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MOTERŲ VEIKLA AMERIKOJE

KAS NAUJA KANADOJE PAVERGTOJE LIETUVOJE

Lietuvių Moterų Klubų 
pirmininkė Vincė Leskai- 
tienė -Jonuškaitė, buvusi 
Lietuvos operos solistė 
iš New Yorko buvo atvy
kusi šiomis dienomis į 
WashingtonąGeneral Fe
derations Women's Clubs 
pirmininkės E. D. Pearce 
pakviesta lankėsi Fede
racijos vyriausioje būs
tinėje, kur su programų 
direktore ir reikalų ve
dėja John F. Cloutman, 
drauge dalyvaujant Wa- 
shingtono Lietuviij Mote
rų Klubo pirmininkei Br . 
Tautvilienei ir korespon- 
tei G. Krivickieneijtarėsi 
moterų veiklos reikalais 
ir prieškomunistinės 
veiklos išplėtimu. Be to , 
buvo aprodytos puošnios 
šios organizacijos patal
pos ir brangios dovanos , 
gautos iš atskirų klubų , 
kurių tarpe ir Chicagos 
Lietuvių Moterų Klubo 
dovanarkrištolinis žeran- 
dėlis a. a. Ligijos Bieliu- 
kienės šviesiai atminčiai 
atžymėti,pavadintas "Li- 
gia's Lights", prie kurio 
nuotraukoje iš kairės į 
dešinę :John F.Cloutman , 
Bronė Tautvilienė, E. D . 
Pearce,Vincė Leskaitie- 
nė ir Gražina Krivickie- 
nė.

Ponia Leskaitienė, at
važiavusi į Washingtoną, 
apdovanojo ne tiktai GF 
WG biblioteką ir pirmi
ninkę ponią Pearce kny-

įvykiu apžvalga
PRIEŠ 50 METŲ BOLŠEVIKAI LIKVIDAVO DEMOKRA 

T INU SANTVARKA
Penkiasdešimt metų 

bolševikinio perversmo 
Rusijoje sukaktuvės, kaip 
pastebi spauda, praėjo be 
to entuziazmo, koks buvo 
laukiamas ir kokio gali
ma buvo tikėtis. Visos iš
kilmės vyko gana santū
ri oje, kumurni oje atmos
feroje. Nebuvo perdaug 
entuziastingų, perdaug 
rėkiančių, kaip bolševi
kams įprasta, kalbų. Tie
sa,Amerika ir Kinija pa- 

gomis: Guerilla Warfare 
on the Amber Coast, bet 
taip pat ir Smithsonian 
muziejui įteikė tautinį 
gražų, seną lietuvių mo
terų kostiumą su nuome
tu ir gintariniais karo
liais.

GFWC išleidžia tris 
kartus į metus biuletinį. 
S.m.birželio mėnesio nu
meryje tilpo trys didelės 
nuotraukos, kuriose ran
dame žymiųjų mūsų vyrų 
ir moterų veikėjų nuo
traukų, jame daug vietos 
skirta lietuvių moterų 
veiklai įvairiuose klubuo
se paminėti bei lietuvių 
kultūrinei ir visuomeni
nei veiklai atžymėti.

Tenka dar pastebėtąkad 
š. m. spalio 14 dieną po
nia Leskaitienė Lietuvių 
Moterų Klubo Federaci
jos vardu įteikė griežtą 
protestą"Social,Humani
tarian and Cultural Third 
Committee" pirmininkei 
poniai Maria Radic, dėl 
Sovietų atsiųstos delega
tės Diržinskaitės-Piliu- 
šenko spalio mėn. 2 die
nos kalbos pasakytos 
Jungtinėse Tautose,kai ji 
melagingai nušvietė lie
tuvės moters padėtį ir 
teises nepriklausomos 
Lietuvos laikais. Savo 
rašte ponia Leskaitienė 
nurodė lietuvių moterų 
dalyvavimą visuomenių 
niame, kultūriniame ir 
politiniame Lietuvos gy-

žnaibyta, bet be ypatingo 
įnirtimo, kaip būdavo 
anksčiau. Ir maršalas 
Grečko, ir gen. partijos 
sekretorius Brežnevas,ir 
ministerių pirmininkas 
Kosyginas greta kritikos 
žodžių priešams, rado ir 
pagyrimams momentų.

Kas Maskvos viešpa
čius pastūmėjo į tokius 
bėgius ?

Diplomatai pastebėjo , 
kad pačioje Rusijos val- 

venime.bei argumentuo
tai atmetė kitus diskri - 
minuojančius komunistės 
pareiškimus.

LIETUVIŲ MOTERŲ
KLUBŲ FEDERACIJA 

įteikė protestą sąryšyje 
su nelemtu L.Diržinskai- 
tės-Piliušenko "debiutu" 
Jungtinių Tautų Trečiojo 
Komiteto posėdyje, š. m . 
spalio 10 d.

Šio protesto nuorašai 
dar pasiųsti Amerikos 
ambasadoriui Jungtinėse 
Tautose A. Goldbergui, 
Amerikos delegatei Pa - 
triciaHarris, kuri minė
tame posėdyje griežtai 
reagavo į L. Diržinskai- 
tės-Piliušenko pareiški
mus. LMKF p-kė V. Jo- 
nuškaitė-Leskaitienė tuo
jau pasiuntė jai laišką, 
dėkodama už teisingą 
Lietuvos būklės nušvieti
mą.Iš P. Harris jau gau
tas malonus atsakymas . 
Protesto nuorašai pa
siųsti septyniasdešimčiai 
įvairių tautų delegatams , 
dalyvavusiems 3-jo Ko
miteto posėdyje ir girdė- 
jusiems L. Diržinskaitės 
-Piliušenko kalbą.

Gal tas paskatins ir ki
tas lietuvių organizacijas 
imtis panašaus žygio.

LMKF pareigūnė spau
dos reikalams.

džioje yra naujų reiški
nių. Anksčiau tos sukak
ties proga būdavo skel
biamas visas politbiuras, 
išrikiuojamas abėcėlės 
tvarka. Dabar to jau ne
buvo.O vieton viso Polit- 
biuro,pasirodė Triumvi
ratas: Podgorny, Brežne
vas ir Kosyginas. Polit- 
biuro jau nebuvo. Ir por
tretai tebuvo tiktai šitų 
"šventųjų".

Šis reiškinys aiškina
mas reikalu sustiprinti 
valdžią ir, tolstant nuo 
ligšiol garsinto "kolekty
vinio valdymo", eiti prie 
vienvaldystės.Tegul prak 
tiškai viešpatauja duovi- 
ratas-Brežnevas su Ko
syginu, bet slinktis reiš
kiasi į vienvaldystę, todėl 

PARODA MONTREALYJ 
BUS PRATĘSTA 

Montrealio meras J.
Drapeau pareiškė spau
dai , kad Montrealio mies - 
tuijau padovanota 46 pa
viljonai ir kad ateinantį 
pavasarį pagoda,nors ir 
ne pasaulinės parodos 
vardu, bus pratęsta. Visi 
susisiekimo įrengimai, 
visi paliktieji paviljonai 
bus saugomi. Ir gyvuliai, 
kurie buvo parodoje ir 
kuriuos miestas gavo do
vanų įrengiamam Mont
realio Zoologijos sodui , 
pavasarį bus grąžinti į 
parodos vietas, kuriose 
buvo parodos metu, ir 
lankytojai visą tai galės 
matyti.

Parodai išlaikyti savi
valdybė apskaičiavusi 
apie 200 tūkstančių dole
rių,kuriuos ji tikisi leng
vai surinkti nustatydama 
įėjimo į parodą mokestį.

Kai dėl to, jog Torontas 
tokiu sumanymu nepaten
kintas, tai J.Drapeau pa
sijuokė: girdi Torontas 
išsiveža garbičius, tai 
mes geresnius įrengsime. 
Ištikrųjų, grwiv’&usia pasi 
liks ir Ontario paviljonas,ir 
Rusijos, ir Čekoslovakijos, 
nors jie lyg ir buvo numa
tyti išmontuoti ir išvežti, 

DARBAS IR STREIKAI
KANADOJE

Apie pusantro tūkstan
čio sunkvežimių šoferių 
užbaigė streikąŲšsikovo- 
ję darbo atlyginimo pakė
limo iki $ 8. 87 į valandą. 
Streikas,kuris buvo apė
męs apie 40 Montrealio 
firmų, sutrukdė Pasauli
nės parodos baigimo dar
bus, nes be sunkvežimių 
tai nebuvo galima padary
ti.

Ryšium su Fordo dar
bininkų streiku, JAV, ne
galėjo veikti Kanadoje 
Fordo fabrikai Windsore 
ir Oakvilleje,todėl darbi
ninkai čia buvo atleisti iš 
darbo. Dabar, kada JAV 
Fordas susitarė,Windso
re ir Oakvilleje darbinin
kai grąžinami į darbą.

nebus nieko nuostabaus , 
jeigu kurią dieną bus pa
skelbta,kad valdžios vir
šūnėje jau vienas Brež
nevas , kuriam nesunku 
bus susikurti ir asmens 
kultą.

Perimti į vienas rankas 
botagą esą verčia jauni
mas,kuris vis mažiau da
rosi paklusnus "kolekty
vinei" valdžiai ir vis la
biau reikalauja daugiau 
laisvės ir geresnių gyve
nimo sąlygų,nes "rojaus" 
gyvenimo sąlygos (būti 
tinkamai neapsirengu
siems, be butų ir gerai 
nepavalgiusiems) jau ne 
tiktai atsibodo, bet toliau 
darosi nepakenčiamos . 
Nors' 'triumvirato' 'nariai 
įtikinėjo rusus ir paverg
tas tautas, kad "sovietinė 
santvarka pranašesnė", 
bet niekas tuo netiki ir 
reikalauja įro dymų.

TRIUKŠMINGOS DEMON 
STRA GIJOS OTTAWOJE 
Lapkričio 7 d. Rusijos at
stovybė Kanadoje suruošė 
labai iškilmingą atstovy
bėje priėmimą, kuriMI su
važiavo ministerių, aukš
tų karininkų, įvairių ats
tovybių personalo ir ktt. 
Viso baliun susirinko a- 
pie 400 asmenų. B et tuo 
pačiu metu įvyko gaiva
linga demonstracija, su
ruošta ukrainiečių, lietu
vių, latvių ir kt. protes
tavusių prieš Rusijos im
perializmą, kolonializmą 
ir pavergimą laisvų tau
tų. Didelė publika, rinko
si į atstovybe, o demons 
frantai su plakata is, kur
iuose buvo įrašyti antiso- 
vietiniai šūkiai, pastojo 
jiems kelią, į atstovybės 
sienas pasipylė bonkos su 
raudonais dažais, keli ak
mens iškūlė kelis langus. 
Stiprus policijos dalinys 
pasipriešino demonstran
tams, kelis jų suėmė ir 
įkalino, o Maskvos ats
tovas Špedko pareiškė 
užs. r. min. Martinui grie
žtą protestą.
MONTREALYJE TAIP 
PAT PROTESTAVO 
rusai ir kiti prie Sovie
tų konsulato, taip pat su 
plakatais, kuriuose buvo 
įrašyti įvairūs priešsovi- 
etiniai šūkiai. Čia demon
stracija praėjo ramiau.

MONTREALIO KARDINO
LAS PAUL-EMIL LEGER 
pasitraukė iš Montrealio 
arkivyskupo vietos ir iš
vyksta į Afriką misijų lep
ra sergančiųjų sritin.

DIDELĖS BAUSMĖS 
Ouebeco teismas nu

baudė mirties bausme , 
kas gana retai pasitaiko , 
tūląO.Boulet 55 metų, už 
tai,kad nušovė A Bilodeau 
ryšium su suklastojamu 
bankrotu. O. G. Boxter 23 
m.ir G. Davies 25 m. nu
teisti kalėti visą gyveni
mą už tai, kad grobikiško 
užpuolimo metu užmušė 
tūlą M. Kickoskį.

• Amerikoje 60 organizacijų 
“ Citizens for Freedom“ inici 
atyva paskelbė Proklamaci
ją, kuria lapkričio 7 dieną, 
Rusijos bolševikinio pervers 
mo dieną, paskelbė gedulo 
diena, kuriai paskelbė ir pro
gramą priemonių, siekiant pa
vergtiems laisvės ir lais
viems atsilaikymo.

KYLA VOKIEČIU 
REV ANŠISTAI

Hanoveryje įvyko metinis 
nacionalistą partijos suvažia 
vimas,kuriame dalyvavo 2,000 
narių. Nacionalistų lyderis 
pareiškė, kad. vokiečiai turi 
siekti sujungti visus vokie
čius į vienybę, kokios siekė 
Ilitlęris, kad busimoji Vokie
tija apjungtų Austriją, Sude
tus, Rytprūsius ir kitas " vo
kiškąsias žemes“. Tai jau 
hitlerinis revanŠizmas.

ČOMBĖ ĮKALINTAS 
ALŽYRE

Katangos, vėliau viso 
Kongo respublikos minls- 
teris pirmininkas Čombė,

DIDELIS VIESULAS 
LIETUVOJE

Spalio 17-18 naktį stip
rus viesulas nusiaubė 
Lietuvos pajūrį .Vėjo grei
tis Klaipėdoj bei Palan
goj siekė iki 147 km (be
veik 90 mylių) per valan
dą. Klaipėdoj nuplėšta 
daug namų stogų, išdau
žyta langų,Dangės upė iš
siliejo į gatvę, nemaža 
šeimų neteko pastogės , 
buvo ir sužeistų. Rusnėje 
ir Kintuose sugriauta ke
letas ūkinių pastatų, Ne
ringoje sudaužyta daug 
žvejų laivų. Palango
je parke ir gatvėse viesu
las išrovė net šimtame
čių medžių, nukentėjo 
parduotuvės,kioskai, keli 
namai liko be stogų, nu
trūko elektros tiekimas .

Kitur Lietuvoje viesu
las buvo silpnesnis: Šiau
liuose apie 65 mylių per 
valandą, Vilniuje-iki 45 
mylių.Iš ten nėra prane
šimų apie žymesnius nuos 
tolius.

Šis viesulas siautė ir 
Vakarų Europos šiaurėj 
(Danijoj,Vokietijos šiau
rėj) ir išilgai visą Balti
jos jūrą, net Leningrade 
išstūmė iš krantų Nevos 
upę. ( Elta ) 

sutvarkęs tą respubliką, 
apvalydamas nuo Mas
kvos agentų, pateko per 
neatsargumą į Alžyro ka
lėjimą. Kongo valdovas 
Mobutu,nuteisęs jį mirti, 
pareikalavo jį išduot jam , 
bet Alžyro valdovas Bou- 
medienas dabar paskelbė, 
kad čombė nebus išduo
tas, bet pasiliks kalėti 
Alžyre.
ŽINIOS TRUMPAI
• Maskva nesusilaukė dele
gacijų į 50 metų demokrati
nės santvarkos nuvertimo su
kaktuves iŠ Pekino,- Albani
jos ir Kubos. Pekino atsto
vai Maskvoje šeimininkams 
kalbajlt apie Kiniją, protes
tuodami apleido salę.
• Burma išvarė Pekino “ spe 
cialistus“ ,kurie nepatenkinti 
sugrįžo į Pekiną.
• Jordono karalius Huseinas 
pareiškė, kad arabu nusista
tymo dėl Izraelio yra Įvykę 
žymių pakitimų: esą arabai 
sutinka Izraelį pripažinti,bet 
dėl to Izraelis turi išvesti 
kariuomenę iš okupuotų sri
čių. Izraelis gi pakartotinai 
pareiškė, kad tą padarys tik
tai su arabais.susitaręs.
• Amerikos erdvių laivas Sur 
vejer 6 minkštai nusileido į 
Mėnulį ir iš ten jau atsiuntė 
arti 3,000 fotografijų.
• Nigerijoje tebevyksta ko
vos su seperatistais, kurie 
rytinę valstybės dalį nori pa
daryti savarankiška valstybe.
• Buvęs JAV atstovas Pran
cūzijoje generolas Gaven pa
siūlė peržiūrėti politiką Viet
name ir net be pasipriešini
mo priimti JTO Saugumo tary
bos nutarimus.
• Vak. Vokietijos sostinėje 
Bonnoje sprogo bomba ir su
gadino Graikijos ir Bolivijos 
atstovybių namus. Bombos 
padėjimas yra kerštas už Gu- 
evaros nukovimą. Guevara bu
vo Kubos diktatoriaus Castro 
bendradarbis, kuris jo buvo

JAUNIEJI MUZIKAI 
VILNIUJE 

neseniai surengė "vakarą 
-disputą" apie naujoviš
kąją muziką. Dalyvi ai su
sipažino su dvylikatoni- 
nės.aleatorinės.elektro - 
ninės ,sonoristinės muzi
kos pavyzdžiais ir juos 
aptarinėjo. Žada ir toliau 
tęsti tokius įvertinamuo
sius susipažinimus su 
kas dedas pasauly". E . 

M.ŠUMAUSKAS UŽĖMĖ 
buvusiąją Paleckio vietą 
ne tik Vilniuj,bet ir Mas
kvoj : nuo spalio vidurio 
jis apskelbtas vienu iš 
Podgorno (maždaug Sov. 
S-gos prezidento) pava
duotoju. Tokiais pavaduo
tojais automatiškai "iš
renkami" visi vadinamų
jų sąjunginių respublikų 
"prezidentai',' kurių iš vi
so yra penkiolika. (E.) 
o Kaune įvykusios ranki
nio kamuolio žaidimo Sov. 
S-gos čempionių vardą 
laimėjo Kauno "Žalgirio" 
rankininkės. (Elta) 
KIAULĖS-ARTISTĖS

Vilniaus cirkas (veikiąs 
jau 26 metai), neturi liū
tų,tigrų ar kitų nevietinės 
kilmės gyvulių atliekamų 
numerių. Bet neseniai, 
lankydamasis Suomijoj , 
šis cirkas atkreipė į save 
dėmesį neįprąstiniu-mo- 
kytų kiaulių - vaidinimu . 
Kiaules moko ir jų pasi
rodymam vadovauja Vla
dislava Variakojienė . 
Dauguma kitų šio cirko 
programos dalyvių irgi 
lietuviai. (Elta)

pasiųstas į Boliviją padaryti 
perversmą, bet Bolivijos žmo
nes tam nepritarė.

PERVERSMAS JEMENE 
Jemeno, Arabijos pu- ' 

siasalio pietryčių srities, 
valstybėje įvyko pervers
mas tada,kai Jemeno pre
zidentas Abdulla al-Salla- 
la išvyko į Maskvą. Per
versmą padarė kariuo
menė .Valstybės viršinin
ku paskelbtas Abdel Rach
man Iriani, kuris tuojau 
paskelbė,kad laikysis tai
kos ir su visomis valsty
bėmis palaikys gerus san
tykius.
!• Problems Of Commu- 
'nism žurnalas šių metų 
rugs. - spalio numeryje 
įdėjo dr. V. S. Vardžio 
straispnį "The Baltic 
Peoples". Visas šis žur
nalo numeris specialiai 
skirtas nušviesti tautybių 
ir nacionalizmo klausi
mui Sovietų Sąjungoje. E.

MONTREALYJE ATEI
NANTĮ SAVAITGALĮ 
lankysis iš Londono Len
kijos egzylyje valdžios 
pirmininkas Aleksandras 
Zawisza, kurio garbei 
Lenkijos valdžios atuto- 
vas p. L. Lewandowski, 

daro priėmimą. P. Zawisza 
priims spaudą ir padarys 
kai kurių asmenų apdovano
jimą.
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KAI KIENO TREMTYJE BEI EMIGRACIJOJE 
tymo nepraėjo be pasek 
mių ir Lietuvoje.Kaip gi 
tie "sportininkai-turistaf' 
buvo priimti Lietuvoje ir Į 
ką laimėjo?Tat aišku gi, ' 
kad Lietuvos žmonės žy
miai geriau supranta veik
snių intencijas, negu dr. 
L. Sabaliūnas.

Kad Šviesos-Santaros na 
riai svarsto visokius die
nos klausimus, tai yra la
bai gerai. Šis sambūris y- 
ra vienas šiųlaikiškiausių 
ir vienas, kuris nežiūrė
damas jokių kritikų, kelia 
pačius opius klausimus. 
Už tai sambūrį galima tik 
tai pagirti. Bet kad jis su
silaukia kritikos dėl savo 
veiklos, tai taip pat nėra 
ko stebėtis, kaipštaikad 
ir šiuo dr.Sabaliūno pas
kaitos atveju. Ypač dėl vei
ksnių nuvertinimo. Dr. Sa
baliūnas įsitikins,kad jis 
čia pasielgė nemoksi iš - 
kai ir pernelyg paviršu
tiniškai.

Kiti dr.Sabaliūno pas - 
kaitoje kelti klausimai ne 
nauji, ir jis jiems nepasiū
lė jokio aiškaus sprendimo. 
Apie vieną jų jis aiškiau 
pasisakė, tai-kad Lietu
vai laisvės reiktų siekti 
laipsniškai. Taip tikrai 
galima būtų galvoti, jeigu 
Rusija būtų Vakaruose. . 
Deja, Rusija ne Vakarai.

J. Kardelis. 1

Dr. L. Sabaliūnas, Švie
sos -Santaros federacijos 
narys, Toronte paskaitos 
metu kėlė santykiavimo su 
Lietuva klausimą, bet dau
giausia jis kalbėjo apie se 
nimą ir jaunimą bei jų pa
žiūrų skirtumą į suminėtą 
santykiavimą.

Senimo ir jaunimo klau
simas senas, kaip senas y- 
ra žmogus žemėje. Taip 
buvo, yra ir taip bus. Jei 
nebūtų tokio klausimo, ne
būtų pažangos. Nauji lai
kai ateina su jaunimu, ta
čiau juos paruošia seni
mas. Todėl neprasminga 
ginčytis,kas irkąpadarė. 
Yra laikai, yra padari
niai ir yra perspektyvos, - 
kas ir kaip darytina, kad 
išeitų geriausia.

Dr. L. Sabaliūnas, kaip 
mokslininkas, kai ką per
nelyg lengvai sprendžia. 
Pa v., iš to, kad atsirado 
keliolika nepaklusnių, ku
rie sulaužė kiekvienai bet 
kokiai bendruomenei pri
valomą drausme, jis jau 
daro išvadą, kad jau nus
tojusi reikšmės ir Lietu
vos diplomatija ir Vlikas 
ir Bendruomenė. Tai yra 
pernelyg paviršutiniškas 
sprendimas.Jei dr.Saba
liūnas jautriau būtų pažiū 
r ėję s į būseną, tai būtų 
pamatęs,kad tas nesilai
kymas veiksnių nusista-

Vaizdai iš Montrealto lietuvių Aušros Vartų parapijos metinio parengimo. Deši
nėje viršuje klebonas T.K.Pečkys,S. J. linksmas, kad parengimas pasisekė, jo 
greta koncertantai-A.Keblys ir p.Roch; į kairę dr. J.Mališka kažką linksmai 
aiškina kaimynui, Pr. Rudinskas, sesuo Margarita; kairėje p. Balčiūno muzi- 
kontai; apatinėje eilėje/iš kairės/: Ponai A .Gudai, kun. Kijauskas,SJ, p.Šiau- 
čiulienė, ir Ponai Mylės; visai dešinėje: J. Lukoševičius, Ponia Smilgevičienė, 
dr. J.Šemogas, Ponia Šemogienė ir muzikas K. Smilgevičius. Foto N. L. 

doje šios sudėties: pirm . 
dr.J.Yčas (KLB Krašto 
Tarybos),sekretorius St. 
Dargis (KLBKrašto val
dybos atstovas), iždinin
kas VI. Kazlauskas (Tau
tos Fondo), nariai A.Rin
ktinas (KLB Krašto val8 
dybos pirm.) ir St. Bane- 
lis (Tautos Fondo įgalio
tinis Kanadoje). Apylinkių 
valdybos ir Tautos Fondo 
įgaliotiniai artimu laiku 
gaus tuo reikalu papildo
mų instrukcijų. Jeigu bū
tų rasta tikslingu, aukš
čiau minėtas komitetas 
gali būti praplėstas - pa
pildytas.

3. Baigdami 1967finan
sinius metus, prašome 
apylinkių valdybas at- 
siųsti(jeitasdar nepada
ryta) Krašto Valdybai 
priklausantį solidarumo 
įnašo procentą.

4. Lapkričio 24-25-26 
dienomis Čikagoje vyksta 
antras didelis Laisvės 
Kovos Metų pradžios įvy
kis - Tretysis Kultūros 
Kongresas. Kviečiame 
tautiečius pagal galimy
bes tame kongrese daly
vauti.

KLB Krašto Valdyba.

iiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Krašto Valdyba, 941 Dundas St. West, Toronto 3, Ont. 
Telefonas 535-9397 pasiekiamas bet kuriuo laiku.

kADAČOS LIETUVIŲ
BENDRUOMENĖ

1. Su jubiliejinių metų 
manifesto paskelbimu, 
pradedame intensyviai 
ruoštis 1968 metų įvy
kiams. Kaip manifeste 
skelbiama, ateinantieji 
metai yra pavadinami 
Lietuvos Laisvės Kovos 
metais.Tai yra vedamoji 
mintis visiems tų metų 
minėjimams ir iškiles
niems parengimams . 
Krašto Valdyba ruošiasi 
dar kartą persvarstyti 
jubiliejinių metų progra
mą viso krašto mastu. 
Apylinkės,kurios yra nu- 
mačiusios projektų, tu
rinčių platesnės reikš
mės, prašomos apie tai 
nedelsdamos 
formuoti.

2. Lietuvos 
Metų akcijai
veiksnių susitarimu yra 
įsteigtas Centrinis Lie

mus pain-

Laisvės 
finansuoti

tuvos Laisvės Atstatyme? 
50 Metų Jungtinis Finan
sų Komitetas, su būstine 
New Yorke. Visi veiksniai 
išskyrus ALTą,sutiko sa
vo tų metų pajamas su
dėti į bendrą kasą, iš ku
rios savo dalį gautų Tau
tos Fondas .Vilkas ir Ben
druomenė. Tomis lėšo
mis kiekvienas veiksnys 
vykdytų bendru planu su
tartus uždaviAiua Centri
nis Komitetas turės savo 
padalinius visuose lais
vojo pasaulio kraštuose. 
Iniciatyvos tuos padali
nius organizuoti imasi 
Bendruomenės Kraštų 
valdybos.Tuo remiantis , 
KLB Krašto valdyba, su
sitarusi su Tautos Fondo 
atstovybe Kanadoje, yra 
sudariusi Lietuvos Lais
vės Atstatymo 50 metų 
Jungtinį Komitetą Kana-

BUS IŠLEISTA

naujausiu laikų Lietuvos 
istorija

Dr. K.Griniaus Fondo 
valdyba pasiryžo išspaus
dinti naujųjų laikų Lietu
vos istorijos veikalą, pa
kvietė Pr. Čepėną suorga - 
nizuoti šiam veikalui ra
šyti bendradarbius ir mi
nėtą veikalą suredaguoti. 
Veikalas būtų spausdina
mas antrašte - Lietuvos 
istorija (1900 - 1940).

Dažnas galėtų paid aus
ti ar toks veikalas yra 
reikalingas lietuvių vi
suomenei tremtyje ir ar 
verta yra skirti daug dar
bo ir lėšų.

Iš tikrųjų turime du di
delius Lietuvos istorijos 
veikalus-A.Šapokos ir V .

tuvos istorija būtų didelio 
formato knyga ir turėtų 
apie 600 puslapių.

Tiesa, turime neblogų 
veikalų svetimomis kal
bomis, ypač lietuvių tau
tos atgimimo metui, pa
vyzdžiui M.Romer, Litwa 
19 08, J. Ochmanski, Litews- 
ki ruch narodowy-kultu- 
ralny w XIX wieku 1965 , 
M. Hellmann, Die litaui- 
sche Natlonalbewegung 
im XIX-XX Jahrh.

Lietuvių kalba yra apš- 
čiai straipsnių periodinė
je spaudoje, atsiminimų, 
trumpų monografijų, bet 
nėra suvestinio istorijos 
veikalo, kur būtų plačiau

suomenės.nes tame vei
kale pilna ne tik tenden
cijų, iškraipymų tikro
vės ,bet ir falsifikavimų.

Paimsiu iš to veikalo 
tik vieną pavyzdį (Lietu
vos TSR istorija, 1965, III 
t.psl.70,) ir iš jo galima 
nusistatyti dėl skelbia
mos medžiagos patikimu
mo.Ten rašoma:"1919 m. 
pradžioje pradėjo veikti 
gimnazijos ir progimna
zijos Vilniuje,Švenčiony
se,Rokiškyje,Šiauliuose , 
Kupiškyje, Biržuose, Uk
mergėje, Zarasuose, Lin
kuvoje ir Idtuose Tarybų 
Lietuvos miestuose ir 
miesteliuose".

Skelbiąs tokias žinias 
apie gimnazijų veiklos 
pradžią,Lietuvos TSR re
daktorius tikrai žino, kad 
vienos čia- minimų gim
nazijų pradėjo veikti 1916 , 
lutos 1917, 1918 m. , dar 
vokiečių okupacijos metu,

mąją dalį rašys Pr. Če
pėnas,antrąją dr. J. Jakš
tas. Plačią to meto Lie
tuvos krašto ūkinę ap
žvalgą parašys dr. J. Pa
jaujis, Lietuvos užsienio 
politiką dr. D. Krivickas , 
Bažnyčios padėtis ir san
tykiai su valstybe-kun.R . 
Krasauskas ir kun. dr. P . 
Jatulis, Lietuviai emigra- 
xijoje - dr. V. Sruogienė , 
Mokslas ir švietimas-dr. 
A. Rukša, Lietuvių tautos 
politinė diferenciacija 
(politinės partijos, drau- 
gijos)-dr.J.K.Čeginskis , 
Grožinė literatūra-dr.H. 
Nagys ir kt.

Iš čia surašytų pavar
džių matyti, kad bendra
darbiai parinkti ne sro
viniu principu, bet kaip 
dalykų žinovai,kurie Lie
tuvos istorijai straips
nius rašys moksliniu bū
du, panaudojant ir nuro
dant šaltinius, literatūrą

būtų artima to meto tikro
vei.

Žinoma,kiekvienas is
torikas turi žmogiškų 
silpnybių, turi srovinių 
simpatijų, bet vistiek jis 
iš anksto įsipareigoja 
srovinėje ar politinėje 
kovoj e nedalyvauti .nebūti 
propagandistu, bet būti 
visų šių įvykių, vyksmų 
neutraliu stebėtoju.

Parašytųjų straipsnių 
iš savo bendradarbių lau
kiame ne vėliau kaip 1968 
m.Ii epos mėn. pradžioje . 
1968 m.Lietuvos istorijos 
(1900 - 1940) 
galės būti 
spaudai.

Istorijos 
adresas :Pr.Čepėnas-6015 
So. Francisco Ave. , Chi
cago, Ill. 60629, tel. HE4- 
2048, leidėjo-Dr.Kazio 
Griniaus Fondas, c. o. L . 
Šmulkštys -2523 W. 69th 
St. Chicago, Hl. 60629.

rankraštis 
parengtas

redakcijos

Karalius Mindaugas
Libretas KAZIO BRADONO

1967 m. lapkričio 25 d., 8:00 v. vak. 
ir 26 d., 3:30 vai. popiet

6700 S. California Ave., Chicago, Ill.
Bilietai gaunami MARGINIUOSE, 2511 W. 69 St., 

Telef. — PRospect 8-4585
Bilietų kainos: 7:50, 6.00, 5.00, 4.00 ir 3.00 dol.

Paštu bilietai užsakomi šiuo pavadinimu ir adresu:
LITHUANIAN CULTURAL CONGRESS 

2511 West 69th Street 
Chicago, Illinois 60629

Užsakant bilietus paštu, kartu prašome siųsti 
čekį ir sau adresuotą voką su pašto ženklu, panau
dojant šią atkarpą:

Prašau prisiųsti

I................ arba II

Vardas ir pavardė

Adresas

Telefonas

dol.bil. po

Spektakliui šiuo adresu:

Zip

Sruogienės.Betgi abu čia 
paminėti istorijos veika
lai ne tiek daug vietos yra 
paskyrę naujųjų laikų 
Lietuvos istorijai-maž
daug tik 12% visos jų kny
gų apimties.Be to, jie ra
šyti mokyklai.

Naujieji Lietuvos isto
rijos laikai,visai natūra
lus dalykas .didesnį skai
čių žmonių galėtų sudo
minti. Naujųjų laikų Lie-

nušviestas 1900-1940 lai
kotarpio lietuvių tautos 
ir Lietuvos valstybės gy
venimas, neturime.

Čia tektų pažymėti, kad 
neseniai okupuotoje Lie
tuvoje išspausdino trijų 
tomų Lietuvos istoriją. 
Kaip tik, tretysis tomas 
yra skirtas naujiesiems 
laikams.Tikrai,Sovietinė 
Lietuvos istorija negali 
patenkinti lietuviškos vi-

todėl jų nereikėjo naujai 
1919 m. steigti.

Šiam veikalui rašyti 
Pr.Čepėnas jau yra pasi
telkęs visą būrį bendra
darbių ir jau bendradar
biai rengia savo pažadė
tus straipsnius.

Naujųjų amžių Lietuvos 
istorijos veikalas susida
rys iš dviejų stambių da
lių: pirmoji - 1900 -1920 , 
antroji 1920 - 1940. Pir-

ir kt.
Bendradarbiai ir re

daktorius laikysis tokio 
principo: rašyti istoriją 
tokią,kokia ji buvo, t. y. , 
surinkti pakankamai pa
tikimos medžiagos šalti
nių pavidalu,panaudoti li
teratūros jau išspausdin
tos, atsiminimų ir tt. Iš 
tos surinktos medžiagos 
sulipdyti praeities gyve
nimo,įvykių mozaiką,kuri

SOL. DAUNORAS
Montrealio parodoj šią 

vasarą pasirodęs Vil
niaus, operos solistas V. 
Daunoras spalio 17 su tri
mis sovietiniais instru
mentalistais išvyko kon
certuoti į Angliją. Po to 
yra paskirtas prisidėti 
prie kitos sovietinės gru
pės,koncertuojančios Ita
lijoje. Po tų koncertų V .

i <

Skyrių veda skautininkas L. Eimantas 
1496 Mardell Place,’London, Ontario, Canada

V-tosios tautinės sto
vyklos vadyba, kurią pa
gal nuostatus sudaro są
jungos tarybos Pirmija 
ir visi rajonų vadai įvyk
dė korespondencinį bal
savimą ir nutarė, kad V- 
toji Tautinė Stovykla 
įvyks 1968 metais tarp 
rugpiūčiomėn.19-31 d. d . 
RAKO stovyklavietėje, - 
JAV - bėse, Michigan© 
valstijoje, nepertoliausia 
nuo Čikagos.

Programos metmenys

Pi rmi j os j au perduoti vi - 
siems stovyklos vadybos 
nariams,kurių pasisaky
mus gavus ,bus sudarytas 
programos projektas ir , 
galutinai jį suredagavus, 
jis bus išsiuntinėtas vyk
dymui.

Sesės ir broliai, savo 
ateinančių metų atostogas 
patvarkykim taip, kad vi
si galėtume susitikti V- 
toje Tautinėje Stovykloje.

L. E-tas .

1

m

i
Spaudos apžvalga M

KAIP SOLISTAS NOREIKA AIŠKINA GĖLIŲ GAVIMĄ 
"Naujienos" pacitavusios 
sol. V.Noreikos pasisaky
mą: "Aš-tarybinės daina
vimo mokyklos atstovas. 
Visada mane jaudina ir į- 
pareigoja'atstovavimas ta
rybiniam menui. Gili pad
ėka partijai ir Tarybų val
džiai. .daro tokią išva

da: "Laisvame pasaulyje 
gėles nešame už gražų bal
są ir mokėjimą jį valdyti. 
Kai nueiname pasiklausy
ti iš komunistų vergijos at
važiavusio Noreikos ir jam 
siunčiame gėlių,ta i mes pa
gerbiame ne dainininką,bet 
kompartiją ir "nenuginči-

jamus tarybų Lietuvos pa
siekimus". Tai tvirtina gė
les gavęs Noreika"Tieso- 
je".

"Manome,-toliau rašo 
Naujienos,-kad šį mažmo
žį verta įsidėmėti ne vien 
gėlių siuntėjams, bet ir 
dainininkų - vergų konce
rtų lankytojams". Ir tai 
yra teisinga, nes gi No
reika per "Tiesą" dėko
ja ne jį pagerbusiems 
ii' koncerto metu jį apdo
vanojusiems, o...komu
nistų paitijai ir tarybinei 
valdžiai.

Daunoras numato visą 
ateinantį sezoną pasilikti 
Milane ir tobulintis prie 
La Scala operos. (Elta) 
• Dvidešimties metų su
kaktį nuo Balio Sruogos 
mirties Vilniuje paminė
jo prie jo Rasų kapinėse. 
Susirinkusiųjų būry, tarp 
ko kita,buvo deklamuotas 
Sapiegos monologas iš B. 
Sruogos dramos "Kazi
mieras Sapiega". (Elta)

GILUS RUDUO...

Baigės rugsėjis! Po orų bailiai 
Voratinkliai draikės be vėjo; 
Šypsojo saulė, bet jos spinduliai 
Tarytum sudiev tekalbėjo, ■' 
Klykdamos žųsys ir gervių pulkai 
l pietus padangėmis traukė. 
Apdaro žalio netekę miškai 
Tik pirmojo šalčio belaukė. 
Lygūs, sužėlę tamsiai vilnimis 
Rugiai lyg kad rūtos žaliuoja: 
Kiek tik apimsi aplink akimis. 
Kaip žaliosios marės liūliuoja.

Maironį*
■

apimties.Be
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LIETUVOS AUKSAS ANGLIJOJ “ĮŠALO"?
Šešių dienų neužteko RAŠO N. L B E N DR AD A RB IS KAZYS B ARONA S Londono lietuvių namų,

pažinti Londono. Jis yra 
perdidelis, kad išvažinė- 
tum taxi, autębusais ar 
požeminiais traulūniais , 
pamatytum įdomiausias 
vietas. Tačiau bendrą 
vaizdą galima visuomet 
susidaryti,juo labiau, kai 
gyvenama Britų B-nės 
krašte,nors Anglija, Lon
donas savo "mini" sijo
nais,suknelėm ir kt. keis
tuoliais, greičiausia

PIRMAUJA VISAME 
PASAULYJE.

Neverta apie juos rašyti 
(ypač pamačius su "mini" 
sijonuku ir storom kojom 
gražuoles) nėra reikalo 
pasakoti apie išdidų ang-
lą.viešbučiodurinininką, 
ar patarnautoją,kurie vi
suomet žino savo vietą. 
Anglą nepakeisi,nors Įdek 
sužinojau iš gerai infor
muotų šaltinių, valdžia 
pradėjo kreipti labai di
delį dėmesį į naujai įkur
tas Afrikos tautas, suda
rydama geriausias moks- 
lo sąlygas Oxfordo ir 
Kembridžo universite
tuose. Mat praradus eilę 
kraštų, Anglija nori savo 
kultūrinį, politinį ir eko
nominį gyvenimą išplėsti 
Afrikoj,įsileisdama į tas

BRADFORD© TAUT. ŠOKIŲ "ATŽALYNAS"
caltė, O. Dutkevičiūtė, J. Anužyte,
R. Dičpetrytė, A. Gudaite, B. Balčiū
naitė, ir vadovė O. šegalytė-Pelec- 
klenė.

JONAS GOŠTAUTAS

PONAS TEISEJAITIS
ARBA 

PASAKOJIMAS

APIE LIETUVĄ IR ŽEMAITIJĄ 
4839. 20 atkarpa. Rėžk tiesą, ir nebijok!

AŠTUNTAS SKYRIUS

SUKILIMAS

Žemaitis Teisėjaičiui:
„Šį laišką gauni tuo būdu, kurį privalai kuo rū

pestingiausiai slėpti, jeigu trokšti ir toliau su manimi su
sirašinėti. Mūsų priešas užtrenkė vartus į tėvynę ne
laimingiesiems jos sūnums ir paleido aibę niekšų slap
čiausioms jų mintims ir jausmams šnipinėti. Nenoriu 
dažnai laiškų siuntinėti, todėl siųsiu tau kartą per 
mėnesį arba du savo pastabų dienoraštį. Jeigu ir šimtą 
metų tektų pragyventi užsienyje, man ten bus vien 
kelionė, nes tik tėvynė yra tie namai, kur ilsisi mano 
širdis. Ji pasiliko tėviškėje kartu su jumis; čia klai
džioja tik nelaimingas kūnas, netekęs savo pirmykščio 
prado.

Važiuojame per Vokietiją, kurią pas mus visų 
klaidingai įprasta vadinti laisvąja. Graži šalis, gerai 
sutvarkyta, didelė pramonė, dideli pasiekimai meno 
srityje bei amatų daugybė, bet ar - tai atstoja mano 
Žemaitiją? Ne. Šios šalies kraštovaizdyje mano akys 
veltui ieško panašumo į Dubysos, Ventos, Nevėžio, 
Nemuno apylinkes. Čia gražu, o ten žavinga; čia jie 
priversti būti išradingais — stengiamasi išgauti iš že
mės įsčių reikalingą maistą; ten dosnioji gamta pati 
atiduoda viską, užtenka pridėti tik truputį darbo. Vo
kiečių būdas lėtas, nuovokus, todėl jie — labai malo
nūs žmonės. Mandagus elgesys, tikras, o ne saloninis 
išsilavinimas, kuriuo taip tuščiai buvo didžiuojamasi 
mūsų šalyje; čia išsilavinimas pagrįstas tikru žmo
gaus reikmių, jo -sielos ir širdies jausmų pažinimu,— 
tuo jie yra tikrai pranašesni.

Jie paslaugūs, nuoširdžiai draugiški, jautrūs,— 
tai mes visi be išimties patiriame. Mūsų nelaimė iš

mokslo įstaigas labai di
delį skaičių juodosios ra
sės žmonių, kas tuo tarpu 
prieš karą buvo didelė 
retenybė.

Taigi, nuo ryto iki va
karo, išvažinėjęs ir iš
vaikščiojęs Londoną,ga
liu pasakyti,kad tai "Šim
kus" miestas, slcirtingas 
pav.nuo linksmos Lisbo- 
nos,Madrido ar net ir to
kio Miuncheno .Oras keis
davosi valandom, nemė
gimas vokiečių ( už tos 
tautos atstovą mane labai
dažnai palaikydavo ir tuo 
pačiu susilaukdavau labai 
nemandagaus aptarnavi
mo) .nusivylimas Tautine
Meno galerija,kurioj dau
gumoj išstatyti flamandų 
ir italų mokyldos latri
niai, nors vėl, priešingai 
vyrams,labai mandagios, 

SIMPATIŠKOS MOTE
RYS.

Keletą atsiti - 
kimų turėjau restorane , 
kur buvau pavadintas
"German" ir kartu pride
dant, kad mes, anglai, 
esam už jus kultūringes
ni,aukštesnės civilizaci
jos. Bet aš juos pilnai su
prantu. Juk nuo karo pa
baigos praėjo 22 metai, 

tačiau pačiam Londone 
dar ir šiandien yra liku
sios bombardavimo žy
mės-sugriauti ir neatstar 
tyti namai .bažnyčios .M ar 
nau.kad gyvenantieji Ka
nadoj buv. Anglijos lietu
viai tai gerai atsimena ir 
anglų tautą pilnai supran
ta. Tad ir darau bendrą 
išvadą: aš pateisinu ang
lus už jų išdidumą, patei
sinu už jų oficialumą, nes 
žmogaus būdas, jo elge
sys neateina, neišsiritu- 
liuoja tik per vieną am- 
žiu, bet tos savybės įgy
jamos nuo aplinkos, nuo 
amžių priimtų tradicijų. 
APIE ANGLIJOS LIE-

TUVIUS č
Be abejo, skaitytojai 

norėtų šį tą sužinoti ir 
apie lietuvių gyvenimą. 
Aplankiau šeimas .bažny
čią ir Londono lietuvių 
klubus. Nėra kalbos, kad 
ekonominiu ir kultūriniu 
gyvenimu Kanados lietu
viai stovi bent keliais 
laiptais aukščiau.Vargin- 
gai atrodo prieš Montrea- 
lio,Toronto ar Hamiltono 
lietuvių bažnyčias Britų 
B-nės sostinės lietuvių 
maldos namai, neprily
ginsi Vytauto klubo prie 

spaudžia iš jų akių nuoširdžias ašaras.
Joks monarchas dar nepatyrė tokios pagarbos, 

broliai, ilgai nesimatę, neapkabino širdingiau vienas 
kito, kaip jie mus. Didžiųjų miestų gyventojai išeina 
mūsų pasitikti už trijų ir daugiau mylių. Kiekvienas 
būtų nelaimingas, negalėdamas priimti į savo namus 
bent vieno lenko.110

Išdidusis lenke, gerai uždaryk savo kelioninę 
skrynutę, nes šiaip rasi visus savo varganus bei nu
plyšusius drabužius ir baltinius pakeistus naujais, 
pamatysi, kad tapai savininku piniginės su sidabri
niais ar auksiniais pinigais, kuria tavo dorasis šei
mininkas — vokietis tučtuojau tave aprūpins.

Išdidusis lenke, nieko nepirk vokiečių krautuvė
se, nes tau duos prekę, bet nepaims pinigų.

Gražios ir savo švelnumu už visas pranašesnės 
vokietės neleis, kad svečią prižiūrėtų jų tarnaitės. 
Jos pačios laiko sau garbe patarnauti nelaimingajam 
tremtiniui.

Karštakraujį lenke, saugokis, kad nepalūžtum, 
paveiktas tiekos grožio ir gerumo, kad neatsilygin
tum nedėkingumu — nepažeistum šventų vedybinių 
ryšių.

Lenkų liaudie, nustok nuo šiol vadinusi vokie
čius šunimis, skirk išdaviką prūsą ir kvailą austrą 
nuo saksų, bavarų ir kitų vokiečių, gyvenančių ar
čiau Reino. Jie mokėjo įvertinti mūsų pasiaukojimą, 
mokėjo užjausti ir verkti dėl mūsų nelaimės. Jie da
vė mums priesaiką neapkęsti mūsų priešo ir baisiai 
atkeršyti visiems žmonijos engėjams. Jų rankos tvir
tos, jų patvarumas darbe žinomas pasauliui. Jų ka
rų istorija šitai patvirtina. Tai mūsų broliai. Dabar 
jie spaudžia mūsų beginkles rankas, bet išauš die
na — ir ji nebe toli — kuomet mes, kaip ginklo bro
liai, drauge eisime versti sutrūnijusių pasaulio tiro
nų sostų. Ak, kodėl gi mums neleista sulaukti šios 
laimingos valandos vokiečių žemėje! Mūsų tironai 
panaudoja visą savo galią, stengdamiesi pašalinti mus 
iš vokiečių žemių. Jų baimė yra geras ženklas. Tačiau 
kaip jie klysta su savo piktadariškais išskaičiavimais! 
Argi prancūzai, pas kuriuos mus išstumia, nėra nuo 
amžių mūsų broliai?

Rytoj paliekame puikiąją ir mus užjaučiančią Vo
kietiją ir įžengiame į gražiąją Prancūziją".

110. 1830 m. Liepos revoliucija Prancūzijoje turėjo įtakos ir 
sukėlė revoliucinį demokratinį judėjimą daugelyje Europos vals
tybių, jų tarpe ir kai kuriose Vokietijos valstybėse. Jų gyventojų 
demokratiniai inteligentijos, darbininkų ir valsticčiiĮ sluoksniai pri- 
tatė ne tik Liepos revoliucijai Prancūzijoje, bet palankiai žiūrėjo 
ir i lenkų nacionalinį išsivadavimo karų prieš carinę Rusiją. Pra
važiuojančius Lietuvos ir Lenkijos Karalystės sukilėlius — emigran
tus Vokietijos valstybių gyventojai piiimdavo nuoširdžiai, su užuo
jauta ir svetingumu. Apie šių kraštų gyventojų svetingumų rašo 
ne tik J. Goštautas šioje knygelėje, bet ir kiti sukilimo dalyviai ir 
istoriografai.—

TRUPUTIS APIE KŪRINĮ IR JO AUTORIŲ"
Ligi šiol pirmųjų XIX amž. dešimtmečių Lietuvos 

gyvenimas mūsų visuomenei buvo pažįstamas — ne
skaitant istorijos ir ‘literatūros istorijos vadovėlių — 
daugiausia iš to laikotarpio lietuvių rašytojų ir švie
tėjų— S. Daukanto, S. Stanevičiaus, D. Poškos, 
A. Strazdo, K. Nezabitauskio ir kitų kūrybos arba skir
tų įų gyvenimui ir kūrybai tyrinėjimų.

Leidžiant ir toliau lietuvių kultūros palikimą, šį 
kartą pateikiama mažai žinomas to meto paminklas — 
išversta iš lenkų kalbos J. Goštauto knygelė „Ponas 
Teisėjaitis arba pasakojimas apie Lietuvą ir Žemaiti
ją", kurią iš. užmaršties iškėlė 1957 metais velionis 
prof. K. Jablonskis.

J. Goštautas buvo ne literatūros ar švietimo, bet 
visų pirma politinis veikėjas, išsivadavimo kovos, 
1831 m. sukilimo dalyvis, pažangiosios visuomeninės 
minties Lietuvoje atstovas. Jo kūrinys pagal formą 
priskirtinas beletrizuotų memuarų žanrui. Jame apra
šomi autentiški 1830—1831 metų įvykiai. Ypač įdomūs 
to meto visuomenės — ne vien bajorų, bet ir valstie
čių — buities ir gyvenimo vaizdai. Tuo, kad čia pa
vaizduota valstiečių buitis, J. Goštauto knygelė iš 
pagrindų skiriasi nuo kitų tą laikotarpį liečiančių atsi
minimų, kurių autoriai, vadovaudamiesi savo luomo 
interesais, paprastai neprašoka dvaro ar bajorų vi
suomenės ribų.

J. Goštauto aprašytoji teisybė nebuvo maloni aukš
tosioms bajoriškosios visuomenės sferoms; užtat jo 
balsas artimas kitų, pažangių, demokratinių to me
to atstovų balsams. Savo simpatija dvarininkų en
giamiems baudžiauninkams ir jų gyvenimo aprašymo 
realijomis J. Goštauto knygelė artima D. Poškos „Mu
žikui Žemaičių ir Lietuvos", tik siekia dar toliau, nes 
J. Goštautas iš viso pasmerkia bajorų luomą. Galas,

kur tikrumoj yra visos 
Anglijos ir gal mūsų išei
vijos stiprus kultūrinis 
centras,su spaustuve,Eu
ropos Lietuvių, Nidos 
knygų leidykla.Susidariau 
vaizdą, kad tai pasekmės 
visuomet didelio optimis
to rašytojo ir Europos 
Lietuvio red. K. Barėno 
(daug valandų praleidom 
pasikalbėjime,kartu pra
šant perduoti linkėjimus 
visiems pažįstamiems 
Kanadoj), kad tai nuopel
nas A. Žukausko, K. Stan
kevičiaus, Br.Daunoro ir 
1.1. , kurie moka Lietuvių 
Namuose visas pajamas 
( ir iš alaus, iš lošimo
mašinų,parengimųiš 
motų- kambarių) sum___
į vieną aruodą, kad gali
ma būtų išlaikyti ir laik
raštį ir pačią leidyklą, 
duodančias tik nuostolius. 
APIE LIETUVOS AUKSĄ

Negalėjau pamiršti ir 
dar vienos atviros žaiz
dos - Lietuvos aukso. Iš 
patikimų šaltinių sužino
jau,kad šis klausimas ka
bo ore.Nežinoma,kaip jis 
bus išspręstas, nes rei
kalas yra juridiniame de
partamente. Visa byla ga
li labai ilgai užsitęsti , 
tačiau kaip atrodo, rusai 
principe jo atsisako, nes 
šis Idausimas atsistojo 
žymiai platesnėj plotmėj 
paliesdamas ne tik Pabal
tijo kraštus,bet anglų in
vestuotą kapitalą Lenki
joj .Rumunijoj .Dancige ir 
kt. Greičiausia, aulcso 
klausimą įstatymiškai tu
rės priimti parlamentas .

Pabaltijo valstybių pa
dėtis yra nepasikeitusi. 
Didžioji Britanija ir to
liau de jure nepripažįsta 
tų valstybių užgrobimo, 
o Lietuvos pasiuntinybės 
išduoti pasai daugumos 
valstybių yra vizuojami, 
nors kartais tenka pa
laukti keletą savaičių,ka
da atatinkamos valstybės 
nuotaikos su Sov. Sąjunga 
diplomatiniame lauke bū-

Lietuvos atstovas Didžiojoje Bratantjoje ministerts B.K.Balutis tarpe tremtinių, 
gyvenusių ir kai kurių ir dabar gyvenančių Anglijoje.

FAKTAI IR IDĖJOS /7/.

Gėdingas nužmogėjimas
Sakoma,kad apie miru

sius reikia kalbėti arba 
geraįarba nieko(de mor - 
tuis ant bene, ant nihil).

Yra betgi atvejų, kada 

na šiltesnės ar šaltesnės.
O kaip Lietuvos 

nepriklausomybės 
JUBILIEJUS ?

Įvairiai žiūrima į šios 
sukakties atžymėjimą: 
vieni veikėjai galvoja apie 
leidinius įvairiom kal
bom, Idti vėl apie didingas 
-masiškas demonstraci
jas ir minėjimuSį vėl ki
ti apie mūsų jaunimą,per
duodant į jų rankas jubi
liejiniais metais laisvės 
kovos ginklą.

Taigi, kaip matom .Ang
lį jos lietuvių tarpe tuo 
Jdausimu esama įvairių 
nuomonių.

Buvau numatęs pasikal
bėjimą N.Lietuvai sumin. 
P. Balučiu, tačiau mūsų 
diplomatijos veteranas 
serga ir jokių interesan
tų nepriima.

Baigiu rašyti. Ryt lau- 
Itia lėktuvas į Miuncheną , 
nes Vėlinių dieną noriu 
būti prie mamos kapo 
Augsburge. K. Baronas

London, spalio mėn.

<p. Ta v i raliai

apie mirusį nėra nieko 
gera pasakyt.O tylėti irgi 
negalima, nes mirusysis 
tiek pridarė bloga, kad tą 
jo blogį būtinai reikia iš
kelti aikštėn kitiems nuo 
blogio atgrąsinti.

Štai', neseniai pasiekė 
mus žinia, kad okup. Lie
tuvoje mirė mūsų tautos 
ir Bažnyčios atkritėlis , 
ekskunigis J. Ragauskas , 
savo gerą vardą ir sąži
nę bolševikams pardavęs 
ateistinės propagandos 
(Lietuvoje) vadas.

Tas apostatas buvo ka
da neva geras katalikas , 
(gal gi ir apsimetęs). Jis 
studijavo Kauno (VD) uni
versitete teologijos -filo
sofijos fakultete, bet, ten 
mokslo nebaigęs, įstojo į 
Kauno kunigų seminariją 
siekti aukštųjų kunigo 
šventimų.

Kai kas čia dabar liu
dija ( ir tai iš ano meto 
Idierikų), kad kunigų se
minarija gavusi tada slap
tosios policijos įspėjimą 
J. Ragausko klieriku ne
priimti, nes jis esąs ap
simetęs .komunistų agen
tas, stojąs į seminariją 

tikslu gauti kunigo šven
timus,kad įjuos vėliau ga
lėtų demonstratyviai 
mesti ir pereiti į sėkmin
gą ateistinę akciją. Sako, 
seminarijos vadovybė tuo 
įspėjimu, deja, nepatikė
jusi ir per klaidą apsi
metėlį į seminariją priė
musi.

Ar ši versija teisinga , 
sunku dabar patikrinti.

Baigęs kunigų semina
riją ir gavęs kunigo šven
timus, J. Ragauskas buvo 
kunigu, antruoju bolševik- 
mečiu kažkokiu ten būdu 
pateko net į Kauno kunigų 
seminarijos mokomąjį 
personalą. Buvo tos se
minarijos profesorius ir 
klierikų dvasios tėvas.

Po kurio laiko jis iš 
seminarijos išėjo, na, ir 
pasidarė aklas bolševikų 
ateistinės propagandos 
įrankis.

Platino jis ateizmą 
okup. Lietuvoje visais ga
limais būdais: savo raš
tais, straipsniais bolše- 
vilcų spaudoje, viešomis 
ateistinėmis paskaitomis 
ir kitaip.

Parašė jis dvi stam
besnes ateistinės propa
gandos knygas :"Ite, mis- 
saest" (daugiau autobio
grafinio turinio, kur jis 
prisipažino ir kun. semi
narijoje buvęs tonsūruo- 
tas bedievis) ir "Agnus 
Dei" (šlykščią ateistinę 
knygą)-

Paskaitų laikyti jis va
žinėjo į visus Lietuvos 
kampus, bet ginkluotas , 
lydimas bolševikų polici
jos, kad klausytoj ai jo ne
sumuštų, "atsilygindami" 
jam už atvežtąsias"dova- 
nas", ateistines idėjas.

Savo knygoj "Ite missa 
ėst" jis ir pats prisipa
žįsta,kad jo paskaitų pa
siklausyti susirinkę(tiks-

Nukelta į 7 psl.

Vancouver-born Sylvia Feigel 
plays the pretty, tomboyish Si- 
lence Hatch, daughter of a pioneer 
Canadian family in Hatch's Mill, 
the color comedy.
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LIETUVIAI AMERIKIE
ČIŲ TELEVIZIJOJE

Lietuvių Jėzuitų pro- 
vinciolas Tėv. Bruno Mar- 
kaitis, S. J. , Lietuvių In
formacijos Centro vice- 
dir. Rūta Domarkaitė ir 
Pijus Bielskus dalyvavo 
televizijos pasikalbėjime 
"The Morning Show" su 
vedėju Jim Conway, 7 ka
nale, spalio 25 d. apie 
Tarptautinį Šokio ir Dai
nos festivalį, kuris įvyko 
Jaunimo Centre ir kurį 
ruošė lietuviai Tėvai Jė
zuitai kartu su Chicagos 
Junior Association of 
Commerce and Industry. 
Prieš pradedant pasikal
bėjimą apie lietuvių kul
tūrinę veiklą Chicagoje , 
Jim Conway paragino sa
vo kelis šimtus tūkstan
čių klausytojų dalyvauti 
Tarptautiniame festiva
ly lietuvių vadovaujama
me Jaunimo Centre."Jei
gu lietuviškos organiza
cijos ir lietuviški kultū
riniai vienetai daugiau 
domėtųsi mūsų lietuviš
kos kultūros reprezenta
cija amerikiečių tarpe , 
tai ne vien tiktai laikraš
čiuose būtų galima skai
tyti apie iki šiol tik mūsų 
pačių tarpe žinomus kul
tūrinius įvykius, bet ga
lėtume pasinaudoti ir a- 
merikiečių televizija ne
mokamai, nes kai kurios 
programos yra mums 
prieinamos.Jeigu Chica
gos lietuviai pajėgtų pa
ruošti pusės valandos ge
ro kvaliteto kultūrinę fil
mą apie Lietuvą sekančių 
Nepriklausomybės jubi
liejinių metų proga, tai 
mes dykai galėtume gau
ti pusę valandos Chica
gos televizijoje tam fil
mui parodyti','sako lietu
vių Informacijos Centro 
direktorius Tėv. G. Saba- 
taitis.S.J. (LIC)
C Į Vilnių buvo atvykęs Oksfor
do universiteto Rytų Europos tau
tų literatūros skyriaus vedėjas, 
filosofijos magistras Džonas Vo
las. Svečias, viešėdamas mūsų 
respublikoje, susipažino su „Va
gos" ir „Minties" leidyklų dar
bu, domėjosi bibliotekų kultūrine 
veikla, aptarė galimybes stiprinti 
Oksfordo universiteto ir Respub
likinės bibliotekos ryšius.

• Taline ir Tartu koncertavo res
publikos nusipelnęs artistas Vir
gilijus Noreika.
V Vilniuje ir Kaune šešis koncer
tus surengė Gruzijos valstybinis 
estradinis orkestras „Rero". Or
kestro meno vadovas — K. Pevz- 
neris.

DR. VYTAUTAS J.
BIELIAUSKAS ' 

Xavier universiteto -pro
fesorius ir psichologijos 
departamento vedėjas, 
buvo išrinktas "The Ohio 
Psychological Associa
tion" Board of Examiner 
nariu.Ta proga The Ohio 
Psichologist įdėjo profe
soriaus Bieliausko nuo
trauką su plačiu jo pro
fesinės veiklos aprašy
mu, paminint, kad jis yra 
virš 100 Įmygu ir žurnalo 
straipsnių autorius ang
lų, prancūzų, vokiečių ir 
lietuvių kalbomis ir kad 
jis yra šiame krašte lai
komas H-T-P egzamino 
autoritetu. (LIC)

INŽ. ARVYDAS KRAUSAS. 
KANADON

Sydnėjuje įsikūręs inž. Arvydas 
Krausas su žmona Elvyra ir du
kra šiomis dienomis lankėsi pas 
tėvus Melbourne. Jo Pasisvečia
vę Melbourne keturias dienas jau
nieji Krausai grįžo į Sydnėjų ir 
rugpjūčio 25 d. išskrido Kanadon. 
Pakeliui kiek ilgiau sustojo Los 
Angeles mieste pas bičiulius. Inž. 
Arvydas Krausas ir jo žmona gim
nazijos mokytoja Elvyra keta po
rą metų pagyventi ir padirbėti 
Kanadoje. Vėliau pavažinėję ir 
aplankę kitus kraštus numato ga
lutinai įsikurti Melbourne.

NAUJI LEIDINIAI 
Vincas Maciūnas.Antanas 
Strazdas. Pluoštas doku
mentų apie Antaną Stra
zdą. Išleido J. J. Bačiūnas- 
- Bachunas, Sodus Michi - 
gan 4912«, USA. 13gpusl., 
kaina 2 doleriai.
NAUJOS GAIDOS 
Juozas Stankūnas.Solo dai
nos su fortepijonu: 1. Nemu
nėlis, 2. Lietuvos kalnėlis, 
3. Vakarinė, 4. Debesėliai, 
5. Ak, tie bernužėliai! 6.So
džiaus idilija,?. Palankėj, 
8. Jojau per dieną, 9. Pa
vasario saulė, lO.Motinė- 
lė-širdužėlė, 11. Ko vėjai 
pučia? Atskirų dalykų kai
nos nuo 20 iki 50 et. Gai
dos gaunamos pas autorių 
adresu: 614 W.Mahanoy A- 
venue, Mahanoy City, Pa. 
U.S.A.
DAINOS CHORUI 
Juozas Stankūnas: 1.Dai
navos maršas, 2. O kas 
gi kėlės ? 3.UŽ jūrelių - 
marelių, 4. Giria, 5. Pas>- 
dabojau sau mergelę ir 6. 
Anoj pusėj Nemuno. Gai
dos gaunamos tuo pačiu J. 
Stankūno adresu.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 1967 m. lapkričio 15 d. Nr. 45/1070/
■----------------------- --------——*•JwlBI

4rljo5 Z)VVY/VM>\oĮI
r l ■■ iwi i ■■■■—■ ii.......... — i ■■ ■ ........................... , 1

Jurgis Juodis. Lietuvos karalius Mindaugas.
Lietuvos auksinio jubiliejaus - 50 metų ir Lietuvos karalystės 717 metų proga- 
leidžiamas dailininko Jurgio Juodžio paveikslų albumas- TA ŪTOS KE LIU. 
Paveikslai bus pilnų spalvų. 50 metų - 50 paveikslų. Paveikslai vaizduoja Lie
tuvos gyvenimą nuo jos įsikūrimo iki šių dienų. Albumo kaina $ 7.00, iš anks
to užsisakiusiems -$ 5.00. Užsisakoma šiuo adresu: Jurgis Juodis, 133 Hem - 
lock Street, Brooklyn,

„anykscių šilelis 
vokiškai

Neseniai išverstas j vo
kiečių kalbą Antano Bara
nausko „Anykščių šilelis" 
yra penktasis poemos ver
timas j kitas kalbas. Jau 
turime poemos vertimus į 
lenkų, rusų, latvių ir anglų 
kalbas.

Antano Baranausko poe
mą „Anykščių šilelis" į 
vokiečių kalbą išvertė 
entuziastingas lietuvių 
poezijos mylėtojas, mums 
jau pažįstamas vokiškuoju 
K. Donelaičio „Metų" ver
timu, dr. Hermanas Buden- 
zigas. Poemos vertimas 
„Der Ha in von Anykščiai" 
išspausdintas Heidelberge 
(VFR) leidžiamame žurna
le „Mickiewicz — Blat
ter" (1966, Heft XXXIII), 
skirtame lenkų literatūrai 
populiarinti. Dr. H. Buden- 
zigas poemą vertė, rem
damasis pažodiniu E. Ast- 
ramsko vertimu. Vertimą 
puošia žurnale spausdina
mos J. Kuzminskio raižinių 
iliustracijos. Antano Bara
nausko poemos „Anykščių 
šilelis" vertimas j vokiečių 
kalbą netrukus bus išleis
tas atskiru leidiniu. Vertė
jas išsamiu straipsniu su
pažindino „Mickiewicz — 
Blatter" skaitytojus su An
tano Baranausko gyvenimu 
ir kūryba.

Nenuilstantis lietuvių 
poezijos populiarintojas 
dr. H. Budenzigas arti
miausiame žurnalo nume
ryje spausdina naują dar 
vieno lietuvių poezijos 
kūrinio — Dionizo Poškos 
„Mužiko Žemaičių ir Lie
tuvos" vertimą.

Dailininkų klubo ketvirtadieny
je respublikos vitražistai A. Stoš
kus, K. Morkūnas ir A. Garbaus- 
kas pasidalino įspūdžiais iš pa
saulinės parodos Monrealyje (Ka
nada). Vakaro metu buvo de
monstruojamas A. Stoškaus spal
votas kino filmas.

VEDA D R GUMBAS

N. Y. 11208, U. S. A.

— Gražina Krivickieiiė para
šė išsamią knygą "Vilnius lie
tuvių liaudies dainose”. Knygos 
rankraščio, su melodijomis (19 
pusi.) yra arti 400. Kalbą lygi
no dr. Pr. Skardžius. Mūsų kal
bininkas taip pat'parašė įžangą 
ir žodyną svetimiems, tarmiš
kiems dainų žodžiams. Autorė 
gavo idėją šią knygą paruošti, 
kai pamatė savo motiną ver
kiančią Vilnių lenkams užgro
bus. Motinos žodžiai, kad “len
kai- išplėšė Lietuvos širdį” — 
skatino autorę įvykdyti šį užsi
mojimą.. Anglų kalba yra pa
ruošta įžanga ir dainų santrau-

Jos vyras dr. D. Krivickas dir
ba Kongreso bibliotekoje ir yra 
Europos teisių skyriaus anali
zuotojas. Visa eilė 
straipsnių yra tilpę 
ha JAV vyriausybės 
'tisinėse knygose.

jo išsamių 
anglų kal- 
leidžiamose

ISPANŲ LITERATŪROS 
ŽINOVĖ

Viskonsino universitete 
(JAV] ispanų literatūrą 
dėsto lietuvaitė Birutė 
Ciplijauskaitė. Jos straips
niai apie ispanų literatūrą 
ne kartą spausdinti ir 
emigracinėje lietuvių 
spaudoje. Jaunos moksli
ninkės kritikos straipsnius 
paskelbė ispanų literatūros 
žurnalai. 1962 m. Madride 
išleistas jos darbas „Vie
natvė ir dabartinė ispanų 
poezija", o 1966 m. — 
„Poetas ir poezija". 
B. Ciplijauskaitė gavo sti
pendiją 1967—1968 moks
lo metais tobulintis Ispa
nijoje.- Ji planuoja paruošti 
garsaus poeto Luiso de 
Gongoros (1561—1627)
sonetų rinkinį. Sis talentin
gas poetas — aristokrati
nės poezijos mokyklos, 
priešiškos renesanso ideo
logijai ir reiškusios feoda
lų reakciją, — pradininkas.

ČIKAGOS LIETUVIŲ 
STYGINIS KVARTETAS

ŠKOTIJOJE
Škotijoje į viešbutį užeina 
vienas svečias ir pasižiū
ri į laikrodį. Prie jo tuo
jau prieina viešbučio ad
ministratorius ir klausia:
- Atsiprašau, ar jūs gyve 
nate pas mus ?
- Ne,negyvenu...
- Man labai nemalonu, bet 
turiu pasakyti, kad į laik
rodį žiūrėti pas mus lei
džiama tiktai gyvenantie 
ms mūsų viešbutyje.
SĄMOJINGAS TESTAMEN 

TAS
Viena turtinga škoto našlė 
paliko savo brolvaikiams 
tokį testamentą: Giminai
čiams palieku visą savo 
turtą- pinigus ir fabrikus, 
bet visa tai jie galės paim 
ti tiktai tada, kai jie mano 
palaikus palaidos Mėnulyje.^"^“" 7es ar matei

Po tokio testamento pasi-j<acĮa) p.a(j 8pąS^a[ bėgio- 
rodė komentarai, kad šis 
testamentas prisidės prie 
greitesnio žmogaus nuvy
kimą į Mėnulį...
ŠKOTIŠKAS ATSARGUMAS 
Ga-tve lėtai važiuoja auto
mobilis, vairuojamas mo
ters. Greta automobilio 
eina vyriškis ir moteriai 
nurodinėja:
- Išjunk sankabą, įjunk an
trą bėgi, stabdžius...

Prisistato policininkas 
ir klausia:
- Kas čia do bandymas ? 
Vyriškis pasiaiškina: ,
- Tai mano žmona mokosi

vairuoti.
- Ar nebūtų geriau, jei jūs 
atsisėstumet greta žmonos 
ir ją mokytumėte?
- Matote, apdraustas tik
tai automobilis, o aš gi 
neapdraustas...

GENIALUS VAn<AS 
Kalbasi du rašytojai. Vie
nas kitam sako:
- Neseniai mane ištiko di
delė nelaimė. Sūnelis įme- 
tė į ugnį naujsios apysakos 
rankraštį.
- Kiek metų tavo sūneliui?
- Ketvert...
- Ir jau moka skaityti?
PANAŠUMAS
Tetos žavisi kūdikiu:
- Štai akys-tikros tėvo...
O nosytė -tikra motinos.

Tą girdėdama berniuko 
sesytė tęsia palyginimą:
- Ir dantukų neturi kaip 
senelis...
GAMTOS ĮSTATYMAI
- Kodėl visada vaikinai 
bėgioja paskui merginas, 
o ne atvirkščiai?
- Tai eina pagal gamtos 
įstatymus, nes ar matei

tų paskui pelę ?..
KOMUNIZMAS PLEČIASI 
Vienas"pažangusis" abejo
ja:
- Kodėl tu sakai, kad ko
munizmas plečiasi?
- Na gi todėl, kad pirmiau 
turėjome vieną, o dabar tu 
rime jau. du-maskvinį irpe 
kininį. Kažin, ar nesusila
uksime ir trečio...

BATSIUVYS FILOSOFUI
— Sakyk, ar tu patsai irgi lai

kaisi tų patarimų, kuriuos tu 
duodi kitiems?

— Ne, — atsakė filosofas: — 
O ar tu pats nešioji visus batus, 
kuriuos pasiuvi?
TESTAMENTAS 
Notaras skaito giminai
čiams turtuolio testame
ntą:
- Būdamas sveiko proto 
ir geros sąmonės visus 
pinigus išleidau dar prieš 
savo mirtį.. .

i

Čikagoje yra susitelkęs 
lietuvių styginis kvartetas. 
Jį sudaro smuikininkai Po-«> 
vilas Matiukas, Alfonsas 
Paukštys, violistas Vy
tas Jančys, violončelistas 
Petras Armonas. Kvarte
tui talkininkauja pianistas 
Manigirdas 
Nors vietos 
mažai domisi 
muzika, ateinantį rudenį 
kvartetas planuoja surengti 
lietuvių kamerinės muzikos 
koncertą, kurio programo
je — S. Vainiūno, M. K. 
Čiurlionio ir VI. Jakubėno 
kūriniai.

B Kompozitorių sąjungoje išklau
syti nauji kūriniai lietuvių liaudies 
instrumentų ansambliui: kompo
zitoriaus L. Povilaičio „Sutartinė", 
Radijo ir televizijos choro diri
gento L. Abariaus „Daina" bei 
„Šokis". Juos atliko liaudies in
strumentų kamerinė grupė „Su
tartinė", vadovaujama P. Tamo
šaičio.

Motekaitis. 
visuomenė 

kamerine

•įL? ■■

__ Kodėl taip nepasitiki manimi, Lili! Kaip tu 
galėjai pagalvoti, kad čia mane rasi!!

SVETLANA ALLILUJEVA IR JOS 4-I n i i a ■ « a a ■ t a 
Laiškai bičiuliui

Duodant Svetlanos Allilujevos komentarus apie sovietinius 
valdovus, reikia atsiminti, kad jie didelėje paslaptyje laiko 
visus savo "darbus". Ir Chruščiovo iškeltasis Stalino ir jo 
darbų nuvertinimas tėra pareikštas tiktai bendrybėmis, ir ta 
prasme statinaitės pasisakymai klausimą aiškina,
Svetlana Allilujeva visa savo jėga puola ir "kaltina Beriją. 

Tuo pačiu ji teisina savo tėvą Staliną. Savo knygoje ji nemi
ni pavardės ir Staliną vadina tiktai tėvu.

Pasipiktinusi Berijos triumfališku apsidžiaugimu, kad Sta
linas jau mirė, Svetlana taip budina savo tėvą:

"Kaip keista, šiomis ligos dienomis /apie 3 dienas jis gu - 
Įėjo paralyžiuotas/, tomis valandomis, kada prie manęs gu- 
Įėjo jau tiktai kūnas, o siela jau nuo jo nutolo, paskutinėmis 
atsisveikinimo dienomis Kolonų salėje, - aš mylėjau tėvą 
stipriau ir švelniau, negu visą savo gyvenimą. Jis buvo la - 
bai tolimas man, mums jo vaikams, visiems savo artimie
siems".

Svetlana nusistebi, kad paskutiniais laikais jo vasarnamyje 
pasirodė tūlų vaikų padidintos fotografijos, "o penkių išaš+- 
tuonių savo vaikaičių jis taip ir nemalonėjo pamatyti visąsa*- 
vo gyvenimą. O tomis dienomis, kai mirties patale jis jau 
visiškai nurimo ir jo veidas tapo gražus ir ramus, aš jau
čiau, kad mano širdis sprogsta iš gailesio ir meilės".

Stalino mirtis Svetlaną paveikusi nepaprastai stipriai. Ko
lonų salėje prie tėvo palaikų ji visą laiką stovėjusi "suakmę 
nėjusi, be žodžių, aš supratau, kad įvyko tūlas atsipalaida
vimas. Aš dar nesupratau, - rašo Svetlana, - koks, kuo jis 
pasireikš, bet aš supratau, kad tai - atsipalaidavimas, išsi- 
laisvinimas visiems ir taip pat ir man, iš kažkokios priespaut- 
dos, slegusios visas sielas, širdis ir protus tuo pačiu vienu 
krūviu. Ir tuo tarpu aš žiūrėjau į gražų veidą, ramų ir net 
gi liūdną, klausiausi gedulingos muzikos /senoviškos gruzi

nų lopšinės liaudies išraiškingos, liūdnos melodijos/, ir ma
ne draskė liūdesys. Aš jaučiau, kad aš - niekam netikusi 
duktė, kad aš niekad nebuvau gera duktė, kad aš namuose 
gyvenau kaip svetimas žmogus, kad aš riieku nepadėjau šiai 
vienišai sielai, šiam senam, ligotam, visų atstumtam savo 
Olimpe žmogui, kuris vis dėlto mano tėvas, kuris mane my
lėjo, - kaip mokėjo ir kaip galėjo, - ir kuriam aš esu priva+- 
li ne tiktai blogiu, bet gėriu..."

Kaip Svetlana prisipažino, jos aprašymas labai šokinėjan
tis. Pasisakiusi apie save, ji toliau vėl rašo apie apoplek
siją, užmušusią Staliną.

"Kraujo išsiliejimas į smegenis išsiplečia palaipsniui į vi
sus centrus, ir,esant svaikai ir stipriai širdžiai, jis pamažu 
apima kvėpavimo centrą ir žmogus miršta nuo užtroškimo. 
Kvėpavimas tolydžio dažnėjo ir dažnėjo. Paskutines dvyliką 
valandų buvo aišku, kad stoka deguonio didėja, Veidas pata
msėjo ir pakito, išsikreipė, lūpos pajuodo. Paskutines va
landas jis troško. Agonija buvo baisi. Atrodo, paskutinį mo
mentą jis staiga atidarė akis ir jomis apžvelgė visus, kas 
prie jo tada stovėjo. Tai buvo baisus žvilgsnis, tartum be
protiškas, tartum piktas ir pilnas pasibaisėjimo prieš mir
tį ir prieš nepažįstamus veidus gydytojų, ant jo nusilenku
sius. Ir tuo momentu jis, - tai buvo nesuprantama ir baisu, 
aš ligšiol nesuprantu, bet nagaliu užmiršti, - jis staiga pa
kėlė į viršų kairiąją ranką /kuri judėjo/ ir tartum parodė 
kažkur į viršų, argai mums visiems pagrasino. Judesys bu
vo nesuprantamas, bet grėsmingas ir nežinia, kam buvo tai
komas. . .Sekantį momentą siela išsiveržė iš kūno.. .Kūnas 
nurimo, veidas pabalo ir tapo kaip visada. Visi stovėjo kurį 
laiką suakmenėję. Po to valdžios nariai pasuko į išėjimą,- 
reikėjo važiuoti Maskvon, į CK, kur vist laukė žinių". Svet
lana pastebi:" Nenuodėmiausim vieni prieš kitus-juos aižėjo 
tie patys jausmai, kaip ir mane - liūdesio ir palengvėjimo.".

Berijos Svetlana negali užmiršti ir vis prisimena jį nei
giamai vertindama.

"Visi jie /nekalbu apie Beriją, kuris buvo vienintelis savo 
rūšies išsigimėlis/ rūpinosi visas tas dienas, bandydami pa' 

dėti ir, tuo pačiu laiku, baiminosi - kuo visa, tai pasibaigs1?! 
Bet tikros ašaros tomis dienomis buvo matomos ant veidų 
Vorošilovo, Kaganovičiaus, Malenkovo, Bulgan.ino ir Chruš 
čiovo. Ką ir sakyti, be bendrojo darbo, jungusio juos visus 
su tėvu, perdaug didelis buvo jų žavėjimas turtingo jo būdo, 
kuris pagaudavo žmones, patraukdavo, jam neįmanu buvo 
priešintis. Tą žinojo visi, - ir tie, kurie dabar roao veidus, 
kad to nejautę.

Visi išsiskirstė. Liko tiktai Bulganinas ir Mikojanas ir aš 
Užgesino pusę šviesų, Medsesuo kažką tvarkė ant didžiulio 
pietų stalo, stovėjusio viduryje salės. Tai buvo salė, kurio
je susirinkdavo gausybė svečių ir susirinkdavo siauras Po- 
litbiuro ratelis. Prie šito stalo, - pietaujant ar vakarieniau
jant, - buvo sprendžiami reikalai. "Atvykti papietauti" pas 
tėvą - tai reiškė atvykti išspręsti kokį nors klausimą. Grin
dys buvo apklotos milžinišku kilimu. Pasieniais stovė jo kė- 
ęės ir divonai;kampe buvo židinys, 
tėvas žiemą mėgdavo ugnį.Kitame 
kampe, buvo radiola su plokštelė-: 
mis, tėvas turėjo gerą liaudies dai
nų kolekciją-rusų, gruzinų, Ukrai 
ną.Kitos muzikos jis nepripažino, 
šiame kambaryje praėjo paskutin
iai jo gyvenimo metai,beveik dvi
dešimt.Atėjo atsisveikinti visi tar 
na i. Visi jie tėvą mylėjo. Jis nebu-j 
vo reiklus, buvo paprastas su tar-į 
na ts4o jeigu ką ir"pušydavo"-raspe- 
kal.tai tiktai"viršininkus"- saugu
mo generolus-komandierius. Isto
mina, vadinama Valečka per met 
tų daugiau matė, negu aš, gyvenusi 
skyrium ir toli. Ji patarnaudavo už 
šio stalo ir pamatė žmonių iš viso 
pasaulio.Daug įdomaus ji matė už 
šio stalo f r dabar daug pasakoja.

Daugiau bus.
Svetlana su jos nemėgia
mu Lavrentij Berija.
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Pasaulinės Tarptautinės parodos vaizdai Montrealyje: kairėje Place des Nations garbės tribūnos; į dešinę-La Rond /su pp. Giriniais/ prie salas, pakvėpuoti grynu 
ežero su istoriniais laivais; dešiniau - masė žmonių parodoje, kur giliau matoma didžiulė eilė į Didžiosios Britanijos paviljoną; visai de-j oru,pailsėti,pamatyti pa
sinėje imituoti labai aukšti kalnai ir ant jų kalnų ožkos, kurios labai gražiai moka tais kalnais laipioti ir nenukristi, Foto N. L. viljonus, kurie gal ir vėl

bus pilni eksponatų.
Nusivešime ir savo 

svečius,kurie vasarą pas 
mus ir vėl atvažiuos.

Žinoma,nebebus pavil
jonuose to, kas buvo šią 
vasarą. Nebebus Austra
lijos kengūrų, Abisinijos 
liūtų, artistų delfinų, ku
rie gal bus nuvežti į savo 
tėviškę-Miami.Ir nebebus 
tokių iškilmingų dienų, 
kaip šią vasarą.Betturbūt 
gyvuliai bus padovanoti or
ganizuojamam Montrealio 
Zoologijos sodui,-tada juo
sius matysime Zoo-sode,

Kartu su paviljonais 
buvo svetimų tolimų vals
tybių daug žmonių. Kiek
viena valstybė turėjo sa
vo nacionalinę savaitę. 
Atvažiuodavo tada jų val
dovai, karaliai, princesės 
prezidentai, ministerial, 
generolai ir kitoki tų 
valstybių aukšti pareigū
nai. Tautų aikštėje, kur 
plevėsuodavo iškeltos vi
sų valstybių vėliavos,val
dovai priimdavo paradus, 
muzika grodavo jų ir Ka
nados himnus. Jie saky
davo prakalbas iš garbės 
tribūnos. Tautų aikštėje 
vykdavo jų tautos pasi
rodymai. Atvažiavę dai
nininkai, šokėjai,gimnas
tai duodavo čia spektak - 
liūs, kurių žiūrėdavo 
tūkstančiai parodos lan
kytojų-kanadiečių ir įvai
rių kitų tautų žmonių. 
Place des Arts gražiame 
dideliame miesto teatre 
kasdien vykdavo simfoni
niai koncertai, operos , 
baletai, solistų ir šokėjų 
koncertai.Į tuos spektak
lius mes pirkome bilie-

Q expo67
E. KARDELIENĖ.

Pasaulinėje parodoje besilankant
” KAIP GAILA,

Nors paroda pasibaigė, 
bet apie ją dar daug kas 
galima būtų rašyti, ir 
Montrealio laikraščiai 
apie ją dar ilgai rašys , 
radio ilgai kalbės, televi
zija rodys parodos vaiz-

SIUNTINIUI^
AGENTŪRA

9

9

KAD PARODA PASIBAIGĖ " 
dus.

Rodos neseniai čia dun
dėjo visas Montrealis nuo 
žemės sprogdinimų, kai 
pradėjo vesti metro, sta
tyti tiltus, tiesti asfaltuo
tus plačius kelius, kurie

3891 St.Lawrence 
Blvd.

Montreal 18, P.Q.
Tel. ,VI 4-90<>8.

ABC yra tik viena kompanija-Montrealyje, kuri įgaliota pri
imti siuntinius ir legaliai išrinkti muito mokestį.

ABC aptarnauja LIETUVIUS klijentus Montrealyje, kurią 
turi pilną pasitenkinimą per praėjusius 13-ka metą

ABC turi didelį pasirinkimo įvairią gėrybių siuntiniams, 
kuriu yra aukščiausia kokybė — žemiau šia kaina! !!

ABC dabar turi SPECIALIUS maisto produktus siuntiniams:

u z y2 KAINOS (50% NUOLAIDA)

.. J 15.50 Šitos kainos įskaitant: produktus, 

..$21.50 muitą, persiuntimo mokestį ir t.t.
. $ 25.00 Jūs nemokėsite nė vieno cento 
,$12.70 daugiau!

100 sv. ,cukraus
100 sv. piiltų ..,
100 sv. ryžių..,.
20 sv. taukų...

10 nuolaida Jus gausite ant autos, motociklą, radio ir
t.t, (tik iki Kalėdą Švenčiu)

Užeikite i ABC dabar ir padarykite užsakymus, tai 
iSvengsite kalėdiško skubėjimo.

ABC patarnavimas ■■ 100 % p a s i t e n k i n i m a s !

Johan Tiedman Regd
DIRBU VISŲ RŪŠIŲ BALDUS 

PAGAL UŽSAKYMUS

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

Univeiial CleaneTJ & ^JailoU
• Valau ir taisau vyriškus ir moteriškus drabužius.
• Siuvu naujus pagal užsakymus vyriškus paltus, 

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

(at Wellington St.) Tel. 769-2941

Baltica Investment Corp
Autorizuotas kapitalas $ 120.000

J. Skučas, Prcz. RA 2-6152 6966—44 Avė. Rsnd, 
Superkame sklypus ir Žemę Montrealyje bei apylinkėje.

Už indėlius mokame 8% dividendo.

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

IR KITI ĮVAIRŪS MEDŽIO DIRBINIAI.

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

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

LaSALLE AUTO SPECI ALIST Kėg’d
SAV. G. DESROCHERS

Taisau ir dažau lengvas masinas 
7717 GEORGE LASALLE, QUE.

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

namų 366-4203 

vedė į Expo 67.
Visus šešis mėnesius 

televizijos ekranuos ma- 
tydavom kasdien parodos 
vaizdus: visos 3 salos , 
visi ekspresai ir mažieji 
traukinėli ai .dideli ir ma
ži laiveliai, visi restora
nai, visi paviljonai būda
vo pilni skubančių, links
mų įvairių įvairiausių 
tautų žmonių,vieni už ki
tus gražiau pasipuošę sa
vo tautiniais drabužiais . 
Visur aidi muzika links
ma ir triukšminga.

Štai prie savo paviljo
no sustoję meksikiečiai, 
gražiomis plačiomis 
skrybėlėmis pasipuošę , 
savo muzikos instrumen
tais patys sau akompa-

nuodami linksmai dainuo
ja "ViveLe Mexico, vive 
Le Canada1. "

Išsipuošę tautiniais 
drabužiais austrai pakel
dami alaus bokalus links- 
mai.dideliu temperamen
tu šoka ir dainuoja.

O štai rytojaus dieną 
parodą uždarius televizi
joj pamatėm visai kitą 
vaizdą. "Žmogaus žemė
je" tuščia,tamsu ir nyku: 
nė vieno žmogaus,nė vie
no bėgančio traukinėlio, 
nei trykštančio fontano , 
kur plaukiojo baltos gul
bės. Paviljonai tušti, nė 
vieno tarnautojo, kurie 
taip maloniai priiminėjo 
svečius ir juos lydėdavo 
apžiūrinėj ant pavil j onuo - 
se išdėstytas grožybes . 
Tik gražuoliai paviljonai 
visi iki vieno stovi ir lau
kia savo likimo. Vienus 
juos greit pradės ardyti 
ir parveš savo tėvynėn , 
o kitus palieka vietoje 
stovėti čia visam laikui. 
Iki šiol jau 4 6 valstybės 
savo paviljonus padova
nojo Kanadai ir įteikė 
raktus Montrealio merui

CENTRAL FUEL OIL LTD.

3865 A Beaubien E. Montreal.
Repr. J. Blauzdžiunas.

<o«Namų šildymui alyva - žemiausios kainos lietuviams
• Veltui krosnių valymas ir taisymas.
• Greita tarnyba dieną ir naktį.

Tel: Res. 254-4678; OH. 721-4535.

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

Baby needs-Cosmetics - Articles pour bėbės-Cosmėtiques 
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 CENTU ALE, coin - corner 2e AVENUE 365 0770 LASALLE j

79 ir 81 St. Zotique Street E., 
Montreal. Tel.CR 7-0051.

Tel. 525-8971

PORTRETAI - VEDYBOS- KRIKŠTYNOS 
SUKAKTUVES MAŽAMEČIAMS 

VAIRIOS PROGOS

1920 Frontenac St. Montreal, P.Q. T. Laurina i t i s

ME 7-6727

DE LUXE CLEANERS
Sav. P. RUTKAUSKAS

117—6tH Avenue, Lachine.

BELLAZZI - LAMY,INC-
DO 6-6941 7682 Champlain Blvd. LaSalle
Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmas 

Įnsuliacija, Ten . Test, Masonite, statybinis popieria.

Jean Drapeau.Montrealis 
sužavėtas ir labai dėkin
gas toms valstybėms už 
tokias brangias \dovanas . 
Juk tokie paviljonai kaip 
Amerikos, Prancūzijos , 
Anglijos ir kiti kainuoja 
milijonus dolerių kiek
vienas. Burmos paviljo
nas padovanotas su visais 
eksponatais, taip kaip jis 
buvo laike parodos.

Gavus tiek paviljonų, 
jau galvojama palikti pa
rodą kaip yra ir. kasmet 
vasaromis atidarinėti ją 
ir vėl. Žinoma, tik nepa- 
saulinės parodos vardu.

La Ronde jau seniai bu
vo nuspręsta palikti vi
sam laikui šv. Elenos sa
loje.Montrealio dienraš
čiai pirmuose puslapiuo
se didelėmis raidėmis 
skelbia : " Parodos du
rys uždarytos'. Parodos 
nėra'. Paroda pasibaigė'". 
Būtų labai liūdna skaityti 
tuos žodžius, jei ne bur
mistro pažadai vėl atida
ryti vasaromis parodą.

Nėra dabar Montrealy- 
je tokios vietelės, kaip 
"Žmogaus Žemė". Aplink 
upės, ežerai, gatvės pla
čios, gražios, puikiai ap
šviestos vakarais. Aikš
tės papuoštos moderniom 
milžiniškom skulptūrom, 
atvežti iš miškų ir paso
dinti čia medžiai prigijo, 
jė žaliuoja, pilna klom
bose gėlių, trykšta aukš
ti fontanai su plaukiajan- 
čiom gražiom baltom gul
bėm. . .

Visą žiemą svajosime 
apie ateinančią vasarą, 
kada ir vėl galėsime nu
važiuoti puikiu metro į

Naujų: 366-7818
Naudotų': 366-569 1

% r.
DODGE - CHRYSLER - VALIANT 
CORONET - CAMIONS DODGE

President M.L. Daigneault
7635. BOUL. LASALLE 

LASALLE. P.Q.

D. L. K. Vytauto Nepr. Klubas
2159- 61 St. Catherine Street E. Montreal

e I snuomuojama SALE didesniam ar mažesniam skaičiui 
asmenų: - vestuvėms, įvairiems paminėjimams, susirinki
mams bei kitokiems parengimams.

e. Kainos žemos, klubrečiams ir jaunimui nuolaida.
• Reikalui esant su pilnu patarnavimu: - virtuve'ir indais, 

personalu Ir gėrimais.

4^
Kreiptis į Klubo administratorių J. Petruli, 

tel: 522- 2353 arba 721 - 1656.' '

KLUBO SUKAKTIS
1907 - 1967

expo67
1867 U1967 
cmmm awwwnw

Telefonas 7 6 8-6679

WIN DSOR
DRY CLEANERS 4 DYERS CO. LTD, 

Valome visokius drabužius ir kitą Jūsų namų apyvoką.
Savininkai:

A. Keršys, P. Petrulis, P. Keršulis, A. Greibus

1205 CHURCH Ave., VERDUN, MONTREAL.

tus 6 mėn. prieš parodos 
atidarymą.Stovėjome ei
lėse prie kasų po 12 vai. 
ir mokėjome už bilietus 
labai brangiai. Kiekvie
nas paviljonas turėjo ek
raną, kur buvo rodomi 
filmai.Visame didžiulia
me parodos plote buvo 
įrengta daugybė scenų su 
publikai sėdimomis vie
tomis su stogais ir atvi
rame ore. Taipgi didelis 
Expo teatras. Visose sce
nose nuolat vykdavo įvai
rių tautų -pasirodymai. 
Per tuos 6 mėn. montre- 
aliečiai ir jų svečiai, tu
rėjo daug džiaugsmo ir 
šventiškų išgyvenimų 
lankydami paviljonus , 
teatrus,kur išgirdo ir pa
matė daug žymių artistų. 
Įdomu buvo pamatyti jei 
ne gyvus, tai nors tele
vizijos ekranuose valsty
bių valdovus ir užgirsti 
juos sakant kalbas. Ma
tyti tokią daugybę svečių, 
kurie parodon atskrisda- 
volėktuvais, atplaukdavo 
dideliais laivais ir baida
rėmis,iš Bostono net ma
žu arkliuku "Poni" buvo 
atvykę 2 žmonės, ir net 
pėsti ateidavo iš toliausių 
vietų. Tiek daug svečių 
Montrealis niekumet ne
turėjo ir neturės.

Parodos proga ir iš 
Lietuvos buvo išleista 
daug lietuvių į Kanadą pa
sisvečiuoti pas gimines 
ir pamatyti parodą. Rusų 
paviljone buvo ir Lietu
vos savaitė. Buvo atvykę 
valdžios atstovai, jie su
ruošė spaudos konferen
ciją,buvo du svečių priė
mimai. Paviljono teatro 
scenoje buvo Lietuvos 
menininkų pasirodymai. 
Užgirdom E.Saulevičiū- 
tę,Daunorą,Noreiką, sty
ginį ansamblį ir ansamb
lio šokėjus "Lietuva" ir 
studentų "Nemunas".

Tautų aikštėje buvo pa
sirodymai ir Kanados 
provincijų - Quebec© ir 
Ontario. Čia dalyvavo 
kartu ir lietuvių Hamilto
no šokėjai "Gyvataras"'. 
Jau visai vėlai rudenį 
koncertavo parodos sce
noje iš JAV mūsų žymus 
tenoras St. Baranauskas , 
kompozit. Lapinskas ir 
Jaunimo centro Čikagoje 
studentų ansamblio šokė
jai.

Ir štai spalio 29 sek
madienį 11 vai.ryto mont- 
realiečiai susirinko pa
skutinį kartą atsisveikint 
Expo 67.

Tautų aikštė buvo pil
na žmonių.Garbės estra
doje sėdėjo 4,000 kviestų 
svečių. Laiptai papuošti 
puikiomis baltomis gėlė
mis. Generalinis Guber
natorius R.Michener,pri
ėmęs paradą,apdovanojo 
aukso medaliais visų 
valstybių paviljonų komi
sarus; privačių paviljonų 
komisarai gavo sidabri
nius medaliuaTautų aikš- 

Nukelia į 6 psl.

LAIKRODININKAS 
ANTANAS ŽUKAS 

1855 Wellington Street 
Tel. WE 2-0644.

TAISAU IR PARDUODU 
ŽEMOMIS KAINOMIS

LAIKRODŽIUS IR J U V E LV RU S .
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TAUPYK IR SKOLINKIS

PIRMUTINIAME IR DIDŽIAUSIAME
TORONTO LIETUVIU KREDITO KOOPERATYVE PARAMA

KAPITALAS SIEKIA TRIS MILIJONUS DOLERIU.
MOKAME: DUODAME:

ui depositus Morgičius ii (>/&>
S'/^> numatyta už sūrus Asm. paskolos i S 7%

Asmenines Paskolas duodame iki $5,000.- ir morgičius 
valdžios nustatytą normę, 66% įkainuoto turto.
Visų nariy gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nedau* 
giau $2,000.- Asmeninės paskolos, mirties atveju,apdraus 
tos iki $5,000.-
Paramos nariais gali būti kiekvienas lietuvis gyvenas 
Kanadoje.
Kasos valandos: Kasdieną nuo 10 vai. iki 3 vai. p.p., 
išskyrus sekmadienius. 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. p Telefonas LE 2 - 8723.

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

BE MUITO DOVANOS:
{vairios sudėties maisto siuntiniai, 
automobiliai, automobiliams moto
rai ir padangos, motociklai, dvira
čiai, šaldytuvai, skalbiamosios maši
nos, siuvamosios mašinos, televizi
jos priimtuvai, pianinai, foto apara
tai, radijo priimtuvai, transistori- 
niai radijo aparatai, laikrodžiai, ki
limai, baldai, butai (apartamentai), 
poilsis kurortuose, poilsis kurorte

su gydymu ir t. t.
Maisto siuntinių svoris neribotas.
Turime naujus iliustruotus kata

logus, kuriuose yra smulkus aprašy
mas ir paaiškinimai. Pažymėtos kai
nos yra galutinės.

Taip pat persiunčiame pinigus, už 
kuriuos gavėjas gali nusipirkti įvai
rių prekių specialiose dolerinėse 
krautuvėse.

• Be to, siunčiame Jūsų sudarytus Ir apdraustus Įvairius siunti
nius iki 19% svarų gryno svorio.

• Turime pardavimui Įvairių medžiagų b kitų prekių.
• Gyvenų ne Toronte, prašomi savo sudarytus siuntinius bei užsa

kymus siųsti mums paštu ar ekspresu- Apmokėsite gavo mūsų
• Sąžiningą? įr greitai patarnaujame.
• Jeigu turima neaiškumų, prašome klausti, telefonuoti bei rašyti, 

mielai paaiškinsime ir duosime patarimų.
• Mūsų Įstaiga labai daug kam patarnavo ir pasiruošusi patar

nauti ateityje.
LIETUVIŲ ĮSTAIGA

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

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

Savininkai A. ir S. KALOZA

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 Roncesvolles Avė., Toronto Tel. LE 3-8008

Reportažas iš Toronto
PASIKALBĖJIMAS METRO TRAUKINYJE

Požeminiam traukiniui 
sustojus Bay stotyje.į va
goną įsiveržia paauglių 
būrys. Nekreipdami dė
mesio į žmones, plaukais 
apžėlę vaikėzai sukelia 
didelį ermiderį.Tarsi jie 
būtų pilnateisiai šeiminin
kai, sumanę paišdykauti 
ir pasirinkę šį vagoną sa
vo neklaužadiškom užma
čiom. Nenuoramos gar
siai kalba,šūkauja,sėdasi 
vieni kitiems ant kelių ir 
puola spausdamiesi po du 
į vieną laisvą vietą. Va
gone keleiviai aiškiai ne
patenkinti tokiu jaunuolių 
elgesiu, bet niekas neiš
drįsta subarti nieko nesi
varžančių išdykėlių. Tik 
atokiau sėdį du piliečiai 
kalbasi negarsiai lietu
viškai ir stebisi tokiu pa

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

Namų, tarnui ar bet kurio verslo 
pirkimo-pardavimo dokumentų su 
darymas, mortgiciai. sutartys, 
testamentai ir visi kiti teisiniai 
reikalai.
408 RONCESV ALLES AVE.,

TORONTO.
Margio vaistinės U aukštas.
Tel: Įstaigos LE 7- 1708, 

Namų CR 9- 6166.

daužų siautėjimu.
Puspalčiu apsirengęs 

vyras sako savo bendra
keleiviui,ir tuo pačiu abe
joja, kad šių dienų jauni
mas galėtų būti taip auk
lėjamas. Pereitą savait
galį jis buvęs Montrealy
je,parodos uždarymo iš
kilmėse ir ten pastebėjęs 
panašų jaunimo elgesį.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

Masė žmonių Pasaulinėje parodoje, Montrealy, žiūrėjo tautinių grupių meninio pasirodymo Tau
tų aikštėje /Place des Nations/. Daugelio tautų tarpe dalyvavo ir laisvojo pasaulio lietuvisi;čia 
matome /kairėje/ Hamiltono lietuvių "Gyvatarą", vedamą Ponios Breichmanienės. Dešinėje gi- 
dvi gydytojos, Dr, Vaškevičiūtė/Chicago/ ir Dr. Lukienė/Toronto/, atvykusios į parodos užda
rymą ir netikėtai susitikusios parodos La Ronde vietoje. Moksladraugės susitikįmu patenkintos.

Bet antra vertus, jis ma
nąs, kad jaunieji turi kur 
nors išlieti savo energi-
ją.Tokiam krašto gerbū
vyje jie gali visko išsi
galvoti.Reikia būti tik pa
tenkintiems, kad jie neį
sileidžia į tokius kraštu
tinumus ,kaip kartais ten
ka skaityti spaudoje apie 
išlaužtas,išdaužytais lan
gais,net padegtas mokyk
las ir tam panašias, ma-* 
žiau toleruotinas išdai
gas.

Kiek prasegioto, tam
saus lietpalčio savininkas 
išklauso greta sėdinčio 
tautiečio nuomonės ir pa
siklausia ar anas nepar- 
sivežęs slogos iš Mont- 
realio?Greičiausiair ten 
oras buvęs jau vėsus,ypač 
iš visų push} vandenimis 
apsuptoje parodoje. Tuo 
pačiu jis prisipažįsta pra
leidęs savaitgalį čia pat 
Toronte.Tiesa, šeštadie
nį jis buvo nuėjęs į me-
džiotojų balių, kuriame 
gerai praleidęs laiką ir 
neblogai nugėręs.Tą va
karą pas medžiotojus bu
vusi tokia gera nuotaika, 
kad jaukusis pobūvis išš
aukęs jam net nostalgiją 
keliančius sentimentus . 
Ten jis sutikęs seniai be
regėtus bičiulius ir įpuo
lęs} daugelį metų nema
tytus pažįstamus. O mu- 
zikontai savo nesudėtin
gomis šokių melodijomis 
grąžinę praeities prisimi
nimus, kai jis dar tėviš
kės seklyčioje, ar kaimo 
gegužinėje sutrypdavo 
pasiutpolkę ir pas įausdavo 
taravojamo valso sukū
riuose.

To vakaro nuotaikos 
įsijautime tik tiek kon
trastinga buvusi demons - 
truojama medžiotojų uni
forma. Ji buvusi tokia 
ekstravagantiškai puošni, 
taip išdabinta akį trau- 
kiančiom emblemom, kad 
parengimo atmosferoje ji 
pasirodžiusi kaip pele
nuose sužėrėjęs brangak
menis. Nors buvę labai 
įdomu susipažinti su to
ki u pasigėrėtinu spalvų ir 
siuvinėjimu deriniu, bet 
atvirai kalbant, toji uni-

Ho Chi Minh, Šiaurės Vietna
mo prezidentas ir diktatorius šian 
die diriguoja partizaninį karą 
prieš Pietų Vietnamą .kuriame už
siangažavusios be pietų vietna
miečių ir Jungt. Amerikos Val
stybės .Australija, N. Zelandija 
ir Pietų Korėja. Jau 1954 m. Ma
skvoje jis savo kalboje pabrėžė, 
kad ‘‘mes statome socializmą Viet
name, bet tik vienoje dalyje bet 
mes taip pat vykdome revoliu
ciją ir kitoje daly”.

Pagal Genevos sutartį 1954 m. 
kur buvo padalintas Vietnamas 
į šiaurės ir pietų, daugelis ka
reivių paskelbus paliaubas grįžo 
namo, bet tūkstančiai šiauriečių 
liko pietuose ir paslėpę ginklus 
laukė. 1957 m. pagal Ho Minh 
įsakymą susidarė partizanų ban
dos, šiandie žinomos viet kong 
vardu, kurie teroru ir prievarta 
vertė gyventojus juos palaikyti 
ir remti.

Pietų vietnamiečiai, prisilaiky-
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PASAULINĖJE PARODOJE BESILANKANT... 
/atkelta iš 5 psl.,/

tėję iškeltos vėliavos, po darinėjo nuostabias figū-
vieną nusileisdavo, įtei
kus tos valstybės komi
sarui medalį. Po to kal
bėjo atsisveikinimo žo
džius Gen.Gub. R. Miche- 
ner, min. pirm. L. Pear
son, Quebec© premjeras 
D. Johnson ir miesto bur
mistras Jean Drapeau. 
Publika jį pasitiko di
džiausiomis ovacijomis . 
Jo kalba buvo labai jau
dinanti. Jis visiems, vi
siems, kas tik kuo nors 
prisidėjo prie parodos 
surengimo,karštai dėko
jo. Ir tiems visiems 50 
milijonų 306,648 lanky
tojų, įskaičius į tą skai
čių paskutinėmis dieno
mis "Žmogaus žemės" 
teritorijoj gimusią nau
jagimę Eleną Kristiną.

Pagaliau Gen. Gub. R . 
Micheneriui pasakius pa
skutinius žodžius: "Kaip
gaila,kad paroda baigta" , 
Kanados himną grojant, 
užgęsta Olimpo žiburys , 
degęs visus 6 mėn.ir nu
sileidžia Kanados vėlia
vos. Šaudo kanuolės 67 
kartus.O paskui padangė
mis pradėjo savo paradą 
lėktuvai. Sprausminiai 
skraidė su dideliu triukš
mu,greičiau už garsą. Iš-

forma butų geriau tikusi 
tokiose prabangiškesnėse 
vietose,kaipRoyal York, 
ar tam panašaus lygio 
aukštumose. Tuo pačiu 
puošnaus drabužio pa
trauklumas, jo dailusis 
sukirpimas tartum maži
no lakiuosius tėviškės 
prisiminimo sentimentus. 
Jis {taikingai pabrėžė di
dįjį kontrastą tarp Lietu
vių Namų salės atmosfe
ros ir tos prabangos, ku
rioje įsisiautę mūsų me
džiotojai tyko pašauti ne 
tik įbaugintą miško žvė
riuką, bet ne retu atveju 
ir savo kolegą.

Ištikrųjų Montrealyje 
buvęs tautietis, kažką at
siminęs, prisipažįsta 
skaitęs pirmadienio laik
raštyje apie to savaitga
lio penkias medžiotojų 
aukas .kurie per apsiriki
mą nušovę vienas kitą. 
Ten buvę nurodyta ir kiek 
jų lengviau persišovę, 
kiek nušovę ladkuose be
siganančių galvijų ir kiek 
paklydę miškuose, bet į 
pastaruosius skaičius jis 
neatkreipęs dėmesio.

S. Pranckūnas .

suprasdavau, kaip paj aus - 
davau.

Si Pasaulinė paroda

čiau kelias čikagiškių 
rungtynes), kad Čikaga 
nėra ta pati,pereitų me
tų komanda. Žymiai su
silpnėjusi dėl blogo žai
dėjų pasikeitimo. Tačiau 
taip pat reikia stebėtis , 
pirma Detroito Red Wings 
komandos vieta ir geru 
Bostono pasirodymu.

Ta pačia proga, norė
čiau kiek sustoti ties 
priešolimpinę savaitę 
Mexico mieste. Kaip ra
šo Paryžiaus laida,Sovie- 
tų S - ga ats iuntė s ti pri au - 
šią rinktinę,tad ir nenuo
stabu, kad ji surinktais 
taškais ir medaliais užė
mė pirmą vietą.

Iš organizacinės pusės 
imant, kaip rašo Herald 
Tribune, 1968 m. olimpi
niai žaidimai Mexico 
mieste turėtų būti žymiai

ras, pakildavo iki debesų 
ir staiga nusileisdavo,ro
dos ant paviljonų stogų. 
Jie leido spalvuotus dū
mus ir žmonės pamatė 
skleidžiantis padangėmis 
Kanados vėliavą. Kai jie 
nuskrido toliau per visą 
Montrealį, danguje pasi
pylė tūkstančiai spalvinių 
fejerverkų.

O nuo paviljonų stogų 
krito balionai, vėliavoms 
su užrašais " Au revoir 
Expo 67'. "Montrealiečiai 
sužavėti pakėlę galvas 
žavėjosi danguje pasakiš
kais vaizdais. Atsisveiki
nimas su Expo 67 buvo 
toks įspūdingas,toks jau
dinantis ir graudus, kad 
paskutinės dienos paro
dos lankytojai skirstėsi 
namo su ašaromis.

Rašydama šį paskutinį 
straipsnį apie Expo 67, ir
aš noriu atsisveikinti su 
mielais "N. L." skaityto
jais. Atleiskite man, jei 
neparašydavau geriau.Aš 
nei redaktorė,nei žurna
listė kaippav.J.Pronskus 
"Naujienose" rašė apie 
Expo 67 puikius straips
nius. Paprašyta redakto
riaus, rašiau apie tą, ką 
suspėjau pamatyti, kaip

buvo tokia didinga, tokia 
turtinga paviljonais, eks
ponatais, menu, tautų pa
sirodymais, kad menkas 
buvo kiekvienas žodis, 
kuriuo norėdavau išreikš
ti,ką mačiau, ką jaučiau.

Aš pati jaučiuosi labai 
laiminga,kad galėjau ma
tyti parodą. Per tuos 6 
mėnesius išgyvenau labai 
džiaugsmingų ir labai 
liūdnų valandų.Ir aš kar
tu su visais montrealie- 
čiais atsisveikindama pa
rodą gailiai pravirkau.

GRANDIOZINĖS 
Janinos Čaplikienės ir 
Juozo Šarūno grandiozi
nės vestuvės. Vedybų po- 
kiliui buvo panaudotos vi
sos trys Prisikėlimo pa
rapijos salės. Pusė tūks
tančio skaitlinę siekian-
čių svečių tarpe buvo ne 
tik artimesnių ir tolimes
nių svečių iš Kanados, bet 
nemaža artimųjų giminių 
iš Amerikos.Stalus puošė 
Bačėno gėlininkystės pa
ruoštose puokštėse įso
dintos žvakės,o ant jau
nųjų stalo stovėjo 3 me
trinio aukščio, p. Arkšti- 
kaitės kepti, pasigėrėtino

MŪS'V^POKTAS
VEDA KAZYS BARONAS

— Kurių Augsburge galima
pamatyti beveik kiekvie
noj gatvė j. Pradedam kal
bėtis,savaime aišku, apie 
sportą. Pasirodo, kad jie 
yra iš Čikagos ir taip pat 
suinteresuoti savo ledo 
rutulio komanda. Nustebę 
žiūri į pirmenybių lente
lę,kur Čikaga yra pasku
tinėj vietoj. Aš pradedu 
jiems pasakoti (prieš va
žiuodamas į Europą ma-PRANEŠIMAS IŠ 

VOKIETIJOS
Augsburgo geležinkelio 

stotyje galima nusipirkti 
Herald Tribune Pary
žiaus laidą, kurioj vienas 
psl.skiriamas sporto ži
nioms. Deja, nerandamas 
ten Kanados futbolas ,o tik 
ledo rutulys, kurio tauti
nės lygos pasekmės ir 
pati pirmenybių lentelė 
paduodama kiekvieną die
ną.Sėdėdamas laukiama
jam kambaryje ir tikrin
damas paskutinių rungty
nių pasekmes, išgirstu 
anglišką pasisveikinimą. 
Tai amerikiečiai kariai,

geriau suorganizuoti,nors 
patys sportininkai ir tre
neriai taip pat daug pasi
mokė, ypač iš aukšto ly
gio.

Kaip laikraštis toliau 
rašo, faktas yra, kad eilė 
valstybių neatsiuntė pa
čių stipriausių komandų. 
Pav. JAV,negalėjo atsiųs
ti geriausių sportininkų, 
nes dalis negalėjo palikti 
mokyklos ar universiteto 
suolo, vėl dalinai dėl fi
nansinių priežasčių ar 
nuovargio iš daugelio 
tarptautinių pasirodymų.

Iš trumpesnių žinučių- 
didelė staigmena Patter- 
sono pralaimėjimas ir 
Anglijoj suteikta žinia, 
kad Glasgow© Celtic ko
mandos kapitonas ir ge
riausias žaidėjas McNail 
yra lietuvių kilmės.

K. Baronas.
skonio vestuviniai tortafT 

Charakteringoje vedy
binės puotos smulkmeno
je, šv. Jono parapijos kle
bonas kun. P. Ažubalis , 
atėjęs į svečius, kukliai 
prisijungė prie kitų pir
moje pasitaikiusioje lais
voje vietoje. Savo elgesiu 
jis tarsi priminė tą sek
madienio evangelijos vie
tą,kur sakoma,kad atėjęs 
į svečius nesiveržk prie 
garbės stalo. Ir tartum 
kaip ten toliau tose kny
gose parašyta, ceremon- 
meisteris Račys,pas tebė
jęs ger b. kleboną, pakvietė 
prie garbės stalo.

* **
Kitą dieną, jaukiame 

sekmadienio popiečio 
priėmime buvo atšvęstas 
statybininkoPetroir An
gelės Jokubauskų grįži
mas į Toronto. Devynius 
metus išgyvenę Hamilto
ne, pasiilgę savosios pa
rapijos, pp. Jokubauskai 
vėl įsikūrė įprastoj vietoj.

SĖJA
Tautinės, demokratinės minties mėnesinis lietuvių laikraštis. 

Leidžia Varpininkų leidinių fondas 
Redaktorius Vytautas E 11 d u š a s .

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

Prenumerata: JAV ir kitur 3 dol. metams.

AR ŽINOTE KĄ RAŠO

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

K EI EI VĮ žmonės mėgsta dėl to, kad jis niekam
Lietuvybės išlaikymui išeivijoje lietuviška spauda yra viena išnepataikauja ir nesibijo teisybės skelbti. Teisingo- 

dami susitarimo dvasios, sunkiai sva.rbia.usiu priemonių. Taip pat labai svarbu yra išlaikyti ir lietuviš-mis žiniomis iš visur /jame daug žinių ir iš Kana- 
gaiėjo atsispirti prieš gera: orga- kug papročius kuriais turėtų būti puošiamas mūsų gyvenimas. Vie-dos/, aiškiu ir atviru pasisakymu laikraštis per 65 
Tie visom nriemonėm stengėsi su-nas ls tokl4 papročių yra Kalėdų ir Naujų Metų proga siunčiami svei-metus pelne gėrę vardą ir pasitikėjimą. 
paraližuoti Pietų Vietnamo admi- kinimai bei linkėjimai. Todėl kiekvienas lietuvis turėtų tai atlikti savu KELEIVY rasite patarimų teisimais ir kitais 
nistraciją ir pavergti komunisti-lietuvišku žodžiu, o ne svetima kalba. klausimais, gražių apsakymų, eilėraščių ir tt: Jis
nei prievartai. Pietų Vietnamo 
vyriausybė šaukėsi ir susilaukė 
Amerikos karinės pagalbos. Pra-

klausimais, gražių apsakymų, eilėraščių ir tt: Jis
Norėdama Jums patarnauti, Draugo vadovybė išleido gražių uwo vwa vhmaimu id izitudkalėdinių kortelių Prisiųsdami už ją $1.00, Jūs paremsite ir lie- METINE PRENUMERATA KANADOJ IR KITI R 

sidėjus partizaninei “veiklai vis tuvišką spaudą, kuri yra labai reikalinga Jūsų paramos. Jau 1968 kalendoi.fų>kal_
liniai T šiaurės būvo siunėiamL . Je! Jūs n,°fatumėtJ &auti dauSiau kalėdiniU ^rtelių su lietuvis- na $ loo> Korespondenciją adresuoti: 
i pietus, kas privertė Ameriką kais arba angliškais tekstais, prašom mums pranešti:4545 West 63-rd keleivis
pilnai stoti i karą. Street, Chicago, Illinois 60629, U.S.A. 636 Broadway, So. Boston, Mass 02127, USA.
__ _______________________ ______________________________________  _Drauqp Vadovybė -mm-tįį -

Ps.D.R.M.N.Pt
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HAAAIAlTOMgjgyį viii
Geriausia taupyti ir skolintis tik __
Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyve TALKA

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

D 'O r b o valandos

Pirm. 9:30 ■■ 5 vai. p.p. 
Antr. 9:30 - 5 vai. p.p. 
Tree. 9:30 - 5 vai. p.p. 
Ketv. 9:30 5 vai. p.p.
Penkt.9:30 -■ 8 vai. p.p.
Šešt. 9:00 - 1 vai. p.p.

St. Catharines agentūra: 7S P oi I s Avė. Pranciškonu 
parapijos'salėje sekmadieniai s po pamaldų.

HAMILTONO LIETUVIŲ NAMŲ
reikalu B-vės nariai bei 
liet.visuomenė buvo gana 
dažnai,gal ir perdaug ge
rai,informuojama, tačiau 
jau kuris laikas jokių ži
nių neturime, išskyrus 
ankstyvesnį pranešimą, 

fr apie namų atidavimą par
davimui.Liet.patarlė sa- 

♦ ko, kad "tyla gera byla" , 
bet šiame atvejuje reikia 
suabejoti "geros bylos" 
buvimu. Greičiausiai ar 
tik nebus senu įpročiu 
laiko "marinavimas".

Nesinorėtų tikėti, kad 
L.Namais niekas nerody
tų jokio susidomėjimo. 
Jeigu taip, - išeitų, kad 
vien tik lietuviai buvo to
kie neapdairūs pirkdami 
niekam tinkamą turtą,ku
ris per tiek laiko niekam 
nesiseka įpiršti'.

Vistik iš vieno, kito b- 
? vės valdybos nario tenka 

patirti,kad pirkėją su 140 
tūkstančių gryn. pini gaiš , 
galima rasti. Betgi dau
guma jos narių nori aukš
tesnės sumos, kuri, grei
čiausia,bus gauta dar vie
nam dešimtmečiui praė
jus. Galima būtų sutikti su 
esamu delsimu, jei užtek
tų tik. Namus pardavus ir 
padalintus pinigus tarp 
nariųsusĮkišti į kišenius. 
Betgi mums reikia parda
vus vieną turtą, skubiai 
ieškoti kito ir ką nors da
ryti ir už tą "darymą" ga
li tekti sumokėti daug 

^daugiau, negu v-bos lau
kiamas "kaupas". Tad ar 
yra kiek logikos laukti 
aukštesnės pardavimo 
sumos ?

Už pastatą gauti mis
teriškai sumokėtos su
mos,greitai nėra ko tikė
tis. Jei juos norime išsi
keisti į kitus, tikruosius 
L. N amus, tur im e j au par
duoti veik skubos keliu ir 
su nuostoliu, nes laikas 
dirba mūsų nenaudai Par
davus ir už 140 tūkst. do
lerių, buhalteriškai gal- 

, vejant, jei nėra pelno, nė- 
* ra taip pat ir jokio nuos

tolio. Juk Namai per eilę 
,> metų vis tik davė daugiau 

negu 30 tūkst. dol.
O jei kiek nuostolio ir 

susidarytų, ryšyje su pi
gesniu pardavimųtai juos 
su kaupu išlygina turimas

F.AKTAI IR 

liau sakant,bolševikų su
varyti) žmonės jį kone- 
veikią, jam grąsiną... 
Matyt,labai "gražaus" ir 
"nuoširdaus" ryšio būta 
tarp to bolševikinio pro
pagandisto ir jo auditori
jos. . .

Apie jo tas ateistines 
paskaitas, ypač apie pa- 
paskaitinių nuomonių su 
klausytojais pasikeitimus 
yra pasklidę labai links
mų gandų,kone anekdotų, 
pasiekusių ir Ameriką, 
bet jiems čia pasakoti ne 
vieta.

Ekskunigis vedė(aišku, 
bolševikų "apeigomis") ,

' Aukšti nuošimčiai ui 
indėlius.
Prieinamos skolinimosi 
sąlygos.
Nemokamas CUNA gyvybes 
ir paskolų draudimas.
Pilnas d ekiu patarnavimas.
Uitikrintas indėlių saugumas.
Malonus lietuviškas patarnavimas

tuščias sklypas.
Tikiu, kad didelė dau

guma b-vės narių dar pa
liko ištikimais idealistais 
kokiais buvo pirmomis - 
L. Namų organizavimo 
dienomis. Tik dabar per 
ilgas laukimo laikas tru
puti juos primigdė. B-vės 
narius išimtinai sudaro 
vyrai. Tad ar nereikėtų 
kreiptis į mūsų žmonas , 
seseris, motinas tariant: 
moterys kelkite vyrus , 
kad jie pajudintų žemę , 
ant kurios išdygtų jauki 
lietuviška pastogė-Liet. 
Namai'. Tarkime, kad 
Liet. Namų dar norime 
mes seniai, nevien tik 
mūsų vaikams juos pasta
tyti .Atitrūkę nors valan
dėlei nuo kasdienių rū
pesčių,mes norime būre
liu susirinkę savo pasto
gėj kas išgerti karštos 
kavos puodelį, kas šalto 
alučio stiklą, kas paskai
tyti laikraštį ar knygą, ar 
kaip kitaip kultūringai 
laiką praleisti savo drau
gų,prietelių,pažįstamų ar 
giminių ratelyje.

Kitais metais visur iš
kilmingai minėsime 50 
metų Lietuvos nepriklau
somybės sukaktį. Visi 
rimtai pagalvokime, ar 
tos šventės proga, nega
lėtume nors nutarti ir 
rimtai ryžtis pastatyti 
nuosavus namus, mūsų 
pačių reikalams be atidė
liojimo. Z. Pulianauskas* 
HAMILTONO MEDŽIO
TOJŲ IR ŽŪKLAUTOJŲ 
klubas kviečia Ontario 
lietuvių šaudymo sporto 
mėgėjų klubus į tarpklu- 
bines molinių balandžių 
šaudymo varžybas dėl pe
reinamosios taurės.

Kartu bus išrinkti 3 ge
riausi Ontario šauliai.. 
Šiose varžybose gali da
lyvauti ir klubams nepri
klausą šaudymo sporto 
mėgėjai. Trys individua- 
geriausiai sušaudę, lai
mės vertingas pereina
mąsias taures.

Varžybos įvyks lapkri
čio 26 d. 1 vai. p. p. Ha - 
miltono klubo šaudykloj .

Registruotis pas A. 
Šimkevičių,968 Upper Ja
mes Str. Hamilton, Ont. 
Tel. 383 - 2169. Valdyba .

IDĖJOS /atkelta iš 3 pel./

susilaukė dviejų vaikų, 
kurių vienas, sako, esąs 
nevisai psichiškai nor
malus.

Šeimos gyvenimu jis 
džiaugėsi betgi neilgai, 
nes tą savo šeimos "židi
nį" jis sukūrė ."pavėluo
tai", o čia jau ir giltinė 
atsistojo jam prie durų.

Sirgo jis sunkia vėžio 
liga ir,sulaukęs 60 metų , 
jisai ir pasimirė.

Sako, palaidojo jį bol
ševikai "iškilmingai" . 
Tautai svetimos bolševi
kų rankos nuvežė jo palar- 
kus į kapus ir užvertė ten 
šalta Lietuvos žemele,

Dabartinė Tautos Fondo Hamiltono skyriaus valdyba įtemptai besiruošianti tra
diciniam priešadventiniam subatvakariui, kuris įvyks gruodžio 2 dieną Jaunimo 
Centre. Iš kairės sėdi: Aid. Matulienė, pirmininkas K. Mileris ir M.Lepars - 
kienė; stovi: Br. Gajauskas, F.Rimtus ir Ot. Stasiui is; trūksta V.Kežinaičlo.

Nuotrauka A. Juraičio.

Studentai - Gyvenimas ir Veikla
STUDENTŲ 

Sąjungos centro valdybos 
1967-1968 m.oficialus są
rašas:
Vaidevutis Valaitis-pirm. 
6641 S.Maplewood, Chica
go,III.60629, tel. 312-GR6 
-8282,Elenutė Bradūnai- 
tė-vicepirm.6515 S.Rock
well, Chic.,Ill. 60629, tel. 
312-776-9275, Dalia Ba
kai tytė, 52 02 S. Fairfield , 
Chic.,Ill.60632 (oficialus 
Ateitininkų Studentų Są
jungos adresas), tel. 312- 
RE7-7927, vidaus sekr. , 
Aldona Zailskaitė-užsie
nių sekt.,5045 W.24 Str., 
Cicero,III.60650,tel. 312- 
652-7965, Vacys Šaulys, 
ižd.,3411 W. 73 Pl. Chic. , 
III. , 60629, tel. 312-WA5- 
5050, Aldona Masilionytė 

kuri lygiai priglaudžia vi
sus, gerus ir blogus. . .

Nebuvo jo šermenų lie
tuviškomis tradicijomis . 
Neskambė j o j am bažnyčių 
varpai, atsisveikindami 
jį, kaip būtų skambėję , 
mirus jam kunigo drabu
žyje .visoj kunigo asmens 
garbėje. Nebuvo prie jo 
kapo maldos ir maldos 
nuotaikos. Nebuvo, grei
čiausia,nei jo tikrai gai
linčių, sielvartaujančių 
dėl jo mirties širdžių, 
ypač iš svetimųjų.

Jis buvo palaidotas vi
siems doriem lietuviams 
ant jo, tiesa, nepykstant 
(nes tokio reikia tik pasi
gailėti), bet vis dėlto 
džiaugiantis ir dėkojant 
Dievui, kad Jis nutraukė 
jo gyvenimo siūlą ir nu
tildė jo balsą, taip didžiai 
žalojusį mūsų tautos do
rinę, religinę mintį ir 
ypač gi piktinusį mūsų 
jaunuomenę.

Daug kas jo ateistine 
akcija visai nesidomėjo, 
jo knygų neskaitė arba jų 
mintis kritiškai priėmė, 
jo ateistinių paskaitų ne
klausė ar kritiškai jas 
vertino,bet,aišku,buvo ir 
tokių,kurių sielas jis la
bai sužalojo. Jis sunkiai 
nusikalto tautai.

Kai prieš kelis metus 
"Osservatore romano" 
(Vatikano laikraštis) vie
na proga turėjo J.Ragaus- 
ką užsiminti, tai jį pava- 
dino"nelaimingu apostatu 
ateistinių komunistų ran
kose".

Gal gi ir mes tokia dva
sia turime prisiminti jį 
šiandien, jau mirusį ir , 
ačiū Dievui, bolševiki
niams okupantams (mūsų 
tautos sielos nuodytojam) 
iš rankų visam laiku iš - 
slydusį, tiksliau sakant, 

ATEITININKŲ 
-užsienio skyriaus vedė - 
ja,Irena Rušėnaitė-”Gau- 
deamus" redaktorė, jų 
adresas yra Chamberlain 
Hall,1059 W.Loyola,Chic . 
Ill. , 60626, tel. 312-465 - 
9732 arba 9744, Romas 
Sakadolskis-narys spe
cialiems reikalams, 2532 
W.45 Pl. ,Chic. ,111.60632, 
tel.312-847 -4592;Atstovai 
Rytams:Rimas Gedeika, 
Brooklyn,New York 11227, 
tel.212-HY7-6473,Kęstu
tis Girnius,Quincy House 
619,Harvard Univ., Cam
bridge, Mass. 02188, tel. 
617-876-3527. Dvasios 
Vadas:kun.Kęstutis Tri
makas,S. J.2345 W.56 Str. 
Chic. Ill. 60636, tel. 312- 
RE7-8400.

giltinės išplėštą.
Tiesa, yra likę dar ir 

daugiau panašių, kaip J . 
R agaus kas, eks kuni gių 
okup. Lietuvoje. Jie dega 
apostatine neapykanta 
Dievui, Jo Bažnyčiai ir 
visiems tikintiesiems.

"Apostatų ir renegatų 
neapykanta visuomet yra 
baisiausia"- "Apostatan- 
hass, Renegatenhass 1st 
immer der furchtbarste 
Hass"-sako žymusis an- 
tinacinis kovotojas prof. 
K.Algermissen savo kny
goje "Kirche und Gegen- 
wart"(Bažnyčia ir dabar
tis"). Tokia yra ir mūsų 
lietuviškų apostatų ir re- 
negatų neapykanta Lietu
voj.

Mūsų apostatai, rene
gatai dar daug blogo tau
tos sielai padarys. Bet ir 
jie sulauks apostato J.Ra- 
gausko likimo. Tauta 
džiaugsis jų nusikračiu
si.

Istorija visus juos pri
simins, kaip tautos gėdą 
ir nelaimę.

WELLAND, Ont
DŽIAUGSMO ŠVENČIŲ ŪŽESYJE

1967. 10. 2 įvyko mūsų 
žymių visuomenininkų S. 
ir Pr. Bersenų sūnaus 
inž.V.Berseno, ką tik ve
dusių, žmonos pristaty
mas wellandieciams.

Maloniai prie durų sve
čius sutiko senieji ir jau
nieji pp. Bersenai, įteik
dami koktail, kviesdami 
pasirinkti vietas ir vai
šintis .

Daug aukštų svečių, jo 
mokslo draugų ir giminių 
dalyvavo iš Toronto, Ha
miltono, Grimsby,Londo
no ir kitų vietų.

Pasakyta daug kalbų, iš 
kurių pažymėtina Juozo

LONDON, Ont
AUKA KNYGAI

Kai prieš 12 su viršum 
metų pas Kanados ir kitų 
kraštų lietuvius lankėsi 
Mažosios Lietuvos Tary
bos pirmininkas E. Simo
naitis, spontaniškai ir 
veik visur su didžiu pri
tarimu buvo steigiami 
Mažosios Lietuvos Bičiu
lių draugijos skyriai.

Įsikūrė šios draugijos 
skyrius ir Londone, nors 
mūsų lietuvių kolonija 
maža.1954. IV. 9. steigia
majam susirinkime vien 
Mažosios Lietuvos spau
dai ("Keleiviui") paremti 
suaukota 51 doleris. Per 
kelis metus skyrius ban
dė patenkinti savo egzis
tenciją: suruošė keletą 
parengimų,kurių bene di
džiausias buvo Detroito 
dramos sambūrio "Auš
ros sūnų"pastatymas .da
rė minėjimus, šelpė maž- 
lietuvių veiklą Vokietijo
je, didesnę auką pasiuntė 
Tarybos pirmininkui E . 
Simonaičiui jo 70-ties 
metų gimtadienio proga, 
bandė ranką tiesti Sibiro 
lietuviams, Vasario 16- 
tosios gimnazijai,dr. Vy
dūno liter. Premijos Fon
dui; prisimindavo Marty
no Jankaus įpėdinius To- 
ronte,rėmė skautų džiam- 
borės Fondą, pagaliau- 
stengėsi prisidėti prie 
Maž. Lietuvos d-jos or
gano "Pajūrio Lietuvio" 
išlaikymo.

Bet paskutiniu laiku te
liko tik keli skyriaus na
riai ir tie patys tampriai 
įsijungę į bendruomenės 
ir kitų organizacijų veik
lą. Spalio 29 d. tie keli 
mažlietuvių bičiuliai tur 
būt padarė paskutinį pa
tarnavimą: skyriaus ka
sos likutį-$ 36. 86 paau
kojo dr. Martyno Anyso 
knygos"Senprūsių genčių 
kova su vokiečių ordinu'.'. 
išleidimui paremti.

L. E - tas .

Bersenoiš Londonąkuris 
žymus visuomenininkas , 
kultūrininkas, jaunojo 
krikšto tėvas,puikus kal
bėtojas ta proga pasakęs 
puikią kalbą.

Įs idėmė tina tai, kad pa - 
dėkos žodžiu atsakė inž . 
V. Bersenas ir jo žmona 
busimoji daktarė,ne lie
tuvių kilmės, puikiai lie
tuviškai .primindama, kad 
ateityje su mumis lietu
viškai kalbėsianti.

Štai ką meilė daro' 
WELLAND O MEŠKERIO
TOJŲ IR MEDŽIOTOJŲ

KLUBAS
"Lithuanica" Crowland

7 PSL.

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.

3% 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 
muitu ir persiuntimo išlaidomis šitas siuntinys kai
nuoja $100.00.

MAISTO 1967.

3 sv. taukų, % sv. arbatos, % sv. geriamo šokolado, % 
sv. kakavos, 2 sv. ryžių, 5 sv. geriausios rūšies miltų, 1 
dėžutė neseafe, 1 sv. maišytų saldainių, 1 sv. razinkų, 1 
sv. cukraus, ’4 sv. pipirų ir *4 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. 
odiniu 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 skarelės $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.

hotelyj spalio 14 d. šven
tė 15 mt.gyvavimo sukak
tį.

Narių dalyvavo pilnutė 
hotelio salė papuošta tau
tiniais motyvais bei me
džioklės ir meškeriojimo 
tr of ė jomis.

Minėjimas pradėtas ti
kinčiųjų ženklu ir tautos 
himnu.

Parodytas filmas iš pa
skutinių laikų Europos ir 
klubo medžiojimo ir meš
keriojimo,kuris su entu
ziazmu žiūrovų buvo pri
imtas,nes daug kas matė 
patys save ir ateityje ti
kisi matyti, nes J. Sinkus 
ir vėl parengimą filma
vo. Už tai atsilankiusieji 
aplodismentais reiškė 
padėką.

Buvo pagerbtas klubo 
steigėjas Br. Simonaitis , 
tik vienas Kanadoje likęs, 
o j o bendradarbiai A. Pra
naitis miręs ir A. Naidus 
Amerikoje.

Kartu pagerbti klubo 
-krikšto tėvai Jonas ir Zo
fija Radvilai.

Krikšto močia, būdama 
gera krikštasūniui klubui, 
kiekvieną klubo penkme
čio minėjimą pasiunčia 
ištaigingą tortą.

Krikšto tėvų krikštynų 
akte įrašyti žodžiai ^'Mei
lės ir tarpusavio sugyve
nimo'. " - tęsiasi iki šios 
dienos. Pagarba jumsl

Pagerbti klubo garbės 
nariai pp. Sinkai, Radvi
lai ir K.Jordan.

Sveikinimus tos dienos 
proga atsiuntė A.ir S. Vis- 
kontai.Kalbas pasakė bu
vę klubo pirmininkaįpre- 
kybininkai ir moterų var
du ponia Bobin iš Hamil
tono,išreikšdama moterų 
padėką už gražų stahj pa
ruošimą ir klubui švie
sios ateities linkėjo.

Tenka prisiminti ir pa
sigrožėti minėjimo metu 
atlikta menine programa. 
Parašyta ir sudainuota, 
tai ir duetas pačių narių 
-' 'aktualiais "medžiojimo 
ir meškeriojimo klausi- 
ma^s‘ J.Kardelis.

Ypatingai gražiai pra
ėjo moterų duetas, į kurį 
įsijungė visi dalyviai.

Tai pagarba meninin
kams ir jų vadovui Br. 
Simonaičiui.Su tomis pa
čiomis jėgomis,kai nori, 
daug ką gali padaryti.

Priartėjus pabaigos 
laikui .nariai skirstosi su 
viltimi,sulaukti ir švęsti 
klubo 20 metų sukaktį.

Teko nugirsti,kad grei
toje ateityje klubas ruoš 
zuikių, fazanų, ’ ančių ir 
prigaudytų žuvų balių.

Bet apie tai artimoje 
ateityje. . .

Parengimui sėkmingai 
vadovavo valdyba.

Tarpe visų parengimų 
ir subuvimų iškilo min
tis,kad Wellandas ruoštų 
20 mt. atvykimo sukaktį 
didesniam skaičiui lietu
vių. Dalis yra išsiskirs
čiusiu po įvairias Kana
dos vietoves, bet 20 mt. 
sukakties proga juos vi
sus tikimasi matyti Wel- 
lande.

Paruošiamieji darbai 
daromi. J.

Paieškojimai 
-'Paieškomas Stasys Či
žas, gimęs Panevėžyje 
1926 metais, Į Kanadą at
vykęs 1947 metais. Moti
nos prašomas, ieško J, 
Jonaitis, "8 Bradford St. 
Lawrence, Ma. 01840, 

U.S.A.
-Paieškomas, giminių.Lie- 
tuvoje, Arturas Kaptainis, 
sūnus Viktorijos Rinkūnai- 
tės-Kaptainienės, anksčiau 
gyvenęs Toronte. Atsiliep
ti: V.Zavadskienė, 376Ho- 
race Street, Winnipeg 6,Ma 
nitoba.

Padėkos
Montrealio Lietuvių Sei

melio Prezidiumui, apmo
kėjusiam mano kelionę į 
labai svarbią lietuviškų-" 
jų Veiksnių konferenciją " 
Washington'e, labai nuo
širdžiai dėkoju.

Simonai%25c4%258diui.Su
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ĮĖJIMAS S 2.50.

Dr.P.MORKIS

PIRMĄJĮ KARTA, RUOŠIA DIDELĮ PUIKU VIEŠA

VAKARĄ - BALIŲ
Programoje: ŠILTA TU/KtEHOS VAKARIENĖ, 

BUFETAS, MUZIKA, ŠOKIAI, LOTERIJA.
Bilietai gaunami pas platintojus. Prie įėjimo bus 

parduodama tik ribotas skaičius.

LAPKRICIO 18 DIENA 7:30 vai. vakaro, DLK VYTAUTO KLUBE, 2161 St. Catherine Street E. 

MONTREALIO LIETUVIŲ ŽVEJOTOJŲ-MEDŽIOTOJŲ KLUBAS

šį sekmadienį, lapkričio 19 dieną. Aušros 
Vartų Parapijos salėje.

• STALAS SU PIRKINIAIS • GAUSIOS LOTERIJOS • LAIMĖS ŠULINIAI
VAIKAMS • SKANŪS PYRAGAI IR UŽKANDŽIAI SU KAVA

LAUKIAME VISŲ'. N.PR.Seselių Rėmėjai

ŠEŠTADIENINIU MOKYKLŲ 

REIKALU
Tiek Rosemounto Dr.V. Ku

dirkos, tiek Aušros Vartų mo
kyklų grupes, kuriose bus mo
koma tik lietuviškai kalbėti, 
skaityti ir rašyti (taikoma dau
giau anglų kalba vartojan
tiems), turi jau užregistruo
tu, 19 mokinių, ir pramatytus 
mokytojus, tikimasi greitu 
laiku pradėti darbą. Prašome 
tėvus registruoti vaikus pas 
kun. G. Kijauską- tel. PO 6- 
5755 ir P. Adamonį 722-3545

Mokykloms paremti balius- 
Vakaras lapkričio 25 d. Pasi
rodys jaunos stiprios Montre
alio lietuvių pajėgos. Rezer. 
vuokime laiką šiam parengi- 
min. Tėvų K o m i t e t as. 
MALONI NAUJIENA

Ruošiamai Žvejotojų- Me
džiotojų klubo “ Nida“baliaus 
vakarienei, Br. Kirstuko ini
ciatyva yra gauta nemažas 
kiekis zuikienos. Atsilankiu
sieji gaus retai sutinkamo pa
tiekalo. Jų, paruošimu malo
niai sutiko tos srities s pecia- 
liste p. Bukauskienė.

Visos vakarienės paruoši
mu taip pat maloniai sutiko 
rūpintis p. K. Petrulienė su 
talkininkėms.

Linksmą ir reikšmingą, žodį 
apie žvejybą ir medžioklę pa
sakys dr. H. Nagys. Maloniai 
laukiame visų atvykimo į pir
mąjį“ Nidos“ klubo parengimą.

V a 1 d y b a.!
• Juze ir Juozas Saruliai at
šventė 25 metų vedybinę su
kaktį, gausiam subuvime Šv. 
Kazimiero parapijos salėje.

PRANEŠIMAS
Montrealio Lietuviu Seime

lio Atstovų rinkimams praves
ti sudaryta Rinkiminė Komi
sija iš pirm. Br. Staškevi
čiaus ir narių: J. Adomaičio, 
A. Jonelio,| K. Ambraso ir J. 
Blauzdžiuno.

Seimelio Prezidiumas prašo 
Montrealio lietuvius rinkimuo
se kuo skaitlingiausiai daly
vauti ir parodyti tautini soli- 
daruma(, ryšium su ateinan
čia Lietuvos Nepriklausomy
bės atstatymo 50 metu sukak
timi, 1968 Lietuvių laisvės 
kovų metais.

K LB Montrealio Seimelio 
Prezidiumas.

Dr. J. SEM0GA8
5441 BANNANTYNE.Verduni

SKELBIAMI MONTREALIO LIE
TUVIU SEIMELIO ATSTOVU 
RINKIMAI
Lapkričio 26 d. Aušros Vartų Para

pijos salėje nuo 9 vai. ryto iki 5 
vai. p.p. ir Šv. Kazimiero Parapi
jos salėje nuo 9 vai. iki 1 vai. p.p. 
įvyks Montrealio Lietuvių Seimelio 
Atstovų rinkimai, pagal Rinkiminei 
Komisijai pristatyta šį kandidatų 
sarašų:
Pavardė ir vardas amž. užsiėmimas

1. AKSTINAS VUKAS
2. BABRAUSKAS JONAS
3. BAGUŠIS POVILAS
4. CELTORIUS NERAUDAS
5. ČIPKIENĖ TEODORA
6. O ĮKAITIS P RANAS
7. GURECKAS LEONAS
B. KLEZAS PETRAS
9. KALVAITIS AUGUST.

10. KIRSTUKAS BRONIUS 
1 I . LUKOŠIŪNAS JUOZAS
12. MAŽEIKAITĖ ALBINA
13. RUDINSKAS RIMAS ______ ___
14. SIMANlffKŠTIS RIČAro. 55 OPERATORIUS
15. SITKAUSKAS KAZYS

16. VAIKŠNORA MATAS
17. ZAVYS JUOZAS

Visa Montrealio lietuviu visuome
ne maloniai prašome atkreipti ypa
tingu dėmesį ir rinkimuose kuo 
skaitlingiausiai dalyvauti.

Rinkiminė Komisija. 
K-jos pirm. Br. Staškevičius 
667 Allard Ave. Verdun, 
Tel. 769- 1557.

KARIUOMENĖS ŠVENTĖ 
Lapkričio mėn. 26 d . 

Savanoriai-Kūrėjai, Lie
tuvių Veteranų Sąjunga ir 
šaulių kuopa rengia ka
riuomenės šventės minė
jimą.

Aušros Vartų bažny
čioje 11 vai. iškilmingos 
šv.Mišios,pamaldose vi
sos organizacijos prašo
mos dalyvauti su vėliavo
mis.

Po šv. mišių, parapijos 
salėje, įvyks paskaita, po 
paskaitos meninė dalis: 
solistė, tautiniai šokiai.

Visuomenė prašoma 
gausiai dalyvauti. 
AUŠROS VARTŲ PARAP. 
-Kalėdojimas:T.K. Peč- 
kys lankys Verdune gy
venančius: T. S. Kulbis- 
mieste gyvenančius :T.G. 
Kljauskas - lietuvius, gy
venančius 
Ahunstic,
of Mount Royal, ir Cite 
de St. -Laurent.
- Pakrikštyta V. ir J.Di- 
kaičių dukra Kristinos 
ir Loretos vardais. Svei
kiname laimingus tėvus . 
-Aukos bažnyčios fondui: 
10-J. Gražys, A. Mockus , 
J. Genaičiai, A. Ūsas, VI. 
Sodeika, P. Narbutas; 14- 
A. Gudas, K. Giedraitis ; 
15-St. Morkūnas, St. Vai
čekauskas; 20- Br. Nied
varas, B. Buzas, J.Ada- 
kauskas; 30 - B. Katinai r 
40-J. Paunksnis.
- Pereito sekmadienio 
rinkliava - $ 251. 00.
- Parapijos rudens ba
liaus pelnas $ 616. 00.

Sv. KAZIMIERO PARAPIJA
Parapijos choras pradėjo gie

doti sumos metu ir parapijiečiai 
džiaugiasi tokiu greitu choro susi 
organizavimu. Choro repeticijos 
sekmadieniais po sumos ir trečia
dieniais vakarais 7:30 vai.

Bazaras pavyko labai gerai. 
Gryno pelno gauta $4,730.50.
— Lietuvininkai atšventė 35 metų 
vedybinio gyvenimo sukakti.
-- Šv. Elzbietos draugijos mišios 
ir pusryčiai sekmadienį 11 vai.
— Mirė Jonas Stankevičius 54 me
tų amž., palaidotas lapkričio 8 d.
— Metinis Seselių paren
gimas - Bazaras bus se
kantį sekmadienį, lapkr.
19 d. Aušros Vartų para- 
31 jos salėj. Pradžia 9 vai.

DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

pagal susitarimą.

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

Raštinė: LE 4-4451.

WINDSOR, Ont.
VISUOTINIS LIETUVIŲ 

SUSIRINKIMAS 
šaukiamas šį sekmadie-

LIETUVIŲ" VERS LO "SĄJUNGOS IŠKILMINGAS

KONCERTAS IR BALIUS
/ pirmą kartą Toronte /

Bordeaux ir 
N. D. G. , Town

Pirmadienį ir n a -r n1 2 • 4;7-9 p.m.
ketvirtadienį

antradieni 2-4 p.m.
penktadienį 2 - 4; 7 - 9 p.m.

trečiadienį 7-9 p.m.

767- 3 175; namų 366 - 9582.

DANIŲ GYDYTOJAS
Dr. J. MALISKA

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

Namų tel.: MU 1-2051 *

19 STUDENTAS 
4 2 STALIUS 
56 OPERATORIUS 
27 TARNAUTOJAS

Seimininke 
55 DARBININKAS
42 TARNAUTOJAS
43 DARBININKAS 
50 DARBININKAS 
45 VERSUNINKAS 
43 STAUUS.
19 STUDENTE
20 STUDENTAS

66 DARBININKAS
70 PENSININKAS 
41 MECHANIKAS

DĖMESIO!!!
Nuo 1967 m. spalio 1 d. nepaprastai atpiginti (nuo 30% 

iki 60%) įvairios sudėties maisto siuntiniai (dovanos) be mui
to, kurie čia užsakomi ir gaunami per Rygą (Latviją); pvz.: 
10 kg. cukraus, 2 kg. pieno miltelių, 1 kg. kavos pupelių ir 
200 cigarečių kainavo $19.46, o dabar — tiktai $11.94.

Taip pat atpiginti ir pavieniai maisto gaminiai, iš kurių 
galima sudaryti betkokios sudėties siuntinį; pvz.: 1 kg. kviet. 
miltų kainavo 62 et., o dabar — 43 et. 1 kg. ryžių kainavo 
$1.17, o dabar — 50 et. 1 kg. cukraus kainavo 93 q., o dabar 
— 31 C. ir t.t. ir t.t. Maisto siuntinių svoris neribotas.

Be to, švenčių proga (nuo 1967 m. spalio 1 d. iki gruo
džio 31 d.) automobiliai, motociklai, televizijos aparatai ir 
tranzistoriniai radijo aparatai yra atpiginti 10%.

Tuo pačiu norime pranešti, kad per mus galite užsakyti 
savo giminėms bei pažįstamiems Lietuvoje ir kitur dovanas 
be muito: automobilius, automobiliams motorus ir padan
gas, motociklus, dviračius, šaldytuvus, skalbimo mašinas, 
siuvamas mašinas, televizijos aparatus, pianinus, foto apara
tus, radijo ir transistorinius radijo aparatus, laikrodžius, ki
limus, baldus, butus (apartamentus), poilsį kurortuose, poilsį 
kurortuose su gydymu ir t.t. Štai pora pavyzdžių: poilsis ku
rorte (įskaitant maistą ir kambarį) prie Juodosios jūros, prie 
Rygos ir kitur 24 dienom — $61.88. Poilsis kurorte su gy
dymu (įskaitant maista ir kambari) prie Juodosios jūros 26 
dienom — $159.40.

'Turime naujus iliustruotus katalogus, kuriuose yra 
smulkus aprašymas ir paaiškinimai. Pažymėtos kainos yra 
galutinės.

Taip pat persiunčiame ir pinigus, už kuriuos gavėjas 
gali nusipirkti įvairių prekių specialiose dolerinėse krautu
vėse.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

Baltic Exporting Co.
480 Roncesvalles Ave., Toronto 3, Ontario. Telef. LE 1-3098 

Savininkai A. ir S. KALŪZA

1967 M. LAPKRIČIO 18 D., ŠEŠTADIENĮ, 7 VA L. 
VAKARO PRISIKĖLIMO PARAPIJOS SALĖJE, 
1021 COLLEGE STREET.
PROGRAMOJE :
Metropolitan operos solistas ALGIRDAS BRAZIS 
Akompanuoja muzikas STASYS GAILEVIČIUS

• BALETAS • VAIŠĖS • ŠOKIAI
Pakvietimai gaunami pas platintojus ir J.Šarū
no - J.Dambrausko sporto reikmenų krautuvėje, 
295 Roncesvalles, Toronto.

Sąjungos" VERS LA S "Valdyba.

nj, lapkričio 19 d. 12:30 
po pietų Winds oro lietu
vių parapijos salėje,808 
Marion Aven he. Dienotva 
rkėje: apylinkės veikla ir 
Bendruomenės orga.nij rin

Adresas: De Seve Street
Montreal 20, Que., tel. 766 - 5827

MOK A už:
Depozitus 4.4%
Numatyta už šėrus 5‘/i% 
Nemokamas gyvybės draudimas 
iki $2,000 bendros santaupų 
sumos.

i

%
kanai. Susirinkimas pak
artojamas, nes praeitas
buvo neskaitlingas. Visi 
apylinkės lietuviai kvie
čiami šiame susirinkime ■! 
būtinai dalyvauti o P. J.

I M A u 1:
Nekiln. turto paskolas 8% 
Asmenines paskolas 9% 
įskaitant gyvybės draudimą 
iki $ 10,000 abieju rožių 
paskoloms.

Kasos valandos: 1465 De Seve St.,sekmadieniais nuo 10:30 iki 12:30 
vai.,išskiriant Šeštadienius. Darbo dienomis nuo 10 iki 3 vol. kasdien, 
vakarais -- trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai.
3907 Rosemount Blvd., tel. 722-3545. Diena - penktadieniais nuo 1 iki
6 vai.ir vakarais-pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais nuo'
7 iki 9 vai.

SS

DLK VYTAUTO KLUBO 
šerininkų visuotinis susirin
kimas šaukiamas šį sekma
dieni, lapkričio 19 d. 2 vai. 
p.p. Šis susirinkimas išsta- ' 
tys kandidatus balsavimui į Į 
sekančių metų valdybą.
• Mykolas Kykai as, dirbęs 
Expo 67 Ontario Paviljone 
gana aukštose pareigose, per 
kuri, nemažai lietuvių buvo 
gavę darbus, jau yra gavęs 
Kvietimą į JAV-PlsLšburgą- 
užimti vienoje ligoninėje ad
ministratoriaus pareigas. Šio
mis dienomis lankėsi NL red.

’----------------------------------------- 1
METINIS BAZARAS' 
TREČIADIENĮ, lapkričio 22 d. —! 

visą dieną-- Beth Hall, Park- ■ 
Extention, 8 125 Stuart Montreal. | 
Išpardavimas b a r g a n g.

IŠNUOM 'JOJAMAS 

kambarys pas lietuvį, esant rei
kalui yra apšildytas garažas.

Kreiptis tel. 366 - 7425 
LaSalle.'.

EGAN REALTIES INC.
5344 Verdun Ave. Verdun 

766 - 3586
PARDAVIMAI LASALĖJE:

Nauji 2- jų aukštų namai (Duplex) po 5 kambarius, atskiras 
Šildymas, 2 garažai, labai geras pirkinys už 23,900 dolerių, 
{mokėjimas pagal susitarimą.

Modernus 3 - jų butų namas po 3, ir 6 kambariu. Centraliniu 
šildymu, Įrengtu rūsiu, 2 garažais ir akmeniniu priekiu.Kaina 
34.000 dolerių, {mokėjimas pagal susitarimą.

Geresniam pasisekimui parduoti arba pirkti skambinki 
pres. Paul Jakubauskui.

APSI DRAUSK!
ADAMONISINSURANCE AGENCY,INC.
GAISRAS- AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ -GYVYBĖ

P. ADAMONIS 
Chartered Insurance Broker 

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

S-tos "Lite" nr. 752D

1. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS

DR. A. O. JAUGELIENĖ
BANTU GYDYTOJA

1410 Guy Street, 1 aukštas 
11 - 12 kambarvs.

Tel: 932- 6662: namu 737-9681

ADVOKATAS

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

Suite 205 
168 Notre Dame St. E.

UN 6-2063 ir UN 6-2064

DR. V. GIRUJNIENt 
DANTŲ GYDYTOJA

5J JO L' Assomption Blvd.
Tel. 255 - 3535.

Notaras
J. BERNOTAS 

B.A., B.C.L.

Sun Life Building 
Suitei2001

Tel.: UN 6-4364.

DĖMESIO!
Turime skanių šviežių baltų 

lietuviškai pieninėje pagamintų 
sūrių. Taip pat patarnaujame 

skaniomis šviežiomis lietu
viškai pagamintomis dešromis.

Prašome nasinaudoti mūsų 
produktai s pri statant į namus. 
Skambinkite Bruno Jazokas, 

tel. 766 - 9041.

J^ouĮįard (duto dšodg,
6636, Clark St. Montreal 

(prie St. Zotique ) 

TEL: 277-5059, 277-5323

Sav. J. Adomonis - Adams

Namu tel. 747 ■ 9000.

ATLIEK HME DARBUS:

Electric Welding
Body Work
Painting
Mechanic
Electric
ir kitus

SIUVU IR PARDUODU

Taisau ir Remodeliuoju 
Vasaros laike saugojimas 

/ Storage /.

6396 Bannantyne, Verdun.
PO 7-6183

Steering Servic
Wheel Alingment

T une - up
Clutch - Brakes

AR ŽINOMA, KAD

’’NEPRIKLAUSOMOS 
LIETUVOS" SPAUSTUVĖ

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

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

STOTI

BANGA
Tėl. 365-4872

TEL. 669 ■ 8834.

LIETUVIŠKAS PUSVALANDIS GIRDIMAS KAS

ŠEŠTADIENIS PERNEWS IN REAL ESTATE
IMMEUBLES -- DERAGON & RIENDEAU REALTIES 
7623 Edouard Street, .

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

Kreipkitės asmeniškai pas 
Joe Stankaitis.

Kviečia visus atsilankyti i 
Intercontinental klubą, kurii 
yra 696 St. Catherine Street W., 
(prieš T.Eaton’o krautuvę).

■sSg-'':
T’’’

1410, 10:00 VALANDĄ VAKARO
Programos vedėjas L. Stankevidius

Igamete 
praktika 

padės sutaupyti 
daug 

pinigo
J.P.Riendeau 

išspręsti Jūsų
Pirmieji ir

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

(Mes paimsime iš namiį).

A. J. Norkeliūnas
Commissioner of the Superior Court of Montreal

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d
VISU Rūšių DRAUDIMAS

6695 — 35th Avenue, Rosemount, (kamp. St. Zotique) 

Montreal. Telefonas RA. 7-3120

INTERCONTINENTAL CLUB 

Cocktails - Dancing Nightly

Juozas Stankaitis 
Manager of the C. I u b.

Tel. 861- 1507
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