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Kanados ministerial, kairėje,prekybos mtn. Winters anksčiau /čia JĮ matome 
Maskvoje besikalbantį su Rusijos prekybos mln.Patoličevu/ ir dabar Užsienių 
reikalų ministeris Paul Martin lankėsi Maskvoje. Jeigu min. Winters kalbėjo
si dėl prekybos santykių, nes ir Kanadai reikta kai kas pirkti iš Rusijos, kai 
Rusija Kanadoje perkasi sau duoną už šimtus milijonų .dolerių. Min. Martin 
tačiau kalbėjosi daugiau politiniais klausimais, nes nori prikalbėti Rusiją da- 
daryti žygių, kad šiarints Vietnamas sutiktų taikytis, bet Maskva nesutinka.

NUO KAPITOIIIAUS
RAŠO NEPRIKLAUSOMOS Ll« BENDRADARBIS

POSĖDŽIAVO PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOME 
NĖS KULTŪROS TARYBA

KANADOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIS PAUL 
MARTIN LANKĖSI VARŠUVOJE, MASKVOJE ir RO
MOJE, KUR TARĖSI POLITINIAIS KLAUSIMAIS

Paul Martin, Kanados 
Kanados užs.retk, min.P. 
Martin keliauja per soviet! 
nes valstybes. Lenkijos 
sostinėje, Varšuvoje, jis 
viešėjo 3 dienas ir kalbė
josi su užs.retk. min. Ra- 
packiu. Martin kėlė Viet
namo taikos klausimą, ku
riam komunistai prieši
nasi. Martin įtaigojo, kad 
reikia susitarti abipusiš
kai, lygiomis sąlygomis, 
bet komunistai nesutinka. 
Atrodo,kad ir Lenkija lai
kosi vienašališkos pažiū
ras,nes Gomulka po Mas
kvos konferencijos pasi
sakė už visišką paklusnu
mą Maskvai.

Iš Varšuvos Martin nu
skrido į Maskvą ir ten ta
rėsi suužs. reik. min.Gro 
myka ir išvykdamas dar 
ir su generaliniu kompar
tijos sekr. Brežnevu.

Ir Maskvoje Martin ban 
dė įtikinti bolševikus, kad 
reikia eiti prie taikos abi 
pusiškos lygybės sąlygo
mis, bet ir Maskvoje neat 
rodo, kad jam būtų geriau 
pasisekę,Komunistaidžiau 
giasi įvėlę Ameriką į ka
rą ir pasiryžę ją silpninti 
ir alinti.Todėl ir nesutin
ka taikytis.Vyksta žiauri 
kova už ateitį-už būvį.

Iš Maskvos P. Martin nu 
vyko į Romą, kur tarėsi 
su Italijos vyriausybe ir, 
atrodo, buvo priimtas ir 
Popiežiaus.
KANADOS IMIGRACIJA

kos ir Italijos.Imigracija 
iš Kinijos sumažėjo, bet 
padidėjo iš Zambijos,Iz
raelio ir Egipto. Iš Pabal 
tijo valstybių įvažiavo tik 
tai 4 estai.
c Kanados krašto apsau
gos ministerija įvairioms 
firmoms užsakė padaryti 
užsakymų 6,642,900 dol.

OTAVA SUSIRŪPINUSI 
KAINŲ KILIMU

Sudarytas komitetas,ku
ris imasi darbo.

Komiteto studijos (jau 
jis turi tris ekonomistus 
iš valstybinės tarnybos) 
apims sekančius'klausi
mus: a) efektas dėl kainų 
skelbimcęb) santykiai tarp 
kainų kėlimo ir konkuruo
jančio įpakavimo;c)ar ne
ribotos varžytinės turi 
įtakos kainų kilimui;d) ar 
gali monopolių buvimas 
kai kuriais atvejais re
guliuoti varžytines numu- 
šant prekių kainas.

Jei pasiteiravimai, jei 
jie ir turėtų įtakos tik
ram darbui kaip kuriose 
situacijose,privers kreip 
ti dėmesio gamintojus ir 
paskirstytojus į vyriau
sybės nepasitenkinimą 
keliant kainas,ir juos pri
vers rasti kitus kelius 
didinant kaštus, tai vy
riausybė galvoja, kad ty
rimas bus apsimokėjęs .

Jei gamintojai ir pas
kirstytojai bus tiek įtai
goti,tai vyriausybė mano , 
kad infliacijos pavojus , 

Devynių mėnesių Kana-kuris vestų prie biznio 
dos imigracijos žinios pra kritimo, bus praėjęs, ar- 
neša.kad per pirmuosius ba bus žymiai sumažėjęs 
9 mėnesius Kanadon įva- šių metų gale.
žiavo 144,534 asmens, dau Otavoje spekuliuojama, 
giausia iš Anglijos, Ameri kad Jungtinės Amerikos 

Valstybės eis prie kainų 
nustatymo ir algų kontro
lės norint sumažinti in
fliacijos pavojų. Mūsų fe
deralinė vyriausybė ,netu- 
rėdamagalios nustatinėti 
kainas,gali nūstatyti"gai- 
res" šiems didėjimams ir 
pasitikėti pačių kanadie
čių sveikam galvojimui ir 
sekimui. Tuo tarpu, kiek
vienas kanadietis gali ne - 
suprasti kuo infliacija grę 
šia kainų kilimui. Otavoje 
tik vienos savaitės laiku 
bekono kainos įvairavo ^kos^utat-kalrėje Loveli ir dešinėj.
, . . , X • Aldrin. Jų rekordas išėjus iš erdvėlaivio laisvai
kad vienose krautuveseerdvėje vaikščioti ir fotografuoti saulės užtėmioIan Smith

buvo $1.15 kitose $1. 41, o 
dar kitose buvo 99 centai, 
ir panašiose ligi $1.49. 
Rinka yra išmušta iš savo 
vėžių.

RINKIMAI JAV KONGRE
SO

Visuomenės nuomonės 
spėjėjai nelaukė žymesnių 
pakitimų naujoje JAV kon
greso sudėtyje.Netgi buvo 
spėliojama, ir gana opti
mistiškai,kad galės įvyk
ti tiktai kelių vietų paki
timas .O tačiau įvyko gana 
žymus pakitimas,nors fak
tinės būsenos ir nepakeitė, 
nes Kongrese liko demo
kratų dauguma ir tai la
bai tvirta.

Faktinė
PADĖTIS PO RINKIMŲ 
yra ši:demokratai senate 
pralaimėjo 3 vietas,ir par
tijų santykis bus 64:36. 
Atstovų rūmuose demo
kratai pralaimėjo 47 vie
tas,ir partijų santykis bus 
248:187 .Gubernatorių de
mokratai pralaimėjo 8, ir 
partinis santykis bus 25: 
25.
RINKIMŲ VERTINIMAS 
pačių amerikiečių ne vie
nokis, bet gi skaičiai ro
do, kad laimėjimas yra 
respublikonų pusėje. Ką 
šis respublikonų laimė
jimas reiškia?Preziden- 
tas mano, kad tai reiškia 
dvipartinės sistemos įsi
tvirtinimą.

Kiti mano, kad tai yra 
tūlas balsuotojų masių pa
sukimas dešinėn. Bet yra 
ir teigiančių, kad esą lai
mėję liberalai, nes ir se
nate ir atstovų rūmuose 
laimėję kaip tiktai libe
rališki asmens.

Spauda mano,kad demo
kratams sunkiau bus įsta- 
timdavystės srityje.Bet 
prezidentas pareiškė ne-

Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės Kultūros Ta
ryba, kurios pirmininku 
yra dr. Jonas Puzinas .na
riais L. Dambriūnas, V. 
Maciūnas .K.Ostrauskas , 
A.Salys,V. Trumpa ir A. 
Vaškelis .dalyvaujant dar 
J.Baliui.K.Jurgėlai ir D. 
Krivickui posėdžiavo Va
šingtone lapkričio 5 die
ną. Buvo svarstomi kultū
ros kongreso ruošimo 
reikalai. Kongresas nu
matomas ruošti Čikagoje 
1967 metų pavasarį su 
Įvairiomis paskaitomis , 
liečiančiomis lietuvių 
kultūrinį gyvenimą išei
vijoje. 
LIETUVIAI UŽSIENIO 
TARNYBOJE

Dr.Vytautas Dambrava, 
prieš metus išvykęs iš 
Vašingtono į Vietnamą, 
ten dirba kaip Amerikos 
Balso programų vedėjas.

Besilankant JAV prezi
dentui Azijoj .V.Dambra - 
va buvo nuvykęr į Manilą 
iš kur duodavo Amerikos 
Balsui pranešimus apie 
ten vykstančius pasitari
mus.

Juozas Laučka, dirbęs 
Amerikos Balse lietuvių 
skyriuje, lapkričio mėn. 
antroje pusėje išvyksta Į 
naują paskyrimo vietą 
Vakarų Berlyne. 
KAIP BUS SU JAV KON
GRESO REZOLIUCIJA?

JAV Senatui priėmus re. 
zoliuciją Baltijos kraštų 
reikalu,teiraujamasi,kaip 
dabar ji bus vykdoma, tai 
yra, kaip Baltijos kraštų 
klausimas bus keliamas .

Ryšium su tuo, įsidėmė- vas išsitarė,kadkolonia- 
tina, kad kalbamoji rezo
liucija,nors ie abiejų Kon
greso rūmų priimta, nėra 
įstatymas.Tai yra Kongre
so nuomonės bei nusiteiki
mo pa reiškimą s,kur is per
duodamas Valstybės De
partamentui, o tasai savo 
keliu gali tatai pranešti

laukiąs šioje srityje sun
kumų, nes respublikonai 
prisidėjo priimti sociali
nio pobūdžio įstatymus ir 
V ietnamo politikos klau- 
simų sprendimą.
PIRMOJO SENATORIAUS 
NEGRO
išrinkimą konstatuoja be
veik visa spauda. Jis, Ed
ward Brooke,atstovaus Mar

ambasadoriui Goldbergui 
ir gali jam pavesti daryti 
atitinkamų žygių Jungtinė 
se Tautose. Bet Valstybės 
Departamentas gali šiuo 
metu to ir nedaryti, nebent 
prezidentas Įsakytų dary
ti.

Tačiau Vašingtono sluogą 
niuose manoma,kad Valst. 
D-te šiuo metu vyraujanti 
nuomonė,anot kurios,da
bar dar esąs netinkamas 
laikas tam klausimui veik
liau kelti.

Atstovas J. P. Adabo 
/demokratas iš New Yor
ko,lapkričio 8 d.vėl išrink
tas/ neseniai dėl to yra 
taip pasisakęs:

"Valstybės Departamen
tas gali manyti,jog šis me
tas nėra pats patogiausias 
šiam klausimui kelti.Bet 
aš manau, kad Valstybės 
Departamentas klysta,nes 
šiose diskusijose /tarp 
Valstybės Departamento 
ir komunistinių kraštų, 
tas klausimas yra reikš
mingas veiksnys, ir, jei 
rengiamės tvarkyti klausi- 
mus.taitvarkykim visus, 
o čia yra klausimas,} ku
rį nepateisinamai buvo ne 
kreipiama dėmesio visą 
eilę metų.

Atstovas J.S.Monahan 
/D. Conn./, priimtosios 
rezoliucijos autorius Ats 
tovųRūmuose,pats parodė 
pavyzdį,kaip naudoti kiek
vieną progą Baltijos kraš
tų reikalu veikti tarptauti 
niuose forumuose.

Teherane, Tarpparla
mentinės Sąjungos konfe
rencijoj, kai Britų atsto- 

lizmas jau esąs beveik lik
viduotas,jis pareiškė,kad 
Baltijos kraštuose J. Tau
tų pripažintos žmogaus 
teisės tebėra paneigtos. 
Anksčiau.ten pat dėl Lie
tu vos, Latvi jo s ir Estijos 
pavergimo kietai pasisa
kė ir Airijos atstovas. E.

ssachusetts valstybę, iš 
kurios buvo atėjęs val
džion ir pirmasis prezi
dentas katalikas-J. Kenne
dy,© dabar atėjo pirmasis 
senatorius negras E .Broo
ke.
• JAV prezidentas L. John
sonas pasirašė 5 miliar- ■ Cu En-lai Kinijos respub- 
dų sumai Įstatymą pa
gelbėti besivystančioms 
šalims.

Nepriklausomos Lietuvos redakcijoje svečiai iš New 
Yorko. Iš kairės: A dm. P.Paukštaftis. ftlmininkai, , 
tėvas su sūnum Ponai Motuzai, J. Valaitis ir NL red. 
J. Kardelis.

VISOKIOS ŽINIOS TRUMPAI

• Italijoje Įvyko milžiniš
kas potvynis .V iena.didž iu- 
lės liūtys,kita Viduržemio 
jūra kai kur pralaužė už
tvaras ir užliejo didelius 
plotus. Florencijoje dėl 
potvynio nukentėjo meno 
galerijos, kuriose apga
dinta apie 600 paveikslų.
• Prancūzijos ministeris 
Debre vyksta į Maskvą 
tartis dėl prekybos santy
kių išplėtimo.
• Etiopijos sostinėj Addis 
Abeba pasibaigė Afrikos 
valstybių konferencija,ku
ri pareikalavo pietų Ro- 
dezijai griežtesnių sankci 
jų,bet nereikalavo karinių 
priemonių, kuriomis gali
ma būtų maištaujantį Smi 
thą priversti sudaryti dau- 
gumos-juodukųministerių 
kabinetą.
• Smith gi pareiškė, kad 
j i s,kaip valdę s,taip ir val
dys PietųRodezlją baltųjų 
mažumos valdžia,nes,esą, 
negrai ir nenorį būti val
džioje, nes jie norį koeg
zistencijos.
• Šeš i rytų Vokietijos pre
kybos nariai,pastebėti šni 
pinėjant, išvaromi iš Ve- 
necuelos.kiti iš kelių kitų 
valstybių,nes sovietai pa
skutiniais laikais ypač iš
plėtė šnipinėjimą.
• Amerikos astronautika 
eina pirmyn. Iš Kennedy 
iškišulio paleisti į erdves 
du vienoje kabinoje astro- 
nautai-.Edwin Aldrin ir Ja
mes Lovel.Bet jų skraidu- 
lis turi trūkumų,dėl ko jie 
negali atlikti visų uždavi
nių-negalėjo iškilti į 750 
km.aukštį.Bet kitus užda
vinius atliko. Jie nufoto
grafavo saulės užtemimą 
pirmą kartą iš erdvių.
• Komkinijos min. pirm.

likos Įsteigėjo Sun Jat-se- 
no sukaktuvėse apkaltino 
Maskvą revtzlonlzmu.

Taip lenkai gerbta kaimynų ir net 
vadinamų brolių nepriklausomybę. 
Sekančiuose NL duosime apibūdi
nimą ir šių reiškinių analizę.

SA C R U M POLON IA E MILLENNIUM

A RE C

• Vakarų Vokietijos mint 
sterlų kabino krizė spren 
džiama taip, kad Erhard 
atsistatydinus, naujas mt- 
nistertų kabinetas pavesta 
sudaryti Badeno mlniste- 
riui pirmininkui Kurt Ge
org Kiesingertut, 62 metų 
amžiaus, buvusiam naciui 
bet išteisintam. Jis turi 
sudaryti koalicinę vyriau
sybę su laisvaisiais demo
kratais arba su socialde
mokratais. Erhardui to
kį kabinetą sudaryti nepa
sisekė.
• JAV kosmonautas, ke
liaująs Gemini 12, dvi su 
viršum valandas vaikščio
jo erdvėje ir tuo padarė 
rekordą. Be to>jis pirmą 
kartą iš erdvių nufotogra
favo Saulės užtemimą.
• Jugoslavijos profesor 
Michatlov pradėjo atliki
nėti metų jam paskirtą 
bausmę už pasiryžimą 
išsiveržti kaip nors iš 
komunistinio kalėjimo
ir išeiti bent į laisvės 
šviesos kampelį, bet Ti
to diktatūra už tat JĮ pa
sodino į kalėjimą.
• Amerikos skridulls Lu- 
naer,pasiųstas į orbitą ap
link Mėnulį, paklausė įsa
kymų iš žemės ir išėjo į 
orbitą. Po kiek laiko jis 
bus nuleistas visai žemai 
prie Mėnulio ir pradės fo
tografuoti Mėnulį.
• Ispanijos valdžia paskel 
bė pilietinių kovų daly
viams amnestiją.
• Didžioji Britanija pasi
ryžusi įeiti į Europos ben
drosios rinkos organizaci
ją*



■•‘V ■"

2 PSL.

Nepriklausoma Lietuva
INDEPENDENT LITHUANIA

Už Lietuvos išlaisvinimą!
Už ištikimybę Kanadai!

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.
Administratorius Pranas Paukštaitis 

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

Kanadoje............................. S 6.00
Amerika ir P. Amerika 6.50
Visur kitur........................... $ 7.00
Atskiras numeris................ $ U. 15. Single copy.................$ 0.15
Adresu pakeitimas 25 et. (su prenumerata arba pašto ženklais). 
Ilgalaikiai skelbimai, susitarus, gauna iki 50% nuolaidos.

Treciojo Lietuvos 
prezidento šimtmetis

RAŠO JUOZAS AUDĖNAS
Dr. K. Grinius ištisos 

didžiosios ir žymiausios 
Lietuvos epochos vaikas . 
(Gimė 1866). Jis didžiojo 
Varpininko ir tautos him
no autoriaus Vinco Kudir
kos artimiausias draugas 
bendradarbis, ideologinis 
bičiulis; jis Lietuvos De
mokratų Partijos steigė
jas (19 02), įvairių laikraš
čių redaktorius, partijos 
lyderis , demokratinių 
Lietuvos seimų narys, 
ministeris pirmininkas , 
respublikos prezidentas , 
nacių ir bolševikų oku
pantų tremtinys miršta 
(1950) toli nuo tėvynės-Či- 
kagoje.Tremtinys nuo tė
vynės į Vakarus su 174 
tūkstančiais kitų savo 
krašto tautiečių ir su apie 
400 tūkstančių tremtinių 
į Rytus, Sibiro vergiją.

Ne savo išgyventu am
žiumi, bet reikšmingais 
darbais Lietuvai, K. Gri
nius ryškus visame am
žiuje.

Imant į rankas plunksną 
rašyti apie Grinių, nelen
gva surasti išeities tašką, 
nuo kur pradėti ir kur pa
baigti. Laikraščio skiltys 
siauros.Į jas galima įterp- 
ti tikbendrieji K.Griniaus 
gyvenimo ir veiklos bruo
žai. Tuo tarpu prašyti pra
šosi turėti platesnių stu
dijų jo biografiją. Klausi
mas, kas ją parašys ?Ša- 
kotos dr.Griniaus veiklos 
išryškinimas būtų labai 
didelis įnašas Lietuvos 
istorijai.

19-jo šimtmečio antroje 
pusėj Marijampolės gim
nazistams labai didelės 
įtakos padarė lietuvių ir 
lotynų kalbos mokytojas 
Petras Kriaučiūnas. Ka
zys Grinius buvo labai iš
tikimas jo mokinys, grei
tai supratęs ir įsisavinęs 
savo mokytojo idėjas, ku
rias savo atsiminimų I- 
me tome dr. Grinius tie
siog vadina apaštalavimu. 
Kriaučiūnas mokė ne tik 
lietuvių kalbos ir rašto , 
bet skiepijo visiems su
vokti lietuvių tautos isto
riją,lietuvių tautos dvasią 
ir esmę ir būti kovotojais 
dėl lietuvybės ir Lietuvos.

K. Grinius labai gerai 
visa tai suprato ir vėliau 
savo šakota veikla toli 
pralenkė ir savo labai 
aukštai gerbiamą moky
toj ą .Petrą Kriaučiūną .ku
rį kiekviena proga Grinius 
iškeldavo, kaip bene ryš
kiausiąjį, tarp pirmųjų 
lietuvių tautos žadintojų.

Kriaučiūno mokiniu bu
vo ir Vincas Kudirka, bet 
jo tuo metu nepagavo tau
tinė dvasia, jis"atsivertė"
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žymiai vėliau, o Grinius 
graičiau suprato lietuvio 
inteligento tautinę misiją. 
Tačiau nežiūrint to, Ku
dirkos parodytasis idea
lizmas paskum jau ir patį 
Grinių veikė. Jie abu jau 
atsistojo vienas greta ki
to. Iki pat Kudirkos mir
ties (1899) jų abiejų buvo 
neišskiriamai susirišta: 
tautinio darbo, demokra
tinės bei pozityvinės ideo
logijos, didžiųjų tautos 
1 ai s vė s si eki mų - kovoti 
prieš Rusijos okupaciją 
dėl Lietuvos laisvės.

K.Griniaus tėvų ir kai
mynų lietuviškas gyveni
mas, gimnazija, lietuvių 
studentų Maskvoje orga
nizuotumas, kur Grinius 
pradėjo vaidinti didesnį 
vaidmenį, jauno gydytojo 
Marijampolėje visokerio
pa veikla, buvo labai reikš
mingos ir pozityvios pa
kopos, kad atkurtoje ne
priklausomoje Lietuvoje, 
j am teko užimti valstybei 
vadovaujančias vietas. Ne 
be ko, daug lėmė jo tauri 
asmenybė ir pozityvieji 
darbai bei sugebėjimai.

Dr.Griniui vadovaujant 
Lietuvos vyriausybei (19 
20-1922) buvo didelių at-- 
sikuriančiai Lietuvai lai
mėjimų. Buvo su Sovietų 
Rusija pasirašyta Mask
voje taikos sutartis (1920. 
VII. 12), kuria Lietuvos 
valstybė buvo pripažinta 
beveik savo etnografinė
se sienose. 1921 m. buvo 
sutarta siena su kaimy
nine Latvija, buvo, kad ir 
trumpam,beveik visa at
kovota Rytinė Lietuvos 
dalis su Vilniumi.

Politiniai ir diplomati
niai darbai Griniaus vado 
niai darbai Griniaus va
dovautos vyriausybės bu
vo gana sėkmingi. Milita- 
riniu atžvilgiu, ne visai, 
nes mažomis karinėmis 
jėgomis buvo perdaug iš
siplėsta ir nebepajėgta 
atsiginti nuo lenkų puoli
mo (neva generolo Želi
govskio avantiūra).

Dr.K. Grinius buvo iš
renkamas į visus Lietu
vos demokratinius sei
mus ,19201926 m. Jis buvo 
vienas iš stipriausių as
menų to meto Lietuvos 
Valstiečių Liaudininkų 
Sąjungoje, kuri per kiek
vienus seimo rinkimus 
vis gaudavo apie 25% bal
sų tautoje.Tokių ryškių ir 
turiningų asmenybių ne 
tik liaudininkuose, bet ir 
bendrai tautoj nedaug te
pąs ir ei škė. Visuose sei
muose jis daug dirbo įvai
riose komisijose, bet gal 
didžiausias jo įnašas bu-

IR PLHTIHK 
LHgTUVR

Mirus Lietuvos Steigiamojo Seimo atstovui, 
ilgamečiui Lietuvos Valstiečių T iaudininkų 
Sąjungos nariui ir įžymiam veikėjui,

VACLOVUI VAIDOTUI,
Jo žmonai Elenai, dukrai Reginai, sūnui Vy 
tautui, artimiesiems ir bendraminčiams rei 
škiame nuoširdžią užuojautą.

F. ir J. Pajaujai
N. ir B. Paramskai

Washington, D. C. B. ir K. Škirpai

A. A.
VIKTORUI ŠIDLAUSKAUI

mirus, jo dukrai Kristinai, sūnui Viktorui 
ir sesei I. Puodžiūnienei reiškiame gilią 
užuojautą.

J.Bersenas su šeima.

VLIKO VALDYBA
Algirdas Budreckis

Valdyba yra Vilko vyk
domasis organas.Statutas 
jau nustato plačias galias, 
betent:valdyba organizuo 
ja ir vykdo Lietuvos lais - 
vinimo uždavinius.repre
zentuoja Vilką, sudaro 
Tautos Fondo valdybą ir 
prižiūri jos veikimą,vyk
do seimo ir tarybos nu
tarimus, Vliko seimui ir 
tarybai nušviečia okupuo
tos Lietuvos padėtį ir 
Lietuvos reikalų tarptau
tinę padėtį, skiria ir at
leidžia Vliko Įgaliotinius 
ar atstovybes.Valdyba už 
savo bendrą veikimą at
sako kolektyviai Vliko 
seimui ir tarybai, o kiek
vienas valdybos narys at
sako už savo srities dar
bą.

Kadangi darbas įvai- 
riašakis.valdyba pati pa
skirsto savo nariams at
skiras darbo sritis. Val
dybos narių skaičių nu
stato taryba. Pirmoji ap
sijungusio Vliko valdyba 
susidarė iš septynių:V. 
Sidzikausko, J. Audėno, 
St.Lūšio, K. Bielinio, Br . 
Nemicko, Br. Bieliuko ir 
K. Čeginsko. K. Bieliniui 
mirus ir K. Čeginskui at
sistatydinus , taryba nuta - 
rė palikti septyniukę,kaip 

ivo tautos sveikatingumo 
klausimuose.

1926 m. rinkimuose 
valstiečių liaudininkų są
junga,kaip atskira parti
ja,seime turėjo daugiau
sia narių,palyginus su bet 
kuria kita partija:iš 85 
atstovų turėjo 22 narius , 
krikščionys demokratai- 
15, socialdemokratų-15 , 
ūkininkų sąjunga-10, dar
bo federacija-5, tautinin- 
kai-3,ūkininkųpartija-2 , 
tautinės mažumos43.Pa
gal to meto susidariusią 
praktiką , naujai krašto 
vyriausybei sudaryti tu
rėjo imtis iniciatyvos di
džiausioji partija.Šiuo at
veju, valstiečiai liaudi
ninkai. Jie į prezidentus 
išstatė K. Griniaus kan
didatūrą. Jis 1926. VI. 6 ir 
buvo seimo išrinktas Lie
tuvos Prezidentu. Koali
cinę vyriausybę su so
cialdemokratais sudarė 
adv. M. Sleževičius. Taip 
buvo pradėtas laisvas, be 
karo padėties,be spaudos 
cenzūros, laisvo ir lai
mingo tautos gyvenimo 
laikotarpis.

Tautojd būna visokio 
elemento. Yra ir tokio , 
kuriam nepriklausomos 
valstybės ribose ir vidu
jiniame jos gyvenime, ne 
tik diktatūrinė bei tota- 
listinė priespauda, bet ir 
demokratinės laisvės ne 
prie širdies ir tos lais-
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narių skaičių.To pasėko
je, į tuščias vietas buvo 
išrinkti jaunosios kartos 
žmonės: A. Budreckis ir 
A. Vedeckas.

Aišku, ir septynių ne
pakanka visiems uždavi
niams atlikti. Tat, savo 
darbui valdyba gali skirti 
nuolatines ir ad hoc ko
misijas, kviestis eksper
tus, skirti įgaliotinius ar 
delegacijas kituose kraš
tuose.Šiuo metu valdybos 
žinioje veikia Lietuvos 
rytų sienoms nustatyti ir 
veiksnių konferencijai 
šaukti komisijos. Be to , 
Eltos redakcija, Tautos 
Fondas ir Lietuvos Tyri
mo Institutas yra valdy
bos žinioje.

Vliko valdybos posė
džiai paprastai vyksta 
trečiadieniais, Vliko raš
tinėje. Jų dažnumas pri
klauso nuo reikalų svar
bos ir skubumo. Kartais 
posėdžiai vyksta kasdien, 
ištisą savaitę.Posėdžiuo
se šalia valdybos narių 
dalyvauja patariamuoju 
balsu PLB ryšininkas 
(Algis Gureckas) ir Tau
tos Fondo pirmininkas . 
Nepaprastais atvejais 
kviečiami ekspertai arba 
referentai.

vės visuotinės vertybės 
nesuprantamos.

1926 m. gruodžio 17 d . 
perversmas .respublikos 
prezidentą dr. K. Grinių 
privertė atsistatydinti iš 
jam tautos patikėtų vals
tybės galvos pareigų.

Pasitraukęs nuo vals
tybės vairo, dr. Grinius 
atsidavė tautos sveika
tingumo veiklai.

Jei nebuvo leista gyvu 
ir viešų šodžiu išeiti į 
politinio gyvenimo areną, 
tai dažnu atveju jis vy
riausybei pasiųsdavo me
morandumus, bet kuriuo 
svarbesni u valstybės rei
kalų klausimu. Jis didelį 
memorandumą drauge su 
kun. M. Krupavičiumi ir 
prof. J.Aleksa pasirašė ir 
įteikė vokiečių okupacinei 
valdžiai dėl Lietuvos ū- 
kio, švietimo ir žmonių 
naikinimo.Už šį žygį Kru
pavičius su Aleksa buvo 
ištremti į Vokietiją, o 
Grinius, dėl senyva am
žiaus, į kaimą.

Šių metų gruodžio 17 d . 
sueina šimtas metų nuo 
Kazio Griniaus gimimo. 
Reikėtų, kad šio žmogaus 
šimtinė sukaktis būtų vi
sose lietuvių kolonijose 
paminėta. Tinkamai su
ruošus minėjimus, būtų 
atsigaivinta nuo įprastos 
kasdienybės , Didžiojo 
Tautos Vyro jubiliejaus 
garbei.

Jungtinių Tautų Organizacijos /JTO/ pavtlljonas Pasaultnėje-Tarptautlnėje 
parodoje, kurt 1967 metais įvyks Montrealvie. Šios parodos proga parodos 
Koncertu vietoje Įvyks Lietuvių Diena rugsėjo 3d., išvakarėse - didžiulis 
balius, kurio metu bus renkama IškillojiKanados lietuvaitė-M is s Lithuania,,

Spaudos apžvalga
PATARIMAS LIETUVIAMS:

DETROIT
VIEŠĖJO "AUKURAS" SU 
"GULBĖS GIESME"

Hamiltono lietuvių dra
mos teatras "Aukuras',' 
kuriam 16 metų vadovau
ja ir statomus veikalus 
režisuoja Elena Daugu- 
vietytė-Kudabienė,spalio 
29 d.viešėjo Detroite. Čia 
buvo parodyta dr. J. Gri
niaus šešių veiksmų dra- 
ma"Gulbės giesmė'.'vaiz
duojanti 16-tame šimtme
tyje Lietuvos - Lenkijos 
valstybėj meteoru sušvi
tusią kunigaikštytę Bar
borą Radvilaitę, tapusią 
Žygimanto Augusto an 
trąja žmona, vainikuota 
karaliene,laimės ir gar
bės viršūnėj džiovos,vė
žio ar Bonos nuodų nu
kirsta.

"Aukuras" atvažiavo su 
dvidešimčia aktorių, de
koracijomis, kostiumų 
dėžėmis, grimuotojais , 
šviesų tvarkytojais. Lie
tuvių namų ankštoka sce
ną pavertė tai Radvilų pa- 
lociais Vilniuje, tai Du
bingių dvaro rūmais, tai 
posėdžių sale,arba kara
lių rūmais Krokuvoje. 
Kostiumų buvo atsivežta 
tiek,kad kiekvienas akto
rius mažiausia vieną 
skirtingą turėjo kiekvie
nam veiksmui ;kiti rūbus 
keitė tarp paskirų scenų.

Barborą Radvilaitę la
bai gerai suvaidino A. Žil
vyti enė, Žygimantą Au
gus tą-A. Stasevičius, Bo- 
na-E.Dauguvietytė. Jų vai 
dyba yra išskirtinai puiki. 
Kiti svarbesnes roles ge
rai atlikę buvo:R. Konte- 
nis (Mikalojus Radvila 
Juodasis) , V. Panavas 
(vyskupas Macijevskis), 
K. Bungarda ( Mikalojus 
Radvila Rudasis),A.Ulbi
nas (arkivyskupas Džier- 
govskis) , D. Kudabaitė 
(burtininkė Zerida), D. 
Latauskaitė (Diana Kęs- 
gailaitė), A.Radzevičienė 
(Marcelė Butautienė)ir t. 
toliau.

Bendra išvada: "Auku
ras" Detroite pasirodė 
nepaprastai gerai, pra
šokdamas visus mūsų lū
kesčius.Jokiubūdu nesu
tinku su Drauge Al. Gi- 
manto recenzija, kur tik 
E. Dauguvietytės vaidyba 
randama pažymėtinai ge
ra.

Publikos buvo apie pus - 
trečio šimto. Aišku, galė
jo būti jos bent dvigubai..

Beje,tie žavingieji kos
tiumai buvo A.Matulienės 
dekoracijos-A.Trumpio- 
ko, grimas- S. Ilgūno ir 
butaf or i j a-A. Vol ungi enė s.

"Aukuras" sekmadie
nio rytą išskubėjo į Lon
doną, kur prieš grįžda 
mas į namus, dar davė 
spektakli.

Alfonsas Nakas.

PATARLĖ:
Didelis būtų veikėjas, 
bet galvoje švilpta vėjas.

NEIEŠKOTI DRAUGŲ...
Ta i pagal Naujienų for

mulę, nes: "Ja,o tie*nauj i 
draugai'įkurių jisai /K ar- 
delis/ pataria ieškoti, ar 
kariaus ?"/už Lietuvą. 
/Už Vietnamą gi kariau
ja, ir ten miršta ir lietu 
viai... /.

Nesigilinant į Naujienų 
išvedžiojimus,kurie dau
giau pagrįsti noru pole
mizuoti, reikia atsakyti: 
Yra patarlė:"Draugų nie
kad nėra perdaug". Ir tai 
yra tikra, Ir JAV spauda, 
ir JAV vyriausybė visai 
kitaip su Lietuvos klausi
mu elgtųsi, jeigu be jos , 
kuri tikrai Lietuvos klau
simą palaiko /čia veltui 
N.priekaištaujaN.L-vai/, 
dar prisidėtų 30-40 vals- 
tybių.TatNaujienos pasi - 
sakydamos prieš daugiau 
draugų išekojimą, fatal iš 
kai klysta ir ž iuar ia i klai
dina savo skaitytojus. Ir 
reikia labai apgailestauti, 
kad N. tokios nuomonės . 
Pasitenkinti esama padė
timi ir neieškoti naujų 
draugų yra fatališka klai
da.

Už pamokymus ačiūjbet

Netekome dvieju 
visuomenininku

Retėja mūsų vyresniųjų 
gretos.Laikas juos .tartum 
šalna sezonines gėles, na
tūraliai pakerta. O tačiau 
kiekvienas jų, jeigu dirbo 
visuomeninį darbą,yra vis 
kuo nors ypatingu pas įžy
mėjęs,palikęs žymių pėd
sakų, kuriuos verta būtų 
fiksuoti,kaip sakoma-įam- 
žinti ateičiai.

Staibeveik tiktai savai
tės protarpiu mus apleido 
du žymūs visuomenininkai 
- politikai: Jonas Bildušas 
ir Vaclovas Vaidotas. 
JONAS BILDUŠAS

Gimė jis 1895 m. spalio 
25 d.Pajūryje .Šilalės vai. ’, 
Tauragės ap. Gausus nuo
tykiais jo gyvenimas dau
giau panašus į pasaką,negu 
į tikrovę.

1917-1919 metais jis Pa
jūrio pr.mokyklos moky
tojas,bet nesitenkinąs vien 
mokytojo darbu.Tas laiko
tarpis tai-kovų laikotar
pis už Lietuvos nepriklau
somybę .Ir Bildušas moky
tojaudamas organizavo 
partizanus kovoti prieš 
bermontininkus, kurie ver 
žėsi iš vakarų pusės, kai 
rusų bolševikai ėjo iš rytų. 
Kovos buvo laimėtos. 1919 
m. jis Tauragės aps.val
dybos narys .vėliau pirmi
ninkas. 1920 m. jis išren
kamas Lietuvos Steigia- 
majan Seiman,kaip Valst. 
Liaudininkų s-gos narys . 
1925-27 m. jis Tauragės 
miesto burmistras, bet po 
gruodžio 17 perversmo ko
mendanto suspenduotas ir 
išsiųstas iš Tauragės . 
Tat jis apsigyveno Tel

tie "pamokymai", viena, 
nepilni,ir,kita,ar ne klal- 
dinanti?Pagal N.aiškini
mą, JAV prezidentas-ab- 
soliutus diktatorius, nes 
jis vienas viską planuoja , 
viską tvarko ir viską vyk
do, sekretoriai - niekis , 
nes jie gali tiktai prezi
dento įsakymus vykdyti. 
Net Stalinas su Hitleriu 
turėjo, o Johnsonui ir jų 
nereikia?

Be to,Naujienos nepasa
ko,kas gi"sentimentą" pa
ruošė,kas įnešė ir kas pa
rėmė? Ir kam tas "senti
mentas" reikalingas, jeigu 
prez identas viską planuoja 
ir viską vykdo?Ir kam ta
da reikalingi tokie "senti
mentai? "Ir kas juos drįso 
prezidentui siūlyti, jeigu 
prezidentas vienas pats 
viską daro?

Baigiant reikia dar pa
stebėti,kad ir rezoliucijos 
turinys ir žinia apie jos 
vetavimą buvo paimta iš 
JAV lietuvių spaudos,-ko
dėl N.ne reagavo į tuos tei
gimus, o puola Nepriklau
somą Lietuva?

šiuose ir dirba "Žemai
čio" redakcijoje, bet po 3 
savaičių ir Telšių komen
dantas ištremia jį iš Tel
šių.

1927 m.rugsėjo 8 d. įvy
ko Tauragėje ir Alytuje 
sukilimas,-Bildušas buvo 
apkaltintas jame dalyva
vęs ir nuteistas mirti, bet 
prez. A.Smetonos spren
dimu mirties bausmė jam 
buvo pakeista kalėjimu iki 
bus gyvas, bet to pat pre
zidento sprendimu iš kalė 
j imo 1930 m .pale istas .Ta
da jis persimeta į koope
raciją ir iki 1938 metų bu 
vo Pagėgių Lietūkio skyr . 
vedėju. 1939 m.Klaipėdos 
"Gerovės" bendrovės di
rektorium.

1940 m.atėjo rusų oku
pacija. Rašančiam prisi
mena,kaip velionis J.Bil - 
dušas atėjo į "Lietuvos 
Žinių" redakciją pasitarti, 
kas daryti?Jam bolševi
kai pasiūlė Tauragės aps . 
viršininko pareigas.Bil
dušas jokiubūdu nenorėjo 
imtis tų pareigų .Bet tuo - 
metinis visuomenininkų 
nusistatymas buvo eiti į 
valdžios įstaigas,kad kaip 
nors galima būtų palaikyti 
savo tautinius reikalus. 
Sužinojęs tą, Bildušas pa
reiškė : Pas įduodu daugu
mos nutarimuLBet gailiai 
apsiverkė ir išėjo į vis-a 
-vis Vidaus reik, ministe- 
ri ją .Ne ilga i jis išbuvo to
se pareigose.

1940.9.10 d.NKVD buvo 
suimtas ir Tauragės kalė-

Nukelta į 7 psl.
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Prezidento adjutanto 
atsiminimai

KARIUOMENĖS PERORGANIZAVIMO PLANAS

193# m. sausio mėn. Valstybės Gynimo Taryba, pirmininkau
jant pačiam Prezidentui, priėmė kariuomenės vado paruoštą ka
riuomenės perorganizavimo planą. Pagal tą planą, patvirtintą 
Prezidento, buvo numatyta septynerių metų būvyje skirti krašto 
apsaugos ministerijai nepaprastoms išlaidoms, daugiausia gink
lams pirkti, 175 milijonus litų (išvertus j dolerius ano meto kur
su 1:6, būtų buvę 29 milijonai dolerių). Anais laikais tai buvo 
stambi biudžeto išlaidų pozicija. Turime prisiminti, kad tuo metu 
valstybės biudžetas siekdavo apie 300 milijonų litų, iš kurių apie 
60 milijonų (apie 2O'< viso biudžeto) kasmet būdavo skiriama 
krašto apsaugos ministerijai. Pagal tą naują kariuomenės peror
ganizavimo planą tuos kasmetinius 60 milijonų litų išlaidų nu
tarta padidinti po 25 milijonus litų, atseit,' per tuos septynerius 
metus krašto apsaugos ministerijos biudžetas kasmet turėdavo 
siekti iki 85 milijonų litų. Kiek man yra žinoma, tiek tą planą 
priimant, tiek ir jį vykdant, daugiausia priešinosi finansų mi- 
didelę pinigų sumą, nors ir išdėstytą septynerių metų laikotar
piui, labai skriaudžiamas švietimas ir siaurinamos galimybės 
krašto ūkiui kelti, pavyzdžiui, kuriant naujas pramonės Įmones 
ir pan. Jis kėlė klausimą, ar mes, išleidę mūsų sąlygomis stambią 
pinigų sumą, būsime pakankamai stiprūs atsispirti prieš galimą 
agresorių. Vieno pasikalbėjimo metu J. Tūbelis savo argumentais 
prispyrė mane prie sienos; ”Tu, kaip ekonomistas, pasakyk man, 
argi mes, nusipirkę tuos visus ginklus, kaip nori kariuomenės 
vadovybė, galėsime apsiginti nuo bet kurio mūsų didžiojo kai
myno? Nebent tik su Latvija, jei prireiktų, galėtume pasigrum- 
ti..Aišku, turėjau pripažinti, kad mes vieni, be kurio nors 
didžiojo kaimyno pagalbos, eventualaus konflikto atvejų su ku
riuo nors vienu didžiuoju mūsų kaimynu būtume per silpni grum
tis. Todėl J. Tūbelis buvo nuomonės, kad kariuomenės reikalams 
reikia skirti patį būtiniausią minimumą.

A. Smetona, kiek man paaiškėjo iš privačių pasikalbėjimų su 
juo, taip pat buvo linkęs palaikyti J. Tūbelj. Ir A. Smetona laikė, 
kad tautos švietimas ir ekonominės gerovės pakėlimas yra svar
biau negu ginklavimasis. Tačiau, kaip minėta, A. Smetona patvir
tino Valstybės Gynimo Tarybos nutarimą. Mano nuomone, tai 
buvo padaryta daugiausia dėl dviejų priežasčių: pirmiausia gen. 
St. Raštikis sugebėjo tinkamai argumentuodamas įrodyti kariuo
menės perorganizavimo būtinumą ir, antra, prisibijota karinio 
sukilimo pasikartojimo. Anksčiau buvę du kariuomenės sukilimai 
daugiausia įvyko dėl to, kad kai kurių karininkų manymu anuo
metinės Lietuvos vyriausybės per mažai skyrė lėšų kariuomenei 
tinkamai apginkluoti, (žinoma, anų sukilimų organizatoriams tam 
tikros įtakos turėjo ir opozicijos partijų vadovai).

Kalbant apie kariuomenės perorganizavimo planą, čia dar 
turiu priminti, kad kariuomenės štabo viršininkas gen. Jonas Čer
nius taip pat buvo aktyvus to plano vykdymo šalininkas. Iš jo 
pakartotinai esu gavęs nurodymų, kad visokiomis progomis infor
muočiau Prezidentą tuo reikalu ir jam įrodinėčiau to kariuome-

PENKTA DALIS
50 atkarpa.
IV GYVENIMAS IS NAUJO

Dvi dienas kriokia trys traktoriai trijose brigadose, o 
trečią. . . Ne, trečios nebesulaukė. Naktį vėjas ūmai nutilo 
ir be žaibų, be perkūnijos nukrito pirmieji lietaus lašai. 
Smulkūs, lengvučiai, reti. Tarsi bijodami, kad staigus dušas 
nepakenktų karščiuojančiai žemei. O paskui jau stambesni, 
tankesni, ir galop taip įsismarkavo, kad nuo ūžiančių stogų 
vanduo sriautais pliaupė.

Ryte ant kiemo liūnai. Šviežiai nužvyruoto vieškelio 
nugara suplakta, išrėčiuota vandens balutėmis. Grioviai arti
pilniai geltono skysčio, nors vakare juose galėjai voliotis. 
Jau nebepila čiurkšlėmis, o lyja iš lengvo, skalsiai, lyg van
ta spiečiančias bites šlaksto. Martynas vienais apatiniais pri
šoka prie radijo aparato. Oro prognozė: kelių artimiausių 
parų laikotarpyje numatomas. . . Spiautl Visuomet atvirkš
čiai išeina, kaip jie praneša. . . Martynas puola prie lango. 
Bet ir velionio tėvelio barometras tą patį rodo: vištos pasi
pūtusios vaikšto atvirame ore, balutėse pilna vandens bur- 
bulelių... Ilgalaikis lietus.. . numatomas. Po velnių!

Traktoriai stovi kaip galvijai juodai numintoje ganykloje. 
Vieniši, užmiršti. O dienos eina. Laikas verčia kalendoriaus 
lapelį po lapelio. Pirmadienis. .. antradienis. . . trečiadie
nis. . . Jau savaitės nėra, jau antroji prie pabaigos, jau į 
birželio pirmą dešimtadienį įkabino, o vištos vaikšto kaip 
vaikščiojusios lietuje, ir daryk joms ką nedaręs. Kitą dienelę 
prasišviečia, neiškrenta nė lašelio. Kvėptelėjęs vėjas api- 
brankina takus, sugeria balutes. Žmonės linksmesniu žvilgs
niu glosto išlytą arimų sermėgą, išmargintą pabalusiais 
grumstais. Ačiū Dievui, užsiraukė. Gal jau leis išeiti į laukus. 
Kur tau! Naktį vėl į stogą barbena, vėl ošia medžiuose — 
miegok iki pietų, gaspadoriau. Bet miegas nieko neima. Kai 
kas net naktį negali sudėti bluosto. Kiekvienoje troboje savi 
rūpesčiai, savos bėdos, savi vargai. Tas nesuspėjo pasodinti 
pomidorų (penkis tūkstančius būčiau išrinkęs! ..), ano dar
žas lomoje — tarpuvagiai pilni vandens, kitam pro stogą te
ka. O visų mintys kolūkio laukuose: o kas, jei prigirdys 
pasėlius? Negausi nei už darbadienį, nei bus iš ko pasivog
ti. . . Bet kol kas anksti apie tai galvoti. Padūsaukim, pade- 
juokim ir naudokimės tuo, ką Dievas duoda. Ilsėkimėsl Kaimo 
žmogui, nors akmenimis lytų, neatsiras laisvo laiko. Tvoros, 
gardai, kitoks smulkus remontas. Užkalinėk, užtverk, palo
pyk (sakysim, stogą), privyk virvagalių (ūky visko reikia), 
sutaisyk nutrūkusią grandinę. . . Kur ten viską beišskaičiuosi. 
O jeigu dar brigadininkas pasisuka (Nesiraukyk, drauguži, 
reikia išvalyti daržines, juk šienapiūtė nebe už kalnų), tai 
visa diena kaip ant krosnies. Šliukšt — ir nebėra. Bet, pama
čius įeinant brigadininką, galima kristi su visais drabužiais 
į lovą. Ar maža žmonių padaro ligoniais nelemtas drėgnas 
oras? O paskui, kai pavojus praėjęs, malonėkite atsikelti ir 
gaspadoriškai ruoštis savo ūkyje. Vieni taip ir daro. Kiti, 
labiau linkę prie draugijos, eina į krautuvę arba į kalvę (ten 
visada rasi su kuo pasiplepėti), o dar kiti — į skaityklą. Bet 
čia susirenka daugiausia paaugliai, kurie dar neišmoko gerti. 
Simas Gojelis (dabar jau skaityklos vedėjas) sėdi prie savo 
staliuko, įknibęs į kažkokį rašinį ir, tik išgirdęs triukšmą.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

nistras J. Tūbelis. Jis nuolat vis kartodavo, kad išleidžiant tokią 
nės perorganizavimo būtinumą bei didelę svarbą Lietuvos saugu
mo sustiprinimui. Tą, žinoma, ir darydavau, kiek galėdamas švel
nindavau nepalankų J. Tūbelio nusistatymą.

KARIUOMENĖS VADOVYBĖ LEMIAMAIS VALSTYBĖS 
GYVENIMO MOMENTAIS

Gen. St. Raštikis, kaip kariuomenės vadas, turi labai daug 
didelių nuopelnų: jis įvykdė mūsų kariuomenės perorganizavimą, 
sutvarkė mobilizacijos planus karo pavojaus atveju, 1935-1939 m. 
laikotarpyje atstatė visuomenėje kiek pašlijusj pasitikėjimą mū
sų kariuomene, jis labai daug prisidėjo ugdant tėvynės meilę ir 
pasiryžimą kraštą ginti tiek kariuomenėje, tiek ir mūsų jauno
joje kartoje. Daug ir kitų nuopelnų dar būtų galima jam priskirti. 
Dar daugelis vyresniosios kartos žmonių prisimena jo gražias pa
triotines kalbas, pasakytas įvairiomis progomis, gilaus patriotiz
mo kupinus straipsnius spaudoje ir t.t. Tačiau lemiamais valsty
bės gyvenimo momentais, daugelio karininkų manymu, gen. St. 
Raštikis nepadarė to, ko iš jo, kaip kariuomenės vado, buvo tikė
tasi: jis apvylė ir karius bei jaunuomenę, kur jo autoritetas ir 
populiarumas buvo nepaprastai išaugęs, ir patį Prezidentą, kuris 
į jį tiek daug vilčių buvo įdėjęs, čia paminėsiu vieną kitą atvejį, 
kada daugelis karininkų nesuprato jo elgesio.

Dar ir šiandien tebėra nemaža karių, kurie dažnai jaučia są
žinės graužimą, nes neišpildė priesaikos tėvynei ginti. Tačiau kita 
mūsų buvusių karių dalis kariuomenės pasyvų laikymąsi ir pasi

davimą be šūvio bandė teisinti ar bent laikė pateisintu tuo, kad 
reikiamu momentu vyriausybė nedavusi įsakymo kariuomenei gin
tis. čia nesiimu teisinti anuomet buvusių mūsų vyriausybių, nes 
dėl to dalis atsakomybės ir joms tenka, tačiau noriu kiek priminti 
kariuomenės suvaidintą vaidmenį kraštui kritiškais momentais.

Beskaitydamas gen. St. Raštikio atsiminimus ’’Kovose dėl 
Lietuvos” (I dalis 1956 m. ir H dalis 1957 m.) neaptikau paaiški
nimų ar nurodytų rimtų priežasčių, kodėl 1939-1940 metais mūsų 
kariuomenės vadovybė neparodė aiškaus noro ar bent sentimen
talaus gesto savo tėvynei ginti ir tuo pateisinti karių duotą prie
saiką. Savo laiku gen. St. Raštikis kalbose yra kartojęs, kad mūsų 
kariai esą pasiryžę gintis ir kad nei viena pėda Lietuvos žemės 
nebūsianti atiduota priešui. Deja, to pasiryžimo neparodyta. Gen. 
St. Raštikio atsiminimuose labai nedaug rašoma apie Lietuvai kri
tiškuosius momentus, daugumas esminių dalykų praleista, nepa
minėta. Kiek plačiau aprašyta, kaip 1938 m. kovo mėn. Lietuva 
priėmė lenkų ultimatumą normaliems santykiams užmegzti. Eili
niam karininkui to ultimatumo priėmimas buvo suprantamas, nors 
tam ir ne visi pritarė. Antras didžiulis smūgis Lietuvai buvo 1939 
m. kovo 20 d. Vokietijos ultimatumas grąžinti jai Klaipėdos kraš
tą. Turint galvoje prieš tai vokiečių įvykdytus Austrijos ir Čeko
slovakijos prijungimus ir nęsitikint laisvojo pasaulio paramos tam 
vokiečių norui pasipriešinti, Lietuvos vyriausybė kovo 21 d. turėjo 
tą ultimatumą priimti. Lietuvai tebuvo palikta laisva zona Klai
pėdos uoste. Kariams šio ultimatumo priėmimas buvo supranta
mas, nes Lietuvai vienai nebūtų buvę įmanoma atlaikyti milži
niško hitlerinės Vokietijos spaudimo. Tačiau 1939 m. rugsėjo 1 d. 
prasidėjus Vokietijos-Lenkijos karui, mūsų nepasiryžimas, net 
raginant Vokietijai, atsiimti Vilnių ir Vilniaus kraštą kariams 
buvo ir liko nesuprantamas. Beveik per dvidešimt metų Lietuvoje 
buvo šaukta, kad ’’mes be Vilniaus nenurimsim”, bet, kai atsirado

pakelia galvą ir permeta skaityklą griežtu mokytojo žvilgs
niu.

— Draugai, ramiau! Netrukdykit vieni kitiems. Ne visi 
susirinko juokų krėsti.

Nutildė, bet geriau būtų neužsikabinęs.
— Ką ten rašai, Simai?
— Klausyk, Simai. Kodėl nieko nesukuri apie meilę?
— Kad jo, vargšelio, niekas nemyli...
— Kaip tai? O Nastutė?
— Ar myli Simą, Nastute?
— Palikit ją ramybėje. Jam reikia Godos.
— Simai, ar pašėlai! Martynas kaulus sulaužys.
— Tikras poetas visad pasiryžęs žūti dėl meilės.. .
Simas prakaituoja, lyg devyneriais kailiniais apsivilkęs. 

Kad galėtų, sulįstų į žemę. Tai liežuviai! Ir iš kur jie viską 
žino, juk niekam pusės žodelio neprasitarė. Tadui, tiesa. . . 
Na, Tadas ne plepys, jam galima.

Įkvėpimo kaip nebūta. Nors visi seniai nurimo, sėdi kiek
vienas įnikęs į savo užsiėmimą (skaito, lošia šaškėmis, šne
kučiuojasi), tačiau Simas ilgai negali atsigauti. Spokso į 
savo eilėraštį, kurį parašė naujam sienlaikraščio numeriui, 
ir skaito skaito. ..

Rugys augo ir žaliavo.
Kukurūzas atkeliavo.
Niekas jo čia nepažino, 
bet kaip broli, apkabino. 
Tol bučiavo, glėbesčiavo, 
kol rugelis galą gavo. .. 
Rugys augo ir žaliavo, 
Kukurūzas. ..

Taigi po kiekvienu stogu savi rūpesčiai, džiaugsmai ir 
skausmai, kiekvienas savaip stengiasi pakelti gyvenimo už
krautą naštą.

Kalvis
Raudonikis retai būna kalvėje vienas: brigada, kurios 

padargai taisomi, visuomet atsiunčia pagelbėti žmogų. Šian
dien Kepalių eilė. Remontuojama arklinė šienapiūvė. Petras 
Inteligentas vaikščioja keliais aplink mašiną, atsismaukęs ant 
pakaušio plačiabrylę skrybėlę, ir keiksnodamas atsukinėja 
varžtus. Sūniškas darbas, lietui lyjant. .. Bet pagaliau reika
lingos detalės išimtos, galima lįsti po stogu.

— Tai kaip buvo toliau, Justinai? — klausia Petras. Da
bar, kai nuo žaizdro sklinda jauki šiluma, o įkaitę drabužiai 
garuoja kaip lanka vasaros naktį, smagu tęsti nutrukusį pasi
kalbėjimą.— Reiškia, tu užeini, o jis, reiškia, sėdi ant lovos 
nuskusta galva.

Raudonikis ne iš karto atsako. Stovi prie gręžimo staklių, 
atsukęs nugarą, sukioja reguliatorių. Grąžtas smagiai dūzgia, 
rėždamasis į metalą. Sidabrinės drožlių spiralės krinta ant 
suodinos aslos.

— Paduok kitą. Ne tą! Aną, nuo priekalo.
Ir nauja detalė lenda po grąžtu.
— Reiškia, Toleikis. ..— nerimsta Petras, nes žingeidus 

kaip reta boba.— Varyk toliau, ko nutilai, kreiva diplomatija.
— Taigi užeinu, supranti, tuoj ir klausia: o kaip, sako, 

reikalai? Daug darbo turi? Galva nuskusta, toks išvargęs, 
sulysęs, bet linksmas. Apsidžiaugė, kad užėjau. Krutame, 
sakau, pamažu... Matau, nori smulkiau sužinoti... apie re
montą ir aplamai. . . Bet kuo žmogus pasigirsi?

— Aš manau,— nusijuokė Petras.— Pro laužo krūvas 
kalvės nematyti. Verdenas. ..

Raudonikis persikreipė, lyg botagu perlietas.
— Taigi. .. O pasigirti reikia. Mano laimė, kad Morta 

buvo įdavusi nunešti ryšuliuką. Padaviau. Sakau taip ir 
taip. .. Atrišo, išvyniojo. Ogi ten takelio ant stalo patiesti

besamai Naujutėlis. Matyt, jam tyčia austas. Pažiūrėjo į 
mane, į audeklo gabalėlį, į ligonius (mat, palatoje ne viena 
lova), pavartė jį rankose. O ant jo stalelio prie lovos stovėjo 
gėlių bukietas. Tai jis pakėlė tą bukietą, užtiesė takelį, atgal 
pastatė...— Raudonikis nutilo. Gręžimo staklės irgi tyli. Ir 
Petras tyli. Tik atvirose kalvės duryse šlama skalsus lietu
tis.— Taigi. . . Užtiesė tą Rimšienės rankdarbį, glosto ranka, 
o blakstienos tir-tir-tir... Ir per skruostą ašara. Nusisuko. 
Pakaušis aptvarstytas, pagal ausį mėlynas randas. . . Kažkoks 
biesas sugniaužė man gerklę. Ir leptelėjau. . .

— Ką?
— Supranti, nuskusta galva, randas, dar ta ašara. Tokį 

vyrą sudirbo! . . Nebeišlaikiau. Sakau, tamsta nesirūpink, pir
mininke. Kolūkyje visi darbai eina ruožu. Pasėta, pasiruošta 
šienapiūtei. Mašinos atremontuotos, grėbliai vėl. . . Primela
vau. . . Bet ką galėjau daryti? Plika galva, randas, dar ta 
ašara...

— Susigraudinai, reiškia? — Petro klausime daugiau pa
šaipos, kaip smalsumo. — Gražu būtų, jei Toleikis dabar 
įeitų. . .

— Neįeis, o už poros savaičių labai gali... Bet tada apie 
kalvę bus švaru.— Raudonikis senu įpratimu įleidžia į kiše
nę ranką, bet kišenė tuščia: nuo to laiko, kai ėmė nebenusi
leisti Magdei, toji nustojo virti pupas. Pašoka, griebia naują 
detalę. Po perkūnais! Vėl užsižiopsojo. . . Visada taip: kai tik 
pradeda judėti liežuvis, ir sustoja rankos.

Slenkstyje — Pomidoras. Nukrito lyg iš dangaus. Sulytas, 
pašiurpęs kaip šlapias žvirblis ant kraigo.

— Aplaistyti reikia, bral. Pamatus tvartams baigėme. Ei
nam į krautuvę.

— Ar statysi? — Petras mirkteli Raudonikiui.
— Einam, kad sakau. Mano pradžia, jūsų galas.
— Reiškia, be galo.. . Meisteri, kaip?
Raudonikis negirdi. Bet statybininkų brigadininkui reikia 

būtinai prakalbinti draugą. Atsirado šiokio tokio darbelio — 
juk mes, nors nebeturime savo vežimų, nebereikia arklių 
kaustyti, vis dėlto negalime apsieiti namų ūkyje be geležinių 
reikmenų, kurie, kaip ir kiekvienas daiktas, sensta, genda, 
prašosi remonto.

— Justinai, ar gerklė užako, po paraliais? — Pomidoras 
šoka prie Raudonikio, griebia už skverno, tempia nuo stak
lių.— Einam. Aplaistysime, bral, kertinį akmenį.

Raudonikis negirdi. Net nepajuda. Na, ne tokiam žvirb
liukui kaip Pomidoras išjudinti šitokį kalną. Bet statybininkų 
brigadininkas ne iš tų, kurie, pamatę, kad nėra liepto, grįžtų 
atgal. Jėga, tiesa, neprilygsta Raudonikiui, užtai ambicija... 
Oho! Kelis kartus didesnė už patį vyrą.

Vėl griebia. Šį kartą už švarko užpakalio. Čia, bral, juk 
garbės reikalas — Inteligentas jau dantis rodo... Patraukė. 
Siūlės subraškėjo. Raudonikis susvyravo, žengė atatupstas, 
nelyginant už uodegos tempiamas asilas, ir Pomidorui ant 
kojos. Prislėgė kaip girnapuse. Ir dar palaikė.

— Ooooi!
Petras virsta juokais.
— Akmenį padėjo. .. kertinį. . .— raitosi apgedęs.
Pomidoras šokinėja po kalvę ant vienos kojos, aimanuo

damas ir keikdamasis. Avingalvis! Galėjo pirštus sutratinti. .. 
Sugėdintas, piktas šlubčioja pro duris. Kieme atsigręžia, grū
moja kumščiu:

— Palaukit, bral, ar neprireiks jums Gaudučio! Užpaka
liais trinsite neištrinsite. Piemengaliai. .. Tokiems vieta Ged- 
rūtos darželyje su snargliais. Suneš nususę, po paraliais!

Raudonikis tyli. Tokia pašėlusi pagunda į krautuvę, kad 
širdis piestu stojasi! Mielu noru dabar užliptų Pomidorui ant 
abiejų kojų.

Daugiau bus.
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Didžiosios Britanijos pavilijonas, pastatytas pagal Basil Spence 
projektą ir reiškia Britanijos dvasią ir tos siekimus. Vidaus į- 
rengimai bus padaryti pagal penkių žymiųjų britų specialistų pro
jektus. Pavilijonas tarnaus Britų bendruomenės informacijai.

proga, nesiryžo tam žygiui nei vyriausybe, nei kariuomenes vado
vybė. Kad tokiam žygiui reikėjo ryžtis, tai buvo ne vien pik. Kazio 
Škirpos, bet ir daugelio karininkų nuomonė. Patys atsiėmę Vilnių 
ir tam tikrą lietuviškų žemių plotą, būtume žymiai pakėlę ir ka
riuomenės, ir tautos dvasią. Vilnių būtume atsiėmę be didelių kovų 
ir nuostolių. Daugiau bus.

Ką rusai daro iš lietuvių tautos.

ŽIURKĖS ARUODUOSE
Ištrauka iš "Tiesos’’ nr.

145 /7112/, 1966. VI. 23.
J. Misiūnas, Lietuvos 

TSR aukščiausiojo teismo 
narys, atskleidžia sekanti 
komunistinės santvarkos 
pavyzdį:

"D.Jurkevičius,1956 m . 
už valstybinių lėšų grobs
tymą nuteistas 1O m. lais
vės atėmimo ir iš baus
mės atlikimo vietų lygti
nai pirma laiko paleistas 
be jokių kliūčių įsidarbi
no buhalteriu Ignalinos me
lioracijos sfatybos valdy
boje. Čia jis sutiko vyres
niuoju buhalteriu dirbantį 
V. Pauliukevičių.Šis taip 
pat nesentai buvo atlikęs 
bausmę taip pat už valsty
binio turto grobstymus. Sė

brai prie stikliuko prislmi 
nė praeitį. 1961 m.Ignali
nos MSV atsirado valstybi
nių lėšų gro’osfytojų gru
pė...

Į storus buhalterinius 
aplahkus pradėjo plaukti 
suklastoti algų mokėjimo 
žiniaraščiai,kasos išlaidų 
orderiai,buvo prirašinėja
mos "mirusios sielos". Pa
gal dokumentus kasininkė 
A.Kovai lova stropiai išmo
kėdavo savo viršininkams 
pinigus, kaip mokėdama 
stengėsi padėti jiems dirb
ti pavojų pilną darbą. Taip 
tęsėsi daugiau kaip trejus 
metus.

Tiesa, 1962 m. viduryje
netikėtai užgriuvo revi
zija.Pusantro mėnesio vy
ko revizija .Beveik kasdien 
revizoriaus darbas baigda
vosi restorane, pas Jurke
vičių arba gėrimu gamto
je.Revizorius LAntipktnas 
turėjo kuo pasigirti nau
jiems draugams: Jis irgi 
neseniai buvo išėjęs,.. iš 
kalėjimo,. .Revizijos ak
tas buvo- "grėsmingas": 
trūksta vienos.. .kiaulės. 
Visa kita, skyrium imant, 
kasos dokumentai ir ope
racijos buvo tvarkoje...

Žinoma, kiekvienam nu
sikaltimui ateina galas . 
Teismas kiekviena įverti
no pagal nuopelnus. Iškyla 
klausimas,kaip tokios ti
kros žiurkės buvo prileis
tos prie valstybės aruodo?

D.Jurkevičius,Išėjęs Iš 
kalėjimo su dar neatlikta 
bausmės dalimi, įsidarbi
no vyr.buhalteriu Ignali
nos prekybos -tiekimokon
toroje. Vėliau perėjo dirb
ti! melloraclnės statybos 
valdybos vyriausiuoju bu
halteriu.

I.Antlpklnas po baus mės 
atlikimo dirbo buhalteriu 
"Darbo" artelėje, ten pikt
naudžiavo,buvo atleistas, 
vėliau dirbo buhalteriu 
centriniame knygyne, res
publikiniame LDAALR ko
mitete,pagal tau "Lietuvos 
žemės ūkto technikos" su
sivienijime .Dirbo kaip re
vizorius nesąžiningai, ne
objektyviai,turėjo papeiki
mą, tačiau buvo nepakei
čiamas,

Ignalinos MSV partinė, 
profsąjunginė ir kitos or
ganizacijos taikstėsi su ne
sveika atmosfera, susida
riusia kolektyve. Juk nusi
kaltėliai dirbo ne vieni.

Kadrų inspektorius ko
munistas J.Vinciūnas pats 
klastojo pinigų gavėją pa 
rašus kasos dokumentuo
se. Pagaliau buvęs ya’dy- 
bos viršininkas V. Kuzmi
nas, išaiškinęs D. Jurkevl-

Nukelta į 7 psl.
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KVLTŪRWE$feOjVIKA
SIMONAIČIO ATSIMINI
MAI

Mažosios Lietuvos vei
kėjas Erdmonas Simo
naitis spalių mėn.vidury
je buvo atvykęs į Berną 
pas dr.Gerutį. Jis čia vėl 
kalbėjo i diktaiOną kai 
kuriuos savo atsimini
mų epizodus.
SOLISTAS SERAFINAS'

Žinomas Ciuricho dien
raštis "Neue Zuercher 
Zeitung" aprašo į Ciuri
cho operą naujai angažuo 
to lyrinio baritono Haral 
do Serafino biografiją. Iš 
jos seka, kad šis jaunas 
dainininkas yra gimęs ir 
užaugęs Lietuvoje. 1945 
m.jis su tėvais atvykęs į 
Bambergą , Vokietijoje. 
Pradžioj studijavęs me
diciną, o paskum daina - 
vimo mokėsis Berlvne. 
PIANISTAS ANTANAS 
SMETONA 
koncertavo : rugs. 30 d. 
miesto halėje, Beetho- 
vensaal.Pasisekimas bu
vo didelis, recenzijos- 
kritikos buvo visų trijų 
didžiausių laikraščių la
bai geros. Spalio 15 d. 
Frankfurte, spalio 22 d. 
Bremen,Domsheide,spa
lio 29 d.Osnabruecke.Pe- 
dagogische Hochschule.

GALVANAUSKO ATSIMI 
MINIMAI

"Eltos" redaktorius Vy 
tautas Alseika, gyvenąs 
Muenchene, lankėsi Ber
ne pas dr.A. Gerutį. Jiedu 
tarėsi dėl inž. Ernesto 
Galvanausko , ilgamečio 
Lietuvos ministerio pir
mininko ir užsienio rei
kalų ministerio, memua
rų. V. Alseika išvyko į Aix 
-les-BainaPrancūzijoje, 
pas E. Galvanauską, ku
ris įkalbės savo atsimi
nimus į diktafoną.

V. Alseika ketina likti 
Prancūzijoje kelias sa
vaites ir, grįždamas, vėl 
sustoti Berne.

VOKIETIS DOMISI LITUA
NISTIKA

Buvęs kadai Girulių pra
dinės mokyklos mokytojas , 
dabar profesorius rytinia
me Berlyne, V, Falkenha- 
nas,rytinės Vokietijos bal
tistų draugijos pirmininkas 
rugsėjo 21 d.nuvyko Vilniun 
susipažinti su Lietuvių kai 
bos ir literatūros instituto 
veikimu. (Elta).

• Vilniuj pradėjo leisti žur 
nalą vardu "Muziejai ir pa 
minklai". (E.)

V. Petravičius

VALERU TARSIS
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VAJTtS exhihkiON

Grybautojai...

— ... o dabar telieka už butelius 
nusipirkti grybų!

— Tu teisus, Karoli. Kadangi tavo 
širdis silpna, geriau i tai nežiūrėk...

APIE DAIL.ANTANO 
TAMOŠAIČIO KŪRYBĄ, 
apie kurią sekmadienį 
lapkričio 27 dieną Ota
voje kalbės dr.H.nagys, 
dailininko 60 metų am
žiaus sukaktuvių ir ta 
proga jo kūrinių parodos 
proga, yra rašoma: 
,t Antano Tamošaičio aliejaus ta

pyba; akvarelė ir grafikos dar
bai yra modernūs, kai kurie vi
sai abstraktūs, kiti su stipriai 
stilizuota, mūsų liaudies širdžiai 
artima buitimi: mergaitė, paukš
tis, gėlės, gyvulėlis, trobos. Iš 
jų dvelkia ir būdingas mūsų liau
dies egzistencijos pajutimas: rim
tis, saikas, savyje susikaupęs 
grožis, kuris laukia būti atideng
tas, mistinė ir giedri lyrika, Tė
viška ir jautri meilė buičiai-žo- 
lynui, medžiui, paukščiui, gyvu
lėliui; ir artimumas aplinkos daik
tams - langui, stogui, trobai, iš
pjaustytiems medžio ornamen
tams...

Iš tokio giliai autentiško išgy
venimo ir iš tokių gilių mūsų 
žemės šaknų sukauptos medžia
gos dailininkas Tamošaitis sukū
rė ir savo asmenišką tapybos sti
lių, skirtingą nuo visų kitų mūsų 
dailininkų.

/trečioji atkarpa/
GOLGOTA 

savo

ROMA NA S

isto-
svei-

Tuo tarpu nuplikęs nepažįstamasis 
šlamančiu balsu kalbėjo:

— Įdomus kraštas Rusija — visa jos 
rija taip suformuluojama: pradžioje — į 
katą, o vėliau — amžiną atilsį. Nuo Petro Di
džiojo ji septynmyliais žingsniais žygiavo, 
sukūrė didžiausią pasauly bajorišką Petrapi
lio kultūrą, kalnagūbrį su aukščiausiais kal
nais — dieviškąjį Dostojevskį, giliausią mąs
tytoją Vasilijų Vasiljevičių Rozanovą, ir po 
to šoko į nebūties prarają. Buvo didžioji 
Rusija, ’ o pasidarė kažkokia Sologubovo 
“Smulkaus velniūkščio” neužauga. Beje, iš
mintingiausia knyga, tai “Nukritę lapai”, tai 
“Ateities chamas”. Šiuo laiku ir užvaldė Ru
siją šitie smulkūs velniūkščiai, kuriuos jau 
Dostojevskis pavaizdavo su genialiu prana
šingumu, būtent, smulkiais, — juk jo “Vel
niūkščiuose” nėra ne vieno stambaus, stip
raus velnio, o jau Liucipcrio — tai nė kvapo! 
Gal prisimenat jauna Verchovenskį, jo nuo
širdų prisipažinimą: kokie čia, girdi, iš mūsų 
specialistai, mes apgavikai. Nuriedėjo į pra
rają rusų gyvenimas, taip pat ir literatūra: 
pilka, menkysta, mužikėlis Šolochovas, ska
tikiniai kartūnai ir kiti menkniekiai. O vie
toj išdidaus Sankt-Peterburgo — ubagiškas 
Leningradas. Dėl Dievo meiles, kokia teise? 
Didžiajam miestui vardas buvo duotas jo 
didžiojo kūrėjo, pakėlusio Rusiją piestu, gi 
už ką, leiskite paklausti, jis suteiktas Leni
nui- Ar už tai, Kad jis paklupdė Rusiją ant 
kelių? Į šį klausimą jus negalėsite atsakyti. 
O aš atsakiau. Protingiausias žmogus Stoli- 
pinas, tikrasis Petro Didžiojo pasekėjas apie 
tai labai gerai pasakė, kreipdamasis į revo
liucionierius: “Jums reikalingi dideli sukrė
timai, mums reikalinga didelė Rusija.” Bet 
kam gi, tenka paklausti, reikalingi jiems tie 
dideli sukrėtimai? Labai paprastai. Visi tie 
“proletarai”, kuriems pagaliau nusispjauti į 
Rusiją, į visą kultūringą pasaulį ir į pačią 
europinę idėją, nori tik kuo nors pasižymėti. 
Jų idcjeles ubagiškos, nieko nėra skurdesnio

ir menkesnio, kaip jų pasaulinės bei visuo
menines idėjos; taigi, draugai, gal trenkim 
durimis, nieko, jei nuo to įgrius stogas ir tuo 
būdu prispaus kelis gyventojus; o, štai, jau 
kažkas ir trankosi. Tie “proletarai” jau spėjo 
sunaikinti kelis milijonus geriausių rusų tau
tos žmonių, o dabar pardavinėja ir plėšo pa
čią Rusiją iš dešinės ir iš kairės. Kodėl ? Rei
kia gi Cruščiovui užsipelnyti sau nemirtin
gumą. Jis daugiau apie nieką kita ir negal
voja. Jis juk pats minkščiausias, kvailas, bet 
įsikibęs kietai. Tokie teisybės labiau bijo, 
negu mirties, o jūs imkit ir pradėkit sakyti 
teisybę. Negalima, negalima, jūs tikrai be
protis; aš — kitas reikalas. Leiskite prisista
tyti: mano profesija neaiški, tai yra, aš bu
vau ir šiuo ir tuo, kaip tikras rusiškas išsi
reiškimas sako — perbėgau visus laukus. Bu
vau inžinierium, dėstytoju, mokslinių ir po
litinių žinių draugijos lektorium, žurnailstu 
— ir niekur negalėjau išsilaikyti.. Jei patikė
site, man penkiasdešimt septyneri metai, bet 
galima ir nepatikėti, nes man rodosi, kad aš 
jau visą šimtmetį pragyvenau, taip daug vi
so ko buvo mano gyvenime. Gi atrodau aš, 
kaip kai kas iš pavojingos moteriškos gimi
nes asmenų (virtiną, kaip keturių dešimtų 
metų. Matote aną simpatingą sesutę? Ji ma
ne lydės į Rostovą ant Dono. Tai mano gim
tasis miestas. Stebuklingas kadaise buvo 
miestas, linksmas, turtingas. Mane ji lydi į 
ten jau septynioliktą kartą — ten aš turiu 
kambarį — tai teisėtas mano gyvenamasis 
plotas, — nedidelis, tiesa, aštuoni kvadrati
niai metrai, bet sovietiniam egzistavimui pa
kankamas. Sėslumui, šeimyniniam, partiniam 
gyvenimui, apskritai, bet kokios rūšies nuo
latiniam buvimui aš nelabai tetinku. Tik 
įsivaizduokite, nė karto nebuvau vedęs, net 
ir fiktyviai, o pasiūlymų turėjau daug ir, 
pasakysiu jums, vibojančių pasiūlymų, — net 
gi viena gydytoja įsimylėjo, norėjo mane bū
tinai prisijaukinti, kaip kokį Sibiro veislės 
katiną. Ir Laidelius turėjo jaukius, etažeres.

Architektūrinis - vitražinis, 
(domus ornamentinis paveikslų 
pobūdis, nesimetrinių spalvinių 
plokštumų Įrėminimas į dvigu
bas metalinės faktūros tamsias 
linij’as - yra visai naujas mūsų 
tapyboj - o ir visuotinėje vargu 
ar rasime, - traktavimas.

Šiuose paveiksluose jos - at
rinktos, sukondensuotos, sustili
zuotos, ramybėje išpuoselėtos - 
vėl atgyja, atsinaujina, pasipildo 
ir. pražysta kita būtimi. Jos vin
giuoja, ritmiškai šakojasi, išsis
kiria arba susilanksčiusios(ma
žus keturkampius ar trikampius, 
sukarpytos (kelis brūkšnius,sus
minga netikėtai spalvos plokštėti.

Autentiškas braižas, ryškus, 
sukauptas stilius parodo ilgą nu
eitą kelią, kur daug progų nukryp
ti ( efektyvų pretenzingumą, kitų 
atrastų priemonių kartojimą, ar
ba tiesiog, ieškojimo vardu pri
dengtą netesėjimą?
VILNIAUS FILHARMONI
JOJ vieną koncertą diriga
vo Australijos radio muzi 
kinis direktorius  ̂Jphn Hop rekomenduotas geriausiu kandidatu dai. kurie tokie malonūs ir simpa

tiški, kad negalima atsigrožėti.
F/*jis**tuojau patTaTdu“ 

pinigų kelionei.

NAUJOS KNYGOS
Atsiųsta paminėti

Vytė Nemunėlis, MEŠKIUKAS 
RUDNOSIUKAS. Eilėmis parašy
ta pasaka mažiesiems. Spalvotas
iliustracijas piešė dail. v. Stančikai- Tokia yra vyru ir moterų lygybė Sovietijoje tai irLle- 
‘^b™«e"e- Didelio formato, tuvoje, kurią rusa! yra okupavę ir pavergė, 
(rišta kietais viršeliais. Išleido Lie- v
tuvių Dienos”, 4364 Sunset Blvd..
Los Angeles, Calif. 90029. Kaina KOVOJA
$3.00. Gaunama leidykloje ir pas ~ qAvn tFTSFS 
knygų platintojus. UZ SAVO TEISES

Tai yra 111-ji ’’Meškiuko Rud- Kalbasi du jauni draugai, 
nosiuko” laida. Per eilę metų Meš
kiukas Rudnosiukas yra tapusi po
puliariausia ir mėgiamiausia mažų
jų knyga — ją vaikai labai lengvai 
išmoksta mintinai ’’skaityti”; ją 
lituanistinių mokyklų mokytojai 
naudoja kaip pirmųjų skaitinių 
priemonę; Meškiukas Rudnosiu
kas yra choru dainuojamas jauni
mo stovyklose; taip pat jis yra bu
vęs daugelį kartų inscenizuotas ir 
vaidintas scenoje bei radijo valan
dėlėse.

’’Meškiuką Rudnosiuką” labai 
teigiamai yra vertinę mūsų pedago
gai, o tik jam pasirodžius — buvo

NETEISYBĖ — CENZŪROS 
NĖRA!

Vakarų laikraščio bendradarbis 
parašė laišką iš Sov. Sąjungos sa-

- Girdėjau, kad tu stipriai vo laikraščiui. O parašęs dar pri-
susipešei su savo kaimynu ra^.,. ........

. „ . , . I ikiuos, kad sis laiškas pa-
- Na taip. Jis mane įzeide jUSj nors valdžia čia baisiai
- Kaip įžeidė? ' cenzūruoja laiškus”.
- Jis sako, kad mano sės- p° keli*f. dienų tas laiškas buvo

. grąžintas jam su šitokiu prierašu: 
UO turinti kreivus KOJ3.S. • • “Nepersiųsta gavėjui, nes yra
- Bet gi juk sesers neturi, prirašyta melo apie šį kraštą: juk
- Neturiu, bet savo teises ’ia!"e krašt.e nara jokios Priva«u

’ laiškų cenzūros .
ginti gi reikia...

kins. Orkestras
gavo progos prisiminti A. 
Dvorzako "Karnavalą" ir 
Schuberto ketvirtąją simfo 
niją,kurių nebuvo groję dau 
giau kaip 20 metų. (E.)

jaunimo literatūros premijai gauti.
Šią knygą iš kitų išskiria ne vien 

puikiai parašytas tekstas, bet ir ne
paprasto gražumo daugelio spalvų 
piešiniai, kur meškinų šeima pa
vaizduota vilkinti lietuvių tautiniais 
drabužiais. Visai meškinų šeimai 
yra duoti žmonių pavidalai ir vei-

BŪDAS
— įdomu, kaip toj'i Pliurpalie- 

nė nuolat gauna pinigų iš savo 
vyro?

— Labai paprastai: sako jam, 
<ad jį paliekanti ir grįžtanti pas

dos. ją tiesiai iš leidyklos užsisakė ;a 
keli šimtai pavienių asmenų ir li
tuanistinių mokyklų. Šiuo metu ji 
yra labiausiai einanti lietuviška 
knyga — perka ją tėvai, seneliai, 
mokytojai ir net patsai jaunimas.

komodėles, sofkelę... Bet aš nei prie minkš
tų baldų, nei prie minkštų drugelių, nei prie 
Sibiro katino, matote, štai išblukęs, nusidė
vėjęs, daug matęs rudai gelsvas portfelis. Ir 
galite įsivaizduoti, koks keistas šio portfelio 
likimas, beveik toks pat, kaip ir mano, jo 
savininko (vos neištariau teisėto, bet gi kokia 
čia teisė?); gavau aš jį tiesiog fantastišku bū
du, pagal kažkokį nemažiau fantastišką pa
likimą. Suprantat, buvau aš karčiamėlėje, 
miesto pakrašty, tokioje jaukioje priebėgoje, 
kur dažniausiai ateidavo išgerti atsargos pul
kininkai. Neblogi, reikia pasakyti, žmonės, 
ir išgerti gali, kiek tik telpa, ir plepėti gali

giau reikia rusui in u
du mes ir savo likimą praplepėjom prie stik
lelio degtinės, gi tą mūsų likimą ištraukė 
mums tieisog iš po nosies. Taigi, galite sau 
įsivaizduoti, pareinu aš kartą naktį, gerokai 
įkaušęs, mat; vienas atsarginis taip mane pri
vaišino, kad nė neatsimenu, kaip savo gy
venamąjį plotą suradau; na, nubundu pu
siaudieny, žiūriu — tas portfelis guli ant 
stalo. Ir įsivaizduokite, tame portfeliukšty — 
tada jis tikrai buvo tik portfeliukštis, jo ap
imtis ir apskritai, taip sakant, komplekeija 
buvo maždaug dukart mažesnė — taigi, tame 
portfeliukšty, kuris, kaip matote, yra pasi
daręs dideliu portfeliu, radau puslitrinę ypa
tingos maskvines, ir, galite įsivaizduoti, dar 
neatkimštos ir, žinoma, patys supraskit, ne
delsiau atsipagirioti. Po to toliau betyrinėda
mas, suradau storoką užrašų knygutę su 
įdomiomis ir pamokančiomis sentencijomis, 
kaip štili: ‘IGerk, bet reikalą suprask. O jei 
reikalo dar nesupranti, vėl drąsiai gerk. Dar 
spėsi, suprasi.” Patraukli šios sentencijos iš
mintis, galite sau įsivaizduoti, įsirėžė atmin
tin visam mano gyvenimui ir tapo kaip ir 
mano tolimesnio gyvenimo kelrode žvaigžde; 
tai, kas liečia gyvenimo būdą; gi kas liečia, 
taip sakant, gyvenimo filosofiją, tai čia ma
no kelrodžiu tapo kiti išmintingi tos knygu
tes žodžiai: “Laikas — tai indas. Jį galima 
pripilti šampanu sielos pasmaginimui, arba 
šlapumu analizės klinikoje, tikslu išaiškinti, 
ar nesergi reumatu. Dievo tarne. Tai, štai, 
tau mano patarimas, tingus ir klastingas ver
ge: pripildinek tą nedidelį indą, duotą tau 
laiko šeimininko, ne šlapumu, ne sėdėjimu

be galo nuo ryto iki vakaro, tat ko gi dau- 
iteligentui? Štai tokiu bū-

prie stalo iki kelnių prafrynitno, ne sėdėjimu 
klinikose, nesirūpink greit nykstančiu kūnu, 
bet sielokis savo nemirtinga siela, o taip pat 
atsimink, kad Dievo vergų siela tampa ne
mirtinga, pripldydama skurdų laiko indą 
klajojimais po šią gražią planetą, ieškojimais 
nežinom1.1 dangaus kūnų, >r. gink Dieve- ne
įleisk niekur giliai šaknų, nes visas gyvenimo 
grožis yra vietų kaitaliojime. Naujas mies
tas — tai kaip nauji baldai; senas miestas — 
tai įgrisusi žmona. Tas pats pasakytina ir 
apie užsiėmimą. Keisk užsiėmimus, kaip pa
talinės baltinius, bent kartą per du mėne
sius...”

Ir štai toji užrašų knygutė tapo mano evan
gelija. Dar buvo tame portfelyje vaflinis 
abejotino švarumo rankšluostis, betgi švara 
tai reliatyvi sąvoka ir, be to, labai abejotina, 
lygiai kaip ir higiena, sveikata ir sovietinė 
valdžia. Aš, būdamas vandentiekio ir kana
lizacijos inžinierium, atsiprašau, — mane va
dina Dormidontu, Ferapontovičium, Fiole- 
tovu, — kas per vardai ir pavardė — tiesiog 
puikūs! — Taigi, mečiau vandentiekį, kana
lizaciją, užrakinau kambarį; rakandai mano 
nesudėtingi — geležinė girgždanti lova, iš
kleręs girgždantis stalas, viena girgždanti 
kėdė, aliuminijaus puodukas, cinko šaukštas, 
dar du vafliniai rankšluoščiai, dvi baltinių 
pakaitos ir biblija, kurią man dovanojo kai
mynė, astuonių dešimtų metų senutė, mirties 
išvakarėse. Įpėdinių ji neturėjo. Nuo to lai
ko aš pradjau kasdien skaityti bibliją, pavo
jingiausią, aš jums pahakysiu, ir patraukliau
sią knygą pasauly. Nesistebiu, kad “tavoriš- 
čiai” susiprato uždrausti jos platinimą, o tai, 
žinot, prisiskaitysi tos biblinės išminties ir 
kvatosi kaip pašėlęs iš visų žemiškų revoliu
cijų. Ir viskas tau taps nieku, visos tos 
šventos relikvijos, ten, žinot, tėvynė, žmona, 
vaikai, skola, — viskas menkniekių menknie
kiai ir dvasios varžtai; galite sau įsivaizduoti 
— mesk viską ir sek Mane, tai sielos nenu
stosi, o jei sėdėsi namie — prarasi ir sielą.

Labiausiai pamėgau aš Ekleziastą, gi teisti 
viską pradėjau kaip karalius Saliamonas. Ir 
paskui Kristų mielai eičiau, jei tik lengvesnį 
kelią rodytų; o dabar — prašau: Golgota. 
Nenoriu. Noriu džiaugtis gyvenimu, kaip 
pasako vienas filosofas...

Daugiau bus.

HI
i
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Vytautas Bernotas

.J.:?/** j

Ini.
Vytautas Bernotas gimęs Kau

ne ir vos baigęs tris gimnazijos 
klases turėjo pasitraukti su tėvais 
į Vokietiją, kur pasibaigus karui 
toliau mokinosi lietuvių gimnazi
joje, bet jos nebaigęs išvyko i Aus
traliją. Čia pradžioje turėjo sun
kiai dirbti, tačiau troškimas siek
ti mokslo neužgęso. Dienomis dirb
damas ir vakarais mokydamasis 
jis užbaigė Sydnėjuje gimnaziją ir 
1957 m. stojo j universitetą. Be
studijuodamas veda Laimą Rusai
tę, kuri pilnai suprato vyro tikslus 
ir jam darbe buvo nepamainoma 
taflkininkė, susilaukia šeimos ir 
dar pasistato jaukų namą lietuviš
kame Bankstowne.

Ir vis tik su geležine valia ir 
nebodamas sunkumų jis šiais me
tais baigė N. S. W. universiteto 
statybos inžinerijos fakultetą įsi
gydamas Bachelor of Science laips
nį ir Civil Enginnering pripaži
nimą.

Studijų metu Vytautas šešerius 
metus dirbo kaip braižytojas Elec- 
citrity Commission of N. S. W., ir 
įsigijus diplomą toje pačioje vie
toje paskirtas kaip statybos inži
nierius prie įvairių elektrinių ir 
garinių jėgainių

Dabar jis gali 
leisti sau ir savo 
laiko pabuvoti ir
rodyti lietuviškoje visuomenėje ir 
imtis savo mėgiamo žurnalistinio 
darbo.

statybos.

kiek ir daugiau 
šeimai: atsirado 
su šeima, pasi-
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tė, A.Vasiliauskaitė. Programa publika žiūrėjp> ir klausė nuoširdžiai ir dėmesingai.

"LITO" BALANSAS 1966 - 10 - 31 D.
Aktyvas 

Kasa vietoje . 
Kasa banke 
Centr. kasoje 
Šerai Lygoje 
Stabil. Fondas . 
Paskolos 
Laikinos Sumos 
Draudimas 1967 _
Inventorius 
Lygos namai

Pasyvas 
Šerai 
Depozitai 
Atsarg. Fondas 
Įstoj. mokestis 
Specialus Fondas 
Nepask. pelnas 
Laikinos sumos 
Garantijų xondas 
Š. M. pelnas . . _.. 
Expo 67 nuolaida —

Lyginant su praeitų me
tų tuo pat mėn esiu" Litas " 
paaugo 285, 000 dolerių , 
narių skaičius padidėjo 
nuo 1108 iki 1227,depozi- 
torių nuo 450 iki 498 ir 
skolininkųnuo 254 iki 298. 
Išduotų paskolų suma pa
kilo nuo $ 1,347,464.05 
iki $ 1,647,978.01, taigi 
padidėjo net $ 310, 000 .

6,971.08 
86,739.18 

.... 35,500.00 
106. 25

- 1,491.21 
1,647,978.01

2, 108.05 
... 574.04 

3,144.68 
229.00

$1,784, 841.50

1, 187,700.68 
- 513,059.82 

2,407. 00 
77.00 

2,300. 00 
1,570. 25 
2, 108. 05 

19,235.00 
55,143.60 
1,240. 10

$1,784,8-11.50

Paskutiniu laiku "Litas" 
nebėra pajėgus patenkin
ti visų nekilnojamo tarto 
paskolų pareiškimų dėl 
fondų stokos. Užtat labai 
geistina,kad kuo didesnis 
lietuvių skaičius taptų 
"Lito" nariais ir perkel
tų į jį savo santaupas iš 
kitų bankų. Pr. R.

JAUNŲJŲ TALENTŲ 
muzikos ir literatūros 
vakaras,kurį ruošia"Bal- 
tijos" stovyklos komite
tas lapkričio 26 d.,suteiks 
progą montrealiečiams 
pamatyti ir išgirsti savus 
jaunuosius menininkus. 
Kad mes turime žodžio , 
dainos ir muzikos meni
ninkų pačiame Montrealy, 
nėra jokių abejojimų, tik 
viena bėda, kad labai re
tai sudaromos sąlygos 
jiems pasireikšti.

Jaunųjų Talentų vaka
ras prasidės trumpu Jau
nimo Metų užbaigimo ak
tu. Vakaro programa su
sidės iš poezijos, dainos 
ir muzikos individualinių 
ir grupinių pasirodymų. 
Laimėtojams bus įteiktos 
dovanos. Laimėtojai bus 
pačios publikos išrinkti 
balsavimo būdu.

Būtų labai gražu, kad 
montrealiečiai gausiai 
atsilankytų į šį pirmųjų 
mūsų jaunųjų talentų pa- 
sirodymą.Kartu su tuo jie 
paremtų "Baltijos" sto
vyklos komiteto pastan
gas sutelkti lėšų stovyk 
los planų atbaigimui Expo 
67 išvakarėse. Expo 67 
sudarys sąlygas plates
niam stovyklavietės pa
naudojimui tačiau reikia 
tam įrengti bent būtiniau
sius patogumus ir įsigyti 
būtiniausį inventorių. Vi
siems tiems reikalams

SESELIŲ BAZARAS
Gruodžio 3 ir 4 dieno

mis Aušros Vartų para
pijos salėje N.Pr.Šv. Ma
rijos Seserų rėmėjų bū
relis rengia metinį baza- 
rą.

Mes visi žinome ir į- 
vertiname seserų darbus 
mūsų lietuviškoje koloni - 
joj e ;jos padeda mūsų vai
kams pasiruošti Pirma
jai Komunijai, dirba lie
tuviškoje mokykloje ir su 
mūsų jaunimu,lanko daž
nai mūsų pačių pamirštus 
senelius ir ligonius.

Rėmėjų būrelis krei
piasi į visus Montrealio 
lietuvius ir prašo parem 
ti rengiamą bazarą savo 
aukomis ir darbu.

Ateinančią savaitę pra
dės lankytis pas jus vi
sus fantų rinkėjos, -neat
sisakykite ir neišleiskite 
jų iš savo namų tuščio
mis rankomis.

Rosemount rajonuose 
rinks antus: p. Makaus - 
kienė, p. Žukauskienė, p. 
Piečaitienė ir p. L. Kudž- 
mienė.Chomedy-p.H. La
pinienė ,Duvernay-p.Ker- 
belienė,N.D.G.-p. Gedvi
lienė, St. Lambert, Lon- 
gueil, Ville Brossard ir 
Greenfield P. -p. Išganai- 
tienėir p. Beniušienė, St.

VOKIETIJOS LIETUVIS
jūrininkas Walteris Vaitke
vičius, kurio aptarnaujamas 
laivas sustojo Montrealio 
uoste, turėjo pasikalbėjimą 
su NL redakcija. W. Vaitke
vičius yra dar jaunas žmo
gus, kuris būdamas Klaipė
dos krašto lietuvis, gavo pro 
ge pries 4 metus isrepatri- 
juoti V. Vokietijon. Iš jo pa
pasakotu įspūdžiu apie Lietu 
va yra vertas didelio dome
sio papasakojimas, kad Klai 
pėda Lietuvos nepriklauso
mybes laikais kiek buvo vo
kiška o dabar daug daugiau 
yra rusiška, nes visose istai 
gose, įmonėse, ypač žuvies 
prekyboje tik rusu kalbt' ga
lima susikalbėti. Klaipėdoje 
nemokant kalbėti rusiškai 
nėra imanoma gyventi, nes 
gatvėse ir visose viešose 
vietose žmonės kalba rusiš
kai. Vokiečiu kalba jei dar 
kas vartoja - tai jau tik na
muose.

METINIS BAZARAS

Treliadieni, lapkričio 23 d. 
vyksta visą dieną, Beth Aaron 
Hall, 8125 Stuart, Park Exten
tion. Viskas b a r g a n.

Beth Aaron Sisterhood.

Laurent p.Intienė .Verdun 
-p. Pocauskienė ir V. Ki- 
zerskytė, p. Šeidienė, 
p. Ūsienė. T aSalle-p. Sta
niulienė, p. Gedvilienė ir 
Br. Lukoševičienė. Craw
ford P. .Gerald Str. ir Se- 
necal Str.-p.Montvilienė , 
Ville Emard ir Cote St. 
Paul-p. Kęsgailienė ir p. 
Niedvarienė.

Laukiame daugiau tal
kininkų fantų rinkime.

Rėmėjų Būrelis.

PADĖKA
Mirus mūsų tėveliui,Juo 

zui Anužiui, reiškiame gi 
lią padėką Auš. Vartų kuni 
gams už religinį patarna
vimą .Nuoširdžia i dėkoja
me visiems už gėles ir 
šventas mišias,už užuojau 
tas,gausų dalyvavimą ko
plyčioje ir palydėjimą} ka 
pus.

Ypatinga padėka šeimi
ninkėms už pagaminimą 
pusryčių,taip pat visiems 
kurie kuo nors pagelbėjo 
mūsų nuliūdimo valandose.

J.ir V.Anuzat ir 
R. B. Geležiūnai.

JONO MILAŠEVIČIAUS- 
BAGANIO ĮPĖDINIAMS 

1939 metais Perth Am
boy,N.J., mirė Jonas Mila 
ševičius Bagants palikda
mas keletą šimtų dolerių 
Troškūnuose , Panevėžio 
apskrityje , gyvenančiai 
žmonai,Karolinai Baganie 
nei,ir dukteriai Veronikai 
Baganytei.

Jos pačios,arba jų adre 
sus žinantieji, malonėkite 
rašyti Lietuvos Generali
niam Konsulatui New Yor 
ke.

Consulate General of Li 
thuania

41 West 82nd Street 
New York, N. Y. 10024

VADOVAUJANTIS 
PARDAVIMAS

Viena iš didžiųjų tarptautinio 
investavimo firmų, turinti įstai
gas visame pasaulyje, siūlo gar
bingų ir išdidumo sukeliančių 
karjerų, kurioje uždarbis pirmai
siais ir antraisiais metais nuo 
12,000 iki 15,000 dol. ir tre
čiais metais-25,000 iki 30,000 
dolerių.

Kadangi Kompanija nuolatos 
plečiasi, tai ir galimybių yra ne
ribotų. Pakėlimai dažni, automa
tiški ir asmens kvalifikavimas: 
-- Lankant paruošiamasias pa
aukštinimui kursų sesijas vy
riausiose įstaigose Šveicarijoje . 
-- Dalyvaujant Kompanijos at
sargos pelno parinkimo plane, 
labdarybinėse grupėse ir t.t.
• - Tampant administratorium 
Kanados skyriuose ir taip pat 
užjūryje.
Reikalavimai: Angliškai 
kalbantis, gera išvaizda ir iš
silavinimo stovis; linksmo, svei
ko galvojimo ir turint veržlumų 
pasisekimuose, amžius nuo 25 
metų ir turint savo auto-mašinų. 
Pardavime patyrimas nebūtinas, 
nes nuodugnus išlavinimas vė
liau suteikiamas.

Jei Jūs turite administratyvi- 
nes savybes ir esate įsijungęs 
neįdomiam ir nemėgstamam dar
be, - tai ši proga galėtą būti 
Jūsų pašaukimui atvėrimas, ko 
iki dabar neturėjote.
Kreipi is:
MR. EDWARDS, 481- 0414 
I. O. S. O E CANADA LTD. 
5371 Sherbrooke West, 
Montreal.

MAHEU EXTERMINATION

• PARAZITŲ KONTROLIAVIMO SPECIALISTAS
• IŠNAIKINAMOS BLAKĖS, BOMBATIERIAI, ŽIURKES IR KT.
• APŽIŪRĖJIMAS NEAPMOKAMAS IR GARANTUOTAS
• IŠNAIKINIMAS GARANTUOTAS

3128 Masson, Montreal 36. Tel. 725- 6489.

GEORGE LAVINSKAS
ALLSTATE INSURANCE 

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS.
268 - 2nd Ave., LaSalle. Tel: 366*5309.

UniueTAal Cleaned & TJailoiJ
• Valau ir taisau vyriškus ir moteriškus drabužius.
• Siuvu naujus pagal užsakymus vyriškus paltus, 

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

(at Wellington St.) Tel. 769-2941

Baltica Investment Corp.
Autorizuotas kapitalas $ 120.000

J. Skučas, Prez. RA 2-6152 6966—44 Avė. Rsmt
Superkame sklypus ir žeme Montrealyje bei apylinkėje.

Už indėlius mokame 8% dividendo. _
-- 525.897i

Jony j
1920 FRONTENAC ST. - MONTREAL P.Q. 

PORTRETAI - VEDYBOS- KRIKŠTYNOS
SUKAKTUVES

ĮVAIRIOS

to

1920 Frontenac St. Montreal, P.Q.

MAŽAMEČIAMS 
PROGOS

T. Laurinaitis

norima sutelkti iki pava
sario nors $1, 500. 00.

Pr.R.

Johan Tiedman Reg d 
DIRBU VISŲ RŪŠIŲ BALDUS 

PAGAL UŽSAKYMUS

METINIS BAZARAS
Montreal Menorah Chapter No. 
717, B' nai B’rith Women,and 
Maple Leaf Lodge, B'nai B' 
rith Men, lapkričio 22 d. nuo 11 
vai. , ryto iki 11 vai. , nakties 
antradienį vyksta b a z a r a s.

DĖMESIO LIETUVIAMS
Tarpininkauju lietuviams 

apsistojimo vietos reikalu pa
saulines parodos EXPO 67’me
tu (28.4. - 28.10.1967).

Rašykite pageidavimus NL 
-arba žemiau nurodytu adresu:

Pr. Paukstaitis 
8995 Godbout. LaSalle, 
Montreal, P.Q. tel. 365- 0311.

SIUNTINIAI LIETUVON 
KAUFMAN’S WOOLLENS&TEXTILES

WHOLESALE & RETAIL
4115 ST. LAWRENCE BLVD. M ONT KE A L, QUE. TEL. V I - 2 - 5319.

IŠ ČIA PASIŲSITE SIUNTINIUS SAVO GIMINĖMS PILNAI GARANTUOTOMIS

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

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

• DIDŽIAUSI PASIRINKIMĄ K AŠ M IR O , N A IL O N IN IŲ ir ŠILKINIŲ SKARELIŲ, 
SVEDERIŲ IR VISA KITA ŠEIMOS REIKALAMS.

• TAIP PAT PRIIMAME UŽSAKYMUS VYRIŠKIEMS KOSTIUMAMS- Made to measure 
- IŠ GERIAUSIŲ ANGLIŠKŲ, MEDŽIAGŲ. KAINA $50.-, extra kelnes $12.-

SAVININK/YS CII » KAUFMANAS, buvęs audiniu fabriko* L i tex* vedėjas Kaune. Laisvai kalba 
lietuviškai.

1092 Clark Street /prie Dorchester/. M o n t r e a I.P.Q. 
TEL: 861- 3032, 
vakare - 254 - 6898. /Kalbame lietuviškai/.

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

DODGE CHRYSLER

DART

BALTIC WOODWORK CO
DAROMOS ĮVAIRIOS DURYS, LANGAI, VIRTUVES KABITAJ- 

IR KITI ĮVAIRŪS MED2IO DIRBINIAI.

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

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

AUTOMOBILE INC.^-

M. Laurent DAIGNEAULT
President

ME 7-6727

DE LUXE CLEANERS
Sav. P. RUTKAUSKAS 

117—6th Avenue, Lachint.

7635 Boul. LASALLE

LaSALLE AUTO SPECIALIST Reg’d
SAV. C. DESROCHERS 

Taisau ir dažau lengvas masinas 
7717 GEORGE LASALLE, QUE.

(Prieisls „Nepriklausomos Lietuvos” redakcijų)
Tel.: garažo 366-0500

namų 366-4203

BELLAZZI LAMY,INC-
DO 6-6941 7682 Champlain Blvd. I-aSalle
Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai 
Insuliacija, Ten * Test, Masonite, statybinis popieris.

Telefonas 7 6 8-6679

WIN DSOR
DRY CLEANERS & DYERS CO. LTD. 

Valome visokius drabužius ir kitą Jūsų namu apyvoką.
Savininkai:

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

FILATELISTŲ ŽINIAI I 

PERKU NEPRIKLAUSOMOS UETOVOB 
PAjTO lENKUJS - VOKUS - ATVIRUTES - 

ABANTUS - PAVIENIUS, SEMJOMIS - DIM 
UAIS BEI MAŽAIS KIEKIAIS. KREIPTIS 

SU PASIŪLYMAIS Į W.E. N O R K Ų.2B4 7 
EODtHSTOH STREET, PHILADELPHIA, PA. 

10137 USA.
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TAUPYK IR SKOLINKIS
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAUSIAME

TORONTO LIETUVIU KREDITO KOOPERATYVE
KAPITALAS SIEKIA DU SU PUSE MILIJONO DOLERIŲ 

MOKAME: DUODAME:
Ul depositus Morgičius iš 6^0

5/£i numatyta už sūrus Asm. paskolos iš 7% 1
Asmenines paskolas duodame iki $5,000.- ir morgičius 
valdžios nustatytą normą, 66% įkainuoto turto.

Kyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nedau
giau $2,000.- Asmeninės paskolos, mirties atveju,apdraus 
tos iki $ 5,000.-
Paramos nariais gali būti kiekvienas lietuvis gyvenas 
Kanadoje. *
Kasos valandos: Kasdieną nuo 10 vai. iki 3 vai. p.p., 
išskyrus sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį vakarais nuo 
4 vai.30 min. iki 8 vai. 30 min. Šeštadieniais nuo 9 vai. iki l vai 
p.p. C liepos ir rugpipčio men. šeštadieniais uždaryta).

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

PARAMA

LAIŠKAS IS VIETNAMO
Lietuviai Vietnamo kare.

Reportažas iš Toronto
PAŠNEKESYS METRO TRAUKINYJE

apie Montrealio, Toronto ir Klevelando 
metro

Du,greta sėdį, keleiviai 
kalbasi lietuviškai. Jiedu 
svarsto skirtumą ir įneš 
tas naujoves tik ką prade - 
j usiame veikt Montrealio 
požeminiame traukinyje. 
Jie sako,kad ten esą ma
žesni vagonai negalės 
sutalpinti tiek daug žmo
nių ir neturės tokios sku
bos kaip torontiškis . 
Traukinys guminiais ra
tais vaikščios daug tykiau, 
bet tuo pačiu kels dulkes 
nuo trinties į specialaus 
cemento bėgius. Nors jis 
reklamuojamas liuksusi
niu, bet savo patogumu, 
savo minkštasuoliais a- 
nas negalės prisilyginti 
mūsiškiai. Stotys ten esą 
erdvesnės ir savo puoš
numu,neva kopijuotos pa
gal Paryžiaus Metro. Abu 
tautiečiai svarsto gali
mybes tai pamatyti, juo 
pasinaudoti. Jiedu abejoja 
ar atsiras proga pava
žiuoti dar prieš sekančią 
vasarą,kuomet Montrea- 
lyje įvyks didžiulė paro
da, kuomet rugsėjo pra 
džioje, ten bus 
Diena.

Skrybėlėtas 
keičia temą ir
neseniai buvęs Klevelan- 
de ir ten naudojęsis grei
to susisieidmo priemone, 
kuri vietomis esanti iš 
kelta aukštai virš namų, 
o vietomis pravesta po 
žeme. Anoji susisiekimo 
sistema jam labai prlmi 
nusi siaurojo geležinkelio 
traukinį, kuris kleketuo
davo tarp Šiaul ių ir Biržų.

Vyresnysis vyras nu
stebęs pasiteirauja savo 
bendrą, kurį siauruką jis 
turįs galvoje ?Ar anksty-

NOTARAS
ANTANAS LI U D Žl US.B.L. 
Bendradarbis V.S. Mastis,L.L, D.

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

TORONTO.
Margio vaistinės 11 aukštas.
Tel: įstaigos LE7- 1708,

Namų CR9- 6166.

Vasario 16 gimnazijos mokytojo A. Weigel vestuvių vienas iškilmingųjų momen
tų. Tutrauka padaryta Heidelbergo karaliaus rūmų kieme su studentais korporan 
tais ir vėliavomis. Iš kairės: Zuzana Rajauskaitė, Juraitė Jurskaitė /abi 5 kl. 
mokinės/, Lina Bajerytė, jaunųjų pora-Weigel su žmona, studentė Birutė Fors- 
terytė /baigusi Vas.16 gimnaziją, studijuoja MUnchene/ ir Elzbieta Rajauskaitė.

Ilgametis lietuvių Va
sario 16 Gimnazijos vo
kiečių kalbos mokytojas 
Aloys Weigel apsivedė 
rugpiūčio 8 d. su panele 
Rosemarie Scnmitt iš 
Heidelbergo.

Aloys Weigel yra gimęs 
1931 m. balandžio 12 d. , 
studijavo Muencheno ir 
dabar Heidelbergo uni
versitete istorijągerma- 
nistiką,psichologiją,iilo- 
sofiją ir pedagogiką.

Nuo 1939 metų jis dėsto 
vyresnėse klasėse vokie
čių kalbą, visuotinę isto-

riją ir visuomenės moks
lą.

A. Weigel yra labai 
tampriai susirišęs su 
lietuvių Vasario 16 Gim
nazija ir jos mokiniais . 
Reikia stebėtis,kaip vo
kietis gina lietuvių tautos 
interesus ne tik savo 
draugų tarpe, bet ir vo
kiečių įstaigose. Reikia 
tik džiaugtis, kad turime

mūsų gimnazijoje tokį 
brangų žmogų, kuris yra 
persunktas tolerancijos 
kitiems .meile vaikams ir 
pasiaukojimu savo profe
sijai.

Naujai susidariusiai 
šeimai reikia tik palinkė
ti laimingo,darnaus, sėk
mingo ir palaiminto gy
venimo. Fr.Sk.

Lietuvių

keleivis 
pasakoja

PRANEŠAMA APIE 
NAUJĄ GYDOMĄJĄ 

MEDŽIAGĄ — 
Tai yra ypatinga gydomoji 

medžiagą, įrodžiusi galią 
sutraukti hemorojus ir 

pataisyti sugadintus 
audinius. 

Pagarsėjęs tyrimų institutas 
atrado nepaprastą gydomąją 
medžiagą, sugebančią sutrauk 
ti hemorojus be skausmo. Ji 
per keletą minuęių sumažina 
niežėjimą ir nep dogumus bei 
pagreitina uždegimo pažeistų 
audinių gijimą. 

Visais naudojimo atvejais, 
švelnėjant skausmams, įvyk
davo hemorojų susitraukimas. 

Tačiau visų svarbiausia -- 
rezultatai būdavo tokie nuos
tabūs, kad šis pagerėjimas 
tęsdavosi daugelį mėnesių. 

To buvo pasiekta naudojant 
gydomąją medžiagą/Bio Dyne 
kuri greitai padeda užgyti pa 
žeistoms celėms ir sužadini 
naujų audinių augimą . 

Dabar Bio-Dync galima 
gauti kremo bei lazdelės; for
mose “Preparation H“ vardu, 
Prašykite visose vaistinėse.

Pasitenkinimas — arba 
grąžinami pinigai.

vesnį, tą labai siaurą, ar 
patobulintą, kuris vėliau 
buvęs praplatintas?Skry- 
belėtas bendrakeleivis 
prisipažįsta,kad jis visai 
nekalbąs apie ankstyves
nį, kur, keleiviai išlipę 
dažnai turėdavę pastumti 
į statesnius kelio pakili
mus.

Jis turįs omenyje vė
lesnę,gerai funkcijonavu- 
sią susisiekimo priemo
nę.

Toliau jis pasakoja,kad 
taproga jis pamatęs Kle— 
velando miestą, aplankęs 
eilę pažįstamų ir jų tarpe 
spaudos veteraną Gobį. 
Ten jis pamatęs, kaip ano 
sūnus Zenonas šauniai 
įsitaisęs,kaip jie ten pui
kiai gyveną. Vyresnysis 
vyras klausia savo bendrą 
su skrybėle,ar jis kartais 
nekalbąs apie pedagogą 
Juozą Gobį, kelių knygų 
autorių ir nemažą kalbų 
žinovą. Bendrakeleivis 
galvos linkterėjimu pa
tvirtina, kad jis aplankęs 
kaip tik tą asmenį, tą ne
pailstantį spaudos darbi
ninką, kurio pasaulinių 
įvykių apžvalgos, įdomus 
jų interpretavimas ir pa
sirodančių knygų recen
zijos dažnai matomos 
mūsų periodikoje ir žur
naluose. Jo pažįstamas 
Gobis šiuo metu yra išė
jęs į pensiją ir gyvenąs 
sūnaus ir marčios rezi
dencijoje. Jis sekąs spau
dą ir nemažai rašąs. Jis 
dabar atrodąs net geriau , 
negu prieš penkeris me
tus matytas Los Angeles 
mieste. Gobis kurį laiką 
gyvenęs Kalifornijoje,bet 
nepamėgęs tenykščio kli
mato, todėl grįžęs atgal į 
Klevelandą.

S. Pranckūnas .

'VILTIES"
Evengelikų - Liuteronų 

parapijos jaunimas, ve
damas jauno ir energingo 
kun. A. Žilinsko, renkasi 
kas mėnesį. Būrelis turi 
18 narių,būrelio sekreto- • 
rė yra Nora Novogrods- 
kaitė.

Pereitame susirinkime 
R. Adomavičius skaitė 
referatą tema:'Reforma
cija ir jos priežastys". 
Sekantį kartą jaunimas 
vyks svečiuosna į Rexda
le Liuteronų parapijos 
ruošiamą šventę. 
STASYS BANELIS 
prieš metus išėjęs pen
sijon,pradėjo vėl darbuo
tis.Šiuokart jis dirba nak
timis du kartus savaitė
je.Šioje darbovirtėje dir
ba dar keturi lietuviai. 
Džiugu ir malonu matyti 
solidarumį jų tarpe.

S. Banelis veiklus vi
suomenininkas iš jaunų 
dienų,vienas iš aktyviau
sių Lietuvių Namų ir Pa
ramos kooperatybo kūrė
jų bei ilgametis vadovau- 
jančių organų narys, ne- 
pamirštąsitautinių parei
gų ir dabar. Aktyviai dar
buojasi Šaulių-Savanorių 
kuopoje ir yra vyriausiu 
Tautos Fondo atstovu Ka
nadoje.
NOVOGRODSKIŲ ŠEIMA 
prieš kelias savaites bu
vo išvykusi Čikagon į Jo
no Novogrodskio mamy
tės laidotuves.

J. Novogrodskis veik
lus ir guvus visuomeni
niame gyvenime.

Jo žmona Lydia, sėk
mingai užbaigusi viene- 
rių metų gailestingųjų 
seserų kursą ir pailsėju
si per vasarą, pradeda 
atatinkamį savo profesi
jai darbą.

LIETUVIŲ EVANGELIKŲ LIUTERONŲ SUVAŽIAVIMAS

Dalis lietuvių Evangelikų-Liuteronų suvažiavimo daly
vių -egzilų, kupigų irpasauliečių darbuotoju Ųįeįifraų- 
enberge /is kaires/: F r. Skėrys, kun. A. Geležinius, J. 
Pareigis,kun. J.Stanaitis, stud.R.Baltulis,p.Gundert, 
F.SlenteriSjkun.dr. Eberhard,kun. J.Urdze ir senj.x i-dlLCA IO j IVU.11 • C4JL s J 

kun. Adolfas Keleris.
Rugsėjo 23-25 dieno

mis įvyko lietuvių evan
gelikų liuteronų suvažia
vimas Salzgitter-Leben- 
stedt Martyno Liuterio 
bažnyčios parapijos sa - 
Įėję. Suvažiavimo inicia
torius ir globėjas buvo 
kun.Juozas Urdzė iš Bad 
Godesberg.

Sen. kun. A. Keleris 
skaitė paskaitą "Mūsų 
bažnyčia dabar ir jos a- 
teitis" kun. J. Urdzė "Mū-

Foto F. Skėrio.’ 
sų dvasinis paveldėjimas 
šiandien" ir Marija Ki- 
lienė "Neregima krikš
čionies tarnyba".

Vasario 16 Gimnazijos 
mokytojas Fr.Skėrys da
rė platų pranešimą apie 
Pasaulio Lietuvių Jauni
mo Kongresą ir Dainų 
Šventę Chicagoj, papasa
kojo savo įspūdžius važi
nėjęs po kitas lietuvių ko
lonijas JAV ir Kanadoje.

Fr. Skėrys.

PARTIZANAI ŠIMONIU GIRIOJE
Tiekia J.Kručas.
BAUSMĖS VYKDYMAS

PRASIDEDA PAČIŲ PARTIZANŲ NESANTAIKOS
Juozo Pivoriūno/Uogši das. Jo veide pyktis.Prie 

liokm. /gryčia skendi dū šais jį partizanas Kavolių 
muose. Už stalo sėdi Gu- nas.

Nuorašas. P. Laguckas .
Vl.J«S1nskas.

ttašo Aleksas Bernotas
Jau daugiau kaip metai praėjo 

kai aš ir mano bendro amžiaus 
draugai buvome pašaukti į Aus
tralijos kariuomenę dvejų metų 
tarnybai. Pradžioje nebuvo aišku, 
kodėl taip intensyviai apmoko ve
žiodami iš vieno Australijos kam
po į kitą. Po trijų mėnesių paaiš
kėjo. Mus paskyrė į penktą bata
lioną kurio paskirtis yra užjūry
je... Mums jau buvo aišku kad li
kusį tarnybos laiką teks užbaigti 
Vietname. O jei koks likimas, tai 
tasai laikas gali užsibaigti ir anks
čiau...

Jau penktas mėnuo kai esu Viet
name. Pradžia įspūdinga. Apsis
tojome Pietų Kinijos jūros pa
krašty Vung Tau provincijoj. At
rodė, kad mus čia atvežė tik paa
tostogauti: dieną tekdavo dirbti 
prie apkasų, ruošiant stovyklą, 
smėlio maišais stiprinam mūsų pa
lapines. Laisvą laiką praledžiame 
besimaudydami jūroje. Maistas 
geras, daugiausia amerikoniškas, 
veltui amerikoniškos cigaretės 
(gaila, nepūkau), australiškas 
skardinėse dėžutėse alus. Ko dau
giau ir benorėti!

Tačiau ilgai atostogauti neteko. 
Nepraėjus kelioms savaitėms ma
lonumai pasibaigė: buvome skirs
tomi į grupes ir vykome į mums 
paskirtas vietas vadinamas “Com
bat areas”. Pirmoji pažintis su 
Vietnamo džiunglėmis nekokia. Po 
kelių ekspedicijų nors priešo ir ne
sutikome, dalis mūsiškių pasijuto 
negerai: kūną išbėrė visokie nie
žai. dėmės, negalavo viduriai. Ne
aišku, nuo ko — gal nuo vabz
džių, augalų, vandens. Pagalba 
buvo greit suteikta, bet sergan
čius turėjo kiek laiko atitraukti 
iš tarnybos. Pasveikus vėl atsira
dome patrulių grupėse.

Daugeliui neaišku, ką 
veikiame. Neliesdamas 
bandysiu nors suglaustai
mūsų veiksmus, pergyvenimus, bei 
įdomesnius patirtus įvykius.

mes čia 
politikos 
perduoti

Tiesioginis mūsų uždavinys — 
paskirtą sritį išvalyti nuo Viet 
Kong komunistų. Tai atliekame 
trimis būdais, vadinamais “oper
ations”.

Vienas jų — Patrol Duties: ei
name žvalgybą, patruliuojame, 
saugojame nuo netikėto užpuolimo 
savo miegančius draugus, karinius 
įrengimus, kelius ir t.t.

Kitas, vadinamas “Ambush” — 
tai mūsų paruošti spąstai Viet 
Kong partizanams. Šis yra vienas 
iš pavojingiausių uždavinių ir 
vykdomas giliai priešo teritorijoje 
ir dažniausiai naktimis. Priešas 
leidžiamas visiškai prisiartinti ir 
net kartais praeiti mūsų dalinius, 
o tada jis puolamas.

Tretysis, gal kiek panašus į 
antrąjį vadinamas “Search and 
Kill Operation”, dar kitaip mūsų 
pačių vadinamas ėjimas ratu 
(going in circles). Vaikščiojame 
nuo ryto iki vakaro ir vis ieškome 
priešo ne tik paviršiuje, bet ir pa
sislėpusio po žeme — urvuose.

Vieną kartą išėjome į tokią eks
pediciją anksti rytą ir tik vaka
re pasiekėme paskirtą vietą. Nak
čiai užėjus išsiskirstėme neperto- 
liausiai nuo viens kito ir laukėme, 
kol priešas ateis į mūsų paruoš
tus spąstus. Taip visą naktį klau
sėmės ištempę ausis kiekvieno ju
desio ar garso. Viskas džiunglė
se įtartina, ir kartais mažiausias 
neišaiškintas garsas iššaukia ug
nį. Blogiausia, kad naktys čia iki 
vidurnakčio 
neįmanoma 
į akį durk, 
naktį mano 
do žingsnius.
sutarto slaptažodžio, bet atsaky
mo negauta. Pasipylė mūsiškių ug
nis. Ir vėl viskas nurimo. Po kiek 
laiko nuėjome pasitikrinti, kas ga
lėjo eiti. Nustebom — atradome 
negyvą mūsų kuopos draugą. Ko
dėl jis neatsiliepė į mūsų klausi
mą, taip ir liko neišaiškinta iki 
šiai dienai. (Bus daugiau)

labai tamsios. Nieko 
įžiūrėti, nors pirštu 
Tą pačią nelaimingą 

dalinio draugai užgir-
Buvo pareikalauta

Kavoliūnas užsukęs į pir
mą pasitaikiusį vienkiemį 
/Pas Pelysiu Judilą/ pri 
kelia valstietį ir įsako:

-Vešk į Šimonis'.
Valstietis suglūma, ima 

mikčioti ir niekaip negali 
suprasti,ko iš jo nori par 
tizanas.Kad tat partizanas 
valstietis neabejoja. Jį iš 
davė apranga.

-Tiesiai į miliciją'.-ra 
gino partizanas.

Žmogelis tik pakraipė 
pečiais, nusišypsojo, bet 
daugiau jo raginti neberei 
kėjo...

Likę be Kavoliūno,parti 
zanal tik po geros valan
dos atsikvošėjo,kad jų sė 
b ras juos paliko.

Tuo pat Kavoliūno pa - 
vyzdžiu pasekė Balys Šili 
nis ir Bernatonis.

-Reikia skirtis į dvi pu 
sės, - atkakliai šaukia vie 
ną ir tą patį Kavoliūnas . 
-Reikia skirtis...

-Panieka'. Bailys', -štai 
ga pašoka Gudas, ir jo ran 
ka nuslysta į kišenę, ku^ 
slypi pistoletas.

-Atsimink,Gudai'. Atsąr 
ga-nebaimė'.-pašoksta ir 
Kavoliūnas.

-Baimė- išdavystė'.
-Dabar viskas galima, - 

nenusiletdžiaKavoltūnas. 
-Tie laikai praėjo,kai ga 
įėjai nors dešimtimis 
slampinėti.'Tu manai, jog 
dabar toks senis, koks yra 
Jonas Vilnonis / Nociūnų 
km. / įtikintų Algį Stuką, 
kad eitų pas mus ?Tu ma 
nai ir šalndienDapšių Aloy 
zas Černius taip abejingai 
numestų mums kelnes, kai 
1 inius?... O tu manai, kad 
Mitrikas,Trumplckas,Pla 
čenienė irgi ilgai keps 
mums duoną? Nekeps'. Tu primenamas užsimokės už 
ir dabar šlovinį Jurgį Bal me^us pirmyn. 
trūną.Augustiną Tuzelį ir 
mus visus šlovini, bet pa-

BUSIME DĖKINGI, kas už 
Nepriklausomą Lietuvą ne

Jeigu keliatės i JAVąlsty- 
bes, apsigyvenkite amžinai 

lauk, įsiklausyk ką jie kai žaliuojančioje ir šiltoje Kali 
ba, kai juos spaudžia ka- fornijoje. Informacijas teikia 
riuomene ir milicija... fir®'

MAŠINŲ VAIRUOTU© JAI, pasižiūrėkite į šiuos skai-
čius ir pagalvokite gerai, kaip reikia vairuoti mašinas

TRAFFIC ACCIDENT TRENDS
Motor Deaths Deaths
l 'ehii le per hM.tNi. > per IOO,Of tu

Deaths per 
*00 tt. iltimi)iw !<•< idea t s Deaths Population 1 vehicle utiles

1945 46,501 1,556 12.9 103.9 15.10
1946 61.784 1.781 14.5 109.8 12.20
1947 74.738 1.869 14.9 I0T.8 11.60
1948 92.862 2.086 16.3 102.5 11 .80
1949 1 15.253 2,285 17.0 99.8 11.70
1950 132.965 2,270 16.6 87.3 10.50
1951 199,699 2.686 19.2 93.5 11.30
1952 227.970 2,957 20.5 93.7 11.00
1953 241.102 3,204 21.7 93.4 10.80
1954 143.168 2.861 18.7 78.4 9.20
1955 144.846 3.085 19.7 78.0 9.00
1956 217.084 3.164 22.1 83.8 9.40
1957 220,670 3,216 22.3 82.9 10.10
1958 227.451 3,134 20.6 75.0 8.00
1959 242.429 3,231 18.5 64.4 7.90
I960 247.829 3,276 18.4 62.5 7.60
1961 236.683 3,390 17.3 61 .0 7.00
1962 311.181 3,889 21 .0 60.5 8.00
1963 336.754 4,207 22.1 67.3 8.30
1964 363,000 4,655 24.2 76.3 8.70
1965 395.310 4,879 24.5 72.9 8.99

SĖJA
Tautinės, demokratinės minties mėnesinis lietuvių laikraštis. 

Leidžia Varpininkų leidinių fondas 
Redaktorius J. G. Lazauskas.

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

Prenumerata: JAV ir kitur 3 dol. metams.

tmtmmmmmtmnni:mmumumii»iiiiiii»»unn»»>ttww»i»»n»i»

JIB. vartojo 16 savaičių, pusę metų, vienus metus, 
paveikslai parodo, kad JIB. vaistai ATAUGINA PLAUKUS, išgydo 
fileiskanas. šašus, niežėjimą, sulaiko plaukų slinkimą, atgauna, natūra
lų plaukų spalvą MOTERIMS IR VYRAMS, 100 proc. garantuotai.

J I B VARTODAMAS NEBUSI NEI PLIKAS NEI ŽILAS.
JIB. 8. Oz. 16 savaičių vartojimui Kanadoje viso $6.30. 

Užsakymus su Money Orderiu, reikalaukite tuojau.
JIB LABORATORIJA, 1437 So. 49th Avė., Cicero, Illinois 60650

-Nutilk.uiekše'.-surtnkE 
Gudas, ir oru švysteli pis 
toletas.parblokšdamas įsi 
smaginusį Kavoliūną,

Kavol tunas pakyla, nūs i 
šluosto nuo kaktos krau
ją ir, eidamas į duris:

-Niekšas aš'. Bet kerštą 
myliu...

Kavoliūnas trenkia dūri 
mis ir pranyksta. Partiza 
nams nei į galvą neateina 
tai,ką jis ruošiasi daryti..

JOHN KUTRA ■ ”"l 
REALTOR

Q11 Wilshire Blvd. 394-6817
SANTA MONICA, CALIF. 395-3350

JUOZAS AUDĖNAS 
Ekonomistas

Tarpininkauja Mutual 
Funds 

investments.
109 Warwick Street

Brooklyn 7,N.Y.

AR ŽINOTE K£ RAŠO

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

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

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

METINĖ PRENUMERATA KANADOJ IR KITUR
TIK 55.00
Laiškus ir prenumeratą adresuokite:

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

f
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HAAAl^LTOM mosu^portas
TAUPYK IR SKOLINKIS 

KOOPERATYVINIAME BANKELYJE 

„TALK A”
21 Main Street East, Room 203 •• Telefonas JA 8- 0511.

išduodamos asmeninės paskolos is 8% iki 5.000, ,
mortgicių paskolos is 7% iki 66% turto vertės.

UŽ Šerus mokama 5% dividendo iš pelno, už depozitus 4%.

Veikia nemokamas gyvybės ir paskolų draudimas.
Pilnas čekiu patarnavimas.

Darbo dienos: 
pirmadieniais, trečiadieniais ir ketvirtadieniais 9 vai. ryto -- 
3 vai. po pietų, antradieniais ir penktadieniais 9 vai. ryto -- 
1 vai. po pietų ir 5 vai. -- 8 vai. vok., šeštadieniais 9 vai. ryto- 
12 vai.

TAUTOS FONDO ŠOKIAI
Tautos F.v-ba lapkri

čio 26 d..šeštadienį, Jau
nimo C. salėje rengia 
grandiozinį pasilinksmi- 
nimą.Tai vieninteliai šo
kiai, ką mūsų Tautos F. 
per metus berengia, tad 
čia yra sudėta v-bos na
rių daug darbo ir pasi
ruošimo. Šitie yra jau pa 
skutiniai priešadventiniai 
šokiai, tai tikimasi daug 
svečių ir iš apylinkių,kaip 
St. Catharines, Oakvillės 
ir kitur. Yra pasamdytas 
geriausias orkestras, ba
re bus galima gauti šil
tus užkandžius ir pasirin
kimą gaivinančių gėrimų. 
L imingosios šokėjų po
ros bus apdovanojamos 
šampanu,plokštelėmis ir 
lietuviškomis knygomis . 
Bus šokamas rožių valsas 
gerai bus paruošti laimės 
staliukai ir turtinga lote
rija. Tad susiplanuokime 
visi tą šeštadienio vaka
rą atvykti į Hamiltoną.

K. M.

LONDON, Ont
VISUOTINIS SUSIRINKIMAS

Londono Apylinkės Ben
druomenės visuotinis me
tinis narių susirinkimas 
įvyks lapkričio 27 dieną , 
sekmadienį,parapijos sa- 
lėje;pradžia 12 vai.15 min.

Darbų tvarkoje numa
tyti valdybos pirmininko 
kasininko, namų komiteto 
ir revizijos komisijos 
pranešimai bei kitos ak
tualijos. Po diskusijų ir 
pranešimų bei apyskaitų 
priėmimų, bus renkama 
nauja apylinkės valdyba 
bei Revizijos komisija.

Visi tautiečiai maloniai 
kviečiami į susirinkimą 
gausiai atsilankyti ir ap
svarstyti mūsų bendruo
menės aktualiuosius rei
kalus. L. E-tas.

"GULBĖS GIESMĖS" 
VAIDINIMAS
Parapijos salėje Hamil

tono dramos sambūris 
"Aukuras " londoniškiams 
suteikė tikrai jaukią, re
tą ir pasigėrėtiną pramo 
gą. Tiesa, dr. J. Griniaus 

Popieriaus gamyba prasideda 
miške. Medžiagai sukertami ati
tinkamo dydžio ir nugabenami j 
fabriką, čia nuskutama žievė ir

džiagomis. Čia taip pat ir nuda
žoma, jeigu reikia. Tolimesnis tu
rimos medžiagos kelias eina per 
mašinas, kurios paruoštą minkštos

paruoštus tankus. Gautoji dar šla
pia masė leidžiama vilnoniais dir
žais per daugybę volų (6), kurie 
išsunkia vandens likučius ir iš-

VENGRIJOS SUKILIMO DEŠIMTMETIS
Kanadoje įsikūrę vengrai min.pirm.Robarts, min. Ya s. Pranckūnas. RIEDMENYS PERGALEI...........................................

labai gerai pasiruošė pami remko ir Grossman, opozi įįE££ f ir'u ‘""i::: i"""::::
nėti Vengrijos sukilimo de cijos vadas Diefenbaker , p. Abelkis. atlaidų pavėsy................................................
šimtmetį.Jų minėjimą suti Ont.atstovas Thompson, To B Sruoga, dievų miškas...................................................
ko globoti :mmisteriai Pik- ronto miesto galva Givens , varpas. svarbus METINIS LEIDINYS. ...’................................

nuvalytos medžių plauskos sukiša- medienos masę iškočioja ir supiaus ploja popierių norimo storumo. Pa
mos j mašiną, kuri jas supiausto to. Iš čia gautoji masė jau paruoš- galiau jau išdžiūvęs popierius ei- 
j skiedras. Skiedros tada kišamos ta gamybai. Pridedama j ją tiek na per eilę kitokių volų (7), kurie 
į katilą (1), kur jos spaudimu vi- vandens, kur turi būti apie 99% ji nulygina, išblizgina ir jau gau- 
rinamos tol, kol išsidalina j plau- vandens. Tokia skysta masė lei- tą paruoštą popierių vynioja j 
šus. Tada tie plaušai eina j plo- džiama per daugybę vielinių tin- ritinius. Taip paruoštas popierius 
vykią (2) ir vėliau j karštuvus klų (5), kurie kratydamiesi pa- supjaustomas norimomis formo- 
f3), kur jie išbaltinami ir sumai- skirsto medienos plaušus kaip au- mis pagal vartotojo užsakymą, 
šomi su kitomis jungi urnom i sme- dinj, gi vanduo nubėga į apačioje

i astaba. Čia aprašyta popieriaus gamyba, bet yra dar popieriaus ir prekyba, 
kuri šiomis dienomis pranešė, kad popieriaus KAINOS PAKELIAMOS. Tai nauja 

"dovana"spaudai. Kelia ir kelia kainas popieriui, dažams ir begalo. Kaip spau
dai išsiversti? Kaip galus su galais suvesti?

LIETUVOS KARIUOME
NĖS atkūrimo minėjimas 
įvyksta šį sekmadienį 
lapkričio 20 dieną. Iškil
mingos pamaldos 11 vai.

4 vai. Jaunimo Centre 
įvyksta oficialioji ir me
ninė dalis. Pagrindinę 
kalbą pasakys atvykęs iš 
New Yorko svečias Juo
zas Audėnas. Jis yra žy
mus politinis veikėjas , 
diplomatas ir nenuilsta
mas kovotojas už Lietu
vos laisvės atstatymą. 
Būdamas Vliko centre ir 
diplomatinės kovos sūku
ryje, tikimės, mums pa
sakys daug naujų žinių, 
todėl nepraleiskime pro
gos jo pasiklausyti.

Koncerte dalyvauja:A. 
V. Parapijos choras, va
dovaujamas muz. Paulio- 
nio, tautinių šokių grupė 
"Gyvataras". vadovauja
mas G. Breichmanienės , 
H. M. T. "Aukuras", rež. 
E. Dauguvietytės -Kuda
bienės ir kt.

penkių veiksmų su epilo
gu drama"Gulbės giesmė" 
pareikalavo visų ilgesnio 
susitelkimo, bet ji buvo 
dėmesingai išklausyta. 
Puikios dekoracijos, rū
bai, grimas ir daugelio 
artistų labai gera vaidy
ba bei lietuviška tartis 
maloniai ir patraukliai vi
sus veikė. Ypač išskirti
nai ir šauniai savo roles 
atliko abi karalienės :mo- 
tina karalienė Bona(E.Ku
dabienė) ir gražuolė Bar
bora Radvilaitė (A. Žilvi- 
tienė). "Gulbės giesmės" 
vaidinimas buvo puiki is
torijos pamoka mūsų jau
najai kartai, nes įtikinan 
čiai buvo parodyta, kaip 
lietuviai sielojos,aukojos 
kovojo ir karštai mylėjo 
savo tėvynę Lietuvą.

Didelė padėka, visuoti
nis užgirimas ir pagarba 
priklauso Hamiltono dra
mos sambūriui ir vado- 
vei-režisorei E. Daugu- 
vietytei-Kudabienei.

L. E-tas.

VEDA KAZYS

PAVERGTOJI LIETUVA 
Kauno krepšinio halėje 

įvyko Sov. Sąjungos stalo 
teniso pirmenybės. Dide
lę pergalę iškovojo Lai
ma Balaišytė, baigmėje 
nugalėdama Rudnovą 3:0 
ir tuo pačiu po ilgesnės 
pertraukos vėl iškovo
dama Sov.Sąjungos meis- 
terės vardą. Komandinė 
se varžybose Žalgirio 
rinktinė-A.Skarulienė, V. 
Padaigytė ir L. Balaišytė 
užėmė trečią vietą. Vyrų 
pusėje aštuntą vietą užė
mė R. Miknevičlus.
-Lietuvos bokso rinktinė 
polygiųjų-5:5 Prahoje su 
Čekoslovakijos rinktine , 
antrose rungtynėse Kar
lovy Vary kurorte įveikė 
ją 8:2.
-Vilniaus Žalgirio futbo
lininkai kovoja baigmėje 
dėl patekimo į aukštąją 
Sov.Sąjungos lygą.Pirmo
se rungtynėse jie sužaidė 
mūsų sostinėje su Zaria 
lygiomis - 0:0, o antrose 
nugalėjo Politotdelą 1:0. 
Dabar jų laukia atsigrie- 
bimo rungtynės jau išvy
koj.
-Lietuvos futbolo pirme
nybėse meisterio vardas 
bus išspręstas iš dviejų 
komandų:Šiaulių Statybi
ninko ir Kėdainių Nevė
žio.Pastarajam liko vie
nos rungtynės prieš Po- 
litechniką,kurias Nevėžis 
turi būtinai laimėti .norė
damas pirmą kartą iško
voti Lietuvos meisterio 
vardą. Deja, komandoje 
žaidžia daug rusų kolo
nistų.
-Lietuvos rugby meiste
rio vardą iškovojo Kauno 
Staklės.
-Sov.Sąjungos kroso pir
menybėse Vilniaus Vin
gio parke (lenkų laikais 
jis vadinosi Zakret) dide
lius laimėjimus iškovojo 
mūsų bėgikai :A. Aleksie- 
jūnas nugalėjo 8 km. bė
gime, T. Raponavičienė 
buvo antra moterų 2 km . 
bėgime, o 3 km. jauniams 
-A.Gedminas antras,pa
rodęs labai gerą laiką 8 
min.56,2 sek.Bendrai su
rinktais taškais Lietuva 
užėmė antrą vietą, pra
lenkdama Ukrainą, Mas
kvą,Gudiją ir kt. Iš mūsų

BARONAS

kaimynų Latvija buvo net 
dešimta.
IŠ VISUR

Didelę staigmeną davė 
Brazilija, įveikdama Da- 
viso taurės varžybose J 
AV lauko teniso rinktinę 
3:2. Baigmėje ji susitiks 
su Australija.
- Mažas incidentas įvyko 
pasaulinėse šachmatų 
pirmenybėse, kada JAV 
komandos narys B. Fish
er būdamas žydas, atsi
sakė šeštadienį žaisti 
prieš 6-tą vai. vakaro.
- Lengvosios atletikos 
rungtynės tarp Europos 
ir Amerikos žemyno į- 
vyksl967 m. rugpiūčio 9- 
10 d. d. Montrealyje. Ten 
taip pat įvyks ir didelis 
futbolo turnyras, daly
vaujant geriausiom pa
saulio komandoms.

KAZYS BARONAS 
šio skyriaus vedėjas,iš
vyksta atostogų. NL re
dakcija laukia taip pat 
sportinių pranešimų iš 
pasiruošimo darbų olim
piniams žaidimams Mek
sikos sostinėje, kur jis 
praleis dalį savo nuo dar- 
darbo laisvų dienų.

"BALTIKOS" TINKLINIO 
RINKTINĖ HAMBURGE 
žaidžia 1966-67 metų se
zone taip:

Pirmoji Rinktinė(Lan- 
desliga) :1966.XL19. prieš 
Komet Blankensee Ham
burg 1,

Gruodžio 3 d. 16 vai. 
prieš TSG Bergedorf, 
H mburg 1, 18 vai. prieš 
TG Alster,gruodžio 10 d . 
16 vai. prieš TSV Rein
bek Hamburg 19, gruodžio 
14d. 15 vai. prieš CVJM 2 
Harburg,18 vai. prieš SuS 
Lohkamp, 1967 m. sausio 
29 d. 9 vai. prieš CVJM 3 
Hamburg, Hamburg 1,11 
vai. prieš IG Lenste 
Schmilinskystrasse.

Antroji Rinktinė (Stadt- 
liga):1966,XI.10d. 20 vai. 
prieš Waldorfer-S. V. 
Hamburg-Gross Borstel, 
lapkričio 21 d. 20.30 vai. 
prieš CVJM 4 Gildė,Ham- 
burg-P., gruodžio 1 d. 20 
vai.prieš CVJM 5 Gildė , 
Hamburg-Gross Borstel , 
1967 m.sausio 7 d. 16 vai. 
prieš HFK 2, Hamburg- 
Bramfeld, 17 vai. prieš 
Lohkamp 2, Hamburg- 
Bramfeld Hegholt.

Visi mūsų sporto klubo 
nariai uoliai lanko treni
ruotes pirmadieniais - 
Helene-Lange- Schule, 2 
Hamburg 13, Bogenstras- 
se, ketvirtadieniais-Klo- 
tzenmoor Schule, 2 Ham
burg-Gross Borstel,Klo- 
tzenmoor.

Kiekvienas žaidikas ži
no kada ir kur dalyvauja 
turnyro žaidime.

Ateina puktualiai į salę , 
gražiai susitvarko ir 
prieš pat žaidimą dar pa
sitreniruoja,kad žaidimą 
laimėtų.

NETEKOME. . ./iš 2 psl./ 
jime kankinamas už "na
cionalistinį" patriotinį 
darbą. Po 9 mėnesių, ne
matydamas galo,iš kalėji
mo pabėgo.

Atėjo antra okupacija, 
vokiečių.Jos metu jis Vil
niuje buvo elevatoriaus 
vedėju ir kiek buvo gali
ma, lietuviams padėdavo 
palaipindamas miltų. 1944 
m.pas Įtraukė į vakarus ir 
gyvenimą baigė Čikagoje . 
Ir čia jam teko kovoti už 
žmogaus ir piliečio teises 
ir už objektyvią tiesą. Da
bar jau nurimo jo kova ,- 
kuri lydėjo visą jo gyveni
mo kelią.
VACLOVAS VAIDOTAS

Gimė 1890 m. rugsėjo 
7 d.Sviliukų kaime, Juos- 
vainių vai., Kėdainių ap . 
1910 m.gavęs brandos ates 
tatą,pradėjo studijuoti Pe
trapilio universitete gam
tos mokslus, bet 1914 m . 
mobilizuotas į karą, baigė 
Kijevo karo mokyklą,daly
vavo fronte, buvo sužeis
tas.

1918 m. grįžo Lietuvon 
ir buvo išrinktas Josvai
nių vai. pirm. ir Josvainių 
atstovu į antrąją lietuvių 
konferenciją Kaune.

M.Sleževičiaus kabine
tas jį paskyrė organizuoti 
Valstybės kontrolę, tačiau 
netrukus jis buvo išrink
tas į Steigiamąjį Lietuvos 
seimą,kur iame dirbo eko
nominės komisijos prezi
diume.

Kilus Lietuvos valiutos 
įvedimo klaus imui,reikė
jo duoti Lietuvos valiutai 
vardą. Vaidotas pasiūlė 
Lito vardą, primenantį 
Lietuvą, ir jo pasiūlymas 
buvo priimtas.Latviai pa
sinaudoję Vaidoto pasiūly 
tu metodu, įvedė Latą.

Šalia darbų St. Seime, 
Vaidotas' administravo 
"Lietuvos Žinias" ir rū
pinosi "Varpo" bendrovės 
steigimu .Kėdainiuose įs
teigė Pramonės akc.b-vę , 
kuri pastatė šiluminę elek 
tros stotį.lentpiūvę ir me
džio apdirbimo įmonę.19 
08 m.įsteigė Josvainių ū- 
kioratelį, 1909 m.įsteigė 
Josvainių vartotojų ir ko 
operatinį banką.

1944 m. pasitraukęs į 
vakarus, į Kanadą atvyko 
1949 m. ir čia įsitraukė į 
šakotą visuomeninį darbą 
ir buvo išrinktas Toronto 
ap .v-bos pirm įninku, šal
pos k-to pirm., KLB Kr . 
Tarybos ir Valdybos na
riu. Vasario gimn. remti 
k-to pirm./ sutelkė per 
9000dol./.Toronto Lie- 
vių namų, kooperatyvo - 
vo Parama narys,Toron 
to Val.-liaud. klubo pirmi 
ninkas.irtt.Nuo 1957 metų 
Tautos fondo Kanadoje ve 
dėjas / surinkta apie 33 , 
OOO dol./.

Vaidotas buvo ramus , 
nuoseklus , nesikarščiuo 
j ant is, bet kieto pastovu
mo visuomenės veikėjas , 
kuris pasiimtą darbą vyk- 
dydavodideliu atsidėjimu. 
Dabar netekome šio darbš 
taus ir pareigingo vyro.

Gaila šių dviejų visuo
menininkų. J.Kardelis .

KANADOS SOSTINĖ OTTAWA
DAILININKO ANTANO TAMOŠAIČIO PAGERBIMAS 

ir jo meno darbų didelė paroda.

6O-ties metų amžiaus su- 
sukaktuvės ir 40 kūrybos 
metų minėjimas yra ruo
šiamas Ottawos lietuvių 
kolonijos lapkričio 27 die
ną Arkivyskupijos rūmų pa
talpose /Parent ir Gulgues 
gatvių kampe/. Ta proga 
ten pat bus dailininko dar
bų paroda ii’ akademija,ku-

ŽIURKĖS ARUODUOSE 
/Atkelta iš 3 psl./.

čtaųs sakias! uolą 257 Rb . 
a’galapį ,paba rė aukl ėj amę- 
jį ir grąžino svarbų kaltės 
dokumentą jam sunaikinti.

Teismųpraktlkoje buvo 
ir daugiau atvejų, kuomet 
į materialia! atsakingas 
pareigas priimami nesąži- 
ningižmonės vėl nusikals
davo.

Štai, "Lietuvos žemės 
ūktotechnikas"Lazdtjų. ra 
jono skyriuje buvo priim 
tas dirbti ekspeditoriumi 
J. Vaientukonls, anksčiau 
teisias laisvės atėmimu 
už grobstymą. Pernai už 
grobsiymus jis vėl buvo 
nuteistas.

Vilniaus infekcinėje li
goninėje buvo priimta anks 
čiauteisia už grobsiymus 
B. Bernotienė. Čia ji vėl 
buvo demaskuota ka 'o grob 
šlytoja.

Kad Sovietų Sąjungoje 
daugžturkių-ne naujiena 
Caro laikais rusa’ buvo žt 
nomikyšininkai ir vagys. 
Šiandieniniai Lietuvos oku
pantai skiriasi tik vardu, 
bet ne užmačiomis. "Tie
sos" keliami faktai, vaiz
duoja įvykius, bet nesuge
ba nurodyti tikrųjų blogio 
prtežasčių-kalta yra pri
verstinė kolektyvinė siste
ma, privačios iniciatyvos 
ir privataus turto nelgl- 

(UOGOS - LWYGOS
GERIAUSIA DOVANA

Vacį. Biržiška, ALEKSANDRYNAS, I t. ..................................... 7.50
Vacį. Biržiška, ALEKSANDRYNAS, II t. ... . ............................. 7 50
ALEKSANDRYNAS visi 3 t.................................................... ' ’ 15’00
St Kairys. TAU, LIETUVA .............................................................. 6.00
Si. Kairys. LIETUVA BUDO..................................................... 4 00
K Bielinis. D1ENOJANT.................................................... 4'00
K Bielinis. PENKTIEJI METAI............... ................ 4 00
L. Kcnčus. MEDŽIO DROŽINIAI......................................................... 5.00
V. Mingėla. KUN. ANT. MILUKAS..................................................... 7.00
P. Andriušis. ROJAUS VARTAI.................................................. j 50
TOPOGRAFINIS ŽEMĖLAPIS ............................................................. 23.00
S. Zobarskas. GANYKLŲ VAIKAI............................ . .............. 0 75
A. Vytenis. RAUDONOJI ŽVAIGŽDE .......... .......... 0 75
VARPAS 196TMETŲ ................................................................ ‘ ' 2.0C
A. Gustaitis. LIETUVA — EUROPOS NUGALĖTOJA ’////’ 2.50
8. Brazdžionis. VIDUDIENIO SODAI ....................................... 4.00
4. Gustaitis. ALGIS TRAKYS IR TAKSIUKAS SLETVYS.......... 2 00
LIETUVOS ŽEMĖLAPIS ........................................................................... 3.50
F. Moriac. GIMDYTOJA. Romanas........................................ 1 73
Alė Rūta. LIKIMO KELIU................................................’’ ’’ L50
B. Rutkūnas. SPARNUS MAN META PAUKŠTĖS. ....................... 150
/’ ro.-fMas. PAUKŠČIŲ TAKAS............................................................... 1.50
Dr. J. Kaškelis. KOMUNIZMAS BE KAUKES..................... .....\.. 1 50
P. Jatulis. PO TŪKSTANČIAIS KAUKIŲ....................1 50
B. Rukša. UGNIES PARDAVĖJAS......................................   150
K. Požeraitė. DIDVYRIŲ ŽEMĖ.......................................... 2 00
Z Bačelis. KOLCHOZAI LIETUVOJE....................................................«'«*»
B. Babrauskas. LIETUVOS KELIU................................... . . . . 1.00
V. Cižiūnas. TAUTINIS AUKLĖJIMAS.....................................  1.50
Dr. K. Grinius. ATSIMINIMAI ID...................................................... 1.50
Dr. K. Grinius. ATSIMINIMAI IR MINTYS II D............................. 5.00
A. Giedrius. MURKLYS.............................  1.80
M. Sleževičius. GYVENIMAS IR VEIKLA. .................. 
Baltijos Žuvėdra. GRANDINĖS...........................................................
St. Zobarskas. PER ŠALTĮ IR VĖJĄ............................................... . .
V. Tamulaitis. SUGRĮŽIMAS..............................................................
A. Tulys. TŪZŲ KLUBAS.................................. .
B. Pūkelevičiūtė. METŪGES..................................................................
P. Orintaitė. MARTI IŠ MIESTO.........................................................
P. Babickas. DRAMBLIO KOJOS........................................................
< Požeraitė. NUSIDĖJĖLE................... . ..........................................
3. Rukša. ŽEMĖS RANKOSE..............................................................
’. Orintaitė. TAFILĖ NUO KRAŽANTĖS. ..;................................
Ir. K. Gudaitis. ŽALGIRIO PERGALĖ..............................................

ov. Istorija. NAUJASIS ĮSTATYM. . - . ...
J. Jankus. PIRMASIS RŪPESTIS.................................... i...............

rioje dr. H. Nagys laikys 
apie dali.A.Tamošaitį pa
skaitą.

Tos dienos dienotvarkė
je: 12 vai. lietuviškos pa 
maldos, taikomos Kariuo
menės šventei; 13 vai. pa
rodos atidarymas ir po to 
Akademija; 14:30 bendras 
subuvimas.

mas, milžiniška biurokra
tija ir partijos globa net 
iššifruotiems kriminali
niams nusikaltėliams 
VENGRIJOS SUKILIIMO 
/Atkelta iš 5 skilties/ 

buvęs gubern. St.Laurent ir 
buvęs Ontario premjeras 
Frost.

Pagal vengrų kilmės dai 
lininkės Dora de Padery 
Hunt piešinius .minėjimo ko 
mitetas, Vengrijos 10 metų 
sukilimo suka tuvėms pri
siminti, padarė auksinius , 
sidabrinius ir bronzinius 
medalius,kuriais apdovano 
jo: auksiniais-virš paminė 
tus globėjus,© likusius iš
pardavinėja.

Spalio m.23 d. Lakeshore 
Boulevard West, vengro 
skulptoriaus Victora Tolge 
sy pastatytas paminklas su 
kilėliams pagerbti.

Lapkričio mėn. 5 d. O’ Kee 
fe Centre salėje Toronte,su 
kilėliams paminėti bus kon 
certas, kurį atliks simfoni 
nis orkestras iš Clevelan- 
do.Ta pačia proga primenu , 
kad mūsų Lietuvos nepri
klausomybės ir kariuome
nės atkūrimo minėjimai Ka 
nadoje, o ypač J A Valstybė 
se privalėtų būti kuo įspū
dingi aus i, todėl jau pats lai 
kas dabar pradėti veikti ir 
tam minėjimui telkti išlai
doms padengti ne mažas su 
mas pinigų. K.MJ. Šarūnas.
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1.00 
0,75 
2.00 
2.00
1.50 
2.00 
1.00 
1.00 
2.00
2.50 
1.40
2.50
4.50 
5.00 

1000
2.00

kersgill ir Helleyer, Ont. Tęsinys 7 Skiltyje, Jonas Mingėla. LABAS RYTAS, VOVERE........... 2.50
Baltijos Žuvėdra. GRANDINĖS, 2 tomai..............2.00
Antanas Skirka. KUR BĖGA ŠEŠUPĖ.............. ........ 2.00
Dr.K.Gudaitis. ŽALGIRIO PERGALĖ.....................1.00

Giedrius. MURKLYS. Vaikams.............................2.00

SVEIKATOS KLINIKA-Health Clinic
Medicininis ir pooperacinis gydymas

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

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

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

Visos kainos čia nurodytos U.S.A, doleriais, kurie 
iabar yra 8-niais centais brangesni už kanadiškus.

Pinigus siųskite adresu: 7722 George Street, La
Salle- Montreal, Canada.

Ps.D.R.M.N.Pt
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TREČIOJO LIETUVOS 
PREZIDENTO ŠIMTME
ČIO minėjimas bus gruo
džio 1O dieną 7 vai. vaka
ro. Bus paskaita ir meni
nė dalis.
I MONTREALIEČIUS 
Gerbiamasis,Gerbiamoji, 

"Baltijos" stovykla jau

BROLIŲ MOTUZŲ FIL
MAI 

daug parodė: visas lietuvių 
parodas Amerikoj, imamai 
ir paskutinę New Yorke su 
Lietuvos kryžium. Nemaž- egzistuoja.Šią vasarą joje 
tau įdomūs buvo ir Lietuv
os vaizdai- gamtos, su ga
ndru ir gaidžių kova, ir ka 
riuomenės paradu, dauge
lio Lietuvos pareigūnų ir 
visuomenininkų atvaizdais.

PRAĖJĖS SAVAITGALIS
MONTRFALYJE 

buvo gausus kultūriniais 
įvykiais: įvyko Skautora- 
ma, sekmadienį dailinin
ko ir aktoriaus Juozo Aks
tino paminklo atidarymas 
ir ta proga jo prisimini 
mas; Vytauto klube buvo 
du seansai Brolių Motuzų 
iš New Yorko filmų rody
mai. Be to AV salėje įvy
ko Pasaulinės parodos ko-.Dalis jų ir dabar Lietuvoje 
miteto posėdis, kuriame 
dalyvavo svečiai iš Toron 
to, p.Skrinskaitė ir p.Ka- 
rastejus, o iš New Yorko 
p. Valaitis. Dėl tokios į- 
vykių gausybės, net ir 
žmonių kai kur galėjo būti 
daugiau, nes kai kur jų ir 
trūko. Ne be to, kad da
lis tautiečių pasidarė vi
siškai pasyvi ir niekur ne
silanko. Tai yra apgailė
tinas reiškinys.

jau dvi Montrealio jauni
mo grupės stovyklavo.Ki
tais metais žada būti dar 
daugiau. Teiraujasi To
ronto šeštadieninių mo
kyklų komitetas ir studen
tai iš JAV.Ryšium su Ex
po 67 norime siūlyti Ka-gyvena.

Pasinaudojant filmų rody- nados ir JAV lietuviams 
mo proga J.Valattis suma- pasirinkti "Baltiją" savo 
nė Pasaulinės parodos tik- suvažiavimams bei atos- 
slui piniginį vajų, kuris da- togoms, 
vė apie 300 dol. įplaukų.
Pirmojo seanso vajaus duo-nes 
menys štai: L.Gureckas 
31 dol. , tatliaupo IO dol:J.
Valaitis, Viera itis, Matu
sevičius, P.Jocas, J.Jocas, 
K. Ambrasas, J. Petrulis, 
Vizbaras,Kalvaitis, J.Tu
mas, Jaspelkis, po 5 dol: 
Ladyga, Mačiulienė, Mar-DAIL. JUOZO AKSTINO ___

paminklas, pastatytas dail. tynėnas, Vanagas,Šukys, 
T. Valiaus projektu yra me- Papaurėlis, Mozūraitis, 
niškas, labai subtilaus stt- 
liaus. Po šventinimo, ku
rį atliko klebonas T.K.Peč 
kys, AV bažnyčioje už ve
lionį buvo pamaldos, o po 
jų Seselių salėje minėji- 
mas-akademlja, kurios 
metu V. Jonynas skaitė pa
skaitą, labai gražiai ve
lionį įvertindamas. Po to 
buvo pademonstruota Aks- 60 dol. pelno.Loterijos pir 
tino deklamacijų bei ištra
ukų iš jo vaidybos. Užbai
gai buvo kavutė. Minėjime 
dalyvavo gržus būrys tau
tiečių. Ponia Akstinienė 
visiems padėkojo.

Botyrienė, Šitkauskienė, 
Gurklys, Kerbeltenė,Ne
žinoma ir p.Meištienė 4. 
Viso pirmoje rinkliavoje 
surinkta 205 dol.Antros 
rinkliavos duomenys dar 
nežinomi.

ŠV.KAZIMIERO PARAPI
JOS ŽINIOS

- Parap.bazaras davė 4534.

DR. J. S E M O G A S

5441 BANNANTYNE, Verdun.
Pirmadienįir _ n
i . • . r • 2-4; 7-9 p.m. ketvirtadienį
antradienį ir - , . . 2-4 p.m.penktadienį

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

Tel." 767-3175, namą 366-9 5 82.

muosius fantus laimėjo J. 
Skučas ir A.Lukauskaitė.
- Šv.Onos mišios ir pusry
čiai šį sekmadienį: 11. vai. 
mišios, po to pusryčiai.Vi
si kviečiami dalyvauti.
- Mirė Vincas Žemaitis 82 
metųimžiaus. Laidojamas 
šį trečiadienį iš Šv. Kazi
miero bažnyčios.
- Susituokė Stanislovas Me- 
kšrūnas su Antanina Kasga- 
ilavtčtūte-Stašišktene.
MONTREALIO LIETUVIU 
SPAUDOS BALIUS BUS 
ateinančių metų vasario 
4 dieną pagal jau žinomą 
tradiciją.

Drįstame kitus kviesti 
Baltijoje" daug kas 

pagerėjo per šią vasarą:
- pastatyti 6 pastatai 

berniukų ir mergaičių 
stovykloms,

- iškastas šulinys,
- nužvyriuota aikštė ir 

takas į mergaičių stovyk-

- padarytos lovos,
- įsigyti 25 matrasai ir 

iškastas griovys pagal 
kalną , kuris nukreiptų 
sniego vandenį nuo sporto 
aikštės.

Šie darbai kainavo $7 , 
612. 00. Tokiai sumai su
daryti tesurinkom $2,612 . 
00. Kitus $5, 000. 00 teko 
skolintis iš "Lito".

Tačiau norint kviesti ir 
priimti kitus, "Baltijai" 
dar reikia keleto būtinų 
patogumų:

- įvesti elektrą į nak
vynių namukus,

- vandenį į prausyklas 
ir įsigyti reikiamą skaičių 
matrasų ir pagalvių.

Tai kainuos apie $1,500 . 
00.

Turėdami prieš akis 
šias išlaidas ir ruošiame 
lapkričio mėnesio 26 d • 
paskutinį šių metų sezono 
balių.Mūsų jaunieji išpil
dys programą. Jus kvie
čiame atsilankyti į Jaunų 
jų Talentų Muzikos ir Li
teratūros vakarą. Paska-

tinsite mūsų jaunuosius 
menininkus ryžtis nau
jiems darbams. Tuo pačiu 
paremsite "Baltijos" sto
vyklos planų atbaigimą.

Visų mūsų rūpestis 
krypsta į jaunimą-kaip pa
dėti jam užaugti bei su
bręsti gerais žmonėmis , 
lietuviais, krikščionimis . 
"Baltija" tam pasitarnau
ja. Bet padaryti "Baltija" 
tinkama vieta stovyklauti 
yra ne vien komiteto pa
reiga, o ir kiekvieno lie
tuvio.

Jūsų asmeniškas atsi
lankymas į ruošiamą va
karą parodys tos pareigos 
pajautimą. Jei negalėsite 
ateiti, čekis stovyklai pa
remti ar bent nupirkta lo
terijos bilietų knygutė apie 
tai kalbės. Iš centų susi
daro doleriai, iš dolerių- 
tūkstančiai.

Labai lauksime Jūsų 
palankaus gesto "Baltijos" 
reikalu.
"Baltijos" stovyklos komi
teto vardu Pr. Rudinskas 
ir T. J.Kijauskas, S. J.
SKA UTORA MA 

šeštadienį praėjo įprasta 
tvarka. Laužą vedė sve
čiai iš Toronto, p.Skrins
kaitė ir p.Karasiejus. Va
karą paįvairino trio "Rasa" dienomis. Iš viso parodoje 
dainomis ir montrealiečiai bus 80 nuotrauką.
muzika-orkestru. Vakaras--Kalėdojimas: T.K.Pečkys 
praėjo gražiai nuotaikingai, lankys likusius Verdune, T. 
• P.G.Šimaitienė, apvažia- ir T' Gn Kiiauskas

. „ ’ j lankys likusius Duvemay ir
vusi Azijos rytus ir daug Chomedey.
pamačiusi Japonijoje ir Ho- .. Bažnyčios Fondui aukojo: 
ng-Konge, sugrįžo iš įdomi J. Šveikauskas- 10; P. Ilgu 
mių atostogįų ir atvežė iš 
Tokio Kanados atstovybės 
patarėjo ir Ponios Meilus 
geriausius linkėjimus vi
siems Kanados lietuviams.

NEPRIKLAUSOMOS LIE
TUVOS REDAKCIJOJE 

lankėsi: J. Leknickas, papa 
šakojęs įdomių momentų 
iš lietuvių praeities gyve
nimo; J. Juškevlčius-Mll- 
ler, sutvarkęs kat kuriuos 
reikalus; P. Tauteras, su
tvarkęs prenumeratos rei
kalus pirmyn. Ačiū visiems

GRAŽIOS VESTUVES
Laplcricio 12 d. šeštadieni, 

Sv. Kazimiero gražiai išpuoš
toje bažnyčioje Įvyko sutuok - 
vės Stasio Meksriūno su Anta
nina Kagaleviciūte - Stasiškie 
ne. Šliubą davė klebonas kun. 
dr. F. Jucevičius,dalyvaujant 
gausiam būriui jaunavedžiu 
giminių ir pažįstamų. Vestuvi
nes vaisęs vyko prie gausiai 
paniostu stalu jaunosios na
muose.

AUSROS VARTŲ ŽINIOS

-- Kat. Moterų draugijos su
sirinkimas lapkričio 19 d. 6 
vai. vak. Seselių namuose. 
Bus T. G. Kijausko paskaita 
ir einamieji reikalai ir po to 
kavutė. Dalyvavimas narėms 
būtinas.
-- Tėvo AlgimantoKezio, S. J 
fotografijų paroda ruošiama 
Aušros Vartu parapijos salė
je gruodžio 17—18 dienomis. 
Pries tai si paroda bus Mont
realio Universiteto Centre 
Social-šio menesio 21-25

nas- 15; St. Morkūnas ir P 
Gurklys po 5; K. Anrulionis 
ir J. Venskus - po 4; J. Pet
rauskas- 20; A. Danaitis- 50. 
-- Pereito sekmadienio rink-

"TENANTS PACKAGE”

Kas tai?

Dr. j. MALIŠKA
1396 St. Catherine St. IV. 

Suite 119, tel. LN 6-S235
Namų tel.: ML 1-2051.

ADVOKATAS
STASYS DAUKŠA, LI..D.

4 Notre Dame St. E.
Suite 902 ir 903 

Tel: 861-8478 ir 861-8478*

Tai: nauja, 
ekonomiška

ADVOKATAS
DR. A. O. JAUGELIENĖ

DANTŲ GYDYTOJ/
1410 Guy Street, 1 aukttas 

11 • 12 kambarys.
Tel. 932-6662: namų 737-9681

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

Suite 205
168 Notre Dame-SLE.

UN 6-2063 ir UN 6-2064.,

PARDAVIMAS

Parduodamas “ EMPRESS'* 
Billiard, kurio sudėtis 11 
stalų ir užkandžių baras. 
Savininkai lietuviai.

Adresas, 1673 Mont - Royal 
East, Tel. 489- 5200.

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS

apdraudos forma
NUOMĮJOJANTIEMS BUTUS.

DR. V. GIRUJNIENĖ 
dantų gydytoja

Notaras
J. BERNOTAS 

B.A., B.C.L.

533° L’Assumption Blvd.

Tel. 255 - 3535.
Sun Life Building 

S uite <2001
Tel.: UN 6-4364.

SIUV 'J IR P ARO UODU 

Taisau ir Remodeliuoįu 
Vasaros laike saugojimas 

/ Storage /.

6396 Bannantyne, Verdun. 
PO 7-6183,

GAUNATE:
GAISRO APDRAUDĄ INVENTORIUI.
VAGYSTĖS APDRAUDĄ INVENTORIUI.
VAGYSTĖS APDRAUDĄ LAIKINAI IŠNEŠTAM

INVENTORIUI.
NUOMOS^ APSIGYVENIMO APDRAUDĄ. 
ATSAKOMYBĖS APDRAUDĄ/SU"MEDICAL"/.

Adomonis Insurance
LAIKRODININKAS

ANTANAS ŽUKAS 
1855 WELLINTON ST. 

Tel. WE 2- 0644.

TAISAU IR PARDUODU 
ŽEMOMIS KAINOMIS 

LAIKRODŽIUS IR JUVELYRUS.

Agency Inc
TEL: 722-2472

NELAUKITE PASKUTINĖS DIENOS!

EXPO 67
Visi, kurie iš Kanados arba JAV ruošiatės j EXPO 67,įsigykite 

Jejimui pasportus ir bonų knygutes jau dabar. Nuolaida 25-55%. Visų 
rūsių pasportus‘Litas* mielai persius apdraustais laiškais arba C.O. 
D. informacija siunčiama nemokamai. Rašykite : ‘Litas*, 1465 De- 
Seve Street, Montreal 20, Que.
Pasportu 

rūšis
Suaugusiems Jaunimui Vaikams

Dabar Pilna 
kaina

Dabar Pilna 
kaina

Dabar Pilna 
kaina

1 dienos $2.00 $2.50 $2.00 $2.50 $1.00 $1.25
7 dienų $7.50 $12.00 $6.75 $10.00 $3.75 $6.00
Sezoniniai $22.50 $35.00 $20.00 $30.00 $1125 $17.50

G A ĮSRA S-A UTOM OBILIA I-A TSAKOM YBĖ-G YV YB Ė 
TIKSLUS IR GREITAS PATARNAVIMAS.

PRANEŠIMAS TORONTO 
PUTVIO KUOPOS 
ŠAULIAMS

Lapkričio 20 d. .sek
madienį 2 v. po pietų šv . 
Jono parapijos salėje, 
įvyks kuopos narių svar
bus susirinkimas ir ka
vutė.

Į Torontą pas mus at
vyksta L. Š. S. T. Centro 
valdybos pirm.V.Išganai- 
tis ir kiti pareigūnai. Vi
siems kuopos šauliams 
reikėtų dalyvauti ir pasi
matyti su retais svečiais.

Tapačia proga prime
name, kad mūsų kuopos 
rengiamas metinis balius 
įvyks lapkričio 16 d. Nau
jų Metų sutikimas yra 
rengiamas Toronto Lie
tuvių Namuose.Šaulius ir 
visus torontiečius kvie
čiame atsilankyti.

Kuopos Valdyba.

liava - 239.00 dol.
-- Palaidotas Juozas Zubis, 
miręs lapkričio 9 d.,sulaukės 
71 metu amžiaus.
-- Seselių bazaras bus gruo
džio 4-5 dienomis Aušros 
Vartų parapijos saleje.
•- Kariuomenes šventes mi
nėjimas ivyks sekmadieni, 
lapkričio 27 d. 11 vai. pamal 
dos ir po to seks minėjimas.

LENKAS APIE SANTY-
KIUS SU LIETUVIAIS

Varšuvoje išėjo p.Los- 
sowskio studija "Stosunki 
Polsko-Litewskie w latach 
1918-1920" / Lenkijos-Lie 
tuvos santykiai 1918-1920 
metais, Varšuva, 1966, 413 
psl. / Knygoje nagrinėjami 
šieklausimai:lenkų-lietu- 
vių ginčas prieš 1918 me
tus, bandymai susiprasti 
1918.11-1919. VII./J. Šaulio 
misija Varšuvoje, derybos

KASOS VALANDOS

t t! A '465 De Seve St., Montreal 20, P.Q.
TEL. 766 - 5827

MOKA už:
Indėlius 5%
Eln. s-tas 4%
Nemokamas gyvybės draudimas 
iki $2.000 bendros santaupų 
sumos.

IMA už:
Nekiln. turto paskolas 7% 
Asmenines paskolas 7.6% 
Investacines paskolas 8.4% 
Pigus paskolų draudimas Iki 
$10000

c l !465 DESE,YE ROSEMOUNTO SKYRIUS:
Sekmadieniais 10.30 12 30

Darbo dienomis. 10 00 — 3 00 vai 3907 Rosemount Blvd , tel 722-2472
kasdien, išskiriant pirmad ir Šcštad Oicnę penktad. 1.00 - 6.00 vai

Vakare trečiadieniais ir Vakare: pirmadieniais, trečiadieniais 
penktadieniais 7 00 9.00 vai ,r nenktadieniais 7 00 - 9.00 vai.

AR ŽINOMA, KAD

’’NEPRIKLAUSOMOS 
LIETUVOS” SPAUSTUVE

spausdina bilietus, pedevietimus, tiži' 
tines ir padėkos korteles, įvairius 
b laiku s, receptans lapelius, vedybi
nius pakiietimis, mirties atveju už
uojautos laikus, visokius ” statemer, 
tus”, vokus su adresais, laikraščius, 
žurnalus ir knygas.
Darbą atlieka pigiaupiegu kitos spaus 
tuvės. Kviečiame įsitikinti.

Spausdintus gedime priimti paktu ir paktu 
pasiųsti.

Adresas: 7722 George Street, 
LaSalle,Montreal,P.Q.

D.L.K. VYTAUTO KLUBAS
2159-61 ST.CATHERINE E., MONTREAL.

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

• Kainos prieinamos.
• Klubiečiams ii jaunimui speciali nuolaida.
• Reikalui esant duodamas pilnas patarnavimas:

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

Petrulį, tel: 522-2353

Dr.P.MORKIS

DANTŲ gydytojas
Vakar.vs ir šeštadieniais 

pagal susitarimą.

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

Raštinė: LE 4-4451.

PUIKUSRUDENS PAREN 
GIMAS

Lapkričio 19 d. ,7:30 v . 
v., Prisikėlimo auditori
joje P.P.S. K. Aušra ren
gia tradicinius rudens šo
kius su puikia menine 
programa.Toronto visuo
menė turės progos ne tik 
smagiai pasišokti,bet taip 
pat ir pasigerėti mūsų 
gražiųjų studenčių choru. 
Parengimo metu bus pa
skelbti platinamos $5000 
loterijos laimėtojai.

Lietuviška visuomenė 
kviečiama atsilankyti ir 
paremti mūsų dainuojantį 
ir sportuojantį jaunimą.

AKADEMIKU DRAUGIJOS 
ruošiamoje paskaitoje ši šeš 
tadieni, lapkričio 19 d.,7.30 
vai. vak., Prisikėlimo Muzi
kos Studijoje kalbės detroi- 
tiškis dr. Kęstutis Keblyste 
ma“ Lietuviško romano prob
lemos“ .

Nors dr. Keblys yra chemi
jos inžinierius, tačiau jis 
yra didelis literatūros ir jos 
kritikos mėgėjas. Tikimasi, 
kad lietuviai paskaitoje gau 
šiai atsilankys ir aktyviai pa 
sireikš diskusijose.
EV.- LIUTERONU-VILTIES- 
parapija pereitą sekmadienį, 
lapkričio 13 d., atšventė tre 
j u metu sukakti. Ta proga po 
pamaldų parapijos nariai ir 
svečiai buvo pavaišinti mo- 
rų d-jos suruošta kavute.

Kaune, demarkacinės lini Parapijos moterų d-jos at
jos nustatymas/ lenkų ban stovės pereitą sekmadieni da 
dymas suruošti perversmą lyvavo Plučiu šeimos įkurtu- 
Kaune 1919.VIII /Peowiaku viniame pobūvyje ir prisidė-
sukilimas/, Lietuvos apsu 
pimo politika 1919.9-1920 
Vl.lenkų-lietuvių santykiai 
lenkų-sovietų karo metu, 
1920.8-9.gen. Želigovskis 
užima Vilnių, "Vidurinės 
Lietuvos"kova su Lietuva. 
Studija paremta archyvine 
medžiaga, spausdintais do 
kumentais,spauda, atskirų
asmenų atsiminimais ir ki 
tais šaltiniais. Autorius 
bando išjungti poleminį ir 
propagandinį požiūrį į len 
kų-lietuvių bylą. /E./

jo prie tos seimos paramos 
paaukodamos $73.50.
ATVYKO IŠ LIETUVOS 

lapkričio 7 d. lėktuvu pas sa 
vo tėvą Mariu Poškevičių 23 
metu sūnus, inžinerijos stu
dentas.

AUŠROS ŽINIOS
Penktadieni, 8 v.v., King 

Edward mokykloje mergaičių 
Midget komanda žais su St.
Leos M; sekmadieni, tuoj po 
pamaldų Prisikėlimo saleje 
Aušros vyrai žais su latviais, 
o Woodgreen C.C. salėje 2:3U 
vai.p.p., jauniai žais su lat
vių jauniais.

LIETI VISKAS Pl SVAI.ANDIS GIRDIMAS KAS

C F Mb
BANGA 1410, 5.30 VALANDĄ VAKARO.

Progromos vedėjos L. Stankevičius 
Tel-669 ■ 8834.

A. NORKELIONAS
Commisioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG’D 
VISŲ RŪSIŲ DRAUDIMAS.

6695—35-ta Ave., Rqsemount (kainp. St. Zotique)
Montreal 36, Que. Tel. RAymond 7-3120.
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