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Nepriklausomos Lietuvos redakcijoje lankėsi /iš kairės/: Ka
nados ambasados Tokio, Japonijoje, patarėjas imigracijos rei
kalams Vytautas Meilus, palydėtas muziko K.Smilgevičiaus 
/kairėje/ ir Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto Pir
mininkas Dr. J.K. Valiūnas su sūnum, palydėti Jono Lukoševi
čiaus/dešinėje/. Jų pasisakymai, platesni, dar laukiami.

KAS NAUJA KANADOJE

Iškiliąja Kanados lietuvaite /Miss Lithuania/ išrinkta montrealiėtė 
Nijolė K a. z 1 a us k a i t ė/vidury/, į jos svitą pirmoji Nijolė Šče- 
panavičiūtė ir antroji Silvija Martinkutė. Foto Studio Thony.

ĮVYKIU apžvalga
Dabartiniai labai judrūs Laukiama, kad naujieji 

laikai kas dieną ir kas sa- vadovai pradės derybas 
vaitę vis kuo nors pasirei
škia. Praėjusi ųjų dviejų 
savaičių laikotarpyje nepa- 
gijo senos žaizdos, nors 
joms gydyti netrūko noro 
ir nestigo pastangų. Tikt 
ai viena iš jų bent pasiruo
šė būti gydoma, tai sena 
KIPRO SALOS PROBLEMA 
nes buvo susitikę Turkijos 
ir Graikijos ministerial 
pirmininkai ir susitarė, 
kad reikia kaip nors šią 
seną žaizdą gydyti. Bet 
dar teks ilgėliau laukti.

GIBRALTARO PROBLEMA 
paaiškėjo gerai, jeigu pai
syti daugumos žmonių va
lios ir jų nuomonės. Pra
ėjusį sekmadienį, rugsė - 
jo 1O dieną Gibraltare bu
vo referendumas-žmonių 
ats{klausimas, ko jie nori 
pasilikti Didžiosios Brita
nijos valdomi, ar norėtų 
prisijungti prie Ispanijos, 
kuri to reikalauja. 99% gy
ventojų pasisakė už pasili
kimą prie Didžiosios Bri
tanijos. Bet ar Ispanija 
dėl to nurims ?

Nemažiau reikšmingas 
faktas- 
PREZIDENTO RINKIMAI 
PIETŲ VIETNAME.

Pasirodė, kad labai dau
gelis Vietnamo gyventojų 
nori būti.. .prezidentais. 
Rinkėjai tačiau pasirinko 
prezidentu generolą Ngu
yen Van Thieu, o vicepr
ezidentu dabartinį minis
ter! pirmininką generolą 
Nguyen Cao Ky. Bent aš- 
tuoni pralaimėję rinkimus 
liko labai nepatenkinti ir 
padavė skundus.

su šiauriniu Vietnamu už
baigti karą. Jie pasisakė 
už taiką ir derybas, bet 
atsiliepimo iš Hanojaus 
kol kas neegirdėti.
KARAI TEBESITĘSIA

Tebesitęsia karas Viet
name, ir taip pat nesibai
gia karas ir Izraelio su 
Egiptu, nes visą laiką 
vyksta susišaudymai.

Izraelis pasiūlė arab' 
bams tiesioges derybas, 
bet arabai į derybas ne
skuba. Pikti liežuviai į- 
+arinėja, kad "žydai pa
pirko Nasserą", todėl 
jis neina į derybas, o 
per tą laiką Izraelis tu
ri galimybių susitvarky
ti užimtose srityse. 
REVELIACIJOS APIE

KOSYGINĄ
Vilniaus laikraščiuose 

buvo paskelbtas praneši
mas, kad "ilsėdamasis 
Tarybų Lietuvoje kaiku- 
riuose Šilutės ir Klaipė
dos įmonėse lankėsi, dai
rėsi bei su vietiniais vir
šininkais kiek pasikalbė
jo A. Kosyginas.

Daugiau smalsumo Lie
tuvoj sužadino ne tai, kas 
tuose pranešimuose pa
sakyta,o tai,kas nutylėta. 
O nutylėta, kada Kosygi
nas Lietuvon atvyko, kur 
apsistojo,ar seniai čia il
sisi ir ar ilgai dar ilsė
sis. ..

,Lig šiol Rusijos valdo
vai - carai ir bolševikai- 
traukdavo 
Juodosios 
Kosyginas 
laužęs tą 

vasaroti prie 
jūros, j Sočį. 
bus tyliai su- 
tradlciją. Ne

veltui rusai jau praminė 
Palangą"antruoju Sočiu". 
Be to, dabartinę rusų 
"naująją klasę','sako,Lie
tuvon traukia Čia tebe
juntama "Vakarų atmo
sfera'.' Kosyginas irgi be
ne bus pasidavęs tai pa
gundai, nors ir nelabai 
tesuderinamai su oficia
lios bolševizmo ideologi
jos dvasia... (Elta). 
VILNIAUS UNIVERSITE

TO DĖSTYTOJAS
K. Sinkevičius ir respu
blikinės bibliotekos sky
riaus vedėjas P. Kizys , 
kaip Sov. S-gos bibliote
kininkų grupės nariai, 
rugpiūčio 10 d. išvyko į 
Kanadą dalyvauti tarptau
tinės bibliotekininkų fe
deracijos suvažiavime. 
Po septynių dienų suva
žiavime, jo dalyviai nu
mato lankytis Otavoj, Que - 
bece, Montrealyje, o taip 
pat Bostone, Washingtone 
ir New Yorke, kur lanky
sią Jungtinių Tautų biblio-

Rusu rašytojas, žydų kil 
mės,Ilja Erenburg'as, sa
vo metu pagarsėjęs, pas 
kutintais laikais komunis
tams atšalęs, net nedaly
vavęs paskutiniame Rusi
jos rašytojų suvažiavime, 
šiomis dienomis mirė. 

MONTREALIO ANGLŲ IR P 
tebelukštena separatizmo 
klausimą. Staras pabrėž
tinai pažymėjo, kad pran
cūzų delegacija, kuri vie
šėjo Quebec'© mieste,bu
vusi iškilmingai sutikta ir 
ją sveikinęs Quebec'o Kul
tūros minisįeris Jean-No- 
el Tremblay sveikinimoka 
Iboje pasakes"vive le Que
bec fibre”. Ministeris ir 
plačiau aiškinęs Quebec© 
prancūzų nusistatymą.

Dabar tai yra aktualūs 
ir opūs klausimai, bet jie 
neišvengiami, kol viskas 
išsiaiškins. Nes prancū
zai jaučiasi skriaudžiami.

Visas šis sąjūdis jau du
oda pasekmių: kai kuriose 
vakarinėse provincijose 
prancūzų kalba įgauna ly
gias teises su anglų kal
ba, ko ligšiol ten nebuvo. 
KONSERVATORIŲ LYDE

RIO RINKIMAI 
užsibaigė senojo ilgame
čio lyderio John Diefen- 
bakerio pralaimėjimus. 
Nauju konservatorių ly
deriu išrinktas NowaSco
tia min. p ir m.Stanfield.
ŽINIOS TRUMP Al
• Vokietijos komunistai nu
dažė Berlyno sieną baltai,kad 
lengviau galima būtų taikyti 
šūvius i bėgančius iŠ komro- 

j aus.
« Anglija pasiūlė Pekinui 
gerinti santykius, bet kinai 
anglų siūlymą atmetė.
• Kaire suimta daug žmonių, 
įtartą sąmokslu prieš Nasseri. 
e Maskvoje Įvyko teismas, 
kuriame buvo teisiama grupė 
rašytoju, nepaklusnių kompar
tijai. Jie nuteisti įvairiomis 
bausmėmis.
• Čekoslovakijos preziden
tas Novotny pareiškė: laisvė 
turi ribas, kurių peržengimo 
jis nepakęs, - grasino rašyto 
jams.
» Maskva išvarė du JAV dip
lomatus, keršydama už rusų 
diplomatų, pagautu šnipinė
jant. išvarymą.
e Prancūzijos prezidentas 
de Gaulle Lenkijoje pasisa
kė už vakarines Lenkijos šie 
nas Oderio - Neisses linija. 
Vokiečiai su tuo nesutinka, 
e Izraelis pakartotinai susi
šaudė su Egiptu. Susišaudy
mai sulaikyti Jungtinii Tau
tų kontrolierių.
• Švedijoje kelioms valan
doms buvo sulaikytas maši
nų judėjimas, o po to pradė
ta važiuoti dešiniąją puse, 
kaip daugumoje valstybių,kai 
ligšiol ten mašinos eidavo 
kairiaja kelio puse.
• 70 Indijos parlamentarų j- 
teike parlamentui pareikala
vimą nutraukti diplomatinius 
santykius su Pekinu. Peki

SPAUDA
Alvido Bulotos ir Ramunės Kudžmaitės vestuvės /iš 
kairės/: V.Kudžma ir Ponia Bulotienė, jaunieji ir Po
nia Kudžmienė su J.Bulota- jaunieji su tėvais.

Robert Stanfield išrinktas 
nauju Kanados konservato
rių lyderiu.

nas gi Įspėjo Indiją“ sunkio
mis pasekmėmis,“ jeigu jos 
kareiviai bandysią peržengti 
Kinijos sieną.
• Libanas atnaujino diplo
matinius santykius su JAV 
ir DB, su kuriomis santykiai 
buvo nutraukti, kilus Izraelio 
- arabu karui.r
• Izraelio min. pirm. Levi 
Eškol, aplankęs Sinajaus pu
siasaliu pareiškė: Arabams 
nenorint tartis, nieko nelie
ka daryti, kaip Sinajaus pu
siasalį valdyti Izraeliui.
• De Gaulle aukščiausiu or- 
denu-Garbės legiono - apdo
vanojo Gomulka, Cyrankevi- 
čiu ir prezidentą Ochaba.
• Sovietų gen. sekt. Brežne
vas Budapešte vykstančiame 
komunistų susitikime apkalr 
tino Mao nacionalistine kon- 
trevoliucija.
• Kinai skelbia, kad Pekine 
susektas sąmokslas nuversti 
Mao Tse - tungą.
• Jugoslavijoje, Zagrebe, 
vyksta pramonės paroda, ku
rioje dalyvauja 56 valstybių 
firmos.
• Indonezija atnaujino dip
lomatinius santykius su Sing- 
gąjuru, kurie buvo nutrūkę
sprendžiant Azijos salų klau 
simus.
• Prancūzijos premjeras Pam grėsė sulauks daugdėme- 
pidou ir užs. reik. min. de šio Iš kongreso dalyvių. 
Murville lankosi Austr ijoje. Kongrese dalyvauti kvie-
• Amerikos erdvių laivas Su- čiami visi mūsų kultūra 

besisielojantys lietuviai. 
DR. R. ŠILBAJORIS 
bus pagrindiniu referentu 
Kultūros Kongrese lite
ratūros sekcijoje. Savo 
referate dr.R. Šilbajoris 
pažvelgs į rašytoją ir 
skaitytoją. Koreferentais 
literatūros sekcijoje bus: 
Kazys Bradūnas,Algirdas 
Lansbergis ir Bronius 
Vaškelis.

rveyer 5 minkštai nusileido 
Mėnulyje ir iš ten siunčia fo- 
grafijas, bet jis turi prietai
sus Mėnulio dirvos analizui 
daryti, tat to ir laukiama.
• Turkijos ir Graikijos mi
nisterial pirmininkai susita
rė dėl Kipro ateities.
• Pagautas šnipinėjant so
vietų tarnautojas Loginov nu 
rodė 10- tj jam žinomų Rusi
jos šnipų, kurių tarpe sumi
nėjo ir rusų konsulą Kanado
je.

Lietuvių gyvenimo reiškiniui
KULTŪROS KONGRESAI 
įvykstantys kas penki me
tai .išryškina mūsų dėme
sį savos kultūros ugdy
mui, išlaikymui ir skati
na kultūros kūrėjus kūry
bai. Trečiame Kultūros 
Kongrese įvairių paskai
tų ir diskusijų atskirose 
sekcijose Kultūros Kon
gresą lydės ir kultūriniai 
įvykiai: muz.Dariaus La
pinsko itiuzLaorų kūrinių 
pastatymas, literatūros 
vakaras ir Čiurlionio ga
lerijoje sutelktų kūrinių 
paroda.

Visiems su Kultūros 
Kongresu surištiems už
daviniams įvykdyti reikią 
visos lietuvių visuomenės 
ne tik riioralinės, bet ir 
finansinėj paramos. Au
kas Kultūros Kongresui 
siųsti JA y LB CV iždinin
kui, adresu: Mečys Šim
kus, 4259 So. Maplewood 
Ave., Chicago, Illinois , 
60636.
DR. JUOZAS GRINIUS 
kultūros žurnalo "Aidų" 
r edaktor i us, "T auta i r 
tautinė ištikimybė" ir ke
lių kitų filosofinių knygų 
autorius, JA V ir Kanados 
Lietuvių III-jame Kultū
ros Kongrese referate 
peržvelgs mūsų kultūri
nio gyvenimo sėkmes ir 
nesėkmes. Kultūros kon
gresas įvyks š.m. lapkri
čio mėn. 23-26 dienomis 
Chicagoje.
KUN. PRANAS GARŠVA 
dienraščio Draugo mode
ratorius JAV ir Kanados 
Lietuvių III-jame Kultū
ros Kongrese skaitys re
feratą spaudos ir visuo
menės klausimušis klau
simas labai svarbus ir ti
kimasi ,kad Kultūros Kon-

TAUTOS FONDAS 
vėl praneša keletą nekas
dieniškos reikšmės pri
sidėjimų prie paramos 
Vilko darbams vykdyti.

Walter P. Turulis su 
žmona Pulkerija, pensi
ninkai,devintoje amžiaus 
dešimtyje,atsiuntė $ 65 ir 
pažadėjo dar pridėti iki 
$ 100.

NewYorko ateitininkai 
ir moksleivių tėvų '^mi- 
tetas sudėjo $50 vietoje 
vainiko prie gen. konsulo 
V. Stašinsko kapo.

Ir New Yorko Lietuvių 
Moterų Klubas tuo pačiu 
titulu-$ 25. Vincas Maša- 
laitis, buvęs nepr. Liet. 
Min. Tarybos gen. sekr . 
J.Trojanas po $ 25. -me
tinių įnašų. E.
AMERIKOS LIETUVIŲ

TARYBOS 
pirm. A. Rudis pranešė 
Vilkui, kad ALT nutarė 
paskirti savo atstovus į 
Jungtinių Finansų Komi
tetą (telkiantį lėšas Lie
tuvos nepriklausomybės 
atstatymo 50-ties metų 
sukakties minėjimų pro
gramai vykdyti.) Jokūbą 
Stuką ir Albiną Trečioką , 
o į Eltos Informacijų Ta
rybą-Vytautą Abraitį ir 
Povilą Dargį.

Jungtiniame Finansų 
Komitete yra: prel. Jonas 
Balkūnas ir Petras Mln- 
kūnas nuo Vilko, Antanas 
Reventas ir Vytautas Ba- 
nelis nuo LLK .Domas Pe- 
nikasir Henrikas Miklas 
nuo PLB, Jokūbas Stukas 
ir Albinas Trečiokas nuo 
ALT, A.Radzivanienė ir 
J.Balys nuo ALB. Šio ko
miteto pirmininkas yra 
prel. J. Balkūnas, vicep. 
D. Penikas, iždininkas P. 
Minkūnas, sekretorė A . 
Radzivanienė.

Eltos Informacijų Ta
ryboj e yra‘.Romas K ežys 
ir Antanas V. Sniečkus 
nuo Vilko, dr. Jonas Pu~ 
zinas ir Vytautas Vaitie
kūnas nuo LLK, Gintautas 
Sabataitis, S. J., ir Emi
lija Čekienė nuo PLB,Vy
tautas Abraitis ir Povilas 
Dargis nuo ALT.

J. F. Komiteto ir E. I. 
Tarybos adresas yra:29 
West 57 St. - 10 Fl. , New 
York, N. Y. 10019.

į Lietuvos TSR į 
j VĄLtlVYBlNŽ/
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MONTREALIO TAUTINIŲ ŠOKIŲ ORKESTRAS. Vadovas ir dirigentas Z. Lapinas,

žiaurios

J. Kardei

kanados lietuvių

BENDRUOMENE

TAURO' KREPŠINIO KOMANDA. Klubo vad. S. Baršausk

Krašto Valdyba, 941 Dundas St. West, Toronto 3, Ont 
Telefonas 535-9397 pasiekiamas bet kuriuo laiku.

$6.00
$6.50

$0.15 
(•rikiais J

Ryšium su Expo 67 į 
Kanadą yra atvykusių iš 
Lietuvos menininkų,kurie 
su koncertais lankosi ir 
paskirose lietuvių kolo
nijose. KLB Krašto val
dyba džiaugiasi lietuvių 
gražiais laimėjimais me
no srltyj, bet kartu liūdi, 
kad menininkai yra pri
versti vykti su politiniais 
palyd ovals. Turėdama tai 
galvoj ir remdamasi Vy-

1967 m. rugsėjo 13 d. Nr. 36/1061/

Kanados Lietuvių Dienos dalyviai Pasaulinės Tarptautinės parodos pasirodymų aikštėje, lietuvių pasirodyme

Šokėjams sąly - 
gos buvo taip pat nepalan
kios, kaip ir chorui: siau
ra, nelygu ir nepatvaru 
(grindys įlūžo ir šokėjui 
koją sužeidė). Bet kadan
gi šokis visiems mato
mas,šokėjų apsirengimas 
spalvingas,didelis judru-

reikia nuoširdžiai padėko
ti už dalyvavimą ir visas 
geras, gražias pastangas. 
Jaunimo dalyvavimas bu
vo kaip tikrai tas faktorr- 
iųs, be kurio Lietuviu Die 
na nebūtų Diena.

ZIGMO LAPINO 
ORKESTRAS

menės organai minimų 
koncertų ruošime neda- 
lyvauja.Dar kartą prime
namas vadovybių susita
rimas, kad santykiai su 
svečiais iš anapus gele
žinės uždangos gali būti 
tik grynai privataus po
būdžio.
KRAŠTO TARYBOS 

SUVAŽIAVIMAS
KLB Krašto Tarybos 

suvažiavimas šaukiamas

SPORTO RUNGTYNES 
Tryliktoji diena prade - < 

ta sportu, kuriame kon
kuravo Torontas su Mont i 
realiu - Torontas dviem 
klubaisrAušra ir Vyčiu ir 
Montrealis vienu-Tauru. 
Trumpai sakant,Toronto 

"Aušra"šeštadienį pralai
mėjo ir Toronto"Vyčiui"ir 
Montrealio"Taurui", o fin
alinėse rungtynėse sekma- 
dinį"Tauras"laimėjo prieš 
"Vytį" 58:48 santykiu.

Po to sekė 
PASIRODYMAS PASAULI
NĖJE TARPTAUTINĖJE 

PARODOJE, 
aikštė j e, kurion ir ap

link kurią susirinko apie 
3 000 publikos. Programa, 
kurią vedė dr.I. Gražytė , 
užtruko per dvi valandas.

Lietuvių Dieną atidarė 
Expo 67 komisljonierlaus 
p. Dupuy atsiųstas atsto
vas.

Po to sekė koncertas.

Foto V. Noreikos
CHICAGOS TAUTINIŲ ŠOKIŲ ANSAMBLIS “GRANDIS“ su savo vadove Ir mokytoja 
Irena Smieliauskiene. Akordeonistai: Alg. Ingaunis ir Azl. Stelmokas,

LITHUANIA
For liberation of Lithuania!
For loyality to Canada!

TORONTO TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPE “GINTARAS 
Vadovas ir mokytojas J. Karasiejus.

HAMILTONO TAUTINIŲ ŠOKIŲ ANSAMBLIS * GYV AT ARAS“ su savo mokytoja 
ir vadove p. G. Breichmaniene(antroje eilėje trečioji iš kairės) . Akordeonistai: 
G. Prunskis, K. Deksnys ir R. Gudinskaitė.

elando nu- 
nėra pras- 
plėsti, nei 

Jas labai ge 
jau prak

WATERBURIO TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPES - “ SUDAVA‘ lr s?U°UVEIjE SU SaV° 
vadove ir mokytoja p. G. Maurutiene. Akordeonis as .

) SKAUTŲ VYČIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPĖ 
vadovas Silvprijus Geleiidnas.

Tryliktoji Kanados 
lietuviųdiena-jau praei
tis. Ji praėjo pagal pro
gramą, kuri buvo pa
skelbta "Nepriklausomoj 
Lietuvoj "ir specialiame 
leidinyje "Tryliktoji Ka
nados Lietuvių Diena . 
1967 m. rugsėjo mėn. 2-3 
d..d. Montrealyje".

Reikia pasakyti, kad 
pasiruošimas Lietuvių 
Dienai buvo ilgas ir sun
kus. Buvo užsimojimai 
šią Lietuvių Dieną pada
ryti daug didesnę ir 
reikšmingesnę,bet nepa
sisekė.Dėl daugelio prie
žasčių,kurių vienos buvo 
prieš Komiteto pastan
gas ir pasiryžimus, kitos 
gi - mūsų pačių. Didelis 
trūkumas buvo,kad nesu
gebėta sutelkti visus Ka
nados lietuvių chorus. 
Pasirodė,kad nepakanka
mas buvo Bendruomenės 
autoritetas,© asmenų (iš

visų pusių “ r* ’ ' Ii' llllh L į) Ej'
triukšmas .ūžesys ir be-
veik jokios akustikos. Ir montrealio aušros vartų‘parapijos choras. 
dar menki bei nepakan
kami garsintuvai. Bet 
choras pagal išgales sa
vo paskirtį atliko ir šeš
tadienį ir sekmadienį . 
Sekmadienį ,nors visai po 
atviru dangum, dar ge
riau, negu šeštadienį po 
stogine uždanga.
TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠOKĖ

JAI
Ir šeštadienį ir sekma

dienį koncertuose daly
vavo didelis būrys, arti 
trijų šimtų,tautinius šo
kius šokančio labai gra - 
žaus ir šaunaus jaunimą: 
gražiai apsirengusio tau
tiniais aprėdais /Vater - 
būrio stilizuotais, ypač gi 
vyrų ,kas buvo čia haują^ 
vedamas G.Breichmanie- 
nės /ji buvo ir visų šokių 
organizatorė ir vadovė/, 
Londono"Baltija", vedama

'Foto A. Juraičio.
LONDONO JAUNIMO MENO ANSAMBLIS “ BALTIJA“ Tautinių šokių vadovai 
D. ir M. Chainauskai. Akordeonistai broliai Valaičiai.
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LEIDŽIA KANADOS LIETUVIU CENTRO TARYBA IR 
SPAUDOS BENDROVĖ ’ NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“

REIKIA GERESNĖS ORIENTACIJOS 
lietuvių Vytauto klubas. Ne- ‘ 
susipratimai, kurie įvyko Ha
miltone ir Toronte, buvo nepa, 
kankamos informacijos, bet 
ir nepakankamos orientacijos 
pasekmėje Tie koncertai bu
vo normalus koncertais gry- i 
nai meniškos plotmės. Tai 1 
nebuvo musu kokios iškilmin
gos šventės,kurioms mes puo
šiame scenas vėliavomis, 1 
emblemomis ir kt. Tokiems, I 
meniškiems koncertams sce
na turi būti visiškai laisva ■ 
nuo bet kokių papuošalų, vė
liavų ar panašiai. Nebent ga
li būti gėlių. Tai ir viskas. 
Todėl negali būti ir jokių ne
susipratimų su scenų išvaiz
da. Normaliam meniškam kon 
certui turi būti ir normali,šva 
ri scena. Jeigu buvo kitaip, 
tai buvo nepakankamos infor
macijos ir nepakankamos 
orientacijos pasekmė.

Orientacijos dėliai reikia 
pasakyti, kad mes negalime 
nepripažinti okupuotos Lie
tuvos lietuvių kultūrinių lai
mėjimų, nes kultūriniai atsie
kiu, ai yra mūsų tautos žmo
nių atsiekųrjąi.i Mes negaji- 
me nepripažinti ir ekonomi
nių jų atsiekimų, jeigu jųbū- 
tų, tačiau ši sritis jau staty- 
tina su klaustuku,nesokupan- 
tas mėgsta iš tų atsiekimų 
pūsti burbulus,ir jis gi ver
čia ir okupuotos Lietuvos lie
tuvius padėti jam pūsti “so
vietinius“ burbulus. Nors ir 
šioje srityje yra mūsų tautie
čių atsiekimų.

Atrodo, kr d Kley 
tarimai yra geri in 
mes jų kolkas nei 
papildinėti. VLIK: 
rai juos pritaikė j 
tiškai /sportuojančių turistų 
atveju/. Tas nereiškia, kad 
ir Klevelando nutarimai ne
gali būti peržiūrimi, papildo
mi ar patikslinami, bet kol kas 
jie geri ir jų reikia tiktai lai

Orentuotis ne visada, ne vi
sur ir ne visiems gerai seka- 
kasi, todėl pravartu kai kada 
tuo reikalu pasisakyti, pasi
tarti ir išsiaiškinti.

Atrodo, kad lietuviškųjų 
veiksnių išsiaiškinimas Kle
ve! ande ir jo pasekmėje vie
šas pasisakymas yra pakan
kamai aiškus, bet gyvenimo 
reiškiniai rodo, kad ne visada 
ir ne visi sugebame pataiky
ti eiti jojo gairėmis.

Siame numeryje, Čia pat, 
spausdiname Kanados Lietu
vių Bendruomenės Krašto Vai- 
dybos pasisakymą dėl santy
kių su kai kuriais rusų oku
puotosios Lietuvos lietuviais. 
Krašto Valdyba rado reikalin
ga padaryti papildymų prie 
Klevelando nusistatymo. Šis 
papildymas praplečia Kleve
lando nusistatymą ir jau iš

eina iš jo ri.bu.Nes Klevelandc 
nusistatymas yra bendro po
būdžio ir į detales nesigili
na. KLB Kr. Valdybos gi pa- 
pasisakymasnueina jau daug 
toliau. Ir išeina jau į tam tik
rą rizikos sritį, kuri gali būti 
ginčijamą, o tąjęs ginčijimas, 
jau mažina, vęrtę pągrįndinio 
nusistatymo, kuris, - rašan
čiojo manymu, - yra labai rim
tas, saikingas ir duoda elg
senos lankstumo galimybes. 
Tuo tarpu KLB Kr. Valdybos 
pasisakymas jau ginčytinas 
ir todėl, - rašančiojo many
mu, - jis nebuvo reikalingas.

KLB Kr. Valdybos pasisa
kymas, kai žiūrime j gyveni
miškuosius reiškinius, nėra 
ir praktiškas. Jis, pavyzdžiui, 
neapima atvejų, turėjusių vie
tą Hamiltone ir Toronte, o ši
tie atvejai mūsų santykiuose 
yra svarbūs. Orientacija gi 
reikalinga kiekvienu atveju. 
Konkrečiau kalbant, solisto 
Virgilijaus Noreikos, Danu
tės Juodvalkytės ir Prano 
Budrio koncertus Hamiltone 
Toronte ir Montrealyje (čia 
ne visus) ruošė Montrealio

ID lliniHIIIHHIIIIIIIIIIIIHI _

Toronte spalio mėn. 14-15rlauslojo Lietuvos išlais- komiteto) neatsirado,ku- Montrealio Aušros Vartų D. ir M. Chainauskų, Tor- mas ,tai publikai daugiau - Tautiniams šokiams

HI I į J
!-“•flIii

j

vinlmo K-to(Vllko) Tary
bos nuomone rugpjūčio 23 
d. posėdžio, KLB Krašto 
valdyba nutarė, kad tol, 
kol menininkus lydi poli
tiniai palydovai, kurie 
atstovauja Lietuvos oku
panto įstaigas, bendruo-

dienomis.Posėdžiai vyks 
šv.Jono parapijos salėje, 
941 Dundas St. V. Ir pra
sidės su registracija šeš
tadienį, spalio 14 d. ,11 vai. 
ryto.Visi Tarybos nariai 
artimiausiu laiku gaus

rie būtų galėję prieiti 
prie broliško susitarimo, 
taip reikalingo mūsų tar
pusavio santykiuosaDie- 
na jau praėjo, bet apgai
lestauti reikia,kad praė
jome taip, kaip buvo pla
nuota pradžioje.

par. choras, vedamas 
M-me M.Roch išpildė 7 
dainas ir su sol. A. Keb
liu Ūdrlo ariją iš Klovo 
operos "Pilėnai'.'Tokiam 
mažam chorui koncerta- 
vlmo sąlygos buvo labai 
sunkios, galima sakyti -

onto"Gintaras", vedamas 
J.Karasiejaus, Montrea- 
lio Skautų Vyčių grupė,ve
dama S. Geležiūno, Čika
gos "Grand is ".vedama Ir. 
Smieliauskienės ir Water- 
bur io"Sūdu va", vedama G. 
Maurutlenės.

šia patiko ir gelbėjo kon
certų situaciją. Publika 
gerai plojo visiems kon- 
certantams .todėl lietuvių 
pasirodymą Expo 67 rei
kia laikyti gana gerai pa
sisekusiu.
Jaunimui ir jo vadovams

muzikuoti Zigmas Lapi
nas suorganizavo specia
lų orkestrą, apie 20 or
kestrantų, kurių žymią 
dalį sudarė lietuvių liau
dies instrumentai: kank 
lės, skudučiai, birbynės.

Nukelta į 7 psl.
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FAKTAI IR IDĖJOS /!/.

BOKIME JAUTRESNI 
OBJEKTYVUMUI

£P. <Si įauinilai.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

Prokomunistinė Vieny
bė įsidėjo apsčiai okup. 
Lietuvos lietuvių fotogra
fijų, nuimtų Kanadoje, 
Expo67, kur tie lietuviai 
buvo okupanto atsiųsti su 
tomis ar kitomis pareigo
mis ar uždaviniais.

Mūsų poetas Jonas Ais
tis .metęs akį į anas foto
grafijas,Draugo 1967.VII. 
29 d. nr. kultūriniame 
priede aprašė, kaip tie 
lietuviai jam iš fotogra
fijų atrodę.

Poetas visus juos pa
juokia, lyg ir visus pa
smerkia už kokius tautos 
išdavimo darbus .netgi už 
susitepimą "savo baltų 
rankelių brolių krauju"..

Padaryti priekaištai ir 
mūsų operos solistei E . 
Kardelienei, kad ji, kaip 
rodo fotog rafija,kalbėjusi 
su Vilniaus miesto bur
mistru J. Vildžiūnu, jau 
pirmosios bolševikų oku
pacijos metu buvusiu en
kavedistu, kad tas pokal
bis poetui atrodęs "nuo
širdus". ..

NL red. J. Kardelis šio 
laikraščio 1967 .VIII.9 nr . 
(vedamajame) pareiškė 
savo nusistebėjimą tokiu 
mūsų žymaus poeto J. 
Aisčio "nekultūringumu , 

Koncertantų-V. Noreikos, D. Juodvalkytės, P.Budrio, St.GailevtČiaus ir koncerto rengėjų pagerbimui Dr.V.Girūnienė ir Tnž.V.Glriū- 
nas suruošė gražų priėmimą puikiuose savo namuose. Deja iš koncertanty atsilankė tiktai komp.St. Gailevičius. Atvaizde /iš kairės/ 
matome: pp.Giriūnus, E.Kardelienę, p. Andruškevičienę, p. Stankevičienę, pp. Gailevičius, K. And.ruškevičių, p. Zemlickienę, p-nią 
Didžpinigaitienę, L.Stankevičių ir p. Didžpinigaitį, viešėjusiusius pas Ponus Giriūnus. _____ ____

JONAS GOŠTAUTAS

PONAS TEISĖJAITIS
ARBA 

PASAKOJIMAS

APIE LIETUVĄ IR ŽEMAITIJĄ
4839. U atkarpa. Rėžk tiesą, ir nebi/ok!

ANTRAS SKYRIUS j 
VALSTIEČIO PIRKIA. KRIKŠTYNOS

KETVIRTAS SKYRIUS

ŽMONIŲ PARDAVIMAS ‘

Kitą rytą pakeliui į Vincentės namus dviejų jau
nikaičių bričką sustabdė parapijos prižiūrėtojas55. Jis 
perdavė ponui Teisėjaičiui adresuotą užantspauduotą 
voką, ant kurio buvo užrašyta „slaptai". Rašte buvo 
pranešama, kad aukščiausiais ukazais yra paskelbtas 
rekrutų ėmimas — po keturis rekrutus nuo penkių 
šimtų sielų56. Taigi ponas ispravnikas šitai slaptai 
skelbia ir įsako visiems dvarininkams, pageidaujan
tiems imti kantoną56“, kad tą pačią dieną suimtų re
krutus ir laikytų, kol bus įsakyta pristatyti juos į re- 

, krūtų ėmimo komisiją.
— Gerai,— atsakė Teisėjaitis prižiūrėtojui, per

skaitęs raštą, ir kiekvienas nuvažiavo savo keliu.
Įeidami į S. namus, jaunikaičiai susidūrė su pasi

tinkančiu juos vyriausiuoju broliu. Sis pasisveikinęs- 
pavėdėjo juos į šalį ir tarė:

— Paskelbtas rekrutų ėmimas, aš apie tai sužino
jau medžioklėje pas poną maršalą ir tuojau naktį par
lėkiau namo ir sučiupau savo paukštelius, kad kartais 
nepaspruktų.

— Tai manai imti kantoną ir pristatyti pačius re
krutus?— paklausė Teisėjaitis.— Juk gyveni apygar
doje, kurioje dar leidžiama sumokėti pinigais*57.

* Visai Žemaitijai ir daliai Lietuvos leista vieton rekruto už
mokėti pinigais, mat, esant netoli Plūsti sienai, valstiečiai, gali pa
bėgti j užsieni.

— Gal aš kvailas leisti savo pinigus, kai galiu juos 
pasilaikyti ir laimėti dar daugiau? Juk tai duoda tūks
tantį popierinių rubliukų pelno. Imčiau net du kanto
nus, bet neturime šimto sielų.

Iš šoninio kambario išėjo Vincente su savo sese
ria. Per anksti išblyškę Vincentės skruostai ūmai pa
raudo kaip ugnis, kai tik ji pamatė poną Teisėjaitį. 
Kokia graži ji buvo tą akimirką!

Broliai S„ matyt, susirūpinę svarbiu reikalu, įeidi
nėjo ir išeidinėjo. Vyresnioji sesuo valandėlei pasiša
lino į viralinę. Vincente pasiliko viena su svečiais, 
o pagaliau ir Žemaitis nuėjo į kitą kambarį apžiūrinėti 
medžioklinių ginklų.

— Tavo sveikata, brangiausioji Vincese, kelia man 
nerimą,— tyliai tarė Teisėjaitis, sėsdamas greta jos.— 
Tu baisiai pasikeitusi.

— Tai daugiausia dėl tavęs. To staigaus visos ma
no esybės pasikeitimo priežastis esi tu. O šiandien 
dar prisidėjo nenumatytas liūdesys. Nežinau, argi ma
no brolis negalėtų apsieiti be to, ką daro. Nenoriu jo 
kaltinti, bet sopulys drasko man širdį. Trys nekaltos, 
grandinėmis sukaustytos būtybės aimanuoja ten, pali
varke, ir šaukiasi mano pagalbos, o aš jiems nieko ne
galiu padėti. Vienam iš jų lemta tapti'auka ir visą 
gyvenimą gyventi toli nuo visko, kas mums brangu; 
tai trys valstiečiai, iš kurių vienas bus atiduotas į rek
rutus.

Balsas, kuriuo ji ištarė šituos žodžius, sujaudino 
poną Teisėjaitį ligi širdies gilumos. Tą pačią akimirką 
jo galvoje gimė išganingas sumanymas. Jis nuskubė
jo j palivarką, kur rado du brolius S., duodančius nu
rodymus dėl suimtųjų saugojimo.

— Klausyk, kaimyne,—tarė Teisėjaitis vyresniajam 
broliui, pavedėjęs jį į šalį.— Vienam mano ūkininkui

55. Parapijos prižiūrėtojų pareigybė, kaip vykdomosios valdžios 
žemutinė grandis, Lietuvoje pirmą kartą buvo įvesta 1794 m- su
kilimo valdžios, pagal T. Kosciuškos 1794.V.7 d. universalą, duotą 
Polanieco stovykloje. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teritori
joje, kontroliuojamoje sukilėlių, T. Kosciuškos įvestieji parapijų 
prižiūrėtojai veikė nuo 1794 m. birželio-liepos mėn. iki rugsėjo 
mėn., iki sukilimo nuslopinimo. Be kitų uždavinių, jų pareiga bu
vo prižiūrėti, kad būtų vykdoma sukilimo valdžios politika vals
tiečių atžvilgiu, nubrėžtoji minėtame Polanieco universale (mani
feste). Po prijungimo prie Rusijos parapijų prižiūrėtojai buvo 
pavietų policijos, vadinamųjų žemesniųjų žemės teismų pagalbi
ninkai, skiriami iš dvarininkų tarpo. 1804.VIII.il ir 28 dienų Vil
niaus gubernijos valdybos įsakais šitokie parapijų prižiūrėtojai,

skiriami iš dvarininkų, buvo panaikinti, kaipo blogai einą savo 
pareigas, ir jų vieton policijos veiklai sustiprinti 1805 metais 
buvo įvesti „policijos tarnai”: didesniuose miesteliuose — kliuč- 
vaičiai arba penkiašimtininkai, bažnytkaimiuose — šimtininkai, 
o kaimuose — dešimtininkai. Visi jie turėjo būti skiriami pavieto 
(apskrities) žemės teismo iš valstiečių — kandidatų, kuriuos pasiū
lys dvarininkai, ir privalėjo eiti savo pareigas vienerius metus, 
o sekantiems metams vėl skiriami nauji iš kito dvaro. Kliučvaičių 
šimtininkų ir dešimtininkų pareiga buvo persiuntinėti valdžios 
įsakymus, rinkti žinias, gaudyti pabėgusius baudžiauninkus, įtar
tinus, policijos paieškomus ir, apskritai, žmones be pasų, palaikyti 
„visišką ramumą" (žr. Trakų žemės teismo 1805.11.14 įsakymą apie 
kliučvaičių įvedimą.— Vilniaus Valst. V. Kapsuko v. universiteto 
Bibliotekos rankraščių skyr., A, t. 7, Nr. 1761). Iš tikrųjų susi
klostė tokia praktika, kad apskričių viršininkai — ispravnikai 
skirdavo kliučvaičius iš asmenų, neturinčių užsiėmimd ir nuosa
vybės, ir jie, kaip pasakyta viename dokumente, tik viršininkų 
akivaizdoje vadinasi kliučvaičiais, o šiaip jau pagal paprotį ir 
veiklą vadinami parapijų prižiūrėtojais. Autoriaus aprašomu lai
kotarpiu kliučvaičiai vėl buvo skiriami iš dvarininkų tarpo ir 
ispravnikų bei žemesniųjų žemės teismų asesorių buvo panaudo
jami, be kitko, kaip pagalbininkai, pravedant tardymus.—

56. Kadangi knygutėje aprašomi 1830 metų vasaros—1831 m. 
pavasario ir vasaros įvykiai, tad autorius turėjo turėti galvoje 
95-jį rekrutų ėmimą. Caro Nikolajaus I manifestas apie šį ėmimą 
buvo pasirašytas 1830.VI1.30 d. ir senato paskelbtas rugpjūčio 1 d. 
(senuoju stiliumi). Pagal šį manifestą turėjo būti imami ne 4 rek
rutai nuo 500 revizinių sielų, kaip nurodo autorius, o po du. Po 
keturis rekrutus buvo imama 1828 ir 1831 m.—

56a. Kantonas — čia reiškia tam tikrą baudžiauninkų skaičių, 
nuo kurio privalėjo būti pristatytas atitinkamas skaičius rekrutų. 
Atsižvelgiant į paskirų dvarų dydį, vienas kantonas galėjo apimti 
ir vienam, ir keletui dvarininkų priklausančius valstiečius. Tuo at
veju, jeigu vienas iš tų dvarininkų „imdavo kantoną", t. y. ap
siimdavo pats iš savo baudžiauninkų tarpo pristatyti visą tam kan
tonui privalomą rekrutų skaičių, tai kiti dvarininkai turėdavo „iman
čiajam kantoną" primokėti pinigais.—

57. 1801.1X.21. d. įsaku gyventojams, gyvenantiems 14 mylių
arba 100 varstų platumo ruože išilgai Rusijos imperijos vakarinės 
sienos, rekrutų prievolė buvo pakeista piniginiu mokesčiu. Vieloj 
kiekvieno pristatytino rekruto buvo leidžiama sumokėti pinigais 
po 300 sidabrinių rublių. 1810.X.4 d. ir 1811.IX.16 d. įsakais to 
ruožo valstybinių dvarų valstiečiams buvo leista sumokėti vietoj 
sidabro popierinėmis asignacijomis, po 1000 rublių už vieną rek
rutą. Lietuvoje šis ruožas apėmė pasienį su Prūsija, o nuo 1807 m.— 
su Prūsija ir su vadinamąja.J/aršuvos hercogyste (1807—1813) 
bei Lenkijos Karalyste (nuo 1814 m.) apėmusią lietuviškąją Užne
munę. 1828.IX.15. d. įsaku pasienio ruože su Lenkijos Karalyste, 
t. y. pagal Nemuno vidurupį ir žemupį, ši lengvata vėl buvo pa
naikinta ir vėl įvedamas rekrutų ėmimas natūra. Tad autoriaus 
minima „apygarda, kurioje dar leidžiama sumokėti pinigais", ga
lėjo būti tik pagal sieną su Prūsija (su Klaipėdos kraštu); Upytės 
pavieto, kuriame vyksta veiksmas, dėl didelio atstumo ji nega
lėjo apimti.— Nukelta j 4 psl.

išeinančiu iš paprasčiau
sio padorumo ribų". Red. 
stebisi ypač tuo, kad poe
tas "kabinėjęsis" net prie 
sol. Daunoro švarko ir 
rankogalių,o solistę Sau- 
levičlūtę prilyginęs 'ka- 
tiušiai", "kurios laikyse
noje aišlciai kyšo katiušos 
su kūju ir plautuvu poza" .

Norėčiau ir aš pareikš
ti savo nuomonę mūsų po
eto Jono Aisčio ir redak
toriaus Jono Kardelio gin
če.

1) Man atrodo,kad žmo
gų galima tuo ar kitu kal
tinti tiktai turint jo kaltės 
įrodymus .Kad gi kuo bū
tų prieš mūsų tautą nusi
kaltę solistai V. Daunoras 
ir E. Saulevičiūtė, mums 
nežinoma,bent niekas ne
pateikė jų kaltės įrodymų. 
Todėl,mano nuomone, la
bai neteisinga ir formuoti 
apie juodu neigiamas lie
tuvių nuomones .kelti mū
suose jiems priešiškus 
nusiteildmus. Jiems da
roma moralinė skriauda 
ir jų viešu pajuokinėjimu. 
Jie gi yra lietuviai,tik gal 
nelaimingesni,negu mes . 
Mes gyvename laisvėje, 
o jie bolševilęų vergijoje . 
Žinoma,tūlas gal pasakys: 
"tegul ir jie dabar pasi

lieka laisvajam pasauly
je". Lengva pasakyti,bet 
nelengva tą jiems pada
ryti. Gal yra daug ryšių 
(giminystės ir kitų) .kurie 
juos su Lietuva riša. Pa
galiau, kas jiems užti
krins rytojų,nuo bolševi
kų pabėgus ir pas mus 
pasilikus ?Be to, jie savo 
dainos menu gal gi palai
ko mūsų tautos dvasią pa
vergtoje tėvynėje. Tad 
kodėl mes turime mesti į 
juos akmenį? Neteisinga 
ir žiauru.

2) Dėl poeto smerltia- 
mųjų žodžių,taikomų bol
ševikų propagandistui Al
bertui Laurinčiukui iš es
mės aš nieko prieš netu
rėčiau, jei tik jie ,kaip sa
ko red. J. Kardelis, būtų 
kultūringi, derintųsi su 
"paprasčiausiu padoru
mu'.'Tas A. Laurinčiukas 
savo raštais "užsitarna
vo" mūsų tautos pasmer
kimą; tik,žinomasis kal
tas Icuo kitu, o ne tuo, kad 
jis primena, kaip poetui 
atrodo,"kaimo kailiadir
bį ar arldių guldytoją"...

3) Poeto pasipiktinimas, 
kaip jis sako, "tarybinės 
Lietuvos grietinėlė", t. y. 
komunistais, netgi ir va
dovaujančiais,ypač gi buv. 
enkavedistu, dabartiniu 
Vilniaus miesto burmis
tru J. Vildžiūnu man su
prantamas. Iš tikrųjų, 
kJelcvieną mūsų ima ap
maudas ir darosi neapsa
komai skaudu bei šlykštu, 
kad tokie žmonės atsto
vauja mūsų tautą.Lietuvių 
tauta gi neturi nieko ben

dra su jais Ir jų idėjomis .
Man tik nesuprantama, 

kodėl Jonas Aistis nesi
piktina Vienybe, kuri tų 
žmonių fotografijas savo 
puslapiuose deda Ir juos 
rodo mums, kaip tautos 
veikėjus ir jos atstovus ?

4) Dėl poeto priekaištų 
mūsų operos solistei E . 
Kardelienei norėčiau pa
sakyti, kad jie visai nepa
grįsti.

a) Pirmiausia, argi 
tikslinga mums nuo pasi
rodžiusių pas mus lietu
vių komunistų, net ir nuo 
okupanto pareigūnų, lyg 
nuo kokių rąupsoto jų bėg
ti. Galima, gal ir net rei
kia taip pat ir su jais su
sitikti ir atvirai akis į akį 
pasikalbėt.Tegul ir man
dagiai ,bet aiškiai ir griež 
tai. Pasakykime jiems , 
kam jie tarnauja ir kas jų 
laukia už žmogaus teisių 
mindžiojimą, kai Lietuva 
bus laisva.^

b) Mūsų operos solistė 
E .Kardelienė ,kaip matyti 
išjos aprašymo pasauli
nės parodos (NL), su J . 
Vildžiūnu taip ir kalbėjo , 
Už tai ją reikėtų tik pa-

JONAS VILIUŠIS

Dar dėl anglų kalba 
leidinio

"Nepriklausomos Lie
tuvos" skiltyse gegužės 
24 d.tūlas J.Vaidlonis pa
sišovė įrodinėti, kad toks 
anglų kalba leidinys apie 
Kanados lietuvius vis dėl 

sveikinti, o ne jai prie
kaištauti, dargi iš foto
grafijos spėlioti, kad tas 
pokalbis buvęs "nuošir
dus','kaip tatai daro poe
tas Jonas Aistis.Tokiais 
priekaištais ir spėlioji
mais padaryta p. E. Kar
delienei (kurios jautrumą 
ir meilę savo tautai ir tė
vynei visi žinome) didelė 
moralinė skriauda. Prie
kaištautojas ir suklydęs 
spėliotojas turėtų ją da
bar viešai ir atsiprašyti. 
(Tai yra padaryta. Red.).

Apskritai, noriu pasa
kyt, kad aš esu šalininkas 
griežtos ir neatlaidžios 
kovos su okupantu ir jo 
talkininkais.Esu griežtai 
nusistatęs ir prieš bet 
kokį bendradarbiavimą 
su jais.

Tačiau esu nuomonės , 
kad savo kaltinimuose tu
rime laikytis didelio at
sargumo. Kaltinti mūsų 
brolius ir seses savo tau
tos išdavimu ar pan. gali
ma, tik turint aiškius ir 
neabejotinus jų kaltės 
įrodymus.

Nesmerkime nekaltųjų'.

to esąs mums reikalin
gas. Jis nutyli mano pir
mam rašinyje iškeltus 
motyvus, kuriais aiškiai 
buvo išnagrinėti pagrin
diniai principai told o vei

3 PSL.

JUOZAS J.BENIUS 
Aukštesniosios mokyklos /High School/mokytojas 
Juozas J.Benius /B.A. ,B.Ed.,B.Ph. ,B.Th.,M.Ed. 
L.S. Th./ šį pavasarį įgijo antrą magistro laipsnį 
Montrealio universitete.

Gimęs ir pradžios mokslą baigęs Lietuvoje, jisy- 
ra studijavęs Vokietijoje, Italijoje ir Kanadoje.Šiuo 
atveju jam ypač daug yra padėjusi jo giminaitė taip 
pat mokytoja p-lė Marija Arlauskaitė.

7-ių metą laikotarpyje jis yra mokęs College de 
1'Assomption, Montrealio, Verduno ir Mille-Isles 
Regional School Komisijose. Atsižvelgiant į Rap - 
port Parent reikalavimus ir tarpininkaujant M.LR. 
S. Komisijai, J. Benius laimėjo konkursiniu būdu 
$ 7, 500 metinę Quebec Department of Education 
stipendiją.

Sekančiais mokslo metais jis specializuosis Mc- 
Gilll universitete Guidance and Counselling srity
je su tikslu įsigyti trečią Magistro laipsnį.
kalo visišką beprasmin- 
gumą tiek laiko, tiek pa
ties tikslo atžvilgiu. At
seit matė, kad beviltiška 
būtų bandyti tai sugriauti, 
ar paneigti... O ką nors 
teigti be jokių įrodymų- 
irgi būtų keista. Išeitų , 
kaip ta rusų patarlė sako: 
"velnias savo, o boba sa
vo". Dėl to J. Vaidlonis 
griebiasi labai pigių ir 
tiesiog naivių įrodinėji
mų, kurie ryšldai prieš
tarauja mūsų kasdieni
niams patyri nams Kana
dos vidaus gyvenime ir 
kai kurie tai knygai bus 
tikras mėškos patarnavi
mas.

Stebėtina, kad per gan 

ilgoką laiką vis dar yra 
mūsų tarpe žmonių,nesu
gebančių pajausti ir su
prasti tikrą Kanados ir 
kanadiečių mentalitetą ir 
aspiracijas naujų ateivių 
atžvilgiu. Juo labiau, kad 
tai nesupranta "Toronto 
akademikai", kurie, anot, 
p. Valdlonio "pramoko 
kalbos ir jau seniai fabri
kuose nebedirba (o kaip 
su "aJcademikais " kitur- 
Montrealyje, Winnipege ? 
...J. V.). Taigi, atrodo, 
turėtų sugebėti sekti vie
tos kanadiečių spaudą ir 
arčiau pažinti Kanados 
vidaus gyvenimą. Tačiau 
iš viso reikia labai sua
bejoti,kad J.Vaidlonis tu
rėtų įgaliojimą kalbėti 
visų Toronto akademikų 
vardui

Negrįžtant į mano jau 
anksčiau iškeltus moty
vus, kas liečia Kanados 
politiką nuolat vykstan
čios imigracijos atžvil
giu - tenka tik suglaustai 
pakartotidmigracija rei
kalinga papildyti nuolat 
pigesnę darbo jėgą besi
plečiančiai Kanados pra
monei, o ir gamtos gau
siems turtams eksploa
tuoti. Laikui bėgant, ta 
imigracija turi ištirpti 
bendram kanadiečių kati
le ir galimai užmiršti sa
vo tautines ambicijas (kas 
progresyviai ir vyksta 
per daug greit su jaunes
ne ypač mūsų inteligenti
jos karta.Laikas ir aplin
kuma daro savo. Gaila l 
J.V.). Tai tos politikos 
galutinis idealas.

TorontiečiaL manau, 
neužmiršo būdingo įvykio 
Toronto gatvėje prieš ke
letą metų,kai du estai bu
vo žiauriai sumušti kele
tas jaunų anglų tik todėl, 
kad jie gatvėje kalbėjosi 
tarpusavy savo tėvų estų 
kalba, o ne anglų. Rašan
čiam šias eilutes teko ne 
kartą patirti pasipiktini
mus vietinių kanadiečių 

,< dėl išgirstų smulkesniu 
etninių grupių kalbahtlii 
tarp savęs sava kalba (o 
ne anglų,ar prancūzų-čia

Nukelta į 5 psl.
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DU KONCERTAI 
MONTREALYJE

ANTANAS HART HOUSE ART COMMITTEE
„ . . PRESENTS

TAMOSA1TIS
Ilgasis, Darbo dienos 

savaitgalis Montrealyje 
buvo pažymėtas dviem 
koncertais: ketvirtadienį 
V. Noreikos su dviem jo 
palydovai s-D .Juodvalky- 
te ir P. Budriu ir kitas 
Lietuvių Dienos koncer
tas,kurio didžiąją dalį iš
pildė L.Šukytė. 
VIRGILIJUS NOREIKA 
šį kartą dainavo geroje 
muzikos mokyklos salėj, 
turinčioje gerą fortepijo
ną ir neblogą akustiką.

Kai solistą paklausai 
daugiau kartų, daugiau 
pastebi jo savybių.Ir šia
me koncerte V. Noreika 
padainavo operų arijas 
(frakuotas) ir liaudies 
dainas (apsirengęs tea
trališkai). Pristatytas dr. 
H. Nagio ir jo referuoja
mas, dainavo gražiai ir 
nuoširdžiai ,«nor s ir visai 
laisvai (dėl gerklės sto
vio) nesijautė. Bet kon- 
certąišnešė pajėgiai, iš- 
sidainuodamas atgavęs 
gerą formą. Publika so
listą priėmė labai šiltai, 
labai gerai plojo, o už 
"Lietuva brangi" plojo 
vėl sustojusi.

Dalykus su fortepijonu 
akompanavo komp. St. 
Gailevičius labai puikiai, 
ir taip solistui patiko,kad 
St. Gailevičių užsiprašė 
akomponuoti visur, kur 
tiktai koncertavo ir pa
reiškė :jeigu jis būtų Lie
tuvoje, tai tiktai su juo 
•ir koncertuotų.

Šį kartą ir kanklininkė 
D.Juodvalkytė turėjo so

lo. JI Išpildė J.Švedo kon - 
trapunktiškai komponuo
tą kūrinį liaudies dainos 
"Mane motulė barė "tema. 
Solistė pasirodė virtuo
ziškai valdanti instrumen
tą,kuris skambėjo tiesiog 
kaip arfa. Jos solo buvo 
didžiai gražus koncerto 
momentas .Ji gerai pada
rė paskambindama solo 
ir parodydama pajėgumą 
kanklių,kai jas valdo spe
cialistas.

Dideliu subtilumu P. 
Budrys pagrojo J. Gruo
džio "Raliavimą", Taip gi 
abu instrumentalistai da
vė puikių duetų ir trio su 
V. Noreikos balsu. Kon
certas buvo gražus.

Koncertui, kurį ruošė 
Lietuviškoji padio valan
dėlė, pasibaigus koncer
tui susilaukė daug sveiki
nimų,dovanų ir gėlių. Ar
tistus sveikino jr nepri
klausomos Lietuvos b. 
operos solistė E.Karde
lienė. Ji pasidžiaugė, kad 
Lietuvoje yra išaugusių 
puikių menininkų,kaip V. 
Noreika,Daunoras,Saule- 
vičiūtė ir kt., kurie gar
sina Lietuvos vardą pa
saulyje. Ji pareiškė pasi
tenkinimą,kad V. Noreika 
dainuoja tose scenose, 
kuriose ir ji dainavo su 
didžiuoju partneriu Kipru 
Petrausku ir prašė jam 
perduoti sveikinimus, o 
taip gi pasveikinti ir kitus 
Lietuvos op.solistus.nors 
kai kurių ir nepažįsta. Ji 
visus koncertantus apdo
vanojo ir pasveikino.

Rugpiūčio 31 d. Montrealyje koncertavdsoT.V.Noreika, 
D.Juodvalkytė /kanklės/ ir Pr.Budrys /birbynė/Juos 
matome/iš kairės/: sol. VirgėlijusNoreika, D. Juod
valkytė ir Pr.Budrys. Dešinėje koncertantus sveikina 
nepriklausomos Lietuvos operos solistė E.Kardelienė.

Folk legend

h art bouse art gaLLerv oTtoS£
SEPTEMBER 3rd - SEPTEMBER 24ih, J 967

Baigdama savo žodį, ji 
pareiškė viltį, kad nors 
dabar Lietuva ne laisva , 
bet,ji sakė, "mes tikime , 
kad ji bus laisva". Gausi 
publikakarštai prita
rė jos sveikinimui.

Solistams ir koncerto 
rengėjams dr. V. Giriū- 
nienė su vyru inžinierium 
suruošė gražų priėmimą,

kuriame tačiau tepasiro
dė iš koncertantų tiktai 
komp. St. Gailevičius su 
ponia.
LILIJA ŠUKYTĖ
Lietuvių Dienos metu da
vė beveik rečitalį, jeigu 
neskaityti tautinių šokių 
su choro palyda.

Ši jauna solistė išaugo 
mūsų akivaizdoj e.Rašan- 
čiam apie jos pasirody
mą Montrealyje, ją teko 
girdėti jau kelis kartus , 
teko girdėti jai esant dar 
konservatorijos mokine.. 
Tada jos balsas buvo ne
didelis,lengvas ir galima 
buvo spėti,kad iš jo išaugs 
kolaratūra.Jaunimo kon
greso metu jau ji pasiro
dė pasinešusi į dramatiz
mą ir lyg rodė tokių duo
menų. Dabar atrodo ji 
grįžta į konservatorinių 
laikų balso būseną. Dra
matizmas dingęs. Bet ir 
koloratūrinių duomenų 
vystymosi nepastebima. 
Sprendžiant iš to, kaip 
Montrealyje pasirodyta, 

reikia konstatuoti: Šuky
tės balsas grynai kame
rinis, švelnus, gražaus 
tembro ir gerai valdomas. 
Akto-koncerto publika so
listę priėmė šiltai ir ge
rai jai plojo.
Koncerto programa bu

vo pramoginio pobūdžio ir 
neatatiko patriotinės die
nos paskirčiai, išskyrus 
tiktai "Tykiai Nemunėlis 
teka".

Reikia labai pagirti a- 
kompanatorių Jan Behr , 
kuris meistriškai puikiai 
akompanavo ir solistei 
sudarė pusę pasisekimo.

J. Kardelis .
P. S. Ta pačia proga , 

tikslumo prasme, reikia 
pasakyti,kad nerimta bu
vo falsifikuoti skelbimus 
leidinyje ir laikraštyje, 
nes Violetos rolėje op. 
"Traviata" nuotrauka bu
vo iš Čikagos lietuvių o- 
peros.betne iš Metropo- 
litaln operos, kurioje ji 
tos rolės nėra dainavusi.

J. K.

Dailininko Romo Viesulo meno kūrinių paroda atidaryta 
Cincinnati Art Museum nuo rugsėjo 1O iki spalio 3 dien.

Skulptorius mintytojas
PASIKALBĖJIMAS SU DAILININKU DAGIU

/Tęsinys iš praėjusio NL nr.- antra pasikalbėji
mo dalis su dailininku/ 
5.Kodėl Tamstos leidi - - 

nys pasirodė dabar ?
- Kad knygą reiktų iš

leisti,senokai jaučiaujjuk 
jas ir kiti leidžia,o aš tu
rėjau medžiagos gal net 
gausesnės ir įvairesnės 
už kai kurį iš jų. Taip pat 
žinojau,kad mano darbas 
žmonėms patinka, kad ne 
vienas jų renkasi iš (tar
pas iš laikraščių ir gėri
si jomis.

Tiesa, kai kas patarė 
knygos išleidimą dar ati
dėti, padaryti daugiau 
darbų,kad būtų daugiau iš 
ko pasirinkti ir tik tada 
išleisti priešmirtinį lei
dinį .Tai atsargos siekian
tis patarimas,bet kai ma
tau, kad vienmečiai kaip 
lapai aplinkui krenta-ne- 
besauguperdaug ir savi
mi pasitikėti. Būtų kitaip, 
jei kas iš anksto praneš
tų, kad už metų ar kitų 
reikės išvykti, -kad beli
ko laikas pasiruošti ke-

Lionei,bet taip nėra, todėl 
pradėjau ruoštis dabar.

Tuo labiau knygos iš
leidimą šiuo laiku nulė
mė dabarties visuotinas 
ekonominis gerbūvis. Juk 
ši ramybė ir judrus fi
nansinis gyvenimas am
žinai nesitęs .Taigi laikas 
buvo pribrendęs imtis šio 
darbo,pakol nesame įvel
ti į karą ar revoliuciją, 
pakol neokupuoti ar su- 
skaldyti.Tada nebebus nei 
laiko, nei jėgų, nei me
džiagų.

Imtis šio darbo dabar 
paskatino dar ir Ameri
kos Lietuvių Dailininku 
Sąjungos nariai. Jie mane 
ne tik moraliai, bet ir ki
tais praktiškais patari
mais remia ir padeda.To- 
dėl ir kaip leidėjo figū
ruoja Sąjungos vardas.

6. Kokį Jūs numatote 
knygos pasisekimą ir jos 
reikšmę visuomenėje?

- Sunkoka pasakyti- 
koks jos skaičius,kaip to
li ir kaip greit iškeliaus

PONAS TEISĖJAITIS

ARBA
PASAKOJIMAS APIE LIETUVĄ IR ŽEMAITIJĄ 

PIRMAS SKYRIUS
/ Atkelta iš 3-čio puslapio /

reikia berno; man atrodo, kad jums vis tiek — ar pa
imti pinigus iš manęs, ar iš priskirtųjų prie mano kan
tono. Perleisk man vieną iš tų trijų valstiečių, kuriuos 
čia laikai sukaustytus. Aš tau duodu už jį tūkstantį 
rublių asignacijomis.58

— Gal ir būtų galima taip padaryti,— tarė vyres
nysis S.,— bet kvitas man dar truputį kainuos, o re
vizinio sąrašo perrašymas — taip pat. Ponas Teisėjai- 
tis duosi man 1200 rublių59 ir pasirinksi jauniausią ir 
drūčiausią.

— Sutinku tik su viena sąlyga: kad neimtum kan
tono.

— Sutinku ir su šituo, bet tik per šį ėmimą, tiesa?
Užbaigdami derybas, jie sumušė rankomis.
Įėjus į kambarį, vyriausiasis S. tarė:
— Antuk, atnešk degtinės, reikia išgerti magary

čių*.— Ir čia jis, patenkintas, pranešė žinią savo sese
rims.

Vincente pažvelgė į poną Teisėjaitį žvilgsniu, ku
ris buvo iškalbingesnis už bet kokį dėkingumo pareiš
kimą. Kai po kurio laiko jie pasiliko vieni du, ji tarė:

— Ak, brangusis Juozapai, kokio atpildo nori už 
kilnų savo pasielgimą? — Puolė jam ant kaklo ir nuo
širdžiai pabučiavo,

Trims surakintiesiems buvo nuimti geležiniai pan-

* Žinomas visoms tautoms, bendras paprotys gerti, suderėjus 
prekymečiuose galvijų, arklių kainų. Lietuvoje tas aktas vadinamas 
magaryčiomis.

čiai. Ponas Teisėjaitis išsirinko pažįstamą skaitytojui 
Dionizą, buvusįjį pono Morkaus vežėją. Kiti du pa
vydėjo jam tos laimės, tačiau visi puolė po pono- Tei- 
sėjaičio kojomis, laimindami tą dieną, kurią jis gimė. 
Šis jaudinantis vaizdas išspaudė ašaras visiems, kurie 

tai matė, išskyrus vyriausiąjį brolį S., kuris,i priešin
gai, laikėsi dar oriau.

— Mužike,— tarė jis Dionizui,— dabar priklausai 
šitam ponui, žiūrėk, būk jam ištikimas ir prikąsk lie
žuvį, nes juo dažnai piktnaudžiauji, pliaukšdamas 
prieš vyresniuosius.

Nors ponas Teisėjaitis pats buvo įsitikinęs, jog tai, 
ką jis padarė, nėra smerktina, vis dėlto jis biaurėjosi 
ir gėdijosi tuo, kad dalyvavo žmonių pardavime. Šito 
kankinamas, jis išėjo su savo bičiuliu Į sodą ir pareiš
kė jam savo mintis.

— Tavo pasielgimas taurus,— tąrė Žemaitis.— Iš
vadavai žmogų iš tikros nelaimės, pas tave jam bus 
geriau, kaip pas šituos ponus, taigi neturi nė kiek sau 
prikaišioti. Bet tie mūsų bajorai, kurie savo valstie
čius parduoda, maino j galvijus, šunis, arklius, pralo
šia kortomis (o tokių rasi pusę), mano išmanymu, tai 
pabaisos. Net patys Rusijos įstatymai, nors jie ir lau
kiniai, reiškia pasibiaurėjimą tokia prekyba ir todėl, 
siekdami užkirsti jai kelią, neleidžia pardavinėti žmo
nių be žemės60. Bet argi nėra suktos išeities? Šiandien 
nupirksi žemę su žmonėmis, rytoj tą pačią žemę par
duosi tam pačiam, iš kurio vakar pirkai, ir tau liks 
žmonės. Šitas barbariškumas tik ir vertas Rusijos val
džios ir mūsų bajorų. Ak, brangusis Juozapai, viskas, 
kuo mes gyvename — mūsų teisė, įpročiai, papročiai, 
net pačios menkiausios gyvenimo smulkmenos,— kaip 
baisiai dar nežmoniška! Kad galėtume prisirašyti prie 
civilizuotų tautų, mums reikia visiškos permainos. Bet 
kaip šito pasiekti? Kaip išsivaduoti iš- despotiško ir 
Rusijos, ir prietarų jungo? Tik laikas ir aplinkybės 
galės tai parodyti. Tačiau, kad būtų sunaikintas vi

sas šis blogis, privalo dirbti kiekvienas doras žmogus, 
kiek leidžia jo gabumai ir jėgos.

Po pusryčių ponas Teisėjaitis slaptai kalbėjosi su 
Vincente, ir ji sutiko, kad jis prašytų jos rankos. Iš 
vyriausiojo brolio ir dėdės, kaipo šeimos galvų, pu
sės nekilo jokių sunkumų. Kai ponui strukčašiui. pra
nešė šią žinią, jis atsakė:

— Tiesa, tamstele, jis paikas, nemoka gerbti savo 
senelių atminimo, bet — vienturtis ir turi kaimą, kurio 
žemėje vien kviečiai dera.

Visiems dalyvaujant, apsikeista žiedais, o vestuvių 
diena buvo paskirta po penkių mėnesių, kad liktų lai
ko kraičiui sudėti. Daugiau bus.

58. Asignacijos — popieriniai pinigai, pasirodę Rusijoje 1769 m. 
Pagal 1815 m. nustatytą kursą 1 sidabro rublis atitiko 4 rublius 
asignacijomis (25 kapeikos sidabru — 1 rublis asignacijomis). 
1839—1843 m. piniginės reformos metu asignacijos buvo pakeistos 
kredito bilietais; vienas sidabro rublis atitiko 3,5 popierinio 
rublio.—

59. Lyginant su kaina, nustatyta 1813 m. (200 sidabro rublių 
arba 800 rublių asignacijomis už baudžiauninką vyrą, parduoda
mą su žeme), Teisėjaitis permokėjo, tačiau iš tikrųjų aprašomuo
ju metu rublio vertė buvo pakitusi, baudžiauninkai buvo pabran- 
gę, tad skaitant 1833 m. įstatymo nustatytąja kaina (300 rublių 
sidabru arba 1200 rublių asignacijomis už vieną revizinę sielą), 
jis sumokėjo tiek, kiek ir buvo nustatyta.—

60. Baudžiauninkų pardavinėjimas carinėje Rusijoje buvo ypač 
išplitęs XVIII amž. ir XIX amž. pirmaisiais dešimtmečiais. Ne kar
tą skelbti caro valdžios įsakai, lietusieji prekybą baudžiauninkais, 
draudė tik kai kuriuos tos prekybos reiškinius, bet nepanaikino 
jos, kaip tokios. 1808 m. Aleksandras I uždraudė dvarininkams 
vežti pardavimui skirtus baudžiauninkus j prekymečius ir išda. 
vinėti įgaliojimus baudžiauninkų be žemės pardavimui, tačiau ta 
me pačiame įsake visai nebuvo pasakyta, jog dvarininkui drau
džiama pačiam parduoti baudžiauninką be žemės ar jį pirkti. 
Praktiškai vykdomas buvo to paties caro įsakymas, draudžiąs 
spausdinti senato „Žiniose" skelbimus apie parduodamus be žemės 
baudžiauninkus. Visapusiškesnis buvo 1833 m. įsakas, kuriuo be
ne pirmą kartą buvo uždrausta iš viso pardavinėti ar užstatinėli 
baudžiauninkus po vieną, be žemės,—

į pasaulį,bet žinau, kad ji 
pasieks labai įvairius 
žmones ir labai tolimus 
kraštus. Tiki uosiu, kad 
neviena jų atsidurs ir į 
Lietuvą,nes politikos joje 
nėra.Čia mano knygą jau 
įsigijo Toronto, Otavos , 
Montrealio, Vinnipego, 
Hamiltono ir kitų meno 
galerijų knygynai. O Įdek 
dar asmenų bei knygynų 
ją įsigys, kurie neatiduos 
jos vaikams sudraskyti, 
kuri ten mažiais stovės 
ir žiūrovams kalbės, kal
bės ne mano vardą-jis 
nesvarbus,kalbės ne sau
somis meno formomis-jų 
visur yra ir bus begalinė 
daugybė, bet jos visada 
kalbės apie vieną kraštą , 
vieną tautą,nors ir ji ka
da gal išnyks,kaip ir mes 
žmonės ir jos garsas ta
da nutils,bet visi suskai
tys ir atsimins vardą-Li- 
thuania-Lietuva.

Tik atsivertę knygos 
pirmą puslapį tuojau kiek 
vienas sužinos ,kad yra ar 
yrabuvusi-American-Li
thuanian Art Association; 
kad-born in Lithuaniąkad

Nukelta į 6 psl.

L
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Kairėje Tailando arba Siamo ir dešinėje Burmos paviljoryjį.

F. KARDELIENĖ.

Pasaulinėje parodoje besilankant
Čia pat netoli nuo Indi

jos paviljono-Ceilono pa
viljonas. Įėjusios pama
tėm sienose iškabinėtus 
rankų darbo kilimus,daug 
įvairių paveikslų, vaiz
duojančių Ceilono gamtą 
su dramblių kaimenėmis. 
Įvairių metalinių išdirbi
nių, lėkščių, ąsuočių, dir- 
žų.Didelė skulptūra/vaiz- 
duojanti dievaitę.

Apžiūrėjusios paviljo
ną,pamatėm čia pat res- 
toraną.Kaipgi neparagau
ti garsios Ceilono arba
tos ?Už stiklą arbatos su 
citrina ir pyragaitį sumo
kėjome po 55 et. , o prie 
kasos radom dar ir par
davimui atvežtos iš Cei
lono arbatos. Už 4 dėžutes 
įvairios rūšies arbatos 
s umokė j om e $ 3 • 5 0 ;tai bus 
ilgam prisiminimui gerti 
aromatingą,skanią Ceilo
no arbatą ir pavaišinti 
svečius,kada jau parodos 
seniai nebebus.

TEL.766- 5827

MONTREAUO LIETUVIU KREDITO UNIJA 

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

Depositus 4.4%
Numatyta už Šerus 514%
Nemokamas gyvybės draudimas 
iki $2.000 bendros santaupų 
sumos.

KASOS V AL 
1465 DE SEVE:

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

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

Johan Tiedman Reg d
DIRBU VISŲ RŪŠIŲ BALDUS 

PAGAL UŽSAKYMUS

109Z Clark Street /prie Dorchester/. Montreal, P.Q. 
TEL: 861- 3032, 
vakare - 254- 6898. /Kalbame lietuviškai/.

UniveWal Cleans'll & Gallow
• Valau ir taisau vyriškus ir moteriškus drabužius,
• Siuvu naujus pagal užsakymus vyriškus paltus, 

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

(at Wellington SI.)

Baltica Investment Corp
Autorizuotas kapitalas $ 120.000

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

Už indėlius mokame 8% dividendo.________

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

IR KITI ĮVAIRŪS MEDŽIO DIRBINIAI.

K. KIĄUŠAS ir J ŠIAUC1ULIS.
Adresas: 547 Lafleur Str., LaSalle.

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

KLUBO SUKAKTIS
1907- 1967

expo67
Lachine.

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

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

(Prielal* „NtprikJausomos Lietuvos” redakciją)

Tel.: garažo 366-0500
 namų 366-4203

ME 7-6727

DE LUXE CLEANERS
Sav. P. RUTKAUSKAS 

117—6 th Avenue,
Telefonas 7 68-6679

WINDSOR
DRY CLEANERS & DYERS CO. LTD. 

Vnlomc visokius drabužius ir kitą Jūsų namų apyvoką.
Savininkai:

A. Kcrsys. P. Pi-tiulis. P. Keršulis, A. Greibue.
1205 CHURCH Ave., Verdun, Montreal.

Taigi, nors paviljonas, 
kaip nedidelės ir neseni
ai kolonializmą nusikrač 
iusios valstybės, nedide - 
lis ir ne ištaigingas, bet 

laimingas nepriklausomybe
Nebuvo eilės ir prie 

Monaco mažos valstybė
lės paviljono. Keistas tas 
paviljonas: be stogo, keli 
oranžinės spalvos stulpai, 
aplink daug augmenijos , 
valdovo kunigaikščio, jo 
žmonos, buvusios kino 
žvaigždės Grace ir vaikų 
nuotraukos, daug įvairių 
akmenų, rodomas filmasy 
tai ir viskas.

Iš čia nuėjome į Tai
lando paviljoną. Viduj 
daug įvairių krašto iš
dirbinių,.!

Bet svarbiausias gro- 
žis-Tailando paviljono iš
orė, architektūra. Jis vi
sas auksinis, išdabintas 
smulkiaiš bokšteliais,iš- 
piaustytąs įvairiomis fi
gūrinėmis detalėmis. Kai

LTD.CENTRAL FUEL OIL

TAISAU IR PARDUODU 
ŽEMOMIS KAINOMIS

LA IK RO DŽIUS IRJUVELYRUS.

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

Baby needs - Cosmetics - Articles pour bėbės-Cosmėtiųues 
avraison gratuite 7 jours par semaine - Free delivery 7 days a week 

Naujagimiams reikmenys-Kosmetika-Pristatymas visas 7 d. savaitėje
BOOKS ---  LIVRES

SPAUSDINIAI

Tel. 769-2941

ony. j io

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

MAŽAMEČIAMS 
PROGOS

D.L.K. Vytauto Nepr. Klubas
i 159 - 61 St. Catherine Street E. Montreal

PORTRETAI - VEDYBOS- KRIKŠTYNOS
SUKAKTUVES

ĮVAIRIOS

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

e Kainos žemos, klubšečiams ir jaunimui nuolaida.

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

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

IMA už:
Nekiln. turto paskolas 7% 
Asmenines paskolas 7.6% 
Investacines paskolas 8.4% 
Pigus paskolų draudimas iki 
$10.000.______ ______________ _
ANDOS:

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

Diena: penktad. 1:00 - 6:00 vai.
Vakare: pirmadieniais.trečia- 
dieniais ir penktadieniais 
7:00 - 9:00 vai. 

vakare viduj sušvinta 
šviesos, visas apskritas 
paviljonas atrodo lyg pa
sakoje užburta pilis.

Tokį pat įspūdį daro ir 
Burmos paviljonas. Jo 
raudonas stogas 3-jų 
aukštų.

Ir jis išpuoštas auksi
niais stulpais ir stogo 
rageliai,aukštyn užriesti, 
žiba.

Ir jo visas grožis iš 
oro, ir jis šviečia pasa
kiškai, ir negali atitrauk - 
ti akių nuo tokio auksinio 
stebuklingo reginio.

Rodos stovėtum ir žiū - 
return ilgai į tuos du ar
chitektūros s tebūki ėlius 
ir atsimintum ilgai,o žie
mą, kada Montrealyje bus 
daugsniegoir šalta,nors 
sapne susapnuotum Tailan
do ir Burmos auksinius 
paviljonus.

Jau gerokai pavargome 
ir eidamos metro link pa
kelėj užėjome Indijos pa
viljono restoraną. Suži
nojome,kad čia duoda ar
batos su geru romu. Su
mokėjusios 75 et.už stik
lą arbatos nesigailėjome , 
nes romo, atrodo, buvo 

7581 CENTU ALE, coin - comer 2® AVENUE 365 0770 LASALLE |

Tel. 525-8971

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

Namu šildymui alyva - žemiausios kainos lietuviams.
Veltui krosnių valymas ir taisymas .
Greita tarnyba dienq ir naktį.

Tel: R e s. 254-4678; Off. 721 - 4535.

daugiau negu pačios ar
batos .Kai pagė rusios ar
batos visos trys atsisto
jom eiti,rodos, jokio nuo
vargio ir nebūta. Pasida
rėme tokios greitos ir
energiškos,kad namo ne-‘ įvykdyta Pasaulinė paro- 
benorėjome važiuoti, o 
galėjome vaikščioti dar 
kita tiek, kiek jau pri- 
vaikščlojome.

Norėjome įeiti į Indijos 
paviljoną,bet jau buvo vė
loka.’ 9.30 visi paviljonai 
uždaromi. Nutarėm rytoj 
čia vėl pribūti, o dabar 
reikėjo važiuoti namo.

Didžiausios žmonių mi
nios plaukia metro pusėn. 
Bet pasirodo nėra ko bi
joti žmonių daugybės. Čia 
vietos platu.Laiptai patys 
veža į metro peroną. O 
kai atbėga traukiniai, 
tūkstar.čiai žmonių į juos 
sutilpsta. Čia nereikia il
gai laukti. Per 15 min. su 
persėdimu Berry stotyje 
į Atwater atvažiuoji iki 
Forumo, kur atsisėdęs į 
autobusą per 20 min. būni 
Verdūne.

Laimingi montrealie-

LAI KR OD IN INKAS 
an ta NAS Žukas

1855 Wellington Street
Tel. WE 2-0644.

čiai dabar turėdami mo
dernišką ir tokį puošnų 
metro ir ačiū energingam 
ir sumaniam merui J. 
Drapeau,kurio iniciatyva 
ir dideliu rūpesniu tapo 

da.metro, daugybė Mont- 
realy pastatytų tiltų, iš
vestų gražiausių kelių, 
kuriais dabar patogu ir 
lengva susisiekti didelia
me tarp vandenų ir tiltų 
išsidėsčiusiam Montrea- 
lyje. Neveltui amerikie
čiai susižavėję Montrea-

SIUNTINIAI LIETUVON 
KAUFMAN’S WOOLLENS&TEXTILES

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

IŠ ČIA PASIŲSITE SIUNTINIUS SAVO GIMINĖMS PIENAI GARANTUOTOMIS 

URMO KAINOMIS
302 40 7EMIAU RINKOS KAINOS
• TURIME GERIAUSIOS ANGLIŠKOS VILNONĖS MEDŽIAGOS VYRIŠKIEMS IR 

MOTERIŠKIEMS KOSTIUMAMS, P A IT AMS,SUKNELĖ MS IR ŠILKINES- Brocade 
& Dainty MEDŽIAGOS.

• DIDŽIAUSI PASIRINKIMĄ KASM1RO , N AI L. O N IN IŲ IR ŠILKINIŲ SKARELIU 
SVEDERIŲ IR VISA KITA ŠEIMOS REIKALAMS.

• TAIP PAT PRIIMAME UŽSAKYMUS VYRIŠKIEMS K O S TI U M A M S - Made to measure
IŠ GERIAUSIŲ ANGLIŠKŲ M ED ŽIA G Ų. KAINA $ 50.-, extra kelnes $ 12.-

SAVIN1NKAS CII. K A U I-' M A N A S , buvęs audiniu fabriko* L i te x* vedėjas Kaune. Laisvai kalba 
lietuviškai.

£ .4

Dar dėl anglu kalba 
leidinio

Atkelta iš 3-čio psl.
Montrealyje. J. V.). Pikti 
įspėjimai dėl to-ne rete
nybė '.

Kanadiečiai visaineuž- 
Interesuoti, kad mažes
nės etninės tautos išlai
kytų visai skirtingas sa
vo tautines savybes,ne
bent tik savo švenčių me
tu pademonstruoti prieš 
pasaulį savo gyventojų 
margaspalvumą...

Gal vienas iš svarbiau
sių J. Vaidlonio motyvų- 
tai kad "neturime knygos 
anglų kalba apie Kanados 
lietuvius"... Tikrai netu
rime. Bet šiuo metu ji 
mums nereikalinga. Ne
reikalinga ir anglams. 
Visas čia iškeltas klausi
mas ir sukasi apie tos 
knygos beprasmingumą 
ir nepateisinumą šiuo 
metu, kai mes lietuviai 
turime kitų savo gyvybi
nių problemų ir tikrai ak

liu sako, kad tai yra an
trasis San Francisco.

(Bus daugiau)

1867 U1967
CAMMM-CONffiMMnON
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tuklių. Būtų čia netikslu 
vėl kartoti jau anksčiau 
paskelbtus aiškius moty
vus mano rašinyje.

Dar keletas žodžių dėl 
tos knygos reikalingumo 
motyvų,kuriuos sugalvo
jo p. Valdionis. Štai: "Vi
sose enciklopedijose lie
tuviai aprašyti svetimųjų 
ir dažniausiai nuvertinti'.' 
Tai nieko stebėtina.Kiek
viena tauta rašo savo en
ciklopedijas pati. Nesi- 
kviečia svetimųjų. Bet, 
kad aprašant kurią nors 
tautą ar valstybę būtų 
tendencija nuvertinimo 
rimtesnėse enciklopedi
jose - neteko pastebėti. 
Bendrai visur randama 
bendros geografinės ži
nios ir šiaip kas tai tau
tai būdinga tarptautine 
prasme. Aišku, kad krei
piama daug mažiau dė
mesio svetimiems.

.Mano oponentas taip 
.ir nepasako, kokia pras
me lietuviai nuvertinti. 
/Pabaiga sekančiame NL 
numeryje/.

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ — 

sutraukiančią 
hemorofus

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

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

Visais tyrimo atvejais švelnė- 
Jant skausmams (vykdavo hemoroju 
susitraukimas.

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

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

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

į jei nebūsite patenkinti.

Expo 67
Išnuomuoįami kambariai 

šalia Pasaulinės Parodos 
vietoves, yra vietos mašinai 
parkuoti.

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

DEk SI0 L TUVIAM*

'ininkauju lietuviams 
apsisiu|imo vietos reikalu pa
saulinės parodos EXPO 67'me
tų (28.4. - 28.10.1967).

Rašykite pageidavimus NL 
arba žemiau nurodytu adresu :

Pr. Paukstaitis 
8995 Godbout, LaSalle, 
Montreal, P.Q. tel. 365- 0311.
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TAUPYK IR SKOLINKIS 

PIRMUTINIAME IR DIDŽIAUSIAME D A D A M A
TORONTO LIETUVIU KREDITO KOOPERATYVE I [\ f* IVI

KAPITALAS SIEKIA TRIS MILIJONUS DOLERIU.
MOKAME DUODAME

4^% ui depo situs Morgičius iš 6Wo
5'4% numatyta ui Šerus Asm. paskolos ii 7% '

Asmenines paskolas duodame iki S S,(>()(). - ir morgičius 
valdžios nustatytų normų, 66r, įkainuoto turto.
Visų narių gyvybė apdrausta .santaupų dvdyjc. bet nedau
giai! 2,(100. - Asmeninės paskolos, mirties at\eju,apdraus

Paramos nariais gali būti kiekvienas lietuvis gvvenas 
Kanadoje. L

IK ąsos valandos: Kasdi i na imu II) vai. iki i ral. p.p., 
išskyrus seh madtenius. Pirmadieni i r penktadieni vakarais mm 
I vai II) min. iki 8 vai..3!) min. Šeštadieniai s mm ') vai iki I ra 
p p liepus i r ru iįpi iieio men sesladi rimu s uždaryta )■

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

SVEIKATOS KLINIKA-Health Clinic
Medicininis ir pooperacinis gydymas

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

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

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

Reportažas iš Toronto
tabako ir kukuruzų laukuose
Besikalbant su bendra

minčiais apie tabako sko
nį ir cigarečių rūšis, pa
aiškėjo, kad šiuo metu 
vyksta pats tabako lapų 
nuėmimo darbymetis .Pri 
siminus netolimos praei
ties laikus, kai buvo va
žiuota į tabako ūkius už
darbiauti, kilo sumany
mas patraukti į Delhi apy
linkę ir užsukti pas Al
bertą A ugus tinavičių .Ap
lankyti tą stambų tabako 
augintoją, kurio pušyne 
ant tvenkinio pakrantės 
stovyklaudavo skautai, 
kuriam ne svetimi lietu
viški reikalai, kuris yra 
vienas iš Delhi lietuviš
kos parapijos organiza
torių.

Artėjant prie Augusti- 
navičiaus sodybos jau iš 
tolo pasimato ant upelio 
pakrantės stovįs gyv. na 
mas. Naujasis pastatas 
savo moderniąją išvaiz
da tarsi iš tolo pasitinka 
miesto bastūnus. Didžiu
liai namo langai savo 
stiklinėm angom tartum 
žvalgosi po plačius veš
lius tabako laukas. Namo 
pasienyje esąs gėlynas ir 
atskiros gėlių klombos 
spalvingu patrauklumu 
derinasi prie stilingojo 
pastato architektūros. 
Ryškių spalvų begonijos 
savo žiedų didumu prime
na puošnias orchidėjas . 
Besigėrint gėlynu paaiški 
kad tai esąs šeimininkės 
mamos p. Viltrakienės 
nuopelnas. Ji padeda dūk 
rai ir kiek suspėdama 
prižiūri gėles. Tuo tarpu 
sodybą supančios, dailiai 
išaugusios ir apkarpytos 
žalitvorės yra išplauku
sios iš tėvuko Viltrakio 
sumanumo.Tėvukas ne tik 
darbuojasi apie namus , 
bet atlieka ūkyje pasitai
kančius gan nagingus sta
liaus darbus.

Pats ūkis tvarkingas . 
Prieš pat derliaus nuė
mimą pastatytos dar dvi 
džiovinimo kilnos, kurių 
naujoviška konstrukcija 
įgalins vėliau jas panau
doti kitokioms ūkio pa
skirtims. Kiemo pakraš
tyje yra ką tik baigtas, vi
sus patogumus turįs na
mukas lapų skynėjams . 
Kiemo gale stovi didžiu
lis, per $ 6000. 00 kaina
vęs naujas traktoriua Pa
siteiravus kodėl mašina 
ne torontiškės Massey- 
Ferguson gamybos, šei
mininkas aiškina apie 
mechaninius skirtumus , 
kurie vertė jį pasirinkti 
šią firmą.

Nors tabako skynimas 
pačiame įkarštyje, bet

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

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

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

Namų CR9- 6166.

Augustinavičius niekur 
neskuba. Jis savo tabako 
ūkį yra atidavęs nuomi
ninkui, o pats turėdamas 
begales patyrimo,prižiū
ri tik jo džiovinimą kil— 
nose.Kitu laiku jis rūpi
nasi dviem kukurūzų ū- 
kiais. Besikalbant su šiuo 
ne tik nuosavybe, bet ir 
išvaizda stambiu ūkinin
ku,nesinori tikėti, kad jis 
būtų čia gimęs kanadie
tis. Jo lietuviška tarsena 
neturi jokio vietinio ak
cento. Ir vaišingoji p. 
Elena greičiausia tuo pa
čiu principu auklėja tris 
dukreles-tikras lietuviš
kas gėles. Klausant mer
gaičių puikią lietuvišką 
kalbą, prisimena kai ku
rie torontiečių nusiskun
dimai,kad jie negali pri
versti savo vaikus kalbė
ti lietuviškai. Šeimininkas 
tuo pačiu yra geras šau
lys. Po darbymetės jis ei
na pamedžioti, o lentynė
lėse matosi daug prizinio 
šaudymo trofėjų.

Šeštadienį susipažinus 
su pagerintomis tabako 
skynimo, rišimo ir džio
vinimo priemonėmis , 
sekmadienį įdomu aplan
kyti lietuvišką bažnyčią 
Delhi miestelyje. Į anks
tyvas pamaldas (darby
mečio metu 11 vai. pamal
dų nėra) vyksta kaip seni
mas,taipir jaunimas. Net 
p. Viltrakienės mama, 
gražų amžių sulaukusi 
močiutė,šventiškai pasi
puošusi sėdasi į mašiną. 
Kažkaip net netikėtina, 
žinant jos amžių ir matant 
ją taip energingai kopiant 
laiptais į bažnyčią.

Sekmadienio popiety 
šeimininkai dviem maši
nom veža svečius į kuku

JIB VARTODAMAS NEBOSI NEI PLIKAS, NEI ŽILAS

JIB vartojo 16 savaičių pusę metų vienus metus

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

P. Januška, 1033 Bruce Ave, Windsor. Ont

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

KANADOS BALTU FFDERACIJCI
KANADOS ŠIMTMEČIU

KANADOS BALTU FEDERACIJOS
KANADOS BALTU FEDERACIJO

S ALBERTOS SKYRIUS 
PAMINĖJIMUI

S ALBERTOS SKYRIUS 
KANADOS ŠIMTMEČIO P/.MINĖJIMUI

palio mėnesio 7 dieną, šeš-spalio mėnesio 6 dieną, penktadienį ir dj 
tadienį, EDMONTONE, Albertos srovine i joje rengia

BALTŲ FESTIVALĮ
PROGRAMA: Penktadienį spalio 6 c 
Victoria Composit High School, 10820,' 
Dalyvauja: lietuvių smuikininkė FLENA 
tėMARET TANK, latvių solistas 

Įėjimas $2.00, mokslei 
Šeštadienį spalio 7 dieną Mac Do

ryto BA LTU PARODOS atidarymas i. Toje pačioje vietoje 1O. 30 vai. 
rytoBALTU KONFERENCIJA.
LIAUDIES FESTIVALIS. 6.30 valandą vakaroBALIUS ir 
BANKETAS. Įėjimas $ 6.00. Baltic News.

ieną 8.30 valandą vakaro
- 101 Street KONC ERTAS . 
KUPREVIČIŪTĖ, estų solis-

jaritonas A ND R E J S K URM IN S. 
z i a m s $1.00.

maid Hotel, Edmont one, 1O valandą

2-rą valant?ą po pietų

Rugpiūčio 27 d. įvyko Montrealio-CtavoB susitikimo tradicinė gegužinė,daly
vaujant į Pasaulinę parodą atvykusioms iš įvairių kraštų lietuvims. Nuotrau
koje vaizdas rodo gegužinės vėliavos iškėlimo momentą. Vėliavą iškelia NL 
b-vės valdybos vicp. J.Šiaučiulis, grata jo stovi pirmininkas L.Girinis-Norvaiša

Kiti io- Otavos- parocon atvykusių gegužinės 
PASIKALBĖJIMAS SU DAILININKU DAGIU 

-soused to dance lithua- 
nians (p. 34); kad-so they 
left Lithuania in 1944 (p . 
52-53); ten sužinos, kad 
buvo Lietuvoje rūstus 
dievas Periamas-ten ras

rūzų laukus. Vienas, be
veik 200 akrų ūkis tyvu
liuoja vos užmatomom 
vešliom kukurūzų platy- 
bėm.Augalas kaip mūras 
išaugęs abiejose lauko 
kelelio pusėse. Stambūs 
kamienai tarsi išsirikia
vę praleidžia važiuojan
čia, jų plačiai išsiskėtu
sias lapus užgaunančių 
mašlną.Kal kurie stiebai 
turi net po du, sodriuose 
lukštuose įsuktus, auksi
nio grūdo bamblius. Sus
tojus senoje ir jau nebe
naudojamoje sodyboje , 
šeimininkas aiškina ku
kurūzų skirtumą. Visi jo 
laukai apsėti pašariniais 
pasėliais, bet čia esama 
keletos vagų ir valgomų
jų. Jie patys paskina ir 
ragina pasiskinti, kad į 
namus parsivežtų šios 
skoningos, jau baigiančios 
bręsti, gamtos gėrybės •

Svečiai visai pasinėrę 
žalios augmenijos miške 
skina stambesniuosius , 
geriau pribrendusius 
bamblius, o Išdykaudami 
mėgina pasiekti augalo 
viršūnę.Kai kurie net pa
sišokėdami negali pagauti 
viršūnėje išsiskėtusias 
aukštojo augalo varpeles.

S. Pranckūnas.

/Atkelta iš 4 psl./ 
ir daugiau Lietuvos vie
tovių pavadinimų, ten ras 
dvasią-Lietuvoj gimusią! 
augusią ir išklydusią į 
pasaulį.

O to dar negana knygos 
pasirodymo pateisinimui. 
Tikiu, ne finansiniai, bet 
dvasiniai knyga atsilygins 
su kaupu visiems lietu
viams ,tik gal po daug me
tų tai bus.

7. Dar vienas klausi
mas ta pačia proga.Tams- 
ta lankei Expo Montrealy- 
je.Ką galėtumėte pasaky
ti apie lietuvių darbus , 
ypač vitražus ?

-Ten savo dėmesį kon
centravau tik į vitražus , 
nes jau iš anksto buvau 
skaitęs apie jų stiklų di
delį storumą ir specialų 
jų liejimą. Žiūrint teko 
nusiminti, gal todėl, kad 
beskaitydamas aprašymą,

buvau susidaręs nepa
prastą vaizdą. Jo ten ne
radau ;net gal neradau tai, 
ką čia padaro iš standar
tinio skaldyto stiklo. Šio 
krašto dailininkų skaldyto 
stiklo vitražai turi kažko
kį paslaptingą spindėjimą 
spalvų ir tonų įvairiausį 
žėrėjimą,kurį duoda ske
liamo stiklo lūžiai. O an
tra,plonesnis stiklas ne- 
ižgrosdojaplokštumos, - 
ji yra švaresnė .todėl ma
loniau} ją žiūrėti. Gi so
vietų dailininkų lietas 
stiklas nors ir žėrėjo,bet, 
rodos, ne taip skaisčiai. 
O jo atsikišę dideli gaba
lai, lyg grumstai, gadino 
vaizdą. Man tai priminė 
peikiamąjį, perkrautąjį 
Baroko stilių, o tai jau 
nėra gerai.

Gal būt šie darbai la
biau save pateisintų, jei 
jie būtų lauke ir būtų ap-

SĖJA
Tautinės, demokratinė# minties mėnesinis lietuvių laikraštis. 

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

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

Prenumerata: JAV ir kitur 3 dol. metams.

AR ŽINOTE RAŠO 

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

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

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

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

li E le i v i s
Broadway, So. Boston, Mass. 02127, USA.
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Iškilioji smuikininke
certuos Fdmonfone Baltų Festivalyje spalio 6.

KULTŪRIVE^^OVIKA

Daug naujų darbų sukurta 
ir jie bus išstatyti tose 
parodose.

Pereitą savaitgalį pas 
dail. A. Tamošaičius,be 
torontiškių ir otaviškių, 
viešėjo skulptorius Vaš- 
kys su sūnumi iš Filadel- 

/ fijos.
Dail. A. A. Tamošaičių 

svečiams p. Vaškys paro
dė savo studijos kerami
kos ir skulptūros darbų 
skaidres ir paaiškino ke
ramikos meną. 
SKUPTORIUS VAŠKYS 

s dėsto skulptūrą,keramiką 
ir industrijos meną Fila
delfijos meno kolegijoje. 
Be to,jis turi savo nuosa
vą meno studiją.

Skulptorius Vaškys be 
įvairių darbų yra dar su
kūręs Filadelfijos vaško 
muziejų. Jis yra padaręs 
per 100-tą istorinių vaško 
figūrų ir vaško muziejus 
yra jo nuolatinėje meno 
priežiūroje.

PAULIUS A UGIUS-LIUKSUSINIS LEIDINYS 
Tikta i ką išėjo išspaudos nepaprastai puikus leidinys 

"Paulius Augius1*Jkurį spaudai paruošė Algirdas Kura- 
auskas ir Vytautas Saulius. 284 puslapiai didelio forma
to- 11 ant 14 colių-t’liuksusiniame popieriuje. Įžangą pa
rašė dailininkas Telesforas Valius ir dailininkas Algir
das Kurauskas. Abu įžanginiai straipsniai parašyti lie
tuvių ir anglu kalbomis. Leidinys impozantiškas. Išlei
sta Čikagoje. Kairia $ 17.50. Gauti galima Nepriklauso
mos Lietuvos redukcijoje adresui 7722 George Street, 
T aSalle-Montreal,\Canada. Persiuntimą apmoka pir
kėjas,- tokia leidėjų valia.

DAILININKŲ ANTANO IR ANASTAZIJOS TAMOŠAIČIŲ 
sodybą prie Kingston©, 
Ont., kaip ki ekvi en ą vas a - 
rą, ° ypač šią, aplanko 
daug kanadiškirj ir JAV 
lietuvių. Dalis jųįpavieši 
čia ilgesnį ar trumpesnį 
laiką. Abu dailininkai la
bai gyvai ir kruopščiai 
ruošiasi rudens ; paro
doms .Dali. A. Tamošaičio 
paroda bus Toronto uni
versiteto Hart House pa-* 
talpose rugsėjo mėh.Dail.
A. Tamošaitienės paroda 
rengiama Detroito uni
versitete spalio mėn..

šviesti ne iš antros pusės, 
o spinduliai kristų į juos 
iš šono, tada jie sakytų 
daugiau negu mūsii plokš
tieji darbai.

Įjuos žiūriąt man vai
denosi rusų dvasia :nuste- 
bintidydžlu.Kadaise ru - 
sai padarė didžiulę pa
tranką,sakoma,jie nedrį
so iš jos iššauti. Taip pat 
jie nuliejo didžiulį varpą , 
kalbama,kad jo nevaliojo 
įkelti į bokštą. Jų didikai 
darydavo didžiausius ba
lius,o baudžiauninkai lik
davo be nieko. Taigi, jie 
kraštutinumų žmonės. 
D abar, atrodo, jąis pasekė 
ir lietuviai. i ’

PS. Knygos kaina 6 dol.

S L A
SLA — jau '80 metų tarnauja lietuvių visuomenei 

ir išmokėjo daugiau kaip SEPTYNIUS MI
LIJONUS dolerių savo apdraustiems na
riams.

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

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

SLA— jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdrau
dę — Endowment Insurance, kad jaunuolis 
gautų pinigus aukštojo mokslo studijoms 
ir gyvenimo pradžiai.

— duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pi
gią TERM apdraudę: už $1,000.00 apdrau 
dos tik $3.00 mokesčio metams.

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

— kuopos yra daugumoje Metuvių kolonijų. 
Kreipkitės j kuopų veikėjus ir jie plačiau 
paaiškins apie Susivienijimo darbus.

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

SLA

SLA

SLA

Ps.D.R.M.N.Pt
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Daugelis lietuvių iš įvairių kraštų ir įvairiu vietų šiemet atlankė Montrealyje vykstančią pasaulinę parodą. Daugelis jų ta proga aplanke ' Nepriklausomą Lietuvą. 
Iš kairės matomi: NL bendradarbis A.Kuolas, "Naujienų" vadovas p. Gudelis; BALFo pirmininkas kun. Martmkus /Providence lietuviu < e onas/, n < e is 
p. Butkus su žmona, sūnum ir broliu Leonu Butkum /žymus biznio vedėjas New Yorke/; NL bendradarbis A.Nakas su sūnumis iš Detroito,; ilgametis ir pastovus 
NT bendradarbis Sault-Ste.-Marie, Ontario, Jurgis Skardis su NL redaktorium, kaip senu bičiuliu dar is tremties laiku. Amu visiems uz ma onu v z.i ą.

DOMINIKAS NCRKELIUNAS
Be gailesčio prabėga me

tai. Sunyksta vasaros, su
nyksta ir žmonės. Su nuosta 
ba žvelgiame į praeiti ir ne-

HAMILTON
Geriausia taupyti ir skolintis tik 
Hami Itono Lietuvių Kredito Kooperatyve I 
21 Main St. E., Kamb. 203, Tel. 528-051).

ČPOKTAS
VEDA KAZYS BARONAS

Darbo valandos:

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

St. Catharines agentūra: 75 Rolls A ve. Pranciškonu 
parapijos salėje sekmadieniais po pamaldų.

RUOŠIASI PAMINĖTI 
SLA 80 M. JUBILIEJŲ 

Minėjimas įvyksta spa
lio 14 d.7 vai. vak. Knights 
of Columbus salėje, 222 
Queenston Rd. .Hamilton.

Į minėjimą atvyks ir pa
sakys kalbą SLA prezi
dentas Povilas Dargis.

Linksmajai daliai gros 
muzikoV. Babecko orkes - 
tras. Apie programą vė
liau.

Bilietai jau pradėti pla- 
tinti.Kas įsigys iš anksto 
bilietus į minėjimą, tie 
asmenys dalyvaus ir pre
mijos traukime.Laimėji
mas-kavai staliukas 60- 
dol. vertė s, kurį paaukojo 
SLA veikėjas St. Žvirb- 
lys. Šių bilietų skaičius 
yra ribotas.Kas nori įsi
gyti bilietus iš anksto, 
prašome kreiptis į SLA 
valdybą-38 Stanley Avė. , 
Hamiltonas, Ont. Bilieto 
kaina $ 2. 00.

Maloniai kviečiam SLA 
kaimynines kuopas atvyk
ti į Hamiltoną ir dalyvau
ti SLA 80 metų jubiliejaus 
minėjime. Valdyba.
TRYLIKTOJI KANADOS 
LIETUVIŲ DIENA...

/Atkelta iš I spl./ 
Tačiau orkestrui šitų ins
trumentų, ypač garso at
žvilgiu, nepakako, todėl 
panaudoti kiti instrumen
tai, ypač akordeonai. Vis 
dėlto šis orkestras buvo 
pakankamai originalus , 
savaimingas ir tam tikru 
laipsniu priartėjęs prie 
lietuvių liaudinių instru
mentų orkestro. Jis gana 
gerai buvo girdimas,ypač 
tada,kai buvo daugiau pa
naudojami skudučiai. Or
kestras buvo panaudotas 
trijuose koncertuose ir 
tas įnešė savaimingo ori
ginalumo. Už tai reikia 
pagirti ne tiktai organi
zatorių ir dirigentą, Zig
mą Lapiną, bet ir visus 
orkes frantus, kuri e pasi
ruošimui turėjo paaukoti 
nemaža laiko ir padėti 
nemaža pastangų. Reiktų 
šį orkestrą praturtinti 
liaudiniais instrumentais 
- kanklėmis, skudučiais , 
birbynėmis, lumzdeliais 
ir triūbomis.-tada jis bū
tų ne tiktai originalus, bet 
ir efektingas.
Šeštadienis užbaigtas ba

lium, kuriame vyko irlški 
Uostos Kanados lietuvai - 
tės rinkimai, susirinkus 
į balių apie 2,000 lietu - 
vtų iš Kanados, JAV, Pie
tų Amerikos, Australijos,

Aukšti nuošimčiai uz 
indėlius.
Prieinamos skolinimosi
sąlygos.
Nemokamas CUNA gyvybes 
ir paskolų draudimas.
Pilnas čekių patarnavimas.
Užtikrintas indėlių saugumas.
Malonus lietuviškas patam avim as

MUSŲ KOLONIJOJ 
plačiai kalbama,kad prieš 
V.Noreikos koncertą,pa
reikalavus Laurinčiukui, 
buvo nuo scenos nuimta 
Lietuvos vėliava.

Malonu būtų išgirsti 
tuo reikalu viešą pasisa
kymą Hamiltono LN val
dybos, kur i buvo šio kon
certo rengėja.
• Į Montrealio McGill 
universitetą, tolimesnių 
savo profesijoj studijų 
išvyko Algė Vizbaraitė , 
baigusi Hamiltono šv. 
Juozapo gailestingų se
serų mokyklą.
• Grįždama iš pasaulinės 
parodos, Hamiltone lan
kėsi iš Čikagos dr. A . 
Prunskienė su dukra Ma
rija ir sūnumi Vytautu. Ji 
taip pat apžiūrėjo Niaga
rą Falls ir įdomesnes 
Hamiltono vietas.

GERIAUSIA PROGA

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

Šitas būdas pinigams persiųs
ti yra absoliečiai be mokesčio, 
patarnavimo išlaidas siuntėjui 
ir lygiai gavėjui apmoka atsto
vybė Vneshposyltorg.

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

Reikalaukite veltui duodamo 
mūsų katalogo.

Europos ir kitų kraštų,Ir 
net iš Lietuvos, sovietinių, 
kurie dirba Rusijos pavil
jone bei negausių turistų.
BALIUS IR IŠKILIOSIOS 
LIETUVAITĖS RINKIMAI

Balius buvo blogiausiai 
nusisekusi Lietuvių Die
nos dalis: salė žiauri, 
kamšatis baisi, o tokio
mis sąlygomis ir tvarka 
neįmanoma.Nukentėjo at
silankiusieji žmonės, nu
kentėjo ir pajamos. O jau 
malonumo-nei už centą. 
Nei pereit-nei pasiskųst. 
Veiterial buvo tiesiog ne

it

KALĖDINIAI SIUNTINIAI 1967M
Pradžiuginti ir paremti savo artimuosius Lietuvoje artėjančių 

Švenčių proga, kiekvienas lengvai tai galime padaryti pasinaudo
jant Baltic Stores patarnavimu — pasiunčiant jiems dovanų siunti
nėlį.

Siuntėjas gali pats sudaryti savo pageidavimu siuntinuką iš 
Baltic Stores kainoraščio arba užsakyti jam patinkamų jau paruoš
tą siuntinį. /ėmiau išvardiname kelis, kurie yra labai praktiški 
ir ten laukiami.
Mišrus siuntinys 1967^
3l/i jardo geriausios rilšies angliškos vilnonės kostiuminės medžią 
gos, 3 jardai vi Inonės medžiagos kosti umėl i ui arba vilnonei sukne
lei, 2-ji vyriški nailoniniai marškiniai arba 2 Minsk utės šilk in ės 
arba terelyno, 1 vyriškas arba moteriškas geros, rūšies megstu- 
kas, 1 gillieine gėlėta arba su ornamentais skarelė, 2 por. vyriškų 
arba moteri škų vilnonių arba nailoninių kojinių, 1 nailoninis itališ- 
kas vyriškas arba moteriškas lietpaltis, 1 sv. saldainiu ir 20 ge
riausių cigarečių —5 100.00.
Maistą 1967.
3 sv. taukų, /z sv. arbatos, % sv. geriamo šokolado, 14 sv. kakavos,
2 sv. ryžiu, 5 sv. geriausios rūšies miltų, 1 dėžutė neseafe, I sv 
maišytų saldainių, 1 sv. razinkų, 1 sv. cukraus, J.į sv. pipirų ir /ą 
sv. lauro lapu. -- S 30.00.
.Moteriškas K- 1967,
3 jardai vilnonės medžiagos paltui, 3 jardai vilnonės medžiagos 
suknelei, 1 vilnonis megztukas, 2 por.nailonin ių arba vilnonių ko
jinių, 1 vilnonė gėlėta suknelė, 1 por. odinių pirštinių, 1 sv. mai 
šytu saldainių -- $75.00.
P-3, Vilnonė medžiaga dėl dviejų paltų ir angliška vilnonė me
džiaga del vyriško arba moteriško kostiumo -- S 75.00.
V - 3- 10 jardų kostiuminės medžiagos dėl trijų kostiumų --55.00.

Praktiįki dalykai, kurie galima dadėti į bet kurį siuntinį: 
Itališki nailoniniai lietpalčiai -- S 11.00., Šveicariški 17 
akmenų laikrodžiai -- 5 27.00, Vilnonės skarelės -- $4.00 
ir ilgo grojimo plokštelės.

BALTIC STORES LTD.
( Z. Juras).

421 Hackney Rd., London,E.2. England. 
Tel. SHO-8734.

Seniausia šioje srityje lietuviška firma. Garantuotas ir greitas 
siuntinių pristatymas.

laimingi žmones.
Tokiomis sąlygomis ir 

iškiliosios lietuvaitės 
rinkimai buvo apgailėti
nose sąlygose.Trūko sce
noje net minimali škos 
švaros.Todėl niekais nu
ėjo vienas gražaiusių ba
liaus momentų-Lietuvai- 
tės rinkimai.

Rinkimus organizavo 
J. Piečaičlo sudarytoji 
Jury komisija: V. Žižys , 
dr.I.Gražytė, prof. dr. V . 
Pavilanis, V. Jonynas ir 
inž.A.Pusarauskas.o juos 
vedė dr. H. Nagys, talki
namas R.Kličiaus. Komi
sija, padariusi nuodugnų 
susipažinimą su kandida
tėmis, kurių buvo 7 (Jūra
tė Čeponkutė - Toronto, 
Joana Gataveckaitė-To- 
ronto, Rūta Januškaitė- 
Winds or, Nijolė Kazlaus
kaitė - Montreal,Silvija 
Martinkutė-Hamilton, Li
lijana Šarkaitė-Montreal 
ir Nijolė Ščepanavičiūtė- 
Ottawa),padarė šį spren
dimą: Iškiliąją Kanados 
Lietuvaitė išrinkta Nijolė 
Kazlauskaitė, antra vieta 
teko Nijolei Ščepanavičiū- 
tei ir trečia Silvijai Mar- 
tinkutei.

Baliuje buvo loterija, 
kuri daugumos nepasiekė, 
buvo geras orkestras, bet 
nebuvo kur šokti, buvo ir 
bufetas, bet labai sunku 
buvo juo pasinaudoti. Dėl 
to daugelis sugrįžo jau 
nuo durų,o kiti greit vyko 
į namus.

Seikėjo didelės fantazi
jos parinkti tokiai žiaur
iai baliui salei...

SEKMADINIO PAMALDOS 
Sekmadienis buvo pra

dėtas pamaldomis Expo 
bažnyčioj e. Pamaldas ka
talikams atlaikė ir pa
mokslą pasakė JE vysk. 
V.Brizgys, evangelikams 
Toronto evangelikų - liu
teronų parap. klebonas 
kun. Žilinskas.

2.30po pietų Montrea
lio universiteto Muzikos 
salėje buvo

AKTAS - KONCERTAS
Jį trumpu sveikinimo 

žodžiu atidarė Dienos ko
miteto pirm. R. Verbyla. 
Po jo sekė platesnis Vilko 
pirmininko dr.J.K. Valiū
no labai gražus ir taip gi 
gražus ALTos pirm.inži
nieriaus Antano J. Rudžio 
pasisakymas ir trumpas 
prasmingas Lietuvos gen. 
konsulo dr. J. Žmuidzino 
žodis.Dr. I. Gražytė, pri- 
statinėjusi kalbėto jus, pri
statė svečius: fed. parl. 
atstovą Mackasy,Latvijos 
ir Estijos konsulus, Len
kijos atstovą, vysk. V. 
Brizgį,kalbėjusius ir JAV 
Liet. B-nės v-bos pirm. 
J. Jasaitį.

Buvo perskaityti svei
kinimai: Kanados min. 
pirm.L.Pearsono, opozi
cijos vado J. Diefenbake- 
rio, karo ministerio Paul 
Hellyer, prekybos minis
terio Winters, valst.sekr, 
J.LaMarsh, kardinolo P. 
E. T..eger ir daugelio kitų\ 

Po to sekė koncertas , 
išpildytas sol. L. Šukytės 
ir tautinių šokių, vedamų 
G. Breichmanienės. Kal
velį ir Subatėlę palydėjo 
visiems šokiams grojęs 
Z.Lapino suorganizuotas 
specialus orkestras, ir 
Aušros Vartų choras. 
(Apie koncertą skyrium).

Baigiamąjį žodį pasakė 
KLB Kr. V-bos pirm. A . 
Rinktinas,dėkodamas Lie
tuvių Dienos rengėjams 
ir dalyviams ir reikšda
mas viltį,kad Lietuva at
gaus laisvę ir nepriklau
somybę.

Akto-koncėrto metu pri
imta labai trumpa rezoli
ucija, reiškianti Kanadai 
laimingą ateitį, o

LIETUVAI LAISVĖS.'
Po akto-koncerto Pasau

linėje Tarptautinėje paro
doje vyko antras pasirody 
mas, bet jau po atviru da
ngum, ir be fortepijono,pa
sinaudojant akordeonu,kur 
buvo reikalingas fortepi
jonas. Čia ir grindys šo-

MIRĖ A. A. VYTAUTAS
SAUNORIS
Telegrama iš Lietuvos 

pranešta, kad rugpiūčio 
mėn. 29 d. Vilniuje, vėžio 
ligos iškankintas, mirė 
buv. Lietuvos futbolo 
rinktinės žaidėjas, a. a . 
Vytautas Saunoris, eida
mas 45 m.

Plačiau apie velionį se
kančiame nr.
SPORTUOJI TURISTAI..

Vilniaus Sportas rug
piūčio 19 d. nr. 97 rašo: 
"Ketvirtadienį (t. y. rug
piūčio 17 d. -K. B.) Tary
bų Lietuvos sostinės jau
nimo,Kultūrinių ryšių su 
užsienio lietuviais komi
teto,In turisto, sporto or
ganizacijų, krepšinio fe
deracijos,spaudos atsto
vai šiltai sutiko į Vilnių 
atvykusią šešiolikos JAV 
lietuvių turistų grupę,su
darytą beveik vien iš jau
nimo,mėgstančio sportą. 
Jie atvyko aplankyti tėvų 
žemės, pasidomėti kuo 
šiandien gyvena Tarybų 
Lietuvos jaunimas, susi
pažinti su mūsų sporti - 
ninkais". Toliau, laikraš
tis išvardina atvykusių 
pavardes.

Rugpiūčio 17 d. Sportas 
trumpoj žinutėj pranešė , 
kad"septyniolikajaunųš. 
Amerikos lietuvių at
skrenda aplankyti gimi
nių, Nemuno krašto ir

kėjų neišlaikė. . .Iš tema
tyti, kad sąlygos tinkam 
ai pasirodyti Parodos vie
tose buvo labai nepalan - 
kios. Ir todėl ir šoke - 
jams, ir choristams, ir 

jų vadovams tenka parei
kšti ne tiktai padėką ir 
pagarbą, bet ir užuojau
tą.

LIETUVIŲ DIENŲ UŽBAI 
GTUVĖS

Iškilmės buvo užbaig
tos jaunimo pobūviu šv. 
Kazimiero parapijos sa
lėje ir aukštųjų svečių 
pagerbimo vakariene vie
name seniausių Montrea
lio restoranų,kur dalyva
vo apie 5 G asmenų. Čia , 
vakarą vedant St. Kęs gai -
lai, buvo pasisakymų, iš
siaiškinimų, sveikinimų 
ir padėkų.Kalbėjo vysk. 
V. Brizgys,ponia Rudienė, 
BALFo pirm.kun.Martin- 
kus, JAV b-nės v-bos 
pirm.J.Jasaitis.KLBKr. 
v-bos pirm. A. Rinktinas , 
red. J. Kardelis, ir vi
siems Lietuvių Dienos 
rengėjams bei bendra
darbiams padėkos žodžiu 
užbaigė Komiteto pirm. 
R. Verbyla. 

ypač pabendrauti su mūsų 
krepšininkais, krepšinio 
specialistais,drauge pa
sportuoti, susipažinti su 
sportiniu gyvenimu".

Kaip matome,ir oficia
lūs pavergtos Lietuvos 
sportinio gyvenimo atsto- 
vafatvykusius krepšinin
kus laiko tik eiliniais tu
ristais,neatstovaujančių 
Š.Amerikos lietuvių rink
tinės. Tad ir rungtynių 
nėra prasmės laikyti ofi
cialiomis, prilyginus jas 
prie . . .gegužinėj traukia
mos virvės, atsiradus 
dviem grupėm vyrų, no
rinčių išmėginti savo jė
gas.

IŠ VISUR
- JAV nugalėjo vakarų 
Vokietiją 132:100.

Tuo tarpu Augsbur
ge vakarų Vokietijos jau
niai pralaimėjo Prancū
zijos jauniams 192:196, o 
mergaičių susitikimas 
Paryžiuje taip pat baigėsi 
prancūzų laimėjimu. Ge
resnės jaunių pasekmės: 
Ugolini (Prane.) į tolį 7 , 
57 m. .Hening (Vok.) dis
kas 57,27 m.ir mergaičių 
200m.Mejer (Prane.) 24 
r.... 1   I "• ■' --i—

K L .BENDRUOMENĖ...
/atkelta iš 2 psl./ 

kvietimus ir kitą su suva
žiavimu susijusią meel 
džiagą. Pagal KLB statutą, 
Krašto Tarybos nariais 
yra rinktieji atstovai, apy- 
linkių pirmininkaįKrašto 
valdybos ir Garb ės Teis - 
monariai. Jei kas iš Ta
rybos narių dėl pasikei
tusio adreso ar kitų prie
žasčių pakvietimo negau
tų .prašom pranešti Kraš
to Valdybai.
PASAULIO LIET. 
BENDR. SEIMAS

Sekančiais 1968 metais
Darbo Dienos savaitgaly
je New Yorke vyksta III 
Pasaulio Liet. Bendruo
menės Seimas. Kanados 
Liet. Bendruomenę tame 
seime atstovaus 16 atsto
vų. Pagal seniau priimta 
tvarką,tuos atstovus ren
ka Krašto Tarybos suva
žiavimas, tačiau renka 
mieji gali būti ir ne iš Ta
rybos narių tarpo. Dėl 
kandidatų, kurie nėra 
Krašto Tarybos nariai, 
Krašto Vai dyba nustato 
tokią tvarką. Kiekvienas 
lietuvis gali pasiūlyti 
kandidatą į PLB seimą , 
gaudamas minimo asmens 
sutikimą raštu. Šis raš
tiškas sutikimas su siū
lytojo parašu įteikiamas 
kuriam nors Krašto Ta-
rybos nariui (įskaitant 
apylinkės pirmininką). 
Krašto Tarybos narys(įs- 
kaitant apylinkės pirmi
ninką) deda antrą parašą 
ir atsiunčia Krašto Val
dybai arba įteikia Tary
bos suvažiavimo prezi- 
dljumul.

VAKARŲ KANADOS 
REIKALAI

Šių metų spalio 6-7 die
nomis Edmontone vyksta 
platesnio masto Kanados 

tikime. Taip greit, taip nese 
niai. .. 20, 30, 50 metu nuo 
anų pavasarių, kada dar ga
nyklose trumpakelniais Švil- 
pavom. Atrodo tik vakar gy
veni man išėjome, išskubėjo 
me, išsiruošėme. Tartum lai
ko nepažabotas greitasis trau 
kinys, be sustojimo, be sto
čių, be sugrįžimo nešasi, sku 
ba tolimon melynėn iki atsi
trenkia horizonto akyratyje 
ir pranyksta begalybėje. Taip 
baigiasi mūsų egzistavimas.

Dominika Norkeliūną paži
nau is laiškų. Kažkur gavęs 
adresa parašė. Laiškas nepa 
žistam as, bet turinys taip 
mielas, draugiškas tartum 
daug metu kartu būtume gy
venę. Atsakiau taip pat. Su
sirašinėjome, O 1947-tujų 
metu vieną vėlaus rudens va
karą pasibeldžiau į jo rezi
dencijos duris. Išsikalbėjo 
me ilgai. Pirmasis įspūdis 
susidarė, kad šis žmogus ne 
gyvena vien sau. Jam rūpi 
lietuviško susiklausymo, lie
tuvybės išlaikymo, kultūros, 
švietimo, spaudos bei orga
nizaciniai veiklai. Jis auko
tų daug, kad tik būtume vie
ningi. Kada skyrėmės, jautė 
me, kad liksime bičiuliais, 
nes spėjome pažinti viens 
kitą tartum nuo vaikystės 
dienų.

D. Norkeliūnas Suvalkijos 
lygumų sūnus. Gimė 1900 me 
tais. Karklupėnų km. Pajavo 
nio valšč. 1919-20 m. daly
vavo Lietuvos Nepriklauso
mybės atkūrimo kovose. Grį
žęs sukūrė šeima. Bandė i si 
stiprinti žemės ūkyje. Deja, 
ano meto sunkios ekonomi
nės gyvenimo aplinkybės ver 
tė žvalgytis pragyvenimo ki
tu šaltiniu. 1926 metais “ trum 
pam ir laikinam" Dominikas 
atvyksta Kanadon. Kukliai i- 
sikuria. Atsitinka taip, kad 
vieton grįžimo tėvynėn atsi- 
kviečia žmona Petronėlę, dūk 
ra J ui i ą ir 1% metu sūnų Al
berta, Čia pergyvena pirmuo
sius depresijos smūgius.

Turbūt nebuvo atvejo, kada 
D. Norkeliūnas nebūtu priklau 
sės lietuviškos veiklos pirmo 
sioms gretoms. Ji matėme 
DLK Vytauto Klubo direkto 
riaus pareigose, jis steigia 
chorą ir būna jo seniūnu. Stei 
gia vaidintojų grupę ir būna 
režisierium. Išrenkamas Klu^ 
bo prezidentu. Kiek vėliau 
jis jau Montrealio Lietu-ių 
B-nės pirmininkas. Žodžiu, 
retas lietuvių susibūrimas 
apsėjo be D. Norkeliūno tai ■ 
kos. Pažiūromis jis demokra 
tas ir praktiškai priklausė 
Liet. Vaisi. Liaudininkų idė 
joms. D. Norkeliūnas nebuvo 
lankęs universiteto, jo mokyk 
la buvo pats gyvenimas. Čia 
jis buvo ir mokinys ir moky
tojas.

Metai prabėgo be Jo. 1966 
metais rugsėjo 2 d. taip stai
ga, taip netikėtai... Nespė
jęs atsisveikinti, išėjo, iš
skubėjo.

Ilsėkis ramybėje, bičiuli,
Tavo atliktieji darbai užims
spindinčią vietą Montrealio 
lietuvių istorijoje.

L. Girinis - Norvaiša.

šimtmečio minėjimas, 
ruošiamas Baltų Federa
cijos. Tikimasi, kad pa
grindiniu kalbėtoju bus 
Vliko pirm.dr. K. Valiū
nas.

Sekančiais 1968 m.Dar- 
bo Dienos savaitgalyje 
Vancouveryje ruošiama 
Vakarų Kanados Diena.

KLB Kr.V-ba.
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LIETUVOS JAUNIMAS MONTREALYJE DUOS IŠKILMINGA KONCERTĄ I
RUGSĖJO 17 DIENĄ 4 vai. 30 min.p. p. P LATEAU AUDITORIUM

3710 C ALIX A - LAVALLEE Street ( Lafontaine Park).

ta pačią dieną vai. vak. LIETUVIŲ KLUBO SALĖJE, 2161 St. Catherine Street E. SUSIPAŽINIMAS, ŠOKIAI, BUFETAS GROJANT BALČIŪNO ORKESTRUI

PRAŠOME NEPRALEISTI RETAI PASITAIKANČIOS PROGOS. B»liet i į koncertą $2.50 suaugusiems ir $ 1.25 studentams • moksleiviams, 

gaunami Klube ir prie įėjimo.

D L K Vytauto Klubas.

STUDENTU ANSAMBLIS 
"NEMUNAS" ATVYKSTA 

Į MONTREALĮ

Dainį/ ir šokių ansamblis 
“ Nemunas“ yra garsus ne 
tik Lietuvoje, bet žinomas 
plačiai. Si ansamblį sudaro 
Kauno Politechnikos Institu
to studentai. Būti Šio ansamb 
Tio nariu yra laikoma didele 
stud-nto garbe, kadangi iš 
penkiolikos tukstanciu šioje 
aukštojoje mokykloje studi
juojančiu jaunuoliu i sj ko
lektyvą patenka tik šimtas 
dvidešimt pačių gabiausių šo 
kiu, muzikos, dainos studen 
tų. Savo meniniu lygiu ansam 
blis prilygsta profesonalams.

1 Montreal! atvyksta 65 stu 
denių - scenos meistrų grupė. 
Jos sudėtyje: liaudies instru 
mentų orkestras (kanklės, bir 
bynės, skudučiai, kelmas su 
skrabalais), šokėjai ir miš
rus choras. Studentų ansamb 
lio repertuaras didelis ir įvai 
rus. Jie dainuoja lietuvių liau 
dies bei lietuvių ir pasaulio 
kompozitorių kūrinius, šoka 
ir išpildo puikius lietuvių šo 
kius ir meliodijas. Visus an
samblio dalyvius puošia gra 
žus ir spalvingi tautiniai dra 
bužiai.

Kauno Politechnikos Insti
tuto studentų dainų ir šokių 
ansamblis “ Nemunas“ su pa 
sisekimu koncertavo Jugos
lavijoje, Graikijoje, Turkijo
je, Austrijoje, Bulgarijoje, 
Vokietijoje ir kitose Europos 
šalyse.

Savo ansambliui studentai 
davė "Nemuno" varda todėl, 
kad klausytojai pasiklausę 
jų dainos, dažnai sako: “jų 
daina liejasi kaip galinga 
upė“ . .

“Nemunas“ jau yra pake
liui j Montrealj. Studentai 
plaukia lai/u. Pakeliui jie 
koncertuos Švedijoje ir Ang
lijoje. I Montreal! jie atvyks 
ta rugsėjo 17-tos dienos ry
tą ir ta pačią dieną duos kon 
certą(ziūrėk skelbimą 8 psl.) 
Plateau salėje. Tai gal pa
skutine proga kad Lietuvos 
menininkai galės plačiau mū 
Su krašte pasirodyti. Ansamb 
lio vadovas A. Bužys, orkes
tro vadovas L. Gadiauskas, 
šokių vadovas A. Tamulis.

J. Petrulis.
• Mirė Konstantinas Kel- 
minskas, 51 m.,palaido
tas rugp. 30 d.

Dr. J. SEM0GA8
5441 BANNANTYNE.Verdun

Pirmadienį ir 2.4;7-9p.m. 
ketvirtadienį

antradienį ir 2-4p m 

penktadienį

trečiadienį 7-9 p.np. 
šeštadienį H- Ip.np.

767 - 3175; namų 366 • 9582.

DANIU GYDYTOJAS
Dr. J. MALISKa

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

Namų teL: MU 1-2051

DR. A. O. JAUGELlENfc
DANTU GYDYTOJA

1410 Guy Street. 1 aukštas 
11 • 12 kambarvs-

LIETUVIU MENININKŲ 

PARODA NqNTRF.ALYJE
Nuo rugpiūčio 20 d. Montre

al yje, Place Ville Marle, (kam 
pas Dorchester ir University 
St.), pastate, tuoj Į dešinę 
nuo didžiojo Įėjimo iš Uni
versity St., vyksta vietos lie
tuvių menininkų paroda, šūkiu 
“Place Ville Marie’s salute 
to Expo 67“ .

Si paroda turėjo pasibaigti 
rugsėjo 6 d., bet kadangi ji 
turi didelį pasisekimą ir žmo
nėms labai patinka, minėto 
pastato administracija ragi
no ją pratęsti dar 10 dienų, 
iki rugsėjo 16 d.

Parodoje paveikslų yra iš
statę: Pr. Baltuonis, B. Bu
kauskas, V. Remeika, O. Šab- 
lauskienė, A. Vazalinskas ir 
Zubiene, be to, Pr. Baltuonis 
rodo daug savo skulptūros iš 
medžio kūrinių ir yra šios pa
rodos iniciatorius ir vedėjas.

Iš parodos lankytojų teko 
nugirsti atsiliepimų— “ won
derful“ , “ hov/ beautiful “ , 
“ huelie imagination“ ir pa
našiai, Įvairiomis kalbomis.

Į Pr. Baltuonio svečių įspū
džių albumą yra įrašytos įvai
rių luomų lankytojų, jų skai
čiuje Meno akademijos pro
fesorių puikios šios parodos 
atestacijos.
Aš pats visai nemaniau, kad 

darbe iš medžio yra tokios 
plačios galimybės vaizduo
tes, grožiui ir net humorui 
išreikšti.

Tik kažin kodėl, lietuvių į 
šią parodą visai mažai teat- 
silanko. Labai patariu pasku 
bėti ją aplankyti (gi yra at
dara visą parą) ir tuo palai
kyti savo tautiečius meninin 
kus.

Vvtautas Judzentavičius.

MUZIKOS STUDIJA, 
vedama operos solistės 
E.Kardelienės pirmadie
nį, rugsėjo IT dieną pra
dėjo mokslo metus ir pri
ima naujus mokinius. Su
interesuoti prašomi krei
ptis telefonu: PO 7-0473.
♦ Studentas Viktoras Rupšys 
Queen Universitete Kingston, 
Ont., gavo chemijos inžineri
jos bachelor diploma.
• Kostas Milašius buvo su
sirgęs, turėjo operaciją ir 
jau yra besveikstąs.
Studentas Viktoras Rupsys
4* Mirė Kotryna Čebanauskie 
nė, 87 m. amžiaus, palaidota 
rugsėjo 7 d. ir Kazimieras 
Klemka 61 m. amžiaus, palai
dotas rugsėjo 11 d.

Montreal Outfitting Ktb.
GERA PROGA

S 1.00 mokėdami savaitėje 

galite gauti pirkti 6 Wabasso 
paklodes, 6 Wabasso pagal
vėms užvalkalus ir 2 antklo - 
dės.

Skambinti tel. 733-5020.

------ ■■■ --------- 1
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JOSERH P. MILLER
B. A., B. C. L.

Suite 205
168 Notre Dame St. E.

UN 6-2063 ir UN 6-2064

"LITO" IR ‘BALTIJOS" 

ekskursijai i Quebeco mies
tą užsiregistravo 112 berniu
kų ir mergaičių. Ekskursija 
įvyks rugsėjo 16 d., šeštadie 
nį. Vienas autobusas išvyks 
nuo “Lito“ Aušros Vartųsky- 
riaus, 1465 De Seve Street, 
o kitas nuo “ Lito“ Rosemoun 
to skyriaus, 3907 Rosemount 
Blvd. Ekskursijai vadovauja 
“Lito' vedėjas Pr. Rudins- 
kas,o palydovais vyksta Šeši 
mokytojai. Išvykstamais abie 
jų. vietų 7 vai. ryto ir grįžta
ma tą pat dierm 9 vai. vaka
ro. Ekskursijai $785.00 para 
mą suteikė Service du Cente 
naire de la Confederation.

Pr.R.
"LITAS" $ 2,000.000.00

Praeito mėnesio gale“ Li
tas“ pasiekė du milijonus 
dolerių ir pradėjo kopti į tre
čiąjį milijoną. Narių 1307, 
skolininkų 310, prieauglis 
nuo metų pradžios $247,000.

" Lito“ balansas 31.8.67 
$2,065,000. Svarbesnės po
zicijos aktyve: kasa vietoje 
$7,069, kasa banke $101,401, 
paskolos $,865,593, vertybių 
pop. 42,500, Centrinėje uni
jų, kasoje $41,018. Pasyve:' 
šėrai $1,372,895, depozitai 
$607,091, atsargos kapitalai 
$34,668, šių metų pelnas $46, 
581. Tačiau pagal voki me,kaip 
daug didesnis“ Litas“ galė
tų būti, jeigu iš 5,000 Montre 
alio lietuvių, jam priklausytų 
ne 1307 nariai, bet bent dvi
gubai tiek. Pr. R.
ŠV. KAZIMIERO PARAPIJA

— Klebonas J<un. dr.F. Juce
vičius buvo Šviesos-Santa- 
ros suvažiavime Tabor Farm, 
Sodus, Mich.USA.,kur turėjo 
paskaitą teme “ Idealizmas ir 
realizmas lietuvių gyvenime“
— Parapijiečiai prašomi gra^ 
žinti bazaro loterijos knygu
tes.
— Grybų vakarienė įvyks spa
lio 14 d.
• Liuksemburge šią savaite 
susirenka 15-kos Atlanto 
valstybiuMatstovai, kurie tar 
sis dėl Siaurinės Amerikos

DĖMESIO MONTREALIO IR 
APYLINKĖS LIETUVIAMS

Turime šviežiu ir skanių sūriu, 

taip pat šviežių ir'rūkytų lietu- 

viškai pagamintų dešrų.

Prašome pasinaudoti musų 

produktais ir pasitarnavimu — 

pristatant i namus.

Skambinkite Bruno J a zo k a s, 
tel. ■ 766 - 904 7.

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS

SHJV'J IR PARDUODU

Taisau ir Remodeliuoju 
Vasaros laike saugojimas 

/ Storage /.

6396 Bannantyne, Verdun.
PO 7-6183,

AR ŽINOMA, KAD

’’NEPRIKLAUSOMOS
LIETUVOS” SPAUSTUVE

spausdina bilietus, pakvietimus, lizi- 
tines ir padėkos korteles, įvairius 
blankus, receptams lepelius, vedybi
nius pakvietūrus, mirties atveju už
uojautos laiškus, visokius ” statemen 
tus”, tokus su adresais, laikraščius.

Darbą atlieka pi giaupiegu kitos spaus 

tuves. Kviečiame įsitikinti.
Spausdintus galime priimti paštu ir paštu 

pasiųsti.

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

RODNEY, Ont
Į šią mažą lietuvių ta- 

bakininkų apylinkę stai
giai įsimaišė negailestin
goji giltinė ir pačiame 
derliaus nuėmimo įkarš- 
tyjeišplėšė iš mūsų vie
nu kartu net du tautiečius. 
Rugsėjo 3 d. sulaukęs gi
lios senatvės mirė akty
vus Liet. Bendruomenės 
narys Gustavas Kliūgas , 
kilimonuo Kybartų,buvęs 
Lietuvoje stambus ūki
ninkas ir arklių pirklys . 
Per II Pas. karą patyręs 
daug kančių tolimame Si
bire ir vėliau su belais
viais , kaip praradęs svei - 
katą,grąžintas Vokietijon 
iš kur duktė Kebelienė at- 
siėmė Kanadon.

Gi sekančiądieną, rug
sėjo 4 bedirbdamas prie 
tabako pas Petrą Balytą 
staigiai širdies ataka mi
rė Viktoras Vankevičius , 
gimęs 1909 m., kilimo 
nuo Kaišedorių-Žiežma
rių.

Nuo II Pas. karo at
blokštas Kanadon,o šeima 
likusi Lietuvoje.

Abiejų mirusių arti
miesiems čia ir Lietuvo
je reiškiama gili užuojau
ta. A. K.
DR. ANT. RAZMA

JAV ir Kanados Lietu
vių III-jame Kultūros 
Kongrese kultūrinių dar
bų finansavimo klausimu 
skaitys referatą.

Kaipo koreferentai da
lyvaus Zigmas Dailidka 
JAV LB Kultūros Fondo 
pirm.ir Stepas Kairys LB 
Kanados Kr. v-bos narys 
kultūros reikalams.

NEWS IN REALESTATE
IMMEUBLES - DERAGON & RIENDEAU REALTIES

pirkimo problemas perkant namus. Pirmieji ir
antrieji morgičiai yra parūpinami tiesiog pas mus.
Prašom skambinti: Tel: 365 • 4872.

(Mes paimsime iš namų).

L.Deragon ,r
sąžiningas patarnavimas padės

Talisman 
INTERCONTINENTAL CLUB

Cocktails - Dancing Nightly -

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

Kreipkitės asmeniškai pas 
Joe Stankaitis.

Europietiška muzika ir šokiai 
kiekviena^ naktį ■ jausitės kaip 

Bavarijoje.
Juozas Stankaitis 

Manager of the Club.

Tel. 867- 7507

SAULT ST. 
MARIE ONT.

DAUG TAUTIEČIŲ DA
LYVAVO KANADOS LIE
TUVIŲ DIENOJE

Šiais metais labai di
delis tautiečių skaičius 
dalyvavo Kanados Lietu
vių dienoj,o ta pačia pro
ga lankėsi ir pasaulinėje 
parodoje (Expo 67).

Toliau paduodamos tau
tiečių pavardės, kuriuos 
šiam korespondentui teko 
Lietuvių dienos susipaži - 
nimo baliuje pastebėti: 
A. A. Vanagai (ap.v-bos 
p-kas su ponia), V.Staš- 
kūnasfKLF garbės narys) 
-tūkstantininkas .V.Švar- 
lienė, E.Chinienė, E.J. 
Skardžiai, A. Skardžius, 
K.Sližys, V.Miniauskas ir 
visa eilė kitų.
PRANAŠAUJA SUNKIĄ

ŽIEMĄ
"Algoma" plieno fabri

kui paskelbus $175 milio - 
nų dolerių išplėtimo pro - 
gramos sustabdymą šio 
fabriko šėrai per porą 
dienų nukrito $4. -ir buvo 
atleista iš darbo 900 dar
bininkų. Mieste kursuoja 
gandai apie didesnius dar
bininkų atleidimus artė
jančią žiemą, o gal net ir 
tuojau,jei didieji automo
bilių fabrikai išeitų į 
streiką.
KITOS NAUJIENOS

Paskutiniais statisti
niais duomenimis mūsų 
miesto savaitinio atlygi
nimo vidurkis, kuris šių 
metų pradžioje po įvairių 
streikų buvo nukritęs 12- 
ton vieton, dabar jau pa-

JAUNIMO RAŠTŲ KON
KURSO KOMISIJA

Kaip jau žinoma jauni
mui iki 16 mt. imtinai yra 
paskelbtas rašinių kon
kursas, kurio terminas 
baigiasi š. m. rugsėjo 30 
d. Visos Kanados mastu 
goriausiems rašiniams 
įvertinti yra paskirta ko 
misija iš rašytojo V. Ta- 
mulaičio, mokyt. P. Bal
čiūno ir jaunosios kartos 
poetės L. Švėgždaitės.

Tikimės, kad tėveliai 
ir mokytojai dar kartą 
primins jaunimui kuo ak
tyviausiai tame konkur
se dalyvauti.

KLB Švietimo Komisija.

siekė 3-čią vietą Kanado
je (apie $120. -savaitei).
- Rugsėjo m. 9 d. ap. val
dybos sekretorė Danutė 
Girdzevičiūtė išteka už 
Gedimino Poderio, tar
naujančio Ontario provin
cijos policijoje Wawoje. 
Platesnis vestuvių apra
šymas bus patalpintas N. 
L. vėliau. Korespondent. 
MOKYT. JUOZAS MASIH 
LIONIS
Chicagos Lituanistinės 
mokyklos direktorius 
Kultūros Kongrese pa
kviestas refeientu tauti
nio jaunuomenes auklėji
mo išeivijos sąlygose 
klausimu.

Kultūros Kongrese li
tuanistinio švietimo sek
cijos nebus, b^t bus pla
čiau žvelgiami į tautinį 
auklėjimą.

B. Vindašieūė.J.Igna- 
tonis.A.Rinkūnąs, kun. J. 
Borevičius S. J. ir V. Ta- 
mulaitytėbus kįoreferen- 
tais.
• Memeler Dampfboot 
praneša,kad Vakarų Vo
kietijoje esą priskaičiuo
jama 60,000 klaipėdiečių

LIETI VISKAS PI SVALANDIS GIRDIMAS KAS

ŠEŠTADIENIS PER

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

Te|. 669- 8834.

A. NORKELIUNAS
Comrnisionei of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG’D 
visų Rūsių draudimas.

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

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

P. ADAMONIS 
Chartered Insurance Broker 

3907 ROSEMONT BLVD.
Tel. OFF.: 722.3545 RES. 256-5355

5-to« "Lite" nr. 752D

dales
4415

FALw
GALAX1E-T

MUSTANG—TRUCKS

USED CARS
1 year guarantee.

Kreipkit.es į
LEO GURECKAS

Sales Managers Assistant Tel. namų DO6-2548
Keating Ford lietuvis atstovas įstaigos 769-852*-)

769- 8831. ’

GRAŽIOS VESTUVĖS 
26.8. sukūrė šeimos židi
nį Birutė Dambrauskaitė 
ir Romualdas Ramanaus- 
kas.ŠIiūbą davė Prisikė
limo parapijos klebonas 
Tėvas Placidas,solo gie
dojo sol. V. Verikaitis.,

Vestuvių puota vyko va
kare Seaway viešbučio 
patalpose. Dalyvavo arti 
200 svečių.

Birutė yra mokytoja, o 
Romualdas buhalteris. 
Abu mokslus yra baigę 
jauKanadoje.abu yra są
moningi, susipratę lietu
viai, nenutolę nuo savo 
bendruomenės.

Jaunieji apsigyveno 
Okvillėje, kur turi dar
bus.

Sėkmės jaunai gražiai 
porai šeimos gyvenime. 
TĖVŲ PRANCIŠKONŲ 
vadovybė Prisikėlimo par 
rapijos klebonu ir vie
nuolyno viršininku per
rinko Tėvą Placidą 3 me
tams.

SPRINGHURST
VASARVIETĖJE 

šv. Jono parapijos R. K . 
Moterų draugija turėjo 
metinę agape lietuvių sa
lėje.Draugijos pirminin
kė p. Jonaitienė pasakė 
labai gražią kalbą, pri
mindama kaip ir Lietuvo
je per Žolines katalikės 
moterys darydavo meti
nius parengimus. Taip gi 
buvo prisimintos d-jos 
narės,kurios buvo išvež
tos Sibiran,vienos jau nu
kankintos , mi rus ios, kitos 
dar tebesančios baisioje 
vergijoje.

Kun. P. Ažubalis d-jos 
dvasios vadas,pasveikino 
ir padėkojo už gražią lie
tuvišką veiklą.

Toliau narės ir svečiai 
vaišinosi.

C F M B STOT I

Tel: 932- 6662: namu 737- 9681

DR. V. GIRIUNIENė 
DANTŲ GYDYTOJA

Notaras
J. BERNOTAS 

B.A., B.C.L.
533° L’Assomption Blvd.

Tel. 355- 3535.
Sun Life Building 

Suite .2001
TeL: UN 6-4364.

Kreipkit.es
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