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SVEIKINAME JAV IR KANADOS TREČIOSIOS ŠOKIŲ ŠVENTĖS ORGANIZATORIUS, ŠOKĖJUS IR VISUS DALYVIUS

Kanados mtntsferls pirmininkas ir Liberalų lyderis
PIERRE ELLIOTT TRUDEAU

KAS NAUJA
FEDERALINIO 

RINK

Po federalinių 1968 m. bir
želio 25 dienos rinkimų gali
me pasakyti, kad turime tvir
tą federalinę vyriausybę, nes 
Liberalai laimėjo didelę dau
gumą. Sis laimėjimas tuo įdo
mus, kad jis didele dalim at
sirėmęs į vieno asmens, Pier
re Elliott Trudeau autoritetą, 
kuriuo, kaip liberalų lyderiu
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Kanadoje veikia mažorita- 
rinė sistema: kiekvienoje 
apylinkėje laimi daugiausiai 
balsų gavęs kandidatas. Jei

gu veiktų proporcinė rinkimų 
sistema, vaizdas būtų kito- 
kis, nes partijos, palygina
mai yra gavusios tiek balsų:
1965 m. 1968 m.

Liberalai ........... 3,099,519. .... 3,390,254 
Konservatoriai ....... 2,499,913. .... 2,341,294 
Nauj. dem. part. ...... 1,381,658 .... .1,243,824 
Kreditininkai ........ 359, 438 ..... 359,161
Soc. kredit............. ..  282,454 ...... 41,852
Nepriklausomi . ....... 90,334 ...... 70,232 
Viso ...... ; ■. ...... 7,713,316 . •. . . .7,446,617 
1963 metais viso buvo balsuotoju 7,894,076.

Jau vien paviršutiniškas 
balsų palyginimas rodo, kad 
mažoritarinėje sistemoje par
tijos netenka didelio skai
čiaus balsų. Apytikriai, pro
porcinę rinkimų sistemą nau
dojantis būtų buvę: liberalų 
120, konsarvatorių 83, nauj. 
demokr. 44, kredito 13, soc. 
kred. 2, neprik. 3. Bet kadan- 
gi Kanadoje visai ne mado
je daryti koalicines vyriau- 
bes, tai mažoritarinė siste
ma yra praktiškiausia.
Rinkimai provincijomis taip 

atrodo:
Northwest Territories, 

liberalas. . . 1;
Yukon, konservatorius. '. . .1 
British Columbia, liberalai 15;

Naujieji dem. 8; 
Alberta, liberalai. ...... . 4; 

konservatoriai . . . 15;
Saskachewan, liberalai ... 2; 

konservatoriai . . . . 5; 
nauj. demokr. . . . . .6;

KANADOJE
PARLAMENTO
/MA/
pasitikėjo balsuotojai. Įdo
mu, kad balsuotojai nepabi
jojo savotiško “ kontraversiš- 
kūmo“ šio asmens, apie ku
rį žodžiu ir raštu buvo paleis
ta visokių gandų ir kaltini
mų.

Bet pirmiausia tegul kalba 
skaičiai, gauti rinkimuose:
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Manitoba, liberalai ... . . . 5; 
konservatoriai .... 5; 
nauj. demokr. .... .3;

Ontario, liberalai ...... .65; 
konservatoriai . . ;. .16;
nauj. demokr. . . . •. 6; 
nepriklausomi .:. . . 1;

Quebec, liberalai .... .55; 
konservatoriai. . 4;

kreditininkai . . . 14;
Price Edward Island, 

konservatoriai . .
Newfoundland, liberalai, 

konservatoriai. .
Nova Scotia, liberalai . j.

konservatoriai. . . 10;- 
New Brunswick, liberalai 5;

konservatoriai. . 5;
Šie duomenys tuo įdomūs, 

kad pav. Ontario valdoma se
niai jau konservatorių, libe
ralams atidavė daugiausia 
vietų; konservatoriška Mani
toba pusę vietų atidavė libe
ralams; Quebecas daugiau-

.4;
.1;
• 6;
•. 1;

Aktorė Aldona Eretaltėtr
ečioje JAV ir Kanados šo
ki” šventėje liepos 7 die
ną č ikagoje bus pranešė - 
ja ir, be to, penktadienį , 
liepos 5 d. Jaunimo Cen
tre interpretuos Donelai
tį ir Maironį.

šia vietų patikėjo liberalams, 
nors čia veikia seperatistai. 
Kadangi Trudeau griežtai sta
tė Kanados vienybes išlaiky
mo klausimą, tai liberalų lai
mėjimas turi ypatingai dide 
lę reikšmę: Kvebekas, reiškia 
nenori skirtis nuo visos Ka
nados! Tai yra labai reikš
mingas faktas!

Mums įdomiausia, kuo pra
ėjusieji rinkimai svarbūs ? 
Šis klausimas kabojo visų 
mintyse ligi nepaaiškėjo rin- 1 
kimų pasekmės. Mat, Kana- 1 
da, susilaukusi federacijos 
šimtmečio, dėka Kvebeko se- 
peratisty, nuo kurių dabarti
nė Kvebeko valdžia visai ne
apsiribojo, gyveno politinės 
krizės laikotarpį, kuris, beje, 
dar nepasibaigė, bet vis dėl
to žymiai išryškėjo. Ir dabar 
dar sunku pasakyti, kaip ši 
krizė vystysis - tai daug pa
reis nuo naujosios vyriausy
bės, - bet vis dėlto rinkimai 
jai davė labai tvirtą pagrin
dą. Nes Trudeau - jam reikia 
atiduoti pagarbą kaip tikrai 
rimtam valstybininkui,-! rin
kimus išėjo ir juos vedė vie
šu šūkiu, laikydamasis vie
no principo: Kanada turi bū
ti vieninga, nedaloma ir ne
skaidoma. Ir šis šūkis buvo 
lemiamas rinkimuose, kad Li
beralai laimėjo didelę daugu
mą.

Ir Kvebekas Liberalams ne
sumažino narių skaičiaus, 
tiktai, kaip spėjama, sepera
tistai palaikė Kreditininkus, 
dėl ko Šie laimėjo 5 naujas 
vietas. Kita vertus, Kvebeko 
Nacionalistai rinkimuose ga
vo nemažą smūgį: Kvebeko 
premjeras D. Jahnson Konser
vatoriams paaukojo vieną sa
vo veikliausiu ir autoritetin
giausių asmenų-F aribaultą, 
kuris visiškai pralaimėjo rin
kimus, susidėjęs su Konser. 
vatorių lyderiu Stanfieldu.

Rinkimus žiauriai pralaimė
jo ir naujųjų demokratų ly
deris Tommy Douglas, kuris 
savo apylinkėje neišrinktas. 
Visai iškrito ir socialinio 
kredito partija, su lyderiu 
Thomsonu priešakyje, turėju
si 5 vietas.

Žodžiu, biržei i o 25 dienos

Kovos Metais liepos 7 d. Chicagoje, International Amphitheatre, 42 ir S. Halsted St. Nuotraukoje ren
gimo komiteto nariai. Iš kairės: iždininkas Julius Pakalka, spaudos reikalų vadovas Vytautas Radžius, 
Kanados LB atstovė Dalia Tamašauskaitė, muz. Jonas Zdanius, sekretorė Regina Kučienė, pirminin
kas dr. Leonas Kriaučeliūnas, vicepirmininkė Marija Rudienė, vicepirmininkas Vaclovas Kleiza, Rūta 
Domarkaitė, repertuaro pirmininkas Bruno Shotas, narys specialiems reikalams Jonas Paštukas.

V. Juknevičiaus nuotrauka
JAV IR KANADOS LIETUVIŲ

TREČIOJI TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
ŠVENTĖ

įvykiu apžvalga
REIKŠMINGAS, ĮSIDĖMĖTINAS, FAKTAS
Lenkija minės 5O-ttes metų atkurtuves

Ltgšiol Lenkijoje, kaip ir atkūrimas 1918 metais la- 
Ltetuvoje, buvo niekina- pkričio II dieną. Bet Len
inas Lenkijos valstybės kai apsižiūrėjo ir susipr-

rinkimai atnešė staigmenų , 
bet svarbiausia sustiprino 
Kanados vienybės išlaikymą, 
ką reikia ypač aukštai ver
tinti. P.E. Trudeau meteoru 
iškilęs LiberaL: partijoje ir 
federaliniuose rinkimuos, bus 
atlikęs Kanadai istorinį vaid
menį, kaip tiktai laiku su
spėjęs ateiti gelbėti Kanados 
vienybę. Nelengvas tai užda
vinys, bet yra vilčių, kad jis 
tai sugebės padaryti, kad su
ras bendrą kalbą su Kanados 
ir Kvebeko žmonių dauguma, 
ko jam reikia nuoširdžiai pa
linkėti. J. K.
KANADA UŽ PABALTIJO 

LAISVE
-Kanadapalaiko savo at
sisakymą pripažinti Lat
vijos ir kitų Baltijos vals
tybių inkorporavimą į So
vietų Sąjungą teisėtumą 
ir pripažįsta Baltijos tau
tų apsisprendimo teisę.

Taip gegužės 3 d. para
šė naujasis Kanados už
sienių reikalų valstybės 
sekretorius M. Sharp 
Newfoundlande gyvenan
čiam latviui verslininkui 
A. Jėkstei.

Toks Kanados nusista
tymas buvo seniai žino
mas iš jos vyriausybių, 
kad ir besikeičiančių,ati
tinkamų veiksmų ir lai
kysenos.Tik įsakmiai pa
rašyto tokio pareiškimo 
tuo reikalu suinteresuo
tieji neturėjo. Tas daly
kas itin parūpo po pasta
rojo vyriausybės pasikei
timo, padvelkusio "nau
jais vėjais". Tad A. Jėks- 
tė ir pasiryžo pasiklausti 
apie tai naująjį užs. rei
kalų valst. sekretorių. 
Laišką perdavė parla
mento narys Charles E. 
Granger, ir sekretorius 
atsiliepė čia pateikia
muoju pareiškimu.

Toliau laiške pridurta: 
- Tuo pačiu metu esu įsi
tikinęs, jog jūs suprasite, 
kad apsisprendimo teisė 
turi būti atstatyta taikio
mis priemonėmis, ir tai 
neišvengiamai turės būti 
lėtas vyksmas. (Elta) 

afo, jog vis dėlto Lenkija 
atkurta kaip tiktai 1318 m. 
lapkričio II dieną, ir nu
tarė šiemet lapkričio 11 
dieną minėti Lenkijos ne
priklausomybės atkūrimo 
5O~ties metų sukaktuves

Taigi, ar ilgai dar Lie
tuvos okupantas prievart- 
taus lietuvis derįjti ir nie
kinti Lietuvos atsikūrimą 
1918 metu vasario 16 die
ną??
DE GAULLE LAIMĖJO 

RINKIMUS
Paskutinės žinios pra

neša, kad Prancūzijos 
parlamento rinkimus 
opoziciją triuškinančio
mis pasekmėmis laimėjo 
de Gaulle partija,gavusi 
absoliutiną daugumą-349 
vietas, opozicija tegavo 
149 vietas, o komunistai 
pralaimėjo 40 vietų.

Labai apgailėtina, kad 
demokratinis sparnas 
susikomprimitavo. Jis 
nepaieškojo kompromosi- 
nių galimybių ir,pastatęs 
klausimą žūt-būt, užkirto 
bendradarbiavimą ir ke
lius į valdžią, kuri dabar 
atsiduria totalistinėse 
rankose.su perspektyva, 
kad ir ateityje reikalai 
nepagerės-

Komunistai dabar el
gėsi saikingiau. Jie net ir 
streiko metu buvo santū
rūs,© paskutiniu momen
tu darbininkams patarė 
grįžti į darbą, kas komu
nistams atrodo tiesiog 
nepatikėtina, bet vis vien 
rinkimus žiauriai pralai
mėjo.
SVARBUS BENDROSIOS 

RINKOS NUTARIMAS 
Bendrosios Europos 

rinkos organizacijos da
lyviai nutarė nuo liepos 1 
dienos panaikinti pasku
tinius 15% tarifų ir pre
kybą vesti be muitų, kurie 
jau seniau buvo pradėti 
mažinti, bet paskutiniu 
laiku dar palaikė 15%. Da
bar ir šis likutis panai
kintas.

Šiam nutarimui duoda
ma daug reikšmės.

JAV ir Kanados Lietu
vių Bendruomenės III 
Tautinių šokių šventės 
paruošimo darbai j au bai
giami. Komitetas, skelb
damas šią programą, 
kviečia kuo daugiau JAV 
ir Kanados lietuvių at
vykti į šių sukaktuvinių 
metų šventę Chicagoje ir 
dalyvauti kiekvienoje jos 
dalyje. Šventės eiga:

Penktadienis, liepos 
mėn. 5 d. Jaunimo Cen - 
tras, 5620 S. Claremont 
Ave. : 7.30 vai.vak. Žuvu
siųjų už Lietuvos laisvę 
pagerbimas ;Trumpą žodį 
taria: Andrius Juškevi
čius, LB Chicagos Apy
gardos pirmininkas; An
tanas Rinkūnas, LB Kana
dos Krašto Valdybos pir
mininkas; 8. 30 vai. vak. 
akt.Aldonos Eretaitės re
čitalis.

Šeštadienis, liepos 
mėn.6 d. , Arlington Park 
Trace Rack (Chicagos 
šiaurinis priemiestis), 8 
vai.vak.III Tautinių Šokių 
šventės balius, -Progra
moje: sveikinimai-dr.P. 
Daudžvardis, Lietuvos 
Generalinis konsulas Či - 
kagoje, - J. Žmuidzinas , 
Lietuvos generalinis kon
sulas Kanadoj, -J. Bachu- 
nas, Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės pirminin
kas, tautinių šokių moky
tojų pagerbimas, pasi
linksminimas.

Sekmadienis, liepos 
mėn.7d.,pamaldos: 10. 00 
vai. ryto Šv. Kryžiaus 
šventovė j e, 46th & S. Har- 
mitageAve. : šv.Mišios- 
kun. Edvardas Abromai
tis,Kunigų Vienybės pir
mininkas, pamokslas-tė- 
vas Gediminas Kijauskas, 
Tėvų Jėzuitų provincio- 
las, gieda-Dainavos an
samblis, diriguoja-muz. 
Petras Armonas: 10.00 
vai. ryto Tėviškės lietu
vių evangelikų liuteronų 
parapijos šventovėj, 6641 
S. Troy Street; pamaldos 
ir pamokslas - senj. kun. 
Ansas Trakia; parapijos 
klebonas; 10. 30 vai. ryto 
Gimimo Švč. Mergelės 
Marijos šventovėje, 69th 
$ S. Washtenaw Avenue : 

šv.Mišios-Jo Eksc.vysk. 
Vincentas Brizgys, pa
mokslas-kun.prof.Stasys 
Yla, gieda-Gimimo Švč.
Mergelės Marijos parapi
jos choras lietuviškas 
mišias, diriguoja-muz. 
Vladas Baltrušaitis,3.00 
vai. po pi etų, International 
Amphiteatre,42nd & South 
HalstedStreet; 2, 00 vai. 
po pietų, International 
Amphiteatre,42nd & South 
Halsted Street; garbės 
svečių priėmimas-M arija 
Rudienė, 3. 00 po pietų- 
Tautinhj Šokių Festivalis 
Atidarymas - dr. Leonas 
Kriaučeliūnas, Komiteto 
pirmininkas, Sveikinimai 
-Juozas Kajeckas, Lietu
vos Atstovas JAV, -Ri
chard J. Daley, Chicagos 
miesto meras, - Samuel 
H.Shapiro,Illinois valsty
bės gubernatorius, Pro
gramos vedėjos akt.Al
donos Eretaitės prista - 
tymas. Vyresniųjų ir jau
nesniųjų šokėjų tautiniai 
šokiai, Šventės uždary
mas - Juozas Kapočius , 
JAV LB Tarybos Prezi
diumo pirmininkas.

Šventėje himnus ir pa
rado maršą bei visus tau
tinius šokius diriguoja 
muz.Jonas Zdanius, gro
jant simfoniniam orkes
trui. Išėjimo maršą spe
cialiai šiai šventei sukū
rė muz.Bronius Jonušas , 
kurį pats kompozitorius 
ir diriguoja.

Aldonos Eretaitės re
čitalio bilietai gaunami 
Marginiuose, 2511W. 69th 
St. ,PR8-4585ir Jaunimo 
Centre,5620 S.Claremont 
Ave.

Į balių vyks šalta oro 
sistema aprūpinti autobu
sai, kurie išvyks 7.00 vai. 
vak. nuo Jaunimo Centro 
ir nuo Marpuette Parko 
lietuvių parapijos aikštės. 
Vienam asmeniui ten ir 
atgal $ 1. 75.

Visus, dalyvaujančius 
tautinių šokių šventėje, į 
amfiteatrą prašom rink
tis 2.00 vai. popiet. Šokių 
festivalis bus pradeda
mas punktualiai. Prie įva- 
žiavimo vartų visada yra

Nūketa į 7 psl.

rankose.su
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LITHUANIA
For liberation of Lithuania!
For loyalty to Canada!

Kaip atsikūrė Lietuva
Rašo Kazys Škirpa 

Pirmasis Lietuvos Kariuomenės Kūrėjas — Savanoris, 
Gen. Štabo pulkininkas

J Lietuvos piliečius

Naujas Montrealio lietuviu gydytojas- chirurgas 
ANTANAS S.

Daktaras A. S. Popie- 
raitis pradėjo mokslus 
baigdamas D'ArcyMcGee 
gimnaziją Montrealyje 
1953 m. Įstojo į Loyolą ir 
1957 m. įsigijo Bachelor 
of Arts diplomą. Tęsė 
mokslą ir baigė 1961 Mc

POPIERAITIS

Gili universiteto medici
nos fakultetą Master of 
Surgery laipsniu.

Po metų stažo (Mont
real General Hospital) 
Kanados Mediciniška Ta
ryba j į patvirtino gydyto- 
ju.Tais pačiais metais jis

Vyrai! Ne kartą Lietuvos priešai norėjo uždėti ant

SAVANORIŲ

PAŠAUKIMAS

Vyrai! Ne kartą Lietuvos priešai norėjo uždėti ant mūsų 
amžiną nepakeliamą jungą, bet mūsų Tėvynė nenugalėta. Ji 
gyva.

šiandien visi išvydome Laisvės rytojų švintant: Lietuvos 
nepriklausomybė neša visiems laisvę ir laime; tat ginkime Ne
priklausomą Lietuvos Valstybę! Vienybėje, kaip broliai, pasi
davę viens kitam rankas, eikime drąsiai Į kovą, visi, kaip vie
nas, stokim už tėvynę!

Lietuva pavojuje!
Vokiečių kariuomenei atsitraukiant, jau įsibrovė Lietuvon 

svetimoji Rusijos kariuomenė. Ji eina, atimdama iš mūs gyven
tojų duoną, gyvulius ir mantą. Jos palydovai — badas, gaisrų 
pašvaistės, kraujo ir ašarų upeliai.

Tat ginkim Lietuvą! Parodykim, jog esame verti amžiais 
kovotos laisvės; šiandieną Lietuvos likimas mūsų pačių rankose.

Nelaukdami toliau nei valandos, kas myli Lietuvą, kas trok
šta laisvės, kas pajėgia valdyti ginklą, stokime visi į Lietuvos 
Krašto Apsaugą. Būrių būriais eikime iš kaimų, viensėdijų, 
miestų ir miestelių, eikime iš visų Lietuvos kraštų laisvės ir 
Tėvynės ginti. Stokime drąsiai pirmi į kovą!

Drąsiai, be baimės, kaip mūs tėvai ir sentėviai, užstokim 
priešams kelią, pakelkim žygį už mūsų Motiną Tėvynę, už Lie
tuvos Valstybę!

Ministeris Pirmininkas M. Sleževičius
Krašto Apsaugos Ministeris karininkas Velykis.

Šitas atsišaukimas i savanorius Ministerių Kabineto buvo 
priimtas Vilniuje 1918 m. gruodžio 29 d. posėdyje

M. Sleževičius neturėjo laiko rašyti ilgų deklaracijų, kurio
mis kiekviena nauja vyriausybė pradeda savo darbą. Gruodžio 
26 d. jis paskelbė trumpą, visų Ministerių kabineto narių-pasi
rašytą pareiškimą, kuriame nužymėjo aiškias veikimo gaires: 
siekti sukurti demokratinę Lietuvos valstybę, remiantis plačia 
visuomenine organizacija ir pritraukiant prie šio darbo visas 
mūsų politines sroves ir tautines mažumas. Artimiausias tiks
las — įvykdyti, kai tik sąlygos leis, rinkimus j Steigiamąjį 
seimą, kuris nustatys ir Lietuvos valdymosi formą. Be to, 
naujoji vyriausybė iš anksto pažadėjo įvykdyti visą eilę socia
linių reformų: dvarų žemių išdalinimą bežemiams, suteikimą 
darbo bedarbiams, socialinį draudimą ligų ir nelaimių atve
jais ir 1.1.

Aktualiausiais dienos uždaviniais naujoji vyriausybė laikė 
šiuos: užkirsti kelią vokiečiams grobti Lietuvos turtą, imtis visų 
priemonių prieš elementus, norinčius pasirausti po Lietuvos 
nepriklausomybe iš vidaus (komunistus ir lenkus) ir skubiai 
organizuoti ginkluotąsias pajėgas Lietuvai ginti nuo išorės prie
šų.

Apjungusi visas politines sroves ir tautines mažumas (išsky
rus lenkus), M. Sleževičiaus vyriausybė galėjo drąsiai remtis 
visais krašto gyventojų sluogsniais. Jai nebebuvo jokio reikalo 
žvalgytis, kad kas nors nesukeltų opozicijos ar kaip kitaip kliu
dytų įgyvendinti vieningą tautos pasiryžimą atgauti laisvę. M. 
Sleževičius, kaip tokios vyriausybės galva, galėjo be mažiau
sio svyravimo apeliuoti į visą tautą ir šaukti visus į bendrą 
darbą, griebtis ginklo Lietuvai gelbėti. Gruodžio 29 d. buvo pa
skelbtas viešas atsišaukimas, kuriuo vyrai buvo raginami stoti 
savanoriais į kariuomenės eiles.

Drauge su atsišaukimu M. Sleževičiaus vyriausybė paskelbė 
ir konkrečius nurodymus, kokiomis sąlygomis savanoriai pri
imami.

Naujajai vvriausvbci pradėjus veikti, vaizdas pačiame Kraš
to apsaugos ministerijos centre tuojau pasikeitė. Rusai buvo 
atleisti iš atsakingų vietų ir į jas paskirti patikimi lietuviai. 
Apsaugos štabo viršininku buvo paskirtas pulk. Liatukas, tie
kimo skyriaus viršininku — papulkininkis Nastopka, rikiuotės 
skyriaus viršininku — štabo kapitonas Adamkavičius; kapito
nas Glovackis buvo paskirtas 2-jo pulko vadu vietoj pulk. Lia
tuko; etapų komendantūra, kurią buvo organizavęs kap. Glo
vackis, buvo panaikinta, nes naujoji vyriausybė pasiryžo laiky
tis Vilniuje.

Į kūrybinį Krašto apsaugos ministerijos darbą įtraukus vien- 
tik karininkus lietuvius, kad ir mažiau prityrusius karo orga
nizacijos srityje, bet dirbusius dėl idėjos gelbėti Lietuvą, -— vi
sa atmosfera tuojau pat pagerėjo. Darbas jau buvo nebe popie
rinis, bet gyvas ir realus, kokio jau seniai buvo pasigendama 
ir kurio rezultatus greitai pajuto visas kraštas.

Savanoriams verbuoti visa Lietuva buvo padalinta į 9 karo 
sritis: Vilniaus, Kauno, Šiaulių, Panevėžio, Tauragės, Kretin
gos, Kėdainių, Alytaus ir Gardino. Savanorių surinkimas buvo 
numatytas vykdyti šiuo būdu:

1. Parapijiniai (valsčių) komitetai visuose apskričiuose bu
vo įpareigoti tuojau suregistruoti visus vyrus, norinčius ir tin
kamus karo tarnybai.

2. Suregistruotųjų sąrašai turėjo būti pateikti karo sričių 
viršininkams, kurie turėjo įsakymo teisę, kuomet ir kur, vieno 
ar kito apskričio savanoriams susirinkti ir stoti į kariuomenę.

3. Buvo nurodyta, kad kiekvienas savanoris apsirūpintų ge
rais batais, šiltesniais drabužiais, kuprine, pamaina baltinių i' 
pasiimtų 5 dienoms maisto.

Vilniaus, Kauno, Gardino ir Alytaus karo srityse savanoriai 
buvo pašaukti tuojau, kai tik buvo paskelbti anksčiau minėtieji

įsigijo leidimą praktikuo
ti mediciną Quebece.

1963-64 dr .A. S. Popie- 
raitis tęsė specializavi- 
mąsį eksperimentinėje 
chirurgijoje ir įsigijo 
Master of Science laipsnį 
McGill universitete.

1965-66 gilino studijas 
Iowa universiteto ligoni
nėje J. A. Valstybėse.

Grįžo į Montrealį ir 
1966-67 m.buvo vyriausiu 
chirurgijos residentu 
Montrealio General Hos
pital.

1967 m.gavo Fellowship
Royal College of Surgeons, jo jaukioje,pakilioje ir da- 
Tais pačiais metais jis 
išlaikė provincinius bei 
federalinius bendros chi
rurgijos egzaminus ir 
įsigijo specialisto pažy
mėjimus.

Paskutinius metus pra
leido chirurginiuose tyri
nėjimuose bei dėstyda
mas McGill universitete .

Daktaras A. S. Popie-
raitis šiuo metu naudoja
si chirurgo teisėmis Red
dy Memorial Hospital ir
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PIRMASIS KANADOS ŠAU
LIŲ KUOPŲ SUVAŽIAVI -

MAS
Birželio 22-23 dienomis To. 
ronte įvyko Lietuvos šaul
ių sąjungos Kanadoje dali
nių suvažiavimas, kuriam 
dalyvavo per du šimtus da
lyvių. Suvažiavimas praė-

rbingoje šauliškoje nuotai
koje.

Suvažiavime dalyvavo L. 
Š. S. T. Centro Valdybos pi
rmininkas VI. Išganaitis 
ir kiti C. V.nariai iš JAV, 
svečiais atvyko Cicero Jū
rų šaulių "Klaipėdos" ir 
Detroito kuopų atstovai. 
Suvažiavime dalyvavo ir

Šauliu S-gos pirminin
kas VI. Išganaitis.

M. Sleževičiaus vyriausybės vieši aktai, ir šiuose centruose tuo
jau užvirė intensyvus kariuomenės dalinių formavimas.

Visa tauta buvo sukelta ant kojų ir išsiplėtė impozantiškas 
sąjūdis tautinės vienybės pagrindu. Geriausieji tautos sūnūs, 
palikę tėvus, gimines, darbų ir nuosavybes, skubėjo būrių bū
riais j iš ilgos vergovės prisikeliančios Lietuvos kariuomenės 
pulkus arba vietose organizavosi j laisvės kovotojų-partįzanų 
kuopas, patys apsirūpindami ginklais iš pakrikusių vokiečių. 
Tuos pirmuosius mūsų karius gyventojai išlydėdavo su gilia pa
garba, neretai su maldomis bažnyčiose, prašant Dievą palai
mos, kad sveiki sugrįžtų, atlikę šventą pareigą tėvynei... Ap
skritai, nuotaika visame krašte žymiai pagerėjo. Visi nuošir
džiai džiaugėsi, kad pagaliau surastas tikras kelias, kuriuo turi 
eiti kiekviena tauta, siekianti laisvės. Matant energingas naujo
sios vyriausybės pastangas sukurti ginkluotąsias pajėgas ir pir
mus šių pastangų rezultatus, visų veiduose sušvito viltis ir vėl 
pradėta tikėti, kad Lietuva tikrai taps laisva ir nepriklausoma.

Gruodžio 27 d. buvau iškviestas pas Krašto apsaugos minis- 
terį Velykį, parodžiusi man jau pasirašytą įsakymą, kuriuo aš 
buvau skiriamas Vilniaus karo komendantu, mano padėjėju 
— Liudas Gira, komendantūros adjutantu —karininkas Gužas. 
Nors jokios atsakomybės nebijojau, bet toks komendantūros 
vadovybės sudarymas mane kiek varžė. Tuomet tebebuvau vi
sai dar jaunas, vos 23 metų, o Liudas Gira buvo vienas iš aktin- 
gesnių Vilniaus veikėjų, vyresnio amžiaus žmogus, buvęs mies
to milicijos vadas ir geriau už mane orientavęsis vietos sąly
gose. Tad ir pasiūliau, kad jis būtų paskirtas komendantu, o aš 
jo padėjėju. Asmeninių ambicijų mes, pirmieji savanoriai, tuo
met neturėjom. Mums terūpėjo, kad tik viskas geriau išeitų Lie
tuvos labui. Man iš tikrųjų teko eiti komendanto pareigas, nes 
Liudas Gira už poros dienų sunegalavo. Atrodė, lyg supasavo, 
nes mūsų komendantūrai teko veikti lyg ant žarijų, iš pirmos 
dienos rizikuojant gauti vietinių komunistų, lenkų ar vokiečių 
kulką.

Man buvo nurodyta griebtis visų įmanomų priemonių ir 
greitai suorganizuoti Vilniuje nors kokią ginkluotą pajėgą. Tu
rėjau pradėti iš nieko, tegavęs iš Apsaugos štabo nedidelį avan
są (30.000 ostmarkių!), kad kaip nors prisimedžiočiau ginklų 
ir galėčiau parūpinti kareiviams maisto. Man buvo žinoma, kad 
vyriausybė nusprendė pašaukti savanorius. Nebelaukdami jos 
aktų paskelbimo, mudu su Juozu Pajauju parengėme atsišau
kimą Vilniaus karo komendantūros vardu ir jį, susirinkus grei
tomis keliolikai lietuvių moksleivių, kartu su tuo pat laiku 
gautu vyriausybės atsišaukimu, paskelbėme mieste — išlipdė- 
nie viešose vietose.

Šis atsišaukimas buvo ne tik mieste lipdomas, bet ir viešai 
perskaitytas miesto teatre gausiai susirinkusiai Vilniaus lietu
vių visuomenei. Nutraukęs trumpam laikui vaidinimą, savano
ris Juozas Pajaujis, pasižymėjęs savo iškalbingumu, pasakė mo
mentui pritaikintą kalbą,o aš perskaičiau tąjį atsišaukimą, ra
gindamas visus stoti į Vilniaus ginėjų eiles. Mudviejų su J. Pa
jauju pasirodymas scenoje buvo didelė staigmena. Atgimstan
čiai Lietuvos kariuomenei publika sukėlė dideles ir nuoširdžias 
ovacijas, o joms nutilus sugiedojo Tautos himną. Nuaidėjus pa
skutiniams himno garsams, dainininkė Nezabitauskaitė iš bal
kono užtraukė “Jau slavai sukilo...” Tai buvo antra staigme
na. Šios dainos žodžiai buvo ypač reikšmingi ano melo sąlygo
mis. Jautresniųjų akyse sužvilgo ašaros, o daugelis drauge su 
dainininke kartojo žodžius: “Petys gi į petį, na, vyrai, kas gali, 
sustoję j darbą už mylimą šalį, prikelkime Lietuvą mūsų!”... 
M. Sleževičiaus vyriausybės įsakymas organizuoti Vilniaus gy
nimą buvo pradėtas vykdyti labai įspūdingai.

Rytojaus dieną jau pradėjo rinktis į komendantūrą sava
noriai, pasiryžę stoti į sostinės gynėjų eiles. Tai buvo įvairiau
sių visuomenės sluogsnių atstovai: buvusieji studentai, vyres
niųjų klasių mokiniai, jaunesnio amžiaus inteligentai, mieste
lėnai ir darbininkai. Visus jungė ta pati sostinės gelbėjimo idė
ja. Rinkosi ne tik lietuviai, bet ir kalbą lenkiškai arba gudiškai, 
nes visi jie save laikė lietuviais arba Lietuvos piliečiais, kurių 
imperialistinė Varšuvos politika prieš Lietuvą neįstengė su
klaidinti. Per savaitę laiko prisirinko apie 500 vyrų ir apie 20 
karininkų ir karo valdininkų. Jau buvo galima sudaryti visą 
batalijoną su kulkosvaidžių komanda. Sunku buvo įsigyti gin
klų ir kariškos aprangos. Tačiau ir ši problema pamažu tvar
kėsi: visokiomis priemonėmis iš vokiečių įsigijome apie;50 šau
tuvų, keliolika revolverių, apie 500 rankinių granatų, porą len
gvų ir vieną sunkųjį kulkosvaidį, pas vieną spekuliantą apti
kome didesnį kiekį kareiviškų batų. Pirmąją uniformą sugal
vojome greitomis patys. Ji buvo labai paprasta: kareiviams •— 
ant dešinės rankovės tautinių spalvų trikampis su Vilniaus ko
mendantūros antspaudu, o karininkams — platesnė trispalvė 
Juosfa- SĖJA 1/101/ nr.

afiliuojasi su Montreal 
General Hospital. Šalia 
savo privačios praktikos 
jis tebedėsto chirurgiją 
McGill universitete, ž.. 
Ž iūrėkit Dr. Popleralčlo 
skelbimą 8-me puslapyje.

Lietuvos gen. konsulas Ka
nadai dr. J. Žmuidzinas, K. 
L. B. Kr.Valdybos, Kūrė- 
jų-savanorių Montrealio, 
Toronto skyrių valdybos, 
L. K. V. "Ramovės" ir Bal
tic 'Weterans Corps atsto
vai. Nukelta į 5 psl.

LITHUAHIAN
WEDDINGS

Tokiu viršeliu-aplanku Montrealyje išleista Mažosios Lietuvos 
BičiuliiĮ draugijos vardu plokštelė, kurion įrašytos senos kupiškė
nų vestuvės. Plokštelė ilgo grojimo. Ji yra įkalbėta Lietuvoje,pa
čių kupiškėnų, originalia jų- kupiškėnų- tarme, kurioje ypač klau
są paliečia "atvirkštinis" garso O naudojimas vieton A, pav. kor- 
vė vieton karvės, kotinas vieton katino ir tt. Tačiau ir kupiškė
nus matyti paveikė bendrinė, mokyklų įtaigojama,tarmė ir todėl 
kai kur ji prasprūsta vieton kupiškėniškosios. Bet vyrauja kupiš- 
kėniškoji, kurios įdomu pasiklausyti, nors mes Montrealyje,bend
raudami su vyresnės ateivijos kupiškėnais, dažnai girdime origi
nalią kupiškėnų tarmę.

Plokštelė įrekorduota Lietuvoje, bet iš magnetofoninių juostų į 
plokšteles įrašyta Montrealyje. Plokštelė pakankamai gera ir ge
rai klausoma.

Kadangi vestuvių įrašymas padarytas Lietuvoje, tai ypač pab
rėžtas derybų dėl kraičio momentas, bet iš tikrųjų senais laika- • 
is vedybose kraitis kartais būdavo svarbus reikalas, dėl kurio 
vykdavo kartais nelengvos derybos, dėl kurių ir vedybos iširda
vo. Bet ši "tradicija" jau buvo "krizėje" prieš 60 metų, kada 
buvo jau pradėtas pašiepinėti užsispyrimas dėl kraičio. Jauni
mas to jąu nežino, - tat plokštelės vertė tuo didesnė, kad ji tam 
tikru laipsniu atgaivina praeitį.

Plokštelės vertė glūdi originalioje liaudies kūryboje, kuri pasi
žymi dideliu savaimingumu, originalumu, fantazijos lakumu bei 
išraslingumu. Ypač gi kaimuose pasižymėdavo "oratoriai", ku - 
rių gražbylystė bei liežuvio "aštrumas" ypatingai būdavo suma - 
nūs ir humoristingas. Visas meistriškumas pasireikšdavo "orą - 
ctjose", ypač kariant piršlį, vestuvininkams atvykstant pas jau - 
nąją arba po šliūbo iš bažnyčios, parvažiuojant pas jaunąjį ir tt. 
Kupiškėnų vestuvių leidinyje visa tai aprašyta labai plačiai, tat 
plokštelei medžiagą teko kondensuoti, bet ir tai kupiškėnų vestu
vės sklidinai užima visą plokštelę, abi jos puses.

Šitos "Kupiškėnų vestuvės" užrašytos prieš maždaug ICO-tąme
tų ir išleistos maždaug prieš 60 metų. Leidinyje vestuvės pavaiz
duotos žymiai plačiau ir išsamiau. Plokštelėje vestuvės sutrum 
pintos labai žymiai. Kupiškėnų senose vestuvėse buvo labai daug 
"oracijų", kurių plokštelėn pateko nedaug, daugiau vietos skiriant 
dainoms.

Visokiu atveju "Kupiškėnų vestuvės" vertos dėmesio, ypač, kad 
jos pavaizduoja gilesnę lietuvių tautos senovę, kuri dabar jau visai 
užmirštama. Ypač miestuose,ir ne tiktai išeivijoje, bet ir pačioje 
Lietuvoje.

Aplanke duota paaiškinimų, įrašyti ir visų dalyvių vardai, suda
rą didoką būrį. Aplankas, čia matomas, dailininkės O.Šablauskle- 
nės. Jis vaizduoja rūtų vainikėlį. Plokštelė nebrangi-tiktal 5 dole
riai.
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Toronto lietuvis geras fotografas, p.St. Dabkus atsiuntė šias visas fotografijas, vaizduojančias pirmąjį Kanados lietuvių mokykit] mokinių kongresą, kurio aprašymas čia pat deda- 
to _  . _ _ . ,, . . « « x_______i______ -_x i - s _ __ ____  • j _ x •________ _  . — _ i______  Jūriai nri o <311 m i nPM n^m in VI n A v-»n A_inas. Vaizdai: viršuje kairėje KLB Kr. Valdybos pirm. A. Rinkūnas kalba prie paminklo žuvusiems už laisvų; į dešinę nuo to- eisenos vaizdai prie suminėto paminklo. Apač

ioje-kongreso vaizdai arenoje-salėje: choras, šokėjai , grojusiųjų šokiams dalis liaudinio instrumentų orkestro, vedamo Z. Lapino. Kairėje viduryje kongreso vadovybė: A Rinkū
nas švietimo skyriaus vedėjas L.Tamošauskas, evangelikų klebonas kun. Žilinskas ir toliau už vėliavų - Lietuvos gen. konsulas dr. Jonas Zmuidzinas. Destneje viduryje

’. . ., . . - .1o Visos fo+ografijos S. Dabkaus.
pa etas vami as prie mine o p,nun . if.,jtnVolJvknc m™ a Pin. le earsu. soalvu judesiu dv- Balsienė. Akomnnniatnrinmi rimas, kur visi kongreso punk Kongresą rengeKLB Švieti

tai,taip pagal programą lai- mo komisijos sped komi te -

Švietimo skyriaus vedėjas L.Tamošauskas, evangelikų klebonas kun. Žilinskas ir toliau už vėliavų - Lietuvos gen. konsulas dr. Jonas

Krašto Valdybos pirm. A.Bin- lė garsų, spalvų judesių py- 
kūnas pasakė kalba, o tauti- 1MOKINIŲ KONGRESAS

Pirmas Kanados lietuvių 
šeštadieninių mokyklų moki
nių kongresas, įvykęs birže 
lio 22 d. Toronto priemies - 
tyje Woodbridge, praejo su 
neblogu pasisekimu. Driva
žiavo iŠ Montrealio, Hamil
tono, Toronto, St.Catharines, 
Delhi, Rodney ir kitų mokyk
lų apie 500 mokiniu, ir apie 
300 tėvų bei mokytojų. Stebė. 
tina tik, kad iŠ kitu, tolimų 
ir mažu mokyklų nemažai at
važiavo, o iŠ šalia- Toronto 
esamos didžiausios mokyk
los, turinčios 550 mokiniu, 
gal tik trečdalis. Gal kiek 
tėvų ir mokyklos neapsiŽiū

rėjimo, kad nepasamdė auto- 
tobuso vaikams,'kuriu tėvai 
negalėjo savo vaikų atvežti 
privačiomis mašinomis.

Kongresas prasidėjo 12 vai. 
pamaldomis, kuriu metu mo
kiniai giedojo giesmes. Mi
šias laikė prel. J. Tadaraus- 
kas, pamoksią pasakė kun. 
P. Ažubalis Iš čia kongre
so dalyviai, susirinkę didžiu
lėje sporto arenoje buvo pa
maitinti karštomis dešrelė
mis, bandelėmis ir vaisvan
deniais. Pavalgę ir toj pat 
arenoj isširikiavę didžiulė
je eisenoje ėjo prie kare žu
vusiems paminklo, kur KLB 

niais rūbais apsirengusios 
lietuvaitės padėjo vainiką su 
irašu anglų kalba:“ Zuvusie» 
ms už laisvę - Kanados lie
tuvių mokyklos“.:Eisenoje 
mokyklos nešė lietuviškas 
vėliavas ir plakatus su ang
lu kalba įrašais, prašant Die- 
vo Lietuvai laisvės ir pan. 
Eisenoje tarp kitų, dalyvavo 
ir Lietuvos gen. Konsulas 
J. Žmuidzinas.

3 vai. toje pat arenoje bu
vo meninė dalis, kuria trum
pa kalba atidarė Kongreso 
reng. komiteto pirm. L. Tarno 
šauskas. Kongresą žodžiu 
pasveikino gen. konsulas J. 
Žmuidzinas. Dar buvo per
skaityti sveikinimai raštu 
PLB Švietimo Valdybos pirm. 
A. Mikulskio, JAV Švietimo 
Tarybos pirm. J. Kavaliūno 
ir opozicijos vado,konserva
torių lyderio R. Stanfieldo. 
Po to L. Tamošauskas pri
statė KLB švietimo komisi- 
j o s vykdyto 1 ietu vi šk ų knygų 
skaitymo ir rašinių konkursų 
laimėjusius. Toliau sekė pa
ti meninė dalis, kur pasipy

nė. Čia pasirodė Torontas su 
dviem chorais: jaunesniųjų 
ir vyresniųjų, Montrealis su 
savo choru tarp kitko sudai
nuodamas daina “ Lietuva 
brangi“ jų tautinių instrumen 
tų orkestrui palydint. Šis an
samblis dar atskirai pagrojo 
tris dalykus, kurių garsai tik
rai jaudinančiai veikė. Į tų 
garsu protarpius vis įsipynė 
savo spalvingumu ir grakštu
mu tautiniais šokiais Hamil- 
tonas( 4 šokiai), Torontas 
(2 šokiai), Montrealis su sa
vo plastika. Pabaigai visų 
mokyklų chorai dar padaina
vo bendrai“ Aš esu lietuvis “ 
ir “ grįšim, grįšim“ , o kon
grese dalyvavusių tautinių 
šokių grupės, nors atskirai 
nepasirodė, bendrai pašoko 
“ Kalvelį“, kuris buvo palydi - 
mas choru, Montrealio tauti
niu instrumentu ansamblio ir 
akordeonų. Paskutinis daly
kas ypač puiku įspūdi pada
rė tiek savo gausumu tiek gar- 
uais, gyvumu ir spalvingumu.

Jungtiniam chorui dirigavo 
sol. V. Verikaitis, bendram 
tautiniam šokiui vadovavo V.

Balsienė. Akomponiatoriumi 
buvo Govėdas. Tautinių in- 
strumentu ansambliui, kuris 
susidėjo iš kanklininku ir 
birbynininkų, vadovavo Z. 
Lapinas. Meninėje dalyje pra 
nešėj a buvo j auna V. Kupre- 
viciūtė. Ši kongreso dalis 
baigta Lietuvos himnu.

Po koncerto dalyviai persi
kėlė i Parką, kur mokytojo A. 
Vaičiūno vadovaujami moki 
niai tuojau įsijungė i sportą 
bei žaidimus. Buvo bėgimas 
su kliūtimis, šokimas i toli, 
traukimas virvės torontiškiu 
su svečiais, lenktynės mai
šuose. Mokiniams isismagi- 
nūs apie 6.30 vai. provinci
jos mokyklos pradėjo vaikus 
raginti važiuoti namo ir taip 
ši programos dalis buvo nu
traukta, laimėjusius I, II ir 
III vietas atžymėjus atatin
kamais kaspinais. Čia taip 
pat dalyviai buvo pavaišinti 
dešrelėmis, “ donatais“ ir 
vaisvandenių.

Kongresas praėjo sklan - 
džiai. Tik gal kiek gadino rei 
kalą, kad blogai veikė gar
siakalbis. Bet, turbūt, pir - 
mas lietuvių didesnis susibū-

krodžio tikslumu buvo prade- tas, kurio pirmininku buvo 
ti ir užbaigti, nors dalyviai tos pat komisijos pirminiu- 
buvo vaikai. kas L. Tamošauskas.D a 1 y v
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SVETLANA ALLILUJEVA IR JOS 33.

Laiškai bičiuliui
Visiems "pažangiesiems" verta paskaityti Svetla

nos Stalinaitės- Allilujevos knygą "Dvidešimt laiš - 
kų bičiuliui". Bendrai imant, ieškantiems knygose 
ko nepaprasta, ši knyga nėra labai įdomi, bet žmo
nėms, kurie nori pažinti sovietinę-tarybinę santva
rką ir joje gyvenimo sąlygas, ji ir įdomi ir naudin
ga. Ji įdomi jau vien tuo, kad ją parašė St.alino-Džu 
gašvilio duktė. Ir jeigu ji apie sovietinę santvarką 
rašo su pasibaisėjimu, tai norintiems pažinti tiesą 
ji negali būti neįdomi.

Štai, devynioliktame laiške bičiuliui Svetlana ap
rašo savo brolį Vasilijų, kuris, kaip Svetlana, 1953 
metų kovo 3 dieną buvo iššauktas pas mirštantį Sta 
liną. Svetlana rašo:

"Mano brolį Vasilijų 1953 m. kovo 2 d. taip pat iš 
šaukė. Jis taip pat kelias valandas sėdėjo didelėje 
salėjo pilnoje žmonių, bet jis kaip paprastai būdavo 
paskutiniais laikais, buvo girtas ir greit išėjo. Tai 
nybinėje patalpoje jis dar kurį laiką gėrė, triukšm 
avo, rėkė, kad "tėvą užmušė", keikė gydytojus, ko 
galų gale išvyko pas save.

Tuo metu jis buvo generalinio štabo Akademijoje, 
kurion įstotį jį privertė tėvas, piktinęsis jo nemok
šiškumu. Bet jis nesimokino. Jis jau negalėjo, - jis 
buvo visai ligonis - alkoholikas.

Jo likimas tragiškas. Jis buvo "produktas" ir au 
ka tos aplinkumos, tos stitemos, kurt pagimdė ir 
augino žmonių galvose "asmenybės kultą", kurtodė 
ka jis galėjo padaryti nepaprastai greitą ir didelę 
karjerą. Vasili j karą pradėjo teturėdamas dvideši
mt metų kapitono laipsniu ir ją pabaigė dvidešimtk 
etverių metų generolu leitenantu... Jį tempė už au 

su į viršų nesiaskattydami su jokiomis jėgomis jo, 
sugebėjimais ir jo trūkumais, - vien galvodami, ko
kiu būdu "įtikti" tėvui.

1947 metais jis sugrįžo iš Rytinės Vokietijos ir 
jį paskyrė Maskvos apygardos oro jėgn vadu,, - -nors 
jis, būdamas alkoholiku, jau negalėjo skraidyti. Ma 
tydamas tai, tėvas jį koliojo prie visų kaip kokį vai 
kėzą. Tas nieko nepadėjo, nes Vasilij buvo ligonis 
alkoholikas. Jį reikėjo rimtai gydyti. Tėvas jam 
nesiūlė, o kiti niekas nedrįso to padaryti, nes visus 
laikė nevertais dėmesio. Kažkokie futbolininkai, ma
sažistai, sporto treneriai supo jį, skatino į aferas, 
statyti baseinus, kultūros rūmus iždo sąskalton... 
Jis nesiskaitė su jokiomis išlaidomis, nes jam bu
vo duota teisė visoje apygardoje naudotis didelėmis 
sumomis, ojisptnigų kainos nežinojo.

Vasilij gyveno didžiuliuose savo vasarnamiuose, 
prie kurių išvystė milžinišką ūkį, šunidės, arkli
des. .. Jam viską davė, visa leido. Vlasik jam pa
taikavo, kad Vasilij jam pavojingą valandą galėtų 
padėti išsipainioti. Jam pataikavo daug didesni žm- 
onės kaip gen. Vlasik- Berija, Abakumov, Bulganin, 
Jie jam davė antpečius, ordenus, mašinas, arklius 
jį gadino ir iš gero kelio vedė, "kol jis buvo reika 
lingas". Bet kai tėvas mirė ir jis tapo neretkalin - 
gas, vist jį paliko ir užmiršo...

Iš Maskvos apygardos aviacijos viršininko parei
gų jį pašalino dar pats tėvas 1952 metais. 1952 me 
tais karo vadovybė gegužės pirmosios proga uždrau 
dė skristi aviacijai per Raudonąją aikštę, bet Vast 
lij nepaklausė ir pats davė įskymą skristi, ir srido 
bet taip netvarkingai, kad vos nekliudė Istorinio mu, 
zlejaus bokštų. Nusiledižiant keli lėktuvai sudužo. 
Tai buvo negirdėtas nusižengimas karo įsakymams. 
Tėvas pats po to pasirašė įsakymą 'jį pašalinti iš a 
vlactjos viršininko pareigų.

Stalinas norėjo, kad jo sūnus pabaigtų Generali
nio štabo Akadmiją. Vasilij įstojo į Akademiją, bet 

ten nebuvo nė vieno karto. Jis sėdėjo vasarnamyje 
ir gėrė. Kas gi galėjo priversti generolą ir dar ko 
kį generolą'.?

Tėvo /Stali' o/ mirtis jį sukrėtė. Jis baisiai per
sigando. Jis manė, kad tėvą nunuodijo, kad tėvą 
užmušė. Tuo jis buvo įsitikinęs, uis pamatė, kad ų 
žūsta pasaulis, be kurio jam nebus įmanoma gyvei 
ntt.

Tėvo"laidotuvių dieną jis visus puolo, koliojo. Jis. 
jautėsi kaip įpėdinis princas. O jis neteko realaus j 
gyvenimo vertinimo. Nesiliaujant jam siautėjus, 
jis buvo pašauktas pas karo ministerį, kuriuo tada 
buvo Bulganin. Jam pasiūlė nusiraminti ir vykti į 
kurią apygardą dirbti. Jis griežtai atsisakė: jam 
tiktai Maskva ir tiktai aviacijos karo apygarda.Ta
da jam davė formalu įsakymą. Jis atsisakė jį pil
dyti. Jį pašalino iš kariuomenės. Jis namie sė
dėjo ir gėrė. Trečiąją savo žmoną jis išvarė iš na 
mu. Antroji žmona, kurtą jis pasikvietė, pati nuo 
jo pabėgo. Jis gėrė, visus keikė, dergė valdžią. 
1953 metu balandžio 28 d. jį suėmė. Prasidėjo tard
ymas, kuris atidengė visus jo sauvaliavimo darbe
lius. Ir karo kolegija jam davė aštuonerius metus 
kalėjimo. Jo pasigailėjo, kai 1954 metu žiemą jis 
susirgo, ji paguldė į ligoninę, paskui perkėlė į ci
vilinę. Chruščiovas 1954 m.gruodžio mėn. mane 
pasikvietė ir tarėsi, kaip Vasilijų grąžinti į norma 
lu gyvenimą. Jam vėl buvo duotas vasarnamis, bet 
ir tas nepadėjo. Nepadėjo, kad jam leido gyventi 
Maskvoje, davė mašiną. Galų gale jis vėl pateko 
į kalėjimą. Mirė jis Kazaniuje 1962 m.kovo 19 d. 
kaip atsargos generolas, gaudamas pensiją. Ant
kapyje įrašyta jo pavardė V.I.Džugašvtli.

Svetlana Vasilljo tragediją laiko s'ovtettnlo rėži 
mo padariniu. Daugiau bus.

P.S. Pasibaigus Svetlanos laiškams, duosime 
įdomius Lietuvos saugumiečio atslpninimus.

Mokinių kongreso 
dalyviai padeda vainiką 
prie paminklo kritus le
siems už laisvę.
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Birželio 28 dieną Mont- 
realio lietuviai, nemažas 
skaičius ir Toronto, Ha
miltono ir Jungtinių Ame
rikos Valstybių turėjo 
įdomų reto pobūdžio ir 
tikrai gražų koncertą, 
duotą iš Lietuvos atvyku
sio sudėtingo kolektyvo, 
kurį sudarė 1) Vilniaus 
Filharmonijos kamerinis 
styginis orkestras, veda
mas Sauliaus Sondeckio ; 
2)Valstybės Konservatori
jos kamerinis liaudies 
instrumentų orkestras 
"Sutartinė", vedamas 
Prano Tamošaičio, ir 3) 
Vilniaus operos solistas 
Edvardas Kaniava bei 
pripuolamai pasitaikęs 
Romas Marijošius, atvy
kęs pas brolį Bronių į 
Torontą viešėti ir pri
puolamai buvęs koncer
te. "Sutartinę" sudaro: 
Kanklių ansamblis, Bir
bynių kvintetas ir Skudu
čių ansamblis.

Kolektyvai bei ansamb
liai ir solistai, svarbiau
sia E. Kaniava, koncerta
vo mišriu būdu,sudary
dami įvairias kombinaci
jas, pav.Kaniava dainavo 
ir su fortepijonu, ir su 
kanklėmis,ir su birbynė
mis. Pranas Tamošaitis 
taip pat davė solo ir gro
jo ansamblyje. Koncerto 
įvairumas sudarė didelį 
savaimingumą bei įdomu
mą, kas normaliai Kana
dos muzikiniame gyveni
me - labai retas reiški

LIETUVOS KONCERTAS
nys.

Koncertą pradėjo ka
merinis stygihis 17 as
menų orkestras.Jis grojo 
nedidelius, bet sumaniai 
dirigento parinktus labai 
gražius dalykus įvairių 
tautų ir įvairaus stiliaus: 
lietuvių-Gruodžio,  Nauja
lio, Petrausko, Šimkaus , 
Čiurlionio, ir kitų-Mo- 
zarto,Haydno (nepapras
tai subtiliai piččikato) , 
Šostakovičiaus (nuošir
dus romansas) ir kt. Mo
derni škesnis dalykas bu
vo esto, bet ir tai labai 
saikingos harmonijos ,nes 
Pabaltijo kompozitoriai 
ilgą laiką buvo užblokuo
ti "asmenybės kulto" są
lygų, o ir dabar dar ne vi
sai atgavę kelius į visą 
platųjį pasaulį,dėl ko, su
prantama,vėluoja,bet pa
stangos kilti matomos .

S. Sondeckis-Konservat- 
orijos styginiu katedros ve 
dejas ir Filharmonijos Ka
merinio orkestro meno va
dovas- -geras dirigentas 
ir orkestro vadovas tem
peramentingas, greitos 
orientacijos,jautrus niu
ansams, gerai jaučiąs kū
rinių stilių ir mokąs or
kestrą tiksliai sukoordi- 
nuotibei suliedinti į pui
kią aukšto lygio ansamb- 
linę visumą. Visi pagroti 
dalykai turėjo savytą vei
dą ir pasižymėjo dideliu 
išieškotu subtilumu.

Op.sol.E. Kaniavą teko 
girdėti pirmą kartą. Pir-

mas įspūdis-gerai skam
bąs sodrus tenoras,o pa- 
sirodė-jis baritonas. Ir, 
turbūt žiauraus mūsų kli
mato paveiktas, vengęs 
aukštų gaidų. Bet Kania
vos balsas gražus, pajė
gus,gerai pastatytas (Pe
tro Olekos), tarsena aiš
ki.Kaip solistas, jis Lie
tuvoje jau skaitomas pa
sižymėjusiu. Jis įspūdin
gai padainavo "Pajacų" 
prologą,ariją iš"Afrikie- 
tės"Figaro ariją iš "Sev. 
kirpėjo" ir kt.Jam akom
panavo savo dalyką auto
rius Filharmonijos meno 
vadovas Rimvydas Žigai- 
tis, ir Čiurlionio vardo 
Vilniaus muzikos direk
torius Dainius Rinktinas- 
puikus akompaniatorius , 
turįs brilijantinę techni
ką ir jautriai palydįs so
listą. Kaniava sėkmingai 
liaudies dainas dainavo ir 

Lletuvos valstybinės Konservatorijos liaudies instrumentu ansamblis "Sutartinė" su vadovu Pranu Tamošaičiu /dešinėje/.

su liaudies instrumen
tais.

Liaudies instrumentų 
orkestras grojo labai 
įvairiai: vienos kanklės , 
vienos birbynės, vieni 
skudučiai ir grupėmis bei 
visi drauge. Visi dalykai 
buvo atlikti meistriškai.

Pranas Tamošaitis,ne 
tiktai šio ansamblio va
dovas ,bet ir birbynės ka
tedros Konservatorijoje 
vedėjas-puikus birbynės 
specialistas. Jo birbynė 
labai gražiai gieda, tau
raus tono ir virtuoziškos 
technikos.

Romas Marijošius į 
koncertą įterptas kaip 
staigmena, nes jis su tos 
dienos vakaro koncertu 
nieko bendra neturėjo. 
Solistas, baritonas, dai
nuojąs Vilniaus operoj ir 
estradoj,turįs didelę pa
tirtį. Jis gražiai pildomus 

dalykus interpretavo ir 
turėjo didelį publikos 
pritarimą.

Koncertą užbaigė sol. 
E. Kaniava, dainuodamas 
kelis dalykus su liaudies 
instrumentų palyda ir .tu
rėdamas didžiulį publi
kos pasisekimą, susilau
kęs karštų bisų.

Bendrai,koncertas tik
rai buvo įdomus ir gra
žus, publikai, užpildžiu
siai didžiulę Plateau sa
lę,suteikęs reto malonu
mo, už ką publika koncer- 
tantam plojo atsistojusi.

Koncertui pasibaigus, 
rengėjų vardu padėkos 
žodį pasakė dr. H. Nagys: 
"Niekas žmonių nesuriša 
tampresniais ir tikres
niais ryšiais,kaip meilė. 
Meilė savos,vienos,ne- 
suskaldomos ir nepadali
jamos šeimos. Lietuvės 
motinos mus visus pagim

dė, užaugino ir paleido 
pasaulin. Lietuvis tėvas 
praliejo už mus prakaitą 
ir kraują. Viena yra mūsų 
visų motina,ir mes vadi
name ją įvairiais var
dais - žemė, gimtinė, tė
viškė, tėvynė. Tas pats 
žodis mūsų lūpose. Kai 
mes ir jūs dainuojam, 
dainuojame tas pačias 
dainas. Tas pačias moti
nų lopšines, tėvų, brolių 
ir seserų sutartines.Lie
tuviškas žodis tol liks ne
mirtingas, kol bus bent 
vienas mūsų dainuojantis 
ir kalbantis senąja aisčių 
tarme.Mūsų ir jūsų troš
kimas išsaugoti tą žodį. 
Tą žemę. Išsaugoti kaip 
mūsų visų baudžiavų ga
dynėje senuoliai išsaugo
jo. Visiems tebūna švente 
ir tebūna ryžtu niekad ne
suki upti. Nepaskęsti sve
timybių potvyniuose ir 
nepavargti ieškant švie

sesnės ateities. Ačiū jums 
už viešnagę. Ir mums vi
siems lieka tikėjimas , 
kaip ir jums, kad yra 
skirta savai žemei dar 
naujos dienos aušra".

Po to visiems ansamb
lio dalyviams buvo įteik
tos asmeninės dovanos , 
visam kolektyvui - graži 
gėlių puokštė.

Lietuvos muzikų vardu 
žodį tarė S. Sondeckis , 
pasakydamas, kad Lietu
vos menininkai atvežė 
sveikinimus iš Lietuvos 
ir muzikos meno pade
monstravimą, ir dėkojo 
už gausius aplodismentus 
ir nuoširdų priėmimą.

Klubo pirmininkas J. 
Skinkis pakvietė visus į 
Klubą, kur menininkams 
ruošiamas priėmimas. 
Klubo salė buvo pilna tau
tiečių, kurie kalbėjosi su 
svečiais iš Lietuvos.

J. Kardelis .

(15) Vincas MykoiaiHs
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— Kas amžiais pagadinta, per kelerius metus to 
nepataisysi,— pritarė kunigas.— Žmonės bijosi, kad 
iš vienos vergovės nepakliūtų į kitą, ne geresnę už 
pirmąją.

— Kaip mūsų žmonės myli laisvę, gal tiksliau, 
kaip jie jos pasiilgę, aš tik neseniai supratau. Perei
tais metais man pranešė, kad kai kurie iš mano buvu
sių baudžiauninkų žūt būt stengiasi įsigyti bajorystės 
dokumentus. Kažkoks sukčius Panevėžy apsiimąs tai

nau, kad tamsta nemėgsti bajorų ir visas savo jėgas 
skiri liaudies labui. Aš to anaiptol nesmeikiu. Aš taip 
pat žinau, kad tamsta priklausai prie tų žmonių, ku
rie tikisi iškovoti valstiečiams geresni gyvenimą, su 
ginklu rankoje sukildami prieš ciesoriaus valdžią. Aš 
tam nepritariu. Aš esu ramaus kultūrinio darbo šali
ninkas. Sukilimas nieko gero neduos. Jis atneš mūsų 
kraštui nesuskaitomų nelaimių. Sukilimas nenaudin
gas ir nereikalingas.

Atlikinėdamas vyriausybės jam pavestas misijas, jis 
tuo pačiu metu landžiojo ir priešinguose revoliucinių 
konspiracijų ir demokratinių lagerių centruose. Jis 
užmezgė asmeninius santykius ne tik su Mieroslavs- 
kiu, bet ir su Gercenu, ir su Madziniu, ir su Garibal
džiu. Aš turiu pasakyti, kad gėriuosi jo patriotizmu, 
jo jaunatvišku entuziazmu, bet, tiesą sakant, nepri
tariu jo revoliuciniam įkarščiui. Taip pat kaip ir jo 
artimiems santykiams su rusų revoliucionieriais, ku-

VII padaryti, žinoma, už gerą atlyginimą. Atskiriems as
menims tai nėra sunku. Bet štai šlėktomis pasidaryti 

Netrukus po Naujųjų Metų Mackevičius gavo pa-užsimanė visa skaitlinga Ribačiauskų giminė — vien 
kvietimą iš pono Geištoro atsilankyti į Ignacogrodą.vyriškių daugiau kaip trys dešimtys. Kam jiems tos 
Kunigas pasiekė dvarą apie vidudienį. Liokajus įve-bajorystės? Materialiniu atžvilgiu ji jiems žalinga, 
dė į kabinetą, kur stovėjo uždengtas stalelis su užkan-Pasidarę šlėktomis, jie, vykdant reformą, netektų tos 
džiais dviem asmenims. Netrukus įėjo pats ponas—žemės, kurią dabar valdo, nors gautų asmeninę lais- 
iš pažiūros jaunas dar vyras, neturįs nė keturių de-Vę. Štai šita laisvė juos ir vilioja. Iš senosios Žečpos- 
šimtų metų, į šoną sušukuotais, ilgokais, apykaklępolitos pasiliko giliai įsišaknijęs supratimas, kad tik 
siekiančiais plaukais, nukarusiais bajoriškais ūsais,šlėkta yra laisvas žmogus, o nešlėkta — vergas, 
griežta, bet nerūsčia veido išraiška. — Taip ir buvo,— patvirtino Mackevičius.— Bū-

— Aš labai atsiprašau kunigą, kad paprašiau taipsimoje valstybėje reiktų panaikinti visas šlėktos pri- 
anksti mane atlankyti,—kalbėjo sveikindamasis.— vilegijas ir pačią bajorystę, o valstiečiams atiduoti 
Po pietų ir aš turiu išvykti pas kaimyną, o paskui vėl jų dirbamą žemę.
visokie reikalai. Prašau sėsti. Mažas užkandis nepa- — Ir aš taip manau. Aš siūlyčiau šlėktos privile- 
kenks pasivažinėjus. gijoms panaikinti savotišką priemonę, būtent, suteik-

Jiedu susėdo prie stalelio, ir Mackevičius tuoj no- ti bajorystę visiems be išimties. O kai visi bus šlėk-

— Ne! — griežtai pasipriešino Mackevičius.— Su- rių vadu yra Cernyševskis. Jaučia mano širdis, kad
kilimas, ponas Geištore, yra reikalingas, nepaisant ko- Zigmantas eina kilniu, bet pražūtingu keliu. Šiuo 
kie būtų jo rezultatai. Aukos, kurių pareikalaus su- klausimu draugiškai su juo ginčijausi, kai jis po ves- 
kilimas, veltui nenueis. Tačiau aš neabejoju, kad mes,tuvių, kuriose ir aš dalyvavau, buvo sustojęs pas ma- 
laisvę iškovosime. Mes nebūsime vieni. ne Kaune. Jis man įrodinėjo, kad rusų demokratai

— Ne tamsta vienas taip galvoji. Taip galvoja ir esą mums labai palankūs ir kad su jų pagalba mes
mano senas, geras bičiulis, kurį aš labai aukštai ver- galime sukilimą pradėti ir jį laimėti. Aš nenorėjau 
tinu — Zigmantas Sierakauskas. Ar kunigas pažįsti sutikti su jo nuomonėmis. Zigmantas nepatenkintas 
Sierakauską? laikė mane neišgydomai apsikrėtusiu prietarais rusų

— Ne. Bet labai norėčiau susipažinti. atžvilgiu. Ką gi? Gal ir taip. Ieškodamas kompromiso,
— Puikus žmogus, bet nepataisomas svajotojas, sutikau veikti su jais kartu, jei rusai pradės pirmieji, 

karštuolis, entuziastas. 1847—1848 m. kartu studija- Tačiau esu tikras, kad lenkai pradės pirmieji.
vome Peterburgo universitete. Ak, kokių nepamirš- Kaip tamstai atrodo, kada tai bus? — paklausė 
tarnų valandų išgyvenome, bendraudami su kilų aukš- Mackevičius.
tųjų mokyklų auklėtiniais ir jaunais oficieriais, karš- Susirūpinimas apniaukė Geištoro veidą.
tais patriotais! — Bijau, kad netrukus. Ar kunigas girdėjai, kad

Jis papasakojo jaudinančių scenų, kaip susirinki-aš neseniai buvau Varšuvoj? Grįžau tik prieš Naujuo-
rėjo užvesti kalbą jam rūpimais klausimais — apie 
dvarininkų pažiūras į sukilimą, apie „baltųjų" ir „rau
donųjų" santykius, apie tolimesnio veikimo galimy
bes. Bet Geištoras laikėsi santūriai. Pirmiausia jis ėmė 
pasakoti, kokių sunkumų turėjęs su savo baudžiau
ninkais, kai pasiūlė jiems sudaryti išperkamuosius 
lakštus, nors sąlygas davęs labai geras. Žmonės nepa- 
sitikį vyriausybe, tarpininkais, sutartimis, ypačiai bi
ją dėti savo parašus. Mieliau jie mokėsią brangesnį 
činšą, bet išperkamųjų sutarčių nepasirašysią.

— Girdėjau, kad tamsta moki sugyventi su vals
tiečiais,— įsiterpė Mackevičius,— ir jie tamsta pasiti
ki. Ne visiems ponams tai pavyksta.

Geištoras patenkintas nusišypsojo:
— Taip, kunige, aš net kūmaujuosi su savo činši

ninkais ir apskritai stengiuosi juos suprasti. Tačiau 
įgyti visišką valstiečių pasitikėjimą nelengva, ir grei
tai to nepasieksi.

tos, tai niekas neturės jokių privilegijų.
Mackevičius šyptelėjo, atsiminęs Akelaičio „Ba 

su lenkais kai sutiksim, šlėktomis bajorais liksim". 
Kokių tik nesąmonių kyla net ir rimtų žmonių galvo
se šiose visuomeninių ir politinių perversmų išvaka
rėse! Jis žinojo Geištoro pažiūras į žemės klausimą, 
į valstiečių aprūpinimą žeme, nenorėjo bergždžiai 
ginčytis, tad nukreipė kalbą sau rupimą kryptimi:

— Aš manau, kad žemės klausimas išsispręs pa
reinamai nuo būsimų politinių sąlygų. O tas sąlygas 
tai jau turime mes iškovoti.

Geištoras įdėmiai pažiūrėjo į savo svečią ir supra
to, kas jam rūpi. Ką gi? Slėpti nuo Mackevičiaus sa
vo nuomones nėra jokios prasmės. Priešingai, reikia 
jas skelbti ir ginti visur dėl viešojo labo, kaip Mac
kevičius ir kiti sukilimo šalininkai gina savąsias.

— Kunige Mackevičiau, aš apie tamstą esu daug 
girdėjęs kaip apie tiesų ir teisingą žmogų,— tarė jis, 
stengdamasis būti nuoširdus ir draugiškas.— Aš ži-

mų dalyviai, kritę ant kelių, giedodavo himną ir pri- 
siekinėdavo kovoti už tėvynės laisvę. Su Sierakausku 
jie netrukus išsiskyrė ilgesniam laikui. Mat, Siera
kauskas, bandęs slapta pereiti Austrijos sieną, buvo 
rusų sargybos suimtas, apkaltintas priešvalstybine 
veikla ir išsiųstas į bausmės batalionus Orenburgo 
gubernijoj. Ten jis išsitarnavo karininko laipsnį, bu
vo amnestuotas, grįžo į Peterburgą, įstojo į karo aka
demiją, ir baigė ją su pasižymėjimu. Rusijos armijos 
generaliniame štabe prasideda jo puiki karinė karje
ra. Jis įgyja savo viršininkų pasitikėjimą, jį siuntinė
ja su įvairiomis misijomis į užsienius. Jis aplanko 
Londoną, Paryžių, Italiją, pasiekia net Alžyrą.

— Ak, kunige!—sušuko, pats savo šnekos su
jaudintas, ponas Geištoras.— Stebėdamas šitokį Zig
manto kilimą, aš su širdgėla ne kartą pamąstydavau, 
kad jis eina į pražūtį, kad jį įsiurbs ta karjeristinė 
biurokratinė pelkė, kuri telkšo sostų ir valdovų dvarų 
papėdėje. Bet ne, ačiū Dievui! Zigmantas ne iš tokių!

5 Metus.
Ir jis ėmė pasakoti, ką girdėjęs Varšuvoj.
Lenkijos sostinė gyvenanti neramias dienas. Jau 

nuo kurio laiko sklinda gandai, kad būsią imami rek
rutai. Didelis skaičius. Lenkų patriotai pasiryžę ne
leisti, kad jaunimas žūtų kažkur Kaukaze, tegu jau jis 
geriau žūva kovose už savo tėvynės laisvę. Rekrutų 
ėmimo diena galinti būti ir pirmoji sukilimo diena. 
„Baltieji" visomis jėgomis stengiasi karštuolius atvė
sinti, bet „raudonieji", priešingai, kaip įmanydami 
kelia maištingas nuotaikas, ir šį kartą, deja, jiems ga
li pavykti gaisrą įliepsnoti.

Iš Geištoro kalbų Mackevičiui pasidarė visiškai 
aišku, kad šis ponas pritaria „baltiesiems", lačiau jei 
sukilimas įsiliepsnos, tai jis, kaip ir daugelis kitų Lie
tuvos dvarininkų, savo patriotinę pareigą tėvynei at
liks ligi galo, nesigailėdamas nei savo luito, nei gy
vybės. „ . ,Daugiau bus.
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kanados šauliu suvažiavimas
/atkelta iš 2 pusi./

lavomis dalyvavo šv. Jono 
Kr.bažnyčioje iškilmingo
se pamaldose. Pamaldas 
ir dienai skirtą pamokslą 
pasakė kun.klebonas P.A- 
žubalis, prie už Lietuvos 
laisve žuvusiems pamink
linės lentos padėjęs gyvę 
gėli” puokštes. Tškilmin-

Tautos Himnu.
Po pamaldų dalyviai su 

vėliavomis prie bažnyčios 
parke padaro bendrą nuo
trauką.

Vėliau salėje įvyko ben
dri atsisveikinimo pietūs, 
kuriu metu, kaip ir Joninių 
bankete daugelis pasakė sa 
vo sveikinimo kalbas. Pie-

Įvyko bendras visų Ka
nadoje esančiu, kuopų val
dybų posėdis, dalyvaujant 
C. V.pirm. Išganaičiui ir 
C. V. įgaliotiniui Kanadai 
p. Preikšaičiui. Posėdį 
atidarė V.Putvio kuopos 
v-bos pirm.St. Jokūbaitis 

pirmininkaujančiu pak
vietęs L.K.Mindaugo kuo- gos pamaldos pabaigtos 
pos v-bos narį J.Šiaučiu- 
lį, sekretoriauti J. Žavį.

Svarbiausias dienotvar
kės punktas buvo 
KANADOS RINKTINĖS ĮS

TEIGIMAS.
Atstovams pasisakius bei 
paaiškinus, visų pritari
mu sudaryta Kanados Rin
ktinė, su būstine Toronte.
Rinktinės pirmininku vien- tų stalui paįvairinti mind- 
balsiškai išrinktas St. Jo
kūbaitis, o į valdybą išri
nkti V. Bačėnas, P. Gulbin- 
skasir kuopų, valdybų pir
mininkai. Posėdis .trum
pai aptarus veiklos reika
lus. baigtas Tautos Him - 
nu.

Vakare 7 vai. šv. Jono 
Kr. parapijos salėje Įvy
ko puikus "Joninių banke
tas", gausiais dalyviais už 
pildės sale. Meninėje pro
gramoje gražiai pasiro - 
dė sol. G. Čapkauskienė, a- 
kompanuojamt muzikui Ga- 
vėdai. Publika solistės pa
sirodymą priėmė šiltai.

A.Sutkaitis gana iški
liai menišku žodžiu pade
klamavo savo kūrybą, pas
kirtą suvažiavimui. Gera
šokiu muzika ir gausiaigė- malonu įspūdį, kas kiekvi 
rybėmis apkrauti stalaikė- ienam dalyviui duos neabe- 
lė puikią dalyvių nuotaiką, jotinei maloniu prisiminim

Sekmadienį visi suvažia- mu ir naudos, 
vimo dalyviai 11 val.su vėl Toronto Vlado Putvio

augėnai buvo atvežė lietu
viško Midaus, kurio gavo 
paragauti visi piety daly
viai. .

įdomu senovės lietuviu 
kario Inscenizavimą taip 
pat sukūrė mlndaugėnas 
ir vykusiai atliko A.sut- 
kaitis.

Suvažiavimo proga C. V. 
pirmininkui VI. Išganaičiui 
įteiktas Vl.Putvio kuopos 
meniškai paruoštas adres
as. Išplatinta s-gos garbės 
nario Rapolo Skipičio kny- 
ga"Nepriklausomai Lietu
vai" ir jos išleidimo išlai
doms sumažinti surinkta 
graži suma aukų.

Ben drai, šis pirmasis 
Kanados šauli- kuopu suv
ažiavimas paliko gražu ir

šauliv kuopos Valdybai ir 
visiems talkininkams pri
klauso didelė visu suvaži
avimo dalyviu padėka su 
viltimi, kad ir sekančiais 
metais s-gos Jubiliejinia
is metais būtu suruoštas 
sekantis panašus suvažiav 
vimas.

J.ciaučiulis.
L. Š. S. T. CENTRO VALD 
DYBOS PIRM. VL. IŠGA
NĄ 1Č TO KALBA TORONTE

Kaip šauliu s-gos pirmi 
ninkas sveikinu ir linkiu 
Kanados šauliu suvažiavi 
mui sėkmės ir sėkmingai 
ateityje puoselėti tėvynės 
meile bei tautinį valstybių 
nį sąmoningumą tautiečiu 
tarpe.

kauliai t remtyje yra Ne
priklausomos Lietuvos Sar 
uliu Sąjungos įpėdiniai.

šį sąjunga garbingai ir 
sėkmingai veikė Lietuvo
je nepriklausomybės lai
kais. Pats faktas priklau 
syti šiai sąjungai yra . di
delė garbė. Bet nepamir
škime, kad drauge tatai y 
ra ir didelė atsakomybė. 
Nes kaip kiekvienas žmo- 
gUHS, taip ir kiekvienos 
organizacijos ir. pasaky
čiau, kad ir kiekvienos 
tautos tikroji vertė pasi
reiškia tik didelei nelai
mei ištikus. Tik tuomet 
neginčijamai paaiškėja ,

kuo ji ištikrujv yra;kie -
tas plienas, ar gabals mo tas nemylės mūsų Šauliu 
lio, kurį kiekvienas gali
minkyti, kaip jis nori.Lie- dysi. Išeivijoje esant sto- 
tuviu tauta dabar yra kaip ti į Šaulių S-gą yra perei- 
tik tokioje didžiulėje ne
laimėje, ir tikroji jos ver etuvio, o ypatingai jauni - 
tė mūsų šauliu ir visų lie- mo. Šauliu S-ga yra tavo 
tuviu tikroji vertė turės 
pasireikšti kaip tik šios 
didžiosios nelaimės me
tu.

Nepriklausomoje Lietu
voje Šauliu S-ga buvo pas 
trinkusi sau obalsį"Nepr- 
iklausomai Lietuvai'! Tas 
pats obalsis,tie patystik- 
slai, tik esamose sąlygo
se nevisados tos pačios 
priemonės, yra mūsų pav 
veldėti ir dabarties trem- 

■ be
sauliu S-gai ypatingai 

rūpėjo ir rūpės tėvu že
mės ir savo nepriklauso
mos valstybės meilės ski
epijimas jaunose priauga- 
nčiosekartos širdise.Dra
uge rūpėjo ir rūpės grūdi
nimas mūsų jaunosios kar
tos būsimai kovai ir darb
ui atkurti nepriklausomą 
Lietuvą.

Šauliu S-ga yre iš tų.ku 
rios stovi prie pat tautos 
širdies.Čia nereikalingi 
išgi išvedžiojimai, įrodi
nėjimai. Kleko plaka lie
tuviška širdis,tas atjaus, 
kad iš tiesu taip yra.

Kas tokios širdies neturi,

S-gos, ir nieko jam neįro

ga kiekvieno sąmoningo li-

šeima. Stenkis, kad ji sto
vėtu aukštai.

Baigdamas linkiu, kad ši 
šventė sustiprintu jūsų jė
gas sėkmingai tęsti savo 
patriotinę veiklą ir pasiry
žimą dirbti tėvynei.

DĖL SIUNTINIŲ Į
VIETNAMĄ

Daugelis iš mūsų,kurių 
vaikai ar artimi giminai
čiai kariauja Vietname , 
siunčiame siuntinėlius , 
bet oro paštu jie brangiai 
atsieina,o paprasta tvar
ka trunka kely 6-8 savai
tes.

Šiemet yra išleistas 
specialus potvarkis, kad 
kariams į Vietnamą iki 5 
svarų siuntinukai, užra
šius ant jų SAM.yra per
siunčiami oro paštu per 
5-7dienas, o mokestis i- 
mamas ,kaip už paprastus 
siuntinukus. Jeigu virš 5 
svarų.tai reikia užrašyti 
PA L, tada eina, taip pat 
oro paštu,bet kely kartais 
užtrunka iki 15 dienų, nes 
apmokėtiems oro paštu 
tarifo siuntiniams yra 
duodama pirmenybė. S.P.

A. A.
JUOZUI MA NSTA VIČIUI 

mirus, Jo miela žmona E 1 e na , dukra ir 
sūnus nuoširdžiausiai užjaučiame.

Inž. Jurgis P r e ik š a it is su Šeima.

DIDŽIAI GERBIAMAM VISUOMENĖS VEIKĖJUI 
AUGUSTUI FRFNZELIUI

mirus, jo žmona Elzbietą ir dukra G a i lute su 
šeima nuoširdžiai užjaučiame

E. ir J. Kardeliai.

KATA LIKŲ-KOMUNISTŲ 
DIALOGAS

Elta-Press.Romoj ita
lų kalba leidžiamas biu- 
letinis .šalia apie 40 įvai - 
rių žinių apie Lietuvą ir 
lietuvius išeivijoj, pa
skelbė stambų straipsnį 
apie vykstantį "dialogą" 
tarp katalikų bažnyčios ir 
Komunistų Lietuvoj. Ypač 
plačiai "atšifruoti" Ad
riano Guerra,Italijos ko
munistų dienraščio ben
dradarbio straipsniai-re- 
portažai, kuriuos jisai 
parašė prieš įdek laiko 
paviešėjęs Lietuvoj ir 
vilniškių "dialogo" daly
vių "priinformuotas".

Straipsnyj atskleidžia
ma, kas iš Vilniaus tame 
"dialoge" dalyvauja. Bū
tent,Justas Rugieni us(ko- 
misaras kulto reikalams 
tvarkyti), Vladas Niunka 
("Komunisto" redakto
rius ir "vatikanologas") 
ir jų neviešas delegatas 
Romoj, Edvardas Juozė- 
nas (adresas Romoj: Via 
Gregorio VII, nr. 221) . 
Pirmajam biuletinio pus - 
lapyje parodytos ir jų vi
su fotografijos šalia mon-

vykstančio 
(E.) '

tažo, simbolizuojančio 
religijos padėtį, esančią 
šalia neva 
"dialogo".
RUSINIMO MOKYKLOS 

LIETUVOJE
Iš kelių dešimčių Lie

tuvoj dabar esančių spe
cialiųjų mokyklų, dvide
šimt trijose mokymas 
vyksta rusų kalba. Tryli
ka tokių rusams pritaiky
tų mokyklų - technikumų 
yra Vilniuje, po du Kaune 
ir Klaipėdoj, po vieną 
Šiauliuose ir Panevėžy, 
kiti mažesnėse vietovė
se.

Technikumuose ren
giami specialistai aukš
tojo mokslo nereikalau
jančioms pareigoms įmo
nėse bei įmonių adminis
tracijose. Visuose dides
niuose miestuose yra ir 
atitinkamas Welds ben
drojo lavinimo mokyklų , 
kuriose dėstymas vyksta 
rusų kalba. Mokymas su
tvarkytas taip, kad kolo
nistams būtų galima išsi - 
versti ir neišmokus "čia
buvių" kalbos. (Elta)

kąlmą/ t/s

CENTURA

SIUNTINIŲ 

A

UZVi KA!NOS(50% NUOLAIDA,

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

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

389 1 St.Lawrence 
Blvd,

Montreal 18, P. Q.

Tel. VI4 -9098

ABC turi didelį pasirinkimo įvairių gerybių siuntiniams, 
kuriu yra aukščiausia kokybė - žemiausia kaina! !!

ABC dabar turi SPECI ALIUS maisto produktus siuntiniams:

ABC aptarnauja LIETUVIUS klijentus Montrealyje, kuriu 
turi pi Ina pasitenkinimo per praėjusius 13-ka metų.

»

K 4 U TVA S

100 sv. .cukraus .... $ 15.50 Šitos kainos įskaitant: produktus, 
100 sv. miltų .$ 21.50 muitų, persiuntimo mokestį ir 1.1.

S 25.00 Jūs nemokėsite nė viena cento 
$12.70 daugiau!

100 sv. ryžių...
20 sv. taukų...

Užeikite i ABC dabar ir padarykite užsakymus, tai 
i Švengsite skubėjimo.

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

Johan Tiedman Reg d
DIRBU VISŲ RŪŠIŲ BALDUS 

PAGAL UŽSAKYMUS

r

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

1

Telefonas 768-G679

WINDSOR
DRY CLEANERS & DYERS CO. LTD. 

Valome visokius drabužius ir kitą Jūsų namų apyvoką.

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

UniveiAal Cleaners & ZšailotA
9 Valau ir taisau vyriškus ir moteriškus drabužius.
• Siuvu naujus pagal užsakymus vyriškus paltus, 

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

I at Wellington St.) Tel. 769-2941

BALTIC WOODWORK CO.
DAROMOS {VAIRIOS DURYS. LANGAI, VIRTUVES KABITAJ- 

IR KITI JVAIROS MED2IO DIRBINIAI.

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

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

LaSALLE AUTO SPECIALIST Reg
SAV. G. DESROCHERS 

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

(Priešai* „Nepriklausomos Lietuvos” redakciją)
Tel.: garažo 366-0500

namų 3664203

’d

ony j

PORTRETAI - VEDYBOS- KRIKŠTYNOS 
SUKAKTUVES MAŽAMEČIAMS 

ĮVAIRIOS PROGOS

Tai. 525-8971

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

ME 7-6727

DE LUXE CLEANERS
Sav. P. RUTKAUSKAS 

117—6th Avenue,

to

Lachine,

BELLAZZI - LAMYJNC-
DO 6-6941 . 7682 Champlain Blvd. Ville Lašale.

Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai, 
insuliacija, Ten-Test, Masonite, statybinis popieti*.

NAUJU PREKIŲ IR GERES
NIU PATARNAVIMU TEIKIA 

lietuviams gerai pažįstamas 
Montrealio verslininkas Ch. 
Kaufmanas, kurio krautuve 
yra 4115 St. Lawrence Blvd. 
Patariama užeiti ir įsitikin 
ti Woollens & Textilles me 
džiagų bei jos išdirbinių ko 
kybe ir kaina.

PARDUODAMA
is spaudos Jono Šiauriečio idomi knyga, 

A P O C, A L J'P S E"
20 - jo amžiaus raida. Nuostabus Įvykiai. Romos katali
kų bažnyčios reformos apocalipses šviesoje. Perskaity
kite ir apsvarstykite. Reikalaukite pas visus lietuviškų 
knygų platintojus arba pas leidėja šiuo adresu:

Jonas Bu r či k as
2272 Lavalle, Ville Jacques Cartier, P.Q.

Canada .

JOE’S BUTCHER & GROCERY
J. LAURINAITIS

ALUS, MINKŠTI GĖRIMAI IR VISOKĮ MAISTO PRODUKTAI, 

PRITYRĘS ŠVIEŽIU IR RŪKYTU LIETUVIŠKAM SKONIUI DEŠRŲ 
GAMINTOJAS.

PRISTATYMAS GREITAS IR SĄŽININGAS I NAMUS, SALES VISOSE 
MIESTO DALYSE.

1918 Frontenac Street, Montreal, TEL. 524-0209
/Prie pat požemini.) • ME TRO stoties/.

HIGHLAND AUTO BODY
C al ex Gas Bar

DIRBTUVE - G A RA

• Atliekami visu rusiu isores darbai ir

• Mechaniniai darbai

• Gazolinas alyva ir kiti patarnavimai

611 b Lafleur Avė. L A S A L L E T ei. Bus s. 

Savininkai: V. Sušinskas 389-0571 ir J. Zavys

Ž A S

dažymas

366 728 7

365-3252

PIANISTĖ R.APEIKYTĖ 
baigusi šiemet Immacu
late Heart College, išpil
dė piano solo su Metropo
litan simfoniniu orkestru 
komp. Jerome Vaughn 
naujai parašytą veikalą 
"Dream. Concerto".K on- 
certas vyko Sportsman 
Park auditorijoj gegužės 
19 d. Tas pats koncertas 
birželio 23 d.buvo pakar
totas Los Angeles Mac 
Arthur Parke, po atviru 
dangumi .parko astradoj. 
Be mūsų Raimondos pro
gramoj dalyvauja ir ope
ros solistai bei kiti ins
trumentalistai. Orkestrui 
dirigavo L. Palange.

Jeigu keliatės i JAValstybcs, 
apsigyvenkite amžinai žaliuojan 
cioje ir šiltoje Kalifornijoje.

Informacijas teikia ir padeda i • 
sikurti

JOHN KUl'RA

1543 - 3rd Street 395-6142 
Santa Monica, calif. 395-3358

LAIKRODININKAS
1855 Wellington Street 

Tel. WE2-0644.

1 E M OM I S KAINOMIS 

-A IK ROD Z IUS IRJUVELYRUS.

SIUNTINIAI LIETUVON 
KAUFMAN’S WOOLLENSsTEXTILES

WHOLESALE & RETAIL
4115 ST. LAWRENCE BLVD. M O N T R E A I., QUE. TEL. V I - 2 - 5319.

IŠ ČIA PASIUSITE SIUNTINIUS SAVO GIMINĖMS PILNAI GARANTUOTOMIS

URMO KAINOMIS 
30% 40 ŽEMIAU RINKOS KAINOS
• TURIME GERIAUSIOS ANGLIŠKOS VILNONĖS MEDŽIAGOS VYRIŠKIEMS IR 

VOTERIŠKIEMS KOSTIUMAMS, PA I. TAMS,SUKNELĖMS IR ŠILKINĖS - Brocade 
& Dainty MEDŽIAGOS.

• DIDŽIAUSI PASIRINKIMĄ KASMIRO.NAILONINIdŲ IR ŠILKINIU SKARELIU 
SVEDERIU IR VISA KITA ŠEIMOS REIKALAMS.

• TAIP PAT PRIIMAME UŽSAKYMUS VYRIŠKIEMS K O ST IU M A M S-Made to measure 
- IŠ GERIAUSIU ANGLIŠKU MEDŽIAGŲ. KAINA $54.00 ir extra kelnes $ 13.50.

SAVININKAS CH.KAUFlrfANAS, buvęs audinių fabriko“ L i tex* vedėjas Kuuno Laisvai kalba 
lietuviukai.

val.su


6 PSL. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 1968 m. liepos 3 d. Nr. 27/1103/

Taupyk ir skolinkis
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- f* A n A AA JiPARAMA
KREDITO KOOPERATYVE __ ____________ ___

virš trijų

MOKAME
5% už depozitus
5V2% už šėrus

KAPITALAS
ASM. PASKOLAS duodame .iki $5.000 ir MORTGIČIUS 
pagal valdžios nustatytą normą — 66% įkainuoto turto. 
VISŲ NARIŲ GYVYBE apdrausta santaupų dydyje, bet 
nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju ap
draustos iki $5.000.
Paramos nariu gali būti kiekvienas lietuvis, gyvenąs Kanadoje
KASOS VALANDOS: kasdieną nuo 10 vai. iki 3 vai. p. p„ išskyrus 
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadieni vakarais nuo 4 vai. 30 min. 
iki 8 vai. 30 min. Šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vai. p.p. (liepos ir 
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINE: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 

{Toronto 3, Ontario. • Telefonas I,E 2-8723

DIANA
DROPS

COUGHS 
CATARRH

COLDS 
HVtRiSKMSS 
HOARStMtSS

ASTHMA 
BROMCHIT IS 
HAVrtVtR 

SORE THRO»T

FAST
RELIEF 

of 
RHEUMATIC 
ARTHRITIC 
MUSCULAR

ILGIAU LAUKSITE. ILGIAU KENTĖSITE.
TIE, KURIE TIKRAI NORITE PALENGVĖJIMO, 
TUČTUOJAU - MINUTĖMIS GERIAU JAUSTIS.
Imkite DIANA D RO P S-lašus ir tuomet palengvin
site stiprų kosėjimą slogoje, krūtinės peršalime, šalčio 
krėtime, kar'šligėje, skausmus sąnariuose bei visame 
kūne, gerklės skausmus, užkimimą, biauriam čiaudėji
me, nosies negalavime, asmoje, bronchite, Dėl paleng
vėjimo ir laisvesnio kvėpavimo. Niekas neveikia taip 
--kaip DIANA DROPS - tikrai greitai veikiančios 
pasekmės. Kainuoja $2.00 butelis mūsų vaistinėje.

ROXODIUM mediciniškas skystis įtrinanl greitam 
pagerėjimui artrito, reumatizmo, muskulų skausmų, nu
garos skausmų, isijos-Šlaunies skausmų, uždegimo- 
skausmų pečiuose, rankose, alkūnėse, riešuose, skaus
mingiems nelankstiems pirštų sąnariams, skausmų kojų 
riešuose, keliuose, krūtinės persišaldyme, neuralgijos- 
— galvos skausmų, aplinkinio ausų skausmo, veido ar 
sprando skaudėjimo, nuo sužeidimų, nudrėskimų, išnėri 
mo ir patęsimo mazguotų venų blauzdose,galvos ir odos 
niežėjimo, pūliavimo, spuogų veide arba visame kūne. 
Pasekmės greitos-minutėmis. ROXODIUM nedegina ir 
neerzina odos. Laikykite atokiau nuo akių.

Kainuoja $ 2.00 butelis
LUSCOE PRODUCTS LIMITED

559 Bathurst Street, T oronto4, Canada.

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 Ave.,"Toronto ,........ .Tek.LE.3.-8008

■ L r. • j P i ...- . t » - ■ OGr> ■ ■ « • • (. - 80 J i

Reportažas iš Toronto
PASIKALBĖJIMAS METRO TRAUKINYJE

Abu vyrai stebisi tokia 
keista,neregėta kompani
ja. Vagone esą ir aplink 
juos sėdį keleiviai perne
lyg susidomėję požemi
niu traukiniu. Jie atidžiai 
stebi atsiveriamų durų 
veikimą,jie mėgina sėdy
nių minkštumą, jie skaito 
šalia durų ir palubėje ė- 
sančius skelbimus. Iš jų 
kalbų,išsireiškimų ir ko
mentarų pagaliau paaiški, 
kad į greito susisiekimo 
konferenciją Toronte, iš 
visų pasviečių yra suva
žiavę 250 atstovų.Šia pro
ga jie laikinai apleido 
konferencijos posėdžius 
ir atėjo išbandyti-pastu
dijuoti vieną iš tobuliau
sių greito susisiekimo 
sistemų-požeminį trauki
nį.

Vašingtono atstovas 
sako,kad torontiškis esąs 
toks geras, jog jam gali 
prilygti tik Stocidiolmo 
požeminis, apie kurį jau 
eilę metų jis turi susida
ręs geriausią nuomonę. 
New Yorkietis patvirtina, 
kad šis traukinys esąs 
vienas iš geriausių Šiau
rės Amerikos kontinente . 
Ir čia pat sėdįs švedas su 
jais pilnai sutinka. Jaunas 
skandinavas,esatams cha
rakteringu žargonu dar 
prideda,kad statant šį po
žeminį, matyti buvo rū
pintasi ne vien keleivių 
pervežimu,bet ir patogu
mu. Negrė moteris, Atlan
ta miesto atstovė, gėrisi 
iš požemio išneriančiu ir 
atvirom vietom einančiu 
traukiniu. Kalifornietis 
skundžiasi,kad jų greitas 
susisiekimas Los Ange
les mieste priklausąs nuo

DUODAME 
mortgičius iš 7% 
asm. paskolas iš 7% 

MILIJONŲ DOLERIŲ.

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

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

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

Namų CR 9- 6166.

balsuotojų aprobavimo. O 
detroitietis aiškina, kad 
pas juos visai neįmanoma 
apie tai galvoti turint au
tomobilių fabrikus. Tik 
čikagiškė atstovė stebisi 
taip gerai išsilaikiusiom 
ne supjaustytom sėdynėm. 
Pas juos Čikagoj tas neį
manoma dėl vandalizmo. 
Dar kas vyresnio amžiaus 
moteriškei patinka, tai 
minkštasuolių išplanavi
mas. Visai ne toks kaip 
Čikagoje, viena už kitos , 
autobuso forma.

Šis išsireiškimas su
domina jaunesnįjį, vieną 
iš nematytais keleiviais 
besidominčiu vyrą. Pra
šnekęs lietuviškai,jis sa
ko savo bendrakeleiviui, 
kad liepos mėn. važiuojąs 
į Čikagoj įvykstančią tau
tinių šokių šventę.Ten jis 
būtinai pabandys pavaži
nėti greitojo susisiekimo 
traukiniais. Žinoma, jau
najam vyrui svarbiausiu 
akstinu esanti pati šventė 
ir suvažiavimo balius, į 
kurį suvažiuos nemažai 
lietuviško jaunimo. Kiek 
jam tekę girdėti, atskiros 
tautinių šokėjų grupės at
vyksta net iš Pietų Ame
rikos. O visą tą šventę 
vainikuosianti specialiai

Žiūrint iš dešinės maton ė: dr.H. Nagys, R. Marijošlus, komn.Rinkūnas, komo. Žigaitis, sol. Kanaiva. dirigentas S.Sondeckis, muz.
P. Tamošaitis, ir ansambli" dalyviai. Foto wony's Studio- Laurinaičio.

AUDRONE
Geriausiai pailsėsim per savo atostogas 

lietuviškoje JANSONŲ vasarvietės CAPE COD viloje 
87 East Bay Rd., Osterville, 

Cape Cod., Mass., 02655 USA 
Tel. (Area 617) 428 - 8425.

• Vila AUDRONĖ yra apsupta didelio pušų, beržų ir kt. dekoratyvinių 
medžių parko. Daug vietos poilsiui ir žaidimams.

• Erdvūs kambariai, rami ir jauki aplinkuma.
• Visai arti šiltos srovės atviros jūros paplūdimys (vos 7 min. pėsčiom)
• Geras lietuviškas maistas.

Atidaroma vasarojimui nuo birželio 22 d. iki rugsėjo 15 dienos, 
ir jau dabar priima užsakymus.
Kreiptis: Dr. E. Jansonas, 15 Roseuale St., Boston, Mass., 02124, USA. 
Tel. 288-5999, o po birželio 18 d. tiesiai į vilą AUDRONĖ — 

Cape Cod Mass., Marija Jansonas.
Visi maloniai kviečiami atvykti į šią gražiausią ir didžiausią CAPE 
COD žalumynuose paskendusią lietuvišką pajūrio vasarvietę.

iš Šveicarijos iškviesta 
pranešėja, pasižymėjusi 
aktorė Eretaitė. To mūsų 
gerojo bičiulio, mokslo 
žmogaus E reto, Lietuvoj e 
gimusi ir augusi dukra.

Vyresnysis keleivis,. 
stebėjęs požeminį frau-, 
kinį studijuojančius sve
čius lyg kuo pažadintas , 
atsigrįžta į jauną bendra
keleivį.Tuo pačiu jis pri
sipažįsta, kad Eretaitės 
vardas grąžina jam senus 
prisiminimus. Nors tai 
buvę vargingi nedateklių 
laikai, bet dabar, žiūrint 
iš šio pertekliaus, jie at
rodo sentimentaliai įdo
mūs. Tuo labiau su anų 
metų nuotyki ais, nuotykė- 
liais, kuriuos jis pergy
venęs pilniausiame savo 
amžiaus brandume.Svar
biausia,kad šiuo metu ga
lime pasidžiaugti tokiais 
gražiais vaisiais,kaip ta
sai, kad gabioji aktorė , 
būdama net ne lietuvaitė , 
dalyvauja mūsų šventėje . 
Žiūrint iš laiko perspėk-- 
tyvos vis dėlto tenka pri
pažinti anuometinę Balfo 
aiškiaregystę. Šioji šal
pos organizacija, nepa
jėgdama mus visus nu- 
skurėlius tremtinius ap
rūpinti tuomet populia
riom žaliom kelnėm, su
skato ir išleido Eretaitę 
į vaidybos mokslus. Bal- 
fas tarsi ateitį pramatęs 
tėvas, didesnį’ dėmesį, 
daugiau meilės ir globos 
skyrė savo podukrai.Tie
są pasakius,ir tuomet bu
vo aišku, kad kiaurom 
kelnėm Ir be batų vaikš
čiojąs tikrasis sūnus, at
vykęs į šį kraštą per 20 
metų iš kilęs į pasigėrėti
nas aukštumas .nebeįver- 
tiris parodytos tėvo gera
darystės.' S. Pranckūnas.

NAUJA INICIATYVA
Toronto klubo narių 

prieš porą metų iškelta 
mintis organizuoti Pasau
lio lietuvių filatelistų są
jungą, kuri apjungtų visų 
pasaulio lietuvių filate
listų klubus bei draugi - 
jas, atrado atgarsio Chi- 
cagos filatelistų draugi
jos "Lietuva"narių susi
rinkime,kuri šiai minčiai 
pilnai pritarė.

JAV ir Kanados Lietu
vių Tautinių Šokių proga 
Chicagos filatelistų drau
gija ėmėsi iniciatyvos su
kviesti liepos 6 d. Vyčių 
salėje (Chicago 2455 W. 
47 Str.) New Yorko, Cali- 
fornijos ir Kanados liet, 
filatelistų draugijų atsto

vus pasitarti dėl virš mi
nėtos s-gos įsteigimo. 
Mūsų klubą atstovauti yra 
prašytas V.Matulaitis. Jei 
kas daugiau iš filatelistų 
vyktų į Chicagą, prašome 
tenai skambinti E. Pe
trauskui tel. GR-68459 
arbalgn. Sakalui tel. GR- 
64095, kurie tuo reikalu 
suteiks reikalingas infor
macijas. Vyčių salės tel. 
Vl-79495. Toj pačioj sa
lėje liepos 6 d.nuo 10 vai. 
iki 2 vai.bus pašto ženklų 
varžybos.

JUBILIEJINIAI VOKAI 
jau išėjo iš spaudos. Pie
šinys,darytas dail.A. Bo
čiaus,labai gražiai vaiz
duoja tris žirgus su rai
teliais besiveržiančius į 
į laisvę ir trijų Baltijos 
valstybių herbus.Spalvos: 
auksinė ir juoda. Taip pat 
atspausdinti tuo pačiu 
piešiniu atvirlaiški ai.Tai 
vienas iš meniškiausių 
vokų, išėjusių šiais jubi
liejiniais metais įvairio
se šalyse.

Šie vokai ir atvirlaiš
kiai parodos metu,lapkri
čio 2-3 dienomis,bus ant- 
spaudojami specialiu pa
rodos antspaudu"III Balt- 
pex Toronto", o pašto 
ženklas bus kanceliuoja- 
mas specialiu Kanados 
pašto antspaudu. Pagei
daujama adresuotus vo
kus paruošti iš anksto ir 
juos įteikti bent dvi savai
tes prieš parodą Įdubo 
sekretoriui,arba parodos 
metu įmesti į specialią, 
dėžutę, kurią duos Kana
dos paštas.

Vokų ir atvirlaiškių 
kaina yra po 10 centų, ta
čiau kurie nori kad vokas 
būtų adresuotas ir paro
dos metu antspauduotas , 
dar prideda 5 c. už pašto 
ženklą.Užsakymus daryti 
pas klubo sekretorių:Rev. 
B.Jurkšas.P. O. Box 127 , 
Toronto 19, Ont. Canada. 
Imant 100 ar daugiau vokų 
bus duodama nuolaida. 
Mokėti pinigais, money 
orderiu, pašto perlaida 
arba nevartotais Kanados 
pašto ženklais.

Labai prašome visų 
klubo narių šiuos vokus 
uoliai platinti,nes tai vie
nintelės pajamos rengia
mos parodos išlaidoms 
padengti.

Ja Votie
CROIX-ROUGE

ESI TOUJOURS 
IL’OOVRE

SAULT ST. MARIE. ONT. SUDBURY,
BAIS OJO BIRŽELIO

MINĖJ MĄ 
ap.valdyba surengė kartu 
su latviais ir estais gau
dama šiam įvykiui pami
nėti ištisą valandą vieti
nėje CJ1C radijo stotyje. 
Lietuvių pranešėja Danu
tė Poskutė labai gražiai 
anglų ir lietuviij kalba 
apibūdino tuos žiaurius S. 
Sąjungos nusikaltimus 
Lietuvoj. Programa buvo 
paįvairinama lietuviškų 
plokštelių rinktine muzi
ka.

ŠALPOS REIKALAI
Vieną gražią praėjusios 

savaitės pavakare mūsų 
kolonijos kapelionas kun. 
A. Sabas ir šios kores
pondencijos autorius bu
vo užkviesti vakarienės 
pas tautiečius Jadvygą ir 
Martyną Pareigius.

Apžiūrėję gražų p. p . 
Pareigių daržą ir nuste
binti gražiomis šeiminin
kų vaišėmis svečiai pra
leido porą valandėlių kal
bėdamiesi apie mūsų ko
lonijoje esantį Šalpos 
Fondą ir apie tai, kaip ir 
kam šiame fonde esantie
ji pinigai turėtų būti nau
dojami. Tautietė Jadvyga 
Pareigienė, kuri yra ap . 
v-bos narė šalpos reika
lams, pasakė, kad šiais 
metais mūsų mieste šal
pos reikalams iš turimo 
fondo yra išleista tik apie 
$ 20. -, o fonde turima $ 
300. -

Svečiai, pasinaudoję 
gera proga,davė daug pa
siūlymų, kaip tuos surink
tus šalpai pinigus galima 
panaudoti.Esą,galima pa
remti vysk. J. Matulaičio 
vardo senelių namus: Ha
miltono" Gyvatarą',' vyks
tantį Europon ;lietuviškas 
gimnazijas Vokietijoje ir 
Italijoj ir 1.1. Tačiau visi 
patarimai ir sugestijos 
atsimuša į paskutinio tau
tiečių susirinkimo rezo
liuciją, kad šalpos fondo 
pinigai turi pasilikti tik 
mūsų mieste ir vietiniam 
tautiečiam sušelpti. Tau
tietė J. Pareigienė,sve
čiams pritariant, priža
dėjo, kad artimiausiame 
susirinkime būsiąs vėl 
iškeltas šalpos pinigų už 
mūsų kolonijos ribų pa
naudojimo klausimas. Ta 
pačia proga pakalbėta ir 
apie kitus šalpos reika
lams pinigų telkimo pro
jektus, o tai būtų geguži
nė su loterija ar šokių 
vakaras, kur tautietei J . 
Pareigienei savo pagalbą 
pažadėjo ir abu svečiai. 
Baigiant ir atvirai kal
bant apie šalpos reikalus 
mūsų mieste, tai čia tu
rime tik vieną šelptiną 
tautietį ligonį esantį 
miesto senelių prieglau
doje.

■
 c'est vous

c ėst moi 
ėst nous tous

HAMILTONO
"GYVATARUI" 

ap. valdybos iždininkas 
Vincas Žurauskas labai 
sėkmingai vykdo rinklia
vą kelionei į Prancūziją 
paremti.Dosniausias pa
sirodė tautietis V. Mi
ni aus kas, paaukojęs $ 20. 
Dar rinkliavai neprasidė
jus mūsų iškilusis rango
vas V.Staškūnas pats pir
mas tiesiai į Hamiltoną 
pasiuntė''Gyvatarui "šim
tinę.
o Marija Švilpienė jau 
antra savaitė serga ir 
guli ligoninėje.

JONO MEŠKIO 
KLFondo nario gimtadie- 
nio proga šaunus pobūvis 
įvyko tautiečių P. J.Gas- 
perų namuose. Pobūvyje 
dalyvavo pora dešimčių 
svečių.Solenizantas gavo 
daug vertingų dovanų. Gy
venk ir džiaukis gyveni
mu dar 50-tusi

ĮVYKIAI "ALGOMA" 
FABRIKE ....

Sunku trumpoje kores
pondencijoj aprašyti, kas 
šios savaitės pradžioje 
vyko šioje darbovietėje. 
"Algomoje" buvo prasi
dėjęs nelegalus ir unijos 
neremiamas 150 darbi
ninkų streikas.Kiti fabri
ko darbininkai visai ne
kreipė dėmesio į "pike
tuotojus" su plakatais ra
ginančius taip pat strei
kuoti. Po triukšmingo 
plieno unijos darbininkų 
susirinkimo "piketavi- 
mas" vėl atsinaujino, o 
fabriko vadovybė gavo iš 
Ontario vyriausio teismo 
įsakymą "piketuotojams" 
išsiskirstyti. Tačiau iš 
kažkur atsirado prie visų 
keturių fabriko vartų mi
nios įpykusių darbininkų, 
kurie užblokavo visus fa
briko į ė j imus. Skaičiuo j a- 
ma.kad tų sąmokslininkij 
buvo 800-1000 žmonių ir 
to pilnai užteko visam 
darbui fabrike sustabdy
ti. Nepraėjus pilnai 24 va
landos ir fabrikui gesi
nant pečius ir stabdant 
visas operacijas galų ga
le tarpe fabriko ir strei
kininkų pasiektas susita
rimas. Be fabrikui pada
rytų nuostolių daugeliui 
automobilių ir net vienam 
autobusui išmušti langai 
ir nemažiau 6 žmonės pa
guldyti ligoninėje. Kor.

IDEALI MOTERIS
Lozanos (Šveicarijoje) universi

teto studentų tarpe buvo paleista 
anketa klausimu: kaip turi atrody
ti ideali moteris? Daugumos nuo
monė buvo tokia:

Ji turi turėti australietės krū
tis, airės odos spalvų, kinietis 
žingsnį, ispanės eiseną, švedės ko
jas, šveicarės rankas, italės plau
kus, tailandietės kaklą, egiptietės 
akis, argentinietės pečius, graikės 
nosį, japonės juoką, amerikietės 
dantis, vienietės balsą, prancūzės 
bendrą išvaizdą.

Be to, ji turi mokėti virti taip, 
kaip prancūzė, palaikyti švarą taip 
kaip vokietė, būti saldi, kaip rytie
tė moteris, ir vilkėti, kaip ameri
kietė.

SĖKMINGA GEGUŽINE
Vasaros sezonui prasi

dėjus, tautiečiai nors 
trumpai valandėlei ver
žiasi iš dulkino ir padū
mavusio miesto. LB val
dyba ir"Geležinis Vilkas" 
medžiotojų ir žvejotojų 
Įdubas bendromis jėgo
mis, sezono atidarymui , 
surengė pirmąją geguži
nę. Prie gražių "French 
River" pakrančių,plačia
šakėmis ir skarotomis 
pušimis apaugusioje Pe
tro Jutelio "Baravyko" 
vasarvietėj dauguma ko
lonijos lietuvių ir svečių 
bendrai linksmai pralei
do sekmadienio popietę . 
Lietuviškos dainos, lietu- 
viškų plokštelių muzika, 
maudymasis ramiame 
krištoliniame vandenyje , 
vaišės, pasidalinimas 
mintimis nors trumpai 
atpalaidavo nuo dar^r 
miesto aplinkoje nuvar
gintus nervus, o gamtos 
vaizdas ir kaimyniški pa
sikalbėjimai nors minti
mis nuvedė į okupuotąją 
tėvynę ir jos grožio pri
siminimus.

Buvo pasveikinti Jonai, 
Antanai, Vladai, Petrai ir 
Povilai,kaip šio mėnesio 
varduvininkai. Ypatingai 
nuoširdžiai pasveikintas 
vasarvietės šeimininkas 
Petras Jutelis, kuris jau 
per eilę metų savo gražią 
vasarvietę leidžia naudoti 
bendruomeniniam reika
lam, jis pats yra taurus 
lietuvis patriotas ir ne
nuilstamai remia, kaip pi
niginėmis aukomis,taip ir 
savo darbu lietuviškus 
reikalus. Kaip jaunimas , 
taip ir senimas gegužine 
buvo labai patenkinti ir 
saulutei leidžiantis už 
horizonto, lietuviškai at
sigaivinę, išsiskirstė prie 
kasdieninės realybės.
• J.Bataitis.nuoširdus ir 
energingas bendruomenės 
veikėjas, neatsargaus 
mašinos vairuotojo su
žeistas ilgesnį laiką gy
dėsi Montrealio ligoninė
se,dabar pilnai pasveikęs 
grįžo į Sudburį, pradėjo 
dirbti INCO darbovietėje 
ir vėl energingai įsijungė 
į bendruomeninį gyveni
mą.

• Šiais metais laukiamos 
2-3 porų mūsų jaunimo 
vestuvės, o 1969 metų 
ankstų pavasarį, o gal ir 
žiemą, tautiečiai laukia 
vestuvių bendruomenės 
gerai žinomo tauraus lie
tuvio.

J. Kr.

PAIEŠKOJIMAS

Paieškau Algirdą - Karolį 
Satkevičių, gimusį 

1925.1.21 Lietuvoje, Telšių 
mieste. Iki 1943 metų gyve
nusį Kaune. Prašau atsiliep 
ti arba kas žino jį ar jo liki
mą, pranešti šiuo adresu:

P.O.Box 389, Wawa, Ont.

Ps.D.R.M.N.Pt
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Geriausia taupyti ir skolintis tik Hamiltono lietuvių 

Kredito Kooperatyve “TALKA" 
21 MAIN ST. E., KAM B. 203. TEL. 528-0511.

KANADOS VAKARŲ
LIETUVIŲ DIENA

Darbo valandos:
Pirm. 9.30—5 v.p.p.
Antr. 9.30—5 v.p.p.
Treč. 9.30—5 v. p.p.
Ketv. 9.30—5 v.p.p.
Penkt. 9.30—8 v.p.p.
(Liepos ir rugpiūčio mėnesiais 
šeštadieniais uždaryta).

St. Catharines agentūra: 75 Rolls Avė, Tėvų pranciškonų 
parapijos salėje sekmadieniais po pamaldų. '

IŠLEISKIM"GYVATARĄ"
Į EUROPĄ

Kelionė, kuriai "Gyva- 
taras" stropiai ruošiasi, 
nėra grupės turistinis 
pasivažinėjimas, bet Ka
nados etninių grupių ko
misijos išrinkta ir Ota
vos patvirtinta, kartu su 
Quebeco prancūzų šokėjų 
trupe atstovauti Kanadą 
Tarptautiniam Draugiš
kumo Festivaly Prancū
zijoje.Šio išvykimo tiks
las yra labai mums svar
bus, nes tarp festivalyje 
dalyvaujančių valstybių, 
bus atžymėti ir lietuviai , 
kur Lietuvos vardas se
niai nebuvo minimas lais
vų tautų tarpe.

20žmonių kelionė kai
nuos apie 6000 dol. Kana
dos valdžia tam reikalui 
pinigų neskiria. Patys šo
kėjai yra moksleiviai, 
studentai dar sau pinigų 
neužsidirba.Vadovė p-nia 
Breichmanienė dirba įs
taigoje ir negaus atlygi
nimo už nedirbtą laiką. 
Tai jau matom, kad be 
mūsų prisidėjimo ta ke
lionė nebus pakeliama.

Hamiltono Bend.Valdy- 
bos sudarytas komitetas 
ėmėsi darbo rinkdamas 
pinigus, bet tas darbas 
nebus produktyvus, j eigų 
visuomenė nuo to šalin- 
sis.

Pasitikę kim"Gyvataru'.' 
Jis daug kartų mūsų ne
apvylė atstovaudamas Ka
nados lietuvių visuomenę 
kitų tautybių tarpe. Savo 
šokiais išskirtinai pa
traukė įvertintojų dėmesį 
ir laimėj o pirmąsias vie
tas Kanados tautinių gru
pių festivaliuose.

"Gyvataro" šokėjai šo
kius meistriškai atlieka.

Tas atsiekta per didelį 
rūpestingą darbą ir vado
vės Breichmanienės su
gebėjimą surinktl-sugru- 
puoti šokėjus ir įkvėpti 
jiems įsijautimą į kiek
vieno šokio reikšmę.Prie 
pasisekimo prisideda ir 
mūsų tautinių rūbų grožis 
ir įvairumas.

Jeigu nepasisektų su
rinkti pinigai ir reikėtų 
atsisakyti kelionės, mes 
nustotum mums skirtą 
įvertinimą ir dėl dolerio 
vertės apviltum už tėvy
nės ribų gimusį jaunimą, 
kuris puoselėja mūsų tau
tinių šokių meną ir ati
duoda daug savo brangaus 
laiko šokių repeticijoms.

Jeigu mes norim, kad 
būtume kitų įvertinti,rei
kalingas mūsų susiklau
symas ir vienybė,tai vie
ningai supraskim ir šios 
kelionės tikslą.

V. Narkevičius.

AUKOS TAUTOS 
FONDUI

Tautos Fondui aukojo:

A. Pilipavičius $ 25. 00, 
J. Valevičius $ 20. 00, A . 
Povilauskas, E. Apanavi
čius, P. Sakalas, A. Dirsė ,

GEGUŽINĘ-POILSIO 
POPIETĘ

rengia Šalpos komitetas 
liepos 7 dieną (šį sekma
dienį), A. Padolskio sody
boje, prie Paris miesto, 
kaip graži, rami poilsiui 
vieta. Čia rasite gryną 
orą,saulę ar pavėsį, pik
nikui stalus, pasimaudy
mui baseiną, laivelį pa- 
plaukyti tvenkinyje, vai
kams stęmokles. Mes pa
rūpinsime lengvų užkan
džių; "karštų šunelių','. 
pyragaičių prie kavutės 
ir pieno bei vaisvandenių. 
Norintieji galės naudoti 
savas krosneles keps
niams pasigaminti. Du iš 
svečių bus 1 aimingi burtų 
keliu laimėję radio apa
ratą ir patefoną.

Kviečiame visus palik
ti namuose rūpesčius ir 
vargus,dūminį orą ir ke
letą valandų pasilsėti,pa
simatyti su draugais bei 
pažįstamais tikrai gryna
me ore.Pasilsėję dvasiš
kai ir fiziškai būsime 
daug tvirtesni ir sveikes
ni ryt dienos darbui.

Įvažiavimas -tik vienas 
doleris mašinai.

Kelias: Iš Hamiltono 
važiuojantiems 2-jukeliu 
niekur nesukti, važiuoti 
tiesiai ir tiesiai iki pat 
galo kelio ir 5—jį kelią, 
kelio baigmėje pasukti į 
kairę ir jau už ketvirčio 
mylios bus sodyba.2-jo ir 
5-jo kelio sankryžoje da
bar yra trafiko šviesos. 
Nuo šviesų iki sodybos tik 
dvi mylios.Nuo šviesų 2- 
jo kelio važiuotojams to
liau tęsti tiesiai. 5-jo ke
lio važiuotojams rytų 
kryptimi, prie minėtų 
šviesų, sukti į kairę, va
karų kryptimi - į dešinę 
pusę. Nenorintiems va
žiuoti per Brandford 
miestą, iš 2-jo kelio pa
sukti į 403-čią, dešinėn. 
Pirmas užrašas kelyje 
sako: Brandford by pass" 
ir už mylios kitas užra
šas - West London-į čia 
ir sukti. 403 kelias įves 
tiesiai vėl į antrąjį kelią.

Š. F. Komitetas .

Tri Realty, J. Tadarai ir 
V. Sakas po $ 10. 00.

Po $ 5.00 aukojo: Olim
pia Beauty Center, J.Der- 
vaitis, A. Pilipaitis, V.Ky- 
bartaš,Grigaitis, J.Krikš- 
tolaitis,Steiblys,Z. Bols- 
kis, L. Tribinevičius, S. 
Dalius, M. Jonikis.Ant. 
Šimkevičius, L. Klevas , 
K.Kvedaras ,M .Meškaus - 
kas,V. Antanaitis, B. Ste
ponavičius, B. Gajaus kas , 
A. Mingėla.

Po $ 3.00 aukojo; P. 
Petrauska, Ed. Simon, A . 
Kaušpėdas, V. Agurkis, 
P.Bulkė.J. Dubinskas, D. 
Maksimavičius, J. Žur- 
lys.J. Stanius, S. Urbona
vičius,P.Masys ir A. Žu
lys.

Laisvės Kovos Metais 
aukoję Tautos Fondui.

AugSti nuošimčiai už indėlius 
Prieinamos skolinimosi sąlygos 
Nemokamas CUNA gyvybės 
ir paskolų draudimas. 
Pilnas čekių patarnavimas 
Užtikrintas indėlių saugumas 
Malonus lietuviškas patarnavimas

Nauja Daktarė.
Gegužės 25 dieną Kings- 
tono Queens universitetą 
pabaigė Dalė-Aleksandra
Paulaifytė-Pietak ir gavo 
medicinos daktarės laips
nį.

Naujoji daktarė gimė Lie
tuvoje, gimnaziją lankė Ha
miltone. Gimnazijoje iru- 
niversitete ji visada pirm
avo ir gaudavo stipendijas. 
Medicinos fakultetą baigė 
aukso medaliu ir taip gi 
laimėjo premijas Edgar 
Forrester, profesorių sk
irtą dovaną pediatrijoje 
ir Plunkett premiją.

Nauj oji daktarė prakti
ką atlieka Kingstono Gene
ral ligoninėje. Naujos dak
tarės tėvai, V.S. Paulai- 
čiai gyvena notoli Hamil
tono ir džiaugiasi gražia
is dukters atslėkimais mo
ksle. K. B.

NAUJA HLN VALDYBA
Birželio 22 d. dalyvau- 

j ant rekordiniam skaičiui 
823, akcijų, išrinkta nau
ja LN b-vės valdyba.

Į b-vės pirmininkus 
kandidatavo senas b-vės 
pirmininkas Palmeris 
Jurgis ir V. Leparskas .

Išrinktas J. Palmeris , 
užkurį balsavo 497 akci
jos.

Į valdybą buvo išstatyta 
19 kandidatų, balsuota už 
10; išrinkti ir balsų gavo: 
P. Pranskevičius 520, J . 
Šarapnickas 500, A. Ka
mai tis 489,St.Bakšys 453, 
P.Vizbaras 407, A. Dirsė 
391,P. Sakalas 389, A. Ši- 
llnskis 380, P. Savickas 
375 ir J. Steiblys 373 .

Kandidatais liko ir bal
sų gavo:V. Bagdonas 369 , 
A.Patamsis 361,J.Kaže- 
mėkas 333,P.Kanopa348, 
V.Leparskas 303, J. But
kevičius 301, Šulys 286 , 
V. Stabingis 273, J.Kar- 
cekas 241.

Į kontrolės komisijąiš
rinkti :O.Stasiulis 654 b. , 
St. Aušrotienė 584 b. , J . 
Rakauskas 476 balsais .

Kandidatais liko: D. 
Šiurna275 b. ir O. Kane- 
vienė 206. Šiais metais į 
valdybą rinkti kandidatų 
buvo didelis pasirinki
mas. Sėkmės naujai val
dybai! J. Š.

III TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
ŠVENTĖS PROGRAMA

Atkelta iš 1 psl. 
didelis mašinų susigrūdi
mas ir kol aikštėj pasta
toma mašina, praeinama 
pro bilietų kontrolę ir su
sirandamos vietos, šven
tė jau būna prasidėjusi. 
Todėl prašome nesivė- 
luoti.

Visi šventės bilietai 
gaunami Marginiuose,2511 
West 69th St.

Visais šios šventės 
reikalais prašome kreip
tis į būstinę (Jaunimo 
Centre), 5620 South Cla
remont Avėnue, Chicago, 
I11.60629.Telefonas: 737- 
6512.Ten teikiamos visos 
informacijos.

III Tautinių Šokių Šven
tės Komitetas.
Fotografas Vladas Bal- 

chas (Balčas) Trečiosios

KVLD įvyks rugpiūčio 3- 
4 dienomis, Vancouveryj , 
sekančia tvarka:

Rugpiūčio mėn. 3 d. 12 
vai. dieną "John Oliver 
Secondary School", 530 
East 41st Ave.,Vancouver, 
auditorijos prieškamba- 
ryj bus atidaryta lietuvių 
Tautodailės ir F.Skrins- 
kio paveikslų paroda.

Tąpačiądieną2 vai. po 
pietų minėtos mokyklos 
auditorijoj įvyks KV Lie
tuvių Dienos atidarymas , 
iškilmingoji ir meninė 
dalis.

Meninės dalios progra
mai vesti pakviesta filmų 
žvaigždė Rūta Kilmonytė, 
kurios oficialaus sutiki
mo dar laukiam. Pagrin
dinę kalbą pasakys KLB 
Krašto Valdybos pirm. A . 
Rinktinas.

Pirmą pagrindinę kon
certo dalį išpildys sol . 
Stasys Baras, akompa
nuojant profesoriui Alek
sandrui Kučiūnui.

Antrą koncerto dalį iš
pildys vietos jaunimo 
Tautinių šokių grupė "At
žalynas" ir dainininkė A . 
Smidtienė iš Edmonton, 
Alta.

Tą pačią dieną 7 vai. 
vakare hotel" Vancouver" 
įvyks (semi-formal) ba
lius Vakarienė,pasirody
mas (floorshow),kurį iš
pildys A.Smidtienė. Šo
kiams gros geras orkes
tras.

Sekmadienį, rugpiūčio 
4-tą, 1 vai. dieną "Holy 
Name" bažnyčioje iškil
mingos pamaldos, kurias 
atlaikys Jo Ekscelencija 

NIAGAROS PUSIASALIS
ŠVENTINANT LIETUVOS JUBILIEJINIŲ METŲ 

PAMINKLĄ,

pastatytą St. Catharines 
mieste,prie lietuvių baž
nyčios.

Tai įvyko birželio 23 d. , 
sekmadienį,tuojau po pa
maldų. Šventinimo apei
gas atliko T. Barnabas 
Mikalauskas, klebonas. 
Didesnę kalbą pasakė KL 
B krašto valdybos vicep. 
S. Kairys. Dalyvavo daug 
žmonię.buvo padėtas žu- 
vusiemuž Lietuvos lais
vę vainikas. Sugiedotas 
Lietuvos himnas. Po to , 
visi buvo pavaišinti. 
GEN. KONSULO KALBA

Daugelio tautų istorija 
liudija,kad tautinė mintis 
yra labai sena, įsišakni
jusi viduramžiuose ir jos 
pėdsakų galima užtikti 
net šventraštyj. Ypač yra 
labai senas tėvynės kul
tas. Pavyzdžiui, romėnų 
valstybininkas Katonas , 
gyvenęs apie 200 metų p. 
Kristų,jau dėstė, jog tik
roji tėvynės meilės pras
mė yra Pugna pro patria , 
arba "pro patria mori" , 
lietuviškai tariant, kautis 
už tėvynę arba mirti dėl 
jos.

Tokiu žvilgtelėjimu ži- 
lon praeitin, suvoktam, 
kad tautos herojų, didvy
rių ar kinkinių pagerbi-

T autinių Šokių Šventės 
komiteto pakviestas ofi
cialiuoju šventės fotogra
fu.

Jonas Jasaitis,JAV LB 
Tarybos narys, vadovaus 
baliui-banketui Arlington 
Park Race Track klube. 
liepos 6 dieną. Kvietimai 
prašoma įsigyti iki bir
želio 29 dimos. Visokia 
informacija teikiama te- 
lefonu:737-6512, Chicago, 
Ill.telefono zonos nr. 312 . 

vyskupas Brizgys.
Tuoj po pamaldų,'2871 

Dewdney Trunk Rd. Port 
Copuitlam, bus gegužinė 
gamtoje. Ten turėsime 
bendrus, mūsų šeiminin
kių, pagamintus pietus , 
taip pat turėsime meni - 
nę programą, bufetą, o 
mėgėjams šokti gros ge
ras orkestras. Kad sve
čiai atvykę praleisti atos
togas nenuobodžiautų, KV 
LD komitetas pasistengs 
programą praplėsti.

Rugpiūčio 2 dieną,penk
tadienį, rytą, numatytos 
meškeriotojų varžybos ir 
už sugautą didžiausią žu
vį bus skiriama premija. 
Tą pačią dieną vakare bus 
žaibo turnyras šachmati
ninkams, jei atsiras no
rinčių sulošti. Jau dabar 
susirišta su spaudos, ra
dio ir televizijos atsto
vais ir į Lietuvių Dieną 
bus kviečiami miesto 
burmistras, valdžios at
stovai ir daug vietinių ka
nadiečių ir kitataučių.

Tautiečiai,atvykęį Lie
tuvių Dieną, kurie norėtų 
apsistoti pas lietuvius , 
prašome kreiptis pas KV 
LD butų vedėją K.Vanagą , 
1066 Harwood St.,Apt.101, 
Vancouver,B. C. tel. 685- 
1106.

Kadangi į balių, vietų 
skaičius turi būti užsaky
tas nevėliau kaip 48 vai. 
prieš,tai visus tautiečius 
norinčius dalyvauti baliu
je, prašome užsakyti bi
lietus nevėliau rugpiūčio 
1 d. 5 vai. vakaro.

KVLD KOMITETAS, 

mas atsirado kartu su pa
čių tautų gimimu.

Užtat šį paminklą ati
darant ir mes laikomės 
tos visuotinės tautinės do
rybės,kuria nuo neatme
namų laikų siekiama įam
žinti mirusius dėl tėvy
nės bei dėl tautos švie
siausių idealų. Šis pa
minklas įgalins ne vieną 
tautietį įsijausti į dvasinę 
didybę tų, kurie atidavė 
savo brangiausią žemiš
kąjį turtą-gyvybę tam,kad 
lietuvių tautos brangiau
sias idealas ir jinai pati 
būtų gyvi. Juk mes gerai 
žinom,kad yra daug mūsų 
mirusiųjų, kurie savo 
idealais, šūkiais, savo 
darbais bei nuopelnais 
mus veikia labiau, negu 
kartais nūdien gyvenan
tieji. Ir man rodos, kad 
šios kelios mintys pakan
kamai paryškina šio pa
minklo raison d'ėtre - jo 
moralinę vertę ir savai
me išreiškia pagarbą pa
minklo pradininkui bei 
statytojui gerbiamam 
kun.klebonui Mikalauskui 
ir visiem savo auka jį pa
rėmusiam. Ypač prisi
mindami liūdną faktą, kad 
visi paminklai žuvusiems 
už mūsų tautos idealus 
yra Lietuvoje bolševikų 
nugriauti, mums laisvėj 
gyvenantiems, tos pačios 
idėjos pastatyti pamink
lai, kaip kad ir šisai, yra 
tuo labiau prasmingas , 
nes per jį į mus prabyla 
iš kapų tie, kuriem jisai 
skirtas, prabyla jie savo 
pasiaukavimo pavyzdžiu, 
primena ano karo muzie
jaus varpo aidą dėl lais
vės ir įkvepia ryžto kely
je į mūsų tėvų žemės 
laisvę. kA-

TIK PER ANGLIM ..
Pigiau, greičiau ir geriau galima pasiusti dovanų siun

tinėlius savo artimiesiems Lietuvoje,

Artėjant vasarai, dabar jau pats laikas pagalvoti kokį 
dovanų siuntinį sudaryti ir pasiųsti savo giminėms.

Žemiau siūlome du specialiai paruoštus, praktiškus ir 
labai naudingus siuntinius:

VASARINIS 1968 - 1.
Storo, gėlėto nepermatomo nailono medžiaga dėl 4 suknelių, 
3)6 jardo vilnonės angliškos medžiagos vyriškam kostiumui, 
3)6 jardo vilnonės angliškos medžiagos moteriškam kostiu
mui, 1 terelyno bliuskutė, 1 vyriški nailoniniai marškiniai, 
2 poros vyriškų arba moteriškų geriausios rūšies nailoninių 
kojinių — $ 75.00 .

VASARINIS 1968 ■ 2. ,
Pavasariniam arba vasariniam paltui vilnonė medžiaga, 3)6 
jardo vilnonės angliškos kostiuminės medžiagos, gėlėta ne
permatomo nailono medžiaga dėl dviejų suknelių, 1 šilkinė 
skarelė. 1 vyriški nailoniniai marškiniai, 1 svaras Šokoladi
nių saldainių, 1 vyriškas arbamoteriŠkas nailoninis Iietpaltis 
-S 75.00. .

Taip pat į bent kurį siuntinį galima dadėti žemiau iš
vardintus dalykus, kurie yra visuomet naudingi ir laukia
mi Lietuvoje. Vilnonė labai gera skarelė $4.00, nailoninis 
itališkas lietpaltis $ 10.00, vyriški arba moteriški vilnoniai 
megstukai $12.00, nailoniniai marškiniai $7.00, vyriškos ar
ba moleriškos nailoninės labai geros kojinės $2.00.

BALTIC STORES LTD.,
(Z. JURAS)

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

Su malonumu priimame užsakymus, kuriuos pats siuntėjas 
pasirenka iš kainoraščio arba užsisako kas Jam patinka. Taip 
pat, persiunčiame ir Jūsų pačių supirktus siuntinius. Mūsų 
sa_skaitos duoda teisę į Income Tax sumažinimę, jei siunti
niai yra siučiami Šeimai.

Atstovai: a. Kusmskis, 167 College St., Apt. 2, Sudbiiry, Ontario.
L. Radzevičius, 530 Windermere Ave., Toronto 9, Ont..

ST.CATHARINES, ONTARIO
BIRŽELIO TRĖMIMŲ MINĖJIMAS

Lietuvos laisvės kovos 
metais lietuviai .latviai ir 
estai kartu paminėjo bir
želio 15 d. miesto rotušė
je birželio žiauriuosius 
trėmimus. Pabaltiečiai 
gausiai dalyvavo. Minėji
mas prasidėjo 11 vai.ryto . 
Visų trijų lietuvių, latvių 
ir estų vėliavos buvo iš
keltos iki pusės stiebo. 
Prie vėliavų stovėjo visų 
tautybių mokyklinio am
žiaus tautiniais rūbais 
apsirengusios mergai
tės. Minėjimą atidarė ir 
kalbą pasakė estas Geor
ge Kahar. Per garsiakal
bį nuskambėjus Kanados , 
Estijos,Latvijos ir Lietu
vos himnams .burmistras 
Mac Chown savo kalboje 
Pabaltiečiams išreiškė 
užuojautą dėl Rusijos 
įvykdytų žiaurių trėmimų 
ir žudymu. Jis pasinaudo-. 
jo proga pasidžiaugti pa- 
baltiečių darbštumu, kū
rybingumu. Burmistras 
kvietė ir toliau pabaltie- 
čius aktyviai dalyvauti 
šio krašto statyboje.

Kalbėjo latvių atstovas 

SĖJA
Tautinės, demokratinė* mintie* mėnesinis lietuvių laikrašti*.

Leidžia Varpininkų leidinių fondas 
Redaktorius Vytautas Bildu šas .

Administracijos adresas: JUOZAS URBELIS.
1649 N. Broadway, Melrose Park., 111., USA.

Prenum~rata : JAV ir kitur 3 dol. metam*.

AR ŽINOTE K.-l RAŠO 

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

K E I EI V I 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 pasūsakymu laikraštis per 65 
metus pelnė gerų vardų ir pasitikėjimų.
KELEIVY rasite patarimų teisiniais ir kitais 

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

METINĖ PRENUMERATA KANADOJ IR KITUR
TIK S5.00.
Jau galima gauti 1968 metų kalendorių,kai
na $ l.OO. Korespondenciją adresuoti:

KELEIVIS
636 Broadway, So. B o at on, Mu*. 02127, USA.

P. Vasarins ir lietuvių 
Steponas Šetkus. Latvių 
atstovas kalbėjo iš užra
šų ir patiekė skaitlines 
per birželio 14-15 dieno
mis ištremtus pabaltie- 
čius. Palietė Vakarų pa
saulio nesusigaudymą po
litikoje užbaigus antrąjį 
pasaulinį karą. Vakarie
čiai leido rusams paverg
ti laisvas tautas, jų tarpe 
ir pabaltiečių tautas.

Už padarytas klaidas 
Vakarų pasauli s ši andie - 
ną turi siųsti savo karius 
į Vietnamą, Korėją ir ki
tur kovoti, prieš buvusių 
sąjungininkų rusų kurs
tomus karus.

Laikraštininkai minė- 
jimąfotografavo ir apra
šė šį liūdną vaizdą vietos 
spaudoje. Lietuvių, latvių 
ir estų kalbėtojai padarė 
plačią apžvalgą.

Per minė jimą buvo da
linama anglų kalba bro
šiūra apie komunistinės 
Rusijos Pabaltijo okupa
ciją. Per vietos radiją 
plačiai buvo transliuoja
mas birželio sukakties 
minėjimas. J. Š.
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Gegužinėje ir rimtesnėms problemoms, - NL red. J. Kardelis, B-vės pirm. 
L. Girinis-Norvaiša ir svečias torontiškis Dr. J. Kaukelis.

vai. vakaro. Visi svečiu priė
mėjai laiku menininkus atvežė 
salėn ir koncertas be pavėlavi 
mo pradėtas, kuris tęsėsi iki 
pusės vienuoliktos valandos. 
Po koncerto negaištant, visi 
menininkai nuvežti buvo Vytau 
to kluban užkandžio,ir ten pat 
susirinko koncerto dalyviu di
džioji dalis, vos sutalpinta 
klubo salėje. Nors jau buvo vė 
lybas nakties metas, bet aplin 
kybės leido praleisti kelias va 
'landas maloniai jaukioj nuo- 

j taikoj, besikalbant su iš Lie
tuvos menininkais bei kitais 
svečiais.

LIETUVOS MENININKU 
SVEČIAVIMASIS

MONTREALYJE

Praeitas savaitgalis, penkta 
dienis ir šeštadienis praleis
tas susitikimų ženkle montrea- 
liečių lietuvių su iš Lietuvos 
atvykusiais menininkais - mu
zikais, kurie davė koncertą Pl a 
teau salėje. Menininkams pri
imti iniciatyvos ėmėsi Vytau
to klubo valdyba pasikviesda- 
ma talkon keletą jaunesniųju| 
net ne klubiečiu asmenų, kurie' 
suorganizavo mašinas iš jauni 
mo tarpo ir svečius paėmė.lai
vui atvykus. Tikrai gražus jau’ 
nimo būrys, nors tai buvo penk Laivas atgai išlaukė šešta- 
tadienio rytas- darbo diena, pa- dieni į j va) Svečius išlydėti 
sitiko svečius uoste ir visus 
38 asmenis susitalpino savose 
auto - mašinose ir pasileido • 
miesto ir parodos apžiūrėjimui. 
Montrealiečiai iš anksto sąmo
ningai pasiruošė, kad tos die 
nos laikas iki koncerto būtu 
produktingai sunaudotas, kad 
svečiai būtų supažindinti su 
Montrealio miestu, o juo labiau 
su vykstančia “ Žmogus ir jo 
Pasaulis“ paroda, Apgailestau 
jant.kad penktadienis buvo lie 
tingas, šaltas ir prie kurio vi
siems reikėjo prisiderinti, sve
čiams nepųuntant vasariškos 
gamtos malonumo šio kontinen 
to didmiestyje.

Koncertas buvo skelbtas 8

Dr. J. ŠEMOGAS
5441 Bannantyne, Verdun

Pirmadieni ir 
Ketvirtadieni
Antradieni
Penktadienį
Treči adieni

2 - 4; 7 -9 pm.

2-4 pm. , 
2 - 4; 7 - 9 pm. 
7 • 9 pm. ,

Tel:767 - 3175; namu 366■9582

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. J. MALISKA

1396 St. Catherine St. W. 
Suite 4 19, tel. UN 6-8235

Namų tel. MU 1-2051

JAUGELIENE
Dantų gydytoja

1410 Guy Street I aukštas 
11 - 12 kambarys, 

Tel: 932-6662; namų 737-968 1

V isi būkime
Montrealio ir Ottawos

GEGUŽINĖJE,
KURI ĮVYKS LIEPOS 7 d., S E K MA DI E N Į S K R U I B I 0 

VASARVIETĖJE, POINTE FORTUNE, P. Q.

Montrealis ir Ottawa sudėtines gegužinės dalyvių dalis - J. Kardelis, ir 
pp. V. Bilevičiai - Montrealis, K. Vilčinsko šeimos dalis - Ottawa.

i„ .

susirinko gana daugmontrealie 
čių ir iš kitur atvykusių lietu
vių, kurie buvo įleisti į laivą 
nuo 8 vai. ryto. Atsisveikinda 
mi svečiai apgailestavo tokia 
trumpa susitikimo aplinkybe ,1 
vildamiesi sekančiu susitiki 
mu su lietuviais Anglijoje,nes 
grįždami ten turėsią koncertą.

Tektų paminėti, kad šio me 
nininku apsilankymo proga bu 
vo du susitikimai šeimos arti 
mųju, kurie nebuvo terėje arti
mesnių ryšių per paskutinįjį 
šio amžiaus ketvirti:Vilniaus 
konservatorijos styginių in
strumentų katedros vedėjas 
dirigentas Saulius Sondeckis 
susitiko savo tėvą, kuris gy
vena JAV- se ir kanklininkė 
Irena Balčytytė savo brolį, 
kuris gyvena Kanadoje. Išvi 
so, nemažai buvo lietuvių at 
vykusių iš JAV-bių ir Kana
dos tolimesniu vietovių.

Pr. P.

NL Spaudos Bendrovė.

Gegužinėje popurialiausia pramoginė dalis • Jėgų mėginimas.

BA LTŲ DIENOS REIKA LUfi
Brangūs menininkai ir 
tautiečiai'.

PAKEITĖ DARBO 
POZICIJA

Pranys Alšėnas, spaudos 
bendradarbis, gyvenas Toron 
to mieste, išlaikęs nustaty
tus egzaminus prie Ontario 
Civil Service Commission ir 
atlikęs dviejų su puse mene 
šio praktikę, nuo liepos 1 d. 
p adėjo dirbti Parlamento rū
mu raštinėje.

A umts

KLBMontrealio Seime
lio Prezidiumas nori pa - 
informuoti, kad dabar 
vystoma idėja padaryti 
ats ki r ai ’' Li thuani an D ay " 
- Expo Place of Nations 
vietoje. Tam, pasitarus 
visoms trims tautybėms , 
jau yra užrezervuota' 
rugsėjo mėn. 7 d. (šešta
dienis) tarp 2-4 vai. p. p . 
Bet šios dienos pasiseki
mas priklauso nuo jūsų 
brangūs menininkai ir 
tautiečiai.

Šia proga maloniai yra 
kviečiami visi be išim
ties aktyviai prisidėti 
prie realizavimo šios 
Dienos, kuri mums būtų 
svarbi ne tik, kaip didelis 
kultūrinis įvykis, bet ir 
kaip gilios prasmės Pa
baltijo tautų laisvės troš
kimo demonstracija.

Mus aplankę meninin
kai iš Lietuvos labai gra
žiai parodė mūsų visos 
tautos aukštą kultūrinį

QTrAvJf\

VIECIAME VISUS TAUTIEČIUS

subrendimą ir kad Lietu
va dar gyva. Nors mus 
skiria platus Atlanto van
denynas,bet jie atvyko čia 
nes jautė, kad mus visus 
jungia ta didžioji lietuviš
kumo prigimtis,kad mūsų 
visų,ten ir čia, lūpose tas 
pats lietuviškas žodis, 
kad mūsų visų širdyse 
dega laisva Lietuva. Ir 
kaiptikmus visus sujun
gia ir mūsų tautos negali 
padalinti.

Ši baltų Di ena būtų irgi

didelė demonstracija pa
sauliui apie šių mažų tau
tų kultūrinį subrendimą 
ir proga atitaisyti pabal- 
tiečiam padarytą skriau
da Expo 67 metu, paro
dant ir Kanadai, kad Pa
baltijo valstybės yra ne 
kolonijos,bet tautos, ver
tos laisvės.

Seimelio Prezidiumas .

VASAROS STOVYKLA 
"BALTIJOJ"

įvyks liepjos mėn.13-21 d .

MIRĖ ŽYMUS 
VISUOMENININKAS
Augustas Frenzelis, daugiau 
sekančiame nr.

IEŠKANT PASIŠVENTU
SIŲ ŽMONIŲ 

būtų galima nurodyti Pri
sikėlimo parapijos kny
gininką, dailių drožinių 
meistrą P.Misevičių ir jo 
simpatingąją ponią. Tik 
savaitgaliais statydamas 

' sau erdvų vasarnamį 
Springhurst vasarvietėj , 
jis suskato aprūpinti p. 
Legienės restoraną lietu
viška spauda. Ten galima 
gauti ir "N. Lietuvą", sp.

LANKĖSI MONTREALYJE
Praeita savaitgali daug mū 

su tautiečių iš visur lankėsi 
Montrealyje, bet ne visus te
ko užrašyti. Prasideda atos
togų laikas, kurių metu dau
gelį patraukia šių metu Mon 
trealio paroda - “ Žmogus ir 
jo Pasaulis“. Atvykusius iš 
tolimesniu vietovių prašome 
atsilankyti į NL redakcija, 
ar bent telefonu paskambin
ti. Reikalui esant NL-jegau 
site jums reikalingų informa
cijų. Lankėsi: J. Sonda iš 
Bostono, “ Keleivio“ redakto
rius, Vadišių šeima iš Man
chester, Conn., Dr. J. Kaške

PR, A, S, POP!ĖRAITIS
B.A., M.D., C.M., M.Sc., L.M.C.C., F.R.C.S.(c).

Chirurginė praktiku

E D C 0 CONSTRUCTION CO. LTD.
• Namų statybų vykdo ištisomis gatvėmis 

naujoje LaSallėje-

• Namai - Duplex ir Fourplex ■ sau ir 
investavimui .

• Namų kainos neaukštos, labai žemu 
imokėjimu ■ S 1030 - galima įsigyti 
gražius ir vertingus namus.

Skambinti W. Lapenai, tel. 366 • 6237

Šiai stovyklai vadovaus 
ateitininkai, bet kviečia
mas visas lietuvių jauni
mas nuo 7 iki 16 metų. 
Vietų dar yra. Prašome 
skubiai registruotis pas 
sės. M. Margaritą - 766- 
9397, 1450 De Seve St. 
Šios stovyklos vyriausias 
vadovas bus D. G. Tėvas 
G.Kijauskas,S. J. Progra
moms bei įvairiems už
siėmimams vadovaus: 
Sės. M. Margarita, M. 
Morkūnienė, J. Adamonie- 
nė, sės. M. Cecilija - iš 
Putnam, Conn. Linas Gi- 
riūnas, E. Girdauskas-iš 
Toronto. Stovyklos ūkve
dys P. Styra. Šeimininkės 
Zitkienė sup.Girdžiuvie- 
ne.
• Br. Bulotas studijuojąs 
Prancūzijoje, atostogoms su 
grįžo pas tėvus ir gavo dar
bą Simpson Co. Montrealyje. lįs ir Marijošiai iš Toronto,K.
• Ch. Milius, kuris dirba 
pedagogini darbą mokyklose, 
susituokė su F. Martinaite 
iš Detroit, Mich. USA.

Žukauskas iš Hamiltono, . p. 
Ancevičienė iš Oakville,Ont. 
p. Balsaitis iš Albertos ir

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

SEAFORTH MEDICAL BUILDING,

3550 Cote Des Neiges Rd., Suite 720.

KREIPTIS TELEFONU 931 -3275.

ADVOKATAS

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

Suite 205

168 Notre Dame St. E.
Tel: 866-2063; 866-2064.

DĖMESIO LIETUVIAMS
Lietuvių apgyventoje vieto

vėje Palangoje, minimaline kai 
na parduodama vasarvietė, kuri 
yra pušimis apsuptoje vietoje- 
- Laurention kalnuose.

Skambinti 677 - 5931

5330 L’Assomption Blvd. 
Tel. 255 - 3535.

NOTARAS

J. BERNOTAS
B. A., B. C. L.

Sun Life Building 
Suite 200 1 

Tel. 866- 1359

dvGIRIUNIENe
Dantų gydytoja

Steering Service
Wheel Alingment

T une- up
Clutch- Brakes

Sav. J. Adomonis * Admos
Namu tel. 747-9000.

6636 Clark St. Montreal 
(prie St. Zotique ) 

TEL: 277-5059, 277-5323

ATLIEKAME DARBUS:

Electric Welding
Body Work
Painting
Mechanic
Electric
ir kitus

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS

SIUVU IR PARDUODU

Taisau ir Remodeliuoju 
Vasaros laike saugojimas 

/ Storage /.

6396 Bannantyne, Verdun. 
PO 7-6183,

AR ŽINOMA, KAD

’’NEPRIKLAUSOMOS 
LIETUVOS” SPAUSTUVĖ

spausdina bilietus, pdnietimis, vizi
tines ir padėkos korteles, įvairius 
blcnkus, receptams lepelius, vedybi
nius pakvietimus, mirties atveju už- 
ur jautos Idškus, visokius ” statemen 
tus”, vokus su adresais, laikraščius.

Adresas: 7722 George Street, 
L aSalle,Montreal,P. Q. 
C anodo.

Adresas: 1465 De Seve Street 
Montreal 20, Que., tel. 766- 5827

MONTREALIO LIETUVIU KREDITO UNIJA

MOKA UŽ:

DEPOZITUS 4.4%
ŠERUS 5'4%

TERMN.INDELIUS IKI 7% 
Nemokamos gyvybės draudimas 
iki $2,000 bendros seru ir 
depozitų sumos .

DUODA PASKOLAS IŠ 9% 

iškaitant gyvybės apdrauda iki 
$ 10,000

JAU IŠDUOTOS PASKOLOS i k i 
termino lieka senomis palūkanomis 
( pradedant 6.5 % ).

PARDUODAMI “ ŽMOGUS IR JO PASAULIS“ BILIETAI 

PAPIGINTOMIS KAINOMIS.

Kasos vaiandos: 1465 DeSeve St., sekmadieniais nuo 10:30 iki 12:30 
Darbo dienomis - nuo 10 iki 3 vai. kasdien, išskiriant sestadienius. 

Vakarais - trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai.

3907 Rosemount Blvd., tel. 722- 3545. Dieno - penktadieniais nuo 1 iki 
6 vai. Vakarais - pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7

P. ADAMONIS
Chartered Insurance Broker

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

S-tos "Lite" nr. 752D

UETUVIŠKAS PUSVALANDIS GIRDIMAS KAS

ŠEŠTADIENIS PER C F M B STOTI
5.

BANGA

TEL. 669-8834.

1410, 10:00 VALANDĄ VAKARO 
Programos vedėjas L. Stank e v

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

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d

1

Sekmadieniais nedirbama vasarą nuo birželio 15 d. iki rugsėjo 15 d. ir 
per visus ilguosius savaitgalius.

VISU Rūšių DRAUDIMAS

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

Montreal. Telefonas RA. 7-3120

Kviečia visus atsilankyti į 
Intercontinental klubą, kuris 
yra 696 St. Catherine Street W.,. 
(pries T.Eaton'o krautuvę).

Kreipkitės asmeniškai pas 
Joe Stankaitis.

Europietiška muzika ir šokiai 
kiekvieną nokt) ■ jausitės kaip 
B avarijoje.

INTEB' n 4TINENTAL CLUB 

Cocktaiis - Dancing Nightly

Te/. 86/- 1507
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