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F.KENNEDY

Kennedy šeima pergy
veno antrą didelę dramą. 
Kai po bandomųjų rinki
mų Kalifornijoje paaiškė
jo, kad Robertas Kennedy 
gali būti realus kandida
tas į JAV prezidentus,lai
mėjimų triumfo eigoj tū
las svetimšalis viešbuty
je "Ambasador" prisitai
kęs koridoriuje į R. Ken
nedy paleido 4-5 šūvius į 
galvą.Kennedy buvo ope
ruotas,bet po kelių valan
dų mirė.

Ši žmogžudystė,jau an
tra Kennedy šeimoje, nes 
ir Roberto brolis, prezi
dentas Jonas taip pat bu
vo nušautas. Skirtumas 
tiktai tas, kad prezidento 
Jono Kennedy žudikas lig
šiol nesurastas,© Rober
to Kennedy žudikas pa
gautas su automatu ran
kose. Tai prieš kelloliką 
metų atvykęs iš Jordano 
valstybės,gimęs Jeruza
lėj arabas Sirhan B. Sir- 
han, 24 metų amžiaus. 
Spėjama,kad jis sąmoks
lininkų primokytas, nes 
nieko nekalba ir jo pavar
dė nustatyta tik jo brolio 
pagalba. Ši žmogžudystė 
kaip ir prezidento J. Ken
nedy,yra labai užkonspi- 
ruotos organizacijos pa
darinys.

Nužudymas Roberto 
Kennedy sukėlė visuotiną
pasipiktinlmą ir masinį

Žudikas SirhanB.Sirhan

visų

ROBERT

įvykiu apžvalga
KFNNEDŽIŲ «FIMOS DRAMA 

apgailestavimą iš 
valstybių.

Po gedulingų pamaldų 
New Yorko St. P-trick ka
tedroj, R. Kennedy palai
kai pervežti į Washingto- 
ną ir palaidoti Arlington© 
kapinėse ties brolio, pre
zidento Jono Kennedy,ka
pu. Specialus traukinys , 
kuriuo buvo vežamas R . 
Kennedy karstas ,4 valan
das pasivėlino, nes pake
liui masės žmonių, norė
dami atiduoti velioniui 
pagarbą, stotyse traukinį 
sulaikydavo. Įvyko kelios 
nelaimės:vienoje stotyje 
kitas traukinys suvažinė
jo kelis asmenis .kitą, pa
silypėjusį ant vagono, pa
lietė elektros laidas ir 
užmušė vietoje. Reiškia
mas visuotinis apgailes
tavimas, kad Robertas 
Kennedy žuvo,nes jis esą 
buvo pasiryžęs Ameriko
je daryti svarbias refor
mas.

REFORMOS JAV 
REIKALINGOS

Ne tiktai šis gangste- 
riškas aktas, ne tiktai jo 
brolio, prezidento Jono 
Kennedy nužudymas, bet 
ir daugelis kitų JAV gy
venimo reiškinių rodo, 
kad JAV reformos reika
lingos.Teigiama,kad Ro
bertas Kennedy buvęs pa
siryžęs daryti reformas , 
bet tragiška mirtis pa
kirto jo sumanymus.

Prezidentas Johnsonas 
daro reformas taisyda
mas užsisenėjusius trū
kumus. Bet nepaprastai 
skubantis gyvenimas rei
kalauja jų daug ir grei- 
čiau.Ištolo žiūrint, atro
do,kad ir prezidento rin
kimams reikia reformų. 
Dabar JAV prezidentu be
gali būti išrinktas tiktai 
milijonierius.Tai jau ne
normalumas demokrati
nei sistemai. Daugelis, 
gali būti,labai gabių poli
tikų,neturėdami milijonų 
rinkiminei kampanijai, 

negali patekti į Baltuo
sius Rūmus,o jie gal bū
tų geriausi prezidentai. 
Reikia atidaryti kelius 
gabiem politikam į pre
zidentus, o ne vien mili
jonieriams.

JAV auklėjimo sistema 
taip pat reikalinga refor
mų. Socialines reformas 
prezidentas Johnsonas 
daro, bet jų srityje yra 
didelių trūkumų. Tat re
formos JAV reikalingos .

STUDENTŲ DEMONSTRA
CIJOS

išsiplėtė per beveik visas 
Europos valstybes, kas y- 
pač įdomu- ir sovietines, 
vadinamas komunistinėm, 
iškeldami ten į viešumą 
neteisybės viešpatavimo 
faktą ir reikalaudami re
formų,, neteisybių atitai
symo, kas yra visai nau
jas sovietijose reiškinys.

Neabejojama, kad ir ki
tose valstybėse yra moky
klinių trūkumų, kuriuos 
tiktai studentai kelia vie
šumon.

Taip gi neabejotina, kad 
studentų s*reikuose mai
šomi ir pašaliniai siekim
ai, kurie, kaip Prancūzi
joje, prisidėjo prie visuo
tinio streiko išplėtimo, su
paralyžiavusio visą valst
ybės gyvenimą.
TITO STREIKĄ PRIPA

ŽINO
Tiesiai ar veidmainiškai, 
bet Jugoslavijos diktator
ius, matyti, neturėdamas 
kitos išeities, Jugoslavi
jos studentų streiką prip
ažino ir pasisakė, kad dau
gumas studentų kaltinimų 
valdžiai ir jų reikalavim 
ai yra rimtai pagrįsti. Ti
to, žinoma, pats rankas 
nusiplovė ir visas kaltes 
suvertė... partijai, o jis 
gi jos dirigentas ir tvark
ytojas. Taigi, "vadas" ne 
kaltas, o "kalta" jo veda
ma partija...
PRANCŪZIJA APRIMSTA

De Gaulle, susilaukęs 
didžiulės masinės param
os, pareikštos milžinišk
os demonstracijos forma, 
pasijuto stipriau, ir viešai 
apkaltino anarchistus, ku - 
rie sugebėję patraukti sa
vo pusėn komunistus, iš 
šaukė dar niekad Prancūzi 
jos nepatirtą milžinišką 
streiką, kuris visiškai su
paralyžiavo valstybės gyv
enimą. Tiesa, iš I2-kos mi
lijonų streikuotojų milijo
nas dar streikuoja, bet ki 
ti jau sugrįžo į darbą ir gy
venimas Prancūzijoje pra
deda gn’ žti į normalias vė-

KAS NAUJA KANADOJE
TRIJŲ LYDERIŲ APKLAU

SINĖJIMAS
per radio ir televiziją iš 
Ottawos sekmadienį,birž
elio 9 dieną, tesėsi dvi va 
landas, bet nieko nauja, 
kas ligšiol buvo žinoma, 
jų nebuvo pasakyta. Tru
deau kalbėjo abiem kalb
om- prancūziškai ir ang
liškai- visiškai laisvai ir 
į užrašus nežiūrėjo, kai 
Stanfield prancūziškai pa
skaitė tiktai savo pasisa
kymų įžangą, o Douglas- 
daugiausia naudojosi už
rašais. Caouette kalbėjo 
tarmiškai kvebekietiškai.

KANADA RINKIMŲ
ĮKARŠTYJE

Kaip Jungtinės Ameri
kos Valstybės,taip ir Ka
nada, pripuolamu sutapi
mu, pergyvena rinkiminį 
įkarštį.

Ne be to, kad ir Kana
doj yra susirūpinimo re
formomis. Žinoma,ir Ka
nada, sumanių politkų 
tvarkoma, galėtij daug 
sparčiau eiti pirmyn ir 
kurti žmonių gerbūvį.

Kanada 
turtingas, 
įvairus ir nepaprastai 
gražus kraštas. Viso to

nepaprastai 
į nepaprastai

Kanada dar nesugeba iš
naudoti. Kanadai reikia 
pažangos siekiančių žmo
nių, pasižyminčių suma
numu, veiklumu ir sąži
ningumu.

Kad visa, ko daugumas 
Kanados žmonių nori, 
siekia,reikia,kad visi tu
rį teisę balsuoti, kad da
lyvautų rinkimuose. Nuo 

žes. Bet streiko padarytos 
žaizdos labai gilios ir ne
lengva bus jas užgydyti. 
RUMUNIJA TUSIA ATSI

PALAIDAVIMĄ 
nuo Maskvos priklausomy 
bės. Rumunijos valdžia ir 
jos parlamentas reabilita
vo 11 nuteistųjų ir nubaus
tųjų stalininiais laikais Ru
munijoje valstybininkų, ku
rių tarpe ir mirtim nubau
stąjį teisingumo ministerį. 
ČEKOSLOVAKIJA NEATS' 
SAKO LIBFRA LIZA CMOS* 
nors Maskva ją nepapras 
tai įnirtingai spaudžia.Pa
rtijos sekretorius Dubček 
pareiškė, kad partijos suv
ažiavimas šaukiamas sku
biai todėl, kad kai kurie 
senieji stalininkai atsisa
ko paklusti partijos vad
ovybei.

Bet ryšium su Čekoslo
vakijos seimo pirmininko 
Smirkovskio pareiškimu, 
kad liberalizactja bus tę
siama, Rusijos seimo pir
mininkas Podgornyi jį 
pasikvietė Maskvon... 
NAUJIENOS TRUMPAI
• Lenkijoje valdžia past
atė Popiežiui Jonui 23-m 
paminklą, bet į jo atidar 
ymą kardinolas Višinskis 
nenuvyko.
• Londone pagautas Liut
erio King žudikas J.Ray, 
pas kurį rasti du padirb
ti Kanados pasai ir užtai-

Visų kalbos buvo rimtos, 
apgalvotos ir paruoštos. 
Dabar vyksta paskutiniai 
pasisakymai, atsikirtimai 
ir išsiaiškinimai.

masinio žmogaus veik
laus dalyvavimo valsty
bės valdyme bei tvarky
me pareina visa valsty
bės santvarka.

sytas revolveris. JAV vy
riausybė prašo jį išduoti 
Amerikai.
• Nasser pareiškė, kad ar
abams reikia apsiujngti ir 
bendromis jėgomis Izrae
lį sunaikinti. Susišaudym
ai per sieną tebevyksta.
• Italijoje krizė tebesitę
sia, nes socialistaim esa
momis sąlygomis į koalie- 
ciją nenori įeiti.
• Studentai demonstravo: 
Belgrade ir kituose Jugo-

1 slavijos vietose, demons
travo Anglijoje Oksfordo 
universiteto studentai; de
monstravo Romos univer 
siteto studentai; demonst
ravo Paryžiaus ir kiti’ mie 
stu studentai, Prahos uni- 
VIKTORAS KAIRYS 
vienas iš šešių lietuvių , 
dalyvavusių Kazanėje su
rengtose savigynos spor
to (džiudo) varžybose, 
lainiėjo Sovietų Sąjungos 
čempiono vardą. Jis 
įtrauktas į Sov. S-gos 
džiudo rinktinę, kuri ge
gužės mėnesį siunčia į 
Šveicariją dalyvauti var
žybose dėl Europos džiu
do čempionato. (Elta).

MIRĖ STUMBRAS
Gegužės 22 d. Lietuvoj 

mirė Juozas Stumbras(72 
m. amžiaus),nuo pat 1920 
metų buvęs Lietuvos ope
ros bendradarbis - reži
sūros padėjėjas. (E)

Lietuvių gyvenimo faktai 
Į DAINŲ ŠVENTĖ BU,IF

TAI 
paštu užsakant, gaunami 
adresu: "Marginiai”, 2511 
W. 69 Street, Chicago, m. 
60629, U.S.A. Drauge 
reikia siusti maney orde
rį. Bilietai į balių užsa
kant paštu reikia kreiptis 
į O. Gradinskienę, 2512 W. 
47 Street, Chicago, Tllin., 
6Q632, U.S.A. Bilietas į 
balių, dainų šventės išva
karėse kaštuoja 6, 20. 
Prie įėjimo bilietai į ba
lių nebus parduodami, 
šokėjai gaus bilietus per 
rateliu vadovus.
PRANCŪZIJOS LIETUVIŲ 

BENDRUOMENĖS 
visuotinis susirinkimas bu
vo sukviestas Paryžiuje ge
gužės 1O d. Dienotvarkėje 
buvo PrLB-nės statuto pr
iėmimas ir enamieji reika
lai. Į susirinkimą atvyko 
tiktai 16 asmenų. Absoliu
ti dauguma susilaikė nuo 
dalyvavimo, nes protesta
vo prieš neteisėtus rinki - 
mus į Tarybą, kurie buvo 
vykdomi nesilaikant veik
iančio statuto ir taisyklių. 
Laukiama Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės Valdy
bos tuo reikalu pasisaky
mo.
AUGSBURGO LIETUVIŲ 

GIMNAZIJOS
buvę mokytojai ir mokin
iai, tiek abiturientai, tiek 
nebaigusieji kviečiami į 
gimnazijos suvažiavimą 
Čikagoje. Liepos 6 dieną 
7 vai. vakaro akadmija-ba- 
nketas; liepos 7 d., 11 vai. 
ryto- pamaldos. Prašoma 
registruotis pas Saulę Ša
tienę, 323 N. Williams Dr. 
Palatine, Ill. 60067, USA, 
iki birželio 25 d.
LEIPCIGE PRISIMINTI 

LIETUVIAI
Leipcigo (ryt,. Vokieti

joje) konservatorija šie
met mini savo 125 metų 
veikimo sukaktį. Šioje 
konservatorijoj kurį lai
ką studijavo muziką ir M . 
K. Čiurlionis. Padedama 
Vilniaus konservatorijos, 
Leipcigo konservatorija 
įtraukė į savo minėjimų 
programą ir buvusio savo 
mokinio Čiurlionio minė
jimą. Ta proga buvo pri
siminti ir vėliau Leipcige 
studijavę lietuviai kompo
zitoriai: B.Dvarionas, J. 
Benderius,K.V.Banaitis , 
J. Gruodis, St. Šimkus, J . 
Pakalnis. E.

SOVIETININKAI DIDE
LĖJE BĖDOJE

Vilniškiai "ryšininkai" 
su užsienio lietuviais ieš
ko pagalbos. Gegužės 17 d. 
tam klausimui svarstyti 
buvo sušauktas sovieto 
"užsienio reikalų komisi
jos" posėdis. Dalyką ko
misijai išdėstė ryšių k-to 
pirm.pav.V.Kazakevičius 
pastaruoju metu veikliau
sias išeivijos gyvenimo 
stebėtojas ir aiškintojas . 
Šalia jo dar kalbėjo maj. 
J. Žiburkus, vyriausias 
ryšių su užsieniais d-jos 
vadovas R. Petrauskas, 
virš. V. Burkauskas ir 
"Inturisto" Vilniaus sk. 
valdytojas A.Sutkus. Visų 
tų pranešimų turinys vie
šai neatskleistas,bet ypač 
"Inturisto" atstovo daly
vavimas pasitarime su
daro pagrindo spėti, kad 
reikalas kreiptis į komi
siją greičiausiai bus iš
kilęs dėl ekskursijų į Vil
nių suvaržymo, kuris, be 
abejo, bus sugriovęs ne
mažą dalį vilniškių "ry
šininkų" šiai vasarai nu
matytų planų. (Vietoj 18 
dienų, lankytojams lei
džiama viešėti tik pen
kias dienas.Dėl to daugu
ma numačiusiųjų šią va
sarą apsilankyt Lietuvoj, 
nuo to sumanymo atsisa
ko ir numatytos ekskur
sijos atšaukiamos).

Vargu ar toji "užsienio 
reikalų komisija"gali ry
šininkams bent kiek ap
čiuopiamai padėti,nes ne
tikėtas suvaržymas grei
čiausia bus buvęs parei
kalautas saugumo (čekis
tų) organų. Ir viešbučių 
stoka galėjo versti suvar
žyti ekskursijas,ypač to
dėl, kad saugumo orga-
nams visiškai nepriimti
na mintis leisti atvyks
tantiems turistams apsi
stoti ne viešbučiuose: kur 
nors kitur apsistojusius 
svečius daug sunkiau iš
laikyti nepaleistus iš 
akių.. ."Užsienio reikalų 
komisija" (jai pirminin
kauja V. Niunka) negalės 
nei viešbučių praplėsti, 
nei čekistų reikalavimų 
pakeisti. (Elta)

• Lenkijoje "valymai" te- 
betęsiami: dabar pavaryti 
iš darbo du prokurorai, ku
rie anksčiau buvo pašalin
ti iš partijos.
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Ieškant Lietuvai užtarimo
/ MININT RUSIJOS GENOCIDĄ LIETUVOJE /
Užtarimo ir paramos Lietuvos laisvei ieškoti da

bar laikai labai nepalnkūs. Matome, kad kiekviena 
valstybė pasaulyje dabar turi ypatingai sunkiu prob
lemų, ypač gi tos valstybės, iš kuru? galėtume susi
laukti palankumo. Daug kliudo karas Vietname ir JA- 
V santykių trapumas su SSSR. Tat, kas daryti, kad 
šis nepaprasto svarbumo klausimas nebūtų apleistas 
ir neitų į užmarštį?

Tuo klausimu labai gerų patarimų duoda B A T UN: 
/ BALTIC APPEAL TO THE UNITED NATIONS \

/2789 Schurz Avenue, Bronx, N.Y. 10465 • Tel. 828-2237\
BATUN, kuri apjungia trijų Pabaltijo valstybių tau

tų veiklą išeivijoje, pataria: "Mes prašome visų Bal
tų organizacijų laisvajame pasaulyje apeliuoti į val
džių galvas visame pasaulyje, primenant jiems dab
artinę Pabaltijo valstybių padėtį ir prašyti pagelbėti 
baigti kolonializmą ir tuo atstatyti Pabaltijo va 
Istybių laisve ir nepriklausomybę".

Tai labai geras patarimas, kaip tiktai dabartiniam 
metui, kada ir Kanadoje ir Jungtinėse Amerikos Val
stybėse vyksta priešrinkiminė kova. Labai praktiš - 
ka yra kaip tiktai dabar kreiptis ne tiktai į valdžių 
galvas, bet ir į partijų lyderius, į visus kandidatus, 
kad jie įvairiomis progomis keltų okupacijos ir kolo
nializmo klausimus ir pasisakytų ir prieš okupacijas 
ir prieš kolonializmą visur- ne tiktai Afrikoje bei A- 
zijoje, bet ir Europoje ir visur, kur tiktai yra bet 
koks kolonializmas ir okupacija. Tam tiskui nesigai
lėkime nors kelių žodžių laiškeliuose suminėtiems 
asmenims, kad ir su tokiu trumpu įrašu: Prisimin
kite Lietuvą.'

Dabar, kai visame Žemės rutulyje, kur tiktai yra 
bent vienas lietuvis, mes minime 1941 metų birželio 
mėnesio lietuvių ir kitų pabaltiečlų-latvių ir estų-iš- 
vežimus į Sibiro, Rusijos šiaurės koncentracijos sto 
vykias ir masinį nekaltų žmonių gaudymą ir kišimą 
į kalėjimus, iš kur daugumas nebegrįžo ir dingo be 
žinios, - tuo mes konstatuojame Sovietų Rusijos ge - 
nocidą, nukreiptą prieš pavergtas tautas.

Šiuos minėjimus mes darome drauge visos trys Pa> 
baltijo tautos. Tai yra gerai. Bet ar ne metas mums 
imtis iniciatyvos apsijungti su kitomis tautomis, kur
ios pergyvena tas pačias nelaimes? Sovietinė Rusi
ja yra pavergusi apie PO tautų. Ypač mums svarbu 
būtų atkreipti dėmesį į Kaukazo tautas, kurios buvo 
savarankiškos, bet dar carinės Rusijos buvo nukari
autos ir pavergtos, kaip ir Pabaltijo tautos. Ir jos, 
kaip ir Pabaltijo valstybės, neteko laisvės ir savo 
valstybiiĮ, nepriklausomybės. Ir jo už Sovietinės Ru
sijos ribų turi savo telkinius, kurie turi savo komi
tetus. Kodėl su vis a is tais pavergtųjų tautų ir sunai
kintų jų valstybių komitetais nesusisiekti ir nesusit
arti? Juk vienybėje -galybė. Vienas efektas kai į va
lstybių galvas kreipiasi trys Pabaltijo valstybės ir vi
sai kitas efektas, kai į tuos pačius asmenis kreipia
si lOO-to tautų atstovai.

Maža to, kad kreipiasi lOO-to tautų, bet kad tai 
sudarytų nepaprastai impozantišką faktą, nes juk tai 
pažiūrėjus į dabartinės Rusijos žemėlapį, būtų visai 
aišku, kad dabartinė Rusija- perdėm kolonialistinė 
valstybę!

Maža dabar minėti vien 1941 metu birželio išveži
mus, nes lietuvių tauta žiauriai naikinama iki pat šių 
dienų. Išvežimai iš Lietuvos nesilauja ir dabar, tik
tai tiems išvežimams duodama nauja forma, išgal- 
vojami nauji pavadinimai, suverčiant "savanorišku
mo" terminui. Sovietinė okupacija ir sovietinis ko
lonializmas Lietuvai bus kaštavęs apie VISĄ MILI
JONĄ lietuvių. Mažai tautai tai yra baisus nuostolis’.

Šia pačia proga mes turime apgailestauti, kad yra 
tam tikras kiekis lietuvių, kurie vieton to, kad suka
ndę dantis kentėtų su visa tauta tą baisią okupacijos 
nelaimę, dar veidmainingai kalba, kad Lietuva lais
va. Tai yra žiaurus pasityčiojimas iš tikrovės ir tie
sos. Jugoslavija suspėjo laiku išsigelbėti iš prikla
usomybės Maskvai; sugebėjo atsimesti ir mažytė Al
banija; dabar ats{palaidoja Rumunija; desperatiškas 
pastangas deda Čekoslovakija, nors sąlygos ir jai i 
labai nepalankios ir sunkios. "Po Lietuvą miegas", • 
ten dar yra atviro veidmainiavimo, girdi, "Lietuva 
laisva". Kada susipras tie žmonės tylėti, jeigu nega
li pasakyti teisybės ? J.Kardelis.

Gerald Raymond būdamas geras pilietis LaSalėje jau prieš 15 metų pradėjo tarnyba aldęrmanu ir iki šiai dienai tarnauja 
3 - šiame distrikte LaSallėje. Šiuose Federaliniuose Rinkimuose - birželio mėn. 25 diena kandidatuoja Progresyviu Konser
vatorių sąrašu.

Neabejotinai daugumas vilasaliečių žino, kad jis progresyvių konservatorių partijoje karjera pradėjo šia pat lokaliniuose 
rinkimuose paskutiniųjų penkiolikos metų bėgyje, ir niekuomet nėra pralaimėjus o net I960 metais aklamaciniu 'būdu buvo iš
rinktas.

Mr. G- Raymond yra verslininkas ir gana sunkų kelia turėjo pradėtuose savarankiškuose versluose, apie ką šia pat patei
kiama eilė detalių:

Gimęs 1920 m. liepos men. ,18 d. Vardune, mokėsi ir vėliau baigė St. Willibrod School Verdune; JaUjis būdamas 19 metu 
amžiaus iniciatyvrškai pradėjo versle dirbti ir po 4-rių metų laiko pradėjo savarankiškų verslą nusipirkdamas the British 
American Oil service station Montrealyje. Sj verslą Mr. G. Raymond išlaikė net 25 metus.;

1948 metais Mr.G- Raymond įsigijo žemės sklypų 6 Avenue ir LaSalle Blvd, g-vių kampe ir čia pastatė naujų antrą BA 
Service Station. Praėjus 2 metams jis perėjo i automobiIių pardavimo verslą., pradedamas Austin Sales Service ir jau 1957 
metais pakeitęs i Chrysler auto produktą, Vėliau jis iš verslo atsipalaidavo persitvarkydamas kitaip, nes miesto savivaldy
bės aldermano pareigos pareikalavo daugiau laiko, priversdamas atitraukti laiką iš verslo.

Dabartiniu laiku Mr. G- Raymond yra vice - prezidentas the LaSalle Refuse Disposal Inc. ,ir atstovas pardavimui hei ry
šių su visuomene ir mechaniškas kontraktorius the National Construction Corporation.

SAVIVALDYB EJE\ 1954 metais grupe lasaliecių sugalvojo, kad tai yra reikalas pakeisti miesto taryboje narius ir norėjo 
tokių asmenų kurie sugebėtu vesti savivaldybės darbuose progresų, kaip, kad yra šiuo laikotarpiu ir tų pat metų kovu mė
nesį pakvietė Mr. G- Raymond kandidatuoti į aldermano vietų, kuris kelių dienų laikotarpyje apsisprendė sakydamas: “Aš 
būsiu kandidatas ir dėsiu pastangas progresui LaSallėje". Jo pradinis laimėjimas buvo 500 balsų persvara, bet šitas ke
lias jam nebuvo nutrūkęs per 15 metų lokalinėje karjeroje, net tris kartus perrenkant ir vienų kartų aklamaciniu būdu rinki
mus laimėjus.

Paskutinieji dveji rinkimai parode virš 1000 balsų persvara, o penkeri rinkimai - penkeri laimėjimai. Ras galėtų nugalė
ti tokį rekordų? Jis niekuomet nedaro pažadų, bet visuomet juos pildo. ,

Jis - Mr. G. Raymond miesto savivaldybėje žino ir supranta įvairiausias pareigas ir dažnai parenkamas šalutiniems dar
bams, kai pav. per 15 metų, net vienuolika kartų buvo parinktas i sporto komisiją ir pan. Tai vis tai yra • kas nors reikŠ- 
mingol

FEDERALINIS KANDIDATAS:
Štai ir vėliai, vilasalieciai ir gausus skaitlius draugų prašo jį “ Gerry būk geras ir reprezentuok šiq nauja rinkiminę 

apylinkę šiuose Federaliniuose rinkimuose ir parlamente Ottawa je". ,
Gerald Raymond tik galis kandidatuoti šioje naujoje rinkiminėje apylinkėje, nes jis turi geriausias kvalifikacijas 

ir problemų supratimą , kurios efektingos kiekvienam Šios apylinkės piliečiui. , “ NAUJA APYGARDA • NAUJAS AT
STOVAS“- t. y. paudojamas šūkis šioje rinkiminėje kampanijoj. ,

SOCIALINE PADĖTIS:

Šitas šių dienų rinkiminis atstovas yra vedęs 1940 m. gegužės 2 d. /asalietę Thelma Edmonds. Jis yra tėvas 3-jų 
vaikų: Geraldine, ištekėjusi už Denis Foley ir gyvena Chicagoje, Judy ir Jim 20 m. amziaus-studentus. ,

Gerald Raymond yra narys Chamber of Commerce skyriaus; the Knights of Columbus, garbės prezidentas the Cana
dian Legion of LaSalle, Branch 212 ir Loisirs Ste. fatherine Laboure. ,Jis turi pranašumo sporte ir golfas jo mėgiamiau 
sias lošimas

Turėdami Gerald Raymond kaip geriausi politikanta LaSallėje, kuris išrinktas birželio 25 dienų visa-keriopai dės 
pastangas mūsų visų labui visoje šioje apygardoje. ,

KUO DAUGIAUSIAI GALVOKITE APIE ATSTOVĄ — G. RAYMOND.

Komiteto būstinės:
9 Avė. jr Centrale kampas, tel. 366 ■ 6930, 
55 - 90 Ave. /el. J66 ■ 7801
Monk Blvd, tel. 769-9218. ,
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H. “PIF' PIERRE-E
LESSARD + TRUDEAU

LYGUS  EOUALS
VIENAM ONE

CANADA
TIKTAI j ONLY,

VIENINGA IR STIPRI I UNITED AND STRONG

PIERRE ELLIOTT TRUDEAU

patenkintas ir išdidus nepamai
nomu ir pakankamai prityrusiu 
asmeniu. Jis yra Mr.H. “ PIT “ 
Lessor d’s,kuris nuoširdžiai 
ir sąžiningai pasišvenčiant at
siduoda apygardai.Sveikinamas.

PIERRE ELLIOTT TRUDEAU 

happy and proud to have on his 
team a competent and experienced 
man. He acknowledged Mr.H.“PIT“ 
Lessor d’s honesty and sicere 
devotion to his county. He hearthly 
congratulates him.

M.Lessard kalba vertindamas -On Mr. Jean Marchand’s personal 
Mr. Jean Marchand’s, dalyvau- request, MrJ_,essard addresses a 
jant susirinkime 500 asmenų - gathering of 500 person in Ville 
Ville St-Pierre. St-Pierre.

Vieninga ir stipri! M.H. ** Pit” 
Lessard, Mrs.'C.Kirki and - Cas- 
grain ir Mr. Jean Marchand, visi 
už gerbūvį šioje apylinkėje ir 
visoje Kanadoje.

United and Strong ! Mr.H. “ Pit’ 
Lessard, Mrs. C. Kirkland- Cas- 
grain and Mr. Jean Marchand for 
the better of our riding and of 
our country, Canada.

sutikimos meet the

KANDIDATO CANDIDATE

Ištisai su kitais ministeriais, Mr. 
Lessard .sutiko pasirodyti TV-je 
ir išreikšti kalboje savo generalinę nuomonę.

Along with some Cabinet Minis
ter-; Mr. Lessard accepted to ap 
pear on TV to voice his general 
views.

Vienas pasisekimas pirmaujant 
Mr. Lessard,, MM Andre Marotte 
ir Gerald Shank patvirtinamas be 
precedento, įvykusiame K C - De 
- Luxe bankiete.

Under the chairmanship of Mr. 
Lessard, MM Andre Marotte and 
Gerald Shank confirmed the un
precedented succes of K of C 
De-Luxe banquet.

OFICIALUS LIBERALŲ KANDIDATAS

H. "PIT" LESSARD
OFFICIAL LIBERAL CANDIDATE

APYLINKĖJE - LASALLE - RIDING
jo his

PATYRIMAS Ir KOMPETENCIJA— EXPERIENCE & COMPETENCE 

taip pat jo —— also his

NUOŠIRDUS ATSIDAVIMAS ----------- SINCERE DEVOTION

jam laimėjimu ■ wins him the

ĮVERTINAMAS----- APPRECIATION

taip gi of all

beveik prieš metus mūsų ___  les than a year in our
APYLINKĖJE ---------------- RIDING

irgi buvo jo atsiekimas_and has already obtained

prieš Krašto Apsaugos Mi ni steri j cį? 
Jcad esanti laivyno sandėliai 
Dollard gatvėje vėl palikti 
mūsų apylinkėje.

from the Department of Nationa 
Defence that the Dollard Street 
Naval Depot will remain ir our 
riding.

LASALLE
tai yra tiktai 

PRADŽIA

ir tegul jis tęsia tokius gerbūvio 
darbus dėl mūsų.I

* JIS PASIRYŽĘS ATSIEKTI:
i

mūsų vandens valymo^ kuris 
reikalingas labai skubiai.

* JIS PASIRYŽĘS ATSIEKTI:

gauti geresnių privilegijų mūsų 
sporto organizacijos veikloje.

* JIS PASIRYŽĘS ATSIEKTI: 

geresnių kelių mieste ir didžkelių, 
išeinančių iŠ LaSalle.

and it’s only the 

BEGINNING

we must let him continue the 
good work for us.

* HE WILL WORK TO OBTAIN: 
the purification of our water,
a very urgent matter.

* HE WILL WORK TO OBTAIN:

better grants for our well orga
nized sports activities.

* HE WILL WORK TO OBTAIN:

better roads and thru-ways in and 
out of our city, LaSalle.”

MES TURIME BALSUOTI I WE MUST VOTE

BIRŽELIO 25 DIENA '! JUNE, THE 25thl

LESSARD H. "PIT"

Tai tik toks realus

IŠSPRENDIMAS

The only real

SOLUTION

X

Public par /e comitė d'organisafion H. "PH" Lessard

SVETLANA ALLILUJEVA IR JOS 30.

Laiškai bičiuliui
Toliau septynioliktame laiške bičiuliui Svetlana 

Stailinaitė-Allilujeva daugiausia rašo apie tėvą Sta
liną, aptardama jo papročius, nuotaikas, jo santy
kius su apsauga, su žmonėmis. Iš to galima geriau 
suprasti sovietinę santvarką, rusus ir jų santykius 
su pavergėju rusu.

Svetlana rašo:
"Su tėvu /Stalinu/ pasimačiau tiktai po metų-19- 

51 metais, kai jis nuvyko poilsiauti į Boržomi Gru
zijoje ir ten mane iškvietė. Ten drauge buvome a- 
pie dvi savaites. Tėvas ten ilsėjosi, ir aš mačiau, 
kaip jis gardžiuojasi saldžiu Gruzijos oru, vėjeliu, 
dvelkiančiu nuo Kuros upės, kuri teka lygiagretaLi 
kono pilies, kurioje jis vasarojo.. .Jam jau buvo72 
metai, bet jis greitu savo žingsniu bėgiojo parke,o 
paskui jį atsipūsdami kulniavo nutukę generolai, ku
rie jį saugojo. Kartais jis stalgiai pakeisdavo-pasi
vaikščiojimo kryptį ir užstdurdavo ant kurio saugu
miečio - tada jis staigiai susierzindavo ir iš pykčio 
pradėdavo jį kolioti...

Pusryčiaudavo ir pietaudavo, - kaip visada vasa
rą, - sode, kur nors po medžiu. Jis prašydavo Kūr
oje pagauti žuvies ir bandydavo prisiminti gruziniš
kus jų vardus, ir mėgavosi prisiminimais. Bet visa 
tai - daugiau sau vienam, apie jausmus nemėgo kal
bėti, -"tai tik boboms".. .Jis prisiminė, kad šitam 
Llkono rūme jis su motina buvo sustojęs 1922 metais 
kai gimė VasilIj, ir jis atvyko į Gruziją. Bet į sm
ulkmenas nesigilindavo...

"Rūmai" buvo senas medžiotojų vasarnamis, neį
domus, bet buvo labai gražioje vietovėje, tarpekly
je, kuriuo plaukė Kūra. Vienas jos krantas buvo st
atus skardis, kuriame viešpatavo uolos, o dar aukš 
čiau buvo senos tvirtovės griuvėsiai, kaip ir viso
je Gruzijoje. Kitas Kuros krantas buvo paplokščia^ 
nedidelėje lygumoje buvo pusiau parkas, pusiau mi
škas ir čia buvo pytis. Generolai keikėsi, kad jų 
milžiniškam būriui trūko patalpų, o tėvas buvo vie
nas visame name, kaip paprastai.

Kelionė tėvui buvo nemaloni. Jis neapkentė min
ios, plojančios ir šaukiančios "ura". Bet Kutaiso 
geležinkelių stotyje tautiečiai gruzinai jam suruo - 
šė tokį priėmimą, kad ilgai negalima buvo išlipti 
iš vagono ir įsėsti mašinon... Žmonės lindo ties - 
siog po mašinos ratais, mėtė gėles, kilnojo virš 
galvų vaikus, rėkė__ Tai buvo nuoširdus gruzinų
priėmimas, bet tėvą tas erzino. Jis jau buvo prip
ratęs, kad stotys, kur pravažiuodavo būtų tuščios, 
kad keliai tušti; jis priprato, kad niekas prie jo ma
šinos nepulti;, jis buvo jau užmiršęs jausmus...

Todėl tiktai vieną kartą jis bandė išvažiuoti iš Bo
ržomi į Bakuriani pusę, bet nuo pusės kelio sugrį
žo. .. Pirmame gi kaime pakeliui visi kaimo gyve
ntojai išėjo prie plento, kurį aptiesė kilmais, sus
tabdė mašiną.. .Teko išlipti iš mašinos, sėsti prie 
stalo... Ačiū Dievui, kad manęs ten nebuvo, nes 
aš būčiau sudegusi nuo gėdos. Man visada buvo la
bai nemalonu, kai"ovacijos"pasireikšdavo pas mus 
Maskvoje, Didžiąjame teatre ar bankiete, kuris bu
vo jam suruoštas 7O-ties metų proga. Aš vis bijo
davau, kad tėvas štai ką nors tokio pasakys, kad 
visų ūpas bus sugadintas. Aš mačiau, kaip jį erzi
na, jo veidas persikreipta.

- Išsižioja ir rėkia, kaip balvonai.’ .. .-jis piktai 
sakydavo.

Gal jis spėdavo veidmainiavimą. Veidmainiavim
ui jis buvo labai jautrus, sunku buvo jam meluoti. 
O galbūt jis taip jau buvo nualintas,kad netikėjožm- 
onių nuoširdumu, - net gi čia Gruzijoje, kur papra 
stų gruzinų negalima buvo įtarti veidmainiavimu.

Matyti, Gruzija nutarė parodyti, kad ji neprikla
uso Maskvos žvalgybai ir jos tvarkai, ir kad čia 
žmonės laisvai reiškia savo jausmus. Tačiau tas 
tėvui atėmė galimybę nuvykti į Tbilisi ir Gori. Ir 
Boržomi jis sėdėjo kaip kalinys ir negalėjo išeiti 
iš pilies ribų...

Ir Svetlana aprašinėja tėvą Staliną, kaip savo gar 
bės kalinį, nelaimingą žmogų. Ši sistema įgilinta 
visan sovietinin gyvenimam Tentaip jaučiasi ir kie
kvienas milicininkas. Ten visi žmonės bijo vienas 
kito, bijo ištarti laisvą žodį, bijo net atvirom aki
mis pažiūrėti į savo kaimyną. Visame kame vieš
patauja užsišlepimas, baimė ir netikrumas.

Pastebėtina, kad Svetlana pabrėžia tam tikrą 
gruzinų savarankiškumą, nors Gruzija buvo juo 
kiečiausiai valdoma, žiauriausiu būdu numalši
nus jos pastangas atkurti laisvę ir savarankišku
mą, kuris iš Gruzijos buvo išplėštas Rusijos, ka
riavusios 200 metu, kol pavergė visą Kaukazą.

Taip gi pažymėtina, kad Svetlana pastebi, jog 
visa Gruzija pilna sugriauti; tvirtovių. Tai ir gi 
neišdildomi pėdsakai Gruzijos laisvės praeities.

Šia prasme ne tiktai istorikui, bet kiekvt enam 
rašytojui yra įdomu pastudijuoti kad ir pav. Ler
montovo, kuris Kaukaze gyveno ištrėmime ir Pta- 
tigorske dvikovoje buvo užmuštas, kūrybą. D.bus.

HAYDĖE V. MIQUENAS — 
(Mikėnaitė) — nauja profesio
nalė, baigusi La Platos universi
teto juridiniame fakultete nota- 
riato skyrių ir šiemet gavusi Es- 
cribana Publica Nacional diplo
mą. Ji yra vienintelė universitete 
diplomuota lietuvaitė notarė Pie 
tų Amerikoje. Gimusi Comodoro 
Rivadavia mieste, kur gyvena jos 
tėvai Antanas ir Antanina Indri- 
jauskaitė Mikėnai, ilgamečiai A. 
L. Balso skaitytojai. Ten pat gy
vena jos dvi sesutės mokytojos 
Antonia ir Paulina Miquenas (Mi 
kėnaitės). Comodoro dienraštis 
Cronica (8. 2. 1968) pasipuošė no 
tarės Haydėe Miquenas - Mikė
naitės paveikslu ir plačiu tekstu 
pasveikino ją, jos sesutes ir tė
vus, kurie gražiai išauklėtų ir iš
mokslintų . dukrų dėka pelnė vi

suotiną pagarbą.

/Argentinos Lietuvių Balsas/
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KULTŪRIVtlfeoVIKA
LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS LEIDĖJO PASISAKYMAS

Prieš 15 metų pradėta
sis Lietuvių Enciklopedi
jos leidimo darbas baig
tas. Šiandieną džiaugia
mės ir didžiuojamės iš
leidę 35 tomų enciklope
diją.

Šiuo tarsi baigiamuoju 
laišku aš noriu išreikšti 
didelį dėkingumą visiem, 
kurie bet kuriuo būdu yra 
prisidėję prie Lietuvių 
Enciklopedijos išleidimo 
- LE redaktoriams, ben
dradarbiams ir mieliems 
talkininkams -prenume
ratoriams.

XV tomo "Lietuva" il
gai laukėm, nerimavom, 
bet dabar galiu pranešti, 
kad tas tomas baigiamas 
laužyti, ir netrukus jį 
gausite. Jo rengimas buvo 
labai sunkus,todėl taip ir 
užtrukome. Bet jisai bus 
ir žymiai didesnis: eili
niuose tomuose buvo 63 , 
000 eilučių, o XV-sis to
mas turės arti 100, 000 
eilučių.

Per tą 15 metų medžia
gų ir darbo kainos pasa
kiškai pakilo. Betgi LE 
leidykla tik vieną kartą 
(1961 m.) tomo kaina vie
nu doleriu tepakėlė .

Visų sunkumų smulkiau 
vardinti nenoriu. Bet ka
dangi aplamai kainos yra 
pakilusios, be to,XV-sis 
tomas bus arti 37.000 ei
lučių didesnis,esame pri
versti XV tomo kainą pa
kelti. Jo kaina JAV bus 
$ 13.75, o Kanadoje-? 14 . 
00. Aš labai prašau nuo
širdžiai atsižvelgti į nu
rodytąsias aplinkybes ir 
nepriekaištauti dėl XV t. 
kainos didumo.Mokestį už 
XV tomą prašau atsiųsti 
iki birželio 15 dienos .

Išleidę Lietuvių Enci
klopediją, nenorime lik- 
visuotis.Todėl yra numa
tyta išleisti šiuos leidi
nius: 1) lituanistinę anci- 
klopediją anglų kalba(pir- 
masis tomas skaitytojus 
pasieks šiemet rudenio- 
mis), 2) Lietuvos istoriją 
3-4 tomų, 3) Vydūno raštų 
10 tomų po 350-400 psl. 
(Vydūno raštams leisti 
jau turime 3 mecenatus , 
betgi reikės ir platesnės 
talkos), 4) PulgioAndriu- 
šio 3 tomų rinktinę, 5)

kykloms,ir6) keletas at
skirų leidinių, kurie taip 
pat yra reikšmingi lietu
vių kultūrai.

Tačiau tų leidinių ne
galėsime išleisti be pa
ramos iš šalies. O litua
nistinę enciklopediją ang
lų kalba turėsime dykai 
duoti svetimųjų laikraš
čių bei žurnalų redakci
joms ir mokslo žinijoms , 
kad jos apie lietuvius ir 
Lietuvą turėtų teisingų 
žinių ir kad tuo būdu būtų 
atitaisomos kitų paskelb
tos mums žalingos žinios. 
Tokių dovanų bus keli 
šimtai.

Mielas ir nuoširdus 
lietuvių kultūros apraiškų 
puoselėtojau,jeigu rasite, 
kad šie mūsų planai ir nu
matyti leisti leidiniai yra 
reikšmingi ir būtini, nuo
širdžiai prašau talkon 
ateiti savo pinigine para
ma,ir prenumerata. Jūsų 
pritarimas ir Jūsų nuo
širdi parama ne tik pa
rodys Jusi} sielojamąsi 
lietuvių kultūra, Jūsų rū
pestį tiesa, Jūsų norą ir 
Jūsų pastangas dėl Lietu
vos laisvės, bet parodys 
ir tai,kad šioji karta,nors 
ir emigracinėse sąlygo
se, atidavė savo duoklę 
lietuvių kultūrai, lietuvių 
tautai ir Lietuvos valsty
bei.

Pasilieku su tikra vil
timi,kad prašomos para
mos tikrai sulauksiu ir 
numatytiems leidiniams , 
kaip kad esu sulaukęs 
nuoširdžios talkos ir pa
ramos jau atliktiems dar
bams.

Juozas Kapočius
Lietuvių Enciklope
dijos leidėjas.

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

Lietuvos žemėlapį mo-

Akademinio Skautu sąjūdžio Čikagos skyrius gegužės 2R dieną suruošė "Mūsų 
Lietuvos" pristatymą ir jos autoriaus Broniaus Kviklio pagerbimą. Br.Kvik
lys ta proga pakeltas į A.S.S. garbės narius. Viršuje atvaizde matomi / iš 
kairės/: S. Grėbliūnas, A.Benderius, Br.Kviklys, Br.Kviklienė, gen.konsu
las dr. P.Daužvardis ir V.Statkus; apačioje pagerbtuviu dalyviai.

REIKIA SUSIMĄSTYTI 
Br.Kviklio "Mūsų Lietu
va" IV-tą tomą perskai
čius.

Džiugu,kad mūsų lietu
vių,įvairių sričių litera
tūra,nors ir sunkokai, bet 
auga ir daugėja. Šiomis 
dienomis lietuviškos kny
gos skaitytojams, Br. 
Kviklys patiekė didelį 816 
puslapių turinčią įdomią 
ir niekad nesenstančią 
Įmygą "Mūsų Lietuva" IV 
-tątomą.Knygojeyra ap
rašyta Žemaitijos, Klai
pėdos ir Prūsų Lietuvos 
gyvenamos vietovės: 
miestai, miesteliai, baž- 
nytkaimiaijdomesni pra
eitimi kaimai bei dvarai, 
o taipgi piliakalniai ir 
alkvietės, nuo jų įsikūri
mo iki dabartinio stovio. 
Daug nematytų įdomių ir 
gražių foto nuotraukų.

Knygoje paminėta ir

dabar naujai išaugęs Nau
josios Akmenės miestas, 
bet nepamiršta paminėti 
jau senais laikais išnykęs 
Bareikių miestas,Grūstės 
valsčius,Griežės bažnyt
kaimis bei daugiau pana
šių vietovių,o taipgi šian
dien baigiantieji sugriūti 
ir išnykti Pikelių ir Kly
kolių miesteliai.

Knygoje aprašytos ir 
Prūsų Lietuvos vietovės . 
Teisybę pasakius,kai kas 
labai trumpai ,bet padary
ta.

Knygos autoriaus, Br . 
Kviklio, daug ir sunkiai 
padirbėta. Daug visokių 
knygų, dažniausiai sveti
momis kalbomis tuo rei
kalu perskaityta, patiks
linta faktai ir datos.

Spaudos darbą atliko 
Juozas Kapočius, labai 
švariai,gražiai ir gerai .

Noriu nuo savęs keletą

Foto Jono Tamulaičio.
žodžių pridėti. Po Žalgi
rio mūšio, įvykusio 1410. 
VII. 15 d. ,nors buvo sąly- 

; gos palankios, bet Prūsų
Lietuva liko vokiškųjų 
kryžiuočių okupacijoje . 
Dabar po II-jo pasaulinio 
karo Prūsų Lietuva atsi
dūrė raudonųjų rusų oku
pacijoje. Vietos gyvento
jai dingo... Kraštas jau 
apgyvendintas iš Rusijos 
atvežtais kolonistais. 
Krašto vietovardžiai su
rusinti, pakeičiant juos į 
visai naujus, grynai ru
siškus. Kokia Lietuvos 
ateitis ?Turėsime jau ru
sus ir iš pietų šono?

Šiandien Lietuvos pa
dėtis turi daug panašumo 
į turėtąją po Liublino uni
jos su Lenkija sudarytąją, 
kai į mūsų kraštą pradėjo 
skaitlingai grūstis lenkai 
su tikslu mus greičiau su-
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PASIGYRIMAI BE RIBŲ 
Vienas, labai mėgstąs pa
sigirti savo lauki] platybe, 
sako:
- Paprastai melžti karvių 
mes į ganyklas pasiunči- 
ame tiktai ką vedusias po 
ras. Pieną paprastai par
neša jau jų vaikai.. .

Kalnų gyventojas kitaip 
giriasi:
- Eidamas gulti, aš iški 
šu galvą pro langą >r su
šunku "Laikas keltų'.Po 
aštuonių valandų mano ba
lso aidas sugrįžta ir paž
adina mane geriau, negu 
geriausias žadintuvas...

O gidas taip sako:
- Klausiate, kur dingo 

mano dešiniosios rankos 
pirštas? Jis visiškai nu
dilo berodant turistams 
gausias mūsų parko ido: 
mybes". ..

CHRUŠČIOVO ARGUMEN
TAI

Chruščiovui besilankant 
Amerikoje, buvo sukurt
as toks anekdotas:
- Aš galiu įrodyti, kad A- 
domas ir Ieva buvo tikri 
rusai, - sako Chruščiovo 
palydovas.
- Na, gerai, bet žiūrėk, 
kad mūsų neišjuoktų,kaip 
atsitiko su mano batu Jun
gtinėse Tautose... susir
ūpino Nikita.
- qį kartą niekas negalės 
juoktis, nes mano argume- 
entai nesugriaunami. Štai 
jie: Adomas ir Ieva netu
rėjo rūbų, buvo nuogi; ne
turėjo namų; valgė tiktai 
laukinius vaisius ir jiS sa
kė, kad gyvena Rojuje.Na, 
ką dabar galite papriešta
rauti ?

R. PALClAUSKAS

— Gaila, kad vakar nesuradau bu
to durų. Būčiau ir ai pasveikinęs sa
vo žmoną.

Sidiidivti neik mcd/loti. \š nu
jaučiu k<i>ka bloŲo. . . ’’^luotci"

lenkinti, padarant Lenki
jos dalimi.

Šiandien rusų okupuo- 
ton Lietuvon, po priedan
ga marksizmoHeninizmo 
net kaimuose statoma vis 
daugiau "rusiškos kultū
ros" namų, o iš Rusijos

Sv.Kazimiero parapijos choras, vedamas A . Ambrozaičio dalyvaus Birželio minėjime.

jau yra prisiųsta tūkstan
čiai visokių politinių ir 
ekonominių vadovų bei jų 
šeimų ir^yis jų dar naujų 
dadeda. Vįsur brukama 
rusų kalba. Jau komunistų 
partijos narių suvažiavi
me Lietuvoj be rusų kal
bos nebegali išsiversti. 
Lietuvos komunistams ir 
jų šeimoms,pirmiesiems 
yra didelis pavojus suru
sėti ir atitrūkti nuo lie - 
tuvių tautos kamieno.

Mano supratimu šits 
reikalas svarstytinas. 
Būtų malonu, kad specia
listai ir reikalo žinovai 
viešai tuo reikalu savo 
autoritetingą žodį tartu.

Ant. Kęsgaila-Kensta-
vičius .
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Kalinauskas pasislinko prie stalo, atsirėmė ranko

mis ir, vis taip pat Įdėmiai žiūrėdamas į savo svečią, 
tęsė, nejučiomis keldamas balsą:

— Aš nesutariu su tais, kurie savo širdyje neturi 
to, ką turime mudu su tamsta, ką turi visi nuoširdūs 
vargstančh} kaimo žmonių draugai. Aš nesutariu su 
tais, kurių idealai mums yra svetimi, kunige Macke
vičiau. Kurie sukilimą nori panaudoti tiems idealams 
įgyvendinti. Aš nesutariu su ponais bajorais, kurie 
nori atstatyti Žečpospolitą su senosiomis sienomis ir 
vėl pavergti Lietuvą ir Baltarusiją! Nesutariu su jais, 
kai jie skelbiasi laisvę iškovosią vieni su užsienių in
tervencija arba šiaudadūšiškai viliasi išvengti suki
limo. Geriausiu atveju jie tikisi nuraminsią valstie
čius išperkamosios žemės sklypeliais! Ne, kunige! 
Mes turime neleisti tiems ponams lemti mūsų Tėvy
nės likimo. Gana! Praeitis mus pamokė. Valstiečiai 
turi sukilti visi ir kovoti vieni. Tai nenugalima jėga! 
Bajorai tegu čia nesikiša. Jie tik kliudyti temoka. Jie 
nėra bailiai, bet yra ambicingi intrigantai. O aukš
tuomenė egoistiniuose interesuose paskendusi, iš da
lies caro dvarui parsidavusi! Sakau tamstai, kunige, 
kovokime vieni su savo liaudimi. Tada laimėsime. O 
kai laimėsime, Baltrusija ir Lietuva pačios laisvai 
apsispręs, su kuo joms dėtis į politinę sąjungą, ko
kią valstybę sudaryti. Štai kokia mūsų veikimo pro
grama, kunige Mackevičiau! Ar tamstai ji priimtina?

Mackevičius, atsilošęs kėdėje, papsėjo pypkę ir 
susikaupęs klausė tų karštų Kalinausko žodžių.

, c

— Visa, ką tamsta kalbėjai,— atsiliepė jis,— man 
nekelia jokių abejonių. Bet sakyk tamsta, kaip su or
ganizacija? Ar jūs turite' paruoštų vadovauti sukili
mui žmonių, ginklų, parako, švino?

Kalinauskas iškratė iš pypkės pelenus, prisikim
šo tabokos, bet atsakyti Į Mackevičiaus klausimą ne
skubėjo. Atrodė, lyg jis norėtų atsikvėpti po savo 
ūmios kalbos. Tuo tarpu kambary pasidarė jau be
veik visai tamsu. Kalinauskas pakilo, užtraukė lan
go užuolaidą, rūpestingai ją apkamšė ir tik tada įžie
bė kampe spingsulę. Kambarys skendėjo šešėliuose.

— Anksti dabar temsta,— tarstelėjo, grįždamas 
prie stalo.

— Ypačiai kai dar toks oras, kaip šiandien,— pri
tarė kunigas.

Kalinauskas grįžo į savo vietą prie stalelio, įside
gė pypkę, pasiruošęs atsakyti į Mackevičiui rūpimus 
klausimus.

— Organizacija? Mes ją turime. Mus vadina, „ju
dėjimo šalininkais", „raudonaisiais". Tamsta, be abe
jo, žinai, kad yra dar „baltieji" — bajorai dvarinin
kai, visi tie, apie kuriuos aš tamstai neseniai kalbė
jau. Mes, „raudonieji", turime čia pat Vilniuje savo 
revoliucinį Judėjimo Komitetą. Kas jo nariai, atleis
kite, kunige, aš neturiu teisės nė tamstai to pasakyti. 
Ginklų, tiesa, mes turime nedaug. Tačiau ar ne svar
biau už ginklus žmonių susipratimas, kovos dvasia, 
įkarštis, liepsnojančios širdys? Kas degs kovos ugni
mi, veršis į mūšį, tas susiras ginklą. Dėl to svarbiau
siu savo uždaviniu aš laikau sąmoninti valstiečius, 
šviesti juos, atskleisti jų skriaudas, nušviesti kelią, 
kuriuo eidami jie galėtų pasiekti šviesesnį gyvenimą.

Jis pakilo nuo stalo, pasirausė viename kambario 
kampe ir grįžo popierių pluoštu rankoje nešinas.

—■ Aš tamstai kai ką parodysiu, kunige. Štai laik
raštukas, kurį aš leidžiu valstiečiams —„Mužyckaja 
Prauda". Duosiu tamstai keletą numerių. Prašau pasi
skaityti. Baltarusių mužikas dar labai tamsus, nes la

biausiai ponų — bajorų, dvarininkų užguitas. Reikia 
mokėti prabilti į jo protą ir širdį.

Mackevičius vartė laikraštuko lapelius, daug į 
juos nesigilindamas, o Kalinauskas pasakojo visokiais 
nuotykiais paįvairintas savo išvykas į krašto gilumą 
pas valstiečius jų sąmoninimo reikalu.

— Kada sukilsime? — nelauktai įsiterpė į Kali
nausko pasakojimą Mackevičius.

Kalinauskas nustebęs pažiūrėjo į savo svečią ir 
nusijuokė:

— Tamsta puoli mane staigiu smūgiu.
— Judėjimo Komitetas turi tai žinoti. Jūs gi va

dai!
— Niekas to nežino. Keli terminai jau praėjo. 

Paskutinysis — šių metų liepos 26 dieną. Kaip mato
me, ir jis praėjo. Turime žinių, kad sukilimą sutruk
dė Varšuvos „baltieji". Dar balandžio mėnesį jie 
smurtu įsibrovė į revoliucinį komitetą ir sudarė ja
me savo daugumą. Sukilimą būtų rėmusi žymi rusų 
karininkų sąmokslininkų grupė. Sąmokslui priklausė 
Arngoldtas, Rostkovskis, Slivickis, Potebnia. Apie tai 
žinojo ir lenkai Jaroslavas Dombrovskis su Zigmu 
Sierakausku. Rusų tarpe atsirado išdavikas. Novoge- 
orgijevsko tvirtovės griovy Slivickis, Arngoldtas ir 
Rostkovskis buvo sušaudyti.

Po trumpos tylos Kalinauskas dar pridėjo:
— Minėdami šių oficierių heroizmą, turime pa

minėti ir eilinių kareivių didvyrišką pasiaukoji
mą. Vyresnybė labai geidė sužinoti ir kitų sąmoksli
ninkų, ypačiai lenkų, pavardes. Pradėjo tardyti eili
nius. Iš visos rotos neatsirado nė vieno, kuris būtų 
pasakęs bent vieną pavardę. Dalinį išskirstė į areš- 
tantų rotas. Liko tik vienas — Slivinskio patarnauto
jas Ščiuras, įtartas, kad jis žinąs sąmokslininkus. Ta
da jį nuteisė nubausti špierūtomis — 6 kartus perva
ryti pro šimto kareivių rikiuotę, vadinasi, gauti šešis 
šimtus rykščių, o paskui išsiųsti į katorgą 12 metų. 
Bausmę nutraukti, jei Ščiuras išduotų sąmokslinin

kus. Bet. Ščiuras teturėjo vieną atsakymą: nieko ne
žinau, jūsų malonybe... Stipriausias vyras nepakelia 
daugiau, kaip tris šimtus rykščių. Ščiurą užplakė mir
tinai. Katorga jam nebuvo reikalinga. Savo mirtimi 
jis išgelbėjo Dombrovskį ir Sierakauską. Taigi matai, 
kunige, sukilimas dar neprasidėjo, o kraujas jau lie
jasi.

— Nuo egzekucijų rykščių kraujas liejasi ir pas 
mus,— niūriai pastebėjo Mackevičius.—-Geriau tegu 
jau jis lietųsi kovos lauke, negu neužtarnautos baus
mės vietose.

— Sukilimas prasidės, greičiausiai, savaime, be 
jokio iš anksto nustatyto termino,— tarė Kalinaus
kas.— Varšuvoje, nepaisant „baltųjų” veidmainiškos 
politikos, atmosfera yra taip įkaitusi, kad kiekviena 
kibirkštis gali sukelti sprogimą. Ateis tokia diena, 
kada sukilimo niekas negalės sulaikyti. Tamsta, tur 
būt, girdėjai, kad caro vyriausybė Varšuvoje ruošiasi 
imti rekrutus plačiu mastu. Lenkai to nepakęs. Grei
čiausiai, rekrutai ir įskels tą kibirkštį, kuri uždegs su
kilimo gaisrą Lenkijoje ir pas mus. Turime būti pasi
ruošę, kunige Mackevičiau.

— Taip, turime būti pasiruošę,— pritarė Macke
vičius.— Gaila, kad aš ne karys. Ginklo vartoti ne
moku. Reiks ir to pasimokyti. Tiesą pasakius, ponas 
Kalinauskai, aš tikėjausi daugiau iš tamstos išgirsti 
apie organizaciją ir veikimo planą.

— Kai ateis reikalas, duosime tamstai žinią. Bus 
sudaryta revoliucinė vyriausybė, administracija ir 
paskiiti apskričių karo viršininkai. Tada viskas bus 
aišku. Dabar dar per anksti.

— O paskui kad nebūtų per vėlu...
Mackevičius pakilo atsisveikinti. Savo atsilanky

mo rezultatais jis ne visai buvo patenkintas. Tačiau 
džiaugėsi susipažinęs su Kalinausku.

— Šitas neužvils,— galvojo, apgraibomis eidamas 
per kiemus į šv. Jono gatvę.

Lauke buvo visai tamsu. Daugiau bus.
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Gegužės 25 d.buvo niau
ri diena, lijo be perstoji - 
mo jau 6-tą dieną. Staiga 
ir nelauktai,žaibo greičiu 
per lietuvių kolonijos na
rius pasklido baisi žinia: 
keturi lietuviai žuvo au
tomobilio katastrofoj. 
Apie nelaimę jau galima 
buvo skaityt vietinėj spau 
doj, girdėti per radiją. 
Buvo įdėta ir nuotraukų .

********
Prie jau nemažo skai

čiaus liet, organizacijų 
čia veikiančių, atsirado 
dar viena nauju vardu: 
Washingtono lietuvių 
Technologijos ir Gamtos 
mokslų d-ja (P. Baltakis , 
pirm. ,M. Slapšys, sekr . 
ir V. Vasaitis, ižd.), kuri 
geg.24 d.Dargių reziden
cijoje sukvietė susirinki
mą. Programai spec, iš 
Clevelandobuvo atkvies
tas skulptorius Vytautas 
Raulinaitis. Visi buvo pa
tenkinti, nes paskaitinin
kas gerai pasiruošęs kal
bėjo labai įdomiai ir pa
skaita apie meną visiems 
labai patikusi.

SuRaulinaičiais pažįs
tami dar nuo stovyklavi
mo laikų Vokietijoj, My
kolas ir Monika Slapšiai 
ir dabar buvo čia juos pa
sikvietę, tad susirinkimui 
pasibaigus, savo automo
biliu vežė juos į netolimai 
esančius savo namus, kur 
visų laukė paruošta vaka
rienė. Ta pačia mašina 
važiavo ir Ona Puziniaus- 
kienė, artima kaimynė.

Buvo jau vidurnaktis, 
kada jie pajudėjo namų 
link. Lijo ir atsirado rū
kas. Matomumas buvo 
blogas.Privažiavus Fair- 
land ir Rte No. 29 kelių 
sankryžą ir nespėjus į- 
sukti į kelią, į mašinos 
šoną trenkė pusunkveži- 
mis (station-wagon). Re
zultatai : Mykolas Slapšys 
prie vairo ir šalę jo sė
dėjęs Vytautas Raulinai
tis, taip pat priešingos 
mašinos keleivis Willis 
Schultz, užmušti vietoje. 
Monika Slapšienė ir Rhani 
Ona Puzinauskienė mirė 
keletą valandų vėliau Wa
shington Sanitariume .Al
dona Raulinaitienė labai 
rimtai sužeista patalpin
ta vietos ligoninėje.

*******
Yra didelis skirtumas 

kada skaitai viešas sta
tistikas apie auto katas
trofas keliuose ir visai 
kitaip reikalas atrodo, 
kada toji nelaimė nutinka 
prie tavo durų, su arti
mais tau žmonėmis.Vienu 
ypu užmušti 4 lietuviai ir 
1 sunkiai sužeistas. Lie
tuvių tarpe tai bene di
džiausia nelaimė, net ir 
amerikonišku mastu.Mū- 
sųnėra perdaug, mes tu
rime daboti kiekvieną lie- 
tuvį.Mum ypatingai svar
bu išlaikyti savo tarpe 
sąmoningus, aktyvius bei 
išmokslintas asmenybes . 
Kaip tik tokie buvo visi 
žuvę.

Dr.Mykolas Slapšys(g. 
1916 m., Pazaduojos k. , 

Antazavės vis.,-Zarasų 
aps.) okeonografas. 1936 
m.baigė Zarasų gimnazi
ją.1936-40 plaukiojo Lie
tuvos ir Italijos laivynuo
se. Jūrininkystės mokslų 
doktoratą įgijo Neapolio 
universitete 1946 m. At
vyko į JAV 1951, nuo 1958 
m. Washingtone tarnavo 
JAV pakrančių ir geode
zijos tarnyboj.Prieš kelis 
metus vedė Moniką Bla
žytę ir 1965 m. naujai į- 
kurtoj vietoj įsigijo nau
ją modernų namą, kurį 
abu stengėsi kuo gražiau
siai įrengti. Abu mėgo 
meną ir per taip trumpą 
laiką jau buvo surinkę į- 
domią ir retą lietuviškojo 
meno kolekciją.

Vytautas Ričardas Rau
linaitis (g. 1918 m. Vilka
višky) skulptorius. 1938 
m. baigė Aušros gimn. 
Kaune. 1940 m. Karo mo
kyklą. Skulptūrą pradėjo 
studijuoti Freiburge 1948 
m.1949 atvyko į JAV. Dir - 
bo sudail.Vyt. K. Jonynu, 
įdomavosi bažnyčios me
nu,yra suruošęs ir daly
vavęs meno parodose. 
Buvo muzikalus,dalyvavo 
Čiurlionio ansambly, 
Ąžuolo okteto dalyvis. Jo 
žmona Aldona buvo visur 
jo nuoširdus kompanjo- 
nas. Jie gyveno Clevelan- 
de, tad ir jo kūnas buvo 
ten išvežtas, kur jis su 
didelėm iškilmėm palai
dotas. Gi žmona liko čia 
ligoninėj.

Rhani Onai Puzinaus- 
kienei (41 m.) žuvus liko 
vyras ir 4 vaikai, 3 mer
gaitės, 1 berniukas vos 6 
metų. Vyresnioji duktė 
Daiva (apie 16 mt.) pasi

žymėjo keliuose pasiro
dymuose kaip gabi muzi
kė. Puzinauskienė buvo 
nepaprastai atsidavusi 
savo šeimai asmenybė. 
Ji stipriai įdomavosi taip 
pat menu, tad ir atskubė
jo į Vyt. Raulinaičio pa
skaitą.

Našlys Vytautas Puzi- 
nauskas yra tas pats, ku
ris savo laiku Lietuvoj , 
kartu su broliu Zenonu 
įėjo į Lietuvos krepšinio 
komandą, kuri iškovojo 
Europos meisterio var
dą.

******
Rinaldi laidojimo biure 

buvo pašarvuoti 3 kars
tai: Slapšiųir Puzinaus- 
kienės.Viskas skendo gė
lėse. Lankytojų susirinko 
daugiau negu kad galėjo 
sutilpti kukliose patalpo
se, daugiausia lietuvių, 
bet apstu buvo ir draugų 
amerikiečių. Laidotuvės 
vyko geg.28 d., su pamal
dom jų apylinkės šv. Jono 
Krikštytojo bažnyčioj ir 
galop kapinėse "Vartai į 
dangų". Į kapines lydėjo 
apie 200 auto.Po laidotu
vių Julės ir Vytauto Ru- 
telionių namuose buvo 
suruoštos šermens laido 
jimo dalyviams.

********
Monikos ir dr. Myk. 

Slapšių laidotuvės buvo 
geg. 29 d. toj pačioj baž
nyčioj ir tose pat kapinė
se. Pr i e pamaldų pr isidė - 
jo trečias kun. Gureckas , 
Myk. Slapšio pusbrolis , 
jis taip pat pasakė lietu
višką pamokslą ir suor
ganizavo Lietuvos himno 
giedojimą prie karsto 
duobės kapinėse. Serme- 

nys Slapšiųnamuose buvo 
parengtos Monikos moti
nos, jos brolio, vadovau
jant p. Dambriūnienei.

Visi liet, kolonijos na
riai prie laidojimo pri
sidėjo visu kuo gale jo.Kai 
kam, kaip dr. A. Sužiedė
liui, Julei Rutelionienei, 
Jurgiui Blėkalciui ir let. 
teko kiek sunkesnė našta. 
Kaip paprastai aprašant, 
ypač minint pavardes-par 
klystama, tad prašau do
vanoti,kaip šeimos narių, 
taip ir dalyvių. Atrodo, 
kad šios tikrai didelės 
nelaimės proga,Vašingto- 
niečiai ypatingai vienin
gai pasirodė,nes tai pa
stebėjo net savo gražiam 
pamoksle kun. Gureckas . 
Mirusieji turėjo apsčiai 
giminių, kaip čia taip ir 
Lietuvoj,tad jiem visiem 
galime pareikšti tikrą 
užuojautą, gi mirusiems 
tebūnie lengva jų amžino 
poilsio vietą. B. P-kas .

"LITO" BALANSAS 
gegužės 31 d. buvo $ 2 , 
220,125. 64. Aktyve: kasa 
banke $ 67,894,paskolos 
$ 2, 026, 040, vertybiniai 
popieriai $ 92,692. Pasy
ve: Terminuoti indėliai $ 
88,500,šėrai$ 1,442, 348 , 
depozitai $ 557,768, šių 
metų pelnas $ 39,447.

Nežiūrint didelės bankų 
konkurencijos "Litas" te
beauga ir yra pajėgus 
teikti nariams paskolas 
žymiai žemesnėmis palū
kanomis, kaip kitos skoli
nimo ir taupymo institu
cijos. ETaIL-.

Mūsų Kredito Unijos nartui 
A -j- A

JUOZUI MANSTAVIČIUI
mirus, jo žmonai Elenai, dukrai Bertai ir
sūnums Jonui ir Robertui nuoširdžią užuo
jautą reiškia Monfrealio Lietuvių Kredito

Unijos "LITO" Valdyba.

Išsiskyrusiam iš gyvųjų tarpo 
JUOZUI MANSTAVIČIUI,

su kuriuom teko turėti visokių reikalų, jam 
gyvenant ir dirbant, nuoširdžią užuojautą žmo
nai Elenai, dukrai B 1 rute t ir sūnums Jo
nui ir Robertui reiškiame

Tony Bernotas ir Šeima'.

"Nepriklausomos Lietu vos"Valdybos sekretorių.
AUGUSTINĄ MYLĘ,

jo šeimą, gimines ir artimuosius, Lietuvoje mirus 
brangiai motinai, nuoširdžiai užjaučia

"Nepriklausomos Lietuvos"
V aldyba.

Motįnai, Sofijai Mylienei mirus Lietuvoje, 
AUGUSTINA MYLĘ

ir artimuosius skausmo valandoje užjaučia 
L.K. Mindaugo Šaulių 
Kuopos Valdyba.

Sofijai Mylienei mirus Lietuvoje, sūnui
AUGUSTINUI MYLFI

gilią užuojautą reiškia
Montrealio Lietuvių Žvejotojų- 
Medžlotojų Klubas "NIDA " .

Motinai Sofijai Mylienei Lietuvoje mirus, sūmj
AUGUSTINĄ MYLę

ir jo žmoną gilaus skausmo valandoje nuo
širdžiai užjaučia

M . J. Šiaučiuliai ir K. Kiaušas.

FAKTAI IR IDĖJOS / 1O/.

Be takto ir be jausmo

A.B.C. |
SIUNTINIUI^

CENTURAA

r/<.A)l.MĄr T!s

K4 U A?A S

389 1 St.Lawrence 
Blvd.

Montreal 18, P.Q.

Tel. VI4 -9098

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

• ABC aptarnauja LlETUVIUS klijentus Montrealyje, kurią 
turi pilną pasitenkinimą per praėjusius 13-ka metą.

9 ABC turi didelį pasirinkimo^ įvairią gėrybių siuntiniams, 
kuriu yra aukščiausia kokybė - žemiausia kaina!!!

9 ABC dabar turi SPECIALIUS maisto produktus siuntiniams:

UŽy2 KAINOS(50% NUOLAIDA/

100 sv. cukraus .... $ 15.50 Šitos kainos įskaitant: produktus, 
100 sv. miltą S 21.50 muitą, persiuntimo mokestį ir t.t.
100 sv. ryžių........ $ 25.00 Jūs nemokėsite nė vieno centą
20 sv. taukų,..., f.„$ 12.70 daugiau!

Užeikite į 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 I

Telefonas 768-6679

WINDSOR
DRY CLEANERS & DYERS CO. LTD.

Valome visokius drabužius ir kitą Jūsų namų apyvoką.
Savin inkai:

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

Žurnalistinė etika rei
kalauja, kad redaktoriai 
elgtųsi su kitais gražiai, 
kolegiškai,jausdami tak-

£P. lauimkas.
tą,saiką ir atsakomybę už 
savo veiksmus.

Gimtosios Kalbos re
daktorius ir žymusis ka
talikų bei frontininkų vei
kėjas L.D., deja, pasielgė 
priešingai.

Savo laikraščio pr. m. 
nr. 4 (38) jis paskelbė

LAIKRODININKAS
AN TA MAS ŽUKAS 

1855 Wellington Street 
Tel. WE2-0644.

TA (SAU IR PARDUODU 
ŽEMOMIS KAINOMIS

-A IK RODŽIUS I R J U V E t Y RU 5 .

PARDUODAMA
Jau išėjo iš spaudos Jono Šiauriečio įdomi knyga, 

• A P O C A LI P S Ė"
20 - jo amžiaus raida. Nuostabūs įvykiai. Romos katali
kų bažnyčios reformos apocalipsės šviesoje. Perskaity
kite ir apsvarstykite. Reikalaukite pas visus lietuviškų 
knygų platintojus arba pas leidėju Šiuo adresu:

Jonas Burčikas
2272 Lavalie, Ville Jacques Cartier, P.Q.

Canada.

straipsnį "Mūsų spaudos 
kalba" ir, visai nukrypęs 
nuo temos ,ėmė ten nagri
nėti ne "mūsų spaudos 
kalbą',' o dalykus,neturin
čius nieko bendra su kal
ba.

Ten jis giria, liaupsina 
"savuosius" ir visaip nie
kina jam,matot, "svetimą' 
Nepriklausomą Lietuvą.

Pagal jį TŽ "kalba" 
esanti "gera" dėl to, kad 
tas laikraštis esąs "pats 
įdomiausias","pats įvai
riausias", netgi ir pats 
"blaiviausias"...

Po to liaupsinimo ben
drybėmis GK redaktorius 
pateikia dar ir devynias 
galybes "konkretybių", 
kuriomis TŽ,girdi,"išsi-

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

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

lot Wtllmglon Si.) Tel. 769-2941

ski ria "iš Įeitų mūsų spau
dos organų,pvz.,kad jie 
duoda "gerą savaitinę po
litinių įvykių apžvalgą" , 
nagrinėja "liet, gyvenimo 
problemas" ir pan. Tai 
vis "įrodymai", kad to 
laikraščio "gera kalba". 
Ką gi turi bendro tie visi 
dalykai su laikraščio kal
ba?!

Tokiais "duomenimis"

Johan Tiedmau Regd
DIRBU VISŲ RŪŠIŲ BALDUS 

PAGAL UŽSAKYMUS

1092 Clark Street /prie Dorchester/. M o n t r e a 1, P.Q.
TEL: 861- 3032,
vakare - 354- 6898. /Kalbame lietuviškai/.

BALTIC WOODWORK CO.
DAROMOS ĮVAIRIOS DURYS. LANGAI, VIRTUVES KABITAF 

IR KITI JVAIROS MEDŽIO DIRBINIAI.

K. KIĄUSAS ir J 5IAUČIULIS.
Adresas: 547 Lafleur Str., LaSalle.

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

LnSALLE AUTO SPECIALIST Rdg’d
SAV. C. DESROCHERS 

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

(Prieiali „N*prikl*u*omos Lletuvo*” redakciją)

Tel.: garažo 366-0500
namy 366-4203

ĮVAIRIOS PROGOS

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

ME 7-6727

DE LUXE CLEANERS
Sav. P. RUTKAUSKAS

117—6th Avenue, Lachine,

BELLAZZI - LAMYJNC-
DO 6-6941 7682 Champlain Blvd. Ville Lašale.
Įvairi medžio statybinė medžiaga. Dury*, langų rėmai.

Insuliacija, Ten-Test, Masonite, statybinis popieti*.

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 a I e x Gos Bar

DIRBTUVE- GARAŽAS

• Atliekami visų rūšių išores darbai ir dažymas
/

• Mechaniniai darbai

• Gazolinas alyva ir kiti patarnavimai

611 b Lafleur Ave. LASALLE Tel. Buss. 366-7281-

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

parodęs mums "gerą kal
bą", GK red., tarp kitko , 
taria žodį kitą ir apie tik
rą to laikraščio kalbą, 
netgi ir apie tai, kodėl jo 
ta jau tikra kalba tokia 
"labai gera".

Jis iškelia aikštėn iki 
šiol dar niekam negirdėtą 
bet jam, girdi, "iš paty
rimo" žinomą faktą, "kad 
geras,turiningas rašyto
jas (lyg visi TŽ bendra
darbiai būtų "rašytojai"- 
P.Str.) sugeba savo min
tis dėstyti ne tik nuosek
liai ir aiški ai,bet ir gera , 
taisyklinga kalba"...

Atseit,"geram rašyto
jui" nereikia nei kalbos 
mokytis,nes jis gebėda
mas savo mintis dėstyti 
"nuosekliai ir aiškiai", 
savo"rašytojiškais gebė-

Nukelta į 6-tą puslapi.
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ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS Į

Sfi1

DUODAME 
mortgičius iš 7% 
asm. paskolas iš 7% 

MILIJONŲ DOLERIŲ.

DOVANOS:
su gydymu ir t. t.

Maisto siuntinių svoris neribotas.
Turime naujus iliustruotus kata

logus, kuriuose yra smulkus aprašy
mas ir paaiškinimai. Pažymėtos kai
nos yra galutinės.

Taip pat persiunčiame pinigus, už 
kuriuos gavėjas gali nusipirkti įvai
rių prekių specialiose dolerinėse 
krautuvėse.

PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- ~ - — - . - . 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ PARAMA 
KREDITO KOOPERATYVE _______

MOKAME
5% už depozitus
51/2% už šėrus

KAPITALAS ___
ASM. PASKOLAS duodame .iki $5.000 ir MORTGIČIUS 
pagal valdžios nustatytą normą — 66% įkainuoto turto. 
VISŲ NARIŲ GYVYBĖ 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 penktadieni 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

Lietuvą, Latviją, Estiją, Ukrainą ir 
U. S. S. R. paprastu bei oro paštu

BE MUITO
Įvairios sudėties maisto siuntiniai, 
automobiliai, automobiliams moto
rai ir padangos, motociklai, dvira
čiai. šaldytuvai, skalbiamosios maši
nos, siuvamosios mašinos, televizi
jos priimtuvai, pianinai, foto apara
tai, radijo priimtuvai, transistor!- 
niai radijo aparatai, laikrodžiai, ki
limai, baldai, butai (apartamentai), 
poilsis kurortuose, poilsis kurorte

• Be to, siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus (vairius siunti
nius iki 19% svarų gryno svorio.

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

kymus siųsti mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite gave musų 
pranešimų.

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

mielai paaiškinsime ir duosime patarimų.
• Mūsų (staiga labai daug kam patarnavo ir pasiruošusi patai, 

nauti ateityje.
LIETUVIŲ IŠTAIGA

5
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SpM',,ists in foreign language advertising

NEW CANADIAN
PUBLICATIONS
52 S‘- Cl,lr East, Toronto 7,

Tel- W - 1221

TIK PER ANGLIJA
Pigiau, greičiau ir geriau galima pasiųsti dovanų siun

tinėlius savo artimiesiems Lietuvoje.

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

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

VASAR/N/S 7968 - 1.
Storo, gėlėto nepermatomo nailono medžiaga dėl 4 sukneliy, 
3/2 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 moterišku geriausios rūšies nailoniniu 
kojiniu— $75.00.

VASAR/N/S 1968 - 2.
Pavasariniam arba vasariniam paltui vilnonė medžiaga, 3/2 
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 arbamoteriŠkas 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 lietpaltis $ 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 užsakymus, 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 siūčiau)! šeimai.

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

4

480 RONCESVALLES AVĖ. TORONTO 3, ONT.
Telefoną* LE 1 - 3098

DARBO VALANDOS: pirmadieniai* — penktadieniai* nuo 9 vai. ryto
Iki 7 vai. vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto 1U 5 vai. p.p.

Savininkai A. ir S. KALOZA

SVEIKATOS KLINIKA-Health Clinic
Medicininis ir pooperacinis gydymas

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

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

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

Reportažas iš Toronto
PASIKALBĖJIMAS METRO TRAUKINYJE

Į vagoną įlipa kresnas 
vyras ir, sustojęs prie 
durų, neapsisprendžia, 
kur atsisėsti. Jo gerai 
priderinta eilutė .naujite
laitė skrybėlė ir rūpes
tingai apkarpyti, tik vir
šutinės lūpos dalį dengi ą 
ūsiukai primena jį turint 
kaž ką bendra su dabita- 
puošeiva.Nors pagal am
žių ir išvaizda jis atrodo 
ir padorus, ir rimtas pi
lietis. Jam pastebėjus 
laisvą vietą ir patraukus 
jos link, iš keleivių tarpo 
pakylą jaunas vyras ir, 
neva prisijungdamas .pai
ma einantį už parankės . 
Pajutęs šalia savęs neti
kėtą asmenį ,prie sėdynės 
ėjęs keleivis staigiai at
sigrįžta ir tuo pačiu pa
sigirsta jo nuostabos iš
siveržimas,koks atsitin
ka susitikus pažįstamą 
žmogų.

Nenorėdami atkreipti 
keleivių dėmesį, abu vy
rai paprastai pasisveiki
na ir susėda čia pat esan
čiam minkštasuoly. Tuo 
patpaaiški, kad trumpųjų 
ūsų savininkas yra atvy
kęs iš Ottawos ir pripuo
lamai naudojasi požemi
niu traukiniu. Po vienos 
kitos nereikšmingos fra
zės,otaviškis pasiteirau
ja, kaip laikosi jo pažįs- 
tamas,kaipjo šeima, kaip 
torontiečiai apskritai. 
Jam,kaip plunksnos žmo
gui esą įdomus vietos 
kultūrinis gyvenima&Kas 
ką beveikia, kaip klesti 
meninės apraiškos?

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

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

TORONTO.
Margio vaistinės II aukštas. 
Tel: įstaigos LE 7- 1708, 

Namų CR9- 6166.

Jaunesnysis vyras pa
aiškina,kad šiuo metu To
ronte buvęs nemažas kul
tūrinis sujudimas.Čia bu
vę apsčiai ir dailės paro
dų, ir parengimų, ir kon
certų.Tai buvęs lyg koks 
sielos pasimėgavimas 
prieš ateinančią vasarą, 
prieš žmonių išsklidimą 
poilsio į'paežerės šilus • 
Jaunas vyras toliau sako , 
kad tarp kitų parengimų 
jam tekę dalyvauti daili
ninko Bukausko parodos 
atidaryme. Ten buvę ne
mažai montrealiečio dai
lininko modernios tapy
bos, bet kas jam sukėlė 
didesnę nuostabą, tai pa
rodos atidaromoji kalba. 
Prelegentas, pristatyda
mas jaunąjį dailininką 
kviestiesiems svečiams, 
nušvietė jo kūrybos kelią. 
Toliau kalbėtojas paste
bėjo, kad net konservaty
vūs žmonės supranta Bu
kausko nerealistines 
kompozicija&Iškeldamas 
dailininko asketišką 
kruopštumą kreipiantis į 
intelektualų skonį, prele
gentas pabrėžė jo nenorą

Tiek Kanadoje leidžiama mažumų, čia vadinamos ^an Publications/
^elbimats ją dalinai aptarnauja^oronte veikianti įžl.
52 St.Clair Avenue East, Toronto 7, Ontario, telefonas

TB BF JAUSMO
5 psL / turinčiuosebendradarbiųtun 

mūsų spaudos org

SeTai matot, kokia "blo
ga", "nevykusi" musų 
"kalba".; • gavo

Pripoškinęs 
straipsnyje visokių su 
kalba nieko bendra netu 
rinčių niekalų(NL nuver 
tinti) GK redaktorius kiek 
parankioja šiame NL laiK 
raštyje pasitaikiusiųjų 
tikrųjų kalbos klaidų, (NL 
red. neneigia, kad klaidų 
pasitaiko,NL red.),tuojau 
jis ir vėl grįžta prie da
lykų, nieko bendra netu
rinčių su kalba ir su jo 
pasiimta nagrinėti tema, 
pvz., 1) kad NL "šriftas 
archaiškas" ir "geraine- 
atsispaudęs" (NLnaudoja 
plačiausiai vartojamus 
rašmenis, vad. "bold" .
NL red.), 2) kad jo rai
dės "kai kur ranka patai
sytos" ir pan. T ai vis,pa
gal GK redaktorių, "mūsų 
spaudos kalba"...

GK redaktoriui, visiš
kai pasimetusiam savo 
trumpame straipsnelyje 
(nuklydusiam nuo jo pasi
rinktos nagrinėti temos) 
galima būtų ir visai dėl to 
iš esmės neatsakyti. Tik 
tada jis,pagal savo įprotį, 
pasivadinęs kokiu nauju 
pseudonimu ar svetimais 
inicialais, sveikins poną 
L. D. (pats save), kad jis 
tokią "tiesą" parašė apie 
NL.

Dėlto gal gi verta jam 
pasakyti štai ką:

1) Gerbiamasis,jei pa
siėmėte nagrinėti savo

apeliuoti į žiūrovo jaus
mus. Jis dar pasakė, kad 
tokio talento dailininkas 
nemeluoja nei sau, nei 
žiūrovui.

Jaunasis keleivis,klau
sydamas tą kalbą taip ir 
jautęs pagrindinę mintį, 
kad dailininkui esą vis
tiek, kaip jis bebūtų ver
tinamas. Žiūrovo dėme
sys esąs bereikšmis,nes 
jis kuria tik intelektuali
niam,skoniui. Dėl to dai
lininkas, nieko nepaisy
damas, kuria skęstančių 
miestų vizijas irformuo- 
ja įvairiaspalvių kubų ab
strakcijas. Tas, jaunes
niam keleiviui ir buvęs 
vienas iš nepatiketinu,net 
nepateisintinų atvejų, kur 
menininkas buvęs prista
tytas taip nemandagiai 
nuvertinęs žiūrovo jaus
mus. Tų žiūrovų, kurie 
atėjo į dailės parodą pa
sigerėti meno kūriniais , 
kurie norėdami atitrūkti 
nuo kasdienybės tikėjosi 
rasti ką nors gražesnio 
savo lakios sielos pasau
liui.

Svečias iš Ottawos 
klauso dailės parodą ap
žiūrėjusio tautiečio nuo
monę ir sako, kad sosti
nėje jie irgi turėję dides
nės apimties literatūros 
šventę. Tik iš ten jis iš
sinešęs priešingą įspūdį . 
Aną savaitę jis dalyvavęs 
laureatų pagerbimo iškil
mėse kur $ 2500. -Kana
dos valstybinė premija 
buvusi paskirta už poe
zija. Viena premija teko 
poetui N owl an, kuris yra 
kilęs iš Nova Scotia ir 
turi išleidęs keletą poe
zijos rinkinių.O kita pre
mija Mandel, žydų emi
grantų sūnui, kuris pro
fesoriaująs Toronto uni
versitete. Kas įdomiau
sia, kad laureatai išsita
rė apie savo poeziją kaip 
visiem suprantama min
čių sandarą. O M andeldar 
pridėjęs, kad tikras poe
tas turėtų būti visiems 
tiek aiškus, kad jo kuria
ma poezija nekeltų jokių 
abejonių. Baigdamas jis

BF takto 
/atkelta is 

jimais" galės ir be to ra 
syti "gera, taisyklinga 
kalba".. . Tai mūsų kal
bininko "iš patirties" ži
nomas "faktas", jo "tiesa 
ir jo "logika". • ■

Išpylęs visus savo kom 
plimentus, GK redakto
rius labai rūsčiu veidu 
atsikreipia į Nepriklau
somą Lietuvą ir bara ją 
dėl jos jau "negeros kal
bos".

Mūsų laikraščio "kal
bos klaidų" L. D. randa 
kone daugiau, negu T Z 
"tobulybių". Esą, NL 1) 
persispaudinanti kitos 
spaudos straipsnius,netgi 
ir "veikalus’,' (NL tą daro 
sąmoningai, pav. dabar 
spausdina Putino"Sukilė- 
lius", NL red.), 2) jai 
trūkstą "originalios me- 
džiagos"(ypač tokių "ori
ginalių" "kalbos mokslo" 
straipsnių,kokiu pasirodė 
L.D. savo laikraštyje-P • 
Str.) ; 3) trūkstą jai ir 
bendradarbių(ypač gi to
kių,kurie rašo savo tikra, 
iš tėvų paveldėta pavar
de,savo kiek pakeista, at
lietuvinta pavardėle,savo 
tikrais inicialais ir sve
timais, kaip kaikas mū
suose daro "labai daug"

"bendrinės kalbos laik
raštyje" kalbinės temos 
dalyką, tai jį ir nagrinė- 
•kite, nerašydami visokių 
niekalų, neį želdinėdami 
kitų laikraščių ir savo 
kolegų,pridengdami savo 
spaudos nusižengimus 
nekaltos prasmės straips
nio antrašte.

2) Jei jau panorote kal
binės temos straipsnyje 
pavertinti NL turinį iš 
esmės,tai turėtute atmin
ti,kad laikraščio gerumas 
priklauso ne nuo to, kiek 
jis turi bendradarbių, 
koks jo šriftas ir pan., o 
nuo to,kiek jis yra doras , 
garbingas, švarus ir tei
singas,kokia jo sąžinė ir 
kokios vadovaujamosios 
idėjos.Šiais visais požiū
riais NLyrabe priekaiš
tų. Tuo klausimu esu jau 
pasisakęs NL anksčiau 
(šio laikr. 1967. V. 10 lai
doje), ir dabar to čia ne
kartosiu.

3) Jei randate, kad NL 
trūksta bendradarbių,tai, 
vietoje laikraštį dėl to 
kaltinęs, įsijunkite pats 
į jo bendradarbių eilę ir 
padėkite jam,kaip tą daro 
daugis geros valios .dargi 
Jūsų idėjos žmonių. De-

datės dideliu katalikų vei
kėju, tai parodykite bent 
minimumą krikščioniš
kosios etikos .ypač gi ar
timo meilės.

4) Atminkit,kad tokiais 
grubiais kitų užpuldinėji
mais,be jokio takto ir be 
atsakomybės jausmo ra
šymais Jūs kompromituo
jate ne tik save, bet ir ki
tus katalikus, kurių vei
kėju dedatėš(.:a

Šiuos žodžius aš, kaip 
katalikas, rašau be pyk
čio, bet vistiek pažeista 
širdimi,nes Jūs savo ne
gerais veiksmais atsto
vaujate gi ir mane.

Jei kas kur ką bloga da
rome, įspėkime vieni ki
tus.

Visi būkime dori ir tei
singi.

Spaudos žmonės tarpu
savio santykiuose laikosi 
moralės, etiketo, takto ir 
turi atsakomybės jaus
mą.

LA

CROIX-ROUGE
TOUJOURS PRĖTE

A AIDER

SĖJA
dar pabrėžęs,kad poetas , 
^kuris teisinasi negalįs 
būti kitų suprastas, me
luojąs pats sau.Tai buvu
si tarsi priešinga kon
cepcija jūsų kalbėtojui , 
kuris tvirtinęs, kad keis
tas abstrakcijas kurią 
menininkai nemeluoją.

S. Pranckūnas .

Tautinės, demokratinė* mintie* mėnesinis lietuvių laikrašti*.
Leidžia Varpininku leidinių fondas
Redaktorius Vytautas B i 1 d u š a s .

Administracijos adresas: JUOZAS URBELIS.
1649 N. Broadway, Melrose Park., 111., USA.

Prenum~rata: JAV ir kitur 3 dol. metam*.

JIB VARTODAMAS NEBOSI NEI PLIKAS NEI ŽILAS

I1

pusę metų vienus metus
JIB vartojo 16 savaičių ________

Fotografijos rodo, kad JIB vaistai^TAnriMA —
?Aei±.^-^us’ ei^mą, sSoPašalina

‘r yvSS

r,toruos «•■«, K.n.doje .a’S"' p"'*,da
___________ P‘ Januška. 1033 Bruce Ave, Windsor. Ont

AR ŽINOTE K.) RAŠO

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

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

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

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

KELEIVIS
636 Broadway, So. Boston, Mas*. 02127, USA.

Ps.D.R.M.N.Pt
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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. 
Tref. 9.30—5 v. p.p. 
Ketv. 9.30—5 v.p.p. 
Penkt. 9.30—8 v.p.p. 
Sešt. 9—1 v.p.p.

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

SVARBIU LIETUVIŲ NAMŲ REIKALU
Mielas Hamiltono Lietu

viu Namu nary'.
Mes jaučiame pareigą pa 

informuoti visus narius,kad 
Lietuviu'Namai Hamiltone 
pergyvena krizės dienas, 
nes S.Bakšys skubiai org
anizuoja pervesti T.. N. tur
tą, vardą bei čarterį į kaž
kokią pasipelnymo bendro
vę. Visi žinome bandymus 
statyti gyvenamus butus ir 
ieškojimą hotelio pirkimui, 
kurie tačiau daugumos bu
vo atsmesti.

Dabar siekiama panaš
aus tikslo tik kitokiu hū - 
du. Kitaip tariant, perver 
smas ruošiamas tylomis, 
norima narius pastatyti pr
ieš įvykusį faktą. Savo po
zicijų sustiprinimui per 
praėjusius metus daug ak
cijų buvo perparduota ir 
surinkta į vienminčių ran
kas, daugelį karti] sulauž
ant mūsų įstatus. Mes ma
nome, kad S.Bakšys dab
ar turi savo kontrolėje a- 
pie 200 akcijų. Padlrbė - 
jus nesunku sugraibytilOO 
ar daugiau įgaliojlrm], y- 
pač iš tolimesnių apylin
kių ir įvesti sayo žmones 
į valdybą.

1963 m. susirinkimas ba
ndė pakeisti mūsų statuto 
R4 paragrafą ir vietoje 5 
akcijų leisti parduoti iki 
1O akcijų vienam asmeniui. 
Susirinkime dalyvavo 259 
akcijos. Statuto pakeitimui 
reikėjo dviejų trečdal tų da
ugumos, arba 173 akcijų. 
Balsuojant už pakeitimą 
pasisakė tik 122 akcijos. 
Kaip matote, įstatas liko 
nepakeistas, ką patvirti
no ir Kontrolės komisija. 
Tačiau S. Bakšiui tai bu
vo nepriimtina ir jis užsi
spyręs tam priešinosi, dėl 
ko, kaip žinome, baland
žio 7 d. susirinkimas iš
iro. Bandydamas advoka
tų pagalba prilipdyti trūk
stamas 51 akciją ir padar
yti įstatą pakeistu. Jis per 
6 savaites varstė advoka
tų duris ir tuo vilkino lai
ką, kad nustūmus narių su
sirinkimą į vasaros karš
čius, kuomet visi išvaži- 
nėja atostogų ar savaitga
liui prie vandens ir mažai 
kas galėtų į susirinkimą 
ateiti, o jis, prisirinkęs 
įgaliojimų, tokiame susi
rinkime tvarkytųsi, kaip

Hamiltono Vysk. Valančiaus mokyklos mokiniai, Motinos Dienos minėjime suvaidinę veikaliukq "Motinos Diena", kurį paruošė 
mokyt. A. Mikšienė (stovi dešinėje pusėje). Nuotr. A. Juraičio

AugSti nuošimčiai už Indėlius 
Prieinamos skolinimosi sąlygos 
Nemokamas CUNA gyvybės 
Ir paskolų draudimas. 
Pilnas čekių patarnavimas 
Užtikrintas indėlių saugumas 
Malonus lietuviškas patarnavimas

jam patinka.
Nesiskaitymui su daugu

ma vykstant tokiu tempu, 
kaip iki šiol ir turint om
enyje, kad ir OntarioKor- 
poracijų Aktas buvo per
žengtas kelis kartus, ga
lime daleisti,kad advoka
tams mokėjimas tik prasi 
dėjo. O kas padengs išlai
das ?

Prie ko mesesam veda
mi, mums šiandien yra ai
šku. O tiems,kurie leidžia
si būti vedami, irgi turėtų 
būti aišku, nes gaidys ne
išperėjo viščiukų praeity
je, neišperės ir per ateina 
nčius 1O metų.

Dabar, kada išryškėjo, 
kokia pabaiga Lietuvių Na
rni, idėjai yra paruošta, rei
kia rimtai pagalvoti, kas 
darytina toliau. Visi žinom, 
koks diddife kapitalas mūsų 
visų yra sudėtas /5OO na
rių ir 100,000 dol./. At
rodytų lengvapėdiška num
oti įlanka ir atsisakyti nuo 
šio kilnaus ir mus visus 
jungiančio tikslo-Lietuvių 
Namų pastatymo.

Akcininkams reikalau 
jant, valdyba šaukia visuo
tinį narių susirinkimą, ku
ris įvyks birželio mėnesio 
22 dieną. Šis susirinkimas 
bus lemiamas. Jeigu nari 
ai duos mandatą žmonėms, 
kurie dar nori Lietuvių Na
mų, tai galime tikėtis, kad 
dirbant ir tiesiai einant 
prie tikslo, Lietuviu Na 
mai Hamiltone dar bus, 
bet jeigu leisime ir vėl pa
imti S. Bakšiui į savo ran
kas, bus laidotuvių diena 
šiai L.N. idėjai.

Tad visi, kas galime, bū
tinai dalyvaukime šiame su
sirinkime ir patys spręsk
ime savo reikalus. Parod
ykime, kad esame šeimin 
inkai, kad tautiškame rei
kale esame susipratę ir vi
eningi, kad gerbiame savo 
vėliavą ir neleisim jos par
duoti už 30 grašių. Lietu
viška širdis ir tautiniai ti
kslai tebūna mums kelro - 
džiu. Pasirašė:
A.Šilinskis, VI. Stab ingis, 
J. Asmenavičius, P. Savic
kas, F.Krivinskas, A.Dip 
sė, A. Patamsis, P.Kano
pa, F.Rimkus, A.Giriu- 
nas, H.Rimkevičius, J. 
Tarvydas, J.Švabaitis, V. 
Leparskas.

Birželio 22 dieną, šeštadieni, 6 vai. 30 min.
LIETUVOS JUBILIEJINIŲ METU 

Šventė-joninės
Merritton Community Centre Hall St. Catharines.

• ČIKAGOS " GRANDIES " ANSAMBLIS IŠPILDYS * BUFETAS, LAIMĖS ŠULINYS IR KITOS PRAMOGOS.

NEPAPRASTAI GRAŽIĄ IR ĮDOMIĄ MENINU PROG -
RAMĄ. * ŠOKIAMS GROS VYTAUTO B A B E C KO ORKESTRAS.

KANADOS IR AMERIKOS LIETUVIŠKO JAUNIMO SUSIARTINIMO VAKARAS

MALONIAI KVIEČIAME VISUS DALYVAUTI ŠIOJE NEPAPRASTOJE MŪSŲ

TAUTOS METINĖJ E ŠVENTEJE Rengia Parapija.

PAKEISTA LIETUVIŲ NA
MŲ SUSIRINKIMO DATA.

Anksčiau buvo praneš
ta, kad Lietuvi,; namų be
ndrovės narių visuotinis 
susirinkimas bus liepos 
14 dieną.

Dabar pranešame, kad 
Lietuvnj Namų valdyba bi
rželio 2 dienos posėdyje 
buvo priversta susidėju
sių aplinkybių narių susi
rinkimą šaukti anksčiau, 
ir jis įvyks birželio 22 
dieną, šeštadienį, 5 val
andą po pietų Aušros Var
tų parapijos salėje, 5« 
Dundurn St. North. Malo
niai kviečiame visus dal
yvauti.

Liet. Namų V-ba. 
BIRŽELIO IŠVEŽIMŲ 

" MINĖJIMAS 
Hamiltone įvyks sekma
dienį,birželio 16 d. Minė
jimas bus kartu su lat-’ 
viais ir estais, Jis prasi
dės 11 vai. ryto pamaldo
mis už ištremtuosius, tai 
dienai pritaikintą pa
mokslą pasakys prel. 
J. Tadarauskas.

1.30 p.p. kviečiame vi
sus susirinkti Loblaws 
parkinimo aikštėje, Main 
St.E. tarp Tisdale St. So . 
ir Cathedral Girls High 
School. Iš ten 1.45 maši
nos išvažiuoja į miestą. 
Mašinos bus galima pa
sistatyti King St. tarp Ja
mes ir John gatvių, pieti
nėje Gore parko pusėje. 
2 vai. p. p. bus pradėtas 
vainikas prie Nežinomo 
kareivio paminklo ir 
trumpas žodis.

Iš ten visi važiuoja į 
Robinson Memorial The
ater (Art I) McMaster U- 
niversity.Ten latviai pa
rodys 15 min. apie ištrė
mimus filmą. Filmas yra 
pačių rusų darytas ir per 
latvių gudrumą jis pateko 
į laisvę pabėgusių latvių 
rankas. Po filmo seks ge

rai žinomo prof. Ant. Kli
mo iš Rochesterio N. Y . 
paskaitą apie rusinimą ir 
naikinimą Pabaltijo vals
tybių. Po paskaitos įvyks 
diskusijos, kurias ves 
prof.Ant.Klimas. Minėji
me žada dalyvauti daug 
kanadiečių svečių.

Visi Hamiltono ir apy
linkės lietuviai kviečiami 
minėjime dalyvauti. Mo
terys prašomos dalyvau
ti tautiniais rūbais.Neuž
mirškime mūsų brolių ir 
sesių kančių, kurias ken
tėjo ir kenčia dėl mūsų 
Tėvynės.Savo gausiu mi
nėjime dalyvavimu pa
skatinsime mūsų jaunimą 
dar daugiau dirbti dėl Tė
vynės išlaisvinimo. V-ba.

"GYVATAR O" 
IŠVYKA

Canadian Folk Arts 
Council direktorius L. 
Kossar laiške"Gyvataro" 
vad. G. Breichmanienei 
praneša, kad vykstančios 
į Tarptautinį festivalį į 
Prancūziją dvi Kanados 
tautinių šokių grupės,Ha
miltono "Gyvataras" ir 
Les Danseurs du St. Lau
rent,turi būti pasiruošu
sios šokti nors vieną ben
drą šokį.

Tam pačiam laiške jis 
mini,kad "Gyvataro" pa
siuntimui, lietuviai turi 
atlikti didelį darbą sutel
kiant pinigus kelionės iš
laidoms padengti. Tačiau 
lietuvius reikia sveikinti 
už dideles pastangas, 
siunčiant į tokią didelę 
kelionę "Gyvataro" šokė
jus, nes jie reprezentuos 
ne tik šį kraštą,bet ir sa
vo tėvų ir protėvių žemę . 
Kartu tai bus didelis nuo
pelnas lietuvių tradici
joms,kurias "Gyvataras" 
gerbia ir naujoms tradi
cijoms,kurias jie padeda 
kurti savo puikiais pasi
rodymais liaudies meno

■■

srityje Kanadoje. Jis yra 
tikras, kad "Gyvataras" 
neapvils žiūrovų ir Pran
cūzijoj.

Kanados užsienių rei
kalų ministerijos Kultū
ros skyr. viršininkas 
1 ai š ku prane š ė, kad K an a - 
dos ambasadai Paryžiuje 
pranešta apie prancūzų ir 
lietuvių grupių atvykimą.

Skelbiame ir pirmąjį 
aukotojų sąrašą: 
125 dol. prel. dr. J. Tada
rauskas,50 dol. V. Narke
vičius , 25 dol. kun. dr. J . 
Gutauskas (Delhi),20dol. 
XY (JAV)’,10dol.J. Vanei- 
kis (Čikago), M. Januška 
(Winnipeg), kun.M.Kru
pavičius (Cicero), A. Ka
minskienė, 5 dol. V.Kir- 
pavičius (Burlington), V . 
ikasala.kun. V. Balčiūnas 
(Putnam),8 dol. J.Stonkus, 
Idol.pensininkas Pr.Wil
liams (N. Jersey). Kieno 
vieta nepažymėta-visi iš 
Hamiltono.
Visiems nuoširdus ačiū. 

Komitetas .

ST.CATH ARINES
BIRŽELIO IŠVEŽIMAI 

Lietuviai nepa
mirš 1941 metais birželio 
14 - 15 dienomis Sovietų 
Sąjungos įvykdytą masinį 
lietuvių tautos naikinimą. 
Tik per dvi naktis suėmė 
ir užkaltuose gyvuliniuo
se vagonuose ištrėmė 35 , 
000 lietuvių į Sibirą vergų 
darbams ir lėtai mirčiai. 
Lietuviai nepamirš 1944 
metų Sovietų Sąjungos o- 
kupacijos.Ir čia Sovietai 
kelių metų laikotarpyje 
ištrėmė, išžudė per 400 , 
000 Lietuvos gyventojų. 
Šiandieną nėra tokios šei
mos, kur nebūtų Sovietų 
žiauriųjų trėmimų pa
liestos. Šiais, Lietuvos 
laisvės kovos metais, St. 
Catharines B-nės valdy
ba,kartu su estais ir lat-

NIAGAROS PUSIASALIS

Lietuvos Jubiliejiniu metu ugnis, deganti ištisus 1968 
metus prie lietuviu bažnyčios St. Catharines, Ontario.

LIETUVOS JUBILIEJINĖ ŠVENTĖ IR JONINĖS 
Birželio 22 d., šešta- Kenosha ir kitur.Kiekvie-

dienį, gražioje Meritono 
salėj,kur jau per daugelį 
metų buvo ruošiamos Jo
ninės, šiais metais įvyks
ta dviguba šventė. Tai bus 
vienas iš didingiausių ir 
gražiausių parengimų. 
Pirmiausia po trumpo 
atidarymo žodžio bus į- 
teiktos premijos, laimė
tos lituanistikos konkur
se. Tad a bus pagerbti Jo
nai prisegant po gėlytę .

Tuojau seks grandiozi
nė meninė dalis, kurią 
išpildys iš Čikagos atvy
kęs ansamblis "Grandis". 
Bus miela ir gražu maty
ti visiškai naują progra
mą. Tas ansamblis jau 
yra pagarsėjęs dalyvau
damas įvairiuose Ameri
kos miestuose,kaip Čika
goje tarptautinėje paro- 
doje.Rockforde,St.Louis , 

viais yra sudarę bendrą 
komitetą birželio trėmi
mams paminėti. Minėji
mas įvyks birželio 15 d. 
šia tvarka: 11 vai.ryto bus 
iškeltos visų tautybių vė
liavos miesto rotušėje iki 
pusės stiebo.Minėjimą a- 
tidarys miesto burmis
tras Mac Chown. Pabal- 
tiečių vardu kalbą pasa
kys estas.Minėjime daly
vaus Ontario provincijos 
sekretorius, kuris taip pat 
pasakys kalbąBab.Welch. 
Kiekvienos tautybės ats
tovas pasakys trumpas 
kalbas.Kiekvienos tauty
bės himnai bus transliuo
jami per garsiakalbį mi
nėjimo vietoj. Minėjimas 
bus tinkamai atžymėtas 
vietos spaudoje ir trans
liuojamas per radiją ang
lų kalba. Vietos valdžios 
atstovai yra susipažinę 
su pabaltiečių Rusijos 
vvkdoma žiauria okupaci

nais metais pasirodo te
levizijoje. Vadovė yra I- 
rena Smieliauskienė.

Po meninės programos 
seks linksmoji dalis, šo
kiai, grojant Vytauto Ba- 
becko orkestrui.Be abejo, 
bus laimės šulinys ir tur
tingas bufetas. Šią šventę 
rengia lietuvių parapija.

Visus iš visur maloniai 
kviečiame dalyvauti šioje 
jubiliejinių metų šventėj.

Sekmadienį .birželio 23 
d.,12vai.pamaldos ir pa
minklo pašventinimas , 
dalyvaujant Lietuvos ge
neraliniam konsului dr.J. 
Žmuidzinui ir poniai.KLB 
krašto valdybos atstovui 
S.Kairiui, solistui V. Ve- 
rikaičiui. Pamokslą tai 
progai pasakys T. Žiburių 
redaktorius kun. dr. P. 
Gaida. b. m.

ja ir rodo didelį palanku
mą ir užuojautą. Kviečia
me visus lietuvius daly
vauti šioje demonstraci
joje,prisiminti ir atiduo
ti pagarbą Sovietų nužu
dytiems broliams ir se
sėms. Bendras komitetas 
pageidavo, kad moterys 
dalyvautų tautiniais rū
bais apsirengusios. V-ba.

"LITAS" PRIMENA, 
kad nuo birželio 16 d. iki 
rugsėjo 15 d.Aušros Var
tų skyrius sekmadieniais 
bus uždarytas.

"ŽMOGUS IR JO 
PASAULIS"

parodos sezoninių ir die
ninių pasų vaikams ir su
augusiems dar galima 
gauti "Lite" papigintomis 
kainomis. Dabartinę at
sargą išpardavus jų kai
nos bus pakeltos.

orkestrui.Be
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PRISIMINIMAS

Minėjimas įvyks bir
želio 13 d. (ketvirtadienį) , 
"Ecole normale du musi- 
pue" salėje, 4873 West
mount Ave. , Westmount. 
Birželio 13 d. ,6 vai. vai
niko padėjimas prie Do
minion Square paminklo 
Visos organizacijos daly
vauja su vėliavomis. Lie
tuvos,Latvijos,Estijos ir 
Kanados tautinės vėlia
vos lydimos tautiniais rū
bais apsirengusių visų 
tautybių mergaičių.
7. 30 v. v. minėjimas sa
lėje. Meninėje dalyje da
lyvauja: estų mergaičių 
choras, latvių vyrų cho
ras ir pianistas, lietuvių 
šv. Kazimiero par. , mu
ziko Ambrozaičio veda
mas mišrus choras. 
Birželio 14d. , 8 vai. vak. 
iki 8 vai. 30 min. -radio 
pusvalandis anglų kalba 
per CKVL FM-96. 9 ban
gomis, ("NL" praeitam 
numeryje buvo atspaus
dinta - 8. 30 vai. vakaro) . 
Girdėsime dienai pritai
kytą žodį anglų kalba ir 
visų trijų tautybių muzi
ką. Lietuviškoje dalyje 
girdėsime operos solis
tės E. Kardelienės dainas 
ir Čiurlionio ansamblį . 
Pasiklausykime visi, tai 
labai žymi ir aukštos ver
tės radio stotis.Montrea- 
lio Lietuvių Bendruome
nės Prezidiumas dar kar
tą maloniai kviečia visus 
tautiečius į šį liūdną trė
mimų prisiminimą. Tuo 
mes parodysime,kad mes 
neuždusome laisvėje, kad 
mes turim idealų. Vienas 
iš šių didžiųjų idealų-mū- 
sų laisva Tėvynė. O šią 
dieną mes prisiminsime 
ir pagerbsime nekaltas

Dr. J. ŠEMOGAS
5441 Bannantyne, Verdun

Pirmadieni ir - A o Ketvirtodiėnl 2 ‘ 7 '9 Pm-

Antradieni 2 • 4 pm. 
Penktadieni 2 - 4; 7 - 9 pm. 

Tree i adieni 7-9 pm.

Tel:767 • 3175; namu 366- 9582

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. J. MALIŠKA

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

Namų tel. MU 1-2051

aukas mūsų tautos nely
gioje kovoje už savąją 
laisvę.

KLB Montrealio Sei
melio Prezidiumas .

MOKSLEIVIŲ ATEITI
NINKŲ STOVYKLA 

įvyks nuo liepos mėn. 13 
d.iki 21 d. "Baltijos" sto
vyklavietėje. Priimami 
vaikai nuo 7 iki 16 m. am- 
ži aus. Gali būti ir ne atei - 
tininkai.Šių metų stovyk- 
vadovybę sudaro :kun. Ge - 
diminas Kijauskas S. J. - 
stovyklos vadovas ir ka
pelionas, Sės. Margarita 
ir studentė Sės. Cecilija- 
mergaičių globėjos bei 
vadovės ir pagalba prie 
pr o gr amų paruo Šimo.
Sporto ir berniukų vado
vas - Eugenijus Girdaus- 
kas iš Toronto.Programų 
vedė j a-A Idona M or kūnie - 
nė. Jaunesnių mergaičių 
globėja-Julija Adamonie- 
nė.

Stovyklos mokestis $ 18 
vienam vaikui,$ 15 antram 
ir $ 12 trečiam tos šeimos 
vaikui.Registracijos mo
kestis $ 2, kuris priskai- 
tomas už draudimą nelai
mės atveju. Registruotis 
pas Sės. Margaritą 1450 
De Seve St. Montreal 20, 
P.Q.telef.766-9397. V-ba 
AUŠROS VARTŲ ŽINIOS
- Birž.m.4d. .palaidotas 
J. Manstavičius. Praėju
sią savaitę Lietuvoje mi
rė ir palaidota Aug. My
lės motina Sofija Mylie- 
nė.Giminėms ir artimie
siems reiškiame gilios 
užuojautos.
- Pakrikštyta G.R.ir Ire
nos Lavinskų dukra Dia
nos Louizos vardais. 
Sveikiname laimingus tė
vus.
- 10dol. vajus: V.Dreše- 
ris,A.Gudas,A. Baršaus
kas, P. Žitkus,T.Šaltenis , 
L.Gudas, K. Žemaitis, V. 
Gi vis, J. Lapinskas,K.Ga- 
tautis po 10, K. Smilgevi
čius 100. -Rinkliava-218.
- E.Kardelienės Muzikos 
studijos mokinių koncer
tas įvyksta sekmadienį 7 
vai. vak. , AV salėje. Da
lyvaukime.
- Sekmadienį per 11 vai. 
mišias pasimelsime Bir
želio įvykių proga už Si
biro tremtinius ir miru
sius už laisvę.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

Op. sol. E.Kardelienės Muzikos studijos mokinių koncertas bus šį sekma
dienį, birželio mėnesio 16 dieną, 7 valandą po pietų/pu nkt u a 1 i a i/Auš- 
ros Vartų salėje, 1405 rue de Sfeve. Visi maloniai kviečiami atsilankyti į 
jaunimo koncertą, kuriame dalyvaus 23 jauni muzikai - pianistai ir daini
ninkai. Atvaizde-praėjusiųjų metų metinio koncerto dalyviai su mokytoja.

IŠVYKSTANČIŲJŲ MO
KYKLŲ KONGRESAM DĖ

MESIUI
Birželio 2C dieną, ketvir
tadienį, visi mokiniai ren
kasi Aušros Vartų salėn

jaoJAUGELIENĖ
Dantų gydytoja

1410 Guy Street I aukštas 
11-12 kambarys, 

Tel: 932-6662; namų 737-9681

ADVOKA TAS

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

Suite 205

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

d v 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

dSouĮįaid duto dŠody,

5av. J. Adomonis • Adant
Namu tai. 747-9000.

6636 Clark St. Montreal 
f prie St. Zotique ) 

TEL: 277-5059, 277-5323

ATLIEKAME DARBUS:

Electric Yielding 
Body Work 
Painting 
Mechanic 
Electric f 
ir kitus t?er:n?. SerViCe 

Wheel Alingment 
T une - up 

Clutch* Brakes

MOKYKLŲ KONGRESO DALYVIŲ DĖMESIUI

Čia situacijos planas, kuris rodo, kaip pasiekti lietu
viškųjų mokyki’; Kongreso vietą. Čia matome išvažia
vimą iš Toronto į WOODBRIDGE, kur birželio 22 die
ną vyks lietuviškųjų mokyklų kongresas: pažymėta 
bažnyčia, kurioje 12 valandą bus pamaldos ir arena, 
kur vėliau bus meninė dalis.

SUSITIKIMŲ PIKNIKAS LABAI GRAŽIAI PALAI- KONGRESO PROGRAMOJE:
Montrealio ir Cttawos lie- DOTAS VERDUNIETIS 12 valandą bažnyčioje pamaldos.
tuvi” šią vasarą paskirtas JUOZAS MANSTAVIČIUS 1:15 valandą pietūs salėje.
liepos 7 dieną, sekmadienį Antradienį, birželio 4 die 2 valandą eisena prie paminklo ir vainiko padėjimas.
Pon” Skruibū’ ūkyje prie ną per Aušros Vartų bažny- 4:30 žaidimai oarke.
Ottawos upės, pussiauke- čią palaidotas nuoširdus ir Visi dalyviai renkasi prieš 12 valandą punktualiai.
lyje tarp Montrealio ir Ot- 
tawos, Pointe Fortoune. 
Skelbiama šita Montrea
lio ir Ottawos lietuviu dė
mesiui, kviečiant visus į 
■Gkniką atsilankyti.

VYTAUTO KLUBAS PRA
NEŠA, KAD

ramus verdunietis Juozas 
Manstavičius. Trys kunig« 
ai laikė gedulingas pamal
das, klebonas T.K.Pečkys 
pasakė gražiai velionį įver- 
tinantį pamokslą; į kapines 
palydėjo daugelis mašinų.

Velionis, atsikėlęs į Ka
nadą, dirbo pirma Sudbur-

REKOMENDUOJAME:

R;3O po pietų generalinėn 
repeticijon.

Autobusas į kongresą iš 
Dorchester autobusų stot
ies išeis šeštadienį 4:30 
ryto punktualiai. Kas važ
iuoja privačiai, vietoje tu
ri būti 12 valandą, ne vėl
iau.

Mergaitės pasiima tvar- bilietų į iš Lietuvos atvyk- io kasyklose; persikėlęs į 
kingus tautinius rūbus, bal- stančių ansamblių koncer- Montrealį ėmėsi biznio:lai- 
tus sportinius batukus; ber-tą, kuris įvyks birželio m. kė biliardą, bet ilgiausiai 
niukai pasiima tamsias ii- 28 d. Plateau salėj, galima su p. Bernotu krautuvę, į- 
gas kelnes, baltus išeigini- iš anksto įsigyti Klube, P. sigijo kelis namus ir pasku 
us baltinius ir tautine juos-Adamonio įstaigos biure 
tą.

ŠV. KAZIMIERO PARAP.
ŽINIOS

- Parapijos piknikas atei
nantį sekmadienį Vekterio 
vasarvietėje St. Henry de 
Mascouehe. Mišios 11:30 
valanadą; po pietų žaidi
mai, loterija ir kita.
- Ateinantį šeštadienį Ro
berto Girard su p.Popie- 
raityte sutuoktovės.
- Mirė Gertruda Grėblia- 
uskienė, 67 meti’, palaido
ta šeštadienį birž.8 d.
• P.Matulienė lankėsi Fi
ladelfijoje pas dukrą, ku - 
r i ten gražiai gyvena ir au
klėja šeimą.
• P.Bernotas, ilgametis 
J.Manstavičiaus partne
ris, apgailestaudamas ge
ro partnerio netekimą, at
silankė NL redakcijoje ir 
įdavė užuojautą velionio še
imai ir artimiesiems.
• A.Žilinskas serga ir gy
dosi ligoninėje.

Hnį laiką gyveno kaip ren- 
ir pas platintojus. Pataria-tininkas. Buvo gero būdo 
ma įsigy+i iš anksto. ir visų mėgiamas asmuo. 

Apgailestaujame peranks- 
tyvą jo mirtį.

KUPIŠKĖNŲ VESTUVES, 
labai senas, išleido Maž- 
lietuviu draugija. Plokšt
elė ilgo grojimo ir pardu
odama po 5 dolerius. Se
novinės vestuvės, užrašy
tos prieš šimtą su viršum

• Pp. Vanagai praėjusį sa 
vaitgalį praleido svečiuo
damiesi New Yorke, Vaši 
šingtone ir k+.
• Pp.Kinai bardavę turėtą
Verdune krautuve, įsigijo
LaSallėje namus ir gyvena 
kaip rentininkai.
• Pp. Martynaičiai iš Rose
munto atsikėlė gyventi į tė- metū> labai įdomios, 
viją-uošviją LaSallen.

E D C 0 CONSTRUCTION CO. LTD.

• Narnų statybą vykdo ištisomis gatvėmis 

naujoje La Sallėje-

e Namai - Duplex ir Fourplex - sau ir 

investavimui .

e Namą kainos neaukštos, labai žemu 

imokėjimu - S 1000 ■ galima įsigyti 

gražius ir vertingus namus.
Skambinti W. Lapenai, tel. 366 ■ 6237

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

gera proga
Drabužių valyklai yra reika

lingas dalininkas ■ partneris. 

Pageidaujamas siuvėjas. 

Kreiptis tel. 488 - 8569.

PARDUODAMAS 
gerame stovyje piani
nas, 7577 Broadway, 
LaSalle. Teirautis te
lefonu DO "-7 519.

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS

SIUVU IR PARDUODU

Taisau ir Remodeliuoju 
Vasaros laike saugojimas

/ Storage /.

6396 Bannantyne, Verdun.
PO 7-6183,

AR ŽINOMA, KAD
’’NEPRIKLAUSOMOS 

LIETUVOS” SPAUSTUVĖ
spausdina bilietus, pdevietimus, vizi
tines ir padėkos kortdes, įvairius 
blaikus, receptams lepelius, vedybi
nius pakvietiiTus, mirties atveju už
uojautos laiškus, visokius ” statemen 
tus", vokus su adresais, laikraščius.

Adresas: 7722 George Street,
L aSalle,Montreal,P ,Q. 
Canada.

MONTREALIO LIETUVIU KREDITO UNIJA

MOKA U Z:
DEPOZITUS 4.4%
ŠERUS 5’4%
TERMN.INDELIUS IKI 7% 

Nemokamas gyvybės draudimas 
iki $2,000 bendros Šerų ir 
depozitų sumos .

IMA U Z :
NEKILN.TURTO PASKOLAS 
ASMENINES PASKOLAS 
įskaitant gyvybės draudimai 
iki $10,000 abieju rūžių 
paskoloms .

PARDUODAMI“ ŽMOGUS IR JO PASAULIS“ BILIETAI 
PAPIGINTOMIS KAINOMIS. 

8%
9%

Kasos vaiandos: 1465 DeSeve St., sekmadieniai:: nuo 10:30 iki 12:30 
Darbo dienomis • nuo 10 iki 3 vai. kasdien, išskiriant šeštadienius,

Vakarais - trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai.

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

Sekmadieniais nedirbama vasara nuo birželio 15 d- iki rugsėjo 15 d. ii 
per visus ilguosius savaitgalius.

INTE” '’NTINENTAL CLUB

Cocktahs 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.

Tel. 861- 1507

Juozai Stankaitis
Manager of the Club.

1. KAD PASITIKRINTUMĖTE SAVO 

TURIMAS APDRAUDOS “ POLICY"

2. KAD PADISKUTUOTUMĖTE SU SAVO 

AGENTU APDRAUDOS KLAUSIMUS IR 
ŽINOTUMĖTE, KA JŪS TURITE IR 

KIEK MOKATE.

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

PAGAL NAUJUS METODUS.

IR EILE KITU REKOMENDACIJŲ JŪS

IŠGIRSITE IŠ:

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

Tel: 722 - 3545

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
Programos vedėjas L. Stankevičius

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

FORD

Kreipkitės
LEO GURECKAS

Sales Manager’s Assistant
Keating Ford lietuvis atstovas 

769-8831.

4475 BANNANTYNE AVĖ..

VERDUN. QUE

FALCON - FAIRLANE 
GALAXIE - THUNDERBIRD 

MUSTANG - TRUCKS 
USED CARS

1 year guarantee

Tel: namų 366-2548, 
Įstaigos- 769-8529.

I
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