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DE GAULLE LENKIJOJE

Prancūzijos preziden
tas de Gaulle apie savaitę 
laiko viešėjo Lenkijoje , 
kur taip pat iškirto ne ei
linių pokštų: padėdamas 
vainiką prie nežinomojo 
kareivio kapo pareikalar 
vo, kad būtų pašalintas 
įrašas prieš vokiečius 
čia jis laimėjo prieš Go- 
mulką. Bet Gomulka ne
prileido de Gaulle prie 
Lenkijos kardinolo Wy- 
szynskio; čia de Gaulle 
turėjo nusilenkti Gomul- 
kai. Bet kad de Gaulle 
pritarė Lenkijos sienoms 
prie Oderio-Neissės lini
jos ,tai Vokietijoje sukėlė 
visuotinį nepasitenkinimą 
ir visas kanclerio Kie- 
singerio kabinetas pro
testavo prieš jo pasisa
kymą.

Dar svarbesnis buvo de 
Gaulle susikirtimas su 
Gomulką, kurįde Gaulle 
kvietė kurti vieningą Eu
ropą. Gomulka visai aiš
kiai atsakė; Lenkijos są- 

, junga su Prancūzija ne-
‘ apsaugojo Lenkijos. To

pasekmėje Lenkija suda
rė sąjunga su Rusija, kuri 
Lenkiją saugo. V. Vokie
tijos valdžia nerodanti 
palinkimo atsisakyti pra
eities tendencijų ir neno
rinti sutikti, kad yra dvi 
Vokietijos, kas yra būti
na.

Komunikate,kuris buvo 
paskelbtas de Gaulle iš
vykus, pasakyta, kad su
tinkama su ekonominiu, 
kultūriniu bendradarbia
vimu, bet komunikate 
trūksta jau vakarų sienos 
pripažinimo,ir de Gaulle 
keliskart paminėto karo 
Vietname smerkimo.Ma
tyti, kad Gomulkos atvi
ras ir griežtas atsaky
mas de Gaulle jam buvo 
tikras akibrokštas, kuris 
sugadino visus jo planus . 
Tat ir de Gaulle vizitas 
Lenkijoje laikomas visiš
kai nepasisekusiu, nežiū
rint de Gaulle bandymo 
lenkams įsiteikti.

NAUJAS KARAS?

Kinija pradėjo karą 
prieš Indiją. Susišaudy
mas iš artilerijos tęsėsi 
dvi dienas. Susišaudymas 
kinų buvo staiga sustab
dytas ir atstatyta ramy
bė, ko Indai negalėję su
prasti. Bet po poros die
nų susišaudymas vėl bu
vo pakartotas.Indai kalti
na Kinijos komunistus 
agresija,© Pekinas kalti
na Indi j ą provokaci j omis. 
Konfliktas tęsiasi toliau. 
NATO IR BENDRO - 
JI RINKA

Anglija nori įstoti į Eu
ropos bendrosios rinkos 
organizaciją,bet visą lai
ką tam priešinasi Pran
cūzijos prezidentas de 
Gaulle.

Bendroji Europos rinka 
nėra tiktai ekonominis 
apsijungimas, bet ir Eu
ropos vienybės kūrimas . 
Kadangi de Gaulle dabar 
ten viešpatauja ir diktuo
ja, tai ir nenori įsileisti 
Anglijos,nes numato, kad 
neteks to svorio, kurį da
bar turi.

Bet Atlanto sąjunga, 
kuriai labai svarbi Euro
pos vienybė ir didelis 
svoris,nori būtinai tvar
kyti reikalus su Rusija, 
Amerika ir Kinija, todėl 
Liuksemburge vykusioje 
konferencijoj priėmė re
zoliuciją, reikalaujančią 
skubiai priimti Angliją į 
Bendrąją Europos rinką.
• Italijos prezidentas Sa- 
ragat lankosi Kanadoje, o 
po to vyksta į Vašingtoną 
pasitarti su JAV prezi
dentu Johnsonu.
• Turkijos užs. reik, mi- 
nisteris lankėsi Rumuni
jos sostinėje ir tarėsi su 
Rumunijos valdžia dėl 
ekonominių ir politinių 
reikalų.
• Rugsėjo 19 d. prasideda 
eilinė, 22 - ji, Jungtinių 
Tautu sesija.
• Pekinas apkaltino Tu- 
nizljos prezidentą Būr- 
guibąužtai.kad jis nepa
lankiai atsiliepė apieMao 
Tse-tungo siautėjimą.

ŽINIOS TRUMPAI
• New Yorko gubernato
rius Rockfelleris kandi
datuos į JAV prezidentus.
• IzraeliO'Valdžia pakar
totinai pareiškė ,kad nea
tiduos užimtos karo metu 
Jeruzalės dalies, kuri 
anksčiau priklausė Jor
danijai.
• Turkijos prezidentas 
pareiškė, kad Turkija ir 
toliau laikysis seno nusi
statymo dėl Kipro salos , 
būtent: reikalaus Kipro 
turkams lygių teisių su 
graikais.
• Amerikoje streikuoja 
mokytojai, apie pusantro 
milijono, reikalaudami 
pakelti atlyginimą už dar
bą.
• Amerikos Jungtinių 
Valstybių biudžetas se
kantiems metams suda-
rytas 80 miliardų ir 600 
milijonų dolerių.
• Orinis autobus as .talpi
nąs 300 keleivių, sutartas 
kursuoti tarp Vokietijos , 
Prancūzijos ir Anglijos . 
•Indija susirūpinusi gim
dymų kontrole, nes nepa
prastai greit didėja gy
ventojų skaičius .kuriems 
nespėjama pagaminti 
maisto,dėl ko kasmet iš
miršta nuo bado apie 20, 
000 indų.
• Pekinas skelbia pristi
gęs žmonių "kultūrinei 
r evoliuci j ai' 'vy kdytinor s 
Kinija turi per 700 mili
jonų gyventojų.
• Nusižudė Egipto mar
šalas Amer 42 metų am
žiaus. Jis buvo vicepre
zidentas ir kariuomenės 
vadas, iš pareigų tačiau 
pašalintas dėl nesėkmin
go karo su Izraeliu. Pa
skutiniu gi metu marša
las buvo suimtas, nes bu
vo įtartas ruošęs Nasse - 
ro nuvertimą. Maršalas 
nusinuodijo.
• Jungtinių Tautų sekr . 
U Thant vėl pakvietė Ame 
riką nustoti bombarduoti 
šiaur. Vietnamą tikėda
masis, kad po 4 savaičių 
Hanojus sutiks pradėti 
taikos derybas.Bet jo vil
tys nieku neparemtos, to
dėl beprasmės.
• Lenkijos kompartijos 
vadas Gomulka pakvietė 
viso pasaulio komunistus 
suvažiuoti pasitarti, nes 
esą kapitalistai ruošią 
komunistų skaldymą.

• Turkijoje po sporto run
gtynių kilo didelės mušty 
nėe, kurtų metu užmušta 
140 asmenų, sudeginta dau
gelis mašinų, daug sužeistų.

rugsėjo 2-3 d., praėjo sėkmingai. Nuotraukoje suvažiavime išrinkta naujoji Pasaulio Lietuvių Gydy
tojų Sąjungos ir AmeriKOS Lietuvių Gydytojų Sąjungos valdyba. Sėdi iš kairės: dr. D. Degesys, dr. A. 
Pacevičius, pirmininkas dr. H. Brazaitis, dr. J. Meškauskas, dr. E. Lenkauskas. Stovi: dr. J. Valai
tis, dr. J. BalčiDi as, dr. O. Gustainienė, dr. V. Paprockas. Plačiau apie suvažiavimą bus kituose 
Dirvos -numeriuos*;1 V. °liodžinsko nuotrauka

KAS NAUJA KANADOJE
NAUJAS /M/GRAC/JOS 
STATYMAS
Ministeris J. Marchand pa

skelbė naujoj o imigracijos įst. 
pagrindus. Pagal naujoji įsta
tymą imigrantai bus traktuo
jami trim pobūdžiais: 1/ Imi
grantai atkviečiami artimųjų 
giminių, 2/ Imigrantai atkvie
čiami tolimesniųjų giminių, 
ir 3/ Imigrantai niekeno ne- 
atkviečiamieji.

Min. Marchand teigia, kad 
žiuo įstatymu visiškai panai
kinama imigracine diskrimi
nacija,ir Kanada turės gali
mybę įsileisti specialistus, 
kurių jai trūksta.
LIETŪS NUSTELBĖ
GAISRUS
Paskutiniais laikais Kana 

doje buvo nepaprastai issi 
plėtė mišku gaisrai. Bet pa
skutiniais laikais iškrito di
deli lietūs, ypač Britų Ko
lumbijoje ir labai daug gais
rų užgesino. Britų Kolumbi
joje paskutiniais laikais iš
degė per 200 tūkstančių ak
rų miškų.

Olimpinė Lietuvos šachmatinikų komanda, dalyvavusi XVI 
pasaulinėje šachmatų olimpiadoje, įvykusioje Buenos Aires 
mieste 1939 metais. Pryšaky sėdi E. Reclauskienė — Lietu
vos moterų šachmatininkių atstovė. Kairėje — komandos ūk-
vedis Ks. Andrašiūnas, dešinėje — Sporto Rūmų direktorius 
Augustauskas. Stovi (iš kairės) ;• VI. Mikėnas — Lietuvos 
didmeisteris ir dabar žaidžiantis Lietuvoje. Povilas Vaito
nis — du kartus laimėjęs Kanados pirmenybes, ten ir gyve
na. Markas Luckis — laimėjęs Campeonato Mayor Argenti
noje, čia pasilikęs-direktoriauja audimo fabrike ir tebedaly
vauja šachmatų varžybose. Povilas Tautvaiša — Chicago? 

nugalėtojas, ten tebekelia lietuvių tautos vardų.

KANADOJE AUGA 
MIESTAI
ir kasmet mažėja kaimo gy
ventojai. Iš kiekvieno tūks
tančio gyventojų, Kanados 
miestuose gyvena 736 (1966 
metais iš kiekvieno tūkstan
čio gyveno 696_/, iš 20,014, 
880 Kanados gyventojų 14, 
726,759 gyvena vietovėse, ku
riose pastoviai gyvena per 
1000 gyventojų ir 5,288,121 
kaimuose bei farmose.
KARO INVALIDU 
REIKALAVIMAS

145 tūkstančiai karo inva
lidų pareikalavo pakelti ju 
pensijas. Dabar jie gauna po 
230 dol. mėnesiui arba 2,760 
dol. metams. Bet jie reikalau
ja, kad jų pensijos būtų su
lygintos su pensijomis že
miausių valstybės tarnauto
jų, kurios yri apie 4,000 dol. 
metams, arba 333 dol mėne
siui.
• Vokietijos vyriausybė 
paruošė taupumo planą, 
nes susiduria su sunku
mais.

NAUJASIS KARDINOLAS
Antonio Samorė savo 
laiške LKDS pirmininkui 
tarp kitko rašo:

"Man yra gerai žinomi 
Krikščioniškosios Demo
kratijos nuopelnai Lietu
ve j e,ypač žemės, mokslų 
įstatymų ir kitų svarbių 
reformų srityje, kurios 
pastatė Jūsų kraštą į 
aukštą lygį Europos tautų 
šeimoje.Tai turėjau pro
gos konstatuoti aš pats 
savo akimis.Visa tai,aiš
ku, atsiliepė taip pat į tau
tos religinį ir socialinį 
gyvenimą. Ir ta įtaka dar 
ir šiandien yra gyva.

Kiek man žinoma, 
Krikščionių Demokratų 
judėjimas Lietuvoje, šiuo 
vardu yra vienas iš pir
mųjų pasaulyje ir tai su
teikia jums ypatingą vietą 
Krikščioniškosios Demo
kratijos Sąjūdžių tarpe. 
Būkite dėl to sąmoningi , 
vieningi ir verti savo pir- 
matakų. Nepalikite kelio 
dėl takelio. Išlaikykite 
grynus idealus .perduoki
te juos augančioms lietu
vių kartoms. "Tautos ne
miršta"-pasakė didžios 
dvasios popiežius Bene
diktas XV. Jūsų laukia di
deli darbai,šviesi ateitis, 
kuri, didžia dalim, pri
klausys nuo jūsų pačių.

Su šiais jausmais,lin
kiu Jums sėkmės ir mel
džiu Aukščiausiojo palai
mos, užtikrindamas, kad 
Jūsų tautos ir visų lietu
vių reikalai buvo, yra ir 
bus visados artimi mano 
širdžiai',' (Pasirašė Kar
dinolas Antonio Samore).

KDI.
♦ Izraelio susišaudymai 
su Egiptu vis dar nesili
auja, bet jie vis sulaiko
mi Jungtinių Tautų.

Lietuvių 
gyvenimo 
reiškiniui

JAV LR KANADOS 
LIETUVIŲ III - 
jame Kultūros Kongrese 
bus nagrinėjami ir spor
to klausimai.Sekcijos or
ganizavimui aptarti 1967 
m. rugpiūčio mėn. 28 d. 
Margučio patalpose buvo 
susirinkę: Jonas Bagdo
nas, Jonas Šoliūnas, Pe
tras Petrutis, Vaclovas 
Kleiza, adv. Algimantas 
Kėželis ir JAV LB CV 
pirmininkas Jonas Jasai
tis.

PASKIRTA ŠOKIŲ 
VADOVĖ

Jadvyga Matulaitienė 
žinoma lietuvių tautinių 
šokių mokytoj a rugpiūčio 
26-27 dienomis atvykusi 
iš New Yorko į Chicagą 
dalyvavo Lietuvių Tauti
nių Šokių Instituto posė
dyje, kur buvo aptariami 
tautinių šokių šventės re
pertuaro ir meninės pro
gramos dalies klausimai. 
Tautinių Šoklų Institutas 
J. Matulaitienę pakvietė 
vadovauti tautinių šokių 
vedimui III-joje šokių 
šventėje. Posėdyje daly
vavo: Jadvyga Matulai
tienė, Bruno G. Shotas , 
Irena Šilingienė ir Bronė 
Jameikienė.
• JAV ir Kanados Lietu
vių III-sios Tautinių Šo
kių Šventės repertuare 
numatyti keturi šokiai- 
žaidimai mokyklinio am
žiaus vaikams.

Šokių šventė įvyks 1968 
m.liepos mėn. 7 d. Inter
national Amphitheatre, 
Chicagoje.
• Algirdas Pužauskas, 
Antanas Kučys ir Mečys 
Valiukėnas,žinomi spau
dos bendradarbiai ni-ja- 
me Kultūros Kongrese 
pakviesti koreferentai 
spaudos sekciioie. 
KNYGŲ VAJUS

Tautiečiai, turintieji 
atliekamų lietuviškų bei 
svetimomis kalbomis li
tuanistinių knygų, žurnalų 
ir laikraščių,vis a tai pra
šomi paaukoti Australijos 
Lietuvių Bendruomenės 
Latrobe Valley Seniūnijos 
steigiamos bibliotekos 
fondui.

Knygos renkamos prie 
jau turimos bibliotekos 
užuomazgos,adresu: Mr. 
F.Sodaitis ,3 J ennifer Str. 
Morrell, Victoria, 3840 
Australia.
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Kai dabar Montrealyje 
lankosi visokios iš Lietu
vos ekskursijos, koncer
tuoja ansambliai, lankosi 
ir pavieniai lietuviai, san
tykiavimo su jais, arba, 
kaip priimta kalbėti,turė
ti kultūrinius ryšius, arba 
tokius ryšius kartais neiš
vengiamai megzti,-klausi
mas tampa labai opus iria 
bai aktualus.

Aktualus, nes mums, 
montrealiečiams, tai y- 
ra kiekvienos dabar die
nos klausimas, su kuriuo 
tenka susidurti. Ypač, kai 
atvyksta giminės.

Opus klausimas, nes gi 
tai yra beveik naujas reiš
kinys, kokio ligšiol netu
rėjome. Tokiu atveju kai 
kas nesąmoningai gali pa
sielgti ne taip, kaip reikė
tų, turint prieš akis vieną 
svarbiausių mūsų tikslų - 
išsaugoti mūsų krikštoliš- 
kaišvarų ir aiškų nusista
tymą reikalauti Lietuvai 
laisvės ir nepriklausomy
bės.

Tokio nusistatymo išlai
kymas nėra paprastas da
lykas, nes-viena- ne visi 
aiškiai tą vaizdiiojasi,-ki - 
ta-Lietuvos okupanto pro
paganda labai tam tikslui 
daug dirba ir išgalvoja vi
sokių klaidinimų, kuriuo
se ne visi sugeba orientu
otis. Lietuvos okupantas 
š iai kla idinimo maš inai ne- 
sigaili jokių išlaidų.

Okupantas bando sudary
ti iliuziją, kurią priversti 
kartoti, kaip papūgos, vi
si okupantinšs mašinos pa 
r e igūna il'Lietu va-la is va".
Tai gi yra visiška netiesa. 

Nes: Lietuvos planavimo 
projektus tvirtina ir keičia 
Maskva;Lietuvos biudžetą 
tvirtina ir keičia Maskva; 
Lietuvos vidaus santvarka 
nustatyta ir kontroliuojama 
Maskvos ;Lietuva neturi sa
vo užsienio politikos,nes vis 
kas yra Maskvos žinioje, - 
tat kokia gi prasme Lietu
va laisva?

Suktasis rusas,senas ir 
prityręs imperialistas ir 
kolonialistas, suktybių ke
liu nueina labai toli, kad 
sunku net įsivaizduoti.Im
kim kad ir tokį faktą-Mas- 
kvoje 1966 metais išleista

MIRUS KAZIMIERUI KLEMKAI, 
nuoširdi užuojauta jo žmonai, dukrai ir 
sūnui su šeimomis.

Dana ir Juozas Gražiai.

KAZIUI KLEMKAI MIRUS, 

nuoširdžią užuojautą reiškiu jo šeimai ir 
broliams Baliui ir Vytautui.

A nupras K attnas .

garsėjančio "opozicionie
riaus" Jevgenijaus Jevtu- 
šenkos knyga "Katersvia- 
zi", kurioje poetas tegul 
ir prisidengdamas komu
nizmu, pasako daug kar
čios Rusijos despotams 
teisybės, bet maskuoda
mas is pasako ir tai, dėl 
ko ši jo knyga galėjo bū
ti išleista pačioje Maskvo
je. Būtent: jis rašo, kad 
Rusijoje jau dingusi bai
mė. Atseit, Rusija dabar 
jau kita, joje žmogus jau 
gali gyventi be baimės... 
Bet tai yra visiška netei
sybė. Iš tikrųjų ji dabar 
truputį mažesnė,negu Sta
lino laikais, bet, ji yra ir 
okupuotos,kolonizuojamos 
ir išnaudojamos l ietuves 
žmonėms ji nė kiek ne leng- 
vesnė.Lankę Lietuva turis
tai gerai patyrė,bet ir mes 
čia, Montrealyje, susitik - 
darni su menininkais ir ma
tydami bei stebėdami vi - 
sus iš Lietuvos atvykstan
čius aiškiausiai galėjome 
įsitikinti.

Jokių abejojimų nėra,kad 
Lietuvoje okupantas rusas 
tęsia terorą ir teroro 
priemonėmis laiko Lietuvą 
okupuotą- "ištikimą'ir pa- 
klusinią", girdi,kaip "na- 
rį daugiatautinėje valstybė
je". O Lietuvos žmonės ne
apkenčia okupacijos ir išt
roškę laisvės. Tas yra ži
noma geriausiai Lietuvos 
okupantui, dėl ko jis tęsia 
terorą kaip valdymo prie
monę.

Tat kalbant apie "kultū
rinį bendradarbiavimą", 
mums, laisvėje esanties
iems ir matantiems Tė
vynės tragediją, iškyla la
bai rimtas, didžios atsako
mybės klausimas: kaip, 
kokiom priemonėm mes 
galim padėti Lietuvai,kad 
ji galėtų kilti, daug spar- 

. čiau.negu ligšiol ir savo 
-kilimu, savo kultūros pra
našumu, savo pažanga ta
pusi, anot VLIKo pirminin
ko Dr. J. K. Valiūno"akade- 
mine tauta" tuo sau skin - 
tų kelią ne tiktai į gerbū - 
vį, bet ir į laisvę.

Galima sakyti, - tai yra 
mums, laisvėje esantiem 
nauji nepaprasto svarbu
mo uždaviniat.J. Kardelis.

P L B
SWkamado-s krašto valdyba

941 Dundas St. Vest, Toronto 3, Ont. Telef. 535-9397 bet kuriuo laiku.

įvykstančio 1967 m. spalio 
men. 14 ir 15 dienomis Toron 
te, Sv. Jono parapijos salė
je, 941 Dundas St.( W.
Dienotvarkė: Šeštadie

nį, spalio 14 d: 11 vai. Re
gistracija, 12 vai. p.p. 1/ Ati 
darymas, 2/ Prezidiumo su
darymas, 2/ Invokacija, 3/ 
Prezidiumo sudarymas, 4/ Ko 
misijų sudarymas, 5/ Sveiki 
nimai, 6/ Praeito suvažiavi 
mo protokolo tvirtinimas, 7/ 
Pranešimai apie Kr. V-bos 
veikla: KLB a/ Pirmininko, 
b/Kultūros koms pirmininko, 
c/ Švietimo k-jos pirm., d/ 
Jaunimo sekcijos pirm., e! 
Politinio komiteto pirm., f/ 
Šalpos Fondo pirm., g/ Iždi 
ninko ir Kanados šimtmečio

KLB KRAŠTO TARYBOS SUVAŽIAVIMO,
Sekmadieni, spalio 15 d. 

9:30 vai. ryto: 11/ KLB Kraš 
to Tarybos rinkimų taisyklių 
pakeitimas,

12/ Jubiliejiniai 1968 me
tai.

13/ Keturioliktosios Lietu 
vių Dienos laikas ir vieta.

14/ /Atstovu i III PLB sei
mą rinkimas.

15/ Sąmatos 1968 m. priė
mimas.

16/Revizijos Komisijos rin 
kimas .

17/ Rezoliucijų priėmimas.
18/ Bendrieji klausimai ir 

sumanymai.
19/ Susirinkimo uždarymas. 

12 vai. pamaldos.

liet. leidinio administracinės 
k-jos pirm., 8/ Kitų vienetų 
pranešimai: a/ Tautos Fon
do pirm.,b/ Revizijos komisi 
jos, c/ Garbės Teismo.

Apie 3 vai. p.p. pietų per
trauka.

.4 vai. p.p. 9/ Pranešimai 
iš apylinkių! po pranešimo 
žodžiu apylinkių pirmininkai 
ar j u atstovai įteikia savo 
pranešimus sekretoriatui ras 
tu, pranešimai pageidaujami 
neilgi, įjungiant i juos pasi
sakymus bei pasiūlymus lie
tuvybės išlaikymo klausi
mais pagal pridedama klausi 
mų lapą.

10/ Diskusijos dėl praneši 
mų (eilės tvarka).

KLB Krašto Valdyba.

Ans4rtio”Nemunas“konc-tas
Rugsėjo 17 d.Montrealy- 

je koncertavo Kauno Poli
technikos Instituto studen
tų ansamblis "Nemunas1,' 
ištikrųjų jo tiktai dalis,a- 
pie 60 dalyvių iš 200 jo 
narių.Koncerto pamatyti 
ir pasiklausyti susirinko 
1200 asmenų, beveik ak
linai užpildžiusių Plateau 
salę.

Koncerto rengė jas,Vytau 
to klubo pirm. J. Petrulis? 
atidarė koncertą ir prista- 
tė"Nemuno" vadovą muzi
ką A. Bužį, ir prasidėjo 
koncertas,kuris buvo miš
raus pobūdžio:! iaudies dai
nų,liaudies šokių, perpin - 
tų ir sukombinuotų taip, 
kad būtų įvairu ir spalvin
ga, ypač, kad įvairumui ir 
spalvingumui padėjo inst
rumentų ir solo dainavi
mo įtarpos.

Koncertas buvo įdomus. 
Malonu,kad"Nemuno"kon- 

certas negalėjo nepaten
kinti ir palyginamai aukš
tus reikalavimus.

Ansamblis atrodo labai 
gražiai: aprengtas teatra
liškai; mergaitės turi gra
žius gintaro karolius .Kan
klės trejos, daug birbynių, 
mažiau skudučių, dvi triū- 
bos, kurių"Lietuva" netu - 
rėjo.

Dainavimas choru buvo 
pakankamai darnus ir ge
rai skambėjo. Kiek sun
kesnė buvo ištrauka iš o- 
peros"Paskenduolė", nes 
ji harmoniškai painesnė.

Gražiai pagiedotas buvo 
diietas ir ypač solo, kurio 
pildytoja, matyti, mokosi 
dainuoti, nes turi jau pas
tatytą gražų balsą. Birby
nių numeris buvo įdofnus.

Ypatingo gyvumo koncer
tui davė šokiai, kurių ans
amblis turi visai naujų, 
gražiai choreografuotų. 
Galima buvo pastebėt, kad 
šokėjų mergaičių tarpe yra 
besimokančių šokti profe
sionališkai. Pastebėtina , 
kad šokėjai buvo ritmiški.

Koncertas užbaigtas Nau
jalio - Juzeliūno giesme 
"Lietuva brangi"Maironio 
žodžiais, deja išmetus tą 
posmą, kuriam minimas 
Dievas... Tiktai vienas 
Daunoras ištisai,kaip yra 
Maironio originajepoiuins 

tą giesmę pagiedojo.
Juzeliūnas Naujalio kom

poziciją paįvairino harmo
ninėmis įtarpomis panau - 
dodamas kontrepunktines 
bei varlacines priemones.

Įdomu, kad ši Maironio 
giesmė leista giedoti tik
tai prieš dvejetą metų,bet 
pertą laiką tapus i tartum 
savoriškUjhimnu. Juo ir 
buvo užbaigtas koncertas 
tikrai gražiai ir iškilmin
gai, palikęs labai gerą įs
pūdį. J. Kardelis.

DAILININKO A. TAMOŠAIČIO PARODA TORONTO 
UNIVERSITETE

Hart House Dailės Ga
lerijos komitetas, nuo 
rugsėjo 3 iki 24 d. įrengė 
A. Tamošaičio-tapybos , 
akvarelės ir litografijos 
darbų parodą.

Iškilmingas jos atida
rymas įvyko rugsėjo 10 d. 
Svečiu kalbėtoju buvo pa
kviestas prof.dr.Hendry, 
kurį pristatė mūsų ir ka
nadiečių svečiams Mr. 
Vilkinson-Hart House va
dovas.

Dr. Hendry plačiai ži
nomas sociologas ir už 
Kanados ribų, kaip UN 
darbuotojas, o taip pat 
meno kolekcionierius. Ji
sai didžiai įvertino Ta
mošaičio kūrybą,gėrėda
masis jos originalumu, 
paprastumu,poetiniu gro
žiu bei subtiliu spalvų de- 
rinimu.Savo mintims pa
remti pacitavo iš pačios 
parodos katalogo - prof. 
dr. Joanos Vastokienės 
keletą minčių apie Tamo
šaičio kūrybą. Parodos 
atidarymo išvakarėse^ di
džiausias Kanados dien
raštis "Globe and Mail" 
rugsėjo 9 d. įsidėjo savo 
meno kritikės Kay Kritz- 
wiser labai palankią re
cenziją apie Tamošaičio 
dailę Hart House Galeri
joje.To laikraščio būdin
gas mintis taip pat paci
tavo prof. Hendry. Baig
damas kalbą sveikino Ta
mošaitį su jo dailės lai
mėjimais.Taip pat nepa
gailėjo gražių žodžių lie
tuviams. Į parodos iškil
mingą atidarymą gausiai 
susirinkę lietuviai ir ka
nadiečiai atydžiai domė

DAIVA AUDĖNAITĖ IR
SIGITAS BANAITIS 
sutuokti rugsėjo 9 d.Mas- 
peto lietuvių Atsimaini - 
mo bažnyčioje. Jaunieji 
gyvens Čikagoj e,nes Dai
va, kaip instruktorė dirba 
Northwestern universite
te, o Sigitas, kaip chemi
kas - pramonėje. Daivos 
tėvai O. ir J. Audėnai gy
vena Nruklyne, N. Y. , o 
Sigito motina M. Banal - 
tienė-Los Angeles, Cal. 
Jo tėvas, agronomas, Ba
naitis mirė tremtyje Vo
kietijoje.

josi Tamošaičio daile.
Parodai išleistas puoš

nus katalogas,su Toronto 
universiteto meno istori
jos profesorės dr. Joanos 
Vastokienės įžanga.Užsi
baigus atidarymuįdaugu- 
ma svečių dalyvavo SBut- 
kevičienės namuose su
ruoštose vaišėse,dali. A. 
A.Tamošaičiams pagerbt.

Paroda surengta Toron
to Akademikų d-jos rū - 
pėsčiu ir pastangomis.
"Globe and Mail" rašo:

Antano Tamošaičio ta
pybos, litografijos ir ak
varelės kolekcija Hart 
House Galerijoje turi tą 
matą, kurį tik retas me
nininkas ignoruoja - rau
doni ženkliukai rodą"par- 
duota". Kingstono meni
ninko darbų susižavėji
mas nėra nesitikėtinas , 
nes jis turi stiprų indivi
dualumo pėdsakus. Jo dar
bų kiliminė išraiška riša
ma su faktu,kad Tamošai
tis pradžioje buvo kilimų 
audėjas, tiek pasižymė
jęs, kad yra gavęs daug 
aukso medalių prieš at
vykdamas į Kanadą 1949 .

Jo darbas (ypatingai ta
pyba) primena liaudies 
meną-ir tai,žinoma,riša
ma su faktu, kad jis stu
dijavo lietuvių liaudies 
meną ir legendas. Jo spal
vos nieko neturi bendro 
su aštriomis,kietomis XX 
amžiaus spalvomis.Alie- 
.jaus darbams, Tamošai
tis naudoja šiurkštų pa
viršių savo dažnai tam
siom, bet švelniom spal
vom. Detales apvedžioja

Nukelta į 8 psl.

FAKTAI IR IDĖJOS /2/.

DISKUSIJŲ
Poetas Jonas Aistis 

straipsnyje "Kultūriniai 
ryšiai ir Expo 67"Draugo 
1967.VII.29 d. kultūrinia
me priede .pasisako prieš 
ginčus ar diskusijas, va
dindamas jas "rieteno
mis'.'Jis rašo: "Savo tar
pe be pradžios ir galo 
rietenos, dažnai tuščios , 
kvailos, kenksmingos. 
Toms rietenoms eikvoja
ma didesnė dalis visos 
tautinės potencijos".

Pavyzdžiu tokių "rie
tenų" Aistis nurodo mūsų 
ginčus "dėl bendradar
biavimo su tėvynės lietu
viais".

Konstatuodamas, kad 
toms "rietenoms" eikvo
jama net "didesnė dalis" 
visos tautinės potencijos, 
mūsų poetas davė supras
ti, kad beprasmiškos .net
gi "kvailos" ir "kenks
mingos" esančios visos 
mūsų diskusijos, kur ir 
kokiais klausimais jos 
bepasireikštų.

Tų visų ginčų, diskusi
jų arba vad. "rietenų" 
priežastimi poetas laiko 
kažkodėl "vaizduotės ne
turėjimą". ..

Nors ir labai pavojinga 
su "gera vaizduote" ir 
"neblogą" leksikoną tu
rinčiu poetu J.Aisčiu dis - 
kutuoti (nes jis gali tave 
tuojau išvadinti "tuščiu" , 
' 'kvailu'' ir "kenksmingu''), 
vis dėlto drįstu jam čia 
keliais žodžiais paprieš
tarauti :

1) Poeto Aisčio pasisa
kymas prieš ginčus,nėra 
nei naujas ,nei originalus. 
Tokių balsų girdime mū
sų pilkoj e minioje ar gat
vėje jau dešimtis metų. 
Tą ir aš esu konstatavęs 
jau prieš dešimtį metų, to 
paties Draugo 1957. II. 23 
d. nr. vedamajame. Tarp 
kitko ten esu pastebėjęs 
ir tai, kad mūsų ginčiai 
kai kurių vadinami negra
žiu "rietenų" vardu.Taigi 
net ir "rietenos" išrastos 
ne mūsų "gerą vaizduotę" 
turinčio poeto,o visai ki
tų daugiau kaip prieš de
šimtmetį. Poetui lyg ir ne
tiktų kartoti pilkos minios 
balsus ir seniai gatvėje 
nuvalkiotus' terminus.

2) Minėtame Draugo 
vedamajame rašiau ir da
bar čia noriu pakartoti , 
kad ginčo kelias yra tie
sos ieškojimo kelias; to-

LIETUVOJE NAFTOS 
YRA

Gauti rezultatai rodo, kad 
Lietuvoje bus surasti pramo 
niniai naftos telkiniai. Tai 
tik laiko klausimas — rašo 
V. Saul enas, Lietuvoje vei
kiančios naftos žvalgybos eks 
spedicijos vyr. gegologas (•).

Didžiausia naftos perspėk 
tyvos esančios Žemaitijoj,

Gargždu, Plungės apylin
kėse. Pradėta ieškoti taip pat 
ties Mažeikiais ir Nida.

Del Nidos esą daug smer
kiančių balsų: Neringę, kaip 
nepakartojamo grožio kampe 
lį reikia išsaugoti. Bet gre-

KLAUSIMU
ai,

dėl jis praktikuojamas vi
sur ,pvz. , teisminėse by
lose,moksle,įstatymų lei
dimo darbe, spaudoje ir 
kitur. Ginčus neigti, juos 
slopinti at pajuokinėti ga
li ž monės tik per nesusi
pratimą.

3) Ginčus, kaip mato
me, veda garbingi žmonės 
(kaip mokslo vyrai, poli
tikai, pubHcistai ir kiti) ; 
todėl ginčų nedera vadinti 
"rietenomis". Labai ne
gražu, kad ginčus vadina 
"rietenomis "mūsų žymu
sis poetas, kuris turėtų 
būti dargi ir estetas.

4) Pikti, blogų tikslų 
ginčiai,žinoma, smerkti
ni. Jei tokius J. Aistis 
smerktų,nieko jam ir ne
sakytume.Bet jis smerkia 
visus ginčus, o "tuščio", 
"kvailo" ir "kenksmingo" 
ginčo pavyzdžiu jis nuro
do vad. "bendradarbi avi- 
mo"ginčą,kurį iššaukė gi 
to "bendradarbiavimo" 
siūlytojai komunistai ir 
kuris dėl to mums neiš
vengiamas.Kodėl J.Aistis 
mūsų dalyvavimą tame 
ginče pajuokinėja, vadin
damas jį "rietenomis"? 
Negi jis norėtų, kad mes 
visi su komunistų propa
gandininkais, siūlančiais 
"bendradarbiavimą", su
tiktume savo tyliu prita
rimu?

5) Iš vienos pusės 
smerkdamas mūsų ginčus 
su komunistų propagandi
ninkais,© iš kitos gi pats 
įsijungdamas į tuos gin- . 
čus .Jonas Aistis pats sau 
prieštarauja.Jei jau gin
čai yra "rietenos", tai ko 
gi pats,gerbiamasis,"rie- 
jiesi", dargi taip negra
žiai,pvz.,vadindamas so
listą Vaclovą Daunorą ir 
solistę Eleną Saulevičiū- 
tę pažeminančiais var
dais,© laikraštininką Al
bertą Laurinčluką, tegul 
ir komunistą,"arklių gul
dytojo" vardu?

Ginčytis galima su vi
sais .netgi ir su komunis
tais, tik padoriai, iš es
mės, o ne piktnaudžiau
jant savo vaizduotę, kaip 
daro poetas Jonas Aistis 
katalikų dienraštyj, dargi 
jo kultūriniame skyriuje.

Tokiais ginčais mes 
nieko doro nelaimėsime, 
tik patys save susikom
promituosime.

žejai ramina, kad “vienas 
gręžinys Neringai žalos ne
padarys, o geologams jis duos 
daug vertingos medžiagos“. 
Bet, jei rastu tekanti šaltinį, 
tai klausimas, koks būtų Ne
ringos likimas. Jį spręstų 
Maskvoj. Juk ir lietuviai naf 
tos ieškotojai dirba gi ne Lie 
tuvos, o Rusijos naftos mi
nisterijos pavedami bei įsa- 
kinėj ami.

Kybartų apylinkėse p'"11' 
gręžimų rezultatai Pas^Y 
esą permenki. le 13 
ieškotojai dar karta g1 j- p* 
į Lietuvos piėtvakarius-

f
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Stalino
- Svetlanos pabėgimas į 
Vakarus vieniems buvo 
didelė sensacija, stačiai 
nesuprantamas dalykas, 
viešas atsisakymas nuo 
savo tėvo sukurto rojaus , 
atsisakymas Marksizmo, 
to Marksizmo, kuris jai , 
Kremliuje gyvenant, buvo 
kalamas į galvą. Pabėgi
mas lygus apostazijai ar
ba tikėjimo atsižadėjimas 
ir nuo tikėjimo atpuoli- 
mas. Be to Kremlius vi
sados buvo paslaptingas. 
Ten vyko daug dalykų, bet 
niekas nežinojo, kaip, ko
dėl ir kokiu būdu. Žurna
listai ir istorikai mano, 
kad gal Svetlana iškels 
viešumon tas paslaptis , 
nes ji kaip duktė gyven
dama su savo tėvu, turėjo 
daug ką pastebėti,ką sve
timi neturėjo progos ma
tyti.Visi žino,kiek kraujo 
tekėjo rusų žemėje-ir 
mūsų pačių lietuvių. Vis 
kildavo klausimas, kas 
viso to kaltininkas,ar pats 
Stalinas tiesiai duodavo 
įsakymus, o gal Cheka 
(1917), GPU (1922), NKVD 
(1934), vėliau MVD ?

Mes žinome ir tuos 
žmones, kurie vadovavo 
toms įstaigoms, kurios 
sukelia liūdnus jausmus . 
Pirmas buvo Dzieržinsky, 
kuris 1934 metais mirė ,

Lankydami Pasaulinę Tarptautinę parodą Montrealyje, iš įvairių kraštų, ta pačia proga aplanko ir "Nepriklausomą Lietuvą". Iš kai
rės matomi: Pr.Kušleika atlydėjęs Ponias Margaritą Samatienę iš Plainfield ir Salome Čerienę-kompozitorę- iš Clark,abi iš NeW 
Jorsy, JAV; antrame atvaizde ekonomijos inžinierius Jurgis Strazdas su biznio partneriu Praųas Dranseika; trečiame atvaizde A.
Pocevičius iš Omahos, Nebraska, su žmona; visai dešinėje Marijonas Snapštys iš Detroito ir studentė Marytė Gavelytė iš East 
St. Louis, Jungtinių Amerikos Valstybių. Foto Nepriklausomos Lietuvos.

JONAS GOŠTAUTAS

PONAS TEISĖJAITIS
ARBA 

PASAKOJIMAS

APIE LIETUVĄ IR ŽEMAITIJĄ
1839. 12 atkarpa. Rėžk tiesą, ir nebi/ok

ANTRAS SKYRIUS 
VALSTIEČIO PIRKIA. KRIKŠTYNOS

PENKTAS SKYRIUS

PROPINACIJA IR TURGAUS MOKESTIS

Pravažiuodami pono Q. kaimą, du jauni bičiuliai 
pastebėjo neįprastą sujudimą. Valstiečiai ir valstietės, 
visi apsiašaroję, ėjo link smuklės, esančios vidury kai
mo. Prisiartindami prie smuklės, bičiuliai pamatė ke
letą pabalnotų arklių ir trikinkę bričką, įvedamus į 
kūtę. Susidomėję liepė vežėjui sustoti prie smuklės. 
Iš jos išėjo ponui Teisėjaičiui pažįstamas pono Q. ko
misaras. Paklaustas, ką reiškiąs tas. sambrūzdis, jis 
atsakė:

— Šito kaimo valstiečiai pakėlė maištą, turėjau 
atsitraukti nuo svarbiausių darbų, idant juos sutram
dyčiau.

Tai pasakęs, jis kvietė teiktis užsukti valandėlei į 
smuklę. Būdami smalsūs ir norėdami pamatyti, kas čia 
dėsis, jaunikaičiai priėmė pakvietimą.

Kambaryje, prie durų, pusračiu stovėjo kelios de
šimtys valstiečių — vyrų ir moterų. Komisaras, ekono
mas, vaitas ir dešimtininkas buvo prie stalo, už kurio, 
kaip stebėtojai, atsisėdo ponas Teisėjaitis ir Žemaitis. 
Žydas — smuklės nuomininkas, jo žmona ir vaikai 
stovėjo prie krosnies.

Ponas komisaras, kreipdamasis į žydą, paprašė:
— Joseli, papasakok, kas ten atsitiko pereitą ket

virtadienį?
— Nu, ponas dauggalis komisaras žino, kad aš nuo 

šv. Jurgio nuomoju propinaciją61 ir to kaimo prekybą. 
Ponas dauggalis pats sudarei su manim nuomos sutar
tį. Nu, ta sutartis sako, kad joks mužikas negali išvežti 
į turgų miestelyje nei javų, nei vištų, nei veršiuko, nei 
jaučio, nes, kaip ponas komisaras teisingai sako, kai 
mužikas eina į miestelį, tai be reikalo gaišta laiką ir 
prageria pinigus. Nu, tie durni mužikai, anie nesu
pranta šito, kokią malonę ponas aniems darai, anie 
būtinai nori važinėti į turgus, ir pereitą ketvirtadienį 
visi išvažiavo. Ir kai aš su savo žmona norėjau sutu

dukters Svetlanos Allilujevos pabėgimas
kaip viešai buvo paskelb
ta "nuo širdies paraly
žiaus", Antras buvo Hen
rikas Jagoda,kuris vado
vavo įstaigai nuo 1934 iki 
1936 metų. Jis dalyvavo 
savo laiku Lenino kūno 
autopsljoje arba skrodi
me. Buvo 1937 m. arešr 
tuotas.daugką prisipaži
no "blogo padaręs". 1938 
m.buvo jam įvykdyta mir
ties bausmė. Su juo žuvo 
ir daug jo bendradarbių 
(apie 2000).Tretysis buvo 
Nikalojus Ježov (1937- 
1938).Be galo skaudus pe
riodas, pavadintas net jo 
vardu"Ježovščina" Ježov 
dingo 1939 metais. Vėliau 
sekė liūdnai pragarsėjęs 
Berija.Jis turi daug žmo
nių aukų ant savo sąžinės. 
Vėliau buvo nubaustas 
mirties bausme.

Visus stebina,kaip jie , 
turėję tiek galios ant kitų 
gyvybių, patys negalėjo 
apsaugoti savo gyvybės. 
Kyla klausimas,ar tas te
roras buvo išstudijuota 
sistema, sąmoningai į- 
vesta ir praktikuojama 
Stalino asmeniškos val
džios palaikymui, arba 
komunistų partijos išlai
kymui, arba tie žudymai 
buvo tokia praktiška prie
monė greitai atsipalai

RAŠO KUN. DR. J. VENCKUS, S. J.

duoti nuo nepatikimų as
menų,kurie kada nors ga
li būti pavojingi ką nors 
pasakydami ar padaryda
mi. Kaip tik iš Svetlanos 
ir laukiama sužinoti, kas 
ką darė, kodėl taip darė 
ir kaip tuos žmones ver
tinti kaipo žmones, kurie 
turi širdį, žmoniškus 
jausmus, kitaip sakant, 
kokią turėjo gyvenimo fir 
losofiją.
SVETLANOS JAUNYSTĖ

Svetlanos motina vadi
nosi Allilujeva. Jos tėvas 
buvo kalvis ir didelis re- 
voliucinierlus entuzias
tas. Jis savo namuose yra 
daug bolševikų paslėpęs 
nuo žandarų, net ir patį 
Leniną ir Staliną. Pra
džioje šeima gyveno Tif- 
lise, vėliau persikėlė į 
Petrogradą,dabar Lenin
gradą. Nadežda, trumpai 
Nadia,daug mokslo nega
vo, bet daug važinėdama 
ir besiklausydama bolše
vikų ginčų apie Marksiz
mą, apie Revoliuciją, ge
rokai apsitrynė. Jaunutė 
Nadia pamilo tuos jaunus 
revoliucinierius.jais su
sižavėjo. Komunizmas , 
Marksizmas jai buvo kaip 
kokia religija. Ji buvo 
partijos sekretorė, žino j o 
visas jų paslaptis.

rėti, tai jie mane išplūdo, apstumdė ir nuvažiavo sau. 
Nu, ponas dauggalis komisaras žino, kad aš moku 
dviem šimtais rublių daugiau už tuos, kurie buvo iki 
manęs. Nu, ponas dauggalis komisaras žino, kad aš 
duodu kavos, cukraus, arako ir vyno, moku kontrak
tinį’". Nu, aš negaliu turėti nuostolių.

Komisaras jį nutraukė:
— Gana jau, gana, suprantu,— ir, atsisukęs į vaitą, 

paklausė:— O ar paskelbei visiems tiems chamams 
mano įsakymą, kad nevažiuotų į turgus, o viską, ką 
turi, parduotų Joseliui?

Vaitas:
— Paskelbiau, maloningiausiasis pone.
Komisaras:
— Na, tai čia tikras maištas prieš dvarą.
Vienas valstietis:
— Bet turguje, maloningiausiasis pone, už pūrą 

rugių moka 5 auksinus, o Joselis mums neduoda dau
giau kaip pustrečio. Aš turėjau bergždžią karvę, už 
kurią turguje paėmiau aštuonis rublius, o Joselis ne
davė man už ją daugiau kaip keturis rublius ir tris 
berlinkas", ir tai — pusę pinigais, o kitą pusę degtine.

Komisaras:
— Nutilk, chame, aš tau kaulus sutrupinsiu! Ar 

nematai, su kuo kalbi?
Kreipdamasis į vaitą:
— Tą niekšą tuoj pat sukaustyk ir nusiųsk į dva

rą, tegu jis ten pasėdi kokį mėnesį kitą su duona ir 
vandeniu. O visiems šitiems, pone ekonome, atskai- 
tysi tuoj pat vyrams po trisdešimt bizūnų, o moterims 
po dvidešimt rykščių per pliką užpakalį, ir jeigu kas 
nors iš jų išdrįstų ką nors nuvežti į turgų, tuoj pat su
imk ir atsiųsk į dvarą. Suprahti?

Ekonomas:
— Suprantu.
Atsisveikinęs su ponu Teisėjaičiu, ponas komisaras 

nuvažiavo.
Žemaitis pasivedėjo ekonomą į šalį ir tarė:
— Nejaugi tamsta būsi toks niekšas ir vykdysi 

tokį barbarišką įsakymą?
Ekonomas:
— O kaip ponas manot? Man labai gaila, bet ki

taip aš prarasčiau vietą ir likčiau be duonos.
Ponas Teisėjaitis, tai girdėdamas, tarė:
— Jeigu neteksi vietos čia, aš apsiimu gauti kitą, 

geresnę, pas mano dėdę, o jeigu ir ten negautum, gy
vensi pas mane veltui, kol kas nors atsiras.

* Kontraktiniu vadinamas kyšis, kurj savo naudai iš nuominin
ko išsidera dvaro valdytojas.

* Berlinka— 15 grašių.

Ekonomas:
— Tikiu jumis, ponaiti.— Ir, atsisukęs į kūkčio

jančius valstiečius, paliepė:
— Eikit visi į dešimtininko trobą ir laukit, kol aš 

ateisiu.
— Reikia juos iš čia išsiųsti,— tarė ponui Teisėjai

čiui,— kad žydas nematytų, o kai bus suėję pas de
šimtininką, šiaudų kūlys atsiims visas rykštes, kurias 
turėjo gauti šitie vargšai. Reikia elgtis protingai.

Parvažiavę namo, abu jaunikaičiai rado tėvo G. 
atsiųstus arklius ir laišką, kuriame liepia jam nedel
siant grįžti namo,— esą svarbių reikalų. Rytdienos ry
tą Žemaitis išvažiavo, pažadėjęs dažnai rašyti.

Ponas Teisėjaitis beveik kas trys dienos lankė savo 
Vincentę, kurios grožis, grįžus ramybei, suspindo iš 
naujo. Nukelta į 4 psl.

61. Propinacija— teisė gaminti svaiginamuosius gėrimus ir lai
kyti smukles jiems pardavinėti — feodalizmo laikais buvo viena iš 
svarbesniųjų feodalų privilegijų, viena iš pelningiausių

Rusijoje nuo XVI amž. svaigalų 
pardavinėjimas buvo monopolinė valstybės teisė. Caro valdžia 
1767—1861 m. nuomodavo svaigalų pardavinėjimų vadinamiesiems 
atpirkėjams, kurie iš anksto įmokėdavo į iždų nustatytas sumas 
pinigų ir paskui pardavinėdavo degtinę savavališkai padidintomis 
kainomis, girdydavo, plėšdavo gyventojus. Kai kurie atpirkėjai į 
XIX amž. vidurį tapo stambiais kapitalistais. Lietuvos Didžiojoje 
Kunigaikštystėje nuo XVI amž. propinacijos teise, teikiančia di
džiausių pajamų, naudojosi bajorai—žemvaldžiai, dvasiškija bei 
savivaldos teisę turėjusieji miestai. Dva
ruose degtinės varyklos ir smuklės paprastai L-.idavo išnuomojamos 
smuklininkams, kurie primestinėmis kainomis pardavinėdavo ne vien 
dvarininko degtinę, bet ir atgabentas baudžiauninkų pastotėmis 
iš didesnių miestų plataus vartojimo prekes, visų pirma druskų 
ir silkes. Smuklininkams dažnai būdavo perleidžiama taip pat 
teisė supirkinėti visus valstiečių ūkio atliekamus produktus, drau
džiant gabenti juos į turgų už dvaro ribų. Jei tik dvarininkas 
turėjo savo degtinės varyklų, baudžiauninkams būdavo leidžiama 
patiems išsivaryti degtinės tik didžiausių šeimyninių švenčių pro
ga— vestuvėms, krikštynoms, o šiaip jau degtinę jie turėjo pirk
ti tiktai savo pono smuklėje. Už „svetimos“ degtinės pirkimų 
grėsė bauda. Būdavo dvarininkų, kurie nustatydavo baudžiau
ninkams normų, kiek degtinės jie per metus privalo išpirkti. Ži
nomi atvejai, kai valstiečiai pasiūlydavo geriau mokėti „sausų 
arendų“'—atitinkamų sumų pinigais, kad tik dvarininkas nesteigtų 
savo smuklių. Prijungtose prie Rusijos buvusios Lenkijos—Lietuvos 
valstybės dalyse propinacinė teisė nebuvo iš esmės pakeista, bet 
apribota stambesnių žemvaldžių naudai, uždraudus laikyti smukles , 
bežemiams bajorams, o nuo 1828 m.— turintiems mažiau kaip 10 
sielų. Nuo 1842 m., nusavinant bažnytines žemes, buvo taip pat 
ir dvasininkam^ uždrausta laikyti smukles. Nepaisant draudimų, 
vis buvo ir bežemių bajorų, prekiaujančių degtine, ir net vals
tybinių valstiečių. Pasitelkdami pagalbon caro valdžios aparatų, 
dvarininkai, ypač 1830 m., aršiai kovojo su šiais savo konkuren
tais.—

Nukelta į 4 psl.

Nadia susidraugavo su 
Stalinu ir iš to draugavi
mo Nadia pradėjo laukti 
kūdikio. Tas savaime at
rodė tiko bolševikų filo
sofijai: jie visi kalbėjo 
tada apie moters eman
cipaciją ir "laisvą meilę". 
Įdomu, kad pats Leninas 
buvo už moterystę, kad 
partijos didžiūnai negy
ventų laisvai su moteri
mis, kad būtų koks nors 
pastovus ryšys. Stalinas 
pasidavė spaudimui ir 
1919 m.kovo 24 d.susituo
kė su Nadezda.Gimė grei
tai sūnus, kurį praminė 
Vasilij.

Svetlana gimė 1925 m. 
Jos motina Nadia galėjo 
turėti labai ramų ir tylų 
gyvenimą, bet to nebuvo . 
Jai nepatiko kai kurių jų 
asmeninis moralinis gy
venimas. Buvo sukilimų, 
paskui žudynių.Kol Leni
nas gyveno, ji eidavo pas 
jį pasiguosti. Leninas jai 
simpatizuodavo, sakyda
mas,kad tokie įvykiai yra 
skaudūs,bet "būtini". Na
dia įsirašė slapta pavar
de į Industrijos Akademi
ją mokytis, tai buvo 1929 
m. Jai patiko mokslas , 
draugystė su mokslo 
draugais. Ji labai atsiga

vo, pasitaisė ir nušvito. 
Ji su studentais drauga
vo, juokaudavo, arbatą 
gerdavo. Ji buvo naivi, ir 
nemanė, kad jos vyras- 
Stalinas-sekiojoper savo 
agentus jos žingsnius. 
Nadia viešai kažkur 
griežtai kritikavo kol
chozus arba suvalstybin
tus ūkius.Stalinas ne vis
ką sužinojo, ką jo žmona 
pasakė, nes Chruščiovas 
jos paskaitą gerokai iš- 
braukinėjo. Nadia yra 
dažnai prikišusi savo vy
rui ūkininkų per sekioji
mus,žudymus ir pan.Jos 
pažįstami žmonės ding
davo paslaptingai, visi 
"prisipažinę kalti". 1932 
m.Nadia turėjo gauti dip- 
lomą.Galvojo dirbti savo 
profesijoje.Partija šven
tė savo revoliucijos 15 
metų sukaktį. Lapkričio 
7 d.visoki paradai, paskui 
baliai. Stalinas įsigėręs 
viešai išbarė savo žmoną.

Lapkr. 10 d. Pravda 
trumpai parašė-paskelbė 
Centr. kom. partijos ko
miteto pranešimą, kad 
lapkr. 9 d. naktį draugė 
Nadežda Sergejevna Alle- 
lujeva mirė. Nepasakyta, 
kad ji buvo Stalino žmona, 
ir net kokia liga mirė . 
Pasklido gandai, kad Sta
linas ją nušovęs, kiti gan-

3 PSL.

dai,kad nusižudžiusi.Svet 
lana buvo tada 7 metų 
mergaitė, ji nieko nežino- 
jo.Tik po kelių metų Svet
lana sužinojo,kad jos ma
mytė buvo rasta negyva 
prie, lovos su revolveriu 
šalia. Svetlana mano, kad 
jos mamytė iš skausmo 
dėl sunkaus gyvenimo su 
vyru nusižudė.

Nadežda buvo palaidota 
labai iškilmingai. Pa
prastai žymių komunistų 
lavonus iškilmingai sude
gina,bet Stalinas nedegi
no savo žmonos, lygiai, 
kaip ir savo motinos, kuri 
mirė kaip labai pamaldi 
pravoslavų bažnyčios mo
teris. Svetlana pasidarė 
savo tėvo mylimoji duktė. 
Jis ją labai mylėjo, daž
nai ant rankų nešiodavo. 
Churchill, kuri s 1942 ne
tais lankė Staliną, sakė , 
kad gyvenamas butas su
sidėjo iš 4 kambarių. Jo 
darbo kambarį puošė 
dviejų moterų paveiks lai , 

jo motinos ir dukros-Svet
lanos. Nieko daugiau. Ant 
sienos kabojo Lenino pa
likta lentelė su Dantės 
žodžiais: "Sepui ii tuo 
corso e lascia dir le genti 
(Eik savo keliu ir leisk 
žmonėm kalbėti ką nori). 
Churchill rašo,kad matęs 
"a handsome red-haired 
girhwho kissed her father 
dutifuly"(gražiąraudon - 
plaukę mergaitę,kuri pa
garbiai pabučiavo savo 
tėvą),ir šypsuodamas pa
žvelgęs tvėas į Churchill, 
lyg tarytum norėdamas 
pasakyti: žiūrėk ir mes 
bolševikai mylime šei
mos gyvenimą. Tas pats 
Churchill rašė Roosevel- 
tui: "Stalin introduced me 
to his daughter, a nice 
girl,who kissed him shy
ly,but was not allowed to 
stay"(Stalinas supažindi
no mane su savo dukteri
mi,šaunia mergaite, kuri 
jį nedrąsiai pabučiavo, 
bet jai pasilikti nebuvo 
leista).

Svetlana turėjo pusbrolį 
Jokūbą Džiugašvilį. Buvo 
kariuomenėj,pateko į vo
kiečių nelaisvę. Vokiečiai 
norėjo jį išnaudoti savo 
tikslams: norėjo iškeisti 
jį ant savo generolo von 
Paulus, kuris puolė Sta
lingradą su savo kariuo
mene ir pateko į nelais
vę. Stalinas nesutiko. Jo
kūbas pasipriešino ben
dradarbiauti su vokie
čiais,bet komunistas tik
rai nebuvęs .Mėginęs bėg
ti iš stovyklos .sargybinis 
jį nušovė; vokiečiai pa
skelbė,kad nusižudęs.Jos 
tikrasis brolis Vasilyj 
buvo nepaprastai gabus 
prie elektros, radio, ma
šinų, buvo lakūnas gene
rolas. Buvo kelis kartus 
vedęs, antroji žmona bu
vo Timošenkos duktė, tre- 
čioji-Molotovo.Buvęs la
bai netvarkingas su alko
holiu ir moterimis. Po 
Stalino mirties jį nustū
mė, ir jis žuvo automo
bilio nelaimėje. Jeigu jis 
kas ir buvo,bet tikrai ne
buvo komunistu tikrąja 
žodžio prasme. Yra kal
bų, kad Svetlana gyveno 
slaptai vienus metus Wa
shingtone, kada Litvino
vas buvo pasiuntiniu, ir 
čia pramokusi angliškai. 
Paskui skaitė visokias 
angliškas knygas, kas tė
vui nepatikdavo.

Svetlana išaugo į gra
žią mergaitę. Lankant 
universitetą studentai 
ieškodavo jos draugys
tės,net ją primoklndavo, 
kad turėtų tėvui pasakyti ,

Nukelta į 7 psl.
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UTIIIII FONDACIJA

LIETUVOS VALSTYBĖS ATSTATYMO

50 METŲ
SUKAKČIAI PAMINĖTI

Kaip Šis Planas Įvykdomas
Visuomenės pritarimas ir parama šiame darbe 

būtini. Esame tikri, kad lietuvių visuomenė šį rei
kalų rems. Iš savo pusės Lituanus Fondacijos Val
dyba yra pasiryžusi minėtus ir kitus veikalus, rei
kalingus mūsų laisvės kovoje, išleisti ir išplatinti. 
Šio plano įvykdymui prašome iš Jūsų tik

PASIŽADĖJIMO IŠLEISTUS VEIKALUS 
NUPIRKTI

Jei sulauksime 1,000 pasižadėjimų — prenumeratų, 
minėtus darbus galėsime pilnai įgyvendinti. Kiek
vienas prenumeratorius, gavęs knygų, gaus ir sąs
kaitų. Leidinių kaina bus tarp $3 ir $5, priklausant 
nuo leidinio dydžio.

Tad kviečiame tapti šio užsimojimo rėmėjais- 
prenumeratoriais, išpildant pridedamų atvirutę ir 
grąžinant jų Lituanus Fondacijai.

LITUANUS FONDACIJOS VALDYBA:
V. Adamkavičius, Pirm.
J. Bagdonas
M. Drunga
A. Dundzila
J. Kučėnas
A. Liulevičius
S. Radvila
T. Remeikis

ĄŽUOLĄ* *1UO* LAUKUO* BU*- 
M1*KU PAŽ1BA. UO*I* O'$.18 KM 
KUO* GEGUŽĖLĖ BAI BA. Ib BEB

PRATĘSIAMAS KONKURSAS NAUJI LEIDINIAI 
DAILININKAMS

Jungtinis Finansų Komite
tas, ruošdamasis telkti lėšas

ŽELIS.. PRIE
30 U E ME

JI LAUKS

Planuojami Veikalai

• BALTIC STATES IN WORLD AFFAIRS 
Knygoje bus iš naujo pažvelgta į Pabaltijo in
korporacijos procesą ir šiandieninę jo padėtį — 
tiek pačioje Sovietų Sąjungoje, tiek pasaulyje. 
Knygoje bendradarbiauja: Dr. J. Jakštas, Dr. 
D. Krivickas, Dr. T. Remeikis, Dr. L. Sabaliū
nas, Dr. J. Šmulkštys ir kiti. Veikalas jau ruo
šiamas spaudai.

• THE ANNEXATION OF LITHUANIA BY 
THE SOVIET UNION, 1939-1940: A Collec
tion of Documents and Materials. Su galimais 
redaktoriais jau tariamasi dėl veikalo paruoši
mo, kuris turėtų pasirodyti dar 1968 m.

• THE REESTABLISHMENT OF LITHUA
NIAN STATEHOOD, FEB. 16, 1918: A Collec
tion of Essays and Memoirs. Šis darbas būtų 
mokslinio sukakties paminėjimo rezultatas.

• Mūsų akademikai yra parašę visų eilę mokslinių 
veikalų-dizertacijų, dalis kurių yra vertos išlei
dimo ir platesnio paskleidimo. Atsiradus finan
sinėm galimybėm, Lituanus Fundacija sudarys 
akademinę komisijų tokiems veikalams peržiūrėti 
ir spausdintinus atrinkti.

• Lituanus Fondacija mielai talkininkaus ii- ko
operuos su mūsų politinėmis bei kultūrinėmis 
įstaigomis nustatant svarbiausių leidinių surašą 
bei jų paruošimą organizuojant ir išleidžiant.

Owen J.C.Norem.TIME- 
LISS LITHUANIA. Tai bu-

Lietuvos Nepriklausomybės vvl8^° Jungtinių Amerikos 
Atstatymo 50-ties Metu minė Valstybių atstovo Ltetuvo* 
jimo reikalams, buvo paskel- je parašyta angliškai kny- 
bes konkursą lietuviams dai- ga apie Lietuvą, stambus 
lininkams suprojektuoti se- darbas, 300 puslapių, ge- 
kancius kūrinius:
1. metaliniam ženkleliui, tin

kama segti į švarko atlapą;
2. ženkleliui lipdyti ant vo

ku ir atviručiu;
3. atatinkamam piešiniui, ku

ris bus naudojamas numato
miems išleisti vokams; _ ____________ ___  _
4. piešiniui, numatomoms iŠ- i»viltis", 6907 Superior 

leisti atvirutėms, minint 50 Ave., Cleveland, Ohio 
- cio sukakti.

I 

Komitetas, norėdamas meno 
kūrėjams duoti progos gau
siau pasireikšti, šį konkursą GUS DEBESYSE. Autorl- 
pratęsia iki š.m. špilio 15 d. 
Už projektą bus sumokėta $ 

į M į "*" 100.00 premija, už kiekvieną
y DM g Į # ■ K > aukščiau išvardintu keturiu 

I MhRTIVAIV---- dalyku kūtinius.
Laisvojo pasaulio dailinin 

kai kviečiami kuo skubiau 
siųsti kūrinius konkursui, tuo minkštais viršeliais 2 do- 
prisidedant prie reikšminges leriai ir kietais- 3 doler., 
nio 50-ties metų Lietuvos 
Nepriklausomybės sukakties 

,paminėjimo. Siųsti šiuo adre 
su: United Lithuanian Finan
ce Committee, 29 West 57 St. Nidos klubo leidinys, 414
New York, N.Y. 10019t

Jungtinis Finansų 
Komitetas.

KONKURSAS LAISVĖS PAMINKLUI
KLB Toronto apylinkės vai- taip, kad jame būtų numatyta 

dyba skelbia konkursą žuvu- -11—:-- x—:-----
siems už Lietuvos laisvę pa
minklo projektui paruošti ir 
skiria $500 premiją. Vasario 16 
penkiasdešimtaj ai sukakčiai at
žymėti apylinkės valdyba, turė- 

, __. dama visuomenės pritarimą irkuria galima net pc s igi apyijnkės tarybos įgaliojimą, 
ti. skelbia šį konkursą ir kviečia

Išleista Čikagoje. Kainavisus lietuvius architektus bei
* 17 50 Peraiuntimn am menininkus jame dalyvauti. __________  .... ___________* i \ ? Paminklo pagrindinis tikslas adresu: G. Balčiūnas, 280 Ron-
moka pirkėjas. Kanadoj _ išreikšti mūsų pagarbą ircesValles Avė., Toronto 3, Ont. 
jos kaina turėjo būti, dėl ^^i^ Pr<>iektai turi būti P^^yti
valiutų skirtumo, tėvynė priešais ?nuoslaPyvarde’ pridedant afškira-
rių, bet leidėjai Kanadai 1918 iki šių laikų, šiuo pamink-me uždarame voke tikr4 Pa
daro nuolaidą ir atiduoda lu mes simboliškai išreikšime va™9-
laidini U? 17 50 tą mistinį tautinį ryšį, kuris jun- Premijuotas projektas tapse nl . c.. gja mus su įauįos didvyriais, ir Kanados Lietuvių Bendruome-

Leidinį galima gauti"NUtU0 būdu stiprinsime savo tau-n®s nuosavybe ir bus panaudo- 
tinę sąmonę išeivijoje. tas Toronto apylinkės valdybos 

Paminklo vieta: Lietuvių Šv nuožiūra, o kiti projektai bus 
Jono kapinės, Port Credit, Ont. grąžinti projektų autoriams, 
centrinė aikštelė, kur dabar sto- Vertintojų komisiją sudaro: 
vi didysis medinis kryžius. Skly Adv. G. Balčiūnas, dail. T. Va- 
po dydis 100 x 75 pėdų. Sama- liūs, archit. V. Petrulis, inž. V. 
ta paminklui: $5.000—$10.000, Liuima, ats. maj. K. Aperavi- 
Paminklas turi būti iš patvarios čius ir kun. P. Ažubalis.
medžiagos ir suprojektuotas KLB Toronto apylinkės valdyba

MĖLIO BAį 
LAM* ČIA 

MERGELĖ —
BYMO*.KAI

ra apie Lietuvą, informa
cija visiems, kas skaito 
angliškai. Geras leidin
ys, tinkantis angliškai 
skaitantiems informuo
ti. Kaina 4 dol. Leidin
ys gaunamas leidykloje

44103, U.S.A.
Juozas Švaistas. DAN-

aus išgyvenimai 1918- 19 
metais. 325 puslapiai.Iš
leido Nidos knygų leidyk
la Anglijoje, 1, Ladbroke 
Gardens, London, V. 11. Gr, 
Britain. Kaina nariams:

PAULIUS AUGIUS

KULTŪRIVB^lKOVIKA
PAULIUS A UGIUS-LIUKSUSINIS LEIDINYS

Tiktai ką išėjo iš spaudos nepaprastai puikus leidinys 
"Paulius Augius", kurį spaudai paruošė Algirdas Kura- 
auskas ir Vytautas Saulius. 284 puslapiai didelio forma
to- 11 ant 14 colių- liuksusiniame popieriuje. Įžangą pa
rašė dailininkas Telesforas Valius ir dailininkas Algir
das Kurauskas. Abu įžanginiai straipsniai parašyti lie-

EGLĖ ŽALČIŲ KARALIENĖ 
tuvių ir anglų kalbomis. 
Leidinys impozantiškas, 
kokių ligšiol dar neturė
jome. Jis tikrai tinka vi
sokių atvejų dovanoms, 
ir lietuviams ir kitų kal
bų asmenims. Tai tikra 
stalinė knyga, kurią bet 
kam galima parodyti ir

ŽODIS VISIEMS LIETUVIAMS
Tėvynės nelaimė iš mūsų reikalauja didesnės aukos, 
negu vien savimi pasirūpinti. Tokią auką sudėjo, 
ne savimi pasirūpino, tie Lietuvos gynėjai, kurie 
visais amžiais, o ir labai neseniai, gynė ją gyvybė
mis. Mūsoji auka — tai būti ne sau teisiems, būti 
ne sau drąsiems, o nežiūrint giliai jaučiamos 
skriaudos ir skausmo, ieškoti būdų ir progų kalbėti 
taip, kad būtume girdimi, ir dirbti taip, kad būtų 
Lietuvai naudos.

PRAŠOME PASINAUDOTI ATKARPA, KURIĄ 
MALONĖKITE GALIMAI GREIČIAU PASIŲSTI 
LITUANUS FONDACIJAI. SIUNČIANT Iš JAV, 
PAŠTO ŽENKLAI NEREIKALINGI.

priklausomos Lietuvos" 
redakcijoje adresu:7722 
George Street, LaSalle, 
P.Q. .Canada.

Nukirpti

Prašau laikyti mane "Studies in Lithuanian History and Culture" leidinių serijos
rėmėįu - prenumeratorium. Išleistas studijas ir sąskaitas prašau siusti:
Vardas - Pavardė __________________________________________________________

Gatvės Nr. ______________________________________________________________

Miestas  Valstija  Zip

Pastabos - pageidavimai

nenaraims 25% daugiau.
Literatūros metraštis. 

. TREČIOJI PRADALGĖ.
Nidos klubo leidinys, 414 
psl. kaina 2.50 dol. Gau
nama Nidos adresu.

vieta altoriui ir keturiems 
paslėptiems nuolatiniams gar
siakalbiams. Projekto planai tu
ri būti detalizuoti ir tinkami sta
tybai. Pageidautina, kad pa
minkle būtų išreikšti tautiniai 
motyvai ir numatytas dujinės 
ugnelės aukuras.

Projektai turi būti pateikti 
KLB Toronto apylinkės valdy
bai iki 1968 m. sausio 15 d.

^Trejos Z)VVYZ/V#\06
Konkursas pratęstas iki 1968 m. sausio 15 dienos.
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I VEDA DR. GUMBAS
I APIE SPORTUOJANČIUS AMERIKOS LJETVTURESTUS

Kalbasi du Vilniaus spor- tininkat.
- Kaip draugas manai ? 
Kaip mums reiktų laiky-

PONAS TEISĖJAITIS

ARBA
PASAKOJIMAS APIE LIETUVĄ IR ŽEMAITIJĄ 

PIRMAS SKYRIUS
/ Atkelta iš 3-čio puslapio /

ŠEŠTAS SKYRIUS

ATPILDAS VALSTIEČIUI UŽ KARO TARNYBOS NUOPELNUS

Po savaitės ponas Teisėjaitis gavo iš savo bičiulio 
tokį laišką:

„Kokie laikai! Kokie papročiai! Mes gyvename gė
dingoje epochoje. Klystame, bičiuli, manydami, jog 
valstiečiai yra žmonės. Kai aš stebiu, kaip su valstie
čiu elgiasi tie, kurie jį valdo, man ima rodytis, kad jis 
yra gyvulys, bet jautri širdis ir gyvulio labiau pasi
gaili. Jau kelios dienos, kaip tėvo paliepimu gyvenu 
mūsų pavieto mieste šeimos reikalais. Čia susidūriau 
su viena byla, kuri tau gali atrodyti kaip didžiausia 
nesąmonė, tačiau tai yra gryniausia teisybė.

Vienas žmogus, pavarde K., vieno iš tų susmirdu
sių Žemaitijos magnatų baudžiauninkas, 1812 metais 
buyo įstojęs savanoriu į Napoleono įsakymu sudaro
mą kariuomenę. Atitarnavęs visose kampanijose, ku
rių buvo gausu tame Lenkijos viltis kėlusiame kare, 
jis su lenkų legionų likučiais sugrįžo iš Prancūzijos į 
Varšuvą. Ten, Konstantino02 valdžioje ištarnavęs dar 
keliolika metų, puskarininkiu išėjo j atsargą ir toksai, 
su randais nuo žaizdų bei Garbės legiono kryžiumi03, 
sugrįžo pasižiūrėti gimtosios lūšnelės ir priglausti prie 
krūtinės savo aštuoniasdešimties metų tėvo. Tarsi savo 
valdiniui magnatas jam paliepė eiti lažą. K., kurio 
ausys jau buvo atpratusios nuo laukinio žodžio „bau
džiava", kuris matė tiek laisvų tautų, kur atitarnavęs 
kareivis buvo visų ypatingai gerbiamas, manė, jog tas 
įsakymas buvo duotas juokais arba per klaidą. Kai 
įsakymas buvo pakartotas, pats nuėjo į dvarą ir, paro

dęs savo atsargos liudijimą, nuolankiai paaiškino, kad 
reikalavimas yra neteisėtas. Supykdytas, žmonių krau
jo prisisiurbęs tironas puikybės ir pykčio priepuolyje 
liepė savo budeliams, paklusniems kiekvienam jo mos
telėjimui, kad, padėję ant nuogo kūno tą atsargos liu
dijimą, tol plaktų bizūnais, kol jis pavirs į dulkes. Tai 
ir buvo padaryta, jei ne su kaupu, tai tikrai kad iki 
paskutinės raidės.

K. tėvas, aštuoniasdešimties metų senis, sužinojęs 
apie šį sūnaus prietykį, tą pačią dieną mirtinai susirgo. 
Atsikvošėjęs magnatas įžvelgė pavojų, į kurį pateko, 
paniekinęs atsargos liudijimą, pasirašytą didžiojo ku
nigaikščio Konstantino, kuris yra toks griežtas ir žiau
rus. Ką dabar daryti? Pasitarimas su įgaliotiniu — žmo
gumi, prityrusiu teisės, tai yra niekšybių, žinovu. Rei
kia ištremti K. į Sibirą, bet bekeliaudamas jis gali rasti 
progos parašyti prašymą ir atskleisti teisybę. Taigi 
reikia jį apkaltinti padarius kriminalinį nusikaltimą ir 
pasmerkti mirti nuo botagų. Žemesniojo teismo ponas 
asesorius buvo netoli: jam buvo išdėstytas visas reika
las, susiderėta su juo ir už keliasdešimt rublių bei šyvų- 
avikailių kailinius gautas pažadas, kad tardoma bus 
taip, kaip magnatas norės. Žinok dar ir tai, jog tas po
nas asesorius — tai ne šiaip iš valdžios skirtųjų aseso
rių, dėl kurių panašaus poelgio ir nesistebėčiau, bet 
čia — dvarininkas — žemvaldys, dvarininkų išrinktas 
asesoriumi!.. Taigi tą K. apkaltino, esą jis užmušęs sa
vo tėvą (jie, matydami, kad tėvas ligotas ir senas, ne
abejojo, kad jis mirs) ir padegęs vandens malūną. 
Kaipo apkaltintą tėvažudyste ir padegimu, ponas 
asesorius sukaustė K. geležiniais pančiais, ir po kelių 
dienų tardymo aktas surašytas toks, koks ir buvo pagei
daujamas. Buvo dar vienas rūpestis: kaip aplenkti pi
lies teismą64, kuriam toji byla turėjo būti persiųsta; mat, 
pilies teisme sėdi to laukinio magnato seimelinės parti
jos priešininkai. Taigi reikėjo gauti Vyriausiojo teis
mo I-jo departamento įsaką — ir tą įsaką gavo: nu
pirko. Tačiau pilies teismas, užsigavęs dėl jo preroga
tyvos pažeidimo arba veikiau norėdamas iš tos bylos 
pasipelnyti, per poną striapčį65 gavo karinio guberna
toriaus įsaką, kuriuo buvo liepiama perduoti K. bylą 
peržiūrėti pilies teismui. Vėl nauja bėda — gali išaiš

kėti teisybė: pasirodys, jog K. tėvas gyvas ir kad 
malūnas tebestovi. Naujas pasitarimas su įgaliotiniu: 
kitos išeities nėra, kaip tik užpilti pilies teismą pini
gais, o visų pirma pasistengti, kad K. kuo greičiau 
mirtų... kalėjime. K. jau nebėra: pasak pavieto gydy
tojo, jis tą pačią naktį miręs nuo apopleksijos. Tik 
pažvelk! Kiek čia niekšybės, ir visa tai kieno padaryta? 
Magnato ir bajorų! Brangusis Juozapai, nuo šiol man 
gėda vadintis bajoru — tai pabaisos!"* Daugiau bus.

* Papasakotas čia atsitikimas yra tikras, kaip ir visi kiti. Jei
gu kuris nors iš bičiulių bajorų būtų linkęs tuo suabejoti, autorius 
laikys savo pareiga paskelbti visų dramos veikėjų vardus ir pa
vardes.

62. Konstantinas (1779—1831)—- caro Aleksandro I brolis, di
dysis kunigaikštis, nuo 1814 m. autonominės Lenkijos Karalystės 
lenkų kariuomenės vyriausiasis vadas, faktiškasis caro vietininkas 
Lenkijoje. 1817 m. jo vadovybei buvo pavestas taip pat naujai, 
suformuotasis „Lietuvos korpusas", o nuo 1819.V1II.23 d. jam 
buvo pavaldi ir Vilniaus bei Gardino gubernijų valdžia. Per 
Konstantino rankas yra perėję nemaža Lietuvos valstiečių bruz
dėjimų prieš dvarininkus bylų. Brutalūs metodai, kuriais Konstan
tinas vykdė caro politiką Lenkijos Karalystėje, buvo viena iš 
,1830—1831 m. sukilimo priežasčių. Pabėgęs nuo sukilėlių, suki
limo pradžioje puolusių jo rūmus, Konstantinas su vadinamąja 
„Lietuvos gvardija", 1830 m. gruodžio mėn. pasitraukė iš Varšuvos 
į Baltarusiją, dalyvavo sukilimo slopinime ir 1831 m. mirė nuo 
choleros epidemijos ar nunuodytas.—

63. Garbės legiono kryžius — Prancūzijos ordinas, įsteigtas Na
poleono 18O2.V.19d.—

64. Pilies teismais vadinosi pavietų (apskričių) teismai, nagri- 
nėjusieji bajorų baudžiamąsias bylas. Jie egzistavo Lietuvos Di
džiojoje Kunigaikštystėje nuo 1566 m.; panaikinti 1831.XI.4 d. 
caro Nikolajaus I įsaku, o jų spręstos bylos perduotos atitinkamų 
apskričių žemės teismams.—

65. Striapčiai buvo caro valdžios pareigūnai, kurie 1775—1864 m. 
ėjo prokurorų padėjėjų, vyriausybės interesų gynėjų pareigas 
baudžiamosiose ir valstybės turtus liečiančiose bylose. Gubernijose 
striapčiai buvo prie gubernijos valdybos ir gubernijos apeliacinių 
teismų, o Lietuvoje kalbamu laikotarpiu — prie Vilniaus guberni
jos Vyriausiojo teismo. Apskrities striapčis buvo apskrities proku
roro ■ patarėjas; jo pareiga buvo teisme prokuroro vardu siūlyti 
bylos sprendimą, sekti, kad būtų taikomi cariniai įstatymai, ap
skritai prižiūrėti vietos teisminių įstaigų veiklą. 1826 m. proku
rorams ir striapčiams buvo pavesta taip pat prižiūrėti valstybinių 
valstiečių bylų eigą teismuose. Nuo 1864 m. apskričių striapčiai 
ėmė vadintis teismo tardytojais, o gubernijų striapčiai — proku
rorų padėjėjais.—

tis tų amerikos geltons
napių atžvilgiu?
- Tai opus klausimas. Ne
galima jiems neduoti išloš
ti, bent daug. Bet ir davus 
neišeina gerai. Jie galės 
pagalvoti, kad jie tikrai 
verti to.
- Bet kad jie pralaužė ten 
VLIKą ir savo sporto or
ganizacijos centrą?
- Draugas.’ O kokia gi mū
sų sąjungai iš to nauda?
- Draugas užmiršti gene
ralinę liniją.. .Laužti, ką 
tiktai galima laužti...
- Generalinė linija savo 
keliu, bet gi lietuvio spon. 
tininko vardas ką reiškia ?
- Tai kaip gi manai ?
- Manau, duosime jiems 
šiek tiek laimėti, kad ne
verktų, bet... reikia juos 
ir pamokyti. Drausmė gi 
reikalinga ne tiktai jiems, 
bet ir mūsų organizacijai. 
Be to, ką nors turi gi rei
kšti ir geras lietuvio var
das ...
- Hm...
RESTORANE \
- Ką ponui?
- Porą kiaušinių ir porą 
gerų žodžių.
Kai kiašintai buvo atnešti.
- Kiaušiniai atnešti, o gerl 
žodžiai?
- Pone, nevalgykite Šitų
k lauš in ių... ...£$00^
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E. KARDELIENĖ.

Pasaulinėje parodoje besilankant
Lankant parodą visos trys 

skubėjome kuo daugiau pa
matyti, nes mano viešnia 
iš Čikagos rytoj išvažiuo
ja namo.

Dvi ar tris dienas iš ei - 
lės vaikščioti po paviljo
nus pasirodė labai vargi
nantis dalykas.

Mums, montrealiečiams, 
geriausia ten nueiti porą 
kartų į savaitę. Bet s ve - 
čiai, atvykę iš toliau, kas
dien lankydami parodą, la
bai išvargsta.

Vakar nesuspėjom aplan
kyti Indijos paviljono, tat 
šiandie ir atėjome čia.

Tiktai įėjusios pro duris 
pamatėm gražuoles indės 
apsirengusias šilkiniais 
tautiniais įvairių spalvų 
drabužiais. Visos jos kal
ba angliškai ar prancūziš
kai. Jos čia sėdi prie infor
macijos stalų, budi prie 
svarbių ar brangių ekspo
natų.

Viena tokia gražuolė in
dė sėdėjo prie mažytės, la
bai senoviškos,su keturio
mis rankomis < dievaitės 
"Pradesh". Indai tiki, kad 
š i keturrankė tūkstanč ius 
metų juos globoja ir jiem 
gera daro visomis keturio
mis rankomis.

Bet man daugiau patiko 
pati indė, kuri tą dievaitę 
saugojo nuo viso pikto. A š 
ją pasveikinau, pasakiau, 
kad mums labai patinka 
čia matomos indės: jų di-

dėlės akys juodos,garba- 
ųuoti juodi plaukai ir pui
kūs tautiniai drabužiai.

- Norėčiau Tamstą nu - 
fotografuoti, -pasakiau.

Ji, labai susijaudinusi, 
maloniai padėkojo,tuojau 
Išsiėmė veidrodėlį,pasitat 
s ė plaukus,perbraukė del
nu veidą, palygino anta
kius ir jau pasiruošė po
zuoti.Pagalvojau sau,kad 
visam pasaulyje moterys 
vienodos. Ir tolimoje In
dijoje ir taip jau gražios 
būdamos nori būti dar gra
žesnės; labai joms patin
ka kai pagiri jų grožį ir 
nori būti gražios nuotrau
koje.

Indijos paviljonas-didin- 
gas. Sienos išpuoštos pa- 
vaikslais: prezidento Dr. 
Z. Husaino, min. pirm. In- 
diros Nehru Gandhi, stovi 
biustas indų pranašo Gan
dhi ir kt.Daugybė paveik
slų, vaizduojančių Indijos 
indus t r i ją, gamtą, d id ei ius 
baltus miestus, laukus ir 
dirbančius įvairius dar
baus žmones.

Didingos nuostabiausių 
architektūrų senoviškos ir 
naujos bažnyčios-Krishna 
Temple, Kandariya Maha
deo Temple,Basilica Bom 
Jesus Goa ir daugelis ki
tų maldos namų. Fantasti
škais drabužiais spalvin
gai nusigrimavę šokėjai 
šoka šventus šokius ir kita 
Daugybė išpuoštų šventų
TEL.766-5827

MONTREALIO LIETUVIU KREDITO UN 11JIA 

1465 DE SEVE ST. MONTREAL 20, QUE.
MOKA už:

Depositus 4.4%
Numatyta už šėrus 5'4%
Nemokamas gyvybės draudimas 
iki $2.000 bendros santaupų 
sumos.

KASOS VAL 
1465 DE SEVE:

Sekmadieniais 10:30-12:30 
vai.(uždarytas liepos ir 
rugpiūčio mėnesiais)
Darbo dienomis: 10:00 - 3:00 
vai. kasdien.

Vakare: trečiadieniais ir 
penktadieniais 7:00-9:00 vai.

IMA už:
Nekiln. turto paskolas 7% 
Asmenines paskol as 7.6% 
Investacines paskolas 8.4% 
Pigus paskolų draudimas iki 
$10.000.______________________
ANDOS:

ROSEMOUNTO SKYRIUS: 
3907 Rosemount Blvd., 
tel. 722-3545.

Diena: penktad. 1:00- 6:00 vai. 
Vakare: pirmadieniais, trečia
dieniais ir penktadieniais 
7:00-9:00 vai.

karvių.O jau dramblių be
galės.' Ir didelių ir mažy
čių, ir pavienių ir didžiu
lėmis kaimenėmis. Matai, 
kad Indija dramblių kara
lystė. Stiklinėse spinto - 
s e daugybė iŠ dramblio 
kaulo išdrožinėjimų, la
bai smulkiai išskaptuotg 
figūrėlių, papuošalų, in 
krustųotų dramblio kau
lu kuparėlių.
Po stiklais įvairūs mine

ralai, iš kurių čia pat išdė
styti nuostabiai gražūs mo
terims papuošalai. Iškabi - 
nėtos brangaus indiško šil
ko medžiagos, išsiuvinėji- 
mai sidabriniais ir auksi
niais siūlais rankdarbių.

Betkas stebina irverčia 
ilgai žiūrėt,stebėtis ir gro
žėtis- tai indiški kilimai.' 
Jais apkabinėtos sienos ir 
išklotos paviljono grindys, 
įvairiausio dydžio, spal vų 
ir fantastiškiausių raštų. 
Jie labai stori ir, atrodo, 
amžinai bus stiprūs ir to
kie pat gražūs. Manau, to
kie kilimai labai brangūs. 
Tik pasaulinėje parodoje 
jais ir galiu pasigrožėt...

Ilgai dar vaikščiojome 
po paviljoną, grožėjomės 
ir stebėjomės atvežtais iš 
tolimosios Indijos gražu
mais. O aš galvojau, kad 
ne veltui indai taip gerbia 
ir saugo tą savo keturran
kę dievaitę .Tai ji, turbūt, 
duoda jų rankoms keturių 
rankų stiprybę,kad jie to
kius smulkius meniškus 
darbus padaro savo dviem 
tiktai rankom...

Čia galima būtų vaikš - 
čioti dar ilgai, kad viską 
galėtum smulkiai apžiū - 
rėti,bet laikas bėga labai

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 5 PSL.

tome ir rusų didelį riestu

atvežė iki Indijos paviljo-

C E NT R AL FUEL OIL LTD.

u e s . Two faces fronr) |ncfja

Indijos paviljonas.___ p-

gintum peržengti užtvarą 
ar paliesti vinį, ant kurio 
paveikslas kabo kaip kils 
visoj galerijoj aliarmas.

Jau anksčiau televizijoj 
mačiau rodant šią galeriĮ 
ją ir vadinant ją "šventa 
galerija". Tikrai didelis 
džiaugsmas ir malonumas 
buvo matyti tuos pasauli
nius šedevrus,suvežtus iš

greit, o mes norime dar 
šiandien aplankyti Meno 
galeriją,kur suvežti iš vi
so pasaulio originaliausi 
ir rečiausi meno kūriniai.

Nuo Indijos paviljono nu
veš mus ten ekspresas.

Eidamos į stotį, užėjo
me žavingą gulbių ežerą. 
Iš jo trykšta aukšti fonta
nai, o po ežerą plaukioja 
gražuolės baltos gulbės. 
Aplink suolai, ir mes at
sisėdom pailsėti ir pasi
grožėti gulbėmis, kurios 
laikosi pakraščiuose, nes 
gauna iš sėdinčių ką nors
skanaus sulesti. Vidury e- viso pasaulio muziejų.Juk 
žero joms įtaisyta lesyk- kiekvieną tą brangų pavei- 
la.ten priberta joms mai- kalą ar skulptūrą pamatyti 
sto, bet ten linksmai šoki- reiktų visas tas valstybes 
nėja ir lesinėja jų maistų 
žvirbliai ir kiti paukšte
liai. Linksmai krinta sau
lės apšviesti fontanų auk
siniai purslai. Ir norisi 
čia ilgiau pasėdėti, pail
sėti ir pasikalbėti su gul
belėmis.

Rodos čia pat virš ežero 
bėga ekspresas, o nueiti 
iki jo dar toli. Perėjome 
tiltą, užlipome aukštais 
laiptais į stotį. Greitasis 
traukinys mus atvežė į Pla
ce d'Accueil. Nuo čia vi
sai netoli Meno galerija.

Tik įėjus, mus nustebi
no daugybė policininkų.Li
pant viršun į sales, kiek
vieną mus jie atydžiai ap
žiūrinėjo.Turbūt neleistų 
tokios, kuri turėtų skėtį, 
lazdą, žodžiu -tokį įrankį 
kokiu galėtum subadyti pa
veikslą. Ir salėje jie mus 
sekiojo, nors čia paveiks
lai saugomi automatiškų 
aliarmų ir užtvarų.Pamė-

Pharmacie BRONX PARK Pharmacy 
------- PRESCRIPTIONS ------

Baby needs-Cosmetics - Articles pour bėbės-Cosmėtiųues 
Livraison gratuite 7 jours par semaine - Free delivery 7 days a week 
Naujagimiams reikmenys-Kosmetika-Pristatymas visas 7 d. savaitėje

BOOKS —- LIVRES
SPAUSDINI AI

7581 CENT H ALE, coin - comer 2. AVENUE 0770 LASALLE

*

no, Picasso, Matisso, Van nas paviljonas atrodė lyg 
Gogho ir kitų. Įdomi irmo- pasakoje užburta pilis, 
zatka iš 2-ro amžiaus"Už- 
puolimas tigro ant arklių" 
iš Tunisijos.

Bežiūrint į tuos paveiks
lus, skulptūras, mozaikas, 
gobelenus, tikrai jautiesi 
esąs meno šventykloj, ir 
teisingai buvo televizijoje 
pasakyta, kad ši galeriją 
šventa.

Kol čia vaikščiojome, ne- kelioliką kartų. Iš čia ma- 
jautėme ir nuovargio, bet
kai išėjome laukan, past- stogupavlljoną.Mūsų mtn- 
jutom,kad ne pro šalį bū- tys skrenda ten, kur guli

Prieš mus Tailando auk
su žibantis paviljonas.Gre- 
ta jo Burmos auksiniai sto
go rageliai stiebiasi į dan
gų .Milžinas Amerikos stik 
linis paviljonas tviska tūks
tančiais įvairiaspalvių švie
sų ir net gali matyti viduj 
kabančius erdvių laivus, ku
rte yra apskridę Žemę po

apvažiuoti, iš kur visa tai
suvežta. O štai mes.gyven- tų pasistiprinti Indijos ar- ant staTų ir kabo 8tenose 
darniMontrealyje,ačiū pa- bata su romu, atgauti ener- 
saulineiparodai,galimpir- giją ir kaip nors dasikasti 
mą, gal ir paskutinį kartą fhi namų. Ekspresas mus 
matyti,gėrėtis ir stebėtis
tokiais kūriniais, kaip skul- no. Greit bėgome prie te- 
ptūros Egipto karalienės 
Amenofis apie 14GO metų 
prieš Kristų iš Kairo mu
ziejaus princo Lagaš apie 
2,150 metų prieš Kristų iš 
Paryžiaus Luvro muziejaus 
imperat.Leopoldo iš Aust
rijos Vienos , kiti iš Japo
nijos, Indijos, garsaus A.
Rodino Calais piliečiai skul
ptūra iš Filadelfijos muzie- 
jaus;"Venecijos įsimylėję - 
liai Paris Bordone iš Mila
no muziejaus•EJWunch"Gy - 
venimo šokis"iš Norvegi- 
jos;Courbet"Banga"; Fla
mandų gobelenas "K ristus 
prieš Pilotą"ir daugybėki- 
tų-Rembrandto, T intoretto, 
Titiano, Velaskezo, Cezan-

iš Lietuvos atvežti mūsų 
dailininkų paveikslai,skul
ptūros, vitražai, gintarai 
knygos.Taip norėtųsikiek- 
vieną kartą būnant čia, nu
eiti ir pažiūrėti į mielus 
daiktus, bet visada reikia 
eiti į rusų, o ne į Lietu - 
vos paviljoną, ir tas skau
dina širdį...

O aplink, naktį, ta ip švie
su, taip daug žmonių iš to
li ir montrealiečių, taip vi
si linksmi, taip, žavinga 
matant užlietus šviesų jū-

rasos, kur vakar taip ge
rai pasistiprinom,bet mū
sų nusivylimui restoranas 
buvo jau uždarytas.Ką gi 
darysi?Gal kaip nors da- 
eisime iki Metro.Beeida- 
mos užėjome Afrikos pa
viljono restoraną.Čia dar 
galima buvo pačiam pasi
tarnaujant gauti arbatos 
su konjaku /o mes taipbu- ros paviljonus, važiuojan- 
vom įtikėjusios romo ga- e ius ekspresus ir mažus 
lia.../. įvairius traukinėlius, ba-
JBegerdamos arbatą,sėdėjo~Įa(jeStVancjenĮm plaukiau - 
me ir ilsėjomės pakrašty-čias gondolas ir laivus, o 
je vandens, žiūrėjome į iš-padangėmis skraidančius 
puoštas plaukiančias gon “helikopterius ir dirižab- 
dolas, mažus ir didelius 
išpuoštus laivelius .Aplin
kui šviesų jūrojel kiekvie-

3865 A Beaubien E. Montreal.
Repr. J. B lau zdžiūn as.

• Namų šildymui alyva - žemiausios kainos lietuviams.
• Veltui krosnių valymas ir taisymas .
• Greita tarnyba dieną ir nakti.

Res. 254-4678; Off. 721-4535.

liūs.Ir taip tas viskas su 
s įlieja į vieną milžinišką 
parodos simfoniją,kad nie
ko kito nerandi gražiau pa
sakyti, kaip tiktai ištarti 
mūsų poeto Baranausko 
žodžius: Ar danguj aš čia 
esu, ar rojuj ?

Johan Tiedman Reg d
DIRBU VISŲ RŪŠIŲ BALDUS 

PAGAL UŽSAKYMUS

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

Llnive'iAal Cleaned & fjailoii
• Valau ir taisau vyriškus ir moteriškus drabužius.
• Siuvu naujus pagal užsakymus vyriškus paltus, 

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

(al Wellington St.) Tel. 769-2941

Baltica Investment Corp
Autorizuotas kapitalas $ 120.000

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

UŽ indėlius mokame 8% dividendo.________

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

IR KITI ĮVAIRUS MEDŽIO DIRBINIAI.

K. K1ĄUŠAS ir J SIAUČIULIS.

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

Daugiau bus.

PARDUODUony. 3 io
IR J U V E LT RU S .

1920 Frontenac St. Montreal, P.Q, T. Laurinaitis
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KLUBO SUKAKTIS
1907 - J967

D.L.K. Vytauto Nepr. Klubas
2159-61 St. Catherine Street E. M o n t r • a I

PORTRETAI - VEDYBOS- KRIKŠTYNOS 
SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS 

(VAIRIOS PROGOS

LAIKRODININKAS
AN TA NAS ŽUKAS 

1855 Wellington Street 
Tel. WE 2-0644.

TA I S A U I R
ŽEMOMIS KAINOMIS 

LA I K RO D Ž I U S• Isnuomuoįama SALE didesniam ar mažesniam skaičiui 
asmenų: - vestuvėms, įvairiems paminėjimams, susirinki
mams bei kitokiems parengimams.

e Kainos žemos, klubreciams ir jaunimui nuolaida.

e Reikalui esant su pilnu patarnavimu: - virtuve ir indais, 
personalu ir gėrimais.

Kreiptis į Klubo administratorių J. Petrulį, 
_ . tel: 522 - 2353 arba 72 J - 1656. '

ME 7-6727
DE LUXE CLEANERS

Sav. P. RUTKAUSKAS

eigu keliatės i |AValstv- 
s, apsigyvenĮote ąm/inai 
[mojančioje ir šiltoje Kali 

fornijoje. Įnlormącijas teikia 
ir padeda įsikurti

JOHN KUTRAH

011 WILSHIRE BLVD. 
SANTA MONICA, CALIF. 30S-33S0I

JUOZAS AUDĖNAS 
Ekonomistas

Tarpininkauja Mutual 
Funds 

investments.
109 Warwick Street 

Brooklyn 7,N.Y.

Tėl. 525-8971

1867 U1967

i::::::::::::::::::::::::
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IŠnuomuoįami kambariai 
šalia Pasaulinės Parodos 
vietovės, yra vietos mašinai 
parkuoti.

Skambinti tel. 674-7038 
126 De Tauraine, Longeuil, 
Montreal, P.Q.

EXXXXXXXXXXXXXXXXmttXX
Ądresas: 547 Lafleur Str., LaSalle.

117—6th Avenue, Lachint. DĖMESIO LIETUVIAM^

Tarpininkauju lietuviams 
apsistojimo vietos reikalu pa
saulinės parodos EXPO 67* me
tų (28.4. - 28.10.1967).

Rašykite pageidavimus NL 
arba žemiau nurodytu adresu:

Pr. P auk štai tie 
8995 Godbout, LaSalle, 
Montreal, P.O. tel. 345- 0311.

LaSALLE AUTO SPECIALIST Reg’d
SAV. G. DESROCHERS 

Taisau ir dažau lengvas mažinąs 
7717 GEORGE LASALLE, QUE. 

(Prieisi s „Nepriklausomos Lietuvos*’ redakciją).
Tel.: garažo 366-0500 

namų 366-4208 .

Telefonas 768-6679

WIN DSOR
DRY CLEANERS & DYERS CO. LTD. 

Valome visokius drabužius ir kitą Jūsų namų apyvoką.
Savininkai:

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

BELLAZZI - LAMYJNC-
DO 6-6941 7682 Champlain Blvd. LaSalle
Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmas- 
Jnsuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popieris.

f V
i ' •
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JONAS VILIUŠIS

Dar dėl anglu kalba leidinio
TAUPYK IR SKOLINKIS

PIRMUTINIAME IR DIDŽIAUSIAME PAD A MA
TORONTO LIETUVIU KREDITO KOOPERATYVE I IlIlAlVIri

KAPITALAS SIEKIA TRIS MILIJONUS DOLERIU.
MOKAME: DUODAME:

4%% ui depositus Morgicius iš 6%
5V^> numatyta ui žirus Asm. paskolos i! 7%

Asmenines paskolas duodame iki $5,000.- ir morgicius 
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. Pirmadieni ir penktadienį vakarais nuo 
4 vai.30 min. iki 8 vai.30 min. Šeštadieniais nuo 9 vai. iki l vai 
p. p. f liepos ir rugpiūeio men. šeštadieniais uždaryta ).

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

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS į
Lietuvę, Latviją, Estiją, Ukrainą ir 
U. S. S. R. paprastu bei oro paštu

BE MUITO
ĮVAIRIOS SUDĖTIES MAISTO 
SIUNTINIAI BE MUITO IKI 33 
SVARU. PRAŠOM REIKALAUTI 

MŪSŲ NAUJU MAISTO
KATALOGŲ.

DOVANOS:
Automobili ai, šaldytuvai, skal
bimo masinos,motociklai,dvi - 
račiai,siuvamos mašinos,tele
vizijos aparatai, p i an ai, aut omo. 
biliams padangos, foto aparatai

• Be ta, siunčiame Jūsų sudarytai: Ir apdraustus (vairius siunti
nius iki 19% svarų gryno svorio.

• Turime pardavimui (vairių medžiagų ir kitų prekių.
• Gyveną ne Toronte, prašomi savo sudarytus, siuntinius bei užsa

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

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

nauti ateityje.
LIETUVIŲ ĮSTAIGA

480 RONCESVALLES AVĖ. TORONTO 3, ONT.
Telefonas LE 1 - 3098

DARBO VALANDOS: pirmadieni ai s - penktadieniais nuo 9 vai. 
ryto iki 7val.vak; šeštadieniais ■ nuo 9val.ryto iki 5 vai. p.p.

Savininkai A. ir S. KALCZA

/Antra dalis /
Kitas argumentas :"be- 

veik visuose Dominijos 
statistikos biuletinluose 
lietuvių skaičiai", esą, 
"nevienodai pažymėti". 
Na, Dievuliau mano, čia 
tai jau tikrai didelis "ap
sileidimas" tų kanadie
čių, -mums taip gyvybinį 
reikalą iškraipyti... Mū
sų anglų kalba knygos re
daktoriai tai greitu laiku 
sutvarkys-patieks Kana
dai tikslią (100%-J.V.) 
lietuvių imigrantų statis
tiką šimtmečio bėgyje. ..

"Tat kitataučiai, anglai 
ir prancūzai-kanadiečiai 
kokį vaizdą apie mus tu
ri?", sušunka J. Valdi. 
"Nes", girdi, "po antro 
karo atvykę lietuviai dau
gumoje važiuodami užsi
rašė darbininkais, nors 
kišenėje turėjo gydytojų, 
inžinierių ir kt. gerinu
sius diplomus".

Ištikrųjų reikia stebė
tis, jei rimtai J. Vaidl. 
mano ,kad kanadiečiai yra 
tikrai susirūpinę lietuvių 
imigrantų taip vad. inte
lektualine "identity" ?Ar 
mes lietuviai daug ski
riamės nuo kitų imigran- 
tinių masių-vokiečių,ita
lų,lenkų, ukrainiečių, es
tų ir 1.1.Nebent nuo pran
cūzų ir anglų imigrantų , 
ypač pastarųjųskiriamės 
tik tiek, kad šie vos tik 
atvykę jau gauna beveik

SVEIKATOS KLINIKA-Health Clinic
Medicininis ir pooperacinis gydymas

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

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

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

Reportažas iš Toronto
LIETUVIU DIENOS NUOTRUPOS

Nežiūrint įvairiu nuomonių 
dėl paties Lietuvių Dienos 
parengimo, sutraukė daug tau 
tiečių iš tokių vietų kaip Los 
Angeles, Vancouver ir Čika
gos. Nekalbant jau apie gau
sius svečius iš Toronto, Ha
miltono, Sault-Ste - Marie ir 
kitu vietovių.

Susipažinimo vakare, n ežiu 
rint nepaprastos spūsties ir, 
palyginti, mažos patalpos te
ko ipulti į vos beatpažįsta
mus, daugiau laip 20 metų 
nematytus, artimesnes pažin 
ties tautiečius. Įsikalbėjus 
su jais, paaiškėjo, kad jie 
visai nesibijo prancūzų se- 
peratistų judėjimo. Tuo ma
žiau jie domisi jais. Kilomis 
dienomis juos aplankius pa
sirodė, kaip gražiai jie įsi
kūrė Montrealyje. Linas ir 
Regina Urbonai savo name 
turi ištisą m- no galerija su 
Bukausko, Remeikos, Kasiu 
lio ir net Picaso kūriniais, 
pas Oną ir Leoną Čečkaus- 
kus vyrauja Bukausko moder 
ni tapyba. Tuo tarpu Marija 
Arlauskaitė dar negali pamirš 
ti savų montrealiečių jai pa
rengtos staigmenos, kai jai 
išdirbus 35 metus prancūziš 
koje mokykloje, per 400 tau 
tiečių surengė jai šaunias 
išleistuves. Tam parengimui 
daugiausia pasidarbavo Ma
rija Gudienė su savo artimo
siomis.;

Prisiminus ankstyvesniuo
sius laikus, kai vienintelis 
Kanados lietuvių laikraštis 
“Nepriklausoma Lietuva“ 
prieš 25 metus pergyveno kri 
tiškas dienas ir buvo perim
tas iš torontiškių Viktoro Da 
gilio ir Ojos Indrelienes, M. 
Arlauskaitė pabrėžė, kiek 
daug triūso idėjo tame darbe 
nepatyrę monireahečiai kaip 
Marija Aukštaitė, Leonas Gu
das, Antanas Navickas (ne
seniai miręs Čikagoje) ir ji

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

Namų, f arm u ar bet kurio verslo 
pirkimo-pardavimo dokumentų su 
darymas, mortgiciai, sutartys, 
testamentai ir visi kiti teisiniai 
reikalai.
408 RONCESVALLES AVE., 

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

Namų CH9- 6166.

pati. M. Arlauskaitė, kartu 
būdama Tautos Fondo pirmi- 
nininkė, tuomet pasijuto kaip 
nusimetusi didžiulę našta kai 
laikrašti perėmė tik atvykęs 
spaudos veteranas J. Karde
lis.

Apskritai vieni ilgiau, kiti 
trumpiau nematyti montrealie 
čiai parodė daug nuoširdaus 
vaišingumo, o Marija ir Leo
nas Gudai tiesiog neišleido 
ko! tarptautinė paroda buvo 
pagrindinai apžiūrėta.

S. P ran r kūną s.
OTTAWA

Šimtinę viršijanti lietuvių 
kolonija Ottawoje, tarpusa- 
vyjegražiai bendradarbiauja. 
Nežiūrint visuomeniniu ar Šei 
myninių parengimų juose daz 
niausią dalyvauja visi tau
tiečiai. Kitų tarpe, vieni.iš

Edvardas Puodžiukas gavo 
bakalauro — BA laipsnį. Gimė 
1947 m. Vokietijoje, Seedorf'o 
stovykloje. Kanadon atvyko 
1949 m. Toronte mokėsi Sv. Ce
cilijos pradžios mokykloj ir šv. 
Mykolo gimnazijoj. 1964 m. 
įstojo į Vakarų Ontario universi
tetą Londone, kurio bendrąjį 
kursą šiemet baigė labai gerais— 
first class honours — pažymiais 
(vidurkis 78.8). Šį rudenį tame 
pačiame universitete pradės stu
dijuoti mediciną. Jo tėveliai gy
vena Toronte. Jis ir jo brolis Ju
lius, praeitais metais baigęs mi
nėtą universitetą, yra stropūs 
"Baltijos" ansamblio nariai, ne- 
oatingėję net iš Toronto važiuo
ti į taut, šokių repeticijas Lon
done.* D. E. /T.#-/

iš karto. Dėl to irgi esu 
jau anksčiau išsamiai pa
sisakęs dėl imigracijos 
tikslų bendrai ir dėl mum 
taikytų suvaržymų, ku
riuos patyrėme ant savo 
kailio su geriausiais di
plomais "kišenėse". Už- 
sirašymas darbininkais 
padėjo imigruoti. Daugu
moje atvejų, per anksti 
ištraukę iš kišenių diplo
mus, būtume buvę visai 
neįsileisti.

Čia, Amerikos konti
nente, žmogaus vertė kol 
kas matuojama ne diplo
mais,o dolerių skaičiais. 
Viršūnių inteligencija, 
kaip sako vokiečiai :"obe- 
re Zehntausend"praside- 
da maždaug nuo 6 skait
linių dolerių turto vertės 
(100.000 ir aukščiau. J.V.). 
Kokiu būdu tas turtas įgy- 
jamas-čiavisai ne svar
bu. Jo savininkas yra gu
drus .protingas,inteligen
tas, visų gerbiamas,de
šimties bendrovių, bankų 
etc. prezidentas, dažnai 
daktaras "honoris causa" 
ir universiteto rektorius. 
Universitetinis diplomas 
jam nereikalingas.

Kad mes lietuviai esa- 
. me geriausių tradicijų , 
kultūringiausi, sąžinin
giausi ir geriausi darbi
ninkai, - tai "žino" kiek
vienas Kanados lietuvis . 
Bet "mūsų seni gyvento
jai angloskasai 
jai anglosaksai ir pran
cūzai tą visą turi žinoti" 
-sako J.Vaidl.Atseit,ang
oj kalba knyga apie lietu
vius atidarys jiems akis 
(o prancūzų sektorius tu
rės Išmokti kaip reikiant 
angliškai, nežiūrint de 
Gaulle įsikišimo. J. V.).

Bet, gal pats didžiau
sias "joke’as" paleistas 
mano oponento, tai galu
tina visa to išvada-ųuin- 
tessence: " perskaitę tą 
mygą apie lietuvius, su
sipras, atidaryti mums ir 
mūsų vaikams duris į vi
sus aukščiausius valdžios 
postus". Komentarai čia 
tikrai nereikalingi. Nai
vesnės išvados čia nega
lima ir įsivaizduoti! Aiš
kus savęs ir kitų apgau
dinėjimas,užmerkus akis 
prieš aplinkumos realy
bę!...

"P. Viliušis pasmerkė 
negimusį kūdikį"-sako J. 
Vaidl. Taip. Aš pasmer
kiau,bet ir nurodžiau iš
tisą eilę tam nesugriau
namų įrodymų, kad daug 
geriau būtų neleisti iš vi

so tam kūdikiui gimti.Pa
naudoti "piliules".

Mums yra žinomi trys 
atsitikimai nepageidau
jamų gimdymų:

l.Perankstyvas gimdy
mas, kai vaikas gimsta 
trys mėnesiai po vestu
vių; 2. pavėlavęs gimdy
mas, kai vaikas gimsta 
dveji metai po vyro mir
ties, ir 3. nenormalus 
gimdymas, kai vietoj 
žmonos gimdo tarnaitė . 
Prie šios trečios rūšies 
reikia priskirti ir kalba
mos knygos gimdymą.

Iš visai patikimų šalti
nių teko patirti, kad ta 
knyga išeis Kanados fe
deralinės "centennial" 
komisijos vardu, kaip ir 
nesunku buvo iš anksto 
numatyti. Taigi knyga ir 
jos turinys turės praeiti 
per tos komisijos cenzū- 
rą.Mūsų biznieriams lie
tuviams leista tik atlikti 
juodas darbas - surinkti 
medžiagą, sutvarkyti .pa
siduodant cenzūros rei
kalavimams ir.. .surink
ti iš lietuvių... 8000 do- 
leriukų.Taigi mes esame 
tik anos tarnaitės rolėje!

Dėl to ir pirmininkas 
turėjo lankytis Ottawoje 
ir surasti anglų profeso
rių parašyti įvadui tai . 
lietuviams skiriamai 
anglų kalba Įmygai. .. Ar 
ne paradoksas ?. ..

Savo šimtmečio sukak
čiai paminėti Kanados fe
deralinė valdžia turi už
tektinai lėšų išleisti vei
kalus savo gyventojų et
ninių grupių garbei, j ei tai 
būtų jos noras!

"Tėviškės Žiburių" 
birželio 24 d. tūlas sla
pukas A. K. (gal tas biz
niui ir sveika dažnai keis
ti savo inicialus ?J. V.) 
viešai aimanuoja,kad yra 
žmonių toli matančių ir 
trumparegių. Taigi tarp 
savęs negali susikalbėti. 
Irsta taip svarbi vienybė , 
kaip pas arabus! .. . Toli 
matanti nori parduoti 
anglišką knygą,o trumpa
regiai atsisako ją pirkti, 
visaip atsikalbinėdami: 
nenorį mėtyti pinigų nie
kams .veltai ne jų reika
las, arba esą ir didesnių 
reikalų... Be to, - kas 
svarbiausia-jau neklauso 
savo vadų. Na tai jau tik
rai anarchijalNors vadiz- 
mo principas buvo giliai 
įleidęs šalinis Lietuvoje 
ir kai kurių atsigabentos 
čia, su savo neklaidingu
mu, tačiau aš manau, kad

LITHUANIANS IN CANADA
Tokia antrašte yra leidžiama knyga apie Kanados lie

tuvius anglų kalba. Leidėjas — Kanados Lietuvių Bend
ruomenė.

Knygoje rasite žinias iš įvairių Kanados lietuvių gyve
nimo sričių: religinės, kultūrinės, organizacinės, ekonomi
nės, politinės, švietimo. Joje bus ir įžanginis skyrius, nu- 
šviečiąs Lietuvos praeitį ir emigracijos istoriją.

Leidinys bus apie 350 psl., enciklopedijos formato, su 
daugeliu informacijų, labai tinkamas ne tik pačiam pasi
skaityti, bet ir kitataučiams dovanoti.

Knygą redaguoja redakcinė komisija: kun. dr. Pr. 
Gaida, dr. J. Sungaila, Stp. Kairys, J. Kardelis, dr. J. Pu
zinas, A. Rinktinas.

Bendradarbių tarpe yra: dr. J. Kaškelis, K. Baronas, 
dr. A. Kulpavičius, dr. H. Nagys, Pr. Naujokaitis, G. 
Breichmanienė, dail. Tel. Valius, inž. B. Baranauskas, J. 
Karka, Ed. Miliauskas, L. Tamošauskas, dr. M. Ramūnienė, 
kun. Alg. Žilinskas, A. Gurevičius ir kiti.

Knygos pagrindinis mecenatas yra Kanados Šimtme
čio Komisija. Be to, jau yra keli lietuviai mecenatai. Kny
gos kaina, užsisakant iš anksto, yra $6.00, garbės prenu
merata — $25.00, rėmėjo prenumerata — $100.00. Mece
nato mažiausia auka $500.00.

Knyga jau surinkta ir išeina iš spaudos šių metų gale.
Kviečiame visus tautiečius šį leidinį nedelsiant užsisa

kyti ir atsiųsti pinigus atkarpoje nurodytu adresu.
Kanados Šimtmečio Lietuvių Leidinio 

Administracinė Komisija

li

KANADOS ŠIMTMEČIO LIETUVIŲ LEIDINIO 
ADMINISTRACINEI KOMISIJAI

941 DUNDAS STREET WEST, TORONTO 3, ONT.
Užsisakau___ egz. “LITHUANIANS TN CANADA”

Vardas ir pavardė

Numeris ir gatvė

Leidinio administracinės ko
misijos iždininkas yra A. J. 
Viskontas, todėl čekius arba 
perlaidas rašykite jo vardu.

Miestas, zona ir provincija ---------------------------------------------
$______ siunčiu čekiu □ perlaida □ ir $----------- aukoju.

pasinaudojus demokrati
jos principais, tie "trum
paregiai" turi savo užnu
garyje didelę daugumąl .

Iš kai kurių tos knygos 
autorių įrodinėjimų galė
jome susidaryti sau į spū
dį,kad Kanados anglai iš
sižioję laukia to leidinio, 
tai tegul anglai jį ir per
ka. Veikalas anglų kalba 
yra taikomas tik anglams, 
bet ne lietuviams. Tegul 
tai būna angliškas "best 
seller"-nepavydėkime. Ir 
nėra ko bandyti įpiršti tai 
lietuviams, kas nelietu
viška!

Baigdamas .skaitau sau 
už pareigą vėl aiškiai pa
brėžti, kad informaciniai 
leidiniai svetimom kal
bom apie Lietuvą mums 
yra labai reikalingi, tik 
ne parapijiniai kanadiški. 
Su džiaugsmu perskai
čiau žinutę "Nepriklauso
mos Lietuvos" Nr. 25 š. 
m. , kad Vlik'as yra nu - 
taręs išleisti monumen
talų informacinį leidinį 
apie Lietuvą ir apie lie
tuvių tautos genocidą. Tai 
tikrai sveikintinas Vliko 
užsimojimas, nors ir tai 
jau gerokai pavėluotas . 
Bet geriau vėliau, negu 
niekad.Gal ir mano anks - 
čiau minėtas to degančio

B

Parašas

Miss America 1968

reikalo priminimas "Ne
priklausomos Lietuvos" 
14 Nr. š. m. šiek tiek pa' 
sitarnavo!..

geriau įsikūrusių yra pp. Ši- 
manskiai ir pp. Ališauskai. 
J. Šimanskis, ankščiau kulty 
va ves dainoje savo gerą bal 
są, nepadeda rankų lietuvis 
koje veikloje.Dažniausia jam 
padedant jvvksta njinėjimai 
irparengimai. Jo dviejosekir 
pyklose dirba bene 18 kirpė
ju, o jis pats laisvu laiku 
studijuoja ir aktyviai daly
vauja finansiniu galimybių 
šaltiniuose. PrieŠ keletą me
tu iŠ Toronto persikeięs eko 
nomiškai pajėgingas P. Ali
šauskas, ieško sostinėje ap
čiuopiamesnio investavimo.

S.P.

SĖJA
Tautinės, demokratinės minties mėnesinis lietuvių laikraštis 

Leidžia Varpininku leidinių fondas
Redakt ori us Vytautas E i 1 d u š a s .

Administracijos adresas: JUOZAS URBELIS.
1649 N.' Broadway, Melrose Park., 111., USA.

Prenumerata: JAV ir kitur 3 dol. metams.

JIB VARTODAMAS NEBŪSI NEI PLIKAS, NEI ŽILAS

vienus metusvartojo 16 savaičių pusę metųJIB
Atvaizdai rodo, kad JIB vaistai ATAUGINA PLAUKUS, pašalina pleišką- 
nas, šašus, niežėjimą, sulaiko plaukų slinkimą, grąžina natūralią plaukų 
spalvą MOTERIMS ir VYRAMS. 100 proc. garantuotai. JIB 8 unc. 16-kai 
savaičių $5.50 arba COD. Užsakymus su pinigine perlaida siųskite TUO
JAU JIB laboratorijos atstovybės Kanadoje adresu:

P. Januška, 1033 Bruce Ave, Windsor. Ont.

AR ŽINOTE K£ RAŠO

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

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

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

METINĖ PRENUMERATA KANADOJ IR KITUR
TIK $5 00
L»aiskus ir prenumeratą adresuokite :

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

SLA — jau 80 metų tarnauja lietuvių visuomenei 
ir išmokėjo daugiau kaip SEPTYNIUS MI
LIJONUS dolerių savo apdraustiems na
riams.

— 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.

— 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, kad 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 Metuvių kolonijų. 
Kreipkitės j kuopų veikėjus ir jie plačiau 
paaiškins apie Susivienijimo darbus.

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

SLA

SLA

(

Ps.D.R.M.N.Pt


1967 m. rugsėjo 20 d. Nr. 37/1062/ NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 7 PSL.

haaaiAltom
21 Main St. E.,Kamb. 203, Tel. 528-05 U.

Geriausio taupyti ir skolintis tik 
HamiItono Lietuvių Kredito Kooperatyve

Darbo valandos: Aukšti nuošimčiai u

P irm. 9-3 vai. p.p.
Antr. 9- 1 ir 5-8 vai. p.p.
Tred .9-3 vai. p.p.
Ketv. 9-3 vai. p.p.
Penkt.9~ 1 ir 5 - 8 vai. p.p.
Sėst. 9- 72 vai. dienos.

indėlius.
Prieinamos skolinimosi 
sąlygos.
Nemokamas CUNA gyvybės 
ir paskolų draudimas.
Pilnas čekių patarnavimas.
Užtikrintas indėlių saugumas.
Malonus lietuviškas patam avim as

St. Catharines agentūra: 75 R oi I s Ave. Prane iškonu 
parapijos salėje sekmadieniai s po pamaldų.

SVETLANA ALLILUJEVA 
/atkelta iš 3-čio psl./ 

kad jis neturįs būti toks 
žiaurus. Svetlana vieną 
kitą kartą priminė. Tėvas 
supykęs jąišbarė,pradė
jo kontroliuoti jos telefo
ną, jos išėjimus, drauga
vimus. Tai darė Berijos 
agentai.

SVETLANOS 
MOTERYSTĖS

Svetlanos pirmoji mei
lė buvo s u Aleksu Kepler. 
Juodu dažnai susitikdavo 
ir nutarė susituokti. Sta
linui tos numatytos ves
tuvės labai nepatiko. Vie
ną dieną ar naktį Aleksas

MŪS'U^PORTAS'
VEDA KAZYS BARONAS

MOKSLO METU PRADŽIA RUGSĖJO 8 DIENOS 
HAMILTONE ' MINĖJIMAS

Vysk. Valančiaus Šeštadieni- Hamiltono ateitininkai siu 
nes pradžios mokykloje mokslo metu veikla pradeda rugsėjo 
metai pradedami ši šeštadieni, 24 d., sekmadieni, rugsėjo 8 
rugsėjo 23 d. 9:30 vai. ryto, St. dienos minėjimu. Visas atei-

Kepler dingo.Svetlana vė
liau sužinojo,kaip ir kur . 
Jis buvo išvežtas į pri
verstinų darbų stovyklą. 
Kepler grįžo daug vėliau 
iš ištrėmimo, kada Stall -

Patrick Mokyklos p at al pose, t arp tiniŠkasis jaunimas 11 vai. 
King ir Main prie Victoria g-viu organizuotai dalyvaujapamal 

Mokyklos Vedėjas.

LIETUVOS OPEROS 
SOLISTO
Virgilijaus Noreikos ir in
strumentalistu Danutes Juod-

dose su vėliavomis. Po pa
maldų jaunimo Centre įvyks 
užkandžiai ir menine dalis. 
Kviečiami visi ateitininkių 
kojo jaunimo tėveliai, atei
tininkai sendraugiai sii šei-

nas jau buvo miręs.Kep
ler buvo rašytojas. Svet
lana labai jautėsi užgauta 
tėvo pasipriešinimaKep- 
ler buvo žydų kilmės.Sta
linas nesimpatizavo žy
dams,matyti, todėl neno-

PRANEŠIMAS Nr. 84
Siaurės Amerikos Lietuvių 
Krepšinio Rinktinės III-sios 
išvyka bus apie pasaulį - 
1968 m. Šiuo pranešimu skel 
biame šios išvykos organiza 
eini komitetą,.

į komitetą sutiko įeiti alfa 
beto tvarka šie asmenys: V. 
Adamkavičius, V. Grybaus? 
kas, K. Kasakaitis, A. Keže 
lis, V. Kleiza, P. Petrulis, 
Tėv. G. Sabataitis.SJ, J. So- 
liūnąs, f). Talat-Kelpšaitė, 
B. Žemaitis, P. Žumbakis.

valkytės ir Prano Budrio kon 
certas buvo sėkmingas. Daly
vavo apie 600 kartu su stu
dentais. Didžiąja dalį publi
kos sudarė iš l'bronto, St. 
Catharines, Amerikos ir kitų 
miestų atvykę lietuviai. Pro
grama publikai labai patiko. 
Didžiausio pasisekimo susi
laukė J. Naujalio “ Lietuva 
Brangi“ . Publika nesigailė
jo ilgų ovacijų. Po koncerto 
menininkams įteikta po puok
štę gėlių.

Po koncerto menininkams 
buvo paruošta vakarienė pas 
P. Pranskevičių. Vakarienė
je dalyvavo HLN valdyba, 
Bendruomenės atstovas K. 
Mikšys ir keletas asmenų tal
kinusių koncertą paruošiant. 
Vakarienės metu buvo ir kal
bų; kalbėjo solistas V Norei 
ka. Jo kalba lietė meną Lie
tuvoje ir nuotaikas koncertuo 
jant Hamiltone, nes,publika 
labai šiltai priėmė ir jis tuo 
likosi publika patenkintas.

Baigdamas kalbėti padarė 
visiems dalyviams staigmeną 
primindamas, kad savo tarpe 
turime sukaktuvininką HLN 
pirm. J. Palmeri, kuriam šian
dieną sueina vedybinė sukak 
tis. Ta proga V. Noreika so- 
lenizantui Įteikė tautinę juos 
ta. J. Palmeris šia staigme
na buvo sujaudintas labai ir 
už dovaną išreiškė nuošir
džią padėką.

Kalbėjo B-nės atstovas^K. 
Mikšys. Apibudino Hamilto
no lietuvių kolonijos veikla.’ 
Pareiškė, kad atsivežti iš Lie, 
tuvos papročiai yra gerbiami 
ir lietuvių dvasia yra pas se
nuosius ir jaunuosius stipri. 
Pabrėžė, kad nebūtų 1941 me 
tais vežę lietuvius, senus ir 
mažus vaikus užkaltuose va
gonuose, kurie mirė nuo bado 
ir troškulio, tai nebūtų nė jis 
apleidęs Lietuvos. Be abe
jo, menininkų palydovams 
toks pareiškimas nepatiko, 
tačiau yra faktas, kurio nu
slėpti negalima. Reikia tik 
pasveikinti K. Mikšį už tie
sos išreiškimą. įdomiai kal
bėjo G. Skaistys. Jis apibū
dino Kanados santvarką. Kiek 
piačiau kalbėjo apie rinkimus 
pareikšdamas, kad prieš rin
kimus partijos viena kitą kri
tikuoja, bet po rinkimų viską 
pamiršta, vieni kitus pasvei
kina ir vėl pasidaro geri prie- 
teliai. Priminė, kad ne ta bir
želio 14-ji, tai jr jis nebūtu 
pasitraukęs į Vakarus. Kai 
bėjo ir kiti, bet ju kalbos.lie
te menininkus ir meną. Kal
bėjo ir menininku palydovas 
Laurindiukas. Kalbėjo apie 
pokarinę Lietuva. Nusiskun
dė, kad po karo negalėjo fa
briku statyti, reikėjo organi
zuoti mokyklas/ ruošti moky
tojus, kurių buvo didelis trū
kumas. Pareiškė, kad vokie
čių okupacijos metu Lietuva 
neteko 700,000 tautiečių. Iš- 
tikrųjų apie tiek neteko Rusi 
jos okupacijos metu.

Vakarienės metu daugumas 
kalbėtojų buvo paprasti dar
bininkai. Jie nusiskundė, kad 
nebūt buvęs toks žiaurus pir

momis ir visa visuomenė, be
sidominti ateitininkų veikla, 
dalyvauti pamaldose ir šios 
šventės minėjime.
" GRANDINĖLĖ“ ATVYKSTA 

HAMILTONĄ
Klevelando tautiniu šokių 

grupė “ Grandinėlė“ atvyks 
ta i Hamiltoną lapkričio 4 d. 
ir ateitininkų sendraugiu ruo
šiamame spaudos baliuje iš
pildys programą. “ Grandinė
lė“ yra darnus ir puikus tau
tinių šokių vienetas. Spauda 
po vieno pasirodymo rašė: 
“ Visa programa, kuri truko 
per valanda 1 aiko, nebuvo tik 
atskirų šokių išpildymas, bet 
ištisa šokių pynė, kur keitė
si šokių nuotaika bei tempas, 
kur mergaitės ilgesingai dai 
navo ir šoko, kur kaukšėjo 
žemaitiškos klumpes, kur pirš 
lys turėjo nemaža bėdų, kur 
išdykevo linksmos mergaitės, 
sukosi rateliai, prakaitą span 
de polkos tempas“ . Šia gra
žią grupę sudaro arti 50 gra
žiausio lietuviško jaunimo 
būrys, kuriam vadovauja di
delio šokiu talento vadovas 
Liudas Sagys.

Hamiltoniečiai ir apylinkių 
lietuviai turės progos pama
tyti šia darnia šokių grupę 
lapkričio 4 d. Jaunimo Cen
tre. Rengėjai kviečia visus 
iš anksto ruoštis šiam didžiam 
spaudos baliui. Ponios ir pa
nelės, kurioms leidžia gali
mybės, yra kviečiamos daly
vauti ilgomis suknelėmis. 
Skyriaus valdyba jau iš ank 
sto daro įvairius planus ir 
suka galvas, kad šis penkta 
sis spaudos balius būtu įdo
mus ir iškilmingas.

Be meninės programos dar 
bus renkama spaudos baliaus 
karalaitė, bus, kaip ir visuo 
se kituose spaudos baliuose 
pagerbiami lietuviai abituren 
tai, baigė XII gimnazijos kla
sę.

Regėj ai prašo lietuvių vers
lininkų ir pavienių asmenų 
būti macenatais - paaukojant 
spaudos baliaus karalaitės 
dovanai, laimes staliukams 
ar ruošiamai loterijai. Visais 
siais reikalais prašome krei 
ptis ar aukas siųsti ateitinin 
kų sendraugiu skyriaus pirmi 
ninkui J. Pleiniui, 137 Glads 
stone Ave., Hamilton, Ont., 
tel. JA 7-4876. Rengėjai ma 
loniai prašo visu paremti mū 
su veiklą su lietuviškuoju 
jaunimu. Šilelis.

masis rusų okupacijos metas

rėjo jo turėti žentu.
Septyniolikos metų am

žiaus Svetlana susipažino 
su kitu vyriškiu, karinin-
kuKremliaus sargyboje. 
Jo vardas buvo Grigalius 
Morozov, irgi žydų kil
mės. Tėvas ir šį kartą 
nedavė sutikimo vestu
vėms.Svetlana pasikarš
čiavo ir nutarė ištekėti 
prieš tėvo valią.Moterys
tė buvo nelaiminga, bet ji 
jautėsi, kad padarė ką ji 
norėjo, o ne tėvas. Iš tos 
moterystės turi sūnų, ku
ris studijuoja mediciną. 
Moterystė iširo.

Svetlanai pasipiršo ki
tas. Šį kartą Stalinas pa
gyrė Svetlanos pasirinki
mą. Jaunikis buvo iš ko
munistų aristokratijos: 
Jucį j A. Ždanov, sūnus to 
garsiojo Ždanovo, Stalino 
pavaduotojo.Andrėj Žda
nov vedė didelę kovą prieš 
Sovietų rašytojus ir mu
zikus. Jis iš jų reikalavo, 
kad visi rašytų ir kompo
nuotų komunizmo temo- 
mis.1948 m. Andrėj Žda
nov mirė, kaip sakoma- 
"gydytojai nugydė "("me
dical murder"),nes rei
kalas ėjo, kas bus Stalino 
įpėdiniu, ar Ždanov, ar 
Malenkov.Svetlanos ves
tuvės su"šaltakrauju"Ju- 
rij Ždanov buvo irgi ne
laimingos. Iš to vyro ji 
turi dukrą.Moterystė su
iro. Abu vyrai tebegyvena: 
Morozovas yra profeso
rius Maskvos Teisių ins
titute, o Ždanovas yra 
Rostovo universiteto rek
torius.

Jos tretysis vyras bu
vo indas, komunistas, 
aukštos kilmės, vadinosi 
Kanwar Brijesh Singh. 
Kosyginas nedavė leidi
mo ištekėti už jo, todėl 
Svetlana gyveno su juo 
susidėjusi.Svetlana pyko, 
sakydama, kad ją laiko 
"Valstybės nuosavybe". 
Brijesh Singh mirė.Ji ga
vo leidimą iš Kosygino 
palydėti savo vyro pele
nus, kurie turėjo būti iš
barstyti Ganges upėje. 
1966 m. gruodžio 20 d. ji 
atvyko į Delhi. Po keturių 
mėnesių, balandžio 21 d .

PRANEŠIMAS Nr.f}5
Šių metų Sąjungos golfo pir 

menybės įvyks spalio 15 d. 
Pradžia 11:30 iš ryto. Pirme 
nybės vyks: Glen Eagles Golf 
and Country Club, Hwy No.50 
3 mylios į šiaurę nuo Bolton, 
Ont. miesto, 20 myliu i Šiau
rę nuo Toronto (ta pati vieta 
kaip ir praeitais metais).

Lietuvoje, nebūtų apleidę’Tė- 
vynės, kurios ilgisi ir po ket- 
virtmečio.

Lietuviai pagerbė iš Lietu
vos atvykusius menininkui. 
Buvo nepasitenkinimas jų pa 
lydovais. Bet yra žinoma, kad 
Lietuvos okupentas, rusas, ir 
menininkams yra atėmęs lais
ve ir be palydovų, rusų patikę 
tinių, niekur neišleidžia. To
kia yra rusiška sovietinė 
laisvė. Dalyvavęs.

(1967) ji išlipo New Yorke 
iš lėktuvo ir prie mokro- 
fonų gražiai angliškai 
prabilo :"Hello there, eve
rybody! I am happy to be 
here" ("Sveiki gyvi! Esu 
laiminga čia būdama").

Kokia ironija! Kada SS 
SR švenčia savo aukso ju
biliejų šiemet,Stalino nu
mylėta dukra pabėgo į JAV 
ieškoti "Self-expression
that has been denied me

Centro Valdybos sudarytas 
organizacinis - varžybinis 
komitetas yra šių pirmenybių 
vyriausias vykdytojas. J ši 
komitetą įeina: Juozas Bal
sys, pirm., Herbertas Stepai- 
tis ir Vytautas Astrauskas.

Pirmenybės bus vykdomos 
visose amžiaus klasėse, re
gistracijos mokestis $1.00. 
Registracija turi būti atlikta 
iki š.m. spalio 10 dienos ad 
resu:J. Balsys, 364GreerRd, 
Toronto 12, Ont., Canada, 
(tel. 48-5-1488).

Kviečiami visi Sąjungos na
riai ir visi lietuviai golfinin- 
kai nors ir neprikl ausytu ŠAL 
FASS-gai, gyvenantys JAV 
ir Canadoje. Golfininkai pri
klausą ŠALFASS-gai varžy 
sis dėl pereinamosios tau
rės, įsteigtos 1966 metais 
Kanados Lietuviu 12-tosios 
dienos proga.

Pirmenybėms pasibaigus, 
numatoma susipažinimo pobū 
vis klubo patalpose.

Centro Valdyba.
PASKUTINĖS ČIKAGOS 

RUNGTYNĖS

Pirmą jame susitikime 
Vilniaus Statyba nugalėjo 
čikagiečius 98:77 (41:32) , 
antrose svečiai nugalėjo 
Vilniaus studentų rinktinę 
83:73 (46:31) ir trečiose 
- Vilniaus Žalgirį 67:64 
(27 : 26), bet vėl lutose 
dviejuose susitikimuose 
turistai iš Čikagos pra
laimėjo Lietuvos meiste
riui, Kauno Žalgirio ko
mandai 82:69 ir 84:74. 
Lietuvos meisteris žaidė 
be Sov.Sąjungos rinktinės 
dalyvio M. Paulausko.
Turistai iš Čikagos pasku

tines rungtynes pavergtoj Lie 
tuvoj sužaidė Druskininkuo
se prieš meisteri, Kauno Žal
girį. Kaip ir reikėjo laukti , 
nugalėjo kauniečiai pasekme 
84:74 (40: 26). Žalgiris žai

for so long in Russia" 
("Minčių Išreiškimai .ku
rie man tiek ilgai nebuvo 
galimi Rusijoje"). Dabar 
ji, Amerikoje George F. 
Keiman, buvusio JAV pa
siuntinio Maskvoje, glo
boje, gyvena tai Long Is
land, tai Pensylvanijoje, 
daug ko mus mokina, bet 
ir pati mokosi,yra tarp 
dviejų pasaulių. Paliko 
savo tėvo pavardę, nenori 
būti nei Džiugašvili, nei 
Stalina,bet vadinasi Alle- 
luyeva .vardas nuo Allelu- 
ja, paimtas iš psalmių ir 
reiškia Garbė Dievui , 
kaip ji pati sako.

dė be M. Paulausko, tad ir 
komandos treneri?; pažymėjo, 
kad po So v. Sąjungos žaidy
nių, specialiai šioms rungty
nėms nesiruošė .Toliau trene 
ris V. Bimba apie cikagiš- 
kius štai kaip pasakė: “ JAV 
lietuvių komanda, nors ir su 
daryta iš atskirų klubų žai
dėjų, yra vertas dėmesio vai 
zovas . Jei rungtynėse su Vii 
niaus komandomis gerai žai
dė musu svečių aukštaūgiai 
J. Jankauskas ir V. Janso
nas, tai Šį k?rta, kai jų prie 
žiūra buvo patikėta Budnikui 
ir Venzbergiui, JAV lietuvių 
komandos vidurio puolėjai ne 
blizgėjo. Užtat labai neblo
gą ispudį man asmeniškai pa 
liko techniški A. Galinaitis 
bei R. Miknaitis. Žodžiu visi 
mūsų svečiai yra gerai isisa- 
vine šiuolaikinio krepšinio 
pagrindus ir su jais žaisti, 
be ab-jo, mūsų krepšininkams 
buvo idomubei naudinga“.

Priės apleisdami mūsų tė
vyne, čikagiškiai susitiko su 
Vilniaus sporto darbuotojais, 
sportininkais ir žurnalistais. 
Ju treneris R. Dirvonis Vil
niaus Sporto korespondentui 
štai ka pareiškė:

—. Si Išvyka buvo labai įdomi 
Ir naudinga. Vyresnieji turėM 
jo progos sugrįžti į tėvynę* 
kurios nematė daugiau kaip 
dvidešimt metų. O jaunesnio* 
ji Išvydo tėvų žemę savo 
akimis, tą žemę, kuri iki šiol 
jiems buvo tiktai tėvų sekčH
ma pasaka. Mes apžiūrėjom* 
senąjį Ir kartu tokj nauj4 
Vilnių, aplankėme Kauną, 
grožėjomės puikiu kurortu 
— Druskininkais.

Kalbant apie sportą, mes 
patys įsitikinome. kad laik
raščiuose aprašomas aukštas 
Lietuvos krepšinio lygis nėra 
išgalvotas. Jį mes išbandėm* 
patys. Lietuvos krepšininkai 
yra pajėgūs kovoti su geriau* 
siomis pasaulio komandomis, 
Ypač patiko Kauno „Žalgiris*** 
Tai gilt, mąstanti, protinga 
komanda. Labai ' įdomu, kad 
iš dviejų jos penketukų sun< 
ku išrinkti geresnį. Muiri, 
amerikiečiams, sunku buv* 
prisitaikyti priė kieto HetiM 
viško žaidimo, tačiau kartu 
tėvynėje sužaistos rungtyn** 
mus daug kuo praturtino. Al 
linkiu, kad Lietuvos krepšinis 
ir sportas aplamai pirmautų. 
Tarybų Sąjungoje Ir garsintų 
mūsų Tėvynės vardą visam* 
pasaulyje.

Kaip vaikiškai ir nemoks
liškai skamba R. Dirvonio 
paskutiniai žodžiai - kad Lie 
tuvos krepšinis ir sportas gar 
sintų mū.-ų Tėvynės vardą vi 
šame pasaulyje! Juk kaip tre
neris, vadovas ir bendrai spor 
to mėgėjas R. Dirvonis ge
rai žino, kad Lietuva nepri- 
klausojokiai tarptautinei spot 
to sąjungai, ji nedalyvauja 
jokiose olimpiadose, pasau
linėse pirmenybėse. Tad ko
kiu būdu Lietuvos vardas ga
li būti garsinamas visame pa
saulyje? Tiesa, individualiai 
ar ko.nandiškai lietuviai iš
vyksta i užsienį (pav. olimpi 
adoj, krepšinio, rankinio, bok 
so, lengvos atletikos pirmeny 
bėse), tačiau bendrai, tarp
tautiniam forume, jie nešio- 
j a CCCP raides !... Tai ge
rai žino ir R. Dirvonis. Bet 
greičiausiai, jis neturėjo drą
sos, teisybės i akis pasakyti

• Sov.Sąjungos ledo rutu
lio rinktinė jau pradėjo 
ruoštis 1967-68 m. sezo
nui. Pirmose rungtynėse 
ji įveikė Maskvos Dinamo 
ll:3,o antrose pralaimėjo 
CASK 6:7. Kaip pasaulio 
meisteris Sov. Sąjunga 
numato iškovoti pirmą

KALĖDINIAI SIUNTINIAI 
1967 M.

Pradžiuginti ir paremti savo artimuosius Lietuvoje 
artėjančių švenčių proga kiekvienas lengvai tai galime 
padaryti pasinaudojant BALTIC STORES patarnavimu ir 
pasiunčiant jiems dovanų siuntinėlį.

Siuntėjas gali pats sudaryti savo pageidaujama siun
tinuką iš BALTIC STORES kainoraščio arba užsakyti 
jam patinkamą jau paruoštą siuntinį. Žemiau išvardiname 
kelis, kurie yra labai praktiški ir ten laukiami.

MIŠRUS SIUNTINYS 1967.
316 jardo geriausios rūšies angliškos vilnonės kostiuminės 

medžiagos,
3 jardai vilnonės medžiagos kostiumėliui arba vilnonei 

suknelei,
2 vyriški nailoniniai marškiniai arba dvi bliuskutės šil

kinės arba terelyno,'
1 vyriškas arba moteriškas geros rūšies megstukas, 1 

vilnonė gėlėta arba su ornamentais skarelė, 2 p. vy
riškų arba moteriškų vilnonių arba nailoninių kojinių, 
1 nailoninis itališkas vyriškas arba moteriškas lietpal
tis, 1 svaras saldainių ir 20 geriausių cigarečių. Su 
muiti ir persiuntimo išlaidomis šitas siuntinys kai
nuoja $100.00.

MAISTO 1967.
3 sv. taukų, 16 sv. arbatos, 16 sv. geriamo šokolado, 16 

sv kakavos, 2 sv. ryžių, 3 sv. geriausios rūšies miltų, 1 
dėžutė nescafe, 1 sv. maišytų saldainių, 1 sv. razinkų, 1 
jsv. cukraus, 14 sv. pipirų ir 14 sv. lauro lapų. $30.00.
MOTERIŠKAS K. 1967.

3 jardai vilnonės paltui medžiagos, 3 jardai vilnonės 
suknelei medžiagos, 1 vilnonis megstukas, 2 poros, nailo
ninių arba vilnonių kojinių, 1 vilnonė gėlėta suknelė, 1 p. 
odinių pirštinių, 1 sv. maišytų saldainių. $75.00.
P—3. Vilnonė medžiaga dėl dviejų paltų ir angliška vil

nonė medžiaga dėl vyriško arba moteriško kostiu
mo. $75.00.

V—3 10 jardų kostiuminės medžiagos dėl trijų kostiu
mų $55.00.

Praktiški dalykai kuriuos galima pridėti į bet kurį 
siuntinį.

Itališki nailoniniai lietpalčiai $11.00, Šveicariški 17 
akmenų laikrodžiai $27.00, Vilnonės skalelės $4.00. Ilgo 
grojimo plokštelės.

BALTIC STORES LTD.,
(Z. JURAS)

421 HACKNEY RD., LONDON, E. 2. ENGLAND. 
TELEF. SHO 8734.

Seniausia šioje srityje lietuviška firma. Garan
tuotas ir greitas siuntinių pristatymas.

MIRĖ SPORTININKAS VYTAUTAS SAUNORIS
Š.m. rugpjūčio mėn. 29 

Vilniuje mirė žinomas 
Lietuvos sportininkas a. 
a. Vytautas Saunoris.

Velionis buvo gimęs 
1923 m.balandžio mėn. 23 
d.Trakų apskr. Žąslių vi. 
Pradžios mokyklą ir gim
naziją pradėjo lankyti 
Klaipėdoje, kur jo tėvas 
ats.kap. Antanas Saunoris 
tarnavo kariuomenėje ir 
buvo taip pat didelis spor
to entuziastas, vienas KSS 
įsteigimo iniciatorius. Ir 
sūnus, Vytautas' pasekė 
tėvo pėdomis .statydamas 
pirmus sporto žingsnius 
KSS klube. Vokiečiams 
okupavus Klaipėdos kraš
tą, Vytautas su tėvais kurį 
laiką gyveno Plungėj,Tel
šiuose ir Mažeikiuose,kai 
1940 m. galutinai apsigy
veno Vilniuje.

Nepilnų šešiolikos metų 
Vytautas jau gastroliavo 
su Kauno LGSF komanda 
po Lenkiją ir septynioli
kos metų buvo pakviestas 
į Lietuvos futbolo rinkti
nę rungtynėms prieš Lat
viją.

Pokariniais metais ku
rį laiką žaidė Vilniaus 
Spartake, vėliau ėjo fut
bolo trenerio pareigas.

Nors trumpas buvo jo 
gyvenimas (mirė pakirs
tas vėžio ligos), tačiau jo 
įnašas į Lietuvos sportinę 
dirvą yra labai didelis .

Paliko motiną Hamilto
ne, o Vilniuj tėvą, žmoną 
Aldoną,21 m. sūnų Ginta
rą, 18 m. dukrą Birutę ir 
brolį,buv.Lietuvos ir Sov . 
Sąjungos stalo teniso 
meisterį med. dr. Algi
mantą.

Ilsėkis ramybė j,mielas 
Prieteliau.mūsų sostinėj, 
kurią Tu taip pamilai jau 
pirmą kartą žaisdamas 
Vilniuje,lenkų okupacijos 
metu. K. Baronas .

vietą ir žiemos olimpia-

Edisono fonografo arba pate- garsinė magnetofoninė juostelė, lektros kaitinama nesudegė. Išti- 
fono išradimas 1877 m. yra vie- kuri pasidarė kasdienine būtiny- sas dvi dienas Edisonas su savo 
nas iš pasauly originaliausių. Ir be. bendradarbiais stebėjo pirmų elek-
pats Edisonas šį išradimų laikė Visame pasauly daug žmonių trinę lemputę ir tik paleidus sti- 
vienu iš savo mėgiamiausų. Gar- stengėsi įkinkyti elektros srovę, presnę srovę ji perdegė. Tai buvo 
so užrašymas taip, kad jis gali kad gamintų šviesų. Bet ėjo metai anglis, bet ji buvo tiek nepatogi, 
būti bet kada pakartojamas atvėrė ir jų pastangos buvo veltui. Tik kad užteko mažiausio sukrėtimo ir 
naujus kelius ne tik komunikaci- 1879 m. Edisonui pirmam pavy- toji “dagtis” pati subyrėdavo. Vė
jai, bet ir padarė nepraeinančiais ko surasti būdų pagaminti pirmai liaū buvo lemputėms pritaikin- 
dainininkų balsus, muzikų, kalbė- elektros lemputei. Ko jis neišf- tas specialus metalas, kuris galė- 
tojus ir t.t. šiande iš fonografo bandė, viskas perdegdavo. Paga- jo pakelti ir stipria srovę ir ats- 
išsivystė ne tik plokštelės, bet ir liau jis atrado medžiagų, kuri e- parus sukrėtimams. i
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TAUTŲ FESTIVALYJE 
DALYVAUS LIETUVIAI .

Sol .Stasys Baras ,komp. 
Darius Lapinskas ir Leo
kadijos Braždienės vado
vaujamas Jaunimo Cen
tro studentų ansamblis 
1967 m. spalio 7 d. atsto
vaus JAV Expo 67 tautų 
festivalyje.Kvietimą pri
siuntė ir lietuvių pasiro
dymu rūpinasi Expo 67 
JAV atstovybės vadovy
bė. Jaunimo Centro stu
dentų ansamblis buvo ga
vęs kvietimą dalyvauti 
parodos Lietuvių Dienos 
programoje.Deja, dėl lė
šų stokos, turėjo atsisa
kyti. Būsima ansamblio 
kelionė į Montrealį rei
kalinga lietuvių visuome
nės paramos. Maloniai 
prašom aukas siųsti šiuo 
adresu : Lietuvių Infor
macijos Centras,5620 S. 
Claremont Avenue, Chi
cago, Illinois 60636. LIC.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

CLEVELAND, OH

KAUNO POLITECHNIKOS 
INSTITUTO ANSAMBLIS 
"Kemunas" su būriu palydo 
vų sekmadienį, rugsėjo 17 
dieną "Puškino" laivu atp
laukė į Montrealio uostą. 

Ansamblyje"Nemunas" 
dalyvavo apie 60 studentų, 
kurie tą ansamblį sudaro. 

Montrealio lietuviai vi
sus studentus-tes ir jų va
dovybę bei palydovus paė' Mo^trealyFe.' 
mė po kelis asmenis ir pa
gal iš anksto sudarytą mar
šrutą vežiojo po miestą,ro
dydami įdomiausias jo vie
tas. Pasivažinėjimas už
truko per 3 valandas. Po 
to kiekvienos mašinos sa
vininkas savo svečius nu
sivežė į namus, pavaišino 
pietumis ir grąžino į lai
vą, kuris buvo jų būstine 
visą jų viešnagės laiką 
Montrealio mieste.

4.30 Plateau salėje įvy
ko "Nemuno" ansamblio 
koncertas, apie kurį skai
tykite antrame šio nr. pus
lapyje.

Po koncerto visi ansamb- 
renglamaprfesįTašku^infe šios Uo dalyviai su palydovais 
vasaros sezono žvejybos iš- Vytauto klube buvo pavai- 
vyka į Wendover vietovę Otta šinti kukliais užkandžiais, 
vos upėje. Grojo muzika ir buvo šoki

Išvykos vadovai Br. Kirstu-Deja žmonių tiek daug 
kas ir Toliušis. Paskutine is . . . , . . .■ • i , . • susirinko, kad neimanu bu-vyka įvyks toje pat vietove- ...
je spalio 14 15 d.d.ir išvykos V° soktu 
vadovai tie patys. Dėl smul-' Montrealio studentai ir 
kesnių informacijų prašome akademinis jaunimas su 
kreiptis j išvykos vadovus, svečiais iš Lietuvos susi- 

Lapkričio 18 d. DLK Vytau tiko, kalbėjosi, kiek gali- 
to klube numatomas pirmasis 
Nidos klubo parengimas- va
karas, į kurį jau dabar kiek- 
nas klubo narys prašomas at 
kreipti dėmesį ir parengime 
dalyvauti. Valdyba.

ŽVEJOTO jų- MEDŽIOTOJU 
klubo “ Nida“ nariams prane
šama, kad rugsėjo 23-24 d.d.

runas Ališauskas, baigęs 
gimnaziją pirmuoju visoje Kve
beko provincijoje. Gimęs 1951 Leona Rudinskaitė, studijuo- 
m. kovo 14 d. Su tėvais gyvena janti chemiją Montrealio McGill 

universitete, pasižymėjusi tyri
mų srityje, gavo stipendiją toli
mesnėm studijom.

SUKAKTUVINIS 
LEIDINYS 

Tarybos Pirmija 
numačiusi 1968 metais iš
leisti sukaktuvinį leidinį- 
Lietuvių Skautų Sąjunga 
dabar ir praeityje. Leidi
nyje bus sudėta oficialioji 
Sąjungos medžiagaižinios 
apie atskiras S-gos ša
kas, vadoves-vus, rajo- 
nus.vietininkijasbei tun
tus, o taip pat apie bendrą 
Sąjungos sudėtį.

Šis leidinys neatstos ir 
nekonkuruos laukiamos v. 
s. Petro Jurgėlos knygos 
-Lietuvių Skautija.

Medžiagą surinks Pir
mija, o atspausdins v. s . 
VI. Vljeikis. Leidinio iš
laidos, atrodo, bus pa
dengtos pajamomis, gau
tomis už parduotus leidi
nius. L. E-tas

PRAŠYMAS
Didž. Gerb. Redaktoriau, 

neatsisakykit paskelbti “ Ne
priklausomoje Lietuvoje“ Aš 
dar turiu apie 1 šimte) savo 
išleistų knygų “ Mes nešame 
Laisvę“ . Gal dar atsiras kok; 
vienas kitas geros širdies lie 
tuvis ir nupirks. Man yra la
bai didelė bėda: turiu jau 2 
metai segančią žmoną, ku
rios gyvybę palaiko tik kas
dien geriausi vaistai ir dak
tarų nuolatinė priežiūra, tad 
mums pinigai yra būtinai rei
kalingi kiek ilgiau palaikyti 
žmonos sveikatą ir gyvastį.

Dabartiniu laiku tas knygų 
tęs atiduočiau už vieną dole 
ri arba kiek man prisius už 

"'siūlomą kainą. Tie žmonės 
užsisakę knygutes parems 
mane nedarbingą laisvės ko' 
vu invalidą ir palaikys ser 
gančios žmonos gyvybės siu 
lūs.

Petras Pleskevičius 
56 Thomas Street, 
Rochester, N.Y. 14605 USA.

Dr. J. SEM0&A8
5441 BANNANTYNE.Verduiv

Pirmadienį ir 
ketvirtadienį 

antradienį 
penktadienį

trečiadienį 7-9p.m.

2 -4; 7-9p.m.

2-4 p.m.
2 ■ 4; 7 ■ 9 p.m.

767 - 3175; namų 366-9582.

DANIŲ GYDYTOJAS
Dr. J. MALISKA

ma buvo, bandė šokti.
"Nemuno" dalyviai sce- 

roje atrodė labai gražiai, 
bet kai atėjo į klubą, jie 
atrodė daug paprasčiau, 
ypač kuklus atrodė jų apsi- 
s įrengimas.

Iš klubo daugelis išsi
skirstė su pažįstamais į 
privačius susitikimus ir 
pabendravimus. Bet 12 va- 
aldą visi privalėjo būti 
laive. Prie laivo susirin
ko apie 300 asmenų-"Ne- 
muno" ansamblio dalyvių 
ir juos atvežusių montre- 
aliečių. Tai buvo labai lin
ksmas susibūrimas, kuris 
ilgai nenorėjo skirstytam i- 
ego. Prasidėjo dainos be 
dirigentų. Buvo padainuo
ta ir retesnių dainų.

Ansamblis išvyksta ant
radienį rugsėjo 19 dieną. 
Ansamblis pirmadienį 6 
valandą vakaro dar turė
jo antrą konoertą Pasau
linėje parodoje.

Pakeliui jis dar turės 
konsertus bene tris: Ham
burge, Helsinkiuose ir dar 
kažkur. Keliaudami gi lai
vus jie koncertavo laivo 
keleiviams, kurie vyko 
į Montrealyje vykstančią 
pasaulinę tarptautinę pap.

Sekmadienio vakare Mon- 
trealio televizija parodė 
atvykusio laivo vaizdų ir 
suminėjo, kad šituo laivu 
.atvyko lietuvių ansamblis*.

TURISTINĖ EKSKURSIJA
IŠ LIETUVOS 

atskrido lėktuvu. Ekskur
sijoje yra apie 20 asmenų, 
kurių tarpe yra Planavimo 
komisijos pirmininkas A. 
Drobnys, Politechnikumo 
prorektorius Švenčionas, 
rašytojas Teofilius Tilvy
tis, kooperatyvų pirminin
kas Jankauskas, Jašins- 
kas, Astrauskas, Martinai
tis, dail.Juršys, A.Bar
šauskas ir kt. 
EKSKURSIJON PER 
EUROPĄ IR AFRIKĄ 
išvyksta Rūta Šemogaitė, 
kuri pasiryžusi pažinti 
plačiau pasaulį ir žmo
nes. 
ATVYKSTA IŠ LIETU
VOS 
dr. Giriūnienės ir M. Lėk - 
nickienės seserys, kurios 
čia viešės po tris mėnesi
us. Taip gi atvyksta ir po
nios Gečienės vyras. 
ŠV. KAZIMIERO PARAPIJA 

— Kapinių lankymas ateinan 
tį sekmadienį, rugsėjo 24 d. 
Renkamės 3 vai. po pietų prie 
koplyčios.

Parapijos parengimų ka
lendorius:

Spalio 14 d. grybų vakarie
nė;

Lapkričio 10,11,12 d.d. ba- 
zaras:

Lapkričio 25 d. Sv. Onos 
d-įos vakarienė;

Gruodžio 2 d. Hamiltono 
dramos teatro“ Aukuras“ vaka 
ras;

Gruodžio 31 d. Naujų Metų 
sutikimas.
PATIKSLINIMAS
Solisto Virgilijaus Noreikos etonams; neduoda net irmo 

ir kitu koncertas buvęs To- kyklos. . . 
ronte rugpjūčio 22 d., buvo 
rengtas DLK Vytauto Klubo 
Montrealyje, kurio pelnas i- 
neštas minimo klubo kason.

J. Petrulis 
Klubo pirmininkas. 

BOMBA RUSIJOS PAVIL
JONE. 
Pirmadienio spauda ir ra
dio bei televizija pranešė, 
kad kažkas paviljone padė
jo bombą, kuri sprogo, bet

yra

SUGRĮŽO IŠ SIBIRO
Rugsėjo 6 d.iš Lietuvos 

į Clevelandą atvyko Sibi
ro tremtinys, buvęs Jur
barko pradžios mokyklos 
vedėjas mkt. Benediktas 
Butkus ,66m.Sibiro trem
tinį Cleveland© aerodro
me pasitiko jo žmona mk. 
Pranė Butkuvi enė, sūnus 
Raimundas, duktė Aldona 
Stempužienė,žentas Juo
zas Stempužis ir vaikai
čiai Almis ir Linas Stem- 
pučiai ir dar viena duktė 
Nijolė Brazienė.

Benediktas Butkus 1940 
liepos 16 buvo komunistų 
suimtas, žiauriai tardo
mas Raseinių kalėjime ir 
iki 1961 metų kalinamas 
įvairiuose Sibiro kalėji
muose bei darbo stovyk
lose. Po dvidešimties me
tų nežmoniškų kančių jam 
buvo 1 eista sugrįžti į Lie
tuvą,bet jo namai Jurbar
ke ir visa sodyba buvo 
konfiskuoti. Žmonai besi - 
rūpinant,pagaliau jam bu
vo išduotas leidimas iš
vykti iš Sov. Sąjungos į 
JAV pas savo šeimą.

Jo brolis su visa šeima 
buvo Sibire nužudyti, o iš 
22 kalinių,su kuriais jam 
teko kęsti Sibiro kančias , 
išliko tik du gyvi.
LKDS GAVOATSAKYMĄ 
į kai kuriuos savo raštus. 
Didžiosios 
ambasada
bendrinio laiško forma 
atsakė į LKDS Pro Me- 
morijąpremjerui Wilso- 
nui ryšium su D. Britani
jos - S. Rusijos sutartimi 
dėl Baltijos kraštų aukso 
depozitų. Laiško ketu
riuose punktuose kalba
ma apie D. Britanijos to
limesnį Baltijos kraštų

Britanijos.
Vašingtonenepadarė didesnių nuosto

lių ir žmonių aukų nebuvo. 
Nukentėjusi kažkikia statu
la.

Anksčiau kažkoks estas 
rusų paviljone išrašęs šū
kį, buvęs pagautas ir teb- 
s iamas.

Tai ne vieninteliai tokie 
atsitikimai "ekstra" paro
doje. De Gaulle lankantis
parodoje demonstravo bre- aneksijos nepripažinimą 
tonai, iš Prancūzijos, ku- ir priežastis, kurios bri- 
rie reikalavo bretonams tų vyriausybės nuomone 
laisvės. Jie sakė: de Gau- leido jai tokią sutartį da
ile reikalauja laisvės Kve- 
bekui, bet kodėl jis neduo
da laisvės Prancūzijos br

ryti.
Laiške gautame iš Iz

raelio misijos prie Jung
tinių Tautų, jos šefas dė
koja už mintis « (KDI)

NEWS IN REAL ESTATE
IMMEUBLES - DERAGON & RIENDEAU REALTIES 
7623 Edouard Street, . PZ. 

L a S a 1 1 e.

KU
Mūsų ilgametė 

praktika 
padės sutaupyti 

daug 
pinigo

L.Deragon ir
sąžiningas patarnavi mas padės 
pirkimo problemas perkant namus, 
antrieji morgičiai yra parūpinami tiesiog pas mus. 
Prašom skambinti: Tel: 365 - 4872.

(Mes paimsime iš namų).

TM. 365-4872

J.P.Riendeau 
išspręsti Jūsų 

Pirmieji ir
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GERA PROGA

S 1.00 mokėdami savaitėje 
galite gauti pirkti 6 V/abasso 
paklodes, 6 VI ab asso pagal
vėms užvalkalus ir 2 antklo 
dės.

Skambinti tel. 733 - 5020.

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

Namų teL: MU 1-2051 ’
---------------

DR. A. O. JAUGELIENĖ
PANTU GYDYTOJA 

1410 Guy Street, 1 aukštas 
11 • 12 kambarvs- 

rei: 932-6662: namu 737-9681

ADVOKATAS
JOSERH P MILLER

B. A., B. C. L. 
Suite 205 

168 Notre Dame St. E.
1 UN 6-2063 ir UN 6-2064

DR. V. GIRIUNIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA

S J jo L'Assomption Blvd.

Tel. 355- 3535.

Notaras
J. BERNOTAS 

.B.A., B.C.L.

Sun Life Building 
Suitei2001 

TeL: UN 6-4364.

DĖMESIO MONTREALIO IR 
APYLINKĖS LIETUVIAMS

Turime šviežiu ir skanių sūriu, 
taip pat šviežių ir rūkytų lietu

viškai pagamintų dešrų.
Prašome pasinaudoti mūsų 

produktais ir pasitarnavimu — 
pristatant i namus.

Skambinkite Bruno J a z o k a s, 
tel. ■ 766-9041.

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS

SIUVU IR PARDUODU

Taisau ir Remodeliuoju 
Vasaros laike saugojimas 

/ Storage /.

6396 Bannantyne, Verdun.

AR ŽINOMA, KAD

’’NEPRIKLAUSOMOS 
LIETUVOS" SPAUSTUVĖ

spausdina bilietus, pakvietimus, liū
tines ir padėkos korteles, įvairius 
blankus, receptams lapelius, vedybi
nius pakvietimus, mirties atveju už
uojautos laiškus, visokius ” statemer 
tus”, vokus su adresais, laikraščius.

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

INTERCONTINENTAL CLUB 

Cocktails - Dancing Nightly

Kviečia visus atsilankyti į 
Intercontinental klubą, kuris 
yra 696 St. Catherine Street W., 
(pries' T.Eaton’o krautuvę).

Europietiška muzika ir šokiai 
kiekviena naktį ■ jausitės kaip 
B avarijoje.

Kreipkitės asmeniškai pas 
Joe Stankaitis.

Juozas Stankaitis 
Manager of the Club.

Tel. 86 7- 1507

APSI DRAUSK!
ADAMONIS INSURANCE AGENCYflNC.
GAISRAS- AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ -"GYVYBĖ

P. ADAMONIS 
Chartered Insurance Brokei 

3907 ROSEMONT BLVD.
Tel. OFF.: 722-3545 RES. 256-5355

S-tM "Lite" nr. 752D

DAIL. TAMOŠAIČIO 
PARODA

Antano Tamošaičio dailės 
darbų - tapybos ir grafikos 
paroda rugsėjo 3 d. buvo ati
daryta Toronto universiteto 
Hart House galerijoje. Oficia 
lūs atidarymas gi įvyko sek
madienį, rugsėjo 10 d. Kalbė 
jo Hart House direktorius ir 
School of Social Work direkto
rius dr. Ch. Hendry. Atsilan. 
kė apie 50, daugumoje lietu
vių.

Ta patį vakarą buvo suruoš 
tas priėmimas dailininkui pas 
Sofija Butkevičienę, kurios 
bei Akademikų dr-jos rūpės 
čiu ši paroda buvo suruošta.

— a,
D A IL. A. T A M OŠ AIČIO 
/ Atkelta iš 2-ro pusi/ 

erškėčius primenančiais 
kontūrais,iš po kurių ne
ryškiai įsivaizduojama jo 
sukurtas kaimas,peisažas 
ar sena bakūžė.

Yonge Galerijoje lenkų 
menininkas Henryk Mu- 
sianowicz savo kūriniais 
tiek ypatingas .kiek ir Ta
mošaitis,ir dėl tos paties 
priežasties yra aiškus in- ! 
divldualistas. Taip rašo 
Kay Kritzwiser. Kor.

LONDON
ŠEŠTADIENINE MOKYKLA

PRADEDA DARBA
Londono lietuvių šeštadie

nine mokykla, del Londone' 
vykstančios parodos (Western 
Fair) ir užsitęsusiu tabako 
ūkiuose darbu, šiemet moks
lo metus pradeda rugsėjo 23 
d. - šeštadienį.

Mokiniu registracij a jau bai 
giama ir pamokos minėtą šeš 
tadienį vyks norm-ilia eiga ir 
tvarka. Pradžia 1 vai. po pie
tų.

Prašoma visų tėvų moki
nius i mokykla atsiusti laiku. 
Pamokos ir šiemet vyks pa
rapijos patalpose, Dundas 
gatve 1414 nr. L. E - tas.
MUS JAU GERAI PAŽĮSTA

Kai musu šaunioji tautinių 
šokių grupė vyko į Lietuviu 
Dienoj Montrealyje pasirody
mus, Londono televizijos 10 
kanalo reporteris atvyko i ge 
ležinkelio stoti šokėjų paly 
dėti. .. šita proga geležinke 
liu stoties laukiamajame pa
prašė mūsiškių pašokti, kad 
galėtų nufilmuoti ir sekančią 
dieną patiekti tai žiūrovams 
per dienos aktualijų pusvalan 
di.

Mūsų šokėjai labai puikiai 
pašoko “ Grandinėlę“ ir sto
ties laukiamojo gausūs žiū
rovai karštai plodami buvo 
nustebinti. Tuoj daugkas ban 
de klausti, kas čia šoka, ko
ki a intencija bei proga ir p an 7

Dr.P.MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą.

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

Raštinė: LE 4-4451

SOLIDARUS ESTAI
Penki šimtai Toronto estų, 

kooperaciniais pagrindais su
dėję po 500 dol., imasi sta
tyti pustrečio milijono vertės 
daugiaaukščius namus studen 
tams. Su Universiteto prita
rimu ir valdžios parama stato
mas komercinis pastatas va
dinsis Tartu College, pagal 
seną Estijos miestą. Tai ste 
bėtinas estų solidarumo pa
vyzdys. Tokių kooperacįniu 
užsimojimų estai yra atlikę 
ir ankščiau, pav. statę apart- 
mentus, kūrę įmones. Jie vie : 
ni iŠ pirmųjų ir įsteigė kredi- 
to kooperatyvą, kuris iki šio 
lei nesuskiles, kaip pas mus.

— a.
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ST.CATHARINES,
BENDRUOMENĖS 
VALDYBA
ruošiasi paminėti Tautos 
Šventę rugsėjo 8-tąją.Ml- 
nėjimas įvyksta rugsėjo 
16 d. Slovakų salėje Wel
land ir Page gatvių san
kryžoje. Minėjime pa
skaitą skaitys Kanados 
Krašto valdybos vicep.St. 
Kairys. Programą išpil
dys skudutininkai iš To- ■> 
r onto, vadovaujant St.Kai- 
■iui.ir vietos jaunimas.

Rugsėjo 8-tąją švęsda
mi, susikaupkime. Daly
vaukime Lietuvos tauti
nėje šventėje visi. Tėvai 
atvykite kartu su savo 
vaikais.Išklausykime vi
suomenės veikė j o,Kana - 
dos Krašto valdybos vi- 
cepirm. - St. Kairio pa
skaitą. Jaunimas iš To
ronto ir St.Catherines iš
pildys puikią programą

J. Š.

S

i

Atsakyta, kad iškiliausioji 
Londono lietuviu tautinių šo
kių grupė išvyksta prisidėti . 
prie bendros programos i Lie 
tuvių Dieną Montrealyje...

Sekančią diena per aktuali 
jas 10 televizijos kanalas 
davė gražią apžvalgėle apie 
mūsų šokėjus ir ištisaiparo- 
dė mūsiškių puikiai pašoktą 
“ Gr-indinėlę“ . g. 13S>

lieti;viskas pi svalanihs girdimas kas

ŠEŠTADIENIS PER C F M B STOT I

BANGA 1410, 10:00 VALANDĄ V AK ARO .
Programos vedėjas L. Stankevičius

T-l. 669- 8834,

A. NORKELIŪNAS
Commisioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG’D 
VISŲ RŪSIŲ DRAUDIMAS.

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

F ALCON—FAIR LANE 
GALAX’E—THUNDERBIRF

V A NG —TRUCKS

USED CARS
1 year guarantee.

Kreipkitės į
LEO GURECKAS 

Sales Managers Assistant
Keating Ford lietuvis atstovas 
.. 769-8831.

FORD
Sales Limited

4415 Bannantyne Avė., 
V7 c r d u n .

Tel. namų DO6-2548 
Jstaigos 769’8529.'

as
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