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PRAĖJUS I SflVflITf

KITOS NAUJIENOS

IR ŽINIOS

o Su JAV prezidentu Johnso 
nu praėjusiu savaitę baigė 
pasitarimus Pakistano prez. 
Aju Khanas, Anglijos min. 
pirm. Willson ir nuo sekma
dienio tariasi V. Vokietijos 
kancleris Erhardas.

o Anglijai paskelbus Rode- 
zijai naftos embargo, Rodezi 
ja nutraukė naftos tiekimą 
Zambijai, kuriai dabar naftą 
tiekia oro keliu Anglija.
o Šimtas tūkstančių vakarie 
čių vyko į rytinį Berlyną su 
dovanomis lankyti giminių.
o McNamara įspėjo NATO na 
rius,kad Kinija per kelius me 
tus sudarys rimtą pavojų ir 
vakarų Europai ir Amerikai.
o Newsweek paskelbė sensa 
ciją, kad Maskva pasikvies 
Popiežių Paulių VI į Maskvą 
ankščiau, negu Varšuva.

Prieš.prieškalėdinė savai
te žmonijos istorijoje liks į- 
rašyta neužmirštamais duome 
nimią:
VATIKANO suvažiavimas už 
sibaigė padaręs didelių spren 
dimų, kurie tiktai prieš ket
verius metus nebuvo įsivaiz
duojami. Suvažiavimas kons- 
tavo, kad bažnyčios tėvai 
tatavo, kad bažnyčios tėvai - 
popiežiai ir patriarchai - kly 
do ir devynius šimtus šimt
mečius klaidžiojo,ir jie dabar 
di^so prisipažinti klydę irklai 
das atitaisyti. Suvažiavimo 
pasekmės didžiulės: paskelb 
ta tikybos laisvė, paskelbta 
tikybų vienybė, nuimtos eks
komunikos.
SENSACIJA nuskambėjo pa
skelbti pranešimai, kad komu 
nistai sutiko tartis del karo 
paliaubų Amerikos paskelbto 
mis sąlygomis. Paslapčiai 
išryškėjus, karo Indonezijoje 
iniciatorius ir vedėjas Viet- 
kongo diktatorius Ho Či-min 
žinias dėl sąlygų atšaukė , 
tačiau nepaneigė, kad jis su 
italų mokslininkais dėl tai
kos tarėsi, o italai profeso 
riai pakartojo, kad jis sutiko 
tartis Amerikos siūlomomis 
sąlygomis. Nors dabar rcika 
las apgadintas, bet yra aiš 
ku, kad derybų klausimas pa
keliui.
MILŽINIŠKAS žingsnis pir
myn padarytas JAV kosminių 
tyrinėjimų srityje: kosmonaii 
tai dvyniai-Borman ir Lovelį 
- išbuvo erdvėse dvi savaites; 
ir kiti dvyniai - Stafford ir 
Shirra-atliko erdvėse erdvė
laivio manevrus,kurių pagalba 
tiksliai priartino savo laivą 
Gemini 6 prie Gemini 7 per 
2 jardus ir taip drauge skrido

5 valandas vieni su kitais 
besikalbėdami ir vieni kitus 
fotografuodami.Ir visi laimin 
gai nusileido padarę nusilei 
dimo tikslumo pagerinimą. 
Tai didelis šuolis pirmyn.

Visi kiti savaitės įvykiai, 
palyginus su suminėtais, yra 
tiktai smulkūs faktai.
Štai tie faktai:
INDOKINIJOJE karas tebesi 
tęsia. Komunistinis agreso 
rius žiauriausiu būdu naudo 
ja terorą- slapukišku būdu 
brautis į pavojų ir iš paša 
lų žudyti ramius ir nieku ne 
kaltus žmones.

KALĖDŲ ŠVENČIŲ PROGA

NUOŠIRDŽIAI SVEIKINAME VISUS GEROS VALIOS

KANADOS LIETUVIUS IR LINKIME LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

LIETUVOS GENERALINIS KONSULAS KANADAI IR

H. ŽMUIDZINIENĖ

VISUS “NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS“ 

bendradarbius, prenumeratorius, skaitytojus, rėmėjus ir 
visus lietuvius šiapus ir anapus geležinės užtvaros svei

kiname Kalėdų šventėmis ir linkime laimingų naujųjų - 
1966 metų.
KLCT, NL BENDROVĖ, REDAKCIJA 

IR ADMINISTRACIJA.

KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR NAUJŲJŲ JAUNIMO METŲ PROGA 
nuoširdžiai sveikiname

LAISVUOSIUS IR PAVERGTUOSIUS LIETUVIUS
ir linkime visiems švenčių džiaugsmo ir asmeninės sėkmės.

Tautinio mūsų kelio didžiuoju tikslu tebūna
LAISVA TAUTA NEPRIKLAUSOMOJE LIETUVOJE

IR
VIENINGA IR STIPRI LIETU VIŲBENRUOMENĖSVETUR.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės
Valdyba

Juozas Bachunas, pirmininkas.

DŽIAUGSMO ŠVENTOMS KALĖDOMS IR VIEŠPATIES

PALAIMOS NAUJIEMS METAMS
MIELIEMS PARAPIJIEČIAMS., VISIEMS BIČIULIAMS

Aušros Vartų Parapijos kunigai: 
Tėvas K. Pečkys, S.J. Tėvas S. Kulbis, S.J. 
Tėvas J. Vaišnys, S.J. Tėvas J. Venskus, S.J.

VISUS BU V. PARA PIJĘ ČIUS IR VISUS TIE TUVIUS 
SVEIKINA SU ŠVENTOMIS KALĖDOMIS IR LAI - 
MINGŲ NAUJŲJŲ METŲ LINKI T. J.Kubilius,S. J.

MALONŪS TAUTIEČIAI KANADOS

LIETUVIAI!

Šių Kalėdų žvaigždės mums žiba Pasaulio Jaunimo Me
tų ženkle. Tai yra dideli metai, ženkliną pradžią naujo 
laikotarpio, kai išeivijoje užaugęs jaunimas perims mūsų 
visuomeninio gyvenimo vadovavimą.

Švenčių ir Naujųjų Metų proga sveikiname visus tautie
čius, linkėdami ne tik asmeninės laimės, bet ir nemažė
jančio pasiryžimo ir toliau dirbti tautinį darbą.

Tos pačios KaliJų žvaigždės žiba ir Lietuvoje. Jų ži
bėjimas teatneša pavergtiesiems broliams ištvermės ir 
vilties.

Kanados Lietuvių Bendruomenės Krašto Valdyba.

PALAIMOS IR RAMYBĖS KALĖDŲ ŠVENTĖSE

VISIEMS LINKI
ŠV.Kazimiero Parapijos kunigai:

Kun.Dr.F.J u c e v i č i u s. 
Kun. J. G a u d z č.

Su Kalėdų ir Naujų Metų šventėmis sveikina parapijiečius 

ir visus lietuvius

MONTREALIO LIETUVIŲ EVANGELIKŲ
PARAPIJOS KOMITETAS

M.Šu 1 m i s tr a s.
M .N a u j o k a s.

PILIETYBĖS IR IMIGRACIJOS MINISTERIS 
JOHN R. NICHOLSON

atsiuntė visiems Kanadoje gyventiems lietu
viams šventinius sveikinimus ir geriausius 
linkėjimus Naujiems Metams.

ŠV. 0 N 0 S DRAUGIJA

Šventų Kalėdų ir Naujų Metų proga sveikina visas 
Draugijos NARES

Valdyba.
VISUS MIELUS BIČIUT IUS,DRAUGUS IR PAŽJSTA- 

yUS KANADOJE IR TOLI NUO MUS GYVENANČIUS, 
SV.KALĖDŲ IR NAUJŲ METŲ PROGA NUOŠIRDŽIAU- 
SISI SVEIKINAME IR LINKIME SVEIKATOS TRIGERIAI 
SIOS SĖKMĖS GYVENIME. TA PAČIA PROGA ŠIRDIN
GAI D ĖK O JAME UŽ GAUSIUS SVEIKINIMUS. „

VIETON INDIVIDUALIŲJŲ SVEIKINIMŲ TAISKA IS 
LIETUVIŠKAJAI SPAUDAI PAREMTI SKIRIAME $ 25,- 
Montrealis, 1965 m. Elzbieta ir Jonas Kardeliai

ŠV. ELZBIETOS DRAUGIJA

Šventų Kalėdų ir Naujų Metų proga sveikina visas

Draugijos NARES

Valdyba.

MONTREALIO LIETUVIŲ VALSTIEČIŲ 

LIAUDININKŲ IR VARPININKŲ KLUBAS 

Š venčių progą daug laimės linki visiems 
Montrealio Lietuviams.

Linksmų Kalėdų Švenčių 
ir

Laimingų Naujų 1966 Metų visiems -
Ii n k i

LIETUVOS KARIUOMENĖS KŪRĖJAI 
SAVANORIAI Montreal y j e.

Džiugių ir laimingų Šv.Kalėdų ir Naujųjų Metų, 
sesėms ir broliams šauliams, tėvynėje ir tremtyje 
linki

L.Š.S.T. LIETUVOS KARALIAUS MINDAUGO 
ŠAULIŲ KUOPOS VALDYBA.

Šv. Kalėdp ir Naujųjų Metų proga sveikina visus 
Lietuvos Kūrėjus-Savanorius, Karo invalidus, karius 

Ramovėnus ir Šaulius

L.K.V.S - gos “RAMOVĖ“Montrealio 
Skyriaus Valdyba.

Visus Montrealio Lietuvius, skautų Tėvus ir Rėmėjus, 
Kalėdų Švenčių proga sveikina

NERINGOS SKAUČIŲ TUNTAS IR 
GELEŽINIO VILKO SKAUTŲ TUNTAS.

Džiaugsmingų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų linki 

visiems Mo n t r e ai i o Lietuviams

KLB MONTREALIO SEIMELIO 
PREZIDIUMAS.

Laimingų Švenčių ir Naujų Metų visiems Montrealio

Lietuviams linki

TAUTOS FONDO ATSTOVYBĖ KANADOJE 
MONTREALIO SKYRIUS.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
A ME RIKO J E

123 Montrealio Kuopos Valdyba.

• /
Sveikiname visus lietuvius ir klijentus 

Anthony Kazlauskas.
CZZfc ^ZJ-aifoz <£(20ji 

Habits sur' mesure • Pret a porter • Merceries 

Tenue de gala a louer et accessoires

7626 HUE CENTHALE DO. 6-6521 LASALLE. QUE.

LIETUVOS ATGIMIMO SĄJŪDIS 

MONTREALIO SKYRIUS.

JAV AMBASADORIUS 
JUNGTINĖMS TAUTOMS 
ARTHUR GOIDBERG 

priėmė lietuvių delega 
ciją gruodžio 8 d.Misijos 
pastate .Delegacija susidė 
jo iš Komiteto Lietuvos 
Nepriklausomybei Atsta
tyti garbės pirm. prel.Jo 
noBalkūno ir dr.Juozo Ka 
gicko,vieno nuolankiausio 
Žygio į Jungtines Tautas 
rėmėjo.

Delegacija pabaltiečių 
vardu perdavė ambasado 
riui masinėje manifestaci 
joje Madison Spuare Gar 
den, New Yorke lapkričio 
13 d. priimtus dokumentuš 
ir nušvietė Pabaltijo bylos 
iškėlimo Jungtinėse Tauto 
s e aspektus. Ambasado
rius A.G oi dbergas parodė 
didelį mūsų užsimojimų 
supratimą ir užtikrino, pa 
reikšdamas, kad jis,kaip 
JAV ambasadorius Jungti 
nės Tautose yra pasiren-

:i vis 
aksi

mas taps iškeltas Jungti
nėje Tautose.

Zygis į Jungtines Tau
tas tęsiamas.Lietuvių. lat 
vių ir estų jungtinės dele 
gacijos aplankė jau daugu 
mą Afrikos, Azijos ir Lo 
tynų kraštų atstovybes. Į 
delegacijų sudėtį noriai 
jungiasi dešimtys visų tri 
jų Pabaltijo tautų jauni
mas, studijuojąs ir moks
lus baigę s.Daugeliu atveju 
Pabaltijo laisvės delegaci 
jas priėmė misijų ambasa 
doriai.Susilaukta paskati 
nančių užtikrinimų ir di
delio sus idomė jimo Pabal 
tijo laisvės byla. Už be- 
kompromisinius visų tau 
tų laisvo apsisprendimo 
principus ypač tvirtai sto 
vi naujosios Afrikos vals 
tybės, kas duoda vilčių, 
kad mūsų byla galų gale 
laimės.

Juozas M iklovas 
Žygio į J T 
koordinatorius

KANADOS MIN. PIRM. L. 
PEARSON PERTVARKE

KABINETĄ
Jis paskyrė 5 naujus mi- 
nisterius: Robert Winters 
prekybos, John Turner be 
portfelio, Jean Marchand 
imigracijos, Jean-Pierre 
Cote paštų ir J. J. Greene 
žemės ūkio minsiteriu.

Be Pearsonas įsteigė 7 
naujus departamentus, 
o Sekmadienį iš Vašing
tono atskrido Brit.min. 
pirm. Wilson į Otava pa
sitarti su Pearsonu.

VIETNAMO valdžia nutarė 
paleisti nelaisvėn patekusius 
reguliarios Victkongo kariuo 
menės karius,suteikiant jiem.' gęs nuo savęs padaryti vi 
pasirinkimo teisę - grįžti į k4> kad Pabaltijo klausi . . *' 'mac+or-.o iolml+oo
Vietkongą, ar pasilikti Viet
name.
AFRIKIEČIAI nerimsta dėl į 
vykių pietinėje Rodezijoje. 
Turėdami galimybę patys ka 
riauti su Smith vienašališka 
vyriausybe, jie karo reikalau
ja iš Anglijos.

3 AFRIKOS valstybės - Etio 
pija, Kenija ir Uganda imasi 
iniciatyvos sušaukti Afrikos 
valstybių “viršūnių “ konfe
renciją, kuri apsvarstytų Ro 
dezijos problemą, 
DOMINIKONŲ respublikoje 
pasikartojo susidūrimas su 
sukilėliais, laikinasis prezi 
(lentas Garcia turėjo šauktis 
tarpamerikinės kariuomenės 
pagalbos.

PRANCŪZIJOJE rinkimus lai 
mėjo de Gaulle. Tai pirmą kai 
tą nuo 1848 metų visos tau
tos išrinktas prezidentas,sep 
tyneriems metams.

MALONIAM SKAITYTOJŲ DĖMESIUI
Pranešame: 1/. Kadangi viskas labai pabrango: 

popierius, dažai, darbas , paštas t r tt. ir angliš
ki bei prancūziški laikraščiai pabranginti jau nuo 
pavasario, o dabar pakeltos prenumeratos ir lie
tuviškų laikraščių, - nuo sausio 1 dienos Nepri - 
klausomos Lietuvos prenumerata taip pat pake
liama vienu doleriu. 2/. Kalėdų ir Naujų Metų 
tarpšven tyje NL neišeis ir artimiausis NL nu
meris išeis pirmadienį po Naujų Metų.

N L Leidykla.
/Pasikalbėjimo tęsinys su 
Ponu Miluku bus sekančia 
me NL numeryje/.
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Nepriklausoma Lietuva
INDEPENDENT LITHUANIA

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

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

LEIDŽIA KANADOS LIETUVIŲ CENTRO TARYBA IR 
SPAUDOS BENDROVĖ „NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“.

Redaktorius Jonas Kardelis.

A , •■■■■■ |H|limnĮnĮĮĮĮĮĮĮĮĮĮĮ^

Studentai - Gyvenimas ir Veikla
MIETAS KOLEGE,KOLE- Mętų^sutikimas.
GA, MONTREAŲIG STU - Si 7 iemos Stovykla p as i 'IllMBHr
DEGTAI, seks tiek,kiek jūs prie jos

kanados lietuvių bendruomenė

DO 6 -6220
7722 George Street, LaSalle, Montreal 32, Quebec, Canada.
Prenumerata metams: Yearly Subscription Rates:

Kanadoje.................................$5.00 Canada.............................$5.00
Amerika ir P. Amerika. .$ 5.50 America & S. America $ 5.50
Visur kitur......................... $ 6.00 Other Countries . . . .$ 6.00

DEGTAI,
Z iemos stovykla vyksta 

prie Dainavos ežero, nuo 
trečiadienio, gruodžio 29 
d. 3 vai.p. p. iki sekmadie 
nioryto,sausi:o2 d.gtovyk 
loj dalyvaus studentai iš 
Toronto, Hamiltono, Ota
vos ir Montrealio.Stovyk 
los mokestis /nakvynė ir 
maistas/-$ lo.oo.

Programa susideda iš 
slidinėjimo,debatųbei dis 
kusijų, laužų, šokių.Bus 
įdomiai paruoštas Naujų

jūs prie jos 
prisidės it .Be jūsų daly va 
vimo-niekas neišeis.

Daugiau informacijų 
kreipkitės pas Daną Zu- 
baitę-365-o224, Rimą Na 
vikėną -259-4498 ir Rai
mundą Piešiną-366-4165. 
Greitai prašom apsispręs 
ti ir pranešti savo dalyva 
vimą iki Kalėdų.

Laukiam dalyvaujant’. 
KLSS Montrealio Sky
riaus Steigimo Komi 
tetas.

K LB APYLINKIŲ 
VALDYBOMS
Aplinkraštis-informaci 
ja No. 4

1.Kanados šimtmečio lie 
tuvių leidinys

Visoms pastangoms su 
rasti vien ą redaktorių ne 
pavykus,Krašto Valdybos 
iniciatyva sudarvta leidi
niui suorganizuoti ir sure 
daguotikomisiją išidr.J. 
Sungailos-pirmini nko,ir

Adresų pakeitimas 25 et. (su prenum. arba sml. pašto ženklais). 
Ilgalaikiai skelbimai, pagal susitarimą, gauna nuolaidų.

Kalėdinis vyskupų laiškas
Brangūs lietuviai visame pasaulyje! 
Šiandien baigėsi istorinės reikšmės į- 
vykis: antroji Vatikano koncilija.Dabar 
tinel žmonijos kartai teko ypatinga pri 
vilegija gybenti šio įvykio metu.Ačiū 
mokslo ir technikos pažangai,visas pa
saulis galėjo sekti koncilijos eigą ta^ 
iš arti,kur prieš mus gyvenusieji nega
lėjo net Įsivaizduoti.Sekė ji ne vien 
katalikai.taigi ne visi vienodais įspū
džiais , vistlek tačiau pasaulyje visur 
viršijo koncilija^i ir Bažnyčiai palan
kios nuotaikos.Tęsėsi ji ketverius me
tus,bet jos vaisių pakaks kartų kartoms 
Tai pirmoji konclllJa,kurioje dalyvavo 
ir lietuviai vyskupai:pradžioje tikvle- 
nas,bet nuo šių metų pradžios jau du,o 
baigė trys,nes šių metų gruodžio 5 die
ną buvo konsakruotas iš Lietuvos atvy
kęs Kauno arkivyskupijos ir Vilkaviškio 
vyskupijos valdytojas prelatas Juozapas 
Matulaitis Labukas,kuris dalyvavo IV-je 
Sesijoje nuo jos pradžios.

Negausios mūsų jėgos buvo sutelktos 
galimai geresniam negrįžtamų progų iš
naudojimui. Ėmėmės tokių darbų ir inici 
atyvų..kurios mums atrodė pačios svarbia 
usios.Dabar jau laukia visų mūsų bendra 
pareiga-galimai greičiau ir geriau pasi 
savintl gausų jos derlių.Mums reikia išx 
siversti visus jos nutarimus į gimtąją 
kalbą,juos išmąstyti,Išsiaiškinti ir pr 
isitaikinti brandų jų turinį dabartinėm 
mūsų gyvenimo sąlygoms.

Pradėkime nuo mūsų.viešų jų maldų,nuo 
liturgijos. Ką tik ApaštalųSostas patvi 
rtino mums jau&ą Šv.Mišių vertlmsį gim
tąją kalbą ir nustatė vienodą jos varto 
jimo kiekį tiek esantiems tėvynėję,tiek 
ir pasklldusiems visame pasaulyje. Nuo 
šiol visų kraštų lietuviai,vietos vysku
pui sutikus,varto ja savo kalbą visose 
balsiial kalbamose Šv.Mišių dalysę, į- 
skaitant visas tris viešąsias maldas ir 
prefaciją.Ėia proga norime atkreipti vi 
sų dėmesį į mažą pakeitimą Viešpaties 
maldoje: prašymas "ir nevesk mus įpagun 
dą" yra aiškiau išverstas šitaip:"ir ne 
leisk mūsų gundyti".

Drauge su nekintamomis Šv.Mišių dali 
mis buvo patvirtintas ir naujas lietu
viškas ritualas.Visus šiuos jau patvir
tintus liturginius tekstus stengsimės 
greitai ir deramai išleisti. Visų mūsų 
Šventa pareiga bus juos įsigyti ir ge
rai išmokti sutartinai jais naudotis. 
Tuo tarpu bus stengiamasi paruošti ir 
duoti patvirtinti naują visų metų Šv. 
Mišių vertimą,bendrą tėvynės ir viso pa 
šaulio lietuviams.

Antrasis bendras visų mūsų užmojis 
po šios koncilijos turi būti pokalbis 
visų su visais. Pokalbis yraprogramlnės 
Pauliaus VI enciklikos"Itccles iafiTš'uam" 
vedamoji mintis ir dvasia.Pokalbis ka
talikų tarpe kunigų su pasauliečiais 
pokalbis Bažnyčios su nekatalikais ir 
net netiklnčiaisiais-kaip raudona gija 
eina per visus šios koncilijos nutari
mus. Ne užsidarymas savyje,bet ieškoda-- 
mas pokalbio su visu pasauliu Bažnyčia 
gali atlikti Kristaus Jai duotą misiją: 
"Eikite į visą .pasaulį ir skelbkite Evan 
geli ją visai tverinijai"/Mork.16,15/. .

Vaisingas pokalbis yra didelis menas 
kurio visi:ir kunigai, ir pasauliečiai 
turime mokytis.Turime gerai pažinti sa
vo doktriną,išmokti kitų klausyti, juos 
suprasti ir jiems atsakyti.Mūsų pokalbį 
turi maitinti gili krikščioniška meilė, 
abišalė pagarba ir pasitikėjimas.Reikia 
pradėti ne nuo priekaištų ir nenuo to, 
kas mus tarpusavy skiria,bet nuo to,kas 
mus jungia.

Su krikščionišku jautrumu iratsakomy 
be imkimės pokalbio tarp kunigų ir paša 
uliečių.Niekada neužmirškime,kai krikšto 
ir kitų sakramentų malonė mes įsijungia 
me ne tik į patį Kristų,bet ir į Jo li
kimą ir Jo kaip Vyriausiojo Kurligo,Pra
našo bei Valdovo pašaukimą.Štai kodėl 
ne tik kunigai,bet ir pasauliečiai esa
me pašaukti veikliai dalyvauti savo reli 
ginės bendruomenės liturginiame .apaš
taliniame, socialiniame bei ekonominia
me gyvenime..Todėl reikia, kadi visose

šiose srityse tarp kunigų ir pasaulie
čių vyktų nuolatinis pokalbislr atsakln 
gas bendradarbiavimas.

Nei kunigams,nei pasauliečiams neva
lia siaurinti šito pokalbio ribų jokiais 
kitokiais motyvais,tik religinio išsila 
vinimo laipsniu.Ne priklausymas kuriai 
organizacijai padaro mus tikrais katali 
kais,bet tik krikšto malonė.Tik ji duu- 
da mums teisę ir pareigą dalyvauti nuo
latiniame Bažnyčios narių pokalbyje ir 
apaštalavime.Ir nors organizuotas apaš
talavimas yra labai svarbus,nes kyla iš 
pačios socialinės žmogaus prigimties,ta 
čiau nemažiau reikalingas yra ir pavie
nių asmenų apaštalavimas,kuris visuomet
yra naudingas,o kai kada ir kai kam yra 
tiesiog vienintelis tinkamas ir galimas 
apaštalavimo būdas.Štai kodėl reikia, 
kad atviras ir nuoširdus pokalbis apim
tų ir organizuotus ir rrorganizuotus,ir 
arti ir toli esančius,ir palankiai ir 
priešiškai mums nusiteikusius.

Šalia šito nuolatinio tarlmosi ir po 
kalbio tarp kunigų irpasaullečių yra bū 
tinas nuolatinis pašnekesys taip mūsų 
vyresniosios ir jaunesniosios kartos.Jo 
pareigą įsakmiai pabrėžia ką tik pasi
baigusi Vatikano koncllljaSuaugusleji 
tegu rūpinasi vesti draugišką pokalbį 
su jaunuomene,kad,nugaišję amžiaus sklr 
tumą, galėtų geriau vieni kitus supras
ti ir saviškais dvasios turtais vieni 
kitus papildyti" /Dekretas "Apie pasau
liečių apaštalavimą",nr.12/.

Pilni nekantraus dinamizmo,jaunieji 
ruošiatės perimti istorijos vairą į savo 
rankas ir pasukti jį į drąsių permainų 
rytojų,Jūs jį perimsite kartu su slegia 
nčia atsakomybe už savo ir būsimų jų kar 
tų likimą. Tada pamatysite,kaip brangus 
Ir kaip labai reikalingas.yra vyresnio
sios kartos-patyrimas. Tada tai susivok 
site, kad jie jau buvo tuo,kuo Jis šias 
dien esate, ir kad Jūs greitai būsite 
tuo, kuo jie šiandien yra. Ir tada aiš
kiai suprasite,kokia išmintis ir kokia 
Dievo palaima yra darnus abiejų kartų 
sugyvenimas šeimoje ir visuomenėje.

Štai kodėl su dideliu rūpesčių ir me 
lie mes sveikiname jus,lietuviškaslspa
saulio jaunime,šiais jūsų uždaviniams 
ir likimui apsvarstyti skiriamais metais 
Ruošdamiesi savo kongresui,išatsinauj i- 
nusios Bažnyčios dvasios semkitės sau 
vilties ir įkvėpimo.Plataus irkartu gi
laus įkvėpimo,vedančio per šeimą tarnau 
ti tautai,o per tautą-visam pasauliui.

Apaštalų sostas paskelbs kai kurių 
nutarimų vykinimo direktyvas .Kai kurie 
nutarimai pradės galioti tik nuo 1966m. 
birželio 29,šventųjų apaštalų dienos. 
Visų nutarimų vykinimui katalikai ruošia 
si jau dabar. Koncilijos metu daug kur 
net ne katalikai meldėsi į Šv. Dvasią 
prašydami koncllljai sėkmės.Nuo dabar 
nors katalikai visi kartu ir pavieniai 
melskimės prašydami šviesos ir pagalbos 
kuo sėkmingiausiai tęsti koncilijos mu
ms perduotus darbus. Stengsimėą dabar 
pasitikime,kad ir savo tarpe ir visos 
žmonijos dvasiniame atnaujinime lietu
viai nebūsime paskutiniųjų tarpe.Darbuo 
simės savo tarpe ir kiekvieno krašto Ba 
žnyčlas veikloje.

Teisingai yra sakoma, kad Kalėdos- 
tai šeimos šventė.Kaip Rytų šalies iš
minčiai į Betliejų, taip visi Kalėdoms 
skuba į namus,į savo šeimą. Šeimai dl- 
džlasią dėmesį skyrė koncilija.Joje juk 
gimsta ir bręsta žmogus,joje pražysta 
širdies ir dvasios pasaulis.Ir todėl
pirmiausia joje yra sprendžiamas ne tik 
atskiro asmens,bet ir tautos, ir visospa 
šaulio likimas.

Šventosios Kalėdos tegrąžina mus į 
šiltą gimtųjų namų jaukumą,teatgaivina 
gražias tautos tradicijas mūsų šeimose, 
tesujungia mus lietuvius į vieną didelę 
Šeimą. Kartu tepažadina Jos mumyse tą 
gerąją valią,kuri kyla iš Dievo ir neša 
visokią ramybę bei taiką.

Broliai ir Sesės lietuviai: Šito mel 
džiame jums per mūsų Viešpatį Kristų,ku 
ris gimė Kalėdų naktį,kad taptų mūsų Ii 
kimo Broliu. Kartu su savo ganytojiš
kuoju palaiminimu mes siunčiame jums ir 
Šv.Tėvo Pauliaus VI linkėjimus su ypa - 
tingu apaštaliniu palaiminimu, kurį jis 
prašė perduoti jums neseniai mums šutei 
ktoje audiencijoje.

Kristaus malonė ir dangiškosios Moti 
nos globa telydi jus visur ir visada! 
Vysk.Vincentas Brizgys.

Vysk.Pranciškus Brazys. 
Roma, 1965 .m. gruodžio 8 d.

narių-kun. dr. P. Gaidos , 
prof. dr. J. Puziho, A .Rin 
kūno,St.Kairio ir J. Karde 
lio.Komisija veiks autono 
miškai. Prašymas "val
džios pašalpai gauti jau pa 
duotas .Turint galvoje,kad 
šis didelis darbas prade 
damas labai pavėluotai, 
komisija jį galės atlikti 
tik visų tautiečių, o ypatin 
gai apylinkių valdybų, pa 
dedama.Tuo reiklau ap.val 
dyboms siunčiamas atski 
ras aplinkraštis.
2. Pasikeitimai Tautos 
Fondo atstovybėje

Tautos Fondo atstovy
bės Kanadoje pirmininkas 
V. Vaidotas sveikatos su

tos Fondo atstovu Kanado 
je paskirtas St.Banelis, sa 
vanoris-kūrėjas. Jis yra- 
pakvietęs savo bendradar 
bius.Tuobūdu naujoji Tau 
tos Fondo atstovybė Kana 
doje patvirtinta sios sūdė 
ties-.S.Banelis-pirm.ir na 
riai-Iz .MatusevičiūtęEm. 
Jurkevičienė, Vl.Kazlaus 
kas ir J. Preikšaitis.
3. Imigracija iš Pietų Ame 
rikos

Remiantis KLB Tarybos 
sesijos rezoliucija, ragi
nančia susidomėti galimy 
bėmis lietuviams iš Pietų 
Amerikos persikelti į Ka 
nadą, Krašto Valdyba yra 
pakvietusi J. Matulionį šį 
reikalą išstudijuoti.Ponas 
J. Matulionis pakvietimą 
priėmė.
4. SekančiojiKLB Tarybos 
sės i ja turės vėl grįžti prie 
statutų .Krašto Valdyba pa 
vedė sekretoriui L. Tarno 
šauskui sudaryti tam rei 
kajui komisiją.
5.SvietimoKomisijos dar 
bo planąs

KLB Švietimo Komisija 
yra nustačiusi šiuo arti
miausius savo veiklos už 
davinius:

metimais iš šių pareigų 
pas įtraukia.Krašto Valdy 
ba V.’Vaidotui,buv. Lietu 
vos Steigiamojo Seimo na 
riui,nuoširdžiai dėkoja ir 
reiškia pagarbą už įvai
rias atsakingas pareigas , 
eitas Kanados Liet. Ben
druomenėje nuo pat jos 
įsikūrimo. Naujuoju Tau

a/surinkimas žinių apie 
veikiančias mokyklas ir 
kitas liet.švietimo institu 
cijas.Ypatingaiskubiai rei 
kalingos žinios, kurios 
tilps įKanados šimtmečio 
lietuvių leidinį.Tuo reika 
lu visoms švietimo įstai
goms išsiuntinėjama ankė 
ta .Deja, tik dalis .mokyklų

vedėjų atsiuntė Švietimo 
Komisijai savo adresus . 
Tie, kurie dar būtų neat- 
siuntę, prašomi tai nedel 
siant padaryt,rašant komi 
s i jos pirm. E. M iliauskui, 
22o Wright Avė. Toron
to 3, Ont., tel. 532-o561.

b/dar šiais mokslo me 
tais suruošti tradicines 
mokytojų dienas, kuriose 
būtų plačiai išnagrinėjami 
būdai ir priemonės pada 
ryti lit.mokyklą patraukleš 
ne,

c/ mokymo priemonių 
klausimas,

d/įtraukimas mažųjų į 
liet, spaudą,

e/įjungimas jaunimo or 
ganizacijų į švietimo dar 
bą,

f/esamų programų per 
svarstymas,

g/mokytojų vadovo rei 
kalas,

h/nuteikimastėvų ir vi 
suomenės lit. mokyklų at 
žvilgiu.
6.PLB Valdyba yra ats
pausdinusi brošiūrą apie 
bendruomenę ir jos tiks
lus. Jos esame gavę 25oo 
egz. padalinimui apylin
kėms nemokamai. Brošiū 
rą išsiuntinėjame paštu 
šiomis dienomis. Padali
nimui bene geriausia pro 
ga būtų Vasario 16-sios 
minėjimas.

A. Rinkūnas, 
Krašto Valdybos pirm.

L. Tamosauskas , 
sekretorius

i

TRIMITO AIDAS
iškilmingai paminėta
LIETUVOS KARIUOMENĖS

ŠVENTĖ
Lapkričio 27 d., Delhi 

vengrų salėje.DLK Gedimi 
no Delhi šaulių kuopa,šiais 
metais iškilmingai paminė 
jo Lietuvos kariuomenės 
atkūrimo šventę.

Kariuomenės šventės 
proga buvo pašventinta ir 
naujai įsigyta kuopos vėlia 
va, kurią šventino kuopos 
garbės šaulys kun.dr. J.Gu 
taus kas, o kūmais buvo kuo 
pos šaulė M. Rimkuvienė 
ir svečias iš Toronto inž . 
Jurgis Preikšaitis.Vėliavą 
įteikė Lietuvos gen.konsu 
tas dr. J. Zmuidzinas, ku
ris pasakė ir šventei pri 
taikytą žodį.

Kuopos pirm.priimda
mas kuopos vėliavą paša 
kė:-Pirma geležis sutirps 
į vašką ir vanduo pavirs į 
olą, nei mes šauliai nusto 
Sime gynę savo vėliavos 
garbę arba kovoję už pa - 
vergtos Lietuvos išlaisvi 
nimą.

Po žuvusių pagerbimo 
ir iškilmingos dalies ,išne 
šus vėliavas,kuopos vaidin 
tojų būrelis,vadovaujamas 
šaulio Juozo Rimkaus, su 
vaidino labai vykusiai Sta 
šio Lauciaus dramą iš par 
tizanų veiklos-Pasfaptin - 
goję Zonoje.Pats veikalas 
labai, atitiko dienos rim-

Visą programą vedė mi 
nėjimui rengti komiteto 
pirm. sav.K.Sitkauskas , 
pranešinėjo šaulių kuopos 
pirm. Stasys Barauskas . 
Po meninės programos vy 
ko bendros vaišės, šokiai 
ir loterija.

Visuose techniniuose 
darbuose šauliai ir sesės 
šaulės savo pareigas atli 
ko sklandžiai ir gerai.

Sekmadienį lapkričio 21 
d. Aušros Vartų bažnyčio 
je įvyko iškilmingos pa
maldos,kuriose visos mi 
nėtos organizacijos daly 
vavosu savo vėliavomis. 
Prie už Lietuvos laisvę 
žuvusiem paminklinės len 
tos padėjo vainiką, ėjo gar 
bės sargybą. Tėv.J.Vaiš 
nys pasakė kario garbei 
gražų pamokslą,parapijos 
choras pagiedojo dienai 
skirtas giesmes.Iškilmin 
gos pamal dos baigtos Lie 
tuvos Himnu.

Kuopos Valdyba ir "Tri 
mito Aidas" sveikina kuo 
pos narius:Stp.Kęsgailą, 
A. Matulį, St.Reutą ir G . 
Stankaitį jų gimtadienių 
proga, kuriems sueina šį 
fruodžio mėnesį. V isiems 
inkime daug laimės irge 

ros sveikatos.

VL.PUTVIO ŠAULIŲ
KUOPA
Kuopa š. m. lapkričio 

27 d.šv.JonoKr. parapijos 
salėje suruošė puikų meti 
nį parengimą-"Bazarą" , 
kuris praėjo su dideliu pa 
sisekimu.

Lapkričio 28d.kuopa su 
rengė Lietuvos kariuome 
nės šventės minėjimą.

Kuopa gruodžio 31 d. Lie 
tuvių namuose rengia tra 
dicinį šaunų Naujų Metų 
sutikimą. Ta proga š.V. 
Bačėno kelionių biuras pa 
skyrė vieną nemokamą lai 
mėjimą-kelionę į New Yor 
ką.

Canadian Vickers Ltd.
Machine Shop pasiūlymai

čiaiir daugumai išspaudė 
ašaras prisiminus Lietu 
voje mūsų brolių kančias . 
Delhi šaulių kuopai yra lin 
ketina ir toliau taip gražiai 
pradėtą darbą tęsti.

Po vaidinimo buvo pasi 
linksminta ir labai gražiai 
užbaigtas dienos minėji 
mas.Sekančiądieną,sekma 
dienį, šauliai su vėliavo
mis dalyvavo bąžnyčioje 
pamaldose. Šaulys.

DAUNIŲ VEIKLA
L. Karaliaus Mindaugo 

šaulių kuopa kartu su LK 
kūrėjais-savanoriais ir L 
kariais "Ramovėnais", lap 
kričio2o d.suruopė Lietu 
vos kariuomenės šventės 
minėjimą, Aušros Vartų 
parapijos salėje, į kurį at 
silankė arti dviejų šimtų 
tautiečių.Tai pirmą kartą 
minėjimas praėjo su gra 
žiu pasisekimu ir be nuos 
toliu. M inė jimui skirtą pas 
kaitą skaitė dr.H.Nagys . 
Meninėj daly puikiai pasi 
rodė Lietuvos operos sol. 
E.Kardelienė, akomponuo 
jama muziko K. Smilgevi 
čiaus, šaulė J.Jukonienė 
padeklamavo porą savo kū 
rybos dalykėlių, š. Br. Bag 
dziūnas paskaitė ištrauką 
iš "Nepriklausomai Lietu 
vai" knygos apie penkius 
žuvusius Troškūnų šau
lius.

• Milling Machine Operators
• Turret Lathe Operators
• Radial Drill Operators
• Toolmakers
• Ingersoll Operators
• Planer Operators
• Lathe Operators
• Tool Designers
• Vertical and Horizontal
• Boring Mill Operators

Suinteresuotieji turi būti pilnai prityrę, sugebą naudo
tis brėžiniais ir mokėti patys nusistatyti mašinas.

NORMALUS DIRBANČIŲJŲ SOCIALINIS 
APRŪPINIMAS.

Kreipkitės asmeniškai Employment office 
4970 Notre Dame East. Montreal, T. Q.
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komentarai, pastabos ir naslkal-
bėjinai su jumis ir savim. ...

Tai yra buvę apie 1936-7 metus Kaune priėmime pas Argentinos konsulą, Arnaldo Barsanti, kurio žmona 
yra lietuvaitė. Ponai Arnaldo Barsanti visą laiką palaikė ryšius su lietuviais ir dabar palaiko gyvendami 
Argentinos sostinėje, Buenos Aires. Red. ne visus atvaizdo dalyvius atpažino. Pirmojejsilėje/iš kair/: 
adv. Mašliūnas, tarp moterų sėdi konslas Arnaldo Barsanti; sekančioje ■'ilėje-antra p. Žalkauskienė,to
liau p. Nagevičienė, Jonuškaitė-Zaunienė, Tallat-Kelpšienė, ?, dr.D.Šleževičienė, E.Kardelienė, konsu- 
lienė PoniaBarsanti, Lozoraitienė, konsulienė Prestonienė, Dailydienė ir opr. sol. ir režisierius, dabar 
atšventęs 70 metų sukaktuves, Petras Oleka; toliau stovi- Sidzikauskas /VLIKo pirm.brolis/, Anglijos 
konslas komp. Preston, J. Bieliūnas, St. Lozoraitis/diplomatų šefas/, Pr.Dailidė, muz.Balys Dvarion
as, pro jį matomas gen.Tallat-Kelpša, ? ?, Matulaitytė-Rannitienė, už jos dr.P. Vileišis, ?, už nepažįs- 
tamos-pulk. Gustaitis, Kubertavičienę, kun. BieĮskųs, adv.M .Sleževičius, gen. Oželis, gen.Nagevicius- 
Nagįus, ???užpakaly J.Kardelis, K.Zaikauskas, Kasakaitis, I.Nauragis, redaktorius ar.Skrupskelis 
/Lietuvos okupanto nukankintas Sibire/ ir dr. Maęiulis. Jeigu kas atpažintų daugiau, būtume dėkingi. Fo
to parūpino buvęs montrealietis, dabar gyvenąs Čikagoje, fotografas p. J. Juknevičius, kuriam už tai 
nuoširdžiai dėkojame, nes jis tuo priminė praeitį.

AR ČERNIAUS IR MERKIO VYRIAUSYBĖS
KOALICINĖS ?

Pasirodžius J.Gliaudos romanui "Agonija", 
kuriame aprašomos tragiškosios A.Merkio 
kabineto dienos, iškyla kai Jcurių klausimų. 
Be ko kita, kyla ginčas, ar Merkio kabine
tas buvo koalicinis, ar koks kitoks. Ciapa- 
tiektaištrauka iš Merkio kabineto ministe- 
rio Juozo Audėno atsiminimų knygos "Pas
kutinis posėdis", kur šis klausimas apta - 
riamas visapusiškai. Knyga jau baigiama 
spausdinti ir netrukus jau pasirodys knygų 
rinkoje. N L red.

Kai tik .1.Černiaus vyriausybė buvo sudaryta, kažkas 
greitai ją praminė vieningo darbo vyriausybe. Tąjį prami
namą spauda nuolatos kartodavo, nors plačioje visuomenė
je tas pavadinimas vargu bau buvo prigijęs. Niekas šios 
vyriausybės nevadino ir demokratine vyriausybe, nes ir pa
čioje konstitucijoje apie demokratiją nė pusės žodžio nėra 
pasakyta. A.Merkio vyriausybė tuo pačiu “vieningo darbo 
vyriausybės” vardu jau njebebuvo vadinama. Pats Merkys 
savo vadovaujamąjį kabinetą vadindavo “visuomenės kon
solidacijos vyriausybe”. Jis labai kategoriškai pasisakyda
vę prieš bet kieno pasakymus, kad jo vyriau, ybė esanti 
“koalicinė”.

“Ašies” partijos, kurių žmonės šiose vyriausybėse da
lyvavo, niekuomet jų koalicinėmis vyriausybėmis nevadin
davo. Nei Černius, nei Merkys, organizuodami naujus ka
binetus, nevedė tuo reikalu jokių derybų su opozicinių par
tijų lyderiais. Jie tik betarpiai rinkosi toms partijoms 
priklausiusių asmenų ir betarpiai su jais tarėsi. Valstiečių 
liaudininkų ir krikščionių demokratų ‘.‘nesamieji” centrai 
sutiko, kad jų žmonės į vyriausybes įeitų asmenišku titulu 
ir atsakomybe. Vienintelis buvo mano atvejis, kai Zigmas 
Toliušis ir Jonas Kardelis buvo pakviesti pas Merkį pokal
biui, kurių prašė padėti jam surasti tinkamą asmenį žemės 
ūkio ministierio vietai. Merkys visai nesitarė su pakviestai
siais dėl koalicijos sudarymo, ar dėl pačios valstybinės san

Vi — v'į/ Z _Is remu^ narsus kunigaikščiai žiuri 
Ir pagarbus Basanius debesy, 
0 prie stiklų - triukšmingai sprendžia jury: 
Martell ar Hennessy?

Antanas Gustaitis, Aidai, Nr.9>196£
Z ; VTiesa, za^ys išgelbėjo Romą. Ir įsiamžino^. Sakoma, kad 

žąsys ir Škotijos užraugtą/degtinę^saugo škotų kalnuos 
Tačiau, rimtai rizikuodamas, kad busiu apsauktas,pavy
duoliu, duobkasiu, kehkeju ir t,t. ir t.t., visdėlto 
noriu pasakyti kelis sakinius žąsų tema. Ir Įsiamžini
mo. Pirmiausia: k_a z i n ar isgelbes viena'žąsis mu
sų išeivijos kultūrą? Kad ir auksinė... Ir dar sunkiau 
patikėti,'kad galimą butų taip skubiai Įsiamžinti per 
ją. 0 taip atrodo is, keliolika savaičių visuose laik
raščiuose, Žurnaluose, skelbimuose,kronikose, pasikal
bėjimuose, pasiguodimuose , pasipasakojimuose ir t.t., 
skelbiamų, sugesti jų. Kas be ko,__reklama musuose tikrai 
reikalinga. Lietuviai nepaslankus. Tik gal su tuo Įsi
amžinimu ’ reikėtų palaukti ?Bent iki filmą, visi kiti'pa- 
matys? Kad ir neišmanėliai bei piktybininkai...
Ir dar tokia duobkasiska mintelė: post scriptum: 0 jei 
taip susukti filmą ( snalvo,tą.’ ), sakysim, iš Krėvės, 
Sruogos ar kito klasiko rastų? arba Pulgio linksmu nu- 
davimu? Gal ir nepakenktų nei mums, nei musų kultūrai?

-01 griežle., griežlele mano, 
Kur buvai šių vasarėle?
-Pievoj,pievoj
Šieneli, grėbiau^
Už arklio pėdos.^tupėjau, 
Pro pradalgei^. žiurėjau: 
Grėblys, grėblys 
Man lizdų ardys.

Liaudies daina is kompozitoriaus Dariaus Lapinsko su
komponuotų dainų, ciklo "Mergaitės dalia". Kaip?jau mi
nėjom, sios dainos Įgrotos RGA Victor plokštele^. Jas 
dainuoja mez^osopranas Aldona^Stempuzlene. Plokšteles 
aplanka^niese, šiuo metu Paryžiuje esąs, dail. Zibun- 
tas Mikšys. Kaip ir cituojamoji daina, taip ir visas 
muzikalinis bėi meninis šio leidinio lygis yra pažy
mėtinai išbėki r t inis’ bei nekasdieniškas. Ir nors, kaip 
liaudies išmintis sako - gera prekė pati save giria, 
norėtųsi apie tai musų žmonėms priminti.

Is rėmų mums pro liūdesį, ir kartį. 
Kudirka saukia: Jaunas kol esi../ 
0 jury vis negali susitarti: 
Martell ar Hennessy?

Antanas Gustaitis, Ten pat.

tvarkos pakeitimo. Nukelta 5 psl.

Vidury A. Merkys, viršui pav. K. Bizauskas, užs. r. J. Urbšys, 
vid. r.K.Skučasįantroj eil.finansų E.Galvanauskas, kr. aps.K. 
Musteikis;apačioj.šviet.K. Jokantas, teisingumo A. Tamošai
tis, žem. ūkio J. Audėnas ir susiek. J. Masiliūnas.

JONAS ROMANAS
AVYŽIUS

KliY/hl 11II.
12 atkarpa.

ANTRA DALIS

LIEPGIRIUOSE NAUJAS SEIMININKAS

V

Arvydas ne iš karto atsakė: susijaudinimas užgniaužė 
gerklę, nes pajuto tarp savęs ir žmonių tą nematomą laidą, 
kuriuo nutekėjo srovė, maitinama vieno šaltinio.

— O ar bandėte nukrėsti? Ar bent vienas pirštą paju
dinote, kad atsikratytumėte niekšu? Vienas kitas pasiskun- 
dėte Jurėnui, ir tai prie progos, kai sekretorius atvažiuodavo 
į kolūkį, bet vieningai, drąsiai nesiryžote paimti jaučio už 
ragų. O reikėjo sušaukti susirinkimą, iškloti visą teisybę 
Bariūnui į akis ir išvyti iš pirmininkų, kol dar nenuvarė 
kolūkio nuo koto. Juk matėte iš karto, kas per žmogus. 
Deja. . . Dabar visų gerklės plačios, o tada lindėjote kaip 
žvirbliai žabuose.

— Katinas įvijo, bral, kaip nelindėsi...
— Bijojote? Ko? Nebent netekti ramybės. Bet ne, ne 

čia šuo pakastas. Jums tiesiog nerūpėjo kolūkio reikalai. 
Drebėjote ne dėl kolūkio likimo, o dėl savo varganų arų — 
kad, neduok Dieve, užsirūstinęs pirmininkas nepermatuotų, 
o, radęs daugiau, nenurėžtų ruoželio, kad nematytų, kai kar
vę įleidžiate į visuomeninius dobilus... Sprindžiu žemės 
gyvenote, mano mieli, trupiniais, o tikrąją duonos davėją, 
savo maitintoją motiną — kolūkinę žemę spardėte kojomis. 
Štai ji ir nusigręžė nuo jūsų. Bet motina lieka motina. Ji 
visuomet priims savo vaikus išskėstomis rankomis, jeigu jie 
panorės grįžti į jos glėbį.

— Gražiai čiulba,— šūktelėjo Raudonikienė, bet jai nie
kas nepritarė. Žmonės stovėjo rimti, susimąstę, net Gaigalas, 
užsigulęs ant šakikočio, klausėsi, liežuvį pasidėjęs, ir jau ne
berodė geluonies. Tik Lapinas muistėsi, kaip uodų apipultas, 
nepastebimai slinko prie būrio ir, galop su juo susiliejęs, 

nardė tarp žmonių ir kažką kuždėjo kiekvienam į ausį.
Tuo tarpu ties kiemu sustojo Roko Gojelio furgonas. 

Grietinvežys nušoko nuo savo sosto, užmetė vadeles ant 
tvoros ir kreivomis takso kojomis nuvinguriavo prie susirin
kusių.

— Tik pagalvokim sveiku protu,— tęsė Arvydas.— Vi
suomeninės žemės kolūkyje beveik penkiasdešimt kartų dau
giau, negu daržų. Vadinasi, kiekviena šeima gali gauti pen
kiasdešimt kartų daugiau pajamų, negu iš arų. Tai turtas, 
draugai, milijoninis turtas! Mūsų rankose didžiulis lobis, tik 
reikia jį paimti. Vienas, du nieko nepadarys, kaip nepadarė 
ir Bariūnui. Reikia imti visiems, kolektyvui. Dauguma tai 
supranta. Štai Maironys arba Kepaliai. Kaip vienas pardavė 
antrąsias karves, beveik visi išvežė mėšlą, o kaimo negalima 
už tai pagirti.

— Taukaskūriai!
— Liaukis! — Arvydas piktu žvilgsniu sudraudė Gaiga

lą.— Juokinga! Apsigimę žemdirbiai, o nesupranta, kad že
mė neduos, jeigu jai neduosi. Manote, man reikia jūsų mėš
lo? Aš atvažiavau ir vėl galiu išvažiuoti, ir dargi ne tuščiomis 
kaip Bariūnas. Bet nusiraminkite, esu ne iš tokių, man rūpi 
ne savo kišenė, o jūsų likimas. Žmonėms apiplėšti nereikia 
būti agronomu.

— Ot, pavyzdžiui,— atsiliepė Robinzonas.— Niekas apie 
tamstą taip negalvoja, tamstyte.

— Taigi, kas vagina?
— Ar mes ką...— sujudo žmonės: nemaža nemielo, ne

limpančio prie širdies buvo prisiklausę apie naują pirminin
ką, tačiau niekas negalėjo prikišti, kad jis nesąžiningas 
žmogus.

Staiga į priekį išsiveržė Gojelis.
— Ko norite iš pirmininko, Dievo zmoneliai? — Grietin

vežys atsilošė, prisimerkė kaip gaidys giedodamas. Trumpas 
pilvotas liemuo siūbavo ant laibų kreivų kojyčių, lyg ant 
spyruoklių.— Geras pirmininkas. Bedievis, komunistas, o la
biau žiūro Dievo įsakymų už mus, krikščionis. Paėmė kar
ves — ir gerai. Ima mėšlą — ir tas gerai. Sekmas įsakymas 
moko: nevok! Nevoktai, bet kaip išlaikytai antrą karvę? Ne
būtai godus, vėlgi — kai daug turi, daugiau ir nori...

— O kas kolūkio grietinę geria tiesiai iš bidono? — pa
klausė tylenis Gumbas, tuo išsemdamas dviejų dienų limi
tą.— Aną dieną užtikau, važiuojant per Klotmiškes. ..

— Pavalgyti prie stalo ne nuodėmė. .. — sumurmėjo 
Gojelis, sutrikęs, ir nėrė atgal į žmonių būrį.

— Ar vidurėliai jau priprato, Gojeliausias? — paklausė 
Petras Inteligentas.

— O tu, bral, paėjėk prieš vėją pagrioviais, kur jis pra
važiavo, ir sužinosi.

Per kiemą nusirito sutartinas juokas.
Gojelis prasispraudė pro žmones ir, timpčiodamas smun

kančias kelnes (diržo neužsidėdavo praktiškais Sumetimais), 
nukepėstavo prie vežimo, užšoko ant bidonų ir nutarškėjo 
per kaimą.

— Kvailas senis,— paleido pridurmu! Raudonikienė.
— Kvailas, bet pasakė teisybę, jedriona paika,— atsilie

pė Kleme Stribokas.— Pirmininkas mums blogo nenori, iš 
pat pirmos dienos pasirodė.

— Ot, pavyzdžiui, tamstyte,— pritarė Robinzonas.— Ne 
Tautkus, ne Bariūnas, ne Martynas. Rūpinosi. Daug kas 
gailisi Martyno — kaip žmogus, neblogas, nepasakysi,— bet, 
prisiminkim, kokius jis rugius davė už darbadienius, tams
tyte? Šiukšles, pasturlakus. Auginome duoną kitiems, kaip 
čia gerai mūsų draugas pirmininkas pasakė, o patys jos ne
turėjome. O Toleikis, šit, iškeitė visiems šiukšles į gerus 
grūdus, kilogramas į kilogramą. Valgome duonutę, tamsty
te,— ir skani, ir nesukritusi, ir tarp dantų negrikši. Ne, toks 
žmogus neapgaus, tokiu vyru galima tikėti, tamstyte. O be 
mėšlo mūsų žemelė bergždžia. Ir čia teisingai pasakyta, tams
tyte.

— Žmonės, kuriems rūpi daugiau, negu savo kiemas, 
nekelia triukšmo,— atsakė Arvydas, įdėmiai stebėdamas La
piną, kuris malėsi būryje, pusbalsiu kažką aiškindamas, ir 
ne vienas veidas sakė, kad jis randa sau pritarėjų.— Van
denį drumsčia savanaudžiai, išnaudotojai, o tamsuoliai jiems 
pritūravoja. Parazitai, įpratę misti svetimo prakaitu, kelia 
triukšmą dėl mėšlo šakės, nes jiems patogiau, kad kolūkis 
būtų silpnas. Nauji buožės kelia galvą! Nors ir atsisakėte 
pavienio ūkininkavimo, bet Liepgiriuose buožės tebeauga, 
samdiniai jiems tarnauja.

— Kaip tai — samdiniai? — nusistebėjo Lapinas iš viso 
vieko, stengdamasis išjudinti aprimusius žmones.— Visi da
bar bežemiai, visi lygūs, visi vienam Dievui tetarnaujam, 
pirmininke.

— Kaip manai, Rimša? — Arvydas pasisuko į priebutį.— 
Ar vienam Dievui tetarnauji, ar ir Lapinui padedi?

Lukas timptelėjo kelnes, susirietė, vėl timptelėjo, ir nie
ko neatsakė. Nukelta 4 pas.

VYSKUPAS JUOZAPAS LABUKAS 
Tai naujai paskirtas Lietuvai 
vyskupas. Labukas buvo išlei 
stas į Vatikano suvažiavima. 
Dabar jis būsiąs Kauno Vyslai 
pijos valdytojas.
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Dailininkas skulptorius
Dagys

IR JO MINTYS APIE MENĄ

/Atkelta iš praeito N L numerio-pabaiga/

ATSIMINTINA
Kaip visur, taip ir me 

ne laisvė yra gera ir rei 
kalinga, bet nelaimė, kad 
ne visi nori ir sugeba su 
ja tinkamai susigyventi.

Ne visa, kas nauja, yra 
vertinga;tuo labiau nevisi 
naujesni žmogaus pas irę iš 
kima i yra garb inges ni ;daž 
nai būna priešingai.Pro
gresuoja technika,o ne dva 
šia.

Laiko dvasia, kaip diena 
-tenkajoje būti ar ji gie
dri ar pilk a, bet nėra rei
kalo pačiam žmogui pasida 
ryti pilkam ;geriau ilgėtis 
giedros.

Dideliam menui kurti 
reikia didelių žmonių ir di 
dėlių idėjų. Be žmogaus ir 
be minties menas netenka 
savo paslapties ir gilesnio 
ryšio su žiūrovu; tada jis 
virsta dekoratyviniu.

Perdidelis realizmas- 
gamtos kopijavimas suvar 
žo ekspresijos galią ir ken 
kia reikiamos nuotaikos iš 
reiškimui . Todėl menas 
prasideda ten,kur baigiasi 
pamėgdžiojimas.

Sugebėjimas matomus 
daiktus pavaizduoti dar ne 
atidaro durų į kūrybą. Jis 
tikjjadedaprie jų priartėti.

Zodis-grožis-,kaip sko 
nis-vienus veikia teigiamai 
gi kitus gali veikti neigia 
mai. Todėl menas bazuoja 
mas grožiu gali greit tapti 
negražiu,gi išraiška ir min 
tis visada turės savo reikš 
mę.

DABAR APIE SAVE 
ir kodėl aš nuėjau šiuo 

Bebūdamas gimnazijoj, pa 
jutau norą kurti vaizdais 
ar žodžiais /buvotolygios 
abi meno šakos/.Džiau
giaus, kai bebūnant ketvir 
toje klasėj paišybos moky 
tojas pradėjo viešai rodyti 
mano piešinėlius, o tapau 
sujaudintas, kai lietuvių 
kalbos mokytojas klasėje 
skaitė iš mano dienoraš
čio, o mokiniai juokėsi iš 
mano aprašomų prasima 
nymų lyg iš teisybės.

Gi būdamas penktokas 
parašiau dvidešimties pus 
Lapių "disertaciją", kurią 
mokytojas perskaitė aštun 
fokams ir pridūrė:-matot, 
kaip tas vaikas galvoja ir 
išvedžioja, o ką gi jūs, aš 
tuntokai ?Galima su jomia 
timis nesutikti, bet turite 
pasimokyti protauti... 
Taigi, tai buvo senai, lyg 
pasakoje. Dabar ir aš pat 
sai su tomis mintimis ne 
sutikčiaųbet jos būtų labai 
geros tiems/nes jie gėrės 
nių išvedžiojimų nesugeba 
padaryti/, kurie dabar de 
monstruoja ir triukšmauja 
prie vyriausybių bust inių, 
o nieko gero nesukuria.

zBuvau gana ramus, bet 
kartais mėgau ir dabar dar 
neišvengiu savo pastabų ir 
pareiškimų,nors ne kartą 
dėl jų esu atsidūręs prieš 
didelį klausimą. Taip bū
nant septintoje klasėje nei 
giamai išsireiškiau apie 
vieną tarybos nutarimą ir 
tik su elgesio trejetuku bu

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

KAS PER PADARAS? /BRONZA/PAUKŠČIU PABAISADAGYS

^Trejos Z)VVN//V£>\06

vau paliktas mokykloje, at 
s įžvelgiant į tai, kad ture 
jau tam tikrų pliusų. To
liau viskas ėjo sklandžiai. 
1927 m.baigiau gimnaziją 
tuojau įstojau į Meno Mo
kyklą, kurioje nemačiau 
tamsių ne tik dienų, bet>ir 
valandų.Jąbaigęs 1932 m. 
pradėjau pilką,pilkoje pro 
vine i joje mokytojo darbą, 
bet mokinių akyse buvau 
gana spalvingas.

Sudrebėjus Europai, ir 
aš tapau sudrebintas ir, jei 
ne ,daužomas, tai bent kai 
kieno kai kada niekinamas, 
o tos nuotaikos ir buvo di 
džiausią priežastimi mano 
atsiradimo šitoj pusėj jū- 
rių-marių.

Dagys.
NL red.nuoširdžiai skulp 

toriui dėkoja už atvirą ir 
nuoširdų pasisakymą, ku
ris yra labai įdomus ypač 
dabarties laikams ir ma
doms.
• M»K.Čiurlionio muzie
jui Kaune sukako 4G metų 
nuo įsteigimo.

KULTŪRIVtjfeOVIKA
GRAŽIOS LIETUVIŠKOS APSIDŽIAUGĖ PATEKĘ Į 
SVEIKINIMO KORTELĖS VAKARUS
Kalėdoms ir Taujiems Me- Tiesą apvedusi straipsnį 
tams yra išleistos Draugo rėmais, džiaugiasi, kad 
vadovybės. Kortelės spal- Lietuvos dailininkai pate- 
----- .•—x--------... . ko į Europos vakarus, ži-vomis atspausdintos, su
vokais ir labai pigiai par- noma, ne Lietuvos, bet 
duodamos 15 kortelių už 1 Rusijos dailininkų vardu, 
dolerį. Dėkite 1 dolerį į Rusijos dailininkų darbų 
voką ir siųskite adresu : 1
Draugas, 4545 Wesįr63 St. ne ir joje dalyvauja ir Li- 
Chicago, Illinois 6C629, 
U.S.A.

paroda atidaryta Miunche- 

etuvoš keli dailininkai, bū
tent: A. K rasauskas, A. Ta- 
rabilda, B.Demkutė. Žino
ma, "vyresniojo brolio"- 
tūlo Libmano visi parodos 
dalyviai pristątyti kaip so
vietiniai, lietuvių neišski
riant.

VEDA D R. GUMBAS
ĘAKTARAS GUMŲAS, SUSIRŪPINĘS METINĖMIS 
ŠVENTĖMIS IR DZIAUQDAMASIS JŲ GAUSA,SVEI
KINA VISUS MĖGSTANČIUS RIMTU MOMENTU NU 
SISYPSCTI IR KVIEČIA VIgUS SĄMOJINGUOSIUS 
TALKON. TEBŪNIE SŲDS ŠVENTES LYDIMOS GE

RO šypsnio. ..
SKIRTI'TGCS PAŽIŪROS KATĘ, BET NE LĖKŠTĘ
- Brangus bičiuli, -kreipiagenienų mėgėjas kartą va
ši į savo darugą pilietis, - žiavo per miestelį ir pama, 
nors ma i ir nemalonu sa- tė prie namų katę lakančią 
kyti, bet turiu tai daryti, pieną iš labai seno darbo 
nes ir tavo žmona mane p lėkštės. Senienų mėgėjas 
prase tau pasakyti... nutarė gauti tą lėkštę, bet
- Bet ką tu, bičiuli, ir tą pasirinko slidų kelią...
ir kita, bet nieko tiesiai Susiradęs katės savininką, 
nepasakau.. senienų mėgėjas jį paklau-
- Neapsidziaugsi, kai pa: s£.

-Gal tamsta man parduo
tum katę ?

- Jeigu gerai sumokėsi, 
galėsiu parduoti, - atsakė 
katės savininkas.

- Kiek tamsta nori už ka
tę?

- Dešimt dolerių.
- Gerai, -sako savinink

as. Ir priėmė iš pirkėjo pi
nigus.

Tačiau jam reikėjo ne ka
tės, bet lėkštės, - tai jis ir 
sako:

-Tai tamsta man duok ir 
lėkštę. Iš ko gi aš ją penė
siu?

- C ne, tamstelė. Man ši 
lėkštė labai brangi, - aš su 
ja pardaviau jau 68 kates...

sakysiu...
- Vis vien sakyk.
- Na gi, tavo žmona sako, 
kad tu nemokąs nei gerti, 
nei kortomis lošti...
- Kaip tai? Juk aš ir ge
riu ir lošiu...
- Taip, bet ji sako, kad 
tu ir viena ir kita darai b 
be saiko... Atseit- nemo 
ki nei gerti, nei kortoti...

DAGYS SUNKU SUPRAST JAUNUS ir VIENTURTIS VAIKAS /MEDIS/

KAIMAS KRYŽKELĖJE Atkelta iš 3 psl.
— O tu, Prunce, kieno žabus kapoji?
Tasai išsišiepė patenkintas, kad užkalbino, ir priėjo ar

čiau.
— Fisiems hapoju, fisiems,— atsakė savo keista tarti

mi.— Pataryk alaus — ateisiu. Ruplis už tieną.
— Nenormalų žmogų, ir tą išnaudojate. Gėda! — Arvy

das pervėrė smerkiančiu žvilgsniu sumišusius žmones. — 
Kaip matai, Lapinai, yra samdinių. O kur yra samdinių, yra 
ir buožių. Bet buožė ne vien tas, kuriam kiti veltui daržus 
nuima arba už alaus kaušą žabus sukapoja. Sakysim, žmo
gus dirba kolūkyje tik dėl vardo, kad neatimtų arų ir, kur 
beprieidamas, grobsto kolūkinį turtą. Kaip tokį pavadinsime? 
Tinginiu, vagimi? Bet vogti jis netingi, o vogdamas negalvo
ja, kad ką nors apvagia, nes kolektyvinio turto jis nelaiko 
nuosavybe. Toks tipas, draugai, yra buožė, nesvarbu, ar jis 
anksčiau turėjo daug hektarų ar neturėjo nė vieno ir berna
vo kitiems. Buožė, išnaudotojas, ir baigta. Parazitas! Jis 
dykinėja, o tu turi dirbti už jį kaip juodnugaris bernas pri
vačios iniciatyvos laikais. Tu dirbi ir mažiau turi, o jis, kvailį 
voliodamas, kaip iš pieno plaukia.

— Čia tai teisybė! Lapiniausio Godai kaip pirštu į akį.
— Kad ir daugiau tokių ponų yra!
— Taigi, kai niekas nedirbs, nė tam tinginiui nebus iš 

ko pasivogti.
— Gudrūs ant kito kailio,.rupūžės. Tu duodiesi suplukęs, 

mašna putoja, kol išvarai darbadienį, o toks Smetona skruz- 
džiapautis muša sau baraboną ir šaiposi iš tavęs, žaltys ma
rinuotas.

— Gal nesišaipo, bral, na, gyvena sau minkštai kaip 
pyragėlis.

— Tokių pyragėlių, tamstyte, pilną geldą prikrautum.
— Eik per kaimą ir dėk kas antrą, jedriona paika.
— O laukinius — visus iš eilės! — pašoko Raudonikienė, 

užsigavus!, nes kam jau kam, o jai niekas negalėjo prikišti 
tinginio, nors ir buvo kaimo gyventoja.

— Kaimas, bral, žino savo vietą,— užvirė Pomidoras, nes 
buvo didelis Liepgirių patriotas, o, be to, Raudonikio pašo
nėje drąsiai jautėsi.— Kaimas — galva, o kas nuo jo atlikę — 
pasturgalis, uodega nuo musių apsiginti.

Tartum žarijų saują supylė Gaigalui už apykaklės. Pašo
ko, lyg ant gyvatės basa koja užmynęs, čiupo šakę, o kadangi 
toji buvo giliai įsmigusi ir iš karto nepasisekė išrauti, tai 
dar labiau įsiuto ir prapliupo tokiais keiksmais, kad visi su

NETIKRAS NUJAUTIMAS 
Kalbasi dvi kūmutės.

—'NTeturiu malonesnio gy
venimo. . .
- Kodėl?
- M ane kankina nujauti
mas, kad mirsiu jauna.
- Tai netikras nujauti - 
mas, nes gi matai, kad 
jis nepasitvirtino...

Kūmutė užsigavo ir sa
ko:
- Tai kam tokia aliuzija, 
lyg aš nesu jauna...

BLOGA ATMINTIS?
- Čia tur būt nesusipra
timas. Tu visą laiką sa- 
’ negeriąs, o aš gi 
tave vakar pripuolamai 
restorane mačiau geria
ntį degtinę. .. 
-Neatsimenu. Turbūt 
buvau girtas..
KAIP NUSTATYTI KNY

GOS VERTE
Garsųjį humoristą Marką 
Tveną kartą paklausė la
bai žingeidi poniutė,

- Kokiu būdu nustatyti 
knygos vertę?

- Na gi labai paprastai,

SĖKMINGAS PABALTIE- 
CIŲ KONCERTAS SYDNE 

JUJE 
įvyko užbaigiant pavergtųj 
jų savaitę. Koncertas buv 
vo Jungtinis-lietuvių, estų 
ir latvių. Koncertan atsi
lankė daugiau kaip 1CCO 
publikos. Visų trijų tautų 
chorai dainavo ir skyrium 
ir sujungi į vieną. Įspūdis 
buvęs labai geras. Tai gr 
ažus pabaltiečių bendradar 
biavimo pavyzdys.
NAUJOS KNYGOS 
Daumantas Cibas "Žaiža- 
ras"-pasaka mažiems,tei
sybė dideliems. Iliustravo 
dail. Korsakaitė-Sutkuvie- 
nė. Leidinys didelio forma- . _
to, gražiai Iliustruotas, gr Pirčiupis, Paneriai-vis 
ažiai išleistas "Lietuvių kas Trojanovskio suversta _ &-------- -------------
Dienų" leidyklos.- 4364 Sun lietuviams. Nė vienu zodzi gerbiamoji: jeigu knyga 
set Blvrd, Los Angeles, Csa9Pras^ar^a’ kad ^ai vo*<ie įrišta Į odos viršelius,

7IAURICSICS PROPAGAN
DOS VAISIAI

Tiesa įsidėjo Lietuvoje at- 
silankisio ir okuapnto info- ^au 
rmuoto apie Lietuvą bulga
rų poeto Ivano Trojanskio 
"Dokumentinę poemą", pa
vadintą "Lietuviška kroni
ka", kuri taip pradedama:

Tie, kurie šaudo, 
Ne visada turi 
Žemą kaktą ir iškreiptą 

veidą, 
Aš mačiau juos 
Kaune_  ir tt.

set JDivro, bos /ingeies, ----- , — —
lifomia, 9O©29, USA .Kai-nacių darbas. ..p. ' I ' x *—• X I z—X w v x Z"~> 1 X".
ČIKAGA PAMINĖJO ČIUR-

LICNJ
Didysis musų dailininkas 
Mikalojus Konstantinas sa
vo laikais nedaugelio buvo 
suprastas ir įvertintas, ir 
dabar dar palyginamai ne
daugelis jį supranta. Tuo 
tarpu jis yra nepaprasta 
dvilypė talento asmenybė, 
kokių nėra žmonijoje dau
giausia. Muzikas ir daili
ninkas jame susijungė į 
nepaprastą, unikaline, vi
sumą. Čiurlionį pažinti- 
reiškia daug ką žinoti ir 
daug ką suprasti. Ir ver
ta tąi padaryti. Todėl M. 
K. Čiurlionio minėjimai 
yra svarbu ir prasmingi.

sigūžė.
— Kaimo gagriai, taukaskūriai,— šaukė, kratydamas ša

kę.— Vagys, sukčiai, tinginiai! Per juos doram žmogui nėra 
gyvenimo, pasiutkiaulės! Dar čia girsis, gyvatė rainoji'!

Arvydas trenkė rimbu į aulą, norėdamas nutildyti kilusį 
triukšmą ir vėl paimti į savo rankas vadžias, bet buvo per 
vėlu: visas kiemas ūžė, įkaitintas Gaigalo išpuolio; tarsi kas 
nematomu vėzdu pertraukė per vidurį minios — rėkaudami, 
grūmodami kumščiais, plūsdamiesi žmonės lėkė į šonus nuo 
vienas kito ir, pasidaliję į du būrius, sustojo priešpriešiais 
kaip perkūnijos pritvinkę debesys. Vienoje pusėje kaimas, 
K) — vienasėdininkai. Pirmieji nuo seno žiurėjo į vien- 
kie. nkus iš aukšto, didžiuodamiesi savo padėtimi, a įė
ji gi taip pat nemėgo liepgiriečių, kiekviena proga stengėsi 
pabrėžti savo nepriklausomumą, tačiau niekur negalėjo apsi
eiti be kaimo: kaime buvo krautuvė, malūnas, mokykla, kol
ūkio valdyba. Tai vis įstaigos, su kuriomis tekdavo labai 
dažnai, jeigu ne kasdien, turėti reikalo. Pagaliau kaimas 
turėjo koplyčią. Čia kartą metuose, per švento Kazimiero 
atlaidus, atvažiuodavo kunigas atlaikyti pamaldų. O prie 
koplyčios buvo ir gražus smėlio kalnelis, kur vienasėdininkai, 
užbaigę žemiškus vargus, atsiguldavo šalia sodiečių amžino 
poilsio. Tačiau svarbiausia savijarpio priešiškumo priežastis 
buvo ta, kad kaimo laukai buvo derlingesni, ūkiai stambesni, 
o tokių Kepalių ar Varnėnų, jau nekalbant apie Maironis, 
žemė daug prastesnė, sklypai mažesni, taigi ir žmonės la
biau suvargę. Susitvėrus kolūkiui, abi pusės lyg ir suartėjo, 
tačiau kaimas tebežvairavo į vienkiemius, po senove iš įpra
timo vadindamas juos laukiniais, šie gi savo ruožtu pravar
džiavo sodiečius gagriais ir taukaskūriais. O dabar tai 
dauguma liepgiriečių neturėjo geros širdies ant laukinių, 
kam šie paklausė Arvydo ir davė išvežti mėšlą. Tačiau ir 
vienasėdininkai ne mažiau niršo ant kaimo, degdami pavydu, 
bijodami, kad kaimas neišsisuktų. Tad nuo rogių, tarp kurių 
buvo susispietę vienkiemininkai (Maironių penketas su ša
kėmis irgi prisijungė prie jų), vienas po kito lėkė šūksniai, 
kaip raudonai įkaitę akmenys:

— Įpratę svetimomis rankomis žarijas žarstyti. . .
— Patys iškeps tose žarijose, rupūžės!
— Per laikus taip, tamstyte: laukinis duoda, taukaskūris 

ima.
— Prie vokiečių visiems alei vieno geriausius arklius 

atėmė, o kaimas išliko pusiau sveikas.
-- Ko nori — juk Diemenčiausias buvo seniūnu.
— Savas šuva, jedriona paika.

Taip bolševikai pristato 
svetimšaliams lietuvius, 
lietuvių tautą.. . Ar gi tai 
tautos išdavikų darbas?

MIRĖ PCETAS KUNCA 
Kazimieras Kunca-Kun- 
cevičius spalio 10 dieną 
mirė Melburne, Australi
joje. Jis buvo gimęs Lie
tuvoje Antkalnės kaime, 

Veliones vai. 1912. II. 18 d. 
Velionis bendradarbiavo 
periodinėje spaudoje, da
lyvavo bendruomeninėje 
veikloje ir rašė eilėraš
čius. Lietuvoje liko jau 
90 metų turinti motina.

AMERIKIETIS IR OLANDAS
Ne vien iš bolševikų pasi

juokia žmonės, bet pasijuo
kia ir iš amerikiečių išdi
dumo.

Taip atsitiko kartą Olan
dijoje. Amerikietis oland
ui vadovui vis gyrė Ameri
ką, kur viskas esą geriau. 
Taip galėjo ir būti, nes A 
merika tikrai daug kur pir 
mauja. Bet Olandijos gyven 
tojiui atsibodo didžiai nuo
bodus amerikiečio gyrima
sis, kad Amerikoje, girdi, 
viskas žymiai geriau...

Kai amerikietis, pamatęs 
vėjinį malūną, kuris fakti- 
nai yra vandens pompa, nes 
kaip žinoma dalis Olandijos 
yra žemiau jūros lygio ir iš 
kanalų van duo pompuojama 
į jūrą vėjinių sparnų pagal
bą,.--paklausė olandietį, kas 
tai yra? Olandas, nepakel
damas pasigyrimų, nubarė 
atsikeršyti:

- Tai matai tamsta, tai 
čia yra toksai ventiliate 
rius, naudojamas kai karš 
ta karvėms atvėsinti... 
SUSIGINČIJO DU MEDŽIO

TOJAI
- Afrikoje,-sako vienas, - 

labai įdomu medžioti tig
rus ...

- Bet Afrikoje gi, sako, 
Ten prie Lenino mauzolie- tigrų nėra, - atsiliepė ant-

■ ■ ’ “ ■ . rasis.
- Na tai todėl ir nėra, kad 

aš visus juos iššaudžiau...
SAVOTIŠKAS "POETAS" 
"Per keletą metų ir mo
kyklos šuo išmoksta ei
lėmis loti" -sako korėjie
čių patarlė..

tai labai tinka skustuvui 
galąsti; stori žodynai-į- 
silaužėliams mušti; dide
lio formato atlasai-tin- 
ka langams užkimšti, o 
plonos knygos- pakišti 
po kreivų stalų kojomis 
grąžinti tokiam keturko 
jui pusiausvyrą.. .

PAŠNEKESIS RAUDONO
JOJE AIKŠTĖJE

jaus atsirado trys elgetos: 
s lubas, kurčias ir aklas.

- Girdėjau, - sako kurči- 
asis, - kad valdžia paskel
bė vyrų mobilizaciją...

~~ - Jeigu paskelbė, tai ir
o Australijoje duktė ir kt. eisime, - atsakė šlubasis, 
artimieji. - Na tai dar pažiūrėsim

atsakė aklasis. ..

_ Visi jie šunes!
— Buožės, tamstyte! Mes nuosavu mėšlu kolūkio dievas 

tręšiame, o jie gatavą duoną ės.
— Neišdegs, jedriona paika!
Liepgiriečių pusėje kažkas spiegiamai sušvilpė.
— Draugai! . .— šūktelėjo per atvangą Arvydas, bet tuoj 

pat jį užrėkė Pomidoro falcetas:
— Kad jau išdegė, bral!
— Cha-cha-cha! — kvatojosi sodiečiai, pereidami į puoli

mą, nes laukiniai kol kas buvo iššaudę pirmąjį užtaisą.— 
Bū-bė — mėšlo nebėr...

— Gera širdelė — plika rūrelė.
— Išsibraukė laukiniai kaip žarna. Dešras kimšime.
— Kvailį ir bažnyčioje muša.
— Ei plikakinkiai! Gal dar ko turite per daug — atiduo

kite.
— Atiduosiu marškinėlius, sau paliksiu lopinėlius,— lė

kė iš sodiečių būrio patyčios. O kadangi abi pusė.; norėjo 
pasakyti, ne klausytis, tai rėkė už kits kitą garsiau ir paga
liau priėjo iki to, kad šūkavimai susiliejo į vientisą nedarnų 
gaudesį, ir tik porą gerklingesnių balsų tebuvo galima su
prasti.

— Nesidžiaukit, taukaskūriai! — šaukė Gaigalas.— Mes 
pasilikome su lopinėliais, gyvatės, o jums marškinius kartu 
su skūra nunersime. Vyrai, ar leisime tiems gagriams tyčio
tis iš mūsų? — Gaigalas pasisuko į savo žmones.— Imkite 
visi šakes, kinkykite arklius. Išmėšime kaimą, žaltį, be jokių 
normų iki dugno!

— Pamėgink, jei gyventi nusibodo! — suspiegė Pomi
doras.

— Velniai seniai laukia tavęs pragare, šakes atstatę! — 
išrėkė Raudonikienė, mat, smarkią gerklę turėjo ir buvo dar 
neužkimusi, nors be atvangos šūkavo, iš visų jėgų palaikyda
ma kaimo pusę.

— Draugai...
— Ir pamėginsime! Vyrai, paskui mane! Pirma nuskusime 

Lapiną su Rimša, rupūžes, o paskui kitiems imsime lašinius!
— Pirmyn, jedriona paika!
Vyrai atstatė šakes, kaip šautuvus einant į ataką, ir žengė 

kelis žingsnius. Iš paskos pajudėjo vienkiemininkų būrys. 
Sodiečių pusėje suūžė, sugrumėjo kaip audros verčiamas 
miškas, sutratėjo tvora. Kelių rankose sušvytravo išlaužti 
statiniai.

Arvydas puolė Gaigalui priešais. Nukelta 6 psl.

'Sukaktuvininkas Stepas Povllavičius-Vykintas.

Stepas Vykintas, žurnalistas, 
publicistas, kritikas, moky - 
toias ir visuomenininkas, su 
silaukė 60 amžiaus. Linkime 
jam ilgiausių metų.'
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O. irA.Norkehūnai

Tel. 769-8831.

UN 6-82351396 St. Catherine St. W.PO 7.31755441 BANNANTYNE. Verdun

g®Ba
t:

j

UN 6-4364

LIETUVIŠKAS SLIDINĖJIMO CENTRAS

Nuoširdžiai sveikina savo narius ir visus Montrcalio Lietuvius 

. Kalėdy ir N. Mėty proga ir linki turtingy ir laimingy 1966 mėty.

T 
r

Montreal Enterprises Reg’d įstaigos dvidešimtmečio, bei Šv.Kalėdy ir 

Naujy Mėty proga, sveikiname visus savo pnetelius, pažįstamus ir klijentus 

linkėdami daug džiaugsmo ir laimės.

Valdyba.
Kredito Komisija.
Revizijos Komisija.

DrJMališka
DANTŲ GYDYTOJAS

k —
x 2 ?t?;

MONTREALIO LIETUVIU KREDITO UNIJA

KEATING FORD SALES LIMITED

Leo Gureckas
SALES MANAGER’S ASISTENT

4415 Bannantyne Ave., Verdun

į a; •
.-4

':X X > ?; ■■
i A »,sV *1Uz'5 1

7 7'
. : : • -7-

■ a:
> ■' ? ’ X.‘ >
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DrJ.Šemogas

J,P. Miller
ADVOKATAS

168 Notre Dame St. E.

Sveiki sulaukę Sv. Kalėdų!

. -T <

UN 6-2063.

Laimingų Naujų Metų!p
Adamonis Insurance Agency Inc

district estate brokers inc.

J. Bernotas
notaras

Sun Lile Building 
Suite 2001

KLB MONTREALIO LIETUVIU STOVYKLA

„BALTIJA“
Sveikina visus esančius ir būsimus Rėmėjus

Stovyklos Komitetas.

MONTREALIO LIETUVIŠKAS RADIO

PUSVALANDIS PER C.F.M.B. STOTĮ

V. L. STANKEVIČIAI

E.IR R.VERBYLAI
SVEIKINA VISUS SAVO P R I E T E L 1 U S 

IR P A Ž l S T A M U S.

Širdingiausi sveikinimai ir linkėjimai visiems 

LIETUVIAMS Montrealyje.

Jei švenčiy metu susilaistė arba susigadino 
Jūsų karpetai, valau ir taisau specialia nuolaida. 
Tel. 725- 1830

JURCIS MARTINAITIS

f G. H. PETRAUSKAI
Švenčiy proga sveikina visus L.K.K Orėjus

S a v a n o r i u s , K a r i u s “R AMOVĖNUS“,Šaulius 
ir visus pažįstamus.

P. BULKĄ
IRON & METALS
7400 ChambIy,St.Hubert West Brome, Quebec 
Tel. 676-2979

ARMY NEVY SUPPLIES STORE

Tel. 263-0173

Baltica Investment Corp
J. SKUČAS.

6966 - 44th Ave. Rsnit. RA 2-6152.

ii 7633 LaSalle Blvd., LaSalle

jt/ktsa - >
**

į '« » 4S 4 * f

2*^
A*.’#

«•

Vallee Bleue Ski Centre Ine
Nuoširdžiai Sveikina visus savo šėrininkus ir siidinėtojus.

Adams LaSalle Restaurant
Sav.

J .J ocas ir J.Tranelis.

DO 6-0754.

Juozas Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS

6396 Bannantyne, Verdun PO 7—6183

Klijentus visoje Kanadoje sveikina

Mamertas Mačiukas
JŪSŲ SIUVĖJAS

81 St. Zotique St. E., Tel. CR 7—0051
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ŠVENČIŲ SVEIKINIMAI

VISIEMS LIETUVIAMS

«. s™. VYTA UTO KLUBAS'

Esso
K JttPElUAl 2į

LOU SERVICE STATION 
Lucien Corbel), Prop.

7600 Champlain

Lasalle, P. Que.

*_///..• Įf(vj-2OifC

AIRLIE ESSO SERVICE
8970 Airlie Blvd.

Freins • Mise au pr»n' Brake Tune-up

BALTIC WOODWORK CO

Sav. K. KIAUŠAS ir J. ŠIAUČIULIS

547 Lafleur St: , Ville Lasalle DO 6—3884

T. Laurinaitis

Tony’s Photo Studio
Portretai įvairiom progom

1920 Frontenac St., Montreal Tel. 525 -8971

JOE'S BUTCHERY & GROCERY

J. Laurinaitis
Alus ir Įvairiausia groserija su pristatymu

1918 Frontenac St.. .Montreal L A. 4—0209

LG. Electric Reg’d
IGNAS GURČINAS

889 — 56 Ave., Lachine 631—0882

Fernand Michaud
Stove & Furnace Oil

29 —3e Ave. . Lasalle Tel. 365—0707

Raymond Bros
STOVE & FURNACE OIL.

330... 1st. Ave., Lasalle. DO 6—4661

Tel: 366-3238

66 Rūta 99 Grocery
SAV. A. GAURYS

7330 Broadway, Lasalle DO 6—0976

McCarty Market
ALUS, PORTERIS

7631 Central. Lasalle DO 6—6262

RiversMe Hardware
SAV. YVAN SERRE

ornx ov inusn t...
• . - - -t thH »b .■IJyi At1' -•a lent ;

/f I. v*i

DE — LUXE DRY CLEANERS

Povilas Rutkauskas

117 — 6th Ave., Lachine ME 7 6727

UNIVERSAL CLEANERS &■ TAILORS

B.Rirstukas

Tel. 769 -2941 239 -4th Ave.. Verdun, P.Q.

Kaufman's Woollens & Textiles
Tikra lietuviška textiles krautuvė Montrealyje

4115 St. Lawrence Blvd VI 2-5319

■ aelri -j

Bellazzi- Lamy

7682 Champlain Blvd. , Lasalle DO 6—6941

6-0021 A®. 6-0022

Marche BODNAR Market

Stint* Upije

VERDUN COAL & OIL REGI)
Sales & Service 

Sav. Gerard Viau 
727 Argyle Ave., Verdun . . . .Tel: PO 7—0211, PO 7—0311

M
TEL. 366-9742-366-0984

BRUNO GAGNON, L.Ph., Prop. 
I - PHARMACIST 

LASALLE, QUt,

Pharmacy Al. Couture

7670 Edward St., Lasalle

Maison PERKAS Furniture
7635 , Centra)*

DO 6—4660

366-9232

..
ViUę LaSalle

iviastfoesi > nj ■ l

Tip Top T.V. Service

7643 A Central Ave. , Lasalle, DO 6—7532

Sandy's Pastry & Delicatessen
įvairūs tortai, europietiški delikatesai, kanadiškas ir importuotas sūris

7697 Central St. Tel. 366—4614

Broadway Pastry Shop Reg‘d

7701 Broadway, Lasalle DO. 6—6311

Bernec Florai Co. Ltd.
GĖLES ĮVAIRIOM PROGOM

285 - 2nd Ave., Lasalle DO 5—0511

PAULS RESTAURANT
P. J 0 C A S

Sveikina visus pažįstamus ir klijentus.

K KIAUŠAS
Šv. Kalėdy ir Naujy Mėty proga sveikina visus 

savo pažįstamus ir linki daug laimės.

SVEIKINIMAI IR LINKĖJIMAI

ŠVENTĖSE IR NAUJUOSE

1966 METUOSE
Visiems ir visur gyvenantiems

Aid. ir Pr.
Paukštaičiai

'-i” 
OI nun TirtAib ££ .

.3 r»4«,yry < <r !> ., i

LINKSMŲ 
KALĖDŲ 
ŠVENČIŲ

IR 
LAIMINGŲ 

NAUJŲ METŲ

tpciei-Bouciw - Srocer Butcher 
Tutdes de choc - Cwia Meats 

MERI I PORTER - B££8 I PORTER

7691 (iani'uJt;

Rapid Serna

Jžaialla.

7560 Centraie - 366-8011 
La Salle. LAIKRODININKAS

COLD BEER WE DELIVER ANTANAS ŽUKAS
Sveikina visus Lietuvius ir Pažįstamus. T. VALIUS----- KALĖDŲ

NAKTĮ
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Kanados lietuvių katalikių Moterų Draugijos lO-ties metu sukaktuvių minėjimas Aušros Vartų salėje. Dešinėje kalba 
KLKMD Centro atstovė Irena Kairienė, 'į dešinę nuo jos sėdi d-jos skyriaus pirmininkė Elena Navikėnienė, sekretoria
ujanti p Staškevičienė, į kairę- T.J.Vaišnys ir p. Vaškienė; prieš prezidiumą, viduriniame paveiksle, minėjimo da- 

Tėvą Juozą Va^nĮ.SJ, išlydint subuvime Poną Zubu namuose. K kairės Ir kairėje sukautavinės vaišės prie kurių matome KLB MontreaJio lietuvių Sebnello Prezidiumo pirmininką R. 
į dešinę: dr. J.Semogas, p.Andruškevičieriė, K.Anaruškevičius, p.Semo-Verbylą, toliau p. Staškevicienę, dešinėje P.Adamonj, A.Gr |, p. ipkuvienę ir p. Str lenę. 
gienė, St.Kęsgailą, Pr. Rudinskas, J. Adomonis, T. J.Vaišnys.SJ, K. 
Smilgevičius, p. Rudinskienė, E.Kardelienė, p.Kęsgailienė, p.Adomo
nienė, p. Kudžmienė ir p. Smilgevičienė. Kiti išleistuvių dalyviai foto
grafavimo metu salėje nedalyvavo.

riausybę, bet nedavė man joikių instrukcijų, nestatė man 
jokių politinių reikalav'mų, neprašė nei jokios darbų apys
kaitos. To n/ereikalavo iš manęs nei Merkys.

KULTŪRINĖ KRONIKA 
/Atkelta iš 4 spl./ 

"D4UZIEJIŠKA" MUZIKA

TĖVC J.VAIŠĮ4I0 IŠLEIS- MCNTREALIC KATALIKIŲ 
TUVES MOTERŲ

bičiuliškai buvo suruoštos Draugija sekmadienį, gr. 
pp. Zubų namuose, kur da- 12 d. minėjo savo pirmąjį 
lyvavo apie 20 asmenų.At- dešimtmetį, Pirmosios ir 
sisveikinimo pasisakymų dabartinės v-bos pirminin 
buvo: St.Kęsgąilos, Pr.Ru- kė E.Navikėnienė, po iš- 
dinsko, dr. J.Semogo.E. kilmingų pamaldų, kuriom 
Kardelienės, J.Adomonie- pamokslą pasakė dr.Venc- 
nės, V.Zubo, K. Andruške-kus, -AV salėje atidarė iš- 
vičiaus, J.Kardelio. Vaka- kilmingą minėjimo posėdį 
rą vedė gyvai ir įvairiai populiaria maldos giesme 
K:Smilgevičius su šeimi- Marija, Marija ir pakvie- 
ninke p. Zubiene. Visi pa- tė garbės prezidiumą.Sve- 
sisakiusieji teigė, kad T. ikinimus pareiškė T. J. Vai- 
J.Vaišnys peranksti iš išnys,SJ, Seimelio Prez. 
Montrealio išvažiuoja, pats- pirm. R.Verbyla, dr.l. 
sai pilnumoje nepasireiš - Gražytė. Viešnia iš Cent-
kęs ir neišryškinęs savo 
talentų, o taip gi dar ir 
nespėjęs gerai Montrealio 
pažinti.

T.J.Vaišnys, atsakyda
mas į kalbas, pažymėjo, 
kad jis Montrealin buvęs 
atsiųstas trumpam laikui, 
kurį išbuvęs dirbdamas 
trumpos paskirties darbus.

Visų dalyvių išleistuvėse 
vardu T. J. Vaišniui įteik
tas kuklus prisiminimas.

LIETUVIŲ KREDITO KO
OPERATYVAS "PARAMA"

praneša, kad prieš šventes

ro Toronte p.I.Kairienė 
pasveikinusi susirinkimą, 
skaitė paskaitą apie mo
derniųjų laikų moterį, jos 
darbo sąlygas, jos parei
gas šeimai ir ttc Prele
gentė konstatavo, kad po 2 
pasaulinio karo moters pa
dėtis visuomenėje ir šeimo 
je labai pakito. Moteris į- 
sijungė į daugelį darbų, lai 
rių anksčiau ji nedirbo ir 
tas labai pasunkino jos bū
seną ir labai sukomplika’ 
vo jos pareigas.Tat mote
riai dabar reikia būti la
bai akyliai, apdairiai, at
sargiai, jausti didelę atsa

raštinė bus atidaryta gruo- komybę prieš šeimą, vi 
džio 23 dieną nuo 1O val.iki suomene,tautą ir žmoniją. 
1.30 ir po pietų nuo 4 vai. I.Kairienės teigimai buvo 
iki 8 vai. vakaro; penktadie-Įtikinami^logiškL pagrįsti 
nį gruodžio 24 dieną nuolO 
vai. iki 4 vai.po pietų. Pri
eš Naujus Metus gruodžio 
30 dieną nuo 1O vai. iki 1. 
1.30 vai. ir po pietų nuo 
4 iki 8 vai. vakaro. Penk
tadienį gruodžio 31 dieną 
raštinė bus atidaryta nuo 
1C vai iki 4 valandos po 
pietų.
• Mirė Juzė Mitchel ir pa
laidota per A V bažnyčią . 
Mirė gr. 7 d. Gyveno Ver- 
dune. Užuojauta artimie
siems .

gyvenimiška patirtimi ir 
gražiai isšdėstyti.

Kadangi T. J.Vąišnys gr. 
31d. išsikelia į Čikagą, 
tai D-gija savo dvasios 
dui padėkojo, palinkėjo 
jose pareigose sėkmės 
atminčiai įteikė adresą 
turbūt su dovanomis.

Pasibaigus susirinkimui, 
buvo gražios vaišės, kurio 
se dalyvauti buvo pakviesti 
visi buvę susirinkime  ̂
• Pakrikštytas A. ir Č.Ra 
činskų sūnus Povilo Rai
mundo vardais.

va- 
nau 
ir

BALTIC WOODWORK CO.
DAROMOS ĮVAIRIOS DURYS, LANGAI, VIRTUVĖS KABLIAI 

IR KITI ĮVAIRŪS MEDŽIO DIRBIMAI-

K. KIAUŠAS ir J. ŠI AUGIU LIS.
Adresas: 547 Lafleur Street, LaSalle.

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

AR ČERNIAUS IR MERKIO VYRIAUSYBĖS Ta proga noriu pa'sakyti, kad su respublikos preziden-
tu A.Smetona iki tolei neturėjau jokios asmeniškos pažin- 

/Atkelta iš 3 psl/ ties. Niekur su juo neteko susitikti ir jokių reikalų turėti.
Merkys mielai būtų j savo sudaromąją vyriausybę kvie- Ar jis apie mane prileš tai ką nors žinojo, negaliu pasakyti, 

tęs prof. dr. Jurgį Krikščiūną žemės ūkio ministerijai va
dovauti, bet prezidentas su tuo nesutikęs. Tuomet Merkys 
kvietė j tąją vietą agr. Petrą Kregždę, žemės Ūkio Banko 
direktorių, valst. liaudininką. Bet P.Kregždė nesutiko, nes 
numatąs negalėsiąs “jokių reformų padaryti.” Tą savo at
sakymą Merkiui jfs papasakojo tame pačiame valst. liau
dininkų posėdyje po to, kai išleidę Toliušį ir Kardtelį pas 
Merkį, visi laukėme jų sugrįžtant, štai dėlko Merkys liau
dininkuose nebesusigaudė ir pakvietė jų atstovus informa
cijai.

Kaip ir kodėl tame informaciniame pasikalbėjime iški
lo majno kandidatūra, nes aš nebuvau žemės ūkio specialis
tas -agronomas, mane painformavo grįžę Toliušis su Kar- solidacija, ar koalicija?” Ir čia pat atsakė: “Kai viena ku- 
deliu.

Pirmą kartą sutikau A.Merkį asmeniškai 1936 m. pa
vasarį namų savininkų skolų mokėjimui palengvinti komi
sijoje, kur jis dalyvavo, kaip Kaumo miesto burmistras. Aš 
gi atstovavau Finansų Ministeriją. Komisijos pirmininku 
buvo apylinkės teisėjas. Tada siautė krizė. Daugelis nekil
nojamųjų turtų savininkų buvo prasiskolinę. Turtų kai
noms ir butų nuomoms nukritus, kaikas nebepajėgdavo sa
vo skolų mokėti. Vyriausybė ėmėsi priemonių jiems padėti. 
Sudarytoji komisija ir svarstydavo tokių prasiskolinusių 
turtų savininkų skolų išdėstymo ilgesniems terminams rei
kalą.

Padirbėjęs keletą mėnesių komisijoje, arčiau susipa
žinau su A. Merkiu. Po kurio laiko, jis mane pakvietė pe
reiti dirbti į Kauno Miesto Savivaldybę Finansų skyriaus 
vedėju. Pakvietimas ir pasiūlymas buvo netikėtas, bet įdo
mus. Atlyginimas buvo pasiūlytas gerokai aukštesnis, negu 
mokesčių inspekcijoje. Pasiūlymą priėmiau ir nuo rugsėjo 
16 d., 1936 m. pradėjau darbą.

čia iškilo eilė naujų klausimų. Teko pradėti studijuoti 
miestų ūkis ir finansai. Miesto biudžeto sudarymas ir fi
nansų suorganizavimas vertė mane smulkiai susipažinti 
su miesto ūkio socialiniais ir sveikatos klausimais, be to, 
ir su kitų kraštų savivaldybėmis. Man teko dalyvauti ir Pa
baltijo miestų sąjungų atstovų konferencijose: 1937 me
tais - Taline ir 1938 metais - Rygoje.

Kai Merkiui buvo pavesta sudaryti vyriausybę (iki to 
laiko su juo buvau išdirbęs trejis metus), jils ieškojo nebūti
nai specialisto, bet ir administratoriaus, kaip jis išsireiškė 
Toliušui ir Kardeliui. Todėl abi pusės ir sutikusios su Au
dėno kandidatūra. Valst. Liau'd. Centras tam pritarė. Suti
kau ir aš.

To meto Lietuvos santvarkoje ministerio postas, nors 
ir konstitucijoje fiksuotas, buvo daugiau administracinis, 
negu politinis.

Krikšč. demokratų ir valstį. liaudininkų žmonės, nors 
ir su jų partijų pritarimu įėję į abi anksčiau minėtas vy
riausybes, valdovavosi ne partijos instrukcijomis, bet savo 
nuožiūra. Jie ten darė sprendimus pagal savo nuomonę ir 
pagal savo sąžinę. Už jų veiksmus ir partijos nebuvo atsa
kingos.

Tad, iš bet kurio taško bežiūrėtume, nerastumę jokių 
duomenų, kad Černiaus ir Merkio vyriausybės buvo koalici
nės.

Pagaliau, šiuo klausimu pasisakė ir A.Smetona, tauti
ninkų suvažiavime (1940.1.5 d., Kaune), klausdamas: “Kon-

ri didžiulė partija vadovauja( Tautininkų Sąjunga), tai 
mažesnių partijų, šiai artimesnių, žmonės dedasi vyriau- 
sybėn, nesižadėdami betgi joms atsakyti už savo darbus.

Taip pasiekta valdžios vienybė galima laikyti veikiau kon
solidacija -išplėsta, sutvirtinta, o ne sudėtine. Kai vieni 
iš talkos bet kuri'ai's sumetimais pasitraukia, tai juos pakei
čia nauji ir dėl to pakeitimo neatsitinka vadinamos krizės, 
jei tik pirmininkas palieka prie vairo. Kitur, kaip Prancū
zijoje, kur parlamente y-a daugybė mažų partijų ir iš jų 
tarpo nesiranda nė vięųos tiek pajėgios, kad galėtų vado
vauti, vyriausybė sudaroma tam tikru susitarimu, derybų 
keliu. Tai vadinamoji koalicija. *)

*) ‘Lietuvos Aidas’, Nr.ll, 1940.1.8 d
Matote, kaip jis aiškiai nusakė, kad Černiaus ir Merkio 

vyriausybės nebuvo k'oaliirfnės.
Gal ne vienas skaitytojas norės paklausti, kokius sume

timus turėjo krikšč. demokratai ir valst. liaudininkai, leis
dami savo žmones dalyvauti Černiaus ir Merkio vyriausy
bėse? Todėl bandysiu atsakyti:

1. Partijų centrai juto, kad per 13 metų vienpartinis 
valdymas, jei tik bus kiek atmieštas, krašte atslūgtus Įtemp
tą nuotaiką, nes tuo metu bet koks didesnis vidaus sukrė
timas galėjo būti labai žalingas. Kai buvo sudaryta Černiaus 
vyriausybė, tautoje kilo didžiausias entuziazmas. Gal 
tai buvo niaująs tautos konsolidacijos laimėjimas.

būt,

2. Kad ir nesutartomis sąlygomis, bet žmonių, 
partijoms priklausančių, dalyvavimas vyriausybėje 
tam tikra iliuzija, nes buvo galvota, kad- gal šis pasirinktas 
kelias bus geriausias pereiti Į demokratiją. Rengtaisiais 
perversmais to pasiekti nebuvo galima.

toms 
buvo

Jau į kraštą įsileidus sovietų karines įgulate, dar

Baltica Investment Corp.
Autorizuotas kapitalas $ 120.000

J. Skučas, Prez. RA 2-6152 6966 - 44 Avė. Ršmt.
Superkame sklypus ir žeirę Montrealyje bei apylinkėje.

Už indėlius mokame SL ditidenda.

JOES BUTCHERY & GROCER
J. LAURINAITIS

ALUS IR ĮVAIRIAUSI MAISTO PRODUKTAI. 
ILGAMETIS PRITYRĘS SAVININKAS ŠVIEŽIŲ IR RŪKYTŲ 

DEŠRŲ GAMYBOJE.
VISKĄ PRISTATO | NAMUS ARBA Į PARENGIMŲ VIETAS. 
PRISTATYMAS GRLITAS IR SĄŽININGAS J VISAS MIESTO 

DALIS.
1918 FRONTENAC ST. Montreal. LA 4-0209.

Valstiečiai liaudininkai mane įjungė į Lietuvos vy-

79 ir 81 St. Zotique St. E. 
Tel. CR 7-0051. MONTREAL

labiau iškilo tautos vieningumo būtinumas ir savisaugos 
reikalas. Todėl, tautos ir valstybės interesams saugoti, na
mų tvarka, ramybė ir susiklausymai buvo aukščiau visko.

A. NORKELIŪNAS
Commisioner of the Superior Coart of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG’D

Tel. 525-8971

St’KAKTt’VfiS • MAŽAMEflAMS

ĮVAIRIOS PROGOS

1920 Frontenac St. Montreal, P. Q. 7'. Laurinaitis

POR I RETAI - VEDYBOS - KRIKTI Y-K'S

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS.
6695—35-ta Ave., Rosemount (kamp. St. Zotique) 

Montreal 36, Que. TeL RAymond 7-3120.
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ME 7-6727
DE LUXE CLEANERS

LaSALLE AUTO SPECIALIST Reg’d
SAV. C. DESROCHERS 

Taisau ir dažau lengvas mašinas 
7717 GEORGE LASALLE, QUE.

(Pristate „Nepriklausomo. Lietuvos” redakdfe)
TaL: garažo 366-0500

namų 366-4203

Sav. P. RUTKAUSKAS
117 - 6 Avenue, Lachine, P.Q

3ELLAZZI-LAMY, INC
00 6-6941 7682 Champlain Blvd.
Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai, 
izoliacija^Ten - Test, Masonite, statybinis popieris.

LaSalle

SIUNTINIAI LIETUVON
per

Kaufman’s Woollens &Textiles 
4115 St. Lawrence Blvd. Montreal, P. Q. Tel. VI 2-5319 

Iš čia pasiusite siuntinius savo artimiesiems 
garantuotai skubiausiai ir 

urmo kainomis 
(30—40% žemiau rinkos kainu) 

IMPORTUOJAME Iš ANGLIJOS 
geriausias angliškas vilnones medžiagas vyriškiems ir 

moteriškiems kostiumams ir suknelėms.
Turime didžiuli pasirinkimą viln., kašmiro ir šilk, skarelių 

Ateikite ir įgitikinsite, kad čia perkant sutaupysite. 
PRIIMAME UŽSAKYMUS 

vyriškiems ir moteriškiems kostiumams ir paltams.
Priimami užsakymai Made to Measure vyriškų kostiumų 
iš geriausių- angliškų medžiagų. Kaina $50, kelnės $10. 

SAVININKAS C H. K A U F M ANAS 
Lietuvos pilietis. Buvęs audinių fabriko Litex Kaune 

vedėjas. Laisvai kalba lietuviškai.

GEORGE LAVINSKAS
ALLSTATE INSURANCE 

VISU RŪSIU DRAUDIMAS.
268 - 2nd Ave., LaSalle. Tel: 366-5309.

Telefonas 768-6679

WINDSOR
DRY CLEANERS & DYERS CO. LTD. 

Valome visokius drabužius ir kitų Jūsų namų apyvoka.
Savininkai :

A. Keršys, P. Petrulis, P. Keršulis, A. Greibus.
1205 CHURCH Ave., Verdun, Montreal.

R.E. Maziliauskas, daly
vavęs Waršuvoje muzikos 
festivalyje, vadinamame 
"Varšuvos ruduo", rašo 
"Musų Pastogėje", kad 
Varšuvos publika imli Mo 
dėmiajai muzikai, o Len
kijos valdžia, nors ir ko
munistinė, kompozitoriam 
nebruka prievarta "socia
listinio realizmo". Festi
valyje per savaitę buvo 16 
koncertų, iš kurių tiktai 
sovietiniai koncertai nebu
vo publikos užpildyti. Ma
ziliauskas taip rašo: 
Varšuvos publika ir rinkosi, prog
ramų atrankoje parodydama savo 
diskriminacijų: keturiolikos kon
certų metu salės buvo perpildytos. 
Tuščių vietų tebuvo dviejuose kon
certuose. Abiejuose buvo grojami 
pernelyg konservatyvūs kūriniai. 
Tur būt nebuvo ne atsitiktinumo 
faktas, kad abiejų koncertų atli
kėjai tastovavo komunistinius kra
štus. Kurt Sanderlingo diriguoja
mas Rytų Berlyno orkestras atliko 
Spivako, š. Rosenfeldo ir šosta- 
kovičiaus kūrinus. Antrasis kocer- 
tas, j kurį varšuviečiai nesiveržė, 
buvo Lietuvos Valstybinio stygi
nio kvarteto (atstovavusio Sovie- 
tųSąjungą) kūrinius.
Šveicarų “Die Weltwoche” mu

zikos kritikas Everett Helm pripa
žino, kad lietuviai grojo puikiai, 
bet Gruodžio ir Juzeliūno kūrinius 
pavadino “recht altmodisch” (per
nelyg senamadiškais), o pasirin
ktų programų, turint omeny festi
valio pobūdį, “stebinančiai konser
vatyvia ”.

Savo interpretavimo technika 
vilniškis kvartetas, be abejo, yra 
aukštos kokybės, kas jam tarptau
tinėje plotmėje jau pakartotinai 
tavo pripažinta. Tačiau kultūri
nių priežiūros įstaigų diktuoja
mas konservatyvumas ir uždaru
mas laikui, dabartinį Lietuvos 
muzikini gyvenimų neišvengiamai 
antspauduoja muziejiškumu.

"AUKSO ŽĄSIES" FILMAS 
kurio premjera praėjo aną 
sekmadieni, mūsų spaudo
je susilaukė palankaus įver 
tinimo. Naujienos šiek ti
ek pakritikavo, bet labai 
švelniai ir palankiai, Drau
gas vien susižavėjęs,-tat 
abu dienraščiai "žasį"pri- 
ėmė kaip tikrai auksinę.

NAUJI LEIDINIAI 
Pasaulio Lietuvis

Nr.18, J965 mč spalio mė
nesio. Šio nr. priešakinė 
mintis- Pasaulio lietuvių 
Jaunimo metai ir Kanados 
lietuvių Jaunimo Kongres
as. Toliau seka Bendruo
menės reikalai, Kanadoje 
KLB Krašto valdybos pa
sikeitimai.

LT,D IR "PAŽANGIEJI A- 
MERIKOS LIETUVIAI"
Tokiu vardu Lietuvos o- 

kupantas paleido "sukak - 
tuvinį" leidinį, kuriuo ,už- 
girima Lietuvos okupacija 
ir aiškinama Amerikos lie 
tuvių bolševikų pozicija 
Lietuvos okupacijos atž
vilgiu.

Leidinys, 364 puslapių, 
pasirašytas Antano Pet- 
rikos. Petriką tvirtina, 
kad pati Lietuva pasida- 
yūsi Rusijos okupacijai. 
Siam melui Petriką ne
patiekia kitų įrodymų.

• Skulptoriui Antanui 
Aleksandravičiui sukako 
8C metų amžiaus.

• Prie Lietuvos tetro drau 
gijos įsisteigė muzikų sek
cija, kurios dalyviai davė 
koncertą, susilaukusį gerų 
atsiliepimų.
• Naujos knygos Lietuvoj: 
Kristijono Donelaičio jubi
liejiniai metai, 246 psl.
E.Matuzevičiaus nauja ei

lėraščių knyga "Mėnesien
os krantas", R. Lankausko 
novelės "Nuo ryto iki vaka
ro", M< Kaniausto kelionių 
knyga "Susitikimas su Pra
ncūzija"; rusų sovietinė po-
tezija, ir H.Belio romanas 
|"Biliardas pusę dešimtos'.' 

■ *



8 PSL. NEPRIKLA-USOMA LIETUVA 1965. XII. 22. -49-50(973-974)
O MŪSŲ ^PORTAS'

TAUPYK IR SKOLINKIS 
TORONTO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVE

„PARAMA”
Būstinė: LIETUVIŲ NAMAI

1129 Dundas St. West, Toronto 3, Ont., tel. LE 2-8723 
Už depozitus „Parama*' moka 4J4% vieton 4%% ir už 
asmenines paskolas „Parama” ima 7% vieton 7J^%.

Už paskolas ir —- morgiŽius — 6% %. 
Paskolos mirties ir invalidumo atveįu apdraustos.
Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, 

bet nedaugiau $ 2,000.00.
„Paramos” nariais gali būti kiekvienas lietuvis.

. gyvenantis Kanadoje.
Kasos valandos:

dienos metu nuo 16 vai. iki 1 vai. 30 min. kiekvieną dieną, 
išskyrus sekmadienius;

šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vai., 
o vakare nuo 4 vai. 30 min. iki 8 vai. 30 min. 

tiktai pirmadieniais ir penktadieniais.

Jonas Gustainį s,dabarti
nis Š. Amerikos Liet.Fiz. 
Auklėjimo ir Sporto Są
jungos pirmininkas.

SVARBUS LEIDINYS JUSU SVEIKATOS APSAUGAI

Širdies Priepuoliai
Tu gali pramatyti savo širdies priepuolį ir jo išvengti 
Tokio vardo knyga jau atspausdinta. Joje sudėtos nau
jausios mokslo žinios apie širdies priepuolių išsivys
tymą ir apsisaugojimą nuo jų. Ji, anot autoriaus žo
džių, suteiks skaitytojams ramybę ir paguodą.

Knygos kaina $ 3.90.
Platintojams nuolaidos. Platintojai kreipkitės į leidė
ją Mr. B. Gražulis, 2546 Lorain Ave., Cleveland, O- 
hio, 44113, U.S.A.
Montrealy knyga gaunama Nepriklausomos Lietuvos 
redakcijoje: 7722 George St., LaSalle-Montreal, P.O.

BUKIME SVEIKI

Sporto skyriaus vedėjas 
Kazys Baronas.

NOTATES
ANTANAS LIUDZIUS.B.L 
Bendrdarbis V.S.Mastis,

Namų.farmų ar bet kurto 
verslo ptrktmo-pardavt - 
mo dokumentų sudarymas 
mortgičiai, sutartys, testa 
mental ir visi kiti teisi - 
niai reikalai.
408 RONCESVALLES AV 

TORONTO.
Margio vaistinės n aukšt. 
Ist.tel.LE 7-1708;

Namų: CR. 9-6166,

FILATELITŲ ŽINIAI! 
PERKU Nepriklausomos Lie 
tavos Pašto Zenklus-Vokus- 
Atvirutes-Abartus-pavienius, 
seriįomis-dideliais bei ma
žais kiekiais. Kreiptis su 
pasiūlymais į W.E. Norkų, 
2647 Eddington Street. 
iPhila lelphia.Pa, 19137.USA

Lietuviai advokatai
NEIMAN, B1SSET 

& SEGUIN
Barristers, Solicitors, 

Notary Public.
35 Heyden Street

(netoli Bloor ir Yonge) 
Toronto 5. Ont.

Tel. Ofice WA 4-9501
Res. BE 3-0978

A.E.McKEGUE, O.C. 
Barrister and Solicter
Advokatas ir Notaras
Telefonai: EM.4-1394

EMl.4-1395.~"

1008 Northern Ont.Bldg.
330 Bay Street.

ĮVAIRUS SIUNTINIAI IR DOVANOS
Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ 

IR U. S. S. R. PAPRASTU BEI ORO PAŠTU
BE MUITO DOVANOS:

Įvairios sudėties maisto 
siuntiniai be muito iki 33 
svarų. Prašom n irfalauti 

mūsų naujų maisto 
katalogų.

Automobiliai, šaldytuvai, 
skalbimo mašinos, motocik
lai, dviračiai, siuvamos maši
nos, televizijos aparatai, pia
ninai, automobiliams padan

gos, foto aparatai ir 1.1.
• Be to, siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius 

siuntinius iki 17% svarų gryno svorio.
• Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
• Gyveną ne Toronte, prašomi savo sudarytus siuntinius 

bei užsakymus siųsti mums paštu ar ekspresu.
• Apmokėsite gavę mūsų pranešimą.
• Sąžiningai ir greitai patarnaujame.
• Jeigu turima neaiškumų, prašome klausti, teiefonuoti 

bei rašyti, mielai paaiškinsime ir duosime patarimą.
• Mūsų įstaiga labai daug kam patarnavo ir pasiruošusi 

patarnauti ateityje.
LIETUVIŲ ĮSTAIGA

Baltic Exporting Co.
48C Roncesvalles Ave, Toronto 3, Ont. Tel. 53I-3C98 
Darbo valandos: pirmadieniais — penktadienius nuo 9 vai. 
ryto iki 7 v. vak.; šeštadieniais—nuo 9 vai. ryto iki S v. pp.

Savininko! A. ir S. K A L O Z A.

VEDA KAZYS BARONAS
DAUG DŽIAUGSMŲ KRISTAUS GIMIMO DIENCJF LR 
GRAŽIU LIETUVIŠKU SPORTINIU LAIMĖJIMU ŠIA 
PUS IR ANAPUS 1966 METAIS LINKI Sk. Vedėjas.

nės, kad mes esame pilna 
teisisAAU narys ir priva 
lome laikytis visų tos or 
ganizacijos taisyklių irtų, 
kurios liečia profesionaliz 
mą.Sporto šakose, kurios 
neiįeinaį AAU,Sąjunga va 
dovaujasi tų sporto šakų 
organizacijų taisyklėmis.

Kalbant apie bendrą są
jungos veiklą išsivystė dis 
kusijos ir prieita prie nuo
monės:

Privalome kreipti dau
giau dėmesio į klubinę veik 
lą.Yaptingai svarbu visur 
pabrėžti lietuviškasis klu 
bų momentas. Organizuoti 
galimai daugiau jaunučius 

i ir jaunius, sudarant gali
VISUOTINIS SUVAŽIAVI- mybes jiems daugiau tarpu 

MAS IR NUTARIMAI S*VY rungtyniauti. Sporto 
„ | klubai turėtų atkreipti de
SALFASS-gos visuotina mesį į šešt. mokyklas ir 

me suvažiavime-konferen iš ten susirasti sau tinka 
cijoje,įvykusioje spalio 3o.mo prieauglio. Reikė- 
-31 dienom is,buvo nagrinė-1 tų naikinti, pas mus jau įsi 
jama eilė klausimų,liečian —*---- --------------
čius mūsų Sąjungos esmi
nius uždavinius.Pagrinde, 
buvo aiškinamas i Sąjungos 
organizaciniais, lietuvišku 
mo,profesionalizmo,tarpu 
savio santykiavimo, mora 
lės ir spaudos klausimais. 
Prabėgomis paliesti ir tie 
sioginės veiklos reikalai.

Suvaž iavimas, išklausęs 
eilę referatų,išdiskutavęs 
patiekstas mintis, padarė 
sekančias išvadas:

Sąjungos nariais gali bū 
ti asmenys turį nemažiau 
5o% lietuviško kraujo.Siū 
loma panaikint pereito vis, 
Suvažiavimo/1965. 2. 6-7/ 
nutarimąkuriame sakomą 
kad Sąjungos nariais gali 
būti,turį 25% liet.kraujo. 

Jei kiltų koks neaišku
mas dėl sportininko lietu 
viškumąpats sportininkas 
privalo pristatyt įrodymą, 
kuris patenkintų Centro 
Valdybą ar eventualiai Apy 
gaydos Vadovą.

Šiuo metu esantieji są
jungoje nariai, neturį 5o% 
liet.kraujo, atskirais at ve 
jais suvažiavimo ar Ceni-’ 
tro Valdybos nutarimais, 
gali būti paliekami sąjun 
goję.

Profesionalizmo klausi 
mu prieita bendros nuomo

galėjusią pažiūrą, gaudyti 
pavienius universitetų 
sportininkus,kurie jau yra 
tapę "žvaigždėmis'!Jie klu 
bartis labai nedaug ką gali 
duoti, nes dažniausia be 
rungtynių ar vienos kitos 
išvykos į žaidybas, jie ne 
dalyvauja jokioje klubo 
veikloje. Visi privalome 
įsitikinti, kad visi klubai 
ir S-ga esame tik page Ibi 
nė priemonė mūsų pagrin 
diniam uždaviniui,lietuvy 
bės išlaikymui.

Pasigendama artimes
nių ryšių taro klubų ir C . 
Valdybos. Organizacinei 
veiklai pagyvinti visi klu
bai turi įsisąmoninti,kad 
skubūs ir tikslūs atsaky
mai į visus Centro Valdy 
bos užklausimus labai pa 
lengvintų ir pagyvintų 
S-gos darbą. Tvarkingai 
susižinodami, išvengtume 
dažnu atveju įvairiausių 
nesusipratimų, kurie daž 
nai mūsų S-gą kamuoja.

Referatas apie mūsų 
moralinius reikalus, šukė 
lė taip pat gyvas diskus ijas 
ir pasiūlymus, iš kurių m i 
nėtini:

Kiekvienai išvykai/Apy 
gardinęs, metines žaidy
nės, klubinės išvykos/,de 
šimčiai jaunuolių reikia

TORONTO LIETUVIŲ TARPE 
pastaruoju metu labai iš netoli Springhursto lietu- 

populiarėjo golfo žaidimas, viškos vasarvietėsJDidelio 
Dejątik nedaugelis priklau golfo entuziasto Juozo Bal 
soprivatiem klubams, kas šio vadovaujamas, sporto 
reikalauja didesnių išlaidų klubas Vytis šiemet ėmė 
gi daugumas žaidžia viešuo golfininkus organizuoti su 
se kursuose. Ypač paran- rengiant du geros nuotai
kus’yra Wasagos kursas, kos turnyrus, kuriuose da

lyvavo daugiau kaip 3ožai 
dejų. Pirmąjį turnyrą Wa 
sagoje laimėjo S. S alkaus 
kis, antrąjį Maltone-V.Si 
mankevičius, abu sumušę 
žemiau 85 smūgių.

Neabejotina,kad ateinan 
čiame sezone entuziastų

bus žymiai daugiau, kadan 
gi yra tendencijos iš žvejų 
pavirsti golfininkais.

Nuotraukoje:Kostas Lu 
koštus, Antanas Supronas 
ir Algirdas Banelis Wasa 
gos turnyre.

bent vieno atsakingo vado 
vo/geriausia iš pačių spor 
tininkų tėvų/.Vadovas turi 
būti atsakingas ne tik ke 
lionės ar žaidimo metu, 
bet ir sportininkų laisva 
lai kio/vakare šokių ir vė 
liau nakvynės viešbutyje 
ar motelyje/ metu.

Vyrų žaidynes skirti 
nuo prieauglio klasių žai 
dynių.

Prieauglio klaisų žaidy 
nių pasilinksminimo metu 
nepardavinėti alkoholinių 
gėrimų. Nedrausmingi 
sportininkai gali būti bau 
džiami vietoje už savo blo 
gą elgesį net neleidžiant, 
sekančią dieną dalyvauti 
rungtynėse.

Spaudos reikalubuvonu 
s įskųsta permaža informa 
cija spaudoje apie S-^os 
veiklą. Nutarta paruosti 
spaudai visus pranešimus 
tinkamiauSustiprint spau 
dos Komitetą naujais zmo 
nėmis. Paduoti biuletinio 
formoje visai mūsų spau 
dai apie bendrą S-gos veik 
lą ir jos planus.

Tirti galimybes bent 
kartą metuose išleisti pla 
tesnį leidinį apie atsiek
tus darbus ir rezultatus.

Išvykų reikalu, buvo iš 
girstas V. Grybausko pra 
nešimas iš jo kelionės po 
Prancūziją ir galimybės 
tame krašte, eventualiai 
Europoje, sužaisti mūsų 
rinktinei. Pasisakyta dėl 
kitų kontinentų ir kitų spoi 
to šakų.Buvo iškelta eilė 
gražių sumanymų, nutari 
mų padaryti nebuvo įma
noma,nes daugelį pasiūly 
mų reikia stipriau ištirti. 
Kelionei į Europą dauge 
lis suvažiavimo dalyvių ne 
pritarė .Buvo iškelta min 
tis siųsti mūsų rinktinę į 
kraštą, ši nuomonė rado 
gana gyvo pritarimo ir pa 
siūlymą reikėtų daugiau 
ištirti.

Australijos išvykos 
apyskaita ir dokumentai, 
savaite prieš suvažiavi - 
mą-konferenciją,pasiekė 
C .Valdybą .Konf e renc i j os 
metu buvo perduota S-gos 
revizijos Komisijai. Revi 
z i jos Komisijos duomenis 
Centro Valdybajpaskelbs 
ir Visuomenės žiniai.

Dėl išvykų fondo naudo 
jimo pareikštas nepasjten 
kinimas jo visišku^'uzsal 
dymu". Buvo nuomonių jį 
pavartoti ir kitų sporto ša 
kų iškiliems vienetams va 
žiuojant.kad ir į Amerikos 
pirmenybes, čia ir nema
žiau galima lietuvio vardą 
gars inti.

CentroValdybos žinioje 
yra filmas .kuriame užfik

ŠIRDIES PRIEPUOLIAI
Iš to paties vardo Dr. Menard M. Gertler knygos, 
kurią lietuvių kalboj išleido Bronius Gražulis.
Šis reikšmingas medicinos vei

kalas, pagrįstas neseniai patvir
tintais moksliniais tyrinėjimais, 
gali suteikti paguodą ir laimę dau 
geliui pavojaus nenujaučiančių 
milijonų žmonių. Juo kreipiama
si |:

1. visus jaunesnio amžiaus Ame. 
rikos vyrus, kurių daugelis, vi" 
sai net nežinodami, gal jau pa
mažu vysto širdies ligą, kuri pa
galiau gali baigtis aštriu širdies 
priepuoliu bet kuriuo metu;

2. visus vyrus tarp keturias
dešimt penkerių ir šešiasdešim
ties metų amžiaus, iš kurių kas 
penktasis — jeigu preventyvinės 
priemonės nebus panaudotos tuo
jau pat -- gaus stiprų širdies 
priepuolj ateinančių penkerių 
metų bėgyje;

3. visas žmonas, kurios nori 
padėti savo vyrams ir paskatin
ti juos pagalvoti apie širdies li
gos galimybes, pravesti lengvą, 
nekomplikuotą patikrinimą ir, jei 
reikėtų, imtis apsisaugojimo prie ■ 
monlų.

Metodas, kuris pirmą kartą vie 
šai aprašytas šioje knygoje, pa
dės nustatyti bet kurio amžiaus 
suaugusius, kandidatuojančius į 
koronarini širdies priepuoli. Tik
rai, mes jau galime labai tiks-

liai nuspėti, kada priepuolis iš
tiks asmenj, jeigu nieko nebus da
roma jam išvengti.

Viena išvada yra neišvengia
ma: juo greičiau jūs nustatysite 
savo polinki, jeigu toks būtų, juo 
didesnė yra galimybė sėkmingai 
apsisaugoti nuo širdies smūgio.

KAIP ŠIA KNYGA NAUDOTIS

Knygos turinys yra taip supla
nuotas, kad tu pagal pageidavimą 
gali jos turiniu pasinaudoti kiek 
galima greičiau. Tai reiškia, kad 
tu, tavo gydytojui pagelbstint, ga
li pradėti sustatyti savo "korona
rini profllj" (žiOr. antrąją dalį), 
vos tik būsi baigęs skaityti svar
bią Įžanginę informaciją šiame 
metmenų skyriuje. Po to nesku
bėdamas gali pagilinti savo supra ' 
timą, perskaitydamas trečiąją 
knygos dali, kuri skirta smul
kesniems paaiškinimams tų fak
torių, kurie vaidina rolę širdies 
ligose ir "koronariniame profi
lyje". Pagaliau, ketvirtoje daly
je, yra plačiau aprašyti bendrie
ji principai, kuriais vadovaujasi 
gydytojai, gydydami, asmenis, lin
kusius | koronarines širdies li
gas.

NUOŠIRDUS DĖKUI,VISIEMS MŪSŲ GIMINĖMS, KAIMYNAMS IR DRAUGAMS, KURIE GRUODŽIO 28 DIENA PADARYDAMI STAIGME NA DALYVAVO MŪSŲ TĖVU - ADELĖS IR JONOK I N D E R I U 50 METU VEDYBŲ SUKAKTIES PAMI NĖJIME, TAIP PAT UŽ PAREIKŠTUS GRAŽIU ŽODŽIU SVEIKINIMUS IR DOVANĄ.ŠIA PROGA SVEIKINAME SU KALĖDŲ IR NAUJŲ METŲ ŠVENTĖMIS LINKĖDAMI GERIAUSIOS GEROVĖSVISU GYVENIME. Mr.& Mrs.Albert K i n d c r i s ir Tėvai.
šuotos rungtynės tarp mū o kitas sporto šakas derin 
sų rinktinės ir Pietų Aus ti drauge su atskirų tauty 
tralijos rinktinės. Rungty bių varžybomis.
nės parodomos beveik išti Registracijos,mokesčio, 
sai.Filmas pagamintas Aus taškų skaičiavimo siste- 
tralijos televizijos stoties, mos projektai bus išsiunti 
Jis jau rodytas Chicagoje, nėti vienetams prieš visuo 
šiuo metu yra Clevelande . tinį suvažiavimą.
Siūloma šį filmą galimai ” 
daugiau apvežioti po lietu 
viškas kolonijas ir jį pade 
monstruot .Filmo reikalais 
iš Centro Valdybos pusės , 
rūpinasi V.Birieta.

Pabaltiečių žaidynių klau 
Simu buvo siūloma, vyrų 
krepšinį palikti kaip buvo,

KAIMAS KRYŽKELĖJE Atkelta iš 4 psl.
— Atgal, beproti! — Nučiupo už šakės, o tuo tarpu Mor

ta prišokusi atsivedėjo ir iš viso vieko šveitė Gaigalui pava
džiu. Bet Arvydas laiku sugriebė jos ranką, ir virvagalis 
šmaukštelėjo pačiai Mortai per veidą. Iš perkirstos lūpos 
nutįso per smakrą kraujo srovelė.

— Motiną didvyrę muša! — sustaugė Lapinas.— Daugia
vaikę! Ar duosim^žmonės!

Nusileido šakės, pakelti vėzdai. Visi sustingo, kur kas 
stovėjo. Savitarpio ginčas akimoju buvo pamirštas (o tokių 
ginčų Liepgirių istorijoje' yra buvę nemaža, ir daugumas jų 
baigdavosi muštynėmis). Įkaitę žvilgsniai dar tebeliepsnojo 
įniršiu, reikalavo suvesti sąskaitas, tačiau dabar jie nukrypo 
į kitą taikinį — į Arvydą.

— Rimšien, žiebk atgal! — suklykė Raudonikienė.— Aga
tai, koks caras. Atvažiavo čia moterims snukių daužyti.

Raudonikis, visą laiką kantriai tylėjęs, pagaliau nebeiš
laikė.

— Nutilk, žmona! Namo, einam namo! — sustenėjo, 
blykšdamas ne tiek iš pykčio, kiek iš baimės.— Kas ką muša? 
Niekas nieko nemuša. . . Namo, žmona.

Raudonikienė iš pradžių net žado neteko: neprisimena, 
kada vyras nors žodelytį būtų pasakęs prieš.

— Ką, tu prabilai, asile mieliausias,— šoko ant vyro, 
nes žodžiu niekam skolinga nelikdavo.— Manai, kad parti
nis, tai turi tokį pat užstoti? Nendrele nurėdyta! Kas man 
iš tavo partiškumo, avingalvi? Tikras partinis aukštai sėdi, 
tūkstančius ima, o tu geriausią karvę;.. Užsičiaupk!

— Motiną didvyrę, tarybinių kareivių augintoją! — savo 
ruožtu antrino Lapinas.— Tai jau matos, tai jau matos, koks 
gėris mūsų laukia toliau.

Sodiečiai pritariančiai suūžė. Vienkiemininkai iš karto 
nesusigaudė, kas ir kaip, nes per sąmyšį gerai nepastebėjo 
viso įvykio, tad sutrikę žvalgėsi tarpusavyje, gūžčiojo pe-* r

čiais, kiti keiksnojo panosėje, o vienas antras nepastebimai 
atsiskyrė nuo būrio ir vėžliu slinko į liepgiriečių pusę.

Arvydas nusišluostė rankove šaltą prakaitą. Reikėjo ką 
nors pasakyti tiems sukvailintiems žmonėms. Prabilti į jų 
sveiką protą, jeigu negalima užkariauti širdies, į sąžinę, nesgi 
čia susirinko mąstančios būtybės, o ne bejausmiai gyvuliai. 
Kalnų griūtis užtvenkė upę, ir ji išsiliejo iš savo krantų, 
grasindama nušluoti viską, ką sutiks pakelėje. Reikėjo pa
šalinti kliūtį, pastojusią jai kelią. Žaibiškai, vietiu mostu, 
nes paskui bus vėlu. Bet kaip? Kur toji sprogstamoji me
džiaga, kuri įstengtų sugriauti užtvaras tarp žmonių? Žodis! 
Teisingas, taiklus žodis, kaip netikėtas šūvis, tiktai jis galėjo 
priversti žmones atsikvošėti. Tačiau tokio žodžio nebuvo.. 
Arvydui pasirodė, kad, ką bepasakytų, dabar jau neturėtų 
jokios reikšmės, ir jį apėmė tokia neviltis, toks nusiminimas, 

. o paskui pašoko toks staigus, visą uždegantis pyktis dėl savo 
bejėgiškumo, jog bemaž neteko nuovokos.

— Nutilkit, kaimene neraliuota! Ko rėkiate, išvertę gerk
les? Gana! — sušuko, drebėdamas iš įsiutimo. Kažkas bandė 
užrikti, bet tuoj užsičiaupė, ir visi nutilę sužiuro į pirminin
ką, paveikti ne jo žodžių, o išvaizdos. Tai buvo ne Toleikis, 
tas santūrus, taktiškas, šaltakraujis žmogus, kokį iki šiol 
pažinojo. Toleikis negalėjo taip isteriškai šaukti, kiekvieną 
žodį palydėdamas rimbo kirčiu į aulą. Ramiose protingose 

■ Toleikio akyse niekam nebuvo tekę iki šiol pastebėti gyvu
liško įniršio, kuris, pažemindamas žmogų, priartina jį prie 

1 žvėries.— Už tokius žodžius, Raudonikien; tavo vyras, jeigu 
’ būtų vyras, tau ištaisytų kailį. Aš neleisiu savo kolūkyje 

tyčiotis iš mums visiems šventų dalykų. Kas jums davė teisę 
' kitus teisti? Biauru! Šlykštu! Žema! Niekinga! Dykaduonių 
! gauja! Girtuokliai! Priprato gyventi tamsoje kaip šikšnospar

niai, o kai atsiranda žmogus, nori įleisti šviesos, supuola 
• visi ant jo. Ko jūs norite? Kitokio gyvenimo? Lapinai, kuo 
' tau nepatinka mūsų santvarka, ko šaipaisi iš jos, kritikuoji? 
' Ar Sibiro duona skanesnė? — Arvydas nutilo, nes pykčio

priepuolis praėjo. Jam pasidarė gėda išsišokimo, kuris dar 
labiau pablogino reikalą.

Lapinas tai suprato. Atkuto.
— Kodėl šaipausi, draugas Toleiki? Nesišaipau. Tarybų 

valdžia man kaip tikra motina — myliu. O kai myli, tai ir 
paplaki. Ar geras tėvas vaikams neuždrožia, kad geresni 
užaugtų? Kritikai ir savikritikai visur vieta, draugas pirmi
ninke, visur. Nuo aukščiausio viršaus iki žemiausios apačios. 
Teisybė, prie Stalino reikėjo laikyti liežuvį už dantų, už 
kritiką duodavo per kepurę, o kartu su kepure dažnai nu- 
krapštydavo galvą, bet dabar nauja valdžia, lenininė, Berijos 
laikai praėjo. Laisvė! Sibiru jau nebepagąsdinsi, draugas To
leiki, ir, moteriai uždavęs per veidą, neišliks! sausas, nesvar
bu, kad visokeriopai už ją aukštesnis. . .

— Užtaigi! — prapliupo Raudonikienė.— Grasina! 
man kailį ištaisys. Ne, prieš mane bizūno nepakilnosi!

— Ncišsigalvok niekų, Raudonikien. Kam išverti 
džius? — atsiliepė Arvydas nusiminęs, tačiau Magdė, 
kreipdama dėmesio į jo pastabą, spiegė toliau:

— Vienai smakras tebėra kraujais aptekęs, kitą jau nori 
čaižyti. Turime laimę ant pirmininkų, nėra koDlievui skųstis. 
Pirmas buvo girtuoklis, antras toks pat, tik priedų vagis, o 
trečias mušeika ir plėšikas. Atėmė karves, mėšlą, atims ir 
daržus, pamatysit. Nurėdys kaip jaunamartę pirmą naktį, 
nespėsim apsidairyti.

— Kad jau nurėdyti, bral. Pabaiga be pradžios. Visi 
apdirbti kuo švariausiai. Šiandien atėmė karves, o rytoj mus 
pačius atiduos į ragotskotą.

— Taip ir bus, jei leisimės vąromi kaip galvijai į sker
dyklą.

— Tegu jis važiuoja į savo Viešvilę! x
— Martyną atgal atstatyti! — vienas už kitą garsiau rė

kavo sodiečiai, neleisdami Arvydui nė prasižioti... .Daugiau bus.

Jis

zo-
ne-

Žaidynių kalendorius pa 
liktas galutinai paruošt C . 
Valdyba i.Netrukus bus pa 
siųstas S-gos žiniai.

Galiausiai buvo svarsto 
mas Detroito "Kovo" pa
reiškimas, liečiąs Centro 
Valdybos praneš imą nr. 14 
Šiuo kjlusimu, Centro Vai 
dyba remdamas i KOnf e ren 
cijoa pasisakymais yra iš 
leidusi pranešimą nr. 23 , 
kuris jau yra pasiekęs S- 
gos narius.

Centro Valdyba 
IŠĘIVIJCS GYVENIMAS

Žinomam sjportininkui 
V.Grybauskui,žaidžiant te 
nišą amerikiečių turnyre, 
trūko sausgyslė. Koją teko 
operuot ir tuo pačiu V. Gry 
bauskas, bent keletą mene 
šių turės likti namuose.

-V. Nešukaitytė į savo 
laimėjimų grandinę įrašė 
dar vieną meisterės titulą, 
laimėdama centrinės Cnta 
rioprov.stalo teniso meis 
terėš vardą.

- Rungtynėse su Chica- 
gos Bears futbolininkais su 
sižeidė Colts futbolininkas 
Jonas Jonaitis .Jampadary 
ta operacija, tačiau iki se 
zono pabaigos jis tikrai ne 
pasveiks .Įdomu, kad šiose 
rungtynėse už Chicagą dar 
žaidė vienas lietuvis D. But 
kus.

- Pasaulio Lietuvių Jau 
nimo Kongrese numatomos 
ir sportinės varžybos. De 
ja, rengėjų numatomos 
sporto šakos- krepšinis , 
tinklinis, stalo tenisas ir 
kt. vasaros metu lietuvių 
yra nekultivuojamos.Jas 
reikėtų pakeisti futbolu, 
plaukymų lengvąją atletika 
ir lauko tenisu.



NEPR IKLAUSO IviA LIETUVA1965. Xll. 22. -49-50(973-974) 9 PS L.

Lietuvos ūkininko pagerbimas Detroite: L dalis pagerbimo dalyvių klausosi kalbėtojo, VLlKo gen. sekr. J. Audėno kalbos; 2. pirmininkaujantis agr. dr. J. M ikulionis ir J. Audėnas kalbos 
metu, ir 3. garbės svečių dalis-šv. Antano liet.par.klebonas kun.Stanevich, agr. Jonyniene, Vilniečių sąjungos pirm.K. Veikutis ir J. Atkočaitis. Nuotraukos J. Gaižučio.

HAMIfhLTON
taupyk ir skolinkis

KOPERATYVINIAME BANKELY IE

„TALKA“
Išduodamos asmeninės paskolos iki 5,000 dol., 

morgičių paskolos iki 60% turto vertės .
Už šėrus mokama 41/?% dividendo iš pelno, už 

' depozitus 4% ir veikia nemokamas gyvybės ir paskolų 
,draudimas.

Pilnas čekių patarnavimas.
Darbo dienos:

Pirmadieniais - penktadieniais 9 vai. — 1 vai. po piety, 
Antradieniais ir penktadieniais 5 vai. -- 8 vai. vakaro.

i 21 MAIN St. E. Room 207. Tel. IA 8-0511.

HAMILTONO SKAUTAMS 
REMTI DRAUGIJOS

Valdyba 1966metams pa 
siskirstėpareigomispirm. 
D.Stukas, vicep.p.Breich 
manas,ižd. N. Zabulionis , 
sekr. Z. Stoniais, ūkio ir 
transporto-A. Gureckas , 
parengimų - Gedminienė, 
Repčienė ir Stonkienė.

Pirmasis naujosios vai 
dybos darbas bus 1966 me 
tais sausio 8 d. Jaunimo 
Centre suruošt parengimą 
-šokius.

Parengimo programoje 
’’Aukuro" jaunieji artistai 
režisuojant E .Kudabienei, 
suvaidins C.Micūtės "Lai 
mės dėžutę".Šokius ir ba 
lėtą tai pasakai paruošė 
M. Pusdešrytė.

DARBAS NENUTRŪKSTA 
Vieną vakarą pripuolamai 
užklystu į parapijos sale.
Randu scenoje prie forte 

pijono sol. V. Verikaitį, bū 
rį vaikų ir p.Antanaitienę. 
Salėje gi gal 30 vaikų bū
rys, kurių priešakyje K. M i 
leris su pieštuku rankoje, 
diriguoja, skaičiuoja dai
nos taktą. Pasirodo, jie 
ruošiasi šeštadieninės mo
kyklos ruošiamai Kalėdų 
eglutei.

Kaip gerai, kad turime 
savo patalpas, kur esame 
šeimininkai ir neturime 
svetimtaučių prašyti mal
dauti patalpų.

Gražu, kad ir jaunimas 
dirba, mokinasi, rūpina
si.
Bendrai, reikia labai pa

sidžiaugti, kad jaunimas 
gyvas ir atsidėjęs dirba, ir 
visa tai daroma turint pri
eš akis Lietuvos ir lietuvy 
bės perspektyvas. V. P.

Vakarų šnipas Kremliuj
ĮSIGIJO KARC ŽVALGY
BOS ŽINIŲ

Laike karo buvau bata
liono vadu. Baigiantis ka
rui aš jau buvau pulkinin 
kas leitenantas. Po vienų 
kautynių, maršalas Konev 
rekojnendavo mane Kari
nio Stabo Mokyklai. 1945 
metais pradėjau 3-jų metų 
kursą Frunzčs Karo Aka 
demijoje ir 1948 m.prisi 
segiau prie krūtinės dei
manto pavidalo Frunzės- 
mokyklos baigimo ženklą.

Baigiantis 1949 m. aš bu 
vau perkeltas į Karo Diplo 
matine Akademiją;!.y.ka 
rinės žvalgybos mokyklą. 
Aš išmokau karinį špiona
žą ir baigiau 3 metų ang 
lų kalbos kursus, pramo
kę s, ka ip manau, gana ge ra i 
angliškai.

1958 m. rugsėjo mėn., 
po karo atasės asistento 
Turkijoje tarnybos, mane 
pasiuntė} Dzeržinskio Ka

HAMILTONO S TA 72 
KUOPOS 
visuotiniame metiniame 

narių susirinkime gr. 5 d. 
E.ir J. Bajoraičių bute, da 
lyvavo 15 iš 35.

Kuopos pirm. Z. Pulia- 
nauskas padėkojo atvyku
sioms ir pažymėjo,kad lai 
ke paskutinių metų įstojo 
5 nauji nariai. Pirm, ragi 
no visus narius kiekviena 
proga kviesti savo pažįsta 
mus jungtis į S LA, nes tuo 
bus stiprinama jau 8o m. 
senumo stipri liet, or-ja.

IždAnt.Kaušpela prane 
šė,kadgeg.23d. išvyka da 
vė$5o. 96.PusėpeIno$25. 
4 8 paaukota skautams .Su- 
sirinkimo dieną kasoje bu 
vo $ 144.66.

Finansų sekr.G.Melny 
kas pranešė,kad per praei 
tus metus centrui pasiųs 
ta draudimo mokesčių 
$ lo83.-.Per šiuos metus 
sirgo 6 nariai, iš kurių 4 
išmokėta $ 271. -

Rev. K-jos pirm. J.Sa- 
rapnickas atskaitomybės 
patikrinimo akte pasakė, 
kad piniginiai dokumentai 
teisingi ir atskaitomybė 
vedama tiksliai.

Renkant nai ją kuopos 
v-bą, pirm.perrinktas Z. 
Pulianauskas,vicep.naujai 
išrinktas J. Bajoraitis,- 
sekr. V.Pašilys, iždininku 
AnJ;. Kaušpėdas, f in. sekr . 
J. Šarapnickas ir į Kontr . 
K-ją išrinkti P. Savickas 
ir G.Melnykas .V-bos išrin 
kimu s-mas buvo baigtas. 
Jam pasibaigus buvo kuk 
lios vaišės. Jų metu Alf. 
Pilipavičius parodė keletą 
įdomių filmų: iš pavasari 
nės S LA gegužinės, pašau 
linės parodos ir ypač įdo 
mų filmą iš savo atostogų 
Floridoje. Sk.St.

ro Inžinierijos Akademiją 
studijuot 9 mėnesius rakė 
tinius ginklus.

Jau laike Antrojo Pašau 
linio karo aš įsitikinau , 
kuri mus uždegdavo ir 
versdavo žygiuoti kauty
nių keliais nuo Stalingrado 
iki Berlyno. Tai buvo kaž 
kas kitas užpakaly mūsų; 
-Rusija.

’etgi karas neįstengė 
mane tiek prablaivinti,kiek 
mano darbas su aukštes
niais asmenimis irsovie 
tų armijos generolais .Aš 
mat, vedžiau ge įerolo dūk 
terį ir greit atsiradau so 
vietinės publikos aukščiau 
šioje klasėje Aš buvau vie 
ias iš privilegijuotųjų.

Tačiau greit supratau, 
kad jų šlovinimas partijos 
ir komunizmo buvo tik žo 
džiuose. Privačiame gyve 
nime jie meluoja, apgaudi 
nėja, planuoja viens prieš 
kitą,intriguoja,išdavi įėja,

Naujų Metų Sutikimas 
Hamiltone

ĮVYKS GRUCDŽIC 31 DIENĄ 

JAUNIM O CENTRO SA LĖ JE 

4.8, DUNDURN STREET NCRTH

© ŠOKIAMS GRCS VYTAUTC B A B E C K C ORKESTRAS

® VEIKS BUFETAS, LOTERIJA IR KITOS ĮVAIRENYBĖS 

Pradžia 7l3q val. vakaro. Pabaiga 2 valandą ryto.

VISI HAMILTONO IR APYLII1KĖS LIETUVIAI 

PRAŠOMI KUO SKAITLINGIAUSIAI DALYVAUTI

DETROITE PAGERBTAS LIETUVOS ŪKININKAS
Įvykiui, apie kurį pakal

bėsiu, besiruošiant, girdė
jau nuogąstavimų: va,to tik 
betrūko,steigiama vėl vie
na nauja organizacija,šalę 
kelių dešimčių jau "vei
kiančių" Ačiū Dievui, orga
nizacija neįsisteigė,obuvo 
tik vienkartinis sujudimas 
pirmas, turbūt, tokios rū
šies laisvame lietuvių pa
sauly, vertas visų dėmesio.

DU SVEČIAI 
KALBĖTOJAI
Lietuyps ūkininko pa

gerbti į Šv. Antano bažny
čią, o vėliau į Lietuvių na
mus 1965 m.gruodžio 5 d. 
susirinko didelis būrys 
žmonių. lįkilmingose pa
maldose dalyvavo kelių or. 
ganizacijij atstovai su sa
vo vėliavom.Kun. K. Šimai
tis ūkininkams skyrė ir ke 
lėtą pamokslo minučių.

Lietuvių namuose už gar 
bės stalo sėdėjo:kun. Val
teris Stanevičius-svetys 
iš New Yorko, Vliko gen. 
sekr._, buvęs Lietuvos že
mės ūkio min. Juozas Au
dėnas ;s vėtys iš Čikagos , 
buvęs agronomas Ignas An 
drašiūnas;ūkininkų atsto- 
vaiAntanina Jonynienė ir 
Jonas Atkočaitis; JA V LB 
Tarybos narys Vladas Pau 
ža, Vilniaus kr. lietuvių 
atstovas Kazys Veikutis , 
LB Detroito apyl.vicep.Pe 
tras Griškelis programos 
vadovas agr. dr. Jonas Mi- 
kulionis ir pagerbimo vy
riausias iniciatorius agr. 
Antanas Musteikis.

Tiek J. Audėno, tiek ir 
I.Andrašiūno kalbos buvo 
sakomos iš rašto, tad ge
rai paruoštos, pilnos sta
tistikos sakičių.J. Audėno 
kalba Naujienose įdėta išti 
sai. I. Andrašiūnas, savo 
ilgą referatą pavadinęs 

piauna vienas kito gerklę.
Trokšdami daugiau pini 

gų ir geresnės karjeros , 
jie išdavinėja Valstybės 
Saugumui savo draugus ir 
kolegas .Jų vaikai nieko ne 
mėgsta kas yra sovietiško, 
jie žiūri tik užsienio fil
mus ir žvelgia iš aukšto į 
paprastą liaudį.

Mūsų komunizmas, kurį 
mes statėm 45 metus, yra 
apgaulė. Aš pats esu šios 
apgaulės dalimi.Kaži ko
kia liga ar i nfekcijagrau 
žia ir ėda musų šalį iš vi 
daus.

Idėjos, už kurias mūsų 
tėvai ir broliai mirėjšvir 
to į nieką kitą, kaip melą, 
apgavystę .Aš žinau armiją 
ir ten yra daug aukštų kari 
ninku tarpe lygiai taip gal 
vojančių.Tačiau jiebijo su 
sijungti akcija i.Todėl mes

"Lietuvos ūkininko įnašas 
į gerovę ir kultūrą", dau 
gybe statistikos duomenų 
atmiešė ir dramatiškomis 
frazėmis bei jautriais sen 
timentais.Jjs daug kalbėjo 
apie kooperaciją, ūkininki 
jos apsišvietimą, Žemės 
ūkio rūmų reikšmę ir 1.1. 
Publikai, pusketvirtos va
landos priverstai sėdėti 
už vaišių stalų ir klaucvti 
kad ir labai gerų, bet ilgo 
kų dviejų pagrindinių kal
bų. buvo, visgi, perdaug . 
Bit dėl to ne kalbėtojai, o 
tik rengėjai kai ti.Reikia 
manyti,kad ir I.Andrašiū 
no kruopštus referatas po 
Detroito nebus užkastas , 
o pasirodys spaudoje.

SVEIKINIMAI
Programai vadovavęs 

dr. Jonas Mikulionis abu 
minėtus svečius pristatė 
ir pasveikino.

Sveikinimais minėjimo 
programa buvo perpinta 
nuo pradžios iki galo. 
Patį pirmąjį-ministerio 
JuozoKajecko laišką pers
kaitė A.Musteikis.Vėliau , 
po J.Audėno kai bos,dr. J. 
Mikulionis perskaitė vysk. 
V.Brizgiotelegramą,oSt. 
Kaunelienė- S ibir o tremti
nės Stasės Rūkienės ilgoką 
poetišką raštą .Stasiui Gar- 
liauskuiperska ičius prela
to Mykolo Krupavičiaus 
sveikinimą,programos ve
dėjui čia pat perskaitė su- 
sirinkusiųjų vardu siunčia- 
mą sveikinimą M. Krupavl 
čiui, jo 8o-ties metų am
žiaus proga, prašydamas 
publiką plojimu pritarti. 
Dar iš raštu sveikinusių 
buvo perskaityti P LB vyr. 
v-bos pirm. Juozo Baciū- 
no ir Lietuvių agronomų 
s-gos pirmininko iš Čika
gos laiškaLSveikinimo kal

visi dirbame atskira IK iek 
vienas vyras kas sau.

Aš santykiauju su aukš 
tais ir svarbiais žmonė- 
mis-ministeriais ir mar 
šalais,generolais ir vyrės 
niais karininkais,Sovietų 
Sąjungos Komunistei Parti 
jos Centrinio Komiteto na 
riais.

Aš liaupsinu mūsų va
dus,bet savo viduje linkiu 
jiems galo. Chruščiovo vy 
riausybė susideda iš avian 
turistų, kurie prisidengia 
kovos užtaiką vėliava.Ta 
čiau Chruščiovas karo ne 
atsisakė.Jis netgi pasiruo 
šęs pradėti karą, jei tik są 
lygos bus jam palankios/

To negalima jam leisti.
Praeityje mūsų genera 

linis štabas ir užsienio ats 
tovai smerkė netikėto už 
puolimo taktiką,kurią nau 

bas pasakė jau suminėti- 
VI. Pauža, K. Veikutis, J . 
Atkočaitis ir LŽ S-os vyr. 
v-bos narys bei Detroito 
sk.v-bos pirm .Vladas M in 
gėla.

VAISĘS IR MENINĖ 
DALIS

Didžiausia musų trage
dija ir yra tų visų sveiki 
nimų gausa ir žūt-būt jų 
perdavimas taip, kaip iš 
anksto protokole įrašyta. 
Po trijų valandų sėdėjimo 
už stalų, publika ima neri
mauti,bet sveikintojai kal
ba, šaukia.Ką jau pasižy
mėjo,ką pasirasė,ką į gal
vą įsikalė-vistiek pasakys. 
Taip pat su skaitomais 
sveikinimo laiškais ar il
gomis jų ištraukomis. C 
ar nebuvo galima iš kiek 
vieno išnešti po sakinį, po 
frazę,po charakteringą ci
tatą, visą kitą ar vėliau pas 
kelb iant spaudoje,ar palie
kant pasiskaityt tiems,ku
rie domisi.

Vaišės buvo tikrai "ūkiš
kos",arba "ūkininkiškos".

Menine dalį atstovavo 
poezija.Pirmą  ja su neži- 
naukienoeilėraščiu išėjo 
mokinukė Vida Bliūdžiutė 
ir padeklamavo gana gerai 
Marija Giivydytė perskai 
tė ilgesnį M arijos Sims ei
liuotą kūrinį, specialiai 
šiam ūkininko minėjimui 
skirtą. Pagaliau, Stasys 
Garliauskas paskaitė Vy
tauto Mačernio žemiškos 
poezijos.

DETROITAS TEBŪNA 
PAVYZDŽIU
Dar A. Musteikio pasku

tinis žodis .Padėka visiem 
visiem,kas tik prie minėji
mo prisidėjo, išskyrus 
spaudą. .Tautos himnas - 
-pabaiga.

Alfonsas Nakas.

dojo Hitleris .Dabar gi pri 
eita išvados, kad daug lai 
mitoji pusė, kuri pirmoji 
pradeda staigia masyvią 
ataką.

ATCMINIC KARO
PROVOKATORIAI
Tai ką teko sužinoti ir 

išgirsti,šiandie jau žinau 
sovietų valstybės vadų no 
rą išprovokuot atominį ka 
rą.Anksčiau ar vėliau jie 
gali prarast galvas ir pra 
dėti atominį karą.Pažiurę 
kite, ką gi Chruščiovas da 
ro su Berlynu.

Maskvoje aš gyvenau 
branduolinio karo grėsmė. 
7 inau, kiek toli yra pasi
ruošta,žinau nuodingą nau 
jąją karo doktriną, kuri iš 
dėstyta slapčiausioje Spe 
cialioje Kolekcijoje-pla- 
nas, neatsižvelgiant į nie 
ką, pirmiesiems užpulti.

Š V E N CIU S V EIKINI M AI VISI E M S 
KLIJENTAMS IR BIČIULIAMS...

• Ateinančiuose metuose mes vėl tikimės pagelbėti Jums 
persiunčiant siuntinius Jūsų giminėms į SovietŲ Sąjungą.

• Jūs taip pat galite siųsti savo giminėms dovanų aukštos 
kokybės maisto produktų* kurie yra galimi pagal sovietiš 
kus katalogus prieinamomis kainomis.

« Mūsų tarnautojai su džiaugsmu pagelbės užsakyti: sovie 
tiškus automobilius, šaldytuvus, siuvamas mašinas, skal 
bimo mašinas, televizijos aparatus, motociklus ir daugelį 
kitų dalykų Jūsų giminėms bet kur Sovietų Sąjungoje.

e Mes taip pat galime pagelbėti pervedant pomirtinius pali 
kimus jei paveldėtojai yra Sovietų Sąjungos piliečiai.

• Kviečiame apsilankyti mūsų krautuvėse ir apžiūrėti dide 
lį pasirinkimą medžiagų, skarelių,antklodžių, megstukųii 
kt. kurie yra galimi Jūsų siuntiniams.

• Tuo pačiu metu Jūs pamatysite įvairių rūšių rusiškų 
„ KHOKHLOMA “ prekių, sovietiškų kvepalų, laikrodžių, 
žaislų, ukrainietiškos keramikos, išsiuvinėtų suknelių, 
staltiesių, bulgariškų vazų, lenkiškų saldainių ir visko 
kas tinka ir Jūsų pačiu šventinėms dovanoms.

U k r a i n s k a K n y h a 
Global Imports,

2643 East Hastings Street, 
VANCOUVER 6, B.C.

253-8642.

dėmesio!
© DIDELIS KALĖDINIS IŠPARDAVIMAS 

MIEGAM UJU BALDU- 
Kaina nuo $89 iki $750.

• GERIAUSI SVEIKINIMAI KALĖDOMS 
IR NAUJIEMS METAMS.

Roger Leroux 
FURNITURE Ltd.

2540 Belanger Street East, Tel: 722-3551.
/ kampas Iberville./

Žinau naujųjų raketų ir 
jų sprogmenų brėžinius . 
Juos pateikiu savo drau
gams Vakaruose.Įsivaiz
duokite sau baisumą 5o me 
gatonųbombos,kurios eks 
plozyvinė jėga du kartu di 
desnė.neikas gali tikėtis . 
Maskvos gyventojai tuo 
džiaugėsi.

Sovietų vadai labai gerai 
žino,kad Vakarų pasaulis , 
ypatingai Amerika, nedori 
jokio atominio karo.Šitą 
Vakarų taikos troškimą, 
jie sau pasinaudoja.

Reikalinga ne iššaukti 
milžinišką pasaulio kon 
fliktą,betkaip nors taikos 
tikslams nukreipti ir pa
naudoti Sovietų Sąjungos 
energiją ir didelius me - 
džraginius išteklius.

Manau,kad reikalinga pa 
sitarimai,slapti.Ne viršū 
niųpasitarimai.Tie Chruš 
čiovą džiugina.Viršūnių pa 
s įtarimų rezultatais jis tik 
pakels savo prestižą.
v Tai jūs turite suprasti. 
Štai kodėl aš rašau šias 
savo pastabas Jungtinių 
Valstybių ir Didžiosios 

Britanijos visuomenėms. 
Aš tik vieno prašau,kad jūs 
patikėtumėte mano nuosir 
durnu .Tuo atveju, aš esujū 
su karys, pasižadąs išpil 
dyti viską,kas man bus pa 
tikėta.

Ryšium su anksčiau pa 
m inėtu, noriu pabrėžti,kad 
aš nepradėjau dirbti nau
jam reikalui tuščiom ran
komis.Pilnai suprantu, jog 
-odžiųir minčių pateisini 
mui, reikalinga pridėti kon 
kretų įrodymą patvirtinan 
tį šiuos žodžius.Tai pada 
ryti turėjau ir turiu abso 
liūte galimybe.

/Sekančiame numery:- 
Nuplėšiama Inturisfui kau 
kė.Ką reiškia sovietų kul 
tūriniai ryšiai su užsieniu. 
Ko verkia Penkovskio teta? 
Tiesa apie Patricijaus Lu 
mumbos universitetą/, 

» Mirė Margarita Vyme- 
rytė kalbų specialistė.pas
kutiniais laikais dirbusi T ie 
tuvos Mokslų Akademi^'' ;
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KALĖDINIS
MOWT REAL

PASILINKSMINIMAS JAUNIMUI
ŠĮ SEKMADIENĮ, KALĖDŲ ANTRĄ DIENĄ , GRUODŽIO 26, 7 VAL. VAKARO 
AUSRCS VARTŲ SALĖJE.ĮDOMI PROGRAMA. GĘŲA ŠOKIAMS MUZIKA. 
VISAS MONTREALIC LIETUVIŲ JAUNIMAS KVIEČIAMAS DALYVAUTI.
Įėjimas 25 et. Rengėjai- Lituanistiniai Kursai.

ĄUŠROS VARTŲ PAR.
7 .NIO“?
- Pei.Ktadienį yra Kū

čios. Nors dabar yra leis 
ta Kūčių pasninkui pasirink 
ti gruodžio 23 ar 24 d., bet 
lietuviai,be abejo,laikys is 
savo papročių ir Kūčias 
švęs gruodžio 24 d.Kūčių 
vakarą laužoma ir dalina 
ma plotkelė simbolizuoja 
šeimų vienybę ir meilę . 
Tepasilieka ši Kūčių nuo 
taika mūsų šeimose išti
sus ateinančius metus.

KALĖDŲ PAMALDŲ 
TVARKA

Bernelių mišios b-’s vfd’ir 
lakti1 žnyčioje ix salėk 
Redos op.sol.Kardelienė.
alėdų dieną mišios ©us 
, 9, lo ir 11 vai. 
jpažintysbus klausomos 
učių dienos rytą pri. š 
išias ir 4-6 val.popietį1. 
iktį, prieš Bernelių mi 
a.s,ll,15 vai.bažnyčioje.

Kalėdų dieną, kaip papras 
tai, prieš kiekvienas mi
šias.

PARAPIJIEČIŲ 
SUSIRINKIMAS
Nuo Naujų Metų visoje 

Kvebeko provincijoje įsi 
gali naujas įstatymas ,tvar 
kas parapijų komitetus ir 
jų veiklą. Tai turės ypatin 
gos reikšmės parapijos ad 
ministracijaLSlam tikslui 
visose parapijose renka
mi nauji komitetai.

NAUJŲ METŲ PAMALDŲ 
TVARKA

Bažnyčioje bus vidurnak
čio mišios lygiai 12 vai. 
Neujų Metų dieną mišios 
bus 8, 9, lo ir 11 vai. ryto. 
Bus taip pat ir popietinės 
mišios 5 vai. po pietų.

50 METŲ VEDYBINĖS 
SUKAKTUVĖS

iškilmingai, labai gra
žiai atšventė vilasaliečiai 
pp.A. Kinderiai savo na
muose, bei gražiame arti 
mųjų būryje Auksinio jubi 
liejaus proga ir NL redak 
cija nuoširdžiai sveikina 
malonius tautiečius ir lin 
ki jiems.susilaukti deiman 
tinių sukaktuvių.

DR. J. S E M 0 G A S
5441 BANNANTYNE, Verdun.
Pirmadienįir, . . ... 2-4 ; 7-9 p.m.ketvirtadienį r
antradienį ir „ .. ... 2-4 p.m.penktadienį

trečiadienį 7—9 p.m.
šeštadienį 11—1 p.m.

PO 7-3175; namą 6-9582.

D A N T V G Y I) Y T 0 J A S
Dr. J. MAL1ŠKA

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

Namą tel.: MU 1-2051.

ŠV.KAZIMIERO PAR.
ŽINIOS
- Prieš Kalėdas išpa

žintys klausomos trečiad. 
ketv.irpenktad’.nuo7 vai. 
vakaro ir penktadienį nuo 
lo:3o naktį.

- Kalėdų Bernelių mi
šios 12 vai. naktį bažnyčio 
je ir salėje.Bernelių mi
šios bus lietuviškos;jų me 
tu giedos jaunimo choras . 
Dienos metu mišios 9,lo 
ir 11 vai.

- Kūčių pasniko šiemet 
nėra,nes jis dispensuotas, 
tačiau tas nereiškia, kad 
lietuviai, laikydamiesi se 
no papročio,Kūčias neruoš 
tųsv asniku. Taip pat vi 
si tik atieji dispensuojami 
nuo pasninko penktadienį 
prieš Naujus Metus.

- Naujųjų M etų sutikimo 
pobūviui dar galima gauti 
bilietų.

- Parapijos susirinki
mas įvyko sekmadienį.Iš 
rinktas naujas parąp.6 as 
menų komitetas: L.Simone 
liSjA.Dasys, J. Laimikis , 
V. Kalinauskas ,Ch. Milius 
ir A.Russell.Susirinkimui 
sekretoriavo Kr. Šimone 
lienė, rink, komisiją suda 
rė J.Valiulis ir CH.Milius.

- Ant.ir GeęnKavoliūnų
sūnus pakrikštytas Myk© 
1c \ntano-Jono vard? s. 
PASAULINĖS PARODOS 
ir parodinės Lietuvių Die
nos reikalams komiteto 
užuomazga, kurią sudarė 
KLB Monirealio Lietuvių 
Seimelio prezidumas ir 
KLB Kr. Valdybos išrink
ti asmens, praėjusią sa- 
veitę tarėsi dėl parodinio STUDENTU SĄJUNGA 
komiteto sudarymo, ta - ---------- -- • - —
čiau kol kas viskas dar 
tebėra provizoriume. Kol 
kas teaptartos komiteto 
sudarvmo gairės.

NE PRIKLAUS C M OS
LIETUVOS 
spaudos baliaus loteri 

jai paaukojo: 
Pp. Smilgevič iai-porcelia 

ninį setą.
P. Bukauskas... 5 dol. 
P.Jokubauskienė 2 dol. 
E. Vaupšienė... Idol. 
A. Kavaliūnaitė-šaliką.

Aukotojams nuoširdžiai 
dėkojame ir būsime dėkin 
gi visiems, kas loterijai 
ką paaukos.

Primename, kad didelė 
NL rėmėja dail. Anastazi 
ja Tamošaitienė NU loteri 
įai pažadėjo išausti gra- 
ziausį tautinį drabužį.

A V par. klebonas T. K. 
Pečkys paaiškino įstaty 
mą, įvedantį naują tvarką 
ir pasiūlė rinkti naują ko 
mitetą, kuris pradės veik 
t i nuo Naujų M etų. Rinki
mus tvarkant A Ališauskui
J. Lukoševičiui ir Br.Staš 
kevičiui, iš rinkti šie komi 
teto nariai:Petras Uukoše 
vičįųs.V,Zubas,P.Klič ius
K. Žemaitis, A.Vaupshas 
ir St.Kęsgailą ;kandidatais 
liko A. Mileris ir P. Gir
džius.

Klebonas .baigdamas su 
s trinkimą , pasidžiaugė, 
kad su komitetu jam buvę 
malonu bendradarbiauti, 
nes jokių nesusipratimų 
neturėta. Klebonas taipgi 
pabrėžė, kad komitetas tu 
ri visas teises ir visas ga 
limybes žiūrėti parapijos 
atskaitomybės knygas ir 
vedamą atskaitomybę.Iš ti 
krųjų komitetas ir yra at 
sakingas už finansinius pa 
rapijos reikalus.Klebonas 
pasidžiaugąkad daugumas 
komiteto nerių dirbo dide 
liu stropumu ir pasiauko 
ji mu, ypač Klebonas pabrė 
zėdičfelį Petro Vaupšo,P. 
Girdž iaus ,K. Z emaič io ,p. 
Milerio ir kt.pasiaukojimą 
parapijos reikalams.

MCNTRĖALY 
yra jau giliai įsijungusi į 
žiemos stovyklos ruošą. 
Darbai vyksta sklandžiai 
ir sėkmi gai. Viskas bus 
paruošta laiku. Visi stu - 
aentai, kurie nori joje da
lyvauti, kviečiami regist
ruotis pas R.Piešiną 366-

S.N ikalajūnaite 769-11C3.

DR. A. O. JAUGELIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA 

1410 Guy St., 1 a. 11 kamb. 
WE 2-6662; namų 737-9681

DR. V. GIRIUNIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA 
3938 Rosemount Blvd.

RA 7-5552; namų RA 1-0656

DR. .IRWIN COPNICK
Dantų Gydytojas 

4966 Decariė Blvd.
.Suite 7

Montreal, Que. Tel. 489-3191

"LITO" GYVYBĖS NOMINACIJOS Į SLA
DRAUDIMAS CENTRĄ
santaupoms indėlių ir ei taip pat vyko praėjusį 

narnose sąskaitose pasilie sekmadienį .Nominacijose 
ka galioje. "Lito" valdyba dalyvavo būrys S LA narių, 
tą klausimą persvarste ir Daugiausia balsų gavo p. 
savo ankstesnį nutarimą ~ 
nuo ein. sąskaitų draudimo 
atsisakytipakeitė.Tatai pa 
daryta ryšium su gautu iš 
draudimo bendrovės CUNA 
pranešimiįkad nuo 1966 m . 
balandžio mėn. 1 d. "Lito" 
indėlių ir einamųjų sąskai 
tų premija bus žymiai su- 
mažinta.Nuo tos datos "Li 
tas" pereina į "Assured 
Plan Coverage",kuris taiko 
mas unijoms draudžiamos 
daugiau $ 5oo. ooo santaupų 
nuo bendros indėlių ir eina, 
mųjų sąskaitų sumos.

Daugelis narių nemoka
mus draudimus įvertina tik 
tada,kai juos norima panai 
kinti. Santaupų ir paskolų 
draudimas "Litui" kainuo 
ja daug pinigo. 1964 metais 
draudimams išleista $ lo . 
o22. 55,šiais metais bus iš 
leista per $12. ooo., o 1966 
metams numatyta išleisti 
$ 15, 28o. . .V-I X • „r- r-r,“ " . , ~~Tikrumoje už pirmus rŲis islose 75:57 santykiu.
$ 2ooo santaupų "Lito" na. ZIUFOVU1 rungly w.s nebuvo 
riai gauna ne 4% ar 5%, betl^ornios.’ lie® pasavimas bu- 
4 3/4%palūkanų už einam „vo Prąstas, baudų daugybe, 
sąskaitas ir 5 3/4%dividen a^r°j° pus laiko pradžioje 
dųuž indėlius, kadangi sana^1 kpmaados z aide lyg ne
taupų draudimai lyg šiol pa nofėdamos išlošti. Taškų 
čiam "Litui"kai nuoja S/4%.Pe^ n®: Ctto 19, A . Gra-

Pavieniui toks gyvybėsgXs J?, V. Piecaitis 1Ų V. 
draudimas kainuotų nuo l%«%e^s’,^2, Gukosevicius
ikil 1/2%,žiūrint nario am®>R"Gtson, A.Keturka, H. 
žiaus. Užtat tikrai nuostateItorius 4 
bu,kad turėdami tokias są 
lygas savo santaupoms "Li 
te" daugelis M ontrealio lie 
tuvių vis dar tebėra kituose 
bankuose su 3% palūkanų.

Pr.R. 
LAPKRIČIO 13 K'A 'TIFEST 

TA CI JAI
paremti Montrealy buvo su 
ri tkta 51C dolerių. Visų au 
kavusiųjų pavardės, atrodo 
nebuvo paskelbtos, nes jas riūnas. 
davė ne vienas asmuo ir dė 
to susidarė tetikslumų.Ko- Naują Metą išvakarėse klu- 

bo biznis bus atidaras iki 2
; vai. ryto, todėl pasilikę nuo 
kitur rengiamą naują metą su 
tikimą,tautiečiai kviečiami 
apsilankyti senuosius metus 
su ten vykstančia specialia 
programa reguliarią svečią 
rtarpe,linksmai užbaigti.

Klubo naujojo pastato ofi
cialus atidarymas numatomas 
sausio 15 d. vakare.

Klubo Valdyba.
taukiam e jūsij_malc-

STRACIJAL KURIAI LA- 
T5AT ^.LENGVINSITE DAR

Dargis, p. Privaronienė, 
Kalvaitis, Juodikis, P. Ja
nuška, Jokūbą it is irdr.Bie 
žis.Deja, kuopos organiza 
torius ir f in. sekr. Myko
las Juodviršis susirinki 
me negalėjo dalyvauti, nes 
darbovietėje darbo metu 
susižeidė ir turi ii'esnį 
laiką pasigydyti. Lim ime 
jam greito pasveikime ir 
užjaučiame nelaimėje.

1 SCL. A. PAŠKEVIČIENĖ
Lz sekmadienį pamaldų metu

labai gražiai ir muzikaliai 
pagiedojo kolaratūrinį Ros 
sini kūrinį.

A. Paškevičienė pakvies
ta į Toronto Tėviškės Ž i- 
burių spaudos baliuje iš
pildyti koncertine progra
mą.

"TAURO" ŽINIOS 
Gruodžio 16 d. Tauras daly
vavo a įtrose rungtynėse, ku

Ž iūrovui rungty lės nebuvo

4 3/4%palūkanų už einam „vo Prąstas, baudų daugybe, . -A - _ _ l . rx O TfAm nuo IO 1 >-> vin H r? i

DLK VYTAUTO KLUBO
7A N 10 S

Sekmadienį įvykęs specia 
lūs šėrininky susirinkimas 
išsirinko 1966 metams kasi 
ninku Petrą Botyriy. Antras 
kandidatas buvo Stasys Mekš

__________________ z__ mitetas dėkota visiems i” ■
4l65,~R7Navikėną 259-4498kavus tems ir p. Baltuonienei

- -- ■ ---- -------G nei, P. Adamoniui ir H. Ado
moniui už pagalbą.

WINDSOR
KALĖDŲ EGLUTE, 

ruošiama K LB Apylinkės, 
'žio 26 a.parapi

jos salėje ir prasidės 3 v. i 
po pietų.Bus kalėdų sene
lis su dovanomis.Kviečia
mi ir suaugusieji. 
TAUJU METU SUTIKIMA 

ruošia KT B Ap. valdyba, 
lietuvių parap. salėje. Gros 
lietuvių orkestras iš Detro 
ito. Prašoma registruotis NAUS DĖMESIO ADMINI- 

Apylinkės valdyba šven- tuojau pas pirm.Dumčių rr"T' * -r .
x,------------------------- •  tel.948-2378,D.Kraniaus-BAT P ___ _________

kienę ar pas P. Janušką telBĄ LAIKU ATSILYGINĘ 
254-9337'. Kviečiami visi. UZ PRENUMERATĄ.

WELLAND, Ont
NAUJU METU SUTIKIMAS 
ruošiamas K LB Apylinkės 
valdybos drauge su Medžio bus gruodžio 
tojų-Meškeriotojų Lituani- 
ca, ukrainičių salėje Har
riet Street. Pradžia 8 vai. 
bendra vakarienė 9 vai. v. 
Įėjimas porai 7 dol., vie
nam 3.50. Salėje 5CG vie 
tų. Kviečiami dalyvauti vi 
si-kanadiečiai ir amerikie 
čiai.

čių proga sveikina visus 
lietuvius šiapus ir anapus 
geležinės uždangos. V-ba.

ADVOKATAS
STASYS DAUKŠA, L1..D.

4 Notre Dame St. E. 
Suite 205

Suite 902 ir 903
Tel.: 861-8478 ir 861-847^ NUOŠIRDŽIAI BŪSIME 

DĖKINGI VISIEMS PRE
NUMERATORIAMS,KU
RIE LAIKU SUMOKĖS

PRENUMERATĄ.

D-L.K. VYTAUTO KLUBAS
ADVOKATAS

JOSEPH P. M I L LE R 
B.A., B.C.L.

Suite 205
168 Notre Dame St.E.

UN 6-2063 ir UN 6-2064.

APSI DRAUSK!

2159-61 ST.CATHERINE E., MONTREAL.

Notaras
J. BERNOTAS 

J3.A., B.C.L.

ADAMONIS INSURANCE 
AGENCY INC.

3907 Rosemont Blvd.

Tel: 722-2472
Res: 722 -4735

Sun Life Building 
Suite 2001

Tel.: UN 6-4364

LIETUVIŠKAS PUSVALANDIS GIRDIMAS KAS 
ŠEŠTADIENI PER CFMB STOT|, 

BANGA 1410, 5.30 VAL. VAKARO, 
Programos vedėjas L. Stankevičius.

Telef.: 669-8834

GAISRAS — AUTOMOBILIAI 

ATSAKOMYBĖ — GYVYBĖ 

Tikslus ir greitas patarnavimas r

TTT A Adresas: 1465 De Seve StreetI JL kJ Montreal 20, Quie., tel. 766 • 5827

ALLIANCE
REALTIES INC. 
Montreal Real Estate 

Board Nariai.
Baltrukonis . . RE 7-0844 
Rudinslcas . HU 1-2957 
Skučas ......... RA 2-6152

Nuo 1966 m. pradžios pradedama išnuomuoti sales, 
talpinančias nuo 100 iki 600 asmeny, pagal reikalą — 
vestuvėms, suvažiavimams ir kitokiems parengimams .

• Kainos prieinamos.
0 Klubiečiams ir jaunimui speciali nuolaida.
e Reikalui esant duodamas pilnas patarnavimas:

— virtuvės indai , personalas ir gėrimai.
Nelaukdami užsisakykite kreipdamiesi į Klubą - J. 

Petrulį, tel: 522-2353 arba pirm.I’r.Paukštaitį, tel: 365- 
0311,366-6220.

4.5% už indėlius
4.0% už ein. s-tas
Mėnesinis palūkanų skaičiavimas.
Nemokamas gyvybės draudimas iki $2.000.
7.6% už asmen. paskolas 
6.5% už nekiln. turto pask. 
Visos paskolos atviros.
Pigus paskolų draudimas Iki $10,000.

KASOS VATANDOS:1465 De Seve St., sekmadieniais 
nuo 1O. 3O iki 12.30 v., darbo dienomis-;nuo IO iki 3 
v., išskiriant pirmadienius ir šeštadienius;vakarais 
trečiadieniais ir penktadieniais rtuo 7 iki 9 valandų,. 
3907 Rosemount Blvd., tel. 722-2472: diena-penkta- 
dieniais nuo 1 iki 6 vai. ir vakarais-pirmadieniais, 
trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai.

(■ '

D.
P.
J.
Sklypai, rezidenciniai namai,

apartmentai, inve«tacijo«, 
mergyčių parūpinima*.

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS. 
SIUVU, PARDUODU. 
Taisau ir Remodeliuoju. 
Vasaros laike saugojimas.

(storidžiai).
6396 Bannantyne, Verdun.

PO 7-6183.

LAIKRODININKAS
ANTANAS ŽUKAS 

1855 WELLINGTON ST. 
Tel. WE 2-0644.

TAISAU IR PARDUODU 
ŽEMOMIS KAINOMIS 

LAIKRODŽIUS IR JUVELYRUS.

I.G.ELECTRICR’d
Elektros kontraktoriua

IGNAS GURCIN A3
889 — 56 Avenue

Lachine. Tel. 631-0882.

PINE LAND CORP.
agentas ROMAS VERBYLA

Investavimui žemė St. Hubert, 
netoli St. Helen salos 

(1967 m- pas. parodos vieta).
Telef. 254-4287 ir VI 4-9254.

Adresas: 5974 Turenne,
Montreal 5, Que. -

Ar žinomadkad
“NEPRIKLAUSOMOS“
JETL'VOS“ SPAUSTUVĖ

spausdina bilietus, pa
kvietimus, vizitines,įvai 
rius blankus, receptams 
lapelius, vedybinius pa 
kvietimus, mirties atve
ju užuojautos laiškus,pa 
dėkos korteles, visokius 
“statmęntus“,. vokus su 
adresais, laikraščius , 
žurnalus ir knygas. 
Darbą atlieka pigiau, ne 
gu kitos spaustuvės.. 
Kviečiame įsitikinti.

Spausdintus galime priimti 
paštu ir paštu pasiųsti.

Adresas: George Street, 
LaSalle, P.O.. Canada.
WWWWWWNBHMIWMVW

NAUJŲ METŲ 
sutikimus šiemet ruošia 

viešus ; p. Simanavičius 
Prince George viešbutyje, 
Prisikėlimo par .Vyrų dr- 
- ja parapijos salėj,šauliai 
Lietuvių namuose ir spor 
to klubas Vytis šv. Jono sa 
Įėję.

ŠV. JONO PARAPIJOS
R.Kat.moterų d-ja šven 

tėsavo metinę švente. Pa 
maldose dalyvavo organi 
zuotai narės su vėliava . 
Buvo pritaikytas pamoks 
las.

Po pietų 4 va1 • parapijos 
salėje buvo kavutė.Dr. P . 
Gaida laikė paskaitą apie 
visuotinį bažnyčios šuva 
žiavimą Romoje.

Buvo įteiktos dovanos 
ir pasveikintos parapijie 
tės akademikės, kurios 
1965 m.baigė Toronto uni 
versitetą ir kt. aukštuo
sius mokslus.

Skyriui sėkmingai vado 
vauja žymi visuomenės 
veikėja C. Jonaitienė

GABUS JAUNUOLIS 
TAPYTOJAS
R.Astrauskas gimnazi

jos 12 kl. mokinys rodo di 
dėlių gabumų tapyboje. To 
ronto High Arts Founda 
tion jį remia ir jis dabar 
dalyvauja vykstančioje pa 
rodoje su savo kūriniais . 
Daugiau kaip 5o. ooo aplan 
kė parodą.

0 Tikimasįkad šiais me 
tais parapiją lankys ir su 
Naujais Metais pasveikins 
Pranciškonų provinciolas.

Dr. P.MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS 

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą.

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

Raštinė: LE 4-4451

PRISIKĖLIMO 
PARAPIJOS 
R.Kat.moterųd-ja šven 

tė savo metinę šventę.
Per pamaldas klebonas 

Tėvas Placidas pasakė pri 
taikytą pamokslą.išvardin 
damas moterų nuveiktus 
gerus darbus šalpoj ir kt. 
parapijos veikloje.

Tai parapijos bitelės , 
kurios neša vistį sociali
nės apsaugos naštą.Ypatin 
gai daug yra nusipelnusi 
p-kė Aldona Kuolienė, k.

• Šeštadienį Akademikų 
dr-jos ruoštą viešą paskai 
tą skaitė antropologas Ro 
mas Vaštokas apie žmoni 
jos raidą iki proistorės . 
Dalyvavo apie 4o.

9 Prisikėlimo parapijoj 
prieš Bernelių mišias Ka 
ledų naktį 12 vai.bus kalė 
dinėsmuzikos koncertas.

o T.Kornelijus Bučnys, 
dirbęs Prisikėlimoparapi 
joje, iškeltas į Brooklyn© 
vienuolyną "Darbininko" 
laik’ ašeio redaktoriaus ir 
moderatoriaus pareigom. 
Pramatoma, kad jo vieton 
yėl atsikels Tv.Rafaėlis 
Šakalys.

almės ir džiaugsmo

linkėjimai mieliems nariams ir visiems

tautiečiams Šventų Kalėdų 
ir Naujųjų 1966 Metų proga!
KREDITO KOOPERATYVAS “PARAMA”

Mieliems Klijentams ir Tautiečiams 
linksmą Šv. Kalėdą ir sėkmingą Naująją Metą linki

J.V. Margis Vaistinė
408 Roncesvalles Avė., Toronto.

SPAUDA! AUKOS! 
n/EKO HEHUSrOS!

Ultra Modern
Construction
SAV. VLADAS IVANAUSKAS 

a vyksta LaS'allėje prie Dollard ir Newman

Statomi modernūs dupleksai, dydis 28x40 pėdų, 
5 kambarių.
Pilnas centralinis apšildymas.
Kaina: $21,750, įmokėjimas visaip prieinamas.
Namai tinkami ir investavimui.

TELEFONAI: 366-6855 ir 767-7596.

KEATING FORD
Sales Limited

4415 Bannantyne Ave.
FALCON FAIRLANE

GALAXIE THUNDERBIRD

MUSTANG TRUCKS

Used cars
1 year guarantee 

Kreipkitės i
LEO GURECKAS

Sales Managers Asistent
Keating Ford Sales Ltd.

Jūsų lietuvis atstovas

769-8831

Keating Ford Sales Ltd. 
Tel. namų DO 6 - 2548 
Įstaigos 769-8529

į
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