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Lietuvos kariuomenės atkūrimo šventės minėjimas Toronte, Čia matomos vė
liavos prie paminklo Nežinomam garini. Prie tribunokalba Lietuvos Generali
nis Konsulas Kanadoje Dr. Jonas Zmuidzinas. Foto S. Dabkaus.

Amerikos Jungtinių Valstybių ir Kanados lietuvių Kultūros kongrese Čikagoje, Jaunimo 
Centre laikraštininkai ir rašytojai susitiko su Kongresan atvykusiais svečiais lapkričio 
23 dieną. Iš kairės: A.Elvienė, Balys Brazdžionis, Antanas Gustaitis, Bernardas Braz
džionis, Anatolijus Kairys, Antanas Gintneris ir Juozas Kapačinskas.

įvykiu apžvalga
TARPTAUTINĖS PROBLEMOS!

)
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SUNKIOSIOS
Tokios yra Artimųjų 

Rytų, Vietnamo ir Kipro 
salos. Artimų jų Rytų pro
blemai spręsti Jungtinė
se Tautose buvo pasiūly
tos kelios rezoliucijos, iš 
kurių Britanijos buvo pri
imtina Izraeliui ir Ara
bams, bet pasipriešino 
Sov.Rusija.Dabar Egipto 
valdovo Nassero politikos 
organas pasisakė, kad , 
kaip bebūtų, arabų karas 
su Izraeliu neišvengia
mas, jam arabai ir ruo
šiasi.

Vietnamo problemoje 
vyksta tūla krizė :JAV ka
ro ministeris McNamara 
keičiamas Įeitu ministe- 
riu, atrodo, spaudžiant 
daugeliui veiksnių,© svar
biausia generolams,kurie 
jau seniai nerimauja, kad 
turi tūpčioti vietoje,nesi
ryžtantį veiksmingesnes 
priemones. Naujoj i politi
ka dar nėra galutinai pa
aiškėjusi.

Kipro saloje vėl pasi
kartojo kariniai veiks- 
mai,Makarijui neduodant 
galimybių ramiai, grai
kams su turkais sugyven
ti. Jau buvo dėl tobebręs - 
tąs Graikijos-Turkijos 
karas. Tačiau veikiant 
taikdariams atrodo, kad 

Iš tokio kariavimo, koks dabar yra Vietname, nieko gera negali išeiti, sako buv. 
prezidentas generolas Eisenhoveris/kairėj/, nes priešą reikia mušti visur , jei
gu jis pabėga į Kambodžą arba į Kiniją, tai jį reikia vytis ir ten mušti. Gal todėl 
prezidentas Johnsonas /viduryje/ spaudžia kumštį ir atleidžia MacNamarą/deš/

Kipre vėl bus aprimimas. 
Atrodo, jog bus priimtas 
Kanados min. pirm. L. 
Pearsono pasiūlytąsis 
planas, kuris numato pa
laipsnišką taikos įvedimą 
Kiprui garantuojant vi
sišką savarankiškumą. 
DE GAULLE VĖL SUKĖ

LĖ TRIUKŠMĄ
De Gaulle spaudai kal

bėdamas vėl palietė Que
bec© "laisvės" klausimą , 
Izraelį ir Angliją.Į tai su
silaukė nemalonių atsilie
pimų.Kanados min.pirm. 
Pearsonas pareiškė, kad 
de Gaulle neleistinai ki
šasi į kitos valstybės vi
daus reikalus,kuriuodKa- 
nadapati.be jo patarimų, 
išspręs.Izraelis pareiš
kė, kad de Gaulle neleis
tinai iškraipo faktus, o 
Wilsonas pareiškė, kad 
Anglija nežiūrint jo pasi
priešinimo, sieks savo 
tikslo-įstoti į Bendrąją 
Europos rinkos organiza
ciją.
DIDELIS MEDICINOS

A TSIEKTMAS 
Montrealio "T,a Press" 
praneša, kad Pietų Afri
koje tūlam emigrantui iš 
Lietuvos, kuris jau turė
jo mirti dėl širdies nusil
pimo, buvo paimta ka-

KAS NAUJA KANADOJE
KANADOJ PAKELIAMI MOKESČIAI
Einansų ministeris Mi

tchell Sharp, federalinia- 
me parlamente aiškinda
mas sekančiųjų metų Ka
nados biudžetą,paskelbė , 
kad palyginusiu jo numa
tymu, padarytų birželio 
mėnesį, biudžetas pagal 
dabartinius skaičiavi- 
mus.išvedamus iš naujų, 
pakitusių sąlygų, atrodys 
žymiai kitaip. Birželio 
mėnesį jis buvo numatęs 
9,700, 000, 000 dol. išlai
dų, dabar gi išlaidos nu
statytos 9, 900, 000,000 
dol. Deficito buvo numa
tyta 740,000,000 dol. , da
bar gi nustatyta,kad defi
cito-nedatekliaus suba
lansuoti pajamas su iš- 
laidomis-bus 785,000,000 
dol.

Biudžetui subalansuoti 
bus pakelti mokesčiakas- 
meniniai mokesčiai pake
liami 5% nuo 1978 metų 
sausio Įdienos, o mokes
čiai už likerius, tabaką ir 
jo išdirbinius ,alų-jau pa
kelti 10%.

tastrofoje žuvusios mer
gaitės širdis ir jam pa
keista nūs lipusioj i šir - 
dis. Vyrui buvo per 50 
metų, mergaitei tiktai 
per 20. Ir vyras su me
rgaitės širdim gyvena.

Ministeris Sharp mano , 
kad federalinės išlaidos 
naujais biudžc^ftiiais me
tais gali išaugti iki 10,300, 
000, 000 dol.

KONFEDERA GIJOS 
KONFERENCIJA 

vykusi Toronte, kur buvo 
susirinkę Kanados pro
vincijų premjerai, buvo 
gana karšta.Stipriai buvo 
puolamas Quebeco prem
jeras Daniel Johnsonas . 
Jo padėtis buvo nelengva , 
ypač, kad daugelis pran
cūzų, pabrėžusių savo 
prancūziškumąjam prie
kaištavo jo laikysenos ne
aiškumą ir svyravimą 
tarp federalizmo ir se
paratizmo.

Konferencijoje ir kons - 
titucijos keitimo klausi
mu nebuvo vienokios nuo
monės: Quebeco premje
ras Kanados konstituci
jos keitimą laikė pagrin
diniu ir būtinu dalyku kon
federacijai išlaikyti, kai 
kiti pasisakė, jog konsti
tucija dar gali likti ta pa
ti, nes kol kas yr-a svar
besnių reikalų-kelti Ka
nados gyventojų gerbūvį 
ir kt.
QUEBECO SEPARATISTU 

REIKALAVIMAI
Montrealyje keturias 

dienas mitingavo 2,245 
separatistų rytinės Kana
dos organizacijos atsto
vų, kurie labai griežtai 
kritikavo ir puolė sepa
ratizmo priešus,gynusius 
Kanados konfederaciją ir 
pasisakiusius už tai, kad. 
Quebecas ir toliau pasilik
tų bendroje Kanados kon - 
federacijoje. Ypač žiau
riai separatistai puolė 
paštų ministerį Jean Pie- 
re Cote ir vyriausį "Le 
Devoir" dienraščio re
daktorių C.Ryaną, kurie 
gynė Kanados konfedera
ciją.

J.P.Cote ir C.Ryan su
sirinkusius įtikinėjo, kad

Lietuvių gyvenimo reiškiniai
ŠAUKIAMA JAV BENDRUOMENĖS TARYBOS SESIJA

JAV Lietuvių Bendruo
menės Tarybos prezidiu
mas, pirmininkaujamas 
Lietuvių Enciklopedijos 
leidėjo Juozo Kapočiaus , 
gruodžio 9-10 d. Cleve
land© šaukia antrąją 
Penktosios JAV LB Ta
rybos darbo sesiją.

Šioje sesijoje Bendruo
menės ateities planų ir 
problemų reikalais pra
nešimus padarys JAV LB 
centro valdybos pirm.

2,245 susirinkusieji ne
atstovauja viso Quebec© 
ir nereiškia jo žriionių. 
nuomonės. Juos palaikė 
Granby miesto meras ir 
kai kurie kiti atstovai .Ta
čiau jie liko mažumoje. 
Separatistai išrinko 33 
asmenų tarybą,kurion įė
jo daugumas pramoninin
kų ir prekybininkų ir pri
ėmė kraštutiniško pobū
džio rezoliucijąkurią su
redagavo pasitraukęs iš 
Liberalų srovės Rene Le
vesque. Rezoliucija reika
lauja Quebecui nepriklau
somybės, kurią su visa 
kita Kanada tesietų tiktai 
ūkiniai reikalai.

Separatistų tarpe atsi
rado ir tokių,kurie reika
lauja prie Quebeco pri
jungti Labradorą, Baffino 
salą,Hudzonoįlankos pa
kraščius,dalį New Bruns
wick provincijos ir kt. Į 
šituos reikalavimus atsi
liepė Montrealio atstovas 
L.Mercier,kuris pareiš
kė,kad tokie reikalavimai 
yra perdėti; esą negalima 
nacionalizmo išversti į 
imperializmą, kaip prieš 
26 metus padaręs Hitle
ris ir žuvęs.

Separatistai.be ko,kita , 
reikalavo visiško anglų 
kalbos išgujimo iš Quebe
co,radio,televizijos, Įtino 
kontrolės ir kt.

NAUJAS MANITOBOS 
PREMJERAS

Duff Roblinui pasitrau
kus,Mani tobos konserva
torių lyderiu ir Manito- 
bos premjeru išrinktas 
Walter Weir.

JAPONIJA PERKA 
KVIEČIUS

Japonija Kanadoje už
pirko 2,745,000 bušelių 
kviečių, kurie jai bus iš
siųsti ateinančių metų 
sausio mėnesį. Japonija, 
be to, JAV užpirko 1, 865 , 
000 kviečių, 400, 000 ku
kurūzų ir 187, 000 sojos .

1

Bronius Nainys ir nariai: 
Švietimo Tarybos pirm . 
Jonas Kavaliūnas, Kultū
ros Fondo pirm. Anatoli
jus Kairys, organizacijų 
reikalų vedėjas Petras 
Petrušaitis ir jaunimo 
reikalų vedėja Dalia Taį- 
lat-Kelpšaitė .Taip pat bus 
pateikta veiklos finansinė 
sąmata.

Be to,specialius prane
šimus sesijoje padaryti , 
kviečiami Tarybos narys 
ir tautinių šokių šventės 
rengimo kom. pirm, dr . 
Leonas Kriaučeliūnas bei 
Pas. Liet. Bendruomenės 
v-bos atstovas. Vienas iš 
pačių pagrindinių šios se
sijos darbotvarkės kiau
nių bus JAV LB atstovų 
išrinkimas į 1968 m. New 
Yorke įvykstantį Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės 
seimą.
Dr. KęstutisKeblys pri

statys JAV LB įstatų kei
timo,pataisymo bei papil
dymo projekto metmenis 
ir dr. Bronius Nemickas 
kalbės Lietuvos nepri
klausomybės 50-ties me
tų sukakties minėjimo 
reikalais.

JAV LB Tarybą sudaro 
37 nariai.Be jų, pagal LB 
įstatus, Taryboje spren
džiamu balsu dalyvauja 
septynių apygardų pirmi
ninkai arba jų atstovai ir 
Tarybos kadencijos metu 
į Centro v-bą išrinkti Il
ka narių. (ab).
AMERIKOJE KONTRO
LIUOJA AUTOMOBILIUS

Saugumo sumetimais 
JAV įvedus automašinų 
kontrolę,per metus išim- 
taišnaudojimo 3,300,000 
mašinų,ktfrių 1,143,111 ati
duota taisyti, o jų tarpe 
apie 100,000 įvežtų iš ki
tur.

Montrealio kardinolas Paul Emil Leger /dešinėje/past- 
traukė iš pareigų ir išvyksta į Afriką lepra sergančių - 
jų slaugyti, o New Yorko kardinolas Spelman /kairėje/ 
pasitraukė iš kardinolo pareigų, nes pasitraukė ir iš 
gyvenimo, sulaukęs jau per qO metų.

ŽINIOS TRUMPAI
• Nežiūrint, kad bankai 
susitarė nustatyti tvirtą 
aukso kainą, 35 dolerius 
už unciją, aukso supirki
mo kraštligė praėjusią 
savaitę dar tęsėsi, nors 
jau mažiau.
• Pietų Amerika Jungtinių 
Tautų sutartim pripažinta 
laisva nuo atominių gink
lų sritim.
• Buvęs JAV prezidentas 
Eisenhoweris pasisakė 
prieš Kinijos priėmimą į 
JTO.
• JAV karo ministeris 
McNamara išeina į Tarp
tautinį banką direktoriau
ti.
• Tarptautinis bankas , 
veikiąs Vašingtone, Did. 
Britanijai paskolina mi
lijardą ir 400 milijonų 
dolerių.
• Gruodžio 9 dieną Egipto 
sostinėj Kaire susirenka 
arabų valstybių atstovai 
paruošti jų viršūnių susi - 
tikimo programai. Syrija 
nedalyvauja.
• JAV ir SSSR galutinai 
susitarė dėl tiesioginio 
lėktuvų susisiekimo Mas- 
kva-New Yorkas linijoje. 
•JA V priimtas įstatymas, 
kurio pakeliami atlygini
mai kariams ir valdinin
kams.
• Pietų rytų Arabijos pu
siasalio esanti sritis, va
dinama Jemenu, gruodžio 
1 d. gavo nepriklausomy
bę, anglai pasitraukė ir 
dar Jemenu! užleido ir 
kai kurias salas.
• Didelis žemės drebėji
mas įvyko Jugoslavijoje 
ir Albani joje. Yra užmuš
tų ir sužeistų žmonių, su
griauta daug namų.
• Suėjo 25 metai, kai Či
kagoje italas mokslinin
kas Fermi nustatė gran
dininę reakciją, kurios- 
suradimas laikomas ato
minio amžiaus pradžia. 
Tai įvyko Čikagoje.

nadapati.be
Separatistai.be
nariai.Be
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Ar mošų spauda tvarkoj
REDAKTORIAUS ANTANO KUČIO KALBA KULTŪ

ROS KONGRESO SPAUDOS SEKCIJOJ
Yra bendra pažiūra,kad 

spauda turi formuoti 
skaitytojų nuomonę tam 
tikrų tikslų siekimuose. 
Šitokį sau uždavinį stato 
net pelno sumetimais lei
džiami didieji Amerikos 
laikraščiai. Gi lietuviško 
laikraščio ar žurnalo 
skaitytojas visada žiūrė
jo į savo spaudą kaip į 
mokytoją,kaipį visuome
nės sąžinę ir kaip į bazę 
savo idėjoms,savo pašau- 
liežiūrai bei savo lūkes
čiams atremti.

Jei spauda turi stiprin
ti ir kreipti skaitytojų 
mintis prie tam tikrų sie
kimų, kurie mūsų supra
timu visada turi būti kil
nūs,nors ir nebūtinai ne
klaidingi,tai laisvųjų lie
tuvių laikraščiai ir žur
nalai dabartiniu metu tu
ri uždavinius, kurie kyla 
iš mūsų tautos gyvybinio 
klausimo būti ar nebūti. 
Tas uždavinys yra kova 
už tautos kamieno, gyve
nančio savajame krašte, 
laisvę ir valstybinę ne
priklausomybę. Ir kitas 
uždavinys - išlaikyti kuo 
ilgesnį laiką gyvą lietu
vybę išeivijoje.

Kalbant apie pirmąjį 
siekimą,su apgailestavi
mu turim prisiminti fak
tą, kad savo tarpe turime 
net tris lietuviškai rašair 
čiuslaikraščius,kurie ne 
tik nutyli, bet ir nuolat 
kelia piktą ar pašiepiantį 
balsą prieš laisvųjų lietu
vių pareigą dirbti ir rū
pintis savo nepriklauso
mu valstybiniu gyvenimu. 
Taip, tarp keliasdešimt 
tūkstančių save lietuviais 
laikančių žmonių leidžia
mi net trys laikraščiai, 
kurie vergiją laiko lais
ve, okupacija-nepriklau- 
somu gyvenimu ir propa
gandą - tiesos šaltiniu. 
Baigiant visur išnykti ko
lonializmui .pakilus Afri
koje ir Ritose Žalys e j ne
priklausomą gyvenimą 
net mažiausioms ir neci
vilizuotoms gentims, tai 
yra iš tikrųjų liūdnas, gal 
kitų tautų tarpe net pa
vyzdžio neturįs reiški
nys,mūsų spausdinto žo
džio gyvenime.

Būtume lyg užrištomis 
akimis, jei stengtumės 
kalbėti apie tautinę kul
tūrą, sąmoningai nutylė
dami apie tautos, gyve
nančios okupuotam kraš
te, situaciją. Juk lietuvy
bė be Lietuvos yra kaip 
augalas be žemės: jis yra 
pasmerktas nuvysti. Lie
tuva turi duoti gyvybės 
sulčių svetur gyvenančiai 
tautos daliai.Bet tas tau
tinės gyvybės šaltinis yra

izoliuotas nuo laisvojo 
pasaulio,jis negali turėti 
laisvą ryšį su užjūrio lie
tuvybe. Jis okupantų ilgo 
laiko planuose yra pa
smerktas netekti tautinės 
individualybės, susilieti 
su "didžiuoju broliu" ir 
išnykti iš žemės pavir
šiaus.

Tokioje situacijoje ir 
visa tai, ką mes, laisvojo 
pasaulio lietuviai,dirba
me,kad mūsų tauta atgau
tų laisvę į suvereninį gy
venimą, o per jį ir laisvę 
tautinei kultūrai ugdyti ir 
ją nevaržomai skleisti 
svetur gyvenančių tautie
čių tarpe, visa tai, kas , 
pagaliau, veda prie to 
svarbiausio žmogiškojo 
gyvenimo gėrio-laisvės , 
negali būti išskirta iš 
mūsų tautinės kultūros 
darbų bei rūpesčių.

Deja,ir vėl su apgailes
tavimu tenka prisiminti, 
kad mūsų išeivijoje atsi
randa balsų, kuriems to
kie siekimai yra politika, 
nuo kurios jie ragina at
siriboti. Ir besirengiant 
šiam kongresui tai iš vie
nos, tai iš kitos vietos pa - 
sirodė spaudoje sampro
tavimų kiek galint dau
giau atskirti kultūrinius 
dalykus nuo "politikos" . 
Skaitėme laikraštyje ir 
viešą trijų vyrų pareiš
kimą, kad jie protesto 
ženklan išstoja iš PLB- 
nės Kultūros Tarybos ir 
nedalyvausią šiame kon
grese, nes, esą, kažkas 
nori primesti kultūri
niams darbams politinį 
atspalvį.

Nebūtų šio Kultūros 
Kongreso rengėjai verti 
užtarimo, jei jų darbuose 
būtų pasireiškusi kurios 
nors atskiros ideologinės 
grupės tendencija,ką mes 
vadintume vidaus politi- 
ka.Tokiai,žinoma,čia ne
turėtų būti vietos. Bet, jei 
atsiranda tautiečių, kurie 
siekimą laisvės mūsų 
tautai ir nepriklausomy
bės okupuotai Lietuvai 
laiko politika, kuriai kul
tūriniuose darbuose netu
ri būti vietos,tai tokiems 
šio kongreso proga mes 
turime pasakyti, kad ir 
carųRusijos laikais buvo 
žmonių, kurie draudžia
mosios spaudos platini-' 
mą ir skaitymą laikė po
litikavimu; buvo ir tada 
balsų, kad motina, moky
dama prie ratelio vaiką 
skaityti iš lietuviško ele
mentoriaus, politikuoja. 
Ir tada buvo žmonių,kurie 
tokios"politkos"kratėsi. 
Bet ne tokių žmonių dėka 
mūsų tauta iki šiol g/va. 
Ir ne laisvajai lietuvių

spaudai pasekti tautiečių 
rezignacijos balsais.

Redaktorius kun.Garš
va čia plačiai aptarė išei
vijos lietuvių spaudos už
davinius ir bendrais 
bruožais palietė mūsų 
turimas problemas. Pa
pildydamas paskaitininko 
mintis, norėčiau iškelti 
kelis konkrečius atvejus , 
kurie,mano manymu, yra 
reikalingi tinkamo dėmeu 
sio tų,kurie į lietuviškus 
laikraščius ar žurnalus 
rašo, juos redaguoja ar 
leidžia.

Pirmiausiai norėčiau 
pabrėžti savo įsitikini
mą, kad ne visada mūsų 
laikraščiai stoja bendrų
jų tautinių interesų pu- 
sėn.Atvirumas reikalau
ja šia proga paminėti 
konkrečius atvejus ir iš
tarti kai kurių laikraščių 
vardus.

Nėra paslaptis,kad lie
tuviškų parapijų bažny
čiose ar prie jų esamose 
mokyklose tam tikrais at
vejais skriaudžiama lie
tuvybė. Sekant korespon
dentų iš įvairių lietuviškų 
kolonijų pranešimus, to
kių atsitikimų sąrašas 
nebūtų trumpas. Daleis- 
kime, kad kai kurios iš 
tokių korespondencijų yra 
tendencingos. Prileis kime 
dar ir tai, kad tam tikri 
laikraščiai rodo per dide
lį uolumą dvasiškįjos 
darbų kritikai. Bet,nežiū- 
rintvisoto.yrair teisin
gų faktų. Niekas, turbūt, 
negalėtų to paneigti. Tafi 
čiau dalis mūsų spaudos 
yra tokiems reiškiniams 
nebyli.Užuot tarus .ginant 
bendruosius mūsų tautos 
interesus, drąsų žodį,ji 
tyli.Toks yra "Draugas',' 
bene plačiausiai išeivijo
je skaitomas dienraštis , 
toks yra "Darbininkas"ir 
kiti vienuolijų leidžiami 
laikraščiai ir žurnalai. 
Šia proga tebūnie man 
leista priminti ir vieną 
konkretų faktą.Tai-nelai
minga istorija su kadaise 
lietuvių pinigais ir darbu 
įsteigtomis švKazimiero 
kapinėmis Čikagoje. Kiek 
susirūpinimo,posėdžių ir 
susirinkimų sukėlė liūdni 
šio amžinojo poilsio vie
tos reikalai'. Bet "Drau
gas "bent kiek man žino
ma,nei vienu žodžiu šiuo 
reikalu neprasitarė, lyg 
apie šiuos įvykius nieko 
nežinotų.O juk turėtų bū
ti priešingai. Lietuviškas 
laikraštis turėtų drąsiai 
pasisakyti kiekvienu at- 
vejųkai to reikalauja mū
sų tautiniai interesai.

Kita mūsų spaudos yda 
- tai besąlyginis užsian
gažavimas kuriai nors 
gyvenamojo krašto poli
tinei partijai. Ir dėl to , 
kaip ir dėl besąlyginio 
paklusnumo bažnytinei 
hierarehijai, kartais nu
kenčia bendri lietuviški 
reikalai. Tokią ydą ne
sunku pastebėti "Naujie
nose'.' Tas dienraštis, taip 
pat su didele įtaka ir ti
ražu,paprastai dogmatiš
kai laikosi ištikimybės 
Demokratų partijai.Skai
tyto j ai ypač tai pajunta 
rinkiminiuose metuose. 
Jukne visuomet Lietuvos 
laisvės bylai ir mūsų tau
tiniams interesams yra 
palankūs demokratų kan
didatai ir ne kiekvienu at
veju yra blogi respubli
konų politikai. Vietinio 
krašto partijos politiką ar 
kandidato tinkamumą lie
tuviškas laikraštis turėtų 
sverti tik Lietuvos ir mū
sų tautinių interesų at
žvilgiu. Nukelta {

Jaučiu pareigą pasisa-
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Montrealio skautų šokėjai, vedami Eimučio Tekučio, 
šoka Kariuomenės šventės minėjime Aušros Vartų s.

Kairėj pranešėjas ir šio skyriaus vedėjas J.Šiaučiulis; 
į dešinę AoUrbonavičienė, P. Budrevičienė, Ig.Petraus. 
kas, M.Kasperavičienė ir J„ Jukonienė.

Foto T. G-Kijausko, S.J„

£8 '*< 'vfl

į mV' - j
v

LAISVE GINAMA KRAUJO AUKA
Pasaulio tautų istorijos 

įsakmiai mus moko, kad 
kiekvienos tautos laisvė 
yra iškovojama ir ginama 
kraujo auka.

Laisvės idėja nėra su
kaustoma jokiais vergo
vės pančiais, laisvės ug
nis nėra užgesinama jo
kiomis priespaudos kan
čiomis,smurto bei skaus
mo ašaromis.

Laisvė nėra perkama 
ir parduodama,ir jos nie
kas be kraujo aukos netu
rėjo ir neturės.

Lietuvių tauta savo ilgų 
amžių istorijos kelyje , 
jau daugiau kaip prieš aš- 
tuonius šimtus metų savo 
tautos laisvę,jos garbę ir 
didybę, apgynė ir išlaikė 
kaip tik tiktai savo sūnų 
kraujo auka atženklintu 
daugiavardžiu kario var
du.

Minint nepriklausomos 
Lietuvos kariuomenės at
kūrimo šventę, paženklin
tą lapkričio 23-čios die
nos data,yra pravartu gi
lia mintimi ir didžia pa
garba pažvelgti į tuos mū
sų tautos didvyrius ka
rius, kurie už savo moti
nos žemę,už brangią Lie
tuvos laisvės idėją am - 
žiams užmigo prie ne
mirštamo tautos laisvės 
aukuro,paaukodami savo 
gyvybes,savo kraują, kad 
būtų verti laisvės, kad ir 
jie suprastų šventą parei
gą ją ginti ir aukotis ne
žinomo kario vardu.

Šventai tikėkime,kadir 
ši, mūsų tautą slegianti 
raudonosios vergijos su
tema nėra amžina, kad ir 
ji nežiūrint kokia okupan
to jėga bebūtų užgulta,yra 
neamžina; kad ir jinai,

kaip ir praėjusios,bus iš
pirkta Lietuvos sūnų ka
rių brangia kraujo auka.

Tikėkime, kad laisvės 
mūsų tautai niekas veltui 
nedovanos, ir žinokime , 
kad ateinantis laisvės ry
tas bus atneštas tų tautos 
sūnų,kurių krūtinėse degs 
negęstanti tėvynės mei- 
laisvės kovos ugnis, tų 
tautos sūnų karių, didvy
rių, kurie nebijos paauko
ti savo gyvybę, kaip tūks
tančiai kad nebijojo,kurių 
dėka mūsų tautos istori
jos lapuose lapkričio 23- 
ji data įrašyta.

Lietuva, laisvę mylin
čių sūnų, dainų ir karių 
tauta.Taip mus linksniuo
ja mūsų kaimyninės tau
tos; taip mus pažįsta mū
sų draugai ir priešai; taip 
yra įrašyta mūsų tautos 
istorijos lapuose;taip yra 
įspausta Lietuvos laukų 
akmenyj; taip yra Nemu
no,Neries krantų smėly
je.

Jei per daugelį amžių 
lietuvio kario vardas bu
vo garsus ir garbingas , 
tai tiktai dėl to, kad jisai 
savo ginklo be reikalo ne
pakėlė ir be garbės nenu
leido.

Jei per amžius kiek
vienas lietuvis, jau su iš 
motinos atsinešta įgimti- 
mi suprato, ir žinojo, kad 
jisai yra savo motinos , 
brolio,sesers, savo gim
tosios žemės gynėjas,kad 
jisai yra savo tautos ka
rys.

Ta įgimtimi, ta šventa 
pareiga mes esame at- 
ženklinti visi,kurie nešio
jame lietuvio vardą, visi, 
kurie yra surišti nors 
vienu lietuviško kraujo

ANTANUI VIENOŽINSKIUI LIETUVOJE MIRUS, 
dukrai Janinai A do m on i en e i su šeima gilaus I 
skausmo valandoje reiškiame nuoširdžią užuo
jautą. Bronė ir Jonas Lukoševičia i.

ANTANUI VIENOŽINSKIUI LIETUVOJE MIRUS, 
jo dukrą, mielą Janę A domon ienę , sūnų Dr. 
Rimą ir jų šeimas, netekusias . mylimo tėvo, 
uošvio ir senelio, nuoširdžiai užjaučiame ir šio 
didžio skausmo valandoje liūdime kartu.

Kibirkščių ir V i 1 ga 1 ių šeimos.

MIELUS PRIETELIUS JANINĄ IR JONĄ ADOMO
NIUS, JŲ ŠEIMAS IR GIMINES,

liūdinčius dėl Janinos tėvelio, Antano Vienožins
kio mirties, nuoširdžiai užjaučia

Joana ir Steponas Kesgailos.

MYLIMAM TĖVELIUI A .A .ANTANUI VIENOŽINSKIUI 
Lietuvoje mirus, didelio skausmo prislėgtus dukterį 
Janiną A dom on i e nę , sūnų Dr. R. Vienožinską 
ir jų šeimas nuoširdžiai užjaučiame.

V.G. Kudžmai irE.Navikėnienė.

AGR.ANTANUI VIENOŽINSKIUI LIETUVOJ MIRUS, 
jo dukrą Janiną Adomonienę su šeima, gimines 
ir artimuosius nuoširdžiai užjaučiame

E. ir J. Kardeliai.

JANINAI ADOMONIENEI IR ŠEIMAI 
gilios užuojautos Tėvui,- Tėvukui ir Uoš
viui mirus Lietuvoje.

A. ir P.Paukšfaičiai,

lašu, ta pareiga privalo
ma visiems.

Šiandieną,kai Lietuvos 
žemę slegia sunkus rau
donojo okupanto jungas, 
kiekvienas lietuvis, kiek
viena lietuvė, kur jie be
būtų,privalo būti aktyvas 
Lietuvos karys,kovojan
tis už savo pavergtų bro
lių kančias, už Lietuvos 
Lietuvos žemės laisvę.

Varpų dūžiais, granatų 
trenksmu,neatlaidžiai,be 
atodūsio,visam pasauliui 
privalome skelbti apie 
Lietuvos žemei padarytą 
baisią skriaudą,skelbti ir 
reikalauti dangaus ir že
mės teisingumo.

Lietuvos kary, telieps- 
noja tavyje laisvės kovų 
ugnis; jos liepsna tedegi- 
na priešų užtvaras; jos 
kaitra tejungia visus į 
ateinantį laisvės rytme
čio žygį.

Lietuvos kary,budėk ir 
ruoškis, nes tavo žodis 
bus paskutinis laisvės ak
to žodis,nes tik tavo krau
jas nuplaus gėdingą ver
govės jungą, nes tik tavo 
rankos .virš Nevėžio,Du
bysos sidabru ataustos 
juostos, ne tik tavo ran
kos virš sodų ir girių ža- 
lunos,virš smėlėtų Aukš
taitijos kalnelių ir Že
maitijos lygumų virš gin
tarais nubertos Baltijos 
pakrantės Laisvės vėlia- 
cą iškels. J. Šiaučiulis . 
LIETUVOS KARIUOME
NĖS ŠVENTĖS MINĖJI -

MAS
Lapkričio 26 d. iškil

mingai paminėta nepri
klausomos Lietuvos ka
riuomenės šventė. Minė
jimas pradėtas pamaldo
mis Aušros Vartų bažny
čioj e. Iškilmingas pamal
das atlaikė ir dienai skir
tą pamokslą pasakė kun. 
St.Kulbis.S. j;

Organizacijos: L. K. 
kūrėjai-savanoriai.L. K. 
K. V. "Ramovėnai" ir LK 
Mindaugo šaulių kuopa 
dalyvavo su vėliavomis ir 
garbės palyda.

Prie už Lietuvos laisvę 
žuvusiųjų paminklinės 
lentos padėtas gėlių vai

nikas; šaulių garbės sar
gyba budėjo pamaldų me
tu. A. V. parapijos choras 
gražiai pagiedojo momen
tui skirtas giesmes.

Po pamaldų salėje mi- 
minėjimo aktą trumpu žo
džiu atidarė L. K. K. V. 
"Ramovėnų" Montrealio 
skyr.pirm.L.Černyšovas 
pakviesdamas atsistoji
mu rimties minute pa
gerbti visus už Lietuvos 
laisvę žuvusius savano
rius, karius, šaulius ir 
partizanus.

Išsamią ir turiningą 
bei gilių minčių paskaitą 
skaitė LK Mindaugo š. 
kuopos š. Stp. Kęsgailą.

Meninėje dalyje puikiai 
pasirodė solistė A. Paš- 
kevičienė.kuri atliko: Vai 
toli toli, Banaičio, Mano 
gimtinė .Kačanausko ir O 
tėvynė mano, Čerienės , 
akompanavo M. Roch. So
listei įteikta gėlių ir do
vana.

Dr.Jono Basanavičiaus 
skautų vyčių tautinių šo
kių grupė, vadovaujama 
E. Tekučio, jaunatvišku 
entuziazmu pašoko: Šus- 
tą, Malūną or Jonkelį.

Šventės minėjimo pro
ga, LK. Mindaugo šaulių 
kuopos valdybos pirm.Ig. 
Petrauskas pristatė ir 
įteikė kuopos šauliams 
apdovanojimo ženklus. 
Apdovanoti: š. Stp. Kęs
gailą Šaulių Žvaigžde, š. 
J.Strelienė ir š. J. Zavys 
šaulių žvaigždės meda
liais ir š. St. Barauskas 
medaliais geram šauliui 
už gerą šaudymą.

Bažnyčioje prie įėjimo 
Lietuvos laisvės kovų in
validams surinkta $ 76.26 
aukų.

Minėjimo išlaidoms 
padengti suaukota $ 49.00 
Minėjimą ruošė L. K. kū
rėjų-savanorių Montrea
lio skyrius, LK Mindaugo 
šaulių kuopa ir L.K.K. 
ve te r anų "Ramo vė "M ont - 
realio skyrius, kurie mi
nėjimo ruošimui vadova
vo.

Minėjimas baigtas Tau - 
tos Himnu. J* Š •
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Šiais metais lietuviškų 
knygų rinkoje pasirodė 
dr. Juozo Dauparo studi
ja: "Žemės ūkio švieti
mas". Tai kruopščiai su
rinkta medžiaga apie že
mės ūkio švietimo kilmę 
jo vystymosi istoriją ir 
atliktą švietimo darbą ug
dant ūkininko profesinį 
pasirengimą ir jo valsty
binę sąmonę savo kilmės 
kraštui, j o žmonėms ir tą 
pareigos supratimą, ku
rios labai reikalingas ū- 
kininko profesinis vers
las ir jo darbas.

Šios knygos autorius 
yra kilęs iš šiaurės Lie
tuvos. Iš tos derlingos 
apylinkės, kuri yra pasi
žymėjusi netik žemės 
derlingumu, bet ir švie
saus proto inteligentų 
gausumu. Šis šaiurinis 
Lietuvos kampelis prieš 
pirmą pasaulinį karą pa
dovanojo brolius Vilei
šius, rašytoja-poetą My- 
kblą Šeinių (Dagilėlį), ra- 
šytoją-literatūros kritiką 
ir jaunimo auklėtoją Ju
lijoną Lindę-Dobilą, vys
kupą Kazimierą Paltaro
ką, prof. inž. garbės dak
tarą Joną Šimoliūną ir iš
tisą eilę kunigų ir šiaip 
apšviestaus proto sama
nių veikėjų. Nepriklauso
mos Lietuvos laikotarpy
je ši apylinkė pasipuošė 
kalbininku Petru Būtėnu, 
literatūros istoriku prof. 
dr.Vincu Maciūnu, poetu - 
rašytojudr. Alfonsu Šeš- 
plaukiu - Tyruoliu, prof . 
Jonu Paltaroku ir sunkiai 
suskaičiuojamais, įvai
rius aukštuosius mokslus

Žemės ūkio profilis
IGN. ANDRAŠIUNAS 

baigusiais absolventais. 
Tai našus derlius inteli- 
gentinių pajėgų, kurias 
sukrovė didelėje daugu
moje tos apylinkės ūki
ninkų kruopštus darbas ir 
tas nepaliaujamas noras 
ir troškimas matyti savo 
jaunąją kartą žengiant 
mokslo ir meno spindin
čiom viršūnėm...

Dr. Juozas Dauparas , 
Vytauto Didžiojo univer
sitete Kaune yra išklau
sęs humanitarinių mokslų 
fakultete literatūros ir 
istorijos kursą, Žemės 
Ūkio akademijoje Dotnu
voje yra baigęs agrono
mijos mokslus ir ten pat 
už parašytą ir apgintą di
plominį darbą jam yra 
suteiktas diplomuoto ag- 
ronomo-ekonomisto var
das.

Be to, 1939 m. Vienos 
Aukštoji Žemės Ūkio Kul
tūros mokykla už parašy
tą mokslinį darbą: Pro- 
bleme der landwirtschaft- 
lichen Bildungswesens in 
einem Bauernstaat und 
das landwirtschaftliche 
Bildungswesen in Litauen, 
jam suteikė agronomijos 
mokslų daktaro laipsnį.

Taigi ilgas ir įvairus 
mokslo kelias,paženklin
tas vertingai užpelnytais 
mokslo laipsniais leidžia 
manyti,kad autorius šio
je knygoje gvildenamas 
problemas gali spręsti su 
gilia erudicija ir pakan
kamu pasirengimu į iš
keltus klausimus teikti 
kruopščius paaiškinimus 
ir vispusiškus šios sri

AF ABN in New York Celebrating Captive Nations Week

ties mylėtojams atsaky
mus.

Žemės ūkio švietimu 
studiją,kurią yra parašęs 
ir šiais metais išleidęs 
iš autoriaus dr. J. Daupa- 
ro pareikalavo apie 3000 
darbo valandą ir apie 35 . 
00 dolerių iš jo asmeniš
kos kišenės,nes kitaip ji 
nebūtų galėjusi išvysti 
dienos šviesos ir jo pro
fesijos kolegos ir šiaip 
asmenys,kuriuos domina 
žemės ūkio problemos , 
nebūtų turėję progos nu
liekamu laiku ją paskai
tyti.

Nesu šios spaudos pus
lapiuose pasiryžęs rašyti 
nuodugnią šios knygos de
talią kritikos studiją. Ne
noriu nurodinėti šios kny
gos iškiliąsias savybes, 
ieškoti tų abejones ke
liančių vietų,dėl kurių gar 
Įima turėti ir kitokią nuo
monę. Tai nėra mano šios 
dienos ir šio rašinio tie
sioginis uždavinys. Že
mės ūkio švietimo klau>- 
simams gvildenti reikėtų 
skirti tam reikalui spe
cialią ir gilią studiją, ku
rią neįmanoma sutalpinti 
kasdieniniai spaudai skir
tuose puslapiuose. Man 
kaip kaimo artojaus sū
nui ir įsigijusiam panašią 
specialybę kaip ir šios 
knygos autoriui rūpi ir 
turiu skatinti norą iškel
ti Lietuvos ūkininko pro
blemą mūsų tautai sun
kiųjų bandymų plotmėje.

Kai Lietuvos žemę už
gožė raudonoji lavina,su
birėjo mūsų valstybės par

aplinkybių,kad ne aš kal
tas, bet kažkoks nežino
masis, kuris jau prieš ke
lius metus yra amžinai 
apleidęs šį pasaulį. Šios 
knygos autorius pasirin
ko kitą kelią. Jis pasiry
žo analizuoti problemą 
mokslinio darbo pagrin
dais .Kaip jis knygos pra
džioje sako: dėkingas sū- 
nus-mylimai tėvynei Lie
tuvai. Vadinasi, autorius 
pasiryžo atskleisti tas 
mūsų tėvų-artojų, Lietu
vos ūkininkų luomo pro
blemas, kurių sprendime 
yra paslėpta mūsų tautos 
praeities gyvybės pro
blema, jos prisikėlimo 
aušra - laisvė ir tas tra
giškas mūsų tautos liki
mas prarandant laisvę ir 
žengiant tautai ir ūkinin
kų luomui į okupanto ver
gijos kalėjimą. Tos tra
giškai graudžios dramos 
atomazgoj aklam likimui 
liko išduotas Lietuvos 
žemdirbys - artojas. Tas 
realus lietuvių tautos 
simbolis, kuris amžių 
glūdumoje išsaugojo lie
tuvių kalbą, tautos gyvy
bės sąmonę ir nuo viso
kių pavojų apgynė tautos 
garbę ir sielos kultūrinę 
didybę...

Ypatingą mano dėmesį 
atkreipė šis autoriaus 
teigimas :"Švlesus,profe
siniu požiūriu ir valsty
biniu bei pilietiniu atžvil
giu išauklėtas ūkininkas, 
naudodamas savo žinias 
ir sugebėjimus moder
niai ir racionaliai ūkinin
kaudamas,efektyviai kels 
žemės ūkio derlingumą ir 
našumą ir tuo pačiu visos

NUO 1968 METŲ SAUSIO 1 DIENOS

Kanados 
Pensijos Planas bus 
vieneriais metais jaunesnis
DABAR GALĖSITE JUO PASINAUDOTI S U L A U K Ę 67 METŲ
Pagal Kanados Pensijos Planą dabar galėsite gauti senatvės pensi
ją vieneriais metais anksčiau, būtent, 67 metų amžiaus. Jeigu mokė
jote įnašus Kanados Pensijos planui ir jeigu pasitraukėte iŠ regulia
raus darbo, kreipkitės į Kanados Pensijos plano įstaigą. Paslaugūs 
tarnautojai padės jums užpildyti prašymo blanką ir pradėsite gauti 
Čekius. Jie paaiškins, kaip apskaičiuojama jūsų pensija ir kada ją 
gausite. Į visus klausimus apie senatvės pensiją gausite atatinka
mus atsakymus. Pensija nėra išmokama automatiškai - norint ją gauti, 
reikia prašyti. Prašymus paduoti savo apylinkės Kanados Pensijos 
Plano įstaigai.

ĮSIDĖMĖKITE:
JEIGU TURITE 70 AR DAUGIAU METŲ IR MOKĖJOTE ĮNAŠUS KANA 
DOS PENSIJOSPLANUI, PENSIJAI GAUTI NESATE ĮPAREIGOTI 
PASITRAUKTI IŠ DARBO.
ŠTAI JUSU SRITIES IR GYVENAMOSIOS VIETOS [STAIGOS:
ST. JOHN'S—Sir Humphrey Gilbert 
Bldg., Duckworth Street
CORNER BROOK—Office Floor, 
Millbrook Shopping Centre, Herald 
Avenue
CHARLOTTETOWN—Dominion Bldg., 
97 Queen Street
HALIFAX-Room 328, Ralston Bldg., 
1557 Hollis Street
ANT1G0NISH—Metropolitan Bldg., 
229A Main Street
SYDNEY—Federal Bldg., Dorchester St. 
FREDERICTON-633 Queen Street 
SAINT JOHN-189 Prince William Street 
MONCTON-1111 Main Street 
EDMUNDSTON—36 Court Street

TORONTO—5th Floor. Arthur Meighen 
Bldg., 25 St. Clair Avenue East 
SCARBOROUGH—2805 Eglinton 
Avenue East
NORTH YORK (Willowdale)— 
Newtonbrook Shopping Plaza. 
5851 Yonge Street, Willowdale 

ETOBICOKE-3269 Bloor Street West 
HAMILTON-Union Gas Building.
20 Hughson St. S.
ST. CATHARINES—15 Church Street 
KITCHENER-220 King Street East 
LONDON—Room 401, 365 Richmond St. 
WINDSOR—441 University Avenue West 
KINGSTON—Room 256, Federal Building, 
Clarence Street
PETERBOROUGH—Federal Bldg., 
411 Water Street
OTTAWA—Ground Floor, Concord 
Building, 280 Albert Street
SUDBURY—Room 406, 96 Larch Street 
TIMMINS-273 Second Avenue
SAULT STE. MARIE—3rd Floor, Sault 
Star Bldg., 369 Queen Street East

PORT. ARTHUR-Room 307, Post Office 
Bldg., 33 South Court Street 

WINNIPEG—MacDonald Bldg., 
344 Edmonton St.

BRANDON—Room 235, Federal Public 
Bldg., Princess Avenue at 11th St.

REGINA—Fourth Floor. Federal Bldg., 
1975 Scarth Street
SASKATOON—Room 608, Financial 
Bldg., 230 - 22nd Street East 

EDMONTON—Federal Building, 
107th Street & 99th Ave.

LETHBRIDGE—314 Federal Building, 
4th Avenue & 7th St. South
CALGARY—Petro-Chemical Bldg., 
811 -7th Street, S.W.

VICTORIA—Room 413, 
1230 Government St.
PENTICTON—Main Floor, Old Federal 
Bldg., 301 Main Street 

VANCOUVER-Room 101, Sun Tower, 
100 West Pender Street
WHITEHORSE—Whitehorse, Yukon. 
Box 1857

ISSUED BY THE DEPARTMENT OF NATIONAL HEALTH AND WELFARE, 
■ THE HON. ALLAN J. MACEACHEN, MINISTER.

grindai.Lietuvos žmonės 
ir stipriausias mūsų tau
tos kamienas,-jos ūkinin
kas liko paliktas neaiš
kaus rytojaus likimui. Ir 
kaipo tos mūsų tautą iš
tikusios nelaimės mes 
pradėjom atsipeikėti, ta
da kai kurie iškilesni as
menys pradėjo rašyti sa
vo atsiminimus ir juose 
iškelti mūsų anuo metu 
vadovaujančių asmenų 
padarytas klaidas.Ir ži
noma švelniom užuomi-
nom ieškoti pateisinamų

šalies ir ypač žemės ūkio 
krašto ekonominę ir poli
tinę gerovę. Todėl kiek
vienoje valstybė j e, o ypač 
žemės ūkio krašte,profe
sinis ūkininkų švietimas 
ir valstybinis pilietinis 
auklėjimas yra būtinas 
(32 psl.).Ir kitoje vietoje 
autorius, analizuodamas 
žemės ūkio švietimo pro
blemų apimtį .pripažįsta, 
kad iš dalies trūko Ž.U . 
akademijoje ir valstybi
nio ir pilietinio auklėji- 
mo^Buvo pamir štama ,kad

kiekvienas agronomas-ė 
kur jis bedirbtų Lietuvo 
je, dirbdamas savo spe
cialybėje, kartu dirbo ir 
mokytojo, auklėtojo dar
bus, jaunų charakterių ir 
visuomenės opinijos for
muotojo darbą (265-266 
psl.).Šiani autoriaus tei
gimui pailiustruoti tinka
mų argumentų būtų gali
ma rasti nepriklausomos 
Lietuvos Ž.Ū.akademijos 
kasdieninėje praktikoje. 
Dar ir čia JAV-se ir Ka
nadoje yra gyvų liudinin
kų,kurie galėtų patvirtin
ti, kaip ir kas iškeldavo 
tam tikrais momentais 
raudonas vėliavas .Tačiau 
jei knygos autorius pažy
mėjo, kad Ž.Ū.akademi-

LAIŠKŲ LIETUVIAMS" KONKURSASSUAUGU-
SIEMS IR JAUNIMUI

Antrasis Vatikano su
sirinkimas pravėrė Baž
nyčios duris visokioms 
permainos, kurios vie 
permainoms, kurios vie
nus džiugina,kitus sukre- 

joje trūko valstybinio ir 
pilietinio auklėjimo. Šia 
proga būtų galima pažy
mėti, kad j o trūko ir kito
se žemės ūkio mokyklo
se. O tai atsitiko dėl to , 
kad ano meto dalys švie
siųjų žemės ūkio mokslo 
specialistų perdaug buvo 
susižavėję iš rytų beky
lančia žemės ūkio socia-

Nukelta į 7 psl.

čia. "LaiškųLietuviams" 
redakcija nori suteikti 
progą visiems pasisaky- 
ti,kaip tos permainos juos 
paveikia. Todėl Skelbia 
rašinio konkursą tema 
"Kaip aš vertinu tai, kas 
šiais laikais dedasi Baž
nyčioj".Vertinant atsiųs
tuosius rašinius bus at - 
sižvelgiama į jų faktišku
mą bei asmeninį nusista
tymą.

Rašinys (straipsnis, 
beletristinis vaizdelis ir 
kt.) turi būti ne ilgesnis 
kaip 3000 žodžių,pasira
šytas slapyvardžiu ir iš
siųstas kartu su atskira-

ttmno kišto
Gedeminne, Dei gratia lethpha- 

norum ruthenorumque rex, prin- 
ceps et dux Semigalliae, honora- 
bilibus viris, providis et honestis, 
advocatis, consulibus civibusque 
Lubicensibus, Rostockcensibus, 
Sundensibus, Gripesvaldensibus, 
Stetinensibus, Gotlandiaeve mer- 
catoribus et mechanicis cuiuscun- 
que conditionis, salutem et rega- 
lem gratiam et favorem.

Cum omnia regna subjacent coe- 
lesti regi lesu Christo, de quibus 
unum tenemus, tamquam forma in 
materia vėl servus in domo, licet 
omnium regum minimus appare- 
mus, tamen Dei providentia in 
propriis maximus, in quibus habe-; 
mus praecipere et imperare, per- 
dere et salvare, claudere et rese- 
rare.

lamdudum nostros terminos 
transivistis absque ulla recogni- 
tione visitando Novgardiam, Ple- 
skowiam; quae omnia permisimus 
futurum propter bonum.

Nunc vidistis et aure percipitis 
de die in diem omnium vestrorum 
detrimentum. Miserunt progenito- 
res nostri vobis suos nuntios et 
litteras, aperuerunt vobis terram, 
nulius vestrorum veniens, aut ca
ms ex parte eorum referens grates 
de praeceptis.

4. 1323 M. GEGUŽĖS 26 D. GEDIMINO 
LAIŠKAS LIUBEKO, ROSTOKO, ZUNDO, 
GREIFSVALDO, STETINO IR GOTLANDO 

PILIEČIAMS

Gediminas, Dievo malone lietu
vių ir rusų karalius, Žemgalijos val
dovas ir kunigaikštis, gerbiamiems 
vyrams, rūpestingiems ir garbin
giems Liubeko, Rostoko, Zundo, 
Greifsvaldo, Štetino ir Gotlando 
[miestų] reikalų valdytojams, ta
rėjams ir piliečiams, pirkliams ir 
bet kokios padėties amatininkams 
[siunčia] pasveikinimą ir savo ka
rališką malonę bei palankumą.

Kadangi visos karalystės, iš ku
rių vieną mes valdome, yra pa
valdžios dangaus karaliui Jėzui 
Krislui tokiu būdu, kaip forma 
materijai, o vergas namams, tai, 
nors iš visų karalių esame men
kiausias [svetur], tačiau Dievo ap
vaizda didžiausias savajame kraš
te, kur turime galią duoti nurody
mus ir įsakinėti, pasmerkti ir pa
sigailėti, uždaryti ir atverti.

Pagaliau jūs jau perėjote per 
mūsų sienas be jokio tikrinimo, 
kad aplankytumėte Naugardą, 
Pskovą; visa tai jums leidome dėl 
busimosios naudos.

Dabar jūs pamatėte ir savo au
simis diena iš dienos girdite, ko
kios naudos jūs visi netekote. 
Mūsų senoliai siuntė jums savo 
pasiuntinius ir laiškus, atvėrė jums 
savo kraštą, [tačiau] niekas iš jūsų 
neatvyko, net nė šuo iš jūsų pusės 
su padėka neatsiliepė dėl tų pa
siūlymų.

Tenegąsdina jus tai, kas anks
čiau buvo rašyta. Jei jie [senoliai] 
vieną dalyką prižadėjo, tai mes, 
dievui laiminant, dvigubai padary
sime ir dar daugiau, nes mes pa
siuntėme mūsų laišką, mūsų tėvui, 
šventajam viešpačiui popiežiui 
dėl susivienijimo su Dievo bažny
čia ir su neapsakomu nekantrumu 
laukiame jo pasiuntinių atvykimo; 
jų saugiu buvimu pas mus rūpin
tis esame mes raštu prižadėję.

Todėl, rūpindamiesi savimi pa
čiais, siųskite mums iš savo visų 
kraštų aukštus pasiuntinius, teisin
gus ir pasitikėjimo vertus vyrus; 
mes, be savo parašo ir be šio sava 
laiško, sutvirtinto mūsų karališ
kuoju antspaudu,— be visa to, iš
kilmingai prižadame jums visiems, 
kad nustatysime tokią tarpusavio 
taiką, apie kokią krikščionys nie
kados nė negalvojo.

Vyskupų, kunigų, dominikonų ir 
pranciškonų ordino vienuolių to
kių prisikviesime, kurių gyveni
mas girtinas ir doras, [tačiau] nėr 
pageidaujame atėjimo tokių, kurie 
iš vienuolyno padaro plėšikų prie
globstį ir pardavinėja aukas, žalo
dami [savo] sielas, ir iš kur išeina 
mokyti plėšikėliai ir [žmonės), ku
rie žudo dvasininkus; patariame

kiekvienam valdovui pasisaugoti 
tokių vienuolių.

Taip pat, be visa to, [ką sutei
kė] mūsų pirmtakai, jau šiuo savo 
raštu skelbiame, jog mūsų žemė 
karališka malone yra laisva [nuo 
mokesčių], nuo muitų ir kelio prie
volių visiems pirkliams, riteriams, 
vasalams; juos aprūpinsiu pajamo
mis— kiekvieną pagal jo padėtį; 
[tai suteiksiu] bet kokios padėties 
amatininkams, būtent, meistrams, 
kurpiams, račiams, akmenskal
džiams, druskininkams, malūninin
kams, sidabrakaliams, svaidomųjų 
prietaisų gamintojams, žvejams ir 
[kitiems] bet kokios padėties; te
gu jie atvyksta [į mūsų žemę] su 
vaikais, žmonomis ir galvijais, te
gu ateina ir išeina pagal savo norą 
visiškai be jokio trukdymo; tai 
šiuo savo laišku užtikrindami, pri
žadame, kad jie būs saugūs ir ne
liečiami jokių neteisėtų mano pa
valdinių pretenzijų.

Žemdirbiams, norintiems atvykti 
į mūsų karalystę ir čia pasilikti, 
duodame [žemę] bei suteikiame 
[privilegiją] dešimt metų [ją] dirb
ti laisvai ir be mokesčių, o pusę 
to laiko tebūna jie atleisti nuo bet 
kokios karališkos prievolės; minė
tam terminui praėjus, priklauso
mai nuo žemės derlingumo, jie 
duos dešimtinę, kaip ir kitose ka
ralystėse bei tautose paprastai jie 
duodavo, tačiau su tokiu [skirtu
mu], kad mūsuose grūdas bus gau
sesnis, negu paprastai yra kitose 
karalystėse.

Tie visi žmonės tesinaudoja Ry
gos miesto civiline teise, jei paš“

kui nebus geriau sumanyta išmin
tingųjų tarybos.

Tuo tikslu, kad jūs mažiau abe
jotumėte dėl saugumo ir labiau 
pasitikėtumėte, [pranešame], jog 
esame pastatę dvi pranciškonų 
bažnyčias: vieną mūsų karališkaja
me mieste, vardu Vilnius, ir antrą 
Naugarduke, o trečią dominiko
nų, kad kiekvienas pagal savo 
apeigas galėtų garbinti Dievą.

Taigi, kad šių mūsų privilegijų 
suteikimas pasiliktų nekintamas ir 
tvirtas, liepėme surašyti šį raštą ir 
sutvirtinti jį, nurodydami prika
binti mūsų antspaudą, nes jūs, ži
nodami, jog tą patį antspaudą pa
siuntėme mūsų viešpačiui ir šven
tajam tėvui, [tikėsite], jog ir tai, 
ką jam laiške parašėme, viską iš
laikysime.

Šio antspaudo niekintojus šiuo 
savo laišku pasmerkiame kaip 
bjaurius tikėjimo ardytojus, ere
tikus, melagius ir jokios garbės 
neturinčius žmones.

Per viešpaties Mazovijos kuni
gaikščio Boleslavo kunigaikštystę 
galės kiekvienas saugiai atvykti 
į mano valdomą žemę.

Duota Vilniuje 1323 Viešpaties 
metais, pačioje Kristaus kūno die
noje.

Laišką, kai jis bus perskaitytas 
viename mieste, prašome nur syti 
ir su vienuolių ir kitų vertų na i- 
tikėjimo vyrų patvirtinimu nedel
siant pasiųsti į kitą, kad mūsų pa
geidavimas būtų paskelbtas vi
siems.

Būkite sveiki. Daugiau b

me vokelyje įdėta tikrąja 
autoriaus pavarde bei ad- 
resu"Laiškų Lietuviams" 
redakcijai, 2345 56th 
St.,Chicago,III. 60636, U . 
S. A. Konkurso terminas 
-1968m.vasariold. (paš
to antspaudo data.). At
siųsti rašiniai tampa žur
nalo nuosavybe ir gali 
būti jame spausdinami. 
Vertinimo komisiją su
daro: Aloyzas Baronas 
(pirm.), kun. Vytautas 
Bagdonavičius, M.I. C. , 
Jonas Bagdonas, Dalia 
Kūčėnienė ir Fiorentina 
Kurgonienė. Skiriamos 
premijos: I -100 dol. , II- 
50 dol.ir III-25 dol. Pre
mijoms 100 dol. jau yra 
įteikęs V.Kuliešius.

Įdomu taip pat žinoti ,ką 
gi mūsų jaunimas galvoja 
apie permainas Bažny
čioje. Verta ir jiems pa
tiems apie tai pasvarsty
ti. Todėl ta pačia tema 
skelbiamas rašinio kon
kursas jaunimui, ne vy
resniam kaip 20 metų 
amžiaus (siunčiant raši
nius, pažymėti'"jaunimo 
konkursui"). Skiriamos 
dvi premijos: 1-50 dol. ir 
11-25 dol.

"Laiškų Lietuviams" 
redakcija.

La 
CROIX- 
ROUGE

k c'est vous 
B c'est moi 
’c'est nous tous
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KULTŪRIVBjfeoVIKA “Trljos Z)VVY/l/VA>\0&
NAUJI LEIDINIAI

Jono Budrio ATSIMINIMAI 
Kontr-žvalgyba Lietuvoje. 
Išleido"Darb įninka s". Iliu
stracijos ir aplankas Pau
liaus Jurkaus.224 puslap. 
Kaina nepažymėta. Adre- 
sas"Darbininko": 91OWil- 
lėughby Ave, Brooklyn, N. 
Y. 11221, U.S.A.

Kaip žinoma, Jonas Budž 
rys iki 1926 metų buvo Lie 
tuvos Vidaus reikalų mini
sterijos Saugumo departa
mento direktorius ir su žv
algyba turėjo daug reikalų 
nes jai ir vadovavo, todėl 
jo atsiminimai šia prasme 
yra įdomūs.
Dr. Aleksander Carolus Cu
rs ius-Curtius. Dokumenti
nis leidinys. Išleido Ame
rikos Lietuvių Gydytojų Są- 
jinga, kurios adresas yra 
šis: 9236 So » Longwood Dri
ve, Chicago Illinois 60620. 
U.S.A. 50 puslapių. Kai
na nepažymėta.

Tai yra dokumentis lei
dinys, įdomus tuo, kad 
vienas pirmųjų Amerikos 
gydytojų bei mokslininkų 
buvo lietuvis.
TECHNIKOS ŽODIS 1967
metų Nr. 3.
ATOLAI 1957 metų Nr. 8.
MOTERIS 1967 metųNr.5. 
pasaulio lietuvisNr. 
36, rugsėjo-spalic- mėn. 
EVANGELIJOS ŠVIESA 
1967 metųNr.5, rugsė
jo-spalio mėn.
Lietuvaitė solistė Willy Berk 
dainuoja operetėje Happy Times

Nuo lapkričio 19 <1. Music 
Center teatre Happy Times opere
tėje dainuos solo partijų Amerikoje 
gimusi lietuvaitė Vilma Barkaus- 
kaitė iš Westville, Illinois. Ji savo 
pavardę yra sutrumpinusi į Willey 
Berk. Jos partneris yra solistas 
Robert Gonte. Operetė čia bus sta
toma iki Naujų Metų, vėliau per
kelta į New Yorkų.

MUZIKA LIETUVOJE
Pirmą kartą Kompozitorių są

jungos perklausoje nuskambėjo 
L. Povilaičio ll-oji sonata forte
pijonui (grojo autorius),
A. Bražinsko Sonata fortepijonui, 

trys J. Bašinsko harmonizuotos 
liaudies dainos ir M. Noviko 
Kantata vaikų chorui ir simf. or

kestrui „Raudonos
Vilniuje, Kaune 

kuose koncertavo 
goję vykstančios 
dekados dalyvis — tarptautinio 
konkurso Arece (Italija) laureatas 
akademinis Majakovskio choras 
iš Sofijos. Choras atliko bulgarų, 
tarybinių kompozitorių ir klasikų 
kūrinius. Vyr. dirigentas — Ch. 
Ariščirovas.

AMERIKIEČIU SPAUDA 
pirmą kartą taip palankiai 
atsiliepusi apie lietuviųmu 
ziką po to, kai Kultūros ko- 
mgreso metų išklausė Da
riaus Lapinsko pastatytos 
opcros"Maras" ir jo kan
tatos Mindaugui.
J. AVYŽIAUS "KAIMĄ 
KRYŽKELĖJE" PRISI

MENANT
Ankstyvą pavasarį .Juo

zo A vyži aus "Kaimą kryž
kelė je" per atkarpą per
leisti baigdamas, Nepr. 
Liet.red.skaitytoją kvie
tė apie romaną pasisaky
ti. Iki šiol nepastebėjau 
nei vieno pasisakymo, o 
žinau,kad tą romaną sekė 
daugelis su < lėliu dėme
siu.Vargas, <^ad lietuviš
koji laisvoji spauda ne
turi laiškų redakcijai 
skyrių ir skaitytojai nėra 
įsakmiai, pakartotinai 
skatinami savo nuomones 
reikšti.

Noriu keletu žodžių 
"Kaimą kryžkelėje" pri
siminti.

Nėra jokios abejonės, 
kad J. Avyžiaus "Kaimas 
kryžkelėje" buvo vienas 
pačių geriausių beletris
tikos kūrinių, kada nors 
ėjusių JAV ar Kanados 
lietuviškos spaudos at
karpoje,ir tikrai pats ge
riausias iki šiol spaus
dintų N.Lietuvoje. Beveik 
visi veikėjai, tai tartum 
realistinės skulptūros, 
išbaigti iki smulkiausių 
detalių tiek išoriniai, tiek 
ir iš vidaus,klek tą "dva- 
sią"arba vidų galima dik
tatūrinėje sistemoje at
skleisti. Keliolikos ar 
daugiau vardais minimų 

' veikėjų minioje, nebuvo 
dviejų vienodų ar labai 
panašių.Autorius su mei
le traktavo ir”geruosius" 
- teigiamuosius, ir "blo
guosius" - neigiamuosius 
tik vieną kitą jų sušar
žuodamas (pav. tą speku
liantą).

Visa nelaimė, kad auto
rius turėjo būtiną pylia
vą atiduoti partijai ir vy
riausybei,per tai patį pa
grindinį, Arvydą, gerokai 
suluošindamas, pavers-

vėliavos".
ir Druskinin- 

Tarybų Sąjun- 
Bulgarų meno

Čia matoma dailininkas K.Žoromskis su Prof. Dr. Jonu Puzinu Filadelfijoje, 
kur vyko jo darbų paroda spalio mėnesį, o dabar jau kita paroda vyksta New 
Yorke Phoenix, galerijoje, 939 Madison Avenue nuo lapkričio 21 iki gruod.9 d.

Dailininką su Profesorium čia matome prie vieno iš parodoje išstatytų paveikslų. - o ar ne tu kaltas,-atsi
kalbinėjo žmona.- Jei tu 
būtum leidęs ramiai pasi
ruošti, tai iki kito trauki
nio nebūtų tekę laukti dau
giau kaip vieną valandą...

KITŲ PAVYZDŽIU 
Senu papročiu , pas vie
ną merginą atvyko visai 
nepažįstami piršliai„Ap- 
sipažine truputį, bet abe
jodami piršliai klausia tą 
merginą:
- Gražuole, ar eisi už ši-

damas jį partijos mane- 
kenu,šaltu,neįtikinančiu, 
tiesiog pasigailėjimo 
vertu "idealistu". Kita 
luošiausia persona buvo 
jo žmona Ieva,matyti jau
tri,trapi,knygas ir svajo
ti mėgstanti moteris .pri
statyta prie. .. kiaulių, ar 
veršių šėrimo.

Nieko negali prikišti ki
tiems partijos funkcio
nieriams, visokiems "ge
neraliniams sekreto
riams',' sovietinio režimo 
ragavusiam skaitytojui 
odą šiurpinantiems vien 
jau savo medine kalba, 
medine galvosena, neiš
pasakytu bukumu. Čia, 
juos vaizduodamas, J . 
Avyžius pasirodė tiesiog 
genialiu.

Kai romano siužetas 
apie žemę,mėšlą, kiaules 
ir pa rtijos nesėkmes, tai 
stebėtis nėra ko. Įžangos 
(ar užbaigiamajm ?) žo- - 
(ar užbaigiamajam?) žo
dyje autorius prisipažįs
ta,kad "Kaimą kryžkelė
je" jau buvo parašęs dar 
asmenybės tebekultas 
(suprask-Stalino siautė
jimo metu.; "kultas"-tai 
muštas, glušintas, engtas , 
išnaudotas, prievartau
tas), ir kad baisiąjai"as- 
menybei"dingus,viską iš 
naujo perrašinėjęs, tai

sęs, lyginęs. Reiškia, kai 
asmenybė nebekūlė, tai 
galėjo jau kitaip, kiek 
laisviau pasisakyti,net ir 
Sibiran tremtuosius geru 
žodžiu minėti.

Kad "Kaimas kryžkelė- 
je"neturi aiškios atomaz
gos arba pabaigos, tai, 
reikia manyti, dėl auto
riaus baimės būti kultam 
kitos "asmenybės", vis- 
tiek,Chruščiovo, Kosygi
no,ar kurio busimojo Ik
so, ar Igreko. Štai, ką 
reiškia rašytojui būti ka
lėjime'.

Kaip būtų buvę gerai , 
kad Juozas Avyžius būtų 
atvažiavęs į mūsų laisvą
ją Kanadą Expo proga.kad 
čia būtų pasilikęs egzily- 
je, kad būtų išsilaisvinęs 
savo supančiotas rankas . 
Tuomet sulauktume tikrai 
nemirtingų kūrinių, be 
mėšlo,kiaulių ir partijos 
funkcionierių. "Kaimas 
kryžkelėje" parodė, kad 
J.Avyžiaus asmenyj esa
ma didelio žodžio meni
ninko. Bet gi pati didžiau
sia prievarta Sovietijoje 
yra kaip tik... rašytam 
žodžiui ir vargu, ar bent 
dalį savo talento J. Avy
žius tegalės kada atskleis 
ti. N. A.

NL red, mano, kad ver
tintojas N. A. pervertino 

Avižių. Avižius Į romano 
galą palaipsniui stigo 
fantazijos ir rašymo 
priemonių, todėl ir roma
no užbaigimas visiškai > 
blankus.
Be to,Avižius suluošino, 

sukreivino ir nuvertino kai 
mo žmogų, kuris nėra nei 
toks prastas, nei toks ne
protingas, kaip vaizduoja 
Avižius. Priešingai, Lie
tuvos kaimo žmogus yra 
labai protingas, gudrus 
ir aukštai intelektualus, 
kad jį Avižius taip galėtų 
vaizduoti kažkokiu pusl
aukiniu. Tat Avižiaus pa
ša izduotasis Lietuvos kai
mietis yra žiauriai iškr
eiptame veidrodyje.

Būtų svarbu, kad ir dau
giau skaitytojų pasisaky
tų apie "Kaimą kryžkelė
je".
MENININKAI .PRAŠOMI 

AUKOTI .
Paskutiniame posėt^jj^' 

Jungtinis Finansų Komi
tetas Lietuvos Nepriklau
somybės 50-čio paminė
jimui lėšoms telkti nutarė 
kreiptis į visus laisvojo 
pasaulio lietuvius meni
ninkus :dailininkus,skulp
torius bei bet kokio kito 
meno kūrėjus, prašant jų 
paaukoti bent po vieną 
meno kūrinį .Suaukoti me
no kūriniai bus leidžiami

VEDA D R. GUMBAS

PASAULINĖJE PARODOJE
Prisiklausė visokių pasta- to vaikino, kuris tau per- 
bų iš dipukų, kalbasi dūko 
munistai:
- O vis dėltodipukaimums 
padarė tam tikros Įtakos.
- Kokios gi?-teiraujasl po
kalbininkas.
- Ar gi jie ne teisingai sa
ko, kad pirma šią, komu
nistinę sistemą, reikėjo iš
bandyti pirma ant gyvulių, 
opototiki taikyti žmonėm. 
Juk taip daro visi moksli
niai tyrinėtojai. Ar ne tie
sa?

KAS KALTAS?
- Mieloji, tu kalta, kad 
pavėlavome Į traukini, - 
kalbėjo vyras priekaiš
taudamas žmonai.

I
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— Na, dabar jums bus lengviau 
ruošti pamokas — aš likau antriems 
metams!..

loterijon, iš kurios tiki
masi gauti pajamų užsi
motiems 1968 metais pla
taus masto minėjimo rei
kalams. Loterija bus vyk
doma sekančiais metais 
įvyksiančio PLB Seimo 
metu New Yorke. Seimo 
patalpose bus suruošta ir 
šių suaukotų meno kūrinių 
paroda. Menininkai pra
šomi pasižadėjimus au- 

1

šasi?
- Kaip kitoe merginos,taip 
ir aš, - atsakė.

ATIDENGĖ PASLAPTĮ 
Ž.inomas airių rašytojas 
George Moore išgyveno 
ilgą amžių.
- Kaip jūs taip gražiai iš
silaikėte? Kokia jūsų tokio 
ilgo amžiaus paslaptis?
- Aš jums ją atidengsiu, - 
atsakė rašytojas:- Nieka
da neliečiau degtinės, ta
bako ir mergynų beveik 
iki,. .vienuolikos savo am
žiaus metų...
PASLAIDŪNO ATSAKYMAS
- Vaikeli, tu negražiai el
giesi. Kam gi katiną tempi 
už uodegos ?
- Aš jo netempiu, Aš tik
tai paimu jį už uodegos ir 
jis pats tempia.

KAIP JIS SUPRATO
Į kalėjimo kamerą ateina 
viršininkas ir paskelbia:
- Man malonu jums pra
nešti, kad rytoj į jūsų ka
merą ateis prezidentas.
- Ar aš nesakiau, kad ki
taip nebaigs, - pastebi vie
nas kalinys savo kaimynui.

$
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koti meno kūrinius siųsti 
tuojau.bet ne vėliau š. m . 
spaliomėn. 15d., šiuo ad
resu: United Lithuanian 
Finance Committee, 29 
West 57 Str. ,New York, 
N.Y.10019.Paaukotus me
no kūrinius bus galima 
įteikti iki 1968 m. rugpjū
čio mėn. pabaigos.

Jungtinis Finansų Ko
mitetas.

SVETLANA ALLILUJEVA IR JOS 7.
I M I I I | « B R |* ■Laiškai bičiuliui

Svetlanos Allilujevos knyga"Dvidešimt laiškų bičiuliui" su
silaukė nemažos kritikos. Ypač stipriai Svetlaną kritikuoja 
tie žmonės, kurie gerai pažįsta sovietinį Rusijos gyvenimą.

Yra tokių, kurie Rusijoje gyvenę ilgesnį laiką arba atsidė
ję jį studijavę. Jie ir mato, kad Svetlana atsidėjusi Svetlana 
teisina ir didžiąją kaltę už visokias žmogžudystes suverčia 
Lavrenijui Berijai, už įniršdama kitus baisius enkavedistus 
kaip Jagoda, Dzeržinskis, Ježovas, kurių dėka Rusijoje ir jo 
sios okupuotuose kraštus išžudifa apie dvidešimt milijonų as 
menų. O svarbiausia, kad visa tai padaryta juk Stalino var
du, Stalino įsakymu, Stalino valia. J eigu dabar Svetlana Sta 
liną baltina, tai tuo pačiu nori jį išteisinti.

Tokius argumentus iškelia pavyzdžiui Toronto dienraščio 
"The Telegram" buvęs kelis metu?. Maskvoje korespondentas 
Peter Worthington, Princeton universiteto istorijos profeso
rius James Billington ir kiti. Kritikų netrūksta, nes Svetla
nos rašinys pernelyg neobjektyvus. Tas paaiškės, kai perž 
velgsime smulkiau joarašiuĮ-

Štai "darbininkų tėvas ir mokytojas”,kaip buvo vadinamas 
Stalinas, kokioje prabangoje gyveno, kai visi skurdo, pusba- 
džiavo arba ir badavo. Svetlana*rašo:

"Kas buvo šiuose namuose /Stalino vasarnamyje. Vertėjas/ 
tai buvo puikios terasos, iš visų namo pusių, ir nuostabus so
das. Nuo pavasario iki rudens tėvas leisdavo laiką šiose tera> 
sose. Viena buvo apstikllnta iš visų pusių, - dvi atviros, su 
dangčiu ir be jo. Paskutiniais metais jis ypač mėgo vakarin 
nę terasą, iškurios;buvo matomi paskutiniai nusileidžiančios 
saulės spinduliai. Ji buvo Į sodo pusę.

Sodas, gėlės ir miškas aplink - tai buvo mylimiausia tėvoat- 
vanga, jo poilsis, jo susidomėjimas. Jis pats niekand nekasė 
žemės, niekad į rankas nepaimdavo kastuvo, kaip tą daro tik
rieji sodininkystės mėgėjai. Bet jis mėgo, kad viskas būtų 
išdirbta, sutvarkyta, kad viskas vešliai žydėtų, kad visur bū
tų matomi prinokę vaisiai • vyšnio, pomidorai,obuoliai, - ir 
šito reikalavo iš sodininko. Jis tiktai retkarčiais patmdavoį 

rankas sodines žirkles ir karpydavo sausas šakas, - tai buvo 
jo vienintelis darbas sode. Bet visur sode ir miške /taip gi 
sutvarkytame, iššienautame, kaip miške-parke/ šen ir ten 
buvo išdėstytos būdelės Įvairios, su stogeliais ir be stogelių, 
arba tiktai lentinės grindys ir ant jų staliukas, pinta gulyk
la, šezliongas, - tėvas vis vaikščiojo po sodą ir, atrodo, ieš
kojo sau ramios vietos, - ieškojo ir negalėjo rasti... Vasarą 
jis visą laiką tupinėjo parke. Jam nešė raštus, laikraščius, 
arbatą ten. Paskutiniais metais jam norėjosi būti sveikam, 
norėjosi ilgiau gyventi...

Kai aš pas jį buvau paskutinį kartą, du mėnesiai prieš mir
tį, buvau nemaloniai nustebinta: kambarių ir salės sienose 
buvo iškabintos padidintos vaikų fotografijos - atrodo,iš žur
nalų. Salėje buvo serija piešinių Jar-Kravčenko /reproduk
cijų, ne originalų/, vaizduojančių sovietinius rašytojus:Gor- 
kį, Šolochovą ir kt. Čia pat kabėjo rėmuose po stiklu Repino 
"Zaporožiečių atsakymas sultonui", - tėvas dievino šitą daly
ką ir visiems mėgo pasakoti nešvankų šio atsakymo tekstą. 
Aukščiau sienojo kabėjo Lenino portretas, bet taip pat ne iš 
gerųjų. Man visa tai atrodė neįprasta ir keista, - tėvas iš vi
so nemėgo fotografijų ir paveikslų. Tiktai bute Maskvoje,mo- 
tinai mirus, valgomajame ir jo kabinete kabėjo didžiulės mo
tinos fotografijos.

Namas po tėvo mirties pergyveno keistus Įvykius. Antrą 
dieną po mirties - laidotuvių dar nebuvo - Berijai Įsakius,bu
vo sušaukti visi tarnai ir apsauga ir jiems buvo pasakyta,kad 
visi daiktai turi būti išvežti tuojau, o jie visi šias patalpas tu
ri apleisti."

Čia Svetlana vėl sugrįžta prie Berijos:
"Ginčytis su Berija nebuvo jokios galimybės. Visiškai pasi

metę, nieko nesuprasdami žmonės surinko knygas, indus,bal
dus, krovė Į sunkvežimius, - viskas kažkur buvo vežama, Į 
kažkokius sandėlius... tokių sandėlių MGB-KGB savo metu 
turėjo nemažai. Žmones, ištarnavusius po dešit- penkiolika 
metų išmetė Į gatvę. Juos išvaikė kur ką; daugelį apsaugos 
karininkų išsiuntė Į kitus miestus. Du jutomis dienomis nu
sišovė. Žmonės nesuprato, kuo jie kalti? Kodėl jie taip puo
lami? Tačiau MGB rėmuose, kur jie buvo tarnyboje /tokia , 
deja, buvo tvarka, užginta pačio tėvo.'/, jie be jokio pasipr
iešinimo turėjo klausyti Įsakymų. Apie tą aš sužinojau žy
miai vėliau, - tada manęs apie tai niekas neklausė.

Vėliau, kai Berija jau "krito',’ rezidenciją pradėjo atstatinė

ti. Vėl atgal suvežė daiktus. Pakvietė buvusius komendantus, 
padavėjas, - jie padėjo viską išdėstyti į savo vielas ir namui 
grąžinti buvusią išvaizdą. Ruošės i atidaryti muziejų Lenino 
Gorkų pavidalu. Bet po to sekė dvidešimtasis partijos suva-i 
žiavimas, po kurto muziejaus idėja, žinoma, niekam negalė
jo ateiti į galvą. Dabar tarnybiniuose korpusuose, kur gyve
no apsauga, - ne tai ligoninė, ne tai sanatorija . Namas gi sto
vi uždarytas, niūrus, miręs. Kartkartėmis šis niūrus namas, 
jo tuščiais atrodą kambariai man prisisapnuoja, ir aš pabun
du išpilta šaltu prakaitu,. .Kelias, einąs nuo Poklonnaja Go
ra, pasidarė alėja, kur pasivaikščioja maskviečiai, gyveną 
naujuose Kutuzovo prospekto namuose. Iš plento, kuris vedat 
Į universitetą, matoma, kaip užaugo ir sulaukinėjo miškas 
aplink tą namą. Tai - niūrus namas, niūrus paminklas. Ašį 
jį neįžengčiau nors mane apipilti? auksu, - nė už ką.' Gal būti 
tat ir yra Išraiškus monumentas to, kas pas mus yra vadina
ma "asmens kulto epocha" ? Tėvas mėgo šį namą, jis buvo jo 
skonio, jam patogus. Gali būti, kad jo siela, niekur nerasda
ma sau vietos, panorėtų čia pasislėpti - tai gedima Įsivaizduo 
ti. Tai jai būtu tikroji gyvenvietė,. .prieglauda.

Bet pas mus buvo ir kitas namas, visiškai kitas namas,- b 
linksmas, saulėtas, pilnas vaikiškų balsų, linksmų, nuošir
džių žmonių, pilnas gyvybės. Tuose namuose šeimininkavo 
mano mama. Ji sukūrė tą namą. Jis buvo jos pilnas, ir tė n 
vas jame buvo ne Dievas, ne "kultas", o paprastas šeimos tė
vas. Šis namas vadinosi "Zubalovo", vardu to savininko, ku+ 
jis jį valdė iki revoliucijos, ir dabar jis yra už dviejų kilo - 
metrų nuo manes, ties Usovo stotim. Ten mano gimdytojai 
gjweno nuo 1919 iki 1932 metų, iki motinos mirties. O vėliau ’ 
tėvas negalėjo pasilikti nei ten, nei miesto bute - jis pa
keitė butą Kremliuje/jame gyvenome tiktai mes j vaikai/ ir 
pasistatė sau naują vasarnamį, Bližniają, Kunceve. O vaikai, 
giminės / kol jų neišvaikė ir nesuėmė/, senelis su senele, - 
visi mes kaip ir anksčiau vasaromis-Zubalove. Bet be moti
nos viskas buvo kitaip, viskas pakito neatpažįstamai,.."

Gyvenimo permainas pergyvenome mes, tremtiniai, bet y- 
pač pergyveno
lana pergyveno tiktai tiek, kad neteko motinos, o gi okupuoto
sios Lietuvos žmonės pergyveno trėmimus į Sibirą, balsias 
katorgas, kur buvo kankinami, badu marinami. Pažiūrėsim, 
ar Svetlana juos atsimins, ar užjaus, kai pati taip prašosi už
jaučiama.... Daugiau bus.

'mainas pergyvenome mes, tremtiniai, bet y- 
Lietuvoje likusieji. Žiaurias permainas. Svet-

i
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Montrealio šeštadieninių mokyklų vakaro koncertinės programos išplldytojai, kurių išminėti nėra galimybės* nes trūksta duomenų.

Pini API IAC KAMTAViIAC syti atsiradusius jo defektus.syt1’ bet Paveldėjimą nukreip-DIVLUulJUd rANlAZlJUb Būsimoji motina gal.s sauti norima kryptimi, tai yra,
DR. A. GRIGAITIS pasirinkti savo kūdikiu, pav.,busimus žmones pagal norą

. .. .... . . . . Indijos filosofą, švedų atletągalima bus padaryti daugiauBiologija (mokslas apie gy-vaikų seklų krautuvę pasirink- *....................................... - ■
vybę) pastarais laikais spar-’ti sėklą pageidaujamam sau 
čiais žingsniais žengia pir- kūdikiui. Krautuvėj išstatyti 
myn. Juk praeitam šimtmetyHndeliai, it su gėlių sėklom 
prancūzų romanisto J. Verno paketėliai, ant kurių pažymė- 
fantastinės kelionės į mėnulį, ta busimos gyvybes (kūdikio), 
kelionė povandediniu laivu savybės. Paaiškinime bus pan 
“Nautilus” ir kiti romanai žymėta būsimo kūdikio plan- 
tais laikais laikyta moksline kų, akių spalva ir panašiai, 
fantazija. Chirurgas šios būsimos gy-

Šiuo metu mokslas pralen-vybės pradą — sėklą įves 
kė J. Verno svajones. Pana-gimdą ir ten per devynis mū
šiai bus ir su biologinėm fan- nesiūs išsivystys kūdikis. Žmo- 
tazijom. Tik turėkim kantry-gaus sėklą — embrijoną gali- 
bės ir laiką. ma bus išauginti iki devynių

Štai šis tas iš šių laikų mėnesiųį kūdikio stikliniam dabar ūky ban-tas šioj srity hiPnozės PaSal"
mokslininkų biologų fantazijų de- Tokiu bQd^ 1Sau^nant ku*domas dirbtinas apvaisinimasba Pasiekiama-
— svajonių. Moteris nueis įidlki tikimasi bus galima ^tai-ę.^^ augintojai patenkinti, Kas išeis? Išeis žmogus 

nes, girdi, avukai nuo vienosu nau>is or^anais’ nauja 
.pasirinkto tėvo gimsta tą patPsichika- Žmonos gaus naują 
.dieną ir vienodo kailio. vyrą arba bus Zera P™^ 

skyrybai.
Paveldėjimo pagrindas yra Dar viena svajonė. Prade- 

taip vadinamos chromcrzonos, dama galvoti, kad kūno užšal- 
genai, kurie yra dar mažai iš-dymu galima bus žmogaus 
'tirti. Bet reikia tikėti, laikui gyvybę pratęsti ilgam laikui, 
bėgant, ši biologinė — žmo- žmogus turi mirti, tai ar Il
gaus gyvybės — paveldėjimo gOS arba senatvės pasekmė, 
paslaptis bus išaiškinta. žmogus, kandidatas mirti, 

Mokslininkai išmoks pavel- prašo jį užšaldyti šimtui me
dėj mo nukrypimus, reikalui tų įr laikrodžiui išmušus šimt-

prancūzų poetą ir panašiai ^a^en^n^a*s’ inteligentiškais. 
Nevaisinga moteris galės tap Jau dabar medicina daro 
ti motina. Motinos, maitinaPažan&4, norėdama žmogaus 
mos specialiais hormonaisesamus orSanus pakeisti 
galės duoti per mėnesį ne viesveikais kito žmo^aus arba 
ną, kaip dabar, kiaušinėlį, <dirbtinais' Jau dabar akies 

‘kelis. Jos galės dovanoti vieraSena Pakpičiama raSena 
ną gemalo kiaušinėli nevaisin rusio žm0Saus- inkstai Pa‘ 
gai moteriai, kuriai suteikskeičiami kito žmo£aus ihks' 
didelį malonumą tapti moti tais'
na Kalbama apie dirbtiną šir-

Iš kitos pusės, pav., sergądi’ nervų Padavimą elektro- 
širdies liga, galės paprašytininiais aParatais- Galima bus 
draugę būsimą kūdikį išau-ir žmoSaus intelektą - psi- 
ginti jos iščiuje — gimdojchik£* Plisti. Jau dabar šis
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SIUNTINIŲ^ 
AGENTŪRA

3891 St.lj.av/rence 
Blvd.

Montreal 18, P.Q.
Tel. ,V I 4-90°8.

ĮSIGIJO POLITINIŲ 
MOKSLŲ SPECIA-

LYBŲ

Nljolė-Teresė Gudžlū- 
naitė /jos foto dešinė • 
je/ šiemet sėkmingai 
pabaigė Loyola Colle - 
ge ir gavo Bachelor of 
Arts diplomą. Studija
vo politinius mokslus 
/Political Science /. 
1964 metais ji yra bai 
gusi St. Joseph Moky
toji! kolegiją. JI taip 
pat yra baigusi lietu
vių šeštadieninė ir 
Aukštuosius Lituanis
tikos Kursus.

Nuo rugsėjo mėne - 
šio ji dirba Msrg. Ha 
roki Doran High Scho
ol, kur dėsto anglų Ii 
teratūrą ir istoriją.

N.-T, Gudžiūną i- 
tė visą laiką veikli 
lietuvaitė. NIJOLĖ - TERESĖ GUDŽIŪNĄITĖ

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

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

9 ABC turi dideli pasirinkimą įvairių gėrybių siuntiniams, 
kuriu yra aukščiausia kokybė — žemiausia kaina! H

9 ABC dabar turi SPECIALIUS maisto produktus siuntiniams:

UŽV2 KAINOS (50% NUOLAIDA)

100 sv. cukraus .... $ 15.50 Šitos kainos įskaitant:produktus,
100 sv. piiltų S 21.50 muitą, persiuntimo mokestį ir 1.1.
100 sv. ryžių 25.0,0 Jūs nemokėsite nė vieno cento
20 sv. taukų... $ 12.^0 daugiau!

nuolaida Jūs gausite ant autos, motociklų, radio ir
t.tf(tik iki Kalėdų Švenčių)

Užeikite į ABC dabar ir padarykite užsakymus, tai 
i žvengsite kalėdižko skubėjimo.

10%

ABC pat arnav. imas — 100 % pasitenkinimas!

Johan Tiedman Reg d
DIRBU VISŲ RŪŠIŲ BALDUS 

PAGAL UŽSAKYMUS

1092 Clark Street /prie Dorchester/. M o n t r e a 1, P.Q. 
TEL: 861- 3032, 
vakare - 254 - 6898. /Kalbame'lietuviškai/.

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

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

lot Wellington St.) Tel. 769-2941

Baltica Investment Corp
Autorizuotas kapitalas $ 120.000

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

U? indėlius mokame 8% dividendo;

BALTIC WOODWORK CO.
DAROMOS {VAIRIOS DURYS. LANGAI, VIRTUVĖS KABITAJ- 

IR KITI JVAIROS MEDŽIO DIRBINIAI.

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

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

esant, ištaisyti. Ne tik patai- mėtį, pažadinti. ftSvvHp)

Montre ai. Tel.CR 7-0051.

CENTRAL FUEL OIL LTD.

3865 A Beaubien E. Montreal.
Repr. J. BI au zd žiun as.

• Namų šildymui alyva - žemiausios kainos I ietuviams
• Veltui krosnių valymas ir taisymas .
• Greita tarnyba dieną ir naktį.

Tel: R e s. 254-4678; Off. 72 1-4535.

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

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

BOOKS--- LIVRES
SPAUSDINI Al

7511 CENTU ALE. coin • corner 2e AVENUE 365 0770 LASALLE

ĮVAIRIOS PROGOS

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

ME 7-6727
DE LUXE CLEANERS

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

LaSALLE AUTO SPECIALIST Ktfg’d
SAV. G. DESROCHERS 

Taisau ir dažau lengva* mašina* 
7717 GEORGE LASALLE, QUE.

(Prieiai* „Nepriklausomo* Lietuvos” redakciją)
Tel.: garažo 366-0500

namų 366-4203

BELLAZZI - LAMY,INC-
DO 6-6941 7682 Champlain Blvd. LaSalle
{vairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai- 
Įasuliacija, Ten - Test, Masonite, statybini* popieri*.

SIUNTINIAI LIETUVON 
KAUFMAN’S WOOLLENSsTEXTILES

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

IŠ ČIA PASIŲSITE SIUNTINIUS SAVO GIMINĖMS PILNAI GARANTUOTOMIS

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

V OTER IŠKIEMS KOSTIUMAMS, P A L T A M S , S U K N E L Ė M S IR Š IL KIN Ė S - Brocade
& Dainty MEDŽIAGOS.

• DIDŽIAUSI PASIRINKIMĄ K A Š M IR O , N A II. O N l N TŲ IR ŠILKINIŲ SKARELIŲ 
SVEDERIŲ IR VISA KITA ŠEIMOS REIKALAMS.

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

SAVININKAS CH.KAUFMANAS, buvęs audinių fabriko* L i tex* vedėjas Kaune. Laisvai kalba 
lietuviškai.

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

* I šnuomuojama SALE didesniam ar mažesniam skaidini 
asmenų: • vestuvėms, įvairiems paminėjimams, susirinki
mams bei kitokiems parengimams.

e Kainos žemos, klubrečiams ir jaunimui nuolaida.

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

4^ 
F

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

KLUBO SUKAKTIS
1907 - J967

1887 U1987CMUM COVfD0Mra»expo67

Telefonas 7 6 8-6679

WIN DSOR
DRY CLEANERS & DYERS CO. LTD. 

Valome visokius drabužius ir kitą Jūsų namų apyvoką.
Savininkai:

A. Keršys, P. Petrulis, P. Keršulls, A. Greibus 

1205 CHURCH Ave., VERDUN, MONTREAL.

Jeigu keliatės i JAValstybes, 
apsigyvenkite amžinai žaliuojan-

; šioje ir šiltoje Kalifornijoje.
Informacijas teikia ir padeda 

sikurti
JOHN KUTRA

911 WluSHlRE Blvd. 394-6017
SANTA MONICA, CALIF. 395-3358

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ — 

sutraukiančią 
hemorofus

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

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

Visais tyrimo atvejais švelnė- 
jant skausmams ivykde.vo hemorojų 
susitraukimas.

Tačiau visų svarbiausia - rt zul- 
tatai būdavo toki nuostabūs,kad šis 
pagerėjimas tęsdavosi daugeli mė 
nešiu.

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

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

LAIKRODININKAS
A N TA N A S ŽUKAS

1855 Wellington Street
Tel. WE 2-0644.

TAISAU IR PARDUODU 
ŽEMOMIS KAINOMIS 

LA IK RODŽIUS I R J U V E LY RU S .
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TAUPYK IR SKOLINKIS
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAUSIAME

TORONTO LIETUVIU KREDITO KOOPERATYVE PARAMA
KAPITALAS SIEKIA TRIS MILIJONUS DOLERIU.

MOKAME DUODAME
43/4% ui depositus Morgičius iš 6'/fl>
5'/fh numatyta už sūrus Asm. paskolos iš 7 % '

Asmenines paskolas duodame iki .■>,()()(). - ir.morgičius 
valdžios nuslatytŲ norniŲ, 66 p. įkainuoto turto.
Visų nariŲ gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nedau

giau S2,()()().- Asmeninės paskolos, mirties atveju,apdraus 
tos iki $ 5,000.-
I’aramos nariais gali būti kiekvienas lietinis gyvenas 
Kanadoje.
Kasos valandos: Kasdiena nuo U) vai. iki 3 vai. p. p., 
išskyrus sekmadienius. Pirmadieni ir penktadienį vakarais nuo 
1 vai. 30 min. iki 8 vai. 30 min. Šeštadieniais nuo 9 va/, ih Z vai 
p p liepos i r ruį’piiieio men. šeštadieniais uždaryta).

Būstine. Lietuviu Namai ■ 1129 Dundas St. West, 
Toronto 3, Ont. Telefonas LE 2- 8723.

COLDS
HVtRISHNISS 
HOAR3(N(SS

ILGIAU LAUKSITE, ILGIAU KENTĖSITE.

TIE, KURIE TIKRAI NORITE PALENGVĖJIMO, 
TUČTUOJAU - MINUTĖMIS GERIAU JAUSTIS.

Imkite DIANA D RO P S-lašus ir tuomet palengvin
site stipri) kosėjimą slogoje, krūtinės peršalime, šalčio 
krėtime, karšligėje, skausmus sąnariuose bei visame 
kūne, gerklės skausmus, užkimimą, biauriam čiaudėji
me, nosies negalavime, asmoje, bronchite, Dėl paleng
vėjimo ir laisvesnio kvėpavimo. Niekas neveikia taip 
-kaip DIANA D RO P S - tikrai greitai veikiančios 
pasekmės. Kainuoja $2.00 butelis mūsą vaistinėje.

ROXODIUM mediciniškas skystis įtrinant greitam 
pagerėjimui artrito, reumatizmo, muskulu skausmą, nu
garos skausmą, isijos-Šlaunies skausmą, uždegimo- 
skausmą pečiuose, rankose, alkūnėse, riešuose, skaus
mingiems nelankstiems pirštą sąnariams, skausmų kojų 
riešuose, keliuose, krūtinės persišaldyme, neuralgijos- 
— galvos skausmų, aplinkinio ausų skausmo, veido ar 
sprando skaudėjimo, nuo sužeidimą, nudrėskimų, išnėri 
mo ir patesimo mazguotą venų blauzdose,galvos ir odos 
niežėjimo, pūliavimo, spuogų veide arba visame kūne. 
Pasekmės greitos-minutėmis. ROXODIUM nedegina ir 
neerzina odos. Laikykite atokiau nuo akių.

Kainuoja $ 2.00 butelis mūsų vaistinėje.
LUSCOE PRODUCTS LIMITED

55 9 Bathurst Street, T oronto4, Canada.

SVEIKATOS KLINIKA-Health Clinic
Medicininis ir pooperacinis gydymas

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

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

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

Reportažas iš Toronto
PASIKALBĖJIMAS

Traukiniui sustojus St. 
Clair stotyje.į vagoną įli
pa du vyrai. Vienas iš jų 
vyresnio amžiaus, kitas 
dar jaunas vaikinas. Su
sėdę pasienio minkšta
suoly, jie studijuoja prie
šais visa vagono palube 
nusidriekusius cigare
čių,svaigalų,miego piliu
lių ir kitų nereikalingų 
daiktų skelbimus.

Po valandėlės, vyres
nysis vyras lengvai 
kumšteli alkūne savo ben
drakeleivį ir akimis pa
rodo, kitoje pusėje,tarp 
durų ir lango įrėmintą , 
nemažą Hitlerio paveiks
lą. Tuo pačiu jis pasiklau
sia,ką tai galėtų reikšti? 
Važinėdamas požeminiu, 
jis, jau kuris laikas, ste
bisi to paveikslo pasiro
dymu. Jo anglų kalbai 
esant nelabai geram sto
vyje,jis nesuprantąs, kas 
ten parašyta. Negi toks 
akiplėšiškas Hitlerio iš
statymas turėtų ką nors 
bendro su Vokietijoje ky-
lančiom tautinio judėjimo 
nuotaikom?Nors,iš tikrų
jų ir šiame krašte labai 
praverstų griežtesnė 
tvarka .Kuo gi būtų galima 
paaiškinti čia vyraujančią 
tokią palaidą balą. Sunku 
ir įsivaizduoti tokį dyka- 
duoniavimą. Negana to, 
kad iš mokyklų pabėgę ne
klaužados yra maitinami, 
besiartinant žiemai,mies- 
to taryba paskyrė $5000 .- 
tiem,beždžionaujan tiems 
tinginiams.Negana to,kad 
tie beatnikai nieko nedir
ba,šią žiemą jie gaus dar 
stipendiją.Gautoji pašal
pa,aišku,padės tik plėstis 
jau ir taip klestintiems 
nusikaltimams.

Jaunasis vyras sako, 
kad Hitlerio paveikslas 
nieko bendro neturi nei su 
Vokietijos politika,nei su 
išdykaujančiais hyppies .

f

METRO TRAUKINYJE

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

Namų, fermų 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 LE7- 1708, 

Namų CR 9- 6166.

Vienas Toronto dienraš
tis švenčiąs savo 75 metų 
sukaktį ir šia proga,padi
dintų nuotraukų formoje , 
atžymi svarbesnius, kaž 
kada aprašytus įvykius . 
Šioje nuotraukoje aiški
nama kai Hitleris,nemėg- 
damas apie jį rašomos 
tiesos, 1934 m. išgujo iš 
Vokietijos šį laikraštį ir 
jų korespondentą.

Jaunajam vyrui pami
nėjus laikraštį, vyresny
sis keleivis sakosi turė
jęs irgi ne visai malonų 
įspūdį pereitą savaitę.
Skaitydamas lietuvišką 
Amerikoj leidžiamą laik
raštį, jis atradęs jame 
daug neteisybės. Po to kai 
visa lietuviška spauda 
gražiai aprašė ir gerai 
įvertino mūsų veiksnių 
suvažiavimą Vašingtone , 
tas laikraštis užėmė vi
sai priešingą liniją. Jis 
tame suvažiavime ne tik 
kad nieko nesurado, bet 
visaip jį iškoneveikė.

Jaunas vyras išklauso 
savo vyresnio bendro ne
pasitenkinimą ir sakosi 
to laikraščio neskaitęs . 
Jis apt kritai nelabai 
mėgstąs tenykščią spau
dą, nes jie apie save ten 
daugiausia ir terašą. Bet 
jeigu jis neklystąs, pagal 
laikraščio dirvonuojantį 
pavadinimą, jis kažkur 
girdėjęs, kad anas nepa- 
siuntęs net savo atstovo į

SUDBURY, OHTa
Lapkričio 26 d. per CH 

No radio buvo perduota 
gražiai paruošta paskuti
nė šiais metais radio va
landėlė. Sudburio koloni
jos lietuviškoji radio va
landėlė jau švenčia gar
bingą trijų metų veiklos 
sukaktį. Ji buvo leidžiama 
tautinių švenčių proga 
lietuvių ir anglų kalbo
mis,išpildant grynai tau
tinę programą. Išsilaikė , 
ne biznio pagrindais, bet 
susipratusių tautiečių ge
ra širdimi ir piniginėmis 
jų aukomis.Radio valan
dėlę įsteigė 1965 m. LB 
valdyba. Valandėlės pro
gramą redagavo ir dalinai 
pranešinėjo Juozas Kru
čas, pranešėjai - Stasys 
Tolvaišą,Aleksas Kusin- 
skis, Lionė Remeikienė , 
Danguolė Remeikytė ir 
Zita Griškonytė.

1966 metų radio valan
dėlę redagavo LB valdy
bos p-kas Petras Vens- 
kevičius,Marija Venske- 
vičienė, taip pat ir pra
nešinėjo. Anglių kalba pra
nešinėti padėjo Stasys 
Venskevičius.

1967 metų radio valan
dėlę redagavo ir praneši
nėjo LB valdybos sekr. 
Juozas Staškus.

Daugiausia piniginėmis 
aukomis, lietuviškomis
plokštelėmis ir rūpesčiu 
prie valandėlės išlaikymo 
prisidėjo Petras Jutelis , 
tikrai nesuklysime jį pa
vadinę mecenatu-aukotojų 
tėvu.

Toliau,geradarių auko
tojų eilė seka:Povilas Jut 
telis, Stasys Krivickas ,
Juozas Bataitis, Juozas 
Venslovaitis, Vladas Juš- 
.ka,Antanas Bruškys, Va
lys Bružas Vladas Kriau- 
čeliūnasViktoras Gudriū- 
nas,Justas Stankus, Jur
gis Šleinius, Jadvyga La- 
buckienė,"Geležinio Vil
ko" klubas ir kt. Dviems 
radio pusvalandžiams 
mokestis surinktas aukų 
lapu iš dosnių tautiečių.

Lietuviškas plokšteles 
parūpino: Petras Jutelis , 
Jonas Remeikis, Petras 
Venskevičius,Stasys Kri
vickas, Kazimieras Ri
mas ir kt. Lietuvos me
nas .tėvynės kančia ir lie
tuviškų širdžių skundas 
oro bangomis perduotas 
Įeitų tautybių asmenims , 
kurie daugiau supras ir 
įvertins Lietuvą ir jų 
draugą lietuvį, lietuviški 
gi valandėlės žodžiai pa

tą suvažiavimą.Dėl to jis 
nevisai ir suprantąs, kaip 
tad buvo galima ką nors 
rašyti, kaip įmanoma ką 
nors apie tai kalbėti ten 
visai nebuvus, nei iš tolo 
nesusipažinus su aplinky
bėm. Tuo labiau nesuvo
kiant ten vyravusių nuo
taikų, ten subendrintų 
nuomonių ir,svarbiausia , 
kad ten buvo atnaujintas 
ryžtas kovoti su tėvynės 
pavergėju.Jau tas vienas 
akstinas turėtų būti ata
tinkamai įvertintas ir pa
gerbtas.

Vyresnysis keleivis 
prisipažįsta, kad ir jam 
buvusi neaiški viena vie
ta.Minėdamas Latvijos 50 
sukaktį, tas laikraštis su 
pasigerėjimu teigęs, kad 
brolių tautoje pasitaiką 
nesklandumai neišlei
džiami į viešumą. O tik 
atsigrįžus į savuosius, 
tarsi neturėdamas sąži
nės ar padorumo, tas 
spaudos organas pasmer
kė reikšmingą, pavyzdžio 
vertą suvažiavimą.

S.Pranekūnas.

f

•• ••5J • Specialistas dokomentą sudarymui iŠ Lietuvos JJ•J giminėms atsilankyti, ••

S MICHEL KARGER. ::
• Jau laikas pradėti reg i strav i mgs i norintiems 1968 m.cc 

skristi i V i I n i u • Lietuvą.

•S 3968 St. Lawrence Blvd., " ADRIA TRAVEL SERVICE::
•• Montreal, tel: 844 - 5662, 844 ■ 5292. ••

budins ne vieną tautietį 
žalių poperėlių įtakoj pa- 
miršusį savo gimtojo 
krašto interesus.

Tikėkime, kad šią va
landėlę tautiečiai rems ir 
ji gyvuos per ateinančius 
1968 metus. J. Kručas .

NEW YORK
NAUJA VLIK O SEIMO SESIJA

1967m. gruodžio 16-17d. , 
New Yorke.

Pirmasis posėdis.
Šeštadienį, gruodžio 16d. 

d.,11 vai. .Church of Trans 
figuration salėje,64-14 56 
Road,Maspeth,N.Y. (Tel. 
326-2236).

1. Pradedamoji kalba - 
dr. J. K. Valiūnas, Vliko 
pirmininkas.

2. Prezidiumo sudary
mas.

3 .Komisijų sudarymas.
4. Sveikinimai.
5. Vliko vedamoji Lie

tuvos laisvinimo kova 
tarptautinių įvykių švie
soje, -dr. J. K. Valiūnas , 
Vliko pirm. ,

6. Diskusijos.
Antrasis posėdis.
Šeštadienį, po pietų 

pertraukos,ten pat:
7. Vliko tarybos prane

šimas, - Pr. Vainauskas ,

ŠAULIU ŠVENTĖJE
Šalia torontiškių, daly

vavo estai ir jūros šauliai 
iš Čikagos. Būrio vadas 
St. Jokūbaitis .pristatyda
mas estų atstovą J. Hol- 
bergą, kuris Amerikoje 
yra tolygus mūsų Vliko 
pirmininkui, pasidžiaugė 
jo atvykimu ir apskritai 
Pabalti jo tautų bendravi
mu. Tuo pačiu būrio va
das pasveikino ir toron
tiškius svečius estus.

Svečias Holberg,kalbė
damas estiškai, per ver
tė ją,pabrėžė, kad vienin
gai dirbdami pasieksime 
geresnių rezultatų savo 
pavergtų tautų laisvinimo 
darbe.

Čikagos jūros šauliai 
į šventę atvyko kiek pavė
lavę.Jų solidnos jūrinin
kų uniformos įnešė kariš
kos rimties į vakaro nuo
taiką. Tas lyg Išpirko jų 
uždelstą laiką, ypač kad 
vėliau jų vadovas M.Mas- 
kvytis savo kalboje prisi
pažino; kad jie buvo pame
tę kelią,įvažiuojant į To
rontą.

PAIEŠKOJIMAS

P aieškomas Stasys Žilinskas 
kilęs nuo Skapiškio. Turimomis 

žiniomis gyvenęs Kanadoįe.

Prašomas atsiliepti arba žinan 

čius pranešti Petrui Jokubkai, 

1415 Balmoral Street, 
Lafleche, P. Q.

Vliko valdybos narys.
8. Vliko valdybos pra

nešimas-J. Audėnas,Vliko 
vicepirmininkas. ' ■

9. L.I. Tautos Fondu ir 
Jungtinio Finansų Komi
teto pranešimas,-prel. J 
Balkūnas, pirm.

10. Diskusijos.
Trečiasis posėdis.
Sekmadienį, gruodžio 

17d. ,11 vai. .LietuviųKlu- 
bo salėje, 69 -63 Grand 
Ave.,Maspeth,New York.

11. 1966 m. apyskaitos 
tvirtinimas.

12.1968 m.sąmatos pri
ėmimas.

13. Nutarimų priėmi
mas.

14. Kiti klausimai.
15. Užbaigiamieji pa

reiškimai.

o Susišaudymas Sueco 
srityje nesiliauja.

Šaulių gyvavimo 49 me
tų švenčiamą sukaktį sa
vo atsilankymu pagerbė 
ir klebonas kun. P. Ažu
balis.

Sekmadienį, šauliai or
ganizuotai dalyvavo šv. 
Jono parapijos pamaldo
se.

KARIUOMENĖS
ŠVENTĖS 

minėjimo proga Prisikė - 
limo parapijos pamaldo
se organizuotai dalyvavo 
savanoriai - kūrėjai ir 
skautai. Iš uniformuotų 
skautų vadų kiek daugiau 
skyrėsi jūrų sknt. V. Ru- 
šas ,savo gerai p riderinta 
medaliais papuošta eilu
te.

Popietiniame, Prisikė - 
limo parapijos salėje vy
kusiame kariuomenės 
minėjime galėjo būti ir 
daugiau žmonių.

• Šią vasarą Vilniuje bu
vo išleistas dr. J. Jurgi
nio spaudai parengtas va
dinamasis "Kazimiero 
teisynas". E .

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 siuntini. Žemiau išvardiname 
kelis, kurie yra labai praktiški ir ten laukiami.

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

medžiagos,
3 jardai vilnonės medžiagos kostiumėliui arba vilnonei 

suknelei,
2 vyriški nailoniniai marškiniai arba dvi bliuskutės šil

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

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

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

sv. kakavos, 2 sv. ryžių, 5 sv. geriausios rūšies miltų, 1 
dėžutė neseafe, 1 sv. maišytų saldainių, 1 sv. razinkų, 1 
sv. cukraus, ’4 sv. pipirų ir % 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.
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OKUPUOTOJE LIETUVOJE
ŠIAULIUOSE VĖL 

SURENGTA 
čekisto keršto byla. Šį 
kartą pasmerkti pasirink
ti penki asmenys: 1941 m . 
buvęs Papilės nuov.polic. 
virš. Vincas Viskanta ir 
policininkai-Antanas Jau- 
ga, Povilas Stonkus, An
tanas Baltrūnas ir Juozas 
Jauškojis.Kodėl šis "tei
simas "surengtas praėjus 
26 metams nuo įvykių? 
Pats komunistų partijos 
organas Tiesa nerodo 
respekto tos pačios par
tijos parinktam"te.i.smui" 
ir nė iš mandagumo ne
palaukia, kad tasai pir
mas galėtų paskelbti tegu 
ir iš anksto jau žinomą 
sprendimą. . . (Elta )

TAI IRGI DEKLAMACIJA 
Apie spalio mėnesį 

Kaune įvykusias varžy-
bas dėl Sov. S-gos čem
pionato (kur pirmą vietą 
laimėjo Kauno "Žalgirio" 
moterų komanda) kauniš
kių sportininkų vadovai 
rašo (Sportas ,1967 spalio 
28), kad Kauno žiūrovai 
įžeidę varžybose dalyva
vusias rusų komandas . 
Kauniškes rankininkes 
(komandoj vien lietuvai
tės) publika gražiai pa
laikiusi,bet, sako,"nepa
vydėtinoje padėtyje atsi
dūrė mūsų varžovės. Jų 
pasirodymą aikštėje ne
maža žiūrovų dažnai pa
sitiko ir atakas palydėda
vo švilpimu. Nepagarbos 
zenitas buvo pasiektas 
per lemiamas moterų bei 
vyrų rungtynes?.

Rungtynes rodė televi
zija, ir tai, kas buvo ma
toma,didžiai nepatiko ru
sams žiūrovams. Maskvoj 
jau esą svarstoma, "ar 
verta Kaune apskritai 
skirti stambias visasą
jungines varžybas ir ar 
tikslinga čia vykdyti 1968 
m.kovo mėnesį numatytą 
šalies pirmenybių pirmą
jį turą"......... (Elta)

LIETUVIAI CASTRO 
TARNYBOJE

Tiesoj. ipž. k. Kavoliū- 
nas rašo: "Mes, trylika 
specialistų-melioratorių 
atvykome į Kubą padėti 
jaunai respublikai spręsti 
aktualias vandens ūkio 
problemas.

Lietuviai projektuotojai 
išskirstyti keturiose Ku
bos provincijose. Oriente 
provincijoj darbuojasi Z . 
M onkevičius, J.Šustickas, 
V.Sruogis; Las Vilas-A. 
Domatas,M.Lisauskas,F . 
Bučas; Matanza-A.Ūsas , 
V. Jaučiūnas; Pinar del 
Rio-J. Černius, A. Dumb
liauskas , R. Grigaliūnas , 
A. Džiaugys ir A.Kavo- 
liūnas. ( Elta )

- Lietuvos vardą, kaip 
vėliavą, nešame -sude- 
klamavo Vilniuje net ir
sportininkams skirtas 
laikraštis. Štai ir toji 
Sporto deklamacija apie 
Lietuvos vardo nešimą: 4 
girdi,Lietuvos sportinin- 
kai (suprask,rusų bolše
vikų globojami) dalyvavo 
jau kone visose didžiosio
se sporto arenose, tarp- ; 
tautinėse varžybose. Bet / 
kokią vėliavą jie tenai tu- .4 
rėjonešti: ant sportinin
ko krūtinės uždėtas CCCP ■ 
antspaudas (rusiškos rai
dės,skaitomos,kaip SSSR). j 
Nėra-ir niekad tarptauti- J 
niuose pasirodymuose | 
rusų valdymo laikais ne
buvo lietuviams progos 
pas i rodyti s avo var du. Tą 
pačią lapkričio 7-tąją,kai 
Sportas šūktelėjo apie ? 
"Lietuvos vardo nešimą", 
kiti Vilniaus dienraščiai 
skelbė vakarykščiai pa
sakytą Sniečkaus prakal
bą,kurioj tasai deklama
vo visai ką kitą. Tasai vėl 
kartojo savo seną gies
melę,kad komunistų par
tija "ryžtingai kovoja 
prieš vietininklškumo, 
nacionalinio ribotumo , 
nuotaikas ir tendencijas".
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haaaiAltom
Geriausia taupyti ir skolintis tik .
Hamiltono Lietuvio Kredito Kooperatyve I A L K. A 
21 Main St. Kamb. 203, Te/. 528-05 11.

D a r b o valanda

MŪSU^SPORTAS

Pirm. 9:30 •• 5 vai. p.p. 
Antr. , 9:30 -■ 5 vai. p.p. 
Tree. 9:30 - 5 vai. p.p. 
Ketv. 9:30 - 5 v.al. p.p. 
Penkt.9:30 - 8 vai. p.p. 
Sėst. 9:00 -- J vai. p.p.

St. Catharines agentūra: 75 R oi I s Avė. Pranciškonu 
parapijos salėje sekmadieniai s po pamaldų.

NAUJUS METUS SUTIKTI
planuokime iš anksto Jau
nimo Centro salėje, kur 
bus alkanas papenėtas, 
trokštantis pagirdytas-tik 
įėjimo bilietą įsigijęs.Ba- 
liaus organizatorlat-Ben- 
druomenės Valdyba.

AR MŪSŲ SPAUDA 
TVA RKO J ?

/atkelta iš 2 puslapio/ 

kyti ir dėl informavimo 
apie okupuotos Lietuvos 
gyvenimą.

Gaila, kad mūsų laik- ■ 
raščiai nepasistengia pa
sirūpinti kitokių šaltinių, 
kaip Vyriausio Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto 
leidžiami Eltos biuleti- 
niai. Ir taip žodis į žodį 
spausdinamos tos pačios 
žinios kuone visuos laik
raščiuos ejšskyrus,žino
ma, anuos tris, mano 
anksčiau paminėtus. Ir ne 
tik žinios, net ir ištisi 
straipsniai su įvairiais 
komentarais. Ir jų tarpe 
kartais būna ne tik nai
vių, bet ir visai atmes
tinų.

Mano manymu, Vliko 
uždavinys yra teikti Lie
tuvos laisvės bylai nau
dingą informaciją kitoms 
tautoms ir valstybėms , 
bet ne savai išeivijai. 
Skaitant uniformines El
tos žinias, skaitytojui jau 
iš anksto susidaro įspū
dis, kad tai yra smegenų 
plovimas. Mums, sąmo
ningiems lietuviams, tai 
nėra reikalinga. Mes ne
turime bijoti žinių,kurios 
pasako mūsų tautiečių 
okupuotoje Lietuvoje ūki
nius ar socialinius atsie- 
kimus.Turėtum džiaugtis 
visu tuo, kas ten yra ge
ra, ir liūdėti dėl to, kas 
ten yra bloga. Mums tik 
reikia teisingų, rūpestin
gai iš bolševikinės propa
gandos atrinktų žinių.Tu
rime žinoti tik viena :Lie-_ 
tuva yra okupuota, lietu
vių tauta ir atskiras jos 
žmogus yra bolševikinio 
totalizmo vergijoje. Ir to 
vieno fakto užtenka, kad 
laisvas lietuvis jaustų pa
reigą savo tautos atžvil
giu. Juk laisvė, kaip žmo
gaus dvasios gėris,nėra 
matuojama nei fabrikų 
skaičiumi ,nei prekių gau
sumu,nei mokslininkų ar 
menininkų stiprumu, nei 
kelių gerumu ar sporti
ninkų pranašumu. Juk 
Bastilija krito ne dėl to , 
kad prancūzai būtų tada 
reikalavę daugiau duo
nos, daugiau prekių ar 
darbo. Ir anglų kolonijos 
Amerikoje klestėjo savo 
ekonominiu gerbūviu, kai 
Patrick Henry Virginijos 
sukilėliams kalbėjo: 
"Duokit man laisvę, arba 
duokit man mirtį".

Šis gražus lietuvių iš
eivijos spaudos reikalais 
susirinkimas atliktų tik
rai gerą darbą, jei imtųsi 
pastangų pasalinti dar 
vieną blogą ydą-tai pasi- 
rašinėjimas slapyvar

! Aukšti nuošimčiai ui 
indėlius.
Prieinamos skolinimosi
sąlygos.
Nemokamas CUNA gyvybės 
i' paskolų draudimas.
Pilnas čekių patarnavimas.
Užtikrintas indėlių saugumas.
Malonus lietuviškas patarnavimas

džiais ar inicialais. Po 
jais dangstosi visi tie,ku
rie bijo viešos atsakomy
bės už savo mintis. Jais 
dažnai prisidengia sąs
kaitų suvedinėjimas ar 
blogos intencijos kam 
nors pakenkti, ką nors į- 
žeisti.kam nors gerą vai? 
dą atimti. Slapyvardžiai 
ar inicialai menkina 
straipsnio vardą ir žemi - 
na patį laikraštį.Ir dėl ko 
vengti savo tikrojo vardo , 
kai nėra baimės atsakyti 
už straipsnį? Juk esame 
laisvi,jokie žandarai mū
sų negaudo. Ne,laikraščių 
ar žurnalų redaktoriai tu
rėtų, pagaliau, nustoti 
spausdinę straipsnius,kai 
po jais bendradarbiai at
sisako pasirašyti savo 
pilnu vardu.

Baigdamas savo pasta
bas norėčiau dar įsiterpti 
į paskaitininko kun.Garš
vos žodžius, kad mes ne
galime pasigirti savąja 
publicistika. Ji dažnai būk 
tai esanti tuštoka, nepa
grįsta.

Mano manymu puUieia- 
tini ai mūsų laikraščių 
straipsniai dažnu atveju 
nėra nei kiek blogesni už , 
sakysim,didžiųjų Ameri
kos laikraščiųpublicisti- 
ką.Palyginus sąlygas,ku
riose dirba mūsų spaudos 
žmonės ir tų, kurie, turė
dami savo dispozicijoje 
būrius padėjėjų ir gauda
mi dešimtimis tūkstančių 
atlyginimo,aš dažnai ste
biuos ir didžiuojuos įkai
tydamas mūsų publicistų 
straipsnius.

Kol kas esame tvirti 
spaudos darbininkai. Kad 
tik taip išsilaikytume il
gesnį laiką, ir kad prisi- 
auklėtume jaunų jėgų, ku
rios galėtų pakeisti dabar 
dirbančiųjų gretas. Be 
Ambrezevičiaus, Karde
lio ar Rastenio, kuriuos 
paskaitininkas paminėjo 
kaip gerus mūsų publicis
tų pavyzdžius, aš matau 
dar tokius vyrus,kaip dr . 
Pijų Grigaitį, Leonardą 
Šimutį .Miką Vaidylą,Sta
sį Karpių, Michelsoną ir 
kitus veteranusi Jie tikrai 
turėjo ir tebeturi plačios 
įtakos lietuviškoje visuo
menėje. Pasakyčiau dar 
daugiau: jie yra tapę tik
rais dvasiniais vadovais 
ilgamečiams skaityto
jams.

Mūsų laikraščių redak
toriai ir visi tie, kurie 
jiems talkininkauja, visi 
tie, kurie jiems siunčia 
rašytą*■ lietuvišką žodį 
kaip mūsų tautinės gyvy
bės ženklą ir kaip mūsų 
tautinių uždavinių šauks
mą, atlieka didelį darbą. 
Lietuviškoji visuomenė 
tai įvertindama turėtų 
dar daugiau parodyti pri
sirišimo prie lietuviško 
laikraščio ar žurnalo.

NAUJŲJŲ METŲ 
SUTIKIMAS

JAUNIMO CENTRO SALĖJE

BILIETO KAINA ĮSKAITANT UŽKANDŽIUS, 
STIPRIUS GĖRIMUS, PUIKIĄ MUZIKĄ - AS 
MENIUI - TIK $7.50. PILNAS BUFETAS.

P R A D Ž IA 7 VALANDĄ VAKARO, 
PABAIGA 2 VALANDĄ RYTO.

BILIETAI GAUNAMI PAS Bendruomenės Valdybos Narius.

ŽEMĖS ŪKIO PROFILIS 
/ atkelta Iš 3 puslapio/ 
linio teisingumo "šviesa". 
Bet už šio fakto pažymė
jimą negalima autoriui 
priskirti "totalitarinio 
patriotizmo" doktrino- 
riaus titulo. Čia autorius 
pasielgė kaip tikras ir 
nemeluotų patriotinių nu
siteikimų, savo kraštą 
mylintis žemės ūkio spe
cialistas. Apie šias auto
riaus gražias intencijas 
leiskime kalbėti kitiems , 
šią knygą perskaičiusiem 
specialistams - auklėto
jams.

Štai ilgametis žemės 
ūkio mokyklų mokytojas , 
direktorius dipl. agr. An
tanas Nasvytis rašo:"Esu 
maloniai nustebintas jūsų 
svariu įnašu į žemės ūkio 
švietimą bendrai ir mūsų 
įtūsvosios tėvynės iš
skirtinai. Šiuo darbu Jūs 
sukūrėte nenykstantį pa- 
minklą-tiek sau,tiek Lie
tuvos žemės ūkio švieti
mui.Darbas monumenta
lus ir didelio kruopštumo 
vaisius.Visa širdimi esu 
dėkingas Jums, brangus 
kolega, užu Jūsų ilgame
tes pastangas sukaupti 
medžiagą apie mūsų Ž.U . 
mokyklas, kuriose man 
asmeniškai per trumpą 
nepriklausomybės laiko
tarpį teko darbuotis išti
sus devynioliką metųMa- 
lonu stebėti sodybas, Jūsų 
taip gražiai išleistoje 
simboliškos spalvos įri
šime, knygoje, kurių pa
stogėje praleidau produk- 
tingiausias ir viltingiau- 
sias dienas ir naktis. . . 
Nepagailėjotir asmeniš
kų santaupų netik knygą 
galimai tobuliau apipavy- 
dalinti, bet plačiai ją pa
skleisti mūsų knygas te
beskaitančių kolegų tarpe 
plačioje visuomenėje. Iš
silaisvinusi lietuvių tau
ta ir dabartiniu metu ver
gijos pančiuose sukaus
tytas Lietuvos ūkis kada 
nors Jūsų vardą tinkamai 
pagerbs".

Prasmingas šios kny
gos vertinimo mintis pa
žėrė dr. Antanas Rukša. 
Jis rašo: "Negaliu atsi
džiaugti ir atsigerėti 
Tamstos nepaprastai 
vertingu kūriniu.Ši knyga 
liudys amžių amžiams 
apie tikrą, dokumentuotą 
buv.nepriklausomos Lie
tuvos žemės ūkio ir jo 
švietimo pažangą. Šiuo 
veikalu Tamsta pasistatei 
sau nenykstamą pamink
lą, o lietuvių tautai davei 
veikalą,kuriuo puikiai už
pilde! vieną svarbiausią 
jos kultūrinio gyvenimo 
spragą. Mūsų laimei, 
Tamsta laiku suskatai 
rinkti svarbią statistinę 
medžiagą, sėkmingai ją

PR. GVILDYS-
LAIMĖTOJAS

Čikagoje įvykęs Š.Ame- 
rikos lietuvių stalo teniso 
dešimtuko turnyras bai

artimiausiųjų ?
Jeigu pageidautumėte, galite rašyti tiesiog

Tampant Kanados piliečiu
Kanados pilietybė gali būti jums raktu, atidarančiu duris 

į pasisekimų.
Daugelyje darbų pirmenybė teikiama Kanados piliečiams, gi 

kai kurioms tarnyboms gauti Kanados Pilietybė yra būtina sąlyga.

Tiems, kurie atatinka nustatytoms sąlygoms, įsigyti Kanados pilietybę 
yra labai lengva. Teismai pasiruošę jums patarnauti Halifaxe, Monctone, 
Montrealyje, Ottawoje, Sudburyje, Toronte, Hamiltone, St. Catharineje,Lon
done, Kitcheneryje, Windsore, Winnipege, Reginoj, Saskatoone, Calgaryje, 
Edmontone ir Vancouveryje. Kodėl nesikreipti Šiandienų į vienų iš jums

išsaugojai ir savo patva
riu ryžtingumu tęsėjai 
darbą iki galo.

Praktiškai ši knyga la
bai pravers ir mano stu- 
dijėlei,veikiau apžvalgai, 
kurią esu apsiėmęs para
šyti kolektyviniam XX a . 
Lietuvos istorijos veika- 
luir

Šie patyrusių, šviesaus 
proto vyrų atsiliepimai ir 
mano patiektos mintys 
bei samprotavimai apie 
"Žemės Ūkio Švietimo" 
studiją liudija, kad auto
rius yra atlikęs didelį ir 
kruopštų darbą. Šitame 

Atvaizdai rodo, kad JIB vaistai ATAUGINA PLAUKUS, pašalina pleiska
nas, šašus, niežėjimą, sulaiko plaukų slinkimą, grąžina natūralią plaukų 
spalvą MOTERIMS ir VYRAMS. 100 proc. garantuotai. JIB 8 unc. 16-kai 
savaičių $3.50 arba COD. Užsakymus su pinigine perlaida siųskite TUO
JAU JIB laboratorijos atstovybės Kanadoje adresu:

P. Januška, 1033 Bruce Ave, Windsor. Ont

gėsi Pr.Gvildžio pergale . 
Jis pralaimėjo tik 4 se
tus, kurių du atiteko to- 
rontiečiui Vaičekauskui , 
parodžiusiam didžiausią 

veikale sutelkta medžia
ga gyvenimo ateities ei
goje bylos apie iš amžių 
glūdumos kilusią lietuvių 
žemdirbių tautą, kurios 
norai ir troškimai yra to
kie dideli ir platūs ir jų 
apimties ribose telpa tas 
didysis troškulys veržtis 
į laisvės ir mokslo aukš
tumas ir liudyti žmoni
jai, kad ir Lietuvai pri
klauso šios žemės-plane- 
tos penkiuose kontinen
tuose nedidelis prie Bal
tijos jūros Nemuno upy
nuose kampelis.

VEDA KAZYS 
pasipriešinimą daugkar
tiniam Kanados meiste
riui.Toliau žaidėjai išsi
rikiavo šia tvarka: 2) J. 
Nešukaitis, 3)Vaičekaus- 
kas, 4) Žemaitis, 5)R. Ka
valiauskas, 6)Šoliūnas, 7) 
Grybauskas, 8) A. Nasvy
tis, 9) J. Kavaliauskas, 10) 
Genčius.
PAVERGTOJI LIETUVA 
-Vilniaus Žalgirio futbo
lininkai gruodžio pradžioj 
išvyko gastrolių} Ceiloną 
ir Indiją.
-Vilniuje viešėjo rytinės 
Vokietijos Halės vyrų 
krepšinio komanda. Vo
kiečiai pralaimėjo Kauno 
Žalgiriui 44:74 ir Vilniaus 
Statybai 68:77.
-Mūsų sostinėj Lietuvos 
stalo teniso rungtynė nu
galėjo Olandiją 4:3. 
-Lenkijos Gdynės futbo
lininkai viešėjo Lietuvoj. 
Jie laimėjo prieš Vil

SĖJA
Tautinės, demokratinės minties mėnesinis lietuvių laikraštis. 

Leidžia Varpininkų leidinių fondas 

Redaktorius Vytautas Bildušas .
Administracijos adresas: JUOZAS URBELIS.

1649 N. Broadway, Melrose Park., Ill., USA.
Prenumerata: JAV ir kitur 3 dol. meįarns.

AR ŽINOTE KĄ RAŠO 

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

K EI EI V Į žmonės mėgsta dėl to, kad jis niekam 
mepataikauja 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 galima gauti 1968 metų kalendorių, kai- 
aa $ l.OO. Korespondenciją adresuoti:

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

li AROty ASniaus Pažangą 2:0, tačiau 
su Kretingos Minija su
žaidė lygiomis-0:0.

IŠ VISUR
Lenkijos futbolo pirme

nybėse po pirmo rato pir
mauja Varšuvos Legija 
prieš Chožovo Ruchą, 
Zabšės Gurnikąir Bytovo 
Poloniją. Trys pastaro
sios komandos yra iš Si
lezijos,kur ir nepriklau
somybės laikais daugiau
sia koncentravosi stip
riausios Lenkijos koman
dos.
-1968 m. numatomos su
rengti plaukimo rungty
nės Europa-JA V.
- Sov. Sąjungos kurorte 
Sočy įvyko Sov. Sąjungos 
ir jos satelitų karių leng
vosios atletikos pirmeny
bė s.Kaip ir visuomet taip 
ir šį kartą raudonosios 
armijos eilėse dalyvavo 
pabaltiečiai,laimėję pir
mas vistas



8 PSL. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

mokztIreai
ŠAUKIAMA SEIMELIO 

SESIJA
KLBMontrealio Lietu

vių Seimelio sesija šau
kiama gruodžio mėn. 17d. 
(sekmadienį) 12.30 vai. 
Aušros Vartų parapijos 
salėje.

Sesijai numatyta sekan
ti dienotvarkė:
1. Sesijos atidarymas ir 
prezidiumo sudarymas .
2. Praeitos sesijos proto
kolo tvirtinimas.
3. Pranešimai: a) prezi
diumo pirmininko, b)iž
dininko, c)Šalpos Fondo, 
d)Lietuvių Dienos finan
sinė apyskaita, e)Tautos 
Fondo, g)Stovyklos "Bal
tija", h) Revizijos komi
sijos.
4. Diskusijos dėl praneši
mų.
5. Prezidiumo rinkimai.
6. Revizijos komisijos 
rinkimai.
7.50metų sukakties pro
jektas.
8. Klausimai-sumanymai.
9. Sesijos uždarymas.

Montrealio lietuvių or
ganizacijos maloniai pra
šomos prisiųsti savo ats 
tovus .Kartu kviečiame ir 
publiką.

Montrealio Seimelio 
Prezidiumas.

MOKINIŲ TĖVŲ DĖMESIUI 
Sekmadienį, gruodžio lOdie 
ną Aušros Vartų par. salės 
scenoje tuojau po 1O val.pa 
maldų bus Seminaro ir Li
tuanistinių Kursų mokinių 
tėvų susirinkimas. Mokyto 
jai ir Tėvų k-tas kviečia 
tėvus kuoskaitlingiausiai da 
-lyvautl, nes bus svarstomi 
svarbūs, mokyklą liečią , 
klausimai. Susirinkime da
rys pranešimus: Seminaro 
vedėjas T. G.Kijauskas ir 
Kursų vedėja Bronė Luko
ševičienė ir Tėvų K-to pir
mininkas P.Styra.

Mokytojai ir Tėvų K-tas.
———----------------------------

Dr. J. SEM0GA8
5441 BANNANTYNE.Verdum

Pirmadienį ir 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.

RENGIAMA DIDELĖ DAILĖS

IR TAUTODAILĖS PARODA

Lietuvos Nepriklausomybes
atgavimo 50-ties metų jubi
liejui atžymėti 1968 m. nuo 
kovo mėn. 30 d. iki balandžio 
7 d. Aušros Vartų parapijos 
salėje, Lietuvos Karaliaus 
Mindaugo Šaulių Kuopa ren
gia lietuvių dailės ir tauto
dailės parodą. Visi Montrea
lio lietuviai dailininkai, tau
todailės dirbėjai ir visi turin
tieji bent kokių tautodailės 
dalykų ir norintieji joje daly, 
vauti maloniai kviečiami duo
ti savo sutikimą žodžiu, raš
tu arba telefonu J. Šiaučiu- 
liui PO7-2781.

Platesnė informacija bus 
duodama lietuviškoje spaudo
je sekančiuose numeriuose.

L.K- Mindaugo Saulių 
Kuopos V a 1 d y b a.

HAMILTONO DRAMOS 
T EA TRAS’ 'A UKL RA S'' 
praėjusį savaitgalį buvo 
Montrealyje ir davė du 
spektaklius, apie kuriuos 
plačiau bus parašyta sek
ančiame NL numeryje.

Abiejų parapijų salėse 
spaktaklius aplankė gana 
gausus žiūrovų skaičius, 
bet ne tiek, kiek galėjo 
ir turėjo aplankyti.

Po spaktaklio Aušros 
Vartų salėje buvusio te
atro Montrealyje vardu 
St.Kęsgailą įteikė vado
vei E.Dauguvietytei-Ku- 
dabienei puokštę gėlių ir 
teatre pasveikino bei pa
dėkojo už atsilankymą.

Vadovė dėkojo montre 
alio lietuviams už priė
mimą ir pagalbą, 
AUŠROS VARTŲ PARAP. 
Kardinolas P. E. Leger. 
Montrealio arkivyskupas 
pasitraukia iš pareigų. Jo 
vadovavimas Montrealio 
arkidiocezijai sutampa su 
mūsų parapijos įsikūrimo 
istorija.Iš jo Aušros Var
tų parapija patyrė daug 
paramos ir palankumo. 
Jis tapo arkivyskupu 1950 
m.kovo mėnesį. Tais pa
čiais metais rudenį mūsų 
parapija, pradėjo kurtis . 
Jis vadovavosi dvasinių 
vertybių įkvėpimu kiek 
viename darbe.

DANIŲ GYDYTOJAS

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

Namų tel.: MU 1-2051 *

DR. A. O. JAUGELIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA 

1410 Guy Street, 1 aukštas 
11 - 12 kambarys.

Tel: 932-6662: narna 737-9681

DR. V. G1R1UNIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA

533° L'Assomption Blvd.
Tel. 255- 3535.

Studentai - Gyvenimas ir Veikla
INITIUM SEMESTRI 67

Lapkričio 24 d. , Pta-
šinskų bute įvyko Montre- 
lio studentų Initium Se
mes tri.Pobūvyje dalyva
vo apie 20 studentų-čių iš 
McGill, Sir George Wil
liam,Loyola ir Ecole des 
Beaux-Arts.Dėmesio cen
tre buvo aštuoni pirmųjų 
metų studentai "fuksai". 
Pobūvis priminė "phyco- 
delio party" su visaip iš
dažytomis figūromis ant 
sienų, įvairiassaplvėmis 
šviesomis ir 1.1. Kai ku
rie studentai užsikrėtė ta 
nuotaika ir patys save iš
dažė ultra violetiniais da

žais. Pobūvis praėjo ge
roje nuotaikoje. Sekantis 
žymiai didesnis studentų 
subuvimas bus studentų 
žiemos stovykla St. Ade
le, į kurią laukiama daug 
studentų - čių iš įvairių 
Kanados ir JAV vietų.

Initium semestri suor
ganizavo Montrealio Lie
tuvių Studentų Sąjungos 
valdyba,kurią šiemet su
daro Vukas Akstinas- 
pirm. .Albina Mažeikaitė, 
Rimas Rudinskas, Irena 
Baršauskaitė ir Jonas Au- 
gaitis - nariai. R.R.

TORONTIETIS NUKENTEJO 
KATASTROFOJ

Lapkričio 25 d. Pranas Žiū- 
rinskas, vykdamas su draugu 
mašina turėjo nelaimę, kurios 
pasėkoje buvo sunkiai sužeis 
tas. Gydomas Waterloo ligo
ninėje, prie Kitchener. Lin
kima greito pasveikimo.

P. G.
LIETUVIU FONDAS 
jau Įregistruotas Kanados 
valdžios įstaigose ir pagal 
gautaji “ carterj“ nustojo vei 
kusi vadovybė ir todėl šau 
kiamas visuotinas narių su
sirinkimas fe.m. gruodžio 16d. 
Toronte.

» S. O. Mazulaičiai gyvenę 
VilleEmard Montrealyje irpa- 
skutinius kelis metus Chatea 
uguay, P.Q. yra išsikėlė į K a 
nados vakarus - Victoria, B.C.
• Aleksas ir Berta Hermanai

• P. Stravinskas nukentėjo 
judėjimo nelaimėje, pagul
dytas į ligoninę.

•P, Jakubka darbovietėje 
buvo sužeistas ir dabar 
gydomas.

ADVOKATAS
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.

Sun Life Building 
Suite .2001

Tel.: UN 6-4364.

^ouįĮard dilio dšody,

Sav. J. Adomonis • Adams

Namu tel. 747-9000.

6636. Clark St. Montreal 
( prie St. Zotique ) 

TEL: 277-5059, 277-5323

AT LI EK AME DARBUS:

Electric Yielding
Body Work
Painting
Mechanic
Electric f ~—————
ir kitus Steering Service

Wheel Alingment 
T une - up 

Clutch- Brakes
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"BALTIJA" ĮTEISINTA 
aukoms priimti. Nuo šių 
metų kiekviena aukų kvi
tus mokesčių reikalui iš
duodanti organizacija 
privalėjo gauti specialų 
numerį, kuriuo atžymimi 
visi toki kvitai. Numerius 
išdavinėja Department of 
National Revenue, Ottawa. 
Numeriui gauti organiza
cijos turėjo pristatyti sa
vo balansus, įstatus ir 
trumpą veiklos aprašy
mą.Dėl didelio organiza
cijų skaičiaus, numerių 
gavimas labai užsivilki- 
no, tačiau "Baltija" tokį 
numerį jau gavo ir "inco
me tax" reikalui kvitai 
visiems bus išsiuntinėti 
laiku.

"Baltiją" šią vasarą 
parėmė: Aušros Vartų 
parap. klebonas T.K.Peč- 
kys.S.J. $ 100. 00, Mont
realio Moksleiviai Atei
tininkai $ 100.00, lietuviai 
Tėvai Jėzuitai Montrea
lyje $ 34. 00, V. Žižys, A • 
Gaurys $ 20.00, K. Vil
činskas (Ottawa) $ 15. 00 , 
V. Sabalys $ 13. 00, J. Ju
rėnas (Ottawa),T. Mačiu
lienė ir L.Gureckas po $ 
10.00,J.Lukošiūnas ir K . 
Sitkauskas po $ 5. 00.

Be to, už stovyklavimą 
Studentų Ateitininkų Są
junga įmokėjo $ 135,00, 
Montrealio Skautų ir 
Skaučių Tuntai $ 77. 00 ir 
Montrealio Moksleiviai 
Ateitininkai $ 50. 00.

Visiems didelis ačiū.
Pr. R.

• Alf. Keršulis ir V. Žemai
taitis yra atsidarę Adding ir 
kt. mašinėlių taisymo dirbtu
vę miesto centre.

PARDAVIMAS
Parduodami 2 dideli žemes 

sklypai prie Montrealio Ste- 
Dorothee, (už Backriver prie 
vandens, 6 mylios nuo Cart- 
ville tilto (Belmont Park) 

Teirautis: tel. 366- 3802.

PARDUODAMAS

BILIJARDAS - POOLROOM 
2145 St. Catherine Street E., 
prie Lietuvių Klubo. Partne
ris lietuvis.

Skambinti tel. 366 - 6855.

DĖMESIO!
Turime skanių šviežių baltų 

lietuviškai pieninėje pagamintų 
sūrių. Taip pat patarnaujame 

skaniomis Šviežiomis lietu
viškai pagamintomis dešromis.

Prašome nasinaudoti mūsų 
produktais pristatant į namus. 
Skambinkite Bruno Jazokas 

tel. 766 - 9041.

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS

SIUVU IR PARDUODU

Taisau ir Remodeliuoju 
Vasaros laike saugojimas 

/ Storage /.

6396 Bannantyne, Verdun.
PO 7-6183,

SV.KAZIMIERO PARAPIJA
Parapijiečių visuotinas 

susirinkimas ateinanti sekma 
dieni, gruodžio 10 d. po 11 
vai. mišių. Bus renkami 2ko
miteto nauji nariai. Visi para
pijiečiai prašomi dalyvauti.
— Nek. Prasidėjimo Šventė 
penktadienį, mišios 10,11 ir 
8 vai. vakare.

Naujų Metų parengimas 
gruodžio 31 d. 9:30 vai. pra
džia vakaro baliaus.

Kazimierinių vakarienė 
kovo 2 d. ir Margučių vaka
rienė balandžio 20 d.
DLK VYTAUTO KLUBO
NAUJA VADOVYBĖ

1968 metams išrinkta sekan
čiai: pirmininku J. Skinkis, 
sekretorium J. Skučas, kasi
ninku P. Botyrius, finansų 
sekr. Ch. Milius, šėrų sekr. 
A. Vaupšfas, vicep. G. Ali- 
nauskas ir direktoriais: Ki- 
zerskis P., Lenkaitis E., Mar 
tinėnas K., Petrauskas J. ir 
Petrauskas Ig. Pašalpinei L 
Gudas.

Revizijos komisijon: Gudžiū 
nas K., Mozuraitis J. ir Šiau- 
čiab's J.

iš Vokietijos ilgokų laiką pa
viešėję pas tėvusGranikovus 
ir kitus gimines Montrealyje, 
išvyko atgal j Europa.

NL-vos buvusi talkininkė 
IBM mašinėle RimaTekutytė, 
yra pradėjusi studijas meno 
mokykloje - Ecole des Beaux 
Art’s, Montrealyje.
» LaSaliečių pp. A. Baršaus
kų jaunesnysis sūnus studi - 
juodamas Layola universite
te ir ėmęs karinį parupsimą 
įsigijo ats. Įeit, laipsni. O 
šiais metais perėjo į aktyvią 
karo tarnybą ir yra išvykęs į 
pagrindini karininko apmoky
mo kursą britų Columbijoje.
» Lilija Latvaitienė sirgusi 
ir turėjusi operaciją jau su 
grįžusi į namus.
w Buvo susirgęs Petras Bo
tyrius, kuris grįžęs iš ligoni 
nės sveiksta namuose.
e Jonas Ledzinskas staigiai 
susirgęs ir tučtuojau buvo pa 
talpintas į Lachinės ligonine, 
kurioje Dr. J. Semogas padarė 
operaciją ir jau dabar sveik 
stantis namuose.
• Ona Vilkaitienė tebesergan 
ti Ligoninėje.

MONTREA LIEC IO
Šeštadienį atidaryta 

montrealiečio V. Remei
kos paroda patraukė to- 
rontiečių dėmesį. Daili
ninko modernizmu vyrau
jančiuose darbuose buvo 
matyti ir patrauklesnių, 
apčiuopiamesnę mintį 
reiškiančių kūrinių. Jo 
naudojamos ir, daugelyje 
atvejų,vyraujančios ryš
kios spalvos neturi rėks
mingų kontrastų. Dėl to , 
tokiais švelnesniais pe
rėjimais apibendrintas 
modernizmas kiek pa
traukliau nuteikia ir žiū
rovo akį.

SPORTININKŲ 
VAKARAS

dėl šaulių šventės ir cho
ro išvyko į St. Catharinę 
kariuomenės minėjimas 
buvo kuklesnis dalyvių 
skaičium. Salėje esant 
daugiau jaunimo, orkes-

DAILĖS PARODA 
tras, savo šokių melodi 
jom vykusiai derinosi 
kaip jaunimui, taip ir vy
resniems svečiams.

MERGVAKARIS
Jaunoji, neseniai ište

kėjusi Janina Šarūnienė , 
dalyvavusi p. Tumosaitės 
"šoveryje", Prisikėlimo 
salėje,sutiko,kad ten bu
vo susirinkusių su dova
nomis pusė t-------------
moterų. Lygiai tiek pat, 
kiek buvo svečių jos ves
tuvėse.

P.Tumosaitė išteka už 
inž.Leono,kuris su sesu
te, tėvams išprašius iš 
Chruščiovo, atvyko iš 
Lietuvos. Sesutė,nepamė - 
gusi Amerikos, po poros 
metų grįžo į Vilnių ir ten < 
tuojau ištekėjo, o brolis 
pasiliko Amerikoje,įsigi
jo inžinieriaus specialybę 
ir dabar kuria šeimą.

A
■

tūkstančio “

KAM REIKALINGA
APSIDRAUSTI?

KAD NELAIMĖS ATVEJU BUTŲ PILNAI 
ATLYGINTA UŽ NUOSTOLIUS

HIGHLAND
Cale

AUTO BODY
c G a s Bar

APDRAUDOS DĖSNIS: 

ATLYGINTI TIEK, KIEK APDRAUDOS 

TURIMA>BET NEDAUGIAU^ KIEK 

NUOSTOLIŲ PADARYTA.

DIRBTUVE - GARAŽAS

• Atliekami visų rūšių išores darbai ir dažymas

• Mechaniniai darbai

• Gazolinas alyva ir kiti patarnavimai

611b Lafleur Ave. LASALLE

Savininkai: V. Sušinskas 389-0571 ir J. Zavys 365-3252

PRADEDAME NUO GRUODŽIO 16DIENOS.

JOE’S BUTCHERY & GROCER
J. LAURINAITIS

ALUS, MINKŠTI GĖRIMAI IR VISOKĮ MAISTO PRODUKTAI.

PRITYRĘS ŠVIEŽIŲ IR RŪKYTŲ LIETUVIŠKAM SKONIUI DEŠRŲ 

GAMYBOJE .
PRISTATYMAS GREITAS IR SĄŽININGAS I NAMUS, SALES VISOSE 

MIESTO DALYSE.

19 18 Frontenac Street, Montreal, Tel. 525- 0209
/Prie pat požeminio-METRO stoties/.

Adresas: 1465 De Seve Street

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

MOK A už.:
Depozitus 4.4%
Numatyta už šėrus 5 M %
Nemokamas gyvybes draudimas 
iki $2,000 bendros santaupų

I M A už:
Nekilti, turto paskolas 8%
Asmenines paskolas 9% 
įskaitant gyvybės draudimą 
iki $ 10,000 abiejų rūšių

sumos. paskoloms. __________
Kasos valandos: 1465 De Seve St.,sekmadieniais nuo 10:30 iki 12:30 
vai., ičskiriant šeštadienius. Darbo dienomis nuo 10 iki 3 vai. kasdien, 
vakarais -- trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai.

3907 Rosemount Blvd., tel. 722-3 545.Diena — penktadieniai s nuo Iv. 
iki 6 vai. ir vakarais --pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais 
nuo 7 iki 9 vai.

Talisman
INTERCONTINENTAL CLUB

Cocktails - Dancing Nightly

Kviečia visus atsilankyti Į 
Intercontinental klubų, kurti 
yra 696 St. Catherine Street W.,. 
(pries T.Eaton’o krautuvę).

Kreipkitės asmeniškai pas 
Joe Stankaitis.

Europietiška muzika ir šokiai 
kiekviena naktį • jausitės kaip 
Bavarijoje. ,

Juozas Stankaitis
Manager of the Club.

Tel. 861- 1507

APDRAUDA turi daug įvairių taisyklių 
IR SAVARANKIŠKAS APDRAUDOS AGENTAS 

YRA TINKAMAI SU JOMIS SUSIPAŽINĘS.

TEIRAUKITĖS

. .-r-
<,Wi

įįS

£įįįįį|
Oi

ADAMONIS INSURANCE AGENCY,INC

722 - 3545

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS.

UETUVIŠKAS PUSVALANDIS GIRDIMAS KAS

ŠEŠTADIENIS PER C r M B STOTI

BANGA

TEL. 669 - 8834.

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

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

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d

VISU Rūšių DRAUDIMAS

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

Montreal. Telefonas RA. 7-3120

bating FORD

4475 BANNANTYNE AVE..

VERDUN. QUE

FALCON - FAIRLANE 
GALAXIE - THUNDERBIRD 

MUSTANG - TRUCKS 
USED CARS

1 year guarantee

Kreipkitės į
LEO GURECKAS

Sales Manager’s Assistant 
Keating Ford lietuvis atstovas 

769-8831.
Tel: namų 366-2548 . 
Įstaigos- 769-8529.

s

f
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