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Seniausias tautinės demokratinės 
minties savaitraštis Kanadoje.
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Inside—diplomatic chatter; outside—police and demonstrators tussle 
.External Affairs minister Martin with Soviet ambassador Shpedko after envoy’s angry protest

"The Ottawa Citizen" plačiai pavaizdavo demonstracijas pavergtųjų Kanados sos
tinėje nukreiptas prie rusų imperializmą ir kolonializmą bei genocidą, reikalau
jant okupuotiems kraštams laisvės ir tvarkymosi pagal savo valią ir reikalą.

Savaitine įvykių apžvalga
DIDE LĖ 

Anglija, gelbėdamas i nuo 
ekonominių sunkumų, de- 
valvavo-nužemino svarą 
sterlingo. Tuojau po savo 
valiutas devalvavo ir Ispa
nija ir Danija, o Kanada 
ir Jungtinės Amerikos val
stybės pakėlė paskolų pro
centus iki 8%.

Į šiuos pasireiškimus at
siliepė visos valstybės , 
bet kitos pareiškė, kad sa
vo valiutos nenužemins, 
o kaki kurtos dar nespė
jo apsispręsti.
DE GAULLE DARĄS NAU

JĄ POSŪKĮ?
"The London Sunday Tele
graph" paskelbė, kad de 
Gaulle iniciatyva Prancūz. 
kariškai jungiasi su Sov. 
Rusija: darysiąs karinių 
štabų pasitarimą, jau pri
imti sovietinai kariniai 
lankytojai, atplauksiąs ir 
Rusijos laivynas vizito į 
Prancūziją. Iš Vidurinių
jų Rytų išstumsiąs Angli
ją, o iš Pietinės Ameri
kos -Jungtines Valstybes K 
Šios žinios sukėlė nerimą 
ypač Vokietijoje.
JTO PALAIKO KORĖJOS

SUVIENIJIMĄ
Kažkaip, turbūt per ne

apsižiūrėjimą, Jungtinės 
Tautos priėmė visai gerą 
rezoliuciją Korėjos klau
simu: joje pasakyta, kad 
komisija, kuri dirba Ko
rėjos apjungimo klausi
mu, ir toliau turi veikti: 
apjungta Korėja turi lais
vais rinkimais išsirinkti 
parlamentą, kuris nusta
tytų Korėjos konstituciją, 
o kol apjungimas bus 
įvykdytas, JAV kariuome
nė turi pasilikti Pietų Ko
rėjoje. 
ANGLIJOS TELEVIZI- 
NINKAI IŠKIRTO POKŠTĄ

Du Anglijos, Londono, 
televizininkai Maskvoje 
pasigavo gatvėje du ra
šytojus ir savo automobi
lyje padarė su jais pasi
kalbėjimą, kurį perdavė 
per Londono televiziją. 
Du rašytojai pasikalbėji
me pasmerkė komval- 
džios rašytojams kelia
mas bylas. Jie leidosi 
nufilmuoti, o trečiasis

FINANSINĖ KRIZĖ EUROPOJE 
pritarė tiems dviems, bet 
filmuojamas nenorėjo bū
ti. Jis nufilmuotas iš už
pakalio. Paklaustas dėl to 
Tasso atstovas Londone 
atsakė, kad tie pokalbyje 
dalyvavusieji nesą būdin
gi sovietams.

KELIAMAS EUROPOS
ATSILIKIMAS

Did. Britanijos pirmi
ninkas Wilsonas įsitiki
nęs, kad Europa techniš
kai atsilieka: ji atsilikusi 
jau nuo Amerikos,bet jei
gu taip eis ir toliau, tai ji 
atsiliks ii’ nuo Rusijos . 
Todėl Wilsonas pasiūlė 
tuo susirūpinti ir sudary
ti bendrą Europai techni
kos komitetą,kuris rūpin
tųsi techniškuoju Europos 
kilimu.ŠisWilsono pasiū
lymas susilaukė dėmesio. 
KARĄ VIETNAME DAU
GIAUSIA REMIA SSSR

Japonijos socialistų ly
deris Januemoto lankėsi 
Maskvoje ir kalbėjosi su 
kompartijos sekretoriais 
Suslovu ir Ponamariovu. 
Po to pasikalbėjimo Ja
nuemoto pareiškė spaudai 
kad rusai Vietnamo karui 
duoda 85% visos paramos. 
Tat faktinai išeina, kad 
Amerika kariauja su Ru
sija. 
JAPONIJOS M IN. PIRM .

ŠATO 
praėjusią savaitę lankėsi 
Washingtone ir tarėsi su 
JAV prezidentu Johnsonu. 
Komunikate Šato palaiko 
Johnsonopolitiką Indoki
nijoje,bet japonai rūpina
si atgauti iš jos atimtas 
salas po antrojo pasauli
nio karo. Klausimas 
svarstomas.
JUNGTINĖS TAUTOS
NETURI LOGIKOS
Visuotinis Jungtinių 

Tautų susirinkimas priė
mė rezoliuciją, kuria yra 
smerkiamas Portugalijos 
kolonializmas Afrikoje. 
Kyla klausimas,kodėl tik
tai Portugalijos ir tiktai 
Afrikoje? Ar kolonializ
mas Europoje jau nėra 
kolonializmas?Ar sovie
tinis kolonializmas, pa
vergęs eilę tautų ir atė-

męs nepriklausomybę ei
lei valstybių tai jau ne 
kolonializmas ? Kokia gi 
čia Jungtinių Tautų logi
ka?

ARTIMŲJŲ RYTŲ 
PROBLEMA

kol kas tebestovi vietoje . 
Izraelis pakartotinai siū
lo arabams tiesioges de
rybas ,bet arabai nesutin
ka. Vienas kitas arabų Va
dovas bando ieškoti drau
gų ir išeičių,bet nieko kol 
kas iš to neišeina. Jung
tinių Tautų bandymai ir 
per Saugumo Tarybą ir 
per generalinę asamblė
ją nedavė laukiamų pa
sekmių. Dabar Jungtinių 
Tautų sesijos pirminin
kas Rumunijos užs.reik 
min.Manescupadarė nau
ją pasiūlymą. Jo trys - 
punktai:!.Pripažinti sau
gumą kiekvienai valsty
bei, 2. Atsisakyti bandy
mų panaudoti jėgą įsiga
lėjimui,ir 3.Dvidešimčiai 
metų nustatyti progreso 
vystymosi planą. Tai yra 
protingas pasiūlymas,bet 
gi arabai nenori Izraelio 
pripažinti valstybe, tat ir 
iš šio pasisiūlymo, kaip 
ir iš kitų, nieko gera ne
gali išeiti. Ir problema 
lieka neišspręsta. Tuo 
tarpu vyksta susišaudy
mai ir kitokį vieni kitų 
puolimai.

ŽINIOS TRUMPAI
• Įvyko kelias valandas 
trukęs Kipre susišaudy
mas tarp graikų ir turkų . 
Susišaudymą sulaikė JTO 
tvarkos palaikymo dali
niai.
• Artimųjų Rytų klausimu 
Jungtinėse Tautose yra 
trys rezoliucijos. Bulga
rams pasiūlius jų balsa
vimas atidėtas.
• JAV prezidentas John- 
sonas dar kartą pasiūlė 
šiaur. Vietnamu! taikos 
derybas neutralios vals
tybės laive, bet Ho Či- 
minh pasiūlymą atmetė . 
Johnsonas po to pareiš
kė, kad bombardavimai 
nebus nutraukti ir Pietų 
Vietnamas bus apgintas 
nuo agresijos.

MINĖJIMAS LONDONE
Spalio 31 d.didžiausioje 

Londono salėje (Royal Al
bert Hall) susirinko apie 
8000 anglų,vidurinės Eu
ropos egzilų ir kitų pa
gerbti žuvusių komuniz
mo aukų. Dvidešimt vie
nos tautos vėliavos, ku
riomis buvo papuošta sa
lė, buvo nuleistos iki pu
sės stiebo.Lordas St. Os- 
waldas .atidarydamas pa
minėjimą, pažymėjo, kad 
1917-67 metais komunis
tai išžudė 95 milijonus 
nekaltų žmonių.

Daugiausia nukentėju
sias tautas atstovavusieji 
vaikai,aprengti tautiniais 
drabužiais, padėjo vaini
kus žuvusiems pagerbti. 
(Prie lietuvių tautinės vė
liavos vainiką padėjo D. 
Briedytė ir A. Briedis).

Minėjimo programoje 
tautų atstovai kalbėjo 
abė.cėlės tvarka-nuo Al
banijos iki Zanzibaro. 
Lietuvos nukentėjimą iš
dėstė kun. A. Geryba. Ži
vilė Šlekytė (iš Kanados), 
lydima kitų dviejų lietu
vaičių,perdavė jaudinan
čią Sibiro tremtyje sudė
tą lietuvaičių, maldą.

Apeigose dalyvavo ka
talikų, stačiatikių, evan
gelikų, budistų ir muzul- 
monų dvasininkai. Minė
jimas buvo filmuojamas 
televizijai. (Elta)

Lietuvių
gyvenimo 
reiškiniai
NEGERI REIŠKINIAI 

AMERIKOJE
Čikaga. Lapkr.20. Telefo
nu. Amerikoje dabar da
rosi kažkas keista ir ne
gera. Bendruomenėje 
vyksta kažkokia didelė 
krizė.Vienos srovės gar
sėjanti pusrovė perėjo į 
ofenzyvą. Užvaldžiusi 
spaudą, neduoda pasi
reikšti kitai daliai sro
vės. Neduodanei pasiaiš
kinti. Sulaužytas statutas, 
laužoma ir tradicija. Į 
nieką neatsižvelgiama. 
Dėl to krizėje atsidūrė 
Kultūros kongresas. Iš jo 
pasitraukė eilė asmenų. 
Bendruomenė pati save 
nuvertina ir pati savęs 
nepripažįsta. Dalis 
rinktų narių ignoruoj ami. 
Nesilaikoma Bendruome
nės statuto. Dėl to vyksta 
eilė atsistatydinimų. Į 
viešumą tas neišeina, nes 
spauda užblokuota.

Sunku dabar pasakyti, 
kuo visa tai pasibaigs, bet 
dabar tai reiškiasi kaip 
skilimas ne tiktaį Ben
druomenė j j, bet ir visuo
menėje.

Ryškėja ir tas faktas , 
kodėl kai kurie Bendruo
menės vadovaujantieji 
asmenys nuolat užsipul- 
dinė ja Amerikos Lietuvių 
Tarybą. Šis faktas aiški
namas tuo, kad tiems as
menims, kurie formuoja 
visuomenes nuomonę,ne
pageidautinas ALTos
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KAS NAUJA
KANADOJE BUS PANAI
KINTA MIRTIES BAUSMĖ 
Kanados parlamentas da
bar svarsto mirties pana
ikinimo klausimą. Iš ats
tovų pasisakymų aiškėja, 
kad mirties bausmė bus 
panaikinta. Įstatymas nu
mato minties bausmę tik
tai už nužudymą policini
nkų ir kalėjimo sargų. 
ATIDARYTAS DIDFLIS

FABRIKAS 
Abercrombie Point, Nova 
Scotia, atidarytas sieros 
rūgšties gamybos fabrikas, 
kuris kasdien pagamins a- 
pie 500 tonų sieros rūgš
ties. Jo produkcija naudo
sis JAV, Britų Kolumbija 
ir kt. Statyba atsėjo 52 mi
lijonai dolerių. Fabrike ga
lės dirbti 300 asmenų. 
KANADA SUSITARĖ SU

PRANCŪZIJA
Kanada su Prancūzija 

pasirašė susitarimą, pa
gal kurį abi valstybės pa
gal reikalą darys konfe
rencijas ir tarsis dėl sau
gumo ir jo priemonių ga
minimo. Šių priemonių 
apsikeitimas siekdavęs 
iki 20 milijonų dolerių .

žmonių dalyvavimas Ben- 
duomenėje, nes ALTos 
žmonės nėra palankūs 
pusrovės politikai ir ne- 
parems jų tikslų ir sie
kių. Plačiau seks.Koresp 
LIETUVOS ATSTOVAS 

PRANCŪZIJOJE 
prof. dr. Jurgis Baltru
šaitis š. m. spalio 17 d . 
gavo iš Europinio Sąjū
džio vykdomosios tarybos 
biuro pranešimą,kad Lie
tuvos Europinis Sąjūdis 
yra pripažintas kaip or
ganizacija, įeinanti į Eu
ropinį Sąjūdį. (Elta) 
ŠAUKIAMAS PABALTIE- 
ČIŲ PASITARIMAS

Baltic Appeal to the 
United Nations (Batun) 
draugija organizuoja pa- 
baltiečių pasitarimą,kaip 
geriau ir gausiau pami
nėti bendrai Estijos, Lat
vijos ir Lietuvos 50 metų 
laisvės atstatymo sukak
tį.

Pasitarime galėsime 
numatyti gaires, kaip su
derinti sukakties minėji
mus tarp mūsų trijų tau - 
tybių ir prisitaikinti prie 
kolonijų arba rajonų, kad 
vieni kitiems padėtume 
įspūdingiau atskirai ir 
kartu šventes paminėti.

MI-
KANADOJE

KANADOS PREKYBOS 
NETERE R. VINTERS
išvyksta į Europą, kurio
je dalyvaus ekonominėse 
konferencijose, lankys 
Europos valstybių sosti
nes ir jose tarsis dėl a- 
teities santykię.

DVIKALBINĖ KANADA
Kasmetinė aukštųjų Ka

nados mokyklų atstovų 
konferencija priėmė re
zoliuciją, kviečiančią vi
sus Kanados gyventojus 
veikti taip, kad Kanada 
būtų pripažinta dvikalbe 
valstybe,kurtoje anglų ir 
prancūzų kalbos būtų 
valstybinės kalbos ir vi
sur būtų statomos lygia- 
greta.

Aukštosios Kanados 
mokyklos turi paruošti 
studentus abiem kalbom, 
kad jie sugebėtų vadovau
ti Kanados gerovei. Otta- 
wqs universiteto rekto
rius prelatas Roger Gui- 
doi\ išrinktas Kanados 
universitetų sąjungos 
pirmininku.
• Berlyno burmistras 
lankėsi Paryžiuje, tarėsi 
sude Gaulle ’

Bendros manifestacijos , 
bendri pareiškimai turės 
didesnio svorio pas ame
rikiečius ir Jungtinėse 
Tautose.Tai padės pakel
ti sukakties dvasią ir įsą
monins visuomenę lais
vinimo mintimis.

BATUN kviečia visas 
lietuvių organizacijas ir 
visus veiksnius jungtis į 
šį pabaltiečių pasitarimą 
gruodžio 9 d. , 1967 m. 10 
vai. ryto, Statler Hilton 
Hotel, 7 Ave. ir 32 Street 
New York City.

Šiuo laišku prašome ir 
Jūsų organizaciją atsiųsti 
savo atstovus ar valdybos 
narius minimais klausi
mais pasitarti. Prašome 
kad ir stebėtojus atsiųsti. 
Pasirodykime solidarūs 
su estais ir latviais mi
nint ir jų Nepriklausomy
bės 50-sius metus.

Prel.Jonas Balkūnas
BATUN pirm - kas .
KAZYS BARONAS 

Nepriklausomos Lietuvos 
nuoširdus bendradarbis, 
pastovus Spaudos Skyriaus 
vedėjas, praleidęs atosto
gas keliaudamas per Euro- tic, P.Q., metams atvy- 
pą, lapkr. 20 d. , grįždam- ko pagilinti zinię į McGill 
as į Hamiltoną, trumpai universitetą, kuriame stu 
buvo stojęs Montrealio a- dijuoja ir jo sūnus, 
erodrome.

Antanas Vaupšas išrink
tas Montrealio mokyklų 
direktorių organizacijos 
prezidentu. Tai yra auk- 

tos garbės pareigos,ką pa
žymėjo visa Montrealio sp
auda.

Toronto
KARIUOMENĖS ŠV-ĖS 
MINĖJIMAS TORONTE 
įvyks lapkričio26 d.4 vai. 
po pietų Prisikėlimo pa
rapijos salėje. Invokaciją 
skaitys kun. Žilinskas. 
Įdomią paskaitą skaitys 
A. Sutkaitis. Programoje 
dalyvaus: sol.R.Strimai
tis .akompanuojant komp. 
St.Gailevičiui.Savo kūry
bos eilėraščių skaitys 
panelė Švėgždaitė, daly
vaus Jūrų skaučių ir 
skautų skudutininkai,vad. 
poniai A. Biškienei ir 
Tautinių šokių grupė 
"Gintaras", vad. J. Kara- 
sėjui. Valdyba.

MONTREAL
PRANEŠIMAS 
EVANGELIKAMS

1967 m. gruodžio 3 dieną 
12 valandą diena bus pamal 
dos. Pamaldas laikys kuni
gas Hansas Durnpys. Pamal
dos bus su šventa vakariene 
bažnyčioje St. Johns Luthe
ran Church, 3594 Jeanne Man
ce Street, Montreal.

Prašome parapijiečius kuo 
skaitlingiausiai dalyvauti pa
maldose. n ,Parapijos Valdyba.
PASISEKĘS ŽVEJU 
VAKARAS

Zvejotoju - medžiotojų klu
bo “ Nida“ lapkričio 18 d. va 
kare Vytauto Klube ruoštasis 
pirmasis vakaras - balius pra
ėjo su dideliu ir gražiu pasi
sekimu.

Vakarą trumpu žodžiu ati
darė“ Nidos“ klubo vald.pirm 
J. Šiaučiulis. Vakarui skirtą 
minti apie žvejybą ir medžiok 
lę pasakė dr. H. Nagys.

DLK VYTAUTO KLUBO 
sekmadieni įvykęs šėrininkų susi* 
rinkimas išstatė kandidatus rinki- 
matus į sekančiu meti^ valdyba. Da
lis nesant daugiau kandidatu bus 
aklamaci|*os budu išrinkti. Kandi
datuoja: j pirmininkus J. Petrulis 
ir J. Skinkis, į vicep. G. Alinaus- 
kas, i prot. sekr. J. Bulota ir J. 
Skučas, i Finansų sekr. Ch. Milius, 
| Šerų sekr. M. Gudas ir A. Vaup- 
tas, | Kasininkus P, Batyrius ir 
į Direktorius; P. Kizorskis, J. Pet 
rauskas, I. Petrauskas, K. Martine- 
na$ ir E. Lenkaitis. Pasalpinei 
mok. išrinkti L. Gudas.

INŽINIERIUS V. PAKAL
NIS,

pastoviai dirbąs Malar-
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NESKUBĖKIT SMERKTI
Nežiūrint mūsų pasisaky

mų, kurie, tiesa, įnešė tū
lo aiškumo, vis dar spau
doje neigiamai linksniuo - 
jamas Montrealts ryšium 
su Pasauline paroda ir mū - 
sų susitikimais su paverg - 
tos Lietuvos lietuviais ir 
dalinai su rusais.

Mūsų kritikaikalba apie 
mus permažai turėdami 
apie mūsų veiksmus ir a- 
pie buvusias čia aplinky
bes duomenų, todėl jų pasi
sakymai neatatinka mūsų 
lietuviškajam reikaluiTa- 
me yra visų tų pasisaky
mų pagrindinis trūkumas.

Šio autorius labai apgai
lestauja, kad jam nepasise
kė sušaukti mūsų laikyse
nai nustatyti tikslesnio pa
sitarimo, todėl nebuvo ir 
tikslesnio, koordtnuotes - 
nio nusistatymo, ir dėlto 
pasireiškė tūlų nesklandu 
mų, - ir už tai mus gali
ma kaltinti, - bet bendrai 
imant daug klaidų mes ne
padarėme. Mums trūko 
tiktai nusistatymo organi
zuotumo.

Bes ilaikydami Klevelan- 
do direktyvų, mes negalė
jome išnaudoti tų ypatin - 
gų sąlygų, kurio buvo pa
saulinės parodos proga, 
ir rašantis apgailestauja,

kad jis neišnaudojo visų 
progų susitikti ir veikti ir 
Lietuvos lietuvius ir ru
sus,dėl ko daugiausia mus 
dabar vis dar tebekaltina 
Amerikos lietuvių spauda.

Mums ne tiktai reikėjo, 
bet mes turėjome ir pri - 
valėjome sus įtikinėti,nes 
tai buvo progos, kurių me
tu v i s k ą galima buvo 
pasakyti tiesiai į akis ar 
tai buvo koks lietuvis, ar 
rusas. Ir tas pokalbinin
kus stipriai veikė.

Nežinau,kaip laikėsikun. 
Balčys ir kiti tūlos spau
dos puolamieji, bet gerai 
žinau,kad kun.dr.F. Ju
cevičiaus laiksena buvo 
pozityvios prasmės .Pav. 
prieš jo veiksmus Lietu
vos okupantas,įkyriai siū
lantis "kultūrinį bendrad
arbiavimą" dukart kapitu
liavo.

Dar vieną svarbų faktą 
reikia pabrėžtkMes, ku
rie susitikinėjome ir kal
bėjome ir su okupuotos Lie 
tuvos lietuviais ir su ru
sais,mes buvome ofen
zyvoje, kai rusai sie
kė priešingo. Ir čia yra ne
abejotinų mūsų laimėjimų.

Tat mūs- kritikus prašo 
me truputį dar palaukti su 
išvadomis. J. Kardelis.

Montrealio tau-
tų pasisakymas
Etninės grupės Montre- 

alyje sutarė bendrą parei
škimą ryšium su Sovietų" 
Rusijos minėjimu 5O-ttes 
metų bolševikinės revoliu
cijos.

Pareiškime išdėstoma vi
sa revoliucijos eiga prade* 
dant 1917 metų kovo mėne
sio įvykiais, kai buvo nu
verstas caras NikalojusII 
ir įvesta respublika, iš ku
rios tikėtasi ir laukta nau 
jų laikų. Deja, bolševikai, 
pasinaudodami karu, sun
kumais, padarė pervers 
mą ir įvedė diktatūrą, ku
ri atnešė daug žmonija i ne
laimių ir dabar dar kabo 
kaip baisus slogutis.

Per tą laiką daugelis tau
tų, kovojusių dėl laisvės , 
arba ją turėjusiųį jos ne
teko, kaip Ukraina, Armė
nija, Gruzija, Azerbaidža
nas, Chlva, Buchara ir tt. 
Visa Rusija yra paskandin
ta kraujo jūroje. Rusų im
perializmas persivilko į 
sovietiškai-komunistinį. 
Bolševikai susirūpino sa
vo ekspansija į Vakarus. 
Iš to kilo Maskvos žygiai 
Į Suomiją, Lenkiją, pag
robimas Pabaltijo valsty*- 
bių-Estijos, Latvijos ir

Ko italai kaujasi su austrais?
TURISTO LAIŠKAS IŠ AUSTRIJOS-ITALIJOS PASIENIO 

Važiuojant iš Muenche- duota valdyti autonomi-
no į Innsbrucką taip vad . 
Brenner Pass į Italiją, 
keleiviai yra tikrinami 
trijų valstybių pareigūnų: 
vokiečių, austrų ir italų, 
Ir viskas tas vyksta maž
daug keturių valandų lai
kotarpyje'. Vokiečiai ir 
austrai, paprašo paso ir 
pamatę Kanados doku
mentus, jokio lagamino 
patikrinimo nedarą Prie
šingai - italai. Sustojus 
traukiniui Brennerio sto
tyje, visos durys yra už
daromos, keleiviai neiš
leidžiami į peroną, o įėję 
civiliai tarnautojai, poli
cija ir kareiviai "verčia" 
ne tik lagaminus iki pat
dugno, bet atsuktuvais 
atidarinėja visas spinte
les, tikrina net ir kara
liaus pėsčia lankomas 
vietas.

Jau antrą kartą tuo ke
liu keliauju. Tačiau prieš 
penketą metų nieko pana
šaus nebuvo. Pasirodo, 
kad paskutiniu laiku labai 
sustiprėjo Austrijos pa
triotų veikla, kurie bom
bomis dar daugiau įkai
tins karštus italus. Kada 
laužyta ispanų ir italų 
kalba užklausiaųkodėl jie 
taip tikrina keleivius, ga
vau labai trumpą atsaky
mą: nuo 1962 m. jau žuvo 
nuo Austrijos teroristų 
bombų 25 italai pareigū
nai. Ir tik prieš tris sa
vaites sprogusi bomba 
lagamine,užmušė du ita
lus.

Tad ir nesistebėjau,kai 
per vagono langą teko 
matyti prie tiltų, elektros 
jėgainių ir kitų svarbių 
strateginių įrengimų,ita
lų "alpini" karius, kurie 
net kai kur turėjo įsitaisę 
bunkerius .visiškai pana
šius į vokiečių okupacijos 
metais matytus Lietuvoj 
prie geležinkelių ar mies
telių policijos punktų.

Tad kas yra tas pietinis 
Tirolis, neramumų židi
nys tarp Austrijos ir Ita
lijos ?

Pietinis Tirolis iki 1918
m.priklausė Austrijai Jai 
pralaimėjus karą, toji 
Austrijos dalis buvo ati-

Lietuvos, o taip gi Rumu
nijos, Vengrijos, Bulga
rijos, Albanijos Ir tt.

Rusijos užgrobtose sri
tyse atimta žmonėms lai
svė, viešpatauja prievar
ta, teroras, genocidas.

Sovietinė Rusija pasinė
rė į melo propagandą ir 
dedasi pažangiu kraštu ir 
net užtarėju visų spaudž
iamųjų. Tai yra baisus 
melas, nes jokiame kita
me krašte nėra tokios bal
sios priespaudos, vargo 
ir skurdo, kaip Sovietų Są
jungoje, kur visi žmonės 
suterorizuoti.

Vakarų pasaulis dabar 
yra labai pavojingoje pa
dėtyje, nes Sov. Rusija 
labai apsiginklavusi ir pa
siruošus i pulti Vakarus. 
Norėdamas kovą laimėti, 
laisvasis pasaulis turi tik
rovei tiesiai pažiūrėti į 
akis ir nepasiduoti jų rė
kiančiai propagandai, ku
ri yra akiplėšiškas melas. 
Mes šaukiamės į laisvojo 
pasaulio blaivų protą Ir ty
rą sąžinę ir reikalaujame 
pavergtiems kraštams ir 
jų žmonėms laisvės ir žm
oniškų sąlygų.

Etninių Grupių 
Atstovai.

BŪKIME SVEIKI
Džiova arba tuberkuliozė yra bendras viso žmogaus 

organizmo susirgimas. Ji nėra paveldima. Ja užsikrečia
ma nuo sergančio ligonio ir ji gali paliesti visus žmo-
gaus organus — kaulus, smegenis, plaučius. Dažniausiai 
susergama plaučių džiova.

Židininė plaučių tuberkuliozė lengviausia ir greičiau
siai pagydoma džiovos forma. Šiuo atveju plaučių vir
šūnėse atsiranda keletas vienas su kitu nesusiliejančių 
ligos židinių. Kartais sergąs židinine plaučių tuberkulio
ze žmogus visai nesijaučia esąs ligonis, gali dirbti, mo
kytis ir tik atsitiktinai, peršvietus plaučius rentgenu, iš
aiškinamas susirgimas. Dėl tos priežasties žmonės neturi 
vengti profilaktinių rentgenologinių patikrinimų.

Sergant infiltracine plaučių tuberkulioze, ligos židinys 
plaučiuose žymiai didesnis ir labiau išplitęs. Negydoma 
židininė plaučių tuberkuliozė taip pat gali pereiti į 
infiltracinę. Plaučiai neturi skausmo jutimo nervų, ir dėl 
to žmogus skausmo pačiuose plaučiuose nejaučia.

Negydoma infiltracinė plaučių tuberkuliozė centre 
išopėja, ir atsiranda žaizda, vadinama kaverna. Ta> va
dinamoji griuvimo fazė. Tada ligonis daugiau kosėja, su 
jo skrepliais išsiskiria labai daug tuberkuliozės bacilų. 
Toks ligonis pavojingas artimiesiems, ypač vaikams.

Jeigu tuberkuliozės bacilos pragraužia stambesnę 
plaučių kraujagyslę, plaučiai gali imti kraujuoti. Tai labai 
rimtas signalas susirūpinti sveikata.

Metais negydoma infiltracinė ir židininė plaučių tuber
kuliozė neretai virsta lėtine finokavernine plaučių tuber
kulioze. Plaučiuose susidaro keletas žaizdų — kavernų, 
tarp kurių išsivysto randai. Toks ligonis visą laiką išski
ria džiovos bacilas ir jj gydyti daug sunkiau. Jeigu lė
tinė tuberkuliozė apima vieną plautį, jis išoperuojamas. 
Jeigu lėtinė plaučių tuberkuliozė apima abu plaučius, 
ligonio pilnai pagydyti nebegalima, tačiau ir tuo atveju, 
prisilaikydamas atitinkamo režimo, reguliariai naudoda
mas gydytojo prirašytus, vaistus, ligonis gali išgyventi 
ilgus metus ir būti darbingas.

Visos laiku išaiškintos šviežios tuberkuliozės formos 
visiškai pagydomos. Susirgęs tuberkulioze ligonis turi ži
noti, kad išgis, tiktai tinkamai ir kantriai gydydamasis.

Bronchų tuberkuliozė — nėra atskiras susirgimas, jis 
gana dažnai lydi kai kurias tuberkuliozės formas. Pa
prastai tuberkulioziniai pakitimai bronchuose vystosi ta
da, kai ligos procesas iš limfinių liaukų pereina j bron
chą, arba, ligoniui sergant sunkiomis užleistomis džiovos 
formomis, bronchų sienelė paliečiama, besiplečiant tu
berkuliozės procesui. Kartais bronchų sienelėje atsiranda 
išopėjimai ir dėl nefuberkuliozinio bronchų sienelės pa
kenkimo. Visais atvejais, gydant tuberkuliozę, kartu pa
gyja ir bronchų tuberkuliozė.

Tiek židininė, tiek infiltracinė plaučių tuberkuliozė su 
griuvimu (kaverna) arba be jo laikomos šviežiomis tu
berkuliozės formomis ir yra pilnai pagydomos. Ligonis 
po vienerių metų gydymo paprastai grįžta j tą patį dar
bą, tik dar kurį laiką turi būti sekamas prieštuberkulio- 
ziniame dispanseryje, kad liga nepasikartotų.

Gyvenime tuberkulioze apsikrečia beveik visi žmonės, 
tačiau ja suserga tik nedaugelis — dažniausiai lie, ku
riems ligos, alkoholizmas ar sunkus bei netvarkingas 
gyvenimas palaužia sveikatą. Apsaugoti nuo džiovos 
vaikus galima, reguliariai juos skiepijant nuo tuberkulio
zės BC2 vakcina. Gyd. F TAUN/TĖ
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nėm teisėm ItalijaLKraš- 
tas katalikiškas, gyvento
jai kalba vokiškai-tiro- 
lietiška tarme. Bet italai 
nekreipė daug djmesio į 
autonomiją.Tiesa,oficia
liai ji veikia: užrašai 
dviem kalbom, įstaigose 
galima susikalbėti vokiš
kai, mokyklose mokoma 
vokiečių kalbos. Tačiau 
jaunimas - daugumoj jos 
nemoka ir yra linkę la
biau prie Italijos. Prie
šingai senimas: jis su 
kraštu patriotizmu mini 
Austriją (spėjau tai įsiti
kinti pasikalbėjime trau- 
kinyj),nors taip pat.prie
šingas terorizmo veiks
mams, kurie dar daugiau 
apsunkina patį gyvenimą, 
nes italai-kolonistai gau
na labai plačią valdžios 
paramą ir mielai čia ap
sigyvena.

Teko lankytis ir kelio
se šeimose. Apžiūrint 
šeimos nuotraukų albu
mą, pirmoj vietoj paste
bėjau Togliati nuotrauką. 
Klausiu kodėl?Atsakymas 
buvo labai trumpas: rei
kia daug dirbti, o uždirbi 
labai mažai.Taigi, komu
nistinė propaganda dar
bininkų tarpe yra labai 
stipri ir šiandien visiškai 
nesistebiu,kad Italija turi 
pačią stipriausią komu
nistinę partiją vakarų pa
saulyje. Bet sekmadienį 
jis ėjo į.. . bažnyčią, ati
davė savo duoklę,nuvyko 
į kapines, kur pabučiavo 
antkapio kryžių. Neįsi
vaizduoju tokios komu
nistinės idėjos italo šir
dyje.

Gaila. Laikas, gan šal
tokas oras/lietus ir snie
gas Innsbrucko apylinkė - 
s e neleido kiek ilgiau sus
toti šiose vietovėse. Ta
čiau nors iš vagono lango 
grožėjausi Alpių kalnais , 
įvairiaspalviais medžiais. 
Atgal į Augsburgą, kur 
lapkričio9 d. yra Mamos 
mirties metinės, o iš ten 
trumpam poilsiui į Gar 
-trumpam poilsiui į Gar- 
misch - Parterkirchen.

K. Baronas. 
Bolzano-Italija.

Gerbiamas p.
Redaktoriau,

Būkit malonus .išspaus - 
dinkitsavo laikraštyje šį 
mūsų pareiškimą.

PLB kultūros Tarybai 
buvo pavesta sudaryti III 
- jo Kultūros Kongreso 
programą.Tai buvo atlik
ta. Tačiau netrukus kai 
kurie veiksniai panoro iš
jungti iš Kongreso keletą 
Kultūros Tarybos numa
tytų ir jau pakviestų ko- 
rederentų. Šis reikalas 
buvo apsvarstytas pasku
tiniajame Kultūros Tary
bos posėdyje(1967. IX. 23) 
ir nutarta bei užprotoko
luota štai kas:
"Paaiškėjus, kad JAV ir 
Kanados Centro Valdy
boms nėra priimtina kai 
kurie Kultūros Tarybos 
pakviesti asmenys Kul
tūros Kongreso sekcijų 
koreferentais, Kultūros 
Taryba mano, kad jų iš
jungimas prisidėtų prie 
mūsų visuomenės dar 
didesnio skaldymąpave- 
da Kultūros Tarybos pir
mininkui tuo reikalu kal
bėtis su JAV ir Kanados 
LB vadovybėmis ir prašo 
tą savo nusistatymą per
svarstyti. Priešingu at
veju Kultūros Taryba at
sisako nuo tolimesnio 
Kultūros Kongreso ruo
šimo darbo ir apie tai 
praneša PLB Valdybai ir. 
visuomenei. "

Deja,įvairūs pasitari
mai ir Vašingtone 1967. 
X.21-22 įvykusi konferen
cija nedavė lauktų rezul
tatų.

Šie faktai ir apskritai 
kai kurių bendruomeninių 
bei politinių grupių paro
dyta pasitikėjimo stoka 
Kultūros Tarybai atėmė 
mums realų pagrindą to
limesniam sąžiningam 
darbui Kultūros Tarybo
je. Tai privertė mus iš 
jos pasitraukti, o taip at
sisakyti nuo dalyvavimo 
ir pačiame Kongrese.

Tenka apgailestauti, 
kad pastaruoju metu kai 
kur vis ryškiau pasireiš
kia tendencijos primesti 
grynai kultūrinėms bei 
mokslo institucijoms ir 
darbams politinį atspal
vį.Buvome ir esame nuo
monės, kad tai žalinga bet 
kokiam rimtam kultūros 
darbui ir kūrybai.

K. Ostrauskas 
V. Trumpa 
A. Vaškelis,

Didžiai Gerbiamas p. 
Redaktoriau, 
Amerikos lietuvių spau

doje nebepalikus ne tik 
lygios ,bet ir apskritai jo
kios pagarbos "mažumos" 
nuomonėm,prašyčiau Jus 
"Nepriklausomoje Lietu
voje" išspausdinti šias, 
svarbesnes ištraukas iš 
dviejų mano laiškų redak
cijai, užslopintų tiek 
"Naujienose',' tiek "Drau
ge".

1967 spalio 11
Spaudos laisvės (tiek, 

kiek jos oficialiajame lie
tuviškosios išeivijos pa

MENJERO LIGA
Menjero liga, arba sindromas, aprašytas prancūzų gy

dytojo P. Menjero XIX a., savo pobūdžiu panaši j mig
rena, todėl kartais ji vadinama „ausų migrena". Ligų su
kelia vidinės ausies kraujagyslių spazmai, dėl kurių pa
brinksta vidinė ausis ir sutrinka ten esantis pusiausvy
ros — vesfibulinis — aparatas, žmogus gali netekti pu
siausvyros. Ligai išsivystyti turi reikšmės organizmo, ypač 
centrinės bei vegetacines nervų sistemos, ypatumai, vi
daus sekrecijos liaukų veikla. Vegetacinės nervų siste
mos veikla neretai sutrinka klimakso metu. Menjero li
gos priepuoliai trunka įvairiai: minutes, valandas, o kar
tais ir dienas. Neretai ligoniui tenka kurį laiką gulėti lo
voje. Priepuoliai gali įvairiai kartotis: po kelių dienų, 
mėnesių ar net metų. Liga sukelia negalavimus tik prie
puolio metu. Tarp priepuolių ligoniai dažniausiai jau
čiasi gerai, tačiau jų klausa gali pamažu silpnėti.

Ligoniai turi gydytis, prižiūrimi neuropatologo bei au
sų ligų specialisto. Be vaistų, laikomas Ir specialus ves- 
tibulinio aparato treniravimas atitinkamais pratimais.

Gyd. C. Grizickas

Laiškai Redakcijai
saulyje beturime) vardu 
prašyčiau "Naujienose" 
išspausdinti šias pasta
bėles dėl Jūsų spalio 10 
d. vedamojo.

1) Rašote, kad "Veidu į 
Lietuvą" programą skel
biantieji "iki šio meto. ... 
niekur dar nebuvo išdėstę 
šitokių savo kelių ieško
jimo motyvų". Priežas
čių,kodėl jie "nebuvo iš
dėstę", -Jūs gi žinote,- 
tenka ieškoti išeivijos

■ laikraščių redakcijų cen
zūrų krepšiuose. Tiems , 
kurie pasiskaito ir žur
nalus, to j i programa buvo 
išdėstytajau kelių "Met
menų" numerių apžvalgi
nėse dalyse.

2) Rašote, kad Ameri
koje, kurią įžvalgiai api
būdinote "laisvės kraštu", 
ir lietuviai "bet kuriuo 
klausimu. . . gali laisvai 
pareikšti savo mintis". O 
po kuriuo puodu ši laisvė 
pavožta, jei ne vienas iš 
didžiųjų laikraščiųišsky- 
rus paskutiniu laiku kiek 
akis prasikrapščiusį 
"Draugą'.'nespausdino ne 
tik jiems siunčiamų pa
aiškinimų apie krepšinin
kų kelionės okupuoton 
Lietuvon tikslus, bet net 
ir atvirų laiškų redakci
jai,paremiančių kelionę ? 
Kurioje vištidėje toji lais- 
vė,už kurią save giriame , 
jei net ir visiems lietu
viams skiriamąjį Kultū
ros Kongresą organizuo
jant, PLB Kultūros Tary
bos pirmininkas strykt 
pastrykt ir išspiria,prieš 
Tarybos narių vienbalsį 
nutarimąiš Kongreso pa
skaitininkų oficialiai pa
kviestuosius ir sutiku
sius dalyvauti Vytautą K. 
Jonyną, Vincą Rastenį ir 
Tomą Remeikį?Ir laisvės 
krašte prisiglaudusieji 
gali pasiduoti totalistinių 
polinkių pagundai (kažko
dėl, klaikiu paradoksu, 
ypač gręsiančiai Lietu
vos Laisvės Komiteto 
samdiniams),kuri skatina 
užrakinti kitiems burnas 
ir tada teigti,kad jų iš vi
so nėra (arba kaltinti, kad 
jie "nepasiaiškina")...

1967 spalio 15
Nesu pasižymėjęs ku

nigų gynyboje,bet gal lei
site "Naujienose" komen
tuoti dėl Jūsų spalio 13 d. 
vedamojo prieš kun. Fe
liksą Jucevičių.. .

"Lietuvio susitikimo su 
lietuviu" siekimas ne
reiškia-kaip tvirtinate, 
kad būtų nevertinama su
sitikimų su lietuviais .gy
venančiais laisvųjų insti
tucijų kraštuose Priešin- 
gai.Aš net tvirtinčiau,kad 
tik tie, kurie nebijo susi
tikti su lietuviu iš pa
vergto krašto,moka susi
tikti ir su lietuviais iš 
laisvės šalies,nesiekda
mi patys jų pavergti.

Susitikimas su iš Lie
tuvos atvykusiu žmogumi 
gali Jums atrodyti galuti
nu argumentu prieš žmo
gaus reiškiamas mintis- 
triuškinančiu jo "sąvokų 
susimaišymo" įrodymu, 

atleidžiančiu laikraščio 
redakciją nuo pareigos jo 
mintis svarstyti arba net 
su jomis susipažinti. 
Kiekvienam,gal būt,tenka 
palikti jo paties būdą 
siekti išganymo. Bet da
bartinius "Naujienų" ve
damuosius rašančiųjų 
ateityje, atrodo, telaukia 
susitikimas su senato
riumi Juozapu McCarthy 
jo danguje. .

"Naujienos" baigdamos 
iškelia klausimą, kas 
"įgaliojo" F. Jucevičių 
"tartis Lietuvos nepri
klausomybės gairių nu
statymo klausimais". Čia 
vėl išsiskiria generaci
jos. Nereikia niekieno 
"įgaliojimų", kad būtum 
naudingas. Negali būti nu
statyta jokių "gairių". Ir 
kas gali užginčyti teisę 
rūpintis Lietuvos reika
lais, jeigu jais leidžiama 
rūpintis - be specialistų 
priežiūros-net Vilkui su 
ALTu ? Su pagarba 

Vytautas Kavolis.

N. L. red, turi pastebėti, 
kad lietuviškosios spaudos 
tradicija reikalavo pasisa
kymus, kaip šis p.Kavolio, 
dėti į tą laikraštį, kuriame 
jis buvo paliestas. Bet ka
dangi pas mus šia prasme 
reikalas nėra visiškoje tva
rkoje, tai p.Kavolio lalšk- 
<as dedamas.

Kita vertus, galėjo būti 
ir taip, kad p. Kavolio lai
škas nebuvo visai tinkam
os formos, gal kandus, kaip 
pasisakoma ir šiame laiš
ke, - todėl nespausdintas.

NL red. Veiksnių konfe
rencijoje apgailestavo, kad 
į tą konferenciją nebuvo pa 
kviestas Metmenų, Litua- 
nus ir. studentų laikraščių 
redaktoriai, kurie ten vy
kusioje Spaudos konferen
cijoje daug ką galėjo išsi
aiškinti su kitų laikraščių 
redaktoriais Ir su Veiks
niais, kas yra svarbu.

Toji, čia suminėtoji,sp
auda formuoja, dalinai gi 
net ir diktuoja skaitytojų 
orientaciją, todėl prasm
inga yra jos redaktorius 
į tokias konferencijas pa
kviesti ir prasminga yra 
su jais klausimus aiškin
tis.

ATVIRAS LAIŠKAS P. 
KARDELIENEI MONT- 

REALYJE
Su didžiausiu įdomumu 

sekiau Tamstos pasauli
nės parodos aprašymus 
per eilę Nepriklausomos 
Lietuvos numerių. Ne
lauktas ir tikrai smerkti
nas buvo Montrealio su
sisiekimo priemonių dar
bininkų streikas, kuris 
sustabdė mano paruoštą 
kelionę į parodą. Tokių 
asmenų buvo daug dau
giau. Taip pat smerkti 
reikia Quebeco provinci
jos valdžią, kuri tam 
streikui leido tęstis visą 
mėnesį, nesitveriant 
griežtesnių priemonių.

Bet beskaitydama Tams
tos vaizdingus aprašymus 
aš rodos, ėjau greta su 
ponia ir pati savo akimis 
mačiau visas parodos
puikybes.

Asmeniškos mintys, 
meniškas įvertinimas, 
įterpti atsiminimai pri
dėjo daug intymumo ir 
šiuos aprašymus darė 
panašius į laiškus geram 
draugui.Iš tokio taško Jū
sų straipsnius įvertinda
ma, tariu Tamstai, gerb. 
p. Kardeliene, mano šir
dingą ačiū. Toronto,

Su pagarba 
Valerija Anysienė_.

L / V
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FAKTAI IR IDĖJOS / 8 /,

Menas ir bolševikų propaganda
Bolševikinė valstybė. taip vertina ir okup. Lie-

kaip sako žymusis komu
nizmo ekspertas W.Gu- 
rian, yra aukščiausio 
laipsnio despotizmas. Ji 
yradespotinė sava kons
titucija, sava valdžios 
praktika, ypač gi sava 
propaganda.

Bolševikinė propagan
da yra despotinė ypač gi 
dėl to,kad ji skleidžia di
džiausią melą, netiesą, 
klaidina žmones, nesi- 
skaitydama su jokia tei
se ir morale, su valsty
bės žmonių įsitikinimais 
ir valia. Ji brukama daž
niausia, jėga.

Į bolševikinę propagan
dą įkinkyti visi tos vals
tybės kultūros darbuoto- 
jai, ypač gi menininkai 
^platesniąją to žodžio 
prasme).

Dainininkus, solistus, 
muzikus .artistus,net ba
leto artistus - šokėjus ir 
kitus, bolševikiniai des
potai, tiesa, gerai paruo
šia,apmoko,išvysto jų ta
lentą, bet jie despotams 
reikalingi ir įdomūs tik 
tiek, kiek juos galima pa
naudoti savajai propagan
dai.

Bolševikiniai despotai 

Šioje grupėje yra tie žmonės, apie kuriuos daug kal-
bėta ir apie kuriuos šiame straipsnyje rašo P.St.ra - 
vinskas. Iš kairės: birbyne grojęs p.Budrys, kankli
ninkė p. Juodvalkytė, solistas V.Noreika /visi trys 
iš Lietuvos/, iš eilės/aukštai/ p. Urbonavičius, že-
mat K.Martinėnas, p. Paragis ir visai dešinėje daug 
linksniuotas Albertas Laurinčiukas.

tuvos menininkus (plates - 
niąja žodžio prasme).

Jei jie leidžia pvz. , 
okup. Lietuvos lietuviams 
pasirodyti savo menu ir 
gebėjimais užsienyje(sa- 
kykime.kad ir mūsų lie
tuvių scenose), tai tik 
tikslu laimėti bolševiki
nei valstybei mūsų prie
lankumą,kaip sako, pada
ryti iš to savo propagan- 
dąt

Štai,pvz., solistui Vir
gilijui Noreikai buvo leis
ta pasirodyti savo gražiu 
artisto balsu Kanados lie
tuvių scenose. Kuriuo 
tikslu?Aišku,norint mums 
parodyti,kad,va,kaip "ta
rybų" Lietuvoje puoselė
jamas menas, kokie pa
ruošiami "tarybiniai" 
menininkai.Tai ar gi gali 
būti bloga toji "tarybinė" 
valdžia?

Ar pasisekė V. Norei
kai ir kitiems propagan
dos tikslais į užsienius 
išleistiems okup. Lietu
vos dainininkams, solis
tams laimėti mūsų lietu
vių prielankumą okupan
tui, tai "tarybinei" val
džiai? Atrodo, kad ne.

Bet žiūrėkime, ką V .

Noreika skelbia"Tiesoje',' 
grįžęs į okup.Lietuvą,kur 
jis buvo bolševikinių des
potų atžymėtas "Liaudies 
artisto garbės vardu".

Jis ten rašo,kad,viešė
damas Kanadoj, pastebė
jęs "pokario emigrantų" 
tarpe vis gausėjančių 
žmonių,"kurie kupini pa
lankumo ir pasigerėjimo 
jausmų" "tarybiniam me
nui". . -Tą jis sakosi "iš- 
skaitęs" daugelio veiduo- 
se ir "išgirdęs" "arti
mesniuose pokalbiuose1.'.

Taip mūsų Virgilijus 
rašo, nuolankiai padėko
jęs ir pareiškęs savo "gi
lią pagarbą" kompartijai 
ir "tarybų valdžiai" už 
apdovanojimą jo"liaudies 
artisto garbės vardu".. .

Ar bereikia dar dides
nės propagandinės netie
sos, kurią solistas V. No
reika, greičiausia, prieš 
savo valią(agitpropininkų 
įsakytas)skelbia toje bol
ševikinėje "Tiesoje"?

1) Argi Kanados lietu
viai (ir tai ne kokie "po
kario emigrantai", o 
tremtiniai, politiniai pa
bėgėliai) V. Noreikos kon
certuose plojo ir savo pa
garbą bei pasigerėjimą 
reiškė ne jam asmeniš
kai, ne jam, kaip lietuvio 
vardą garsinančiam me
nininkui,ką pareiškė jam 
ir sol.E. Kardelienė savo 
sveikinimo žodyje jo kon
certe Montrealy?

2) Ką sakė jam, solis
tui V. Noreikai, veidai tų 
jo tautiečių, kurie savo 
plojimu karštai pritarė

JiSSifiE - Kąę^elięnės sy^i- 
ujipiniūi.kųr buvo pabrėž
ta ir tai,kad Lietuva šian
dien nelaisva, kad visi 
trokštame jos laisvės ?

3) Ko vertas būtų už- 
sienio lietuvis, reiškiąs 
savo "palankumą ir pasi
gerėjimą" okupantui, ku
ris žudo mūsų tautą ir
laiko sukaustęs jos dva-
sią,neleisdamas jai lais
vai pasireikšti?Kuris ne
pripažįsta kultūrinės 
laisvės niekam, nič me
kam,išskiriant tik komu
nistus, kuris išniekina ir

NEPRIKLAUSOMA

cSttavinikai..

meną .naudodamas jį savo 
propagandai ?

Kol solistas V. Noreika 
buvo užsienyje,jis atrodė 
esąs menininkas; grįžęs 
gi į okupuotą mūsų kraš
tą,jis ėmė reikštis ne sa - 
vo dainos menu, ne savo 
specialybėj, o agitpropi- 
ninko melu.. .

Vargšas menininkas 
Agitpropo tarnyboje, bol- 
ševikų nelaisvėje.

Štai,koks yra "menas" 
bolševikinėje valstybėje 1

Menas bolševikams 
reikalingas tik tiek, kiek
jį galima panaudoti jų

C. MacKinnon, 19studentė, 
išrinkta Miss Canadal968, 
ta proga gavusi $25OOCir 
automobilį su priedais.

Miss Italija, biologijos stu
dentė, 1969 metų gražuolė.

LIETUVA 3 PSL

Toronto, Montreal people 
in crowd at Soviet Embassy

Ottawos dienraštis 'The Ottawa Citizen" lapkričio 8 dieną plačiai rašė apie 
demonstracijas prie Rusijos atstovybės ir įdėjo daug fotografijų, čia jų viena.

SLA reikia būtinai pertvarkyti
SLA ATSILIKO NUO GYVENIMO

Jau kuris laikas spau
doje ir per SLA kuopas 
keliamas reikalas, kad ir 
turtingiausiai, seniausiai 
Lietuvių Susivienijimui 
Amerikoje organizacijai 
reikalingos reformos , 
jaunų naujų nepartinių 
žmonių, kurie sugebėtų 
šią organizaciją pritai
kinti prie naujų moder-1 
niškų gyvenimo reikala
vimų, kad ji galėtų savo 
kapitalu patarnauti lietu
vių visuomenei ir lietu
viškiems' reikalams i •

Dabartinė Lietuvių Su
sivienijimo padėtis' rei
kalauja ne praeities pri
siminimais gyventi ir 
žaisti, bet kol nevėlu ei
nant su šio laiko dvasia , 
planingai .pelningai .nebi
jant kritikos vesti SLA 
naujais lietuviškais, tau
tiškais pagrindais.

Susivienijimas Lietu
vių Amerikoje per 80 sa
vo gyvavimo metų pasie
kęs per 3,000,000 kapita
lo, ekonomi škai, pelningai 
tvarkantis galėjo žymiai 

daugiau padaryti ir dau
giau paremti lietuvybės ir 
jos kultūros išlaikymą 
šiame krašte;nepaliečiant 
pagrindinio kapitalo.

Kad tą galima padaryti, 
yraįrodęper savo trum
pą gyvavimo laikotarpį 
neseniai Kanadoje įsikū
rusios Lietuvių Kredito 
Unijos,kurios sugebėjo iš 
lietuvių sutelkti stambų 
kapitalą ir iš jo daryda
mos gerą pelną stambio
mis sumomis kasmet re
mia lietuviškus reikalus .

Paskutiniu laiku į SLA 
yra įstoję daugiausiai iš 
naujųjų ateivių, kurių da
lis nuo 1949 mt. Susivie
nijime yra gerokai pasi
darbavę,šiandien jie jau
čiasi apsivylę,nepasiten
kinę,kadangi jais Susivie
nijimas nepasitiki. Per 
daugiau, kaip 10 metų jų 
reikalų Pildomojoje Tau 
ryboj e niekas neatstovau
ja,bei į kitas svarbesnes 
komisi jas jų neskiria. Vi
sur vadovauja tie patys 
vienos grupės,, nepamai

nomieji" žmonės. Čia yra 
rimtas tvarkytinas reikar 
las.

Taip pat yra pribren
dęs reikalas pertvarkyti 
brangiai kainuojančius , 
kas 2 metai šaukiamus 
SLA seimus,jų vadovavi
mą ir programas. Visi 
dabar narių duodami nau
dingi įnešimai,seimų ko
misijų yra netinkamai i 
pristatomi ir seimų be 
svarstypio atmetami.

Prieš daugelį metų vi
sose Amerikos lietuvių 
kolonijose buvo įsisteigu- 
siųdaugybė įvairiais var
dais pasivadinusių pašai
pūnių lietuvių organizaci
jų,kurios turėjo nemažai 
narių,gerai gyvavo, turė
jo kapitalą, būdamos dar 
finansiškai pajėgios, bet 
nesugebėjusios laiku prie 
naujų gyvenimo sąlygų 
prisitaikinti,nariams su
mažėjus turėjo užsidary
ti.

Tai yra gyvenimo pa
moka. Kas prie jo nesi- 
taiko - pats gyvenimas 
baudžia.

kiški
PRATARME

Čia skelbiami Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino laiškai, o taip 
pat su jais susiję kiti dokumentai turi didelę reikšmę istorijos mokslui. 
Jie atsirado tuo metu, kada lietuvių tautos kova prieš kryžiuočius buvo 
atkakliausia, ir todėl iš jų matyti senosios Lietuvos valstybės pastangos 
apginti savo sienas, išardyti ekonominę blokadą ir užimti prideramą vietą 
kitų Europos valstybių tarpe.

Nors tai ne vieno šimto metų senumo ir ne vieną kartą istorikų mi
nėti šaltiniai, tačiau ligi šiol jie neprarado ne tik mokslinės, bet ir politi
nės reikšmės. Jie įspėja Pabaltijo tautas būti budriomis,.

Laiškai išleisti Lietuvoje. Jie buvo rašyti lotyniškai, bet iš
versti lietuviškai. Laiškams duotas paaiškinimas, kuris bus į- 
dėtas laiškus atspausdinus. Kadangi šie Gedimino laiškai nors 
buvo žinomi, bet. nebuvo atspausdinti, tai jie mums yra ne tik
tai įdomūs, bet ir labai svarbūs, visiems žinotini.

1. 1254 M. MINDAUGO RASTAS VYSKU
PUI KRISTIJONUI

Mindaugas, dievo malone Lie
tuvos karalius, visiems Kristaus 
tikintiesiems, kuriuos pasieks šis 
raštas, [siunčia] pasveikinimą Vieš
patyje Jėzuje.

Mes norime, idant jūs visi žino
tumėte, jog mes, [remdamiesi] sa
viškių giliai apsvarstytu patarimu, 
priėmėme garbingąjį tėvą poną 
Kristijoną ir pasiūlėme jį įšvęsti 
mūsų karalystės vyskupu, [numa
tydami] jį pasiųsti patį paimti sa
vo [vyskupijos valdžią], o taip pat 
paskirdami jam dovanų pusę Ra

seinių, pusę Betygalos, pusę Lau
kuvos [žemių]; tam dalykui amži
nai atminti šį raštą liepėme sutvir
tinti mūsų antspaudu.

Sis aktas sudarytas, dalyvaujant 
ir pritariant mūsų sūnums Repliui 
ir Gerstukui, mūsų ištikimam 
pavaldiniui Parbusiui, tūkstantis 
du šimtai penkiasdešimt ketvirtai
siais Viešpaties metais, kovo 
12 dieną

2. [1322 M.] GEDIMINO LAIŠKAS POPIE
ŽIUI JONUI xxn

Didžiai prakilniam tėvui vieš

pačiui Jonui, Romos sosto aukš
čiausiajam kunigui, Gediminas, 
lietuvių ir daugelio rusų ir t. t. 
karalius.

Jau seniai esame girdėję, kad 
visi krikščionių tikėjimo išpažinė
jai turi paklusti tavo valiai bei 
tėviškai [globai] ir kad pats kata
likų tikėjimas yra tvarkomas Ro
mos bažnyčios rūpesčiu.

Tai ir yra priežastis, kad jūsų 
kilnybei šiuo laišku pareiškiame, 
jog mūsų pirmtakas karalius Min
daugas su visa savo karalyste 
buvo atsivertęs į Kristaus tikėji
mą, bet dėl brolių iš teutonų na
mo magistro [daromų] žiaurių nuo

skaudų ir nesuskaičiuojamų išda
vysčių jie visi nuo to tikėjimo 
atkrito; kaip tik dėl to ir mes, 
deja, ligi šios dienos esame pri
versti pasilikti savo senolių klai
doje.

Iš tikrųjų, daugelį kartų mūsų 
pirmtakai, norėdami sudaryti tai
ką, siuntė savo pasiuntinius po
nams Rygos arkivyskupams, ta
čiau tie [teutonų ordino broliai] 
juos žiauriai nužudydavo, kaip tai 
matyti iš atvejo, buvusio pono 
Išauto metu, kai jis, kaip viešpa
ties Bonifacijaus atstovas, sudarė 
taiką bei paliaubas tarp mūsų ir 
teutonų namo brolių ir savo laiš
ką mums atsiuntė; tačiau, kai pa
siuntiniai grįžo iš pono Isarno na
mo, pakeliui vienus jie užmušė, 
kitus pakorė arba privertė, kad jie 
patys pasiskandintų.

Taip pat mūsų pirmtakas kara
lius Vytenis buvo pasiuntęs savo 
laišką ponui legatui Pranciškui ir 
ponui arkivyskupui Fridrichui, 
prašydamas, kad jie atsiųstų jam 
du brolius iš pranciškonų ordino, 
[drauge] paskirdamas jiems vietą 
ir jau pastatytą bažnyčią. Apie tai 
sužinoję, Prūsijos iš teutonų na
mo broliai pasiuntė aplinkiniais 
keliais savo kariuomenę ir minėtą 
bažnyčią sudegino.

Taip pat jie smurtu ima ponus 
arkivyskupus ir vyskupus, ir dva
sininkus, kaip matyti pono Jono 
atveju, kuris buvo numarintas ku
rijoje viešpaties Bonifacijaus me

tu, ir pono arkivyskupo Fridricho 
atveju, kurį klastingai išmetė iš 
bažnyčios. Jie taip pat smurtu pa
ėmė ir vieną dvasininką, poną 
Bertoldą, kurį jie žiauriai nužudė 
Rygos mieste jo paties namuose.

Jie ir žemes paverčia tyrais, 
kaip tai matyti Žemgalijoje ir 
daugelyje kitų [vietų]. Tačiau jie 
sako, jog tai daro dėl to, kad nori 
apginti krikščionis!

Šventasis ir garbingasis tėve! 
Mes su krikščionimis kariaujame 
ne dėl to, kad sunaikintume kata
likų tikėjimą, bet kad pasiprie
šintume mums [daromoms] skriau
doms, kaip tai daro krikščionių 
karaliai bei valdovai; tai matyti 
iš to, kad mes pas save turime 
brolių iš pranciškonų ordino ir 
iš dominikonų ordino ir jiems da
vėme visišką laisvę krikštyti, sa
kyti pamokslus ir atlikinėti kitaą 
šventąsias apeigas.

Apie visa tai, garbingasis tėve, 
mes rašome tuo tikslu, kad jūs ži
notumėte, kodėl mūsų senoliai mi
rė pagonybės ir netikėjimo klai
doje. O dabar, šventasis ir garbin
gasis tėve, labai prašome atkreipti 
savo dėmesį į mūsų apverktiną 
būklę, nes mes, kaip ir kiti krikš
čionių karaliai, esame pasirengę 
visuose dalykuose jums paklusti ir 
priimti krikščionių tikėjimą, kad 
tik mūsų nevargintų anksčiau mi
nėtieji kankintojai, būtent, minė
tasis magistras ir broliai.

Daugiau bus.

Dabartinė SLA vadovy
bė nesirūpina prisiaugin
ti jaunų naujų pajėgesnių 
darbuotojų.kurie atatiktų 
šio laiko reikalavimus , 
galėtų užimti Susivieniji- 

, mo valdyboje vadovauja
mas vietas.

SLA skelbiasi esanti 
i demokratiškiausia, bro

liška lietuvių organizaci- 
ja.kuri be pykčio ir kerš-

Nukelta į 6 psl.

Inž. Fr. J. ALEŠKEVIČIUS, 
ilgametis Susivienijimo Lietuvių 
Argentinoje veikėjas ir dabarti
nis pirmininkas, 14. 10. 07 apsi
vedė su taipgi uolia SLA veikėja

- ELENA . NELIDA SABALYTE, 
Kazio ir Veronikos Kavaliauskai 
tės Sabalių vienturte dukra. Po 
Registro Civil, moterystės ryšiai 
buvo palaiminti San Jose bažny
čioje, Quilmes, kadangi lietu
vių bažnyčia buvo apsemta pot
vynio. Vestuvių vaišės buvo per
keltos į jaunosios tėvųnamus.nes 
SLA salione buvo apgyvendinta 
apie 1.000 nuo potvynio nukentė 
jusiu žmonių. Nežiūrint visų ne
tikėtumų, vestuvės buvo labai 
nuotaikingos. _____ ___
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SIMONAITYTĖ APIE 
MARO PRIEŽASTIS
Ir Ievai Simonaitytei 

jauįkyrėjo "ideologiška" 
kritika. Atsakydama į "ju
biliejinę anketą','pasisakė' 
kad gyrimas jai labai pa
tinkąs,bet be saiko girti, 
esą,net ir jos nereikėtų. 
Bet labiausiai atsikerta 
prieš kritiką,kuris rašęs 
priekaištaudamas, kodėl 
ji feociališkai nepaaiški
nusi maro priežasčių Mar
žoje j Lietuvoj.To ji nega
lėjusi padaryt,nes maras 
nežiūrėjo socialinių prie
žasčių: "Mirė tada visi- 
ir baudžiauninkai ir po
nai"... (E.)

KULTŪROS BARAI 
paskelbė"pa

sikalbėjimą prie apskrito 
stalo" apie teatrą. Lite
ratūros kritikas J. Lan
kutis ten tarp ko kita pa
reiškė, kad žiūrovai jau 
pajuto teatro skonį ,ir kad 
jie labiau mėgsta tokius 
vaidinimus,kuriuose au
toriai "kelia platesnes fi
losofines problemas, sie
ki a parodyti žmogaus ko
vą prieš sąmonės unifi
kavimą, smurtą".

Kalbėtojas taip pat pa
brėžė ,kad būdingiausi na
cionalinės kultūros kūri
niai turi visada būti tea
tro repertuare", todėl pa
gyrė Vilniaus ir Šiaulių 
teatrus už V. Krėvės vei
kalų išvedimą scenon, 
Kauno teatrą už K. Boru
tos "Baltaragio malūno" 
inscenizaciją.Bet ir pri
kišo,kad "iki šiol dar nė
ra kaip reikiant įėjusi į 
mūsų teatrų repertuarą 
B.Sruogos, V. Mykolaičio 
- Putino dramaturgija, o 
juk tai aukštos kultūros 
kūryba,be kurios teatras 
negali pilniau atspindėti 
mūsų tautos kultūros".

Ir dar pridūrė,kad "is
torinės tematikos veika
lai, kuriu mūsų literatū- 

___ Nukelta į 3 skiltį.

dailininkas vytas
REMEIKA

lapkričio 25 dieną, šešta- 
dinį Toronte atidaro savo 
dailės darbų parodą, kuri
oje bus išstatyta keliasde
šimt tapybos kūrinių.

Dr. H.Nagys dailininką, 
Vytą Remeiką taip budina:

V.Remeika savito tapy 
blnio braižo ir savitos te
matikos dailininkas. Savo 
kūriniuose V.Remeika pa
naudoja visą savo akdemi. 
ne patirtį, neatsisakydam
as tradicinių kolorito deri
nimo ir kompozicinių spr
endimų, bet taip pat sėkm
ingai yra įjungęs naujų ieš 
kojimų atsrėkimus. Jis yri 
vienas iš nedaugelio jauno
sios kartos lietuvių tapyto
jų, apvaldęs meistriškai 
koloritą ir sugebėjęs ras
ti laimingą derinį tarp tra
dicinių ir moderniųjų dai
lės atradimų.

Vyto Remeikos tapybos 
tematika yra taip pat Ta - 
bai asmeniška. Jis tapo 
tiktai gerai jam pažįsta
mą pasaulį. Ir ne tiktai 
to pasaulio išorines apr
aiškas, bet jo gilesnę nuo
taiką ir būdingą atmosfe
rą. Ir gamtovaizdis, iržm- uiingi jaunimui, mokyk- 
ogus Remeikos tapybojetr- 
aktuojami labai subtiliai 
ir talentingai.

Mūsų išeivijos dailininkų 
tarpe V. Remeika yra nea
bejotinai vienas įdomiau - 
šių ir stipriausių atstovų.

Si paroda yra pirmoji V. 
Remeikos asmeninė paro-' 
da Toronte.

V. Remeika dailę studija
vo Freiburge ir studijas 
tęsė Montrealyje Ecoledes 
Beaux-Arts. Yra dalyva
vęs daugelyje parodų Mont 
realy, Niagaroj, Čikagoj, 
Bostone, New Yorke, pas
kutiniais laikais dalyvauja 
Kanados šimtmečio paro
doje McGill universitete.
Toronte V.Remeikos dar 

bų paroda bus Prisikėlimo 
salėse.

VYTAS REMEIKA 
roję gausu, ypač reikš-

lai.Jaunimas dabar men
kai tepažįsta savo tautos 
i s tor i ją, o teatras čia ga
lėtų daug pasidarbuoti".

Operos režisierė VI. 
Mikštaitė sakė,kad "ope
ros teatras dabar .turbūt, 
mažiausia lankomas. 
Žmonės, matyt, neranda 
to, ko ieško, ir vis labiau 
nuo jo atšąla, ypač jauni
mas. . . matyt, mūsų ope
ros teatras dabar yra to - 
kioje būklėje,kad nepajė
gus patenkinti nei tos pu
blikos, dalies, kuri ieško 
teatro mene gilių ir reikš
mingų problemų, nei tos , 
kuriai reikalinga emoci
nė "iškrova". .. " Teatrų 
vadovam prikišo: "džiau
gias tik žiūrovo atneštais 
pinigais. (Elta)

BURLAIVIS IR SENAS JŪREIVIS
LEIDŽIAMI DAILININKŲ 

DARBAI
Jau spausdinama ir greitu laiku 

knygų rinkoje pasirodys reprezen
tacinis lietuvių dailininkų leidinys 
anglų kalba. Jame angliškai skai
tančiai visuomenei bus pristatyta 
vienuolika Australijos liet, dai
lininkų, kurie vienokiu ar kitokiu 
būdu prasiveržė į pirmaeilius daili
ninkus Australioje, o kiti net toli 
už Australijos ribų. Leidinys bus 
iliustruotas dailininkų darbų re
produkcijomis ir kiekvienas jų bus 
atskirai pristatytas. Leidžia ALB 
Krašto Valdyba, spausdina Min
ties spaustuvė.

“Trljos WA/XAMKOb
VEDA D R. GUMBAS

BAKTERIOLOGO LABORA
TORIJOJE

Pas garsųjį bakteriologą 
Kochą užėjo jaunas gydy
tojas. Kochas stovėjo prie 
verdančio katilo.
- Kochas juokaudamas pa
klausė gydytoją:
- Ar žinote, kas šiame ka
tile yra?
- Turbūt streptokokai, -at
sakė gydytojas.
- Ne.
- Tai choleros spirochetos
- Ne.
- Tuberkuliozės lazdelės..
- Ir gi ne.
Jaunas gydytojas sumišo. 
Tada Kochas pakėlė kati
lo dangtį ir parodė kati
lo turinį, pridurdamas 
-Dešrelės, kolega,dešre
lės. ..

nesusipratimas dėl
TAUPUMO

Kalbasi dvi bičiulės.
- Mano vyras paėmė iš tau
pomosios kaso visus pini - 
gus, kuriuos sutaupė mano 
sūnus...
- Ar gi taip jis galėjo pada
ryti, - nustebo bičiulė.
- Tikrai taip. Ir Sisivaizdu tėlį; žinodamas, kad jis 
uoji, paėmė kaip tiktai ta
da, kai jau buvo sutaupy - 
ta mano numatytai naujai 
skrybėlaitei...

deja, JAU LABAI 
PAVĖLUOTAS UŽRAŠAS 
Žmogus, eidamas gatve 
pamatė įspėjimo užrašą: 
Dėmesio! Pavojus!
- Kaip gaila. Šioje vieto
je aš susipažinau su mer
gaite, kuri tapo mano žm
ona, bet tada šito įspėjim 
mo nebuvo...
TAI BFNT NURAMINO 
Restorane, nepatenkintas 
gautu maistu, klientas sa
ko patarnautojui:
- Šitas maistas sugedęs...
- Tai visai nesvarbu,-atsak 
sako restorano patarnaut
to jas,-greta yra gydytojas, 
priešais vaistinė, o už kam
po laidotulvių biuras.., 

EKONOMIŠKA ŽMONA 
Kalbasi du bičiuliai.
- Ar tavo žmona ekonomi
ška?
- Kai kada. Pavyzdžiui ji, 
minėdama savo šešiasde
šimties metų sukaktuves, 
ant sukaktuvinio torto te- 
pastafė tiktai keturiasde
šimt žvakučių,..

TEISME 
Teisėjas apklausinėje nusikal- 

yra ti- 
paveiktikintis. Norėdamas ji 

klausia:
— Džimi, jei meluosi, kur eisit
— I pragarą.
— O jei sakysi teisybę?

ARGENTINOJ, BUENOS 
AIRES

Guillermo Kazys Kliauga, 
iždininko Kazimiero ir
Lietuvos išlaikomos mokyklos mo 
kytojos, dabar vietinės mokyklos) 
direktorės Mercedes Rovello vy 
riausias sūnus, baigė Buenos Ai 
rėš universitetą, gaudamas' indus, 
trijos inžinieriaus diplomą.

Alicia Zuzana Brazaitytė, in-  ---- °———— ....... —---------- —------ —
dustrialų Antano ir Juzės Pau- ~ "ax0Tb nop’’ ",bl 3flaCb TOpMMTel . “ From KrokoJ' mvwi i • T, ... , , . — riOTOMy h.ropMHM, mto nax»Tb nopal , °j,'
lauskaites Brazaičių duktė iš _ Laikas dirvas arti, o jus čia stypsoteT~sako dlrekt.
Adrogue, baigė medicinos lakui-- Todėl ir stypsomę.kąa reikia artį,-jam atsako.

30 nr., rugsėjo-špal"io~in. tetą ir gavo gydytojos diplomą. Taip "KrokodiU aiškina kolūkiečių laikyseną.

Dailininkas Vytas Remei
ka, kurio dailės darbų pa 
rodą atidaroma Toronte 
lapkr.25 d. Prisikėlimo 
par.salėse.

• Pasaulio Lietuvio išėjo

SVETLANA ALLILUJEVA IR JOS 5.

Laiškai bičiuliui
Niekas čia jo neleikė nei dievu, nei viršžmogiu, nei genijum, 

nei piktadariu, - jį mylėjo ir gerbė už paprasčiausias žmoniš
kas savybes, apie kurias tarnai sprendžia visada neklystamai1.'

-o-o-o-
Svetlana Allilujeva savo laiškuose šokinėja nuo įvykio prie |- 

vykio, nesilaikydama nuoseklumo. Ji pradeda dabar pasakoji 
apie motiną. Bet prisimena tėvą. .. ."Nuo tų dienų praėjč

ten netraukia. Tėvas nemėgo daiktų, jo gyvenimas buvo puri
toniškas, jis savęs nereiškė daiktais, ir likusieji namai, kąm 
bariai, butai jo neišraiškauja.

Aš mėgstu prisiminti tiktai namus, kuriuose gyveno motina, 
mūsų pirmykštį butą, kuriame gyveno mama Kremliuje, vasa
rnamį "Zubalovo" ties Usovu, kur viskas buvo pažymėta moiĮi-

sų be išimties, nepasitenkinimas ir sukrėtimai užtarnauti irme

"O aplinkui gyvenimas verda. Jau išaugo visa nauja kartą, ku
riai neegzistuoja vardas "Stalin", kaip neegzistuoja ir dauge
lis kas, susieta su tuo vardu - nei gera, nei bloga. Ši karta 
atneš kažkokį mums nežinoma gyvenimą, - pažiūrėsime,koks 
jis bus. Žmonėms norisi laimės, egoistinės laimės, ryškių 
spalvų, garsų, fejerverkų, aistrų, - norisi ne tiktai šito, aš ži
nau: norisi kultūros, žinojimo; norisi, kad gyvenimas taptų eu
ropietiškų pagaliau ir Rusijoje; norisi kalbėti visomis pasaulio 
kalbomis; norisi pamatyti visas pasaulio sritis, troškulingai, 
greičiau, greičiau' Norisi komforto, gražių baldų ir apsiren
gimo, vieton skrynių ir vatinukų. Norisi perimti viską iš 
užsienių - apsirengimą, teorijas, meną, filosofines kryptis,šu
kuosenas, viską, - be pasigailėjimo atmetant savo pačių atsie- 
kimus, savo rusiškąją tradiciją. Ar gi visa tai pasmerksi, kai 
visa tai taip natūralu po daugelio puritoniškumo metų ir pasnin
ko, užsidarymo ir atsitvėrimo nuo viso pasaulio?.,.

Kaip matome Svetlana nuklysta nuo savo temos ir pradeda pa
sakoti apie save; " Ne, ne man visa tai smerkti. Net jeigu aš pa
ti svetima abstrakcionizmui, tai vis dėlto aš suprantu, kodėl 
šis menas užvaldo ne kvailų žmonių protus /) o ne tiktai bes
megenių jaunuolių/ ir ne man su juo ginčytis. Ir aš nesiginčy
siu. - aš žinau, kad šitie žmonės gyviau jaučia dabartį ir atei
tį. Kodėl jiems trukdyti galvoti taip, kaip jie nori? Visai ne 
tas baisu; baisūs ne tie nekalti pomėgiai. Baisus bbskurantiį-- 
mas, nemokšiškumas, kuris nieko nežino, nieku nesidomi,p>ei 
senu, nei nauju, nei savu, nei užsieniniu. Baisus nekultūrin
gumas, kuris mano, kad šiai dienai jau viskas atsiekta, ir jei 
gu penkis kartus bus daugiau ketaus, triskart daugiau kiauši
nių ir keturis kartus daugiau pieno, - tai štai, iš tikrųjų, Ir 
bus tas rojus žemėje, apie kurį svajoja šis i nesupratingasis 
žmogus!'..

Toliau Svetlana kreipiasi į savp Bičiulį, kuriam jis šiuos

tas Levitano, ar į jo panašus balsas pranešė, kaip ir visada kaž
ką svarbaus praneša. Ir č>a visi suprato: taip, tai teisybė, tas 
atsistiko. Ir visi vėl pravirko. Aš gi bloviauį ir man buvo gera 
ikad aš ne viena, ir kad visi šitie žmonės supranta, kas įvyko,
ir verkia drauge su manimi.

Čia viskas buvo nedirbtina. Visi žinojo vienas kitą daugelį. 
metų. Visi žinojo ir mane, ir tą, kad aš buvau bloga, duktė, įr

Kai mes patys žinome Staliną labai gerai ir kai tą žinojimą. tą, kad tėvas buvo blogas tėvas, ir tą, kad tėvas vis dėlto ma- 
ypač paryškino Chruščiovas kompartijos suvažiavime, išminė- ne mylėjo, o aš jį mylėjau. 
damasskaičiaisSovietų Rusijoje išžudytus žmones, -labai įdo
miai skamba Svetlanos Allilujevos pasisakymas: ..."visi tara
nai iki paskutinių savo dienų bus įsitikinę, kad visame pasau
lyje nebuvo žmogaus geresnio, kaip mano tėvas. Ir neįtikinsi 
jų nieku ir niekad."

Toliau ji vėl pasakoja apie mirusį: "Vėlai vakare, - arba,dar 
tiksliau, jau paryčiui, -atvažiavo išvežti kūno padaryti skro
dimą. Dabar mane pradėjo krėsti kažkoks nerviškas drebulys jau dešimt meti), - tai nemažai mūsų audringam, virš-greity- 
- na, kad nors viena ašara, kad nos galėčiau pravirkti. Ne, tik- bintam laikui. Nuo to laiko aš nebuvau daugiau niūriame Kun- 
tai drebulys krečia. Atnešė neštuvus, padėjo ant jų kūną.Pirmą cevo vasarnamyje, aš nevaikščioju į Kremlių. Niekas manęs 
kartą aš pamačiau tėvą nuogą, - gražus kūnas, visai nesukritęs 
ne pasenusio kūnas. Ir mane užvaldė, peiliu dūrė į širdį keis
tas skausmas - ir aš pajutau, ir supratau, ką reiškia būti "kū
nas iš kūno". Ir supratau aš, kad nustojo gyventi ir kvėpuoti 
kūnas, kurio man dovanota gyvybė, ir dar gyvensiu ir gyvensiu 
šiame pasaulyje.

Viso šito negalima suprasti, kol nepamatai savo akimis gijm- nos ranka, 
dytojo mirties. Ir kad suprastume bendrai, kas yra mirtis,ręi- Praėjo dešimt metų. Mano gyvenime mažai kas pakito. Aš, 
kia, kad nors kartą ją pamatytum, pamatytum, kaip "siela nūs-kaip ir anksčiau, egzistuoju tėvo šešėlyje. Kaip ir prie jo, 
krenda", ir pasilieka trūnijantis kūnas. Visa tai aš ne tai,kąd mano ir mano vaikų gyvenimas palyginamai aprūpintas. Nepa
būčiau supratusi tada, bet pajaučiau, visa tai praėjo per manp kito ir kitkas: dėmesys vienų, neapykanta kitų, žingeidumas vi- 
širdį, paliekant pėdsakus.

Ir kūną išvežė. Iki pat durų privažiayo baltas automobilių,Ivi-užtarnauti, pareiškimai ištikimybės, - visa tai mane spaudžia 
si išėjo. Kepuresnusiėmė ir tie, kurie stovėjo lauke,prie goą- iš visų pusių, kaip ir tėvui esant gyvam. Iš šitų rėmų man nė- laiškus rašo: "Dovanok, kad nuklydau į šalį... Visa tai nuėjo 
kų. Aš stovėjau duryse, kažkas man pečius apgaubė paltu..tyla- ra kaip išsprukti. Jo nėra, bet jo šešėlis vis dar ani mūsų te- iš tos minties, kad paskutiniais dešimt metų mano gyvenimas

mane apėmė per pečius,-tąi besiuvi, ir labai dažnai pradeda mums diktuoti, ir labai dažnai mažai pakito. Aš visą laiką tą tiktai ir darau, kad prisipyni- 
si virškinu praėjusius įvykius ir bandau juos suprasti. Iš tik
rųjų nuo to galima tiktai atbukti. Ar ne tuo gi buvo užsiėmę^ 
Hamletas ir už tai savęs neapkentė?

Mano keistas, neprasmingas gyvenimas tebesitęsia. Aš gy
venu kaip ir prieš dešimtį metų— išoriškai vienu gyvenimu, vi- 
dujiniškai- visai kitu. Išoriškai tai aprūpintas gyvenimas kaž- 
kur prie valdžios viršūnėlių ir mitybėlių, o vidujiniškai -kaip 
seniau /ir dar stipriau, kaip anksčiau/ visiškas atsiskyrimap

ne visą krėtė drebulys. Kažkas
buvo pasirodo Bulganin. Mašina užtrenkė duris ir išvažiavo^ 
Pagaliau aš veidu įsibedžiau Bulganinui į krūtinę ir pravirkai^. 
Jis taip gi verkė ir glostė mano galvą. Visi kurį laiką dar dubi- at>ie Sovietinės Rusijos jaunimą, su kuriuo sovietinė diktatū- 
se pastovėjo, paskui prade jos skirtytis.

Aš nuėjau į tarnybinį priestatą, ilgu koridorium sujungtu su 
vasarnamiu. Koridorium nešdavo maistą iš virtuvės. Visi.kds 
liko, čia susirinko, - medseserys, tarnai, apsauga. Visi sėdė
jo valgomajame, dideliame kambaryje su bufetu ir radijo pri- _ . . _ _ Ui______ „____ ,
imtuvu. Visi svarstė, kas ir kaip atsitiko. Buvo jau apie 5|-tątuos nauius sovietinio gyvenimo reiškinius dabar, 5O-ties metų nuo šių žmonių, nuo jų reikalų, papročių, jų dvasios jų darbų, 
valandą ryta ... Visi kažkaip nesąmoningai laukė šeštos va1a- bolševikinės diktatūros proga, pasisakė panašiai ir tų smurtiniu žodžių ir raidės. Kai aš tau ,- Svetlana kreipiasi į savo Bičių- 
ndo ryto, kada per radiją išgirs žinią, kurią mes jau žinojome, kų nuverstasis ministeris pirmininkas Aleksandras Kerenskis, lį, - papasakosiu, kaip palaipsniui toks gyvenimas susiklostė, 
Bet visiems reikėjo žinią išgirsti, lyg jie dar negalėjo įtikėti kuriam dabar yra jau 86 metai. Jis taip pat teigė, kad Rusijo- tu pamatysi, kad kitaip negalėjo būti, nei anksčiau, nei dabar, 
tuo, ką patys matė. Ir štai pagaliau šešta valanda ryto. Ir lė- je vyksta laisvės reikalavimų procesas. O Svetlana taip rašo: Daugiau bus,

< / ■

mes pradedame veikti pagal jo nurodymus.’1..
Labai įdomiai, nuklydusi nuo savo temos, Svetlana pasakoja

ra dabar turi daug bėdų: daro jai teismus, sodina į kalėjimus, 
siunčia į prievartinio darbo lagerius, o jaunimas, žinoma-in- 
telektualinis jaunimas- nieko nežiūri ir vis veržliau reikalau
ja laisvės visam plačiam gyvenimui. Tai kažkoks panašumas 
į mūsų tremtinių bei emigrantų gyvenimo reiškinius. Apie

■
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Musų bankas "Litas”
Aš esu vienas iš tų, ku

rie delsė,abej ojo.dėl-ban- 
ko "Litas".

Maždaug prieš šešis 
mėnesius su dideliu at
sargumu, su neperdidele 
suma atidariau savo sąs
kaitą ir tapau savo banko 
šėrininku.

Dabar .būdamas nariu, 
noriu pasisakyti,ką aš ra
dau "Lite" ir ką praradau 
neįstodamas anksčiau.

$ 500,tai nieko nedelsiant 
trūkstant! suma perveda
ma} pas kolą. Atmokėjimo 
laikas susitariant su ban
ko vedėju nario patogu
mui.

3. Kita sąskaita yra 
taupymo arba šėrų sąs
kaita, kurią galima paju
dinti tik metų gale, bet 
jeigu pv. sąskaitoje turi 
$ 1000, tai gali pasisko
linti Lite tą sumą per 5

tų negautų, arba būtų nu
stumtas į nepatogią sko
lininko vietą.Aš pastebė
jau,viskas eina labai są
žiningai,bei su paslapties 
išlaikymu.Mėginti visuo
met galima. Klausi-ne- 
klysi.

Tuos kelius žodžius ra
šau apie savo banką, ne 
kaip autoritetas, bet kaip 
paprastas narys. Dabar 
jaučiuos, kad ir aš nors 
maža dalimi galiu prisi
dėti prie savo garbingo 
banko. Leonas Gureckas.

Gruodžio 2-3 dienomis Hamiltono lietuvių teatras "Aukuras" viešės Montrealyje ir čia 
pastatys J.Griniaus dramą "Gulbės Giesme". Čia matome to pastatymo režišorę ir ak 
tor? F.Dauguvietytę-Kudabienę, dešiniau dailininką A.Trumpicką, rolėse D.Prunsky 
te /Kotrina Habsburgaitė/ ir R. Kontenį /Mikalojaus Radvilo Juodojo rolėje/. Kiti ak
toriai bus parodyti sekančiuose Nepriklausomos Lietuvos numeriuose.

1. Pirkau namą ir pas
kolą paėmiau kitur, tai 
darydamas permoku 0,5% 
palūkanų per metus ir tu
riu pirkti atskirai morgi- 
čių insurance. Lite visa 
tą būčiau sutaupęs,bet jau 
pervėlu.nes turiu 3 metus 
mokėti tik procentus.

2. Tikrai nustebau ban
ko pasiūlyta atdara vienų 
metų paskola iki 2000 do
lerių.Apie tą paskolą no
rėčiau daugiau pasisaky
ti,nes tikrai daug žmonių 
apie tai mažai girdėjo. 
Atvirą paskolą galima 
vartoti įvairiais būdais . 
Pv. , jeigu išrašei čekį $ 
650 ir sąskaitoje yra tik

minutes, nepažeidžiant 
metinių dividendų už Še
rus.

4. Banko apyvartos da
rymas "Litas"turi depo
zitų sąskaitą. "Lito" če
kiai atrodo labai gražiai, 
visur mielai iškeičiami, 
be jokių abejonių.

Taigi, čia suminėjau tik 
keletą patogumų, kuriuos 
dauguma mūsų tautiečių 
gerai žino,bet gal ir dau
giau kur nors yra kaip ir 
aš pats, mažai galvojanti 
apie savo banką.

Esu tikras, daug kas 
galvoja, kad jeigu prašy
tų negautų, arba būtų nu
galvoja, kad jeigu prašy-

"LITAS" $ 2,096.591
Praeito mėnesio gale 

"Litas" pasiekė $ 2, 096 , 
591, taigi nuo pradžios 
metų paaugo $ 278,000. 
Narių skaičius padidėjo 
nuo 1,232 iki 1,328. Pa
skolos pakilo nuo $ 1,647 
880 iki $ 1,923, 967. Šėrų 
kapitalas paaugo nuo $ 1, 
234,433 iki $ 1,403,550, 
o depozitai nuo $ 543,433 
tik iki $ 591, 470. Šių metų 
pelnas $ 63,306.

Daugelis "Lito" narių 
vis dar nesiryžta naudo
tis "Lito" čekiais ir sa- 
•vo kasdieninę apyvartą 
tebevykdo per kitus ban
kus.Tuo būdu didelės mū
sų narių pinigų sumos 
tenka kitiems bankams ,ir 
tai beveik be jokių palū
kanų, kadangi už tokias 
sąskaitas palūkanos skai
čiuojamos nuo trijų mė
nesių mažiausios sumos . 
Tuo tarpu "Lito" čekiai 
eina per tą patį "Clearing

"Litas" dar duoda nemo
kamą gyvybės draudimą 
ir moka 4.4% palūkanų.

Tikrumoje "Lito" de
pozitų sąskaitose galėtų 
laikyti pinigus ir visi tie 
nariai,kurių šėrų sąskai
tose jau turi po $ 2, 000 , 
kadangi "Litas" moka už 
depozitų sąskaitas tiek 
pat,kiek didieji bankai už 
taip labai garsinamas 
specialias taupomąsias 
(4.5%),kurios neduodanei 
teisės rašyti čekius, nei 
turėti gyvybės draudimą.

Pr.R. 
APIE "GULBĖS GIESMĘ" 
Iš "Draugo" 1967. sausio 
27 d. (Po Clevelando):

.. . Tiktai į išskirtinus 
parengimus susirenka 
tiek žiūrovų. Arti keturių 
šimtų lietuvių sklidinai

Montrealis po 3 5 metų
Per 35 metus įvykusie- 

ji pakitimai mus labai nu
stebino. 1929 metais pir
mą kartą iškėlus kojąKa- 
nados žemėje,Montrealis 
tada atrodė gan didelis 
miestas.Tais laikais bu
vo nepilnai vienas mili
jonas gyventojų. Te ko pa
gyventi Montrealyje apie 
3 metus ir susigyventi su 
miesto aplinkuma.Čia jau 
radome gan gražų skai
čių lietuvių, nemažai or
ganizacijų, bažnyčią, Vy
tauto klubą su nuosavais 
namais,ir mūsų nustebi
mui, lietuvišką mokyklą. 
Taigi malonu buvo pasi
justi tautiečių tarpe. Pa- 
gelbstint lietuviams, pir

mos dienos svetimame 
krašte buvo lengvesnės .

Antrą kartą teko būti 
Montrealyje 1949 metais , 
atstovautiManitobos lie
tuvius skandalingame su
važiavime, kur jauni, tik 
atvažiavę iš Vokietijos 
stovyklų lietuviai ieškojo 
kaž ko nepaprasto, nesu
tikdami su anksčiau čia 
gyvenančiais, ir kai ku
riais savo kolegomis.

Tais metais Montrealis 
dar rodė savo senesnį 
veidą. Bet šiemet Mont
realis jau nebe tas mies
tas. Skaito 2, 5 milijono 
gyventojų. Kur anksčiau 
buvo miškai ir ūkiai, šian
dien gražiausia miesto

dalis, su plačiomis gat- 
vėmis .aukštais namais ir 
daugeliu miesto patogu
mų,požeminiu susisieki
mu (metro). Sakoma-vie- 
nas iš geriausių pašau - 
lyje. Iš tikrųjų yra kuom 
stebėtis.Keletas naujų til
tų per šv. Lauryno ir ki
tas miestą supančias ar 
kertančias upes.

Viduryje plačiosios 
upės išdygusios ar išau
gusios salos, kur įsikūrė 
pasaulyje pagarsėjusi Ex
po 67 (pasaulinė paroda), 
kur žmonės parodė atsie- 
kimus,laisvos Afrikos ir 
Azijos tautos,ir kaip liūd
nai galvas nulenkę vaikš - 
to tų tautų žmonės, kurie 
nesuranda savo kraštų 
paviljonų,jų tarpe ir mes 
lietuviai. Nukelta į 6 psl.

House" ir nieku nėra blo
gesni už kitų bankų če
kius. "Litas" už čekius 
skaito tik po 10 et. , o kiti 
bankai po 20 et. Be to ,

pripildę salę, atidžiai ir 
su įtampa sekė mūsų pra
eities gyvenimo etapą. . . 
Iš "Draugo" 1967 sausio 
28 d. (Po Clevelando):

CENTRAL FUEL OIL LTD.

3865 A Beaubien E. M o n t r e a I. 
Repr. J. Blauzdžiun as.

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

Tel: R e s. 254- 4678; Off. 72 1 - 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
SPAUSDINIAI

7581 CENTRALE, coin . comer 2. AVENUE 365 0770 LASAILEj

SIUNTINIAI LIETUVON 
KAUFMAN’S WOOLLENSaTEXTILES

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

IŠ ČIA PASIŲSITE SIUNTINIUS SAVO GIMINĖMS PILNAI GARANTUOTOMIS

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

1VOTERIŠKIEMS KOSTIUMAMS, PA 1.TAMS.SUKNELĖMS IR ŠILKINĖS- Brocade 
& Dainty MEDŽIAGOS.

• DIDŽIAUSI PASIRINKIMĄ K A Š M IR O , N A IL O N 1N TŲ IR ŠILKINIU SKARELIU, 
SVEDERIŲ IR VISA KITA ŠEIMOS REIKALAMS.

• TAIP PAT PRIIMAME UŽSAKYMUS VYRIŠKIEMS KOSTIUMAMS- Made to measure 
- IŠ GERIAUSIŲ ANGLIŠKŲ MEDŽIAGŲ. KAINA $54.00 ir extra kelnes $ 13.50.

SAVININKAS CH.KAUFMANAS, buvęs audinių fabriko* L ite x* vedėjas Kaune. Laisvai kalba 
lietuviškai.

Johan Tiedman Regd
DIRBU VISŲ RŪŠIŲ BALDUS 

PAGAL UŽSAKYMUS

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

Uniueiial Cleaned & Z)ailolA
• Valau ir taisau vyriškus ir moteriškus drabužius.
• Siuvu naujus pagal užsakymus vyriškus paltus, 

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

lot Wellington Si.) Tel. 769-2941

Baltica Investment Corp
Autorizuotas kapitalas $ 120.00(1

J. Skučas, Prez. RA 2-6152 6966—44 Avė. Rsnit, 
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. K1ĄUSAS ir J S1AUČIUL1S.
Adresai: 547 Lafleur Str., LaSalle.

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

Jeigu keliatės i JAValstybes, 
apsigyvenkite amžinai žaliuojan
čioje ir šiltoje Kalifornijoje.

Informacijas teikia ir padeda |- 
sikurti

JOHN KUTRAtHMJ

Olt Wilshire Blvd. 334-6817 
SANTA MONICA. CALIF. .393-3358

ĮVAIRIOS PROGOS

------------------------------------------------------------------- !
i

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

• /snuomuojama SALE didesniam ar mažesniam skaidini 
asmenų: - vestuvėms, įvairiems paminėjimams, susirinki
mams bei kitokiems parengimams.

e Kainos žemos, klubreciams ir jaunimui nuolaida.

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

Kreiptis į Klubo administratorių J. Petruli, 
tel: 522 - 2353 arba 721 ■ 1656. '

1920 Frontenac St, Montreal, If.Q._________ T. Laurinaitis

ME 7-6727

DE LUXE CLEANERS
Sav. P. RUTKAUSKAS 

117—6th Avenue, Lachine.

expo67

KLUBO SUKAKTIS
1907 - 1987

1867 U1867

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

Taisau ir dažau lengvai malinai 
7717 GEORGE LASALLE, QUE.

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

namų 366-4203

BELLAZZI - LAMY,INC-
DO 6-6941 7682 Champlain Blvd. J^aSalle
įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmas- 
Jnsuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popieria.

Telefonas 768-G679

WIN DSOR
DRY CLEANERS & DYERS CO. LTD. 

Valome visokius drabužius ir kitą Jūsų namy apyvoką.
Savininkai:

A. Keršys, P. Petrulis, P. Keršulis, A. Greibus
1205 CHURCH Ave., VERDUN, MONTREAL.

PRANEŠAM A APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ — 

sutraukiančią 
hemorojus

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

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

Visais tyrimo atvejais švelnė- 
jant skausmams įvykdavo hemorojų 
susitraukimas.

Tačiau visų svarbiausia - rezul
tatai bfldavo toki nuostatas,kad šis 
pagerėjimas tęsdavosi daugeli mė
nešiu.i

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

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

LAIKRODININKAS
ANTANAS ŽUKAS 

1855 Wellington Street 
Tel. WE 2-0644.

TAISAU IR PARDUODU 
ŽEMOMIS KAINOMIS 

LAIKRODŽIUS IR JUVELYRUS.



6 PSL.

TAUPYK IR SKOLINKIS
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAUSIAME PADAM A

TORONTO LIETUVIU KREDITO KOOPERATYVE I flIlflIVlfl
KAPITALAS SIEKIA TRIS MILIJONUS DO^RUJ^"*"1^-* 

MOKAME: DUODAME:
43/4% ui depo situs Mergišius iš 6'/ffo
5'/£i numatyta ui Šerus Asm. paskolos i S 7%

Asmenines paskolas duodame iki $5,000.- ir morgičius 
valdžios nustatytą normą, 66 % įkainuoto turto.
Visyi narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nedau
giau $2,000.- Asmeninės paskolos, mirties atveju,apdraus 
tos iki $ 5,000.-
Paramos nariais gali būti kiekvienas lietuvis gyvenąs 
Kanadoje. V
Kasos valandos: Kasdieną nuo 10 vai. iki 3 vai. p.p., 
išskyrus sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį vakarais nuo 
4 vai.30 min. iki 8 vai.30 min. Šeštadieniais nuo 9 vai. iki l vai 
p.p. (liepos ir rugpiūeio men. šeštadieniais uždaryta).

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

SVEIKATOS KLINIKA-Health Clinic
Medicininis ir pooperacinis gydymas

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

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

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

Reportažas iš Toronto
PASIKALBĖJIMAS METRO TRAUKINYJE

Du vyrai kalbasi apie 
spaudoje vis daugiau ke
liamą,vis daugiau užnuo
dijamo oro problemą. 
Anot laikraščių ir įvairių 
miesto pareigūnų nuomo
nės, jeigu tuojau nebus kas 
nors daroma pravalyt far 
brikų dūmais ir automo
biliais teršiamą orą, po 
10 metų Toronte nebus 
įmanoma gyventi.

Apvalaus,raudono vei
do vyras sakosi skaitęs 
spaudoje, kad ir dabar , 
dėl tos priežasties žmo
nes pradeda keltis iš 
miesto. Padėtis esanti 
ypatingai kritiška daugiau 
sukoncentruotų fabrikų 
rajonuose. Ten esą pasi
rodė ir savotiškos ligos 
simptomai. Vienas parla
mentaras daktaras viešai 
pareiškęs, kad pastaruo
ju laiku jo pacientų tarpe 
toji liga perviršijusi 20%.

Skrybėlėtas vyras klau
so savo bendrakeleivio 
išvedžiojimus ir stebisi , 
kad viskas čia taip atvi
rai kalbama, tiek daug 
apie tai rašoma. Nesi bi
joma sukelti net gyvento
jų panikos. Čia žmonės 
esą taip informuojami, 
jie nori viską žinoti net 
iki paskutinių, kartais ir 
ne būtinų detalių.

Raudonskruostis vyras,, 
įsiterpdamas sako,kad ir 
mes negalime skųstis sa
va, lietuviška informaci
ja. Jam ypatingai patin
kanti Elta su savo atsto
vais didesniuose pasaulio 
centruose ir jų praneši
mais. Jų išsamiai paruo
šiama, kartkartėmis tie
kiama informacija daž
niausiai liečia mūsų pa
vergtą kraštą ir mūsų pa
čių gyvybinius reikalus . 
Ta proga tenka pasigerė
ti ir mūsų spauda, kuri, 
įsijungusi į vietinio gyve
nimo pulsą, nevengia 
spausdint tiesaus žodžio. 
Grįžtant prie Eltos,rau
donskruostis vyras tie
siog negalįs atsigerėti, 
kokiu kruopštumu infor
macijos tarnyba kaupian
ti žinias. Jis čia turįs o- 
menyj neseniai paskelbtą 
Lietuvos valstybės gimi
mo datą. Išbandžiusi vi
sus galimybių šaltinius , 
pasitelkus net Vliką ir P 
LB, Elta kreipėsi į Litu
anistikos Instituto istori
jos skyrių prašydama nu
statyti Lietuvos valstybės 
pradinę datą.

Po ilgesnių tyrimų ir

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

N amų, tarnui ar bet kurio verslo 
pirkimo-pardavimo dokumentų su 
darymas, mortgičiai, sutartys, 
testamentai ir visi kiti teisiniai 
reikalai.
408 RONCESVALLES AVĖ.,

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

Namų CR 9- 6166.

ieškojimų Vatikano ar
chyvuose pageidaujama 
žinia buvo iškalkuliuota 
preciziniu tikslumu, nu
rodanti 1251m.liepos mėn. 
17 d.

Skrybėlėtas vyras klau
so savo bendro aiškinimo 
ir, nam 
ir,anam baigus, prisipa - 
žįsta irgi skaitęs tą in
formaciją.Tik tolau skir
tumu, kad toji žinia jam 
padariusi kiek kitokį įs
pūdį. Viena, kas jam su
kėlė įtarimą, kad toji ži- 

kėlė įtarimą informaci
jos tikrumu, tai, kad Elta 
šį kartą pilnai nepasira
šė po patiekta žinia. Ir 
pats klausimo išstudija
vimas jam pasirodęs gan 
keistas. Jis pakartotinai 
skaitęs tą studiją ir ten 
negalėjęs užgriebti tikro
jo valstybė s, kaipo tokios , 
suvereniteto.Tokio vals
tybės savarankiškumo, 
kuriame ji būtų egzista
vusi be jokios pagelbos . 
Pagal ten patiektus duo
menis matosi, kad Lietu
vos valstybės užuomazga 
tenka laikyti tik popiežiui 
Inocentui IV paskyrus 
globėjais Saremos ir 
Kuršo vyskupus su kala
vijuočių legionais.Tokio
je tyrimų išvadoję,žiūrint 
į tą istorinę detalę iš lo- 
giškesnio taško, reikia 
daleisti, kad ateityje ir 
Vasario 16 nebus užskai
tyta kaip mūsų nepriklau
somybės data,nes tuomet 
mes neturėsime jokių 
globėjų.Ypač jeigu po il
gesnio laikotarpio istori
kai susidomės mūsų tau
ta ir, tesinaudodami tik 
Maskvos šaltiniais, bus 
priversti nukelti tikrąją 
nepriklausomybės datą 
20 metų vėliau. O jeigu 
tarp pageltusių archyvo 
popierių bus įsimaišiusi 
kokia senyva nuotrauka, 
rodanti kaip Lietuvos 
liaudis su gėlėmis pasi
tiko raudonuosius globė-

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

TORONTO ŠAULIŲ V.PUTVIO KUOPOS TRADICINIS

VAKARAS-B ALIUS
ĮVYKS Š. M. LAPKRIČIO 25 D. 6:30 VA L. VAKARO 
ŠV. JONO PARAPIJOS SALĖJE.
'PROGRAMA: PRIE LINKSMOS MUZIKOS ŠOKIAI 

LOTERIJA, NEMOKAMI UŽKANDŽIAI SU KAVA, 
TURTINGAS BUFETAS. TRUMPA LINKSMA PROG-. 
RAMA.

Įėjimas $ 2.-

SKAUTŲ VAKARAS 
šeštadienį turėjo nemažą 
pasisekimą. Pilnutėlėje 
salėje, šalia torontiečių, 
buvo matyti daug ir iš to
liau atvykusių svečių. Su
tikus iš Ottawos atvyku
sius pp.Ališauskus ir no
rint aplaistyti jų sėkmin
gą kelionę iš sostinės .pa
aiškėjo, kad bufete bega
lima gauti tik užkandžių. 
Ir tai palyginti dar buvo 
ankstyvas laikas.

Vienas iš Bazaro ver 
tingiausių laimikių, p.. 
Jankutės keptas tortas- 
"Napaleonas" atiteko p. 
Pranckūnienei.

Vakaro nuotaika kiek 
pasitaisė dviejų stalų da
lyviams persikėlus į pp. 
Zaleskių rezidenciją. Čia 
visur matomos gėlės, jų 
puokštės,puošnios,savai
mingų spalvų rožės, neti
kėta staigmeną atidengė, 
kad Teresė ir Zigmas 
Zaleskiai švenčia savo 20 
metų vedybinę sukaktį.Po 
tradicinio "Ilgiausių me
tų", buvo aptarta Naujų 
Metų sutikimo galimybė . 
Vyrams pageidaujant to
kia proga, privataus po
būvio aplinkybėse kuo 
nors ypatingiau pasirody
ti, ponios pradžioje var
žėsi savo kuklume. Tik 
vėliau,aplyginę nuomonių 
skirtumus jos sutiko į N . 
Metų iškilmių aprangą 
įnešti kai kurias, prieš 
porą metų populiarėju- 
sios mados formas. Tik 
tolau skirtumu, kad kuk
lesnei viršutinės dalies 
proporcijai išlaikyti, ba
linės suknios būtų nor
malaus, žemę siekiančio 
ilgio.

ŠIAULIEČIŲ
SUSIRINKIMAS 

sekmadienį praėjo dar
bingoje dienotvarkėje. 
Nuo N.Metų rengimo šie
met buvo atsisakyta, bet 
nutarta užsakyti keletą 
stalų Prisikėlimo para
pijos salėje.Visiems pri
tariant, numatyta po N. 
Metų surengti viešą, pa
trauklesnio pobūdžio, 
šiauliškių su Toronto vi
suomene susiartinimo 
vakarą.Vienu iš įdomes
nių susirinkimo aspek

tų buvo sutikti metų me
tais nematyto,vieno iš di
džiausio ir lietuviškiau- 
sio miesto bendramin
čiai.

******************** 
• Parapijiečiai skeptiš
kai reagavo į Prisikėlimo 
parapijos paskelbtą, už
darų rekolekcijų $ 20. 00 
mokestį.

Tautiečiai, siųskite foto
grafijų visokiais atvejais: 
vedybų, krikštynų, pakasy 
nų, mokslo baigimo ir tt.

jus, dėl to nebus jokios 
abejonės, kad tikroji ne
priklausomybės data bus 
išvesta tik 1940 m. birže
lio 15 d. Tų kruopščių 
tyrimų pasėkoje stebėti
nai įdomiai interpretuo
ta Eltos informacija. Ir 
parink tu man toki ą reikš
mingą valstybės gimimo 
datą, kada ji oficialiai 
perduodama globoti net 
dviem kaimynams.

S. Pranckūnas. 

V a 1 d yb a .

MONTREALTS PO 35 METŲ 
/atkelta iš 5 psl. / 
Gausybė gražių susi

siekimo linijų (kelių) 
mieste ir apylinkėse ro
do didingą Montrealio atei 
tį.

Montrealio lietuviai 
lengviau atsikvėps paro
dai pasibaigus, nes iš vi
sų kampelių Kanados ir 
Amerikos lietuviai užplū
do montrealiečius lietu
vius,kurie suteikė malo
nų priėmimą. Pora tokių 
šeimų liks mūsų atminty
je kol gyvi būsime; būtent 
Vincui ir Salomėjai Ke- 
niauskams,Leonui ir Ju
lijai Balaišiams, kur tu
rėjom tikrą malonią prie 
glaudą ir vaišes, nors 
anksčiau nebuvome pa
žįstami. Labai, labai ačiū. 
Taipogi dėkingi visiems 
pažįstamiems ir priete- 
liams,kurie vaišino ir ve
žiojo po miestą. 35 metų 
skirtumas pakeitė ir žmo
nių išvaizdą,susitikę vie
ni kitus vargiai beatpa- 
žįsti.

Montrealis daug ką pri
minė iš praeities veiklos 
ir gyvenimo. Depresijos 
sunitus laikai išblaškė po 
platųjį pasaulį.

Dar kartą ačiū visiems 
ir visoms.

Povilas ir Julė Lionke- 
vičiai.
S LA ATSILIEKA NUO 

GYVENIMO 
/atkelta iš 3 psl./ 

to turėtų priimti protingą 
sveiką kritiką, ją apsvars
čius, pritaikinti prie gy
venimo.

Mūsų Susivienijimui 
reikėtų atjaunėti, eiti su 
gyvenimu norint dar gy
venti. Ne gyvenimas tai
kosi prie organizacijos, 
bet organizacijos turi tai
kintis prie gyvenimo.Mū- 
sų SLA konstitucija narių 
parašyta prie to laiko gy
venimo ir jį laiks nuo lai
ko reikia keisti, atsižvel
giant į to laiko gyvenimo 
reikalavimus.

Lietuvių Rymo Katalikų 
ir Susivienijimui Lietuvių 
Amerikoje organizacijų 
narių spaudoj e pasisaky
mai apie abeijų susivie
nijimų sujungimų reikalą 
yra rimtas, remtinas ir 
svarstytinas reikalas. Ar 
negeriau būtų abiejų Su
sivienijimų valdybom su
sitarus gera valia,be val
džios atstovų nurodymų 
susijungti nelaukiant, ka
da valdžios atstovai įsa
kys tai padaryti pagal jų 
padiktuotas sąlygas.

Mūsų Susivienijimo 
nariams skelbiama bro
lybė, vienybė, turi būti ne 
tušti žodžiai, bet nuošir
džiai taikomi gyvenimui, 
nežiūrint politinių, reli-

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

P. Januška, 1033 Bruce Ave, Windsor. Ont.
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Toronto sestac.ienines mokyklos 1962/1963 mokslo metų taryba /iš kairės/: Pri
sikėlimo parap.klebonas T. Placidas Barius, OFM, Šv.Jono Krikšt. parap.klebo
nas kun.P. Ažubalis, KLB apyl.pirm. J.R.Simanavičius; antroj eilėj-mokyklos 
vedėjas J.Andriulis, b.mok. ved. J.Gustainis ir T-vų k-to pirm. J.Petrauskas.

SAULT ST.MARIE
LIETUVIŠKA 
VASARVIETĖ

Sėkmingas mūsų kolo
nijos rangovas tautietis 
Viktoras Staškūnas visai 
neseniai nusipirko mote
lį "Sunset Inn"ir 9 vasar
namius Bachavan oje,apie 
40 mylių į šiaurę nuo čia 
pakeliui į Wawą prie 17- 
tojo plento. Visa 17 akrų 
nuosavybė yra paskendu
si gražiame miškelyje ir 
prie Bačaravos upės ir 
Superior ežero įlankos . 
Žuvavimui, medžiojimui 
ir maudymuisi yra pui
kiausios sąlygos. Išnuo- 
muojami laiveliai ir mo
torėliai, o norint parūpi
nami ir vadovai. Susisie
kimas galimas automobi
liu,traukiniu,laivu ar lėk- 
tuvu.Kainos yra labai pri
einamos, tik visa bėda, 
kad vasarotojai norį re
zervuoti sau vietas liepos
ir rugpiucio menesiams 
turi pasiskubinti, nęs ligi 
Kalėdų paprastai visos 
vietos yra užpildytėš’?

Norintieji gauti plates
nę Informaciją prašoma 
rašyti vasarvietės vedė
jai: Mrs. V. Švarlys, Sun
set Inn, Batchawana P.O. , 
Ontario, Canada.
KITOS NAUJIENOS

Iš Toronto pranešime 
sakoma,kad Kanados Lie
tuvių Fondo statutas(čar- 
teris) yra patvirtintas fe
deralinė je finansų minis
terijoje,© už savo įnašus 
visiKLF nariai gaus pa
kvitavimus, kurie tinka - 
mi užpildant pajamų mo
kesčių blankus. Visi KLF 
nariai prašomi siųsti į 
Torontąp.P. Leiliui (325 
Seaton St.,Toronto 2,Ont) 
savo mažas fotografijas 
(2 x 2,5 colio), kurios bus 
reikalingos sudaromam 
visų KLFondo narių albu
mui. Primenama, kad šio- 

ginių įsitikinimų, kada 
mes lietuviai į šį kraštą 
esam atvykę,ar čia gimę 
ir augę, visi galėtumėm 
tilpti į vieną lietuvišką 
susivienijimą. Juk tik 
vienybėje - galybė.

Kas tiko ir buvo nau
dinga mums lietuviams 
prieš 50 metų, tas šian
dien netinka. Būtų laikas 
apie tai pagalvoti ir svei
kai bešališkai pasvarsty
ti. J. G.

SLA narys .

KANADOS SOSTINE OTTAWA
ARTIMIAUSIOJI LIETUVIŠKOJI SUEIGA 

įvyks lapkričio26 d. sek
madienį. Tai bus lietuviš
kos pamaldos lapkričio 
23 d. -paminėjimo proga . 
Pamaldos įvyks katedros 
žemutinėje koplyčioje. 
Pradžia 12 vai. 
FOLK ART TARYBOS 
ruošiamas festivalis, tu
rėjęs įvykti lapkričio 
mėn. pradžioj, atkeltas į 
gruodžio 9 d. .šeštadienį . 
Įvyks jau kitoje vietoje , 
būtent Ottawa Technical 
HighSchool salėje.Festi
valio programoj dalyvau
ja ir lietuvių tautinių šo
kių grupė, vad. Nijolės 
Ščepanavičiūtės .Tarybo
je lietuvius atstovauja dr. 
Marija Ramūnienė. 
KALĖDŲ EGLUTĖ

Mūsų mažųjų šventė 
įvyksta gruodžio 10 d.sek
madienį arkivyskupijos 
rūmų salėje Parent ir

je kolonijoje KLE. .vajus 
dar nėra užbaigtas, nes 
yra tautiečių iš anksčiau 
pasižadėjusių įstoti į KLF 
su $ 100. - įnašu, o savo 
pažado išpildymas yra 
grynas garbės reikalas . 
Mūsų kolonijos ilgus me
tus Tautos Fondo atsto
vas tautietis P. Gasperas 
vykdo metinę rinkliavą ir 
atrodo gana sėkmingai. 
Apgailestautina,kad mūsų 
tarpe dar vis yra tautie
čių, kurie nesupranta 
skirtumo tarpe Tautos 
Fondo ir Kanados Lietu
vių Fondo. Ap. valdybos 
narys M .Pareigis rankio
ja iš tautiečių solidarumo 
mokesčius, o valdybos 
narė šalpos reikalams V . 
Motuzienė vykdo tautiečių 
tarpe rinkliavą šalpai.

Mūsų mieste jau kelies 
dienos žiema.

Korespondentas.

SĖJA
Tautinės, demokratinės minties mėnesinis lietuvių laikraštis, 

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

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

Prenumerata: JAV ir kitur 3 dol. metams.

AR ŽINOTE K.-\ RAŠO

K E L ElVIS ?
AR ŽINOTE, kodėl vieni jį giria, kiti peikia, bet 
visi mėgsta skaityti ?

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

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

METINĖ PRENUMERATA KANADOJ IR KITUR
TIK $5,00.
Jau galima gauti 1968 metų kalendorių,kai
na $ l.OO. Korespondenciją adresuoti:

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

Guignes g-vių kampe. 
Programą atliks mūsų 
mažieji. Programos pa
ruošimo pryšaky p. Bal- 
zevičienė; talkina p. Da
nys ir kiti.

• L. Fondo įgaliotinis 
kreipėsi raštu į vietos 
lietuvius .ragindamas da
romas išlaidas siuntinė- 
jant kalėdinių sveikinimų 
vietoje - paaukoti tai L. 
F-ui. Paprašyti atsakyti 
iki lapkričio 19 d.
• Apylinkės valdyba nu
mato šiais metais su
ruošti Naujųjų Metų suti
kimą. Tariamsi dėl vie
tos.

APYLINKĖS V-BA 
pradėjo pasiruošimo dar
bus svarbiausiam Vasa
rio 16 d. minėjimui.

1968-Lietuvos Laisvės 
Kovos metai turi suglau
dinti mūsų gretas,sukel
ti pasiryžimą kiekvienam 
iš mūsų prisidėti savuoju 
darbu siekti to didžiojo 
tikšlo-Laisvės mūsų Lie
tuvai.

Lietuviškųjų -veiksnių 
išeivijoje manifestas te
būna kelrodžiu tai mūsų 
veiklai. A. V .

RIMTOS 
DEMONSTRACIJOS 
Lapkričio 7 d.čia įvyko 

jungtinio už geležinės už
dangos esančių tautų ats
tovų sambūrio suruoštos 
prie Sovietų ambasados 
demonstracijos tikslu at
kreipti laisvojo pasaulio 
oypač Kanados,dėmesį į 
tuos pavojus,kurie gręsia 
jai, jei klastinga komunis
tinė propaganda nebus su
prasta ir nebus jai už
kirstas kelias .Tai pirmas 
tokio masto įvykis Otta- 
woj, susilaukęs didelio 
spaudos dėmesio ir dis
kusijų. A. V.

< f
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haaaiAlton
Geriausia taupyti ir skolintis tik _. _ 
Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyve TALKA 
21 Main St. E.,Kamb. 203, T el. 528-05 0.

Darbo 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 v.al. p.p. 
Penkt$:30 -- 8 vai. p.p.
Šešt. 9:00 -- 1 vai. p.p.

St. Catharines agentūra: 75 R oil s Ave. Pranciškonu 
parapijos salėje sekmadieniai s po pamaldų.

GERAS HAMILTONO LIETUVIŲ SOCIALDEMOKRATŲ 
PASISAKYMAS

Lapkričio mėn.5 d.įvy
ko Hamiltono lietuvių so
cialdemokratų skyriaus 
metinis narių susirinki
mas.

Buvo apsvarstyti įvai
rūs skyriaus einamieji 

£ reikalai, pasauliniai įvy
kiai ir visuomeniniai 
klausimai.

Skyriaus pirm. K. Lu
koševičius susirinku
siems perskaitė pasiųstą 
Kanados NDP lyderiui T . 
Douglui protesto laišką ir 
gautą į tą protesto laišką 
atsakymą.

Protesto laiške Hamil
tono lietuviai socialde
mokratai pareiškė, kad 
Kanados NDP užsienio 
politika yra visapusiškai 
nepriimtina ir jai nepri- 

•Jtaria.kad jis, T. Douglas , 
perdaug pritaria komu
nistams, kas matyti iš jo 
kalbos,pasakytos Ottawo- 
je spalio 21 d. prie parla
mento rūmų jam dalyvau
jant Canadians Protest 
But Peacefully demons
tracijoje.

Tą demonstraciją su
organizavo tarptautinis 
komunizmas prieš Ame
riką, prieš karą Vietna
me.

Protesto demonstraci
ją suorganizavo žinomi 
Amerikos komunistai: 
Arnold Johnson, Betina 
Apotheker.James Jacson 
ir Archie Brown.Ir tą ko
munistų protestą Kanados 
NDP lyderis T. Douglas 
parėmė.

T.Douglas į mūsų pro
testo laišką atsakymą at
siuntė į antrą dieną. Jo 
atsakymas mus nepaten
kino.Susirinkimas šį mū
sų T. Douglui protesto 
laišką vienbalsiškai pri
ėmė.

Toliau s usirinkime bu
vo iškeltas klausimas dėl 
kultūrinio bendradarbia
vimo su okupuota Lietu- 
^a.Diskusijos užtruko iki 
vėlaus vakaro.Tuo reika
lu viskas nuodugniai iš
nagrinėta, persvarstyta ir 
vienbalsiškai prieita prie 
tokios nuomonės,kad toks 
bendradarbiavimas su 
okupuota Lietuva, kaip tai 
nori okupantas rusas su 
parsidavėliais, visiškai 
nepriimtinas. Okupantas 
siekia tokio bendradar
biavimo, kuris yra tik 
jiems naudingas.Okupan
tas keičia savo taktiką, 
bet tikslas lieka tas pats .

Okupantui rusų gene
rolui Michailovui nepa

vyko per propagandinį 
burbulą "Tėvynės Balsą" 
ir "Gimtąjį Kraštą" mus 
suvylioti ir suskaldyti,tai 
griebėsi naujo metodo- 
"Kultūrinio bendradar
biavimo.

Mes skaitėme "Naujie
nose" Nr. 212 iš š. m. 
"Skandalingas kultūrinis 
bendradarbiavimas Mont- 
realyje", kaip politrukas 
pravedė Montrealyje kul

' Aukšti nuošimčiai ui 
indėlius.
Prieinamos skolinimosi 
sąlygos.
Hemokamas CUNA gyvybės 
ir paskolų draudimas.
Pilnas čekių patarnavimas.
Uitikrintas indėlių saugumas.
Malonus lietuviškas patarnavimas

RUOŠKIMĖS VISI Į TAUTOS FONDO PRIEŠADVENTINĮ.

SUBATVAKARĮ
KURIS ĮVYKSTA Š.M. GRUODŽIO 2 DIENĄ, ŠEŠTADIENĮ, 
JAUNIMO CENTRO SALĖJE, 48 DUNDURN STREET N.
• Vytauto Babecko muzika.
• Įvairių gėrimų ir šiltų užkandžių bufetas.
• Apdovanojimas laimingi} ponį š a mp a nu ir lietuviškom 

plokštelėm.
• Vertingi} fantų loterija, daug laimės staliukų ir kitokios 

įvairenybės padarys šitą priešadventinį pasilinksminimą 
ilgai prisimintiną visiems.

tūrinį bendradarbiavimą 
iškoliojo solistą V.Norei
ką už tai, kad jis nukrypo 
nuo okupacinės rusų val
džios linijos.Tai matom, 
kokie yra jų kultūriniai 
bendradarbiavimai.Tokie 
bendradarbiavimai pasi
tarnauja tik rusams oku
pantams, jų propagandai 
ir medžiojimui dolerių.

Mes žinome, kad kon
certų rengėjas J.Petrulis 
Vytauto Klubo pirminin
kas iš Hamiltono išsivežė 
600 dolerių,o kiek jis pri
sišienavo Montrealyje , 
Toronte, Windsore?Klau- 
simas, kur tie visuome
nės sunešti pinigai nuėjo? 
Ar J.Petrulis davė visuo
menei atsiskaitomybę?Ar 
tik nenuėjo tie mūsų dole
riai Agitpropui prieš mus 
pačius propagandai?

Tai būkime atsargūs , 
žinokime, su kuo turime 
reikalą.

Susirinkime buvo vien
balsiškai nutarta ir pasi
žadėta būti vieningais , 
ypatingai dabar, kada ru
sas okupantas ir jo paka
likai nori mus suskaldy
ti.

Mūsų tarpe jau atsira
do žmonių, kuriais mes 
negalime pasitikėti, - tai 
būkime atsargūs, budėki
me ir visi dirbkime bran
gios tėvynės labui, kad ji 
vėl būtų laisva.

Susirinkime buvo pa
prašyti visi dalyvauti ne
priklausomybės atstaty
mo 50 metų sukakties 
šventėje.

Susirinkimui baigiantis 
buvo išrinkta sekančiai 
kadencijai valdyba, kuri 
palikta ta pati: pirm. K. 
Lukoševičius,  sekr .V. Ge
rutis ir ižd. J. Stonkus.

Dalyvavęs susirinkime.
HAMILTONO BENDRUO
MENĖS ŽINIOS

Bendruomenės valdyba 
šaukia visuotinį narių su
sirinkimą parapijos salė
je gruodžio mėn. 3 d. 4 
vai. po pietų.

Susirinkimas skaito
mas teisėtų 15-ka minučių 
po oficialaus susirinkimo 
atidarymo, nežiūrint da
lyvaujančių skaičiaus.

Susirinkimui numatyta 
sekanti programa:

1. Susirinkimo atidary
mas.

2. Prezidiumo kvieti
mas.

3. Protokolo skaitymas.
4. Pranešimai: pirmi

ninko, iždininko, tautos 
fondo,šalpos fondo, revi
zijos komisijos.

5. Diskusijos dėl pra
nešimų.

6. Rinkiminės komisi
jos sudarymas(rinkimas).

7. Klausimai ir suma
nymai.

8. Susirinkimo uždary
mas.
NAUJŲ METŲ SUTIKIMĄ 
Bendr.valdyba ruošia vi
siem Jaunimo Centro sa
lėje. Kadangi tai išpuola

Pradžia - 7 valandą vakaro. Įėjimas -2. 50 dol.
Tautos Fondo Skyriaus Valdyba.

Klevelando"Grandinėlė"šoka Hamiltone Spaudos baliuje lapkričio 4 d. Jaunimo 
Centre, Dešinėje šokį stebi Iškilioji 1967 metų Kanados lietuvaitė iš Montrealio 
Nijolė Kazlausku-?a. Foto A, Jūralčio.

KLB Hamiltono apyl.pirmininkas J.Krištolaitis įteikia Įmygą abiturientei N.An
tanaitytei, toliau stovi abiturientės S.Šopytė, R.Skaistytė, V.Vaitonytė.Dešinė
je Ateitininkų sendraugių pirm. J.Pleinys,pristatąs abiturientus. Foto A. Jūraičio

sekmadienį .todėl specia
liam leidimui gauti jau 
paduotas prašymas.

Bendruomenės nario 
mokestį už 1967 metus 
tuojau pradedame rinkti. 
Jį galima sumokėti mūsų 
bankelyje,bet pasiaukoju
sių žmonių bus po tuos du 
dolerius renkama po na
mus.

VASARIO 16-TOSIOS 
iškilmingesniam minėji
mui suruošti, numatyta 
sušaukti pasitarimas ar
timiausiu laiku visų or
ganizacijų pirmininkų 
arba jų atstovų.

Bendruomenės valdyba. 
PERSITVARKĘS ŠALPOS 
FONDO KOMITETAS

Šiuo informuojama,kad 
KLB Šalpos Fondo Ha
miltono skyriaus komite
tas yra persitvarkęs ir 
nuo š. m. rugsėjo 16 die
nos naujai sudarytas ir 
veikia šios sudėties:
1. Z.Pulianauskas-pirm,
2. Dr.V.Kvedaras-vice- 
pirm.,
3. N. Gutaus ki enė-s ekr. ,
4. J. Romikaitis-ižd. ,
5. St. Dalius-Vasario 16 

gimnaz. šalpos reikalų 
vedėjas,
6. F. Rimkus-parengimų 

vadovas,
7. Z. Vainauskienė-pro- 

tokolų sekretorė,
8. V. Pauliukienė ir
9. F. Kybartienė - rūbų 

siunt. reik, narės.
Ta proga prašoma vie

tos ir apylinkės liet, vi
suomenės paramos, kas 
bus paprašytas darbu, lė
šomis ar apranga geres

nei mūsų vargstančių 
tautiečių šalpai užtikrin
ti. Šiuo metu vyksta me
tinė lėšų rinkliava, todėl 
prašoma visų nuoširdžios 
aukos. Kiek kas galime , 
duokime visi.

S. F. Informacija 
KLEVELANDO "GRAN
DINĖLĖS" KONCERTAS 

Hamiltono ateitininkų 
sendraugių suruoštan 
spaudos baliun, kuris ta
po jau tradicija, žmonių 
prisirinko pilnutėlė salė. 
Žmonės parodė susido
mėjimą šiuo neeiliniu va
karu.Tačiau visiems dau
giau ar mažiau rūpėjo pa
matyti Klevelando tauti
nių šokių grupės "Gran
dinėlės” programą. Na, ji 
tikrai žiūrovų neapvylė . 
Viduryj salės žmonių ap
supti Klevelando lietuviš
kasis jaunimas išpildė 
vieną gražiausių tautinių 
šokių programą. Čia vis
kas atrodė nauja, kitaip. 
Iš šokančių veržėsi jau
natviškas grakštumas bei 
žaismingumas .Šokiai py
nėsi vienas po kito, grei
tai ir tiksliai, naujom fi
gūrom, naujais rūbais , 
vieni šokėjai įsijungia, 
kiti išeina persirengti 
naujam šokiui. Mergaičių 
nuometai sukelia rimtį , o 
ramunių vainikėliai pri
mena Lietuvos pievas . 
Piršlys persijuosęs tau
tiniais rankšluosčiais 
linksmino publiką. Klum
pės,puskojinės ir trumpi 
sijonai su skarelėm tik
rai atrodė iš Lietuvos 
kaimo. Lietuviškais mo

tyvais trumpų suknelių 
stilizacija ir ryškios 
spalvos pridavė gyvumo 
mūsų švelnių spalvų tau
tinių rūbų tarpe "Jauni
mo žiasmo" šokyje. Čia 
tikrai buvo įvairu ir pa
trauklu. Šokius lydėjęs 5 
asmenų orkestras prida
vė tam tikro grožio šo
kiams. Publika negailėjo 
"katučių" "Grandinėlės" 
šokėjams, energingam jų 
vadovui L.Sagiui ir jo pa
dėjėjams už šią neuž
mirštamą programą.

Ateitininkai sendrau
giai atminimui įteikė me
džio drožinį, o Hamiltono 
tautinių šokių grupė "Gy- 
vataras" gėlių.

Po programos buvo 
abiturientai.KLB Hamil
tono apylinkės pirm. J. 
Krištolaitis visus juos 
pasveikino ir įteikė po 
knygą prisiminimuiSpau- 
dos baliaus karalaite iš
rinkta Danguolė Prunsku- 
tė. Praeitų metų spaudos 
karalaitė D. Latauskaitė 
perleido juostą,o iškilio
ji,1967 metų Kanados lie
tuvaitė,iš Montrealio,Ni
jolė Kazlauskaitė įteikė 
dovaną. Šilelis .

WASHINGTONO 
KONFERENCIJA 

spalio21-22 d. turėjo ke
turis posėdžius:šeštadie- 
nį 10.30, 3 ir 8 vai. , sek
madienį-2 va.p.p. Be to, 
dalyvaujančių organiza
cijų pirmininkai turėjo 
neformalų pasitarimą su 
laikraščių redaktoriais . 
Konferencijos eigai va-

KALĖDINIAI SIUNTINIAI 
1967 M.

Pradžiuginti ii- 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.
3Yi 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 ii- 20 geriausių cigarečių. Su 
muitu ir persiuntimo išlaidomis šitas siuntinys kai
nuoja $100.00.

MAISTO 1967.
3 sv. taukų, % sv. arbatos, % sv. geriamo šokolado, Yz 

sv. kakavos, 2 sv. ryžių, 5 sv. geriausios rūšies miltų, 1 
dėžutė neseafe, 1 sv. maišytų saldainių, 1 sv. razinkų, 1 
sv. cukraus, 14 sv. pipirų ir Yt sv. lauro lapų. $30.00.

MOTERIŠKAS K. 1967.
3 jardai vilnonės paltui medžiagos, 3 jardai vilnonės 

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

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

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

Praktiški dalykai kuriuos galima pridėti į bet kurį 
siuntinį.

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

BALTIC STORES LTD., 
(Z. JURAS)

421 HACKNEY RD.. LONDON, E. 2. ENGLAND. 
TELE F. SHO 8734.

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

Hamiltono spaudos baliuje /iš kairės/: praeitų metų 
Spaudos baliaus karalaitė D. Latauskaitė, šiemt išrin 
ktoji Spaudos baliaus karalaitė D.Prunskutė, iškilio
ji Kanados 1967 m. lietuvaitė N. Kazlauskaitė ir stud. 
Martinkutė vedusi Spaudos baliaus karalaitės rinki
mus lapkričio 4 d.. Nuotrauka A .Jūraičio.

dovavęs prezidiumas bu
vo sudarytas iš visų pen
kių dalyvaujančių insti
tucijų vyriausio rango 
pareigūnų. Sekretoriatas 
buvo sudarytas iš ALT , 
PLB ir Vliko atstovų. (T . 
Blinstrubas.M. Lenkaus
kienė, B. Nemickas).

Konferenciją pradėjo 
jos rengimo darbus vyk
džiusio Vliko pirmininkas 
dr. J. K. Valiūnas, ją pa
sveikino Lietuvos atsto
vas Vašingtone J.Kajec- 
kas ir apie jos prasmę 
pareiškė pastabų ALT 
pirmininkas A. Rudis. 
Nutarimų komisijoje bu
vo J. K. Valiūnas, B. Ne
mickas, J.Girnius,P.Garš 
va, V. Šimaitis, E. Bart
kus, V. Sidzikauskas,V. 
Vaitiekūnas,J. Staniškis , 
B. Nainys.

Pirmajame posėdyje 
(pirm.L. Šimutis) svars
tyta Lietuvos valstybės 
atstatymo 5<’-mečio su
kakties programa. Refe
rentas V. Sidzikauskas , 

koref erentai-A .S. Bačkis, 
A. Budreckis, A.Rimkū- 
nas, A. Rudis.

Antrajame ( pirm. J . 
Bačiūnasj-bendradarbia- 
vimas Lietuvos laisvini
mo uždavinius vykdant. 
Referentas J.K.Valiūnas , 
koreferentai-A.Nasvytis, 
J. Puzinas, A. Rudis, J. 
Žmuidzinas.

Trečiajame (pirm. V. 
Sidzikauskas) - laisvųjų 
lietuvių bendravimo su 
pavergtąja tauta proble
mos. Referentas V. Vai
tiekūnas,koreferentai-A . 
S. Bačkis, A. Nasvytis, A . 
Rudis.
Ketvirtajam(sekmadie- 

nio) posėdžiui pirminirr- 
kavo ir konferencijos ma- 
nlfestą priimti pateikė 
Vliko pirm. J. K. Valiū
nas.Nutarimus komisijos 
vardu pateikė V.Vaitiekū- 
nas. Manifestą ir nutari
mus priėmus,konferenci- 
jabaigta Vliko pirminin
ko kalba ir Tautos himnu .

(Elta)

I
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NELAIMĖS ATSITINKA IR APSIDRAUSTI REIKIA!

te

NMP SESERŲ BAZARAS 
pasisekęs labai gerai. Iš 
bazaro esą gauta per 600 
dolerių pelno, kuo sese - 
lės esančios patenkintos,

ii

"AUKURAS" 
numato atvykti į Montre
alį gruodžio 2 d. apie 10 
vai. ryto prie A. V. baž
nyčios.

Bilietai 2.50 - 2.00 dol. — Moksleiviams 1.00 dol.

KVIEČIA VISUS ATSILANKYTI

nepriklausoma Lietuva

ŠEŠTADIENINĖMS MOKYKLOMS PAREMTI

įėjimas: Moksleiviams .50 et., Suaugusiems — 1.50 dol.

VAKARAS - BALIUS
LAPKRIČIO MĖN. 25 d. (šeštadieni) 7:30 vai. vakaro AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS SALĖJE 

Meninė programa: STIPRIAUSIOS JAUNOSIOS MONTREALIO PAJĖGOS.

Loterija, šokiai, užkandžiai, gėrimai.

M 0
ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS SALĖJE gruodžio mėn. 2 d.

HAMILTONO LIETUVIŲ DRAMOS T E A T R A S A U K U R A S 
NTREALYJE
7:30 vai. vakaro statoma A. Gustaičio vieno veiksmo komedija (kaimo vaizdelis)■

šokiai, užkandžiai, bufetas. Bilietai 2 dol., moksleiviams Idol.

AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS SALĖJE gruodžio mėn. 3 d. 2 vai. po piety statoma istorinė J. Griniaus drama

H.L.D.T. AUKURAS“.

LAPKRIČIO MĖN. 26 d. AUŠROS VARTŲ BAŽNYČIOJE

IR PARAPIJOS SALĖJE ĮVYKS 

LIETUVOS KARIUOMENĖS ŠVENTĖS

MINĖJIMAS
11 vai. šv. mišios uz žuvusius karius, šaulius ir partizanus.

Tuoj po pamaldų parapijos salėje Step. Kįsgailos paskaita ir 
meninė dalis, kurią, išpildys sol. A. P a š k e v i č i e n ė ir 
E. T e k u č i o vadovaujama Dr. J. Basanavičiaus SkautųV
Vyčių Tautinių Šokių Grupė.

Šventės rengėjai: L K. Savanoriai, Kariai Veteranai

ŠEŠTADIENINIŲ’ MOKYKLŲ PARENGIMAS 
bus šeštadienį, lapkričio 
25 d. , Aušros Vartų pa
rapijos salėje. Progra
moje: meninę dalį atliks 
abiejų lituanistinių mo
kyklų mokiniai. Loterija, 
užkandžiai ir šokiai bus 
tolimesnė vakarienės da
lis. Kviečiame kiekvieną 
lietuvį atsilankyti į šį va-

Dr. J. SEM0GA8
5441 BANNANTYNE.Verduni

karą. Savo atėjimu pa- 
remsime labai svarbų ir 
gražų lituanistinio auklė
jimo darbą.
SPECIALI LITUANISTINĖ

KLASĖ
pereitą penktadienį jau 
buvo susirinkusi antrą 
kartą. Pirmoje pamokoje 
dalyvavo 11 vaikų, antroje 
15. Šioje klasėje mokomi 
lietuviu tėvų ar mišrių

šeimų vaikai, kuriems 
sunku kalbėti lietuviškai, 
lietuviškai kalbėti ir 
skaityti.Iki šiol toje kla
sėje dėstė T.G. Kijauskas 
ir Ses.M.Eucharista. Pa
mokos vyksta penktadie
niais vakaraNuo ateinan
čio penktadienio pamokos 
prasidės 6:30 vai.vakaro , 
kambariuose prie Auš
ros Vartų salės.
KARIUOMENĖS ŠVENTĖS 

MINĖJIMAS
bus sekmadienį, lapkr. 26. 
Pamaldos 11 vaLPo jų seks 
minėjimas Aušros Vartų 
parapijos salėje.
HAMILTONO AUKURAS 
atvyksta gruodžio mėn. 
pradžioje į Montrealį su 
J.Griniaus 5-ių paveiks
lų istorine drama "Gul
bės Giesmė". Ta proga 
bus sekanti programa:

Gruodžio 2 d. , šešta
dienį, šv. Kazimiero sa
lėje bus šokiai su trumpa 
programa; gruodžio 3d., 
sekmadienį ,2 vai.po pietų 
"Gulbės Giesmė” Aušros 
salėje.

JEIGU ŽINOTUM KAD PULS1-
PASIIMTUM PAGALVĘ ..

GAISRAS
AUTOMOBILIŲ NELAIMĖS 
VAGYSTĖS
SPROGIMAI, AUDROS IR KT...
ATSAKOMYBĖ
MIRTINOS NELAIMĖS IR 
SUNKŪS SUŽEIDIMAI

TEIRAUKITĖS:

MILŽINIŠKAS METINIS BAZARAS ADAMONIS INSURANCE AGENCYJNC.
Pirmadienį ir 2-4; 7-9p.m. 
ketvirtadienį 

antradienį
penktadienį 2 • 4; 7 • 9 p.m.

trečiadienį 7 -9 p.m.

2 - 4 p. m.

767 -3175; namų 366- 9582.

DANIŲ GYDYTOJAS
Dr. J. MALISKA

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

Namų tel.: MU 1-2051 *

DR. A. O. JAUGELIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

1410 Guy Street, 1 aukštas 
11 • 12 kambarvs-

Tel: 932-6662: namu 737-9681

Antradieni, gruodžio 5 diena nuo 10 vai. ryto iki 11 vai. 
vakaro vyksta

BAZARAS
Synagogue Beth Hamedrash Hagadol Tifereth Israel, 

4605 McKenzie Street, Montreal
T e I e f o n a s: 722 - 3545

nepriklausomos Lie
tuvos balius 
paskirtas ateinančių me
tų vasario 24 dieną Vyt. 
klube. Visi maloniai pra
šomi tą datą rezervuoti 
savo spaudai.___________

IŠNUOMUOJAMAS 

kambarys pas lietuvį, esant rei 
kalui yra apšildytas garažas.

Kreiptis tel. 366 - 7425
L a S a I I e.

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS.

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

Suite 205 
168 Notre Dame St. E. 

UN 6-2063 ir UN 6-2064

DĖMESIO!
Turime skanių šviežių baltų 

lietuviškai pieninėje pagamintų 
sūrių. Taip pat patarnaujame 

skaniomis šviežiomis lietu
viškai pagamintomis dešromis.

Prašome nasinaudoti mūšy 
^produktais pristatant į namus.
■ Skambinkite Bruno kazokas, 

tel. 766 - 9041.

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

L aS a I 1 i

DR. V. G1RIUNIENE 
BANTU GYDYTOJA J. Gražys

KAILIŲ SIUVĖJAS
533° L'Assumption Blvd.

Tel. 255 - 3535.

Notaras
J. BERNOTAS 

B.A., B.C.L.

Sun Life Building 
Suitei2001

Tel.: UN 6-4364.
SIUVU IR PARDUODU

Taisau ir Remodeliuo/u 
Vasaros laike saugojimas 

/ Storage /.

6396 Bannantyne, Verdun. 
PO 7-6183,

6636 Clark St. Montreal 
f prie St. Zotique ) 

TEL: 277-5059, 277 -5323

ATLIEKAME DARBUS:

Electric Yielding
Body Work
Painting
Mechanic
Electric ,
ir kitus

Sav. J. Adomonis • Adams

Namu tel. 747-9000.

Steering Service
Wheel Alingment

T une- up
Clutch- Brakes

nu
M(isų ilgametė 

praktika 
padės sutaupyti 

daug 
pinigo

L.Deragon ir
sąžiningas patarnavimas padės 
pirkimo problemas perkant namus. Pirmieji ir 
antrieji morgičiai yra parūpinami tiesiog pas mus. 
Prašom skambinti: Tel: 365 ■ 4872. 

(Mes paimsime iš namą).

AR ŽINOMA, KAD

’’NEPRIKLAUSOMOS 
LIETUVOS” SPAUSTUVĖ

spausdina bilietus, pdtvietimus, liū
tines ir padėkos korteles, įvairius 
blankus, receptams lapelius, vedybi
nius pakvietinis, mirties atveju ui- 
uc jautos laiškus, visokius ” statemen 
tus”, tokus su adresais, laikraščius.

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

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. cukrąus kainavo 93 ę., 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 maistą ir kambarį) 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 {STAIGA
Baltic Exporting Co.

480 Roncesvalles Ave., Toronto 3, Ontario. Telef. LE 1-3098
Savininkai A. ir S. KALŪZA

Bį L

Bi

M
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Adresas: 1465 De Seve Street-
Montreal 20, Que., tel. 766-5 82 7

MOKA už:
Depozitus 4.4%
Numatyta už šėrus 5ki% 
Nemokamas gyvybės draudimas 
iki $2,000 bendros santaupų 
sumos.

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

Kasos valandos: 1465 De Seve St.,sekmadieniais nuo 10:?0 iki 12:30 
vai., išskiriant šeštadienius. Darbo dienomis nuo 10 iki 3 vai. kasdien, 
vakarais — trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai.

3907 Rosemount Blvd., tel. 722-3 5 4 5 . Dieng --penktadieniais nuo Iv. 
iki 6 vai. ir vakarais --pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais 
nuo 7 iki 9 vai.

LIETUVIŠKAS PUSVALANDIS GIRDIMAS KAS

ŠEŠTADIENI S PER C 5 MB
•

STOTI

BANGA

TEL. 669-8834.

1410, 10:00 VALANDĄ VAKARO
Programos vedėjos L. Stankevičius ĮU

Į

šį

T«. 365-4872

1 .Riendeau 
išspręsti Jūsų

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

Kviečio visus atsilankyti Į 
Intercontinental klubų, kurij 
yra 696 St. Catherine Street W.,. 
(prieš T.Eaton'o krautuvę).

Europietiška muzika ir šokiai 
kiekviena naktį • jausitės kaip 
Bavarijoje.

Kreipkitės asmeniškai pas 
Joe Stankaitis.

Cocktails •• Dancing Nightly

Juozas Stankaitis 
Manager of the C l u b.

Tel. 861- 1507
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