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Čia Kanados veiksmingieji /iš kairės/: užs.r.min.Paul Martin, taręsis su JAV sekr.D. 
Rusk ir pasiutęs kompromisinį būdą Kinijai į JTO priimti; Kvebeko min. pirm. J). John
son, esą imąsis žygių atsisakyti DB karūnos; buv. Kvebeko premjeras Lesage dabar pa
sitraukęs iš Kvebeko liberalų lyderio pareigų, ir jo vieton išrinktasis Kieran, kuris tuo
jau imasi daryti reformas. Kieran laikomas radikaliu ir veikliu, nors kai kada"nepatalkan 
ciu", kaip yra atsitikę su jo siūlytais santykiais bei priemonėmis su Jungt.Amerikos Vai.

Kiesinger patenkintas, kad susitarė su Willi Brandtu 
sudaryti Vakarų Vokietijos vyriausybę. Kleslnger/ka 
irėje/ sako, kad dabar Vokietijos vyriausybę sudaro 
dvi didžiausios partijos, jau šeiniai bendradarbiavusios

KAS NAUJA 
NEW YORKO UŽSAKY
MAS MONTREALIUI

Montrealio statybos fir
ma Icanda Ltd. pasirašė 
sutartį su firma,kur i New 
Yorke statomam prekybos 
centrui statys pamatus. 
Sutartis pasirašyta $6,426 
OOO.Statybos pamatai tu
rės 16 akrų Ant tų pamatų 
bus pastatyti dangorėžlai 
kiekvienas po 11O aukštų . 
ANGLIAKASIAI KORĖ - 
JIEČIAI?

Iš Pietų Korėjos į Ka
nadą ruošiasi atvykt 2000 
korėjiečių angliakasių. 
Dabar laukiama iš Pietų 
Korėjos atstovo.sukuriuo 
bus tariamasi. 
KANADOJ VIS DAUGIAU 
RŪKOMA

Spalio mėnesį sunaudo
ta 3, 894, 301, OOO ciga
rečių,kai praėjus tais me
tais tą pat mėnesį buvo 
sunaudota 3,711, 738, OOO 
cigarečių Dalinai padidė
jimas sunaudojimo parei
na ir nuo gyventojų prie
auglio, bet drauge ir nuo 
rūkymo plitimo, ypač, kad 
vis daugiau moterų pra
deda rūkyti.
KANADOJE DAUGYBĖ 
STREIKŲ

Rugsėjo mėnesį užre
gistruota 118 streikų, ku
riuose dalyvavo 159,680 
asmenų,tą mėnesį nedir
busių 699, 630 dienų.Da
ta rMontrealyj streikuo
ja Dosco Steel Ltd. Mont
real Works, 900 asmenų, 
kurių tarpe 20 lietuvių . 
T ik ką pabaigė streikuoti 
Air Canada mašinistai. 
QUEBEC NORI NUSIKRA
TYTI KARŪNA

Queb ec' o vy r taus yb ė , 
kiek ji gali pati viena, 
esanti pasiryžusi nūs i - 
kratyti karūnos ženklų. 
Esą gruodžio l dieną, ati
darant provinc i jos parla
mentą, jau nebūsią kara
liškųjų ženklų ir guber
natorius nedėvėsiąs spe
cialaus tradicinio apsi
rengimo, o būsiąs apsi
rengęs paprastais civili
niais drabužiais.
• Malartic aukso kasyklų 
dirbantieji gavo 40 vai, 
savaitę ir lagų pakėlimą 
iki 2.10 dol.už valandą.
• Saskatčevano provinci- 
jojekasmet esti apie 1500 
pamestinukų, kurie tenka 
auklėti valdžios įstaigoms.

KANADOJE
QUEBEC O LIBERALAI 
PAKEITĖ LYDERĮ

Montrealyje įvyko pro
vincijos liberalų partijos 
suvažiavimas, kuriame 
pasireiškė vidinės parti
jos kovos. Netikėtai pra
laimėjus rinkimus,pradė
ta ieškotikaltlninkų.Vieni 
teigia,kad dėl pralaimėji
mo kalti kraštutiniai kai
rieji,kititeigia,kad refor
mos buvusios per lėta i vyk 
domosirdėlto gyventojų© 
se buvęs nepasitenkinimas. 
Lesage tiesiogiai buvo puo
lamas, bet kova vyko dėl 
vadovybės.Lesage nes i ver 
žė į lyderius.Rinkimus lai
mėjo reformų šalininkas , 
buvęs finansų ir vėliau 
sveikatos ministeris Kie
rans, bet sekretoriumi ir 
iždininku išrlnktikompro- 
miso vardan vidurio lini
jos atstovai. Kierans pas
kelbė persitvarkymą. 
KANADOS PAGALBA PIE
TŲ AMERIKOS VALSTY
BĖMS

Ligšiol pagalbą ekono
miniam išsivystimui yra 
gavusios iš Kanados EI 
Salvador .Paragvajus ,A r- 
gentina ir Urugvajus.

Dabar iš Kanados finan
sinę pagalbą gauna Bolivi
ja, viso 1, 620, OOO dole- 
rių.Šipaskola bus bepro- 
centinė ir yra skiriama 
kasyklų vystymo tikslui. 
• IO Kanados specialistų 
gelbsti Ghanos valdžiai 
apvalyti upių srovę ir 
mokslina tam tikslui vie
tos personalą.

NATASHA PODGOKNY

sovietiška "proletariš- 
ka” dama, Natalija Pod- 
gornaja, kai ji su vyru, 
sovietišku Rusijos pre
zidentu lankėsi Vienoje.

PBflfJUSI SflVflllt
VIETNAMO KARAS TE
BĖRA DIENOTVARKĖJE

Dėl jo dirba ne vien A me 
rika-JAV,bet ir eilės vals 
tybių diplomatai. Kanados 
užs.reik.min.Paul Martin 
važinėdamas į Maskvą,ra
gino Maskvos valdžią pri
sidėt i prie taikos iniciaty
vos ir paraginti Hanojų ir 
Pekiną sutikti tartis dėl 
taikos.

Po Martino Į Maskvą 
buvo nuvykęs Anglijos užs. 
reik.minDrown,kuris taip 
pat visų pirma įkalbinėjo 
Rusijos valdžią prisidėti 
prie iniciatyvos baigti ka- 
rą.Bet Maskva laikosikie 
tai ir nesutinka eiti į taiką.

Pekinas gi ne tiktai ne
sutinka prisidėti prie tai
kos pastangų, -o jis dau
giausia gali paveikti Ha
nojų,-bet pats vis daugiau 
įsijungia į karą.Spėjama, 
kad kiniečių Vietname da
bar yra apie 50.000 vyrų 
daugiausia įvairių specia
listų,kurie tvarko kelius, 
valdo raketų bazes ir pan. 
Žinoma, Pekinas Hanojui 
duoda karo ginklų ir įvai
rios amunicijos .Dabar ei
na kalba tiktai dėl paliau
bų Kalėdų švenčių metu, 
bet ne dėl pastovios taikos 
Komunistai taikintis nelin
kę, o Amerika nelinkusi 
stipriau kariauti,tat mai
noma, kadltaras Vietname 
gali užsitęsti dar apie dve 
jus metus.
RINKIMAIAUSTRALIJOJ 
IR N.ZELANDIJOJE 
vyko daugiausia Vietnamo 
karo perspektyvoje. Opo
zicija ir Australijoj ir N . 
Zelandijoj daugiausia rė
mėsi siūlymu pasitraukti 
iš dalyvavimo kare. Bet 
pralaimėjo ir Australijoj 
ir N.Zelandijoj. Rinkimus 
laimėjo buvusiųjų valdžių 
šalininkai.Tas nereiškia , 
kad jie nori karo,bet kad 
jie supranta,jog negalima 
palikti sunkią valandą vie
no, be pagalbos. Tai yra 
geras susipratimas.
• Amerikos Mėnulio paly
dovas siunčia iš labai ar
timo Mėnulio paviršiaus 
labai geras, ryškias foto
grafijas.
• Afrikos Togo respubli
koje buvo bandymas nu
versti esamą vyriausybę , 
bet sukilimas likviduotas .

RUSAI AGRESYVĖJA 
EUROPOJE

Prancūzams beardant 
Atlanto sąjungos valsty
bių apsiginamąją galią, 
rusa i pradeda kelt i galvas.

Bes ilankydamas A ustri 
joje Rusijos diktatūros 
prezidentas Podgomyj, 
grąsino Austrijos vyriau
sybei nesidėti į Europos 
valstybių ekonominį apsi- 
jungimą.nes.es" tuo Aus
trija sulaužys neutralumą 
jeigu lengvins savo pre
kybą.

Dabar,pasikvietusi Nor 
vegijos užs.reik.ministe- 
rį J. Lyng, šiam pareiškė 
apgailestavimą, kad Nor
vegija,priklausydama At
lanto valstybių sąjungai 
tuo esanti "agresorių or
ganizacijos" narys...

Be to, Gromyka iškėlė 
klausimą, kad girdi Nor
vegijos leidimas Europos 
satelitų organtzacijaišpic 
bergeno archipelage pa
statyti satelitų sekimo sto 
ti esąs priešingas 1920 m. 
Paryžiaus konvencijai.ku 
ria Špicbergeno archipe
lagas esąs pripažintas de
militarizuota zona. Nors 
Norvegijos ministeris tei 
gė, kad satelitų sekimas 
nėra karinis reikalas,Gro 
myka spaudė Lyngą neleis 
ti Špicbergene statyti sa - 
telitų sekimo stoties.
KARDINOLAS WYSZINS 
KI NUSILEIDŽIA

Baigiant lenkų rkikščio 
nybės tūkstantmečio iškil 
mes,kurių metu kardino
las Wyszynski lankė vi
sas dabar Lenkijos valdo
mas sritis,ypač esančias 
ne lenkų žemėse,bet Len
kijai atitekusiose po antro 
pasaulinio karo, viena iš 
tokių vietovių Balstogę , 
jis lankė šiomis dienomis 
ir miniai žmonių pamoks
le pareiškė,kad jis neve
dęs politikos prieš Gomul 
kosvyriausybę.nes jottks • Venecueloje Kubos bol

ševikai vykdo teroro aktus.

SSSR gen.sekr. Brežnevas patenkintas, kad Bulgarijos 
sostinėje, Sofijoje, laimėjo Maskvai palankų nutarimą 
prieš Pekiną. Kairėje Brežnevas, dešinėj Zivkovas.

VOKIETIJOJE ĮSIGALI 
NEONACIAI?

Rinkimuose į provincijų 
parlamentus jau dviejose 
vietose laimėjo Tautinė 
demokratinė partija. Pas
kutiniuose rinkimuose Ba
varijoje ji laimėjo 15 vietų, 
faktinai paėmė visas Lais
vųjų Demokratų vietas . 
Naujai tai nacionalinei par 
tijai prikišamas nacizmas. 
Jos lyderiai ir nesigina, 
kad kai kas jų programoje 
yra iš Hitlerio programos, 
bet ji esanti visai kita par
tija.

Dabar Vakarų Vokieti
jos vyriausybę formuoja 
taip pat buvęs nacis,nors 
ir perėjęs į Krikščionių 
Demokratų etles-Kiestn- 
ger,kuris jau susitarė su 
Berlyno burmistru Willy 
Brandtu sudaryti su So
cialdemokratais koaliciją 
ŽINIOS TRUMPAI
• Kelios valstybės pasira
šė U Thantui prašymą pa
silikti dar vienai kadenci
jai generaliniu Jungtinių 
Tautų sekretorium.
• Jugoslavijoje suimti dar 
trys Michailovo Šalininkai 
bandę sudaryti Jugoslavi
jos diktatūrai viešą opo
ziciją.
• Katalikų ir protestantų 
delegacijos tarėstdėlmiš 
rių vedybų.
• Padėkos dieną Amerikos 
kariams į frontą Vietname 
buvo nuvežtas tradicinis 
kalakuto maisto davinys 
helikopterials.
• Europos ekonominio 
bendradarbiavimo ir išsi
vystymo valstybių sąjunga 
tarėsi dar daugiau plėsti 
ekonominį bendradarbia
vimą. Šiai organizacijai 
priklauso 17 europos vals
tybių ir dar Kanada, Jung
tinės Amerikos valstybės 
ir Japonija.
• Prekyba su Europos rytų 
valstybėmis šiemet išau
go 44% daugiau, palyginus 
su praėjusiais metais.

Lietuvių gyvenimo faktai
VLIKO 1966 METŲ SEI
MAS šaukiamas gruodžio 
10 - 11 d. Jis įvyks Atsi
mainymo parapijos salė
je, 64-14 56th Rd. ,Mas- 
peth, New York.

Pirmo posėdžio pra
džia šeštadienį, gruodžio 
10 d. 10 vai. iš ryto. Sei
mas bus pradėtas pirm.
V. Sidzikausko kalba, bus 
priimti sveikinimai, to
liau bus Vliko tarybos , 
valdybos (gen.sekr.J.Au- 
dėnas),Tautos Fondo val
dybos (pirm.prel. J. Bal
konas) .kontrolės komisi
jos pranešimai ir disku
sijos dėl pranešimų.
AM. LIET.MONTENSSO- 
RI D - JOS
Vaikų Nameliai 69-toj 
gatvėj Čikagoje džiaugia
si užtarnautai patekę į 
platųjį amerikietiškos 
spaudos pasaulį. National 
Association for the Edu
cation of Young Children 
neseniai išleistoje knygo
je "Montenssori in Per
spective" visas iliustra
cijas sudaro meniškos ir 
pedagogiškai vaizdžios 
ved. Janinos ir Vlado Juk
nevičių nuotraukos iŠ 
Vaikų Namelių. Per šią 
knygą,ne tik šios lietuviš
kos mokyklos,bet ir visos 
lietuviškosios visuome
nės geras vardas užti
krintai pasieks pačius 
gabiausius Amerikos pe
dagogus ir kultūrininkus . 
SOVIETINĖS STATISTI - 
KOS duomenimis, 1958 
metais Lietuvoj 81% gi
musių vaikų buvo pakrik
štyta, 64.8% jungtuvių įvy
ko katalikų bažnyčiose, 
79% laidotuvių buvo su re
liginėmis apeigomis.

1964 metais atitinkami 
nuošimčiai jau mažesnis 
naujagimių-58.3%,bažny
tinių jungtuvių-38%, baž
nytinių laidotuvių-6 0.8%.

Kauno mieste ateisti
nės propagandos vaisiai 
esą dar žymesni.1964 me
tais Kaune 58% naujagi
mių likę nekrikštyti, 87% 
jungtuvių buvę nebažnyti
nių ir pusė laidotuvių be 
kunigo dalyvavimo. E. 
• Kai Vilniuj "visi žygiuo
ja", tai Vilniaus troleibu
sai stovi.O jų vairuotojos 
sėdi.("Troleibusus dabar 
vairuoja moterys"). Sėdi 
ir mezga megztukus.

Australijos min. pirm. 
Holt ir Vietnamo min. 
pirm, abu po rinkimų.

MONTREALIO PAŠAU - 
LINĖJE PARODOJE 
bus ir Lietuvos vitražis- 
tų kūrinių. K. Morkūnas 
rengia vitražą vardu 
" Himnas darbui", o A. 
Garbauskas su A.Stoškum 
-"Tėvynę'.' Šis pastarasis 
kūrinys būsiąs apie pen
kių tonų scorio. Vitražai 
gaminami iš storo stiklo 
(iki 25 cm.),labai sudėtin
gos metalo konstrukcijos, 
stiprios rišamosios me
džiagos. Tie kūriniai, ta
čiau puoš ne Lietuvos, o 
"didžiosios tėvynės" pa
viljoną.

Algimantas Stoškus 
(vienas iš "Tėvynės" au
torių) sako,kad "Lietuvos 
vitražistų kūriniai gana 
ryškiai išsiskiria iš kitų 
tarybinių ir užsienio dai
lininkų šios rūšies darbų. 
Mes pirmieji pradėjome 
kurti storo stiklo vitra
žus, ir kitų įtaka mūsų 
darbuose, matyt, sunku 
įžiūrėti".

Iš tikrųjų,pasirodo,kad 
tiems darbams būtino stik 
lo išsivirti galimybių nė
ra ne tik "respublikoj", 
bet ir "šaly',' tai yra Rusi
joj.Šis pasiguodimas dės
tomas lapkričio 12 dienos. 
Literatūroj ir Mene, jau 
po to,kai V. Vizgirda Vil
niuje buvo parodęs, ką bei 
kokiomis priemonėmis 
daro lietuviai vitražistai 
Amerikoj. E.
• Kauno viešosios biblio
tekos direktoriaus pava
duotojas ( L. ir M. lapkr. 
12), pa žymėjęs, kad Lietu
voj dabar yra 6000 biblio
tekų (apie 2000 viešųjų ir 
apie 4000 mokyklinių), 
tvirtina,kad tose bibliote- 
koselabai trūksta reika
lingų knygų.
• Artėjant Lietuvos kom
pozitorių suvažiavimui , 
Literatūroj ir Mene palie
čiamas kompozitorių ir 
muzikos kritikų santykia 
Kaip kitose, taip ir šioj 
srity,bolševikiniam reži
mui nepavyko išauklėti 
" naujo tarybinio žmo
gaus".
• Bulgarų lėktuvas tipo 
"Iljušun"nukrttoties Bra
tislava, žuvo 74 keleiviai 
ir 8 asmens įgulos, kurių 
tarpe grįžtą iš Sofijos ko
munistų suvažiavimo dalis 
dalyvių.

jungim%25c4%2585.nes.es
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taip rašo:
Įdomu, kad aukščiau

sias pragyvenimo stan
darto vidurkis Sovietų Są
jungoje yra nei Maskva, 
nei iš viso joks Rusijos 
miestas,bet trys Pabalti
jo valstybės-Latvija, Lie
tuva ir Estija. Neseniai 
besilankant jų sostinėse 
Rygoj, Vilniuj ir Taline, 
kurių lankymas vakarie
čiams suvaržytas, aš ra
dau žmones geriau apsi
rengusius, pavalgiusius, 
turinčius geresnius butus

Sporto reikšmė tautų 
santykiuose

RAŠO KAZYS BARONAS 
/Išstrauka iš Kanados šimtmečio proga leidžia
mo anglų kalba leidinio apie lietuvių sportinį įna

šą į Kanados gyvenimą/.
Į jaunimą, kiekviena 

kultūringa ir civilizuota 
tauta - valstybė, kreipia 
labai didelį dėmesį,steng
damasi jį užauginti stip
riu fiziškai ir dvasiškai. 
Tas yra pilnai supranta
ma, nes jaunystė yra pe
reinamoji fazė iš nerū
pestingų vaikystės žais
mo dienų-į atsakingo, su
augusio, žmogaus pareigų 
ir teisių perėmimo. Tad 
ir visai teisingai sakoma: 
koks bus jauni m as, priau
gančioji karta, tokia bus 
ir tautos-valstybės atei
tis. Tat, be jaunuolio-ės 
auklėjimo darbo brendi
mo laikotarpyje šeimos 
rate, tam taip pat patar
nauja įvairios įkurtos 
valstybinės švietimo įs
taigos,įvairios organiza
cijos. O viena tokių yra 
sportinė , kadangi pats 
sportas šiandien tapo la
bai plačiu ir reikšmingu 
jaunuomenės ugdymo, 
tarpusavio susipažinimo 
ir bendradarbiavimo reiš 
kiniu.

Ypatingai tas pastebi- 
mapalyginus, jaunos Ka
nados valstybės gyveni
me,kur kaip gražioj mo
zaikoj, atsispindi įvairių 
kultūrinių savybių ir kal
bų žmonės. Tačiau kartu, 
su skaudančia širdim rei
kia pripažinti,kad vyres
nės kartos atstovus-nau
juosius kanadiečius-labai 
dažnai vienus nuo kitų 
skiria didelis barjeras , 
kuriuo yra nemokėjimas 
oficialių Kanados-pran
cūzų ir anglų kalbų.

Bet tą kliūtį lengvai nu
gali jaunoji karta, ypač 
sportuojanti. Ji suranda 
bendrą kalbą prie krepši - 
nio, soccer,football,lauko 
ir stalo teniso,lengvosios 
atletikos,beisbolo ar ledo 
rutulio, kadangi visos 
sporto šakos, visame pa
saulyje turi tas pačias 
taisykles:tie patys aikš
čių dydžiai, tie patys bė
gimo takų ilgiai, tas pats 
kamuolio svoris. Tad ir 
visai teisingai sakoma, 
kad futbolas ar ledo rutu
lio "puck"-yra tarptauti
nė kalba.

To patvirtinimui, už
tenka išeiti pavasarį, va
sarą ar rudenį į Kanados 
miestų aikštes ir parkus , 

SLA 72 kuopos Valdybos Vicepirmininkui 
JUOZUI BAJORAIČIUI,

liūdinčiam dėl bųolio mirties Lietuvoje, reiškia
me nuoširdžiausią užuojautą.

SLA 72 kuopos Valdyba ir Nariai.

Lietuvoje mirus mylimai Mamytei, Hamiltone 
liūdinčius SLA 72 kuopos narius ,

KAZIMIERĄ MIKŠĮ IR ONĄ MIKŠYTĘ 
nuoširdžiai užjaučiame

SLA 72 kuopos Valdyba ir Nariai.

A. A. IRENAI PACEVIČIUTEI 
tragiškai žuvus, liūdesio prislėgtus tėvelius, 
Janiną ir Dr.Stasį, sesutes Danutę ir Gražiną, 
brolį Algį, gimines ir artimuosius nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu dalinamės jų skausmu 

Janina ir Jonas Adomoniai.

žiemos metu-į čiuožyklas 
mesti žvilgsnį į angliš
kos,prancūziškos, vokiš
kos,itališkos, lietuviškos 
kilmės vaikus, dažnai tik 
atvykusius iš senojo že
myno, tačiau surandan
čius bendrą kalbą ir daug 
jaunatviško džiaugsmo 
bendram žaidime. Šalia 
mokyklos,tai labai didelė 
ir gera priemonė pažinti 
vienas kitą,suartėti,o gal 
net ir greičiau išmokti 
oficialias Kanados kalbas.

Antra,labai plati dirva 
atsiveria etniniuose spor
to klubuose. Jie veikia 
prie parapijų,įvairių tau
tinių organizacijų, kur 
jaunimas pratinamas 
siekti netik gražaus šūkio 
- sveikam kūne, sveika 
dvasia-įgyvendinimo, bet 
taip pat duodant jam ga
limybę išvykti į kitus 
miestus, kitas Kanados 
provincijas. Ir čia, įvai
riose žaidynėse ar pir
menybėse,jaunimui atsi
veria plati dirva netik pa
matyti dalį Kanados že
mės, naują, dalinai skir
tingą tėvų gimtojo krašto 
kultūrą (ar net ir provin
cijų, kaip pav. Ontario ir 
Quebeco),bet taip pat su
artėti su tos provincijos 
gyventojais, jaunimu,pla
čiau išsikalbėti surengta
me pasilinksminime, su
dainuojant gimtąją tėvų 
kalba tautinę dainą, sušo
kant tautinį šokį ir tuo 
pačiu, dėka sporto, supa
žindinti vienos etninės 
grupės kultūrą, su kitos , 
jų kalėdini ai s .velykini ais 
ar vestuviniais papro
čiais ir pan.

Šių tikslų siekė Kana
dos šimtmečio proga įs
teigtas Canadian Folk Art 
Counsil, siųsdamas cho
rus ir tautinių šokių gru
pes iš vienos Kanados 
provincijos į kitą. Gaila , 
kad projekte buvo užmirš 
tas sportas - kaip plati 
dirva pažinti kitus kana
diečius, ypatingai naujai 
atvykusiems į šį kraštą 
jaunuoliams,kadangi spor 
tas yra tas elementas,ku
ris klevo lapo krašto et
ninį jaunimą ne skiria,bet 
jungia į vieną,darnią, Ka
nados valstybės šeimą.

K.Baronas. 

ir mokyklas,negu kitose
Sovietų respublikose 
(nors ekonominė padėtis 
vis dar žemesnė nei Va
karų Europoje).

Pabaltiečiai emigran
tai sakytų, kad tai dėlto , 
jog jų kraštai mažiau me
tų buvo komunizmo pa
vergti,nei likusioji Sovie
tų Sąjunga.Tačiau gal dar 
svarbesnė priežastis viso 
to yra tai,jog pabaltiečiai 
pasižymi darbštumu ir 
kruopštumu,ko nėra ru
suose. Sakoma, kad Mas
kva ten kiša dideles pini
gų sumas nuraminimui 
vietos gyventojų nuotai
koms. Nežiūrint gi visko, 
iš visų 15 respublikų,dau
ginusi a nepasitenkinimo 
rodo Baltijos kraštai ;gal 
dėlto,kad jie palyginti ne
seniai džiaugėsi nepri- 
klausomybe.Jos gi iš ki
tų respublikų visiškai iš
siskiria.

Pabaltiji&(be Suomijos 
ir Besarabijos) buvo ca - 
rištinės imperijos dalis , 
kuri išvengė inkorporavi
mo į SSSR, Po dviejų de
šimtmečių šie kraštai 
1940 metais buvo anek
suoti,kada jų parlamentai 
(tankų apsupti) "vienbal
siai nutarė" prisijungti 
prie SSSR.

To pasėkoje, Pabaltijis 
yra ta Sovietų Sąjungos 
dalis,kuri de facto nepri
pažįstama Britanijos, A- 
merikos ir kitų valstybių 
bei kurių prieš sovietinių 
laikų atstovybės lieka 
akredituotos prie Court of 
St. James. Britai reikalau
ja iš Sovietų 12 milijonų 
svarų skolos, kuri susi
darė iš britų nuosavybių 
ir skolų Baltijos valsty- 
bėse;-balandžio mėnesio 
trečioji anglų - sovietų 
konferencija pasibaigė 
tuo klausimu nesusitarus.

Po 1940 metų okupaci
jos, paplito Stalino val

Mielus Prietelius,
JANINĄ IR GEDIMINĄ RUKŠĖNUS, 

Lietuvoje mirus Ponios Janinos tėveliui, nuo
širdžiai užjaučia

J. ir M. Juodviršiai
J.irStp. Kęsgatlos
I. ir P. Lukoševičiai

JONUI, KAZIMIERUI IR ONAI 
MIKŠIAMS,

mylimai mamytei mirus Lietuvoje, reiškiame 
nuoširdžią užuojautą.

Hamiltono Apylinkės Valdyba.

TV sets are known tor their quality. Right: Vilnius University, Lithuania, is the oldest in the Soviet Union.
Televizijos apratai yra geriausi visoje Sovietų Sąjungoje, o Vilniaus universitetas, Lietuvoje,

džios teroras,kurį pakei
tė griežta vokiečių oku
pacija,bet sovietams lai - 
mėjus karą,vėl grįžo.Sa- 
koma, kad 10% gyventojų 
išvežta į Sibirą. Lietuvo
je pokarinis pogrindžio 
judėjimas tęsėsi iki 1952 
metų su nuostoliais apie 
20. 000 abiejose pusėse.

"Deja,čia Sovietų Są
junga", -pareiškė man 
vienas Pabaltietis. Kitas 
sakė:"Kiekvienas galvo - 
ja, kad komunizmas yra 
geras teorijoje. Bet tos 
praktikos,tai žmonės ne
mėgsta". Vienas estų in
telektualas,prisipažįstąs 
esąs marksistu, kurį aš 
susipažinau traukiny į Ta
liną, man pareiškė:

Daugumas žmonių gal
voja, įskaitant ir inteli
gencija, kad societų val
džia Estijai suteikė gero. 
Daug kas geriau, kaip kad 
anksčiau - aukštesnis iš
simokslinimas .pramonė, 
žemės ūkis. Dalinai mes 
esame kolonija, bet mes 
nesame okupuoti; mūsų 
yra perdaug gerose tar
nybose. Vienintelis "bet" 
yra tai,kad mes neturime 
užtenkamai savo pačių 
kontrolės saviems reika
lams, ir kad mes turime 
tiek daug kitų gyventojų.

Jie atlieka savo karinę 
prievolę čia, susipažįsta 
su kraštu, grįžta atgal ir 
atsigabena motinas,tetas, 
ir visas gimines.Daugelis 
nori čia likti pensionuo
tais.Plačiai pasklidęs po
sakis yra-nors mes greit 
statome,bet traukiniai iš 
Maskvos ir Leningrado-

Spaudos apžvalga
POLEMIKA IŠ ESMĖS IR DĖL POLEMIKOS

Kad Naujienos mėgsta polemi
zuoti, tai yra plačiai žinoma. Dėl 
to nėra pagrindo jas peikti. Nes 
pagal patarlę “iš polemikos išryš
kėja tiesa“. Ir tas yra gerai. Ne

yra seniausis visoje Rusijoje.
ateina dar greičiau.Deja, 
geresni rusų tipai pasi
lieka Rusijoje".

Nėra griežtos kontro
lės suvaržyti apsigyveni
mą didesniuose miestuo
se,kaip kad tas yra pačioj 
Rusijoj,ir galvojama, kad 
rusifikacija yra Maskvos 
politika. Rusai atostogų 
metu iš visos Sovietų Są
jungos užplūsta poilsio 
namus, sanatorijas išil
gai žavingą smėlėtą pajū
rį. Visos trys sostinės tu
ri dabar žymų skaičių ru
sų iLatvi jos 2 milijonų gy- 
ventojų-27%yra rusų. Es
tijos 1 milijonas turi 22%, 
ir Lietuvoj iš 2, 7 mili
jonų, 8% rusų.

Iš visų trijų tautų, pa
gal tas pačias informaci
jas, didžiausi nationalis- 
tai yra estai,turbūt dėlto, 
kad daug estų komunistų 
vadų ilgai gyveno Rusijo
je ir yra surusėję. (Lie
tuvių partija turi didžiau
sią tautinę laisvę iš visų 
trijų). Supykę rusai pra
vardžiuoja estus "nacio
nalistais"- nors jaunieji 
estai neturi tų pačių jaus
mų,kaip senesnieji, kurie 
neleistų rusams apsistoti 
jų pačių namuose.

Abi pusės nebendrauja 
ir mišrios vedybos palie
ka išimtimi, didesne nei 
Latvijoje ar Lietuvoje. 
Estai nemėgsta kalbėti 
rusiškai Jiems tas vistiek 
sunku. Jie save laiko ra
miais ir disciplinuotais, 
o rusus priešingai triukš
mingais ir girtuokliais.

Daugiau bus.

dėl ko kito ir Nepriklausomai Lie
tuvai tenka atsiliepti į Naujienų 
jai daromas pastabas.

Mes nenuvertiname N-nu. kaip 
jos nuvertina NL, Dar gi pagirsi-
me, kad N moka polemizuoti. Jos 
kaip sakoma, ir dantis ant to su
valgė.

Tiems, kurie mėgsta polemizuo
ti, nebūtinai reikia objektyvios tie 
sos: svarbu priešininką sutrypti, 
todėl prisikabinama prie silpniau
siu polemikos vietų, pavyzdžiui 
prie korektūros klaidos, apstatoma 
ji klaustukais ir norima sudaryti i- 
spūdis, kad priešininkas koks ne
išmanėlis. Į klausimus neatsako
ma, bet pasirenkamas kleusimas, 
kuris priešininkui mažiausiai rūpi, 
bet labai patogūs polemizuoti.

Pav. visam pasauliui JAV kons
titucija bendrai imant aiški. Tiktai 
ji neaiški patiems kai kuriems ame 
rikiečiams, Įstatymų žinovams. 
Pav. JAV jau baigia 200 savaran
kiško gyvenimo metų, tuo tarpu tik 
tai dabar pradeda aiškintis negrų 
teisių klausimą, nors konstitucija 
visiems piliečiams nuš’ato lygias 
teises. Kodėl JAV siautėja gaujos 
ganksterių “pagal Įstatymus “ ir 
niekas nepajėgus jų suvaldyti.

Naujienų polemizatoriai iš tokio

Studentai - Gyvenimas ir Veikla
NAUJUOSIUS METUS SUTIKIME DRAUGE 
Montrealio ir Toronto L. S. S. nariai 

žiemos stovykloje.

Laikas: gruodžio 29/66- 
sausio 1/67- 4 dienos ir 3 
naktys. Vieta: St. Adele, Q. 
42 mylios į šiaurę nuo Mo
ntrealio, gražūs Laurynij- 
jos kalnai. Viešbutis: Cha- 
tel Boise, 24 kambariai ir 
salė 120 asmenų. Kaina: 
$ 20 asmeniui visam sto
vyklos laikui. Maistas: 
stovykloje ar kituose rest- 
toranuose. Slidinėjimas: 
Čia pat keletas kalnų, kai
na 4 dol. dienai.

ProgramaiŠokiai kiekvie 
ną vakarą viešbučio salė
je. Naujųjų Metų sutikimas 
savų kolegų tarpe.Augšto 
lygio diskusijos ir semina
rai dalyvaujant iš Montreų 
alio kviesteims intelektua
lams. Viešbutyje gyvenan
tiems kolegoms įėjimas į 
visas pramogas nemokama 
mas.

Registracija: Viešbutyje 
rezervuota 46 vietos."Fi
rst come, first served" i- 
ki gruodžio 20 dienos, įmo 
kant $ 1O rezervavimo mo
kestį.

Torontiškiai registruoja
si pas kolegę Gidrę Rinkū- 
naitę, Montreal is ir kitos 
vietovės pas kolegę Daną 
Zubaitę: 555 Gerald Ave., 
LaSalle, P. Q., Canada, te
lefonas /514/ 365-0224,

NI. pasisakymo, kad lietuviams ne
reikia pasikliauti vien JAV, bet 
reikia paieškoti Ir daugiau draugų 
ir Lietuvos nelaimiu užtarėjų, jau 
daro išvadą, kad NL niekina JAV. 
Kad dabartiniu laiku JAV prieš Ru 
siją nieko nedaro ir nedarys, tai vi
sam pasauliui aišku, tiktai N to ne 
nori nei matyti, nei girdėti. Ir todėl 
N nereikia nauju draugų, nes ir jie 
gi dėl Lietuvos nekariaus, o kad 
JAV vis dėlto gi kariauja, tai paly
ginimo su Lietuva nėra...

N neatsako ir klausimus: kodėl 
jos nemokina Amerikos lietuvių 
spaudos, iš kurios NL yra paėmusi 
žinias apie rezoliucijos vetavimą, 
o puola NL? N neatsako i klausi
ma. kas gi pasiūlė Kongresui“ sen
timentą“ ir koks to “ sentimento “ 
turinys? Apėjus visas tas Scillas 
ir Charibadas, N vėl Įsikimba 1 i- 
statymu aiškinimą, nes, girdi, NL 
suklaidins Amerikos žmones... Ko 
dėl tada Amerikos žmonių neklaidi 
na Amerikos lietuvių spauda, kuri 
patiekė ir vetavimo ir rezoliucijos 
ar “ sentimento“ teksto turini? Ko 
dėl NL Amerikai turi sudaryti pavo 
j u, o ne pačios Amerikos spauda? 
Atrodo, kad N tai daro is ypatingo 
NL-vti “sentimento“.

Atrodo, kad ne tiktai Amerikai, 
bet ir Naujienoms NL-va nesudaro 
pavojaus../

Montreal.
Lietuvių Studentų Sajung 
gos Montrealio ir Toron
to Skyriai.

ANT BEDUGNĖS 
KRAŠTO?

Prieš porą savaičių A. 
Stankevičiaus (A. Stanke) 
pastangomis per Kanados 
valstybinę radio stotį , 
CBC.buvo gauta pilna va
landa supažindinti su lie
tuvių liaudies muzika.

A. Stankevičius žurna
listas (prancūzųkalba) ir 
žinomas televizijos ko
mentatorius, paruošė la
bai aukšto lygio progra
mą.

Reikia stebėtis, kad 
pats Stankevičius beveik 
neatsimena Lietuvos,bet 
sugebėjo taip puikiai per
duoti lietuvišką liaudies 
muzikos pulsą, svetimai 
auditorijai.

Mūsų tautai tai buvo ne
įkainuojamos reikšmės 
propaganda, kuri mums 
nekainavo nei vieno cento.

Kad ir ateityje tokias 
programas gautume, rei
kėjo, kad kas parašytų 
radio stočiai, to p. Stan - 
kevičius pakartotinai 
prašė per laikraščius ir 
programos gale. Deja, jei 
neskaityti 9 laiškų, ku-
rtuos parašė šeimos, ar
timieji,gauta tik 8 laiškai 
ir tai 4 laiškai iš kitur.

Kyla klausimas , ar 
montrealiečiai iš viso 
programą klausė,nors tai 
buvo prancūzų ir lietuvių 
kalbomis ?

Tas pats ir su lietuviš
komis organizacijomis . 
Jei kuri ruošia parengi
mą, tai vos besutraukia 
iki šimto asmenų. Tuo 
tarpu, koks nors ruošia
mas "šaveris" dvigubai 
daugiau.

Vienas čikagietis pra- 
našavo:-neužilgovisos D 
P organizacijos išnyks , 
pasiliks tik, Medžiotojų- 
Žuvautojų klubai (Iš Lie
tuvos atvežta organizaci
jai..), kur patriotai tau
tiečiai susirinks kokioj 
farmoje šaudyti kalakutų 
(žinoma,už kojų pririštų). 
Po to, didelis balius pa
gerbti tėvynei, su ašaro
ms lieti pritaikintais gė
rimais. ..

Ar mes jau stovim ant 
šios bedugnės krašto?

J. Ladyga.
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Prezidento adjutanto 
atsiminimai

XIV. KETVIRTASIS LIETUVOS SEIMAS 
1936. IX. 1

BENDROS PASTABOS

Man teko gana iš arti stebėti, kaip buvo svarstomas šio 
seimo sušaukimo reikalas bei ruošiamas jam rinkti įstatymo 
projektas. Be to, teko dalyvauti to seimo atidaryme bei girdėti 
paties prezidento A. Smetonos ir pavienių mūsų vyriausybės na
rių ne viešą to seimo reikšmės vertinimą. Pagaliau, 1938-1940 m. 
man esant kariuomenės ūkio inspektorium, teko ministrų tarybos 
pavedimu referuoti ir ginti seimo plenume keletą karinių ūkio 
įstatymų projektų. Daugiausia iš savo atsiminimų aprašydamas 
šį seimą, stengsiuos būti objektyvus, nešališkas.

SEIMO SUŠAUKIMO APLINKYBĖS

Po 1926 m. gruodžio 17 d. perversmo III seimas (rinktas 
1926 m. gegužės 8-10 d.) 1927 m. balandžio 12 d. Respublikos Pre
zidento aktu paleistas. Likome be seimo. Pradžioje vyriausybę 
sudarė krikščionių demokratų ir tautininkų koalicija, tačiau gana 
greit valdžioje liko tik tautininkai. Krikščionių demokratų grupė 
išėjo, sakyčiau, faktiškai buvo išstumta, nes negalėta kartu dirbti. 
III-jį seimą paleidus, daugumas, jų tarpe ir tautininkai, manė, 
kad už metų kitų vėl bus sušauktas seimas. Tačiau tautininkų 
vyriausybė vis delsė, nors daugelis pačių tautininkų pripažino 
seimo reikalingumą. Didesnis savo rūšies postūmis IV-jo seimo 
sušaukimui buvo 1934 m. birželio 6 d. kai kurių karininkų nepa
vykęs bandymas nuversti J. Tūbelio vyriausybę. A. Smetona su
kilėlių buvo laikomas autoritetu, todėl jo tas sukilimas nelietė. 
To nepavykusio perversmo šūkis buvo: ’’Verskim J. Tūbelio vy
riausybę!” Klausimas, kodėl gi norėta keisti vyriausybę? Atrodo, 
kad ji buvo padariusi kai kurių klaidų. Politinės partijos buvo 
nepatenkintos, nes jos nedalyvavo vyriausybėje ir jų veikla buvo 
varžoma. Išėję aukštuosius mokslus jauni žmonės buvo nepaten
kinti, kad vyriausybė per lėtai vykdė tautos ūkiui reikalingas re
formas, o kai kurių visai nesiryžo pradėti, o vis tebesvarstė. Ka
rininkai buvo nepatenkinti, kad vyriausybė biudžete nepakanka
mai skyrė lėšų, reikalingų kariuomenei perorganizuoti ir ją tin
kamai apginkluoti. Ūkininkai dėl žemų ūkio gaminių kainų sun
kiai vertėsi ir todėl taip pat buvo nepatenkinti. Be to, bendrai 
imant, daugelis reiškė nepasitenkinimą tuo, kad vyriausybė viską 
tvarkė tik prezidento A. Smetonos, ministro pirmininko J. Tū
belio ir Lietuvių Tautininkų Sąjungos nurodymais, mažai kreip
dama dėmesio į kitų partijų ar grupių nuomonę bei pageidavimus. 
Kaip vyresnioji karta žino, praktiškai tuo laiku Lietuvoje buvo 
savos rūšies švelni diktatūra, Tautos Vado autoritetu paremta 
politinė santvarka.

Įvairių politinių partijų žmonės ir šiaip šviesuomenės aiški 
dauguma, jų tarpe ir nemažas skaičius tautininkų, buvo nuomo
nės, kad seimas yra reikalingas tam, kad visuomenė galėtų viešai 

pareikšti savo norus bei pageidavimus vyriausybei, kartu ir kri
tikos žodį, čia tenka priminti, kad ypač 1934 m. dėl blogų politi
nių santykių su Vokietija Lietuva išgyveno sunkią ekonominę 
krizę ir tai daug prisidėjo prie nepasitenkinimo dėl vyriausybės 
tvarkymosi krašto ūkio srityje. Mat, dėl Klaipėdoje mūsų iškeltos 
nacių bylos Vokietijos anuo laiku mūsų svarbiausia eksporto 
rinka buvo beveik uždaryta. Imta nukreipti mūsų eksportą į 
Angliją, bet tas persitvarkymas dar nebuvo baigtas.

Reikalą sušaukti seimą A. Smetonai įrodinėjo daugelis asme
nų, jų tarpe kai kurie vyriausybės nariai, net kariuomenės vadas 
gen. St. Raštikis. Taip pat privačiuose pasikalbėjimuose A. Sme
tonos įtakingesni asmeniniai draugai bei pažįstami nedrąsiai reiš
kė nuomonę, kad seimo sušaukimas būtų naudingas ir pačiam 
Prezidentui. Tokių, ypač privačių pasikalbėjimų politiniais klau
simais man tekdavo gana daug nugirsti, o kartais ir dalyvauti 
juose. Tarp kita ko aš reiškiau nuomonę, kad seimas reikalingas 
dar ir tam, kad visuomenės atstovai galėtų išsikalbėti viešai ir 
išdėstyti visa, kas negera ant širdies, žodžiu, reikalingas ’’langas” 
ar savo rūšies ’’orlaidė” šviežiam orui įleisti ar blogam išleisti. 
Prisimenu, sakydavau Prezidentui, kad, rusiškai tariant, reika
linga "otdušina” (orlaidė), šis žodis Prezidentui labai patiko, ir 
jis dažnai jį su šypsniu pavartodavo. Seimo reikalingumą įrodi
nėjo A. Smetonai visa eilė jam labai artimų pažįstamų, pavyz
džiui, kun. VI. Mironas, žemės ūkio ministras St. Putvinskis, vice
ministras F. Grigaliūnas, Prezidentūros kanceliarijos viršininkas 
kun. dr. P. Bielskus, Prezidento sesuo Julija Smetonaitė ir tada 
dar studentas (vėliau inžinierius) Algirdas Nasvytis. Jie argu
mentavo dar tuo, kad nesant seimo, visokie nepasisekimai, kar
tais ir ne nuo vyriausybės priklausą, bei iš to kylanti kritika nu
kreipiama į patį Prezidentą. O A. Smetona, kiek pastebėjau, į jį 
nukreiptai kritikai būdavo labai jautrus. Jei būdavo kritikuoja
mas kuris nors ministras, Prezidentas neįsižeisdavo, bet pasirū
pindavo, kad tam tikras reikalas to ministro atitinkamai būtų su
tvarkytas, arba ministro pareigoms pasirinkdavo kitą asmenį, 
kuris jam atrodė bus tinkamesnis. Artimų žmonių patarimai, 
kam Prezidentui imtis atsakomybės už viską ir tegu dalį jos pa
siima seimas, susilaukdavo A. Smetonos pritarimo. Seimo reika
lingumą primindavo A. Smetonai ir kai kurie mūsų užsienyje re
ziduoją atstovai — ministrai. Tik jie argumentuodavo užsienio 
politikos aspektu: esą, mums reikią parodyti kitų valstybių vy
riausybėms, ypačiai demokratiškai besitvarkančioms, kad ir Lie
tuva esanti demokratiška šalis.

A. Smetona puikiai suprato ir be tų visokių įrodinėjimų, kad 
seimas reikalingas, bet tam žygiui ilgai nesiryžo. Pagaliau, atro
do, nulėmė du argumentai seimui šaukti: 1. atsakomybės pasida
lijimas tarp Prezidento ir Seimo ir 2. reikalas atidaryti ’’langą” 
dusniam politiniam orui pravėdinti. Tokį įspūdį susidariau iš pri
vačių pasikalbėjimų su A. Smetona pusryčių metu ir kitomis pro
gomis. Tiesa, kai kurie jaunieji tautininkai, kuriems arčiau šir
dies buvo autoritetinė santvarka, buvo priešingi seimo šaukimui, 
bet A. Smetona savo autoritetu juos apramino.

SEIMO RINKIMŲ ĮSTATYMO RUOŠIMAS

Anuometinė tautininkų vyriausybė nenorėjo pasinaudoti bu
vusiu seimo rinkimo įstatymu, nes nesitikėjo, kad bus išrinktas 
tautininkams palankios sudėties seimas. Todėl A. Smetona davė 
nurodymų teisingumo ministrui Stasiui šilingui paruošti naują 
seimo rinkimų įstatymą. Prezidentas A. Smetona tuo įstatymo 
ruošimu labai domėjosi. Tą sprendžiu iš to, kad daug kartų vaka
rais, pačiam A. Smetonai vadovaujant, Prezidentūroje tas įsta
tymo projektas būdavo svarstomas ir taisomas kartu su ministru 

1 pirmininku J. Tūbelių ir teisingumo ministru St. šilingu. Tuose

Pasaulinės parodos Montrealyje Esplanada.Dešinėj greitojo pa
rodos traukinio stotis. Pastatai kairėj, iš kurių bus aptarnaujama 
pramogiį įrengimai.Parodoje 1967 m.rugsėjo 3 d. bus Lietuvių Diena 
posėdžiuose man, žinoma, neteko dalyvauti, tačiau vėliau po posė
džio, prie vėlyvos arbatos jie visi trys tęsdavo debatus prie ma
nęs. Taigi, tekdavo kai ką ir įdomesnio išgirsti. Ruošiant naują 
seimo rinkimų įstatymo projektą, norėta, kad jis būtų toks, kad 
į seimą būtų išrinkta daugiausia tautininkai arba ir ne tautinin
kai, bet didžiąja dalimi visokiais klausimais pritarią tautininkų 
krypčiai. Atseit, norėta turėti seime aiškią tautininkų krypties 
žmonių daugumą. Be to, norėta, kad ūkininkai, sudarą mūsų kraš
to gyventojų daugumą, turėtų seime atitinkantį jos reikšmę at
stovų skaičių. Pagaliau 1936 m. gegužės mėn. ministrų kabinetas 
priėmė seimo rinkimų įstatymą.

Sostinė Vilnius ir Šiluva
RAŠO PETRAS BŪTĖNAS 
/Tęsinys iš praeito numerio/.

Mažosios tautos irvals- 
tybės-respublikos pavojų 
vistiekneišvengs, kol ši
toks "lauki an tysis"tik sau 
"taikos-ramybės- dvasi
nio ir materialinio biz-

nio"verkšlenantis pasau
lis tvers. Visokių politi
nių ir pasaulėžiūrinių re
žimų valstybių yra Euro
poj.Pasakykite nors vie
ną valstybę Europoje, ku-

JONAS 
AVYŽIUS ROMANAS

PENKTA DALIS
5 2 atkarpa.
IV gyvenimas is naujo

G y vnašli s ir jaunikis
Strazdų Vincė gavo teismo nuosprendį. Po to, kai sudegė 

Gaigalų lūšna, padavė žmoną į teismą, reikalaudamas sau 
priklausančios turto dalies. Priteisė pusę namo, padalino pu
siau baldus. Ir štai nuosprendis gautas! Nastutė patenkinta 
stovi su laiškanešės krepšiu prie arklidės durų. Šypsosi: 
žmogų laimingą padarė. O Vincė šokinėja ant sveikosios ko
jos su praplėštu laišku rankoje, pamišęs iš džiaugsmo. Vei
das šviečia kaip šimtas pavasarių, akys svaido spindulių 
pluoštus, net arkliai už aptvaro prunkščia, dairydamiesi į tą 
pusę.

Lukas Rimša atsikėlė nuo kėdės. (O, dabar jie turi kė
des, stalą, spintą žaliavai susidėti! Dirbtuvėlė kaip reikiant: 
dargi langą didesnį prakirto, o ant sienos pasikabino didžiulį 
plakatą su šypsančia mergaite ir taikos balandžiu. Piešinyje 
daug saulės, erdvės, tyro oro. Dirbtuvė iškart dvigubai di
desnė pasidarė.) Taigi Lukas Rimša atsistojo, čiupinėjasi 
apie juosmenį negrabiais pirštais, atmazgiodamas prijuostės 
raištelius — laikas judėti į Grigų vienkiemį pietų.

— Ei ei! Kur tu, drauguži?! — Vincė užbėgo Rimšai už 
akių, stumia pečiu nuo durų.— Tuoj ateis Nadia. Kartu pa- 
valgysime. Padėsi man po pietų persikraustyti.

— Taigi kad. .. Birutė žadėjo kugelį iškepti. Prašė. 
Mėgstu tą kugelį. ..

— Prisikugeliuosi kitą kartą. Tegu šiandien būna mano 
pietūs. Nežinai, kaip gardžiai moka virti Nadia.

— Taigi kad. ..
— Cit, pliurza, neplepėk. Muzikants, polkelę!
Lukas nuginkluotas. Gal ir bandytų spyriotis, bet kad 

Nadia jau čia. Trypia tarpduryje su lauknešėliu rankoje. 
Riestanosė, siauraakė. Smakre duobutė, apvalūs skruostai 
rausvi, putni viršutinė lūpa, padengta skystu auksinių gyv- 
plaukių pūkeliu. Mergiotė! Nepasakysi, kad jai trisdešimt 
metų. Lyg jokio vargo nebūtų patyrusi — toks skaidrus, 
džiaugsmingas žvilgsnis, toks vaikiškai naivus veidas, dali
jantis kiekvienam geras nerūpestingas šypsenas. Bet visi 
Liepgiriuose žino, kad ko jau ko, o Nadios gyvenimas nepa
gailėjo. Karas atėmė tėvą, abu vyresniuosius brolius, motina 
mirė badu. Iš visos šeimos liko tik ji su seneliu, tačiau bado 
šmėkla ir į juos tiesė savo kaulėtas rankas: buvo taika, lais
vė, tik nebuvo duonos. Žmonės plūdo iš karo nualintų gim
tųjų vietų su maišais ant pečių į laiminguosius rajonus, ku
rių nenušlavė mūšių ugnis. Kartu su visais ir Nadia su sene
liu. Taip ją likimas užnešė į Lietuvą. Kažkur apie Viešvilę 
senelis sukniubo pakelėje po prisiubagautu maišeliu. Nadia 
liko viena. Paskutinė Lunovų šeimos atžala. Ir štai trylikti 
metai ji Liepgiriuose. Seniąi nebesijaučia vieniša esanti, 
ir žmonės jos tokia nelaiko. Visi pamilo taikų merginos bū
dą, darbštumą, skambias rusiškas dainas, kuriomis Nadia be 
Vincės gal dar kam sužeidė širdį. . .

— Šiandien barščiai su kumpis,— sako Nadia, žvairuo; 
dama į Rimšą, kurio atėjusi paprastai nerasdavo.— Daujo 
tienė pyksta, kam atskirai pradėjau virti.

— Tuoj pasiųsime Daujotienę šieno plauti, mergužėle. 
Tuoj tuoj,— Vincė reikšmingai pokštelėjo sprigtu per iš
pampusį voką, pamerkė Rimšai, siekia lauknešėlio.— Baršte- 
liai, kumpi. Eikšekit, balandėliai. Pajudėkit, na, greičiau 
pajudėkit! Pas Vincą Strazdą šiandien priėmimas teisingumo 
darbuotojų garbei. Lukai Rimša, ministre pirmininke, pra
šom prie stalo.

„Stalas" po pastoge ant seno rąsto. Nadia raudonuoja, 
kramto lūpą. Negerai, reikėjo perspėti. Nėra nė antro šaukš
to, nė šakutės, ir norma tik vienam žmogui. . . Bet Vincė be
matant randa išeitį. Tegu pirma valgąs ministras pirminin
kas. Taigi kad. ..— purtosi Rimša. Jis galįs eiti namo. Ku
gelis ir šiaip. . . Kaip čia po vieną. . . Stojasi, bet Vincė at
žagaria ranka nubloškia atgal ant rąsto. Na na, balandėli, 
neišeisi, neparagavęs Nadios barščių. Nadia pakiša gerą min
tį: kol vienas valgys kumpį, kitas gali srėbti barščius, ir to
kiu būdu pusiausvyra būsianti išlaikyta. Saliamono galva!

Lietutis barbena į nusvirusį pastogės brylių. Dvelkia 
šilta, laukais kvepiančia drėgme. Trūkinėjančios vandens 
čiurkšlės be perstojo ritasi nuo stogo, permatomais virbais 
atitverdamos tris žmones nuo likusio pasaulio.

— Rytoj mudu jau turėsime savo namus, Nadinka. Va, 
tuo pačiu laiku sėdėsime už stalo, valgysime, kalbėsimės. 
Aišku, ne vieni. Reikia gi atšvęsti įkurtuves. . .

Nadia trina nosį, žiūrinėdama nuosprendį. Pagaliau! Šir
delė dun-dun-dun po nudirgusiu kartūnu. Pilna meilės ir ne
kantraus lūkesčio. Ne tos tuščiažiedės, rožinės meilės, kuri 
kiekvieną aplanko ankstyvosios jaunystės metais ir išnyksta, 
kaip įspūdingas sapnas, palikęs neįgyvendinamų iliuzijų kar
tėlį, o brandžios, vaisingos meilės, išsiilgusios šeimos lizde 
lio, kuriame galėtų atlikti gamtos uždėtą motinystės pa
reigą.

— Ne, kol negrįš Toleikis, nedarysime įkurtuvių,— ap
sigalvoja Vincė ir, atidėjęs iškilmingąją dalį neribotam lai
kui, peršoka prie buitinių reikalų. Nadia pritariančiai link
čioja galva, kai kur suabejoja, bando prieštarauti, tačiau jų 
nuomonės, atrodo, skiriasi tik tam, kad dar labiau suartėtų.

Rimša paspringo barščiais. Svetima laimė kuolu gerklėje 
stojasi. Akyse — Morta. Kasdien po kelis kartus nekviečia
ma įsibrauna pas jį, nors sukandęs dantis gena šalin. Ne
tvirta skriaudos siena, kuria prieš kelias savaites atsitverė 
nuo jos, dreba nuo stiprių smūgių, svyruoja ant netikrų 
neapykantos pamatų. Nugrius. .. Jaučia tai. Sukaupęs pasku
tines jėgas užtaisinėja pramuštas spragas, deja, jų vis dau
giau, jų vis daugiau. .. Taigi kad. . . Galėjo gyventi... Tegu 
kaip pastumdėlis, kaip pusininkas, bet po tuo pačiu stogu. 
Jai, teisybė, nereikalingas, na, vaikai. . . Teisybė, nežinia, 
kuris jo, kuriame svetimas kraujas, bet kraujas. Ne šunies, 
žmogaus kraujas. ..

Po pietų — kraustymasis. Koks ten kraustymasis: abudu 
vyrai užsivertė ant pečių po ryšulį ir — vietoje. Strazdų tro
ba stovi prie Pajuostės—Uolėnų vieškelio, pati kraštinė nuo 
malūno pusės. Vincė pirmas pasistatė kolūkinėje gyvenvie
tėje, tačiau veik neteko pagyventi.

Strazdienė žiūri tylėdama, kaip vyrai stumdo baldus. 
Prieš porą savaičių buvo pradėjusi lyg ir pilnėti, o dabar 
išbraukta kaip žarna, pablyškusi, apie akis patamsėję pus
lankiai.

— Ramonas apdirbo ir pametė,— tyliai kikena Vincė 
Lukui j ausį.

Pagaliau padalijimas baigtas. Dvi kėdės vienam, dvi ki
tam. Vienam bufetas, antram drabužių spinta. Tau palieka 
kanapa, sau pasiimu spintelę. O kadangi aš turėsiu spintelę, 
gali pasilikti stalą. Pašėlusiai sklandžiai išėjo. Žinant Milės 
būdą, net sunku tuo tikėti.

Vincės nuotaika kyla kaip ant mielių.
— Pastačiau namą, kaip žinodamas,— postringauja, tar

tum bandydamas buvusios žmonos kantrybę.— Keturi kam
bariai, viename gale sandėliukas, kitame virtuvė. Šešios štu- 
kos. Labai gražiai dalijasi iš dviejų.

Milė kimiai juokiasi.
— Sandėliuką mudu su Nadia paversime virtuve,— pri

duria Vincė.— Šitas duris užkalsime, kad nesigirdėtų lovos 
girždant per sieną. . .

Milė jau ne juokiasi, o prunkščia. Prisiverstinai, kaip 
peršalęs arklys, bet prunkščia. Atrodo, turi paslėpusi svarų 
kozirį arba, be galo pervertindama savo jėgas, tikisi išlošti 
be kozirio.

Vyrai nusiplovė prie šulinio rankas. (Muilas ir rankšluos
tis Milės. Nuostabu!) Vincė užrakins savo galo duris, ir su
die iki rytojaus. Nespėjo. Milė priėjo prie Vincės, paėmė už 
sagos. Veide pati rimčiausia išraiška.

— Užeik į vidų, Vince. Noriu vieną dalyką pasakyti.
— Ko? Viskas seniai išsakyta, Mile.
— Užeik, kad prašau, brangusis. Paklausyk. Nenukris 

kepurė nuo galvos.
— Palauk, Lukai. Aš tuoj.
Užėjo. O po valandėlės durys bildinkšt. Išlėkė Vincė, 

lyg iš patrankos vamzdžio. Raudonas kaip pipiro ankštis. O 
pridurmui — Strazdienė:

— Lauk, prakeiktas katorgininke, vagie, paleistuvi! Jis, 
matai, mergą parsives gyventi, ištvirkėlis! Su viena prie al
toriaus ėjo, su kita į lovą guls. Aš, teisėta žmona, baslio 
vietoj drybsosiu, o jis su ta šlavėdra ruske benkartus dirbs! 
Ne, pasaulyje turi būti teisybė. Paieškosiu. O jei nesurasiu, 
savo teismą padarysiu!

Vyrai bėga iš kiemo,, pasibrukę skvernus, vejami nenu
trūkstančio keiksmų srauto, į kurį įsilieja ir pamazgų kibi
ras, su visu turiniu paleistas įkandin.

— Matai, koks velnias? — išduso Vincė, kai jiedu at
sidūrė už ugnies linijos.

— Taigi. Boba tai jau.. .
Vincė ūmai pratrūko juoku.
—■ Nori taikytis! Apkabino, siekė bučiuotis. Nustūmiau į 

šalį. Tada ant kelių, rankomis už šlaunų, įbedė nosį. Atseit, 
minkština širdį iš kitos pusės. Dovanok, girdi, kad taip 
išėjo. Kvaila buvau... Ne, sakau. Reikėjo taip kalbėti, kai 
grįžau iš lagerio, nereikėtų dabar keliais vaikščioti. Nebeiš
laikė bobiški nervai. . .— Vincė pritilo suabejojęs, ar verta 
viską sakyti, ir galop užbaigė: — Teisybę kalbant, aptalžė 
ji mane per snukį. .. Tik būk geras, nesakyk Nadiai. Žinai, 
išsigąs, ko gero, nebesikraustys. O velnias ne toks baisus, 
kaip jį paišo. Nei ji keršys, nei ką. Šakotas liežuvis, dau
giau nieko. Nors.. . bus, dar visko bus. . . Na, bet mudu su 
Nadia atlaikysime, Lukai! — Ir pralinksmėjęs netikėtai pa
klausė: — O ką tu, Lukai, jeigu tavo boba klest ant kelių 
ir. . . supranti?

Rimšos liežuvis ilgai veliasi burnoje, kol išstumia žo
džius, kuriuos suprask, kaip nori:

— Taigi kad.. . pats išėjau iš namų. Neišvarė.. .

ri būtų buvusi užtarusi ar 
užtartų Pabaltijį , kaip 
pridera ir priderėtų už
tarti! O priešas visados 
palieka priešas.

Atsimename tris nie
kuo teisingiau ir įrodo
mi au neparemtus teori
nio pobūdžio ultimatumus 
tada nekariavusiai ir 
neutralumą paskelbusiai 
Lietuvos valstybei II pas . 
karolaikotarpyje-Vokie- 
tijos,Lenkijos ir Sov. Ru
sijos ir atsiminę dar kar
tą iš'girskime Lietuvos , 
viso Pabaltijo šauksmą 
padėti gelbėtis nuo agre
sorių ir okupantų. Ir net 
tada niekas iš anų Euro
pos galybių ir valstybių į 
tą SOS šauksmą neatsi
liepė konkrečiu realumu. 
O dabar anos, turbūt, jau 
visos biznį jau viešai ir 
slaptai varo su tais ulti- 
matumininkais ir pana
šiais. kurapkiškai, kaip 
pridera savanaudžiams , 
laukdami sau panašaus jų 
neužtarto Pabaltijo liki
mo. Kam gi kitam, jeigu 
ne tapi net ir slaptosios 
tarptautinės sutartys ?! 
Jei ne Amerikos Jungti
nės Valstybės ir jų galy
bės talka, -Europos ego- 
iztinės valstybės ir galy
bės visos ,neaplenkiantnė 
Anglijos,Škotijos bei Ai
rijos salų,jau seniai būtų 
buvusios susilaukusios 
Pabaltijo valstybių liki
mo.

Autorius galėtų man 
drėbtelėti, kad aš, šitaip 
rašydamas, esąs nuo te
mos nuklydęs.-Matai, ra
šau kaip yra, kad lietuvis 
įsikniurvinęs į visiškai 
pašalinius ir miglotus 
"laukimo reikalus" neuž
mirštų pačio lietuviško 
lietuvių pagrindo, be ku-

Nukelta į 5 psl.
K- L
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KVLTŪRIVE^KOVIKA
naujausi leidiniai

Jonas Balys. LIETUVIŲ 
LIAUDIES PASAULĖJAU
TA tikėjimų ir papročių 
šviesoje. Pedagoginis Li
tuanistikos Institutas. Me
cenatas Lietuvių Tautinis 
Akademinis sambūris.Či
kaga, 1966 m. 120 pusla
pių. Kaina 3 dol. Adre - 
sas:562O S.Claremont A- 
venue, Chicago 36, Illi
nois, U.S.A.
J.Ambraška ir J.Žiugž
da. LIETUVIŲ KALBOS 
GRAMATIKA', I dalis.Fo
netika ir Morfologija . 
JAV LB Kultūros Fondas. 
Kaina $ 2.50. Adresas: 
c/o J.Bertašius, 5348 S. 
Telman Avenue, Chicago, 
Illinois, 60632, U.S.A. 
Tat yra geriausia ligšiol 
išleistų gimnazijai lietu
vių kalbos gramatika.
J.Plačas. TĖVIŠKĖS SO-

lerių parėmė Lietuvių Fon- 
das.l966m.l72 puslapiai.
Kaina 3 dol.Vadovėlis pri
pažintas Švietimo ’ Tary
bos tinkamu 3 skyriui.
Leidinį iliustravo ZitaSo- 
deiklenė. Leidinys iliust
ruotas labai gausiai, ke
ltos iliustracijos keltom
is spalvomis. Viršeliai 
kieti. Geras leidinys.
Keleivio KALENDORIUS 
1967 metams, kaina 95 et. 
Adresas:636 E.Broadway, 
So Boston,Mass. 02127, 
U.S.A.
"AKĖČIOS" humoro, sa
tyros, sarkazmo, ironijos 
ir polsio pluoštas,1966m. 
spalio mėn.Nr.3/8/.Me
tams prenumerata 2 dol., 
atskiras nr. 50 et. Adre
sas: 122 Wyckoff Avenue, 
Brooklyn, N. Y. 11237, USA.
Balfo TRYLIKTASIS SEIM

MONTREALIO DU DIDIEJI, ROMUALDAS BUKAUSKAS /kairėj/ IR VYTAUTAS 
REMEIKA

gruodžio 3 ir 4 dienomis Bostone daro savo darbu paroda, organizuojamą komp 
Juliaus Gaidelio vedamo okteto grupės dalyvių. Abu Montrealio dailininkai yra 
savaimingi ir jųjų kūryba yra labai skirtingą, ir pobūdžiu ir stilium. Bostono lie
tuviai turės gerą progą įsitikinti ir pasigrožėti jų abiejų skirtinga kūryba.

JUOZAS GRUODIS, Vilniu
je išleista dokumentinė kn
yga apie kompoz. JuoząGr-

s"Trljo5
VEDA DR. GUMBAS

DAILININKO IŠVADA 
Dail. E.Degas vieną pa- 
veikslą"Batetą"pardavė • 
už 400 frankų, bet paro
dose už jį gavo 500 tūks
tančių. Kai dailininkas a- 
pie tai išgirdo, pasakė: 
-Gera suma. Lenktynių ar 
klys susilaukia to pat:ark 
lidės gauna pinigus, o ark 
lys- šieno kuokštą. .. 

JIS „GRUPINĖ JE ’NUOTRAU 
KOJE

- Drauguži,-kreipėsi
kas į savo vienmetį, - artu

DYBA. Lituanistinių mo
kyklų trečiajam skyriui. 
JAV LB Kultūros Fondo 
leidinys Nr. 17. Šio vado
vėlio išleidimą 1, OOO do-

MAS. 1966 m. lapkričio 26 
-27 d. d., Chicago, Ill, USA. 
Leidinyje, atspausdintame 
rotatorium, sudėti prane
šimai, apyskaitos ir tt.

uodį. Rimtas ir beveik ne 
šališkas leidinys, nors ir 
su nemaža nutylėjimų bei 
kai kurių perdėjimų.
A question of IMPORTA
NCE. Min. pirm. L.Pear 
šono ir kitų ministeriųke 
liamos valstybinės proble 
mos.

TAI BENT SŪNELIS 
Didelių čempionų bran
giose rungtynėse pirmo
je eilėje sėdi vaikiūkštis. 
Kaimynas neiškenčia nepa
klausęs jo, kaip jis įsigi
jo tokį brangų bilietą.
- Aš bilieto nepirkau. Tai 
mano tėvo bilietas, -atsa
ko vaikiūkštis.
- O kur gi tavo tėvas, kad 
neatėjo į šias rungtynes?
- Na gi jis dabar namie.. .

vyru-jįs ieško bilieto...

kada nors buvai nufotogra
fuotas? Niekur nesu matęs 
tavo foto-atvaizdo...
- Vieną kartą buvau nufoto 
grafuotas, bet tai buvo gru 
pine nuotrauka, - aiškinasi 
bičiulis.

NEAIŠKUMĄ IŠSIAIŠKINO
- Kas atsitiko, Maryt, ta
vo katytei?-klausia Mary
tę teta.-Ar kas nunuodijo?
- Ne, ne. ..
- Gal kas pavogė?
- Oi, ne.

AIDAI 1966 m. Spalio LA POLITIQUE d’immigrati “ Kas gi buvo tie kiti tavo 
mėnesio Nr. 8/193/. Tu- tion du Canada. J. March- grupėje? 
rinyje: V. Vaitiekūno Kul- and, minister de la Main- " Du PoIlcininkai- • •

- Tai kas gi atsitiko?
- Nagi ji užaugo ir jau da
bar ne katytė, bet katė...

tūrinis bendradarbiavim
as su Lietuva; Vi.Šlai
tas ir J.Kėkštas-Dedika- 
ciniai eilėraščiai;?. And- 
riušio feljetonas Namai- 
pragarai; VI.Jakubėnas- 
III Dainų šventė; Z.Ivins
kis, Kada lietuvių tauta 
buvo pakrikštyta ir kt.

( d' oevre et de 1’ Immigra 
i tion. 1966 m. spalio mė
nuo.

R. BUKAUSKAS NOTRE DAME

Pažangioji sovietinė technika

B . BUKAUSKASUOSTO PRIEBLANDOIE

Liaukis juokavęs) Ne iš tokių 
velniavų sausas išeidavai'....

AS REMEIKA

B
ROMA NA SVALERU TARSIS /penktoji atkarpa/

/Tęsinys iš preito numerio/
Menas prasideda ten, kur sutrukdoma ramy
bė, norma, tipiškumas. Tik idiotai gali sa
kyti, kad rašytojas privalo aprašinėti darbo 
didvyriškumą, laimingą gyvenimą, nekal
bant jau apie tai, kad nėra nei didvyriško 
darbo, nei laimingo gyvenimo; sakykim, kad 
yra, tai ką gi čia aprašinėti? Čia dar galėtų 
koks vietos komiteto veikėjas ką nors pasaky
ti apyskaitoje, bet rašytojui čia absoliučiai 
nėra kas veikti. E, ką čia ir kalbėti, eisiu 
pamedžioti papiroso-..

Atėjo naktis.
Ant siaurų medinių suolų, jau kai kas ir 

knarkė. Kiti įsitaisė ant grindų, valgė melo- 
nus, čia pat išspiaudami sėklas ir mesdami 
žieves į kampą. Tabako dūmai stipriai 
griaužė akis. ' Sanitarai šaukė sekančių iš
vykstančių grupių pavardes; šaukiamieji 
skubiai tvarkė savo mantą ir ėjo kieman; ten 
jau stovėjo automobiliai. Pro atidarytas du
ris skverbėsi lietaus ūžesys.

Valentinui Almazovui atrodė, kad jis vėl 
persikėlė į devynioliktus metus mazginėje 
geležinkelio stotyje. Ir tas jausmas buvo 
toks stiprus, kad jis negalėjo jo atsikratyti 
per ištisą naktį. Į parytį jam pasivaidino, 
kad jis miega ir jį kažkas smaugia, o jis nie
kaip negali nubusti. Bet jis nemiegojo nė 
vienos valandėlės, o visą laiką žingsniavo sli
džiomis lentų grindimis, stengdamasis neuž
lipti ant miegančiųjų, ir tik jau išaušus at
sisėdo ant suolo kraščiuko, ant kurio gulėjo 
kažkoks senis, norėjosi verkti, šaukti, bet ar
gi kas užgirs tave šiame pragare?

Nuo tos nakties Valentinas Almazovas ne
beišėjo iš visaip keičiančio savo pavidalus 
pragaro ir nustojo tikėti, kad kada nors ga
lės iš čia ištrukti. Bet užtat jame gimė naujas 
tikėjimas — tikėjimas,, kad pragarą galima 
sunaikinti. Sunaikinti bet kokiomis priemo
nėmis. įsiliepsnojo neapykanta.

Viskas praeina. >
Visi jausmai silpsta, gesta.
Neapykanta — niekad.

Kai visi aplinkui miega ir veidai esti bai
sių sapnų iškreipti, arba kai miegas nuima 
grimą nuo veidų, ir jie paisrodo visame at- 
stmniančiame nuogume ir šlykštybėje, tai 
budinčiam pasidaro sunku gyventi. Tai per
nelyg didelė našta — paimti ant savęs trečią 
pasaulio sargybą, ir tai ypač baisu pirmą 
naktį beprotnamy, kadangi atrodo, jog visas 
pasaulis išėjo iš proto ir traukia kartu ir tave- 
Vienintelis išsigelbėjimas — paskęsti didžiu

GOLGOTA
liuose, plačiuose, didinguose mąstymuose. 
Jie visuomet kaip galingi keliamieji kranai 
traukia sielą aukštyn iš liūnų; jie taip pat ir 
dabar traukė Valentino Almazovo sielą iš to 
juodo purvo, į kurį jį likimas buvo įmetęs.
Tiesą sakant, juk čia ir buvo jos svarbiau 
sias paskyrimas — visomis jėgomis ir prie
monėmis žudyti Žmogų, jei jis drįso atitruk
ti nuo bandos.

Mintys;..
Kažkas yra pasakęs, kad pradėti mąstyti 

tai reiškia nepkęsti pasaulio. O ar tai leng
va — neapkęsti namų, kuriuose tu gyveni? 
Bet štai pirmoji raminanti mintis: juk namai, 
kuriuose tu gyveni, tai dar ne visas pasaulis. 
Jei likimas tave nubloškė į tą komunistinių 
niekšų šiukšlyną, tai jis taip pat gali ir iš
gelbėti. Juk tu žinai, kad turi draugų visa
me pasauly, jie apie tave galvoja, siunčia tau 
gerą žodį. Aukščiausias Kūrėjau, atleisk 
man už tas nuodėmingas ir akiplėšiškas 
mintis. Tu turi man atleisti, nes mano pro
tas tai dalelė Tavęs. Apšviesk mane, nes aš 
klaidžioju baisioje tamsybėje — kuriuo būdu 
Tu sukūrei pasaulį? Aš jau pragyvenau ne
mažai metų, išmanau meną, visus jo žan
rus ir matau, kad pasaulis Tavo sukurtas 
baisaus grotesko stiliuje. Gal būt, kad bai
sybių vaizduotojai teisingiausiai atvaizdavo 
ji, gi jie ir yra tikrieji Tavo pasiuntiniai — 
Dostojevskis, Hofmanas, Gogolis, Poe, Jero
nimas Bosh, George Grosse, Salvadore Dali?

Aš įsiklausau į visus balsus žmonių, ap
dovanotų Tavo protu, visi įvairiais būdais 
mane įtikinėjo, aš neprieštaravau jiems, vė
liau — jų priešams, ir niekas manęs negalėjo 
įtikinti. Ir dabar, va, tame pragare be išei
ties aš jau nieko nebesuprantu, nebegaliu 
atskirti šviesos nuo tamsos ir Tavo šventumo 
nuo šėtono gimdymu. Jeigu visi yra niekšai, 
tai kam Tau reikėjo kitokių, nusmelktų, kaip 
mano mokytojai, ne mane nuodėmingą, ap
dovanoti Tavo Protu amžinai kančiai? Kodėl 
mes ne tokie pat niekšai, kaip visi? Bet 
kam klausti! Geriau mušti galva į sieną, su
daužyti ją į akmenis, kad siela nuskristų pas 
Tave, jei Tu nenori jos pasišaukti.

Bet aš girdžiu, — ir tai Tavo balsas, — 
kad reikia dar kovoti su šėtonu, užvaldžiu
siu mano nelaimingą tėvynę.

Rytas-
Keliuos.

KANKINIAI PRADEDA KANČIOS KELIĄ
— Betgi dešimtys, šimtai bepročių 

vaikyto laisvi todėl, kad Jūsų nemokšiš-

kūmas nesugeba atskirti jų nuo sveikųjų. 
Kodėl gi aš ir, Štai, šitie nelaimingieji 
privalo sėdėti čia už visus kaip atpirki
mo ožiai? Jūs, felčeris, prižiūrėtojas ir 
visa jūsų ligoninės gauja moraliniu at
žvilgiu kur kas žemiau stovi už bet kuri 
iš mūsų, tai kodėl gi mes sėdim, o Jūs 
ne?

—Moralinis lygis ir logika čia nieko 
bendro neturi. Viskas priklauso nuo at
sitiktinumo. KurĮ pasodino tas ir sėdi, o 
kurio nepasodino, tas vaikšto laisvas, 
štai, ir viskas. Dėl ito, kad aš daktaras, o 
jūs psichinis ligonis, nėra nei moralinio 
atžvilgio, nei logikos, o tik paprastų 
paprasčiausias atsitiktinumas.

A. Čechovas
Motto....
Rytą Valentiną Almazovą tardė vyriausias 

Maskvos psichiatras. Tikriausiai tardė taip, 
kaip tardytojas nusikaltėlį. Kabinetan pas jį 
Annazovą atvedė sargybinis, tardymo metu 
stovėjęs už durų. Januškevičius netgi ir ne^ 
bandė vaidinti, kad jis kalbasi kaip gydyto
jas su ligoniu, jis net ir neprisiminė apie ligą, 
matyt, jau apsipratęs su policininko vaidme
niu. Nutukęs, raudonskruostis, savimi pasi
tikintis, jis su gailesčiu pažvelgdavo į Alma
zovą, kuris po nemiegotos nakties žengė į 
Golgotos kalną jau ramesnis, su akštai pa
kelta galva, abiem rankom laikydamas ne
šamą kryžių.

— Tai ką jūs, balandėli, rašot priešsovie- 
tinius laiškus atstovybei? — klastingai pa
klausė Januškevičius.

— Kas jūs? — paniekinančiai pažvelgė į jį 
Almazovas.— Irgi policininkas? Aš gi naiviai 
galvojau, kad socialistiniame krašte bent gy
dytojai nevirto šnipais.

— Štai, matote, kaip jūs kalbate.
— Aš su policininkais iš viso nenoriu kal

bėti.
— Na, ką čia aiškintis! Išsiųsiu jus j Kaš- 

čenką — ten išpainios.
Jis pašaukė sargybinį.
— Išveskite jį.
— Nemokate tardyti, dar neįgudęs polici

ninkas,— pasakė Almazovas.
Vėl lijo. Automobilin Almazovą palydėjo 

gydytoja, kuri budėjo, kai jį atvežė. Ji verkė- 
Almazovą, lyg sunkiai nusikaltusį, lydėjo 
trys sargybiniai: gydytojas ir du studentai 
medikai. Pastarieji praktikavosi kaip paly
dovai — ruošėsi policijos tarnybai. Tada pir
mą kartą Valentinui Almazovui atėjo galvon 
mintis, kurią jis vėliau patikrino ir patvirtino 
daugybe faktų: kad sovietiniame krašte ga
lutinai įsigalėjo ne socializmas, bet pats bai
siausias fašizmas, kur kas baisesnis už hitle
rinį; ir jis tyliai, ramiai atsakė studentui, pa
siteiravusiam, ar jam patogu sėdėti ant neš
tuvų: fašistiniame kalėjime klausti aukos 
apie patogumus mažiausia — netaktiška Tai 
nrimena man anekdotą apie budelį, kuris

kirsdamas galvą pasmerktajam, jį, kaip man
dagus kirpėjas, klausė: “Ar jums patogu?”

Studentai tylėdami pasikeitė žvilgsniais. 
Tie jų žvilgsniai aiškiai sakė: “Ką tu iš jo 
išgausi?” Bet jie nieko neatsakė.

Vėliau Almazovas sužinojo, kad psichi
niai “ligonys” turi vieną gerą privilegiją — 
jie gali kalbėti, ką tik sugalvoja, gali kiek 
nori įžeidinėti medicinos personalą, gi pa
starajam uždrausta ginčytis su ligoniais. Tik 
reikia kalbėti ramiai, kitaip — gausi skaus
mingą injekciją.

Pirmas susitikimas su gydančiu gydytoju,
— skyriaus vedėja Lidija Archipovo Kiziak,
— įvyko už valandos po atvykimo. Valenti
nas Almazovas iš pirmo žvilgsnio pajuto joje 
jau pažįstamą policininko tipą, vardu pla
čiai žinomo šimtaprocentinio sovietinio žmo
gaus. Jo įspėjimas pasitvirtino.

Jie žiūrėjo vienas j antrą tylėdami, tuo 
budriu atsargumu, kaip paprastai artinasi 
vienas prie kito mirštamai kovai aršiausi 
priešai.

Lidija Archipovo Kiziak jau peršokusi per 
keturiasdešimt penkerius metus, — ji buvo 
vienmetė su Spaliu ir pilnai jo verta. Sa
vo karjerą ji padarė visomis teisybėmis 
ir neteisybėmis, tvirtai laikėsi įsikibus į sa
vo postą, labai bjojo jo nustoti. Ji turėjo 
tik vieną aistrą — valdyti žmones, ypač sto
vinčius aukščiau jos. Kartu ji buvo- baili, 
kaip priteršusi katė

— Na, tai pradėsime, — pradėjo ji valdi
ninkės tonu, — pasakokite, kaip jūs susir
gote, apie savo šeimą, gimines.

— Neieškokite kvailių, šito aš jums nelei
siu, — griežtai, lėtai, akcentuodamas kiek
vieną žodį, ištarė Almazovas. — Jei jūs ne
norite skandalo, tai galime susitarti dėl mū
sų santykių-

Kiziak pasijuto nekaip savo kėdėje, pradė
jo neramiai žvalgytis. Pokalbis vyko pasima’ 
tymų kambaryje, ir dabar jame nieko kito 
nebuvo. Bet tuo laiku įėjo sanitaras, atnešė 
kažkokį popiergalį pasirašyti. Ji skubiai pa
sirašė ir pasakė: “Volodia, nunešk raštą ir 
ateik čia.” Almazovas pažvelgė į ją su tokia 
panieka, kad net jos išblyškę skruostai pa
raudonavo.

— Tai, štai, ponia, aš visai nelaikau jūsų 
gydytoja, o tuo labiau — žmogumi. Šią jūsų 
įstaigą jūs galite vadinti ir ligonine, bet aš 
ją laikau kalėjimu, į kurį mane įmetė, kaip 
tai įprasta fašistams, be teismo ir be bylos 
nagrinėjimo. Ir jei jūs nenorite skandalo, tai 
geriau susitarkime. Aš — kalinys, o jūs mano 
prižiūrėtoja. Nebus jokių kalbų apie medici
ną, sveikatą, gimines. Jokių vaistų, tyrimų. 
Aišku ?

— Mes turėsime griebtis prievartos meto
dų.

ŽEMSEME (aliejus)

V. REMEIKA SĖDINTIS
/aliejus/

Sol. P. Rūtenis,
pirmas liet, taatro 

organizatorius Adelaidėj^.
Australijoje.

'j

Pabandykite.
Gera i. Paž. i ū rėsi i n. D augiau bus.
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SOSTINĖ VILNIUS IR 
ŠILUVA

/Atkelta iš 3 psl/

KUN.DR. J.KUBILIUS,SJ. 
lapkričio 19 dieną turėjo 
nepaprasto sėkmingumo 
vakarienę jaunimo Cent
ro praplėtimo statybai. Į 
vakarienę atsilankė 360 
asmenų .Kadangi vakar ie 
nės bilietas kainavo 1OO 
dolerių, tai iškart susi
darė žymi pinigų suma. 
O kadangi atsirado ir me 
cenatų, tai pajamos dar 
daugiau išaugo .Daugel is 
aukojo po 1OOO dolerių,© 
tūlas restorano savinin
kas kaimynas, anksčiau 
aukojęs 15000, dabar pa 
aukojo dar 7, 500, tat va 
karo pajamos pakilo dar 
žymiau.

Iš tikrųjų Jaunimo Cen
tras jau dabartiniams lie 
tuvių reikalams yra per- 
mažas. Jau ir dabar jis 
daugiau panašus savo tu
riniu į sandėlį, negu į įs 
taigą, nes nepaprastai už
krautas .

Lietuviai kultūros ir lie
tuvybės reikalams gali ir 
turi sudėti reikalingas pi 
nigų sumas.Tą,be ko ki
ta, įrodė ir ši vakarienė. 
Ypač, kad 
ne vien Čikagos miestui 
tie langai žėrėtų,šviestų, 
kad užmatomi toli, 
mus visus audroje guostų, 
lyg žibintas gero uosto, 
net ir svetimoj šaly.

rio jam, jo šeimai, jo gi
minei ir lietuvių tautai 
viskas nueis velniop, ir 
net niekas tokiam nei dė
kui j nei išlupk neištars . 
Nebent pasakys:"Mulkis 
mulkiausiasl "Reikia vis 
laiku ir atvirai savo tau
tos žmones ir dabar jau 
jaunuosius žmones pa
ruošti ne migdomai, bet 
budinamai keliamai,atvi
riausiai ir be kokio in- 
ternacionalumo nurodant 
visą gyvą lietuvių tautą 
liečiantįjį reikalą,kad jie 
ateisimam sprendžia
mam metui įsigytų lietu
vių tautos reikiamos po
litikos ir kultūros ir įsi
giję tai turėtų kaip esa
mieji ir busimieji Lietu
vos žmonių reikalingieji 
talkininkai.

Kaip tai padaryti, tai 
jau atskira tema ir mūsų 
politikos, kultūros bei 
mokslo vadovaujamų or
ganų bendras ir labai su
tartinis žygis ir darbas .

Rimtai sąmoninti dar 
nepradėta mėginti prie
monė-tam tikrais ilges
niais ir periodiniais kur
sais ypač didesnėse lie
tuvių kolonijose. O to
kiuose kursuose teturėtų 
būti Lietuvos valstybės , 
lietuvių tautos ir Pabalti
jo politinių ir kultūrinių 
reikalų programiniai aiš
kinimai ir seminarai. Žo
džiu, žmonių emigracijo
je yra,bet iš jų reikia tau
tai žmogaus paruošti. Jau 
ir seniai reikėjo pradėti.

4. "Rusams komunis
tams Šiluva yra didesnis 
rakštis akyse, negu Auš
ros Vartai", t. y. Vilnius . 
-Oi,gyvenimo tikrovė,et
nografija ir geografija , 
kur jūs ?L Nagi, autorius 
pasakyti pasako, bet, kaip 
paprastai .nelabai mėgsta 
paremti ir aiškinti. Tai , 
jei šitaip, geriau jo pasi-

LIETUVANEPRIKLAUSOMA

Adelaidės lietuvių namai, apie kuriuos Pulgis Andriušis parašė, kad jie pri
meną perekšlę vistą, tupinčią ant kiaušinių ir kad visas lietuviškasis gyveni
mas tuose lietuvių namuose vyksta tartum vištos šeimoje, kur šilta ir gera.

klausti. O kaip gi elgtasi 
rusų-velikorosų-moskvi - 
čių pravoslavų kniazių( Jų 
tarpe yra šventoji ir 
šventasis-Olga ir Vladi
miras.) ir carų Rusijos 
laikais Pabaltijy, -ar ki
taip? Gi dėl didesnio 
"rakštiškumo" tai iš tik
ro reikėjo vašingtoninės 
Šiluvos koplyčios vietoje 
įtaisyti Vilniaus Aušros 
Vartų koplyčią,ir būtumėt 
-būtumėm visi pamatę ir 
įsitikinę, kaip ir ką būtų 
sutartinu maurojančiu 
choru užgiedoję "rusai 
pravoslavai-rusai komu
nistai "ir tie patys "pols- 
kos wiaros lenkai-lenkai 
komunistai". Galėtų kas 
man sakyti, kad aš tik 
spėjąs. Tada prašom dar 
kartą peržvelgti šį mano

straipsnį, ir turėtų būti 
aišku. Jei būtų buvusi no
rėta gera.nebaili ir tiksli 
kova kovoti, tai būtų ga
lėję supratingai vyriškai 
pasiryžti ir reikiamai 
lietuviškai padaryti. Vil
nius buvo, yra ir pasiliks 
Vilnius, ir jis nėra koks 
"la ikiamųjų" objektas, ir 
žr. "2" skirsnį.

Slavo.ilizmas nežiūri 
ir nepaiso nei neslavų 
tautų, nei tikybų, nei pa
saulėžiūrų. Baltai ir va 
kariniai suomiai -ugrai 
yrasiavofilų (ir jų talki
ninkų) pasmerkti išnai
kinti, jei laisvojo pasau
lio nusistatymas nepasi
keistų ir nepasuktų į tik
rai laisvo viso pasaulio 
sukūrimo tikslą.O kai da
bar vis šitaip filosofiškai

The many-voiced Max Ferguson is heard each weekday morning 
on the CBC radio network as he takes a satirical look at the day’s 
headlines. Here he’s seen at work with announcer Alan McFee 
(at left).
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3128 Masson, Montreal 36. ---- Tel. ”25 - 64 89.

Johan Tiedman Reg d
DIRBU VISŲ RŪŠIŲ BALDUS 

PAGAL UŽSAKYMUS

" rim-ta rim-ta rimta- 
dralial ", tai paskui Pa
baltijo ir panaši ų paverg
tųjų tautų ir valstybių li
kimu konsekvenčiai nu
garmės ir UN O,nors ji ir 
bemananti "noli me tan- 
gerei " esanti.

Bet kol kas bus ar ne
bus, - Pabaltijui, čia ir 
lietuviams,reikia savuo
sius reikalus atvirai ir 
visur ginti be jokio lau
kimo. Kitokio būdo, kito - 
kio kelio nebuvo, nėra ir 
nebus.

5. "Nėra abejonės, kad 
lenkai savinasi ne tik Vil
nių,bet reiškia pretenzi
jas ir į visą Lietuvą, kaip 
į Jogailos kraitį Jadvygai'.' 
-Aha,žr."4" skirsnįl Ma
tai,ir pats autorius Len
kijos pavojingumą ir už
mačias tuojau jau patvir
tina.

Bet posakis "Lietuva 
yra Jogailos kraitis Ja
dvygai" iš.kur ištrauktas 
ir kieno ir kada su tokia 
pat šlykščia intencija pa
sakytas? Lietuvis, tokį 
' 'pos akį-niekni ekį' 'tarda - 
mas, turi išaiškinti arba 
bent paaiškinti, nes be 
aiškinimo kitas skaityto
jas ir ims galvoti, kad tai 
tiesa,ypač jei dar kunigo 
rašoma.Kai bus išaiškin
ta,kad visdėlto nevisi len- 
kai"savinasi Vilnių ir vi
są Lietuvą',' tai po to reiks 
tada savaime ir be išsi- 
sukaliojimų paliesti Vati
kano valstybės lenkų po-

GEORGE LAVINSKAS
ALLSTATE INSURANCE 

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

Universal Cleaners & bailors
e Valau ir taisau vyriškus ir moteriškus drabužius.
• Siuvu naujus pagal užsakymus vyriškus paltus, 

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

(of Wellington St.) Tel. 769-2941

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

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

President M.L. Daigneault

7635. BOUL. LASALLE 
LASALLE. P.Q.

Baltica Investment Corp.
Autorizuotas kapitalas $ 120.000

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

Už indėlius mokame 8% dividendo.
Tel. 525-8971

J

1920 FRONTENAC ST. - MONTREAL, P.Q. 
PORTRETAI - VEDYBOS- KRIKŠTYNOS 

SUKAKTUVES MAŽAMEČIAMS 
ĮVAIRIOS PROGOS

LO

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

LaSALLE AUTO SPECIALIST Keg’d
SAV. G. DESROCHERS 

Taisau ir dažau lengvu mitini. 
7717/GEORGE LASALLE, QUE.

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

namų 366-4203

-------------- ------------------- r
BALTIC WOODWORK CO.

DAROMOS ĮVAIRIOS DURYS, LANGAI, VIRTUVES HABITAI- 
IR KITI ĮVAIRŪS MEDŽIO DIRBINIAI.

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

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

ME 7-6727
DE LUXE CLEANERS

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

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

litinius- tikybinius pašto 
ženklus bei čikaginį rug
pjūčio 18 dienos "Sacrum 
Poloniae millenniumo" 
kupranugariškumąjir tt.

O pasakojimas "Jogai
los kraitis "tėra anachro
nizmas ir nepažabotos 
nepasikontroliuotos auto
riaus lietuvio "poezijos 
kraitis".

Ir rimtas tikras lenkas 
į tokį autoriaus išgalvotą 
"kraitį-pasogą" pasipik
tinęs nusispiaus. STASYS KASPARAS 

veiklus Anglijos lietuvis.Daugiau bus.

KULTŪRIVE^vROATIKA
KAUNO MUZIKINIS TEA - 
TRAS iš naujo surengė 
"Traviatą'.'Šią operą Lie
tuvoj mėgsta ne tik dėl jos 
pačios savybių, bet ir to
dėl, kad ji yra Lietuvos 
operos teatro tradicinis 
simbolis: vien tas vardas 
primena, kad 1920 metų 
gruodžio 31 d. juo prasi
dėjo Lietuvos operos tea
tro istorija. Vilniuje ope
ros teatras jau kadai at
gaivino tradiciją Naujų 
Metų išvakarėse vaidinti 
"Traviatą'.' Tad ir tas tea
tras, kuriame Lietuvos 
opera gimė ir augo (dabar 
vadinamas Kauno muziki
nis teatras) jautėsi nega
lįs būti be "Traviatos".

Naujajame surengime 
skamba nauji vardai diri
gentas V.Viržonis, Viole
ta - S. Rapalienė arba J. 
Ragaišytė, AL rėdąs - A . 
Domeika. Tik du vardai 
tėra susiję su nepriklau
somybės laikų Kauno 
valstybiniu teatru: reži
sieriaus Rostislavo An- 
driejevo (buvo tik prade
dąs solistas tenoras, dau
giau pasireiškęs operetė
je vokiečių okupacijos 
metais) ir Liudo Trūkio , 
operos dekoratoriaus-ve
terano, kurs tik neseniai 
tapo "nuimtas nuo lenty
nos" ir vėl grįžo dirbti į 
tą patą teatrą^anksčiau pa
teikė dekoracijas "Don 
Carlos" operai, dabar 
dabar "Traviatai".

NAUJA OPERETĖ
Kauno muzikinis teat

ras pateikė naują operetę 
S. Kramerio "Sekmadie
nis Romoje". Šiam vaidi
nimui režisierių buvo iš
sikvietę iš Piatigorsko.B. 
Brušteiną.Diriguoja vie- 
tinis-S. Čepinskis, daili
ninkas-M . Labuckis ,chor- 
meisteris-K. Linkevičius, 
baletmeisteris - L. Kind- 
zelovskis.Teatras rengia 
dar dvi operetes: Suppe 
"Dona Juanita"ir dar ne - 
pavadintą saviškio kom
pozitoriaus B. Gorbulskio 
operetę "apie mūsų jauni
mo gyvenimą". (Elta) . 
KOMPOZITORIŲ 
MIESTELIS

Vilniuje, Žvėryno pa
krašty,kur jau yra "kom
pozitorių miestelis" (kom 
poz i toriams duotų butų 
grupė), atidarytas naujas 
pastatas,kuriame nuo šiol 
bus Lietuvos kompozito
rių sąjungos būstinė ir 
muzikos fondas (gaidos . 
įrašai plokštelėse bęi 
juostose,muzikinė litera
tūra ir dokumentai). Tik 
tas muzikos iondas-ne sa
varanki Lietuvos kompo
zitorių įstaiga.Tai "TSRS 
(Sovietų Sąjungos.E.) Mu
zikos fondo Lietuvos sky
rius". (Elta).

Nauju: 366-7818
Naudotu : 366-569 1

DODGE - CHRYSLER - VALIANT 
CORONET - CAMIONS DODGE

"MILTINIO TEATRAS"
Ties "Miltinio teatru" 

Panevėžy spektaklio me
tu stovi autobusai atvežę 
žiūrovus iš Kelmės, Tau
ragės, Rygos, Vilniaus ir 
net Minsko. Teatras taip 
garsėja,kad panevėžiečiai 
publikos tarpe pasijunta 
esą mažuma įvažiuojan
ti iš toli bilietus užsisako 
iš anksto ir vietiniams 
dažnai jų nebetenka. Ypa
tingo susidomėjimo šukė 
lė Borchertodrama"Lau- 
ke,už durų", parašyta Va
karų Vokietijoj, iš kitos 
pusės atskleidžianti nu
galėtos Vokietijos trage
diją. (Elta)

SIUNTINIAI LIETUVON 
KAUFMAN’S WOOLLENSaTEXTILES

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

IŠ ČIA PASIŲSITE SIUNTINIUS SAVO GIMINĖMS PILNAI GARANTUOTOMIS

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

VOTERIŠKIEMS KOSTIUMAMS, P Al. T AMS , S U KN E I.Ė MS IR ŠILKINES - Brocade 
&Dainty MEDŽIAGOS.

• DIDŽIAUSI PASIRINKIMĄ KAŠMIRO,NAILONINIŲ 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.-

SAVININKAS CH. KAUFMANAS, buvęs audinių fabriko“ Litex“ vedėjas Kaune. Laisvai kalba 
lietuviškai.

Telefonas 768-6679

WINDSOR
DRY CLEANERS & DYERS CO. LTD. 

Valome visokius drabužius ir kitą Jūsų namų apyvoką.
Savininkai:

A. Keršys, P. Pc tiulis. P. Kcršulis, A. Greibus.
1205 CHURCH Ave., Verdun, Montreal.

dėmesio lietuviams
Tarpininkauju lietuviams 

apsistojimo vietos reikalu pa
saulinės parodos EXPO 67'me
tu (28.4. - 28.10.1967).

Rašykite pageidavimus NL 
arba žemiau nurodytu adresu: 

Pr. Paukstaitis 
8995 Godbout, LaSalle, 
Montreal, P.O. tel. 365- 0311.
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TAUPYK IR SKOLINKIS 
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAUSIAME DAD AM A

TORONTO LIETUVIU KREDITO KOOPERATYVE I flDMIVIfl 
KAPITALAS SIEKIA DU SU PUSE MILIJONO DOLERIU 

MOKAME: DUODAME:
4%% ui depositus Mergišius iŠ 6'/ž%
5'/fo numatyta ui Šerus Asm. paskolos i i 7 % 1

Asmenines paskolas duodame iki $ 5,000. - ir morgičius 
valdžios nustatytų normų, 66% įkainuoto turto.
Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nedau
giau $2,000.- Asmeninės paskolos, mirties atveju,apdraus 
tos iki $5,000.-
Paramos nariais gali būti kiekvienas lietuvis gyvenas 
Kanadoje.
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 1 vai 
p.p. f liepos ir rugpiįieio men. šeštadieniais uždaryta ).

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

SVEIKATOS KLINIKA-Health Clinic
Medicininis ir pooperacinis gydymas

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

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

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

Reportažas iš Toronto
APIE didžiulę savaitgalio įvykių 

PYNĘ
Lapkričio mėn. 19-20 

savaitgalyje Toronte įvy
ko retai pasitaikanti pa
skaitų, pobūvių, parengi
mų, minėjimų, dailės pa
rodų ir koncertų pynė. 
Tokia proga net ir didžiau 
sias pesimistas, net ir 
kiečiausias užsidarėlis 
negalėtų teisintis, kad 
mūsų kolonijoj e nėra kas 
veikti, kad nėra kur iš eiti, 
kad nėrakur įdomiau pra-
leisti nuobodų savaitgalį, 
ar ilgėjančius rudens va
karus.

Jau šeštadienį po Keb- 
lio paskaitos apielietuviš 
ko romano problemą, 
sportininkų parengimas 
sutraukė daug daugiau,ne 
gu paprastai,svečių.Pro- 
gramos metu pasirodęs 
kun. Jurkšo vadovaujamas 
studenčių choras susilau
kė šilto įvertinimo.Puoš
niai apsirengusios jaunos 
lietuvaitės,tarsi baltutės 
gulbės išpildę keletą dai
nelių,publikos pakartoti
nai prašomos dainuoti. 
Choro pasisekimas, nea
bejotinai, būtų buvęs dar 
didesnis,jeigu visos daly
vės būtų kiek aktyviau įsi
jungusios į išpildomus 
dalykus.

Sekmadienį po pamaldų 
atidaryta Petravičienės 
ir Kvietienės keramikos 
ir dailės paroda sutraukė 
irgi nemažą besidomin
čiųjų skaičių. Kvietienės 
dailės kūriniai priminė 
vientisą gėlių darželį. Jos 
paveiksluose su maža 
išimtimi,visur dominavo 
įvairiaspalvės gėlių gėlės. 
Kai kurioms moderniai 
nutapytoms,neatpažįsta - 
mom gėlių puokštėm, ša
lia kainos paaiškinimas 
buvo labai pravartus.

Petravičienės kerami
ka dvelkė sentimentaliu 
gimtojo krašto prisimini
mu. Jos išsukti namų apy
vokos indai, dubenėliai, 
vazos ir ąsočiai parejka - 
lavo iš kūrėjos daug triū
so ir sumanumo.

Į šaulių šventę-pobūvį 
buvo atsilankęs Ergos pir
mininkas Išganaitis. Ta 
proga svečias prisaikdino 
keturis naujus narius ir 
pasižymėjimo ženklais 
apdovanojo geriausius 
šaulius.Svečių tarpe buvo 
matomi montrealiečiai 
Barauskas su Bagdžiūnu.

Katalikių moterų (įdo
mu,kiek Toronte yra ne-

I <

NOTARAS
ANTANAS LIU D ŽlUS.B.L. 
Bendradarbis V.S. Mastis.L. L.D.

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

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

Namų CR9- 6166.

katalikių lietuvaičių?) de
šimtmečio minėjimas 
praėjo organizuotu daly
vavimu pamaldose ir vie
šu susirinkimu-koncertu. 
Po oficialiosios dalies 
solistų Stankūnaitės ir Ve- 
rikaičio pasirodymas bu
vo šiltai įvertintas ne
skaitlingai susirinkusios 
publikos. Solistas Veri- 
kaitis padainavo pilnu sa
vo pajėgumu, o viešnia iš 
Amerikos, dėl netikėtos 
oro permainos, užgavus 
jautrias vokalines stygas 
nebegalėjo išpildyti svar
besniųjų arijų.

Vieną iš iškilesnių pa
rengimų tenka laikyti Lie 
tuvių Namuose įvykusią 
Kultūrinę Popietę. Šalia 
jaunųjų dailininkų paro
dėlės,kuriį suorganizavo 
dr.Dailydė,didžiojoj salėj 
buvo išstatyta mūsų spor
tininkų laimėtos taurės ir 
šaulių atsižymėjimo tro- 
fėjos.

Dr. Kaškelis, pradėda
mas pobūvį,nušvietė Lie
tuvių Namams paramos 
reikalingumą ir šio susi
būrimo reikšmę. Konsu
las Žmuidzinas, sveikin
damas naująją idėją ir 
susirinkusius svečius, 
pasidžiaugė parengimo 
originalumu. P, Jurkevi
čienė, paminė jusi atskirų 
asmenų pasidarbavimą, 
išreiškė pageidavimą ir 
ateityje susitikti panašio 
se aplinkybėse. Viena iš 
didesnio dėmesio susilau
kusių dalyvių,buvo jaunoji 
sportininkė Violeta Nešu- 
kaitytė. Jos stalo teniso

SĖJA
Tautinės, demokratines 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 šiol, metams.

Miss Univers, 
Indė Reita Faria išrinkta 
pasaulio gražuole 1967 m.

Miss Blondin

Hiss Niptanatnik

Vancouver' ietė Barbara 
Kelly, 19 m., išrinkta Ka
nados gražuole 1967 me
tams-Miss Canada.

laimėtos dovanos ir laik
raščių iškarpos bei nuo
traukos tiek iš Kanados , 
tiek iš Amerikos varžybų, 
parodė kaip ši mergaitė 
meistrišku raketės žaidi
mu yra iškopusi į pasige - 
retinas sporto viršūnes.

Jaukioje Lietuvių Namų 
atmosferoje, papuoštoje
naujomis langų užuolaido
mis, prie baltai padengtų 
stalelių,svetingosios po
nios labai nuoširdžiai pri
ėmė ir pavaišino susirin
kusius svečius.

S. Pranckūnas.

KATALIKIŲ MOTERŲ 
draugija prieš dešimtį 
metų susiorganizavo prie 
Prisikėlimo parapijos. 
Pagrindinis tikslas buvo 
prisidėti prie parapijos 
organizavimo darbų.

Pirmiausia buvo prisi
dėta prie lėšų statybai 
telkimo.

Juo tolyn, juo veikimo 
barai plėtėsi. Šioji orga
nizacija pasidarė sociali
niu,kultūriniu, lietuvybės 
veiksniu.

Skyrius prieš dešimtį 
metų sutelkė tūkstančius 
dolerių lietuvybės išlai
kymo reikalams .labdarai, 
išsiųsta daugiau kaip 400 
siuntinių į Europą, aplan
kyta per 7 00 ligonių.Duo - 
ta pašalpų pradedant nuo 
atskirų asmenų, vaikų 
darželio, studentų, Vasa
rio 16 gimnazijai, vienuo
lynams. O kiek gražių 
koncertų suruošta, vaišių 
per reprezentacinius pa
sirodymus valdžios ats
tovams, svetimtaučiams 
ir kt.

Turėta per 60 paskaitų 
kursų virimo, siuvimo, 
šeimininkavimo!

Toronto lietuvių kolo
nija didžiuojasi turėdama 
tokias moterų organiza
cijas (kitas skyrius šv. 
Jono parapijoje).

Dešimtmečio paminė
jimas prasidėjo pamal
domis. Suėjo moterys , 
daugelis tautiniais dra
bužiais pasipuošusios,ri
kiuotėje į bažnyčią su sa
vo gražia vėliava. Para
pijos klebonas Tėvas Pla- 
aidas pritaikytą pamoks
lą pasakė, išvardindamas 
darbus,ką moterys per 10 
metų nuveikė.

Po pamaldų naujoje 
salėje buvo atidaryta na
rės S. Kvietienės tapybos 
ir agr. S. Petravičienės 
keramikos paroda.

St. Buivydai tė-K vi etie- 
nė-dailininkė mėgėja iš
statė aliejinės ir akvare- 
linės tapybos.

Agr. S. Petravičienė , 
anksčiau gyvenusi Toron
te,dabar Lausing e Mich. 
išstatė kelioliką kerami
kos dirbinių; indų, vazų. 
Malonu,kad p. S. Petravi
čienė neužmiršta toron
tiškių.

Meninėj daly solo pa
dainavo I. Stankūnaitė ir 
V. Verikaitis, akompanuo 
j ant D. Skrinskaitei.

Labai šiltai buvo sutik
ti abu solistai, ypač iš 
Brazilijos ( dabar New- 
York) I. Stankūnaitė.

Ilgus metus K.M. drau
gijai labai sėkmingai va
dovauja mokytoja Aldona 
Kuolienė, kuri visą savo 
laiką paaukoja organiza
cijai. Ka.
LIETUVIŲ NAMAI 
pastaruoju laiku pradėjo 
gyviau reikštis.Lapkričio 
12 d. Liet, namų ruoštas 
balius davė 6 00 dol.pelno, 
o šaindienlapkričio 20 d. 
įvyko kultūrinis pobūvis 
su kavute kur atsilankė 
apie 100 namų dalininkų 
ir svečių.

LN pirm.dr. J.Kaškelis 
pradėjęs pobūvį, pasakė 

AR ŽINOTE K£ RAŠO 

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

KELEIVĮ žmonės mėgsta dėl to, kad jis niekam 
nepataikauja ir nesibijo teisybės skelbti. Teisingo
mis žiniomis iš visur /jame daug žinių ir iš Kana
dos/, aiškiu ir atviru pasiisakymu laikraštis per 65 
metus pelnė gerų vardų ir pasitikėjimą.
KELEIVY rasite patarimų teisiniais ir kitais 

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

METINĖ PRENUMERATA KANADOJ IR KITUR 
T1Ė $5 00
Laiškus ir prenumeratų ^dresuokite :

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

"IŠEIVIŲ LIETUVIŠKO 
ROMANO PROBLEMOS" 
DR. KĘSTUČIO KEBLIO 
Toronto akademikų d-jos 
suruoštoji paskaita buvo 
reto talento kritiko pra
nešimas.

Dr.Keblys jaunas aukš
to masto intelektualas 
akademiškai objektyvus , 
iki pačių gelmių peržvel
gęs išeivių lietuvių lite
ratūros romanus, pateikė 
auditorijai tų romanų kri
tišką analizę ir klasifi
kaciją. Būdamas nepa
prastai stiprus literatū
ros žanre ir jos šakoje- 
kritikoje, jis buvo užten
kamai pajėgus ir drąsus 
patiekti auditorijai roma
nų vertinimo klasifika
ciją, ko išeivių lietuvių 
rašytojų sąjunga delsia 
metai iš metų dėl galimų 
iškilti konfliktų ir nesu
sipratimų jų tarpe.

Prelegentas buvo ne
paprastai gerai pasiruo
šęs , perskaitęs visus 
išeivijoj išleistus roma
nus, visas kritikas ir įvai
rius literatūros žanrą 
liečiančius straipsnius ir 
labai vykusiai ir dinamiš
kai pateikė auditorijai s ar 
vo pastangų analizę, kas 
buvo jaučiama ir iš audi
torijos, kuri paskaitos 
metu,pulsavo kaip vienas 
kūnas jo maitinamomis 
mintimis ir išvedžioji
mais.

Gal vieną trūkumą gali
ma būtų pastebėti dr.Keb- 
liui,kadjis nepatiekė so
vietinės Lietuvos romanų 
apžvalgos ir neišvedė pa
ralelės su išeivių, nors 
palyginimą tarp nepri
klausomos Lietuvos ro
manų ir išeivių jis išve
dė.

Širdingas ačiū akade
mikų d-jai už tokias pa
skaitas. Besidomįs.

ilgesnę kalbą apie Liet. 
Namų kultūrinį vaidmenį 
ir perspektyvas. Jis pa
kvietė pasakyti žodį gen. 
konsulądr.J. Žmuidziną, 
E. Jurkevičienę ir ilgame 
tį Namų pirmininką ir jų 
steigėją J. Strazdą. Ant 
stalų išstatytos Šaulių, 
Medžiotojųir"Vyčio" klu 
bų laimėjimų taurės.Liet. 
Namų ponios vaišino sve
čius kava ir tortais. Po
būvis užsitęsė 3 vai. Rei
kia daugiau tokių pobūvių 
Lietuvių Namuose, nes 
dažnai susitinkant namų 
dalininkams -ryšiai pasi
daro glaudesni.

Kai kas mano, kad rei
kia Lietuvių Namus par
duoti. Kiti siūlo perleisti 
Lietuvių Namus jaunimui. 
Bet tie siūlytojai nepagal
voja,kokia tuštuma pasi
darytų, jei nebūtų Toronte 
Lietuvių Namų ir kas iš
laikytų LN, jei jie būtų 
perleisti jaunimui ?

Šiais metais L.N. pasi
gražino iš vidaus ir iš 
lauko.Dažymo darbai at
likti talkos būdu. Bravo 
L. N. valdyba. Dalininkas.

Padėkos
Visiems,kurie pareiš- 

kėte užuojautą mūsų 
brangaus tėvo ir vyro Do
mininko Norkeliūno mir
ties laiku, esame labai 
dėkingi.

Tiems,kurie lankėte li
goninėje, koplyčioje ir 
palydėjote į kapus; kurie 
atsiuntėte tiek daug vai
nikų ir užpirkote tokį di
delį skaičių mišių, mes 
visuomet atsiminsim. 
Kun.dr.F. Jucevičiui, šv. 
Kazimiero parapijos kle
bonui irkun.Pečkiui.S. J. 
Aušros Vartų parapijos 
klebonui, taipogi kun. Stan
kūnui už atlaikymą gedu
lingų pamaldų, seniems 
Montrealiečiams, dabar 
gyvenantiems Los Ange
les, Rochesteriečiams , 
Vellandiečiams, Toron- 
tiečiams už užuojautos 
laiškus bei gėles. Gene
raliniam Lietuvos Kon
sului Toronte p. Zmuidzi- 
nui, Kanados Lietuvių 
Bendruomenės Montrea- 
lio Skyriaus Prezidiumui, 
Montrealio Lietuvių Kre
dito Unijai Litas, Liaudi
ninkų Varpininkų Klubui 
Montreale , Montrealio 
Lietuvių Zvejotojų ir Me
džiotojų Klubui Nidai , 
Lietuvių Valstiečių Są
jungos Ramovės Montre
alio Skyriui, Aušros Var
tų Parapijai ir Lietuvių 
Vytauto Neprigulmingam 
Klubui, p. Stankevičiui, 
Lietuvių Radio valandėlės 
vedėjui už pranešimą per 
radiją, dr. S. Daukšui ir 
Poniai Kardelienei už pa
reikštas mintis pietų lai
ku prisimenant trumpai 
mirusiojo darbus. Visom 
šeimininkėm ir vyram, 
kurie padėjo pietų metu. 
Bendrai visiems, kurie 
vienokiu ar kitokiu būdu 
sustiprinot mus tas liūd
nas dienas pergyventi.

Norkeliūnai.

Nuoširdžią padėką reiš
kia šv. Kazimiero parapi
jos klebonui kun. Jucevi
čiui ir ypač kun. Gaudzei 
už A. A. mano vyro, Vinco 
Žemaičio,globą ir jam su - 
teiktą dvas inę pagelbą bū - 
nant jau sunkiose valando 
se ligoninėje.

S SUSIVIENIJIMAS
L LIETUVIŲ

A AMERIKOJE
SLA — jau 80 metų tarnauja lietuvių visuomenei 

ir išmokėjo daugiau kaip SEPTYNIUS MI
LIJONUS dolerių savo apdraustiems na
riams.

SLA — didžiausia lietuvių fraternalinė organizaci
ja — duoda gyvybės apdraudę ir ligoje pa
šalpą, kuri yra pigi, nes SUSIVIENIJIMAS 
neieško pelno, o teikia patarnavimus savi
tarpinės pagalbos pagrindu.

SLA — jau turi daugiau, kaip tris su puse milijono 
dolerių kapitalą, tad jo apdrauda tikra ir 
saugi. Kiekvienas lietuvis čia gali gauti 
Įvairių klasių reikalingiausias apdraudas 
nuo $100.00 iki $10,000.00.

SLA — jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdrau
dę — Endowment Insurance, l^ad jaunuolis 
gautų pinigus aukštojo mokslo studijoms 
ir gyvenimo pradžiai.

SLA — duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pi
gią TERM apdraudę: už $1,000.00 apdrau- 
dos tik $3.00 mokesčio metams.

SLA — AKCIDENTALĖ APDRAUDA naudinga 
visokio amžiaus asmenims, rekomenduoja
ma lietuviškų KLUBŲ ir draugijų nariams. 
Už $1,000.00 akcidentalės apdraudos mo
kestis $2.00 į metus.

SLA — kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. 
Kreipkitės į kuopų veikėjus ir jie plačiau 
paaiškins apie Susivienijimo darbus.

Gausit spausdintas informacijas, jeigu parašysit: 
LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
307 West 30 Street, New York, N. Y. 10001

Taip pat nuoširdžiai dė
koju visiems dalyvavu
siems mano vyro laidotu- 
vėse.pareiškusiems užuo
jautą ir suteikusiems įvai
rią pagalbą prieš ir po 
laidotuvių.

Stefanija Žemaitienė

Paieškojimai
Giminės paieško Damb

rausko Edvardo, sūnus 
Vlado, paeinantis iš Gir
kalnio, Raseinių Apskri
ties. Pranešti: J.Adomai, 
tis, 6948 So. Campbell A- 
venue, Chicago, Illinois, 
U. S. A.
M ontrealis .
JAUNŲJŲ TALENTŲ 
VAKARAS,
praėjo labai geroje nuotaiko 
je. Gaila, kad jis nebuvo gau 
sus svečiais - tik apie 120 
asmenų teatsilankė.

įžangini žodį tarė stovyklos 
komiteto pirm. P. Rudinskas, 
surisdamas vakaro programą 
su Jaunimo metu užbaigimu. 
Pirmąja programos dali išpil
dė Operos Solistės Elzbietos 
Kardelienės studijos moki
nės. V. Murauskaitė nuotai
kingai padainavo Tallat- 
Kelpsos “Nepūsk. Vėjeli.“ 
Linda ir Dalia Blauzdziunai 
tės - Partizanų dainą “Sto
viu aš parymus“ . Linda Blau 
zdžiūnaitė paskambino Beet 
hoveno sonata ir Dalia Lu - 
kauskaitė gražiai pašoko F. 
Schuberto Menuetą. Po to Da
lia Kudzmaitė ir Irena Kala- 
kauskaitė pašoko Birutės 
Vaitkūnaitės improvizacija 
“ Bijūnėlis“ . A. Staškevičius 
akordeonu ir E. Juodis elek
trine gitara pagrojo “ Summer 
time“ ir pabaigai “Vaidilų“ 
orkestras.- A. Ptasinskas, 
R. Bulota, V. Kudžma, A. Staš 
kevičius ir E. Juodis pagrojo 
Tears go by ir Spanish Eyes. 
Programa kiek sutrumpėjo ir 
pasikeitė dėl studentų išvy
kimo i Torontą suvažiavimam

Programos laimėtojai buvo 
išrinkti pačiu svečiu balsavi 
mais. Iš balsavimu aiškiai 
matyti, kad publika buvo pa
lankesnė moderniajai muzi
kai ir dainai. Pirmąją dova
na - laikrodi - laimėjo “ Vai 
dilu“ orkestras, antrąja -Fo 
to aparata - D. Kudzmaitė ir 
I. Kalakauskaitė ir trečiąja - 
dvi patefono plokšteles - D. 
Lukauskaitė.

Pabaigai Stovyklos komite-
Nūkei ta i 7 psl.

Ps.D.R.M.N.Pt
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TAUPYK IR SKOLINKIS
K O O P E R A T Y V I N I A M E BANKELYJE

21 Main Street East, Room 203 •• Telefonas JA 8- 0511.
išduodamos asmeninės paskolos is 8% iki 5.000, 

mortgičių paskolos is 7% iki 66% turto vertės.
UŽ Šerus mokama 5% dividendo iš pelno, už depozitus 4%.

Veikia nemokamas * C U N A* gyvybės ir paskolų draudimas.
Pilnas čekių draudimas.

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.

HA Ml LIONIEČIAI, PERRINKIME

...ARCHIE McCOY
BOARD OF 
CONTROL

Manitobos ūkininkai

Katrėje "Trys muškietininkai"- ožių medžiotojai /ožiai prie jų kojų/: Povilas 
Liaukevičius, Jurgis Januška ir Petras Žemaitis; dešinėje P. Liaukevičius su 
žmona, švęsdami savo amžiaus ir vedybų sukaktuves savo farmoje.

Hamiltono miesto valdyba 
perrenkama, balsavimai bus 
gruodžio 7 dieną, todėl ir lie
tuviai aktyviai dalyvaukime 
balsavimuose. Balsuodami 
atiduokime balsus už kandi
datą Archie McCoy, ku
ris perrenkamas jau 8 metai 
jo einamose pareigose Board 
of Control. Jis ir prieš tai 3 
metus yra būvąs miesto pa
reigūnas ir jo ilgametė tarny; 
ba įrodė jo tinkamumą ypač 
finansiniuose reikaluose. Mr.

PROF. ST. ŠALKAUSKIO 
be sol. R. Mastienės dar 
dalyvauja poetė L. Švėgž- 
daitė,studentė S. Martin- 
kutė ir A. Juozapavičius . 
Šis koncertas yra ruošia
mas prof. St. Šalkauskio 
25 metų mirties sukak
čiai paminėti. Prieš kon
certą bus supažindinimas 
su prof.St. Šalkauskio vi
suomenine veikla ir jo 
asmeniu. 11 vai. iš ryto 
prof.St.Šalkauskio inten
cija bus mišios, organi- 

SUDBURY, ONTARIO
LB VALDYBA PRANEŠA

kad lapkričio 19 d. pradėjo 
veikti "Tumo-Vaižganto" 
šeštadieninė mokykla. 
Lanko nemažas skaičius 
mokinių,bet dar yra šei
mų, kurios savo vaikų į 
mokyklą neleidžia. Būtų 
tikrai gražu, naudinga ir 
tautiniu atžvilgiu būtina, 
kad neliktų nė vieno mo
kyklinio amžiaus (6-13) 
nelankančio šeštadieni
nės lietuvių mokyklos.

Šiais metais mokyki oje 
dirba:mokyt.vedėja Ger
truda Lumbienė, mokyto- 
jauja-Nijolė Paulaitienė 
ir kun. Antanas Sabas.

Pamokos vyksta šv.To
mo mokykloj, Vhanhorne 
ir Drinkwater gatvių kam 
pas.
LIETUVIŠKAS PUSVA - 
LANDIS

Gruodžio, mėn. 25 d. , 
šv. Kalėdose, 3. 30-4. 00 
vai. per CHNO radio bus 
transliuojamas lietuviš
kas pusvalandis,-kviečia
me visus tautiečius pasi
klausyti.

Radio valandėlės išlai
kymui aukojo: $5. 00-J. 
Bataitis.po $2.00-A.Ruk- 
šys.Vl.Kriaučeliūnas.St. 
Krivickas,M. Pranskūnas 
P. Venskevičius, Kl. Žu
kauskas, Irutė Glizickaitė 
po $ 1. 00-L. Baltutis, St. 
Tovaiša, J. Petrėnas, P. 
Mazaitis, V. Stepš^s, J. 
Paulaitis.J.Martišius, A. 
Raškevičius, A.Milčius ,

Gruodžio 7 d i e n q
BALSUOKIME UŽ

X McCOY
Archie McCoy yra netik su
manus aktualiuose miesto 
reikalų sprendimuose, bet ir 
nuoširdus o ypač gyventojų 
mažumoms, kurių visokerio
pus reikalus teisingai spren 
d ž i a.

Šis perrinkimas tegul būna 
ir tolimesnis juo pasitikėji - 
mas Hamiltono miesto valdy
boje Board of Control pare! - 
gose, nes jo entuziastiškai 
sumani asmenybė balsuotojų 
neapvils. ( b ).

MINĖJIME
zuotai dalyvaujant ateiti
ninkams.

Taip pat prof. St. Šal
kauskio 25 mirties sukak
tis bus atitinkamai pami
nėta per lietuvišką radio 
pusvalandį "Tėvynės pri
siminimai" gruodžio 4 d. 
9 vai. ryto, banga 1280.

Rengėjai kviečia visus 
skaitlingai dalyvauti pa
maldose ir 4 val.p.p.kon - 
certe. J. Šilelis.

S.Semežienė, A. Žilėnas , 
VI. Juška, J. Remeikis, S. 
Jackus, P. Griškonis, A. 
Jasiūnas, J.Račinskas, J. 
Kri auč eliūnas, J. Stapčins 
kas, K. Sviežikas. Už au
kas lietuviškas ačiū.

Lietuvių Bendruomenės 
valdyba.

HAMILTONIEČIAI 
SUDBURYJE

Gertruda,Vytautas Lum- 
biai savo gražią vasar
vietę prie Throuth ežero 
pardavė ir pasistatė kitą 
to pat ežero antroje pu
sėje. Vasarvietę nupirko 
Aleksandra ir Bronius 
Steponavičiai iš Hamilto
no, Ont.
• Vaišes savo namuose 
suorganizavo A.M. Prans 
kūnai,kur ta proga,pirmą 
kartą mūsų kolonijoj, pa
gal pasikeitusias bažny
tines taisykles,kun.A. Sa
bas atlaikė mišias priva
čiuose namuose.
• S. P. Semežiams šven
čiant 25 metų vedybinio 
gyvenimo sukaktį, artimi 
jų draugai suruošė iškil- 
mingas vaišes._________
Montreal!.
/atkelta iš 6 psl./

to pirmininkas padėkojo Sol. 
E. Kardelienei už pagalbą su 
darant programą, kari susilau
kė karštu publikos ovacijų.
Taip pat p. B. Vaitkūnaitei, 
akompbniatorei p.O. Žukaus
kienei, Z. Lapinui ir J. La- 
dygai, kurie buvo vakaro pro

Solistė Roma Mastlenė dalyvaus Hamiltone 
minint prof. St. Šalkauskio 25 m. mirties 
sukaktį.

ST. CATHARINES, ONTARIO
NAUJA BENDRUOMENĖS VALDYBA

Išrinkta nauja B-nes 
valdyba, kuri pareigomis 
pasiskirstė :Adolfas Seti- 
kas-pirm.,Antanas Šukys 
-vicep., Juozas Girevi- 
čius-sekr. .Kazys Galdi- 
kas-ižd.ir Jonas Skeive- 
las-valdybos narys.

Į revizijos komisijąiš- 
rinkti J.Alonderis.A.Šva- 
žas ir J. Grigas.

Šiais metais į b-nės 
valdybą įėjo visuomenės 
veikloj e patyrę asmenys . 
Į vai dybą i š rinktas nauj ai 
atvykęs iš Anglijos A. Šu
kys, savanoris-kūrėjas , 
autorius knygos:"Du me
diniai ir 3 geležiniai kry
žiai".

Iš v-bos pirm.A. Šetiko 
teko patirti,kad naujai su
daryta b-nės v-ba-yra už 
sibrėžusi kreipti didžiau
sią dėmesį į b-nės veiklą. 
A. Šetikas pareiškė, kad 
sieks su visais v-bos na
riais bendradarbiavimo 
ir vykdys daugumos nuta
rimus,nes mano,kad sėk
mingesnė ir naudingesnė 
b-nės veikla, kada ben
dradarbiaujama su v-bos 
nariais, kada vienybėje- 
galybė.Pirm. apgailesta
vo, kad už 1966 metus 
trečdalis nesumokėjo na
rio mokesčio. V-ba yra 
numačiusi įtraukti į b-nės 
veiklą jaunimą, kooptuo
jant po vieną iš berniukų 
ir mergaičių.

Savaitę prieš Kalėdų 
šventes suruošti vaikams 
Kalėdų eglutę su progra
ma.
Remkime b-nės veiklą.

Jei kokį metą b-nės 
veikla sušlubuoja,tas pri
klauso nuo v-bos nesusi - 
klausymo, 1966 m. įvykus 
nesutarimui valdybos są
state, nukentėjo b-nės 
veikla, 1965 m. buvo iš- 
rinkta solidarumo mo- 

gramos organizatoriai.
Didelio susidomėjimo sukė

lė loterija, kuriai paveikslus 
padovanojo A. Tamošaitienė, 
A. Tamošaitis ir R. Piešina. 
Fantus laimėjo: A. Tamošai 
tienės paveikslą - R. Aksti
nas, A. Tamošaičio - J-Kvie 
tinskas, R. Piešinos - J. Za 
bieliauskas, radijo aparatą - 
A. Mažeikaitė, Expo 67 bilie
tą suaug. E. Renke ir vaikui 
ii lietą K. Purvinskaite - Tu- 
bienė, ir P. Buikos padova 
notas dvi skalbimo rankines 
mašinas - A. Gražys ir Pr. 
Sultė.

Vakaro proga stovyklos sta 

kesčių $166. -, o 1966 m. 
tik $108.-.Mano manymu, 
b-nės įsipareigojimą at
likime nežiūrėdami, kad 
valdyboje atsiranda ne
sklandumų. Tie $2. - yra 
labai maža suma, bet jei 
visi mokėsime,susidarys 
stambi ir iš tų sudėtų cen
tų įgalinsime tolimesnę 
b-nės egzistenciją. Daly
vaukime b-nės veikloje, 
laiks nuo laiko įeikime į 
valdybas.Šalinkime klai
das .kurios yra kenksmin
gos b-nės veiki ai. Ugdyki
me idėją, kuri jungia vi
sus.Rūšiuodami į klases , 
stiprios niekada nesuda
rysime.

B-nei re kia įtempti vi
sas jėgas, nes už akių di
deli darbai. Artinasi 50 
metų Lietuvos Nepriklau
somybės minėjimas, kurį 
teks organizuoti bendruo
menei. Pareikalaus įtemp 
to visų darbo ir stambių 
lėšų.

St. Catharines lietuviai 
yra duosnūs visuomeni
niams reikalams. Jie 
stambiomis sumomis pa
rėmė Amerikos sporti - 
ninku žygį į Australiją, 
Jaunimo žygį į New Yor- 
ką ir Jungtines Tautas .

Ramovėnų ruoštas ka
riuomenės šventės minė
jimas buvo labai sėkmin
gas. Gausiai dalyvavo vie
tos lietuviai ir svečiai iš 
Toronto, Bufalo,Ročeste- 
rio, Port Colborne, Nia
gara Falls ir kitur. Prie 
šio minėjimo daug prisi
dėjo Toronto studenčių 
choras , vadovaujamas 
muziko kun. Br. Jurkšio; 
moksle'vės Irenos Gri
gaitės dalyvavimas iš To
ronto supaskaita.Minėji- 
me buvo pasigendama 
vietos jaunimo. J. Š.

tybai sudėta paramos apie $ 
3u0. Atrodo, kad apie antra 
tiek susidarys iš loterijos ir 
paties vakaro pajamų, taigi 
ir finansiškai vakarą reikia 
laikyti pavykusiu. Smulkesnė 
apyskaita bus paskelbta vė
liau. Pr. R.

NL red. mano, kad geriau
sia butų-tokiais atvejais, ne 
premijavimas, nustatant jį bal 
savimu, kurie dažnu atveju nę 
gali vertinti, bet geriau visus 
dalyvius apdovanoti, kaip tą 
padarė šeštadieninių mokyk
lų komitetas. Tai būtų peda- 
gokiškiau, teisingiau ir daly 
viams nenumuštų ūpo.

Povilas Liaukevičius 
buvo paprašytas duoti ži - 
nių.kiekjų turi, apie kai
mynus ūkininkus, ir jis 
rašo:

Manitoboje pirmiausia 
pradėjo ūkininkauti Juo- 
ząs Žilinskas su žmona, 
atvykę iš Montrealio 1922 
metais.Ūkis 16Ū akrų.Šei- 
mos neturėjo.

Po to atvyko Jonas Liau 
kevičius ir kūrėsi Žilins
ko kaimynystėj rodos 1931 
m. 160 akrų ūkyje. Tais 
pačiais metais atsikvietė 
šeimą iš Lietuvos. Pirko 
ir pardavinėjo žemes.Da
bar turi apie 500 akrų že
mės.Užaugino 2 sūnus ir 
2 dukteris. Visi vedę ir 
gyvena atskirai, baigę 
mokslus.

Juozas Baranauskas tik 
atvykęs išLietuvos (oku
puotos Vilnijos) 1931 m. , 
pradėjo kurtis ant 320 ak
rų. Buvo viengungis, vė
liau apsivedė, turi vieną 
dukrą,dar jauną ir žemės 
per 600 akrų.

Kajetonas Balčiūnas su 
žmona atvyko iš Ontario , 
kur dirbo prie gelžkelio , 
rodosi 1931 m. pradėjo ū- 
kininkauti 160 akrų, dabar 
turi 700 akrų, gyvena 
mieste (sūnus Leonas ū- 
kininkauja) , užaugino 4 
sūnus ir vieną dukrąjvisi 
išmokyti,gyvena įvairio
se vietose.

Nikodemas Balčiūnas , 
Kajetono brolis,pirko že
mės rodosi 1934 m. , turi 
ūkį 700 akrų, viengungis , 
su juo gyvena Edvardas 
Radulis.

Povilas Liaukevičius , 
atvykęs iš Montrealio de
presijos laiku, 1933 m. , 
pradėjo ūkininkauti nuo- 
muodamas 320 akrų. 1937 
m. atsikvietė šeimą iš 
Lietuvos. Laikui bėgant 
įsigijo nuosavį 700 akrų 
ūkį MacGregor apylinkė
je,kur išūkininkavo per 30 
metų.1965 metais parda
vė ūkį ir gyvena Portege 
La Prairie mieste, Mani
toboje.

Petras Žemaitis su šei
ma atvyko iš Nova Škoti
jos mainų,kur buvo išdir
bęs 12 metų angį -u kasyk
lose. Karui prasidėjus , 
pirko 160 akrų ūkį. Vėliau 
dasipirko daugiau;užaugi 
no 2 sūnus i r vi eną dukrą. 
Vaikai gyvena įvairiose 
vietose Kanadoje.

Matas Matiošaitis su 

Povilas Liaukevičius su visa savo šeima- sūnumis, marčiomis 
ir visu prieaugliu- visais vaikaičiais- anūkais, savo farmoje.

žmona ir dukra apsigyve
no šioj apylinkėj atvykęs 
iš Saskatčevano provin
cijos, ūkininkavo ant 640 
akrų. Vėliau dalį žemės 
pardavė, bet gyvena savo 
ūkyje.

Pranas Vaivalavičius 
atvyko iš Albertos pro
vincijos su žmona ir sū
num .ūkininkavo 160 akrų, 
bet po keleto metų parda
vė ir išsikėlė į Ontario , 
kur mirė.

Naujų (pokarinių) atei
vių pradėjo kurtis šie : 
Kardokas,Povilas Vaške
vičius ir Julius Razma. 
Užsiliko tik Razmai, kiti 
išvažinėjo.

Vladas Giedraitis atvy
ko iš Saskatčevano, pra
dėjo ūkininkauti 400 akrų 
ūkyje. Dabar turi antra 
tiek.Giedraitis senesnio
sios kartos emigrantas , 
jo žmona Birutė-dipuke , 
buvusi Lietuvoje gailes
tingoji sesutė.

Juozas Antanavičius su 
žmona ir sūnum atvyko iš 
Montrealio karui pasibai
gus, įsigijo 320 akrų že
mės,pradėjo gražiai ūki
ninkauti, bet po kelių me
tų mirė, žmona ištekėjo 
už J. Butkevičiaus, naujo 
ateivio. Susidarė kompa
nija iš trijų:Butkevičius , 
žmona ir posūnis Vitas 
Antanavičius. Turi per 
800 akrų žemės ir gyvu
lių apie 200 galvų.

Matas Žilinskas, atvy
kęs iš Montrealio bandė 
ūkininkauti 320 akrų ūky , 
bet po poros metų parda
vė ir išvažiavo kažkur 
prie Montrealio.

Petras Satkūnas,dirbęs 
geležinkelyj, apsivedė su 
lietuve ūkininkaite, pirko 
160 akrų ūkį, dabar turi 
400 akrų; užaugino 3 sū
nus, sėkmingai ūkininkau
ja.

Vladas Virkutis iš nau
jų ateivių paūkininkavęs 
kai kurį laiką, išsikėlė į 
Winnipegą, bet 160 akrų 
dar laika pasistatė vasar
namį, kuriame vasaros 
laiką praleidžia su šeima.

Kitose Manitobos vie
tose ūkininkavo šiek tiek 
lietuvių,Daufino apylinkė
je buvo 7 šeimos,bet dau
gumas išvažinėjo. 
ŪKININKAUJANT 
svarbiausia, kad neturi 
ant savęs boso ir nerei
kia nuolat žiūrėti į laik
rodį.

Tikram ūkininkui su
daro malonumą, žaliuo
janti javų plotai, gyvulių 
kaimenės .bėgiojanti ver
šiukai, paukščių įvairių 
pilnas kiemas, -kalakutų, 
vištų, ančių, žąsų,garduo
se kiaulių pulkai. Nors ir 
reikia padirbėti, bet kai 
jauti, kad viskas tavo, tai 
ir darbas nėra sunkus, o 
ypatingai ,kada gauni par - 
davęs kelioliką šimtų ar 
dar geriaukelioliką tūks
tančių dolerių, tai ir vi
sas sunkumas lieka pra
eities dalyku.

Aš pats buvau patenkin
tas ūkininkavimu ir nebū
čiau uždirbęs tiek, kad ir 
turėdamas geriausį va
landinį darbą.

Išvažiuojant iš sodybos 
ašaros nejučiomis pradė
jo byrėti, tiek buvo susi
gyventa su aplinkuma ir 
kaimynais ir ne taip leng
va buvo ūkį palikti. Pagy
venęs mieste, jaučiuosi 
nepatenkintas ir dar gal
voju pirkti ūkį vėl.

Manitoboj daugiausia 
yra ukrainiečių,apie 100. 
000,jų rasi visur-ištisos 
kolonijos, ūkininkai įvai
rių rūšių. Jie stipriai lai
kosi vienybės.Trečios ar 
ketvirtos kartos vaikai 
kalba gražiai tėvų kalba. 
Jų organizacinis judėji
mas stiprus, bažnyčios , 
mokyklos, kur dėstoma 
ukrainiečių kalba. Poli
tiškai susiskirstę į dvi 
grupes - tautinę ir komu
nistinę.

Yra ir kitų tautybių- 
vokiečių,lenkų, vengrų ir 
kitų, bet šieji nesudaro 
didesnio organizuoto vie
neto. Taigi pati Kanados 
širdis-Manitoba-100% ag
rikultūros provincija, va
saros metu žaliuojanti 
javų plotais, judanti gyvu
lių kaimenėmis, tivuliuo- 
jantididžiuliais ežerais, 
tai kraštas,kuriame atei
tyj e įsikurs milijonai gy
ventojų. Čia, ne londure, 
ir lietuvi ai, j ei būtų orga
nizuoti,galėtų čia sukurti 
kolonijas ir laimingai gy
venti.

Čia,iš nors trumpai su
minėtų ūkininkaujančių 
lietuvių,aš manau, kad nė 
vienas nesigaili pradėjęs 
ūkininkauti.

Ir tautiniu atžvilgiu, 
manau,mes neblogai lai
komės. P. Liaukevičius.
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A1OJVT
LIETUVOS KARIUOME
NĖS MINĖJIMAS
įvyko lapkričio 27 d. Auš
ros Vartų bažnyčioje ir 
salėje.

Iškilmingose tai dienai 
skirtose pamaldose kūrė- 
jai-savanorlai "Ramovė- 
nai" ir L .K .Mindaugo Šau
lių kuopa dalyvavo su vė
liavomis.Prie už Lietuvos 
Laisvę žuvusiems pamink
linės lentos padėtas gėlių 
vainikas.

Šauliai pamaldų metu
nešė gnrbės sargybą. G ra
žų dienai skirtą pamokslą 
pasakė kun. K. Pečkys.S. J. 
Pamaldose dalyvavo dau
gelis žmonių,prie įėjimo- 
buvo renkamos aukos Lie
tuvos Laivės kovų invali
dams.

Po pamaldų salėje vyko 
antroji minėjimo dalis, 
kurią trumpu žodž iu atida
rė Mindaugo Šaulių kuopos 
valdybos pirm^t.Baraus- 
kas.Įdomiąpaskaitą skai - 
tė L.K.Kūrėjų-Savanorių 
s-gos Montrealio skyriaus 
valdybos pirm.J.Viliušis .

Meninę dalį atliko Auš
ros Vartų ir Dr. Vin
co Kudirkos lietuvių šeš - 
tadieninių mokyklų moki
niai.

Minėjimas baigtas Lie
tuvos Himnu. J. Š .

• NL redakcijoje lankėsi 
P. Petronis, sutvarkęs pr 
enumeratą, pirmyn. Ačiū.
- Lapkr. 29 d., antrad. , 
7 vai. vak. par. naujojoje 
saliukėjbus pirmas pen
sininkų laisvavakaris.

Kviečiame atsilankyti

DR. J. S E M O GA S

5441 BANNANTYNE, Verdun. 
Pirmadienįir
ketvirtadieni 2~4: 7-9 p-m' 

antradieni ir _ .. ... 2--4 p.m.penktadienį
trečiadienį 7—9 p.m.
šeštądienį 11—1 p.m.

Tel.* 767-3175, namų 366-9 5 82.

D A N T V G Y D Y T 0 J A S
Dr. J. MALIŠKA

1396 St. Catherine St. IV.
Suite 419, tel. L'N 6-8235

Namų tel.: MU 1-2051.

GRUODŽIO 3 ir 4 DIENOMIS AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS SALĖJE ĮVYKS

gRBTVL
DAIL.ANTANO TAMOŠAI

ČIO 
garbei iškilmės Ottawoje 
sekmad. praėjo iškilmingo
je nuoatikoje. Iškilmes ve
dė KLB Ottawos apyl. pirm, 
inž.A.Paškevičius. Paro
dą atidarė ir po to akademi
joje paskaitą apie soleniza- 
ntą skaitė dr. H.Nagys.Svet 
kinimus pareiškė daugelis 
tautiečių, vieni žodžiu, ki
ti raštu. Po to sekė vai
šės. Dali. A.Tamošaitis 
už visa visiems nuošird-
žtai padėkojo.

Iš Montrealio į Ottavą ta 
proga buvo nuvykus ios ke- 
letos mašinos žmonių, ku
rie dalyvavo dail.A.Tamo
šaičio iškilmėje.

AUSROS VARTŲ PARAPIJOS 
-- Katalikių moteru metinė 
švente gruodžio 11 d. Pamal 
dos 11 vai. Po to bus agape. 
-- Kalėdojimas: T.G. Kijaus 
kas lankys šeimas, kurios gy 
vena Cote-des-Neiges, Snow
don ir Park Extention.
-- T.Algimanto Kezio.S.J., fo 
tografijų paroda Montrealio 
Universitete bus tęsiama iki 
gruodžio 2 d. Gruodžio mėn. 
17-18 d.d. bus perkelta į A.V. 
parapijos sale.
-- Aukos bažnyčios fondui: 
Dr. J. MaliŠka ir P. Jokubaus 
kas po $1(JU; R. Jurkus - $ 
15; J. Sinius - S1U; V. Jasec 
kas - $6; P. Vitas - $4.
KREPŠINIO GRUPĖ 
MERGAITĖMS

Šį ketvirtadieni, t.y. gruo
džio 1 d. 6 vai. po pietų pra
sidės krepšinio treniruotės 
mergaitėms nuo 1U iki 13 me
tų. Treniruotės vyks Aušros 
Vartų parapijoj. Mergaičių 
jaunių grupei vadovaus Albi
na Grigaitė-Lukoševičienė, 
Toronte “ Aušroj“ pasižymė
jusi sportininkė.

Tėvai prašomi atkreipti de 
mesi ir mergaites į treniruo
tes atsiųsti,nes yra gera pro 
ga mergaitėms organizuotai 
išmokti gražaus sporto. Smul 
kesnių informacijų galimagau 
ti pas A. Lukoševičiene: 
768-9606.

ADVOKATAS
STASYS DAUKŠA, LL.D.

4 Notre Dame St. E.
Suite 902 ir 903

Tel: 861-8478 ir 861-847$

TOR^MTO

RENGIAMAS N.PR.M. SESERŲ RĖMĖJŲ BŪRELIO. PRADŽIA ŠEŠTAD. 
GRUODŽIO 3 DIENĄ 3 VALANDĄ PO PIETŲ. DALYVAUKIME SKAITLIN 
GAL Rėmėjų Būrelis.

DLK VYTAUTO KLUBO 
BALSAVIMAI
ši sekmadienį, gruodžio 4 d. 
nuo 3 iki 5 val.p.p. klubo pa 
talpose. Balsavimams ištaty 
ti šie kandidatai: į vicpirm. 
Jurgis Mačionis ir A. Simijo- 
nas, į lasininkus Pr. Bernotas 
ir Jz. Ambrasas, į direkt.,ku 
rių reikalinga išrinkti 5;- Am
brasas K.,Botyrius P..Gurk
lys Vyt.,Janulionis F'r-,Kaz
lauskas Petr.Ąlartinėnas K., 
Matusevičius And..Milius Ch., gyti 
Mozūraitis Jz.,Norkeliūnas 
Alb..Petrauskas Ig.,Petraus
kas Jz. ir Skinkis Jz.

Visi šėrininkai-ės kviečia-
mi kuoskaitlingiausiai balsa
vimuose dalyvauti.
NAUJUJU METU SUTIKIMAS, 
kuri rengia Klubas , įvyks 
didžioje salėje ir bilietai 
jau platinami.

Klubo Valdyba.
3- jo LIETUVOS RESPUB
LIKOS PREZIDENTO DR. 
KAZIO GRINIAUS
ICO metu gimimo sukakties pa
minėjimas įvyks gruodžio 10 d. 
7.30 vai. vakaro, DLK Vytauto 
Klubo didžiojoje salėje.

Montrealio lietuviškoji visuo
menė kviečiama kuoskaitlingiau 
šiai atsilankyti.

R engėjai.

VENCLOVA PASIJUTO
NEĮVERTINAMAS

Antanas Venclova lap
kričio 3 d. prabilo Tiesoj 
ilgu straipsniu apie lite
ratūros gyvenimo bėdas . 
Jam ypač parupusi bėda

PARDUODAMOS 
NUOSAVYBĖS:

Namas 3-jų butų, 101 6th Avė. 
LaSalle, Statytas paties savi
ninko prieš 7 metus. Ųentraliniu 
šildymu ir pilnu 5 didelių atski. 
rų kambarių įrengimu ir plyroomu. 
Garažas pastatytas atskirai.
Taip pat šalia Cottege iš 10 
kambarių.
Kreiptis: 99- 6th Avė. ŲaSalIe.

DR. A. O. JAUGELIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

1410 Guy Street, 1 aukStas 
11 - 72 kambarys.

Tel. 932-6662: namų 737-9681

ADVOKATAS

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

Suite 205
168 Notre Dame SuE.

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.

DR. V. GIR1UNIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA

533° L*As soniption Blvd, 
Tel. 255 • 3535.

Notaras
J. BERNOTAS 

B.A., B.C.L.

Sun Life Building 
Suite i2001

Tel.: UN 6-4364.

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS

SIUVU IR PARDUODU

Taisau ir Remodel iuo j u 
Vasaros laike saugojimas 

/' Storage /.

6396 Bannantyne, Verdun.
PO 7 - 6183,

LAIKRODININKAS
I ANTANAS ŽUKAS 

1855 WELLINTON ST.
Tel. WE 2- 0644.

TAISAU IR PARDUODU 
ŽEMOMIS KAINOMIS 

LAIKRODŽIUS IR JUVELYRUS.

NELAUKITE PASKUTINĖS DIENOS!

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

įėjimui pasportus ir bonų knygutes jau dabar. Nuolaida 25-55%. Visų 
rūšių pasportus ‘ Litas* mielai persiųs apdraustais laiškais arba C.O. 
D. Informacija siunčiama nemokamai. Rašykite : ‘Litas*, 1465 De- 
Seve Street, M ontreal 20, Que.
Pasportų 

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 $1750

1465 De Seve St., Montreal 20, P.Q.
TEL. 766 - 5827„t JT AS

MOKA ui:
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 
$10.000.

KASOS VALANDOS
1465 DE s£vE: ROSEMOUNTO SKYRIUS

Sekmadieniais 10.30- 12.30.
Darbo dienomis: 10.00 — 3.00 vai. 3907 Rosemount Blvd , tel 722-2472 

kasdien, išskiriant pirmad. ir šeštad Diena penktad. 1.00 - 6.00 vai
Vakare: trečiadieniais ir Vakare: pirmadieniais, trečiadieniais 

, penktadieniais 7.00 - 9.00 vol. ir nenktodieniois 7.00 - 9.00 vai.

BUS BAZARAS

Ateinanti šeštadienį ir sek
madieni, gruodžio 3 ir 4 die
nomis Aušros Vartų parapijos 
salėje vyks bazaras. Prasi
dės šeštadienį 3 vai.po pietų, 
baigsis sekmadieni 6 vai. va
karo. Pelnas skiriamas N.Pr. 
Marijos Seserų veiklai parem 
ti mūsų lietuviškoje kolonijo
je. Lauksime visų ateinant. 
Veiks laimės šuliniai su ver
tingais fantais. Galesite įsi- 

rankų darbo išdirbinių.
Įvairios pramogos mūsų ma
žiesiems. Skanūs tortai ir py 
ragai pardavimui, gedėsite pa 
sivaišinti kava, pyragais ir i- 
vairiais užkandžiais.

Savo dalyvavimu parodysi 
me nuoširdumą mūsų seserims 
ir paremsime materialiai. Iki 
pasimatymo bazare.

Rėmėjų Būrelis.

yra literatūros kritika, 
kuri pastaruoju laiku la
bai teigiamai įvertinanti 
ir aukštai iškelianti kai 
kuriuos paskirus rašyto
jus, daugiausia jaunes
nius .naujus ,ir dažnai kai - 
banti tik apie juos, "tar
tum mūsų literatūroj e ne
būtų nei Gudaičio-Guze- 
vičiaus, nei Paukštelio , 
nei Sirijos Giros,nei Alb. 
Žukausko,nei daugelio ki
tų - apie jų "kūrybinius 
braižus" net neužsimena
ma". .. (Elta).

KAIP BUS?
Krašto Tarybos suva

žiavime spalio 9 d. buvo 
nutarta sudaryti komisiją 
iš trijų asmenų, kuri su 
Lietuvių Fondo atstovais 
rūpintųsi dėl Fondo įre
gistravimo.

Į tą komisiją buvo iš
rinkti :dr. J. Sungaila (da
vęs didžiausią įnašą Fon
dui).Krašto valdybos ats
tovas ir Toronto Apylin
kės valdybos atstovas.Dr. 
P.Lukoševičiui pasiūlius 
buvo pritarta, kad Bend
ruomenės skiriami atsto
vai,nežiūrint,kad jie ats - 
tovautų Fondo narius ir 
patys būtų Fondo nariai. 
Teko girdėti, kad Krašto 
valdyba ir Toronto Apy
linkės valdyba' paskyrė 
savo atstovus, bet ne iš 
Fondo narių tarpo, kas 
nesutinka su Krašto Ta
rybos pageidavimu.

Pagrindinis Lietuvių 
Fondo nuostatas nurodo, 
kad tik Fondo narys turi 
balso teisę, nežiūrint ko
kiose apystovose Fondo 
reikalai yra sprendžiami.

P.
• Kanados užs. reik, min . 
Paul Martin tarėsi su JAV 
gen. sekr. D. Rusk apie 
Martino derybas Maskvo 
je.

" PENKT STULPAI" 
ANGLŠKAITORONTE

New Canadian Theatre 
Toronte atidarys savo 
sezoną A. Landsbergio 
drama "Five Posts" 
("Penki stulpai").Planuo
jama patiekti 21 spektak
lius, nuo lapkričio 30 d . 
iki gruodžio 18 d., Cen
tral Library Theatre sa
lėje (College & St. George 
Streets).

" Penkių s tul pų " angli š - 
koji versija buvo statyta 
1961 m. Gate teatre New 
Yorke ir Community tea
tre Čikagoje.

New Canadian Theatre 
buvo palankiai įvertintas 
Kanados spaudos. Toronto 
Globe & Mail apibūdino 
šią trupę kaip "profesio-

25 ■ KIU METŲ SUKILIMO 
SUKAKTIS

Gruodžio 4 d. 4 val.p.p. Pri 
sikėlimo par. salėje Toronto 
lietuviai iškilmingai paminės 
1941 metų Lietuvos sukilimo 
dvidešimt penkmetį. Pagrin
diniu kalbėtoju pakviestas 
prof. Ad. Damušis, vienas iš 
aktyvių vadovų 1941 metų Lie 
tuvos sukilimo prieš sovie
tus. Meninėje programoje da
lyvauja Toronto choras “ Var
pas" . Bažnyčiose sekmadie
ni ta proga bus laikomos spe 
cialios pamaldos, i kurias 
Kviečiamos organizacijos daly 
vauti organizuotai su vėliavo
mis. Žinant prof. A. Damušio 
populiarumą jaunimo tarpe, 
būtų labai malonu, kad Toron 
to jaunimas atkreiptų dėmėsi 
i šio minėjimo didele reikšmę 
ir gausiai atsilankytu i sukak 
ties iškilmes.

AR ŽINOMA, KAD

’’NEPRIKLAUSOMOS

"TENANTS PACKAGE”
,t . •

/POLICY/

Kas tai?
Tai: nauja,

ekonomiška, 
plati 

apdraudos forma
NUOMUOJANTIEMS BUTUS.

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

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

Adomonis Insurance
Agency Inc.
TIL: 722-2472

GAISRAS-AUTOMOBILIAI-ATSAKOMYBĖ-GYVYBĖ 
TIKSLUS IR GREITAS PATARNAVIMAS.

LIETUVOS” SPAUSTUVĖ D-L.K. VYTAUTO KLUBAS
spausdina bilietus, pdcvietimus, tiži- 
tines ir padėkos korteles, įvairius 
blcmkus, receptams lapelius, vedybi
nius pakvietimus, mirties atveju už- 
uc jautos laiškus, visokius ” statemen

i ftts”, vokus su adresais, laikraščius, 
žurnalus ir knygas.
Darbą atlieka pigįaupiegfi kitos spaus 
tuvės. Kviečiame įsitikinti.

Spausdinius galime priimti paštu ir pašttų 
pasiųsti.

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

2159-61 ST.CATHERINE E., MONTREAL.

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

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

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

Petrulį, tel: 522-2353

nalią ir didelio sugebė
jimo"

Prieš premjerą NCT su 
"Penkiais stulpais" lan
kėsi Hamiltone. Viešnagė 
Montrealyje taip pat įma
noma,bet tam reikia sku - 
bios montreališkių ini
ciatyvos. (New Canadian 
Theatre direktorius yra 
Rein Andre.45 Donino Avė 
Toronto 12, Ont. Canada). 
ŠIAURĖS AMERIKOS 
pabaltiečių šaudymo pir
menybėse iš lietuvių ge
riausiai pasirodė: B. Sa
vickas su 22 kai. sporti
niu šautuvu laimėjęs 1-mą 
vietą ir su 22 kai. olim
piniu šautuvu 2-rą vietą. 
J.Usvaltas laimėjo antras 
vietas su standartiniu ir 
olimpiniu pistoletu. VI. 
Sasnauskas laimėjo 2-rą 
vietą su medžiokliniu 
šautuvu"Trap" šaudyme •

Pirmenybės įvyko Ha- 
miltono"Giedraičio"klu- 
bo šaudykloje ir parėjo 
su pasisekimu. Dalyvavo 
65 šaudvtoiai.
AUŠROS ŽINIOS

B-C lygos rungtynėse 
Aušros vyrai nugalėjo 
Tridents 79:74,0 jauniai 
pralaimėjo estams 44:64; 
C. Y. O. lygos rungtynėse 
mergaičių Juvenile ko
manda nugalėjo St. Leos 
26:21;T.L.B.lygoje mer-
gaičių Sr.komanda nuga
lėjo Young Sheets 39:14. 
RENKAMAS
LB solidarumo mokestis 
prie abiejų parapijų. Šį 
mokestį,$2.00,turėtų su
mokėti kiekvienas geras 
lietuvis be jokių ragini-

»> Prisikėlimo parap.rinklia- 
va statybos išlaidoms paden 
gtl - ateinantį sekmadienį. 
Šią savaite baigiami išsiun
tinėti padėkos ir raginimo 
laškai.
• Studentų Rėmėjų būrelio vi 
suotinas narių susirinkimas 
gruodžio 4 d. po paskutinių 
mišių studentu kambaryje.
VISIEMS PRIS. PARAP. 
CHORAMS
vaišės, parapijos padėka 
už choristų pasišventimą 
-suaugusių chorui-šešt. , 
par. naujojoje saliukėje; 
jaunimo- penktadienį po 
repeticijoąstudenčių lap
kričio 30 d. 7 v.v.mz.stu
dijoje.
- Uždaros savaitgalio re
kolekcijos moterims gr. 
2-3-4 d. ir vyrams-gr. 9 
-10-11 d. Registruotis pas 
n. Kuolienę ir p. Sondą.
- Naujosios studentų pa
talpos tuoj pradedamos 
tvarkyti.Iš senųjų patalpų 
išneštus įvairius meno 
darbus ir dekoratyvinius 
daiktus prašom skubiai 
grąžinti.

- So’idarumo įnašo vajus 
prasidės ateinantį sekma 
dienį. Visus kviečiame 
prisidėti.Specialius suti
kimo aukoti blankus bus 
galima gauti ir prie baž
nyčios.

GERA PROGA

Naujam apartmentiniam pasta
tui reikalinga moteris lietuvė, 
30-35 metų amžiaus be šeimos.

Geras butas • apt. įr alga. Su- 
perentendento darbas. ,Te/. $36» 
6335, T o r o n t o.

I. I F. T V V IŠ K A S P V S V ALANDIS G I R D IMAS KAS

ŠEŠTADIENIS PER CIFĮMIB ST OI I

BANGA 1410, 5.30 VALANDĄ VAKARO, 
Programos vedėjas I.. Stankevičius

ei. 669 • 8834.

A. NORKELIONAS
Commisioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG’D 
VISŲ RŪSIŲ DRAUDIMAS.

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

Sales Managers Assistant 
Keating Ford lietuvis atstovas 

769-8831. ____

FORD
Sales Limited

4415 Bannantyne Ave., 
Verdun.

FALCON—FAIR LANS' 
GALAXIE—THUNDERBIRD 

MUSTANG —TRUCKS

USED CARS
1 year guarantee.

Kreipkitės į
LEO GURECKAS

Tel. namų 1)06-2548 
Įstaigos 769-8529.
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