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I he oldest and biggest Lithuanian 
newspaper in Canada.

Le plus gros et plus vieux jour
nal Lituanien au Canada.

Seniausias tautinės demokratinės 
minties savaitraštis Kanadoje-
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"NL" bendradarbis Vokietijoje, St.Motuzas, atsiuntęs šį atvaizdą, rašo: 
"Greit komunistai švęs 50 metų revoliucijos savo sukaktuves. Tą sukak- Čikagos lietuvių centrinių organizacijų delegacija 1967 m.spalio 6 dieną aplankiusi Čikagos miesto majo-
tį "pagerbdamas", išdrožinėjau tos revoliucijos pavergtų tautų ir žmo
gaus simbolį. Su šiuo siunčiu NL redakcijai to drožinio nuotrauką, kurią 
gal rasite galima panaudoti N.L. laikrašyje. St. Motuzas.

įvykiu apžvalga
užs. reik. min. Brandtui 
įteikė Rusijos valdžios 
memorandumą, kurio tu
rinys nepaskelbtas.

rą R.Daley Lietuvos nepriklausomybės 50 metų atkūrimo sukaktuvėms paminėti pašto ženklo išleidimo 
reikalu. Iš kairės: JAV LB valdybos pirm.Br.Nainys, Illinois lietuvių Prekybos Rūmų pirm. A.Baliūnas 
A LT Čikagos pirm. J. Pakalka, JAV ir Kanados lietuvių Tautinių Šokių šventės pirmi dr.L.Kriaučeliūnas 
BALFo direktorius ir Čikagos Balfo vajaus komiteto pirm, J,Stankus, Naujienų atstovas A.Budreckae, 
Čikagos miesto majoras R.Daley, Draugo atstovas kun, P. Garšva, MIC, ALT pirm.A. J.Rudis, ALKS-mc 
pirm. L.Šimutis, Amerikos lietuvių Kunigų Vienybės pirm.kun.E.Abromaitis. ALT pirm. A.Rudis įtei
kia majorui R. Daley informacines knygas apie Lietuvą. Foto V,Noreikos.

ŽYMIAI PADIDĖJO SPAUDIMAS I JAV 
PREZIDENTĄ

Ryšium su Jungtinių Tau- 
tų posėdžiais ir kai kurių 
tautų atstovų pas įsakymais 
prieš Amerikos bombarda
vimus Vietkongo, spaudi - 
mas į JAV prezidentą žy
miai padidėjo ir sustiprino 
komunistų veiklą. Tačiau 
tas davė progos Amerikai 
išryškinti faktą, kad Hano
jus taikos pasiūlymų nepri
ima. JAV sutinka bombar - 
davimus sustabdyti, bet 
tiktai tuo atveju, jeigu bus 
einama prie taikos, o ne 
tam, kad Hanojus bombar
davimų pertraukos metu 
geriau pasiruoštų kariau
ti.

WILSONAS LAIMĖJO
Darbiečių metinis su

važiavimas Anglijoje bu
vo labai karštas. Darbie
čių lyderio-Wilsono-pa- 
dėtis buvo sunki, nes jo 
politikai buvo didelė opo
zicija.Opozicija smarkiai 
kritikavo jo ir vidaus, ir 
užsienio politiką.

Vidaus politikoje nie
kas nematė geros ateities, 
matė daugiau sunkumų, 
nesėkmės.

Wilsonas karštai atsi
kirsdamas, daugiausia 
kaltino konservatorius , 
kurie taip užleido netvar
ka,kad jis gavęs visai su- 
gniužusį ūkį.
JAPONIJA KANADOJE 
PERKA METALUS

Dvi didelės Japonijos 
metalo firmos Vankuve
ryje pasirašė su Anvil 
MinlngCorp.Ltd.300 mi
lijonų dolerių sutartį 8- 
rius metus iš eilės staty
ti Mitsui ir Toho firmoms 
po 130, 000 tonų alavo ir 
po 240,000 tonų cinko kas
met. Sutarties vykdymas 
prasidės 1969 metais.

ŽINIOS TRUMPAI
•Socialistų internaciona
las pasisakė Už demokra
tinių teisių atstatymą 
Graikijoje, prieš Vietna

mo bombardavimus ir 
drauge už taikos derybas.
• Australijos užsienio 
reikalų ministeris JTO 
pilnatyje pareiškė, kad 
tiktai veinas Hanojus gali 
atsakyti,ką jis darys, jei
gu bus sulaikyti bombar
davimai,bet Hanojus apie 
taiką nekalba.
• Bolivijoje nukautas Ku
bos diktatoriaus F. Cas
tro pasiųstasis į Boliviją 
kelti maišto jo padėjėjas 
Guevara, bet kiti sako , 
kad Guevarą jau anksčiau 
nušovęs pats Castro.
• Vyr.JAV teismas pada
rė sprendimą,kad Ameri
koje yra tiktai mokyklos , 
bet ne baltųjų ar juodųjų 
mokyklos.
• JAV respublikonų ats
tovas pareiškė, kad bus 
dedamos pastangos gauti 
prezidentą respublikoną, 
tačiau Johnson© politika 
Vietname gera.
• Indonezija atšaukia sa
vo diplomatus iš Kinijos .
• Pasirašyta sutartis dėl 
erdvių panaudojimo tai
kos reikalams.
• Patriarchas Athenago- 
ras daro krikščionių baž
nyčių sugyvenimo tikslu 
kelionę, lankys ir Popie
žių Paulių VI.Maskvon - 
nevyks.
• Kinijos min. pirm. Ču 
En-lai pareiškė,kad"kul- 
tūrinės revoliucijos "me
tu gamyba labai sumažė
jo.
• Rinkimų komediją daro 
Franko Ispanijoje: iš 563 
kortežų - parlamento na
rių renkami tiktai 108, vi- 
visus kitus jis skiria... 
•Rumunijos atstovas JTO 
pasiūlė panaikinti visus 
karinius blokus.
• Generolų valdžia Grai- 
kijojnubaudė vieną grai
ką, kad jis Iškėlė vėliavą 
su užrašu"Demokratija".
• Maskvos atstovas Ca- 
rapkinaa Vak. Vokietijos

• Saudlnės Arabijos užs . 
reik.ministeris JTO pil
natyje pareiškė, kad ara
bai tebėra pilnateisiai 
Palestinos savininkaLAt- 
seit,Izraelio nepripažįs
ta.
• JAV užsienio reikalų 
sekretorius Ruskpareiš- 
kė,kad bombardavimo nu
traukimui nėra jokio pa - 
grindo,nes Hanojus į JAV 
prezidento Johnsono pa
kartotinius pasiūlymus 
sėsti prie derybų stalo 
dėl taikos teatsako tiktai 
neigiamai.
• Tailando atstovas JTO 
griežtai atmetė Laoso 
kaltinimus ir pareiškė , 
kad bombardavimų nu
traukimas būtų Indokinl- 
jos pusiasaliui tragiškas , 
nes agresorius tuojau už
griebtų jį visą.

KANADA PERKA AME
RIKOJE LĖKTUVUS

Kanados valdžia Jung
tinėse Amerikos Valsty
bėse užpirko 10 Bell CUH 
-1D "Iroęuis" tipo lėktu
vų,kurių kaina, su atsar
ginėmis dalimis siekia 7 
milijonus dolerių. Kiek
vienas jų turi 11 vietų, ne
skaitant įgulos. Jie bus 
gauti 1968 metų pirmoje 
pusėje ir sudarys RCAF 
Mobil Command'os dalį. 
KANADOS PREKYBA SU

UŽSIENIU
Per pirmuosius šių 

metų 8 mėnesius Kanada 
išvežė prekių į užsienius 
už 7,473,900,000dolerių, 
kas yra 13% daugiau, negu 
praėjusiais tų pat 8 mė
nesių laikotarpyje.Tat iš
vežimas šiemet nakilo. 
1968 METAIS 8 PAŠTO

ŽENKLŲ SERIJOS
Federalinis generalinis 

Paštų ministeris prane
šė, kad 1968 metais bus 
išleistos 8 naujų pašto 
ženklų serijos, kuriose 
bus vaizduojama Kanados 
gyvūnija, istorinių įvykių 
sukaktuvės, atsleklmai 
sporto,meno ir kt. srity
se.

KAS NAUJA KANADOJE
QUOBE'O LIBERALAI

Kanados apries klausimai 
pastoviai dabar keliami ir 
gvildenami. Tai yra rimtas 
sąjūdis, kuris turės būti iš
baigtas, Ilgai tylėjo, pagaliau 
pradėjo kalbėti Liberalai.

Šeštadieni ir sekmadieni vy
ko Quebec’o liberalu konven
cija, kuriai buvo sutelktas la
bai didelis Kanados gyvento 
jų dėme?ys.

Po ilgų ir karštu debatų, Le 
vesck’o pasiūlytoji formulė, 
apie kuria jau esame rase, bu 
vo atsiimta.

Priimta J. Lesage pasiūly
toji rezoliucija, kurią Quebe
c’o Liberalai pasisako už Ka 
nados Federaciją.

St. Jeano Baptisto organiz; 
zaciją tačiau pasisakė užQu<= 
bec’o respubliką.

Klausimas dabar stovi ant 
asmenų. Dar daug bus ginčų 
ir kitokios kovos, kol iškris- 
talizuos aiškumus.

JAUNIMO MAINAI SU 
PRANCŪZIJA

Quebeco valdžia patvir
tino susitarimą su Pran
cūzija dėl kultūrinių mai
nų.Bus keičiamasi jauni- 
mu.Tam tikslui sudaryta 
bus speciali komisija,ku
ri tuos mainus tvarkys.
STATO NAUJĄ AUTO

FABRIKĄ
Canadian Motor Indus

tries Ltd. Point Edwards 
vietovėje, ties Halifaxu 
lapkričio mėnesį pradės 
statyti naują automobilių 
fabriką,kuris gamins ja
poniškus automobilius . 
Pirmais metais numato
ma pagaminti!, 000 auto
mobilių.

KANADOS GYVENTOJŲ 
DAUGĖJIMAS

Šių metų liepos 1 dieną 
Kanadoje buvo 20,441,000 
gyventojų.Daugiausla pa
daugėjo Ontario provinci- 
joje-206,000,Quebece 92, 
000, kitose provincijose 
po mažiau.

Kanados provincijose 
dabar yra: Newfoundlan- 
de 501,000,Prince Edward

UŽ FEDERACIJĄ
Island 109,000, Nova Sco
tia 758,000, New Bruns
wick 621,000, Quebec 5, 
873,000, Ontario 7,167, 
000, Manitoba 965,000, 
Saskatchewan 958, 000, 
Alberta 1,493,000,British 
Columbia 1, 952, 000, Yu
kon 15, 000, Northwest 
Territories 29,000 gy
ventojų.

STATYS NAUJĄ 
BRAVORĄ

Minnedosoj, Manitobos 
prov.Manitoba Distillery 
Ltd. artimiausiu laiku 
pradės statyti spirito ga
myklą,kuri darys whisky, 
kaip numatoma, daugiau
sia eksportui. Statyba at- 
seis per 4 milijonai do
lerių.
KANADOS STATYBA

Devynerių pirmųjų šių 
metų mėnesių bėgyje pa
sirašyta statybinių sutar
čių už 3,743,037, 500 do
lerių,kai 1966 metais per 
tą laiką buvo pasirašyta 
3, 721, 560,500 dol. 
PADIDĖJO AUTO PAREI

KALAVIMAS
Teigiama,kad Pasauli

nė paroda pakėlė automa
šinų pareikalavimą. Rug
sėjo mėnesį iš užsienio į 
Kanadą atgabenta 1,973 , 
668 mašinų, kas yra 12% 
daugiau,negu tuo pat laiku 
praėjusiais metais, 
o Du plėšikai dienos metu 
apiplėšė Toronto Eatono- 
Ltd. krautuvę ir išsinešė 
86,000dolerių.Sėdoį ma
šiną, tiek juos daugiau 
kas ir matė.

STREIKAI KENKIA 
BENDRAM REIKALUI 
International Associa

tion of Bridge Structural 
nad Ornamental Iron Wor- 
kers, 721 ir 736 lokalai , 
užbaigė streiką,kuris tę
sėsi 2o savaičių. Dėl šio 
streiko, kuriame dalyva-

Lietuvių gyvenimo reiškiniai
KVIETIMAS Į JAUNIMO STUDIJĄBRAZILIJOJE
196P metų sausio 27- vasa jaunesniųjų dailininkų kuri 
rio 3 dienomis Sao Paulo nių parodoje šį rudenį Ru- 
mieste. Brazilijoje rengia sijos dailininkų tarpe daly- 
ma Pietų Amerikos lietuv vavo ir lietuvis Rimantas 
ių jaunimo Studijų savaitė. Glbavičius.
Rengėjai kviečia dalyvauti 
Studijų savaitėje visą jauni
mą iš visų kraštų, Rengė - 
jų adresas: CaiXa Postal, 
4018, Sao Paulo,Brazil.
• Australijoje gyvenanti 
lietuvų skulptorė Ieva Po
cienė Australijos dailinin
kų darugijos pavasarinėje 
parodoje gavo pirmąją pre
miją už metalo skulptūrą.
• Paryžiuje tarptautinėje 

vo apie 1, 500 darbininkų , 
buvo suparaližuota To
ronto Dominion Centro 
statyba.Darbininkai gavo 
po 55 centus priedo už 
darbo valandą. Dabar jų 
uždarbis $ 4.18.

PRODUKCIJOS PAKĖLIMAS OKUPUOTOJ LIETUVOJ

- Mes tik vežame ir vežame | Maskvą, o lietuviai mums pluša... 
už dyką!

- Ne už dyką. Juk mes jiems leidžiame dainuoti, pasišokti 
autinių Šokių ir spausdinti milijoniniu tiražu komunistinės lite
ratūros...

LIETUVOS ATSTOVO 
JUOZO KAJECKO 
SUKAKTIES MINĖJIMAS

.Washingtono Lietuvių Ben
druomenės skyrius spalio 28 
dieną ruošia Lietuvos Atst. 
Juozo Kajecko 70 metų am
žiaus sukakčiai atžymėti mi
nėjimą - puotą. Pagrindinis 
kalbėtojas bus Domas Krivic
kas.
DR. JUOZAS PAJAUJIS -
- J AVIS,
išdirbęs Kongreso Bibliote
koje penkiolika metų nuo š. 
m. spalio mėnesio išėjo i pen 
siją. Ta proga Kongreso Bib
liotekos bendradarbiai lietu
viai ponų Reginos ir Vlado 
Viliamu namuose suruošė ka
vute. Buvo malonu matyti 
drauge ir ponią Pajaujienę, 
savo vyro džiaugsmų ir vargų

Nukelta į 8 pis.
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KT NEPRIKLAUSOMA

V LIETUVA
LITUANIE INDEPENDANTE
INDEPENDENT LITHUANIA

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

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

LEIDŽIA KANADOS LIETUVIU CENTRO TARYBA IR 
SPAUDOS BENDROVĖ 'NEPRIKLAUSOMA LIETUVA'.

Redaktorius Jonas Kardelis
Administratorius Pranas F. P a u k S t a i t i s .

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

Kanadoje.................................86.00 Canada..................................... $6.00
Amerika ir P. Amerika. .$6.50 America X S. America. . .$6.50
Aisur kitur............................ $7.00 Other Countries.................. $7.00
Atskiras numeris................ $0.15 Single copt............................ $0.15

Idresn pal. ft rimas 25 ei.1 su pren u-i erata arba pašto ženklais J.
1l pjil ai Iri ai skelbimai, susitarus, įgauna iii 30'1 nuolaidos.

RUOŠKIMĖS JUBILIEJI
NIAMS METAMS

KLB KRAŠTO TARYBOS SUVAŽIAVIMO PROGA
Spalio 15 ir 16 dienomis To

ronte įvyko Kanados Lietu 
viii Bendruomenes Krašto Ta 
rybos eilinis, bet labai svar
bus suvažiavimas, kuris be 
tarpseninitt bėgamųjų reikalu 
svarstė vieną svarbiausių - 
Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo 56 metu sukaktuvių 
klausima, pasiruošima sukak- 
tuviu minėjimui ir sukaktuviu 
programą.

Tai buvo ne vienintelis svar 
bus klausimus, bei tai buvo 
svarbiausias, kurio programa 
išdėstė Krašto Valdybos pir
mininkas šia metiT.enine 
forma:

Jubiliejiniai metai numatyti 
paminėti trejopu mastu: 1. 
Viso pasaulio mastu, 2. Kana 
dos lietuvių jungtiniu visos 
Bendruomenės mastu ir 3. Kj 
nados Lietuviu Bendruomenės 
apylinkių mastu.

1. Minėjimas pasaulio iras- 
tu-prcdedamasPolitiniu vado 
vybiu konfederacija, Įvyks
tančia V.ashingtone šios sa
vaitės gale, spalio 21-22 die
nomis. Iš Kanados į Konferen 
cija pakviesti 4 asmens: Ge 
neralinis Lietuvos Konsulas, 
KLB Krašto Valdybos pirmi
ninkas ir abieju laikraščių re 
daktoriai. Konferencija, kaip 
numatoma, nustatys minėjimo 
programa ir jos vykdymą. To
liau, pavasari Čikagoje įvyks 
Tautiniu šokių šventė, kurio
je dalyvaus JAV ir Kanados 
šokėjų grupės. Rudenį, Dar
bo savaitgaliometu New Yor
ke įvyks 111 Pasaulio Lietu 
vių Bendruomenės Seimas. Be 
to, yra numatyta politinė ir 
kultūrinė akcija visuose lais 
vojo pasaulio kraštuose per 
spaudą, radi j a, televiziją ir 
kitais būdais. Visos progra
mos samata numatyta apie 200 
tūkstančių dolerių, kurių 15 
tūkstančių tenka tesėti Kana 
dos lietuviams.

2. Minėjimas visos Kanados 
mastu numatomas tradicines 
Lietuvos Dienos metu Darbo 
savaitgalio proga, suorgani 
zuojant ypatingesnę progra
ma. Be to, norima įrengti per 
organ i zuoj am ame Federal i n i a 
me Kanados muziejuje Otta- 
voje lietuvių skyrių, kuriam 
dalis eksponatų jau Įteikta, 
kiti organizuojami bei renka
mi.

DĖL MYLIMOS SESUTĖS MIRTIES VOKIETIJOJE 
SKAUSMO VALANDOJE, 

KORNELIJĄ JAGMINIENĘ SU VYRU 
NUOŠIRDŽIAI UŽJAUČIA IR KARIU LIŪDI 

Marcelė ir Antanas Čepuliai

NUOŠIRDI UŽUOJAUTA

MARIJAI MAŽEIKIENEI IR VAIKAMS, 
MIRUS JOS TĖVELIUI LIETUVOJE, 

Petras Jakubka.

Svarbus reikalingas leidinys
Per du "NL" nr. J. VI- 

liušis vėl pateikė "nesu
griaunamų" įrodymų apie 
anglų kalba knygos "Li
thuanians in Canada"-

3. Minėjimas apylinkių mas
tu norima sutelkti i Vasario 
16-tos dienos minėjimą, kuris 
norima padaryti galimai iški
lesnis, pa kviečiant į juos ki
tataučius. ne tiktai politinius 
bet ir kultūrinius darbuotojus 
- rašytojus, menininkus, mu
zikus, sportininkus ir 1.1.

Tai yra Jubiliejinių metų 
programa, pareikšta stambiais 
bruožais. Jos vykdymas jau 
pradėtas, nes, kaip KLB Kraš 
to Tarybos suvažiavime paaiš 
kėjo, jau daromi žygiai pasta 
tyti Lietuvos penkiasdešimt
mečio du paminklus: vieną To
ronte, ar lietuviu kapinėse, 
kitą Niagaros pusiasalyje, 
Ppie Niagaros krioklio.

Svarstant Tarybos suvažia
vimo programą, iškilo eilė 
svarbių klausimų: Baltų Fe
deracijos Edmonton ruošia
mos Pabaltijo dienos klausi 
mas ir joje simpoziumo: Ko
dėl reikalingos etninės grupės 
ir kodėl joms reikia išlaikyti 
savo tautine kultūra?

Be to, iškilo lietuviškojo 
nusistatymo Bendruomenės 
nariuose išlaikymo: jaunimo 
kalbos; švietimo; politinio la
vinimo; mažųjų kolonijų pa
geidavimo turėti Taryboje vi
suotiniu būdu rinktu atstovui 
vakarini!) Kanados Bendruo
menės kolonijų, kurios labai 
nutolusios nuo didžiojo lietu 
vių susigrupavimo rytuose 
Centro; Lietuviu Fondo klau
simas.

Visi klausimai buvo svars
tomi rimties ir susirūpinimo 
nuotaikoje, visu rimtumu ir 
jaučiant už savo darbus atsa 
komybę.
Bendruomenės organizacija 

per eile metu sustiprėjo, kas
kart susilaukia vis daugiau 
rimtu atstovų, kurių žymią da 
Ii sudaro jau Kanadoje susi-; 
formavęs akademinis jauni 
mas. Tat Kanados Lietuvių 
Bendruomenės Krašto Tary- 
1)0' suvažiavimą reikia pa
sveikinti, užgini jos darbų 
rezultatus ir palinkėti sėkmės 
veikloje, ypač primenant, kad 
1968 metai, kaip Jubiliejiniai , 
reikia pažymėti ypatingu bū
du bei atsidėjimu.

J. Kardelis.

"Lietuviai Kanadoje" ne
reikalingumą ir net ruo
šias panaudoti "piliules" 
kad ji negimtų. Bet jau 
vėlu, knyga jau spaustu-

Padvigubinkit 
savo pinigus 

su Canada
Savings Bonds
Vienas didžiausių dalykų Kanadoje - taupomieji lakštai /Ca
nada Seivings Bonds/.Šių metų serija ypatingai verta dėme
sio. Metinės pradinės palūkanos pradedamos mokėti nuo

Tai iki šiol augščiausios Kanados taupomųjų lakštų pra
dinės palūkanos. Jos pakils iki 6%. Per 13 metų palūkanų vi
durkis bus 5.48%.

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

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

Iš viso pirmą kartą populiariausias Kanados asmeninis in
vestavimas gali būti nuperkamas verslo, bažnyčių, labdaros, 
klubų ir kitų organizacijų. Šios serijos lakštų vienas asmuo 
gali turėti iki $ 5O.OOO.

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

ĮSIGYKITE SAVO DARBOVIETĖJE, BANKE, INVESTAVIMO ĮSTAIGOJE!

vėje laužoma ir ilgai ne
trukus bus rinkoje.

Gerb.skaitytojus .kurie 
seka'Tabai svarbius"gin- 
čusdėl knygos,noriu su
pažindinti,kaip ji atsira
do.

Kanados Federalinės 
valdžios 100-čiui paminė
ti komisija pakvietė visas 
kultūriškai stipresnes et
nines grupes-tautas-uk- 
rainus,lenkus,vokiečius , 
japonus, čekus, slovakus 
ir kt., jų tarpe ir lietuvius- 
prisidėti prie Kanados 
tautų enciklopedijos "Ca
nada Etnica" serijos kny
gų ušleidimo. Mūsų "Li
thuanians in Canada" lei
dinys yra penktasis to
mas.Daugelis tautų nepa
teko, nes neišpildė sąly
gų :

Šimtmečio komisija 
tam darbui pakvietė ra- 
šytoją"Tėviškės Žiburių" 
redaktorių P. Gaidą. Pa
starasis ir yra suorgani
zavęs redakcinį kolekty
vą iš: dr. P. Gaida, "NL" 
red. J. Kardelis, prof. St. 
Kairys, prof. dr. J. Puzi
nas, pedagoginių vadovė
lių autorius,"TŽ"vicered. 
A.Rinkūnas ir dr.J.Sun- 
gaila.

Paminėti redaktoriai į 
savo skyrių bendradar
biais yra pakvietę visą 
eilę savo srities žinovų , 
spaudos bendradarbių. 
Talkininkais yra iš visų 
Kanados vietovių,kur lie
tuviai gyvena.Šimtai žmo
nių buvo įjungti renkant 
žinias.

Knygos pagrindinis 
mecenatas yra Kanados

Laiškai Redakcijai
Gerb. p.REDAKTORlAU ,

Prašau neatsisakyti 
patalpinti Jūsų laikrašty
je šį mūsų pasisakymą 
sirišy su neteisingais ap
rašymais ir išgalvotais 
dialogais Amerikos lietur 
vių laikraščiuose apie į- 
vykusį Vilniaus operos 
solisto V. Noreikos kon
certą Montrealyje.

1. -Tą vakarą koncerto 
metu jokio skandalo nebu
vo.

2. -Rengėjai ir progra- 

šimtmečio k-ja-federa
linė valdžia,kuri ir apro
bavo knygos turinį.Iki da
bar iš jos jau gauta $ 2000 
pašalpa.

Kanados lietuvių ben
druomenės Krašto valdy
ba yra perėmusi finansi
nę leidinio atsakomybę.

Tam buvo sudaryta LB 
leidinio administracinė 
komisija, kuri darbą yra 
pradėjusi, rūpinasi lėšų 
sukėlimu ir knygos išpla
tinimu. Pajamos plaukia: 
vieni paremia didesnė
mis aukomis .kiti iš anks
to užsiprenumeruoja. 
Reik spėti, kad "Lithua
nians in Canada" knyga 
savo išleidimo išlaidas 
pasidengs be didelių sun
kumų.

"LinC'knyga parašy
ta visiems anglų kalbą 
vartojantiems, ne vien 
anglosaksam.Ji bus pla - 
tinama ne tik tarp lietu
vių, bet ir tarpe visokių 
tautybių kilmės kanadie- 

mos pranešėjas, pasibai
gus koncertui,buvome už
pakalyje ir dialogo tarp 
žurnalisto A. Laurinčluko 
ir sol. V. Noreikos, koks 
yra atpasakotas spaudoj, 
negirdėjome.

3. -Operos solistės E . 
Kardelienės kalba ir 
veiksmai irgi neteisingai 
atpasakoti.

Su pagarba 
Qper. sol. V, Noreikos 
Loncerto rengėjai.

čių ir po kitus kraštus . 
Bus pasiūlyta įvairiau
sioms bibliotekoms, kny
gų leidykloms,politikams 
ir visiems, kurie kokį 
nors susiinteresavimąsu 
lietuviais turi. Pirmoje 
eilėje bus pasiųsta toms 
leidykloms, enciklopedijų 
redakcijoms, kurios yra 
patiekusios netikslias ži
nias apie lietuvius.

Turime arti 1500 baigu
sių aukštuosius mokslus , 
per 100 inžinierių,per 100 
gydyto jų, keliolika kunigų, 
arti 200 mokytojų. Per 
paskutiniuosius 20 metų 
arti 200 studentų lankė 
įvairius Kanados univer
sitetus ir kt. aukštąsias 
mokyklas.Turime profe
sorių, išradėjų, žymių 
menininkų,solistų, muzi
kų ir kt. kultūrininkų, 
sportininkų.

Ekonomiškai gerai įsi
kūrę, lietuviai turi kelis 
šimtus milijonų turto, 4 
bankus,kiekbažnyčių.sa-

Padėka
UŽ NEPAPRASTAI GRAŽIAI IR IŠKILMINGAI 
MUMS SURUOŠTĄ S ID A B R IN J VEDYBŲ JU
BILIEJŲ INICIATORIAMS, RUOŠĖJAMS , BEN
DRADARBIAMS, PONICMS IR PONAMS, BEI 
VISIEMS DIDELĖS IR LABAI BRANGIOS MUMS 
ŠVENTĖS DALYVIAMS, NUOŠIRDŽIAI MUS 
PAGERBUSIEMS SAVO ATSILANKYMU, IR UŽ 
LABAI BRANGIAS DOVANAS NUOŠIRDŽIAU - 
ŠIAI DĖKOJA M E .

Mary ir Petras 
Vaupshas.

lių. Daug Kanadai pakelti 
iki dabartinio aukšto ly
gio yra prisidėję ir lietu
viai.

Niekam nėra gėda pa
sisakyti,kad esulietuvis- 
Lithuanian. Tą viską ka
nadiečiai turi žinoti apie 
mus. Nėra ko slėptis ir 
eiti į pogrindį,ignoruojant 
valdančius ar anglosak
sus ar prancūzus. "Li
thuanians in Canada" il
gam laikui tarnaus, kaip 
istorinis šaltinis apie lie
tuvius, svarbiausia mūsų 
dabartinės kartos mokslo 
žmonių, autoritetų para
šyta.

Mūsų generacijos pa
reiga viską ištaisyti, pa
pildyti. Leidyklos mielai 
tai padarys, nes jos nori 
daryti biznį.L. B-nės va- 
davybė turės pasiųsti "L 
in C" knygą į reikalingas 
vietas, kad turėtų tikrus 
šaltinius ir sekančiose 
laidose bus ištaisyta.

Gausesnės etninės gru
pės turi po kelias knygas 
anglų kalba apie savo tau

CSB-72

tiečius Kanadoje.
Daugelis ir lietuvių ne- 

trumparegių, kurie jau 
nebešaudo 1918-1920 metų 
patrankomis, knygos pa
sirodymą sveikina ir lau
kia.

Kritika reikalinga, bet 
superkritika yra žalinga, 
ypač mūsų tremties veik
lai. "L in C" J. Viliušiui 
nereikalinga,© "Gimtasis 
Kraštas" Nr.30 2-8 Vil
nius .nervinasi, kad:" Lei
dinys emigracijos gyve
nimą, žinoma, nušvies 
"vaduotojiška" dvasia, 
nes jos redaktorius-Dr . 
P.G. "TŽ" redaktorius".

Dėl J. Viliušio man vi
sokių užmetimų, netvirtų 
"įrodinėjimų" tiek galiu 
pasakyti,kad mūsų pažiū
ros skiriasi ir į knygos 
reikalingumą ir Kanados 
valdžios aspiracijas nau
jų ateivių atžvilgiu. Jam 
matosi juoda, man balta. 
Tai plati tema, kurią rel-
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Kas reikia skelbti ir 
liudyti apie bolševikus

Visų pirma turime iš
aiškinti, taip pat laisva
jam pasauliui skelbti ir 
liudyti tikrąją tiesą apie 
bolševikų vykdomą mūsų 
krašte genocidą ir išvis 
apie jų nusikaltimus žmo
giškumui bei visoms 
žmogaus teisėms okup. 
Lietuvoje.

Gyvais faktais, nieko 
neišgalvojant, neperde
dant,savomis tendencijo
mis nenuspalvinant, liu
dijant tiktai tiesą, tikrą 
tiesą, reikia parodyti vi
sam laisvajam pasauliui 
kaip bolševikai mindžioja 
pagrindines, įgimtąsias 
nenusavinamąsias ir ne
liečiamąsias žmogaus 
.teises okup. Lietuvoje.

Štai, imkime į rankas 
Jungtinių Tautų 1948. XII. 
10 d. priimtąją ( taigi ir 
Sovietams privalomąją) 
Žmogaus Teisų deklara- 
ciją ir palyginkime jos 
nuostatus su tuo, ką bol
ševikai daro mūsų pa
vergtoje tėvynėje. Pama
tysime, kad dabartinėje 
Lietuvoje yra aukščiau
sio laipsnio despotizmas, 
absoliutinis nesiskaity
mas su žmonių laisvėmis 
ir teisėmis, kad ten yra 
ne rojus, o pragaras že
mėje.

Pvz. , Žm. teisių deki. 
1 str.sako,kad "Visi žmo
nės yra gimę laisvi ir ly
gūs sava verte ir teisė~ 
mis". O kokia gi žmonių

R.E D RIVER. CART

ai

lygybė yra bolševikinėje 
valstybėje ir okup. Lietu
voje ?Ten raudonieji bon
zos turi neribotas teises, 
o visi kiti paversti betei
siais,sakytum, tik gyvai
siais daiktais. Jie neturi 
laisvės ne tik pagal savo 
valiąveikti, bet netgi sa
va galva ir galvoti. Tai 
toks žmogaus asmenybės 
suniveliavimas,jos išnie
kinimas, kad jau gana,di
desnio ir būti negali.

Deklaracijos 3 str. 
skelbia, kad "Kiekvienas 
žmogus turi teisę į gyvy
bę,laisvę ir asmens sau
gumą". O kokią laisvę tu
ri Lietuvos žmogus, kada 
kiekviename žingsnyje jį 
stebi politrukas, čekis
tas, kada, anot vieno bol - 
ševizmo eksperto, "ant 
kiekvieno kampo tykoja 
tave bolševikinio tero
risto kruvina ranka"?

Deklaracijos 4 str. sa
ko ,kad"Niekas negali bū
ti laikomas vergijoje ar 
baudžiavoje',1 kad "vergi
ja. .. draudžiama visose 
jos formose". O kas yra 
bolševikiniuose koncen
tracijos lageriuose, iš
trėmimuose, kur žmonės 
kaip tikri vergai (tiesiog 
kaip gyvuliai) verčiami 
dirbti už nieką jų "savi
ninkams',' bolševikiniams 
despotams? Ar bereikia 
didesnio pasityčiojimo iš 

žmogaus asmens laisvės? 
Tai tikra vergija^iet blo
giau, negu vergija.

Deki. 5 str. sako, kad 
"Niekas negali būti kanki
namas, su niekuo negali 
būti elgiamasi nežmoniš
kai ar pažeminančiai,nie- 
kam negali būti taikomos 
tokio pobūdžio bausmės". 
O kaip elgiasi bolševikai 
su savo politiniais prie
šininkais, su jų vad. "liau
dies priešais" ? Kaip jie 
pasielgė, vos įkėlę koją 
Lietuvon (1940) su mūsų 
tautos ir valstybės veikė
jais, juos suimdami, už
darydami į kalėjimus ir 
laikydami juos ten kie- 
čiausiame režime, be 
teismo, net be jokio for
malaus valdžios nutari
mo ? Kaip pateisinti jų 
masinius trėmimus į Si
birą ir uždarymus žmo
nių į mirtį jiems nešan - 
čius koncentracijos lage
rius ?

Deki. 6 str. sako, kad 
"Kiekvienas visur turi 
būti laikomas asmeniu", 
o bolševikinėj e valstybė
je žmogaus asmenybė yra 
paniekinta, žmonės pa
versti, kaip minėjau, be
teisiais gyvuliais,'gyvai
siais daiktais.

Deki. 8 str. sako, kad 
'Kiekvienas žmogus turi 
lygią teisinę apsaugą ati
tinkamuose valstybės vi
daus teismuose". O kiek 
žmonių bolševikijoje su
naikinta be jokio teismo, 
kiek nužudyta enkavedis
tų naganais jų policijos 
rūsiuose?'.Tai,vadinas , 
žmogaus "teisė"į "teisi
nę apsaugą". ..

Deki. 9 str.pabrėžia ,

tarty 
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kad "Niekas negali būti 
sauvališkai suimamas, 
laikomas suimtas ar tre
miamas iš krašto". Tik 
pagal voki te, kas čia para
šyta ir palyginkite su tuo , 
kas dedasi bolševikinėje 
tironijoj .taip pat ir okup. 
Lietuvoj. Aiškinti nerei
kia.

Žmogaus teisių dekla
racija, iš tikrųjų, yra lyg 
koks bolševikams sura
šytasis kaltinamasis ak
tas.

Ir mums nereikia ge
resnės ir efektingesnės 
kovos su bolševikinės 
propagandos melu, kaip 
ši: skelbkime laisvajam 
pasauliui Žmogaus teisių 
deklaracijos principus ir 
gyvais, šiurpiais faktais 
pavaizduokime, kaip tie 
principai yra "saugomi", 
kaip žmogaus teisės ir 
laisvės yra "gerbiamos" 
bolševikinėje valstybėje, 
taip pat ir okupuotoje 
Lietuvoje.

Noriu čia pasidžiaugti 
tuo,kad Vilkas, kaip buvo 
skelbta spaudoje, imasi 
iniciatyvos organizuoti 
bolševikinio genocido 
aiškinimą.Bus aiškinama 
mūsų tautos žudymas ta
me bolševikų "rojuje". 
Tai labai sveikintina ini
ciatyva. Ją turėtume visi 
paremti.

Visais būdais ir prie
monėmis skelbkime ir 
liudykime laisvajam pa-

Kanada, minėdama konfe
deracijos šimtmetį, nori prisiminti visą savo praeitį, kurią dailininkui pasise
kė įamžinti vaizduose. Šiems vaizdams aiškinimų nereikia, nes jie labai aiš - 
kiai pavaizduoja praeitį: europiečių įsiveržimą į Kanadą, kurioje tada gyveno 
raudonodžiai indėnai, dabar užsilikę tiktai mažai kur ir labai negausiai.

Maskva skatina lenkus j Lietuvą
Šią vasarą Vilniuj sun

ku buvo užtikti savaitę , 
kartais net dieną, kurią 
nebūtų kokio nors lenkų 
iš Lenkijos koncerto,vai
dinimo ar parodos.

Tas kultūrmainiavimas 
su lenkais iš pradžių Lie
tuvoj patiko, nes lenkai, 
bent viešai, neberodė jo
kių pretenzijų į Vilnių ir 
nebekėlė jokių ginčų, o 
svarbiausia-tie pasisve
čiavimai (lenkų Lietuvoj 
ir lietuvių Lenkijojjsuda- 
ro progos pajusti bent da
linės nepriklausomybės 
atmosferos.Tačiau ilgai
niui tasai kultūrmainiavi- 
mas lietuviams ima atro
dyti įtartinas.

Visų pirma, nors tų 
lenkų koncertų bei paro
dų lankymasis yra lyg ir 
lankymasis apskritai So
vietų Sąjungoj,bet jis kaž
kaip ypatingai tirštai, at
rodo,nukreiptas į Vilnių. 
Lietuvių ansambliai bei 
turistai Lenkijoj lankytis 
progų gauna žymiai ma
žiau. Lenkijos svečiai, 

šauliui apie bolševikų nu
sikaltimus, ne tik, ankš
čiau padarytus,bet ir da
bar daromus okup. Lietu
voje. 

taip uoliai lankydami Vil
nių,-ir turėdami galimy
bę tiek lankytis,o tai pri
klauso nuo Maskvos lei- 
dimo-daug mažiau krei
pia dėmesio (ar mažiau 
leidimų tegauna lankytis) 
dabar Gudijai priskir
tiems, prieš karą Lenki
jos valdytiems miestams. 
Tai ima atrodyti įtartina . 
Niekur sovietuose neduo
dama lenkams tokių "pri
vilegijų", kaip Lietuvoj , 
ypač Vilniuj ir Vilniaus 
krašte. Nuo 1952 metų 
valdžia ir partija Vilniuje 
leidžia dienraštį lenkų 
kalba - trečią oficiozą. 
Leidžia lenkų kalba žur
nalą moterims,rajonuose 
Vilniaus krašte leidžia 
vietinius laikraštukus 
lenkų kalba,ir veikia vie
šai neskelbiamas kiekis 
pradinių - bei vidurinių 
mokyklų lenkų dėstomąja 
kalba. Tai neatrodytų lyg 
privilegijos,jeigu lenkiš
kai kalbantiems tokios 
pačios galimybės būtų 
duotos taip pat ir Gardi
ne, Lydoj, Balstogėj ar 
Baranovičiuose; jei prie 
Gudijos priskirtose Lie
tuvos srityse būtų ne tik 
lenkiškų,bet ir lietuviškų 
mokyklų,laikraščių, kny
gų; jei Vilniaus krašte
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taip pat ir gudiškai kal
bantiems būtų gudiškos 
spaudos ir mokyklų. Tie
sa, anksčiau buvo kelios 
lietuviškos mokyklėlės ir 
anapus vadinamosios "L 
TSR" ribos, bet apie jas 
jau nieko nebegirdėt. Ir 
pačiame Vilniuje lietu
viams vietomis tenka 
siųsti vaikus į tolimą mo
kyklą,jei nori, kad vaikai 
gautų mokytis lietuviš
kai, nes kaimynystėj-ru
siška arba lenkiška mo- 
kykla.Iš Vilniaus bei Vil
niaus krašto buvo leista 
išsikelti į Lenkiją tiems , 
kurie sugebėjo įrodyt esą 
lenkai. Išsikėlė apie 200 
tūkstančių, tai negalėjo 
daug lenkų ir likti. Liko 
gudiškai kalbėjusių vieti - 
nių ("tuteišų"). Tie buvo 
verčiami lenkais Bo- 
cianskio ir kitų panašių 
valdymo metais, o dabar 
atrodo, panašiai dedas ir 
rusų - kvislingų laikais ; 
nesi susipratęs lietuvis 
ar r ūsas, tai mokykis len
kiškai, skaityk lenkišką
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JONAS GOŠTAUTAS

PONAS TEISĖJAITIS
ARBA 

PASAKOJIMAS

APIE LIETUVĄ IR ŽEMAITIJĄ
4839. 15 atkarpa Rėžk tiesų, ir nebijok!

AŠTUNTAS SKYRIUS

SUKILIMAS

Teisėjaitis Žemaičiui:
bičiuli, magnatai mus išduoda, vieni iš 

anksto apgalvoję, sąmoningai ir planingai, o kiti per 
savo žioplumą. Aprašysiu tau du atsitikimus, spręsk 
iš jų, ar aš neteisingai tvirtinu. Tu žinai, kad generolo 
Širmano komanduojamas maskvėnų būrys iš 500 pės
tininkų be kavalerijos, su keliomis patrankomis ir 
daugybe vežimų, pakrautų amunicija, išvykęs iš Daug
pilio, suka ratu po Lietuvą, negalėdamas prasiveržti į 
Varšuvą, kur tikriausiai gabena amuniciją89.

Mūsų pavieto90 sukilėliai sekė paskui jį, ieškoda
mi patogios pozicijos smogti. Maskvėnų būriui pasu
kus link Šiaulių, to pavieto sukilėliai užmezgė ryšį su 
mūsiškiais91 ir sutarė atakuoti, kai maskvėnai bus" 
Šiauliuose92. Abiejų pavietų sukilėliai apsupo miestą,

Ponas 
„Taip,

rytojaus dieną turėjo įvykti ataka, o čia nakčia pas 
mūsų vyriausiąjį vadą atbėga du magnatai — ponas 
C. ir Z. su žinia, kad iš Kauno į Šiaulius atžygiuojąs 
didžiausias Maskvos korpusas ir kad jis esąs ne to
liau kaip už pusės dienos žygio. Šitos žinios išgąs
dintas, mūsų vadas tą pačią naktį nutraukia apgultį 
ir, nieko nepranešęs Šiaulių sukilėliams, nutolsta už 
dešimties mylių, tuo būdu leisdamas generolui Širma-
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89. Autoriaus duomenys apie carinio generolo Širmano jėgas, 

užduotis ir žygiavimo maršrutus netikslūs. IV-os pėstininkų di
vizijos jungtinės brigados vadas generolas majoras F. Širmanas 
balandžio 5 d. išžygiavo iš Daugpilio tvirtovės su 7-jo ir 8-jo 
jėgerių pulkų 2-jų jungtinių batalionų 1949 kariais ir 4 patran
komis. F. Širmanui buvo įsakyta vykti iš Daugpilio per Zarasus, 
Uteną, Ukmergę, Kauną, Vilkiją, Seredžių ir Ariogalą į Raseinius, 
kur jis turėjo nuslopinti prasidėjusį 1831 m. kovo 25 d. Raseinių 
apskrityje sukilimą. Tačiau sukilimui išsiplėtus ir apėmus visą 
Lietuvą, Rygos generalgubernatorius generolas leitenantas M. Pe
lenas įsakė F. Širmanui nebežygiuoti į Raseinius, o pasukti per 
Panevėžį į Šiaulius, kur Širmano dalinys turėjo susijungti su 
M. Peleno korpusu. Po atkaklių kautynių ties Utena ir Anykščiais, 
kur Ukmergės apskrities sukilėliai mėgino jį sumušti, F. Širma
no dalinys žygiavo toliau per Panevėžį, Šeduvą ir Šiaulius ir 
gegužės 5 d. Meškuičiuose susijungė su M. Paleno korpusu. Bir
želio 1 d. F. Širmanas perėmė savo žinion M. Paleno korpusą ir 
iki sukilimo pabaigos kovojo prieš Žemaitijos sukilėlius. Vėliau, 
nuo 1831.V1I.28 d. iki 1832.III.26 d. F. Širmanas, paskirtas laiki
nuoju Žemaitijos srities (Raseinių, Telšių, Šiaulių ir Panevėžio 
apskričių) kariniu viršininku, vadovavo sukilėlių būrių likučių 
persekiojimui Žemaitijoje. Jokio amunicijos transporto iš Daug
pilio į Varšuvą F. Širmano dalinys negabeno. Šią klaidingą nuo
monę iš sukilimo dalyvių atsiminimų perėmė kai kurie istorikai, 
ir ji įsigalėjo memuarinėje ir istorinėje literatūroje.—

90. Upytės.—

nelida Rastenytė, 
Juozo ir Onos Stasiulytės Raste- 
nių duktė, Juridinės Studijos se- 

su tėvais gyvenanti sa- 
vo namuose Verbai 3670, Lanus 

- Oeste, 9. 9. 67. SLA jaummo Pa-
Copyrioht-From the Imperiol Oil Collection vasario Sutikimo Šventėje dr.

i Vinco Kudirkos vardo salione iš 
.rinkta 1967 metų Pavasario Ka
raliene. Ji yra 100 % SLA šei
mos narė. Jos brolis, Bruno Ras 
tenis, taipgi Argentinoje gimęs, 
yra sukūręs lietuvišką šeimos ži 
dinį su pavyzdinga lietuvaite Te 
resa Švabauskaite. Jos palydovė 
mis - princesėmis išrinktos taipgi 
SLA veikėjų dukros Aida Rama 
nauskaitė ir Susana Katinaitė.

91. Su Upytės apskrities sukilėliais.—.
92. Čia įvykių eiga nušviesta kiek supaprastintai. Iš tikrųjų, 

tuo metu, kai Širmano dalinys buvo beatžygiūojąs j Panevėžį (ar 
jau buvo Panevėžyje), Panevėžio, Ukmergės ir Trakų sukilėliai, 
vadinamasis K. Zaluskio, buvusio Upytės pavieto bajorų maršalo, 
korpusas mėgino žygiuoti į Vilnių, bet, vos persikėlę Čiobiškyje 
per Nerį, sukilėliai sužinojo apie Ašmenos ir Kauno pavietų 
sukilėlių pralaimėjimus bei atžygiuojantį Širmano dalinį, todėl 
iš Kaugonių stovyklos balandžio 24 d. išžygiavo atgal ir balan
džio 27 d. pasiekė Šėlt]. Iš Šėtos K. Zaluskis pasiuntė A. Pšeci- 
ševskį su raiteliais ir P. Bilevičių su šauliais, kad žygiuoti] per 
Krekenavą ir Baisogalą ir ties Šeduva pastotų kelių F. Širmano 
daliniui, kuris dieni] prieš tai, balandžio 27 d., jau buvo iš Pa
nevėžio išžygiavęs Šiaulių link ir balandžio 28 d. pasiekė Šeduvą, 
nepaisant, kad Panevėžio komendantas J. Korabevičius su savo 
sukilėliais pakeliui trukdė, ardydamas tiltus. Šie sukilėliai buvo 
įsitvirtinę už Šeduvos miesto, bet Širmano 8-ojo jėgerių pulko ba
talionas su 2 patrankomis privertė sukilėlius trauktis. Minėtieji 
A. Pšeciševskis ir P. Bilevičius pavėlavo į Šeduvą atvykti.

Šiaulių apskrities sukilėliai — K. Herubavičiaus, P. Šemeto ir 
kitų vadų būriai — po nesėkmingo mūšio IV.27 d. ties Joniškiu 
(žr. 88 paaiškinimą) atsitraukė į Šiaulius, bet ten nedrįso gini is, 
buvo apšaudyti ir nuo F. Širmano dalinio pasitraukė iš Šiaulių į 
Kuršėnus. Balandžio 29 d. F. Širmano dalinys užėmė Šiaulius. 
Autoriaus teiginio, jog Šiaulių apskrities sukilėliai buvo užmezgę 
ryšį su Panevėžio (Upytės) apskrities sukilėliais (K. Žaluskiu) ir 
sutarę, kaip rašo autorius, drauge „atakuoti", kai maskvėnai bus 
Šiauliuose, kiti šaltiniai nepatvirtina. Priešingai, yra žinoma, kad 
šiauliečiai nepalaikė K. Zaluskio išrinkimo Ukmergės, Panevėžio 
ir Trakų apskričių sukilėlių vadu, kaip ir jo plano pulti Vilnių, 
kol nėra atžygiavusios reguliarios sukilėlių kariuomenės iš Len
kijos, nes blogai ginkluoti sukilėliai atvirame mūšyje su carine 
kariuomene neatsilaikysią.'—

Nukelta į 4’psl

ALBERTAS SKREBUTĖNAS, 
Alberto ir
Skrebutėnų ________ . .. , .
baigė Buenos Aires universitete 
ekonominių mokslų fakultetą, gau 
damas Contador Publico Racio
nai diplomą. Naujas lietuvis pro
fesionalas — prisiekusis Valsty
binis buhalteris — atidarė raštinę 
savo tėvų namuose, Santo Domin 
go 3315; TE. 28-3192, Buenos Ai
res.

Uršulės Blažytės 
vienturtis sūnus,



4 f.

Įdomūs koncertai 
Montrealyje

Spalio 7 dieną Montrea 
lyje koncertavo op. sol.St. 
Baras su komp.D. Lapins
ku ir Čikagos lietuvių Jau
nimo Centro studentų šo
kių grupė,vedama L. Braž- 
dienės. Trys koncertai įvy
ko Pasaulinės Tarptautinės 
parodos ribose, specialiai 
koncertams skirtoje vieto
je, SHE L-B ir vienas lietu
vių Vytauto Klubo salėje.

Pirmieji koncertai vyko 
nepaprastose sąlygose: o- 
ro temperatūra buvo apie 
O Celsijaus, nors Šv.Lau
ryno upėje ledo dar nebu
vo, bet amfiteatre neleng
va buvo išsėdėti apie pus
antros valandos nuo šalčio 
vėjeliui traukiant.Kaip so
listas su akompaniatorium 
atsilaikė,sunku suprasti. 
Šokėjai buvo laimingesni, 
nes šokdami jie turėjo net 
gal paprakaituoti energin
gai judėdami. Už juos vi
sus atšalo jų vedėja p.Bra- 
ždienė, čikagišku lietpal
čiu teapsivilkusi...

Žiauriausia tai buvo mu
zikams-, kurie tokių sąlygų 
negalėjo numatytūscena iš 
trijų pusių apsupta upės 
vandenų, kuriais pukšė- 
damos plaukia motorinės 
valtysjkadangi čia pat Jū
rų kelias,vos už kelių deš
imčių jardų, juo, kaip ty
čia,plaukia laivai; per gal
vas visą laiką smarkiai krio
kdami skrenda helikopte - 
riai; iš kairės Indų resto
ranas leidžia garsią pate
fono muziką, o iš dešinės 
Australijos paviljonas taip 
pat netyli.. .Beveik chao-

sas. Ir tokiomis sąlygo
mis čikagiečiams teko 
koncertuoti. Kaip jie suge
bėjo ištesėti,reikia tik ste
bėtis. Beje, muzikai toje 
vietoj daugiau nepasirodė.

ŠOKĖJAI GI IŠTESĖJO 
visą programą Parodoje 
ir Klube.

JaunimoCentro šokių gru
pė didelė ir gražiai susišo- 
kusi. Grupės vedėja, Le
okadija Braždienė šokius 
gražiai ir išraslingai su - 
choreografavust. Grupės 
dalyviai tvirtai jaučiasi ir 
tiksliai pildo. Tai gera ir. . 
pajėgi grupė. Parodos pu
blika jos šokius stebėjo iš 
visų pusių ir plojo.

Reikia pažymėti laba i ge
rą šokiams muziką, kuri 
itin originali, kūrybingai 
komp. D. Lapinsko parašy
ta ir simfoninio ..orkestro“ 
įgrota, ir čia buvo leidžia
ma per garsintuvus.

Tačiau tikras koncertas 
tai buvo Vytauto Klubo sa
lėje, kuri buvo prisirinku 
si pilna publikos, kurios 
dalį sudarė ir publika iš 
Lietuvos,

STASYS BARAS DAINAVO 
ARIJAS

Čikagiečių koncertas Vy
tauto Klubo salėje turėjo 
jau visai skirtingą pobū - 
dį.

Klubo salėje scena ne to
kia didelė, kaip Parodoje, 
kur šokėjai galėjo pasiro
dyti visu ansambliu. Čia 
jie pasirodė dukart. Pasi
rodė ir čia labai gražiai. 
Tačiau čia perdėm vyra -

Koncertantų garbei Dr.tr Inž.pp. Girtūnat su ruoSė gražias vaišes. Iš kairės: Dr.P.Lukoševičius, Dr.O.Gtrfūntenė, muz.K.Smilge
vičius, komp.D.Lapinskas, op.sol.E.Kardelienė, op.sol.St.Baras, šeimininkas Inž.Giriūnas su linksmai nusiteikusiais svečiais -D. 
Smilgevičiene, L.Braždiene, Nijole Maneiiene ir kopozitorium Darium Lapinsku. Foto Nepr.Liet.

tembro lyrinį, bet gana 
riboto platumo masto bal-

PONAS TEISĖJAITIS

ARBA

PASAKOJIMAS APIE LIETUVĄ IR ŽEMAITIJĄ 
PIRMAS SKYRIUS

/ Atkelta iš 3-čio puslapio /

nui išeiti iš Šiaulių, kur jį galima buvo sučiupti93. Vė
liau paaiškėjo, jog tuo metu joks maskvėnų būrys iš 
Kauno nežygiavo91. Taigi ponų C. ir Z. pokštas pa
vyko, jie išgelbėjo Sirmaną*. Baimė iš mūsų vado 
išgaravo, sugrįžo ramybė, o su ja ir nerūpestingas 
gyvenimas. Nuvykome stovyklauti į vieną iš jo pali
varkų, Prastavonis. Ten, sekdami pono vado pavyzdžiu, 
visi pasinėrė į pramogas ir malonumus, jokios tarny
bos, jokių patrulių, nei piketų, taip, tarytum mes 
gyventume taikos metu.

Diena pasitaikė šilta, beveik visa mūsų kariuome
nė nuėjo į upę maudytis, ogi čia maskvėnai kad ims 
pyškinti į besimaudančius. Iš kur jie atėjo, kokiu 
būdu ant mūsų užlipo — apie tai ir dabar nieko neži
nome. Gali sau įsivaizduoti, koks ten kilo sąmyšis, 
kiekvienas spruko, kur įmanydamas. Mūsų laimė, kad 
laisvųjų šaulių kuopa, kurioje vadas, kieto būdo žmo
gus, palaikė deramą tvarką, buvo su ginklais. Ji mus 
šiek tiek pridengė, kliudė maskvėnams persikelti per 
upę, tačiau, neįstengdama atmušti kelis kartus dides
nės už save jėgos, tvarkingai atsitraukė. Mūsų vyriau
siasis vadas ir jo pavyzdžiu likusi kariuomenė pabė
go didžiausioje netvarkoje. Taip bėgome visą dieną, 
ir tik pavakary, kai jau buvome atsidūrę už 7 my
lių nuo tos vietos, atėjo į galvą apsidairyti, ar mus 
kas vejasi. Vėliau sužinojau, kad maskvėnai vijosi 
mus ne daugiau kaip mylią ir patenkinti, kad mus 
išsklaidė, pasuko kiton pusėn, Šiaulių link95."

Daugiau bus.
* Šie du ponai bei nemaža kilų vaidino sukilėlių draugus ir, 

deja, turėjo pastarųjų pasitikėjimą, nes, nors tai buvo magnatai, iš 
tikrųjų jie buvo maskvėnų draugai. Tegu kiekvienas sukilėlis

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

Br. Murino paveikslas PAVASARIO NUOTAIKOS
op.sol.St.Baras. Bronius Murinas, dailininkas akvarelistasvo

Solistas, palydimas pi
aninu komp.D. Lapins - 
ko, kuris čia, nors ir ne 
fortepionu, kas būtų bu - 
vę žymiai geriau, bet ly
dėjo labai gerai, -solis
tas dainavo daugiausia a- 
rijas.Beveik visos publi
kos nustebimui jis sudai
navo. .. septynias arijas.' 
Tai yra daugiau, negu su
dainuoti visą operą.

Visiems klausovams bu
vo aišku, kad Baranaus
kas yra operinis dainini
nkas.

Šia proga tenka pasaky
ti, kad sol.St. Baranaus- 
kas-Baras, daugiau įsitr
aukęs į operos darbą,yra 
padaręs labai didelę pa
žangą. Ne be to, kad jo 
balsas žymiai sustiprėjo, 
daugiau išsilygino ir įga
vo žymaus dainavimo len
gvumo. Dramatinis jo pa
jėgumas nepaprastas.’ O-
pera Metropolitan tokių »o- nUounas, kokie pasitaiko

listų neturi.Kai kas iš pri- tiktai per šimtmečius, es- 
puolamų vertintojų, turbūt 
susižavėję,kad V.Noreika 
dainavo patriotines dainas, 
nepaprastai perdėjo.Gir
di,Noreika lenkia netKtp- 
rą Petrauską,Tai yra nesą- 
sąmonė.

Viena, kad Kipras yra u-

mėje- tai nepasikartojan
tis reiškinys.

Kita vertus, Noreika jo
kiu būdu negali prilygti ir 
mūsų Barui, nei balso me
džiaga, nei platumu, nei di
apazono skale, nei pajėgu
mu.
V JN oveika turi malonaus

prisimena, kiek blogo jie padarė sukilimui, kiek gerų sumanymų 
sužlugdė savo apgaulingais aliarmais.

93. Šiauliai, balandžio 29 d. užimti carinio F. Sirmano dalinio, 
tikslia to žodžio prasme nebuvo apgulti, kadangi tomis dienomis 
(1V.29—30) Šiaulių apskrities sukilėliai buvo Kuršėnuose, už 20 
km nuo Šiaulių, o Upytės apskrities sukilėlių jėgos — už kokių 
40 km. Iš autoriaus pasakojimo išeitų, kad K. Zaleskis su Upytės 
apskrities sukilėliais visai nepuolė F. Sirmano korpuso Šiauliuo
se; iš tikrųjų, jis iš Šeduvos pasiuntė jau minėtus A. Pšeciševskio 
Upytės apskrities raitelių ir P. Bileviėiaus Ukmergės apskrities 
šaulių burtus, o taip pat sukilėlių Panevėžio komendanto J. Kora- 
bevičiaus būrį, kurie balandžio 30 d. puolė F. Sirmano postus 
Šiauliuose, bet buvo atmušti. Tų kautynių metu Šiaulių apskrities 
sukilėliai, išgirdę kanonadą, ketino žygiuoti į Šiaulius, bet jų 
pasiuntinys, siųstas pas Upytės pavieto sukilėlius susitarti dėl 
bendrų veiksmų, pateko nelaisvėn. Taigi veiksmų vieningumo 
tikrai nebuvo. Ne visai tiksli autoriaus žinia, liečianti jo minimą 
carinės kariuomenės atžygiavimą iš Kauno, dėl kurio Upytės sukilė
lių vadas nutraukęs Šiaulių apgulimą. Pranešimą apie žygiuojantį 
iš Kauno Šiaulių link carinį dalinį Zaluskis gavo iš Kauno 
pavieto sukilėlių vado M. Prozoro. Zinia buvo tikra, neišgalvota. 
Iš Kauno žygiavo carinio generolo leitenanto M. Sulimos dali
nys, kuris balandžio 29 d., Zaluskiui esant Šeduvoje, užėmė Kė
dainius. Teisėjaičio priekaištas pagrįstas tiek, kad balandžio 30 d. 
Upytės pavieto sukilėliams reikėjo pulti Sirmaną Šiauliuose viso
mis jėgomis, o ne keliais būriais. Padaryti tai gegužės 1 d. jau buvo 
nebegalima, nes Sirmanas, nežinodamas, kur yra kiti cariniai 
daliniai, ir, bijodamas, kad Šiauliuose jį gali apsupti sukilėliai, 
gegužės 1 d. apleido Šiaulius; nužygiavęs Kuršo sienos link, 
susijungė su Paleno korpusu. Šiaulių apskr. sukilėliai vijosi Sir
maną ir buvo užpuolę jo dalinį ties Meškuičiais. Tuo (arpu Zalus- 
kis, gavęs žinią, kad carinis generolo leitenanto Sulimos dalinys 
užėmė Kėdainius, įsakė savo būriams žygiuoti iš Šeduvos j Smil
gius, o pats išvyko į Panevėžį ir čia naktį iš gegužės 1 d. į 2 d. 
gavo pranešimą apie Sulimos žygiavimą iš Kėdainių ne į Šiaulius, o 
Panevėžio link Rytojaus dieną (V.2) Zaluskis iš Panevėžio iš
vyko į Smilgius, ten suruošė savo būrių apžiūrą ir, nusprendęs 
vengti mūšio su Sulimos daliniu, jau užėmusiu Naujamiestį, pasu
ko su savo sukilėliais nuo Smilgių atgal į Šeduvą ir gegužės 3 d. 
apsistojo Prastavonyse (į pietus nuo Šeduvos, Baisogalos link), 
kad, kilus reikalui, galėtų atsitraukti Raseinių pusėn. Prastavony
se tuo metu jau stovyklavo anksčiau minėti Pšeciševskio ir Bilevi- 
čiaus būriai, balandžio 30 d. nesėkmingai puolusieji carinį Sirma
no dalinį Sauliuose.—

94. Kaip matyti iš 93 paaiškinimo, čia autorius klysta. Marš
rutu Kaunas—Kėdainiai—Naujamiestis žygiavo carinis generolo 
leitenanto Sulimos dalinys.—

95. Autoriaus aprašomos kautynės Prastavonyse įvyko 1831 m. 
gegužės mėn. 4 d., t. y. rytojaus dieną po to, kai Zaluskio su

1967 m. spalio 18 d. Nr. 41/1066

^Trejos !
—- ---------------------------------------- -------------------- —----------—

SIUVĖJAS IR DŽENTEL
MENAS

Anglų rašytojas Bernard
Shaw nebuvo mėgiamas di-

tokiame subuvime vienas 
didikas, norėdamas jam 
įgelti, jį klausia:

j - Jūsų tėvas buvo siuvė -

~ Taip, - atsako B. Shaw.
- Tai kodėl jūs netapote, 
kaip ir jūsų tėvas, siuvė
ju?
B.Shaw nusišypsojo ir 

didiką klausia:
i - Rodos tamstos tėvas bu
vo džentelmenas ?
- Na, žinoma,'..
- Tai kodėl tamsta nepase 

'kei tėvu?..
1929 m. baigė meno mokyklą 

Kaune, 1932-35 m. studijas gilino 
Paryžiuje, kur įgijo diplomą.

Meno dalykus dėste aukštesnėse 
mokyklose, Klaipėdos ir Vilniaus 
pedagoginiame institutute. Kelių 
knygų autorius.

Už savo darbus yra laimėjęs visą 
eilę pirmųjų premijų Lietuvoje ir 
Amerikoje. Jo darbų yra Šiaulių 
Aušros muziejuje ir Čikagos Čiur
lionio galerijoje.

Apie B. Murino kūrybą "Lietuvių 
Enciklopedijoje" rašoma: “Jo kūry
ba yra paremta gamtos sužadintais 
įspūdžiais. M. prie gamtos prieina 
savo intelektu, gamtą idealizuoda
mas, net sudvasindamas. M. gamtą 
traktuoja ne akademinėmis šios rū
šies priemonėmis, bet joje ieško 
meninio grožio ir dvasinio pasiten
kinimo, išgaudamas harmoningas 
miražines spalvų gamas."

Murino darbų paroda vyksta Čikagoj Jaunimo Centre.

VEDA D R.
BERNARD SHAW PONIŲ 

TARPE
Kartą viename baliuje kal
bėjosi su ponia, bet su ja 
jam pritrūko temų. Pokal- dikų, nors jv tarpe jis daž- 
bio tuštumai užpildyti jis nai būdavo.Kartą viename 
sumanė pasakyti jai kom
plimentą:
- Ponia, jūs esate tikra 
gražuolė...
- Gaila, kad aš negaliu tuo! jas? 
pat jums atsilyginti, -dras 
tiškai atsakė.
- O tokiu atveju jūs galite 
padaryti taip, kaip aš tik 
ką padariau-pameluokite, 
perdaug nenusikalsdama 
teisybei...
SUPRATINGAS GYDYTO

JAS
Kalbasi du bičiuliai.
- Kaip gi tavo žmona,taip 
gi nervinga ?
- Ne. Visiškai pasveiko.
- O, tai labai gerai. Tur
būt buvote pas gerą gydy
toją?
- Taip.
- Turbūt davė gerų vaistų?
- Labiai supratingas gydy-. tenka vieno? 
tojas.
- Ką gi jis padarė?
- Vaistų jokių jis nedavė, 
bet pasakė: jūsų nervai- 
tai senatvės pažymys. ..
Ir to užteko, kad mano žmo- dą pakeisti kitu, Rezer - 
nai visiškai praėjo nervai, vas juk gėdos nedaro. ..

ATSARGA GABI BŪTI
PRAKTIŠKA 

Kalbasi du piliečiai.
- Kodėl tu savo sūnui da
vei tris vardus? Ar neuž-

- Matai, kaimyne, galt at- 
atsitikti, kad nusikals arba 
išaugęs ir turėdamas fir
mą subankrutuos, tat tada 
geriau bus jam vieną var

Taip patys rusai vaizduoja savo tarnautojų padėtį. Įs
taigos direktoriaus kabinetas jau užimtas naujo direk 
toriaus, kuriam visi tarnautojai nusitekę iki žemės, 
o buvęs direktorius rodo pareiškimą, kad jis "savo 
valia" prašo atleidžiamas iš pareigų. Tai gi, Mask
vos humoro laikraštis "Krokodil" taip gražiai pavai
zduoja bolševikinį-komunistinį melą.

kilėlių korpusas atėjo iš Smilgių. Autoriaus žodžiai, jog, stovyk
laudami Prastavonyse, „visi pasinėrė į pramogas ir malonumus", 
greičiausia taikoma P. Bileviėiaus, Pšeciševskio ir .1. Korabevičiaus 
būriams, kurie stovyklavo Prastavonyse tarp balandžio 30 d. ir 
gegužės 3 d., t. y. trejetą parų. K. Zaluskio stovyklą Prastavonyse 
puolė carinis generolas majoras Malinovskis, vadovavęs generolo 
Sulimos dalinio avangardui, susidėjusiam iš Orenburgo ulonų pulko 
4 eskadronų, Ladogos pėstininkų pulko trijų kuopų ir 4 patrankų. 
K. Zaluskis žinojo, kad Naujamiestyje yra generolo leitenanto Su
limos dalinys, bet elgėsi neatsargiai ir, apsistojęs Prastavonių pa
livarke, neišstatė net sargybų. Tik atsitiktinai du sukilėlių šau
liai, pastebėję prisiartinantį generolo majoro Malinovskio avangar 
dą, spėjo šūviais pranešti apie artėjantį priešą. Kautynių eiga 
buvo sudėtingesnė, negu autoriaus aprašytoji. Kapitono Bačinskio 
vadovaujamos Ukmergės apskrities F. Kosovskio ir B. Kolyškos 
sukilėlių šaulių kuopos spėjo pereiti tekantį pro Prastavonių 
kaimą upelį ir, susijungę su kitais sukilėliais, užimti poziciją. Ge
nerolo majoro Malinovskio ulonai pirmiausia puolė buvusio kai
riame sukilėlių fronto sparne F. Kosovskio šaulių kuopą, bet bu
vo atmušti. Dešiniajame sparne L. Potockio ir M. Petkevičiaus 
šaulių būriai, įsitvirtinę miške, sulaikė ir generolo majoro Mali
novskio pėstininkus. Pamatęs, kad sukilėlių nepavyks sumušti, 
generolas majoras Malinovskis paprašė iš generolo leitenanto Su
limos pastiprinimų. Sulima atsiuntė Ladogos pėstininkų pulko 
batalioną, o generolui majorui Ofenbergui įsakė su Jamburgo ulo
nų pulku ir 4 patrankomis žygiuoti per Šeduvą keliu link Ra
seinių, kad užkirstų sukilėliams atsitraukimo kelią ta kryptimi. 
Tuo metu L. Potockio ir M. Petkevičiaus šauliai buvo generolo 
majoro Malinovskio pėstininkų išstumti iš miško ir, atsitraukę per 
upelį atgal, prisijungė prie B. Kolyškos šaulių kuopos. Į dešinįjį 
sparną atskubėjo ir F. Kosovskio šauliai. Priešo pėstininkai 3 kar
tus mėgino pereiti upelį, bet sukilėlių šauliai juos vis atmušdavo 
Tuo tarpu priartėjęs nuo Šeduvos pusės generolas majoras Ofen 
bergas su Jamburgo ulonų pulku puolė Pšeciševskio ir A. Izen- 
šmidto sukilėlių raitininkus (400 sukilėlių). Sukilėlių raitininkai 
neatlaikė Jamburgo ulonų pulko puolimo ir pradėjo trauktis. 
Centre buvę P. Bileviėiaus šauliai, o taip pat Milošo ir Prušinskio 
daliniai, sudaryti daugiausia iš dalgininkų, žuvus patiems vadams 
Milošui ir Pušinskiui, išbėgiojo. Kiti sukilėlių būriai, priešo kava
lerijos persekiojami, traukėsi link Baisogalos, kur stovėjo M. Pro
zoro Kauno apskrities ir buvęs jo vadovybėje V. Matuševičiaus 
trakiečių būrys. K. Prozoras, sužinojęs iš K. Zaluskio atsiųsto 
kapitono Navickio apie mūšio eigą, nuskubėjo iš Baisogalos 
Prastavonių pusėn ir, įsitvirtinęs su šauliais abipus kelio miške, 
sulaikė priešininko ulonus, kurie persekiojo besitraukiančius Upy
tės ir Ukmergės apskričių sukilėlių raitininkų būrius.—

Daugiau bus.

są. Tačiau jis dar jaunas. 
Jis dar gali vystytis, ko 
jam ir reikta palenkėti.

Baro gi balsas yra reto 
grožio, reto pajėgumo ir 
didelės skalės. Tai yra 
didelio iškilumo balsas.

Nenuostabu, kad jis su
žavėjo visus montrealie- 
čiu.s. Ir ne tiktai montre- 
aliečius, bet ir iš Lietu
vos lietuvius, kurie jį su 
nuostaba sveikino.

J. K ar del is.
V. MEJERHOLDO 

KŪRYBINIAM PALIKIMUI 
rinkti, studijuoti ir paskelb
ti sudaryta speciali komi
sija. Neseniai Visos Rus'jos 
teatro draugija išplėtė šios 
komisijos sudėtį. Jos pirmi
ninku išrinktas profesorius 
P. Markovas.

Kaip žinia, į komisiją 
įeina žymiausi tarybinio 
teatro veikėjai, rašytojai, 
teafioiogai. Jų tarpe N. 
Čuškinas, I. Iljinskis, D. 
Sostakovičius, S. Jutkevi- 
čius ir kf. Renkant medžia
gą apie žymiojo tarybinio 
režisieriaus gyvenimą ir 
kūrybą, jau nemaža pada
ryta. Šių melų pradžioje 
„Iskustvo“ leidykla išlei
džia du tomus V. Mejer- 
holdo literatūrinio paliki
mo. Pirmajame tome — 
straipsniai, parašyti iki Spa
lio revoliucijos; knyga 
„Apie teatrą", antrajame 
— tarybinio laikotarpio 
straipsniai, repetiejų ste
nogramos, režisūriniai ko
mentarai, laiškai. Neužilgo 
taip pat pasirodys knyga 
„Susitikimai su Vsevolodu 
Mejerholdu" — rinkinys, 
kuriame dalyvauja 49 au
toriai.

Taigi.O Mejerholdas bu
vo nužudytas, nes teatra
lu susirinkime pasisakė 
už laisvą meną. Jo žmo
na rasta nužudyta^su iš
badytomis aklmis..«
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Pasaulinėje parodoje besilankant
Ne taip paprasta dabar 

nuvykti parodon,kai jau 3 
savaitės kai streikuoja 
autobusų ir metro šofe
riai. Tenka važiuoti arba , 
sava mašina arba taksiu . 
Sekmadienį važiuojant 
taksiu nauju gražiu Bona
venture keliu matėm pil
ną mašinų parodos parki- 
nimų aikštė j. Jų buvo taip 
daug.kadnetikvisa aikš
tė, kuri talpina gal 30,000 
mašinų, bet ir visi grio
viai buvo apstatyti maši- 
nomis.Ogičiadarne vie
na parkinimo aikštė, ku
rią matėm pravažiuoda
mi.

Bet patogiausia dabar 
važiuoti taksiu, nes tada 
privažiuoji prie pačios 
Place d'Accueil, o papar- 
kinus savo mašiną aikš
tėj e, tenka geroką galą ei
ti pėsčiomis,nes gi ir čia , 
autobusai,kurie visus at
veždavo iki parodos vie
tos, streikuoja.

Atgal sugrįžti iš paro
dos dar sunkiau Nors tak
sių buvo labai daug, bet 
eilėje stovinčių-tūkstan- 
tinės minios,ir daug laiko 
reikia stovėti, kol paga
liau gali įsėsti į taksį. 
Pažiūrėjome į tas minias 
žmonių,belaukiančių tak
sių ir pasileidom eiti na
mo pėsti.Bet pakelėje pa
gavom vieną taksį, kuris 
paėmė ne tik mus į Ver-

duną, bet dar ir kitą visą 
šeimą su vaikais į Ville 
Emardą.

Mums dar pavyko dasi- 
kasti iki namų laimingai, 
bet daugelis dabar mont- 
realiečių vaikšto į parodą 
pėsti.

Štai p. Jurkuvienė su
grįžusi namo net į LaSal
le per pusantros valandos 
pėsčiomis. O vienas na
bagas svečias iš Lietuvos 
irgi į La Salle pėsčias 
atėjo Papasakos Lietuvon 
sugrįžęs, koks didelis 
Montrealis ir kokie "na
bagai" mūsų šoferiai, kad 
priversti net streikuoti, 
kad gautų už darbo valan
dą po 3 dol. ir 50 centų .

Nežiūrint į visus trans - 
porto sunkumus, sekma
dienį 7. X. parodoje buvo 
žmonių nepaprastai daug. 
Minių minios apgulusios 
paviljonus, restoranus , 
žmonių pilnos gatvės, di
džiausios spūstys trauki
niuose,minerailuose,lai
vuose ir viduj paviljonuo
se. O vakare televizija 
pranešė, kad buvo apie 
300, 000 lankytojų.

Šoferiai tuo, žinoma , 
labai nepatenkinti, nes gi 
jie ir streikuoja kaip tik 
tyčia tokiu laiku,kai žmo
nės dabar paskutinį mė
nesį plūsta parodon, kai 
Montrealyje taip daug 
svečių iš viso pasaulio 
atvykusių pamatyti taip

išgarsėjusią mūsų tarp
tautinę pasaulinę parodą.

Bet daug daugiau šofe
riais nepatenkinti mont- 
realiečlai, kad jie rado 
laiką streikuoti,kada Ka
nadoje tokia didelė šven
tė, kada iki parodos galo 
liko vos 4 savaitės, kada 
pilnas Montrealis sveti
mų tolimų tautų žmonių. 
Tikrai nežmoniškai pa
sielgta. Ir montrealiečiai 
turintieji mašinas, va
žiuodami paima pakelėje 
stovinčius žmones ir ve
žasi kartu. Moksleivius 
išvežioja į mokyklas ir 
žmones į darbą, nes gi ir 
taksių pritrūksta.

Geriau pavaizduoti 
montrealiečių nepasiten
kinimą šoferiais, atpasa
kosiu vieną atsitikimą, 
kuris buvo papasakotas 
per radiją.

Vienas mašina važia
vęs paėmė pakelėje pavė
žėti vieną žmogų. Pava
žiavus jau 4 mylias,pa
aiškėjo, kad tas pakelei
vis buvo autobuso šofe
ris. Tada mašinos savi
ninkas , nieko nesakyda
mas, apsuko mašiną at
gal,nuvežė šoferį prie to 
pat kampo, iš kur jį paė
mė, išlaipino ir pasakė:

"Dabar tu čia stovėk ir 
lauk savo autobuso; kai 
jis baigs streikuoti, tada

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 5 PSL.

Moderni skulptūra Anglijos paviljone.
Taip atrodo Didžiosios 

tu juo ir važiuok". Šitaip 
atsikeršijo vienas mont- 
realietis už visus, vieno 
šoferio asmenyj visiems 
streikuotojams.

BRITANIJOS 
PAVILJONAS

Laimingai pasiekę pa
rodą, štai įeiname į Bri
tanijos paviljoną.

Kai tik atsistoji ant jo 
grindų,jos pačios tave ne
ša tolyn per tamsų kori
dorių, kurio sienose ro
domi įvairūs apšviesti 
vaizdai. Vienoje pusėje 
bėga vanduo lyg upelis , 
garsiai šniokšdamas ir 
visas oras pripildytas 
keistų garsų. Grindų ne
šamas,besidairydamas iš 
tamsos į šviesius pa
veikslus, besiklausyda
mas chaotiškų garsų ir 
nepastebi kaip atsiduri 
šviesioje didelėje salėje, 
pavadintoj The Genius of 
Britain. Čia iškabinti di
deli paveikslai ir išstaty
ti marmuriniai bei bron
ziniai biustai Britanijos 
genijų,kurienetik Brita
nijai,bet ir visam pasau
liui didžiai pasitarnavo. 
Atomų mokslo pionierius 
Ernest Rutherford (1871— 
1937). Penicilino atradė-

Brttanljos paviljonas

jas Aleksander Fleming 
(1881 - 1955). Evoliucijos 
išaiškintojas Charles 
Darwin (1809-1882), Gar
sūs rašytojai dramatur
gai William Shakespeare 
(1564 - 1616) ir Barnard 
Shaw.Kompozitorius Ben
jamin Britten ir daugybė 
kitų geniališkų žmonių.

Viduryje salės ant 
veidrodžių pastatytas iki 
pat lubų, greitesnio už 
garsą lėktuvo motoras 
neišpasakyto aukštumo. 
. Tolimesnis skyrius pa
vadintas Britain today. 
Čia savotiškai pavaiz

duota šiandienine Brita
nija. Daugybė skulptūrų, 
stovinčių, besisukančių 
ant pastatų, vaikščiojan
čių, visaip judančių. Jos 
vaizduoja įvairius žmo
nes,pav.aklas žmogus ei
na su lazdele, vedamas 
šunelio,mezgančią mote
lį ir t.t.Skulptoriai visus 
žmones aprengė labai 
moderniškais drabu
žiais. Moterys su mini 
sijonais, bikini maudy
mosi kostiumais. Vyrai 
irgi aprengti kaip juos 
matom šiandien. Pavaiz

TEL.766-5827

LIETUVIU KREDITO UNIJAMONTREALIO

1465 DE StVE ST., MO
MOKA už:

Depo situ s 4.4%
Numatyta už Šerus 5’4%
Nemokamas gyvybės draudimas 
iki $2.000 bendros santaupų 
sumos.

NTREAl 20, QUE.
IMA už:

Nekilo, turto paskolas 7% 
Asmenines paskol as 7.6% 
Investacines paskolas 8.4% 
Pigus paskolų draudimas iki 
$10.000.

CENTRAL FUEL OIL LTD.

3865 A Beaubien E. Montreal.
Repr. J. BI au zdžiun as.

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

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

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

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

9 ABC turi didelį pasirinkimą įvairių gėrybių siuntiniams, 
kuriu yra aukščiausia kokybė — žemiausia kaina! 1!

9 ABC dabar turi SPECIALIUS maisto produktus siuntiniams:

UŽ Vi KAINOS (50% NUOLAIDA)

100 sv. cukraus $ 15.50 Šitos kainos įskaitant: produktus, 
100 sv. miltų 21.50 muitą, persiuntimo mokestį ir 1.1.
100 sv. ryžių 25.00 Jūs nemokėsite nė vieno cento
20 sv. taukų..., .... $ 12.70 daugiau!

nuolaida Jūs gausite ant autos, motociklų, radio ir
1.1, (tik iki Kalėdų Švenčių)

Užeikite į ABC dsbar ir padarykite užsakymus, tai 
išvengsite kalėdiško skubėjimo.

10%

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.

VALANDOS:

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

Diena: p enk tad. 1:00 - 6:00 vai.
V ak are: pirm adieni ais, treči a- 
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 1,P.Q.
TEL: 861- 3032,
vakare - 254 - 6898. /Kalbame lietuviškai/.

UniveDal Cleaned & tallol)
• 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. Rsn4, 
Superkame sklypus ir žemę Montrealyje bei apylinkėje.

UŽ indėlius mokame 8% dividendo.

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

IR KITI JVAIROS MEDŽIO DIRBINIAI.

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

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

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

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

BOOKS---- LIVRES
SPAUSDINI AI

7581 CENTRALE. coin - comer 2. AVENUE 365 0770 LASALLE j

ABC patarnavimas— 100 % p a s i t e n k i n i m a s !

DODGE-CHRYSLE R-VAUANT 
C O R O N E T - C A M IO N S DODGE

ony 3

Tel. 525-8971

IO

PORTRETAI - VEDYBOS- KRIKŠTYNOS 
SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS 

ĮVAIRIOS PROGOS

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

D. L. K. Vytauto Nepr. Klubas
2159 - 6/ St. Catherine Street E. Montreal

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

e Kainos žemos, klubrečiams ir jaunimui nuolaida.

• Reikalui esant su pilnu patarnavimu: virtuve ir Indais, 
personalu Ir gėrimais.

Kreiptis į Klubo administratorių J. Petrulį,

ME 7-6727
DE LUXE CLEANERS

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

expo67

tel: 522-2353 arba 721- 1656.

KLUBO SUKAKTIS
1907- JW

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

Taisau ir dažau lengvas masinas 
7717 GEORGE LASALLE, QUE.

(PrieJals „Nepriklausomos Lietuvos" redakciją)
Tel.: garažo 366-0500 * ’

namy 366-4203
. ___________ ————

BELLAZZI - LAMY,INC-
do 6-6941 7682 Champlain Blvd. LaSalle
Jvniri medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai- 
Insuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popierū.

Telefonas 768-6679

WIN DSOR
DRY CLEANERS & DYERS CO. LTD. 

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

A. Keršys, P. Petrulis, P. Keršulis, A. Oreibus

1205 CHURCH Ave., VERDUN, MONTREAL.

duota Britanijos indus
trija kino vaizdais, įvai
riomis mašinomis, apa
ratais. Stovi didelis mo
delis karalienės Elzbie
tos I laivas. Prie jo para
šas sakoįkad tai greičiau
sias laivas pasaulyje.

Daugybė įvairių knygų, 
laikraščių įrištų į milži
niško dydžio knygas.Ir 
iškilmingai aukštai pa
statyta puiki karališka 
karūna. Pagaliau laiptai 
nuneša tave labai aukštai 
į salę^kur stovi nepapras
to aukščio vyrus ir mote
ris vaizduojančios skulp
tūros. Ši salė atrodo lyg 
miškas labai aukštų pušų.

nuogos figūros atrodo 
alavinės ar tamsiai sida
brinės, labai liesos ir be 
galo aukštos.Tokių keistų 
tokių negražių ir tokių 
tragiškai liūdnų žmonių, 
turbūt dar niekas iki šiol 
neatvaizdavo mene.

Liūdna ir skaudu pasi
darė bežiūrint į tokias 
baisias figūras, kad da
bartinis žmogus tik šitaip 
beatrodo kūrėjui skulpto
riui.

MASKVA SKATINA
LENKUS Į LIETUVĄ 
/Atkelta iš 3 psl./ 

spaudą,domėkis lenkų li
teratūrą, mylėk lenkų 
kultūrines vertybes, gė- 
rėkis lenkų koncertais , 
teatrais-viso to Vilniuje 
jau su kaupu.Niekur kitur 
rusų bolševikų imperijo
je to nėra, -tik Vilniuje . 
•Netirtas lenkiškas laik
raštis, kuris ilgą laiką 
buvo lenkiškas tik kalba , 
šiandien jau pilnas nos
talgiškų žinių apie Lenki
ją ir viską, kas lenkiška.

Tad ir kyla lietuviuose 
į tarimas, -kode 1 taip yra? 
Kodėl tik Lietuvoj, kodėl 
tik Vilniuj tokia lenkišku
mui palanki politika? E.

GERIAUSIA PROGA

Pinigus siųsti i Lietuva yra 
geriausias i šskaičiavimas. nes 
ui persiuntimą neimamas mokes 
tis,o tiktai pinigai iškeičiami į 
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, kat jie pa
tys jums patvirtins. Tiktai ŲS 
dolerių pažymėjimais jūsų gimi
nės bus pajėgūs ką panorės nu
sipirkti: - maisto, drabužiu ir 
kitu amerikietišku, vakaru eu
ropietiškų bei namu apyvokos 
dalyku. Parduodama specialio - 
se dolerinėse V neshposyltorg 
parduotuvėse labai žemomis do
lerio kainomis, ko jūsų giminės 
p atvirti n s ■ pilnai garantuojame.

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

LAIKRODININKAS
AN TA HAS ŽUKAS 

1855 Wellington Street
Tel. WE 2-0644.

TAISAU IR P A R O U 0'0 U
ŽEMOMIS KAINOMIS

LA IK RO DŽIUS IR J U V E LT RU 3 .
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TAUPYK IR SKOLINKIS
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAUSIAME

TORONTO LIETUVIU KREDITO KOOPERATYVE PARAMA
KAPITALAS SIEKIA TRIS MILIJONUS DOLERIU.

MOKAME: DUODAME:
4%% ui depositus Morgičius ii 6'0t
5'/^ numatyta ui Šerus Asm. paskolos i! 7%

Asmenines paskolas duodame iki $ 5,000. - ir morgičius 
valdžios nustatytą normą, 66% įkainuoto turto.
V1SV n,,aJXsyvykė apbausta santaupų dydyje, bet nedau
giau $ 2,000.-Asmeninės paskolos, mirties atveju,apdraus 
tos iki $5,000.-
Paramos nariais gali būti kiekvienas lietuvis gyvenas 
Kanadoje. V
Kasos valandos: Kasdiene} nuo 10 vai. iki 3 vai. p.p., 
išskyrus sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį vakarais nuo 
4 vai.30 min. iki 8 vai.30 min. Šeštadieniais nuo 9 vai. iki l vai 
p.p. į liepos ir rugpiūeio men. šeštadieniais uždaryta).

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

ĮVAIRŪS siuntiniai ir dovanos į
Lietuvę, Latviją, Estiją, Ukrainą ir 
U. S. S. R. paprastu bei oro paštu

BE MUITO DOVANOS:

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

MŪSŲ NAUJŲ MAISTO 
KATALOGŲ.

Automobiliaitšaldytuvai^kal- 
bimo masinos,motociklai,dvi • 
račiai,siuvamos mašinos, tele
vizijos aparatai,pianai,automo. 
biliams padangos,foto aparatai 
ir 1.1.

• Be to, siunčiame Ju»ą sudarytai: Ir apdraustus įvairius siunti
nius iki 19% svarų gryno svorio.

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

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

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

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

nauti ateityje.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

BALTIC EXPORTING CO.
480 RONCESVALLES AVE. TORONTO 3, ONT.

Telefonas LE 1 - 3098
DARBO VALANDOS: pirmadieniais- penktadieniais nuo 9 vai. 
ryto iki 7val.vak; šeštadieniais - nuo 9 vai.ryto iki 5 vai. p.p.

Savininkai A. Ir S. KALOZA

SVEIKATOS KLINIKA-Health Clinic
Medicininis ir pooperacinis gydymas

Vienintelė valdžios registruota natūralaus gydymo lietuviška klinika 
Įvairūs spinduliai, elektriniai Ir fiziniai rankų masažai, spindulinės ii 

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

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

NOVFLĖS-APYSAKOS KONKURSAS JAUNIMUI
Detroito St. Butkaus 

šaidių kuopos spaudos ir 
kultūros sekcija skelbia 
novelės - apysakos kon
kursą 1968 m.

Konkursinių rašinių 
premijavimo taisyklės:

1. Konkurso tikslas: 
Lietuvos Laisvės ir Ne
priklausomybės atstaty
mo 50-ties metų sukak
ties iškilmingas paminė
jimas.

2. Rašinių žanras-apy
saka ar novelė.

3. Rašinių dydis-pen- 
kiasdešimt(50)ar daugiau 
mašinėle rašytų pusla
pių, vieną eilutę pralei
džiant.

4. Rašinių turinys auto
rių pasirenkamas laisvai, 
bet pageidaujama,kad bū
tų paryškintas tautos so
lidarumas bei patriotiz
mas kovose už Lietuvos 
laisvę.

5. Rašiniai ar jų dalys 
jau buvę skelbti spaudoje: 
konkursui nepriimtini.

6. Konkurse gali daly
vauti: viso laisvojo pa
saulio lietuviai-ės ne vy
resni 30 m. amžiaus.

7. Rašinių premijos: I- 
ji-300 dolerių(šaulio Lais 
vės Kovotojo auka);II-roji 
-200 dolerių (St. Butkaus 
šaulių kuopos auka) ir III 
-čioji -100 dolerių (šaulio 
Mykolo Vitkaus auka).

8. Šį konkursą vykdo , 
įvertina rašinius, pa
skirsto premijas ir raši
nius spausdina-Šaulių kp. 
Spaudos ir Kultūros sek
cija: pirm. VI. Mingėla, 
sekr.MarijaSims,nariai:

L.Heinlngas.M. Šnapštys 
ir Alf. Žiedas. Esant rei
kalui, sekcija kviečiasi 
talkon Literatus-eksper
tus. Konkursui pristatyti 
rašiniai spausdinami 
vienkartiniuose leidlniuo 
se ar periodinėje spaudo
je Sekcijos nuožiūra, be 
atskiro autoriaus sutiki
mo ir atlyginimo.

9. Kiekvienas rašinys 
privalo būti atžymėtas 
(pasirašytas) tik slapy- 
vardžiu.Autoriaus tikra
sis vardas ir pavardė su 
spaudai tinkančia foto
grafija, trumpa autobio
grafija atsiunčiami kartu 
su rašiniu atskirame už
klijuotame voke.

10. Rašiniai siunčiami 
sekcijos pirm.adresu:Vl. 
Mingėla,33546 Clifton Dr. 
Warren,Mich. 48092. Vė
liausia išsiuntimo vietos 
pašto štampo data-1968 
m. rugsėjo 1 d.

Detroito Šaulių kp. Sp. 
ir Kultūros sekcija.

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%

Reportažas iš Toronto
PASIKALBĖJIMAS POŽEMINIAME TRAUKINYJE

Lietingą dieną dvi po
nios King stotyj su kitais 
keleiviais įsiveržia į po
žeminio traukinio vagoną 
ir atsisėda arčiau durų , 
esančiam minkštasuoly. 
Jos abi gavusios lietaus . 
Jų pečiai tamstelėję drėg
me, o drabužiai paženk
linti sodriu rudens lietu. 
Lietpalčiu apsirengusi 
ponia nekreipia dėmesio 
į savo apsiaustą.Tuo tar
pu šviesiai mėlyna eilute 
pasipuošusi draugė, neva 
ko gindamasi, ranka nu
purto padrėkusias kos - 
tiumukovietas.Tuo pačiu 
apgailestaudama ji sako 
nepasiėmusi lietsargio, 
kurį pamiršusi choro re
peticijoje.

Tai išgirdusi lietpaltė- 
ta moteris pasiteirauja, 
kaip dažnai jos bendrake
leivė einanti į choro re- 
peticijas?Ji pasiklausia, 
kaip ten esą su mūsų dai
nininkais apskritai? Bū
dama Lietuvių Dienoje ji 
stebėjosi matydama tik 
vienintelį Aušros Vartų 
chorą. Tuomet jai buvę 
keista, kad ten nesimatę 
ne tik iš toliau suvažia
vusių dainininkų, bet ten 
nebuvo net vietinio, antro
sios parapijos choro. Dėl 
to,pasiteiravusi pas mont 
realiečius.ji sužinojo,dėl 
kokių priežasčių turėjęs 
išsiskirstyti choras. Jos 
dėmesį nemažiau atkrei
pę ir nedalyvavę toron- 
tiečiai. Jos manymu, mes 
čia turim net 3 chorus, o 
atėjus tokiai svarbiai lie
tuviškai šventei, nepasi-

NOTARAS
ANTANAS LIUDŽlUS.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: Jstalgos L.E 7 - 1708, 

Namų CH 9-6166.

rodė nė vienas. Išgirdusi 
ten nemalonias žinias 
apie antrojo Montrealio 
choro likimą, ji suabejo
jusi ir saviškiais.Tuo la
biau ji susirūpinusi, kad 
kas nors neatsitiktų nauj os 
kas nors neatsitiktų nau
jos dirigentės vadovauja - 
mui Varpui. Kiek atsi - 
segiodama savo lietaus 
apsiaustą, ji prisipažįsta 
būkštaujanti,kad jos spė
jimai galėtų pasitvirtinti. 
Negi tokie neskalndumai , 
kaip M ontr e aly, gale tų pa - 
sitaikyti ir mūsų koloni
joje.

Chore dalyvaujanti 
draugė susidomėjusi iš
klauso apie nutikimus 
Montrealyje ir būkštavi- 
mus dėl Toronto. Atsaky
dama,ji prisipažįsta, kad 
apie montrealiečių padėtį 
ji tik dabar tesužinojusi. 
Jai tai įdomu, kodėl ten 
nebemėgiamas, kodėl ten 
nebepuoselėjamas para
pijos choras, kuris, jos 
manymu, esąs vienas iš 
sekmadienio pamaldų 
puošmenų. Kodėl ten ne
bevertinami pasišventę ir 
savo vokalinėmis pajėgo-

mis kolonijos gyvenimą 
turtiną žmonės. Juk atė
mus chorą, netekus gies
mių, sekmadienio susi
kaupimas taptų monoto- 
niška,nieko patrauklesnio 
nebeturinti apeiga. Atvi 
rai kalbant, savo dalyva
vimu chore ji irgi esanti 
nusivylusi. Ji, dar pava
sarį, planuodama savą
sias atostogas, numatė 
kelionę į Lietuvių Dieną 
ir į Expo. Ji tikėjusi, kad 
jų choras organizuotai 
vyksiąs į metinę šventę 
ir dalyvausiąs programo
je. Dėl to ji buvusi visai 
tikra ir nedariusi toli
mesnių planų.Bet kažkam 
pasimaišius,kam paožia- 
vus išėję visai kitaip. Ji 
nedalyvavo nei šventėje , 
nebepamatė nei parodos . 
Tiesa, ji pastebėjusi jau 
anksčiau kai kurių ne
sklandumų. Tai matė ir 
kolegos,bet jie buvę tikri, 
kad iki laiko viskas susi
tvarkys. Jie tikėję, kad 
metinė šventė esanti per 
svarbi savo reikšme, jog 
nedalyvavimą būtų galima 
pateisinti asmeniškais 
nusiteikimais. Bet vėliau 
paaiškėjo, kad nuomonių 
skirtumai ir mažytės am
bicijos nulėmė visuome
nės reikalą.Tos visuome
nės , kuri vertina dainą, 
kuri remia ir padeda dai
nininkams. Kuri susirin
kusi į šventes, atėjusi į 
minėjimus gėrisi choro 
pasirodymu. Kuri negali 
nesistebėti įdėtu triūsu ir 
ats kirų dalyvių pasi šven- 
timu.lr visi tie lūkesčiai 
visi optimistiniai vertini
mai bekūrią nuoširdaus 
darbštumo aureolę tampa 
išblaškyti. Jie dingsta 
tartum vakaro migla pūs - 
telėjus, nors ir lengvu
čiai,bet gelstančius lapus 
pajėgiančiam blaškyti vė
jui. S. Pranckūnas.

NAUJI LEIDINIAI 
Anatolijus Kairys."Cur
riculum vitae"-vienavei- 
ksmė tragedija komiškai. 
1966 m. 60 puslapių. Tai 
yra atspaudas iš 1966 me
tų "Trečiosios pradalgės", 
Nidos klubo leidinio. Kai
na nepažymėta. Gaunama 
Nida Press adresu:! Lad- 
broke Gardens, London, 
W. 11. Great Britain.

Lietuvių išeivių spaudos 
metraštis. 1966 m. I. Tat 
lietuvių bibliografijos lei
dinys, kurį visą pokario 
laiką redagavo Aleksan
dras Ružanec-Ružanco - 
vas, o jam mirus, dabar 
redaguoja Dr.Ž.Ašoklis, 
J.Madeikienė ir J, Valai
tis. Metraščio adresas: 
Lithuanian Bibliographi
cal Service, 1347 So. 48- 
th Ct., Cicero, Illinois, 
6C65O, U.S.A. Metraš
čio kaina 2 dol. Metraš
tį leidžia JAV Kultūros 
Fondas. Eilinis šio nuų 
merioNr.3l. Metraš
tis gražiai leidžiamas. 
Šio nr. 64 psl.

Metraštyje paminėtas ir 
ilgametis jo redaktorius 
A .Ružanec-Ružancovas, 
įdėtas ir jo atvaizdas. Tai 
buvo labai darbštus redalč 
torius, visuomenininkas, 
spaudos darbuotojas ir Li 
etuvos karys savanoris.

Muzikos Žinios Nr. 2-3 
/177-178/, su dabartinių 
lietuviškųjų mišių giedo
jimo gaidomis- gaidų pri-

GRAŽIOS LAIDOTUVĖS 
Rugsėjo 20 dieną St. Catha- 
nes lietuvių kolonija neteko 
tylios darbščios savo narės 
Marijonos Gumbinienės, ku
rt palaidota rugsėjo 23 d. 
Velionė paliko liūdinčius: 
vyrą Zigmą, sūnų Vaclovą 
su žmona Šerina ir trisa- 
nūkes:Kristiną, Danutę ir 
Petrę.

Visas laidojimo apeigas 
atliko St. Catharines lietu
vių parapijos Tėvai Pran - 
ciškonai- T.Barnabas Mi
kalauskas ir T. Benedik
tas Bagdonas. Karstas su 
velionės palaikais buvo ly
dimas iš St.Catharines lie
tuvių koplyčios į Viktori - 
jos kapines. Karsto nešė
jais buvo: A.Satkevičius, 
J.Satkevičius, J.Alonde- 
ris, P. Polgrimas, J.Kava- 
lėlis, K. Galdikas, kuriems 
velionės vyras,Z.Gumbi - 
nas. nuoširdžiai dėkoja.Jis 
taipgi dėkoja ponioms ir po
nams, aukojusiems gėles: 
p. Gudaitienei, pp. M .Satke
vičiams, E. B rzezinskiams, 
pp.Nausėdams ir St.Catha
rines lietuvių Bendruome
nės Valdybai.

T-abai nuoširdžiai dėkoda
mas Tėvams Pranciškonam 
už gražiai atliktas laidotu
ves, Zigmas Gumbinas dė
koja ponioms ir ponams,au
kojusiems šv. mišias už ve
lionės Marijonos Gumbinie
nės sieląipp. Jasudavičiam, 
B. Vyniotinei, A. Zubrickam 
V. Gudaitienei, P.Dauginui, 
O.A.Šukiams, p. Ališauskui, 
A .K .Satkevičiams,P.J.Skei- 
velams,P.Meškausmui, K. 
Jasudavičiams,S.S.Zubric- 
kams, A ,B.Skažui, V.J.Ž e- 
maičiamSjJ.J.Bušauskams, 
pp.Galdikams ir p.Panumei.

Dėkoja visiems dalyvavu
siems laidotuvėse ir palydė 
juslėms karstą į kapines, o 
taipgi fotografui p.Skažui, 
padariusiam laidotuvių nuo- Nr. 7. Turinyje įdomi Dr. 
traukas.

Visiems nuoširdžia i dėko
ja Zigmas Gumbinas. K or.
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jardo geriausios rūšies angliškos vilnonės kostiuminės 
medžiagos,
jardai vilnonės medžiagos kostiumėliui arba vilnonei 
suknelei,
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 ii- 20 geriausių cigarečių. Su 
muitu ir persiuntimo išlaidomis šitas siuntinys kai
nuoja $100.00.

MAISTO 1967.
3 sv. taukų, 16 sv. arbatos, % sv. geriamo šokolado, % 

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

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

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

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

Praktiški dalykai kuriuos galima pridėti į bet kurį 
siuntinį.

Itališki nailoniniai lietpalčiai $11.00, Šveicariški 17 
akmenų laikrodžiai $27.00, Vilnonės 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.
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ėdu. Numeris skirtas ko
mpozitoriui Aleksandrui 
Aleksiui-Aleksandravičiui 
sulaukusiam 80 metų am
žiaus pagerbti. Taipgi ir 
kompozitoriaus Juozo Ber
tulio auksinei pedagoginės 
veiklos sukakčiai atžymė
ti. Įdėti abiejų kompozito
rių atvaizdais. Be to, turi 
nyje oficialios žinios apie 
bažnytinį giedojimą.
Juozas Bertulis. "Motina" 
gaidos sopranui solo, vio
lončelei ir fortepijonui. 
Kaina 75 et.
Juozas Bertulis. "Žodis

I muzikoje ir muzika žody-

SĖJA
Tautinės, demokratinės minties mėnesinis lietuvių laikraštis 

Leidžia Varpininkų leidinių fondas
Redaktorius Vytautas B i 1d u š a s

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

Prenumerata: JAV ir kitur 3 dol. metams.

AR ŽINOTE KA RAŠO

K E L El VIS ?
AR ŽINOTE, kodėl vieni jį giria, kiti peikia, bet 
visi mėgsta skaityti ?

K EI. EIV | žmonės mėgsta dėl to, kad jis niekam 
nepataikauja ir nesibijo teisybės skelbti. Teisingo
mis žiniomis iš visur /jame daug žinių ir iš Kana
dos/, aiškiu ir atviru pasisakymu laikraštis per 65 
metus pelnė gertų vardą ir pasitikėjimą.
KELEIVY rasite patarimų teisiniais ir kitais 

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

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

KELEIVIS
MB Broadway, So. Boston, Mass. 02127. USA.

■ •!

Januškevičius; Raudonosio 
Kinijos grėsmė; Lenkiška
sis šovimiamas; Kaip infi
ltruojami raudonieji ?Tu- 
rinys įdomus. 44 psl.Lei-r 
dinys gražiai atrodo.

AIbertas Zubras. "Išeivi

je". Tai yra studija kaip 
reiškiasi žodis muzikoje 
ir kaip muzika reiškiasi 
žodyje. Kaina 75 et. Šie 
leidiniai gaunami adresu: 
J. Karvelio prekybos nam 
mų ir Draugo redakcijoje 
Karys 1967 m. rugsėjo mėn. ja ir Tauta",Melburną?

A.Budreckio studija apie 
Lietuvos etnografines sie
nas, su žemėlapiu.
Moteris 1967 m. liepos- 
rugpiūčio mėnesių. Nr. 4. 
Technikos Žodis Nr. 4. 
Turinyje įdomus pasikal
bėjimas su jaunaisiais da
ktarais humanitarais apie 
ateities problemas.
A idai Nr. 6. 1967 metų 
birželio mėnesio.
Sėja 1967 metų Nr. 2. 
Turinyje: Momento reflek
sai; Siekiant kontakto su pa-

Mintys jubiliejiniams me
tams. Kaina nenurodyta, 
nenurodyta, kur leidinį 
galima gauti.

L. Mikšys. "Iš istorijos 
ūkanų ateina Lietuva'.’ L i 
tuviai pas Homerą arba į- 
žanga į lietuvių kalbos bet 
lietuvių tautos proistorės 
1967 m. 700 puslapių. 
Kaina 14 dolerių. Knyga 
gaunama: Marginiai, E511 
W. 69 Street, Chicago, Ill. 
60629 arba J.Karvelis, 
2501 W.71 Street, Chicago '! 
111.60629, USA.
iiiiiitrpusiirniiiiiciivergta tauta; Tautinio sąmo

ningumo stoka; Ateities pi-
anus besvarstant; Mtkaloj. rmnrmnminnnnn -
anus besvarstant; Mikaloj.

SLA — jau 80 metų tarnauja lietuvių visuomenei 
ir išmokėjo daugiau kaip SEPTYNIUS MI
LIJONUS dolerių savo apdraustiems na
riams.

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

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

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

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

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

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

Gausit spausdintas informacijas, jeigu parašysit: 
LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
807 West 30 Street, New York, N. Y. 10001
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HAMILTON
Geriausia taupyti ir skolintis tik __
Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyve TALKA

21 Main St. Ę.,Kamb. 203, Te/. 528-05 11.

Darbo valandos: Aukšti nuošimčiai ui

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 Rolls A ve. Pranciškonu 

parapijos salėje sekmadieni ai s po pamaldų.

šeštadieninės mokyk
los TĖVŲ SUSIRINKIMAS

Vysk.Valančiaus šešt. 
pradž. mokyklos mokinių 
šaukiamas spalio 26 d. , 
ketvirtadienį, 7 vai. v. , 
parapijos salėje.

Prasidėjus naujiems 
mokslo metams ir naujo
se patalpose, yra ir įvai
rių reikalų bei svarbių 
klausimų, kuriuos susi
rinkimas turi išspręsti.

Visi tėvai prašomi pa
aukoti porą valandų ir iš 
anksto sutvarkyti visus 
reikalus taip,kad minėtą- 
dieną ir valandą galėtu
mėte susirinkime daly
vauti. Tėvų Komitetas,

‘LIETUVIŲ NAMŲ 
HAMILTONE VALDYBOS 
VIEŠAS PAAIŠKINIMAS 
liečiąs okupuotos Lietu
vos menininkų koncertą, 
įvykusį Hamiltone 1967m. 
rugpiūčio mėn. 27 d.

Atvykę į Kanadą iš oku
puotos Lietuvos operos 
sol. V. Noreika,kanklinin
kė Danutė Juodvalkytė ir 
birbynininkas Pranas Bu
drius davė aukšto meni
nio lygio koncertus Mont- 
realyje, Toronte, Windso
re ir Hamiltone. Iš visų 
šiose vietose įvykusių 
koncertų tik viename Ha
miltone tautiečių tarpe 
jis sukėlė daugiausiai 
triukšmo. Jau antras mė
nuo nesustoja be atvangos 
skleidžiami sufabrikuoti 
ir Lietuvių Namų valdybą 
žeminantys gandai, tikslu 
sudaryti visuotinę opini
ją, kad Lietuvių Namų v- 
ba yra diriguojama ko
munistų arba, mažų ma
žiausiai, jų simpatikė. 
(Žiūr. "TŽ" nr. 28 iš š . 
m.rugsėjo21d. :"...Liūd
na,kad net naujųjų ateivių 
tarpe atsiranda prisitai
kėlių, kuriems tėvynės 
laisvė nėra šventas daly- 
kas.A. P. "). Kitas tautie
tis, nepasirašydamas nei 
savo pavardės,nei slapy
vardžio, "NL"nr. 36 iš š. 
m.rugsėjo 13 dienos,ne
turėdamas realių įrody
mų, prašo L.N.v-bą net 
viešai pasiaiškinti. Šiuo 
reikalu oficialius laiškus 
parašė "NL" redaktorius 
J.Kardelis LN reikalų ve
dėjui St. Bakšiui ir LN v- 
bos pirmininkui J.Palmer. 
"T Ž"redaktorius kun.dr . 
Pr.Gaida parašė laišką St. 
Bakšiui,KLB Krašto v-bos 
pirm.Ant.Rkikūnas para
šė laiškus LN v-bai ir K 
LB Hamiltono apylinkės 
v-bai. Visi čia paminėti 
asmenys prašo paaiškinti: 
"Ar liet, vėliavos nebuvo 
scenoje,ar ji buvo išneš
ta,kaip gandai eina, Lau- 
rinčiukui pareikalavus". 
Esą rengėjai (St. Bakšys) 
Lauri nčiukul pareikala - 
vus išnešęs iš salės tau
tinę Lietuvos . vėliavą. " 
"Kaip žinom,visoje Šiau
rės Amerikoj yra paskli
dęs Hamiltono koloniją 
kompromituojantis gan
das, kad politruko įsaky
mu iš Hamiltono Lietuvių

indėlius.
Prieinamos skolinimosi 
sąlygos.
Nemokomas CUNA gyvybes 
ir paskolų draudimas.
Pilnas čekių patarnavimas.
Užtikrintas indėlių saugumas.
Malonus lietuviškas patarnavimas

Sol. V. Verikaitis Solistė Aldona Stempužienė

ŠIMTMEČIO SAVAITĖ 
IR SUKAKTUVĖS 
Pradedant spalio mėn.

16 diena yra lietuvių sa
vaitė Kanados šimto metų 
susijungimui paminėti. 
Visą tą savaitę prie City 
Hali bus lietuviška vėlia
va.Centrinėje biblioteko
je turėsime savo liaudies 
meno bei spausdinių pa
rodą. Be to Eatono krau
tuvės langas ir Right Hou
se vienas langas bus lie
tuvišku menu padabintas.

Sekmadienį spalio 22 d. 
bus solistų ir tautinių šo
kių koncertas, po to se
kantį šeštadienį,spalio 28 
d.-Jaunimo Centro salė
je šokiai, mūsų 20-ties 
metų Hamiltono padangė
je atsiradimui atžymėti .

Bendruomenės valdy
bos sąstatas sumažėjęs , 
pasitraukus L. Skripkutei 
ir V.Pašiliui.bet likę val
dybos nariai pasiryžę 
pradėtą darbą ištęsėti iki 
gala Šimtmečiui paminėti 
valdybai gelbsti nuošir
dūs ir visada randą laiko 
paminėtini šie asmenys: 
prel. J. Tadarauskas, K . 
Mileris,G. Breichmanie- 
nė, A. Matulis, S. Dalius , 
Kudabienė, E. Gudins kie- 
nė, Repšytė, Lesevičius , 
S.Martinkutė ir kiti. Jie 
gelbsti darbais,kad lietu
viai būtų geriau repre
zentuoti -nuoširdus ačiū 
jiems visiems. Bendr.vba.

Namų buvo pašalinta mū
sų tautinė vėliava sol.No
reikos koncerto metu" ir 
1.1.

Lietuvių Namų Hamil
tone v-ba susirinkusi 
spalio 5 dieną ir išklau
siusi šiuo reikalu pirm •. 
J.Palmer.sekr.P.Pranc- 
kevičiaus pranešimus nu
tarė viešai pareikšti se
kantį LN v-bos paaiškini
mą:

1. Lietuvių Namų v-ba 
reiškia savo nusistebėji
mą, kaip galėjo aukščiau 
išvardinti žymūs mūsų 
lietuviškoje veikloje as
menys, neturėdami jokio 
realaus pagrindo, o tik 
vadovaudamiesi tyčia
blogos valios tautiečių 
paskleistais ir dar vis 
skleidžiamais gandais, 
rašyti oficialius raštus , 
kurie suponuoja įtarimą, 
kad LN v-ba sąmoningai 
kažką tautiškai blogo yra 
padariusi, kai tuo tarpu 
kitose vietovėse šių kon
certų rengėjai nieko pa- 
panašaus nėra gavę,nors 
kiek mums yra žinoma , 
nei Vyties, nei tautinės 
trispalvės koncertų metu 
niekur nėra buvę.

2. Koncerto metu Ha
miltone scenoje stovėjo 
Kanados vėliava. Nei Vy
tis ,nei tautinė trispalvė į 
sceną Išnešti nebuvo,nors 
buvo planuota juos iš ka

binti. Prieš koncertą sceno
je buvo torontiškiai Vyt.Bi- 
rieta ir A.Songailienė,kurie 
painformavo, kad Virg. No
reikos koncerte Toronte nei

ŠIMTMEČIO SAVAITĖS PROGA HAMILTONO KL BENDRUOMENĖS
APYLINKĖ RUOŠIA

KONCERTĄ,
KURIS ĮVYKS HAMILTONO JAUNIMO CENTRO SALĖJE, 48 DUNDURN 

STREET NORTH
SPALIO 22 DIENĄ, SEKMADIENĮ, 4 VALANDĄ 

PO PIETŲ .

Programoje:
SOLISTĖ ALDONA STEMPUŽIENĖ 
SOLISTAS VA C LOVAS VERIKAITIS 
G. BREICHMANIEN Ė S - TAUTINIAI ŠOKIAI.

Įėjimas 2 dol.- Jaunimas dovanai.

Vyčio, nei tautinės lietuviš
kos vėliavos nebuvo ir jų tu
rimomis autentiškomis ži
niomis V. Noreika tuo atve
ju nesutiktų išeiti į sceną 
ir koncertas neįvyktų.Tai
gi Hamiltonui reikėtų laiky 
tis to paties principo, kurio 
laikėsi Torontas. Po kiek 
laiko dr. J.Songaila,buvęs 
PLB V-bos pirmininkas , 
pareiškė tą pačią nuomo
nę St. Bakšiui, kuris tuo 
metu buvb prie įėjimo bi
lietų kontrolės. Kadangi
LN v-bos pirm.J. Palmer 
tuo laiku salėj nebuvo (jis 
buvo nuvykęs atvežti me
nininkų ir jų palydovų iš 
viešbučio),tat ar tautinius 
ženklus kabinti, ar ne te
ko daryti sprendimą pa
skubomis. Priimant dė - 
mešindr.Songailos pata
rimą ir eventualius ne
malonumus menininkams 
ir atsižvelgiant, kad To
ronte jų koncerto metu 
nei Vyčio, nei tautinės 
vėliavos nebuvo,buvo nu

Būki nesivėluojantis 
dovanų siuntėjas užjūrin
Išsiųski anksti 
savo dovanas 
i užjūrius

I EUROPOS ŽEMYNĄ 

paskutinės prieškalėdinės datos:
Paprastu paštu Oro paštu 
siuntiniams: spalio 23 siuntiniams: gruodžio 8 
laiškams: lapkričio 17 laiškams: gruodžio 11

ęOSTf^,

CANADA

PAŠTO INFORM AC

įusų mylimieji 
us juos laiku

ŽIŪRĖKITE Į TELEFONU KNYGOS GELTONUOSIUS PUSLAPIUS.

VEDA KAZYS

REIKALU
Šiaurės Amerikos Lie

tuvių Fizinio Auklėjimo 
ir Sporto Sąjungos Gar
bės Teismas skelbia ŠA L- 
FASS-gos Centro valdy
bos ir Revizijos komisi
jos rinkimus.

spręsta tautiniais ženk
lais scenos nepuošti. Jo
kių įsakymų nei iš Lau- 
rinčiuko.nei iš meninin - 
kųšiuo reikalu nebuvo ir 
negalėjo būti, nes, kada 
buvo padarytas šis spren
dimas, jų salėje nė vieno 
nebuvo.

Lietuvių Namų v-ba 
savo š.m. rugpiūčio 10 d. 
posėdy, priimdama Jono 
Petrulio iš Montrealio 
pasiūlymą Lietuvių Na
mams ruošti šį koncertą , 
scenos papuošimo reika
lu jokio nutarimo nepada
rė, .palikdama šį reikalą 
spręsti, pagal susidėju
sias aplinkybes, paski
riems valdybos pareigū
nams.

3.Lietuvių Namų v-ba , 
ruošdama šį okupuotos 
Lietuvos menininkų kon
certą,jokiu būdu nenorė
jo kuo nors jiems pakenkę 
ti,bet tik kuo nuoširdžiau
siai juos priimti. Todėl 
bet koks mūsų išeivių pa į

f“os^

BARONAS
Kandidatais į Centro 

valdybą ir Revizijos ko
misiją gali būti kiekvie
nas ŠALFASS-os aktyvus 
sportininkas ar narys rė
mėjas ir sukakęs nema
žiau 24 pilnų metų am
žiaus 1967 metų sausio 
mėn. 1 d.

Į Centro valdybą yra 
renkami 3 asmenys iš tos 
pačios vietovės, todėl 
praktiškai ir kandidatų 
sąrašai turi būti sudaro
mi iš asmenų, gyvenančių 
toje pačioje vietovėje. 
Atstumai tarp dviejų to
liausia vienas nuo kito 
gyvenančių to pačio sąra
šo kandidatų negali vir- 
šinti60 mylių. Bendrame 

triotinio nusistatymo de
monstravimas ant meni
ninkų galvų yra ne tik joks 
patriotizmas .betgi dar ir 
nusikaltimas.Šį opų rei
kalą pajuto Montrealis po 
rugpiūčio 31 d. koncerto . 
(Žiūr. "Naujienas" 211 ir 
212 nr. iš š. m. rugsėjo 9 
ir 11 d. d. "Skandalingas 
Kultūrinis Bendradarbia
vimas Montrealyje").

4. Pozityvioji Hamilto
no lietuvių visuomenės 
dalis šį Lietuvių Namų v- 
bos nusistatymą remia. 
Šiuos gandus daugiausiai 
skleidžia ir juos platina 
tie tautiečiai, kurie kon
certe nebuvo ir kurie ne
turi jokio gilesnio atsa
komybės jausmo prieš 
mūsų kenčiančius tautie
čius. Be to, mes, tai yra , 
Lietuvių Namų v-ba ir 
daugumas hamiltoniečių 
puikiai žinome ir jaučia
me, kad jau 11 metų kaip 
dalis'mūsų kolonijos tau- 

vietovės sąraše privalo 
būti nemažiau kaip 7 as
menys.Priešingu atveju, 
kandidatų sąrašas skaito
mas negaliojančiu.

Į Revizijos komisiją 
yra renkami 3 asmenys . 
Kadangi pirmiausia bal- 
suojamauž sąrašą,o pas
kiau už paskirus to sąra
šo asmenis, todėl dau - 
giausia balsų surinkęs 
sąrašas apsprendžia 
Centro valdybos būstinę, 
o antras pagal gautųjų 
balsų daugumą sąrašas 
nusprendžia Revizijos 
komisijos būstinę. Todėl 
atskiri kandidatai ar kan
didatų grupės į Revizijos 
komisiją nėra siūlomi .

Kandidatus nominuoti 
gali: 1. ŠALFASS-os re
gistruoti klubai, 2. neor
ganizuotos teisėjų rinkėjų 
grupės, surinkusios ne-

Solistai- Aldona Stempu
žienė ir Vaclovas Verikai- 
tis dalyvaus koncerte Ha - 
mtltone. 7 Sūrėkite čia pat 
skelbimą.

tiečių veda intensyvią už
kulisinę veiklą su tikslu 
Lietuvių Namų įsigijimo
darbą sugriauti arba ma
žų mažiausiai sustabdyti.

Šis koncertas buvo pir
masis mūsų ir okupuotos 
Lietuvos menininkų arti
mesnis susitikimas, tat, 
išnaudojant mūsų didelį 
antikomunistinį nusista
tymą, kai kas iš mūsų 
tautiečių panaudojo šį 
koncertą apkaltinimui 
Lietuvių Namų v-bos ko- 
loboravimu su okupantu. 
Deja,šis kėslas nepasise
kė.

Lietuvių Namų Hamil
tone valdyba.

Hamilton,
1967 m. spalio 5 d.

mažiau kaip 10 teisėtų 
rinkėjų parašų savo siū
lomajam kandidatui ar 
kandidatų grupei parem- 
ti.Kiekvienu atvejųnomi- 
nuojamų kandidatų skai
čius neribojamas. Kiek
vienas kandidatas turi 
duoti raštišką sutikimą 
būti nominuojamu.

Kandidatų nominavimas 
privalo būti atliktas raštu 
ir patiektas Garbės Teis
mui ne vėliau 1967 metų 
lapkričio mėn. 6 d. Visus 
sąrašus prašome siųsti 
sekančius adresu: ŠAL- 
FASS - Garbės Teismas , 
c. o. Vacį. Kleiza, 10316 
Kenneth Ave., Oaklawn , 
Illinois 60453, Garbės 
Teismas, patikrinęs no
minuojamų kandidatų tin
kamumą, visus kandida
tus, gyvenančius vienoje 
vietovėje, suves į vieną 
bendrą sąrašą.

Tolimesni balsavimo 
nuostatai ir procedūra 
bus paskelbti netolimoje 
ateityje. Visais rinkimi
niais reikalais prašome 
kreiptis į ŠALFASS-os 
Garbės Teismo pirminin
ką Vaclovą Kleizą aukš
čiau nurodytu adresu, teL: 
Area 312-425-1255.

ŠALFASS-os Garbės
Teismas.

TURNYRAS ČIKAGOJE
Čikagoj įvyko vietos 

lietuvių lauko teniso tur
nyras.Nugalėtojais išėjo: 
jaunių grupėj Galėnas, 
baigmėje nugalėjęs R. 
Grybauską 6:1; 7:5, vyrų 
pusėj Pikeliūnas, laimė
jęs prieš V. Grybauską 
7:5;6:2;6:0ir vyrų dveje
te Pikeliūnas - Juodikis , 
įveikęs Grybauskus (tėvą 
ir sūnų) 6:2; 8:6 . 
LITUANICA KETVIRTA

Čikagos pirmos divizi
jos futbolo pirmenybėse 
vietos Lituanicos klubas 
su 11 tšk. pirmenybių len
telėj yra ketvirtoj vietoj. 
PAVERGTOJI LIETUVA

Žinomas krepšininkas 
Stp. Butautas išvyko tre
nerio pareigoms į Kubą. 
- Lietuvos futbolo pirme
nybių pasekmės: Baltija-

CLEVELAND© PLAIN 
DEALER

rugsėjo 25 d.labai aukštai 
įvertino solistę Aldoną 
Stempužienę po koncerto 
Clevelando muzikos ins
tituto salėje. "Cleveland 
Contralto. Singer is Su
perb" - skelbė koncerto 
recenzijos antraštėje.
"Aukščiausio pakilimo 
muzikinė popietė", - pa
reikšta vienoje iš verti
nimo išvadų.

Apie "techniškai puikų 
pianistą"Darių Lapinską 
atsiliepdama ir kaip apie 
kompozitorių, kurio buvo 
atliktas penkių lietuviškų 
liaudies dainų ciklas bal
sui, fleitai ir mušamie
siems instrumentams: 
’Tai itin nepaprastas nuo
tykis, kuriame balsinės 
liaudies dainų frazės kar
tais atrodo nepaliestos, o 
kitais atvejais išpuoselė
tos šiuolaikiniu stilium".

(Elta)

Panevėžio Statyba 0:2 , 
Šiaulių Statybininkas - 
Kretinga 0:1, Vilniaus Sa
liutas -Kėdainių Nevėžis 
2:1, Šiaulių Elnias-Kauno 
Atletas 0:0, Kauno Poli
technika - Plungė 6:2. Po 
šių rungtynių pirmauja 
raudonarmiečių Saliutas 
prieš Kauno Inkarą ir Pa
nevėžio Statybą. Paskuti
nėj - penkioliktoj vietoj 
randasi Klaipėdos Balti
ja.
-Rytinės Vokietijos daug
kartinis rugby meisteris 
vieši Lietuvoj. Jie sužaidė 
vienas rungtynes prieš 
Lietuvos rinktinę ir lai
mėjo 9:5, o prieš Kauno 
Bangą 15:0.

IŠ VISUR
Penkioliktosios Euro

pos vyrų krepšinio pir
menybės prasidėjo Suo
mi joj,. Pirmenybėse daly
vauja šešiolika valstybių, 
padalintos į dvi grupes . 
Sov. Sąjunga - dabartinis 
pasaulio meisteris netu
rės daug vargo laimėti 
senojo žemyno meisterio 
vardą. O štai kai kurių 
rungtynių pasekmės Če
koslovakija - Suomija 49: 
54(’J), Čekoslovakija-Is- 
panija 98:65, Jugoslavi- 
ja-Ispanija 82:68, Lenkija 
-Suomija 80:68, Suomija- 
Olandija 83:7QSov.Sąjun- 
ga-Prancūzija 108:52,Ita - 
lija-rytinė Vokietija 64:55. 
-Olandė Gomers 1500 m. 
nubėgo per 4 min.22,3 sek.
- Boles o rungtynėse vaka
rinė Vokietija nugalėjo 
Lenkiją 6:4.
- Plaukymo rungtynėse 
JAV nugalėjo Angliją 92: 
68.
VILNIEČIAI NEKAN - 
TRIAI LAUKĖ 
centrinio pašto atidary- 
mo,kuris iš pagrindų per
statomas ir modernizuo
jamas. Statybininkai buvo 
iškėlę lentą su įrašytu 
pasižadėjimu baigti paštą 
"spalio 50-mečio išvaka
rėms" (lapkričio 6). Rug
sėjo pradžioj lenta dingo, 
ir net Tiesa prisipažino , 
jog "žuvo visos viltys,kad 
statybininkai ištesės. E.
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ŠEŠTADIENINES MOKYKLOS 
REIKALU
kviečiamas tėvų, mokytoju,ko 
miteto nariu, organizacijų at
stovų ir visuomenės susirin
kimas spalio mėn. 22 d.. sek
madienį, Aušros Vartų para
pijos salėje po lOval. pamal
dų. Bus svarstoma: Tėvų k- 
to veiklos pranešimas, Tėvų 
k- to piniginė apyskaita, mo
kyklų vedėjų pranešimai, sa- 
mata, einamieji reikalai: mo
kinių skaičiaus mažėjimas, 
mokslo programos reikalu, mo 
kyklu skaičius, švietimo va
dovo, mokeščio už mokslą.

Prašome visus dalyvauti, 
nes nuo susirinkimo nutari
mų daug priklausys mokyklų 
ateitis. Tėvų K o m 11 e t as. 
LAPKRIČIO MENI 18 DIENA 

pirmą kartą Montrealyje, J)LK 
Vytauto klube Lietuvių dve
jotojų - Medžiotojų klubas 
“Nida“ ruošia puikų nuotai
kingą viešą vakarą -- Baliu, 
i kurį maloniai kviečiami vi
si Montrealio Lietuviai.

V a 1 d y b a.

SUSISIEKIMO ŠOFERIŲ 
„STREIKAS , . .Montrealyjetebesitęsia, nors 
vyriausis teismas įsakė jiems 
grįžti i darbą, Dalis jų bandė 
grįžti ir buvo pradėję darbą, 
bet streikuojančiųjų buvo su
terorizuoti.
IŠLEISTUVĖS

Girdėti, kad susidaręs spe
cialus komitetas dirbantiems 
Sovietu Busijoš paviljone lie
tuviams ši sekmadieni 2-ra 
vai. po pietų ruošia išleistu 
ves, nes jau'baigiasi paroda.

Montrealio lietuvių Radijo valandėlė sukaktuviniame 
subuvime kalbasi /iš dešinės/ svečias iš Lietuvos H. 
Paulauskas, dr. H. Nagys, p. Zubaitė ir Amerikos lie
tuvi- Studentų Sąjungos pirmininkas P.Žygas.

Jaunimo sekcijos vado
vė Gidrė Rinkūnaitė sumi
nėjo nuveiktus darbus- sto 
vykias, pasitarimus Čika
goje, žiemos stovyklas 
Montrealyje, taipgi čia ir 
Pasulinės parodos proga

1967 m. spalio 18 d. Nr. 41/1066/

SKAUTŲ CIŲ DĖMESIUI

Si sekmadieni, spalio 22 d. 
9:30 vai. visi skautai-ės ren 
kasi Aušros Vartų parapijos 
salėj iškilmingom mišioms, 
atidaryti jubiliejinius skau
tiškus metus. Po to yra tuntų 
sueiga dalyvaujant vyr. skau- 
tininkės pavaduotinei vyr. sk. 
Kodaitienei. Tuntininkai.

KAZIMIERAS 
AMBROZAITIS

yra gavęs McGill univer
sitete Bachelor of Scien- 
ce-laipsnį.

Lapkričio mėn.ll-tą d. 
dešimtą valando ryto, 
įvyko oficialus diplomų 
įteikimas-Forum.

K. Ambrozaitis tęsia 
studijas McGill universi- 
tete.odontologijos fakul
tete, trečiame kurse.

S. L.A. 236 KUOPA TORONTE KVIEČIA ATSILAN
KYTI Š.M.SPALIO MĖNESIO 21 DrŠEŠTADIENĮ-Į

TORONTO LIETUVIŲ 
NAMŲ BALIUS BUVO

SĖKMINGAS
Spalio 7 d., kaip buvo 

rašyta, balius įvyko. Jis 
buvo labai nusisekęs, nes 
visos Lietuvių Namų pa
talpos buvo pilnos publi
kos. Publika daugumoje 
buvo vyresnė. Orkestras 
buvo geras. Net daūg vy
resni ir tie šoko be per
traukos. Kiti užkandžia
vo,girkšnojo, šnekučiavo
si,nes tai buvo proga su
sitikti seniai matytus pa
žįstamus ir pasidalinti 
įspūdžiais ilgą laiką ne
simačius.

Šis bankietas,pernykš
tis ir visa eilė kitų meti
nių parengimų įrodė, kad 
Lietuvių Namai Toronte 
lietuviams yra reikalingi 
ir dėl to Lietuvių Namų 
parengimai visuomet yra 
skaitlingi.
KITAS RUDENS BALIUS

Šį metinį rudens balių 
rengia SLA (Susivieniji
mas Lietuvių Amerikoje) 
236 kuopa spalio 21 d. , 
šeštadienį, Prisikėlimo 
parapijos salėje,1021 Col
lege St. , netoli Dover- 
court gatvės.

SLA yra pašalpos-ap- 
draudos, broliškumo ir 
lietuviškumo organizaci
ja. Jos 80-ties metų eg
zistencija yra geriausias 
liudininkas ir atestacija 
gerų darbų emigracijoje 
gyvenantiem lietuviams , 
taip pat Nepriklausomai 
Lietuvai kuriantis ir jai 
atsikūrus.Šiandien retas 
lietuvis Amerikoję,Kana- 
doje ir kitur nežinotų, kas 
yra S. L. A.

Toronte iš eilės yra 
lietuvių įsteigta prieš 30 
metų SLA 236 kuopa. Kol 
nebuvo dar susiorganiza
vusi Lietuvių Bendruo
menė,Toronto SLA kuopa 
buvo vadovaujantis veiks
nys Toronto lietuvių ko
lonijai.

Toronto SLA kuopa, 
kaip patriotinis lietuviš
kos organizacijos 236-as 
padalinys, turi ir savo

RUDENS BALIU
LIFT U V. G YV. REIŠKINIAI 

/atkelta iš 1 psl./
mieląją bendrakeleivę. Gau
siai susirinkusieji draugai 
atsisveikindami įteikė J. Pa
jaujui prisiminimo dovaną.

LIETUVOS PASIUNTINYBE 
APLANKĖ APIE 2000
ASMENŲ

Spalio 9 d. Washingtono am
basadų lankymo metu, kurį 
suruošė Ariingtono /Va/ Mo
terų klubas, buvo aplankytos 
devynios svetimu valstybių 
atstovybės: Fed. Vokietijos, 
Nicaraguos, Portugalijos, I- 
talijos, Lietuvos, Turkijos, 
Chiles, Viet Namo ir Togo.

Lietuvos Pasiuntinybėje lan 
kytojus sutikinėjo Klubo na 
rėš, Pasiuntinybėje esančius 
dalykus aprodinėjo irpaaiški 
nimus teikė 10 tautiniais dra
bužiais pasipuošusių lietuvai
čiu, kurios nušvietė atėjusie 
ms Lietuvos praeitį ir dabar
tinę okupuotos Lietuvos pade 
tį. Lankytojų tarpe buvo ir 
dvi vienuolės iš Kanados

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS SALĖJE, 1021 COLLE
GE ST. BALIUS,KAIP VISUOMETjBUS PUIKUS. 
Pradžia 7 vai. vakaro.Įėjimas $2.00, stud-m$l.OO 
VISUS KVIEČIA SLA Kp.Valdyba .

tradiciją, kas metai spa
lių mėnesį rengia metinį 
balių ar kultūrinį pobūvį. 
Jo pobūviai visuomet yra 
skaitlingaųToronto lietu
vių visuomenės remiami. 
Rengėjai ir šiemet kvie
čia skaitlingai atsilanky
ti Toronto lietuvius ir iš 
toliau, į tradicinį, šiemet 
vadinamu Rudens Balium, 
kuris įvyks šių metų,spa
lio 21 d. Prisikėlimo pa
rapijos salėje.
KUNIGO PAGERBTUVĖS

Yra sudarytas komite
tas kun. Petrui Ažubaliui 
pagerbti jo25 metų kuni
gavimo proga. Tos pa- 
gerbtuvės rengiamos 
gruodžio 17 d. 5 vai. po 
pietų.

Kaip apie kunigą nedaug 
ką galiu pasakyti,nes ma
nau,kad kunigai visi vie
nodi kas liečia religiją- 
tikėjimą. Bet kaip apie 
asmenį ir žmogų, dar 
daugiau kaip apie visuo
menininką jau būtų gali
ma kalbėti daugiau ir. il
giau. Bet šiuo kartu ten
kinsiuos trumpai.

Be kunigavimo, kun. 
Ažubalis yra veildus vi
suomeniniame Toronto 
lietuvių gyvenime. Kur 
lietuviškas darbas, ten 
kunigą visuomet rasi. 
Vienas iš didžiausių kun . 
Ažubalio darbų, tai įstei
gimas lietuviškų kapinių , 
ko jokia kita tautinė pa
rapija,nei lenkai, nei Uk
rainai,nei kitokios tautos 
neturi.Paprastai kapinės 
priklauso vys kūpi jai,kuri 
jas ir tvarko.Šiuo atveju , 
lietuvių pinigais įsigytos 
kapinės lietuvių vardu va
dinasi, lietuviai kapines 
tvarko ir lietuviai laido
jami. Per 5 ar 6 metus

KARININKAS R. NAVIKENAS 
praeitoje savaitėje svečiavo
si Montre ilyje, apl ankydamas 
mama, seserį ir kitus gimines 
po neseniai baigtos Kanados stovyklą, kurioje buvo nau-
Armijos Infantry Corps kari dingos trys paskaitos su 
ninku mokyklos, Borden, Ont. diskusijomis.
ir parašutininkų kurso Mani- G.RInkūna(;ė pasakė Ia_ 
toboje. Dabar jau dirba regu- co. , . .liaru karininko darbąCanadian^1 malonl^ Zlnl4. kad jau- 
Guards dalinyje, Picton, Ont nlmo simpatijos .krypstan- 
ir tęsia studijasOttawos uni- ci°8 Bendruomenės pusėn, 
veršitete. Todėl Bendruomenė turi

gerai veikti ir būti autori
tetinga.

Nenuostabu, kad ir Kult
ūros moks.pirn-įninkąs pa-, 
sisakė už tai, kad šeštadie 
ninėse mokyklose, vyres
nėse klasėse reikia įvesti 
apie Bendruomenę pamo
kas. Ir tai geras ir prak
tiškas klausimo sprendimą 
mas.

Švietimo komisijos pirm, Quebec’o. 
LčTamošauskas pirmiau
sia nusiskundė, kad yra 
lietuvių visai nutolusių 
nuo lietuviškojo gyvenimo 
ir nuo lietuvių. Jis sumi
nėjo bandymą gaminti mo- 
kikloms mokslui priemon 
nes. Esąs opus ir moky
tojų klausimas, o norin
čių jais būti labai mažai 
teats iranda. D. bus.

SVARBUS LEIDINYS 
/Atkelta iš 2 psl./ 

ketų atskirai panagrinėti, 
išdiskutuoti.

Šiuo kartu dar kartą 
kartoj u, kad "L in C" kny
gą kaip daugiau lietuvių 
nusipirktų ir dovanotų 
svetimtaučiams, 
draugams.

Aš esu įsitikinęs, kad 
gera knyga yra vienas iš 
didžiausių ginklų kovoje 
už tiesą ir laisvę.

J. Vaidlonis .

sesijos laikotarpis buvo y- 
patingas, nes įvyko Kana
dos Lietuvių Diena ypatin
gose sąlygose. Vykstant 
Pasaulinei parodai Ir joje 
besireiškiant lietuviams, 
turėta įvairių išgyvenimų. 
Ir pirmininkas klausia, ar 
nepadarėme klaidų, ar ne
padarėme kam nereikia 
perdaug nuolaidų? Visa 
tai reiktų konstatuoti ir 
apsvarstyti, ypač, kad y- 
ra pasklidusiij daug gan
dų.

Po to pirm, sustoja ties 
svarbesniais reiškiniais, 
faktais. Sumini lietuvių 
tūlus atslėkimus bei lai
mėjimus: Gyvataro išvy
ką į Kanados vakarus-Re- 
giną, Vinnipegą; Aušros 
sportininkių į Edmontoną, 
Baltijos ansamblio išvyką 
į Brunsvicką.

Pirm, apgailestavo, kad 
negalėjo nuvykti į Edmon- 
tone vykusį Baltų Federa
cijos suruoštą simpoziu - 
mą.

Daugiausia apsistota ties

WASHINGTONE VEIKIA DVI 
LITUANISTINĖS MOKYKLOS

Washington D.C. be šešta
dieninės lietuviškos mokyk
los veikia dar paruošiamoji 
šeštadienine mokyki a mišriu 
seimu lietuvių kalbos besi
mokantiems vaikams. Viso 
jo-.e mokosi 33 vaikai.

Dr.P.MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

pagal susitarimą.

(1082 Bloor W„ Torontą) 
(į rytus nuo Dufferin St' ) 

Raštinė: LE 4-4451.

jau tose kapinėse ilsisi 
per 400 tautiečių.Tos lie
tuviškos kapinės atsira
do dėka kun. Ažubalio pa
stangom, pasiryžimu ir 
darbu.Rengiamos kunigui 
pagerbtuvės tikrai yra 
užtarnautos. J. N.

M
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KLB KRAŠTO TARYBOS 
SUVAŽIAVIME

Atlikus visus suvažiavimo 
formalumus: sudarius pre
zidiumą / A.Kuolas, L.Ei
mantas, R.Verbyla, dr.M.
Ramūnienė ir p. Judzentavi- 197g jubiliejiniais metais, 
čiutė/, mandatų komisiją 
/P. Viskantas ir p. Šetikas/, 
rezoliuciijų komisiją/ P.Da 
ničiūnas,dr.Čepas irJ.Kar 
delis/, Kun.P.Ažubaliui 
sukalbėjus invokaciją ir ne
gausius sveikinimus, svai’ 
styti dienotvarkės punktai.

Pereito suvažiavimo pro
tokolas buvo išsiuntinėtas, 
tat jo skeityti nereikėjo.

Pirmąją dienos pusę už
ėmė Valdybos bei jos .pa
dalinių pranešimai.

Pirmininkas, A.Rinku - 
nas, pradėdamas praneši
mą, konstatavo, kad šios

savo

PARDUODAMAS

BILIJARDAS - POOLROOM 
2145 St. Catherine Street E., 
prie Lietuvių Klubo. Partne
ris lietuvis.

Skambinti tel. 366- 6855.

Dr. J. SEM0GA8
5441 BANNANTYNE.Verduw

Pirmadienį ir 
ketvirtadienį 

antradienį 
penktadienį

trečiadienį 7-9 p.m.

2 -4; 7-9 p.m

2 - 4 p.m.
2 ■ 4; 7 -9 p.m.

767-3175; namų 366-9582.

DANIU GYDYTOJAS
Dr. J. MALISKA

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

Namų tel.: MU 1-2051 ’

/Apie tai žiūrėkite 2- me 
puslapyje/.

Po KLB Kr. V-bos pirm, 
kalbėjo Kultūros komisijos 
pirm. St.Kairys, plrmiau.-i 
šia suminėdamas lietuviš
kojo gyvenimo svarbesniu
osius reiškinius. Suminė 
damas Lietuvių Dieną, ap
gailestavo, kad nebuvę ga
lima susitarti su chorais, 
kad visi jie būtų buvę su
telkti į bendrą akordą, de- . 
ja, trūkę tautinės savigar
bos ir nuoširdumo atidėti 
nesutarimus į šalį. Iš a- 
teities darbų paskelbė in
struktorių kursus kanklė
ms ir sklidučiams ir ragi
na visas lietuvių kolonijas 
būtinai atsiųsti į kursus 
jaunimo.

Kultūros komis, pirm, 
tekę skaityti paskaitas į- 
vairiose kolonijose-Rod. 
ney, St.Ctaharines, Lodo- 
ne ir kt.

Beje, pirm,Kairys pasi
sakė prieš "paminklų pe
lenams" statymą, o viė - 
ton to siūlė statyti gyvus 
paminklus jaunimo širdy
se ir tam tikslui nesigai
lėti aukų.

DĖMESIO MONTREALIO IR 
APYLINKĖS LIETUVIAMS

Turime šviežių ir skanių sūriu, 
taip pat šviežių ir rūkytų lietu
viškai pagamintų dešrų.

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

Skambinkite Bruno J a zo 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.

DR. A. O. JAUGELIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA 

1410 Guy Street, 1 aukštas 
11 - 12 kambarvs-

Tel: 932- 6662: namu 737-9681

DR. V. G1R1UNIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA

5J jo L'Assomption Blvd.
Tel. 255 - 3535.

• Lietuvos dailininkai Mečys 
Bulaka (Vilnius) ir Viktoras 
Palys (Kaunas) susilaukė 60 
metų amžiaus.

"PAKELS GEROVE“
Brežnevas su Kosyginu: vie

toje 35-40 rublių už visa mė
nesį darbo darbininkams mo - 
kės 60 rublių.

Šitas "gerbūvis",žinoma, 
būtinai privalomas ir Liet
uvos žmonėms, atseit -po 
maždaug 30 kapeikų už da
rbo valandą.

DR'LEONAS SABALIŪNAS 
iš Detroito, kviečiamas Aka
demikų d-jos, skaitys p aska 
ita ateinanti še-tadieni, spa
lio 21 d., 7:30 vai. vak. Prisi 
kėlimo muzikos studijoje. Pa 
skaitos tema “ Veidu i Lietu
vą - galimybės ir pavojai“. 
Prelegentas yra baigės poli 
tinius mokslus ir isigijęsdck 
torata Kolumbijęs universite 
te, New Yorke. Šiuo metu dės 
to politinius mokslus Ypsiian 
ti universitete, Eastern Michi- 
gan. , S

.Visi lietuviai nuoširdžiai 
kviečiami paskaiton

i
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NEWS IN REAL ESTATE
IMMEUBLES -- DERAGON & RIENDEAU REALTIES 
7623 Edouard Street, ^1**^11111 If

ametė 
praktika 

padės sutaupyti 
daug 

pinigo
L.Deragon ,r

sąžiningas patarnavi mas padės 
pirkimo problemas perkant namus, 
antrieji morgičiai yra parūpinami tiesiog pas mus. 
Prašom skambinti: Tel: 365 - 4872.

(Mes paimsime, iš namų).

Tėl. 365-4872

J.P.Riendeau 
išspręsti Jūsų 

Pirmieji ir

SKULPTORIAUS
DAIL. DAGIO 

knygos pristatymas To
ronto lietuvių visuomenei 
ir ta proga surengta jo 
darbų (skulptūros ir ta
pybos) paroda,į vyks spa
lio mčn.22 d. Prisikėlimo 
parapijos parodų salėje 
tuojau po pirmųjų pamal
dų, t. y. - vienuolikta va
landą.

Be Įeitų kalbėtojų, žodį 
tars ir pats dail. Dagys . 
Paroda tęsis visą dieną. 
Įėjimas laisvas, - kvie
čiami visi. Rengėjai .

-iI
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LIETUVIŠKAS PUSVALANDIS GIRDIMAS KAS

ŠEŠTADIENIS PER C F MB STOTI

BANGA

TEL. 669- 8834.

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

INTERCONTINENTAL CLUB

Cocktails ■■ Dancing Nightly

Kreipkitės asmeniškai pas 
Joe Stankaitis.

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

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

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d
VISU RŪŠIŲ DRAUDIMAS

6695 — 35th Avenue, Rosemount, (kamp. St. Zotigue) 
Montreal. Telefonas RA. 7-3120

v

Europietiška muzika ir šokiai 
kiekviena naktį - jausitės kaip 
B avari joje.

Notaras
J. BERNOTAS 

B.A., B.C.L.

i
J,’:

Juozas Stankaitis
Manager o f the Club.

Tel. 86 J - 1507

Sun Life Building 
Suite >200 i 

Tel.: UN 6-4364.

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

Suite 205 
168 Notre Dame St. E. 

UN 6-2063 ir UN 6-2064

APSIDRAUSK!
ADAMONIS INSURANCE AGENCY,INC
GAISRAS- AUTOMOBILIAI -ATSAKOMYBĖ -GYVYBĖ

AR ŽINOMA, KAD’’NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS” SPAUSTUVĖ
spausdina bilietus, pakvietimus, vizi
tines ir padėkos korteles, įvairius 
blankus, receptams lapelius, vedybi
nius pakvietimus, mirties atveju už- 
ucjautos laiškus, visokius ” statemer 
tus”, vokus su adresais, laikraščius.

Ądresas: 7722 George Street, 
L aSalle,Montreal,P. Q. 
Canada.

P. ADAMONIS 
Chartered Insurance Broker 

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

S-to» "Lite" nr. 752D
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