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Lietuvių gyvenimo reiškiniai
ARTĖJA VEIKSNIU PAVERGTŲJŲ EUROPOS 
KONFERENCIJA TAUTU SEIMAS VEIKIA

Kanadoje dabar vyksta vaisių derliaus nuėmimas, ypač pietuose ir vakaruose,.

MASKVA VELIASI Į KARĄ 
Radio praneša.kad Mas

kvoje paskelbtas Sovietų 
Rusijos pagalbos Viet- 
kongui programos išplė- 
timasKonkretesniai duo
menys nepaskelbti, bet 
pasakyta, kad Sovietinė 
Rusija Vietkongui duos 
padvigubintą pagalbą gink 
tais .valdomomis raketo
mis, lėktuvais ir bendra 
ekonomine pagalba.Taigi, 
Maskva vis daugiau įsive
lia į karą ir vis daugiau 
užsiangažuoja.Dėl to JTO 
gen.sekr.U Thant pareiš
kė,kad šis rusų užsianga
žavimas neabejotinas,bet 
jis mano, kad tokiu būdu 
karas gali išsiplėsti į tre
čią pasaulinį karą. Nors 
kol kas tokių duomenų dar 
labai mažai, bet vis dėlto 
tokia galimybė atrodo ar
tėjanti. Jos ypač labai lau
kia Pekinas,kad tokio ka
ro pasekmėje galėtų su
sidoroti su Maskva Azijo
je ir įsigalėti visoje Indo
kinijoje,dėl kurios dabar 
vyksta karas Vietname .

KARAS VIETNAME
Karas tęsiasi ir jo ga

lo nematyti, nes Amerika 
nenori,o dabar gal jau ir 
negali panaudoti visos sa
vo jėgos, kad priverstų Ha
nojų kapitulioti. Laikai, 
kai tas galima buvo pada
ryti .praleisti ir JAV pre
zidento Johnsono vyriau - 
sybė pastatyta į labai sun
kias sąlygas, kurios toly
džio vis dar eina sunkyn .

Amerika jau bando, ko
munistų pavyzdžiųstatyti 
geležines sienas, - vieną 
Vietname demarkacinėje 
linijoj,kitą pačioje Ame
rikoje,bet ar jos ką daug 
duos .jeigu patys statyto
jai tuo abejoja?.,,

įvykiu apžvalga
KOMUNISTINĖ REVO - 
LIUCIJA KINIJOJE

Prieš 50 metų sunku 
būtų buvę patikėti, kad 
komunistai kovos su ko
munistais. Bet dabar tai 
aiškus faktas. Kinijoje, 
kuri jau seniai yra komu
nistinė ir jau prieš kelis 
metus didžiavosi komu
nistiniai^ atsiekimais, jau 
metai kai joje vyksta 
žiauri vidaus revoliucija. 
Kinijos diktatorius Mao 
Tse-tungdaro komunisti
nėje valstybėj perversmą 
pagal savo "mokslą", kurį 
pavadino"kultūrine revo
liucija", nors toje revo
liucijoje reiškiasi prie
šingi kultūrai reiškiniai: 
smurtas, prievartavimas 
ir žudynės .Priėjo jau prie 
to, kad Šanchajuje viešai 
nužudytas Mao priešinin
kas, nors ir komunistas . 
Revoliucija tęsiama. 
JUNGTINĖS TAUTOS 
praėjusią savaitę turėjo 
nepaprstą sesiją, su - 
šaukta Artimųjų Rytų 
klausimu. Bet tiktai tiek 
padarė, kad tą klausimą 
nutarė perduoti paprastai 
Jungtinių Tautų sesijai, 
kuri prasidėjo rugsėjo 19 
dieną.Ši JTO sesija savo 
dienatvarkėj turi įrašyta 
arti dviejų šimtų klausi
mų.
• Didžioji Britanija vėl 
pareiškė norą įstoti į Eu
ropos bendrąją rinką.
• JTO generalinis sekre
torius U Thant lankėsi 
Montrealyje ir jo pasau
linėje parodoje.
• Did. Britanijos min. 
pirm. Wilsonas pasisakė 
už penkių valstybių, pa- 
reigotų Vietnamo reikalu, 
konferenciją Vietnamo 
karui baigti klausimu.

ŽINIOS TRUMPAI
• Kinijos atstovybėje Sai- 
gone sprogo bomba, bet 
nuostolių daug nepadarė.
• Amerika nutarė įrengti 
ribotą apsaugos nuo ba
listinių šovinių liniją, tu
rint omenyje kylančiąKi- 
nijos grėsmę.
• Egipte suimta daugiau 
kaip 100 asmenų,įtariamų 
sąmokslu prieš Nasserio 
diktatūrą.
• Italijos prezidentas Sa- 
rragat tarėsi su JAV pre
zidentu Johnsonu.Po to jų 
komunikate pasisakyta už 
suderintus bendrus veiks
mus.
• Rytinės Vokietijos val
džia prisiuntė Vakarų Vo
kieti j ai pasiūlymą nusta
tyti geresnius santykius .
• Per Jukatano pusiasalį 
prabėgo uraganas 180 km 
greičiu ir padarė daug 
nuostolių. Žuvo 20 asme
nų.
• Tuniso prezidentas 
Burguiba pasiūlė arabam 
Izraelį priimti,kaip egzi
stuojančią valstybę. Tai 
pirmas toks atviras pasi
sakymas iš arabų valsty
bių pusės.
• Iš Anglijos kalėjimo pa
bėgo G. Blaik, kuris už 
šnipinėjimą Rusijos nau
dai buvo nuteistas kalėti 
42 metus.
• 40,000 New Yorko mo
kytojų susitarė dėl algų 
ir streiką pabaigė.
• Šią savaitę numatytas 
užsienio reikalų ministe- 
rių susitikimas New Yor
ke.Susitiks JAV D. Rusk, 
Rusijos Gromyka, Pran
cūzijos de Murville ir 
Did. Britanflps Brown.
• Nė vienas Lenkijos vys
kupas nevyks į Vatikano 
suvažiavimą, jeigu nebus 
Išleistas kardinolas Vy-

Montrealiečiat palydi 65 Kauno Politechnikos Institu
to studentus, "Nemuno" ansamblio dalyvius, koncer - 
tavusius Montrealyje. Išsiskyrimas buvęs graudus.

KAS NAUJA KANADOJE
QUEBECAS SIEKIA PUSIAUNEPRIKLAUSOMYBĖS
Quebecas kaskart vis 

aiškiau ir ryškiau išsi
aiškina naują savo nusi
statymą Kanados federa
cijos atžvilgiu, kuri šie
met mini šimto metų su
kaktuves,kaip xtrodo,pir
mą ir paskutinį kartą, nes 
Ouebeco provincija tik
riausia nesutiks pasilikti 
tokiuose santykiuose su 
kita Kanados dalimi.

Paskutiniais laikais šis 
klausimas įgavo gana 
skubią eigą ir, kaip atro- 

szinskis.Lenki jos vysku
pai padarė tolų pareiški
mą atsiliepdami į Gomul- 
kos politiką, prieš kurią 
jie protestuoja.
• Alžyre paleisti du JAV 
lakūnai,kurie buvo sulai
kyti suimant buv. Kongo 
ministerį pirmininką 
Tčiombę.
• Prancūzijoje ir Norve
gijoje šią savaitę vyksta 
daliniai rinkimai į parla
mentus .
• Sporadinis susišaudy
mas Izrealio su Egiptu 
tebevyksta per Sueco ka
nalą,kurį Izraelis reika
lauja padaryti tarptauti
niu. .
• Belgrade, Rumunijoje, 
susirinko astronautikos 
konferencija, kurioje da
lyvauja apie 1OOC narių.
• Astronautikos organiza
cijos pirm., rusų profeso
rius, pareiškė,kad Rusija 
5O-ties balševizmo sukak
tuvėms atžymėti į Mėnulį 
žmogaus nesiųs, bet siun
čia erdvių laivą į Veneros 
planetą, kurtą jis pasiek
ti turįs kaip tiktai sukak
tuvėms revoliucijos.
• Amerikos Fordo, dar
bininkai, kurie dabar st
reikuoja, reikalauja, be 
ko kita, kad Fordo kompa 
nija jiems mokėtų dalį pel
no.
• Kinijos kompartijos va
do Mao Tse-tungo kova su 
valstybės galvos Liu Šau- 
tsi šalininkais tęsiasi ir 
įgauna vis žtaurėjančias 
formas- komunistai jau 
žudo komunistus. 

do,prieina prie lemiamo
jo sprendimo.

Kanados ir Quebeco 
ateities klausimu pasisa
ko federalinis ministeris 
Marchand, kuris kritika
vo separatizmą.Aštrus jo 
pasisakymas buvo nu- 
kreiptasuž Kanados vie
nybę tokio stiliaus, koks 
buvo ligšiol. Buvęs pro
vincijos min.pirm. Lesa
ge atmetė Marchand tei
gimus dėl dvikalbės bei 
dvikultūrės Kanados, ir 
aiškiai pasisakė už spe
cialų Quebeco statusą.

Nuomonių pasikeitimo 
eigoje, Ouebeco liberalų 
suvažiavime su nauju pa
siūlymu pasirodė buvęs 
liberalų valdžioje minis- 
teriu ir dabar provincijos 
parlamento narys Leves- 
oue. Jis pasiūlė Kanadą 
sudaryti iš dviejų valsty
bių sąjungos: 1. Ouebeco 
ir 2.Visos kitos Kanados . 
Šią dviejų valstybių są
jungą jungtų: bendri ūki
niai .pinigų,pašto ir kari
nio saugumo klausimai, o 
visa tūta kiekviena sava
ranki valstybė tvarkytų 
savarankiškai. Buvęs ki
tas Ouebeco liberalų mi
nisteris Kierans mano, 
kad šis pasiūlymas par
tijos suvažiavime gali ne
praeiti,tačiau kitų politi
nių stebėtojų nuomone 
Levespue pasiūlymas, ka
dangi jis patenkina ir se
paratistų siekimus, grei
čiausia gali būti arti
miausias prie realybės. 
•Uždarbiai Kanadoje,pa
lyginus su birželio mėne
siu,rugsėjy pakilo 10.2%. 
• Garsi Montrealio "ban
ditų karalienė" Monika 
Smith, per metus pada
riusi apie 20 bankų api
plėšimų, bet paleista į 
laisvę, šiomis dienomis 
St.Michelapiplėšė kredi
to unijos banką,su 3 ban
ditais .pajutę policij a, bė - 
go ir susidūrusi su sunk
vežimiu vietoje užsimu- 
šė.Jos mašinoje rasta 3 , 
500 dol., automatas ir 
šovinių.Jos sėbrai pabėgo.

Didžiuma parengiamųjų 
darbų 1967 metų Lietuvių 
Politinei Konferencijai 
sušaukti jau atlikta,-pra
nešė Vliko pirmininkas 
dr. J. K. Valiūnas Vliko 
tarybos posėdyje, įvyku
siame rugpiūčio 24 d. 
Konferencija susirinks 
Vashongtone,spalio 21-22 
d. Joje dalyvauti yra su
tarę Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas , 
Lietuvos Diplomatinė 
Tarnyba,Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės valdy- 
ba.Amerikos Lietuvių Ta
ryba ir Lietuvos Laisvės 
Komitetas. Bus pakviesti 
dalyvauti ir laikraščių 
redaktoriai.

Šalia bendro veikimo 
klausimų apsvarstymo , 
Lietuvos valstybės atkū
rimo 50 metų sukakties 
akivaizdoj, numatomas 
išleisti bendras konfe
rencijos dalyvių manifes
tas-pakartotinis pareiš
kimas lietuvių tautos ryž
to naudotis teise į valsty
binę nepriklausomybę , 
kreipimasis, į •.'lafąją pa
saulio nuomonę bei tarp
tautinės politikos lėmėjus 
sukvietimu bei raginimu 
susirūpinti grąžinimu 
Lietuvai nepriklausomy
bės.

Vilko pirmininkas taip 
pat smullciau painforma
vo tarybos narius apie 
savo turėtus pasimaty
mus Valstybės Departa
mente liepos 12 d.

Vliko taryba parėmė ir 
perteikė valdybai LRS 
atst. Broniaus Bieliuko 
skatinimąkad Vilkas ieš
kotų priemonių atgrasyti 
nesiliaunančiam rusų ko
lonistų brovimuisi į Lie
tuvą.

Tarybos posėdy (rugp. 
24) dalyvavo 14-kos Vilką 
sudarančių grupių atsto
vai: J. Audėnas, A. Bane - 
lis, B. Bieliukas, A. Bu- 
dreckis, B. Nemickas, J . 
Pakalka.J.Pažemėnas.A. 
Sodaitis, P. Vainauskas , 
V.Vaitiekūnas, A. Vaidec- 
kas, L. Virbickas. (Elta) 
ANICETAS ŠIMUTIS 
pakeltas Į generalinio konsu 
lo laipsni ir, Lietuvos atsto
vo Washingtone J. Rajecko 
teiki nu, 1967 m. rugsėjo 11 d. 
d. gavo atatinkama JAV Vals 
tybes Departamento pripaži
nimą.

Dabartinis Lietuvos Gene
ralinis Konsulas New Yo?ke 
Anicetas Šimutis yra gimęs . 
1909 m. vasario 11d., Tirkš
liuose, Žemaitijoj. (ELTA).

VIENAME PANEVĖŽIO 
RAJONO KOLCHOZE 
šernai iškniso 9 ha kvie
čių. Nuostolių apie 3000 
rublių. Apdraudos nuo 
šernų nėra. Kolchozo ag
ronomas reiškia preten
zijas medžiotojams: kam 
jie savo būsimoms au
koms neparūpino maisto 
žiemą miške... Todėl jie 
turi atlyginti kolchozui.E;

Jau keturiolikti metai kaip, 
prasidedant Jungtinių Tautu 
būstinėj New Yorke naujai 
kitame tos pačios aikštes 
šone ( Carnegie Endowment 
sa'°se) prasideda ir Paverg
tųjų Europos Tautu Seimo se 
sij a.

Pavergtųjų Europos Tautų 
Seimas pakartojo pareiškimą, 
kurio neatvangus kartojimas, 
iš tiesu , ir yra esminė šio 
Seimo išraiška. Tai pareiš
kimas, kad:

1) Jungtinių Tautų posė
džiuose šiuo metu dalyvau
jančią Albanijos, Bulgarijos, 
Čekoslovakijos, Lenkijos, 
Rumunijos ir Vengrijos dele 
gatu Įgaliojimai turi būti at
mesti, kaip išduoti neteisė- 
tu,nerep|rezentaciniu vyriau
sybių;

2) Sovietų Sąjungos delega 
cijai turi būti įsakmiai užgin 
čyta ir nepripažinta teise kai 
bėti bei veikti Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos vardu.

Dėl rumuno (Corneliu Mane 
scu) išrinkimo Jungt. Tautu 
sesijos pirmininku, P.E.T. 
Seimo Gen. Komitetas dar ir 
atskirai pareiškė protestą, 
kuris irgi perduotas J.T.Gen. 
Sekretoriui U T antui ir apie 
kurį painformuotos J.T. de
legacijos.

Sovietu Sąjungai teise veik 
ti ir Baltijos valstybių vardu 
nėra svarstytos ir nėra pripa 
žintos. Paskiri delegatai i- 
vairiomis progomis nedvipras 
miškai atmeta sovietinės de
legacijos pasikėsinimus i to
kia teise. Kol nesiliauna tie 
sovietiniai kesinimaisi, tol 
P.E.T. seimas laiko reikalin 
ga nepaliaujamai prieš juos 
protestuoti ir nuolatos reika 
lauti, kad Sov. S-gos delega 
cijai būtu isamiai sukliudy
ta vaidinti Baltijos valstybių 
atstovavima. Savo keliu tuo 
nuolatos rūpinasi Lietuvos 
diplomatines atstovybės ir 
Vyriausias LietuvosIšlaisvi

Rojus Mizara /1895.V.15- 
-1967.IX.23/ New Yorke 
mirė, gavęs širdies smū
gį. Jį čia matome minint 
70 metų sukaktuves.Ko
munistas, "Laisvės"reda- 
ktorius, bet be savaran - 
kiško galvojimo, kaip ir 
daugumas Amerikos ko - 
munistų, visada sekęs lai
kinuosius komvadus: buvo 
Stalinas- jis ėjo už Stali
ną ir galvą guldė, atėjo
Chruščiovas, kuris Stali
ną nuvertino, - jis ėjo su 
Chruščiovu; dabar Brež
nevas su Kosyginu, jis ir 
juos šlovino, be jokių re
zervų, be savo nuomonės. 
Gaila tokių žmonių, kurie 
neturi blaivesnės pažiūros 
į gyvenimą, o vien tiktai 
seka kitus, be jokios kri
tiškos minties.
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BŪKIME ATSARGESNI 
SPRENDIMUOSE 

ir kuklesni pasisakyme
Mes, Montrealio lietu

viai, labai gerai žinome, 
kad į raus atkreiptas,visą 
šią vasarą^viso pasaulio 
lietuvių dėmesys, tame 
tarpe ir okupuotosios Lie
tuvos lietuvių. Ir ne tik
tai mus įpareigoja mūsų, 
kaip laisvėje gyvenančių 
lietuvių pareigos, bet ir 
tas dėmesys, kurį mes 
jaučiame ii* žinome. Ir 
tai mus verčia budėti vi
su šimtaprocentiniu atsi
dėjimu ir visa atsakomy
be ir prieš tautą, ir prieš 
tėvynę, ir prieš išeiviją, 
kurios sutelktą dėmesį 
mes ypač stipriai jaučia
me.

Mes galime užtikrinti 
visus lietuvius, kad mes 
budime visu stropumu ir 
visu atsagrumu tautos 
reikalų sargyboje.
Gal mus galima pakaltin

ti nepakankamu stropumu, 
kad plačiau neinformuoja
me po visą pasaulį išsibla
škiusių, bet gyvai sekančių 
įvykius Montrealyje, bet, 
kita vertus, reikalai tiek 
jautrūs ir tiek opūs, kad 
tenka būti labai atsargiem 
ir nepakenkti bendram rei- 
lalui, kuris taip pat opus 
ne mums vieniems, bet ir 
okupuotoje tėvynėje neša
ntiems okupacijos naštą.

Todėl Juliaus Smetonos 
priekaištas mums /Dirva 
rugsėjo 13 d.Nr. 96/ yra 
skaudus ir apmaudus.

Julius Smetona toli yra 
nuo Montrealio įvykių,jų 
nežino ir sprendžia labai 
paviršutiniškai, kaip sa
vo metu kad neatsargiai 
buvo pasisakęs ir poetas 
Jonas Aistis, iššaukęs, 
kaip dabar ir advokatas 
Julius Smetona, mūsų re
agavimą.

Labai pravartų visiems 
būtų žinoti ir gerai per
galvoti nepaprastai rim

Laiškai Redakcijai
Gerb. p. Redaktoriau, Liet.Savaitraščiui Nepri- 
Lietuviai mokytojai, susi klausoma Lietuva.

rinkę į savo pirmąją studi
jų savaitę Dainavoje, dėko 
ja"Neprlklausomal Lietu - 
vai" už lituanistinio švieti' 
mo talką ir linki ir toliau 
visais būdais remti ir ska 
tinti mūsų jaunimą lituani
stinio ugdymo darbus.

Su pagarba
J. Kavaliūnas 

Mokytojų studijų savaitės
vardu.

tą VLIKo pirmininko dr. 
J.K. Valiūno pasisakymą, 
kurį čia reikia pacituot:

"Mūsų tautos kova dėl iš 
likimo yra tokioje rimtoje 
padėty, kurioj labiau negu 
betkada svarbu laikytis vie 
ningai ir ypač svarbu vado 
vautis daugiau protu, nepa
siduoti emocijų sūkurių bl
aškomiems. Rūpestingai 
neapsvarstyti, iš jausmų 
bei susijaudinimų verpetų 
iškylantieji šūkiai ir veik
smai sukelia sąmyšių mū
sų pačių tarpe kaip tiktai 
tokiu metu, kada taip sva
rbu tvarka mūsų tarpe",- 
pareiškė VLIKo pirminin
kas dr. J.K.Valiūnas.

Šito pasisakymo mintis 
VLIKo pirmininkui, gali
ma manyti, bus kilusi 
pasiskaičius J. Smetonos 
ir turbūt P LB pirminin
ko J. Bačiūno pasisaky - 
mus.

Perdaug jau lenva ranka 
J.Smetona rašo ir savožo 
džių atydžiau nepasveria.

Labai reiktų prisiminti 
ir mirusio mūsų žymiojo 
poeto mintytojo Vinco My
kolaičio-Putino pasisaky
mą: Lengva yra gyventi 
laisvėje, bet išlikti pil
nutiniu žmogum nelaisvė
je ir okupacijoje, tai yra 
uždavinys.

Tai gi: ne visi gali sup
rasti okupacijos sąlygas, 
ne visi gali suprasti ir ko
vos sąlygas okupacijoje, 
dar sunkiau daugeliui su
prasti ir tuos veiksmus, 
kuriuos reikia daryti ir 
laisvėje esantiems.

Gal ateis laikas, kada 
Montrealio lietuviai galės 
plačiau pasisakyti, bet da
bar mes tikta i. pasakysim: 
būkime atsargesni daryda
mi sprendimus ir būkime 
kuklesni savo pasisakym
uose. J. Kardelis.

L. Jūrų Skautija, suplau
kusi į Jubiliejinę stovyklą, 
atžyminčią 45-rius veiklos 
metus, sveikina L. laikraš
tį "Nepriklausoma Lietuva'. 
Laikraščio štaoui linkime 
ir toliau tvirtai stovėti ta
utinių reikalų sargyboje. 
L. J.S. Jubil. Stov. Vir.

j. v. ė. H'.Stepaitis.
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Penktosios "Romuvos" stovyklos viršininkai, ''. .Senkevičius ir adjutantas V.Rusas jubiliejinėje dienoje vėliavų aikštėje priima 
stovyklaujančių skaudų vienetų raportus. Dešinėje "Šatrijos" tunto jūrų skautės parado metu "Romuvos" stovyklos šventėje.

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

KANADOS RAJONO VADOVĖJ IR VYR.SKAUČIŲ SU
VAŽIAVIMAS

Montrealyje 1967 metų spalio mėnesio 7-8 dienomis.
Programa:

Spalio 7 diena:
10 vai. Registracija.
11 vai. Suvažiavimo atidarymas.
11:15 v. Tnvokacija.
ll:3Ov. I-ji paskaita - "Bendradarbiavimas savųjų 

ir svetimųjų tarpe"- sk. Irena Lukoševičie
nė. Diskusijos mažose grupelėse vadovau
jant moderatorėms.

1-2 v. Pietūs.
2 vai. II-ji paskaita /panel discussion/ -"Vyres

nioji skautė šiandien, netolimoj ateityje, 
už dešimties metu"- Virginija Murauskai- 
tė, Rūta Skučaitė, Regina Staškevičiūtė , 
Bernardeta Kuncevičiūtė.

3:3C-4 Pertrauka.
4 vai. ITT—ji paskaita - Diskusinis J.Girniaus kny

gos, "Idealas ir laikas" pristatymas.-Mo
ka Jonynienė. Diskusijos mažose grupelė - 
se vadovaujant moderatorėms.

5:3C-6 Skautininkiu posėdis.
6-7:30 Vakarienė.
8 vai. Suvažiavimo uždarymo žodis - Montrealio 

"Neringos" tunto tuntininkė sk.Ina Kličie- 
nė. Seka laužas - vakarojimas.

Spalio 8 diena:
1C vai. Mišios "Aušros Vartų" bažnyčioje.
11 vai. Pasaulinės Tarptautinės parodos lankymas. 
Suvažiavimo vieta: M. N. P.Seselių namai-145C De Sė- 
ve, Montreal.
Registracija $ 2.OO.
Nakvynėmis pasirūpina "Neringos" skaučių tuntas.

Visų Kanados rajono tuntų vyr. skautės ir vado - 
vės yra nuoširdžiai kviečiamos į šį suvažiavimą at
silankyti. Tai bus geriausia proga atnaujinti ir su - 
stiprinti ryšius tarp vienetų, pasidalinti idėjomis ir 
bendrais rūpesčiais, kartu pažvelgti į ateities sta - 
tomus klausimus.

1968 - SUKAKTUVINIA I METAI
Kitais metais mūsų 

Skautų Sąjungai sukanka 
50 metų.Tarybos Pirmija 
be kitko yra numačiusi 
ypatingiau atžymėti šią 
mūsų auksinę sukaktį ir 
vienetuose prašo štai ką 
įvykdyti:

1) Pradinė sukaktuvinių 
metų sueiga, atsižiūrint į 
vietines sąlygas, viene
tuose turėtų įvykti 1967 
m. lapkričio 1 d. ar arti
miausia proga. Sueigos 
programoje galėtų būti: 
vadovybės žodis, gerai 
paruoštas pašnekesys, 
įgytų laipsnių bei specia
lybių pripažinimas,pažy
mėjimų bei liudijimų įtei
kimas, bendras skautiš
ko įžodžio pakartojimas 
ir tinkamas laužas ar me
ninė dalis.

2) Tėvynės sueiga-1968 
m. Vasario 16-tosios pro
ga. Sueigoj turėtų būti pa
kartotas Vasario 16-tos 
signatarų aktas, vaiz- 
džiais būdais pabrėžta 
lietuvių chartos reikšmė, 
tautinio ir valstybinio 
ženklų įgijimo pripažini
mas,apdovanojimai,litu
anistinio turinio bei dar
belių parodėlės ir tauti
niais motyvais laužas ar 
meninė dalis.

3) V-toji Tautinė Sto
vykla -1968 m. vasarą. V 
Tautinėj Stovykloj daly
vavimas - mūsų skautiš
kos garbės reikalas. Ten 
bus išryškintai stovyk
laujama pagal visus skau 
tiškus ir lietuviškus dės
nius. Tai stovykla, kur 
kiekvienas vienetas turės 

pilnai save išreikšti ir 
bendrai prie viso stovyk
los kūrybinio ir s kautis- 
ko darbo prisidėti.

Tai bus gero-tautinio 
stovyklavimo pademons
travimas savyje ir sve
čiams.

4) Sukaktuvinė sueiga 
turėtų įvykti 1968 m. lap
kričio 1 d. ar artimiausia 
proga. Sueigoje užakcen
tuojami lietuviško skau- 
tavlmo reikalai praeity
je, dabar ir ateitin. Čia 
apibūdinami mūsų lietu
viškos skautybės pradi
ninkai, pagerbiami nusi
pelniusieji skautybei as
mens, įteikiami apdova
nojimo ženklai, įrengia
mos nuotraukų,paveikslų, 
brėžinių, diagramų, plat* 
katu ir kt. parodėlės. Ga- 
lop-turininga meninė da
lis ar laužas.

Čia suminėta tik keli 
pagrindiniai dalykaLKiek- 
vienas vienetas ar atskira 
skautė-skautas galės pri
dėti savo, papildyti, išplė 
dėti savo, papildyti, iš
plėsti, paryškinti ir visą 
tai atlikti pagal savo su
gebėjimus,vi etos sąlygas 
ir pajėgas .Viena tik svar
bu, kad mes įstengtume 
kuo geriausiai atžymėti 
ir atšvęsti sukaktuvinius 
metus. L. E-tas .

45 METŲ JŪRINIS 
SKAUTAVIMAS 
Lietuviškojo jūrinio 

skautavimo apraiška aiš
kiai byloja, kad per išti
sus 45-rius metus, brolių
Jurgėlų laisvoj Lietuvoj 
mesta idėja, nenuilstamų 
ir pasišventusių vadovų 
dėka,išsivystė į pilnutinę 
jaunimo auklėjimo siste- 
mą.Ši sistema geriausiai 
atatinka neramią šių lai
kų jaunimo dvasią, jūrinės 
tautos tradicijas ir lais
vės siekiančios lietuvių 
tautos aspiracijas. Jūri
nis skautavimas iškelia 
skautavimą nuolatiniu bu
dėjimu ir veikimu, kad 
Lietuva vėl būtų laisva ir 
jūrinė valstybė.

Už šias savo pastangas 
Lietuvių Jūrų Skautija, 45 
-rių metų veiklos ir Ju
biliejinės stovyklos su
kakties proga, yra susi
laukusi visos eilės nuo
širdžiausių sveikinimų ir 
geriausių linkėjimų:

Lietuvos Generalinio 
Konsulo Čikagoje dr. P. 
Daužvardžio.Gen.Konsu- 
lo New Yorko p. Simučio , 
Gen.Konsulo Kanadoje J. 
Žmuidzino, Pasaulio Lie-

Studentai - Gyvenimas ir Veikia
STUDENTŲ ATEITININ
KŲ SĄJUNGOS 
suvažiavime,įvykusiame 
Baltijos stovyklavietėje 
1967 m.rugsėjo 1 d. ,buvo 
išrinkta sekanti Studentų 
Ateitininkų S-gos Centro 
Valdyba:
Dvasios vadas-Kęstutis 
Trimakas ,S .J., Pirminin
kas-Vaidevutis Valaitis , 
Vice-pirmininkė-Elenutė 
Bradūnaitė, Iždininkas - 
Vacys Šaulys, Užsienio 
sekretorė-Aldona Žalis- 
kaitė, Vidaus sekretorė-
Dalia Bakaitytė, Spaudos 
informacijos skyriaus 
vedėjos-Irena Rūsėnaitė , 
Aldona Masilionytė, Rytų 
atstovai ir nariai-Rimas 
Gedeika,Kęstutis Girnius.

Reikalui esant,prašome 
kreiptis į sekančius as
menis :

Vaidevutis Valaitis,6641 
S.Maplewood Chicago,Ill. 
60629 GR6-8282;

Aldona Zailskaitė 1114 W.
Polk, Chic. ,111.60607.

666-7810;
Dalia Bakaitytė 5202 S .

Fairfield Chic. ,111. 60632 
RE 7-7927.

NEPRIKLAUSOM CS LIETUVOS IR KITOS LIETUVIŲ 
SPAUDOS SKAITYTOJAI PONIAI S A U N ORTE N F I, 
JOS SŪNUI VYTAUTUI VILNIUJE, LIETUVOJ, 
MIRUS, REIŠKIA NUOŠIRDŽIĄ UŽUOJAUTĄ.

K. ir J. F. a s p a r a i.

tuvių Bendruomen. pirm. 
J. Bačiūno, Lietuvių Skaur- 
tų Sąjungos Pirmūno ir 
vienas pirmųjų Lietuvių 
Jūrų Skautijos vadų ne
priklausomoje Lietuvoje 
v. s. P. Jurgėlos, Lietuvių 
Jūrų Skautijos kūrėjo dr . 
J. Jurgėlos-Gale, Lietuvių 
Skautų Sąjungos Tarybos 
pirm. v. s. A.Saulaičio, 
Lietuvių Veteranų Sąjun
gos Ramovė, Čikagos sk. 
pirm. p. A. Juškevičiaus 
ramovėnų vardu.

Estų skautininkas Udo 
Juerima siunčia sveikini
mus iš 50 metų Estų ju
biliejinės stovyklos lin
kėdamas kad Lietuvių Jū
rų Skautija sulauktų to 
laiko kada visi kartu ga
lėtume stovyklauti ir bu
riuoti laisvoje Baltijoje.-

Apsilankę Lietuvių Jū
rų Skautijos jubiliejinėje 
stovykloje, New Wasaga, 
Kanadoje, 45 - rių me
tų sėkmingos veiklos su
kakties proga žodžiu svei

DALIA BLAUZDŽIŪNAITĖ 
New Yorke, Jungtinėse A- 
merikos Valstybėse, pabai 
gė augštesnįjį mokslą-Ca- 
thollc Central School ir da
bar Montrealyje įstojo įbi- 
znio kolegiją -Bussines Co 
ledge.

Dalia Blauzdžiūnaitė, be 
to, dar mokinasi muzikos, 
skambina ir dainuoja. Ji 
taipgi veikli visuose lie
tuvių sambūriuose.

Dabar ji pasiryžo siekti 
praktiškos specialybės. 
aUUtmiUUJUlUUSJU

kino ir išreiškė malonius 
linkėjimus: Tėv. Rafaelis 
iš Toronto, Kanados LB 
pirm.A. Rin kūnas, buvęs 
LSB vyriausias Skauti
ninkas, v.s.S. Kairys, To
ronto LSS"Rambyno"tun
to tuntininkas v.s. Č. Sen
kevičius perdavęs ir LSS 
Toronto "Šatrijos"tunto 
vardu sveikinimus, LSS 
Atlanto rajono jūrų skautų 
skyriaus vedėjas j. v. s . 
I. Petniūnas, dr. Balukas 
ir kiti.

Šie visi sveikinimai ir 
linkėjimai išreikšti mūsų 
diplomatų, lietuviškosios 
skautybės kūrėjų, pirmū
nų ir jos dabartini ų vado
vų, Lietuvių Bendruome
nės atstovų, LVS "Ramo
vės" ir kt. tebūna Lietuvių 
Jūrų Skautijai paskatini
mas dar su didesniu pa
sišventimu dirbti laisvai 
Lietuvai Tėvynei ir jos 
pakrantei gintarinei.

LJS Sp.Inf.Sk.

* neppuaflu so no r /erų - Kauno Politechnikos Instituto studentų ansamblis "Nemunas" Šoke šokį BU juostomls. FotoN.L-vos

l I

Sp.Inf.Sk
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Kauno Politechnikos Instituto studentų ansamblis "Nemunas" rugsėjol7 d. Montrealyje 
Plateau salės scenoje. Prie mikrofono ansamblio vedėjas A. Bužys, ate i sveikinant.

FAKTAI IR IDĖJOS /3/.

Laikykimės teisės ir
Teisė ir moralė-tai dvi 

gražiai sugyvenančios se
sės. Jos negali viena an - 
trai prieštarauti.

Jei teisė kertasi su 
morale,tai ji nėra tikroji 
teisė,o tik tariamoji, vo
kiečių vad."Scheinrecht".

Teisės,kartu gi ir mo
ralės turime laikytis ir 
mes savo viešoje veiklo- ir su morale.
je.Teisės ir moralės tu
rime laikytis netgi ir ko
vodami su blogiu, aiškin
dami nusikaltėlius.

Ar mes to laikomės ?
Deja,ne visuomet.Kar- 

tais to nesilaikome,tiesa, 
nesąmoningai, nesuvok
dami ką nors darąnegero.

Štai, imkime kad ir 
Draugo 1967.VII.29 d. lai
dos kultūriniame priede 
mūsų poeto Jono Aisčio 
paskelbtą straipsnį "Kul
tūriniai ryšiai ir Expo 67'.' 
To straipsnio mintys,kaip 
jau anksčiau rašiau,yra 
negeros,bet sunku patikė
ti, kad Jonas Aistis su
voktų, kad jos nesiderina

Šis Jono Aisčio sam- 
otavimas nesiderina su

tP. <Stzavim/z ai
su kultūros dvasia.su tak
tu, etiketu, su geraisiais 
įpročiais,ypač gi su tei
se ir morale.

Čia noriu sustoti ties 
kl aus imu, kodėl Jono Ais
čio straipsnio mintys ne
siderina su teise,kartu gi

J.Aistis savo straips - 
nyjerašo.kad jei jam bū
tinai reikėtų užmegzti ry
šius su okiu 
šius su kokiu "žymesniu 
pareigūnu" iš Lietuvos , 
tai prieš ištiesdamas ran
ką, aną jis paklaustų, ar 
jisai nesąs "kada nors 
praeityje" susitepęs savo 
brolių krauju.

Mat, Jonas Aistis daro 
prielaidą, kad visi "žy
mesnieji pareigūnai" ok. 
Lietuvoj esą nusikaltę 
brolžudyste (kaltumo pre
zumpcija). Pagal jį, kas 
nekaltas,tegul išsiteisina.

moralės
mūsų teise ir morale.

1) Mes laikomės žmo
gaus nekaltumo p rezump- 
cijos: kol žmogaus kaltė 
neįrodyta aiškiais ir ne
abejotinais faktais,tol jis 
laikomas nekaltu.

a) Įrodymo pareiga 
(onus probrandi)tenka tam 
kas kaltina.

b) Kaltinant žmogų,ne
galima remtis tik kokiais 
savo įsivaizdavimais ,ne- 
tikybėmis, kas neįrodyta 
(puod non aparet,non ėst, 
t.y .kas neįrodyta,to nėra).

c) Negalima remtis nei 
netikrais kokiais abejoti
nos vertės įrodymais (in- 
certapro nullis habetur , 
t.y.kas netikra,tas neturi 
jokios reikšmės,lygu nu
liui).

d) Mūsų teisė netgi ir 
kaltojo neverčia save ap- 
sikaltinti (accųsare nemo 
se debet,nisi coram Deo , 
t. y. niekas neprivalo sa 
ve apsi kai tinti, nebent tik 
prieš Dievą).

Todėl net ir kalto žmo-

mėnLa24de.sPrancūzų spaudoje pasidairius 
Germain Tardif).

"Lankytojai sovietų pa
viljono, kaip paprastai , 
gauna paviljono brošiūrą. 
Antradienį,Ukrainos tau
tinės dienos proga, pavil
jono administracija su
manė įterpti į paviljono 
brošiūrą sulankstytą kor
telę su aukščiausio sovie
to prezidiumo pirmininko 
URSS M.N. Podgornyj fo-

gaus (netgi ir brolžudžio 
komunisto)mes negalime 
prievartauti, kad jis vie
šai ar neviešai būtinai 
prisipažintų save kaltu, 
save apsikaltintų. Jeigu 
jis kaltas - įrodyk tai, jo 
neprievartaudamas .Toks 
yra mūsų teisės princi
pas, tokia mūsų atstovau
jama moralė.

Tik bolševikai elgiasi 
priešingai. Bet už tai gi 
mes juos ir smerkiame .

Smerkdami juos už tai, 
nedarykime taip, kaip'jie 
daro.

Visur ir visuomet lai
kykimės teisės ir mora
lės, kaltindami ir bolše
vikus.

tografija ir su sveikini
mais lankytojams.

Paviljono brošiūra su 
foto ir sveikinimais buvo 
paskleista tūkstančiais 
egzempliorių pirm nei 
apsižiūrėta, kad kortelė 
su sveikinimais ir parašu 
M.Podgornyj buvo sekan
čio turinio (vertimas iš 
anglų kalbos):

Mieli lankytojai, kaip 
jūs galbūt tikėjotės, mes 
iš pat pradžios projekta
vome pastatyti daugelį 
sovietiškų paviljonų, kaip 
tai rusų, vieną pabaltie- 
čių, vieną ukrainiečių ir 
vieną gruzinų.

Aš, asmeniškai, kaipo 
ukrainietis,buvau specia
liai susirūpinęs įrengti 
vieną paviljoną socialis 
tinės sovietų Ukrainos , 
respublikos, suvereninio 
unijos nario su 40 mili
jonų gyventojų, antra tau
ta URSS pagal svarbumą.

Bet, gaila, spaudžiant 
mūsų kolegoms rusams 
centrallniame sovietinės 
komunistų partijos komi
tete,nuo to projekto buvo 
atsisakyta.

Jų šovinistiniame už

Septynios kandidatės tryliktoje Kanados Lietuvių Dienoje Montrealyje 1967 me
tais rugsėjo mėn.2 dieną. Iš kairės: Jūratė Čeponkutė, Joana Gataveckaitė.Ni 
jolė ščepanavičiūlė, Nijolė Kazlauskaitė, Silvija Martinkutė, Lilijana Šarkaitė 
ir Rūta Januškaitė. /iškiliosios Kanados Lietuvaitės rinkimuose/. Foto N. L,

sispyrime ("obsession") 
asimiliuoti ir surusinti 
visas ne rusų tautybes 
sovietų sąjungoj,-draugai 
rusai užgniaužia ir ma
žiausias manifestacijas 
tautinių aspiracijų kitų 
tautų.

Aš galiu gerai primin
ti, kad neperseniai (1965- 
1966) Ukrainoj buvo areš
tai ir teismai Ukrainos 
intelektualųkurių vienin
telis nusikaltimas buvo 
tik reikalavimas įveiks- 
minti socialistinės Sovie
tų Respublikos konstitu
ciją Ukrainos ir pareika
lavimas lygių, kultūrinių 
teisių ukrainų tautai.Tai
gi, nereikia nustebti, kad 
nėra paviljono Ukrainos , 
arba paviljono ne rusų.. . 
Bet aš tikiuosi, kad jums 
patiks vizituoti mūsų pan- 
sovietinį paviljoną ir man 
malonų jūsų atsilankymą 
sveikinti.

Aukščiausios URSS so
vietų prezidiumo prezi
dentas".

Toliau koresp. "La 
Presse"rašo: "Ikšiolne
pavyko susijungti su at- 

viljono asmenimis, bet 
vienas Expo atstovas pa
reiškė nuomonę, kad tas 
raštas (kortelė) buvo 
spausdinta Montrealyje, 
kur dirba mažiausia vie
nas ukrainiečių kilmės, 
ir kad jis įjungė niekam 
aežinant tą pareiškimą, 
mažiau nustebinant, kad 
jis laisvai pavedė Pod- 
gorny'ui suvaidinti tą pa
sipiktinančią rolę sovietų 
paviljonu".

Pastaba: Tuo būdu tūks
tančiai lankytojų sužinos 
tikrą "laisvę" tautoms 
sovietiniam "rojui", apie 
kurį net dideli šio konti
nento politikai neturi nei 
mažiausio supratimo. J.V.

Iš "Derniere Heure"
"Kanados ukrainiečių 

bendruomenės preziden
tas Mr. Basil Kushnir, 
500, 000 ukrainiečių Ka
nadoje vardu,pasiuntė te
legramą Quebec© prov. 
min.pirm.Daniel Johnson 
reikalaudamas paaiškinti 
- ką pirm, tikrai norėjo 
pasakyti tvirtindamas, 
kad sovietu konstitucijos 
patyrimas yra naudingas 
kanadiečiams.

Min. pirm. D. Johnson

Kanados lietuviu Iškiliosios Lietuvaitės /anglai sako Miss Lithuania/ vainikavimo ceremonijos Kana
dos Lietuviu Dienos metu Montrealyje. Dešinėje matome Iškiliosios Lietuvaitės, Nijolės Kazlauskai - 
tės apipavidalinimą: KT B Krašto Valdybos pirmininkas Antanas Rinkūnas uždeda vieną juostą ir Mont- 
realio T dėtuvių Seimelio Prezidiumo bei Lietuvių Dienos komiteto pirmininkas Romas Verbyla uždeda 
kitą juostą su Įrašais. Kairėje Iškilioji Lietuvaitė skelbia savo deklaraciją- būti veiklia lietuvaite.
Į kaire nuo jos Ponia Rudienė ir rinkimų ceremonijas vedęs Dr. Henrikas Nagys. Foto Nepr.L-vo?

JONAS GOŠTAUTAS

PONAS TEISĖJAITIS
° ARBA

PASAKOJIMAS

APIE LIETUVĄ IR ŽEMAITIJĄ
4839. 13 atkarpa. Rėžk tiesą, ir nebijok!

ANTRAS SKYRIUS 
VALSTIEČIO PIRKIA. KRIKŠTYNOS

SEPTINTAS SKYRIUS

ŽINIA APIE REVOLIUCIJĄ VARŠUVOJE

Buvo tamsi naktis, smarkiai snigo, kuomet kaimy
nai— jų tarpe buvo ponas Teisėjaitis su savo sužadė
tine,— susirinkę į ponų S. namus linksmai praleisti 
vakaro, išgirdo privažiuojančių prie priebučio ratų 
dardėjimą.

— Kas čia? Kas čia galėtų būti?
Žemaitis, visas baltai apsnigtas, įbėgo į salę, už

miršęs net nusimesti kailinius — taip jis skubėjo.
— Svarbi naujiena! — buvo pirmieji jo žodžiai. 

Bet, pamatęs daugybę žmonių, sumišęs ėmė ieškoti 
akimis savo bičiulio ir, radęs čia pat, pakuždomis jį 
paklausė:

— Ar čia nėra ko nors iš policijos ar šnipų?
Ne, čia visi dvarininkai, kaimyniniai bajorai.
Tad džiaukimės visi — Varšuvoje revoliucija!66

() didis, o stebuklingas žodi! Tavo aidas ligi šiol

6(i. Revoliucija Varšuvoje — lenkų nacionalinis išsivadavimo 
sukilimas, prasidėjęs 1830 m. lapkričio 24 d. Lenkų istorinėje 11- 
tiTiilliroje paprastai vadinamas Lapkričio sukilimu.— 

tebeskamba kiekvieno doro lietuvio ausyse ir širdyje.
— Nejuokauji? — klausė Teisėjaitis.
— Žinia tikra. Jau dvi dienos, kaip karieta po 

karietos važiuoja per mūsų pavieto miestą, kur, kaip 
žinai, aš gyventi. Tai karietos Rusijos generolų ir 
karininkų, bėgančių iš Varšuvos į Peterburgą. Iš jų 
nieko nebuvo galima sužinoti, nes su niekuo jie nekal
bėjo. Bet šiandien vienas . doras vaikinas, iždinės 
raštininkas, nugirdė vieną kurjerį ir sužinojo visą teisy
bę. Didysis kunigaikštis Konstantinas su Rusijos 
kariuomene pasitraukė iš Varšuvos. Jis kaip lik 
ir siuntė tą kurjerį į Peterburgą. Lenkų kariuomenė iš 
provincijos traukia į pagalbą sukilėliams. Revoliuciją 
pradėjo karininkų mokykla, ir, gyventojams pade
dant, jie per vieną naktį išvarė iš Varšuvos visus 
maskvėnus. Džiaukimės, broliai, viltis atgyja!

Vos jis spėjo tai pasakyti, visi dalyviai — vyrai, 
moterys ir vaikai, pažįstami ir nepažįstami — puolė 
glėbesčiuoti Žemaitį. Koks brangus esti tas, kuris at
neša trokštamą žinią.

— Mane labai džiugina tai,— tyliai tarė Žemaitis 
Teisėjaičiui,— kad mūsų bajorai bent patriotiškai nu
siteikę.

Nauja punšo vaza buvo pastatyta ant stalo ir iš
tuštinta per dvi minutes.

— Mazurką, mazurką!—ėmė šaukti visi.
Vincente, sėsdama prie fortepijono, tarė:
— Moku vieną mazurką, sukurtą to, kuris mums 

šiandien atnešė tokią džiugią žinią. Jai tiktų vadintis 
žemaitiška, bet aš ją pakrikštysiu vilties mazurka ir 
paskambinsiu jums.

— Puiki, nuostabi mazurka, kitko ir nenorime .gir
dėti,— sakė visi, kai ji buvo paskambinta.

Visa naktis, sekanti diena ir dar viena naktis ne
galėjo nuvarginti šokančiųjų. Už vilties mazurką ne

buvo nieko geresnio.
Žemaitis pasisiūlė nuvažiuoti į centrą, į Vilnių, 

surinkti ten žinių ir susitarti su vienminčiais, ką rei
kia daryti Lietuvoje. Savo bičiuliui žadėjo praneši
nėti apie viską kuo smulkiausiai.

Taip susitaręs, neužilgo jis ir rašė:

„Šiomis dienomis iš Varšuvos atvyko emisaras67, 
kuris patarė patriotams sudaryti Vilniuje centro ko
mitetą. Buvęs generolas Chlopickis išrinktas diktato
riumi. Varšuva ir visa kariuomenė deda į jį dideles 
viltis."

Po kelių dienų vėl rašė:
„Prakeikti aristokratai savo įtaka ir intrigomis už

grobė Vilniuje patriotinės veiklos vairą. Komitetan 
susėdo penki visai neveiklūs asmenys (čia jis juos iš
vardina)68. Universiteto jaunimas išvien su gyvento
jais pareikalavo, kad komitetas organizuotų sukilimą 
Vilniuje, o šis atsakė, esą reikia laukti, kol lenkai prie 
Varšuvos laimės kokią nors reikšmingą pergalę. Ko
kią puikią progą mes praleidžiame! Vilniuje maskvė- 
nų ne daugiau kaip du tūkstančiai. Tokia pradžia nie
ko gero nežada."

Kitarrie laiške rūpinosi:
„Atvažiavęs iš Varšuvos emisaras pranešė apie

—------------—------ - Nukelta į 4 psl.
67. Emisaras — valstybės valdžios ar politinės organizacijos agen

tas Čia kalbama apie Lenkijos Karalystės sukilimo vyriausybes 
atstovus, palaikiusius ryšį tarp Lietuvos sukilėlių ir Varšuvos.—

68. Vyriausiasis komitetas sukilimui ruošti Vilniuje susikūrė, 
kaip spėjama, 1831 m. sausio mėn. Jo nariai buvo: Antanas Go- 
reckis, Stanislovas Šumskis, Liudvikas Zambžickis, Edvardas Rio
meris, Justinas Hrebnickis, Mykolas Balinskis ir Leonas Rogalskis. 
Komitetas iš tikrųjų delsė, neturėjo aiškios veikimo linijos ir be
veik neturėjo jokios įtakos sukilimo eigai. Plačiau apie jį žr. 
F. Sllesoriūnas. 1830—1831 m. sukilėlių valdžia Lietuvoje.— Lietu
vos TSR Mokslų Akademijos darbai, serija A, t. 1(20). 1966, p.

padarė tą pareiškimą lai
ke priėmimo (benketo), 
suruošto aukštam sovietų 
pareigūnui D. S. Polians- 
kiui,atsilankiusiam į pa
rodą.

Tas pareiškimas sukė
lė gyvas diskusijas tarp 
Kanados ukrainiečių, ku
rie pasitraukė iš savo 
krašto tik dėl to, kad mi
nima sovietų konstitucija 
atėmė jiems pagrindines 
laisves. Esą, min. pirm. 
Johnsonas į tai neatsakė'.'

Pastaba: Gaila,kad pa
našiais atvejais pasigen
dama reakcijos iš mūsų 
veiksnių-lietuvių, latvių, 
estų... Aukštų Kanados 
pareigūnų panašūs pa
reiškimai tik parodo jų 
menką supratimą apie ti
krą padėtį už geležinės 
uždangos,taip vad. sovie
tinio rojų'. J. V.

KOKS MINČIŲ GREITIS!
Naują, efektyvų refleksomačio tipų 

sukūrė tarybiniai specialistai — gyd
ei. Bokseras ir inž. M. Klevcovas. 
Prietaisas nustato ne tik „minties 
greitį", bet ir reakcijų (žodžių, ju
desių, kvėpavimo ir kt.) greitį. Jis 
tiksliai registruoja gyvojo organiz
mo reagavimą j įvairiausius signalus- 
dirgiklius: šiluminius, garsinius, per
duotus vietoje ir iš didelio atstumo.

dvasia.su
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ANASTASIA 
TAMOŠAITIS

Kompozitorius Darius 
I^apinskas intensyviai ruo
šiasi įvairioms muzikinėms 
programoms, kuriu bent 
trys bus atliktos dar šį ru
denį.

Rugsėjo mėn. vidury Chi- 
eagos Baleto mokyklos pa
talpose (69-ta gatvė) D. 
Lapinskas atidaro savo mu
zikos mokyklą. Į ją gali 
stoti visi muzikos mylėto
jai nuo paties jauniausio 
amžiaus. Bus mokomasi 
daugiausia grupiniai (po 
keturis ar penkis), nors 
pažangesnieji galės gauti ir 
privačias pamokas, šalia 
pianino, dainavimo, diriga
vimo ar kompozicijos mo
kiniai bus supažindami su 
muzikos įvertinimu, jos te
orija ir istorija, ritmika, 
improvizacija ir kitais da
lykais. (Užsirašyti galima 
pas kompozitorių D. La
pinską, 3350 W. 64th St., 
telefonas 776-2311).

Darius Lapinskas yra 
baigęs dirigavimo ir kom
pozicijos klasę Naujosios 
Anglijos konservatorijoje, 
Bostone, studijas gilinęs 
Vienos Valstybinėje Muzi
kos Akademijoje ir Stutt-

Solistas tenoras Leonas 
Baltrus pasirašė sutartį su 
vokiečių teatrų agentūra 
1968-69 metų sezonui dai
nuoti Dortmund’o Operos 
teatre.

Rugpiūčio 20-21 d.d. so
listas davė sėkmingus kon
certus Amsterdame, Olan
dijoje, akompanuojant gar
siam olandų pianistui Ge 
Van Toorenburg.

Solisto adresas Ameriko
je, L. A. Baltrus, 150 Rem
ington St., Rochester 21,

Petras Tumėnas, eko-

Dail. A. Tamošaitienė darbo metu

1. Criss-Crosses of Sunrays A.Tamošaitienė. LIVERNOIS AT McNICHOLS
. September 30th, through October 8th, 1967

Exhibition is open Monday to Thursday 8 a.m. to 10 p.m.
Friday 8 a.m. to 5 p.m.

— Saturday 9 a.m. to 5p.m. — Sunday I p.m. to 10 p.m.

ART 
exbiBiiiON

UNiveRSiTy
of Detroit

LibRARy 
builUiNę

1967 m. rugsėjo 27 d. Nr. 38/1063/

"Tango pragare"

Pr.BataKmto. Skulptūros iŠ medžio šaknų.

garto Valstybinėje Konser
vatorijoje. Jis yra dirbęs 
muzikiniu direktorium Tue- 
bingeno Landestheatre . ir 
dirigento pavaduotoju Stutt 
garto operoj. Amerikos lie
tuviams žinomas iš keletos 
sėkmingų savo kūrybos 
koncertų ir operos ’’Lokys”. 
Jo kūriniai ’’Maras” ir ’’Ka
ralius Mindaugas” bus iš
pildyti šį rudenį Chicagoje 
įvykstančio Kultūros Kon
greso metu.

Spalio 7 d,D.Lapinskas 
koncertuos Montrealyje, 
Pasaulinėje Tarptautinėje 
parodoje drauge su mūsų 
žymiuoju solistu dramati
niu tenoru Stasiu Baru, 
Čikagos Jaunimo centro 
šokėjų grupe, vedama p. 
Braždienės, buv. Lietu
vos Filharmonijos Liau- 
does ansamblio šokėjos.

Šios trejukės pasirody
mas numatomas sekmadi 
ienį, dienos metu, Vytau
to klube.

ORIGINALUS 
AUTOMATINIS 

PLUNKSNAKOTIS
Sakykime, kad jums reikia kaž

ką skubiai užsirašyti, bet nėra švie
sos. Jūs imate automatinį plunks
nakotį ir paspaudžiate mygtuką. Po 
plunksna užsidega miniatiūrinė 
elektros lemputė, ir popierius ge-

nomistas ir visuomeninin
kas, kukliai atšventė 60 
metų amžiaus sukaktuves. 
Gimęs 1907. VII. 1 Zarasų 
apskrityje, baigė 1931 m. 
Kaune S. Daukanto moky
tojų seminariją ir 1940 
ekonomiją Vytauto Didžio
jo universitete. Vėliau, 
kai]) asistentas profesoriui 
Acukui, Vilniaus universi
tete dėstė' prekių mokslą. 
1944 m. pasitraukė į Aus
triją. kur plačiau reiškėsi 
liet, tremtinių veikloje.

1947 m. atvyko į Vene
zuela. Čia buvo vienas iš 
steigėjų - organizatorių Ve- 
nezuelos Lietuvių Savišal
pos Bendruomenės ir ilga
metis jos centro valdybos 
narys, šiuo metu yra vie
nos venezueliečių Sarquis 
įmonės skyriaus viršinin
kas ir atliekamą laiką ski
ria lietuviškiesiems reika
lams.

• I’rof. Vladui Jakubėnui 
Minnesotos univer s i t e t o 
Minneapolio klinikoj pada
ryta sunki nugaros operaci
ja. Operaciją sėkmingai pa
darė neurochirurgijos prof, 
dr. French. Prof. dr. E. 
Gedgaudas darė milogramą 
ir asistavo prie operacijos.

rai matomas. Tokiame plunksnako
tyje sausas elementas įmontuotas 
viršutinėje dalyje, o rezervuaras 
rašalui — apatinėje.

DAILININKĖS A. TAMO
ŠAITIENĖS PARODA

Dailininkai Tamošaičiai, 
Antanas ir Anastazija pra
dėjo lyg ir lenktynes: kai 
Antanas Tamošaitis turi 
parodą Toronto univer s i- 
tetę, tai Anastazija Ta 
mošaitienė turi savo dar
bų parodą Detroito univer 
rsitete.
A. Tamošaitienė Detroi

to universitete rodo: alie
jaus ir gvašo tapybos dar
bus, gobelenus, kylimus 
ir lietuvių tautinius drabu 
žius.

Parodai yra išleistas 
katalogas su keliais jos 
darbų paveikslais ir su 
platoka įžanga, parašy
tą to universiteto profe
soriaus Pikūno.

Prof. Pikūnas supažin
dina parodos lankytojus 
su dailininke ir jos kūry
ba.

Paroda atidaroma spa
lio 8 dieną. Detroito ir 
apylinkių lietuviai, žino- 
ma?pasinaudos šia proga 
ir parodą aplankys.

SUSIDOMĖJIMAS
DONELAIČIU
Šveicarijoje pastebi

mas vis didėjantis susi
domėjimas poeto Kristi
jono Donelaičio kūryba. 
Plačiai skaitomas įtakin
gas šveicarų dienraštis 
"Neue Zuercher Zeitung" 
savo literatūriniam prie
de rugpiūčio mėn. įdėjo 
naują recenziją apie Do
nelaitį ryšium su jo "Me
tų "vertimu,atliktu  vokie
čių rašytojo Hermano 
Buddensiego ir išleistu 
Muenchene.Ta proga api
būdinta Donelaičio kūryba 
ir atspausdinta ilgėlesnė 
"Metų" ištrauka.

DIDELIS LIETUVIU 
DRAUGAS

P.Linderis.kilme švei
caras, yra giliai' prisiri
šęs prie Lietuvos ir lie- 
tuvių.Išgyvenęs Lietuvoje 
nuo 1921 iki 1943 m., jis 
Ponia Ona Linderienė,gi
musi Mintautiškaltė.yra 
lietuvaitė.P.Linderis šiuo 
metu dirba šveicarų poli
tikos departamente, kaip 
Berne vadinama užsienių 
reikalų ministerija.

PASKAITA APIE
ČIURLIONĮ
Berne lankėsi p. Vladas 

de Faria e Castro, buv. 
Lietuvos užsienių reikalų 
ministerijos valdininkas , 
dėstąs rusų kalbą Mainz o 
(Vokietijoje) universite
te ir Darmštadto aukštojo 
j e technikos mokykloje . 
Jo apsilankymo proga W . 
Linderis, Lietuvoje ilgus 
metus gyvenęs šveica- 
ras,pakvietė pas save bū
relį Šveicarijos lietuvių, 
kuriemsp.de Castro lai
kė paskaitą apie dailinin
ką M. Čiurlionį, pailius
truodamas savo įdomius 
išvedžiojimus dailininko 
paveikslų fotografinėmis 
nuotraukomis.

(Šešių dailininkų paroda).
Tokiu pavadinimu, lyg 

būtų skulptūra, o gal me
džio drožinys, vaizduojąs 
pragaro atstovą, apsika
binusį nuogą šokėją.Mer- 
ginos veido nematyti,nes 
jis pridengtas partnerio 
ranka,bet figūra puikutė- 
lėsu išbaigtais moteriš
kais apvalumais, šmaikš - 
čiom kojom. Pats velnias 
baisus.Jo veidas taip iš
ryškintas, kad apžiūrinė- 
jantskilptūrąir jin dirs - 
telėjus, tenka nusistebėti 
menininko vaizduote. Įs
pūdis dar padidėja, kai iš 
arčiau apžiūrėjus paaiš- 
ki, kad kūriniui naudota 
medžiaga buvusi tik pa
prasta medžio šakni&Pa- 
tyrusios akies meistras , 
apmetęs įmantresnę šak
nį, ėmėsi darbo ir meni
ninko rankos kruopštumu 
pavertė ją į charakterin
gą 360° kūrinį.

Skulptorius ir dailinin
kas P.Baltuonis šioje pa
rodoje iš kolegų išsiski
ria ne tik savo kūrinių 
originalumiįbet ir jų gau
sumu.Tarp kitų, įvairiais 
metodais yra išieškotų 
įdomių,kartu ir praktiškų 
salionų stalelių. Dėmesio 
vertas didesnės apimties 
"Karaliaus sapnas" vaiz- 
duoj a ,lyg ant kalno i š kel - 
mo išaugusią Gedimino 
pilį, o jos papėdėje kau
kiantį Geležinį Vilką. Ša

lia poros paveikslų Bal- 
tuonis turi Išstatęs nemar 
žą reljefinių kūrinių. Jie , 
nors turėdami išslbėgė- 
jusio modernizmo linijų, 
yra pasigėrėtinai išlaikę 
suprantamą natūralizmą. 
Ypač stebėtinas Baltuo- 
nis,kur jis kelioms atski
rom iš medžio išdrožinė
tom formom įrėmina įvai
rių pozų figūras. Kiek iš
ėjęs iš natūralizmo, bet 
nepersiėmęs pilnuoju mo
dernizmu, Baltuonis sa
vaimingai prisistato nau
jitelaičiu,greičiausia sau 
lygaus neturinčiu impre
sionistu.

Pirmuoju įspūdžiu ne
patyrusiai akiai bėginė
jant taisyklingomis lini
jomis ir stengiantis su
vokti atskirų formų jun
giamą mintį,kyla susido
mėjimas.Gerai apšlifuo
tos,meniškai išryškintos, 
savo gracija jos ištįsta 
besijungiančia harmonija 
ir prieš akis išsineria 
ryškiais vaizduojamo ob
jekto kontūrais. Taip iš 
vieno kūrinio išplaukia 
eikli,patrauklių linijų šo
kėja, kitur paskutinę ap
rangą nusiimanti, voniai 
besirengianti nimfa,o to
liau, visa savo gracija, 
saulės išbučiuota,gamtos 
apvainikuota, akyplėšos 
paukščiuko užpulta Dul- 
cinėja.

• Los Angeles šv. Kazi
miero parap. šių metų 
mūsų bazaras įvyksta 
sekmadienį, spalio 22 d. 
parapijos kieme. Bazaro 
pasisekimas pareina tik 
nuo mūsų visų koopera- 
vimo ir paramos.

“Irljos Z)VVY/I/V4>\oe»
VEDA D R. GUMBAS

APIE RUSŲ LENKTYNES SU AMERIKOS PAŽANGA
Lietuvoje sovietinė rusų 

santvarka pajuokiama ir 
pašiepiama. Tam tikslui 
lietuvįų fantazija yra su
kūrusi daugybę anekdotų, 
už kuriuos ne vienas atsi

dūrė ir Sibire. Sako, nie
ko nėra skaudesnio, kaip 
stipri pašaipa, kuri vei
kia _ tiesiog užmušamai.

Viename tokių anekdo
tų lietuvis kalbasi su ru-

PONAS TEISĖJAITIS

ARBA

PASAKOJIMAS APIE LIETUVĄ IR ŽEMAITIJĄ 
PIRMAS SKYRIUS

/ Atkelta iš 3-čio puslapio /

svarbią pergalę, laimėtą ties Grochovu69. Pas mus 
maskvėnai labai sunerimę. Čionykštis jaunimas apsi
ginklavęs, iš maskvėnų išpirkti beveik visi šoviniai. 
Ne kartą esame mokėję po rublį už vieną šovinį. O 
komitetas vis delsia, laukia dar vienos pergalės prie 
Varšuvos. Deja, jo įtaka didelė."

Po kelių dienų jis vėl rašė:
,,Na, gana gi pagaliau! Nenoriu per greitai smerk

ti, bet, matydamas, kas pas mus dedasi, pasakytum, 
jog mūsų komitetas susideda iš Maskvos bičiulių. Jis 
visokiais būdais stengiasi nudelsti sukilimą. Jaunimas, 
netekęs kantrybės, bet, deja, paklusnus, pavieniui ke
liauja iš miesto. Visi išsiunčia ginklus į užmiestį, nes 
policija pradeda įtarinėti: ima net namus vizituoti — 
ieško ginklų. Rytoj aš važiuoju j Žemaitiją, pasimaty
sime pakeliui."

69. Mažasis ir Didysis Grochovas (Grochow)— dvi vietovės de
šiniajame Vyslos krante, apie 6 km nuo Varšuvos centro, dabar 
Varšuvos miesto dalies — Pragos ribose, ties kuriomis 1831 m. 
vasario 24—25 dienomis įvyko didžiausias 1830—1831 m. sukili
mo mūšis tarp lenkų kariuomenės (daugiau negu 25 tūkst. karių) ir 
carinės, vadovaujamos feldmaršalo Dibičo (46 tūkst. karių). Taktiniu 
požiūriu laimėjo carinė kariuomenė, bet neišnaudojo laimėjimo 
strategiškai, nepuolė Pragos ir tuo leido sukilėliams pereiti prie 
puolimo. Dėl to sukilėliai traktavo Grochovo mūšį kaip savo lai
mėjimų.—

Kitą dieną Žemaitis atvažiavo pas poną Teisėjaitį.
— Viltis organizuoti Vilniuje sukilimą,—kalbėjo 

•jis,— žlugo. Įgriso laukti. Visi tik galvoja, kaip ištrūk
ti iš miesto, tačiau ir išėjimas iš miesto saugomas. Kai 
kurie mūsų komitetą kaltina išdavyste. Aš šito nepa
sakyčiau. O dėl jo delsimo, manau, čia paprastas da
lykas: visi magnatai yra pasinėrę prabangoje, išlepę, 
netekę būdo tvirtumo ir drąsos, o jie taip reikalingi 
revoliucinėje veikloje. Antra vertus, magnatas daug 
ką gali prarasti, todėl nenori dėl nežinia ko rizikuoti: 
egoizmas jam aukščiau už patriotizmą. Mano nuomone, 
toji klasė visiems laikams turi būti nušalinta nuo daly
vavimo revoliucijoje, arba reikia bent saugotis kuo 
labiausiai, kad vadovavimas neatsidurti) jos rankose, 
nes ji viską sustabdys. Kokią žalą patirs mūsų būsimas 
sukilimas: juk Vilnius jau yra prarastas! Jame morali
nė ir materialinė Lietuvos jėga, nes ten žmonės, kurie 
savo kūriniais galėtų uždegti tautą; ten spaustuvė, 
ginklų fabrikas ir kita, daugybė mokyklinio, univer
siteto ir miesto jaunimo, arsenalas, parako sandėlis. 
Visa tai labai lengvai galėjo atsidurti mūsų rankose, 
o dabar dėl kelių nenaudėlių magnatų kaltės viskas 
prarasta. Bet nereikia nustoti vilties, darykime tai, 
ką galime, ir atliksime savo pareigą. Pasakyk, ar jau 
išvežti maisto ir pašaro sandėliai, kuriuos buvo įsa
kyta paruošti Rusijos kariuomenei, kariaujančiai prie 
Varšuvos?

— Kai kurie pradedama vežti, bet dar labai maža.
— Taigi reikia sukilimą pradėti tuoj pat. Sandėliai 

liks mums, ir tuo būdu priversime Maskvos stovyklą 
pabadauti. Aš vykstu į Žemaitiją ir ten, surinkęs kai 
kurias žinias bei susirišęs su keliais savo bičiuliais, 
ketinu pradėti sukilimą. Lik sveikas, rašyk man apie 

tai, kas dėsis pas jus. Savo ruožtu aš pasistengsiu 
pranešti apie viską tau. Tikiuosi, jog neleisi, kad kas 
nors pralenktų tave patriotizmu. Lik sveikas.

Ponas Teisėjaitis atsiduso. Jo mintyse iškilo Vin
centes paveikslas. Jo sieloje vyko baisi kova tarp 
meilės ir patrioto pareigos.

— Rytoj,— tarė sau, —turėjau tapti laimingiausiu 
žmogumi, bet mane pašaukė tėvynė. O tėvyne, o my
limoji — mano širdies dievybės! Kodėl šią valandą 
jūs priešingos viena kitai?

Sunkus liūdesys prislėgė jo sielą.
Jis liepė pabalnoti arklį.
— Taip,— nusprendė jis,— tebūnie jos valia; aš pa- 

klusiu jai vienai.
Priartėdamas prie ponų S. namų, ponas Teisėjaitis 

pamatė savo Vincentų beržynėlyje, tiek daug mačiu
siame jų nekaltų glamonių. Ji buvo paskendusi min
tyse, nuo kurių jos negalėjo atitraukti net jo pasiro
dymas. Teisėjaitis pririšo arklį prie medžio ir atsisėdo 
šalia jos, nepratardamas nė žodžio. Jie pažvelgė viens 
į kitą ir vėl ilgai tylėjo, nes jų širdys suprato viena 
kitą.

— Brangusis Juozapai,— pagaliau tarė Vincente. 
Ji prabilo, matyti buvo, tik dėl to, kad reikėjo kalbė
ti.— Tu buvai lenku anksčiau, negu tapai mano suža
dėtiniu. Tu visas priklausai tėvynei. Šią valandą ji 
tave šaukia. Paklusk jos balsui — atliksi pareigą... Su
situoksime, kai tėvynė bus laisva.

— Tu šito reikalauji, Vincente?
— Reikalauju. Mano meilė visur eis su tavim.
— Dėl tėvynės ir Vincentės trokštu gyventi ir nu

mirti,— ištarė jis ir, švelniai pabučiuotas, nulėkė 
rengtis į sukilimą.

su:
Lietuvis: Tai draugas ma
nai, kad rusai, jūs gi, pa
vysite Ameriką?
Rusas: Neabejotinai.' 
Lietuvis: Kažin, ar nea
bejotinai. Bet pralenkti, 
kaip Chruščiovas sakė, 
tai jau tikrai nepralenk
site.
Rusas: Kodėl draugas taip 
manai?
Lietuvis: Nagi aišku, kad 
nepralenksite, nes nenorė
site, kad Amerika pamaty
tų.. . nudriskusį'rusų už
pakalį. ...
POKALBIS TF1SME 
Teisėjas klausia nutet-stą 
mirti nusikaltėlį:
- Kaltinamasis turi kokį 
nors paskutinį prašymą?
- Taip.
- Kokį, sakykite.
- Noriu išsiskirti su žmo
na.

mįslės

Turiu kreivas kojas,
Bėgu, skubu, nesustoju, 
Vasarą be marškinių. 
Žiemą su kailiniais.

(Upė)

kuriemsp.de
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Pasaulinėje parodoje besilankant

NEPRIKLAUSOMA' LIETUVA 5 PSL.

Kairėje JAV paviljonas Ir apačioje žeme važiuojantis 
traukinėlis vadinamas "Balade", aukštai į paviljoną 
eina bėgiai, kuriais per paviljoną važiuoja kitas t.rau 
kinėlis vadinamas "Minerail".

Viduriniame paveiksle "astronautas" tikrame erd
viu laive, kuris skriejo aplink žemę.

Dešinėje parašiutai, kuriais erdvių laivai nusilei
do į vandenyną.

Norint parodoj e su kuo 
nors susitikti, atvažiavus 
metro,geriausia paskirti 
pasimatymą prie tilto per 
upę,skiriančią JAV ir SS 
SR paviljonus. Praeinant 
šiuo tiltu gali visus pa
matyti. Šįkart abu su vyru 

susitarėm susitikti supp. 
Giriniais,kartu pavaikė - 
čioti po parodą. Mes čia 
lengvai susiradom ir ėjo
me Amerikos paviljono 
link. Stovi milžiniškas 
stiklinis kamuolys,o prie 
jo didžiausia eilė žmonių, 
laukiančių įeiti į vidų. At
rodo tektų stovėti apie 2 
valandas .Ir taip yra prie 
labai daugelio paviljonų. 
Tos minios žmonių lau
kiančių prie paviljonų ei
lės įeiti labai nemaloniai 
visus nuteikia.

Stovėk tu dabar po va
landą ar daugiau prie 
kiekvieno paviljono. Kiek

gi reikia laiko apžiūrėti 
kelius paviljonus per die
ną?

Iš toliau atvykusieji tuo 
labai nusiskundžia ir esti 
nepatenkinti. Dr. Rauli- 
naitis, atvažiavęs net iš 
San Francisco, skundėsi, 
kad visą dieną išvaikščio
jęs po parodą ir nepate
kęs nė vienan paviljonan. 
Sako: -Atrodo,teks namo 
važiuoti nepamačius nė 
vieno paviljono iš vidaus .

Bet ką gi galima pada
ryti, jei į dieną čia ateina 
iki 3-400, 000 lankytojų?

Vakar televizija prane
šė ir parodė jauną vyrą , 
kuris tapo apdovanotas, 
nes jis buvo 40 - mtmili- 
joninis parodos lankyto
jas.

Šiokiomis dienomis 
žmonių mažiau, bet šeš-a 
tadieniais ir sekmadie
niais,didžiausios žmonių

spūstys ir prie paviljonų , 
ir prie restoranų, ir vi
suose traukiniuose, ir 
traukinėliuose,kurie per
kelia žmones iš vienos 
salos kiton. Bet kai mes 
priėjome prie Amerikos 
paviljono ir mano vyras 
parodė savo pasą, kuris 
buvo jam duotas kaipo re- 
daktoriuįmus tuojau įlei
do visus keturius tik pro 
atskiras duris.Ir taip da
bar visur, tik prieini prie 
paviljono įėjimo, pasakai 
"La press "ir mus nuveda 
pro kitas duris į paviljo- 
ną.Ačiū tokiam pasui, mes 
visur dabar įeiname be 
eilės ,ir galime vieną die
ną apžiūrėti daug paviljo
nų, kitaip pražūtum be
stovėdamas eilėse, nieko 
nepamatytum ir nieko 
neparašytum.

Įėjus į USA paviljoną , 
turejome pasirašyti kny
goje, ir keltuvu pakilome 
viršun.

Ir viduj Amerikos pa
viljonas atrodo didingas 
ir milžiniškas, kaip ir iš 
oro. Laiptai patys kelia 
žmones viršun, pačion 
palubėn. Iš čia pažvelgus 
apačion ir pro stiklines 
sienas laukan, net baisu 
darosi kaip mes esame 
aukštai.Ominirailas, ku
ris skrodžią paviljoną, 
iš aukštybės,atrodo visai 
mažytis traukinėlis.

Čia, viršuj, nušviesti 
prožektorių, kabo erdvės 
laivai, tie patys, kurie 
skraidė erdvėse apskris- 
dami Žemę po daugelį 
kartų.Prie kiekvieno už
rašas, kada ir kiek laiko 
išbuvo erdvėse ir kokie 
astronautai skraidė. Ma
tosi,kad tie laivai padarė 
neišpasakytai didelę ir 
ilgą kelionę. Jie aprūkę , 
vietomis sulankstyti, į- 
mušti šonai, ir baisu da-

CENTRAL FUEL OIL LTD.

TEL.766- 5827

MONTREAL! O LIETUVIU KREDITO UIĮIM

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

Depositus 4.4% 
Numatyta už šėrus 5!4% 
Nemokamas gyvybės draudimas 
iki $2.000 bendros santaupų 
sumos.

IMA už:
Nekiln. turto paskolas 7% 
Asmen ines paskol as 7.6% 
Investacines paskolas 8.4% 
Pigus paskolų draudimas iki 
$10.000.

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

• Namu šildymui alyva - žemiausios kainos lietuviams. 

e Veltui krosnių valymas ir taisymas .
• Greita tarnyba dienų ir naktį.

Tel: R e s. 254-4678; Off. 72 1 - 4535.

KASOS V A L 
1465 DE SEVE:

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

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

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.

Pharmacia BRONX PARK Pharmacy 
------- PRESCRIPTIONS ------

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

BOOKS----LIVRES
SPAUSDINI AI

rosi pagalvojus, kur jie 
skraidė Ir ką matė tie as
tronautai, kurie čia sėdė
jo skriedami aplink Že
mę. Viename laive sėdi 
manekenas astronautas 
kaip gyvas.

Visai palubėj išskleis
tas kabo milžiniškas gel
tonas parašiutas, kuriuo 
buvo nuleistas erdvės lai
vas į jūrą, kada baigė sa
vo nepaprastą kelionę.

Tiesiog stebuklas, kad 
mes galime matyti tuos 
pačius erdvėlaivius,kurie 
kai skraidė erdvėse, visą 
pasaulį sukrėtė ir stebino 
savo nepaprastomis ke
lionėmis .Jaudino ir džiu
gino visus Žemės žmones 
savo laimingu sugrįžimu 
į Žemę iš taip stebuklin
gos ir tolimos kelionės .

Vienu aukštu žemiau, 
matome dideliame plote 
atvaizduotas Mėnulio pa
viršius. Daugybė dabar 
skraidančių erdvės laivų 
su labai komplikuota apa
ratūra, kurie atsiunčia 
Žemėn nufotografuotas 
Mėnulio nuotraukas.

O štai neseniai Surve- 
jer5 nutūpė minkštai ant 
Mėnulio paviršiaus. Ne
betoli ir ta diena, kai nu
tūps pats žmogus ant Mė
nulio.Išlipęs iš laivo pa
vaikščios po Mėnulį, ap
sižiūrėjęs aplink atskris 
ir vėl Žemėn atgal ir pa
pasakos žodžiu,ką jis ten 
matė ir kaip jautėsi.

Štai čia ir matome bal
tą, kaip sniegas, maketą,

kuriuo parodoma, kaip 
erdvėlaivis nutūps ant 
Mėnulio ir kaip žmogus 
ten vaikščios.

Žiūrėdama į tuos vaiz - 
dus,aš negalėjau tik gro
žėtis, žavėtis, ar džiaug
tis kaip kituose paviljo
nuose įvairiais ekspona
tais. Čia susijaudini iki 
širdies gelmių,iki ašarų; 
čia apsvaigsti begalvoda
mas apie mūsų amžiaus 
didžiuosius stebuklus,ko- 
kie dabar vyksta mums 
begyvenant. Čia pamatai , 
koks darosi protingas 
mokslo žmogus,kuris su
kūrė tokius laivus,kuriais 
galima pasiekti neįtikėti
nus tolius, apie kuriuos 
dar ne taip seniai net sva
joti žmogus neišdrįso.

Susijaudinę ir giliai su
simąstę leidomės žemyn. 
Čia jau galima po truputį 
ramintis.

Matome daugybę pa
veikslų, kurie vaizduoja 
pirmykščius ir dabarti
nius Amerikos žmones . 
Paveikslai Amerikos di
džiųjų žmonių ir daugybė 
kino artistų.Viso Holivu
do kino artistai čia paro
domi įvairiuose filmuose, 
įvairiose rolėse. Rodomi

ir įvairūs filmai.
Čia ir senovės susisie

kimo priemonės ir dabar
tiniai puikiausi automobi
liai.

Viską,ką matai, stačiai 
neįmanoma aprašyti.

Didingas USA paviljo
nas labai įdomus ir nuos
tabus savo nepaprastais 
eksponatais .kurių nė vie
name paviljone nepama
tysi, tik Amerikos.

Ne veltui prie jo stovi 
visada milžiniškos žmo
nių eilės, laukiant valan
dos, kada galės įeiti.

Verta ir pastovėti, kad 
pamatytum tuos nuosta
bius laivus, savo akimis 
pirmą ir gal paskutinį 
kartą. (Daugiau bus)
Širdis fotografuojama 

is VIDAUS
Švedų gydytojai ir konstruktoriai 

sukūrė prietaisą, kuriuo galima ste
bėti ir fotografuoti širdį. Permato
mas guminis balionėlis, įtvirtintas 
plono metalinio vamzdelio gale, įve
damas į dešinią’ą priekinę širdies 
kamerą ir pripildomas druskos tir
palo. Tokiu būdu kraujas išstumiamas 
iš kameros, ir optikos prietaisai gali 
ją užfiksuoti.

ELEKTRINIS MASAŽAS
Paryžiaus firma gamina elektrinę 

vibracinę masažo pagalvę, kuri de
dama po nugara ilsintis, skaitant lo
voje, fotelyje ir t. t. Prietaisas yra 
jautrus ir gali būti nustatytas bet 
kuriam vibracijų skaičiui — iki 
6 tūkst. per minutę. Gydytojų nuo
mone, toks nekenksmingas masažas 
padeda pašalinti riebalų perteklių,

LAIKRODININKAS
ANTANAS ŽUKAS 

1855 Wellington Street 
Tel. WE2-0644.

TAISAU IR PARDUODU 
ŽEMOMIS KAINOMIS 

LA IK RO DŽIUS IR JUVELYRUS.

Johan Tiedman Reg d
DIRBU VISŲ RŪŠIŲ BALDUS 

PAGAL UŽSAKYMUS

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

Itniue'iial Cleans'll & ZoailoiS
• 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 St.) Tel. 769-2941

Baltica Investment Corp
Autorizuotas kapitalas $ 120.000 .

J. Skučas, Prez. RA 2-6152 6966—44 Avė. Rs>>4, 
Superkame sklypus ir žemę Montrealyje bei apylinkėje.

UŽ indėlius mokame 8% dividendo.

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

IR KITI JVAIROS MEDŽIO DIRBINIAI.

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

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

7581 CENTS ALE, coin - corner 2 e AVENUE 365 0770 LASALLE

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

Tel. 525-8971

PORTRETAI - VEDYBOS - KRIKŠTYNOS 
SUKAKTUVES MAŽAMEČIAMS

ĮVAIRIOS PROGOS

1920 Frontenac St. Montreal, P.Q. T. L auri n a i t i s

ME 7-6727
DE LUXE CLEANERS

Sav. P. RUTKAUSKAS
117—6th Avenue, Lachine.

Naujų: 366-7818
Naudotų: 366-5691

'/ic.
DODGE-CHRYSLE R-VALIANT 

C O R O N E T — C A M I O N S DODGE

Pres. M.L.Daigneault
7635 Boni. T.ASALLE 

LASALLE, P.Q..

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

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

e Kainos žemos, klubiečiams ir jaunimui nuolaida.

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

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

PRANEŠAM A APFE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ — 

sutraukiančią 
hemorojns

Tai yra ypatinga gydomoji 
medžiaga, įrodžiusi galių su
traukti hemorojus ir pataisyti 
sugadintus audinius.

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

Visais tyrimo atvejais švelnė- 
jant skausmams įvykdavo hemorojų 
susitraukimas.

Tačiau visų svarbiausia - rtzul- 
tatai būdavo toki nuostabos,kad šis 
pagerėjimas tęsdavosi daugeli mė 
nešiu.t

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

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

£
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KLUBO SUKAKTIS 
1907- W87

1867II1967

LaSALLE AUTO SPECIALIST Reg’d
SAV. C. DESROCHERS 

Taisau ir dažau lengvas mašinas 
7717 GEORGE LASALLE, QUE.

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

' namų 366-4203

BELLAZZI - LAMYiINC-
DO 6-6941 7682 Champlain Blvd. LaSalle
|vniri medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmas- 
Jnsuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popieria.

Telefonas 7 68-6 679
WINDSOR

DRY CLEANERS & DYERS CO. LTD. 
Valome visokius drabužius ir kitą Jūsų namų apyvoką.

Savininkai:
A. Keršys. P. Petrulis. P. Kcršulis, A. Grelbua.

1205 CHURCH Ave., Verdun, Montreal.

Expo 67
Išnuomuoįami kambariai 

šalia Pasaulinės Parodos 
vietoves, yra vietos mašinai 
parkuoti.

Skambinti tel. 674-7038 
126 De Tauraine, Longeuil, 
Montreal, P.Q.

DĖMESIO LIETUVIAM^

Tarpininkauju lietuviam# 
apsistojimo vietos reikalu pa
saulinės parodos EXPO 67’me
tų (28.4. ■ 28.10.1967).

Rašykite pageidavimus NL 
arba žemiau nurodytu adresu:

P r. P aukštaiti s 
8995 Godbout. LaSalle, 
Montreal, P.O. tel. 365- 0311.
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TAUPYK IR S K O L I N K I S
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAUSIAME U A D A M A

TORONTO LIETUVIU KREDITO KOOPERATYVE I Ji! 1/11VIJi

KAPITALAS SIEKIA TRIS MILIJONUS DOLERIU.
MOKAME DUODAME

4%% ui depozitus Morgičius ii 6'//J
5/ffl).numatyta už serus Asm. paskolos ii 7%

Asmenines paskolas (Juodume iki S >,(!()(), - ir morgičiiis 
valdžios nustatytų normų, 66', įkainuoto turto.
Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dvdvje. bet nedau
giau $2,00(1.- Asmeninės paskolos, mirties atveju,apdraus 
tos iki S 5,000.-
Paramos nariais gali būti kiekvienas lietinis gyvenas 
Kanadoje. 1
Kasos valandos: Kasdierta nuo 10 va/. iki I ra/, p.p., 
iislrvrus sel madienius. Pirmadieni ir pent tad/ent rakarais nuo 
I vai..30 :nin. i/,i 8 va/ iO min. Šeštadieniais nuo ') ra/ iki / ra/ 
l> p liepos i r rugpiiieio men. šeštadieniais uždaryta).

Būstine. Lietuviu Namai 1129 Dundas St. West, 
Toronto 3, Ont. o Telefonas LE 1- 8723.

SVEIKATOS KLINIKA-Health Clinic
Medicininis ir pooperacinis gydymas

Vienintele 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
PAŠNEKESYS METRO TRAUKINYJE
Jaunas vaikinas entu

ziastingai pasakoja greta 
sėdinčiam bendrakelei
viui apie Lietuvių Dieną 
Montrealy. Jis sako, kad 
negalįs atsigerėti kaip 
viskas ten buvę įdomu, 
kaip viskas praėję su di
džiausiu pasisekimu. Ir 
sporto žaidynės, ir tauti
niai šokiai tarptautinėje 
parodoj e,ir pamaldos su
traukusios pilnutėlę baž
nyčią žmonių,ir oficialio
ji koncertinė dalis.O apie 
susipažinimo vakarą jis 
nenorįs ir bekalbėti, kiek 
ten buvę suplūdę lietuviš
ko svieto ir gražių mer- 
gaičių.Ir šokiams grojęs 
orkestras buvęs labai ge
ras, ir lietuvaitės rinki
mai buvę puikūs.

Vyresnysis keleivis, 
klausydamas savo jaunąjį 
tautietį, šypsosi ir nori 
kažką sakyti, bet negali 
įsiterptiį j° entuziastin
gą pasakojimą. Šiam pa
minėjus susipažinimo va
karą ir gerai padarytus 
gražuolės rinkimus, vy
resnysis, daugiau nebe
laukdamas įsiterpia. Jis 
pertraukia savo jaunąjį 
optimistą ir sako, kad 
šventėje jis irgi buvęs , 
bet iš ten parsivežęs vi
sai kitokį įspūdį.Kad šeš
tadienio šokiuose buvę 
daug tautiečių, jis to ne
neigiąs,bet ar jo jaunes
nysis bendras pastebėjęs, 
kokia netinkama tam pa
rengimui buvusi patalpa. 
Jis manąs,kad tokiu salės 
parinkimu montrealiečiai 
tiesiog pasityčioję iš su
važiavusių svečių. Ten 
buvusi ne salė šokiams , 
bet kažkokios paskirties 
garažas su cementinėmis 
dulkinomis grindimis. 
Jam buvę tiesiog koktu 
žiūrėti į tas puošniąsias 
damas,atėjusias į šokius 
su ilgomis balinėmis suk
niomis.

O dėl gražuolės rinki
mų, jis sutikęs daug nusi
vylusių svečių, kurie ne
galėję per minią prisi - 
mušti arčiau scenos ir 
pamatyti renkamą gra
žiausią lietuvaitę. Jis ir 
pats nujausdamas artė
jant tą programos dalį 
anksčiau prasiskverbęs. 
Iš čia jis matęs, kas da
rosi scenoje. Iš čia jis 
pastebėjęs ir pranešėją, 
kuris išėjęs į sceną basi- 
nirtas,tarsi kokiame pa
plūdimyje,ar gegužinėje. 
O vėliau iš toliau salėje 
buvusių tautiečių jis gir
dėjęs nusiskundimų, kad 
nežiūrint mikrofono, jie 
visai negirdėję pranešėjo 
balso.

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

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

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

Namų CR9- 6166.

Vyresnysis keleivis to
liau stebisi ir dėl pamal
dų vietos ,kuri buvusi sve
timoje bažnyčioje, kartu 
su vietiniais parapijie
čiais. Jis Montrealyj pir
mą kartą buvęs,norėjęs 
pamatyti kurią lietuvišką 
bažnyčią ir dėl to nusi
vylęs, nežiūrint, kad 
šventnamis buvęs pilnu
tėlis žmonių. Pamaldų 
metu buvusi tokia maiša
tis,kad nebuvę aišku, kur 
savas lietuvis,© kur sve
timas. Jis girdėjęs, kad 
šv. Kazimiero bažnyčia 
esanti net erdvesnė už 
mūsiškę Prisikėlimo, o 
jon nesutilpus būtų buvę 
galima pasinaudoti di - 
džiule, apačioje esančia 
sale. Taip, kaip čia To
ronte kartais kad daro- 
ma. Vis būtų maloniau vi
siems kartu,savame sek
madienio pamaldų nusi
teikime. O ten net aukas 
pakartotinai renkant ne
buvo aišku,kuri lėkštė eis 
saviems reikalams.

Apie pasirodymus pa
rodoje jis irgi esąs skep
tiškos nuomonės. Jeigu 
vadovautasi mintim, kad 
pasirodyt svetimiesiem, 
šeštadienio proga dar pa
teisintina. Bet ko mes ten 
ėję, ko ten skubėję sek
madienį po pamaldų ir po 
koncerto? Jis pats nespė
jęs net papietauti kaip 
reikiant beskubėdamas iš 
vienos vietos į kitą. O šioj 
paskutinėj, nuo parodos , 
parko atskirtoj upės pa
krantėj ,mes tik patys lie
tuviai susirinkę pažiūrėti 
tautinių šokių, kuriuos 
matą kiekviena proga sa
vuose parengimuose. Ir 
visa tai įvykę demonstra- 

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.

PAGERBS TORONTO 
LIET. PARAPIJOS KLE
BONĄ

Springhurst vasarvie
tėje, O. Jonaitienės viloj 
"Jūratė",rugpjūčio 27 d. 
įvyko iniciatorių - Ben
druomenės, kultūrinių ir 
visuomeninių o-jų atsto
vų posėdis, kuriame su
darytas komitetas ilga
mečiam Toronto liet, šv. 
Jono Krikštytojo parapi
jos klebonui kun. Petrui 
Ažubaliui pagerbti artė
jančio jo 25-rių metų ku
nigystės jubiliejaus pro
ga.

Į komitetą įėjo šie as - 
menys ir taip pasiskirs - 
tė pareigomis:

O. Jonaiti enė-k-to pir
mininkė, V. Aušrotas-vi- 
cepirm.,J.Andriulis-sekr 
E. Miliauskas-ižd., nariai: 
A. Rinkūnas, dr. A. Pace- 
vičius.A.Čirūnas.K.Ape- 
ravičius, dr. A. Valadka , 
G.Balčiūnas, SJ’acevičie- 
nė, dr. St. Pacevičius, A . 
Kuniutis ir Pr.Alšėnas- 
atstovas spaudos reika
lams.

Kun.P.Ažubalis Toron
to lietuvių kolonijoj, be 
abejonės, yra užsitarna
vęs itin didelių nuopelnų 
ir atlikęs pažymėtinų dar
bų,© taip pat ligi šiol la
bai aktyviai veikęs orga
nizacinėj veikloj, ypač 
Liet. Bendruomenėj.

Jau vien jo toks ilgas 
ir nuolatinis klebonavi
mas vienoj ir toj pačioj 
parapijoj-rodo jo itin di
delį tinkamumą gyventi ir 
sugyventi su parapijie
čiais, kuri jos vadovybe ir 
1.1.Be to, jis yra pastatęs 
ant itin tvirtų pagrindų 
šv. Jono parapiją, persta- 
tęs-restauravęs parapi
jos bažnyčią, pastatęs 
"Tėviškės Žiburiams" 
patalpas ir kt. Bet vienas 
iš didžiausių jo nuopelnų 
-yra savu lietuvišku ka- 

Nukelta į 8 psl.

tyvioje dviejų policininkų 
priežiūroje, ir su įspėji
mu, kad nepasirodytų mū
sų tautinė vėliava,kad ne
būtų giedamas himnas.

Vyresnysis keleivis 
kalba nutilusiam vaikinui 
ir,reikšdamas savo nuo
monę, stebisi: kodėl mes 
taip be atodairos veržia
mės .kodėl taip visur puo
lame,nežiūrint,kiek iš to 
turėsime naudos ? O kad 
tą viską susumavus ,kiek- 
vienas išsinešėme, nely
ginant tautinės ambicijos 
pažeminimą, apie tai ne
išdrįstama net savo arti
mam, šventėje nedalyva
vusiam bičiuliui pasipa
sakoti. Nekalbant apie 
tuos mūsų pačių pasikar
tojančius priminimus, kad 
esame maži, kad esame 
skriaudžiami, kad esame 
nustumiami į paskutines 
vietas. Bet štai turėdami 
tokią metinę progą, kur 
galime pasirodyti,galime 
nors savo tarpe išdidžiai 
pabendrauti,pasisvečiuo
ti, bet nepajėgdami išsi
nerti iš to nusistovėjusio, 
net iki kuklumo mus že
minančio kiauto, mes iš
einame tik su slegiančio 
slogučio prisiminimu.

S. Pranckūnas .

SAULT ST. MARIE. ONT,
NETEKOME IŠKILIOSIOS

LIETUVAITĖS
Rugsėjo 9 d. veiklioji

mūsų ap.valdybos sekre
torė Danutė Girdzevičiū- 
tė sujungė savo gyvenimo 
ateities kelius ir liki mą 
su sudburiškiu Gediminu 
Poderiu,tarnaujančiu On
tario provincijos polici
joje Wawoj. Vestuvės įvy
ko modernioje tautiečio 
rangovo V.Staškūno sta
tytoje šv. Jeronimo baž
nyčioje, kur smuiku gro
jant jaunosios dėdei V. 
Jatautui ir giedant sudbu- 
riškiams svečiams pp.A. 
Kusinskui irK.Žukauskui, 
o taip pat pritariant lie
tuvišku! chorui, kun. A . 
Sabas sumainė jaunie
siems žiedelius.

Gražu buvo pasižiūrėti 
į prie altoriaus stovinčią 
rinktinę lietuvišką pore
lę, šešetą vienodomis suk
niomis (liepsnos spalvos 
"peau de charme") apsi
rengusių pamergių ir gau
sų išsipuošusių tautiečių 
būrį .kuriame buvo svečių 
ir iš toliau: jaunosios dė
dė buvęs New Yorko kon
servatorijos auklėtinis 
Vladas Jatoftas iš Battle
creek, Mich. , D. Černius 
iš Burlington, Ont. , tau
tiečiai E. Žilioniai ir p. 
Metrikienė iš Wawos, o 
taip pat ypatingai gausi 
grupė svečių iš Sudburio , 
kurių tarpe jaunavedžio 
sesutės - tautinių šokių 
grupės vedėja Audronė 
Albrechtienė ir Liuda 
Karklienė su savo prisie- 
gomis.pp. Glizickai, Pe
tras ir Paulius Juteliai, 
St. Krivickas, Vl.Kriau- 
čeliūnas,K.Jonikas ir Vi

SĖJA
Tautinės, demokratinės minties mėnesinis lietuvių laikraštis 

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

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

Prenumerata: JAV ir kitur 3 dol. metams.

AR ŽINOTE KA RAŠO 

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

K EI EI V Į 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 pasisakymu laikraštis per 65 
metus pelnė gerų 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 prenumeratų adresuokite:

KELEIVIS
6J6 Broadway, So., Boston, Mass. 02127, USA.

sa eilė kitų koresponden
tui nepažįstamų.

Gen.konsulas New Yor
ke Anicetas Simutis at
siuntė ilgą sveikinimo te
legramą, apgailestauda
mas negalįs dalyvauti sa
vo giminaitės vestuvėse.

Vestuvių balius įvyko 
naujoje puikioje Kanados 
Legiono salėje grojant 
aukščiausios klasės mu
zikantams.

Prieš pradedant pietus, 
jaunavedžius prie durų su 
duona ir druska susitiko 
jų tėveliai-Viktorija ir 
Ignas Girdzevičiai ir sud- 
buriškiai Salomėja ir Ka
zimieras Poderiai, o taip 
pat ir vyriausioji baliaus 
šeimininkė bei virėja p . 
Pranskūnienė iš Sudbu
rio, kuri ant labai ilgo 
peilio turėjo užsimovusi 
daug keistų ir susirinku
sius pralinksminančių 
dalykų. Jai susirinkusius 
per 200 svečių pavaišinti 
padėjo vietinės energin
gos tautietės: pp. Vana
gienė, K antautienė, Gold- 
bergienė ir kitos.

Pats įspūdingiausias 
baliaus momentas buvo 
šokių atidarymas, kada 
graži lietuviška jaunave
džių pora,200 žmonių ste
bint ir plojant, prožekto
rių šviesoje vieni du šoko 
valsą "Laukiu sugrįšk" iš 
dr. Živago filmo.

Jaunavedžius sveikino 
kun. A,Sabas, ap. valdybos 
p-kas A. Vanagas ir KLF 
Š. Ontario įgaliotinis J. 
Skardis. Tiek vestuvėse 
dalyvavę mūsų tautiečiai 
tiek aukštesni svečiai

KALĖDINIAI SIUNTINIAI 
1967 M.

Pradžiuginti ir paremti savo artimuosius Lietuvoje. 
artėjančių Švenčių proga kiekvienas lengvai tai galime 
padaryti pasinaudojant BALTIC STORES patarnavimu ir 
pasiunčiant jiems dovanų siuntinėlį.

Siuntėjas gali pats sudaryti savo pageidaujama siun
tinuką iš BALTIC STORES kainoraščio arba užsakyti 
jam patinkamą jau paruoštą siuntinį. Žemiau išvardiname 
kelis, kurie yra labai praktiški ir ten laukiami.

MIŠRUS SIUNTINYS 1967.
3’/a jardo geriausios rūšies angliškos vilnonės kostiuminės 

medžiagos,
3 jardai vilnonės medžiagos kostiumėliui arba vilnonei 

suknelei,
2 vyriški nailoniniai marškiniai arba dvi bliuskutės šil

kinės arba terelyno,
1 vyriškas arba moteriškas geros rūšies megstukas, 1 

vilnonė gėlėta arba su ornamentais skarelė, 2 p. vy
riškų arba moteriškų vilnonių arba nailoninių kojinių, 
1 nailoninis itališkas vyriškas arba moteriškas lietpal
tis, 1 svaras saldainių ir 20 geriausių cigarečių. Su 
muiti ir persiuntimo išlaidomis šitas siuntinys kai
nuoja $100.00.

MAISTO 1967.
3 sv. taukų, Vi sv. arbatos, % sv. geriamo šokolado, % 

sv kakavos, 2 sv. ryžių. 5 sv. geriausios rūšies miltų, 1 
dėžutė neseafe, 1 sv. maišytų saldainių, 1 sv. razinkų, 1 
sv. cukraus, *4 sv. pipirų ir 14 sv. lauro lapų. $30.00.
MOTERIŠKAS K. 1967.

3 jardai vilnonės paltui medžiagos, 3 jardai vilnonės 
suknelei medžiagos, 1 vilnonis megstukas, 2 poros, nailo
ninių arba vilnonių kojinių, 1 vilnonė gėlėta suknelė, 1 p. 
odinių pirštinių, 1 sv. maišytų saldainių. $75.00.
P—3. Vilnonė medžiaga dėl dviejų paltų ir angliška vil

nonė medžiaga dėl vyriško arba moteriško kostiu
mo. $75.00.

V—3 10 jardų kostiuminės medžiagos dėl trijų kostiu
mų $55.00.

Praktiški dalykai kuriuos galima pridėti į bet kurį 
siuntinį.

Itališki nailoniniai lietpalčiai $11.00, Šveicariški 17 
akmenų laikrodžiai $27.00, Vilnonės skalelės $4.00. Ilgo 
grojimo plokštelės.

BALTIC STORES LTD.Z
(Z. JURAS)

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

Seniausia šioje srityje lietuviška firma. Garan
tuotas ir greitas siuntinių pristatymas.

vietiniai kanadiečiai atvi
rai prisipažino, kad tokių 
lietuviškų ir taip gražiai 
parengtų bei taip puikiai 
praėjusių vestuvių dar 
niekuomet nėra matę!

Malonią staigmeną tą 
vakarą jaunavedei Danu
tei Girdzevičiūtel padarė 
vietinis dienraštis "Sault 
Star" paskelbęs ją Miss 
Lithuania (iškiliąja lietu
vaite) tarpe kitų 17 tauty
bių "karalienių", iš kurių 
viena vyriausioji bus ren
kama š.m.spalio 6 d. der
liaus šventės baliuje.

Sekančią po šių tikrai 
lietuviškų vestuvių dieną 
jaunavedžiai išvyko po- 
vestuvinėn kelionėn į New 
Yorką, Jamaiką, Montre- 
lį (Expo 67) ir Kvebeko 
miestą. Jie sugrįš ir ap
sigyvens Wawoje, Ont. 
(apie 150 mylių į šiaurę 
nuo čia) .Abiems jaunave
džiams palinkėsime ilgų

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 apdraudą ir ligoje pa
šalpą, 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
dą — Endowment Insurance, kad jaunuolis 
gautų pinigus aukštojo mokslo studijoms 
ir gyvenimo pradžiai.

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

SLA — 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.

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

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

ir laimingų vedybinio gy
venimo ir neatitrūkti nuo 
lietuvių ir lietuvybės.

Danutės Girdzevičiūtės 
veikla bendruomeniniame 
bare, o ypač atstovaujant 
mūs kitų tautybių tarpe , 
pasiliks didelėmis raidė ■- 
mis įrašyta mūsų koloni
jos istorijoje. Ilgiausių 
metų,Danute ir Gediminai'.

Korespondentas .

• P. Justin MacKiewich, 
Jr. lietuvių taupymo įs
taigos, Standard Federal 
Savings and Loan Asso
ciation of Chicago, 4192 
Archer Ave.,Prezidentas 
pareiškė pritarimą Lie
tuvių Informacijos Centro 
darbui, įjungė Standard 
Federal Savings taupymo 
įstaigąį LIC narių-rėmė- 
jų eiles ir Tėv. Sabatal - 
čiui įteikė $ 60. 00 če cį.

(LIC)

t

Ps.D.R.M.N.Pt
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Geriausia taupyti 
Hamiltono Lietuvių

ir skolintis tik

21 Main St. E., Kamb. 203, Tel. 528-05 11.

Darbo valandos: Aukšti nuošimčiai už

P irm. 9 - 3 vai. p.p.
Antr. 9- I ir 5-8 vai. p.p.
Treč .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.

indėlius.
Prieinamos skolinimosi 
sąlygos.
Nemokamas CUNA gyvybes 
ir paskolų draudimas.
Pilnas čekią patarnavimas.
Užtikrintas indelių saugumas.
Malonus lietuviškas patarnavimas

St. Catharines agentūra: 75 R oi I s Ave. Prane iškonu 
parapijos salėje sekmadieni ai s po pamaldų.

HAMILTONO DRAMOS SAMBŪRIS "AUKURAS1' 
PASIRYŽĘS GASTROLĖMS Į MONTREALĮ’, KUR 
BUS SUVAIDINTA DRAMA "GULBĖS GIESMĖ"

"Aukuras" yra daug kur dalo aptarime niekas 
jau gastroliavęs, pasiekęs iš koncertantų arba jų
net ir Čikagą, bet Į Montr 
realį pasiryžęs atvykti tik 
tai dabar. Apie šias gast
roles teks dar plačiau pa
rašyti.
IŠSIAIŠKINTAS "VĖLIA - 
VOS IŠNEŠIMO" GANDAS

Daug apie tai kalbėta ir 
rašyta. Montrealy apie 
tai kalbėjo net KLB Kr. 
Valdybos pirmininkas. 
Todėl klausimas buvo ta
pęs gana opiu. Tačiau 
per ilgesnį laiką išsiaiš
kinta, kad jokio išnešimo 
nebuvo. Net ir Lietuvos 
vėliavos Lietuviu namų 
kino salėje nebuvo. Tat 
nebuvo nei kas išnešti. 
Lietuvių Namų valdyba 
aptarė scenos pavidalini- 
mą ir taip viskas pada
ryta , ka tp valdyba nuta
rė. Tame scenos pavi-

palydovų visiškai neda
lyvavo ir nieko nežino 
apie tą scenos pavida
lo aptarimo nežino. 
Veltui tie visi gandai 
buvo platinami ir žm
onės erzinami.
SKAUTAI TĘSIA VEIKLĄ

Greit prabėgo vasara, 
gausi įvairiomis iškylo
mis ir stovyklomis.Spalio 
mėn.ld. 11 vai. Hamiltono 
skautai pradeda normalų 
darbą pamaldomis para
pijos bažnyčioje. Po pa
maldų Jaunimo Centre 
bendra abiejų tuntų suei
ga.

Visiems skautams uni
formuotiems dalyvavi
mas būtinas. Taip pat 
kviečiami ir nauji nariai , 
norintieji įstoti į skautų 
eiles. Tuntininkai.

fflčP ORTAS'
VEDA KAZYS BARONAS

Š.AMERIKOS LIETUVIU 
IR PABALTIEČIŲ PIR
MENYBĖS

Rugsėjo 9 d. Toronte 
buvo XVII-sios Š. Ameri-

nybėse dalyvavęs Hamil
tono Kovas-4 I-sias vie
tas ir Toronto Vytis-1 I 
vietą.

Pirmenybes rengė Š • 
Amerikos lietuvių Sporto 
Sąjungos lengvosios atle
tikos komitetas, o vykdė 
Toronto Aušra.
7 A L G IR IS - Č E M P IG

NAS
Rugsėjo 1O d. Vichy, Pran
cūzijoje pasibaigusiose Eu
ropos akademinio irklavi - 
mo pirmenybėse Vilniaus 
Žalgiris irkluotojai ketur
vietėje valtyje su irklinin-

RUDENS BALIŲ
HAMILTONO JA UNIM O CENTRO SALĖJE.GROJA NT VYTAUTO
BABICKO ORKESTRUI, MADŲ PARODA, ĮVAIRENYBĖS, 
GAIVINANTIS BUFETAS IR LOTERIJA.

Bilietų kainos: $ 2.—
Studentam $ 1.— .

Hamiltono Dramos Grupė "Aukuras".

Hamiltono "Aukuro" pastatyme J. Griniaus dramos 
"Gulbės giesmė" II veiksmas: Barbora-A . 7 ilvytie- 
nė ir Diana- D. Latauskaitė. Su šia drama Hamil
tono "Aukras" gruodžio 3 dieną bus Montrealyje.

BŪKIME SVEIKI

kos lietuvių ir sykiu pa- 
baltiečlų lengvosios atle
tikos pirmenybės.

62 rungtynėse varžėsi 
100 jaunųjų lengvaatlečių 
-tų. Pabaltiečių pirmeny
bėse nugalėtojais tapo 
lietuviai .išsikovoję 43 I- 
ias vietas{antroje vietoje 
liko estai su 16 I-jų vietų 
ir trežioje latviai su 3 
pirmosiom vietom.Lietu
vių pirmenybėse pagrin
dinė kova vyko tarp tradi
cinių varžovų :Klevelando 
Žaibo ir Toronto Aušros . 
Praėjusių metų nugalėto
jas Aušra išsikovojo 34 I 
-sias vietas .Vice meiste
ris Žaibas-23 I-sias vie
tas. Pirmą kartą pir me-

ku laimėjo pirmąją vietą, 
aukso medalį ir čempiono 
titulą.

Skirtąjį atstumą nusiyrė 
per 7 minutes ir 7. 67 se
kundes. Antrieji, ryt. Vo
kietija, atsiyrė tik 2.84 
sekundėm, o tretieji, ru
munai, 3.07 sekundėm vė
liau. Tose pačiose varžy
bose rusų aštuonvietė pra
laimėjo amerikiečiams tik 
0.03 sekundės skirtumu.

Vilniečių ketveriukėje y- 
rėsi Z. Jukna, A.Bagdona
vičius, J. Jagelavičius ir 
V.Sterlikas, vairininkas 
J. Larensonas. Lietuvos 
irklininkai dalyvavo kaip 
paprastai "CCCP" atsto
vai. .. Elta.

KIRMĖLĖS
Kirmėlių, parazituojančių žmogaus organizme, yra 

apie 150 rūšių.
Dažniausios šios kirmėlės: askarides — apvalios, 

15—25 cm ilgio, panašios j sliekus; kaspinuočiai — 
plokščios, keleto metrų ilgio; spalinės — mažos 0,2— 
1,2 cm ilgio, apvalios; plaukagalviai (Trichocephalus 
trichiurus) — iki 5 cm ilgio, žymiai plonesne prieki
ne kūno dalimi parazitai.

Visos šios kirmėlės parazituoja žmogaus žarnose. 
Kirmėlės erzina, žaloja žarnų gleivinę, maitinasi žar
nyne esančiu maistu. Dėl to gali susidaryti kai kurių 
medžiagų, pavyzdžiui, vitaminų, trūkumas. Kirminų su
žalotoje žarnyno gleivinėje greičiau išsivysto uždegi
mas ir dėl to atsiranda viduriavimas, skausmai pilve. 
Ne visos kirmėlės vienodai žalingos. Iš aukščiau pami
nėtų kirminų rūšių daugiausia žalos padaro kaspinuo
čiai, nes dėl jų dažniau atsiranda mažakraujystė. Be to, 
kirmėlės gali sukelti įvairius nervų sistemos dirginimo 
reiškinius — padidintų jautrumų, galvos skausmus, svai-

• girnų. Kai kada kirminai gali užkimšti žarnynų ar tul
žies takus ir sukelti labai rimtų susirgimų. Tačiau ne 
visada žmogaus organizme esančios kirmėlės sukelia 
negalavimus. Neretai, ir turėdamas kirmėlių, žmogus 
gali jaustis visiškai sveikas.

Kirmėlės, parazifuodamos žmogaus žarnose, pride
da kiaušinėlių, iš kurių čia pat, žarnose, parazitai ne
sivysto. Askaridžių, spalinukių ir plaukagalvių kiaušinė
liai turi subręsti išorėje, o kaspinuočių parazitas praei
na vystymosi kelių kiaulės, raguočių arba žuvų organiz
me ir tik paskui gali apkrėsti žmogų.

Askaridoze, trichocefalioze ir spalinėmis užsikrečia
ma, valgant jų kiaušiniais užkrėstus maisto produktus 
(dažniausiai daržoves ir uogas), geriant nevirintų iš 
atvirų šaltinių vandenį, taip pat per nešvarias rankas. 
Prieš valgant žalias daržoves, uogas, reikia gerai jas 
nuvalyti ir nuplauti karštu (55’) vandeniu. Daržų, ku
riuose auginamos daržovės ir uogos, negalima tręšti 
išviečių mėšlu. Prieš valgant, visuomet reikia gerai 
nuplauti rankas.

Spalinukėmis žmogus gali apsikrėsti pakartotinai pats 
nuo savęs. Nakties metu spalinukės išlenda pro išeina
mųjų angų ir deda kiaušinėlius odos raukšlėse. Atsi
randa stiprus niežėjimas. Besikasant pirštai, ypač pana
gės, užkrečiamos kirminų kiaušinėliais ir toliau jau, val
gant nepakankamai nuplautomis rankomis, kiaušinėliai 
patenka į žarnas, kuriose iš jų vėl išsivysto parazitai. 
Todėl, kovojant su pakartotiniu apsikrėtimu, patartina 
miegoti su apatinėmis kelnėmis, baltinius rytais lyginti 
karštu lygintuvu, trumpai karpyti nagus ir rūpestingai 
valyti panages.

13 metų Algirdas Žilvitis Pabaltiečių varžybose 
Toronte iškovojo disko metime I vietą, rtulią, stūmi
me II v..šuolyje į aukštį III v.7 metų Lenta Žilvitis 
vasaros stovykloj pasižymėjo rutulio stūmime.

Kaspinuočiais užsikrečiama, valgant nepakankamai iš
virtų ar išrūkytų kiaulienų, jautienų arba žuvį. Ge
rai išvirtoje ar iškeptoje mėsoje kaspinuočio gemalai 
žūva, ir tokia mėsa nepavojinga.

Gydymui vaistai taikomi priklausomai nuo parazito 
rūšies. Kai kurie prieš kirminus vartojami vaistai, netin
kamai panaudoti, gali labai pakenkti, todėl gydytis rei
kia tik gydytojo priežiūroje. Jei pakartotinai užsikrečia
ma, nuo askaridžių išsigydoma per 1,5—2 metus, o nuo 
spalinukių po mėnesio pagyjama savaime, be vaistų.

JUOZO GUDŽIŪNO 
ĮPĖDINIAMS

Priež kurį laiką New Yorke mi
rė Juozas Gudžiūnas, gimęs 1882 
metais Ukmergėje. Velionis ture 
jęs dvi seseris - Ona ir Prancis 
ką, kurios buvusios kataliku vie 
nuolės. Velionies artimieji arba 
apie juos žinantieji malonėkite 
rašyti Lietuvos Generaliniam 
Konsulatui New Yorke: Consula
te General of Lithuania 41 West 
32nd Street, New York, N.Y. 
10024 USA.

RYKLIŲ PASLAPTYS
Ryklių regos, uoslės ir 

klausos organai silpnai iš
vystyti. Nuostabu, kaip 
šioms jūrų pabaisoms, ne
turinčioms išlavėjusių pa
grindinių jutimo organų, 
pavyksta sugatiti savo au
kų. Paslaptį atskleidė 
mokslininkai, nustatę, kad 
rykliai pastebi grobj labai 
jautriais organais, kurie 
išsidėstę išilgai kūno. Jais 
juntama net visiškai nežy
mi vandens vibracija. Sis 
atradimas davė mintį ori
ginaliam ryklių gaudymo 
būdui. Vandeniu buvo 
pamėginta leisti žemo 
dažnumo srovę, kuri ir 
įviliodavo jūrų pabaisas j 
spųstus.

WELLAND, Ont
WELLANDO IR 
APYLINKĖS 

medžiotojų Ir meškerio
tojų klubas "Lithuanica" 
1967. 8.12 d. visuotino s- 
mo nutarimu pavedė val
dybai suruošti 15 mt. klu
bo gyvavimo minėjimą, 
kuris įvyks Wellando 
Crowland kotelio salėje 
1967 m. spalio m. 14 d. 7 
vai. vak.

Valdyba su atsidėjimu 
tam sukaktuviniam minė
jimui-baliui ruošiasi.

Numatoma pobūvis su 
trumpa menine progra
ma. Filmas iš klubo me
džioklių ir Europoje pa
skutiniu laiku matytų 
vaizdų.

Norint žinoti, kiek na
rių dalyvaus, vedama re
gistracija įmokant kasi
ninkui P. Berzėnui 1 dol. 
nuo nario, registracijos 
mokesčio.-Visa kita klu
bo.

Artimiausiu laiku na
riams bus išsiuntinėjami 
kvietimai. Jei dėliai kurių 
priežasčių kvietimas ne
būtų gautas, malonėkite 
atkreipti dėmesį į laik
raščio skiltis ir savo su-

Rugsėjo 19 d. Air Canada lėktuvu iš Lietuvos /per 
Maskvą/ atskrido Ona Mikalauskienė, Marijos Lek- 
nickienės sesuo. Ją čia matome Montrealio aerod
rome tarpe lėktuvo patarnautojų-stiuardeslų.

Ponia Ona Mikalauskienė atvyko iš Lietuvos į Montre 
alį per Michel Karger kelionių agentūrą. Michel 
Karger jau daugelį lietuvių yra atvežęs per savo agen 
turą. Žiūrėkite čia pat jo skelbimą.

Spec i al i st as dokomentą sudarymui iš Lietuvos
•r giminėms atsilankyti,

H MICHEL KARGER.
Ht Jau laikas pradėti registravimąsi norintiems 1968 m.
3 skristi /Vilnią- Lietuvą.

§ 3968 St. Lawrence Blvd., ADRIA TRAVEL SERVICE
Montreal, tel: 844 - 5662, 844 ■ 5292.

ST.CATHARINES. ONTARIO
tikimą dalyvauti pranešti 
iki š. m. spalio m. 9 die
nos: P.Beržėnas,87 Rice 
Rd. Welland, Ont.

Klubo valdyba

"TANGO PRAGARE" 
/atkelta iš 4 psl./
Paroda surengta pra

bangiuose Montrealio rū
muose Place Ville Marie, 
dėl savo paskirties mies- 
te(downtown) turi nemaža 
lankytojų.Ypač šiokiadie
niais.Tarp įvairių profe
sijų žmonių, matomi pa
rodą apžiūrinėju ir dva
siškiai. Kartą prie pa
trauklios, kiek humoru 
dvelkiančios figūros 
stabtelėjo dvi vienuolės . 
Iš atskirų dalių sukompo
nuotas objektas, matyti 
patraukė moterišką dė
mesį. Valandėlę jos stu
dijavo kūrinyj reiškiamą 
mintį. Sekantį momentą 
jos, matyt, pastebėjo 
paukštuką savo snapu be
sikėsinantį į pasigėrėtiną 
moteriško apvalumo lini
jos lūžį. Tai pamačiusios 
abi vienuolės šyptelėjo ir, 
tarsi susigriebusios ne 
vietoje tai padariusios , 
dirstelėjo vieną į kitą.Še

SVARBUS SLA SUSIRINKIMAS

štai jau vasara ir atos
togų laikas eina prie pa
baigos,,ir tuo pačiu pra
sideda lietuviškų organi
zacijų dažnesnis judėji
mas ar pasirodymas.

Neatsilieka ir mūsų 
SLA 278-ta kuopa, kuri 
rugpjūčio 25 d. svarstė 
šiuos organizacijai reikš
mingus punktus:

SLA tautinės fondacijos 
ir Lituanus žurnalo parė
mimas .Kanadoj lietuviš
ka spauda,radio valandė
lė,SLA vajaus reikalai ir 
Naujus Metus.
kantį momentą jos,lyg su- 
sltariusios paskubomis 
pasileido į erdviojo pa
stato gilumą.

Iš kitų parodoje daly
vaujančių dailininkų pa
minėtinas pusiau moder
nus Remeika ir minkštų 
spalvų virtuoze Šablaus- 
kienė. Bukauskas, Zubienė 
ir Vazalinskas savo ne
gausiais darbais repre
zentuoja didelį moderniz
mą ir jų kūriniai palieka 
tikvientisą,supintų spal
vų ir neatmezgamų idėjų 
pasaulį. S. Pranckūnaa .

Pirmuosius penkius 
punktus valdyba nutarė 
patiekti svarstyti susi
rinkimui,o N. Metus, kaip 
buvo spaudoje skelbta, 
atšaukia,nes šiais metais 
Naujųjų Metų išvakarėje 
išpuola sekmadienis, o 
kaip žinome, sekmadie
niui ar šventadieniui On
tario provincija neišduo
da gėrimams leidimų.

Tačiau SLA 278-tos 
kuopos valdyba nutarė sa
vo nariams ir prijaučian
tiems suruošti N. Metų 
sutikimą privatinio pobū- 
dio. Kaip valdybai pasi
seks gauti patalpas, sąly
gos,bus pranešta vėliau.

Spalio 7 d. 7 vai. vakar e, 
šeštadienį, šaukiamas 
kuopos narių susirinki
mas .kuris įvyks 5 Thorn
dale Cr.pas kuopos sekr. 
J.Paukštį. Be virš minėtų 
dienotvarkės punktų, bus 
renkama komisija, kuri 
parinks kandidatus se
kančiai valdybos kaden
cijai.

Visus narius prašome 
susirinkime dalyvauti. 
Laukiame. Fin. sekr.

SIUNTINIAI LIETUVON 
KAUFMAN’S WOOLlENSsTEXTILES

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

IŠ ČIA PASIŲSITE SIUNTINIUS SAVO GIMINĖMS PILNAI GARANTUOTOMIS

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

IV OTER 1ŠKIF. MS KOSTIUMAMS, P AI. TA M S.SUKNELĖMS IR ŠILKINĖS - Brocade 
& Dainty MEDŽIAGOS.

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

• TAIP PAT PRIIMAME UŽSAKYMUS VYRIŠKIEMS K OST i U M A MS- Made to measure 
- 1Š G E R IA U SIŲ A N G 1.1Š K Ų MEDŽIAGŲ. KAINA $ 50.- , extra kelties $ 12.-

SAVIN1NKAS C II. K A U F M A N A S , buvęs audinių fabriko* Litex* vedėjas Kaune. Laisvai kalba 
lietuviškai.
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IŠKILMINGOS SIDABRINĖS 
SUKAKTUVĖS 

šeštadienį, rugsėjo 23 d. 
buvo suruoštos Marija i ir 
Petrui Vaupšams.

Iškilmes vedė Antanas

ir seserim Eleonora p. 
Intas.

Vytauto klubo salė buvo 
pilna dalyvių, susirinku
sių pagerbti visuomenini
nkus, veiklius lietuvių vi
suomenėje.

LIETUVIŲ MOKYKLOS
Nors ir pavėluotai, bet 

netrukus vėl pradedame 
naujus lietuviškos mokyk
los mokslo metus.

Pernai pradėjome su dv-
temis šeštadieninėmis mo- Vaupšas su broliu Julium 
kyklomis: Dr. V. Kudirkos 
ir Aušros Vartų. Dirbo a- 
pie dešimtis mokytojų ir 
apie šimtas mokinių.

Gražus skaičius-23- už
baigė pradines mokyklas 
ir perėjo į Aukštesniuosi
us Kursus. Atėmus šį skai- Vyriausias iškilmių ve- 
čių, pradinėse mokyklose dėjas Antanas Vaupšas vi- 
mokinių skaičius sumažė- sų, pirma pristatė susirin- 
jo. Reikia tikėtis, jų vie- kusiems solenizantų šeimą, 
tas užpildys atėję mūsųma artimuosius gimines, bičlū
žieji, priaugantieji. 
Bet ar visi?
Įvairios aplinkybės, dide
lės ir mažos, trukdo mūsų 
mokyklų normalų augimą. 
Turime geras patalpas, ge
rus mokytojus, gerai pa - 
ruoštus vadovėlius, bet 
trūksta pilnesnio tėvų dė
mesio.

Didelis atstumas iki mok
yklos, nėra kas palydi vai
kus iki autobuso, vaikai ne
sidomi lietuviškomis pamo
komis. Tai apytikri tėvų pa
aiškinimai dėl neleidimo 
vaikų mokyklon.

Paaiškinimai ar motyvai 
vai nėra be pagrindo, bet 
ar jie pateisina lietuvišką
ją šeimą?..

Atstumas, lydėjimas, vai
ko nenoras, kada juos ten; 
ka aiškintis saviškių tarpe, 
iš nesmagumo raustame.

Mūsų tvirtas nusistaty
mas ir lietuviškos sąžinės 
balsas nepateisino ir nepa
teisins esančios ar naujai 
atsirandančios priežasties.

Darykime viską, kad gi 
šiais metais neliktų nevie
no mokyklinio amžiaus vai
kučio be lietuviškos moky
klos. Tik paaugę vaikai su
pras ir amžinai liks dėkin
gi savo tėvams ne tik už 
suteiktą garbę būti lietu
viu, bet ir už išmokslini

mą lietuvišką žodį.
L.Girinis-Norvaiša.

ATVYKSTA HAMILTONO 
"AUKURAS"MONTRĖALIN

Vienas didesnių įvykių 
Montrealyj bus Hamilto
no teatro grupės pasiro
dymas .Jų pramatyta pro
grama bus sekanti:

* Gruodžio 2 d. - šv. 
Kazimiero par .salėje šo
kiai su trumpa programa;

* Gruodžio 3 d., -2 vai . 
popiet-Aušros Vartų sa
lėje dr. J. Griniaus "Gul
bės Giesmės" pastaty
mas.

liūs, padarė kai kurį api
būdinimą ir paprašė sole- 
nizantės seserį, Ponią U- 
sienę įteikti visų vardu do
vaną, puikų sidabrinį ser
vizą ir labai gražų albumą, 
kuriame surašytos visų da
lyvių pavardės.

Solenizantas Petras Vaup- 
šas visiems padėkojo už do
vaną ir dalyvavimą jo šei
mos šventėje. A.V.klebo
nui T.K.Pečkiui.SJ. palai
minus stalą, buvo pradėt- 
tos vaišės, bet su pirmu 
tostu solenizantams buvo 
sugiedota "Ilgiausių metų'.1

Vaišės buvo labai gerai 
paruoštos, turtingos, sko
ningos ir vyko labai geroje 
nuotaikpje. Pasivaišinus, 
prasidėjo šokiai, grojant 
orkestrui. Iškilmės nusi
tęsė ilgokai po vidunakčio 
ir buvo labai gražios.
IŠ LIETUVOS Į MONTRE-

ALĮ
šiuo metu yra atvykę: 
"Tiesos" redaktorius G. 
Zimanas, finansų minis- 
teris Sikorskis, dailinin
kas Janulis, dali. Laucius 
ir kiti. Dar yra viešin
čių iš anksčiau atvykusių, 
kurie esą grįžta į Lietu
vą šio mėnesio gale.

"LITAS"IŠPARDAVINĖJA 
Expo pasus ir bonų kny
gučių likučius su didele 
nuolaida,pav. .vaikų 7 die
nų pasus po $ 3. 00 (pilna 
kaina $6.50) .Dar yra ne
didelis skaičius dieninių 
pasų po $ 2.20 suaugu
siom ir po $ 1.10 vaikam. 
"LITO" IR "BALTIJOS" 
ekskursija į Quebeco 
miestą puikiai pavyko. 
Ekskursijoj dalyvavo 109 
vaikai ir 7 palydovai Oras 
buvo gražus .nuotaika ge
ra,vi etos naujos ir beveik 
visiems pirmą kartą ma
tomos. Daug ekskursijai 
pagelbėjo mokytojas P. 
Vaupšas,kuris vienintelis 
iš palydovų Quebeco mies
te jautėsi, kaip namie.

Ekskursantai atlankė 
Parlamento rūmus,sena
miestį, Promenadą, Plains 
of Abraham, Montmoren
cy Falls, Ste Anne de 
Beauprie ir kitas įdomias 
vietas.Deja,dėl laiko sto
kos visas numatytas vie
tas aplankyti nepasisekė.

Jaunimas,kaip:ir kas
met, geriausiai jautėsi 
prie užkandžių ir gėrimų, 
kurių nebuvo gailėtasi. 
Grįžtant namo daugelis 
dalyvių jau sudarinėjo 
projektus kitų metų eks
kursijai ir norėjo žinoti , 
į kur bus važiuojama. Ši 
ekskursija buvo finansuo
jama Service du Centenai- 
re de la Confederation, 
Quebec. Pr.R.

Svečias iš Buenos Aires,Argentinos sostinės, Antanas 
Parojus-Paršelis, su NL b. bendradrbiu Albertu Jone
liu, montrealiečiu, aplankė Nepr. Lietuvos leidyklą.

VIEŠNAGĖS IŠ LIETUVOS 
yra atskridusi Ponios M. 
Leknickienės sesuo Ona 
Mikalauskienė, mokytoja 
pensininkė, kuri čia žada 
viešėti 3 mėnesius.
LIETUVIŠKOSIOS RADIO 

VALANDĖLĖS 
ketvertų metų sukaktuvės 
yra paskirtos spalio 6 die 
ną, penktadienį Daw dary
klos salėse. Valandėlės 
vedėjas Liudas Stankevi
čius sukaktuvėms atsidė
jęs ruošiasi.

Dr. J. SEM0GA8
5441 BANNANTYNE.Verduni

Pirmadienį ir 2-4; 7-9 p.m. 
ketvirtadienį 

antradienį 2-4 p.m. 
penktadienį 2 • 4; 7 • 9 p.n).

trečiadienį 7 -9 p. m.

767 - 3175;namų 366 - 9582.

DAN1TJ GYDYTOJAS
Dr. J. MALISKA

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

Namų teL: MU 1-2051 '

DR. A. O. JAUGELIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA 

1410 Guy Street, 1 aukštas 
11 - 12 kambarvs-

Tei: 932-6662: namu 737-9681

LITUANISTINĖS 
MOKYKLOS 

pradeda savo darbą spa
lio mėn. 14 dieną įpras - 
tose patalpose bei įpras
tu laiku. Leidimas yra 
gautas. Tėvams ir jauni
mui norime priminti, kad 
Montrealyje veikia dvi 
šeštadieninės mokyklos . 
Baigusiems šią pradinę 
lituanistinę mokyklą vei
kia lituanistiniai 3 metų 
kursai.Visiem,kurie bai
gė kursus, veiks semina
ras. Apie seminaro rinki
mosi vietą bei laiką bus 
pranešta vėliau.

LIETUVOJE MIRĖ 
kaip mums praneša, kuni
gas Jonas Matulis rugsėjo 
21 d. .palaidotas prie Pas
valio. Laidotuvėse dalyva
vę 50 kunigų ir daug žmo
nių. Velionis buvęs 55 me 
tų amžiaus.
NEV YORKE MIRĖ A.

MILUKO MOTINA 
dėVko jis turėjo nutrauk
ti savo atostogas ir Pasau
linės parodos lankymą ir 
išvyko į motinos laidotu
ves.

DLK VYTAUTO KLUBE

KONCERTAS
Spalio mėn. 8 d. pekmadienj, 

7 vai. vakare įvyks Čikagos 
Jaunimo Centro Ansambl io 
koncertas, kuriame dalyvaus 
sol. Stasys Baras, kompozi
torius Darius Lapinskas, Braž 
dienės vadovaujama tautiniu 
Šokiu Grupe ir P uodziuno — 
Karosaitės Baleto Studija.

Smulkesnės detalės bus pa
skelbtos sekančios savaites 
numeryje.
KLUBO PASALPINES D-JOS 
susirinkimas sj sekm adienĮ 
Spalio 1 d. 2 vai. po pietų.

Klubo Valdyba.

PRAŠO GRAŽINTI

Kompozitorius Vainiūnas iš 
Lietuvos birželio mėnesį lan
kydamasis Montrealyje, kon
certo metu Vytauto klube yra 
Įdavęs vienam asmeniui gai
dų dalį, kurias prašė perduo
ti muzikui Kazimierui Smil
gevičiui. Pastarasis iki šio
lei tų gaidų dar nėra gavęs, 
kurias prašo perduoti jo ad
resu,‘5513 Smart Ave., Mon
treal 29, arba palikti Vytau
to klube J. Petruliui.

PIRMA KARTĄ MONT—• 
REA L Y JE

Lapkričio men. 18 diena 
DLK Vytauto klube Montrea- 
lio lietuvių Žvejotoju - Me 
džiotoju klubas “Nida“ ren
gia pirmąjį vieša puiku Ba
liu.
t’laČiau bus paskelbta se

kančiuose NL numeriuose.
Valdyba.

NEPRIKLAUSOMOS LIE
TUVOS BENDROVĖS 

valdybos posėdis, pirma
sis po atostogų, šaukia
mas šį ketvirtadienį 8 va
landą vakaro Nepriklauso
mos Lietuvos redakcijoje.

aušros vartų parap.
- Kapų lankymas šiandien 
atidėtas sek.sekmadienį.
- Mirė Mažeikienės tė
velis Lietuvoj.Reiškiame 
gilios užuojautos visai 
šeimai ir giminėms.
- Gyvojo Rožančiaus d-ja 
minės spalio 1 d. savo 15 
metų gyvavimo sukaktį.
- Lankėsi kun.Br. Dagilis 
su broliu iš Detroito.
- Aušros Vartų par. me
tinis balius įvyks lapkri
čio 4 d., šeštadienį. Re
zervuokime šį vakarą sa
vo parapijai paremti.
- T.St.Kulbis,S. J., grįžo 
iš JAV.T.G.Kijauskas, S . 
J., atlieka rekolekcijas 
prie St. Jerome, jėzuitų 
namuose.
- Tuokiasi Janina Kru- 
jelskytė su Claude Lavoie; 
Shirley Sabatavičiūtė su 
Daniel Vinet.
- Pereito sekmadienio 
rinkliava - $ 269. 00. 
ŠV.KAZIMIERO PARAP.
- Kapų lankymas nukeltas 
į sekantį sekmadienį,spar 
lio 1 d. , 3 vai. po pietų.
- Organizuojamas šv.Ka- 
zimiero parapijos mišrus 
choras.Vadovaus A.Am- 
brozaitis.Choro repetici
jos bus paskelbtos vėliau. 
Visi,kurie nori dalyvauti 
chore,prašom užsiregis
truoti klebonijoje.
-40 valandų atlaidai įvyks 
spaliomėn.27,28ir 29 d.
- Grybų vakarienė spalio 
14 d. 7.30. Bus šokiai.
- Spalio 2 d. pradedamas 
parapijos lankymas.Pir-

LIETUVIŲ NAMŲ 
RUDENS BALIUS

Šį balių rengia Toronto 
Lietuvių Namų valdyba, 
šių metų spalio mėn.7 d. , 
šeštadienį,7 vai. vakaro, 
Lietuvių Namų visose sa
lėse, 1129 Dundas St. W .

Programoje bus šokiai 
muzika,gėrimams ir už- 
kandžiams veiks bufetas . 
Baliaus rengėjai maloniai 
kviečia kiekvieną, kuris 
tik gali, atsilankyti į šį 
pobūvį, nes savo atsilan
kymu paremsite lietuvybę 
ir Lietuvių Namus.

Lietuvių Namai reikia 
paremti,nes jie per 15-ką 
metų egzistavo, Toronto 
lietuvių bendruomenei 
padėjo įsikurti įvairiuose 
gyvenimo srityse. Jokia 
kita įstaiga,joks pavienis 
tautietis neprisidėjo tiek, 
kiek Lietuvių Namai lie
tuvybę išlaikyt .Prisimin
kime pirmąjį Lietuvių 
Namų dešimtmetį, kur 
lietuviškas darbas iš jų 
liejosi per viršų.Visi su
tilpti nepajėgiame. Tai 
buvo lai kai, kai kūrė meš
kai buvome mažiau tur
tingi, Lietuvių Namai ta
da buvo taip mieli ir rei
kalingi. Reikalingi ir da
bar, nes tam tikra dalis 
lietuvių ir įstaigų Lietu
vių Namuose koncentruo
jasi ir dabar.

Lietuvių Namai dar il
gai bus reikalingi Toron
to lietuvių kolonijai, todėl 
juos reikia išlaikyti, rei
kia metinius parengimus 
paremti atsilankymu,kaip 
visuomet darydavome. 
Tad iki pasimatymo Lie
tuvių Namuose spalio 7 d. 
šeštadienio vakare. -J.N.

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

LaSalle.

IIU tfll^
Mūsų ilgametė , 

praktika 
padės sutaupyti 

daug 
pinigo

T4I. 365-4872

J.P. Riendeau 
išspręsti Jūsų 

Pirmieji ir

mą savaitę bus lankoma 
Pointe au Tramble, Mont
real North, Ville d'Anjou. 
Taip pat bus lankoma Cha 
mplain, Lenay ir Blvrda 
Lassuntion ir 44 Avenue.

P. E. T. SEIMAS 
/atkelta iš 1 psl./

nimo Komitetas. (Maskva da 
bar atsiuntė i Jungtiniu Tau 
tu sesiją propagandai vesti 
“ Lietuvos užsienio reik.mi- 
nistere Diržinskaitę.“NL red.)

Pavergtųjų Europos Tautų 
Seimo pirrrininkui XIV-tai se 
sijai išrinktas dr. Georg M. 
Dimitrov. Vicep. V. Germen- 
ji, albanas. Gen. sekr. F. Ga- 
domski, lenkas.

LEBONO KUN. P. AŽUBA
LIO PAGERBIMAS 

/atkelta iš 6 psl./ 
pinių įsigijimas. Šis už
davinys -nebuvo lengvas 
ir jam, nes etninėm gru
pėm įsteigti savas kapi
nes-labai sunku gauti lei
dimas iš Krašto vyriau
sybės ir Kurijos vadovy
bės. Tos kliūtys vis dėl 
to, buvo nugalėtos-lietu
viškos puošnios kapinės 
jau egzistuoja ir jas puo
šia dešimtys stilingų lie
tuviškų paminklų. O lie
tuviams išeivijoj turėti 
savas (ir tik savasl) ka
pines -yra didelio senti
mento reikalas. Kiekvie
nas iš mūsų juk norėtume 
savo kaulus palaidoti Tė
vynėj Lietuvoj, kur ilsisi 
mūsų tėvai ir protėviai, 
bet,jeigu jau taip negali
ma, lietuviui norisi savo 
palaikus palaidoti šalia 
kito (ir kitųl) lietuvių.

Kun.klebono P. Ažuba
lio sukaktuvinė data iš
puola š.m. gruodžio 18 d. 
bet pagerbimo iškilmėms 
rengti iškeltos trys datos: 
2,9 ar 16 d.d.,tačiau tiksli 
iš jų diena dar nenusta
tyta. Tai palikta padaryti 
antram k-to posėdžiui.

Pagerbimas vyks šv. 
Jono parapijos salėje ir 
bus pradėtas popietinė
mis 4 vai. pamaldomis.

Pr.Alš.
• Lietuvių Kredito Koo

peratyvo Paramos raštinė 
po vasaros atostogų, pra
dedant pirmuoju savaitga
liu. vėl veikia šeštadieni
niais nuo 9 vai. ryto iki 1 
vai. p. p.

• Maironio vardo šešta
dieninė mokykla š. m. rug
sėjo 16 d. pradeda naujus 
mokslo metus. Mokykla yra 
gavusi tas pačias patalpas, 
kurias turėjo praėjusiais 
metais — 24 klasės ir 2 au
ditorijos.
------------- ---------------- ,----- ......

Lietuviu delegacija: J. Au
dėnas, V. Banaitis, Br. Bie- 
liukas, M. Brakas, J. Brazai 
tis, P. Karvelis, V. Mačiū
nas, Br. Nemickąs, J. Puzi 
nas, V. Sidzikauskas pirm. J. 
Sonda, Pr. Vainauskas, V. Vai 
tiekūnas, J. Vilčinskas.

P.E.T. Seimo Generalinia
me; Komitete XI V sesijos me
tu nuo lietuvių delegacijos 
dalyvaus delegacijos pirmi- 
ninkag V. Sidzikauskas. Jo 
antrininkas šiose pareigose 
— V. Vait’ekūnas. (ELTA).

PARDAVIMAS
P arduodam i 2 dideli žemės 

sklypai prie Montrealio Ste- 
Dorothee, (už B ackriver prie 
vandens, 6 mylios nuo Cart- 
ville tilto (Lachapele Bridge).

Teirautis: tel. 366- 3802.'

DĖMESIO MONTREALIO IR 
APYLINKĖS LIETUVIAMS 

Turime šviežiu ir skaniu sūriu, • « * 
taip pat šviežių ir'rūkytų lietu
viškai pagamintų dešrų.

Prašome pasinaudoti musų 

produktai s ir pasitarnavimu — 

pristatant i namus. 

Skambinkite Bruno J atakas, 
tel. - 766-9041.

L.Deragon lr
sąžiningas patarnavimas padės 
pirkimo problemas perkant namus, 
antrieji morgičiai yra parūpinami tiesiog pas mus.
P r a š o m skambinti: Tel: 365 - 4872.

(Mes paimsime iš namų).

Talisman
INTERCONTINENTAL CLUB 

Cocktails Dancing Nightly

LIETUVIŠKAS PUSVALANDIS GIRDIMAS KAS

ŠEŠTADIENI S PER C F M B STOTI

BANGA

TEL. 669-8834.

1410, 10:00 VALANDĄ VAKARO
Programos vedėjas L. S t an k e v I <fi u s

Montreal Outfitting Utb.
GERA PR 0 G A

i S 1.00 mokėdami savaitėje 
j galite gauti pirkti 6 Wabasso 

t paklodes, 6 Wabasso pagal
vėms užvalkalu s ir 2 antklo ■ 
dės.

Skambinti tel. 733 • 5020.

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS

SIUVU IR PARDUODU

Taisau ir Remodeliuoju 
Vasaros laike saugojimas 

/ Storage /.

6396 Bannantyne, Verdun.
PQ 7-6183-___________

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

Kreipkitės asmeniškai pas 
Joe Stankaitis.

Europietiška muzika ir šokiai 
kiekvieną naktį • jausitės kaip 
Bavarijoje.

Tel. 861- 1507

Manager of the Club.

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

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d
VISU RŪŠIŲ DRAUDIMAS

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

Montreal. Telefonas RA. 7*3120

^riling FORD

ADVOKATAS
JOSERH P. MILLER

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

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

Notaras
J. BERNOTAS 

B.A., B.C.L.

Sun Life Building 
Suite >2001

Tel.; UN 6-43M.

AR ŽINOMA, KAD

’’NEPRIKLAUSOMOS 
LIETUVOS” SPAUSTUVĖ

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

Adresas: 772.2 George Street,
LaSalle, Montreal, P. Q.

C a n a d a.__________

4475 BANNANTYNE AVĖ.,

VERDUN. QUE

DR. V. GJR1UNIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA

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

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

P. ADAMONIS
Chartered Insurance Broker

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

S-to« "Lite" nr. 752D

i

FALCON - FAIRLANE 
GALAXIE - THUNDERBIRD 

MUSTANG - TRUCKS 
USED CARS 

1 year guarantee

Kreipkitės į 
LEO GURECKAS

Sales Manager’s Assistant 
Keating Ford lietuvis atstovas 

769-8831.
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