomis nuo 
lietuvių nusisuko. Teko 
pasitenkinti tik vietinė
mis .vadinamomis respu
blikinėmis premijomis.

Mažiausia entuziazmo li
teratų sluoksniuose sukė
lė premija už "geriausį 
romaną", kuri paskirta 
eks - enkavedistui, neva 
suliteratūrintų memuarų 
užrašinėtojui A.Gudaičiui

- Guzevičjui. Kompartija 
ir šiuo būdu par odė, ko jai 
iš rašytojų reikia...

Dailės srityje apdova- 
jimas teko į politinius 
dignitorius tik dabar iš
kilusiam grafikui J. Kuz-

minskiui, už estampus 
dainų motyvais (kuriuos , 
Japonijoj parodytus, su
painiojo su rusiškų pasa
kų iliustracijomis).

Filmų režisierius ir R. 
Vabalas ir aktorius V.
Blėdis apdovanoti už 
"Laiptus į dangų", dali.
Juozas Balčikonis už ki-

limus, kompozitorius S. 
Vainiūnas už kvintetą,ku
ris buvo atliktas ir Mont- 
realyje.Šios dvi pastaro
sios premijos vertinamos 
kaip nuosekliausios ir la
biausiai pelnytos.

Už mokslinius darbus 
premijuotųjų tarpe mato
mos prof. V. Ruokio, agr . 
P.Vasinausko.agr.V. Va- 
zalinsko ir prof.B.Abrai- 
čio pavardės. (Elta)
• Liškiavos vienuolyno
bažnyčia yra pripažinta 
saugotina, kaip istorinis 
architektūrinis pamink
las. (Eite)
• JAV paskyrė keturlus 
bilijonus ir 850 milijonų 
dolerių erdvių tyrinėjimo 
tikslams .Dvejų metų bė
gyje JAV būtinai turi pa
siųsti žmones į Mėnulį.

cija ir didelė grupė artis 
tų. Kai mes įėjome į sa
lę, konferencija jau buvo 
prasidėjus i. Apie ją jau ga
na daug buvo rašyta, todėl 
netenka kartoti.

Po konferencijos pra
sidėjo koncerta&Kbncer- 

i tas buvo puikus ir išsklai
dė nejaukią nuotaiką, kuri 
skraidė salėje konferen
cijos metu. Aukšto lygio 
instrumentalistų ansamb
lis puikiai Išpildė moder
nišką Vainiūno kvintetą 
lietuvių liaudies sutarti
nių dainų pagrindu.

E. Saulevičiūtė padai
navo K. Kavecko Na, Lai
kas ir ariją iš op. Buter- 
fiy-

Labai gražaus tembro, 
didelis lyriko dramatinis 
balsas. Gerai moka dai
nuoti .Kad taip prie tų gra
žių duomenų daugiau jaus
mo ir šilumos ,būt idealu.

Bet jau Daunoras visus 
sužavėjo ir savo puikiu 
balsu ir mokėjimu dai
nuoti,ir išpildymu padai
nuodamas itališkai ariją 
iš Don Carlos ,liet. dainas 
Kur Bakūžė ir Žalioj Lan
kelė j .

Liaudies šokius profe
sionališkai pašoko stili
zuotais lietuviškais kos
tiumais apsirengę an
samblis "Lietuva", prita
riant liaudies instrumen
tais, o solo virtuoziškai 
ksilofonu paskambino 
Trumpickas.

Pilna salė publikos ar
tistams labai plojo ir šau- 
kė"bravo'.' O aš tuo tarpu 
nuėjau užkulisin, visus ar
tistus, ansamblio ir soils - 
tus, pasveikinau ir papra 
šiau perduoti mano sveik
inimus ir geriau - 
sius linkėjimus visiems 
mano buvusiems teatro 
draugam ir dabartiniams 
jauniems artistams,kurie 
dainuoja Vilniaus ir Kau
no operose. E. Saulevičiū-e 
tė pasakė:

-Taimums didelis ne
tikėtumas ir džiaugsmas . 
Turėsime dabar ką papa
sakoti teatre.

Po koncerto kviestieji 
svečiai pakilo viršun, kur 
salėje buvo vaišės. Sve
čiai geriojovodką ir val
gė sandvičius su kaviaru. 
Prie manęs stovėjo kaž
koks vyras ir pilstė į tau
reles vodką ir siūlė gerti.
- Tai čia rusiška vodka?- 

aš jį paklausiau.
- Lietuviškai nesuprantu.
- O iš kur gi tamsta esi, 

jei š lietuviškai nemoki ?- 
aš klausiu jį rusiškai.

- Oyaš iš Maskvos.
-Tai čia ir vodka gal iš 

Maskvos ?
- Ne, vodka Lietuvoje 

daryta.
Nežinau, kas jis toks 

buvo. Nesi šypsojo, buvo 
labai rimtas kai mes kal
bėjomės apie Maskvą, 
Kaukazą,Krymą.Galų ga
le pripylė taurelę vodkos 
ir paduodamas pasakė:

- A teper peite vodku 
(o dabar gerkit vodką).

Paragavus, sakau,kad 
pas mus irgi galima pirk
ti rusiškos vodkos.

-A,pas jus Smirnovka-, 
tai kas kita.

Padėkojus, apsižiūrė
jau aplink. Buvo daug ne
matytų montrealiečiųro- 
dos pirmą kartą aš juos

regiu.Negali atskirti, kur 
rie čia montrealiečiai ir 
kurie iš Lietuvos.

Tikbeslkalbant suvoki, 
su kuo kalbi. O pasikalbę - 
jimų buvo visokių.. Buvo 
ir labai karštų ir nema-

I lonių... Tada aš prieida
vau prie savų pažįstamų, 

| truputį atvėsti...
Pamačiau ir p. Tyslia- 

vienę iš New Yorko. Ji su 
manim pasisveikino, bet 

! irgi prakalbėjo nelabai 
raminančiai:

- Jūsų vyras Toronte 
i man pasakė, kad "Vieny
bė" dabar rašo komunis
tiškai.. . Pamanykit tik!
- Ponia, tokia yra bendra 

nuomonė, -atsakiau. P. Ty
Klausiu ar Salomėjos 

i Norkeliūnaitės nėra.
- O,ji rytoj bus čia.
Dar kurį laiką taip pa

sišnekučiavę karštai ir
< šaltai,išsiskirstėme.Tuo 
ir baigėsi pirmoji diena 
pasaulinėje parodoje. O 
rytoj birželio 23 bus vėl 
rusų paviljone didelis 
priėmimas Montrealio 
visuomenei, svečiams iš 
Lietuvos ir paskui didelis 
koncertas. (Bus daugiau) 
ONTARIO DIENA PUIKIAI 

PASISEKĖ
Rugp. 5 d. Tautų aikštėjeiry- 
ko Ontario provincijos die
na. 12 vai. buvo Iškilming
as atidarymas ir meninis 
pasirodymas ir 6 vai. po 
pietų baigimasis pasirody
mas, kuriame dalyvavo 21 
tautinės grupės.

Pasirodė, trumpai apraš
ant, šių tautų meninės sa
viveiklinės grupės: lenkai 
pašokę mozūrą; indėnai šo
ko šokį su gyvate; italų bu
vo choras; kiniečiai šoko 
šokį su drakonais ir žibin
tais; 4-rios latvių poros 
pašoko polką; G.Breichm- 
anienės vedamas"Gyvatar- 
as" labai gražiai ir lengv
ai pašoko"Subatėlę" jdaina- 
vo japonų choras; slovėnai 
šoko seną savo šokį; rusai 
dainavo ir šoko"kalinka-ma 
linka", trepako pagrindu; 
graikai dainavo ir šoko;sko- 
tai šoko savo tautinius šo - 
kius; airiai dainavo ir šoko: 
portugalai taip patį anglai 
padainavo liaudies dainelę, 
kurioje pareiškiami linkė
jimai Kanadai, už ką pub
lika plojo; olandai pavaiz
davo vedybas; slovakai tik
tai šoko; filipiniečiai šoko 
oroginalų šokį su kartimis; 
ispanai šoko su kastenjetė 
mis; vengrai turėjo mišrų 
chorą ir šokėjus; estai efe 
ktingai rodė gimnastikos lt 
plastikos numerius; ukrai
niečiai, būdami gausingia- 
usi, turėjo du išėjimus, jie 
turėjo didelį mišrų chorą 
ir efektingus šokius.

Šis Ontario tautų pasiro
dymas, kuriame dalyvavo 
per 1OOO dalyvių, buvo ne 
paprastai spalvingas,labai 
Įvairus ir, bendrai vertlna- 
nta, buvo gerai paruoštas, 
įdomus ir įspūdingas. An
sambliams grojo simfoni
nis orkestras.

Šiam pasirodymui įžangą 
padarė pats Ontario min. 
pirm.Robarts. Po to sekė 
labai geras karinis dūdų 
orkestras, puikiai grojęs, 
efektingai maršavęs ir sal
vėmis šaudęs. Tat Ontario 
diena Pasaulinėje Tarptau
tinėje parodoje puikiai pas
isekė. jk.

muzik%25c4%2585.Be
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Visi ruoškimės Montrealio ir iš kitur lietuvių 
susitikimui,kuris įvyks rugpiūčio 20 dieną!

EKSKURSIJAI QUEBECĄ 
"Lito"iniciatyva ir pa-' 

rama rugsėjo mėn. 16 d. , 
šeštadienį, ruošiama di
delė Montrealio lietuvių 
jaunimo ekskursija auto
busais į Quebeco miestą. 
Tam reikalui "Baltijos" 
vardu gauta iš Quebeco 
Centennial Committee $ 
785 parama.Ekskursijoje 
gali dalyvauti "Lito" na
riai ir "Baltijos" stovyk
lų dalyviai nuo 8 iki 16 
metų amžiaus. Taip pat 
galės dalyvauti ir visi tie, 
kurie iki registracijos 
galo taps "Lito" nariais . 
Kadangi ekskursijos lai
kas ir programa pareika
laus iš dalyvių daug ener
gijos, tai jaunesni kaip 8 
metų į ekskursiją nebus 
priimami.

Išvykti numatoma 7 vai. 
ryto ir grįžti 9 vai. vaka
ro. Kelionė ir pietūa ne
mokami , tačiau patartina 
pasiimti lengvų užkandžių 
kelionės metui ir šiek tiek 
pinigų suvenyrams ir 
smulkioms išlaidoms. 
Smulkesni nurodymai bus 
duoti raštu užbaigus da
lyvių registraciją.

Užsiregistruoti reikia 
iki rugpiūčio 25 d. Regi
straciją vykdo abu "Lito" 
skyriai ir "Baltijos" ko
miteto nariai. Užsiregis
truoti galima ie telefonu 
nurodant savo vardą, pa
vardę,adresą,amžių ir te
lefoną. Visą Montrealio 
jaunimą kviečiame pasi
naudoti gera proga susi
pažinti su mūsų provinci
jos sostine. Pr.R.
• J.ir D.Smilgevičiai išvy
ko atostogų į Cape Cod.
• Dr. J.Šemogas nuo šiol 
šeštadieniais savo ofise 
ligonių nepriiminės, o vi
eton to penktadieniais li
gonis priiminės ir vakare 
nuo 7 iki 9 valandos.

Dr. J. SEM0GA8
5441 BANNANTYNE.Verdun

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

antradienį 2 - 4 p.n).
penktadienį 2 • 4; 7 • 9 p.ip.

trečiadienį 7-9 p.m.

767 3175; namų 366- 9582.

DANIŲ! GYDYTOJAS
Dr. J. MALISKA

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

Namų tel.: MU 1-2051 ’

"LITO" BALANSAS
$ 1,986. 782

Nuo metų pradžios’'Ll- 
tas" padidėjo $175, 000 ir 
visai priartėjo prie dvie
jų milijonų dolerių.

Aktyve: kasa vietoje 
$ 7, 334, banke $ 86,842, 
paskolos $1,8 01, 82 9, ver - 
tybių lakštai $42,5 00, cen
trinėj e unijų kasoje $41, 
018, inventorius $2,934, 
kitos sumos $ 4325 .

Pasyve: šėrai $1, 349 , 
depozitai $554,205,atsar
gos kapitalai $34,668, šių 
metų pelnas $44,149 .kitos 
sumos $3947.

Labai gyva paskolų pa
klausa. "Lito" augimas 
šiemet kiek lėtesnis kaip 
pernai, tačiau sąmatoje 
numatyti pažadai nariams 
bus įvykdyti. Pr.R.

ŠAULIŲ GEGUŽINĖ 
pp. Skruibių ūkyje sekma
dienį, rugpiūčio 6 d. pasi
sekė labai puikiai. Diena 
buvo labai graži ir mašinų 
suvažiavo arti šimto. Bu
vo labai gera visų nuotai
ka. Daug buvo svečių iš 
kitų Kanados ir Jungtinių 
valstybių vietų, atvykus
ių į Pasaulinę parodą ir 
ta proga atvykusių į geg- 
gužinę pasimatyti su Mo- 
ntrealyje gyvenančiais ir 
besilankančiais Pasauli
nėje parodoje.
LANKĖSI NEPRIKLAUSO
MOS LIETUVOS LEIDYK

LOJE
Daugelis NL skaitytojų ir 
ne skaitytojų, atvykę į Pa 
saulinę parodą, skaito už 
pareigą aplankytu lietuvi
škojo laikraščio leidyklą. 
Malonu pažymėti, kad da
ugelis, jeigu ir nesuran - 
da laiko apsilankyti, tai 
bent paskambina ir prašo 
skaity+i, kad vizitas pada
rytas.

Čia surašome mielus NL 
i lankytojus ta eile, kaip jie 
| atsilankė laiko atžvilgiu: 
Aktorius V.Žukauskas su 
šeima, palydėti sės.Mar
garitos; Ponia Smilgienė 
įš Toronto, lankydama sa
vo dukrą ir žentą pp.Luko 
Ševičius, taip gi aplankė 
Ir gerus savo bičiulius, 
buvusius vankuveriečius, 
pp. Danaičius jų tabako 
ūkyje; Clevelando radio 
vai. ved. J.Stempužis; 
Jonas Mikšys su žmona 
iš Hamiltono; Keleivio 
redaktorius Jackus Son- 
da iš Bostono: Balfo rei
kalų ved. kun. L. Jankus 
su bendradarbiais J. Za-

DR. A. O. JAUGELIENE
DANTŲ GYDYTOJA

1410 Guy Street, 1 auk St as 
11 • 12 kambarvs-

Tel: 932-6662: namų 737-9681

advokatas

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

Suite 205
168 Notre Dame St, E.

UN 6-2063 ir UN 6-2064

tai yra tradicinis susitikimas su Ottawos lietuviais, Pointe Fortune, pp.Skruibių 
ūkyje prie Ottawos upės. Bet šiemet, vykstant Pasaulinei parodai, atvažiuoja j 
Montiealį daugybė tautiečių iš kitur ir ta pačia proga aplankys ir šį pikniką. 
vtsus maloniai kviečiame atsilankyti su savo pažįstamais, bičiuliais ir svečiais.

SOLISTO VIRGILIJAUS NOREIKOS IR AKOMPONATORIŲ-

DANUTĖS JUODVALKYTĖS IR PRANO BUDRIAUS

KONCERTAI KANADOJE
f 1. MONTREALYJE - rugpiūčio 18 d. (penktadieni) 9 vai. vakaro, 

D.L.K. Vytauto klubo salėje.
2. TORONTE — — rugpiūčio 22 d. (antradienį) 8 vai. vakaro,

Bockton Highschool salėje.

3. WINDSORE— — rugpjūčio 25 d. (penktadieni) 8 vai. vakaro,
(vieta bus nurodyta vėliau).

4. HAMILTONE — — rugpiūčio 27 d. (sekmadieni) 3 vai. po pietų,
Lietuviu Namu salėje.

Visi lietuviai kviečiami dalyvauti koncertuose, kuriuose išgirsite 
dabartinės Lietuvos aukšto lygio solistą ir jo palydovus.

Rengėjai

ranka, J. Jankausku, p. 
Virbtckiene; Hamiltono 
lietuvių namų bendrovės 
pirmininkas p. Palmer; 
Dr. Petras Vileišis iš Wa 
terburio, Conn, ir miški
ninkas p. Brazauskas; mu
zikas, b.Aušros Vartų va
rgonininkas V.Kerbei! s; 
inž. Jonas Kaunas iš Čika 
gos; V.Mikuckas ir A. Žu
lys iš Hamiltono; p. Jurė
nas iš savo vasarvietės; 
Dr. J.Vėbra su žmona Dr. 
Genovaite ir dukra Vaiva; 
p. Leparskas iš Windso- 
ro; buv. montrealietis, da
bar gyvenąs Čikagoje Ant
anas Navickas su šeima;
pas pp. Šulmistrus viešė
ję kun. Jurėnas, profeso
riaująs JAV ir Marė Vid- 
rienė su šeima; dideli lie
tuviškųjų reikalų rėmėjai 
Jonas ir Sofija Radvilos 
iš Port Colborne, ta pro
ga Neppr. Lietuvai paau
koję 50 dolerių, už ką 
jiems pareiškiama didelė 
padėka; Bogart Steve, An
na ir Nancy iš Wellando: 
pas pp. j. ir Br. Lukoše
vičius viešėję Dr. Lipsk- 
is su žmona taip pat Dr. 
ir dviem sūnumis, kurie 
lanko Pasąulinę parodą, 
atvykę iš Čikagos.

DĖMESIO MONTREALIO IR 
APYLINKĖS LIETUVIAMS 

Turime šviežių ir skanių sūriu, 
taip pat šviežiu irrūkytų lietu

viškai pagamintų dešrų.

Prašome pasinaudoti musų 

produktais ir pasitarnavimu - 

pristatant i namus. 

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

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS

SIUVU IR PARDUODU

Taisau ir Remodeliuoju
Vasaros laike saugojimas 

/ Storage /.

6396 Bannantyne, Verdun.
PO 7-6183

GARBINGAS
SUKAKTUVININKAS
Tautos Fondo Kanados 

Atstovybės pirmininkas 
Stasys Banelis sulaukė 7 0 
metų amžiaus. Jo sukak
tuvės buvo liepos 29 d . 
atšvęstos šeimos ir bičiu
lių tarpe jo vasarnamyje 
Springhurste. Ilgiausių

LIETUVAITE
TELEVIZIJOJE
Ponia Jucienė rašo iš 

Londono, kad vienas iš 
įdomesnių ir paminėtinų 
įspūdžių,pradedant atos
togas,buvo apsilankymas 
BBC TV studijose, kur 
vaidina j os dukrelė Rita. 
Prisiųstoje Londono laite-

DR. V. G1R1UNIENE 
DANTŲ GYDYTOJA

533° L'Assomption Blvd.

Tel. 255 - 3535.

Notaras
J. BERNOTAS 

B.A., B.C.L.

Sun Life Building 
Suite,2001

Tel.: UN 6-4364.

expo67
PASUS IR BONŲ KNYGUTES 

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

metųl
IŠVYKO ATOSTOGŲ

Inžinierius E. Čuplins- 
kas su žmona dr. J.Matu- 
lionyteirušviais pp.Ma -
tulioniais atostogų išvyko
į New Jersey.
IŠ JAPONIJOS SOSTINĖS

raščio iškarpoje recen
zuojama naujoji televizi
jos serija "Market in Ho
ney Lane".Tarp trijų, ten 
paminėtinų, ryškesniais
charakteriais aktorių sa-
koma, kad pasigėrėtinai 
gerai Maureen Harris ro-

Montreal (0utfitting Htb.
GERA PROGA

S 1.00 mokėdami savaitėje 
galite gauti pirkti 6 V/abasso 
paklodes, 6 Wabasso pagal, 
vems užvalkalus ir 2 antklo - 
dės.

Skambinti tel. 733-5020.

į Toronto pas savo dukrą 
ir žentą pp. Gruodžius 
atostogų atvyko Kanados 
ambasados patarėjas imi
gracijos reikalams V. 
Meilus su Ponia,kurie ža
da viešėti 3 mėnesius.
TORONTO AKADEMIKŲ 
(Alumnų) draugijos meti
niame susirinkime suda
rytos naujos valdybos 
pirmininku yra Vytautas 
Petrulis, architektas ;se- 
kretore lieka Sofija Butke 
vičienė,iždininkas bus iš
rinktas vėliau. Draugijos 
veikloje numatomos 6-7 
paskaitos ir dailA.Tamo
šaitienės darbų parodą 
Hart House(Toronto u-to) 
galerijoje šį rudenį. 
MIRĖ ŠAULYS

Liepos mėn. 19 d. mirė 
Toronto Vlado Putvio 
kuopos šaulys Jonas Grai 
bus. Palaidotas iš Prisi
kėlimo parapijos lietu
viškose šv. Jono kapinė
se liepos 22 d. Nors buvo 
s avaitgalis ,bet daugumas

lę atlieka Rita Merkelis .
NL red.pastebi, kad repo
rtaže buvo klaida: ne prieš 
daugelį,bet prieš dvejus 
metus, nors ir be šios pa
stabos aišku, kad ne prieš 
daugelį metų, nes gi mer
gaitė jauna...

Torontietė Rita Mikšytė 
bandanti Londone savo 
jėgas televizijoje/žiūr. 
praeitame NL nr.S.Pra- 
nckūno reportažą/.

• Pp. Martinaičiai ir M.Šul- šaulių dalyvavo laidotu- 
mistrai atostogavo šiaurėje.se,suteikdami paskuti-
• J. J. Adomoniai atosto
gavo Ca.pe Cod'e pas pus
brolį p.Adomonį.

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

LaSalle.

AR ŽINOMA, KAD

’’NEPRIKLAUSOMOS 
LIETUVOS” SPAUSTUVĖ

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

Darbą atlieka pigiaupiegulcitos spaus 
tuvės. Kviečiame įsitikinti.

Spausdintus galime priimti paštu ir paštu 
pasiųsti.

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

slsveikinimo žodį tarė 
kuop.pirm.St.Jokūbaitis , 
apgailėdamas netekus ge
ro šaulio ir pareikšda- 1 
mas užuojautą artimie
siems.

Leidžiant karstą į duo
bę, uniformuoti šauliai iš
sirikiavę pagerbė pasku
tiniu kariniu saliutu.

Jonas Graibus buvo gi
męs 1910 metais, Skapiš
kio vals. Rokiškio aps. 
Buvo Lietuvos kariuome
nės puskarininkis ir buvo 
aktyvus geležinkeliečių 
rinktinės šaulys. Atsikū
rus tremtyje šauliams,a. 
a. Jonas įstojo į Vlado 
Putvio kuopą ir buvo pa
vyzdingas šaulys.

Tebūna Tau, mielas 
broli šauly Jonai, lengva 
kad ir svetima, bet lais
vos Kanados žemė.

Šaulys P. G-kas . |

PASAULINĖ PARODA 
MONTREALYJE 
Expo 67 nutraukė daug 

lankytojųnuo ne tik ryti
nių Amerikos valstybių 
kurortų,kaip rašoma spau 
doje, bet ir lietuviškoje ‘ 
vasarvietėje Springhurs 
te-Was s ago j e šiemet pa 
sigendama daugiau vasa 
rotojų ypač iš JAV.

nį patarnavimą broliui 
šauliui. Laidotuvių pa
maldas laikė ir gražų at
sisveikinimo pamokslą 
pasakė klebonas Tėvas 
Placidas.

Laidotuvių namuose ir 
bažnyčioje garbės sargy
bą prie tautine vėliava 
pridengto karsto stovėjo 
ir karstą nešė uniformuo
ti šauli ai. Kapinė s e Šau - 
lių Cent, valdybos įgalio
tinio ir kuopos vardu,at-

T4I. 365-4872

LIET 1VISKAS PI S V AL ANDIS GIRDIMAS KAS

ŠEŠTADIENIS PER

= 1. 669- 8834.

Europietiška muzika ir šokiai 
kiekviena naktį ■ jausitės kaip 
B avarijoje.

Kreipkitės asmeniškai pas 
Joe Stankaitis.

BANGA 14 10,10:00 VALANDĄ

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

F ALCON-FAIR LANE 
GALAX1E—TllUNUERBIRF

MUSTANG —TRUCKS

Juozai Stankaitis 
Manager of the Club.

Tel. 861 - 1507

Illi
Mt/sg ilgametė 

praktika 
padės sutaupyti 

daug 
pinigo

J.P.Riendeau 
išspręsti Jūsų

Pirmieji ir

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

(Mes paimsime iš namų).

C F MB
............. A ‘

STOT I

INTERCONTINENTAL CLUB

Cocktails - Dancing Nightly A. lNORKELIUNAS
Commisioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG’D 
VISŲ RŪSIŲ DRAUDIMAS.

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

FORD
Sales Limited 

4415 Bannantyne Ave.,

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

P. ADAMONIS 
Chartered Insurance Broker 

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

S-to» "Lite" nr. 752D

U S E D C A R S
1 year guarantee.

Kreipkites į
LEO GURE CK AS 

Sales Managers Assistant
Keating Ford lietuvis atstovas 

769- 8831.

Tel. namų DO 6-2548 
Įstaigos 769-8529.
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