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NE PRIKLAUS OMĄ 1 he oldest and biggest Lithuanian 
newspaper in Canada.

I.e plus gros et plus vieux jour
nal Lituanien au Canada.

Seniausias tautinės demokratinės 
minties savaitrašti s Kanadoje.
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"Laisvės Žiburio" New Yorke radio vedėjas R.Kezys, dabar VLIKo valdybos na
rys /kairėje/ ir p. Sniečkus /dešinėje/, Kalbasi su b. VLIKo pirmininku V.Sidzi
kausku apie VLIKo krizę, kuri dabar jau išspręsta, nes VLIKo v-ba jau sudaryta

VLIKo krizė lengvai išspręsta
Kezys - Praeitą trečiadienį 
Jūs atsistatydinote iš VLIKo 
pirmininko pareigu. Ar galėtu
mėte nurodyti to atsistatydini
mo priežastį ?
Sidzikauskas - Tiesa, lap
kričio 30 d. aš atsistatydinau. 
Tuo pačiu atsistatydino ir visa 
mano vadovautoji VLIKo valdy
ba. Iki bus sudaryta nauja val
dyba atsistatydinusioji laikinai 
eis jos pareigas.

Tikroji ir drauge formalinė at
sistatydinimo priežastis yra 
VLIKo Tarybos lapkričio 30 d. 
išryškėjas VLIKo Tarybos dau' 
gumos nusistatymas pagrindiniu 
klausimu, kuris Žymia dalimi ap 
sprendžia VLIKo laisvinimo veil 
lą. Tq nusistatymą aš laikiau 
ir laikau nesuderinamą su- I ai s 
vinimo veiksnią š. m. vasario 
22 d. Clevelande priimta rezoliu 
cija dėl laisvąją lietuvių ben
dravimo su okupuoto krašto gy
ventojais.

Kremliaus imperalistai sutry
pė Lietuvos valstybės nepriklaU' 
somybg ir laisvę. Sušaudė, kali 
no, masiniais trėmimais į Sibirą 
išvežė šimtus telksiančią nekal
tą lietuvių, ir šiandien tebelai
ko Lietuvą savo okupacijoj. Lie 
tuvią tauta atsidūrė karo padė
tyj su Kremliaus imperalistais . 
Prisiminkime tik ilgus metus 
Lietuvoj vykusį partizaną karą. 
Todėl Santaros-Šviesos lapkri

čio 19 d. parengimo organizato- 
rią bendravimas ir visas dialo
gas su Kremliaus pareigūnu, ir 
VLIKo žmonią dalyvavimas ta
me bendravime bei ją elgsena 
yra nusižengimas mūsą tautinei 
drausmei, kaip tai yra nusakyta 
toj pačioj Clevelando rezoliuci
joj. Patys būdami nedrausmin
gi, negalime reikalauti drausmin 
gurno iš kitą. O juk VLIKas nu
stato elgesio normas lietuvių vi
suomenei. AŠtuoniepis VLIKo 
nariams su manim nesutikus, ir 
vienam susilaikius, man beliko 
vienintelė garbinga išeitis- pa
čiam padaryti išvadas ir atsi
statyti. Didžiausią savo gyveni
mo dalį praleidęs gindamas Lie 
tuvos valstybės teises ir intere
sus, aš, nežiūrint viso savo dip
lomatinio lankstumo, pripratau 
nedaryti kompromi so, kai yra pa 
liestas vaistybingumoprincipas 
ir tautinė savigarba. AŠ esu tik
ras, kad sveiko musą tautos in- 
stikto vedina mūsą visuomenė 
ifeis if šio nereikalingo ir ne
malonaus incidento išlyginusi

savo kovos frontą, ir paryški
nusi savo pozicijas. Tatai turi 
įsakmiai pabrėžti musą dėl sa
vo laisvės ir dėl savo ateities 
kovojanti tauta. Tatai turi lino
ti ir mūsą priešas.
Klausimas- Šią dieną įvykią 
akyvaizdoje būtą įdomu išgirsti 
Jūsą politinio veikimo planus 
ateityje.

Atsakymas - Aš jau seniai plc 
navau laipsnišką pasitraukimo,. 
iŠ aktyviosios politinės veiklos, 
kad turėčiau galimybę, kiek dar 
man bus leista, atsidėti rašymo 
darbui. Tačiau VLIKo Tarybos 
daugumos laikysena lapkričio 
30 posėdyje mano sprendimą pa
greitino ir sukonkretino. Esamo 
se sąlygose mano pasitraukimas 
iš VLIKo vadovybės yra galūti- 
ir neatšaukiamas.

Kurį laiką paliksiu Lietuvos 
Laisvės Komiteto ir Lietuvos 
delegacijoj Pavergtąją Europos 
Tautą Seimo pirmininku. Tad ko 
va dėl Lietuvos nepriklausomy
bes ir laisvės atstatymo tęsiu 
daugiausia tarptautiniuose ba
ruose.

Savo gyvenimą norėčiau apvai
nikuoti parašydamas diplomati
nę Lietuvos istoriją, kuri būtą 
ir prisiminimas, ir žinią versmė 
bei tam tikras pamokymas jau
nesnėms kartoms, kurios neiš
vengiamai susiduria, jei ne su 
tomis pačiomis, tai su panašio
mis problemomis, su kuriomis 
mūsą kartai buvo lemta grumtis. 

VLIKO KRIZĖ LENGVAI 
IŠSPRĘSTA

Sudaryta ši nauja VLIKoVa) 
dyba: Kęstutis Valiūnas pir
mininkas (Okin.S-ga), Juozas 
Audėnas (LVL),ir Bronius Ne 
mickas (Taut.S-ga) vicepirmi
ninkai,Romas Kezys (Front.), 
Algirdas Budreckis (Viln.S- 
ga), Pranas Vainauskas (KD) 
ir Jackus Sonda (SD) nariai.

"LAISVĖS ŽIBURIO" 
radio vadovybė New Yorke 
gruodžio 18 d., sekmadienį, 
Mažeikų namuose rengia 
priėmimą Pietų Vietnamo 
ambasadoriui Jung. Tauto
se, Duy Lien ir jo žmonai. 
Šia proga yra organizuoja
ma ir spaudos konferenci ■ 
ja.Priėmime be"Laisvės 
Ž iburto" darbuotojų daly
vaus ir lietuvių visuome
ninių bei politinių organi
zacijų atstovai.

ŽINIOS TRUMPAI
ę JAV prezidentas gruo
džio 1O dieną paskelbė 
Žmogaus teisių diena ir 
gruodžio 15 dieną Biliaus 
diena.
• Specialus lĮAV preziden
to pasiuntinys Harriman, 
lankydamasis Tunise, pa
kvietė prezidentą Burguibą 
aplankyti Jungtines Ame
rikos Valstybes.
• Naujasis V. Vokietijos 
kancleris Kiesingerparei- 
kė norįs pasimatyti su JAV 
ir Prancūzijos preziden - 
tais.
• JAV prezidentas John- 
sonas pareiškė, kad karo 
Vietname reikalams jis
prašys Kongresą 1O mili
jardų dolerių papildomai.
• Komkinijarevoliucinuo- 
ja toliau. Suimtas Pekino 
miesto tarybos pirm, ir 
kompartijos centro komi
teto narys Ben Džen.
• Anglija nutarė savo va
liutą pervesti į dešimtainę 
sistemą.
• Pravoslavų arkivysku
pas Antonijus kreipėsi į 
pasaulinę bažnyčių sąjun
gą su prašymu protestuoti 
prieš Rusijos bažnyčių už
darymą ir tikybos perse
kiojimą.
• Buv. JAV prezid.gen. 
Eisenhover paguldytas į 
ligoninę operuoti tulžies 
pūslę.
• Vietkongo teroristai iš 
pasalų nužudė Vietnamo 
steigiamojo parlamento 
narį Tran Ban.
• Popiežius Paulius VIpa- 
siūlė Kalėdų paliaubas 
pratęsti ilgesniam laikui, 
kad jos pereitų į taikos 
stovį.
• Turkija užprotestavo 
Kiprui ginklų statymą iš 
Čekoslovakijos.
• SSSR min.pirm.Kosygin 
tarėsi su Prancūzijos kpm 
partijos viršūnėmis, ku - 
rios Kosyginui priekaišta
vo galudtnlmo santykių su 
de Gaulle. Dėl to susiar
tinimo Prancūzijos komu
nistai jau prarado apie mi
lijoną balsų.

DĖLRODEZIJOS NEPA - 
SISEKĖ SUSITARTI

Buvo gaivinamos viltys, 
kad Anglijai su Rodezija 
pasiseks susitarti. Tam 
tikslui buvo parinkta neu
trali ir rami atmosfera. 
Wilson ir Smith susitiko 
Viduržemio jūroje laive 
"Tiger"ir tarės i tris die
na s. Atrodė, kad susitarė. 
Bet kai Smith sugrįžo į Ro- 
deziją ir aptarė susitari
mą, atsisakė jį priimti.

Po to Anglijos min.pirm. 
Wilson paprašė skubaus 
JTO Saugumo Tarybos su
sirinkimo ir jo pasiųstas 
užs, reik. min.Brown pa
prašė Tarybą pritaikyti 
ekonomines sankcijas-ne- 
lelstiį Rodeziją įvežti jai 
reikalingų prekių.

Bet iš tos priemonės iki 
šiol nieko neišėjo.Reikia 
manyti, kad nieko neišeis 
ir ateityje, nes yra valsty 
bių,kurios Saugumo Tary
bos nutarimo nesilaikė ir 
ateityje nesilaikys. Maiš
tininkams sudrausti reikia 
stipresnių priemonių.

KAS NAUJA

PROVINCIJŲ VALDŽIŲ KOVA SU FEDERALINE 
KANADOS VALDŽIA

Kanada politiškai dar nė
ra išsiaiškinusi ir susi
tvarkiusi. Kanadoje tebe
vyksta dar didelė ir gana 
netvarkinga politinė fe r - 
mentacija.Federalinė val
džia nežino savo kompe
tencijos ribų,o provincinės 
valdžios nežino savo gali
mybių ribų. Nes Kanada 
neturi gerai formuluotos
konstitucijos. Jos klausi
mas permanentiškai iškyla 
bet neprieina prie sprendi
mo. Dėl to nuolat vyksta 
provincinių valdžių kova 
su federaline ir ta kova 
nesibaigia.
NAUJAS BRITŲ KOLUM
BIJOS DEKRETAS

Britų Kolumbijos val
džia paskelbė dekretą, pa
gal kurį ji pareiškia savo 
teises į nuosavybę sričių 
iki 300 mylių nuo Ramiojo 
vandenyno krantų į jūros 
gilumą.

Tuo tarpu pagal galio- 
jančiąkonstitucijątos sri
tys turi priklausyti fede-- 
ratinei valdžiai.Turėdama 
tai prieš akis, federalinė 
valdžia klausimą perdavė 
Vyriausiajam teismui.Ta- 
čiauBritųKolumbijos val
džia neatsižvelgė į tai ir 
dekretą paskelbė.Tai yra 
savotiškas anarchinis reiš 
kinys.Nežinia, kuo jis pa
sibaigs.
KVEBEKO VALDŽIA EINA 
SAVO KELIAIS

Sosto kalboje, atidarant 
Kvebeko parlamento sesi
ją,premjeras D.Johnsonas 
pasisakė už savarankišką 
emeritalinįplaną.Pagal tą 
nusistatymą , provincijos 
valdžia neduos federalinei 
valdžia surinktų mokes
čių.

Be to', Johnsono valdžia 
pasisakė, kad ji nustatys

Dabar daugelis lietuvių kolonijų visame pasaulyje ruošia tręčiojo Lietuvos pre
zidento Dr.Kazio Griniaus šimto metų gimimo sukaktuves. Šiame atvaizde ma
tome /pirmoje eilėje sėdinčius/ kairėje antrąjį Lietuvos prezidentą Aleksandrą 
Stulginskį, dabar esantį Lietuvoje ir trečiąjį Dr.Kazį Grinių greta su generolu 
Bulota, pagarsėjusį "kepurės numušimu". Atvaizdas iš pirmojo pasaulio lietu
vių kongreso, įvykusio Kaune. Prezidentas Antanas Smetona scenoje.

KANADOjį* OKUPUOTOJE LIETUVOJE
RUSAI ŽIAURIAI TERŠIA IR NUODIJA LIETUVĄ
Neseniai keli vietiniai juos palaikė Albanijos, Ru 

ir vilniškiai pareigūnai munijos, Šiaurės Korėjos 
kėlė pavojaus ženklus iš Venecuelos ir kt. komunis

ir palaikys kultūrinius san 
tykius su svetimomis vals
tybėmis,kas priklauso fe
deral ine i.

Opozicijos lyderis J. 
Lesage į tai pareiškė, kad 
Kvebeko Johnsono valdžia 
nusistačiusi eiti anarchi
jos keliais. 
VALDININKAI GAVO 
ALGŲ PAKĖLIMĄ

Neseniai susidarė nauja 
Public Service of Canada, 
kuri turi 115, OOO narių . 
Dalis jų, priklausanti gru
pei D, viso apie -29,000 
asmenų gavo atlyginimo 
pakėlimą už darbą. Sutar
tis sudaryta lO-čiai mėne- 
sių.Tarnautojaigavopo 25 
et.priedo už darbo valandą.

KANADA KINIJAI PARDA
VĖ VĖL KVIEČIŲ 

Prekybos ministeris R.H. 
Winters pranešė spaudai, 
kad Kanada Komkinijai vėl 
pardavė kviečių 900,000 
didžiųjų tonų, kas sudarys 
apie 35.3 milijonų bušelių.

Įskaitant visą kviečių p 
pardavimą per ilgesnį lai
ką, komunistinei Kinijai y- 
ra parduota apie 2. 5 mili
jonų kviečių, kas sudaro 
apie 93.3 milijonus buše
lių.

Kfnai kviečius atsiims iš 
Ramiojo vandenyno uostų.

• Lapkričio 14-19 d. Tue- 
bingene,Vokietijoje, vyko 
Baltijos Kultūros Dienos. 
Universiteto bibliotekoje 
buvo dokumentų apie Bal
tijos praeitį paroda (iš dr. 
Rėklaičio, Otto Bongo ir 
universiteto rinkinių).
• Lueneburgo Rytų Aka
demijoj, Vokietijoj, lap
kričio 25-27 d.įvyko Hai
ti ečių draugijos suvažia
vimas.

Rokiškio.Rašė, kad "Bir
želio 9-12 dienomis Lau- 
kupis buvo užterštas sie
ros rūkštimi, dažų atlie
komis bei mazutu nuo Ro
kiškio valymo įrenginių 
iki Ragupio kaimo. Dėl to 
tūkstančiai vėžių ropojo 
į pievas ir žuvo.Be to, žu
vo lydekos, vėgėlės, kuo
jos ir kitos žuvys. Grėsė
pavojus apsinuodyti ii 
žmonėms, yapč vaikams . 
Nukentėjo Moškėnų tary
binio ūkio (sovehozo) gy
vuliai. Vien tik Zybolių 
skyriaus kiaulidėje, kuri 
ima vandenį iš Laukupio 
upelio, apsinuodijo dau
giau kaip 30 penimų kiau
lių, ir dvi iš jų padvėsė . 
Žmonės nebeturėjo gėlo 
vandens gyvul iams girdy
ti ir buitiniams reika
lams. Beveik nuo Kazliš
kio iki Rokiškio užsidarė 
pietys, jau nekalbant apie 
maudymąsi bei prausimą- 
si upelyje". (Elta).

KO RUSIJOS DIKTATŪ
RA SIEKIA
Sovietų min. pirm. Ko
sygin, dabar atsidėjęs va 
žinėja po Vakarų valsty - 
bes ir visur maldaute ma1 
dauja pripažinti "nusisto
vėjusią", kaip jis sako, pa 
dėtį Europoje. Tuo būdu 
sovietinis imperialistas 
ir kolonialistas nori sau 
užsitikrinti pavergimą tų 
tautų, kurias dabar turi 
pasiglemžęs.
IR DARBININKAI KOMU- 
NISKAI SUSKILO PUSIAU 
Bulgarijos sostinėje,Sofi
joje, vyksta Tarptautinių 
profesinių sąjungų suvažl 
avimas, kuriame vyrauja 
komunistai. Suvaž avime 
didelę obstrukciją sukėlė M. Vapsva, B. Bagušis, J. 
Kinijos komunistai. Dėl to Siaučiulis, K. Rimkevičius, 
jie išprašyti laukan. Bet Nukelta į 8 psl.

tai. Taigi ir nesutaria ko 
munistai ir darbininkai.
"DAR VIENAS NACIONA
LINIS BALETAS"-pareiš 
kė Tiesa apie Leningrade 
surengtą lietuvio auto
riaus A. Rekašiaus baletą 
vardu"Gęstantis kryžius" 
kuriam pasirinkta tema.. 
apie"rasinės diskrimina
cijos Jungtinėse Ameri- 
tcos Valstybėse problemą" 
tragiškoje baltos Beti ir 
negro Bobo meilėje.Ir iš
ėjo. . .naujas lietuvių tauH 
tinis baletas i (Elta).

Montrealio kronika. 
STREIKUOJA PAŠTC

IŠVEŽIOTOJAI 
Pranešame Gerb.Skaity

tojams, kad Montręalyje 
dabar streikuoja pašto iš- 
vežiotojai-transportinin- 
kai. Dėl to pirmadienį jau 
negavome pašto. Kiek jie 
streikuos, -nežinia.

PARAMA "BALTIJAI“
Jaunųjų Talentų vakaro 

proga“ Baltijos“ stovyklavie- 
tę parėmė: po $50.00 Danu
tė ir Jonas Mališkos, Regina 
ir Stasys Pocauskai; po$25. 
OU: Eufrozina ir Juozas Pie' 
čaičiai, Vitalija ir Vladas Gi 
riunai, Elena ir Petras Vile 
niškiai, Kathy ir Waldemar 
Gentemann, Emilija ir Romas 
Verbylos, Ona ir Augustinas 
Mylės ir Petras Žukauskas 
(senj.); Julius Jurėnas $20. 
OU; J. Dalmantas $15.00; po 
$10.00: Liet. Kat. Moterą 
Montrealio skyr., A. Drevins. 
kienė, K. Leipus, Pr. Šultė, 
A. Jurjonas, J.J. Adomoniai 
ir E. Kumzmaitė (JAV.); J. 
Lukošiūnas $8.00; po $5.00:

%25c5%25beuvo.Be
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RIMTAM APSISVARSTYMUI

ESAME VIENA TAUTA
(LATVIŲ NEPRIKLAUSOMYBES SUKAKTIES PROGA)

,1290 m. aršiai kovodamas pries 
vokiečius ir nebepajėgdamas atsi
laikyti nekapituliavo, bet su 
,100,000 žemgaliečių persikraustė 
į Žemaitiją ir susijungęs su že- 
Ynaičiais dar tais pačiais metais 
su savo skaitlinga armija karia
vo prieš vokiečius Prūsuose ir ten 
žuvo. Taigi Žemaičiai yra senųjų 
žemaičių 4<apleidusių Žemgali j ų^ 
žemgaliečių mišinys.

Nereikėtų slėpti nuo lietuvių tai, 
jog latvių istorikai mano, kad ka
ralius Gediminas yra karaliaus 
Nameisio anūkas.

Taip pat lietuvių istorijose rei
kėtų paminėti, koks gyvenimas 
buvo Latvijoje Švedijos okupaci
jos laikotarpyje. Kaip ukrainiečių 
objektyvūs istorikai tų laikotarpi 
kada buvo Lietuvos okupuoti vaiz
duoja laisvo gyvenimo laikotarpiu,

Po pirmo pasaulinio karo, ka
da patys sprendėme savo likimų, 
galėjome, subendrinę savo tarmes, 
sudaryti vienų bendrinę kalbų vi
siems aisčiams, galėjome susijung
ti į vienų valstybę. Jei būtume 
turėję ne dvi, bet vienų valstybę 
su viena aisčių kalba, tai būtume 
buvę pajėgūs nuo lenkų apsiginti 
ir visa Rytinę Lietuvos dalį tu
rėję savoje valstybėje, būtume de
šimtims tūkstančių sulenkėjusiems 
ir suvoketėjusiems aisčiams pa

gelbėję grįžti į aisčių tautų. Būtu
me visais atvejais trigubai buvę

Prieš atsikraustant vokiečių 01 
dinama (kryžiuočių ir kalavijuo 
čių) prie Baltijos jūros aisčii, 
tautų sudarė šios gentys: žemai
čiai, aukštaičiai, žemgaliai, letga- 
liai, kuršiai, prūsai ir jotvingiai 
Anų laikų etnografinis aisčių plo
tas buvo daug didesnis kaip dabar 
Latvijos ir Lietuvos su visa Rytine 
Lietuvos dalimi ir Rytprūsių dali
mi, dabar priklausančia Leningra
do apygardai; mat, prūsai gyve
no abejose Vyslos upės pusėse, o 
jotvingiai pagal Bugo upę.

Dvyliktame amžiuje jotvingiai 
nebeatsilaikė prieš nuolatinius len
kų užpuldinėjimus ir jų užkariauti 
aisčių tautai dingo. Per visų se
kantį šimtmeti, t. y. tryliktąjį, 
vokiečių ordinai pavergė prūsus, 
kuršius, žemgalius ir letgalius.

Mes esam viena tauta. Tų stip
riai jaučia kiekvienas aistis, žinųs 
visų aisčių istorijų ir dar tebegy
vuojančias tarmes.

Gyvenant aisčių žemėje, bet ne 
Latvijos — Lietuvos pasienyje ii 
nemokantiems svetimų kalbų tik
rai buvo didelės kliūtys vieniemi 
kitus pažinti. Neturėjome latviš
kai lietuviško ir lietuviškai lat
viško žodyno. Neturėjome lietuvių 
kalboje latvių istorijos ir neturė
jome latvių kalboje lietuvių istori
jos. Tiesa tų dalykų neturime ir 
dabar.

Šia proga norėčiau pasakyti, jog . . ......
lietuvių istorijose, rašytose lietu- galingesni ir^ trigubai didesni tė
viškai ir angliškai, kas liečia lat 
vius, yra klaidelių bei netikslumų 
ir latvių istorijose, rašytose lat
viškai ir angliškai, kas liečia lie
tuvius taip pat yra klaidelių bei 
netikslumų. Tos klaidelės bei ne
tikslumai pasirodo pastebiamos, 
kai skaitome abiejų pusių istori
jas.

Viena iš nemaloniausių klaide- niekad nelei8‘ y.i£na. M Retumą, 
lių dažnai esanti latvių istorijo- ■syet'ur gyvendami padaryti tai pa-, 
se apie lietuvius, kad Lietuva po ir išleisti bendrinę visų aįą^ 
Liublino Unijos nebeminima, o «4>utos g”? * plačią istprįją, 
minima tik bendru vardu Lenkija. AP?.Akos ,lietuviai yra numatę įš^ 
Pikti nereikėtų, nes neminint kalb.°je lituanistikos
lenkų, tų klaidų ir lietuvių istori- -Y-H^Epdijų. Manyčiau, būtyje, 
kai yra darę, tik reikėtų vis pri- nĮ.aĮ_Į£ngviau išleisti ip, žinoma, 
minti, jog ji reikalinga pataisyti, ■^iSŽ£ŽB.§_g.?ČĮggįS naudingiau,—jei_ 
kad skaitytojas, visos istorijos ne- Į-Ū1S Jęidžmma bendra lietuvių ir. 
perskaitęs, nepamanytų po Liub- AtYi’ž.. .t'2k22.—specifinio pobūdžio 
lino Unijos lietuvius išnykus. ^ncikĮopgdĮją._ Tie du veikalai iEą-

Lietuvių istorijose reikėtų pa- dėtų latvių ir lietuvių išeiviams, 
minėti, jog buvo karalius Kaups, jaustis, jog latviai įp he-
karalius Visvaldis Laimikis ir' AV-aL.e,same ta pati taųtą^.
kt. kad paskutinis energingas nar- 
.sus'žemgalijofkaTiihis Nameisis /MP/ Jonaa

ritorija ir žmonių skaičium.
Ko nepadarėme patys savo liki

mą spręsdami, dabar, esant mū
sų tėvynėms okupuotoms, jau ne
begalime. Nebegalime svetur gy
vendami nei kalbų bendrinti. Tai 
galėtų tik Latvijoje ir Lietuvoje 
gyvenantieji latvių ir lietuvių kal
bininkai, bet jiems okupantas to

VLIKo
Pasak Vliko Statuto 42 

punkto,Valdyba "išsiren
ka pirmininką, pavaduo- 
tojąir sekretorių.. ."Ta
čiau praktikoje Valdybon 
įeina žmonės su Statute 
nenumatytom pareigom. 
Statuto43 punktas dėsto, 
jog"Valdyba pati paskirs
to savo nariams atskiras 
darbo sritis". Praktikoje 
Valdybos nariai vykdo tas 
pareigas, kurios atatinka 
jų patirčiai ir gabumams . 
Tat, kyla klausimas, kas 
tie Vliko nariai ir kokios 
jų funkcijos ?

Pirmininkas Vaclovas 
Sidzikauskas (Liet. Ūki
ninkų partija) atlieka Vli
ko diplomatines ir repre
zentacines funkcijas. Tu--, 
rėdamas diplomatinį paty 
rimą bei nuopelnus šioje 
srityje,pirmininko asme
nyje Vlikas palaiko kon
taktus su Europos ir Azi
jos valstybės žmonėmis, 
su parlamentarais ir su 
tarptautinių organizacijų 
vadais (kaip pvz. :su Eu-

Valdyba
ropos Taryba,Pavergtųjų 
Europos Tautų Seimu ir 
Azijos Antikomunistine 
Lyga). Jis ir vadovauja 
Vliko vizitams į Vašing
toną bei kitų sostinių kan
celiarijas.

Pirmasis vicep. yra 
Stasys Lūšys (Liet. Krikš 
čionių Demokratų sąjun
ga). Jam yra pavesta Vli
ko politikos gairių bei tei
sinių klausimų reikalai. 
Šiuo metu jis ir vadovau
ja Vliko Tarybos politinei 
komisijai.

Antrasis vicep.yra dr. 
Bronius Nemickas (Liet. 
Tautinis Sąjūdis).Bronius 
Bieliukas(Liet.Rezisten- 
cinė Santarvė) yra Valdy
bos protokolų sekreto
rius. Jis kartu ir vado
vauja Vliko Tarybos poli
tinių jėgų telkimo ir ap
jungimo komisijai.

Vliko gen. sekr. Juozas 
Audėnas (Liet. Valstiečių 
Liaudininkų Sąjunga) yra 
Vliko reikalų vedėjas.Per 
jo rankas pereina susira-

kanados LIETUVIU
BENDRUOMENĖ

Krašto Valdyba, 941 Dundas Street Vest, Toronto 3, Ont.

APLINKRAŠTIS- INFORMACIJA NR. 15.

1. Kanados šimtmečio išva
karėse sveikiname visus tau 
tiečius Šv. Kalėdų ir Naujųjų* 
Metų proga, linkėdami gau - 
šiai dalyvauti šio krašto iš
kilmėse, kartu garsinant Lie 
tuvos vardą ir parodant mūsų 
kultūrini pajėgumą.
2. Naujieji 1967 metai kartu v 
mums primena apie artėjant 
dideles tautines iškilmes s 
Lietuvos nepriklausomybės 
50 metų sukaktį, kurią Švę
sime 1968 metais. Jau laikas 
šios sukakties minėjimui ruo 
štiš. Pagrindiniai mūsų veiks 
niai jau turi savo pianus: su
šaukti pasaulio lietuvių sei
mą, parašyti ir išleisti Nepri
klausomos Lietuvos isteriją, 
parašyti ir: pastatyti misterij ą 
iš tolimos ir artimos praei - 
ties. Visuose tuose projektuo 
se Kanados lietuviai daly
vaus ęavo įnašu. Ruošiamės 
paminėti šią sukaktį ir Kana
dos mastu. Vienas ištokiu 
projektų jau vykdomas. Tai 
knyga anglų kalba apie Kana 
dos lietuvius. Galėtų būti tų 
projektų ir daugiau. Galėtų 
savo atskirus mažesnius pro
jektus įvykdyti ir apylinkės. 
To dėliai prašome apylinkių 
valdybų jau dabar apsvarsty
ti savo planus kas liečia vi- 
są.Kanados Lietuvių Bendru 
oinenę bei vietinę apylinkę ii 
pranešti Krašto Valdybai iki 
1967m.sausio mėnesio pabai
gos. Būtų gerai, kad ir atski
ros organizacijos, turinčios 
savo projektų, painformuotų 
apie tai Krašto Valdybą. Gal 
tada bendru sutarimu, galėtu
me sudaryti bendrą viso kraš 
to planą.
3. Kanadoje pradėti Pasaulio Kiti tie reikalai, kaip Va- 
Liet. Jaunimo Metai Čia ii 
baigti per Siaurės Amerikos 
Liet. Studentų suvažiavimą 
Toronte lapkričio 24-26 die
nomis. Kanadiečių įnašas į

J aunimo Metų eigą yra gau
sus. Ta proga dėkojame vi
siems mūsų jauniesiems ir 
seniesiems veikėjams, kuo 
nors pnsidėjusiems prie šių 
istorinių metų pasisekimo.
4. Paskutiniame Krašto Val
dybos posėdyje Švietimo Ko
misija, vadovaujama L. Ta-

. mošausko, pateikė platų atei
nančių metų veikios planą,'- 
apie kuiį paskelbs atskirai. 
Ruošiamos mokyklinės skaid 
rėš. Mokytojų suvažiavimas 
numatomas balandžio 1 d. Ha 
miltone. Visu smarkumu ruo
šiamas išjudinti mokyklinį gy 
venimą, ypač ten, kur jis pra
deda silpti.
5. KLB Šalpos Fondas, ved. 
G. Indrelienės, ruošiasi pra
dėti vajų Vasario 16 gimnazij 
jos bendrabučio pagerinimui.

A. Rinkūnas, 
Krašto Valdybos pirmininkas

V. Judzentavičiiįte; 
Aplinkraščių sekretorei 
IŠ KLB ŠALPOS FONDO 
VEIKLOS

Spalio 8-9 d. įvykusia
me KLB Krašto Tarybos 
suvažiavime,Šalpos Fon
do pirmininkė O. Indrę- 
lienė kaip ir nustebino 
susirinkusius atstovus, 
pranešdama,kad ŠF apys
kaita per 8 mėn. viršijo 
$6000.Iki š.m.galo apys - 
kaitos suma gali pasiekti 
iki $8000. -

Tegu toji suma ir nėra 
vien šalpos reikalams 
skirta, bet ji parodo lie
tuvių suaųkotąąiinigų kie
kį ir jų pasiskirstymą vi
suomeniniams reikalams

sario 16 gimnazija, jauni
mo stovyklos,šeštadieni
nės mokyklos yra taip pat 
šalpa.

ŠF apyskaita, kaip ji

Mielai Prietelkai,
A.A.TEOFILEI PUNDZEVIČIENEI, 

mirus, jos vyrą Gen.Stasį Pundzevičių 
ir sūnų Rimą, netekusius mylimos žmo
nos ir motinos, nuoširdžiai užjaučiame 
ir šio didžio skausmo valandoje liūdime 
kartu su Jumis

Vilgalių ir Kibirkščių šeimos.

Mielam "Nepriklausomos Lietuvos" rėmėjui ir 
talkininkui,

ANTANUI PRANEVIČIUI,
mirus, jo artimuosius ir gimines nuoširdžiai 
užjau<5ia» NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

SLA 72 kuopos nariams
ONAI MIKŠYTEI IR KAZIUI MIKŠIUI 

gilaus liūdesio valandoje, Jūsų mylimai Ma
mytei Lietuvoje mirus, reiškiu giliausią užuo
jautą J. Šarapnickas,

St. Catharines, Ont.kuopos fin. Sekretorius.

šinėjimas su Vliko atsto - 
vybėmis.su Eltos bendra
darbiais ir radio valandė
lių Lietuvon vadovais. Jis 
ir veda Vliko buhalteriją. 
Jo specifinis uždavinys 
yra Eltos informacijų 
biui etinių redagavimo ir 
ekspedijavimo koordina- 
mas.

Spaudoje nebuvo aiškiai 
pristatytos naujausių Vai 
dybos narių pareigos. Al
girdui Budreckiui (Rytų 
Lietuvos Rezistencinis 
sąjūdis) buvo pavesti ry
šiai su tarptautinėm or
ganizacijom,ypač su jau
nimo konfederacijomis. 
Jam taipogi pavestanelie 
tuvių painformavimas'

apie Vliko darbus. Šios 
pareigos nesikerta nei su 
PL B žiniomis, n ei su Alto 
informacija,nes informa
cijos turinys liečia gry
nai vilkinius bei užsienio 
lietuvių politinius daly
kus. Algiui Vedeckui bu
vo pavestas krašto padė
ties stebėjimas ir Sovie
tų dabartinių nusikaltimų 
prieš lietuvių tautą doku
mentavimas.

Nežiūrint tų formaliai 
pavestų sričių,visi Valdy 
bos nariai yra kolektyviai 
atsakingi už Valdybai pa
vestų klausimų sprendi
mus bei vykdymą.

TRIMITO AIDAS

* IK AG A RUOŠIA J.KARNAVI. 
CIAUS “GRAŽINA"

Po d-simties svetimu operų 
per desimti metu, Chicagos 
lietuviu opera pasiryžo pa
statyti Jurgio Kamaviciaus 
“ Gražina“ (libretas Kazio In- 
ciuros).

J. Karnavicius, pagal LE 
duomenis, buvo parases visa 
eile kvartetu, kameriniu kon
certu, romansu, dainų, simfo 
niniu variacijų, • simponiniu 
poemų, kantatų, baletu ir dvi 
operas (antroji - pagal Bali 
Sruoga-“ Radvila Perkūnas“), 

“Gražina“ pirmąjį karta bu
vo pastatyta [<auno Valstybi 
niam teatre 1933 m. vasario 
16 d.

Chicagos lietuviu opera 
“ Gražina“ stato 1967 m. gegu 
zes 29 ir 21 dienomis, Čika
gos operos rūmuose, vidurini e

ŠAULIŲ VEIKLA 
TRUMPAI
• C.V.nutarė suregistruo
ti visus mirusius šaulius 
tremtyje ir suregistruoti 
visus daliniuose į garbės 
narius pakeltus šaulius.
• C. V. išleido meniškus 
tautiniais lietuviškais 
motyvais išpuoštus kalė
dinius atvirukus. Norin
gieji juos įsigyti kreipiasi 
į dalinių valdybas.

$ 500.
$ 300.
$ 100.
$ 900.

musiskiams tie rūmai isnuo- 
muojami, ir rodos, pirmas kar 
tas betkuriai etninei grupei 
isvis. Šiandien jau aišku, kad 
opera diriguos Aleksandras 
Kuciunas, ■ o chorą priruos 
Alice Stehens, Alfonsas Ge
čas ir Faustas Strolia. Reži
suoja Kazys Ozelis. Dekorą 
cijas ir butaforija ruošia Vy 
tautas Virkau. Kokie solistai 
tai turės pagrindines roles - 
dar anksti skelbti.

Kai kas “ Gražina“ spaudoje 
vadina istorine, bet tai nėra vi 
sai tikslu. LE randame maž
daug tokias žinias apie “ Gra
žinos“ kilme. Gražina - popu
liarus vardas, kuri dabar ne
šioja daug lietuviu moterų. 
Bet jis visai neistoriskas, o 
Adomo Mickevičiaus 1823 m. 
fantazijos kūrinys. Tuo laiku 
parase poeme, kurioje Graži 
na - Naugarduko kunigaikstie 
ne, gindama savo vyro Liūtą 
uro garbe, su šarvais išeina 
i muši pries kryžiuočius, lai
mi, bet žūsta. Susizaveje lie 
tuviska poemos romantika, 
dalimis ar ištisai ja ano simt 
mečio gale i lietuviu kalba 
verte P. Arminas, J. Merkevi
čius, J. Žilius, o Šatrijos Ra 
gana atpasakojo savo septy
niuose Lietuvos istorijos pa
veiksluose. Vėliau, K. Inciu 
rai parašius libretą, J. Kama 
cius sukure opera.

Be abejo, “ Gražinos“ pasta 
tymas bus didelis ivykis ne 
tik Čikagos, bet ir visiems 
JAV lietuviams. Tik Lietu
viu Diena Montrealyje Darbo 
Dienos metu, Expo 67’ proga, 
gal daugiau musu tautiečiu i

Lapkričio mėn.20 d. L.Š.S.T. C.V-bos pirm. V.Išganaitis aplankė Toronto 
Vlado Putvio š.kuopą. Ta proga į Torontą buvo atvykę ir kitų dalinių atstovai. 
Sėdi iš kairės: V.Putvio š.kuopos pirm.S. Jokūbaitis^ L.K.Mindaugo š.kuopos 
pirm.S.Barauskas, O.Valilienė, C.V-bos pirm.V.Išgainaitis,C.V.įgaliotinis 
Kanadai J. Preikšaitis, L.K. Gedimino š. kuopos pirm. Stp. Jokubickas ir Br. 
Bagdžiūnas. Už suminėtųjų asmenų dalis V. Putvio š.kuopos šaulių su vėliava.

buvo Krašto Tarybos pri
imta, atrodė taip: 
Gauta : 
Likutis iš Montrealio 

$ 47.40
Iš Edmontono ap., Sibiro 
lietuviams $ 53. -
Iš Hamiltono ap., šalpai 

$ 150. - 
Surinkta Toronto bažny
čiose $ 235.23
Surinkta skautų stovyklai 
Romuva $ 3724. 05
Iš Lietuvių Fondo,$ 1-000. 
Iš Vasario 16 gimnazijos 
rėmėjų būrelių $ 1082. - 
viso................. $ 6291.68
Išleista : 
Vasario 16 gimnazijai 

;$ 920. - 
Bendrai šalpai $ 300. - 
Jaunimo Kongresui 

$ 500.-
Skautų stovyklai Romuva 

$ 2161. -
Liko kasoje(dar neišmo
kėta $ 2409.68 styje. Tai pirmas kartas, kad
viso................... $ 6291.68

Kaip veikia gimnazijos 
rėmėjų būreliai parodo jų 
įnašai: 
Toronto gydyt, būr. (vad. 
£). Gustaitienė) $ 288. - 
Torontobūr.Nr.107 (vad. 
P. Lelis) $ 244. - 
Sudburiobūr.(vad.J.Staš- 
kus) $ 107. -
Oakvilles būr. (vad. M . 
Ramanauskas) $ 48.- 
Ottawos būr.(vad.D.Dau- 
nienė) $ 4J5. -
Montrealio Seimelio au
ka $ ’860. -
Prisikėlimo par.bankelio 
auka $ 100. M
viso.......................... 1082.-

Be to,Liet. Kredito ko
operatyvas paskyrė ir be
tarpiai pasiuntė: 
Toronto Parama 
Hamiltono Talka 
Montrealio Litas 
Viso................. ..

Tai iš viso Vasario 16 
gimnazijai gauta $ 1982 .- 
Tie daviniai parodo tik tas 
sumas .kurios perėjo per 
ŠFkasąarba Fondui pra
neštos. Laukiame ‘tokių 
žinių iš Hamiltono, kur 
vyksta rinkliavos šalpai 
ir gimnazijai.

Toronto Apylinkėje iki 
šiol nėra organo, kuris 
judintų šalpos reikalus, 
arba nors žinias surinktų.

Montrealyje ir Hamil
tone yra Šalpos komitetai.

Prašome B-nės apylin
kes ir liet, organizacijas 
šalpos aukas, įnašus ir 
pranešimus siųsti ižd. S. 
Dabkui adresu:117 Spring- 
hurst Avė., Toronto 3,Ont. ktuva sutrauks.

ŠF inf. P.Lelis . Alfonsas Nakas.

• C.V.pirmininkas Vl.Iš- 
ganaitis lapkričio 19-20 
d. d. S-gos reikalais lan
kėsi Toronte,kur buvo su
važiavę Kanadoje esančių 
dalinių vaidybų pirminin 
kai aptarti veikimo gairių
• Delhi, DLK Gedimino 
šaulių kuopa atšventė pen- 
kerių metų nuo kuopos įsi— 
steigimo sukaktį. Kuopai 
"Trimito Aidas "linki sėk 
mingos ir našios veiklos .
• LK Mindaugo šaulių kuo
pos nešiojamos unifor
mos C. V. pritarimu pri
imtos nešioti visiems Ka
nadoje esantiems kuopų 
šauliams.
• Toronto Vlado Putvio 
kuopos šaudymo ekipa 
dalyvavo suomių šaulių 
šaudymo varžybose ir 
laimėjo pirmą vietą.
• Buvęs Kanados Nato pa
jėgų vadas Europoje ma
joras-gener. G. Kitching, 
CPE. DSO. CD. lapkričio 
18 d. estų kariuomenės 
minėjime Toronte apdo
vanotas L.Š.S-gos ženk
lu, kurį įteikė minėjime 
dalyvavęs Vlado Putvio 
šaulių kuopos valdybos 
pirm. St. Jokūbaitis.
• Čikagoje Vytauto Didžio 
jo šaulių kuopa padidėjo 
15-kanaujų narių, daugu
moje jaunimo. Taip pat 
aktyviai veikia meno kuo
pelė .kuriai su didele ener 
gija vadovauja š. J. Pet
rauskas.
• Aktyvus Montrealio vi
suomenininkas, Lietuvių 
Dienos Pasaulinėje paro
doje ruošti komiteto vi- 
cepirmininkas.L.K. Min
daugo šaulių kuopos narys 
Stp.Kęsgaila apdovanotas 
š. Ž. ordino medaliu.
• LK Mindaugo š. kuopos 
šauliai St. Reutas, Stp. 
Kęsgailą, G. Stankaitis ir 
kūrėjas-savanoris A.Ma- 
tutis gruodžio mėnesį 
švenčia gimtadienius. 
"Trimito Aidas" linki ge
ros sveikatos ir ilgiausių 
metų visiems.

vyb%25c4%2597mis.su
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Vaclovas Šliogeris

Prezidento adjutanto 
atsiminimai

SANTYKIAI SU LENKIJA

Kai 1920 m. spalio 9 d. Lenkija ginkluota jėga atplėšė iš mū
sų Vilnių ir jo kraštą, iki 1938 m. kovo 18 d. lenkų ultimatumo 
mea au Lenkija neturėjome oficialių diplomatinių santykių. Ir 
mūsų sienos su Lenkija liko nenustatytos. Kodėl per beveik 18 
metų neužmegzta oficialių santykių su Lenkija, buvo dvi esmi
nės priežastys. Pirma priežastis, viešai labai išpopuliarėjusi — 
Vilniaus ir jo krašto pagrobimas, antra, viešai "beveik neskelbta — 
baimė lenkų kultūrinės įtakos mums. A. Smetona daugiausia ir 
prisibijojo tos lenkų kultūrinės įtakos, todėl tokį mūsų izoliavi
mosi nuo lenkų jis laikė mums naudingu. Tų nuomonę A. Smetona 
yra ne kartų man pareiškęs. ...įtaka gyviausia buvo tik 
pirmaisiais nepriklausomos Lietuvos metais. Pavyzdžiui, nepri
klausomybės pradžioje daugelio dvarininkų sūnūs bėgo Lenkijon 
ir ten stojo j jos kariuomenę. Tų dvarininkų ir dvarininkaičių 
tikslas buvo vėl susieti Lietuvų su Lenkija unijiniais ryšiais. To 
siekė ir lietuvių kilimo naujosios Lenkijos kūrėjas Juozapas Pii- 
sudskis-Giniotas. Jis norėjo susieti Lietuvų ir Ukrainų su Len
kija federatyviniais saitais. Nedidelis skaičius mūsų sulenkėjusių 
dvarininkaičių stodavo savanoriais į Lietuvos kariuomenę.

Ryšium su didėjančia grėsme iš vokiečių pusės, nuo 1934 
m. A. Smetonos patarėjai ėmė kelti mintį, kad Lietuvai reiklų 
aiškiai pasisakyti, su kuriuo iš didžiųjų kaimynų sueiti į arti
mesnius ryšius. A. Smetona vis delsė, pareikšdamas, kad nereikią 
skubėti, kad dar esu galima išvengti aiškaus pasisakymo. Kurį 
laikų ir manevruota, kartais sėkmingai, kartais — ne. Tačiau Eu
ropos politinių įvykių spaudžiamas, mūsų anuometinis užsienio 
reikalų ministras St. Lozoraitis, remiamas kai kurių mūsų užsie
nio atstovų (pvz. dr. J. Saulio ir kt.), taip pat ir tokių A. Smeto
nos labai patikimų patarėjų, kaip J. Tūbelis, kun. V. Mironas ir 
gen. St. Raštikis, įtikino Prezidentų, kad reikių ieškoti geresnio 
sugyvenimo su Lenkija. Santykių sunormavimo reikalu neoficia
liai tai vienas, tai kitas iš lietuvių nuvažiuodavo Lenkijon, pavyz
džiui, ministras dr. J. Šaulys, kun. VI. Mironas ir kiti. Net ir pats 
užsienio reikalų ministras St. Lozoraitis 1935 m. rudenį Ženevoje 
buvo susitikęs ir turėjo pasitarimų su Lenkijos užsienio reikalų 
ministru J. Becku. Tie neoficialūs ieškojimai modus vivendi su 
Lenkija truko keletu metų. Ne tik mums buvo intereso sueiti į 
geresnius santykius su Lenkija, bet ir patiems lenkams. Nors 
Lenkija ir buvo sudariusi su Vokietija nepuolimo sutartį, tačiau 
kylant Hitlerio galybei, didėjo ir karo tarp Lenkijos bei Vokieti
jos galimybės. Lenkijai rūpėjo apsaugoti savo dešinįjį fronto spar
nų prieš Vokietijų, kad Lietuva būtų jei ne draugiška, tai bent 
neutrali, o gal ir eventuali sąjungininkė. Kiek man tekdavo išsi
kalbėti su A. Smetona, jis buvo labai sunkiai įkalbėtas santykių 
su Lenkija užmezgimo reikalu.

Lenkų ultimatumas, reikalaująs užmegzti diplomatinius san
tykius, Lietuvai buvo įteiktas 1938 m. kovo 18 d. Jo atmetimas 
suponavo karinės intervencijos panaudojimų. Tas ultimatumas 
mūsų visuomenei buvo didelė staigmena, bet mūsų valdžios vir
šūnėms tai nebuvo netikėtumas. Tik mūsų vyriausybė nesitikėjo 
tokio brutalaus metodo, nes dėl santykių užmezgimo užkulisiuose 
jau buvo sutarta, tik dar nebuvo aišku, kaip tų reikalų pateikti 
lietuvių visuomenei, kuri beveik du dešimtmečius buvo labai nu
teikta prieš lenkus. Sulaukus to ultimatumo, kaip žinome, atsista
tydino užsienio reikalų ministras St. Lozoraitis, bet jo atsistaty
dinimo nepriėmė Prezidentas, ir St. Lozoraitis liko užsienio rei
kalų ministru iki tų pačių metų gruodžio 5 d. Mūsų vyriausybė 
buvo priversta tų Lenkijos ultimatumų priimti 1938 m. kovo 19 d.

Netrukus pasikeista ir diplomatiniais atstovais: į Kaunu at
vyko Lenkijos pasiuntinys Fr. Charwat’as ir karo atstovas gen. 
št. pik. L. Mitkiewicz-Žoltek, o į Varšuvų mūsų pasiuntiniu kovo 
26 d. paskirtas gen. št. pik. K. Škirpa (nuo 1938 m. gruodžio 15 
d. iki Lenkijos okupacijos 1939 m. dr. J. Šaulys). Mūsų karo at
stovu Lenkijai buvo gen. št. pik. A. Valušis, Prezidento dukters 
vyras.

Praslinkus daugiau kaip metams, 1939 m. gegužės 8 d. į Len
kiją su oficialiu vizitu nuvažiavo kariuomenės vadas gen. St. Raš
tikis. Kelionės tikslas — geresnių santykių plėtimas ir oficialus 
pabrėžimas Lietuvos neutralumo. Gen. St. Raštikis Varšuvoje bu
vo iškilmingai sutiktas, priimtas Lenkijos maršalo Ed. Rydz-šmig- 
iy, kuris įteikė aukštų Polonia Restituta I laipsnio ordinų, karo 
ministro, generalinio štabo viršininko, užsienio reikalų ministro 
J. Becko ir paties Lenkijos prezidento prof. Ig. Mošcickio. Čia duo
biu keletą įdomių ištraukų iš Lenkijos karo atstovo Lietuvai pik. 
L. Mitkiewicz-žoltek atsiminimų . Jis rašo:

JONAS 
AVYŽIUS ROMANAS

TOK®
54 atkarpa.
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PENKTA DALIS
GYVENIMAS 15 NAUJO

Arvydas sėdi ant lovps (Gaigalas priešais ant taburetės) 
dryžuota pižama kaip zebras. Galva nuskusta, akys padidė
jusios, plati kakta lyg pasidariusi aukštesnė. Blyškūs skruos
tai įkritę, bet pro vaškinį odos atspalvį jau prasimuša vos 
pastebimas sveikstančio žmogaus raudonis. Gaigalui nutilus, 
paima jo rankų, kietai spaudžia ir ilgai žiūri į akis.

— O kaip tavo reikalai. Klemai?
Gaigalas ko nepašoko. Po velnių! Negi Toleikis kurčias, 

negirdėjo, ką pasakė apie Šileiką?! Keiksmų virtinė pakibo 
ant liežuvio, bet suspėjo praryti drauge su apkartusia seile.

— Plūduriuoju kaip šūdas eketėj...
— Vadinasi, ne kas. Kodėl?
— Sudarkė žemę, širdis verkia. Negaliu skersa akimi pa 

žiūrėtis— Gaigalas sugniaužė kumščius, veidas iškrypo. Tuoj 
pasakys: išvažiuoju iš Liepgirių. o jūs čia pasikarkit! Bet ne
suprantama jėga ir šituos žodžius sugrūda atgal į gerklę.

— O tu čia nieku dėtas? Nekaltas?
— Ai? Kaltas? — Gaigalui akys atsistojo stulpu.
— Išlėkei ii valdybos posėdžio, išplūdai Naviką, o tam 

to ir tereikėjo. Per tave ir Grigas pasimetė. O būtum laikę
sis ramiai, gražiuoju išdėstęs savo nuomonę, išaiškinęs, vis
kas būtų buvę kitaip.

Gaigalas pritrenktas.
— Kas žinojo, kad pasėlius išars? Apgavo... O tas po

sėdis vis vien buvo sušauktas ant juoko, rupūže. Nei spren
dė, nei balsavo. Juk jūsų sėjos planas nebuvo patvirtintas...
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Pasaulinės 1967 metų parodos Mootrealyje bendrasis vaizdas. Parodos vieta: dvi salos viduryje iv. Lauryno upės: 
kairėje šv. Elenos Ir dešinėje Notre Dame sala, sujungtos specialiu tiltu. Priešakyje dalis Montreallo miesto su 
dalimi uosto. Kitoje upės pusėje didžiojo Montreallo dalys-J.Cartier, Longueuil, Green Park Ir kitos dalys.
”1£39 m. kovo 21 d. vokiečiai paėmė lietuvių Klaipėdą, pava

dindami jų vėl Memel. Klaipėdos atėmimų iš Lietuvos sujungė 
su nepuolimo pakto sudarymu tarp Vokietijos ir Lietuvos. Ta su
tartis griežtai draudžia Lietuvai susirišti su trečiąja šalim ko
kiomis nors karo klauzulėmis būsimose sutartyse. Nukreipta yra. 
aiškus dalykas, prieš Lenkiją ir Rusiją. Panašios sutartys bus 
artimiausiomis dienomis sudarytos vokiečių su Estija ir Latvija”.

”1939 metų balandžio 25 d. Kaunas. Generolas Raštikis grįžo 
iš Berlyno, kur važinėjo j Adolfo Hitlerio 50 metų gimimo sukak
tuves. Buvau pakviestas gen. Raštikio. Baigdamas pasikalbėjimų 
su manim, gen. Raštikis perėjo savo paties iniciatyva prie lenkų- 
lietuvių santykių reikalo aptarimo, pareikšdamas man, kad Lie
tuva išlaikys be atodairos ginkluotų neutralumų ištikus vokiečių- 
lenkų konfliktui. "Pradžioje konflikto tarp vokiečių ir lenkų nega
lime kitaip pasielgti — paskui, išsivysčius situacijai, pamatysime; 
rodosi, kad nolens volens būsime toj pusėje, kurioje bus Lenki
ja” — pasakė man gen. Raštikis. ’’Nors jau žinojau, kas svarbu, 
atkreipiau gen. Raštikio dėmesį, kad yra didelis ir labai svarbus 
skirtumas su pažiūra, kurių jis pats pareiškė pirmiau, 1939 metų 
kovo 10 d. (t. y. prieš Klaipėdos paėmimų. V. §.), kai siūlė trijų 
Pabaltijo valstybių karo susitarimų su Lenkija ir savo apsilan
kymų Varšuvoje. Gen. Raštikis vietoje atsakymo išskėtė rankas, 
sakydamas, po paskutinio mūsų pasikalbėjimo daug dalykų pasi
keitė Lietuvos, Pabaltijo valstybių ir Europos padėtyje, kad toje 
padėtyje nėra kitos išeities, kaip tik ta, kad Lietuva bus abso
liučiai neutrali kartu su visomis Pabaltijo valstybėmis".

Toliau pik. L. Mitkiewicz-Žoltek duoda pasikalbėjimų su Len
kijos maršalu Rydz-dmigly dėl gen. Raštikio vizito. Tuo reikalu 
jis taip rašo:

"Pas maršalų Rydz-šmigly buvau tuokart neilgai. Pradžioje 
buvau truputį nustebęs maršalo Rydz-Smigly klausimu: "Kuriuo 
tikslu atvažiuoja čia gen. Raštikis ir ko čia sau norės?" Atsakiau, 
kad dabar po paskutinių įvykių Europoje, o ypač Vokietijoje, ofi
cialus gen. Raštikio apsilankymas Lenkijoje bus politiškai Lietu
vai pirmesniojo apsilankymo Berlyne išlyginimas ir bus parodytas 
Lietuvoj ir visam pasaulyje kaip draugiškų ir visai normalių san
tykių manifestacija. Jau tik to vieno užtenka įvertinti gen. Raš
tikio apsilankymui pozityviai ir kaip svarbiam politiniam įvykiui. 
Atkreipiau maršalo Rydz-Smigly dėmesį, kad gen. Raštikio apsi
lankymo Varšuvoje nutarimų neseniai padarė Lietuvos valdžia, 
kuri pareiškė, vokiečių spaudžiama, Lietuvos neutralumų išlaikys 
kiekvienu atveju ištikus karui Europoje su vokiečiais. Gen. Raš
tikis dėl to radikaliai pakeitė savo nusistatymų, buvusį prieš porų 
savaičių: nuo pasiūlyto karo susitarimo visų Pabaltijo valstybių 
su Lenkija perėjo prie absoliutaus neutralumo ištikus karui su 
vokiečiais. Tačiau manau, kad gen. Raštikiui bus labai svarbu iš
aiškinti mūsų nusistatymų vokiečių ir sovietų rusų atžvilgiu. So
vietų Rusijos vaidmuo turės sprendžiamųjų reikšmę Pabaltijc 
valstybių nusistatymui ištikus karui su vokiečiais. Pareiškiau 
taipgi nuomonę, kad gen. Raštikis (suprask Lietuva, V. 9.) bend
radarbiaus kare su Lenkija tik tada, kai įsitikins, kad esame apsi

— Nekaltinu tavęs, Klemai. Taip pasakiau, norėdamas, 
kad suprastum: kumščiais ir keiksmais nieko nepadarysi. Gy
venime reikia kovoti, o ne muštis.

— Anąkart prikišote. kad vos nesužlugdžiau mėšlo reika 
lų tada. Lapino kieme, dabar tas posėdis, gyvate... Išeina, 
kalčiausias Liepgiriuose.— Gaigalas paspringo. Bet ne pyk
čiu. o nuoskauda. Kitas taip pasakytų, išplūstų ir, spiovęs į 
akis, išeitų po velniais, tačiau Toleikis... gali, turi teisę tai 
pasakyti. Ne dėl to. kad Gaigalas vilki jo dovanotu švarku, 
žmona sekmadieniais pasipuošia Ievos suknele, miega ant 
Toleikių matraco. Ne. geraširdiškumu Gaigalo niekas nepa
pirko ir nepapirks. Tėra vienas pinigas, kurio vertę jis pri 
pažįsta — teisybė. O šitas žmogus atnešė į Liepgirius teisy
bę. Už ją dabar va ir sėdi priešais nuskusta galva, pakvipęs 
vaistais. Per menką plaukelį mirtis praėjo pro šalį. Neišsi 
gando. Gaigalas negali pasakyti kada, bet vieną dieną pa 
juto, kad širdyje staiga atsirado šiltas, iki šiol jam pačiam 
nežinomas kamputis, kuriame įsikūrė tas žmogus. Salia žmo 
nos ir kūdikio. Net tikram broliui Stribokui čia nėra vie
tos.— Išeina, kalčiausias Liepgiriuose. Kiti šventi, o aš vel
nias raguotas.— kartoja su augančia pagieža, ne puldamas 
kaip paprastai, o gindamasis.

— Pats pasvarstyk.— Arvydo žvilgsnis švelnus ir balsas 
toks pat. bet jo žodžiai prislegia Gaigalą kaip pamatų akme
nys.— Ant visų puldinėji. keiki blogybes, o ką darai joms 
pašalinti? Gerai dirbu, pasakysi? Dėkui už tai. Bet ir Pauga 
gerai dirba, ir Magdė, ir Birutė. Žmonėms reikia pavyzdžio. 
O koks iš tavęs pavyzdys? Pyksti: visi blogi, neteisingi. O 
tu stenkis juos pataisyti. Ne neapykanta, bet švelnumu, geru 
žodžiu. Neapykanta niekas žmonių meilės nenusipelnė ir ne
nusipelnys.

— Labai man čia reikia tos jų meilės... Cha, vagių 
meilė...

— Dorus žmones užgaulioji. Klemai. Bet atleidžiu jų 
vardu, nes žinau, kad tokių pateptų teisuolių, kaip tu. yra 
ir daugiau mūsų žemėje. Laksto, grūmoja kumščiais, šūkau
ja. įsivaizduoja esą už visus geriausi, sąžiningiausi, labiau
siai nuskriausti! Viską jiems ant lėkštės padėk. O nepadedi, 
manta į vežimą ir dumia kitur riebesnio kąsnio ieškoti. De-

dasi teisybės ieškotojais, o iš tikrųjų jiems rūpi ne teisy
bė. o savas kailis.

Gaigalas apstulbęs gaudo orą. Rausta ir bąla. Gniaužo
mi kumščiai trata, kaip sausos šakos po kojomis. Paskui pa
svyra visu kūnu į priekį lyg žvėris, ruošdamasis šuoliui. Su
siaurėjusių akių ašmenys smogia Arvydui, atšoksta tarsi 
nuo akmens, ir sutrupėjvrios išlaksto į šalis.

— Kas dumia kitur, rupu. .. kas ieško? ..— iškvėpė pa 
balusiomis lūpomis.

— Tau geriau žinoti.— Arvydas nubraukė pižamos ran
kove nuo kaktos prakaito rasą, išspaustą nuovargio. Ilgai 
tyli, sunkiu žvilgsniu slėgdamas Gaigalą, kuris sėdi ant 
kėdės priblokštas kaip niekad savo gyvenime.— Lengva 
žmogų nugramzdinti, bet. prieš patildamas akmenį, pagal 
vok. ar jis tikrai to nusipelnė. O jei nusipelnė, tai ir pats ar 
nepastūmėjai jo į pakalnę? Aš kalbu apie Šileiką. Neteisinu 
jo — menkas žmogus. Bet ir pats nesijaučiu prieš jį visiškai 
švarus. Reikėjo su juo atsargiai, iš lengvo, gražiuoju. Ne
įstengiau. Nepatiko jis man iš pirmos dienos — juk būna 
tokių žmonių, kuriems iŠ karto pajunti antipatiją? — pasi 
daviau tam prakeiktam jausmui ir. matai, kas išėjo! Tiesą 
sakant. Šileikai nesu gero žodžio pasakęs, pakalbėjęs kaip 
su draugu. ..

— Kaip su draugu. ..— Gaigalas pašoko.— Šileika — 
draugas?! Banditas!

— Šileika žmogus. Klemai, visų pirmą — žmogus. O iš 
žmogaus galima padaryti ir banditą, ir draugą. Mums reikia 
ne banditų, o draugų. Klemai. Kuo daugiau turėsime drau 
gų. tuo puikesnis bus gyvenimas.

Gaigalas atsistojo, lenda už kėdės atlošo ir atatupstas 
atatupstas iš palatos. Veidas ištįsęs. Akyse — baimė ir di
džiausia nuostaba. „Šileikai atleido... Beprotis!"

Užtrenkė duris, tartum iš paskos vytųsi alkanų vilkų 
ruja. Laiptų turėklai. Gatvė. Lietaus Šlamesys medžių la
puose. Laukai, gimtieji laukai. Bekraštis lietaus plakamas 
vandenynas. Gaigalas iriasi pirmyn, kaip nuskendusio laivo 
kapitonas, blaškomas šėlstančių bangų. Širdyje siaučia iki 
šiol nepatirtų jausmų audra. Daugiau bus.

sprendę pakelti karų su vokiečiais ir nebūsime toj kovoj vieniši, 
tai yra, kad Lenkija turės savo pusėje iš vienos pusės Didžiųjų 
Britaniją ir Prancūziją, o iš kitos — Sovietų Rusiją”.

Toliau pik. Mitkiewicz-žoltek tęsia pasikalbėjimų au mar
šalu Rydz-šmigly ir atsakinėja į du jo iškeltus klausimus. Pirmas 
maršalo klausimas buvo; "Kaip laikysis Lietuva ištikus lenkų ir 
vokiečių karui be Sovietų dalyvavimo?" Pik. Mitkiewicz-toltek 
atsakęs: “Spėju, jog Lietuva konflikto pradžioje laikysis griežtai 
neutraliai, kaip ir kitos Pabaltijo valstybės, o vėliau gal galėtų 
prisidėti prie karo prieš vokiečius, bet tik toje pusėje, kuri turės 
daugiau galimybių laimėti. Pridėjau tačiau kiek pagalvojęs, kad 
nemanau, jog Lietuva išeitų net ir vėliau vokiečių pusėje". Antras 
maršalo Rydz-šmigly klausimas buvo: "Ar Lietuva panorės išnau
doti padėtį, jeigu būtume sunkioje padėtyje, kovodami sunkiai 
vakaruose su vokiečiais, ir, ar nesikėsins paimti Vilnių?” Pik. Mit- 
kiewicz-Žoltek atsakymas maršalui buvęs kategoriškai neigiamas: 
”,.. kad tiek jau pažinau lietuvius, kad kol Lenkija kovos su vo
kiečiais, lietuviai neis prieš Lenkiją, kad laikysis neutraliai ir neis 
į Vilnių”.

Tie trumpučiai pik. Mitkiewicz-Žoltek atsiminimai prieš atsi
lankant gen. St. Raštikiui Varšuvoje labai įdomūs keliais požiū
riais. Pirmiausia apibūdinama to meto politinė situacija, toliau 
daug ką sužinome apie lenkų rūpesč'”s įtemptoje Europos politi
nėje padėtyje ir kokių žinių lenkai turėjo apie Lietuvos laikysenų 
eventualaus karo su vokiečiais atveju.

1939 m. rugsėjo 1 d. Vokietija pradėjo karų su Lenkija. Pa
galbos iš sąjungininkų nesusilaukė. Rugsėjo 17 d. į Lenkiją įsi
veržė ir sovietų kariuomenė. Ir 1939 m. rugsėjo 28 d. sutartimi 
Lenkiją pasidalijo Vokietija su Sovietų Sąjunga. Taip ir baigėsi 
Lietuvos santykiai su Lenkija. Lietuva Lenkijos karo metu su 
Vokietija išsilaikė neutrali. Kad ir aštuoniolika metų dėl Vilniaus 
ir jo krašto užgrobimo Lietuva neturėjo santykių su Lenkija, kad 
ir teko nusilenkti 1938 m. Lenkijos ultimatumui, bet karo metu 
Lietuva parodė lenkams didelį žmoniškumų: Lietuva internavo ir 
priglaudė apie 13.500 lenkų karininkų ir kareivių bei apie 60.000 
kitokių pabėgėlių.

PastaboB dėl pastabų (2)

Mandagumo klausimu
P, STRAVINSKAS

Red. J. Kardelis 1966.X.12A su nagrinėjęs mandagumo klausi
pastabose kelia aikštėn musų mo.
jaunimo (netgi ir senimo) ne- Savo straipsniuose dėl Jauni 
mandagumų jaunimo Kongrese, mo kongreso nutarimų (Naujieno 
Red. atkreipia ir mano dėmesį į se) aš, tiesa, nesu ra.V ■■ specie- 
tai, kad aš “ karščiausiai” rašęs liai ir visa yimtimi apie mūsų 
apie Jaunimo Kongresą, dar ne- jaunimo mandagumų-ar nemanda

gumų. Tačiau viename savo 
straipsnyje 1966. IX. 12 d. nr. esu 
nagrinėjęs tą politinės rržolių- 
cijoe dalį, kur yra suniekinti 
mūsų politikos veikėjai, ir te
nai esu platokai pasisakęs taip 
pat ir mandagumo reikalu. To 
straipsnio santrauka patiekiu 
šiam laikraščiui atskirai.

Čia gi noriu kiek papildyti J. 
Kardelio pastabas del mandagu 
mo, su kuriomis as pilnai sutin 
ku.

I- Ar teisingos redaktoriaus 
S tūbos, kad mūsų jaunimas, 

tais net ir senimas, nerranSą 

^Manding, jos yra teisingos, 

bent kiek jos liečia JAV jauni 
mę, iš dalies ir senimą.

1) Red. J. Kardelis atkreipia 
demesį į tai, kad lietuvaitės 
rinkimų vakare mūsų vyrai’’į- 
sirežę” sėdėję ir moterims ne 
užJeidę kėdžių. Tuo tikiu, nes 
taip būna visuose susirinkimuo
se ar kitose vietose, kur trūks
ta sėdimųjų vietų. Kartais 80 
metų senutė, dar ir kokia ligota, 
vos ant kojų besilaikanti pus
valandį stovi, sviiduliuoja ša
lia sėdimoje vietoje patogiai j- 
sitaisiusio kokios 18 metų 
jaunuolio.

2) JAV vyrai,kaip gnl ir Jūs 
kanadiečiai, esate kartais pa
stebėję, niekuomet nebučiuo
ja moterims rankos, net ir la- 
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NAUJI LEIDINIAI 
N.K.K. ir Europos Lietu-, 
vio KALENDORIUS 1967 
metams. Nidos leidinys. 
Leidyklos adresas: Nida 
Book club, 1 Ladbroke 
Gardens, W.ll, London 
Gt. Britain. Šio kasdien 
nuplėšiamo kalendoriaus 
kaina nepažymėta.

Krepšinio išvyka AUST
RALIJON. Leidinys 1964 
metų išvykai-pažymėt. Re
dagavo Jonas Šoltunas.Iš
leido Juozas J.Bachunas, 
Sodus Michigan, USA Kai
na 3 doleriai.

Leidinys gausiai iliust
ruotas, didelio formato, 
gražiai išleistas. Tai tik
rai geras išvykos pristmt 
n imas.

Tabor Farm 1966 metų 
KALENDORIUS, bizniškat 
iliustruotas, gražiai išlei
stas, turi daug informaci
jų apie tą vasarvietę ir la
pelį, kuriuo iš anksto gali
ma užsisakyti vasarvietė
je vasarojimui vietą.

O.B.Audronė. ŽINGSNIAI 
TAKELIU. Eilėraščiai. I- 
liustravo Vytautas Rauli- 
naitis. 120 puslapių. Kai- 
na 3 doleriai. Išelido klu
bas NIDA, adresas: 1 Lad 
broke Gardens, W. 11. .Lon
don, Great Britan.

Mitteilungen aus balįi- 
schem Leben.Nrč 3/55/ 
September 1966.

ROMANAS APIE DONE
LAITĮ IR LIETUVIUS 

"Neue ZUrtcher Zettung" 
gruodžio 4 d. Uteratūrlnlfi 
me priede įdėjo recenzi- 

; ją apie neseniai mirusio 
vokiešių rašytojo Johan
nes Bobrowsklo Berlyne 
išleistą romaną "Litau- 
ische Claviere", kuriame 
svarbiausiu veikėju pavai
zduotas lietuvių rašytojaą 
Kristijonas Donelaitis.

Romano vykąmas deda
si Klaipėdos krašte, kai 
1936 m. jau ėmė plisti tau 
tinę neapykantą skelbiąs 
nacionalsoc tai izmas Klai
pėdos krašte gyvenąs gim- 
nazijps mokytojas Voigt su 
mano parašai operą, kuri 
pagal jo mitų veiktų prieš 
tolimesnį atmosferos nuo
dijimą tarp lietuvių ir vo- 
kiečių.Opera turėtų patei
kti pavyzdingo vyro gyve
nimą ir nusmaigstyti gai
res harmoningai ateičiai.

Pavyzdingo vyro pavyz
džiu Voigt pristato K. Do
nelaitį,kurio gyvenimą jis 
vaizduoja imdamas pagri- 
ndan K. Donelaitį pagal jo 
sukurtus"Metus", juos gau 
šiai cituodamas. Bandr a 
darbiais Voigt laimi kom-žmoniškus, moralius ir begėdžius 
pozitorių irGavėną ir mo-Jbsurd,škus ir prasmingus. Kaij t 7 kunigas, jis jieško visatos Kūrėjo
kytoją Pocką, kurie kaipo veido įvairiose gyvenimo apraiško- 
lietuviai pažįsta Donelai- se- sausros išdegintoje baloje, stik- 
čio vaizduojamą gyveni- ‘° Kreiptame žmogaus veide, įsi 

. , mylėjusių intymioje pozoje, laipti 
mą,kurtame vyrauja žmo- kaskadoje, paukščio vigilijoje ir ei- 
niškumas. Romaną išlei- lėle kitų kasdieniškų momentų, ku 
do Union Verlag Berlyne “kr

"Lietuvių fotografų, rašomų di
džiąja raide, emigracijoje teturime

■m

’V? ;v<?'

T.AIg. Kezys.S.J. Grand Teton National Park, Wyoming, 1965.

ALGIMANTAS KEZYS, SJ., IR JO FOTO PASAULIS

Man fotografija yra būdas piešti. Tai ne filosofija, ne literatūra, ne muzika, 
bet vaizdinės komunikacijos priemonė, suvokianti tikrovės apraiškas.

Fotografija yra būdas pažinti ir intensyviau gyventi. Henry Cartier-Bresson

Fotografui didžiausias kūrybos momentas yra matymas. Tai akimirka. Jei to 
momento fotografas nepajėgia išnaudoti, jis praranda galimybes sukurti meninės 
vertės darbą.

’’Tik foto aparatas tegali įžvelgti 
tokius beribius pasaulius, kurių jo
kia normali žmogaus akis nepaste 
bi. Fotografas, išryškindamas tuo: 
momentus iš aplinkos, savo selekty- 
vine nuojauta juos fiksuodamas, iš- 
■yškindamas, žvelgdamas į juos iš 
aejprasto taško netikėtose aplinky
bėse, gali juos pateikti žiūrovui to
kioje šviesoje, kokia nėra įmanoma 
kitoje dailės Srityje.

”A. Kezys, kaip fotografas, ne
skirsto savo pasirinktų motyvų į 
taurius ir žemus, humaniškus ir ne-

vos keletą,” — taip kalbėjo daili
ninkas A. Kurauskas, pristatyda
mas pirmą tėvo A. Kezio, SJ, foto 
parodą.

Prieš dešimtmetį tėvas Kezys tik 
mėgo fotografuoti. Lietuvių Jė
zuitų vasarvietėj Watervliet, Mich.. 
1957-8 m. jis vadovavo jaunųjų fo
tografų būreliui. Išsiųstas studijom; 
į Belgiją, atliekamą laiką skyrė fo
to meno studijoms ir Europoje pa
darė vykusių nuotraukų. Grįžęs 
Ameriką, ėmė dalyvauti foto kon
kursuose ir iš karto laimėjo dvi pre
mijas Louisville, Kentucky, ’’The 
Courier Journal” skelbtame foto 
konkurse. Laimėjo konkursą ir 
West Baden Springs, kur studijavo 
teologiją. Indianapolio, Ind., laik
raštis ’’The Criterion” A. Kezio 
nuotraukas ir jo biografijos bruo
žus įsidėjo pirmuose puslapiuose. 
1960 metais "Lietuvių Dienų” žur
nalo foto konkurse A. Keziui, SJ.,

Grand Teton National Park. 1965T.AIg. Kezys.S.J.

VALERIJ TARSIS (septintasis tęsinys)

KANKINIAI PRADEDA KANČIOS KELIĄ
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GERAS SUSITARIMAS 
Kalbasi dvi dar jaunos po 
res;
- Mano vyras mėgsta gin- _ Mane šiandien mokytojas 
čytis,- sako viena žmona
- O mes, - sako kitos po
ros žmona, - nesiginčija
me. Mes prieš vedybas 
susitarėme nesiginčyti. 
Jeigu jau iškyla ginčas, 
tai vienas kuris turime 
susilaikyti nuo ginčo ir 
tylėti.
- Tai labai geras susi
tarimas,- pastebi pir
moji žmona.
- Bet aš jau dveji metai 
kai tyliu, - atsiliepia ant
ros poros vyras.
IR GI PASIAIŠKINIMAS 
Teisme vyksta byla. 
Teisėjas:- Kaip tamsta 
galėjai į jį šauti, jeigu

DIDŽIAUSIAS PAGYRIMAS 
Mokinys, parėjęs iš moky
klos, grias i:

labiausiai pagyrė.
- Kaip gi jis pagyrė?
- Sakė, kad esu didžiau 
sias...
- Kaip t ai didžiausias?
- Na gi, sako: Visa klasė 
esanti asilai, bet aš esąs 
pats didžiausias... 
NEUŽMIRŠO 
Kalbasi du bičiuliai.
- Ar tavo dėdė,rašydamas 
testamentą, ta ve atsiminė?
- Deja. Atsiminė ir todėl 
nė vieno cento neužrašė...
PAVĖLAVO
Paskaitos pradžioje stude
ntas iškelia ranką, bet pr
ofesorius numoja ranka ir 
sako:
- Klausimai bus po paskal* 
to$,-dabar nekelkite rankų.

Paskaitai pasibaigus, pr
ofesorius dairosi kėlusio 
rankos ir klausia, ką jis 
norėjęs paklausti.
- Deja, profesoriau, jau 
pervėlu. Aš norėjau jus 
įspėti, kad čia nieko ne 
girdėti, ką jūs kalbėjo
te. . •
TIKRI VAGYS
Rašytojaą prieš tūlą lai 
ką atnešęs leidyklai roma
ną, teiraujasi, ar įtikina 
mas jo veikalas?
- O visiškai įtikinamas.

i - Tai labai malonu,-apsi-
sfiliau5 liekanų.” džiaugia autorius.

Jo fotografijos kalba kiekvie- ' « . ,

. paskirta premija už architektūros

. meno nuotraukas, išskiriant T. Je- jis rėkė, kad jis ne mešk 
zuitų namus ir koplyčią. ka?

1963 m. gruody Jaunimo Centre tzn1f inamasiR- -Aš naman 
Čikagoje įvyko pirma tėv. A. Kezio ' ’
toto kurinių paroda, kuri buvo Ja- iau, kad jis meluoja... 
bai sėkminga ir aprašyta "Chicago pAV*T itatąc RFTKALA'- 
Tribune”, "Daily News” ir kitų 1 Ab KLIKA Uk
laikraščių puslapiuose. T. A. Kezys Kalbasi dvi mergaitės, 
aplankė Pasaulinę parodą New 
Yorke ir ten padarė daug nuotrau
kų, savo aparatą nukreipdamas ne 
tiek į parodos technikos stebuklus, 
kiek į patį žmogų. Jo pirmoji Či
kagos paroda buvo parodyta niu
jorkiečiams lietuviams Apreiškimo 
parapijos salėje, Brooklyne, o vė
liau perkelta į Fordhamo universi
tetą New Yorke. Gi pasaulinės pa
rodos ciklo nuotraukos, išrinkus 
geriausių apie 14, pridėjus ankstes
nių jo nuotraukų, susilaukė didelio 
lietuvių ir amerikiečių dėmesio 
1964 m. gale įvykusioje parodoje 
vėl Čikagoje — Čiurlionio galerijo
je. Čikagos Meno Instituto foto
grafijos skyriaus kuratorius Hugh _  .__
Edwards atkreipia dėmesį į A. Kc nam ir džiugina kiekvieną, nes jos “ Ypač įtikinami yra va
žio fotografijas ir pakviečia jį iš- yra paprastos, autentiškos ir savyje gių charakteriai. . .
statyti savo meniškuosius foto kūri- slepiančios gilų ir neišblaškytą per- 
nius Čikagos meno šventovėje. Tai gyvenimą". (^Laiškai Lietuviams", 
įvyko gegužės-birželio mėn., 1965 
m. Vėliau jo darbų parodos ruoš
tos Detroite, 
phijoje, New

- Vakar buvau susitikusi 
nuostabų vyrą. Jam jau 
dvidešimt metų, ir jis sa
ko, kad lišiol nebuvo pabu 
čiavęs nė vienos mergai
tės. ..
- O, greičiau supažindink 
mane su tuo vyru, - susi
rūpino draugė.
- Deja, dabar jau pervėlu 
paaiškina j pirmoji...

Clevelande, Philadel- 
Yorke.

Didesniam
pasaulio pažinimui 
bent keletą iš daugelio atsiliepimų 
spaudoje:

Dail. A. Kurauskas: "Kezio fo
tografijoje nesunku atpažinti pa
stabią akį ir išskaityti šiltą, tačiau 
kiek ironišką šypseną pasauliui.” 
(Tėvo A. Kezio parodą atidarant).

Bruno Markaitis, SJ,: ’’Tėvas 
Kezys įrodo savo menišką augimą, 
naujus foto technikos atradimus ir 
jo priėjimas yra filosofiškai gilus". 
(Jo parodos Čiurlionio gelerijoj, 
Čikagoj, proga).

Hugh Edwards: "Tėvas Kezys 
išaugo, bet nepasikeitė. Jis tik nu
sikratė ankstesne jo nuotraukose 
buvusio trupučio manierizmo ir Eu
ropos fotografijai būdingo saliono

A. Kezio fotografijos 
suminėsime

- Ar tikrai taip?-džiau
gias i autorius.
- Nes visa, ką jie sako, 

“Tėvas A. Kezys, SJ, yra gimęs yra Pavo®ta iŠ kltl* auto’ 
1928 m. Lietuvoje. I Ameriką at- rių. . . .
važiavo 1950 metais, įstojo į Jėzui—-..............  ...l-j ■:-----m

kompozitoriui profe.
nį iš filosofijos gavo Loyola uni- ŠORIUI JUOZUI ZILEVI- 
versitete, Čikagoje. Dirba Jėzuitų ČIUI 75 METAI AMŽIAUS 

k““’ Profesoriui J. Ž llevlčlul 
aną savaitgalį Čikagoje bu- 

Tėvo Alg. Kezio fotogra- suruoštos pagerbtuvės kaip 
fijos darbų paroda, turėju- vianam didžiųjų lietuvių mu 
si didelį pasisekimą Mont- zikos srities veikėjui. Apie 
realio universitete, šį sa - kompozitorių, .muzikos mo 
vaitgalį, gruodžio 17 dieną kytoją, muzikologą, muzi- 
perkeliama lietuviams į Au kolegijos archyvo vedėją 
šros Vartų parapijos salę, parašysime plačiau sekan- 
Visi Montrealio lietuviai tu čiame NL nr. Profesoriui 
rėš galimybę ją aplankyti.

1965 m., nr. 7).

dabar linkime sveikatos, e- 
nergijos ir darbingumo.

Tatjana Lvovna susidraugavo su rajono psi
chiatrinio dispanserio vedėja Ana Ivanovna 
Peredriagina, jaunėjančia keturių dešimčių 
metų blondine. Pradžioje Ana Ivanovna bu
vo tik paprasta klijentė, patyrusi, kad Tat
jana Lvovna gera siuvėja, kuriai sekasi taip 
vykusiai dekoruoti pernokusias Anos Iva- 
novnos grožybes- Taip vykusiai, kad ji net 
sugebėjo sugundyti patį sveikatos apsaugos 
ministerio padėjėją, Christoforą Aramovičių 
Babadžaną. Babadžanas ir Peredriagina pui
kiai suprato vienas antrą — jų buvo vienodi 
skoniai ir pažiūros. Abu jie sėkmingai kopė 
aukštyn tarnybiniais laiptais. Ir jei Babadža
nas turėjo tamsų kampelį savo šviesiame 
gyvenime — žmoną, tai Ana Ivanovna, links
moji našlė, buvo pasirengusi jį paguosti.

Draugės, žinoma, dalinosi savo intymiais 
pergyvenimais,' buduarinėmis smulkmeno
mis ir nesivaržė išsireikšdamos. Sužinojusi 
apie Tatjanos Lvovnos rūpestį, Peredriagina 
davė jai gerą patarimą, kaip nutildyti užsi
spyrusį vyrą... Reikalas visai paprastas. 
Parašyk mums į dispanserį pareiškimą, kad 
tavo vyras, kuris yra žymiai vyresnis už tave 
ir jau serga impotencija, kelia pavyduliavi
mo kivirčus ir net grasina.

— O jis kartą rėkė: “Aš tave užmušiu...” 
—Ir be pagrindo?

— Hm..- Tai buvo kaip tik tada, kai jis 
pastebėjo mane nulipant nuo šieno.

—Puiku... Mes nuspręsim, kad jis turi ha
liucinacijas...

Visa buvo atlikta greit, su įprastu Tatja
nai Lvovnai rūpestingumu. Po dviejų sa
vaičių, septintą valandą ryto, kai namuose 
dar visi miegojo, Zagogulino bute suskanr 
bėjo skambutis, įėjo du augaloti sanitarai ir 
parodė įsakymą — pristatyti Pavelą Nikola- 
jevičių psichiatrinėn ligoninėn. Mieguistas 
jis pradžioje negalėjo suprasti, kas čia yra. 
Gi Tatjana Lvovna švelniai įtikinėjo, net 
galvą paglostė: „

— Reikia važiuoti, Pavlik. Tu taip pavar
gai, persidirbai, nervus ištampei, gi ten sa
nitarinė aplinkuma. Pasigydysi, pailsėsi, pa
sitaisysi.

— Nevažiuosiu! jau visai nubudęs pasakė 
Pavel Nikolajevič-

— Tada prievarta išvešim, — šaltai pa
reiškė sanitaras.

— Pabandykit.
Prasidėjo muštynės. Nubudo vaikai. Rėkė, 

verkė. Abiejų sanitarų snukiai kraujais pa
plūdo, bet Pavel Nikolajevič jau buvo su
rištas. Jį išvežė. Žmona ėjo greta. Jis spjau
dė į ją ir šaukė:

— Kalė! Stervą! Tai tu viską sutaisei... Vai
kai! Jūsų motina — prostitutė- Išeisiu iš li
goninės — aš su ja atsiskaitysiu. Eik šalin, 
kale!

Jį nugabeno į penktąjį skyrių.
Numetė ant purvino matraco ant grindų. 

Šešiapudė boba pažiūrėjo į jį pelėdos akimis 
— ir jis iš karto apsiramino. Keturios dešim
tys žmonių klegėjo, kvatojo, šoko, spjaudė, 
rūkė, keikėsi, mušėsi.

Kai jį už savaitės perkėlė į palatą Nr. 7, 
jam atrodė, kad jis pateko į rojų.

SALIN NUO MANĘS, ŠETONE!

Keistas uitemlmae vyksta, kai tiesos 
šešėlis nukrenta ant mūsų blizgančios, 
idealios žemės. Tur būt, čia kalta ne že
mė, bet tiesa. Ji atneša tiktai blogi, ap
gaulę — vienintelę brangenybę, kurią 
mumis pavyko pagrobti. George Meredith

Gal keisčiausia palatoje Nr. 7 buvo tai, 
kad jos įnamiai nuoširdžiai draugavo tarp

savęs ir visi mėgo tiesą, neslėpė jos, tuo tar
pu, kai už beprotnamio tvoros viešpatavo 
neapykanta, panieka ir tiesos baimė.

Labiausiai melavo laikraščiai, nutylėdami 
svarbiausius dalykus. O nutylėjimas — tai 
pats klastingiausias apgaulės būdas. Laik
raščiams niekas netikėjo, o tik gandams. At
sakingiems komunistams leido specialius 
biuletenius, bet ir juose toli gražu ne viskas 
buvo pasakoma- Kaip visuomet būna tironų 
valdžioje, svarbiausią vaidmenį vaidino vy
riausias iš eilės tironas, gi visi kiti, net ir 
vadovaujančiuose postuose stovintieji, buvo 
tik eiliniai pėstininkai.

Tomis dienomis išnyko iš horizonto vienas 
iš žymiųjų asmenų — Frol Kozlov; vieni 
sakė, kad jis nusišovė, kiti — kad iš susijau
dinimo pamišo. Visi žinojo, kad Chruščio
vas elgiasi su žmonėmis, kaip su lėlėmis- Sta- 
linas bent surengdavo teismus, tardymus, gi 
šis paprastai išmeta juos kaip nereikalingą 
šiukšlę.

Tiesa draugavo tik su tikrais žmonėmis, gi 
su policininkais ji buvo ant peilių. Nenuo
stabu tad, kad palatos Nr. 7 kaliniai neap
kentė aukštesnių viršininkų, pradedant mi- 
nisteriu ir baigiant sargu.

Istorijos profesorius Nikolaj Vasilevič Mo- 
rionyj, kuriam neseniai sukako dvidešimt 
aštuoneri metai, buvo užsiėmęs vien tiktai 
viduaramžių mongolais ir, atrodo, nevargi
no sovietinių fašistų. Fakultetas buvo juo 
patenkintas, kaip protingu, įdomiu ir išsi
mokslinusiu lektorium. Jo darnas buvo aukš
tai vertinamas ne tiktai savųjų, bet ir už
sienio mokslininkų.

Bet...
Net ir nežinau, nuo kurio “bet” pradėti.
Kadangi kiekvieno Žmogaus, rašomo di

džiąja raide, gyvenime, per nelaimę gimusio 
sovietiniame kalėjime, yra daugybė “bet” — 
yra be galo daug priežasčių pakliūti valdžią 
turinčio nemalonėn, ir tada prasideda kan
čios kelias iki pat karsto.

Svarbiausias Nikolaj Vasilievičio Moriono 
“bet” buvo tas, kad, nors jis ir buvo užim
tas XIV-jo amžiaus mongolų tema, jis, be 
to, buvo jaunas, patrauklus, aukšto ūgio, mė
go gyvenimą, tiesą, o svarbiausia, — grožį, 
aistringai svajojo apie gražų gyvenimą šia
me pasauly, gi pirmiausia — rusų žemėje.

Kodėl gi jis domėjosi viduramžių mongo
lais? Gal jautė jiems ypatingų simpatijų ? 
Gal būt. Jis neapkentė jų visa savo siela. 
Nuo pat mokyklos suolo jis buvo pamėgęs 
filosofą Vladimirą Solovjovą ir didesniu at
kaklumu negu tas jo mokytojas, įrodinėjo, 
kad didžiausias pavojus Europos civilizaci
jai, ir pirmoje eilėje Rusijai, lauktinas iš 
mongolų, kurie slapta ugdo panmongolizmo 
doktriną, ir ateis diena, kai Kinijos komunis
tai susitars su Japonijos komunistais ir pir
miausia pasigrobs Sibirą su jo neišmatuoja
mais turtais ir milžiniška gyvenimui erdve, 
kurios užteks ir vieniems ir kitiems, o po 
to griebs ir Europą. Jis netgi tvirtino, kad 
naujausiuose slaptuose kiniečių generalinio 
štabo žemėlapiuose Rytų Sibiras jau nuda
žytas kiniška geltonai ruda spalva — mon
golų odos spalva.

“Kaip tik tam tikslui”, pasakojo jis kartą 
studentams, kurie reguliariai rinkdavosi jo 
bute, tarpe kurių buvo ir komjaunuoliai Vo- 
lodia Antonov ir Tolia Žukov, dabar kartu 
su juo palatos Nr. 7 įnamiai. Jie gulėjo gre
ta vienas kito — mokytojas ir mokiniai — ir 
vadino savo palatą istorijos fakultetu; netgi 
felčeris Strunkinas parėkaudavo: “Ei, isto
rijos fakultetas, eikite vakarienės”. Gi i iko
ną panaši gailestingoji sesuo Dina, slaptai 
mylinti' Tolią Žukovą, sušukdavo: “Šventoji 
Trejybe, ar pagaliau miegosite?” Taigi, Ni
kolaj Vasiljevičius pasakojo:

—... Kaip tik tam tikslui kiniečiai leidžia 
milžiniškus pinigus, kad pagamintų savo 
atominę bombą. Mūsiškiai sako, kad, girdi, 
Kinijos vadai tokiais beprotiškais svaičioji
mais sudaro plačiosioms žmonių masėms 
nepakeliamas gyvenimo sąlygas, o jiems ir 
be to sunkus gyvenimas, kad, girdi, Sovietų 
Sąjungai užteks atominių bombų apginti vi
są socialistinį lagerį. Vargšai, tiek nesumeta, 
kad kiniečių atominės bombos skirtos visų 
pirma Sovietų Sąjungai. Iš viso gi tas vadi
namas nesugriaunamas socialistinis lageris 
mūsų akyse yra ir griūva, kaip daugiaaukš
tis kortų namelis. Iš tikro nebegalima jau 
rimtai kalbėti apie vieningą bendradarbia
vimą, kai yra atsiradę keli įvairūs socializ
mai, kurie pila vieni ant kitų pamazgas ir 
iš esmės veda tarpusavio tikrąja to žodžio 
prasme — šaltąjį karą. O to marksistinio so
cializmo pilnai laikosi tiktai mūsų glušai.

Bus daugiau.

LIETUVOS UNIVERSITETO 
SUKAKTUVINIS LEIDINYS

1966 m. lapkričio men.2(Jd. 
dr. J. Meškausko bute įvyko 
trečias iŠ eilės Lietuvos Uni 
versiteto sukaktuvinio leidi
nio redakcines komisijos po
sėdis,kuriame dalyvavo vysk. 
V. Brizgys, Pr. Čepėnas, kun. 
P. Dilys, prof. St. Dirmantas , 
dr. P. Jonikas, M. Mackevi - 
cius, dr. J. Meškauskas, kun. 
doc. Pauperas ir J. Rugis. 
Pirmininkavo dr. J. Meškaus
kas, sekretoriavo Pr. Čepė
nas.

Daugiausia vietos bus ski
tą pagrindiniam straipsniui - 
Lietuvos Universiteto istori
ja. Kalbamąjį straipsnį rašo 
dr. A. Rukša. Siam straipsniui 
šaltinių medžiagaijau seniai 
teikiama. Straipsnyje ryškiai 
bus akcentuota Lietuvos Uni- 
versiteo reikšmė Lietuvos 
valstybiniam gyvenimui,Lietu 
vos kultūrai.

Be Lietuvos Universiteto 
istorijos , bus vertingi visų 
fakultetų aprašymai, jų atlik
ti žymesni mokslo darbai. 
Bus paliesta visų pagalbinių 
mokslo įstaigų veikla, jų au
gimas, tobulėjimas. Veikalo 
apimtyje yra numatyta vietos 
profesorių ir studentų atsimi
nimams, akade' Veikalas bus 
iliustruotas, P r. Čepėnas 

Posėdžio sekretorius.
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Tat latvių kurorto Buldury viešbutis, kurio atvaizdą patlekė’TIlustrated Londo
ner News*' Ir pažymėjo, kad Pabaltijo valstybės tai- Vakarai, o už jų į rytus 
prasideda Sovietų Rusija, kuri dar nespėjo susilyginti su Pabaltio valstybėm.

Mandagumo klausimu
/Atkelta iš 3 puslapio/.

bai seno amžiaus, labai gar
bingoms, turinčioms nuopel
nu. Prieita prie to, kad vai
kai gėdisi pabučiuoti ranką 
savo motinoms !~

3) Labai dažnai vyrai, svei- 
kindamiesi gatvėje sutiktas 
moteris, nepakelia kepurės ar 
skrybėlės. Tiktai galva iš
kels - ir to jau užtenka . . .

4) Vyras, eidamas su žmo
na ar vyriškis su dama gatve, 
visai nekreipia į ją dėmesio, 
užlenda jai už akių, neteikia 
jai respekto, globos, kaip kad 
pagal geruosius įpročius da
roma, pvz.,kultūringuose Eu
ropos kraštuose ir kaip mes 
elgėmės su moterimis Lietu
voje.

5) Jaunieji negerbia vyres
niųjų, netgi savo tėvų. Tėvas 
ar motina nevadinami “ Jūs“ , 
kreipiantis į juos,o visuomet 
tik “Tu“. Ši vienaskaita bū
tų visai pateisinama, jei tas 
“Tu“ būtų ištartas su tam 
tikra pagarba, bet dažnai jis 
numetamas tėvui ar motinai, 
kaip koks šakalys.

6) Nepagarba savo tėvams 
ir vyresniesiems rodoma ir 
mūsų jaunimo viešuose susi
rinkimuose.

Mūsų jaunimaą kaip taisyk
lė, viešai šaiposi iŠ mūsų vy 
resniųjų politikos veikėjų, 
niekina jų darbą, pajuokinė- 
ja mūsų tautos elitą.

II - Dėl šių mūsų jaunimo 
fiš dalies ir senimo) neman
dagumo reiškinių turėtu pasi
sakyti ir juos pasmerkti visa 
mūsų spauda.

Deja, daugis mūsų laikraš
čių, pataikaudami mūsų jauni
mui (ištikrųjų tai jų klai
doms), norėdami laimėti tų 
klystančių žmonių simpati
jas, nenori ar nedrįsta to blo
gio kelti aikštėn ar ji pasmer 
kti.

Dėl to mūsų jaunimas kas
kart darosi vis daugiau išpui
kęs, įsivaizduojąs, pasipū
tęs, arogantiškas, netgi ir 
akiplėšiškas.

Jei ką jisai susigalvos, tai 
savo “ idėjinę“ akciją jis vi
suomet pradeda vyresniųjų 
ir jų darbo niekinimi. Prieita 
jau prie to, kad, ana, neper
seniai Chicagoje, vienas jau
nas vyras viešame susirinki
me, užsilipęs scenon, įbedęs 
akis į vyresniosios kartos 
žmones, mūsų politikos vei- 
kėjuSį rodydamas į juospirŠ-

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.

Johan Tiedman Regd
DIRBU VISŲ RŪŠIŲ BALDUS 

PAGAL UŽSAKYMUS

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

GEORGE LAVINSKAS
ALLSTATE INSURANCE 

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

Llnit/e'i^al Cleaneii & Zjailo'iA
• Valau ir taisau vyriškus ir moteriškus drabužius.
• Siuva naujus pagal užsakymus vyriškus paltus, 

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

(of vv.ningfon Sf.J Tel. 769-2941

Baltica Investment Corp
Autorizuotas kapitalas $ 120.000

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

U? indėlius mokame 8% dividendo.

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

IR KITI JVAIROS MEDŽIO DIRBINIAI.

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

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

LaSALLE AUTO SPECIALIST Reg’d
SAV. C. DESROCHERS 

Taisau ir dažau lengvas mašinas 
7717 GEORGE LASALLE, QUE.

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

namą 366-4203

tu, pro dantis maždaug taip 
kalbėjo: “ Jūs jau pasenote ■ 
Vistiek tuoj aus išmirsite. Ne 
jums dabar veikti. Mes turi
me jus pavaduoti, Jei norite, 
kad mes tėvynės labui veik
tume, tai duokite mums pini-

Ta jo kalba buvo paskelbta 
viename mūsų spaudos orga 
ne (nurodant ir kalbėtojo pa
vardę). Ji nebuvo niekeno už
ginčyta, todėl, reikia manyti, 
tokia ji ir buvo.

Akyvaizdoje tokiu grubiau
sio nemandagumo reiškinių 
sustokime ir mūsų jaunuosius 
(žinoma, kurie taip elgiasi) 
paklauskime:

Brangūs vaikai, kur jūs 
augote, kokiose sąlygose ir 
aplinkoje formavosi jūsų šie- 
la ? Kas mokė jus su vyres
niaisiais šitaip elgtis ? Ar ži
note, kokie yra mūsų tautos 
gerieji įpročiai ir šimtmečiais 
susiklojusios dorinės tradici
jos, reguliuojančios vaikų san
tykius su tėvais, jaunimo su 
vyresniaisiais ? Ar žinote , 
kas jūs patys esate, kiek me
tų turite ir kiek gi ilgai dar 
“planuojate“ gyventi? Pa
gal vokite, gal ne vienas jūsų 
greičiau už jūsų jūsų 

kapan varomus“ senius“ atsi
dursite po žeme. Gal ne vie 
n as jūsų jau šiandien esate 
mirties šešėlyje...

Būtų labai pravartu, kad ge
rai išauklėti ir tikrai dori.tak 
tiški, mandagūs jaunuoliai 
veiktų savo grubiuosius vien 
mečius ir saugotų geruosius 

mūsų tautos įpročius bei dori
nes tradicijas nuo jų pažei
dimo.
BRANGIAUSIA SKYRYBOS

KLAIDA
Brangiausiai atsiėjusi skyrybos klai- ĮDEGTI REIKIA ŠIAURĖJE

kurie įdegina iki rudumo) yra ilges
nių bangų, taigi mažiau kenksmingi, 
negu trumpų bangų ultravioletiniai 
spinduliai, kurie vyrauja arčiau 
pusiaujo. Todėl degintis šiaurėje yra 
sveikiau.

Maskvos Lomonosovo v. valstybi
nio universiteto profesorius V. Bie- 
linskis siūlo visiems mėgėjams įdegti 
važiuoti atostogų ne į pietus, o j 
šiaurę. Pastaruoju metu paaiškėjo, 
kad didesniuose geografiniuose plo
čiuose ultravioletiniai spinduliai (tie,

da buvo padaryta JAV 1962 m. lap
kritį. Programoje, skirtoje skaičiavi
mo mašinai, buvo praleistas trumpas 
brūkšnelis — defis. Dėl to kosminę 
raketą, startavusią iš Kenedžio rago 
į Venerą, teko susprogdinti. O ii 
kainavo 18 mln. dolerių. G.

Tel. 525-8971

ony. 3
1920 FRONTENAC ST. - MONTREAL, P.Q. 

PORTRETAI - VEDYBOS- KRIKŠTYNOS
SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS

ĮVAIRIOS PROGOS

to

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

ME 7-6727

DE LUXE CLEANERS
Sav. P. RUTKAUSKAS 

117—6th Avenue, Lachine.

BELLAZZI - LAMY.ING
DO 6-6941 7682 Champlain Blvd. LaSalle
Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langą rėmai- 
Įnsuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popietis.

5 PSL.

CANADA

Apsimoka įsigyti pilietybę 
ir tapti Kanados piliečiu

Kanados pilietybė gali būti jums raktu, atidarančiu duris į pa
sisekimą. Daugelyje darbų pirmenybė teikiama i Kanados pilie
čiams, gi kai kurioms tarnyboms gauti Kanados pilietybė yra 
būtina sąlyga.

Tiems, kurie atatinka nustatytoms sąlygoms, įsigyti Kanados pi
lietybę yra labai lengva.Teismai pasiruošę jums patarnauti Hali - 
f axe, Monotone, Montrealyje, Ottawoje, Sudbury, Toronte, Hamiltone, 
St. Catharines,Kitcheneryje, Londone, Windsore, Vinnipege, Regi - 
noj, Saskatoone, Calgary, Edmontone ir Vancouveryje. Kodėl nesi
kreipti šiandieną į vieną iš jums artimiausiųjų?
Jeigu pageidautumėte, galite rašyti tiesiog į Ottawą,The Regist 

rar of Canadian Citizenship.
Apsimoka tapti Kanados Piliečiu. 
Nepraleiskite progos ir veikite 
čia pat.

Secretary of State

jaliai turi apie 6 tūkst. medinių deta
lių, kurias reikia kruopščiai apdirbti 
iš specialiai paruošto medžio. Jis tre
jus metus džiovinamas natūraliai, 
paskui — kamerose, vėliau pjausto
mas, šlifuojamas ir t. t. Gaminant de
tales rojaliui iš plastmasės, neberei
kia daugelio darbo operacijų. Per il
gesnį laiką medžio savybės keičiasi, 
o tai turi įtakos instrumento garsui. 
Plastmasių savybės, net ir nuo drėg
mės, beveik nesikeičia. Plastmasinį 
rojalį gerai įvertino muzikos specia
listai.

PLASTMASĖS PAKEIČIA 
MEDĮ MUZIKOJE

Muzikos instrumentų gamybos ins
titute Markneikirchene (Vokietijos 
Demokratinė Respublika) iš plastma
sės pagamintas rojalis. Jprasfiniai ro

WINDSOR
DRY CLEANERS & DYERS CO. LTD. 

Valome visokius drabužius ir kitą Jūsų namą apyvoką.
Savininkai:

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

1 DIDŽIAUSIA KRYŽKELĖ 
EUROPOJE

J šiaurę nuo Paryžiaus baigiama 
statyti didžiausia kryžkelė Europoje. 
Ji bus 4 aukštų, kuriais praeis 15 ke
lio juostų. Si kryžkelė jungia Pary
žiaus—Lilio plentų su priemiesčio 
bulvaru, kuris sudarys naują 50 km 
žiedą aplink Paryžių. Statyba užima 
15 ha plotą ir kainuos apie 60 mln. 
frankų. Kryžkelė bus pradėta eks
ploatuoti šių metų pabaigoje.

CHEMIJOS MOKSLO
APIMTIS

Pasaulyje išleidžiama daugiau 
kaip 10 tūkst. vien chemijai skirtų 
žurnalų. Chemikas, mokėdamas tris
dešimt kalbų Ir skaitydamas 40 vai. 
per savaitę, perskaitytų per metus 
vos ‘/so to, kas"'rašoma žurnaluose. 
O kur dar tūkstančiai knygų?)

SENIAUSIAS IR ILGIAUSIAS
HIMNAS

Seniausias — japonų nacionalinis, 
simnas. Jo tekstas buvo parašytas 
IX a. Ilgiausias nacionalinis himnas — 
graikų. Jame 158 eilutės. O japonų 
himne vos 4 eilutės. Tokie pat trum
pi yra Jordanijos ir San Marino him
nai.
ROBOTAS — IŠMINUOTOJAS

Kanadoje bandomas robotas-išmi- 
nuotojas. Lengva tanketė, valdoma, 
radijo, prieina prie minos, specialiais 
griebtuvais ją paima ir nuneša j sau
gią vietą sprogdinimui.

SIUNTINIAI LIETUVON 
KAUFMAN’S WOOLLENSsTEXTILES

WHOLESALE & RETAIL
4115 ST. LAWRENCE BLVD. MONTREAL, QUE. TEL. V I - 2 - 5319.

IŠ ČIA PASIŲSITE SIUNTINIUS SAVO GIMINĖMS PILNAI GARANTUOTOMIS 

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

MOTERIŠKIEMS KOSTIUMAMS. PA L TAMS,SUKNELĖMS IR Š ILK INE S- Brocade 
& Dainty MEDŽIAGOS.

• DIDŽIAUSI PASIRINKIMU K A Š M IR O , N A IL O N I N TŲ IR ŠILKINIŲ SKARELIŲ, 
SVEDERIŲ IR VISA KITA ŠEIMOS REIKALAMS.

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

SAVININKAS CH.KAUFMANAS. buvęs audinių fabriko • L i t e x* vedėjas Kaune. Laisvai kalba 
lietuviškai.

Telefonas 768-6679 DĖMESIO LIETUVIAMS
Tarpininkauju lietuviams 

<ą>sistojimo vietos reikalu pa
saulinės parodos EXPO 67'me 
tu (28.4. - 28.10.1967).

Rašykite pageidavimus NL 
■ arba žemiau nurodytu adresu:

Pr. P aukštaiti s 
8995 Godbout, LaSalle, 
Montreal, P.Q. tel. 365- 0311.
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TAUPYK IR SKOLINKIS 

PIRMUTINIAME IR DIDŽIAUSIAME DAD AM A
TORONTO LIETUVIU KREDITO KOOPERATYVE ^^lįlįlĮTIrl 

KAPITALAS SIEKIA D>U SU PUSE MILIJONO DOLERIU 
MOKAME: DUODAME:

4įį% ui depositus Morgičius iŠ 6,/fo
5’/H numatyta ui Žirus Asm. paskolos i! 7% !

Asmenines paskolas duodame iki $5,000.- ir morgičius 
valdžios nustatytą normą, 66% įkainuoto turto.
Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nedau
giau $2,000.- Asmeninės paskolos, mirties atveju.apdraus 
tos iki $5,000.-
Paramos nariais gali būti kiekvienas lietuvis gyvenąs 
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 rugpiįiiio men. šeštadieniais uždaryta).

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

SVEIKATOS KLINIKA-Health Clinic
Medicininis ir pooperacinis gydymas

Vienintelė vaidila* registruot* natūralaus gydymo UeturUka klinika, 
(vairūs spinduliai, elektriniai ir fiziniai rankų masažai, spindulinės Ir 

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

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

Reportažas iš Toronto
PAŠNEKESYS METRO TRAUKINYJE 

apie A.Landsbergio "5-is stulpus turgaus aikštėje?
Požeminiame traukinyje 

greta sėdį žmonės kalbasi 
lietuviškai. Juodu aptaria Al 
girdo Landsbergio veikalą 
“Penki stulpai turgaus aikš
tėje“ , kuris čia ėjęs per dvi 
savaites.

Beatniką primenąs, barzdo
tas vyras sako, kad jo dėme
sį patraukė per radiją girdė
ta veikalo apžvalga ir apra
šymai vietiniuose laikraš
čiuose. Šiaip jis nemėgstąs 
vaidinimų, jam geriau patin
ką žiūrėti filmus. Teigiamos 
laikraščių recenzijos ir pusė
tinas radio komentatorius, nau
jų kanadiečių pastatymo ver
tinamas, paskatino jį nueiti į 
Centrinės bibliotekos teatrą. 
Tuo labiau, kad vaidintojų' 
tarpe buvęs jo vienas pažįs
tamas. Barzdočius tik suabe
jojęs radio kritiko nusiskun
dimu, kad veikalas buvęs per- 
ilgas. Kai jis žiūrėjęs, vaidi
nimas užsitęsęs tik truputį 
virs dviejų valandų. Todėl jis 
manąs, kad ano kritiko prem
jeros komentarai padėję ap
karpyti, o gal paspartinti tri
jų veiksmų dramą. O tai bu
vęs labai girtinas dalykas. 
Beatniko nuomone,- vaidinime 
trūkę šiek tiek dinamikos. 
Veikale turėję būti daugiau 
veiksmo, daugiau apsispren
dimo, spartos kovojant žūtbū
tinėje kovoje. Bet jis norįs 
sutikti, kad tą dalinai išpir
kęs dažnas scenos keitimas. 
Kiekviename veiksme esan
čios trys scenos jam dalinai 
priminusios beskubantį kino

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

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

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

Namą CB 9-6166.

filmą. Tuo labiau, kad nors 
paprastos, bet originalios de
koracijos sukūrė pakankamą 
scenovaizdį. Jam tik nesą 
aišku, kad programos turiny
je pristatyti, scenoje turėję 
nemažą patyrimą, įvairių tau
tybių aktoriai, savo vaidyba 
tą ne visi pateisinę. Ir jo pa
žįstamas vaidyboje parodęs 
gan patenkinamai, bet anglų 
kalboje neturėjęs pakankamo 
apsišlifavimo.

Vyresnis, gerai apsirengęs, 
vyras susidomėjęs klauso jau
nąjį barzdočių. Anam baigus, 
jis pasisako vaidinimą irgi 
matęs. Jis buvo nuėjęs sek
madienį, kai skautai organiza Šaitį šiandien pagerbiame. Gra 
vę vaidinimą lietuviškai vi
suomenei. Tą dieną susidomė 
jimas buvęs toks didelis, kad 
200 vietų teatras negalėjęs 
sutalpinti visų atvykusių tau
tiečių, nežiūrint, kad tuo pa
čiu metu kitur buvęs kariuo
menės šventės minėjimus.

Kas link silpnesnių vaidy
bos vietų, jis sutinkąs, bet 
negalįs apeiti nepaminėjęs ir 
gerųjų pusių. Pavyzdžiui, vy 
resnis keleivis pamini bemiu 
ką, Imant Purvs, su gėlėmis 

-turgaus aikštėje. Jis prisime

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ — 

sutraukiančią 
hemorojus

-• Tai yra ypatinga gydomoji 
medžiaga, jrodžiusi galią su
traukti hemorojus ir pataisyti 
sugadintus audinius.

Pagarsėjęs tyrimu 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 hemoroju 
susitraukimas.

Tačiau visų svarbiausia - rt zul- 
tatai būdavo toki nuostabds.kad&isj 
pagerėjimas tęsdavosi daugeli mė 
nešiu.I

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

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

Leidžia Varpininkų leidinių fondas
Redaktorius J. G. Lazauskas.

Administracijos adresas: JUOZAS URBELIS.
1640 N. Broadway, Melroee Park., Ill., USA.

Prenumerata: JAV ir kitur 3 dol. meįams.

JIB. vartojo 10 M valčių, pusę metų. vienus metus.
pav*ikal*i parodo, kad JIB. vaistai ATAUGINA PLAUKUS, Uodo 
pleiskanas. Uitu, nieiėjima, sulaiko plauku slinkimą, atgauna natūra
lią plauką spalvą MOTERIMS IR VYRAMS, 100 proc. garantuotai.

i IB VARTODAMAS NEBŪSI NEI PLIKAS NEI ŽILAS.
JI*. 8. O*. 10 savaičių vartojimui Kanadoje, viso $6.30. 

Užsakymus at Mocey Orderiu, reikalaukite tuojau.
JIB LABOBATOBUA, 1417 So. 4fth Are., Cicero, Illinois W*W
. ................ i—i i .............. .. .......u .....■ .. ........... ,,

NEPRIKLAUSOMA ,LIETUVA

na jo pokalbį su akluoju mu
zikantu. Toliau jam vieną iŠ 
geriausitį įspūdžių padariusi 
partizanų ryšininkė Gražina, 
kurios rolę atliko Ausma Sun- 
galis. Vienu metu mergaitė 
buvusi taip įsijautusi į savo 
vaidmenį, kad jos akyse jis 
pastebėjęs sublizgėjusias 
ašaras. Svarbiausia, kad ten 
buvęs ne filmas ir tam neduo
da jokios dirbtinės priemonės. 
Šiaip jam visas vaidinimas 
palikęs prislėgtų nuotaiką. 
Ten jis pamatęs pavergtą tė
viškę, sauvaliaujančius oku
pantų pareigūnus, prieš juos 
kovojančius ir žūstančius 
partizanus. Aktorių pokalby
je naudojami lietuviški var
dai nuteikę jį labai santimen- 
taliai. Dažnai po ištarto var
do jis kažkaip tikėjęsis to- 

1 limesnės savo kalbos tęsi
nio.

Tokiu skautų užsimojimu, 
organizuojant tos dienos vai
dinimą, vyresnysis vyras e 
sąs labai patenkintas. Gražu 
buvę kai pasibaigus dramai 
skautai viešai padėkoję ar
tistams, o režisoriui - estui nevičius apdovanotas viena 
Rein Andre įteikę gelių puok- raudona rože.
štę. Dar kas jam padaręs ori- S. Pranckūnas.

ginalumo įspūdį tai musų' vie ningam žody apibūdino patį 
nintelis lietuvis Kazys Kak~

KANADOS SOSTINĖ OTTAWA

PAGERBTAS DAILININKAS ANTANAS TAMOŠAITIS
Pagerbimą suruošė B-nės 

Vadovybė jo amžiaus 60 me
tų sukakčiai paminėti. Ta pro
ga buvo suruošta grafikos dar 
bų paroda, kurioj e dailininkas 
iJstatė per 50 kūrinių. Be to, 
įvyko pagerbimo aktas - aka
demija, kurioje išsamų žodį 
apie sukaktuvininką ir jo kū
rybą pasakė Dr. H. Nagys.

Šioms iškilmėms Apyl. V-ba 
pasiruošė labai rūpestingai. 
Iškilmės sutapo su Kariuome 
nės atkūrimo - lapkričio 23- 
sios paminėjimu. Lapkričio 
23 intencija buvo pamaldos 
Arkikatedros Bazilikos kop
lyčioje. Pamaldas laikė kun. 
dr. V. Skilandžiūnas. Po pa
maldų iškilmės vyko Arkivys
kupijos Rūmų salėje. Erdvi 
gerai apšviesta salė labai ti
ko paveikslų parodai. Iškil
mes pradėjo B- hės pirm. A. 
Paškevičius, Jis pažymėjo, 
kad kultūrinė veikla išeivijo
je yra tąsa kovos už Tėvy
nės Laisvę tik kultūriniais 
ginklais. Pasidžiaugė, kad 
Otawos apylinkės ribose tu
rima tokių karių - kultūrinin
kų,kurių vieną- Antaną Tarno-

fikos darbų parodą atidaryti 
pakvietė Dr. H. Nagį.

Dr. Nagys cituodamas po
sakį“ Imkite mane ir skaity
kit“ kvietė susirinkusius pa
sigėrėti meno kūriniais ir pa
sistengti išskaityti-suprasti, 
kas juose išsakyta.

1 iškilmingo akto garbės 
prezidiumą buvo pakviesti: 
dail. A. Tamošaitienė, dr. H. 
Nagys, Kr. T. nariai; dr. M. 
Ramūnienė, dr.įnŽ. A. Jurkus, 
B-nės kapelionas kun.dr. V. 
Skilandžiūnas, kultūrininkų

atstovas prof.dr. A.Ramūnas , 
PLIASOttawos Sk.pirm.dipl. 
inž. P. Daunius ir organizuo 
to Jaunimo atstovė N. Sčepa 
ričiūtė. Sudarius garbės pre
zidiumą, pirmininkaująs šil
tais žodžiais pasveikino su
kaktuvininką garbingo 60' me
tų amžiaus sukakties proga; 
“ Mes didžiuojamės turėdami 
Tamstą savo narių tarpe,-sa
ke jis.-Tamsta nekartą esi 
mus, kaip lietuvius,atstova
vęs ir garsinęs čia Kanados 
Sostinėj Ottawoj. Kalbėdami 
apie Tamstą nėgalime nepa
minėti Tamstos ištikimos gy
venimo draugės p. Anastazi
jos, kuri taip pat yra kūribin- 
ga dailininkė, neišsekamos 
energijos moteris: audinių 
kūrėja ir gamintoja, veikli vi
suomenininke, puiki šeiminin 
kė ir širdies žmogus. Atrodo, 
kad jau taip Aukščiausiojo 
yra parėdyta, kad Judu papil
dydami vienas kitą - einate 
sutartinai Lietuvių Liaudies 
Meno puoselėjimo ir ugdymo 
keliu ir tuo užtikrinant ilgie
ms amžiams Lietuviškojo 
Liaudies Meno Ambasadorys- 
tę plačiuose pasaulio vande
nyse“ .

Po šių žodžių buvo prista
tytas ir pakviestas tarti žodį 
Dr. H. Nagys. Jis savo turi-

Kiekvienam doram lietuviui rūpi, kaip gyvena jo tau
tiečiai kituose kontinentuose. Arčiausiai susipažinsi 
te su Australijos lietuvių veikla ir gyvenimu skaity -

dam* mošų Pastoge.
Savaitraštį "Mūsų Pastogę" leidžia Australijos Lie
tuvių Bendruomenės Krašto Valdyba, redaguoja V. 
Kazokas . Kaina metams 1O australiškų dolerių.

Užsakymus siųsti: "Mūsų Pastogė", Bo 4558, 
G.P.O. Sydney, N.S.W., Australia.

AR ŽlbOTE 1<A RAŠO 

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

KELEIVĮ žmonėsi mėgstądėl to, kad jis niekam 
nepataikauja ir nesibijo teisybės skelbti. Teisingo
mis žiniomis iš visur /jame daug žinių ir iš Kana
dos/, aiškiu ir atviru pasiisakymu laikraštis per 65 
metus pelnė 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 prenumeratą adresuokite:

KELEIVIS
£36 Broadway. So. Boston, Mase. 02127, U^A.
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Kanados atstovai vadovybių pasitarime kartu su VLIKo ir ALTos vadovybėmis išgarsėjusiama Clevelando 
pasitarime, kurio nutarimus dabar kai kas laužo. Dėl to vyksta VLIKe"krizė /žiūrėk pirmą puslapį/.
Atvaizde iš kairės: St.Kairys, p.Rudienė, ,J.R.Simanavičius, V.Sidzikauskas, A Rinkūnas, G.Rinkūnai- 
tė,L.Tamošauskas, inž. Rudis ir A.Šimutis.

mą skatinai pasipuošti juo; Daukšienė, Nagiai, Pėterai- 
Tamsta prikėlei visą praei- giaj( Smilgevičiai, Zubai, Pem 

ties grožį, tapdamas autoritet|bIoko - Kiškiai ir kt.
'.iaudies meno dalykuose. Užbaigai Jaunimo Metų ir 
Tamsta esi vienintelis moder-ių ^kilmių B-nės P-kas 
nūs tautinis menininkas, sa-pakvietė sugiedoti Tautos 
vitu stiliumi, kurio kūryboje Kimną. Apžiūrėjus visiems 
apstu: Lietuviškojo Liau - parodą, iškilmių dalyviai bu
dies Meno motyvų omamenti-vo pakviesti užkandžių.- kavų 
kos, originalaus spalvingumotei Vakare pagerbti atvyku- 
ir Lietuviškos Dvasios. Mes sius sve(*įus B-nės P-kassa 
linkime Tamstai dar daug vo į,u^e suruošė priėmimų, 
kūrybingų Metų“ .

Šioms iškilmėms prisiminti |AJ||k|jyKM 
- B-nės P-kas įteikė Sukak - WlHlWlrtlB, Mail, 
tuvininkui knygą apie Ižymiuo 
sius Pasaulinio Masto Meno 
kūrinius.

Po to, sekė Užbaigiamasis 
Sukaktuvininko žodis. Dail. 
Tamošaitis, būdamas visada 
jaunas savo dvasia, veržlus 
savo polėkiuose, pilnas sko
ningo lietuviško sąmojaus pri
siminė savo jaunystę, gyveni-įį"p7n"v*a7aad^ 
mą ir darbą Nepriklausomoj pama|dų 
Lietuvoj ir dabartį. visi tautleč(a( prašomt

Visa tą sugebėjo pavaiz- dalyvautL Valdyba, 
duoti atskirų įvykių.nuotrupo-
mis, tarsi parankiodamas tų WINDSOR, Ont. 
Vaižgantinių deimančiukų iš SVEČIAS IŠ LIETUVOS 
savojo gyvenimo, kurie £lau pas ponus Zatorskius vie- 
sytojus labai sudomino. Pa-šėjo iš Lietuvos m atvykęs 
baigoje pareiškė padėką vi- p. Zatorskio brolis, kuris 
siems: kas suruošė šias iš - praėjusį savaitgalį grįžo į 
kilmes,

sukaktuvininką ir jo kūrybą. 
(Tikimasi jo kalbą turėti at
skirai atspausdintą).

Toliau sekė sveikinimai. 
Gyvu žodžiu sveikino ir pa
reiškė linkėjimus garbės pre
zidiumo nariai, vėliau B-nės 
P- kas perskaitė raštu gautus 
sveikinimus iš Krašto V-bos 
“ Nepriklausomos Lietuvos “ 
red. J. Kardelio ir op. sol. E. 
Kardelienės, “Tėviškės Žibu 
rių“ vyr. red. kun.j R Gaidos; 
iš USA raštu sveikino: Jonas 
Aistis iš Washingtono, V. Viz
girda-Bostono, V. Maciūnas 
- Philadelphios, A. Nakas - 
Detroito, J. Šileikis - Chica- 
gos, Mažeika - Washingtono , 
Viliušiai, Sablauskai telegra 
momis iš Montrealio, Adoma
vičius iš Toronto, pridėjęs ir 
čekį.

Po sveikinimų buvo įteiktai 
Lietuviškos Visuomenės var
du adresas, o p. Anastazijai 
’ Syvų gėlių puoštė. 
ADRESO TEKSTAS 
“ Lietuvių Liaudies Meno 
Puoselėtojui ir Ugdytojui Dai
lininkui Kūrėjui Antanui Ta
mošaičiui

Kanados Sostinės Ottawos 
ir jos plačiųjų apylinkių Lie
tuviškoji Visuomenė širdin
gai sveikina Tamstą - garbin- vyko asmenini nors ir iš to-dirba kažkur apie Kėdain- 
gos 6l> metų amžiaus sukak
ties proga. Tamsta dar Nepri
klausomos Lietuvos metu su
rinkai, susisteminai ir paro
dei saviems ir svetimiems tą 
lepaprastą grožį Lietuviškų
jų audimo raštų.

Tamsta išmokei Lietuvę Mo
terį ir vėl pasi gaminti Tauti
nį drabužį, o Lietuvos Jauni-

VINNI PEGO LIETUVIŲ 
ŽINIAI

KLB-nės Winnipego sky
rius praneša visiems lie
tuviams, kad yra šaukia
mas metinis visuotinis su
sirinkimas Bendruomenės 
skyriaus š.m. gruodžiomė 

"nėšio 18 dieną parapijossa

pareiškė padėką vi- p. Zatorskio brolis, kuris

kas sveikino, kas at-Lietuvą. Jis, kiek girdėti

Ii į sias iškilmes. nius.Kaip matyti, iš sovte-
Svečių iŠ toliau buvo: iš tijos pradeda žmones iš-

Montrealio: Andr uŠkeviČiai, leisti, laikinai išvykai.

s SUSIVIENIJIMAS
L LIETUVIŲ

A AMERIKOJE
SLA — jau 80 metų tarnauja lietuvių visuomenei 

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

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

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

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

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

SLA — AKCIDENTALĖ APDRAUDA naudinga 
visokio amžiaus asmenims, rekomenduoja
ma lietuviškų KLUBŲ ir draugijų nariams. 
Už $1.000.00 akcidentalės apdraudos mo
kestis $2.00 į metus.

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

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

Ps.D.R.M.N.Pt
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HAMI^LTOM
TAUPYK IR SKOLINKIS 

KOOPERATYV INIAME BANKELYJE

TALKA"
21 Main Street East, Room 203 •• Telefonas JA 8- 0511.

Išduodamos asmeninės paskolos iš 8% iki 5.000, 
mortgiclu paskolos is 7% iki 66% turto vertės.

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

Veikia nemokamas • C U N A* gyvybės ir paskolų draudimas.
Pilnas čekiu draudimas. /

Darbo dienos:
pirmadieniais, trečiadieniais ir ketvirtadieniais 9 vai. ryto --
3 vai. po pietų, antradieniais ir penktadieniais 9 vai. ryto -- 
7 vai. po pietų ir 5 vai. -- 8 vai. vak., šeštadieniais 9 val.ryto-\ 
12 vai. į

KALEDU EGLUTE
Vysk. Valančiaus šeštad. 

pradžios mokyklos mokiniams 
Šv. Kalėdų eglutė rengiama 
gruodžio 18 d.,sekmadienį 4 
vai. p.p. Jaunimo Centre. 
Programų,kuri bus gana Įdomi 
visiems,atliks mokyklos moki 
niai. Dalyvaus ir Kalėdų sene 
lis su dovanomis vaikučiams.

Prie įėjimo aukojama išlai
doms, padengti. Šios eglutės 
proga bus galima įsigyti ir pir
mąjį mokyklos mokiniųlaikraš 
tėlį, kuriam visą medžiagą 
paruošė daugumas skyrių mo
kiniai. Tad įvertinant moki
nių darbų ir ryžtą, prašome 
nepasigailėti ir aukos jo iš
leidimo išlaidoms padengti.

Į šį parengimą prašome ir 
vyresnio amžiaus vaikai, ku
rie dar nepradėjo mokyklos 
lankyti.

Kviečiame visus hamiltonie 
čius gausiai atsilankyti ir sa
vo atsilankymu įvertinti bei 
paskatinti mokinių pastangas 
lituanistiniame darbe.

1967 m. vasario 4 d. Tėvų 
K-tas ruošia didžiuli Kaukių

RŪTA VOLUNGE,
Antano ir Aldonos Volungių 
jaunesnioji dukra spalio 14 
d., kaip baigusi Cathedral 
High Schools XII klase, ga
vo net tris “ Awards“ uz paro 
dyla atyduma ir pazanguma 
moksle.

Rūtos Volungytes sesuo, 
Aldona, kaip ir Rūta, veikia 
aktyviai Skautu organizacijo 
j e ir pradeda reikštis lietu
viškoje: spaudoje.

Tai Simelaiciu, buv. montre 
liečiu, anūkes.
o Eileje kitu, gulėjo ligoni
nėje visuomenininkas Alfon 
sas Vainauskas ir P.A. vo
lunge. Šiomis dienomis ligo 
ninen atsigulė ir Aldona Vo- 
lungyte. Linkime ligoniams 
greitai pasveikti. P. S.

balių- vakarą. Išanksto pra
šome ir kviečiame susitvark
yti laiką taip, kad minim® 
ta visi galėtumėte dalyvauti.

Ypatingai kviečiame kaukes 
nes kaukėms bus gana vertin
gos premijos.

Mokyklos Vedėjas 
ir Tėvų K- tas.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 7 PSL.

Hamiltono lietuvių šoktu ansamblis / jo vedėja ir vyriausia 1967 m. Lietuvių Dienos šokių vadovė G.Breichmanienė /vidury atvatz 
do apačioje / jau pradeda ruoštis Lietuvių Dienos pasirodymui Pasaulinėje parodoje, kuri vyks Montreal mieste..

CICERO PARTIZANAI ŠIMONIU GIRHHE
KNYGOS - KNYGOS

GERIAUSIA DOVANA
Vacį. Biržiška, ALEKSANDRYNAS, I t.......................................... 7.50

BOKIME SVEIKI
"NENUŠAtK"

Rašo B. Naujalis, Ps.D.R.M. N.Pt.

KAIP NUO "PERSIŠAL- 
DYMO"GYDYTIS ?

Kadangi vaistų nuo"per- 
sišaldymo" nėra, tai kas 
daryti? Kaip gydytis?

Visų pirma reikia kuo- 
greičiausia susiorientuoti, 
kad jau sergi. Jeigu jauti 
nugaroj šaltį, išmuša pra
kaitas, ima drebulys,pa
metei apetitą, netikėtai 
pajutai troškulį, greičiau
sia jau būsi "peršalęs",- 
tat tuojau gulk į lovą ir šil
tai apsiklok. Be to, susi - 
laikyk bent 24 valandom 
nuo valgymo; gerk kuo dau
giau skysčių:aviečių sun
kos, aviečių stiebų ir lapų 
arbatos. Pasidaryk miši
nį liepžiedžių, šaltmėčių, 
aviečių lapų,raudonųjų do

gus/germs/, buljonus. 
Gera yra pušų spyglius už 
pilti karštu vandeniu, už
virinti ir pridėjus kampa
ro aliejaus arba eukalip
to aliejaus palikti atvira 
miegamajame kambary.
Visa tai reikia derinti 

su pastovia kūno mankšta, 
kasdienine gimnastika,sai
kingu maistu, nebijojimu 
fizinio darbo ir kasdieni
nio judrumo.

Epidemiologai jau pra
nešė, kad šie metai /Žie
mą/ gali būti gripo metai. 
O gripas yra žudikas , ne 
paprastas nušalimas .Gri
po reikia saugotis .Gripas 
užkrečiamas .Ne tiktai nuo

bilų žiedų, pienių žiedų.
3 šaukštus tokio mišinio 
užpilti 4 stiklinėm verda-

gripo, bet ir nuo kitų ligų 
reikia saugotis, nes nuo 
gripo atsirarida visokių

nčio vandens, pridėti me
daus ir citrinos sunkos j 
šio ir kitų skysčių gerti 
4-6 kartus per dieną^Kas 
pusę valandos gargaliuok 
minėtu skiediniu gerklę , 
arba padaryk skiedinį iš 
pusės arbatinio šaukštelio 
sodos/su karyute/ir tiek 
pat valgomos druskos ir 
užpilk stikline šilto van
dens, ir skalauk šiuo ski
ediniu burną.Nevalgyk sun-

kitų ligų-reumato, sąna
rių uždegimo, plaučių už
degimo ir kt.

Pasivaikščiojimas gry
name ore, vengimas nuo
vargio prirūkytuose kam
bariuose, tvarkinga mity
ba, mankšta, vengimas 
svaigalų visokia forma - 
degtinės, c iagareč tų,alaus 
yra geriausios priemo - 
nės išlaikyti sveiką orga
nizmą ir tuo atsparumą

kaus maisto. Naudok avi- ligoms. Ir "nušalimui", 
žines kruopas .kviečių dai-

iS kairės: s.v.v.sl. M. Rudys, ps. T. Rotcas, s.v.pl. K. Narbutas, 
ps. J. Zinkus, s. B. Žalys, s.v.v.sl. H. Antanaitis, s.v.v.sl. V. či- 
iauskas. Foto J. Zinkaus

MINĖS TREČIĄJĮ LIETU
VOS PREZIDENTĄ

Liaudininkų pirmininko Jur 
gio Breivės iniciatyva, ben
druomenės valdybos pirm.Ste
ponas Ingąunis, kitų organi
zacijų atstovų padedamas, 
sutiko ruošti buv. demokrati
nės Lietuvos respublikos 
Prezidento Di. Kazio Gri
niaus 100 metų nuo jo gimimo 
sukakties minėjimą, kuris nu. 
matytas sausio mėn. 8 d. prieš 
bendruomenės apylinkės narių 
visuotinį metinį susirinkimą, 
parapijos salėje.
GRAŽIOS VESTUVĖS

1966. XI. 26 d. Čikagoje 
šv. P. Marijos gimimo bažny 
čioje, įvyko sutuoktuvės Lo
retos Reivytytės su Sigitu 
Macaičiu.

Reikia gerbti šios parapi
jos kleboną, kuris bažnyčios 
earbineoje vietoje, laiko Lie 
tuvos tautinę vėliavą, prie 
kurios jaunieji pasimeldė ir 
padėjo gyvų gėlių.

Vestuvinės vaišės įvyko 
šv. Kryžiaus parapijos erd
vioje salėje, kuriose dalyva 
vo apie 400 svečių^ tarp jų 
nemažai giminių ir iš Kana
dos. Kadangi abu tėvai tarna
vo Lietuvos policijoje, tai 
daugumą svečių ir sudarė bu
vę Lietuvos policijos tarnau
tojai, su jų klubo pirm. Povi
lu Dirkiu priešaky. Kitą die
ną Ciceroje, Adolfo Hasenai- 
čio svetainėje, buvo povestu
vinės vaišės.

S. Paulauskas.

SLA NUOTRUPOS
Tėvynės 36 nr. išvardinti 

7 organizatoriai, su jų gyve, 
narnomis vietovėmis, kuriems 
išmokėta po pusantro dolerio 
atlyginimo.
Tame pat T. nr. neišvardin

ti Pildomosios Tarybos ir ko 
misijų nariai, bet parašyta, 
kad jiems išmokėta $3836.77. 
Kam klaidinti SLA narius aiš 
kinant jiems, kad dėl vietos 
stokos T. neskelbiama, kiek 
kam išmokėta dienpinigių, ke
lionpinigiai ir kt.

Tėvynės 37 nr. paskelbtas 
gražus seimo delegato Jono 
Juodvalkio laiškas PT prezi
dentui Dargiui, bet to laiško 
vieta, - kur Juodvalkis rašė, 
kad laikas SLA bbtų įstoti 
nariu į Lietuvių Fondą -- 
išleista. . .

Nesiseka SLA centrui su 
vasarnamiais. Kai vieną au
dra sugriovė, tai ne vien, kad 
nieko negavo iš draudimo,bet 
dar turėjo sumokėti uz skly 
po nuvalymą. Kita nupirko to 
kioje vietoje, kur sako, jau 
buvo miesto išplanuota visus 
privačius namus nugriauti.

Tiekta J.Kručas. Nuorašas. P. Laguckas , .^.^.^RYNAS, n t................................. 7,5°
b St Kairys. IAU, LIEIUVA ................................................................ 6.00

Vl.J»Slnska& st. Kairys. LIETUVA BUDO................................................................... 4.00

SIAUBINGA NAKTIS

Dažnai būna dienų, ku
rių nepajėgia išdildyti iš 
atminties net laikas. Bū
na pavasarių, kurie ne 
vien džiaugsmą atneša...

Tą pavasarį taip pat 
skambėjo gegužis, žaliu

Iš tiesų tai buvo dauge
liui paskutinis gyvenimo 
šokis...

Ir staiga pro langą į vi
dų įlėkė mina.Pasipylė iš
daužto lango stiklai. Nu
tilo akordeonas. "Kas tai?'

kilimu dengėsi tėviškės 
kloniai. Miškų tankmėse 
šypsojosi mėlynakės ži
butės. Tačiau pavasario 
džiaugsmą vis dar drums 
tė laikas nuo laiko drioks
telėdami partizanų šūviai 
pravirkdytos motinos ir 
kūdikiai.

Tomis pavasario die
nomis Šimonių miestelį 
gaubė bekraštis sielvar
tas ir skausmas. Vienas 
paskui kitą slinko karstai. 
Jonas Krikščiūnas, Vytau 
tas Motuzas,Onutė Kepa- 
laitė,Petras Druskys, E- 
milė Skemundrytė, Onutė 
Balytė, Stasys Vilkelis, 
Kazys Jėcka, Leonas Bu
zas, Vytautas Kavarskas, 
Antanas Buzas, Julius Že
konis, Valė Reišytė, Bro
nius Lapeikis ir kiti buvo 
lydimi į paskutinę kelionę,

... Buvo 1949 metų ge
gužės pirmosios išvaka
rės. Šimonių miestelyje 
skambėjo okupanto prie
varta užvesta tvarka ir 
jo nurodymu tai dienai 
nustatyta muzika.

Čia vyko paskaita, ku
rion vieni varomi, kiti 
laiko praleisti susirinko 
daugiausia jaunimo.

Kino salėje buvo gau
siai susirinkę jaunuolių. 
Kai baigėsi paskaita, už 
langų jau buvo gili tamsa. 
Salėje suskambėjo tranki 
melodija.Ėmė suktis po
ros.

Tuo metu iš Šimonių 
girios išslinko partiza
nai. Jie nešė su savimi 
miną. Perėję klebonijos 
kiemą, jie atsirado prie 
pat salės lango. Sustojo, 
įsižiūrėjo,kaip ten šėls- 
tama.

Salėje pasigirdo muzi
kanto Vytauto Matuzo 
šūksnis:

- Paskutinis!

Mano manymu, pirkti dar ki
tus poilsio namus reikėtų ne 
prie New Yorko, kad centro 
tarnautojai turėtų kur pralei 
sti vasaros metu savaitga
lius, bet kur šiltesniam ir 
sausesniam klimate, įstei
giant nuolatine SLA nariams 
- pensininkams prieglaudą.

S. P a u 1 ąu s k a s.

- klausė žvilgčiodami į 
miną,nežinodami, kad po 
vienos kitos sekundės jie 
taps aukomis.

Komunistas Jonas Krikš 
čiūnas iš karto suprato, 
kas tai.

- Bėkit! Mina! -sušuko 
jis,išpuolęs į salės vidurį.

Tik dabar visi suprato 
prie kokio mirtino pavo
jaus jie stovi. Šaukdamį 
visi puolė prie durų. Du
rys užsikimšo. Krikščiū
nas šoko prie minos, pa
čiupo j ą visu glėbiu ir me
tėsi prie lango. Deja, se
kundę pavėlavo.Mina spro 
go jo glėby. Į jo kūną su
smigo dešimtys skevel
drų. Bet už tai kur kas li
ko mažiau.kitiems. Ir vis 
dėlto dešimtys tapo auko
mis. Žinia žaibu apskrie
jo Kupiškio rajoną.

Daugiau bus.

K Bielinis. DIENOJANT.......................................................................... 4.00
K Bielinis. PENKTIEJI METAI............................................................. 4.00
Ir. Končius. MEDŽIO DROŽINIAI........................................................ 5.00
V. Mingėla. KUN. ANT. MILUKAS....................................................   7.00
P. Andriušis. ROJAUS VARTAI.............................. . 1.50

*TOPOGRAFINIS ŽEMĖLAPIS ..........................   25.00
A. Gustaitis. LIETUVA — EUROPOS NUGALĖTOJA ................... 2.50
B. Brazdžionis. VIDUDIENIO SODAI................................................... 4.00
4. Gustaitis. ALGIS TRAKYS IR TAKSIUKAS SLETVYS............ 2.00
LIETUVOS ŽEMĖLAPIS ........................................................................ 3.50
F. Moriac. GIMDYTOJA. Romanas....................................................... 1.75
Alė Rūta. LIKIMO KELIU..............................................................- ... 1.50
B. Rutkūnas. SPARNUS MAN META PAUKŠTĖS.......................... 1.50
Dr. J. Kaškelis. KOMUNIZMAS BE KAUKES.........................  1.50
P. Jatulis. PO TŪKSTANČIAIS KAUKIŲ.................................. 1 SO
B. Rukša. UGNIES PARDAVĖJAS............................................. 1 80
K. Pažėraitė. DIDVYRIŲ ŽEMĖ............................................................ 2.00
Z Bačelis. KOLCHOZAI LIETUVOJE.............................. ............. 0 50
B. Babrauskas. LIETUVOS KELIU....................................................... 1.00
V. Cižiūnas. TAUTINIS AUKLĖJIMAS........................   1.50
Dr. K. Grinius. ATSIMINIMAI ID..........................................  1.50
Dr. K. Grinius. ATSIMINIMAI IR MINTYS II D.............................. 5.00
A. Giedrius. MURKLYS. :........................ •............... 1.80
M. Sleževičius. GYVENIMAS IR VEIKLA........................................ 5.00
Baltijos Žuvėdra. GRANDINĖS............................................................. 1.50
St. Zobąrskas. PER ŠALTĮ IR VĖJĄ................................................... 0.75
V. Tamulaitis. SUGRĮŽIMAS........................................... ..............  1.10
A. Tulys. TŪZŲ KLUBAS...................................  3.00
B. Pūkelevičiūtė. METŪGĖS................................................................... 1.00
P. Orintaitė. MARTI IS MIESTO......... ................................................. 0.75
P. Babickas. DRAMBLIO KOJOS......................................................... 2.00
K. Požeraitė. NUSIDĖJĖLE................................................................. 2.00
3. Rukša. ŽEMĖS RANKOSE......................   1.50

Orintaitė. TAFILE NUO KRAŽANTĖS. ...............................  2.00
)r. K. Gudaitis. ŽALGIRIO PERGALE. ............................................ 1.00
S. Pranckūnas. RIEDMENYS PERGALEI........................  2.50
St. Būdavas. RŪSTI SIENA. ........................................................  1.40.
J. Savickas. ŽEMĖ DEGA. I ir II tomai po ......................... . 2.50
P. Abelkis. ATLAIDŲ PAVĖSY............................................................. 4.50
B Sruoga. DIEVŲ MISKAS.............................................................. 8.00
W. Rymont. KAIMIEČIAI 3 tomai......................................................... 10 00
Varpas. SVARBUS METINIS LEIDINYS. ...'................................. 2.00
Jonas Mingėla. LABAS RYTAS, VOVERĖ...........2.50
Baltijos Žuvėdra. GRANDINĖS, 2 tomai.............2.00
Antanas Skirka. KUR BĖGA ŠEŠUPĖ...........„... 2.00
Dr.K.Gudaitis. ŽALGIRIO PERGALĖ....................1.00
A.Giedrius. MURKLYS. Vaikams............................2.00
Visos kainos čia nurodytos U.S.A, doleriais, kurie
dabar yra 8-niais centais brangesni už kanadiškus.

Pinigus siųskite adresu: 7722 George Street, La-
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D.L.K. Vytauto Klubo didžiojoje salėje yra rengiamas

NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMAS
• PRIE TURTINGO BUFETO IR GEROS MUZIKOS SUTIKSIME NAUJUOSIUS 1967 METUS.
• PRIE BILIETŲ KAINOS BUS DUODAMA IŠGĖRIMAS IR UŽKANDA.

Bilietų kaina $ 4.-, jaunimui $ 1.75. Prašome bilietus įsigyti pas platintojus arba Klube iš anksto, telefonas: 522-2353.
Klubo Valdyba.

TREČIOJO LIETUVOS

MOiVT^REAL Dr. Kazio Griniaus minėji
mas, kaip buvo skelbta, ivy

MONTREA LIO ŠFŠTADIE- LIETUVIŲ DIENOS PAŠAU-! 
NINIŲ MOKYKLŲ KALĖDŲ LINĖJE PARODOJE KOMI-

EGLUTĖ 
įvyks 1967 m. sausio 8 d. 3 
vai. po pietų Aušros Vartų 
parapijos salėje.

Programą atliks Verdu- 
no Aušros Vartų mokyklos 
mokiniai. Kalėdų senelis 
visiems vaikams atneš do
vanų ir papasakos įdomių 
dalykų. Po to bus vaišės, 
ruošiamos Tėvų Komite
to.

Prieš Kalėdas mokyklos 
pamokas baigs gruodžio 17 
d.,sekantį šeštadienį. Po 
Kalėdų atostogų mokyklos 
darbą pradės sausio 7 d.

AUŠROS VARTŲ PARAP.
- Tėvo Alg.Kezio, SJ, fo
to paroda bus atidaryta gr 
17 d. 7:30 vai. vakaro A V 
parapijos salėje ir tęsis 
iki sekančios dienos vaka-
- Mirė Juozas Jotkus gr.
7 d., 60 metų amžiaus, po 
sunkios ligos. Palaidotas 
per AV bažnyčią.Nuošir
di užuojauta artimiesiems.

DR. J. S E M O G A S

5441 BANNANTYNE.^erdun. 
Pirroadienįir _ 
ketvirtadieni ' 7~’ P-m- 

antradienį ir 4 m 
penktadienį

trečiadienį 7--9 p.m.
šeštądienį 11—1 p.m. 

Tel: 767-3175, namų 366-9582.

TETAS 
praėjusį sekmadienį ap - 
tarė susitikimo Toronte re
zultatus ir tolimesnius dar 
bus bei artimojo laiko rū - 
pėsčius,kurių yraJCadangi 
yra reikalų, kurie reikia 
šią savaitę išsiaiškinti, tai 
nutarimai nebuvo padaryti. 
Bet komitetas dės pastan
gas, kad Lietuvių Diena 

Pasaulinėje parodoje būtų 
verta savo vardo ir lietu
vių garbės.
SKAUTIŠKOJI ONFORMA- 

CIJA
Sesės skautės jau uoliai 

ruošiasi kalėdinei skaučių 
tunto sueigai. Čia bus pava 
zduoti kai kurie Kūčių Va
karo paročiai, papročių 
paaiškinimai, meninė pro
grama, pasidalinta dova - 
nomis ir pasivaišinta pa - 
čių sesių paruoštais vai - 
giais.Visos sesės-paukš- 
tytės, skautės ir vyrskau- 
tės - kviečiamos rinktis 
gruodžio 23 d.6 val.vaka
ro NMP seserų namuose. 
MONTREA LIO LIETUVIŲ

KATALIKIŲ MOTERŲ 
draugija sekmadienį iškil 
mingai minėjo metines su
kaktuves. Aušros Vartų 
bažnyčioje ta proga buvo 
pamaldos, kuriose narės 
dalyvavo su vėliava. Po 
pamaldų AV salėje buvo 
aeavT. susirinkimas..

D A N T V G Y D Y1' 0 | A S
Dr. J. MALIŠKA

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

Namų tel.: MU 1-2051.

DR. A. O. JAUGELIENt
DANTŲ GYDYTOJA

1410 Guy Street, 1 aukttas 
11 • 12 kambarys.

Tel. 932-66t>2: namų 737-96bl

DR. V. G1RIUNIENĖ 
dantų gydytoja

533° L*Assomption Blvd.

Tel. 255 - 3535.

Studentai - Gyvenimas ir Veikla-r o
LIETUVIŲ STUDENTŲ TORONTO LIETUVIŲ STU-LIETUVIŲ STUDENTŲ

NAUJŲ ME TŲ SUTIKIMAS 
ruošiamas drauge Lietuvių 
Studentų Sąjungos ir Lietu
vių Bendruomenės jaunimo 
sekcijos, įvyks gruodžio m.

ko gruodžio 10 d. Montrealio 
lietuvių Vytauto Didžiojo klu 

"bo salėje.
Scenoje buvo dail. R. Bu

kausko nupieštas Dr. K. Gri
niaus portretas, papuoštas gy 31d.Chatel Boise viešbuty - 
vomis gėlėmis. Minėjimo ini
ciatorių vardu, Varpininkų klu 
bo pirm. L. Girinis-Norvaiša 
minėjimą atidarė trumpu žo
džiu, pakvietė susirinkimą

’ trečiojo Lietuvos Prezidento 
atmintį pagerbti susikaupimo 
momentu. Buvo sukviestas iš 
organizacijų atstovų garbės 
prezidiumas, kurin Įėjo: AV 
klebonas T.K. Pečkys,S.J., 
Protestantų parap. prezident. formal/.Įėjimas”2 dol., po- 
M. Sulmistras, SLA Step. Kęs- raį 3 dol.Šokiams gros or- 
gaila, Mazlietuvių A. Lyman- kestras.bus programa ir 
tas, Tautinės S-gos K. Andrus Naujų Metų tostas. R.M. 
kevičius, Kat. moterų St. Pet-....- u
rauskienė,“ Lito“ Pr. Rudins- 
kas, Vytauto klubo J. Petru
lis, Darbininku D-jos P. Pet 
ronis, LAS J. Šiaučiulis, Šau
lių Br. Bagdziūnas, Savano- 
rių-Kurėjų J. Viliušis, KLB- 
nės Seimelio pirm. R. Verby- 
la, Skautu J. Piečaitis, Var
pininkų L. Girinis-Norvaiša 
ir NL Pr. Paukštaitis.

Sudarius Garbės prezidiumą.............
L. Girinis-Norvaiša paaiškino E. Kardelienei ir K. Smilgevi 
kad prelegentas dipl. teisisi-

:kas A. Kucys negalėjo atvyk 
Iti, bet spėjo atsiusti paskai
ta, kuria prašo perskaityti NL 
red. J. Kardeli.

J. Kardelis perskaitė A. Ku 
čio labai idaniai ir turiningai 
paruošta jaskaita, būdinan- 
*'• rt T7 r* • • 1 • X

je, Ste Adele, P.Q.
Naujų Metų sutikime be 

montrealiečių dar daly
vaus iš ten tuo metu vei
kiančios žiemos stovyklos 
į kurią laukiama atvykst
ant studentų iš Toronto, 
Hamiltono, Detroito, Otta- 
wos ir Bostono.

Pradžia 9 val.vakaro,ap
sirengimas išeiginis/semi

DENTŲ VALDYBON 
1966/67 metams yra išrinkti: 
E. Sičiūnas pirm., R. Qanai- 
tis vic-pirm., V. StaŠkevi- 
čius-ižd., Z. Gvildytė sekr., 
N. Šemaitė- koresp., D. Gir- 
čytė social, reikalams.

Naujoji valdyba susideda 
iš energingų studentų- čių. 
Pirmu rūpesčiu nori sutvarką 
ti savo naujų gražią būstinę 
(naujame pranciškonų pasta
te, šalia banko). Tam tiks
lui reikės suorganizuoti nau 
ji baldai.

Sekantis rūpestis suorgani
zuoti metinį balių. Penkta
dienį įvyko naujose patalpo
se susipažinimo arbatėlė.

ADVOKATAS 
STASYS DAUKŠA,. LI-..D.

4 Notre Dame Sr, E.
Suite 902 ir 903

Tel: 861-8478 ir 861-847$ 
r

ADVOKATAS

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

Suite 205
168 Notre Dame St.’E.

UN 6-2063 ir UN 6-2064.J

Notaras
J. BERNOTAS 

B.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.

Pasportu
rūšis

Suaugusiems Jaunimui Vaikams
Dabar Pilna 

kaina
Dabar Pilna 

kaina
Dabar Pilna 

kaina
1 dienos $2.00 $2.50 $2.00 $2.50 $1.00 $1.25
7 dienų $7.50 $12.00 $6.75 $10.00 $3.75 $6.00
Sezoniniai $22.50 $35.00 $20.00 $30.00 $1125$1750

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

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

IMA už:
Nekiln. turto paskolas .-7% 
Asmenines paskolas 7.6% 
Investacines paskolas 8.4% 
Pigus paskolų draudimas iki 
$10.000.

KASOS VALANDOS:

1465 DE SEVE: 
Sekmadieniais 10.30- 12 30. ROSEMOUNTO SKYRIUS:

Darbo dienomis: 10.00 — 3.00 vai. 3907 Rosemount Blvd., tel. 722-2472 
kasdien, išskiriant pirmod. ir Jeitad Dienq penktad. 1.00 - 6.00 vol

Vakare: trečiadieniais ir |V°kore: pirmadieniais, trečiadieniais 
, penktadieniais 7.00 - 9.00 vai. >' nenktadieniois 7.00 - 9.00 vai.

TORONTAS PASKENDĘS 
lietuviškose kultūrinėse pri 
mogose. Ir seni ir jauni vie. 
ni kitiems neužsileisdami, 
kas savaitgalį daro vertus 
dėmesio, kultūrinius pobū
vius. Čia štai neseniai lapk 
24-27 šio kontinento lietu- 
viai studentai suvažiavo ir 
visa 10,000 lietuvių ant ko
jų sukėlė, visur sako daina
vo, diskutavo, taures kėlė, 
kanadiškos milijonierių sa
lės nuo tūkstančių lietuvių 
liūliavo. Pirmą sykį Kana
dos istorijoje ant šio konti
nento didžiausio hotelio Ro
yal York užrašas plevėsavo 
“Lithuanians students annual 
convence“.Prieš 20 metų lie- 
lietuvis emigrantas tik pro Šalį Lietuvis autorius, lietuviški 

vardai veikalo, reali tikrovė 
visiems palieka neišdildomą 
Įspūdį. Lietuviaųpamatykite.

nai net menišką gabumų daug 
neturėdami, bet vistiek savo 
ir draugų namus kūriniais 
puošia? . . J. V.

A. LANDSBERGIO 
5 STULPAI
turgaus aikštėje, drama dabar 
vaidinama Naujų ateivių teat
re, universiteto bibliotekos 
salėje, St.George St.- College 
Street.

Sekmadienio spektaklin su
ėjo daugiau lietuviu jaunimo. 
Veikalas jaunimui padarė ge 
ra įspūdį. Mergaitės, moterys 
apsiverkė. Skaudi tikrove, kai 
didysis grobuonis žudo nekal
tus mažos tautos žmones.

ir kaip Dr. K. Grinius p. Viliu liūnienė, V. Bilevičius, J. tokio viešbučio praeidavo, 
sį Įspėjo, kad visą atsakomy- Burba ir J. Adomaitis; po $1. O dabar lietuviai gražiausias 
bę psiims sau, o jam patarė (JO: G. Gedvilienė ir J. Ge- sales užėmę turi. Vienoj sa- 

čius. Visiems labai dėkojame, lėj švedų princas apsistojo 
Už loterijos ir įėjimo bilie- ir gretimoj lietuviai studen

tus atsiųsti pinigai priskirti 
į vakaro pajamas,todėl į šias 
sumas neįskaityti. Tuo būdu 
tiesiogine parama stovyklos 
statybai gauta $452.59, iŠ va
karo ir loterijos, apmokėjus 
visas išlaidas, numatoma gau
ti apie $28l).OO. Tuo būdu lig. 
šiol iš užplanuotų $1,500 jau 
sukelta $732.50 arba beveik 
pusė sumos.

Malonu konstatuoti,kad“ Bal 
rija“ remia net toki asmens, 
kaip K. Dargienė, gyvenanti 
senelių namuose, arba kaip 
P. Žukauskas ir daugelis ki
tų, kurie patys stovyklavie
te tikrai vargu ar besinaudos. 
Tuo labiau stovyklavietę tu
rėtų paremti vaikus auginan
tieji tėvai ir mūsų jaunimas, 
jau išėjęjiš mokyklų ir studi
jų suolo.

“ Baltija“ tikisi, kad jai pa 
vyks iki pavasario sukelti 
$1,5(10 ir užbaigti stovyklos

saugotis.
Po to koncertinėje dalyje 

op. sol. E. Kardelienė, forte 
pijonu palydima K. Smilgevi 
čiaus, padainavo iškilmei pri 
taikytų dainų. Minėjimas už
baigtas pirm. L. Girinio pade 
ka visiems už atsilankymą,

- Prisik.par. salėje ren
giamų N. Metų sutikimo 
bilietai jau parduodami. 
Kaina asmeniui $6.00. Bi
lietus galima gauti par. 
kavinėje po 10 vai. mišių 
iki 1 vai. ir pas A. Šuikį.

čiui (jie gavo dovanų ir gėlių) 
ir dail. K. Bukauskui. Minėji 
mas baigtas Tautos Himnu.

Prie įėjimo stalo buvo M. 
Juodviršis ir K. Petrulienė.

Atskiroje salėje atsilankiu 
šieji buvo pavaisinti vakarie 

ae, kurią paruošė p.G. Kazlaus 
čia Dr. K. Grinių kaip žmogų, kienės vadovybėje, talkinant 
visuomenininką, valstybinin - pp. J. Bohemier, M. Mažeikie 
ką irpolitiką. Ir ppts J.K. dar nei, K. Petrulienei ir E. Ali- 
pridėjo kelis atsiminimus. Sa nauskienei, kurioms didelis ii 
vanori'j Kūrėjas VyČio Kry- nuoširdus ačiū.
Siaus kavalierius J. Viliušis, 
paprašęs žodžio, dar papasa 
kojo, kaip Dr. Grinius su Prel. 
Krupavičium ir J. Aleksa įte: _ 
ke Lietuvos okupacijos komi, 
sarui Rentelnui memorandumsir

Padėkos
Nuoširdžiai dėkojame K.

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS

SIUVU IR PARDUODU
Taisau ir Remodeliuoju 
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.

Varpininkų Klubas.

PARAMA "BALTIJAI"
/Atkelta iš 1 psl./

Šveikauskas, K. Dargienė
V. Šipelis; V. Juodis $4. 

*00; M. Mažeikienė 3.5U; po 
$3.00: C. Januškevičius, B. 
Mozūras, A. Keblys ir J. Pa-PlanU įvykdymą, 
kulis ; po $2.00: P. Norke- “ Baltijos“ Komitetas.

tai. Net ir jų šokių kambarį 
paveržė. Dailės parodos. Ir 
mėgėjai ir profesionalai Pran
ciškonų patalpas užpildo pa
veikslais, žmonių žiūrovų vis 
pilna, kurinių perka, pinigų 
turi.

Meno mokyklos studentai 
ir Astrauskas ir Gataveckas 
tapyboje: pažengę, skulptū
ras gi padarė iš “ garbyčiaus“Katalikių Moterų Montre- 
geležgalių. Sako, kad tai mo- alio skyriaus draugijai už 
dėmus menas. Dėl tų kūrinių 
parodose vertų meno atžvil - 
giu turėtų pasisakyti moks
lus baigę menininkai.

Nemažas būrys diplomuotu 
menininkų Toronte gyvena, 
bet kaip grybai po lietaus mė 
gėjai auga. Jie paišo, lipdo, 
vakarinius kursus lanko, daž-

suteiktą auką $ 2O.OO.
Nek. Pr. Marijos Seserys.

LIETUVIŠKAS P U S V A L A N 1)1 S GIRD IMAS KAS

ŠEŠTADIENIS PER STOTI,

BANGA 1410, 5.30 VALANDĄ VAKARO, 
Progromos vedėjos L. Stankevičius.

Teh 669 - 8834.

Bazaras, kuris įvyko š/m 
gruodžio mėn.3-4 dienom, 
□raėjo gan sėkmingai. Pel- 
io gauta $852.12.Šia proga 
norime padėkoti visiems 
Montrealio lietuviams, ku- 

a rie įvairiausiu būdu prisi
dėjo prie bazaro pasiseki- 

PASTABA mo. Turime pripažinti,kad
Laikraščiuose, televizijo- Rėmėjų valdyba labai suma 
je ir radio pranešimai,kad niai viską suorganizavo ir 
bankrutavo Prudential Fi- vadovavo šiam bazarui. 
nance Co. nieko bendra ne Dievas teatlygina visiems 
turi su mano klientais, ku-mūsų prieteliams, už visą 
rie apdrausti Prudential gerą, ką mums darote ir 
Assurance Co. Ltd. Tai y-esate padarę.
ra dvi visiškai atskiros Su giliu dėkingumu Kris-
:kompanijos. tuje,

A. N orkel iūnas. Nek.Pr.MarijosSeserys.

A P S I D R A U S K ! 
ADAM0N1S INSURANCE AGENCY INC. 

GAISRAS - AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ - GYVYBĖ

P. ADAMONIS
Chartered Insurance Broker

3907 Rosemount Blvd.
TEL. OFF. 722- 2472 RES: 722 - 4735

256 - 5355
S- tos “Lite“ No.752D

A. NORKELIDNAS
Commisioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG’D 
VISŲ RŪSIŲ DRAUDIMAS.

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

AR ŽINOMA, KAD

’’NEPRIKLAUSOMOS

LIETUVOS” SPAUSTUVE
spausdina bilietus, pakvietimus, liū
tines ir padėkos korteles, įvairius 
blcnkus, receptans lapelius, vedybi
nius pakiietirms, mirties atveju ui- 
uc jautos laikkus, visokius ” statemer, 
tus”, vokus su adresais, laikraščius, 
žurnalus ir knygas.
Darbą atlieka pigiaųnegu kitos spaus 
tuvės. Kvie&ane įsitikinti.

Spausdintus galime priimti paktu ir paktu 
pasiųsti.
Adresas: 7722 George Street,

L aSalle, Montreal,P. Q. 
C a n a d a.

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

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

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

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

Petrulį, tel: 522-2353

Sales Limited
4415 Bannantyne Avė., 

Verdun.

F ALCON-FAIR LANE 
GALAX1E—Till JNDERBII 

MUSTANG — TRUCKS

USED CARS 
1 year guarantee.

Kreipkitės į
LEO GURECKAS 

Sales Managers Assistant' 
Keating Ford lietuvis atstovas 

769- 8831.

Tel. namų DO6-2548 
Įstaigos 769-8529.
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