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WESTMORELAND

’avergtos Europos Seimo susirinkimas lapkričio 4. Viršuje kalbėtojai: F. Wazeter, Amerikos lenkų 
tongreso New Yorko pirmininkas, G. M. Dimitrova s, Seimo pirmininkas, kalba V. Sidzikauskas, Ljetu- 
✓os del. pirmininkas, kongresm. T. R. Kupferman, Christopher Emmet, pavergiu tautų draugų arineri- 
kiečlų pirmininkas. Apačioje dalis susirinkusių. Nuotr. V. Maželio

Savaitinė įvykių apžvalga
BRITĄ NIJOS PINIGŲ NUVERTINIMAS .

stipriai sukrėtė pinigi
nius reikalus visame pa
saulyje, kadangi daugelio 
valstybių piniginiai vie
netai pritaikyti prie ang
lų svaro, kaip kad kitos
valstybės, o jų tarpe ne
priklausomybės laikais ir 
Lietuva,buvo prisitaikius 
prie Amerikos dolerio.

Anglijos svaras buvo 
suderintas su Amerikos 
doleriu. Jis doleriais kaš
tavo 2. 80. Dabar svaras 
nuvertintas (tarptautiniu 
terminu sakant-devaliuo- 
tas) iki 2.40 dolerių. Tat 
svaro nuvertinimas pa
lietė ir dolerio kraštus , 
todėl į svaro nuvertinimą 
atsiliepė ir JAV ir Kana
da ir kiti kraštai.

Pinigų nuvertinimas tai 
yrafaktinai jų paėmimas 
masiškai iš plačiųjų gy
ventojų sluoksnių. Sovie
tinė Rusija vien po antro
jo Pasaulinio karo nuver
tino dukart ir tuo būdu 
apiplėšė savo gyventojus, 
nes kas turėjo pav.10 rub
lių,rublį nuvertinus tetu
rėjo tiktai vieną .rublį. 
Anglijos valdžia iš savo 
gyventojų pasiėmė tik po 

r 40 centų nuo kiekvieno 
svaro,bet taip pat pasiė
mė JAV, Kanada ir kiti 
kraštai savo pinigų taip 
nenuvertino,už tai nuver
tino kitokiu būdu-pakelda- 
mi procentus už paskolas 
ir mokesčius.

Valstybių valdžios,tar
pus avyje nesutardamos , 
neranda būdų nustatyti pi
nigų pastovumo ir prekių 
kainų,kas užtikrintų tvir
tas prekių kainas, tvirtus 
atlyginimus už darbą ir 
tvirtus, pastovios kainos 
pinigus. Iš to kyla pinigų 
infliacija, devaliuacija , 
streikai ir daugelis ne
pasitenkinimo.

Anglija piniginiems ir 
ekonominiams reikalams 
tvarkyti Tarptautinį ban
ką prašo vieno miliardo 
ir 200 milijonų paskolos . 
Prancūzija duoda 230 ir 
JAV250 milijonų dol. pa
skolą.

Dėl svaro nuvertinimo 
50 avio - linijų tarėsi dėl 
naujų skridimo tarifų.

DIEFENBAKER APKALTI 
NO RUSUS "LIEŽUVAVIMU" 
Kalbėdamas New Yorke uk
rainiečių sus trinkime,Die - 
fenbaker pareiškė, kad ru
sų kalbos apie tautų {šlais
vinimąyra melagingas lie - 
žuvavimas, ir kad šitą klau
simą turėtų apsvarstyti Jun 
tinės Tautos ir įsakytų ru - 
sams iš okupuotų kraštų pa
sitraukti.
LENKIJOS MINISTERIS 

PIRMININKAS
tremtyje A. Zawisza, lan
kęsis Montrealyje,spauda i 
pareiškė, kad Lenkija turi 
būti laisva ir kad laisvėir 
nepriklausomybė turi būti 
grąžinta Rusijos pavergto
sioms tautoms .Jis taip pat 
suminėjo,kad šį klausimą 
turi svarstyti Jungtinės 
Tautos.

DEMONSTRACIJA 
STOCKHOLME

Paryžiaus radijas,ap
žvalgoje apie revoliuci
jos sukakties minėjimą 
Sovietų Sąjungoj, prane
šė,kad Stockholme tą pa
čią dieną (lapkr. 7) įvyko 
poros tūkstančių baltie- 
čių demonstracija,reika
lavusi grąžinti laisvę 
Baltijoms kraštams. E.

• Spalio 23 d. Pavergtųjų 
Europos Tautų Seimas 
paminėjo Vengrijos 1956 
m.sukilimą.

"ILJUŠIN" TURĖJO NE
laimę

Prieš metus JAV-SSSR 
pasirašytoji tiesiogto o- 
rinio susiekimo NewYo- 
rkas- Maskva sutartis tik
tai dabar pradėjo veikti. 
Iš Maskvos į New Yorka 
atskrido pirmasis Sov.Ru
sijos lėktuvas"Iljuš in", ku
ris Amerikoje apsipažino 
dar su keltais aūrodromais 
Bet grįždamas atgal turė
jo kažkokią nelaimę, kaž
ką panašaus į gaisrą, ku
rį laimingai pasisekė lik
viduoti. Dabar prasidės 
pastovus susiekimas.
DIDELIO SVARBUMO IŠ

RADIMAS
Amerikos išradėjai pada
rę labai svarbų, tiesiog 
nepaprasto svarbumo iš
radimą: išradę nepapras

tą parašiutą, kurio pagal
ba galima bus nulieisti 
nelaimėn patekusį lėktu
vą.

Išradėjas, kad įrody - 
tų savo išradimo tikru
mą, padaręs bandymą, 
kuris jam visiškai pavy
kęs- jis su lėktuvu nusi
leidęs savo išrastuoju 
parašiutu.

Dabar išradimas būsiąs 
tobulinamas, nes toks iš
radimas yra nepaprastai 
svarbus lėktuvams, kad 
sumažintų oro katastro
fas, kurios darosi vis da
žnesnės.

TRUMPOS ŽINIOS
• JAV prezidentas pasi
rašė įstatymą, kuris rei
kalauja orą laikyti švariu 
ir visa, kas jį užteršia, 
tvarkyti taip, kad nebūtų 
užteršiamas.
• 4 JAV kareiviai iš Ja
ponijos pabėgę į Rusiją 
ir per Maskvos televiziją 
kalbėję prieš JAV karo 
politiką Vietname,
• JTO Saugumo taryba 
priėmė Britanijos rezo
liuciją dėl Artimųjų Rytų .
• Tanzanijoje, Afrikoje, 
įvykdyta per ketverius 
žemės reforma ir beže
miai apdalyti žeme.
• JAV padidino pensijas 
nuo 15%iki 59% ir 20 mi
lijonų senatvės pensinin
kų gaus padidintas pensi
jas.
• Briuselyje, Belgijos 
sostinėje, vykęs NATO 
parlamentarų susirinki
mas pasisakė už sudary
mą NATO apsigynimo sis
temos, nes ligšiol niekas 
kitas dar neužtikrina Eu
ropos vakarų saugumo.
• Susirūpinta,kad dėl ne
santaikų Kipre, kur vyko 
susišaudymai, neįvyktų 
Turkijos karo su Graiki
ja, nes santykiai labai 
įtempti. U Thant ir JAV 
prezidentas ten pasiuntė 
savo įgaliotinius, bet padė 
tis yra labai įtempta, nes 
Turkija Graikijai yra įtei
kusi ultimatumą.
• Pavergtųjų Europos 
Tautų Seimas priėmė dėl 
Vengrijos atitinkamą at
sišaukimą į Jungtines Tau 
tas ir laisvojo pasaulio 
vyriausybes. (Elta)

KARAS VIETNAME 
TREČIOJE FAZĖJE 
Taip aiškina JAV karo 

vadas Vietname genWest- 
moreland. Pirmoje fazėje 
šiaurinis Vietnamas ga
lėjęs pietiečius spausti; 
antroje fazėje pietiečiai 
atsigriebė ir šiauriečius 
pradėjo spausti; dabar 
šiauriečiai turi jau gintis;
ketvirtoje fazėje taip su
tvirtės pietiečiai, kad pa
tys,be amerikiečių pagal
bos, galės laikytis prieš 
šiauriečius, ir Amerikos 
kariuomenė palaipsniui 
iš Indokinijos galės pasi
traukti. Žodžiu, vietkon- 
gas eina silpnyn, o Viet
namas stipryh.

KAS NAUJA
MEDICARE" PRADĖS VEIKTI ATEINANČIĄ 

VASARĄ
Visuotinė sveikatos 

tarnyba,vadinama MEDI
CARE,turėjo pradėti šie
met veikti, bet Finansų 
ministeriui Sharpūl pa
sipriešinus, buvo atidėta 
metams ir numatyta, kad 
pradės veikti 1968 metų 
liepos pirmą dieną.

Besiruošiant Medicare 
tarnybai įgyvendinti, Fi
nansų ministeris buvo su
kvietęs tuo reikalu pasi
tarti provincijų finansų 
ministerius. Sharp juos 
painformavo apie dabar
tinę piniginę padėtį ir 
kvietė juos žiūrėti taupu
mo. Provincinius finansų 
ministerius tapačia pro
ga informavo ir Kanados 
emisijos banko eksper
tas.Nors kai kurie minis
terial prisipažino, kad

Praeitą šeštadieni Ohio Lietuvių Gydytojų Draugijos pobūvy buvo Keikta metinė premija 1000 dolerių, 
kurią šiais metais gavo muz. Alfonsas Mikulskis. Viršuj draugijos pirmininkas dr. Brazaitis Įteikia pre 
mi ją. A. Mikulskiui. Apačioje pobūvio dalyviai. V. Pliodžinsko nuotraukos

Vyskupų sinodo atidarymo iškilmes Sy. Petro bazilikoje, Vatikane.

NAUJAS GINKLAS ?
Minint 50 bolševikinio 

perversmo sukaktuves , 
JAV karo ministeris M c 
Namara paskelbė, kad 
greičiausia Rusija šioms 
sukaktuvėms yra išvystę 
naują-kosminį ginklą,ku
ris iš žemės bus valdo
mas, galės lėkti 100 mylių 
nuo žemės aukštyje ir pa
taikyti į nurodomą taiki-
nį.

Amerika prieš tą naują 
SSS R ginklą, McNamara 
sakė,turinti kitą ginklą,

KANADOJE

daugiau mažinti biudžetų 
neįmanoma,bet galų gale 
sutiko,kad reikia mažin
ti, nes yra būtina kovoti 
su infliacija.

Diskusijų eigoje išaiš
kėjo, kad visuotinė svei
katos apsauga Medicare 
reikia įvesti. Federalinis 
iždas turės padengti 50% 
tos tarnybos išlaidų, kas 
pirmaisiais metais pa
reikalaus apie 300 mili
jonų dolerių.

Nors kai kurie minis
terial buvo gana skeptiš
ki, bet visumoje atrodo, 
kad Medicare vis dėlto 
pradės veikti ateinančią 
vasarą.

HYDRO-STREIKAS 
prasidėjo Ontario provin
cijoje,nes Sarnijos gene
ratorių stoties statybos

Lietuvių gyvenimo reiškiniai
SEIMO POSĖDŽIAI

Vyriausio Lietuvos Iš
laisvinimo Komiteto Sei
mas šaukiamas posėdžių
gruodžio 16 ir 17 dieną, 
New Yorke,Maspetho lie
tuvių parapjos
tuvių parapijos salėj, 64-
14 56 Road.Maspeth, N. Y .
(Pašto rodiklis-11378.Te-
lefonogramos: 212 - 326- 
2236). E.

SOVIETINES KULTO 
REIKALU PRIEŽIŪROS 
pareigūnas Vilniuje Ru
gienius ir"vatikanologas" 
V. Niunka bandė aplinkiniu 
keliu įskųsti Vatikano ku
rijai lietuviškos Vatikano 
radijo programos tvarky-i 
jus.

darbininkai 650 asmenų 
sustabdė darbą,reikalau
dami aukštesnių atlygini
mų. Stoties statyba sieks 
apie 20 mil. dolerių.
KANADOS GYVENTOJAI

Spalio mėnesio 1 dieną 
Kanados gyventojų skai
čius buvo 20,548,000,kas 
yra 296,000 gyventojų 
daugiau,negu praėjusiais 
metais.

AKIPLĖŠIŠKAS 
UŽPUOLIMAS

banko įvyko Montrealyje, 
kai užsimaskavęs plėši
kas, ginklu grąsindamas 
pagrobė Royal banke 3 
tūkstančius dolerių,įšoko 
į jo laukusį automobilį ir 
pabėgo.

LIETUVOS IŠLAISVINIMO 
Tautos Fondo įgaliotiniai 
per palyginti trumpą lai
ką sėkmingai sutelkė ap
čiuopiamos paramos Lie
tuvos laisvės kovos rei
kalams : St. Grušauskas 
New Britain (Conn.)-142 
dol.,Pr.Pauliukonis Wor- 
cestery(Mass.)-114dol. E.

J. Kapočius
Amerikos Lietuvių Bend
ruomenės Tarbos pirmi
ninkas Juozas Kapočius 
turi nemažų rūpesčių dėl 
Bendruomenėje vykstan
čių žymių nesklandumų. 
Auga visuomenėje nepa
sitenkinimas, kad įsivy
rauja tarpus avės kovos, 
kurių pasekmėje jau ne- 
bojamas Bendruomenės 
statutas ir tradicija. O 
juk turi būti tvarka.
Bendruomenės žmonių dė

mesys nukreiptas į šį Tary, 
bos susirinkimą.

KONSULŲ DRAUGIJA 
NEW YORKE IŠSIRINKO

NAUJĄ VALDYBĄ
Lapkričio 20 d. įvyko 

Valstybių Konsulų drau
gijos New Yorke bendri 
užkandžiai, o po to susi
rinkimas, kuriame buvo 
renkama nauja valdyba. 
Naujuoju pirmininku iš
rinktas Liberijos Gen. 
konsulas D. M. Thomas, o 
sekretoriu-iždininku-In- 
dijos Gen.konsulas dr. S . 
Gupta.

Naujasis pirmininkas 
daugelio lietuvių pažįs
tamas ir žinomas kaip 
Lietuvos draugas, kuris 
veik kiekvienais metais 
atsilanko Lietuvos Gen. 
konsulo ir Lietuvos Lais
vės komiteto ruošiamuo
se Vasario 16-sios priė
mimuose.

Šiame susirinkime tar
pe kitų naujai paskirtųjų 
generalinių konsulų buvo 
pristatytas ir Lietuvos 
Gen. konsulas Anicetas 
Šimutis. LGK.

f
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Už Lietuvos išlaisvinimą! For liberation of Lithuania!
Už ištikimybę Kanadai! For loyality to Canada!

Authorized as second class mail by the Post Office
Department, Ottawa, and for payment of postage in cash.

LEIDŽIA KANADOS LIETUVIU CENTRO TARYBA IR 
SPAUDOS BENDROVĖ 'NEPRIKLAUSOMA LIETUVA'.

Redaktorius Jonas Kardelis 
Administratorius Pranas F.Paukštaitis.

1122 George Street LaSalle, Montreal-. Quebec-- Canada.
Prenumerata metams: Yearly Subscription Rates:

Te/. 366 - 6220

Kanadoje ...................... . ..$6.00 Canada................................ ..$6.00
Amerika ir P. Amerika,. .$6.50 America & S. America. . .$6.50
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NEPRIKLALSOMA LIETUVA

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

V eiklai būtinas 
piniginis 
pagrindas

JUNGTINIS FINANSŲ KOMITETAS PRAŠO 
ATSILIEPTI

Prašoma atsiliepti ne 
vien tik organizacijų va
dovų, bet ir pavienių lie
tuvių tų vietovių, kuriose 
neveikia jokia lietuviška 
organizacija. Jungtiniam 
Finansų Komitetui, kuris 
veiksnių yra sudarytas 
specialiam tikslui-lėšom 
telkti Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo pen-

varankias apylinkės ins
titucijas iš įvairių vietos 
organizacijų atstovų ar
ba, nesant galimybių tai 
įvykdyti,pasiimti tas pa
reigas LB apylinkės val
dybai .Mažiau lietuvių gy
venamose vietovėse, kur 
LB apylinkės nėra, vietos 
finansų komitetus suda
ryti prašoma imtis ini -

KALĖDŲ EGLUTĖ
Londono lietuvių skau

tų vietininkija gruodžio 
17d.-sekmadienį-parapi
jos salėje ruošia mažųjų 
šventę-Kalėdų Eglutę.

Skautai Kalėdų Eglutę 
ruošia visiems Londono 
ir artimesnių apylinkių 
lietuvių vaikučiams, tai 
yrairvisiems tiems, ku
rie nelanko ar dar negali 
lankyti šeštadieninės mo
kyklos bei tiems, kurie 
nėra įsijungę ar dėl mažo 
amžiaus negalės dar įsi
jungti į skautų eiles.

Eglučių programos vi
sada būna gražios ir įvai
rios .skautų paruoštos, do
vanėlės mielos ir pras
mingos.Todėl mielų vai
kučių bei jų tėvelių ar gi
minių visada prisirenka 
pilna salė. L. E-tas ■ 
PAKĖLIMAI Į AUKŠTES

NIUS LAIPSNIUS
Pradedant LSS sukak-! 

tuvinius metus, pradinės 
sueigos proga, mūsų są
jungos Tarybos Pirmija 
nuo 1967 metų lapkričio 
mėn. 1 d. pakelia į aukš
tesnius laipsnius šiuos 
Kanados lietuvių skaučių 
-skautų vadovus:

a) Į skautininko laipsnį:

Vytautą Sendziką, Gedi
miną Simonaitį, Toronte 
ir Bronių Stanionį, Port 
Colborne, Ont.

b) į paskautininko laips
nį: Vidą Augaitį, Kastytį 
Batūrą, Aldoną Biškevi- 
čienę, Rūtą Gvildytę, Al - 
doną Jankaitienę, dr. Jo
ną Yčą, Viktoriją Stukie- 
nę, Toronte, Eleną Jur 
gutienę.Montrealy ir dr. 
Vaidotą Kvedarą, Hamil
tone.

Mieluosius vadovus, už 
jų nuopelnus ir darbus 
mūsų skautybei pakėlimo 
proga mūsų auksinio ju
biliejaus pradžioje, tenka 
nuoširdžiausiai sveikinti.

Vyriausias skautinin
kas visą eilę mūsų vado
vų virš minėta proga yra 
apdovanojęs ordinais ir 
skautų žymenimis. Taip 
pat tuntuos e bei vietinin- 
kijosedaugelis jaunesnių 
vadovių-vadovų pakelti ar 
atžymėti už gražią ir na
šią veiklą.

Sesės ir broliai,sukak
tuviniais metais ypatin
gai atsidėkime, kad mūsų 
skautavimas augtųo skau
tiškasis jaunimas galėtų 
vaizdžiai pajusti J ūsų pa
stangas ir laimingai skau- 
tautų. L'. E -tas .

JŪRATĖ KAZICKAITĖ 
JŪRATĖ KAZICKAITĖ 

drąsi mergina ir gabi karo 
korespondentė, kurią atžy
mėjo plačiai Amerikos ir 
Kanados anglį} ir prancązų 
spauda. Ji iš Vietnamo ra
šo reportažus, kurių viena, 
paskelbtą"Darbininko" čia 
paduodame:
„Kalva 882, Vietnamas. Pa

rašiutininkas bėgo atgal per 
mišką šioje kalvoje netoli Dak- 
to, vidurinėje aukštumoje. Jis 
mosavo savo šautuvu, ir krau
jas veržėsi iš jo burnos.

“Gulėkite! Nekelkite galvų!” 
jis šaukė. “Jie yra mus visus 
apsupę”.

Mes užsislėpėme už medžio, 
kai šiaurės Vietnamo kulkosvy
dis sėjo kulkas į džiungles iš 
50 jardų atstumo.

Buvo popietis kalvoje 882, 
apie 11 mylių į pietų vakarus 
nuo Dakto. J. V. parašiutininkų 
173 brigados kuopa pasistūmė
jo pirmyn Į kalvos pakriautes, 
žvalgydamos priešo. Jį rado. 
Dairantis priedangos:

Kareiviai susimetė už bam
buko šaknų kupsto ar medžių,

KALĖDINIAI siuntiniai 
1967 M.

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

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

MIŠRUS SIUNTINYS 1967.
3 Va jardo geriausios rūšies angliškos vilnonės kostiuminės 

medžiagos,
3 jardai vilnonės medžiagos kostiumėliui arba vilnonei 

suknelei,
2 vyriški nailoniniai marškiniai arba dvi bliuskutės šil

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

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

MAISTO 1967.
3 sv. taukų, % sv. arbatos, % sv. geriamo šokolado, ’/£ 

sv. kakavos, 2 sv. ryžių, 5 sv. geriausios rūšies miltų, 1 
dėžutė nescafe, 1 sv. maišytų saldainių, 1 sv. razinkų, 1 
sv. cukraus, 14 sv. pipirų ir 14 sv. lauro lapų. $30.00.
MOTERIŠKAS K. 1967.

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

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

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

Praktiški dalykai kuriuos galima pridėti į bet kurį 
siuntinį.

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

BALTIC STORES LTD.,
(Z. JURAS)

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

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

kiasdešlmtmečio minėji
mo reikalams .svarbu su
organizuoti kuo plačiau
sius ryšius, kad galėtų 
pasiekti viso laisvojo pa
saulio visus lietuvius.

Kaip jau veiksnių ir šio 
komiteto spaudoje buvo 
skelbta,sekančiais, 1968,

ciatyvos bet kuri veikian
ti organizacija. Kur nėra 
jokios lietuviškos organi
zacijos,prašom atsiliepti 
pavienius lietuvius, su
tinkančius būti centrinio 
komiteto įgaliotiniais . 
Vietos finansų komitetai 
ir įgaliotiniai gaus iš mū-

Laiškai Redakcijai
Gerb. REDAKTORIAU,

N. Lietuvos lapkričio 
mėn.22 dienos iš Hamil
tono Socialdemokratų su
sirinkimo aprašymo,dis
kutuojant bendradarbia-

menininkais jiems buvo 
išmokėta $ 300.00; vieš
butis^ mašinos, 8 asme
nų maistas, kelionė į Nia
garą Falls-Montreal kai
navo $ 240. taigi iš viso

kurie turėjo juos pridengti.
Jokios saugios vietos. Šiau

rės vietnamiečiai, prisirišę ša
kose medžių, kurių aukštis 100 
pėdų, šaudo iš visur.

Leit. Corky Watson iš Špoką-! 
ne, Wash., įrėmė žvilgsnį j' 
medžius.

“Aš jį matau! Matau!”, jis 
šaukė ir paleido veikti savo

Mirus mylimai motinai,
V.PAULIONĮ, JO ŠEIMĄ IR ARTIMUOSIUS 
nuoširdžiai užjaučiame.

O.S. Pranckūnat.

metais norima kuo gar
siausiai prabilti į laisvo
jo pasaulio žmonių sąži
nę apie pavergtos Lietu
vos kančias ir lietuvių 
tautos teises būti nepri
klausomai ir pagal savo 
tautos narių laisvą apsi
sprendimą tvarkyti savo 
gyvenimą savarankiškai. 
Kad tas mūsų balsas bū
tų išgirstas, reikia juaeti

sų reikalingus nurody
mus ir paruoštą medžia
gą^

Š. m. spalio mėn. pra
džioj buvo kreiptasi šiuo 
reikalu į LB apylinkių 
pirmininkus. Pasirodo, 
adresai daugelio jau pa
senę ir atsiliepimų dar 
maža tegauta. Šiuo pra
šoma naujas LB valdybas 
tuoj su mumis užmegs-

vimą su Lietuva, paminė
ta mano pavardė ir kad aš 
prisišienavęs iš Hamil
tono $ 600. -su Lietuvos 
menininkų koncertais. 
Norėčiau paaiškinti kiek 
to "šieno" liko. Tiesa, 
Lietuvių namai pagal su
sitarimą išmokėjo man $ 
600. - Iš tos sumos, kas 
liečia Hamiltono koncer
tus, pagal susitarimą su

$ 540.- O,be to, parvykus 
į Montreal} kelių dienų 
išlaikymas iki menininkų 
išvykimo į Lietuvą.

Iš viso man keisti Ha- 
miltoniečių priekaištai, 
kur siekiama, pabaigus 
vėliavos ginčą,ieškoti ki
to. Bendrai, kiek man ži
noma, Lietuvos meninin- džiuose. Jūs šaudote tuščias ša
kai geriausius įspūdžius ’• 
išsivežė iš Hamiltono.

J. Petyulis .pareigą kiekvienam lietu
viui prie šio darbo pri
sidėti visomis galimomis 
priemonėmis. Tik visų 
sutelktinėmis pastango
mis galėsime priartinti 
Lietuvai laisvės rytmetį.

Komitetas mano, kad 
pirmoj eilėje šį atsišau
kimą turi Išgirsti LB 
apylinkių vadovybės ir 
tuojau sudaryti vietos fi
nansų komitetus kaip-sa-

Spaudos
SPA ŪDOS

ti ryšius.
Visų, kurie skaitys šį 

kreipimąsį ir kuriuos 
vienu ar kitu būdu jis lie
čia,maloniai prašoma at
siliepti Komitetui šiuo 
.adreswUnited Lithuanian 
Committee, 29 West 57th 
Street, New York, N. Y ., 
10019.

Jungtinis Finansų 
Komitetas.

apžvalga
RFIK A LA IS

Rašo Australijos lietuvių Bendruomenės laikraštis 
"Tėviškės Pastogė", bet kadangi spaudos reikalai 
visur maždaug tie patys, tai čia pacituojame "Tė
viškės Pastogės" vedamąjį beveik ištisai. Štai tas 
straipsnis "Spaudos reikalais", kuriam kreipia - 
mas skaitytojų dėmesys.
Apie spaudą kalbėti niekad 

nebus perdaug. Kadaise mūsų 
neraštingi proseneliai gynė savą 
spaudą ją išpirkdami iš pavergė
jo rankų krauju ir gyvybėmis, 
šiandie daugeliui mūsų toji 
spauda darosi tik primestinis

tuviai savo spaudą laikė esmine 
lietuvybės dalimi, ko daugelis ši
čia šito neįvertina ir numoja 
ranka.

Dar liūdniau, kai eilė skaity
tojų skaito lietuvišką laikraštį 
metus kitus net nejausdamas, 

arba visai neesminis reikalas, be kad už tą laikraštį reikia laiku 
kurio galima visai patogiai gy-' ir sąžiningai atsiskaityti. O to- 
venti, nes niekas tau neprimena 
nei lietuvio pareigos, nei išmėti- 
nėja. Dar kiti teisinasi, kad jie 
prisiskaitą vietinės spaudos, tad 
lietuviška be reikalo leidžiama.

Taip, būna visokių nuomonių 
mūsų tarpe. Bet svarbiausia, 
kad daugelis prarado respektą 
ir meilę spausdintam lietuviš
kam žodžiui jį nustumdami į an
trą ar net kelintą vietą. Lygiai 
galėjo ir mūsų proseneliai saky
ti, kad kam už tą lietuvišką 
spaudą kovoti, jeigu jie galėjo 
iki soties prisiskaityti rusiškos ar 
lenkiškos-. Bet ne. Ano meto lie

viskas jame paskelbiama ir t. t.
Laisvoje bendruomenėje kri

tika visados vaidina didelę rolę.
Skundžiamasi, kad ne

leidžiama viešai pasisakyti ir tuo 
pažeidžiamas demokratinis prin
cipas, vėl leidus pasisakyti pa
liestieji pasijaučia skaudžiai už
gauti arba pažeista jų veikla ir 
t.t. Reiškia, ne spaudos kaltė, 
bet pirmoje eilėje mūsų pačių: 
ir kad nemokame pakritikuoti, ir 
lygiai nemokame kritikos pri
imti.

Juo labiau daug kliūva bend
ruomenės laikraščiui, nes jis nė
ra kokios grupės organas, bet 
visų. Todėl visi turi teisę ir rei
kalauti, kad ir visiems tarnautų. 
Deja, reikalavimai savo keliu, o 
patenkinimas vėl savo. Visų pir
miausia, kad laikraštis visus pa
tenkintų ir visiems tarnautų, rei
kia ir visų bendro sutarimo bei 
solidarumo. Kol šito solidaru
mo nebus, tol tas pats bendruo
menės laikraštis vieniems atro
dys srovinis, kitiems cenzūros 
varžtuose merdėjąs, dar kitiems 

, neinąs su laiko dvasia.
Tačiau kaip bekalbėtume, vi- 

! sokias kliūtis nugalėti būtų leng
va ir tas pats laikraštis pasidary
tų mielas ir laukiamas, jeigu tu
rėtume pakankamai meilės savai 
spaudai, savam lietuviškam 
spausdintam žodžiui. Tada ne
gąsdintų nei prenumeratos sąs
kaita, nes praktiškai tokių sąs
kaitų bei paraginimų visai nebū
tų — kiekvienas su džiaugsmu 
laiku apmokėtų net dar pridė
damas dolerį kitą, kad tik lietu
viška spauda kiek dar ilgiau lai
kytųsi, kad nesustotų. Ypač iš 
bendruomenės narių būtų didelė 
misija, jeigu tėvai ar vyresnieji 
pripratintų prie lietuviškos spau
dos priaugančią kartą, kuri šian
die lietuvišku laikraščiu mažai 
domisi arba kiti net visai jo ne

laukia priekaištų, kad jis neati- atsiverčia. Baisu, kad pasikeitus 
tinkąs gyvenamo meto dvasiai, kartoms pasirodys, jog lietuviš- 
kad jis nesąs objektyvus, kad ne ša spauda nebereikalinga.

kie, gavę paraginimą iš adminis
tracijos, kad vis tik ui laikraštį 
reikia ir apsimokėti, administra
toriui ar leidėjui siunčia ati
tinkamų priekaištų su asmeniš
kais uisigavimais. Tuo tarpu 
vietinius laikraščius kasdien per
kame po kelis ir niekam net į 
galvą neateina suabejoti, kad 
nereikia apmokėti.

Nekalbant apie prenumeratos 
mokestį dar tas pats lietuviškas 
laikraštis nuolat ir nuolat susi-

ginklą. Kai viena kuopos dalis leido
Tada visi kiti apie leitenan- ugnies uždangą prieš tankias 

tą ėmė šaudyti. Storos šakos bambuko džiungles, kiti vyrai 
su triukšmu krito pro bambuko ėmė trauktis su sužeistaisiais, 
kamienus.

“Dėl Dievo, neeik v o - Pas'traukus aikštėn:
kite savo amunicijos!” šau- Ryšulių, ginklų, šalmų kupe- 
kė kuopos vadas kapt. Dand^6 sužeistieji gulėjo mažoje 
Jasmer iš Sacramento, Calif. ! aikštėje. Tai buvo skynimas, ku- 

“Slapukų nėra šiuose me. riame tik prieš kelias valandas 
kai kurie kariai buvo valgę sa
vo C maisto davinius.

Spec. 4 Jerl Withen iš Ze- 
nesille, Ohio, rūpinosi aptvars
tyti galvą rimtai sužeistam ko
votojui.

“Nesirūpink, vyruti. Su ta
vim bus viskas gerai”,' sakė 

Vietnamo kuopa. Kautynės bu- *'J'uą greitai 
vo iš tokio atstumo, kad prie
šas tarpais svaidė atgal grana- 

man laikraštį. Jūs nežiu- tas, mestas amerikiečių.
rit, kad aš ir biedna. Jūs
siunčiat vistiek pat.

Aš poterlaunu už ju
mis.

Aš linksma girdėti, kad
Sovietų Rpsij a duos žmo-
niems pensijas.Tai dideli
stebuklai,tai labai gerai.

Gerbiami
Nepriklausomos Lietu

vos Redaktorius ir visa 
Administracija,- 
ačiū kad Jūs atsiunčiat

Po mano pomiečiai 
Lietuvoj dar niekada ne
davė žmonėms pensijos . 
Seneliai turėdavo eiti 
ubagaut, elgetauti, nedavė 
vaikam dėl mokslaKatrie 
tėvai bagotesni ar geri
gaspadoriai tai leisdavo 
vaikus į aukštesnį moks
lą,bet biedni žmonės ne
turėjo iš ko leisti vaikus 
į mokslą, į aukštesnį 
mokslą.Mane pačią tėve
liai leido išmokti tik laiš
ką parašyti, bo jau nusi
bodo jiems visada prašy
ti kokio pisoriaus sūnaus, 
kad ateitų laišką parašy
ti, nes kiti nemoka rašy
ti.

Aš mislinu, kad Rosija 
kaip atsiims skolą, kiek 
jiems kainavo antras Pa
saulinis karas,tai atiduos 
Lietuvą lietuviams pa
tiems valdytis.

Bet Watsonas žinojo, kad jo 
slapukas daugiau nebešaudys.

Už komandos grupės būrys, 
vadovaujamas Įeit. John R. Ro
binson, 27, iš Orlando, Fla., su
sidūrė su sustiprinta šiaurės

gerai? Ar girdi mane? Pasakyk 
ką nors, vyruti. Pasakyk ką 
nors”.

vįef. Kitoj mažo skynimo pusėje 
namie'tis įšokoJ į “tą "pačią duo-dar kažkas šaukėsi: “Aš nega- 
bę su J.V. parašiutininku. Siau-^y kvėpuoti. Oi, daktare, pa
res vietnamietis iš duobės ne- d®k man! Aš negaliu kvepuo- 
pakilo. t* •

Po poros valandų kautynių Sužeistų daugiau:
17 amerikiečių buvo sužeisti. Armijos fotografas, kuriam 
 ___ dalis kojos buvo nutraukta vi- 
~ " sai, atsišliejęs į medį. Jis deja-

Vienoj vietoj šiaurės

Dabar yra tokių moky
tų vyrų, galėtų nuvažiuot 
į Maskvą ir matyt pirmą 
ministerį Kosyginą ir 
prašytų Jie gautų pirmiau 
negu paskiau,kad sakytų : 
tu būsi musu valdovas, tik

vo iš skausmo, kai vyras prišo
ko prie jo su tvarščiais.
Ir tada priešo raketa sprogo. 
Ore nuskardėjo naujai sužeis
tųjų riksmas.

“Dėl Dievo, prašau nerėkit!” 
šaukė Withers. Jo akys buvo 
pilnos ašarų. “Tai stiprins pra-

leiskmums patiems val
dytis. Jeigu kas mus už
pultų, tu mus apginsi.

Kad lietuviai pas jį nu
važiuotų būtų priimti,kaip 
broliai.

Jėzus sakė: prašykite 
ir gausite ir vėl kitoje 
vietoje Jėzus sako: Šven
tas raštas sako, kad nė 
vienas Pranašas nėra 
priimtas savo žemėje.

Dievas atsiunčia iš to
li ir nepažįstamą ir neži
nomą ir reikia jo klausy
ti, jį gerbti ir mylėti.

Su pagarba.
Domicėlė Zakarauskas, 
Abitibi East.

keikto šiaurės vietnamiečio mo
ralę. Prašau, nerėkit!”

Medikai bėgo nuo vieno vy
ro prie kito, bet darbo per 
daug. Kai kurie sužeistieji, ku
rie buvo aptvarstyti, pamatė, 
kad raketos sprogimas jų tvars
čius nuplėšė.

Vyras, kuris pirma buvo a- 
tėjęs pro krūmus su sužeista 
burna, buvo vėl sužeistas į 
pečius ir kojas.

“šis medis”, kalbėjo jis , 
“maniau bus saugu užsislėpti 
už šio medžio. O dabar aš su
žeistas tris kartus”.

Šiaurės vietnamiečiai tebe- 
šaudė. Paskiau jie dar sustip
rino savo ugnį Claymore mi
nom ir mortirom. Parašiutinin
kai pamažu traukėsi?

LENKIJOJE IŠLEISTA 
lenkiškai parašyta Lietu
vos istorija: Jerzy Och- 
manski, Historia Litwy, 
Wroclaw-Warszawa-Kra
kow, 347 psl. su iliustra
cijomis ir dviem žemėla- , 
piais. Pagrindiniai sky
riai:!.Lietuva ir jos geo
grafinė padėtis. II.Lietu
vos pradmenys, III. Lie
tuvos valstybė XIII-XIV 
amž. ,- IV. Lietuva unijo
je su Lenkija, V. Lietuva 
magnatų valdoma (1440- 
1548), VI. Lietuvos kles
tėjimo laikotarpis (1548- 
1648), VII. Lietuva nuo
smukio metu (1648-1795), 
VIII. Lietuva feodalinės 
epochos pabaigoje (1795- 
1861), IX.Tautinis atgimi
mas (1861-1904), X. Lie
tuva revoliucijos ir reak- 1 
cijos metu (1905-1914),XI. 
Lietuva pasaulinio karo 
metu (1914-1918), XII. Ne
priklausomos Lietuvos 
laikotarpis.

Dr. J.Ochmanskis,Poz
nanės Istorijos Instituto 
narys,nuo 1960 m.mokslo 
žurnaluose yra išspaus
dinęs visą eilę studijų iš 
Lietuvos istorijos.Atski
romis knygomis išėjo: 
Powstanie i rozwoj laty- 
fundium biskupstwa wi- 
lenskiego - Vilniaus vys
kupijos dvarų susikūri
mas ir išaugimas (1387- 
1550),Poznan, 1963, ir Li- 
tewski ruch narodowy- 
kulturalny wXIXw. -Lie - 
tuvių tautinis - kultūrinis 
sąjūdis XIX amžiuje (iki 
1890 m.),Bialystok,1965.E. 
• JAV kongresas priėmė 
dviejų milijardų ir 200 
milijonųdol. paramą už
sieniams. prezidentas 
prašė milijardu daugiau 
ir dabar nepatenkintas to
kiu sumažinimu.
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Karinei kovai pasiruošti fondas?
GENEROLO ST.DIRMANTO MINTYS PAREIKŠTOS ČIKAGOJE PRIE PAMINKLO 
KRITUSIEMS KOVOSE UŽ LIETUVOS LAISVĘ IR NEPRIKLAUSOMYBĘ

Lietuvių Veteranų Są
junga ir jai artimos or
ganizacijos .padedant Tė - 
vams Jėzuitams, prieš 
penketą metų užbaigė šios 
tautinės šventovės įren
gimą. Visuomenė pra
džioje gana šaltai sutiko 
karių sumanymą. Tačiau 
kaskart ji pradėjo rodyti 
ir rodo vis didesnį supra
timą ir pritarimą. Dabar 
jau esam pilnai patenkin
ti matydami vis dažnėjan
ti paminklo ansamblio 
naudojimą.Dar paties pa
minklo nebūvu, o vien tik 
pagrindinė išbetonuota 
aikštė, o jau skaitlingas 
ateitininkijos suvažiavi
mas vakare prie šviesų- 
deglų ir dekoracijų čia 
užbaigė savo programą 
junioro dr. Manelio pra
kalba. Gerai pamenu tą 
vakarą, nes tada pirmą 
kartą čia stovėdamas su 
astronomijos mėgėju, 
kun. Raibužiu kelias mi
nutes sekėme praskren
dantį šio įvykio liudininką 
- sovietų s putni ką. Ir jis 
mus matė?... Kasmet 
kalendoriaus tvarka po 
keletą kartų čia atvyksta
me mes veteranai-kariai 
invalidai, savanoriai, šau
liai, birutininkės, mokyk
lų auklėtiniai su pedago
gais, s kautai, jaunimo eks
kursijos iš kitų miestų. Ir 
daug ka&Kaskart vis daž
niau apsilanko ir pasau
linio masto suvažiavimų 
dalyviaįkongr esu,seimų, 
sąskrydžių, jaunimo,par
tiečių, profesorių, veiks
nių. Kasmet čia įspūdin

gai sueiname ir Vilniaus 
dieną. Šiemet vėl vainiką 
padės svečiai-bičiuliai 
veteranai ukrainiečiai. O 
ukrainiečių daug daugiau 
negu mūsų.

Čikaga tai laisvųjų lie
tuvių sostinė .O šioji aikš
tė tai lyg Romos forumas. 
Prieš porą metų čia ma
no buvo perskaitytas vie
šas protestas dėl rusų 
vykdomo lietuvybės per
sekiojimo pavergtoje mū
sų tėvynėje.

Lietuvos žemėlapis su 
sauja Tėvų žemės ir mū
sų jūros pakrančio gin
tarėliais lyg priartina 
mus prie netektos tėviš
kės. O kam nėra malonu 
ją.numylėtąją-išsvajotą- 
ją prisiminti? Čia palai
komas dvasinis ryšis su 
Lietuva. Čia atgaivinama 
suaugusių,įdiegiama jau
nimui Lietuvos meilė .Pa
siryžimas jai dirbti. Au
kotis. *********

Oficialioji paminklo pa
skirtis nusakyta jo pava
dinime: - prisiminti, pa
gerbti bet kada bet kokio
se aplinkybėse kovoju
sius,nukentėjusius ir kri
tusius tikroje kovoje dėl 
Lietuvos laisvės žmones. 
Bet yra dar gilesnis,dar 
prasmingesnis, apčiuopia- 
mesnis,realesnis šio pa
minklo tikslas. Niekas 
neabejoja,kad dėl prigim
tų tautos teisių kritę ko
votojai yra verti gilaus 
dėkingumo ir aukščiau
sios pagarbos.Ir aš drįs
tu manyti,kad visi jie yra

didžiojo Kario, Mykolo 
Archangelo, sutikti, pri
imti ir pagerbti ten, kur 
yra daugiau teisybės,negu 
Žemėje raukštai Danguje.

Apsilankymu, malda, 
susikaupimu, jausmingu 
žodžiu, gėlių vainiko pa- 
klojimu mes stengiamės 
Jiems atsidėkoti,Juos pa
gerbti.

Jau paminklo atidengi
mo dieną savo žodyje pa
brėžiau, kad geriausias 
karžygių-didvyrių ginklu 
kovojusių pagerbimas,tai 
tęsti ir užbaigti jų kovą , 
jų darbąl Netolimi laikai 
-artimesni.Prieš 28 me
tus iškovotą laisvę pra
radome.Kova dėl laisvės 
vėl užvirė 1941 ir vėl 1944 
metais. Ir tęsėsi ilgiau 
negu 1919 - 1920. Ir tapo 
žiauriai nutraukta. Tik 
rezistencija palaikoma. 
Ir vėl pakelsim ginklą.

Žmonijos gyvenimo 
tūkstantmečiai įrodo, kad 
be tikros, ginklo jėga ko
vos laisvė nebeatgauna- 
ma. Protingai pradėti ko
vą reikia sąlygų. Dabar
ties pasaulio padėtis yra 
tokia,kad artimiausiu lai
ku mums ginklu kovoti 
neįmanoma.

Turime visą eilę viso
kių pavadinimų, visokios 
paskirties t. v. fondų, vi
sokių pagerbimo įnašų.O 
reikalingiausiątikrai ko
vai pasiruošti fondo lig 
šiol nėra.Kur mūsų gink
luotai kovai ruoštis, stu
dijuoti,planuoti centras ? 
Kur mūsų štabo užuomaz
ga ?O savo laiku Vokieti -

Vilniaus dienos proga Čikagoje prie paminklo kritusiems dėl Lietuvos laisvės ukrainiečiai 
padeda vainiką. Centre ukrainiečių atstovai prieš padedant gėles. Dešinėje Prof.Gen.St. 
Dirmantas, dailininkas Profesorius Adomas Varnas ir kiti lietuviai ir ukrainiečiai.

joje užuomazga buvo. Bu
vo prie Vilko.

Tad laikas pradėti ruoš
tis išlaisvinimo žygiui'. 
Proga ateis.Kad nebūtum 
mažiau pasiruošę negu 
kad atsidūrėm prieš 50 
metų. Prisiminkime ano 
metų mūsų karinę padėtį 1 
Protingas mokosi iš savo 
praeities klaidų. Būkime 
protingi. O proga bus. Ir 
Žygis bus'. St. Dirmantas

NL red, keliamojo fondo 
klaus imą 1 a iko nepaprasta i 
didelės svarbos, kažin ar 
be pajėgiu mūsų dideliam 
nutolimui nuo gyvybinių Lie
tuvos reikalų. Kita vertus, 
ar visuomenė pas Įtikės mū-

su ordenuotais generolais, 
kurie milijonus Litų išlei
do, kaip dabai’ matoma, ne 
kariniams tikslams, ir kai 
atėjo laikas tikros kovos 
ir pareigos, sutvirtintos 
priesaika, ginti tėvynės la
isvę ir nepriklausomybę, 
visi pasitraukėbepasiprie* 
šinimo;neatsirado nė vie
no, sakykim,’’maištininko" 
kuris būtų pabandęs kurį 
dalinį išvesti į kovą.Kada 
mūsų generolai pripažino 
savo klaidas ir kada jas 
atgailavo, kad atgautų vi
suomenės pasitikėjimą?

Montrealyje ir Pasaulinėje 
parodoje apsilankius
RAŠO N. L. BENDRADARBIS J. KRUČAS

Birželio saulei karš
tais spinduliais apgaubus

rte beviltiškose sąlygose 
kovojo ir žuvo, buvo išni
ekinti ir žiauriausiu būdu 
sunaikinti? Partizanai.'

Nepaprastai svarbus, la
bai konkretus ir rėkian - 
tis klausimas, bet ir priė
jimas prie jo reikalingas 
labai rimto pasiruošimo.

Ar kas yra susirūpinęs 
surinkti pavardes tų nely
gioje kovoje žuvusiųjų, ku-

Lietuvos kariai Kauno gatvėse

i.,, ,<>■.

žemę, iš tamsių ir pa
slaptingų kasyklų pože
mių darbininkai, kaip kur
miai, pradėjo lįsti į pa
viršių malonių atosto
gų sustiprint nuvargusius 
nuo darbo raumenis ir į 
plaučius įkvėpti gryno 
oro.

Eilė atėjo ir šių eilučių 
autoriui. Tamsią naktį, 
perkūnijai įkyriai tran
kantis,lietui vandens sro
ves liejant.su jauniausiu 
sūnumi palikome nikelio 
dūmais apsuptą Sudbury 
ir per dešimt valandų 
"Greyhound" autobusas 
mus pristatė į Montrealio 
miestą.

Montrealis gražus, la
bai švarus,pavasariu ža
lias milijoninis miestas . 
Bus Terminai - autobusų 
stotyje didelis žmonių ju
dėjimas .Kur?-atrodo,kad 
"Expo 67".

"NL" savaitraštyje S. 
Pranckūno įdomiai apra
šytas "metro" traukinys 
didžiausiu greičiu nešė 
mus gilyn į milijoninį 
miestą Pilnutėliame"me- 
tro" traukinyje dairausi 
lietuviškų veidų, klau
siausi pasikalbėjimų, de
ja, lietuviškai kalbant ne

ttilno liišM
kiame su dideliu nekantrumu 
kiekvieną dieną jo legatų; todėl 
jei jie pas jus atvyks, suteikite 
jiems pagalbą ir su pagarba pra
leiskite pas mus. Mes esame pa
siryžę panašiu ar svarbesniu at
veju laikyti save skolininku, nes 
žinokite, kad ką tik jiems gero 
padarėte, mums padarėte.

Christicolis vniuersis in tolo 
orbe diffusis, viris et mulieribus, 
precipue cum aliquibus ciuitati- 
bus prerogatiuis, Lubiccnsi, Sun- 
densi, Broemensi, Maydeborgcensi, 
Colloniensi, ceteris vero vsque 
Romam, Gedeminne, dei gratia 
letphinorum ruthenorumque rex, 
princcps et dux Scmigallie, hono
ris et fauoris constantiam cum 
salute.

Tenore prescncium significamus 
tam presentibus absentibus, 
qiiam futuris nostrum nuncium 
cum litlcris nostris domino apos
tolic© et patre nostro sanelissimo 
sub katholicc fidei receptione 
direxisse, cuius responsum noui- 
mus: el suorum legatorum tedio- 
sissime omni die exspectamus, 
quod si ad vos veniunt, ipsos 
promouentes honorifice nostre 
presencie transmittendo. Quod 
volumus promereri casu simili vėl 
maiori, quia, quidquid eis benefi- 
cii feciętis, nobis fecisse dinoscatis.

3. 1323 M. SAUSIO 25 D. GEDIMINO 
LAIŠKAS LIUBEKO, ZUNDO, BREMENO, 
MAGDEBURGO, KELNO IR KITŲ MIESTŲ 

PILIEČIAMS

Visiems krikščionims, pasklidu- 
siems visame pasaulyje, vyrams ir 
moterims, o drauge ypač žymiems 
miestams Liubekui, Zundui, Bre
menui, Magdeburgui, Kelnui ir ki- 
tiepis iki pat Romos, Gediminas, 
dievo malone lietuvių ir rusų ka
ralius, Žemgalijos valdovas ir ku
nigaikštis, [siunčia] savo nekinta
mos pagarbos ir palankumo [pa
reiškimą] ir sveikinimą.

Šiuo savo laišku duodame žinią 
tiek čia esantiems bei nesantiems, 
tiek būsimoms kartoms, kad mes 
nusiuntėme mūsų pasiuntinį su 
mūsų laišku apaštališkajam vieš
pačiui ir mūsų šventajam tėvui dėl 
krikščionių tikėjimo priėmimo ir 
žinome jo atsakymą; taip pat lau-

Taigi viską, ką mes laiške para
šėme šventajam tėvui ir mūsų 
viešpačiui popiežiui, stengsimės 
Dievo garbei ir bažnyčios šlovei 
šventai ir nieko nepažeisdami už
laikyti, statyti bažnyčias, kaip jau 
esame padarę. Žinokite, kad vie
na dominikonams buvo mūsų 
naujai pastatyta, prieš porą metų 
mūsų mieste Vilniuje. Dėl tų, ku
rias [pastatėme] pranciškonams — 
vieną aukščiau minėtame mūsų 
mieste Vilniuje, kitą Naugardu
ke,— tai šią pastarąją sudegino 
Prūsijos kryžiuočiai, [stengda
miesi] mūsų krašte sugriauti krikš
čionybę ir išnaikinti pranciškonus. 
Ją šiais metais visagalio Dievo, jo 
gimdytojos mergelės Marijos ir 
šventojo Pranciškaus garbei lie
pėme atstatyti, kad tie broliai be 
paliovos galėtų tęsti Kristaus gar
binimą mūsų naudai, mūsų vaikų 
ir žmonų, o taip pat visų Dievą 
Jėzų Kristų garbinančiųjų palai
mingam išganymui.

[Mes kviečiame] vyskupus, ku
nigus, bet kokio ordino vienuo
lius, jei tik jų gyvenimas neydin
gas, koks tų, kurie stato vienuo
lynus, [bet] pasiima gerų žmonių 
aukas, o paskui jas pardavinėja ir 
prirenka [tokių] tą savo valstybę 
(„jūs gi padarėte ją plėšikų lan
dyne") — [taigi] išskiriame tokius, 
nes jų draugystė mums nebus pri
imtina.

Be to, kiekvienam geros valios 
žmogui atidarome [savo] kraštą, 
valdas ir [visą] karalystę.

Riteriams, ginklanešiams, pirk
liams, gydytojams, kalviams, ra
čiams, kurpiams, kailiadirbiams, 
malūnininkams, krautuvininkams 
ir [kitiems] bet kokiems amati
ninkams — šiems visiems išvar
dintiems [žmonėms] mes norime 
paskirti žemės kiekvienam pagal 
jo padėtį.

Tie žemdirbiai, kurie norės at
vykti, dešimt metų tedirba mūsų 
žemę be mokesčio. Pirkliai teat
vyksta ir išvyksta laisvai, be jo
kių rinkliavų ir muitų, visai be jo
kių kliūčių.

Jei .panorės pasilikti riteriai ir 
ginklanešiai, juos apdovanosiu pa-> 
jamomis ir valdomis, kaip dera.

Tad visi [tie] žmonės tesinau
doja civiline Rygos miesto teise, 
jei paskui nebus geriau sumanyta 
išmintingųjų tarybos.

Kas kliudys minėtųjų [nuostatų 
vykdymą] ir net darys kliūčių 
vykstantiems susipažinti su aukš
čiau išdėstytais dalykais, tie skau
džiai mus užgaus; jie težino, kad 
[toks įžeidimas] daromas ne jiems, 
bet mūsų karališkajai didybei.

Juk nuo šio meto mes norime 
niekam nedaryti žalos, bet visiems 
teikti pagalbą ir sutvirtinti amži
na sąjunga taiką, brolystę ir tik
rąją meilę su visais Kristaus tikin
čiaisiais.

Kad šie [nuostatai] niekad ne
būtų pakeisti, mes šį laišką paliu
dijome ir sutvirtinome mūsų 
antspaudu.

Duota mūsų mieste Vilniuje po 
gilių svarstymų 1323 Viešpaties 
metais, švento Povilo apaštalo at
sivertimo [dienoje].

Prašome visus tarėjus nurašyti 
šį laišką ir jo nuorašą prikalti prie 
bažnyčios durų, o patį laišką dėl 
palankumo mums be jokio delsi
mo pasiųsti kaimyniniam miestui,, 
kad tuo būdu Dievo garbė taptų 
žinoma visiems.

Melskite Dievą už mus.

Daugiau bus.

girdėjau."Metro" Ir auto
busas 185 Sherbrooke mus 
pristatė pas malonius 
prietelius J. J. Gabruse- 
vičius.tenir apsistojome 
keletai dienų. Jų gražios 
dukrelės Lilijos ir jos 
draugių,p.Tušų dukrų Da
nutės ir Aldonos palydėti 
pasiekėme Expo 67.

Vaizdas didingas. Nes 
ši pasaulinė paroda su
rengta ryšium su 100 metų 
Kanados sukakties pami
nėjimu savo didumu ir 
paviljonų gausumu pra
lenkia visas Amerikos 
kontinente buvusias paro
das. Paviljonų statyba ir 
jų išdėstymas vaizduoja 
šių dienų modernaus gy
venimo kelius.

Važiuodamas traukiniu 
radau laikraštį "Moscow 
News'.'Permetęs akimis, 
užkliuvau už Alberto Lau- 
rinčiuko reportažo, ku
riame jis rašo:-"Sakoma, 
kad visi keliai veda Ro
mon, bet "Expo 67" visi 
keliai veda į tarybinį pa
viljoną ne todėl, kad jis 
yra parodos teritorijos 
centre, o todėl, kad yra 
žmonių dėmesio centre".

Nukelta į 5 psl.

liejant.su
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Dr. Jonas Grinius E Dauguvietytė - Kudabienė 
’Gulbės gięsmė^' autorius. "Gulbės Giesmės" režisorė.

HAMILTONO LIETUVIŲ DRAMOS TEATRAS 
"AUKURAS"

ateinanti savaitgalį, gruodžio 2 i3 dienomis 
ateinantį savaitgalį, gruodžio 2 ir 3 dienomis viešės 
Montrealyje ir Montrealio lietuviams duos du spekta
klius: šeštadienį, gruodžio 2 d., 7 valandą vakarošv. 
Kazimiero salėje pastatys humoristo Antano Gustai - 
čio komediją "Sekminių vainiką" ir sekmadienį, gruo
džio 3 dieną, 2 valandą dienos metu Aušros Vartų sal 
Įėję pastatys Jono Griniaus istorinę dramą "Gulbės 
giesmę", kurioje vaizduojama dramatiška ir labai ro
mantiška Lenkijos karaliaus ir Barboros Radvilaitės 
meilė. Šios įvykiai vyko Vilniaus mieste ties Gedimi 
no kalnu ir Vilniaus Katedra-Bazilika.

Montreallečiai, visi atlankykime abu spektaklius, 
drauge pritardami ir abiejų mūsų parapijų bendra
darbiavimui. Plačiau skaitykite čia pat apie dramą 
ir žiūrėkite paskutiniame puslapyje skelbimus.

NEPRIKLAUSOMA LIE TUVA

Čia matome Hamiltono lietuvių dramos sambūrio aktorius rolėse, kurias jie
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VEDA D R. GUMBAS
MASKVOS RADIO ATSAKO Į UŽSIENIEČIŲ KLAUSIMUS 

! Maskvos radio atsako į 
'užsieniečių klausimus.
Čia keli klausimai ir
Maskvos atsakymai.
Kl.-Ar tiesa, kad laike
Kosygino vizito Vatikane 
buvo sutarta sudaryt kon
kordatą tarp Sov.S-gos ir

I Vatikano?-J. P. Ottawa.
'At. -Esmėje taip, bet dar 
reikia susitarti dėl kon-

I kordato įvado. Popiežius 
nori pabrėžti,kad "Dievas

I sutvėrė žmogų", o mūsų
I ministeris pirmininkas
j nori dar pridėti: "partijai 

vadovaujant'.'
’ Kl.-Ar aukštos pramonės 

kraštuose galima sukurti 
komunistinę bendruome
nę ?-A. Sm. Toronto.
At.-Esmėje taip, bet gai
la gi tos pramonės.
Kl.-Kokie svarbiausi So
vietų konstitucijos para-

vaidina dramoje "Gulbės giesmė". Visus juos patysime sekmadienį, gruod
žio 3 dieną, 2 valandą Aušros Vartų salėje, o šeštadienį Šv.Kazimiero salėj.

Montreal iečiai, visi atsilankykime į abu spektaklius, 
Seniai jau turėjome dramos spektaklių, o Hamiltono 
"Aukuras" seniai veikia ir nors kartą pasiryžo aplan 
kytt Montrealio lietuvius. "Aukure" dalyvauja apie 
40 asmenų, kurie visi čia atvyksta. Tai yra retas 
toks atvejis, kad galėtume matyti du spektaklius.

LIETUVIU KULTŪROS
IR ISTORIJOS 

muziejui,kurį organizuo
ja JA V Lietuvių Bendruo
menės Centro Valdyba, 
eksponatai telkiami prie 
Pasaulio Lietuvių Archy-

grafai?-A. A. Toronto.
At. -Esmėje du. 1 paragr . 
kuris sako :"Parti ja visad 

"60636,14.$. A- ~
Pasaulio Lietuvių Ar

chyve sutelkta daug labai 
vertingos mūsų kultūrai 
ir istorijai medžiagos. 
Archyvui vadovauja isto
rikas Vincentas Liulėvi-

vo,adresas:5620 So.Cla
remont Ave..Chicago,III .

čius. Jo išlaikymu rūpi
nasi JAV LB Centro Vai*

teisi ir 2. paragr. : "Jei 
1. neatitinka faktams, tai 
tuomet 2.paragr.atpuola. 
Kl. -Ar tiesa, kad Sov. S- 
gos herbu norima pada
ryti blakę? -J. LSudbury. 
At.-Esmėje taip,nes bla
kėje teka darbininkų ir 
valstiečių kraujas.
Kl.-Ar tiesa, kad kosmo
nautas Gagarinas iš Mas
kvos grožio konkurse lai
mėjo pirmą prizą-auto- 
mobilį "Čaiką" ?-Mrs. E . 
Z., Montreal, Que.
At. -Esmėje taip, bet ka
pitalistinė spauda per
daug iškraipė faktus. Pir
miausia,ne kosmonautas, 
o valstietis Gagarinas, 
antra,jis gyvena ne Mas
kvoj , o Odesoj. Pagaliau , 
tai nebuvo grožio konkur
sas,o mįslių atspėjimas . 
Taip pat netiesa dėl "Čai-
kos"-jis laimėjo dviratį, 
kuris,deja, prieš jam at
siimant, kažkur pražuvo. 
Kl.-Ar tiesa, kad pas jus 
vyrai gimdo vaikus ?-M . 
A. St. Jerome, Que.
At. -Esmėje taip, bet dar 
tai yra bandymų stadijo
je. Tačiau partija ir vy
riausybė daro viską,kad
to pasiektų kitame penk
mečio plane.“GULBIS GlESMES’BELAliKIANT 

ANATOLIJUS KAIRYS
PRITAIKYTAS MONTREALlUl/ 

tį; vaidina apie 25 aktoriai, puoš
nios dail. Algio Tnunpicko de
koracijos, karūna ir butaforija 
Aldonos Votungienės, drabužių 
eskizai Aldonos Matulienės, gri
mas ir parikai Stasio Ilgūno, 

Ši Jono Griniaus istorinė dra
ma 1963 m. laimėjo Lietuvių 
rašytojų draugijos premiją, to
dėl Montrealyjos laukiama su 
neslepiamu susidomėjimu. “Gul
bės giesmėje” autorius vaizduo
ja Žygimanto Augusto meilę 
Barborai Rądvilaitei bei jo pa
stangas nugalėti visas šiai mei
lei statomas kliūtis, širdį kute-

/STRAIPSNIS IŠ ’DRAUGO"

“Aš tau įrodysiu, kad mano 
■meilė 

už mirtį ir gyvybę — galin
gesnė”

(Barbora Bonai, “Gul
bės giesmė” 176 psl.)

Ateinantį sekmadieni gruodžio 
3 d , įvyks Hamiltono lietuvių 
teatro “Aukuro” “Gulbės gies
mės” pristatymą Montrealio vi
suomenei. Dramą režisuoja Ele
na Dauguvietytė - Kudabienė, 
šiais metais švenčianti savo te
atrinio darbo sidabrinę sukak- 

nanti romantika, dramoje vaiz
duojama tada, kada Lietuvos 
didysis kunigaikštis ir busima
sis Lenkijos karalius lanko Vil
niuje savo mylimąją, tėvams to 
ir nežinant, kada sodelyje, nely
ginant koks kaimo bernelis, Žy
gimantas slaptai susitikinėja su 
Barbora, nakties tamsai jų si
luetus dengiant... Ir tai 
kūrėjo fantazijos kūryba, 
tikri istorijos faktai!

Žygimanto - Radvilaitės 
lės drama sukrėtė tuometinį 
Lenkijos sostą ir atidengė nuo
gai veidus daugelio žmonių, ta
da stovėjusių sosto papėdėje, 
kurie, deja, nebuvo nei krikščio
niški žmoniškumo prasme, nei 
draugiški lietuvių - lenkų bičiu
lystės prasme. Jonas Griniuj 

nėra 
bet

mei-

“Gulbės giesmėje” šią visą si
tuaciją istoriškai pristato ir psi
chologiškai pagrindžia. “Gulbės 
giesmė”, mano nuomone, yra 
daugiau žmogiškosios kančios 
atsiskleidimo drama. Kaip ne
paprastos kovos ir valios už sa
vo asmenišką laimę pastanga, 
ji yra įdomesnė, negu ano me
to istorinis įvykis, kuris mūsų 
tiesiogiai jau neliečia.

Kiekvieno 
žymė 
vieną 
tikslu 
vą su 
vėjais 
asmeninė laimė, siekimas mei
lės, turto, garbės etc. iš vienos 
pusės, o visumos objektyvizaci- 
ja, dažnai fiktyvinė daugumos 

istorinio veikalo 
yra ta, kad jo idėja turi 
objektą, bet skirtingu 

— nelyginant vieną gal- 
dviem veidais. Tokihis at- 
regima vyriausio veikėjo

“gerovė” — iš kitos. Kitais žo
džiais, vieno asmęns laimė au
kojama tikrai ar įsivaizduotai 
istorinei realybei, šiuo atveju 
— karaliaus laimė aukojama 
valstybės interesams. Kuo la
biau šie keliai nesusieinamai iš
siskiria, kuo dramatiškesnė 
įtampa tarp laimės siekimo ir 
aukos reikalavimo, tarp troški
mų ir jų neįsikūnijimo, tuo ar
čiau autorius prieina kūrybinės 
tiesos.

Ay vieno žmogaus,, kad ir ka
raliaus, laimė gali būti palenkta 
daugumai? Ir kokiame laipsny
je? Tai vis klausimai, kuriuos 
sprendžia “Gulbės giesmė”. Ir 
į kuriuos mums atsakys Hamil
tono lietuvių teatras ateinantį 
sekmadienį, gruodžio 3 d.

Hamiltono “Aukuras” jau nė
ra naujokas scenos darbe: 15 
egzistavimo metų rodo jo pajė
gumą. “Aukuro” režisierė ir va
dovė Elena Dauguvietytė - Ku

dabienė yra viena iš ryškiųjų 
mūsų teatro menininkių trem
tyje, dėmesio vertais scenos 
darbais įrodžiusi savo meilę ir 
prisirišimą lietuviškam teatrui. 
“Gulbės giesmė” jau buvo ke
letą . kartų..vaidinta įvairiuose 
miestuose: Hamiltone, Roches- ■ teryje, Detroite, Londone (Ka
nadoje), Clevelande, Chicagoje- 

ir kitur, kas liudija hamil- 
toniečių teatralų rimtą požiūrį

. i savo uždavinį.
Sveikiname Hamiltono “Au

kurą”' -'ir linkime jam
geriausio pasisekimo!

svetlana allilujeva IR JOS 6.
I M I I 1 I i I ■ ■ » ■Laiškai bičiuliui

Svetlana Allilujeva, toliau rašydama, lyg ir nusiskundžia, 
lyg ir nepatenkinta savimi:

"Aš nemoku ir negaliu rašyti apie tai, ko nežinau ir nema
čiau savo akimis. Aš ne publicistė. Parašyti tėvo biografi
ją, apimančių dvidešimt metų praėjusiojo amžiaus ir pusę 
šio amžiaus aš niekuomet neapsiimčiau. Aš galiu spręsti tik 
tai apie tat, ką mačiau ir pergyvenau pati arba, visokiu atve 
ju, kas yra mano supratimo ribose. Aš galiu parašyti apie 
savo gyvenimą namuose su tėvu per dvidešimt septynerius 
metus; apie žmones, kurie tuose namuose buvo; arba buvo 
jam artimi; apie visa tai, kas mus supo ir sudarė gyvenimo 
susiklostymą; apie tai, kokie skirtingi žmonės ir kokie skir
tingi siekiai tame gyvenimo susiklostyme kovojo; gal dar apie 
ką nors...

Visa tai sudarys nedidelį mano tėvo gyvenimo gabalėlį-apie 
vieną tiktai trečdalį - ir tiktai visai mažą gabalėlį gyvenimo 
bendrai. Gali būti, kad tai mikroskopiškai maža. Betgi gyve
nimą reikia stebėti ir per mikroskopą, - mes perdaug pripra
tome spręsti "pagrindinai", "bendrais bruožais”; ar ne iš čia 
yra paviršutiniškas dogmatizmas ir nepakantumas ?

O juk mūsų šeimos gyvenimas, šio mažo visuomenės gaba
lėlio, labai būdingas, arba, kaip sakoma literatūrinėje kriti
koje, tipiškas.

Dvidešimatasis amžius, revoliucija, viską sumaišė ir nus- 
tūmų iš vietų. Viskas susikeitė vietomis - turtas ir neturtas, 
žymybės ir skurdas. Ir kaip viskas bepersitvarkė, bet Rusi
ja pasiliko Rusija, Ir gyventi, kurtis, siekti pirmyn užkariaut 
ti kažką nauja, ir suskubti su kitais reikėjo jai gi - o norėjo
si pasivyti ir pralenkti".

Iš tikrųjų gi ne visai taip vyko ir įvyko, kaip Svetlana rašo. 
Daugelis turtingų ir išmokslintų ir liko turtingi ir aukštoje 
padėtyje. Ne be to, žinoma, kad daugelis nukentėjo. Betkad 
darbininkija Ir ūkininkija, vadinamieji skurdžiai, ne tiktai ne 
iškilo ir neužėmė turtingųjų vietos, bet atsidūrė dar didesni
ame skurde. O kiek jų milijonų neteko gyvybės už tat, kad no
rėjo "laisvės ir žemės"? Kurią amžiais svajojo. Svetlana kol 
kas nekalba, kada gi pasibaigs jų kančios? Kada pasibaigs te
roras, kuris laiko sukaustęs visą Rusiją?

Toliau Svetlana grįžta vėl prie tėvo. Aprašinėja ištaigingą 
vasarnamį.

"Dabar netoli nuo Kuncevo stovi niūrus tuščias namas, ku
riame tėvas gyveno paskutiųius dvidešimt metų, mirus ma - 
mai. Šį namą 1934 metais pastatė architektas Meržanov, pa
statęs dar kelius tėvui vasarnamius pietuose. Pradžioje tai 
buvo modernus namas, išdėstytas sode, miške, gėlyne. Vir
šuje per visą dangtį buvo didžiulis soliariumas - ten man la
bai patikdabo pasivaikščioti ir pabėgioti.

Atsimenu, kaip visi, kurie tada priklausė mūsų šeimai, at
važiuodavo žiūrėti naują namą. Buvo linksma ir triukšminga. 
Tada buvo mano teta Anna Sergejevna /motinos sesuo/ su vy. 
ru, dėde Stachu Redencu, buvo mano dėdė Pavluša /motinos 
brolis/ su žmona Jėvgenija Aleksandrovna; buvo Svanidze, - 
dėdė Alipoša ir teta Marusia. Buvo mano broliai , JakovirVa- 
silij. Dar viskas vyko pagal inerciją ir tradiciją, kaip prie 
motinos - namuose buvo linksma ir daug žmonių. Visi atsi - 
veždavo vaikus; vaikai bėgiojo ir triukšmavo^ ir tėvas šitą la
bai mėgo. Buvo senelis ir senelė - motinos tėvai. Niekaip 
negalima pasakyti, kad po motinos mirties visi giminės bū
tų nuo tėvo nusigręžusios; priešingai, visi rūpinosi išblaš
kyti, visi jam buvo domingi, ir jis buvo jiems malonus."

Apie Lavrentijų Beriją Svetlana vėl rašo:
"Bet jau kažkur kampe žybčiojo pensnez Lavrentijaus, -dar 

labai tylaus tada, kuklučio.. .Jis kartkartėmis atvažiuodavo 
iš Gruzijos, "pult į kojas". Ir naujo vasarnamio jis atvyko pa 
žiūrėti. Visi, kas tada buvo artimas mūsų namams, jo neap
kentė - pradedant Radensu ir Svanidze, kurie jį pažinojo iš 
jo darbų Gruzijos ČK. Nusigręžimas nuo šio žmogaus ir jo 
baimė buvo mūsų šeimoje visuotinė. Mama dar nuo .seniau 
/nuo 1929 metų/, kaip man sakė pats tėvas, "darydavo sce
nas, reikalaudama, kad ir kojos šio žmogaus nebūtų mūsų 
namuose".,.

Tėvas man šita pasakojo vėliau, kai aš jau buvau suaugusi, 
ir taip aiškino: "Aš ją klausdavau - kame reikalas? Duokfak- 
tų.’ Tu manęs neįtikini, aš nematau faktų.'O ji tiktai rėkla:Aš 
nežinau, kokių tau reikia faktų, aš gi matau, kad jis piktada
riai Aš su juo nesėsiu už vieno stalo draugeį Na, - tada aš 
jai sakydavau, - eik šalin.' Jis mano draugas, jis geras žmo
gus, geras čekistas, jis padėjo mums Gruzijoje pramatyti su
kilimą mingrelcų, aš juo pasitikiu', Faktų, faktų man reikta.’'*

Lelaimlnga mano, protinga motina.' Faktai buvo vėliau!1.. 
Svetlana, apsisukdama vis kaltina Beriją. Mes daug girdė

jome, kad Berija ištikimai tarnavo Stalinui. Bet kai Stalinas 
mirė, tat mus iš Rusijos pasiekė žinios, kad Berija, išgyve
nęs Stalino diktatūros žiaurumus ir labai gerai patyręs tų, a-

not Svetlanos, skurdžių vargą, kančias ir žinodamas paverg
tųjų tautų troškimus, - buvęs pasiryžęs didelėms reformoms, 
naujai revoliucijai; valstiečiams duoti žemės kiekvienai šei
mai tiek, kiek ji sugebės savo jėgomis apdirbti, o pavergtom 
valstybėm, tame tarpe ir Pabaltijo, grąžinti laisvę ir nepri
klausomybę. Pats būdamas gruzinas ir žinodamas, kokiom 
pastangom gruzinai kovojo už Gruzijos laisvę ir nepriklauso
mybės atkūrimą, galimas dalykas, kad jis tikrai norėjo pasL 
žymėti kaip laisvės pranašas baisios diktatūros sukaustytoje 
Rusijos imperijoje. Išsiilgę laisvės ir kankinami sovietinės 
diktatūros košmaro, visi Rusijos imperijos žmonės laukė iš 
Berijos, nors tas skamba keistai, išganymo. Tas gandas bu
vo apėjęs visą Rusiją ir jos pavergtus kraštus. Bet Stalino 
ištikimieji mokiniai, Beriją nušovė. Gandai teigia, kad šitą 
egzekuciją padaręs pats Chruščiovas, kad atsisėstų'viešpa - 
tauti į Stalino sostą. /

Taigi tėvo vasarnamis.’'t>abar jis stovi neatpažįstamas. Jį1 
daug kartų perstatinėjo pagal tėvo planą. Tur būt jis neras
davo sau ramybės, nes taip vykdavo kasmet taip vykdavo:kur 
jis benuvažiuodavo, sekančiam sezonui jo namai būdavo per 
statomi. Tai jam trūko saulės, tat reikėjo pavėsingos tera
sos; jeigu buvo vieno aukšto, jam dastatydavo antrą, jeigu g' 
buvo dviejų aukštų, tai viršutinį nugriaudavo... Taip dabar] 
ii’ Bližnėje. Dabar ten du aukštai, bet antrame niekas niekad 
negyveno, - juk tėvas namuose buvo vienui vienas. Gal jis bu 
vo numatęs ten apgyvendinti mane, brolį, vaikaičius ? Neži
nau, jis niekad apie tat nekalbėdavo. Antras aukštas buvo da • 
statytas 1948 metais. 1949 metais ten, didžiojoje salėje buvo 
didžiulis kinų delegacijos garbei priėmimas. Tat buvo vieni 
ntelis kartas, kai šis aukštas buvo panaudotas.

Tėvas gyveno viename kambaryje. Sofoje jis miegojo, kur 
jam paklodavo patalą; ties ja ant staliuko stovėjo telefonai;dl- 
delis pietų stalas buvo užverstas popieriais,laikraščiais,kny- į 
gomis. Čia gi pat ant kraštelio jam pattesdavo papietauti, jeb 
gu nieko kito nebūdavo. Čia pat stovėjo bufetas su indais ir 
vaistais. Vaistus tėvas pats pafetrinkdavo, o vieninteliu med# 
cinos autoritetu jam buvo akademikas Vinogradov, kuris jį 
porą kartų per metus apžiūrėdavo. Kambarys buvo išklotas 
minkštu kilimu ir buvo kamlnas-židinys, kurį jis mėgo.

Bevelk kasdien /paskutiniais metais, po karo/ pas jį suva
žiuodavo "pietauti" visas Politbiuras. Pietaudavo didžiojoje 
salėje. Ir svečius priimdavo. Aš retai ten būdavau ir mačiau 
šioje salėje tiktai Brbz-Tito 1946 metais, bet šioje salėje pa 
buvojo visų kompartijų vadovai - anglai, amerikiečiai, pran
cūzai, Italai. Šioje salėje tėvas gulėjo 1953 metais ir viena 
Iš sofų buvo jo mirties patalas’.' Daugiau bus.
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Mūsų bankas "Litas”
RAŠO '• LITO " VEDĖJAS PR. RUČINSKAS 

"LITAS" AUGA
Didžaiusias šio mėne

sio įnašas į "Lito" šėrus 
buvo$ 12, 035, o į depozi
tus $ 22, 342. Didž iausias 
"Lito" šėrininkas šiuo 
metu savo sąskaitoje turi 
$21,716,o didžiausias de- 
pozitorius $ 38, 301.

Tie skaičiai rodo dide
lį Montrealio lietuvių pa- 
sitikėjimą"Litu" Tas pa
sitikėjimas neatėjo per 
vieną dieną. Jis buvo įgy
tas metai iš metų stebint 
pastovų "Lito" augimą, 
didelį apdairumą ir at
sargumą išskolinant pini
gus ir tvarkingą bei są
žiningą patarnavimą.

Paskutinių dvejų metų 
visų finansinių institucijų 
veikla yra didelio nepa
stovumo ženkle. Palūka
nos už paskolas kyla kas 
keli mėnesiai. "Lito" pa
lūkanos už nekiln. turto 
paskolas paprastai buvo 
kiek aukštesnės už Cen
tral Mortgage and Hou
sing Corp, palūkanas. Gi 

Johan Tiedman Regd 
DIRBU VISŲ RŪŠIŲ BALDUS 

PAGAL UŽSAKYMUS

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

Univeiial Cleaned & ZiailoiA
• Valau ir taisau vyriškus ir moteriškus drabužius.
• Siuva naujus pagal užsakymus vyriškus paltus, 

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

lot Wellington St.) Tel. 769-2941

Baltica Investment Corp
Autorizuotas kapitalas $ 120.000

J. Skučas, Prcz. RA 2-6152 6966—44 Avė. R s n. t, 
Superkame sklypus ir žemę Montrealyje bei apylinkėje.

UŽ indėlius mokame 8% dividendo.________ _

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

IR KITI JVAIROS MEDŽIO DIRBINIAI.

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

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

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

Taisau ir dažau lengvas mašinas 
7717 GEORGE LASALLE, QUE.

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

namų 366-4203

Šiuo metu ši valdžios ins - 
ti tuvi j a "mortgage" pa
skoloms palūkanas iškėlė 
net iki 8,25%. Bankai ir 
Trust kompanijos ima 
nuo 8%iki 8,75%.Iš antros 
pusės, kyla palūkanos už 
santaupas. Valdžios bon- 
dai šiemet jau neša 5,25%. 
Bankai už specialias tau
pomąsias sąskaitas moka 
4,5%, o Trust kompanijos 
už terminuotus indėlius 
eina net iki 6,5%.

Visos tos situacijos 
akivaizdoje"Litas" nega
li sėdėti ir laukti iki kitų 
finansinių institucijų mo
kamos palūkanos už san
taupas pasieks "Lito" 
imamas palūkanas už pa
skolas. Tuo tarpu, virš 
pusės "Lito"pinigų tebė
ra išskolintų iš 6,5%įne - 
kiln.turto paskolas 5 me
tams. Mat kiekvienas pa
lūkanų pakėlimas už pa
skolas paliečia tik po to 
išduodamas paskolas, o 
tuo tarpu keliami divi

dendai už šėrus ir palū
kanos už depozitus palie
čia iš karto visus "Lito" 
turimus du milijonų do
lerių.

Dabartinė finansinė pa
dėtis privertė "Lito" val
dybą pakelti palūkanas už 
paskolas. Daugelis narių 
lig šiol nusiskųsdavo, jog 
"Litas" nerodo pilno pa
lūkanų procento, nes prie 
skelbiamų palūkanų dar 
prideda gyvybės apdrau- 
dos premiją. Užtat nuo 
šio laiko gyvybės apdrau- 
dos premiją pagal turimą 
apdraudos polisą už visus 
skolininkus mokės pats 
"Litas". Skelbiami palū
kanų procentai, ir nekil
nojamo turto, ir asmeni
nėms paskoloms yra kar
tu su gyvybės apdraudos 
premija.

"Lito"palūkanos už ne
kiln.turto paskolas nusta
tytos 8%, o už asmenines 
9%.Kadangi gyv.apdrauda 
kainuoja 0. 78%, tai sena 
tvarka būtų 7,22% už ne- 
kiln.turto(buvo 7%) ir 8.22 
% už asmenines paskolas 
(buvo 7.6%) taigi pakėli
mas tik apie 0, 25% nekil
nojamo turto paskoloms 
ir 0. 6% asmeninėms pa
skoloms.

Dabartinės "Lito" 8% 
palūkanos už nekiln. turto 
paskolas ir 9% už asme
nines paskolas toli gražu 
neprilygsta kitų skolinto
jų imamoms palūkanoms . 
Kiekvienas palūkanų pa
kėlimas už paskolas nėra 
malonus nei"Lito" valdy
bai,nei nariams .Deja, no
rint pasilikV'in business", 
noromis nenoromis rei
kia eiti su gyvenimu ir

CENTRAL FUEL OIL LTD.

3865 A Beaubien E. Montreal.
Repr. J. B lou zd ž iūn as.

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

Tel: R e s. 254-4678; Off. 721-4535.

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

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

BOOKS —- LIVRES
SPAUSDINI AI

7581 CENTHALE, coin - corner 2® AVENUE 365 0770 LASALLE

ĮVAIRIOS PROGOS

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

ME 7-6727
DE LUXE CLEANERS

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

BELLAZZI - LAMYJNC- 
DO 6-6941 7682 Champlain Blvd. LaSalle
| vairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmas- 

fnsuliacija, Ten • Test, Masonite, statybinis popierie.

D.L.K. Vytauto Nepr. Klubas
2/59-6/ St. Catherine Street E. Montreal

e Išnuomuojama SALE didesniam ar mažesniam skaičiau 
asmenų: - vestuvėms, įvairiems paminėjimams, susirinki
mams bei kitokiems parengimams.

• Kainos žemos, klubieciams 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. '

KLUBO SUKAKTIS
1907 - 1967

1887II1987
expo67

Telefonas 768-6679

WINDSOR
DRY CLEANERS & DYERS CO. LTD. 

Valome visokius drabužius ir kitą Jūsų natnų apyvoką.
Savininkai:

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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

Montrealyje ir Pasaulinėje 
parodoje apsilankius 

/atkelta iš 3-čto puslapio/
Bet kokioje formoje tas 

žmonių dėmesys ? Visgi 
ir mes tikimės pamatyti 
šį tą iš tėvynės Lietuvos . 
Prie įėjimo didelė eilė 
žmonių,bet prie kaimyni
nio Amerikos paviljono 
matyti trigubai laukian
čiųjų skaičius didesnis . 
Atrodo, kad didesnį dė
mesį lankytojai bent šiuo 
laiku kreipia į Amerikos 
paviljoną.

Paviljono viduje tėvo, 
draugo, mokytojo ir sau- 
lės-Stalino nei biusto, nei 
paveikslo neradome.

Astronautų kapsules 
palyginus su Amerikos 
paviljone matytomis tik
romis, kurios buvo grą
žintos iš erdvės, atrodo 
neįtikėtinai .Keletas ver
tingų eksponatų, meno iš
dirbinių, knygų yra ir iš

A. Laurinčiukas žiau
riai pliekia Amerikos ka
pitalistus, kad darbinin
kams nėra laisvės ,o į E x- 
po67 atvažiavęs savo re
portažuose pravirko, kad 
ir čia amerikoniškas ka
pitalizmas pavergė ir 
smaugia Kanados darbi
ninkus. Argi tiesa? Bet 
Laurinčiukas gerai žino , 
kad niekur nėra tokio

taikytis prie bendros 
krašto konjunktūros. Visa 
tai turėtų suprasti ir tei
giamai įvertinti visi "Li
to" nariai, kurie nuošir
džiai nori jo augimo ir 
užtikrintos ateities.

Pr. Rudins kas . 

žiauraus darbininkų pa
vergimo, kaip Rusijoje.

USSR paviljoną su 
skausmu širdyje ir giliu 
liūdesiu teko apleisti, nes 
akyse dar tebestovi vaiz
dai pavergtos tėvynės . 
Kur Panevėžys, Rainiai, 
Pravėniškės,šimtai pre
kinių vagonų į Sibirą.

Per keletą karštų, var
ginančių dienų apžiūrėjo
me "Expo 67". Likus šiek 
tiek laiko norėjosi susi
pažinti suMontrealio lie
tuvių gyvenimu. Visi su
tikti tautiečiai buvo ste
bėtinai gerai materialiai 
įsikūrę :turi namus .apar
tamentus, mašinas, taip 
pat labai gerus darbus bei 
profesijas.

Lietingą šeštadienio 
vakarą J. Gabrusevičius 
nuvežė mane į lietuvių 
Vytauto klubą. Klubo fo
tografiją jau anksčiau esu 
matęs "NL" savatrašty, 
todėl tuojau atpažinau. 
Pastatas labai didelis ir 
gražus.

Kalbamės su p. Vanagu, 
dalinamės Expo 67 įspū
džiais .Atsiranda ir klubo 
pirm.J.Petrulis. Dar ke
letas sutiktų lietuvių ap
gailestavo, kad lietuvių 
bendruomeninės ir kitos 
organizacijos nesidomi 
lietuvių klubu, nors čia 
vietos tautinei veiklai, 
pramogoms tikrai užten
ka. Ypatingai pasigenda
ma lietuviškojo jaunimo 
bei jų organizacijų.

Kitoje salės pusėje bu- 
vo matoma grupė lietuvių 
iš Expo 67, USSR paviljo
no tarnybos, jų tarpe ir 
tarybinis žurnalistas A . 
Laurinčiukas, linksmai 
leido laiką.

Sekmadienio rytas, 
saulė žeme ritinėjasi, o 
mes su J. Gabrusevičium 
važiuojami šv.Kazimie
ro parapijos gegužinę. Čia 
susirinko apie 200 tautie
čių,kun.Gaudzė laikė lau
ke pamaldas. Atvyko ir 
parapijos klebonas kun. 
Jucevičius,savo kunigiš^
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ALGIS JONAS RUDINSKAS, B.Sc., M.Sc. 
Montrealio universitetas šio rudens sesijoje A. 
J. Rudinskui suteikė Masterio laipsnį iš medi
cininės chemijos už tyrimų darbą.,surištą su 
naujų reagentų sinteze vėžio ligai gydyti.Dve
jų metų stipendiją sumoje $6,000 tam darbui 
buvo davęs NetlonaI Research of Canada,

Nuo šių metų rudens A. J.Rudinskas dirba 
tyrimų darbus ir ruošiasi daktaro laipsniui 
Buffalo universitete, kuris yra garsus savo 
darbais medicininės chemijos srityje.Stipe
ndiją tam reikalui davė pats universitetas.

A. J. Rudinskas Montrealyje buvo veiklus 
skautų ir ateitininkų organizacijtj narys. Jis 
yra gimęs 1945 metais vasario 20 dieną Se- 
estadt Wismar, Vokietijoje. Loyola gimna
ziją baigė būdamas 16 metų ir 1961 motais 
įstojo į Montrealio universiteto Farmacijos 
skyrių. Farmaciją baigė 1965 metais antruo
ju savo kurse, gaudamas Horner aukso me
dalį ir Polenz prizą.

ka laikysena,nuoširdumu, čiams mintimis besidali-
linksmu būdu,atrodo, turi 
pavergęs visų parapijie - 
čių širdis.

Vaišės, sportas,mau
dymasis užpildė geguži
nės programą. Gegužinei 
įpusėjus,bažnyčios komi
teto nariai pradėjo stebė
ti kiekvieną naujai į pik
niko rajoną įvažiuojančią 
mašiną ir tarp savęs kal
bėjo: "Šitas mūsų parapi- 
jos.štaiirtieišmūsųpa - 
rapijos, bet kodėl gi nie
kas nepasirodo iš kitos 
parapijos?". Taip tautie- 

nant,padėtį išgelbėjo stai- 
giai"atskrisdamas""NL" 
administratorius Pr. 
Paukštaitis, nes jis buvo 
jau iš kitos parapijos.Ma
lonu buvo pasikalbėti su 
p. Paukštaičiu "NL" rei
kalais.

Kiek teko pastebėti.pa- 
slrodo, kad montrealie- 
čiai lietuviai s u "NL" sa
vaitraščiu yra taip susi
gyvenę, kad kalbėdami 
apie laikraštį kitaip ne
sako, tik-mūsų Nepriklau
soma Lietuva. Bandžiau 
aiškinti,kad ir man "NL" 
labai patinka ir aš ją gau
nu Sudbury j e, todėl turėtų 
būti ir mūsų - visų lietu
vių. Ji tokia ir yra. Tau
tiečiai džiaugiasi "NL" 
nepartiškumu ir įdomu
mu.

Prieš baigdamas noriu 
vėl grįžti į gegužinę-pik- 
niką. Čia teko susitikti 
pažįstamų: p.Pileckus ir 
jų gražią dukrelę, p. Tu
šus ir jų dvi gražias du
kras, p. Kalvaitį, Tomke- 
vičių ir Pr .Buikos šeimą. 
Pastarasis gyvena 7400 
Chambly Road,St. Hubert. 
Jis yra įsigijęs net kelias 
krautuves-

Tuo pačiu esu širdingai 
dėkingas savo prieteliam 
pp. J. J. Gabrusevičiams 
ir jų gražiajai dukrai Li
lijai.. kuri e naue L’ sūnų 
globojo savo puikiuose 
namuose "Expo 67" lan
kymo laikotarpiu.

Montrealis žalias,kve
pia vasara, bet man ne
spėjus net aplankyti visų 
pažįstamų, tenka grįžti 
atgal į nikelio dūmuose 
paskendusį Sudburį. Te
gyvuoja Montrealis ir ten 
gyvenantieji lietuviai.

J. Kručas .

LAIKRODININKAS
ANTANAS ŽUKAS 

1855 Wellington Street 
Tol. WE 2-0644.

TAISAU IR PARDUODU 
ŽEMOMIS KAINOMIS

LA IK RODŽIUS IR JUVELYRUS.

I
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TOH^NTO
TAUPYK IR SKOLINKIS

PIRMUTINIAME IR DIDŽIAUSIAME
TORONTO LIETUVIU KREDITO KOOPERATYVE PARAMA

KAPITALAS SIEKIA TRIS MILIJONUS DOLERIU.
** 0 K * Ei DUODAME:

e>/ Ui depozitus Morgičius iš 6'/£l
numatyta ui Žirus Asm. paskolos i! 7%

Asmenines paskolas duodame iki $ 5,000. - ir morgičius 
valdžios nustatytų normų, 66% įkainuoto turto.
Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nedau
giaugZ,UUU.- Asmeninės paskolos, mirties atveju,apdraus 
tos iki $5,000.-
Paramos nariais gali būti kiekvienas lietuvis gyvenas 
Kanadoje.
Kasos valandos: Kasdieną nuo 10 vai. iki 3 vai. p.p., 
išskyrus sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį, vakarais nuo 
4 vai. 30 min. iki 8 vai.30 min. Šeštadieniais nuo 9 vai. iki l vai 
p. p. f liepos ir rugpiūėio men. šeštadieniais uždaryta).

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

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

DOVANOS:
su gydymu ir t. t.

Maisto siuntinių svoris neribotas.
Turime naujus iliustruotus kata

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

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

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

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

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

kymus siųsti mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite gave mūsų 
pranešima.

• Sąžiningai ir greitai patarnaujame.
• Jeigu turima neaiškumų, prašome klausti, telefonuotl bei tašyti, 

mielai paaiškinsime ir duosime patarimą.
• Mūsų Įstaiga labai daug kam patarnavo ir pasiruošusi patai, 

nauti ateityje.
LIETUVIŲ IŠTAIGA

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

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

Savininkai A. ir S. KALŪZA

SVEIKATOS KLINIKA-Health Clinic
Medicininis ir pooperacinis gydymas

Vienintelė valdžios registruota natūralaus gydymo lietuviška klinika, 
įvairūs spinduliai, elektriniai Ir fiziniai rankų pasažai, 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

Traukiniui sustojus 
Bloor stotyje,! vagoną, su 
kitais keleiviais,įsigauna 
du pusamžiai vyrai. Ne- 
besuradę vietos atsisėst, 
jiedu lieka stovėti. Įsika
binę į palubėje esančius 
turėklus, jie kalbasi lie
tuviškai ir aptaria keistai 
besiplėtojančią ekonomi
nę būklę. Tautiečiai kal
basi, ai skinas i tarp savęs 
ir negali suprasti, kaip 
viskas susiklostė ,kad pa
staruoju metu taip smun
kanti pinigo vertė. Kai
noms be atodairos kylant, 
paskolų nuošimčiams ko
piant į nepasiekiamus 
aukščius, jie abejoja ko gi 
beliks vertas pats dole
ris? Jiedu girdėję per ra
diją,kad didesnėse krau
tuvėse, supermarket va
dinamose, esąs vienas 
tarnautojas, kuris ant 
įvairių prekių ženklina 
aukštesnes kainas.Ir taip 
jis darąs dieną iš dienos 
viską pakeldamas keliais 
centais.Jie sako esą gera 
turėti šiek tiek santaupų , 
kaipo tvirtesnį savistovu-

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

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

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

Namų CK 9- 6166.

mo ramstį. Bet tuo pačiu 
jie prieina prie išvados , 
kad dolerio vertei krin
tant ir iš tų santaupų bus 
nedidelė nauda.

Trumpą lietpaltį vilkįs 
tautietis aiškina, kaip jis 
tartum nujautęs šią padė
tį, prieš kurį laiką, kol 
dar kainos buvusios įma- 
nomesnės, jis mėginęs 
įsikabinti į kokį verslą. 
Tuo jis norėjęs užtikrinti 
savo ekonominę padėtį. 
Nors jam reikėję parduo
ti vieną namą, tekę iš ar
timųjų truputį pasiskolin
ti ,bet šiek tiek dar ir trū
kę. Jeigu tai būtų buvusi 
didesnė paskola, žinoma, 
jis būtų atatinkamai nu
sižiūrėjęs mažesnį ob
jektą, ar nuo jo visai at
sisakęs. Bet ten buvusi 
nedidelė, neverta minėti 
suma.Nesugalvodamas,iš 
kur besugriebti trūksta
mą skatiką, jis perskaitęs 
savo parapijos biuletiny- 
je apie lengvatas, kurio
mis bankelis duodąs pa
skolas. Nieko nelaukda
mas, vieną sekmadienio 
popietį jis ten ir nuėjęs . 
Kas be kojis buvęs klau
sinėtas, jam tekę pildyti 
formuliarą,bet tas viskas 
tuo ir pasibaigęs. Tik ge
rokai vėliau, negaudamas 
iš bankelio jokio praneši
mo, jis susirūpinęs, nes 
visas reikalas artėjo prie 
pabaigos.Netrukus reikė
jo prisistatyti su pini
gais,ar atsisakyti nuo vi
so užsimojimo. Tik nuė
jęs į bankelio raštinę ir 
ten pasiteiravęs jis suži

nojo,kad paskola jam ne
bus duodama.

Trumpu vatinuku apsi
rengęs tautietis išklauso 
bendrakeleivio skundą ir 
prisipažįsta nesenai irgi 
turėjęs panašų reikalą. 
Tik tuo skirtumu, kad jis 
norėjęs atnaujinti namui 
paskolą.Tiesa, jis taip pat 
buvęs klausinėtas, pildęs 
kokius ten popierius, bet 
paskolą jis gavęs kaip 
niekur nieko. Ištikrųjų, jis 
gal turėtų prisipažinti, 
kad dalyvaująs parapijos 
chore. Jo manymu, tas , 
greičiausia,ir prisidėjęs 
prie sklandžios, našiai 
užsibaigusios procedū
ros. Tiesa, jam esą įdo
mu, kaip jo lietpaltietas 
bendrakeleivis susitvar
kęs su trūkstamom lė
šom? Gal jis apsistojęs 
prie mažesnio objekto ?O 
gal nuo biznio minties vi
sai atsisakęs ?

Užklaustas tautietis at
sako, kad jis neatsisakęs 
nei nuo biznio, nei maži
nęs jo dydį. Bičiulio pa
tartas jis nuėjęs į Para
mą ir ten, be niekur nie
ko,gavęs reikiamą sumą, 
kurią jau senai sugrąži
nęs. S. Pranckūnas.

VERSLININKŲ BALIUS
Tokiu,tikslesniu apipa

vidalinimu reikėtų pava
dinti verslininkų paren
gimą,atnešusį kitokį ats
palvį į Toronto monoto
niškus ir įsibodėjaučius , 
baliais vadinamus šokius. 
Jau tuo, kad salėje buvo 
baltai padengti, gėlėmis 
papuošti ir valgiais apdė
ti stalai (p. Žvirblytės rū
pesčiu), suteikė kitokią 
atmosferą. Prie to čia dar 
buvo iškilus koncertas . 
Čia susirinko torontiš
kiai, kurie neateina kito
mis progomis Svečių tar
pe buvo prekybininkai , 
namų pirkliai,statybinin
kai, amatininkai, rango
vai,profesionalai.Čia bu
vo abiejų parapijų klėbo- 
nai.Čia dalyvavo vieni iš 
pirmųjų vasarviečių biz
nieriai pp. Krilavičiai. Iš 
Montrealio buvo p. Strė- 
lienė. Buvo ponių ilgais , 
baliniais drabužiais. Visi 
tie veržlesnių polėkių 
žmonės, nenuėję kasdie
nybės pasroviu,pagal su- 
sugebėjimą, sumanumą 
ar išsilavinimą pasirinko 
savarankišką kelią. Vie
noj iš svarbiausių pro
gramos dalių buvo solisto 
A. Brazio pasirodymas .

Dr. J. Kaškelis, pradė
damas vakarą, pristatė 
solistą ir pasakė,kad šiuo 
parengimu verslininkai 
nori pasirodyti savo or
ganizacine veikla.Tuo pa
čiu jie suteikia Toronto 
visuomenei kultūrinio par 
bendravimo ir pasilinks
minimo vakarą.

Solistas Brazis, prieš 
pradėdamas dainuoti irgi 
tarė keletą žodžių. Jis 
prisipažino esąs labai pa
tenkintas lankydamasis 
čiajaunebepirmą kartą. 
Toronto miestą jis labai 
gerai pažįstąs ir jam esą 
lyg antrieji namai.Solisto 
išsireiškimas Jo nuošir
dus atsinešimas ir lais
vas, gabaus aktoriaus el
gesys scenoje, teigiamai 
nuteikė žiūrovus. Jau iš 
pradžių,tik jam pradėjus 
dainuoti, atsirado savai
mingas ryšys, kuris tarsi 
užmezgė tamprius santy
kius tarp arijas išpildan- 
čio dainininko ir susido
mėjusios publikos.

Žmonėms plojant, pa
geidaujant,pirmos dalies 
pabaigoje, Metropolitain 
operos solistas padaina
vo dr.Kaškelio mėgiamą

Padėkos
NUOŠIRDI PADĖKA 

Marijos Nekalto Prasidė
jimo Seserų metinis baza 
ras,kurį ruošė Rėmėjai, 
įvykęs lapkričio 19-tą die
ną, beliko tik prisimini - 
mas.Tačiau tas žavus veik 
lūs is draugiškumas, kurį 
parodė bazaro organizato 
riai, talkininkai ir talki
ninkės ir, žinoma,tie, ku
rie prisidėjo savo daly
vavimu ir entuziazmu,ne 
gali būti taip greit pamirš 
tas. Seserys nuoširdžiai 
dėkoja visiems už bran - 
gaus laiko auką, už savo 
sumanumo nepagailėjimą. 
Nuoširdžiai dėkojame vi
sai Rėmėjų valdybai ir vi 
siems įvairiais būdaispri 
s įdėjus tems prie bazaro 
pasisekimo. Jūsų visų dė
ka pelno gauta $ 616. OO. 
Su giliu dėkingumu 
Nek. Pr. Marijos Seserys.

PADĖKA
Visiems maloniai tal

kininkavusiems prie "Ni
dos" klubo sėkmingo va
karo -baliaus, Įdubo val
dyba nuoširdžiai dėkoja: 
Br. Kirstukui už gavimą 
ir paaukojimą zuikienos , 
Ir. Bukauskienei už jos 
paruošimą, M.Kaspera
vičienei, H. Petrauskie- 
paruošimą, M.Kaspera
vičienei, H. Petrauskie
nei, O. Mylienei ir M. 
Šiaučiulienei už maisto 
paruošimą,K. Petrutienei 
už visą puikią priežiūrą 
ir vadovavimą, ir visoms 
malonioms talkininkėms , 
aptarnavusioms stalus. 
Stp. Kęsgailai, J. Zaviui , 
Sušinskui.K. Martinėnui , 
S. Pocauskui, J. Dalman- 
tui,Viluckui,Baltic Wood
works Co . , Snapkaus-

Prof. J.Kubilius, Vilniaus 
universiteto rektorius, apie 
du mėnesius Kanados uni - 
versitetuose skaitęs paskai
tas, išvyko į Lietuvą. Savo 
metu besilankant jam Čika
goje buvo kilusios didelės 
audros. Teigiama, kad jis 
esąs kandidatas į atleidžia
muosius. Nes jo vieton e- 
są geresnių.

Leharo operetės "Links
moji našlė" ariją.

Antroje dalyje solistas, 
savo geru balsu, savo 
puikiu laikymusi ir iš
vaizda visai užimponavo 
publiką. Žmonės jam plo
jo,iš visų pusių,visa salė 
dar daugiau reikalavo.

Priėmęs iš p.Danaitie- 
nės irdr.Kaškelio įteiktą 
gėlių puokštę Brazys .tar
si atsilygindamas, nesi
gailėjo savo, pasigėrėti
nai stipraus vokalinio ta
lento, savo turimo arijų 
repertuaro. Savuoju nuo- 
taikingumųsavo nedings- 
tančia šypsena, savo reto 
pavyzdžio elgesiu scenoj 
jis,paėmęs už rankos pa
kartotinai vedėsi iš užku
lisių akomponątorių muz. 
S. Gailevičių.

Paskutinė solisto "Su- 
grįškį Sorento" ir jo vy
kusiai įkomponuota "su
grįžk prie gintaro jūros 
kranto", suteikė dainai 
lietuvišką antspalvį. Gra
žioji dainos melodija ir 
šie sentimentalūs, artimi 
žodžiai visai įaudrino sa
lę. Žiūrovai,tartum nieko, 
niekuomet panašaus ne
girdėję plojo, reikalavo 
solistą į sceną.

Bet užsitęsusi progra
mair nusileidžianti sce
nos užuolaida gražino re
alybėm Vakaras turėjo 
tęstis įprasta tvarka. Tę
siantis šokiams, paslau
giems kelneriams iš spe
cialių vežimukų aptar
naujant svečius, salėje 
vyravo pakili nuotaika. 
Parengimui priartėjus 
prie pabaigos,orkestras 
pagrojo lietuvišką sukti
nį. Po oficialaus himno, 
visiems pritariant,muzi
kantai vakarą užbaigė, 
taip retai begirdimu Lie
tuvos himnu.

S. Pranckūnas.

kams,A.O.Matuliams, A . 
Z.Urbonams,O. J. Verai- 
čiams, O. A. Mylėms, K . 
J. Petruliams, B. M. Kas - 
peravičiams, Pr. O. Bu
kauskams, J.M.Šiaučiu- 
liams.H.Nagiui už paau
kotus fantus loterijai. S. 
Reutui, S. Pocauskui už 
kontrolės tarnybą. Z.A. 
Urbonams už loterijos 
pravedimą ir dr. H.Nars 
giui už nuotaikingą žodį , 
DLK Vytauto klubo valdy
bai už salę.

"Nidos" klubo v-ba ■ 
PADĖKA

Širdingai dėkojame gi
minėms, prieteliams ir 
pažįstamiems už mums 
suruoštą40 metų vedybi
nio gyvenimo paminėjimą 
ir brangias dovanas.

Nuoširdžiai dėkojame 
didžiai gerbiamam Pra
lotu! Dr. J. Tadarauskui 
už pasakytą kalbą ir ver
tingą dovaną. Ypatinga 
padėka p. Enskaitienei, 
dukrai Danutei ir žentui 
Regimantui už rūpestin
gai suorganizuotą vaka
rą, p. Savickui už vakaro 
programos pravedimą ir 
p.Trumpickui už padary
tą filmą.Visoms ponioms 
už gražiai papuoštus sta
lus, gardžius valgius ir 
gražiai padainotas daine
les.

Ačiū už malonų nuošir- 
dumątpp. Armonui .Atko
čiūnui, Blekaičiams, Da- 
liams .Dervaičiams.Ens- 
kaičiams, Giedraitienei, 
Jasimienei, Jonikams, Ju- 
siams .Kačinskams, J .Ki - 
riams, Kalmatavičiams , 
Kamaičiams,W.Kažemė- 
kams,Krištolaičiams,Ka
rams, Leparskams, Liš- 
kauskams, A. Mikalaus
kams .Melnykams ,K .Mik
šiui, J. Mikšiams, Navic
kams, Orvidams, Pares- 
čiams, Pliskevičiams, 
Rakščiams, Renkams, 
Repšiams, p. Riekienei , 
SasnauskuįŠimelaičiams 
Stankevičiams,p.Sudikui, 
Šukaičiams, Siuliams , 
Vainauskams, Vinda- 
šiams, Žilvyčiams, Zu- 
bams.ir p. Zubrickienei.

Emilija ir Ernestas 
Lengnikai .

PADĖKA

Norime padėkoti šir
dingai visiems už mums 
suruoštą 25 m. sidabrinių 
sukaktuvių paminėjimą 
spalio21 d. šv. Kazimiero 
parap. salėje. Tikrai ne- 
sitikėjom, kad susirinks 
tiek daug svečių mus pa
gerbti; daugiau kaip du 
(200) šimtai žmonių.

Širdingiausias ačiū 
rengėjams ir prisidėju
slėms vienokiu ar kitokiu 
būdu prie šito paminėji
mo: mielai sesutei Vero
nikai ir jos sūnui Gerald, 
kurie daugiausia padėjo 
pastangų dėl mūsų pami
nėjimo :taip pat giminėms 
P.Padvaiskiams, B. Šat -

Čia du garsūs okupuotosios Lietuvos vyrai: kairėje 
"Tiesos" redaktorius Zimanas, dešinėje A.Laurin- 
čiukas, kai jie buvo susitikę Pasaulinėje parodoje. 
Jų pasikalbėjime paaiškėjo, kad P. Zimanas ruo - 
šiąs disertaciją, filosofine tema, ir esąs numato
mas į Vilniaus universiteto rektorius. Tokių pasi
žymėjusių, didžiausluosef’moskluose Lietuvoje be 
P.Zimano esąs dar "garsusis" Žiugžda. Jie esą 
tarp savęs ir konkuruoją: Zimanas į rektorius, 
o Žiugžda -Į akademikus. Žiugždai, kaip ir Blm- 
baijDaktaro titulas buvo partijos įsakymu dovano
tas. Tokiu keliu, tiksliausia, bus gautas ir Zima
no "doktoratas". Partija- visagalė-ji daro ^’mok
slininkus’,' ir bananus ant beržų išaugina. .. Tai gi 
ne bet sau partija...

WELLAND, Ont
ŠAUKIAMAS VISUOTINE SUSIRINKIMAIS

Welland apylinkės ben
druomenės visuotinis na
rių susirinkimas šaukia
mas 1967m.gruodžio mėn. 
3 d. 12 vai. 30 min. , Holy 
Hall,Golden Bld. .Welland. 
Skelbiama ši dienotvarkė:

1. Susirinkimo atidary
mas,

2. Prezidiumo rinki
mas,

3. Praeito s-mo prot. 
skaitymas,

4. Valdybos praneši
mas,

5. Tautos Fondo prane
šimas,

6. Revizijos komisijos 
pranešimas,

7. Valdybas rinkimas,
8. Revizijos komisijos 

rinkimas,
9. Klausimai ir suma

nymai ir
10. Susirinkimo užda

rymas.
Valdyba kviečia visus 

šiame susirinkime kuo 
skaitlingiausiai dalyvau
ti,nes 1968 metai bus ju
biliejiniai metai. Visi ge
rai žinome, kad 1918 me
tais buvo paskelbtas vi
sam pasauliui Lietuvos 
nepriklausomybės atkū
rimas. Būtų gerai, kad 
1968 metais visus asme
ninio pobūdžio parengi
mus atidėtame, obendrom

kauskams, draugei M.
Gručkūnienei, vedėjui K. 
Ambrasui, už sveikini
mus ; gerb.klebonui dr. F . 
Jucevičiuįkun. J jGaudzei; 
už telegramą iš Toronto 
draugui M. Ragaišiui, už 
visus sveikinimus iš Ka-
nados, Amerikos ir Lie
tuvos, taip pat už vertin
gas gražias dovanas: 
draugėms M.Arlauskai
tei, J. Arkauskienei,drau
gams A. Arlauskams iš 
New Yorko.šv.Onos drau
gijai,ir visiems kitiems, 
kas užimtų daug vietos 
visus išvardinti; šeimi
ninkėms už pagaminimą 
skanių valgių, visiems 
darbininkams patarnavu
siems prie stalų ir vi
siems dalyviams už gra
žų atsilankymą mus pa
gerbti, ko niekuomet ne
pamiršime. Jūs liksite 
mūsų mintyse visados . 
Ačiū visiems.

jėgom, at žymė tum e brangią
mums sukakt I.

Tautos Fondas. Welland 
apylinkėje Tautos Fondui 
aukojo:$ 20.00 p. J. Rad
vilas; po $ 10. 00: B. Mi
kalauskas ir G. Sinkus, po 
$ 5.00: A. Smolskis, J.
Staškevičius, V. Bieliū 
nas, A. Stankevičius, Br 
Luomonas, A JPivariūnas 
V. Jasilionis, B. Andriu 
šis, K. Stankevičius, M. 
Kuzavas.J.Paužuolis au
kojo $4.00. Po $ 3. 00: J . 
Butkus, M. Šalčiūnas, W . 
Karalius ir B.Siminaitis. 
Po $ 2.00: A. Čepukas,J . 
Samas, P. Bersenas,A. 
Žinaitis, J. Bieliūnas, Z . 
Izokaitis.V.Surka, E. Gu- 
daitis.R.Adams.Ch. Gor
don, J.Kutka, J. Bluzas, B. 
Jackevičius, J. Baliukas, 
V. Vitkauskas, A.Rama
nauskas ir P. Šidlauskas. 
Viso surinkta $ 140. 00 . 
Visiems aukotojams val-

Juzė ir Juozas Saruliai . dyba širdingai dėkoja. 
_______ ■ . ,, Apylinkės valdyba

SĖJA
Tautinės, demokratinės minties mėnesinis lietuvių laikraštis. 

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

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

Prenumerata: JAV ir kitur 3 dol. meįams.

AR ŽINOTE K.;\ RAŠO

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

K El El VI žmonės mėgsta dėl to, kad jis niekam 
inepataikauja ir nesibijo teisybės skelbti. Teisingo
mis žiniomis iš visur /’jame daug žinių ir iš Kana
dos/, aiškiu ir atviru pasiisakymu laikraštis per 65 
metus pelnė gerų vardų ir pasitikėjimų.
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 galiipa gauti 1968 metų kalendorių,kai
na $ l.OO. Korespondenciją adresuoti: 

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

Ps.D.R.M.N.Pt
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hamiAlton
Geriausia taupyti ir skolintis tik 
Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyve TALKA
2? Main St. EI,Kamb. 203, Tel. 528-0511.

Darbo v a I a n d o

Pirm. 9:30 - 5 val.p.p. 
Antr. 9:30 - 5 vai. p.p. 
Tree. 9:30 - 5 vai. p.p. 
Ketv. 9:30 - S v.al. p.p. 
Penkt9:30 - 8 vai. p.p.
Šešt. 9:00 - 1 vai. p.p.

St. Catharines agentūra: 75 R oil s Ave. Pranciškonų 
parapijos'salėje sekmadieniais po pamaldų.

HAMILTONO BENDRUOMENES VISUOTINIS 
SUSIRINKIMAS

įvyks š. m. gruodžio mėn. 
3 dieną 4 valandą po pietų 
parapijos salėje po bažny 
čia. Prašome visus atsi
lankyti į šį visai kolonijai 
svarbų susirinkimą.
NAUJUS METUS SUTIKTI 
planuokime iš anksto Jau
nimo Centro salėje, kur 

‘bus alkanas papenėtas, 
trokštantis pagirdytas-tik 
įėjimo bilietą įstgljęs.Ba- 
liaus organizatortal-Ben- 
druomenės Valdyba. 
TAUTOS FONDAS KVIE
ČIA Į SUBATVAKARĮ

Šeštadienį, gruodžio 2 
d. .Tautos Fondas Jauni
mo C. salėje ruošia savo 
tradicinį priešadventinį 
subatvakarį-linksmus šo
kius. Per metus Hamilto
ne būna ruošiama viso
kiausių pasilinksminimų, 
bet Tautos Fondo vakarai 
visada sutraukdavo dau
giausia žmonių. Priežas
tis yra ta, kad TF savo 
vakarams daugiausia 
ruošiasi, nesigailėdamas 
įdėti darbo, kad vakaras 
būtų sėkmingas. Tad ir 
šitą šeštadienąTF valdy
ba tikisi į Jaunimo C. sa
lę susirenkant daug mūsų 
rėmėjų ir svečių iš apy
linkių,kurie turės progos 
linksmai praleisti vaka- 
rą.Visi yra kviečiami. Šo
kiams gros Vyt. Babecko 
5 asmenų orkestras, ku
rie dėl europietiškos mu
zikos ir dabartinių mėgs
tamų šliagerių yra įgi
ję didelį populiarumą.Bus 
bufetas su įvairiais gėri
mais ir šiltu užkandžiu. 
Šoksime rožių valsą ir 
poros užtiktos po laimin
ga žvaigžde bus apdova
notos šampanu ir lietu
viškom plokštelėm. TF 
loterijos fantai yra pa
rinkti ir visi vertingi, kad 
ištraukus pilną visad yra 
kuo džiaugtis. Vietoj po
ros,dėka daugelio rėmė
jų, mes paleidžiame tur
tingus laimės staliukus , 
padvigubindami laimėji
mo galimybes. Bus dar ir 
kitokių įvairenybių. Tad 
ruoškimės visi paskutinį, 
prieš adventą šeštadienį 
praleisti Jaunimo Centre 
su Tautos ,Fondu. Jūsų 
pritarimas ir gausus da
lyvavimas vakare paska
tins mus ir toliau dirbti 
telkiant lėšas svarbiems 
mūsų tautos reikalams.

TF v - ba .
SLA PREZIDENTO 

PASISAKYMAS
Spalio 14 d.SLA 72 kuo

pa paminėjo SLA 80 me
tų veiklos sukaktį. Prie 
salės ryškioje vietoje ša
lia Kanados vėliavos plė
vė s avoir Lietuvos vėlia- 
va.Į minėjimą buvo atvy
kęs SLA prezidentas Pov. 
Dargis ir pasakė kalbą. 
Prelegentas plačiai nu
švietė Susivienijimo nu
veiktus darbus šalpoje, 

’Kultūros ir tautinėj veik
loje. Pabrėžė, kad SLA 
veikla yra tampriai susi

s : Aukšti nuošimčiai ui 
indėlius.
Prieinamos skolinimosi
sąlygos.
Nemokamas CUNA gyvybės 
ir paskolą draudimas.
Pilnas čekių patarnavimas.
Užtikrintas indėlių saugumas.
Malonus lietuviškas patarnavimas

jusi su lietuvių tautos ko
va už laisvę .Apie Ameri
kos lietuvių didesnį or
ganizuotumą ir reikalą 
turėti vieną tautišką su
sivienijimą jau 1883 me
tais rašė "Aušra",dr. J. 
Šliūpas ."Aušros' 'tautinio 
atgimimo laikraščio vie
nas redaktorių. Atvykęs į 
Ameriką šią idėją ėmėsi 
realizuoti. Ir 1886 m.dr . 
J. Šliūpas ir kitų veikėjų 
pastangomis gimė pirmas 
susivienijimas visų lietu
vių Amerikoj. Tautiškojo 
susivienijimo steigėjai 
netik manė per organiza
ciją šelpti narius, bet per 
susivienijimą norėjo pa
kelti visą tautą aukščiau, 
kad ją pastačius greta su 
kitomis apšviestomis 
tautomis. Pareiškė, kad 
dr. J. Šliūpas, būdamas 
laisvamanis, lietuvybę 
statė aukščiau už laisva- 
manybę. Dr. J. Šliūpas 
1889 m. lietuviškoms pa
rapijoms steigti atsikvie
tė iš Lietuvos į Ameriką 
kun. Aleksandrą Burbą. 
Juodu abu,Šliūpas ir kun . 
Burba, Amerikoj lietuvių 
tautiniame atgimime .lie
tuviškame judėjime turė
jo didelės reikšmės ir at
liko vadovaujamą vaid
menį. Steigiant lietuviš
kas parapijas ir pastaty
dami bažnyčias, atskyrė 
lietuvius nuo lenkų.

1888 m. susivienijimas 
trečiame seime išnešė 
rezoliuciją įsteigti nepa- 
judomą skarbą (fondą), 
kuris reikalui esant būtų 
lietuvybei pagalba.Kituo- 
se seimuose priimti nu
tarimai išleisti vaikams 
elementorius, istoriją ir 
kitus vadovėlius, steigti 
pradines ir aukštesnes 
mokyklas ir tt. 1894 m. 
ŠLA devintasis seimas 
priėmė nutarimą paduoti 
Popiežiui protestą prieš 
rusų valdžios žiaurybes 
Kražiuose. 1899 m. SLA 
seimas nutarė protestuo
ti prieš rusų valdžios 
žiaurumą Lietuvoje. P. 
Dargis palygino, kad jau 
19-to šimtmečio pabaigo
je SLA veiklos baras apė
mė veik tas pačias sritis , 
kuriomis šiandieną rūpi
nasi mūsų bendrinės or
ganizacijos: Amerikos 
Lietuvių Taryba, Ben
druomenė ir 1.1.

Prelegentas pareiškė, 
kad SLA veikėjai jau 19-to 
šimtmečio pabaigoje su
prato mūsų tautos reika
lus ir siekė Lietuvai lais
vės.Siekimai labai pana
šūs šių dienų organizaci
jų uždaviniams.

SLA prisidėjo ir prie 
palankaus įstatymo pra- 
vedimo, kad į Ameriką 
galėtų įvažiuoti antrojo 
karo ir bolševizmo aukos 
-tremtiniai.SLA atstovas 
buvo vienintelis iš lietu
vių tarpo, kurio liudijimo 
išklausė JAV kongresas 
Vašingtone ir to pasėkoje

PATIKSLINIMAS
"Nepriklausomos Lie

tuvos "redakcija turi pa
tikslinti,kad praėjusiame 
NL numeryje trečiame 
puslapyje parašas po at
vaizdu (apačioje kairėje) 
netiksliai suformuluotas. 
Jis visiškai neliečia jame 
pavaizduoto jų. Fotografi
ja buvo gauta ir panaudo
ta ne tam tikslui, kuriam 
buvo gauta.Ir bendrai šis 
atvaizdas nepriklauso 
tam straipsniui,prie ku
rio pridėtas. Jeigu dėl to 
kam nors buvo nemalonu
mų, "Nepriklausomos 
Lietuvos" redakcija at
šaukia ir nuoširdžiai at
siprašo.

buvo priimtas įstatymas , 
teikiantis pirmenybę pa- 
baltiečiams 
Ameriką.

SLA prez.P.Dargis pa
brėžė, kad ateinantieji 
metai yra Lietuvos lais
vės paskelbimo 50 metų 
sukaktis. Minint šią su
kaktį, kvietė visus prisi
dėti prie lietuviškų dar
bų, nes kuo daugiau su
telkti jėgų mūsų visų 
aukščiausiam tlkslui-lie- 
tuvybės išlaikymui ir mū
sų Tautos laisvei atgau
ti.

SLA prezidento P.Dan
gio kalba buvo svečių pa
lydėta audringais ploji
mais. SLA narys .

SLA 72 KUOPOS 
visuotinis narių susirin
kimas įvyks gruodžio 9 d . 
7 vai. vak. Lietuvių Namų 
patalpos e. Įėjimas iš King 
g-vės. Susirinkime bus į 
Pildomąją Tarybą kandi
datų nominavimas, kuopos 
valdybos rinkimas. Bus 
priimami ir nario mokes
čiai. Po susirinkimo bus 
kavutė.Prašome visų na
rių šiame susirinkime 
dalyvauti. Valdyba.

DĖL CHORO KRIZĖS
Neseniai kartą bažny

čioje buvo pasakyta, kad 
mūsų choras priklausąs 
parapijai, todėl jis turįs 
tarnauti bažnyčiai,atseit, 
tik giesmes giedoti. Už 
savaitės ar kiek, ten pat 
buvo pas akyta, kad choras 
galės būti mokomas ir 
dainas dainuoti. Tos pa
stabos padarytos, atrodo, 
ryšyje su kvietimu senų 
ir naujų dainininkų choro 
repeticijoms.Betgi repe
ticijoms atvyksta tik vie
nas kitas asmuo iš per 60 
choro dalyvių. Reiškia 
įvyko choro krizė. Ir jau 
neseniai šioje vietoje 
skaitėme, kad choro val
dyba atsistatydino ir tu
rimas kasos lėšas perda
vė jaunimo organizaci- 
joms.Reiškia.kad choras 
susilikvidavo. Matyt, kad 
choristai pasijuto užgauti 
to paties kvietėjo.repeti
cijoms arba parap. vado
vo.

Chorą turėjome jau vi
sai gerą ir balsingą, ne
žiūrint buv. pasikeitimų 
jo dirigentų.Tas pasiekta 
per ilgą metų laiką ir cho
ristų darbštumo dėka,ku
rie gerą dalį savo poilsio 
skirdavo repeticijoms. 
Turint galvoje darbo są
lygas, negalima su žmo
nėmis nesiskaityti ir 
jiems įsakinėti iki užga- 
vimo.Gaila, kad taip įvy
ko, bet gal būt, teisingai. 
Tikime, kad choras vėl 
atsiras kiek persitvarkęs 
ir toliau mums netik gie
dos, bet ir dainuos, kur 
mes jį kviesime.

Taigi,choras turįs pri
klausyti parapijai ,nes pa
rapija jį išlaikanti. Taip, 
bet kas išlaiko parapiją ,

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

£. B ..Žl MISS WORLD

babbora RAovtLAiTB Magdale Hartog-Bel iš Pie- 
Ežero salos pilyje ji gyveno tų Amerikos Peru respubli 

užsidariusi rašydama vyrui kos išrinkta pasaulio graž- 
rneilčs laiškus, lūkuriavo ir ne- 

atvykti į . rimo, kaip jos likimas išsi
spręs. Ji pasirinko vyrą, bet 
vyras dar neturėjo teisių ją 
pristatyti karaliui kaip savo 
žmoną. Ji graužiasi, kankinasi, 
nesulaukdama Zigmanto. Pik
tos paskalos eina. Visuose Len
kijos dvaruose plėšomi liežu- 
vai, kad Zigmantas' Augustas 
vedė Radvilaitę. Per anksti jai 
gimsta kūdikis ir ji dar labiau 
liūsta.

Karaliaus dvaras sukilo ant 
kojų. Kaip Zigmantas Augus
tas galėjo vesti savo pavaldinio 
dukterį. Lenkų politikai ir val
stybės vyrai žinojo, kas yra 
Radvilai — užsispyrę Lietuvos 
nepriklausomybės gynėjai. Jei 
įsileis ją į dvarą, tai tuo pa
čiu padidės lietuvių įtaka ir ko 
gera, Lietuva gali atsijungti iš 
unijos.

Karalaičio motina Bona 
Sforza, gudri ir kerštinga mo
teris, nė girdėti nenorėjo apie 
sūnaus sumanymą — lietuvai
tę, padaryti karaliene. Ji norė
jo sūnui išpiršti kokią garsią 
Europos karalaitę.

Nesutiko nei karalius Zig
mantas Senasis. Jis ir mirė 
nežinodamas, kad sūnus jau 
slaptai vedęs. Po tėvo mirties, 
1548 m. Zigmantas paveldėjo 
Lenkijos sostą. Tuo metu ir 
prasidėjo pati didžiausia aud
rą: kas bus karalienė?

Lietuvos ponai sutiko, kad 
ji būtų vainikuota, bet lenkai 
pasipriešino. Krokuvos seimai 
pasidarė tikros mugės, kur ko- 
liojosi abi šalys. Vienas len- 
kiūkštis, Jonas Terčinskis, 
šaukė seime: “Verčiau norė
čiau matyti Krokuvoje turkų 
sultoną Suleimaną, negu Bar
borą karaliene Lenkijoje.”

ar ne tie patys žmonės - 
vietos Bendruomenės na
riai ? Jei Bendruomenė 
neišlaikys parapijos, tai 
lietuviškoji parapija su
grius kaip kortų namelis . 
Bendruomenė išlaiko 
įvairius vietos fondus , 
mūsų organizacijas, šešt. 
mokyklą, parapiją ir jos 
vadovą.Ta pati Bendruo
menė išlaiko ir palaiko 
lietuviškojo pulso plaki
mą. Parapija turi eiti su 
Bendruomene -pasaulie- 
tiškaja visuomene, jei ji 
nori nuoširdaus ir našaus 
darbo savo kraštui ir jo 
žmonėms.

Mūsų parapija per dvi
dešimt metų nelengvai 
kūrėsi. Bet reikia pasi
džiaugti', kad jau esame 
įsikūrę ir neblogai laiko
masi finansine prasme. 
Turi bažnyčią, naują 12 

. kambarių kleboniją ir ga
liausiai pastatą-salę,kuri 
vadinama Jaunimo Cent
ru. Tai viskas pasiekta 
gerų ir nuoširdžių Ben- 
druomenės-Parapijos na
rių darbu, lėšomis ir pa
siaukojimu. Betgi parapi
jietis visko tiek daug su
dėjęs, balso neturi.

Iš to, kas čia trumpai 
pasakyta,matosi,kad mū
sų parapijoje tvarkomasi 
truputį kitaip, negu kitur , 
nors ir mes galėtume 
tvarkytis gal dar geriau, 
negu kitur. 

uole rinkimuose, įvykusio
se Londone. Išrinkta ketvi
rtame rate, kas rodo, kad 
Argentinos Lietuvaitė Ma
rija Sabaliauskaitė buvo i- 
tin didelė jai konkurentė. 
Lietuvaitė tačiau gavo ant 
rą vietą.

GRAŽUOLIU 
RINKIMUOSE

Lapkričio 16 d. Londo
ne įvykusiose pasaulinė
se gražuolių varžybose, 
antroji vieta pripažinta 
Argentinos atstovei, kuri 
yra lietuvaitė -M ari j a Sa - 
baliauskaitė. (Pirmoji 
vieta pripažinta Čilės 
gražuolei) .Varžybose da
lyvavo 54 kraštų atsto
vės. Varžybas stebėjo 
apie 10 milijonų televizi
jos žiūrovų. Pasikalbėji
me su televizijos prane
šėju M. Sabaliauskaitė 
kalbėjo ispaniškai ir pa
reiškė tik keletą kompli
mentų britams. Salia gar - 
bės jai teko ir antrą vietą 
gavusiai skirta dovana- 
500 svarųs kurie įteikimo 
metu buvo verti 1400 dol.

v

Gyvename Vatikano
Ekumenine dvasia, nors 
dar daugumoje tik teori
joje, betgi jau norėtume 
gyventi ta dvasia ir prak
tikoje. Pavyzdžiui, para
pijos komitetas turėtų bū
ti išrinktas demokratiniu 
keliu ir parapijiečių bal
sų dauguma,kuriam reik
tų pavesti tvarkyti visus 
parapijos ūkinius ir fi
nansinius reikalus. Para
pijos vadovas-kunigas tu- 

’rėtų rūpintis tik dvasi
niais parap.reikalais.Dėl 
antro kunigo-norėtume 
gyventi irgi realybe, bet 
ne pažadais.

Jei taip tvarkysimės, 
manau,kad mūsų parapi
ja žydėte žydėtų ir joje 
nebus "priešų ir draugų" , 
o tik visi vienos motinos 
mylimi vaikai.

Ne choristas.

LONDON ST.CATHARINES
NAUJA APYLINKĖS 

VALDYBA
Londono lietuvių ben

druomenės apylinkės val
dybą išrinktą lapkričio 
mėn.12d., sudaro septyni 
asmens,kadangi ateinan
tieji metai-mūsų sukak
tuviniai-jubiliejiniai me
tai.

Pažymėtina,kad apylin
kės valdybon įėjo keli 
nauji-energingi žmonės . 
Valdybos pirmininku liko 
Zigmas Paulionis, visuo
menininkas ir skautų vei
kėjas bei vadovas. Pirma
sis didesnis valdybos 
darbas ir rūpestis-kaip 
galima iškilmingiau ir 
prasmingiau atžymėti 
1968 m. Vasario 16-tąją . 
Norima kuo plačiau išeiti 
į angliškąją visuomenę. 
Todėl numatoma kartu su 
latvių ir estų bendruome
nėmis suruošti pirmą di
desnio masto koncertą ir 
po to angliškos visuome
nės atstovams, radijo ir 
televizijos bei spaudos 
žmonėms padaryti priė
mimą ir tuo paryškinti 
baltiečių aktualiuosius ir 
gyvybinius interesus.

L. E-tas.
NAUJA KRIZĖ 
EUROPOJE

Viena krizė jau įvyku
si, - tai Atlanto sąjungos 
krizė. Sąjungos rėmėjai 
dabar buvo sumanę Atlan
to sąjungą sulopyti, ir jau 
pasiūlė būdą,bet de Gaul
le vėl pareiškė veto.

Dabar jau ryškėja kita 
krizė, apie kurią prakal
bėjo Vokietijos kancleris 
Kiesinger.

Kaip žinoma, Didžioji 
Britanija jau seniai sie
kia įeiti į Bendrąją Euro
pos rinką,tačiau de Gaul
le visą laiką nesutinka jos

nesivėluojantis
tų siuntėjas užjūrin
uski anksti

dovanas
uzjurnis

J EUROPOS ŽEMYNĄ 
paskutinės prieškalėdinės datos:

Oro paštu 
siuntiniams: gruodžio S 
laiškams: gruodžio 11

ir jūsų mylimieji 
gaus juos laiku

aJto informacijų žiūrėkite į, telefonų knyoos oeltonuosius puslapius.

Paieškojimaiįsileist.Kadangi tai skal
do Europos jėgas, tą ypač
jautriai junta Vokietija. 
Todėl Kiesinger pakarto
tinai pasisakė, kad Di
džioji Britanija turi būti 
priimta į Bendrosios Rin
kos organizaciją.Tačiau , 
kadangi Kiesinger pats 
išryškino faktą, kad de 
Gaulle negalės atsisakyti 
savo neigiamo nusistaty
mo, o Vokietija labai in
teresuota, kad Didžioji 
Britanija Bendroje Rin
koj dalyvautų, tai Kiesin
ger davė suprasti, kad la
bai gali būti, kad gali nu
trūkti Vokietijos-Prancū- 
zijos draugystė ir gal ir 
sąjunga, kurią sudarė de 
Gaulle su AdenaueriuTa- 
da jau bus didelė Euro
poje krizė.

Dabar tai dar tiktai kri
zės užuomazga,

7 PSL.

NAUJA B-NĖS VALDYBA
Lapkričio 19 d.T. Pran

ciškonų patalpose įvyko 
apyl.visuotinis narių su
sirinkimas ir išrinko 
naująv-bą. Išrinkti: Ant. 
Šukys, St. Janušonis, Ad. 
Setikas, J.Žemaitis ir J. 
Šarapnickas. Į revizijos 
komisiją: K. Goldikas, J. 
Girevičius ir J. Skeive- 
las.

Pasiskirstė pareigo
mis: Ant. Šukys - pirm. , 
St. Janušonis - vicep., J. 
Šarapnickas-sekr., J. Že
mai tis-ižd.ir J. Alonderis 
maitis-ižd.ir Ad. Šetikas 
- narys. Kandidatais liko 
J.Alonderis, J. Zubrickie- 
nė ir P. Šukys. B-nės 
pirm, adresas: A. Šukys , 
47 William Str.,St. Catha
rines, Ont. J. Š. 
TRYS VILKO LEIDINIAI

Vilko valdyba peržiūrė
jo bei pripažino tinkamą 
išleisti V. Vaitiekūno pa
rengto leidinio Lithuania 
antrą, papildytą bei pa
tikslintą, laidą. Tai bus 
jau trečias Vliko leidinys 
anglų kalba Lietuvos Lais 
vės Kovos Metų progra
mos rėmuose.Jau išleis
ta sąlanka, nušviečianti 
Vilko tikslą ir sąrangą, ir 
jau baigiama spausdinti 
irgi Lithuania vardu pa
vadinta brošiūra, kurioje 
santraukiškai pateikiami 
duomenys apie Lietuvą, 
jos padėtį ir dabartinius 
siekimus. (Elta)

VLIKO PIRMININKAS 
dr. J. K. Valiūnas lapkr . 
18d.išvyko į Europą. Lan
kysis Vokietijoje,Šveica
rijoje, Italijoj,Ispanijoj , 
Anglijoj,gal ir Prancūzi
joj. Nūmato grįžti apie 
apie gruodžio 10 d. Jam 
išvykus, Vliko pirmininko 
pareigas eina vicepirmi
ninkas J. Audėnas. (Elta)

~ Paieškomas Virkutis • Krūmas 
Vladas sūnus Stasio, turimomis 
žiniomis gyvenąs V/innipege, 
Manitoboje. Prašomas atsiliep
ti šiuo adresu: 4185-39 Street, 
St. Michel Montreal, P.Q. - 

— Marija Indinijauskienė.

Paieškomas giminiu Lietuvo
je Arturas Kaptainis, sūnus Vik 
torijos Rimkūnaitės ■ Kaptainie 
nės. Ankščiau gyvenąs Toronte.

Rašyti: V. Zawadskiene • 
376 Horace St., Winnipeg 6, 
Manitoba.

Paieškomi lietuviai, atvykę i 
Kanada 1948 metais i V/elland, 
Ont. Cotton Mill fabriką.

Atsiliepkite pasiųsdami savo 
adresus B. Simonaičiui, 113 
Charlotte Street Port Colborne, 
Ont. juosiama m į Kanada atvy
kimo 20 metų minėjimo • baliaus 
reikalu. _

Rengimo K o m i t etas.
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M 0
. KAZIMIERO PARAPIJOS SALĖJE gruodžio mėn. 2 d.

SEIMELIO RINKIMAI

1 KLB Montrealio lietuviu 
Seimelio nariais pagal balsu 
daugumą išrinkti šie pasiū
lytieji kandidatai:

1. Akstinas Vilkas,
2. Rudinskas Rimas, 

Gureckas Leonas, 
Celtorius Heraudas, 
Mažeikaitė Albina, 
Čipkienė Teodora, 
Kalvaitis Augustinas, 
Simaniūkštis Richardas 
Lukošiūnas Juozas,

10. Zavys Juozas,
11. Dikaitis Pranas,
12. Sitkaūskas Kazimieras,
13. Kirstukas Bronius,
14. Klezas Petras,
15. Babrauskas Jonas.

Kandidatais liko BagušisPc- 
vilas ir Vaikšnoras Matas.

Rinkiminė K o m i s i j a.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

HAMILTONO LIETUVIU 
dramos teatras“ Aukuras“ at
vyksta i Montrealį ši savait
gali, gruodžio 2 d. apie 10 
vai. ryto prie A.V. bažny
čios. Jų programą žiūrėkit 
skalbimą.

• J.Viliušis su Ponia tris 
savaites atostogavo Flori
doje ir jau sugrįžo.
• Marijona Krivinskienė 
mirė lapkričio 23 dieną.

Dr. J. SEM0GA8
5441 BANNANTYNE.Verduni

r-.rmaa.eni ,r 2-4; 7-9 p.m. 
ketvirtadienį

antradienį 2 - 4 p.m.
penktadienį 2 ■ 4; 7 ■ 9 p.m.

trečiadienį 7-9 p.m.

767 - 3175; namų 366 - 9582.

DANIU GYDYTOJAS
Dr. J. MALISKA

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

Narnų tel.: MU 1-2051 '

DR. A. O. JAUGELIEN&
DANTŲ GYDYTOJA

1410 Guy Street, 1 aukštas 
11 - 12 kambarvs.

Tel: 932-6662: namu 737-9681

1967 m. lapkričio 29 d. Nr. 47/1072/

Dr.P.MORKIS
S
<■

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)-

SEKMINIŲ VAINIKAS
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

Bilietai 2.50 - 2.00 dol. — Moksleiviams 1.00 dol.

KVIEČIA VISUS ATSILANKYTI

H.L.D.T. "AUKURAS“.

f -i

ŠEŠTADIENINIŲ MOKYKLŲ 
PARENGIMAS

Aušros Vartų salėje šeš
tadienį buvo įdomus ir gra
žus. Gaila tačiau, kad ne 
visi tėvai šiuo parengimu 
domėjosi, todėl nepakan
kamas jų skaičius į paren
gimą atsilankė.

Programą pradėjo Tėvų 
k-to pirm.Dr. J.Ciplijaus- 
kaitė-Tanner, programai 
vesti pristačiusi mokinį 
Zabieliauską, kuris links
mai ją ir vedė.

įdomus buvo liaudies ins
trumentų orkestras, Z.La
pino suorganizuotas:5 kank
lės, 3 lumzdeliai, 2 birby
nės ir grupė skudučių.Or 
kestras pagrojo gražiai ke
lias dainas, o pabaigai ir

LIETUVOS KARIUOMENES 
ŠVENTĖS MINĖJIMAS 

sekmadienį, prasidėjo pamaldo
mis Aušros Vartų bažnyčioje 
ir vėliau salėje vyko minėji
mas su paskaita ir menine 
dalim. Meninėje dalyje daly
vavo sol. A. Paškevičienė ir 
Tautinių Šokių grupė, kurie 
ne tik programą atliko, bet ir 
klausytojus bei žiūrovus pa
tenkino. Kas kita buvo su pa 
skaitininku, kuris jau kalbos 
Įžangoje mėgino apsiriboti ir 
tučtuojau nusikėlė i praėju
sius metus su atsakymu bu
vusiam paskaitininkui, - kad 
Lietuvai kariuomene ne tik 
reikalinga buvusi, bet ir tau
ta nuo kariuomenės priklau
siusi ? Išviso, paskaitininkas su choru"Lietuva,brangi", 
iškėlė daug prieštaraujančių 
minčių pačioje paskaitoje ir 
tuo pačiu klausytojuose, ku
rie ne su visomis galėjo su
tikti.

Minėjimo proga buvo Įteikti 
šauliams apdovanojimai, ku
riuos gavo Steponas Kęsgai
lą, Julija Strėlienė, Juozas 
Zavys, Stasys Barauskas ir 
Stasys Reutas. Įteikimus pa
darė Kuopos pirm. Ignas Pet
rauskas.
Minėjimą atidarė ir ji uždare 
ramovenų skyriaus pirm. L. 
Cernyšovas ir programai va
dovavo J. Šiaučiulis. Pr. P.

• Dr .J. Šemogas su Ponia 
išvyko į Floridą dviejų sa
vaičių atostogų ir sugrįš 
gruodžio 1O dieną.

• J. ir V. Venskai atšventė 
30 meti; vedybinio gyvenimo 
sukakti.
GRAŽAUS PRIEAUGLIO

Juozas ir Jane Stankaičiai 
susilaukė pirmagimio sūnaus, 
taip pat Dainius ir Albina 
Lukoševičiai - pirmagimes 
dukters ir Fredas ir Julija Ra 
manauskai sūnaus ir sesuo 
broliuko.
• Ona Poškaitė, kuri yra iš
tekėjusi už prancūzu tauty
bės paryžiečio, jau antri me
tai gyvena Montrealyje, ku
rios vyras profesioriauj a Mon- 
trealio Universitete.

Op. sol.F. Kardelienės 
Muzikos studijos grupė mo
kinių grupė buvo įvairi: P. 
Vaupšas dainavo,kaip jau 
žinoma, stipriu balsu ir 
turėjo didelį pasisekimąv 
Sesutės Gudaitės, pirma 
Virginija viena, paskui su 
sesute Kristina keturiom 
rankom labai gražiai pa
skambino ir publikos bu
vo labai šiltai priimtos. 
Jau žinomos dainininkės 
Dalia ir Linda Blauzdžiū- 
naitės padainavo įdomų du
etą ir susilaukė daug aplo
dismentų.

Progresuojanti baleto mo 
kine D. Lukauskaitė, for - 
tepijonu palydima p< Zukau 
skienės, gražiai pašoko 
valsą ir susilaukė gaustų 
aplodismentų.

Paba igai dainavo E. Navi-

DLK VYTAUTO KLUBO

balsavimai ivyks ši sekmadieni, 
gruodžio 3d. puo 3 vai. iki 5 vai. 
po pietų Klubo patalpose. Bus 
balsuojami kandidatai sekan
čioms pareigoms: I pirmininkus 
Jonas Petrulis ir Juozas Skinkis, 
i prot. sekretorius Juozas Bulo
ta ir Juozas Skučas ir i šėru 
sekretorius Mykolas Gudas ir 
Antanas Vaupšas.

Kitoms valdybos pozicijoms 
nesant daugiau kandidatu ne
balsuojamai bus išrinkti se
kančiai: Vicep. G. Alinaus- 
kas, kasim P. Botyrius, fin. 
sekr. Ch. Milius ir direkto
riais: Juozas Petrauskas, Ig
nas Petrauskas, Petras Ki- 
zerskis, Kazys Martinėnas ir 
Edwardas Lenkaitis.

Revizijos komisijon: K. Gu
džiūnas, J. Mozuraitis ir J. 
Šiaučiulis. Pašalpinei mo
kesčiams išrinkti yra likęs 
L. Gudas.
AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS

— Pirmasis mėnesio penkta
dienis bus gruodžio 1 d. Mi
šios 7 ir 8 vai. ryto ir 7:30 
vai. vakaro.
— Šv. Onos d-jos pusryčiai 
ir kortų partija gruodžio 10 
d., sekmadieni, po 11 vai. pa
maldų A.V. salėje. įėjimas 
1.00 dol.

— Kalėdojimas: T.K.Pečkys 
ė.ntradieni Crawford Parko 
distriktą, T.S. Kulbis- LaSalle 
nuo 1-mos iki 4-tos Avenue, 
T.G. Kijauskas visus liku
sius naujoje LaSallėje, ku 
rie dar nebuvo aplankyti.

— Stalo Tenisas. Dalis jau
nimo pradėjo stalo teniso t.re 
niruotes saleje. Ateityje ža
da suruošti stalo teniso tur
nyrą.

DLK VYTAUTO KLUBO 
RINKIMU REIŠKINIAI

<
Kas yra sekes klubo istoriš

ką raida bei jo’veiklos struk
tūra, tas pripažinti turėtu, kad 
valdybos išrinkimas kiekvie
nais metais sudarydavo gana 
svarbų momentą klubiečių šei
moje, t.y. valdybon išrinkti 
sumaniausius ir tinkamiau
sius žmones, kuriai kandida
tų niekuomet netrūkdavo, o 
ypač kai rinkdavo pirmininką. 
Pirmininko išrinkimas suža
dindavo dėmėsi ne tik klubie 
čių ir montrealiečių lietuvių, 
bet ir atkreipdavo kitataučiu, 
nes klubas turėdamas alho^p 
linių gėrimu verslą 
cėntre pagrinde vėre 
tataučiaiš klijėntais, kurie 
pirmininką visuomet tituliuo- 
j a prezidentu. Be to, pirminiu 
kas turi būti gerai žinomas 
provincijos ir miesto valdžios 
Įstaigose, nes alhogoliniams 
gėrimams leidimai išduodami 
jo vardu ir toki leidimą gauti 
Quebec6 provincijoje reikia 
autoretingo ir pasitikėjimo 
verto asmens.

Paskutiniuju keliu metų lai 
kotarpį, esant pirmininku J. 
Džiaugiui (miręs 1963 m.)klu 
bas pradėjo savo plėtimąsi, 
nupirko šalia žemės sklypą, 
pirmininkaujant Pr. P aukštai
čiui įvykdė virš>300,000 dol. 
vertės naują statybą? po jo, 
prie dabartinio pirmininko J. 
Petrulio teko visoki statybos 
išbaigiamieji darbai ir nau
juose pastatuose turimo alho- 
golinio verslo pritaikymas ir 
išplėtimas, kas dar šiuo metu

miesto 
iasi ki-

DAIL.A.TAMOŠAITIENĖ 
po sėkmingos meno kūri
nių parodos Detroite,lan
kėsi Toronte. Būdama čia 
lankė meno galerijas, sa
vo koleges ir tvarkė as
meninius reikalus.
JONAS GRADIŠAUSKAS 
49 metų amžiaus, sekma
dienį, lapkričio 12 dieną, 
rastas negyvas namuose. 
Paliko žmoną ir 3 vaiku
čius.
• Margis A. vaistines savi
ninko tėvelis, ilgokąlaikavie 
šėjo Montrealyje pas pusese- 
rę Agotą Žilinskiene ir ta pro
ga dalyvaudamas Expo uždą 
ryme ir lietuviu parengimuo
se Vytauto klube ir kitur.
• Savanorių Kūrėjų vaka
ras, atnaujintoje šv. Jono 
parapijos salėje praėjo 
su nemažu pasisekimu.

DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

pagal susitarimą.

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

Raštinė: LE 4-4451.

Adresas: 1465 De Seve Street

Montreal 20, Que., tel. 766-5 82 7

M OKA už:
Depozitus 4.4%
Numatyta už šėrus 5b% 
Nemokamas gyvybės draudimas 
iki $2,000 bendros santaupų 
sumo s.

IMĄ 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 10:30 iki 12:30 
vai., išskiriant sestadienius. Darbo dienomis nuo 10 iki 3 vai. kasdien, 
vakarais — trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai.

ADVOKA TAS

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

Suite 205
168 Notre Dame St. E.

UN 6-2063 ir UN 6-2064

Notaras
J. BERNOTAS 

B.A., B.C.L.

3907 Rosemount Blvd., tel. 722-3545 .Dien^--penktadieniais nuo 1 v. 
iki 6 vai. ir vakarais --pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais 
nuo 7 iki 9 vai.

kėnienės suorganizuotas 
iš mokinių ir buvusių mo
kinių dvibalsis choras, ku
ris labai gražiai padaina
vo kelias dainas. Kone er
ta s buvo įdomus ir gražus.

Po to sekė šokiai, vaišės, 
loterija. Parengimas buvo 
tikrai gražus.____________

turėtų būti svarbu asmens į 
vadovaujančias vietas ir juo 
labiau aukščiau minėtam vers 
lui vadovauti. Ryški staigme
na, kokios nėra buvę klubo is
torijoj, kad direktoriams ne
atsiradus kandidatu jiems bal 
savimai nedaromi.. ;
Nesinorint pranašauti blogo, 

bet vizgi raskime reikalą su
sirūpinti ir geriau, kad ir vė- 

____ ____ liau - negu niekad, kad nebū- 
tebet'ykst’a ir nuo to klubą ne- *-u prarasta - kas anksčiau bu 
atpalaiduoja o juo labiau, kad v° sukurta. Todėl susipras - 
turima nemaža statybos pa
skola - morgičiai.

Rašančiam teko stebėti ir 
šių metų šerininkų susirinki 
mus ir juose pasiruošimus 
valdybos rinkimams, kurie vi 
su kuo, o ypač, valdybai kan 
didatu išstatyme,skiriasi nuo 
ankstybeniąjų. Kaip pirmiau 
vykdavo šėrininkų veržimasis 
į valdomuosius organus - taip 
šiemet vyko supasavimas ir 
ypač tu, kurie būtu tinkami 
vadovavimui,ir jei dar atsira 
do vienas kitas kandidatas 
daugiau, - tai tik tokiais as
menims, kurie tik savo veržlų 
norą tebetęsia. Norėtųsi pa
stebėti, kad šėrininkų šitoks 
supasavimas turėtu būti skai 
tomas apsirikimo ar klaidos 
ženklas, nenujaučiant, kad 
ne kiek menkiau kaip pirmiau,

darni nors balsavimuose ak
tyviai ir apgalvotai dalyvau
kime, kad nepadarytume esmi 
niu klaidų. „ „

‘ Pr. P.
PO VASAROS ATOSTOGŲ 
ir įdomių parodos dienų 
Kat.Mot. Rosemounto ra
telio narės lapkr.4 d. su - 
sirinko P. Petrauskienės 
patalpose pasidalint min
timis ir aptarti ateities 
planus,liečiančius veiklą. 
Pirm.P.Grigelienės buvo 
iškelta keletas klausimų,

APSIDRAUSK!
ADAMONIS INSURANCE AGENCY,INC.
GAISRAS- AUTOMOBILIAI -ATSAKOMYBĖ -GYVYBĖ

GIMNAZIJŲ ABITU
RIENTAMS

bei gabiem ir pažangiem 
moksle mokiniams, šiuo 
metu, rengiami vieši pa
gerbimai, išduodami pa
žymėjimai ir skiriamos 
piniginės ir daiktinės do
vanos jų talentams ir 
triūsui atžymėti.

Jurgis Adomavičius ,už 
stropų ir pažangų mokslą 
Runnymede C. I. ,9-toje 
klasėje,tapo apdovanotas 
septyniais, iš aštuonių 
galimų pirmo mokinio pa
gyrimo laks tai s. Jo meti
nis mokslo vidurkis 93%.

B

■'I

kuriems narės pritarė.
Susirinkimo metu P. 

Blauzdžiūnienė patiekė 
keletą minčių iš skaityto 
straipsnio "Tinkamo mo
mento panaudojimas ug
dant valią". Mintys buvo 
gražios ir praktiškos, 
pritaikintos šio gyveni
mo atmosferai.

Po susirinkimo šeimi- JI 
ninkė pavaišino nares už
kandžiais ir kavute. M.M.

|NF PRIKLAUSOMOS LIE
TUVOS BALIUS
paskirtas ateinančių me
tų vasario 24 dieną Vyt. 
klube. Visi maloniai pra
šomi tą datą rezervuoti , 7 
savo spaudai.

LIETUVIŠKAS PUSVALANDIS GIRDIMAS KAS

ŠEŠTADIENIS PER C F MB STOTI

BANGA

TEL. 669-8834.

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

A. J. N orka liūnas
Commissioner of the Superior Court of Montreal

MONTREAL ENTERPRISES Reg’dP. ADAMONIS 
Chartered Insurance Broker 

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

S-tos "Lite" nr. 732D

dŽouįįa'id cduto

Steering Service
Wheel Alingment

T une - up
Clutch- Brakes

Kviečia visus atsilankyti [ 
Intercontinental klubų, kurijf 
yra 696 St. ęatherine Street W.,. 
(pries T.Eaton’o krautuvę). ,

Kreipkitės asmeniškai pas 
Joe Stankaitis.

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS

Sun Life Building 
Suite ,2001

Tel.: UN 6-4364.

DR. V. GIRIUNIENt 
dantų gydytoja

533° L'Assomption Blvd.

Tel. 255 - 3535.

6636, Clark St. Montreal 
f prie St. Zotique ) 

TEL: 277-5059, 277-5323

SIUVU IR PARDUODU

Taisau ir Remodeliuoju 
Vasaros laike saugojimas 

/ Storage /.

6396 Bannantyne, Verdun.
PO 7-6183.

DĖMESIO!
Turime skanių šviežią baltų 

lietuviškai pieninėje pagamintą 
sūrių. Taip pat patarnaujame 

skaniomis šviežiomis lietu
viškai pagamintomis dešromis.

Prašome pasinaudoti mūsą 
produktais pristatant į namus. 
Skambinkite Bruno Jazokas, 

tel. 766 - 9041.

VISU Rūšių DRAUDIMAS

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

Montreal. Telefonas RA. 7-3120

,(

av. J. Adomonis - Adams 

H amu tel. 747-9000.

ATLIEKAME DARBUS:

Electric Welding 
Body Work 
Painting 
Mechanic 
■Electric 
ir kitus

Cocktails ■■ Dancing Nightly

Europietiška muzika ir šokiai 
kiekvieną naktį - jausitės kaip 
Bavarijoje.

Juozą, Stankaiti.
Manager of the Club.

Tel. 861- 1507
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