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Lietuvių
gyvenimo 
reiškiniai

Praėjusių metų Kanados Lietuzių dienoje išrinkta 
išskilioji kanados lietuvaitė,

Dalia Girčytė, angliškai vadinama Miss Lithuania. 
Kažin, kurį Kanados lietuvaitė šiemet bus išrinkta? 
Tuo tarpu težinome tiktai vieną kandidatę-Montrea- 
liolietuvaitę Lilianą Šarkytę /dešinėje/. Ar daugiau 
kandidačių nėra, kad komitetas jų neskelbia?

įvykiu apžvalga
IZRAELIS STIPRINASI 
UŽIMTOSE SRITYSE 
Artimųjų Rytų klausimo Jun 

gtinės Tautos neišsprendė. 
Klausimas grąžintas Saugu 
mo Tarybon, bet ir ši įklim
po su šituo klausimu ir neju

■ da pirmyn.
Akyvaizdoje faktų,Izraelis 

pakartotinai pasiūlė tiesiogi 
nes derybas, bet Arabai pakri 
kę ir negali susitarti daryti 
kokius ėjimus.

Kadangi padėtis nejuda iš 
vietos, Izraelis, nori ar neno 
priverstas tvarkytis, ir jis 
tvarkosi.

Tiesa, Izraelis delse ir lau 
ke derybų, ir atrodo turėjo in 
tenciju kai ką iš užimtųjųsri 
čių grąžinti. Bet kadangi ara 
bai į pasiūlymus neatsil epia, 
tai nėra kitos išimties, kaip 
tvarkyti užimtas sritis.

Izraelio min. piim. Eškcl 
pareiškė, kad susidaro tokios 
sąlygos, jog arabai ankščiau 
ar vėliau Izraelį puls, tai jam 
yra išskaičiavimo laikytis už 
imtose srityse, nes tokiu at
veju, arabams Izraelį puolant, 
šiam bus daug patogiau gin
tis jau iš turimų sričių, negu 
jas gražinus arabams.

Norėdamas laimėti gera opi 
niją, Izraelis plačiai atidarė 
turistams duris j Jeruzalės 
miestą, kuris dabar visas jau

KARAS VIETNAME
Amerikiečiai, kaip atrodo, 

pradeda įsitikinti, jog yra pa 
yra Izraelio valdomasTuristai daryta didelė klaida, kad iš- 
ypač maldininkai, įvairiu krik 
ščioniŠkų tikybų, dabar ma
siškai plaukia įjaruzaleir la 
nko Šventas vietas, kurios 
ligšiol buvo sunkiai arba vi
sai neprieinamos. Tas suda
ro gerą maldininkų nuomonę.

Teigiama, kad net Sovietu 
Rusija keičianti savo nuomo 
nę arabų ir izraelio atžvilgiu: 
iš arabų pareikalavusi pripa 
žinti Izraeli, ko ligšiol nebu 
vo. Izraelis dabar ruošia už
imtoms sritims pačių arabų 
administraciją ir policija. Jei 
Izraelis nenukryps į fanatiz 
ma, kam yra palinkimo, tai jis, 
mokėdamas gerai tvarkytis, 
ir arabams bus naudingas.

DE GAULLE ATSIRIBOJA 
NUO PASAULIO

De Gaulle naujai pasisakė 
per radio ir televizija. Jis 
aiškina savo politika.' Esą 
Prancūzija jokiu būdu nebus 
įvelta į konfliktą “ tarp gigan 
tų“, kaip jis pasakė ir kaip 
reikėtų suprasti, kad jis ne
leis Prancūzijai kištis i ka
rą, jeigu jis kiltų tarp Ameri 
kos, Rusijos, Kinijos.

Žinoma, tai būtu labai prak 
tiškai savanaudiška. Aišku, 
kad neapsimoka pirštus kišti 
į žarijas, tegul gaisras sau 
liepsnoja, geriau žiūrėti iŠ 
šalies, kaip jis liepsnoja ir 
ryj a aukas . . .

Bet. . . dažnai esti, kad ne
noromis tenka kištis aiškiai 
į ugnį ir ją gesinti. Pats de 
Gaulle jau nekartą svilino na 
gus ir ne todėl, kad norėjo, 
o todėl, kad reikėjo. Todėl 
neprotinga ir politiškai nesą 
žininga taip kalbėti. De Gau 
lie aiškiai stodamas, kaip ant 
rojo karo metu, į demokratinį 
bloką, tikrai pasitarnautų tai 
kai ir pastovumui, negu visą 
laiką drumsdamas Vakarų vie 
nybe, skaldydamas ir ardyda 
m as jų jėgas.

kart nepasirūpinta panaudoti 
jėgas visu galimu mastu, kad 
karas Indokinijoje butų kuo- 
greičiausiai baigtas. Dabar 
ir amerikiečiams darosi aiš
ku, kad praleistas labai svar 
bus laikas, kai karas vyko tik 
tai partizaniniu mastu, be prie 
šo pasiruošimo ir buvo labai 
lengva jis likviduoti. Dabar 
to padaryti jau negalima, nes 
priešas per tuos metus pasi 
ruošė, sumobilizavo pagalbą, 
ginklų tiekimą, karo specia
listus, paruošė savo apmoky 
tus kadrus ir kara pradėjopil 
nu karo mastu. Visa tai dabar 
aiškėja Amerikai, bet vis te
besilaikoma tūpciojimo takti 

kos. Kai kuriais atvejais tie 
siog paridoksas. Pav. karo 
vadovybei uždrausta liesti 
kai kuriuos karinius objektus 
pav. kai kuriuos aerodromus. 
Karo vadovybė reikalauja jai 
duoti laisvas rankas, kas lie 
čia karinius veiksmus, bet 
prezidentas neleidžia. Del to 
kyla nepasitenkinimas. For
das pareiškė, kad JAV prezi 
dentas perdaug suvaržė karo 
vadus ir jie negali padaryti 
smūgių, kurie priešą privers 
tu tartis del taikos. Yra ir 
JAV senatorių, kurie sako, 
kad taip vedant karą, kaip jis 
vedamas iki šiol, JAV tiktai 
klimsta i kara giliau, kuriam 
galo nematyti.

TRUMPOS ŽINIOS
• Vokietijos kancleris Kie- 
singer ir užs. reik, ministeris 
Brandt sekmadienį atvyko Į 
JAV, kur tarsis su preziden
tu Johnsonu ir jo vyriausybės 
nariais.
a Tito is Kairo lankėsi Arą 
bijos valstybėse ir sugrįžęs 
baigs pasikalbėjimus su Na- 
sseru.
• Kinai sulaikė rusų laivą, 
grubiai elgėsi su jo tarnyba 
ir kapitoną p įsiėmė su savim. 
Del to SSSR min. pirm. Kosy 
gin telegrama pareikalavo ka 
pitoną paleisti.
• Kaire pasirašyta Egipto 
prekybos sutartis su Rumuni 
ja.
• JAV naujas erdvių laivas 
Luaener 5 duoda labai geras 
nuotraukas nematomosios Me
nulio puses. Nuotraukos duo 
damos is tolimos distancijos. 
Jeigu gerai pasiseks, tai Lu
aener 5 bus nuleistas žymiai 
arčiau ir duos Mėnulio nuo
traukas iš visai arti.
• Hong Konge kinai pakarto 
tinai sukelia riaušes, dėl ko 
siena i Kiniją uždaryta. Ka
dangi maistas Hong Kongui 
ateina iŠ Kinijos, tai sienos 
uždarymas gyventojų skau
džiai jaučiamas.
• Prancūzijos prezidentas 
de Gaulle rugsėjo pradžioje 
lankysis Lenkijoje ir ten pa
sakysiąs didelę kalbą, savo 
planų prasme.

SUKILIMAS PRIES 
BRANGUMA
Montrealyje Pasaulines Tarp 

tautines parodos lankytojai 
išėjo pikietuoti viešbučių ir 
moteliu, nes esą nepaprastai 
ima už nakvynes. Šeštadie
nio televizija rodė viešbučių 
ir motelių pikietuotojus, de 
monstruojančius su plaka
tais.
PASTININKAI SKELBIA 
STREIKĄ

Kanados pašto tarnautojai 
didele balsų dauguma nutarė 
vienos dienos streiką todėl, 
kad valdžiajiemsnemokėjusi 
atlyginimo už liepos 3 dieną, 
kuri buvo šventė, o jie turė
ję dirbti. Ministeris Benson 
juos ispėjo, kad streikuoto
jai bus nubausti. Streiko die 
na nepaskelbta.

Prekybos min.R. Vinters 
patenkintas pardavęs SSSR 
Kanados kviečių perteklių.
TOBULINIMAS KELIŲ 
SEKIMAS

Didelis mašinų katastrofų 
” kilimas keliuose verčia kon

trolines priemones tobulinti, 
nes dar daugelis mašinų vai 
ruotojų nejaučia atsakomybės 
ir nesilaiko net nustatytų va 
ziavimo taisyklių. Kontrolė gi 
- sunkus uždavinys, nes rei
kalauja labai didelio skai
čiaus kelių policijos.

Kanados valdžia dabar per 
eina prie moderniško kelių 
sekimo. Prie keliu ji itaiso 
televizijos kameras. Keliii 
policija, naudodamasi TV ka 
meromis, gali būti viename 
kambaryje ir per TV sekti ke 
liuose važiuojančius.

Jie- Kvebeko Liberalų lyderis Lesage/kairėje/ ir 
Nationalist!} lyderis Johnsonas /dešinėje/-ir ner
vinasi ir susirūpinę dėl de Gaulle sukelto ermide- 
rio, bet ir jie patys ligšiol dar nebuvo aiškūs. Tik
tai paskutiniu laiku aiškiau pasisakė Lesage.

REIKALAUJA QUEBEKUI 
PLEBISCITO

Quebec’o liberalų partijos 
pirmininkas Eric Kieranępa- 
reiške, kad Quebec’o ministe Ontario diena Expo 67 praė- 
ris pirm. Daniel Johnson tu
rės aiškiai pasisakyti apie se 
peratizmą. Ligi šiol D.Jonh- 
sonas aiškiai nepasisako. To 
kia politika sukelia neaišku 
mų, todėl reikia, kad Johnso 
nas aiškiai pasisakytij. Ge
riausia kelias sužinoti pro
vincijos gyventojų valia - pa 
daryti plebicistą ir atsiklaus 
ti gyventojus ko jie nori.

PROTINGAS BUTU 
SPRENDIMAS

De Gaulle pasisakydamas 
už Quebec’o seperatizmą,kaip 
“ antrąją Prancūziją“ , kuria 
jis pažadėjo Quebec’o sepe- 
tatistams padėti sukurti, Que 
bec’o prancūzų ir anglų tar- 
pan įnešė painiavų, kurios 
dabar reiškiasi gyvos trinties 
būdu.

Quebec’o liberalu lyderis 
J. Lesage aiškiai pasisakė, 
kad Quebec’o provincija turi 
likti Kanados federacijoje, 
bet turi gauti specialų statu 
są - specialias teises, skir
tingas nuo ligi šiol turėtų.

Quebec’o nacionalinės piar 
tijos lyderis D. Johnsonas 
tuo tarpu bando laviruoti tarp 
seperatistų ir federalism,kaip 
sako Liberalu partijos pirm. 
KieranS.

Tačiau, nežiūrint i skirtin
gą lyderių laikyseną, kuri tuo 
tarpu laikytina kaip tarpparti 
ne kovos priemone, vra žinių, 
kad min. pirm. L. Personas ir 
Quebec’o premjeras D. John
sonas sutaria, jog Quebec’o 
ateities klausimas turi būti 
išspręstas pačių kanadiečių 
susitarimu.

ONTARIO PREMJEIRAS
UZ VIENYBE

rs ■ • ■ ■ r->Ontario mimstens pirm. Ro
berts, džiaugdamasis, kad 

jo dideliu pasisekimu, kad 
masės žmonių ja lankė, jis 
suminėjo, kad Ontario provin 
rijoje gyvent 81 kalbinės gru 
pės, kilusios iš 16 0 kraštų. 
Nežiūrint tokio tautinio mar 
gurno, visi gražiai sugyvena. 
Tai yra tiesiog klasiškas tau 
:ų sugyvenimo pavyzdys, jis 
>asake. Ir mums reikia gražiai 
sugyventi ir kylančias prob
lemas spręsti draugiškoje at 
mosferoje, įtaigojo Roberts, 
pritariant minioms žmonių.

PREMIER ROB ARTS 
30 MILIJONŲ LANKYTOJŲ 
jau aplankė Pasaulinę Tarpt, 
parodą Montrealyje. 30-tmili 
joninė lankytoja tapo tūla po 
nia, kuri dėl to buvo pagerb 
ta ir apdovanota. Tai įvyko 
šeštadienį, rugpjūčio 12 d., 
kurios metu Pasaulinę paro 
dą aplankę per 300 tūkstan 
cių žmonių.

ANTANUI NAVICKUI ČIKAGOJE MIRUS, 
jo mielą žmoną L iuc i ją ir sūnų Antaną 
nuoširdžiausiai užjaučiame.

Marija Arlauską s
J. Benius.

ANTANUI NAVICKUI ČIKAGOJE MIRUS, 
jo žmoną L i u c i j ą ir sūnų Antaną, nuo
širdžiai užjaučiame.

M. ir L. Gudai.

AMERIKOS LIETUVĘ! TA 
RYBA

ryšium su Izraelio-Arabų 
karu ir Sov.Rusijai paskel 
bus Izraelį agresorium, JA 
V prezidentui, Izraelio at
sakingiems pareigūnams, 
spaudai ir tt. pasiuntė lai
škus, kurtuose pasakyta, 
kad pati Sov.S-ga įvykdė 
agresiją karinėmis jėgom
is okupuodama Lietuvą; 
LIETUVOS NEPRIKLAU
SOMYBĖS PENKIASDEŠI

MTMEČIUI 
paminėti dedemos pastan 
gos gauti JAV pašto ženk
lą, suruošti didingą iškil
mingą kongresą JAV sost
inė je-Vašingt one, b irželio 
mėnesį. Tuo rūpinasi Am 
erikos Lietuvių Taryba. 
RYŠIUM SU IŠSIŠOKIMU 
vykt sportuoti į Sov. Rusi
jos okupuotą Lietuvą, Am
erikos Lietuvių Taryba pa
reikalavo R.Mieželį paša
linti iš Amerikos Lietuv 
ių Tarybos skyriaus.

PASIRUOŠIMAS 3-IAI JAV 
IR KANADOS ŠOKIŲ ŠVE

NTEI
jau vyksta. Jau užsirašė 
eilė šokėjų ratelių.Regis
traciją veda JAV LB Čik
agos apygardos valdyba, 
sekretorė Birutė Vindaši- 
enė, 6443 So. Washtenaw 
Ave., Chicago, Ill. 60629.

SANTAROS-ŠVIESOS FE
DERACIJOS 

suvažiavimas įvyks Tabor 
Farmoje,Sodus Mich. (rug
sėjo 6-10 dienomis.Visife- 
deracijos nariai, kurio nu
mato suvažiavime dalyvau
ti, prašomi skubiai praneš
ti suvažiavimo Rengimo Ko 
misijai tikslią savo atvyki
mo datą. Ne federacijos na 
riai pakvietimų reikalais 
prašomi kreiptis taip patį 
Rengimo Komisiją, kurios 
adresas- Dr. Z.Rekašius, 
c/o Tabor Farm, Sodus Mi
chigan, U.S.A. V-ba.

• Dr. Li Kriaučeliūnas, pr
itardamas Lietuvių Inform 
acijos Centro steigimuųpa 
skyrė stambią auką.
• Rūta Domarkaitė, veik
li lietuvaitė, įsijungė į Lt 
etuvių Informacijos Cent: 
rą.

e Kongo valstybėje tebesi
tęsia kovos su sukilėliais. 
Padėtis kol kas neaiški.
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MOKYTOJU. TĖVU IR 
VISUOMENES ŽINIAI

MOKYTOJŲ SUVAŽIAVIMO NUTARIMAI 
Kadangi suvažiavime dalyvavo ir Kanados lietuviškų - 
jų mokyklų mokytojai ir bendrai sprendė klausimus, 
tai nors nutarimai daugiausia liečia Jungtinių Ameri-
kos Valstybių lietuviškas mokyklas, bet tie nutarimai 
didžiąja jų dauguma lygiai liečia ir Kanados lietuvius.

Pirmosios lietuvių mo
kytojų studijų savaitės, 
įvykusios 1967. VII. 30- 
1967.VIII.6 Dainavoj e,da
lyvi ai, išklausę savo ko
legų paskaitas ir išnagri- 
nėjębei išdiskutavę nau
dojamus vadovėlius ir 
pratimus, rado, kad

1. Vadovėliai ir prati
mai yra tinkami mokytis; 
išleidžiant naujas laidas , 
autoriai prašomi atsi
žvelgti į studijų savaitėje 
išreikštus mokytojų pa
geidavimus ;

2. panašios studijų sa
vaitės yra būtinos moky
tojų lituanistiniam pažan
gumui kelti ir tarpusa- 
viamsolidarumui ugdyti;

3. metodikoje ir toliau 
reikia prisilaikyti peda
goginių principų, sude
rinant juos su naujais me
džiagos perteikimo bū
dais;

4. mokytojai pasisako 
už svaresnį Švietimo Ta
rybos autoritetą pedago
giniais ir mokyklų admi
nistravimo klausimais;

5. žinodami didelę šei
mos,arba namų,reikšmę, 
prašo tėvų, a) kalbėti su 
savo vaikais tik gryna 
lietuvių kalba, b) pratinti 
ir skatinti,kad vaikai nuo 
pat mažens skaitytų ati
tinkamas lietuviškas kny
gas ir laikraščius,’

6. konstatuoja faktą, 
kad lietuvių kalbos mokė
jimas ne tik kad nekenkia 
besimokančiam kitos kal
bos vaikui ar jaunuoliui, 
nesugadindamas akcento, 
bet dar ir palengvina;

7. mokyklos tęstinumui 
yra būtinas darnus ir nuo- 

■’ i rdus mokyklos, tėvų ir 
LB bendradarbiavimas ; 
įvertindami šį bendradar
biavimą, pareiškia, kad 
Mokytojų Tarybos turi 
rūpintis mokyklos peda

TRIMITO AIDAS
mnw

TRADICINE L.K.MINDAUGO SAULIŲ KUOPOS 
GEGUŽINĖ

įvyko rugpiučio 6 d. pp. Skrui 
bių ūkyje, Point Fortune ir 
praėjo retai pasitaikančiu pa 
sisekimu, nes i gegužinę at
vyko apie 70 mašinų ir daly
vavo apie 200 žmonių.

Graži, šilta, saulėta diena 
sutraukė netik kas metai at
vykstančius šaulių rėmėjus, 
bet ir daugeli kitų, jų tarpe 

goginiais reikalais,© Tė
vų komitetai ir LB apy
gardos ir apylinkės-ūki
niais ir finansiniais ;mo- 
kykla, tėvai ir LB apy
gardos ir apylinkės or
ganai laikosi Švietimo ta
rybos nuostatų ir potvar
kių;

8. LB prašoma ir to
liau remti savas lietuviš
kas mokyklas,nes mokyk
los auklėja sąmoningus 
LB narius;

9. mokytojai randa,kad 
lietuviškos jaunimo orgar 
nizacijos talkininkauja 
liet.auklėjimui, todėl ra
gina mokinius dalyvauti 
jų veikloje; organizacijų 
vadovus prašo savo veik
los nesukryžiuoti su mo
kyklos laiku;

10. prašyti tėvus ir LB 
skirti lietuviškajam švie
timui per mokslo metus
32 šeštadienius po 4 vai. 
kas šeštad.;

11. mokytojai įsiparei
goja ir toliau vesti jauni
mą lietuviškuoju keliu ir 
paruošti jį gyvenimui bei 
vadovavimui jų gyvena
muose kraštuose;

12. atkreipti dėmesį į 
naujų mokytojų ruošimo 
reikaląlr jį visokiais bū
dais skatinti bei remti.

13. ruošti mokytojų va
saros kursus naujiems 
mokytojams paruošti;

14. duoti daugiau reikš
mės priešmokykliniam 
auklėjimui namuose ir 
mokykloje;

15. pradinės lituanisti
nės mokyklos laikos 8 
metų sistemos,© aukštes
niosios-4 metų;

16. renkant naują Švie
timo Tarybos pirmininką, 
JAV LB Taryba prašoma 
parinkti pedagogą ir atsi
žvelgti į JAV lituanisti
nėse mokyklose dirbančių 
mokytojų pageidavimus.

gražų būrį svečių iŠ Toronto, 
Hamiltono, JAV ir kitur, ku
rie atvykę Į Pasaulinę paro
dų, rado laiko ir malonumo 
atvykti i gražų gamtos prie
globsti, juo pasidžiaugti ir 
pabendrauti su savais tautie 
Čiais susipažinti ir atpažinti 
seniai matytus, l aisvos lietu- 
kos trispalvės žemelėje.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

Šeštadienio rytų rūkus 
išsklaidžiusi saulė mali
niai glostė trimito garsų 
prižadintą palapinių rnies 
tą-"Romuvos" stovyklą. 
Iš miško pakraštyje prie 
kalno atšlaitės prilipusių 
namukų iššoko mažieji 
vilkai ir rikiavosi ryto 
mankštai. Jų rajoną supo 
aukšta baslių tvora su 
sunkiais skautiškais var
tais.

- Ar stovyklą saugot 
nuo vilkų, ar vilkus nuo 
stovyklos?-klausėm vil
kiukų pastovyklės vadovę 
ps. P. Reginą.

- Apsitvėrėm nuo sa
vaitgalio svečių, -juokėsi 
vilkų pastovyklę antrajai 
savaitei perimąs s. J. 
Dambaras.

Dešinėje stovyklos pu
sėje Išsisklaidę skautų ir 
oro skautų palapinės. Čia 
įsikūrusi ir vyriausia 
penktosios "Romuvos" 
stovyklos valdžia,-virši- 
ninkas v. s. L. Eimantas , 
vadovavęs pirmąją savai
tę.

Priešais erdvią vėlia
vų aikštę brolius nuo se
sių skyrė virš medžių pa- 
slstėpęs valgyklos pasta
tas. Jo kairėje aplink savo 
namukus' 'skraidė' 'paukš - 
tytėsir pro jas per miš
ko lapiją į kalną vingiavo 
alėja į skaučių pastovyk
lę.

- Kviečiame aplankyti 
seses .pasisveikinus ma
loniai pasiūlė skaučių pa
stovyklės viršininkė s. A .- 
Gutauskienė. Svečius pa
stebėjusios sesės skilti
mis rikiavosi prie pala
pinių.

Momentai iš paskutinės Mindaugo šaulių kuopos gegužinės: vėliavos pakėlimas, 
prizinis šaudymas ir loterija. Nuotraukos A.Kalvaičio.

Dvylikta valandą, kaip irkas 
metai gegužinės programą pra
dėta vėliavos pakėlimu, gie
dant Lietuvos Himnų. Seka
mai vyko prizinis Šaudymas, 
sutraukęs gausų varžovų skai 
čiu. Šaudymą tvarkė kuopos 
šaudymo sekcijos vadovas St. 
Vyšniauskas, A. Žukas ir V. 
KaČergius.

Geriausiai sušaudė ir gavo 
gražias prerųjjines taures: pir

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

JUBILIEJINĖ DIENA "ROMUVOJE"

visur esam pirmos !-s kam 
bėjo skilčių šūkiai .vienas 
už kitą mandr esni. Sesių 
palapines puošė origina
liai iš miško medžiagų 
padaryti skautiški ir skil
čių simbolių ornamentai. 
Palapinių šonuose balta
vo pionerijos darbai, ba
tams .indams padėti,r ank- 
šluosčiams.patalinei ka
binti ir 1.1.

Pastovyklės draugovės 
turėjo savo vartus ir vi- 
sam,e rajone buvo mato
ma tvarka ir švara.

- Stovyklavime bevelk 
visur sesės brolius pra
lenkia tvarka ir švara, - 
stengiausi pateisinti vy
rišką apsileidimą.

- Pasakykit, kur mes 
jūsų nepralenkiam ?-pū
tėsi sesės ir atsakymo 
joms ant greitųjų nepavy
ko rasti.

Ant pat ežero kranto , 
anksčiau buvusiose džung 
lėse geltonomis palapinė
mis švietė jūrų skautų pa- 
stovyklė. Moderniais pa- 
stovyklei vartais ,su "dei
mantais" spindinčių jūrų 
skautų ženklu, pasipuošęs 
takas per tamkymyną vedė 
tiesiai prie rajone laivo 
stiebe besisupančio di
džiojo vimpalo. Už poros 
žingsnių banguojančio 

mų vietą A.Žukas, išmušęs 
79 taŠktis iš 90 galimų, ant 
rą A. Robetson, trečią J. Ža 
vis ir ketvirtų Makauskas jun.

Dėmesj sukėlė virves trau
kimas, kuriame varžėsi suau 
gusiųjų, jaunimo ir vaikučiu 
grupės. Praeitais metais vir 
vės traukimų laimėjo jauni
mas ir šį kartą bandė savo 
laimėjimą išlaikyti, bet prieš 
suaugusiųjų vyrų svorį turė

laivynas iŠ 9 canoe .dviejų 
šešiairklių valčių, moto
rinės , ir netoli liepto ant 
inkaro besiūbuojančio 
burlaivio.

- Stovykla baigt taisy
tis! Ramiai!

- Broli skautininke,pa 
stovykloje išrikiuota 36 
jūrų skautai! - raportavo 
adjutantas.

- Broliai budėkit!
- Vis budžiu!
- Kaip patinka stovyk

lauti? - užklausiau būrj 
>ebrų.

- Labai gerai, broli!
"Rambyno"tunto skau

tų vadovai ps.P. Butėnas , 
ps. A. Embakeris ir bu
džių įgulos vadas P. Go- 
ris daug darbo ir pastan
gų turėjo padėti, kad tokio 
gausaus jūrų skautų būrio 
stovyklavimas būtų na
šus.

Čia pat, antroje upelio 
pusėj e buvo įsikūrusi Se
serijos jūrų skaučių pa- 
stovyklė, vadovaujama 
narsios sesės gintarės 
Aldonos. Jų pastovyklė 
puošėsi laivo stiebu, su 
vimpilu jo zalinge, ir 
margaspalvėmis tarptau
tinio kodo vėliavomis .Dai- 

jo kapituliuoti.
Muz. A. Ambrozaitis sėkmin 

gai vedė futbolo žaidynes, ku 
riose jaunimas turėjo progos 
parodyti savo sugebėjimus.

Veikė įvairiu gėrimu bufe
tas, kuris gražiai ir tvarkin
gai tvarkė Šauliai A. Zabu- 
kas ir Pr. Dikaitis.

Turtinga loterija vedė sau 
lės sesės Dikaitiene, Juko

Nukelta į 6 psl.
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cės ruošėsi irklavimo 
praktikai.

- Kodėl tiek mažai bro
lių atvažiavo iš Chicagos?

- Ar pas jus visi tokie 
dideli ?-teiravosi sesės 
joms aktualiomis proble
momis.

Laivyno viršininko 
švilpukas visus kvietė į 
uostą jūros dienos para
do repeticijai.

JŪROS DIENA
Vidurinis šeštadienis 

' 'Romuvos' 'stovykloj e bu
vo paskelbtas 45 m. Jubi
liejine Jūros Diena.

Karštai liepos 22 die
nos saulei nuslinkus į va
karus į paežerės pliažą 
susirinko"Romuvos "sto
vyklautojai, atvykę tėve
liai ir svečiai. Su vėlia
vomis atžygiavo "Šatri
jos" tunto jūrų skautės ir 
"Rambyno "tunto jūrų skau 
tai.Sunauja LK Algiman
to laivo vėliava atžygia
vo ir svečiai iš Chicagos , 
B.Skvirblys, A. Regis ir 
P. Skvirblys.

Praplaukiantį laivyno 
paradą priėmė į šventę 
atsilankę LSB V. S. v. s . 
V.Vijeikis.Kanados rajo- 
no vadas,stovyklos virši
ninkas v. s. L. Eimantas , 
Seserijos ir Brolijos pa- 
stovyklių vadij os .vadeivė 
s.Jūratė Tanner, vadeiva 
s.K.Batūra, LSS Tarybos 
narė s.M.Vasiliauskienė , 
tuntininkas v.s. Č. Senke
vičius ir j. sktn. Br. Juo
delis.

Laivynui apsukus ratą 
ir išsirikiavus,iš "admi
rolo" valties buvo į ežero 
gelmes nuleistas vainikas 
žuvusių prisiminimui,tuo 
metu stovykloj aidint tri
mito maldos garsams.

Laivynui išsikėlus’ į 
krantą,šešios jūrų skau
tės davė įžodį. Joms kak
laraiščius užrišo Kana
dos rajono vadeivė, o Tė
vynės mazgelį-j. s. Br. 
Juodelis.

Jubiliejinę! Jūros Die
nai pritaikytą žodį tarė 
LSB Jūrų Skautų Skyriaus 
vedėjas, pabrėždamas 
mūsų įsipareigojimus 
Baltijos krantams. Ofi
cialią dalį sekė vandens 
sporto rungtynės, prave
dant jūrų skautų ir jaunių 
plaukimą, canoe regatą, 
sesių vandens baletą ir 
komiškas canoe dviko
vas.

Vakaro stovyklos lau
žas irgi buvo dedikuotas 
jūros dienai,jį užkurti pa
kviestas j.s.Br .Juodelis . 
Laužo programą vedė pa-

tyręs laužavedys ps. J. 
Karasėjus.

Laužui prigęsus, ežere 
su fakelais atplaukė jūrų 
skautų laivynas,raketoms 
šaudant,atlikdamas įvai
rias šviesų formacijas. 
Sudarius fakelų pusratį, 
ežere suliepsnojo laužas 
ant plausto, tuo simboli
zuojant Lietuvos pajūrį
s augantį Klaipėdos švytu
rį.

Pasiuntus Jūros Dienos 
sveikinimus Brolijos jū
rų skautų steigėjui sktn. 
dr. Juliui Jurgėlai, ilga
mečiu! vadui j. s. P. La
banauskui, j. v. s. J. Pet- 
niūnui ir broliams jūrų 
skautams Australijoje, 
šventė buvo užbaigta ant 
siūbuojančio burlaivio 
nakties tamsoje, trims 
broliams duodant jūrų bu- 
džio įžodį. Kitame ežero 
krašte šlamėjo irklai, jū
rų skautėms keliaujant į 
gintarių įžodį. 
"ROMUVOS" DIENA

Sekmadienio rytas at
bildėjo su perkūnija ir 
lietaus upeliais. Nuo kal
no bėgantis vanduo užlie
jo kai kurias palapines 
tėvų ir svečių stovykloje . 
Išsiliejęs kalno upelis nuo 
stovyklos atskyrė jūrų 
skaučių pastovyklę.

-Maniakės .statykit til
tą! -šaukė paukštytės.

Jūrų skautės surado dar 
lengvesnę išeitį. Jos ba
sos atžygiavo į bažnyčią 
ir 4 paradą.

Pamaldų metu niekad 
nepailstantis Kanados ra
jono kapelionas s. kun. S. 
Kulbis S. J. pasakė gražų 
pamokslą, kviesdamas 
prisiminti "Roiųuvos" 
penkmečio laikotarpyje 
mirusius Sąjungos narius 
ir vadovus.

Lietui lyjant, jubiliejinė 
"Romuvos" sueiga įvyko 
valgyklos salėje,kur penk 
mečio darbus gražiai įver 
tino rajono vadas v. s. L . 
Eimantas. Sueigos metu 
buvo perduota ir šios sto
vyklos vadovavimas ant
ros savaitės viršininkui 
v. s. Č. Senkevičiui ir jo 
štabui.

Staiga pasirodžius sau
lei, stovykla persikėlė į 
vėliavų aikštę. Pakėlus 
vėliavas buvo pravesti 
skautų-čių, vilkiukų, paukš 
tyčių įžodžiai. Apdovano
tiems LSB V.S. įteikė Są
jungos garbės ženklus. 
Skambiu žodžiu stovyk
lautojus sveikino V. S. v . 
s.VI. Vijeikis ir Kanados 
Lietuvių Bendruomenės 
vardu v. s.St.Kairys. Sto
vyklinio puodo "maršui" 
skambant, apie 300 sto
vyklautojų paradą priėmė 
gausi vadovybė.

-Iki pasimatymo kitais 
metais Tautinėje!

-Iki pasimatymo!-spau 
dė kairę čikaglečiai,griž" 
darni iš 1300 mylių ga~ 
valtgalio iškylos .JLJL-
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AR NE VIENAŠALIŠKA PAŽIŪRA VYRAUJA?
Bėgant metams, kei

čiasi aplinkybes ir žmo
nių santykiai,ypač politi
koje. Kas vakar buvo 
priešai, šiandien draugai 
ir atvirkščiai,

Amerikai savo įtakos 
sferas išplečiant Azijoje, 
europiečiai pradėjo ben
drai Amerikos politika 
nebepasitikėti ir ieškoti 
naujų galimybių jėgą san
tykiams išlyginti.

Po karo Amerika tapo 
galingiausia pasaulio

muuž krašto išvadavimą 
iš vokiečių. Bet prancūzai 
puikiai atsimena, kai 
triuškinančios vokiečių 
armijos riedėjo per Eu
ropą,tai JAV iš to turtė
jo.

Jei japonai būt JAV ne- 
išprovokavę, tai kažin ar 
amerikiečiai būtų į kdrą 
įsivėlę ?

De Gaulle buvo apšauk
tas garbėtroška, gal dėl 
to, kad jis neperleido 
Prancūzijos pramonės J

bėjo į paliktas politines 
tuštumas,paimdami dau
gelį kraštų savo globon, 
o jeigu kraštas pasižymė
jo gamtos turtais, tai ir 
ekonominėn priklauso
mybėm

Sakoma, kad JAV nėra 
imperialistai,bet tuo už
mirštama netolima pra
eitis. O kas gi okupavo 
Filipinus, Havajus, treč
dalį Meksikos, Portoriką ? 
O kiek invazijų buvo pa
daryta į Kubą, Haiti, Nl-

vose už lygias teises.
Dr.P. Ancevičius tvir

tino, kad tik dėl to kinie
čiai,kaip pasaulio jėga ir 
lygūs partneriai ameri
kiečiams nepriimtini,ka
dangi jie priklauso gelto
nąją! rasei.

Kanados bandymas 
vesti savarankią politiką, 
nepatinka JAV lietuvių 
spaudai,taip pat ir Kana
dos frontininkų T. Ž.

Suprantama, kad JAV 
lietuviai gina savo kraš-

Sėdi (iš k. i d.): Ona MIKELĖNIENĖ, Angelika GRINFELSKAITĖ, Ona YČ1E- 
NĖ su sūnumi Jonuku, Jadzė T O LOCK AI TĖ su Martynu. Stovi: Petras VARIAKO- 
JIS (Astravo dv.), Danutė YČAITĖ, Petras VARIAKOJIS (iš Panevėiio, prof. dr. 
Jonas YČAS, dr. Jokūbas MIKELĖNAS, Birutė YČAITĖ, provizorius Petras BAL
TUŠIS iš Biržų. Šimpeliškiai, 1924 m. liepos mėn.

valstybe ir sudarė apie 
save satelitus, kuriuos 
subūrė į Nato sąjungą.

Sustiprėjus ir atsiga
vus V. Europai,didesnės 
valstybės .kaip Prancūzi
ja, liko nepatenkintos sa
telito statusu, ir jausda
mos,kad dėl Kinijos spau
dimo grėsmė Europai su
mažėjo, nustojo besąly
giškai remti JAV politi
ką, kuri dažnai nesutap
davo s u tautini ai s, s akyki- 
me, Prancūzijos intere
sais.

Ekonominėje srityje J 
AV įtaka dar stipresnė . 
Teisybė, JAV padėjo Vo
kietijai atstatyti pramo
nę, bet dažnai nutylima, 
kad daug tos pramonės 
priklauso dabar didie
siems JAV koncernams.

Prancūzijai pasitrau
kus iš Nato, JAV bandė 
savo propaganda ir poli
tika izoliuoti Prancūziją, 
kaltindamos nedėkingu-

AV kontrolei,arba kad jis 
davė nepriklausomybę 
savo kolonijoms?Kai JAV 
bičiuliaujasi su rusais,tai 
tvarkoje, o jei de Gaulle 
daro politinius ėjimus ,tai 
jau parsidavimas komu
nistams.

Kai Anglija pripažino 
Kiniją,tai JAV tylėjo, bet 
kai tai padarė Prancūzi
ja, tai jau patarnavimas 
komunizmui.

Dažniausiai dėl Pran
cūzijos savitos politikos 
amerikiečiai puola de 
Gaulle asmeniškai, kuris 
savo intelektualiniu lygiu 
visa galva stovi aukščiau 
už JAVprezidentus ir ki
tus dabartinius anglosak
sų politikus.

Iš viso, amerikiečiai, 
pajutę savo galią,anot se
natoriaus Fulbright, tapo 
arogantiški.

Jie ragina kolonijas tu
rinčius kraštus iš visur 
pasitraukti ir patys sku-

j

į- te J

karaguą, Gvatemalą ir 
Kanadą ? Amerikiečiai ir 
rusai jau vėlokai išėjo 
kolonijų ieškoti,tad ir da
bar tą darbą tęsia. Rusai 
užgriebė Sibirą, Turkes
taną,Kaukazą ir pusę Eu
ropos,© amerikiečiai atė
mė iš sugniuždintų japo
nų kelias salas .dabar įsi
taisė Siame ir Vietname. 
Kartais sunku pasakyti, 
kur baigiasi kova su ko
munizmu ir prasideda 
imperializmas.

Bet kaip ten bebūtų, ru
sai, prisidengę komuniz
mu, o amerikiečiai neva 
komunizmui priešinda
miesi plečia savo koloni
jas (gal geriau jas pava
dinus protektoriatais).

Dabartiniu laiku visas 
JAV dėmesys yra nu
kreiptas į kylančią naują 
galybę-Kiniją.

Taip ir neaišku, kodėl 
JAV-bėms yra rusai ko
munistai artimesni, negu 
^n^ečiaLGal paaiškinimo

H reikia ieškoti negrų ko-

to ( Amerikos) interesus 
ir tiki, kad tik JAV išva
duos Lietuvą iš rusų.

JA V jau yra padariu
sios visą, kas jiems daug 
nekainavo-t.y.nepripaži- 
no Lietuvos okupacijos- 
tas daug reiškia mums . 
Daugiau nieko per 25 me
tus nebuvo daroma ir bū
tų naivu galvoti, kad kas 
nors būtų daroma, nes J 
AV siekia suartėjimo su 
rusais. Keista skaityti 
lietuvių T. Ž. .kuriam ne
svarbu Kanados reikalai, 
bet tik JAV kova su ko- 
munizmu.Kanada yra lyg 
ir JAV satelitas,bet dėl 
savo dvilypumo turi skai
tytis ir su Prancūzijos 
politika.Tas nepatinka kai 
kuriems lietuviams-Ka
nados piliečiams,bet JAV 
patri otams.Kad JAV lie
tuviai yra didesni patrio
tai už pačius amerikie
čius, tas matyti iš jų spau
dos,liaupsinančios Ame1- 
rikos politinę išmintį ir 
duodančios beveik kiek

viename numeryje prezi
dento ir jo šeimos pa
veikslus arba aprašymus. 
Kodėl gi kai kurie Kana
dos lietuviai taip gina J 
AV-bes ? Gal dėl jos ta
riamo antikomunistinio 
nusistatymo ? Bet kaip gi 
yra su JAV ir Rusijos 
draugyste ?Gal dabartinė 
JAV kova prieš komuniz
mą yra tik kova prieš Ki - 
niją? Bet Lietuvą okupa
vę laiko ne kinai, o rusail 
Iš viso atrodo,kad remia
ma ne JAV kova su komu
nizmu,bet kova su Kinija. 
Kanada gi nenori besąly
giniai remti JAV šalto 
karo su Kinija, nes tai 
yra konkurentų lenktynia
vimas, ir nevisai sutam
pa su Kanados biznio in
teresais.

Galų gale kas lietu
viams turėtų rūpėti pir
moje vietoje-ar kova su 
komunizmu, ar Lietuvos 
išlaisvinimas ?

Pasigirsta balsų, kad

girdi.gana laikytis įsiki
bus JAV skvernų,nes Lie
tuvoje nėra žemės turtų 
ir JAV nė piršto nepaju
dins Lietuvos nepriklau
somybei atstatyti. Su tuo 
žinoma,nesutiks lietuviai 
profesionalai politikai, 
nes jie gauna JAV dole
rius.

Gauna pylos iš JAV 
spaudos ir Nepr. L-vos 
redaktorius, kam jis sa
ko, kad Kinija greičiau 
gali Lietuvą išvaduoti, 
nors ir netiesioginiai. 
Reikia pasakyti, kad tai 
nuomonei yra nemažai 
pritariančiųjų, nors vie
šai dėl to bijoma išsitar
ti,kad JAV lietuvių spau
da neapšauktų komunistu.

Jaunesniųjų nuomonė , 
kad gal neblogai būtų, kad 
Lietuva gautų satelito 
statusą, JAV lietuvių 
spaudai nepriimtina. Tik 
besąlyginis rusų atsitrau 
kimas iš Lietuvos yra 
profesionalų politikų ne

keičiamas reikalavimas. 
Okas gi rusus privers iš 
Lietuvos pasitraukti ?Gal 
rusų draugystės prieš 
Kiniją ieškančias JAV ?

Ar geriau Lietuvai, kad 
ir komunistų valdomam 
satelitui išlikti lietuviš
kai, ar laukti keliasdešimt 
metų JAV pažadėto nepri
klausomybės atstatymo ir 
būti surusintai ?Sakoma, 
jog geriau žvieblis ran
koje, negu briedis girio
je. Jeigu kada rusai susi
galvotų duoti Lietuvai sa
telito teises, reikėtų tik 
džiaugtis. Ir čia gali Ki
nijos spaudimas į Rusiją 
mums pagelbėti. Gal ne
reikėtų vengti užmegzti 
ryšių ir su velniu, bet tik 
Lietuvos labuL Juk ir JAV 
buvo rusų sąjungininkas ,- 
kodėl tas nesmerkiama? 
Draugų reikia ieškoti vi
sur: Kinijoje, Jugoslavi
joje, naujose Afnikos 
valstybėse ir 1.1.

A. Saukaitis

Ontario provincijos dienoj Pasaulinėj parodoj, Montrealy, dalyvavo masės žmonių. Atvaiz-

Ohib lietuvių gydytojų draugijos valdyba: sėdi dr. A. Martus, dr. H. 
Brazaitis, pirm.: dr. VI. Ramanauskas, stovi: dr. E. Lenkauskas ir dr.
J. Skrins'ka. Nuotr. V. Pliodžinsko

de matome momentą, kada scenoj/deštnėje/ pasirodė lietuvių"Gyvataro"grupė.Kairėje pub
likoje matome grupę lietuvių žiūrovu: J. Lukoševičių, Dr. Lipskį, D-rę Lipskienę/iš Čikagos/ 
J. Adomonienę, B r. Lukoševičienę ir kitus, stebėjusius Ontario pr. etninių grupių pasirodys

austra lijos
, LIETUVIAI
“DEVYNI BROLIAI” 

MELBOURNE
Bankstowno mokykla buvo išvyku
si j Melbourne ir sėkmingai su
vaidino p. A. Saudargienės sukur
tą ir režisuotą trijų veiksmų pa
saką “Buvo broliai devyni”. Grį
žusieji vaidintojai ir visas pagel- 
binis personalas labai džiaugiasi, 
kad vaidinimas labai gerai pavyko 
ir gausi melburniškių lietuvių pub
lika (dalyvavo apie 500 žmonių) 
spektaklį_ labai šiltai priėmė.

Pažymėtina, kad į Melbourne 
vyko ne tik patys vaidintojai, ku
riuos sudaro beveik visi mokyklos 
mokiniai, bet vyko drauge ir vi
sas pagelbinis personalas: dekora
torius A. Plūkas, šviesų operato
rius S. Sankauskas, stalius K. 
Belkus nekalbant jau apie admi
nistratorių M. Šumską, muziką B. 
Kiverį ir mokyklos mokytojus su 
vedėju p. B. Geniu.

Reikia čia pripažinti, kad ši

JONAS GOŠTAUTAS

PONAS TEISĖJAITIS
ARBA

PASAKOJIMAS

APIE LIETUVĄ IR ŽEMAITIJĄ
4 839. Aštunta atkarpa. Rėžk tiesą, ir nebijok!

ANTRAS SKYRIUS 
VALSTIEČIO PIRKIA. KRIKŠTYNOS

Vyrai, sėdėdami kitame stalo gale, pasakojosi sa
vo bėdas, tiktai čia prasiverždavo nebe ašaros, bet 
keršto troškimas ir grasinimai.

— O, aš jam to niekuomet nedovanosiu!—kalbėjo 
vienas (tai buvo kaimyninio kaimo valstietis, atvykęs 
pas savo giminaitį Petraitį į krikštynas).— Matote ma
no perkirstą lūpą, išmuštus du dantis? Prieš mėnesį 
vežėme į dvarą akmenis pastato pamatams. Mano 
arlęlys, sena kumelpalaikė, liesa kaip Erodas, kurią 
man buvo davę šiais metais iš dvaro, prasitrynę pe
čius, traukdama perkrautus vežimus. Pamatė tai mūsų 
ponas, pašaukė mane į dvarelį, išvilko nuogai, įsakė 
pririšti stačią prie tvoros ir taip atskaityti man 25 
rykštes per nuogus pečius. Kai tos 25 rykštės buvo 
įkirstos, įsakė plakėjams — vaitui40 ir dešimtininkui

40. Kaimų vaitai (jų nereikia painioti su savivaldžių, arba 
magdeburginių, miestų vaitais) buvo iš pačių valstiečių skirti bau
džiavos laikų dvaro pareigūnai, kurie Lietuvoje atsirado XVI amž. 
viduryje, drauge su vykdoma vadinamąja Valakų reforma. Vienas 
vaitas tuomet buvo skiriamas 300—400 valakų. Vaitui dvaras leis
davo naudotis 1—2 valakais žemės be mokesčių ir prievolių, o 
už tai jis privalėjo talkininkauti dvarui, administruojant ir išnau
dojant valstiečius. Žemaitijoje nusistovėjo paprotys, kad kandi
datai į vaitus turėjo būti pačių valstiečių renkami ir dvaro tvir
tinami. VaitiĮ pareigos ir teisės nusakytos 1557.IV.1 (Į. didžiojo 
kunigaikščio Žygimanto Augusto Valakų įstatyme (Lietuvos TSR 
paskirstyti valstiečiams darbų dvare, varyti į darbų ir prižiūrėti 
dirbančius, raginti, kad mokėtų laiku mokesčius, ir dalyvauti 
mokant, žiūrėti, kad tarp kaimynų nebūtų pažeidžiamos ribos — 
ežios ir kapčiai, pristatyti nusikaltėlius teisman ir kt. Iš XVII— 
XVIII amž. dokumentų matyti, kad vaitai taip pat vykdo ar tar-
pininkauja turto dalybose tarp šeimos narių, sprendžia valstiečių

liautis, atnešti degtinės, nuplauti kraują nuo mano pe
čių ir kitas 25 rykštes atskaičiuoti per užpakalį. Ir 
taip per keturis kartus,— nes, sako, įstatymai draudžiu 
kirsti iš karto daugiau kaip 25 rykštes,— apliejant 
žaizdas degtine, buvo priskaičiuota ligi šimto. Kai ma
ne atrišo, buvau taip nusilpęs, kad nebegalėjau, kaip 
reikalaujama, jam nusilenkti. Jis tai palaikė atkaklu
mu ir su vėzdu, kurį turėjo rankose, perkirto man 
lūpą ir išmušė du dantis. Į trobą nunešė mane be są
monės... O, aš jam to niekados nedovanosiu!

— Ir ką tu jam padarysi?— klausė kitas.
— Aš padegsiu tą niekšą šlėktą!
— Tu padegsi namą, jis pabėgs, o paskui kas tu

rės atstatyti, jei ne baudžiauninkai? Padidinsi tiktai 
naštą savo broliams.

— Tai aš jį užmušiu!
— Ir tai nelengva. Jis važiuodamas visados pasi

ima porą žmonių, šautuvą, pistoletus ir kardą. Bet jei
gu ir užmuštum, tai jo vietoje bus kitas toks pat niek
šas. Tu pats žūsi ir nei sau, nei kitiems gera nepa
darysi.

— Gerai sakai, kūmai! Nieko negalima padaryti 
tiems velniams,— pasakė trečias.— O, jei mes palys 
nebūtume tokie kvaili, kokie esame, galima būtų jiems 
kai ką padaryti: galėtume juos visus išplauti arba iš
karti. Mūsų yra daugiau negu jų; jie to verti, bet da
bar mūsų pačių tarpe nėra vieningumo. Yra pataikū
nų, yra išdavikų, o paskui — kaip čia visiems susitar
ti... pasaulis toks didelis...

— Ir tu galvoji, kad, juos visus išpjovus, neatsiras 
jų vietoje kiti? Jie atsiras iš mūsų pačių tarpo,— kal
bėjo kitas.— Mužikas negali būti be pono, taip mums 
sako kunigai iš sakyklų, pridėdami: palaimimi, kurie 
kenčia, nes jų yra dangaus karalystė. Kentėkime šiame 

tarpusavio žemės ginčus, laiko valstiečių kasą—sumestinius pinigus, 
patys renka mokesčius ir paskirsto egzekucijas nemokančiųjų na
mams. Didelė vailų galia apibūdinta viename valstiečių skunde (apie 
1735—1738 m.):, „vaitas — pats ponas, pats teisėjas, pats budelis". 
Yra žinomi faktai, kad vaitai pasireikšdavo ir kaip valstiečių at
stovai, pavyzdžiui, karališkųjų (valstybinių) dvarų valstiečių bylose 
su dvarų valdytojais net kaip valstiečių sukilimų organizatoriai 
(1769 m. Šiaulių ekonomijoje). Vaitų pagalbininkai buvo „suolinin-

pasaulyje, o mums bus lengviau, kaip mūsų tironams, 
aname.

— Velniai žino, kaip ten yra aname pasaulyje! 
Niekas dar iš ten negrįžo. Bet šiame,— pridėjo kitas,— 
mes labai nelaimingi.

— Nuo širdies skausmo geriausias vaistas — deg
tinė, sako mūsų nuomininkas Leiba (žydas smuklinin
kas, nuomojantis degtinės prekybą), ir jo tiesa,— tarė 
namų šeimininkas.— { sveikatą, kūmai! — Ir taurelė 
nukeliavo ratu.

Kuo labiau visas šių nelaimingų būtybių būrys gė
rė, tuo darėsi triukšmingesnis. Moterys užtraukė dai
ną.

Lietuvių valstiečių dainos dainuojamos jų gimtąja 
lietuvių kalba, taip, kaip ir kalbama. Šioje kalboje, ki
lusioje iš senosios lėtų41 kalbos, nėra nieko panašaus 
į lenkų kalbą. Lietuvių bajorai, kurie po abiejų tautų 
unijos, Vladislovui Jogailai valdant, perėmė rezidavu
sio anuomet Krokuvoje karaliaus dvaro papročius ir 
kalbą, tarpusavyje kalba lenkiškai, bet su valstiečiais 
turi kalbėti lietuvių kalba, kurią taip ir išmoksta.

Tas dainas dainuoja trys arba keturios sutartinai, 
kiekviena skirtingu balsu; žodžiai visų vienodi, bet 
viena dainuoja trumpai, kita pratęstai; kai viena 
pakelia balsą, kita nuleidžia42. Taip pasidaro savotiš
kas nenutrūkstantis dainavimas, kuriame ryškus tak
tas, bet trūksta harmonijos ir malonaus skambėjimo.

Jų dainų turinys yra įvairių gėlių ir augalų, jų 
grožio, jų naudos apdainavimas. Todėl rūta, šalavijas, 
dobilėlis ir kitos gėlės yra labiausiai paplitusių dainų 
šaltinis. Kartais dainų objektas esti meilės motyvai.

Vyrų dainavimas malonesnis, jie pažįsta sąskambį. 
Paprastai jie apdainuoja liaudies papročius, kaip an
tai: vestuvių apeigas, piršlybas, sužadėtuves, šiena
pjūtę ir rugiapiūtę, pabaigtuves. O vienos dainos tu
rinys ir melodija labai graudūs. Joje apdainuojamas

Nukelta į 4 psl.

41. Lėtais K. Bohušas bei kiti XIX amžiaus I pusės rašytojai 
ir mokslininkai vadino seniausius Pabaltijo gyventojus — lietuvių, 
latvių protėvius.—

kai" (lenk, lawnicy) ir dešimtininkai.— 42. Čia autorius aprašo sutartinių dainavimą.—

graži reprezentacija buvo sureng
ta išimtinai tik Bankstowno pas
tangomis, įskaitant ir p. Saudar- 
gienę, kuri jau eilę metų dirbda
ma su mokykla ir pati pasidarė 
kaip neoficiali bankstowniškė. Y- 
pač ši graži išvyka ilgai paliks, 
atminty ir patiems Bankstowno 
mokyklos mokiniams, kurie gražiai 
paviešnagėjo keturias dienas Mel
bourne.

• Jordano karalius Huseinas 
pasiūlė visų IS^-kos arabų 
valstybių viršūnių konferen- 
ją Sudano sostinėje Chartu
me.

VLADAS DAUKŠAS, 
gimęs Urugvajuje 14. 5. 1933. Pa 
garsėjęs Urugvajaus futbolo žai
dėjas, 1960 metais žaidęs su Ar
gentinos Independiėnte, laimint 
šios šalies pirmenybes. Paskui jį 
vėl „nupirko“ Urugvajaus klubas 
Colon, kurio spalvas gindamas 
Santa Fe, Argentinoje, 21. 5. 67, 
susitrenkė galvomis su Lanus var 
tininku Piazza ir atsidūrė sana
torijoje Garay. Bet mūsų Vladas 
pasveiko ir 1. 6. 67 išėjo iš sana
torijos ir baigia sveikti Uru

gvajuje,
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P. ANDRIUŠIS SAVO KŪRYBOJE
Kiekvienas rašytojas turi origi

nalų, nepakartojamų, tik jam vie
nam būdingų požiūrį į gyvenimų, 
į tikrovę, savų, jeigu galima taip 
pasakyti, žanrinę formų, poetinę 
intonacijų, savitų braižų — tai, 
kas įprasta vadinti rašytojo meni
ne individualybe. Nesistengdami 
plačiau nagrinėti Pulgio Andriu- 
šio kūrybos, bandysime, kad ir 
trumpai ir apgraibom, paieškoti 
ten šio mūsų rašytojo, šiais metais 
švenčiančio našių šešiasdešimties 
metų sukaktį, meninę individualy
bę atidengiančių bruožų.

Ilgų kūrėjo kelių nuėjo Pulgis 
Andriušis nuo savo kelionių že
maituku po Europos kraštus pir
mųjų reportažų iki “Purienų po 
vandeniu” Australijoje, nuo pir
mųjų feljetonų iki Lietuvių Rašy
tojų D-jos premijomis apdovano
tų: “Sudiev kvietkeli” ir “Rojaus 
vartai”. Dažnai šypsojosi jis iš 
dabarties mūsų gyvenimo apraiš
kų, o kartais paskęsdavo lyriškuo
se atsiminimuose apie Aukštaiti
jos gamtos grožį ir mažus kaimo 
buities įvykius. Jei tremtis ir emi
gracija, neturėjimas gimtosios že
mės po kojom, kai kuriems mūsų 
rašytojams sumenkino kūrybų ar 
visai užčiaupė burnų ir nulaužė 
plunksnų, tai Pulgiui Andriušiui, 
iš šešiolikos tūkstančių mylių at
stumo ir keliolikos metų laiko per
spektyvos, Gaidžių kaimo, Gilio 
ežero papievių gyvenimas ir jų 
gamtos kurijozai, Balioko ir Nar- 
bos išdaigos sušvito tūkstančiais 
naujų varsų, kurios, perleistos per 
jo kūrybinę prizmę, davė mums 
visa eilę literatūrinių deimančiu
kų. Vargu ar gimtosios žemės 
čiulptukas būtų padėjęs jam pa
siekti tų kūrybinių aukštumų, kur 
jo dabar esama. Praradimo skaus
mas ir atsistojimas už gimtojo 
Gaidžių kaimo rūbežiaus stebėtojo 
vaidmenyje tik sustiprino Pulgio 
ir taip jau gana akylaus kūrybinį 
pastabumą. Iš tolo, lyg per padi
dinamąjį stiklą, jis stebi, regis
truoja , ir rūpestingai aprašo ir 
smilgų siūbavimą ir ilgakojų va
balėlių nuotykius ir kluonienoje 
per metus įvykstančius pasikeiti
mus. Panašiai jis elgiasi i 
savo personažais. Nei jie 
kenčia, nei jie filosofuoja, ir i 
rius giliai nesiskverbia į jų : 
tik objektyviai aprašinėja 
veiksmus, kalbą, išvaizdą. Net ir 
retkarčiais pasitaikančios drama
tinės įtampos ir ašaros nesugadina 
šviesios kaimo idilės. Andriušio 
vaizduojami žmonės atrodo tokie 
maži, kaip kažkur rėpliojančios 
skruzdėlytės, rūpestingai atliekan
čios kasdieninio gyvenimo uždavi
nius. Neseniai mirusio rašytojo 
dr. Juliaus Kaupo žodžiais:”........
juos matai, kaip aktorius scenoje, 
iš aukščiausio balkono ar kaip 
žmones už ežero: gali matyti jų 
judesius, nugirsti jų juokų ar šū
kavimus ir pajunti jų bendrų rolę 
tame svaiginančiame peisaže”. Gal 
tik “Rojaus vartų” vaikų psicho
logijų autorius giliau įsijaučia ir 
intymiau aprašinėja. Net gi Pul
gio Andriušio knygų pavadinimai

ir su 
daug 
auto- 
sielą, 

‘ jų

’’Karas ir Taika” Montreal^
Rugpiūčio 11 d.Montrea- 

lyje VilfridPelletierteat- 
re Didysis Maskvos oper
uos teatras, kurį čia vadi* 
na vienu"BoIšoi"vardu, pa
rodė Prokofjevo paskuti
nį kūrinį-operą"Karas ir 
Taika'! kuriai libretą pa
gal Levo Tolstojaus to pat 
vardo romaną parašė pats 
kompozitorius su M.Men
dels on-Prokofjevu.

Labai įdomu buvo pama
tyti šią operą keliais atž
vilgiais. Visų pirma įdo
mi kompozitoriaus asme* 
nybė. Kai Šostakovičius 
net kelis kartus padarė pa- 
rtijai"išpažintį" už nukry
pimus į modernizmą ir ne
silaikymą kompartijos j - 
sakomos"socialistinio re
al izmo"linijos /tą"išpaži- 
ntį"priverstas buvo padar
yti ir mūsų Juozas Gruo
dis/, tai Prokofievas turė
jo pilietinės drąsos į par* 
tijos grasinimus atsakyti: 
"ne jums mane mokyti,ka- 
ip aš turiu rašyti muziką'.'

V. Mykolaitis-Putinas
Tokį aiškų atsakymą ir la
bai pasižymėję mentnink- 
kai nedrįso pasakyti. Da
bar to autoriaus opera iš
vežama net į užsienius re
prezentuoti tą režimą,ku
ris autorių prievartavo . 
Ir tai įrodymas, kad šis 
partijos diktavimas meni
ninkams kūrėjams yra vi
enas iš partijos nusistat
ymų absurdų.

Įdomu buvo pasiklausyti 
paskutinių Prokofjevo kū
rinių, koks yra jo opera 
"Karas ir Taika".

"Karas ir Taika”-didžiu 
lis kūrinys, su pertrauko
mis užsitęsęs 4 su puse 
valandas. Trumpai sakant, 
kūrinys pernelyg perkrau
tas. Suprantama, kad buvo 
norėta duoti Tolstojaus ro
mano turinį kuo pilniau , 
dėl to padaryta net 13 pave
ikslų, suskirstytų į 3 ak
tus. Iš to pasidarė perkro
vimas, kuris eilinį žiūro
vą į galą išvargina. Ypač, 
kad pastatymas padarytas 
pagal partijos reikalavim
us, faktinat pernelyg nat
ūralistinis, su butaforin
ių maišelių ir vytelinių 
krepšių nešiojimu, kas nė
ra reikalinga nei pagal ro
maną. Pataikavimas kom
partijos žlibumui aiškiai 
kenkia pastatymo meniš
kumui.

Moderniškai parašytoje 
operoje daugybė solistų- 
viso 53.’ Jų tarpe ir vien- 
nas lietuvis-V.Valaitis,.

Iš Donelaičio “The Seasons” knygos pristatymo Los Angeles visuomenei, pildąs gydytojo ir gencr- 
Sėdi (iš kairės) Bern. Brazdžionis, vadovavęs programai, Nadas Rastenis, 1 , t , / i ■ 1 » •
poemos vertėjas i anglų kalbą, Lietuvos kons. dr. J. Bielskis, knygos re- OlO VOleS/USjll. gyuyt.OJO 
daktorė ir įžangos autorė dr. E. Tumienė, Fullerton kolegijos profesorė; nofp|,n nnsif-AhAf i lircr 
scenoje: V. Mitkutė-Gadgaudienė — skaito poemos ištraukas angliškai, t > y- J
D. Mackialienė — skaito ištraukas lietuviškai. Foto I’. Gasparonis gydytojo pareigų nebūtų tu

rėję S/
Gerų balsų rusai turi, to

dėl ir šioje operoje jų yra 
daug. Vyravo tačiau Bolk- 
onskio rolėj F.Kibkalo.Na- 
tašos rolėje G.Višnevska- 
ja,Sonios-G.Koroliova,Ku- 
ragino-A.Maslennikov,Ku- i 
:uzovo-A .Vedernikov. Na- 
tašos tarsena nepakanka
ma.

Muzikaliai solistai pasi
ruošę labai gerai, dirigen
to lazdelės neseka. "Juoda- umento vedamos melodijos įanga. 
sis" pasiruošimo darbas at-- visas orkestras visu save Dirigentas G.Roždestve- 
liktas repeticijose. sąstatu, tartum milžiniška aghĮj puikiai operą vedė, t

tiek soi'stžs akompaniatorius komp. d. Lapinskas, už jų matyti choroidlai is. Baletą rusai visada ture- jūros banga liejasi ir bang- tačiau jis mažai rodė ats
kirus įstojimus, nors op
eros mašina yra labai di
delė ir sudėtinga, nes di
rigentui teko vesti labai 
komplikuotą kolektyvą .Ma
tyt:!, kad paruošimui buvo 
paskirta daug laiko ir dau
gelis pastangų.

Verta šią operą pamaty
ti ir pasiklausyti modem 
ios jos muzikos, toli nuėj
usios nuo senųjų tradicin
ės formos operų, perpintų 
leitmotyvais, arijomis,ko 
šioje operoje nėra nei kva
po. J.Kardelis.

Pulgis Andriušis

dvelkia simboliniu atsiribojimu 
nuo vaizduojamo gyvenimo: “Anoj 
pusėj ežero?” “Sudiev, kvietkeli”, 
“Rojaus vartai”, “Purienos po 
vandeniu”. P. Andriušis čia, prie 
Torenso, aprašomi įvykiai, gamta, 
žmonės fiziniai ir dvasiniai ne čia, 
kažkur kitur, toli, už ežero, už 
vartų, po vandeniu.

Daug kas yra linkę manyti, kad 
literatūriniame kūrinyje tikras 
menas prasideda ten, kai sociali
nės, psichologinės ir filosofinės 
problemos pavirsta į formos, sti
liaus ir kalbos problemas. Savo 
kūriniams parinktoje literatūrinė
je formoje — apsakymuose, kar
tais jis vadina juos lyrinėm apy
sakom, — aprašymas yra Andriu
šio stiprybė. Mokėjimas valdyti 
žodį, taikliai ir vietoj jį panaudo
jant — taip, kad iš karto aišku, kų 
autorius norėjo pasakyti, ar tai 
būtų žmogaus charakterio atsklei
dimas, ar kokio įvykio perdavimas,
ar jo taip mėgiamo miniatiūrinic Ratyra. tiek geraširdiškas juokas), 
gamtos peisažo piešimas. Skaity- ^ajj, humoristas jis seniai ir pla
tėjas tuoj pajunta, kad autorius-— žinomas> išgarsėjęs Andriušjo 
pažįsta ir myli savo vaizduojamą talentas tik jam vienam būdingu 
pasaulį ir jo kūrybinis tikrovės braižu atskleidė mums tą gamtos 
pergyvenimas yra nemeluotas, įti
kinantis ir šiltai nuteikiantis. Sa
vo autentiškuose gamtos grožii 
aprašymuose Pulgis Andriušis yra 
pasiekęs tikrai didelio meistrišku
mo ir juos reikia laikyti vienais iš 
geriausių lietuvių literatūroje.

Kita Pulgio Andriušio braižo 
stiprybė — jo neišsemiamas žody
no aruodas. Tiesiog stebėtinas 
yra jo tokio didelio girdėtų, rečiau 
girdėtų ir visai negirdėtų žodžių 
kiekio panaudojimas. Turtingas 
žodynas mus dar labiau akina 
šiais laikais, kai emigracijoje mū
sų visų, tiek rašytojų (paskaity
kite tik Gliaudos romanus), tiek 
skaitytojų kalba darosi vis pras
tesnė ir mažiau žodinga. Peržvel
gus Andriušio sakinius atrodo, 
kad jo vaizdinė jėga daugumoje 
glūdi tinkamame spalvingų veiks
mažodžių parinkime. Mokėdamas 
tinkamai parinkti ir savo vietoje 
panaudoti poetišką žodį, jį valdyti 
ir jį taupyti, Andriušis sukūrė sa
vitą, gyvą, sultingą su subtiliais 
lyriniais nuansais stilių, kuris ste
bina ir patraukia skaitytoją. Net
gi labai reiklus ir išprusęs skaity
tojas ras užtektinai vietų pasigar 
džiavimui.

Jau anksčiau esame minėję, ka 
Andriušio herojams, paskendu- 
siems kasdieninių rūpesčių ir prie 
tarų jūroje, yra svetimos didžmo 
giškos problemos. Ir iš pirmi 
žvilgsnio atrodo, kad autorius nie
ko daugiau nenori pasakyti skai 
tytojui, o tik pasakoti kaimo gy
venimo įvykius ir piešti pastorali
nius paveiksliukus.

Tik vėliau, giliau įsiskaičius 
lyg ir pajaučiama poetiniam rūbe 
įvilkta, optiniuose vaizduose pasis
lėpusi mintis ir prasmė. Tikėjimas 
saulėtu, gražiu gyvenimu, dvasinė 
giedri mintis ir dvasios ramybės, 
amžinosios visatos rimties prasmė.

Kitas Pulgio Andriušio meninės §v. Kazimiero par. lietuvių dienos koncerte birželio 18 d. Iš kaires stovi: 
individualybės bruožas — jo hu- akemp. R. Apeikyte, sol. A. Stempužienė, dir. komp. Br. Budriūnas ir 
moristika tčia turima galvoj t

grožį ir praturtino lietuvių litera
tūrų, ko niekas nebegali iš mūsų 
atimti. O jo feljetonų sąmojingas 
žodis skaidrino ne taip jau lengvas 
mūsų emigracijos klajonių dienas.

Dar vienas pomirtinis V.Mykolaičio-Putino 
eilėraštis „

BAISIAJAM BIRŽELIUI
Paliko toli savo tėviškės stotį, 

Gimtinių laukų nematyti seniai, 
Ne turtų, ne Laimės keliauja ieškoti 
Lietuviškos žemės ugdyti vaikai. 
Išdžiūvusios burnos, pavargusios akys, 
Ir kūdikių alkano klyksmo kančia. . . 
Ir motinų širdys kraujuodamos plakės, 
Ir geso gyvybė kovoj su mirčia. 
Toli pasiliko tėvynės dirvonai, 
Sugriautų sodybų apleistos vietovės, 
Kur „Stalino saulė“ sušvito raudonai, 
Lietuvis neteko taikos ir gerovės. 
Plombuotų vagonų langai užu grotų 
Ir bado, ir troškulio kupinos dienos, 
Netrumpina saulė naktų nemiegotų 
Pro šaltas, rasotas kalėjimo sienas. 
Toli jau tėvynės mūs girios ir lankos, 
Ir laimė, ir džiaugsmas toli pasiliko, 
Tik rieda vagonai bildėdami tvankūs 
Į „plačią tėvynę“ raudono grobiko. 
Kada bus kelionės kentėjimų galas, 
Nuvargusios akys įžvelgt neįmano: 
Ledinis Altajus, laukinis Uralas 
Ar nusiaubtos stepės rūstaus Kazakstano. 
Aptemo jų žvilgsniai nuo tvaiko ir ūko, 
Aplink tuštuma ir beribė naktis. 
Susidrumstė siela ir mintys nutrūko, 
Ir šaltą dvelkimą tejaučia širdis.

Vilnius.
1941. VI. 20.

jo gerą,-geras jis ir šioje uoja. Ir taip viskas eina 
operoje/Baletmeisteris R. ir per visą operą. Sudėtin- 
Zacharov/, go kontrapunkto apimtyje

Tačiau operos esmė-mu- įjungiami ir solistai, netu- 
zikoje. Šiuo kūriniu Proko-rį jokiu leitmotyvų.
fjevas sugiedojo"paskutinę Deja, pagal tai, kaip ope- 
gulbės giemę"- muzika ne-ra vystoma, kompozitori- 
paprasto grožio. us į galą kažkaip pristinga

Ypatingu efektingumu pa- harmoninio išraslingumo, 
sižymi įžanga- plataus ma- įr fįnaias> kuris turi vaiz- , 
sto polifonija, nepaprastai <įuo1i pergalę ir būti pats 
gaivališka, harmoniškaiko-į§kilmingiausis ir įspūdin- 
mplikuota, nuostabiai sp- gausias, viso to jau stin- 
alvinga. Ir jokio leitmoty- ga_ pnp; žavingiausia ir įs 

vo, jokios kurio nors instr- pūdingiausia yra operos į-

PONAS TEISĖJAITIS

ARBA

PASAKOJIMAS APIE LIETUVĄ IR ŽEMAITIJĄ 
PIRMAS SKYRIUS

/ Atkelta iš 3-čio puslapio /

rekrutų ėmimas. Vargšo rekruto išsiskyrimas su savo 
šeima ir mylimąja bei su tuo susiję pergyvenimai gali 
sugraudinti kiekvieną. Si daina buvo sudėta netrukus 
po to, kai Lietuva buvo prijungta prie Rusijos. Nei 
kariškų, nei patriotinių dainų jie neturi.

Po dainos, minutei nutilus, įbėgo vaikas, paliktas 
lauke saugoti, ir pranešė, jog ponai kūmai parvažiuo
ją iš bažnyčios. Visi būriu išėjo jų pasitikti.

— Mūsų vaikas, Petraitiene, buvo labai ramus,— 
tarė Vincente, lipdama iš bričkos.— Nė karto neverkė.

Visi paskui kūmus suėjo į pirkią.
Dvi dvaro tarnaitės atnešė didoką krepšį, prikrau

tą valgių. Visokių mėsų kepsniai, balta duona, vadi
nama pyragu, kelių rūšių degtinė,— visa išrikiuota ant 
stalo, užtiesto gražia balta staltiese, sudarė vadinamąjį 
krikštamotės pyragą.

-Nepralusios prie tokios prabangos ir pertekliaus 
kaimiečių — vyrų ir moterų — akys taip ir rijo visa, 
kas buvo padėta ant stalo. Vaikai, buvusieji troboje, 
ir kiti, pagal paprotį atbėgę paragauti krikštamotės 
pyrago, stovėjo nejudėdami, įsispoksoję į valgius.

— I tavo sveikatą, kūma!— tarė Vincente Petrai- 
tienei, laikydama saldžios degtinės taurelę.

— Dėkui, panele.— Abi paragavo gėrimo, ir taip 
prasidėjo puota.

Už pusės valandos iš tų storų kalakutų, žąsų, an
čių, vištų, paršiukų, ką tik buvusių dar tokių apvalių, 
rausvai apskrudusių, liko tik vieni griaučiai. Veršie
nos, avienos ir jautienos kepsnių sumažėjo perpus, o 
degtinės buteliai buvo pripilti jau penktą kartą.

Linksmybė buvo visuotinė, tačiau pagarba Vincen
te! bei ponui Teisėjaičiui neleido mūsų kaimiečiams 
peržengti padorumo ribų.

Vyresnieji arba keliauninkai, pavyzdžiui, mačiu
sieji Vilnių, Rygą, Ukmergę ir Panevėžį, ėmė pasakoti 
linksmus nuotykius, įdomias istorijas, sąmojingus 
anekdotus.

— Šių žmonių kompanija,— tarė ponas Teisėjaitis 
Vincentei, sėdėjusiai šalia jo,— ne tik kad nėra ne
pakenčiama, kaip norėtų tvirtinti kai kurie mūsų fan- 
faronai, bet teikia net tam tikrą malonumą. Savo pa
prastu protu jie mato pasaulį tokį, koks jis iš tikrųjų 
yra; jų nuomonė apie dalykus, kuriuos išmano, yra la
bai taikli, net juokai sąmojingesni, be tų pompastiškų 
dviprasmiškumų.

— Paklausk tamsta ano pasakoriaus,— atsakė Vin
cente,:— ką jis matė Vilniuje. Bet iš anksto įspėju, jog 
visa, ką jis pasakos, yra jo paties sukuria kitiems pa
linksminti. Klausyk, Dionizai, papasakok tam ponui 
apie savo nuotykius Vilniuje, kai buvai ten su ponu 
Morkum.

— A, matau, kad panelė nori pasijuokti iš mano 
kvailumo, bet tai nieko. Visi išmintingais negali būti, 
tik ponams valia turėti protą. Na, tai papasakosiu po
naičiui.

— Mano. ponai buvo atidavę mane ponui Morkui 
vežėjo vieton, nes jis, pralošęs seimeliuose43 savo ka
rietą, arklius, liokajų ir vežėją, nebeturėjo nieko, kas 
jį vežiotų. Taigi nuvažiavome kartą į Vilnių. Tai buvo 
tais metais, kai valstiečiai neturėjo nė kąsnelio duo
nos ir kai ponai, nebegalėdami namuose ištverti, nes 
valstiečiai prašė duonos, išsivažinėjo į Vilnių: į šo
kius, kaukių balius, komedijas. Mat, atrodo, ponai šok
dami nevalgo, o jei ponai nevalgo, tai ir mužikams 
nedera. Taigi, bebūnant Vilniuje, atsitiko taip, kad 
vieną dieną ponas Morkus išlošė kortomis daug pini
gų, nes, sugrįžęs namo, ilgai skaičiavo rublius, duka
tus ir kažkokius popierinius. Kai jis išlošdavo, būdavo 
labai dosnus, ir šį kartą davė savo liokajui dukatą, 
o- man du rublius degtinei. Rytojaus dieną liokajus 
sako man: „Eime pasižiūrėti komedijos, pamatysi ten 
daug labai turtingų ponų ir ponių." Abu ir nuėjom. Jis 
mane užvedė kažin kur aukštai, aukštai. Mums ten 
bebūnant, atsidarė didelės durys iš dažytos drobės, ir 
daug ponų, ponių, panelių, liokajų, kambarinių vis 
įeidinėjo ir išeidinėjo. Jie ten šnekėjo, juokėsi, daina
vo, šoko, matyt, ten buvo vestuvės.

Vienas labai turtingas ponaitis vis meilinosi pane
lėms, ir visos jį mylėjo. Jis labai tuo didžiavosi ir 
net skaitė savo bičiuliui sąrašą visų ponių ir panelių, 
su kuriomis gyveno kaip su savo žmonomis. Ponas 
Dievas, kuris viską mato, užsirūstino ant to ponaičio

Morkus pyko ant manęs, 
bet, matydamas, jog aš vis 
tą kartą manęs nelupo. Bet

ir už visas jo nuodėmes leido velniams nusinešti jį 
gyvą į pragarą, nes savo akimis mačiau, kaip atsivėrė 
pragaras, iššoko velniai ir pagriebę nusitempė tą varg
šą ponaitį.* Žinodamas, jog ponas Morkus, mano po
nas, kuris ten netoliese sėdėjo, taip pat mėgsta mei
lintis ponioms ir panelėms, aš iš visų jėgų surikau: 
„Ponas Morkau, bėkim, nes ir mums čia klius." O pats 
kaip kulka nunėriau nuo viršaus ir, pardūrnęs namo, 
pasislėpiau arklidėje po ėdžiomis.

Rytojaus dieną ponas 
kam aš šaukiau jį vardu, 
dar tebedrebu iš baimės, 
kitą dieną gavau baisiai.

Vieną rytą ponas Morkus liepė man pakinkyti ark
lius į brikelį. Kai arkliai buvo pakinkyti, išvažiavome 
į miestą. Ponas komandavo važiuoti tai į dešinę, tai į 
kairę, nes aš dar nepažinojau gatvių. Kai jau buvo
me nuvažiavę nuo namų ketvirtį mylios, aš staiga pa
keliu akis ir žiūriu: švenčiausios panelės paveikslas, 
prie jo kunigas, ir vargonai groja. Aiškus dalykas: įva
žiavome į bažnyčią. Aš kuo greičiausiai čiupau gręžti 
arklius atgal, ponas Morkus neleisti, plūsta mane ir 
šoka mušti. Aš sau galvoju: ponas Dievas vyresnis už 
poną Morkų, trenkiau vadeles ir leidausi bėgti, kiek 
kojos neša. Žmonės matė ir juokėsi, bet aš nieko ne
paisiau ir pabėgau. Ponas Morkus turėjo nusisamdyti 
žydą vietoj vežėjo ir taip pargrįžo namo. Parvažiavęs 
rado mane arklidėje tebešnopuojantį iš baimės. Tuoj 
šoko ant manęs ir bizūno kotu baisiai apšveitė šonus. 
Vėliau girdėjau, kaip jis pasakojo apie šį atsitikimą 
kitam ponaičiui ir, pasišaukęs mane, aiškino, jog tai 
buvusi ne bažnyčia, o vartai, virš kurių esanti šven
čiausios Aušros vartų panelės koplyčia. O kas ten ga
lėjo žinoti, jog tai ne bažnyčia? Mūrai aukšti, iš abie
jų pusių langai, gale altorius, vargonai — kaipgi ne
pagalvosi, jog čia bažnyčia.

Šitokios ir panašios kalbos linksmino puotautojus; 
tuo tarpu ponas Teisėjaitis, pastebėjęs jau esant vėlų 
metą, pasiūlė Vincentei apleisti valstiečio pirkią. At
sisveikindamas su gimdyve, jis senu 
dė jai į delną keletą monetų muilui, 
baltas, o senajai priėmėjai davė rublį.

Pjesė „Don Žuanas".

papročiu Įsprau- 
kad vaikas būtų

Daugiau bus.

VLADAS DAUKŠAS, 
gimęs Urugvajuje 14. 5. 1933. Pa 
garsėjęs Urugvajaus futbolo žai
dėjas, 1960 metais žaidęs su Ar
gentinos Independiente, laimint 
šios šalies pirmenybes. Paskui jį 
vėl „nupirko“ Urugvajaus klubas 
Colon, kurio spalvas gindamas 
Santa Fe, Argentinoje, 21. 5. 67, 
susitrenkė galvomis su Lanus var 
tininku Piazza ir atsidūrė sana
torijoje Garay. Bet mūsų Vladas 
sveiksta.
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Pasaulinėje parodoje besilankant
Kai atėjome į rusų pa

viljoną 23. VI. pasižiūrėti 
kas čia dėsis šiandieną ir 
kai NL redaktorius norė
jo gauti leidimą Įeiti, tai 
tvarkdariai ne tik neno
rėjo duoti leidimo,bet at-

nai pakvietimai buvo iš 
anksto išsiuntinėti mont- 
realiečiams, daugiausia 
seniau Kanadon atvyku- 
siems ir daliai naujųjų 
atelvių-dipukų. Čia buvo 
daug pažįstamų, o dar

S. Nčjrkeliūnaitė priėjo 
ir prie manęs, paėmė už 
parankės ir nusivedė prie 
tų didžiųjų atvykusių sve
čių. Privedusl prie vieno 
sako:

-Susipažinkite su Vil-

N.L-vos leidyklą aplankėtiš kairės/:hamiltoniečlai Antanas ir Stasė Šukaičiai ir Povilas 
ir Ona Savickai; atvaizdų viduryje svečiai iš JAV sostinės, Vašingtono, Ponai Kinduriai- 
Aldona su dukrele Lina ir Steponas su dukrele Zita; dešinėje- buvusieji montrealiečiai, 
bet dabar gyvenantieji St. Monica, Kalifornijoje-Adomas ir Birutė Jocai su dukrele Birute. 
Vieni jų, ta proga, sutvarkė prenumeratą, o pp.Kinduriai įteikė aukų liet, spaudai palaikyt

vykuslejiiš Lietuvos de
legatai smarkiai pradėjo 
bartis už straipsnį "Iš
laisvinimas ir išlaisvin
tieji',' kuris vakar pasiro
dė "N. Lietuvoj' 'vedamuo - 
ju. Jie sako:

-Tai šitokie jūs'.Mes 
atvykome pas jus kaip 
svečiai, o jūs mus pasi
tinkate niekindami mus ir 
Tarybų Lietuvą. Nereikia 
mums tokių svečių.Ko čia 
jums dar eiti, jeigu taip 
viską matote blogai.

Kardelis jiems atsakė:
- Aš esu žurnalistas ir 

mano reikalas visur būti, 
viską matyti, viską žino
ti ir apie viską parašyti. 
Neleidžiate ir nereikia.

Bet jie pasitarė ir vis
gi nutarė įsileisti. Tačiau 
Kardelis abejodamas, ar 
pasinaudoti kvietimu, jau 
buvo prie išėjimo, kai čia 
pasirodė Albertas Lau- 
rinčiukas it nusivedė ne
tik mus,bet su mumis bu
vusius pp. Girinius.

Užlipę aukštais laiptais 
viršun, radome labai daug 
besivaišinančių svečių ne 
tik montrealiečių, bet ir 
daugybę amerikiečių.

Pasirodo,kad šiai die-

daugiau niekur man ne
matytų montrealiečių. 
Buvo kunigų uniformuotų 
ir civiliškai apsirengu
sių. Kaip buvo pakviesti 
amerikiečiai ir jų kuni
gai, neteko sužinoti.

Svečiai stovėdami prie 
stalų valgė mažyčius 
sandvičius ir gėrė vodką; 
atrodo, kad kiek tik buvo 
ant stalų, išgėrė visą.

Visą laiką per ruporus 
girdėjosi prakalbos rusų 
kalba, o vertėjai vertė į 
anglų ir prancūzų kalbas , 
nors publika buvo perdėm 
lietuviška.Lietuviškai tik 
pačiam gale pasveikino 
keliais žodžiais K. Kai- 
rys.Niekas daugiau lietu
viškai šioj e "Lietuvos die- 
noje"neikalbėjo,nei nie
kas lietuviams lietuviš
kai kalbų nevertė.

Aš apieškojau salę, bet 
neradau nė vieno artisto. 
Žinoma, prieš koncertą 
artistam baliavoti nepri- 
seina.

Koncertas dar ne tuoj 
prasidėjo,publika garsiai 
kalbė josįsusitikinė jo pa
žįstamus, sveikinosi iš 
tolo. Buvo labai triukš
minga.

niaus burmistru Vildžiū
nu.

Jis ,tik mane pamatęs , 
greit pasakė:

- Žinau, žinau, kas ji 
tokia'. Vakar spaudos kon
ferencijoj mačiau, kaip ji 
buvo labai priešingai nu
sistačiusi prieš Tarybų 
Lietuvą.

- Teisybę Tamsta sa
kai, tikrai taip ir buvo- 
prieš Lietuvos okupaci
ją...

- Aš nuo 1926 metų esu 
komunistas 1

-BūkTamstą komunis
tas ,tai Tamstos teisė, bet 
tik būk lietuvis, o ne kitų 
mindžiojamas.

- Aš nemindžiojamasl
- M atai, Tams ta gyven

damas Lietuvoje to neži
nai, o mes čia Kanadoje 
labai gerai žinome, kad 
ne tik Tamsta esi pamin
tas, bet ir visa Lietuva.

Mums šitaip besiginči
jant, Salomėja tuo tarpu 
mus pagavo savo foto apar 
ratan.Matyti, to tik jai ir 
tereikėjo, ir mes jai ne- 
bebuvom daugiau reika
lingi. Ji pribėgo prie mū

sų ir sako:
- Gana,jau gana,nebe- 

siginčykit, išsiskirkite, 
užtenkal

Ir mus Išskyrusi, nu
bėgo toliau fotografuoti 
kitų.

Kai čia buvo viskas 
baigta,nulipom salėn, kur 
turėjobūti koncertas. Vi
sos 6 00 kėdžių buvo užim
tos ir net pasieniais sto
vinčių, bet dar keli tūks
tančiai stovėjo už durų ir, 
negalėdami patekti į salę, 
stebėjo koncertą per te
leviziją iš lauko.

Vis dėlto keliasdešimt 
montrealiečių pateko į 
salę ir be kvietimų. O bu
vo taip, kad anksčiau sa
lėje vyko madų paroda, ir 
jie pasliko sėdėti iki kon
certo. Tvarkdariai juos 
norėjo išprašyti, pasi
kvietė net policiją.Bet jie 
pasakė,kad visuose laik
raščiuose buvo skelbta, 
kad šiandie bus koncer
tas ir apie jokius pakvie
timus nebuvo raš yta. Vi
si buvo kviečiami, ir jie 
nori tą koncertą išgirsti 
ir jokiu būdu iš čia neiš-
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eis.Kai policiją kurį lai
ką juos stebėdama pama
tė,kad jie nieko bloga ne
daro, o artistams net la
bai ploja, paliko juos ra
mybėje.

Koncertas buvo pradė
tas vėl, kaip ir vakar, pui
kiuoju Vainiūno kvintetu. 
Paskui dainavo E.Saule- 
vičiūtė ir vėl tas pačias 
2dainas."Na,tai kas".K. 
Kaveckoir ariją iš "But
terfly". Iš atvykusios iš 
Lietuvos dainininkės no
rėtųsi išgirsti ką nors 
nauja .Juk tiek daug rašo
ma apie pažangą muzikos 
srityje, apie naujas ope
ras, naujas dainas. Kodėl 
gi nepadainuoti arijos iš 
naujai dabar sukurtos ku
rios operos, ar naujos , 
mums negirdėtos dainos? 
V. Daunoras irgi nieko 
nauja ir šitame koncerte 
nepadainavo.

Žinoma, mums labai 
patiko jo padainuotos, 
liaudies instrumentų pri
tariamas,dainos Kur Ba
kūžė ir itin Lietuva Bran-

LAIKRODININKAS
ANTANAS ŽUKAS

1855 Wellington Street 
Tel. WE2-0644.

TAISAU IR PARDUODU 
ŽEMOMIS KAINOMIS 

LA IK RO DŽIUS IRJUVELYRUS.

gi Mano Tėvynė. Už jas 
mes atsistoję plojome, 
šaukėme bravo ir verkė
me. V.Daunoras šiuo mo
mentu tapo mums tiesiog 
didvyriu.

Bet kai atėjo "Gimtasis 
Kraštas','radau ten žinu
tę, kurioje pasakyta, kad 
vykstant Kanadon artis
tams buvo nustatyta visa 
programa.

Nebekaltinu E.SauIevi- 
čiūtės ir V. Daunoro did
vyriškumas nubluko.... 
Nes jie dainavo,kas jiems 
buvo liepta dainuoti.

Kaip ir vakar grojo 
liaudies instrumentų an
samblis ir solo birbinę 
pagrojo labai jautriai lau
reatas birbynininkas Ja- 
nušas.

Virtuoziškai pašoko 
Lietuvos ansamblio šokė
jai, apsirengę stilizuotais 
labai spalvingais kostiu
mais.

Kai tik buvo paskelbta , 
kad koncertas baigtas, į 
rampą išėjo ansamblio 
"Lietuva"vadovas Bartu
sevičius ir pasimatė iš 
užkulisio nešamos gėlės, 
publika atsistojo ir pra
dėjo giedoti "Lietuva tė
vynė mūsų".

Šitaip pas mus Kanado-

KASOS 
1465 DE SEVE:

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

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

VALANDOS:

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

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

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

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

BOOKS--- LIVRES
SPAUSDINI Al

7581 CENTRALE, coin - comer 2e AVENUE 365 0770 LASALLE

VYKSTANTIEMS I PASAULINE
PARODA 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

Johan Tiedman Reg d
DIRBU VISŲ RŪŠIŲ BALDUS 

PAGAL UŽSAKYMUS

1092 Clark Street /prie Dorchester/, M o n t r e a 1, P.O.
TEL: 861-3032,
vakare - 254- 6898. /Kalbame lietuviškai/.

Llnive'ižal Cleaners & T/alloW
• Valau ir taisau vyriškus ir moteriškus drabužius.
• Siuvu naujus pagal užsakymus vyriškus pakus, 

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

(al Wallington St.) Tel. 769-2941

Baltica Investment Corp
Autorizuotas kapitalas $ 120.000

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

Už indėlius mokame 8% dividendo.

ĮVAIRIOS PROGOS

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

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

jebaigiamos visos lietu
viškos šventės'.

Nors ir rusų okupuotos 
Lietuvos ,bet visgi tai bu
vo, lietuvių diena; kaipgi 
mes galėjome nepagiedo
ti Lietuvos Himno?

Bet ir čia pasimatė,kad 
Lietuva tikrai okupuota. 
Mūsų giedamas Himnas 
ouvo nustelbtas cypian
čių, staugiančių garsia
kalbių, o televizija lauke 
buvo nutraukta.

Nors garsiakalbiai šau
kė griausmingai, vistiek 
mes nenustojome giedoti. 
Mūsų Tautos Himnas bu
vo pagiedotas iki galo. Ir 
nes visi girdėjome, kaip 
giedame mums brangius 
žodžius:

"Tegul meilė Lietuvos 
dega mūsų širdyse'." 

(Bus daugiau) 
TIKTAI DABAR 
8 MILIJONAI

Sovietinė statistikos 
valdyba Lietuvoje skelbia 
liepos 22 d.dienraščiuose 
kad 1967 m. liepos 1 d. 
Lietuvoje buvo apie 3 mil. 
ir 43 tūkstančiai gyvento
jų. Apie 1 mil. ir 10 tūks
tančių dirbą"liaudies ūky
je" (prekyboj, pramonėj, 
statyboj .transporte ir kt.) 
kaip darbininkai ar tar
nautojai. E.
PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ — 

sirtraukianciq 
hemorojris 

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

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

Visais tyrimo atvejais švelnė- 
jant skausmams Įvykda vo hemorojų 
susitraukimas.

Tačiau visų svarbiausia - rezul
tatai būdavo toki nuostabūs,kad šis 
pagerėjimas tęsdavosi daugeli mė 
nešiu.

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

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

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

IR KITI ĮVAIRŪS MEDŽIO DIRBINIAI.

K. KIĄUŠAS ir J ŠIAUC1ULIS.

Adresas: 547 Lafleur Str., LaSalle.
Montreal, P. Q. Tel. DO 6-3884.

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

e Kainos žemos, klubiečiams ir jaunimui nuolaida.

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

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

LaSALLE AUTO SPECIALIST Keg’d
SAV. G. DESROCHERS

Taisau ir dažau lengvas masinas 
7717 GEORGE LASALLE, QUE.

(Prieini s „Nepriklausomos Lietuvos’’ redakciją)
Tel.: garažo 366-0500

narny 366-4203

ME 7-6727

DE LUXE CLEANERS
Sav. P. RUTKAUSKAS

117—6tH Avenue, Lachine.

BELLAZZI - LAMY.INC*
DO 6.6941 7682 Champlain Blvd. USalla
Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langę rėmai* 

Jnsuliacija, Ten > Teat, Masonite, statybinis popietis.

expo67

KLUBO SUKAKTIS
1907 - J967

1867II1887

Telefonas 768-6 679

WIN DSOR
DRY CLEANERS & DYERS CO. LTD. 

Valome visokius drabužius ir kitą Jūsų namų apyvoką.
Savininkai:

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

Expo 67 
Išnuomuojami kambariai 

šalia Pasaulinės Parodos 
vietovės, yra vietos mašinai 
parkuoti.

Skambinti tel. 674-7038 
126 De Tauraine, Ldngeuil, 
Montreal, P.Q.
n::::::?::::::::::::::

DĖMESIO LIETUVIAMS

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

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

Pr. P aukštaitis 
8995 Godbcut. LaSalle, 
Montreal, P.Q. tel. 365- 031L



TAUPYK IR S K O LINKIS 
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAUSIAME DAD AM A

TORONTO LIETUVIU KREDITO KOOPERATYVE IfllMlm/l

KAPITALAS SIEKIA DU SU PUSE MILIJONO DOLERIU 
MOKAME: DUODAME:

4%% ui depositus Morgičius iš 6'/fL
5!&i numatyta ui serus Asm. paskolos iš 7%

Asmenines paskolas duodame iki $5,000.- ir morgičius 
valdžios nustatytą normą, 66% įkainuoto turto.
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Nors vasara jau pusėtin
ai persiritusi per savo ze 
nitą, bet keleivių tarpe ne
simato daugiau saulėje įd
egusių žmonių. Vos vien - 
as kitas yra šiek tiek par
udavusiu veidu, o daugum
as pabalę,tarsi nebūtų bu
vę gamtoje. Tr netoliese sė
dinčios, lietuviškai kalban
čios, ponios reprezentuoja 
du skirtingus pasaulius ; 
viena parudavusi, o kita 
baltutėlė, kaip popieris. 
Pirmoji nusideginusi lab- ; 
ai gražiai; ji atrodo beve
ik kaip havajietė. Jos vei
das tarsi prisigėręs pači- ; 
os saulės; ji pilnutėlė va
sariško gėrio. Net skoni- , 
ngai apvestos jos lūpos ta
msiai raudona spalva bev
eik nesiskiria nuo patrau
klaus, gerai įdegusio vei
do. Antroji, tuo tarpu,ba
ltutė, kaip sniegas.Nežiū
rint įsibėgėjusių metų,jos 
veidas gerai išsilaikęs.Jis 
atrodo net šviežias, tarsi 
ten tebebūtų dar pienas ir 
kiek dirbtinai paspalvintas 
krauju.

Moterys kalbasi apie pr
aėjusias atostogas,apie tu
rėtą poilsį, apie lietingąją 
vasarą. Pirmoji sako bev
eik visą laiką buvusi gam
toje prie ežero. Ji net žu
vavusi. Antroji prisipažįs
ta likusi mieste.Įvairūs re
ikalai ir nenumatyti sveči
ai sulaikę ją namie. Ji kaip 
ir neturėjusi atostogų. To
liau jos užsimena apie da- 
žnėjančias keliones į Liet
uvą, apie tautiečius,lanka
nčius savo gimtąją žemę . 
Liesdamos tą klaus imą, jos

NOTARAS
ANTANAS LIUDŽlUS.B.L.
Bendradarbis V.S. Mastis,L.L.D.

havajietę primenanti tauti
etė, prisipažįsta skaičiusi 
apie tai spaudoje.Ten buvę 
paminėta, kad aplankiusi sa
vo artimuosius Anglijoje,a- 
na praleisianti ir atostogas 
Europoje. Saulėje įdegusi 
ponia nori dar kažką saky
tiną ji perskaičiusi laikr
aštyje, bet ją tuoj nutrauk
ia atostogų neturėjusi dra
ugė. Ji išsiveržia staigiu 
nustebimu, kad apie anos 
kelionę galėjęs rašyti net 
laikraštis. Tuo pačiu jos 
balsas pakyla ir veide pa
sirodo mažos rūpesčio ra
ukšlės. Ji kalba jau kiek pa 
sipiktinusi. Ji reiškia savo 
nuomonę ir stebisi, kad to
kie dalykai randami spau
doje. Iš šalies klausantk 
kažkaip tampa neaišku, kod- 
dėl taip staiga jai tapo ne- 
bepriimtina,kad jos kaim
ynė iškeliavusi viena.

S. Pranckūnas.

stebisi dėl pavienio važia
vimo. Nežiūrint to, kokios 
apimties buvusios ekskur
sijos, besikalbančios bend
rakeleivės nežiną net pav
yzdžių, kad būtų važiavęs 
vyras kartu su žmona.Jei- 
gu keliauja vienas aplanky
ti savuosius, tai antroji pu
sė, kaip taisyklė, lieka nam
ie. Bendrakeleivės prieina 
prie išvados, kad taip esą 
saugiau išvykstant nors į 
savą, bet apgaulingos ūžt v 
aros atskirtą pasaulį.

Baltoji ponia sako, kad ir 
jos gretimos gatvės kaim
ynė, greičiausia sekdama 
tuo pavyzdžiu, viena išvaž
iavo į Europą, Patrauklioji

KELEIVIS
S36 Broadway, So. Boston, Mass. 02127. USA.

ANTANAS NAVICKAS 
Netikėta žinia pasiekė Mo- 
ntrealio lietuvius: Čikago
je mirė Antanas Navickas, 
tik ką viešėjęs Montreal}- 
je, lankęs Pasaulinę paro
dą, gimines, draugus.
Kadangi A.Navickas tikt
ai prieš kelis metus pers
ikėlė į Čikagą,tai Montre- 
alio lietuvius jo mirties ži 
nia skaudžiai palietė.

Velionis buvo ne eilinis 
Montrealio lietuvių kolon
ijos veikėjas, daug dirbęs 
nemažai iškentėjęs ir did
žiai lietuvių kolonijai nus
ipelnęs. Ilgoką laiką jis bu- 
vo Kanados Lietuvių Tary
bos ir Centro Tarybos pir
mininkas, daug ir energi
ngai dirbęs.

Bet jo veikla žymiai ša- 
kotesnė. Jis Montrealyje 
dirbo lietuvybės labui ir 
darbo žmonių gerovei, gi
ndamas jų teises ir kov
odamas už teisybę. Šioje 
kovoje jis yra nukentėjęs. 
Už teisybę jam teko ir ka
lėjime būti, ir viešai iško
neveiktam. O velionis jo
kiu atveju nenusileido ii' 
teisybę statė aukščiau už 
viską.

sr \PlanUgenet* 
iCįtrtnce Curran 
\ C reek - J**-

Velionies Antano Navic
ko gyvenimo ir kovos epo
pėja verta platesnių studi
jų, nes su jo veikla tiesio 
giai siejasi lietuvybės išl
aikymo reikalai. Nedaug 
tokių veiklių lietuvių mes 
turime. Ir jo netekimą, 
nors vėlesniais laikais 
jis buvo susilaikęs nuo 
veiklos, tenka nuošird
žiai apgailestauti. Per- 
anksti Antanas Navickas 
mirė, nes beturėjo tik
tai 57 metus amžiaus.

Velionis paliko liūdin
čius žmoną ir sūnų, ku
riems reiškiame nuoši
rdžią užuojautą. J. K.

os valdybą sudaro 
pirm., A. Aušro 

sekr., J. Romikeitis 
, Br. Milašius koresp.

mo vado- 
VI. Saulis

DOVANOS:
Automobil i ai, šaldytuvai, s kal
binio masinos,motociklai,dvi - 
račiai,siuvamos mašinos,tele- 
vizijos aparatai, pi anai, automo. 
biliams padangos, foto aparatai 
ir t. t.

Fournier

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

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

Namų CB 9- 6166.

Tautinės, demokratinės minties mėnesinis lietuvių laikraštis, 
Leidžia Varpininkų leidinių fondas

Redakt ori us Vytautas E i 1 d u š a s .
Administracijos adresas; JUOZAS URBELIS.

1649 N. Broadway, Melrose Park., III., USA.
Prenumerata: JAV ir kitur 3 dol. meįams.

vartojo 16 savaičių pusę metų

Reportažas iš Toronto
PAŠNEKESYS METRO TRAUKINYJE

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

tuviu, gali ten daryti paštu 
užsakymus. L’S doleriu ženk 
lu persiuntimas nėra ribotas, 
ir be jokio mokesčio, nes už 
patarnavimą apmoka atstovy
bė - Vneshposyltorg.

US do.'erių ženklu persiunti 
mą jūsų giminėms siūlo pri
tyrusi Intertrade Express Čorpj 
virs nurodytu adresu ir norė
dami .savo gimines patenkin 
ti, nelaukdami užsakykite..

Dr. Bronius Znaidauskas iš Lietuvos, sutinkamas sesutes S. 
Milašienės ir brolio - Znaidausko ir jų šeimų Air Canada aero
drome Montrealyje.

Veterinarijos dr. Br. Znaidauskas praeitoje savaitėje atvyko
Montreal į 3 savaičių laikotarpiui aplankyti savo artimųjų ir 

Pasaulinė'.Parodas jis yra gimęs 1924 metais Ziežm iriuose ir 
dirba mokslinį profesūros darbų Lietuvoje. Jo atvykimu rūpino
si jo artimieji per ADRIA 'TRAVEL SERVICE agentūros atsto
vų Michel K a r g e r (žiūr skelbimų). Foto: Alfred R.Ehrenberg.

INFORMACIJA
Intertrade Express Corp. 

New Yorke, 125 East 23rd 
St. N.Y. 10010 adresu skel
bė praeituose NL numeriuo 
se, kad yra būdas US dolerius 
paversti Į doleriu ženklus ir 
nusiusti giminėms i Rusijos 
valdomus kraštus, kaip ver
tingiausia dovana.

Su nusiustais US ženklais 
ten gali pirkti viską, tam spe 
daliose dolerinėse krautuvė
se, pasirenkant geriausios

jHawkespbK<j7^S-
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AR ŽINOTE K£ RAŠO

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

K EI EIV J žmonės mėgsta dėl to, kad jis niekam 
nepataikauja ir nesibijo teisybės skelbti. Teisingo
mis žiniomis iš visur / jame daug žinių ir iš Kana
dos/, aiškiu ir atviru pasiisakymu laikraštis per 65 
metus pelnė gerą vardą ir pasitikėjimą.

K E L E I V Y rasite patarimą teisiniais ir kitais 
klausimais, gražią apsakymą, eilėraščių ir tt: Jis 
turi ir moterą skyrių .

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

JIB

Atvaizdai rodo, kad JIB vaistai ATAUGINA PLAUKUS, pašalina pleiska
nas, šašus, niežėjimą, sulaiko plaukų slinkimą, grąžina natūralią plaukų 
spalvą MOTERIMS ir VYRAMS. 100 proc. garantuotai. JIB 8 unc. 16-kai 
savaičių $5.50 arba COD. Užsakymus su pinigine perlaida siųskite TUO
JAU JIB laboratorijos atstovybės Kanadoje adresu:

P. Januška, 1033 Bruce Ave, Windsor. Ont

480 RONCESVALLES AVE. TORONTO 3, ONT.
Telefonas LE 1 - 3098

DARBO VALANDOS: pirmadieniai s - penktadieniais nuo 9 vai. 
ryto iki 7val.vak; šeštadieniais- nuo 9val.ryto iki 5 vai. p.p

Savininkai A. ir S. KALŪZA

giau $ 2,000.- Asmeninės paskolos, mirties atveiu,apdraus 
tos iki £ 5,000.-
Paramos nariais gali būti kiekvienas lietuvis gyvenąs 
Kanadoje. V
Kasos valandos: Kasdieną nuo 10 vai. iki 3 vai. p.p., 
išskyrus sekmadienius. Pirmadieni 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.

SLA
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.
jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdrau
dę — Endowment Insurance, kad jaunuolis 
gautų pinigus aukštojo mokslo studijoms 
ir gyvenimo pradžiai.
duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pi
gią TERM apdraudę: už $1,000.00 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 į metus.
kuopos yra daugumoje Metuvių kolonijų. 
Kreipkitės j kuopų veikėjus ir jie plačiau 
paaiškins apie ^Susivienijimo darbus.

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

TRIMITO AIDAS 
/Atkelta iš 2-ro psl./ 

nienė, Urbanavičienė ir St. 
Rentas.

Visą laiką skambėjo lietu
višką plokšteliu muzika, ku 
ria kaip ir visuomet tvarkė A. 
Kalvaitis.

Visa tarnyba, vadovaujama 
Kuopos Valdybos pirm. Ig. 
Petrausko, savo pareigas ėjo 
pavyzdingai, kas atkreipė y- 
patingą atvykusiuju dėmėsi 
ir to pasėkoje keletas iš jau 
nimo panoro būti Šauliu kuo 
pos nariais.

Malonia staigmena padare 
J. Stankaitis, kuris šiuo metų 
yra Talisman Intercontinen 
tai klubo reikalų vedėjas, su 
savim atsivezdamas visa kiti 
bo menini - muzikini kolekty
vą, gražu buri svetimtaučiu . 
kurie savo jaunatviškumu pri 
sijungė prie lietuviško jauni 
mo grupes rasdami malonu 
bendradarbiavimą sporto pro
gramoje.

Gegužinės programa baigta 
vėliavos nuleidimu ir Lietu
vos Himnu, dalyvaujant vi
siems, kuris kiekvienam pali 
ko malonu įspūdi ypač mokyk 
liniam jaunimui, kuris noriai 
jungiasi ten, kur randa nuo
širdų tautini jausmą.

Prie gražaus gegužines pa- 
isekimo prisidėjo nuoširdus 

ir malonus ponų Skruibtų po
puliarumas, kuris visiems lie 
tuviams maloniai yra paslau
gus, leisdamas naudotis gra
žiu gamtos prieglobsčiu.

J. S i a u č i u 1 i s, 
ŠAULIU VEIKLA TRUMPAI 
e L.S.S.T. Kuopų atstovą su 
važiavimas Įvyks spalio 7 d. 
Chicago] e.
• L.S.S.T. Centro Valdyba

n į Buckingham,
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Čikagos lituanistinėms mo
kykloms paskyrė dovanai 20 
egzempliorių knygų “ Nepri
klausomai Lietuvai“ .
e S. V. Reivytis, C.V. sporto 
vadovas, paruošė šaudymo 
taisykles, kurios bus atspau 
sdintos ir išsiuntinėtos vi
siems daliniams.
® Čikagos Vytauto Didžiojo 
šauliu kuopos n iriai aktyviai 
dalyvavo Pavergtųjų Tautu 
minėjimo demonstracijoje, lie 
liepos 15 d.
« Mirė Toronto Vlado Pu trio 
kuopos šaulys Jon us Graibus, 
palaidotas pagal LSST statu
te nurodytoms iškilmėms. At
sisveikinimo kalba pasakė 
k.v., pirm. St. Jokūbaitis.
9 Siu metu pradžioje Įsistei 
gęs šauliu būrys Hamiltone 
išaugo į kuopą, kuri pasirin
ko DLK Algirdo vardą. Dabar 
tinę kuop 
P. Kanopa 
tas - 
kasin
Al. Patamsis šaudy 
vas, J. Dek mys 
parengimams.

J. Š

Spec i al i st as dokomentu sudarymui iš Lietuvos •• 
giminėms atsilankyti •«

MICHEL KARGER. «
Jau laikas pradėti reg i strav i męs i norintiems 1968 m.JJ 
skristi i V i I n i u - Lietuva. JJ

A0R1A TRAVEL SERVICE
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••S  
•eMMSassstsassssstseesatttatissttatMsssaa

rūšies amerikoniškų ir vaka 
rietiškų daiktų: maisto, ap 
rangos, namų apyvokos, repri 
geratorių, televizijų ir net au 
to-mašinų ir gana žemomis 
dolerių kainomis.

Su šiais US doleriu ženklais 
ten galima Įsigyti net keturis 
kartus daugiau vertės daiktų, 
kaip perkant už rublius. Jei 
nėra arti tokių spedaliu krau-

. st Isidore’
"de Prescon

_ S S E L L '

HUtJKESMR'f

Saulius Jaškevičius - Jaškus š. 
m. baigęs Toronto universitete 
humanitarinį fakultetą bakalau
ro — B.A. laipsniu. Studijavo 
anglų ir prancūzų kalbų skyriuje 
Sv, Mykolo kolegijoje. Yra bai
gęs Sv. Mykolo gimnaziją Toron
te. Sekančiais mokslo metais tęs 
studijas magistro laipsniui gauti.

SUSITIKIMO VIETA, PP.SKRUIBIŲ ŪKIS,POJNTE FORTUNE 
PASIEKIAMA PAGAL ŠĮ PLANĄ IR TATPGĮ^ŠIA SCHEMA:

Lietuvę, Latviję, Estiją, Ukrainą ir 
U. S. S. R. paprastu bei oro paštu

BE MUITO

/VAIRIOS SUDĖTIES MAISTO 
SIUNTINIAI BE MUITO IKI 33 
SVARU.PRAŠOM REIKALAUTI

MŪSŲ NAUJŲ MAISTO 
KATALOGŲ.

• Be to, siunčiame Jūsų sudarytai: Ir apdraustus įvairius siunti
nius iki 19% svarų gryno svorio.

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

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

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

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

nauti ateityje.

LIETUVIŲ IŠTAIGA

t. f

Ps.D.R.M.N.Pt
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HAAAI^LTOM aaūs'u^aS'po-rtas
VEDA KAZYS BARONAS

Lietuviai dalyvavo Caracas 
sukaktuviniame parade

Geriausia taupyti ir skolintis tik 
Hami/fono Lietuviu Kredito Kooperatyve TALKA
21 Main St. E., Kamb. 203, T ei. 528-0511.

Darbo v a Ia n d o

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

St. Catharines agentūra: 75 Rolls A ve. Pranciškonu 
par ap i jos salėje sekmadieniai s po pamaldų.

KAS ATSITIKO SU HAMILTONU?

klausia ne vienas šios ko
lonijos gyventojas? Pla
čiai garsėjusi savo veikla 
ši kolonija visoj Kanadoj , 
paskutiniais metais gero
kai smuko. Negali būti 
kalbos, kad visuomeninis 
-tautinis ir kultūrinis gy
venimas sukasi apie LB- 
nės ašį, t. y. jos valdybą . 
Deja,vien tik paskutinių
jų mėnesių laikotarpyje , 
valdyba "užmiršo" pami
nėti birželio trėmimus , 
per pirštus pasižiūrėjo į 
šimtmečio proga sureng
tą miesto gatvėmis para
dą,kuris kaip viešas mi
nėjimas, turi geriausią 
progą pareklamuoti mūsų 
tautą ir valstybę svetim
taučių tarpe.Juk Interna
tional Harvester nemoka
mai skolino platformas - 
taigi ją papuošti didelių 
išlaidų nereikėtų. O jeigu 
LB - nė s kasa yra labai 
bėdna, čia savo aukomis 
prisidėtų L B-nė s nariai, 
kurie visuomet yra duos- 
nūs mūsų tautiniams rei
kalams. O blogiausiu at
veju, galima buvo gauti 
atidengtą lengvą mašiną, 

RODNEY, Ont.
SKAUDI NELAIMĖ 

lietuvių-‘taŠią mažą
bako augintojų koloniją 
aplankė skaudi nelaimė . 
Liepos 20d. bemeškerio- 
damasNew York Central 
Geležinkelio Go. prūde 
nuskendo Jono ir Marijos 
Norgėlų 16 metų sūnus 
Vytas. Vytas buvo uolus 
jaunuolis - tautinių šokių 
šokėjas,jaunimo ansamb
lio "Baltija"dalyvis, bai
gęs lituanistinę mokyklą 
ir dabar lankė West Elgin 
aukštesniąją mokyklą.Šlą 
skaudžią nelaimę kartu 
su tėvais ir sesute Danu
te, pergyveno ir visa šią 
apylinkę sudarančioji lie
tuvių šeima,bei Londono, 
Ont. lietuviai, kurie gau
siai dalyvavo laidotuvėse. 
Palaidotas liepos 24 d. 
greta savo senelės a. a . 
Danisevičienės West Lor- 
ne katalikų kapinėse. Lai
dotuvėse dalyvavo bei lai
dojimo apeigas atliko trys 
kunigai,kas šioje parapi

Nors popierius pradžioje buvo 
gaminamas iš medžio, bet gamybos 
paslaptis kažkur dingo. Per šimt
mečius popieriaus pramonė rėmės 
skudurais, kas labai apribojo po
pieriaus produkciją. Tik 1867 m. 
amerikietis Tilghman atrado, kad 
medžio skaidulos galima išskirti 
rūgštimi. Ir taip mediena pasidarė 
popieriaus pagrindinė žaliava.

Popierius gaminamas iš celulo- 
zės skaidulų, kuri sudaro augme
nijos esminę dalį, šalia medžio po- 
popieriaus gamybai naudojama 
medvilnė ir linai, ryžiai, kana
pės ir jūros žolė (esparto grass). 
Chemikai atrado, kad eilė medžių, 
prieš keletą metų dar netikę po
pieriaus gamybai, šiandie ir jie 
naudojami šiai pramonei.

Taip šiandie medžių liekanos, 
kurios nesunaudojamos kitiems 
tikslams, nulupus jų žievę, atiduo
damos popieriaus fabrikams. Ame
rikoje medienos šaltiniai popie
riaus gamybai eina iš privačių 
rankų. Net įsteigtos taip vadina
mos “medžių farmos, kurios spe
cialiai augina medžius popieriui. 
Šioji “Tree Farm System” rūpi
nasi parinkti tinkamiausius me
džius ir juos išnaudoja iki tru
pinio.

s : Aukšti nuošimčiai ui 
indėlius. 
Prieinamos skolinimosi 
sąlygos.
Nemokamas CUNA gyvybes 
ir paskolų draudimas.
Pilnas čekių patarnavimas.
Uitikrintas indelių saugumas.
Malonus lietuviškas patam avim as

LIETUVAITĖS 
PERGALĖS

pasodinant joje kelias lie
tuvaites su tautiniais rū
bais, iškeliant Lietuvos 
vėliavą ir užrašą Lithua
nia - Lietuva.

Jeigu LB-nės valdybos 
nariai moka gražias kal
bas sakyti savųjų tarpe , 
įvairiose krikštynose,ve
dybų jubiliejuose ar na
mų įkurtuvėse, jie turėtų 
neužmiršti, kad tos kal
bos ir palieka tik savųjų 
tarpe. Tuo tarpu atlikti 
darbai svetimųjų tarpe , 
neša žymiai didesnius 
vaisius už sugiedotą "Il
giausių metų". . .

Ar netiktų vieno toron- 
tiečio palyginimas Ha
miltono prie to milžino 
su molinėm kojom?K. B.

HAMILTONO
RADIO STOTIS

CHIQ , iš kurios buvo 
transliuojama lietuviško
ji programa,parduota To
ronto radio stoties savi
ninkui.Kaip praneša vie
tos spauda, naujas savi
ninkas žada panaikinti vi
sas etninių grupių pro
gramas.

joje buvo pirmas kartas. 
Buvo vietinis West Lome 
klebonas kun. Smith, iš 
Londono liet, parap. kle
bonas kun. Pacevičius ir 
kun. J. Me. Master, kuris 
gyvendamas W. Lome iš 
vietinės katalikiškosios 
vietinės katalikiškosios 
mokyklos Vytą buvo pa
sirinkęs altoriaus ber
niuku.

Karstą nešė 8 vietos 
lietuviukai jaunuoliai ir 
kapinėse atsisveikinimo 
kalbas tarpe kitų, gražiai 
lietuviškai pasakė jau
nuoliai moksleiviai J.Ce- 
gys ir Z.Mockus.

Tėvams .sesutei bei gi
minėms reiškiame užuo
jautą. A- K-

IŠ TOBAKO AUGINIMO
Šiemet esant perdaug 

lietingam orui, tobako 
derlius atrodo žemiau vi
dutinio. Žemesnėse vie
tose išmirko, o ant kal
niukų peranksti trąšoms

Pan-American žaidy
nėse Vinipege šio krašto 
spalvas gynė lietuvaitė 
Irena Macijauskaitė-Pe- 
trauskienė, dalyvaudama 
už Kanadą 100 m. ,200 m. 
ir estafetės bėgimuose. 
Kaip ir reikėjo laukti, 100 
m. bėgime mūsiškė lai
mėj o bronzos medalį, 200 
m.buvo ketvirta, o puikus 
bėgimas estafetėj, atnešė 
Kanadai sidabrą. Dar di
desnį pripažinimą lietu
vaitė rado sudarant Ame
rikos kontinento rinktinę 
rungtynėm prieš Europą, 
pakviečiant ją į visos 
Amerikos lengvosios at
letikos komandą. 
LIETUVIS - GENERA - 
LINIS MENEDŽERIS

Annis Stukus
Kanados lietuvis A.Što

kas tapo pakviestas gene
raliniu menedžeriu Van- 
couverio Canuks koman
dos, žaidžiančios vakari
nės Kanados ledo rutulio 
lygoj.

Kanados sportiniame 
gyvenime mūsiškis yra 
žinomas kaip futbolo 
"žvaigždė", treneris ir 
paskutiniais metais To
ronto The Telegram dien
raščio sporto sk. kolum- 
nistas ir Toronto CFTO 
televizijos stoties sporto 
žinių komentatorius. Dėl 
savo aukšto ūgio,Kanados 
spaudoje jis dažnai pava
dinamas "big Lithuanian". 
PAVERGTOJI LIETUVA

Nepavyko mūsų krepši
ninkams Sov. Sąjungos 
sporto žaidynėse,(ten va- 

ištirpus, apgelto ir ligos 
įsimeta.Nelygiai užaugęs 
neįmanomas gerai su
rinkti išdžiovinimui. Be 
to,dabar prieš pat skini- 
mą per kelias dienas šio
je apylinkėje perėjo liū
tys su ledais ir daugumai 
net iki 100% sunaikino to
bako derlių. Yra keletas 
ir lietuvių nukentėjusių. 
Nenukentėję jau pradėjo 
skinimą. A. K . 

dinamom spartakiada), 
kurios tikrumoje yra vi
sų sporto šakų pirmeny
bėm ir pasiruošimu arti
miausiai pasaulinei olim
piadai.Mūsų vyrai, nuga
lėję Latviją 63:60, pateko 
į stipriausią grupę ir bu
vo rimti favoritai į pir- 
mą-antrąvietą.Deja,žai
džiant vienoj grupėj dėl 
1-6 vietos,Lietuvos rink
tinė pasirodė žymiai blo
giau, užimdama Sov. Są
jungoj ketvirtą vietą. Nu
galėjo Ukraina prieš Es- 
tijąir Maskvą. Penkti bu
vo latviai. Mūsų moterys 
visiškai apvylė krepšinio 
"sirgalius", užimdamos 
septintą vietą. Čia nuga
lėjo Latvija prieš Mas
kvą. Bendrai, surinktais 
taškais (vyrų ir moterų 
grupėse) komandos išsi
rikiavo sekančiai: 1) Mas
kva, 2) Estija, 3) Latvi
ja, 4) Ukraina, 5) RTFSR 
6) Lietuva. Kaip matom , 
šešių geriausių Sov. Są
jungos komandų tarpe, 
randamos visos trys Pa
baltijo valstybės.

MOKSLEIVIŲ ŽAIDYNĖSE 
Lietuva užėmė aštuntą 
vietą. Kadangi mokinių 
taškai priskaitomi prie 
suaugusių,po kelių sporto 
šakį}, bendrai Sov. Sąjun
gos žaidynėse kol kas 
Lietuva randasi aštuntoje 
vietoj, pralenkdama Lat
viją ir Estiją.Paskutinėm 
gautom žiniom iš žaidy
nių, Lietuvos pasekmės 
buvo šios : vandensvydis 
Aserbeidžanas - Lietuva 
4:0,V.Tiknius 200 m. nu
gara pateko į plaukimo 
baigmę (jo laikas 2 min . 
19 sek. ), šachmatuose 
Estija-Lietuva 6:4, 4x100 
vyrų estafetė 41,9 sek. 
(naujas Lietuvos rekor
das).
VILNIAUS ŽALGIRIO 
futbolininkai stengias ant
rojoj Sov. Sąjungos lygoj 
iškopti bent į lentelės vi
durį,kadangi dabartinė jų 
padėtis -beveik uodegėlės 
pabaigoj,yra tikrai nepa
vydėtina. Iš 20-ties ko
mandų Žalgiris randasi 
18-toj vietoj ir turi sep- 
tynioliką taškų, kai tuo 
tarpu Rygos Daugava yra 
antra su 28 tšk.

BREEZY AND
BILINGUAL

She's Lizefte Gervais — former 
schoolteacher, now CBC annouc- 
er, also wife and mother. Lizette 
this summer has a new role, as 
permanent host-interviewer on 
CBC-TV’s series on the perform
ing arts at Expo, The World on
Stage, seen every Wednesday 
evening.

Kanadoje yra didelė laisvė. 
Čia tautų didelis mišinys. 
Žmonės čia kalba mažiau
sia 35-mis kalbomis. Vis
kas būtų gerai, jei prancū
zai susitartų su anglais, 
bet jie niekaip dar nesusi
taria.

Venezuela? lietuvių jaunimo grupė, dalyvavusi Caracas sukaktuviniame parade, susilaukė iš žiūrovų 
audringų aplodismentų. Šokėjų grupei vadovavo Aurelia Žalneriūnienė. L.H. Gavorsko nuotrauka

Liepos 23 d. Cara
cas Venezuelos sostinė
je įvyko iškilmingas 
valstybės 400 metų su
kakties minėjimas. Iš
kilmės prasidėjo 2 vai. 
venezueliečių paradu, po 
to sekė visų Venezuelo- 
je gyvenančių tautybių 
grupės su savo tauti
niais rūbais, muzikos 
Instrumentais, dainomis 
bei tautiniais šokiais. 
Šiose iškilmėse be ve
nezueliečių dalyvavo ir 
kitų Pietų Amerikos vals. 
tybių delegacijos. Ši mil
žiniška, įvairiaspalvė ir 
įvairiakalbė banguojanti 
minia pamažu slinko Uni- 
versidad ir Miranda gat
vėmis garbės tribūnos 
link.
Lietuvių kolonija pavergė 
šimtatūkstantinės mi
nios širdis ir jausmus. 
Plojimams ir valiavi
mams nebuvo galo. Vi
va Lituania! Viva Los Li- 
tuanos! Que Bailan, Que

CICERO
GARBINGI CICERO 

VYRAI
Lietuvoje, kurie buvo 

skautavę.o ypač priklau
sę šauliams-rikiams .pa
tekę į kariuomenę netu
rėdavo jokio vargo.Su to
kiais vyrais nebūdavo 
vargo nė jų vadams.

Kai čia ėmė kviesti ka
rinės tarnybos vyrus iš 
buvusių skautų, nedrąsiai 
jie jautėsi,bet kai nuvyko 
į vietą, neturėjo jokios 
bėdos. Negriuvo jiems 
palapinės, kaip kitiems , 
lovos visada būdavo gerai 
paklotos ir šiaip jie lai
kėsi drausmingai ir tvar
kingai.

Iš garsiosios Cicero 
Mindaugo draugovės Lo
kių skilties jau yra gar
bingai atlikę karinę prie
volę: Jonas Žukauskas 
(skiltininkas) .Vilius Ben- 
dikas, Stasys Paulauskas 
(savanoris),Alfonsas Sir- 
gėdas, Donus Vasiliaus
kas, Bronius Žukauskas, 
Algis Povilaika, Gudaitis 
ir kiti.

Šiame krašte valdžia 
rūpinasi atitarnavusiais 
kariuomenę vyrais.Kuris 
mokosi, moka mėnesines 
pašalpas,kurie dirba', per 
karo veteranų organiza
cijas .parūpina geresnius 
darbus jO svarbiausia,kad 
į atitarnavusius kariuo
menę, visai kitai p žiūri 

NAŠLEI B. Milašius
Šalto vasario vakarą surakino Tavo širdį nežinia
Kai žiaurus likimas išplėšė mylimą žmogų, kurs negrįš niekada. 

Neguos Tavęs jo tylūs žingsniai džiaugsmo ir ramybės šviesoje, 
Neguos Tavęs jo švelnūs žodžiai, tartum priedanga milžinų tvirtovėj.

Žiaurus likime, tu išplėšei tą žmogų, kuris ją mylėjo
Ir per šventą priesaikądaimę ir nevystantį gyvenimą žadėjo.

"O Tėvynei Lietuvai daug-daug pažadų sudėjova ir vilčių: 
Išvysti ją laisvą ir laimingą-puošnią ir turtingą".

O žiaurus likime, tu išplėšei jai tą žmogų, kuris nesitikėjo,
Kad iš tavo rankų smėlis ant jo karsto birs...

Tu,iškeliaudamas į amžinybę,vietoje anų kilnių pažadų palikai:
Aną medinį kryželį,kurs Tave lydėjo į Amžinybės poilsio vietą;

Tu palikai jai tą simbolį, kaip ramybės ženklą, 
Kad bylotų tau jo ištikima ir šventa meilė amžinai.

Bailan...! Tokie ir pana
šūs šūkiai spontaniškai 
veržėsi iš tropinės sau
lės spinduliais apšvies
tų lūpų ir laisvę mylin
čių venezueliečių šir
džių!

Aukštieji svečiai su 
respublikos prezidentu 
priešakyje lietuvių eise - 
ną sutiko plojimais. Lie
tuviai, išsirikiavę po 
tris, prieš garbės tri
būną sustojo ir atsisu
kę į svečius pasisveiki
no. Vėl plojimų audra! 
Čia laikas ribotas. Jau
nimas greit susigrupavo 
ir štai jau pora už po
ros sukasi tautinio šo
kio ritmu. Taip ir Šo
kiui baigiantis, pasigir. 
do lietuviška daina. Pre
zidento asmeninis adju
tantas perdavė eisenos 
vadovui inž. Vladui Venc
kui prezidento Dr. Raul 
Leoni asmenišką padėką 
už taip gražų ir kultūrin
gą lietuvių kolonijos pa

SUDBURY,
t.tettiviška valgykla

Lionė Remeikienė .nuo
širdi lietuviškos veiklos 
dalyvė, rėmėja, tautinių 
parengimų programų or
ganizatorė, 84 Elm St. E . 
atidarė "Paulines Lunch" 
valgyklą.

Valgykla prieš pat paš
to įstaigą.Gera proga sa
viems, taip pat atvyku
sioms iš kitų lietuviškų 
kolonijų svečiams čia su
sitikti pažįstamų lietu
vių, skaniai pavalgyti. 
Lionei Remeikienei sėk
mės.
o Justinui ir Birutei Stan
kums, persikėlusiems į 
nuosavą rezidenciją cen
trinėje miesto dalyje, ne
toli Ramsey ežero, drau
gai ir pažįstami suruošė 
lietuvišką pagerbimą.

Kr,

lietuvaitės ir sudaryti 
šeimą nebėra jokių sun
kumų.

Jaunesnieji broliai,bu
vę Šeškų skilties vyrai, 
nebegalėjo sulaukti šau
kimų kariuomenėn ir šiuo 
metu yra išėję savano
riais: Juozas Šumkeris , 
Ričardas Kisielius, Jonas 
Gudaitis,Kęstutis Kurai
tis, Vitalis Markauskas , 
Kęstutis Paulauskas(skil- 
tininkas),Juozas Bliujus , 
Algis Literskis ir Įeiti.

7 PSL.

sirodymą.
Reikia pastebėti, kad 

svarbesnieji šių iškil
mių momentai buvo fil
muojami ir perduodami 
per televiziją. Taigi, ir 
mes tapome įamžinti! 
Lietuvių kolonijos daly
viai buvo vieninteliai,ku
rie nešė Venezuelos ir 
Lietuvos tautines vėlia
vėles, kurios įvairių 
žiūrovų, ypač iš kitų 
valstybių, buvo prašo
mos padovanoti Lietu
vos ir lietuvių prisimi
nimui.

Užsieniečių eisena 
prasidėjo apie 4 vai. ir 
tik apie 7 v.v. šiaip taip 
pasiekėme Bolivar aikš
tę ir iš čia aplinkinėmis 
gatvėmis susiradome sa
vo autobusą, nuvykdami , 
į Lietuvių Čentro salę, 
kur Klovienės, dr. J. 
Klovaitės ir kun. A. Per- 
kumo rūpesčiu visi bu
vo pavaišinti.

/k, "D."/

ONTARIO
SĖKMINGA GEGUŽINĖ

LB valdyba,p. P. Jutėlio 
vasarvietėj "Baravykas" 
surengė pirmąją ir gerai 
pasisekusią bendruome
nės nariams gegužinę . 
Gražiam orui esant, prie 
seklaus ir smėlėto va
sarvietės paplūdimio, po 
skarotomis pušimis, lie
tuviai džiaugėsi gražiai 
ir tautinėje aplinkumoje 
muzika,dainomis .šokiais 
praleisdami keletą sau
lėtų valandėlių.

Išalkusius skaniai vai
šino maisto produktais 
Julia Kulnienė ir Emilija 
Staškuvienė. Loterijoje 
laimė aplankė p. Gurklie- 
nę ir Kęst.Poderį. Petras 
Jutells daugumą pavaiši
no,jo vasarvietės rūkyk
loje rūkytomis skaniomis 
"gimnazistėmis -silkutė- 
mis". Kr.
Pirmieji du narsiai atbu
vo nustatytą laiką Viet
name, grįžo apdovanoti 
pasižymėjimų ženklais ir 
pakelti į puskarininkius . 
Kad būtų galima pakelti į 
leitenantus, Šumakeriui 
pasiūlyta stoti į karo mo
kyklą.

3 poros Gudaičiai, Pau - 
lauskai ir Žukauskai yra 
tikri broliai.

Kolis puikus atsakymas 
"sportininkams", kurie 
rengiasi vykti pas Lietu
vos okupantus. C. P.

vargo.Su
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Bukim Montrealio, Ottawos irPasaul.Parodon atvykusių 
lietuvių susitikime šį sekmadienį, rugpjūčio 2Odieną!

Programoje: 1/Oficialus susitikimo atidarymas ir vėliavos iškėlimas; 2/ Sveikinimai; 3/ Žaidimai; 3/ Bufetas; 4/ Loterija;
5/ muzika; 6/Šokiai ir kt. Susitikimų vieta: pp.Skruibių ūkis Pointe Fortune. Važiuoti 17 keliu Ottawos kryptim/žiūr.6 puslapį/.

PROGRAMOS DANUTEI JUODVALKYTEI IR PRANUI BUDRIUI

KONCERTAS t' o r ^5 NT t o
PENKTADIENIO VAKARE 9 vai. ( 18.8.1967)
LIETUVIŲ KLUBO DIDŽIOJOJE SALĖJE,

2161 ST. CATHERINE STREET E.,M 0 N T R E A L

Bilietai prie įėjimo.
Rengėjai: DLK VYTAUTO KLUBAS

Dr.P.MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir. šeštadieniais 
pagal susitarimą.

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

Raštinė: LE 4-445L

SOLISTAS VIRGILIJUS NOREIKA
Solistas Virgilijus Noreika yra baigęs Lietuvos Kon

servatoriją Vilniuje Kipro Petrausko dainavimo klasė
je, specializavosi Italijoje ir stažavo Milano operoje 
La Scala. Turėdamas puikų balsą ir kitus artisinius 
duomenis, pildo pirmąsias roles operose ir plačiaiko 
ncertuoja. Yra dainavęs Rusijoje, Italijoje, Danijoje, 
Austrijoje, Vokietijoje ir kt. Rugpiūcio 18 d. jis dai
nuos Montrealio lietuvių klube, klubo koncerte. Čia jis 
matomas Pinkertono rolėje, kurią jis dainavo Mila- 
ao operoje La Scala, Italijoj e. 

"LITO” IR "BALTIJOS” 
EKSKURSIJA

į Quebec'o miestą įvyks 
rugsėjo 16 d., šeštadienį. 
Visi norintieji ekskursijo 
je dalyvauti prašomi už
siregistruoti "Lite" arba 
pas "Baltijos" komiteto 
narius iki rugpiūcio 25 d. 
Dalyvių amžius gali būti 
nuo 8 iki 16 metų.
• Montrealio miesto savi
valdybė esanti nutarusi pi
rmiausia požeminį trauki
nį /Metro/ pratęsti anapus 
upės nuo Henry Burassa.——----------------------------------

Dr. J. SEM0UA8
5441 BANNANTYNE.Verdun

Pirmadienį ir 
ketvirtadienį 

antradienį 
penktadienį

trečiadienį 7-9 p.m.

2 • 4; 7-9 p,m.

2-4 p.m.
2-4; 7 • 9 p.rri.

PASAULINĖJE PARODOJ 
IR NEPRIKLAUSOMOS 
Lietuvos redakcijoje pra
ėjusią savaitę lankėsi šie 
lietuviai: P. Lukas ir J. 
Gimbutis iš Oakvillės} Po
vilas Savickas su žmona 
ir Ant.Šukaitis su žmona 
iš Hamiltono; Ponų Kindu 
urių šeima-Steponas ir Al 
dona su dukrelėmis Lina 
ir Zita iš Vašingtono, P. 
Kazlas iš Čikagos, J. Gu
stainis iš Toronto; Juozas 
ir Domicėlė ir sūnus Vi - 
tas iš Auroros, USA; Juo
zas ir Marija Vizgirdai 
iš Čikagos; Vincas Suop- 
ys su žmona iš Čikagos; 
Ponai Kriščiokaičiai ir 
Rimaičiai iš USA; P.Sta- 
kys su šeima iš New Yor- 
ko.

767 -3175; namų 366 - 9582.

DANIŲ GYDYTOJAS
Dr. J. MALISKA

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

Namų tel.: MU 1-2051 *

Montreal Outfitting Uti>.
GERA PROGA

S 1.00 mokėdami savaitėje 
galite gauti pirkti 6 Wabasso 
paklodes, 6 Wabasso pagal- 
vems uzval kai u s ir 2 antklo 
dės.

Skambinti tel. 733 - 5020.

DR. A. O. JAUGEL1ENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

1410 Guy Street, 1 aukštas 
11 - 12 kambarys.

Tel: 932- 6662: namu 737-9681

advokatas
JOSERH P. MILLER

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

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

DR. V. G1R1UN1EN& 
DANTŲ GYDYTOJA

533° L'Assomption Blvd.

Tel. 255 • 3535.

Notaras
J. BERNOTAS 

jB.A., B.C.L.

Sun Life Building 
Suite ,2001

Tel.: UN 6-4364.

expo67
PASUS IR BONŲ KNYGUTES 

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

SOLISTO VIRGILIJAUS NOREIKOS IR AK0MP0NAT0R1U- «

DANUTES JUODVALKYTĖS IR PRANO BUDRIAUS

KONCERTAI KANADOJE
1. MONTREALYJE — rugpiūcio 18 d. (penktadieni) 9 vai. vakaro,

D.L.K. Vytauto klubo salėje.

2. TORONTE -- — rugpiūcio 22 d. (antradienį) 8 vai. vakaro,
Brocton Highschool saleje.

3. WINDSORE— — rugpiūcio 26 d. (šeštadienį) 7 vai., vakaro,
Italų salėje.

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

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

Rengėjai

SOLISTO VIR.GILIAUS 
NOREIKOS

koncertus Kanadoje or g a 
nizuoja: Montrealy lietuv
iu Vytauto klubas, Toron 
te radio valandėlė vedėjas 
J.R.Simanavičius, Hami
ltone Lietuvių Namų Ben
drovės valdyba.

Rugpiūcio 15 d. V.Norei
ka dainuos Pasaulinės par
odos Tautų aikštėje ir aik
štėje priešais Sov.Rusijos 
pavilijoną.

Rugpiūcio 15 d. 10.45 va
landą dieną dalyvaus konc
erte Place des Nations; 1-3 
vai. vidudienio dalyvaus 
koncerte prie Sov.Rusijos 
pavilijono aikštėje, 5 vai. 
Place des Nations ir 8 vai. 
vakaro Wilfrid Pelletierte- 
atre Place des Arts.

DĖMESIO MONTREALIO IR 
APYLINKĖS LIETUVIAMS

Turime šviekiu ir skaniu sūriu, 
taip pat šviežiu irrūkytų lietu

viškai pagamintų dešrų.

Prašome pasinaudoti musų 

produktais ir pasitarnavimu - 

pristatant i namus, 

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

MONTREALIO IR OTT.A- 
VOS LIETUVIŲ SUSITIK

IMAS, 
atrodo tampąs tradiciniu, 
šiemet prasiplečia, nes 
šiemet, Montrealyįe vyk
stant Pasaulinei Tarptau
tinei parodai, kurią lanko 
daugelis lietuvių iš kitųKa 
nados vietų ir ypač daug 
iš Ju ngt in ių A me r ik os Va - 
Istybių, daugelis tos paro
dos lankytojų bus ir šiam 
susitikime, nes nori pasi
matyti su didesniu savo 
pažįstamųjų skaičium, no
ri pasikalbėti apie gyve
nimą jų gyvenamose vie

tose, nori užmegzti nau
jų pažinčių, pasitarti ir 
dėl profesijų ir dėl biz
nių.

Malonu būtų, kad į šį 
susitikimą atsilankytų 
daugiau ir Ottawos lie
tuvių ir daugiau ir Mont- 
trealio lietuvių, kad sv
ečiai iš tolimesnių vie
tovių galėtų daugiau tu
rėti susitikimų. Blogam 
orui esant susitikimas 
nukeliamas į sekantį sek
madienį.
ROSEMOUNTO KAT.MO

TERŲ
ratelio piknikas buvo mal-

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

LaSalle.

fili
Mūsų ilgamete 

praktika 
padės sutaupyti 

daug 
pinigo

D(
T6I. 365-4872

J.P.Riendeau 
išspręsti Jūsų 

Pirmieji ir

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

(Mes paimsime iš namų).

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS

SIUVU IR PARDUODU

Taisau ir Remodeliuoju 
Vasaros laike saugojimas 

/ Storage /.

6396 Bannantyne, Verdun. 
PO 7-6183,

AR ŽINOMA, KAD

’’NEPRIKLAUSOMOS 
LIETUVOS" SPAUSTUVĖ

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

Darbą atlieka pigiaupiegu kitos spaus 
tuvės. 'Kviečiame įsitikinti.

Spausdintus gedime priimti paštu ir paštu 
pasiųsti.
Adresas: 7722 George Street,

LaSalle,Montreal,P.Q. 
C a n a d a.

INTERCONTINENTAL CLUB

Cocktails • Dancing Nightly

Europietiška muzika ir šokiai 
kiekviena naktį ■ jausitės kaip 
Bavarijoje.

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

Kreipkitės asmeniškai pas 
Joe Stankaitis.

Juozas Stankaitis 
Manager of the Club.

Tel. 861- 1507

TORONTO PLĖTIMO PLA
NAS

Montrealiui gražėjant, ne
nori atsilikti ir Torontas. 
Dienraštis "The Telegram!' 
rugp.5 d. paskelbtame mi
esto paežerės išvystymo pi 
ane siūloma visai nugriau
ti benusĮgyvenančią CNE/pa 
rodą/ ir ją nukelti į dabar
tinio aerodromo vietą salo
je, o dabartinės parodos ra
joną panaudoti sporto ir ko
nvencijų centrui.Taip susi
daryti} ištisas sporto ir re
kreacijos kompleksas, už
imąs beveik visą paežerę ir 
salas. Visa tai lengvai, būt 
pasiekiama iš miesto, pra
tęsus požeminio traukinio 
liniją.

Konsultantu šiam planui 
nurodomas architektas Al
gis Banelis, lietuvis.
onus, nors liepos 16 d. ry- 
tas nebuvo vyllojantis. Na
rės su savo šeimomis ir 
viešnios vis dėlto suvaži
avo į gražią pp. Grigeliu 
vasarvietę praleisti sek
madienio popietę, pasida
linti mintimis bei įspūd
žiais. Pasirodžiusi sau
lė ir pačių narių paruoš
ti valgiai kėlė nuotaiką ir 
didino apetitą. Linksmos k 
kalbos, pušų kvapas ir sau 
lės spinduliai greit trump
ino laiką. Vakarui priartė 
jus, visi skubėjo iš Palan
gos vasarvietės su malon
iais prisiminimais.
DIDELĖ NELAIME 

hamiltonietis Juozas Riekus, 
virs 75 metų amžiaus, beva
žiuodamas savo mašina prie 
Hamiltono buvo susidūrus su 
sunkvežimiu ir tapo vietoje 
užmuštas.
PAIEŠKOJIMAS

y
P aieskomas Benius Iškaus

kas, kilus iš Lietuvos Vil
kaviškio apskrities.

Atsiliepti NL adresu.

LIETUVIŲ PAMINKLO 
KLAUSIMAS

KLB Toronto apylinkės val
dybos iniciatyva sumanyta 
pastatyti paminklas Lietuv
os Nepriklausomybės 50 m, 
sukaktuvėms atžymėti. Pa
minklas numatoma pastaty
ti šv. Jono lietuvių kapinė
se. Paminklo projektuiko- 
nkursas jau paskelbtas ir 
jau gauti 7 projektai.

Tačiau dėl vietos pamin
klui statyti yra dvi ^kir
tingos nuomonės: vieni no
ri, kad paminklas būtų pas
tatytas kapinėse, kiti, kad 
miesto centre, kurioje nors 
aikštėje.

Yra ir trečias projektas: 
esą geriausias būtų pamin
klas- pastayti Jaunimo Na
mus. Esą, jeimokamege- 
rbti mirusius, mokėkime 
gerbti ir gyvus, kurie ga- 
Ii numirti lietuvybei... L.
• Konkursas atidėtas, ab.
• Toronto spauda rašo , 
kad Julius Kviecinskas , 
gelbėdamas apartamento 
elevatoriuje įstrigusius 
žmones, paslydo ir pats 
krisdamas 20 pėdų gero
kai susižeidė.
• Statybininkas Petras 
Jokubauskas su ponia,lik
vidavę savo nuosavybę 
Hamiltone, planuoja per
sikelti ir įsikurti Toron®,

a Montrealyįe, Expo 67, pa 
gautas didelis JAV nusikal 
telis John Ben Edmorton, ku 
ri Kanada atiduoda Jungti
nėm Va I stybėms.

LIETI VISKAS PUSVALANDIS GIRDIMAS KAS

ŠEŠTADIENIS PER SLOT I

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

T-l. 669- 8834.

A. NORKELI0NAS
Commisioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG’D 
VISŲ RŪSIŲ DRAUDIMAS.

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

FORD
Sales Limited

4415 Bannantyne Avė., 
V e r d u n .

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 tos “Lite" nr. 752D

F ALCON-FAIR LANE
GALAXIE—THUNDERBIRD

MUSTANG—TRUCKS

USED CARS 
1 year guarantee.

Kreipkitės į 
Į LEO GURECKAS 

I'Sales Managers Assistant 
Keating Ford lietuvis atstovas 

769-8831. 

Tel. namų 1)06-2548 
Įstaigos 769-8529.
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