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įvykiu apžvalga
KANADA STOVI PRIEŠ SVARBIUS IR TABAT DIDELIUS UŽDAVINIUS

Kanados šimtmečio 
minėjimas ir šventimas 
kuriam iš anksto buvo 
ruoštasi, privedė Kanadą 
prie didelės krizės, ku
rios kai kas vis dar ne
norėjo matyti. Kai kam 
atrodė,kad šimtmetis lyg 
ir turėtų reikšti tam tik
rą subrendimą, stambų 
žingsnį pirmyn ir gairių 
išryškėjimą. Bet realus 
gyvenimas laužo įsivaiz
davimus ir svajones.

Kanada dar jauna vals
tybė,ligšiol nesugebėjusi 
viduje tvirčiau susice- 
mentuoti, aiškiau išryš
kinti savo konfederacinių 
gairių,nutiesti tvirtesnių 
kelių. Kanada visą laiką 
viduj yra draskoma skir
tingų nuotaikų,niekaip ne
sugeba išsiaiškinti klau
simų, kurie Kanadą tvir
čiau apjungtų kaip valsty
bę. Dažnai atrodo, kad 
kiekviena provincija gali 
lengvai išeiti iš federa
cijos, nes kai susirenka 
provincijų valdžių atsto
vai,nebegali susikalbėti.

Kanados federacija turi 
parlamentą, bet ir tas 
parlamentas nevisagalis. 
Jis dairosi į atskirų pro
vincijų bet kokį separa
tizmą ir nepajėgia valsty
biniu mastu vesti visos 
Kanados gyvenimo.

Painioja Kanados rei
kalus ir dominijos statu
sas,provincijų tarpusavio 
santykius veikiąs ir psi
chologiškai. Nes kai nėra 
visiško savarankiškumo , 
nėra pagrindo ir tvirtes
nei vienybei.Didelė klaida 
buvo taip ilgai uždelsti 
dominijos statusą,kai tas 
archaiškumas, nesuderi
namas su moderniais lai
kais ir vyraujančia dva
sia savaime jau laisvė
jančios minties visuome
nę skatino į naujų sąlygų 
ieškojimą, o nerasdamas 
išeities nuėjo į separatiz

mą. Šis ypač išsivystė ir 
išryškėjo Ouebeco pro
vincijoj ,kurios prancūzų 
dauguma nejautė lygybės 
su angliškąja visuomene , 
kuri ligšiol išdidžiai do
minuoja.

Ouebeco separatizmas 
ne staigiai iškilo, bet 
brendo pamažu, palaips
niui.Jis kaip tiktai iškilo 
dabar, Kanadai švenčiant 
konfederacijos šimtmetį.
Konkrečia forma jis pa
sireiškė šiomis dienomis 
buvusiam liberalų Lesage 
kabineto nariui ministe- 
riui Rene Levesque for
mulavus Ouebeco liberalų 
nusistatymą:Kanada turi 
būti dviejų savarankiškų 
valstybių sąjunga, kurią 
jungtų bendrieji reikalai- 
apsauga, pinigai, ūkinūii 
reikalai.Tokiuose santy
kiuose turėtų būti ir ben
dra užsienio politika. Bet 
Ouebeco separatistai nori 
turėti savo užsienio poli
tiką,© tai jau yra įžanga į 
visišką savarankiškumą, 
nes užsienio politika yra 
ta sritis, kuri daugiausia 
gali skirti ir sudaryti ne
sutarimų.

Nors jaunųjų Ouebeco 
liberalų suvažiavimas 
Levesque pasiūlymą at
metė 71 prieš 55, bet Ka
nados ministeris pirmi
ninkas L.Pearson dideliu 
susirūpinimu federalinio 
parlamento darbų atnau
jinimo ošvakarėse libera
lų susirinkime Ottawoje 
pareiškė,kad vyksta dide
lė konstitucinė krizė ir 
jos fone Ouebeco klausi
mas iškyla visu ryškumu. 
Tat prieš Kanados valdžią 
prieš federalinį parla
mentą stovi nepaprastai 
dideli ir svarbūs uždavi
niai.

Ministeris pirmininkas 
L. Pearson pranešė, kad 
jis šaukia specialų suva
žiavimą, kuris turės 

svarstyti konstitucinius 
klausimus.

Tartum užbėgdamas 
Pearsonui už akių, Onta
rio ministeris pirminin- 
kasRobarts jau anksčiau 
yra užprojektavęs pro
vincijų ministerių pirmi
ninkų suvažiavimą šūkiu 
"Konfederacija rytojaus',' 
kuris savaime aišku turi 
dienotvarkėje pagrindinį 
klausimą: konstitucijos
reformas.

Atrodo, kad prancūzai
Atrodo, kad Kanados pr

ancūzai, kurių juk yra vi
sose provincijose, daug 
gudriau ir praktiškiau pa
sielgtų, jeigu vieton siekę 
separatizmo, siektų Kana
doje dominuoti. Iš to būtų 
nauda ir prancūzam, ir ki
toms tautybėms ir visai 
E anada i.
OUEBECO LIBERALŲ 
nusistatymas savaime jau 
rodo,kad Kanados libera
lai išgyvena vidaus krizę , 
nes Ouebeco liberalai nu
ėjo separatizmo keliu,kai 
Kanados liberalai laikosi 
konfederacijos principo.

Ouebeco liberalų pir
mininkas Eric Kierans , 
akivaizdoj visų naujų įvy
kių pareiškė, kad partijos 
suvažiavime bus svarsto
mas konstitucijos refor
mos klausimas. O kai šis 
klausimas bus išdisku-
tuotas.jis numatąs spalio karštų dienų. Gromyka puolė JAV kaip

Pasaulio lietuvių Gydytojų Sąjungos pirmininkas Dr.H.Brazaitis su šeima, atsi
lankę Pasaulinėje parodoje ir ta proga NL redakcijoje. Dešinėje J.Šneideraitis, 
graviravimo įmonės savininkas ir vedėjas New Yorke ir Ponia Šnelderaitienė, 
montrealietė, atsilaftkę Nepriklausomos Lietuvos redakcijoje.

LEONARDAS SIMUTIS
naujasis Lietuvos gene
ralinis konsulas New
Yorke, JAV.

mėnesį specialų partijos 
suvažiavimą, skiriamą 
tiktai konstitucijos klau
simams.

KANADOS
PARLAMENTAS

jau atnaujino darbus. Pir- 
miausia svarstoma darbų 
dienotvarkė. Ji didelė. 
Dienotvarkėn įrašyta per 
40 klausimų, skirtų įsta
tymų reikalams. 24 klau
simai esą tokio pobūdžio , 
kad trumpom diskusijom 
negalima bus pasitenkin
ti.Tat naujoji federalinio 
parlamento sesija žada 
būti karšta ir greit nega
lės pasibaigt,nors numa
tyta baigti prieš Kalėdas .

Tokia klausimai, kaip 
mirties bausmės panai
kinimas, išskyrimų įsta
tymo suliberalinimas ir 
kiti yra dideli ir svarbūs 
klausimai, reikalingi gi
laus ir plataus išsiaiški
nimo.

Tat šį rudenį turėsime

VALSTYBIŲ
MAI KANADOJE

New Yorko orinio su
sisiekimo forma State 
Wide Airlines užsakė To
ronto lėktuvų De Havil- 
land Aircraft of Canada 6 
lėktuvus po 19 vietų numa
tomai naujai šiaurinės 
Amerikos oro linijai.

Japoni j a Kanado j e per - 
ka 31 milijoną svarų ura
no rūdos pas save įrengti 
elektros fabrikus. 21 mi
lijoną svarų tieks Deniso:
Mines Ltd.ir 10 mil. sva
rų Rio Algoma Mines . 
Viso užsakymo vertė apie 
250 milijonų dolerių. 
BOMBA U THANTUI '

Expo 67 srityje, prie 
Habitat paviljono rasta 
dinamito bomba, kuri iš
ardyta prieš šešias mi
nutes prįeš laikrodžio 
nustatytą sprogimo laiką. 
Tame paviljone turėjo 
lankytis Jungtinių Tautų 
sekretorius U Thant. 
JUNGTINIŲ TAUTŲ 
PILNATYJE 
tebevyksta bendros dis
kusijos. JAV atstovas 
Goldbergas pasisakė už 
JAV politikos taikumą ir 
norą baigti karą Vietna
me, bet priešas nerodo 
jokių taikos noro žymių , 
todėl Goldbergas kvietė 
valstybes, vpač Rusiją, 
padėti Hanojų atvesti prie 
taikos stalo.

Rusijos užs. reik, min .

Peetas Nadas Rastenis, išvertės Donelaičio"Metus" angliškai ir 
už tai aukštai įvertintas /su žmona Julija/. Plačiau 4-me pusi.

Lietuvių gyvenimo reiškiniai
PABALTIEČIŲ SAVANORIŲ,DELEGACIJOS Į UŽSIENIUS

Paskutiniu laiku Batun 
savo narius, kurie galvo
ja atostogas praleisti už
sieniuose, yra įgaliojusi 
ir prašo juos kaip Batun 
atstovus aplankyti ata
tinkamas ministerijas ,
radio stotis ir kitas įs
taigas.

Atstovai visur ieškojo 
ryšių kalboms apie Pa
baltijo kraštus ir stengė - 
si patiekti atatinkamus 
paaiškinimus. Rezultatai 
buvo džiuginą. Pro
jekto įsikūrimo reikalą 
pagreitina jungtinių tautų 
diplomatų pakartoti nuro
dymai Batun delegacijos 
nariam,kad jie turi klau
syti nurodymų, kuriuos 
gauna iš savo užsienių 
reikalų ministerijų. Pa
pildomas įrodymas tam, 
kad pabaltiečių kontaktas 
su kai kurių kraštų užsie
nių ministerijom labai 
reikšmingas tapo lankant 
tas pasiuntinybes.

agresorių ir atsisakė da
ryti Hanojui taikos įtaką. 
Maskva patenkinta, kad 
karas vyksta.

Anglijos užs.reik.min . 
Brown palaikė JAV ir pri
mygtinai siūlė susirinkti 
toms valstybėms, kurios 
Indokiniją 1954 metais iš
laisvino iš Prancūzijos 
kolonializmo ir suskirstė 
į Šiaurinį Vietnamą, Pie
tinį Vietnamą, Laosą ir 
Kambodžą. Deja, ten ir 
dabar taikos nėra. Komu
nistinis imperializmas 
siekia pagrobti visą Indo- 
kinijos pusiasalį.

Lygiagreta buvo gvilde
namas ir artimųjų Rytų 
klausimas,kuriame nesi
baigia karas, bet ir čia 
neprieinama prie teigia
mo sprendimo. Izraelis 
reikalauja tiesiogių dery
bų su Arabais, o šie tęsia 
karą.

Delegacijoms lėšas ir 
ir planus nustatytų pabal- 
tiečių organizacijos ir 
parūpintų reikalingas iš
laidas. Anksčiau minėto 
projekto papildymas būtų 
kaip galima daugiau rinkti 
atstovi} iš pabaltiečių, ku
rie patys 1968 m. galvoja 
važiuoti į šiuos kraštus , 
ar su reikalais ar kaip 
turistai.

Šis projekto papildymas 
padėtų:

L Būtų didesnis skai
čius kraštų, kuriuos pa
baltiečių delegacija ap
lanko daugiau kaip vieną 
kartą. Pakartotas ryšys 
su bet kuriuo kraštu pa
dėtų vystyti Baltijos klau
simą.

2. Batun ir kitos pabal
tiečių organizacijos galė
tų koncentruoti savo iš
teklius ir informacinę 
medžiagąj<urią galėti} su 
šios delegacijos pagalba 
platinti.

3. Savanoriaidelegaci- 
jos nariai galėtų praleisti 
ilgesnį laiką tuose kraš
tuose ir susipažinti su to 
krašto problemomis. De
legacijos, kurios būtų pa
baltiečių organizacijų fi
nansuojamos, turėtų lai
kytis kuo griežtesnio pla
no, spėti apkeliauti visus 
numatytus kraštus.

Savitarpis informacijų 
pasikeitimas šiuo atveju 
yra būtinas.Galbūt tai ga
lima būtų įvykdyti sušau
kiant visų pabaltiečių or
ganizacijų atstovų suva
žiavimą. Batun pradeda 
rinkti savanorius, todėl 
prašo atsiliepti visus kas 
1968 m. galvoja kur nors 
keliauti.Informaciją į ku
rį kraštą ir kuriuo laiku 
kas norėtų važiuoti,pra
šoma siųsti sekančiu ad
resu : BATUN, 2789 Schurz 
Avenue,New York, N. Y . 
10465. U. S. A.



SL.

NEPRIKLAUSOMA
LIETUVA

LITUANIE INDEPENDANTE
INDEPENDENT LITHUANIA

Už Lietuvos išlaisvinimą! For liberation of Lithuania!
Už ištikimybę Kanadai! For loyality to Cahada!

Authorized as second class mail by the Post Office 
Department, Ottawa, and for payment of postage in cash.

LEIDŽIA KANADOS LIETUVIU CENTRO TARYBA IR 
SPAUDOS BENDROVĖ “ NEPRIKLAUSOMA LIETUVA’.

Redaktorius Jonas Kardelis
Administratorius Pranas F. P aukštaitis.

Tel. 366-6220
7722 George Street LaSalle, Montreal-- Quebec-- Canada.
Prenumerata metams: Yearly Subscription Rates:

Kanadoje............................. $6.00 Canada..................................$6.00
Amerika ir P. Amerika. .$6.50 America & S. America. . .$6.50
Visur kitur......................... $7.00 Other Countries.................$7.00
Atskiras numeris.............. $0.15 Single copy.......................... $0.15

Adresų pakeitimas 25 et. (su prenumerata arba pašto ženklais).
11 gal aikiai skelbimai, susitarus, gauna iki 50%> nuolaidos.

Ar ne geriau būtų 
didesnis konkretumas?
Mes, lietuviai, dažnai 

mėgstame perdėtai pasi
girti. Kartais nežymius 
dalykus aukštai iškelti. 
Pasigyrimas nėra smerk
tinas dalykas, jeigu jis pa
sitarnauja progresui, su
daro tūlą paskatą. Tačiau 
tokiu atvejuvis dėlto reik
tų laikytis kritiškesnio ver 
tinimo. Štai, imkime sa
vo bendruomeninę visuo
menine veiklą. K rašto ta
rybos suvažiavimuosemes 
taisome ir pertaisinėjam 
statutas,bet ar mes bando- 
dome pataisyti mūsų bend
ruomeninę veiklą ?Ar ban
dome ją tobulinti, padary
ti ją efektyvesne?

Kai pradėjome Bendruo
menę organizuoti,buvome 
plačiai užsimoję. Buvome 
užvedę kartoteką, buvome 
pasiryžę turėti akivaizdo
je kiekvieną lietuvį, nes 
jis mums brangus nepap
rastai. Kur dabar ta kar
toteka? Ir ar mes žinome 
tiksliai, kiek Kanadoje tu
rime lietuvių ?Ne sausam 
statistikos reikalui,bet jų 
saugojimui ir palaikymui 
bendruomenėje. Išlaiky
mui lietuviškoje bendruo
menėje. Lietuvybei išlai
kyti, tautiškumui išlaiky
ti. Visus suglaudinti, su
telkti bendriems tautos rei
kalams ir tėvynės ateičiai.

Turbūt geriausiu pavyz
džiu mums gali būti žydų 
bendruomenė. Žydų bend
ruomenei žinomas kiekvie
nas Kanadon atvykęs žydas.

Bendruomeninė jų veikla 
labai konkreti. Pavyzdžiui, 
apdėdamt mokesčiais lab
daros ar Izraelio naudai, 
jie pasveria apdedamojo 
atatinkamą pajėgumą, ir 
įpareigoja taip, kad jų tau- 
tiet lain eats is akytų prievo
lės.
Kiekvienas yra gyvai įjung
tas i bendruomenės gyve - 
nimą ir yra veiklus, ma
žiaus ia bent ta prasme,kad 
apsimoka uždedamus mo
kesčius, kurių niekas ne
turi teisės atsisakyti. Kas 

Melbourne ramovėnai su poniom ir svečiu — Krašto Val
dybos pirmininku S. Narušiu: I eil.: Augūnienė, Pridotkas, 
Narušis, Jacinskaitė, Liubinas, Salkūnas, Rekešienė, Bikul- 
čienė, Valaitienė. II eil.: Sidabrą, Augūnas, Eskirtienė, Alek
nienė, svečias, Bosikis, Pocius, Pocienė, Rekešius, Kuzmic- 
kienė, Kuzmickas. II eil.: Sadauskas, Mončinskas, Bikulčius, 
Alekna, Zvinakis, Balsys, Eskirtas, Paškevičius.

atsisakytų,būtų prakeiktas. 
Kai kas gal pasakys:Aš lais
vas žmogus,-kas gali ma
ne prievartauti? Taip ir y- 
ra pas mus. Bet žydai lai - 
kositvarkos ir disciplinos, 
ir prievolių neatsisako. Ir 
mums reiktų laikytis pana
šios tvarkos, jeigu norime 
būti, organizuot a visuomene, 
jeigu norime išlikti tauta , 
jeigu norime siekti aukš
tesnių tikslų ir atlikti svar
besnius uždavinius.

Štai dabar, kaip ir kiek
vieną rudenį, iškyla lietu
viškosios mokyklos klausi
mas, Mokyklų komitetas 
bejėgiškai ieško priemo - 
nių,kaip pritraukti vaikus 
į šeštadienines mokyklas.

Tai Bendruomenės užda
vinys turėtų būti.Bendruo
menė turėtų žinoti kiekvie
ną šeimą, kiekvieną vaiką. 
O tėvų komitetas turėtų ap
lankyti tokias šeimas ir tu
rėtų kontaktais ir įtikinim 
mu įtaigoti kiekvieną šei
mą leisti vaikus į lietuviš
kąją mokyklą.

Reiktų nustoti aimanoti, 
spėlioti, kiek gali būti mo
kinių, o imtis konkretaus 
darboisuręgistruoti visas 
lietuviųšeimas irturėtivi
sus tikrus duomenis.

Ar tas yra neįmanoma? 
Visai įmanoma, jeigu, va
dovaujant Bendruomenės 
organizacijai, pasiskirsty
me miestą gatvėmis Ir at
liktume registraciją. O tu
rint tikrus duomenis, ner
eiktų spėlioti, kaip čia ir 
kur čia, bet veikti jau vi
sai konkrečiai ir tikrai.

Atrodo, kad mums rei
kia grįžti į Bendruomenės 
organ iz avimos i laikus ir 
vykdyti tuos uždavinius ,ku- 
rtebuvoįrašyti įada į die
notvarkę, ir juos vykdyti. 

Jokie įstatų keitimai ir 
papildymai nepadės, jeigu 
nedirbsime konkretaus dar
bo.Mažiau girkimės, ma
žiau aimanokime, o dau

giau dirbkime konkrečius 
darbus. J. Kardelis.
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Padvigubinkit 
savo pinigus 

su Canada
Savings Bonds
Vienas didžiausių dalykų Kanadoje - taupomieji lakštai /Ca
nada Seivings Bonds/. Šių metų serija ypatingai verta dėme
sio. Metinės pradinės palūkanos pradedamos mokėti nuo 
5%%. Tai iki šiol augščiausios Kanados taupomųjų lakštų pra
dinės palūkanos. Jos pakils iki 6%. Per 13 metų palūkanų vi
durkis bus 5.48%.

Geriausia yra tai, kas Kanados taupomieji lakštai turi jung
tines palūkanas, t.y. duoda palūkanas už palūkanas.Pasinau
dokite šia galimybe, ir padvigubinkite savo pinigus.

Kaip visada, Kanados taupomieji lakštai išperkami kiekvie
nu momentu. Už juos galite gauti pinigus pilna verte ir dar su 
nuošimčiais. Lakštus galima lengvai įsigyti mokant grynais 
pinigais iš karto arba dalimis. Jie prieinami visiems taupy- 
tojams - nuo $ 50.

Iš viso pirmą kartą populiariausias Kanados asmeninis in
vestavimas gali būti nuperkamas verslo, bažnyčių, labdaros, 
klubų ir kitų organizacijų. Šios serijos lakštų vienas asmuo 
gali turėti iki $ 50. OOO.

Kanados taupomieji lakštai, paremti krašto ištekliais, yra 
puikus taupymo būdas. Nusipirkite jų dar šiandieną ir padvi
gubinkite savo pinigus.

ĮSIGYKITE SAVO DARBOVIETĖJ E, BANKE, INVESTAVIMO ĮSTAIGOJE!

w trimito

JAV IR KANADOS ŠAULIŲ ATSTOVŲ SUVAŽIAVIMO BELAUKIANT
Spalio mėn. 7-8 dieno

mis Čikagoje įvyksta L. 
Š.S-gos tremtyje visuoti
nis dalinių atstovų suva
žiavimas, kuriame bus 
apžvelgta praėjusių metų 
s-gos veikla,išrinkti nau
ji valdomieji organai, ap
tartos ir nustatytos atei
ties veikimo gairės.

Kiekvienoje organiza
cijoje tokie suvažiavimai 
yra gyvybės pulso apraiš
ka. Todėl jie yra su ypa
tingu dėmesiu laukiami 
ne tiktai kiekvieno tos or
ganizacijos nario, bet ir 
visų kitų, kurie gyvena 
lietuviško gyvastingumo 

veikla'.
Todėl jie yra sveikinti

ni visa rimtimi ir pagar
ba tiems, kurie paaukoja 
savo energij ą,kad garbin
ga L. Š. S-gos idėją puo
selėtų laisvos, šalies že
mėj e.Kad ji daugelio bro
lių ir sesių pasiaukojimu 
būtų išlaikyta iki ateinan
čios Laisvės Dienos.

Linkėtina, kad šis vi
suotinis L.Š.S-gos atsto
vų suvažiavimas, Lietu
vos Nepriklausomybės 
atstatymo 50-tles metų 
sukakties akyvaizdoje, 
praeitų kuo skaitlingiau
siai ,darnioj e .darbingoj e, 

broliškoje šauliškoj nuo
taikoje.

Linkėtina, kad sekan
tiems kadenciniams me
tams naujoji Centro val
dyba, mūsų vyriausioji 
vadovybė,būtų išrinkta iš 
tų S-gos narių, kurie pil
nai supranta S-gos idėją, 
jos pareigas ir garbę, 
kurie būtų drąsūs pa
žvelgti į praeities klai
das, kurie pilnai suprastų 
esamąjį laiką,vietą ir są
lygas ir būtų veržlūs 
žvelgti į ateitį.

Linkėtina, kad naujoji 
Centro valdyba būtų di
namiškai gyva,kad ji ras

tų būdų ir kelių rimtai 
pažvelgt į priaugantį jau - 
nimą, kuris yra mūsų s- 
gos ateities laidas.

Pareigos didelės ir ne
lengvos, bet jos būtinos . 
Norėtųsi,kad ateinantieji 
1968 metai mūsų istorijos 
lapuose būtų paženklinti 
kuo didžiausiu dėmesiu ir 
pagarba tiems mūsų bro
liams ir sesėms, kurie 
ilgų metų sąvartoje, he- 
roiškoje kovoje žuvo už 
brangią Lietuvos laisvę , 
kurie amžiams užmigo 
kančiomis ir krauju ap
laistytoje žemėje,palikda 
mi mums tą didžią šventą 
pareigą ištesėti iki di
džiojo Laisvės ryto!

Jų atliktieji heroiški 
žygiai įpareigoja mus,kad 
jų žygiai būtų surašyti , 
kad jų vardai, jų kančios 
ir kraujas neišdžiūtų lai
ko ir nerangumo dulkėse. 
Mūsų visų pareiga palikti 
ateinančioms kartoms, 
kad žinotų, kad matytų ir 
justų,kaip yra didi Tėvy
nės meilė ir kaip ji yra 
gili šaulio-šaulės širdyj.

Naujoji Centro valdyba 
su ypatingu dėmesiu tu
rėtų visa tai pajusti ir 
į gyvendinti. J. Ši aučiuli s

KANADOS ŠAULIU KUO
PŲ ATSTOVU POSĖDIS

Rugsėjo mėn. 9 d. To
ronte, Tėviškės Žiburių 
patalpose įvyko L.K.Min
daugo,D. L. K. Gedimino, 
D. L.K. Algirdo ir Vlado 
Putvio šaulių kuopų val
dybų atstovų bendras po
sėdis, kuriame buvo ap-

CSB-72

tarti glaudesnio tarpusa
vio bendradarbiavimo , 
gyvesnės veiklos išvysti- 
mo, uniformos, sekančio 
kuopų suvažiavimo ir kiti 
aktualūs šauliškos veik- 
los klausimai.

Priimtas bendras nuta- < 
rimas iš Kanadoje esan
čių dalinių sudaryti Kana
dos L.šaulių rinktinę.Tuo 
reikalu C. Valdyba i pa
siųstas motyvuotas raš
tas.

Sekantį Kanados šaulių 
kuopų suvažiavimą pla
tesniu mastu nutarta su
rengti Toronte 1968 m. 
birželio mėn. 22-23 die
nomis, kartu jungiant L. 
Š.S-gos šventę-Jonines, 
Suvažiavimą ruošia ir jai 
programą nustato Vlado 
Putvio š. kuopa.

Aptartas Kanados šau- 
lių uniformos klausimas. 
Nutarta laikytis L.K.Min
daugo š. kuopos nešioja
mos uniformos, spalvų ir 
sukirpimo, kaip geriau
siai tinkančios šio krašto 
ir s-gos veikimo sąly
goms. Su pataiša nuo iki 
šiolei nešiojamos kepu
rės-pilotės nuimti visus 
narius ženklinančius 
ženklus, paliekant tiktai 
vieną šaulių ženklą. Mo
terims šauliška uniforma 
laikyti lietuvišką tautinį 
rūbą,paženklinant jį ryš
kesniu šaulišku ženklu 
ant krūtinės.

Priimtas pageidavimas 
užmegzti glaudesnį ben
dradarbiavimą su latvių

Nukelta j 8 psl.
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Slaptieji Maskvos bolševikų su 
Berlyno naciais susitarimai

YRA ŽINOMA, KAD LIETUVOJE, KAIP IR KITUOSE RUSIJOS OKUPUOTUOSE 
KRAŠTUOSE, YRA SLEPIAMI SLAPTIEJI STALINO SUSITARIMAI SU HITLF - 
RIU, ATSEIT- SLAPTIEJI SOVIETINĖS RUSIJOS SUSITARIMAI SU NACINE 
VOKIETIJA. ŠITIE SLAPTIEJI SUSITARIMAI NET NUSLEPIAMI NUO VILNĮ - 
AUS UNIVERSITETO STUDENTŲ, KURIE STUDIJUOJA ŽURNALISTIKĄ. TO
DĖL PRAVARTU YRA TUOS SLAPTUOSIUS SUSITARIMUS PLAČIAU PASKLE- 
TSTP, YPAČ ARTINANTIS SOVIETŲ RUSIJOS SUKAKTUVĖMS. ŠIS POLITINIS 
KRIMINALAS TURI BŪTI VISIEMS ŽINOMAS. TURI BŪTI GERAI ŽINOMA, 

KAIP RUSAI SU VIKIEČIAIS PREKIAVO "IŠLAISVINIMU"- PAVERGIMU.

SLAPTAS PROTOKOLAS
Ryšium su nepuolimo 

pakto pasirašymu tarp 
Vokietijos reicho ir So
cialistinių Tarybų Res
publikų S-gos kiekvienos 
abiejų šalių pasirašiusie
ji įgaliotiniai griežtai 
slaptuose pasikalbėji
muose aptarė savo įtakos 
sferų Rytų Europoje sie
nos klausimą.Šie pasikal
bėjimai privedė prie šių 
rezultatų:

l.Tuo atveju, jeigu sri- 
tvs e, p r i ki au s ančios^Bal

Prince Felix Youssoupof

DEBAUCHING INFLUENCE at the czar’s court was the lieanled monk Bas
in, shown above with iatiierof the court. He particularly charmed the czarina.

Čla matome Rusijos paskutinę carienę, vienuolį Rasputiną, kuris turėjo prie ca
ro Ntkalojaus II dvaro labai didele įtaką. Rusų monarchistai manė, kad ta Ras- 
putlno įtaka pražudys monarchiją, dėl to sumanė Rasputiną likviduoti. Sąmoks
las Rasputiną likviduoti įvykdytas 1916 metų gruodžio 17 naktį. Ekzekuc i jos vyk
dytojais buvo Dūmos atstovas Puriškevič, did.kunigaikštis Dimitrij Pavlovlč, 
karininkas Suchotin ir kunigaikštis Feliks Jusupov. Rasputinas buvo įvyliotas
į Jusupovo rūmus. Jis buvo norėta nunuodyti. Bet pyragaičiai, į kurtuos buvo 
įdėti nuodai, Rasputino neveikė, nors jis jų gana daug suvalgė. Tada neliko nie
ko kito daryti, kaip tiktai Rasputiną nušauti. Ir jis buvo nušautas, nuvežtas į 
Nevos upe ir pakištas po ledu. Vienas tos egzekucijos dalyvis, kunigą ikštis Ju- 
supovas dabar mirė Paryžiuje, sulaukės 80 metų amžiaus. Jis yra parašęs sa
vo atsiminimus knygoje, pavadintoje - Rasputin 1927, Apie Rasputino nužudymą 
yra parašyta Ir kita egzekucijos-dalyvio, Puriškevičtaus knyga, pagal kurią yra 
susuktas labai geras filmas, kuriame Rasputino rolę vaidina nepaprastai gerai
garsus prancūzų aktorius Bor, jau miręs prieš kelis metus.

tijos valstybėms (Suomi
jai, Estijai, Latvijai ir 
Lietuvai) įvyktų teritori
nių bei politinių pertvar
kymų, šiaurinė Lietuvos 
siena bus Vokietijos ir 
STRS Interesų sferos sie- 
na.Tuo atžvilgiu abi šalys 
pripažįsta Lietuvos inte
resus Vilniaus krašte.

2. Tuo atveju, jeigu te
ritorinių bei politinių 
pertvarkymų įvyktų Len
kijos valstybei priklau
sančiose srityseįVokieti- 
josirSRTS įtakos sferas 

skirs linija, einanti maž
daug Narevo, Vyslos ir 
Sano upėmis.

Klausimas, ar abiejų 
šalių Interesų požiūriu 
yra pageidaujama išlai
kyti nepriklausomą Len
kijos valstybę ir kokios 
turėtų būti tos valstybės 
sienos,tegalės būti galu
tinai išspręstas tolimes
nėj politinėj raidoj. Kiek
vienu atveju abi vyriausy
bės šį klausimą spręs tai
kingo susitarimo keliu.

3.Dėl pietų-rytų Euro

pos sovietinė šalis at
kreipė dėmesį į savo in
teresus Besarabijoj. Vo
kiškoji šalis pareiškia 
savo visišką nesldomėji- 
mą tomis sritimis.

4.Abi šalys šį protoko
lą laikys visiškai slaptu. 
Maskva,1939 m.rugpiūčlo 
23 d.
Už Vokiečių reicho vy
riausybę -V. Ribbentrop. 
STRS vyriausybės įgalio
tinis-V. Molotov.
SLAPTAS PAPILDOMA
SIS PROTOKOLAS

Pasirašiusieji įgalioti
niai pareiškia šį Vokiečių 
reicho vyriausybės ir ST 
RS vyriausybės susitari
mą:

1939 m.rugpiūčlo 23 d. 
slaptas papildomasis pro
tokolas pataisomas (1 
punktas)tuo būdu,kad Lie
tuvos valstybės teritori
ja atitenka STRS įtakos 
sferai,tuo tarpu kai iš an
tros pusės Liublino pro
vincija ir Varšuvos pro
vincijos dalis atitenka 
Vokietijos įtakos sferai 
(žiūr. žemėlapį prie šian
dien pasirašytos sienų ir 
draugiškumo sutarties). 
Kai tik STRS vyriausybė 
imsis ypatingų priemonių 
Lietuvos teritorijoje sa
vo interesams apsaugoti 
dabartinė Vokietijos -Lie
tuvos siena bus ištaisyta, 
sienos natūralumo ir pa
prastumo sumeti mals,to- 
kiubūdu.kad Lietuvos te- 
rltorija.esanti į pietvaka
rius nuo linijos, atžymė
tos prijungiamame žemė
lapyje,atiteks Vokietijai. 
Maskva, 1939 m. rugsėjo 
28 d.
Už Vokiečių reicho vy
riausybę :J. Ribbentrop. 
STRS vyriausybės paves
tas, V. Molotov.

SLAPTASIS 
PROTOKOLAS

Vokietijos ambasado
rius grafas vonder Schu- 
lenburgVokietijos reicho 
vyriausybės įgaliotas, iš 
vienos pusės, ir STRS 
Liaudies Komisarų Tary
bos pirmininkas V.M.Mo
lotovas, STRS vyriausy
bės įgaliotas, iš antros 
pusės, susitarė šiaip:

1.Vokietijos reicho vy
riausybė atsisako savo 
pretenzijos į Lietuvos te
ritorijos juostą, minimą 
1939 m. rugsėjo 28 d. pa- 
papildomame slaptame 
protokole ir atžymėtą že-

79J9; Another event that will live in infamy. Soviet Foreign Minister Molotov 
signs the Nazi-Soviet non-aggression pact while Stalin and Germany's von 
Ribbentrop look on. The pact gave Hiller a free hand to start Horld li ar II and 
led to forcible Soviet annexation of Estonia, Latvia and Lithuania.

LINKSMA LIETUVOS GOLGOTOS ĮŽANGA MASKVOJE., Stalinas ir Ribentropas 
spaudžia vienas antram, ranką ir šypsosi pas iraię toli einančią draugingumo — Europos 
pasidalinimo sutartį. Šia sutartimi Pabaltijo valstybės pirmoje eilėje buvo iš brauktos 
is laisvąją tautą tarpo.

mėlapyje,pridėtame prie 
šio protokolo;

2.STRS vyriausybė yra 
pasirengusi kompensuoti 
Vokietijos reicho vyriau
sybei už teritoriją, mini
mą šio protokolo pirmu
me punkte,mokėdama Vo
kietijai 7, 500,000 aukso 

dolerių, arba 31, 500, 000 
reichsmarkių.

STRS vyriausybė 31. 5 
milijonus reichsmarkių 
sumokės šiuo būdurvieną 
aštuntąją dalį ,t. y. 3, 937, 
500 reichsmarkių ne ge
ležies metalo tiekimais 
trijų mėnesių būvyje nuo

šio protokolo pasirašymo 
dienos, o likusias septy
nias aštuntąsias dalis, 
arba 27, 562, 500 reichs
markių, auksu, atskaitant 
juos iš vokiečių mokėji
mų auksu,kuriuos Vokie
tija turi sumokėti 1941 m .
vasario 11 d. pagal laiš
kus,pasikeistus tarp Vo
kietijos ekonominės dele-

JONAS GOŠTAUTAS

PONAS TEISEJAITIS
ARBA 

PASAKOJIMAS

APIE LIETUVĄ IR ŽEMAITIJĄ
4839. 14 atkarpa. Rėžk tiesą, ir nebijok!

AŠTUNTAS SKYRIUS

SUKILIMAS

Pirmasis Žemaičio laiškas savo bičiuliui buvo toks: 
„Telšių krašte sukilimą pirmi pradėjo valstiečiai: jie 

atmušė kelis šimtus rekrutų, varomų iš Telšių, ir pa
ėmė nelaisvėn sargybą — kuopą kareivių70. Valstie
čiai savo neapykantą .bajorams šiame paviete parodė 
veiksmais. Keliolika bajorų buvo valstiečių nužudyti 
neva kaip maskvėnų prietehai, o iš tikrųjų iš keršto, 
nes visi kalba, kad jie buvę labai žiaurūs savo vals
tiečiams71. Kokia pamoka visiems bajorams! Valstie
čių kerštas yra teisingas ir pagrįstas, aš jo nesmer
kiu, bet sutinku su kitų nuomone, jog šiuo metu, kai 
reikia visiems sutelkti jėgas bendram priešui nugalė
ti, toji kruvina scena buvo ne vietoje; vėliau vals
tiečiai galės ir turės reikalauti savo teisių ir pavartoti 
jėgą prieš besipriešinančius.

Raseinių krašte sukilimo pradžia buvo padaryta: 
prie Nemuno užmušta keliasdešimt kazokų71.

Šiaulių krašte veiklusis Rekašius*, akalicos bajo
ras, nukovė arba nuginklavo keliasdešimt kazokų. Ta
čiau visi šie sukilimai yra vietiniai ir neturi tarpusavio 
ryšio. Keli patriotai stengiasi juos sujungti.”

• Paimtai i nelabvę kautynėse ties Einorai'člals7’, mirė ii va r- 
go ir nuo tironiško elgesio. kurtuos patyrė ii maskvėnų.

Antrasis laiškas:
„Pereitą naktį buvo nuginkluotas amatininkų ba

talionas, stovėjęs Baisogaloje. Paimta daug kardų, 
pistoletų ir karabinų, daugybė balnų ir vežimų su ge
lumbe74. Rytoj bus atakuojamas Šiaulių miestas, kur 
----- -------------------------- Nukelta į 4 psl.

70. Kai 1830.X1.29 d. Lenkijoje prasidėjo nacionalinis išsiva
davimo sukilimas, Lietuvoje ėmė organizuotis nedideli ginkluotų 
valstiečių būriai, kurie brovėsi j Užnemunę, norėdami prisidėti 
prie Lenkijos Karalystės sukilėlių. Valstiečių bruzdėjimas ypač su
stiprėjo,. kai caro 1831.11.9(1.28) d. įsaku ir vyriausiojo carinės 
kariuomenės štabo valdytojo generolo adjutanto A. Cernyševo 
kovo 13(1) d. įsakymu kovo 27(15) dienai Lietuvoje buvo paskelb
tas rekrutų ėmimas. Rašydamas, kad Telšių apskrityje pirmieji 
sukilimų pradėjo valstiečiai, autorius turėjo galvoje stambesnius 
besislapstančių nuo paėmimo rekrutais valstiečių būrius, kurie 
susidarė Glntališkės, Mosėdžio ir Salantų apylinkėse 1831 m. va
sario mėn. pabaigoje. Vadovaujami kilusio iš valstiečių Salantų' 
parapijinės mokyklos mokytojo Simono Borisevičiaus bei Ginta- 
Uškės (J. Gorskio) dvaro valstiečio Juozapo Giedrimo, jie mėgino 
prasiveržti | Lenkijos Karalystę per Prūsijos teritorijų. Kovo 
3(11.19) d. 50 valstiečių būrys, tikriausiai paties S. Borisevičiaus ve
damas, ties Kretinga prasiveržė į Prūsijų Antras būrys, vadovau
jamas J. Giedrimo, žygiavo iš Salantų per Plungę, ketindamas 
Prūsijos pasieniu pasiekti Nemunų Ir persikelti į Užnemunę, ta
čiau. persekiojamas vietinės policijos, buvo priverstas kovo 4(11.20) d. 
tarp Gribžėnų ir Kvietinių kaimų pasitraukti į Prūsijų Pasitrau
kusius valstiečius ir jų vadus priglaudė Klaipėdos krašto valstie
čiai. Caro valdininkams paprašius, prūsų valdžiai pavyko sugauti 
it perduoti tik 4 valstiečius.

S. Borisevičiaus ir J Giedrimo būrių valstiečiai 1831 m. vasa
rio pabaigoje ir kovo pradžioje vargu ar galėjo paimti nelaisvėn 
caro kareivių kuopų, kaip nurodo autorius, nes tuo metu Telšių 
apskrityje, išskyrus pasienio sargybinius ir vietinę Telšių kariuo
menės įgulų, susidėjusių iš keliasdešimt karių — karo invalidų, 
jokios kitos kariuomenės nebuvo. Pirmasis minėtų valstiečių bū
rys. kovo 3 d. ties Kretinga prasiveržęs i Prūsijų, susišaudė su 
pasienio sargybiniais, pereidamas sienų, o antrasis būrys buvo 
persekiojamas ne kariuomenės, o vien policijos, ir perėjo sienų 
toje vieloje, kur nebuvo pasienio sargybos —

71. Sukilimas ir laisves pažadai jiaskatino valstiečius j>amė- 
ginti nusikratyt) baudžiaviniu išnaudojimu Tačiau, matydami, kad 
sukilėlių valdžia nevykdo savo pažadų, nepagerina valstiečių pa
dėties ir visai neketina sukilimo metu panaikinti baudžiavinių 

prievolių, o, priešingai, ir toliau verčia jas vykdyti, ėmė prie
šintis dvarininkams ir sukilėlių valdžiai (plačiau apie tai žr. 
F. Sliesonūnas. Klasiniai prieštaravimai 1830- 1831 metų sukili
me.— Lietuvos Mokslų Akademijos darbai, ser. A. 1(18). 
1965). Panevėžio, Raseinių. Šiaulių Ir Ukmergės apskrityse kai 
kurių dvarų valstiečiai atsisakė eiti lažų, mokėti mokesčius Ir 
atlikinėti kitas baudžiavines prievoles. Valstiečiai susidorojo su 
nekenčiamais ūkvedžiais bei administratoriais Stakliškių kleboni
jos kaimuose. Šiaulių ekonomijos Kairių ir Telšių apskrities Gruš- 
laukės palivarkuose. Nustatyti, kokius konkrečius dvarininkų 
nužudymo atvejus turi gaivoje autorius, kol kas trūksta duomenų.—

72 Nemunu ėji Vilniaus gubernijos ir Lenkijos Karalystės 
siena, todėl jo krantuose buvo išdėstyti Vilniaus brigados pasie
nio sargybinių postai. Sienų saugojo taip pat nedidelis kazokų 
būrys. Prasidėjus sukilimui, sukilėlių būriai užpuolė pasienio sar
gybinius Seredžiuje. Veliuonoje ir kitose vietovėse. Keletu pa
sienio sargybinių tr kazokų sukilėliai nukovė, o keliolika paėmė 
I nelaisvę. Daugiau negu 230 pasienio sargybinių Ir būrelis ka
zokų. spėję susirinkti j Pašventį lies Prūsijos siena. 1831 m. kovo 

29 d. drauge su Jurbarko muitines tarnautojais pasitraukė į Prū
sijų.—

73 Rekašius buvo Raseinių apskrities bajoras Su Šiaulių ap
skrities bajoru Bykovskiu ir kelių dešimčių sukilėlių būriu 1831 m 
kovo 2ū d jis puolė du Rusijos pirklius Bazilionų miestelyje 
Carinės kariuomenes būrys Iš Kurtuvėnų piivette Rekašių liauki i* 
su būriu- i Raseinių pusę. Kitų žinių apie Rekašiaus veiklų suki
lime iki i.ol neaptikta Autoriaus minimas Emoiaičių kaimas yra 
į pietryčius nuo Rekyvos ežeio, prie kelio ii Šiaulių i Pakapę — 
Tytuvėnus. Dar po pirmojo pasaulinio karo ten buvo prisimenama, 
jog Einoraičių apylinkėje esančiuose senkapiuose yra jialaidoti 
sukilėliai, žuvusieji kautynėse su kazokais. Kada įvyko autoriaus 
minimos kautynės ties Einotaičiais. nėra žinoma Apskritai, Šiau
lių apylinkėse 1831 m sukilimo metu yra Įvykę 2 siambūs mūšiai 
ir daug mažesnių susirėmimų —

74. Baisogalos puolimas jvyko 1831 m kovo 27 d. Auštant 
300 sukilėlių, vadovaujamų J. Goštauto, jo brolio Mauricijaus 
(Vilniaus universiteto studento), P Sc-meto, Rusijos katluomenvs 
atsargos majoro K. Rohozrnskio ir Pašušvio raktvalčio Litvinenkos, 
puolė 1 husarų divizijos 1 bi i gidus 5o luišlato (guignolininkul 
bataliono poručiko Jablonskio 50 husarų komandų, kuri Baiso
galoje saugojo ceikhauzų. Sukilėliai nuginklavo husarų komandų 
Ir paėmė buvusius ceikhauze kariškus daiktus Irei amunicijų.—

Nukeltu J 4 pel.

' gacljos pirmininko dr.
Į Schnurre ir STRS užs. 

prekybos liaudies komi
saro pono A. J. Mlkojano 
ryšium su 1941 m. sausio 
10 d. susitarimu dėl tar
pusaviu tiekimų sutarties 
antrojo periodo metu pa
gal ekonominį susitari - 
mą, 1940 m. vasario 11 d , 
pasirašytą tarp Vokieti
jos Reicho-STRS.

3. Šio protokolo sura
šyta po du originalius eg
zempliorius vokiečių ir 
rusų kalbomis: protoko
las įgyja galios jį pasira
šius.
Maskva, 1941 m. sausio 10 
d.
Už Vokietijos Reicho vy
riausybę : Schulenburg.

(antspaudas)
STRS vyriausybės įgalio
jimu: V. Molotov 

(antspaudas)-

Taigi, matome, kaip Ru
sijos bolševikąi-koxnun is • 
tat su Vokietijos naciais 
"laisvino" Lietuvą, Latvi
ją, Fstiją ir Lenkiją. Tr 
štgšiol yra žmonių, kurie 
neturi gėdos teigti, kad 
Lietuva laisva.
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Pagarba“ Met if" vertėjui!
Pasaulio poezijos die

ną, kuri kasmet minima 
spalio 15, šiais metais 
baltimoriečlai sumanė 
spalio 14 d. surengti poe
zijos ir kultūros šventę, 
Stetler Hilton viešbutyje, 
Baltimorėj,7 v.vak.

Donelaičio "Metų" iš
traukas skaitys baltimo- 
riečių vaidintojų sambū
rio "Svajos" narė Aldona 
Ka j auskaitė-M arcinkevi - 
čienė.Tas pačias ištrau
kas angliškai perskaitys 
Baltimorės televizijos 
šnekėtoja Sylvia Tarvy- 
daitė-Scott,kuriiš WAMR 
-TV veda moterims skir
tą valandėlę, pavadintą 
"Woman'š Angle".

Apie Donelaičio kūrybą 
kalbės buv. Lietuvos uni
versiteto, dabar Pensyl- 
vanijos un-to,prof.Alfre- 
das Sennas,šveicaras,ve
dęs lietuvaitę, gerai iš
mokęs lietuvių kalbą.

Tokio masto paranga 
Baltimorės visuomenėje 
augant susidomėjimuįap- 
lankiau poetą laureatą 
NadąRastenį ir paprašiau 
atsakyti į keletą paklausi
mų.

- Kokiomis aplinkybė
mis teko Jums pirmą kar
tą susipažinti su Donelai
čio raštais?

- Kai mano tėvas buvo 
pakirstas reumatizmo, 
rusų pradinę mokyklą bu
vau lankęs dar tik 7 savai
tes.Iš jos netikėtai išim
tas, eidamas 13-tus me
tus, tapau artojumi. Die
nomis dirbau ūkio darbus 
bei arklio traukiama žag
re ariau, o vakarais pats , 
bei su kitų pagalba, mo
kiausi skaityti ir rašyti. 
Laimė ,kad Stagalėnų kai
melyje buvo knygynėlis , 
•kuris buvo man visuomet 
prieinamas .Man tada Do
nelaitis buvo visai negir
dėtas. Sudomino kiek vė
liau skaitytas posmas , 
kuriame buvo suminėtas 
Donelaitis.

- Kas galutinai Tamstą 
paskatino versti D onelai- 
čio "Metus"į anglų kalbą?

- 1923 m.pradžioj Vin
cas Šliakys, tada "Sanda
ros" red. ir aš gyvenome

POETUI NADUI RA'STFNIUI 

ką So. Bostone. Kartą, va
karuojant Šliakys mums 
rodė Donelaičio "Metus", 
behe tą laidą, kurią 1865 
m.paruošė Schleicheris . 
Po I-jo pasaul. karo, grį
žęs iš Prancūzijos ligo
ninių ir karo tarnybos , 
nors buvau pripažintas 
"nepilnasveikačiu "karei
viu, vis dėlto pajėgiau iš
eiti reikalaujamus kur
sus, einant į advokatus , 
per 4 metus ir 5 mėne
sius. Tačiau jaučiau, kad 
mano anglų kalbos žody
nas dar nebuvo tobulas . 
Todėl, nors jau Baltimo
re j advokatavau, vis dar 
studijavau anglų kalbos 
žodžius, sakinių sąrangą 
ir įvairius posakius. Kad 
geriau suprasčiau abiejų 
kalbų žodžių prasmę,mė
ginau šį tą, daugiausia 
poezijos dalykus, versti.

Mintis versti "Metus" 
angliškai, kaip ir Bara
nausko "Anykščių Šilelį" , 
operą "Jūratę i r Kastytį" 
bei įvairių kitų liet, auto
rių kūrinius; taipgi versti 
Kajamo"Rubajatus ','Šeks
pyro "Venus ir Adonis", 
Edgar A. Poe "Varną" ir 
kitų svetimtaučių rašyto
jų kūrinius į lietuvių kal
bą; kaip lygiai rašyti savo 
originalius kūrinius lie
tuviškai: "Trijų rožių 
šventę" ir eilėraščius bei 
angliškai: "War's Curse", 
"The Toast to the Host" , 
"The Story of Amberland" 
ir daug trumpesnių daly
kų,atėjo su gyvenimu, ne
jučiomis.

1932 m. poetui Juozui 
Tysliavai atvykus į Ame
riką ir lankantis Baltimo- 
rėj.mansu juo bešnekant 
paaiškėjo,kad jis turi pil
nutinę "Metų" laidą, iš
leistą 1909 m. Vilniuje. 
Netrukus jis tuos J. Šla
pelio spausdintus' 'Metus " 
man ir atsiuntė.Dirbda
mas su ilgesniais ir 
trumpesniais protarpiais 
vertimą baigiau 1938 m. "

- Turbūt,poezijos ver
timas nėra lengvas dar
bas ?

- Versti poeziją yra

pusės Donelaičio rašyba 
man nebuvo jau taip sun
ki ,nes mokančiam rusų ir 
lenkų kalbas Donelaičio 
"glupstvos", "raspustai" 
ir kit. slavybės buvo pa
žįstami dalykai. Tik kur 
kas sunkiau tinkamai per
duoti neįprasti Donelaičio 
išsireiškimai,idijomai ir 
posakiai.

Ilgieji monologai, stai
giai įterpti "pamokslai" 
ir Šlapelio ir vėlesnėje 
liuksusinėj laidoje palik
ti palaidai. Kad būtų su - 
prantama,kada šneka pats 
Donelaitis, o kada Prič- 
kus,Seimas Enskys ar ki
ti, verčiant reikėjo kam 
nors priskirti jų šnekas . 
Dėl to vertėjui kildavo vi
sokių svarstymų. Bet ver
timo darbe jau turėdamas 
patirties, vis surasdavau 
būdų pasitaikiusius kliuvi
nius tinkamai išpainioti .

' 'Kad pagaliau Donelai
čio "Metai" užgimė pa
sauly anglišku rūbu,dide
lė padėka ir kultūrinės 
lietuvių visuomenės pa
garba priklauso"Lietuvių 
Dienų" leidėjui Antanui 
Skiriu!, red. Bernardui 
Brazdžioniui,prof. Elenai 
Tumieneiir visiems tal
kininkams,kad ryžosi to
kiam žygiui.

Ne tik lietuviams, bet 
iš turimų žinių galiu spręs 
ti.kad "Metai" patinka ir 
kitataučiams. Pasigėrė ji - 
mą išreiškiu atsiliepimai 
man atėjo daugeli asmenų 
ir dr. Amado M. Yuzon , 
United Poets Laureate In
ternational organizacijos 
pirmininko.

Gi apie šiais metais jo 
vardą išgarsinusį,angliš
kai parašytą,ir lietuviam 
nemažai girdėtą,savo kū
rinį "War's Curse" poe
tas N.Rastenis štai ką pa
pasakojo:

Mano poemos "War's 
Curse"kilmė tokia.Pran
cūzas Jean Millet Fran
cais (1814-1877) nutapė 
vaizdą"Vyras su kastuvu'.' 
To paveikslo paveiktas , 
amerikiečių poetas Edwin 
Markham (1852-1913) su
kūrė poemą, ją taip pat 
pavadindamas "Vyras su

IliustracijaPAULIUS AUGIUS

Dabar yra išleistas Pauliaus Augiaus kūrybos liuksu
sinis leidinys /žiūr.skelbimą/, labai tinkamas repre

Martyno Jnkaus 
monografija

pas komp. Miką Petraus- sunkus darbas.Iš vienos

zentuoti lietuviškąjį meną, 
do universitete man stu
dijuojant literatūrą,kartą 
paskaitos metu buvo na
grinėjamas Markahm ir 
jo poema. Susidomėjau ir 
aš ją 1937 m. išverčiau 
;ietuviškai.

1939 m. .vokiečiam už
puolus Lenkiją,per trum
pų bangų radiją kartą gir
dėjau kalbant Harvardo 
mokslininką. Jis nepatei
sino karų apskritai ir ste
bėjosi, kad joks poetas 
neparašo panašios poezi
jos, smerkiančios karą. 
Nuo to laiko man neišėjo 
iš galvos,kad reiktų tokią 
poemą pamėginti rašyti .

Tuo tarpu Hitleris po 
savo padu jau buvo pri
spaudęs Klaipėdą ir dau
gelį Europos kraštų. Sta - 
linas taip pat jau buvo pa
sigrobęs Lietuvą, Latvija 
ir Estiją."Pusininkai"Hit 
leris su Stalinu net di
džiavosi,kad esą susijun
gę "kraujo pasirašytu 
paktu".

Tuo pačiu metu čia, 
Amerikoje, komunistai 
piketavo Baltuosius Rū
mus Vašingtone, smerk
dami Ameriką ir Angliją 
už "imperialistinius sie
kius". Pamačiau, kad tas 
karas ir visa su tuo susi
jusi veidmainybė ir ap
gaulė yra šlykštus daly
kas. Sukrutau rašyti apie 
tai poemąkurią pabaigiau 
1941m. Vėliau garsas apie 
tą kūrinį netikėtai plačiai

vasario 16 d.proga Mary
land© kongresmano Gar- 
matz pastangomis poema 
buvo įdėta į "Congressio
nal Record'.' Po to iš Uni
ted Poets Laureate Inter 
national organizacijos, 
kurios buveinė yra Que
zon mieste. Filipinijoje 
ir kurios pirmininku šiuo 
metu yra dr. Amado M . 
Yuzon, man atėjo diplo
mas,kuriuo 1966 m. spa
lio 15 d. , Pasaulio Poezi
jos Dienos proga,man su
teiktas titulas "honorary 
Lithuanian - American 
Poet Laureate, kartu at
siunčiamas auksinis me
dalis ir auksinis laurų 
vainikas,kurį paskyrė Fi
lipinų respublikos prezi - 
dentas F. E. Marcos .

Už tą poemą esu gavęs 
daugybų pagarbos pareiš
kimų ir įvertinimo laiškų 
ne tik iš lietuvių visuo
menininkų ir veikėjų, bet 
ir iš kitų kraštų; taip pat 
iš Amerikos valdžios 
žmonių :prezidento ir Po
nios Johnsonųir visos ei
lės kitų".

Pagerbtuvių metu apie 
N.Rastenio poemą "War's 
"Curse"šnekės Marylan- 
do valstijos poetas-lau- 
reatas Vincent Godfrey 
Burns.

Garbingų kalbėtojų ir 
svečių tarpe bus taip pat 
Baltimorės įžymybės: 
prei.Liudas Mendelis ,šv . 
Alfonso parapijos klebo-

Neseniai lietuviškoj 
knygų rinkoj pasirodė Pr . 
Alšėno paruošta ir J. Ba- 
čiūno išleista stambi kny
ga apie Mažosios Lietu
vos kovotoją, patriarchą 
Martyną Jankų.

Veikalas suskirstytas į 
devynis stambesnius sky
rius: 1) Bitėnai ir Jankų 
Merčius, 2) "Aušros" 
šviesai skleidžiantis, 3) 
Patriarchas žodžio kūrė
jas ir kovotojas, 4) Ram- 
byno ir Bitėnų idilija, 5 ) 
Mažosios Lietuvos isto
rinė apybraiža,6) Padan
gei niaukiantis, 7) Pat
riarcho tremties dienos 
ir mirtis, 8) Sutelktinio 
nekrologo vietoj ir 9) Žo
dis užsklandai.

Šiuose skyriuose atpa
sakotas ir aprašytas vi
sas ilgamečio Mažosios 
Lietuvos kovotojo Marty
no Jankaus gyvenimas ir 
visa to laikmečio epocha ,

Lietuvos atstovas ir J. F . 
Imperial, Filipinų respu
blikos atstovas, kongres- 
manai Garmatz ir Burke , 
pastarasis iš Massachu
setts, nominavęs Rastenį 
Nobelio premijai; W. F. 
Laukaitis,buvęs Baltimo
rės pašto viršininku, ir 
iškilęs jaunas kunigas 
Kazys Pugevičius, Balti
morės arkidiocezijos ra
dijo ir televizijos direk
torius , čiagimis ,bet gerai 
valdąs savo tėvų kalbą.

Bus daug viešnių ir 
svečių iš Vašingtono, Fi
ladelfijos ir kitur.

Ta proga bus atžymėta 
irNadoir Julės Rastenių 
gyvenimo porą sukaktuvi
nių įvykių. Šiemet sukako 
50 metų, kai N.Rastenis 
pradėjo rašyti poeziją, ir 
40 metų, kai susituokęs su 
Jule Baltrukonyte.

Šio vakaro garsinio 
meno dalyje padainuos 
jauna Vašingtono lietuvių 
dainininkė Elena Jurgė- 
laitė.

Bilietai gaunami adre
su: Donelaitis-Rastenis 
Committee, 1501 W. Lim- 
bard St., Baltimore, Md .

PONAS TEISEJAITIS

ARBA

PASAKOJIMAS APIE LIETUVĄ IR ŽEMAITIJĄ 
PIRMAS SKYRIUS 

/ Atkelta iš 3-čio puslapio /

stovi dvi kuopos kareivių. O jūs ką veikiate Lietu
voje? Iš jūsų nieko negirdėti."

Trečiasis laiškas:
„Šiauliai paimti, mūsiškių nuostolių nedaug, įgula 

nuginkluota75. Iš Telšių gautas oficialus pranešimas, 
kad miestą užėmė sukilėliai76. Džiaugdamasis pranešu 
tau, jog mūsų valstiečiai yra užsidegę dideliu noru ir 
pasiryžimu dalyvauti sukilime. Užtenka pasakyti: „Ei
me mušti maskvėnųl", ir visi, kas tik gali vartoti gink
lą, skuba į sukilėlių eiles77. Bajorų tarpe tokio užside
gimo nematyti. Šiaulių krašte iš 2000 susibūrusių vyrų 
bus ne daugiau kaip penki ar šeši bajorai. Labai trūks
ta vadų. Šiaulių sukilėliai traukia padėti raseiniškiams 
sučiupti atvykusius iš už Nemuno maskvėnus, kurie 
yra užėmę miestą; jų yra apie 1200, turi šešias 
patrankas. Sis būrys, pulkininko Bartolomiejaus78 vado
vaujamas, yra atsiųstas nuslopinti sukilimo Žemaitijoje. 
Ar jūsų pavietas nieko nemano daryti? Ak, lietuviai, 
kaip jūs buvote neteisūs, laikydami save pranašesniais 
už žemaičius!"

Gavęs šį laišką, Teisėjaitis atsakė šitaip:
„Mūstį pavietas 79, kur gyvena palankių maskvė- 

nams Kuršo baronų80, o taip pat daug magnatų ar 
bent trokštančių būti panašiais į juos, pateko šių dvie
jų klikų įtakon, dėl to sukilimas ir vėluoja. Keli geri, 
bet ne itin turtingi patriotai ir visas be išimties jau
ninas seniai pasiruošę, tačiau magnatai ir Kuršo ba
ronai viską gadina. Pagaliau netekęs kantrybės jau
nimas — kelios dešimtys raitelių — vakar įpuolė į

kastuvu".1932 m.Harvar- pasklido,ypač kai 1966 m nas; Juozas Kajeckas , 21223 B. M .

turėjusi mūsų Tėvynei 
Lietuvai ir jos istorijai 
didelės reikšmės. Knygoj 
surinkta ir paskelbta daug 
įdomios, puikios ir nau
dingos medžiagos, lie
čiančios ne tik Martyno 
Jankaus gyvenimą ir jo 
biografiją, bet ir bendrai 
tos Lietuvos dalies ilga
metę kovą dėl 1 aisvės, jos 
išsivadavimą ir prisijun
gimą prie Didžiosios Lie
tuvos.

Ši knyga-monumentalus 
paminklas Mažosios Lie
tuvos laisvės kovotojui ir 
kultūros darbininkui Mar
tynui Jankui. Jo gyveni
mas ir darbai labai glau
džiai siejasi ne tik su ko
va už tos Lietuvos dalies 
išsilaisvinimą iš ilgame
čio vokiečių priespaudos 
jungo,bet ir su kieta, ne
nuilstama lietuviška kul
tūrine veikla - "Aušros" 
spausdinimu, lietuviškų 
knygų leidimu, organiza
cine veikla lietuvių tarpe 
ir 1.1.

Laisvajame pasaulyje 
šiuo metu keturi gyvi 
Martyno Jankaus vaikai: 
dukterys Ėdė, Urtė, Elzė 
ir sūnus Kristupas. Du iš 
jų-Elzė ir Kristupas-gy- 
vena Toronte, todėl, kaip 
iš knygos autoriaus pra
tarmės žodžio matyti, jie 
buvo labai geras šaltinis 
surinktai medžiagai bei 
žinioms apie velionį M . 
Jankų patikrinti, patiks
linti bei pakoreguoti. Be 
to, buvo galima pasinau
doti gausiomis nuotrau
komis iš Jankų šeimos 
albumo,kurį Elzei pavyko 
išsivežti iš Bitėnų ir iš
saugoti iki pastarųjų die
nų. Knygai jos priduoda 
daug gyvumo ir ryškumo 
gausios nuotraukos,© taip 
pat dokumentų faksimi
lės,kurias autoriui pavy
ko gauti iš a.a.dr. A. Rač- 
kaus archyvo..

Ypatingai vertinga me
džiaga knygoj e ir bus itin 
reikšminga istorinei jos 
ateičiai Elzės Jankutės 
(buvusios tiesioginės M . 
Jankaus pagalbininkės) 
atsiminimai.Ji tuos atsi-
minimus parašė savo 
brolio-Kristupo talkina-

pavieto miestą, kuriame nebuvo kareivių, apsupo val
dininkų namus ir' privertė poną pavieto maršalą bei 
kitus pasirašyti ir viešai paskelbti sukilimo aktą*. Po
nas pavieto maršalas apsiėmė vadovauti pavieto gink
luotosioms jėgoms, galima sakyti, tik per prievartą. 
Šis įvykis daug gero nežada, kadangi tas žmogus kilęs 
iš magnatų kastos ir jo patriotiškumu negalima pasi
tikėti. Bet tai vis, mat, tas pražūtingas tikėjimas pa
vardėmis. Tai vis ta pati, iš protėvių paveldėtoji liga: 
kad vadovautų būtinai šviesiausieji kunigaikščiai ar
ba didieji ponai mylistos. Be šito neištempsi iš namų 
nė vieno bajoro. Prasidėjo būrių formavimas. Mūsų 
vadas, šviesusis ponas dauggalis, užsimojo itin pla
čiai: pradėjo nuo štabo ir adjutantų, kurių jau prisi
rinko virš penkiasdešimties. Magnatui reikia palydos— 
sudarinėja laisvųjų šaulių kuopas, raitelių eskadro
nus. Čionykščiai valstiečiai eina į sukilimą dėl to, kad 
įsakyta,— bet be noro. Man pasitaikė būti jų slapto 
pasitarimo liudininku. Vienas sako: „Gerai, kad ponai 
kyla prieš maskvėnus. Kai juos išmušime, visiems bus 
geriau." Bet keli kiti jam atrėžė: „O kas mums darbo, 
ką ponai daro, jie kariauja už save, o ne už mus. Ar 
maskvėnas ponaus, ar lenkas, baudžiauninkas vis tiek 
bus baudžiauninku, o ponas — ponu. Kaip ėjome į 
baudžiavą, taip ir eisime. „Taip mūsų valstiečiai sam
protauja apie karą, ir, man atrodo, labai teisingai. 
Reiktų suinteresuoti valstietį, kad turėtų už ką kautis. 
Bet mūsų bajorams apie- tai nė neužsimink. Jų ma
nymu, valstietis privalo gyventi ir mirti dėl jų, bajo
rų, nes valstietis — tai juk daiktas."

* Istorinis įvykis.

75. Šiaulius 1831 m. kovo 29 d. auštant užėmė apie 1500 suki
lėlių, vadovaujamų K. Herubavičiaus, P. Šemeto, J. Grimailos, J. Vai
loko, J. Goštauto ir kitų vadų. Mieste buvusi štabskapitono Gleb- 
ko 60 karių įgula bei paporučikio Gusarovo komanda (90 karei
vių, atsiųstų iš Peterburgo saugoti Šiaulių karo ligoninės) suki
lėlių buvo paimta į nelaisvę.—

76. 1831 m. kovo 28 d., pasitraukus iš Telšių pulkininkams 
Kochovskiui, Manteufeliui ir Telšių apskrities policijos viršinin
kui Meznevui su vietinės kariuomenės įgulos dalimi, telšiečiai, 
vadovaujami advokato D. Daubaro, padedami iš Alsėdžių atvy

kusio J. Giedraičio ir J. Tomkevičiaus valstiečių ir bajorų būrio, 
puolė Telšiuose pasilikusių carinės įgulos dalį. Štabskapitonas 
Progulbickis su kareiviais, užsidarę Telšių kalėjime, trumpai tesi
priešinę, pasidavė.—•

77. 1831 metais Lietuvos apskričių sukilėlių valdžios paskelb
tuose sukilimo aktuose ir atsišaukimuose buvo deklaruojama visų 
gyventojų luomų lygybė prieš įstatymus. Žadėdama baudžiaunin
kams laisvę, sukilėlių valdžia kalbėjo apie pilietines teises ir 
asmens laisvę, kokių turėjo Lenkijos Karalystės valstiečiai pagal 
1807 m. liepos 22 d. ir vėlesnius, papildančius tų konstitucijų, 
įstatymus. Šiaulių ir Ukmergės apskričių sukilėlių vadovybė ža
dėjo valstiečiams ne tik suteikti asmens laisvę, bet duoti ir 
žemės. Nenuostabu, kad 1831 m. sukilimo melu sukilėlių valdžios 
kvietimų dėl laisvės Lietuvos valstiečiai suprato kaip baudžiavi
nių prievolių panaikinimų. Daug Lietuvos valstiečių buvo įsiti
kinę ir bajorų bei kunigų įtikinėjami, kad jų vargti priežastis yra 
caro valdžia. Todėl sukilimo pradžioje daug Lietuvos valstiečių 
stojo savanoriais į sukilėlių kariuomenę. Tačiau daugumų Lietu
vos sukilėlių kariuomenės sudarė mobilizuoti valstiečiai (žr: Lie
tuvos istorijos šaltiniai, I, p. 424).—

78. Carinės kariuomenės pulkininko T. Bartolomiejaus dalinio 
jėgos buvo kiek mažesnės. 1831 m. kovo 28 d. jis išžygiavo iš 
Kauno Raseinius slopinti Žemaitijos sukilėlių su 1 leibgvardijos 
raitųjų pionieriij eskadronu, 2 kuopomis grenadierių, 2 kuopomis 
jėgerių ir 4 patrankomis. Pakeliui prisijungus Dono kazokų ptdko 
esaulo Vorobjovo 50 kazoku būriui, pulkininko T. Bartolomiejaus 
žinioje buvo 1028 kariai.—

79. Kalbama apie Upytės (Panevėžio) apskritį.—
80. Telšių, Šiaulių, Ukmergės ir ypač Upytės apskričių šiaurinė

se dalyse, pagal Kuršo sienų, gyveno daug vokiečių kilmės dvari
ninkų, įvairiais laikais atsikėlusių iš Latvijos ir įsigijusių dvarus 
Lietuvoje. 1794, 1831 ir 1863 metų sukilimų metu šie dvarininkai, 
vadinamieji Kuršo baronai, pasireiškė kaip aršiausi sukilimų prie
šai ir uoliausi caro valdžios talkininkai. 1831 m., bijodami suki
lėlių, jie bėgo į kaimyninę Kuršo gubernijų, o jų dvarus sukilėlių 
valdžia periminėjo savo žinion, skirdama juese savo valdyto
jus. Sukilimų numalšinus, Panevėžio apskrities keturiasdešimt tri
jų vokiečių kilmės dvarininkų vardu Karolis ton Ilarenas ir Ka
rolis fon Crothusas 1831 m. rugpiūčio mėn. prašė caro, kad jų 
dvarus (105 tūkst. dešimtinių žemės Ir 6418 vyriškų revizinių 
sielų) prijungtų prie Kuršo gubernijos. Pasak jų, jie nusipelnę 
šitos malonės, nes nedalyvavę sukilime, o sukilėliai nuniokoję jų 
dvarus. Buvo išmatuotos šiems dvarininkams priklausiusios žemės 
ir surašyti jų baudžiauninkai — vyrai. Tik Įsikišus Vilniaus guber
nijos valdžiai, kuri nepritarė šiam projektui, nenorėdama netekti 
mokestinių sumų, caro valdžia 18133 m. atmetė šių dvarininkų pra- 
Šymą.— J. Goštautus

ma, kuris turi ypač gerą 
atmintį.

Knyga parašyta labai 
sklandžiu stiliumi, ats
pausdinta geram popie - 
riuje,labai gražiai apipa
vidalinta, meniškai dali. 
kun. J.Staškevičiui nuplė
šus titulinį lapą, skyrių 
antraštes,vinj etes ir vir
šelio įrašą. Šalia įrašo- 
viršelyj matome ir roto- 
grafinį M. Jankaus por
tretą.

Kiekvieną šios mono
grafijos skaitytoją, besi
gilinantį į knygoj paskelb
tos medžiagos gausumą, 
gali, tiesiog, stebinti tos 
medžiagos sistematingu- 
mas ją, atrodo, išrenkant 
iš visur ten, kur tik buvo 
galima, begyvenant toli 
nuo tikrųjų šaltinių, kurie 
likę anapus "geležinės 
uždangos'.'Stebėtinai gra
žus ir gausus atsiliepi
mas (ypač skyriuje "Su
telkti nekrologo vietoj") 
savo atsiminimais dauge
lio mūsų kultūrininkų ir 
ano meto veikėjų.

Be abejonės, vienas iš 
didžiausių nuopelnų, šąli a 
knygos paruošėjo, skirti
nas tos knygos leidimo 
finansuotoj uįdabartiniam 
PLB Centro v-bos p-kui 
J.Bačiūnai už parėn-ną.
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Kairėje Abtsinijos-Etipoi- 
jos paviljonas, viršuje Ira. 
no-Persijos, į dešinę Če - 
koslovakijos ir visai deši
nėje Tuniso paviljone pav
argusi Pasaulinės Tarpta
utinės parodos lankytoja, 
prigulusi pailsėt i ant mat- 
raso neišstlatkė ir.. .už
migo saldžiu miegeliu... 
Gal ir gerai tokiu būdu pa
ilsėti po ilgų vaikščiojimų 
ir laukimų eilėse, norint 
patekti į įdomesnius, o 
gal daugiau išgarsintus pa
viljonus.

CJ exP°67
E. KARDELIENĖ.

Pasaulinėje parodoje besilankant
Laikraščiuose buvo 

skelbta,kad mūsų lietuvių 
dienos pasirodymas įvyks 
aikštėje netoli Irano pa
viljono.

Iš tolo pamatėm didelį, 
mėlynai išpaišytom sie’- 
nom gražų Irano pavil- 
j oną. Jo link eidami, sur a- 
domeir mūsų aikštę, ku
rioje vyko lietuvių pasi>i 
rodymas Pasaulinėje 
Tarptautinėje parodoje.

Kai pasibaigė mūsų 
koncertas, įėjome į vidų 
pamatyti

IRANO PAVILJONĄ.
Žengiant per paviljono

slenkstį, mane apėmė 
vaikystės prisiminimai . 
Atsiminiau,kai vaikystė
je gyvenau Kaukaze, ma
tydavau Irano vyrus (jų 
būdavo čia daug), persiu- 
kus,kaip mes juos vadin
davome, nešiojančius ant 
pečių didelius nešulius. 
Įeidami į kiemus Jie gar
siai sušukdavo "kovryl 
kovryl " (kilimai).

Pamatę žmones, jie nu
mesdavo savo sunkią naš
tą nuo pečių, ištiesdavo 
gražius, didelius kilimus 
ant žemės ir prasidėdavo 
derybos.

TEL.766 5827

MONTREALIO LIETUVIU KREDITO UNIJA 

146S DE SŠVE ST., MONTREAL 20, QUE.
MOKA už:

Depo si tu s 4.4 %
Numatyta už šėrus 5’4% 
Nemokamas gyvybės draudimas 
iki $2.000 bendros santaupų 
sumos.

Mums vaikams persai 
atrodydavo labai piktinęs 
tuos vaikus, kurie juos 
paerzindavo,jie pasigavę 
gerokai aptūpdavo.O vie
ną bernioką vijosi net su 
peiliu,ir jeigu būtų pasi
gavęs , mums atrodė, kad 
būtų jį ir nudūręs.

Kai mes likome 4 vai
kai be tėvelio^ Piatigorsko 
bažnyčios klebonas Ra- 
vickas,lietuvis iš Palan
gos,mūsų mamą vis pri
kalbinėjo važiuoti į Lietu- 
vą.Jis sakydavo: 'Vežkis, 
motin,tu tuos savo vaikus 
Lietuvon. Užaugs tavo 
dukterys, pasičiups jas 
persiukai,nusiveš į hare
mą,tiek tu jas ir matysi. 
Verksi paskui savo duk
terų visągyvenimąo Lie
tuvoj jos ištekės už lie-

KASOS V AL 
1465 DE SEVE:

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

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

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

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

Diena: p enk tad. 1:00 - 5:00 vol. 
Vakare: pirmadieniais,:rečia- 
dieniais ir penktadieniais 
7:00-9:00 vai.

Johan Tiedman Regd
DIRBU VISŲ RŪŠIŲ BALDUS 

PAGAL UŽSAKYMUS

1092 Clark Street /prie Dorchester/, M o n t r e a I.P.Q. 
TEL: 861-3032, 
vakare - 254 - 6898. /Kalbame lietuviškai/.

tln.ive'iAcil Cleaned & ^Jailord
• Valau ir taisau vyriškus ir moteriškus drabužius.
• Siuvu naujus pagal užsakymus vyriškus pakus, 

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

(of Wellington St.)

Baltica Investment Corp
Autorizuotas kapitalas $ 120.000

J. Skučas, Prez. RA 2-6152 6966—44 Avė. Rsn.t, 
Superkame sklypus ir Žemę Montrealyje bei apylinkėje.

Už indėlius mokame 8% dividendo.

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

IR KITI JVAIR0S MEDŽIO DIRBINIAI.

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

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

tuvių ir bus tavo visi vai- 
kai lietuviai”.

Tas gerasis klebonas 
ne tik prikalbinėjo mamą 
vežtis mus Lietuvon, bet 
davė mums 300 rublių ke
lionei. Ačiū jam mes ir 
išvažiavom Lietuvon.

Su tais prisiminimais 
aš įėjusi į Persų paviljo
ną tuoj pamačiau didelius 
puikius kilimus.Persų ki
limai yra labai garsūs vi
same pasaulyje. Jie iš
puošti persų tautiniais 
ornamentaisjvairių įvai
riausių spalvų, stori, sti
prūs pakabinti ant sienų 
ir pakloti ant grindų. Tai 
tokius kilimus nešiojo 
persiukai Piatigorske ant 
savo pečių ?Todėl gal jie 
ir buvo mums tokie pikti , 
kad taip sunkiai nešiojo 
tokius didelius kilimus.

O štai ant sienų prie 
įėjimo paveikslai kara
liaus su karaliene ir to
liau jų įpėdinis. Rodomi 
filmai iš Irano gyvenimo . 
Daugybė paveikslų, vaiz
duojančių Irano visą gy
venimą.Prabangiškai iš
puoštos šventyklos ,gra - 
žūs dideli Persijos mies
tai, senovės iškasenos , 
pastatai su puikiomis ko
lonomis. Papuošalai iš
puošti žvilgančiais bran - 
giakmenimis. Auksiniai, 
sidabriniai įvairūs indai, 
padėklai. Dramblio kaulo 
inkrustacijos medžio iš
dirbiniuose. Puikios sida
brinės, auksinės, šilkinės 
įvairių spalvų ir orna
mentų brangios medžia
gos. Kai žįūri į tuos nuos
tabiai išaustus ir išsiuvi
nėtus kilimus,atrodo skai-

tai gražią, vieną is tūks
tančio pasakų pasaką, ar
ba matai fantastinį filmą 
iš Persų šachų gyvenimo.

Batkažin ar visi Irano 
žmonės naudojasi ta pra
banga, kurią čia matom ? 
Kažin kaip gyvena žmo
nės,kurie savo rankomis 
išsiuvinėjo auksiniais 
siūlais medžiagas,išaudė 
tuos puikius kilimus, ku
riuos atvežė Montrealin, 
mums pasigrožėti? Kaip 
gyvena tas paprastas "ei
linis” iranietis ?Turtų ir 
grožybių kūrėjas ?
Prie 

ČEKOSLOVAKIJOS 
paviljono būna visada 
milžiniškos eilės žmonių. 
Bet išstovėję nors ir 2 
vai. eilė j vis būna paten - 
kinti, kad pamatė šį pa
viljoną.

Tikįžengus į paviljoną, 
pamatai pilnas sienas ap
kabinėtas bažnytinių pa
veikslų (ikonos). Daugu
moje jos labai senoviškos 
net nuo 136 0 metų. Daugy
bė senoviškų bažnytinių 
knygų. Iškabinėti sienose 
puikūs gobelenai. Iš Pra
hos ir kitų miestų muzie
jų senoviški brangūs pa
veikslai, iš įvairaus me
talo, bronzos, aukso, kolek
cijos indų.

Didelis iš medžio iš
drožinėtas visas miestas, 
kuris visas juda, kruta, 
atseit-mieste vyksta pil
nas gyvenimas. Čia visada 
didžiausias žmonių susi
grūdimas,nes visi stebi, 
kas dedasi mediniame 
mieste.

Rodomi filmai iš visų

sričių Čekoslovakijos gy
venimo. Labai puikios 
medžiagos suknelėms, 
papuošalaįskrybėlės pa
tukai.

Bet užvis gražiausi Če
koslovakijos kristalai. 
Lubos,sienos apkabinėtos 
įvairiausiais kristali
niais išdirbiniais. Stikli
nės spintos pilnos įvai
riausių kristalinių,stikli
nių ir porcelianinių indų. 
Begalės brangaus žvil
gančio kristalo, įvairia
spalvio stiklo karolių, 
sagčių ir visokių mote
rims papuošalų.

Labai įdomus, stiklinis 
paviljonas,kuriame rodo
mi įvairiaspalviai gamtos 
vaizdai,kurie nuolat kei
čiasi ir matai pasakiškus 
vaizdus viduj apšviestus 
skaisčių šviesų. Ir visas 
paviljonas stiklinis,ir ga
li matyti iš oro stovint 
eilėje, kas vyksta viduj . 
Visi pamato kokie čeko- 
slovakai dideli specialis
tai kristalo ir stiklo ga
myboje. Labai gražus ir 
labai įvairus savo ekspo
natais Čekoslovakijos pa
viljonas.
ABISINIJOS PAVILJONE

Į Abisinijos varpo for
mos raudoną paviljoną 
reikia lipti aukštais laip
tais,© kai užlipsi, atsidu
ri kavinėje. Čia gal duoda 
kaiko ir stipresnio už ka
vą, nes prie stalų sėdin
tieji labai linksmi ir 
triukšmingi,o muzika per

ruporus plyšta kiek tik 
gali garsiau.Aukštai nar
veliuose tupi daug gražia- 
plunksnių įvairių papūgė
lių ir kankinasi jos čia 
mažuose narvuose ir 
karštyje ir cigarečių dū
muose, netekusios tos 
gražios gamtos savo tė
viškėj Gaila man tų papū
gėlių.

Toliau paėjėjus, pama
tai spintose sudėliotus 
milžiniškus šautuvus,se
noviškus geležinius di
džiausius kardus, akme
nis ; turbūt kariškių apsi
rengimą iš odos ir kailio. 
Daugiau nėra ko i r žiūrė
ti. Pagalvoji, kad šio pa
viljono šeimininkai dar 
tolimi nuo mūsų laikų.

Kavinėje prie kasos 
pardavinėjama abisiniška 
kava. Atsinešus namo ir 
patyrusi, kad kava labai 
aromatinga ir skani, no
rėjau kitą kartą daugiau 
jos nusipirkti,bet jau ne
bebuvo.

Prie to paviljono čia pat 
ir toks pat varpo formos 
raudonas mažas paviljo- 
niukas, kuriame žaidžia 
du labai simpatiški maži 
liūtukai. Visada apstoti 
aplink minios žmonių, jie 
čia linksmi sau žaidžia , 
voliojasįšokinėjair visai 
nekreipia jokio dėmesio į 
juos žiūrinčius žmones . 
Parodą atidarius Jie buvo 
visai maži, bet štai per 5 
mėn.Kanadoj begyvenda
mi gerokai p aūgė j o i r kai 
pasibaigs paroda, parva
žiuos į savo tėvynę jau 
dideli liūtai.
TUNISIJOS PAVILJONE
Kelius paviljonus ap

lankę ir po juos pavaikš
čioję pusę dienos .gerokai

Nukelta į 7 psL

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

F*—*” L

L - • vLIll’ll

^BL - v®
l 79 ir 81 St. Zotique Street E.,

CENTRAL FUEL OIL LTD.

Pharmacie 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 Al

Jeigu keliatės i JAValstybes, 
apsigyvenkite amžinai žaliuojan 
čioje ir šiltoje Kalifornijoje.

Informacijas teikia ir padeda i- 
si kurti

JOHN KUTRAffl®,

3865 A Beaubien E. Montreal.
Repr. J. Blau zdžiun as.

Namu šildymui alyva - žemiausios kainos lietuviams 
Veltui krosnių valymas ir taisymas .
Greita tarnyba dienų ir nokti.

Tel: Res. 254-4678; Off. 721-4535.

SU Wilshire Blvd. 394-6617
SANTA MONICA, CALIF. 395-3356

Tel. 525-8971 D.L.K. Vytauto Nepr. Klubas
2159-61 St. Catherine Street E. Montreal

LAIKRODININKAS
AN TA NAS ŽUKAS 

1855 Wellington Street
Tel. WE 2-0644.

JUOZAS AUDĖNAS 
Ekonomistas

Tarpininkauja Mutual 
Funds 

investments.
109 Warwick Street

Brooklyn 7,N.Y.

Tel. 769-2941

oni^ 3 io

PORTRETAI - VEDYBOS- KRIKŠTYNOS
SUKAKTUVES

ĮVAIRIOS
MAŽAMEČIAMS 
PROGOS

• Išnuomuojama 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.

TAISAU IR 
ŽEMOMIS 

LA I K RO D Z I U S

PARDUODU

I R J U V E LY HU S .

1920 Frontenac St. Montreal, P.Q. T. Laurinaitis
tel: 522-2353 arba 721- 1656.

ME 7-6727

DE LUXE CLEANERS
Sav. P. RUTKAUSKAS 

117—6th Avenue,

Ž 4

expo67
Lachine.

KLUBO SUKAKTIS
1907 - 1967

1867 U1967
CMMMCtMFWfRAnON

LaSALLE AUTO SPECI ALIST Reg’d
SAV. a. DESROCHERS

Taisau ir dažau lengvas mašinas 
7717 GEORGE LASALLE, QUE.

(Prieials „Nepriklausomos Lietuvos” redakciją)
Te).: garažo. 366-0500

namy 366-4203

BELLAZZI - LAMY.INC-
DO 6-6941 7682 Champlain Blvd. LaSalle
Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai- 
Įmuliacija, Ten . Test, Masonite, statybinis popieris.

Telefonas 768-6679

WIN DSOR
DRY CLEANERS & DYERS CO. LTD. 

Valome visokius drabužius ir kitif Jūsų namy apyvoką.
Savininkai:

A. Keršys, P. Petrulis, P. Keršulis, A. Greibus

1205 CHURCH Ave., VERDUN, MONTREAL.

Expo 67
Išnuomuojami kambariai 

šalia Pasaulinės Parodos 
vietoves, yra vietos mašinai 
parkuoti.

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

DĖMESIO LIETUVIAM^
Tarpininkauju lietuviams 

apsistojimo vietos reikalu pa
saulinės parodos EXPO 67’me
tų (28.4. - 28.10.1967).

Rašykite pageidavimus NL 
arba žemiau nurodytu adresu :

Pr. Paukštaitis 
8995 Godbcut, LaSalle, 
Montreal, P.Q. tel. 365* 0311.

♦ v
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T A U PYK IR SKOLINKIS 

PIRMUTINIAME IR DIDŽIAUSIAME
TORONTO LIETUVIU KREDITO KOOPERATYVE

KAPITALAS SIEKIA TRIS MILIJONUS DulERIU.
MOKAME: DUODAME:

4%% už depozitus Mergišius iš b/fto
S'/įf, numatyta už Šerus Asm. paskolos iš 7% 1

Asmenines paskolas duodame iki $ 5,000.- ir morgičius 
valdžios nustatytų normų, 66% įkainuoto turto.
Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nedau
giau $2,000.- Asmeninės paskolos, mirties atveju,apdraus 
tos iki $ 5,000.-
Paramos nariais gali būti kiekvienas lietuvis gyvenus 
Kanadoje. \
Kasos valandos: Kasdieną nuo 10 vai. iki 3 vai. p.p., 
išskyrus sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį vakarais nuo 
4 vai.30 min. iki 8 vai.30 min. Šeštadieniais nuo 9 vai. iki l vai 
p. p. f liepos ir rugpiūeio men. šeštadieniais uždaryta ).

būstinė: Lietuvių Namai • 1129 Dundas St. V/est, 
Toronto 3, Ont. p Telefonas LE 2- 8723.

PARAMA

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS Į
Lietuvę, Latviją, Estiją, Ukrainą ir 
U. S. S. R. paprastu bei oro paštu

BE MUITO
ĮVAIRIOS SUDĖTIES MAISTO 
SIUNTINIAI BE MUITO IKI 33 
SVARU.PRAŠOM REIKALAUTI 

MŪSŲ NAUJŲ MAISTO
KATALOGŲ.

DOVANOS:
Automobiliai.šaldytuvai.skal- 
bimo masinos,motociklai,dvi - 
račiai,siuvamos masinos,tele
vizijos aparatai, pianai, automo
biliams padangos, foto aparatai 
ir 1.1.

GERIAUSIA PROGA

Pinigus siųsti i Lietuva yra 
geriausias išskaičiavimas. nes 
ui persiuntimą neimamas mokes 
tis,o tiktai pinigai iškeičiami j 
US dolerių pažymėjimus (certifi
cate). Tai vertingiausia dovana 
US pažymėjimai, kuriuos gave 
jūsų giminės nusipirks daiktų 
net 4 kartus daugiau vertės ne
gu pirkdami rubliais, ko jie pa
tys jums patvirtins. Tiktai US 
dolerių pažymėjimais jūsų gimi
nės bus pajėgūs kų panorės nu
sipirkti: maisto, drabužiu ir
kitu amerikietišku, vakaru eu
ropietiškų bei namu apyvokos 
dalykų. Parduodama specialio
se dolerinėse V neshposyltorg 
parduotuvėse labai žemomis do
lerio kainomis, ko jūsų gimines 
patvirtins ■ pilnai garantuojame.

Šitas būdas pinigams persiųs
ti yra absoliučiai be mokesčio, 
patarnavimo išlaidas siuntėjui 
ir lygiai gavėjui apmoka atsto
vybe Vneshposy Itorg.

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

Reikalaukite veltui duodamo 
mūsų katalogo.

JAVLietuvių Bendruomenės Turyb.suvnžiavimas

į Nūotr. V. Maželio ’

JAV Lietuvių Bendruomenės tarybos posėdžio rugsėjo 23 New Yorke prezidijm 
Iškairės:Dr.A. Razma, Dr. 3. Matulionis,-----
kalba Z.Dailidka ir J. Gailiušytė.

AMERIKOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS TARYBOS
SUVAŽIAVIMAS

gavo 7 balsus. Pirm. Juo
zas Kapočius Bostone , 
sekr. A. Barzdukas Va
šingtone,A. Mažeika New 
Yorke,kun.Jutkevičius iš 
Warcester ir kun. Dabu- 
šis iš Paterson, N. J.

Suvažiavimui praneši
mus padarė J. Jasaitis

Dr. B. Matulionis 
B. MATULIONIS, M.D.i

— Organizuota Lietuvių Bend
ruomenė tėra vienintelė mūsų iš- 
eivjios jėga, kuri gali apsaugoti ir 
išlaikyti mūsų tautiškumą ir kul
tūrą, nes tik ji tegali apjungti į 
sutartinį darbą tiek mūsų tau
tines organizacijos. tiek mūsų pa- ? 
skirus piliečius. Mūsų organizuotos : 
Bendruomenės paskirtis ne pakeis
ti kitas esamas mūsų organizacijas, 
bet jas skatinti ir jungti į vieningą, 
sutartinį lietuvišką darbą. Ji turė
tų žiūrėti, kad nebūtų mūsų tauti
niai reikalai pamirštami arba ap
einami ir kad nebūtų mūsų jėgos

e Be ta, siunčiame Jūaq sudarytuc Ir apdraustus įvairius siunti
nius iki 19% svarų gryno svorio.

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

kymus siųsti mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavę mūsų 
pranešimą.

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

mielai paaiškinsime ir duosime patarimą.
• Mūsų Jstaiga labai daug kam patarnavo ir pasiruošusi patar

nauti ateityje.

LIETUVIŲ IŠTAIGA

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

DARBO VALANDOS: pirmadieniais- penktadieniais nuo 9 vai. 
ryto iki 7val.vak; šeštadieniais - nuo 9 vai.ryto iki 5 vai. p.p.

Savininkai A. ir S. KALŪZA

SVEIKATOS KLINIKA-Health Clinic
Medicininis ir pooperacinis gydymas

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

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

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

! ■
pasistatęs sau klausimą: 
kam gi mums patiems 
leistis angliškus leidi- 
nius?Jukvietiniai vistiek 
nesidomės kažkokios,ma
žai girdėtos etninės gru
pės leidiniu. O jam ir ki
tiem prastai kertantiems 
angliškai toji idėja visai 
nepriimtina.Užsisakyda
mas tą knygą jis ne tik 
apsigautų,bet jaustųsi su
vedžiojęs pačius leidėjus. 
Juk atsiradus daugiau to
kių prenumeratorių, lei
dėjai pagalvotų knygą ta
pus "best seller". Dėl to 
ateityje galėtų nukentėti 

, lietuviški leidiniai, kurie 
ir dabar yra pamestinuko 
vietoje.

Rugsėjo 23-24 dienomis 
New Yorke posėdžiavo 
gegužės 6 d. išrinktoji 
Bendruomenės Taryba. 
Išrinktieji pusę metų ruo
šėsi šiam suvažiavimui, 
blokavosi, persiblokavo, 
skaičiavosi ir persiskai
čiavo. Politinė partinė
kova gana aštriai vyko . valdybos vardu, V. Sidzi- 
"nepolitinėje" bendruo
menėje.Daugumoje tauti
ninkai ir frontininkai tvir 
tai ėmėsi už ragų. Tarp 
jų maišėsi ir gera pras
me liberalų ir bircininkų. 
Buvo linksniuojama Čika
ga ar New Yorkas, Jasai
tis ar Nainys ?Daugiausia 
buvo kovojama dėl valdy
bos pirmininko. Laimėjo 
inžinierius Nainys. Jasai
tis dvi kadencijas pirmi
ninkavęs, pralaimėjo 3 
balsais (21:24).

Newjorkieciai tikėjosi 
turėti Tarybos prezidiu
mą, bet jų kandidatas te-

kauskas garbės teismo 
vardu ir Zigmas Dailidka 
Kultūros Fondo vardu.

Suvažiavimo pirminin
ku buvo išrinktas dr. B . 
Matulionis, jis į pagalbą 
pasikvietė pavaduotojus 
dr.Razmąir T. Blinstru- 
bą.Sekretoriavo p-lė Gai- 
liušytė. Svarstant visus 
klausimus,o ypač proce
dūrinius,buvo labai karš
tų momentų.Net ir "griaus 
tinis" sugriausdavo.

Dabar laukiama naujos 
valdybos,kurią turės su
daryti naujasis pirminin
kas Nainys. Stebėjęs .

Reportažas iš Toronto
PASIKALBĖJIMAS POŽEMINIAME TRAUKINYJE

Du tautiečiai kalbasi 
apie gražiai užsibaigusią 
vasarą, apie spalvingąjį 
rudenį ir aktyve j ančią 
visuomeninę veiklą. Jau
nesnis, vi enplaukis vyras 
sakonesigailįs pavėlinęs 
atostogas. Jis praleidęs 
jas prie ežero ir maudę
sis iki pat paskutinės va
saros dienos, rugsėjo 21. 
Naktys buvusios kiek šal
tesnės ,bet dienomis tem
peratūra pakildavusi iki 
80.

Užsiminus apie visuo
meninę veiklą, vienplau
kis reiškia savąjį susirū
pinimą dėl šimtmečio lei
dinio anglų kalba. Vieną 
sekmadienį, po pamaldų 
užsipuolęs jo pažįstamas 
ir taip siūlęs, taip kalbė
jęs apie leidžiamą knygą, 
kad nebuvę patogu atsisa
kyti .Anas taip prikibęs ir 
tiesiog išlupęs iš jo $ 6 . 
O dabar jis perskaitęs 
spaudoje savo pažįstamo 
Jono v iliušio straipsnį ir 
supratęs,kad tuos pinigus 
bereikalingai išmetęs. 
Geriau būtų įsigijęs kurią 
lietuvišką knygą.

Antrasis bendrakelei
vis klauso tautiečio nusi
skundimą ir pasiteirauja 
argi jis tik dabar tesuži
nojęs savo pažįstamo 
nuomonę?Vienplaukiui tai 
patvirtinus, jo bendras, 
kiek priekaištingai išsi
lieja mažu pamokslėliu. 
Kiek pakeltu balsu jis sa
ko,kad tame ir esanti vi
sa bėda mums nepakanka
mai skaitant laikraščius. 
Jeigu jo bendrakeleivis

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

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

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

Namų CK 9- 6166.

būtų buvęs kiek atidesnis, 
jis dar pereitą pavasarį 
būtų matęs to paties Vi
liušio pasisakymą ir da
bar neturėtų apgailestau- 
ti.Atvirai kalbant,jis pats 
nors ne visai įkandąs ang
liškai ir nelabai mėgstąs 
skaitymus ta kalba, bet 
išgirdęs apie leisimą 
knygą,nutaręs ją užsisa
kyti. Besirengiant jam tai 
padaryti, laimingu supuo.- 
limu, gautame laikrašty

• jis perskaitęs Viliušio 
straipsnį. Autorius tuo
met taip vykusiai išve
džiojęs leidžiamos kny
gos nelogiškumą, jis taip 
tiksliai interpretavęs jos 
prasmę,kadpoto jis pats

KUN. JONAS C. JUT T:
/Kun. Jutkevičius

Nors dėl svarbių priežasčių ir 
laiko stokos nenorėjau kandidatuo
ti, tačiau sutikau, nes maniau ir da
bar manau:

L Kad geriau bus galima laisvo
jo pasaulio dėmesį atkreipti į sun
kią dabartinę Lietuvos padėtį tikslu 
kad laisvasis pasaulis imtųsi kon
krečių priemonių ginti Lietuvos by
lą pasaulio teisme ir galutinai sugrą
žintų jai tą vietą, kuria ji Dievo 
duota teise turi užimti, gyvuodama . . . -
laisvų ir nepriklausomų tautų tarpe.1 bergždžiai eikvojamos lygiagrečiai 
Dabar svarbu, kad J. A. V. valdžia žalingiems ginčams, — kas tu-

■

retų sėdėti pirmoje kėdėje, o kas 
už jos. Lygiai taip pat svarbu Lie
tuvių Bendruomenei budriai sekti, 
kad būtų laikomasi drausmės ir kad 
nebūtų savavaliaujama, kur yra 
mūsų didžiosios daugumos apsi- . ; 
sprendimas.

kuo greičiausiai įvykdytų Kongreso 
pravesta rezoliuciją (H. Con. Res. 
416), kuri reikalauja, kad mūsų 
kršto prezidentas Jungtinės Tauto
se iškeltų Lietuvos klausimą ir 
kad būtų pravesti laisvi (Jungtinių 
Tautų priežiūroje) rinkimai.

2. Kad geriau pasiseks mūsų jau
nimą, ypač čia gimusį ir augantį, 
paskatinti aktyviau dalyvauti Lie
tuvos nepriklausomybės atgavimo 
kovoje, o taip pat dalyvauti visuo
se lietuviškuose darbuose, ypač, ku
rie liečia lietuvišką kultūrą.

3. Kad geriau bus galima padėti
lietuviams, kuriems materialinė pa
galba reikalinga. Kadangi mūsų tau
ta maža, kiekvienas lietuvos jai 
brangus. Tad reikia tuos lietuvius, 
kurie vargsta ir skursta, o kai kurie 
gal ir mirties pavojuje, sušelpti, 
kad jie fiziškai atsigautų, sveiki į J. Kapočius
būtų ir pagal išgales atneštų tautai juOZAS KAPOČIUS: 
naudą. r. , . . .. . . . . — Daugiau dėmesio kreipti į

Jei tatai pasieksime, lietuvių tau- lietuvybės ir lietuviu kultūros tei
ta bus stipresnė, bus vieningesnė ir kaIus jr ne tik nutarimuose, bet ir 
gražesnė ateitis bus jai , užtikrinta. pb-aktį§kai vis ką nors didesnio pa

tikrai sulauks. Dieve taip duok! 1'

4$

■
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JAV PU BFNDRUOMENĖS TARYBOS NUTARIMAI
Posėdžiu pradžioje išrinktas paminėti ir iškelti lietuvių lei-ųjetuva Nepriklausomybės dienų jarytj

tarybos prezidiumas. Balsų ga
vo: kun. J. Jutkevičius 30, A.
Budreckis 15, V. Bražėnas 10, su Vliku dėl PLB įstojimo j.
dr. P. Vileišis 16, A. Mažeika Vlika.
30, K. Miklas 7, A. Barzdukas
25, J. Kapočius 30, kun. V.

Dėl bičiulio išprašytų Dabušis 22.
Prezidiumas

kalą kitataučių tarpe.__________________ _______ __________________
PLB valdyba prašoma įįnamas .patriotizmas ir auklė- siaiškiiiti su Batun organizaci- 

”* Ijimas visuomeniškumas, prista-^3 d^ la'svųjų lietuvių, latvių 
tant jiem LB tikslus, veiklą irir estl* bendradarbiavimo.

Pritariant Rezoliucijom rem-jajmgjjnius Pritariama Pasaulio L. B. va-
ti komiteto veiklai, lietuviai visi skatinami remti Balfa dbvWes veiklai ir dėkojama 
kviečiami vieningai remti šį žy-jaukomiSf 0 Balfas prašomas-užvilktus žygius lietuvybės 
SI- šelpiamuosius pagal išgales ap- išlaikyme ir laisvės kovoje.

Pakartotinai pritaria-rūpinti ir lietuviška spauda bei 
ma 1966 Clevelando veiksniu kitom kultūrinėm priemonėm.

Jaunimo kongreso organiza-S|

keletos dolerių, jis pata
ria vienplaukiu! nesigai- siskirstė taip: pirm. J. Kapo, 
lėti, nes spaudoje buvę čius, vicepirm.
pakartotinai skelbti kny- šis ir kun. J. Jutkevičius, sek. 
gos entuziastai,kurie lei- A- Barzdukasjr informacija ne- 
diniui davę ne tik dešim
kes, bet ir šimtines. Jam 
tik norėtųsi matyti anų ;;;s7į^£ 
nusiteikimą perskaičius j garbės teismą išrinkti: dr. mu įsijungiant į parapines or-sudaryti statutę peržiūrėjimo

pareigomis pa-

kun. V. Dabu-

lietuviam A. Mažeika.
Kontrolės komisijon išrink

ta: dr. K. Ambrozaitis, V. Kas-

konferencijos nutarimam bend- ,
radarbiavimo su pavergta Lie-toriai ir darbuotojai įvertinami^ 
tuva reikalu.

Pra'šoma tikinčiųjų susirūpin
ti lietuviškų parapijų išlaiky-

ir pagiriami dėl įvykdytu dar-W| 
bu. ‘ " O

Prašoma tarybos prezidiumą

Bend- 
pirmi-

Bronius Nainys, JAV Liet, 
ruomenės naujos valdybos

Nuotr. V. Maželio

Brazdžionis, 8an^zaciJas> remiant parapiją komisiją, o centro valdybą kiek 
aukomis, lankant lietuviškas galint greičiau įgyvendinti vi- 
pamaldas. Lietuviai kunigaisuomeninfu ryšię biuro mintį.! 
prašomi vaikus katekizuoti lie- visi raginami pagal išgalei

išlukštentas Viliušio min- a. Klimas, B.
tis. S. Pranckūnas . prof. B. Nemickas, V. Sidzi* 

N.L.red., brangindama kauskas, J. Šlepetys.
Nutarimai __  ...o____  r-o—

Baigiant sesijos darbus, A. tuviškai, įgyvendinti liturginesstoti Į Lietuvių Fondą. 
Budreckis perskaitė nutarimus: rc^orinas> pritaikant lietuvių

Didžiai vertinamas Jungtinio Pag3J 3Pei^ne t nurod? 
Ifinansę komiteto sudarymas gnybęs, ^įjungh į seš- 
telkti lėšom Lietuvos nepri- tadienini4 mokyklų globą.
klausomybės atstatymo 50 m.. LB apylinkės p r a š o m o s j- 
'jubiliejui. Visi lietuviai kvie- iun9t* ir ankstesnės emigraci- 
čiami talkinti lėšomis. Veiks- ios ^e* ^'a 9,mus'us lietuvius, 

kartu i 
kitataučiam.

padaryta, neabejotina, kad Švietimo taryba prašoma pa
bus naudinga, nes užpildys rag’n^ lituanistines mokyklas, 
tą didelę spragą, kurią vi-“ jose m°“n,lal “(M suPa‘ 
si jaučiame Ir žinome. ""f1"’”1, su ™maus ,r M“'" 

sios Lietuvos klausimais, ska-

žodžio laisvę ir nuolati
nius bendradarbius, j ai 
pastoviai talkinančius, 
deda jų pasisakymus,nors 
kartais ir nesutinkančius 
su jos nuomone. Atrodo , 
kad angliškojo Kanados 
leidinio klausimu darosi
per tolimas įsibėgėjimas, jniai ir organizacijos kviečiami 
J. Viliušis daugiausia 
spaudė kito informacinio 
leidinio reikalingumą.Ta- 
čiau negalima teigti, kad 
nereikalingas informaci
nis leidinys anglų kalba. 
Kai visai tokio nėra,o pa
sitaiko tokių,kurie visiš
kai kreivai angliškai skai
tančius informuoja apie 
lietuvius ,tada piktinamės 
ir patys save kaltiname , 
kad nesame davę rimtes
nės informacijos. Todėl 
leidinys anglų kalba apie 
lietuvius ne tiktai reika
lingas,bet ir būtinas. Gal 
reikia tiktai apgailestau
ti, kad tam leidiniui nesu
teikėme visų jėgų ir ne- 
padarysimjo tokio, kokio 

norėtume, bet ir tai, kas

JIB VARTODAMAS NEBŪSI NEI PLIKAS, NEI ŽILAS

vienus metusJIB vartojo 16 savaičių pusę metų

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

—Centro valdyba prašoma at-j 
kreipti dėmėsi j jaunimo spor- 
tines aspiracijas ir paremtig 
krepšininkę kelionę apie pa-|g^ 
šaulį.

Jėgos . vienytinos bendrai 
laisvinimo kovai, neaikvojant 

rūpinantis informacija jų tarpusavio ginčam ir skaldy-
mųisi.

Centro valdyba prašoma iš-Į ninkas

SĖJA
Tautinės, demokratines minties mėnesinis lietuvių laikraštis 

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

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

Prenumerata: jAV ir kitur 3 dol. meįams.

AR ŽINOTE KA RAŠO

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

K EI EI V | 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 gėrį vardą ir pasitikėjimą.
KELEIVY rasite patarimų teisiniais ir kitais 

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

METINĖ PRENUMERATA KANADOJ IR KITUR
TIK $5 00
Laiškus ir prenumeratų adresuokite:

KELEIVIS
££6 Broadway, So. Boston, Mass- 02127, USA.

SLA
— jau 80 metų tarnauja lietuvių visuomenei 

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

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

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

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

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

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

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

Gausit spausdintas informacijas, jeigu parašysi t: 
LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
307 West 30 Street, New York, N. Y. 10001
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haaai Alton
Geriausia taupyti ir skolintis tik __
Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyve TALKA
21 Main St. E., Kamb. 203, Tol. 528-05 11.

Darbo valandos: Aukšti nuošimčiai už

Pirm. 9-3 va/, p.p.
Antr. 9- 1 ir 5-8 va/, p.p.
Tre<f .9-3 va/, 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 gyvybės 
ir paskolų draudimas.
Pilnas čekių patarnavimas.
Užtikrintas indėlių saugumas.
Malonus lietuviškas patarnavimas

St. Catharines agentūra: 75 Polls Ave. Pranciškonu 
parapijos salėje sekmadieniais po pamaldų. .

SLA 72 KUOPA MINĖS SLA 80 METŲ JUBILIEJŲ
SLA 72 kuopa, įvertin

dama patriotų lietuvių 
veiklą prieš 80 m. Ame
rikoje, kuria puoselėjo 
mintį apjungti visų pažiū
rų lietuvius į vieną orga-

nickas,P. ir D. Dauginai . 
Vertingus daiktus loteri
jai jau paaukojo A. Kauš
pėdas ir J. Baj oraitis .Kas 
gali, maloniai prašome 
paaukoti kokį daiktą lote-

Šiaurės Amerikos lietuvių šachmatų pirmenybių dalyviai Clevelande. Pirmoj eilėj 
sėdi/iš kairės/:M.Barzdukas, P.Harris, P. Vaitonis, K.Merkis, J.Schroeder, P 
Tautvaiša, dr.A.Nasvytis; stovi: A.Leonavičius, S.Liauksminas, J.Chrolavicius, 
V.Palčtauskas, V.Shakalis, V.Karpuška. S.Girnius, P.Kairys. K. Jankauskas, 
A.Makaitis. Pirmenybių laimėtojas p.Vaitonis. Foto V.Pliodžinsko.

nizaciją, kuri bendromis 
pastangomis sieks gerbū
vio, nes prieš 80 metų, 
nesant jokių apdraudų.kai 
kuriems lietuviams tek
davo kęsti sunkumua Lie
tuviai, susiorganizavę į 
SLA .apsidėjo mokesčiais 
ir šelpė į vargą pateku
sius lietuvius, SLA na
rius. Būdavo atsitikimų, 
kad daugiau išmokėdavo, 
kaip įplaukdavo narių mo
kesčių. Išsekus atsargos 
kapitalui, nariai apsĮdė
davo specialiais mokes
čiais ir vėl atstatydavo 
SLA į gerą stovą. Dėka 
SLA veikėjų ir nuoširdžių 
narių rėmėjų,SLA per 80 
metų išaugo į vieną stip
riausių organizacijų.SLA 
šalia apdraudos atlieka 
didelį darbą ir tautinėje 
srityje. SLA ypatingai 
daug pasidarbavo antra
jam Pasauliniam karui 
pasibaigus, gelbėdami 
tremtyje esančius lietu
vius.

Šią garbingą 80 m. SLA 
jubiliejinę šventę,SLA 72 
kuopa ruošiasi tinkamai 
paminėti spalio 14 d. Į šią 
svarbią SLA šventę atva
žiuoja SLA prezidentas 
PovilasDargis,kuris pa
sakys kalbą. P.Dargis yra 
žymus SLA, AL Tarybos 
ir kitų organizacijų vei
kėjas.P.Dargis savo kal
boje palies ir Lietuvos 
vadavimo reikalus. P. 
Dargis yra talentingas 
kalbėtojas. Jo kalbos yra 
trumpos ir reikšmingos . 
SLA jubiliejinėj šventėje 
programą išpildys jau
nieji menininkai: iš St. 
Catharines akordeonistė 
Aldona Bogušytė ir bale
to šokėja Vilija Šetikaitė. 
Iš Hamiltono pianistai 
Mar garėta Klevaitė ir Ri
mantas Klevas ir solo 
dainuos Nijolė Jakučins- 
kaitė, akompanuojant 
Margarėtai Klevaitei.

Po koncerto linksmajai 
daliai gros vienas iš ge
riausių orkestrų, vado
vaujamas muziko V. Ba- 
becko. Veiks bufetas ir 
turtinga loterija. Loteri
jai staliukus sudaro: VI. 
Bagdonas ir pp. Bokšiai , 
St. Žvirblys ir J. Šarap-

rijai. Loterijos pravedi- 
mu rūpinasi A. Kaušpė
das.

Į minėjimą bilietai jau 
platinami. Kas įsigys iš 
anksto,tie dalyvaus dova
nų laimėjime.Dalyvis lai
mės kavai staliuką.

Šių bilietų skaičius 
normuotas ir prie įėjimo 
jų nebus.Dėl bilietų pra - 
pome kreiptis į SLA val
dybą, narius ir K. Luko
ševičių, 30 Ontario Str., 
Hamiltonas, Ont.

Kviečiame kitų SLA 
kuopų veikėjus dalyvauti. 
Kviečiam visus dalyvau
ti SLA jubiliejinėje šven
tėje ir koncerte, kuris į- 
vyksta spalio 14 d.Knights 
of Columbus salėje, 222 
Queenston Road, Hamilton 
Ont. Salė bus atidara 6 v. 
v.Koncerto pradžia 7 v.v . 
Bilietai į koncertą po $2. - 
Moksleiviam po 50 centų.

Valdyba
DĖMESIO

ABITURIENTAMS
Baigusieji XII gimnazi

jos klasę prašomi užsi
registruoti pas-J, Pleinį , 
telef. : JA 7-4876 iki spa
lio 15 d. Tradicinio spau
dos baliaus metu visi abi
turientai bus pristatyti 
lietuviškai visuomenei, o 
Bendruomenės valdyba, 
kaip praeitais metais, 
prisiminimui įteiks po 
gražią lietuvišką knygą. 
ŠEŠTADIENIOMOKYKLA 
PRADĖJO DARBĄ

Vysk. M. Valančiaus 
mokykla pradėjo mokslo 
metus rugsėjo 23 d. šv . 
Patriko mokykloje. Naujų 
mokinių į pirmą skyrių 
užsiregistravo 18, turėtų 
būti daugiau. Mokykloje 
veikia 10 skyrių. Visi tė
vai turėtų jausti pareigą 
savo vaikus siųsti į šią 
lietuvybės išlaikymo 
tvirtovę-mokyklą.

JAUNIMAS IŠVYKO 
STUDIJOMS

Danutė Latauskaitė ak
tyvi kolonijos jaunimo 
organizacijų veikėja iš
vyko studijuoti į Windso- 
ro universitetą. Taip pat 
į šį universitetą išvyko ir 
Antanas Orvidas. E. Bu- 
gailiškis išvyko studijuo
ti į Vinnipegą.

M'ŪS'U^PORTAS
VEDA KAZYS
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TOM) THE WHITE HOUSE WASHINGTON' DC 1?
PAUL P DARGIS, PRESIDENT

(OELR-CRIMINAL COURT ASSIGNHENT ROOM) THIRD FLR COURT HOUSE

PGH (HH)
YOU ARE CORDIALLY INVITED TO A MEETING WITH THE HEADS OF NATIONAL 
FRATERNAL ORGANIZATIONS AT THE WHITE HOUSE AT JSJO PM FRIDAY, 
SEPTEMBER 22. PLEASE ARRIVE AT THE SOUTHWEST GATE AT 5:15 PM

AND PRESENT THIS TELEGRAM WHICH IS VALID FOR ADMISSION OF ONE 

PERSON ONLY. ALSO PLEASE CONFIRM YOUR ACCEPTANCE BY RETURN

WIRE
W MARVIN WATSON SPECIAL ASSISTANT TO THE PRESIDENT

(15).

Marijus Grinius baigė 
Katedros berniukų gim
naziją surinkdamas 84, 9 
taškus .Šiuo metu išvyko į 
karo akademiją Kingsto- 
ne. Jonas Karalėnas baigė 
Delta gimnazijos 13 klasę 
surinkdamas 84 taškus ir 
studijuoja Hamiltono uni
versitete.. Abu pastarieji 
jaunuoliai gavo Ontario 
valdžios stipendijas.

NAUJAS
PREKYBININKAS 

Antanas Sakalauskas įsi
gijo mėsos krautuvę Eco
nomy Meat 167 King St. , 
E.Naujasis krautuvės sa
vininkas turi daug patyri
mo šios prekybos srityj, 
nes eilę metų dirbo pas 
VI. Kybartą toje pačioje 
krautuvėje. A. Sakalaus
kas krautuvės atidarymo 
proga paskyrė vieną lai
mės staliuką ateitininkų 
sendraugių spaudos ba
liui, lapkričio 4 d. 
SPAUDOS BALIUS

Spaudos baliaus paruo
šiamieji darbai eina pir
myn.Bilietai jau platina
mi. Tautinių šokių grupė 
"Grandinėlė" neapvils 
publikos. Tad visi ruoš
kimės lapkričio 4 d. tin
kamai sutikti šią Kleve- 
lando tautinių šokių gru
pę-

Laimės staliukus auko
jo šie asmenys: mons.dr. 
J. Tadarauskas, Oakville 
Construction sav.A.Liau- 
kus, Economy M eat krau
tuvės sav. A. Sakalauskas 
ir Olympia kirpyklos sav . 
J.Norkus.Spaudos baliaus 
rengėjai visiems aukoto
jams širdingai dėkoja. 
ATEITININKAI PAMINĖ
JO RUGSĖJO 8 D.

Hamiltono ateitininkiš- 
kasis jaunimas gražiai 
paminėjo rugsėjo 8 d. ir 
tuo pačiu pradėjo šių 
mokslo metų veiklą. Šv . 
Mišias atlaikė ir šiai 
šventei gražų pamokslą 
pasakė mons.dr. J. Tada
rauskas. Po pamaldų Jau 
nimo Centre buvo užkan
džiai ir šiai dienai skirta 
programa. Vaišėms ir 
programai vadovavo kuo-

SLA Prezidentas Povilas Dargia šia telegrama buvo pa-pospirm.Darija Deksny- 
kvtestas • Baltuosius Rūmus pas JAV prezidentą. tė. Šilelis .

BARONAS

P. VAITONIS-LIETUVIŲ 
MEISTERIS

Clevelando įvykusias 
Š.Amerikos lietuvių šach
matų pirmenybes laimėjo 
hamiltonletis P.Vaitonis , 
surinkęs iš galimų 5 tšk. 
4,5 tšk. Antroj vietoj liko 
P.Tautvaišas su 4 tšk. ir 
trečią vietą pasidalino net 
penki žaidėjai su 3 tšk. : 
Palčiauskas,Makaitis,dr. 
Nasvytis, J. Chrolavičius 
ir V. Karpuška.

Nugalėtojas gavo $ 100 
prizą ir pereinamąją Lie
tuvos simbolinę dovaną 
prof .Ign.Končiaus iškaltą 
išjjtodojo ąžuolo, gauto iš 
Lietuvos(apie 2 tūkst.me- 
tų senumo).

Geriausiam jauni ui dr . 
A.Nasvyčio skirtą perei
namąją taurę laimėjo taip 
pat hamiltonletis Juozas 
Chrolavičius.

Šias lietuvių pirmeny
bes plačiai aprašė Hamil
tono dienraštis šachmatų 
s k., patalpindamas ir dvi 
žaistas partijas-J. Chro- 
lavičiaus su K. Merkiu ir 
P. Tautvaišos su V. Pal- 
čiausku.
PAVERGTOJI LIETUVA

Šiauliuose įvykusias 
lengvosios atletikos rung
tynes tarp šeimininkų, 
Jelgavos ir Piarnu miestų 
laimėjo šeimininkai prieš 
latvius ir estus.Geresnės 
pasekmės: 100 m.Varka- 
lis-ll,4sek.,įtolį Rimkus 
-6,60 m.ietis-Šarkis 66 , 
12 m.
- Sov. Sąjungos Dinamo 
draugijos lengvosios at
letikos pirmenybėse, be 
diskininko Vytauto Jaro, 
dar pirmą vietą iškovojo 
Z. Vizbar aite, nubėgdama 
200 m. per 24, 4 sek. (100 
m. ji buvo ketvirta-11, 8 
sek.).
- Draugiškose rankinio 
rungtynėse Kauno žalgi- 
rietės nugalėjo Magde
burgo SK 24:9 ir 16:8.
- Kauno Politechnikos 
Instituto studentų 3 km. 
bėgime nugalėjo Šimonė- 
lis, prabėgęs šį nuotolį 
labai geru laiku-8 min. 
19,4 sek.

IŠ VISUR
Kijeve prasidėjo Euro

pos komandinės lengvo
sios atletikos pirmeny
bės.Moterų grupėj nuga
lėjo Sov. Sąjunga-55 tšk. 
prieš r.Vokietiją-44tšk. , 
vak.Vokietiją-38t., Len- 
kiją-35 t. .Angliją - 33 t. 
Vengriją - 33 tšk. Prieš 
pirmenybes rusų ir ven
grų ginekologų komisija 
tikrino visas dalyves,at-
mesdama lenkės Kolub- 
kovskos kandidatūrą. Sa

vaime aišku, Sov. Sąjunga 
"neaiškios"lyties moterų 
į pirmenybes neužregis
travo,nes turėjo gerą pa
moką iš pereitų metų Eu
ropos varžybų Budapešte, 
kai dėl neaiškių priežas
čių, net trys dalyvės į 
pirmenybes neatvyko.
- Lietuvos repatriantas 
iš Panevėžio V. Komaras 
Varšuvoj rutulį nustūmė 
18, 02 m. , o V. Baran nu
bėgo 1500 m. per 3;43, 7 .
- Spalio 14 d. Meksikos 
mieste prasideda "olim
pinė savaitė". Pirmieji 
aklimatizuotis-jau rugsė
jo 13 d. -išskrido rytinės 
Vokietijos sportininkai, o 
po dviejų dienų ir ven
grai.
-Rytinės Kanados futbolo 
pirmenybių meisteris bus 
išspręstas tarp Otavos ir 
Hamiltono komandų,o va
karinėj pusėj - greičiau
siai iš Reginos ir Calgary 
klubų.
- Jau prasidėjo profesio
nalų ledo rutulio koman
dų draugiški susitikimai. 
PASAULINĖJE PARODOJ

/atkelta iš 5 psl./ 
pavargome,© girdėjome, 
kad Tunis i jos paviljone 
galima pailsėti kaip nie
kur kitur visoj parodoje.

Įėję į paviljoną, tuoj į 
dešinę pamatėm salę, ku
rioje išdėstyti ant grindų 
ir ant paaukštinimų ma- 
trasiukai su pagalvėlėmis 
ir prie jų maži staliukai. 
Tunis Įjos papročiu guli 
ant tų matrasiukų paro
dos išvargę lankytojai, 
geria sau arbatą, skanų 
kažkokį vandenį ir ilsisi. 
Kokia savijauta ant tų 
matrasiukų besiilsint ne
teko patirti, nes kada tik 
čia atėjau pavargus, no
rėdama taip romantiškai 
pailsėti .niekuomet nebu
vo vietų .visada būna vis
kas užimta. Tiek to, gal 
dar Užteks energijos ap
žiūrėti patį Tunisijos pa
viljoną.

Salės gražios, šviesios , 
aplink daugybė stilingų 
marmurinių kolonų, o ki
tos medinės, gražiomis 
spalvomis išdažytos.

Grindyse puikūs mo
zaikos paveikslai.Vidury 
salės kabo labai didelis 
gražus narvelis, o jame 
tupi tikviena labai liūdna 
papūgėlė.Čia pat berniu
kas rodo, kaip daromi iš 
vielos tie gražūs paukš
čiams narveliai. Jų čia 
prigaminta labai daug. 
Štai staklės,kuriomis au
džia gražius kilimus iš 
šiaudų. Prigaminta vis iš 
šiaudų skrybėlių, krepšių 
ir visokiausių dalykų. 
Daug iš medžio išdroži
nėtų dalykėlių. Iš vario 
įvairių uzbonų, padėklų, 
lėkščių.Auksu ir sidabru

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% 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, % sv. arbatos, % sv. geriamo šokolado, ’4 

sv kakavos, 2 sv. ryžių, 5 sv. geriausios rūšies miltų, 1 
dėžutė nescafe, 1 sv. maišytų saldainių, 1 sv. razinkų, 1 
sv. cukraus, 14 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. JURAS)

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

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

KNYGOS - KNYGOS
GERIAUSIA DOVANA

Ig. Končius. MEDŽIO DROŽINIAI.............................................................. 5.00
V. Mingėla. KUN. ANT. MILUKAS.......................................................... 7.00
P. Andriušis. ROJAUS VARTAI............................................................. . 1.50

•TOPOGRAFINIS ŽEMĖLAPIS ..................................................................25.50
A. Gustaitis. LIETUVA — EUROPOS NUGALĖTOJA .................... 2.50
B. Brazdžionis. VIDUDIENIO SODAI...................................................... 4.00
4. Gustaitis. ALGIS TRAKYS IR TAKSIUKAS SLEIVYS............. 2.00
LIETUVOS ŽEMĖLAPIS .........................................  3.50
F. Moriac. GIMDYTOJA Romanas........................................................... 1.75
Alė Rūta. LIKIMO KELIU.......................................................................... 1.50
B. Rutkūnas. SPARNUS MAN META PAUKŠTES............................ 1.5C
Dr. J. Kaškelis. KOMUNIZMAS BE KAUKES..................................... 1.50
B. Babrauskas. LIETUVOS KELIU.......................................................... 1.00
V. Cižiūnas. TAUTINIS AUKLĖJIMAS.................................................. 1.50
Dr. K. Grinius. ATSIMINIMAI ID.......................................................... 1.50
Dr. K. Grinius. ATSIMINIMAI IR MINTYS II D................................ 5.00
A. Giedrius. MURKLYS, ..........................   IJt
M. Sleževičius, GYVENIMAS IR VEIKLA........................................... 5.00
Baltijos Žuvėdra. GRANDINES................................................................ 1,50
St. Zobarskas. PER ŠALTĮ IR VEJĄ...................................................... 0.75
V. Tamulaitis. SUGRĮŽIMAS.................................................................... 1.10
A. Tulys. TŪZŲ KLUBAS........................................................................... 3.00
B. Pūkelevičlūtė. METŪGES....................................................................... 1.00
P. Orintaitė. MARTI IS MIESTO............................................................... 0.75
P. Babickas. DRAMBLIO KOJOS............................................................. 2.00
K. Pažėraitė. NUSIDĖJĖLĖ...................................................................... 2.00
3. Rukša. ŽEMĖS RANKOSE.................................   1.50
’. Orintaitė. TAFTLE NUO KRAŽANTĖS............................................. 2.00
>r. K. Gudaitis. ŽALGIRIO PERGALE.................................................. 1.00
Paulius Augius- LIUKSUSINIS LEIDINYS..........$17.50
J.Audėnas. PASKUTINIS POSĖDIS.......................$4.00
J. Mingėla. LABAS.RYTAS, VOVERĖ..................$ 2. 50
Maironio BALADĖS, liuksus.leid.......... ............. $6.00
K. Grinius.ATSIMINIMAI ir MINTYS.lt.............. $1.50
K.Grinius.ATSIMINIMAI ir MINTYS 2 t.............$5.OC
M.Sleževičius.GYVENIMAS ir VEIKLA.............. $5.00
A.Giedrius. MURKLYS............................................ $1.80
V.Tamulaitis. SUGRĮŽIMAS....................................$1.00
A.Tulys. TŪZŲ KLUBAS........................................$3.00
Dr. J.Kaškelis.KOMUNIZMAS BE KUKĖS..........$1.50
A.Gustaitis.LIETUVA-EUROPOS NUGALĖT.. $2.50 
VARPAS 1965 metų.,.................................................$2.00
VARPAS 1967 metų...........;..................................... $2. OO
Knygos gaunamos adresu: Nepriklausoma Lietuva, 
7722 George Street, LaSalle, P.Q., Canada.
Čia knygų kainos nurodytos tokios, kokioSyra nurody
to leidiniuose, bet apmokėti reikia amerikoniškais 
pinigais, kurie 7% aukštesni.
išsiuvinėti gražūs tau- 
tiški drabužiai. Įdomiai 
išpuošti tautiniai muzi
kos instrumentai, citros, 
ir kitokį styginiai, pučia
mieji ir bubneliai.

Jūrų kempė8,kriauklai, 
koralų kekės, viskas at
vežta parodon, kas rasta 
jūros dugne.

Lankant vieną po kito 
paviljonus, labai sunku 
viską pamatyti,kas rodo
ma,o dar sunkiau, tiesiog 
neįmanoma, viską apra
šyti. Labai daug yra pa
našių eksponatų.Jie atro
do tie patys daiktai, bet 
kiekvienos valstybės pa
viljone vis kitokį, vis kuo

nors skiriasi. Matai ke
liuose paviljonuose kili
mus,bet kiekvienos vals
tybės kitokį ornamentai, 
kitoki piešiniai,kitoks au
dimas. Papuošalai išpuoš
ti brangiakmenimis, mi
neralai, indai, padėklai, 
inkrustacijos, viskas at
rodo kiekviename pavil
jone kitaip. Ir neįmanoma 
aprašyti tikro vaizdo,kurį 
pamatai savo akimis. Ir 
todėl labai įdomu pačiam 
viską pamatyti ir visus 
paviljonus apžiūrėti,nes 
taip jų daug ir taip viskuo 
jie pilni, kad nesuspėsi 
visur nueiti ir viską pa
matyti. (Bus daugiau)

I Vx

MINTYS.lt
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Baletininkai Violeta Karosaite ir Jaunutis Puodziunas,

■
Merijos ir Petro Vaupšų sidabrinio jubiliejaus proga subuvimas Vytauto klubo 
salėje. Kairėje Marijos ir Petro Vaupšų šeima, dešinėj prie bendro iškilmin
gojo stalo artimiausi giminės: brolis Julius ir p. Lukaitis su Poniomis ir kt.

ČIKAGOS
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

KONCERTAS
Šį sekmadienį, spalio 8 d. 7 vai. vakaro DLK Vytauto Klubo salėje,

2161 St. Catherine Street E., Montreal

Kompoz. D. Lapinskas.
Kairėje solist.St.Baras.

MONTRFA L Y IS LIETU
VOS

yra atvykę Vilniaus Unive
rsiteto rektorius prof. Ku
bilius, savo metu Čikagoj 
sukėlęs didelį ermiderį. 
Jis čia Montrealio univer 
sitete laikė paskaitą irsu-

DIDELIS IR ĮDOMUS KON
CERTAS

Ateinantį sekmadienį, spa
lio 8 dieną 7 valandą vaka
ro M ontrealio lietuvių Vy
tauto Klubo salėje įvyks di
delis irlabai) įdomus konce
rtas, kuriame dalyvaus žy
musis listuvij solistas,dra- sitiko su lietuviais. , 
matinis tenoras, Stasys Ba- Taipgi yra atvykęs skul- 
ras-Baranauskas, dalyvau- ptor'as Jakubonis, žinomas 
jant garsėjančiam kompozi- Pirčiupio paminklo kūrėjas, 
toriui Dariui Lapinskui ir 
labai pasižymėjusiai Čika
gos Jaunimo Centro studen
tų šokių grupei, vadovauja
mai pasižymėjusiai šokių 
vadovei Leokadijai Braž- 
dtenei, bususiai Vilniaus 
Filharmonijos Liaudies an
samblio, vedamo kompoz i- 
toraius Jono Švedo, grupės 
šokėjai.

Šis sudėtingas kolekty - 
vas duos labai įdomią pro
gramą, kurios niekur kitur 
negalėsime girdėti.

Taip gi labai įdomu vis
iems, kurie klausėsi Vir
gilijaus Noreikos, pasiklau
syti mūsų žymiojo solisto 
Stasio Baro ir jį palyginti 
su Noreika. Kaip žinoma, 
Kipras Petrauskas, pasi
klausęs St. Baro, pasakė; 
Aš dabar jau galiu mirti, 
nes jau yra solistas,kuris 
mane gerai pakeis.

Tat visi kviečiami daly
vauti koncerte, kuris bus 
ne eilinis.
ANTIBOLŠEVIKINIO BLO- 
KO-ABN- ORGANIZACIJOS 
konferencija šį savaitgalį, 
spalio 6-8 dienomis įvyks
ta Montrealyje Windsor© 
viešbutyje/Hotel Windsor/. 
Posėdžiai prasidės 11 vai. 
penktadienį. Šeštadienį 6 
val.bds bankietas ir balius. 
Sekmadienį, spalio 8 d. ko
nferencijos uždarymas 1O 
vai. ryto posėdyje. Bus 
eilė paskaitų ir diskusijų.

Dr. J. SEM0GA8
5441 BANNANTYNE.Verdum

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

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

trečiadienį 7-9 p.m.

767 - 3175;namu 366-9582.

DANT1J GYDYTOJAS
Dr. J. MALISKA

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

Namų tel.: MU 1-2051 *

DR. A. O. JAUGELIENt
BANTU GYDYTOJA

1410 Guy Street, 1 aukštas 
11 - 12 kambarvs.

Tel: 932-6662: namu 737-9681

DR. V. GIR1UNIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA

5330 L'Assomption Blvd.

Tel. 255 • 3535.

PROGRAMOJE:
• Dainuoja - solistas Stasys Baras, akompanuojant komp. Dariui Lapinskui.

• Baletas - šokėjai Violeta Karosaite ir Jaunutis Puodžiūnas.
O Tautiniai Šokiai - atlieka Jaunimo Centro Studentų Ansamblio grupė, vadovaujama 

Leokadijos Braid i e n ė s.

DLK Vytauto Klubas ruošia ir kviečia visus kuo skaitlingiausiai koncerte 
dalyvauti, kuriame dalyviai matys mūsų išeivijos jaunųjų meno jėgų aukšto 
lygio pasirodymą ir tuo pačiu parems jųjų kelionės bei kitas išlaidas.

I ėjimas $2.00.

Pirčiupyje, kaip patys bol
ševikai prisipažino, išpro
vokavo vokiečius prieš šį 
patriotišką lietuvių kaimą, 
kuris priešinosi rusų oku- 
paotjal, \id jį ■lacial su
naikintų, kas ir buvo nacių 
padaryta.

Taipgi yra atvykęs Vil
niaus radio pranešėjas Hen- praneša, kad Klubo šėrinin- 
rikas Paulauskas, apsisto
jęs pas pusbrolį pp. Zubų 
šeimoje.

LITUANISTINĖS 
MOKYKLOS 

prasideda spalio 14 d. , 
šeštadienį, 10 vai. ryto. 
Dalyviai renkasi į tas pa
čias patalpas, kur vyksta 
lituanistiniai kursai. 
VYRESNIŲJŲ SKAUČIŲ

SUVAŽIAVIMAS 
įvyks Montrealyje spalio 
mėn. 7-9 d.d. Seselių Na
muose. 
"LAIŠKŲ LIETUVIAMS" 
administratorius Brolis 
Petras Kleinotas.S. J. at
vyksta šią savaitę iš Či
kagos. Norintieji galės at
naujinti savo "Laiškų 
Lietuviams" prenumera
tą sekantį sekmadienį po 
pamaldų salėje.

DLK VYTAUTO KLUBO
Sėrininku susirinkimas šau
kiamas spalio 15 d. 2 vai.po 
pietą klubo viršutinėje salė- ......   (_ ________
je. Šiame susirinkime buspri „a $12.00), vaikams po $3.00 
imami pasiūlymai kandidatų ($6.00). Užsakymus su pašto 
i sekančių metų valdybą, ku perlaidomis siusti: “ Litas“

PASINAUDOKITE PROGA
Užsilikę Expo 7 dienu pasai 

išparduodami “ Lite“., suau
gusiems po $7.50 'Expo kai-

CIKAGIETE LEOKADIJA 
3RAŽDIENE,

Jaunimo Centro Studentų An
samblio Vadovė, per JAV Ge
neralini Kon-ula, Montrealy
je, yra gavusi p. Richard d’ 
Anjou specialių Expo meno 

riu kandidatavimas bus pa- 1465De Seve St.,Montreal 20, programų koordir atoriaus,kvie 
tvirtinamas lapkričio mėnesi iį 
susirinkime.
Klubo Trustee "Vytautas“

rių kandidatavimas bus pa-

MONTREALYJE BANKŲ 
ir kiloki apiplėšimai nuolatos 
įvyksta. Paskutiniuoju laiku 
mirtinai nukentėjo lietuvis M. 
Taurazas, kuris apiplėšimo 
metu pripuolamai ton vieton 
buvo patekės ir tapo plėšikų 
nušautas.

kų susirinkimo metu, spalio 
15 d. bus išmokami nuošim
čiai uz klubo statybos morgi 
čiu paskolas.
Klubo P ašalpine draugija 
sekmadieni turėjo pirmaji su 
sirinkimą po vasaros sezono, 
kuriame girdėjosi svarstymas 
nemažai sergančių klubiečių 
pašalpų išmokėjimas.Sunkiau 
ir ilgiau yra sergantieji Marti 
nas Teresevičius, Ant. Yuk- 
nelis ir Jurgis Mikeliūnas. 
Yra mirę - Juozas Štrimas ir 
K. Čebanauskienė.
SESELIŲ BA ZARAS 
pramatomas lapkričio 
mėn.18-19 dd.Paremkime 
jų darbus.
AUŠROS VARTŲ PAR. 
metinis balius bus lapkri
čio mėn.4 d., šeštadienį.
• Kurt. A. Jokūbai ts iš New 
Mexico, JAV, lankėsi 
Montrealy.
• T.S.Kulbis.S. J.išvyko į 
Clevelendą pastoraciniam 
darbui.
• T.J.Venckus dabar pa
gelbsti kunigams New 
Mexico, JAV.

'ŠV. KAZIMIERO PARAP.
- Pirmasis penktad. šią 
savaitę išpažintys ketvir- 
tad.nuo 7 vai. .mišios rytą 
7.30 ir 8 vai. vak.
- Šeštadienį tuokiasi Ge
orge Fuller su Norma 
Verbylaite.
- Grybų vakarienė spalio 
14 d. Šeimininkės prašo
mos paaukoti grybų, sal
dumynų ir loterijai dova
nų.

• Organizuojasi mišrus 
choras: visi mylintieji 
dainą ir giesmę prašomi 
jame dalyvauti. Yra labai 
graži pradžia.
- Šv. Elzbietos d-jos su
sirinkimas įvyko sekma-

tima dalyvauti siu metu spa
lio 7 ir 8 d., Pasaulinėje pa
rodoje (EXPO 67), su savo ve 
darnu ansambliu, atstovauti 
Nepriklausoma Lietuva. Pro
gramoje taip pat dalyvaus so
listas Stasys Baras, komp. 
Darius Lapinskas, ir baleti
ninkai Violeta Karosailė bei 
Jaunutis Puodžiūnas. Pro
gramą išpildys spalio 7 d. 5 
:30 v.v. ir spalio 8yd. l:30 ir 
5:30 v. v. Shell B. Sis koncer 
tas amerikonu ruoštas bus y- 
patingai vertinga Lietuvai 
reklama.
dienį po sumos.
- Parapijos lankymas: 
spalio 9-14 d. d. Ville St. 
Leonard ir Rosemounte 
nuo 43 iki 35 Ave.

PARDAVIMAS
Parduodami 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, • I

taip pat šviežiu ir rūkytu lietu
viškai pagamintų dešrų.

Prašome pasinaudoti musų 
produktai s ir pasitarnavimu — 
pristatant i namus.

Skambinkite Bruno J a z o k a s, 
tel. ■ 766-9041.

TORONTO LIETUVIŲ

NAMU RUDENS BALIUS 
spalio mėn. 7 d. 7 vai. vakare, Lietuvių Namų salė 
se,1129 Dundas St. W. Programoje bus muzika, šo
kiai ir užkandžiams bei gėrimams veiks bufetas. 
Bilietus galima įsigyti prie įėjimo. Kain $ 2.-.

Toronto Lietuvių Namai

Montreal Outfitting 3£tb.
GERA PROGA

S 1.00 mokėdami savaitėje 
galite gauti pirkti 6 Wabasso 
paklodes, 6 Wabasso pagal
vėms užvaikai u s ir 2 antklo
des.

Skambinti tel. 733 - 5020.

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 6-4364.

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS

SIUVU IR PARDUODU

Taisau ir Remodeliuoju 
Vasaros laike saugojimas 

/ Storage /.

6396 Bannantyne, Verdun.

AR ŽINOMA, KAD

’’NEPRIKLAUSOMOS 
LIETUVOS” SPAUSTUVĖ

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

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

Gana d a.__________

VISI, KAS BRANGINA BE
NDRĄ SUTELKTINĖMIS 
jėgomis dirbamą darbą , 
kas supranta ir reikalin
gumą bendrauti lietuviš
kuose susibūrimuose, kas 
vertina savo pastangas iš 
silaikyti bendruomenėje, 
lietuviškoje šeimoje, -vi
si maloniai kviečiami da
lyvauti vieninteliame me
tiniame Lietuvių Namų pa
rengime šį šeštadienį Lie
tuvių Namuose, visose 
jų salėse.

PO VASAROS ATOSTOGŲ 
pirmas SLA kuopos susirin
kimas įvyks antrą sekmadie
ni, spalio 8 d., l vai.po piet 
Lietuviu Namu salėje. Pra
šoma visus narius ir norin
čiais būti nariais atsilanky
ti. Siame susirinkime busga 
lutinai aptariama metinio ban 
kieto reikalai, tai kiekvie
nam nariui turėtu būti svarbu.,

Dr.P.MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą.

(1082 Bloor W., Toronto) 
(j rytus nuo Dufferin St' ) 

Raštinė: LE 4-4451.

•Ši

SVARBU NAUJIEMS 
KANADIEČIAM!'.
- (Canadian Scene) ■ Anglų 
kalbos klasės ir pilietybės / 

reikalu veikia per išti
sus metus vakarais mokyklo 
se. Apie pačius kursus, lai
ką, vietą yra spausdinama i- 
talu, graikų, portugalu, kinu 
ir anglu kabomis. Informaci
jos yra gaunamos Counsel | 
ling Centre, Main Floor, Edu- ■ 
cation Centre: Bickford Park 
cation Centre: 115 College 
Street, tel.-362-4931, Exten 
tion 428, ir mokyklose: Bick 

1 ford Park High School, Bloor 
Collegiate Institute, Cent
ral High Scool of Comerce.Gi 
vens Public School, Hughes 
Public School, Kent Public 
School, King EdWard Senior 
Public School, North Toron 
to Collegiate Institute, Oak
wood Collegiate Institute, 
Orde Street Public School, 
Parkdale Collegiate Institute, 
Parkway Vocational School, 
Ryerson Public School, Wear 
tern Technical Commercial 
School, Easter High School 
of commerce.

--------------------------—------------------- —i

LAIKRAŠTIS NAUJIEMS 
KANADIEČIAMS

• (Canadian Sc-ne) • Toronto 
to Mokyklų Valdyba išleidžia 
.udeni laikraščio laidą, kuri 
yra gaunama visose mokyk 
lose. Vienas iš svarbiausiu 
reikalu šio laikraščio yra in 
formuoti naujus kanadiečius 
apie pagalbą jųjų vaikams. 
Pirrrakartą jis spausdinamas 
ir kinu kalboj. Kitos kalbos 
- anglų, italu, graiku ir por- 
togalų.

TAI. 365-4872

STOTI

BANGA

TEL. 669 - 8834.

C,F M B
.... ..... X 1 - ... 1MW*

INTERCONTINENTAL CLUB

Cocktails ■■ Dancing Nightly

1410, 10:00 VALANDĄ VAKARO
Programos vedėjas L. Stankevičius

UE7UVIŠKAS PUSVALANDIS GIRDIMAS KAS

ŠEŠTADIENIS PER

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

LaSalle.

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

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d
Kviečia visus atsilankyti į 

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

Kreipkitės asmeniškai pas 
Joe Stankaitis.

Europietiška muzika ir šokiai 
kiekviena naktį ■ jausitės kaip 
B avarijoje.

« (Eli BU* 
Mūsų ilgametė 

praktika 
padės sutaupyti 

daug 
pinigo

J.P.Riendeau 
išspręsti Jūsų 

Pirmieji ir

L.Deragon ,r
sąžiningas patarnavimas padės 
pirkimo problem is perkant namus, 
antrieji morgičia yra parūpinami tiesiog pas mus. 
Prašom skarrbinti: Tel: 365 - 4872. 

(Mes paimsim: iš namų).

Juozas Stankaitis
Manager of the Club.

Tel. 861- 1507

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

S
I

VISU Rūšių DRAUDIMAS

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

Montreal. Telefonas RA. 7-3120
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