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įvykiu apžvalga
TOTALISTTNIO TFRORO 50 METŲ SUKAKTIS

sovietinė Rusija mini 50 
metų smurtinio pervers
mo sukaktuves, į kurias 
suvažiavo užsienio vals
tybių kompartijų delega- 
cijos. Tai pasibaisėjimo per 50 metų sugriuvo ko-
sukaktuvės. Per 50 metų 
Rusijoje išžudyti keli mi
lijonai darbininkų, daug 
valstiečių,bet taip pat la
bai daug intelektualų- 
maršalų, mokslininkų, 
profesorių, menininkų, 
artistų,rašytojų,bet dau
giausia išžudyta darbi
ninkijos.

Darbininkija, - tikrieji 
vertybių kūrėjai,duondir- 
biai, pramoniniai gamin
tojai, už jų teisių atėmi
mą visą laiką keršija 
kompartijai ir diktatūri
nei valdžiai,dėl to Rusi
ja dasigyveno ligi to, kad 
pristigo duonos ir ją pri
versta pirkti iš jų keikia
mųjų "buržuazinių"kraš- 
tų.

Jeigu taip Rusija dabar 
atvirai paskelbtų savo 
"laimėjimus", tai būtų 
baisūs skaičiai ir baisios 
to "rojaus" gyvenimo pa
sekmės.

Jau tas vienas faktas , 
kad Rusijos diktatoriaus 
Stalino duktė pabėgo iš jo 
ir kompartijos sukurto 
sovietinio "rojaus", išsi
žadėjo savo pavardės ir 
dabar išleido knygą apie 
balsiąją praeitį,kurią taip 
ir vadina ir žada išleisti 
dar daugiau raštų,kuriuo
se nušvies tą baisiąją pa
dėtį, kokia Rusijoje buvo 
ir kokia dabar yrarliudi- 
ja, kad tai yra baisi san
tvarka. Rusai "švenčia”
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THE CORONATION (ONTHRONES^ROW^EF^^^^S^sRjSTt^^^^SuccrSwn PRINCE RĖZA)

Apsivainikavo Trano-Perstjos karalius,karaliavęs jau 40 metų,bet 
nepadaręs svarbių reformų, nepadąlinę s valstiečiajns dvarų, neno
rėjęs būti SKurdžių karalium,, o dabar Iranas yra žymiai tSKilęs.

sukaktuves ir džiaugiasi , 
kad šiaip taip išlaiko to- 
talizmąbet jau jaučia, kad 
bręsta kita ateitis.

Reikšminga taip gi, kad 

munistų vienybė, jie pasi - 
dalino į du kovojančius 
tarpusavyje lagerius.

SUKAKTUVĖSE MAS - 
KVAI NEPASISEKĖ

Maskva kelionėmis po 
komunistinius kraštus ir 
pasitarimais su komunis
tų delegacijomis iš vaka
rų valstybių bandė 50-ties 
metų sukaktuvėm atsiek
ti pasaulinę savo hegemo
niją, bet nepasisekė: ne
pasisekė , viena,pasmerk
ti Amerikos politikos In
dokinijoje ir, kita, pa
smerkti Pekino laikyse
nos.Matyti,Vakarų kraš
tų komunistai suprato,kad 
ne Amerika kalta už karą 
Vietname, o dėl Pekino , 
Mao, politikos, bet lygiai 
ir Maskvos,pasisakė tik
tai, kad visų kraštų ko
munistai būtų vieningi. 
Tai yra dideli Maskvos 
pralaimėjimai.

SKELBIAMAS KOSMINIS 
LAIMĖJIMAS

Maskva 50-ties metų 
smurto sukaktuvėms pa
skelbė kosminį laimėji
mą: rusai esą iškėlę į di
deles erdves penkių vietų 
erdvių stotį,su kuria įsa
kymais nuo Žemės sujun
gė kitą erdvių laivą ir po 
to jį atjungė. Tai yra pa
siruošimas skristi į Mė
nulį, kuri am šis bandymas 
laikomas labai svarbiu.

VIS .50 METŲ SUKAKTIES 
GARBEI...

SSSR pasiuntinys N.Pagov 
pareiškė spaudai,kad kos- 
monautinis laivas nusileis, 
kaip jis spėjus,Indijoje, į 
ku rią jau atskrido iš Ma
skvos nusileidimo paruoš- 
ėjai. J.Š.
DIDELĖS DEMONSTRA-
CIJOS PRIEŠ FRANKĄ

Sostinėj Madride, Bar-
celonoje ir kituose Ispa
nijos miestuose įvyko 
gaivalinių demonstracijų 
prieš Franko diktatūrinį 
režimą. Demonstracijas 
organizavo studentai ir 
darbininkai. Demonstra
cijoms malšinti panaudo
ta ne tiktai policija, bet ir 
kariuomenė.

ŽINIOS TRUMPAI
• Rusai įsiveda, Ameri
kos pavyzdžiu,televizijos 
programų transliavimą, 
pavadintą"Orbi ta" Žemės 
palydovo "Molnija 1" pa
galba.
• Izraelio užs. reik, min . 
Aba Eban tarėsi su Jung
tinių Tautų sekr. U Thant 
ir po to pareiškė spaudai, 
kad tiktai tiesiogiai Izra
elis gali tartis su arabais 
ir išspręsti Artimųjų Ry
tų problemą,ir bet kokios 
primetamos iš šalies 
prievartos nepriims. O 
min. pirm. Eškol pareiš
kė, kad Izraelis nesutiks 
su senom savo sienomis . 
•Perversminio Graikijos 
kabineto keturi ministe
rial,nesusitardami su ki
tais,pasitraukė iš parei-
SU-
•JAV sekretorius D.Rusk 
pakartotinai pasisakė,kad 
Amerika sutinka bet kada 
derėtis su Vietkongu dėl 
taikos.Tą pat nuolat k----

KAS NAUJA KANADOJE Lietuvių gyvenimo reiškiniai
DARBININKŲ PROFSĄJUNGOS KANADOJE.

Vis daugiau darbininkų 
apsijungia į sąjungas. 
Praėjusiais metais į są
jungas įsijungė 185, 000 
darbininkų. Dabar Kana
dos darbininkai turi 165 
profesines sąjungas, ku
riose yra 1, 921, 000 dar
bininkų.

Tačiau federalinis mi- 
nisteris J. Marchand pa
reikalavo iš federalinio 
parlamento 100 milijonų 
dolerių darbininkam mo- 
kyti, tikrumoje juos per
mokyti, nes*ją žinios da
barčiai nepakankamos ir 
juos reikia gerokai pa
stūmėti pirmyn.

toj a ir prezidentas John- 
sonas, bet jie sako, kad 
Pietų Vietnamo neleis už
imti.
• Rusijos kompartijos CK 
narys Šelepinas aštriai 
kaltino Pekiną,o Mao Tse- 
tungą pavadino apgaviku, 
apgaudinėjančių darbi
ninkiją.Šelepinas tą gerai 
žino iš savo praktikos.
• Popiežiui Pauliui VI pa
daryta prostatos opera
cija, pasveikti galėsiąs 
per mėnesį laiko.
• Nepalo, mažos valsty
bės, esančios tarp Kinijos 
ir Indijos, karalius Ma- 
handra lankėsi pas JAV 
prezidentą; tarėsi opiais 
klausimais. Komunikate 
jie pasisako už kultūrin
gą žmonijos tvarkymąsį.
• Maskva pareiškė suti
kimą pradėti lėktuvų su
sisiekimą tarp Maskvos 
ir New Yorko, nors su
tartis jau seniai pasira - 
šyta.

Kinijos diktatorius Mao sako, kad 
Maskva neturi teisės minėti su
kaktuves, nes ji sužlugdė revoliu 
c i ją ir Lenino mokslą.

• Kanada po 6 mėnesių 
pakeitė savo karinius da
linius Kipro saloje, kur 
jie, Jungtinių Tautų tar
nyboje, saugo taiką tarp 
graikų ir turkų.
• Saskatčevano sostinėje 
Regina, judėjimo kontro
lės šviesos neveikia, nes 
joms srovė ateina iš JAV, 
o ten vykdomi JAV val
džios užsakymai Vietna
mo karo reikalams ir 
trūksta srovės.
• Nova Scotia projektuo
ja didelį uostą Cape Bre
ton saloje. Jei projektas 
bus įgyvendintas, tai bus 
didžiausias uostas Ame
rikos šiaurėje. 
ŠEŠTADIENIAIS NEIŠ- 
VEŽIOS SIUNTINIŲ ?

Paštų ministerija su
sirūpinusi sumažinti iš
laidas. Dabar esanti su
projektavusi šeštadie
niais sustabdyti siuntinių 
išvežiojimą, kas jai su
taupytų per metus apie 10 
milijonų dolerių.
BIZNIO SANTYKIAI SU

UŽSIENIU
Kanadoje dabar lankosi 

V. Vokietijos komisija, 
kuri tariasi sveikatos ir 
pensijų klausimais.

Bahamų valdžia Mont- 
realio Iron Foundries Ltd 
užsakė vandentiekio įren
gimus už 3,800,000 do
lerių.

Spalio 30 dieną į Kana
dą atvyko didelė Brazili
jos komisija, kuri tariasi 
orinio susisiekimo ir lėk
tuvų statybos klausimais . 
APSAUGOS MINISTERI
JOS UŽSAKYMAI

Paskutiniu laiku Ap
saugos ministerija pasi
rašė 177 sus Įtarimus (kon
traktus),kurių sumą sie
kia 14,500,000 dolerių. 
Didelė užsakymų dalis 
civilinio pobūdžio. Di
džiausias užsakymas yra 
Spartan of Canada Ltd . 
Londone,Ont .kitas stam
besnis užsakymas Com
puting Devices of Canada 
Ltd. Ottawoje.
ŽEMĖS ŪKIO DARBININ

KAI
Kanadoje gauna dabar už 
dienos darbą vidutiniškai 
8,60 dol. , plius butą ir 
maistą.Atlanto provinci
jose gauna pinigais 7,10, 
Oubece 7,80, Ontario 9,10 
Manitoba 9.10, Britų Ko
lumbija 9.60.

JAV IR KANADOS 
LIETUVIŲ

III-jam Kultūros Kongre
sui rengti komiteto posė
dy nariai padarė prane
šimus apie atliktus dar
bus ir pasiskirstė atei
ties darbais,kurie reika
lingi kongreso surengi
mui.

Posėdyje dalyvavo k-to 
pirm.M.Rudienė. J. Igna- 
tonis, Z. Dailidka, J. Jur
kūnas, J. Paštukas, J, Ja
saitis, Vyt. Radžius ir J . 
Vaidelys.Į posėdį atsilan
kė ir JAV Liet. B-nės C . 
v-bos pirm. inž. Bronius 
Nainys.

JAV LB centro vadovy
bės pasikeitimas nepa
kenkė kongreso rengimo 
darbams, nors JAV LB 
Taryba, neapgalvotu nu
tarimu, sustabdė buv.cen - 
tro valdybos veiklą nelau
kiant naujos valdybos su
darymo.Kongreso rengi
mo darbui užtikrinti buv. 
centro valdybos nariai 
įėjo į kongresui rengti 
komitetą.

Kongresas įvyks lap
kričio 23-26 dienomis , 
Chicagoje.
SUDARYTA JAV LIETU
VIŲ BENDRUOMENĖS

CENTRO VALDYBA
Centro valdybos pir

mininkas Bronius Nainys 
sudarė ir JAV LB V-toji 
Taryba patvirtino šios 
sudėties Centro valdybą : 
kun.Jonas Borevičius.S. J 
-vicepirmininkas, Valdas 
Adamkevičius - vicepir
mininkas visuomeniniam 
ryšiams,Stasys Džiugas 
-sekretorius .Kostas Doč
kus -finansų reikalų ve
dėjas ir iždininkas, Ana
tolijus Kairys - kultūros 
reikalų vedėjas ir Kultū
ros Fondo pirmininkas , 
Jonas Kavaliūnas -švieti - 
mo reikalų vedėjas ir 
Švietimo Tarybos pirmi
ninkas, Petras Petrušai- 
tis-organizacinių reikalų 
vedė j as, Antanas Šantaras 
-informacijos reikalų ve- 
dėjas.Dalia Tallat-Kelp- 
šaitė-jaunimo reikalų ve
dėja ir Povilas Žumbakis 
- specialių uždavinių ve
dėjas.
Michęldalyje, savivaldy
bės rūmuos,sprogo bom
ba, kaip spėjama, padėta 
Kubos žmonių,kurie ban
dė keršyti F. Kastro pre
kybos delegacijai, besi
lankančiai Montrealyje.

APDOVANOJIMAI 
LIETUVOJE

Ryšium su bolševikinio 
perversmo Rusijoje 50 
metų sukaktuvėmis ir 
Lietuvoje rikošetu reiš
kiasi apdovanojimai. Da
lis apdovanotųjų lankėsi 
Kanadoje,solistas V. No
reika apdovanotas Lie
tuvos liaudies artisto 
garbės vardu, dailininkas 
J. Kuzminskis apdovano
tas Lenino ordenu, stygi
nio kvarteto dalyvis E . 
Paulauskas ir kompozi
torius S. Vainiūnas-darbo 
raudonosios vėliavos or
denu, "Lietuvos" vadovas 
V. Bartusevičius ir kiti 
apdovanoti"Garbėš ženk
lo" ordenu ir 1.1. Visi jie 
apdovanoti "už nuopelnus 
vystant tarybinį meną". 
SVARBŪS ARCHEOLO - 
GINIAI RADINIAI LIE -

TUVOJE
Lietuvos Mokslų Aka

demijos archeologų eks
pedicija šiemet aptiko se
niausių Lietuvos gyvento
jų pėdsakus ties Šventą
ja.Tai yra radiniai iš ak
mens amžiaus, penkių 
tūkstančių metų prieš 
mūsų erą senumo. Kre
tingos srityje aptikti kiti 
radiniai. Šilutės srityje 
aptikti skalvių genties,iš- 
nykusios 13-me šimtme
tyje,liekanos. Mokslinin
kai šiais radiniais, kurie 
yra gerai išsilaikę, vilia
si daug ką išaiškinti apie 
Lietuvos gyventojų pratil
ti-

ČEKOSLOVAKAI APIE
LIETUVĄ 

Čekoslovakų Krikšč.dem. 
anglų kalba biuletenis"The 
Ambassador"jau ne vieną 
kartą parašė apie Lietu - 
vą. Paskutiniame atspaus
dinta Dalias, Teksas radio 
programos kalba apie Lie
tuvos laisvės kovą ir kone. 
Bielskio kalbą Baltijos lai
svės susirinkime Los An
geles, Calif ornijoje. /KDI/

KANADOS PASKOLA 
INDIJAI

Užs.reik. min. P. Mar
tin ir Indijos atstovas J . 
Chanduri pasirašė sutar
tį,pagal kurią Kanada In
dijai duoda 29,500,000 
dol.paskolos,kuri bus pa
naudota pramonės vysty
mui, dalis gi bus panau
dota Kanadoje pirkti me
talams.
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Pasaulinė Tarptautinė 
paroda,vykusi šešis mė
nesius Montrealyje, pasi
baigė ir mums norisi su
vesti šiokį tokį balansą, 
ypač, kad visame Žemės 
rutulyje gyvenančių lie
tuvių dėmesys buvo nu
kreiptas} mus,Montrea- 
lyje gyvenančius, ir kai 
kieno jau iš anksto buvo 
bandoma mus pulti. Mes 
prašėme dar palaukti, kol 
paroda pasibaigs, tat da
bar, kai paroda jau pasi
baigė,lyg ir privalu pasi
sakyti.

Tačiau reikalas labai 
opus, o būsena labai su
dėtinga, juo labiau,kad kai 
kam yra intereso ją pai
nioti ir dar daugiau dary
ti sudėtinga,painia ir ne
aiškia. Žinoma, kalbant 
apie lietuvius ir Lietuvą , 
nes šiuo atveju niekas ki
ta mums nerūpi.

Galvojant apie šiokį to
kį balansą,reikia pasaky
ti,kad parodos proga Ka
nadoje apsilankė palygi
namai didokas lietuvių 
skaičius iš Lietuvos.Apie 
trejetas šimtų. Jų tarpe 
buvo vadinamų valdžios 
žmonių, kultūrininkų, 
mokslininkų, menininkų, 
eilinių turistų, pas gimi
nes išleistų paviešėti 
žmonių ir keli įkinkyti į 
darbą Rusijos paviljone .

Galima sakyti,kad kiek
viena jų grupė-tai savo
tiškas pasaulis, kai ku
riais atvejais nepaprastai 
skirtingas, nieko bendra' 
vienas su kitu neturįs . 
Tiktai visus juos labai sti 
priai tarp savęs jungė-tai 
baimė. Didelė, nenug
alima, iki sąmonės ir sa
vęs praradimo teroro pa
darinys - baimė, ku
ri liudija, kad sovietijoje 
tebevyksta baisus teroras. 
Tš T ietuvos atvykę žmo
nės bijojo mūsų ir bijojo 
patys savęs, -tiek jie buvo 
suterorizuoti.

Tiktai pavieniui inty
miai besikalbant ir tiktai 
nedaugelis drąsesnių at
viriau prisipažindavo: 
Mums gi reikia grįžti ir 
gyventi Lietuvoje, kurią 
geležinėse replėse laiko 
Maskva.Mes nieko nega
lime, mes negalime nei 
pajudėti.Ir tiktai drąses
nieji bei daugiau pasiti
kintieji prasitarė: Dary
kite jūs, ką galite, nes ką 
padarot,tai tiktai to Mas
kva paiso ir mums pada
ro kai kurių lengvatų.

Atskirai kalbant apie 
tūlas grupes,galima būtų, 
jas budinant, pas akyti :va- 
dinamieji valdžios žmo

nės - pasigailėjimo verta 
valdžios parodija. Jie čia 
buvo, "kaippelė po šluota'.' 
Skaudu buvo į juos žiūrė
ti, kaip jie baimingai 
drebėjo jau vien prieš 
paviljono komisarą. Jų, 
vergų,būsena kelia didelį 
susirūpinimą. Minty ir 
sąžinėje jie stovi visiems, 
kas juos čia matė. Kaip gi 
jie gali rūpintis Lietuvos 
reikalais,jeigu jie ir pa
judėti bijol ?Su tokia val
džia Lietuva gi absoliu
tiškai nepajėgi nieko sa
varankiškai veikti. Ir ky
la klausimas: Ką mes tu
rime daryti, kad dabarti
nės Lietuvos valdžia bent 
kiek turėtų valios ir ga
lėtų rūpintis Lietuvos 
kasdieniniais reikalais ir 
nors šiokia tokia pažan 
ga?

Visi jie buvo indoktri- 
nuoti ir saugumo organų 
aiškiai įtaigoti ir įbaugin
ti, kad laikytųsi partijos 
ir saugumo organų nuro
dymų. Tai buvo aišku iš 
visų grupių. Daugelis jų 
skrupulingai to ir laikė
si. Bet ne visi išsilaikė . 
Kitinetdrįso pasisakyti , 
kad ir partijoje prieš kiek 
laiko įvyko lūžis ir atsi
rado plyšys, daugiausia 
tarp senųjų ir jaunesnių
jų. Ir šių tarpe kaž kaip 
sumažėjusi net baimė, 
kaip rašo Jevtušenko, ar
ba kaip rašo Svetlana Al- 
lilujeva. Greičiausia taip 
ir yra, kad ir baimės at
žvilgiu nuotaikos ateina... 
iš "vyresniojo brolio".

Į visas detales kol kas 
mums dar per anksti gi
lintis ,nes tiktai laiko tėk
mė ir sąlygų slinktis Lie
tuvoje ir Rusijoje suda
rys sąlygas ką nors aiš
kiau išryškinti.

Apytikris balansas ga
lima maždaug taip suves - 
tibei nusakyti: keli šim
tai Lietuvos žmonių, iš
buvusių 25 metus izoliuo
tų nuo laisvojo pasaulio 
ir propagandos trenkiamų 
buvo išleisti į laisvę ir ją 
pamatė savo akimis, ap
čiuopė savo pirštais ir 
pajautė savo nervais. Ir 
visi nustebo'. Tai yra 
faktas, be jokių išimčių'. 
Pamatė,kad šis,laisvasis 
pasaulis, yra visiškai 
kitoks, negu jiems 25 
metus kalė į galvas kom
partija ir rusų sovietinė 
valdžia.

Visi, be išimčių, su
žinojo ir pamatė, koks di
delis yra balševlkų rusų 
melas, kuriuo Jie plo
vė okupuotos Lietuvos žm
onių smegenis. Tai svarbi-

ŠAULIŲ ATATOVŲ SUVA
ŽIAVIMAS ČIKAGOJ
Spalio 7 d. Čikagoje, 

Jaunimo Centre įvyko
Lietuvos Šaulių S-gos 
tremtyj atstovų suvažia
vimas,kuris praėjo iški
lioje ir darbingoje šau
lį š ko j e nuotaikoje.

Išrinktas Centro Valdy
bos pirmininkas, Centro 
valdyba ir kiti valdomie
ji organai .Apžvelgta pra
ėjusių metų s-gos veikla, 
aptartos tolimesnės vei - 
kimo gairės.

Suvažiavimas prasidė
jo atvykusių atstovų re
gistracija ir pamaldomis 
Jaunimo Centro koplyčio
je.Momentui iškilmingas 
pamaldas atlaikė š. kun. 
J.Kubilius,S.J. .pamoks
lo žodyje aukštai iškelda
mas Lietuvos Šaulių S- 
gos ideologiją Lietuvos 
laisvės kovoje.

Dalinių atstovai pamal
dose dalyvavo su dalinių 
vėliavomis. Prie už Lie
tuvos laisvę žuvusiems 
paminklo S-gos vardu žu
vusiųjų brolių ir sesių 
garbei padėtas vainikas . 
Jų garbei pasakyta reikš
mingi žodžiai.

Iškilmingą suvažiavimo 
aktą Jaunimo Centro sa
lėje atidarė S-gos pirm. 
Vld.Išganaitis ir į garbės 
prezidiumą pakvietė at
vykusius garbės svečius .

Suvažiavimą žodžiu ir 
raštu sveikino gen.konsu
las dr.P. Daudžvardis, š . 
S-gos garbės nariai adv .
R. Skipitis,A.Mantautas ,
S. Mantautienė - Putvytė , 
LK kūrėjų - savanorių 
vardu gen. K. Musteikis , 
LK karių veteranų,L.pro
fesorių ir L. inžinierių 
vardų gen.St. Dirmantas , 
JAV Lietuvių Bendruo
menės valdybos pirminž . 
Nainys, Vilniaus Krašto 
Lietuvių S-gos, Lietuvos 
Atgimimo sąjūdžio ir 
"Laisvosios Lietuvos" 
vardu V. Šimkus, L. Tei
sininkų ir"Naujienų"var- 
du A.Budreckas, Lietuvių 
Frontininkų vardu inž. V . 
Galvydis.JA Lietuvių Ve
teranų S-ga, Lietuvių 
Skautų JAV atstovas,Bal- 
fas ir kiti.

Iškilmingas aktas pra
dėtas Lietuvos himnu.

Po trumpos pertraukos, 
išrinkus darbo prezidiu
mą :pirmininkauti J.Šiau- 
čiulis, sekretoriauti V. 
Galvydis,M.Maksvytis ir 
A.Gintneris, C. V. pirm. 
Vld. Išganai tis padarė 
trumpą, bet išsamų pra
eitos kadencijos veiklos 

ausia. Ir šis faktas šimte
riopai nusveria visus ki
tus.

Žinoma, kad Maskvai 
rūpėjo paveikti mus. Ir 
rusai dėjo visas pastan
gas, kad savo tikslą pa
siektų.Tiktai vienas toks 
visoj parodoj paviljonas 
ir buvo, tai rusų paviljo
nas .kuriame dieną ir nak
tį buvo varoma bolševiki
nė propaganda, senu bū
du. O gi visi rusų paviljo
no tarnautojai ir kiti iš 
Lietuvos apsilankiusieji 
pamatė,kaip Kanadoje be 
jokios propagandos žmo
nės dirba ir kaip jie iš
taigingai gyvena, kokie 
turtingi, kokie tvarkingi. 
Irpastreikuojair išsiko
voja geresnes darbo ir.

Dalis Lietuvos Šaulių sąjungos tremtyje suvačiavimo 
atstovų Čikagoje prie paminklo Už Lietuvos laisvę žu
vusiems. Foto A. Kalvaičio.

pranešimą, iš kurio iš
ryškėjo gyva Š. S-gos 
veikla.

Moterų sekcijos vado
vė š. K. Kodaitienė pada
rė pranešimą iš šaulių 
sesių veiklos. Sekančius 
pranešimus padarė C. V . 
iždininkas .Jaunimo Spor
to,Spaudos ir Jūrų Šaulių 
skyrių vadovai. Garbės 
Teismas,Revizijos komi
sija ir C. V. įgaliotinis 
Kanadai š.J. Preikšaitis . 
Ilgesnį pranešimą turėjo 
Š.S-gos garbės narys A . 
Mantautas, Š.S-gos įkū
rėjo VI. Putvio monogra
fijos reikalu. Suvažiavi
mas su įdomumu ir rim
timi išklausęs praneši
mus,pritarė C. V. nuveik
tiems darbams.

Taip pat su dideliu ati
dumu atstovai išklausė ir. 
atvykusių dalinių atstovų 
pranešimus, iš kurių iš
ryškėjo gyva,gaji Š.S-gos 
veiIda JAV ir Kanadoje 
esančių dalinių.

Su įdomumu išklausyta 
ir priimta Uniformų Ko
misijos pasiūlymai nau
jos uniformos klausimu , 
kurios bus pagal LK Min
daugo š. kuopos nešioja
mas uniformas.su kai ku
riais papildymais.

Priimti Statuto Komi
sijos pasiūlymai, išimti
nai 128 straipsnį praple- 
čiant ir papildant valdo- 
mųuų organų rinkimus.

Naujų valdomųjų orga
nų rinkimai praėjo švel
nioje kultūringoje nuotai
koje.

Centro Valdybos pir
mininku, atskiru rinkimu

gyvenimo sąlygas, ir vėl 
ramiai dirba ir gražiai 
gyvena.Gal badauja?-kaip 
sovietinė propaganda 
įtaigoja ?

Ką mums galėjo pada
ryti bloga Maskvos ir 
Lietuvos bolševikai ?Ab- 
soliutiškai nieko. Mes gi 
juos labai gerai pažįsta
me. Gi kas nepažįsta, tie 
kiekdaugiau pažino.O kas 
buvo nepagydomai aklas , 
nepagydomi lieka ir to
liau. Gaila tų žmonių, bet 
nuostolis nedidelis.

Bet tai, ką apsilankiu
sieji Montrealyje ir Ka
nadoje išsivežė ar išsi
veš,lietuvių tautai ir Lie
tuvai negali neišeit į nau- 
dą.Ir tame yra teigiamas 
balanso perviršis. 

išrinktas Vladas Išganan
tis.Sekančiu rinkimu į C.- 
V.išrinkti K. Kodaitienė , 
K.Žilėnas,M.Maksvytis , 
P. Petrušaitis, S. Berno- 
tavičius, kun. J. Borevi- 
čius.S.J. V.Biletavičius , 
A. Gintneris, B. Papalai- 
gis ir J. Grybauskas. 
Kand. G. Valentinas.

Į Garbės Teismą:pirm. 
A. Budreckas, kun. J. Ku
bilius ir M. Šanpštys , 
kand. V. Tamošiūnas, E . 
Petrauskienė ir V.Galvy
dis.

Į Revizijos Komisi- 
jąpirm. B. Ambraziejus , 
Anat. Kairys ir A.Juod - 
ka.

Suvaži avimo :Ragis tra - 
cijos,Mandatų ir Rezoliu
cijos komisijos savo pa
reigas atliko pavyzdingai.

Suvažiavimas baigtas 
vėliavos perdavimu nau
jai išrinktam C. V. pirmi
ninkui Vld. Išganaičiui, 
nuo kurio energijos pri
klausys ateinanti S-gos 
veikla, artėjančių Lietu
vos Nepriklausomybės 
atstatymo 50 metų sukak
ties šviesoje.

Visi suvažiavimo daly
viai ir svečiai brolių ir 
sesių Čikagoje esančių 
dalinių buvo nuoširdžiai 
ir maloniai priimti ir pa
vaišinti puikiomis vaišė
mis ir nuotaikingai paro
dytu scenos pastatymu 
"Trys mylimos", kurie , 
kaip ir pats sklandžiai 
praėjęs suvažiavimas, 
liks ilgoj atmintyje kiek
vieno suvažiavimo daly
vio. J. Šiaučiulis .

Tačiau apie ateitį rei
kia stipriai pagalvoti: kas 
reiktų ir kas galima būtų 
padaryti, kad būtų abipu
siška nauda,svarbiausia , 
kad galima būtų čia sti
printi lietuvybę,o ten-kad 
būtų grūdinamas išsilai
kymo atsparumas ir kad 
Lietuvos žmonės vis dau
giau įsigytų drąsos, ryžto 
sugebėjimo ir kovos už 
teises dvasios,kol Lietu
va tebėra okupuota.

J. Kardelis .

CAPITAINE JAMES COOK. 1728 1779 WINSTON CHURCHILL 1874-1965 
Navigateur at exptorateur Homma d Etai at hutonan

KULTŪROS KONGRESAS

DARIAUS LAPINSKO 
OPERA

HALAI
KANTATA

Karalius Mindaugas
Libretas KAZIO BRADOM

1967 m. lapkričio 25 d., 8:00 v. vak. 
ir 26 d., 3:30 vai. popiet

MARIA HIGH SCHOOL 
6700 S. California Ave., Chicago, Ill. 
Bilietai gaunami MARGINIUOSE. 2511 W. 69 St., 

Telef. — PRospect 8-4585
Bilietų kainos: 7:50, 6.00, 5.00, 4.00 ir 3.00 dol.

Paštu bilietai užsakomi šiuo pavadinimu ir adresu:
LITHUANIAN CULTURAL CONGRESS 

2511 West 69th Street 
Chicago, Illinois 60629

Užsakant bilietus paštu, kartu prašome siųsti 
čekį ir sau adresuotą voką su pašto ženklu, panau
dojant šią atkarpą:

Prašau prisiųsti

I...............arba II
Vardas ir pavardė
Adresas

Telefonas

Veikliems Montrealio šauliams Valerijki ir Pranui 
D įkaičiams, jų 3O-ties vedybinio gyvenimo sukaktu 
vių proga įteikiama dovana. Tš kairės: O.Vieraitie- 
nė, V.Dtkaitienė, Pr.Dikaitis ir kuopos v-bos pir
mininkas Ig, "Petratiskas. Foto A.Kalvaičio.

KLAIPĖDOS KRAŠTO VOKIEČIŲ SUVAŽIAVIMAS 
MANNHFIMF /tęsinys iš praeito NL numerio/.

" Arbeitsgemeinschaft 
der Memelkreise" centro 
valdyba posėdžio metu 
atstatė Mannheimo mies - 
to (Mannheimas yra glo
bėjas Klaipėdos kraštui- 
Patenstadt) Klaipėdos 
krašto vokiečių pirminin
ką Erich Tidecks, kaip 
žalingos politikos pabė
gėliams asmenį. Smul
kesnių priežasčių neteko 
sužinoti. Jis jau seniai 
gadino visą atmosferą 
tarp lietuvių, mažlietuvių 
išeivijoje ir Klaipėdos 
krašto vokiečių. Mums 
lietuviams tas p. Tidecks 
labai gerai žinomas iš 
1964 metų, kai Vokietijos 
Lietuvių Krašto Valdyba 
kvietė jį ir visus Klaipė
dos krašto gyventojus , 
kurie gyvena Mannheime 
ir apylinkėj, į Lietuvos 
Nepriklausomybės šven
tės minėjimą Mannhei
me, Rosengarten salėje, 
ponas Tidecks, gavęs iš 
lietuvių nuoširdų kvieti
mą,atsiuntė į Huettenfel- 
dą ultimatyvinio turinio 
raštą ir reikalavo, kad 
lietuviai atsisakytų Klai 
pėdos krašto ir visuose 
susirašinėjimuose tik

dol.bil. po
. Spektakliui šiuo adresu: 

kalbėtų apie grynai "vo
kišką kraštą.

Spalio 1 d. 11 vai., įvyko 
Rosengartenmūzų salėje 
iškilmingas aktas visiem 
pabėgėliams iš įvairiau
sių provincijų, kurie gy
vena Mannheime,nes laik 
naščiuose ir plakatuose 
buvo ta dienajau iš anks
to pavadinta' Tag der Hei- 
mat" ( Tėviškės diena). 
" Mannheimer Morgen"

1

laikraščio koresponden
tas visiškai teisingai sa
vo straipsnyj apie tą mi
tingą parašė, kad iš 2000 
klaipėdiškių dalyvių tik 
500 dalyvavo iškilminga
me akte. Jaunimo iš viso 
tenai nebuvo, dalyvavo 
daugiausia pagyvenę žmo 
nės ir seniai,taip vadina
mieji "Berusfluechtiin 
mieji "Berufsfluechtlin- 
g'fai" pabėgėliai.

Malonu buvo konstatuo
ti, kad šį kartą kalbėtojai 
lietuvių nepuolė ir neuž
gauliojo, kaip tai būdavo 
anksčiau tokiuose suva
žiavimuose. Ką jie užda
ruose posėdžiuose kalbė
jo, į viešumą nepraėjo.

Daugiau bus.

uniformas.su
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J. Kajecko, Lie
tuvos Atstovo, svei
kinimo žodis, pasa
kytas veiksnių kon
ferencijoje, Statler 
Hilton viešbutyje, 
Washingtone, 1967 
m. spalio 21 d.

Man tenka nepaprastai 
maloni pareiga ir didelė 
garbė, savo ir savo ko
legų, Lietuvos diploma
tinių ir konsularinių at
stovų vardu, pasveikinti 
susirinkusius į šią kon
ferenciją. Man tenka jus 
pasveikinti sostinėje 
valstybės, kurioj Pir
mo Pasaulinio karo me
tu Prezidento Wilsono. 
deklaruota tautų apsi
sprendimo teisė. Sekantį 
mėnesį po to pareiškimo 
gimė Vasario 16-tos die
nos aktas. Man malonu 
pasveikinti jus sostinėje 
valstybės, kuri ne tik pa
smerkė Sovietų agresi
ją prieš Lietuvą, bet ir 
toliau nepripažįsta So
vietų smurto prieš Lie
tuvių Tautą ir Lietuvos 
inkorporacijos į Sovietų 
Sąjungą. Tai patvirtina 
neseniai Aniceto Simu
čio Lietuvos Generaliniu 
Konsulu New Yorke pri
pažinimas. Tai patvirti
na ir šio mėnesio pra
džioje Jungtinių Tautų 
Asamblėjos III—čioj ko
misijoj J.A.V. Delega
cijos nario, ambasado
rės Harris, padarytas 
pareiškimas. To nepri
pažinimo pasėkoj Lietu
vos diplomatiniai ir kon- 
sulariniai atstovai tebei
na savo pareigas.

Lietuvos Atstovas Washingtone

ta pat proga pridūrė, kad 
’’deja, kai kurių tautų va
dai turį kiek kitokią pa
saulio tvarkos viziją". 
Jų tikslas esąs unifor
miškumas, bent kiek tai 
liečia ekonominio ir po
litinio susitvarkymo 
principus.

Juozas Rajeckas

Taip kilnus JAV nu
sistatymas Lietuvos at
žvilgiu išplaukia iš bend
rųjų JAV interesų ir sie
kimų. Valstybės Sekre
torius Dean Rusk tuos 
siekimus yra šitaip nusa
kęs:

"Mūsų tikslas yra pa
saulis susidedąs iš nepri
klausomų valstybių su 
institucijomis savo pa
čių pasirinkimu, bet bend- 
radarbiaujančiom tar
pusavio interesams ir 
gerovei siekti. Tai pa
saulis laisvas nuo agre
sijos, baimės, trūkumų 
ir diskriminacijos dėl 
rasės, tikybos ar kitų 
priežasčių. Tai pasaulis, 
kuris pripažįsta teisės 
viešpatavimą, kuriame 
visi žmonės gali gyven
ti taikoje ir brolybėje".

Valstybės Sekretorius

"Konfliktas tarp jų pla
nų liečiančių žmoniją ir 
pasaulinę santvarką, ku
rioje visi žmonės būtų 
laisvi pasirinkti savas 
institucijas ir savas vy
riausybes, yra esminis. 
Jis sudaro mūsų laikų pa
grindinę problemą". (Sta
te Dept. Bulletin, 1966 
m. No. 1411, p.45).

Šių dviejų pasaulių vi
zijų rėmuose glūdi ir 
Lietuvos problema. Ne
sunku įspėti, kad antro
sios vizijos pagrindinė 
atstovė yra Sovietų Są
junga. Gi Lietuva — jos 
imperialistinės agresi
jos auka.

Kiek vėliau, JAV Pre
zidentas, Lyndon B. John' 
son (1966.X.7d.) savo kal
boje pabrėžė, kad "kiek
vienu atveju mūsų tiks
las buvo taika, bet ne 
karas; laisvas apsi
sprendimas vietoj sa
vanaudiškos agresijos".

Nepaprastu istoriniu 
sutapimu susirinkome 
šioje palankios Lietuvai 
šalies sostinėje pusę 
šimtmečio po to, kai 
1917 m. rugsėjo mėnesį 
lietuvių tautos atstovai 
posėdžiavo Vilniaus kon 
ferencijoje.

Ta konferencija baigė 
savo darbus, pareikšda
ma lietuvių tautos ryžtą

Du įžymūs klevelandiečiai /iš kairės/: visuomenininkas ir politikas Dr. V.Ramanauskas /atsi
lankymo Montrealyje, Pasaulinėje parodoje ir ta proga Nepr. Lietuvos redakcijoje/ ir J. F .Dau
gėla, kurį paskutiniame posėdyje VLIKo Valdyba paskyrė savo nuolatiniu atstovu prie Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės Valdybos, veikiančios Clevelande, Ohio. J.F.Daugėla taipgi yra ir Nepr. 
Lietuvos atstovas prie tos pat PLB Valdybos. Jis, kaip LVLSąjungos pirmininkas, šią sąjungą at
stovauja VLIKo seime.

Washingtono konferencijoje spalio 21-22 laikraščių redaktoriai. Iš k. sėdi: J. Audėnas (Eltos informa
cijos), L. šimutis (Draugas), J. Kardelis (N. Lietu va), M. Vaidyla (Sandara); stovi: kun. K. Bučmys, 
O.F.M. (Darbininkas), kun. Pr. Garšva, M.I.C. (Dra ugas), J. Sonda (Keleivis), V. Šimkus (L. Lietuva), 
dr. J. Girnius (Aidai), St. Barzdukas (Pasaulio Lie tuvis), kun. P. Gaida (Tėviškės žiburiai).

atgaivinti nepriklauso
mą Lietuvos valstybę, pa
grįstą demokratiniais 
pagrindais, etnografinė
se ribose. Ji išrinko 20 
asmenų Tarybą, kuri 
1918 m. Vasario 16-tą Die
ną paskelbė Lietuvos ne
priklausomybės atstaty
mą.

Kada Lietuva kėlėsi, 
jos patrijotai žinojo, kad 
tautos laisvė ir Lietuvos 
valstybės nepriklauso
mybė būtina lietuvių tau
tos egzistencijos sąlyga. 
Jie siekė, kad visi lietu
viai vieningai ir garbin
gai pasišvęstų dėl Lie
tuvos.

Šiandieną mes irgi su
sirinkome lietuvių tau
tos gyvybinių interesų ve - 
dini. Mes irgi ryžtamės 
nešti Lietuvai aukos gė
lių. Mes irgi norime ir 
siekiame galimai naudin
giau pasitarnauti Lietu
vos bylai. Mes šiandieną 
irgi skelbiame, kad Lie
tuvos byla tebėra gyva, 
gi mūsų siekis — laisva, 
nepriklausoma Lietuva.

Dabartiniu metu padė
tis nėra džiuginanti. Esa
ma žmonių, kurie norė
tų, kad pavergti kraštai 
apsiprastų su savo ne
laimingu likimu. Esama 
tokių, kurie bevelytų nu
sigręžti nuo grėsmėj 
esančių kraštų, pv. Viet
name, kaip liudija šian
dien vykstanti demons
tracija šiame mieste. To
kios padėties ir tendenci
jų akivaizdoj belieka vie
na išeitis: suglausti sa
vo gretas, dar daugiau . 
aukotis, tikslu prikelti 
Lietuvą mūsų. To tikslo 
siekiant asmeniški ar 
grupiniai interesai nepa
keliui. Jie laisvės sau
lėtų dienų liuksusas. Tik

Prisiminkime centri
nę figūrą Lietuvos prisi
kėlime — dr. J. Basana
vičių. Semkimės stipry
bės iš jo nepalaužiamo 

mūsų tautos 
ir jo veiklos

Lietuvos valstybę atsta
tyti. Belskimės į pasau
lio sąžinę. Nekelkime 
klausimo, kada Lietuva 
bus laisva? Dirbkime,

vienybėje ir susiklausy
me mūsų galybė ir sėk
mės laidas.

Ateinančią Vasario 
16-tą pradėsime minėti
Lietuvos nepriklausomy- tikėjimo 
bės paskelbimo aukso ju- ateitimi 
biliejų. Susirinkome pa
svarstyti, kaip tikslin
giau ir įspūdingiau tą ju 
biliejų paminėti.

Man malonu ir džiugu
matyti susirinkusius mū- kad ji būtų laisva! Jokia 
sų veiksnių atstovus vie- vergovė neamžina. At-

Giliai likime savo pareigą da- 
, kad bar. Reikale, ateities 

šiandien ir rytoj šioj kon-karta ar kartos atliks 
ferencijoj vykstą pasi- savąją. Te Dangus lai- 
tarimai būtų sėkmingi, mina mūsų visų kilnias 
Teįneša jie galimai dau pastangas prikelti Die
giau gyvosios dvasios į- tuvą mūsų, 
mūsų bendrą veiklą. Gi 
toji veikla ir kilni ir gar
binga. Pavergtos tautos 
lūpos užčiauptos. Ji il
gisi pagalbos iš laisvųjų

ningam darbui. 1 
nuoširdžiai linkiu

Rūta Šemogaitė šį pavasarį gavo Magistrės laipsnį 
klinikinėje specialybėje ir pasiryžusi siekti dokto
rato. Dabar ji dar keliauja per Europą ir Afriką , 
su tikslu plačiau pažinti žmonių gyvenimą tose ša
lyse. Deja, neturime naujesnės fotografijos, šios gi 
uniforma jau netinka Magistrei..

JONAS GOŠTAUTAS

PONAS TEISĖJAITIS
ARBA

PASAKOJIMAS

APIE LIETUVĄ IR ŽEMAITIJĄ
4 839. 19 atkarpa. Rėžk tiesą, ir nebijok!

AŠTUNTAS SKYRIUS

dos, o dabar — nieko." ■.
Teisėjaitis Žemaičiui:
„Mano žaizdos visai užgijo, trūksta tik kairės ran

kos ir dešinės kojos, kuri buvo pakeista mediniu ra
mentu. Maskvėnai atsižvelgia į mano luošumą, gavau 
raštišką užtikrinimą, jog galiu visam laikui pasilikti 
namuose ir kad niekuomet dėl nieko nebūsiu užka
bintas. Rytoj mano ir Vincentės jungtuvės. Atrodo, 
kad mano žaizdos būtų padidinusios jos meilę, jeigu 
tai iš viso įmanomas dalykas. Šitas angelas žmogaus 
pavidale palaiko mano gyvybę. Be jos, po tiek kūno 
ir sielos kančių, manęs, tikriausiai, jau nebebūtų 
buvę gyvo. Pranešk, ką veikiate Prūsuose, kokie jū-

106. Žr. 85 paaiškinimų.—
107. Internuotų sukilėlių, kuriuos Prūsijos valdžia 8 savaites 

laikė stovykloje prie Pakamonių kaimo (Stoniškių apyl., buv. Pa
gėgių raj.), padėtis yra aprašyta retoje knygutėje, pavadintoje 
„Prcussen im Jahre 1831 oder Verfahren dcr preuss. Mililtirbe- 
horden gegcn die heimatlosen Polen... Fūrth, 1832, p. 8—30, o taip 
pat L. Gadono straipsnyje: „Przcjšcie Polakow prz.cz. Nicincy po 
upadku powslania listopadowego. Skrešlil L. Gadon. Odbilka z 
„Dziennika Poznanskiego". Poznanė, 1889, p. 5—9.—

108. 1831 m. liepos 13 d. generolui A. Gelgaudui su generolo 
D. Chlapovskio daliniu perėjus ties Sniuūkštų kaimu j Prūsiją, nuo 
GargždiĮ pusės pasirodė generolo F. Rolando,sukilėlių kariuomenės 
dalinys, besitrankius nuo generolo Delinshauzeno carinės rezervi
nės armijos avangardo. Iš šio dalinio, žygiavusio Prūsijos p.isic-

•SUKILIMAS

Žemaitis Teisėjaičiui:
„Esame Prūsuose. Kai pulk. Bartolomiejus, mūsų 

išvytas iš Raseinių, buvo įžygiavęs į Prūsiją, anuo
met Prūsijos karalius, nors ir žadėjęs būti neutralus, 
aprūpino jį maistu bei amunicija ir leido nužygiuoti 
daugiau kaip 30 mylių savo teritorija, kad užkluptų 
mus iš užpakalio106, o dabar tas niekšas laiko mus 
apstatęs kariuomene ir patrankomis, tarytum savo 
belaisvius107. Štai ko vertas karūnomis vainikuotų 
banditų įsipareigojimas ir žodis! Nežinau, koks bus 
tolimesnis mūsų likimas. Gelgaudas, ta niekingoji 
menkysta, susilaukė atpildo už savo darbus, nors ir 
per vėlai: Prūsijos teritorijoje jį nušovė kažkoks Skuls- 
kis, 8-jo linijinio pėstininkų pulko adjutantas108. Ko
dėl gi tai nebuvo padaryta prieš mūšį tiės Vilniumi 
arba tuoj po jo? Tuomet jo mirtis būtų davusi nau-

sų planai, ar liko dar bent truputis vilties? Pas mus 
viską gaubia gedulas."

Žemaitis Teisėjaičiui:
„Paskutinioji mūsų viltis laimėti kovą žlugo. Var

šuva paimta, kovojanti ten kariuomenė su generolu 
Rybinskiu perėjo į Prūsus ir sudėjo ginklus. Kita jos 
dalis su generolu Ramorinu perėjo Austrijos sieną ir 
taip pat tapo nuginkluota109. Prūsijos valdžia visiems 
lenkų karininkams pasiūlė du projektus: arba pasi
naudoti amnestija ir grįžti į savo šalį, arba imti pasus 
ir išvažiuoti į Prancūziją. Aš pareiškiau važiuosiąs į 
Prancūziją. Brangus Juozapai, tu patyrei baisius 
skausmus, tačiau nežinai, koks tai skausmas lenkui 
atsisveikinti su gimtąja žeme — tūkstantį kartų mirti 
ne taip baisu. Bet ir čia viltis pasitarnauti tėvynei 
tarsi balzamas, švelnina skausmą. Išvykdamas iš Prū
sų, nurodysiu tau slaptą būdą, kaip palaikyti su ma
nimi ryšį, nes, reikia manyti, siųsti laiškus paštu bus 
uždrausta."

niu Naumiesčio link, atsiskyrė 7 pėstininkų pulko kapitonas 
S. Skulskis ir, perjojęs per sienų, nušovė žiūrėjusį į pražygiuojantį 
dalinį generolų A. Gelgaudų, kaltindamas jį išdavyste. A. Gelgaudas 
palaidotas Kisinių kaime.—

109. Feldmaršalo J. Paškevičiaus vadovaujama caro kariuome
nės armija šturmavo Varšuvą dvi dienas ir užėmė jų 1831 m. 
rugsėjo 8 d., kai vyriausias sukilėlių katiuomenės vadas generolas 
I<! Malachovskis pasirašė kapituliacijos aktų. Lenkijos Karalystės 
kariuomenės daliniai, pasitraukusieji iš Varšuvos, susijungė su Mod- 
lino tvirtovės įgula. Taigi kova tęsėsi dar ir po Varšuvos kapitulia
cijos. Vis dėlto, dalis lenkų kariuomenės, puolama didesnių prie
šo jėgų, buvo priversta pasitraukti į užsienį arba kapituliuoti. Rug
sėjo 17 d. generolo H. Ratnorino korpusas perėjo Austrijos sienų, 
rugsėjo 26 d. generolas S. Rožickis su savo dalimis pasitraukė 
į Laisvojo Krokuvos miesto teritorijų. Pagrindinės lenkų kariuo
menės jėgos, vadovaujamos naujo vyliausiojo vado generolo M. Ry- 
binskio, spalio 5 d. pasitraukė j Prūsijų. Spalio 9 d. kapituliavo 
Modlino, o spalio 21 d. Zamoscės tvirtovės. Tai buvo tikroji suki
limo baigmė Lenkijoje. Lietuvoje nedideli sukilėlių būreliai slaps
tėsi dar iki 1832 m. pavasario.—

Daugiau buo -

GERIAUSIA PROGA

. Pinigus siusti i Lietuvą yra 
geriausias i šskaičiavimas. nes 
ui persiuntimą neimamas mokes 
tis,o tiktai pinigai iškeičiami į 
US doleriu pažymėjimus (certifi
cate). Tai vertingiausia dovana 
US pažymėjimai, kuriuos gave 
jūsų gimines nusipirks daiktą 
net 4 kartus daugiau vertės ne
gu pirkdami rubliais, ką jie pa
tys jums patvirtins. Tiktai US 
dolerių pažymėjimais jūsų gimi
nes bus pajėgūs ką panorės nu
sipirkti: ■ maisto, drabužiu ir 
kitu amerikietišku, vakarų eu
ropietiškų bei namų apyvokos 
dalykų. Parduodama specialia • 
se dolerinėse Vneshposyltorg 
parduotuvėse labai žemomis do
lerio kainomis, ką jūsų giminės 
patvirtins - pilnai garantuojame.

Šitas būdas pinigams persiųs
ti yra absėliučiai 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.

Didelio susidomėjimo anglų spaudoje su
kėlė 16 metų amžiaus Manchesterio lietu
vaitė Irena Jakubaitytė, aukštais pažy
miais išlaikiusi brandos egzaminus iš dvy
likos dalykų: anglų kalbos, anglų literatū
ros. geografijos, istorijos, fizikos, matema
tikos. grynosios matematikos, chemijos, 
biologijos, lotynų, prancūzų ir lietuvių kal-
bų.

Irena, dar būdama 12 metų, buvo sun
kia paralyžuota ir išgulėjo ligoninėje 6 mė
nesius. Tačiau po didelės kovos ji nugalėjo 
ligą ir darbščiai metėsi į mokslą.

Nors gimusi Manchesteryje, ji puikiai 
kalba lietuviškai ir uoliai dalyvauja tauti
nėje veikloje. Ji moko tautinių šokių Ir 
dainų, kurių išmokė net ir lietuvaites. Ire
na yra veikli skautė ir dabar eina draugi- 
ninkės pareigas.

Ji trokšta tapti medicinos daktare. Tai 
pareikalaus iš jos daug darbo ir studijų, 
bet mes tikimės, kad ji visas kliūtis nuga
lės ir savo tikslą pasieks.

j Irenos laimėjimai mokyklos suole sutei- 
’kė visiems lietuviams daug džiaugsmo ir 
pasididžiavimo. Tai yra gražus pavyzdys 
visam lietuviškam tremties jaunimui ir jų 
tėvams. Irenos tėvelių rūpestingumo ir 
tautiškumo bei jos pačios darbštumo dėka 
ji taip gražiai pasireiškė kaip lietuvaitė ir 
mokinė.

I.
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KULTŪRIVt^KKOVIKA
ČEKOSLOVAKIJOS KULTŪRININKŲ MANIFFSTAS
slaptai išvežtas į užsieni
us paskelbė Čekoslovakij- 
jos kultūrininkų šauksmą 
pagalbos dėl skandalingos 
jų padėties Čekoslovakijo
je, kurioje komunistų par
tija juos žiauriai prievar
tauja.. Klausimas, ką va
karų kultūrininkai padary
ti galės jų padėčiai page
rinti?
RAŠYTOJAS ALGIRDAS 

LANDSBERGIS, 
bandęs {vairius užsiėmi
mus, dabar profesoriauja 
Fairleigh Dickinson unive
rsitete, teberašo veika - 
lūs ir neatsisako žurnali
stikos. Paskutiniu laiku 
išsamus jos straipsnis at
spausdintas anglų kalba 
žurnale ACEN News žur
nale.
NAUJAS KOMPOZITO
RIAUS BR. BUDRIŪNO

KŪRINYS
Labai darbingas ir veik
lus kompozitorius Bron
ius Budriūnas. Tolydžio 
pasirodo vis nauji jo kū
rybos dalykai.

Žurnalas"Laiškai Lie
tuviams" buvo paskelbęs 
konkursą jaunimui mišio
ms. Konkursą laimėjoBr, 
Budriūnas. Dabar mišių 
gaidos, pritaikytos nau
jam jų būdui, jau išleis
tos. Mišios pa rašytai! eng- 
vose tonacijose ir gali bū
ti naudojamos vienam, dvi
em, keturiem ir net septy
niom balsam. Tai bene an
tros mišios jaunimui po 
St.Šimkaus mišių.

Mišios gaunamos Laiš
kų Lietuviams adresu: 
2345 West 56 Street, Chi
cago, 111.60636, USA.

UŽ VIENĄ DOLERĮ 
ĮDOMI KNYGA 

Paaukavę vieną dolerį 
nepriklausomos Lietuvos 
karo invalidui, gausite jo 
parašytą, išleistą įdomią 
knygutę iš kovų dėl nepri
klausomos Lietuvos. Tuo

gražiai paremsite karo 
invalidą ir jo nedarbingą 
žmoną. Knygutės vardas 
"Mes nešėme laisvę'.' Do
lerį siųsti autoriui: P . 
Pleskevičius, 56 Thomas 
St..Rochester,N.Y.14605 . 
Knygutė turi 200 psl. r 
spalvuotu viršeliu, ilius
truota.

ARMĖNAS APIE KRĖVŲ 
MICKEVIČIŲ

Vilniun iš Armėnijos sos
tinės, Jerevanio, atvyko 
Pedagoginio instituto pro
fesorius, buvęs Vinco Krė
vės mokinys Baku mieste, 
Tigrano Achumianas, žy - 
mus literatas, su kuriuo 
Krėvė susirašinėjo ir ku
ris išlaikė Krėvės laiškus 
ir perdavė Lietuvos ar - 
chyvui. Achumianas netik 
tai skaito paskaitas apie 
Krėvę, bet ir apie armėnų 
literatūrą.

BALTISTIKA ADELAIDĖS 
UNIVERSITETE

Dr. T. Fennell susidomėjo 
latvių kalba, ją išmoko ir 
Adelaidės universitete,Au
stralijoje, įvedė jos kur
są, o dabar esąs pasiryš 
žęs išmokti ir lietuvių kai 
bą ir ją dėstyti tame univ
ersitete. Kol kas turįs 6 
studentus australus, bet 
nė vieno latvio.

LIETUVOJ IŠLEISTOS 
KNYGOS

A. Vengris. Kastantas 
GI inskis. Gyvenimo ir kū
rybos apžvalga. 134 psl. 
su iliustracijomis. 1965 m. 
"Minties" leidykla.

Vytautas Mažeika. Ope
ra. Lietuvių tarybinio o- 
peros teatro raida 31940- 
1965/. Leidykla "Mintis", 
Vilnius, 1967 metai. 256 
puslapiai. Daug iliustra
cijų iš teatro gyvenimo ir 
darbo.

Įdomu, kaip veikia sovie
tinė santvarka.Kai kaiku- 
riose srityse jau dtskrimi-

New Yorke gyvenantis dailininkas Povilas Puzinas šių metų pavasariniame
meno festivalyje laimėjo pirmąją premiją /iš 400 dailininkų tarpo/. Atvaiz 
de matome New Yorko miesto burmistrą John Lindsay įteikiant jam premiją 
Ir štai šis gabus dailininkas spalio 25 d. staigiai mirė. Testamentu jis 20 
savo kūrinių paliko Čiurlionio galerijai Čikagoje. Palaidos Kalifornijoje.

Premija /. Pocienei
Rugsėjo 5-15 d.d. Adelaidė

je. įvyko Royal South Australian 
Society of Arts pavasario meno 
paroda, kurioje dalyvavo 60 dai
lininkų su 84 kūriniais, jų tarpe 
ir du lietuviai: Ieva Pocienė su 
viena metalo skulptūra “Exo
dus” ir Leonas Žygas su dviem 
tapybos paveikslais.

Geriausias parodoje išstatytas 
kūrinys buvo premijuotas, ir ši
ta garbė atiteko mūsų skulpto
rei Ievai Pocienei. Aprašant šį 
įvykį laikraščiuose “The Adver
tiser” (rugsėjo 6 d.) ir “Sunday 
Mail” (rugsėjo 9 d.) meno kri
tikai pabrėžė, kad Ievai Pocie
nei premija vertai suteikta, nes 
jos kūrinys laikytinas pačiu ge
riausiu visoje parodoje.

Džiaugdamiesi šios darbščios 
kūrybingos ir nuoširdžios lietu
vės skulptorės laimėjimais me
no srity (neseniai spaudoje skai
tėme, kad jai teko pirmoji pre

mija Queenslando parodoje) 
sveikiname ir linkime kuo ge
riausios sėkmės ateityje!
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VEDA D R- GUMBAS

SUNKUS GYVENIMAS
- Vyro gyvenimas tikrai 
nepavydėtinas, - tarė gi
liai atsikvėpęs vyras.
- Kodėl jau taip?-pasitei
ravo žmona,
- Todėl, kad pirmuosius 
20 metų motina klausinė k 
ja, kur jis eina ir ką daro, 
40 metų klausinėja žmona, 
kur jis eina ir ką veikia,
o likusius giminės klausi
nėja, ar jis parašė testa
mentą. ..
PAS DANTŲ GYDYTOJĄ 
Solistas ateina pas dantų 
gydytoją dantų taisyti.
- Prašau išsižioti,-sako 
gydytojas.
- O kiek už tai bus sumo
kėta, - iš įpratimo pasitei
rauja artistas.

KIENO GALVĄ?
- Kuomet vėlai grįžtu na
mo, man žmona nieko ne; 
sako, tiktai galvą krato...
- Savo ar tavo galvą? 
AIŠKUS ĮRODYMAS?
- Onut, tu perdaug nes tri
nki vatkynus. Šis tau yra 
pastoviausias, nes jis ta
ve visą laiką myli.
- Iš kur, tėveli, žinai?
- Kaip gi nežinosiu, kad 
jis jau visi metai kai pas 
mane skolinasi pinigus ir 
nežiūrint to jis vis dar la
nkos i pas mus...
KAS PASAKĖ ?
- Kas gi pasakė, kad gra
žios dienos eina prie galo?
- Pasakė mano tėvas, kai 
mama grįžo iš atostogų.

SVETLANA ALLILUJEVA 1R JOS 3.
I • a i a ■ ■ s t a ■ aLaiškai bičiuliui

Svetlana Allilujeva su New Yorko spauda.

t Laiškuose savo bičiuliui Svetlana pasisako, kad 
jos laiškai nebūsią nuoseklūs. Ji šokinėsianti pa 
gal reikalą. Ir tai nes ąs nei romanas, nei memu
arai, nei biogfarija. Toliau ji taip, rašo:

"Šiandien aš tau, mielas bičiuli, noriu papasako
ti apie patį galą, apie tas dienas 1953-jų metų kovo 
mėnesio, kurias aš praleidau tėvo namuose, žiūrėk 
dama kaip jis miršta. Ar iš tikrųjų tai buvo galas 
kažkokios epochos ir pradžia naujos, - kaip dabar 
teigiama? Ne man spręsti. Mano reikalas ne epo
cha, o žmogus.

Tai tada buvo baisios dienos. Įsijautimas, kad 
kažkas įprasta, pastovu ir stipru nuslydo, pakry
po, man pasijautė nuo to momento, kai kovo 2-rą 
dieną mane surado visuomeninių mokslų Akademi
joje prancūzų kalbos pamokoje ir man. pasakė, kad 
"Malenkovas prašo atvykti į Bližni8ją"./Bližniaja 
buvo vadinama tėvo vila Kunceve, išskirti ją iš ki
tų, tolimųjų viltį/. Tai buvo neįtikima - kad kaž
kas kitas, o ne tėvas kvietė atvažiuoti pas jį į vi
lą. Aš vykau ten labai susisielojusi.

Kai mes įvažiavome į kiemo vartus ir prie namo 
mašiną sutabdė Chruščiovas ir Bulganinas, aš pa
mačiau, kad jau viskas baigta. Aš išlipau, jie ma
ne paėmė už rankų. Jų abiejų veidai buvo už - 
verkti. "Eikime į namus, - jie man pasakė, - ten

nacija bandoma panaikinti, 
kaip pav. Antologijos lei
dinyje, tai teatre diskrimi
nacija dar veikia senu įsi
bėgėjimu: tam tikrų artis
tų pavardės nutylimos,kaip 
ir seniau. Tat dirigentai

iš kompartijos veikia kaip 
veikę ir anksčiau...

Antologija. Graži tu, ma
no brangi tėvyne. Išleido 
Kultūrinių ryšių su užsie
nio lietuviais komitetas. 
560 puslapių. Antologija

Berija ir Malenkovas tau viską papasakos”.
Namuose,- jau prieškambaryje, - buvo ne taip, 

kaip nuolat būdavo; vietoj įprastos tylos, gilios ty
los, kažkas bėgiojo ir triūsė. Kai pagaliau man 
pasakė, kad naktį tėvu i buvęs priepuolis, man net 
palegvėjo, nes aš galvojau, kad jo jau nėra.

Man papasakojo, kad matyti priepolis atsitikęs 
naktį, jį radę naktį apie trečią valandą čia gulin
tį ant kilimo ir nutarę pernešti į kitą kambarį ir 
paguldyti ant divono, kur jis visą laiką miega.Ten 
jis dabar guli be sąmonės, ten ir gydytojai, - tu 
gali ten eiti.

Aš visa tai klausiau kaip per miglas, suakmenė- 
jusi. Visos smulkmenos jau neturėjo reikšmės .Aš 
jaučiau tiktai viena- kad jis mirė. Ir dėl to nea - 
bejojau. Ir visas tas tris dienas ten išbūtas aš ms* 
čiau, kaip jis miršta ir kad kitos išeities nėra..

Didelėje salėje, kurioje tėvas gulėjo, būriavosi 
žmonės. Nepažįstami gydytojai, pirmą kartą ligo
nį matydami /akademikas Vinogradov, daugelį me
tų prižiūrėjęs tėvą, sėdėjo kalėjime/ labai susi - 
rūpine triūsė. Leido prie pakaušio dėles, ėmė 
kardiogramas, darė plaučių rentgeno nuotraukas, 
msdsesuo nuolatos darė kažkokius įšvirkštimus, 
vienas gydytojas visą laiką rašė ligos eigos istori
ją. Visi triūsė ir rūpinosi kaip nors gelbėti gyvy
be, kurios jau negalima buvo išgelbėti.

Kažkur posėdžiavo Medicinos Mokslų Akademija 
svarstydama, ką dar galima būtų padaryti gyvybei 
gelbėti. Kaimyninėje salėje posėdžiavo dar kaž - 
kokia medikų taryba, taip gi sprendusi, kas gali
ma dar būtų padaryti. Atvežė dirbtiniam kvėpavi
mui daryti aparatūrą ir jaunus jos specialistus. 
Aparatūra taip ir prastovėjo nepanaudota. Čia ir 
salėje buvo rimtis. Buvo jaučiama, kad vyksta 
kažkas svarbaus, beveik didinga.

Tiktai vienas asmuo laikėsi beveik nepadoriai - 
tai buvo Berija. Jis buvo susijaudinęs -iki kraštu
tinumo, jo veidas ir šiaip jau biaurus, nuolat iš- 
sikreipdavo nuo jį jaudinusių aistrų. O aistros jo 
buvo - garbėtroška, žiaurumas, suktumas, vald- 
žia, valdžia.. .Jis tai stengėsi šį atskingą momen* 
tą, kad nepersistengtų ir kad nedasįstengtų. Jis 
prisiartindavo prie ligonio guolio ir ilgai ilgai į- 
sįžiūrėdavo į jo veidą, - tėvas retkarčiais atmerk 
davo akis, bet matyti, kad tai buvo nesąmoningas 
judesys. Berija tada visa jėga įsisiurbdavo į akis; 
jis ir čia norėjo būti "pačiu ištikimiausiu, pačiu

labai trumpa, nes apima 
poeziją ir prozą. Antologi 
gijoje yra ir užsienyje gy., 
venančių lietuvių kūrybos 
pavyzdžių, ju tarpe ir di
pukų : Nagys, Aistis, Pū- 
kelevičiūtė ir kiti.

Bet kokia okupacijos tra 
gėdija. Per dvidešimt su 
viršum metų okupuotosios 
Lietuvos lietuviai negalė
jo sužinoti netfokio papra
sto dalyko, kur ir kaip čia 
lietuviai rašytojai gyvena. 
Pav. apie E. Pūkelevičiūtę 
parašyta, kad ji gyvenan
ti Toronte ir dirbanti siu
vykloje. . .C gi ji niekad 
Toronte negyveno ir nė 
vienos dienos siuvykloj 
nedirbo.

Taigi, tai yra okupaci
jos ir susisiekimo varžy-

okupacinės padėties pada
rinys. Jeigu Lietuva bū
tų laisva,pati v^ldytųsi, 
tokių reiškinių nebūtų.

Antologijoje viso 187 ra
šytojai. Raštai parinkti to 
kie, kurie mūsų neskiria. 
Taikomojo meno raštų nė
ra, todėl leidinys tinka ir 
Lietuvai ir gyvenantiems 
už T. i etų vos ribų.

Gabrielė" Petkeviča itė- 
Bitė. Pasikalbėjimai. IV 
tomas. Vilnius 1967 m. 
782 puslapiai.
NAUJI LEIDINIAI 
Aidai 1967 metų Nr. 7. 
Laiškai LietuviamsNr. 8. 
Ateitis Nr. 7.
Lietuva-Filatelistų drau
gijos biuletenis Nr.7/115/. 
Mūsų Sparnai Nr. 22. -lie
tuvių Evangelikų-Reforma 
tų žurnalas.
Karys Nr. 8.-spalio mėn..

LIETUVIŠKŲ KNYGŲ 
SKYRIUS

Ponios Inos Šimaitienės rūpes
čiu prie Geelong Regional Library 
steigiamas lietuviškų knygų sky
rius. Mūsų tautietė Ina Šimaitienė 
šioje bibliotekoje turi atsakingas 
pareigas ir yra vieno skyriaus 
vedėja, šiomis dienomis per Lie
tuviškų knygų ir plokštelių plati
nimo. centrą “Tėvynės Garsai” už
sakė per 30 lietuviškų knygų. Iš 
Melbourne jau pasiųsta pirmoji 
siunta. Pošnus Vinco Krėvės še
šių tomų raštų rinkinys, M. Kata- 
liškio, K. Žuko, K. Ostrausko, 
Liūnės Sutemos, St. Santvaro, J. 
Gliaudos, B. Zabielos, L. Dovydėno 
leidiniai puošia bibliotekos lenty
nas.

• Da.il. Pranas Gailius, plačiai ži-' ’
nomas lietuvis dailininkas Euro-, ’>v :•
poje ir Paryžiuje, neseniai turėję Drt/va L(lbutytė

j Daiva Labutytė daug nuveikė 
. č7ai*š“mot^ais,*"ateign?žė į“ltetutfd"e vie\ lietuviškuose reikaluose, 
liaudies meno elementus, juos,/“31 bzioterapijos diplomą Sy- 
gausiai panaudodamas savoje in- neĮaus universitete ji jau yra 

Assistant Director of Studies — 
School of Physiotherapy. Ji daug

mų pasekmė. Kai Lietu
vos spauda mums karta is 
priekaištauja informaci'" savo dailės parodą Švedijoje. Dai, 
jos netikslumą, tai tą pat liniukas, iki šiolei kūręs abstrak- 
ir mes konstafuojame.Bci 
pabrėžiame,kad +ai yra 
nenormalios, suvaržytos dividualinėje kūryboje.

darbo įdeda savo profesijoje, re
tai kada grįžta namo anksčiau

daugiausia atsidavusiu” - kokiu jis stengėsi tėvui 
rodytis visą laiką ir, gaila, perdaug ilgai jam tas 
sekėsi.. „

Paskutinę minutę, kai jau viskas besibaigė, Be
rija staiga mane pamatė ir tuojau davė įsakymą: 
"Išveskite Svetlaną.'" Į jį pažvelgė kas prie jo sto
vėjo, bet niekas ir nepajudėjo. O kai viskas buvo 
baigta, jis pirmasis iššoko į koridorių ir tyloje, 
kurioje visi stovėjo susikaupę, pasigirdo garsus 
jo balsas, neslepiąs džiaugsmo:"ChrustaIiov.' Ma
šiną.'"

Tai buvo dabartinis carotarnis, įsikūnijęs rytie
tiškas' suktumas, pataikūniškumas, apsukęs net ir 
tėvą, kurį iš viso sunku būdavo apgauti. Daug kas, 
ką padarė ši hidra, krito tėvui, dėl daug ko jie a- 
bu atsakingi, o tai, kad daug kur jam pasisekė tė
vą apgauti, man visiškai aišku. Ir šita suprato vi 
si "viršūnėje .

Šiuo metu visas jo biaurus vidus veržėsi laukan, 
jam sunku buvo susilaikyti. Ne aš viena,-daugelis 
tą suprato. Bet baisiai bijojo ir žinojo, kad šiuo 
momentu,kada mirė tėvas, niekas Rusijoje neturė
jo savo rankose tiek jėgos ir galios, kaip šis bai
sus žmogus.

Tėvas buvo be sąmonės. Smūgis buvo labai stip
rus. Jis neteko kalbos, pusė kūno paralyžiuota. 
Kelis kartus jis buvo atidaręs akis, bet žvilgsnis 
buvo aptenjęs; kažin ar jis ką atpažino. Tada vi

aštuntos valandos.

Šiais metais Melbourne buvo 
surengtas penktasis pasaulinis fi
zioterapijos kongresas, įvykstąs 
kas antrus metus įvairiuose kraš
tuose. Australian Physiotherapy- 
Association turėjo pilnas rankas 
darbo organizuojant šį kongresą 
ir gerai atliekant šeimininkų pa
reigas. Daiva sekretoriavo viena
me iš simpoziumų.

Po kongreso Daiva buvo nusiųs
ta į Adelaidę lankyti post grad
uate kurso “nervų sistemos reikš
mė fizioterapiniam gydymui”, ku
rį pravedė University of Southern 
California profesorė M. Rood. Tai 
buvo Daivai labai gera proga, nes 
kursas Australijoj buvo vienkar
tinis, o normaliai į vykstąs Ame
rikoje, kur Daiva jau buvo be- 
planuojanti važiuoti. Sugrįžus į 
Sydnėjų Daiva jau vėl įsikasė j 
savo nuolatinį darba, praturtėju
si įgytomis žiniomis.

si puldavo prie jo ir bandė pagauti jo žvilgsnį. 
Aš sėdėjau prie jo, paėmusi už rankos, bet jis

GRAŽINA O. BOLE0KIEN®, 
rašytoja, bendradarbiavusi Lietu 
vos žiniose, Vilniaus Balse, Mo
ksleivyje, Mūsų Lietuvoj, kurios 
literatūrinę kūrybą, geriausia pa
žįsta Argentinos Lietuvių Balso 
skaitytojai, parašė Įdomią savo 
autobiografiją, kuri telpa rašyto 
jos feljetonų rinkinyje, A. L. Bal 
so Leidyklos tik ką išleistame 
vienoje knygoje, pavadintoje — 
Prie žmonos galima priprasti. Lai 
kydamiesi tradicijos, ir 40 metų 
spaudos darbo sukakties proga 
išleidome lietuvišką kūrinį, kurį 
galima gauti Arg. Liet. Balso

Leidykloje ir pas autorę.

t
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E. KARDELIENĖ.

Pasaulinėje parodoje besilankant
Štai atėjo ir ta diena , 

spalio 29, kada Pasaulinė 
Tarptautinė paroda su di
deliu liūdesiu ir gailesiu 
iškilmingai uždaryta.Per 
visus 6 mėnesius nors ir 
labai uoliai lankydami ją , 
nesuspėjom visko pama

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

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

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

9 ABC dabar turi SPECIALIUS maisto produktus siuntiniams:

UŽYi KAINOS(50% NUOLAIDA)

100 sv. cukraus .... $ 15.50 Šitos kainos įskaitant: produktus,
100 sv. piiltų 21.50 muitą, persiuntimo mokestį ir 1.1.
100 sv. ryžių 25.0,0 Jūs nemokėsite nė viena centą
20 sv. taukų...,12.7,0 daugiau!
10%nuolaida

t.tf(tik iki Kalėdą Švenčiu)
Jūs gausite ant autos, motociklų, radio ir

Užeikite į ABC dabar ir padarykite užsakymus, tai 
i žvengsite kalėdiško skubėj imo.

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

tyti,visų paviljonų aplan
kyti.

Visą vasarą į Montrea- 
lį plūdo svečiai iš visų 
pasaulio kraštų. Pilni 
.viešbučiai ir specialiai 
pastatyti moteliai, priva
tūs namai buvo užimti 

svečiais, ir montrealie- 
čiams nebuvo laiko atsi
dėjus lankyti parodą, nes 
reikėjo rūpintis svečiais : 
juos vaišinti, vežioti ap
žiūrinėti Montrealį ir pa
rodą.

Todėl dabar,rudenį,kai 
svečių atvažiuoja mažiau, 
visi puolė lankyti parodą . 
Nelemtas gi autobusų 
streikas taip sujaukė su
sisiekimą, kad jau tapo 
labai varginantis • reika
las lankytis parodoje.Ne
žiūrint to, žmonių paro
doje būdavo labai daug. 
Didžiausios žmonių eilės 
stovėdavo prie paviljonų. 
Tiesiog būdavo neįmano
ma patekti vidun.Štai prie 
Labirinto mano mažoji 
mokinė,R.Pocauskaitė su 
motina ir broliuku išsto
vėjo puspenktos valandos 
kol į jį įėjo. Kiek reikėjo 
žmonėms kantrybės ir iš
tvermės stovint eilėse 
ištisas valandas ,ypač da- 
var, rudenį, šaltam ore , 
iš visų pusių nuo vandenų 
pučiant vėjui, kad patektų 
į paviljonus ?

Bet žmonių susidomė
jimas paroda toks dide
lis,kad niekas nebojo jo
kių sunkumų.

Kada tik buvo kam lais - 
va šiokia diena ar savait
galis, visi nuo ryto iki vė - 
lyvo vakaro gyveno salo

se.kurbėgo greitieji eks
presai per visas 3 salas 
ir vežiojo žmones į pavil
jonus, į restoranus, ku
riuose visi valgydavo 
pusryčius .pietus ir vaka
rienę. Ir tik vėlai vakare 
visi važiuodavo namo vos 
bepaeidami,nes kojos jau 
nebenorėdavo vaikščioti.

Kai liko jau maža die
nų ir nebuvo jokios vil
ties visų paviljonų pama
tyti, reikėjo būtinai dar 
nuvažiuoti į

LA RONDE
Tušė šv. Elenos salos 

atskirta visai atskiru pa
sauliu nuo visos parodos.

Čia vaikų rojus, vaikų 
stebuklingas pasaulis'. Jų 
čia tūkstančiai gyvena iš
tisomis dienomis. Sukasi 
išpuoštos blizgučiais,ap
šviestos spalvuotomis 
elektros lemputėmis ka
ruselės, suka vaikus jo
jančius mediniais žir
gais, puikiai išpuoštomis 
karališkomis karietomis. 
Plaukioja vandenimis lai
veliai,kurie sukasi ratu, 
supasi iki debesų pakilda- 
mos sūpuoklės,kyla aukš
tyn ir leidžiasi žemyn 
amerikoniškais kalnais . 
Viskas sukasi,viskas ky
la,viskas žiba, juda,spal
vos rėžia akis, muzika 
triukšmingai lydi kiek
vieną karuselę. Čia visur 
reikia nuspirkti bilietą , 
kad galėtum patirti tą di
delį malonumą, kuriais 
vaikai, ir ne tik vaikai , 
bet ir suaugę su tokiu 
džiaugsmu čia linksmina
si. Už 25 et. tave įsuks 
spiralinis stulpas į pa
čias padangęs, arba pa ve
žios labai aukštai kaban
čiu ore vežimuku, arba

paskraidins helikopteriu.
O štai aukšt i uolėti 

kalnai,o po juos šokinėja 
gražios,didelės kalnų ož
kos. Jų galvas puošia di
deli gražūs riesti ragai. 
Ilga marga vilna pasipuo
šusios, stovi jos aukštai 
išdidžios ir žiūri žemyn 
į besilinksminančią mi
nią.

Prie jų neprieisi, nes 
akmenuoti kalnai statūs 
ir labai aukšti. Jomis ga
lima tik iš apačios užkė
lus galvą pasigrožėti ar 
iš tolo nufotografuoti.

Aplink čia pilna įvairių 
valstybių krautuvių, kur 
gali nusipirkti šveicariš
ko šokolado, kakao, olan
diško sūrio, medinių 
klumpių,brangių prancū
ziškų kvepalų, c jau vai
kams įvairių saldumynų 
begalės'.

SIUNTINIAI LIETUVON 
KAUFMAN’S W00LLENS4EXTILES

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

Delfinai taip aulštai gali iššokti iš vandens.
CIRKASJURŲ

Prie vandens paviljo
nai Alcan. Vienas iš jų 
pavadintas jūrų cirku,ku
riame artistai delfinai , 
atvežti iš Miami, rodo 
kaip jie moka vaidinti.

Negalima atsistebėti,

kokie delfinai protingi ir 
kaip jie puikiai išmokyti. 
Dideliame ir giliame ba
seine benardydami, jie 
girdi ir atsiliepia kai juos 
dresiruotojas šaukia var
dais: Papa,Mama, Brigi- 

Nukelta l 6 psl.

CENTRAL FUEL OIL LTD.

MONTREALIO LIETUVIU KREDITO UN IJ A

1445 DE StVE ST., MONTREAL 20, QUE. 
MOKA už: 

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

3865 A Beaubien E. Montreal.
Repr. J. BI au zd ii un as.

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

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

KASOS VAL 
1465 DE SEVE:

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

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

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

ROSEMOUNTO SKYRIUS: 
3907 Rosemount Blvd., 
♦ el. 722- 3545.

Diena: penktad. 1:00- 5:00 vai. 
Vakare: pirmadieniais,:rečia- 
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 CENTRALE, coin - corner 2. AVENUE 365 0770 LASALLE j

IŠ ČIA PASIŲSITE SIUNTINIUS SAVO GIMINĖMS PILNAI GARANTUOTOMIS

URMO KAINOMIS
30% 40 -ŽEMI AU RINKOS KAINOS
• TURIME GERIAUSIOS ANGLIŠKOS VILNONĖS MEDŽIAGOS VYRIŠKIEMS IR 

VOTERIŠKIEMS KOSTIUMAMS, PA I. TA M S,SUKNELĖMS IR ŠILKINĖS - Brocade 
& Dainty MEDŽIAGOS.

• DIDŽIAUSI PASIRINKIMĄ K A Š M IR O , N A 11.0 N I N IŲ IR ŠILKINIŲ SKARELIU, 
SVEDERIŲ IR VISA KITA ŠEIMOS REIKALAMS.

• TAIP PAT PRIIMAME UŽSAKYMUS VYRIŠKIEMS KOSTIUMAMS- Made to measure 
- IŠ GERIAUSIU ANGLIŠKŲ MEDŽIAGŲ. KAINA $54.00 ir extra kelnes $ 13.50.

SAVININKAS CH. K A U F M A N A S, buvęs audinių fabriko* Litex* vedėjas Kaune. Laisvai kalba 
lietuviškai.

Johan Tiedman Reg d
DIRBU VISŲ RŪŠIŲ BALDUS 

PAGAL UŽSAKYMUS

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

Universal Cleaners & EailoU
• Valau ir taisau vyriškus ir moteriškus drabužius.
• Siuvu naujus pagal užsakymus vyriškus pakus, 

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

(at Wullinflfon St J Tel. 769-2941

Baltica Investment Corp
Autorizuotas kapitalas $ 120.000

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

Už indėlius mokame 8% dividendo. ______

BALTIC WOODWORK CO.
DAROMOS JVAIRIOS DURYS. LANGAI, VIRTUVES KABITAJ- 

IR KITI ĮVAIRŪS MEDŽIO DIRBINIAI.

K. K1ĄUŠAS ir J ŠIAUČIULIS.
Adresas: 547 Lafleur Str., LaSalle.

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

Jeigu keliatės i JAValstybes, 
apsigyvenkite amžinai žaliuojan 
<5ioje ir šiltoje Kalifornijoje.

Informacijas telkia ir padeda 1 
sikurti

JOHN KUTKA

LaSALLE AUTO SPECI ALIST Kėg’d
SAV. G. DESROCHERS

Taisau ir dažau lengvas masinas 
7717 GEORGE LASALLE, QUE.

(Prielala „Nepriklausomos Lietuvos" redakciją)
Tai.: garažo 366-0500

namą 366-4203

BELLAZZI - LAMY.INC-
DO 6-6941 . 7682 Champlain Blvd. I-aSalla
įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai- 
fnsuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popieris.

7635 Boul. LASALLE 
LAŠA', i. F t’.O

DODGE-CHRYSLE R-VALIANT 
C O R O N E T _ C A M IO N S DODGE 911 WluSHlRE BLVD. 39/1-6817

SANTA MONICA. CALIF. 395-3350

---------------------------------------------------------------------------------------------- j
!

D.L.K. Vytauto Nepr. Klubas
2/59-61 St. Catherine Street E. Montreal

e I šnuomuojoma SALE didesniam ar mažesniam skaičiuj 
asmenų: • vestuvėms, įvairiems paminėjimams, susirinki
mams bei kitokiems parengimams.

e Kainos žemos, klubreciams ir jaunimui nuolaida.
• Reikalui esant su pilnu patarnavimu: - virtuve’ir indais, 

personalu ir gėrimais.

Kreiptis i Klubo administratorių J. Petruli, 
♦ •I- 199. 9212 797 . 7«1<

Telefonas 7 6 8 - G 6 7 9

WINDSOR
DRY CLEANERS & DYERS CO. LTD. 

Valome visokius drabužius ir kitą Jūsų namų apyvoką.
Savininkai:

A. Kersys, P. Petrulis, P. Kersulis, A. Greibus

1205 CHURCH Ave., VERDUN, MONTREAL.

PRANEŠAM A APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ — 

sutraukiančią 
hemorojus

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

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

Visais tyrimo atvejais švelnė- 
jant skausmams įvykd. vo hemorojų 
susitraukimas.

Tačiau visų svarbiausia - n zul- 
tatai būdavo toki nuostabūs,kad šis 
pagerėjimas tęsdavosi daugelį mė 
nešiu.t

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

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

LAIKRODININKAS
AN TA NAS ŽUKAS 

1855 Wellington Street
Tel. WE 2-0644.

TAISAU IR PARDUODU 
ŽEMOMIS KAINOMIS

LA I K ROD Ž I U S t R J U V E LY RU S ■
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PARAMA
L ERIŲ.

TAUPYK IR SKOLINKIS
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAUSIAME

TORONTO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVE
KAPITALAS SIEKIA TRIS MILIJONUS DO

MOKAME DUODA.M "E
434% ui depositus Margirius iš 6’/&>
5J74 numatyta ui Šerus Asm, paskolos iš 7% '

Asmenines paskolas duodame iki S 5,000. - ir morgičius 
valdžios nustatytįi norniįi, 66 L įkainuoto turto.

Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dvdvįe. bet nedau
giau >2,000.- Asmeninės paskolos, mirties atv eju,apdraus 
los iki S 5,000.-

Paramos nariais gali būti kiekvienas lietuvis gv venys 
Kanadoje.
Kasos valandos: Kasdiena nuo II) v<d. iki i ra/.
išskyrus seh madieniiis. Pirmadieni ir penktadieni inkarais nuo
I vai. U) min. iki 8 vai i!) min. Šeštadieniais nuo 9 ra/, iki /vai 
P P /lepus ir rugpiįieio men šeštadieniais uždaryta ).

Būstine. Lietuviu Namai 1129 Dundas St. West, 
Toronto 3, Ont. o Telefonas LE 2- 8723.

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

Reportažas iš Toronto
PASIKALBĖJIMAS METRO TRAUKINYJE

Dufferin stotyje į pože
minį traukinį įlipa gerai 
apsirengęs vyras ir, ieš
kodamas laisvos vietos , 
žvilgsniu perbėga vagoną. 
Jo dėmesį patraukia kam
pe sėdįs, laikraštį skai
tąs pilietis.Nieko nelauk
damas, jis patraukia ton 
kryptin ir, greta asisėdęs, 
kumšteli alkūne anam į 
šoną taip, kad tas nuste
bęs pakelia akis. Tuo pa
čiu jo veide atsiranda 
šypsena ir jis pamažu 
perlenkia laikraštį.Pasi
rodo susitikta ilgėliau ne
simačiusių bičiulių. Įėju
sia, pasveikinęs skaičiu
sį,dirsteli į laikraštį ir, 
pamatęs,kad tai lietuviš
kas, pasiklausia ar anam 
patogu taip skaityti?Ar jis 
nesivaržąs keleivių?Juk 
tai esanti svetima spauda, 
kuri gali atkreipti kitų dė
mesį.

Laikraštį skaitęs ke
leivis, nustebęs dėl tokio 
klausimo, pusiau atsi
grįždamas pažiūri į savo 
bičiulį.Tuo pačiu jis sako 
kad tai esąs keistas klau
simas.O į žmones jis ne
kreipiąs dėmesio. Paga
liau jis ir pats nesirūpina 
matydamas čia, ar tram
vajuj kitus ateivius skai
tant savąją spaudą. Dėl to 
ir kiti neturėtų kreipti dė
mesio į jo lietuvišką raš
tą.

Greta atsisėdęs tautie
tis nėra patenkintas tokiu 
atsakymu. Jis neatleidžia. 
Jam nesą aišku, kodėl jo 
pažįstamas neskaitąs vie
tinio laikraščio.Kodėl jis 
turėtų domėtis lietuviš
kuoju? Juk ten ne tik nesą 
nieko įdomesnio, bet ten 
ir žinios esą pasenusios . 
Pastarasis išsireiškimas 
laikraštį skaičiusį tautie
tį dar daugiau nustebina. 
Jis vėl dirsteli į savo ben
drą. Sulankstęs laikraštį

Some of Brockvillc’s prettiest teenagers competed for the honor of 
being crowned Miss’ Centennial “Teen Queen”. The winner was Chris 
Patterson (center), who is 16. Among the 15 contestants were (from 
the left): Vicki Campbell, Paula Warren, Bonnie Brennan and Jeanette 
Coyes. The contest helped raise over $1,000 towards Brockville’s 
Centennial youth arena.
Brockvtllėje išrinkta Kanados šimtmečio karalaitė.

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

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

TORONTO.
Margio vaistinės U aukštas.
Tel: Įstaigos LE 7 - 1708, 

Namų CR 9- 6166.

ir įsidėjęs į palto lašenę , 
jis pasiklausia. Jam įdo
mu žinoti ar jo bendra
keleivis tai sakąs nuošir
džiai, ar tik juokaująs . 
Jeigu jis mėgstąs juokau
ti, žinoma, tai esanti jo 
privilegija, bet jeigu jis 
taip ir galvojąs, su juo 
esą nebegerai. Negi su 
naujos pilietybės priėmi
mu jis nebesąs lietuvis ? 
Negi jam nebemielas sa
vas spausdintas žodis ? 
Nekalbant jau apie tuos 
tautiečius, kuriems sun
kiau įkandama vietinė 
kalba,lietuvišką laikraš
tį jis laikąs vienu iš mūsų 
gyvenimo pulsų. Tai esą 
viena iš nepakeičiamų 
būtinybių, kaip namas, 
kaip automobilis, kaip 
penktadienio maisto pro
duktų apsipirkimas, kaip 
šalto alaus bonka dirbus 
daržiuke karštą vasaros 
dieną. Jis tiesiog nesu
prantąs, kaip be savo 
spaudos būtų galima išsi
versti svetimam krašte? 
Kaip būtų galima likti be 
lietuviško žodžio ? Be to 
žodžio,prie kurio užaugo
me,prie kurio subrendo
me su kuriuo išsklidome 
po platų pasaulį. Pagaliau 
kaip mes žinotume, kas 
dedasi vienoje ar kitoje 
mūsų kolonijoje?Kaippa
tirtum apie kituose kraš
tuose besikuriančius tė
vynainius ar kažkuriose 
pasvietėse atsidūrusius

MŪS V ORTAS'

PRANEŠIMAS NR. 86
VIII - sis stalo teniso 

"Dešimtuko" turnyras 
įvyks 1967 m. lapkričio 18 
-19 d.d. Čikagoje, -Jauni
mo Namai, 5620 So. Cla
remont, (apatinė salė).

Turnyro pradžia 12 vai. 
po pietų, lapkr. 18 d.

Centro valdybos pave
dimu turnyrą vykdo Čika
gos stalo tenisininkai va
dovaujami B. Žemaičio,- 
tiktai vyrų klasėje, kiek
vienas su kiekvienu, 
(Round Robbin). Vadovau- 
jamasi bus USTTA taisyk
lėmis.
Vyriausias1 'Dešimtuko " 

turnyro teisėjas-Benius 
Žemaitis.

Registracijos terminas 
-lapkričio 11 d. , nevėliau. 
Kartu turi būti prisiųsta 
registracijos mokestis $ 
3.50 asmeniui. Registra
ciją siųsti adresu:Mr. B. 
Žemaitis, 3315 W. 65-th 
Place,Chicago,III.60629 .

Centro valdybos yra 
kviečiami turnyre daly
vauti sekantys iškilieji 
stalo teniso žaidėjai:

Jonas Kavaliauskas,P. 
Gvildys,Varnas, J. Šoliū- 

savuosius?Net neinant iš 
savos kolonijos, neinant 
toliau savų reikalų, do
mintis tik mūsų pačių 
veikla, kaip būtų galima 
apseit be jokios informa
cijos ?Kad ir kokį pažįs
tamą užpuolus nelaimei, 
ar susirgus kuriam toli
mesniam kaimynui ?Arba 
norint išeiti šeštadienio 
proga kur paulioti savųjų 
tarpe ? Kur gi kitur apie 
tą viską sužinosi,jeigu ne 
iš savų laikraščių, iš sa
vos spaudos?Spauda yra 
mūsų kasdienybės veid
rodis,iš kurio dvelkia sa
vas lietuviškas atspindis. 
Tuo labiau, kad čia nėra 
tų vėjavaikiškų svaičioji- 
mų, čia nerasi tų paikų 
samprotavimų ir nesą
moningų naujovių, kurių 
pilna vietinė spauda ir 
kurią skaitant,kartais net 
koktu darosi.Ypač tokiais 
atvejais paėmus savą 
laikraštį, paskaičius lie
tuviškų minčių iš jos tar
si padvelkia sodri gaiva. 
Nors valandėlei,nors tam 
kartui jis sugrąžina da
lelę vertybių, kurių nete
kome apleisdami savąją 
tėviškę.

Einant toliau, jam esą 
labai keista, kad jo lietu- 
viškaineskaitantis bičiu
lis esąs taip atsilikęs nuo 
mūsų gyvenimo, nuo tau
tinio veikimo ir bendrųjų 
rūpesčių. Jeigu jis nors 
Įdek domėtųsi savaisiais , 
jeigu jis tik pažiūrėtų kas 
aplink mus darosi,jis su
žinotų, kad neseniai įvy
kusiame Bendruomenės 
atstovų suvažiavime di
džiausiu populiarumu pa
sižymėjo spaudos darbi- 
ninkaiNežiūrint kandida
tų pažiūrų, profesijų ir 
luomų, slaptuose rinki
muose daugiausia balsų 
gavo abu redaktoriai Rin
ktinas ir Kardelis.

S. Pranckūnas.

BARONAS
nas, B. Žemaitis, dr.A. 
Nasvytis.A. Krašauskas , 
Rimas Kavaliauskas, E. 
Zabiela, V. Grybauskas , 
V. Kleiza, Jaunutis Nas- 
vytis,V.Nasvytis,Koklys, 
Gerulaitis, Juozas Kava
liauskas, J. Nešukaitis.E. 
Vaičekauskas, J. Kuncai- 
tis, Genčius, A. Banys.

Dešimtuko turnyro lai
mėtojui bus įteikta Pa
saulio Lietuvių Inžinierių 
ir Architektų Sąjungos , 
Cleveland© skyriaus pe
reinamoji taurė, įsteigta 
1960m.Pereitų metų lai
mėtojas - Jonas Kava
liauskas. Skiriama bus 
pirmos ir antros vietos 
laimėtojams asmeninės 
trofėjos. Centro Valdyba

PASAULINĖJE PARODOJ 
BESILANKANT

/atkelta iš 5 psl./
ta ir garsusis Piero.

Prasidėjus seansui, jie 
visi iškiša iš vandens gal
vas ir nusilenkdami gar
siai delfinų kalba pasi
sveikina su publika. Pas
kui pasistato gaidas ir vi
si choru elektriniais var
gonais pritariant, uždai
nuoja prancūzišką daine
lę " Frėre Jaccįues, dor- 
mez vous. "

Toliau seka įvairūs 
triukai. Kiekvienas pa
šauktas vardu iš vandens 
šoka per ;aukštai paka
bintus ratus,pasiekia sa
vo nosim labai aukštai 
kabantį raudoną kamuolį 
ir nusviedžia jį toliau
siai.

Jie skraido ore lengvai 
ir vikriai kaip paukščiai 
ir, galvas pakreipę į pu
bliką, delfiniškai kaž ką 

CARMEN IS MISS MONTREAL: Carmen Parizeault faces 
a cheering crowd at the Windsor Hotel last night after being 
chosen Miss Montreal and crowned by Danielle Ouimet 
(Miss Quebec). Miss Montreal now moves up to the next 
hurdle -- the nationwide contest for the Miss Cano.da title

ŠI Montrealio gražuolė dalyvaus visos Kanados gra 
žuolės rinkimuose ir bus kandidatėj Miss Canada.

Atvaizdai rodo, kad JIB vaistai ATAUGINA PLAUKUS, pašalina pleiska
nas, šašus, niežėjimą, sulaiko plaukų slinkimą, grąžina natūralią plaukų 
spalvą MOTERIMS ir VYRAMS. 100 proc. garantuotai. JIB 8 unc. 16-kai 
savaičių $5.50 arba COD. Užsakymus su pinigine perlaida siųskite TUO
JAU JIB laboratorijos atstovybės Kanadoje adresu:

P. Januška, 1033 Bruce Ave, Windsor. Ont.

sako. . .
Pagaliau pašauktas var

du Piero(atrodo tai prem
jeras) šoka iš vandens 18 
pėdų aukštyn, kur dresi- 
suotojas? užlipęs laiptais 
laiko rankose didelę žuvį, 
ir nors ir iš 4-to karto ją 
pačiumpa savo burna.

Atrodo, kad Pierd pa
gautų tą žuvį ir iš pirmo 
karto pašokdamas, bet 
dresiruotojas duoda pu
blikai malonumo pama
tyti Pierd artistišką šo
kinėjimą.

Kai jau baigti visi nu
meriai, visi artistai del
finai vėl iškiša iš vandens 
galvas ir garsiai pasako 
visiems Sudiev.

GUDRŪS GYVULIAI
Didieji delfinai nepa

prastai protingi. Teko 
s kaityti" Nau j ienose" kaip 
vieną laivelį su 5 žmonė
mis audringos bangos nu
nešė toli jūron ir kai juos 
užpuolė rykliai, bandę iš 
laivelio išgrobti. Bet čia 
pat atsirado pulkas del
finų ir ryklius nuvarė to
lyn.Tą laivelį su žmonė
mis jie sergėjo nuo ryk
lių kelias dienas kol dide
lis laivas išgelbėjo tuos 
žmones. Jeigu delfinai jū
roj gyvendami tokie pro
tingi būna,tai kaip jie ne
išmoks būti artistais, ka
da juos mokina prityrę 
cirko specialistai.Didelis 
malonumas ir džiaugs
mas pamatyti protinguo
sius delfinus ne tik vai
kams ,bet ir suaugusiems. 
Taip buvo ir šį kartą: 
vaidinimo žiūrėjo didelis 
pilnas amfiteatras jauni
mo ir suaugusių.

Čia pat ir akvariumas . 
Įėjus vidun, pirmiausia 
tave pasitinka

PINGVINAI
Už stiklų lediniai kal

nai,o aplink iš kraštų van
duo. Pingvinai labai gra
žūs paukščiai.Kai vaikšto 
po ledus statmenai išsi
tiesę, nes jų kojos visai 
gale liemens .atrodo, kaip 
žmogiukai. Jų balti pūki- 
kiniai pilvukai lyg brilian
tais aptaškyti, o galvutės

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 
muitu ir persiuntimo išlaidomis šitas siuntinys kai
nuoja $100.00.

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

sv. kakavos, 2 sv. ryžių, 5 sv. geriausios rūšies miltų, 1 
dėžutė neseafe, 1 sv. maišytų saldainių, 1 sv. razinkų, 1 
sv. cukraus, ’4 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 svi 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.

papuoštos įvairiaspalvė
mis skaisčiomis plunks
nelėmis. Nugarytės juo
dos ir, kai vaikšto, atro
do pasipuošę moderniš
kais frakais .Bet kai pasi
neria vandenin,atrodo lyg 
juodos,baltais šonais la
bai greit plaukiančios žu
vys.

AKVARIUME
Toliau vaikštant matai 

sienose už stiklų basei
nuose plaukiojančias žu
vis, labai didelius vėžlius , 
vėžius, jūrų žvaigždes , 
koralus, jūrų augalus ir 
visokiausius nematytus , 
neregėtus jūrų gyvūnė
lius.

Neišpasakyto grožio 
daugybė labai didelių ir 
labai mažų žuvų. Ir kokių 
tik spalvų čia nėral Štai 
tikros auksinės,sidabri
nės žuvelės, visai mėly
nos, raudonos, rusvos , 
oranžinės,rainos.Štai pu
sė žuvies rusva, pusė- 
geltona, o galva mėlyna , 
arba geltona apiberta mė
lynais ir raudonais taš

SĖJA
Tautinės, demokratinės minties mėnesinis lietuvių laikraštis. 

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

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

Prenumerata: JAV ir kitur 3 dol. meįams.

AR ŽINOTE K A RAŠO 

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

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

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

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

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

■■ į'

kais. Čia žuvelės pasipuo
šusios fantastiškiausiais 
žvyneliais.

Ne tik spalvų atžvilgiu 
labai įvairių, bet ir for
mos nepaprastų žuvų esa- 
ma.Vienos apskritos, ki
tos plokščios statmenai, 
kitos plokščios gulščiai, 
labai didelės ir visai ma
žytės. O viena žuvis ne
paprasto gražumo: visa 
geltona, išilgai mėlynos 
rainelės, o galvutė raus
va. Tik viena tokia buvo 
gražuolė. Tokios neteko 
niekada matyti ir turbūt 
nebeteks.

Nė vienas dailininkas 
negalėtų nupaišyti tokios 
gražios žuvelės'. Žiūriu 
susižavėjusi į jas visas , 
tokias gražias, tokias 
spalvingas,tokias nuosta
bias atogrąžų žuvelės ir 
nepajuntu kaip pradedu 
niūniuoti kompozitorės 
G. Gudauskienės ir poeto 
B. Brazdžionio sukurtą 
puikią giesmę:

Begalinis Viešpaties 
pasaulis.... (b. d.)

Ps.D.R.M.N.Pt
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Jūsii 
kalėdinės pašto siuntos
• TARPTAUTINIS TARIFAS .įsigalia i967 m.spauo . o.>

PAPRASTAS PASTAS
LAIŠKAIDidžioji Britanija, Siaurės Airija ir 

kiti Britų bendruomenės kraštai, Ai. 
rijos Respublika.Prancūzija, Ispa
nija, J. A. V aisty bes, jos teritorijos 
bei nuosavybes, visos kitos vieto
vės šiaurės, vidurio. Pietų Ameri
koje ir West Indies.

• I VISUS KITUS KRAŠTUS

J.A.Valstybės,jos teritorijos 
bei nuosavybės ir kiti kraš
tai šiaurės,vidurio ir Pietų 
Amerikoj,West Indies ir Is — 
panija

T VISUS KITUS KRAŠTUS £ sTaX.TX’uos
ORO PASTAS

LAIŠKAI

Į KITUS KRAŠTUS 25c PUSĖ UNCI.

J.S .Valstybės,jos te- 
ritorijos ir nuosavy
bės.
Bermuda, Meksika, vi
durio ir Pietų Ameri
ka ir West Indies, D.
Britanija ir Šiaurinė 
Airija,Airijos Respu
blika ir Europa.

8c PIRMA UNCIJA 
6c K IEKVIFNA 

SEKANTI 
UNCIJA

20ė KIEKVIENA 
UNCIJA

15f KIEKVIENA 
UNCIJA

15Č PUSĖ UNCI
JOS

NEUŽLIPINTl
SVEIKINIMŲ

LAIŠKAI

hami&ltom
Geriausia taupyti ir skolintis tik
Hami/tono Lietuvių Kredito Kooperatyve TALKA 

21 Main St. E, Kamb. 203, T ei. 528-0511.

Darbo v a I o 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 vii. p.o. 
Pepkt.9:30 — 8 vai. p.p.
Šešt. 9:00 — 1 vai. p.p.

St. Catharines agentūra: 75 P al I s Ave. Pranciškonu 
parapi jos salėje sekmadieniai s po pamaldų.

GERAS TAUTOS 
Hamiltono Tautos F. 

skyr.valdyba nuoširdžiai 
dėkoja dosniems tautie
čiams už šias Tautos F . 
aukas-2O dol: Ant. Dir
sė; 15 dol. ; J. Skaistys ; 
11 dol.; A. Liaukus; 10 dol. 
mons ,dr. J. Tadaraus kas, 
dr. O. Valaitienė, A If. Pa
tamsis, J. Valevičius, Z . 
Didžbalis ir A. Pranokė- 
vičius Realtor Ltd. ,A. 
Obcerskis, V. Navickas ; 
9 dol. : K. Mileris; 7 dol. 
L. Skripkutė; 5 dol. : E . 
Sudikas,A .Klimas ,R. Vil
kas, N. Zabulionis, Pr.Le- 
sevičius, St. Bakšys, P. 
Leilionas, P. Žulys, E. Bo- 
guslauskas, V. Kazlaus
kas,P. Pleinys, J. Svilas , 
A. Jankūnas, J. Bulionis , 
St.Dalius,J.Tarvydas, L . 
Kūkalis, J.Krištolaitis ,A.

* Petkevičius,Pr. Šimelai- 
tis,V. Svilas, E. Apanavi
čius,J.Mažulaitis, A. Ba
cevičius, V.Kežinaitis, J. 
J. Deksnys, P. Gužas, V . 
Kezys, P. Žulys, K. Mik
šys,L.Kubilius.Pr. Saka
las, J. Andrukaitis, G.Mar- 
tišius.A. Povilauskas, V. 
Kažemėkas,K.Gudins kas, 
J. Jakimavičius, J. Povi
lauskas, V. Saulis, P. Ka
nopa,Ant.Tėvelis, J. Mik
šys , F. Rimkus, Alf. Pili - 
pavičius, V. Kybartas, B. 
Grajauskas, V. Lepar skas 
J.Petraitis, A. Kybartas , 
V. Sakas, E. Lengni kas, 
Alf.Šilinskas ir L. Asme- 
navičius, 4 dol. : J. Gim
žauskas, J.Zurlys, St. Sa
mus .Kęst. Norkus,K. Gie
draitienė ir P. Budvidis . 
3 dol. : J. Lesčius, J.Ka
žemėkas,Alf. Vainauskas

5ė PIRMA UNCIJA
3c SEKANČIOS UN

CIJOS

10c Piravta uncija 
6c SEKANČIOS UNCi

SPAUDINIAI
(NEUZLIPINT1 SVEIK. LAIŠKAI) 

3c PIRMOS 2 UNCIJOS 
2cl KIEKVIENA SEKANTI UN 

ClJA IKI VIENO SVARO 
1c KIEKVIENOS 2 UNCIJOS

V JRŠ VIENO SVARO

s : Aukšti nuošimčiai ui 
indėlius.
Prieinamos skolinimosi
sąlygos.
Nemokamas CUNA gyvybės 
ir paskolų draudimas.
Pilnas čekių patarnavimas.
Užtikrintas indėlių saugumas.
Malonus lietuviškas patarnavimas

FONDO VAJUS
Br.Milašius,J.Tolys.Pr . 
Ročys,Ant.Keršys,J. Ka- 
maitis,V.Januška, F. Ur
bai tis, J.Pleinys, K. Meš
kauskas, L. Klevas, VI. 
Kunkulis, V. Orlickas, J . 
Mačiukas, A. Šukaitis, J . ' 
Eis.uaiitas. J. Norkus, J . 
Liaugminas, A.Maksima
vičius, J. Sadauskas, Ge - 
gužis.P. Bulkė ir VI. Ka
žemėkas.Kitų aukos buvo 
mažesnės .Iš viso surink
ta 838 dol. 27 et.

Su rinkliava valdybai 
talkino: O. Kačinskienė , 
L.Barusas.Br. Milašius , 
B.Juozapavičienė, P. Ka
nopa, J.Romikai tis,A.Pu- 
lianauskienė, J. Sadaus
kas, V.Kežinaitis, P. Sa
vickas ir Br. Šopys. Vi
siems lietuviškas ačiū. 
Ypatinga padėka Pr .Saka
lui, kuris iš valdybos jau 
pasitraukęs ir po sunkios 
ligos,kantriai išrinko vi
są savo sąrašą,surinkda
mas rekordinę sumą-220 
dol.

TAUTOS FONDO 
SUBATVAKARIUI 

kuris įvyksta paskutinį 
šeštadienį prieš adventą, 
t.y.gruodžio2 d. Jaunimo 
Centro salėj, laimės sta
liukus yra jau paskyrę : 
šie Tautos F. rėmėjai: 
"Algo Masonry" statybos 
firmos sav.Alf.Šilinskas , 
siuntinio agentūros "Sa
kas Parcel Service" sav. 
V. Sakas. "Ottawa Meat 
Markefprekybos sav. VI. 
Kybartas ir didžiausios 
Hamiltono nuosavybių 
pirkimo-pardavimo ben
drovės "Kronas Real Es
tate" sav.B.Kronas. Pre-

SUDBURY, ONTARIO
KOLONIJAGRAŽI

Beveik pusiaukelėj tarp 
Sault St.Marie ir Toronto, 
atrandame vieną iš pačių 
didžiausiųjų pasaulio ni
kelio gamybos centrų,ku
rio pakraščiais plikos 
aukštumos ir be jokių ža
lumynų uolos sudaro pra
važiuojančiam slegiantį 
įspūdį. Sako, turbūt, taip 
atrodė Hirošima ir Naga
saki po atominių bombų 
sprogimų.. .

Įvažiavus į miesto cen
trą tas slegiantis įspūdis 
išnyksta ir galima pasa
kyti, kad tai visai neblo
gos išvaizdos miestas , 

mijuotam šokiui šampa
no ir liet, šokių muzikos 
plokštelę paskyrė "Sure 
Heat"bendrovės sav.Ant. 
Šimkevičius. y~ba...

HAMILTONO MEDŽIOTO
JU IR ŽUKLAUTOJŲ ŠAU

DYKLOJE
bus sekančios varžybos: 
lapkričio 12 d. mažojo ka
libro ir lapkričio 19 d. mo
linių balandžių ir Handicap, 
Penki, daugiausia numušė, 
atstovaus klubą tarpklubi- 
nėse varžybose dėl perei
namosios taurės. Kiekvie
nose varžybose trims pir
mosioms vietoms paskir
tos taurės.Varžybose ga
li dalyvauti visi klubo na
riai apsimokėję klubo mo
kestį. Varžybų pradžia 1 
valanda po pietų. Regist
ruotis pas A.Šimkevičtų 
telefonu 383-2169. V-ba.

H. A. V. PARAPIJOS 
CHORO VALDYBA 

spalio 27 d. , sušaukus 
choristų susirinkimą, dėl 
susidariusių aplinkybių 
atsistatydino. Visais cho
ro reikalais į valdybą 
prašom nesikreipti.

Choro kasoje esančias 
santaupas choristai nuta
rė paaukoti Hamiltone 
veikiančiom jaunimo or
ganizacijoms.

Valdyba nuoširdžiai dė
koja mielam chorvedžiui 
ir choristams už pasiti
kėjimą ir glaudų bendra- 
darbiavima. Choro v - ba .

BANKO "TALK A "VE IK T A
Birželio mėn.10 dienos 

valdybos posėdyje jauni
mo veiklai paremti (atei
tininkams) paskirta 100 
dol. pašalpos. Taip pat ,- 
20-čia dolerių prisidėta 
prie padengimo išlaidų 
įrengiant Lietuvos Vytį 
Montreal!o Prekybos ir 
Pramonės Rūmuose. Visi 
lietuviškieji kredito koo
peratyvai prisidėjo prie 
šių išlaidi^ padengimo.

Primename visiems 
lietuviams,kad bankelyje 
"Talka" galima įmokėti 
aukas Tautos Fondui,Lie- 
tuvių Fondui ir Lietuvių 
Bendruomenei solidaru
mo įnašus.

Po ilgą laiką užtruku
sių bandymų, svarstymų 
ir teiravimosi, bankelis 
galutiniai įsigijo buhalte
rinę mašiną ir nuo naujų 
metų 1968 pradžios visa 
bankelio buhalterija bus 
atliekama tąja mašina. 
Plečiantis bankelio dar
bui jau buvo gyvas reika
las samdyti trečią tar
nautoją,kuriam būtų rei
kėję mokėti algos per 
metus beveik tiek kiek 
pati mašina kaštuoja. Ti
kimasi, kad mašina veiks 
ilgus metus ir palengvins 
darbą ( bus išvengiama 
klaidų) dabartiniąms tar
nautojams. Toronto "Pa
rama" tokia mašina nau
dojasi jau ilgus metus, ir 
jos patarnavimu yra pa
tenkinta. Biuletenis.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

APYLINKĖS RIBOS
kuriame su apylinkėmis 
yra prisiglaudę ir sau 
duonutę užsidirba apie 
300 lietuviškos kilmės 
žmonių.

Ši kolonija yra labai 
draugiškuose santykiuo
se ir giminaujasi su S. S . 
Marie lietuviais: aplanko 
vieni kitus per didesnes 
vestuves, šventes ar mi
nėjimus.

Spalio 21-22 d. viršinin
kų Toronte raginamas 
trumpam vizitui iš S. S . 
Marie į Sudburį buvo nu
vykęs Kanados Lietuvių 
Fondo šiaurinei Ontario 
provincijos daliai įgalio
tinis J. Skardis, nes ligi 
šiol Sudbury KL Fondui 
yra surinkta tik $ 300, (o 
tuo tarpu S.S.Marie strei
kų kamuojama jau pervir
šijo nustatytą kvotą su $ 
2300.-), ir jokiu būdu ne
pavyksta surasti tautietį, 
kuris sutiktų būti Sudbu- 
rio KL Fondo įgaliotiniu. 
KL Fondo "ambasado
riaus at large" ( taip J . 
Skardį vadino Toronto K 
LF viršininkai) vizitas , 
kuris visai gerai pavyko 
ir būtų dar geriau pavy
kęs,bet tik kad savai tga- 
lyj daugelio tautiečių ne
pavyko surasti namuose; 
vieni išvykę medžioti, ki
ti į savo vasarnamius, kiti 
į Torontą. Kun.A.Sabo, 
tautiečių P.Mazaičio ir J. 
Valančiaus globojamas ir 
padedamas "ambasado
rius" palankė visą eilę 
tautiečių. Sako, kad sud- 
buriškių vaišingumas tai 
nepaprastas. Kur tik už
eini, tai vis skubiai den
gia stalą, o ir KL Fondo 
reikalui nėra visai šalti . 
Pačioj kolonijoj yra ne
mažas skaičius pasitu
rinčių ir net turtingų tau
tiečių,© jų tarpe daug ge
rų patriotų-gerų lietuvių. 
Jei tik bus surastas čia 
KL Fondo įgaliotinis, tai 
ši kolonija peabejotinai 
išpildys savo KL Fondo 
nustatytą kvotą.Dar šiais 
metais į KL Fondą nariais 
su$ 100 įnašu pasižadėjo 
įstoti kunigas Antanas Sa- 
bas,Stasys Jackus, Anta
nas Strakaus kas .Kęstutis 
Poderis ir Juozas Valan
čius. Atrodo, kad į KL 
Fondą nariu įstos ir vie
tinis medžiotojų ir meš
keriotojų klubas, o visa 
eilė tautiečių pažadėjo po 
$ 100.-vėliau. "Prospect" 
viešbučio savininkas Vik
toras Gudrūnas davė KL 
Fondui v ienkartinę dova
ną,kurią,tikimasi, pakei
siąs ligi $ 100. -

Sudburiškiai norintieji 
įstoti į KL Fondą nariais 
prašomi siųsti pinigus K 
L Fondo reikalu vedėjui 
adresu:P.Lelis,325 Sea
tons St. Toronto 2, Ont. , 
arba KL Fondo įgalioti
niui J.Skardžiui,kuris jei 
neįvyks kokių svarbesnių 
kliūčių,numato atsilanky
ti Sudburyje lapkričio 11 
d.kolonijos kapeliono kun. 
A.Sabo60metų sukakties 
proga pagerbimo vaka
rienėje.

Prisiminkite,sudburiš
kiai, kilnius KL Fondo 
tikslus - kapitalas - būsi
mai nepriklausomai Lie
tuvai, b kol Tėvynė rau
donųjų okupuota, tai susi
darę nuošimčiai skiriami 
grynai lietuvybės bei lie
tuviškumo išlaikymo tiks
lams. Korespondentas . 
VASARVIEČIŲ SEZONĄ

UŽDARANT
Saulės spinduliai pa

mažu besišypso, rudens 
pageltę lapai jau nukrito.

KANADOS SOSTINĖ OTTAWA stcath arines.
Ottawos apylinkė lie

tuvių skaičiumi nėra gau
si,tačiau jos ribos siekia 
net šimtus mylių.

Plačiose Ottawos apy
linkėse gyveną pavieniai 
lietuviai, pareiškę norą 
priklausyti Ottawa! ir pa
laiką ryšius, yra iš šių 
vietovių :Spencerville,Ont. 
Campbell: s Bay, Que . , - 
Kingston, Ont.,Deep River, 
Ont.ir dalinai Pembroke , 
Ont.
ARCHYVO TVARKYTO - 

JAS
Archyvinės medžiagos 

tvarkytoju šios apylinkės 
ribose apylinkės v-bayra 
pakvietusi A.Paš cevičių . 
Visi,kurie turi tokios me
džiagos Lietuviškosios 
Išeivijos Kultūros istori
jai, prašomi tokią me
džiagą įteikti jam.

SERGA
Spalio mėn. pradžioje 

susirgo ir paguldytas į 
Ottawos Civic Hospital 
aktyvus šios apylinkės 
narys dr.V.Kubilius.Lin
kime greit išgyti.

LIETUVIŲ FONDO 
REIKALAI

Sukaupti nustatytą mū
sų apylinkei kvotą, neat
sirandant pavienių asme
ninių įnašų, Fondo Įgalio
tinis tikisi ją išpildyti 
bendruoju visos apylin
kės įnašu.

Ramus ir įdomus lietu
viškų vasarviečių gyveni
mas jau tuštėja. Nebesi
girdi linksmo vasaros 
juoko ir skambių lietu
viškų dainų... tik kartais , 
dar vienišas,išalkęs ge
nelis tuksena į medžio 
viršūnę ieškodamas mais 
to ir šiurpūs žiemos vėjai 
ūžauja vasarviečių pasto
gėse.

Viena iš didžiausių šio
je apylinkėje Petro Jute- 
lio, "Baravykas", kurioje 
sezono laiku plakė lietu
viško gyvenimo pulsas , 
skambėjo dainos, ar lie
tuviškų plokštelių muzi
ka. .. rūkykloje rūkėsi 
šviežios ežere pagautos 
žuvys. . .daugelis maudė
si netik ežero bangose, 
bet ir lietuviškoje pirty
je. .. jau uždaryta.

Spalio 21 d. , ramų šeš
tadienio vakarą, prie di
džiulio laužo j r į padan
ges kylančių liepsnų ro
mantikoje dalyviai prisi
minė gražųjį Nevėžį, di
dingą Nemuną ir laisvoje 
tėvynėje praleistas lai
mės dienas, o, kad mūsų 
lietuviškoji spauda ne
šykštėtų daugiau vaizdų 
iš tėvynės gyvenimo, taip 
pat atsižvelgiant į nelen
gvą spaudos darbo kelią, 
vasarvietės sezono užda
rymo proga "Tėviškės 
Žiburiai" ir "Nepriklau
soma Lietuva "savaitraš- 
čiams suaukota po $17.50

Iš dalyvavusių aukojo: 
Petras Jutelis $ 10. 00 , 
Povilas Jutelis $ 10. 00, 
Vladas Kriaučeliūnas $ 
10. 00 ir Juozas Kručas-
$ 5. 00. K. Grinius. ATSIMINIMAI ir MINTYS.lt-...........$1.50

Ar ne būtų gražu, kad K.Grinius. ATSIMINIMAI ir MINTYS 2 t............. $5.OC
ir kitos,kaip vietinės, taip M. Sleževičius. GYVENIMAS ir VEIKLA............. $5.00
kitų Kanados vietovių lie- A.Giedrius. MURKLYS.............................  $1.80
tuviškosvasarvietės,už- V.Tamulaitis. SUGRĮŽIMAS ...............’...............$1.OC
darant vasaros sezonus , A.Tulys. TŪZŲ KLUBAS.......................  .$3.00
prisimintų sunkiai besi- Dr. J.Kaškelis,KOMUNIZMAS BE KUKĖS...., $1.50 
verčiančią lietuvišką A.Gustaitis.LIETUVA-EUROPOS NUGALĖT.. $2.50 
spaudą. J. K . VARPAS 1965 metų...........................  $2.00

VARPAS 1967 metų.....................  $2. OO
Nepr. Lietuvos redakcija Knygos gaunamos adresu: Nepriklausoma Lietuva, 
nuoširdžiai dėkoja uždė- 7722 George Street,LaSalle, P.Q. .Canada, 
mesį savajai spaudai ir Čia knygų kainos nurodytos tokios,kokioSyra nurody- 
aukotojams Petrui Jute- to leidiniuose, bet apmokėti reikia amerikoniškais 
Uui, Povilui Juteliui, Via- pinigais, kurie 8% aukštesni.
dui Kriaučeliūnut ir Juozui
Kručui.

Šiam tikslui lietuviai 
menininkai atėjo talkon. 
Yra gauta dailininkų pp. 
Tamošaičio,Tamošaitie
nės, Marčiukaitienės ir 
Šiurnienės dovanoti pa
veikslai,o iš p. Palilionio 
- lietuviškas koplytstul
pis. Visa tai, kaip dova
nos, burtų keliu, bus pa
skirstyta tiem,kurie pri
sidėjo savo auka-įnašu 
sukaupti reikiamą sumą. 
Galimybės laimėti viene
tu yra laikoma 50 centų 
auka. Tikimasi šiuo būdu 
sudaryti apie 150 dolerių. 
Dovanų paskirstymas 
įvyks artimiausios B-nės 
sueigos metu.Tai praves
ti bus paprašyta apylin
kės Revizijos komisija.

OTTAWA FOLK ART 
COUNSIL

ruošiamas Capitol thea
tre patalpose pasirody
mas įvyks šių metų lap
kričio 10 d. , 8. 30 p. m . 
Programoje įvairių etni
nių grupių dainos ir šo
kiai; dalyvauja vietinės ir 
atgabentų iš kitur pajė
gos. Bilietų kainos nuo 2 
iki 3 dolerių.

Finansinę paramą šiam 
pasirodymui yra suteikę 
Centennial Commission 
ir Ontario provincinė val
džia.Lietuviai šiam pasi
rodyme taip pat dalyvau
ja.

Lietuvius šiam Counsil 
atstovauja apyl.v-bos vi- 
ce-pirmininkė dr. Marija 
Ramūnienė. A. P •

LONDON, Ont

šaukiamas visuotinis
SUSIRINKIMAS

KLB Londono apylinkės na
rių visuotinis metinis su
sirinkimas šaukiamas lap
kričio 12 dieną mūsų para
pijoj salėje tuojau po pam
aldų. Darbų tvarkoje:lietu- 
vtų namų fondo klausimas, 
nepriklausomybės atstaty
mo 50 metų jubiliejus, 1968 
metų Lietuvio Dienos ruo
šimo aptarimas, naujos a- 
pylinkės valdybos ir kitų 
organų rinkimai bei kiti 
reikalai ir aktualijos.

Į susirinkimą laukiami 
visi bendruomenės nariai.

L. F-tas.

KNYGOS - KNYGOS 
GERIAUSIA DOVANA

Ifi. Končius. MEDŽIO DROŽINIAI......................................................
V. Mingėla. KUN. ANT. MILUKAS...................................................
LIETUVOS ŽEMĖLAPIS ................................................................. ..
F. Moriac. GIMDYTOJA. Romanas.......................
Alė Rūta. LIKIMO KELIU................................................... ‘.......... ....
B. Rutkūnas. SPARNUS MAN META PAUKŠTĖS. .'..................
P. Orintaitė. MARTI IS MIESTO. ......................................................
P. Babickas. DRAMBLIO KOJOS......................................................
K. Pažėraitė. NUSIDĖJĖLĖ. ........................................................
3. RukSa. ŽEMĖS RANKOSE............................................................
’. Orintaitė. TAFILĖ NUO KRAŽANTĖS. . . ...............................
>r. K. Gudaitis. ŽALGIRIO PERGALĖ. .......................................

A. Giedrius. MURKLYS. ;........................ .........................................
M. Sleževičius. GYVENIMAS IR VEIKLA....................................
Baltijos Žuvėdra. GRANDINĖS.........................................................
St. Zobarskas. PER ŠALTĮ IR VĖJĄ...............................................
Sal.Čerienė. DAINOS LIFTUVAl/plokštelės/. .$4.-50 
Sal. Čerienė, DAINOS LIETUVAl/gaidos/..... $ 1,50 
Paulius Augius- LIUKSUSINIS LEIDINYS,., ..$17.50 
J.Audėnas. PASKUTINIS POSĖDIS................. $4.00
J.Mingėla.LABAS RYTAS, VOVERĖ............... .. $ 2. 50
Maironio BALADĖS, liuksus.leid. ...................$6.00

7 PST.

ONTARIO
IŠLEISTUVĖS

Praeitą šeštadienį įvy
ko Tėv. Benediktui Bag
donui O.F.M., kuris per-j 
sikelia į Torontą. Išleis
tuvėse dalyvavo didelis 
skaičius Niagaros Pusia
salio lietuvių, kurių tar
pe tėvas Benediktas trijų 
metų tarpe užsitarnavo 
didelį nuoširdumą ir pri
sirišimą. Buvo pasakyta 
daug gražių kalbų, palin
kėta sėkmės ateityje ir 
įteikta visų vardu simbo
linė dovana. Kor.
SLA 278 - TOS KUOPOS 

SUSIRINKIMAS
įvykęs spalio 8 d. ,praė- 
no netik kad narių gera 
nuotaika, bet buvo pasiū
lyta ir apsvarstyta daug 
organizacijai svarbių ir 
naudingų klausimų. Pa- 
remta:žurnalas Lituanai, 
savaitraštis Tėviškės Ži
buriai ir Nepriklausoma 
Lietuva ir įsigyta knyga 
anglų kalba apie Lietuvą , 
kurią kuopos nariai, mo
kantieji anglų kalbą,pasi
keisdami galės pasiskai
tyti.

Paaukavo,ar padovano
jo kuopai: A.Juralavičius 
penktus dolerius,A .Lukas 
gyvenantis Oakvillej .Ont. 
dovanojo kuopai knygą, 
(Žemės Šauksmas), A. L . 
yra didelis Lietuvos,bei 
lietuviškų organizacijų 
puoselėtoj as,virš minėtą 
Įmygą savo lėšomis finan
savo. Tokie lietuviai kuo 
ilgiau gyvens, tuo ilgiau 
lietuvybė išsilaikys.

Už knygą ir piniginę 
auką SLA 278 k. valdyba 
nuoširdžiai dėkoja.

Naujus Metus kuopa 
■ruošia šeiminiškai, pas 
P.P.Polgrimus,172 Glen
dale Ave. Kas norėtumėt 
bendrai Naujus Metus su
tikti, prašom pranešti 
valdybos nariams iki 
gruodžio 14 d. , sąlygos 
bus praneštos asmeniš
kai.

Naujai valdybai suda
ryti išrinkta komisija,ku
rią sudaro J. Girevičius 
ir J. Paukštys. Susirinki
mui pirmininkavo A. Ali
šauskienė. Po susirinki
mo sekė vaišės, kurias 
skaniai paruošė P.Paukš
tienė. Už vaišes dėkoja
me. Valdyba.

5.00 
7.00
3.50 
1.75
1.50
1.50 
0.75 
2.00 
2.00
1.50 
2.00 
1.00 
1.80 
5.00
1.50 
0.75

L

L.Barusas.Br
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LAPKRIČIO 18 DIENĄ 7:30 vai. vakaro, DLK VYTAUTO K L U B E, 2161 St. Catherine Street E.

MONTREALIO LIETUVIŲ ŽVEJOTOJŲ-MEDŽIOTOJŲ KLUBAS

. r-/ / J> F) -
PIRMĄJĮ KARTĄ, RUOŠIA DIDELĮ PUIKŲ VIEŠĄ

z?*? — /?/./«/
P ro g r amo j e: ŠILTA VAKARIENĖ, BUFETAS, 

MUZIKA, ŠOKIAI, LOTERIJA.

Bilietai gaunami pas platintojus. Prie Įėjimo bus 

parduodama tik ribotas skaičius.
ĮĖJIMAS S 2.50.

MOKT1REAL40

MONTREALIO LIETUVIŲ 
SEIMELIO RINKIMAI 

skelbti lapkričio 19 dieną, 
atidėti vienai savaitei-iki 
lapkričio 26 dienos. Visi 
Montrealio lietuviai kvie
čiami būti veikliais ir da
lyvauti rinkimuose.

Seimelio Prezidiumas.

"AUKURAS"SU"GULBĖS 
GIESME"

Lygiai už keturių sa
vaičių, gruodžio 2-3 die- 
nomis,tMontrealyje sve
čiuosis Hamiltono teatras 
"Aukuras". Programoje: 
gruodžio2d. .šeštadienį, 
šv. Kazimiero salėje bus 
šokiai su programa jgruo- 
džio 3 d., sekmadienį, 2 
vai.po pietų "Gulbės gies- 
mė"Aušros Vartų salėje .

ŠEŠT. MOKYKLŲ 
PARENGIMAS 

ruošiamas lapkričio mėn. 
25 dieną Aušros Vartų sa
lėj.Pradžia 7.30 vai. vaka
ro. Programoje: Meninę 
dalį atliks abiejų mokyklų 
jaunimas; bus loterija 
(prisidėkime fantais), už
kandžiai, šokiai. 
KARIUOMENĖS ŠVENTĘ 
minėsime Montrealyje 
lapkričio 26 d. , sekma
dienį: 11 vai. šv.Mišios, o 
po jų minėjimas A V salė
je.

BAZARAS N. PR.
SESELIŲ NAUDAI 

įvyksta Aušros Vartų pa 
rapijos salėje lapkričio 
mėn.19 d. Taigi beliko tik 
dešimt dienų. Visi dar 
nieko nedovanoję kviečia
mi kuo skubiausiai tai pa
daryti. Kad bazaras būtų 
įdomus ir naudingas, rei
kia visko: gražių ir ver
tingų fantų, vaikams žais
lų (gali būti ir naudoti) , 
pyragų, užkandžių ir 1.1. 
Seselės mūsų kolonijoje 
dirba tyliai, bet nuolat! - 
niai.Bazasras 
niai.Bazaras vyksta vie
ną kartą metuose-tegul- 
būna mūsų auka seselėms 
nešykšti ir neatmestina . 
Metų bėgyje mūsų vaikai 
praktiškai kas sekmadie
nį yra seselių svečiai. 
Pagalvokim ir mokėkim 
joms parodyti savo dėkin
gumą, nekalbant apie at
silyginimą. Fantus ir do - 
vanas galima pristatyti 
tiesiai į seselių namus 
ateinantį sekmadienį,lap
kričio 12 d. ar kitu laiku.

Rėmėjų valdyba.

• ET .p Sudburio apylinkės 
pirminin. Juozas Bataltls, 
sužeistas automobilio jam 
einant per gatvę, perke
liamas iš Royal Victoria 
ligoninės į Julius Richar
dson ligoninę.Dr. J. SEM0GA8

5441 BANNANTYNE.Verduni

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

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

trečiadienį 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 *

PARDUODAMAS

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

Skambinti tel. 366 - 6855.

PROGA SPECIALISTUI
New Yorke I i et u v i o veda- 

man graviat'ūros (Engravers 
Supply) bizniui yra reikalin
gos special istos-mechan ik as 
arba partneris.

Suinteresuoti prašom kreip 
tis NL redakcijon. į

duto dšody,
6636, Clark St. Montreal 

( prie St. Zotique ) 

TEL: 277-5059, 277-5323

DR. A. O. JAUGELIENt
DANTŲ GYDYTOJA 

1410 Guy Street, 1 aukštas 
11 - 12 kambarys.

Tel: 932-6662: namu 737-9681

ADVOKATAS
JOSERH P. MILLER

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

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

DR. V. GIRIUNIENė 
DANTŲ GYDYTOJA

SJJO V Assumption Blvd.
Tel. 255 - 3535.

Notaras
J. BERNOTAS 

R.A., B.C.L.

Sun Life Building 
Suite ,2001

Tel.: UN 6-4364.

LK MINDAUGO S.KUOPA 
Kuopos valdyba, spalio 

29 d. posėdyje nutarė iš 
kuopoje esančių šaulių 
sesių sudaryti moterų 
skyrių. Tuo reikalu arti
moje ateityje bus sušauk
tas visų sesių susirinki
mas.

Taip pat galvojama kuo
pos sudėtyje įsteigti Jūrų 
šaulių skyrius.Tuo reika
lu iniciatyvos imasi nau
jai į kuopą įstojęs buvęs 
Vlado Putvio aktyvus na
rys J. Zavys.

Kuopos nariai,norintie - 
ji būti Jūrų šauliais, savo 
sutikimus prašomi pra
nešti kuopos valdybai. 
Taip pat maloniai kvie
čiami ir visi kiti ir nena- 
riai, ypatingai jaunimas , 
turįs savo valtis, mylįs 
buriavimą ir jūrininkystę 
jungtis į organizuojamą 
skyrių.

Kuopos valdyba atei
nančiais 1968 Lietuvių 
Laisvės Kovų metais pla
nuoja suruošti lietuvių 
tautodailės parodą. Tuo 
tarpu aiškinamasi dėl vie
tos ir datos.

Kuopa kartu su L.K. 
kūrėjais - savanoriais ir 
•kariais "Ramovėnais" 
lapkričio 26 dieną Aušros 
Vartų salėje ruošia Lie
tuvos kariuomenės šven
tės minėjimą.

Spalio mėn.14d.A.Kai - 
vaičio bute aktyviem kuo
pos šauliams Valerijai ir 
Pranui Dikaičiams kuo
pos šauliai suruošė jų ve
dybinio gyvenimo 3 0 metų 
pagerbtuves, kuriose da
lyvavo gražus būrys vien
minčių. Solenizantams 
kuopos vardu įteikta graži 
simbolinė tautinių motyvų 
dovana.

"Trimito Aidas" taip 
pat jungia nuoširdžiau
sius linkėjimus. J. Š.

Vytauto Klubas jau ruošia
si Naujųjų Metų sutikimui, 
kurie numatyti skirtingiau su
tikti kaip praėjusieji.

DĖMESIO MONTREALIO IR 
APYLINKĖS LIETUVIAMS

Turime svieiiu ir skaniu sūriu, 
taip pat svieiiu ir'rūkytų lietu
viškai pagamintų dešrų.

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

Skambinkite Bruno J niokos, 
tel. - 766 - 904 1.

AUŠROS VARTŲ PAR. 
Kalėdojimas: T. K. Peč
kys lankys parapijiečius 
Verdune.T.S. Kulbis-Co- 
tešt. Luc,Montreal West 
ir miesto centre,T.G. Ki- 
jauskas - Ville Jacques 
Cartier, Longueil ,St. Lam
bert ir Parc Extension.
- Spalio 29 dieną mirė 
Pranas Bendžaitis, gyve
nęs Senecal,La Salle. Pa
laidotas ketvirtadienį,da
lyvaujant bičiuliams ir 
artimiesiems, Cote de 
Neigęs kapuose. Žmonai , 
vaikams,giminėms reiš
kiame užuojautosž

GEDULINGOSE PA MALDO- _____k T f
SF lapkričio 1 d. AV klebo- -UM 1
nas T.K. Pečkys, SJ, reik- V''
šmingal suminėjo visus me
tų bėgyje parapijoje mirų- ' ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO LIETUVIŲ PARAPIJOS 
sius lietuvius. Choras pa
giedojo labai gražų komp. 
Paulausko kūrinį'Dies I- 
re". Tuo ir buvo paminėt 
ta gedulo diena. 
METINĖ PARAPIJOS VA

KARIENĖ 
praėjusį šeštadienį para
pijiečių gana gausiai buvo 
aplankyta. Be gražiai pa
ruoštos vakarienės ir gau
sios loterijos, buvo ilgo
kas koncertas, kurį išpil
dė sol.A.Keblys, fortepi
jonu palydimas M.Rochir 
Gilles Ratte, savotiška bir- 
byne/ne fleita, kaip buvo 
skelbiama/,palydimas pa
nelės M.Roch. Koncer - 
tas turėjo pasisekimą, ko 
ncettantai buvo apdovano
ti. Klebonas dėkojo kon- 
certantams ir publikai už 
atsilankymą. Gerai gro
jo šokiams p. Balčiūno or
kestras. Publika gerai 
linksminosi.

JEIGU ŽINOTUM KAD PULS1-
PAS1IMTUM PAGALVE...

NELAIMES ATSITINKA IR APSIDRAUSTI REIKIA!

GAISRAS
AUTOMOBILIU NELAIMĖS
VAGYSTĖS
SPROGIMAI, AUDROS IR KT...
ATSAKOMYBĖ '
MIRTINOS NELAIMES IR 
SUNKŪS SUŽEIDIMAI

TEIRAUKITĖS:

ADAMONIS INSURANCE AGENCY,INC.

Telefonas: 722 - 3545

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS.

NEWS IN REAL ESTATE
IMMEŪBLES -- DERAGON & RIENDEAU REALTIES 
1623 Edouard Street,

LaSalle. g KSrS

Sav. J. Adomonis • Adams 

Namų tel. 747-9000.

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS

SIUVU IR PARDUODU

Taisau ir Remodeliuoju 
Vasaros laike saugojimas 

/ Storage /.

6396 Bannantyne, Verdun.
PO 7-6183_____

^7 mi
Mūsų ilgamete 

praktika 
padės sutaupyti 

daug 
pinigo

Tėl. 365-4872

J.P.Riendeau 
išspręsti Jūsų

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

(Mes paimsime iš namų).

Talisman
INTERCONTINENTAL CLUB 

Cocktails " Dancing Nightly

ATLIEKAME DARBUS:

Electric Welding
Body Work
Painting
Mechanic
Electric 
ir kitus Steering Servic

Wheel Alingment
T une - up

Clutch- Brakes

AR ŽINOMA, KAD

’’NEPRIKLAUSOMOS 

LIETUVOS” SPAUSTUVĖ

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

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

Kviečio visuS atsilankYti i 
Intercontinental klubo, kurie 
yra 696 St. Catherine Street W.,. 
(prieš T.Eatono krautuvę).

Kreipkitės asmeniškai pas 
Joe Stankaitis.

Europietiška muzika ir šokiai 
kiekviena nokti - jausitės kaip 

Bavarijoje.

Tel. 861- 1507

Juozas Stankaitis
Manager of the Club.

I

KLEBONUI KUNIKO PETRO AŽUBALIO 
jubiliejinis 25 m.kunigystėj, tel 537_1742. 
pagerbimas įvyks gruo
džio 17 d. (tiksli valanda 
bus nurodyta pakvieti
muose), Seaway Towors 
hotelyje, Carleton Hall , 
(žemutiniame aukšte) , 
2000 Lake Shore Blwd. 
(Telef-763-4521). Viešbu
tis yra važiuojant nuo 
Bloor St. (Windermere 
Ave.South-paežerėj, de - 
šinėj pusėj. Yra patogi 
aikštė automobiliams pa
sistatyti, o miesto susi
siekimo priemonėmis at
važiuojantiems-Queen St. 
tramvajus ir Rųnnymede 
autobusas.

Pakvietimus (kurių kai - 
na 6 dol. asmeniui) bus 
galima įsigyti :šv. Jono ir 
Prisikėlimo parapijų kny
gynuose ir pas Komiteto 
narius: Jonaitienę - tel. 
767-1562, Andrulį-239- 
0863,Ščepaviečienę-RO6 
-3726,Kuniutį-LĖ 3-7100 
Čirūną-EM 3-9990, Ape- 
ravičienę-RG 6-7984 ir 
Miliauską-532-0561.

Pakvietimais prašoma 
apsirūpint ne vėliau gruo
džio 8 d. (jie vėliau nebus 
pardavinėjami), nes iki 
nurodyto termino reikia 
viešbučio administracijai 
pranešti dalyvausiančių 
asmenų skaičius.

Jubiliatui skirtus svei
kinimus prašoma adre
suoti: Gerardas Balčiū
nas, 280 Roncesvalles 
Avė., Toronto 3, Ont. Ca-

K-to vardu Pr. Alšėnas 
TORONTO ŠAULIU 
V. Putvio kuopa rengia 
metinį parengimą - balių < 
lapkričio 25 d. , šeštadie
nį,šv. Jono parapijos nau
jai atremontuotoje salėj. 
Tikimasi svečių iš Chi- 
cagos, Detroito ir kitų 
Amerikos vietovių. Bus 
turtinga fantais loterija, 
veiks su gerais gėrimais 
bufetas.Numatoma links
ma trumpa programa. 
Gros linksma muzika. 
Kviečiame su svečiais 
dalyvauti.
ŠAULIŲ SUSIRINKIMAS

Š. m. lapkričio 12 d. 3 
vai. po pietų įvyksta šv. 
Jono parapijos salėje ( 
šaulių kuopos susirinki
mas. Jame bus praneši' 
mas apie visuotinį šuva' 
žiavimą Čikagoje. Prane 
Šimą darys dalyvavę ja
me kuopos atstovai. Be 
to, norima aptarti reika- 
laųsusiėję su kupos meti
niu parengimu ir besiar
tinančios kariuomenės 
atkūrimo šventes minėji
mu. Valdyba.

DAILININKO V. REMEIKOS• - dailės darbų paroda, 50 pa
veikslų, bus atidaryta lap- 
krtcio 25 d. Prisikėlimonau i 
jojoje salėje ir tęsis ikigr- 
uodžio 3 d.Montreallečto 
dailininko parodą Toronte 
ruošia "Varpo" choras. 
Plačiau sekančiame NU nr.

P.Sušlnskas, Ponia, P, Zavys /pikniko metu/ 
pp.Skruibių ūkyje. Jie abu dabar atidaro ma
šinų taisymo ir gazolino stotį Lafleur Avenue.

RIMTAM DĖMESIUI

Prasideda prieškalėdinis 
sezonas, vyksta visokis pa
siruošimas įsigijimui šventi 
niu dalyku,ypač, neišskiriant 
aprangos. Todėl užeikite i 
Mamerto Mačiuko siuvykla ir 
pasirinkite ko trūksta. Labai 
prieinama kaina priimami už

sakymai. Yra kostiumų tik po 
$59.00 ir sportiškų švarkų po 

■$35.00. Žiūrėkite skelb. 5psl.
PAIEŠKOJIMAS

Antanas Tvaranavičius turi
momis žiniomis dirbus miš
kuose Ontario provincijoje, 
prosomas atsiliepti į NL re- 
d ak c i j g.

LIETUVIŠKAS PUSVALANDIS GIRDIMAS KAS

ŠEŠTADIENIS PER

BANGA

TEL. 669- 8834.

STOTI

1410. 10:00 VALANDA VAKARO
Programos vedėjas L. StankoviZius

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

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d
VISU Rūšių DRAUDIMAS

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

Montreal, Telefonas RA. 7-3120

‘gating FORD

4475 BANNANTYNE AVĖ..

VERDUN. QUE

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: ndmij 366-2548.
Įstaigos- 769-8529.


	1967-11-08-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0001
	1967-11-08-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0002
	1967-11-08-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0003
	1967-11-08-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0004
	1967-11-08-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0005
	1967-11-08-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0006
	1967-11-08-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0007
	1967-11-08-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0008

