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Dailininko V.K.Jonyno iliustracijos Donelaičio "Mf 
tams". Kai mažlietuviai suvežą derlių, šaltis priver
čia medžius numesti lapus. Ir varnui nejauku plikose 
šakose vienišam tupėti... Tai jau ruduo, kuris ir pas 
mus, į Montrealį, skverbiasi neprašytas, nors dar 
labai norėtųsi Pasaulinę Tarptautinę parodą lankyti 
šiltomis ir saulėtomis dienomis.

Vyksta didelės reikšmės kova KAS NAUJA KANADOJE

Lietuvių gyvenimo reiškiniai
Į visus laisvuosius lietuvius

AR KA
Jungtiniu Amerikos Valsty
bių, prezidentas Johnsonas, 
kaip matome, pasiryžęs Viet
name karą, laimėti kantrybe. 
Ar ealima kantrybe laimėti?

Kaip žinome, Vakarai nors 
atrodė, Antrąjį Pasaulini ka
rą buvo numatę ir jam net ir 
ruošėsi, pav. Prancūzai buvo 
pasistatę vadinamąją Mažino 
liniją, bet faktinai buvo už
klupti rimtai nepasiruošę. Kai 
karui vykstant paaiškėjo, jog 
reikia karui ruoštis labai rim
tai, Churchillis paskelbė: po 
dvejų ar trejų metų pasinio 
Šime ir priešą nugalėsime. . .

Publika stebėjosi tokiu pa
reiškimu ir Churchill; pašai- 
pavo. Bet Churchillis ne me
lavo ir ne puokstavo, bet kal
bėjo visiškai rimtai. Taip ii 
padarė. Nelaimė atsitiko dėl 
to, kad pripuolami sąjungi
ninkai negalėjo susitarti dėl 
užbaigimo. Bet kantrybė lai
mėjo!

Panašiai vyksta ir jndoki- 
nijos kare. Johnsonas bando 
laimėti kantrybe.

Reikia stebėtis JAV prezi
dento kantrybe. Kokių žiau
rių bandymų jis yra patyręs 
iš priešu, svetimų ir.. . savu 
Bet jis laikosi ir kantrybės 
nenustoja. Nuostabi jo kan 
trybė. Puola ji komunistai, 
ruošdami demonstracijas, pi- 
kietus, siųsdami maskuotus 
tikybininkus, organizuodami 
masines eisenas, ruošdami 
kas mėnuo Galupo orakulus, 
siųsdami delegacijas, įtaigo
dami kongresmanus ji spaus 
ti ir 1.1, ir 1.1. O jis laikosi, 
nelyginant Kudirkos tiltas ir 
nė krust!

JAV prezidentas stovi tarp 
keliu ugnių: tarp partinės po 
zicijos ir opozicijos, tarp prie 
šų irneskaitlingų draugų, tarp 
civilių “ pacifistu“ ir karinių 
specitilistu, tarp religininkų 
ir laicistų. Visi jie“ atkando 
dantį“ , o prezidentas John
sonas stovi toje pačioje po
zicijoje ir nesvyruoja.

Jeigu mus kas klaustų, ką 
mes manome apie tokį atspa
rumą, tai nesvyruojant tektų 
užgirti tokį pastovumą ir to
kią milžinišką kantrybę. Su 
tikslu laimėti taiką, ne karą, 
nes JAV prezidentas tokiu 
kantrumu siekia taikos.

IMĖTI ?
šęs savo žmones, savo ūki1 
ninkus, kurie pagaliau neiš 
laikė ir sukilo streikuoti.

Vieną dieną jie ties dižo- 
nu visą plentą apl ięjo kiau
šiniais, kad keturių mylių 
nuotolyje niekaip negalėjo 
pravažiuoti mašinos. Te
ko iššaukti ugniagesius,ku
rie nuplovė kelią.

De Gaulle dėl streiko bu
vo sušaukęs savo kabine
to posėdį. Jame paaiškė
jo, kad Prancūzijos žem
ės ūkis atsilikęs nuo dab
artinės ūkio technikos 50 
metų mažiausia. Ir nei 
de Gaulle, nei jo kabinę 
tas nerado rimtu galimy
bių ūkininkams padėti. Ir 
pasirodė, kad lengviau 
"paremti" tuščiu žodžiu 
Quebeco separatistus, 
negu rimtai paremti sa
vo ūkininkus. Todėl Pran
cūzijos ūkininkai nutarė 
streiką tęsti ir imtis dar 
griežtesnių priemonių. 
VATIKANO VYSKUPŲ

SINODAS 
pirmąją susirinkimo die
ną pažymėtas tuo, kad Po
piežius Pailius VI į jo su
dėtį paskyrė keturias vie
nuoles. Įvairių tautų.

Kaip žinoma, Sinodas nė
ra patariamasis organas, 
bet yra valdomasis Kata
likų Bažnyčios organiza
cijos organas. Jo padėda
mas Popiežius valdo visą 
Katalikų Bažnyčią. Tat a- 
tetties Katalikų Bažnyčios 
valdyme nuo šiol jau daly
vaus ir moterys.

Taip pamažu moterys at
gauna lygias teises su vy
rais ir Katalikų Bažnyčios 
organizacijoje.

VATIKANO SUSIRINKIMO 
PASISAKYMAS

Šeima yra tartum pil
nesnį© žmoniškumo mo
kykla. Tačiau kad galėtų 
pasiekti savo gyvenimo ir 
paskirties pilnatvę, jai 

•TTRYBE GALIMA LA
Ar JAV prezidentas neklys 

ta taip laikydamasis, ir ne- 
klusd^mas bet kuriai daugi au 
žavinančiai sugestijai? Da
bar dar sunku pasakyti visiš 
kai tiksliai. Bet atrodo, jo 
laikysena ne be klaidu. Gal 
didžiausis tame minusas, kad 
praleista geriausioji proga, 
kai priešas buvo silpniau
sias. Tada lengviausia gali
ma buvo laimėti taika, kurios 
jis milžinišku kantrumu sie
kia.

Laisvasis pasaulis dar ne
supranta JAV prezidento kant 
rybės nusistatymo, ir, kaio sa 
koma, žaidžia ugnimi.

Laisvasis pasaulis dar ne
pajėgus suprasti tos kovos, 
kuri dabar vyksta Indokini- 
jos pusiasalyje ir, jeigu su
pranta, tai nepajėgus nusi
kratyti savanaudiškumu ir 
kvailomis ambicijomis a la 
de Gaulle.

Indokinijos pusiasalyje da
bar vyksta lemiamoji kova 
su vergija, demokratijos su 
totalizmu, žmogaus asmens 
išlaisvinimo su jo p-;vergimu-s 
Tai yra milžiniškos reikšmės 
kova. Šiai kovai organizuoja
mos viso komunistinio toti- 
lizmo jėgos, panaudojama vi
sa totalistinė prievarta. Tik
tai laisvasis pasaulis nenori 
to suprasti. Vienoms Jungti
nėms Amerikos Valstybėms 
tenka ta atsakinga našta, ku
ri ištiktųjų priklauso visai 
laisvę mylinčiai žmonijai.

Iš tikrųjų tai būtų Jungtiniu 
Tautų uždavinys, bet Jungti
nės Tautos nepajėgios, o nė
rė nieko, kasorganizuotų lais
vojo pasaulio jėgas. Čia tik
tai trukdytojų ir stabdytoji; 
netrūksta.

Taigi, Vietname vyksta ne 
Vietnamo kova su Vietkongu, 
bet vyksta laisvės kova su 
pavergimu. Tai yra Treciasis 
Pasaulinis karas, svarbes
nis, negu buvusieji visi pa
sauliniai karai.

STREIKUOJA PRANCŪZI
JOS ŪKININKAI

Kat de Gaulle išdarinėja vi
sokius pokštus tarptautini
uose santykiuose ir kursto 
Quebeco prancūzus, tai, pa
sirodo, jis tai daro užmir-

LABAI SUNKUS SUSISIE
KIMAS su montrealiu 
Ypačsavaitgaliais pasiekti 
Montrealį iš Toronto nepa
prastai sunku, nes trūksta 
traukinių ir autobusų. Pav. 
vyresniosios skautės, vykž 
damos į Montrealį negavo 
autobuso ir stotyje išlaukė 
visą naktį, o rytojaus die
ną tiktai per jėgą gavo vie 
tą autobuse. Lėktuvuose 
taip-pat sunku gauti vietą, 
nes iš anksto jos jau už
rezervuotos. Pav.komp. 
D.Lapinskas negavo vie
tos lėktuve ir turėjo vyk
ti atgal į Čikagą trauki
niu. Dabar, baigiantis 
Pasaulinei parodai, y- 
patingai sunku gauti vie
tas ir traukiniuose ir au
tobusuose, todėl visiems, 
kas nori vykti į Montrea
lį, patartina iš anksto pa
sirūpinti vieta susisieki
mo priemonėse.

reikia šiltos vedusiųjų 
dvasios draugystės,ben
dro jų sutarimo ir uolaus 
bendradarbiavimo auklė
jant vaikus. Vaikų auklė
jimui daug reiškia akty
vus tėvo prisidėjimas. Bet 
taip pat turi būti užtikrin
ta,ypač mažesniems vai
kams ,ir motinos priežiū
ra namuosąnenuvertinant 
teisėto moters reiškimosi 
visuomenėje.

ŽINIOS TRUMPAI

• Graikijoje vyksta kova 
už demokratinę santvarką. 
Buvęs min. pirm. Kanalop- 
olos užsienio koresponden
tams pareiškė, kad perver- 
sminė karių valdžia užsmau 
gė žodžio laisvę,todėl jis 
priverstas buvęs kreiptis
į juos, užsienio korespon
dentus. Valdžia jį už tai 
areštavo.
• Vietnamo parlamentas 
patvirtino prezidento rin
kimus, bet budistai, kurs-

Veiksnių konferencija
1967 m. sausio 14-15 d. 
New Yorke sutarė minėti
1968 metais Lietuvos Ne
priklausomos Valstybės 
atkūrimo 50 metų sukaktį 
-numatė programą, pasi
skirstė minėjimo dar
bais.

Minėjimo tikslas-pra- 
šnekti į nelietuvius: at
kreipti jų dėmesį į lietu
vių tautos valstybines tra
dicijas nuo k araliaus Min
daugo laikų,į lietuvių tau
tos pajėgumą savarankiš
kai bei pažaingiai organi
zuoti savo nepriklauso
mos valstybės gyvenimą 
po pirmojo pasaulinio ka
ro ;į tautos .dabar paverg
tos,moralines bei juridi
nes teises ir pasiryžimus 
būti vėl laisva Europos 
tautų nariu.

į Rusiją, nes ten nėra, jis 
sako,mokslo laisvės ir jis 
neturi vilčių ką nors tenai 
atsiekti mokslo sri+yje.
• Nigerijos respublikos 
valdžia skelbia, kad jau 
baigia nugalėti pasiskel11 
busią rytinę dalį respub
likos savarankiška Biaf- 
ros valstybe.
• Bandydamas naują lėk
tuvą, užsimušė atsargin
is astronautas amerikie
tis Williams.
• Madagaskaro saloje su
rastas jau seniai išnaikin
tas milžinas paukštis Epi
ornis Macsimus, kurio 
kaiušinio tūris siekė 7 kv
ortas.
• Kinų teroristai atnauji
no Hong Konge teroro vei
ksmus. Jie padėjo 7 bom
bas.
• Naujai metų, kuriuos da
bar švenčia žydai, nuėjo 
prie ašarų sienos, kuri li- 
gišiol buvo Jordanijos pu
sėje, melstis.
• Vakarų Vokietija Indijai 
paskolina 60 miK dolerių.
• Indijos min.pirm.Indira 
»Bandhi lankosi Maskvoje, 
Waršuvoje ir Kaire. Indi
ja ir jos pirmininkė nepro
tingai pasisako už bombar
davimų nutraukimą Šiarės 
Vietname, kai jai reiktų 
pasisakyti, kad Hanojus 
priimtų JAV prezidento 
Johnsono pasiūlymą derė
tis dėl taikos.
• Anglijoje pasibaigė Dar
bo partijos suvažiavimas, 
kuris patvirtino min. pirm 
taupumo priemones ir ban 
dymą įstotį į Bendrąją Eu
ropos rinką,bet neužgyrė

i jo palaikymą JAV prezi
dento politikos. Matyt, 
Wilsonas nesugebėjo su
sirinkimo įtikinti, bet 
greičiausia darbiečiuose 
turi įtakos komunistai.
• Bendrosios Europos rin
kos vykdomasis komitet - 
tas pasisakė už priėmimą 
į organizaciją Did. Brita
nijos, Norvegijos, Danijos 
ir kt.padavusių prašymus.
• Mirė darbiečių buvęs ni 
Misteris pirm.Attlee, su
laukęs 4 metų amžiaus.

KANADA SUS JUNGIA SU 
BERMUDŲ SALOMIS 
Dvi Kanados firmos, vie
na iš Mokntrealio ir kita i 
iš Toronto pasirašė sutar 
tį dešimčiai su puse mili
jono dolerių telefono kab
elį po vandeniu tarp Kana 
dos ir Bermudų salų.Dar
bai turi būti užbaigti 1969 
metais.
MINIMALUS DARBININKO 
uždarbis pramonėje liepos 
mėnsį šiemet buvo 103.27. 
Praėjusiais metais tas už
darbis buvo R. 60 dol. žem
esnis.
• Kanados federalinė vald- 
ia Čilės respublikai telek
omunikacijos tikslams duo 
da paskolą 4, 320, OOO dol.

• 2500 International Uni
on, District 50, United Mi
ne Workers of America, 
užbaigė streiką ir laimėjo 
47.3 centus vai.priedo.

i

tomi komunistų, pradeda 
riaušes.
• Jordanijos karalius Hu
seinas lankėsi Maskvoje, 
kur buvo labai iškilmingai 
sutiktas.
• Svetlana Stalinaitė-Altlu- 
jeva ryšium su pasirody - 
mu jos knygos, spaudai da
vė pasikalbėjimą. Ji pasakė 
kad Maskvos valdžia nepa
kenčia kitos nuomonės, ne
gu jos pačios.Svetlana pa - 
žadėjo išleisti kitą knygą, 
kurtoje bus dabartinės ru
sų valdžios kritika.
• Izraelio užs. reik.min. 
Eban pareiškė: Izraelis 
tol neišeis iš užimtųjų sri
čių, kol tiesiogiai nesusi
tars dėl saugumo Artimu
osiuose rytuose su asabais 
o JAV naujas lėktuvas per 
valandą padarė 7, 200 km, 
kas yra 6 su puse kartų 
greičiau, negu sklinda 
garsas.
• Rusijos mokslininkas a- 
tomo specialistas Boris, 
Dotsenko nutarė negrįžti

Prel. J. Balkūnas

Minėjimo tikslas taip 
pat - sustiprinti laisvųjų 
lietuvių ištvermę ir vie - 
nybę kovai už savo tėvy
nės išlaisvinimą, kad jos 
gyventojai galėtų apsi
spręsti savo gyvenimo 
būdą laisva valia.

Kongresai, konf er enci - 
jos .leidiniai .kurie numa
tyti šiems Laisvės Kovos 
metams, bus reikalingi 
lėšų.Lėšom telkti veiks
nių konferencija sudarė 
specialų komitetą. Komi
tetas pasivadino Lietuvos 
Valstybės Atstatymo 50- 
čio Jungtinis Finansų Ko
mitetas (United Lithua
nian Finance Committee). 
Jame dajyvauja po du ats
tovu iš Vyriausio Lietu
vos Išlaisvinimo Komite
to, Lietuvos Laisvės Ko
miteto, Amerikos Lietu
vių Tarybos, Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės 
valdybos ir Jungtinių 
Amerikos Valstybių Ben
druomenės vald.ybos.Tau- 
tos Fondo valdyba artimai 
bendradarbiauja vajaus 
Vykdyme. Komiteto pir
mininku išrinktas prela
tas Jonas Balkūnas.

Komitetas kreipiasi į 
jus,mieli lietuviai, talkos 
ir paramos minėtam už- 
daviniui-lėšom sutelkti . 
Kreipiasi į Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės ir 
jos atskirų kraštų vado
vybes, į visų lietuviškų 
organizacijų vadovybes 
ir į atskirus jų narius .

Tepajus kiekvienas 
džiaugsmą,kad savo auka 
ir talka jis manifestuoja 
lietuvių vienybę Ir didina 
jėgą Lietuvos laisvei pri
artinti.

Čekius .perlaidas ir pi
nigus prašome siųsti:

United Lithuanian Fi
nance Committee

29West57th St.(10 fl.) 
New York City, N.Y.10019 

Iš anksto-ačiūl
Lietuvos Valstybės Ats

tatymo 50-člo Jungtinis 
Komitetas:
Pirmininkas: Prel. Jo
nas Balkūnas, vicepirmi
ninkai: H.Mlklas.D.Peni- 
kas, A.Reventas;nariai: 
A .Alksninis, A. Balsys, V . 
Banelis, P.Mlnkūnas, A. 
Ošlapas,J.Paž.emėnas,A. 
Radzivanienė, J. Stukas , 
A. Trečiokas.
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KLB KRAŠTO VALDYBOS INFORMACIJA

i
taria:

" 1251 metų liepos 17 
dieną laikyti oficialia 
Lietuvos karalijos į- 
kūrimo diena".

Tai diena, kurią popię- 
žius Inocentas IV keliuo
se savo laiškuose priėmė 
didįjį Lietuvos kunigaikš
tį Mindaugą Apaštalų Sos
to globon, pripažino jam 
karaliaus vardą, paskyrė 
Saremos ir Kuršo vysku
pus Lietuvos ir jos kara
liaus globėjais ir pavedė 
Kulmo vyskupui vainikuo
ti Mindaugą Lietuvos ka
ralium.

Nors vainikavimas įvy
ko tik 1253 metų vasarą , 
tie 1251 metų liepos 17 
dienos popiežiaus aktai 
jau įteisino Lietuvą tarp
tautinėje plotmėje kaip 
atitinkamai susitvarkiu
sią valstybę.To meto Eu
ropos politinėje sandaro-

DR.H.NA GIO KALBA MININT MCNTREALIO LIETŲ- je tik popiežiai ar jų de- 
VTŠKOSIOS RADIO VALANDĖLĖS, VEDAMOS LIŪDO legatai teturėjo teisę vai- 
STANKEVTČIAUSj 4-IŲ METŲ SUKAKTUVIŲ PROGA 

Tikiu,kad tuos kelis žodžius galiu pasakyti visų Lie
tuviškosios Radijo valandėlės bendradarbių vardu. Pa
sakyti juos ne tiktai R adijo Valandos vedėjui, kuris 
prieš ketveris metus ryžosi lietuviškai prakalbėti Mon
treal!© lietuviams radijo bangomis,bet pasakyti ir vi
siems lietuviams. Nors ir neatsigimęs į pamokslinin
ką, tačiau norėčiau prisiminti vieną pagrindinių daly
kų, kurie išlaiko gyvą kiekvieną radijo stotį.Ne vien 
aparatus, antenas, technikus, plokšteles, bet, svarbiau
sia, žodį.

Žodį, kuriuo naudojamės kasdien.Visokiems reika - 
lams.Su reikalu ir be reikalo, patenkinti ir pik+i, link
smi ir nusiminę. O mūsų benamių gyvenime tasai žo
dis turi dar daugiau reikšmės ir prasmės.

Lietuvišką žodį balanos gadynėj saugojo mūsų pro
tėviai skaitydami Aukso Altorių ir Katekizmuso žo - 
džius prastus, Varpą ir Aušrą.

Mūsų žodį nešė knygnešiai iš Prūsų, gynė jį nuo 
Muravjovo ir kitų budelių, išaugino laisvės laikais 
ir dabar vėl, savam krašte, gina ir saugo nuo raudo
nos mii*ties. Nes iš tiesų, ne tik svarbu, kad žodis 
būtų gyvas, bet daug svarbiau, kad savas žodis būtų 
LAISVAS.

Už laisvą žodį visais laikais ir visuose kontinentuo 
se mirė tūkstančiai. Ir tebemiršta. Visi tironai bijo 
laisvo žodžio, nes jis yra sutrupinęs kalėjimų mūrus 
ir priespaudų grandines. Visi klastingieji bijo laisvo 
žodžio, nes jis demaskuoja jų suktybes ir parodo pas
auliui tiesą.
Žodis gali būti aštresnis už kardą ir kietesnis už 

plieną. Žodis gali prikelti žmogų. ir tautas ir sutirpdy 
gruodą.

Lietuviškas žodis yra tai padaręs praeityje ir padat 
rys ateityje. Tik mes neturime jo pamiršti. Išsižadėti, 
Bijoti ištarti. Nes tada poeto žodžiai taps niūria rca -• 
lybe: Vienų vienas žodis būt tave apgynęs, 

Bet varge jo vieno tu pasigedai, 
Nors visi žadėjom mirti už t.ėvynę- 
Liko netesėti mūsų pažadai./Jonas Aistis/. 

Lietuviškosios radijo valandos visam laisvam paša 
ulyje šiandien turi tik vieną misiją - išlikti ir išsilai
kyti. Kad būtų įmanoma kalbėti sava kalba.Kad būtųį- 
manoma išlaikyti gyvą savą žodį sau ir savo vaikams. 
Kad nemirtume be likusio ženklo, kad buvę žmonėmid. 

Didelį darbą apsiėmė Lietuviškosios Radijo valandos 
vedėjas.Kaip kadaise knygnešiai.

Bet be mūsų lietuviškasis ž od is radijo bangom ne
pasieks žmogaus. Lietuvio. Todėl ir mes esame savo-1 
tiški knygnešiai.Prie balanos susėdę žemdirbiai vėly-< 
vą vakarą. Ir kai klausysimės to lietuviško žodžio, pri-r 
siminkime, kad jis brangus mums ne tik dėl to, kad kaly
ba į mus motinos kalba,bet labjausia dėl to, kad jis 
laisvas. Kadjisgyvas ir laisvas. Irkadne 
ša prisikėlimą.

Jie kirviu sukapojo žodį, 
Užrakino vario raktu, 
O jis mūro akmenį skrodė 
Nemirtingo žingsnio taktu. 
Prieš jį puolė javai ant kelty 
Ir nutilo paukščiai, kada 
Jis aidėjo aklų trobelių 
Sidabrinės dainos gaida. 
Jį už ančio nešėsi vaikas 
Vakarų aušros ramume, 
Jį augino didelis Laikas 
Šaknimis po gruodžio žeme. 
Saulė pramušė plutą švino, 
Sultys ėmė ūžt kaip kadais, 
Šakomis padangė užtvino 
Ir užpylė žemę žiedais./H.Radauskas,"Žodis'/nustatyti tiksli Lietuvos 

valstybės kūrimosi pra
džios data. Dėl to Litua
nistikos Instituto istori
jos skyrius ir pataria, 
norint turėti konkrečią su 
Lietuvos valstybės įsikū
rimo susijusią datą, imti 
dėmesin tikrai žinomą 
tos valstybės tarptau
tinio įteisinimo da-

nikuoti valdovus ir tuo 
įteisinti jų valdas kaip 
valstybes. Suprantama, 
kalbamąją dieną Lietuvos 
valstybės kūrimasis buvo 
jau ir teisiškai užbaigtas , 
taigi ne faktiškai ką tik 
pradėtas. Kada, kieno bei 
kokiais veiksmais faktiš
kasis Lietuvos valstybės 
kūrimasis prasidėjo^-nė
ra duomenų spręsti ne tik 
dienos ar mėnesio,bet nei 
metų ar dešimtmečių 
tikslumu.

Istorijos dokumentuose 
Lietuvos vardas pirmą 
kartą paminėtas 1008 me
tais,kalbant apie tada įvy
kusį Prūsų arkivyskupo 
benediktino Brunono 
Kverfurtiečio nužudymą 
ties Rusijos ir Lietuvos 
ribaf'in confinio Rusciae 
et Lituae"). Istorijos šal
tiniai taip pat kalba apie 
dažnus lietuvių puldinėji
mus į Livoniją, Rusijos 
žemes įr LenkijąXII am
žiaus gale-XIII pradžioj. 
Tai liudija lietuvius bu
vus tada jau organizuotus, 
bet tai neapibūdina, kiek 
tas susiorganizavimas 
turėjo valstybiškų požy
mių.1215-1219 metų laiko
tarpyje,ryšium su taikos 
sutartim tarp lietuvių ir 
Haličo - Volinijos kuni
gaikščių, lietuvių kuni
gaikščių minima net 21, ir 
jų vyresniųjų tarpe mini
mi Mindaugas bei jo bro
lis Dausprungas.1219-1244 
metų - pustrečio dešimt - 
mečio-laikotarpyje Min
daugas, pašalinęs sritį - 
tinius kunigaikščius,paė
mė valdžią į savo rankas 
visoj Lietuvoj ir pasiva
dino didžiuoju Lietuvos 
kunigaikščiu. Tik 1250 
metų pradžioj apsikrikš
tijęs, Mindaugas išsiuntė 
pasiuntinius pas popie
žių, prašydamas - mūsų 
laikų terminais tariant- 
de jure pripažinimo de 
facto jau esamai valsty
bei.

Iš tų duomenų tegalima 
spręsti, kad pirmasis 
Lietuvos valstybės pavi
dalas kūrėsi greičiausia 
palaipsniui.be konkretaus 
išankstinio nutarimo bei 
pasiskelbimo, ir kad tas 
kūrimasis truko gal kele
tą ar net kelioliką dešimt
mečių. Tad nėra ir grei
čiausia nebebus įmanoma

••• Šį savaitgalį, spalio 
mėn.14-15 dienomis Toron
te Šv. Jono parapijos salė
je įvyksta metinė KLB Kr. 
Tarybos sesija. Pradžia 
šeštadienį 11 vai. Turime 
daug svarbių reikalų, tad 
visi, Tarybos nartai kvie
čiami atlikti savo pareigą- 
tame suvažiavime dalyvau
ti. Kviečiami ir svečiai- 
Kanados Lietuvių Bendruo 
menės nariai.
••• Iz. Matusevičiūtė-ak- 
tyvi bendruomenės veikėja 
pereitą pavasarį mirusi, 
yra palikusi lituanistinių 
studijų reikalams Wolfen- 
buetelio pastiles bei Slo- 
vačinskio giesmyno nuora
šus bei foto kopijas.Patys 
originalai iš 16 šimtmečio 
lietuviškosios raštijos šiuo 
metu yra už geležinės už
dangos, Krokuvos univer
siteto archyve .Velionės gi
minės šią mokslinę medži
agą per KLB K rašto Valdy
bą yra perdavė Lietuvių

Archyvui Čikagoje, Jauni- 
mO Centre, kur juos ir ga
lima panaudot studijiniams 
darbams.
••• Naujai atidaromame 
federaliniame muziejuje 
Ottawoje yra organizuoja 
mas lietuviškasis skyrius 
Pradinį įnašą į šį skyrių 
padarė muz ikė D.Rautinš, 
užrašydama tam reikalui 
didelį kiekį mūsų senoviš
kų dainų. Pats muziejus 
tam reikalui jau pirko lie
tuviškas kankles. Dabar 
muziejus prašo knygų an
glų kalba apie mūsų liau
dies meną. Jei kas tokių 
knygų turėtų paaukoti ar 
parduoti, prašome prane
šti KLB Krašto Valdybai. 
Muziejus taip pat norėtų 
išstatyti mūsų tautinių rū
bų pavyzdį. Paieškomas 
mecenatas, kuris sutiktų 
tam reikalui paaukoti apie 
$2OO.-

KLB Kr.Valdyba

TARĖSI LIETUVIŠKOS 
INFORMACIJOS SVETIMIESIEMS 
STIPRINIMO REIKALU

Lietuviškos informa
cijos svetimiesiems stip
rinimo reikalu prie Vliko 
yra sudaryta taryba iš 
ALT, LB-nės, LLK-to 
ir Vliko paskirtų atsto
vų. Š.m. rugsėjo 25 d. 
įvyko pirmas tos tary
bos posėdis.

Posėdyje buvo aptar
tos veikimo gairės ir 
planai. Dalyvavo J. Au
dėnas, dr. J. Puzinas, 
Romas Kezys, V. Vai
tekūnas ir E. Čekienė.

J. Audėnas, Vliko In
formacijos Tvarkytojas 
posėdžiui pirmlninkavęą 
apibūdino šios tarybos 
paskirtį, pažymėdamas 
didelį trūkumą anglų kal
ba informacijos apie Lie
tuvą. Tas klausimas tebė
ra aktualus ir iki šiol, 
o ypač svarbus ateinan
čiais 1968 —- Lietuvos 
Laisvės Kovos metais. 
Todėl veiksniai nutarė 
galimai plačiau stengtis 
informuoti laisvąjį pa
saulį apie Lietuvą. Ro

Skelbiama Lietuvos 
įsikūrimo pradžia

TUO PAČIU AIŠKĖJA IR LIETUVOS KRIĖŠTO DATA

Lituanistikos Instituto 
istorijos skyrius .Vilko ir 
PLB valdybų prašomas

pasisakyti dėl pirmosios 
Lietuvos valstybės pra
džios datos,nutarė ir pa-
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TAUTINĖ SAVIGARBA 
privalo būti 
IŠLAIKYTA

'.'Dirva" įdėjo pasikalbėjimą su Lietuvos diplomątų Še
fu ministeriu Stasiu Lozoraičiu pasikalbėjimą, kurio 
įdomesnes mintis čia perspausdiname.

mas Kezys veiksnių kon
ferencijoj sausio 14-15 
d.d. plačiau išdėstė, kaip 
visa tai turėtų būti vyk
doma ir VLIKas nutarė 
sudaryti prie Eltos ko
misiją, kuri tuo rūpintų
si.

Posėdyje dalyvavo ir 
svečias iš Chicagoskun. 
Gintautas Sabataitis, S. 
J., informacijos srity
je svetimiesiems jau pla
čiai savo veiklą išvys- 
tęs. "Mes kartais gal
vojam, kad amerikiečių 
spauda mūsų darbais ne
sidomi, bet taip nėra, 
domisi, jei mes patys 
tuos įvykius tinkamoj 
formoj ir.laiku prista- 
tom'J — sakė.
Posėdyje dalyvavusių pa

geidavimas: visi, kas stebi 
savo apylinkėje viešuosius 
įvykius, kad praneštų apie 
tai adresu: ELTA, 29 West 
57 Street, IO Fl., New York 
N.Y.1OC19. U.S.A.

MYLIMAM TĖVELIUI AMERIKOJE MIRUS,

G. BRFICHMANIENŲ
IR JOS ARTIMUOSIUS NUCŠIRDŽIAI UŽJAU
ČIA Hamiltono Apyl. Bendr.

Valdyba .

tą - 1251 metų liepos 17 
dieną. ( Elta)
NL red, mano, kad šiuo 

konstatavimu aiškėja ir 
lietuvių krikšto data, bū
tent- 1250 metai, kada bu
vo pakrikštytas Lietuvos 
karalius Mindaugas,kaip 
tais laikais veikė oficial-

tos, kur tokia laumės juosta vi
durnakty pasirodo: tai esant pil
načių! prie Cumberland krioklio 
Kentucky valstijoj (U.S.A.) ir 
prie Viktorijos krioklio centrinėje 
Afrikoje.

ybė. Taigi, ne 1387> me
tai, o 1250 metai.

Vytauto ir Jogailos krik
što atvejis gali būti laiko
mas kaip krikšto sustipri
nimas, bet pats oficialus 
krikštas buvo atliktas ka
raliaus Mindaugo.

Patirta, kad lėktuvų pilotus, e- 
sančius ore, įvykus lėktuvo me
chaniniams sugedimams, daug 
greičiau užaliarmuoja per radi
ją juos pasiekęs moters balsas, 
negu vyrų.

— Kokios nuotaikos vy
rauja Europos vyriausybė
se ir plačiosios visuomenės 
sluoksniuose Vietnamo ka
ro atžvilgiu?

— Jungtinių Amerikos 
Valstybių vedamas Vietna
me karas yra tikras apsi
gynimo ir laisvės karas. 
Pietų Vietnamo vyriausy
bės prašoma, Amerika pa
deda jai gintis nuo šiaurės 
Vietnamo agresijos, kurios 
tikslas primesti smurtu 
Pietų Vietnamui komunis
tinę santvarką, ši agresija 
yra Sovietų Sąjungos ir 
raudonosios Kinijos remia-
ma.

Šitokiomis aplinkybėmis 
yra Vakarų Europos intere
suose veiksmingai remti 
Amerikos akciją to mažo 
krašto laisvei apginti. Deja, 
tokio solidarumo ir savo 
interesų supratimo Europo
je nedaug tematoma.

Europa, lyg užmiršu
si, kad Amerika išgelbėjo 
jos laisvę intervenuodama 
dvejuose pasauliniuose ka
ruose ir išleisdama daug 
milijardų dolerių jai iš griu
vėsių atsistatyti.

Maža to. Europos viešo
joje nuomonėje esama sro
vių, kurios tiesiog trukdo 
Pietų Vietnamo laisvės gy
nimą, primygtinai siūlyda
mos Amerikai atsisakyti 
nuo reikalingų karinių prie
monių vartojimo arba net iš 
viso karą nutraukti. Tokia 
laikysena yra taip pat prie
šinga pačios Europos inte
resams. Nes, viena, ji truk, 
do tinkamą bendradarbia
vimą su Amerika, kurios 
politinis svoris ir karinė 
galybė yra vienintelė Euro
pos saugumo garantija so
vietų atžvilgiu, o antra, ši 
laikysena silpnina moralinį 
ir politinį civilizuotojo pa
saulio atsparumą sovietų 
įtakos ekspansijai.

Galop, nusistatymas prieš 
Pietų Vietnamo gynimą pa
žeidžia tautų ir žmonių tei
sę ’ į laisvę ir tuo griauna 
vieną svarbiausių žmonijos
ateities pagrindų, šituo at
žvilgiu Lietuvos laisvė ir 
nepriklausomybė, ar Pietų 
Vietnamo arba Belgijos, 
privalo būti pasauliui lygiai 
gerbtina.

— Kaip stovi Lietuvos 
reikalai Europoje šių dienų 
politinių įvykių akivaizdu, 
je?

— Sovietų okupacija Lie
tuvoje ir dabar palieka Va
karų Europos sąmonėje — 
o kai kada pasąmonėje — 
kaip smurto aktas. Antra 
vertus, Vakarų Europos 
valstybių santykiams su 
Sovietų Sąjunga vis dau
giau plečiantis, sunku lauk
ti, kad kuri vyriausybė čia 
atvirai pasisakytų už Lie
tuvos nepriklausomybės at.

Viena iš nedaugelio paukščių 
rūšių, gyvenančių požemy, yra 
urvinė pelėda, užtinkama Ameri
kos šiaurės vakarų prerijose. Ur
vus ji pati išsikasa smėly, bet 
dažniausia naudojasi kitų gyvių

statymą. Bet, pavyzdžiui, ir 
Vokietijos suvienijimo pro
blemos sprendimas praktiš
kai nėra geresnėj padėty. 
Mūsų uždavinys tebėra pa
laikyti svetimųjų viešoje 
nuomonėje sovietų padary
to Lietuvai smurto supra
timą, kelti mūsų balsą už 
to smurto atitaisymą, nuo
lat priminti, kad lietuvių 
tauta nenustoja siekusi ne
priklausomybės.

— Paskutiniu metu išei
vijos lietuvių didžiuoju rū
pesčiu yra tinkamai pami
nėti Lietuvos nepriklauso
mybės atgavimo 50 metų
sukaktį ir JAV lietuviai iš 
anksto tam ruošiasi. Kokia 
Tamstos nuomonė tuo klau. 
simu?

— Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo paskelbi
mo 50 metų sukaktis turė
tų būti visų užsienio lietu
vių paminėta vieningai ir 
i š k i Imingai. Kiekviename 
laisvojo pasaulio krašte, 
kur gyvenama lietuvių, pa
grindiniame minėjime tu
rėtų dalyvauti visos mūsų 
s v a r biosios organizacijos, 
sutartinai nustačiusios pro
gramą. Svarbiausios reikš
mės turės, žinoma, sukak
ties minėjimas Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse, kur 
gyvena daugiausia lietuvių, 
veikia mūsų didžiųjų poli
tinių ir visuomenės organi
zacijų centrai ir yra pa
lankiausia Lietuvos laisvės 
bylai atmosfera.

Sukakties minėjimo pa
ruošimui naudingos inicia
tyvos yra ėmęsis Vyriau
sias Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas, sušauk damas 
konferenciją ar pasitarimą 
spalio mėn. 21-23 d.d. ir pa
siūlęs diplomatinės tarny
bos nariams dalyvauti, šis 
pasiūlymas yra priimtas.

— Kaip Tamsta žiūrite į 
šiuo metu taip jautrų išei
vijos lietuviams bendradar, 
biavimo su kraštu klausi
mą?

— Tiksliai atsakydamas
į šį klausimą, turiu pareikš
ti, jog užsieny esančių žmo. 
nių bendradarbiavimas su 
kuriuo okupuotu kraštu 
dažniausiai yra labai sun
kus, o su sovietų okupuotą
ją Lietuva, praktiškai 
imant, negalimas. Juk so
vietai valdo kiekvieną vie
šojo gyvenimo sritį ir kon
troliuoja kiekvieno žmo
gaus elgseną. Tokiu būdu be
lieka svarstyti atskirų žmo
nių savitarpio kontaktų 
klausimas.

Manau, kad atskiri žmo
nės, kurie nėra eksponuoti 
užsienio lietuvių politinėj 
ar visuomenės veikloj, gali 
lankyti savo gimines Lie
tuvoj ar šiaip važiuoti kaip 
turistai. Tačiau ir tokiose 
privačiose kelionėse ar su
sitikimuose užsieny reikia 
turėti omeny, kad kraštas 
yra priešo okupacijoje, ku
rios pašalinimas yra visų 
mūsų vyriausias siekis; kad 
.tokie kontaktai turi patar
nauti ne tik asmeninių san
tykių, bet ir tautinių saitų 
tarp Lietuvos ir užsienio 
lietuvių ugdymui ir kad 
tautinė savigarba privalo 
būti visada išlaikyta.

Be viso to, tenka atsi
minti, jog Lietuvoj tiek tu
ristai, tiek jų sutikti žmo
nės niekada nėra apsaugoti 
nuo okupacinės valdžios 
šantažų bei persekiojimų.
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Aiškinkime bolševikų 
nusikaltimus

Jei jau kovojame su 
bolševikais ir jų nusikal
timais okup. Lietuvoje,tai 
kovokime rimtai, tinka
mais būdais ir priemonė
mis.

Kokios mūsų kovos bol
ševikai labiausiai bijo?

Jie labiausiai bijo at
rėmimo jų propagandos , 
kurią jie varo užsieniuo
se labai intensyviai ir gu
driai, nesigailėdami jai 
darbo, žmonių ir pinigų.

Jie siekia įtikinti pa
saulį,kad gyvenimas bol
ševikinėje valstybėje yra 
labai gražus,kad jų vals
tybės žmonės jaučiasi 
laimingi, kaip kokiame 
žemės rojuje. Jie visaip 
įrodinėja,kad net jų oku
puotų kraštų žmonės turi 
tokį gražų ir laimingą gy
venimą,kokio dar niekuo
met neturėjo.

Štai, turiu prieš alūs 
nedidelę,tik 188 psl.,prieš 
porą metų (1965) Ameri
kos komunistų (pasivadi
nusių "Amerikos lietuvių 
literatūros draugija") iš
leistą akiplėšiškos pro
pagandos knygelę "Lith- 
unia, Past and Present" . 
Joje pateikiami lietuvių 
tautos istorijos bruožai, 
žinoma, saviškai nuspal
vinti; išniekinamas Lie
tuvos nepriklausomybės 
laikotarpis; išjuokiamos 
mūsų pastangos gyventi 
laisvai ir nepriklausomai;

Pasaulio lietuvh} gydytojų suvažiavimas posėdžiauja Cleveland’e, JAV. Foto V.Pliodžinsko.

JONAS GOŠTAUTAS

PONAS TEISĖJAITIS
ARBA 

PASAKOJIMAS

APIE LIETUVĄ IR ŽEMAITIJĄ 
1839. 15 atkarpa. Rėžk tiesą, ir nebijok!

AŠTUNTAS SKYRIUS

SUKILIMAS

2.
Žemaičio laiškas Teisėjaičiui:
„Raseinius paėmėme. Bartolomiejus išbėgo kaip be 

galvos, ir, jei ne tuščias dviejų mūsų vyresniųjų vadų 
kivirčas81, būtų buvę galima jį vytis,' o gal net sumušti. 
Aprašysiu tau visą tą nuotykį. Jau kelios dienos, 
kaip Raseinių sukilimo būriai traukė prie miesto. At
žygiavo ir šiauliškiai. Sudėjus krūvon, sukilėlių galėjo 
būti apie 5000 pėsčiųjų ir raitelių. Patrankų jie 
neturėjo jokių82. Maskvėnų, kaip jau tau anksčiau 
sakiau, buvo 1200 su šešiomis patrankomis83. Rasei
nių sukilėliai sudarė centrą ir kairįjį sparną, o šiau
liškiai buvo dešiniajame. Kovo 29-ją8,1, apie 9 vai. 
ryto, tankios sukilėlių kolonos ėmė artintis prie mies
to ir, nepaisydami apšaudymo karteče, žengė į prie
kį, laikydamosi puikiausios tvarkos. Artilerija, išstum
ta iš pozicijų, pasitraukė į miestą. Priešo šauliai, mū
siškių vejami, taip pat traukėsi į miestą. Mūsų kolo
noms pasiekus miestą, visi išsiskleidė grandine ir ėmė 
šaudyti į priešą iš už tvorų ir namų kerčių. Priešas 
susibūrė į vieną koloną ir užėrrtė poziciją ant kalniuko

prie domininkonų sodo. Taiklieji mūsų šauliai įbėgo į 
sodą ir šaudė iš už tvoros, vos iš 50 žingsnių atstumo. 
Reikia manyti, kad neprašovė nė karto. Negaliu nepa
minėti drąsos ir šaltakraujiškumo, kuriuo pasižymėjo 
Raseinių sukilėlių raitelių būrys, vadovaujamas vieno 
šaunuolio. Jo pavardės per skubėjimą negalėjau suži
noti. Tuo metu, kai maskvėnai, susitelkę į vieną vielą, 
pyškino į visas puses, tas raitelių būrys atjojo risčia, 
labai tvarkingai, prieš pat priešininko frontą, ir tol 
neatidengė ugnies, kol neprijojo per 100 žingsnių. 
Saulių ugnis iš sodo bei raitųjų šaulių šaltakraujišku
mas privertė maskvėnus apleisti’ pasirinktąją poziciją. 
Jie leidosi į užmiestį ir apsistojo už pusmylio ant vie
nos kalvos.. Čia ir pasirodė, kokia nerangi sukilėlių ka
riuomenė. Paaiškėjo, ką reiškia, kai trūksta būgnų ir 
kitų signalinių instrumentų. Mat, visa tos narsios, bet 
neapmokytos liaudies masė, mieste iškrikusi, nebe
sugebėjo sugrįžti prie tvarkos. Tiesa, ji persekiojo 
priešininką, bet labai pakrikai. Pasakytum, jog lai iš
sisklaidžiusi po platų lauką avių kaimenė. Kiekvienas 
šaukė, rėkė, komandavo, o niekas nenorėjo klausyti. 
Priešas šaudė karteče iš visų patrankų,— mūsų laimei, 
blogai taikė, neturėjome nė vieno užmušto. Priešų va
das, matydamas tą sukilėlių betvarkę, sprendžiant iš 
jo manevrų, ketino išsisklaidžiusiai sukilėlių kariuo
menei smogti savo kavalerija, kurią sudaro 300 ži
rgų, tačiau jam iš šono pasirodė būrys raitųjų šau

lių, apie kurį anksčiau neminėjau. Jų rikiuotė neišk
riko, net išjojus iš miesto. Tai privertė maskvėnus 
apleisti poziciją ir nebesustojant trauktis link Prū
sijos sienos*r.Kas gi beliko sukilėliams daryti, jei
gu ne vytis ir naikinti, užpuldinėjnnt iš užpakalio , 
arba- tai buvo taip pat realu- užpulti besikeliančius 
per upes, kurių keletą jie turėjo įveikti, ir sumušti. 
Tokia buvo bendra skubiai sušauktos kelių sukilimo 
vadų tarybos nuomonė,tačiau tą planą suardė nenu
matytas atsitikimas. Ponas Šiaulių sukilimo viršini
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pateisinama bolševikų 
okupacija, dabartinis gy
venimas okupuotoje Lie
tuvoje ("išlaisvintoje" ) 
vaizduojamas toks gražus 
ir laimingas,kad gražes
nio ir laimingesnio, ro
dos, jau ir būti negali . 
Ten, matai, išvystytą in
dustriją. Statomi žmo
nėms gražiausi ir pato
giausi namai. Klesti že
mės uitis.Puiki medicini
nė apsauga. Geriausias 
jaunuomenės auklėjimas. 
Išvystytas mokslas .viso
se jo šakose. Kraštas nu
sėtas bibliotekomis.Puo-
selėjamk literatūra ir vi
sos kitos kultūros apraiš
kos (skulptūra,dailės me
nas .teatras,muzika ir ba
letas, kinematografija , 
dainos menas, kultūros 
namai ir muziejai); ten 
laimingi darbininkai turi 
savo unijas...

Šios akiplėšiškos pro
pagandos (parašytos,aiš
ku,pagal Agitpropo Planą 
ir nurodymus) nedrįso 
pasirašyti net jos auto
rius.
/Ne pagal Agitpropo, bet 

pačio Agitpropo prašyta ir 
išleista, todėl ir nėra pa
rašo. Red. /

Reikia pasakytįši knyg
palaikė parašyta lengvu 
stiliumi,gudriai,naivius , 
giliau negalvojančius bei 

komunistų nepažįstančius 
žmonelius pagaunančiai. 
Štai, šitokiu propagandi
niu melu bolševikai nori 
apgauti ir laimėti sau nai
vius laisvojo pasaulio 
žmones. Jie bijo, kaip ug
nies tų, kurie imasi šį 
propagandinį melą ati
dengti, parodyti realybę, 
kokia iš tikrųjų yra.

Bolševikai bijo, kad 
mes neparodytume lais
vajam pasauliui, kaip jie 
laiko savo nelaisvėje pa
vergtuosius žmones ir 
tautas, kaip jie kas dieną 
ir kas valandą mindžioja 
jų įgimtąsias, vad. žmo
gaus teises.

Aiškinimas ir pasauliui 
atidengimas bolševikų 
nusikaltimų yra mūsų ko
va su bolševizmu, kova, 
kurios bolševikai labiau
siai bijo.

Ar daug esame nuveikę 
bolševikų propagandi
niam melui atremti?

Toje srityje yra mūsų 
šis tas padaryta,bet,man
ding, ne tiek, Įdek turėtų 
būti padaryta.

Gal dėl to ir žymiųjų 
bolševizmo ekspertų kny
gos e, atid engi anči os e bol - 
ševikų nusikaltimus jų už
grobtuose kraštuose,at
rodo ,nedaug rašoma apie 
bolševikų nusikaltimus , 
padarytus ar daromus o- 
kapuotoje Lietuvoje.Mat, 
tų knygų autoriai lietuvių
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Pasaulio lietuvių gydytojų suvažiavimo dalyviai Cleveland'e Kultūros sode prie paminklo Dr. Jonui 
Basanavičiui. Foto V. Pliodžinsko.

Lietuviška oazė raudonoj dykumojkalbos nemoka,mūsų lie
tuviškų šaltinių patikrin
ti negali, o svetimomis 
kalbomis mūsų informa
cijos palyginti maža.

Bolševikinių nusikalti
mų aiškintojai, kiek pa
stebėjau, daugiausia re
miasi, tiesa, gerai para
šyta, dokumentuota, bet 
jau gerokai pasenusia, tik 
tolesnės praeities bolš . 
nusikaltimus atidengian
čia K. Palelio (pseud.) 
knygele"Genocide, Lithu
ania's Threfold Tragedy". 
(1949m.laida,Ventos leid.)

Turime dar ir kitų pa
našių šaltinių anglų kalba, 
pvz. :1) V. G. Vardžio re-

Sovietų paviljone, inž. 
Daniūno konstrukcijos, 
Vilniuje pagamintų teki-

daguota, 8 asmenų para
šytą Įmygą"Lithuania Un
der the Soviets" (1965 m . 
laida),2)Dr.J.Lavojo lie
tuvių ir anglų kalbomis 
išleistą knygelę apie re
liginį persekiojimą Lie
tuvoj ("Kova prieš Dievą 
Lietuvoj", 1963 m. 1.), 3) 
Thomas G. Chase "The 
Story of Lithuania" (1946 
m. 1.), kur duotas ir pla
tus Liętuvos sovietizaci
jos (1940-41) aprašymas , 
taip pat 4) Owen J. C. No- 
rem"TLmeless Lithuania" 
kur irgi aprašomas Lie
tuvos pavergimas 1940m.

Ši literatūra gera, tik 
vis tiek dar jos nepakan
ka,ypač dėl to, kad didele 
dalimi ji jau ir kiek pa
senusi.

Reikėttj atidengti ypač 
gi šiuo pastaruoju metu 
bolševikų vykdomus Lie
tuvoje nusikaltimus. Rei
kėtų gyvais faktais su
griauti Agitpropo sklei
džiamą užsieniuose pro
pagandą apie tą "laimin
gą" gyvenimą bolševikų 
pavergtoje Lietuvoj. Apie 
tai plačiau pasisakysiu 
dar sek. str. 

nkas, narsus kautynėse,bet pasipūtęs ir kaprizingas 
gyvenime žmogus,davė progos išgirsti jį kalbant , 
jog Raseinių miestas už savo išvadavimą turįs dė
koti Šiaulių sukilėliams ir kad be jų maskvėnai ne
būti} pasitraukė.Tai įžeidė Raseinių vadą,kuris a- 
nam griežtai atkirto. Kilo barnis ir sukilėliai iš -

—- ----------------------------- -  Nukelta į 4 psl.
81. Apie minimą čia kivirčą žr. 86 paaiškinimą.— 87 p.
82. Iš Raseinių apskrities Raseinių puolime dalyvavo E. Sta

nevičiaus, J. Gruževskio, D. Kalinovskio, J. Rimkevičiaus, G. Bog- 
danovičiaus, J. Mrokovskio, D. Stravinskio, J. Suchorževskio ir 
kiti sukilėlių būriai. Iš viso raseiniškių buvo keletas tūkstančių. 
Šiauliškių, vadovaujamų K. Herubavičiaus ir P. Šemelo, buvo 
800 pėstininkų ir 100 raitelių. Be to, Raseinių puolime dalyvavo 
taip pat nedidelis telšiškių būrys, kurio autorius visai nemini.—

83. Carinės kariuomenės pulkininko T. Bartolomiejaus dalinio 
karii| skaičius patikslintas 78 paaiškinime. Šis dalinys užėmė Ra
seinius kovo 30 d.—

84. Autoriaus aprašomas sukilėlių Raseinių puolimas prasidėjo 
ne kovo 29, o balandžio 8 d. rytą.—

85. Iš Raseinių pulkininko T. Bartolomiejaus dalinys traukėsi 
Jurbarko keliu. Dar jam nenutolus nuo miesto, kelią mėgino pa
stoti J. Urbonavičiaus sukilėliai, atžygiavusieji iš Jurbarko, ta
čiau carinė kariuomenė prasiveržė ir traukėsi tolyn Jurbarko link, 
nes kelią Į Kauną atkirto J. Surkonlo sukilėlių pulkas, veikęs 
Kulautuvos, Vilkijos, Čekiškės ir Seredžiaus apylinkėse. Be to, 
tuoj po Raseinių mūšio į panemunę atkirsti T. Bartolomiejui ke
lio į Kauną paskubėjo kėdainiškių G. Bogdanovičiaus būrys, da
lyvavęs Raseinių puolime. Balandžio 9 d. vakare T. Bartolomiejaus 
dalinys pasiekė Jurbarką, naktį persikėlė per Mituvą, balandžio 
10 d. rytą pasiekė Prūsijos sieną ir užėmė poziciją ties Pašvenčio 
kaimu. Čia- balandžio 11 d. vakare juos atakavo Raseinių apskri
ties D. Kalinovskio, D. Stravinskio, J. Urbonavičiaus ir kitų būrių 
sukilėliai. Tačiau po atkaklių kautynių jie buvo atremti ir, 
atsitraukę iš sudegusio Pašvenčio, įsitvirtino už kelių šimtų 
metrų buvusiame miške ir laukė besiartinančių iš Raseinių pa
stiprinimų. .

Prūsijos valdžia, remdama sukilimo slopintojus, balandžio 12 d 
leido T. Bartolomiejaus daliniui pasitraukti į Prūsiją. Žygiuodamas 
per Šilutę ir Klaipėdą, šis dalinys balandžio 20 d. Palangoje susi
jungė su kitu cariniu generolo majoro Renenkamplo daliniu.—
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nimo staklių skyriuje yra 
tarsi lietuviško susirin
kimo centras. Kiekviena 
proga ten beužsukant, ar 
tik pro šalį einant matai 
jaunąjį inžinierių bekal
binančius ir tarpusavyje 
besišnekučiuojančius tau
tiečius. Čia montrealietis 
atsivedęs svečius iš Či
kagos,supažindina su sky
riaus vedėju,arba didžiu
lį filmavimo aparatą ne
šinąs kelionių biuro di
rektorius W. Rask-Raš- 
kauskas.čia vėl netikėtai 
pasirodo torontiškiai, 
grožio saliono savininkai 
p. p. Sekoniai. Gal dėl to 
čia dažniau užsuka ir pa
viljono tarnautojai Jur- 
čy s, Paul aus kas ir propa
gandinio Įmygu kiosko 
vedėja,šiaulietė Marcin
kevičienė. Pats skyriaus 
vedėjas mandagus ir vi
siem paslaugus. Besilan
kantiems tautiečiams jis 
nurodomas lankytina, pa
taria kada koncertinėje 
salėje vyksta įdomesni 
pasirodymai ir parūpina 
bilietus į mažesnėje sa
lėje imituojamą Sputniko 
kelionę į erdves. Čia atei
na ir sovietų informaci
jos tarnautojas A. Lau- 
rinčiukas.Tas Laurinčiu- 
kas, kuris gegužės mėn . 

"Moscow News" anglų 
kalba aprašė Expo 67 . 
Tuomet savo reportaže 
jis gan Išsamiai rašyda
mas apie tarptautinę pa
rodą,ypatingai iškėlė so
vietų paviljoną. Tame 
straipsnyje autorius buvo 
nustebintas dviratine rik
ša,ant kurios suprakaita
vęs studentas vežiojo'tur- 
tingus žmones.

Sutikus kaip "Moscow 
News" pristatytą specia
lų korespondentą, šia pro
ga, buvo įdomu pasitei
rauti, kodėl rašydamas 
apie dviratinę rikšą auto
rius padarė išvadą, kad 
vežiojami žmonės būtinai 
turėję būti turtuoliai?Tuo 
pačiu stengiantis paaiš
kinti, kad į parodą išsi
ruošęs bent kas gali pa
sinaudoti šia patogia,ne 
tiek susisiekimo,Įdek po
ilsio priemone.Tuo labiau, 
kad studentas uždarbiau
damas geriau supras pi
nigo vertę ir nenueis beat- 
nikauti. Laurinčiukas, tai 
klausydamas, prisipaži
no, kad jis tą imąs dau - 
giau iš ambicijos taško. 
Paminėjęs žmogaus iš
naudojimą, jis pasisakė , 
kad jo savigarba neleistų 
tuo būdu pelnyti duoną. Jis 
verčiau eitų griovius kas- 

.ti,bet kitiems netarnautų.
Nemažą stažą išėju

siam, gerai kalbančiam 
laikraštininkui paminėjus 
savigarbą tapo įdomu, 
kaip jis vertinąs savigar
bą apskritai? Kaip jis 
apeinąs ją kai gyvenant 
savame krašte ant laiško 
voko reikia klijuoti rusiš
ką pašto ženklą ?Kaip yra 
su jo savigarba, kuomet 
tam ženklui pirkti ir ki
tokioms operacijom rei - 
kia naudoti svetimą valiu
tą?
Supratęs klausimo pras

mę , Laurinčiukas .pakeltu 
balsu, jau puolamai pra
dėjo ai skinti, kad mes pa
bėgėliai, esą naivūs kel
dami tokius klausimus (o 
gal jame ir yra dar likusi 
kokia lietuviško kraujo 
gyslelė?). Jie Lietuvoje 
turi lietuviškus ženklus ir 
visais atvejais juos nau
doją. Nustebus dėl tokio 
tvirtinimo ir priminus , 
kad tarp reguliarios arti
mųjų korespondencijos 
nėra tekę užtikti lietuviš
ko ženklo, oponentas pa
kaltina tenykščius lietu
vius.Kodėl jie iš ten siųs
dami laiškus neklijuoją 
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Lietuviškųjų mokyklų reikalu
.Su prasidedančiu rude

niu prasideda ir mokslo 
metai.Po vasaros poilsio 
stovyklų ir ilgo,ilgo lais
valaikio vaikai nori vėl 
grįžti į mokyklos suolą, 
įeiti į tam tikrą rutiną , 
gauti sau pritaikytų pa
reigų ir jas atlikti. Dar
bas,įsipareigojimas,nau
jų horizontų pasiekimas 
įprasmina gyvenimą tiek 
vaikam,tiek suaugusiem.

Lietuviškos mokyklos 
praplečia mūsų vaikų iš
silavinimą, ne tik moky- 
damos lietuvių kalbą,dai
nas, šokius, istoriją ir 
geografiją,ko vaikai čio
nykštėse mokyklose ne
gauna, bet, gal svarbiau
sia, juos stengiasi pada
ryti sąmoningais lietu
viais ir į jungti į vieną di
džiulę šeimą, kurią riša 
lietuvių kalba ir kultūra. 
O ta šeima yra paplitusi 
po visą pasaulį: po Šiau
rės ir Pietų Ameriką, 
Australiją,Europos kraš
tus ir didelė jos dalis yra 

savame krašte-Lietuvoj, 
šiuo metu okupuotoje. Iš 
lietuviškas mokyklas lan
kančio jaunimo mes su
lauksime atžalyno savo 
organizacijoms,savo tau
tiniams ansambliams; jie 
organizuos jaunimo kon
gresus, žygius, įsilies į 
tarptautinę Lietuvą lie
čiančią veiklą, ko negali
me laukti iš tų, kuriems 
lietuviška mokykla ir 
bendradarbiavimas iš 
mažens nebus pažįstami. 
Mes Montrealyje esam 
privilegijuoti,gaudami fi
nansišką pagalbą iš Que- 
beco valdžios savo mo
kykloms , kuri apmoka 
vieną mokytoją dvidešim
čiai vaikų. Jei padalinus 
mokinių skaičių tarp 8 
mokytojų,kiekvienai mo
kytojai išeina tarp 12-15 
mokinių.Skirtumą apmo
ka tėvų komitetas. Be to 
išlaidų taip pat susidaro 
ruošiant Kalėdų eglutę , 
perkant dovanas Kalėdų 
proga mokiniams ir mo

kytojams,knygas baigian
tiems mokyklą ir pan.

Jau šį pavasarį, bai
giant šeštadienines pra
džios mokyklas, buvo iš
keltas reguliarus, kas 
metai mažėjantis, moki
nių skaičius. Jei mokyklą 
baigia 22-25 mokiniai, tai 
naujai į pirmą skyrių įs
toja 5-6. Taip vyksta jau 
keli metai iš eilės. Ne
sunku pramatyti,į kur to
kia regresija nuves ir ka
da ateis laikas, kai moky
tojam bus sunku pasida
linti mokinius. Tad kame 
to priežastys?Tėvų komi
tetas bandė šiek tiek tą 
problemą patyrinėti. Iš 
pasiųstų anketų gavosi 
vaizdas,kad šiais metais 
tikrai įstos į mokyklą 5 
vaikai: 4 į Verduno ir 1 į 
Rosemounto mokyklą.Ka- 
dangi anketos buvo pa
siųstos tiktai šeštadieni
nes mokyklas lankančių 
vaikų tėvams, tai galime 
laukti dar keletos ir ne
užregistruotų iš anksto.

Toronto lietuvių Maironio vardo šeštadieninės mokyk 
los viena iš klaisių su mokytoais per egzaminus. ..

Dvi priežastys buvo ke
liamos, dėl ko vaikams 
sunku pasiekti mokyklą: 
1) tėvams sunku atvežti ir 
pasiimti vaikus šeštadie
niais iš mokyklos, 2) pi
nigų stoka. Transporto 
reikalu buvo atsiklausta 
visų tėvų ir paaiškėjo,kad 
Rosemounte tuo tesuinte- 
resuotos 3 šeimos,o Ver
duno mokykloj aštuonios , 
kurios betgi taip išsi
sklaidžiusios geografiš
kai, kad autobuso praktiš

kai suorganizuoti neįma
noma.

Pinigų stoka,tur būt, iš 
viso nediskutuotina, nes 
ar galime nupirkti pigiau 
kaip už dešimtį dolerių į 
metus bet kokį išsilavini
mą savo vaikams?Be to, 
60%visų tėvų,iš kurių ga
vome atsakymus į anke
tas,pasisakė,kad mieliau 
sumokėtų didesnį mokyk
los mokestį, negu norėtų 
įsipareigoti į vakaro-ba- 
liaus rengimą ir tokiu bū-

“Trljos ZJVVY/l/VAAOę,
VEDA D R.

SAVO PATOGUMUI
- Kodėl tamsta, kirpdamas 
plaukus, man pasakoji to
kius baisius dalykus ?
- Todėl, kad tada atsisto
ja tamstos plaukai, ir ga
liu lengviau kizrpti. .. 
PATARĖJAS NESILAIKO 
PATARIMO
- Daktare, juk tamsta man 
sakei vengti didelių susija
udinimu? Ar ne taip?
- Taip. Sakiau. Nes tai y- 
ra žalinga tamstos sveikat 
ta i,-atsako gydytojas.
- Jeigu taip, tai kodėl, dak
tare, šįryt man atsiutei to
kią didele sąskaitą?... 
AR KENKIA ALKOGOLTS? 
Gydytojas aiškina pacien
tui:
- Tamstos akių nusilpimas 
kyla nuo aIkogolio. Negerk. 
-Tai negali būti. Fa i aš iš
geriu matau dvigubai. ..

du telktų lėšas. Iki šiol 
esame gavę beveik 100% 
renkamą mokestį iš visų 
tėvų.

Kiekvienų mokslo metų 
pradžioje vienas iš sun
kiausių uždavinių būdavo 
sudaryti tėvų komitetą, 
kurio kooperavimas yra 
būtinas, kad sklandžiai

GUMBAS
SKOTUOS DVASININKAS 
Škotijoje, kurios gyvento
jai, kaip įprasta sakyti, y- 
ra labai šykštūs, vienas 
turtuolis kovoja su mirti
mi. Žinodamas, kad dėl 
skųpumo savo gyvenime 
yra padaręs žmonėms nuo
skaudų, paprašo dvasinin
ką patarimo.
- Būkite malonus pasakyti: 
jeigu aš duočiau jūsų nau
jos bažnyčios statybai 20 
milijonu, ar išs i gelbėčiau 
iš pragaro?
- Negaliu tamstai +o garan
tuoti, bet pabandyti patariu. 
AR NEBŪTŲ GERIAU SU
SITARIMAS?
Kreditorius įtikinėja sko
lininką:
- Pagaliau tamsta turi su
siprasti, kad negaliu gi aš 
kasdien pastamstą vaikš - 
čioti skolos prašy+i. . .
- Suprantu tamstos susi - 
rūpinimą. Tai gi susitar
kime: lankykis tamsta pas 
mane trečiadienais ir pen
ktadieniais. . .

parengimai.Šiais metais 
tos problemos gal ir ne
turėsime. Penki šviesūs 
ir pareigingi asmenys

Viršuje Aukštesnieji P/ontrealio lietuvių kursai, apačioje šeštadieninės Mont- 
realio lietuvių mokyklos, visos su savo mokytojais, globėjais ir tėvų komitetu.
Ar ne įdomu prisiminti tą netolimą praeitį dabartyje,kuri stipriai pakitusi? Ottawos lietuvių šeštadieninė mokykla su mokytojais.

PONAS TEISĖJAITIS

ARBA

PASAKOJIMAS APIE LIETUVĄ IR ŽEMAITIJĄ 
PIRMAS SKYRIUS

/ Atkelta iš 3-čio puslapio /

suskirstė.Šiauliškiai nuėjo į Šiaulius, o raseiniš - 
kiai vieni patys buvo persilpni persekioti priešą*6 
Kaip matai, dviejų kvailių kivirčas padarė žalą 
bendram reikalui. Toks iš tiesų mūsų bajorų bū - 
das; asmeniškumai jiems aukščiau už bendrą in
teresą."

Žemaitis Teisėjaičiui keliomis dienomis vė
liau rašė:

„Mūsų nuomonė apie magnatus ne iš piršto laužta. 
Klausyk, ką man rašo iš Šiaulių. Ponas grafas T., buvęs 
prancūzų kariuomenės kapitonas, gavo vadovauti būriui, 
susidedančiam iš dviejų tūkstančių vien Liaudos* 
akalicų bajorų, pagarsėjusių savo narsumu ir pra
muštgalviškumu. Pasiųstas prie Kuršo sienos, kad sau
gotų tą pavieto pusę ir, jeigu galės, sukeltų Kuršo

* Akallca vadinamas kaimas,kuriame gyvena 
vien bajorai viens.ėdininkai.Tokių bajorų apgy
vendinta Š’aulių pavieto dalis,užimanti apie 2C 
kvadratinUj mylių plote. Čia keliuose šimtuose 
kaimų gyveno keliolika tūkstančių bajorų šeimų. 
Jie išlaikė senąjį nepriklausomumą, be galo Gei
mus, drąsūs ir neramūs, pa s įžymį dideliu narsu
mu ir apsukrumu. Visa toji apygarda vadinasi

Liauda.

gyventojus, jis su štabu įsikūrė Joniškio miestely
je*1 Ten besėdėdamas, jis apsįstatė ištisu būriu ad
jutantų ir padlaižių, kuriems perdavė visus tarnybos 
reikalus, o pats tik lošė kortomis. Prieš tris dienas 
aštuonių šimtų maskvėnų būrys prisiartina prie Jo
niškio ir, nebesut.ikdamas jokių patrulių, nei jokios 
apsaugos, užpuola sukilėlius miegančius, vienus išžu 
do, o kitus paima į nelaisve. Pats vadas-ponas grafas 
su savo svita pabėgo, pirmuoju užšokęs ant arklio, Iš 
viso dviejų tūkstančių vyrų būrio neišsigelbėjo nė 
šimtas49 .Įsivaizduok,kokia tai nesėkmė pačioje su
kilimo pradžioje, kaip tai gali visus atšaldyti! Pra
žudyta šitiek kovingų bajorų,kurie būtų galėję žy
miai pasitarnauti kraštui.' Ir tai nenukovus nė vieno 
maskvėno.' Tie,kurie iš ten išsigelbėjo, šaukia:"Iš- 
davimasJ," pateikdami kaip įrodymą, jog kažkokią 
Rusijos generolienę,pravažiuojančią pro Joniškį į 
Peterburgą,ponas grafas T. sulaikė kiek ilgiau, vi
są laiką pas ją sėdėjo, puotavo, o išvažiuojančią ly
dėjo iki pat Mintaujos,kur stovėjo maskvėnai.Šis 
atvejis, apie kurį visi vienodai pasakoja,daug ką at
skleidžia. Revoliucinei valdžiai reikėtų ištardyti, bet 
kadangi tai ponas grafas, tad, tikriausiai, iš to nieko 
nebus." ;

86. Dokumcmtų, kurie patvirtintų, kad autoriaus aprašomas su
kilėlių tarpusavio kivirčas tikrai yra buvęs, kol kas nėra su
rasta. Atrodot kad svarbiausia priežastis, turėjusi reikšmės suki
lėlių veiksmams po Raseinių puolimo, buvo nauji kovos veiksmų 
planai. Raseinių kautynių metu, t. y. tą pačią balandžio 8 d., ki
tos, M. Prozoro vadovaujamos, sukilėlių jėgos mėgino paimti 
Kauną, o šitai nepavykus, prašė kaimyninių pavietų sukilėlių pa
galbos. Tai ir nulėmė Raseinius puolusiųjų sukilėlių būrių išsi
skirstymą. Vieni jų skubėjo užkirsti T. Bartolomiejui atsitraukimo 
kelią į Kauną, kiti vijosi jį iki Prūsijos sienos, išstumdami tą 
carinį dalinį į užsienį, o šiauliškius buvo nutarta pasiųsti pagal
bon sukilėliams, ketinusiems vėl pulti Kauną. Tad paėmus Ra
seinius, Šiaulių apskrities sukilėlių vado K. Herubavičiaus dalinys 
drauge su dalimi Raseinių apskrities sukilėlių susitelkė Kėdai

niuose. Iš ten jie turėjo žygiuoti į Jonavą ir, susijungę su Kauno 
apskrities sukilėlių vado M. Prozoro jėgomis, pulti Kaune sto
vėjusią carinę įgulą. Tačiau raseiniškiai ir K. Herubavičiaus da
linio sukilėliai nespėjo atvykti skirtu’ laiku, ir balandžio 15 d. 
Turžėnuose, netoli Karmėlavos, M. Prozoro sukilėlius sumušė 
carinis generolo majoro Frikeno dalinys. Tik tuomet, t. y. jau po 
balandžio 20 d., o ne tuoj po Raseinių puolimo, kaip išeitų pagal 
autoriaus pasakojimą, šiauliškių K. Herubavičiaus būrys grįžo iš 
Kėdainių į Šiaulių apskritį.—

87. Šiaulių apskrities Kurtuvėnų dvarininkas grafas S. Tiške
vičius, buvęs Varšuvos kunigaikštystės kariuomenės kapitonas, su
kilimo- pradžioje vadovavo sukilėlių būriams, dengusiems Šiaulių 
apskritį nuo Mintaujos (Jelgavos) pusės. S. Tiškevičiaus vadovy
bėje buvo ne apie 2000, o tik apie 1000 sukilėlių, kurių didesnę 
dalį sudarė valstiečiai — pėstininkai. S. Tiškevičiaus priešakiniai 
postai stovėjo Kuršo teritorijoje, prie pat dvarininko Mederno 
Elejos dvaro. S. Tiškevičius turėjo ne lik saugoti Šiaulių apskritį 
nuo carinės kariuomenės, bet taip pat pulti Kuršo dvarininkų dva
rus ir sukelti Latvijos valstiečius.—

88. Joniškio kautynių istorija buvo sudėtingesnė. Dokumentai 
rodo, kad carinės kariuomenės persvara buvo daug didesnė, o 
sukilėlių nuostoliai — visai ne tokie tragiški. Rygos generalgu
bernatorius generolas leitenantas baronas M. Palenas išžygiavo 
iš Mintaujos balandžio 20—21 d. ne su 800 karių, o su daugiau 
negu 4000 karių daliniu ir 6 patrankomis. Balandžio 23 d. miške 
už Elejos dvaro carinė kariuomenė susidūrė su .S. Tiškevičiaus 
sukilėlių postais, kurie po trumpo susišaudymo pasitraukė. S. Tiš
kevičiaus sukilėliai tą pačią dieną mėgino sulaikyti priešą prie 
pat Lietuvos — Kuršo sienos, ties Kalvių kaimu, bet netekę 70 
nukautų ir 20 patekusių nelaisvėn, pasitraukė į Joniškį. Balandžio 
24 d. S. Tiškevičiaus ir kiti sukilėlių būriai, saugoję Kuršo sieną, 
puolė priartėjusį prie Joniškio M. Paleno dalinio avangardą. Su

kilėlių raitininkai mūšio piadžioje privertė kazokus trauktis, bei, 
priartėjus M. Paleno pagrindinėms jėgoms ir pradėjus šaudyti iš 
patrankų, sukilėliams teko apleisti Joniškį, praradus 20 kovotoji), 
patekusių nelaisvėn. Balandžio 27 d. keli tūkstančiai sukilėlių, susi
telkusių Joniškio apylinkėse, vadovaujamų sugrįžusio iš Kėdainių 
Šiaulių apskr. sukilėlių vado K. Herubavičiaus ir jo pavaduotojo 
P. Šemelo, iš visų pusių puolė stovėjusį Joniškyje priešą. Po mū
šio, trukusio keturias valandas, sukilėliams vis dėlto nepavyko 
išstumti carinės kariuomenės iš Joniškio. Sukilėliai šiame mūšyje 
nukovė 23 priešo karius, o vieną karininką ir 17 eilinių sunkiai 
sužeidė. 115 sukilėlių pateko j nelaisvę, o apie 200 buvo nukauta 
ir sužeista.—

Daugiau bus.

šių metų valdybą.
Žinoma, problemų ir 

spręstinų reikalų netruks 
mokykloj ir šiais metais . 
Vienas iš svarbesnių rei
kalų, kurį reiks spręsti 
netolimoje ateityje, jei 
mokinių skaičius ir vėl 
sumažės, tai vienos mo
kyklos sudarymas. Iš pa
sisakiusių tėvų 70% pri
taria tam reikalui. To
kiem ir panašiem spren
dimams padaryti labai 
reikia Kultūros Fondo 
atstovo švietimo reika
lams,kurio jau visi metai 
kaip neturime.

Tad tolimesnis mokyk
los egzistavimas ar jos 
augimas ir keitimasis 
priklauso nuo mūsų. At- 
siųskim savo vaikus,atei- 
kim patys ir dalyvaukim 
susirinkimuose.  Atsineš-
kime geras intencijas ir 
sumanymus,o ne ambici
jas ir išspręskime visus 
reikalus kartu. Tad iki
pasimatymo šeštadieni
nėje mokykloje

Jūratė Tanner 
Šešt. Liet.Mokyklų Tėvų 
k-to pirmininkė.

THE RED CROSS IS 
PEOPLE LIKE YOU 
HELPING runl. 
PEOPLE LIKE YOU
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Pasaulinėje parodoje besilankant
PRANCŪZŲ PAVILJONAS

Notre Dame saloje iš 
toli matomas Prancūzų 
paviljonas. Jis visas bal
tas, labai aukštas ir dide
lis, užimąs 220, 000 pėdų 
ploto. Nepaprastai išra* 
dingos architektūros. Jo 
baltos aukštos kolonos ir 
iškelta valstybinė vėlia
va remia debesis.

Pačiame paviljono vi
dury muša aukštyn fonta
nai, bet lubų nepasiekia, 
nes paviljonas labai aukš
tas ir erdvus.Nuo aukštu
mų iki fontano nutiestos 
storos vielos, kuriomis 
dažnai praleidžiamos, su 
dideliu triukšmu,elektros 
žiežirbos. Jos skraido per 
visą vidurį paviljono, at
sispindi fontano dugne ir 
atrodo,kad visas paviljo
nas paskęsta ugnyje.

Laiptai nuveža žmones 
aukštyn iki 7-to aukšto, 
bet atgal nulipti tenka pa
čiam laiptais,kurie neju
da.

Prancūzų paviljono 
eksponatai vaizduoja dau
giausia mūsų gyvenamus 
laikus.

Nuo senų laikų prancū
zai pirmauja savo intele- 
gencija, elegancija, rafi
nuotumu išdirbime pra
bangi škų puošmenų, bei 
brangių gėrimų, iki kon
jako ir šampano.

Ir štai matome pilnas 
vitrinas gražiausių daly
kų. Moterims čia yra ko 
pasižiūrėti, ir jos susi
žavėjusios ilgai stebi vi
trinas.Tiek daug čia gra
žių eksponatų,kurie kiek
vieną moterį paverstų 
gražiausia karalaite.

Pasaulinių garsių siu
vėjų sukurti ir pasiūti 
įvairūs drabužiai: paltai 
medžiaginiai, zamšiniai, 
kailiniai, moderniškos 
trumpos suknelės ir ilgos 
balinės, brangių medžia
gų ir įvairiai puikiai iš
puoštų. Brangios skrybė
lės, kurių Montrealyj ne- 
įpirktum, nors būtų jos 
čia ir atvežtos pardavi
mui iš Paryžiaus.

Baliams: puošnių ran
kinukų, vėduoklių, karūnų , 
sagčių, br as lėtų ir brili- 
jantais išsagstytų kaklo

papuošalų. Lyg iš "Pele- 
nės"pasakos lengvučiai, 
mažyčiaLbaliams krista
liniai, auksiniai, sidabri
niai bateliai.Įvalrių spal
vų ir formų skėčiai, pirš
tinės, ažūrinės kojinės.

O kosmetikai Kiek čia 
kremų, pudros, šilkinių 
blakstienų ir visokiausių 
kosmetinių priemonių, 
kurios moteris padaro 
j aunas, gražias ir patrauk
lias.

O štai prancūziški kve
palai! Stovi už langų įvai
raus dydžio, įvairių for
mų gražūs buteliukai, o 
juose įvairių spalvų,įvai
rių kvapų garsūs prancū
ziški kvepalai.Nors ir už 
langų stovėdami, kaspi
nais apraišioti butelių 
kakliukai, bet rodos iš jų 
sklysta aromatas visame 
paviljone. . .

Aukščiau palypėjus at-

Tai Prancūzijos paviljonas pasaulinėj prodoj. Dešinėj matome, kaip žmonės 
prisitaiko lankyti parodą turėdami mažų vaikų, kurių nėra kur palikti..,

siduri salėse,kuriose yra 
daug meniškų paveikslų, 
skulptūrų, gobelenų iš 
Prancūzijos muzijeų. Čia 
daugiau senų dailininkų 
paveikslų negu moderniš
kų.

Kituose aukštuose daug 
knygų. Jų yra labai pra- 
bangiškai išleistų Puikiai 
spalvuotai iliustruotų ir 
įrištų.

Yra ir baras.Lentyno
se išrikiuoti brangių gė
rimų buteliai: konjako,li
kerių, šampano. Galima 
čia ir išsigerti. Čia pat 
didelė salė-restoranas . 
Buvo labai puošniai pa-

ruošti stalai ir vaikščio
jo elegantiški patarnau
tojai, kurie baigė puošti 
gėlėmis stalus belaukda
mi svečių.

Panašiai kaip ir visuo
se paviljonuose atvaiz-. 
duotas viso krašto gyve
nimas paveikslais,filmais 
ir įvairiais eksponatais . 
Pilnas puošmenų ir ele
gancijos Prancūzų pavil
jonas.

ITALŲ PAVILJONAS 
Didžiausias kontrastas 

linksmam aukštam Pran
cūzų paviljonui Italijos 
paviljonas.

Kai įeini vidun, atrodo ,

kad atsiduri po žeme tu
nelyje. Sienos sukrėstos 
iš kažkokio molio, lyg 
kregždžių lizdai. Praėji
mai siauri,visą laiką ro
dos eini siauru tamsiu 
koridoriumi. Atrodo, kad 
paviljono statyba vaiz
duoja katakombas.

Labai daug senovės iš
kasenų iš Pompėjos ir ki
tų Italijos miestų. Net 
baisu žiūrėti lyg į kapų 
nušviestas duobes .kurio

se guli įvairiose pozose 
suakmenėję žmonės, gy
vuliai Ir namų apyvokos 
daiktai. Daug iškastų ir 
apgadintų skulptūrųkolo- 
nųirtt. Palei sienas pri
tvirtinti dideli ilgi žiūro
nai ,pro kuriuos žiūrėda
mas matai nelabai aiškiai 
įvairius Italijos gražius 
gamtos vaizdus.

Tą patį vaizduoja ir vi
sur iškabinėti paveikslai.

Kituose skyriuose iš
kabinėtos itališkos šilki
nės medžiagos ir gatavos 
suknelės.Elegantiški ita
liški bateliai .kurie Kana
doje pas mus krautuvėse 
labai brangiai kainuoja.

Kaip ir pas prancūzus , 
labai daug gražių dalykų , 
kuriais puošiasi moterys, 
žinoma ir vyrai.Italai ir
gi turi daug skonio ir su
pratimo, kaip apsirengti, 
kaip elegantiškai atrody
ti.

Romoje moterys labai 
gražiai,bet ir kukliai iš
sipuošusios. Tai Vatikano 
įtaka.Atsimenu kai vieną 
kartą Žosef.’ua Beker,ne-
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CENTRAL FUEL OIL LTD.

3865 A Beaubien E. Montreal.
Repr. J. BIau zdiiun as.

• Namų šildymui alyva - žemiausios kainos Iietuviams
• Veltui krosnių valymas ir taisymas.
• Greita tarnyba diena ir naktį.

Tel: Ros. 254 ■ 4 678; Off. 72 1 - 4535.

TEL. 766- 5827

MONTREALIO LIETUVIU KREDITO UNIJA

1465 DE StVE ST.-, MO
MOKA už:

Depositus 4.4%
Numatyta už šėrus 5!4%
Nemokamas gyvybės draudimas 
iki $2.000 bendros santaupų 
sumo s;

KASOS 
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.

SIUNTINIAI LIETUVON 
KAUFMAN’S WOOLLENSsTEXTIlES

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

ATKREIPKIME DĖMĖSI!
Intertrade Exp re ss Corp. 

Agentūra New Yorke, NL pus
lapiuose j au kuris laikas skel
biasi tavo patarnavimą ame
rikoniškos valiutos persiunti 
mą I ietuvon, kuri paverčiama 
i US dolerių specialius ženk
lus. Nurodoma, kad ten gavę 
tokius ženklus(gali tą pati ir 
tomis pačiomis kainomis įsi
gyti — kaip ir doleriais.

Būdas US dolerius paversti 
doleriniais ženklais yra leng
vas ir patarnavimo išlaidas 
apmoka atstovybė Vneshpo- 
syltorg, tik reikia raštu aržo- 

’’ūžiu kreiptis į virš nurody- 
prie Kauno, nuo 1929 metų gyve- ta agent^rą( kurios skelbimas

IŠ ČIA PASILSITE SIUNTINIUS SAVO GIMINĖMS PILNAI GARANTUOTOMIS

URMO KAINOMIS
30Z 40ŽŽEMIAU RINKOS KAINOS

RIME GERIAUSIOS ANGLIŠKOS VILNONĖS MEDŽIAGOS VYRIŠKIEMS IR 
EPIŠKIEMS KOSTIUMAMS, PALTAMS.SUKNELĖMS IR Š I L K I N E S - Brocade

DŽ1AGOS. , į,
>»I PASIRINKIMĄ KAŠMIRO .NAILONINIŲ) IR ŠILKINIU SKARELIU.
tų IR VISA KITA ŠEIMOS REIKALAMS.

• TAIP PAT PRIIMAME UŽSAKYMUS VYRIŠKIEMS K O ST I U M A M S - Made to measure
- IŠ G E R I A U S 1 ų ANGLIŠKU MEDŽIAGŲ. KAINA $ 50.- , extra kelnes $ 12.-

S AVIN1NKAS C II. K A U F M A N A S , buvęs audinių fabriko' L i te X* vedėjas Kaune. Laisvai kalba 
lietuviškai.NTREAl 20, QUE.

IMA už:
Nek i In. turto paskol as 7% 
Asmenines paskol as 7.6% 
Investacines paskolas 8.4% 
Pigus paskolų draudimas iki 
$10.000.

VALANDOS:

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

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

Johan Tiedman Reg d 
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/.

Uniuelial Cleaneli & Z/ailoTA
9 Valau ir taisau vyriškus ir moteriškus drabužius.
• Siuvu naujus pagal užsakymus vyriškus paltus, 

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

(at Wellington St.) Tel. 769-2941

Baltica Investment Corp
Autorizuotas kapitalas $ 120.000

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

Už indėlius mokame 8% dividendo.

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

IR KITI ĮVAIRŪS MEDŽIO DIRBINIAI.

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

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

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

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

BOOKS —- LIVRES
SPAUSDINIAI

LAIKRODININKAS
ANTANAS ŽUKAS

1855 Wellington Street 
Tel. WE 2-0644.

TAISAU IR PARDUODU 
ŽEMOMIS KAINOMIS

LA IK RO DŽIUS IRJUVELYRUS.

7581 CENTRALS, coin - comer 2e AVENUE 365 0770 LASALLE

Tel. 525-8971

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

Pres. M .L .Dajgneault
7635 Botll. LASAI,LE

LASAtj.f P.O... ‘

PORTRETAI - VEDYBOS- KRIKŠTYNOS 
SUKAKTUVES MAŽAMEČIAMS

ĮVAIRIOS PROGOS

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

ME Z-6Z2Z
DE LUXE CLEANERS

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

LaSALLE AUTO SPECIALIST Keg’d
SAV. G. DESROCHERS 

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

(Prieisi* „Nepriklausomos Lietuvo*” redakciją)
Tel.: garažo 366-0500 

namų 366-4203 :

BELLAZZI - LAMY.INC-
DO 6-6941 7682 Champlain Blvd. LaSalle
Įvairi medžio statybinė medžiaga. Dury*, langų rėmas 

|nsuliacija, Ten - Teat, Masonite, statybini* popierū.

ALFONSAS KAROSEVIČIUS, 
gimęs Pave j onės vienkiemyje,

• . • X T '-e “S'- m-Ul a, Kuliui OIYCIMAlliaOnantis Buenos Aires mieste. Lie-? sjapy:e 
tuviškų spektaklių lankytojai jį 
jau daug metų pažįsta kaip pa- dail. s. NELIUBšIO PARODA 
tentuotą tėvų rolių vaidintoją. Ligi rugpjūčio 4 d. Adelaidėje 
Ir prieš 25 metus, kuomet Alton- trukusi dail. S. Neliubšio paroda 
sas dar nebuvo vedęs su Jule Ka- susilaukė vietos meno sldogsniuo- 
valiauskaite ir neturėjo simpatiš se gyvo susidomėjimo. Parodą pa
iros dukters Silvijos, kuri dabar tankiai aprašė vietos dienraščiai 
jau ne niokosi, bet kitus mokina, (The Advertiser ir kt.). Kritiko- 
jis taipgi vaidino daugiausia tėvųJe Plynuma, kad dailininkas nė- 
roles. Nežiūrint, kad nuo 1947 itt" P^tenzmgas, jo darbai neseka 

v S1° meto mados, bet rūpestingaitų su savo žmonos patėviu Pr-paruošti upesungai
Norkum turi foto aparatų dirb- ‘ #
tuvę, — kurie ne tik čia, Argen
tinoje turi didelį pareikalavimą, Sydnėjaus Literatų būrelis drau- 
bet ir’ į užsienius eksportuojami, ge su Plunksnos Klubu rengiasi 
ypač Urugvajum — 0 šiais mr suruošti neseniai mirusio Lietuvo- 
šų spaudos darbo sukaktuviniais->e P°eto Vinco Mykolaičio - Puti- 
- 40 spaudos darbo metais - no dėjimą - akademiją, 
jis išrašė čekį 2.000 pezrj sumai *

mūsų spaudos darbo paramai.

Naujų: 366-7018
Naudotų: 366-569 1

'zzr.
OOOGE-CHRYSLE R-VALIANT 
CORONET-CAMIONS DODGE

--------------------------------------------------- - ------------------------------------------!
I

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

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

• Kainos žemos, klubrečiams ir jaunimui nuolaida.

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

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

4^

expo67

KLUBO SUKAKTIS 
190T - 1967

1887II1987
CANKM-OONffiXMnON

Telefonas 768-6679

WINDSOR
DRY CLEANERS & DYERS CO. LTD. 

Valome visokius drabužius ir kitą Jūsų namų apyvoką.
S o v i n i n k a i:

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

1205 CHURCH Ave., VERDUN, MONTREAL.

PRANESAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ — 

sutraukiančią x 
hemorojus

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

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

Visais tyrimo atvejais švelnė- 
jant skausmams įvykdavo hemorojų 
susitraukimas.

Tačiau visų svarbiausia - re zul- 
tatai būdavo toki nuostabūs,kad šis 
pagerėjimas tęsdavosi daugeli mė 
nr siu.

To buvo pasiekta naudojant gydo
mąją medžiagą (E i o - Dyne), kuri 
greitai padeda užgyti pažeistoms 
celėms ir sužadina naujų audiniu 
lugimą.

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

Expo 67
Išnuomuoįami. kambariai 

šalia Pasaulinės Parodos 
vietovės, yra vietos mašinai 
parkuoti.

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

inxmttxttnuttmw
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PARAMA
TAUPYK IR SKOLINKIS

PIRMUTINIAME IR DIDŽIAUSIAME

TORONTO LIETUVIU KREDITO KOOPERATYVE
KAPITALAS SIEKIA TRIS MILIJONUS DOLERIU.

MOKAME DUODAME
4’4% ui depo situs Morgičius iš 6'/fi
5'//i numatyta už šėrus Asm. paskolos iš 7% '

Asmenines paskolas duodame iki $ 5,()()(). - ir morgičius 
valdžios nustatytų normų, 66 r. įkainuoto turto.
Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nedau

giau S2,()()().- Asmeninės paskolos, mirties atveiti,apdraus 
tos iki S S,000.-

Paramos nariais gali būti kiekvienas lietinis gyvenas 
Kanadoje. '
Kasos valandos: Kasdiena nuo 10 vai. iki 3 vai. p. p., 
išskyrus sekmadienius. Pirmadieni ir penktadienį vakarais nuo 
I vai. 31) min. iki 8 vai.30 min. Šeštadieniais nuo 9 vai. iki I vai 
p p liepos i r rugįti ūeio men. šeštadieniais uždaryta).

Būstine. Lietuviu Namai • 1129 Dundas St. V/est, 
Toronto 3, Ont. o Telefonas LE 2- 8723.

SVEIKATOS KLINIKA-Health Clinic
Medicininis ir pooperacinis gydymas

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

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

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

MONTREALIO METRO 
POKALBIS

Saulėje gerokai įdegęs 
vaikinas kalba lietuviš
kai. Jis pasakoja greta 
sėdinčiam,kiek smulkes
nės išvaizdos bendrake
leiviui apie pamatytinus , 
parodoj rodomus filmus . 
Jo manymu,tai esą nepa
prasti, savo naujove kino 
pasauliui nešą visai kitą 
antspalvį. Jis sako, kad 
vienas iš įdomesnių kinų 
esąs čekų paviljone. Ten 
žiūrovas, sekdamas fil
mą,gali nulemti veiksmo 
eigą pagal daugumos pa
geidavimą. Pavyzdžiui, jis 
duoda matytą nuotykį, kai 
jo žmona, patyrusi apie 
neištikimą vyrą, įsisėda 
į mašiną ir rengiasi nuo 
jo pabėgti .Vyras,matyda
mas netenkąs žmonos , 
skubiai įkrenta į kitą au
tomobilį ir pasileidžia 
paskui ją. Tuo metu, žiū
rovas paspausdamas prie 
kėdės esantį mygtuką gali 
nuspręsti tolimesnę įvy
kių eigą jo pageidaujama 
linkme. Vadovaujantis 
sentimentais, meile ir 
emocija; norint, kadvy - 
ras pavytų žmoną nežiū
rint laužomų įstatymų 
pravažiuojant raudonas 
skerstgatvių šviesas, ar 
sužeidžiant neatsargų 
praeivį,žiūrovas paspau
džia atatinkamą mygtuką. 
Bet žiūrovui esant teisės 
šalininkui ir paspaudus 
kitą mygtuką, vyras, lai
kydamasis eismo taisyk
lių, yra priverstas atsi
likti ir dėl to gali netekti 
žmonos. Žiūrovų nuomo
nei koncentruojantis į ek
rano pakraščiais supan
čius žalius, ar raudonus 
šviesos taškus,išryškėja 
pageidautinos nuomonės 
persvara. Tuomet ekra
nas pasidalija ir vienoje 
pusėje baigiamas filmas 
daugumos pageidautina 
linkme.

Saulės nurudintas vy
ras pasakoja kitą atvejį , 
kaip graži mergaitė, be
sirengdama voniai, tetu
rėdama tik rankšluostį , 
kažkaip užsitrenkia savo 
apartmento duris ir lieka 
be rakto koridoriuj. Mer
gaitė,supratusi savodes
peratišką padėtį ir ieško
dama pagelbos skubiai 
beldžiasi į pirmąsias kai
myno duris. Duris atida
ręs vyras pamato nuogą, 
tik rankšluosčiu prisi
dengusią mergaitę ir, su
žinojęs priežastį, nori ją 
įsileisti, bet jis žino, kad 
kaip tik tuo metu turi pa
reiti jo žmona. Tuo mo
mentu, žiūrovas paspaus
damas mygtuką gali gel
bėti į nelaimę patekusią 
mergaitę, ar bijodamas

N OT ARAS
ANTANAS LIV D ŽlUS.B.L.
Bendradarbis V.S. Mastis,L. L. D.

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

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

Namų CR 9-6166.

šeimyninių komplikacijų , 
užtrenkti duris.

Smulkesnysis bendra
keleivis, susidomėjęs 
klauso savo bičiulio pasa
kojimą. Su šia, pastaraja 
apibraiža jis pasiklausia 
kaip gi pasielgęs pats pa- 
pasakotojas ? Apskritai , 
kaip žiūrovai nusprendę 
pabaigą?

Pasakotojas atsako,kad 
šiuo atveju nebuvę dides
nio nuomonių skirtumo . 
Kaip jis, taip ir daugumas 
norėję,kad mergaitė būtų 
išgelbėta.

Toliau saulėje įdegęs 
vyras nukrypsta į Kana
dos Telefono paviljoną . 
Ten filmas rodomas pil
name 3601.žiūrovą iš vi
sų pusių supančiame ap
skritime. Jis sako,kad ten 
būdamas jautiesi pats da
lyvaująs vykstančiame 
veiksme. Pavyzdžiui, jis 
paima automobilį, kuriuo 
važiuojama gatvėje. Pro 
šalį abipus bėgą prava
žiuojami namai, šaligat
viuose vaikštinėją praei
viai, sutinkamos, pralen
kiamos ir paskui sekan
čios mašinos veda žiūro- 
vąį neabejotiną realybę .

Būdamas sovietų pavil
jone, jis patekęs į kino 
salę tiesiog kabančiąore. 
Ir pačios patalpos išvaiz
da esanti kaip nuo iššau
tos raketos atsiskyrusi , 
apie žemę skrendanti 
kapsulė. O viduj sėdynės 
esančios taip įrengtos, 
kad pagal veiksmą ekra
ne,derinantis judesiams , 
gaunasi tikras veiksme 
dalyvavimo jaus nas. Pa
mačius skrendant raketą , 
keistas supimas tarsi 
primena erdvės tuštumą. 
O žmonėms susėdus į 
lėktuvą ir ruošiantis ke
lionei, žiūrovų rankų del
nai pradeda prakaituoti ,

JIB VARTODAMAS NEBOSI NEI PLIKAS, NEI ŽILAS

vartojo 16 savaičių pusę metų vienus metus
Atvaizdai rodo, kad JIB vaistai ATAUGINA PLAUKUS, pašalina pleiska
nas, šašus, niežėjimą, sulaiko plaukų slinkimą, grąžina natūralią plaukų 
spalvą MOTERIMS ir VYRAMS. 100 proc. garantuotai. JIB 8 unc. 18-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

Daiva AudenaitS susituokė su Sigitu Banaičiu rugsėjo 9 Maspetho
“ lietuvių bažnyčioje. ---------------------------------------- Nuotr. R. Kisieliaus

LIETUVIŠKA OAZĖ RAUDONOJ DYKUMOJ 
/atkelta iš 3 pusL/ 

savuosius, bet pasirenką 
rusiškus. Juk ten esanti 
tokia laisvė, kad kiekvie
nas darąs kaip jam patin
ką. O tam patvirtinti jis 
paprašo adreso, kuriuo 
grįžęs į namus galėtų 
prisiųsti lietuviškų ženk- . reigūną visu savo autori- 
ių-

Pirmą kartą sutiktam į 
tėvynainiui kaip ir nepa-' 
togu duoti adresą. Bet tą 
problemą sutariame pa
likti sekančiai vasarai , 
kuomet žmona rengiasi 
važiuoti į Lietuvą aplan
kyti savo artimųjų. Kaip 
ir sutartinai palikus atvi
rą pašto ženklų klausimą, 
Laurinčiukas griebiasi 
aiškinti piniginį reikalą.

Nors Laurinčiukas dar 
gan jaunas vyras, gerai 
kalba lietuviškai ir žodžių 
j am netrūksta,bet šiuo at
veju jis turi net įrodymų. 
Tik paminėjus svetimą 
valiutą, jis išsitraukia iš 
kišenės storoką piniginę 
ir,tarp gausių dvidešim
tinių ir penkiasdešimtinių 
kanadiškų banknotų, pra
deda ieškoti įrodymo.Pra- 
džioje jam nesiseka rasti. 
Ir vienoje, ir trečioje pi
niginės pertvarėlėje vis 
nieko. O tie stambūs Ka
nados banknotai,kurių ei
linis pilietis ir į parodą 
eidamas ne visuomet tu
ri, pastebimai metasi į 
akis. Šiuo momentu Al
bertas Laurinčiukas at
rodo,kaip pasiturįs pilie
tis, atvažiavęs į Expo pa
sivažinėti dviratine rik
ša.Laurinčiukas pagaliau 
suranda vieno rublio bank
notą.Tarsi nepatenkintas 
užtęstu ieškojimu, o gal 
susipratęs netinkamu pa
sirodymu buržuazinėje 
pinigo meilėj (negi kadrų 
instrukcijose toks elge
sys rodytis svetimiems 
storą piniginę nebuvo už
draustas?), oponentas, 
kiek reikalaujančiai, net 
per ryškiai pirštu rodė tą 
vietą, kur sovietinis vai
nikas yra apjuostas ^res
publikų*’ juostelėmis. Ten 
esąs ir (vos įžiūrimas , 
mikroskopinis) lietuviš
kas įrašas.Tuo pačiu, pa
keltu balsu jis primygti
nai aiškino, jis tiesiog 
tvirtino, kad tai lietuviš
kas pinigas. Lietuviškes- 
nio esą negalėtų ir būti .

Esant eiliniam parodos

lankytojui .neskiriant ky- 
rilinio raidyno nuo loty
niško .nežinant rusų kai - 
bos ir nemokant lietuviš
kai, nieko daugiau ir ne- 
reikėt- matant banknotą 
ir girdint iškalbingą pa

tetų tvirtinant, kad tai 
esąs tikras pinigas. Bet į 
visą tai žiūrint iš objek
tyvaus taško,skiriant lie
tuvišką nuo rusiško, aiš
kiai matosi,kad čia kalba 
ar liktai ne tautinę saviga
rbą praradęs lietuvis, ku
ris jau nepajėgia skirti ti
krovės. S.Meškuitis.

PASAULINĖJE PARODOJ 
/atkelta iš 5 puslapio/ 

grų garsi Paryžiaus šo
kėja, pravažiuodama no
rėjo pagastroliuoti Ro
moj,tai nebuvo įsileista, 
kam šoka scenoje pusnuo
gė.

Visuose paviljonuose 
būna ir restoranai, ku
riuose galima paragauti 
kiekvienos valstybės spe
cifinių valgių. Ir prie jų 
stovi dažnai didelės ei
lės.Italų paviljone resto
ranas buvo pilnas lanky
tojų ir todėl mes tik bare 
išgėrėm itališku būdu pa
gamintos kavos:juodos , 
vadinamos espresso ir su 
grietinėle-kapučino.

FKSTRA NUMERIAI
Jau temo, kai prisi

vaikščioję po parodą,ėjo
me autobuso link-į Place 
d 'Accueil važiuoti namo, 
kai staiga užgirdom garsų 
sprogimą ir pamatėm ra- 
kietos nušviestą dangų. 
O ten aukštai padangėse 
ant aukštų stulpų akroba
tai išdarinėja savo bai
sius triukus. Tūkstančiai 
žmonių žiūrėjo užkėlę 
galvas dangun ir žinoma 
kiekvienas iš mūsų linkė -

tarsi pačiam kylant į orą.
S. Pranckūnas.

SĖJA
T autinės, demokratinės minties mėnesinis lietuvių laikraštis. 

Leidžia Varpininkų leidinių fondas
Redakt ori us Vytautas E 11 d u š a s .

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

Prenumerata: JAV ir kitur 3 dol. metams.

AR ŽINOTE K4 RAŠO 

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

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

klausimais, gražią apsakymą, eilėraščių ir tt: Jis 
turi ir moterų skyrių.

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

KELEIVIS
JA# Broadway, So. Boston, Mass. 02127, USA.

CHICAGO
TARPTAUTINIS FESTI
VALIS JAUNIMO CENTRE

"Rūpestis lietuviško
sios kultūros • kėlimu ir 
mūsų kultūrinių laimėji
mų parodymu platesnei 
Čikagos visuomenei mus 
paskatino priimti pakvie
timą iš Chicago Junior 
Association of Commer
ce and Industry surengti 
Tarptautinį šokio ir dai
nos festivalį Jaunimo Cen 
tre", praneša T. Bruno 
Markaitis, Lietuvių Jėzui
tų Provinciolas.

Festivalis įvyks spalio 
27 d. , 8.15 valandą vaka
ro. 14 tautinių šokių gru
pių atstovaus Daniją, In
diją,Ghaną, Airiją, Švedi
ją, Suomiją, Norvegiją, 
Afro-Cubą,Peru, Japoni
ją,Turkiją,Meksiką, Fili
pinus ir Lietuvą. Lietu
vius atstovaus Jaunimo 
Centro Studentų Ansamb
lis,kuriam vadovauja Le
okadija Braždienė.

Festivalio proga taip 
pat rengiama Tėvo Algi
manto Kezio vėliausių fo
tografijų paroda.

Bilietus galima įsigyti 
Karvelio prekybos na
muose, 3501 W. 71st St. , 
kaina $ 1. 25.

Visi lietuviai yra kvie
čiami gausiai atsilankyti •

(LIC).

KAIP ATRODĖ 
DONELAITIS

Vilniaus laikraščiai 
birželio 23 d. pranešė , 
kad Lietuvių kalbos ir li
teratūros institute pasi
ryžta tiksliau patirti,kaip 
atrodė Kristijonas Done- 
laitis.Mat, nėra išlikusių 
K.Donelaičio jokio portre 
to.Dabartiniai jo portre
tai yra šių laikų dailinin
kų įsivaizduoti.

Klausimui,kiek tai bus 
įmanoma, tiksliau išaiš
kinti sudaryta filologų ir 
archeologų komisija. Jos 

jome jiems laimingai ten 
šokinėti ir nenukristi ant 
mūsų.. .O paskui dirižab
lis apšviestas elektros , 
lyg ugninis laivas per
skrido per Montreal} leis
damas šviesų kaspinus , 
kuriuose visas Montrea- 
lis galėjo perskaityti 
sveikinimus ir kvietimus 
lankytis parodoje.

Negalima nei apsakyti, 
nei aprašyti, kiek daug 
džiaugsmo, malonumo ir 
susižavėjimo patiria 
montrealiečiai ir atvykę 
svečiai lankydami Pasau
linę parodą. (Daugiau bus)

NIAGAROS PUSIASALIS
LAISVĖS PAMINKLAS IR 
14-TOJI LIETUVIU DIENA

Šių metų pavasarį bu
vo sudarytas Laisvės pa
minklui statyt komitetas . 
Komiteto pirmame posė
dyje dalyvavo Krašto B- 
nės pirm. A.Rinkūnas ir 
inžinierius dr. Kulpavi- 
čius. Nutarta išsiaiškinti 
visas sąlygas paminklą 
pastatyti gražiausioje Ir 
praktiškai geriausioje 
vietoje-Niagaroje. Kaina 
-apie 10, 000 dolerių.

Besiaiškinant sužinota, 
kad tiek Niagaros parko 
komisija, tiek miesto ta
ryba nelabai norėtų pa
minklui vietą duoti prie 
pat krioklio esančiame 
Viktorijos parke, kur jau 
yra pastatytas paminklas 
karaliui Jurgiui. Nenori
ma suteikti precedento 
kitoms tautybėms pasi
statyti savo paminklus .

Su šia mintimi komisi
jos atstovai nuvyko pas 
įtakingą šiems kraštams 
parlamentarą pMorning- 
star. Jo buvo atsiklausta 
kas gi yra blogoje! ir ki
tos tautybės pasistatys 
paminklus?Kas blogo, jei 
parke prie krioklio iš
dygs keletas gražių pa
minklų ?

P. Morningstar inicia
tyva dabar jau yra su
šaukta speciali Niagaros 
miesto ir parko komisi
ja apžiūrėti prašomą pa
minklui vietą. Tuo būdu 
atsiranda vilčių, kad galų 
gale vieta gali būti gauta .

Paminklą prie Niaga
ros pastatyti vietos lietu
vių tarpe yra didelis en
tuziazmas. Jau yra 10 
žmonių pasižadėjusių 
duoti po šimtą dolerių. 
Galima tikėtis stambios 
piniginės paramos iš Ka- 

pirminlnkas - filologijos 
mokslų daktaras L. Gi
neitis. Komisijos nariai 
su grupe studentų jau iš
vykę į Tolminkiemį, kur 
ieškos K.Donelaičio kapo, 
ir jei ras, tai iš kaukolės 
bandys atkurti portretą. .

Ekspedicijos metu taip 
pat būsianti renkama me
džiaga apie Donelaitį ir 
jo laikus.

Šis žygis vėl išryškina 
pasigedimą kitos komisi
jos ir ekspedicijos :toklos, 
kuri pajėgtų atkurti ir se
nąjį Tolminkiemio vardą, 
rusų paverstą į Čistyje 
Prudy... (Elta) 

S L A
SLA — jau 80 mėty tarnauja lietuvių visuomenei 

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

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

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

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

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

SLA — AKCIDENTALĖ APDRAUDA naudinga 
visokio amžiaus asmenims, rekomenduoja
ma lietuviškų KLUBŲ ir draugijų nariams. 
Už $1.000.00 akcidentalės apdraudos mo
kestis $2.00 į metus.

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

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

nados valdžios, lietuviš
kų firmų ir paskirų pre
kybininkų, tiek Kanadoje, 
tiek Amerikoje.

Tai būtų puikus lietuvių 
įnašas į 50 metų Lietuvos 
Nepriklausomybės su
kakties paminėjimą. Per 
Viktorijos parką kas me
tai praeina per 4 mil. 
žmonių. Šaltai ir suma
niai galvoj ant,galima pa
minklą pastatyti tinkamą 
ir šio krašto reikalams 
ir svarbiausia-išreikšti 
Lietuvos troškimą būti 
laisvai nuo rusų imperia
listų, prisidengusių rau
dona skraiste-okupacijos . 
Kaip tą padaryti-palikim 
antram žingsniui. Pirmas 
tebūna - gauti vietą prie 
Niagaros.

Jei paminklas būtų pa
statytas toje ar kitoje, tik 
labai tinkamoje vietoje, 
tai jam pašventinti gerai 
tiktų 14-toji Lietuvių Die
na, kuri dar suteiktų 
trūkstamų paminklui pi
nigų.

Laisvės paminklui sta
tyti komisijos pirminin
kas yra Tėvas Barnabas 
Mikalauskas O. F. M., o 
vicep. Steponas Šetkus.

Vaiva.

PRAMOGINIŲ ŠOKIŲ 
KONKURSAS

Gegužės 9 d.Kaune įvy
ko tarptautinis pramogi
nių šokių konkursas.Da
lyvavo 24 poros,kurių tar
pe buvo šokėjų iš Rytinės 
Vokietijos, Lenkijos, Če
koslovakijos, Jugoslavi
jos ir Vengrijos. Pirmą
ją vietą laimėjo vokiečių 
pora iš Leipcigo. Jiems 
teko ir didžioji dovana- 
"Gintarinė pora" Kaunie
čiai Česlovas ir Jūratė 
Norvaišos klasikinių šo
kių varžybose laimėjo 
antrą vi etą, o Lotynų Ame
rikos šokių - trečią. Kita 
kauniečių pora, Vidas ir 
Dalia Kamaičiai, laimėjo 
šeštąsias vietas. Nervai- 
šams pavyko nurungti 
stipriausius varžovus, 
estų porą.Nors iš prane
šimo yra pagrindo spręs
ti,kad varžybose dalyva
vo ir daugiau porų "iš mū
sų šalies" (taip dabar 
mėgstama vadinti Rusiją), 
bet tų varžybininkų užim
tosios vietos ir pavardės 
diplomatiškai nutylėtos.

(Elta)

Ps.D.R.M.N.Pt
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HAAAIALTON
21 Main St. E., Kamb. 203, Tel. 528-05 11.

Geriausia taupyti ir skolintis tik 
Hami/tono Lietuviu Kredito Kooperatyve

Darbo valanda

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

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

RFIKALINGAS DIDESNIS AIŠKUMAS
Iš Lietuvos atvykusiem 

menininkams suruoštoje 
vakarienėje kalbėję K. 
Mikšys ir G. Skaistys pa
reiškė,kad jei ne išveži
mai iš Lietuvos 1940 me
tų vasarą jie nebūtų pa
sitraukę į vakarus.Ką tuo 
norėta pasakyti - sunku 
s upras ti. Gal tai, kad Li e - 
tuvoje be išvežimų nėra 
okupacijos.

Kaip ten bebūtų abu as
menys galėtų pasisakyti 
aiškiau. Dauguma lietu- 
viųkiek žinoma,pasitrau- 
kė ne dėl išvežimų, areš
tų ar net žudymų nekaltų 
lietuvių. Jie pasitraukė 
tam,kad vestų laisvinimo 
darbą už Lietuvos ribų, 
kad tartų žodį tiesos už 
tuos .kurie pavergėjo pri
spausti, to žodžio laisvam 
pasauliui tarti negali.

Trėmimai birželio 
mėn.1940 metais juk, kad 
ir labai baisūs,nėra lie
tuvių tautai naujiena.Carų 
laikais kelias į Sibirą taip 
pat buvo lietuvių kaulais 
nuklotas. Ir dabar lietu
viai "savanoriškai" ke
liauja iš Lietuvos. Oku
panto tikslas vistiek pa-“1"’ 
sibktas.

Abiejų tautiečių pareiš
kimai turbūt atsirado su
sižavėjus V-Noreikos dai
navimu.Deja, pats V. No
reika, kaip ir kiti Lietu
vos menininkai, atvyko 
kaip okupanto įrankis su
kelti mūsų tarpe abejo
nes, ar Lietuva yra lais
va ar okupuota? Naivus 
klausimas tik naiviems 
klausėjams. Kas nežino 
atsakymo, tegu paklausia 
kitataučio čia Kanadoje 
ir visame pasaulyje, ne- 
įjungtus į Sovietų imperi
ją kraštus. Jų atsakymas 
toks: "Lietuva okupuota 
Rusijos". Tos pat Rusi
jos, kaip ir carų laikais . 
Laisvas pasaulis net ne
kalba apie kažkokią So
vietų Sąjungą,nes jam nė
ra nei "Sąjungos "(kur vė
jas pučia), nei "Sovietų". 
Viską tvarko ir valdo 
Maskva, jos atsiųsta ka
riuomenė ir policija.

Menininkai neatvyko 
savo noru, neatvyko lais
vi. Nei vienas lietuvis ne
atvyksta ir neatvyks ne
palikęs Lietuvoje bran
gių užstatų-brolių, sese
rų,žmonų, tėvų. Tad ir tų 
menininkų, ar "turistų" 
kalba mūsų atžvilgiu turi 
būti aiški. Nei vienas ka
linys išleistas atostogų 
iš kalėjimo nepelks to ka
lėjimo sargų. Jie turi gir
ti ar tylėti. Mes negalime 
ir neturime juos versti 
rizikuoti savo ir kitų li
kimų. Nereiktų klausti 
aiškių dalykų.

Pasiteisinimai dėl ku
rios priežasties pasitrau 
kėmelš Lietuvos-dėl iš
vežimų,areštų, simpatijų 
okupanto priešams ir tt. 
ir tt. rodo, kad mūsų tar
pe ima atsirasti tų, kurie 
linksta vėjui pučiant, ar 
tik vėjeliui pūstelėjus.

s : Aukšti nuošimčiai už 
indėlius.
Prieinamos skolinimosi 
sąlygos.
Nemokamas CUNA gyvybės 
ir paskolų draudimas.
Pilnos čeki g patarnavimas.
Uitikrintas indėlių saugumas. 
Malonus lietuviškas patarnavimas

ŠIŲ METŲ SPALIO MĖNESIO 14 DIENĄ, ŠEŠTADIENĮ, 7 VA L, VAKARO 
KVIEČIAME VISUS I

S L A 80 METŲ JUBILIEJINI KONCERTĄ 
KNIAHTS OF COLUMBUS SALŲ HAMILTONE.

PROGRA MOJE :
• SLA Prezidento Povilo Dargio kalba.
• St. Catharines ir Hamiltono jaunieji menininkai.
WMuziko V. Babecko orkestras.
• Veiks kietų ir minkštų gėrimų bufetas.

Bilietų kainos: Visiems $ 2.-, Studentams 50 centų.
SLA 7 2 kuopa.

MŪSŲ ^PORTAS
VEDA KAZYS BARONAS

Laimė-tokių mažai. Be
veik visi žino aiškiai, ko 
pasitraukė. Pasitraukė , 
kad sugrįžtų į Lietuvą 
laisvą nuo okupanto, ne
žiūrint kokia kauke jis 
besidangstytų. Vakaris .

GRANDINĖLĖS 
BELAUKIANT

Prieš atvykstant šiai 
jaunimo grupei į mūsų 
koloniją, randu gyvą rei
kalą hamiltoniečius ir 
apylinkių lietuvius supa
žindinti su Klevelando 
tautinių šokių grupe"Gran 
dinėle" "Grandinėlė" Su
sideda iš 50 gražiausio 
mūsų lietuviško jaunimo, 
kuriai energingai vado
vauja didelių sugebėjimų 
vadovas Liudas Sagys.Ši 
tautinių šokių grupė per 
eilę metų yra pasiekusi 
aukšto įvertinimo, kurį 
paliko nepamirštamus ir 
pasigerėjimo jausmus 
mūsų tautinių šokių adre
su. Įvairūs pasisakymai 
spaudoje daug mums pa
sako apie jų pasiektus 
laimėjimus. Jie netik mū
sų lietuviškoje visuome
nėje'gerai žinomi, bet ir 
amerikiečių tarpe. Štai 
vienas iš tokių atsiliepi
mų amerikiečių spaudoje. 
Klevelando dienraštis 
"The Plain Dealer"(tira- 
žas 540,000)”SundayMa- 
gazine"paskyrė du spal
vuotus puslapius pagar
sėjusiai tautinių šokėjų 
grupei "Grandinėlė" Tai
gi "Grandinėlė" iš 50 ki
tų tautų dalyvavusiųjų š . 
m.rugsėjo 7,8 ,9 dienomis 
tautybių iškilmių progra
moj e tokį išgarsinimą ga
vo tik viena.Tai rodo, kad 
ši tautinių šokių grupė 
yra sulaukusi didelio 
įvertinimo.

Viena iš pagrindinių 
vadovo Liūdo Sagio įvestų 
naujovių yra ta, kad visi 
šokėjai nukeliami nuo 
scenos į salės vidurį. Su
dėtingi šokėjų judesiai ir 
dalyvių skaičius negali 
visų sutalpinti scenoje. 
Kita jų naujovė yra, kad 
šokių programą baigiant 
galima įjungti į šokio 
vyksmą ir didesnę dalį 
publikos .Tai čia yra visai 
naujas ir gana pasisekęs 
bandymas, kuris bus pa
demonstruotas ir spaudos 
baliaus metu lapkričio 4 
d. Jaunimo Centre.

Šiuo metu L. Sagio va
dovaujama šokėjų grupė 
"Grandinėlė"yra paruo
šusi visai naujų tautinių 
šokių, kurie pasižymi 
tempu,grakštumu, sklan
džiais, nepaprastai grei
tais ir tiksliais persigru- 
pavimais, išpintais mer
gelės su bernužėlio flir
to išdaigomis. Grandinė
lės šokėjai žiūrovą nutei
kia tikra jaunatviška nuo
taika.

Šoklus palydi 5 asmenų 
orkestras, taip pat suda
rytas iš jaunimo.

Ateitininkai sendrau
giai kviečia visus hamil -

PAVERGTOJI LIETUVA
- Paskutinės Lietuvos 
futbolo pirmenybių pasek-
mės :Vilniaus Saliutas -N . 
Vilnios Žalgiris 1:0, Kau
no Inkaras -Kauno Atletas 
1:1, Kėdainių Nevėžis- 
Kauno Banga 0:0.Tuo tar
pu Sov.Sąjungos antrosios 
futbolo lygos pirmenybė
se Vilniaus Žalgiris mūsų 
sostinėj sužaidė lygiomis 
su Ivanovo Tekstilčiku-0: 
0. Po šių rungtynių vilnie - 
čiailentelėj13-toj vietoj. 
Rygos Daugava tokia pa
čia pasekme baigė rung
tynes su Talino Dinamo ir 
yra trečioj vietoj, o estai 
18-toj.
- Sov. Sąjungos ir Euro
pos rankinio meisteris 
Kauno Žalgiris pirmeny
bėse eina be pralaimėji
mų. Paskutinėse rungty
nėse kaunietės nugalėjo 
Vilniaus Žalgirį 23:12,Al 
mąAtą 17:4, Kijevo Spar
taką 9:8.
- Pereitą mėnesį labai 
daug Lietuvos sportininkų 
lankėsi Lenkijoj. Štai ir 
pasekmės:Vilniaus krep
šininkės laimėjo jaunių 
turnyrą Varšuvoj, o jau
nieji krepšininkai buvo 
antri (pralaimėjo Varšu
vai 64:66), Kauno Poli
technika viešėjo Krokuvoj 
kur mūsų studentės tarp
tautiniam turnyre buvo : 
trečios -po Vyslos, Ber ly
no TSC.Tuo tarpu Danei - 
ge-Gdanske Lietuvos rug
by rinktinė nugalėjo šiau
rės Lenkijos rinktinę 16: 
15 ir Gdansko Legiją29:3.
- Dviračių lenktynes ap
link Lietuvą laimėjo Kau
no Bangos atstovas E.Pa- 
cevičius,o jo klubas taip 
pat išėjo nugalėtoju ir ko- 
madiškai.

IŠ VISUR
- Krepšinio rungtynių pa
sekmės: Stockholme Če
koslovakija įveikė Švedi
ją 83:75 ir 88:61, Antver
pene Izraelis nugalėjo 
Belgiją 91:53.
- Geresnės lengvosios 

toniečius ir apylinkių lie
tuvius skirti lapkričio 4 
dienos vakarą šiai tauti
nių šokių grupei pamaty
ti.Savo dalyvavimu įver
tinsime mūsų jaunimo 
pastangas išlikti tikrais 
lietuviais, garsinti mūsų 
kraštą ir tuo pačiu Kle
velando jaunimui suteik
sime drąsos ir energijos 
ateities darbams.

Tad visi lietuviai .dide
li ir maži, jauni ir seni , 
dalyvaukime šiame spau
dos baliaus koncerte.

Otelis, 

atletikos pasekmės: Ko
maras Varšuvoj rutulį 
nustūmė 18, 80m. Černik 
iššoko 2,10 m. ir Baran 
nubėgo 1500m. per 3.41,2 
sek.Budapešte ietį Kulčar 
numetė 83,20, Životskis 
kūjį-68,461r Varju rutu
lį 18, 86m.
- Futbolo rungtynėse Aus
trija Vienoj įveikė Suo- 
miją2:l,o Norvegija savo 
sostinėj pralaimėjo Dani
jai 0:5.

Susivienijimas...
RAŠO SENAS NARYS, NEW YORK, N. Y.

Mexikos prezidentai tais-reiškia kitais metais
būdavo renkami visam 
amžiui.Keletą metų pra
ėjus po rinkimų pradėda
vo diktatoriškai elgtis , 
kas sukeldavo nepasiten
kinimą visuomenėje. At
sirasdavo priešų, kurie 
prie progos nužudydavo 
prezidentą. Kartą vienas 
Amerikos senatorius iš
sireiškė vienam aukštam 
Mexikos valdininkui, ar 
nebūtų geriau prezidentą 
išrinkti tik keturiems 
metamaMexikietis sako, 
kad keturi metai perilgas 
laikas. Kuomet išrenka 
iki gyvos galvos-nė vie
nas iš jų nebūna ketveris 
metus valdžioj.

Toks rinkimų būdas il
gam laikui į aukštas vie
tas sudaro sąlygas pasi
daryti diktatoriais. Mes 
matom, kaip Rusija dau
gelį metų nuo Stalino ken- 
tėjo. Tik jam mirus, Ru
sijoj truputį pagerėjaPa- 
našus dalykas įvyko ir 
Suv. Valstijose. F. D. Ru- 
zeveltas būdavo renka
mas terminas po termino. 
Tarp žmonių susidarė 
tam tikra psichozė, kad 
pasauly tinkamesnio žmo 
gaus nėra tai vietai. Jo 
draugai vedė nuolatinę 
propagandą to asmens 
garbinimui. Nes jie, jam 
valdant, turėjo privilegi
jų. Tas pats buvo ir Vo
kieti j o j, kur Hitleris buvo 
beveik dievinamas. Tru- 
manui stojus Suv. Valst. 
prezidentu, pamatė, ko
kios nesąmonės buvo pa
darytos .Ypatingai susita
rimuose su Joe Stalinu, 
padalyti Europą.To pasė
kas ir šiandien netik Eu
ropa, bet ir visas pasau
lis kenčia. Todėl prezi
dentas Trumanas padarė 
įnešimą į Kongresą, kad Į 
Suv. Amerikos Valstijų 
prezidento vietą tas pats 
asmuo negali būti renka
mas daugiau kaip du kar
tu, neilgiau kaip 8 me
tams.Rinkimas vadovų il
giem terminam atsiliepia 
neigiamai į visuomenės 
pažangą.

Tas turėtų būti ir Susi
vienijimo Lietuvių Ame
rikoje konstitucijoj, jei 
Susivienijimas nori gy-
vuoti ir pirmyn žengti. 
Dabartinis prezidentas 
buvo išrinktas 1956 me-

SLA Prezidentas Povilas P. 
D a r g i s spalio 14 d. lanky- 
sis Hamiltone ir darys pra
nešimą.

bus 12 metų. Klausimas , 
kas buvo per tuos dvylika 
metų nuveikta ir kokią 
Susivienijimas pažangą 
padarė: Brooklyne, N. Y . 
leidžiamam satyros žur
nale "Akėčios" rašo, kad 
po dr.Viniko (buvusio Su
sivienijimo sekretoriaus) 
mirties per penkis (5) 
metus Susivienijimas nu
stojo apie 3000 narių, nuo 
12000 nukrito ant 9000. 
Kur tiek narių dingo-juk 
ne visi išmirė ?

Tas pats žurnalas rašo , 
kad pereitais metais Su
sivienijimo turtas paau
go $ 70, 000. 00. Iš bankų 
ir investuotų pinigų Susi
vienijimas gavo apie $ 
130, 000. 00 nuošimčių . 
Reiškia, jeigu nebūtų nuo
šimčių nuo investavijų, 
Susivienijimas būtų turė
jęs $60,000.00nuostolių. 
Kodėl $60,000.00nuosto- 
lių? Kaip Susivienijimo 
konstitucija rašo,tarp ki
tų kilnių tikslų-rengti se
neliams prieglaudas. Už 
tuos pinigus būtų galima 
gražų ūkį prieglaudai nu
pirkti!

O kas tikrina Susivie
nijimo išlaidas ? Jokios 
periodiškos revizijos nė
ra! Kai buvusia sekreto
rius mirė 1961 metais, tai 
po jo mirties vadovybė 
samdė pašalinį knygų ti
krintoją už nemažą kainą, 
kad peržiūrėjus knygas 
dėl netikslumų! Pasirodo 
-rimtas reikalas,kad bū
tų periodiška revizija. 
Kodėl vadovybė nenori 
revizijos ?

Lapkričio 4 d. bus renkama penktoji spaud.baliaus karalaite. Foto A. Juratčio.

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'/i 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 
muitu ir persiuntimo išlaidomis šitas siuntinys kai
nuoja $100.00.

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

sv. kakavos, 2 sv. ryžių, 5 sv. geriausios rūšies miltų, I 
dėžutė nescafe, 1 sv. maišytų saldainių, 1 sv. razinkų, 1 
sv. cukraus, % sv. pipirų ir ’4 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 skarelės $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.

Nelabai seniai Susivie
nijimas turėjo Pildomo
sios tarybos posėdį C hi-J 
cagoj. Nors Chicagoj tikį 
2 nariai iš 8 gyvena. Tas^ 
posėdis Susivienijimui 
kainavo apie $ 3000, 00 .

Nors New Yorkas turi 
apie 8 milijonus gyvento
jų,Susivienijimas nerado 
tinkamo Aktuaru(accoun- 
terį) New Yorke, bet nu
samdė iš Pittsburgo (kur 
prezidentas gyvena), ku
ris turi taip pat įstaigą 
ir Chicagoj. Klausimas 
kelionės išlaidas Susivie
nijimas jam moka ar iš 
Pittsburgo,ar Chicagos ?

Paskutinis Pildomosios 
tarybos posėdis buvo At
lantic City, New Jersey. 
Tenai buvo vieši ir slapti 
pasitarimai,buvo nutarta 
mokėti nariams dividen
dus, taip pat visus fondusį 
suvienyti į vieną fondą. 
Kodėl visus fondus jungti 
į vieną,nes"Tėvynės" iš
laikymui yra paimta apie 
20,000 iš Našlaičių Fon-i 
do.Nariam būtų verta ži
noti, kiek buvo išleista 
vargs tantiem našlaičiam

Dabar būtų laikas kiek
vienam nariui panagrinė
ti, kokia dabartinė vado
vybė ir kiek ji narių rei
kalais rūpinasi. Pasirodo 
laikas susirūpinti išrinkt 
naujus žmones mūsų rei
kalus tiksliau vesti.

GERIAUSIA PROGA

Pinigus siusti i Lietuvą yra 
geriausias išskaičiavimas. nes 
už persiuntimą neimamas mokes 
tis,o tiktai pinigai i škeiči ami 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, ką jie pa
tys jums patvirtins. Tiktai U S 
dolerių pažymėjimais jūsų gimi. 
nes bus pajėgūs ką panorės nu 
sipirkti: • maisto, drabužiu ir 
kitų amerikietišku, vakarų eu
ropietiškų bei namų apyvokos 
dalykų. Parduodama specialio
se dolerinėse V neshposyltorg 
parduotuvėse labai žemomis do
lerio kainomis, ka jūsų giminės 
patvirtins ■ pilnai garantuojame.

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

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

Reikalaukite veltui duodamo 
mūsų katalogo.

? IS Jose Samėnas, gyvenam 
tis adresu: Ėst. Guerrero 
F,C.G.Roca, Rep.Argen
tina, prašo atsiliepti pus
brolius: Donatą Yla, gyve
nantį Montrealyje, Joną Y- 
lą, gyv. Chicago ir kunigą 
Stasį Ylą, gyvenantį North 
America.
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Svarbus įvykis Toronto lietuvių bendruomenėje!

Visi einame į K.L.B. Toronto apylinkės ruošiamų
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LITUANISTINIAI KURSAI

IR SEMINARAS 
pradeda mokslo metus š/m. 
spalio 14d. 9 vai. (seminaras 
10 vai.) tose pačiose patal
pose. Praeitais metais moki
niai baigę pradžios mokyklą, 
prašomi ateiti į Lituanisti
nius kursus, o Lituanistinius 
Kursus baigę - į Seminarą. T 
Seminarą renkasi abi grupes.

Šiais mokslo metais Litua
nistiniuose Kursuose dirbs 
šie mokytojai: Kun. G. Kijaus 
kas, SJ dėstys tikybą, M. Jo
nienė - Lietuvių literatūrą, B. 
Lukoševičienė-Lietuvių kal
bą, R. Otto - Lietuvos istori 
ja, Sig. Barsauskas - Lietu
vos geografiją, R. Bulota - 
Prancūzų kalbą, L. Gedvilai
tė ir A. Ptašinskas-šokius.

Seminaro vedėjas - kun. G. 
Kijauskas, SJ.

Laukiame visų mokiniu Li
tuanistiniu Kursų Mokytojai 
ir Seminaro Vedėjas.
PASAULINĖJ PARODOJ 
Šeštadienį ir sekmadienį 
Pasaulinėje parodoje kon
certavo sol. St. Baras su 
komp. D.Lapinsku ir Či
kagos Jaunimo Centro šo
kių ansamblis, vedamas 
L.Braždienės. Šaltas o- 
ras ir nepalanki koncer
tui vieta koncertui nepata
rnavo. Šokiams gražiai 
angliškai ir lietuviškai re
feravo Nijolė Mainelytė.

Daug sėkmingiau viskas 
vyko Vytauto klubo salėj, 
kuri susirinko pilna pub
likos. Ir solistas St.Ba
ras ir šokėjai buvo šiltai 
priimti ir turėjo didelį pa
sisekimą.

Šeštadienį dr.ir inž.pp. 
Giriūnai koncertantų gar
bei suruošė šaunų priėmi
mą, kuriame dalyvavo ir 
keli montrealiečiai, otaip- 
gi ir pp. Giriūnų svečiai 
iš New Yorko pp. Ulėnai.

Apie koncertą plačiau 
sekančiame NL nr.
SVEČIAI IŠ TOLIAU 
Montrealyje viešėjo ir vie
ši iš New Yorko J.Šneide- 
raitis pas brolį, gyvenan
tį Montrealyje. Pas pp. 
Zubus vieši iš Lietuvos at
vykęs o. Zubo pusbrolisH. 
Paulauskas.____________
PROGA SPECIALISTUI

New Yorke lietuvio veda- 
man graviat'ūros (Engravers 
Supply) bizniui yra reikalin
gas sped ai i stas-mechan ikas 
arba partneris.

Suinteresuoti prašom kreip 
tis NL redakc ijon.

PAIEŠKOJIMAS

Antanas T varanavičius turi
momis žiniomis dirbąs miš
kuose Ontario provincijoje, 
prašomas atsiliepti i NL re
dakciją^

Dr. J. SEM0GA8
5441 BANNANTYNE.Verdun.

2-4; 7-9 p.m.P irmadienį ir 
ketvirtadienį 

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

trečiadienį 7 -9 p. m.

2 - 4 p.m.

767 - 3175; namą 366 ■ 9582.

DANIU GYDYTOJAS
Dr. J. MALISKA

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

Namų tel: MU 1-2051 '

DR. A. O. JAUGELIENĖ 
dantu gydytoja 

1410 Guy Street, 1 pokštas 
11 - 12 Icambarvs- 

Tel: 932-6662: namu-737-9681

DR. V. GIR1UNIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA

533° L'Arsomption Blvd.
Tel. 255- 3535.

lietuviškosios radijo 
VALANDĖLĖS 4 METŲ 
minėjimas įvyko spalio 6 
dieną Dow bravore, kurio 
savininkai kviestus, sve - 
čius pavaišino rinktiniu 
alum ir užkandomis.

Lietuviškosios radijo 
valandėlės sukaktuvėms į- 
sidėmėtiną kalbą pasakė 
dr.H.Nagys/jo kalba 2-m 
šioNL numerio puslapyje/.

Sol.A.Keblys, vargonė
liais palydimas K.Smilge
vičiaus padainavo kelias 
lietuviškas dainas.

W. Pėteraitis subuvimą 
nufilmavo, o J. Ladyga 
įvykdė valandėlei palaiky
ti rinkliavą, kuri davė ar
ti 4CO dol. pajamų, kurių 
visą šimtą paaukojo J. Jo- 
co ir J. Tranelio restora
nas LaSąllėje "Adams".

Radijo valandėlės vedė
jas Liudas Stankevičius 
pasisakė, kad radijo va
landėlės vedimas labai ne
lengvas ir padėkojo visiem 
kas valandėlę paremia.

Dow tokiems klientams 
priimti turi sales, orkes
trą ir specialius žmones, 
patarnavimą.

Ir šį kartą buvo muzika 
ir buvo šokiai. Be Mont
realio radijo valandėlės 
vedėjo pakviestos publi - 
kos buvo ir daugiau suk
viestų svečių, kurie taip 
pat buvo vaišinomi ir da
lyvavo šokiuose.

VYRESNIŲJŲ SKAUČIŲ 
pasitarimas įvyko Mont- 
realyje ir praėjo labai 
darbingoje ir geroje nuo
taikoje. Skautės turėjo 
naudos iš paskaitų ir dis
kusijų.
ANTIBOLŠFVIKINTO 
bloko konferencija ir pare
ngimai buvo sėkmingi.Kon
ferencijoj dalyvavo at
sakingi Amerikos asmens 
ir Kanados ministerial. Į- 
vyko demonstracija - Pri
imtos rezolicijos, kurių 
viena pasisako už JAV pr
ezidento Johnsono politi
ką Vietname.
KAS NAUJO SOVIETU 

PAVILJONE
* Aplankius rusų paviljo
ną pavasario metu, tesi
matė labai mažai propa
gandinės anglų ir pran
cūzų kalbomis literatū
ros.Šiuo metu viskas tie
siog užversta knygom, 
knygutėm, brošiūrom ir 
konspektais. Lankytojai 
gali imti kiek kas nori , 
nes šalia visur guli dar

PARDAVIMAS

P arduodami 2 dideli žemės 
sklypai prie Montrealio Ste- 
Dorothee, (už Backriver prie 
vandens, 6 mylios nuo Cart- 
ville tilto(LachapeleBridge) 

Teirautis: tel. 366 - 3802.

Montreal (Outfitting Utb.
GERA PROGA

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

Skambinti tel. 733 - 5020.

JOSERH P. MILLED
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.

KANADOS ŠIMTMEČIO BALIU
kuris įvyks šių metų spalio mėnesio 14 - šeštadienį, 

7 vai. vakaro CLUB KINGSWAY salėje 
100 The Queensway, Toronto, Ont

• Gros garsus JOE JEDRASKY orkestras
• Dalyvaus iškilioji Lietuvių 

Dienos lietuvaitė iš Montrealio
• Bus originali ir įdomi programa: 

Toronto mergaičių trijulė ir 
humoristinė mūsų gyvenimo apžvalga

• Puikūs užkandžiai, baras ir loterija

• Bilietai — $3, jaunimui — $2.

Kviečiame įsigyti bilietus iš anksto 

Gaunami prie įėjimo ir pas platintojus

Baliaus pajamos skiriamos Lietuvos penkiasdešimtmečio reikalams

Valdybe

neatidaryti iš Latvijos 
atėję (literatūra ten buvo 
spausdinama) pakietai.
* Sakoma, kad paviljono 
tarnautojai tik parodoje 
sužinoję, kad sovietiška 
tėvynė tokia turtinga, tiek 
daug visko turinti.
* Kauno gamyklos Minija 
pagaminti radijai,tarp ki
tų Europos stočių turi tik 
Vilnių. Pasiteiravus, ko
dėl nėra Kauno, buvo pa
aiškinta,kad vokiečiai at
sitraukdami išsprogdinę 
radio stiebus. Išeina, kad 
nepriklausoma, iš vargų 
atsikėlusi tauta sugebėjo 
pastatyti per keletą metų 
stiebus,o burliokų išlais - 
vintą liaudis negali tai par 
daryti net per 22 metus . 
Estijoje ir Latvijoje pa
gaminti radio aparatai, 
tarp kitų stočių neturi net 
Vilniaus vardo.
* Į akis metasi gražių pa
statų nuotraukos Kaune, 
Vilniuje, Palangoje. T. p. 
į akis metasi prie ekspo
natų esą lietuviški,bet ne
teisingai parašyti vardai, 
pavardės.
* Sakoma, kad paviljono 
tarnautojai grįš į sovieti- 
jąkaip sugedę žmonės ir 
turės sunkumų priside
rinti prie ano gyvenimo. 
Ypač tai pajus tos patrauk 
liosios,visas kosmetikos 
priemones išmokę naudo
tis rusaitės.
* Kalbantis su tarnautoju 
ir nusiskundus, kad lan
kantis Lietuvoje nelei
džiama aplankyti gimti
nes, buvo paaiškinta, kad 
ir jiems čia uždrausta

DĖMESIO MONTREALIO IR 
APYLINKĖS LIETUVIAMS 

Turime šviežiu ir skaniu sūriu, 

taip pat šviežiu ir rūkytu lietu
viškai pagamintų dešrų.

Prašome pasinaudoti mūsą 

produktai s ir pasitarnavimu — 
pristatant i namus. 

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

j. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS

SIUVU IR PARDUODU

Taisau ir Remodeliuoju 
Vasaros laike saugojimas 

/ Storage /.

6396 Bannantyne, Verdun.
PO 7-6183.

AR ŽINOMA, KAD

’’NEPRIKLAUSOMOS 
LIETUVOS" SPAUSTUVĖ 

spausdina bilietus, pakvietimus, tiži- 
tines ir padėkos korteles, įvairius 
blankus, receptams lapelius, vedybi
nius pakvietimus, mirties atveju už- 1 
urjautos laiškus, visokius ” statemen 
tus”, vokus su adresais, laikraščius.

Adresas: 7722 George Street, 
LaSalle,Montreal,P.Q. 
C a n a d a. 

laisvai judėti. Jie gali ke
liauti tik 25 mylių spin
duliu nuoMontrealio. Tuo 
tarpu kita proga, kitas 
tarnautojas pasigyrė, kad 
jie savaitgaliais nuva
žiuoja į Laurynijos kal
nus ir ekskursuoja po O- 
ttawą,Toronto ir Niagara 
Falls.
* Viename gero popie
riaus .keletą spalvotų nuo
traukų talpinančiame, 20 
puslapių konspekte, ku
riame angliškai aprašo
ma piliečių gerovė,yra 
įdėtas Černiakovskio ko
lūkio kaimas Lietuvoje. 
Tokių kaimų esą tūkstan
čiai Sovietų Sąjungoje. 
Tikrumoje ten yra tie 
gražūs mūriniai namu
kai,kurie nepriklausomy
bės laikais buvo pastaty
ti Šventosios uosto žve
jams. S. Mšk.

GERA PROGA
Mamerto Mačiuko siuvykloje 
dar šią savaitę užeiti ir už
sisakyti specialiomis kaino
mis (šios vasaros išpardavi
mas) kostiumą arba sportiš
ką švarką. Kostiumas, kuris 
kainuoja $85.00 parduodamas 
už $59.00, sport, švarkas už 
$35.00.

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

L a S a I 1 e.
T61. 365-4872

J.P.Rieridęau 
išspręsti Jūsų

nu
Mūsų ilgametė 

praktika 
padės sutaupyti 

daug 
pinigo

L. Deragon 
sąžiningas patarnavimas padės 
pirkimo problemas perkant namus. Pirmieji ir 
antrieji morgičiai yra parūpinami tiesiog pas mus. 
Prašom skambinti: Tel: 365 - 4872.

(Mes paimsime iš namų).

INTERCONTINENTAL CLUB 

Cocktails ■■ Dancing Nightly

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

UETUVIŠKAS PUSVALANDIS GIRDIMAS KAS

ŠEŠTADIENIS PER STOTI

BANGA

TEL. 669 -8834.

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

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

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d

P. ADAMONIS 
Chartered Insurance Broker 

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

S-tos "Lite" nr. 752D

Kreipkitės asmeniškai pas 
Joe Stankaitis.

Europietiška muzika ir šokiai 
kiekviena naktį - jausitės kaip 
Bavarijoje.

Juozas Stankaitis
Manager of the Club.

Tel. 861- 1507

APSI DRAUSK!
ADAMONIS INSURANCE AGENCYJNC
GAISRAS- AUTOMOBILIAI -ATSAKOMYBĖ -GYVYBĖ

VISU Rūšių DRAUDIMAS

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

Montreal. Telefonas RA. 7-3120

i

NAUJIENA AUTO MAŠINŲ 

SAVININKAMS
Jonas Adomonis (Adams) yra 

įsigijęs važiuojamų mašinų 
taisymo garažą, 6636 St. Law 
rente Blvd, prie St. Zotique 
Street. Šia dirbtuvę jis pats 
tiesioginiai tvarkys ir visiems 
lietuviams žada duoti priei
namiausią paslaugą, todėl 
patariama isitikinti kreipian
tis nurodytu adresu arba tele
fonu : 277-5059, 277-5323.

Nuo sekančios savaitės se 
kite skelbimą, kuris bus tal
pinamas NL - je.
SIUNTINIŲ AGENTŪRA 

A-B-C'
3891 St. Lawrence Blvd, k vie 
čia pasinaudoti’jų pasitarna 
vimu siunčiant giminėms siun 
tinius į Lietuvą ar kitus kraš
tus. Si agentūra daugeli mūsų 
tautiečių jau aptarnauja dau
geli metų, kurioje galima Įsi
gyti visokiausių siunčiamųjų 
dalyku ir taip pat jau turimus 
dalykus pasiusti. Nuo sekan 
čios savaitės bus talpinamas 
skelbimas NL-je.

PASINAUDOKITE PROGA
Užsilikę Expo 7 dienu pasai 

išparduodami “Lite“, suau
gusiems po $5.00 (Expo kai
na $12.0'), vaikams po $2.50 
($6.00). Užsakymus su pašto 
perlaidomis siusti: “ Litas“ 
1465 De Sėve St.,Montreal 20,

KANADOS ŠIMTMEČIO 
BALIUS

Sj šeštadieni, spalio 14 d. 
Toronte Įvyksta dėmesio ver
tas parengimas: Kanadosšimt. 
mečiui atžymėti KLB Toronto 
Apylinkes Valdyba rengia re
prezentatyvi ni parengimą, i 
kurį pakviestas Toronto bur
mistras W. Denison, kanadie
čiu spaudos atstovai, ect. 
Tuo pačiu metu vyksta Kana*, 
dos Lietuviu Bendruomenės 
Krašto Tarybos suvažiavi
mas, kurio dalyviai parengi- 
man atsilankys.

Apylinkės Valdyba dėjo pa
stangas, kad Kanados šimt
mečio parengimas būtu tik 
vienas. Valdyba labfįi dėkin
ga, kad Toronto lietuvių na
mai, planavę šia data rengti 
parengimą, viena savaite at
kėlė ankščiau. Labai gaila 
tik, kad apylinkės valdybai, 
dedant didžiausias pastangas, 
nepavyko susitarti su ateiti
ninkais. Bendruomenės paren
gimas oficialiai paskelbtas 
jau pavasari. Turint nors tru
putį geru noru, parengimas 
buvo galima labai lengvai pa
keisti kita data, juo labiau, 
kad reikalas eina apie lietu
vių salę. Reikia tačiau tikė
tis, kad visuomenė supranta 
KLB Apylinkes Valdybos ge
rus norus ir pastangas ir gau 
šiai i parengimą atsilankys.

V. M.

VLADO PUTVIO
Š. KUOPA

š.m. rugpiūčio mėn. 20 
d.kuopos šaudymo sekci
ja įvykdė baigminius 22 
kalibro šaudymo prati
mus už 1966 metus.

Geriausiai sušaudė ir 
pirmą vietą gavo J. Bu- 
drevičius ,antrą-B.Savic- 
kas ir trečią vadovas VI. 
Rukšys, sėkmingai vedęs 
šaudymus, Išgraviravo 
laimėtojų pavardes ant 
pereinamųjų taurių, ku
rios bus įteiktos iškil
mingesne proga.

Šiais metais šaudymo 
sekcija dalyvavo "Win
chester" Kanados šimt
mečio šaudymo varžybo
se,kuriose gerai pasiro
dė J. Budrevičius ir V. 
Keturakis, kurie išpildė 
sąlygas specialiam ženk
lui gauti.

Šaudymo sekcijos va
dovas š. VI. Rukšys šią 
vasarą atostogavo Suval- . 
kų trikampyje ir susižie
davo su lietuvaite, kurios 
laukia atvykstant. Kuopa 
ir "Trimito Aidas" linki

c r m B

RODĖ LIETUVIŠKUS 
FILMUS

Šeštadienį, J. Strazdo 
rūpesčiu kviestiniam 
svečiam buvo rodomi lie
tuviški filmai, Expo pa
reigūnų atvežti iš Mont
realio.Filmų studijos te
atre rodyta okupacijos 
sukaktuvinė Dainų šventė 
Vilniuje, filmas apie 
Čiurlionį ir kt.
KALBĖS SABALIŪNAS

Akademikų draugijos 
pirmame viešame susi
rinkime spalio 21 d. , šeš
tadienį,kalbėti pakviestas 
politinių mokslų daktaras 
Leonas Sabaliūnas, dės
tas Ann Arbor universi
tete.Kalbėtojas yra buvęs 
studentų veikėjas, Litua- 
nus redaktorius.Pastebė
tina, kad jis šiemet Vil
niaus archyvuose rinko 
medžiagą veikalui apie 
Nepriklausomą Lietuvą. 
PRANO IR ELENOS 
BERSĖNŲ SŪN.VASARIS, 
baigęs elektros inžineri
jos studijas, kelis metus 
tyrinėdamas žemės tur
tus dirbo Anglijoje, Pietų 
Amerikoje ir Afrikoje. 
Kelionėse susipažino 
švedę merginą Ragną 
Karlstroem,kurią grįždar 
mas iš Madagaskarąrug- 
sėjo viduryje Stockholme 
vedė.Gi rugsėjo 30 dSVel- 
lando kun. Mikalauskas 
juos sutuokė dar ir lietu
viškai katalikų bažnyčio
je. Puotoje dalyvavo gau
si giminė ir bičiuliai.

Jaunieji Bersėnai apsi
gyveno Toronte, kur tęsia 
toliau studijas: Vasaris 
Osgood Hali teisės mo
kykloje, Ragna-Toronto 
u-to dentistikos fakultete.
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LAIMINGI TORONTO

MEDŽIOTOJAI
Torontiškiai medžioto

jai: Jonas Morkūnas ir 
Alfredas Brazys rugsėjo 
mėn.30d.briedžių-moose 
medžioklės sezono atida
ryme Ontario šiaurėje 
turėjo sėkmingą medžiok 
lę ir grįžo laimingai par- 
siveždami du didelius 
briedžius. R.

I

kuo greičiau sulaukti ir 
sukurti laimingą lietuviš
ką šeimą. Šaulys P. G.
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