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UNIJA NEPRIIMTA I 
UNGTINES

SECRETARY-GENERAl U THANT

Generaliniu JTO sekretorium 
5-rteins metams perrinktas 

U Thant.

NORA GUGIE&Ė 
didelė Amerikos lietuvių visuome
nės veikėja, muzikė, solistė, latk 
raštininke, organizacijų veikėja 
gruodžio l d. mirė Čikagoje, gimu
si buVo Lietuvoje 1892 m.Vištytyj. f AUTAS

DR. KAZYS GRINIUS 
trečiasis Lietuvos prezidentas, yra gimęs 
Srteš 1OO metų, 1866m. gruodžio 17 d. ,tat 
abar minimos lOO-to metų jo gimimo su- 

kaktvės./Žiūrėk 8 puslapyje skelbimą/.

KAS NAUJAKANADOJE
PASIREIŠKIA NEDARBAS 
HAMILTONE

Steel Co. of Canada Hamil 
tone, gurioje dirba apie 11, 
00U darbininku, stinga cįąrbo, 
todėl atleido iš darbo 500 dar 

dar nebuvo padariusi tam, tiks bininkų, bet numato atleisti 
lui žygių. Bet dabar, Kanados dar daugiau, neš negauna pa- 
užs.r.min. P. Martin, kalbeda kankamai užsakymu.
mas Jungtinėse Tautose, pa- KANADOS DELEGACIJA 
sisake už komunistines Kini* į p/ąryŽiU
jos priėmimą.į Jungtines Taū kur A u tarpXutine preky

KANADA PRIPAŽINS 
KOMUNISTINE 
KINIJĄ

Kanada jau seniai pasisa
ko už Kihijos priėmimą į Jun 
gtines Tautas. Bet ligšiol vis

— vyksta tarptautine preky 
bos konferencij h,dalyvaujant 
21 valstybei. Ėelegacijai pir 
mininkauja prekybos min. Win 
terš. Jis tarsis ir su Prancū
zijos prekybos vadovais.

• Ontario liberalai sausio 6 
kinija nebus priimta metų bė ir 7 dienomis Toronte šaukia 
gyje i JTO, tai Kanada pripa konvenciją provincijos lyde- 
žins Pekiną ir užmegs su juo riui išrinkti.
santykius. ..... U THANT PERRINKTAS

Tačiau Pekinas atsiliepda SEKANį/AI KADENCIJAI
mas i siuos pareiškimus, pa ,

• ii « i j • i j • Ilgai vyko derybos su gene reiške, kad jis niekad neatsi ralfniu j'T0 sekįetorium 
i sės greta Formozos, todėl Ka Yhant dėl pasiiikirao sekan- 
nados pasiūlymas neturi prak - 
tiškos reikšmės.

tas ir už jos vietą Sadgumo 
.Taryboje, Tačiau su sąlygą, 
kad Jungtinėse Tautose pasi 
liktų ir tautinė Kinija.

Patikslindamas Martino pa
sisakymą min.pirm. L. Pear
son pareiškė,kad jeigu Kom-

čiai kadencijai. Pagaliau vi
sų valstybių atstovams pra
šant, jis galų gale sutiko pa 
siHjktįįr tapo perrinktas se
kantiems penkeriems metams 
vienbalsiŠkai.

U Thant pareiškė, kad visą 
pirma dės pastangas greičiau 
baigti karą Vietname. Jis 
ypač rūpinsis, kad Jungtinės) 
Tautos apimtų visas valsty w 
bes ir kad jos. taptų tikru tai' 

ų ir kos išlaikymo instrumentu, 
ūko, kuriam tikslui yra sukurtos, 

nes tai yra pagrindinis klau 
simas, dėl kurio nevykdymo

ONTARIO RINKSI NAUJĄ 
PARLAMENTI

Min.pirm. Robarts Brockvi- 
lėje pareiškė, kad jis ruošia 
si ateinančiais metais pada
ryti naujus provincijos parla 
mento rinkimus, spėjamą apie 
vasaros pabaigą.
• Air Canada dvi savaites 
neskridusi dėl mechaniku :- 
techninio personalo strei.
tęsia skridimus. Techniška
sis personalas gavo po 20 et.
priedo valandai,o mechanikai jis nenorėjo būti perrenk®.
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Barbados sala 
gavo nepriklau-

ŽINIOS TRUMPAI
• SSSR min. pirm. Kosygin Pa 
ryžiuje pasidžiaugė, kad Pran
cūzija išėjo iš Atlanto sąjungos 
ir už tai pagyrė de Gaulle.
ė Plėsdami santykius, Bulgari 
ja, Vengrija ir JAV-bės misijas 
pakėlė į atstovybių laipsni.
• Nauja pertvarkyto Indijos ka
bineto užs. reik. min. Cagla pa
reiškė, kad Indija tęs Nheru už 
sienių politiką: neprisidės prie 
blokų, ves koegzistencijos ir 
taikos politika.
• Vietname susitarta dėl Kalė 
dų bei Naujų Metų paliaubų, bet 
netikima, kad Vietkongas neda
rytų slapukiškų teroro veiksmų.
• Jugoslavijos diktatorius Tito 
neoficialiai lankėsi Rumunijoje. 
Spėjama, kad Tito tarėsi su Ce 
ausescu dėl santykių su Maskva.
• Japonija laisvanorišku būdu 
įnešė JTO 2,5 milijonus dole
rių Jungtinių Tautų iždui papil 
dyti.
< Gruodžio 13 d. Paryžiuje į- 
vyksta Atlanto Sąjungos suva
žiavimas dėl tolimesnės orga 
nizacijos veiklos.
• JAV prezidentas susitiko su 
Meksikos prezidentu ir abu drau
ge apžiūrėjo pasienyje statomą 
užtvanką.
• JAV labai didelis žmonių į- 
daibinimas. Bedarbių skaičius 
sumažėjo iki 3.7%.
• Ties Gibraltaru anglų laive 
“Tiger“ tarėsi Rodezijos min 
pirm. Ian Smith su DB min. pirm. 
H. Wilsonu.
• Indijoje skelbiami nauji jsta 
tymų leidimo organu rinkimai. 
AR ISPANIJOS DIKTATŪRA 
ŠVELNĖJA?

Tokį blefą praėjusią savai 
tę paleido Ispanijos diktato
rius Franco, pirma neva pa
skelbęs amnestiją pilietinio 
karo dalyviams, o po topaske 
Įbes neva pilietinių teisių Is 
panijos gyventojams praplėti
mą. Bet tai yra tikras blefas. 
Nes kurį gi diktatūrą laisvu 
noru atsisakė satrapiško vie 
špatavimo? Tokios diktatū
ros mūsų laikais dar nebuvo 
ir tikriausiai nebus. O kad 
taip yra įrodo čia pat nauji 
to “ švelnėjimo“ faktai: Mad
ride nuteisti iki 10 metų kalė 
jimo 6 asmens, kurie bandė 
suoiganizuoti opozicinę par
tiją. Franco gi“ švelnėjimas“ 
yra tos rūšies, kad jis.esą 
ruošiasi peiskirti sau įpėdinį. 
Tat aišku, kad su tautos va
lia ir teisėmis jis ir nemanu 
skaitytis.

Vlfke didelė krizė ir didelis susirūpinimas: ir generalinis sekretorius 
J.Audėnas /kairėj/, ir pirmininkas V.Sidzikauskas /ūtdury/,ir Lietu
vos Laisvės komitete, V. Rastenis labai susirūpinęs,-kaip būti?

PRflfJUSI SflVflITt Lietuvių gyvenimo faktai
TREČIOJO LIETUVOS PRE-KANADOS LIETUVIŲ BEN- 

BULGARIJOS IR VENGRIJOS ZIDENTO'.DR.K. GRINIAUS DRUOMENĖS ORGANŲ PA- 
SUVAŽIAVIMAI MINĖJIMAS SITARIMAS

_. . . , . i »• j • šį savaitgalį vyksta Montre-Lietuvių dalyvavimo Pasau-Daugiau kaip savaite užtru vyko paskutines dvi savai- , . ... ,, .. cn >
ko debatai Jungtinėse Tarno tęs ii eilės - pirma Bulgari- aI"e 10 d-T:3° ’• ,“ėie Par°doi» P°
se dėl kontinentalinės Kini - joje, paskui Vengrijoje. Kiek^-'Ie^uv^ Klubo salėje. klausimui apsvarstyti gruo 
jos priėmimo į Jungtines Tau vienoje tų valstybių be savo Gruodžio 11 d., sekmadte— džio 3 d. Toronte įvyko plu
tas. Debatai užbaigti balsavipartijos dalyvavo dar po ke-nį,vyks Detroite, Lietuvių tesnio masto pasitarimas, 
mu, kuris parodė, kad Kinijaliolika kitų valstybių kom- Namuose 12 vai.dienos me-kuriamedalyvavo:KLB Kr. 
dabar surinko mažiau balsų/partijų atstovai. Abiejų valstu.Montrealy ir Detroite 
negu praėjusiais metais: 46 lybių kompartijų suvažiavi paskaitininku bus teisinin- 
už, 57 prieš ir 17 susilaikė, nuošė dalyvavo ir Rusijos kas Antanas Kučys. 
T7__12.1 1--— _ ________! — 1__ i Ln mnD rtl 1 ne rron oal/n __ ■

STUDIJŲ SAVAITE
Spalio 16-22 d. Vokieti

joj (Friedrlchsdorf-Tau- 
nus) įvykusioj studijų sa
vaitėj buvo nagrinėti lie- 
tuvių-latvių-estų santy
kiai su vokiečiais. Lietu
vių - vokiečių santykius 
dėstė prof. Z. Ivinskis ir 
prof. Hellmanas. Latvių- 
vokiečių porf. Valters ir 
prof. Rimscha, estų-vo- 
kiečių - prof. Angelus ir 
prof. Weiss. Dr. Namsons 
iš Koenigsteino kalbėjo 
apie tautybių santykius 
Baltijos kraštuose,naujų-

Kodėl šiemet kinai nesurinkdkompartijos gen.sekr. Brež- 
net praėjusiu metų balsu skai nevas, ir Sofijoje ir BudapeŠ 
Čiaus, aiškinama naują Kini- te kėlės ta patį, skaudųjį 
jos politiką, kurios pasekmė kompartijų suvažiavimą, ku- 
je Pekino vadai pareiškė di- ris ligšiol nesisekė suorgani 
delį nekultūringumą, barbarišzuoti. Bet ir Sofijoje ir Buda 
ka elgesį su istorinėmis kulpešte ne visi komunistai pri 
tūros retenybėmis, netvarka tarė Brežnevo siūlymui. Tie 
ir nesiskaitymu su kitOmissa, daugumos partijos pritarė 
valstybėmis.
KARAS VIETNAME EINA 
AŠTRYN

Hanojui, Pekinui ir Mask
vai atmetus Amerikos taikos 
siūlymus, o satelitams pasi
sakius už karo Vietname re-- 
mimą ir sekančia po to para
ma, karas Vietname žymiai 
sustiprėjo: Maskva agreso
rių stipriau pradėjo remti, Pe 
kinas vis daugiau siunčia 
žmonių padėti Hanojui. Hano 
jus tokiu būdu turi daugiau 
galimybių mesti jėgų prieš 
pietų Vietnamą.

Praėjusią savaite Hanojus 
ypač sustiprino teroro veiks 
mus, ko pasekmėje vienu puo 
limu sunaikinta 8 Amerikos 
lėktuvai, susprogdintos ka
reivinės, padarytą netikėtų 
užpuolimu Amerikos dalinių 
ir t.t. Karas eina žiauryn. O 
Hanojus gauna vis daugiau 
paramos is komkraštų. 
BARBADOS SALOS GAVO 
NEPRIKLAUSOMYBĖ

Karibų jūroje esančios Bar 
bados salos, išbuvusios apie 
3U0 metų Britanijos kolonija, 
gruodžio 1 dieną gavo sava
rankiškumo teises ir pasiske 
Ibė respublika.

Mažųjų Antilų saėa Barba
dos turi 430 kv. km. ploto 
ir apie 30U,000 gyventojų. 
Klimatas karštas ir-drėgnas 
visą metų laiką. Auga cukri 
nes nendrės, bananai, med
vilnė, kukurūzai. Sostinė Bri 
dgetown apie 2V,0UU gyven
tojų.

Barbados 1513 m. aptiko 
portugalai, 1519 m. užėmė is 
panai, 1625 m. anglai, kurie 
valdė salą kaip koloniją. Sa
la nukenčia nuo didelių aud
ru ir žemės drebėjimą, * 
• Did. Brit. min.pirm. H. 
Wilson atrodo, susitarė, su 
Rodezijos pirm. Jan Smith 
pagrindais, kurie statomi 
Rodezijai JTO ir DB.

Brežnevo siūlymui tuojau 
šaukti suvažiavimą, bet kita 
dalis aiškiai nepritarė ir tre 
Čia dalis susilaikė nuo baisa 
vimo.

Bulgarijoje gen. sekr. per
rinktas Zivkov, o Vengrijoje 
- Kadar.
VOKIETIJOJE SUDARYTA 
DAUGUMOS VALDŽIA

Nauja V: Vokietijos vyriau jų laikų istorikas dr 
sybę sudarė dvi didžiosios 
partijos: krikščionys demokr 
atai ir socialdemokratai, sud 
arė koliciją. Kancleriu išrin 
ktas kd. lyderis Kurt Kiesin- 
ger ir užsienių reikalų minis 
teriu Berlyno burmistras, sd. 
lyderis Willi Brandt. Valdžią 
sudaro 10 kd. ir 9 sd.

Šiai didžiųjų partijų koalici 
jai sudaryti reikėjo didelio 
susiderėjimo, ypač sunku bu 
vo susitarti su sd., nes sd. 
daugelis veikėjų buvo nuomo 
nes, kad su kd. neverta derė 
tis.nes sekančiais rinkimais 
jie teigė, sd. laimės rinki
mus ir vieni įstengs sudaryti 
vyriausybę ir kad suėjin as į 
koalicija susd. nebus naudi n 
gas partijos ateičiai. Vis dėl 
to nugalėjo koalicijos šali
ninkai.

Ir iš sd. pusės buvo abejo 
j imu, nes jų veikėjai mano, 
koalicija su sd. nebus tvirta 
ir pastovi. Tačiau faktas lie 
ka faktu, kd ir sd sudarė koa 
iacija, kuri laikoma viena di
džiausiu, apimanti vokiečių 
didžiausia dauguma

Tuo tarpu Hamburge 25,OOU 
jaunimo demonstravo dešinių 
osius nacional-demokratus, 
nes mano, kad jie ves politi 
ka i nacizmą.

Krantais pateikė Antrojo 
pasaulinio karo vokiečių 
okupacinės politikos Bal
tijos kraštuose apžvalgą, 
o dr. Ischreyt iš Luene- 
burgo kalbėjo apie sovie
tinę okupacinę politiką. 
Pagaliau prof. v. Sivers 
kalbėjo apie Baltijos kraš 
tų ir žmonių ypatingumus, 
o A. Gruenbaumas apie 
emigracijos klausimus.

( Elta)

saldainiukais

* Bobutė su senuku irgi 
nežygiuoja:prekiauja cu
kriniais pyragėliais ir 
rausvais
ant šakaliukų. Prekyba 
gyva, net pavydas ima" . 
Suprask, -kai komunizmą 
taip pastatys, kad jis ir 
cukrinius pyragėlius kept 
išmoks, tai ateis galas 
bobučių-sen ūkų prekybai: 
teks jiems išmokt pragy
vent iš "užtikrinto senat
vės aprūpinimo".
* Bobutės saldainiukai iš 
moningi: širdelės, žirge
liai, raiteliai.,. Malonu
mas ne tik pirkti, bet ir 
rinktis".

V-ba, Lietuvių Pasirody
mo Pasaulinėje Parodoje 
Komitetas iš Montrealio, 
Kanadoje veikiančių lietu
vių chorų dirigentai, tauti
nių šokių grupių vadovė, 
KLB apylinkių atstovai bei 
sporto organizacijų vado
vai.

Pasitarimui pirmininka
vo Kr.V-bos pirm.A.Rin
ktinas, lietuvių pasirody
mo E po 67 komis, vice - 
pirm.A.Norkeltūnas ir ko 
ordinatorius Stp.Kųsgatla, 
sekretoriavo V. Judzenta- 
vičiūtė iš Toronto ir A. 
Mylė iš Montrealio.

Pasitarimas praėjo dar
bingoje nuotaikoj. Išklau
sius Lietuvių Pasirodymo 
Pasaulinėje Parodoje Ko
miteto pirm. R.Verbylos 
ir visų komisijų pirminin
kų pranešimus apie iki šiol 
atliktus darbus, galutinai 
nustatyta lietuvių pasiro
dymo E po 67 programa 
bei padaryti svarbūs nu
tarimai, liečią lietuvių da
lyvavimą Pasaulinėje Pa
rodoje.

Tą pat savaitgalį pana
šius pasitarimus Toronte 
turėjo latviai ir estai.
V LIK E VYKSTA DIDELĖ 

KRIZĖ
VLlKą ištiko netikėta ir 
nelaukta krizė: pasitrauk 
kė, dar anksčiau, pirmi
ninkas, o dabar, ryšium 
su Maskvai priklausančio 
Vladimirovo dalyvavimu 
Santaros-Šviesos sustrin 
kime, kuriam pirmininką 
vo V.Rstenis ir nereaga 
vo susirinkime dalyvavę 
B lėliukas suVedecku.kri 
zė pasireiškė visu aštru 
mu. Kažin, ar ją išspręs 
šį savaitgalį susirenkan
tis VLIKo Seimas ?Atro- 
do, kad vyskta gana nepro 
tingi dalykai ir be saiko.

• Izraelis pareiškė sutiki 
mą tartis su arabų valsty 
bėmis dėl santykių sunor 
m alinimo. Jordanas taip 
gi pareiškė sutikimą.

VINCUI ŽINAIČIUI MIRUS, 
jo broliams, seserims, jų šeimoms ir artimiesiem 
liūdesio valandoje gilią užuojautą reiškiame

A.&J.Kutkai su šeima,O.&M. Kuzavai, 
A. & V .Karaliai, E. & P. Bersenai, J. Samas
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TREČIOJO LIETUVOS PREZIDENTO

DR. K. GRINIAUS ŠIMTMETIS

„Jie ir Sovietų Sąjungoje išsiskiria“
TAIP RAŠO VIENAS SENIAUSIŲ; DIDELIU OBJEKTYVUMU PASIŽYMĮS "ILLUSTRATED LONDONER NETS" LA KRAŠTE, 
KURIO KORESPONDENTAS APVAŽINĖJO VEA SOVIETŲ SĄJUNGĄ IR APLANKĖ PAVERGTAS PABALTIJO VALSTYBES.

"Illustrated Londoner News" /Čia duodama to straipsnio plati santrauka/
tollau/tęslnyje/tatp rašo:

Daktaro Kazio Griniaus 
šimtmetis-tai ištisa lie
tuvių tautos epocha, pra
dedant carinės okupacijos 
sunkiausiu įsibėgėjimo 
laikotarpiu ( " naktis be 
aušros" ), pačio K. Gri
niaus pranašinguoju 
"Prieaušriu", gretimai 
"Aušra", galingai sugau- 
dusiu "Varpu",tautos pa
budimu, įsisąmonėjimu 
iki savarankiškumo atsi
gavimo, tautos prisikėli
mo ir valstybės savaran
kiškumo atstatymo su vi
sais laisvos ir savaran
kiškos tautos kūrybos pa
dariniais, ir pagaliau - 
naujų sutemų... Visas 
šimtmetis, visa tautos ir 
valstybės prisikėlimo 
epocha.

Sukaktuvininkas Dr. K. 
Grinius kiekviename tos 
epochos laikotarpyje bu
vo ir veiklus ,ir kovingas , 
ir kūrybingas.

Šakotajai Dr. K. Gri
niaus veiklai tiksliau nu
statyti ir formuluoti dar 
neatsirado galimybių ir 
gal dar neatėjo laikas ,nes 
visi ligšioliniai bandymai 
parašyti monografijas 
neobj ektyvūs, kad angi 
persunkti mūsų pačių ko
vų krauju, -objektyvumui 
reikia didesnės perspek
tyvos.

Tautinė Kazio Griniaus 
veikla prasidėjo gimna
zijoje, paskatinta moky
tojo Petro Kriaučiūno,bet 
daugiausia įsąmoninta 
Dn J. Bas anaviči aus' Auš - 
ros "ir ypač Dr. V. Kudir- 
kos"Varpo','kurio įtakoje 
susikristalizavo jo de
mokratinė pasauliožiūra 
ir kovos už ją metodai.

Politinė K. Griniaus 
veikla prasidėjo taip pat 
gimnazijoje, nes 1884 m. 
jis leidžia slpatą patrio
tinį laikraštėlį "Prie - 
aušrį" ir gimnazijos ka
pelioną pareikalauja lie
tuviams mokiniams lietu
viškų pamokslų. Vėliau 
dalyvauja slaptoje Mask
vos studentų lietuvių 
draugijoje.Ir taip tas po
litinis darbas nusitęsia 
platyn ir gilyn, nes vėliau 
už tą veiklą. K. Grinius , 
jau gydytojas,kelis kartus 
sodinamas kalėjiman,ke
lis kartus tremiamas -iš 
savo gyvenvietės. Už lie- 
tuvybę.už Lietuvos darbo 
žmogų.už lietuvių tautą ir 
už reikalavimą jai teisių. 
Tai kovotojas, kuris tau
tos tikslams aukoja savo 
profesijos ir ramaus gy
venimo patogumus.

Politinė, plačiausia 
prasme,veikla tampa ga
lima tiktai Lietuvai atga
vus savarankiškumą, ir 
Dr.K.Grinlus nueina vi
sus didžiuosius valstybi

ninko laiptus : Lietuvos 
seimo, - tautos atstovo, - 
nario, ministerio pirmi
ninko ir valstybės prezi- 
dento.Taine tiktai užtar
nauta,bet ir sugebėjimu, 
bei pasiaukojimu pažy
mėta.

Visuomeninė Dr.K. Gri
niaus veikla plati ir ša
kota. Jis didelis spaudos 
darbuotoj as, pradedant 
"Prieaušriu", einant per 
"Varpą", _ "Ūkininką", 
"Lietuvos Ūkininką',"’Me
diciną", "Sveikatą", "Lie
tuvos Žinias", kur jis bu
vo redaktorius, skyrių 
vedėjas, brošiūrų, kalen
dorių, specialių leidinių 
redaktorius ir leidėjas^

Labai žymi jo tarnyba 
Lietuvos mokslui, už ką 
Vytauto Did. Universite
tas Dr. K. Griniui suteikė 
Daktaro honoris causa 
laipsnį.

Nepaprastai didelį ir 
reikšmingą darbą jis yra 
nudirbęs Lietuvos svei
katos srityje.Būdamas il
gamečiu laikinosios sos
tinės, Kauno, sanitarijos 
vedėju,jis sutvarkė mais
to produktų sveikatos 
priežiūrą.Kova su motinų 
ir vaikų mirtingumu,kova 
su tuberkulioze, kova su 
trachoma, mokyklų sani
tarinė priežiūra, vaikų 
mitybos sutvarkymas, 
ypač neturtingų šeimų per 
"Pieno Lašą" ir tt. - tai 
vis Dr.K. Griniaus inicia
tyvos ir nepailstamos 
darbuotės, sumanumo ir 
numatymo vaisius .pasie
kęs labai aukšto laipsnio 
ir atnešęs visai Lietuvai 
labai žymių atsiekimų.

Ideologinėje srityje Dr. 
K. Grinius yra pavyzdys 
tauraus.humaniško,aukš
tos tolerancijos veikėjoir 
kovotojo. Niekam jis ne
paaukojo savo įsitikinimų 
pagrįstų žmogaus ir pi
liečio teisių bei garbės 
pagrindais, ar tai buvo 
carinė,ar bolševikinė, ar 
nacių, ar pagaliau savoji 
valdžia, - Dr.K. Grinius 
visur pasakė atvirą tiesos 
žodį, gindamas tiesą ir 
žmoniškumą.

Dr. K.Grinius per visą 
gyvenimą ėjo kaip šviesi 
tauri,humaniška,toleran**< 
tiška, aukštai kultūringa, 
bei kilni asmenybė,kuriai 
niekas negali padaryti 
priekaištų.

Dėl to mums nepapras
tai malonu minėti jo 100 
metų gimimo sukaktuves 
pačiose Lietuvos Nepri

klausomybės atstatymo 50 
metų'sukaktuvių išvakarė
se. Gražu būtų, jei visi pa
sektume jo pėdomis, pa
gerbdami jo puoselėtus 
kilniuosius idealus.

J. Kardelis.

Tam tikra nacionaliz
mo dvasia,atsargumo dė- 
liai, toleruojama visose 
trijose valstybėse; taip 
respublikinė s (nors ir so
vietinė s) vėliavos daugiau 
matosi nei Raudonoji vė
liava :stevardesė iš Rygos 
į Leningradą turi ant ran
kovės Latvijos emblemą, 
tautų himnai transliuoja
mi kiekvieną rytą,Katali - 
kiškoje Lietuvoje, nors 
daug bažnyčių yra užda
ryta ir katedra paversta 
meno galerija, apgadinta 
Šv. Kazimiero bažnyčia 
atiduota "tikintiesiems", 
pro Aušros Vartus susi
siekimas neleidžiamas ir 
maldininkai vis dar klūpi 
ant gatvės grindinio.

Aš paklausiau vieną ru
są, ko jis čia atvyko?Jis 
atsakė : Zdies vsie pro- 
dūkti-čia visi produktai, 
kas pagal sovietų stan
dartą yra teisinga.Maisto 
produktų pasirinkimas ir 
kainos yra žymiai geres
nės Rygoje.nei Maskvoje.

Taip pat Rygoje, di
džiausioje Pabaltijo sos
tinėje žmonės bendrai 
paėmus,geriau apsirengę 
nei Maskvoj e ;vyrai gerai 
pasiūtais kostiumais(daž- 
nai iš angliškos medžia
gos), kai kurios moterys 
net su skrybėlaitėmis ir 
merginos šauniuose Ry
gos batukuose bei išlygin

TRIMITO AIDAS.

Lietuvių, latvių ir estų karinių organizacijų vadovai Toronte. Vidury Toronto 
Vlado Putvio šaulių kuopos, valdybos pirmininkas St. Jokūbaitis ir pirmasis iš 
dešinės Vč Bačėnas. Kiti latviai ir estai. Karinės organizacijos bendradarb

iauja.
džiojo Naugarduko, Psko
vo, Smolensko, Vitebsko, 
Maskvos ir Kijevo pilių 
sienos, lūžo geležimi 
kaustyti jų vartai.

LIETUVOS KARYS
Lietuvių Tautos istori

ja ateina kartu su Lietu
vos kario vardu.Seni mū
sų tautos istorijos lapai 
garbingai šviečia Lietu
vos karių žygiais ir jų 
kraujo auka.

Jau daugiau kaip tūks
tantis metų,kai negęstan
čiai dega Lietuvos kario 
didžioji Laisvės ir kovos 
ugnis, kuri šviesia ir 
šiandieną Lietuvos žemė
je,nešant sunkią raudono
jo rusiško okupanto ver
govės naštą.

Jau prieš tūkstantį me
tų Lietuvos karys suprato 
savo garbingą misiją ir 
savo ryžtu, savo žygiais , 
drąsa ir krauju apgynė 
savo gimtosios žemės 
garbę, sukūrė Lietuvos 
valstybės pagrindus ir jos 
didybę.

Jau tada, šiaurės, rytų 
ir pietų kaimynai Lietuvą 
pažinojo kaip garbingą, 
drąsią laisvę mylinčią 
tautą.

Nuo Lietuvio Kario kir
čio, linko variniai drąsių 
vikingų skydai,lūžo švedų 
nišų ir mozūrų ietys. Nuo 
Lietuvio kario smūgių 
skilo Livonijos ir karingo 
Kryžiuočių ordinų išdi
džių riterių šarvai.Nuo jų 
dūžių drebėjo tvirtos Dl- 

tose suknelėse,puikiomis 
šukuosenomis, daug mo
derni š kiaunei Maskvoje; 
geresnis skonis ir stilius 
- latvių ir esčių siuvėjos 
yra žinomas. Viešasis 
liaudies aptarnavimas 
yra taip pat geresnis. Ry
goje yra speciali įstaiga, 
kuri parūpina namų valy
tojas ir apie šimtą auklių, 
restoranų ir kavinių už
tenkamai, patarnavimas 
greitesnisPabalti jo vals- 
tybėse daiktai atrodo ge
riau ir tvarkingiau, nors 
daug kas nedi žoma.bet ir 
tai ne tiek apleista, kaip 
pačioje Rusijoje.

Pabaltiečiai giriasi sa
vo kokybe ir iš tiesų, jūs 
Rygos VE F radio ir tele
vizijos aparatus rasite 
visoje Sovietų Sąjungoje, 
Rygos moderniškus bal
dus Maskvos Metropolio 
viešbučio priestate arba 
turistų klasės bare kokia
me nors sovietų laive.

Ryškiausia iš visų yra 
butų padėtis, chroniška 
sovietų problema, nežiū
rint milžiniškos statybos 
programos.Talino "gyve
namasis plotas "yra 27,7 
kvad. metrų, triskart už 
Maskvos didesnis(9kv.m). 
Namai Piritoje,miestelis 
netoli Talino,ir šalia Ki- 
rovo kolchoze-panašūs į 
buržuazinės šalies, -žo- 
džiu-neSovietiškai.Viena

Lletuvio kario kardo 
aštrumą gerai pažinojo 
Auksinės Ordos šilkiniai 
turbanai,o jų iečių aštru
mą gerai juto Volgos, 
Dniepro,Dunojaus .Vyslos 
ir Juodųjų marių pakran
čių žirgai.

Į Lietuvos kario skydą, 
aukso raidėmis įrašyta 
amžiams pasauliui neuž
mirštamomis Saulės,Dur 
bės, Žalgirio, Oršos, Se- 
laspilio, Daugpilio, Radvi
liškio, Alytaus,Širvintų ir 
Klaipėdos vardai.Į Lietu
vos kario vardyną,gintaro 
gyjom įausti sukilėlių,sa
vanorių, šaulių, partizanų 
ir miško brolių vardai.

Jie amžiais žibės mū
sų tautos istorijos lapuo
se, kurie amžiais bylos 
ir s akys, kad lietuvių tau
ta buvo, yra ir bus karių 
tauta.

Ir kol didžioji laisvės 
ir kovos ugnos degs jos 
vaikų širdyse, nežiūrint 
kokia bebūtų priespauda 
ir kokia nedalia ją spaus
tų, ji bus gyva ir nepaver - 
giama.

Laisvės ugnies, krauju 
niekas neužgesino ir ne- 

tų priežasčių yra tai, kad 
daugelis žmonių yra geri 
amatininkai ir jie patys 
stato sau namus,kaip pav. 
Kirovo kolchozo šoferis 
ir jo buhalterė žmona. Jie 
ir jų du vaikai turi 5 
kambarius(su šaldytuvu, 
skalbiamąja mašina ir te
levizija).

Net vienas 1000 narių 
žuvininkystės kolchozas 
atrodė stebėtinai veiklus 
ir turtingas-kaipo toks-, 
retenybė Sovietų agrikul
tūroje. Jų Baltijos ir Šiau
rės jūrų žvejai uždirba 
vidutiniškai 2. 700 rublių 
per metus,kiti to kolcho
zo darbininkai-130 rublių 
per mėnesį. Jie gauna sa
vo atlyginimą, kaip ir vi
sose Pabaltijo valstybės^ 
kas dvi savai tęs,o ne gale 
metų, kaip daugumas so
vietų kolchozų. Šalia to, 
jie gauna 25 dienų atosto
gas Kaukaze su vieno mė
nesio atlyginimu.Įdomiau 
šia, kad 50 ar 60 asmenų 
turi savo automobilius 
(beje,Talino centrinė aikš 
tėję pilna automobilių).

Šis ypatingas pasiseki
mas priskiriamas pirmi
ninko gabumui, paragini
mui dalintis viršnorminiu 
pelnu,o taip pat dėka pa
galbinės pramonė s-žu
vies parengimas rinkai, 
sunaudojimas žuvies lie
kanų,5000 žebenkščių ir 

užgesįs.
Lietuvos kary,$natau aš 

tave padangėmis skrie
jančio Vyčio ženkle, ma
tau aš tave Karalių ir Ku
nigaikščių pulkų didybėje 
matau aš tave vergu be
laisviu ir rekrūtų paže
minime, matau aš tave 
vyžuotų sukilėlių rudinė
se,plieno dalgių ir kirvių 
skambėjime,matau aš ta
ve milžinais stovinčiais 
kartuvių kilpose.

Matau aš tave,drąsusis 
Laisvės kovų savanori, 
pilkoje milinėje, plieno 
krūtine mebi j anti atakuo
jančių priešo granatų 
trenksmo ,nebi j antį .krau
ju permirkusios apkasų 
purvo,matau liepsnojantį 
tėvynės meilės ir kovos 
ugnimi.

Broli šauly, partizane, 
matau aš ir jus žygiuojan
čius smėlėtais Vilnijos 
kalneliais ir klampiais 
pajūrio gintaru barstytais 
krantais, matau aš tave 
žaliųjų miškų prieglobs
čio takuose, sudegintų 
vienkiemių kiemuose, ir 
sugriautų miestelių aikš
tėse, užgesusiom akim, 
žemę bučiuojančiom lū
pom, išplėštom širdim, 
prikaltus prie pakelės 
stulpų naujais nukryžluo 
tojo veidais, vien dėl to, 

sidabrinių lapių (kurių 
kailiai parduodami Lenin 
grado tarptautinėse var
žytinės e). Viskas skirtin
ga nuo Didžiosios Rusijoj 
Nestebėtina, jog Latvijo
je sakoma,kad mergaitės 
nori ištekėti už žvejų.

Pabaltis giriasi aukš
čiausiu mokslinimosi ly- 
giuzvietoj dešimties metų 
jie mokosi 11 metų savo 
mokyklose-"kadangi rei
kalinga mokytis rusiškai'; 
Lietuva didžiuojasi se
niausiu universitetu So
vietų Sąjungoje (Įsteigtas 
Vilniuje 1578) su 11. 000 
studentų,gi visoje respu
blikoje 46. 000 aukštojo 
mokslo studentų. "Visi 
estai" man buvo sakoma, 
nori aukštesnio išsilavi
nimo i r jų dabar tiek daug 
kad jiems panaudoti rei
kalinga naujų fabrikų. 
Keista, kad rusai, kurie 
čia atvyko,gauna papras
tus darbus?

Tai, žinom a, yra Euro
pa, o ne Rusija. Praeityje 
yra Hansos Lyga, Livoni
jos riteriai,gotikos archi
tektūra ir romantiškos vi
duramžių gatvės-kurioj e 
iš vienų kažkas kreida pa
rašė "Beatles". Šiais ir 
daugeliu kitais atvejais, 
Pabaltijo valstybės yra 
išskirtinos, jų gyventojai 
išsiskiria Sovietų Sąjun
goje.

kad tu buvai savo gimtojo 
krašto, savo tėvų kapų , 
savo sesers ir savo sū
naus gynė j as, vien dėl to , 
kad tu buvai Lietuvos ka
rys.

Savanori,jei tu dar te- 
begirdi sprogstančių gra
natų trenksmą ir tebema
tai savo kovos brolių žaiz 
das ir tebegirdi jų pasku - 
tinius mirties žodžius, ir 
tebematai beržo šaka pa
ženklintus jų kapus jiems 
kritus dėl tėvynės Lietu
vos, jų vardus aukso rai
dėmis į kieto marmuro 
lentas įkalk, jų žygius ir 
ir Jų testamentinius žo
džius ateities kartoms į 
tautos istorijos lapus su
rašyk.

Tavo pareiga dar ne
baigta.

Partizane,tavo lūpomis 
turi prabilti pergalės him 
naiir poėmos, tavo lūpo
mis turi skambėti kanta
tos, kad jų vardai didžia
jam laisvės rytmečiui 
atėjus, į naujos laisvės 
vėliavas būtų įrašyti, šil
ko gijomis įausti. Nes jie 
buvo Lietuvos žemės ir 
laisvės gynėjai. Lietuvos 
kariai. J . Š .

Lietuvos Kariuomenės 
, Šventės Minėjimui ruošti 
komitetas nuoširdžiai dė
koja visiems prisidėju- 
siems prie šio minėjimo 
sėkmingo pravedimo: 
kun.K.Pečkiui S. J. už at
laikytas mišias ir tai 
dienai pritaikintą pamoks 
lą, A. V. parapijos komi
tetui už leidimą pasinau
doti sale, A. V. parapijos 
chorui už giesmes, p. J. 
Viliušiui už įdomią pas
kaitą,Rosemonto ir Ver- 
duno šeštadieninių mo
kyklų mokiniams, išpil- 
džiusiems minėjimo me
ninę dalį ir jų mokytojams 
už jaunųjų menininkų pro
gramai paruošimą, vi
siems aukotojams suau
kojusiems 66.35 dol. Lie
tuvos laisvės kovų inva-

A fashion show In Riga, capital of Latvi:

Madų demonstravimas Lat 
vijos sostinėje- Rygoje. 
Pabaltlečtų siuvėjai esą 
žinomi visoje Rusijoje.

LIETUVOS KARIUOME
NĖS ŠVENTĖS MINĖJI
MAS

Lapkričio 27 d. Aušros 
Vartų bažnyčioje ir salė
je Įvyko Lietuvos kariuo
menės minėjimas, kuris 
prasidėjo Iškilmingomis 
pamaldomis. Jose su savo 
vėliavomis dalyvavo L.K. 
Kūrėjai-Savanorlai.L.K. 
Mindaugo Šaulių kuopa.

Prie už Lietuvos lais
vę žuvusiems paminkli
nės lentos sesės šaulės 
padė j o gėlių vainiką ir vi - 
są pamaldų laiką stovėjo 
garbės sargybą.

Aušros Vartų klebonas 
šaulys ,kun.K< Pečkys pa
sakė gražų dienai skirtą 
pamokslą.

Oficialiąją minėjimo 
dalį salėje atidarė L.K. 
Mindaugo šaulių, kuopos 
valdybos pirnfit. Baraus
kas .Įdomią paskaitą skai
tė kūrėjas-savanoris,Vy
čio kryžiaus kavalierius 
kap. J. Viliušis.

Meninę minėjimo dalį 
atliko Aušros Vartų šeš
tadieninės mokyklos mo
kiniai.R. Ališauskas ir R. 
Lukoševičiūtė padėklams 
vo.odr.V.Kudirkos šešt. 
mokyklos mokiniai prie 
Inscenizuoto Nežinomo 
Kareivio kapo gražiai at
liko dainelių ir deklama
cijų montažą.Akompona- 
vo J. Žukauskienė. Deko
racijos daiLAlf.Vazalins 
ko. Minėjimas baigtas 
Lietuvos himnu.

L. K. Laisvės kovų in
validams surinkta $66. - 
aukų. Minėjimą ruošė L.
K. Kūrėjų-Savanorių sky
rius, L. K. Ramovėnai ir
L. K.Mindaugo Šaulių kuo 
pa. J. Šiaučiulis.

lidams šelpti, ir visiems 
čia nepaminėtiems, kurie 
vienokiu ar kitokiu būdu 
prlsidė jot prie šios šven
tės pasisekimo.

Lietuvos Kariuome
nės Šventei ruošti 

Komitetas.
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Prezidento adjutanto 
atsiminimai

XIV. KETVIRTASIS LIETUVOS SEIMAS
SEIMO ATIDARYMAS

Likimo man buvo lemta dalyvauti pirmojo ir paskutiniojo 
nepriklausomos Lietuvos seimo atidaryme. 1920 m. gegužės 15 
d. atidarant Steigiamąjį Seimą, buvau garbės sargybiniu ir vė
liau iš scenos šono stebėjau tos mūsų pirmosios tautos atstovybės 
atidarymo eigą. Tą dieną Kauno teatre prie vidaus paradinių 
durų ’’šautuvu gerbiau” įeinančius Steigiamojo Seimo narius ir 
aukštuosius svečius. O 1936 m. rugsėjo 1 d. dalyvavau paskuti
niojo laisvosios Lietuvos IV seimo atidaryme, šį kartą kaip Pre
zidento A. Smetonos asmens adjutantas, lydėjęs jį nuo Preziden
tūros iki seimo salės tribūnos, iš kurios A. Smetona pasakė ati
daromąją kalbą.

ŠIS TAS Iš SEIMO DARBŲ

Seimo pirmininku buvo išrinktas valstybės kontrolierius inž. 
Konstantinas Šakenis, I vicepirmininkas teisininkas Julius Indri- 
šiūnas, sekretorius miškininkas Jonas Viliušis. Jau rugsėjo 21 d. 
Prezidentas paskelbė seimo statutą, kuriame smulkiai nusakyta 
seimo darbų tvarka: sesijos, jų kadencija, seimo prezidiumo ir 
komisijų darbai, biudžeto tvirtinimas, tarptautinių sutarčių ra
tifikavimas ir kt. Vienas iš pačių didžiausių seimo darbų buvo 
ilgai svarstytos konstitucijos priėmimas (ją paskelbė A. Sme
tona 1938 m. gegužės 12 d.). Tai buvo jau trečioji Lietuvos kons
titucija. Ji nuo 1922 ir 1928 m. konstitucijų labai daug kuo išsi
skiria. Pirmiausia ji buvo plačiausia, sudarė net 21 skyrių. Čia 
plačiau nusakoma: pilietybė, piliečių teisės ir pareigos, tikyba, 
šeima ir motinystė, tautos ūkis, sveikata ir socialinė apsauga, 
Respublikos Prezidento funkcijos, seimas, vyriausybė, įstatymai, 
valstybės biudžetas, paklausimai ir interpeliacija, valstybės ad
ministracinė santvarka, teismai, valstybės gynimas, valstybės 
kontrolė ir konstitucijos keitimas. 1938 m. konstitucijoje daug 
kas pakartota iš 1928 m. konstitucijos. Ypačiai iškeliamas vals
tybės primatas. Dar labiau sustiprinta Respublikos Prezidento 
galia.

Kad ir daugumas seimo narių buvo tautininkai bei jiems pri
jaučiu žmonės, bet seimui svarstant atskirus vyriausybės pateik
tų įstatymų projektus, labai dažnai jie būdavo gana smarkiai kri
tikuojami ir perduodami seimo komisijoms peržiūrėti. Tose komi
sijose seimo nariai kartu su vyriausybės atstovais, dažniausiai 
vyresniaisiais valdininkais, pvz., departamentų direktoriais, tuos 
įstatymų projektus gerokai ištaisydavo. Daug pataisų įnešdavo 
jau labai aiškus pozicijos žmogus teisininkas A. Merkys, vienas 
iš energingiausių seimo narių, peticijų komisijos pirmininkas. 
Visai ryškūs opozicionieriai buvo trys Klaipėdos krašto atstovai. 
Mano apskaičiavimu, opoziciją sudarė kokie 20 atstovų, bet ji

reiškėsi švelnia forma. Tačiau, apskritai kalbant, seimo galia bu
vo gana ribota. Kai kada ir vyriausybė nelabai skaitėsi su seimu.

1988 m. pradžioje anuometinis krašto apsaugos 
ministras gen. K. Musteikis pirmą kartą pavedė man referuoti 
ir pateikti seimui ministrų kabineto pavedimu vieną iš mano pa
ties paruoštų karinių įstatymų projektų. Man buvo kiek nesu
prantama, kodėl gi ne pats krašto apsaugos ministras ar jo ūkio 
reikalų padėjėjas, tiekimo viršininkas gen. Z. Gerulaitis, tą svar
bų darbą atlieka, o paveda man — kariuomenės ūkio inspektoriui. 
Galimas dalykas, kad man patikėtą darbą neblogai atlikau, jei ir 
vėliau jau nebe pats ministras, o tiekimo viršininkas pavesdavo 
man referuoti seimo plenume analoginius kariuomenės įstatymų 
projektus.

šitaip vieną dieną su įstatymo projektu atsirandu seimo kal
bėtojų tribūnoje.

Kai seimo pirmininkas pareiškė, kad žodį turi vyriausybės 
atstovas pik. Šliogeris, pradėjau man pavesto įstatymo projekto 
referavimą, žvilgterėjęs atgal į vyriausybės nariams pakilumoje 
sudėtus krėslus, pamačiau, jog visi jie buvo tušti! Tuo mo
mentu pasijutau labai nejaukiai: kalbu vyriausybės vardu, o jos 
atstovų nėra. Po trumpų debatų mano referuojami įstatymų pro
jektai paprastai būdavo priimami visais trimis skaitymais vieno 
posėdžio metu. Mat, turint galvoje anuometinę politinę padėtį 
Europoje, seimas kariuomenei buvo palankus. Priekabūs buvo tik 
trys klaipėdiškiai seimo nariai. Kiti seimo atstovai pasižymėdavo 
konstruktyviomis diskusijomis ar tik paklausimais.

MANO IŠVADOS DĖL SEIMO
Iš savo patyrimo susidariau įspūdį, kad mūsų vyriausybė per 

mažai skaitėsi su šiuo paskutiniuoju seimu ir nepakankamai jį 
vertino. Kiek man teko su IV seimu susidurti, jis buvo vertas vi
siškos seimui priderančios pagarbos. Seimo nariai tikrai nuošir
džiai dirbo — svarstė, konstruktyviai kritikavo pateiktus įsta
tymų projektus, jei reikėjo, komisijose juos dar nuodugniau ap
svarstydavo. Būdavo atsitikimų, kad seimas grąžindavo vyriau
sybei įstatymų projektus pertaisyti, šio seimo sušaukimas, kiek 
teko patirti iš mūsų valstybės atstovų užsienyje, labai pataisė 
užsienio vyriausybėse ir apskritai visuomenėje Lietuvos vardą, 
kad buvo grįžta prie labiau demokratiškos santvarkos. Ir viduje, 
nepaisant opozicinių partijų žmonių kritikos, politinė atmosfera 
praskaidrėjo. Tai buvo jaučiama tiek provincijoje, tiek kariuo
menėje, karininkų tarpe. Tuo atžvilgiu esu priešingas gen. St. 
Raštikio atsiminimuose daromoms išvadoms. Taip pat reikia pri
siminti, kad ypač svarbiais klausimais mūsų vyriausybė, bijodama 
prisiimti atsakomybę, pasinaudodavo seimo autoritetu, atiduoda
ma svarbius reikalus galutinai spręsti seimui. Taip yra buvę lenkų 
ultimatumo metu, kada vyriausybė pateikė seimui patvirtinti jos 
nutarimą užmegzti santykius su Lenkija.

Pats nebūdamas politikas, nesiimu plačiau vertinti IV seimo 
reikšmės. Be to, ir istorinė perspektyva tokiam vertinimui trum
poka. Tačiau baigdamas turiu pareikšti, kad mes, vertindami Lie
tuvos seimus, turime juos visus gerbti ir vertinti jų atliktus dar
bus atstatant ir stiprinantinepriklausomos Lietuvos valstybę. Vi
si tie seimai, kaip mes juos bevadintume — krikščionių demokra-

Trečtojo Lietuvps prezidento pagerbtuvės New Yorke, Dr.K. Gri
niui atsikėlus į Jungtines Amerikos Valstybes. Atvaizde Dr. K. 
Grinius kalba: kairėje Lietuvos mtnlsterls Amerikai Povilas Ža- 
deikts, dešinėje pagerbtuvtų komiteto pirmininkė Alena Deventenė.

tų, valstiečių liaudininkų ar tautininkų — yra buvę mūsų tautos 
atstovybės, bet ne primesti mūsų tautai svetimos okupacinės vals
tybės. Lygiai kaip vienodai turi būti vertinami ir branginami visi 
buvę nepriklausomos Lietuvos valstybės prezidentai — A. Sme
tona, A. Stulginskis ar K. Grinius.

Sostinė Vilnius ir Šiluva
RAŠO PETRAS BŪTĖNAS 
/tęsinys iš praeito NL numerio/

6. "Tačiau reikia nepa
miršti, kad dabar lenkai 
patys pavergti komuniz
mo ir labiau rūpinasi sa
vo laisve, negu Vilniaus 
atgavimu’’ -Visų pirma, 
lenkai rūpinasi ne "Vii- 
niaus atgavimu", bet vėl 
jo okupavimu,nes Vilnius 
ir jo kraštas, taip pat ir 
Gardinas su savo kraštu, 
Suvalkų trikampis su Vi
žainio koridorioku, -taigi 
mažiausia visa Lithuania 
Propria,kaip ir visa Ma
žoji Lietuva .niekados ne
buvo lenkų gyvenamos ir 
nebuvo Lenkijos, ir skai

tykime Lietuvos istoriją 
Lei L. E-Įjos atitinkamas 
skiltis.

Antra, taigi, nereikia 
pamiršti,ir todėl' prašom 
nepamiršti,kad anais aux 
tariaus žodžiais pasakyta 
yra pasakiškiausia ir 
migdančioji pasaka. Dar 
nevisi akli ir kurčiai. Tai - 
gi,kada dabartinė sovie
tinė (ir jadvy ginė) Lenki
ja grąžino Lietuvos vals
tybės pilsudskinių-želi- 
govskinJų legionų oku
puotą Suvalkų trikampį su 
Vižainio korldoriokuTMa- 
nau.kad autorius numano
ir žino, ką Lietuvai reiš
kia tas lietuviškas tri
kampis su- koridorioku,. 
giliai įvarytas į lietuvių 
tautos teritoriją, Lenki
jai norėjus atskirti' M. 
Lietuvąnuo ©.Lietuvos ir 
jau tuomet paraližuoti at
sikuriančios Lietuvos 
valstybės gyVenimąO kas 
atsitiko su baltiškąja 
Prūsą ir net su dalimi 
Mažosios Lietuvos :ar ne

Nukelta į 5 psl.

žmoną, prof- Dr. Gudavičių/žilas iš kraštoĄ p.Ptvaroną. Dr.Tercfjoną, 
^g^ūg^Vttų^urtt^avarazt^e^BĮseki^UM^gU^^^^^M^^

Tat trečiojo Lietuvos prezidento Dr. Kazio Griniaus mirties minėjimas Nev Yorke. Prezidiume VLDKo pirmininkas mlntV.Sidzikauskas Ir inž. Antanu NW*S 
kis. Priešakyje matome Dr.K. Griniaus sūnų pulkininką Kazį Grinius /jau miręs/ su žmona, prof. Dr. Gudavičių /žilas iš krašto/, p.Ptvaroną. Dr.Tercfjoną, 
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53 atkar pa.
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Juodukų brigadininkas
Iš Pajuostės durpyno draugas davė žinią: atsirado lais

vas kambarys, galima kraustytis.
Gaigalas vaikščioja iš kampo į kampą, keikiasi. Pažymė

jimas užsakytas pas Martyną, brigada perduota, liepgirie- 
čiai iškoneveikti po šimtą kartų. Taigi atsisveikinta. Belieka 
susidėti daiktus — o kiek tų daiktų! — ir sudiev Akmene, 
Liepgirių žeme. Bet kai tik žmona užsimena apie tai, be
regint atsiranda reikalas, kurio nesutvarkąs, jokiu būdu ne
gali kraustytis.

Visų pirma — pažymėjimas. Einu į valdybą pažymėjimo, 
o paskui jau daiktus dėsimės.

— Kada į durpyną, pupyte uoga? — Dantų sidabras švie
čia kaip. delčia, už ausies pieštukas. Taip ir traukia del
ną užvažiuoti per tą savimi patenkintą plunksnagraužio 
snukį.

— Kas tau darbo, parfumuota maita.— Gaigalas nusi
gręžia, žiūri į sieną. O ant sienos toje vietoje garbės lenta. 
Toleikis žadėjo kieme pastatyti — naują, didelę, kaip Vieš
vilės miesto sode — bet nesuspėjo. Pirmūnai... Birutė Rim- 
šaitė-Grigienė, besmakris Pauga, Magdė Raudonikienė, Ši
leikos kuprelė, Nadia Lunova... Aštuoni snukiai. O tarp jų 
jis, Klemas Gaigalas. Juodukų brigadininkas. Plaukai susi-
sukę kaip vikių virkščios, akys primerktos, lūpos ne tai ver-

kia, ne tai juokiasi. O apačioje stambiomis raidėmis pavardė: 
Gaigalas. Klemas Gaigalas. Ne koks juodukas, Akmens Var
čios bimbalas ar panašiai, o būtent Klemas Gaigalas, Mairo
nių brigados brigadininkas.

— Ko taip įsižiūrėjai, pupyte uoga? Ar viena nuotrauka 
labai patinka? — Vingėla prunkštelėjo.

— O tau ji akis bado? Žinau, kad bado, gyvate. Paka
binta prieš nosį, kaip šventasis paveikslas. Ne to tikėjimo, 
bet nori nenori turi melstis.

— Greitai nebesimelsim.
Gaigalas nusijuokė, eina pro duris. Visiškai pamiršo, ko 

atėjęs. Greitai nebesimelsim... Aišku, tegu tik išvažiuos, 
tuoj išlups nuotrauką ir išmes į šiukšlyną. Juoksis: amžiną 
atilsį Gaigalas, juodukas, tas pabėgėlis...

Iš priemenės grįžo atgal, pravėrė duris.
— Kad man rytoj būtų nuimtas stiklas — ateisiu nuo

traukos! Girdėjai, rašaluotas snuki?
— Taip mes šoksim kaip ant gaisro, pupyte uoga, ir pa

darysim.
— Nepadarysi, gyvate, stiklą sumalsiu.
Išėjo.
— Pažymėjimą parnešei? — namie pirmas klausimas.
— Bus viskas, kai reikės.
Atsisėdo ant slenksčio, užsidengė delnais veidą, ilgai 

žiūrėjo į kiemą pro išskėstus pirštus. Balutėse turškiasi an
čiukai, nuo apsamanojusios svirties kapsi vandens lašai. Ly
noja. Sumautas pavasaris, rupūže. O buvo-toks gražus oras, 
kai pirmą dieną išėjo sėti. Toleikis paspaudė ranką, pasvei
kino. Ir Daujotas. Kaipgi, geriausias brigadininkas... Vi
siems, žalčiams, lipo akys ant kaktos iš pavydo. Ir dabar 
tebestovi smaigai, kuriais paženklino pirmąją biržę. „Tegu 
būna laiminga tavo ranka, Gaigalai..Laiminga... Išarė 
pasėlius, gyvatės, štai tau ir laimė. Bet tas Kepalių laukas, 
sako, gražiai atrodo. Kodėl nenuėjus pasižiūrėti? Gal jau, 
rupūžės, smaigus išraustė, išgirdę, kad išvažiuoju...

— Tikrai, Klemuti, kada kraustomės? — nekantrus žmo-

— Kraustomės, kraustomės. Turiu dar vieną reikalą Ke- 
paliuose.

— Nespėji sutvarkyti vienus, tuoj kitų reikalų atsiranda.
— Ne tavo nosiai suprasti.— Staiga pasisuko į žmoną, 

pagautas pašokusio pykčio.— Tau tik išpulti, kaip kiaulei 
iš degančio tvarto, o dėkui tegu šventas Nigdas pasakys. 
Ilgas plaukas, trumpas protas. Greitai pamiršai, po velnių, 
per kieno malonę gavome pastogę, kai sugruzdėjome. To- 
leikiai krūvą drabužių davė, spintą, matracą, pinigų. ..

— Grąžinsime skolą. Ne į Ameriką išvažiuojame.
— Skola! Tau tik tas ant liežuvio. Žmogų sudaužė, ma

žai trūko, kad į aną pasaulį būtų nuvarę, o jai skola! Nors 
imk ir pilk per dantis už tokį žodį. Reikia tuos gyvates pa
mokyti! Šileiką, Lapiną! Jie visi čia susiuostę su prokuratū
ra, gal ką ir papirko, rupūžės. Pats Šileika, girdėti, girtas gy
rėsi perskėlęs galvą Toleikiui, o niekas nejudina, žalčio ma
rinuoto. Ne, kol Gaigalas gyvas, jie, rupūžės, užpakaliais ne
sijuoks iš teisybės. Sutvarkysiu! Tuojau pat važiuoju į ligo
ninę pas Toleikį, išdėsiu, kaip kas, padarysime tvarką! — 
Klemas pašoko. Kelias akimirkas stovi prasižiojęs iš nuste
bimo: taip netikėta jam pačiam toji mintis.

Gaigalienė aikčiodama ir dūsaudama eina kambarin, ieš
ko išeiginių kelnių, švarko (Toleikio dovana), traukia iš 
palovės batus. Ak jau! Atkalbinėk neatkalbinėjusi, nieko 
nebus. Jeigu jau Klemutis į kurią pusę pasinešė, pati pra
garo jėga nesulaikys.

... Kai traktoriai ėmė versti pasėlius, buvo atlėkęs į li
goninę. Prileido, bet sesutė įspėjo, kad ilgai nevargintų, o 
svarbiausia — nejaudintų ligonio, nes dar esąs silpnas ir ma
žiausias susinervinimas galįs skaudžiai atsiliepti jo sveikatai 
Grįžo namo, nė nežvilgterėjęs į palatą: nebuvo tikras gale 
siąs laikytis sesutės nurodymų, nes visą kelią lėkė su vel
niais ir gyvatėmis, o ant galo taip įkaito, kad kas žingsnis 
iš burnos iššliauždavo koks šlykštus gyvis.

Daugiau bus.

Dr. K. Grinius Čikagoje cu 
žmona, Kristina Grtntuvte- 
ne ir sūnum Liūtu, dabar in 
zmerturn, gyvenančiu su mo
tina Kalifornijoje, JAV.

Dr. Kazio Griniaus ur
na su pelenais tautinėse 
lietuvių kapinėse Čikago
je lalikta išvežamaį lai
svą tėvynę- Lietuvą.

nos balsas iš priemenės.
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KVLTŪRW^JIWIKA
Lietuvos tyrimo ins

titutas
nutarė išleisti "Studla Lt- 
tuanica" n ir III tomus, 
priėmę jų turinio planus. 
Antrame tome bus studi
jos,liečiančios Mažąją Lie 
tuvą ir trečlame-Tytų Lie 
tuvą. /E./.

NAUJI LEIDINIAI 
Marija Aukštattė.ROŽIŲ 
VASARA. Eilėraščių rin
ktinė. 764 psl. Kaina $7. 
Gražus leidinys. 1966 m. 
"Pasaulio Lietuvis"24 nr 
konstatuoja prabėgusios 
vasaros įvykius ir bend
rai PLBendruomenės lai- 
mėjintas: Kultūros kong
resus, dainų šventes, Jau 
nlmo kongresą ir tt. 
"Moteris" 1966 m.Nr 5, 
rugsėjo-spalio mėnesių. 
"Lithuanian Sports Rev
iew" 1966, Vol. 2. mušt
ruotas anglų kalba žurna 
las, apžvelgiąs viso pa
saulio lietuvių sportą. Nr. 
kaina 75 et., bet adreso, 
kuriuo galima lalkfraštį 
nėra.
"Lietuvių Dtenos"1966m 
lapkričio mėnesio.
"Lietuvių Žtnlos"-Los An
geles šv.Kazimiero parapl 
jos žinios, praneša, kad 
prie bazaro laimikio pridė
jus santaupas, sokolos iš
mokėta 8, OOO dol. ir tuo 
būdu skola' (š 94, OOO su
mažėjo iki 86,000 dol. 
"Šaltlnis"-bažnytinis Ang
lijos lietuvių laikraštis, 
spalio mėnesio.
• Apie Žalgirio operą kom
pozitorius Baumiląs rašo, 
kad jos turinys kamerlš. - 
kas .klaidingai sudarytas.

"PRŪSŲ KALBOS PAMIN
KLUS"

išleido Lietuvos (Mokslų A- 
kademijos Centrinė biblio
teka ryšium su 700 metų 
prūsų sukilimo sukaktim. 
Leidinyje fotografiniu bū
du perspausdinti vist sva
rbesnieji prūsų kalbos pa
minklai. /E./.
ISTORINIAI VILNIAUS KA

TEDROS VARGONAI 
rengiamasi atstatyti iki 
1968 m. gruodžio mėne
sio 31 dienos. Dėl to jau 
susitarta su rytų Vokieti 
jos tūla vargonų firma. 
DAIL.A.RŪKŠTELĖ 
aiškina meną ir pats aiš
kinasi. Tat įvyko Los An
geles lietuvių Dailiųjų me
nų klube, kur Rūkštelė tu
rėjo paskaitą apie meną.

Jo nuomone šiandieninis 
abstrakttzmas mene yra 
kontroliuojamas, diriguo
jamas prieš krtkščtonlš - 
ką jį žmogų veikiančių jė
gų. Jie esą premijuoja, 
garsina daugumoje žydų 
tautybės dailininkus, daž
nai besidangstančius ki
tomis tautybėmis. Iš vi
suomenės, iš spaudos e- 
są stengiamasi išimti e- 
stetinio meno sąvoka, jį 
keičiant tariamu moderni
zmu, demagogija, grožio 
naikinimu, Meno tobulu - 
mut nėra ribų, meno tobu 
Įėjimas vyksta evoliucijos 
ne revoliucijos keliu. Da
bar bandoma jėga įtaigoti 
universalizmas,kaip to pa 
geidauja komunistai. Kor. 
• Kauno Medicinos Insti
tuto rektorius prof. Janke 
vtčtus išrinktas į pasauli
nės s-gos valdybą Delhi.

Music Canada presents an evening of operatic excerpts on the 
CBC-TV network, Wednesday, Dec. 7, a 90-minute program produced 
in Montreal and featuring top Canadian singers. In a scene from , 
Act I of Verdi's La Traviata, soprano Colette Boky sings the role of 
Violetta, Andre Turp portrays Alfredo, the ill-fated lovers of that 
opera. Other scenes in the program are from I Pagliacci, Faust and 
Baris Godounov. |
Žymieji Kanados solistai, sopranas,Colette Boky ir tendras Andre Turp, gruodžio“ dieną 90 m f tra
čių per CBC-TV-jos tinklą duos operų Traviatos, 
Pajacų, Fausto ir Boriso Godunovo ištraukų vakar 
rą. Mėgstantiems muziką, verta pasiklausyti.

Jaunimo Centras Čikagoj
ATOSTOGAUDAMAS RAŠO KAZYS BARONAS 

Vykdamas į Meksiką, 
nutariau keletą dienų sus
toti Čikagoj. Gerai pada
riau,nes jau penktadienio 
vakarą teko stebėti lietu
višką televizijos progra
mą, o šeštadienį, lapkri
čio 19 d. .apsilankyti kun. 
Alg.Kezio.S.J.,suruoštoj 
Jaunimo Centre foto-pa- 
rodoj ir taip pat apsilan
kyti Marquette Parko LB 
parengime. 
FOTOGRAFINIS MENAS 
drąsiai galima pasakyti, 
yra naujas "atėjūnas"

MATEMATIKAS STA TU
LE VIČ JUS

Prieš kiek laiko Vilniu
je viešėjęs Vakarų Vokie
tijos matematikas profe
sorius Hansas Kriegber- 
gas susidomėjo Vilniaus 
matematiko Vytauto Sta- 
tulevičiaus darbais ir iš
spausdino jo straipsnį Va
karų Vokietijoje leidžia - 
mame matematikos (tiki
mybių teorijos) žurnale. 
V. Statulevičius dalyvavo 
pasauliniame matematikų 
kongrese Edinburge, Sko- 
tijoj.irten padarė prane
šimą. Pernai Štatui evičiui 
pavykę išspręsti uždavi
nį, kuris atskleidęs naują 
dėsnį matematikoj ir ra
dio technikoj. Apie tai 
dėstyta kibernetikų kon
ferencijoj Londone. E.
KAUNO POLITECHNI 
KOS INSTITUTO docen - 
tas P.Kasperavičius Mas 
kvos parodoj apdovanotas 
aukso medaliam už jo iš
rastus elektrinius prie
taisus apdorojamos me
džiagos ištempimui ir ki
tiems parametrams kon
troliuoti ir už išrastą au
tomatinį apšvietimo įjung 
tuką-išjungtuką. (Elta), 
o Į rytinę Vokietiją ir į 
Jugoslaviją siunčiamas 
rodyti filmas "Niekas ne
norėjo mirti".
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TIKRAS IR NETIKRAS
Mažas Petriukas joja 

svečiui ant kelių. Svečias 
klausia:

- Na, Petriuk, patinka 
tau joti ant mano kelių ?

- Neblogai... Bet aną 
savaitgalį mes buvome 
zoologijos sodfe,tai ten aš 
jojau ant tikro asilo....

LIETUVIŠKAS MANDA
RINAS

Kompozitoriaus J. Naja- 
lio duktė Sofija pasakoja 
apie grovą Benediktą Ti- 
škevtčių:Kartą Tiškevi
čius, labai mėgęs kėliau 
ti, buvo nuvykęs į Kiniją 
iš kur parsivežė į savo 
dvarą,Raudondvarį, ties 
Kaunu, daugybę kiniškų 
lempų, kiniškų apsiren
gimų ir kinišką "palanki- 
ną"-neštuvus su stogeliu. 
Kai kada Raudondvario 
parke būdavo pakabina
mos kiniškos lempos, ku
mečiai aprengiami kiniš
kais drabužiais ir jis pat
sai persirengdavo kinišku 
ku mandarinu ir jį tarnai 
nešiodavo palankine... 
Dailininko

s įruošti .lemiamam 
/akt. K. S Ilgai ta/ ir

Įe kompozitoriaus V.Klovos sukurtos operos "Žalgiris", 
*Du kalavijus" vaizduojanti momentą, kada į Traku pilį

Vytautas ir jo pusbrolis Lenkijos karalius Jogaila pa
muštai su kryžiuočių ordinu. Priešakyje Vytautas 

/akt.A. Lietuvninkas/. Už jų Trakų pilis.

konkuruojąs su tapybos 
menu. Tai galima paste
bėti iš kun. Al g. Kezio iš
statytų 70 darbų, drąsiai - 
galinčių konkuruoti su 
modernišku tapybos menu 
ir gal net prašokančiu jį.

LB Marquette Parko 
parengimas -šokiai nesu
silaukė didelio pasiseki- 
mo.Dalyvavo gal apie 150 
asmenų, tačiau nuotaika 
buvo labai linksma, gyva. 
Čia programą išpildė Alh 
Valentinas, prajuokinda
mas svečius iki ašarų.

Kas nėra girdėjęs 
APIE ČIKAGOS JAUNI
MO CENTRĄ 
ir jo "spiritus movens" 
kun.dr.J.Kubilių, S. J?Ti- 
krai nėra Kanadoj ar JAV 
lietuvio, kuris, atvykęs į 
pasaulio lietuvių sostinę, 
neužsuktų prie žuvusiem 
pagerbti paminklo ar ne
užeitų į Jaunimo Centro 
namus! Bet jie pasidarė 
jau apkštūs, nes be mo
kyklos, įvairių organiza
cijų būstinių, archyvų, 
skautų,tautinių šokių re
peticijų ir parengimų, 
vietos neranda ir pats... 
kun.J.Kubilius,pasistaty- 
damas sau mažą lovelę 
nakties poilsiui raštinės 
kambaryje.Skaudu buvo į 
tokį"mlegamąjį"pasižiū- "Viščiukų ūkyje": A 1g.Diktats, J.Ciiūnellenė ir E.Pet- 
rėti.kada užsukau po va— rokaltė—Rukuizienė. Foto P. Petručio.

AR REIKĖJO PALYDOVO
Teisėjas klausia jauną 

merginą:
- Liudininkė, kiek toli 

Jūs buvote nuo kaltina
mojo,kai jis paleido šūvį 
į Jūsų palydovą ?

- Apie pusantro metro.
- O kai jis šovė antrą 

kartą?
- Tada aš buvau apie 

pusantro šimto metrų...
VIS DĖLTO PABANDYKIT

Vienas Skotas atsineša 
pas batsiuvį pataisymui 
batus.

Batsiuvys apžiūri batus 
iš vienos pusės,apžiūri iš 
kitos, pagaliau ir sako:

-Nežinau,ar čia dar kas 
begalima taisyti...

Skotas maldauja:
-Vis dėlto pabandykit, 

nes, mat,tik pereitą mė
nesį įsidėjau naujus šniū
relius. ..

RASTA IŠEITIS
- Onut, ar tu įsiuvai sagą 
į savo paltą?- klausia mo
tiną dukrelę.
- Ne, mamyt, neįsiuvau.
- Taip kaipgi?
- Neradau sago, tai užsiu
vau skylutę...

ROMA NASVALERIJ TARSIS / šeštasis tęsinys /
KANKINTAI PRADEDA KANČIOS KELIĄ

Visiškai nepanašūs j Valentiną Almazovą 
buvo kiti palatos Nr. 7 įnamiai; ir visiškai 
kitais keliais jie atklydo į šią labdaringą 
ištaigą, — ir gal todėl jie taip karĮštai vienas 
kitą pamėgo.

— O taip, mes įvairūs, bet nemažiau ir 
vienodi, — pasakė Pavel Nikolajevič Zagogu- 
lin, — pagaliau mus visus atvedė čion so
vietų valdžia- Tai ji sudarkė mūsų gyvenimą, 
todėl mes esame kaip ir jos aukos.

— Taip, tikrai, — sutiko Almazovas.
Jam patiko Zagogulinas, panašus į spor

tininką alpinistą. Jam galima buvo duoti 
bent dešimčia metų mažiau, negu jis spėjo 
jų sukalti. Gi jo metai nebuvo lengvi. Geo
logas, amžinai keliaująs po kalnus ir slėnius, 
kaitroje ir šalty, po aštuonetą ar devynetą 
mėnesių ne namuose, be mylimos šeimos.

Tatjana Lvovna Zagogulina buvo penkio
lika metų jaunesnė už vyrą. Ištekėjo ji už jo 
septyniolikametė. Tuo laiku ji jau svėrė pen
ktus pūdus *) ir buvo panaši į solidžią tris
dešimties metų damą. Visaip būna. Pavel 
Nikolajevič, išlepinto meno ir poezijos sko
nio žmogus, mėgo sunkius moteriškus kū
nus. Pradžioje jie gyveno gerai.

Alga ir komandiruotpinigiai leido Tatjanai 
Lvovnai tukti (ji buvo įsitikinusi, kad tik 
stambiose formose glūdi moters grožis), siū
ti drabužius. Bet kas antri metai gimdavo 
vaikas. Tatjana nenorėjo jų, bet motina įti
kinėjo: “Reikia įsitvirtinti, kvaišai Tėvas ne
mes vaikų. Jis patikimas žmogus. Gi tave 
visai laisvai galima mesti, kadangi tu el-

•) Pūdas — 40 svarų.

giesi kaip paskutinė.-. Gerai, kad Pavel vi
sada išvykęs, o tai... —

— O kas tau, gaila? Sumažėsiu aš nuo 
to, ar ką?..

Taip jiedvi pasikeiksnodavo; bendrai ne
piktai, ir gyveno sau. Valgė labai daug — 
šešius kartus per dieną. Ir viską riebu: 
sviestą, žąsis, pyragaičius. Ir storėjo. Kai 
Pavel Nikolajevič grįždavo iš eilinės ekspe
dicijos, Tatjana Lvovna buvo su juo švelni, 
buvo jam ištikima, netgi turėjo pasitenkini
mo — lyg ir naujas meilužis. O jos romanai 
buvo be jokio romantikos šešėlio — prasidė
davo ir baigdavosi lovoje.

Kivirčai prasidėjo prieš dvejus metus. 
Pavel Nikolajevič gavo paaukštinimą — ta
po skyriaus vedėju treste. Išvykdavo retai. 
Būti ištikimai beveik ištisus metus Tatjanai 
Lvovnai buvo perdaug. Gi čia kaip tik pra
dėjo vaikščioti pas vyresniąją dukterį Liubą 
(jai ką tik sukako septyniolika) studentas, 
busimasis inžinierius, kuris labai krito į akį 
ir mamai. Po kurio laiko Liuba apsiašarojusi 
prisipažino motinai, kad ji nėščia.

Kritišku, ne pasigailėjimo, bet pajuokos 
žvilgsniu Tatjana Lvovna pervėrė Liubą-.. 
Ir ką jis joje rado? Liesa, negraži... Matyt, 
taiko i butą. Taip, trijų kambarių butas 
mūsų laikais retenybė... Ne kvailas... Žino, 
kad tėvas penkius šimtus rublių per mėnesį 
uždirba... Akiplėšai.. Bet vertas vaikinas...

— Nori vesti, — tyliai pasakė Liuba-
— O kur gyvensit? Ar jis turi kambarį?

—Ne... bendrabuty.
— Tėvus ar turi?
— Našlaitis.

karienės padėkoti Nepri
klausomos Lietuvos re
dakcijos vardu už priėmi
mą kaip to Kanados lietu
vio laikraščio atstovo, 
kartu palinkėti jam, kaip 
tauriam lietuviui, savo 
tikslą atsiekti-padidinti 
Jaunimo Centrą ir paten
kinti viso pasaulio lietu
vių tautinius tikslus. O 
kad Čikagos lietuviai pir
mieji atsiliepė į JC kun. 
J. Kubiliaus prašymą- 
įrodė lapkričio 20čT«?atsi- 
lankę lietuviai (įnešdami 
tūkstantį (J. V.Stankai, Ri
mai, Pr.Mažeika.dr.Kriau 
čeliūnas, Gradinskai),po 
500-Janušaičiai, Mažei
kos ir kt. Neteko išgirsti

vieno aukotojo pavardės, 
senesnės kartos ateivio, 
kuris įnešė jau 7,5 tūkst. 
dol. ir dar žadėjo savo 
įnašą padidint iki 15 tūkst.

Vakarienės salė buvo 
perpildyta.Spėju.kad joje 
būta apie 400 svečių. Bu
vo ir puiki programa, ku
rtą 
ATIDARĖ DR.KRIAUČE-

LIŪNAS:
"TėvoKubiliaus paves

tas, turiu didelę garbę ir 
malonią pareigą pradėti 
šią iškilmingą ir taip di
delės reikšmės vakarienę 
kuria pradedamas didy
sis vajus Tėvų Jėzuitų 
numatytai statybai-Jau- 
nimo Centro praplėtimui.

Tėvų Jėzuitų užsimuo-

Šis pokalbis vyko vasarnamy. Tatjana 
Lvovna dar nesenai jį iš naujo įrengė. Ji ir 
pati dabar daug uždirbdavo, — siuvo na
muose, be leidimo.

Vakare atėjo pats jaunikis, pabučiavo ma
mai ranką. Vakaras pasitaikė gražus, šiltas, 
buvo rugpiūčio pradžia. Išėjo pasivaikščioti 
— reikia gi pasitarti; pasivaikščiojo — pa
vargo, nutarė pailsėti čia pat miške ant žo
lelės. Gi už valandos Tatjana porino: “Tu 
kraustykis čion. Miegosi daržinėje, ant šie
no... Manasis grįžta taip išvargęs, kad miega 
kaip užmuštas.’’

Pavel Nikolajevič kategoriškai atsisakė 
duoti savo sutikimą dukters vedyboms. “Te
gul padaro abortą Man tas tipelis nepatin
ka. Jis ją pames, ir dar, ko gero, teks jam 

i kambarį atiduoti.
Įvyko pirmas stambus kivirčas. Tatjana 

Lvovna raudojo; taip pat ir Liuba.
Bet Pavel Nikolajevič užsispyrė.
Kartą naktį jis kažkodėl negalėjo užmigti, 

išėjo į gatvę pasivaikščioti; gi tuo tarpu 
Tatjana Lvovna, vienmarškinė, išėjo iš dar
žinės. Kas čia dabar! Pavel Nikolajevič pats 
gerai neprisimena, jis beveik apkvaišo...

Dovanojęs žmonai, švelnus ir nuolaidus 
Zagogulin nesileido tačiau į jokias nuolai
das, kai kalba užeidavo apie Liubos vedy
bas. Studentą jis išvijo ir uždraudė jam pa
sirodyti vasarnamy. Ir, štai, neramios Tatja
nos Lvovnos galvoje pribrendo naujas pla
nas — klastingas, žiaurus, nežmoniškas, visai 
sovietinis, netgi madingas ir plačiai vartoja
mas mūsų laikais.

•
— Aš mėgstu gėles, negaliu be jų gyven

ti. Bet koks baisus likimas: visos mano gė
lės jau daugelį metų nebeauga darželiuos, 
o tiktai tarp kapų tvorelių ir ant kapinių 
kupstų.

Atleiskite man, jei galite.

Gyvenimas begaliniai milžiniškas, nepa- 
siekimai geras. Bet taip be galo toli, smėlio 
tyruose sudegusių metų ir ištisų epochų, ku
rias visiškai išdegino ir nelaimių samumais 
bei nusikaltimų uraganais užpylė, laimingų
jų dienų oazės. Reikia būti nepaprastai aky
liam, kad įžiūrėtum rūkuose tas oazes. Rei
kia būti labai stipriam, kad nenuleistum ran
kų, kad nesudrebėtų kojos... Ir reikia mokėti 
muštis iki galo. Muštis be pasigailėjimo su 
tais, kuriems pasaulis, žmoniškumas — tai 
reliatyvūs supratimai, žmonės — bandymams 
skirti triušiai. Kam gaila triušio? Ir kur jis 
pabėgs ?

Reikia vieną kartą visam laikui įsisąmo
ninti, kad žmogus ir pasaulis — seni, nesu
taikomi priešai. Pasaulis — masė, minia, gal
vijų banda, aukštosios Žmonijos pilvas ir už
pakalis; jame vyksta fiziologinės funkcijos: 
gaunamas ir virškinamas maistas, kovojama 
dėl jo, dėl gyvybinės erdvės, dėl amžino 
kovingumo. Ji taip pat yra viena iš nepanai
kinamų žemutinės dalies žemės gyventojų 
funkcijų, nors poetai ir lyrikai bando pri
dengti tą šlykščią funkciją narsumo vualiu, 
meile taip vadinamai tėvynei; tik pagalvok, 
kokia dorybė mylėti savo urvą, kuriame 
viešpatauja nutukusios kiaulės! Tikroji Žmo
gaus tėvynė — Dangus, Dievas, kuriame gy
vena jo siela.

Reikia skirti šiuos dalykus iki visiško jų 
atksirimo. Taip įsakė pats Viešpats: Jis pa
saulin atnešė ne taiką, bet kardą ir atskyri
mą. Manęs visai nejaudina žemosios dalies 
likimas: ji šiandien jau nebeerikalinga. Vi
sas funkcijas daug geriau atliks mašinos. Ko
munizmas — tai masės pastangos praryti, iš
tirpdyti brangiuosius kristalus: deimantus, 
rubinus, ametistus ir auksakalių nušlifuo
tus brilijantus. ,

Reikia apginti Žmogaus sielą.
• Daugiau bus.

tas darbas yra didelis ir 
kilnus. Reikalingas mūsų 
visų paramos. Jeigu mes 
Čikagos lietuviai, būdami 
didžiausia kolonija lais- 
vąjame pasaulyje nesu
gebėjome per 15 ar dau
giau metų pastatyti lietu
vių kultūros rūmų, čia 
mums į talką ateina Tė
vai Jėzuitai. Turėdami 
prieš akis mūsų didžiau
sią uždaviną - lietuvybės 
išlaikymą ir lietuviškos 
kultūros išsaugojimą, 
mūsų šventa pareiga 
remti šį darbą".

Tolimesnį programos 
vedimą jis perdavė Ka
ziui Veselkai.Na,-jis bu
vo tikrai puikus ir mokė- ’ 
jo iki ašarų prajuokinti 
visus svečius. Be to, me
ninėj daly, dar pasirodė 
jaunosios meninės Čika
gos jėgos su solo daina ir 
piano. Ją išpildė R. Sabo
nis (piano) ir gerus dai
navimo davinius parody
dami E. Bradūnaitė, Vy
tautas Nakas, L. Underytė 
akomp. Motiekaičiui.

Už tokią didelę paramą 
Jaunimo Centrui padėko
jo
KUN. J. KUBILIUS
pažymėdamas, kad šian
dienis vakaras jam davė 
dar daugiau jėgų dirbti 
Jaunimo Centro ateities 
statybos darbuose.

Man, asmeniškai. Jau
nimo Centras palieka kuo 
geriausius įspūdžius, nes 
jie pilna tų žodžių pras
me, tarnauja ne tik mūsų 
jaunimo auklėjimo darbui 
bet bendrai visam lietu
viškam darbui. Juose teko 
praleisti beveik visą sek
madienio popietę,matyti 
įvairius kambarius užim
tus posėdžiais (vienam jų 
vyko ir Vilniaus Krašto 
Lietuvių S-gos susirinki
mas), pilnus koridorius 
jaunimo,jų linksmus vei
dus, perpildytą sekma
dienio koplyčią.Atrodytų, 
kad kun.J. Kubiliui reiktų 
kreiptis ir į Kanados ir 
Australijos lietuvius, 
prašant savo kilniam dar
bui paramos. Ir esu tik
ras, kad tų kraštų mūsų 
tautiečiai jos neatsisaky
tų, nes tai yra bendras , 
visos lietuvių tautos rei
kalas.
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Pastabos dėl pastabų (1)

Išsiaiškinkime
P. STRAVINSKAS

NL red. J. Kardelis N. 
L-j e skelbia pastabas dėl 
Jaunimo kongreso 38 ir 
39 nr. jis prisimena ir 
mane bei mano Naujieno
se straipsnius dėl Jauni
mo kongreso nutarimų.

Tų straipsnių Naujie
nose esu iki šiol paskel
bęs viso devynius. Juose 
esu teigiamai pasisakęs 
dėl visų Jaunimo kongre
so kultūrinių nutarimų ir 
neigiamai dėl vieno poli
tinio nutarimo( "Politinės 
organizacijos reikalu"). 
Liko dar nepanagrinėtas 
antrasis to kongreso po
litinis nutarimas ("Poli
tinės programos reika
lu"), dėl kurio dar tik 
bendrais bruožais pasi
sakiau neigiamai.

NL red.pastabose spa
lio 12 d.laidoj, pareiškia, 
kad dėl politinės rezoliu
cijos esmės aš "teisingai 
parašęsl'Vadinas.J.Kar- 
delis su mano paskelbtąja 
Jaun. kongreso politinio 
nutarimo ("Politinės or
ganizacijos reikalu")kri- 
tika pilnai suntinka.Tai la 
bai svarbu ir, prisipažin
siu,man skaityti malonu. 
Vadinas, mano kritika iš 
esmės teisinga.

Šiuo konstatavimu savo 
žodį dėl J. Kardelio mane 
liečiančių pastabų galė
čiau ir baigti. Bet aš no
rėčiau jį dar kiek pratęsti 
ir paprašyt mano širdžiai 
labai artimą ir mielą J. 
Kardelį dar kaiką su juo 
išsiaiškinti.Ką gi?

Ogi jo,tiesa,labai švel
nias ir nekaltas kritines 
man pastabėles štai dėl 
ko:

1) kad aš savo straips
nius dėl Jaunimo kongre
so paskelbęs spaudoje 
pergreit.mataįnegalėda- 
mas nesikarščiuot;

2) kad aš tuose straips
niuose išpylęs visa, kas 
man atrodę būtina kriti
kos;

3) kad aš rašęs karštai, 
iš visų karščiausiai.

Kad ir labai nekaltos 
šios redaktoriaus pasta
bėlės,bet man jos nelim
pa štai dėl ko:

1) Spauda yra viešojo 
gyvenimo veidrodis ir

viešojo intereso sargas. 
Tokius svarbius viešojo 
gyvenimo įvykius, koks 
buvo Jaunimo kongresas, 
ji turi nagrinėti 1) dar 
prieš jųdatą(parengdama 
visuomenę), 2) jų metu ir 
3)be mažiausios pertrau
kos (ilgesnį ar trumpesnį 
laiką) po jų. Pasibaigus 
tokiems kongresams, 
spauda turi tuojau vertin
ti kongresų darbus,iškel
ti visa aikštėn -ir tai, kas 
randama gero (tikslu ge
rąsias idėjas įsisavinti ir 
jas vykdyti), ir tai, kas 
kostatuojama blogo (tiks
lu blogį pasmerkti ir blo
gų idėjų vykdymą užkar
dyti).

Man neteko girdėti to
kios taisyklės,kuri draus
tų (neleistų) spaudoje ra
šyt apie kongresus tuojau 
pat, jiems pasibaigus, o 
greitą,neužd eis tą kongre
sinių darbų aprašymą ir 
jų kritinį įvertinimą lai
kytų neleistinu'pasikarš
čiavimu". ..

2) Norint įvertinti kokį 
suvažiavimą(konferenci- 
ją,kongresą ar pan.) pil
nai, reikia ir jo darbus 
apžvelgti bei per kritiką 
perleisti visa apimtimi. 
Jei rašysi tik atskirais 
gabalėliais, pasirinkti
nai,kas tau patinka, nuty
lėdamas tai, kas nepatin
ka,tai bus ne visuoemnės 
informavimas, o tik jos 
klaidinimas. Todėl ir aš, 
pasiėmęs aprašyti Jaun. 
kongreso nutarimus ir į- 
vertinti juos, stengiausi 
juos visus aprašyti ir pa- 
vertinti.

Klysta J.Kardelis, aiš
kindamas, kad aš savo 
straipsniuose išpylęs tik 
tai,kas man atrodę "būti
na kritikos".Ne, aš supa
žindinu Naujienų skaity
tojus, pirmiausia, su vi
sais Jaunimo kongreso 
kultūriniais nutarimais ir 
dėl jų visų pasisakiau,kad 
jie yra geri ir be prie
kaištų. Tik po to aš ėmiau
si nagrinėti politinius nu
tarimus, kuriuos aš lai
kau savo turiniu ir forma 
visiškai nevykusius.

Vieną tų politinių nuta
rimų, kaip anksčiau pa-

stebėjau, aš pilnai išna- 
grinėjau.o antras dar li
ko nepaanalizuotas. Pas
tabų autorius man galėtų 
padaryti priekaištą, kad 
aš iki šiol savo pasiimto 
spaudos darbo ir parei
gos neatlikauJBet jis prie
kaištauja man,kad aš per
daug esu parašęs. Ar tik 
nebus čia koksai nesusi
pratimas.

3)Dėl pastabos karštai, 
noriu pastebėti,kad mano 
straipsniuose yra visko 
po truputį jtaip pat ir jaus
mo, temperamento, kiek 
jo kur reikia.

Iš tikrųjų, nagrinėda
mas kurią grynai teisinę 
problemą,aš rašau sausai 
ir šaltai; pasisakydamas 
kuriuo aktualesniu ir jau
tresniu politiniu klausi
mu, aš nevengiu parodyti 
savo išgyvenimo,jausmo; 
kcnstatuodamas kokį di
delį blogį (tautos intere
sui aiškiai žalingą idėją), 
aš sustiprinu žodį, j ei taip 
galima pasakyt, aš pake
liu balsą, netgi visai ant 
nieko nepykdamasjpaga- 
vęs kokį juokingą dalyką 
( kaip pvz. straipsniuose 
"Komunistų metodu"arba 
"Kvadratinė filosofija"), 
aš rašau daugiau ar ma
žiau humoristiškai. Tągi 
rašo visi spaudos žmo
nės, nors aš ir nelaikau 
save jokiu spaudos žmo
gum,žurnalistu ar publi- 
cistu.Aš esu tiktai teisi
ninkas, ir šituose nedė
kinguose, tave supurvi
nančiuose,kitų neapykan
tą aistras prieš tave su
keliančiuose spaudos gin
čuose dalyvauju tiktai iš 
būtino reikalo, matyda
mas, kad kiti nedrįsta ar 
nenori pasisakyt spaudo
je atvirą tiesos žodį prieš 
blogį.

Jeigu aš kada savo 
straipsniuose pasisakau 
stipriau, tai kiti rodos , 
turėtų toje vietoje sustoti, 
pagalvoti ir suprasti ma
ne, kodėl aš ten pakėliau 
balsą,bet jie iš tavęs,žiū
rėk, tik šaiposi, vadina 
"besikarščiuojančiu" ir 
pan.

Ką pasakytų tie mano 
priekaištautojai .paskaitę 
paz.,žymaus JAV politiko 
( Anglijoje gimusio, bet

JAV ir vėliau Prancūzi- 
jojebesireiškusio) ir pa- 
gardėjusio publicisto, 
spaudos autoriteto Tho
mas Paine publicistiką, 
raštus vyro,kurio plunks
na buvo vadinama kanuole 
veikiančia tiek stipriai, 
kiek to tiktai reikia ?

Štai,kodėl aš nepriimu 
nei tos J. Kardelio man 
taikytos pastabos(su prie
kaištu), kad aš rašau 
"karščiausiai", lyg ir ne 
tinkamai su spaudos etika.

Sekantį kartą aš pasi
sakysiu J. Kardelio pas
tabose paliestuoju man
dagumo klausimu.

SOSTINĖ VILNIUS IR
ŠILUVA

/atkelta iš 3 psl/
jadvyginė ir sovietinė 
Lenkija 1945 metais jas 
pigiausiai gavo koloni
zuoti ir lenkinti,nors taip 
pat ji jokios ten teisės ne
turėjo ?.Taigi,ar nustojęs 
Lenkijos okupacinis kai
tulys ?

Pasitarus su žinovais , 
prašom aprašyti ir pa
skelbti Lietuvos Dainavos 
( O kur Dainava, ten taip 
pat lietuvių tautos žemė 
nuo amžių) Balstogės aps . 
miestą,atsigabenusių len
kų "Vilniuku" paverstą, 
Lenkijai nepasisekus sa
vo okupacijoje ilgiau Vil
niaus išlaikyti, -aprašyti 
ir paskelbti, kad ir bet 
kuris lietuvis ir nelietu
vis žinotų, į kur iš Vil
niaus bėgantieji lenkai 
tada yra nusigabenę visą 
"jalbžykovzskinį turgų" ir 
iš kur dabar jų planuoja
ma net D. ir M. Lietuvos , 
Latvijos, Estijos, Suomi
jos, Gudijos, Ukrainos 
okupacija ?

Autorius kunigas,ir už
tat geriau žino:ar nėra 
Lenkija neperseniai išsn- 
šventinusi naujo kokio 
s aviško vyskupo, vėl ty
kojančio Lietuvos valsty
bės Vilniaus arkivyskupi
jos sosto, ir kokiais ke
liais bei kokiu būdu ?Kve- 
pėtų ir čia nauja okupaci
ja, ar ne?!'

Ir vėl šmėklinasi tas 
pats anas Vatikano lenkų 
išleistas politinis-religi
nis pašto ženklas ir plius

Kanados ginkluotosios pajėgos

Karinės pajėgos ateičiai
Budi pasaulio taikos tarnyboje

KANADOS GINKLUOTOSIOS PAJĖGOS 

PAGALVOKITE APIE JAS
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člkaginis rugpiūčio 18 
dienos lenkų kermošius 
biznio gatvėje.

Beje,tuo pačiu pradėji
mu, jei jau autorius tiek 
dali g Lietuvos ir lietuvių 
tautos reikalų ir dalykų 
užkliudė, 'dar ir šit ką 
reikia užsiminti,Lietuvos 
valstybei ir jos tikintie
siems visai svetimas 
Lenkijos valstybininkas 
kardinolas Stefan Wysz- 
insky ar tikrai neprikišo 
savo nagelių prie vašing- 
toninės Vilniaus ar Šilu
vos koplyčios vardo ir

paskirties parinkimo ir 
kokia jis teise tai bus da
ręs ?

Prašom ir čia atviram 
bei teisingam pabūti,nors 
Tamstai ir sunku bei kiek 
pavojinga būtų’/ Nėra ko 
lietuvių tautai laukti ne
žinioje ir apsigaudinėti, 
ir todėl be svyravimo bei 
"laukimo" reikia teigti 
arba neigti (nes trečiojo 
nėra duota),kaip tikrai y- 
r a, o n e dangs ty tis koki ai s 
"laukimais" ar išsisuka 
liojamomis aplamybė- 
mis.Draugus lietuvių tau-

GEORGE LAVINSKAS
ALLSTATE INSURANCE 

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

Uniueiial Cleane'ti & Tiailo'iA
• Valau ir taisau vyriškus ir moteriškus drabužius.
• Siuvu naujus pagal užsakymus vyriškus paltus, 

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

(oi Wellington st.) Tel. 769-2941 Tel. 525-8971

MAHEU EXTERMINATION

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

3128 Masson, Montreal 36. ---- Tel. 725 - 64 89.

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.

LOon^ s
1920 FRONTENAC ST. - MONTREAL, P.Q. 

PORTRETAI - VEDYBOS - KRIKŠTYNOS
SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS

Johan Tiedman Reg’d
DIRBU VISŲ RŪŠIŲ BALDUS 

PAGAL UŽSAKYMUS

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

DODGE - CHRYSLER ■ VALIANT

BALTIC WOODWORK CO.
ĮVAIRIOS PROGOS

1920 Frontenac St. Montreal, P.Q. T. Laurinaitis
DAROMOS ĮVAIRIOS DURYS, LANGAI, VIRTUVĖS KABITAJ. 

IR KITI ĮVAIRŪS MEDŽIO DIRBINIAI.

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

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

ME T-bin
DE LUXE CLEANERS

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

CORONET - CAMIONS DODGE

LASALLE. P.Q.

LaSALLE AUTO SPECIALIST Reg’d
SAV. G. DESROCHERS

Taisau ir dažau lengvas malinąs 
7717 GEORGE LASALLE, QUE.

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

namų 366-4203

BELLAZZI - LAMY,INC-
do 6-6941 7682 Champlain Blvd. l^aSalle
Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmas- 
Įnsuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popieris.

Telefonas 768-6 679

WINDSOR
DRY CLEANERS & DYERS CO. LTD. 

Valome visokius drabužius ir kitą Jūsų namų apyvoką.
Savininkai:

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

ta turi žinoti, o priešus 
demaskuoti. Atsimenat, 
dalis mūsiškės spaudos 
minėjo iš tos "operos", 
okitadalis (aišku, reika
lus gerai žinančioji)spau- 
dos į tuos užsiminimus ir 
lig šiol atvirai neatsilie
pia. Tai, kunige, mes du 
vyrai lietuviai argi jau 
nebeprivelktumėm su- 
prasti.kuotai atsiduoda? 
Taip pat mudu ir visi lie
tuviai žinome, kad anos 
koplyčios pat pradiniais 
ir principiniais reikalais 
vyskupas V. Brizgys ne
priėmė net vilniečių lie
tuviu delegacijos.
Tamsta čia būsi ir "smul
kesniąsias stambmenas"be 
žinantis kaip centrinių as
menų orbitoj bestsukaTtc 
jantts. 

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ — 

sutraukiančią 
hemorojus

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

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

Visais tyrimo atvejais Švelnė- 
Jant skausmams įvykdavo hemorojų 
susitraukimas.

Tačiau visų svarbiausia - re zul
tatai būdavo toki nuostabūs,kad šis 
pagerėjimas tęsdavosi daugeli mė
nesiu.i

To buvo pasiekta naudojant gydo
mąją medžiagą (Bio- Dyne), kuri 
greitai padeda užgyti pažeistoms 
celėms ir sužadina naujų audiniu 
augimą.

Dabar B i o- Dyne galima gauti 
tepalo bei lazdelės formose " Pre
paration H* vardu. Prašykite viso 
se vaistinėse. Pinigai bus gražinti 
Jei nebūsite patenkinti.

DĖMESIO LIETUVIAMS
Tarpininkauju lietuviam* 

apsistojimo vietos reikalu pa
saulinės parodos EXPO67* me 
tu (28.4. - 28.10.19t.’).

Rašykite pageidavimus NL 
-arba žemiau nurodytu adresu :

Pr. P aukšte i tis
8995 Godbout. LaSalle, 
Montreal, P.Q. tel. 3>5- 0311.
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TORONTO

PARAMA
TAUPYK IR SKOLINKIS 

PIRMUTINIAME IR DIDŽIAUSIAME
TORONTO LIETUVIU KREDITO KOOPERATYVE

KAPITALAS SIEKIA DU SU PUSE MILI JONO DOL ERIŲ 
** 0 K A ** E: DUODAME:
Ui d*positus Mergišius iš 6'/f5

numatyta ui Serus Asm. paskolos i! 7% 1
Asmenines paskolas duodame iki $5,000.- ir morgičius 
valdžios nustatytą normą, 66% įkainuoto turto.
Visų nariuĮ gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nedau
giu $2,000.-Asmeninės paskolos, mirties atveju,apdraus 
tos iki $5,000.- r
Paramos nariais gali būti kiekvienas lietuvis gyvenas 
Kanadoje. *
Kasos valandos: Kasdieną nuo 10 vai. iki 3 vai. p.p., 
išskyrus sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį vakarais nuo 
4 vai.30 min. iki 8 vai.30 min. Šeštadieniais nuo 9 vai. iki l vai 
p.p. (liepos ir rugpipeio men. šeštadieniais uždaryta).

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

Kanados pabalttečiu Moterų Taryba, kuriat šiemet vadovauja lietu
vės, paskyrė premiją $ 50 rašinio Konkurso laimėtojai N.Sernattei. 
Rašinio temar'Kodėl aš vertinu savo tautinę kilmę". Rašinys buvo 
perskaitytas po premijos įteikimo estu- latvių- lietuvių susirinkime 
Estu Namuose lapkričio 25 d. Nuotraukoje/M. Pranevičiaus/ N.Šer- 
natte skaitanti savo konkursą laimėjusį rašinį; kairėje Baltų Federa
cijos pirmininkas J. R. Simanavičius įteikęs premiją ir Pabaltiečtų , 
Moterų Tarybos pirmininkė V. Judzentavtčtūtė.

E MUITO 

(VAIRIOS sudėties maisto 
SIUNTINIAI BE MUITO IKI 33 
SVARlį.PRAŠOM REIKALAUTI 

MQSU NAUJU MAISTO 
KATALOGU.

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IB DOVANOS Į
Lietuvą, Latviją, Estiją, Ukrainą ir 
U. S. S. R. paprastu bei oro paštu

DOVANOS:
Automobiliai,šaldytuvai,skal- 
bimo mašinos,motociklai,dvi • 
račiai,siuvamos mašinos,tele
vizijos aparatai,pianai,automo 
biliams padangos,foto aparatai 
ir t.t.

• Be siunčiame Jūsų sudarytu, ir apdraustus (vairius siunti
nius iki 19% svarų gryno svorio.

• Turime pardavimui (vairių medžiagų ir kitų prekių.
e Gyvenų ue Toronte, pražoml savo sudarytus siuntinius bei užsa

kymus siųsti mums paltu ar ekspresu. Apmokėsite gavę mūsų 
pranešimą.

e Sąžiningai ir greitai patarnaujame.
• Jeigu turima neaiškumų, prašome klausti, telefonuoti bei rašyti, 

mielai paaiškinsime ir duosime patarimą.
e Mūsų (staiga labai daug kam patarnavo ir pasiruošusi patar

nauti ateityje.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

BALTIC EXPORTING CO.
480 RONCESVALLES AVE. TORONTO 3, ONT.

Telefonas LE 1 - 3098
DARBO VALANDOS: pirmadieniais- penktadieniais nuo 9 vai. 
ryto iki 7val.vak; šeštadieniais - nuo 9val.ryto iki 5 vai. p. p.

Savininkai A. ir S. KALUZA

SVEIKATOS KLINIKA-Health Clinic
Medicininis ir pooperacinis gydymas

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

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

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

Reportažas iš Toronto
APIE JAUNIMO METŲ UŽBAIGIMĄ IR TEATRĄ 

"ANTRASIS KAIMAS"
Šešiolikto studentų su

važiavimo pabaigtuvių 
balius atkreipė ne eilinį 
torontiečių dėmesį. Di
džiulė Royal York vieš
bučio salė, talpinanti 1500 
žmonių, į pabaigtuvių iš
kilmes sutraukė tiek pat 
svečių, kiek buvo iš visų 
pasviečių suplaukę gra
žaus lietuviško atžalyno 
( skaičiuojama per 500 
vienų studentų).

Po pavėlintų ir užtęstų 
Barzduko ir Zaparacko 
paskaitų, mūsų jaunieji 
išėjo pasirodyti kaip jie 
juokiasi iš gyvenimo. At
vykę čikagiečiai, "Antro
jo kaimo" apipavidalini
me parodė 21 satyrinės 
interpretacijos dalykėlį.

Girdėjus apie "Antrojo 
kaimo" originalumą ir jo 
humoristines aktualijas , 
buvo įdomu kuo gi čika
giečiai nustebins gausiai 
susirinkusius torontie- 
čius ir iš visur sugužėju
sius savuosius kolegas.

Prasidėjus programai, 
buvo dar pusėtina kai jau
nieji mėgėjai vaizdavo 
Žikagos gyvenimo nuo
trupas; nugėrimus, pasi
svečiavimus ir gimtadie
nių šventimą. Buvo dar 
atleistina moderniai ir 
daug reikalaujančiai 
žmonai, kuri apsirikusi 
uždavė per didelę dozę 
energijos (pep) piliulių 
savo senstančiam vyrui. 
Kiek blogiau su etikos su
pratimu pasidarė kai'An
trojo kaimo" programa 
nuklydo į mūsų istoriją.

NOTARAS
ANTANAS LIUDŽlUS.B.Į.. 
Bendradarbis V.S. Mastis.L.L.D.

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

TORONTO.
Margio vaistinės II aukštas.
Tel: Įstaigos LE7- 1708,

Namų CR9- 6166.

Kai buvo pradėtas mūsų 
kunigaikščių ir Vytauto 
motinos Birutės satyrinis 
vaizdavimas. Kai kuriose 
vietose buvo labai keista, 
kad mūsų jaunieji gali taip 
interpretuoti savąistori - 
ją.Kai kunigaikštis Algir
das apmušė gudą ir kai 
Gediminui sapnavus gele
žinį vilką buvo paaiškinta 
statyti karčiamą, salėje 
beveik nesigirdėjo įver
tinančių plojimų.

Klausant kai kuriuos 
"originalesnius" išsi
reiškimus ir ne visai prie 
aplinkybių priderintus 
žodžius, gavosi įspūdis, 
kad "Antrojo kaimo" ar
tistai nėra pakankamai 
supratę savo atliekamą
sias roles.Nebent jie su
tiktų laikytis atatinkamo
je aukštumoje ir dalyvau
tų tik jų pačių pavaizduo - 
to, kokios ten draugijos 
susirinkimo programos 
išpildyme.

Jeigu "Antrojo kaimo" 
aktorių norėta taip uoliai 
eiti su gyvenimu, jeigu 
imta iš jo juoktis ir vaiz-

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

duoti visos nūdienės de
talės, jiem tektų užskaity
ti tik vieną pasirodymą. 
Bet ir tai su sąlyga, kad 
vaidinusi gabioji aktorė, 
būtų galėjusi pasigirti sar 
vo moteriškųjų apvalumų 
išmieromis.Jeigu ji būtų 
turėjusi nors pusėtiną pa
trauki ūmą,jos nusirengi
mo (strip tease) akto in
terpretavimas būtų buvęs 
pateisintinas.

Viena kas išpirko pa
baigtuvių baliaus aplan
kymą, tai Babecko orkes
tras. Nors ir nusėlintas 
užtęstos programos, or
kestras skambėjo puoš
nioje salėje retai savuose 
parengimuose girdima 
muzikos intonacija.

Svajingas maestro akor 
deonas,lydimas padidinto 
sąstato puikių šokių me
lodijų,kvieste kvietė į šo
kių aikštę,jis tiesiog kėlė 
nuo kėdės ir ne šokio en
tuziastą. Todėl neteko 
stebėtis matant šokių 
aikštėje seniai savuose 
pasilinksminimuose be- 

l regėtus tautiečių veidus . 
Jie, palikę gėrimais ap
krautą stalą, laikė puoš
niais baliniais drabužiais 
pasirėdžiusias damas ir 
skendo šokio sūkuryje.O, 
įvairios kosmetikos pa
galba pavasariu sužydusi 
gražioji moteris, tarsi 
drovėdamosi savo nuogų
jų pečių, kartkartėmis 
dirstelėdavo į tą vietą, 
kur ant kėdės atramos 
buvo likęs tik ką jos pe
čius gaubęs brangus kai
lis.

Vienu iš didžiausiu su
važiavimo kurjozų reikė
tų laikyti pabaigtuvių pa- 
maldas,kurios,pagal pro
gramą, turėjo įvykti stu
dentams sekmadienį 11.15 
vai.,pačiam klebonui sa
kant tai dienai pritaikintą 
gražų pamokslą, -bažny
čioj tesimatė tik vienas , 
kitas jaunuolis.

S. Pranckūnas.

AUŠROS ŽINIOS
Praėjusios savaitės 

rungtynių rezultatai:B-C 
lygoje pralaimėjo lat
viams 84:88;QY.Qlygoje 
merg.M.M. nugalėjo St. 
Edwards 22 ;12 ur St.Leos 
34:13; merg.Midget pra
laimėjo St. Leos 12:14 ir 
nugalėjo Corpus Christi 
39:2 ;merg. Juvenile nuga
lėjo St.Leos 26:2;T.L. B. 
lygoje merg. Sr. pralai
mėjo Cicconems 34:45.

- Jaunuoliams virš 15 
metų uždaros rekolekci
jos bus gruodžio 10 ir 11 
d.King City T. Augustijo- 
nų rekol. namuose. Infor
muoti s pas p. Kolyčių ar
ba T. Rafaėlį.

NIAGAROS PUSIASALIS 
KARIUOMENĖS DIENOS MINĖJIMAS

Gražu ir miela dalyvau
ti ten,kur žmonės susibu
ria prisiminti praeitį bei 
susitikti su savaisiais. Šį 
kartą minėjome Lietuvos 
didvyrių žuvusių ir kovo
jančių dėl žmonijos lais 
vės . bei artimo meilės pri 
siminimo ir padėkos jiem 
pareiškimo šventę, kuri 
sutapo su vietos angliško
sios visuomenės vykusių 
kovotojų prisiminimo die 
na, lapkričio 11 d. visuose 
Kanados miestuose, pra
dedant fabrikų signalais, 
dviejų minučių mašinų su
stabdymu susikaupimui, 
vainikų prie žuvusi ems 
paminklų padėjimu, pra
kalbomis ir orkestro gar
sais skambančiomis eise
nomis.

Lapkričio 12 d. minėji
mą, ramovėnų pirminin
kas J. Grigas, įnešus vė
liavas, pradėjo Kanados 
himnu, skambinant piani
nu Danutei Rautinš.Invo- 
kaciją sukalbėjo Pranciš
konų vienuolyno v-kas T. 
B. Bagdonas OFM. Žuvu
siųjų pagerbimą,talentin
ga deklamuotoja Jūratė 
Zubrickaitė pradėjąpoeto 
B. Augino žodžiais, Mes 
gerbiame tuos, kurie Tė
vynę gynė gyvybe ir krau
ju. ., A.Vanagaičio,Malda 
ir Kovoje jūs žuvot... Bu
vo pristatyti, minėjimo 
dalyviams ir plojimu pa
gerbti Nepriklausomybės 
kovųdalyviai:A. Šukys, S. 
Macikūnas ir S. Ulbinas . 
Paskaitininke Irena Gri
gaitė trumpai ir aiškiai 
palietė iškiliausias istori 
nes vietas nuo Vytauto Di
džiojo iki mūsų gyvenimo 
laikotarpio ir pabaigai pa 
ragino mūsų jaunimą būti 
garbingais Lietuvos isto
rijos tęsėjais. A. Šukys 
paskaitė negirdėtą seno
sios Lietuvos kariuome
nės baudžiamojo įstatymo 
ištrauką, kuri buvo rasta 
Aleksandro Griginio laikų 
kronikoj.Ją rado Adomas 
Jucevičius 1813 m. Prakti
koj šis statutas buvo naudo 
jamas Vilniaus Kašteliono 
DLK V.Etmono Grigaliaus 
Chadkevičiaus laikotarpy. 
Jo valdymo laikais datos 
nebuvo pažymėta.

SĖJA
Tautinės, demokratinės minties mėnesinis lietuvių laikraitis. 

Leidžia Varpininkų leidinių fondas
Redaktorius J. G. Lazauskas.

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

Prenumerata: JAV ir kitur 3 dol. metams.
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Meninę dalį gražiai iš
pildė Toronto Prisikėlimo 
parapijos studenčių cho
ras, vadovaujamas kun. 
Br. Jurkšo. Koncertui 
akompanavo Danutė Rau- 
tinš.Jo repertuaras susi
dėjo iš harmoningų liau
dies dainų, deklamacijos 
ir solo muzikos,už ką ma
lonūs minėjimo dalyviai 
atsidėkojo plojimu, o Da
nutė Deineraitė su Jūrate 
Zubrickaitė įteikė dalyva
vusiems ir dalyvaujan
tiems fronte, kiekvienam 
asmeniškai rožytę, nes 
visi dalyvaujantieji ir vi
suose frontuose yra mums 
didžiai pagarbūs ir lygūs . 
Tai šių dienų mūsų karo 
mokykla,kuriai reikalinga 
visų parama,kad nebūtų jų 
vargas veltui,repeticijas 
lankant,kvieskim juos Vi
siems mlnėjimams^nes jų 
koncertai duos mums dva 
sinio peno.Dar viena gra
ži staigmena paaiškėjo 
per gerbiamo choro va
dovo gerumą, tai vienos 
ponios pasišventimas ,ku
ri pasiuvo visam studen
čių chorui baltą ilgų suk
nių uniformą ir tik už ačiū.

Oficialioji ir meninė 
dalis,po padėkos ramovės 
pirmininko p. J. Grigo iš
reiškimo visiems minė
jimo dalyviams giedant 
užbaigta Tautos himnu.

Lapkričio 13 d. žuvu
siųjų intencija atlaikė mi
šias Tėv. B Bagdonas OFM 
tai dienai gražų pamokslą 
pasakė ir po mišių Lietu
vos himnu buvo užbaigtas 
48-sis žuvusiųjų ir kovo
jančių už žmonijos laisvę 
ir savo žemę kovotojų 
prisiminimas.

Nuoširdžiai reiškiame 
pagarbą ir padėką visiem 
minėjimo dalyviams, ne 
vien tiktai Niagaros pu
siasalio, bet ir Buffalo, 
Rochesterio,Hamiltono ir 
Toronto.KLB St.Cathari- 
nes apylinkės valdybos p- 
kui A.Šetikui ir tiems, ku
rie net antrą kartą parė - 
mė finansiškai, kad tas 
minėjimas būtų didinges -t 
nis ir gražesnis A.. Vicko- 
sui $ 25. -, L. Markeliui 
$23. -, J. Skeiveliui $10. - 
J. Kavolėliui $ 7. -, Pr.

BUKIME
" N E N U 

Rašo B.Naujalis, 
"Nenušalk',' sako mama 

vaikui. "Nenušalk", sako 
vyras žmonai, ar žmona 
vyrui.Bet tie perspėjimai 
nieko negelbsti. Visur 
čiaudo, kosti, prunkščia, 
ašaroja.Ir vis kaltas šal
tis. O kada pasi žiūri į ter - 
mometrą.tai vos 0 ar po
ra laipsnių žemiau nulio. 
Negi dabar moderni me
dicina neišgalvoja table
tes, švirkštimo, ar kitos 
kokios priemonės tam vi
rusiukui suvaldyti ? Gaila 
-ne.Nei moderni medici
na, nei modernus pirklys 
dar nieko neišgalvojo. Jau 
keli mėnesiai kai biznie
riai pradėjo gaminti (vis 
garsiau šaukdami) šaltį 
išvarančius vaistus, no
sies kamėtukus, gerklės 
gargaliavimus ir tabletes 
bet kaip pilna šlapianosių, 
taip pilna.

Šitas vadinamas "šal
tis" daugiausia griebia 
rudenį ir pavasarį. Rude
nį žmonės įšilę per vasa
rą, vis nenori sutikti pa
sivilkti megztinuką, ar 
vilnones kojines,ar užsi
mauti pirštines. Pavasa
rį, kada saulė parodo auk
sinius spindulius,nudžiu
gę žmonės, pergreit pa
sitiki ,ir nusivelka šiltes - 
nius rūbus jtuojau ir gau
na paskutinį, ar priešpa
skutinį šalčio atsisveiki
nimą.

Pagal Š.Amerikos spau
dos pranešimą,kas metai 
žmonės,paklausę biznie
rių propagandos,išleidžia 
milijonus ir net šimtus 
milijonų dolerių gydymui 
nuo šalčio, o tuom tarpu 
mokslas vaistų tam netu
ri. Jeigu paskaitysim Ka
nados Medicinos Sąjungos 
pranešimą šių metų spa-

ST. CATHARINES, ONTARIO
NAUJŲJŲ KETŲ SUTIKIMAS

Prieš trejus metus SLA 
278 kuopa suruošė Naujų 
Metų sutikimą.

Praėjo treji metai,jokia 
St.Catharines organizaci
ja viešai Naujų Metų suti - 
kimo neruošė todėl, kad 
salė ir muzika beveikdvi-

Meškauskui $5. -, J. Gri
gui $2.-V.Beliūnui ir A . 
Viskontui už loterijai 
skirtus sūrius,P.Adomy- 
nui už vyno bonką loteri- 
jai.Bufete dirbusiems:J. 
Bušauskui, Juoz. Grigui, 
V.Beliūnuiir Venskuvie- 
nei.Loteriją tvarkiusiem 
p. p. Skeivelienei ir Gal
dikienei. Skautams už rū
binės tvarkymą ir prie 
vėliavų asistavusiems, 
dar kartą,kurių čia pavar 
dės nepaminėtos,bet pri
sidėjo kokiu nors būdu, 
nuoširdžiai dėkojame.

Niagaros Pusiasalio 
Ramovėnai.

AR ŽINOTE K& RAŠO

K E L E l VIS?
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 pasisakymu laikraštis per 65 
metus pelnė gerą vardą ir pasitikėjimą.
KELEIVY rasite patarimų teisiniais ir kitais 

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

METINĖ PRENUMERATA KANADOJ IR KITUR
TIK $5,00
Laiškus ir prenumeratų adresuokite:

KELEIVIS
.636 Broadway, So. Boston, Mass. 02127, USA.
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SVEIKI
Š A t K "
Ps.D.R.M. N. Pt. 
lio mėn. "Health" žurna
le, tai rasime paradyta 
taip: "Geriausias vaistas 
nuo persišaldymo (com
mon cold) turėti šaltą su
pratimą, suprantant, kad 
iki šiolei nėra surasta 
vaistų šitai nemaloniai 
ligai gydyti. Jau seniai 
mediko yra išsireikšta, 
kad gydant pacientą ge
riausiais vaistais teko 
jam gydyti keturioliką 
dienų,o kitą pacientą gy
dant nenaudojant vaistų 
išgijo per dvi savaites". 
Šeimos Sveikatos enci
klopedijoj 3-čiamtome, 
rašo: "Nušalimas yra li
ga,kurios priežastis nėra 
aiškiai nustatyta,bet ma
noma, jog čia yra kalti vi
rusai, kurie patenka į 
kvėpuojamą gerklę su 
oru. Daugiau, kaip 90% 
Šiaurės Amerikos gyven
tojų kas metai perserga 
(kartą) šita liga,o kai kas 
ir po kelis kartus. Šita li
ga yra apkrečiama ir kur 
beisi,ten ją rasi;bankuo- 
se.gatvėkaruose, autobu
suose, maldyklose, ligo
ninėse, restoranuose ir 
kituose, publika persi- 
kimšusiuose susitiki
muose". Ir ši sveikatos 
enciklopedija nesako, kad 
būtų piliulė nuo šalčio li
gos. Visos medicinos 
mokslų šakos ir knygos 
sako ir rašo, kaip apsi
saugoti,bet ne kaip gydy
ti. Atrodo, kad paprastas 
dalykas, pakosėjau, pa- 
čiaudėjauir po2 savaičių 
pagal negydymo planą ar 
po 14-kos dienų pagal ge- 
riausį gydymo planą iš- 
gysi. Deja, kartais taip 
nėra.

Daugiau bus.

gubai kainuoja.be to sunku 
gauti.

Šiais metais SLA valdy
ba ėmėsi iniciatyvos su
ruošti bendrus naujus 
metus ir iš anksto gavo 
salę ir orkestrą. Salė vi
duje naujai išdekoruota ir 
turi didelę aikštę maši
noms sustatyti,177 Niaga
ra gatvė j, Ukrainian Hall, 
orkestras Blue Stars,taip 
pat ukrainiečių ir pradės 
groti 8 vai. vakaro, o salė 
atdara 6 vai. Pradžia 7.30 
SLA valdybos nariai pla
tina kvietimus, vežiodami 
po namus,ir prašo įsigyti 
iš anksto, ir dalyvauti.

Taip pat prašo susilai
kyti privatiškai,būreliuo
se, bet dalyvauti bendra
me Naujų Metų sutikime.

Tad visi ir iš visur 
gruodžio 31 dic.ią 7.30 va
karo į St. Catharines 
miestą.

Laukiame. SLA korP*

Ps.D.R.M.N.Pt
kainuoja.be
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HAAA.I LTOW
TAUPYK IR SKOLINKIS 

KOOPERATYVINIAME BANKELYJE

21 Main Street East, Room 203 •• Telefono! JA 8- 0511.
išduodamos asmeninės paskolos Is 8% Iki 5.000, 

mortgičlų paskolos Is 7% Iki 66% turto vertės.
UŽ serus mokama 5% dividendo Iš pelno, ui depozitus 4%.

Veikia nemokamas “ C U N A“ gyvybės ir paskolų draudimas.
Pilnas (ekiu 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 val.ryto- 
12 vai.

KAZYS BARONAS

ATOSTOGAUJANT
Laiškas iš Meksikos miesto.

Jau trečią di eną leid žiu 
Meksikos sostinėj.Prisi
pažinsiu,ar man pakenkė 
to krašto maistas,ar vie
tos aukštumas veikia visą 
kūną, tačiau nesijaučiu 
taip stiprus ir sveikas , 
kaip Kanadoj :po ilgesnio 
pasivaikščiojimo reikia 
atsigulti,kažkoks spaudi
mas krūtinėj, galvos 
skausmai.Vienaiiš Toron 
to turistei, valgant vieš
bučio restorane vakarie
nę, staiga kraujas iš no
sies pasirodė.

Nežinau,kaip gali šokti 
Maskvos didžiojo teatro 
aktoriai, kurie apsistoję 
yra tam pačiam viešbuty
je ir mano aukšte,gerokai 
užėmę kambarių. Keletą 
kartų susitikus elevato
riuje ar koridoriuje, teko 
pasikalbėti. Jie neblogai 
apsirengę,išeina į miestą 
kiekvieną dieną apsipir- 
kinėti. Aktorių tarpe yra 
ir lietuvių. Su vlenu-Žiū- 
raičiu kalbėjausi telefonu 
(nors mus skiria tik vie
nas aukštas-jo kamb.nr. 
212,mano-303)ir žadėjom 
susitikti ilgesniam pokal
biui. Pažinau ir Meksikos 
TASS agentūros atstovą,' 
kuris atvyksta į viešbutį 
savo mašina ir išveža ak
torius miesto parodyti. 
Jis buvo nustebintas ma
no Sov.Sąjungos sportinio 
gyvenimo pažinimu, nors 
pats yra daugiausiai poli
tinių ir ekonominių Mek
siko žinių tiekėjas. Poli
tinių temų nelietėm,nors 
jis yra buvęs Rygoj,o keli 
aktoriai, šalimai stovėję 
ir išgirdę, kad esu "lito- 
viec"minėjo Palangą,kaip 
puikų Lietuvos kurortą.

Lapkričio 22 d. į sosti- ■

nę atvyko Vakarų Vokieti
jos prezidentasdr Ji. LueU 
ke.Tačiau apie tai vėliau, 
kada rašysiu bendrus įs
pūdžius iš Meksiko.

Oras dienos metu labai 
gražus,šilta.Vakare rei
kalingas lengvas paltas, o 
einant eilute apsirengus, 
geriausiai užsivilkti ir 
megztuką.

Meksikiečiai yra labai 
mandagūs, tačiau negai
lestingai rašo sąskaitas, 
kurios šimteriopiai pra
šoka normalią kalną.

Mat esi "americano"- 
turi pilnas kišenes pinigų, 
juos pirskindamas nuo 
medžių ar parinkdamas 
"Nueva" York gatvėse. 
Kada ispaniškai pradedi 
aiškinti apie Canadą, kaip 
tą pinigą reikia uždirbti, 
jie su nusistebėjimu klau
so ir atsako: no creo te- 
netikiu taul

Sekančią savaitę būsiu 
jauAcapulco.Ir po savai
tės vėl atgal į sostinę,ge
resniam jos pažinimui, 
apylinkių. Sostinė labai 
graži,didelis judėjimas. 
Palyginus su 1962 m. ma
tyta Ispanija,ji man atro
do turtingesnė.Tai pasek
mės ne tik turistų, bet ir 
amerikietiško kapitalo.

Norėčiau trumpai dar 
parašyti apie Lietuvos 
žydą Myk&ą Eisens t ato , 
baigusį 1936 m. Aušros 
gimnaziją, gyvenantį čia 
nuo 1948. Jis turi restora
ną "America" ir kelionių 
biurą. Pas jį dažniausiai 
valgau,kadangi be "košer"1 
maisto jis turi ir europie- 
tišką.Kalbėjausi lietuviš
kai gerą pusvalandį , ta
čiau vėl apie tai, jau grį
žus į Kanadą.

Tipingos ilgaplaukės meksikietės.
Foto: K. Barono.

PASKUTINIAI NUTARIMAI
DĖL NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMO

S US IT IK IMAS BUS JAUNIMO CENTRO SALĖJE. PRADŽIA NUMATYTA 
7 VALANDĄ VAKARO. BILIETAI 3 DOLERIAI SUAUGUSIEMS, O MOKS - 
LEIVIAMS TIK 1 DOLERIS.

STALAI IŠ ANKSTO NEREZERVUOJAMI, KAS PIRMAS ATEIS GALĖS 
PASIRINKTI STALĄ KOKĮ NORĖS.

GROJANT p. V. BABECKO ORKESTRUI, GALĖSIME PASIVAIŠINTI NE 
TIK KIETAIS GĖRIMAIS, BET IR ŠILTAIS IR ŠALTAIS UŽKANDŽIAIS.

BENDRUOMENĖS VALDYBA PRAŠO VISŲ TĄ VIENĄ VAKARĄ PRALET 
STI VISŲ BENDRAME BALIUJE IR TUO PAREMTI BENDRUOMENĖS VEI
KIMĄ.

Bendruomenės Valdyba.

Spaudos apžvalga
PAAIŠKINIMAS VINIPEGIEČIUI PONUI V. JANUŠKAI

12. Rudokas Alf.
13. Kantvydas Alb.
14. Danilevičius J.
15. Lelis P., inž.
16. KLB Toronto ap,
17. Jurkus Alg. dr.

Lietuvių Enciklopedija, ži- Piktu pasibartmu juk klat- 18. Petravičius J. 
noma,ne be trūkumų, kaip 
ir kiekvienas dažnas leidi 
nya,Ir gerai, jeigu pastebė 
tos klaidos atitaisomos.

Dejd V.Januška elgtasi 
nerimtai.Dėl tūlų, jo tei
gimu, netikslumų, jis tuo 
jau Liet. Enciklopediją ly
gina su Liaudies Balsu.

Tautos Fondas
TAUTOS FONDO V-BA BUVO UŽSIMOJUSI SUORGA- 
nizuoti 300 įgaliotinių, 
kurie surastų po 10 rė
mė jų,užsimokančių po 10 
dolerių. Tokiu būdu būtų 
sukelta kasmet 3 0,000.00, 
kuriais Vilkas be kitų pa
galbos galėtų išsiversti. 
Deja,ligi šiol kontaktuoti 
apie 400 asmenų ir tik 70 
sutiko būti įgaliotiniais. 
Buyo prašyta per spaudą 
laisvanoriu rašydintis į- 
galiotiniais.bet tokių ne
sirado. .. Bendruomenės 
valdybos apygardose ir 
apylinkėse buvo prašytos 
įgaliotinius rinkti bei 
skirti, tai tik kelios val
dybos tokius skyrimus par 
darė,arba apylinkės įga
liotinius pasirinko.

Vajaus bėgyje rėmėjų 
būrys išaugo į 600 asme- 
nų.Tai toli gražu į 3 tūks
tančius, kurių ieškome. 
Mes nenustojam vilties, 
kad pasieksim pageidau
jamus 3000. Lietuvą my
linčių yra daug daugiau 
kaip 3000.

Vliko biudžetas kasmet 
sukasi apie 27, 000-30, 
000.00.Manoma,kad sėk
mingam darbui reikalingi 
30, 000. 00 ir juos tikrai 
turime surinkti. Su ma
žesniu biudžetu neįmano
ma jokia laisvinimo ak
cija.

Laisvinimo akcija nėra 
tik laiškų rašymas, ke
lionės ar k. Laisvinimo ak 
cija yra raštinės išlaiky
mas, kontaktai su politi
kais ir diplomatais, daly
vavimas suvažiavimuose 
pasitarimuose bei disku
sijose, propaganda per 
spaudą ir radiją, sekimas 
Sovietų ir satelitų spau
dos, radijas ir bendrai

Kanados Lietuvių Fondas
NARIAI IR ĮNAŠAI

(Nariu skaitosi įnešęs 
nemažiau $100. 0, kandi
datu nemažiau $50. -.Kan
didatas neturi "balso tei
sės.Garbės nariu-nema- 
žiau $1000. -).
1. KLB Kr. V-ba
2. Augaitis Petras
3. Bersėnas Juozas
4. Ignaitis Vincas
5. Jakubickas Stepas
6. Kairys S.
7. Kaveckas Ant. dr.
8. Laureckas J.
9. Miceika Vladas 

10„Mockus Zigmas 
11. Rastapkevičius J. 1200

400 36. Norkeliūnas D, 
500 
100 
500 
400 
100 

11000

veiklos , informavimas 
Jungtinių Tautų Misijų. 
Ryšių palaikymas netik 
su J. A. V. vyriausybe, 
kongresu, senatu ir mi
sija prie J. T., bet ir su 
kitomis tautybėmis Ame
rikoje ir svetur,nemažiau 
reikalingas ir svarus, 
kaip egzilų atstovybei, 
kiek ir amerikiečiams. 
Nuolatinis bendradarbia
vimas su Altu itin reika
lingas.

Visa kam reikalingi 
žmonės, raštinė, aparatas 
propagandai........ Viskas
kainuoja metams arti 30, 
000.00,kurių Tautos Fon
das neįstengia surinkti. 
Reikia ieškoti pagalbos iš 
šalies.Altas šiemet davė 
tik 5, 000. 00. Jei ne Ka
nados, Venezuelos ir kitų 
pagalba, mes nebūtume 
išsivertę. Tikimės iš Alto 
paramos užbaigti šiuos 
metus nelietę savo rezer
vų. (Rezerve yra 10, 000.00 
kuriuos laikome juodajai 
dienai...) i

Tautos Fondas viešojo 
vajaus nedarys. Vajaus 
tik laiškais vedimas at
rodo kai kam nevykęs. Bet 
prie tokio gausūmo vajų, 
kiekneseniai praleidome, 
neišmanome ką daryti.. . 
Nenorime Įkyrėti ir ki
tiems kenkti. Todėl tik 
laiškais, retkarčiais per 
spaudą ir per radiją 
kreipsimės į visuomenę 
paramos prašydami. Mū
sų užsibaojimai tie patys 
-būtinai suorganizuot 300 
Įgaliotinių su 3000 rėmė
jais ir gauti kasmet 30, 
000. 00. Visus geros va
lios lietuvius kviečiame Į 
talką.

Padėkos
Mūsų giliausia ir nuo

širdžiausia padėka vi- 
• siems a. a. Juozo Akstino 
draugams, kurių darbu, 
triūsu ir aukomis buvo 
pagerbtas jo prisimini
mas pastatant jam tokį 
įspūdingą paminklą.

Taip pat visiems, kurie 
bet kuriuo būdu prisidėjo 
prie paties paminklo pa
šventinimo, šv. Mišių, po 
jų sekusio minėjimo ir 
visiems taip gausiai atsi
lankiusiems - nuoširdus 
ačiū.

Jūsų nuoširdumas ir 
draugiškumas išliks mū
sų širdyse neišdildomai.

Nijolė Akstinienė ir 
vaikai.

SAULT ST. MARIE

500
100
100

TRUMPOS VĖLYVO 
RUDENS NAUJIENOS

Šių metų Lietuvos Ka
riuomenės šventės minė
jimą ap. valdyba numato 
surengti .kaip ir visuomet 
ukrainiečių parapijos sa
lėje lapkričio 26 d.vaka
re.

Ap. valdybos narė V. 
Motuzienė labai sėkmin
gai vykdo rinkliavą šal
pos reikalams. Paskuti
nėmis žiniomis^surinktų- 
j ų pinigų suma jau netoli 
$100.-, o dar ne visi tau
tiečiai aplankyti.

Ap. valdybos narys M . 
Pareigia pradėjo rinkti 
bendruomenės mokesčius 
( po $2. - nuo dirbančio 
tautiečio) ir bent tuo tar- 
punepasitaikė atsisakiu
siųjų tautiečių šiuos mo- 

. kesčius užsimokėti.
Mūsų mieste gyvenan

tieji latviai š.m.lapkričio 
mėn.5d. plieno darbinin-' 
kų unijos salėje surengė 
"Dauguvos Vanagų" kon
certą , po kurio sekė 
linksmoji dalis su bufetu, 
loterija ir šokiais. Mūsų 
tautiečių skaičius dalyva
vusių koncerte ir šokiuo*-

19. Tumosa J.
20. Paškevičius Alb.
21. Liaukus Ant.
22. Naikauskas St. inž. 200

200 se siekė net kelias de- 
300 šimtis.o tuo norėta atsi- 
100 lyginti už latvių skaitlin- 

1200

WINNIPEG* Man.
ATSAKYMAS "JUOKDARIUI" A. JANČIUKUI

Gerb. p. Redaktoriau,
Labai ačiū,kad atspaus

dinote Š. m. "Nepriklau
somoje Lietuvoje" Nr. 42 
to "glaunaus" dabartinio 
Winnipeg© Lietuvių Klubo 
sekretoriaus Alf. Jaučiu
ko "Pranešimą", kuris 
liečia neatsilyginlmą už 
laikraščio prenumeratą.

Pirmoje vietoje, tas jo 
"Pranešimas" labiausiai 
būtų tikęs į kadaise ėjusį 
dar nepriklausomoje Lie
tuvoje •’ akų laikraštį 
"Kun* ", kurį, rusai, 
okupavę Lietuvą,perkrik- 
šti j o į neva humoro ir s a- 
tyros laikraštį "Šluotą".

Kaip jau žinome, "Šlu®- 
ta" tuojau pateko į NKVD 
rankas. Į ją jau nebebuvo 
rašomi juokai,bet tiesiog 
bilietai į Sibirą patriotiš
kai nusiteikusiems lietu
viams.

Pirmiausiai, j eigų me
sime žvilgsnį, kad ir į tą 
patį'A. Jančiuko "Prane
šimą", tai tenka gardžiai 
nusijuokti. Iš keletos ei
lučių pranešimo 58-ios 
gramatikos - sintaksės 
klaidos. Jau nežiūrint į 
nešvankų ir mažai su
prantamų lietuviškų sa
kinių sulipinimą.Nors A. 
Jaučiukas gale ir deda 
savo "počerką", kaipo vi
sos v-bos įgaliotas, ta
čiau,nors sąžinės atžvil
giu,pareiškimą galėjo pa
taisyti, arba jei nemoka 
lietuviškai rašyti,tai duo
ti kitam, bet neapsijuo
kinti prieš plačiąją lietu
višką visuomenę. Tai da
bar tikrai norėčiau maty
ti to "glauniojo" sekreto
riaus surašytus protoko
lus.

Galiausiai pagalvojau, 
kur to klubo p-ko para- 

. šas ? Negi jau tas klubo 
’ sekretorius taip ir pasi
davė galutinai mulkina
mas? Ką darysi, gaila 
vargšo, bet taip išeina.

Prie progos,taipnorisi 
prisiminti Lietuvos lais
vės pasmaugimo pirmą
sias dienas, kuomet oku
pantai pradėjo sudarinėti 
"Liaudies Teismus", kur 
pirmoje eilėje buvo tei
siami lietuviai patriotai, 
vadinamieji "liaudies 
priešai". Teismo pirmi
ninkais buvo kviečiami 
lietuviai, kurie vos, vos 
mokėjo pasirašyti, o jų 
užpakalyje stovėjo rusas 
komunistas. Įvairūs to 
"liaudies teismo" pas
merkimai buvo pasirašo
mi tikto vargšelio beraš
čio,kuris visą atsakomy
bę privalėjo prisiimti už 
patriotų lietuvių išžudy
mą,išvežimus,bei nekal
tų žmonių šaudymus, o 
okupantui buvo pretekstas 
kad jūs patys tai darėte. 
Ar tai ne naivu?

Už 1960 m.prenumeratą 
apmokėjome. Laikraštį 
skaitė ir net gaudė klubo 
nariai,o kiti jį net ir į na
mus išsinešdavo, kas su
kėlė net ginčų. Po to, laik
raštis klubą lankė ir pre
numeratai pasibaigus,ta
čiau iš klubo v-bos nė 
vienas narys neįnešė pa
siūlymo, kad jį atsakyti, 
bet atvirkščiai,vis pakar
totinai,klubo posėdžiuose 
buvo svarstoma prenume
ratos apmokėjimo reika- 
1 as.Kartą net pats M. Vė
druk sutiko,kuris buvo vi
suomet prieš,kad valdyba 
-klubas "NL" apmokėji-

mui surengtų klubo banke
tą ar gegužinę ir iš to pel
no atsilygintų, tačiau tas 
buvo vilkinama ir vilkina
ma. Paskutiniu metu,kada 
galutinai turėjo išsispręs 
ti minimos prenumeratos 
apmokėjimas M. Vėdruk 
griežtai pareiškė savo 
"Niet"1965 m. į šio klubo 
v-bą sugužėjo didžioji da
lis "Lietuvių Literatūros 
D-jos "nariai .kuri & visuo
se klubo reikaluose ėmė 
dominuoti, o "nepartinė" 
prokomunistinė spauda 
kaip tai : "Liaudies Bal
sas","Laisvė", "Vilnis", 
"Darbininkų Balsas", 
"Šviesa" vis daugiau ir 
daugiau randa užuovėją 
šiame klube,kuris galiau
siai pasidarė lyg ir koks 
komunistinės spaudos 
centras.

Be to,čia klube platina
mos komunistinės, oku- 
pantinės knygos.

Pagaliau ar ne gėda 
klubui bei jo v-bos na
riams neužsimokėti tų ke
lių dolerių šio vienintėlio 
patriotiško lietuviško 
laikraščio ?

Tad nuostabu, kad Alf. 
Jančiukas,kuris tūkstan
čius mylių perbėgęs nuo 
komunistinio teroro, savo 
mažus vaikučius atnešęs 
ant rahkų, pakelėse per- 
nešęs šaltį, alkį ir vargą 
drįsta pavadinti šio pat
riotinio laikraščio prenu
meratorių kažkokiu "juok 
dariu".

Aš dėl M. Vėdruk netu
riu nieko prieš, nes jis 
rusas,tai ko čia pagaliau 
slėptis?Kuomet siūlomas 
grynai lietuviškas laikraš
tis, tai jis aiškina, kad 
klubas yra "kultūrinis" ir 
ne "politinis", tai tokie 
laikraščiai negalį būti 
klubui prenumeruojami. 
Ar tai ne mulkinimas ma
sių?

Tik atverskime knygą, 
išleistą 1944 m. "Kanados 
Lietuvių Nacionalinio Ko
miteto','kurioje paduoda
mas "Finansinis Rapor
tas ' 'Kanados Ii etuvių k-to 
Lietuvos liaudžiai ginti. 
Apyskaitoje randame ir 
Manitobos provincijos 
aukotojų lapas, kur už 
"išlaisvinimą Lietuvos" 
Raudonajai armijai auko- 
jama:SDKLSPD 7-toji kuo
pa $50.-,Lietuvių Litera
tūros D-ja 217 kuopa $3(1- 
Iš pavienių asmenų:J.Ra- 
dzevičius-$66.-,M. Vėdruk 
-$34. -, Gudžiūnai-$26. -, 
Steponavičiai W.P. $18. 50 
et. ir daugelis kitų, kurie 
priklauso šiam klubui. Vi
so surinkta iš Manitobos 
senesniųjų lietuvių ateivių 
$ 861.21. ~

Daugiau bus.

gą dalyvavimą mūsų tau
tiečių parengimuose.

Neseniai mūsų mieste 
lankėsi iš Hamiltono, Ont. 
prasimušęs rangovas An
tanas Liaukus, kuris čia 

100 , gyvenančių brolių Sendži- 
100- kų padedamas stato ir pa- 
100 statė visą eilę modernių 

35. KLB Montrealio aplOO 
■100

37. Lukoševičius P.dr|100
38. Jaugelis St. inž. 100
39. Petrauskas Ig. 100
40. Rudinskas Pr. agr.100
41. Nagys H. dr. 100
42. Prisikėlimo par. T100
43. Šv. Jono Kr.par.ToilOO
44. Ažubalis P. kun. 100
45. Miklovaitis Ed. 100
46. Arštikaitytė M.dr.100, i
47. Dragašius J. inž. 100 .2
48. Kred. koop. "Par 200 MALONŪS NL SKAITYTOJAI, Artinasi Šventės
49. Gulbinskas P.
50. Pilipavičius Alf.

Daugiau

23. KLB Ottawos ap,
24. KLB Delhi ap.

200 25. Januška Petras
500 26. Balsys Vyt. inž.
100 27. Pacevičius Ant. dr, 200
500 ’ 28. Simanavičius J. R,
100
100
500
100 <
200
200

29. Yčas Jonas dr.
30. SLA 236 kuopa
31. PLIAS Ottawos sk
32. Mališka J.dr.
33. Šemogas J.dr.
34. Mališka Iz. inž.

100
100
100
100 |

dos nepataisomos.. ■*
Bet svarbiausia: o kur p. Januška tiktai po pusės 

V.Januška buvo, kai per metų sustgaudė, anot pa
spaudą buvo prašoma duo- tarlės:"gudrus šlėkta po 
tt apie V tnntpeg’o lietuvius 
žinių ?Kokios žinios buyo 
gautos iš pačių gi vtntpe- 
giečių,tokios buvo duotos 
tr L. E-jos redakcijai. V.

to, kai nelaimė jau yra į- 
vykusi".., Reikėjo žinių 
duoti tada, kai jos buvo pra 
šomos iš viąų Winnipeg’o 
lietuvių.

gyvenamųnamų pardavi
mui.

Paaiškėjus, kad mūsų 
mieste,kaip ir visoje Ka
nadoje, nebus pašto tar
nautojų streiko, pasitaiko 
tuo reikalu ir nusivylusių 
tautiečių...Sako,vėl reiks 
tęsti tą nusibodusią tra
diciją - vėl reiks rašyti 

i Kalėdų sveikinimus........
Korespondentas.

______ .________________ AI, Artinasi Šventės. Ką
100 pirkaite, ką užsakysite, koki reikalą atliksite, būki 

te malonūs prisiminti visus tuos, kas mūsų laikraš 
tyje skelbiasi. Visi jie yra lietuvių draugai. Visi jie 

bu*.

lietuviams mielai patar
naus. Su jais laisvai galė 
site lietuviškai susikalbė
ti, lengvai išsiaiškinti. Jie 
nesigailės nei laiko, nei 
pastangų Jums padėti.

Be to, jie Jums pada
rys kainų nuolaidų. Daž
nu atveju ligi savikainos.

Jei siunčiate siuntinį į 
Lietuvą ar kitur, aplan
kykite parūpinto jus, pir
ma pasižiūrėję jų skel
bimus Nepriklausomo
je Lietuvoje. Ir ką be
darydami, būkite rnalo 
nūs pasakyti, kad apie 
juos sužinojote iš Nepri
klausomos Lietuvos.
Jums tas nieko nekainuo 
ja, o mūsų toks bendra 
darbiavimas bus mums 
abipusiškai naudingas.
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Š/MGRUODŽIO 1O DIENĄ, ŠEŠTADIENĮ, LIETUVIŲ KLUBO SALĖJE, 2161 ST. CATHERINE STREET EAST BUS

TREČIOJO LIETUVOS PREZIDENTO DR. K. GRINIAUS
ŠIMTMEČIO SUKAKTUVIŲ MINĖJIMAS

Programoj e:
Akademinė .dalie: •
Varpininkų Klubo pirmininkas J.Girinis-Norvatža: Minėjimo atidarymas.
LaikraStininkas J. Kardelis: Prisiminimai apie Dr. Kazį. Grinių.
Diplomuotas Teisininkas Antanas Kučys: Paskaita Dr. Kazys Grinius.
Meninė dalis:
Lietuvos Valstybinės Operos solistė Elzbieta Kardelienė ir pianistas 
virtuozas Kazimieras Smilgevičius.

VISI LIETUVIAI MALONIAI KVIEČIAMI MINĖJIME DALYVAUTI. LIETU
VIŲ ORGANIZACIJOS PRAŠOMOS ATSIŲSTI ATSTOVUS Į GARBĖS PREZI • 
DIUMĄ.

PARENGIMO PELNAS SKIRIAMAS DR. K. GRINIAUS PAMINKLUI.
Minėjimo pradžia 7:30 vai.vakaro. Rengėjai.

Antanas Kučys.

MOWTJREAL
TREČIOJO LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO

Dr. Kazio Griniaus minė
jimas, šimto metų sukak
tuvės nuo jo gimimo, bus 
šį šeštadienį, gruodžio 1O

sti atstovus Į Garbės Pre 
zidiumą.

Minėjimo iniciatoriai y- 
ra Varpininkų Klubas.

dieną 7:30 vai. vakaro Li
etuvių Klubo salėje,-2161 
St.Ctherine St. East.

Paskaitą apie Dr.K. Gri
nių skaitys diplomuotas 
teisininkas Antanas Kučys 
žinomas Čikagos lietuvių 
visuomenininkas. Be to, 
atsiminimų apie Dr. Ka
zį Grinių papasakos ge
rai jį pažinęs red. J. Kar
delis. Meninėje dalyje bus 
Lietuvos operos solistė E. 
Kardelienė ir pianistas vir 
tuozas K. Smilgevičius.

Lietuviškoji visuomenė 
maloniai kviečiama mi
nėjime dalyvauti. Orga
nizacijos prašomos atsių

DR. J. S E M 0 G A S

5441 BANNAN'TYNE.Verdun.
Pirtrad>e«įir 7_, 
ketvirtadieni 
antradieni ir 
penktadienį

trečiadieni 7—9 p.m.
šeštądienį 11—1 p.m.

Tel: 767-3175, namtj 366-9582.

MONTREALIO DAILININ
KŲ

R. Bukausko ir V. Remei
kos dailės darbų paroda 
Bostone gruodžio 3-4 die
nomis praėjo labai sėkmi 
ngai.Dr.H.Nagys padarė 
parodos įvadą, aiškinda - 
mas dailininkų darbiį sa
vybes bei jų kūrybos po
būdį. Parodon atsil'ankė 
gana daug žmonių, kurie 
nupirko daug darbų.
MIRĖ DU MONTREALIO 

LIETUVIAI
Lapkričio 23 d. mirė Jo - 
nas Karpavičius,84 m.,ki
lęs iš Suvalkijos. Buvo są
moningas lietuvis. 
Lapkričio 30 d. mirė la- 
šalietis Antanas Pranevi 
čius,73 m. Taip pat buvo 
sąmoningas lietuvis;

Ir Karpavičius ir Prane 
vičius paliko nemažas šet 
mas.Visiems nuoširdi u- 
žuojauta.

• P-lė Kalvaitytė atosto
gavo Kalifornijoje.

STUDEN TŲ NA U JŲ ME TŲ 
SUTIKIMAS 

ruošiamas St.Adele, P. Q. 
40 mylių nuo Montrealio, 
ten, kur vyks ir lietuvių 
studentę žiemos stovykla. 
Visi studentai in studen
tų amžiaus jaunimas kvie 
čiamas Naujų Metų suti
kime dalyvauti. Suintere
suoti prašomi sekti kroni
ką ir studentų skyrių. R.M 

JAUNIMO DĖMESIUI 
Gruodžio 23 d.,penktadie 
aį,7:3O vak. Lietuvių Klu
be rengiamas šoktų vaka
ras. Gros Lou-eyes or
kestras. Kviečiamas lie
tuvių jaunimas. Įėjimas 
1 dpi.Rengia šv.Kazimie 
ro jaunimas.

ATITAISYMAS

PRAĖJO VYTAUTO KLUBO 

VALDYBOS RINKIMAI

Sekmadienį vyk^ balsavi
mai išrinko Šiuos Šėrininkus: 
vicepirm. A. Simijona, kasi
ninku Pr. Bernotą ir direkto
riais: P. Botyrių, Petr. Kaz 
lauską, J. Mozuraiti, J. Pet 
rauska( ir F. Yanulioni. Kiti 
valdybos nariai; J. Petrulis, 
G. Alinauskas, K. Gudžiūnas, 
R. Bohemier ir pašalpinei L. 
Gudas išrinkti aklomacijos 
būdu, taip pat revizijos komi 
sijon J. Skučas, A. Kudzmair 
J. Bulota, kurie jau buvo 
skelbti.

sv. Kazimiero parapijos v
Sv. Onos draugijos metinis 
susirinkimas Sį sekmadieni, 
gruodžio 11 d. po 11 vai. pa 
maldų parapijos salėje.

AUŠROS VARTŲ PARAPI 
JOS ŽINIOS

- NMP Seserų bazaras,vy 
kęs dvi dienas su viršum, 
buvo gana sėkmingas, nes 
žmonių atsilankė gana dau 
gelis.
- L. Katalikų moterų drau
gijos šventė ateinantį sek
madienį.
- T.A.Kezio,SJ, foto pa
roda gruodžio 17 d. A.V. 
parapijos salėje.
- Krepšinio mergaitėms 
pratimai vyksta A.V.sa
lėje ketvirtadieniais nuo 
6 iki 7:30 vakaro.

TORONTO, ONT.

Toronto
IŠKILMINGAS NAUJŲ 
METŲ SUTIKIMAS

DANTŲ GYDYTOJ AS
Dr. J. MALIŠKA

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

Namą tel.: MU 1-2051. ;

advokatas
STASYS DAUJKŠA,. th,D.

4 Notre Dame St. E. ;
Suite 902 ir 903

Tel: 861-8478 ir 861-847Į

----------------------------------------

DR. A. O. JAUGELIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

1410 Guy Street, 1 aukštas 
11 - 12 kambarys.

Tol. 932-6662: namų 737-9681

------------------- ,-------------
ADVOKATAS

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

Suite 205
168 Notre Dame StIE.

UN 6-2063 ir UN 6-2064..

DR. V. GIRIUNIENĖ 

DANTŲ GYDYTOJA

533° L1 Assumption Blvd.
Tai. 255 - 3535.

Notaras
J. BERNOTAS 

^.A., B.C.L.

Sun Life Building 
Suite ,2001

Tel.: UN 6-4364,

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, Montreal 20, Que.

Pasportų Suaugusiems Jaunimui Vaikams
rūšis Dabar Pilna Dabar Pilna Dabar Pilna

kaina kaina 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 $112S$17JI0

1465 De Seve St., Montreal 20, P.Q. 
TEL. 766 - 5827„ LITAS

MOKA ui:
Indėlius 5%
Ein. s-tas 4%
Nemokamas gyvybės draudimas 
iki $2.000 bendro* 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 SEVE: 

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

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

, penktadieniais 7.00 - 9.00 vai. y nenktadieniois 7.00 - 9.00 vol.

Jaunųjų Talentų vakaro ko 
respondėncijoje buvo pada kronui? 
ryta nemaloni klaida dėl T-R°vE7ES w „ .
\ x . .x . brolis V. Zinaitis Wellande,antrosios vietos laimėtojų Ont yra . praeita sava? 

Tikrumoje antrąją Jaunim te# r iaidotu;es buvo išvyku- 
mo Talentų vakaro progra Norkeliūnų Šeima, velionies 
mos dovaną laimėjo Linda brolio sūnus Sigitas Zinaitis 
ir Dalia Blauzdžiūnaitės ir sesuo Anelė Nomeikiene.
už partizanų dainą"Stoviu 
aš parimus2 Be to, E po 67 
savaitinį pasportą laimėjo 
Kostė Purvinskaitė,kurios 
pavardė ir gi buvo netiks
liai paskelbta. Už klaidas 
labai atsiprašome, Pr.R.
• Ponai Jurgutavičiai žie
mai išvažiavo į šiltus kr- 
aštus-Floridą,Bermudus 
ir kt.
• B.Bagdžiūnas lankėsi 
NL red. ir sutvarkė šau
lių org. sąskaitas.
• Montrealtetis p. Jackus, 
sutvarkęs NL prenumera
tos eeikalus, sveikina vi - 
sus lietuvius besiartinan
čių švenčių proga.

• Pp.Daugelavičiai atos
togas praleido šiltuose 
kraštuos e-Jamaikoj, Flo- 
'ridoj ir kt.
• A.Morkūnas lankėsi NL 
redakcijoje, sutvarkė pre
numeratos reikalus ir įdė
miai papasakojo apie per
mainas Kanados geležinke
liuose.

• Montrealy ir Toronte leista 
atidaryti, dvi naujos televizi 
jos stotys anglu kalba.

• Ela Kuzmickienė jau 
trys savaitės be sąmonės 
guli rytų General ligoni
nėje.

METINIS SLA 236 KP. 
SUSIRINKIMAS 
įvyksta gruodžio 11 d., 
sekmadienį, 1 vai. p. p. 
Liet, namuose.

Nariai prašomi gausiai 
dalyvauti,nes be kitų rei
kalų, bus renkama nauja

J. Gražys
KAILIU SIUVĖJAS

SIUVU IR PARDUODU

Taisau ir Remodel iuoju
Vasaros laike saugojimas 

/ Storage /.

6396 Bannantyne, Verdun.
PO 7-6183.

LAIKRODININKAS
ANTANAS ŽUKAS 
1855 WELLINTON ST. 

Tel. WE 2- 0644.

TAISAU IR PARDUODU 
ŽEMOMIS KAINOMIS 

LAIKRODŽIUS IR JUVELYRUS.

AR ŽINOMA, KAD

PARDAVIMAS

Parduodamas 3- jų butų namas, 
kuris yra 9-toje Avenue LaSalle.

Namas gerame stovyje, centra 
liniu apšildymu Ir pilnu 6-Šių ir 
antrame aukite po 3 kambarių 
įrengimu. , Taip pat Plyroom - 
20 X27. Prašoma $26,000:. ,

I n f o r m a c i j a: 632-0245 i

valdyba 1967 metams.
Atsilankę bus pavaišin

ti kavute. ap.
RUDENS BALIUS 
kurį ruošė vietinė SLA 
236 kuopa, praėjo su ne
blogu pasisekimu, tačiau 
svečių atsilankė mažiau 
negutikėtasi.Kuopos val
dyba privalėtų ateityje 
daugiau įtaigoti savo gau
singus narius atsilankyti 
nors į metinį parengimą.

Graži staigmena buvo 
turtinga loterija,kuri vie
na atnešė apie $ 150 pelno 
ir kuriai vertingų dovanų 
skyrė J. Gralčiūnas ir J. 
Zaleckis iš Nev market 
film aparatą,J. Strazdas 
trans, radio, V. Bačėnas 
kelionę lėktuvu į ExPo 67 
P. Misevičius, A. Dūda ir 
kiti. Padėka priklauso 
jiems ir taip pat prekybi
ninkui J. Tumosui, kuris 
paaukojo turtingą staliuką 
laimingam įėjimo bilietui, 

ap.

yra rengiamas Toronto 
Putvio šaulių kuopos Lie
tuvių Namų didžioj e s alė - 
j e. Pradžia 6 v. v. .prog
ramoj dietuviškas orkes
tras .puikūs valgiai ir gė - 
rimai .kepuraitis .šampa
nas ir $75.-vertės įėjimo 
dovana.Bilietai $6 asme
niui, kuriuos platina lA. 
Artičkonis tel. 769-1058, 
J.Zavys 536-1447 ir S. Jo
kūbaitis 537-2869.Be to, 
bilietų galima gauti To
ronto Lietuviu Namuose. 
SOLIDARUMO ĮNAŠŲ 
VAJUS

Toronto apylinkės val
dyba prie parapijų,Lietu
vių namuose bei banke
liuose renka solidarumo 
įnašus. Pagal bendruo
menės statutą,kiekvienas 
suaugęs ir dirbąs lietu
vis bendruomenės reika
lams Į metus aukoja $2. - 
Iš surinktų pinigų apylin
kės remia kiekvieną lie
tuvišką vertingą žygį :j ali
nimą,stovyklas,mokyklas 
irt.t. Būtų gražu, kad lie-i 
tuviškoji visuomenė būtų 
jautri ir minėtą solidaru
mo įnašą rinkėjams ati
duotų. Toronte apylinkės 
valdyba yra taip pat su
sitarusi su abiejų lietu
viškųjų bankelių vadovy
bėmis, kad asmuo pasi-

Dr.P.MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir. šeštadieniais 

pagal susitarimą.

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

Raštinė: LE 4-4451.

KULTŪRINGAS PAREN
GIMAS

Labai gražiai papuoštoje 
Lietuvių Namų salėje įvy
ko kultūringas ir labai ma
lonus parengimas.Labai į- 
domi buvo sportininkų ir 
šaulių įvairių laimėjimų 
paroda.Atidarydamas su
buvimą, L. N. pirm. dr. J. 
Kaškelis, sveikindamas 
subuvimo dalyvius, pasi
džiaugė lietuvių bendrada
rbiavimu, yapč, kad Lie
tuvių Namų sienose buvo 
iškabinti šešių jaunų dai
lininkų / J. Gatavecko, J. 
Batu raitės, R. Astrausko, 
N. Eizinaitės, R. Piešlnos 
ir H. E mm o n/r taktiniai pa
veikslai. Pirm. dr. Kaške
lis supažindino ir paprašė 
pagerbti dalyvaujančius 
jobūvyje menininkus ir 
Varpo choro pirm. Dr.Dai
lidę bei šaunią sporto čem
pionę Nešukaitytę. Tarė 
žodį gen.kons. J.Žmuidzi- 
nas, reng. vardu p. Jurkienė

rašęs apylinkės valdybos • Laikina viza Iš Brazil!- 
atspausdintą lapelį, įga- jos po liepos 19 d. atvykęs 
lioja bankelio administra lietuvis Jonas Miliauskas 
ciją kasmet iš pasirašius turi didelių sunkumų su 
šio sąskaitose nurašyti 2 pasiiikimu nuolatiniam 
dol. apylinkės valdybos apsigyvenimui Kanadoje. 
saskai ton.

LIETUVIŠKAS P 11 S VAI. A N PI S. G I RD IMAS KAS

C F M B
BANGA 14 tb. 5.i^VALANDĄ VAKaHĮS^ 

Programos vedėjas L. Stankevičius.
Tel. 66? ■ 8834.

APSIDRAUSK1 
ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC. 

GAISRAS - AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBE - GYVYBE

P. AOAMONIS
Chartered Insurance Broker

3907 Rosemount
TEL. OFF. 722- 2472

S-tos “Lite“ No.752D

Blvd.
RES: 722 - 4735

256 - 5355

A. NORKELIŪNAS
Commisioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG’D 
VISŲ RŪSIŲ DRAUDIMAS.

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

’’NEPRIKLAUSOMOS 
LIETUVOS” SPAUSTUVĖ 

spausdina bilietus, pakvietimus, via 
tines ir padėkos korteles, įvairius 
b laikus, receptams lepelius, vedybų i 
nius pakvietimus, mirties atveju už
uojautos lošikus, visokius ** statema 
tus”, vokus su adresais, laikraščius, 
žurnalus ir knygas.
Dabą atlieka pif£au,negu kitos spaus • 
tuvis. KtieSane įsitikinti.

Spausdinius gtiime priimti paštu ir paštu' 
pasiųsti.

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

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

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

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

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

Petrulį, tel: 522-2353

Sales Limited
4415 Bannantyne Ave., 

Verdun.

FALCON-FAIR LANE
GALAX1E—THUNDERBIR

MUSTANG —TRUCKS

USED CARS 
1 year

Kreipkitės į
LEO GURE

Sales Managers Assistant Tel. namų DO6-2548
Keating Ford lietuvis atstovas įstaigos 769-8529.

769- 8831.__________ 1___________________

2869.Be
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