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UŽGESO PASAULINES 
PARODOS UGNIS

Savaitinė įvykių apžvalga

Spalio 29 dieną, debe
suotą spalio sekmadienį, 
paroda išlcilmingai užda
ryta su apeigomis, kaip ji 
buvo ir atidaryta: kalbo
mis Gen. Gub. Michener , 
min. pirm. L. Pearsono , 
Quebeco premjero D. 
Johnsono,miesto mero J . 
Drapeau ir vyriausio pa
rodos organizatoriaus 
Dupuy,ir 67-niais šūviais.

Montrealiui gaila paro
dos , kuri buvo nepapras - 
tai graži, nepaprastai 
meistriškai suplanuota ir 
nuostabiai pastatyta, kad 
žmogus joje jaustųsi di
delių atsiekimų laimėto
ju,tiesiančiu toli siekian
čias gaires į ateitį.Sekan
čios pasaulinės parodos 
rengėjams bus didelis už
davinys šią parodą pra
lenkti ir įrodyti, kad žmo
nija nestovi vietoje( .bet že 
ngia pirmyn.

Parodą aplankė 50 su 
virš milijonų lankytojų. 
Paroda Montrealiui pa
liks labai dideles žymes. 
Pats Montrealis gražiai 
susitvarkė ir išaugoj pa
saulinio masto pirmavi
mą. Savo reikšme Mont
realis pralenkė Paryžių 
ir daugelį kitų sostinių. 
Tai mūsų mero Jean Dra
peau ir vyr. komisionie- 
riaus Dupuy iniciatyvos , 
sumanumo ir darbo nuos - 
tabus padarinys.

Lankytojai iš viso pa
saulio, ir iš pavergtos 
Lietuvos .laimingi parodą 
matę, matę ir Kanadą ir 
Montrealį.

Labai įspūdingos buvo 
uždarymo apeigos. Priė
męs garbės sargybąGen. 
Gub.Michener visų pavil
jonų vadovams įteikė auk
so medalius; min. pirm. 
Pearson ne valstybių pa
viljonų vedėjams įteikė 
sidabrinius medalius.

Parodą kalbomis apta
rė Gen. Gubernatorius , 
min.pirmininkas, Ouebe- 
co premjeras .Montrealio 
meras, vyr. komisionie- 
rius ir sekcijų vadovas . 
Visi jie dėkojo dalyvavu
sioms valstybėms, žmo
nėms,kurie parodą lankė 
ir dirbusiems. Ypatingai 
karštai kalbėjo JDrapeau 
suminėdamas asmenų pa

vardes.Jam publika sukė
lė didžiausias ovacijas . 
Paskutiniu žodžiu Gen. 
Gub. Michener labai ap
gailestavo, kad paroda už
daroma.Po to užgeso pa
rodos ugnis,kuri degė vi
są parodos laiką ir pavil
jonai užrakino duris.. .

Dabar prieš miestą 
stovi klausimas, kaip su
naudoti padovanotus pa
viljonus ir kaip žmonėms 
pritaikyti parodos įrengi
mus ir vietą? Projektų 
daug bet ir kliuvinių daug.

Kai paroda jau užsidarė, 
vakare Montrealio CBC te
levizija visą valandą davė 
parodos apžvalgą, parody, 
dama įdomesnius jos mo
mentus ir įdomesnes jos 
apraiškas: "didžiųjų" ap
silankymus, įvairių tau
tų, o šių tarpe ii’ lietuvių, 
pasirodymus, paviljonus, 
mases žmonių ir jų pra
mogavimą, ju džiaugsmą, 
lankantis Pasaulinėje Tar
ptautinėje parodoje, kuri 
uždaryta didingais fejer
verkais. ..

Montrealio lietuvių skautai akrobatiškai iškilo virš 
miško. Plačiau, aprašymą, žiūr. 8 pslapyje.

Daugiausia skaudančios 
žmonijos vietos tebėra, 
kaip buvusiosios pačios: 
karas Indokinijoje ir Ar
ti muos iuos eRytuose.Yra 
ir daugiau,taip gi svarbių 
problemų,bet kol kas jos 
nėra taip skaudžios. Jos 
gali tiktai ateityje paaiš
kėti ir išryškėti.

KARAS VIETNAME 
kol kas svarbiausias sun
kumas, ties kuriuo ypač 
nerimsta komunistai Or
ganizuodami demonstra
cijas,eisenas ir riaušėms , 
imamai su negrų riaušė
mis.

Kadangi komunistai nia- 
to.kad Vietnamo karo ne - 
galės laimėti, tai neriasi 
iš kailio ir bando kaip 
nors kitaip sukelti plačių
jų gyventojų nusistatymą 
prieš JAV prezidento 
Johnsono vedamąją karo 
politiką.

Karo Mausimas yra 
sunkus,nes jį veda ne Ha
nojus, bet Maskva ir Pe
kinas, kurie vis daugiau 
ir daugiau į karą įsijun
gia.

ARTIMŲJŲ RYTŲ 
žaibo karas ir jo pasek
mės, kurių niekas nesu
geba baigti, priešingai 

laukimams, eina aštryn , 
įtampa didyn, susišaudy
mai darosi dažnesni ir 
1 abai gali bv ti, kad ne ats i - 
ras jėgos,kuri pajėgs nu
traukti įi įsiūbuojančių 
jėgų veiklumą.

Bandė šią painiavą 
svarstyti Jungtinių Tautų 
Saugumo taryba,bet nieko 
neatsiektaJSusidūrė prin
cipai, kurie neranda kom- 
promisų:Izraelis pasiry
žęs gyvuoti, egzistuoti, o 
arabai jo nepripažįsta ir 
pasiryžę sutikinti. Ka
dangi nepripažįstątai ne
sutinka ir tartis su Izra- 
eliųkuris aiškiai pasakė , 
kad tiktai susitarimu ga
li būti išspręstas Artimų
jų Rytų Jdausimas. Ald- 
vaizdoje tokios padėties , 
ir U Thant ir Jungtinių 
Tautų pirm. Manescu ne
numato galimybės klausi
mui spręsti.

Kadangi Maskva arabus 
ginkluoja ir instruktuoja, 
siųsdama savo maršalus, 
tai Izraelis priverstas 
ieškoti pagalbos Ameri
koje. Reikalai dėl to dar 
daugiau painiojasi.

Susidaro labai pavojin
ga būsena: Amerika su 
Rusija kariauja Vietname, 
Amerika su Rusija įsi
traukia į karą Artimuo
siuose Rytuose, -ar visa 
tai neišsivystys į trečią
jį pasaulinį karą?

RINKIMAI PROVINCIJOSE

Kanados vyriausybė ryši
um su pragyvenimo išlai
dų pakilimu nutarė padid
inti senatvės pensijas nuo 
1968 metų sausio j dienos. 
Padidinimas- 2%. Kanada 
dabar turi 1, 36C, COO as
menų gaunančiu senatvės 
pensijas.

RINKIMAIJBE ŽYMIŲ 
PASISTŪMĖJIMŲ

Įvyko rinldmai Ontario 
ir Saskatčevano provinci
jose. Ontario, kaip buvę, 
taip ir pasiliko valdžioje 
konservatoriai, rinJdmųs 
laimėję didele persvara, 
nors ir žymiai pralaimė
ję, nes buvusiame parla
mente iš 108 turėjo 78, o 
dabar iš 117 turės 69. Li
beralai turėjo 22, dabar 
turi 28, demokratai turė
jo 8, dabar 20.

Saskatčevane rinMmus 
laimėjo liberalai. Į par
lamentą nepateko nė vie
nas konservatorius.

New Brunswicke rinki - 
mus laimėjo liberalai. Ko
nservatoriai žiauriai pra
laimėjo.

Lietuvos Valstybės 
Atstatymo PenMasdešimt 
metų Sukakties Konferen
cija,dalyvaujant Lietuvos 
Diplomatinės Tarnybos , 
Vlik-o, ALTarybos, Lie
tuvos Laisvės Komiteto , 
PLB-nės ir lietuviškos 
spaudos atstovams, susi
rinkusi 1967 m. spalio 21- 
22 dienomis Washingtone 
D. C. , apsvarsčiusi Lie
tuvos valstybės atstaty
mo penMasdešimt metų 
sukakties programą,ben
dradarbiavimą Lietuvos 
laisvinimo uždavinius 
vykdant ir laisvųjų lietu
vių bendravimo su pa
vergta tauta klausimu, -

1. priėmė Lietuvos ne
priklausomybės atstaty
mo penkiasdešimt metų 
sukakties manifestą ir 
paskelbė 1968 - Lietuvos 
nepriMausomybės atsta
tymo penMasdešimt metų 
sukakties metus-LIETU- 
VOS LAISVĖS KOVOS 
METAIS;

2. sutarė vieningai 
remti Jungtinį Lėšų Tel
kimo Fondą, sudarytą 
specialiai Lietuvos ne
priklausomybės sukakties 
programai vykdyti;

3. Veiksnių bendradar
biavimui stiprinti ir aktu- 
laisvinimo klausimų vie
ningam sprendimui bei 
vykdymui konferencija 
sutarė bent kartą per me
tus kviesti Alto,Bendruo
menės, Vilko ir LLK kon
ferencijas ir įpareigoti 
minėtas institucijas jose 
dalyvauti ; konferenciją 
kviečia bet kuri minėta 
institucija,kuri turi ben
dro sutarimo reikalingų 
Jdausimų;

4. Didžiai vertindama 
spaudos vaidmenį Lietu
vos laisvės kovai, konfe
rencija pritarė Vilko ini
ciatyvai įjungti lietuvišką 
spaudą į veiksnių bendras 
konferencijas ir kreipia 
atskirų veiksnių dėmesį 
į reikalą kuo glaudžiau 
bendradarbiauti su spau
da ir palengvinti spaudai 
formuoti viešąją nuomo
nę Lietuvos interesų link
me;

5. Konferencija, turė
dama prieš akis paslcu- 
tiniu laiku sustiprintas

ŽINIOS TRUMPAI
• Egiptas nuskandino Izrae
lio laiva. Egipte dėl to džiau 
gsmas. Nasser už tai apdova 
nojo karininkus. Jungtinėse 
Tautose nepajėgumas.
» Laoso vyriausybės galva 
Suvana Pfuma pareiškė: jei
gu Pietų Vietname Įsigalėtu 
komunistai, tai nei Laosas, 
nei jKambodžia negalėtų gy- 
ven i, jos būtų sunaikintos.
• Popiežius Paulius VI se
rga). Dėl senatvės jam bus 
operuota.prostata.Tai nele
ngva operacija,ypač senam.
• Argentinoj uždrausta pir 
rmadieniais ir antradien
iais valgyti mėsa, kurita- 
upoma eksportui į užsienį.
• Amerika bando begarsį 
lėktuvą, labai reikalingą 
žvalgybos tikslams.
• Statistikos duomenimis, 
a nt žemės gyvena 13, 538, 
OOO žydų.
• Lenkijos kunigai pareiš
kė valdžiai protestą dėl 
bažnytinių turtų inventori
zavimo ir kitų bažnyčios 
varžymų.
• Pasibaigė Bažnyčios si
nodas ir katalikų pasaulie
čių apaštalavimo kongre - 
sas, kuris, be ko kita, pasi
sakė už šeimų reguliav-imo 
priemonių palikimą tėvų 
sąžinei, pasitarus su me
dicinos mokslo specialis
tais.
• Kai Vašingtone prieš Pe
ntagoną demonstravo"paci- 
fistai", kurių buvo apie3C 
tūkst.,tai New YoBke de
monstravo per lOC tūkst. 
už prezidento Johnsono 
politiką, o Čikagoje už tą 
pat demonstravo studentai.
• Svetlana Allilujeva paau
kojo pusę milijono dolerių 
statyti ligoninei Indijoje, 
kur gyveno jos vyras, be 
to ji paaukojo 50,000 do
lerių Tolstojaus fondui Nefl 
Yorke ir 30, OCO labdarin
giems tikslams Šveicarijo- 
ie ir Italiioie.
• Pietų Vietname antraoie- 
nį į pareigas įvesti prezi
dentas ir viceorezidentas.
• JAV paleidžia milžiniš
ką Apolo raketą 36 aukš
tų namo aukštumo. Tokia 
raketa neš žmogų į Mėnu
li-
• Didžiojoj Britanijoj ske
lbiama, kad komunistai e- 
są sumanę sužlugdyti jos 
ekonomiją.

VEIKSNIU KONFERENCIJOS 
REZOLIUCIJOS

sovietų pastangas de
monstruoti okupuotą Lie
tuvą kaip sovietinę res
publiką de fakto ir tuo bū
du pripratinti viešąją opi
ni j ą prie aneksuotos Lie - 
tuvos fakto ir įtiMnti lais
vuosius lietuvius, kad ir 
"daugiatautėje" Sov. S-je 
lietuvių tauta yra kūry
biškai laisva, -pabrėžė 
tautinį susiklausymą lais 
vųjų lietuvių bendravimo 
su pavergta tauta Mausi- 
mais,pripažino Maldinga 
lietuvišku požiūriu ir 
Lietuvos bylai žalinga 
bendravimo praktika, at
remta teigimais,kad esa
momis sąlygomis nepri
Mausomybės siekimas 
tampa antraeiliu; konfe
rencija laiko tautinę gy
vybę ir valstybinę nepri
klausomybę neišskiria
mais dalykais; Konferen
cija apgailestavo patrio
tinio ekstremizmo apraiš 
kas,gilinančias nevienin
gumą, užuot skatinusias 
vieningo nusistatymo pa
stangas ;Konferenci ją pa
vedė Vilkui konkrečiai iš
plėtoti 1966 sausio 22 die
ną Cleveland© konferen
cijoje sutartus bendravi
mo principus;

6.Konferencija pasiun
tė sveiMnimo telegramas 
Prezidentui Johnson  ui , 
Valstybės Sekretoriui 
Dean Ruskui, kitų valsty
bių vyriausybėms ir įžy
miesiems Lietuvos drau
gams ._
KULTŪROS FONDO 

KLAUSIMU
seminaras bus Kultūros 
Kongreso metu. Referen
tu pakviestas Stasys Barz- 
dukaaKoreferentais-kun. 
Kęstutis Trimakas ir Ka
rolis Drunga.

Kultūros Fondo valdy
ba, ypatingai praėjusiais 
trejais metais atliko daug 
svarbių uždavinių ir su
stiprino Kultūros Fondo 
finansinę padėtį.Kultūros 
Fondo uždavinių ir pa
skirties nagrinėjimas be 
abejo, prisidės prie šios 
bendruomeninės institu
cijos tolimesnio stiprėji
mo.
• Juozas Šarūnas, dideliai 
darbštus visuomeniškam dar
be Toronte, ši šeštadieni tuo 
kiasi su Jane Caplikiene.
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VEIKSNIAI NAUJESNIU 
KELIU

Spalio 21-22 dienomis Va
šingtone Įvyko veiksnių kon
ferencija, skirta Lietuvos 50 
metu nepriklausomybės atsta
tymo sukaktuvėms, kurią ten
ka išskirti iš ligŠiol vykusių
jų naujais reiškiniais ir nau
ju pobūdžiu.

Visą pirma pasakytina, kad 
ši veiksniu konferencija vy
ko išplėsta, nes veiksnių su
dėtis buvo išplėsta. Nauju 
veiksniu priimta ir spauda. 
Vėlokai dasigalvota, bet anot 
patarlės,“ geriau vėlai, negu 
niekad“. Neabejotina, kad 
spauda mūsą laikais tikrai 
vienas žymiųjų veiksnių, nes 
jai tenka formuoti visuome
nės nuomonę, kas ypač svar
bu mums lietuviams išeivi
joje, kovojant dėl lietuviutei 
siu ir Lietuvos laisvės.

Ypač gerai tas, kad spau
dai tuo uždedama atsakomy
bė. Ji, tiesa, visada atsako
mybę jaučia. Bet kartais,kaip 
parodė jau kai kurie pasireiš
kimai konferencijos eigoje, 
nebloga, kad atsakingumas 
tuo pačiu buvo pabrėžtas ir 
patikslintas. Tiktai gaila, 
kad ne visi redaktoriai kon
ferencijoje dalyvavo ir nepa 
sirūpino savo atstovais (Nau
jienos, Dirva). Bet kadangi 
VLIKo pirmininkas numato 
specialias spaudos konferen
cijas, tai ši spraga galės bū
ti užpildyta.

Kita labai svarbi Šios kon
ferencijos savybė - tvirtes
nės vienybės, stipresnės kon
solidacijos dvasios,kuri ypač 
stipriai padvelkė iš Vyriau 
siojo Lietuvos'Išlaisvinimo

Spaudos
"VIENYBĖ" VISAI NUVAŽIAVO...

"Vienybė", kol įsismagino, ko ginti Diržinskaitę-Pi- 
nerodė savo tikrojo veido.
Tiktai Girnakalis kaldavo 
"pamokslus". Dabar gi, į- 
sismaginusi, jau atvirai 
nuėjo provokacijų, kirši- 
nimų ir neapykantos kurs
tymo lietuvių tarpe. Taiy- 
ra bolševikų metodas:1(raz- 
ložit*.1 Tuo tikslu "Vieny
bė" aistringai rankioja ži
nias, fotografijas, "nuskr
iaustuosius" ir "pažemin
tuosius", falsifikuoja, kir
šina ir provokuoja. Taiy- 
ra negarbingas darbas.

Ypatingai atsidėjusi ji 
gina sovietinę okupaciją 
Lietuvoje ir jos tarnus.

Paskutiniu metu ji įny-

komiteto pusės, nors iš kitu 
(ne vieno) dar nebuvo jausti 
stipresnio nusistatymo vie
nybei bekompromisiškai au
kotis. 0 tai yra būtinybė, be 
kurios mūsų veikla bus pakri
ki, kliuviniuota ir neveiksmin 
ga-neefektinga. VLIKą visu 
nuoširdumu už sios iniciaty
vos vedimą reikia pasveikin
ti, ir visą visuomenę reikia 
kviesti šia jo iniciatyvą nuo
širdžiai paremti.

Kaip bendrojo darbo svarbu 
ramstį, labai reikalingą vie
ningam darbui,, reikia iškelti 
nusistatymą sudaryti Jungti
nį Lėšų telkimo Fondą. qpe- 
gul jis dabar taikomas tiktai 
Sukaktuvinių Mėty tikslui, kas 
yra nepaprastai svarbu, bet 
reikia viltis, kad praktikapa- 
rodys, jog tai yra labai nau
dinga, ir todėl nebus sunku
mų pratęsti jo veikimą ateb 
čiai ir išvystyti galionai pla
čiausia prasme ir geriausia 
forma.

Rašantis susidarė aiškų į- 
spūdj, kad VLIK as, ypač jo 
pirmininkas, tikrai nuošir
džiai siekia vieningos veik
los, o kadangi VLIKas jun 
gia visas sroves, rezįstenci-

Padvigubinki!
savo pinigus

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

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

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

Iš viso pirmą kartą populiariausias Kanados asmeninis in
vestavimas gali būti nuperkamas verslo, balnyčių, labdaros, 
klubų ir kitų organizacijų. Šios serijos lakatų 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!

CSB-72

nes ir egzistencines grupes, RAŠO"M ŪSŲ PASTOGĖ'k 
tai visu atvirumu ir visu nuo Sako, šiuo metu pasauly įsi- 
širdumu reikia pasveikinti taip vadinama ekumeninė 
v. iz-i i . dvasia. Tūkstančius metu truku-šią naujesnę Veiksnių krypty įtatnpa tarp krikščioniškų ša-\ 
ir palinkėti “Vardan tos Lie-Xr# pamalu ima atslūgti. Net 
tuvos“, - kad ji įsigalėtų vi-priešingos politinės sistemos\ 
su platumu, gilumu ir pajėgu-kapitalizmas ir komunizmas 

„ . . , , . .. ieško taikingo sugyvenimo bu
mu. lai ir bus darbas lietu - dų. Tik mes dairiais atvejais sa- 
viu tautai ir Lietuvai, ką ši vo tarpe tos ekumeninės dvasios 
veiksniu konferencija bus nū labai pasigendame ir vietoj ieš- 
dirbusi. J. K ardei i s.

pošvariam

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

apžvalga

liušenko, apie kurią iš 
Lietuvos1 gi besilankę bol- 
ševikai teigė, kad tai yra 
baisaus protekcionizmo 
padarinys. Buvo mergi
na lankiusi tris ar ke
turias vidurinės moky
klos klases, bet kai tik 
tai ištekėjo užrusoPil- 
ušenkos, tuojau tapo pa
skirta "ministere"...

C dabai* "Vienybė"ją 
gina, kaip Lietuvos ats 
tovę. Tiktai Amerikos 
atstovėjai aiškiai nuro
dė jos vietą Jungtinėse 
Tautose: Diržinskaitė 
yra Sovietų Rusijos de
leguota ir atstovauja ne

koję kelių ir būdų savo ir taip 
negausias gretas labiau suglau
dinti, savo jėgas sujungti pozity
viam kūrybiniam darbui, mes tai 
Sen tai ten išsišokame -ir kartais 
labai ne vietoje ir netaiku su 
priekaištais ir net vieni kitų ap
kaltinimais. Iškyla koks nors ak
tualus ir jautrus klausimas ar tai 
spaudoje, ar susirinkimuose ar
ba patiekiamas koks naujas pa
siūlymas, tad vietoje jį svarbius 
tuoj vieni kitiems prikaištauja- 
me ir nusisukę nuo svarstomojo 
dalyko pradedame įtarinėti arba 
net grasinančiai pulti. Šitoks 
metodas jokiu būdų nėra kūry
binis, o greičiau ardomasis.
Lietuvą, bet Sovietų Ru
siją. Kokių čia dar be
reikia įrodymų, nes Li
etuva gi okupuota, ko 
neneigia nei pati Mask
va. Kokių čia reikia gi 
kitų įrodymų?

Apgailėtina, kad"Vie- 
nybė" visiškai jau nus
lydo ne tiktai nuo Lie - 
tovos, bet ir nuo lietu
viškojo kelio.

KANADOS ETNINIŲ GRUPIŲ SKAUTŲ STOVYKLA
Šių metų vasaros pa

baigoje,gražioje 450 akrų 
stovyklavietėje prie Ka- 
szuby ežero, Barrys-Bay 
Ontario provincijoje,sto
vyklavo lietuvių, latvių, 
estų, vengrų, ukrainiečių 
ir lenkų skautai, iš viso 
93 stovyklautojai.

Kadangi stovyklautojų 
skaičius buvo nustatytas 
ir ribotas,tai įsikurta tik 
prie centrinių stovykla
vietės pastatų.Stovyklau
tojams buvo sudaryta la
bai įdomi programa, paį
vairinta skautiškais ,spor 
to ir kt. žaidimais.

Lietuvių skautų grupei 
vadovavo ps. Petras Re
gina,© pati grupė sudary
ta iš dviejų vietovių-To- 
ronto ir Londono, Ont.

Viename stovyklavie
tės pastate buvo įrengta 
nuolatinė tautybių paroda. 
Lietuviai čia sutelkė mū-. 
sų tautodailės, gintaro ir 
parinktos literatūros.

Kiekvienos tautybės 
skautai turėjo ir pravedė 
jiems skirtas Dienas. 
Lietuvių Diena praėjo su 
pasisekimu. Vakare prie 
laužo pasirodyta su sku
dučių ir akordeonų muzi
ka, dainomis, šokiais ,

Generalinis Kanados Gubernatorius Mlchener sveikina skautų etninių grupių vadovus.Foto P.Regina

trumpu visų dalyvių su
pažindinimu su mūsų tė
vynės praeitimi ir jos ko
vomis dėl laisvės ir vai- 
dinimėliųMaloniu supuo
limu per Lietuvių Dieną 
stovykloje lankėsi Pem- 
brock vyskupas J. E. 
Smith.Pietų metu vysku
pui lietuviai skautai įtei
kė anglų kalba knygą apie 
religinę Lietuvos padėtį. 
Vėliavų aikštėje mūsų 
trispalvė plevėsavo ant 
centrinio aukščiausio 
stiebo,tuo atžymint lietu
vių dieną. Visiems kitų 
tautų skautų vadovams ir 
visiems skautams mūsiš
kiai prisegė prie unifor
mų po mažutę tautinę 
juostelę. Juostelių gavė

jai buvo labai patenkinti 
tokiu visų pagerbimu. 
M at, kitų tautybių skautai 
per jų dienas teįstengė jų 
tautines juosteles parū
pinti tik vienetų vadovam.

Bet stovyklautojams 
kulminacinis taškas buvo 
-kelionė į Kanados sosti
nę Otavą.Šis etninių gru
pių skautų žygis sostinėn 
buvo atžymėtas anglų 
spaudoje,per radiją ir te
levizijoje. Visos skautų 
grupės buvo priimtos Ka
nados Generalinio-Guber- 
natoriaus.J. E.Michner, 
kuris su. vadovais ir vi
sais skautais nuoširdžiai 
pasisveikino kiekvienam 
paspausdamas ranką. 
Kiekviena skautų grupė 
įteikė Gubernatoriui do
vanėlių. Lietuviai jam 
įdavė anglų kalba knygą 
apie Lietuvą. Gubernato
rius pažymėjo, kad jis 
daug žino apie mūsų tė- 
vynę-Lietuvą.

Po prisistatymo Guber
natoriui, visos skautų 
grupės nužygiavo prie 
miesto rotušės. Miesto 
burmistras taip pat visus 
gražiai priėmė ir prisi
pažino nežinojęs, kad lie
tuvių skautų esama Kana
doje ir čia jis sulaukęs 
jųjų reprezentantus.

Vakare šimtmečio(cen- 
tenial) salėje bus vaišės . 
Kaip ir visada neapseita 
be laužo-visų tautybių 
pasirodymo. Kai scenon 
išėjo lietuviai - gausios 
katutės pasitiko juos. Pa
sirodo, kad Otavos lietu
viai taip karštai pradėjo

ploti,kad net visus įtrau
kė. Mūsų skudučių muzi
ka palydėta entuziastiš
kai. Kai po to išėjo mūsų 
akordeonistai broliai Va
laičiai iš Londono, publi
ka šaukė: "Kur šokėjai ?" 
Bet jie jau čia.. .ir pui
kiai pašoko "malūną", 
sprlnksint iš visų pusių 
reporterių foto šviesom.

Po programos mūsiš
kius skautus apsupo Ota
vos lietuviai ir pakvietė 
pas save pabuvoti ir per
nakvoti.Su dideliu dėkin
gumu mūsų skautai prisi
mena otaviečių vaišingu
mą ir globą.

Įdomiai praėjo visų sto
vyklautojų vandens Spor
to varžybos. Lietuviai 
jaunučiai čia laimėjo pir- 
mąvietą.o senjorai-antrą 
vietą. Stovyklą aplankė 
daug žymių svečių. Par
lamento narys Mr. Hop
kins net pasakė gražią 
kalbą per didžiulį-užda- 
romąjį laužą. Ontario ang
ių vyr.štabo skautininkas 
Burns aktyviai dalyvavo 
etninių grupių skautinin
kų konferencijoje. Užda
rymo iškilmėse dalyvavo 
buvęs mūsų ilgametis Vy
riausias skautininkas v. 
s. St. Kairys ir Toronto 
tuntinlnkas v.s. Č. Senke
vičius.

Ši etninių grupių skau
tų stovykla parodė, kad 
s kautai moka ir nori ben
dradarbiauti viso pasau
lio broliškumo skatina- 
mi.Malonu.kad mus sekė 
ir atžymėjo ir šio krašto 
žymūs žmonės. L. E-tas.

pernakvoti.Su
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Labai keistas Kanadoj reiškinys
Vietkongas Kanadoj 

Taip'. Bet nenusigąskifc-tai 
Kol kas tik svečiat-oficia- 
lūs atstovai šiaurės Viet
namo komunistinės val
džios .nacionalinio "lais
vinimo fronto"(NFL) stu
dentų delegacijos, trum
pai vad. Viet-congū. Tai 
pietų Vietnamo džunglių 
komunistiniai partizanai. 
Delegacija susideda iš 
trijų tariamų studentų.

Juos iškvietė ir remia 
bendra Quebec'o studentų 
unija -UGEQ (Union Gene
rate des Etludiants du 
Quebec).Tos delegacijos 
tikslas,jos pačios pareiš
kimu, -perduoti kanadie
čiams ir amerikonams 
vietnamiečių tautos svei
kinimus ir pademons
truoti savo draugiškumą. 
Misija numatė viešėti čia 
Kanadoje tris savaites ir 
per tą laiką sueiti į kon
taktą su studentais ir dar
bininkais ištisoj eilėj Ka
nados vietovių Be jau įvy
kusių vizitų ir susitikimų 
su vietos studentais Mont- 
realio universitetuose ir 
specialių pranešimų, -jie 
lanko dar daug miestų ir 
miestelių Quebeco pro
vincijoje. Kanada suteikė 
visokias lengvatas "bran
giems svečiams". Tarp 
kitko leidžia naudotis val
džios išlaikomam TV su
pažindinti platesnes ka-
nadiečių mases su Viet- Johnsonas sustabdytų

“ ' G dll
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Btew i

kongo programa ir sie
kiais-plėsti pasaulyje ko
munistinę vergiją.

agresiją, -rytoj karo ne
būtų (Johnsonas seniai 
siūlo šiaurės komunist.

laisvo demokratinio pietų 
Vietnamo, - studentus, iš 
Saigono ? Jie išaiškintų

Sgg

Komunistiniai Vietkongo propagandininko
VIET TRIO: Three Vietnamese who say they 
are representatives of the Nationa‘1 Liberation 
Front in South Vietnam are in Montreal as the 
first stop on a two-week tour of Quebec to talk 
to students and workers. Ly Van Sau (left), 
Mrs. Nguyen Ngoc Eung, and Le Mai spoke to a

tikrą padėtį. .
Kad tai ne pripuolama., 

o gerai apgalvota ir plat 
nuota akcija, rodo ir mi-j 
'nČ’tos stud, organizacijos 
UGEQ (Union Generate/ 
des Etludiants du Quebec) 
prezidento - stud. Pier^ 
Lefranęois sveikinimo 
žodžiai sutinkant tą Vieb1 
kongo "studentų" delega
ciją:

"Vertinga pietų vietna
miečių tauta, kuri saužu- 
diškai kovoja prieš ame
rikiečių imperializmą'.'.. 
"Quebeco stud, centralė 
visuomet palaikė kovą 
vietnamiečių tautos"...

Ar Quebeco studentų 
prezidentas nežino, kad

(Gazette Photo Service) 
meeting of Sir George Williams University 
students yesterday and were loudly booed and 
hissed during the tumultuous hour-long session. 
The trio's visit, said to be the first by members 
of the NLF since the war began, is sponsored 
by I'Union Generale des Efudiants du Quebec.

Tikiš kelių pademons
truotų Montrealyje TV 
seansų su studentais ir 
tariamų Vletkongo "stu
dentų" koordinuotų pa
reiškimų pamatėme vėl 
komunistinę propagandą 
pilnoj nuogumoj su mums 
jau gerai pažįstamais nu
valkiotais komunistiniais 
šūkiais ir standartiniais 
jų melais. Žinoma šį kar
tą visa tai nukreipta prieš 
Ameriką, kuri pagaliau 
praregėjo ir ryžosi už
kirsti kelią toliau komu
nistinės vergijos plėtotei 
pasaulyje, pirmoj eilėj 
gelbėdama laisvas pietų 
Azijos tautas.

Šį kartą vietkonginės 
"studentų" delegacijos 
pagrindinis tikslas-nu
statyti kanadiečių viešą 
opiniją prieš savo geri au
sį kaimyną-Ameriką. Tai 
ir yra tie "atvežti sveiki
nimai ir draugystė".

Štai keletas tos propa
gandos ųuinta essentia'jų: 
amerikiečiai naikina ma
žas Azijos tautas; ame
rikiečiai žiauriai elgiasi 
su vietos civiliniais gy
ventojais; amerikiečiai 
bus nugalėti, nežiūrint jų 
lėktuvų ir bombų; ameri
kiečiai vykdo barbarišką 
kolonialę agresiją; lais
vinimo frontas -N LF -lai - 
mės (atseit komunistinės 
Vietkong'os J. V.); jei 

Vietnamu! sėsti už dery
bų stalo, bet šiaurės ko
munistai nesutinka, nes 
jų galutinas tikslas pasi
glemžti dabar laisvą Ple - 
tų Vietnamą, J. V.); viet
namiečiai nenori nugalė
ti amerikiečių, jie nori tik 
taikos ir laisvėsl

Čia reikia suprasti, kad 
jie nori "taikos ir laisvės 
komunistinio stiliaus"." 
Taigi jaujperdaug laisvam 
pasauliui pažįstama po 5 O 
metų praktiškai įgyven
dintų režimų-nustojimas 
visų laisvių ir žmogiškų 
teisių, badas, vergija, iš
trėmimas, kalėjimas ir 
lėta mirtis...

Ta propaganda gali im
ponuoti tik naiviems ka
nadiečiams, kurie nepa
žįsta komunistinių dikta
tūrų.

Patys tos delegacijos 
"studentai" nedrįsta pri
sipažinti komunistais.NL 
.F judėjimas esąs nacio
nalinis, nors komunistai 
jų celėse esą geriausi re
krūtai. ..

Kas mus dar daugiau 
stebina, tai kad visa tai 
organizuoja Kanados stu- 
dentija-intelektualų prie
auglis, būsimi valstybės 
dirigentai'. Ar jiems jau 
dabar parūpo plėsti ko
munistinę propagandą 
Kanadoj ?Kodėl kviečiasi 
komunistinius Vietkongo 
atstovus,o nesikviečia iš

amerikiečiai yra pakvies
ti pietų Vietnamo laisvos 
valstybės valdžios padėti 
padėti apsiginti nuo Hanoi 
imperialistinio komunis
tų užpuolimo ?Sunku pati
kėti. Jei jis to tikrai ne - 
-žino, tai koks kanadiečių 
studentų, net prezidento, 
bendras Išsilavinimas ?

Nėra abejonės,kad Que
beco studentai žinojo, ką 
kviečia ir to kvietimo 
tikslą ir kad prieš tai tu
rėjo gauti Quebeco pro
vincijos ir federalinės 
valdžios sutikimą. Viešai 
tačiau nutylima, kur tas 
kvietimas buvo nukreip
tas. Į kokį universitetą? 
Vietkongo užterštose 
džunglėse jokio universi
teto,taigi ir studentų nė- 
ra’.Tariami studentai at
važiavo su Hanoi pasais , 
šiaurės Vietnamo komu
nistinės valdžios. Tai ten 
buvo ir nukreiptas kvie
timas 1 ..

Federaliniam parla
mente Ottawoje opozicija 
pareikalavo iš valdžios 
pasiaiškinti dėl komunis
tinės šiaurės Vietnamo 
delegacij os, važinėj an - 
čios Kanadoje su propa
ganda.

Min. pirm. Pearsonas 
trumpai paaiškino, kad 
delegacija atvyko su šiau
rės Vietnamo valdžios - 
Hanoi-pasals ir Kanados 
vizas išdavė Kanados am-
basadaMaskvoj. Jam esą 
irgi atrodo,kad 40 m.am
žius studentams lyg irgi, 
būtų perdidelis lankyti 
universitetą, ir kad tos 
delegacijos tikslas jam 
nežinomas...

Še tau'.Įsileidžia komu- 
munistų propagandą nuo
lat buvo kartojamos, ne- 

nistus,leidžia laisvai va- žiūrint kai kurių profeso
rių n iikalavimo būti man-žinėti šalyje, varyti pro- 

pagandąir nežino jų tiks- 
lųlAr reikia didesnio nai
vumo? Ar tai nėra tąsa 
"better red than dead"?

Kaip praneša vietinė 
spauda, komunistinės 
Vietkongodelegacijos pa
sirodymai ir propaganda 
Montrealio universitetų 
studentų tarpe susilaukė 
žiaurių epitetų, ypač Sir 
George Williams ir pran
cūzų universitetuose.Pa
stabos iš vietų prieš ko-

Daug nuveikusi Amerikos lietuvių Bendruomenės praėjusios kadencijos Kultūros 
Foncįo kadencijos užbaigimo metu /iš kairės į dešinę/: L.Raslavičius, K. Ro- 
žanskas, Br. Kviklys, J.Švedas, A.Lakas, P.Jurkus, J.Šlajus, Z.Dailidka, J.
Bertūšius.

dagiais ir teisti pasisa
kyti. Studentas Harvey 
Oberfeld viešai pareiškė: 
"Studentai negali pakęsti 
melų drabstomų iš viešos 
tribūnos.. .kalbėtojai esą 
turi teisę kalbėti viešai, 
bet kai kalbėtojas įžeidžia 
mūsų inteligencijos jaus
mus,drabstydamas melą, 
jis nustoja tos privilegi
jos". Išeina,kad dauguma 
studentų visgi teisingai 
įvertina komunistinę me-

Tendencinga Sibiro 
propaganda

Paprastai gerai infor
muojantis,puikiai spaus
dinamas The National 
Geographic Society Wa
shington, JD. C. milijonus 
prenumeratorių turintis 
"National Geographic" 

lo propagandą,kuri tačiau 
turėtų būti Kanados val
džios uždraustai

To šį kartą pasigenda
ma. J. V. 

žurnalas 1967 m. kovo 
mėn. paskelbė ilgą Dean 
Conger straipsnį "Sibe
ria" su 50 nuotraukų, su 
dviem žemėlapiais.

Iš rašinio sužinome, 
kad nors Sibiras yra di
desnis už JAV ir Meksiką 
sudėjus drauge,turi 4,403, 
100 kvadratinių mylių, bet 
gyventojų tėra 23,558,000, 
Ten gyvena apie 20 etni
nių grupių. Gal į jas įs- 
kaitytini ir lietuviai, bet
visame straipsnyje auto-

JONAS GOŠTAUTAS

PONAS TEISĖJ AITIS
ARBA 

PASAKOJIMAS

APIE LIETUVĄ IR ŽEMAITIJĄ
4 839. 18 atkarpa. Rėžk tiesą, ir nebi/ok!

AŠTUNTAS SKYRIUS

SUKILIMAS

Teisėjaitis Žemaičiui:
„Grupė instruktorių, atsiųstų apmokyti Lietuvos 

sukilėlių, atvyko į Jonavą101. Nemažas lenkų korpu
sas, vadovaujamas generolo Gelgaudo102, persikėlė 
per Nemuną ties Gelgaudiškiu. Sunku įspėti, kodėl jis 
pasirinko šią vietą, neš kitur buvo žymiai patogesnių. 
Nejaugi jis būtų šitaip padaręs vieninteliu tikslu — 
kad lietuvių ausyse skambėtų: ,,Gelgaudas ties Gelgau
diškiu Įžengė į Lietuvą." Bet, žinant vaikišką mūsų 
magnatų tuštybę, visai galima šitaip pamanyti. Jie 
višuomet pasiruošę atsisakyti nuo naudingiausių su
kilimui veiksmų, kad tik patenkintų savo pačių ambi
ciją103.

Atvykus reguliariajai kariuomenei, mūsų mylis- 
tos — ponaičiai, kurie ir girdėti nenorėjo apie sukilimą, 
išlindo iš savo slėptuvių ir rašosi į reguliarius pulkus. 
Ką tai reiškia? Ogi reguliariosios kariuomenės atvy
kimas reiškia, kad Varšuvai sekasi, taigi laikas prisi
dėti prie laiminčios pusės. Kokie niekingi išskaičiavi- 
mail Argi sukilimas gynė ne tą patį reikalą? Kokie 
magnatai, toks ir jų patriotizmas. Tuoj pamatysi, kaip 
tie žydai išgrobstys laipsnius ir apdovanojimus. Pad

laižiavimas, ryšiai, pažintys — štai kas yra jų ginklas." 
Vincentės laiškai Žemaičiui:
„Klumpu, prislėgta nelaimių naštos. Prie Vilniaus 

praradau tris brolius104, krito nukauti šalia mano bran
giojo Juozapo. Į jį taip pat pataikė dvi kartečės ske
veldros, neteko kairės rankols ir dešinės kojos. Koją 
jam amputavo, tas pats bus ir su ranka. Aš nesitrau
kiu nuo jo nė per žingsnį, jo kančios baisios, be to, 
jis nerimauja dėl tamstos. Nebūna tos valandos, 
kad nekalbėtų apie tamstą. Nuramink vargšą bičiulį, 
pranešk jam apie savo sveikatą ir mūsų kariuomenės 
veiksmus. Pas mus valdo maskvėnai. Nerimauju dėl 
mano brangiojo Juozapo likimo, nes visus pasiliku-' 
sius sukilimo dalyvius suiminėja. Tačiau šie barbarai 
man jo neišplėš, nebent su mano gyvybe; pagaliau 
turiu vilties, kad atsižvelgs į jo luošumą. Neatski
riamas jo ginklo draugas Dionizas, Juozapo išpirktas 
iš rekrutų, žuvo nuo maiskvietiškos ieties, kurios 
smaigalys turėjo perverti jo poną."

Žemaitis Teisėjaičiui:
„Be reikalo būtų pasakoti, kokį skausmą pergyve

nu dėl tavo nelaimės. Tepaguodžia tave, brangusis 
bičiuli, mintis, jog kenti už tėvynę; luošumas ir žaiz
dos, gautos ją beginant — tai pasididžiavimas ir ma
lonė. Aš esu visiškai sveikas, kulkos manęs vengia. 
Mūsų kariuomenė, tiesa, traukiasi, bet yra vilties, 
kad, išsirinkę patogią poziciją, stosime į mūšį. Apka
binu tave iš visos širdies, nelaimingasis, bičiuli."

Be šio, buvo dar kitas laiškas Vincentei.
„Atsižvelgdamas į Juozapo padėtį, bijojau pra

nešti jam apie viską. Tamsta jam praneši, kai jo 
būklė leis išlaikyti tokius pranešimus. Viskas pra
laimėta. Mūsų kariuomenė arba, teisingiau sakant, 
jos likučiai rytoj įžengia į Prūsiją105 Esame maskvė- 
nų apsupti. Štai ką padarė mūsų vadų nemokšišku
mas, o gal ir išdavystė. Brangusis krašte, brangioji 
tėvyne! Kam aš turėjau pamatyti tavo nelaimę?"

101. 1831 m. birželio 8 d. į Jonavą atvyko Lenkijos Karalys
tės kariuomenės generolas Dezideras Chlapovskis su I ulonų 
pulko 520 ulonų ir I šaulių pulko 200 puskarininkių ir šaulių. 
D. Chlapovskis buvo pasiųstas 1831 m. gegužės 18 d. Lenkijos 
Karalystės vyriausiojo kariuomenės vado generolo J. Skšinieckio 
į Lietuvą padėti Lietuvos sukilėliams organizuoti savo kariuome
nės dalinius, kuriuos ir turėjo anmokyti D. Chlapovskio atvestieji 
200 puskarininkių ir šaulių.—

102. Antanas Gelgaudas (1792—1831.VII ’ Lietuvos dvari
ninkas, Lenkijos Karalystės kariuomenės generolas, 1830—1831 m. 
sukilimo pradžio; vadovavęs pėstininkų brigadai, o paskui divi
zijai. 1831 m. gegužės 27 d. jis gavo įsakymą žygiuoti iš Mozū
rų j Lietuvą. Pakeliui, ties Raigardu, gegužės 29 d. A. Gelgaudas 
sumušė caro generolo Sakeno rinktinę. Toliau A. Gelgaudas žy
giavo per Suvalkus ir Marijampolę Kauno link.—

103. Nuspręsdamas keltis per Nemuną Gelgaudiškyje, A. Gel
gaudas galėjo vadovautis ir asmeniškais sumetimais, tačiau svar
biausia, atrodo, buvo tolimesnių karo veiksmų planai ir konkre
čios aplinkybės. A. Gelgaudui atžygiavus į Marijampolę, ten 
1831 m. birželio 2 d. įvyko karo tarybos posėdis, kuriame daly
vavo taip pat ir Žemaitijos sukilėlių atstovai. Vieni siūlė keltis 
per Nemuną ties Alytumi ir pulti Vilnių, kol ten nespėjo atvykti 
generolo Sakeno dalinys, sumuštas ties Raigardu. Atrodo, kad ir 
pats A. Gelgaudas pritarė šiam planui, bet nulėmė generolo 
H. Deffibinskio nuomonė, kuris rėmėsi Lenkijos Karalystės gene
ralinio štabo instrukcija žygiuoti į Žemaitiją ir užimti Palangą, 
nes ten turėjo atplaukti laivai su ginklais ir amunicija. A. Gel
gaudas persikėlė su savo korpusu per Nemuną Gelgaudiškyje 
1831 m. birželio 6 d. Keltis per Nemuną arčiau Kauno buvo pa
vojinga, kadangi tuo metu Kaune ir Vilkijoje buvo carinė kariuo
menė.—

104. Kalbama apie 1831 m. birželio 19 d. mūšį prie Vilniaus, 
Panerių kalnuose, ties Kauno, Trakų ir Gardino kelių sankryža, 
tarp carinės kariuomenės ir generolo A. Gelgaudo, D. Chlapovskio 
ir F. Rolando vadovaujamų sukilėlių, kurie mėgino užimti Vilnių, 
bet buvo sumušti.—

105. Po pralaimėto mūšio ties Vilniumi A. Gelgaudo kariuomenė,
besitraukdama nuo caro rezervinės armijos ir kitų kariuomenės 
dalinių, 1831 m. liepos mėn. 9 d. Kuršėnuose pasidalino į tris at
skiras dalis. Generolas A. Gelgaudas su generolo D. Chlapovskio 
daliniu perėjo Prūsijos sieną liepos 13 d. ties Sniaukštų kaimu, o 
generolo Rolando — liepos 15 d. ties Degučių kaimu. Tik genero
lui H. Dembinskiui pavyko su savo daliniu prasiveržti iš Lietuvos 
atgal į Lenkijos Karalystę. Su aukščiau minėtomis dviem lenkų 
sukilėlių kariuomenės dalimis emigravo ir nemaža Lietuvos suki
lėlių— Daugiau bus.

rius lietuvių nemini.
D. Conger aplankė vie

toves Sibire :Sverdlovsk, 
Omsk, Irkutsk, Bratsk, 
Chabarovsk.JakutskįVer- 
<.hojansk,Ust Neva,Arka - 
gala, Magadan ir kt.

Visas rašinys turi ko
munistiškai rusišką po
būdį. Nuotraukos taip pat 
daugumoje  ̂propagandinio 
pobūdžio.Tik vienoje vie
toje švelniai užsimenama 
apie darbo stovyklas,nors 
iš tiesų tai yra krauju , 
mirtimi persunktos vergų 
stovy klos-kacetai.

Gaunantieji "National 
Geographlc"turėtų para
šyti redakcijai laišką, 
protestuojant už proso
vietinį rašinį,visiškai ne
minint lietuvių, nors es
tus, latvius sumini raši
nio pabaigoje.

Tokie rašiniai priside
da prie amerikiečių gal
vosenos,prie jų "minkštų 
smegenų" sovietinei sis
temai. Toksai klaidingas 
amerikiečių galvojimas 
kenkia mūsų pastangoms 
vaduoti pavergtą Lietuvą, 
kenkia patiems amerikie
čiams nejučiomis slys 
tant į komunistinius spąs
tus. Alg. G.

komunistais.NL
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KULTŪRWE|feOJVIKA
ATSISVEIKINIMAS SU 

PUTINU 
skirtas jo mirimui atžy
mėti, Chicagoje numaty
tas ateinančii; metų vasa
rio 3 d. Atsisveikinimą 
ruošia Pedagoginis Litu
anistikos Institutas. Ry
šium su tuo yra kviečiami 
atsiliepti visi buvusieji 
prof. V. Mykolaičio-Puti
no klausytojai, gyvenan
tieji išeivijoje. Kuriuo 
tikslu prašoma atsiliepti, 
bus smulkiau pasakyta at
skiru laišku kiekvienam 
atsiliepusiam. Atsiliepi
mo laukiama ligi š.m. 
gruodžio 1 d. šiuo adresu: 
P. L. Institutas, 5620S . 
Claremont Ave. , Chica
go, Illinois, 60636, USA.

BESIRUOŠIANT KULTU-1 
ROS KONGRESUI

Inž. Br. Nainys, JAV 
Lietuvių Bendruomenės 
centro valdybos pirmi
ninkas, spalio 20 d. daly
vavo Kultūros Kongresui 
rengti komiteto posėdyje, I 
kuriame buvo aptariami 
svarbūs kongreso rengi
mo darbai.Kultūros Kon
gresas įvyks š.m. lapkri
čio mėn. 23-26 dienomis 
Chicagoje.

Anatolijus Kairys,po
puliarių scenos veikalų 
autorius, pakviestas re
ferentu simpoziume tea
tro klausimais Kultūros 
Kongrese.

Simpoziume moderato
rium pakviestas aktorius 
Algimantas Dikinis.

Vytautas Kasniūnas, 
JAV Lietuvių Bendruo
menės Tarybos narys ir 
bendradarbis, pakviestas 
moderatorium spaudos 
sekcijai Kultūros Kon
grese.

Spaudos sekcijoje pa
grindinis referentas yra 
kun. Pr. Garšva ir kore- 
ferentai: Alg. Pužauskas , 
Ant.Kučys ir M. Valiukė
nas.
MCNTREALIO DAILTNINK- 

KAl
R. Bukauskas ir V. Remei-

Ada Peldavičiutė-Monivi- 
dienė

ir į dešinę- jos tapybos kū
rinys- žvejo portretas.

NAUJIFJT LEIDINIAI 
Anatolijus Kairys.Cur
riculum vitae. Vienavei
ksmė tragedija komiškai. 
1966 m. atspausdinta iš 
"Trečiosios Pradalgės",. 
Nidos leidinio. 5° pusla
piai. Kaina nepažymėta. 
Nidos adresas: 1 Ladbro- 
ke Dardens, London, W. 11, 
Great Britain.
Mūsų Sparnai. Lietuvių 
fe vangeliki.,i Reformatų 
žurnalas. 1967 m.birže 
lio mėn. Nr. 22. Adre
sas: Rev. Povilas Dilys,
1942 N.Spaulding Avenue, ka dalyvauja po kelis kūri- 
Chicago 47, III., U. S. A. nius McGill universiteto 

organizuojamoje meno pa-

ADA PELDAV1ČIŪTĖ- 
-MONTVYDIENĖ

Šių metų rugsėjo 14 d . 
New Yorke mirė dailinin
kė Ada Peldavičiūtė- 
Montvydienė. Mirė šir
dies priepuoliu, staiga, 
netikėtai ir nelauktai.

Ada gimė Lietuvoje , 
Ketūnų dv. .Kuršėnų valšč. 
Šiaulių aps. 1914 metais , 
lapkričio 28 d. Baigusi 
Kauno Meno Mokyklą, to- 
Jimesnėms studijoms iš
važiavo į Italiją. Meno 
Akademijoje, Florencijo
je,užsirekomendavo kaip 
stipri tapytoja ir piešėja . 
Jos profesorius, Felicitas 
Carena, žymus italų dai 
lininkas ir pedagogas ir 
tos Akademijos tuometi
nis prezidentas, susido
mėjo jaunąja dailininke 
iš Lietuvos ir daug laiko 
paskyrė jos studijoms.

Nevaržydamas asmeni
nės kūrybinės laisvės, jis 
ypatingą dėmesį atkreipė 
į jos bendrą dvasinį bren
dimą, padėdamas jai iš
vystyti savitą filosofinį 
mąstymą, atpalaiduoda
mas ją nuo eilinių posū
kių į tapybos techniką ir 
priemones.

Sugrįžusi į Lietuvą,Ada 
dalyvauja pirmoje poka
rinėje tarptautinėje meno 
parodoj Insbruke.Austri-

joje. Parodoje dalyvavo 
vips šimto dailininkų, bet 
lietuvaitė dailininkė,aus - 
trųmeno kritikų, iškelia
ma, kaip viena iš stipriau
sių ir įdomiausių parodos 
dailininkų ir tuo pačiu pa
sidaro parodos dėmesio 
centru.

JAV Ada dirba priva
čiai. Nemažas skaičius 
jos nutapytų paveikslų ir 
portretų paplito ameri
kiečių meno mylėtojų ir

V E D A D R

PAGYRIMAS
Amerikietės laiškas redakcijai:
..Mano vyro amžinoji plunksna su- 

jodo ir ant marškinių kairėje krūti- 
• es pusėje pasidarė biauri raudono 
įšalo dėmė. Kai nunešiau marški

nis j skalbyklą, vedėjas pasižiūrėjo 
dėmę džiugiai nustebęs ir sušuko:

— Koks taiklus šūvis, miela ponia!

VAIKAI
Vyras Įeina j vonią ir randa žmo

ną, maudančią tris baisiai purvinus 
vaikus.

— Žmonele, juk mudu turime tik 
du vaikus!

— Taip, bet aš pirma turiu suras
ti. kuris yra ne mūsų!

NESUSIPRATIMAS
Restorane klientas nesuranda val

gio sąraše salotų. Jis pamato neto
liese sėdinčią jauną ponią, ant ku
rios stalelio stovi pilnas dubenėlis 
meistriškai paruoštų salotų. Pašau
kęs kelnerj, klientas sako:

— Paduokite man tokią porciją 
salotų, kaip tai poniai.

— Bet tai juk Jos skrybėlaitė, — 
maloniai atsako kelneris.

Kalifornijos lietuvių dienoje meninę programą išpildžiusieji /iš kairės/: aktorius V.Žukauskas, solistė J. Armonienė, solistas 
A.Pavasaris ;r pianistė R.Apeikytė. Dešiniame atvaizde- Los Angeles Dramos sambūrio vaidintojai, suvaidinę A . T.andsberio 
dramą "Penki stulpai turgaus aikštėje".Režisavo D.Mackialicnė. Foto J,. Kanto, 6671 Hollywood Bl., Hollywood, Calif. 9CO28.

kolekcionierių tarpe.
Ada gyveno menu ir 

menui.Nemėgo viešumos 
ir rinkosi draugus. Gyve
no atsiskyrėlės gyvenimą, 
pilną didelių užsimojimų 
ir pasiliko daug, iki deta
lių subrandintų sumany
mų naujoms kompozici
joms. Lietuviškasis meno 
pasaulis Amerikoje nete
ko vieno labai svarbaus 
nario. Jos įnašas į lietu
viškos dailės raidą yra 
labai svarbus. Menišku 
palikimu besirūpinantys 
planuoja jos darbų paro
dą, kuri plačiau supažin
dins Amerikos visuomenę 
ir Amerikos lietuvius su 
dailininke ir jos pasauliu.

Pranas Lapė.

ŠOKIU ŠVENTĖ
JAV ir Kanados lietu

vių tautinių šokių III-joje 
šventėj jau užsiregistra
vo dalyvauti 19 tautinių 
šokių ratelių.Registraci
ją veda Birutė Vindašie- 
nė, 6443 So. Washtenaw 
Ave. , Chicago, Illinois , 
60629.

Neužsiregistravę tauti
nių šokių rateliai prašo
mi registruotis, nes tik 
užsiregistravusiem siun- 
čiama"Mūsų Šokiai"kny - 
ga ir kiti repertuaro są
siuviniai.

Dr.Leonas Kriaučeliū-

NEAPSIMOKA

Vienas škotas sako kitam:
— Mano žmona nuėjo pas aktų 

gydytoją-
— Taigi tu pats aklų gydytojas.
— Na taip, bet aš brangiau imu,

apdairus diedukas
Diedukas Ilgus metus gydėsi nuo 

kurtumo ir staiga atgavo klausą.
— Visa |ūsu šeima dabar, tur but. 

labai džiaugiasi, kad jus atgavote 
klausą. — sako jam kaimynas.

_ Tai. kad jie. vaikeli, nieko neži
no kad aš Jau girdžiu. Aš Jiem, n c- 
ko apie tai nesakiau. — atsakė die
dukas.

— Kodėl, dieduk?
— Aš. vaikeli, tik sėdžiu ir klau

sau ka mana giminė apie mane šneka labai |domu. Aš Jau net du 
kartus pakeičiau testamentą.

GRYNA TIESA
Jaunas prancūzų advokatas gyn^l 

klientą, kuris buvo kaltinamas su| 
ginklu rankoje užpuolęs ir apiplė-1 
šęs prekybininką. Tačiau užpultasis 
negalėjo visiškai tvirtai pasakyti, ar 
teisiamasis Ir užptfdlikhr* ra j
tas pats asmuo.

~ Advokatas laimėjo bV»ą ir klausia j 
savo ginamojo:

i — Na, o dabar pasakykite, ar Jūs 
ipagrobėte iŠ Jo tuos 8 tūkstančius 
frankų, ar ne!

O kaip Jūs manote?! Iš ko aš 
jums būčiau užmokėjęs honorarą.

nas JAV LB Tarybos na
rys organizuoja JAV ir 
Kanados Lietuvių Tauti
nių Šokių III-jai šventei 
rengti komitetą.

JAV ir Kanados Lietu
vių Tautinių Šokių III-jai 
šventei repertuarą vai
kams paruošė lietuvių 
tautinių šokių Institutas . 
Lituanistinės mokyklos , 
kurios numato šventėje 
dalyvauti, prašomos re
gistruotis Birutės Vinda- 
šienės adresu.
LIETUVOJE IŠLEISTOS

KNYGOS
"Vilniaus šiokiadieniai"

SVETLANA ALLILUJEVA IR JOS 
S III I | ■ B • I » ■laiškai bičiuliui

1963 m. liepos 16.
Kaip čia ramu. Tiktai už 3C kilome 
fru- Maskva, ugnim kvėpuojąs žmo
nių ugntakalnis, įdegusi lava aistrų, 
garbėtroškos, politikos,pasilinksmi
nimų, susitikimų, vargo, rūpesčių. .. 
Pasaulinis moterų kongresas, pasa

ulinis kino-feti+ivalis, pasitarimai su Kinija, naujie
nos, naujienos iš viso pasaulio rytą, dieną ir vaka
rą. . ..Atvyko vengrai, gatvėmis vaikšto iš viso pasa
ulio kino aktoriai, negrės renka suvenirus GUM?.. 
Raudonoji aikštė -kada ten beateitum-pilna žmonių 
visokių odos spalvų, ir kiekvienas žmogus čia at
nešė savo nepakartojamą likimą, savo būdą, savo 
sielą.

Maskva verda,kunkuliuoja uždusdama, ir be galo 
trokš’a naujo- įvykių, naujienų, sensacijų, ir kiek - 
vienas nori pirmas sužinoti paskutinę naujieną, - 
kiekvienas Maskvoje. Tai ir yra dabartinio gyveni
mo ritmas.

O čia tylu, ramu. Vakarinė saulė auksina mišką, 
žolę. Sis miškas- oazis, kuriame daugiau nestato
mi vasarnamiai,, neveda kelių, o mišką valo, aik-r 
štėse piauna žolę, kerta sausšakes. Čia vaikštinė
ja maskviečiai. "Geriausis poilsis išeiginėmis die
nomis", kaip skelbia radijas ir televizija. Tris-ke1.-

septyneris metus. Nesvarbu, kad mano gyvenimas- 
kito, namai kito - miškas vis tas pat, ir Usovo to
je pačioje vietoje, ir kaimas Kolčuga, ir ties juogi 
kalva, nuo kurios matoma visa apylinkė. Ir tie pa
tys kaimeliai, kuriuose vandenį semia iš šulinių ir 
maistą verdasi, ant žibalinukių,kur namuose už sie- 
nų mykia karvės,kudakuoja vištos, bet ant pilkų u- 
bagiškų dangčių kyšo televizorių antenos, mergiš
kos dėvi nailon ines bliuzeles ir vengriškas basa- 
kojikes. Daug kas kinta ir čia, bet taip pat kvepia 
žole ir beržu miškas - kai tiktai išlipi iš traukinio- 
- vis taip pat stovi pažįstamos auksinės pušys, į 
tolį bėga keleliai. Čia mano gimtinė.

Čia, ne mieste, ne Kremliuje, kurio neapkenčiu ir 
kuriame pragyvenau dvidešimt pekneris metus,-o 
čia. Ir kai numirsiu, tegul mane čia padės j žemęt 
Romaškove, kapinėse ties stotim, kalnelyje - ten 
erdvu, viskas aplink matoma, laukai, dangus...Ir 
bažnytėlė ant kalnelio, sena, gera - tiesa, ji nevei
kia, ir aptriušę, bet medžiai ties ja vešliai išbujon 
jo, ir taip garbingai ji stovi žalumoje, ir visviei 
ji tęsia tarnybą Amžinam Gėriui ant Žemės.Tiktai 
tenai tegul mane palaidos, mieste nenoriu jokiu bū
du, ten užtrokšti...

Šita aš tau sakau, mielas bičiuli, tau - kad tu žino
tum, Tu viską nori apie mane žinoti, - tai žinok ir’ 
š ita.

Tu sakai, kad tau viskas įdomu, kas liečia mano 
gyvenimą ir mane, ką aš žinojau ir aplink save ina 
čiau. Aš manau,kad daug buvo įdomaus, žinoma 
kad daug. Ir netgi ne tas svarbu, kas buvo, - bet ką 
dabar apie tai galvoji. Ar nori drauge su manim 
galvoti9

Negalvok, kad aš savo gyvenimą laikau Įdomiu. 
Priešingai mano kartai, mano gyvenimas buvo be
galo vienodas ir nuobodus. Galbūt, kai aš parašy
siu visa tai, tai gal man nuo pečių nukris nepakel
iamas sunkumas, baisi našta, ir tiktai tada prasi
dės mano gyvenimas.. .Aš puoselėju šitą mintį ir 
turiu slaptą viltį. Aš taip pavargau nuo šito akme
nio ant mano nugaros; gal.gi kaip nors aš jį nustum- 
siu nuo savęs.

Taip, mano bendraisikiai gyveno kur kas įdomiau 
negu aš. O tie,kurie penkiais-šešiais metai už ma
ne vyresni-tai puikiausi žmonės;tai tie, kurie iš stu
dentiškųjų suolų išėjo į tėvynės karą karštomis gal
vomis ir liepsnojančiomis širdimis.Maža jų išliko 
ir sugrįžo,bet kas sugrįžo, - tai ir yra dabarties 
žiedai. Tai mūsų busimieji dekabristai, - jie dar pa
mokins visus mus, kaip reikia gyventi. Jie dar pa
sakys savo žodį, -aš tuo įsitikinusi, - Rusija taip 
laukia protingo žodžio, taip jo išsiilgusi, -ir žod
žio ir veiksmo.

Aš jų nepasivysiu. Aš neturiu žygdarbių, aš sce
noje neveikiau. Visas mano gyvenimas vyko už ku
lisų. O ar gi. ten neįdomu?

Ten pusiau sumerkus;iš ten matai publiką, plojan
čią, išsižiojusią nuo susižavėjimo, klausančią kalbų, 
apžlibusią nuo bengalinių ugnių ir dekoracijų; iš ten 
matomi ir aktoriai, vaidiną carus, dievus,tarnus, sta
tistus; matoma kaip jie kalbasi kaip žmonės ir 
kaip vaidina. Užkulisiuose sumerkos, bet ten la
bai įdomu būti stebėtoju! Tenpraeina gyvenimas grL 
merių, suflerių, kostiumininkių, kurie jokiu būdu 
nesutiks savo gyvenimo iškeisti, - ir kas, jeigunę 
jie žino, kad visas gyvenimas - tai didžiulis teat-

-didelio formato 260 pus - 
lapių iliustracijų Įmyga, 
redaguota R. Rakausko ir 
A. Sutkaus. Įžanga kelio
mis kalbomis, išleista 
atskiru priedu. Leidinys 
gana gražiai atrodo.

Įdomus dalykas, kad 
leidinyje neguminėta, kad 
Vilnius yra Lietuvos sos
tinė .Apie lietuvius ir Lie
tuvą nėra nei žodžio, iš
skyrus vieną konstatavi
mą angliškai: Printed in 
Lithuanian SSR.

Simonas Stanevičius . 
Raštai.656 puslapių kny
goje surinkti visi Simano 
Stanevičiaus darbai-poe
zijos, prozos ir moksli
niai. Visų darbų yra ori
ginalios nuotraukos ir da
bartinis jų išaiškinimas 
dabartine rašyba.

Jurgis Baltrušaitis. 
Poezija.356 puslapių su
mažinto formato leidiny
je atspausdinta Jurgio 
Baltrušaičio lietuviškoji 
kūryba. Įžangoje duotas 
Baltrušaičio kūrybos 
įvertinimas,žinoma, bol
ševikiniu būdu. To budini - 
mo autorius, Vytautas 
Kubilius, budindamas 
Baltrušaičio kūrybą, pla
čiau sustoja prie, rusų 
simbolistų kūrybos, ku
rią, žinoma, vertina bol
ševikišku būdu. Bolševi
kišku, nes gi jų vertini
mas,vadinamas marksis
tiniu, niekuomet nenusi
stovi: prie Stalino jis bu
vo vienokis, prie Chruš
čiovo kitokis.o dabar ,prie 
Brežnevo - Kosygino, dar 
kitokis ir ateityje, jis bus 
dar kitokis. Gali būti ir 
taip,kad po kelių metų tas 
vertinimas gali būti pa
skelbtas erezija ir mark
sizmo išdavimu. Bet kur 
V. Kubilius kalba tiktai 
kaip lietuvi s, yra pareikš
ta įdomių minčių.

■ ■ K

ra

M

O

turias valandas maskvietis braidžioja po mišką,kv
ėpuoja deguoniu, ir- jam rodosi, kad jis prisikė
lė, sustiprėjo, pasveiko, pailsėjo nuo visų rūpės - 
čių. Paskui jis patars pažįstamiems sekmadienius- 
praleisti pasivaikščiojai miške, ir visi jie eis ke
leliais, takeliais kaip tiktai pro tvorą, pro namą, 
kuriame aš gyvenu.

O aš šiame miške gyvenu visus savo trysdešimt.

Aš taū rašysiu apie viską. Aš tau parašysiu viską 
kaip mokėsiu. Tai bus vienas ilgas laiškas tau.Tu 
jame rasi visko,ko tu nori - portretus, biografijas, 
meilę, gamtą, žinomuosius įvykius, žymiuosius ir 
mažus, mąstymus, svarstymus, pasisakymus bi
čiulių, draugų, pažįstamų, - visų, ką aš pažinau. Ir 
tai bus marga, neaptvarkyta, visa tai grius ant ta
vęs netikėtai - kaip tas ir buvo gyvenime su manim.

ras, kuriame toli gražu ne visiems tenka tos rolėą 
kurioms jie skirti. O spektaklis vyksta, aistros 
verda, herojai mosikuoja kardais, poetai skaito o- 
des, carai vedasi, griūva ir staigiai iškyla rūmai* 
skraido fėjos ir piktos dvasios, pasirodo Karaliaus 
šešėlis, kankinasi Gamletas, ir-tyli Žmonės...

. Bus daugiau.

Juozas Tysliava. Nemuno 
rankose.Poezijos rinktinė.

2 puslapiai, mažo,kiše
ninio, ‘ormato. Leidinys 
iliustruotas poeto atvaiz
dais. Leidykla "Vaga".

t____________ .
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Kairėje-"Habitat", viršuje- Kaleidoskopas.

;j expo_67

šių iki moderniškiausių,ku
riuos dabar chirurgai nau
doja operacijoms. Įvairių 
puikiai pagamintų rankų,ko- 

,. jų ir kitų protezų skyrius .
Filmais parodoma,kaip da
romos įvairios operacijos, 
kurių žiūrėdamos kai ku
rios moterys net apalpsta.

Pagaliau labai moderniš
kas specialiai parodai pa
statytas ateities namo pa- 
vyzdys-

"HABITAT"

Kairėj"Habitat", viršuj"Kaleidoskopas", dešinėj telefonų

E.KARDELIENĖ.

Pasaulinėje parodoje besilankant
Jeigu aplankai centrinį 

Kanados paviljoną ir, už
lipęs į aukštą apverstą pi
ramidę randi čia kosmo - 
so salę ir iš viršaus pama
tai visą parodą ir Montre
al!, tai dar nereiškia, kad 
jau pamatai visą Kanados 
reprezentaciją šioj Pasau
linėj Tarptautinėj parodoj. 
Kanada turi dar labai daug 
savo paviljonų, kurių neį
manoma visų nei aplanky
ti, nei aprašyti. Štai kai 
kurie
KANADOS PAVILJONAI: 

Žmogus ir jo gyvenimas; 
žmogus, jo planeta ir erd- 
vėjžmogus ir vamdenynas; 
žmogus ir poliarinė sritis; 
žmogus ir pramonė;;lėktu
vų, geležinkelių, asbesto, 
popieriaus gamybos, plie-

no, elektros, spaudos, fo
tografijos ,Kodako,bravo - 
rų, Quebec’o likerių, ban
kų, tarnybų, jaunimo, jau
nimo muzikinis, vaikų dar
želių, skautų, administra
cijos, delfinu, akvariumo, 
Atlanto provincijų ir dar 
kiti paviljonai.

Paminėtina, kad Ontario 
paviljone drauge su kitų 
Kanados tautų vėliavomis 
iškelta ir laisvos Lietuvos 
tautinė trispalvė vėliava.

Labai didelis Quebec’o 
paviljonas. Jame ekspona
tais ir nuotraukom pavai
zduota šios provincijos gam Narvelyje gražios bal tos 
ta, pramonė, žemės ūkis.Į- 
vairių žvėrių kailiai, plas - 
tikinės medžiagos, statybi
nės medžisgos,įvairių me
džių, didelių rastų pavyz-

Jamel5g apartamentai .Kiek 
vienas butas lyg atskiras 
pasaulis su balkonu. Į kiek
vieno buto langus šviečia 
saulė. Iš tolo žiūrint, tas 
betoninis namas atrodo 
kaip sulipdytas iš daugy
bės kregždžių lizdų ir visi 
butai... išstatyti vėjui ir 
šalčiui. Neatrodo,kad žie
mą čia būtų šilta ir jauku 
tarp vandenų dideliam lau-

džių statyboms ir kitų ek
sponatų.

Paviljonuose 
"ŽMOGUS IR SVEIKATA" 
visų dėmesį patraukia mo
ters ir vyro plastikiniai ,
permatomi manekenai, ku- ko plote čia gyventi, 
rių visas vidus apšviestas 
elektros ir gali matyti vi
sus žmogaus vidaus orga
nus su griaučiais, kraujo 
ir nervų sistemomis.

Siame paviljone daug į- 
vairių aparatų žmogaus sv
eikatai tirti ir jo gyvybei 
gelbėti. Įvairūs mikrosko 
pai, analizams aparatai.

pelytės pasmerktos tyri
mams. Chirurginiai isnt- 
rumentai nuo primityviau-

Buvome užlipę viršun ir 
matėme kelis butus. Kam
bariai nedideli, labai mo
derniškai įrengti ir apsta
tyti. Butai labai brangūs: 
nuo 350 iki 75C dol.Kažin 
ar daug bus norinčių čia 
gyventi? Pamatysim,kai 
pasibaigs paroda.

Labai didelės eilės stovi 
prie

KALEIDOSKOPO 
paviljono. Čia parodoma, 
kas mūsų laikais atsiekta

CENTRAL FUEL OIL LTD.

TEL.766- 5827

MONTREALIO LIETUVIU KREDITO UNIJA 

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

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

3865 A Beaubien E. Montreal.
Repr. J. B lai\i zdžiunos.

• Namų šildymui alyva ■ žemiausios kainos lietuviams
• Veltui krosnių valymas ir taisymas .
• Greita tarnyba dieną ir naktį.

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

KASOS VAL 
1465 DE SEVE:

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

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

IMA už:
Nekiln. turto paskolas 7% 
Asmenines paskolas 7.6% 
Investacines paskolas 8.4% 
Pigus paskolų draudimas iki 
$10.000.
A N D O S:

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

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

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 CENTU ALE, coin - comer 2e AVENUE 365 0770 LASALLE

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/.

Hnivel^al Cleaned & Z/ailoXA
• Valau ir taisau vyriškus ir moteriškus drabužius.
• Siuvu naujus pagal užsakymus vyriškus paltus, 

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

(al Willington SI.) Tel. 769-2Y4 I

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

T*l. 525-8971

Baltica Investment Corp
Autorizuotas kapitalas $ 120.000

J. Skučas, Prcz. RA 2-6152 6966—44 Avė. Rsi»«t, 
Superkame sklypus ir žemę Montrealyje bei apylinkėje.

U? indėlius mokame 8% dividendo. ____ ____
PORTRETAI - VEDYBOS- KRIKŠTYNOS 

SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS
ĮVAIRIOS PROGOS

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

IR KITI JVA1R0S MED2IO DIRBINIAI.

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

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

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

ME 7-6727
DE LUXE CLEANERS

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

LaSALLE AUTO SPECIALIST Reg’d
SAV. G. DESROCHERS

Taisau ir dažau lengvas masinas 
7717 GEORGE LASALLE, QUE.

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

namų 366-4203 __ '

BELLAZZI - LAMY.INC-
DO 6-6941 . 7682 Champlain Blvd. LaSalle
(vairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmas- 
Jnsuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popierū.

kinematografijos srityje.
Pirmoje salėje per visą - - ---- - - - ........

sieną rodomas filmas iš ipavįijįnas< Visi jie yra pačios Kanados paviljonai, 
vairių gyvenimo nuotikių .
Veidrodių pagelba ekranas 
atrodo milž iniško dydžio ir 
vaizdai vyksta neišmatuo
jamoj tolybėj. Arba štai 
čia pat. užlipa tau ant gal
vos ir neša tave tolyn su 
savim per kalnus, per u- 
pes, per laukus, ir nebe
žinai, ar tu čia stovi salė
je, ar skrendi į dangų. O 
antroje salėje nustebti ten
ka, kur tu čia pateikai?Ek- 
ranas ne vienas, jų labai 
daug, suskaldyti į gabalus 
vaizdai, o žmonių aplink 
tūkstančiai tūkstančių sto
vi ir stebi vaizdus. Jų pil
na visur ir iš šonų,irgri-

ndyse; ir lubose, ii- kai aš TELEFONŲ PAVILJONAS 
pakėliau galvą aukštyn, pa- Ir čia laukiančių eilėse 
mačiau pati save žiūrinčią žmonių visada labai daug, 
į lubas,-tada tik atšipęikė- Kas 15 minučių įeina į šį 
jau ir praregėjau kitomis 
akimis. Pamačiau aplink 
daugybę smulkių veidrod
žių, kurie ir rodo šiuos 
fantastinius vaizdus. Tai 
simfonija vaizdų, spalvų ir 
garsų, ko nepamatysi ir ne 
išgirsi nė viename kine.Ir 
kitose salėse panašios iliu
zijos apima.Vaizdai pašė
liškai lekia., bėga, keičia- 
si-"kaip kaleidoskope"...

SIUNTINIŲ^
AGENTŪRA

3891 St.Lawrence 
Blvd.

Montreal 18, P. (į.
Tel. VI 4-90^8.

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

ABC aptarnauja LlETUVIUS klijentus Montrealyje, kurių 
turi pilną pasitenkinimą per praėjusius 13-ka metų

ABC turi dideli pasirinkimą^ įvairių gėrybių siuntiniams, 
kuriu yra aukščiausia kokybė — žemiausia kaina! I!

ABC dabar turi SPECIALIUS maisto produktus siuntiniams:

KAINDS(50% NUOLAIDA)U Ž/2

100 s.ir. cukraus
100 s<Įr. miltų
100 s)/. ryžių..p.
20 sį'. taukų,...,

.. $ 15.50 Šitos kainos [skaitant: produktus, 

..321.50 muitų, persiuntimo mokestį ir 1.1. 
,$ 25.0,0 Jūs nemokėsite nė vieno cento

12.7.0 daugiau!

10% nuolaida Jūs gausite ant autos, motociklų, radio ir 
t.t,(fik iki Kalėdą Švenčiu)

Užeikite i ABC dabar ir padarykite užsakymus, tai 
i žvengsite kalėdiško skubėjimo.

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

Naujų: 366-7818
Naudotų: 366-5691

Pres. M.L.Daigneault
7635 Boul. LASALLE 

LASALLE. P.O...

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

paviljoną keli šimtai žmo
nių ii’ sustoja viduryje sa
lės. Aplink visą paviljoną 
skrieja skaisčių spalvų si- 
neramos pavyzdžiu vaiz - 
dai. Štai Kanados aukšti, 
žali, uolėti kalnai, milži
niški miškai. Čia medžiai 
labai aukšti ir jų liemen
ys įvairių spalvų, o šakos 
siekia debesis. Matai mė
lynas jūras, bėgančias li
pęs,saulės apšviestus triu
kšmingus krioklius,ramius 
ežerus, plačius laukus, ku
riuose dirba labai aukšti 
ir gražūs žmonės.

Su triukšmu skrenda si
dabriniai lėktuvai, greit 
bėga ilgi traukiniai, daugy
be kelius užplūdę puikūs 
automobiliai ir gražiais ar
kliais joja pasipuošę rau
donais švarkais raiteliai. 
Dideli, lyg aukšti namai , 
jūromis plaukia laivai.Bė- 
ga aplink vaisių sodai, įvai
rių skaisčių spalvų gėlių 
laukai užlieja visą aplink 
ekraną

Ir štai Kanados žmonės 
iškilmingai švenčia savo 
šventę su vėliavomis, su 
gėlėmis, iškilmingos mu
zikos lydimi, dainuoja ir 
šoka laisvi ir laimingi.

Labai malonu matyti gra
žiąją Kanadą,ir ne tik ma
tyti, bėLėčiū kinematogra
fijos stebuklams jaust,kad 
ir tu pats kartu gyveni ir 
dalyvauji tame fantastiška
me pasaulyje.

Kai apsvaigęs nuo pasa
kiškų vaizdų ir muzikos at
siduri kitoje salėje, matai 
jau kitą realybe. Čia išdė
styti įvairių modelių tele - 
fonai. Ir mačiau,kaip vie
na mergaitė ne tik kalbė 
josi su savo drauge telefo
nu Kalifornijoje esančia , 
bet ją ir matė prie telefo 
no įtaisytame mažame ek
rane.

Jau ir tas yra, kad ne 
tiktai gali telefonu kalbė
ti, bet juo kalbant ir ma
tyti tą, su kuo kalbi. Tai 
paskutinis telefono stebuk
las. Daugiau bus.

4^ 
£

Kreiptis i Klubo administratorių J. Petruli, 
tel: 522 - 2353 arba 721- 1656. '
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KLUBO SUKAKTIS
1907 - 1967

1887II1987
CARAM C0WHXMV10N

Telefonas 7 6 8-6679

WIN DSOR
DRY CLEANERS & DYERS CO. LTD. 

Valome visokius drabužius ir kitą Jūsų namų apyvoką.
Savininkai:

A. Keršys, P. Petrulis, P. Keršulis, A. Greibus
1205 CHURCH Ave., VERDUN, MONTREAL.

j
D. L. K. Vytauto Nepr. Klubas

2 /59- 61 St. Catherine Street E. M o n t r e a I

• /šnuomuojama S A L E didesniam ar mažesniam skaidini 
asmenų: - vestuvėms, įvairiems paminėjimams, susirinki
mams bei kitokiems parengimams.

e. Kainos žemos, klubieciams ir jaunimui nuolaida.

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

BARBARA BAIN stars as Cinna
mon Carter, a glamorous modal 
and expert in womanly wiles 
who is a member of Impossible 
Mission Force, a group of men 
and women working on top secret 
assignments, in Mission: Impos
sible new dramatic series of ad
venture and suspense in color 
Wednesdays on the CBC teje- 
-Vision network.

LAIKRODININKAS
AN TA MAS ŽUKAS 

1855 Wellington Street
Tel. WE2-0644.

TAISAU IN PAROUOOU 
ŽEMOMIS KAINOMIS

LA IK RO DŽIUS IR JUVELYRUS.
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TAUPYK IR SKOLINKIS
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAUSIAME

TORONTO LIETUVIU KREDITO KOOPERATYVE PARAMA
KAPITALAS SIEKIA TRIS MILIJONUS DOLERIU.

MOKAME: DUODAME:
ui depositus Morgičius iš5J05 numatyta ui Šerus Asm. paskolos i S 7%

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

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

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

BE KVITO DOVANOS:
(VAIRIOS SUDĖTIES MAISTO 

SIUNTINIAI BE MUITO IKI 33 
SVARŲ.PRAŠOM REIKALAUTI 

MŪSŲ NAUJŲ MAISTO 
KATALOGU.

• Be to,. siunčiame Jfiaą sudarytus Ir apdraustus Įvairina siunti
nius iki 19% svarų gryno svorio.

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

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

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

mielai paaiškinsime ir duosime patarimą.
• Mūsų įstaiga 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 7 val.vak; šeštadieniais- nuo 9val.ryto iki 5 vai. p.p.

Savininkai A. ir S. KALUZA

SVEIKATOS KLINIKA-Health Clinic
Medicininis ir pooperacinis gydymas

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

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

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

BUKIME SVEIKI
MIEGAS

Kaip maistas .gėrimas , 
šviesa, oras žmogui rei
kalingi palaikyti gyvybę , 
taip tai gyvybei reikalin
gas miegas-poilsis, ydant 
apsivalytų ir susiremon
tuotų, per dieną nudėvėtos 
dalys. Žmogus yra gyvoji 
mašina,ir pati save sure
montuoja.

Kada mes miegam, tada 
mūsų proto autonomiškas 
mechanizmas dirba be 
mūsų žinios: jis atstato 
ląstelių sieneles, jis 
transportuoja įvairias 
medžiagas į atstatymo 
vietą. Pagal to autonomi
nio mechanizmo įsaky
mus (mums miegantjmūsų 
širdis plaka, inkstai fil
truoja iš kraujo drumzles 
ir kitas nuodingas bei ne
reikalingas medžiagas . 
Autonominė sistema ap
saugoja mus nuo viso, kas 
mums būtų negera.

Jeigu mes padedam ran
ką po galvą,ranka užtirps
ta,tada mūs pačių mecha
nizmas pažadina sutei
kiant išgąstingą sapną. 
Jeigu mes ant nugaros ir 
užvertę galvą užmiegam 
ir dar persukam ant šono , 
tada mūsų arterijos ir 
venos persisuka ir tada 
mūsų smegenys negauna 
užtektinai kraujo, tada 
mūs mechanizmas siun
čia baisų sapną,ir staiga , 
kaip iš šautuvo iššautas , 
šoki iš miego ir sėdi. Tai
gi,mūsų miego laike kaž
kas dirba mūsų gerovei, 
o svarbiausia mūsų kūno 
remontui, kuris paruošia 
organizmą kitos dienos

< ' " ' <.......

Automobil i ai, šaldytuvai, skal
bimo mašinos,motociklai,dvi • 
račiai,siuvamos mašinos,tele
vizijos aparatai,pianai ,automo. 
biliams padangos, foto aparatai 
ir 1.1.

darbui.
Mūsų nuovargis yra ne 

kas kitas, kaip per dienos 
darbą prisirinkimas liūne 
darbo atmatų.Kadangi or
ganizmas dirba,jis neturi 
laiko pats apsivalyt, o ka
da žmogus miega,tada yra 
galimybė peržiūrėti visą 
organizmą,kur,ko ir kiek 
reikia.Ši tos darbo atma
tos yra susikrovusios tarp 
’astelių vadinamam audi
nių skystyje, o tų atmatų 
yra daug ir įvairių, bet 
svarbiausios ir vr rginan- 
čiausios organizmo atma
tos yra: šlapumo rūkštis 
(uric acid) pyruvikinė ir 
pieninė rūkštis, (pyruvic 
and lactic acid).

Atrodo,kad miegas yra 
natūros duotas ir yra na
tūralu kiekvienam natū
raliai miegoti. Deja, taip 
nėra. Nemigas yra šio 
kontinento problema.Šia
me kontinente iš suaugu
sių žmonių kas 3-čias ne
normaliai miega: juos 
kankina sapnai, prakai
tuoja iš vakar o,dreba nuo 
šalčio rytą. Vieni bėgioja 
į "vashroomą" triskart 
per naktį, o kiti niekaip 
negali susitvarkyti su sa
vo automobilium, antro 
namo mokesčiais, ar va
sarnamiu. Dar kiti dreba 
kasnakt,kad jų investuo
tas kapitalas nepražūtų. 
Šitokie elgesiai yra pasi
kėsinimas prieš Motiną 
Natūrą, o kas pasikėsina 
prieš Natūrą,tas anksčiau 
ar vėliau bus nubaustas 
nemigu, raukšlėmis vei
de, raudonomis akimis

GERIAUSIA PROGA

Pinigus siųsti i Lietuva yra 
geriausias išskaičiavimas. 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, ka jie pa
tys jums patvirtins. T i ktai US 
dolerių pažymėjinrais jūsų gimi
nes bus pajėgūs kų panorės nu
sipirkti: • maisto, drabužiu ir 
kitu amerikietišku, vakaru eu
ropietiškų bei namu apyvokos 
dalykų. P arduodama sped ai io • 
se dolerinėse Vneshposyltorg 
parduotuvėse labai žemomis do
lerio kainomis, ka jūsų gimines 
patvirtins - pilnai garantuojame.

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

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

Reikalaukite veltui duodamo 
mūsų katalogo

kaktoj e,įvairiais negala
vimais kūne ar ankstyva 
mirtimi.

Tad miegokime, ydant 
būtume paklusnūs Moti
nos Natūros vaikai, pagal 
jos duotą prigimtį "Dirbk, 
kad turėtum teisę Pasil
sėti".

Prieš užmiegant turi 
pašalintvisus neigiamus , 
o priimti tik gėrį. Savi- 
meila,garbėtroška,pavy
das, nepasitikėjimas ki
tais .baimė ko nors netek
ti ir t. t. Pasiruošimas 
miegui turi būti pasiruo
šimas puikiam fiziniu! ir 
protiniu! atostogų laikui , 
ir jūsų miegamasis tįirėtų 
būti švarus,maloni aplin
kuma ir lova patogi, bet 
matracas ne minkštas.

Jeigu tavo nervai per
gyveno, jeigu jautiesimer- 
vargęs, paimk vasąros 
šiltumo vonią ir eik į lo
vą.Numesk darbą ir gal
vok,kad "jeigu aš gyven
siu kitą šimtą metų, tai 
turiu daug laiko, kam aš 
turiu skubėt ir būtinai 
baigt šiandien ?I* Normuok 
savo ir fizinį ir protinį 
darbą, kad visos dienos 
būt lygios.

Prieš miegą išeik pa
vaikščiot, bet neskubėk, 
vos koja už kojos eik, li
kus valandai iki miegoji
mo laiko būk namie ir per 
tą laiką žiūrėk, kad tavo 
dantys būtų išplauti. Jeigu 
sausa nosyje,vazelinu pa
tepki; jeigu sausa ausyse , 
įleisk po du lašus kampa - 
rinės alyvos, kojos turi 
būti nupraustos, pažastys 
kas vakaras išplautos, 
akys turi būti atgaivintos 
(geriausia nusipirkt"Witch 
Hazel" ir sumaišius per 
pusę su distiliuotu vande
niu,naudojant akių plovi
mo stikliuką, akis plauti . 
Panagėse neturi būt ne
švarumų. Jeigu dėvima 
naktiniai apsivilkimai,tai 
jie turi būti labai laisvi ir 
niekur nevaržyti.

Atprask nuo skaitymo 
lovoj e, o jeigu jau negali, 
tai skaityk tik vaikų pasa
kų knygas,ar labai švel
naus nieko neužgaunančio 
humoro pasiskaitymus . 
Bet geriausia tamsoj pa
siklausyti radio muzikos 
ir užgęsinus radiją už
migt.

Niekad nevalgyk sunkių 
valgių vėlai vakare, arba 
2 valandom prieš miegą. 
Vakarinis vėlesnis laikas 
valgiui gali būti iš daržo
vių ar vaisių. Po antros 
valandos po pietų neliesti 
nei kavos ,nei arbatos, nei 
gėrimų iš bonkų, bet pa-

Klaipėdos krašto vokiečių suvažiavime Mannheime prit 
vandens bokšto kabojo Klaipėdos krašto žemėlapis. Pa
gal"Arbeitsgemeinschaft der Memelkreise" Klaipėdos 
kraštas yra Vokietijos teritorijos dalis. UNO chartoj 
pasakyta,kad Vokietija norima atstatyti 1937 metų sie
nose, ir Vakarų Vokietijos vyriausybė kovoja tik už to
kias sienas. Kaip tai suderinama? Pagal UNO chaitą
Klaipėdos.kraštas priklausys Lietuvos teritorijai. Bet
vokiečiai vis dar svajoja "Grossdeutschland" ir norė-

kad Vokietija būtų atstatyta
kaip ji buvo po Lenkijos karo.
KLAIPĖDOS KRAŠTO VOKIEČIŲ SUVAŽIAVIMAS 

MANNHFIME
Rugsėjo 29-1 d. Mann

heime įvyko Klaipėdos 
krašto vokiečių suvažia
vimas. Tame suvažiavi
me dalyvavau kaip neofi
cialus dalyvis ir šituo 
straipsniu noriu lietuviš
ką visuomenę laisvajame 
pasaulyje trumpai pain - 
formuoti.

Rugsėjo 29 d.prieš pie
tus įvyko tarp Mannheimo 
Lessingo gimnazijos ir 
atstovų iš buvusios Klai
pėdos Luizės gimnazijos 
globos sutartis (Schulpa- 
tenschaft) ir ta proga da
lyvaujant 200 vyresnių 
klasių mokinių ir daliai 
mokyto jų, kalbėjo vyriau
sias studijų patarėjas dr . 
Gerhard Lietz iš Klaipė
dos. (Klaipėdoj jis savo 
laikubuvo miesto biblio
tekos direktorium, dabar 
dirba Kanto gimnazijoj 
Bad Oeynhausen). Savo 
kalboje jis išdėstė Klai
pėdos krašto istorij ą, pa
gal savo kurpalį, iki šių 
dienų, vis dėlto lietuvių 
neužgaudamas. Dr. Lietz 
siūlė dialogą tarp Mann
heimo Lessingo gimnazi
jos mokytojų, mokinių ir 
buvusių Luizės gimnazi
jos mokinių bei mokytojų 
tam tikrais laikotarpiais, 
be to dar pritraukti į šitą 
pokalbį atstovus iš lietu
vių Vasario 16 gimnazijos 
iš Huettenfeldo.Vokiečiai 
norėtų žinoti, kaip lietu
viai išeivijoje į Klaipėdos 
krašto problemą dabar 
žiūri ir kaip jie įsivaiz
duoja Rytų Europos atei
tį.

Vasario 16 gimnazijos 
mokytojai ir mokiniai ši
tame pokalby tikriausiai 
nedalyvaus, nes lietuvių 
gimnazija Vakarų Vokie
ti j oj e yra: i šugdyti krikš - 

lieka laisvam gėrimui 
vanduo,vaisių sunkos,pa
sukos. Neįprask miegoti 
prie šviesos, nes niekad 
nebūsi iš ryto pasilsėjęs . 
Pamiršk visus planus dėl 
rytdienos,nes nesi tikras, 
kad sulauksi ir negyvenk 
atsigul ęs lovoje praeities 
prisiminimais, nes jie 
nesugrįš. Eidamas į lovą 
nusišypsok ir dėkok liki
mui už taip maloniai pra
leistą darbo dieną ir gal
vok apie miegą pats sau 
kalbėdamas: "Kaip gera, 
kad poilsiui yra miegasi 
Mano kūnas jau miega, 
miega.. . mano organiz
mas laimingas, kad galės 
apsivalyt nuo dienos dar
bo atmatų ir rytoj bus vėl 
stiprus,aktyvus savo už
duotyje. Aš jau miegu, 
miegu, miegu ir vien tik 
miegoti turiu" Su ta min
timi laimingos nakties.

1939 metu, sienose,taip

čioniškos dorovės, stip
raus būdo, gražaus elge
sio, fiziškai sveikus, są
moningus lietuvius ir lie
tuvaites ir parengti juos 
studijoms aukštosiose ir 
specialiose mokyklose 
bei veiklai lietuviškoje 
visuomenėje. Tiek moky
tojai, tiek mokiniai nori 
laisvajame pasaulyje iš
laikyti iš tėvelių paveldė
tą tikėjimą, kalbą, kultū
rą ir papročius.

Rugsėjo 30 d. buvo ma
žesni parengimai ir už
dari posėdžiai.Posėdžia
vo "Arbeitsgemeinschaft 
der Memelkreise" centro 
valdyba ir beveik visi bu
vę tos valdybos nariai bu
vo perrinkti. N au j ai į val
dybą priėmė keletą atsto
vų, nes kai kurie dėl se
natvės nebekandidatavo. 
jvakare 20 vai. parodė 
kuršių Neringą filmą,su
suktą dar 1944 metų rude- 
ųį. Po to sekė pasilinks
minimai iki 4 vai. rvto 

Daugiau bus.
VEIDU Į LIETUVĄ- 

GALIMYBĖS IR PAVOJAI
Dr. Leonas Sabaliūnas 

šią temą gvildeno spalio 
21 d., akademikų d-jos su
ruoštoje paskaitoje.

Dr. Sabaliūnas gimna
zijos mokslus pradėjo 
Vakarų Vokietijoje, baigė 
JA V.1956 m.baigė Illinois 
u-tą Čikagoje ir gavo po
litinių mokslų B.A. laips
nį.1958 m. Kolumbijos u- 
te, New Yorke, gavo ma
gistro laipsnį ir 1963 m. 
ten pat įsigijo filosofijos 
doktoratą.Šiuo metu pro
fesoriauja Ypsilanti u-te, 
Michigan. Yra Šviesos - 
Santaros Federacijos na
riu.

Ryšių su kraštu proble
ma atsirado iš JA V ir So
vietų S-gos pokarinio 
santykiavimo. Stalino 
mirtis sovietų istorijoje 
yra epochinis dalykas 
- priespauda palengvėjo , 
atsirado komunikacijos 
galimybė, pasikeičiama 
laiškais, siuntiniais ir 
knygomis. JA V ir Sovietų 
S-ga pasikeičia moksli
ninkais,studentais, vyksta, 
sportininkų varžybos, bet 
nepasitikėjimas,kaip vie
noje, taip ir kitoje pusė
je, yra.

Reaguojair lietuviųiš- 
ei vi j a pradžioj privačiai , 
gaivališkai,pav. .masinis 
siuntinių siuntimas. Vė
liau reakcija darosi vieša 
ir sąmoninga ir jai duo
dama kryptis.

Nukaltas posakis"Vei- 
duį Lietuvą" reiškia ry
šių palaikymą su Lietuva. 
Šio posakio kūrėju yra 
prof. Steponas Kairys, 

Nukelta į 8 psl.

SAULT ST. MARIE. ONT.
DERLIAUS

Spalio 6 d. derliaus ba
liumi arba šimtmetiniu 
tautinio meno draugijos 
baliumi buvo užbaigtas 
Kanados šimtmečio mi
nėjimas.

Šiame gerai parengta
me ir puikiai pasiseku
siame baliuje ir parodoje 
dalyvavo apie 17 atskirų 
tautybių,kurių kiekvienai 
buvo paskirta stalai ir 
plotai sienose.

Gražiai dekoruotoje ir 
! erdvioje kareivinių salė-
je,susirinkę minios žmo
nių, apžiūrėjo tautinių 
menų parodą,o paskui su
sėdę prie atskiroms tau
tybėms paskirtų stalų, 
pradėjo vaišintis bufete 
parduodamais gėrimais 
ir šokti grojant pakaito- 

> mis 3 orkestrams. Tarpe 
šokių pertraukomis labai 
gražiai pasirodo ukrai
niečių tautinių šokių gru
pė Rusalka iš Vinnipego 
ir latvių tautinių šokių 
grupė Dizdancis iš To
ronto, q taip pat labai įs
pūdingai praėjo ir nema
žiau 15 tautybių "karalai
čių" pasirodymas, kur 
mus atstovavo mūsiškė 
"iškilioji lietuvaitė" Da
nutė Girdzevičiūtė-Pode- 
rienė.Kaipdauguma "ka
ralaičių ".taip daug kas ir 
dėvėjo įvairiausius tauti
nius kostiumus.

Salės sienose net ir pa
rašų neskaičius buvo aiš
ku, kur kokia tautybė re
prezentuojama. Pavyz
džiui, suomiai buvo pa
statę natūralaus didumo 
pirtį ("sauną"), vokiečiai 
su austrais-aludę ("bier- 
štubę"),izraelitai akmens 
ar marmuro lentas su iš
kaltais 10 Dievo'įsakymų, 
o mūsų tautietis Vytautas 
Kramilius, padedamas 
A.V.Gustainių ir J. Kvos- 
čiausko,pastatė labai gra
žų apie 5 pėdų ilgio lie
tuviško kaimo namelį su 
kryžiumi ir šuliniu su 
svirtimi.

Tautinio meno parodo
je ant lietuvių stalo buvo 
sudėta patys geriausieji 
dalykai, kuriuos tik tau
tietė A. Vanagienė su sa
vo padėjėjomis galėjo iš 
mūsiškių šiai parodai pa
siskolinti. Šiam korės- 

i
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SEJA
Tautinės, demokratinės minties mėnesinis lietuvių laikraštis. 

Leidžia Varpininkų leidinių fondas
Redaktorius Vytautas E ilduš as .

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

Prenumerata: JAV ir kitur 3 dol. metams.

AR. ŽINOTE KĄ RAŠO

K E L E l VI S ?
AR ŽINOTE, kodėl vieni jį giria, kiti peikia, bet 
visi mėgsta skaityti ?

K EI El V Į žmonės mėgsta dėl to, kad jis niekam 
ncpataikanja ir nesibijo teisybės skelbti. Teisingo* 
mis žiniomis iš visur /jame daug žinių ir iš Kana
dos/, aiškiu ir atviru pasiisakymu laikraštis per 65 
metus pelnė gerų vardą ir pasitikėjimą.
KELEIVY rasite patarimų teisiniais ir kitais 

klausimais, gražių apsakymų, eilėraščių ir-tts Jis 
turi ir moterų skyrių .

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

K E I. E I V I S
,fcJ6 Broadway, So. Boston, Mass 02127, USA.

BALIUS 
pondentui čia daugiausia 
krito į akis tautietės B. 
Druskienės iš Suvalkų 
trikampio atsivežtas 
kraitis,.o ypač didžiulis 
platus rankšluostis su iš
austų Lietuvos Himnu, iš 
V. Staškūno paskolintas 
didelis medyje išdrožtas 
vytis, iš įvairių tautiečių 
paskolinti gintaro gami
niai, apie kurių gražumą 
paminėjo net vietinis 
dienraštis. Prie lietuvių 
stalo parodoje budėjo 3 
tautiniais kostiumais pa
sipuošusios jaunuolės: 
Judita Grigelaitytė, Jūra
tė Kaminskaitė ir Danutė 
Poškutė.

Besiartinant vidunak
čiui visi baliaus dalyviai 
buvo pavaišinti net kelio
likos tautybių pagamin
tais valgiais, o tų valgių 
buvo tiek daug ir tokių 
įvairių, kad atrodė, jų į 
lėkštes krito iš to gausy
bės rago, kuris buvo šio 
derliaus baliaus simbo
lis. Mūsiškės tautietės 
A. Vanagienės Iškepti 
milžiniško didumo raguo
liai labai aiškiai buvo 
vertinami, nes kiekvie- 
namsvėčiui šio skanėsto 
buvo duodama tik po mažą 
gabalėlį.

Šis puikiai praėjęs ir 
pasisekęs balius buvo la
bai išgirtas vietinio dien
raščio iš dalyvavusiųjų 
aukštųjų svečių, o mūsų 
tautiečius reikia pagirti 
už padėtą darbą ir pastan
gas reprezentuojant mus 
keliolikos tautybių pasi
rodyme, kuriame lietuviai 
be jokių importuotų pajė
gų tikrai šauniai pasiro
dė. Ne visų padėjusių ar 
prisidėjusių tautiečių pa-’ 
vardėsbuvo išvardintos , 
nes tai neįmanoma ar 
šiam korespondentui liko 
nežinoma,bet du daugiau
sia čia nusipelnę tautie
čiai neabejotinai yra apyl 
v -bos p -kas A. Vanagas ir 
sekretorė - Danutė Gir- 
dzevičiūtė - Poderienė , 
kurie lietuvius atstovavo 
keliolikos tautybių tauti-' 
niomeno draugijoje, kuri 
ir buvo šio derliaus ba
liaus planuotoja ir rengė
ja. Korespondentas .

Ps.D.R.M.N.Pt
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Geriausia taupyti ir skolintis tik __ _ _
Hamiltono Lietuviu Kredito Kooperatyve I ALKA 

21 Main St. E, Kamb. 203, Tel. 528-0S11.

D įi r b o v a I a n d o

Pirm. 9:30 - 5 vai. p.p. 
Antr. 9:30 -- 5 vai. p.p. 
Tree. 9:30 - 5 vai. p.p. 
Ketv. 9:30 - 5. v.al. p.p. 
Penkt.9:30 - 8 vai. p.p.
Šešt. 9:00 - 1 vai. p.p.

St. Catharines agentūra:75 R oi I s Ave. Pranciškonų 
parapi jos salėje sekmadieniai s po pamaldų.

"GRANDINĖLĖ" 
ATVYKSTA

Spaudos balius įvyksta 
šį šeštadienį Jaunimo 
Centre.Klevelando tauti
nių šokių grupė atvyksta 
ir išpildys to balius pro
gramą. Štai kelios ištrau
kos iš "Grandinėlės" tau- 

t tinių šokių pynės: Mergi
nų linksma nuotaika išve
da moteris ir vyrus Ka- 
driliaus šokti. Pakilia 
nuotaika atliekamas Pa
sisveikinimas .Varteliai. 
Jaunimas nenusileidžia, 
sutaria su muzikantais ir 
. . . šmaikščiu šokinėjimu 
suardo suaugusių rimtį. 
Tėviška ranka išspren
džia susidariusią padėtį 
ir Pravadyrius skelbia 
Vartelius. Toliau seka 
Našlinis jonkelis, kur ir 
narsiam vyrui tenka oru 

* lėkti iš bendro šokio. Štai 
vėl vyrai pagavo piršlį 
bemeluojant ir metė jį 
merginoms, kad jos nu
baustų. Bet merginos 
piršliui kaltes atleido ir 
paslapčiom prašė surasti 
gražų ir turtingą jaunikį . 
Tikrai sunku čia viską at
pasakoti kas įvyks šešta
dienį Jaunimo Centre.Tik 
pats matydamas galės 
susidaryti pilną vaizdą 
apie šią tautinių šokių 
grupę "Grandinėlę". Tad 
visi dalyvaukim šios gru
pės koncerte .įvertindami 
jų darbą ir pastangas iš
likti lietuviais. J. Šilelis. 

-------------
TALKOS 

bankelio balansas rugsė
jo 30 dienai pasiekė 1,274, 
618,11 dol. Šerai -89 0,840. 
83 dol.depozitai-298,552. 
51 dol. , narių skaičius - 
1065,depozitorių-320,sko
lininkų - 319; asmeninių 
paskolų išdupta-419. 414. 
82 dol. , morgičinių-580 , 
274.40 dol. Pelno per 
šiuos metus iki rugsėjo 
30 d. turima - 39, 666. 42 
dol.bankelio pinigų laiko
mų Ont.Cr. Union League

, - 127,612. 89 dol. , Co-op 
Credit Society-10, 000. 00 
dol. ir kas oje-banke 73 , 

* 839. 60 dol.
Taigi, kaip matote .ban

kelis turi pakankamai 
laisvų pinigų patenkinti 
narių paskolų pageidavi
mus.Gal kiek sunkiau bū-

Klevelando tautinių šokių grupės "GRANDINĖLĖS" šokėjai pradeda šokių pyne. "Grandinėlė" šį 
šeštadienį, lapkričio 4 dieną, 7.30 vai. vakaro atlieka programą SPAUDOS BALIUJE, Jaunimo Cent 
re Hamiltone, kur bus renkama ir Spaudos baliaus karalaitė.

s .* Aukšti nuošimčiai už 
indėlius.
Prieinamos skolinimosi 
sąlygos.
Nemokamas CUNA gyvybės 
ir paskolą draudimas. 
Pilnas čekių patarnavimas. 
Užtikrintas indėlių saugumas.
Malonus lietuviškas patarnavimas

PAMINĖJO SLA 80 
METU SUKAKTĮ 
Spalio 14 d.SLA 72 kuo

pa įspūdingai paminėjo 
SLA 80 metų sukaktį. Mi
nėjime reikšmingą kalbą 
pasakė SLA prezidentas 
P. P. Dargis iš Pittsbur- 
gho.

Meninę programą iš
pildė jaunieji menininkai 
iš St.Catharines: akorde
onistė Aldona Bogušytė , 
baleto šokėja Vaidilutė Še- 
tikaitė ir iš Hamiltono 
pianistai: Margarita Kle- 
vaitė ir Rimantas Klevas.

Minėjime buvo pagerb
ti SLA veikėjai: J. Bajo
raitis, Z. Pulianauskas , 
A.Kaušpėdas iš Hamilto
no ir Pr. Dauginas iš St. 
Catharines, SLA prezi
dentas P. P. Dargis vi
siems įteikė po SLA auk
sinio jubiliejaus albumą 
su įrašu "Už įdėtą darbą 
Tėvynei Lietuvai ir Susi
vienijimui" SLA 72 kuo
pos vardu.SLA preziden
tui P. P. Dargiu! buvo 
įteikta dovana ąžuolo len
toje iš Lietuvos aukso- 
gintaro meniškai įklijuo
ta Gedimino pilis.

Ruošiant SLA 80 metų 
sukaktį,stambia auka pa
rėmė p. Stasys Žvirblys , 
paaukodamas modernišką 
kavai staliuką. Kurie iš 
anksto įsigijo bilietus,da
lyvavo laimėjime. Šį sta
liuką laimėjo M. Tiškevi
čius iš Hamiltono. Nesant 
laimėtojui salėje, staliu
kas per F. Rimkų buvo 
pristatytas į namus.

Loterijai staliukus au
kojo: P. ir D. Dauginai iš 
St.Catharines; VI.Bagdo
nas ir pp. Bakšiai; J. Ba
joraitis ir J. Šarapnickas 
ir A.Kaušpėdas.

Staliukų loterijos bilie
tus platino p. p. O. Vilbi- 

na su morgičinėmis pa
skolomis, nes jų išdavi
mas leidžiamas iki tam 
tikros ribos,kadangi Lea
gue nenori, kad bankelis 
investuotų kapitalą į ilga
laikes paskolas, nes pati 
kredito kooperatyvų idė
ja yra remti ir pagelbėti 
smulkius paskolų parei
kalavimus asmeniniams 
reikalams.

SVARBUS įVYKIS HAMILTONO LIETUVIŲ KOLONIJOJE
VISI VYKSTAME Į ATEITININKŲ SENDRAUGIŲ RENGIAMĄ

TRADICINI SPAUDOS
BALIŲ

LAPKRIČIO 4 DIENĄ, ŠEŠTADIENĮ, 7.30 VALANDĄ VAKARO
JAUNIMO CENTRE, 48 DUNDURN STREET NORTH, HAMILTON.

PROGTAMOJE:

• KLEVE LANDO TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPĖ "GRANDINĖLĖ”.
• SPAUDOS BALIAUS KARALAITĖS RINKIMAI.
• ABITURIENTŲ PAGERBIMAS.

GROS VYT. BABECKO ORKESTRAS.
PUIKŪS UŽKANDŽIAI, BARAS IR LOTERIJA.
Bilietai - $ 2.50, jaunimui - $ l.OO.

PROGRAMOS PRADŽIA PUNKTUALIAI 7.30 VALANDĄ VAKARO.
Salė atidaroma nuo 6 valandos vakaro.
KVIEČIAME VISUS PAREMTI JAUNIMO VEIKLĄ..

Skyriaus valdyba.

KANADOS SOSTINĖ OTTA WA
OTTAWOS LIETUVIŲ VE 

Morkūnas-iždininkas.dr. 
Marija Ramūnienė-vice- 
p-kė,kuriai pavesta plati 
kultūrinė veiki a ir atsto
vavimas mūsų B-nės 
įvairiose vietos organi
zacijose, kuriose ji taip 
aktyviai dalyvauja.Gaila, 
kad Ramonienė, kuriai 
būtų atitekę švietimo rei
kalai, rengiasi išvykti į 
USA pastoviam apsigyve
nimui.

Jaunimas savąjį atsto
vą prie' apyl. v-bos išsi - 
rinks ir praneš vėliau . 
Susirinkimo metu buvo 
plačiau aptarta būsianti 
veikla.Pageidavimui pri
tarta,kad būtų paminėtas 
šiemet netikėtai miręs 
ganytojas vyskupas Bra
zys .kuriam Aukščiausio
jo neilgai buvo skirta pa
būti dvasiniu kelrodžiu 
lietuviškai išeivijai, ta
čiau kuris ir savo trumpo 
buvimo metu spėjo palikti 
ryškius savosios veiklos 
pėdsakus.

B-nės dvasios vadovas 
kun. dr. Viktoras Skilan- 
džiūpas tam labai prita
rė,pareikšdamas, kad jis 
jau galvojęs apie tai, no
rėdamas tik rasti tinka
mesnę progą; susitaręs 
su apyl. v-ba tai padary
siąs.

Buvo pareikštas pagei
davimas, kuriam pritarta , 
kad apyl. v-ba rastų as
menį,kuriam būtų pavesta 
tvarkyti ir persiųsti kur 
reikia, B-nės archyvinę 
medžiagą, kuri pastarai
siais metais yra išblaš
kyta ir nelaikoma vienoj 
vietoj.

Buvo kreiptasi į visus 
susirinkusius, kad kiek
vienas asmeniškai rastų 
būdų atžymėti tą brangią 
50metų sukaktį, kai Lie
tuva antrąjį kartą savo 
gyvenime tapo laisva ir 
nepriklausoma.

Lietuvos, kaip laisvos

Po vasaros malonumų, 
jungiamėsir vėl į Lietu
viškąjį Darbą. Šiais me
tais .tikslu išmėginti,nau
joji Apylinkės v-ba tapo 
sudaryta tuojau pasibai
gus vasarai. Vyravo nusi
statymas, kad duoti pa
kankamai laiko naujai ap. 
v-bai pasiruošti ateinan
čių Jubiliejinių metų 
veiklai.

Naujoji v-ba tapo iš
rinkta aklamacijos būdu, 
nes pasiūlyta ir sutiko 
kandidatuoti tik tiek as- 
menųkiek reikėta išrink
ti.

Susirinkimas pavedė 
ap.v-bai prireikus koop
tuoti tinkamus asmenis 
atskiroms specialioms 
veiklos sritims vadovau
ti.

Naująją apylinkės v-bą 
sudaro: dipl. inž. Kazi
mieras Vilčinskas - pir
mininkas, Elena Ališaus
kienė - sekretorė, Juozas 

kaitienė ir D. Dauginienė 
iš St. Catharines ir F. 
Rimkus ir p. Klevas iš 
Hamiltono. Prie baro dir - 
boK.Bogušis ir K. Vilbi- 
kaitis iš St. Catharines ir 
V.Triponas iš Hamiltono.

Prie svečiams vaišių 
paruošimo pp. A.Pulia- 
nauskienė,A.Kareckienė , 
E.Triponienė, O. Mikšytė 
P.Savickas ir K. Mikšys . 
Ona Kudzmienė talkino 
užkandžiu bufete. J. Bajo
raitis pristatė minkštus 
gėrimus.

Svečiams pp.Baranaus
kams iš Klevelando už 
parėmimą svečių stalą .. 
Visiems prisėdėjusiems 
darbu,kurių čia neišvar
dijame. Visiems pirku- 
siems iš anksto bilietus 
ir platintojams. Visiems 
dalyvavusiems SLA 80 
metų sukakties minėjime 
reiškiame nuoširdžią pa
dėką. Kuopos valdyba.

IKLA
ir nepriklausomos valsty
bės,pradžia dabar laiko
ma 1251 m. liepos 8 d.- 
Pirmojo Lietuvos kara
liaus Mindaugo karūnavi- 
mosi data.

Atžymėti 1968 metus , 
reiškia padaryti auką.Au- 
ka laikomas lietuviškas 
darbas, savo pinigas, iš
tiesta pagalbos ranka sa
vo artimui, ypač šiuo at
veju savam tautiečiui; at
sikratymas apatiškumu 
lietuviškam darbui; nu
purtymas nuo savęs ne
lietuviškų dulkių, kurios 
baigia kai ką iš mūsų už- 
troškinti .Konkrečiai kal- 
bantlabiaubrangintina ir 
remtina lietuviška knyga. 
Turime jau nemaža ir la
bai gerų lietuviškų-anglų 
kalba k^ygų.Įsigykim pa
tys ir dovanokime įvai
riomis progomis savo 
kaimynam ne lietuviam.

Pasipuoškime savo bu
tus lietuviškų kūrėjų pa
veikslais. Sustiprinkime 
savo įnašais Tautos ir 
Lietuvių Fondą. Stipriau 
paremkime lietuviškoms 
gimnazijoms išlaikyti iš
eivijoje būrelius.

Ypatingai prasminga 
įstoti į Lietuvių Fondą 
nariu patiems, o turint 
tam priežasčių, jei ne sa
vo vardu, tai įrašyti bent 
savo vaikus; tegu jie išau
gę, kai kas ir nekalbėtų 
lietuviškai, bet pats fak
tas tokiam būtų reikšmin
gas: štai ir jis talkina ir 
trokšta gero tam pasakos 
grožio tėvų gimtajam 
kraštui - Lietuvai. Juk iš 
ten jo tėvai yra atvykę, 
ar jį patį dar mažytį at
sivežę.

Tokiais nusiteikimais 
ir buvo baigtas metinis 
susirinkimas,o prezidiu
mo pirmininkas dipl. inž. 
P.Daunius palinkėjo sėk
mės naujiesiems vietos 
B-nės vadovams. A. P.

KALĖDINIAI SIUNTINIAI 
1967 M.

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

Siuntėjas gali pats sudaryti savo pageidaujama siun
tinuką iš BALTIC STORES kainoraščio arba užsakyti 
jam patinkamą jau paruoštą siuntinį. Žemiau išvardiname 
kelis, kurie yra labai praktiški ir ten laukiami.
MIŠRUS SIUNTINYS 1967.
3% jardo geriausios rūšies angliškos vilnonės kostiuminės 

medžiagos,
3 jardai vilnonės medžiagos kostiumėliui arba vilnonei 

suknelei,
2 vyriški nailoniniai marškiniai arba dvi bliuskutės šil

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

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

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

sv. kakavos, 2 sv. ryžių, 5 sv. geriausios rūšies miltų, 1 
dėžutė neseafe, 1 sv. maišytų saldainių, 1 sv. razinkų, 1 
sv. cukraus, sv. pipirų ir % 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.

Studentai - Gyvenimas ir Veikla
lietuviai

Šiais metais1 vėl Mc 
Master universitete vei
kia Lietuvių Studentų 
Draugija(LSD):ji priklau
so McMaster Studęntų 
Unijai ir tenai turi regis
truotą savo konstituciją. 
Spalio 10-tą vyko balsavi
mas; nauja valdyba se
kanti: prezidentas-Vytas 
Beniušis.vice-prez.-Syl
via Martinkutė,iždininkas
- Juozas Chrolavičius , 
globėjas-Gedas Breich-

SUDBURY,

STUDENTAI VEIKIA 
manas (praeitų metų pre
zidentas).

Draugijai priklauso 25 
studentai; jų tarpe yra 
nemažas skaičius pirma
mečių. Darbo planas ligi 
Kalėdų jau nustatytas ir 
tuoj bus vykdomas.

Visi studentai tikisi, 
kad VISA lietuvių visuo
menė savo gausiu atsilan
kymu parems visus jų pa
rengi mus. "Apuokas".

ONTARIO
KUN. ANTANAS SABAS

Sudburio ir Saulfc-Ste-Ma- 
rie Ont. lietuvių klebonas 
-kapelionas, taip pat North 
Ontario gyvenančių ma
žesnių lietuvių grupių re
liginių reikalų rūpintojas 
š.m.lapkričiomėn. šven
čia savo 60 metų amžiaus 
sukaktį.Ta proga susida
rė komitetas, kuris rūpi
nasi jį pagerbti ir sukak
tį iškilmingai paminėti. 
Komiteto p-kas Stasys 
Krivickas, tel. 674-2018 , 
nariai: A. Jasiūnas, tel. 
674-0255, J. Kručas, tel. 
566-4158. Komitetas nu
matomas padidinti dar 2 
nariais, pavardės bus 
praneštos vėliau.

Minėjimas įvyks š.m. 
lapkričio mėn. 11 d. , šeš
tadienį, 6.30 vai. vakare, 
Serbų salė j,2 31 Bloor St. 
W.,tel.674-9 O38.Tikimės 
kad visi vietos lietuviai 
taip pat svečių iš kitų ko
lonijų dalyvaus.

_ Laikas labai trumpas , 
todėl kviečiam visus Sud
burio lietuvius kuo grei
čiau registruotis pas ko
miteto narius aukščiau 
nurodytais adresais.

Minėjimui rengti komi
tetas.

BATAITIS JUOZAS 
Lietuvių Bendruomenės 
v-bos pirm, lankant Expo 
67 Montrealyje eismo ne

laimėje buvo sužeistas ir 
ilgesnį laiką bus gydomas 
Royal Victoria Hospital, 
room 9511, Pine Ave. , 
Montreal,tel. 842-1251. Ši 
netikėta nelaimė koloni
jos lietuvius labai sujau
dino. Jį ligoninėje aplankė 
Petras Jutelis.Jį palydė
jo Petras Adomonis, vė
liau mūsų v-bos vicep. J. 
Glizickas ir ižd. Jurgis 
Šleinius ir kt. Kas negali 
ligonio aplankyti,parašy
kime nors trumpą laišku
tį, arba paskambinkime 
telefonu,tuo palengvinki- 
me jam nuobodžias ligo
ninėje buvimo valandas. 
Tikimės, kad Montrealio 
LB ir NL atstovai jį ap
lankys. J. Bataitis buvo 
labai darbštus LB orga
nizatorius, taip pat nuola
tinis NL skaitytojas.

J. Kručas.
PRANSKŪNAS MYKOLAS 
nuolatinis NL skaitytojas 
lr”Geležinis Vilkas” me- 
ižlotojų ir meškeriotojų 
klubo sekretorius, taip 
pat energingas visuome
ninės veiklos rėmėjas š. 
m.lapkričio mėn. švenčia 
savo 50 metų amžiaus 
sukaktuves.Sudburio lie
tuviai NL skaitytojai, taip 
pat GV klubo nariai linki 
gero vėjo ir 100 metų am
žiaus. J. Kr.

♦
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AUŠROS VARTŲ PARAPIJA ŠĮ ŠEŠTADIENĮ,LAPKRIČIO 4 DIENĄ, PARAPIJOS SALĖJE RUOŠIA

METINI BALIŲ IR KONCERTĄ
PROGRAMOJE:

• SOLISTO ANTANO KEBLIO KONCERTAS.
• VAIŠĖS, KURIOMS VEIKS GERAS BUFETAS IR BUS LOTERIJA.
• ŠOKIAMS GROS GERAS A. BALČIŪNO ORKESTRAS.

Pradžia 7:30 vai. vak.
Įėjimas $ 2.50, studentams $ 1.00.

Visi maloniai kviečiami atsilankyti.

Parapijos Komitetas.

MALONIAM SI A NARIŲ 
DĖMESIUI 

pranešama, kad šį sekma 
dienį, lapkričio 5 dteną!2 
valandą Aušros Vartų saL 
Įėję įvyks 123 SI A kuopos 
narių susirinkimas, pirma
sis po atostogų. Maloniai 
kviečiami visi nariai atsi
lankyti ir susimokėti na - 
rio mokesčius, kai kieno 
jau labai vėlinamus. 
MONTREALYJE TANKĖSI 

Praėjusią savaitę Montre 
alyje lankėsi, lankė Pasau
linę Tarptautinę parodą la-

MOWT|REAL
MONTREALIO SKAUTAI PRADĖJO JUBILIEJINIUS

ŠEŠTADIENINIŲ MOKYKLŲ REIKALU
Mokinių tėvų, mokyto jų , 

tėvų komiteto bendras su
sirinkimas, įvykęs sek
madienį,spalio 22 d. .Se
selių patalpose, praėjo 
darbingoj nuotaikoj.Iš pa
darytų pranešimų: buvo 
surengta Kalėdų Eglutė , 
mokslo metų užbaigimo 
pobūvis, išsiuntinėta an
keta, sutelktos lėšos.

Turėta pajamų $ 1,300. 
00,išlaidų$ 1,700.00. Yra 
kasoje $ 311. 00.

Sekantiems metams 
pramatoma sąmata $ 1, 
050.00.Nutartas mokestis 
už mokslą:nuo šeimos po 
$ 10, 00 už vieną vaiką; $ 
13 už du vaikus; $15 už 
tris ir daugiau vaikų.

Šiems mokslo metams 
susirinko abiejose mo
kyklose 78 mokiniai .Tiki
masi, kad 5-10 prisidės . 
Praeitais metais buvol 08 
mokiniai.Skaičius smar
kiai mažėja. Todėl bus 
organizuojama speciali 
klasė-grupė, kurioje bus 
mokoma lietuviškai tik 
kalbėti, rašyti, skaityti. 
Taikoma daugiau anglų 
kalbą varto j antiena. Švie
timo reikalus Montrealy- 
je tvarkyt pasiūlytas kun. 
Gediminas Kijauskas.S.

J. ir bus prašomas KLB 
tvirtinti.

Tradicinis Mokykloms 
balius-vakaras bus Auš
ros Vartų parapijos salėj, 
lapkričio mėn. 25 d. šeš
tadienį .

Į tėvų komitetą sekan
tiems metams išrinkti: 
A.Kudzma.V. Sabalys, P. 
Adamonis, B. Staškevi
čius, S. Skučienė, Z. Va
linskas. Tėvų Komitetas

DLK VYTAUTO KLUBO 
SUKAKTIS
Praėjusi šeštadienį klubas 

paminėjo 60 metu savo veik 
los sukakti, kuri praėjo be 
iškilesnių žymių, o tik vaka 
’rienės in šoki uj> avi dale.
ŠV. ONOS PASALPINĖS 
draugijos bus šv. Mišios 
lapkričio 5 d. 11 vai. šv. 
Kazimiero bažnyčioj už 
mirusias draugystės na
res. Po Mišių kviečiame 
visus dalyvauti pietuose , 
kurie bus šv. Kazimiero 
salėj.

Šv. Onos metinė vaka
rienė įvyks iapkr.25 d. 
šv. Kazimiero parapijos 
salėj,7.30p.p., -kviečia
me visus dalyvauti ir pa
silinksminti. Turėsime 
turtingą loteriją.
• Iš Lietuvos į Montrealį 
paviešėti yra atvykusios 
Dr.Giriūnienės sesuo ir

Dr. J. SEM0GA8
5441 BANNANTYNE.Verduw

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

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

tretiadienį 7-9 p. m.

767 - 3175; namų 366 • 9582.

DANIŲ GYDYTOJAS
Dr. J. MALISKA

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

Namų teL: MU 1-2051 ’

DR. A. O. JAUGELIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

1410 Guy Street, 1 auk it as 
11 - 12 kambarvs-

Tel: 932-6662: namu 737-9681

pp. Papaurėliu giminaitė.
• Su Pasaulinės Parodos už
darymu ir iš Lietuvos lietu
viai, dirbusieji Sov. Sąjungos 
paviljone, išvyksta į namus. 
Spalio 22 d. Vytauto Klubo 
patalpose jiems buvo sureng 
tas atsisveikinimo pobūvis(o 
jau praeitoje savaitėje pirma
sis išvyko Alb. Laurinčiukas. 
Šią savaitę išvyksta Liongi
nas Pažusis, Vacį. Sakalaus
kas ir Marcinkevičienė, dar 
kuriam laikui pasilieka inž. 
Daniūnas ir St. Jurčys.
* Si savaitgali, Expo 67 už
darymo proga, lankėsi Montre 
alyje O.ir J. Skėriai iš Onta- 
rijos,kurie ten turi moteliu 
verslą.

■ADVOKATAS
JOSERH P. M T T,T. E R

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

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

METUS
Prabėgo vasara, pasi

baigė Expo 67,beliko tik 
praeities prisiminimai ir 
begalybė darbo prieš 
akis.

Graži buvo vasara, ir 
kokia smagi stovykla! Ne 
vienam iš mūsų dar ir da
bar skamba ausyse dainų 
aidai ir skautiškai nuo
širdus juokas,paskleistas 
Lac Sylvere pakrantėse. 
Deja,mes grįžome namo . 
Namuose radome apdul
kėjusias mokyklos kny
gas, perorganizavimo 
reikalingas skautų skil
tis, tautinių šokių grupę 
ir 1.1. . . Taip, viskas lau
kė mūsų sugrįžtant. Su
grįžtant atgal su nauja 
energija, nauju ryžtu ir 
didesniu patyrimu.

Stovyklautojų sugrįži
mas į Tuntų eiles įvyko 
spalio 22 d. iškilmingos 
Tuntų sueigos metu. Tuo 
prasidėjo naujas skautiš
ko darbo sezonas.Tai 50- 
ji lietuviško skautavimo 
metai.Šiuos Jubiliejinius 
metus Montrealio skau
tėms - skautams atidarė 
vyr. skautininkės' pava
duotoja V.S.Kodati|mė,šia 
proga pasakydama'gražią 
kalbą,pritaikytą skautau- 
jančiam jaunimui, (vado
vams ir tėvams. Gražius 
referatus perskaitė sk.V. 
Murauskaitė ir sk. R. 
Skučas. Vėliau kiekvienas 
vienetas pakartojo savo 
skautišką įžodį,kuris su
teikė iškilmingumo ir 
rirrities pačiai sueigai.

Šis bendras įžodžio pa
kartojimas tai buvo pasi
žadėjimas, kuris paliks 
tik skambantis aidas tarp 
mūrinių salės sienų! Jis 
eis kartu su Sesėms ir 
Broliais į namus, mokyk
las , pas draugus, o mūsų 
"Dievui,Tėvynei ir Arti
mui" vėliava kilniai plė-

DĖMESIO MONTREALIO IR 
APYLINKĖS LIETUVIAMS

Turime šviežiu ir skaniu sūriu, 
taip pat šviežiu 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.

bai didelis kiekis žmonių. 
Jų tarpe buvo ir lietuvių-

DR. V. GIR1UN1ENĖ 
dantų gydytoja

S33° L'Assomption Blvd.

Tel. 255- 3535.

Notaras
J. BERNOTAS 

B.A., B.C.L.

Sun Life Building 
Suite 12001

Tel.: UN 6-4364.

dŠouįįa'ld erinio dŠody,

Sav. J. Adomonis - Adams

Namu tel. "J47 ■ 9000.

6636, Clark St. Montreal 
( prie St. Zotique ) 

TEL: 277-5059, 277-5323

ATLIEKAME DARBUS:

Electric Welding
Body Work
Painting
Mechanic
Electric
ir kitus

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS

SIUVU IR PARDUODU

Taisau ir Remodeliuoju 
Vasaros laike saugojimas 

/ Storage /.

6396 Bannantyne, Verdun.
PO 7-6183.

AR ŽINOMA, KAD

Steering Service 
Wheel Alingment 

T une • up 
Clutch* Brakes

’’NEPRIKLAUSOMOS 
LIETUVOS” SPAUSTUVĖ

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

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

vėsuos mūsų Mintyse, Žo
džiuose ir Veiksmuose 
per visus Jubiliejinius 
Metus. J. P .

AUŠROS VARTŲ PAR .
- Lapkričio Id.trečiad.:, 
Visų Šventųjų šventė, Mi
šios: 8,9,10 ir 11 vai. ryto. 
Vėlinių pamaldos lapkri
čio 1,trečiadienio vakare 
7.30 vai. Prašome chorą 
ir parapijiečius šiose pa
maldose dalyvauti.
- Lapkričio 2 d.ketvirtad: 
Vėlinių diena, pamaldos 
tarp 7 ir 8 vai. ryto ir va r 
kare 7.30 vai.
- Lapkričio 3 d. pirmasis 
mėnesio penktadienis. Šv. 
Mišios rytą 7 ir 8 vai. , 
vakare-7.30 vai.
- Važiuojantys iš La Sa- 
llio į bažnyčią autobusu 
jau gali privažiuoti netoli 
mūsųbažnyčios-iki Wood
land tilto,autobusonr.112 , 
Verdūno pusėje.
- Kalėdojimas: T. S. Kul - 
bis-kalėdoj a likusius Vil
le Emard ir Lachine, T . 
K.Pečkys-tęsia Verdune, 
T. G. Ki j aus kas-lankys 
lietuvius už upės :Candiac 
Chateauguay Centre, St. 
Hubert,Brossąrd,La Fle- 
che, Greenfield Park.
-Bažnyčios Fondui auko
jo :10-P. Jocas .Daniliaus - 
kai,J.Rasimavičius;4-V . 
Rozmack;9 -St. Balčiūnas, 
15-V. Mileris, K. Žemai
tis; 100-dr. J.Mališka ir 
N. N. ; 50-A. Danaitis.

ir iš Kanados ir iš Jungti
nių Valstybių ir iš Lietu
vos. Iš JAV lankėsi Dr.V. 
Ramanauskas iš Clevelan- 
do su šeima, aplankęs ir 
NL leidyklą, iš Čikagos 
Dr. Vaškevičiutė ir Toro 
nto Dr. Lukienė ir kt.
• Aušra Lukoševičiūtė ir 
Sigitas Baršauskas susi
žiedavo; vestuvės numa
tomos ateinančią vasarą.
SV.' KAZIMIERO PARAPIJA
— Visą šventųjų švente tre
čiadieni. Mišios kaip sekma
dienį - 9,10,11 ir 8 vai. vak.
— Vėlinės ketvirtadieni, 8 vai. 
vak. gedulingos mišios už 
mūsų mirusius parapijiečius
— gimines ir artimuosius.
— Pirmasis penktadienis šią 
savaitę - mišios 8 vai. vak.
— Parapijos jaunimo susirin
kimas ateinanti sekmadienį 
po sumos. Bus renkama nau
ja valdyba.
-- Bazaras lapkričio 10,11 ir 
12 dienomis- Prašome grąžin
ti loterijos knygutes.

— Parapijos lankymas - Mon- 
trealio 5 distriktas ir Rose - 
montas.

Choro repeticija sekma
dienį, po sumos.
LIETUVIAI ĮSIGIJO BIZNĮ

V. Sušinskas ir J. Zavys 
nusipirko mašinoms taisyti 
garaža, kurio bizni perims 
yesti nuo gruodžio 15 dienos. 
Sis auto garažas randasi 611 
Lafleur, LaSalle; taip pat ir 
gazoliną pardavinės.
SUNKIAI SUŽEISTAS

Juozas Bataitis iš Sudburio, 
kuris besilankydamas Paro
doje ir Montrealyje.buvo va
žiuojančios mašinos sužeis
tas gatvėje. Jis randasi R. 
Victoria ligoninėje 9 aukšte.

NEWS IN REAL ESTATE

J.P.Riende: 
išspręsti Jūsų 

Pirmieji ir

~i ttn esuV1
Mūsų ilgametė 

praktika 
padės sutaupyti 

daug 
pinigo

IMMEUBLES - DERAGON & RIENDEAU REALTIES 
7623 Edouard Street, 

LaSalle. 3

L.Deragon ,r
sąžiningas patarnavimas padė 
pirkimo problemas perkant namus
antrieji morgičiai yra parūpinami tiesiog pas mus.
P r a Šo m skambinti: Tel: 365 ■ 4872.

(Mes paimsime iš namų).

VEIDU Į LIETUVĄ ?
/atkelta iš 6 psl./

buvęs, dabar jau miręs , 
išeivių socialdemokratų 
vadas. Jis ta tema rašė 
žurnale "Darbas". "Ne
priklausomybės Talka" 
tęsė prof. Kairio pradėtą 
darbą-studijavo okupuotą 
Lietuvą ir stengėsi jai 
padėti. Nustojus veikti 
"Talkai". Šviesos-Santa
ros Federacija perėmė tą 
funkciją. Šią federaciją 
sudaro liberalistinių pa
žiūrų lietuviškas jauni
mas. Ryšių klausimą fe
deracija svarsto viešai ir 
neviešai suvažiavimuose, 
posėdžiuose ir šiaip su
sirinkimuose.

Ima ryškėti kelios 
kryptys:

1. Nuakcentuojamas vi
sas pasitikėjimas vakarų 
pagalba.

2. Kuriama nauja prie
šo sąvoka.Lietuvos prie
šu yra Sovietų S-ga, t. y. 
Rusija, bet ne dabartinė 
santvarka Lietuvoje. At
seit, atskiriamas savas 
nuo svetimo.

3. Nauja priešo sąvoka 
veda prie kūrimo Lietu
vos kaip satelitinės vals
tybės, o po to prie visiš
kos nepriklausomybės . 
Satelitine valstybe turi
me galvoje dabartinę Ry
tų Europos valstybę.

4. Pirmenybė teikiama 
kultūrinio pobūdžio veik
lai ir kultūros gėrybių 
pasikeitimui. Taip pat da
bar Lietuvoj,tauta po ne
sėkmingos partizaninės 
veiklos, kryps ta: į kultūri
nę ir ekonominę veiklą.

Išeivijoje ryšių klausi
mu vyresnioji karta yra 
vieninga-klauso Vliko nu
tarimų. Jaunesnioji karta 
daugelį esamų institucijų 
netoleruoja. Senesnioji 
karta stengiasi išstumti 
jaunesniuosius iš lietu
viškų politinių instituci
jų, priekaištauja už norą 
eksperimentuoti, nelei
džia kalbėti viešuose su
sirinkimuose, nededa 
laiškų į spaudą ir kita.

Lietuvoje ryšių pasek
mės sudaro nuolatinį rū
pestį saugotis,©tuo pačiu 
stiprina tautos atsparu
mą. Siuntiniai sudaro di
delę rakštį vyriausybei

Dr.P.MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą.

(1082 Bloor W., Toronto)
(į rytus nuo Dufferin St- ) 

Raštinė: LE 4-4451.

aiškintis.Ryšiai privertė 
vyriausybę supažindinti 
tautą su užsienių lietuvių 
veikla ir gyvenimu. Kul
tūros žurnale "Pergalė" 
aprašoma išeivių kultūri
nė veikla. Išleidžiamas 
"Gimtasis Kraštas", ku
ris prieinamas vieti
niams ir užsienio lietu
viams. Atseit, pralaužta 
siena ir tyla, kuri anks
čiau skyrė dvi tautos da
lis.

Ryšių palaikymo nei- s 
giamybe tenka laikyti,kad 
palaikantį ryšius asmenį, 
gali įtarti kontraagantu. 
Kai kas tvirtina, kad san
tykiavimas priveda prie 
Lietuvos inkorporacijos 
į Sovietų S-gą pripažini- 
moNIeigiamybe tenka lai
kyti norą primesti vienų 
pažiūras kitiems,© iš čia 
kyla asmens laisvės pa
vojus, ypač jaunesniajai 
kartai.Neigiama galimy
be tenka laikyti pavojų 
prarasti pažiūras iš vi
so, o iš čia dingsta nusi
statymas ir kartu kovos 
frontas.

Teigiama galimybe ry
šių palaikyme tektų lai
kyti atverti, kas buvo už
dara, atseit, sugriauna
mas barjeras. Lietuvos 
realybės pa jutimas-j auna 
išeivė atsilankė Lietuvo
je ir pasidarė lietuve. Ir 
didžiausioji teigiamoji ir 
neigiamoji galimybė yra, 
kad ryšių palaikymas su
kelia lietuvių tautoje vie
nijimo ir skaldimo mo
mentą.

Ar stovėsime veidu ar 
nugarą į Lietuvą,parodys 
ateitis.

Paskaitininkas taip pat 
atsakė į keletą paklausi
mų.

NL red, mano, kad p.Saba
liūnas labai perdėjo dėl jau
nimo skriaudimo bei neįve
rtinimo. Ne ką jis nauja 
pasakė, kas kitų jau seniai 
viešai iškelta. -

LIETUVIŠKAS PUSVALANDIS GIRDIMAS KAS

CirlMiB
BANGA 1410, 10:00 VALANDĄ VAKARO

TEL. 669-8834.
Programos vedėjas L. Stankevičius

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

Kreipkitės asmeniškai pas 
Joe Stankaitis.

Europietiška muzika ir šokiai 
kiekvieną naktį - jausitės kaip 
Bavarijoje.

INTERCONTINENTAL CLUB 

Cocktails ■■ Dancing Nightly

Juozas Stankaitis
Manager of the Club.

Tel. 861- 1507

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

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d
VISU Rūšių DRAUDIMAS

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

Montreal. Telefonas RA. 7-3120

4475 BANNANTYNE AVE., 

VERDUN. QUE

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

P. ADAMONIS
Chartered Insurance Broker

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

S-to» "Lite" nr. 752D

FALCON - FAIRLANE 
GALAXIE - THUNDERBIRD 

MUSTANG - TRUCKS 
USED CARS

1 year guarantee

Kreipkitės į

LEO GURECKAS
Sales Manager’s Assistant
Keating Ford lietuvis atstovas 

769-8831.

Tel: narni) 366-2548, 
|staigos- 769-8529.

f i )
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