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Hamiltono lietuviu šokių ansamblis "Gyvataras" Kanados valdžios paskirtas dalyvauti 
tarptautiniame šokiu festivalyje, kuris įvyks Prancūzijos sostinėje Paryžiuje. Ten Ka
nadą atstovaus Kvebeko prancūzu tautinis ansamblis iš lietuviu ansamblis "Gyvataras". 
Atvaizde matome "Gyvataro", kurį veda B. BrePhmanienė, dalyves besiruošiant. 
Plačiau apie tai žiūrėkite antrame šio Nepriklausomos Lietuvos numerio puslapyje.

įvykiu apžvalga
ČEKOSLOVAKIJOS SUNKI PADĖTIS
Čekoslovakija nepa

prastai didelio Rusijos 
spaudimo,atrodo,neatlai
kė -priversta buvo nusi
leisti Rusijos reikalavi
mams. Derybos tačiau 
buvo labai kietos ir ilgai 
užsitęsė. Maskvai neuž
teko savo autoriteto ir ji, 
siekdama žūt-būt atsiekti 
savo, panaudojo visas 
priemones iki kariuome
nės koncentracijos prie 
Čekoslovakijos sienos i- 
mamai.Visa tai buvo iš
aiškinta pačių čekoslova- 
kų.nors vakarų korespon
dentai taip pat apie tai in
formavo vakarus .Kadan
gi tokios žinios Maskvai 
buvo naudingos ,nes čeko- 
slovakams turėjo įvaryti 
juo daugiau baimės, tai 
žinios nebuvo kontroliuo
jamos.

Maskvos valdžia išsi
gando įvykių Čekoslova
kijoje, nes per Čekoslo
vakiją, ji numatė, laisvė 
veršis iš Vakarų ir bus 
labai sunku ją sulaikyti. 
Čekoslovakijos išsilais
vinimo išsigando ir kiti 
satelitai, kurie tiek pat 
laisvės bijo,kaip ir Mas
kvos valdovai.

Tuo tarpu tarptautinės 
sąlygos Čekoslovakijos 
išsilaisvinimui dabar yra 
labai nepalankios. Visų 
pirma-V ašingtono rankos 
surištos; jis rusų nenori 
nei paliesti. O kas gi ki
tas daugiau gali užstoti 
laisvės reikalą, jeigu ne 
Amerika? Ir čekoslova- 
kam neliko kitos išeities 
kaip tiktai kapituliuoti.

Dubčeko ir jo štabo 
garbei reikia pasakyti, 
kad jie kovojo atkakliai ir 

ryžtingai. Deja, tuo tarpu 
nesugebėjo atlaikyt spau- 
dimo.Spaudimas buvo tik
rai kraštutiniškai dide
lis. Kosyginas su Grečko 
čekoslovakus įtaigojo iš
būdami Čekoslovakijoje 
aštuonias dienas [Spaudė , 
kol privertė paklusti.

Dubčekas, Svoboda ir 
Černik tačiau rankų dar 
nenuleidžia. Jie šaukia 
nepaprastą partijos suva- 
žiavimą, kuris turės iš
rinkti naują Čekoslovaki
jos partijos Centro komi
tetą. Jie valosi ir nuo sta
lininių liekanų. O kai už
sieniuose,ypač satelituo
se,netrūksta visokių aiš
kinimų,tai Dubček turėjo 
viešai para kšti, kad tai, 
kas vyksta dabar Čeko
slovakijoje yra grynai jos 
vidaus reikalas, į kurį 
niekas neturi teisės kiš
tis.

Neabejotina, kad Dub- 
čękassusavo šalininkais 
dabar desperacijoje, nes 
daugelio pažadų nebus te
sėję,tačiau neatrodo, kad 
būtų visiškai kapituliavę. 
Tiktai ateitis parodys, 
kaip Čekoslovakijos rei
kalai vystysis. Nesinori 
tikėti,kad Tomo Masary- 
ko dvasia būtų nuslopinta. 
PRANCŪZIJOJE KRIZĖ

PRAEINA
Politinė krizė Prancū

zijoje jau praeina. Tačiau 
ji buvo nepaprastai sunki, 
de Gaulle kainavusi daug 
nervų. Buvo momentų ka
da atrodė, jog de Gaulle 
neatlaikys ir pasiduos 
reikalavimui atsisakyti 
prezidento pareigų. Jau 
buvo žinių,kad net minis- 
teris pirmininkas Pom- 

pidou prisideda prie rei
kalavimo, kad de Gaulle 
pasitrauktų.

De Gaulle nepasitrau
kė,bet nuėjo parlamenta
riniu keliu :paleido parla
mentą ir paskelbė naujo 
parlamento rinkimus bir
želio 28 dieną.

De Gaulle valdžiai pa
sisekė susitarti su ma
siškai streikavusiais 
darbininkais, patenkinant 
jų reikalavimus, ir po to 
jis susilaukė didžiulės 
masiškos paramos milži
niškos demonstracijos 
form a,užgiriančios jo pa
silikimą prezidento pa
reigose. Tas labai susti
prino jo padėtį.

Opozicijai neliko nieko 
kito,kaip tiktai sutikti su 
padėtimi, bet užtai pa
reikšti savo reikalavi
mus padaryti socialines 
ir kultūrines reformas.

De Gaulle tartum ne
kreipdamas dėmesio į 
įvykius, kurie tačiau 
Prancūzijai labai bran
giai kaštuos, išvyko eili
nio susitikimo į Vokieti
ją-

Dar nežinia,kaip Pran
cūzija, kuri visą laiką fi
nansiškai ir ekonomiškai 
labai sunkiai vertėsi, tu
rėdama visai nusmukusį 
franką, - kaip ji sugebės 
atsigauti. Tai yra didelė 
problema, svarbi ne tik
tai pačiai Prancūzijai. 
» Čekoslovakijos preziden
tas Liudvik Svoboda Slovaki 
joje dideliame mitinge pa
reiškė, kad Čekoslovakija 
neatsisakys liberalizacijos 
ir kitų reformų, neatsisakys 
santykių su Vakarų Vokieti
ja ir glaudžiu ryšių su so vie. 
tiniais kraštais.
• Turkijoje parlamento rin
kimų kivirčuose keli žmonės 
užmušti ir daug sužeistų.

KAS NAUJA KANADOJE
TRUDEAU TIKSLAS ATLAIKYTI

Būdamas Toronte, da
lyvavęs ten lenkų veikėjo 
Gzowsklo paminklo atidar 
ryme, Trudeau susitiko 
su etninių grupių atsto
vais,kuriem kalbėjo apie 
savo misijos tikslus. Jis 
sakė, kad Kanadoje poli
tiškai žiūrint į reikalus , 
yrą viena Kanados tauta , 
bet į reikalą žiūrint so- 
ciologiškai-Kanadoje yra 
daug tautų. Dvi e jų didžių
jų kalbų vyravimas ne
reiškia, kad kiekvienas 
kanadietis būtinai turi abi 
kalbas mokėti, bet tiktai 
jų abiejų lygybę; ir pran
cūzų ir anglų. Bet taip gi 
tas nereiškia, kad kitos 
kalbos paniekinamos, ar
ba atmetamos.

Pagrindinis politinis 
tikslas: išlaikyti Kanados 
vienybę, nes nuo to pri
klausys Kanados ateitis , 
jos stiprybė, gerbūvis ir 
galybė.

Trudeau pabrėžtinai 
pasisakė prieš bet kokias 
ir kam nors privilegijas , 
kaip lygiai ir prieš dis
kriminacijas.

Liesdamas imigracijos 
klausimą pasisakė, kad 
imigracija grindžiama 
reikalo pagrindu, žiūrint 
imigranto kvalifikacijų, 
kurių Kanadai reikia. 
STATOMA NAUJA RADIO

STOTIS
Mississauga vietovėje 

bus pastatyta nauja CFGM 
radio stotis, kuri turės 
vienuolika siunčiamųjų- 
priimamųjų bokštų. Tai 
bus didelė stotis,kuri už
ims 75 akrus žemės.

NEWFOUNDLAND - 
DVIKALBIS

Newfoundland© vyriau
sybė vienbalsiškai priė-

ŽINIOS TRUMPAI
• Komunistuojantieji Vokie 
tijos studentai demonstravo 
prieš suteikimą valdžiai ypa
tingų įgaliojimų, bet parla
mentas dauguma balsų toki 
įstatymą priėmė.
• Australijos min. pirminin
kas J. Gordon po viešnagės 
Washingtone pareiškė, kad 
JAV yra viena tokia valsty
bė, kuri sudaro sąlygas eg
zistuoti mažoms valstybėms.
• JAV pagavo matrosus iš 
Hong- Kongo, pas kuriuos ra
do heroino už 12 milijonų do
leriu. Jie kontrabandavo šį 
baisu narkotika iš Pekino Jfi-
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nijos, kuri dabar narkotikais 
spekuliuoja papildyti savo 
iždui.
• Iš Lenkijos atšauktas Pe
kino atstovas, nes esą nėra 
kas ten jam veikti. O tas at
stovas visą laiką veda dery
bas su JAV atstovu dėl san
tykių.
• Italijos socialistu partija 
išėjo iš koalacijos su krikš
čionių demokratu partija, bet 
neatsisako grįžti i koalaciją, 
jeigu krikščionys demokrat. 
priims ju pasiūlymus socia
liniais klausimais.
• Li bane vyko pasikėsini- 
mas prieš prezidentą.

KANADOS VIENYBĘ 
mė nutarimą,kad provin
cijoje nuo šiol bus lygios 
anglų ir prancūzų kalbos , 
kai ligšiol vyravo tiktai 
anglų kalba. Dabar visi 
raštai bus rašomi abiem 
kalbom, ir gyventojai į 
valdžią galės kreiptis bet 
kuria,anglų ar prancūzų, 
kalba.
KANADOS BANDOMOJI 

RAKETA
Winnipego įmonė Bris

tol Aerospace Ltd. paga - 
mino"Black Brant IV'ra- 
ketą,skirtą bandyti radio
aktyvią juostą, kuri supa 
Žemės rutulį 615 mylių 
aukštyj.Šią raketą paleis 
Amerika iš Brazilijos. 
PARAMA LIGONINĖMS

Kanados Sveikatos mi
nisterija paskyrė žymias 
sumas paremti labiausiai 
paramos reikalingas li
gonines: Montrealio Ge
neral Hospital gauna 1, 
552,646 dolerių, Izaak 
Walton Kiliam Children's 
Hospital Halifaxe-4, 800 , 
000 dol., Unoversity of 
Manitoba - 511, 531 dol. , 
University of Toronto- 
237,417 dol.

Tikimasi, kad ši para
ma suteiks galimybę pa - 
didinti ligoninėse skaičių 
lovų ir jauniems gydyto
jams bei medicinos stu
dentams didesnes prakti
kos galimybes.

PAGAVO BANDITUS
IšSt.Jerome kalėjimo. 

ties Montrealiu, buvo pa
bėgę 6 pavojingi banditai, 
kurie pasigrobė prie ka
lėjimo stovėjusį policijos 
automobilį ir spruko St. 
M onipue kryptim. Bet bu
vo tuojau pastebėti ir tuo-

Nukelta į 2 psl.

Dr. Jonas Žmuidzinas mint 70-jį gimadienį birželio 1O. 
Linkime ilgiausiu metų, o P. H. Žmuidzintenet dauge
lio meniškųjų laimėjimu. Apačioje jų namai ir drauge
Generalinio Lietuvos konsulato įstaiga: 1 Trillium Ter
race, Toronto 18, Ontario. Plačiau žtūr. 5-ą pauslapį.

Lietuvių gyvenimo faktai
VARPININKŲ 

įvyks birželio 22 ir 23 d.
Vieta: P. ir L.Ambutų 

vasarvietė Pottawattamie 
kuri yra prie Michigan 
ežero, 7 mylios į šiaurę 
nuo St.Joseph, Michigan. 
Vasarvietė privažiuoja
ma keliu US-33.

Suvažiavimo progra
moje: šeštadienį - 1) dr. 
Kazio Karvelio paskaita - 
s impoz iumas' 'Ideologinis 
nepriklausomybės sieki
mo aspektas". Simpoziu
mo dalyviai: dr. K. Valiū
nas, J. Daugėla ir kiti. 2) 
Pobūvis su menine dali
mi.

Sekmadienį: rašytojas 
Anatolijus Kairys: "Ar 
mūsų kūryba išeivijoje 
yra lietuviška". Siame 
simpoziume dalyvaus ke
li atskirų meno sričių at
stovai.

Nakvynė ir dviem die - 
nom maistas vasarvietės 
valgykloj e,įskaitant ir po
būvį šeštadienio vakare, 
kainuos 18 dol.vienam as
meniui. Vaikams-10 dol.

Suvažiavimą rengia 
"Varpo" leidėjas-Varpi
ninkų Filisterių d-ja. Su
važiavimu siekiama: a) 
sudaryti progą susitikti 
kuo didesniam mūsų tau
tiečių būriui,išklausyti ir 
padiskutuoti Lietuvos 
laisvei siekti idėjas ir 
prisiminti aktualiuosius 
mūsų tautinės kultūros 
rūpesčius, b) Susitikti su 
"Varpo" skaitytojais, rė
mėjais bei bendradar
biais, pasidalinti su jais 

SUVA Ž IA VIMAS 
mintimis ir kartu prisi
minti 80 metų sukaktį nuo 
pirmojo varpininko susi
rinkimo Marijampolėje 
1888 metais.

Reikalui esant mielai 
suteiksime ir smulkesnių 
informacijų.

Adresas: 9032 Utica, 
Evergreen Parkjll.60642, 
Tel.GA 3-0399.'
DIDELĖS IŠKILMĖS TO

RONTE
Ryšium su Birželio išve
žimu minėjimu, Toronto 
pabaltiečiai-estat, latviai 
ir lietuviai- ruošta visą 
savaitę tų baltiečių naik
inimo minėjimą, su dau 
geliu įvykių.

Pažymėtina, kad Toron
to miesto burmistras V. 
Dennison birželio 1O- 15 
dienų savaitę paskelbė 
"Baltic Week"- baltų sa
vaite ir prie rotušės iš - 
kabina Baltijos tautų vė
liavas.
• Dingo be žinios JAV po
vandeninis atominis su 99 vy
rais laivas “ Skorpion“ ,kuris 
darė manevrus Viduržemio ju
roje. Tai jau trečias ten din
gės povandeninis laivas.
9 Buvęs Čekoslovakijos pre
zidentas Novatny ir dar 6 ki
ti svarbūs partiečiai pašalin
ti iŠ partijos ir bus ištirta ju 
praeities veikla.

9 Madride studentai buvo 
užėmę universitetą, bet pa
grasinti, kad negalės moks
lo tęsti, universitetą išlais
vino.
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Žodis visiems
BRANGŪS TAUTIEČIAI!

1. Yčas, Jonas 988
2. Ažubalis, Petras 983
3. Skrinskaitė, Dalia 966
4. Rinkūnaitė, Giedrė 916
5. Pacevičius, Antanas 876
6. Rinktinas, Antanas 826
7. Kairys, Stepas 779
8. Balčiūnas, Gerardas 772
9. Simanavičius, Jonas 750

10. Kardelis, Jonas 738
11. Lukoševičius, Petras 728
12. Breichmanas, Gedimin 710
13. Čepas, Silvestras 675
14. Cuplinskas, Eugenijus 664
15. Viskontas, Aloyzas 655
16. Kuolas, Augustinas 596
17. Paplauskienė-

Ramūnienė, Marija 589
18. Indrelienė, Ona 577
19. Baronas, Kazys 575
20. Skripkutė, Liucija 573
21. Rudinskas, Pranas 570
22. Jurkus, Algirdas 552

KANDIDATAI

23. Baltakis, Paulius
24. Mikalauskas, Barnabas

544
541

25. Garnelienė-
Judzentavičiūtė, Vanda 541

26. Sabas, Antanas 523
27. Lelis, Petras 523
28. Januška, Petras 521
29. Tamašauskas, Liudas 515
30. Baršauskas, Sigitas 501

1. Bubelis, Eugenijus 493
2. Nausėdas, Algis 493
3. Sakalas, Balys 473
4. Gailiūnaitė, Ona 443
5. Pleinys, Jeronimas 443

Dėkojame apylinkių rinkimų ko
misijoms už gražų bendradarbiavimą. 
Rinkiminę medžiagą prašome per
siųsti vyr. rinkimų komisijos sekre
toriui.

VYR. RINKIMŲ KOMISIJA

Liūto dalis nuopelnų 
Lietuvos ir lietuvių var
dą išgarsinant svetimtau
čių tarpe priklauso Ha
miltono tautinių šokių 
grupei "Gyvataras",kuris 
mūsų liaudies menu pa
puošė Kanados tautybių 
mozaika nuo Baltijos 
krantų atneštu lietuvišku 
gintaru, įdėdamas jį gal 
aukščiausiai visų kitų tau
tybių ir tuo pači u, atkreip
damas Kanados vyriausy
bės akis ne tik kaip į at
stovus vienos tautinių šo
kių grupės, bet ir visos 
lietuvių tautos. To įrody
mu gali būti pereitais 
metais Kanados šimtme
čio minėjimas ir vyriau
sybės pakvietimai"Gyva- 
tarui" dalyvauti įvairi ose 
šventėse.

Ir šiemet hamiltonie- 
čiai Kanados valdžios bu
vo išrinkti atstovauti kle
vo lapo kraštą dideliam 
tautybių draugiškumo 
festivalyje Prancūzijoje. 
Kanados vyriausybė mė
gėjų grupėm kelionės iš
laidų nefinansuoja,bet iš
renka grupę, kuri ją re
prezentuos. Išlaidų susi
daro apie 6 tūkstančiai 
dolerių ir pačiam "Gyva- 
tarui"ar Hamiltono lietu
vių kolonijai ši suma yra 
sunkiai pakeliama.

Lietuviai! Taip retos ir 
reikšmingos išvykos mes 
praleisti negalime, nes ji 
liečia ne vien "Gyvatarą" 
ar Hamiltono lietuvių ko
loniją, bet visą laisvąjį 
lietuviškąjį pasaulį juo 
labiau,kad iš Prancūzijos 
numatomi aplankyti ir 
Vokietijos lietuviai ir 
mūsų tautinį meną taip 
pat parodyti kanadiečiam 
kariams Europoj.

Atsižvelgiantį Lietuvos 
nepriklausomybės jubi
liejinius metus, į mūsų 
vedamą laisvės kovą ir 
Lietuvos vardo garsini
mą, nutarta šią "Gyvata - 
ro" išvyką pilnai parem
ti, sudarant Hamiltono 
"Gyvataro" Išvykos į 
Prancūziją K-tą šio s-to: 
pirm.Alf. Juozapavičius , 
sekr. K. Žukauskas, ižd. 
A. S. Blekaitis,1' Gyvataro" 
atstovas G.Breichmanas, 
spaudos ir informacijos 
vadovas K. Baronas, na
riai D. Prunskutė, J. Ge- 
dris, K. Mikšys.

T autiečiai !Kr eipiamės 
į visus Kanados ir JAV 
lietuvius,! visas organi
zacijas .prašydami finan
siškai ir moraliai parem
ti Hamiltono "Gyvataro" 
išvyką į Prancūziją. Kad 
ir maža auka, tačiau yra 
mielai laukiama iš Jūsų, 
siunčiant ją K-to ižd.A. 
S.Blekaičiui,206 Queen St. 
South Hamilton, Ontario, 
arba Hamiltono Lietuvių 
Bankui "Talka" ("Talka", 
21 Main St.East,Hamilton, 
Ontario, Canada) įnešant 
į atidarytą s-tą Nr. 1431 
'Gyvataras-Prancūzija".

Visi aukotojai kiekvie
ną savaitę bus skelbiami 
Kanados lietuviškoj spau
doj ir po išvykos duoda
ma pilna pajamų ir išlai
dų apyskaita.

Tikime, kad Lietuvos 
nepriklausomybės jubi
liejiniais metais mūsų 
Tėvynės vardas plačiai 
nuskambės laisvajam va
karų pasauly už ką iš 
anksto visiems tariame 
lietuvišką ačiū!

Hamiltono "Gyvataro" 
Išvykos į Prancūziją 

K omltetas.

INFORMACIJA - APLINKRAŠTIS NR. 27.
1.Septintosios KLB Kraš
to Tarybos rinkimams 
tvarkingai praėjus,sklan
džiai juos pravedusiai 
Vyriausiai Rinkimų Ko
misijai (pirm. H. Stepai - 
čiui,sekr.St.Grigaliūnui, 
nariams-K.Manglicui, V. 
Matulevičiui ir St. Pus- 
vaškiui) ir visom apylin
kių komisijom dėkojame. 
Ta proga skelbiame, kad 
Krašto Valdybos nutari
mu pirmoji naujosios Kr. 
Tarybos sesija šaukiama 
Toronte šių metų spalio 
mėn.28-29 dienomis.Šioji 
sesija.be kitko,rinks nau- 
jąjąKrašto Valdybą ir ki
tus centrinius organus.
2.Šių metų rugpiūčio mėn. 
Prancūzijoj vyksta tarp
tautinis liaudies šokių 
festivalis. Kanadą tame 
festivalyje atstovaus dvi 
tautinių šokių grupės :vie- 
na prancūzų ir kita lietu- 
vių-Hamiltono taut, šokių 
grupė "Gyvataras". Pri
imdami šią mūsų tautybei 
tekusią garbę, konstatuo
jame, kad pagal kanadišką 
tvarką kultūriniai repre
zentantai vyksta savo lė
šomis. Tuo būdu ir mūsų 
"Gyvataras" turi įveikti

finansinius sunkumus. 
Krašto Valdyba šį "Gyva
taro" išvažiavimą nuo
širdžiai remia ir prašo 
visus tautiečius pagal ga
limybę atsiliepti į jų at
sišaukimą kad ir nedidele 
auka.Prancūzijoj "Gyva
taras" bus vyriausybės 
svečiai ir kaip tokie pil
nai globojami.Stengiama
si sudaryti galimybę mū
sų -šokėjams aplankyti 
bent didesnes Vokietijoje 
gyv. lietuvių kolonijas.
3. Šią vasarą Quebeco 
prov. Three-Rivers vie
tovėje vykstančioje tarp
tautinėje lėlių parodoje 
lietuviai bus atstovaujami 
keliomis lėlėmis. Už to 
pasirodymo suorganiza
vimą padėka priklauso 
Montrealio apyl. valdy
bai.
4. Prisikėlimo parap. kle
bonas Tėvas Placidas Bar 
rius.OFM, šiomis dieno
mis švenčia savo sidabri
nę kunigystės sukaktį.Kr. 
Valdyba sveikina Gerb. 
Jubiliatą ir dėkoja už 
gražų darbą lietuvybės 
išlaikymo srityje .

KLB Krašto Valdyba.
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Montrealio IK Mindaugo šaulių kuopos surengtos dailės ir tautodailės parodos, 
sėkmingai praėjusios, ruošėjai ir talkininkai /iš kairės/:R.Lukošiūnaitė, P.Ur- 
bonavičtenė, P. Budrevičlenė, V.Dikaitienė, M .Siaučiultenė, J. Jukonienė^ mo
terų skyriaus pirmininkė/, M.Kasperavičienė, M jGrinkuvienė ir C, Mylienė; 
antroje eilėje: A.Kalvaitis, Br.Bagdžiūnas, J.Vieraitis, J.Šiaučlults, Ig.Pe
trauskas/kuopos pirmininkas/, S.Reutas, K.Kiaušas, S+.Vyšniauskas, A. 
Mylė, P, Jocas ir A .Sutkaitis, Foto Tony, s Foto Studio.

NETEKU MIELO DRAUGO JUOZO MANSTAVIČIAUS,

nuoširdžiausią užuojautą reiškiame jo žmonai Ele
nai, dukrai B i rute i, sūnums Jonui ir Ro
bertui , giminėms ir artimiesiems

CONGRĖS CANADIEN POLONAIS
DISTRICT DE MONTREAL

S.Balčiūnas
J. Balsys
P.Barsdenis 
P.Budrevičius 
J . Gataūtis 
C.Gelčys
K. Giedraitis 
J.Gražys
J. Jurkštas
K. Kaulakys 
S . M arkūnas

M. Martusevičius 
J. Maskal tunas 
J. M iliauskas 
P . Petronis 
V.Pučauskas 
V . Skaisgiris 
R. Šaltenis
J.Urbanavičius 
J.Vaičekauskas 
C . V e rb yl a 
M.Zaveckas

THE CANADIAN POLISH CONGRESS
Kanados lenkai Pasaulinės parodos proga Montrea- 
lyje garsiam astronomui, Mikalojui Kopernikui, pa
statė paminklą, kuris po parodos bus pastatytas jo 
vardo aikštėje. Kopernikas įrodė, kad Žemė sukas.

NUOŠIRDŽIAM "NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS" 

BENDROVĖS NARIUI JUOZUI MANSTAVIČIUI 

mirus, jo žmoną E1 eną , dukterį B i r u t ę , sū- 
—nūs joną ir Robertą, gimines ir artimuo 

sius nuoširdžiai užjaučiame
"Nepriklausomos Lietuvos" 
Bendrovė, Redakcija ir 

Administracija.

KAS NAUJA KANADOJE 
/atkelta iš l psl./

jau pradėti vytis. Apsupti 
jau,banditai pradėjo į po
liciją šaudyti ir stengėsi 
pabėgti, atsišaudydami į 
mišką. Įvyko susišaudy
mas, kurio metu vienas 
banditas .pavojingiausias, 
buvo nukautas, kitas su
žeistas,© likusieji keturi

liniams bandymams, ku
riuos atlieka įvairiose 
mokslo įstaigose Kanados 
mokslininkai. Didžiausia 
suma paskirta profeso
riui M. A. Tramblay iš 
Lavai universiteto. Jis ti
ria galimybes išvystyti 
Šv.Lauryno upės pakraš
čius. Mažesnes sumas

pasidavė.
PARAMA MOKSLO 

BANDYMAMS
Canada Council pasky

rė 615,870 dolerių moks-

gaus kiti mokslininkai.
KARDINOLAS SLYPIJ 

KANADON
Pagarsėjęs Rusijoje 

kard. ukrainietis Josef

JIE MIRTI NEBIJOJO
Lietuvos okupantas vi

sokiausiais būdais sten
giasi suniekinti herojišką 
Lietuvos Laisvės Kovoto
jų partizanų ilgametį 
ginkluotą pasipriešinimą 
raudonajam Lietuvos pa
vergėjui.

Okupantas komunistam 
įprastu būdu-grąsinimais 
ir melu-stengiasi visatai 
išrauti iš Lietuvos žmo
nių, ypatingai iš jaunimo 
sąmonės, bijodamas, kad 
ir jie nepasektų kovojusių 
partizanų pėdomis,© būtų 
paklusnūs tolimesniems 
okupanto kėslams.

Garbingą Lietuvos par
tizano - šaulio vardą jie 
sulygino su jų pačių su
galvotu bandito vardu, o 
jų herojiškų žygių kovą 
dėl Lietuvos laisvės-ban- 
ditizmu.

Tam partijos propa
gandiniai ' 'geni j ai' 'susuko 
net ir filmą "Niekas ne
norėjo mirti", iškeldami 
komunistinių banditų, va
dinamų "liaudies gynėjų" 
- stribų herojiškumą gi
nant okupanto užmačias .

Niekas nesunaikins 
Lietuvos Laisvės Kovo
tojų ginkluoto pasiprieši
nimo kovos prieš Lietu
vos okupantą,niekas neiš
plėš didvyriškų žygių iš 
lietuvio širdies, kur jie 
bebūtų, ar pavergtoje tė
vynėje, ar laisvame pa
saulyje. Jį ta laisvės ko
va bus ir liks amžiams 
gyva ir nemari.

Žuvusiųjų Laisvės Ko- 
votojų-partizanų didžioji 
tėvynės meilė bus įam
žinta,© jų vardai bus įra
šyti į Lietuvos istoriją

Slypi j, turėjęs gralkų-ka- 
talikųdieceziją Lvive.po 
garsaus kardinolo Šeptic- 
kio, sovietinės valdžios 
buvo nutrenktas į kalėji
mą už tai, kad atsisakė 
įsijungti į pravoslavų 
bažnyčią.Kelis metus jis 
buvo kankinamas šiaurė
je koncentracijos stovyk
lose, paskui - policijos 
priežiūroj. Bet Popiežiui 
Jonui XXIII besirūpinant, 
buvo išleistas į Vakarus , 
ir dabar atvyksta į Kana
dą.
• Čekoslovakijos teritorijo
je ši mėnesį vyks Varšuvos 
pakto valstybių manevrai.

aukso raidėmis.
Štai jie:
1941 liepos mėn. 3 d . 

bebėgą rusų bolševikai 
prie Molėtų-Utenos vieš
kelio pelkėj sušaudė Mo
lėtų kleboną dekaną kun. 
šaulį Matą Lajaus ką.

1952 m. Šaukoto miške 
gausios enkavedistų jė
gos apsupo Lietuvos lais
vės kovotojų Geležinio 
Vilko dalinį. Dalinys iš 
apsupimo laimingai pra
simušė dengiami vieno 
sužeisto kovotojo K. su 
žmona,kurie vėliau enka
vedistų apsupti žuvo. Jų 
abiejų nuogus kūnus en
kavedistai Radviliškio 
miesto aikštėje išlaikė 
tris dienas.

1945 žiemą Graužų Lap- 
kalnio miškuose Lietuvos 
partizanai kautynėse su 
rusų kariuomene neteko 
22 - jų kovotojų. Jų tarpe 
žuvo grupės vadas Pabar- 
čius. Žuvusiųjų lavonus 
rusai vežiojo po Palie
pius, Krakes, Ariogalą, 
Kėdainius, sumetė turgų 
aikštėse, varė žmones, 
kad juos atpažintų. Lavo
nų daugumai buvo išbady
tos akys, ausys nukapo
tos, galūnės nutrauktos.

1945 gegužės 12 d. Vy
žuonų partizanai Vyžuonų 
miško pakraštyje kauty
nėse su netikėtai juos už
puolusiais rusais žuvo 
šie partizanai :Kostas Ju- 
relavičius, Petras Šilei
kis .Jonas Kviklys ir Bro
nius Puodžius. Jų kūnus 
rusai nuogai nurengė, pa
kasė miško pakraštyje. 
Vėliau rusai sudegino 
partizanų vado Vytauto 
Šileikio vienkiemį, kartu 
su jo žmona ir senute jo 
motina. 1945 lapkričio 
mėn. prie Kartuvių kalno 
Lietuvos okupantai su
šaudė Lietuvos Laisvės 
kovotojus :Domininką Ba- 
gočiūną, Stasį Žvirblį ir 
Mykolą Jakštį.

MONTREALIO L. K. 
MINDAUGO ŠAULIŲ 
kuopos sudėtyje organi
zuojamas Jūrų šaulių 
skyrius, kuriame galės 
priklausyti ir ne šauliai.

Maloniai kviečiami pri
sidėti visi buvę, esantieji 
dabar arba galvoją būti 
jūrininkais, buvę Jūrų 
skautai arba mėgstantie
ji vandens sportą, ypatin

gai turintieji savus laive
lius.

Ateityje manomaįsigy- 
ti motorlaivį arba jachtą, 
suruošti plaukiojimo kur
sus ir tt. Kitur šiuo metu 
jau veikia trys Jūrų šau
lių daliniai, kodėl negali 
būti ir Montrealyje?No- 
rintieji įsijungti į organi
zuojamą Jūrų šaulių sky
rių maloniai prašomi 
kreiptis į organizatorių 
J.Zavį.tel. 365-3252 arba 
į kuopos vald. pirm. Ig. 
Petrauską.

Kuopos tradicinė meti
nė gegužinė su įvairia po
puliaria programa ruo
šiama P. Skriubio ūkyje 
Pointe Fortune liepos 28 
dieną.
KANADOJE ESANČIŲ .

ŠAULIŲ 
dalinių suvažiavimas bus 
Toronte birželio 22-23 d . 
d. Iš Čikagos atvyksta LŠ 
S-gos tremtyje CV pirm . 
Vld. Išganaitis ir dalis 
Vytauto Didžiojo kuopos 
narių. Suvažiavime be 
bendro dalinių posėdžio 
šeštadienį numatytas 
šaunus Joninių banketas 
su menine koncertine da
limi. Sekmadienį iškil
mingos pamaldos ,C V pra
nešimas, Hamiltono Al
girdo šaulių kuopai vėlia
vos įteikimas ir Kanados 
šaulių Rinktinės vadovy
bės pristatymas.Suvažia
vimą kviečia ir globoja 
Toronto Vlado Putvio 
šaulių kuopa.

Į suvažiavimą LK Min
daugo šaulių kuopa vyksta 
organizuojama ekskursi
ja 38 vietų autobusu. Iš
vykstama šeštadienį bir
želio 22 d. 3 vai. ryto . 
Grįžtama pirmadienį 6 v. 
ryto. Dar yra laisvos 6 
vietos.Norintieji prašo - 
mi skambinti A.Mylei tel. 
767-4'530.

Joninių banketo pro
gramos išpildyme daly
vaus solistė G. Čapkaus- 
kienė.

Šių metų Lietuvos ka
riuomenės šventės minė
jimui ruošti Montrealyje 
sudarytas šventės ruoši
mo komitetas iš K. Sit- 
kausko, J. Šiaučiulio ir 
Br.Bagdžiūno.Ryšium su 
50-ties metu jubiliejumi 
minėjimas numatyt as su
ruošti didelis ir iškilmin
gas. J. Š.

sesija.be
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PIKTNAUDŽIAVIMAS
Prieš aštuonis mėne

sius pradėjau NL skelbti 
savo straipsnių seriją, 
pavadintą "Faktai ir idė
jos".

Tuose str.bandžiau pa
sisakyti dėl tų ar kitų 
mūsuose pastebėtų apgai
lėtinų reiškinių,dėl,man
ding, negerų faktų ar 
veiksmų; bandžiau juos 
pavertinti principo arba 
idėjos šviesoje .

Iki 1967.XI.22 tų straips
nių buvo paskelbta aštuo- 
ni(paskutinis jų buvo apie 
meną ir bolševikų propa-
gundą).

Dėl kai kurių įsiparei
gojimų kitiems laikraš-

džiamoji Gimtoji Kalba, 
labai nekultūringai atsi
liepusi apie NL, šį, man-

Labai gerai,kad NL re
daktorius netyli,gina sa - 
vo laikraštį nuo neteisin-

grindo kaltina, tai tavo 
dorinė pareiga reikalauja 
neteisingai užpultajam a-

Tal praėjusi Amerikos ir Kanados šoktų šventė, šiemet, liepos 7 d, čia bus trečioji.

£P. <St žavinai?,ai.
Lietuvai,kur ir šiuo me
tu aktyviau bendradar- 
biaujujpristigo man laiko, 
ir savo rašymą NL turė
jau laikinai nutraukti.

NL redaktorius kelis 
kartus mane prašė vėl 
atnaujinti bendradarbia
vimą jo laikraštyje, bet 
dėl tos laiko stokos tą pa
daryti vis atidėliojau.

Ir dabar dar būčiau"ne- 
turėjęs laiko" tęsti savo 
rašymus NL, jei ne JAV 
LB Kultūros Fondo lei- 

didžiai tolerantišką, ob
jektyvų ir visiems lietu
viams priimtiną laikraš
tį-

Dėlto tikrai negražaus 
su jokia etika, ypač gi su 
žurnalistine etika nesu-* 
derinamo GK išstojimo 
prieš NL jau buvo pasisa
kyta šio mūsų laikraščio 
1968.IV.17d. laidoje, sky
rely "Spaudos apžvalga" . 
Tas pasisakymas be pa
rašo,atseit,paties redak
toriaus. 

kiti, ypač gi šiame laik
raštyje rašantieji turėtų 
jam padėt. Pas mus taip 
jau įprasta, kad, jei kas 
ką puola, neteisingai kal
tina,daro kitam nuoskau
da, šmeižia, tai "teisingie
siems" užtenka tik tylėt 
ir "kultūringai" stebėti, 
kaip užpultasis ginasi... 
Net neteisingai užpulto 
redaktoriaus mes nesi
gailime,jam nepadedame 
gintis.

O aš esu kitos nuomo
nės. Jei matai, kad kas ką 
neteisingai puola, be pa

gintis.Neteisingai užpul
tą laikraštį turi,visų pir
ma, ginti jo bendradar
biai, ypač gi nuolatiniai, 
kurie gi sudaro lyg ir 
bendrą to laikraščio šei
mą.

Todėl ir aš, va, jau 
anksčiau įsijungęs į NL 
bendradarbių eilę, tik dėl 
susidėjusių aplinkybių 
savo rašymus šiame laik
raštyj laikinai nutraukęs, 
Gimtajai Kalbai užsipuo.- 
lus šį laikraštį, grįžtų į 
NL, visų pirma, josios 
ginti nuo užpuolimo.

Šia proga noriu dar tik 
apskritai pasisakyti dėl, 
mano nuomone .neleistino 
Lietuvių Bendruomenės 
laikraščių panaudojimo 
piktam,vedinėjant tų laik
raščių redaktoriams'savo 
įvairias sąskaitas sū sa
vais "nedraugais’,’ne tais , 
kurie jiems dėl to ar įeito 
dalyko nepatinka.

Anksčiau tokiais išsi
šokimais ir neleistinais 
su žurnalistine etika ne
suderinamais jam nepa
tinkamų laikraščių ir as
menų užsipuolimais reiš
kėsi tik PLB Valdybos 
leidžiamas Pasaulio Lie
tuvis, tiksliau sakant, jo 
redaktorius Stasys Barz- 
dukas.

Jis gi ir NL yra užsi- 
puolęs savo laikraštyje , 
įtraukdamas ją į "juodą 
sąrašą" dėl to,kad ji (NL) 
pasisakė dėl Jaunimo Kon
greso nutarimų ne taip, 
kaip PL redaktorius(St.B) 
norėtų.Dėl to esu jau ra
šęs NL 1967.III.22 d. ,str . 
"Meluojanti, teisybė".

Dabar gi,kaip matome , 
jau ir kitas Bendruome
nės laikraštis-tai JAV LB 
Kultūros Fondo leidžia
moji Gimtoji Kalba, jos 
redaktorius L.D(ambriū- 
nas) iš savo "idėjos drau
go" pasimokęs, štai, su
vedinėja sąskaitas su NL , 
gal su jos redaktorium , 
kuris dėl kokių skirtingų 
pasaulėžvalginiųar poli
tinių įsitikinimų anam 
nepatinka.

LB laikraščiais pikt
naudžiaujantiems redak
toriams, kartu gi ir žy
miesiems frontininkams, 
besigarsinantiems savo 
"pilnutine demokratija" ,

Jadvyga Matulaitienė bus trečiosios JAV ir Kanados 
lietuvių Sošiu šventės vyriausioji vadovė, ^okiu šve
ntė įvyks Čikagoje šių metu liepos mėnesio 7 dieną,

norėtųsi čia pasakyti štai 
ką:

1) Bendruomenės laik
raščiai leidžiami visų 
Bendruomenės narių su
dėtais "solidarumo mo
kesčiais", todėl jie turi 
tarnauti visiem lietuviam 
ir jų redaktoriams nelei
džiama suvedinėti savo 
sąskaitas su jiems nepa
tinkamais laikraščiais ar 
asmenimis.

2) LB laikraščiai turi 
mus visus jungti, ugdyti 
mūsuose solidarumo dva
sią, o ne skaldyti vienus 
lietuvius ir jų laikraščius 
dirbtinai giriant, liaupsi
nant,o kitus peikiant, ne
teisingai kaltinant, žemi
nant jų garbę ir pakertant 
jais visuomenės pasitikė
jimą, kaip tatai daro St. 
Barzdukas Pasaulio Lie
tuvyje ir L.D(ambriūnas) 
Gimtoje Kalboje.
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Nuotraukos Vyt.Maželio.
3) Gimtoji Kalba, kaip 

pažymėta jos metrikoje , 
yra "Bendrinės kalbos 
laikraštis ".Todėl jos re
daktorius ar bendradar
biai tegali nagrinėti ir 
vertinti kitų laikraščių 
tiktai kalbą, o ne turinį , 
kaip,deja, negražiai darė 
GK redaktorius .puldamas 
ir nuvertindamas NL dėl 
jos turinio. Toks GK re
daktoriaus elgesys nesi
derina ne tik su taktu, ko
rektiškumu,bet ir su’jam 
duotais redaktoriaus įga
liojimais.Tai tikras pikt
naudžiavimas savo postu 
ir tais įgaliojimais.

4) LB laikraščių redak
toriai dėl jų piktnaudžia
vimo turimais įgalioji
mais ir skriaudų,padary
tų asmenims bei laikraš
čiams, atsakytų ir prieš 
LB Garbės Teismą, jei 
nukentėjusieji dėl to anam

SVETLANA ALLILUJEVA IR JOS 2S.
i ■ • i ■ ■ • • • a ■ ■Laiškai bičiuliui
Visokie sovietininkai, Lietuvos okupantai ir viso

kie ju pagelbininkai ir jų tarnai bestuburiai,minkšt
akūniai, be savo nuomonės, sugebą tiktai kartoti ki
tų įtaigotus jiems žodžius ir mintis pliauškia visok
ius niekus, o štai, va, tegul pasiskaito pačios Stali
no dukters Svetlanos liudijimus apie baisybes, kok
ios yra galimos tiktai žiauriose diktatūrose, kokia 
buvo hitlerinė-nacių diktatūra ir kokia dar tebėra so, 
vietinė-bolševikinė, vadinama komunistine, diktatū
ra. Tai gi reikia būti akliems ir be sąžinės, kad 
zaunytų apie "komunistinį rojų" ir nematytų realios 
tikrovės. Štai, žiūrėkite, ką Stalinaitė SvetlanaAl- 
lilujeva rašo septynioliktame laiške savo bičiuliui:

”1948 metų gale kilo vėl nauja areštų-suėmimų 
banga. Į kalėjimą pateko mano tetos - našlė Pavlu- 
šos, Radenso našlė /jų vyrai seniau jau buvo nužudy
ti/. Su jomis į kalėjimą pateko ir visi jų pažįstami. 
Suėmė ir pirmojo mano vyro tėvą - senį I.G.Moro
zovą. Tuojau prasidėjo ir kampanija prieš "kosmo
politus", ir suėmė vėl mases žmonių.

Suėmė ir Poliną Semionovną Žemčužiną - nepabi
jodami suduoti tokį baisų smūgį Molotovui. Suėmė 
A.Lozovską. Užmušė Michoelsą. Jie visi buvo pa
kaltinti už tai, kad kėlė "sionistinį centrą".

- Sionistai pakišo ir tau tavo pirmąjį vyrelį, - po 
kurio laiko pasakė man tėvas /Stalinas/.

- Tėveli, bet juk jaunimui tas visiškai nerūpi, - 
aš bandžiau pasipriešinti. - Koks ten sionizmas?

- Ne! Tu nesupranti.’ - jis griežtai man atkirto.- 
Sionizmu apkrėsta visa senoji karta, o jie ir jauni
mą mokina... Sunku buvo ginčytis ir neprasmin
ga.

Apie suimtas tetas, kai jį kartą paklausiau, už ką 
gi jos suimtos?

- Perdaug plepėjo. Perdaug žinojo - ir perdaug 

pliauškė. O tas - priešams labai gerai..Jis bu
vo iki kraštutinumo nusistatęs prieš visą pasaulį. 
Jis visur matė priešus,- rašo Svetlana.

Svetlana mano, kad tai yra, kaip ji sako, -patol
ogija, persekiojimo manija - nuo išsieikvojimo,nuo 
vienatvės.

- Tu ir gi antisovietiškai pasisakai, - pasakė jis 
man rimtai ir piktai...- Aš nesiteiravau, iš kur ji
sai turi tokias žinias...

Man norėjosi išeiti iš namų kur nors. ..
1949 metų pavasarį aš pabaigiau universitetą ir 

ištekėjau už Jurijaus Andrejevičiaus Ždanovo. Mes 
su Oska /sūnum/ pervažiavome į Ž^danovu butąKre 
mliuje.

Tėvas nelabai buvo nutolęs nuo tiesos: Zdanovų 
namuose ne taip jau lengva ir malonu buvo, kaip 
man tas iš šalies žiūrint atrodė. Mūsų namuose 
buvo liūdna, tuščia, tylu, nejauku ir sunku buvo 
gyventi. Bet prie viso to pas mus nebuvo miesčio
niškos dvasios.

Įdomu, kaip Svetlana budina prisitaikėlius prie 
režimo:

" Namuose, į kuriuos aš patekau ištekėjusi už 
Zdanovo, aš susidūriau su parodomuoju, formali
niu, veidmainingu "partiškumo" su pačiu labiausi
ai išbujojusiu "bobišku" miesčioniškumu - kuparat 
pilni "gėrybių", neskoningas buto apstatymas, vy
raujant vazelėms, servetėlėms, kapelkintams na
tiurmortams sienose. Namuose viešpatavo našlė Zi
naida Aleksandrovna Ždanova,įkūnyta "partiškumo" 
ir miesčioniško nekultūringumo mišinys.

Po mūsų vestuvių kažkodėl rečiau pradėjo čiabū* 
voti jaunimas, mūsų bendrininkų ratelis susiaurė - 
jo ir pasidarė nepakenčiamai nemalonu ir nuobodu.

Šitie- 1949-52 - metai man buvo nepaprastai sun* 
kūs. Jie buvo labai sunkūs ir visiems: visa šalis 
troško, visiems buvo nepakeliamas gyvenimas. Na+ 
muose, kuriuose aš dabar gyvenau, viešpatavo or
todoksinis partiškumas, - bet ne tas, kurio laikė
si mano senelis ir senelė, mano motina, Svanidze 

ir kiti senieji partiečiai. Čia viskas buvo tiktai pa- 
rodymui, išpūsta, paviršutiniška.

Jurij Andrejevtč /Ždanov, Svetlanos vyras/, ku
rį universitete visada mylėjo jaunimas,kentėjo nuo 
savo darbo Centro Komitete, - jis nežinojo, kur 
pateko.. .Namie jis būdavo labai mažai, ateidavo 
labai vėlai /tais laikais buvo priimta iš darbo grį
žti vienuoliktą valandą nakties/. Jis turėjo savorū 
pėsčius ir reikalus, ir dėl savo įgimto būdo sausu
mo jis bendrai nekreipė jokio dėmesio į mano dva
sinį stovį ir mano liūdesį. Namie jis buvo visiško
je mamutės priklausomybėje; jis ją vadino "išmin
tingąja pelėda", ir ėjo jos įpročių, pažiūrų srovė
je. Man, gavusiai laisvą auklėjimą, greit nebuvo 
kuo kvėpuoti...

Aš paprašiau leidimo, kad leistų su manim gyv
enti mano auklei- vieninteliam artimam man žmo
gui, bet man buvo atsakyta: "nekultūringai senei 
čia visai nėra kas veikti, ji tiktai gadins Osią"...

Tėvo aš nemačiau jau labai seniai. 1949-50 me
tų žiemą aš sirgau, laukdama kūdikio. Pavasarį 
mane paguldė į ligoninę, ir po pusantro mėnesio 
aš, išvargusi ir nusiminusi sugrįžau į Usptensk- 
oje su mažyte Katenka, kankinama minties, kad 
antrosios vedybos man nepasisekė ii kad man rei
kės gyventi nemaloniuose namuose...

Ligoninėje atsitiko taip, kad greta gulėjo Svetla
na Molotova, kurią aš pažinau nuo vaikystės laiku. 
Ji taip pat pagimdė dukrelę, ir po dviejų dienu ją 
atėjo aplankyti Viačeslav Michailovič Molotov, kaip 
tas priimta pas normalius gimdytojus... Aš buvau| 
nuliūdinta šiuo sugretinimu, mano nervai buvo su
erzinti iki kraštutinumo, ir tą patį vakarą aš para
šiau tėvui laišką pilną nusiskundimu. Gavau iš jo 
atsakymą. Tai buvo paskutinis jo laiškas man išvi
so. Jis rašė:... "Saugok save. Saugok dukterį:vals 
tybei žmonės reikalingi, ir prieš laiką gimusieji. 
Dar pakentėk - greit pasimatysime. Bučiuoju savo 
Svetočką. Tavo "’papoška". 195C. m. gegužės 1O d.

Daugiau bus.

pasiskųstų.
5) Lietuvių Fronto Bi

čiuliai, visais būdais be
sistengiu įstatyti "savuo
sius" į vadovaujamąsias 
Bendruomenės vietas,tu
rėtų kontroliuoti savo 
žmones,kad jie tose vie
tose elgtųsi sutinkamai 
su Bendruomenės solida
rumo dvasia, ypač gi su 
politine etika ir demokra
tiniu visų lygybės princi
pu.

Pastaba: Sekantį kartą 
panagrinėsiu GK red. 
priekaštus NL iš esmės .

Kęstutis Paulius žyg as 
— jauniausias ALIAS su
važiavimo paskaitinin k a s, 
dabar gilinąs architektūri
nes studijas Graduate 
School of Design, Harvard 
University.



4 PSL. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 1968 m.birželio 5 d. Nr. 23/1099/

KULT0WB$fe0VIK4
basutes arba it ės 

Be pertraukos nuo 7 
metų amžiaus Basutė Ar- 
baitė paišo,kuria paveiks
lus, su jais dalyvauja pa
rodos e, kreipdama į save 
dėmesį.

Vėliausia jos paveikslų 
paroda surengta 1968 ge
gužės 18 ir 19 d. d. prie 
Los Angeles,Calif, esan
čioje Pacific Palisades 
vietovėj.Išstatyti45 dar
bai, daug akvarelių, bet 
jau buvo ir aliejiniais da
žais. Visi gražiai aprė- 
minti,tvarkingai sudėsty
ti, kaip tikroje parodoje . 
Vieta-rezidencinė.

Lyginant Basutės da
bartinius darbus su anks
tyvesniais, matyti subren
dimas dailininkiška pras - 
me, nors ji dabar tėra 13 
metų.Prieš kelerius me
tus paišyti buvo ir tebėra 
labai "įdomūs tokio am
žiaus dailininkei, bet pa
skutinieji turi suaugu
siems suprantamesnį bei 
artimesnį pojautį, skir- 
tingesnį spalvų, išdėsty
mų apipavidalinimą, kom
poziciją.

Ji gaudo nuotaikų vaiz
dus, apspręstus jos kūry
binėje vaizduotėje be pa
šaliečių įtakos. Sakysim, 
prieš keletą metų paišy
tuose matome jaunave
džius :jos galvoj (suprask 
pasąmonėj) matome puo
dus, šaukštus, kitus vir
tuvės įrankius; jo galvoj 
- plaktukas, vinys, plūk
iąs ir kt. Atseit, dabar bus 
galima atsidėti išsvajo
tiems dalykams: ji keps , 
šeimininkaus, jisai tvar
kys prieangį,kalinės tvo
rą ir kitaip namų reikalus 
suvedinės.

PAVEIKSLU PARODA
Naujausiuose paveiks

luose,sakysime Hippies , 
matai iškreiptus, sujauk
tus apsirėdymus, be for
mų veidus ir tuos žmogė
nus, pilnus spalvų žais
mingumo. Dar pagaunan- 
tesnis yra vaikų chorelis, 
kur mėlyname fone, lyg 
dausų debesėlyje, vaiku
čiai traukia giesmeles 
pačiose aukštybėse. Vy
raujanti mėlyna spalva, 
šviesus debesėlis, lengvi 
vaikučių veidai paveikslą 
artina prie žiūrovo.

Kad Rasa Arbaitė jau 
pasiekusi net kai kurių 
meno asmenų pripažini
mą,įrodo dr.Robert Bart
lett Haas parašytas įva
das į programėlę. Dr. 
Haas, kaip man sakė, yra 
garsaus UGLA universi
teto meno s kyriaus direk
torius.

Paveiksluose pasigedau 
ko lietuviško. Labai pra
šau jaunąją dailininkę su
kurti lietuviškos minties 
paveikslų.Tėveliai galėtų 
duoti puikių idėjų. Rasutė 
dabar formuoja savo me
ninį talentą. Įpratusi pai
šyti, tašyti ir lietuviško
mis temomis,gal ir vėliau 
tokios nuotaikos laikysis.
Omūsų tauta be galo pil
na įdomių akimirkų, tru
kusių ištisais šimtme
čiais, ji pilna gražiausių 
tautinių rūbų,raštų,smūt- 
kelių, gamtovaizdžių; o 
kur didieji karo žygiai, 
tautos klestėjimas Nepri
klausomybėje,skausmai , 
teroras okupacijos e, ryž
tinga ar viltinga dabarti
nė tyli, nuožmi kova gal 
be žodžių.

Alg. Gustaitis.

Dailininkas Vytautas Raulinaitis

Gegužės 24 d. naktį, 
11:50 vai. vak. greitke
lyje prie Washington©, 
D.C., automobilio katas
trofoje žuvo skulptorius 
- dailininkas Vytautas 
Raulinaitis. Žuvo kartu 
vykstantieji okeanogra
fijos inžinierus Mykolas 
Slapšys su žmona Moni
ka ir R. O. Puzinauskie- 
nė, inž. Vyt. Puzinausko 
žmona. Aldona Raulinai- 
tienė, sunkiai sužeista, 
guli Silver Springs 
Holy Cross ligoninėje.

Clevelande, kur 
gyvena Raulinaičio šei
ma ir Slapšienės moti
na ir sesuo M. Marcin
kevičienė su šeima, nie
kas pradžioje nenorėjo 
tikėti, nes tik ką čia ma
tytas ir visų mėgiamas 
V. Raulinaitis džiaugėsi 
nauju darbu ir naujomis 
gyvenimo perspektyvo
mis.

Kurį laiką dirbęs su 
dali. Vytautu Jonynu New 
Yorke, velionis džiaugė
si grįžtąs į savo myli
mos šeimos židinį.

Įvykusios tragedijos 
apimtį, jos paliktus pėd
sakus sunku keliais žo
džiais aprašyti, ypač ka
da vienu smūgiu skau
džiai buvo paliestos 3 lie 
tuvių šeimos. Daugelis 
lietuvių kolonijų jas vi
sas gerai žino, jų likimą 
skaudžiai išgyvena.

Menininkas plačia pras
me, nes ir skulptorius,ir 
tapytojas, ir muzikas, ii 
aktorius, be to, ir visuo
menininkas, plačiai išsiv
ysčiusi asmenybė, Vytau
tas Raulinaitis, kaip sako 
ma, buvo skrajojanti 
draugystė, gražus žmo
nių sugyvenimo ir opti
mizmo, grožio ir šviesių 
idėjų simbolis , plačiai 
žinomas ne tik skaitlin
gų jo draugų,bet ir viso
je lietuvių visuomenėje. 
Ne tik kaip skulptorius 
ir dailininkas, bet ir kaip 
Čiurlionio Ansamblio ir 
okteto narys, jis visur 
skleidė meno, grožio, o 
kaip skautas, ir skauty- 
bės gražiąsias idėjas ne 
tik darbais, bet ir savo 
asmenybe.

V.Raulinaitis meną yra 
pamėgęs iš jaunystės die
nu. Pirmieji šia prasme 
jožlngsniai buvo Vilniuje, 
kai pirmosios rusų okupa
cijos laikais reikėjo pri
sitaikyti prie nauju gyve
nimo sąlygų. Tada Vyt. 
Raulinaitis buvo priimt- 
tas į Lietuvos Filharmo
nijos Liaudies ansamblį, 
vedamą muz. Jono Švedo, 
šio vardu ir išgarsėjusį. 
V.Raulinaitis jau tada pa
sižymėjo sceniniais gabu
mais, ypač Veličkos su
režisuotose vestuvėse, Jo
ninėse ir kt. Tremtyje, V 
Vokietijoje jis gyvai daly
vavo Čiurlionio ansambl
yje, kuriame pasiliko ir 
gyvendamas Amerikoje.

Skulptūrą pradėjo stu
dijuoti Vilniaus Meno Ak
ademijoje, dar dirbdamas 
Filharmonijoje, o pabaigė 
Vokietijoje, Freiburge.

Žuvo vos 50 metų tesu
silaukęs. Užuojauta arti
miesiems.

"LAIKAS" MINI 2O-TIES
MFTŲ SUKAKTUVES 
Be "Argentinos Lietu

viu Balso" Argentinoje iš
eina ir savaitraštis "Lai
kas", kuris šiemet mini 
2O-ties metų sukaktuves.

"Argentinos Lietuvių 
Balsas", redaguojamas 
Konstantino Norkaus, y- 
ra senas laikraštis, o gi 
"Laikas" yra jau "dipukų" 
įsteigtas ir dabar vedam
as Tėvų Jėzuitų, redaguo
jamas kun. Kydiko.S.J.

Dr. Zenonas Ivinskis

Profesoriui Zenonui Iv
inskiui gegužės 25 dieną 
sukako lygiai 60 meti] am
žiaus ir 40 metų moksli
nto darbo.

Prof. Ivinskis Vytauto 
Did. universiteto teologi
jos-filosofijos fakultetą 
pabaigė 1929 metais, be- 
mokytojaudamas S.Dauka
nto mokytojų seminarijo
je. Istorijos studijas gil
ino Miunchene ir Berlyno 
universitetuose, kur did
esnį dėmesį skyrė Euro
pos rytų istorijai. Jo di
sertacija doktoratui bu
vo apie Lietuvos valstie
čių luomo išsivystymą,ha
bilitacijos darbą parašė 
"Lietuvių ir Prūsų prek
ybiniai santykiai pirmoje 
šešioliktojo amžiaus pu
sėje". 1933 me tais išri
nktas Teologijos-filosofi
jos fakulteto privatdocen
tu, 1935 m. paskirtas do- 
Gentu ir visuotinės istori
jos katedros vedėju; vėl
iau jis buvo fakulteto de - 
kanu. Jis taipgi dėstė ir 
Vilniaus universitete.Tre- 
mtyje mokytojavo lietuvių 
gimnazijose. 1949 metais 
persikėlė gyventi į Romą, 
kur Vatikano archyvuose 
surinko daug medžiagos 
Lietuvos istorijai, kurią 
dabar rašo.

Prof. Z. Ivinskis-labai 
veiklus mokslininkas ir 
visuomenininkas, ypačka 
talikiškoje srovėje. Jo y- 
ra parašyta kelios studi
jos. Jis yra gavęs už sa
vo darbus premijų. Jis 
dabar dėsto istroiją Vo
kietijos universitetuose. 
Veikliam mokslininkui ir 
visuomenininkui linkime 
geros sv eikatos, nepails
tamo darbingumo ir ilgia
usių metų. jk.
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r" 1 " ■ ii '■■■" i i .. .................. — ■ ■ i i.

VEDA D R. GUMBAS
DIDELIS NESUSIPRATI

MAS
Vyras, grįžęs iš laidotuv 
iv sako savo žmonai:
- Dabar aš galiu tau prisi
pažinti, kad tiktai iš mei
lės tau aš tiek metu laiki
au tavo šį nemalonų dėdu
lę savo namuose. ..
- Viešpatie.' Nejaugi tai 
buvo ne tavo dėdė?- did
žiai nustemba žmona.

IŠMINTINGUMO PASLAP
TIS

-Mama, paaiškink man, 
kodėl Saliamonas laikom
as išmintingiausiu žmog
um pasaulyje ?
- Matai, vaikeli,Saliamo
nas buvo vedęs labai daug 
žmonų, kurios jam kiekvi
enu atveju patardavo..,

SAVOTIŠKA TARNAUTO
JO PRETENZIJA -

Vienos įstaigos tarnauto
jas sako valytojai:
- Kur dingo dulkės nuo st
alo? Jos man buvo labai 
svarbios, nes aš užsira
šydavau svarbius telefo
no numerius....

ODt/įrtff
* L/Eru v/į *

PRIEVARTINĖS VEDY
BOS

Kalbasi du bičiuliai.
- Niekaip neįsivaizdavau; 
kad taip gali atsitikti gy
venime.'- sako vienas.
- Ko neįsivaizdavai?
- Na gi, mano draugas tu
rėjo vesti žmoną per prie, 
vartą!
- Vesti per prievartą?
- Taip. Jis jai pridovano
jo tiek brangiu daiktu, kad 
jau nenorėjo jų jai palikti.

NE TUO ADRESU KREI
PIMASIS

_ Mieloji, -sako vyras žm
onai, - pragyvenimas taip 
papbrango, kad reikia su
mažinti tavo modistės są
skaitas.
- Brangusis, ar gi tu neži
nai, kad ne aš rašau sąsk
aitas. Tu kalbėk su modis 
te, nes ji gi rašo sąskai
tas. . .

AIŠKI PRIEŽASTIS
- Ir tamsta kalėjime? Ko
dėl čia esi?
- Ar tamsta nematai, kad 
čia durys uždarytos ?..

THE WAILING WALL

Angliškoji Montrealio spauda taip palronizavo Jėru- 
zalės miesto apjungimą į vienalyte Izraelio sostinę, 
kuri šiomis dienomis atšventė metines apjungimo 
sukaktuves, į kurtas buvo suvažiavę daug iš visur 
žydų pareikšti Izraeliui moralinę paramą. Šarže pa
vaizduota Jeruzalės "ašarų siena", prie kurios žy
dai apverkdavo savo praradimus ir nelaimes, o da
bar aprauda sujungimą "draugai" Brežnevas su Ko
syginu. ..

(11)'
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Gruodžio pradžioje Mackevičius išsirengė į Vilnių 

pasimatyti su Kostu Kalinausku. Viktoras Survila 
smulkiai nupasakojo kunigui, kaip surasti Kalinaus
ką painiuose švento Jono mūruose, be to, davė nuo 
savęs laiškelį, kad nekiltų jokios abejonės dėl atsi
lankiusiojo asmens.

Jau temo, kai Mackevičius iš pilies pasuko į šv. 
Jono gatvę. Snyguriavo ir čia pat tirpo, gatvėje telk
šojo balos, nejaukiai pilkavo murzini, paniurę mūrai, 
priešais pūtė vėjas ir drėgnu sniegu čaižė veidą.

Praėjęs gerai jam pažįstamą šv. Jono bažnyčios 
varpinę, Mackevičius pasuko į kiemą, pro skliautuo
tą angą atsidūrė kitame kieme, apsižvalgė ir, priėjęs 
prie žemų, apšepusių durų, pasibeldė. Po pakartoti
nio beldimosi durys prasidarė ir pro plyšį moteriškas 
balsas paklausė:

— Kas ten?
— Kunigas, motin. Atidaryk, nebijok.
Durys plačiau prasidarė, ir pasirodė senyvos mo

ters galva.
— Ko ieško jagamastis? — paklausė šiurkštoku 

balsu.
— Ar čia gyvena Kostas Kalinauskas?
— Jokio Kalinausko čia nėra.
— Tai gal yra Vytautas Vitoženec? — Mackevi

čius žinojo, kad toks Kalinausko slapyvardis.

Moteris, matyt, svyravo, ką atsakyti, bet tuo tar
pu už jos prašneko vyriškas balsas:

— Leiski, Ona. Kunigas, matyt, mane žino.
Duryse pasirodė stambus vyriškis ir paprašė Mac

kevičių įeiti.
Tamsiu koridoriumi jiedu pusiau apgraibomis pa

ėjo keliolika žingsnių, pasuko į kitą koridorių, dar 
tamsesnį, kol pagaliau vyriškis atidarė duris į kam
barį ir paprašė Mackevičių įeiti. Kambarys buvo ap
šviestas menkos prieblandos šviesos, bet šeimininkas 
nei žvakės, nei lempos nežiebė.

— Tai ko kunigas ieškote — Kalinausko ar Vito- 
ženeco? — paklausė malonaus tembro baritonu.

Mackevičius šyptelėjo.
— Aš turiu reikalą pas vieną ir pas kitą. Pirmiau

sia, štai laiškas nuo pono Viktoro Survilos.
Vyriškis priėjo prie lango, atplėšė ir greitai per

metė lapelį akimis. Paskui atsisuko ir ištiesė kunigui 
ranką:

— Tamsta esi kunigas Mackevičius, aš — Kali
nauskas ir kartu Vitoženec. Atsargumo dėlei aš jau 
dabar turiu slapstytis. Girdėjau apie tamstą. Labai 
džiaugiuosi, kad matau tamstą savo landynėj.

Jis stipriai paspaudė Mackevičiui ranką ir, pasi
vedėjęs prie stalelio, paprašė sėsti. Mackevičius spė
jo įsižiūrėti, kad Kalinauskas buvo apie 25 metų am
žiaus, stipraus sudėjimo, gero atviro veido vyras. 
Tamsūs, į viršų sušukuoti, vešliai išaugę ilgi plaukai, 
aukšta, lygi kakta, vidiniu įkarščiu spinduliuojąs 
žvilgsnis tiko tarsi daugiau poetui, menininkui negu 
politiniam konspiratoriui. Kartu stipri valia bei ryž
tingumas tryško iš jo sukaupto žvilgsnio, aiškios kal
bos ir staigaus mosto. Mackevičiui jis patiko. Kuni
gas matė, kad Kalinauskas, nė kiek nesivaržydamas, 
ir jį smalsiai stebi ir, berods, bičiuliškai jam nusi
teikia.

Atsisėdęs kitoj pusėj stalelio, Kalinauskas ėmė 
kalbinti savo svečią: 

— Esu girdėjęs apie tamstą, kunige, iš bendro mū
sų pažįstamo Viktoro Survilos. Manau, kad ir tams
tai jis yra šį bei tą pasakojęs apie mane. Tad nėra 
reikalo mudviem aiškintis ir žaisti frazėmis. Sakykit, 
ar jūs turite į mane kokį konkretų reikalą, ar šiaip 
sau užsukote su manim susipažinti?

Mackevičius į šį bandomąjį, kaip jam pasirodė, 
klausimą atsakė paprastai, nuoširdžiai:

— Mūsų padėtyje, ponas Kalinauskai, bergždžios 
pažintys ir tušti vizitai neturi prasmės. Gyvename 
svarbaus istorinio momento išvakarėse. Tamsta esi 
baltarusių valstiečių švietėjas ir vadas. Tačiau tams
tai rūpi ne tik Baltarusijos, bet ir Lietuvos likimas. 
Istorijos eiga sujungė mūsų tėvynes ir tautas praei
tyje bendrų kovų, vargų ir džiaugsmų ryšiais. Mano 
veikimo sritis yra siauresnė negu tamstos, bet ir man 
rūpi caro valdžios ir ponų skriaudžiamųjų žmonių 
ateitis. Nesigirdamas, bet džiaugdamasis, turiu pasa
kyti, kad mano krašto valstiečiai mane supranta, ma
nimi pasitiki ir eis su ginklu rankoje ten, kur aš juos 
vesiu. Sukilimas bus bendra ir mūsų, ir jūsų, ir, tur 
būt, visų Rusijos imperijos jungą tempiančių tautų 
kova dėl žemės ir laisvės.

Mackevičius matė, kaip sublizgo Kalinausko akys, 
kaip pritariančiu mostu pakilo ir nusileido jo dešinė.

— Taip, kunige, tamsta kalbi teisingai. Dėkui už 
tuos žodžius.

O Mackevičius tęsė toliau:
— Aš — paprastas provincijos kunigas. Jau dvyli

ka metų aš niekur nebuvau išvažiavęs iš savo krašto. 
Aštuoneri metai sėdžiu užkampio parapijoj. O turė
siu vesti į sukilimą žmones. Gyvybę aukoti juos ve
siu. Už ką aukoti? Už žemę ir laisvę! Gražūs ir tei
singi, bet per bendri tai žodžiai. Tai šūkiai, o ne vei- 
ikimo programa. Apie programą aš nedaug tenusima- 
|nau. Mes sukilsime, kovosime, tikiu, kad laimėsime. 
Kas tada, ponas Kalinauskai? Tamsta už mane lai
mingesnis. Tamsta baigei teisės mokslus Peterburge,

susitikdavai su revoliucinio judėjimo vadais. Tamsta^ 
be abejo, žinai dabartinio veikimo ir būsimo mūsų 
kraštų sutvarkymo programą. Supažindink mane su 
ja, kad aš ne aklai vesčiau savo žmones į kovą ir 
mirtį.

Kalinauskas, su atsidėjimu klausęs Mackevičiaus 
kalbos, pakilo, susirado tabokos, prisikimšo pypkę ir 
pasiūlė svečiui:

— Užsirūkykime, kunige. Su dūmu ir mintys leng
viau plaukia. Daugiau neturiu kuo tamsią pavaišinti.

Abudu užsirūkė. Kalinauskas atsilošė kėdėj ir, 
įdėmiai žiūrėdamas į kunigą, prabilo, klausdamas:

— Ar tamsta, kunige Mackevičiau, neperdaug 
duodi reikšmės programoms ir visokiems veikimo 
planams? Mūsų programa, kunige, štai čia!—staiga 
užsidegdamas, sudavė sau kumštimi į krūtinę.— Mes 
veikiame ne tik protu, bet ir širdies vedami. Mes my
lime savo kraštą, savo žmones. Teisybė, aš susitikda
vau su daugeliu puikių žmonių — su Cernyševskiu, 
Sierakausku, Dombrovskiu, Potebnia. Aš skaičiau 
.Gerceno „Kolokolą". Ir tikėk manimi, kunige: aš ten 
išgirdau ir išskaičiau daug tiesos, kilnių minčių, gra
žių žodžių, be L HlCAU neišgirdau ir neišskaičiau, ko 
nebūtų buvę čia! — jis vėl sudavė sau į krūtinę.— Ir 
tamsta, kunige, nieko neišgirstum, ko nebūtų tamstos 
širdy. Nes jų visų, ir mano, ir tamstos įsitikinimų, 
minčių ir jausmų ir veiksmų šaltinis yra vienas — sa
vo krašto, savo kenčiančių brolių meilė. Visi mes gal
vojame, jaučiame ir veikiame vienaip, pagal vieną 
programą — valstiečių, baudžiauninkų išvadavimo iš 
priespaudos ir skurdo programą!

— Taip, tai šventa teisybė,— pritarė Mackevi
čius.— Tačiau aš girdėjau, kad tamsta nesutari su kai 
kuriais sukilimo šalininkais, kurie laikosi kitokių pa
žiūrų į valstiečių ir bajorų santykius, į atstatytinos 
Žečpospolitos sienas, į tautų teises būsimoje valsty
bėje. Štai kas man rūpėjo išgirsti iš tamstos, ponas 
Kalinauskai. Daugiau bus.
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Chicagoje lietuviai teisininkai ir advokatai gegužės 5d. pagerbė advokatą Antaną Sugintą sulaukusi 77 
metų amžiaus ir teisėją Joną Zuri sulaukusi 70 metų amžiaus. Viršuje: teisėjas J. Zuris skaito lietu
višką adresą įteiktą jam Lietuviu Teisininkų Draugijos. Kiti i dešinę yra: dr. Petras Jokubka, adv. An
tanas Sugintas ir gen. konsul. dr. Petras Daužvardis.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 5 PSL.

III Tautinių šokių šventės komiteto delegacija pas pulk. Jack Reilly, kuris Chicagoje yra specialių įvykių direktorius. Jis pažadėjo viso
keriopą paramą tautinių šokių šventei liepos 7. Nuotraukoje komiteto vicepirm. Vaclovas Kleiza, sekretorė Regina Kučienė, Juzė Daužvar- 
dienė, pulk. Jack Reilly, Jolita ir Vida Kriaučeliūnaitės, pirm. dr. L. Kriaučeliūnas, spaudos reikalų vadovas Vytautas Radžius, LB Ta
rybos narys Jonas Jasaitis. Nuotr. Vlado JuknevičiausPRANYS ALŠĖNAS

jaunas tebėra. Ir iš viso , 
dr.J. Žmuidzinas nėra iš

LIETUVOS GENERALINIAM KONSULUI 
ANADOJE ŠVENČIANT SUKAKTUVESK

Birželio 10-toji diena, 
kada Gen. Lietuvos kon
sulas ,dr. Jonas Žmuidzi
nas,užbaigs septyniasde
šimtąjį savo amžiaus 
"kryželį" ir atsistos, ga
lima sakyti, ant "rimto 
amžiaus" ribos - sulauks 
70 metų.

Bet - ar tai yra bloga ? 
Ne ir, anaiptol ne, nes , 
šimto metų amžiaus riba 
-dar tolokai ir mūsų Gar
busis Konsulas (beveik 
neabejojame) tos ribos 
dar sulauks ir iki to laiko 
dar daug,o daug nuveiks , 
nes jis tebėra toks judrus, 
darbštus ir energingas, 

• ABC yra tik viena kompanija Montrealyje, kuri įgaliota pri
imti siuntinius ir legaliai išrinkti muito mokestį.

& ABC aptarnauja LIETUVIUS klijentus Montrealyje, kuriu 
turi pilną pasitenkinimą per praėjusius 13-ka metų.

9 ABC turi didelį pasirinkimo įvairių gėrybių siuntiniams, 
kuriu yra aukščiausia kokybė — iemiausia kaina! 11

* ABC dabar turi SPECIALIUS maisto produktus siuntiniams:

UŽ/2 KAINOS(50% NUOLAIDA,

109 sv. cukraus .... $ 15.50 Šitos kainos įskaitant: produktus, 
100 sv. miltų 21.50 muitą, persiuntimo mokestį ir 1.1,
100 sv. ryžių..,.,,,, $25.00 Jūs nemokėsite nė vieno cento 
20 sv. taukų... $ 12.70 daugiau!

Užeikite i ABC dabar ir padarykite užsakymus, tai 
išvengsite skubėjimo.

ABC patarnavimas-- 100 % p a s i t e n k i n i m a s !

Johan Tiedman Regd
DIRBU VISŲ RŪŠIŲ BALDUS 

PAGAL UŽSAKYMUS

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

ĮVAIRIOS PROGOS

1920 Frontenac St. Montreal, P.Q. TLLaurinaitisBALTIC WOODWORK CO.

kad aš visą laiką tikėjau
si, jog mes abu-vienme- 
čiai,dar nesulaukę nė še
šiasdešimties. Tik galų 
gale iššifravau, jog dr.J . 
Žmuidzinas žengterėjęs 
toliau, bet išvaizda ir 
veikla-dar tikrai tebeat
rodo kaip gyvas ir ener
gingas "tyneidžeris".

Betgi, kad 70-ties 
metų sukakties proga apie 
dr.J. Žmuidziną teks ra
šyti man šį rašinį-to ne
sitikėjau,nes visą laiką jį 
dar gerokai jaunesniu e- 
sant galvojau.Tačiau, ne
žvelgiant į Sukaktuvininko 
metriką, jis tikrai dar

tokių, apie kuriuos sako
ma: "Dienos bėga, o jie 
stovi". Sukaktuvininkas , 
matyt, gana gerai supra
tęs F. Levaldo išreikštų 
minčių reikšmę,jog "Ne
galima ištisiems metams 
sulaikyti pavasario, bet 
sieloje jaunu pasilikti- 
galima ligi gilios senat
vės, jei tik išlaikoma gy

Telcfonas 768-6679

WINDSOR
DRY CLEANERS & DYERS CO. LTD.

Valome visokius drabužius ir kitą Jūsų namų apyvoką.
Savininkai:

A. Keršys, P. Petrulis, P. Keršulis, A. Greibus
1205 CHURCH Ave., VERDUN, MONTREAL.

Unit/eUal Cleaned & Z/ailoTJ
• Valau ir taisau vyriškus ir rroteriškus drabužius.
• Siuvu naujus pagal užsakymus vyriškus paltus, 

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

lot w.iiinflion su Tel. 769-2941

va meilė žmonėms, nes 
tik ji įgalina aids ir sielą 
būti atvira grožiui, gėriui 
ir tiesai".

Očia-truputis "valdiš
kos" statistikos:

Jonas Žmuidzinas gimė 
1898 m. birželio 10 d. Ke
turvalakiuose, Vilkaviš
kio apskr. (Taigi, kilęs iš 
"ambicingųjų" suvalkie

čių...). Jis yra diploma - 
tas-dabartinis Nepr.Lie
tuvos reikalų reprezen
tantas Kanadoj-Gen. Lie
tuvos konsulas Toronte. 
Jis-plius prie to-dar ra
šytojas bei žurnalistas; 
rašytojiškoj srity-prozai- 
kas ir poetas.

Kauno Saulės gimnazi
ją jis baigė 1920 m. Studi
javo Prancūzijoj Montpe
llier universitete 1924-27 
m.ir įsigijo teisių licen
ciatą. Vėliau(1928-29 m.) 
studijas gilino Paryžiaus 
universitete ir gavo du 
(viešosios teisės ir poli
tinės ekonomijos) dokto
rato kursų diplomus.

Po to nuo 1930 metų 
dirbo Lietuvos užs.reika
lų ministerijoj. 1932-1937 

PARDUODAMA
Jau išėjo iš spaudos Jono Šiauriečio įdomi knyga, 

a A P O C A LI P S E“
20 - jo amžiaus raida. Nuostabūs Įvykiai. Romos katali
ku bažnyčios reformos apocalipsės šviesoje. Perskaity
kite ir apsvarstykite. Reikalaukite pas visus lietuviškų 
knygų platintojus arba pas leidėja Šiuo adresu:

Jonas Burdi k as
2272 Lavalle, Ville Jacques Cartier, P.Q.

Canada .

JOE’S BUTCHER & GROCERY
J. LAURINAITIS

ALUS, MINKŠTI GĖRIMAI IR VISOKĮ MAISTO PRODUKTAI.

PRITYRĘS ŠVIEŽIŲ IR RŪKYTŲ LIETUVIŠKAM SKONIUI DEŠRŲ 

GAMINTOJAS.
PRISTATYMAS GREITAS IR SĄŽININGAS Į NAMUS, SALES VISOSE 

MIESTO DALYSE.
1918 Frontenac Street, Montreal, TEL. 524-0209

/Prie pat požeminio • METRO stoties/.

HIGHLAND AUTO BODY
C al ex Gas Bar

DIRBTUVE - GARAŽAS

• Atliekami visu rūšių išores darbai ir dažymas

• Mech aniniai darbai

• Gazolinas alyva ir kiti patarnavimai

611b Lafleur Ave. L A S A L L E Tel. Buss. 366- 7281 

Savininkai: V. Sušinskas 389-0571 ir J. Zavys 365-3252

m. vicekonsulas,Lietuvos 
pasiuntinybės Londone 
konsularinio skyriaus ve
dėjas, 1937-40 m.centre 
konsulas, Pasiuntinybės 
I sekretorius. Tuo pat 
kartu (1937-39 m.) dr.J. 
Žmuidzinas buvo, dargi, 
radiofono spaudos apžval
gos redaktoriumi ir skai
tytoju.

1944 m. pasitraukė Vo
kietijon (pirmininkavo 
Vangeno LTB valdybai). 
1947 m. išvyko Anglijon; 
1951 m. atvyko Kanadon . 
Čia (Montrealyje) keletą 
metų buvo KLB politinio 
k-to pirmininku. Gi 1962 
m.vasario 10 d. paskirtas 
Lietuvos konsulu Kanadai 
Toronte ir tų pat metų 
rugpiūčio 15 d. paaukštin

tas Generaliniu Lietuvos 
konsulu.

Nuo to laiko, su žmona 
dail.H.Žmuidziniene, gy
vena Toronte gyvai reikš- 
damasis lietuvių ir Lietu-: 
vos reikalų reprezentaci- 
nėj ir kūrybos srityse.

Nuo 1920 m. Sukaktuvi
ninkas aktyviai reiškėsi 
ir tebesireiškia lietuviš
koj spaudoj. Yra rašęs 
Lietuvoje, Lietuvyje, Ry
te, Lietuvos Aide, Vaire , 
Gaisuose ir kitur.1938-39 
m. buvo Associate Press 
korespondentas Kaune. 
1928 m. išleido novelių 
rinkinį "Ryto kraujas" ir 
1931 m. -poemą "Pajūrio 
himnas'.' Sava kūryba yra 
dalyvavęs leistuose lite
ratūriniuose metraščiuo
se išeivijoj ir turi paruo
šęs lyrinių pasakojimų (a 
la P.Andrlušio "Anoj pu
sėj ežero") Įmygą. Taip 
pat yra spausdinęs publi
cistinių ir grožinės kūry
bos dalykų "Nepr. Lietu
voj',' "Tėviškės Žiburiuo
se","Aiduose", "Lietuvių 
Dienose" ir kitur.

Baigiant pabrėžtina: 
Gyvuok, mielas Sukaktu
vininke, dar ilgus metus 
ir būk toks pat energin
gas ir guvus, koks ligi 
šiol buvai, nes, anot O. 
Swett Mardeno: "Nė vieną 
akimirką tu neprivalai 
leisti sau galvoti, kad esi 
kam nors per senas,nes 
toji mintis labai greitai 
tave pastatytų ton tikre- 
nybėn, dar nepasirodžius 
nei veido raukšlėm, nei 
pasenėjusiai išvaizdai. 
Nieko nėra tikresnio,kaip 
ta pažiūra,kad esame to
kie, kaip galvojame, kad 
esame panašūs į savo 
mintis".

LAIKRODININKAS
ANTANAS ŽUKAS 

1855 Wellington Street 
Tel. WE 2-0644.

TAISAU IR PARDUODU 
ŽEMOMIS KAINOMIS 

-A IK RO DŽIUS I R J U V E t Y RU S .

SIUNTINIAI LIETUVON 
KAUFMAN’S W00LLENSs.TEXTU.ES

WHOLESALE & RETAIL

DAROMOS ĮVAIRIOS DURYS, LANGAI, VIRTUVĖS HABITAI- 
IR KITI ĮVAIRŪS MEDŽIO DIRBINIAI.

K. K1ĄUSAS ir J ŠIAUČIULIS.
Adresas: 547 Lafleur Str., LaSalle.

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

LaSALLE AUTO SPECIALIST Rėg’d
SAV. C. DESROCHERS 

Taisau ir dažau lengvas mašinas 
7717 GEORGE LASALLE, QUE.

(Priešais „Nepriklausomos Lietuvos" redakciją)
Tel.: garažo 366-0500

namų 366-4203

ME 7-6727

DE LUXE CLEANERS
Sav. P. RUTKAUSKAS

117—6th Avenue, Lachine.

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

4115 ST. LAWRENCE BLVD. MONTREAL, QUE. TEL. V I - 2 - 5319.

IŠ ČIA PASIŲSITE SIUNTINIUS SAVO GIMINĖMS PILNAI GARANTUOTOMIS 

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

VOTERIŠKIEMS KOSTIUMAMS, P A LT AMS , S U K N E LĖ MS IR Š IL KINE S-Brocade 
&Dainty MEDŽIAGOS.

• DIDŽIAUSI PASIRINKIMĄ K A Š M IR O , N AIL O N IN TŲ IR ŠILKINIŲ SKARELIŲ, 
SVEDER1Ų IR VISA KITA ŠEIMOS REIKALAMS.

• TAIP PAT PRIIMAME UŽSAKYMUS VYRIŠKIEMS KOST IU M A MS-Made to measure 
- IŠ GERIAUSIŲ ANGLIŠKŲ MEDŽIAGŲ. KAINA $54.00 ir extra kelnes $ 13.50.

SAVININKAS CH.KAUFtfANAS, buvęs audinių fabriko* L i tex* vedėjas Kaune , Laisvai kalba 
lietuviškai.

W00LLENSs.TEXTU.ES
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Taupyk ir skolinkis
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU
SIAME TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

PARAMA
MOKAME

5% už depozitus
5’/2% už šėrus

KAPITALAS trijų

DUODAME 
mortgičius iš 7% 
asm. paskolas iš 7% 

MILIJONŲ DOLERIŲ
ASM. PASKOLAS duodame .iki $5.000 ir MORTGIČIUS 
pagal valdžios nustatytą normą — 66% įkainuoto turto. 
VISŲ NARIŲ GYVYBE apdrausta santaupų dydyje, bet 
nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju ap
draustos iki $5.000.
Paramos nariu gali būti kiekvienas lietuvis, gyvenąs Kanadoje
KASOS VALANDOS: kasdieną nuo 10 vai. iki 3 vai. p. p., išskyrus 
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį vakarais nuo 4 vai. 30 min. 
iki 8 vai. 30 min. šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vai. p.p. (liepos ir 
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINE: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 

(Toronto 3, Ontario. • Telefonas LE 2-8723

COLDS 
FCVIMlSHMSS HOARSfHtM

ASTHMA
MOHCHI’IS
HAvrtvt* 

SCSI ThRCiaT

ILGIAU LAUKSITE. ILGIAU KENTĖSITE.

TIE, KURIE TIKRAI NORITE PALENGVĖJIMO, 
TUČTUOJAU - MINUTĖMIS GERIAU JAUSTIS.

Imkite DIANA D RO P S-lašus ir tuomet palengvin
site stipry, kosėjimą slogoje, krūtinės peršalime, šalčio 
krėtime, karšligėje, skausmus sąnariuose bei visame 
kūne, gerklės skausmus, užkimimą, biauriam čiaudėji
me, nosies negalavime, asmoje, bronchite, Dėl paleng
vėjimo ir laisvesnio kvėpavimo. Niekas neveikia taip 
--kaip DIANA D RO P S - tikrai greitai veikiančios 
pasekmės. Kainuoja $2.00 butelis mūšy vaistinėje.

ROXODIUM mediciniškas skystis įtrinant greitam 
pagerėjimui artrito, reumatizmo, muskuly skausmų, nu
garos skausmų, isijos- Šlaunies skausmų, uždegimo- 
skausmų pečiuose, rankose, alkūnėse, riešuose, skaus
mingiems nelankstiems pirštų sąnariams, skausmų kojų 
riešuose, keliuose, krūtinės persišaldyme, neuralgijos- 
— galvos skausmų, aplinkinio ausų skausmo, veido ar 
sprando skaudėjimo, nuo sužeidimų, nudrėskimu, išnėri 
mo ir patęsimo mazguotų venų blauzdose,galvos ir odos 
niežėjimo, pūliavimo, spuogų veide arba visame kūne. 
Pasekmės greitos-minutėmis. ROXODIUM nedegina ir 
neerzina odos. Laikykite atokiau nuo akių.

Kainuoja $ 2.00 butelis
LUSCOE PRODUCTS LIMITED

55 9 Bathurst Street, T o r o n t o 4, Canada.

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.ILM.N.Pt.

460 Roncesvalles Ave./Toronto Tel. LE 3-8008

Reportažas iš Toronto
PASIKALBĖJIMAS METRO TRAUKINYJE

LITUANISTINIU MOKYKLŲ 
MOKINIU KONGRESO, 
kuris įvyks birželio 22 d. 
Woodbridge prie Toronto gau 
sioms išlaidoms padengti 
vyksta gana sėkmingas aukų 
vajus: Sv. Jono Krikštytojo 
parap. kleb. kun. P. Azuba
lis ir Prisikėlimoparap. kleb. 
Placidas Barisas, abu iš To
ronto po 100 dol., St. Cathari 
nes parap. kleb. kun. Mika
lauskas, Hamiltono parap. 
kleb. prel. Tadarauskas ir T. 
V. bei radio “ Normende“ pre 
kybos atstovas J. Tumosa 
paaukojo po 50 dol. Visiems 
tariame nuoširdų ačiū.I

Laukiame gausaus mokinių 
subuvimo. Kongrese, tarp kit 
ko, bus pristatyti ir praeitais 
metais lietuvišku knygų skai 
tymo bei rašiniu konkursus 
visos Kanados mastu laimė
jusieji. Tikimasi, kad jie at
vyks.

Kongresui Rengti 
Komitetas.

Toronto Putvio Šaulių ■ 

kuopos svarbus susirinkimas 
penktadienį, birželio 7 d, 8 
vai. vakaro patalpose virš 
“ Tėviškės Žiburių“ redakci
jos. Bus aptariamas Kana
dos šaulių kuopų suvažiavi
mas Toronte. Visi Šauliai - 
les kviečiami susirinkime 
dalyvauti. Valdyba.
ANTIBIOTIKAI — 
LĖKTUVAMS

Viename Anglijos aerodrome 
blizgančias lėktuvų dalis — spar
nus, fiuzeliažą — greit pradėjo 
dengti kažkokios apnašos. Kas 
tai? Korozija? Bei juk aliuminis 
nerūdija! Kruopštūs tyrimai pa
rodė. kad metalas patiko kažko
kiems mikrobams, ypač tose vie
tose, kur jis buvo paliestas tepa
lų. Specialistai-bakteriologai per
spėjo, kad mikrobai gali praėsti 
aliuminio lapus kiaurai. Siekiant 
apsisaugoti nuo žudančios bakte
rijų veiklos, lėktuvų techninio 
aptarnavimo taisyklėse atsirado 
specialus punktas, reikalaujantis 
lėktuvo paviršių tepti biomicino 
pasta.

mas čia tiek skirtingas 
nuo mūsų tėviškės jau
nuolių, marškinėtas vyras 
neseniai sužinojo iš Vil
niaus gautame laiške. Jam 
buvę labai įdomu, kad te
nykštis jaunimas Įdėtai

VISI KELIAI VEDA Į CHICAGĄ

1968 metais liepos mėn. 7 dieną, 3 vai. po pietų
JAV IR KANADOS LIETUVIŲ

m-ji
TAUTINIU ŠOKIU

ŠVENTE
INTERNATIONAL AMPHITHEATRE

42nd and South Halsted Street
Bilietų kainos; $7, 6, 5, 4, 3 ir 2. LOŽĖS BILIETAS $10.00

LOŽĖSE YRA po G. 8, 10 ir 12 vietų.
Gaunami MARGINIUOSE, 2511 W. 69th St., Chicago, III. 60629. Tai. PR 8-4585 

Paštu bilietai užsakomi, atsiunčiant čeki ar piniginį orderį :»u sau adresuotu 
voku ir pašto ženklu, šiuo pavadinimu ir adresu:

LITHUANIAN FOLK DANCE FESTIVAL 
2511 West 69th Street, Chicago, Illinois 60629

UŽSAKYMUI PRAŠOME PASINAUDOTI ŠIA ATKARPA:

I Prašau prisiųsti

Vardas ir Pavardė

Adresas

Telefonas

... biL po dol.

Šventes išvakarėse, liepos 6 d., 8 vai. vakare 
GRANDIOZINIS BALIUS

Arlington Park Race Track Club

Stalas — 10 asmenų. $6.50 asmeniui. 
Bilietai gaunami MARGINIUOSE

j įsi.

Du vyrai stebi prieš 
juos sėdintį ir kišeniniu 
transistorium čirpinantį 
džeribaką vaikėzą. Per 
radiją duodama muzika 
tokia rėksminga, kad ir 
kiti keleiviai kartkartė
mis dirsteli į neramų 
vaikiną. Vienas, jau visai 
vasariškai nusiteikęs, 
vienmarškinis vaikinas 
sako, kad ir neklaužada 
tas jaunuolis. Jis nepaiso 
nei Transporto komisijos 
įspėjimo. Tuo pačiu jis 
parodo akimis vagono 
sienoje kabantį plakatą, 
kuriame radio klausytojai 
prašomi naudoti ausines.

Lengvą eilutę dėvįs 
bendrakeleivis dirsteli į 
skelbimą ir sako, kad jis 
nei kiek nesistebi tokiu 
jaunuolio elgesiu. Jis pri
skiria tą priaugančios 
kartos užmačiom, kurių 
mes vyresnieji nei galį, 
nei pajėgią suprasti. Anot 
jo ir vietinė rėksmingoji 
muzika esanti labai toli
ma nuo mūsų sentimenta
laus Šabaniausko, kurį a- 
nuomet taip mėgome. Da
bar jau esą kiti laikai, au
ga kiti žmonės.

Marškinėtas vyras su 
tuo nesutinka. Jis sako, 
kad čia ne laikai, bet šia
me krašte esą visai kito
kį žmonės apskritai. Jie 
neturi nieko bendro su 
europiečių,tuo labiau mū
sų lygumų,vie veršio skar
denamos gamtos įdiegtu 
charakteriu.Dėl to jauno
ji karta čia kaip tik esanti 
nieku dėta. Jie,kaip ir juos 
supanti aplinka yra visai 
kitoki.Dėl esamų sąlygų, 
dėl perdaugintų laisvių, 
jaunieji žmonės nebeišsi-

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

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

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

Namų CR9- 6166.

tenka savo besiblaškan
čiam nerūpestingume. 
Nesant pastovesnio užsi
ėmimo, stengiantis per
dėtai tenkinti jų kapri
zus, jaunimas besaikiai 
išpaiksta. Štai dėl ko čia 
net mokyklose yra tiek 
daug narkotikų ir mums 
neįsivaizduotinų nusikal
timų (įsilaužus į mokyk
los klasę viską išdaužyti, 
sulaužyti,apipilti rašalu, 
išversti akvariumą, net 
padegti patalpą).

Kas dar charakteringa, 
kad muzikos srityje čia 
įsivyravo laukinė afrikie
čių įtaka. Jeigu juodieji 
Afrikos ainiai buvo tiek 
kvaili nepasižymėdami 
jokiu išradingumu, tai jie 
labai gabūs gaivalingos 
muzikos ir gašlių go-go 
šokių interpretavime. Jei 
tame jų elgesyj būtų nors 
truputėlis havajietiškos 
gracijos, pietiečių sko
ningojo ritmingumo, tuo
met būtų pateisintina pa
mėgdžiojimo prasmė.Bet 
amerikiečiai, tiesiog ne
suprantamu entuziazmu 
persiima savo niekinamų 
juodųjų nieko bendro nei 
su grožiu, nei su estetika 
neturinčius vulgarius pa- 
simaivimus. Kad jauni-

mokosi ir gyvena lygiai 
tom pat nuotaikom, kurias 
išgyvenome mes anais 
metais Šabaniausko ap
dainuoto pavasario svai
gulyje. Tokiu tad sutapi
mu dabar ten populi ari au- 
sia dainininkė esanti Van
da Panavaitė-Stankienč . 
Nors,kaip laiške rašoma 
Vanda dainuojanti seno
viškas ir naujas lyrines 
dainas,bet jos esą už šir
dies griebiančios.Kažkas 
ten gavęs Stankienės 
plokštelę, o magnetofono 
juostos pavidale ta plokš
telė pasklidusi po visą 
Vilnių. Jaunasis vaikinas 
toliau rašo,kad įrašas pe
rėjęs per krūvą magneto
fonų ir jau vos besupran
tamas , bet Panavaitė 
esanti viena iš mėgia
miausių,viena iš pasigė
rėtinų dainininkių.©laiš
ko pabai go j, j ei būtų gali - 
ma jaunasis vyras prašo 
atsiųsti Vandos nuotrau
ką. S. Pranckūnas .

" LIETUVIŠKOS
Tolau vardu ką tik pa

sirodė ilgo grojimo (56 
minutesl) H.F.plokštelė . 
Leidėjai: Mažosios Lie
tuvos Bičiulių Draugijos 
Montrealio skyrius. Tai 
Lietuvoj išgarsėjusio 
spektaklio "Senoviškos 
kupiškėnų vestuvės" įra
šas. Plokštelė gaminta 
RCA Victor Kanadoje.

Spektaklis susideda iš 
6 paveikslų: Piršlybos , 
Mergvakaris,Užgėrų ry
tas, Piršlio korimas, So
do pirkimas ir vestuvės . 
Čia į klausytoją prabyla 
autentiškai ir nostalgiš
kai piršlio oracijos, ves
tuvinės dainos, visos iš 
kartų į kartą perėjusios 
turtingos vestuvinės 
apeigos.

"Senovinių kupiškėnų 
vestuvių" vaidintojai kal
ba į klausytoją nuo ši rd žiu 
pasididžiavimu savo tau
ta, sava žeme ir jos tra-

VESTUVĖS "
dicijomis. Jų ryžtas at
naujinti senų, gražių lie
tuviškų papročių viziją 
scenoje yra tautinės išti
kimybės liudijimas vi
siems lietuviams, nežiū
rint kurioje pasaulio da- 
lyjjie šiandieną rastųsi- 
rašo plokštelės aplanke 
montrealietė Monika Jo- 
nynienė. Angliškai įvadą 
ir sepktaklio turinį pa
ruošė bostonietė Skir
mantė Makaitytė.Aplanko 
viršelį puošia gražiai sti
lizuotas rūtų vainikėlis- 
montrealietės dail.Onos 
Šablauskienės darbas.

Plokštelės platinimas 
pavestas grupei "Krivū
lė',' 5260,10-th Ave. Mont
real 36,P.O.Canada.Kai - 
na su persiuntimuS 5.55

Tautiečiai, siųskite foto
grafijų visokiais atvejais: 
vedybų, krikštynų, pakasy 
nų, mokslo baigimo ir tt,

Viena iš svarbiausių vandens 
nudruskinimo procedūros proble
mų yra įrankiai ir kaip juos ap
saugoti nuo rūdžių ir nuosėdų, 
kurios susidaro vamzdžiuose ver
giant sūrų vandenį gėlu, šiam rei
kalui inžinieriai suka galvas ieš
kodami vis naujų kelių, kad page
rinus procesų ir technikų.

Viena iš labiausiai viliojančių 
išeičių — elektros jėgainė kombi
nacijoj drauge su vandens nudrus- 
kinimu. Jeigu toks planas pavyk
tų, tai vandens valymas pasidary
tų antriniu reikalu, o elektros jė
gainė atpigintų arba padengtų 
vandens tyrinimo kaštus.

įveikus gėlo vandens gamybos 
problemas daugelis dykumų būtų 
paverstos žydinčiais sodais. Vyks
tant šiandie greitėjančiam žmonių 
prieaugliui šitos galimybės ne tik 
užtikrintų prasimaitinimų, bet ir 
gražias gyvenvietes. Mokslininkai 
vis tebesuka galvas šių problemų 
kaip galint sėkmingiau išspręsti.

AN APPEAL TO THE

OF THE UNITED NATIONS

SĖJA
Tautinės, demokratinės minties mėnesinis lietuvių laikraštis.

Leidžia Varpininkų leidinių fondas

Redaktorius Vytautas B i l d u š a s .
Administracijos adresas: JUOZAS URBELIS.

1649 N. Broadway, Melrose Park., 111., USA.
Prenumerata; JAV ir kitur 3 dol. metams.

AR ŽINOTE K> RAŠO

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

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

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

METINĖ PRENUMERATA KANADOJ IR KITUR
TIK $5.00.
Jau galima gauti 1968 metų kalendorių,kai
na $ l.OO. Korespondenciją adresuoti:

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

t

Ps.D.ILM.N.Pt
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VASARIO 16 GIMNAZIJOS

HAMILTON
Geriausia taupyti ir skolintis tik Hamiltono lietuvių

Kredito Kooperatyve “TALKA”
21 MAIN ST. E., KAMB. 203. TEL. 528-0511.

Darbo valandos: 
Pirm. 9.30—5 v.p.p. 
Antr. 9.30—5 v.p.p. 
Treč. 9.30—5 v. p.p. 
Ketv. 9.30—5 v.p.p. 
Penkt. 9.30—8 v.p.p. 
šešt. 9—1 v.p.p.

Angšti nuošimčiai už indėlius 
Prieinamos skolinimosi sąlygos 
Nemokamas CUNA gyvybes 
Ir paskolų draudimas. 
Pilnas čekių patarnavimas 
Užtikrintas indėlių saugumas 
Malonus lietuviškas patarnavimas

St. Catharines agentūra: 75 Rolls Avė, Tėvų pranciškonų 
parapijos salėje sekmadieniais po pamaldų.

HAMILTONO"GYVATARO' 
TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPĖ 
dalyvaus Tautinių šokių 
šventėje, Cikagoje.Kelio- 
nei pasamdyti 2 autobu- 
sai-vienamyra21 tuščios 
vietos; vienos vietos kai
na $ 20. 00. Mes išvyks
tam 8 v. v. , penktadienį , 
liepos 5 d. Grįšim liepos 
8d. .pirmadienį,anksti iš 
ryto.Norintieji su mumis 
važiuoti prašomi susi
siekti su I. Jokūbyniene 
(telefonas:389-3205) ligi 
birželio 17 dienos.

Gyvataras .

tis, po š. m. gegužės 5 d. vi
suotinio narių susirinkimo, 
yra sekanti: pirmininkas A.

iždinin-

Ramona Pyragiūtė, hamiltonie- 
tė, baigusi žurnalistikos studijas
Ryersono politechnikos institute Kuras, sekretorius - 
Toronte

LIETUVIŲ NAMŲ 
PRANEŠIMAS

Praėjęs LN narių me
tinis susirinkimas, su
šauktas š. m. balandžio 7 
d. , ne dėl Liet. Namų v- 
bos kaltės, buvo nutrauk
tas, pavedant v-bai išsi
aiškinti iškeltus susirin
kime klausimus teisiškai.

LN v-ba gegužės 26 d . 
posėdyje nutarė LN narių 
susirinkimą šaukti liepos 
14 d.3 val.v. Lietuvių Na
mų Delta kino salėje, 1292 
King Str. E. Kiekvienam 
LNnariui bus pasiųsti as
meniški kvietimai su v- 
bos siūloma dienotvarke 
ne vėliau kaip 10 dienų 
prieš susirinkimą.

Valdyba.

PRANEŠIMAS

Šiuo pranešama, kad žūk
lautoj ų ir medžiotojų “ Gied
raitis“ klubo valdybos sūdė-

kas A. Buinys, šaudyklos va
dovas V Sasnauskas ir jo pa- 
gelbininkai: P. Armonas ir 
Z. Bolskis, žvejų grupės va
dovas A. Paulius, medžioto
jų vadovas J. Stokus.

Tuo pačiu pranešama, kad 
klubas ruošia išvyką - gegu- 
žynę, kuri Įvyks birželio 16 
d., sekmadienį 2 vai. po pie
tų pp. Matuliūnų vietovėje, 
Fishergland, prie Erie ežero 
kranto (ten pat, kur buvo ir 
praeitais metais.).

Programoje numatoma: prizi 
niai šaudymai visiems, pre
mijavimas tos dienos pagau
tos didžiausios žuvies (tik 
nariams), loterija, įvairi pre
mijuota programa vaikams. 
Be to, vaikai bus pavaišinti 
karštais “ šuniukais“ ir gėri
mais.

Kviečiame visus tėvelius 
su vaikučiais praleisti drau
ge ir smagiai laiką gamtoje.

Valdyba

MO W|rEALJo

KURATORIJA
Balandžio 28 d. Įvyko Va

sario 16 gimnazijos kurato- 
rijos steigiamasis susirinki
mas, i kuri atvyko šie nariai: 
tėv. A. Bernatonis, OF M, dr. 
P. Karvelis, Erd. Simonaitis, 
inž. J.K. Valiūnas (visi rink
ti Vok. Krašto Tarybos), Įeit. 
J. Barasas(Kr. Valdybos at
stovas) ir V. Natkevičius, M. 
A. (Vasario 16 gimn. direkto
rius. Susirinkimas apsvarstė 
statutą ir ji galutinai priėmė. 
Taip pat buvo išrinkta ir Ku- 
ratorijos valdyba, kuri parei
gomis pasiskirstė šitaip: 
pirm. Vincas Natkevičius, 
M.A., vicep. teis. Justinas 
Lukošius, ižd. Itn. Jurgis Ba- 
rasas. 1 kontrolės komisiją: 
dr. P. Karvelis ir Erdm. Si
monaitis. Kuratorijos susi
rinkimas taip pat apsvarstė 
visą eilę praktiškų tolimes
nio darbo klausimų.

Vasario 16 gimnazijos Ku- 
ratorija 1968 m. balandžio 
29 d. buvo Įregistruota VVein- 
heimo teisme kaip “ eingetra- 
gener Verein“. Arčiau esan
tiems žmonėms buvo visada 
aišku, kad gimnazijai būtų 
naudingiau, jei būtų organas, 
kuris ja viena tesirūpintų . 
Dabartinė Krašto Taryba tad 
ryžosi pagaliau reforma įvyk
dyti. Nors teoretiškai dabar 
gimnazija yra tiesiogiai nuo 
LB nepriklausoma, tačiau 
praktiškai ji liekasi ir toliau 
viena iš svarbiausiųjų LB 
institucijų, tiesa, su savo 
savarankumu, kuris padės jai 
geriau atlikti tiesioginius už 
davinius.

Ir vokiečių atatinkamos Į- 
staigos reiškė pageidavimą, 
kad gimnazija išlaikytų spe 
ciali organizacija. Vienas 
iš jų motyvu yra vengrų ir 
latvių pavyzdys. Jie abeji to 
kias specialias organizaci
jas turi nuo seno. Kitas mo
tyvas, tai noras suteikti gim
nazijai pastovesni pagrindą, 
atseit nesurišt jos iš esmės 
su pabėgėlių reikalais,o dau
giau pabrėžti švietimo pobū
dį. Pirmoj eilėj dar laukia
ma, kada paskirs savo atsto 
vus visos kviestos organiza
cijos. Toliau planuojama ša
lia vykdomųjų organu Įkurti 
komisiją padagoginei priežiū 
rai. Taip pat dar nėra Įvyk 
dytas nė buhalterinis atsky
rimas nuo Krašto Valdybos. 
Tai pram atom a padaryti pus 
mečio gale.

Alvidas Bulota Montrealyje pabaigė Politechnikos
Institutą ir įsigijo diplomuoto inžinieriaus vardą. 
Sveikiname naują akademiką ir linkime sėkmės.

VASAROTOJŲ DĖMESIUI!
Geriausiai pailsėsit per atostogas garsiajame CAPE COD kurorte 

LIETUVIŠKOJE JANSONŲ VASARVIETĖS VILOJE
AUDRONE

87 East Bay Rd. Osterville, Cape Cod, Mass 02655. Tel. 428-8425 
Atidaroma vasarojimui nuo birželio mėn. 22 d. ir jau DABAR priima
mi užsakymai. Kreiptis į E. Jonsoną, 15 Rosedale St., Boston, Mass. 
02124, tel. 288-5999, o nuo birželio 22 d. tiesiai į vilą Audronė — 

Mrs. Marija Jansonas, Osterville Cape Cod, Mass 02655.
Visi maloniai kviečiami ir laukiami.

TIK PER ANGLIJA...
Pigiau, greičiau ir geriau galima pasiusti dovanų siun

tinėlius savo artimiesiems Lietuvoje.

Artėjant vasarai, dabar jau pats laikas pagalvoti kokį 
dovcnų siuntinį sudaryti ir pasiųsti savo giminėms.

Žemiau siūlome du specialiai paruoštus, praktiškus ir 
labai naudingus siuntinius:

VASARINIS 1968 - 1.
Storo, gėlėto nepermatomo nailono medžiaga dėl 4 suknelių, 

jardo vilnonės angliškos medžiagos vyriškam kostiumui, 
3)6 jardo vilnonės angliškos medžiagos moteriškam kostiu
mui, 1 terelyno bliuskutė, 1 vyriški nailoniniai marškiniai, 
2 poros vyriškų arba moteriškų geriausios rūšies nailoninių 
kojinių — S 75.09 .

VASARINIS 7968 - 2.
Pavasariniam arba vasariniam paltui vilnonė medžiaga, 3)6 
jardo vilnonės angliškos kostiuminės medžiagos, gėlėta ne
permatomo nailono medžiaga dėl dviejų suknelių, 1 šilkinė 
skarelė, 1 vyriški nailoniniai marškiniai, 1 svaras Šokoladi
nių saldainių, 1 vyriškas arba moterį Šk as nailoninis lietpaltis 

— $ 75.00.

Taip pat į bent kurį siuntinį galima dadėti žemiau iš
vardintus dalykus, kurie yra visuomet naudingi ir laukia
mi Lietuvoje. Vilnonė labai gera skarelė $4.00, nailoninis 
itališkas Iietpaltis $ 10.00, vyriški arba moteriški vilnoniai 
megstukai $12.00, nailoniniai marškiniai $7.00, vyriškos ar
ba moteriškos nailoninės labai geros kojinės $2.00.

BALTIC STORES LTD.,
(Z. JURAS)

421 HACKNEY RD.. LONDON, E. 2. ENGLAND. 
TELEF. SHO 8734.

Su malonumu priimame užsckymus, kuriuos pats siuntėjas 
pasirenka iš kainoraščio arba užsisako kas Jam patinka. Taip 
pat, persiunčiame ir Jūsų pačių supirktus siuntinius. Mūsų 
sąskaitos duoda teisę į Income Tax sumažinimą, jei siunti
niai yra siučiami šeimai.

Atstovai: a. Kusinskis, 167 College St., Apt. 2, Sudbury, Ontario.
L. Radzevičius, 530 Windermere Ave., Toronto 9, Ont..

SAULT ST. MARIE. ONT.
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS

DLK VYTAUTO KLUBO 
ŽINIOS

Palaipinės draugijos susi
rinkimas šį penktadieni 8 vai. 
vakaro - t. y. birželio 7 d.

• Montrealio aukštosios mo
kyklos jau išleido savo me
tines diplomanų ir aukštes
niu laipsnių akademikų lai- 
<das, bet dar nepaskelbti 
visi duomenys.

REZERVUOTI LAIKA 
KONCERTUI

Kaip jau buvo skelbta pra
eitose NL laidose, kad DLK 
Vytauto Klubas daro paruo
šiamuosius darbus koncertui, 
kurį išpildys iš Lietuvos at 
vykę muzikos ir dainos me
nininkai birželio 28 d. 8 vai. 
vakaro Plateau salėje.

Menininkai atvyksta pripuo-

lamai, kurie koncertuos plau
kiančiame laive ir kuris trum 
pam laikui sustos Montrealio 
uoste, yra pasižadėtas duo
ti koncertas lietuviams Mon
trealyje.
Bilietus iš anksto pradės 

platinti Vytauto Klubas, kuriu 
bus galima įsigyti ten pat ir 
pas platintojus. Pr. R.

» Aidis-Eduardas Juodis- 
pabaigė High School pirmuo 
ju, kuris buvo apdovanotas.

Kanados mtntsteris pirmininkas Pierrd Elliott Trudeau /kairėj/, 
Montrealio meras Jean Drapeau ir Kvebeko premjeras Dantei 
Johnson /dešinėje/ atidarant parodą "Žmogus ir jo pasaulis".

ZIGMO LAPINO VEDA
MAS LIAUDINIŲ INST 
RUMENTŲ ORKESTRAS 
-Montrealio jaunųjų tau
tinių instrumentų orkes
tras, vadovaujamas Z. La
pino, vertas mūsų dides
nio dėmesio. Šie jaunieji 
instrumentalistai daro 
gerąpažangą.Kad pažan
ga būtų ateičiai užtikrin
ta, jiems reikia ir finan
sinės paramos. Tokios 
kanklės reikalauja išlai - 
dų ir darbo.Krautuvėse jų 
negalima pirkti.Todėl jei 
kas iš mūsų turi meilės 
šiai muzikai, paremkit 
savo auka šiuos jaunuo
sius muzikus.

• Pp. Adakauskai turėjo 
mašinos nelaimę. P.Ada- 
kauskas jau vaikšto, o po
nia Adakauskienė dar lig
oninėje.

• Nelaimė atsitiko p.Šla
peliu!, kuris nuvyko į sa
vo vasarvietę St. Colom
bo ir vos įėjęs į namus, 
buvo ištiktas smegenų pr
iepuolio ir kaimynų rast 
as gulintis ant grindų jau 
po dviejų dienų. Dabar ji
sai paguldytas į ligoninę 
St. Jerome.

PREMIJA FIZIKUI

Nobelio premija fizikos srityje 
1967 m. paskirta žymiam fizikui- 
teoretikui Hansui Betei, Kornelio 
universiteto (Niujorko valstija) 
profesoriui. Laureatas gimęs 1906 
m., yra JAV emigrantas iš Vo
kietijos. Jis atliko daug funda
mentalių darbų iš įvairių teorinės 
fizikos sričių. Iš jų ypač reikš
mingas Saulės ir žvaigždžių ener
gijos šaltinių atradimas. Visatos 
energetiniame balanse pagrindinį 
vaidmenį atlieka žvaigždžių iš
spinduliuojama energija, taip 
kaip mūsų Žemėje — iš Saulės 
gaunama energija, i

Iš Belės šios srities darbų gi
mė nauja mokslo šaka branduo
linė astrofizika, atsirado šiuolai
kinis žvaigždžių sandaros ir evo
liucijos, cheminių elementų kil
mės supratimas.

Iš jo darbų atsirado ir kita la
bai svarbi astronomijos šaka — 
neutrininė astrofizika. Neutri
nas — nepagaunama elementari 
dalelė. Vis dėlto ruošiamasi pasi
gauti iš Saulės neutrinų. Jei tas 
pavyks, bus galima „žvilgterėti" 
tiesiog j Saulės gelmes.

KODĖL MES AUGAME?

Grupei Kalifornijos mokslinin
kų pavyko išskirti žmogaus augi
mo hormoną. Yra nustatyta jo 
struktūra. Hormonas susideda iš 
188 įvairių cheminių medžiagų. 
Amerikos chemikų draugijos žur
nalas, kuriame išspausdintas šis 
pranešimas, nurodo, jog tai di
džiulis atradimas, atveriąs kelią 
žmogaus augimą reguliuojančiam 
preparatui sukurti.

AUGALAI —
INDIKATORIAI

gegužės 25 d. ukrainiečių 
bažnyčioje ir salėje, visa 
programa praėjusi sklan
džiai bei sėkmingai, o 
gausiai susirinkusių tau
tiečių buvo labai palan
kiai įvertinta.Mūsų kape
lionas kun.A.Sabas atlai
kė pamaldas ir skaitė pa
skaitėlę, o ap. v-bos narė 
A. Kantautienė paruošė 
programai jaunimą. Sau- 
nosios šeimininkės pa
ruošė puikią pobūvio va
karienę. Minėjimo pro
grama vyko ukrainiečių 
salėje, kuri dėl savo pi
gumo buvo mėgiama visų 
ap. valdybų, bet netinka 
kada laukiama didesnių 
svečių arba norėtume 
prieš kitus svetimtaučius 
gražiau pasirodyti. Galų 
gale, esame viena iš ba- 
gočiausių kolonijų visoje

Kanadoje, tai kam taip 
"nusipiginti" ?

Ap. valdybą reiktų pa
girti, kad buvo gražūs pa
kvietimai į Motinos die
nos minėjimą.

KITOS NAUJIENOS
Mūsų 75000 "didmies

čio" padangėse naktimis 
vėl pradėjo šviesti di
džiulis kryžius, pastaty
tas ant kalno prie berniu
kų katalikų gimnazijos.

Pas tautiečius E. J. 
Skardžius ir E. Chinienę 
mūsų mieste porą savai
čių gyveno svečiai atsi
lankę iš Lenkijos sosti
nės Varšuvos.

Aplinkiniuose ežeruose 
jau kelios savaitės prasi
dėjo žuvavimo sezonas. 
Šioje sporto rūšyje daly
vauja nemažas ir mūsų 
tautiečių skaičius. Korės.

ILKYGOS - K.WYGOS
GERIAUSIA DOVANA

fg. Končius. MEDŽIO DROŽINIAI....................................................... 5.00
V. Mingėla. KUN. ANT. MILUKAS...................................................... 7,00
J. Šiaurietis. APOKALIPSĖ .............   ' 2.50
F. Moriac. GIMDYTOJA. Romanas.................................................... * 1 73
Alė Rūta. LIKIMO KELIU........................................... ” į į ” ” į į į į į /50
B. Rutkūnas. SPARNUS MAN META PAUKŠTĖS. 1.50
P. Orintaitė. MARTI IS MIESTO. ..............................................  0.75
P. Babickas. DRAMBLIO KOJOS.....................................   2.00
K. Požeraitė. NUSIDĖJĖLE................................................................ 2.00
[}. RukSa. ŽEMĖS RANKOSE............................................................... 1.50
P. Orintaitė. TAFILĖ NUO KRAŽANTĖS.......................................... 2.00
Dr. K. Gudaitis. ŽALGIRIO PERGALĖ. ........................................... 1.00
A. Giedrius. MURKLYS. .....................................................................
M. Sleževičius. GYVENIMAS IR VEIKLA........................................ 5.00
Baltijos Žuvėdra. GRANDINĖS.....................................  180
St. Zobarskas. PER ŠALTĮ IR VĖJĄ................................... ........ 0.75
Sal.Čerienė.DAINOS LIETUVAl/plokštelės/. .$4.-5O
Sal.Čerienė.DAINOS LIETUVAl/gaidos/........ $ 1.50
Paulius Augius- LIUKSUSINIS LEIDINYS......... $17.50

Kai kurie augalai ne blogiau už 
prietaisus parodo atmosferos už
teršimą cheminėmis medžiagomis. 
Gvazdikai ir levažandis — neblo
gi etileno indikatoriai, vynuogės 
aptinka fluorą.

J.Audėnas. PASKUTINIS POSĖDIS........................ $4.00
J. Mingėla. LABAS RYTAS, VOVERĖ.............. ..$2.50
Maironio BALADĖS, liuksus.leid..........................$6.00
K. Grinius. ATSIMINIMAI ir MINTYS.! t............... $1.50
K.Grinius.ATSIMINIMAI ir MINTYS 2 t______ S5.OC

Taip karikatūristas vaizduoja JAV priešrinkiminę kovą. TIME.

Putinas. SUKILĖLIAI, romanas I ir II tomai... $5. CO 
LITHUANIAN in CANADA ......................................... $ 8.CO
V.Tamulaitis. SUGRĮŽIMAS.........................  $l.OC
A.Tulys. TŪZŲ KLUBAS...................................... ;.$3.00
Dr. J.Kaškelis.KOMUNIZMAS BE KUKĖS........... $1.50
A.Gustaitis.LIETUVA-EUROPOS NUGALĖT. . $2.50 
VARPAS 1965 metų................. ................................... $2.00
VARPAS 1967 metų................................  $2.00
Knygos gaunamos adresu: Nepriklausoma Lietuva, 
7722 George Street, LaSalle, P. Q., Canada.
Čia knygų kainos nurodytos tokios,kokioSyra nurody
to leidiniuose, bet apmokėti reikia amerikoniškais 
pinigais, kurie 8% aukštesni.

^KHITYK IR PL/iTIflK 
rfEpffiKLfiusoriti ticruv^
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EKSKURSIJA Į MOKYKLINIO JAUNIMO KONGRESĄ
KLB Švietimo Komisija 

sąrišyje su 50 metų nuo 
Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimo sukaktimi 
rengia Kanados lietuviškų 
mokyklų kongresą, kuris 
įvyks birželio 22 dieną, 
šeštadienį prie Toronto- 
Woodbridge, Ontario.

Kongrese numatyta mo
kyklas lankančių atskiri 
pasirodymai ir bendra iš
kilminga programa.

Į kongresą kviečiami 
visi, ypač jaunimas lan
kantis mokyklas ir nelan
kantis.

Vykstantieji į kongresą 
"Lito" nariai nuo 8 iki 16 
metų užsiregistruoja dar 
ir "Lite". "Litas" jiems 
išmokės po $ 4. 00.

Vykstantiems savomis 
priemonėmis: išvykti
penktadienį ar šeštadienį 
tokiu laiku, kad 12 vai. 
šeštadienį tikrai būtumė
te vietoje.

Vykstantiems autobusu: 
išvykstam šeštadienį 4.30 
vai.iš ryto iš Dorchester 
autobusų stoties. Pasie
kiama Woodbridge 12. 00 
vai. Pramatomas vienas 
sustojimas pusiaukelyje. 
Vykstantieji autobusu 
moka $ 12.00 už kelionę . 
Pinigai prisiunčiami če
kiu arba įteikiami Petrui 
Adamoniui ar Broniui 
Staškevičiui iš šeštadie
ninių mokyklų vykstan- 
čiųjų,ir Albertui Joneliui 
ar Jonei Žitkienei iš Litu
anistinių Kursų vykstan
čių. Autobusu gali vykti ir 
visi kiti užsimokėję $ 12 . 
00,nes neužtenkant vieno 
vieno autobuso bus gali
ma paiimti antras, jeigu 
susidarytų tik reikiamas 
skaičius .Autobuse yra 45 
vietos. Grįžtama jau iš 
Toronto-susirenkant sek-

Dr. J. ŠEMOGAS
5441 Bannantyne, Verdun

Pirmadieni ir ■, j. -r o Ketvirtadienį * • 4, 7-9 pm.

Antradienį 2 - 4 pm. 
Penktadienį 2 ■ 4; 7 - 9 pm. 

Trečiadienį 7 - 9 pm.

Tel:767 - 3175; namu 366-9582

DANTlj GYDYTOJAS

Dr. J. MALISKA

madienį birželio 23 die
ną, 12. 00 vai. prie Prisi
kėlimo parapijos. Grįž
tant namo dar aplankoma 
pora žymesnių Toronto 
vietovių. Pramatoma būti 
Montrealyje 8-9 vai. va
karo Dorchester autobusų 
stotyje.

Kongreso programa: 
Pamaldos, eisena, iškil
mingoji dalis. Bendra pro
grama ir pašiūru mokyk
lų pasirodymai. Užbaiga 
pramatoma 7 vai.vakaro.

Bendra tvarka: Nuvykę 
gaus pietus.Kuriems rei
kės nakvynės, parūpins 
Toronto lietuviai savo 
šeimose,duos vakarienę , 
pusryčius ir nuvažiavu
sius autobusu, pristatys 
sekmadienį į Prisikėlimo 
parapiją (autobusą).

Smulkesnė informacija: 
Petras Adamonis-tel.722 
-3545. Bronius Staškevi- 
čius-tel. 769-1557 ir Al
bertas Jonelis-tel. PO 7- 
8219 ir Jonė Žitkienė-tel. 
322-1681.

IŠ LENKŲ VEIKLOS
Paminėti 177 metus nuo 

lenkų konstitucijos priė
mimo, 100 metų Kanados 
Federacijos ir 425 metus 
nuo pirmojo žymaus as
tronomo Koperniko gyve
nimo, Montrealio lenkų 
kolonijos iniciatyva,o vi
sos Kanados lenkų (350, 
000) finansine talka, buvo 
nulieta Koperniko stovyla 
ir įteikta, kaip dovana , 
Montrealio miestui.

Ta proga,gegužės 19 d . 
įvyko didysis lenkų kon
greso suvažiavimas, ku
riame dalyvavo eilė spau
dos atstovų, valdžios pa
reigūnų ir kitų tautybių 
atstovai. Lietuviams at
stovavo NL B-vės p-kas 
L. Girinis.

Miesto burmistras Jean 
Drapeau priimdamas do
vaną priminė, kad vieta, 
kurioje stovi paminklas 
nuo dabar vadinsis Ko
perniko aikšte.

Po oficialiosios dalies , 
Tautų aikštėje sekė lenkų 
kultūriniai - tautiniai pa
sirodymai, kuri e sutraukė 
tūkstančius žiūrovų.

Šaunūs lenkų kongreso 
vadovai šauniai atliko di
delį darbą. L. G.

7396 St. Catherine St.
Suite 4 19, tel. ŲN 6-8235

Namų tel. MU 1-2051

Daugiau Montrealio žinių - 
krontkos nukelta į 7-tą 
puslapį.

Jr.A.O.,JAUGELIENe
Dantų gydytoja

1410 Guy Street I aukštas 
11-12 kambarys, 

Tel: 932-6662; namu 737-9681

4DVOKA TAB
JOSEPH P. MILLER

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

168 Notre Dame St. E.
Tel: 866-2063; 866-2064.

dv.GIRIUNIENė
Dantų gydytoja

5330 L' Assomption Blvd.
Tel. 255 ■ 3535.

NOTARAS

J. BERNOTAS,
B. A., B. C. L.

Sun Life Building 
Suite 200 1

Tel. 866- 1359

IŠVEŽTŲJŲ Į SIBIRĄ 

PRISIMINIMAS
Šiais metais švenčiant Lie

tuvos, Latvijos ir Estijos 
Nepriklausomybės atgavimo 
penkiasdešimtmeti, yra pra
matyta išvežimu prisiminimas 
daryti visiems kartu. Nors 
šiemet turėtų organizuoti lat
viai, bet jiems kreipiantis i 
estus ir lietuvius dėl meni
nės ir materialinės paramos, 
buvo nutarta ši prisiminima 
organizuoti bendrai. Todėl 
maloniai prašome visus me
nininkus neatsisakyti bendra 
darbiauti išvežtųjų prisimini 
me, o visus tautiečius kvie
čiame kuo skaitlingiausiai 
dalyvauti. Šiai progai yra nu 
matyta radio pusvalandis per 
CKVL radio stoti FM-96. 9 
bangomis, birželio 14 d. 8:30 
vai. vakaro.

Pats minėjimas įvyks bir
želio 13 d. (ketvirtadienį) 7: 
30 vai. vakaro Ecole norma
le de musuque salėje, 4873 
Westmount Ave. Westmount, 
Montreal. Prieš tai, kaip ir 
kas metai, bus padėtas vai
nikas visu trijų tautybių kar
tu prie Dominion Squere pa
minklo su užrašu: “Prisimi
nimui lietuviu, latviu ir estu 
kurie mirė ir tebemiršta ver
gų stovykloje Sovietų Sąjun
goj“. Šios ceremonijos pra
sidės 6 vai. vakaro, bet vi
sus tautiečius prašome daly 
vauti, o iš tenais važiuosi
me tiesiai j minėjimo salę.

Sunku prie šios informaci 
jos prijungti bet kokį žodį, 
kadangi lietuviška siela ne
gali užmiršti, kokių tragedi
ją atneše mūsų Tėvynei bir
želio 15 dieną užplūdę rusiš
ki tankai, ir metus tik vėliau, 
tą pati mėnesi baisieji trėmi
mai.

Viena mūsų priešai užmir
šo, galimą laisvę mylinčiam 
žmogui atimti laikinai tauti
nę nepriklausomybę, galima 
jį ištremti i Sibiro vergų sto
vyklas, bet laisvės iš jojo 
širdies išplėšti negalima. 
Laisvė - galingesnė už prie- 
sp audą.

“ Saukiu iš amžių; ateities 
nevertas, kas dabarties ne
drįso tautai nešt..;“ Braz
džionis.

KLB- nes Montrealio 
Prezidiumas.

• D. ir K.Smtlgevičiai ato
stogų išvyko per New Yor- 
ką, kur apsilankė Čikagos 
lietuvių operos koncertini
ame pastayme lietuvių ra - 
dio valandėlės suorganizu
otame, ir toliau išskrido į 
Puerto Rico.
• Pas pp. Bulotas šį sava
itgalį lankėsi brolis inžin
ierius su šeima iš New Jo 
rsy, kur dabar p. Bulota 
atkeltas įstaigos iš Čika
gos, kaip specialistas.

GERA PROGA
Drabužių valyklai yra reika

lingas dalininkas - partneris. 

Pageidauįamas siuvėjas. 
Kreiptis tel. 488 - 8569.

JUOZAS MANSTAVIČIUS, 
kilęs iš Varnių, Telšių ap 
skričio, tikras žemaitis , 
mirė penktadienį, gegužės 
31 dieną, palaidotas birže 
lio 4 d. Montrealio kalno 
kapinėse.
JUOZO MANSTAVIČIAUS 

NETEKUS
Labai apgailestaujame, kad 

netekome Verduno pensinin
kų klubo nario Juozo Mansta- 
vičiaus.

Juozas Manstavičius buvo 
labai mielas žmogus, labai 
draugiškas, nepaprastai tole 
rantiškas, todėl su visais 
gražiai sugyveno ir visų bu
vo mėgiamas, gerbiamas ir 
mylimas. Jo netekimas mums 
yra didelis nuostolis.

Juozas Manstavičius buvo 
vienas musu klubo steigėju 
ir veiklus jo dalyvis. Gal li
kimas taip lėmė, kad jis vie
name iš pirmųjų klubo susi
rinkimų, susirūpinęs narių 
orumu ir jų vertinimo nuošir
dumu, pasiūlė pagerbti kiek
viena mirusi nari ir tam tiks
lui mirties atveju kiekvienam 
nariui aukoti po du dolerius. 
Už draugiškai surinktus pini
gus, jo pasiūlymu, turi būti 
nupirktas vainikas prie kars
to ir paskelbta spaudoje už
uojauta giminėms ir artimie
siems. Susirinkimas ta pasiū
lymą priėmė.

Labai malonu, kad man te
ko jo šį mažąjį testamentą 
pildyti. Mūsų klubo nariai su
aukojo pinigu, už kuriuos nu
pirktas gražus gėlių vaini - 
kas, kaspine prie jo yra įra
šytos visų mūsų klubo nariu 
pavardės ir mes skelbiame 
nuoširdžią užuojautą žmonai

ŽMOGUS IR JO PASAU
LIS

parodą Montrealyje jau 
aplankė per pusantro mi
lijono žmonių. Kasdien 
lankytojų skaičius didėja.

GRAŽIOS ĮKURTUVĖS 
bičiulių, pp. Drešerių į- 
niciatyva suruoštos Elei 
ir Petrui K1 e z a m s kur
te LaSallėje įsigijo nauj
us namus. Pagerbtuvės 
ir įsikūrimas padarytas 
labai sumaniai ir gražiai. 
Įsikūrus lems linkėta ge
ros sėkmės nuosavoje 
būstinėje.
AUŠROS VARTŲ PARA P.

ŽINIOS 
-Užsakai: R. Barteškaitė 
su R. Pecuch; E.Mikala- 
jūnaitė su H. Celtoriumi.
- Sekantis penktadienis 
yra pirmasis mėnesio 
penktadienis. Šv. mišios 
vakare 7. 30.
- A. V. choras nutraukia 
savo sezono darbuotę bir
želio 16 d.
- E.Kardelienės muzikos 
Studijos mokinių koncer
tas įvyks šio mėnesio 16. , 
sekmadienį 7 val.vak.A. 
V.salėje.Kviečiame daly
vauti.
- 10 dol. vajus: O. Matutu
zienė, A. Keblys, P. Baltuo 
nis, J. Šeidys, P. Valench, 
A.S. Danaičiai, P. Girdžius, 
J. Klimavičius, L. Jurjonie- 
nė, K. Rimkevičius; 23 dol.B 
Niedvaras; 34 dol. H. Taute- 
ras. A.A.Man
kai-15. 00, V. Valka ir J. 
Paunksnis po 25.00. Rink
liava: $ 219.00.

I
CENTRINIS MINĖJIMAS

Birželio 14-16 dienomis 
Toronte vyksta centrinis 
baltiečių išvežimų prisi
minimas ir trijų tautų 
nepriklausomybės atga
vimo minėjimas. Dieno
tvarkė: penktadienį, bir
želio 14 d., vakare, Rey- 
ersono Institute išvežimų 
minėjimas. Šeštadienį, 
birželio 15 d. , estų na
muose,10 vai.ryto simpo
ziumas pavergtųjų tėvy
nių reikalais, dalyvaujant 
min. V. Sidzikauskui iš 
New Yorko ir žymiems 
latvių bei estų politikam . 
2.30 p.p. Baltų Federaci
jos skyrių suvažiavimas- 
7 v. v. priėmimas.

Ta proga taip pat įvyks 
baltiečių dailininkų paro
da ir jaunimo susipažini
mo vakaras.

Dr.P.MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir. šeitadieniaie 

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

Raštinė: LE 4-4451

PRISIKĖLIMO PARAPI
JOS 15 METŲ SUKAKTIES 
pamaldose buvo daugiau 
žmonių nei paprastai. 
Šventnamyj susigrūdimą 
padidino priekyje paliktų 
kelios eilės tuščios re
zervuotų suolų, kurių tik 
dalį teužpildė besivėliną 
parapijos komiteto na
riai.

rymas latviu namuos, 491 
College St. Ten pat 4 v .ta
utodailės parodos atldar.

Papildomai gauta žinių: Birželio 14 d. minint išve- 
birželto « d., 3 v.p.p.bąl-žimus bus trijų tautu cho- 
tiečiumeno parodos atida ru koncertas, jungtinis.

REKOMENDUOJAME;

1.

2.

^oulĮaid cdiito dŠody,

Sav. J. Adomonis- Adome

Namu tol. 747 - 9000.

6636 Clark St. Montreal
(prie St. Zotique )

TEL: 277-5059, 277-5323

ATLIEKAME DARBUS:

Electric yielding 
Body Work 
Painting 
Mechanic 
Electric 
ir kitus Steering Service 

Wheel Alingment 
T une - up

Clutch * Brakes

KAD PASITIKRINTUMĖTE SAVO 

TURIMAS APDRAUDOS “ POLICY".

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS

Elenai, dukrai Birutei ir sū
nums Jonui ir Robertui.

Labai apgailestaujame, kad 
netekome labai gero savo klu
bo nario.

Mielas Juozai, ilsėkis ra
mybėj e. J. Maskoliūnas.

• Jurgis ir Marta Kinai par
davė savo verslą - Candy 
Store esantį Bannantyne Avė. 
Verdun, ir jį nupirko Jonas ir 
Petrė Ivanauskai, Sėkmės 
abejiems.

KAD PADISKUTUOTUMĖTE SU SAVO 

AGENTU APDRAUDOS KLAUSIMUS IR 
ŽINOTUMĖTE,KĄ JŪS TURITE IR 

KIEK MOKATE.

3. KAD BENT KARTA Į TRIS METUS TURIMOS 
APDRAUDOS“POLICY“ BŪTU SURAŠOMOS 

PAGAL NAUJUS METODUS.

EILĘ KITU REKOMENDACIJŲ JŪSIR
IŠGIRSITE IŠ:

A D A M 0 N I S INSURANCE AGENCY INC.

Tel: 722 - 3545

EDCO CONSTRUCTION CO. LTD.
® Namų statybą vykdo ištisomis gatvėmis 

naujoje LaSallėje-

• Namai - Duplex ir Fourplex - sau ir 

investavimui.

• Namų kainos neaukštos, labai lemu 

i mokėjimu - S 1000 - galima įsigyti 

gralius ir vertingus namus. ,
Skambinti W. L a p e n a t , tel. 366 - 6237

Adresas: 1465 De Seve Street 
Montreal 20, Que., tel. 766-5827

MONTREALIO LIETUVIU KREDITO UNIJA

MOKA UŽ:
DEPOZITUS 4.4%
ŠERUS 5'4%
TERMN.INDĖLIUS IKI 7% 

Nemokamas gyvybės draudimas 
iki $2,000 bendros sėrą ir

IMA UŽ:
NEKILN.TURTO PASKOLAS 
ASMENINES PASKOLAS 
įskaitant gyvybės draudimo, 
iki $10,000 abieju rūžių 
paskoloms .

8%
9%

Chartered Insurance Broker

(Mūsų tikslas sutaupyti Jums tūkstančius)

GAISRAS - AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ - GYVYBĖ

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS

LIETUVIŠKAS PUSVALANDIS GIRDIMAS KAS

ŠEŠTADIENI S PER C F m b STOTI

BANGA

TEL. 669-8834.

1410, 10:00 VALANDĄ VAKARO

depozitų sumos.

parduodami“Žmogus ir jo pasaulis“ bilietai 
PAPIGINTOMIS KAINOMIS.

Kasos valandos: 1465 De Seve St., sekmadienio!:; nuo 10:30 iki 12:30 v) 
Dorbo dienomis - nuo 10 iki 3 vai. kasdien, išskiriant sestadienius. 

Vakarais - trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai.

3907 Rosemount Blvd., tel. 722- 3545. Dieną - penktadieniais nuo 1 iki 
6 vai. Vakarais - pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 
iki 9 vai.

Sekmadieniais nedirbamo vasarą nuo birželio 15 d. iki rugsėjo 15 d. ir 
per visus ilguosius savaitgalius.

A. J. Norkeliūnas
Commissioner of the Superior Court of Montreal

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d
VISU Rūšių DRAUDIMAS

6695 — 35th Avenue, Rosemount, (kamp. St. Zotique)

Montreal. Telefonas RA. 7-3120
SIUVU IR PARDUODU

Taisau ir Remodel tuoju 
Vasaros laike saugojimas

/ Storage /.

6396 Bannantyne, Verdun.
PO 7-6183, 

sSSSSSSSUSSSSSSSSSSSSSSi
AR ŽINOMA, KAD

’’NEPRIKLAUSOMOS 
LIETUVOS” SPAUSTUVĖ

spausdina bilietus, pdcvietinus, liū
tines ir padėkos korteles, įvairius 
b laikus, receptans lapelius, vedybi
nius pakvietimus, mirties atveju ui- 
ur jautos laiškus, visokius ” statemen 
tus”, vokus su adresais, laikraščius.

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

Talisman
INTERCONTINENTAL CLUB

Cocktails Dancing Nightly

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

Kreipkitės asmeniškai pas 
Joe Stankaitis.

Europietiška muzika ir šokiai 
kiekvieną naktį - jausitės kaip 
Bavarijoje.

Juozai Stankaitis
Manager of the Club.

Tel. 861- 7507

4475 BANNANTYNE AVĖ..

VERDUN. QUE

FALCON - FAIRLANE 
GALAXIE - THUNDERBIRD 

MUSTANG - TRUCKS 
USED CARS

1 year guarantee

Kreipkitės į
LEO GURECKAS

Sales Manager’s Assistant
Keating Ford lietuvis atstovas 

769-8831.
Tel: namą 366-2548, 
Įstaigos- 769-8529.
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