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Keturi partijų lyderiai, kovoją už Kanados valdžios pareigas /iš kairės/:Liberali’ Tru
deau, konservatorių Stanfield, naujųjų demokratų Douglas ir kredito Caouette.

Dešiniąjame atvaizde matome įstaigą, kuri rinkimu vakarą, birželio 25 dieną, jau pa
duos žinias apie rinkimu pasekmes ir šitie du vyrai, Ron Collister ir Norman DePoe,pa- 
komentuos įvykusius rinkimus. Televizijoje žinias perduodant veiks IBM kompiuterių 
sistema /3CO modelis/. Šitie rinkimų aiškintojai jau yra pasižymėję.

Svarbiausia gi yra: VISI DALYVAUKIME FEDERALINIO PARLAMENTO RINKIMUOSE 
nes nuo to, ką išrinksime, pareis Kanados ateitis, tvarka ir kiekvienam svarbus gerbūvis.

įvykiu apžvalga
PRANCŪZIJOJE VIS DAR NEGERAI 

Ir nežinia, ar bus ge- tebestatomos barikados ,
riau.o gal padėtis dar pa
blogės,nes de Gaulle val
džia griebiasi griežtų 
priemonių, kurios visai 
artimoje praeityje nieko 
gera nedavė.

Tebevykstant dar strei
kui automobilių pramo
nėje ir tebestreikuojant 
studentams ,de Gaulle bu
vo sušaukęs ministerių 
kabineto posėdį, po kurio 
uždaryta vienuolika kai
riųjų organizacijų, už
drausta svetimšaliams 
dalyvauti demonstracijo
se ir apie 70 nepaklausiu
siu demonstrantų išsiųs
ta iš Prancūzijos.

Iš kitos pusės, de Gau
lle gerinasi dešiniesiem z 
sugrįžęsį Paryžių Georg 
Bidault iš Pietų Ameri
kos,kur buvo pabėgęs .va
dovavęs pasipriešinimui 
de Gaulle pastangoms su
teikti Alžyrui savarankiš
kumą, nekliudomas; jis 
skelbiasi sudarąs naują 
organizaciją, kuri kovo
sianti su de Gaulle tota- 
lizmu, ir amnestuotas ir 
paleistas iš kalėjimo gen. 
Salan,kuris drauge su Bi
dault priešinosi de Gaulle 
politikai ir už tai buvo nu
teistas kalėti.

Nežiūrint valdžios pa
stangų, demonstracijos 
vyksta daugelyje Prancū
zijos miestų, o Paryžiuje

KAS NAUJA
PRIEŠRINKIMINĖ 

paskutinę savaitę išsi
vystė į stiprius puolimus. 
Paskutiniu metu Trudeau 
stipriai kritikavo naujųjų 
demokratų partiją, iš ku
rios jis pasitraukė prieš 
kelis metus ir tapo libe
ralų vadu. Trudeau sako, 
kad vad.naujieji demokrar 
tai verčiasi tiktai teori
jomis ir visiškai neatsi
žvelgia} gyvenimo realy
bę, į konkretų darbą.

Saskatčevano sostinėj, 
Regina, kur jam buvo su
ruoštas iškilmingas priė
mimas, Trudeau kalbėjo

kuriom daryti esą išrau
ta tūkstančiai medžių, par 
degta apie 300 namų, su
naikinta daug mašinų ir 
tt.Tat kol kas nieko gera. 
NAUJAS SUSIDŪRIMAS

SU MASKVA
Rytinė Vokietija,matyti 

Maskvos paskatinta, už
draudė laisvą Vakarų su
sisiekimą su Berlynu, 
įvedė vizų reikalavimą, 
nustatė aukštus mokes
čius.

JAV,DBr.ir Prancūzi
ja užprotestavo šiuos po
tvarkius, kurie nėra tei
sėti ir toliau veda tyrinė
jimus.

Dabar suminėtos vals
tybės įteikė Maskvai pro
testo notas, kuriose rei
kalaujama laisvo su Ber
lyno susisiekimo,kaip yra 
susitarta.

TAIKOS DERYBOS NEI
NA PIRMYN', NES 
priešas totalistas ir agre
sorius nenori kalbėti apie 
taiką, kol Amerika nekapi 
fuliuoja. Derybų sąlyga-ka 
pituliaeija...

Tat bombardavimu sus
tabdymas agresoriui išau
gino didelius ragus. Jis ' 
bombarduoja pietų Vietna
mo sostine Saigoną, o Am 
erika su sąjungininkais tik 
tai žiūri... Tai didelis ne
susipratimas.

KANADOJE
FEDERALINĖ KOVA

apie žemės ūkį ir pasisa
kė,kad žemės ūkiui iškel
ti ir jo produktams reali
zuoti reikia laipsniško 
reikalų tvarkymo.

Konservatorių lyderis 
Stanfield taip pat kalbėjo 
žemės ūkio klausimais , 
bet jis tepasakė,kad jeigu 
konservatoriai laimės 
rinkimus, tai žemės ūkio 
ministerių bus Alvin Ha
milton, tai jis tikriausiai 
sugebės parduoti visas 
grūdų atsargas. O kalbė
damas Londone jis pa
reiškė, kad K anado j e per - 

daug žmonių naudojasi vi
suomenine pinigine para
ma, kai jie patys gali už
sidirbti pragyvenimą.

Naujųjų demokratų ly
deris Douglas sakė, kad 
visose Kanados gyvenim o 
srityse reikalingos refor
mos, o rinkimuose turi 
būti toks pertvarkymas , 
kad visi kandidatai galėtų 
laisvai eiti į rinkimus, kai 
dabar mažiau pasiturin
tiems sunku prasimušti į 
parlamentą.

Bet kiekvieną dieną ir 
beveik kiekvieną valandą 
vis duodami nauji lyderių 
pareiškimai.Į lyderių pa
reiškimus gi tiktai ir 
kreipiamas publikos dė
mesys.
PLEČIAMAS OTTAWOS 

UNIVERSITETAS
Ottawos universitetas 

patvirtino universiteto 
praplėtimo planą, kurio 
tikslas yra išplėsti peda
goginį skyrių,kurio deka
nu yra prof. dr. A. Ramū
nas. Universitete bus į- 
vesta prancūziškoji sek
cija,kuri ruoš mokytojus 
prancūzų kalba. 
ONTARIO ĮVEDA PRAN

CŪZŲ KALBĄ
Ontario švietimo mi

nisterija nutarė į mokyk
las įvesti greta anglų ir 
prancūzų kalbą,bet trūks
ta mokytojų.Tikimasi.kad 
praplotus Otawos univer
sitetą problema bus iš
spręsta ir prancūzų kalba 
palaipsniui bus įvesta į 
visas Ontario mokyklas .

SVARBŪS UŽSAKYMAI 
Federalinė vyriausybė 

pasirašė kontraktus,skir
tus valstybės saugumo 
reikalams: Downsview 
Orenda Ltd.gavo užsaky
mą už 5,520,736 dol. , 
Huntington Leach Texti
les Ltd.už3,062,753dol. , 
Montrealio Rolls - Royce 
už 2,419,600 dol. , Toron- 
to.Imperial Oil Ltd. už 1, 
277, 843 dol. ir Levy In
dustries Ltd. už 1,146, 00 
dol.,Montrealio Canadair 
Ltd. už 1,235,328 dol.
• Argus Corp. Ltd. To
ronte, turėjusi bravorų 
kompanijoje 11-kos nuo
šimčių įnašą, jį pardavė 
Rothmans kompanijai už 
28, 800, 000 dolerių.

LIETUVOS GENOCIDO 
MINĖJIMAS PASAULYJE 
šiemet praėjo 5O-ties Li
etuvos nepriklausomybės 
atstatymo minėjimu žen
kle. Daugelyje valstybių 
tos dienos pažymėtos bu
vo kaip Lietuvos dienos. 
Ir Kanadoje šios dienos 
labai išryškintos, Visos 
lietuviu kolonijos atsidė- 
jusios minėjo tas dienas. 
Toronte ypatingai iškili
ai buvo minėtos visą sa
vaite.

Montrealyje šios die
nos paminėtos bendrom 
visu trijų, Pabaltijo tau
tu. Padėti vainikai, po 
to vyko kone ertas, kuria
me dalyvavo trijų tautu 
horai. Lietuvius kon< er- 

te atstovavo sv.Kazimie
ro parapijos horas.veda 
mas muziko A.Ambrozai- 
čio, pasirodžiusio labai 
iškiliai. Mūsų kaimynai 
latviai turėjo puikius <-ho 
rus taip pat.

Minėjimas išvežimu į Si
birą plačiai buvo aptartas 
per Montrealio radio sto
tis, suminint skaičius ir 
nurodant, kad ir dabar dar 
nėra pasibaigė išvežimai 
vienokia ar kitokia forma, 
kai į Lietuvą visą laiką į- 
vežami rusai, kai varo
mas Lietuvos nutautini
mas- rusinimas, gudini- 
mas, lenkinimas,-neduo 
dant lietuviams atsigauti.

Arkivyskupas Bryan J. McEnte 
gart, Brooklyno vyskupas

Paminėtinas yra Brookly
no arkivyskupo gestas:jis 
paleido raštą per visas pa
rapijas, kuriose labai išk
ėlė Lietuvos katalikus ir 
pabrėžė, kad Lietuvoje 
500 metų anksčiau, negu 
Broolyne įsteigta vysku
pija. Jis kvietė visas pa
rapijas minėti Lietuvą ir 
melstis už persekiojamą 
Lietuvos bažnyčią

Lietuvių gyvenimo faktai
VLIKo IR ALTos PRIMININKŲ PAREIŠKIMAS 
1968 m.birželio 8 d.Či

kagoje įvykęs Vyriausiojo 
Lietuvos Išlaisvinimo Ko
miteto atstovų ir Ameri
kos Lietuvių Tarybos val
dybos pasitarimas, siekda 
mas sustiprinti politine ve
iklą, ypač šiais 19G8-siais 
metais-Lietuvos Laisvės 
kovos metais,-svarstė šiu
os pagrindinius klausimus; 
susietus su Lietuvos lais
vinimo byla;
a/ bendrąją politinę veikla 
b/ politinei veiklai reikal
ingų išteklių telkimą, 
c/ VLIKO ir ALTOS sant
ykius.

Konferencija sutarė ben
dros veiklos būdus, išsiai
škino VLIKo ir ALToskom
petencijas ir numatė Lietu
vos laisvinimo veiklai vyk
dyti reikalingi} lėšų telki - 
mo gaires.

Konferencijos dalyviai 
konstatavo ir pareiškĄkad 
VLIKo ir ALTos ateities 
politinė veikla, siekianti 
lietuvių tautos išlaisvini
mo iš okupacijos ir Lietu 
vos valstybės nepriklauso 
mybės atstatymo, vyks vi
siško pasitikėjimo, abiša
lio susipratimo ir bendra
darbiavimo dvasioje.

Dr. Juozas K. Va liūnas. 
Fugenijus Bartkus.

MOKINTŲ KONGRESAS
Šeštadienį Woodbridge 

mokinių kongresas. Jo 
programa: 12 vai. pamal
dos Woodbridge katalikų 
bažnyčioje, 1.15 vai. pie
tūs,2 vai.eisena su vėlia
vomis ir plakatais prie 
paminklo ir vainiko uždė
jimas,3 vai.meninė dalis, 
kuri oje bus tautiniai šo
kiai ir bendrai visų mo
kyklų Z. Lapino tautinių 
instrumentų ansamblio 
orkestras. 4. 30 vai. žai - 
dimai ir sportas gražia
me Woodbridge parke.

Prie paminklo tars žo
dį KLB kr.valdybos pirm. 
A.Rinkūnas.Meninė dalis 
bus pradėta kongreso pir. 
L. Tamošausko žodžiu, 
gen. Lietuvos konsulo J. 
Žmuidzino pasveikinimu 
ir pristatymu laimėjusių

visos Kanados mastu lie
tuviškų l<nygų skaitymo 
bei rašinių konkursus. 
Jungtiniam chorui diri
guos V. Verikaitis, tauti
niam bendram šokiui va
dovaus V. Balsienė.

Prašom visus tėvus par 
aukoti šį šeštadienį savo 
vaikų džiaugsmui bei lie
tuvybės naudai ir atga
benti juos į šią šventę.

Kongreso Reng. K-tas.

VISI Į KONGRESĄ 
birželio 22 d.,šeštadienį , 
Woodbridge, ties Toron
tu.

Hamiltono mokyklos 
mokiniai, važiuojantieji į 
kongresą, tą dieną susi
renka prie lietuvių bažny
čios 9.30 vai. ryto. Kurie 
dar nesumokėjo važiavi
mo mokesčio po $ 1. 00 
nuo vaiko, prašomi tą die
ną atnešti ir savo skyrių 
mokytojam atiduoti. Tau
tinių šokių šokėjai veža
mi nemokamai.Kurie nė
ra užsiregistravę ir no
rėtų važiuoti irgi gali 
ateiti, sumokėti mokestį 
ir važiuoti. Prieš tai pra
nešti savo skyrių mokyto
jui. Sugrįžimas numato
mas 7-8 vai. vakaro.

Mok. vedėjas .
KETVIRTOJI 

ABITURIENTŲ LAIDA 
Ir Hamiltono liet, šešt. 

mokykla užbaigė savo 
mokslo metus. Šeštadienį 
mokiniai rinkosi prie AV 
parap.bažnyčios, kur visi 
organizuotai dalyvavo 
pamaldose,o po to Jauni
mo C. salėje įvyko iškil
mingas mokslo metų už
baigimo aktas. Čia šeši į 
10-tą skyrių baigusieji j 
gavo mokyklos baigimo 
pažymėjimus ir Tautos 
Fondo atstovo visi buvo 
apdovanoti jubiliejinių 
metų ženkliukais. Abitu
rientus sveikino mokyk
los ved.J. Mikšys, Tautos 
Fondo vicepirm. O. Sta- 
siulis, skyriaus mokyto
jas K. Mileris, o abitu
rientų vardu visiems pa
dėkojo pirmąja mokyklą 
baigusi Kristina Budinin-

AUKOS JUNGTINIAM FI
NANSŲ KOMITETUI KA-

DOJE
Hamiltono TF pirm. K . 

Milerio $ 2,000.00 
Windsoro TF įgal. P. Ja
nuškos 252.00
Hamiltono "Talka" koo
peratyvo 50. 00
D. Jurkaus Montr. 10. 00

Jungtinis Finansų Ko
mitetas nuoširdžiai dėko
ja už darbą ir aukas. Ypač 
pagarbus dėkingumas pri
klauso Hamiltono Tautos 
Fondo pirm. K. Mileriui , 
visai jo vadovaujamai val
dybai ir duosniems bei 
lietuviškuosius reikalus 
suprantantiems tautie
čiam.Hamiltono lietuviš
koji bendruomenė dar sykį 
įrodė, kad ji tikrai yra 
lietuviškųjų reikalų tvir-' 
tovė.Dar sykį pagarba ir 
padėka.

Iki šiol Kanadoje Jung
tinis Finansų Komitetas 
aukų gavo $ 8,896.95. Dar 
gerokai trūksta iki $ 15, 
000. 00 nustatytosios su
mos. Komitetas nuošir
džiai kreipiasi į visus ge
ros valios ir supratimo 
tautiečius,©ypač į TF ats
tovybių valdybas,įgalioti
nius, KLB apyl. valdybas 
ir pirmininkus.

Komiteto Inf.

kaitė.Geriausi skyrių mo
kiniai ir tie, kurie nepra
leido per metus pamokų , 
buvo atžymėti specialiom 
juostelėm.Taproga salė
je vyko ir mokyklos darbų 
parodėlė,kur geriausiem 
darbam buvo skirtos pi
niginės premijos. Po iš
kilmių mokiniai ir moky
tojai tėvų komiteto buvo 
pavaišinti. K. M .

LABAI ATSIPRAŠOME 
mielus prenumeratorius 
ir skaitytojus, kad šisNL 
numeris gerokai sujauktas 
Taip atsitiko todėl, kad ri
nkiminiai skelbimai daugi
ausia atėjo visiškai nereg- 
liariat, o juos reikėjo įdė
ti, - tat ir nukentėjo ir iš
vaizda ir bendra tvarka.

NL red. ii- adm.
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BIRŽELIO MĖNESIO 25 DIENĄ
RENKAMAS FEDERALINIS
KANADOS PARLAMENTAS

Kaip jau žinoma, Kana
dos liberalų konvencija 
Ottawoje balandžio 6 d. 
išsirinko saunaują vadą , 
vadinamą partijos šefu, 
mišrios kilmės 48 m. 
amžiaus, Pierre Elliot 
Trudeau, vieton anksčiau 
buvusio ir savo noru atsi
statydinusio 71 m. am
žiaus ikšiolinio ir mino- 
ritarinės liberalų val
džios (neturinčios abso
liutinės daugumos parla- 
mentejmin.pirmL.Pear- 
sono.

Einant čia nusistovėju
sia parlamentine tradici
ja, generalgubernatorius 
pavedė P. E. Trudeau, 
naujam šefui skaitlin
giausios parlamente par
tijos, sudaryti valdžią- 
ministerių kabinetą.Taigi 
naujai išrinktas liberalų 
partijos vadas,P. E. Tru
deau, automatiškai tapo ir 
Kanados ministeriu pir
mininku.

Jo ant greitųjų sufor
muotas ministeriu kabi
netas mažai kuo skiriasi 
savo sudėtimi nuo buvu
sio L.Pearsono kabineto, 
jei neskaityti tik mažus 
pakeitimus funkcijų pa- 
skirstime. Aišku, kad tas 
kabinetas yra tik laikinas, 
kaip ir tęsinys buvusios 
valdžios atlikinėti tik 
kasdienius bėgančius rei
kalus .

Spręsti kaskart kom- 
plikuotesnius valstybės 
vidaus ir užsienio politi
kos klausimus, besikei
čiančius laiko ir aplinky
bių dvasioje,pradėti drą
siai valdyti, imtis dides
nių reformų, -nauja val
džia turi gauti tautos įga
liojimus, mandatą, kaip 
tai dera demokratinėje 
santvarkoje. Taigi turi 
atsiklausti tautos - eiti į 
rinkimus. To reikalavo 
jau seniai valdžios opo
zicija ir Pearsono mino- 
tarinės valdžios laikais. 
Be to, ir pats dabartinis 
ministeris pirmininkas , 
perimdamas valdžią, bu
vo aiškiai pažadėjęs 
skelbti federalinius par
lamento rinkimus.

Paliko tiklaiko klausi
mas. Pats P. E. Trudeau 
buvo linkęs skelbti par
lamento rinkimus tik ru
deniop, pirm to skubos 
keliu pravedęs keletą 
priešrinkiminių įstatymų 
aktualiais šalies klausi
mais. Reikėjo parodyti 
nors keletą naujos val
džios pozityvių darbų, 
konkrečiai užsirekomen
duoti prieš rinkikų ma
ses. Bet liberalų partijos 
senesni šulai, matyti, pa
keitė tą pirmininko nusi

statymą. Jų nuomone, ge
riau eiti į rinkimus tuč
tuojau, pasinaudoti libe
ralams palankia atmosfe
ra, susidariusia prieš- 
konvencinės kampanijos 
dėka, o ir naujo šefo P. 
E.Trudeau,patrauklia as
menybe, ir laimėti rinki
mus. Tai principas "kalk 
geležį, kol karšta".

Dėl to, vos 72 vai. pra
si inkus, kai tapo ministe
riu pirmininku,P.E. Tru
deau, pasinaudodamas 
jam suteikta konstitucine 
teise, paleido federalinį 
parlamentą ir paskelbė 
naujus rinkimus birželio 
mėn, 25 d., antradienį po 
Joninių. Tai bus ketvirti 
rinkimai pastarųjų 10 me
tų bėgyj. Per paskutinius 
trejus rinkimus nei viena 
politinė partija nesurinko 
absoliutinės daugumos ir 
todėl turėjome minorita- 
rines valdžias su visomis 
jų silpnybėmis.

Rinkiminė mašina pa
leista į darbą su jos per 
20 milijonų dolerių sąma
ta. Pagaminti 11,264,000 
rinkimų sąrašai. Vienu 
milijonu daugiaunei buvo 
paskutiniuose 1965m.rin- 
kimuose, 165,000 juodų 
paišelių, tonos formulia
rų, balsavimo kortelių, 
direktyvų ir geografinių 
žemėlapių išsiuntinėta į 
rinkimines apylinkes.

Pertvarkius rinkimines 
apylinkes, būsimas fede
ralinis parlamentas turės 
264 atstovus (buvusiame 
parlamente buvo 265 ats
tovai) .Provincijomis ats
tovų skaičius pasiskirs
tys sekančiai: Ontario-28 
atstovai, Ouebeco-74 ats., 
British Columbia-23 ats., 
Alberta-19 ats. , Saska
tchewan-13 ats. , Manito- 
ba-13 ats. , Nova Scotia- 
11 ats.,New-Brunswiek-10 
ats. Newfoundland-7 ats. , 
Prince Edward Island-4 
ats., Yucon - 1 ats., ir 
Northwest Territories-1 
atstovą.

Prasidėjusi priešrin
kiminė kampanija jau pa
čiam įkarštyj, progresy- 
viškai didėjančiu tempu 
stengiasi išnaudoti kiek 
galint tiksliau tam skirtą 
laiką-60 dienų. Varžybų 
arenoj rungiasi keturios 
Kanados politinės parti- 
j os diberalų parti j a J’ier- 
re Elliot Trudeau vado
vaujama; konservatorių 
partija su savo šefu Ro
bert Lorne Stanfield;nau- 
joji demokratų partija 
(ND Pjvadovaujama Tom
my C.Douglas ir sociali
nio kredito(Social Credit) 
partija su Real Caouette 
pryšakyje.

Partijų vadams tenka 
praktiškai didžiausia rin
kiminės kampanijos našta 
ir atsakomybė dėl būsimų 
rezultatų.Dėlto kova aš
tri, visos priemonės yra 
geros,matomos ir nema
tomos. Viskas yra leista 
pakreipti viešą opiniją 
savo naudai.

Nors rinkimai eina po
litinių partijų etiketėmis, 
bet pats rinkimų princi
pas yra suasmenintas. 
Balsuojama už asmenis . 
Net pačioj balsavimo kor
telėj įrašytos tik kandi
datų pavardės, visai ne
nurodant, kuriai partijai 
atstovauja. Tikrumoje, 
mažai kas ir įdomaujasi 
partijų programomis ir 
mažai ką žino apie tai. 
Nebent tik grubius partijų 
rėmus.Balsuotojas pasi
renka kandidatą-asmenį, 
kuris jam simpatiškas , 
patrauklus,sugebėjęs ge
rai užsirekomenduoti įti
kinančiais pažadais, arba 
gerai pažįstamas asme
niškai ar labai populiarus 
apylinkėj.

Partijų ir jų vadų ir 
yra pats didžiausias už
davinys ir sugebėjimas 
surasti kiekvienai rinki
minei apylinkei tinkamą 
kandidatą,jį plačiai išre
klamuoti,sudaryti apie jį 
palankiausią viešą opini- 
ją-"publicity". Kandidato 
asmenybė turi teikti lai
mėjimo perspektyvas .Tai 
svarbu ir iš materialinės 
pusės. Kiekvienas kandi
datas turi padėti $ 200 už
statą, kuris būna konfis
kuojamas valstybės nau
dai, j ei kandidatas negau
na nors 50% laimėjusio 
rinkimus kandidato balsų 
skaičiaus. Taigi tik rim
tiems kandidatams verta 
rizikuoti.Būsimuose rin
kimuose nominuotų kan
didatų yra 967: liberalų 
-263,konservatorių-263 , 
NDP (Nauja Dem. Part.) 
-263, suskilusių į vakarų 
ir rytų kreditistų-102, ko- 
munistų-14ir kt.(Neprik.) 
-62.

Rinkiminėj kampanijoj, 
įsijungę partijų vadai ir 
kandidatai į parlamento 
narius, raižo skersai ir 
išilgai kraštą ir viešuose 
masiniuose visuomenės 
susirinkimuose aiškina 
šalies politines .ūkines ir 
tautines problemas ir nu
matomas joms tvarkyti 
priemones,išeinant iš sa
vo politinio susigrupavi- 
mo požiūrio.

Dienotvarkėj dominuo
ja nuolat kartojami gyvy
biniai šalies klausimai: 
nedarbas,piniginė inflia
cija, pragyvenimo pa
brangimas, procentų di
dėjimas, butų trūkumas , 
kaskart didėjanti mokes
čiai, valstybės išlaidos , 
biudžeto subalansavimas, 
paskolos ir jų nuošim
čiai, užsienio politikos 
revizija,naujos valstybės 
konstitucijos klausimas , 
kova su neturtu ir 1.1.

Netikslu būtų čia leis
tis į visų tų problemų de
tales ir joms numatomas 
spręsti priemones atski
rų politinių grupių plat
formų ribose. Apie tai 
mus plačiai informuoja 
kasdieninė spauda, radio 
ir TV smulkūs praneši
mai ir komentarai.

Štai pav. tik prieš kele
tą dienų buvom liudinin
kais visų keturių Kanados 
politinių partijų vadų- 
Stanfield,Trudeau, Doug
las ir Caouette - debatų 
būsimų federalinių rinki
mų klausimais specialioj 
TV programoj.

Nėra klausimo,kad lai-

VISI KELIAI VEDA Į CHICAGĄ 

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

IlI-ji

TAUTINIU ŠOKIU
ŠVENTE

INTERNATIONAL AMPHITHEATRE
42nd and South Halsted Street

Bilietų kainos: $7, 6, 5, 4, 3 ir 2. LOŽES 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 čekį ar piniginį orderį su 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 .

.................. bil. po .........._..................... dol. 1

..................... 1
Telefonas ................................. i

Šventės išvakarėse, liepos 6 d., 8 vai. vakare B
GRANDIOZINIS BALIUS C

Arlington Park Race Track Club B
Stalas — TO asmenų. $G.5O asmeniui. B

Bilietai gaunami MARGINIUOSE B
■ '* B
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JIE MIRTI NEBIJOJO
1944 m.liepos mėn.bol- 

ševikai užėmė Leliūnus , 
mirtinai nukankino Lietu
vos karm. laisvės kovų 
dalyvį savanorį - šaulį 
Stasį Rėzą. Jis buvo su
muštas iki apalpimo, pri
rištas prie vežimo,4 km. 
atvilktas į Leliūnus, pa
mestas paplentės griovyj 
ir keliais šūviais pribaig
tas.

1948 m. Dovainiuose

mėti 25 birželio federa
linius rinkimus turi gali
mybę tik viena iš abiejų 
didžiųjų Kanados partijų 
-konservatoriai arba Ii - 
beralai.Ir tai, pramatan
čių politikų nuomone, ne 
absoliutine dauguma,o tik 
paprasta. Taigi numato
ma vėl minor itarinė val
džia ir jos sunkumai.

Mažosios grupės-NDP 
ir kreditistai - tikisi žy
miai padidinti savo atsto
vų skaičių parlamente ir 
daugiau efektyviai palai
kyti j ė gų bal ans ą tarp val
džios ir opozicijos.Atseit 
vaidinti lemiamą rolę.

Apie komunistus kan
didatus čia kalbėti neten- 
ka.Jie neturi jokių pers
pektyvų būti išrinktais.

Iš viso, pranašauti ga
lutinus rinkimų rezulta
tus-yra labai nedėkingas 
darbas. Gali būti visokių 
nepramatytų staigmenų.

J. Viliušis.

kautynėse su bolševikais 
žuvo Lietuvos laisvės ko
votojas,partizanas Jonas 
Dvarionas. Jo lavoną bol
ševikai pametė Platelių 
turgavietėje, išlaikė ke
turias dienas. Jo motina, 
užgirdusi apie sūnaus žu
vimą, atėjo jo pažiūrėti, 
neišlaikė skausmo ir puo
lė prie jo ir apsikabinusi 
verkė. Enkavedistai nu
plėšė motiną nuo sūnaus 
lavono,nusivedė ir niekas 
jos niekur nebematė.

1947 m. kautynėse su 
bolševikais žuvo Šarūno 
kuopos partizanai: Šarū
nas, Mericis, Serbentas, 
Bitinas ir Našlaitis. Žu
vusiųjų lavonus bolševi
kai atvežė į Pakuonio 
miestelį.Partizanę ryši
ninkę Ramunę pririšo 
prie vežimo ir mušdami 
šautuvų buožėmis reika
lavo išduoti paslaptis . 
Tardant, jos rankų pirštai 
ir sąnariai buvo sutraiš
kyti tarpduryj. Ji paslap
čių apie brolius partiza
nus neišdavė.

1946 m. netoli Zarasų, 
prie Kiečio ežero bolše
vikai apsupo Šileikių so
dybą, kurioje narsiai gy
nėsi trys broliai partiza
nai Šileikiai. Bolševikai, 
niekaip negalėdami jų pa
imti, padegė ūkio trobe
sius.Liepsnose žuvo visi 
trys broliai ir tėvai.

KANADOS ŠAULIŲ
Birželio 22-23 d.d. To

ronte įvyksta pirmasis 
Kanados LŠS S-gos trem
tyje kuopų suvažiavimas 
aptarti Kanadoje veikian
čių kuopų veiklą, pagal 
Krašto ir vietos sąlygas , 
susitikti ir pabendrauti 
nors trumpai su bendros 
idėjos broliais ir sesė
mis ir prisiminti laisvoje 
Lietuvoje buvusius kuopų 
rinktinių sąskrydžius - 
šventes, kurios kiekvie
nam jose buvusiam šau
liui duodavo organizaci
nės ir asmeninės naudos , 
palikdavo gražių prisimi
nimų momentus, kuriuos 
dar ir šiandieną daugelis 
nešioja savo širdyse.

Kiekvienas mažesnio 
ar didesnio masto susi
būrimas, bendravimas 
tarpusavyje rodo organi
zacinį vienetų gyvastin
gumą, kas užtikrina jo 
kūrybingumą ir augimą 
pagal esamo gyvenimo 
sąlygas.

Po praėjusių metų pra
dinio Vlado Putvio ir LK 
Mindaugo šaulių kuopų 
nuoširdaus tarpusavio

KUOPŲ SUVAŽIAVIMAS 
susitikimo Montrealyje , 
tai būtų pirmasis bendras 
visų Kanadoje veikiančių 
kuopų susibūrimas su vil
timi, kad tokie suvažiavi
mai įaugtų į' LŠ S-gos 
tremtyj veiklos rėmus ir 
būtų ruošiami jei ne kas 
metai, tai kas antri treti 
metai vis kitoje krašto 
vietoje, kuri ir būtų ben
dra didžioji S-gos narių 
jungtis, kuri būtų neabe
jotinai didelės reikšmės .

Į suvažiavimą iš Čika
gos atvyksta LŠS S-gos 
TCV pirmininkas VI. Išga
nantis ir dalis DLK Vytau
tas kuopos narių ekskur
sijoje.

Suvažiavimą ruošia ir 
jį globoja Toronto Vlado 
Putvio šaulių kuopa,kurią 
tenka sveikinti ir palin
kėti kuo geriausios sėk
mės. Plati ir įvairi suva
žiavimo programa.be or
ganizacinio aptarimo 
duos progos ir maloniem 
asmeniniam kontaktam. 
"Trimito Aidas" šį suva
žiavimą sveikina ir linki 
kuo geriausios sėkmės.

MYLIMĄ KLEBONĄ TĖVĄ K. PEČKĮ, S.J., 

mirus motinai A. Zubrickienei /Australijoje/ , 
nuoširdžiai užjaučia

Aušros Vartų Parapijos 
Choras.

DIDŽIAI GERBIAMĄ AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS 
KLEBONĄ TĖVĄ KAZIMIERĄ PEČKĮ|, S. J., 

mirus mylimai Motinai, nuoširdžiai užjaučia 
E. ir J. Kardeliai.

programa.be
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KANADOS MINISTERIO, PIERRE ELLIOTT TRUDEAU

PAREIŠKIMAS
Kanada nebūtų turtinga mozaika, kokia ji yra, be visų 

jos piliečių skirtingų etninių, tautinių ir religinių kilmių 
įnašo, kuriems ta šalis yra skolinga viskuo.

Mes, ar mūsų protėviai, atėjome i tą Šalį kaip imigran
tai iš visų žemės kampų, atsinešdami tradicijas, profesi
jas, amatus, sumanumą, patyrimą ir džiaugsmus bei skaus 
mus. Visi rado Kanadoje prieglaudą ir vilčių bei gerai at
lyginamų pastangų šalį. Tie Kanados statytojai daug gavo, 
bet dar daugiau davė, ir šiandieninė Kanada yra jų dauge
lio metų svajonių apipavidalinimas.

Jie rado toje šalyje darbą ir saugumą. Bet jie taip pat 
investavo kapitalą ir sukūrė tarnybų jų bendrams kanadie
čiams. Jie kartu, dirbo, kartu kovojo ir liejo savo kraują 
daugelyje šalių už laisvės principus. Jie yra visi kanadie
čiai, o Kanada yra jų namai ir pasididžiavimas.

Toji mūsų Kanada yra dviejų pagrindinių kalbų, dauge
lio kultūrų, bet vienos tautos šalis. Kanados idealas yra 
netirp.d ančio puodo vientisumas, bet skirtumais pagrįsta 
harmonija, kur visi gali ješkoti jų pasirinktoje kultūroje 
visiško pasireiškimo, per vieną ar kitą ar abi pagrindines 
lingvistines alėjas.

Aš turiu karštą viltį, kad Kanada savo žmonėms galės 
duoti konstitucijoje tvirtai apsaugotą teisių rinkinį, turin- 
rintį pilną jėgą ir efektą nuo okeano.iki okeano. Tatai pa
reikalaus sutarimų su provincijomis, bet aš esu tikras,kad 
visi valdžių vadovai Kanadoje prilygs iškvietimui, taip, 
kad kiekvienas Kanados pilietis, kokia bebūtų jo kilmė ar 
praeitis, kokia bebūtų jo kultūra, religinis ar kalbinis pa
veldėjimas, džiaugsis tomis pačiomis laisvėmis, kaip kiek
vienas kitas pilietis, kiekvienoje Kanados dalyje.

Mažiausia dukart šiame šimtmetyje žmogaus laisvė buvo 
brutaliai pažeista pasaulinių konfliktų, kurie atidarė Pan
doros skrynią pilną pikto ir nežmoniško charakterio nacio
nalistinių ir komunistinių doktrinų. Nesuskaitomų milijonų 
vyrų, moterų ir vaikų gyvybių buvo nukirsta primityvių ir 
beprasmių masinių žudymų. Kiti nesuskaitomi milijonai bu
vo atskirti nuo savo šeimų, apiplėšti, suniurkyti ir kūnu ir 
dvasia.

Tatai niekad neturi atsitikti vėl. Šioje vietoje Kanada 
turi užtikrinti, jos teritorijos ribose, kad čia niekad neį
leis šaknų neapykantos ir įtarinėjimų sėklos bei rasinė ar 
religinė neapykanta. Jiems niekada neturi būti leista veis
tis ir užteršti tos mūsų puikios šalies, Kanados socialinę, 
Kultūrinę ir politinę atmosferą

Aš tikiu visų kanadiečių vieną broliją.

M.H. •Pit* Lessard yra gimęs 1913 m. St. Germain, P.Q. Iš pat jau
nystės pradėjęs dirbti versle, galiausiai ir ilgesnį laika buvo apsisto
jęs savistoviu auto mašinoms gazolino pardavinėjimu. Jis jau 1946 me
tais atsikėlė i Cote St. Paul (Ville Emard) ir per ilgą laiką šioje mies 
to dalyje turėjęs net kelis ir keliose gatvėse tokios pat rūšies verslus.

Politikoje pradėjęs žymėtis 1937 metais, 1954 m. išrenkamas Mon - 
trealio miesto tarybon, kurioje išbuvo 12 m., o 1958 m. federaliniuose 
Kanados rinkimuose išrenkamas į parlamentą, kuriame tebeatstovauja 
iki šiai dienai,ir nors perrenkamas buvo 3 kartus St.Henry apylinkėje.

M. Lessard yra aktyvus narys ir veikėjas keliuose vietiniuose klu
buose bei valdžios institucijose, tpdėl jis ir plačiai yra žinomas ir mė
giamas parlamentaras.

Šiuose, birželio 25 dienos rinkimuose, įvykus performavimams rinki
minių apylinkių, Mr. Lessard kandidatuoja Liberalų partijos sąrašu 
šioje naujoje apylinkėje -- LaSalle — Ville Emard.

Pierre 
Elliott 
T rudeau

• NAUJO TIPO KANADIETIS

• NAUJA LIBERALU VADOVYBĖ

• NAUJA KANADOS VADOVYBE

“AŠ tikiu pažangą, tikiu refor
“ Aš manau, kad mes turime išbandyti gyve
namuosius laikus ir rizikuoti kai kuriuos 
sprendimus, kurie galbūt nėra malonūs, ta

ATSIMINKIME SVARBESNIUOSIUS LIBERALŲ LAIMĖJIMUS:

* Mūsų Kanados vėliava * Kanados pilietybės įstatymas
* Kanados sveikatos draudos planas * Kanados pensijų planas

ii as
čiau reikalingi įvesdinti mums į rytojaus pa
sauli, kad nepasitiktume atgyventame pasau-

RT. HON. PIERRE ELLIOTT TRUDEAU
Prime Minister of Canada

SU TRUDEAU IR NAUJĄJA LIBERALŲ VYRIAUSYBE TURĖSIM:

VIENINGA KANADA, 

TEISINGA VISUOMENĘ

KLESTINČIA EKONOMIJĄ

TAIKINGĄ PASAULĮ

20 milijonu balsų krašto viduje, bet vieningą balsą užsienyje 
Lygias teises ir lygų traktavimą visų kanadiečių, nežiūrint kokia 
kalba kalbėtu, kiek beuždirbtu, kokios religijos bebūtų- 
Tvarkingą modernią vyriausybę pilnam ekonominiam augimui 
Tvirtą ir aiškų Kanados balsą tarp laisvų pasaulio kraštų 
tarptautiniuose reikaluose

r" TRUDEAU, LIBERALUS
B I R Ž E L I O 25-iq palaikykite savo APYLINKĖS LIBERALŲ KANDIDATUS

LIETUVIŠKOS ŽINIOS 
TRUMPAI

• Brazilijos pašto ženk
lai antspauduojami Lietu
vos Vyčio ženklu ir įrašu: 
AUREO JUBILEO DA IN
DEPENDENCE DA LITU- 
ANIA RFSTAURADA, kas 
lietuviškai yra-auksinis at
statytos Lietuvos neprikl
ausomybės jubiliejus .
• Miunchene leidžiamas 
biuletenis "Freie Presse- 
Korrespondence", remada- 
masis belgų ir prancūzų

tyrinėtojų duomenimis,pa
skelbė, kad per 50 metų 
po bolševikų revoliucijos 
Rusijoje išžudyta 48 mi
lijonai žmonių. Atrodo , 
kad tyrinėjimai neapima 
visų komunistų teroro au
kų.
• Lietuvoje pradeda pasi
žymėti ypatingu atsidavi
mu okupacijos tarnyboje 
tūlas Stasys Btstrickas.
• "Tiesa" birž.6 d. pikti
nasi, kad užsitarnavusi
eji žmonės negauną butų.

Taip yra ir po 25 okupac
ijos, metų, kuri giriasi 
nepaprasta pažanga.
• Lionginas Pažūsis.kurį 
praėjusiais metais matėm 
Montrealyje, gina lietuv
ių kalbą nuo anglų, kurie 
neteisingai rašo apie lie
tuvių kalbą, bet jo argum
entai ne kalbiniai, o poli
tiniai ir neteisingi, nes ji
sai tiek atsako:"mes nesą 
me absorbuoti. Lietuva-vi- 
ena iš 15 suvereninių tary
binių respublikų. . ." Jei

suvereninė, tai kodėl"vie- vų, bet konkursą laimėjo 
na iš penkiolikos" ?Kodėl kauniečiai gydytojai Jūra- 
ne tiesiog suvereninė? tė ir Česlovas Norvaišos,
• Vilniaus konservatorija abu gydytojai.
birželio 4 d. Vilniaus ope- • Kaune vyko iš visos Ru- 
ros teatre pastatė operą sijos ir jos okupuotų kraš- 
"Žyde',' dabar vadinama tų suvežtų dirbtinių šilk’’ 
"Rachele". Visas operos vertinimas. Kauno fabri- 
sąstatas buvo vien konser- kų šilkai pripažinti geria- 
vatorijos. usiais.
• Kauno sporto halėje įvy- • Dr. Jono Staugaičio 1OO 
ko pramoginių šokių varžy. metų gimimo sukaktuvių 
bos, kuri ose dalyvavo iš proga "Tiesoje" buvo įdė- 
įvairių Pabaltijo ir Vaka- tas straipsnis, kuriame 
rų Europos miestų varžo- jis budinamas kaip "Med-

11 i—į tcinos"žurnalo redaktor-

SVETLANA ALLILUJEVA IR JOS 31.
i iii i i i i i lt ILaiškai bičiuliui
Septynioliktąjį laišką bičiuliui Svetlana Stalinai - 

tė-AIlilujeva baigia sentimentaliu pasakojimu apie 
Kaukazą, jo gamtą ir savo senele.

Kaip iš praeito NL numerio žinoma, Svetlana su 
tėvu Stalinu 1951 metai atostogavo Kaukaze, Boržo- 
ml, prie pat Kuros upės. Grįždama su broliu Vasi
lijų užvažiavo pasižiūrėti, kaip Svetlana rašo, į 
Gori.

- Ir čia aš staigiai pajutau, kad tai yra mano gi
mtoji žemė - mažytė lyguma Kuros kilpoje, kuri 
supo plokščią kalvą su tvirtove viršuje, miestelis 
jos papėdėje, ir aplinkui - sodnai, saulė, vynuogy
nai, sidabrinė Kuros juosta, čia rami ir sekli. O 
viso šito aplinkui - kalnai. Jie susieina tarpekliu, 
kuriame stovi kaimas Ateni, kurio nuostabus vynas 
auksinės spalvos, o pačiame tarpeklyje -Ateni baž
nyčia klasiškos gruzinų architektūros, išpuošta 11 
amžiaus freskais.

Kažkas mano sieloje persivertė, kai pamačiau 
šitą bažnyčiąskendinčią vynuogynuose, šitą mies
telį persikų ir kriaušių sodnuose, šitą mažyte duo- 
snios gamtos taurę, virš kurios - dangaus skliau - 
tas ir tiek saulės, kaip niekur kitur ant žemės.. .- 
susižavėjusi pasakoja Svetlana.

- Labai gaila, -toliau ji sako, - kad šis išvykis 
buvo užnuodytas oficialiomis pagerbtuvėmis ir tai
pgi "Stalino muztejiaus" apžiūrėjimu, ir jo namu

ko. Namukas šis - lūšnelė, kurioje gyveno batsiu
vio šeima, Serijos iniciatyva buvo apdengtas mar
muriniu dangčiu ir atrodė kaip kokia metro stotis. 
Po šituo marmuriniu baldakymu sunku buvo įžiūrė
ti šitą lūšnele.. . Ten mums kiekvieną daiktą dem
onstravo kaip kokią šventove, pagarbiai drebėda - 
mt.. .

Tą rudenį Gruzijoje aš galvojau apie savo sene
le Jekateriną. Ji palaidota greta tragiškai žuvusio 
rašytojo Gribojedovo Dovydo kalne, ties šv. Dovy
do bažnyčia. Ten grožis ir ramybė nieku nesudr
umsta, nieku nepažeista.

Aš prisiminiau, kaip 1934 metais Jašą, Vasilijų 
ir mane pasiuntė aplankyti senelę Tbilisį,-ji tada 
sirgo.. . Galimas dalykas, kad važiavimo iniciato
rium buvo Berija - mes buvome sustoję jo namuo
se. Tbilisi mes tada praleidome apie savaitę laiko 
ir pusę valandos buvome pas senelę. . .Ji gyveno ta
da gražiame rūme, apsuptame parko; ji turėjo ma
žą, žemą kambarėlį su mažais langais,, išeinanči
ais į kiemą. Kambario kampe stovėjo geležinė lo
va, kambaryje buvo daug sentų - visos juodai pasi
rėdžiusios, kaip tas priimta Gruzijoje. Lovojesė- 
dėjo sena moteris. Mus prie jos privedė, ji mus 
glamonėjo sausomis, krumplėtomis rankomis, bu
čiavo ir kažką kalbėjo gruzinų kalba.. .Vienas Ja
ša tesuprato ir jai atsakinėjo, o mes stovėjome ty
lėdami.

Aš pastebėjau, kad išblyškusiame jos veide buvo 
šviesios akys, veidas buvo kregždėtas, galva apri
šta skarele, bet aš žinojau- iš tėvo pasakojimų, - 
kad jaunystėje ji buvo ruda, kas Gruzijoje buvo lai
koma grožybe. Visos kambaryje buvusios senės 

mus iš eilės bučiavo ir kalbėjo, kad aš panaši į se
nelę. Ji mus vaišino saldukais lėkštėje, ištiesda
ma mums savo ranka, ir jos veidu tekėjo ašaros. 
Bet bendrauti mes negalėjome, nes kalbėjome ski
rtingomis kalbomis. Su mumis buvo atėjusi Seri
jos žmona Nina.

Kambaryje buvo daugybė žmonių, atėjusių pasi
domėti; kvepėjo kažkokiomis žolėmis, kurių rlšu- 
liukai buvo ant palangių. Mes greit išėjome ir dau
giau į rūmus nesugrįžome. Ir aš visą laiką stebė
jausi, kodėl senelė taip blogai gyvena? Tokią bai
sią geležinę lovą aš mačiau pirmą kartą savo gyv
enime.

Senelė turėjo savo principus, - tikinčio žmogaus 
principus, žmogaus išgyvenusio kietą, sunkų, bet 
garbingą ir teisingą gyvenimą. Jos kietumas, užsi
spyrimas, jos puritoniškas moralė, jos atšiaurus 
vyriškas būdas, - visa tai perėjo mano tėvui.

Stovint prie kapo, atsimenant jos gyvenimą, 
ar gi galima ne galvoti apie Dievą, kurį ji taip ti
kėjo?

Toliau Svetlana vėl grįžta tėvo Stalino ginti. Ji 
rašo:

"Kai dabar man tenka skaityti ir girdėti, kad tė
vas gyvas būdamas save laikė tik ką ne Dievu, -tai 
man atrodo keista, kad šita galt sakyti žmonės,ku
rie patys tėvą labai gerai pažinojo. Tėvas, tiesa, 
niekad gyvenime demokratiškumu nepasižymėjo, 
bet Dievu jis savęs neįsivaizdavo. ...

Paskutiniais laikais jis gyveno ypač vienišai; iš- 
važiavimaSį pietus 1951 metais buvo paskutinis.Dau 
giau jis iš Maskvos neišvažiavo, ir beveik visą lai
ką praleisadavo Kunceve, kurį vis perstatinėjo.D.b.

ius, bet nutylėta jo politi
nė ir visuomeninė vaikla, 
kaip demokrato, Lietuvos 
seimų pirmininko ir kt.
• Lietuviu Enciklopedijos 
per 15 metų Amerikoje iš
leista 35 tomai, o Lietu
voje per 1O metų. ,. tik
tai 1 /vienas/ tomas.
• Kauno Medicinos Insti
tute medicinos daktaro di
sertacijas apgynė Ona Jau- 
dagytė ir Jūratė Dievaitie- 
nė.
• Klaipėdoje, prie Kuršių 
marių Sov.Rusija stato di
džiųjų žvejybos laivų rem
onto fabriką, atseit- prie 
jūros tvirtai stato koją, ly
giai taip, kaip Petras pir 
masts, nukriavęs suomių 
vietos gyventojus, įkūrė 
Petrogradą. Okupacija, 
kaip matome, eina pirm 
yn.
• Quebec daug skolinasi 
-praėjusį mėnesį jis pa
siskolino įvairiuose Eu
ropos bankuose 38,600, 
000 dol., dabar Vakarų 
Vokietijoje, Diuseldorfo 
banke, skolinasi 30 mil. 
dol.
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KULTORIVĖjfeoVIKA
LEIDINYSAPIE BAŽNY
ČIOS PADĖTĮ LIETUVOJ

Jau išleista vysk. V. 
Brizgi o parašyta brošiū
ra vardu "Religious Con
ditions in Lithuania under 
Soviet Russian Occupa
tion'.' Šioje 40 psi. brošiū - 
roję autorius trumpai 
peržvelgia krikščionybės 
Lietuvoj istoriją, katali
kybės padėtį 19-to šimt
mečio rusų valdymo lai
kais, ir smulkiau išdėsto 
balševikinės valdžios 
smūgius katalikybei Lie
tuvoj dabartiniais lai
kais.

Ši brošiūra,kaip numa
tyta šių metų Vliko darbų 
programoj, yra išleista 
Vliko lėšomis, ir ją gali
ma gauti Vlike (29 West 
57 St. - 10th Floor, New 
York, N.Y. 10019). Reko
menduojama skleisti 
amerikiečių ir kt. kraštų 
katalikų visuomenėse. E.

AUKURO DAINOS 
PLOKŠTELĖJE

Daili paimti,maloni pa
siklausyti,pirmoj e dalyje 
įdainavo J. Bertulio"Tau, 
brangi Tėvyne’’, F. Stro- 
lios "Grįšim, grįšim", J . 
Gaidelio"Dainuojanti jau
nystė" ir penkias A. Mi
kulskio dainas-"Kalėdos 
Lietuvoje", "Lietuvos 
paukštelių daina", "Tekė- 
jo saulelė", "Lopšinė lė
lytei" ir "Daina apie avi
žą".Trys dainos atlieka
mos a capella,o kitos pa
lydimos kanklių orkestro. 
Antroje dalyje įdainuota 
A. Mikuklskio nauja kom- 
pozicija "Saulės ratas". 
Tai chorinis ciklas su so
listais, deklamacija ir 
orkestru. Ciklas susideda 
iš keturių dalių-Pavasa- 
rio,Rudenėlio, Žiemos ir 
Vasarėlės.

Aukuro plokštelė gau
nama pas platintojus ir 
Fine Music Records,4249 
Lambert Road, Cleveland, 
Ohio 44121.
V. DAUNORAS, OPEROS 

SOLISTAS
dviem atvejais, iš viso 
pusantrų metų studijavęs 
dainavimą Italijoj ir da
bar grįžęs į Vilnių, pa
reiškė,kad geresnės mo
kyklos .kaip Italijoj, netu
rėjęs. Būdamas Italijoj, 
turėjęs progos šešis kar
tus dainuoti La Scala ope
ros teatre ("Rigoletto"

GEOLOGAS K.KEMEŽYS 
FILOSOFIJOS DAKTARAS

Gegužės mėnesio pa
baigoje Australijos sos
tinės, Canberros univer
sitetas, labai iškilmingoj 
aplinkoj,suteikė lietuviui 
geologui Kaziui Kemežiui 
filosofijos daktaro laips
nį. Po to aukšto moksli 
laipsnio diplomo įteikimo 
ceremonijų, Kemežys , 
gana puošnioje uniformo
je,su žmona,buvo nufoto
grafuotas ir Australijos 
dienraštis įdėjo jo foto
grafiją, pažymėdamas šį 
netaip jau dažną įvykį 
mokslo gyvenime.

SALYS ŠEMERYS
- SUKAKTUVININKAS 

Gegužės 21 d. septynių 
dešimčių metų amžiaus 
sulaukė Stasys Šmeraus- 
kas, plačiau Lietuvoj bu
vęs žinomas kaip Salys 
Šemerys, poetas, vienas 
iš Keturių Vėjų sąjūdžio 
dalyvių (Eilėraščių rin
kiniai f'Granata krūtinėj", 
1924,."liepsnosvaidis šir
dims degti", 1926).

Dabar S. Šemerys, ne
seniai tapęs pensininku, 
rašąs atsiminimus apie 
1920-30 metų Lietuvos li
teratūrinį gyvenimą ir 
svarbiausius jo veikėjus . 
Taip pat rašąs ir romaną 
apie Vydūno gyvenimą, 
kuriame, esą, tikisi bū
siant "ne vien faktų,bet ir 
nemaža išmonės!'. 1937 
metais S. Šemerys buvo 
paskelbęs pirmąją dalį 
savo disertacijos dalį 
apie Vydūną. Antroji tos 
disertacijos dalis karo 
metu dingusi drauge su 
visa S. Šemerio bibliote
ka. E .

operoj M onterone rolę ir 
Mozarto "Idomenėjoj"), 
be to, dalyvavęs daugiau 
kaip30-tyje koncertų Ro
moj, Florencijoj, Neapo
ly, Pizoj ir kituose Itali
jos miestuose. Dabar ke
liem koncertam išvyks
ta Suomijon. Vilniuj pra
dėsiąs dainuoti operoj tik 
rudenį. (Elta) .

ESI TOUJOURS 
A L’OEUVRE

DAILININKŲ DĖMESIUI
Pasaulio Lietuvių Ben

druomenės III - jo Seimo 
Komiteto Parodų sekcija 
kviečia visus laisvame 
pasaulyj gyvenančius lie
tuvius dailininkus ir me
ną studijuojančius asme
nis, dalyvauti savo dar
bais seimo metu organi
zuojamoje skaidrių paro
doje.

Į parodą bus priimami' 
visų krypčių ir šakų meno 
kūriniai .neatsi žvelgi ant į 
jų stilių, paskirtį, techni
ką ar medžiagą.

Be įprastinių technikų, 
gali būti rodomi įvairūs 
bandymai, įvairiose neį
prastinėse medžiagose.

Parodoje, kiekvienas 
dailininkas gali būti re
prezentuojamas 10 skai
drių.

Skaidrės turi būti stan
dartinio formato įmon
tuotos popierinio kartono 
rėmuose, kurio išorinis 
formatas yra 2" X 2" di
dumo.

Atrinktos parodai skai
drės III-jo Seimo Komi
teto yra iš dailininkų nu
perkamos mokant už skai
drę po vieną dolerį. Įgy
tos skaidrės lieka Pasau
lio Lietuvių Bendruome
nės nuosavybe, su teise 
jas ir ateityje naudoti.

Skaidrių persiuntimo 
išlaidas, sąskaitas pri
stačius, apmoka Parodos 
Komitetas. Nepanaudotos 
parodai skaidrės grąži- 
žinamos savininkams.

Dailininkai siųsdami 
skaidres, apie save pra
šomi suteikti šias žinias: 
Gimimo vieta ir data; 
išeitas arba einamas 
mokslas, kur ir kada; ar 
dirba savo meno profesi
joje, jei taip, tai kur ir 
kokioje šakoje? Dalyva
vimas parodose, kur,ko
kiose ir kada? Jei žinios 
apie dailininką yra Lietu
vių Enciklopedijoje, tai 
pažymėti: žinios L. E. 
Dabartinis pilnas adre
sas.

Skaidrių paroda įvyks 
1968 m. rugsėjo 1 d. nuo 
4.30 iki 6.30 vai.po pietų , 
Pennton South, Hotel 
(Statler-Hilton, N. Y.) 32 
and 33rd St. and 7th Avė . 
N. Y. C. N. Y. 10001.

Skaidres ir žinias siųs
ti ne vėliau, iki 1968 m. 
rugpiūčio 15 dienos, šiuo 
adresu: V. K. Jonynas, 
lo2-37 Jamaica Avė. Hol- 
lis, N. Y. 11423. .Jonynas

MES BŪSIME STIPRŪS

MES BŪSIME VIENINGI

MES TURIME DIRBTI KARTU

MES TURIME BALSUOTI

H. “PIT” LESSARD
OFICIALUS LIBERALŲ KANDIDATAS

LASALLE
MES TURIME ĮVERTINTI C

• JO ILGĄ PATYRIMĄ
• JO DIDELĘ KOMPETENCIJA
• JO NUOŠIRDU ATSIDAVIMĄ^
• JO GERA VARDA DARBUOSEX *•

TIK ŠIO ASMENS

neabejingi sugebėjimai

DUOS PASLAUGĄ MUMS

TEGUL VISI BALSUOJA U Z ŠIĄ DIDELĘ

(13)

Iš Kalinausko žodžių Mackevičius pasidarė išva- Yra ten ir daugiau šaunių vyrų. Dėl Malvinos jis daijis įsivaizduoja besikaunąs su priešu mūšio lauke ar
dą, kad Judėjimo Komitetas neturi nei lėšų, nei gink-turi pagalvoti. Per maža ją pažįsta. Pagaliau ir ta josba sužeistas gulįs kur miško pakrūmėje, tada Malvi- 

w j . n ___ _ hp Iš kur jų gaus? Iš Varšuvos? Per toli. Be to, su Pažintis tokį nepaprastą įgavusi pobūdį... nos prįsimįnimas užlieja jam širdį malonaus jausmoyj AS A»VkO IAI lis Karšuva jie nesutaria dėl būsimos visuomeninės-poli- Malviną jis prisimena dažnai. Vis dai negali apsi-banga, įr jam darosi gera, kad jis nėra vienišas, ap- 
tinės santvarkos. Kalinauskas nori remtis vien tik spręsti, kaip jam elgtis. Mergina laikosi santūriai Jeistas, pamirštas, kad yra širdis, kuri plaka vien jam,

■ T Y Z’ Y W y-" V Y A V r U 11 MAS valstiečiais> ° Varšuvoj net ir ,,raudonieji" daugiau-savo jausmą laiko giliai uždariusi širdy. Niekam, turyra moteris, kuri nenusigąsta jokių pavojų jam iš-I I 1^ I I | I I / X I sia įlėkta pasitiki. Lenkijos chlopai su nepasitikėjimu būt, nė į galvą neateina mintis, kad ji myli kunigą, tiesti pagalbos ranką. Kas bus po sukilimo, kokie nu-k. 7 * Į Į Ą,* * žiūri į šlėktą ir vargu ar jie panorės savo krauju Nė jis pats nebūtų jos įtaręs, jeigu ji pati nebūtų jam sistovės jųdviejų santykiai, jis negalvodavo ir nesi-
VI šlėktai talkininkauti. Žemės klausimas kaip skaudi prįsipažinusi. Jam rengiantis važiuoti į Vilnių, ji at-g>lindavo. Jis buvo pasiryžęs mirti, žūti, patekti į

rakštis erzina valstiečius prieš dvarą ir apskritai prieš,siuntė šiRą liemenę ir tokį raštelį: ' priešo rankas, nepaisyti jokių pavojų. Juodomis to-
šlėktą. Mackevičius suvokė, kad Kalinauskas, tur būt, „Patyriau, kad rengiatės į kelionę Orai dabar^^^^Y^valandomisjisirmanydavo.kadgy- 

Sugrįžęs iš Vilniaus, Mackevičius niekam nenore-ir visas Judėjimo Komitetas pasitiki spontaniška, gai- T_ , , . , . XT . ■ vas ir sveikas, tur būt, iš sukilimo nebeeriš
jo apie savo kelionę pasakoti, su nieku savo įspu- valiska masių jėga, kuri tnuskins priešą be strategi- . Po kelionės į Vilnių Mackevičius pajuto reikalą
džiais dalintis. Tie įspūdžiai nebuvo taip jau gausūs nių planų ir be ginklų arsenalų. 8 esmo, aip šią lemenę. ūsų svei a^a ^Įęj-gjpĮį daugiau dėmesio į dvarininkų politinę visuo-
ir turiningi, kaip jis tikėjosi, ruošdamasis į Vilnių. Mackevičius galvoja kitaip. Vadovybė turi būti, bran81 ne v‘en man' bet ir visiems, kurie Jumis pa-meninę veikjq. Kalinauskas kalbėjo apie nesantarvę 
Taip, jis džiaugėsi susipažinęs su Kalinausku. Jis nu- turi būti ir ginklų. Jis tiki, kad atsiras ir viena, ir ki- sdiki. M. B. su „baltaisiais", apie jų neaiškų, dviprasmišką nusi
manė, kad šitas baltarusių valstiečių vadovas, žmo-ta. Jis pasitiki Judėjimo Komitetu, Kalinauskas, ma- Gavęs dovanėlę ir šitą laiškelį, jis ilgai svarstė, tuokimą sukilimo atžvilgiu, apie jų priešišką valstie- 
gus didelės valios, visa siela atsidavęs konspiracinei tyli, jam ne viską pasakė, galgi jis neteisingai jį su-kaip jam pasielgus. Kunigiška asketiška disciplina čių reįkaiams veikimo programą. Ligi šiol Mackevi- 
revoliucinei veiklai, sukilimo eigoje ir jam pasibai-prato ir padarė tokias nusivylimą keliančias išvadas, lenkė jį atsisakyti nuo dovanėlės ir grąžinti ją kartu|čįus maža paisė dvarininkų, kilmingesniųjų bajorų, 
gus gali suvaidinti nepaprastai dideli vaidmenį vi- — Kaip ten bebūtų Varšuvoje ir Vilniuje,—gal-su laišku. Tai butų kunigiška, bet ir žiauru. Tai reikš-Jo vejkimo sritis buvo valstiečiai ir iš dalies smul- 
suomeniniame ir politiniame gyvenime. Tačiau Mac-voja Mackevičius,—aš neturiu pasiduoti jokiam nu-tU skaudžiai tą merginą įžeisti, atsidėkoti užgaule užkioji šlėktai kuri ekonominiu požiūriu maža kuo sky- 
kevičius negalėjo atsikratyti karčiu nusivylimo jaus- sivylimui. Mano reikalas būti pasiruošusiam ir kitus jos gerą širdį bei rūpestingumą. Žinoma, jis galėtų rėsi nuQ valstiečių ir kurių tarpe buvo nemaža vais
inu, kad jis, tiesą pasakius, nedaug ką sužinojo apie paruošti. Aš kiekvienu momentu turiu sugebėti įsi-tai atlikti švelniai, mandagiai, išaiškinti jai jos mei-tie-įų draugų, dvarininkų priešų. Ryškiausias tokių 
sukilimo ruošą, o tai, ką sužinojo, nekėlė jam dide-jungti į bendrą kovą. Aš lauksiu pirmosios gaisro ki-lės beprasmiškumą ir žalą jos ir jo tolimesniam gy-atstovas — tai daktarėlis Dimša, uoliausias paties 
lio džiaugsmo. Liaudis ir šlėkta sukils, bet kas vado- birkšties. venimui. Daug visokių argumentų surastų jis įrodyti, Mackevičiaus bendradarbis. Iš dvarininkų jis pažino-
vaus? Tarp „raudonųjų" ir „baltųjų", matyt, eina ar- n2ais žiemos ikarais, užsidaręs savo bute, jis pri-kiek Malvinos jausmas netinkamas jai pačiai, o ypa- jo lupiką Skrodskį ir dar keletą panašių feodalinio 
ši kova dėl paties sukilimo pobūdžio, tikslo ir net jo simena visus tpos savo apylinkės vyrus, kurie tinka ciai jam. smurto ponUi pažinojo keletą Survilos, Kudrevičiaus,
reikalingumo. Mackevičius išsamiau nesužinojo, kasSukilėlių §retoms- Pirmiausia šilėniečiai — Noreika, Šitokios mintys ir apskritai Malvinos prisiminimas Šilingo tipo dvarininkų — gerų ūkininkų, gan teisin- 
ten darosi Varšuvoje bet čia Vilniuje matyt d. Jankauskas, Dzidas Morkus, Balsiai Vincas ir Petres, ne visados jį vienodai nuteikia. Tais momentais, ka-gų žemvaldžių, bet daugmaž abejingų visuomeni- 

a ctinrinc iradmraiiiamnc incas čia pat' bet kaip parsitraukti Petrą? O šaunus da jis jaučiasi esąs kunigas, kada jos paveikslas išny-nėms reformoms ir politiniams perversmams žmonių.
. vyras! Jis sugebės ne tik kautis, bet ir vadovauti, ra jo kunigavimo, kunigiškų pareigų ir asketinės Tačiau buvo ir neabejingų, o kitaip, dažnai ir prie-

^U0”v- 3 ivf Gmia™am momen.U1' Jam V1S asTaip pat ir Morkus. O Lukoševičiai? O Bitė? Dimša savijautos fone, jis pajunta savy priešiškų jausmų šiškai ,,raudonųjų" siekimams nusistačiusių dvarinin- 
paais esią. en a paguo a tam, uris ir pats turėsvįS mini Julių Anusavičių Daniūnų palivarkėly. Tas sąmyšį, nusivylimą, nepasitenkinimą, priekaištingą kų. Pažinti savo apylinkės „raudonuosius" ir „baltuo- 
vadovauti kitiems ir jau dabar turi žinoti to vado-mokytas ir rašo lietuviškas dainas. Be abejo, prisidės, kartėlį sau ir jai, jos meilės beprasmiškumą, o savo sius" — štai kas man dabar reikalinga,—nusprendė 
vavimo linkmę, ir jau dabar suderinti ją su kitų va-Visus įtraukti į darbą, į ruošą! Tolimesniems duoti negriežtumą ir taikstymąsi su jos moterišku silpnu-Mackevičius, grįžęs iš pasimatymo su Kalinausku, 
dovaujančių sumanymais ir planais. Kur jo, Macke-ižinią. Kas tą gali atlikti? Moterys. Nastė, o gal ir mu.

Tačiau, kai jis pasijunta esąs karys, sukilėlis, kai Daugiau bus.
dovaujančių sumanymais ir planais. Kur jo, Macke-žinią. Kas tą gali atlikti? Moterys. Nastė, o gal ir 
vičiaus, vieta, koks jo uždavinys? Malvina? Nastę jis pasiųs į Lydiškes pas Petrą Balsį.
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BALSUOKITE UŽ

CLAUDE DESERRES
BALSUOKITE UŽ

STANFIELD
!R JŲ SUMANUMĄ.

j /

Claude de S e r r e s yra gimęs 1939 metais, St. Bonaventure, 
Jis yra vedęs Madeleine Frappier, kurie augina 3 vaikus: Michele, 
Chantale ir jauniausi 2 mėnesiu Claude.

Baigės pradini mokslo St. Bonaventure, kitas studijas - Nicolet 
Classical College.

JO KARJERA:
— Rajono reikalu vedėjas(manager) Societe des Artisans
— Pirmininkas Parent-Teachers Association of the Notre - Dame 

de la Paix parish Verdune
— Garbės globėjas piliečių reikaluose Verdune- “ Jeune Chambre 

de Commerce de Verdun" .
.. Fundementalaus k-to vice- prezidentas of the Jeune Chambre 

Commerce de Verdun.
-- Paskaitininkas Household Guidance tarnyboje, įkūrimui 

biudžeto Montrealio miesto vakarinei daliai.
— Atsakomingasis asmuo santuokos kurso paruošime Notre-Dame 

de la Paix parapijoje.
— Paskaitininkas “ dating" Verduno vidur ineje mokykloje.
— Narys of the Societe St. Vincent de Paul.

— Narys Verduno pedagogikos komitete.
-- Savininkas nuosavybės (formos) St. Leonard de Nicolet.
— Tarnavo Kanados Armijoje nuo 1957 m. iki 1960 m.

Geriausiai pailsėsit per savo atostogas 
lietuviškoje JANSONŲ vasarvietės CAPE COD viloje 

. I g k g • 87 East Bay Rd., Osterville,
A I I 1 U f) |\l r- Cape Cod., Mass., 02655 USA
/S L-'IW-Z I N I— Tel. (Area 617) 428-8425.

• Vila AUDRONE yra apsupta didelio pušų, beržų ir kt. dekoratyvinių 
medžių parko. Daug vietos poilsiui ir žaidimams.

• Erdvūs kambariai, rami ir jauki aplinkuma. ...
• Visai arti šiltos srovės atviros jūros paplūdimys (vos 7 min. pėsčiom,
• Geras lietuviškas maistas.

Atidaroma vasarojimui nuo birželio 22 d. iki rugsėjo 15 dienos, 
ir jau dabar priima užsakymus.
Kreiptis: Dr. E. Jansonas, 15 Rosenale St., Boston, Mass., 02124, USA.
Tel. 288-5999, o po birželio 18 d. tiesiai į vilą AUDRONE — 

Cape Cod Mass., Marija Jansonas.
Visi maloniai kviečiami atvykti j šią gražiausią ir didžiausią CAPE 
COD žalumynuose paskendusią lietuvišką pajūrio vasarvietę.

TIKPER 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:

VASARINIS 1968 ■ 1.
Storo, gėlėto nepermatomo nailono medžiaga dėl 4 suknelių, 
S/'i jardo vilnonės angliškos medžiagos vyriškam kostiumui, 
31į jardo vilnonės angliškos medžiagos moteriškam kostiu
mui, 1 terelyno bliuskutė, 1 vyriški nailoniniai marškiniai, 
2 poros vyriškų, arba moteriškų geriausios rūšies nailoninių 
kojinių — S 75.00 .

VASARINIS 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 Iietpaltis 
— S 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 moieriškos 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 siučiaur šeimai.

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

A CENTURA Tel. VI4-9098

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

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

* ABC turi didelį pasirinkimo^ įvairių gerybių siuntiniams, 
kuriu yra aukščiausia kokybė — žemiausia kaina! I!

9 ABC dabar turi SPECIALIUS maisto produktus siuntiniams:

UŽ y2 K AI N 0 S ( 50 % NUOLAIDA,

100 sv. cukraus .... S 75.50 Šitos kainos iškaitant: produktus,
100 sv. miltų ........ S 21.50 muitų, persiuntimo mokestį ir 1.1.
100 sv. ryžių........ S 25.00 Jūs nemokėsite nė vieno centą
20 sv. taukų... ,...$ 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 !

Johan Tiedman Regd
DIRBU VISŲ RŪŠIŲ BALDUS 

PAGAL UŽSAKYMUS

109? Clark Street /prie Dorchester/. M o n t r e a 1, P.Q.
TEL: 861- 3032,
vakare - 254- 6898. /Kalbame lietuviškai '.

(---------------------------------------------------------------------------------“'Į

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

IR KITI JVAIROS MEDŽIO DIRBINIAI.

K. KIĄUSAS ir J SIAUC1ULIS.
Adresas: 547 Lafleur Str., LaSalle.

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

LaSALLE AUTO SPECIALIST Reg’d
SAV. G. DESROCHERS 

Taisau ir dažau lengvas masinas 
7717 GEORGE LASALLE, QUE.

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

namų 366-4203

Naujų: 366-7818
Naudotų: 366-569 1

P R E S . M .

oM0»ilE

IlhMB

7635 BOUL.LASALLE - LA SALLE

79 ir 81 St. Zotique Street E., 
Montreal. Tel.CR 7-0051.

Telefonas 768-G679

WINDSOR
DRY CLEANERS & DYERS CO. LTD. 

Valome visokius drabužius ir kitą Jūsų namų apyvoką.
Savininkai:

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

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

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

lot Wellington St.) Tei. 769-2941

Tol. 525-8971

\ PORTRETAI - VEDYBOS- KRIKŠTYNOS 
U SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS

ĮVAIRIOS PROGOS

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

ME 7-6727

DE LUXE CLEANERS
Sav. P. RUTKAUSKAS 

117—6th Avenue, Lachine,

BELLAZZI - LAMY.1NC-
DO 6-6941 7682 Champlain Blvd. Ville Lašale.
Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai.

Insuliacija, Ten-Test, Masonite, statybinis popieris.

je turi būti naftos ir 9 me-sijos. Fkspedieijos vyr. 
tus darė gręžinius, bet tik-inž.B. Zabulėnas, A, Vai
tai gegužės 7 d. iš 2000 ušis, J.Kalanta, M.Duške- 
metru gylio išsiveržė fon- vičius, L.Gudjurgis ir A.

1968 m. birželio 7 d, "Tie
sa" įdėjo šį atvaizdą ir str
aipsnį su anfrašte:"Gargž - 
duose trykšta naftos fonta- Gikys’“f^ jie surado Lie-
nas'.' Rašoma, kad prof. Da
linkevičiaus /nepriklauso
mybės laiku mokslininko/ 
mokinių ekipa, moksliškai 
apskaičiavo, kad Lietuvo-

suimamas į cistertas. Naf-tuvoje naftą, išmokslinti 
tos, pramoninės, taipgi ra-geologo Dalinkevičiaus 
sta Karaliaučiaus srityje, Vilniaus universitete. 
Mažojoje Lietuvoje, kuri 
yra užgrobta Sovietinės Ru-

PARDUODAMA
Jau išėjo iš spaudos Jono Šiauriečio idomi knyga, 

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

Jonas Bu r či k as
2272 Lavalie, 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 pal požemini.) - METRO stoties/.

HIGHLAND AUTO BODY
Ca/ex Gas Bar

DIRBTUVE - GARAŽAS

• Atliekami visų rūšių išores darbai ir dažymas

• Mechaniniai darbai

• Gazolinas alyva ir kiti patarnavimai

6 7 7 6 Lafleur Ave. LASALLE Tel. Buss. 366-7281 

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

Padėkos
Už š. m. gegužės 25 d. 

mums netikėtai suruoštas 
įkurtuvių vaišes bei labai 
vertingą dovaną esame 
labai dėkingi Jums. Ypa
tinga pagarba iniciato
riams p. p. Petrutei Mi
kuckienei,Genutei Gude
lienei ir visiems prisidė- 
jusiems: pp. Aukštakal- 
niams-Toronto, p. Leng- 
minui - Toronto, pp. Žu
liams - Hamilton, pp. Du- 
binskams, p. Pulianaus- 
kienei,pp.Petkūnams,pp. 
Visockiams.pp.Rusinavi- 
čiams.pp. Barkauskams , 
pp. Vizgirdoms, p. Plei- 
niui, p. Norkūnui, pp. Ka- 
reckams, p. Jurgeliui, p. 
Cokalo, p. Naujokas, p. 
Juodžbalienei, p. Kulie
nei, p. R. Gudeliui, p. Mi
kalauskui, p.Kubiliui, p. 
Meškauskui,p. Panavams.

Su gilia pagarba ir mei
le Jums

Viktorija ir Stasys 
Burdinavičiai.

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 WOOLLENS JEXTIIES

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

IŠ ČIA PASIŲSITE SIUNTINIUS SAVO GIMINĖMS PILNAI GARANTUOTOMIS

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

VOTERIŠKIEMS KOSTIUMAMS. PA L TAMS,SUKNELĖMS IR ŠILKINES- Brocade 
&Dainty MEDŽIAGOS.

• DIDŽIAUSI PASIRINKIMĄ K A Š M IR O , N A 1L O N IN TŲ IR ŠILKINIŲ SKARELIŲ, 
SVEDERIŲ IR VISA KITA ŠEIMOS REIKALAMS.

• TAIP PAT PRIIMAME UŽSAKYMUS VYRIŠKIEMS KOSTIUMAMS - Made to measure 
- IŠ GERIAUSIŲ ANGLIŠKŲ MEDŽIAGŲ. KAINA $54.00 ir extra kelnes $ 13.50.

SAVININKAS CH. KAUFIVfANAS, buvęs audinių fabriko* L Hex* vedėjas Kaune . Laisvai kalba 
lietuviškai.



6 PSL. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 1968 m.birželio 19 d. Nr. 25/1101/

TORONTO KAI PAGALVOJI...

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 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. Pirmadieni 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

DIANA
ČOUGHŠ 

CATARRH

COLDS 
HVfRiSMNtSS 
HOARStNESS

ILGIAU LAUKSITE, ILGIAU KENTĖSITE.
TIE, KURIE TIKRAI NORITE PALENGVĖJIMO, 
TUČTUOJAU - MINUTĖMIS GERIAU JAUSTIS.
Imkite DIANA D RO P S-lašus ir tuomet palengvin
site stiprų, kosėjimą slogoje, krūtinės peršalime, šalčio 
krėtime, kar'šligėje, 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 R O P S - tikrai greitai veikiančios 
pasekmės. Kainuoja $2.00 butelis mūsų vaistinėje.

ROXODIUM mediciniškas skystis įtrinant greitam 
pagerėjimui artrito, reumatizmo, muskulų 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, nudrėskimų, 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

5 5 9 Bathurst Street, Toronto 4, Canada.

LIBERALAI OTTAWOJE
NORI TESTI KRAŠTO NU ALINIMĄ IR PADALINIMĄ

Paimkime butą problemų. Tai yra aštri problema, ypač paskutiniais penkiariais metais.
Liberalai nieko nedarė ją išspręsti. Priešingai: jie nenori net jos diskutuoti.
Jie net apdėjo 11% mokesčiais statybos medžiagas.
Jie padidino nuošimčius tiek aukštai, kad Societe Centrale d’Hypotheque et de Logement (Centreline Hypoteku 
ir butu bendrovė) pati reikalauja šiandien 9!4% nuošimčių.
Jie atgrasė investuotojus ir statybininkus sukeldami jų nepasitikėjima krašto ekonomija.

PASEKMĖS?

Beturčiai neturi galimybių turėti butų ir toliau lieka beturčiais.
Daugiau pasiturį, kurie nežiūrint to viso, deda pastangų įsigyti butus, tampa dar daugiau neturtingi.
Viešpatauja nedarbas.

TAS NEBETURI GEROS PRASMES!
Reikia, kad kiekviena kanadiečių šeima pakankamai būtų aprūpinta butu, be pavojaus sugriauti savo būvį. Reikia 
atstatyti investuotojų ir statybininkų pasitikėjimą krašto ekonomija.
Kai statyba klesti, vi skas klesti .

Progresyviųjų Konsevatorių partija žino išeitį šiai butų problemai ir yra pasiruošusi ją pritaikyti.

Progresyviųjų Konservatorių partija panaikins 11% mokesčių statybos medžiagoms.

Progresyviųjų Konservatorių partija įkurs banką, kurio pradinis ir atnaujinamasis kapitalas 
bus $ 100 milijonų dolerių.

Progresyviųjų Konservatorių partija pasistengs sumažinti inflaciją, kad grąžintų pasitikėjimą investuotojams, 
kad galėtų grąžinti ipotekų nuošimčius į įmanomą, lygi-

Progresyviųjų Konservatorių partija, susitarusi su provincijom ir savivaldybėm, finansuos modernižavimą ir 
pirkimą senų gyvenamų pastatų, kad panaikintų luinas ir kad galėtų pasiūlyti gerų butų žemom kainom 
mažiau laimės turintiems piliečiams.

Vietojepadalinus mūsų kraįta, progresyviųjų konsevatorių parti j a i švysty s lanksčiau su pasitikėjimu pasitarimus 
su provincijom užtikrinti federalinę paramą, atatinkančią norams ir reikalavimams 
kiekvienos srities reikaluose.

Ypatinga žinomų,garbingų ir atsakingų kandidatų ekipa, pristatyta progresyviųjų konservatorių partijos mums 
užtikrina, kad realistiška išeitis butų problemai bus pritaikyta be užtęsimų ir be išsisukinėjimų.

PAGALVOKITE APIE TAI... IŠEITIS-TAI YRA

STANFIELD-FARIBAULT
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 Ave./Toronto Tel. LE 3-8008

Reportažas iš Toronto
PASIKALBĖJIMAS METRO TRAUKINYJE

IR PROGESYVIŲJŲ 
KONSERVATORIŲ 
PARTIJA

Publiėe par le parti progressiste-conservateur.
Du keleiviai aptaria 

vietinėj spaudoj, per ra
diją ir televiziją paskelb
tus naujus Toronto staty
bos planus.Norint suteik
ti pasižymėtiną išvaizdą 
kuo nors pabrėžti vieto
vės reikšmingumą,į eže
rą vedamom statybom su
kurti naują miestą. Ir tas 
viskas būtų atlikta ant su
piltų salų, ar tiesiog ant 
vandens pastatytų plaus
tų. Tuo būdu atsirastų 
plaukiojantis miestas- 
Kanados Venecija, kurioj 
tilptų iki 35,000 gyvento- 
jų-

Dailiai apkarpytais u- 
siukais vyras stebisi to 
projekto autorium, ame
rikiečiu Fuller,kuris su
projektavęs Expo 67 A- 
merikos pavilijoną, esąs 
net nekvalifikuotas archi
tektas. Kas charakterin
ga,kad siekdamas mokslo 
jis buvo net du kartu pa
šalintas iš universiteto ir 
taip likosi be diplomo.Sa
vo laiku dėl to Ontario 
Architektų Sąjunga už
draudė j am, kaipo tos sri
ties žinovui reikštis šioje 
provincijoje. Tuo tarpu 
New-Yorko Tautinis Me
no Institutas, už nepa
prastas idėjas ir statybas 
apdovanojo jį aukso me
daliu.Tokį pat aukso me
dalį šiais metais rengia
si įteikti Britų Karališ - 
kas Architektų Institutas . 
Dar kas esą įdomu, kad 
tasai žmogus yra pasie
kęs jau 73 metus amžiaus. 
Pagal kai kurių mūsų in
dividų teoriją Fuller tu
rėjęs jau seniai pensini- 
kauti,seniai kur nors po
ilsiauti ir nieko neveikti.

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

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

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

Namų CR 9- 6166.

GOVERNMENT OF CANADA

Nuo 1968 metu birželio 30-tosios
Kas trumpųjų ūsų kelei
viui ir nesą aišku, kad 
mūsų žmonės šiuo atžvil
giu yra tokie pesimistai. 
Pajutę kiek didesnę metų 
naštą sudeda rankas ir 
atsiduoda likimo valiai.

Antrasis, šviesią šiau
dinę skrybėlę dėvįs tau
tietis pripažįsta ameri
kiečio architekto suma
numą,bet jis nesutinka su 
pastaruoju bendro tvirti
nimu. Jis s ako, kad ne visi 
ir mūsuose esą tokie pe
simistai,ne visi pasiduo
da likimo valiai. Vienu iš 
geriausių pavyzdžių jis 
nurodo redaktorių Karde
lį, kuris neseniai atšven
tęs 75 metų sukaktį ir 
kaip Paukštaitis rašė .ne
sutikęs jokiam platesnio 
masto pagerbimui.

Ūsuotas bendras tai iš
klauso ir pasisako dėl to 
nei kiek nesistebįs. Jo 
manymu, redaguoti laik
raštį esąs toks paprastas 
dalykas, kad nevertas net 
platesnio dėmesio.

Dėl to skrybėlėtas ke
leivis tampa kiek nepaten
kintas. Jis sako, kad jo 
bendrakeleivis greičiau
sia nepažįsta laikraščio 
iš arčiau. O gal jo visai

svarbūs pakeitimai Naujos išmokos bedarbiams.

nedarbo Naujos darbdavių ir darbininkų įmokos.

draudoje Nauja apsauga gaunantiems didesnius atlyginimus.
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neskaito. Redaguoti laik
raštį,tiesa,nesąs toks jau 
didelis darbas, bet svar
biausia kaip darbas atlie
kamas. Kaip parodytas 
dirbamo darbo pranašu
mas,kad jis būtų patrauk
lus,būtų įdomus, išsiski- 
riąs savuoju unikumu. 
Kiek esą laikraščių išei
vijoj, jie beveikvisi įvilk
ti į ankščius, juos varžan
čius marškinėlius .Nežiū
rint kaip tie drabužėliai 
sukirpti,kaip jie pasiūti, 
kad ir ne visai patogūs jie 
turi būti privalomai vilki

mi. Kaipo pavyzdį vyras 
nurodo neseniai aukomis 
pastatytą Šiluvos vardo 
koplyčią Vašingtone. Ko
dėl koplyčia buvo statoma 
ne Aušros Vartų,bet Šilu
vos vardo,mūsų žmonėse 
ir spaudoje buvo kilusi 
didžiulė audra. Bet viena 
spauda to visai nepami
nėjo ir, žinoma, jos skai
tytojai nesužinojo tikrųjų 
nuotaikų.Kitu atveju vie
nas dvasiškis pažėręs 
tiesos žodžių ir pasakęs , 
kad mūsų tauta buvusi 
laisva tik 8 metus, kito

'organo buvo bandytas pa
skandinti šaukšte. O dar 
kitiems vieningiems re
daktoriams užsidėjus ui— 
traraudonumo stiklų aki
nius ir nebežiūrint tėvy
nėje siaučiančios karšto
sios "saulės", daugumas 
skaitytojų nustojo prenu
meruoti agitpropo tepa
lais tepamą laikraštį. Iš 
tokių pavyzdžių ir aiškėja 
redagavimo menas, tie
sos žodžio neliečiamu
mas ir nesvyruojantis 
objektyvumas, kurių, at
rodo, turėtų būti pagrįsta

mūsųišeivijos spauda. To 
viso pasėkoje Kardelį 
reikia laikyti išskirtinu 
specialistu taip tiksliai 
laikantis į kraštutinumus 
besisiubuojančio liepto 
viduryj.Tuo įdomiau, kad 
sulaukęs tokį gražų am
žių Kardelis, beveik be 
pagelbos,eidamas su gy
venimu vykusiai įpina in
triguojančio pikantišku
mo ar tai iliustracijų, ar 
tai rašinių formoje. Dar 
kas įdomu, toliau aiškina 
skrybėlėtas keleivis, kad 
savo išvaizda Kardelis

labai primena šokių mo
kytoj ą Arthur Murray, ku
rio šokių pamokos buvu
sios viena iš jo mėgia
miausių televizijos pro
gramų. Ypač kuomet tas 
aukštas,elegantiškas šo
kių mokytojas, apsikabi
nęs savo žmoną, ar kurią 
iš mokinių, pasisukdavo 
valso sūkuryje, arba pa
rodydavo mokiniam nau
jus stilizuoto tango ėji
mus, bei cha-cha šokio 
žingsnius.

S. Pranckūnas.

Ps.D.R.M.N.Pt
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Kredito Kooperatyve “TALKA"
21 MAIN ST. E., KAME. 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. 
Sešt. 9—1 v.p.p.

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

KAIP ISTIKRŲJŲ YRA SU LIETUVIŲ NAMAIS
Lietuvių Namų praktiš

kasis realizotuojas ir di
džiausias iniciatorius St. 
Bakšys iš dalies LN na
rių, kuriuos jis surinko 
nepaprastu užsispyrimu 
ir aštuonerių metų neper
traukiamu darbu, dabar 
patiria iš jų tiek pagie
žos,paniekos ir melo,kaip 
retas kuris kitas tautie
tis.

Lietuvių Namams lėšos 
buvo pradėtos rinkti 1956 
metų kovo mėn. Per aš
tuonerius metus buvo su
rinkta šiam tikslui $ 220 , 
000,kurių pats St. Bakšys 
pats vienas surinko apie 
$ 180,000, o visi kiti visų 
buvusių valdybų nariai 
tegavo iš tautiečių apie $ 
40,000.Iš minėtos sumos 
iki šiol buvusiem LN na
riams,kurie paprašė, yra 
grąžinta apie 114, OOO. 
Šiuo metu tautiečių sudė
tų į LN b-vę pinigų yra 
$ 106, 000. -($ 100, 000. - 
akcijoms pirkti ir apie $ 
6,000. -obligacijoms).

1963 m. pasitikint tau
tiečių pažadais, kurių bu
vo tuo metu apie $ 100,000 
sumai,LNvaldyba perėjo 
prie realių LN statybos 
darbų.Inž. Kulpavičius ir 
a.a. inž. Pr. Čeponis^val- 
dybos pavestųparuošė LN 
planus $ 275, 000 sumai. 
Už šį jų profesinį darbą 
buvo sumokėta $ 6,000.

Čia ir įvyko tai, ko nei 
LN valdyba, nei tuo metu 
buvęs pirm.St. Bakšys ne
svarstė ir nepriėmė į dė
mesį: iš pažadėtų $ 100, 
000 ne tik kad daugumas 
tautiečių pažadų netesė
jo, bet ir turimus kasoje 
pinigus, kurių buvo apie 
$ 30, 000, teko grąžinti. 
Masiškai pasipylė pa
reiškimai pinigams atsi
imti.Per pusę metų buvo 
grąžinta apie $25,000 ir , 
žinoma,teko nuo projekto 
atsisakyti ir ekonomiškai 
apvaldyti didoką $ 6, 000 
nuostolį už NL planus. O 
projektas galėjo paten
kinti mūsų tautines aspi
racijas ir puikiai ekono
miškai bujoti, nes šalia 
pastato buvo numatyta 120 
- čiai automoblių auto- 
aikštė, kuri, kaip dabar 
matom,būtų davusi stam
bokas pajamas dienos me
tu, o pats pastatas-vaka - 
rais.

Netiesa,kaip kad sklei
džiami gandai,kad St.Bak
šys LN stato iš itališko 
marmuro)Projekte mar
muro buvo numatyta ir tai 
paties pigiausio už $ 1000 
fasado pagražinimui.

Sužlugus LN statybai , 
atėjo b-vei pats kritiš
kiausias laikotarpis,ir tuo 
metu aš pats savo širdies 
gilumoj sudrebėjau, var
ginamas minties - ar ne- 
bankrutuosime! "Didieji 
LN statytojai", kurie da
bar pasirašinėja po LN 
nariams siuntinėjamais 
atsišaukimais, griauna

Augšti nuošimčiai už Indėlius 
Prieinamos skolinimosi sąlygos 
Nemokamas CUNA gyvybės 
ir paskolą draudimas. 
Pilnas čekių patarnavimas 
Užtikrintas indėlių saugumas 
Malonus lietuviškas patarnavimas

prieš 5 metus jų pačių 
pasirašytus visuotinių 
narių susirinkimų nutari
mus , privertė nutraukti 
praėjusį LN narių susi
rinkimą ir įvairiais bū
dais juodina St. Bakšį, 
anuo metu patys pirmieji 
sušoko atsiimti sava pini
gus ir juos atsiėmė: F. 
Krivinskas su šeima atsi
ėmė $ 1,500, -Alf. Patam
sis $ 1000,-Pov.Kanopa$ 
1000, - Vyt. Leparskas su 
žmona LN turėjo $ 200, - 
iš kurių $ 100, -atsiėmė . 
Pareiškimus pinigams 
atsiimti buvo padavę Alf. 
Šilinskis ir A. Giriūnas , 
kurie LN turėjo po $ 200; 
bet vėliau prasidėjus in
trigoms ir vidujinei kovai 
savo turimas LN akcijas 
parduoti atsisakė.

Minimi asmenys šiuo 
metu visais būdais siūlo 
savo receptus LN pasta
tyti.Betgi prisiminkime , 
kad tie žmonės,pirminin
kaujant Alf. Patamsiui dar 
tik prieš dvejus metus L. 
Namų v-boję buvo sudarę 
daugumą ir matėme, ką 
jie padarė.Per metus lai
ko nesukėlė iš tautiečių nė 
$100, bet dargi sustab
dė pinigų gražinimą tiem 
LN nariams, kurie prašė 
jų akcijas parduoti. Jų di
džiausios visų metų pa
stangos-kuo greičiausiai 
parduoti Delta pastatą už 
pirmą pasitaikiusią kai
ną.Ši nuosavybė, už kurią 
1958 m. mokėjome $ 173 , 
000, viename posėdyje 
1966 m. buvo nutarta ir 
užprotokoluotą ją parduo
ti už $ 139,900,-(protoko
las Nr.l54išl966 m. rug
sėjo mėn. 18 d.).

Po šio didžiojo 1963 
metų LN sukrėtimo St. 
Bakšys priėjo išvados , 
kad surinkti pinigų iš tau
tiečių ateityje bus neįma
noma,tad reikėtų laikytis 
šio principo: ugdyti paja
mas iš dabartinio LN tur
to,iš kurių vėliau pasista
tyti tokius Lietuvių Na
mus,kurie ne tik verstų
si ekonomiškai, bet dar 
duotų ir pelną.

Šiuo metu paj amų didė - 
jimas iš LN nuosavybių 
yra žymiai paaugęs ir ši
taip atrodo: pajamos iš 21 
buto $ 1915, krautuvių $ 
390,kino $ 350, autoaikš- 
tės $ 800; viso $ 3, 455 
mėnesiui arba metams $ 
41, 460, ir už kaimyninio 
banko šildymą $ 500, kas 
sudaro metinių pajamų $ 
41,960. Išlaidų šių metų 
sąmatoje yra numatyta 
apie $ 26, 000. Tuo būdu 
apytikris operacinis pel
nas būtų apie $ 15,960. O 
dartikprieš3 metus, ka
da autoaikštė tedavė tik 
$ 3,370. 85 metinių paja
mų, ir būtent, per 1965 
metus, mūsų turtas davė 
$ 27, 255. 50 met. pajamų 
ir $ 22,851.11 met.išlaidų , 
duodamas tik $ 4, 404. 39 
operacinio pelno.

Birželio 22 dienq, šeštadieni, 6 vai. 30 min.

LIETUVOS JUBILIEJINIU METU 
ŠVENTE - J 0 NIN Ė S

Merritton Community Centre Hall St. Catharines.
• ČIKAGOS " GRANDIES " ANSAMBLIS IŠPILDYS • BUFETAS, LAIMĖS ŠULINYS IR KITOS PRAMOGOS. 

NEPAPRASTAI GRAŽIĄ IR ĮDOMIĄ MENINĘ PROG -
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KANADOS IR AMERIKOS LIETUVIŠKO JAUNIMO SUSIARTINIMO VAKARAS

MALONIAI KVIEČIAME VISUS DALYVAUTI ŠIOJE NEPAPRASTOJE MŪSŲ

TAUTOS METINEJE ŠVENTĖJE Rengia Parapija.

Dabartinės LN ekono
minės padėties atsieki- 
mas pareikalavo laiko, o 
ypatingai daug darbo ir 
atsargaus ekonominio 
planavimo iš paskirų LN 
entuziastų, už ką dabar 
dalis LN narių netik nėra 
jiems dėkinga, bet kiek
viena proga šmeižia juos, 
kaip įmanydami.

Viena bėda-ne bėda.Ly
giagrečiai su didžiąja LN 
statymo nesėkme vyko 
Delta kino krizė. 1962 m. 
gale jo nuomininkas atsi
sakė, ir po įvairiausių 
bandymų kiną išnuomuoti 
nepavyko. Susidarė tokia 
padėtis, kad buvo tik dvi 
išeitys: arba jį uždaryti, 
arba operuoti patiems. 
Ir čia St. Bakšiui teko 8 
mėnesius jį vesti be atly
ginimo,nes nebuvo pakan
kamai pajamų vedėją 
samdyti. Jam teko kas sa
vaitę važinėti į Torontą 
filmų užsakyti, rūpintis 
reklama ir visais kitais 
kino reikalais ,už ką anks
čiau G. Skaistys gaudavo 
po $ 350.-algos į mėnesį. 
Šių LN nesėkmių metu ir 
per pirmuosius 8 LN or
ganizavimo metus nei į 
LN p-kus ,nei į v-bas nie
kas nesiveržė. Dabar gi, 
kai LN pajamos ir pelnas 
žymiai išaugo, ir kada 
tautiečiai patys pradėjo 
ieškoti LN akcijų pirkti, 
vadinamoji dabartinės LN 
v-bos opozicija negaili 
nei pinigo, nei darbo, kad 
tik ateinančiuose rinki
muose būtų išrinkti į LN 
valdomuosius organus.

Išauginti iš LN nuosa
vybių dabartinį pelną St. 
Bakšiui ir kitiems geros 
valios valdybų nariams 
irgi nebuvo taip lengva, 
nes valdybose buvę opo
zicionieriai kiekviena 
proga darė viską, kad LN 
turimas turtas duotų ma
žesnes pajamas.

1964 m. gegužės mėn . 
tuometiniam reikalų ve
dėjui F. Rimkui valdyba 
pavedė LN sklypą išly
ginti, trečdalį jo išpilti 
skalda ir paruošti auto- 
aikštę.Jistą darbą vilki
no iki vėlybo rudens. Tuo 
metu buvęs v-bos p-ku St. 
Bakšys, susitaręs su F . 
Rimkum, šį darbą baigti 
apsiėmė pats. Per vieną 
šeštadienį buvo sklypas 
išlygintas (suvežta į skly
pą žemė gulėjo nelyginta 
kelis mėnesius), privežta 
žvyro ir trečdalis aikštės 
buvo paruoštas automobi
lių statymui. Ji naudoji
mui buvo atidaryta 1964 

m.lapkričiold.,tuo tarpu 
kai visatai F.Rimkus ga
lėjo padaryti kelis mėne
sius anksčiau. Žinoma, 
sekančiame LN posėdyje 
St. Bakšys gavo pylos iš 
opozicionierių,kurie pri
kišo jam kišimąsi ne į 
savo kompetenciją ir porą 
šimtų padarytų išlaidų 
daugiau, negu v-ba buvo 
paskyrusi aikštės paruo
šimui. Dar prieš sklypo 
sutvarkymą, 1964 m. bal. 
mėn,12d.protokole Nr.128 
randam anuometinės sta
tybos k-jos, kurią sudarė 
Alf. Patamsis, F. Rimkus 
ir V.Navickas.šį jų nuta
rimą: "Ferguson gatvės 
sklype parkinimo vietos 
nerengti".

Pajamos iš autoaikštės 
kas mėnesį kilo. Pirmąjį 
mėnesį buvo gauta apie $ 
30,-, o jau po penkių mėn. 
1965 metų kovo mėn. buvo 
gauta netoli $ 300. Miesto 
v-ba pareikalavo auto
aikštės planų, kurie kai
navo $ 200.Šį reikalą v-ba 
svarstė 1965 m. vasario 
19 d. posėdyje. Diskusijų 
metu Alf. Patamsis bandė 
pravesti savo nuomonę , 
siūlydamas jų nedaryti. 
Jis anuomet tą reikalą 
v-boję pareiškė šiais žo
džiais: "Ponai, ar sklypą 
mes pirkome parkinim ii, 
ar Lietuvių Namams sta
tyti ? Aš siūlau planų ne
daryti) " Be abejo, nepri- 
stačius miestui laiku šių 
planų nebūtų gautas lei
dimas autoaikštei ir būtų 
tekę mašinų statymą nu- . 
traukti. Visą laiką posė
dyje tylėjęs dabartinės 
LN p-kas J. Palmer, tuo 
laiku buvęs v-bos nariu , 
jau ramiai šios nesąmo
nės nepernešė ir pakeltu 
tonu pareiškė: "Ar mes 
galų gale esam piemenys, 
ar išrinkti LN turtą tvar
kyti) Matome, kad LN pa
statyti nepavyko, ir ma
tome, kad jau gauname 
apie $ 300.-pajamų į mė- 
nesį-nuo jų atsisakyti ir 
sklypą laikyti tuščią) " Po 
diskusijų v-ba nutarė $ 
200 planų sudarymui pa
skirti.

Visi dabartiniai LN"ak- 
tyvistai"siūlo LN nariam 
esamąjį turtą parduoti,už 
ką mažiausiai gautumėm 
apie$ 250,000ir už šiuos 
pinigus statyti salę už
miestyje.Dalis iš jų siūlo 
parduoti tik Deltą, už ką 
gautumėm savų pinigų 
apie $ 100, 000 ir už juos 
salę statyti LN sklype. 
Pirmuoju atveju praras- 
tumėm dabartines iš LN 

turto gaunamas stambo
kas pajamas, o iš naujai 
pastatytos salės pajamų 
vargu ar padengtumėm 
jos operavimo išlaidas , 
nekalbant jau apie divi
dendus už investuotą ka
pitalą. Jei LNamus staty- 
tumėm ant sklypo, kaip 
siūlo opozicija už $ 150 , 
000-$ 200, 000,netik žy
miai sumažintumėm auto
aikštės pajamas,bet dar
gi labai netiksliai ekono
miniu požiūriu panaudo- 
tumėm mažam objektui 
brangią žemę, o pačios 
salės pajamos būtų pro
blematiškos. Nemanau, 
kad ir opozicija to nesu
prastų. Ji puikiai žino,kad 
šį planą pravedus LNamai 
būtų pastatyti jų pačių 
pražūčiai. Jų nuolat ak- 
centuoj amas "Mes ne biz
ni o, bet Lietuvių Namų no- 
rime"gyvenimo tikrovėje 
yra gryna nesąmonė)

Artėjant birželio 22 d . 
rinkimams, minima opo- 
zicijabirželio8d.LN nat
riams išsiuntinėjo atsi
šaukimą, kuriame ištisai 
nesilaikant nei tiesos, nei 
viešosios etikos,nei pa
prasčiausių moralinių 
principų, puolamas St. 
Bakšys. Tame atsišauki
me rašoma:.. . "nesp.S . 
Bakšys skubiai organi
zuoja pervesti LN turtą, 
vardą ir čarterį į kokią 
tai pasipelnymo bendro
vę".

Absoliuti netiesa ir 
prasimanymas Dabartinė 
LN v-ba pradžioje savo 
kadencijos pavedė St-Bak- 
šiui rūpintis parduoti ak
cijas tų LNnarių,kurie to 
paprašys. Kadangi Alf. 
Patamsio vadovaujama L 
N v-ba tuo reikalu nesi
rūpino,tat buvo susitelkę 
narių pareiškimų akcijom 
parduoti apie 50. Vykdy
damas savo pareigas,St. 
Bakšys per metus laiko 
visų norinčiųjų atsiimti 
pinigus pareiškimus pa
tenkino ir visas jų akci
jas perpardavė, laikyda
masis LN įstatų ir visuo
tinių susirinkimų nutari
mų.Iš šios visą laiką LN 
vykusios praktikos, opo
zicija sukūrė savo pra
manytą istoriją ir pateikė 
nariams,kaip gryną pini
gą.Ir opozicijai visą lai
ką buvo siūloma akcijas 
pirkti, bet jie visados ne 
tik atsisakydavo, bet kai 
kurie iš jų dargi pardavė 
jas,pasilikdami sau tik po 
vieną.Ir paskutiniam ba
landžio 7 dienos narių su
sirinkime savo akcijas 

viešai pasiūlė parduoti J . 
Bersėnas, J. Palmer ir St. 
Bakšys po $ 100, kad išty
rus opozicijos gerą valią, 
bet,deja, iki šiol nei vie
nas iš opozicijos pas tuos 
asmenis jų akcijas nu
pirkti nesikreipė. Čia man 
prisimena V. Sako, kuris 
buvo A. Patamsio vad. LN 
v-boje nariu, šis jo pasi
sakymas: "Ponai, susily
ginkime visi įdėtais į LN 
pinigais ir pamatysime, 
kad mūsų nuomonės tuo
jau pat sutaps". (V. Sakas 
į LN yra įnešęs $ 1000.).

Toliau atsišaukime ra
šoma: "1963 m’.susirinki- 
mas bandė pakeisti mūsų 
statuto 64 paragr. ir vie
toje 5 akcijų leisti par
duoti iki 10 akcijų vienam 
asmeniui. Susirinkime 
dalyvavo 259 akcijos.Sta
tuto pakeitimui reikėjo 2 
trečdaliai daugumos,arba 
173 akcijų. Balsuojant už 
pakeitimą pasisakė tik 122 
akcijos.Kaip matome, įs
tatas liko nepakeistas, ką 
patvirtino ir Kontrolės 
Komisija. Tačiau p. Bak
šiui tai buvo nepriimtina 
ir jis užsispyręs tam 
priešinosi,dėl ko,kaip ži
nom, balandžio 7 d.narių 
susirinkimas iširo".

Ir čia pasirašiusieji 
nesiskaito su tiesa, kuri 
yra dokumentuota. Susi
rinkimą išardė Alf. Pa
tamsis, nesutikdamas su 
LN narių nutarimu. Iki 
1963 m. kovo 24 d.buvo 
leidžiama pardavinėti ne 
daugiau 5 akcijų. Minėtą 
datą įvykęs visuotinis LN 
narių susirinkimas nuta
rė: "Nutarta paragr. 64 
pakeisti sekančiai :vienas 
fizinis ar juridinis asmuo 
turi teisę įsigyti ne dau
giau, kaip 10 akcijų. Už 
balsavo 122 akcijos. Už 
pasiūlymą,kad vienas as
muo turi teisę įsigyti 20 
akcijų ir lietuviškos ne
pelno organizacijos 100 
akcijų-balsavo 49 akci - 
jos".

Revizijos k-ja iš J. 
Skaisčio,O.Stasiulio ir A . 
Pilipavičiaus savo š. m . 
balandžio 5 d. tuo reikalu 
akte konstatavo: "Anks
čiau paminėto 64 str. pa
keitimas,susirinkime ne
gavo dviejų trečdalių bal
sų. Nuo 259 du trečdaliai 
sudaro 172 ir vieną treč
dalį akcijos,© balsavo 171 
akcija". Kaip matome už 
pakeitimą balsavo ne 122- 
akcijos.kaip atsišaukime 
rašoma,bet 171 akcija, ką 
ir rev. k-ja konstatavo , 
pripažindama, kad tie 49 

balsai,kurie balsavo už 20 
akcijų logiškai galvojant 
netik sutiko su 10 akcijų, 
bet norėjo pakelti jų par
davimo ribą iki 20 akci
jų. Minimo susirinkimo 
nutarimą pasirašė ir Vyt. 
Leparskas,kuris savo pa
sirašymu atsišaukime iš
eina pats prieš save. Šis 
nutarimas galiojo 5 me
tus ir jį turėjo žinoti ir 
V. Leparskas, kuris pro
tokolą pasirašė, ir P. Sa
vickas, kuris po šio nuta
rimo trejus metus vedė 
LN buhalteriją, ir A. Pa
tamsis,kurį renkant 1966 
m. į LN p-kus jau buvo 
parduota pagal šį nutari
mą akcijų,bet visi iki šiol 
tylėjo. Kodėl ?

Anksčiau, kada daugu
mas nesitikėjom,kad taip 
iškils Lietuvių Namų tur
tas ir pajamos, visi norė
jome, kad kiekvienas iš 
mūsų dėtų į LN po $ 1000 . 
Kodėl gi dabar taip įvyko , 
jog visi tie, kurie stam
biau parėmė LN darbą, 
dabar tapo opozicjjos su- 
niekinti?Turint gerą valią 
formaliai trūks tarną dvie
jų balsų legalią daugumą 
galima buvo švelniai su
tvarkyti. Įstatymiškai šis 
klausimas LN v-bos dar 
ir iki šiol neišsiaiškin
tas.

Baigdamas, noriu pri
siminti eilės tautiečių 
man kartotus dar pra
džioje mano organizaci
nio darbo Lietuvių Na
muose šiuos žodžius: 
"Bakšy, tu būsi tol reika
lingas,kol LNamai tvirtai 
atsistos. Po to tavęs ten 
neliks nė kvapo) "

St. Bakšys .

VEDYBINIS SKELBIMAS
Niagaros pusiasalyje gy- 

venantis našlys apie 50 
metu amžiaus, turįs na
mus ir pastovi; darbą, no
ri susirasti gyvenimo pa
lydovę taip gi apie 50 me
tų amžiaus, nes vienam 
nemalonu gyventi. Malo
niai prašoma rašyti:7722 
George Street, LaSalle- 
Montreal, Canada, adre
suojant NAŠLIUI.

Paieškojimai
Joną Petravičių, kilusį 

iš Vilkaviškio apskrities, 
1946 metais gyvenusį Gre
ve n'e D. P. stovykloje pa
ieško Lietuvoje gyvenan
ti duktė Zita. Prašoma 
atsiliepti šiuo adresu:Zi
ta Petravičiūtė, Komjau
nimo gatvė 8 -3, Telšiai, 
Lietuva. Via: U.S.S.R.
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Lietuvos menininkų KONCERTAS
PENKTADIENI, birželio 28 diena Plateau salėje - Lafontaine Park -

P R ° G R A M ° J E: ’ - 3710 Calixa Lavalle Street, Montreal, P.Q.

* Vilniaus rilgarmom jos kamerinis orkestras, vadovaujamas Sauliaus Sondeckio

0 Konservatorijos liaudies instrumentų orkestras, vadovaujamas Prano Tamošaičio

• Viln iaus Operos ir Baleto teatro solistas Eduardas Kaniava
r įėjimas: $3.00, moksleiviams $ 1.50

Bilietai įsigijami Vytauto klube. P. Adamonio Įstaigoje ir pas platintojus

P R A D Ž I A 8 vai. vakaro. DLK V Y T A U T 0 K L U B A S.

MOKT1REAI,
LK MINDAUGO ŠAULIŲ 

KUOPA
Į Kanados Lietuvos šau

lių kuopų suvažiavimą 
kuopos ekskursija auto
busu išvyksta birželio 22 
d. , šeštadienį, 3 vai. ryto 
nuo Aušros Vartų bažny
čios. Kelionėje bus du 
trumpi sustojimai.Toron- 
te sustojimo vieta šv. Jono 
Krikštytojo parapijos sa
lė, 941 Dundas St. West. 
Toronte autobusas bus 
apie 10 vai. 11 vai. ekskur
santų paskirstymas į nak
vynės vietas.

Vakare 7 vai. šaunus 
suvažiavimo Joninių ban
ketas. Sekmadienį, birže
lio 23 d. 11 vai. šv. Jono 
Krikšt. bažnyčioje iškil
mingos pamaldos,o po pa
maldų salėje CV pirmi
ninko VI. Išganaičio pra
nešimas, atsisveikinimas 
ir užkandžiai. Grįžtama 
pirmadienį 8 vai. ryto iš 
apsistojimo vietos.
E.KARDELIENĖS MUZI

KOS STUDIJOS 
mokinių koncertas sekma
dienį buvo sėkmingas. Mo
kytoją labai šiltai įvertino 
tėvų vardu ir gėlių įteikė 
P. Styra su J. Adamonie- 
ne ir labai aukštai iškėlė 
ir įvertino Seimelio pirm
ininkas J.Lukošiūnas. A- 
pie koncertą plačiau sek
ančiame NL nr.

Dr. J. ŠEMOGAS
5441 Bannantyne, Verdun

Pirmadieni ir A QKetvirtadienį 2 ' 4' 7 pm‘ 

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

Trečiadienį 7 - 9 pm.

Tel:767 ■ 3175; namu 366-9582

DANTlį GYDYTOJAS

Dr. J. MALISKA

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

Namų tel, MU 1-2051

"BALTIJOS"
STOVYKLAVIETĖS 

pavasarinių darbų talkoje 
birželio 8 d. dalyvavo V . 
Piečaitis, A. Kličius.J. 
Piečaitis, S. Geležiūnas , 
G. Vazalinskas, V. Pta- 
šinskas, V. Rudinskas ir 
P. Rudinskas. Nors oras 
buvo labai nepalankus,ta
čiau pagrindiniai darbai - 
vandentiekioir gazų pri
jungimas, išlaužytų me
džių sutvarkymas - buvo 
atlikti ir stovyklavietė 
pilnai paruošta naudoji
mui.

Tenka konstatuoti, kad 
kol kas pagrindinių sava- 
norių-talkininktĮ branduo
lį sudaro senieji skautai 
vyčiai.Reikia tikėtis, kad 
palaipsniui vis daugiau 
įsitrauks ir stovyklaujan
čių vaikų tėvai. Jiems tik
rai derėtų stovyklavietei 
pagelbėti darbu, kadangi 
labai daug kas būtų gali
ma atlikti savomis jėgo
mis.
PIRMAS POBŪVIS "BAL- 
TIJOS"STOVYKLAVIETĖJ 
įvyks birželio 29 d. Tą 
dieną Lac Sylvere savi
ninkų dr-ja šaukia savo 
metinį susirinkimą su lo
terija ir kitais paįvairi
nimais.
"LITAS" IŠPARDUODA 
suaugusių ir vaikų sezo
nines vizas į "Žmogus ir 
jo pasaulis" parodą labai 
papigintomis kainomis. 
Gera proga įsigyti jų dar 
neturintiems.

"LITO" EKSKURSIJA 
į "Žmogus ir jo pasaulis" 
parodą įvyks birželio m . 
26 d. .trečiadienį. Kiek
vienam dalyviui yra pa
skirta po $ 4.00, įskaitant 
įėjimo vizą.

VYKSTANTIEMS 
į lietuviškųjų mokyklų 
kongresą Toronte po $ 4 . 
00 bus pervesta į jų sąs
kaitas pagal ekskursijos 
organizatorių patiektą 
dalyvavusių sąrašą.

M ONTREA LIO JAUNIMAS 
KVIEČIAMAS 

šią vasarą skaitlingai da
lyvauti Moksleivių Ateiti
ninkų ruošiamoje vienos 
savaitės stovykloj, liepos 
mėn. 13-21 d. laikotarpyj. 
Skautų Tuntai dalyvauja 
šią vasarą JAV ir Kana
dos Skautų Jubiliejinėje 
50 m. stovykloje tarp Či
kagos ir Detroito, todėl 
"Baltijoje"savo stovyklos 
nedaro.

Ateitininkų stovyklai 
vadovaus Tėvas G.Kijaus- 
kas S. J. , Tėvų Jėzuitų 
Provinciolas iš Čikagos , 
mergaičių ses.M.Margari 
ta, A.Morkūnienė, J.Ada- 
monienė ir studentė sės .M 
Cecilija iš Putnam; berni
ukų vadovai T. G. K i jaus - 
kas, E.Girdauskas iš To
ronto ir L. Giriūnas. Sto
vyklos šeimininkės:p. Žit- 
kienė, ir p. Girdžiu v le nė.

Stovykloje gali da
lyvauti kaip skautai, taip 
ir jokioms organizacijom 
nepriklausą jaunuoliai- 
ės. Norintieji stovykloje 
dalyvauti registruojasi 
pas Sės. Margaritą, 1450 
De Seve St.,Montreal,tel. 
766-9397. Stovyklos mo
kestis $ 18.00 vienam vai
kui^ 15. 00 antram, $ 12 . 
00, trečiam tos šeimos 
vaikui.

Registracijos mokestis 
(apdraudai) $ 2. 00. Pr.R.

VASAROS
SEKMADIENIAIS 

"Lito" Aušros Vartų 
raštinė uždaryta iki rug
sėjo 15 d. Pr.R.

METINĖ MENO PARODA

ORGANIZUOJAMAS JU
ROS ŠAULIŲ SKYRIUS

Kuopos narių ir nenarių 
tarpe randa gyvą pritari
mą,šiuo metu jau yra ke
turios motorinės valtys , 
iš kurių bus sudarytas 
pradinis junginys.

Norintieji kuopos šau
liai ir nešauliai, buvę Jū
rų skautai ir kiti maloniai 
kviečiami jungtis į orga
nizuojamą vienetą. Kiek
vienas darbas pradeda
mas iš mažo,bet geri no
rai ir pastangos išugdo 
didelius dalykus.

Kuopos sąstate sudary
tas organizacinis bran
duolys iš J. Zavio, Br. 
Kirstuko ir Br. Bagdžiū- 
no.Visais rūpimais klau
simais, norintieji į orga
nizuojamą Jūrų šaulių 
skyrių įsijungti prašomi 
kreiptis J. Zavio adresu, 
tel. 365-3252.
• Kuopos metinė tradici
nė gegužinė ruošiama lie
pos mėn. 28 d. įprastoje , 
visiem gerai žinomoje p. 
F. Skruibio vietovėje, 
Pointe Fortune,prie Otta- 
wos upės. Gegužinėj, kaip 
ir kas metai, bus plati ir 
įdomi programa. Jūrų 
šauliai savomis valtimis 
norinčius žada pavežioti 
po Ottawos upę.
e Mykolas Sulmistras ir Jo
nas Martinaitis kartu su p. 
Borkerliene lankėsi Chicago]
• Montrealyj, St. Laurent 
statomos naujos įmonės 
už 2 su puse mil. dol. , 
kurios užims 180,000 ket-
virtainiu pėdu plota. ^as-

MASKVOS PLANAS?

S.m. pradžioje“ Sandaroje“ 
ir kt. liet, laikraščiuose bu
vo duota žinia iš Anglijos, 
kad ruošia dešimtmečio pla
nų išvežti iš Baltijos kraštų 
ir Ukrainos i Sibirą prie Ki
nijos sienos.

Šiomis dienomis teko maty 
ti bene “Naujienose“ šios 
žinios pakartojimą kitame va 
riante. Esme ta pati.
ŠV.KAZIMIERO PARAPIJOS 

piknikas-gegužinė Vekterio 
vasarvietėje praėjo labai pa
sisekusiai. Žmonių, o juo at
rodė susisiekimo priemonių — 
mašinų,buvo gana daug ir visi 
malonioj gamtoj besivaišinda- 
mi praleido sekmadieni.
NL LAIKRAŠČIO GEGUŽINE 

numatoma liepos 7 diena pas 
p, F. S k r u i b Į vasarvietėj 

je, kaip ir praėjusiais me - 
tais. Prašome mielu.’ skaity
tojus ir visus tautiečius tam 

laikg rezervuoti.
• Montrealy Louis Drey
fus Ltd. kompanija Port 
Cartier prie Šv. Lauryno 
upės stato naujus elevato
rius už 16 mil. dol. , kurie 
galės talpinti 10 milijonų 
bušelių grūdų, turės du 
kranus, kurių kiekvienas 
per valandą pakraus po 
40, 000 bušelių grūdų.
• Hydro - Ontario labai 
pakėlė elektros srovės 
kainas:dabar bus imama 
9.3% daugiau ir kitais 
metais bus dar daugiau 
pakeltos kainos.
• Ieva Girdžiūtė išvyko a- 
tostogu į Karlbu jūros sa-

Dr.P.MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir. šeitadieniaie 
pagal susitarimą.

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

Rastinė: LE 4-4461

TREČIOS METINĖS LEN
GVOSIOS ATLETIKOS 
varžybos tarp Š.Ameri - 
kos lietuviu ir ukrainie
čių įvyks birželio 22-23 
dienomis Toronte. Varž
ybas vykdo ukrainiečiai. 
Varžybos vyks Brockton 
High School stadione, Br
ock Ave, netoli nuo Blo
or St., Toronte. Varžybų 
pradžia šeštadienį birže
lio 22 d., 3 vai,po pietų,Ramunė Sakalaitė abiturientų 

vardu taria padėkos ir atsisveiki
nime žodį Toronto šeštad. Mai- sekmadienį, birželio 23 d. 
ronio mokyklos mokslo metų už- 1 val- Lengvosios atleti- 
boigos iškilmėje, kuri buvo su- , J’
jungta su Motinos Dienos minė- kos varžybos vykdomos 
jimu. Nuotr. S. Dabkous vyrų ir moterų klasėse.

E D C 0 CONSTRUCTION CO. LTD.

KLB TORONTO APYLIN- 
VĖ VALDYBĄ SUDARO: 
pirm. G. Balčiūnas, vicep. 
kun.P. Ažubalis, sekr. J. 
Čeponkutė, ižd. P. Butėnas, 
jaunimo sk. ved. L. Svegžd- 
aitė, nariai: dr. S. Pa^evi- 
čius irB.Saplys. Revizi
jos k-sija; M.Abromaitis, 
V.Štreitas ir p.Žemaitai- 
tienė. Buvusiai valdybai 
pareikšta padėka už dar
bus.

Susirinkimas praėjo skl 
andžiai, darniai ir be užsi 
kirtimu.

Kiekvieną tautybe gali at
stovauti nedaugiau kaip 4 
dalyviai kiekviejoje rung
tyje.

Futbolo /soccer/ var
žybos šiais metais bus vy
kdomos atskirai ir yra pl
anuojamos rugsėjo 1 dn. 
New Yorke.

Toronto lietuvių visuo
menė kviečiama atsilank
yti į varžybas ir neatsisa
kyti priglausti mūsų rink
tinės dalyvius, atvykusius 
į šias varžybas.

C-ro V-dyba.

„aoJAUGELIENĖ
Dantų gydytoja

1410 Guy Street I aukštas 
11 ■ 12 kambarys, 

Tel: 932-6662; namų 737-9681

ADVOKATAS

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

Suite 205

168 Notre Dome 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- 1 359

"Spuaredes Arts "pietinėj 
Dominion Spuare dalyj bu
vo atidaryta birželio 13d . 
ir veiks dieną ir naktį iki 
rugsėjo 2 d. Parodoj iš
statyti 64 dailininkų 109 
darbai, atrinkti iš 389 
darbų, kuriuos buvo pri
statę 140 dailininkų. Lie
tuvius atstovauja4 mont- 
realiečiaidailininkai: R . 
Bukauskas, Vyt.Remeika, 
O.Šablauskienė ir A. Zu- 
bienė.Atrinkimo komisi
ją sudarė: Mychele Tys- 
seyre,Paul Gladuir Louis 
Parent. Parodą rengia 
Montrealio miesto parkų 
departamentas.

Į MOKYKLŲ KONGRESĄ 
iš Montrealio važiuoja 
58, dar laisvos 8 vietos . 
Norintieji pasinaudoti 
prašomi kreiptis: Petras 
Adamonis, tel. 722-3545 .

e Namų statybų vykdo ištisomis gatvėmis 

naujoje La Sallėje-

e Namai - Duplex ir Fourplex • sau ir 

investavimui .

e Namų kainos neaukštos, labai žemu 

/mokėjimu • $ 1000 - galima įsigyti 

gražius 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'/.%
TERMN.INDELIUS IKI 7% 

Nemokamas gyvybės draudimas 
iki $2,000 bendros serą ir 
depozitą sumos.

IMA UŽ:
NEKILN.TURTO PASKOLAS 
ASMENINES PASKOLAS 
įskaitant gyvybės draudimat 
iki $10,000 abiejų ru^ių 
p askoloms.

9%
94%

PARDUODAMI “ ŽMOGUS IR JO PASAULIS“ BILIETAI 

PAPIGINTOMIS KAINOMIS.

Kasos valandos: 1465 DcSeve St., sekmadieniais nuo 10:30 iki 12:30v 
Darbo dienomis - nuo 10 iki 3 vai. kasdien, išskiriant šeštadienius,

Vakarais - trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai.

dŠouįįald, cduto dZody

Namų tel. 747 - 9000.

6636 Clark St. Montreal
(prie St. Zotique )

TEL: 277-5059, 277-5323

ATLIEK AME DARBUS:

Electric Welding 
Body Work 
Painting 
Mechanic 
Electric / 
ir kitus ^T®or,in®, Service 

Wheel Aiingment 
T une - up 

Clutch- Brakes

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, pdevietinus, tiži- 
tines ir padėkos korteles, įvairius 
b lenku s, receptans lepelius, vedybi
nius pakvietimus, mirties atveju už
uojautos laiškus, visokius " statemer, 
tus”, vokus su adresais, laikraščius.

Adresas: 7722 George Street,
L aSal le, Montreal, P. Q.
C a n a d a.

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

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

Talisman
INTER 'ONTINENTAL 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 Stankaiti s.

Europietiška muzika ir šokiai 
kiekvieną naktį - jausitės kaip 
Bavarijoje.

Juozas Stankaitis
Manager of the Club.

Tel. 861- 1507

APSI DRAUSK!
ADAMONISINSURANCE AGENCY,INC.
GAISRAS- AUTOMOBILIAI -ATSAKOMYBĖ ^GYVYBĖ

P. ADAMONIS
Chartered Insurance Broker

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

S-tos "Lite" nr. 752D

LIETUVIŠKAS PUSVALANDIS GIRDIMAS KAS

C F M B
BANGA 1410, 10:00 VALANDA VAKARO 

Programos vedėjas L. Stankevičius
TEL. 669-8834.

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

4475 BANNANTYNE AVE..

VERDUN. QUE

FALCON - FAIRLANE 
GALAXIE - THUNDERBIRD

MUSTANG - TRUCKS 
USED CARS 

1 year guarantee

FORD

Kreipkitės
LEO GURECK«S

Sales Manager’s Assistant 
Keating Ford lietuvis atstovas 

769-8831.

Tel: namą 366-2548, 
jstaigos- 769-8529.
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