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VISUS " NEPRIKLAUSOMOS 
LIETUVOS" BENDRADAR
BIUS, PRENUMERATORIUS, 
SKAITYTOJUS, RĖMĖJUS 
IR VISUS LIETUVIUS ŠIA
PUS IR ANAPUS GELEŽI
NĖS UŽTVAROS SVEIKINA
ME KALĖDŲ ŠVENTĖMIS

IR
LAIMINGŲ 

NAUJŲ METŲ
LINKIME

X 
X x

NL Bendrovė, Redakcija 
ir Administracija.

• Besimaudydamas jūro
je, nuskendo Australijos 
min.pirm. Holt.

PROTESTUŪ JAM PRIES ANGLUOS PREKYBĄ SU MASKVA LIETUVOS AUKSU!
KALĖDŲ ŠVENČIŲ PROGA 

IR

LIETUVOS VALSTYBES NEPRIKLAUSOMYBES ATSTATYMO
PENKIASDEŠIMTIES METU SUKAKTIES IŠVAKARĖSE 

ŠIRDINGAI SVEIKINAME KANADOS LIETUVIUS
IR LINKIME LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ

LIETUVOS GENERALINIS KONSULAS KANADAI IR 
HALINA JONĖ ŽMUIDZINIENĖ

SESERYS IR BROLIAI LIETUVIAI,

KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
nuoširdžiai sveikiname Jus gyvenančius laisvajame pa
saulyje ir pavergtoje Tėvynėje.

Didžiųjų švenčiu dienos atneš į mūsų namus ir šeimas 
daugiau artimumo bei šilumos, tarpusavio susipratimo bei 
atlaidumo dvasios, pasilinkėsim vieni kitiems sveikatos, 
laimės bei sėkmės.

P ratgskim taip pat šiuos savo linkėjimus į mus apimarv 
čią bei jungiančią Pasaulio Lietuvių Bendruomenę, kad 
joje sklistų ir Įsigalėtų tautinio solidarumo jungtis. Au
kokimės ir daugiau visi dirbkime savo Tautos laisvei, 
kad ateinantieji Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo 
ir sukaktuviniai Lietuvos Laisvės Kovos Metai artintų 
jos išsivadavimo 
dalios.

Būkime vieningi 
nėję. Kovokim už

IR NAUJŲJŲ 1968 METŲ proga

iŠ sovietinės okupacijos jungo ir ne-

ir stiprūs tautinėje savo Bendruome- 
laisvą ir nepriklausomą Lietuvą!

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
VALDYBA

Pirmininkas Juozas J. Bachunas
Vicepirmininkai Stasys Barzdukas, dr. Algirdas Nasvytis, 

Alfonsas Mikulskis, Vytautas Kamantas.
Sekretorė Milda Lenkauskienė,
Iždininkas Julius Staniškis.
PLB Kultūros Tarybos Pirmininkas dr. Jonas Puzinas.

MONTREALIO LIETUVIU VALSTIEČIU

LIAUDININKU IR VARPININKU KLUBAS

Š venčiy proga daug laimės linki visiems 
Montrealio Lietuviams.

Visus mielus Bičiulius ir Draugus nuoširdžiai sveikiname 
su Sv. Kalėdomis ir linkime laimingų 1968 metų. Atsiprašyda

mi neįstengig kiekvieno pasveikinti individualiai vieton to 
aukojame kultūriniams Iietuvių veikaiams.

E. ir J. K a r d e I i ai.

įvykiu apžvalga
SUĖMIMAI "LIETUVOS" IR "NEMUNO" ANSAMB 

LIUOSE?

kurių kai kurių jau ir pa
vardės išryškėja.Tai pir
moje eilėje rašytojai. Dėl 
jų jau yra protestų ir iš 
užsienių ir pačioje Rusi
joje.

imniiniHiniiiritL

M I E L I

nados lietuvių BenčRuomenC
K A N A Ik ) S LIETUVIAI

Su Kalėdomis
nius Lietuvos Laisvės meti! Tėvynėje toji laisvė užgniauž
ta, tačiau jos ugnis, kaip Šiosios Lietuvos gabijoje, tebe
dega mūsų širdyse, nežiūrintlir begyventumėm.

Laisvės Kovos Metai tegu L ugnį dar daugiau sustiprina.

ir Naujaisils Metais įžengiame j jubilieji-

DŽIAUGSMINGŲ ŠV. KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲJŲ 

METŲ LINKI VISIEMS MONTREALIO 

LIETUVIAMS-

KLB Montrealio Seimelio 
Prezidiumas.

Laimingu Švenčiy ir Naujy Mėty visiems Montrealio 

Lietuviams linki

Paskutiniu laiku Mont
real! pasiekė žinios, kad 
yra suimtų ir padėtų į 
kalėjimą M ontrealyj kon
certavusių "Lietuvos" ir 
"Nemuno"ansamblio stu
dentų. Bet žinios dar ne 
visiškai aiškios, tat dar 
laukiama patikslinimų. 
Tačiau faktas neginčija
mas,kad suimtų yra.Ryš
kėja ir kai kurios pavar
dės suimtųjų ir įskundė
jų. Vis dėl to, kai žinios 
sunkiai pasiekia, tenka 
būti atsargiems.

Tačiau faktas jau tik
ras, kad Rusijoje komu
nistinė diktatūra, negalė
dama apsiginti nuo lais
vės reikalaujančiiįsuma- 
nė naują teroro bangą ir 
fabrikuoja sąmokslo by
lą-
Ar "Lietuvos" ir "Nemu 

no" dalyviai bendru"sąmo- 
kslo" pretekstu suimti, ar 
visai skyrium nuo to bylos

žįiių nėra. Tačiau žinios 
Montrealį pasiekė jau ke
liais kanalais, tat mano - 
ma, kad jos neiš galvotos. 
Tos žinios tiktaiaako.kad 
yra suimtų iš abiejų ansa
mblių.

Tai yra nemaloniausios 
žinios, kurios Montrealį 
pasiekė kaip tiktai prieš 
Kalėdų šventes. Norisi 
viltis, kad jos nepasitvir
tins.
"SĄMOKSLO" BYLA RUSI

JOJE PLEČIAMA

Visos spaudos agentū
ros ir visa pasaulinė 
spauda rašo,kad Rusijoje 
pradėta didelė politinė 
byla,kurioj pučiamas ne
va sąmokslas nuversti 
bolševikinę Rusijos dik
tatūrą.

Pasirodo, kad jau nuo 
kovo mėnesio į kalėjimus 
susodinta šimtai žmonių, 
visų pirma intelektualų,

Kaip jau buvo skelbta , 
"sąmokslas" esąs išsi
plėtęs per visą Rusiją bei 
jos okupuotus kraštus ir 
siekiąs KaukaząUkrainą, 
Pabaltijo valstybes ir šių 
tarpe ir Lietuvą.
• Amerikos Darbo Kon
gresas ir profesinių są
jungų organizacija meti
niame suvažiavime, ap
jungiančiame 13 milijonų 
darbininkų, užgyrė pre
zidento Johns ono politiką 
Vietname.
• Briuselyje pasibaigusi 
Atlanto Sąjungos (NATO) 
konferencija nutarė tęsti 
organizacijos stiprinimą 
ir per 5 metus suorgani
zuoti NATO laivyną, ne
žiūrint to,kad Prancūzija 
iš sąjungos pasitraukė.
9 Amerikoje vystomas 
elektrinis automobilis, 
pavadintas "Amitron'.' Ti
kimasi, kad per 5 metus 
jis bus pradėtas gaminti

Lietuvių Bendruomenės 
a I d y b a.

K an a JI 
Kraitol

ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲ METŲtV 
ŽUVUSIŲJŲ BROLIŲ TĖVYNĖS A 

RIU VISIEMS PASAULYJE ESANTI

SAULIAMS
Lietuvos Kara 
Šaulių K u o p

IES0JE UŽ LIETUVOS LAISVf, 
ILĖS UGNIS TEBŪNA ŠVYTU- ■ 

EMSSESĖMS IR BROLIAMS

aus Mindaugo 
i.

Šv. Kaledp ir Naujyjy Me 
Lietuvos Kūrėjus-Savanorii 

Ramovėnus ir

L.K.V.S 
Skyriaus

i proga sveikina visus
i, Karo invalidus, karius 
Hilius

gos “RAMOVĖ'Montrealio 
Valdyba.

Visus Montrealio Lietuvius, siautę 
Kalėdy Švenčių proga sveikini

NERINGOS SKAUČIŲ 
GELEŽINIO VILKO S

Tėvus ir Rėmėjus,

TUNTAS IR 
.KAUTU TUNTAS.

SUSIVIENIJIMAS L II
AMERIKOJE 1

123 Montrealio Kq

n u v i u 
•

opos Valdyba.

ŠV. KALĖDŲ DŽIAUGSMO, LAIMINGŲ 

METŲ VISIEMS ŽVEJOTOJAMS IR MEDŽl

"NIDA 
Montrealio Lietuvi 
Medžiotojų Klubo

R SĖKMINGŲ NAUJŲJŲ

OTOJAMS LINKI

ų\Zvejotojų -
/ p 1 d y b a.

TAUTOS FONDO ATSTOVYBĖ KANADOJE 
MONTREALIO SKYRIUS.

DŽIAUGSMO ŠVENTOMS KALĖDOMS IR VIEŠPATIES

PALAIMOS NAUJIEMS METAMS

MIELIEMS PARAPIJIEČIAMS.. VISIEMS BIČIULIAMS

Aušros Varty Parapijos kunigai:
Tėvas K. Pečkys, S.J. Tėvas .S. Kulbis, S.J.
Tėvas G. Kijauskas, S.’J. Tėvas J. Venskus, S.J.

PALAIMOS IR RAMYBĖS KALĖDŲ ŠVENTĖSE

VISIEMS LINKI
ŠV.Kazimiero Parapijos kunigai:

Kun.Dr.F.J u c e v i e i u s.
Kun. J. Gaudzė.

ŠV.ELZBIETOS DRAUGIJA

Šventy Kalėdy ir Naujy Mėty proga sveikina visas

Draugijos NARES

Valdyba.

ŠV. ONOS DRAUGIJA

Šventy Kalėdy ir Naujy Mėty proga sveikina visas

Draugijos NARES

Valdyba.

KAS NAUJA KANADOJE
MONTREALIS PRATĘS

METRO
Montrealiui, žinoma, 

nepakanka tų kelių pože
minio traukinio linijų,ku
rios dabar veikia. Miesto 
meras Jean Drapeau pr a-

PASITRAUKIA MINISTE
RS PIRMININKAS
Ministeris pirmininkas 

Leaster Pearson pareiš
kė, kad jis pasitraukia iš 
Liberalų partijos lyderių 
ir tuo pačiu iš Kanados
ministerio piTmininko 
pareigų. Juo pasiliks tik
tai iki tol, kol bus išrink
tas naujas Liberalų par
tijos lyderis, 
KARDINOLAS LEGER

IŠVYKO
Pirma jis riuskrido į 

NewYorką, o iš ten į Se- 
negalijos Dakarą, kur jis 
pasiryžęs slaugyti ser
gančius lepra. Išvykdamas 
jaudinosi ir ašarojo.

KINIJA KANADOJE
PERKA DUONĄ
Kinija Kanadoje vėl nu

pirko du milijonus tonų 
kviečių, už kuriuos turės 
sumokėti apie 150 milijo
nų dolerių. Nesiseka bol
ševikų valdomiems kraš
tams pasigaminti duonos: 
žmonės boikotuoja tokias 
valdžias ir nedirba.

Sekantis Nepr. Lietuvos nr. 
išeis po Naujų Metų švent.

nešė,kad jau sudaryti pla
nai metro pratęsti į rytus 
ir į vakarus.

FEDERALINĖ BUTU 
KOMISIJA

Ottawoje buvo susirinkę 
Kanados provincijų min. 
pirmininkai pasitarti butų 
statybos finąnsavimo 
klausimo. Pasitarime pa
sireiškė visokių nuomo
nių,bet galų gale dėl sta
tybos kreditavimo susi
tarta.

STIPENDIJOS
5 TŪKSTANČIAMS

The International Nik
kei Co. of Canada Ltd. iš 
pelno paskyrė 61,600 dol. 
stipendijom mokytojam, 
kad jie specializuotųsi 
technologijos ir matema
tikos srityse. Tomis sti
pendijomis Jau naudojasi 
5, 000 mokytojų besispe- 
clalizuojančių 12-koje 
aukštųjų mokyklų.

Lietuvių gyvenimo reiškiniai
YPATINGŲJŲ TAUTOS 
FONDO RĖMĖJŲ 
sąrašas vėl pailgėjo. TF 
valdyba praneša gavusi 
padidintų metinių įnašų: 
Genovaitė ir Juozas Vė
brai iš New Haven, Conn. 
-5Odol.,dr.Danguolė Su- 
rantas iš Rockford, Ill. - 
25dol.,dr.J.A. Valantie -

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVEN
TĖS REPERTUARAS 
jau galutinai nustatytas ir 
skubiai spausdinamas. 
Dalis repertuare numa
tytų šokių yra Mūsų Šo
kiai knygoje, kuri siunti
nėjama užsiregistravu
siems šventėje dalyvauti 
šokių rateliams. Reper-

jus iš Harbert, Mich. -25 
dol. , kun. Jonas Žvirblis 
iš Grand Rapids, Mich. - 
25 dol. TF įgaliotinis Le
mont, Ill. , Jonas Bagdo
navičius - surinktus 102 
dolerius. E.
KRUVINOS ŽAIZDOS NUO 
ČEKISTINIO KERŠTO

Čekistai surengė Lie
tuvoj tris tipiškas politi
nio keršto bylas, kuriose 
penki lietuviai buvo pa
smerkti mirti ir sušau
dyti, kiti septyni išgabenti 
keliolikai metų į baudžia
mąsias lėto merdėjimo 
stovyklas už tariamus ar 
tikrus nusikaltimus prieš 
23-26 metus.

Bolševikinė valdžia, 
kaip pačioj Rusijoj, taip 
ir ar dar labiau užgrob
tuose kraštuose pasirodė 
kad Ir 50 metų amžiaus 
sulaukusi, nesaugi, vis 
nerami, įtaringa, nervin
ga Ir tebekerštlnga vi-

tuarą nustatė Lietuvių 
Tautinių Šokių Institutas.

ANGLIJOS DARBIEČIŲ 
VALDŽIA, 
kaip praneša spauda, vis 
dėlto, pasirodė, Lietuvos 
ir kitų Pabalti jos valsty
bių auksą Maskvai atida 
vė.

Tautiečiai, rašykime 
Anglijos valdžiai prote
sto laiškus. Rašykime 
visi.

siems,kas kada nors ne
buvo jai pakankamai nuo
lankus. E .
• JAV prezidentas .palai
kydamas tradiciją, prie 
Baltųjų Rūmų Vašingtone 
iiždegė milžinišką eglę.

• Afrikos respublikoje Da- 
home karininkai padarė 
jau 3 perversmą.

r i
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NEPRIKLAUSOMA
LIETUVA

Vajaus vakarienė Jauimo Centrui Čikago

LITU ANIE INDEPEN DANTE
INDEPENDENT LITHUANIA

Už Lietuvos išlaisvinimą I For liberation of Lithuania! 
’ UŽ ištikimybę Kanadai! For loyality to Cahada!

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

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

Redaktorius Jonas Kardelis.
Administratorius Pranas F. P aukštaiti s.

Tel. 366-6220
7722 George Street LaSalle, Montreal-- Quebec — Canada.
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Siekiant kalėdinių vertybių
JUCEVIČIUS
kad gėris vis labiau ir la
biau didėtų mūsų visų šir
dyse.

****************
Mes norim būti didžia

dvase tauta. O tokia mes 
būsime tik tuomet, kai 
mes ne tiek dėmesip 
kreipsime į savo išorę , 
kiekį savo vidų. Ne mūsų 
išvaizda, ne mūsų rūbai, 
ne mūsų automobiliai pa
daro mus didžiais žmo
nėmis, bet dvasinės ver
tybės,kurias norime įsi
gyti visomis jėgomis . 
Kaip mūsų visuomeninis , 
taip ir mūsų politinis gy
venimas atrodytų kitaip, 
jei mes darytumėme vis
ką, kad kiekviena mūsų 
gyvenimo valanda mus 
priartintų prie galutinės 
pergalės, bet ne vienų 
prieš kitus,o prieš tą blo
gį ir silpnumą, kuris sly
pi kiekvieno mūsų širdy
je.

Graikų rašytojas Nikos 
Kazantzakis užsidarė 
kartą Sinojaus vienuolyne 
su tikslu pasidaryti tobu
lesniu. "Grįžk į pasaulį", 
- patarė jam sėnas vie
nuolis. Šioje dienoje ir 
šiais laikais tikrasis vie
nuolynas yra pasaulis, ir 
jame turi pasidaryt šven
tu". Iš tikrųjų, šių laikų 
žmogus turi siekti verty
bių ne kažkur dausose, 
vaizduotės pasaulyje, sa
vo prisiminimuose, bet 
pirmiausiai savo šeimoj, 
s avo bendruomenėj, 
tautinėje aplinkoje.

FELIKSAS
Ar žmogus pasieks mė

nulį už dvejų, ar penkių 
metų, tai klausimas, kurį 
atsakys tik ateitis. Bet 
vienas dalykas yra tikras: 

. kad mes švęsime Kalėdas 
šiemet.kitąmetirtaip il
gai, kol mes keliausime 
šios žemės keliais. Ši 
šventė yra privilegijuota 
proga mums suartėti sa- 
šeimoje.Betliejaus idilija 
kviečia mus pergalvoti 
bei permąstyti mūsų san
tykius su kitais mūsų šei
mos nariais .Kalėdos turi 
kiekvienam priminti,kad 
šeimos pagrindas-ne de
klamavimas meilės, o gy
venimas meile ;kad šeima 
išlieka gyva ne meilės 
stokos priminimu kitam, 
o savo stokos meilės pri
siminimu; kad šeimos 
ateitis glūdi ne meilės 
monologe,o meilės dialo
ge .Kalėdų proga duodame 
dovanas savo artimie
siems, bet geriausia ir 
brangiausia dovana - tai 
savęs atidavimas savo 
vyrui, savo žmonai, savo 
tėvams bei savo vaikams .

*************
Kalėdos yra taip pat 

privilegijuota proga lie
tuviui suartėti su lietu
viu. O tai mes padarysime 
kai iš širdies trokšime 
stiprybės ir drąsos tiem, 
kurie dirba dėl tarpusa
vio susipratimo; kai mes 
mėginsime matyti ne tai , 
kas mus skiria vienus nuo 
kitų, bet kas mus jungia; 
kai mes darysime viską ,

Mieli Lietuviai , 
Nuoširdžiai dėkojame 

jums už pagalbą ruošiant 
Jaunimo Centro jubilieji
nę vakarienę ir dovanų 
paskirstymą. Didžiausia 
padėka,žinoma,tenka do
vanų davėjams: Bowera 
Dodge, 73 S. Western Ave, 
pp.Gradisnkams,2512W .— 
47 Str. , pp. Lieponiams , 
6211 So Western Ave. , 
Lindon Appliances, 63 ir 
Rockwell, pp. Burstein, 
190N.State Str.,pp.Kriau- 
čeliūnams, 6132 Harlem 
Ave. Taip pat reiškiame 
padėką mūsų artistams: 
St. Baranauskui, J.Šalnie- 
nei,D. Lapinskui, J. Centro 
Studentų ansambliui ir A . 
Dikiniui.

Didžiausią staigmeną 
padarė pp.A.G.Milauckai, 
įteikdami 18 tūkstančių 
dolerių J.Centro statybos 
vajui. Atrodo, kad jiems 
lietuviški reikalai yra 
brangesni už asmeninius.

Širdil;as ačiū jiems visų 
lietųjų vardu.

dJ Razmai pirmieji 
davoūkstantį dolerių J. 
Cento statybos vajui. 
Taiępat dr. Dubins kai į- 
teil 
Štai 
nai 
tūta 
kai 
Šm 
ro Į 
Še* 
Sti 
SOfi! 
Klk

kiantrą tūkstantį, inž. 
iriai ir dr. Kriaučeliū- 
rra davę jau per du 

Jančius, pp. Gradins- 
11500 dol. , p-nia M . 
ikštienė.savo a.a.vy- 
latminimui 1000 dol. 
hininkės: Skučienė ir 
•pienė ir studentės , 
nusios svečius: R . 
dytė, D. Statkytė.A.

Vlaitytė, A. Kubiliūtė ir 
kibs taip pat dėkojamos .

Dėkoju visiems, kurie 
kjo nors prisidėjo prie 
v karienės pasisekimo, 
11 ypač spaudai, radijo 
s otims, liet.televizijai ir 
5 siems dalyviams ir vi 
1 etuvių visuomenei, pri- 
£ dėjusiai aukomis. Dau- 
į dis yra davę po 100 dol. . 
:?ba papildę savo šimti-

nę. Jų pavardes paskelb
sime tam skirtame raš
te.

Turiu jums su džiaugs
mu pranešti, kad jūsų au
kos artina mus prie užsi-. 
brėžto tikslo: -praplėsti 
J. Centro patalpas jubi
liejiniais Lietuvos nepri
klausomybės metais. 
Taip,dar reikės darbo ir 
pastangų, kad galėtume 
pradėti statyti.Reikia dar 
sukelti bent 40 tūkst. iki 
kitų metų balandžio mėn. 
galo.Todėlmesdar kartą 
prašome neatsisakyti ne
atidėliojant pasiųsti savo 
paramą Jaunimo Centro 
Statybos Vajui, 5620 So. 
Claremont Ave. Chicago, 
Illinois 60636.

Visus nuoširdžiai svei
kinu Šv. Kalėdų proga ir 
linkiu laimingų ir sveikų 
1968 metų.

Tėvas J. Kubilius 
Komiteto Statybos 
Vajaus vardu.

Numatoma Pabaltijo mokslinė konferencija

savo

CHICAGO
ATSISVEIKINIMAS SU PUTINU

Prieš pusmetį okupuo
toje Lietuvoje mirusiam 
lietuvių literatūros kla
sikui ir profesoriui Vin
cui Mykolaičiui -Putinui 
pagerbti atsisveikinimo 
vakaras,kurį ruošia Pe
dagoginis Lituanistikos 
Institutas, Chicagoje bus 
ateinančių metų vasario 
3 d. Statomas vienas iš 
naujausių Putino kūrinių - 
"Prometėjas". Tai atliks 
Instituto Studentai.Sceni
nės programos paruoši’- 
mui vadovauja kompozi- 

. torius ir režlsorius Da
rius Lapinskas.

Pasitarus su Chicagoje 
gyvenančiais buvusiais V. 
Mykolaičio-Putino klau
sytojais,atsisveikinamo
jo vakaro proga vietoj 
šermenų vainiko numaty
tas išleisti ir dviejų nau
jausių Putinų kūrinių- 
"Vlvos plango" ir "Mor- 
tous voco'uleidinys,kuris 
reikštų ilgiau išliekan
čios pagarbos ženklą.Tuo 
tikslu prieš kurį laiką per 
laikraščius buvo kviečia-

mi atsiliepti, o atsiliepu
sieji prie minėto pagar
bos ženklo išleidimo pri
sidėti ir už Chicagos ri
bų gyvenantieji buv. V. 
Mykolaičio-Putino klau
sytojai .Toks prisidėjimas 
kiekvienam atsieitų ne
daugiau 10-ties dolerių. 
Atsiliepusieji smulkiau 
apie tai informuojami at
skirais laiškais.

Kurie dar nebūtų atsi
liepę,o norėtų prie minė
tos pagarbos pareiškimo 
prisidėti,prašomi netru
kus atsiliepti,kad galėtu
me suspėti minėtame lei- 
dinyj sudėti jų pavardes . 
Atsiliepimai laukiami ir 
iš Putino kūrybos gerbė- 
jų.Rašyti šiuo adresu: P . 
L.Institutas, 5620 S. Cla
remont Ave.,Chicago,III . 
60636.

Pirmiesiems atsiliepi
mams sudarius viltingą 
pagrindą, minėtas leidi
nys jau atiduotas spaus
tuvei. Leidinio grafine iš
vaizda rūpinasi grafikas 
Alg. Kurauskas. PLT.

Pabaltiečią mokslininką konferencijos parengiamojo pasitarimo dalyviai. 
Gavus latvių veiksnių i« in
stitucijų pritarimą, Latvių 
Korporacijų S-gos pirmį- 
nniKas Janis Gaigulis krei
pėsi į lietuvių ir estų vei
kėjus. Jiems davus princi- 
pinj sutikimą, buvo sušauk
tas pasitarimas »Korp!

Pasitarime dalyvavo Es
tų Tautinio Komiteto pirm. 
Heikki Leesement, Estų 
Mokslo Draugijos pirm. 
Waldemar Eiso, Amerikos 
Latvių Apvienibos (ALA) 
pirm. dr. Peteris Lejinš, dr. 
Sigurds Grava, Alise Ciru- 
lė, Nils Briška, Laiks re
daktorius Grinbergs, Pete
ris Freivalds ir LKA pirm. 
Janis Gaigulis. A. Budrec
kis buvo pakviestas JAV 
LB Tarybos atstovo etike-

tu.
Posėdžiui pirminink avo 

dr. Lejinš, kuris iš karto 
pareiškė, jog latvių veiks
niai pritaria tokiai konfe
rencijai ir jai skiria $2000.

Buvo nutarta sušaukti 
konferenciją 1968 m. liepos 
mėn, pabaigoje — rugpjū
čio mėn. pradžioje (kada 
aka demikai atostogauja). 
Konferencija įvyks Mary- 
lando Universitete, Silver 
Springs rūmuosę, netoli 
Washingtono. Konferenci
jos tikslas:

1. Išnagrinėti dabartinę 
padėtį okupuotoje Estijoje, 
Latvijoje ir Lietuvoje,

2. Išnagrinėti pabaltiečiu 
bendruomenių laisvame pa-

AGOTAI VALTYTEI-ŠUKIENEI SAUSIO 13D.MIRUS, 
jos dukras-A .Kuncevičienę ir A. Gustainienę su šei
momis ir Ponus J. Vizgirdus Čikagoje nuoširdžiai 
užjaučiame. E. ir J. Paunksniai.

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

Elena V ab ai te n ė su šeima.

AGOTAI VALTYTEI - ŠUKIENEI MIRUS, 
jos dukrą Ponią A.Gustainienę su šeima 
ir gimines bei artimuosius nuoširdžiai 
užjaučiame. E. ir J.Kardeliai.
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sprendimais, sąmoningai 
neberado reikalo daly
vauti šioje sesijoje.Tenka 
Laukti artimoje ateityje 
viešo paaiškinimo šiuo 
reikalu.

Sesiją atidarė ir jautriu 
žodžiu ją pasveikino J. 
Kapočius. Jis jai ir vado
vavo, padedamas Prezi
diumo narių kun. V. Dabu- 
šio ir Arvydo Barzduko .

Sesijoje daugiausia lai
ko buvo sugaišta svars
tant technikinius ir for
malinius klausimus, kaip 
reguliamino priėmimas , 
Tarybos įstatų pakeiti
mas etc.Taip pat buvo iš
klausyti ir su labai trum
pomis diskusijomis pri
imti valdybos pirmininko 
ir. kitų pareigūnų prane
šimai. Rezoliucijų komi
siją sudarė Blinstrubas, 
Kamantas ,Keblys, Butkus 
ir Klimas,tačiau ši komi
sija jokių rezoliucijų iki 
sesijos pabaigos nespėjo 
parengti ir suvažiavimas 
ją įpareigojo tas rezoliu
cijas ir nutarimus pačiai 
vienai parengti ir viešu-; 
mai paskelbti.

Po ilgesnių diskusijų ir 
keturių pasiūlymų ap
svarstymo, nutarta: JAV 
Valstybių Lietuvių Ben
druomenę Pasaulio Lie
tuvių Seime atstovaus 37 
rinkti Tarybos nariai, o 
likusius 8 Taryba korės- 
pondenciniubūdu išrinks 
iš Krašto Valdybos narių 
ir apygardų pirminin kų 
tarpo. Šis atstovų parin - 
kimo būdas tikrai sukelia 
labai daug abejonių ir 
vargu ar galėtų būti logiš
kai ir teisiškai pateisina - 

vienas iš steigėjų Nemuno, Duby. mas, tačiau ir čia daugu- 
sos, Miško, Neries, Sidabrinės La- mos valia nebuvo nei lo- 
jpės akc. b-vių, Lietuvos kreditato gikai nei solidarumo nuo-

VASARIO 16 AKTO SIGNA
TARAS

J Smilgevičius
J. Smilgevičius gimė 1870 m. 

vasario 12 d. Šonių vienk. prie 
Alsėdžių, Žemaitijoj.

Baigęs gimnaziją, išvyko į Ka
raliaučių studijuoti ekonomikos, 
kurią baigė 1899 m. Berlyno unr 
versitete. Vokietijoj studijuoda
mas tobulai išmoko svetimas kal
bas. susipažino su Vakarų pasau
lio kultūra, įsigilino į ekonomi
nius mokslus, kuriuos ryžosi pa
naudoti savame krašte.

LE skaitome: “J. Smilgevičius 
3-m. tarnavo Petrapilyje žemės 
ūkio m-joje, vėliau Varšuvoje bu
vo Nobelio prekybos įmonių ve
dėjas. Savo bedamojoje įmonėje 
suteikė darbo daugeliui lietuvių 
ir veikė Varšuvos lietuvių d-joje. 
Subankrutavus P. Vileišio gele
žies fabrikui Vilniuje, J. Smilge
vičius suorganizavo bendrovę, ku
ri nupirko tą fabriką ir pavadi
no “Vilija”. Vokiečių okupacijos 
metu liko Lietuvoje, savame Už
venčio dvare, prisidėjo organizuo- Pc 
jant Vilniaus konferenciją 1917 
ir buvo išrinktas šioj, konferenci
joj sudarytos Lietuvos Tarybos 
narių. 1918 II 16 pasirašė nepri
klausomos Lietuvos paskelbimo 
aktą. Atstačius nepriklausomą 
Lietuvą, Smilgevičius organizavo 
įvairias b-ves jos pramonei kelti:

Bruno Rozitis nuotrauka 

šaulyje padėų,
3. Nustatyti tolimesnių bankoir kt. Veikliai dalyvavo dau- taikai palaužiama ir, at- 

gely ekonominių organizacijų.
Jaunystėj buvo draudžiamos 

spaudos bendradarbis (daugiau
sia žemės ūkio klausimais), rašęš 
Varpe (1895), Vienybėj Lietuvi- 
(riinkų, Vilniaus žiniose. Atskirai 
išp. Pienininkystę Lietuvos ūki
ninkams 1895 m. Pasirašinėjo J. 
Kadaginiškiu. Priklausė Lietuvių 
moksle d-jai”.

Kaip ekonomistas, Užvenčio 
dvaro ūkį supramonino. Čia veL ganizacijos augimo ir eti
kė spirito varykla, malūnas, ply
tinė, lentpiūvė, sūrių gamykla ir 
sava elektra. Dvaras buvo pripa
žintas pavyzdinių ūkiu, kurių Lie
tuvoje ne daug buvo.

J. Smilgevičius 1942 m. rude- 
~niop pradėjo jausti blogiau ir iš- 

AMERIKOS LIETUVIŲBEN^y^o < Kauną pasitikrinti sveika- 
DRUOMENKs TARYBOS SU tt* ar Pasigydyti} Po dviejų mė- vaizdingas ir turiningas 

pranešimas visų suvažia
vimo dalyvių buvo labai 
dideliu dėmesiu išklausy
tas. Dėl jo nekilo jokių 
diskusijų.Be to, dar buvo 
paskaitytas ir Vilko nario 
dr.Br. Nemicko praneši
mas Lietuvos nepriklau
somybės paskelbimo 50 
metų sukakties minėjimo 
-reikalu.

Šiaip su gailesčiu tenka 
konstatuoti,kad šis svar
bus suvažiavimas praėjo 
labai blankiai ir visai ne- 
kūrybingal. Šm.

/Foto žiūrėk 3 psl./

mokslinių studijų gaires, ir
4. Koordinuoti tolimesnį 

pabaltiečiu mokslininkų ben 
dradarbiavimą.

Konferencija bus grynai 
mokslinio pobūdžio suva
žiavimas.

Buvo sudarytas konferen
cijai šaukti laikinasis vyk
domasis komitetas, į kurio 
sąstatą įeina J. Gaigulis 
(pirmininkas), dr. S. Gra- 
va, dr. J. Puzinas, dr. A. 
Budreckis, dr. H. Leese- 
ment ir W. Elso.

A. Budreckis įpareigotas 
kontaktuoti Lituanistinį In
stitutą ir JAV LB Centro 
Valdybą. į įŽiĮ.

rodo,pasirinko savo gru
piniams interesams nau
dingiausią ir palankiausią 
kelią.

Tikrai įdomų ir kruopš
čiai parengtą pranešimą 
suvažiavimui padarė PLB 
v-bos vicep.Stasys Barz*- 
dukas. Jis plačiai per
žvelgė Bendruomenės or-

prėjimo žymes ir teisin
gai įvertino tos organiza
cijos turimą visuomeninį 
svorį.Pranešėjas taip pat 
trumpai apibūdino ir kitų 
kraštų bendruomenių 
veiklą bei planus. Šis

VAŽIAVIMAS
Gruodžio m.2-3 dieno

mis Clevelande buvo su
sirinkusi JAV Lietuvių 
Bendruomenės Krašto 
Taryba.Iš 37 rinktų narių 
į sesiją atvyko vos 20. Jų 
skaičius buvo papildytas 
dviejų apygardų pirmi
ninkais ir penkiais valdy
bos nariais, kuriems jau 
pirmoje sesijoje buvo su
teikta balsavimo teisė. 
Tuo būdu sesijoje iš 48 
pilnateisių narių dalyva
vo 27. Suvažiavime nebu
vo žymesniųjų Tarybos

neštų grįžo į Užventį ąžuolinia
me karste, lydimas sūnaus Kazi
miero ir artimųjų draugų. Mirė 
lapkričio 27 d. Kaunę.

R.Skipitis naujoje atsimi
nimų knygoje rašo, kad tai 
buvo vienas iš nedaugelio 
Lietuvos dvarininkų lietu
vių patriotų.

narių,kaipdr.B. Matulio
nis,dr. J. Vileišis, V. Bra
žėnas, J,Budreckis ir kt. 
ir net Clevelande gyvenąs 
dr .Ramanauskas neatvy
ko ..Yra žinių, kad šie visi 
asmens, labai nusivylę 
pirmosios sesijos eiga ir

diskusij%25c5%25b3.Be
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Nevalia priešintis lietuvių tautos valiai!
LIETUVIŲ

Liepos, rugpiūčio mė
nesių " Dirvoje " Bronys 
Raila daugelį skaitytojų 
nustebino labai piktais , 
nieku nepagrįstais puoli
mais asmenų, spaudoje 
gynusių lietuviškas teri
torijas,ar teritorijas,ku
rias daugumas lietuvių 
laiko turinčiomis pri
klausyti Lietuvai.

Buvo koktu skaityti, 
kaip Br .Raila šaiposi ra
šydamas , kad Lietuva tik 
17 metų valdė Klaipėdos 
kraštą, o ir ten tai daugu
mas prūsiškos ir lietu - 
viškos kilmės žmonių 
balsavo už nacių sąrašą. 
("Dirva" nr.83,1967). To
liau jis piktai kvatoja iš 
siekiančių Prūsijos iš
laisvinimo.

"Dirvos"nr. 82 jis ra
šo: "Mat, Lietuvos vals
tybės žemėlapiuose Ka
raliaučius dar nefigūra
vo, - nei Didžiosios Lie
tuvos kunigaikštijos pra
eityj,nei nepriklausomos 
Lietuvos valstybės žemė
lapiuose vėliausiai'.'Kito- 
je vietoje jis gina dr. M . 
Devenį, "Draugo" nr. 75 
pasisakiusį prieš Kara
liaučiaus (Tvanks tės)šie- 
kimą prijungti prie Lie
tuvos .

Nuostabu, kad tokias 
nesąmones rašo ir spaus
dina lietuviška spauda.

Jokie svetimieji Lietu
vai lietuviškų žemių ne
atiduos. Klaipėdos kraš
tas,Tilžė,Tvankstė ar ki
ti lietuvių etnografiniai 
miestai,vietovės,šimtais 
metų buvo svetimųjų oku-

ALGIRDAS GUSTAITIS

puoti.Dėl politinių ir is
torinių nesėkmių Lietuva 
negalėjo tas žemes atgau
ti ,bet dėl jų visą laiką bu - 
vo ir tebėra kovojama.

Klaipėdos krašto isto
rija labai paini. "Oflcija- 
liai" ji "pripažinta" Vo
kietijai 1422 Melno ežero 
taikos sutartimi, kurią 
taip gina dr. M. Devenis 
ir Bronys Raila. Toji su
tartis, žinome, Lietuvai 
buvo primesta. Pagaliau 
vietinių ir iš nepriklau
somos Lietuvos atvyku
sių gyventojų sukilimu, 
trys Prūsijos ar Mažo
sios Lietuvos apskritys- 
Klaipėdos, Pagėgių, Šilu
tės-1923 sausio 14 d. .nu
galėjus ginklu priešinu
sius vokiečius ir prancū
zus, buvo atsiimta, išva
duota, prijungta prie bo
čių žemės-Lietuvos. Vo
kiečių nacėjimas, Hitlerio 
atėjimas į diktatorišką 
Trečiojo Reicho valdžią, 
visokiais būdais kėlusį 
vokišką elementą užsie
niuose,siunčiant pinigus 
diversantus, sukilimišką 
literatūrą,ginklus,grąsi- 
nant.net žudant jiems ne
palankius vietinius gy - 
ventojus,tokio teroro aki
vaizdoje, argi nesupran
tamas negalėjimas pasi
priešinti, kai ir Lietuvos 
valdžia nepajėgė apsigin
ti.

1939 metais, Hitleriui 
esant galybėj ir ruošian
tis užgrobti Čekoslovaki
ją, staiga Vokietija nu-

kreipė jėgą į palyginti 
mažą Lietuvą,pareikala
vo jiems perleisti Klaipė
dos kraštą. Pasauliui ty
lint, niekam nepažadant 
ginti Lietuvos, 1939 kovo 
23 d. Lietuvos vyriausy
bės vardu buvo pasirašy
ta sutartis, perieidžianti 
Klaipėdos kraštą Vokie
tijai. II Pasaulinio karo 
pabaigoje, 1945 sausio 24 
d.Klaipėdą okupavo rųpai 
bolševikai.

Ar tokios okupacijos 
dr.Deveniui ir Br. Railai 
atrodo teisingos ir priim
tinos ? Ar dėl Klaipėdos 
krašto išvadavimo kovoję 
ir žuvę lietuviai yra pa
juokos objektas ? Ar kil- 
nialietuviai, įskaitytinai 
JAV-ių lietuvį,vėliau Lie
tuvių tautos herojųAtlan- 
to nugalėtoją, St.Darių, 
taip pat savanoriškai da
lyvavusį Klaipėdos kraš
to išvadavime, dera lai
kyti pajuokos objektu?

Savo pasibaisėtinuose 
rašiniuose "Dirvoje", už
vardintuose "Padovanok 
manKaraliaučių"(Nr. 78) 
"Davei balną-duok ir ark
lį" (Nr. 79), penkių dalių 
"Psichedeliškoj simfoni
joj", užbaigtoje "Dirvos" 
nr.84irdar po to keliuo
se numeriuose, neįtikėti
nu piktumu puola siekian
čius teisingos, t. y. etno
grafinėse ribose atstaty
tos Lietuvos, kurios rei
kalavo Lietuvos konstitu
cija.

Savo argumentų"susti-

inskis

aila var- 
je spau- 
žodžlų, 
ašiniais

Lietu- 
kurie, 

žino- 
etuvai 
inėse

TAUTOS VALIĄ. PAREIŠKĖ LIETUVOS STEIGIAMASIS SEIMAS 

prinlmul" Br. 
toj a daug pado 
doje nevartoju
šūksnių.Tokiai 
Br .Raila atsist 
vos priešų pusėj 
kaip daugelį atv 
me,nenori leisti 
atsistatyti etno 
ribose.

Dr. Zenonas 
studijoje "Lietuvo^sienų 

 

klausimu", išleistu 1946 

 

Tuebingene, Vokie^joje, 

 

rašo: " Po Pirmoji Di

 

džiojo karo 1918-20 rįlai- 
kotarpyje nepriklaus 
ėmusios gyventi Lie 
politinė raida taip n 
mingai susiklostė, k 
negavo nė apynorm 
sienų,kurios būtų gale 
sios nors didžiumoje 
tikti jos etnografi 
duomenis ir atsižvel 
minimallnius ekonoii- 

 

nius reikalavimus". "Tlii 
Prūsų Lietuva abejoje 
Nemuno pusėse suda 
vieną nedalomą sritį'.'Dį. 
Ivinskis taip pat rašo, k 
"Lietuva tada (1939. X. 1 
atgavo tik mažytę da 
Vilniaus krašto lietuvi 
elemento. Patys stambie 
ji gi Vilniaus krašto lie 
tuvių plotai,lyg pajuokai 
buvo palikti sovietinės 
Gudijos valstybės sudėty
je".

Pavienis asmuo neturi 
teisės atsižadėti ar sve
timiesiems dovanoti savo 
valstybės ar jos dalies . 
"Suverenumas priklauso 
tautai ir tai yra neatski
riama tautos teisė, ji yra 
neatskiriama tautos va-

3 PSL
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os 
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Paskutinis metinis Amerikos Lietuvių Fondo narių suvažiavimas, įvykęs 1967 m. 
lapkričio 26 d. Čikagoje, kur dalyvavo 11O Fondo narių, turėjusiais 2206 balsus 
Suvažiavimas nutarė Fondo Tarynon išrinkti 8 narius /buvo 5/. Slaptu balsavi 
mu išrinkti: Bernardas Brazdžionis, dr.J.Kazickas, dr.F.Kaunas, agr.A.Kan
taras, dr. R. Somkaitė, inž. V.Naudžius, inž.A .Skudzinskas ir dr.K.Ambro - 
zaitis. Kontrojės komisija palikta sena: J. Bagdanavičius, dr. V. Tauras ir Td. 
Mečkauskas. Šiuo metu Fonde yra 1711 narių, įnešusių Fondan ne mažiau kaip 
1OO dolerių ir 212 mažiau šimto, bet palaipsniui įnešančių iki 1OO. Pagrindi
nio kapitalo yra 400 tūkstančių dolerių. Fondas iki šiol iš nuošimčių įvairiem 
lietuvių kultūros reikalams yra paskyręs 40 tūkstančių dolerių. Foto V.Noreikos

lios pasireiškimo vers
mė.Šis principas yra pa
grindinis konstitucinės 
teisės dėsnis, jis taip pat 
yra Lietuvos valstybės 
1922 m. konstitucijoje" . 
(P.V. Raulinaitis: "Suve
renumas nėra atsisako
mas", Draugas, nr. 167 , 
į967. VII.19).

Lietuvių tauta, ištikimi 
lietuvių tautos piliečiai, 
amžiais siekė ir tebesie
kia savo pilnateisės vals
tybės atstatymo, kuriam 
vis buvo ir yra daug kliū
čių. Apie tokio nedalomo 
lietuvių tautos tęstinumo 
siekimus rašo Lietuvių 
Enciklopedija:

"Nors per tris padali
nimus (1772,1793 ir 1795) 
Lietuva ir buvo laikinai 
nustojusi egzistuoti kaip 
valstybė, tačiau mintis 
atstatyti Lietuvos valsty-

bę etnografinėse tautos 
ribose,atseit,sujungti Di
džiąją ir M. Lietuvą-nie- 
kados neužgęso. Tad ir 
1919, kai ai i j antai-Pran
cūzija,D. Britanija, Itali
ja ir Japonija-susirinko 
Versalyje sudaryti su nu
galėtąja Vokietija taikos 
sutarties ,ten buvo ir Lie
tuvos delegacija, reika
laujanti, kad alijantai ne
užmirštų prezidento Wil- 
sono paskelbtų 14 punktų 
ir kad priskirtų naujai at- 
sistačiusiai Lietuvos 
valstybei visas lietuvių 
gyvenamas žemes Vokie
tijos valdomoje teritori
joje, atseit, M. Lietuvą". 
(L.E.XH.26 psl.).

Lietuviškos protestan
tų pamaldos Karaliaučiu
je buvo laikomos nuo 1523 
m.(Žiūr.Dr. P.Rėklaitis: 
"Lietuvybės pėdsakai Ka-

Paskutinis Amerikos Lietuvių Bendruomenės Tarybos posėdis; dešinėje kalba jos pirmininkas Juozas Kapočius. Foto V. Pliodžinskio.

Mimo IkishAl
Illustri principi domino Gede- 

mynde Ųei gratia lethwinorum 
ruthenorumque regi consules ciui- 
tatis Rigensis salutem in Domino.

Noueritis nos litteram vestram 
breuiter destinatam recepisse, in 
qua percepimus, quod pacem et 
treugas nobiscum contrahere es- 
setis parati, sicut Vithene bone 
memorie, frater vester et ante
cessor, nobiscum habuit et quod 
super eo nuncios nostros ad vos 
secure mitteremus.

Vnde sciatis, quod nuncios nost
ros pro eo ad vos libenter mittere
mus, sed pro fratribus hoc facere 
non possumus; nam ipsi mittunt 
nuncios suos ad vos, quando vo- 
lunt; quod nos facere non poteri- 
mus, et quicquid ipsi ordinant, pe- 
nitus ignoramus, nichil ipsi nobis 
reuelant.

nulląm specialem pacem et treu
gas contrahatis cum eisdem fratri
bus, nisi cum consensu trium par- 
cium, videlicet archiepiscopi et sui 
capituli, magistri fratrum Theutho- 
nicorum et nostre ciuitatis Rigen
sis, secundum quod conswetum ėst 
ab antique.

Praeterea de statu archiepiscopi 
nostri petiuistis rescribendum; 
vnde sciatis, quod dominus noster 
archiepiscopus in curia romana 
contra fratres antedictos in omni
bus suam optinuit voluntatem, si- 
cut veraciter percepimus, et spe- 
ramus ipsum breuiter cum gaudio 
venturum, Domino concedente.
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Quare petimus prouidenciam 
vestram instanter et obnixe, ut

Šviesiajam valdovui viešpačiui 
Gediminui, Dievo malone lietuvių 
ir rusų karaliui, Rygos miesto ta
rėjai [siunčia] sveikinimą Viešpa
tyje.

Tebūna jums žinoma, jog mes

jūsų laišką, neseniai mums siųstą, 
gavome; iš jo sužinojome, jog esa
te pasirengę su mumis sudaryti 
taiką bei paliaubas, kaip geros at
minties Vytenis, jūsų brolis ir 
pirmtakas, su mumis buvo suda
ręs, ir, be to, [rašote], kad savo 
pasiuntinius pasiųstume be jokio 
būkštavimo pas jus.

kūpąs Romos kurijoje, kaip tikrai 
mums tapo žinoma, visuose reika
luose prieš minėtuosius brolius pa
siekė to, ko norėjo, ir tikimės, jog 
jis pats, Viešpačiui leidžiant, grei
tai linksmas sugrįš.

sybę tuo atveju, jei minėtieji bro
liai sumanys mus užpulti, atidėjus 
viską, atskubėti mums j pagalbą, 
kaip jūs pasiūlėte mums savo laiš
ke; todėl prašome, kad jokios tai
kos nesudarytumėte su minėtai
siais broliais, kur męs nebūtume, 
kaip ir jie, tos pačios taikos su
tarties [dalyviai].

Todėl žinokite, kad savo pasiun
tinius tuo reikalu pas jus mielu 
noru pasiųstume, bet už brolius to 
padaryti negalime; mat, jie patys 
siunčia savo pasiuntinius pas jus, 
kada nori; o mes to padaryti ne
galėsime, nes visai nežinome, ko
kius sprendimus jie daro: jie 
mums nieko nepraneša.

Vis dėlto tegu bus žinoma jums, 
valdove, kad jūsų plėšikėliai mums 
daro daug žalos visai arti mūsų 
miesto; todėl jus nuolankiai prašo
me, kad teiktumėtės plėšikėlius 
taip patvarkyti, kad tokios žalos 
mums daugiau nebetektų patirti.

Be to, jūs rašėte mums, kad pra
neštume jums apie mūsų arkivys
kupo reikalus. Taigi žinokite, kad 
jo reikalai kurijoje, kaip neseniai 
gavome žinią, yra geroje būklėje, 
ir tikimės jį patį greitai parvyk
siant.

Būkite sveiki.

Todėl jus, sumanusis valdove, 
primygtinai ir tvirtai prašome, kad 
jokios atskiros taikos bei paliaubų 
nesudarytumėte su tais broliais, iš
skyrus [tą atvejį], kai yra sutari
mas iš trijų pusių, būtent, arkivys
kupo ir jo kapitulos, teutonų bro
lių magistro ir mūsų — Rygos 
miesto, kaip tai paprastai būdavo 
daroma iš seno.

Be te, jūs prašėte atrašyti apie 
mūsų arkivyskupo reikalus; todėl 
žinokite, kad pojias mūsų arkivysį

Dėkojame jūsų malonybei už 
draugišką mums visai neseniai 
rašytą laišką; todėl težino jūsų 
karališkoji dosnybė, kad broliai 
mus vargina skaudžiai ir įvairiais 
būdais, net paliaubų metu ne
sivaržo žiauriai užmušinėti mūsų 
bendrapiliečius tiek mūsų mieste, 
tiek už jo; todėl nežinome, ar 
neužeis jiems noras ir kada prie
šiškai užpulti mus ir mūsų miestą.

Bukite sveiki.
Rašyta Andriejaus vigilijoje.

Todėl labai prašome jūsų švie^

Be to, gavome žinių, kad ponas 
Dovydas yra karalius Pskove. Tai
gi, kadangi ir jūs pats esate [su 
juo] ypač geri draugai, todėl labai 
prašome jūsų šviesybę, kad teik
tumėtės taip patvarkyti, kad jis, 
jūsų malonei tarpininkaujant, būtų 
ir mūsų miesto draugas ir globotų 
mūsų bendrapiliečius, nes jie daž
nai keliauja per jo žemę; mes [iš 
savo pusės] stengiamės atsilyginti 
savo patarnavimais. Daugiau bus.

raliaučiujeXVI-XIX am
žiuje','Karys ,nr. 7,1964).

"Kaip toli jų (vokiečių) 
archeologai ir Klaipėdos 
proistorėje nesirausė-jie 
germani škumo pėdsakų 
nerado.Viskas,ką jie ga
lėjo nustatyti, tebuvo fak
tas, kad iki 1252 m. vokiš
ka koja nebuvo to krašto 
lietusi”. ( M. Gelžinis: 
"Mažlietuviai yra Klaipė
dos srities autochtonai", 
Naujienos, 1967. XI. 7).

"Reikia pasakyti, kad 
lietuviai ne išmaldos ar 
malonės prašo. Lietuviai 
reikalauja to, kas jiems 
teisėtai priklauso-Lietu- 
vos jos etnografinėse sie
nose'.' (J.Vėgelis: "Lietu
vos žemėlapio reikalu", 
Darbininkas,nr. 80,1965 . 
XII. 3).

"Negi neaišku p. G-čiui, 
kad beveik visi lietuvių 
vietovardžiai, svetimųjų 
okuapcijos valdymo lai
kais, buvo pakeisti, iš
kraipyti, bei "aptinkuoti" 
sluoksniais svetimybių. 
Tik Nepriklausomos Lie
tuvos Respublikos plotas 
buvo nuo svetimybių ap
valytas, o likusieji lietu
vių gyvenamų plotų vieto
vardžiai tebėra nulietu- 
vinti. Etnografinis Lietu
vos žemėlapis negali jais 
tenkintis '.'(K.P.Obolėnas: 
"Stelbiamas reikalingas 
darbas','Laisvoji Lietuva 
nr.17,1965. VIH.26).

Griežtai už etnografi
nės Lietuvos ribas pasi
sakė vedamąjam straips- 
nyj "Nepriklausoma Lie
tuva": "O kokiose ribose 
nepriklausomybė siekti
na, tebegalioja Lietuvos 
Steigiamojo Seimo nuta
rimas : Lietuva atstatoma 
etnografinėse ribose'.' "Ir 
tuo reikia remti Lietuvos 
žemėlapį,kurį reikia pa
vaizduoti tiktai istoriniu 
būdu, kad sau bitų palik
tos ateičiai laisvos ran
kos. Kas mus verčia su
sirišti rankas ? Kas mus 
verčia angažuotis tautos 
nenaudai ?

Mes nežinome, kokia 
bus būsima Lietuva, nes 
tai pareis nuo daugelio 
sąlygų,bet mes, esą emi
gracijoje, turime žinoti, 
kokios Lietuvos mes no
rime, kokios siekiame ir 
dėl kokios Lietuvos turi
me kovoti. (Pabraukimai 
NL redakcijos. Žiūr. . 
Kardelis: "Vilkas neturi 
teisės keisti tautos valiok' 
Nepriklausoma Lietuva, 
nr. 12.1966. III. 23).

"Būtų keista ir net iš
davikiška,kad,pav., etno
grafinis, ar istorinis, ar 
archeologinis ir net kal
binis žemėlapiai aplenktų 
Lietuvos valstybės sienų

Nukelta į 7 psl.
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"MARAS’PERSPEKTYVOJ
VINCAS PIEČAITIS

Pasižvalgius lietuviš
koje spaudoje ir nepaste - 
bėjus išsamesnės mūsų 
muzikų kritikos aple"Ma- 
rą", pastatytą 3-ojo Kul
tūros Kongreso metu, ir 
perskaičius, neseniai 
gautas, didžiųjų Čikagos 
dienraščių recenzijas, 
norėtųsi pasidalinti nors 
keliomis mintims,keliais 
įspūdžiais apie tą psiche- 
delinį Lapinsko-Bradūno 
kūrinį.

Ne vienam jis sukėlė 
pasididžiavimą lietuviš
ku genijum,sukrėtė žmo
gų dvasiškai, priversda
mas susimąstyti. Ne vie
nam jis visiškai nepatiko 
(o buvo ir tokių), pasipik
tino savo ausį rėžiančia 
muz i ka, ne konvenciniu 
scenos apipavidalinimu, 
sulėtintai, kartais nesą
mones šnekančiu pasako
toju, panaudojimu įvairių 
neįprastų priemonių no
rint išgauti dramatinius 
efektus.

Ar "Maras" yra opera , 
kaip buvo reklamuota, ar 
ne,leiskime tai nuspręs
ti mūsų muzikos žinovam 
ir kritikam. Čia kalbėsi
me tik apie viso veikalo 
įspūdį, kokį jis paliko 
šiam žiūrovui.

Vos tik scenai atsida
rius,bėgančios psichede- 
linės spalvos ant besisu
kančių kubinių figūrų, be
stovintis milžiniškas pa
sakotojas-robotas ir ša
lia jo gulintis, maro pa
kąstas, kerdžius Blinda, 
savotiškai žiūrovą nutei
kia. Keisti, pereidami į 
crescendo orkestro gar
sai prisideda prie šiur
pulingos nuotaikos išlai
kymo . Palengva pasigirs - 
ta - "Maras’" "Męras"- 
šnibžda kalbantis choras, 
"maras ’^pritaria dainuo
jantis choras, "maras" 
-šaukia solistai, "maras" 
- žiauriai verkšlena or
kestras . Scenoj e ,1 aikyda - 
mos rankose fakelus, 

P. Marija Rudienė, Kultūros Kongreso vykd. komiteto 
atidarant. pirmininkė,taria įžanginį Žodį Kultūros Kongresą 

Nuotr. V. Noreikos.

bangomis pasipila šmėk
los. Triukšmas, ugnis, 
mirtis-maras. Šiurpuliai 
nueina kūnu.

Mirtis, puikiai dainuo
jant sol .A. Stempužienei, 
pasirodo juodoj aprangoj. 
Miršta žmonės. Maras 
siaubia kraštą. Scenon 
įeina procesija, prastų 
žmonių,prasta procesija. 
Ją veda prastai apsiren
gęs kunigas (sol. St. Ba
ras). Žmonės gieda, rau
da, meldžiasi. Visomis 
kalbomis iš visų kampų 
girdimas šnabždesys: 
"Tėvemūsų. . ."Procesi
jos priekyje nešamas 
kryžius.Ne bet koks kry
žius, o tikras jaunuolis 
įnešamas kryžiaus for
moje,reprezentuojąs vil
tį, ateitį, išgelbėjimą....

Miršta prie kryžiaus 
kunigas, miršta procesi
jos dalyviai, maras plin
ta. Kada Mirtis, atrodo, 
turi pergalę savo ranko
se,scenoje pasirodo Mer
gaitė. Vienintelė viltis, 
vienintelė nusiaubto kraš
to ateitis, gyvybės vers
mė.

Mergaitės rolę subtiliai 
dramatiškai atliko Birutė 
Vaitkūnaitė-Nagienė.Ne
buvo matyti įprastų šo
kiuose figūrų ar perdėtų 
manierų, bet tik prasta , 
gyvybę nešanti jauna 
mergaitė,norinti ištrūkti 
iš Mirties glėbio. Ją iš- 
gelbstijš svetimos šalies 
grįžtantis kareivis.Mir
tis nugalėta!

Žmonės pradeda atbus - 
ti.girdisidainos,muzika. 
Tačiau Mirtis nėra žuvu
si. Ji vėl grįžta ar tai ka
rų,ar vergijos formoj už
dengdama juoda marška 
žmoniją. Bet Mergaitė- 
gyvybės simbolis,prike
lia maro aukas, grąžina 
žmogų į gyvenimą,užsuka 
naują gyvybės ratą. Kol ji 
gyva, kol ją mirtis nenu
galės, tol žmonijai yra 
vilties.

NEPRIKLAUSOMA (LIETUVA

Kryžiaus st 
ras". Dešina

DARIUS LAPINSKAS

Veiksmą nutraukia pa
siutęs ūžesys, siaubingi 
riksmai, kunigo galinga 
malda, įtūžusios Mirties 
blaškymasis .pragariškai 
skambantys modernios 
muzikos garsai. Ant be
sisukančių kubinių figūrų 
pasirodo raudonai ap
šviestos kompiuterių 
kortelės, atominės bom
bos sprogimas, kaceto ir 
Vorkutos stovyklų vaiz
dai. Scenon, apšviesdami 
visą salę,įvažiuoja moto
ciklai. Finalas I Pasigirs
ta žmogiškas balsas: 
"Viešpatie. .. "Ar tai 
klausimas - už ką ? ar tai 
malda - išgelbėk, ar tai 
beviltiškas žmogaus 
šauksmas praradęs save 
šių dienų technologijoj .

Scena užsidaro. Žmo
gus pastyręs sėdi ir jau
ti , kaip šiurpuliai eina per 
kūną. Kur buvai ?Ką ma
tei?-Fausto pragare, su
sisiekimo nelaimėj .fron
te,Sibire ar IBM kompiu
terio smegenyse? Pasipi
la ovacijos. Iš publikos 
pasigirsta: "Bravo, Da
riau! ’Aplodismentai pui
kiems solistams Stempu- 
•žienei, Barui ir kitiems , 
aplodismentai puikiam 
simfoniniam orkestrui, 
chorams ir šokėjams,ap
lodismentai su nusistebė
jimu įdomiai atlikusiam 
Pasakotojo vaidmenį 
Leonui Barauskui, šokė
jai Birutei Vaitkūhaitei ir 
kitiems. Iš publikos iš
šaukiamas libreto auto
rius Kazys Bradūnas.Ta-/ 
čiaudidžiausi,jau parau-/ 
donavusių delnų garsai 
atiduodami šio veikalo! 

šios opetos kompozito- 
riui,dirientuj ir režisie
riui Danui Lapinskui.

Malojk buvo išgirsti šį 
dramatnį kūrinį, malonu 
buvo pamatyti, tiek daug 
talentą turintį mūsų jau
ną 31 m. kompozitorių. 
Kokia fantastiška vaiz
duota koks sugebėjimas 
išgali dramatinius efek
tus naudojant įvairias 
priemones, koks meis- 
trišlks kontroliavimas 
orkitro, chorų, solistų. 
Belifeka jam tik palinkėti 
toliai žengti pradėtu ke
liu,hes jo yra ateitis.

abaigai norėtųsi duoti 
kelltą citatų iš Amerikos 
dieiraščių recenzijų :

14 thleen M orner," Chi
cago Sun Times"-". .. tie 
žnpnės pasirinko pasta
tyt! ne kitą lietuvišką 
"Traviatą", bet įvertino 
n: iją ypatingą talentą iš 
s; vųjų tarpo ir pristatė 
jį publikai.Tokiu būdu jie 
p dare vertingą įnašą į 
k tltūrinį gyvenimą" .- 
' . . Mirtis .puikiai (mag- 
i ificently) padainuota ir 
£ ivaidinta Aldonos Stem- 
jižienės iš Clevelando". 
■ "Dvidešimtis besisu- 
1 ančių kubinių figūrų bu- 
5 a panaudotos filmų ek- 
i anų ir mozaikinių efektų 
išgavimui. Paskutinėse 
jenose, jie pavirto mil
žiniškais kompiuteriais , 
kurie nesijaudindami 
skaičiavo mirštančius 
žmones. "-"Norsir ypa
tingai apšlifuotai atliko 
savo roles mėgėjai solis
tai, bet šitas Lapinsko 
veikalas užsitarnauja pil
no profesionališko pasta
tymo".

'na iš komp. Dariaus Lapinsko operos"Ma- 
kunigo rolėje sol.St.Baras.

Bernard Jacobs on," Chi - 
cago Daily News "-"Ma
ras" vaizduoja žmonijos 
kančias nuo maro iki kon
centracijos stovyklų, pa
rodant vergiją, tremtį ir 
karą". -"Įvairiai panau
dotos scenos apipavidali
nimo priemonės sukūrė 
ypatingai sukrečiantį 
dramatinį efektą". -"Di
riguojant pačiam kompo
zitoriui, vi s as šios operos 
sąstatas atliko savo roles 
pasigėrėtinai ir tokiu pa
statymu galėtų didžiuotis 
bet kokia profesionališka 
grupė".

VIVOS PLANGO
(GYVUOSIUS APVERKIU) 

Putinas
Per bedugnes ir kalnus 
Jūs žengiat kaip gigantai, 
Išnardote marias 
Ir kylat į padanges, 
Ir spiaudot ugnimi 
Ir vemiate siera, 
Ir Dievo žemėj jums nėra, 
Gyvieji!
Vieni kaip viešpačiai, 
Kiti — vergai,
Visi rūstaus likimo sūnūs, 
Kerštu pritvinusia dvasia 
Ir Kaino ženklas kaktose 
Ir ta pati klaiki dalia — 
Kentėt apgaulėj ir mele. 
Ir žūti keikiant žydrą dangų, 
Vivos plango.
Rūsčių dienų kerštingi sūnūs, 
Nepalaimos herojai,
Visais keliais, visom kryptim 
Su juoda prievartos mintim 
Jūs žengiat nuožmūs ir pikti, 
Likimo baimės pasmerkti.
Kur krinta jūs šešėlis, 
Ten džiūsta skaisčios gėlės. 
Po švinine jūs koja 
Kantrus akmuo vaitoja.
Nuo jūs burnų nuodingo kvapo 
Vaiduokliai keliasi iš kapo 
Klaikiam šios žemės pragare. 
Jūs trypiat sėkla nemaria 
Ir žydit apgauliais žiedais 
Ir nokstat dvokiančiais nuodais, 
Tvaiku to melo ir žabangų. 
Vivos plango.
Jūs žengiate į sostus 
Ir minate altorius. 
Nuo jūs įstatymo sugriuvo 
Ir nuodėmės, ir doros; 
Karūnos niekšų valiai, 
O dulkėse karaliai. 
Ir tribunoluos išdidžiai 
Teisiuosius smerkia žmogžudžiai, 
Ir sūnūs nebeverkia, 
Jei mirti motiną pasmerkia: 
Nereikalinga ir tuščia 
žmogaus paniekinto kančia. 
Ir vakaruos užgeso saulė — 
Vien piktas melas ir apgaulė 
Pakalnėj žiežirbos sumirgo, 
Praskrido raitelis ant žirgo, 
Ir dalgis sutemoj sužvango 
Vi vos plango.
žėruoja plačios aikštės, 
Liepsnoja kaitrūs laužai,
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“Trljos
VEDA DR. GUMBAS

ISTORIJA GI KARTOJASI...
Sūnus kalbina tėvą: Vyras susigriebia žlūrė-
- Ar atsimeni, tėte, tą fs- ti ir atsako žmonai: 
toriją, kurią man pasako - - Ne, šį kartą rakčiukų nė
jai, kaip tave išmetė iš ko- užmiršau, deja, užmiršau 
legijos?
- Taip.
- Aš ką tiktai, mokslo me 
tams pasibaigus, pagalvo- , 
jau: kaip keista, ’ kad isto - 
rija tikrai kartojasi... 
VIS DĖLTO SUSIPRATO 
Vienas asmuo rašo testa
mentą: "Milijoną palieku 
žmonai, pusę milijono - 
dukteriai, pusę milijono 
motinai... Bet staiga su
stoja rašęs ir pats sau sa
ko:
- Bet iš kur aš paimsiu 
tiek pinigų?

IŠSIAIŠKINO GERAI 
Klientas pasakoja advoka
tui savo bylą, bet labaipai 
rriojasi, tada advokatas jam 
sako:
- Prašau savo bylą man 
papasakoti visai aiškiai, 
o supainiosiu ją tai jau aš 
pats....
RAKČIUKŲ NEUŽMIRŠO 
Vyras su žmona važiuoja 
atostogų į kurortą. Trau
kiniui pajudėjus, žmona 
susirūpina, ar viskas pa
imta, ar kas neužmiršta.
- Tikriausiai,-ji sako,- 
būsi užmiršęs lagamino 
rakčiukus?

"Šluota" duoda tokį 
sovietinės Lietuvos vai

— Keistas žmogus! metais
rašote tą patį! Argi negalite sugalvoti ką 
nors naujo? ___________________

Suplūdo pilkos minios 
Jums garbę atiduoti, 
Valdovai!
Jau aukurus sukrovė 
žyniai jums gieda šlovę, 
Ir gatvių dulkėse sukniubę 
Jums vapa maldą skubią 
Ir vergiškai ekstazėj žada 
Bučiuoti jūsų padą. 
Ir džiūgauja tironai 
Ir budelių gauja 
Ir žemė žėri jau raudonai 
Kraujuos ir ugnyje, 
Ir švenčia piūtį pabaigtuvių 
Minia vergų ir paleistuvių 
Naktovidžio naktiniam tango 
Vivos plango.

1

paimti pačius lagaminus.
KALINIŲ POKALBIS
- Kiek metų tave nubau
dė?
- 99 metus. O tave?
- 66 metus.
- Tai gulkis prie durų, 
nes tau pirmam teks iš
eiti iš kalėjimo...
KAM REIKIA KNYGOS 
Į biblioteką užsuka vaiki
nas ir prašo jam duoti kny
gą, kurią jis tiktai nesen 
niai grąžino.
- Tai kam jums ta knyga ? 
Juk jūs ją tiktai ką grąžino
te?
- Taip.
- Tai ar ji tokia įdomi, kad 
norite pakartotinai paskaity 
ti?
- Ne. Aš jon užsirašiau 
savo merginos telefoną...
TIESOS MYLĖTOJAS 
Žuvų turguje klientas už
sako:
- Išrinkite didžiausias ly
dekas ir man jas meskite.
- O kodėl reikia mesti ?
- Tai svarbu. Aš noriu bū
ti teisingas. Jei jūs mesi
te, tai aš ramia sąžine ga
lėsiu žmonai pasakyti, kad 
aš jas pats pagavau....

Ir mes, ir mes, kur kenčiame, 
Pilkieji milijonai 
Ar didmiesty ar kaime 
Su rūpesčiu ir baime 
Vieni vergijoj užguiti, 
Neišmintingam lūkesty kiti 
Sukniubę.
O iš rasotų rūsių
(Ir mes, ir mes ten būsim) 
Per naktį juodą nykią 
Kažkas likimą keikia, 
Kažkam numirti reikia. 
Bedugnėj skausmo sielvartingo 
Gyvenimas kaip lašas dingo 
Už geležim apkalto lango, 
Visos plango.

SVETLANA ALLlLUJEVA IR JOS 9.

Laiškai bičiuliui
kas jai pataiko ant kelio... Be to, mūsų amžiuje dideliu užsimo

likimas. Nuostabiai ir nelauktai kinta žmonių biografijos persi-

kojan, Vorošilov, Molotov, visi su pačiomis ir vaikais. Pas ma ręs pilietiniame kare karys, štabo ir akademijos darbuotojas.“ 
ne užsiliko fotografijos tada miškuose darytų linksmų piknikų,į Redens buvo Dzeržinskio bendradarbis, senas patyręs čekistas, 
kuriuos vykdavome mašina. Jų žmonos- teta Marusia-operos solistė, aštraus liežuvio teta

Pramogaudamas tėvas pildavo iš dvivamzdis į kiškius, kai jie Ženia, ir AnnaSergejevna, senelis ir senelė - seni bolševikai - 
pataikydavo į mašinos šviesas; arba Į vanagus. Biliardas,kegel- yisl jie tėvui atnešdavo naujienų, - tėvas juos net paprašydavo 
banas, miestukai,-visa, kas reikalavo aštrios akies, buvo spor- "paliežuvaiti". Tai buvo ratelis, kuris tiekdavo tikras, n e ve id- 
to rūšys, tėvui prieinamos. Jis niekad neplaukydavo- nemokėjo, mainingas žinias. Jis susidarė aplink mamą ir greit išnyko pa 
nemėgo sėdėti saulėje ir mėgdavo tiktai pasivaikščiojimą miške.motinos mirties - pifma palaipsniui, o po 1937 metų galutinai

Dėl Svetlanos Allilujevos knygos ir jos pasisakymų vertėjas iš Svetlana smulkmeniškai aprašinėja Stalino šeimą ir artimuos i- įr negrįžtamai.
ąkattytojų gauna atsiliepimų ir pasisakymų. Dabar štai skaitvto- us, kurių, yra didelė daugybė. Tai žmonės, apie kuriuos reikia parašyti skyrium. Tai buvo
jas B.P. prisimena filmą, pavadintą "Kaip gyvena Stalinas".Fil Visi tėvai jai labai geri, idealiai geri. Apie motiną ji rašol’Ne-įdomios asmenybės, gabios, apdovanotos. Visų jų gyvenimas 
mas vaizdavęs neva Stalino gyvenimą, kuris turėjęs įtaigoti dar žiūrint Į jaunus metus /1931 metais motinai buvo 30 metų/,mo- nutrūko tragiškai... Revoliucija negailestinga ir triuškina visa, 
bininkus, kad jie nestatytų jokių reikalavimų ir tenkintus! skur- tina buvo visų gerbiama. Ji buvo graži, protinga, nepaprastai
džiaus gyvenimo sąlygomis. Taip, kaip Stalinas gyvena, o Sta- švelni su vis ais, bet tuo pat metu nepaprastai kieta, atkakli, už- jtmu perstvietina ir susipina Į vieną mazgą labai įvairių žmonių 
lino gyvenimas buvo parodytas baisiai ubagiškai. Tuo tarpu iš sispyrusi ir reikalaujanti to, kas jai atrodė būtina. Tiktai jai
Svetlanos aprašymo matome, kad Stalinas gyveno kaip karalius vienai sekdavosi derinti labai skirtingus būdu giminaičius- jibu- viettnančių į viršų, Į apačią, - staigiai po nuostabaus iškilimo 
ir dar ištaigingiau. Jis turėjo keliolika vilų, vasarnamių,Krenuvo pripažinta namų šeimininkė. Motina tikru meilės jausmu tra- sudužimas, kritimas... Revoliucija, politika negailistinga žmo 
liuje apartamentus, Maskvos mieste butą, Kryme ir Kaukazeke-ktavo Jašą, mano vyresnįjį brolį, pirmosios tėvo žmonos sūnų, gaus likimui, gyvybei... Ir todėl aš galvoju, kad šemyninės krę. 
lioliką vasarnamių, virtines virėjų, būrius tarnų ir tarnaičių. Jaša tiktai 7 metais buvo jaunesnis už motiną, užstodavo jį nuo nikos nėra neįdomios... Jose visada yra istorinio turinio grū - 

Taigi, Stalinas mulkino ne tiktai darbininkus, bet ir visus, kas neteisingų užpuolimų. das, ir iš viso, ar koks išgalvotas siužetas gali būti įdomesnis
tuo mulkinimu patikėjo. Tas darbininkijos mulkinimas tęsiamas Tėvą tais laikais supo ratelis artimų žmonių, dirbusių įvairio- už tikrą realų gyvenimą realaus žmogaus?" 
ir šiandien: Įkalbinėjama, kad namie geras, gražus, iStaigingas.se srityse, ir kiekvienas jų atsinešdavo savo pasakojimus ir sa- 
ir sotus gyvenimas, o užsieniuose-badas, skurdas, nedarbas ir vo samprotavimus. Tais metais tėvas negalėjo būti atskirtas 
tikra vergija. Nors iš tikrųjų yra viskas atvirkščiai. nuo gyvenimo. Tas atėjo vėliau, kai įsivyravo izoliacija ir atsi-

Svetlana apie Stalino gyvenimą taip rašo: ".. .tiktai po motinos skyrimas nuo visų gerų, teisingų, nuoširdžių ir geravalių žmo- 
mirttes pradėjo statyti kelius vasarnamius specialiai tėvui /Sta nių.
linui/. Motina negalėjo patirti tos ištaigos, daromos nertbotom Toliau Svetlana aprašinėja Stalino gimines ir artimiausius jo 
valstybės lėšom, kai namai buvo pastatyti Ir Išlaikomi valsįy - svitos asmenis, kaip Svetlana sako, senus, europletiškos išmo- 
bės lėšomis, sukariuomeninti, ir ūkį pradėjo vesti MGB įgalto- kslinimo ir patirties bolševikus.
tintai. "A.Svanidze buvo stambus finansinis veikėjas, kuris ilgai gy-

Pletuose tais senais laikais su tėvais visada atostogaudavo:Je- veno užsienyje, Londone, Genevoje, Berlyne; jis buvo europte- 
nuktdze /motinos krikštatėvis ir didelis mūsų namų draugas/Mi tškai išmokslintas marksistas. Dėdė Pavluša buvo labai paty -

Todėl Svetlana daug savo knygoje pasakoja apie žmones, kurie 
buvo Stalino padėjėjais, satelitais, bet kuriuos jis beveik visus 
likvidavo, pradedant pirmojo bolševikų suvažiavimo dalyviais , 
savo giminėmis, savo draugais, savo padėjėjais... Tai gi bu ve 
baisybė, kurios ligšiol dar niekas visu aiškumu ir tikrumu nea
pibūdino. Nepasako ir nepasakys to nei Svetlana. Bet jos latš - 
kuose bičiuliui reikta tą išskaityti tarp eilučių, netiesiogtuose 
pasisakymuose. Vis dėlto ji pasako tą tiesą, nors ti išbarsto 
ją per visą knygą. Tačiau toks jos rašymo būdas ir yra prieža
stis, kad jos leidinys neturi gero pasisekimo. Daugiau bus.

iStaigingas.se
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Nuoširdžiai sveikina savo narius ir visus Montrealio Lietuvius
Šv. Kalėdy ir N. Mėty proga ir linki turtingy ir laitningy 1968 mėty

Valdyba.
Kredito Komisija.
Revizijos Komisija.

; J PHAPMAClE DPUG bTOPt

PRESCRIPTION - DRUGGIST - TEL DO. 6-4660- z6ro fDou.jDD.v/iii easAUf-

Kalėdų Naujų Metų
proga, sveikina visus savo prietelius, pažįstamus ir kliįentu 

linkėdami daug džiaugsmo ir laimes

pharmacie 
BRONX PARK 

PHARMACY
L EO RATNER B. PH., L. PH 
7581 Centrale Street, LaSalle

O. ir A. Norkeliūnai

FORD^^^-^

Leo Gureckos
SALES MANAGER’S ASISTENT

4415 Bannantyrte Aye., Verdun

Dr.J.Semogas
Surgeon — Chirurgien

Dr. Jean Maliska
DENTAL SURGEON

advokatas

LAIMINGU NAUJŲ METŲ.’

Adomonis Insurance
Agency Inc

Tel. 769

LIETUVIŠKAS PUSVALANDIS GIRDIMAS KAS

ŠEŠTADIENIS PER STOTI

TEL 365-0770
T. Laurina;ci«

Tony’s Photo Studio
Portretai įvairiom progom

1920 Frontenac St.. Montreal TeL 525 -S97J

LaSalle Restaurant
7633 LASALLE BOULEWARI). Telefonas DO. 6-0754 

LaSalle — Montreal
SAVININKAI LIETUVIAI

Juozas Jocas ir Juozas Tranelis

PAULS RESTAURANT
P. JO C A S 

Sveikina visus pažystamus ir klijentus.

844-0620

Frante Restaurant
0. ir Pr. VORININK Al Č/A /

6370 St. Lawrence Blvd.M o n t r e a I 274-0127■

Rūta^ Grocery
SAV. A. GAURYS

7330 Broadway, Lasaile DO 6—0976

JOS'S BUTCHERY & GROCERY

LAURINAITIS JUOZAS
Alus ir įvairiausia groserija su pristatymu

1918 Frontenac St.. , Montreal LA. 4—0209

SVEIKINIMAI IR LINKĖJIMAI 
įWV~l SUR IR VISIEMS MUSU 17 
® PAŽĮSTAMIEMS g

Aid. ir Pr. Paukštaičiai

s4



laimingų Naujų Metų linkiLinksnių Kalėdų

AUTO KLUBAS

VERDUN COAL & OIL REG'D

366-9232.

Fernand Michaud
VI 2 -5319

tkauskas
763) Central. Laealto

Tel.: 366 8011

Marche BODNAR MarketvmvruAi.

tubasRiverside Hardware
SAV WAN SERRE

TeL: 366-0021-22

Marche FRED’S MarketBALTIC OODWORK COTIP TOP T. V. SERVICE

Service RAPIDE Service

7691 CENT RALE LASALLE

TeL: 386-3700

lernec Floral Co. LtdIvanauskas Construction CoSandy s Pastry & Delicatessen
O£L£S ĮVAIRIOM PROGOM

7697 Central St
VERDUN634 ALLARD AVLNUE

611 LAFLEUR AVE.. USALLE

4. WOODS & SON
TRANSPORT LTD.

Mec Reale 
€ lecfrlc 
It 4>»u»SAVININKAS JOHN ADAMS ADOMONIS

1987 ir.gruodžio 20 d.Nr. 50-51/1075-10”

sots CT MATTHTAUX DC SONETRUCTCN 
LUMBER 6 BUILDING MATDUAL

38',l ST. LAWRENCE FLVD. MONTREAL VI 4 • 9398

10^2 CLARK STREET / prie Dorchester/ MONTREAL

Epicier - Boucher * Biėre 6 Porto: * Viand
Butcher • Grocer — Beer 6 Porter - Choice Meat

5005 IRWIN AVENUE LASALLE

VIANDES DE CHO1X — CHOICE MEATS
BlAre • Porter • Beer

Feral and tree delivery — Livrą Ison rapide ot Graftiite

Sree»i"9 Service 
Wheel Almgmenl 
Clirtcb • Brake* 

T• vp

DIRBU VISŲ RŪŠIŲ BALDUS 
PAGAL UŽSAKYMUS

Sales * Service 
Sev. Gerard Viau 

727 Argyle Ave . Verdun Tel: PO7—0211. PO7—0311

HIGHLAND AUTO BODY
INFRA RED PAINTING

TEL BUSS------------ ------------
Re*. V. Sut.ntka*. 3890571

McCarty Market
ALUS. PORTERIS

ANO RADIO RKFAIRSO SV (X*(.T(

RCNTAL* « SALKS • SCRVIC* 
RCA Victor Colour TV.

Kaufman's Woollens & Textiles
Tikra lietmiika textile

TeHsm tin
INTf.nCONTINENTAI. CLt • 

C^chath Dancing Nightly

Lou Service Station
Lvclen Ce*6ell, Pre# 

7«00
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Montrealiečis.i ir ne montrealiečiai įvairiomis progomis. Kairėje M.Kvkalas.torontietis, vedes Pįsaulinėje parodoje Ontario paviljono restoraną, o dabar Platsburge ligoninės ūkio 
vedėjas. Į dešinę- ekonomijos inžinierius Povilas Povilaitis, vienos didžiausių Quebec'o provinciją įmonių-Hydro Quebec nacionalizuotų įmonių suderintojas ir vadovas, su Ponia ir 
dukterimis Loreta, Vilija ir Marija; dešiniau-inžinierius V.Pakalnis su s - - .... .. , - i. ’ —.----------- ----------“hm ““ sūnum studentu McGill universitete; į dešinę nuo jų- tabako farmeris P.Dana itis su Ponia ir sūnum
dešinėje populiarios montrealietes Ponios Andriejauskienė ir Jokubauskienė. Kitus tautiečius sunkųatpažinti.

nemune pastatė pontoni'r 
nį tiltą, ir paleido, kaip 
sakoma,ant trečio vaini
ko.Iš tos istorijos būvyje 
ir susidarė menkystės 
kompleksas bei tūpčioji- 
mas prieš svetimybes . 
Savo tarpe be pradžios ir 
galo rietenos .dažnai tuš
čios, kvailos, kenksmin
gos.Toms rietenoms eik
vojama didesnė dalis tau
tinės potencijos".

Laikas, pagaliau, už
baigti, lietuvių kenkimą 
lietuviškiems reikalams.

NEVALIA PRIEŠINTIS LIETUVIŲ TAUTOS VALIAI 
/atkelta iš 3 psl./

vardintas "Map VIII Li
thuania", atspausdintas 
keliomis spalvomis, Lie
tuvos siekė ne tik su Nau
garduku,Balstoge, aišku, 
su Lietuvai turinčiais 
priklausyti didžiaisiais 
Baltydžio miškynais, bet 
ir Lietuvos Brastą, ir 
Minską ir Marienburgą ir 
Elbingą ir Dancigą, ten 
vadinamą Giedainys. Ta
me Lietuvos žemėlapyje 
yra kelios sienos, nuro
dančios esančio lietuviš
kumo tvirtumą. Gaila, tas

žymėjimą'.' (Petras Būtė
nas: "Pilietis dėl Lietu
vos valstybės sieną". Ne
priklausoma Lietuva, nr. 
19.1966. V. 11.).

Nepamirština, kad et
nografiniuose plotuose 
atstatomos nepriklauso
mos Lietuvos siekė Lie
tuvių Informacinis Biu
ras,! Pasaulinio karo me
tu ir po to, veikęs Šveica
rijoje. Jų išleistas žemė
lapis skiriamas daugiau 
užsieniečiams,nemažo 1: 
1. 500. 000 mastelio, už-

žemėlapis buvo ir tebėra 
lietuvių pamirštas.

Įdomią paskaitą tema 
"Minimalios Lietuvos 
sienos" laikė inž. Jonas 
Vasys 1967 sausio 21 Bos
tone,Mass. Ji buvo apra
šyta "Dirvos" St. Santva- 
ro,nr.l3,ir "Drauge" P. 
Žičkaus.nr.96. Pastara
jam straipsnyj skaitome: 
"Tauta, kuri pati nepla
nuoja sau ateities,kaimy
nai suplanuoja jai pražū
tį". "Inž. Vasys savo pa
skaitoje išdėstė visus 
ekonominius išteklius ir 
galimybes, nurodė tokios 
Lietuvos gyventojų skai

K 4 UAS/J S

A B t C»
SIUNTINIŲ^ 

AGENTŪRA

3891 St.Lawrence 
Blvd.

Montreal 18, P.O.

Tel. yi 4-9098

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

ABC aptarnauja LIETUVIUS klijentus Montrealyje, kurių 
turi pilną pasitenkinimą per praėjusius 13-ka metų.

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

ABC dabar turi SPECIALIUS maisto produktus siuntiniams

UZ'/2 KAINOS (50% NUOLAIDA)

100 sv. cukraus .... $ 15. ĘO Šitos kainos įskaitant c produktus,
100 sv. fniltų...........S 21.50 muitą, persiuntimo mokestį ir 1.1.
100 sv. ryžių.......$25.00 Jūs nemokėsite nė vieno cento
20 sv. taukų... .... $ 12.70 daugiau!
1B nuolaidą Jūs gausite ant autos, motociklų, radio ir

t.t,(tik iki Kalėdų Švenčių)

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

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

Johan Tiedman Reg d
DIRBU VISŲ RŪŠIŲ BALDUS 

PAGAL UŽSAKYMUS

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

blniue'iSat Cleaneli & ^Jailold
• Valau ir taisau vyriškus ir moteriškus drabužius.
• Siuva naujus pagal užsakymus vyriškus paltus, 

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

tol Willington SI.)

Baltica Investment Corp
Autorizuotas kapitalas $ 120.000

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

Už indėlius mokame 8% dividendo.

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

IR KITI ĮVAIRŪS MEDŽIO DIRBINIAI.

K. KIĄUŠAS ir J SIAUCIUL1S.
Adresas: 547 Lafleur Str., LaSalle.

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

sūnum; pačioje 
Foto N. L-vos.

DAILININKAS POVILAS PUZINASčių apie 5.000.000,o 
mės plotas apie 220. 0Į0 
kv. km".

Dėl apgailėtino sa 
tautos reikalų išdavimo 
tebesitęsiančio šimtme 
čiais .Jonas Aistis "Drau 
go" kultūrinio priedo 196 
liepos 29 d. numeryje ra 
šo: "Didžiausia tautos 
nelaimė yra tautinės am
bicijos netekimas pama
tė svetimą nekasdienį ir 
ištirpo.Kriavo ir Horod
lės aktus,manding, galėjo 
pasirašyti vien,lietuvis ir 
niekas kitas. Pamatė, kad 
kryžiuotis 1313 metų di- 
džiąjąsavaitę ties Skirs-

Spalio 23 d. New Yorke 
staiga mirė dailininkas 
Povilas Puzinas, šių metų 
rugpiūčio 3 d. įžengęs į 
šešiasdešimt pirmus 
amžiaus metus.

Gimęs Rygoj (lietuvių 
kupiškėnų šeimoj),P.Pu- 
zinas ten augo ir mokėsi, 
ir tik įgijęs dailininko di - 
plomą persikėlė Lietu
von karinės prievolės at
likti Lietuvos kariuome
nėj (1933-35).Vėliau dės-

JOE’S BUTCHER & GROCERY
J. LAURINAITIS

HIGHLAND AUTO BODY
C a I e x Gas Bar

DIRBTUVE - G A R A

• Atliekami visu rūšių išores darbai ir

• Mechaniniai darbai

• Gazolinas alyva ir kiti patarnavimai

611b Lafleur Ave. L A S A L L E
Savininkai: V. Sušinskas 389-0571 ir J. Zavys

Ž A S

dažymas

ALUS, MINKŠTI GĖRIMAI IR VISOKĮ MAISTO PRODUKTAI.

PRITYRĘS ŠVIEŽIŲ IR RŪKYTŲ LIETUVIŠKAM SKONIUI DEŠRŲ 

GAMINTOJAS.
PRISTATYMAS GREITAS IR SĄŽININGAS Į NAMUS, SALES VISOSE 

MIESTO DALYSE.

,1918 Frontenac Street, Montreal, TEL. 524-0209
/Prie pat požeminio • METRO stoties/.

tė paišybą Panevėžio gim- 
zijoj, paskui Taikomosios 
Dailės Institute Kaune. 
Vokiečių okupacijos metu, 
ryšium su rezistencine 
veikla, buvo pasitraukęs 
vėl į Rygą. 1944 m. buvo 
patekęs į vokiečių kalėji
mą. Vėliau, išsilaisvinęs 
ir patekęs į Vakarus, 1947 
m. atvyko į New Yorką. 
1948-55 gyveno ir dirbo 
Los Angeles, pastaruo
sius 12 metų vėl New Yor
ke. Realistiškai drama
tiškas ryškiųjų gyvenimo 
reiškinių vaizduotojas 
(kietas prieštarautojas 
abstraktinėms linkmėms 
dailėj) .buvo aukštai įver
tintas Los Angeles ame
rikiečių visuomenėj, taip 
pat stiprią poziciją buvo 
užėmęs ir New Yorko 
konservatyvesniųjų daili
ninkų tarpe.

SIUNTINIAI LIETUVON 
KAUFMAN’S WOOLUNSsJEXTILES

WHOLESALE & RETAIL
4115 ST. LAWRENCE BLVD. MONTREAL, QUE.

365-3252

UI. 525-897) D.L.K. Vytauto Nepr. Klubas
2159- 6 Z St. Catherine Street E. Montreal

CENTRAL FUEL OIL LTD.

3865 A Beoubien E. Montreal.
Repr. J. Blauzdžiun as.

Namų šildymui alyva - žemiausios kainos lietuviams 
Veltui krosnių valymas ir taisymas .

• Greita tarnyba dieną ir naktį.
Tel: R e s. 254-4678; Off. 721 - 4535.

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

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

BOOKS----LIVRES
SPAUSDINIAI

7581 CENTU ALE, coin - corner 2o AVENUE 365 0770 LASALLE

Tel. 769-2941

ony. 3 to

PORTRETAI - VEDYBOS - KRIKŠTYNOS 
SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS

ĮVAIRIOS PROGOS

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

ME 7-6727

DE LUXE CLEANERS
Sav. P. RUTKAUSKAS 

117—6th Avenue, Lachine.

TEL. VI - 2 - 5319.

IŠ ČIA PASIŲSITE SIUNTINIUS SAVO GIMINĖMS PILNAI GARANTUOTOMIS

URMO KAINOMIS
30% 40“oŽEMIAU RINKOS KAINOS
\ TURIME GERIAUSIOS ANGLIŠKOS VILNONĖS MEDŽIAGOS VYRIŠKIEMS IR 
Į MOTERIŠKIEMS KOSTIUMAMS, P A I.T A M S , S U K N E L E M S IR Š IL KI NE S-Brocade 
• & Dainty MEDŽIAGOS.
i DIDŽIAUSI PASIRINKIMĄ K A Š M IR O , N AIL O N IN TŲ IR ŠILKINIU SKARELIU, 
;SVEDERIŲ IR VISA KITA ŠEIMOS REIKALAMS.
(taip PAT PRIIMAME UŽSAKYMUS VYRIŠKIEMS KOSTIUMAMS- Made to measure 
I- IŠ GERIAUSIŲ ANGLIŠKŲ MEDŽIAGŲ. KAINA $54.00 ir extra kelnes $ 13.50.

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

• /šnuomuojama SALE didesniam ar mažesniam skaičiui 
asmenų: • vestuvėms, įvairiems paminėjimams, susirinki
mams bei kitokiems parengimams.

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

personalu ir gėrimais.

Kreipti s į Klubo administratorių J. Petrulį, 
tel: 522-2353 arba 721- 1656.’

KLUBO SUKAKTIS
1907- 1967

expo67
1867II1887

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

Informacijas teikia ir padeda į- 
sikurti

JOHN KUTRA

011 WluSHIRE BLVD. 384-6817
SANTA MONICA, CALIF. 396-3358

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ — 

sutraukiančią 
hemorojus

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

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

Visais tyrimo atvejais švelnė- 
jant skausmams Įvykdavo hemorojų 
susitraukimas.

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

LaSALLE AUTO SPECIALIST Edg’d
SA V. G. DESROCHERS 

Taisau ir dažau lengvas mašinas 
7717 GEORGE LASALLE, QUE.

(Prieials „Nepriklausomos 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 rėmas- 
(nsuliacija, Ten • Test, Masonite, statybinis popieria.

Telefonas 7 6 8 - G 6 7 9

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.

nešiu.
To buvo pasiekta naudojant gydo

mąją medžiagą (Bio- Dyne), kuri 
greitai padeda užgyti pažeistoms 
celėms ir sužadina naujų audiniu 
augimą.

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

LAIKRODININKAS
ANTANAS ŽUKAS 

1855 Wellingfon Street 
Tel. WE2-0644.

TAISAU IR PARDUODU 
ŽEMOMIS KAINOMIS 

LA IK R0 DŽIUS IR J U V E LT RU S .
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Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų linki:
toh^nto

Sveikiname visus lietuvius su Šv.{Kalėdomis ir

ir Naujaisiais Metai

TAUPYK IR SKOLINKIS
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAUSIAME 

TORONTO LIETUVIU KREDITO KOOPERATYVE PARAMA
KAPITALAS SIEKIA TRIS MILIJONUS DOLERIU.

MOKAME: DUODAME:
4H% ui dopositus Morgičius ii 6'/^,
5'/fi numatyta ui tirus Asm. paskolos i! 7%

Asmenines paskolas duodame iki $ 5,000. - ir morgičius 
valdžios nustatytą normą, 66% įkainuoto turto.
Visą narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nedau
giau $2,000.- Asmeninės paskolos, mirties atveju,apdraus 
tos iki $5,000.-

Kredito Koopei
"Parama

1129 Dundas Street West

Telefonas LE 2-872:

tyras

Lietuvių Namai) 

Toronto

MOHAWK FURNITURE LTD
Paramos nariais gali būti kiekvienas lietuvis gyvenas 
Kanadoje.
Kasos .valandos: Kasdieną nuo 10 vai. iki 3 vai. p.p., 
išskyrus sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį vakarais nuo 
4 vai.30 min. iki 8 vai.30 min. Šeštadieniais nuo 9 vai. iki l vai 
p. p. f liepos ir rugpiueio men. šeštadieniais uždaryta ).

Būstinė: Lietuvių Namai - J129 Dundas St. West, 
Toronto 3, Ont. o Telefonas LE 2- 8723.

LIETUVIŲ BALDŲ Kl

Savo mieliems klijei 

linksmų Šv. Kalėdų ir laimi

137 Roncesvalles Ave.i
Atidaryta nuo 10 vai. ryf

UTUVĖS

ams linki

gų Naujų Metų

ei. 537-1442
i iki 10 vai. vak.

ĮVAIRŪS siuntiniai ir dovanos i
Lietuvą, Latviją, Estiją, Ukrainą ir 
U. S. S. R. paprastu bei oro paštu

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

BE MUITO DOVANOS:
su gydymu ir 1.1.

Maisto siuntinių svoris neribotas.
Turime naujus iliustruotus kata

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

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

• Be to, siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus (vairius siunti
nius iki 19V, svarų gryno svorio.

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

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

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

mielai paaiškinsime ir duosime patarimų.
• Mūsų (staiga labai daug kam patarnavo ir pasiruošusi patas. 

nauti ateityje.
LIETUVIŲ IŠTAIGA

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

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

Savininkai A. ir S. KALUZA

SVEIKATOS KLINIKA-Health Clinic
Medicininis ir pooperacinis gydymas

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

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

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

Reportažas iš Toronto
PASIKALBĖJIMAS METRO TRAUKINYJE

Du keleiviai kalbasi 
apie netvarkingai veda
mus miesto reikalus ir 
nesibalansuojantj biudže
tą.Jiedu nesupranta, kaip 
trūkstant lėšų ir be-ato
dairos keliant nuosavy
bės mokesčius, miesto 
taryba priėmusi milijoni
nį teatro statybos projek- 
tą.Tuo tarpu neseniai sta
tytas alaus daryklos tea
tras trūksta lankytojų ir 
neišsiverčia be miesto fi
nansinės paramos .

Jaunas vyras prisime
na kai miestas neseniai 
sulygo $ 150,000 vienai 
firmai, kad ši pasakytų, 
kas daryti su perpildytais 
šiukšlynais. Vietiniai in
žinieriai, pasitelkę ame
rikiečių kompaniją,išstu
dijavo reikalą ir patarė 
pripirkti šiukšlynams 
daugiau žemės užmiesty
je, arba pastatyti incene- 
torius.Vienas miesto ta
rybos narys pasiūlęs 
šiukšles versti net į eže-

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

Kamą, formų ar bet kurio verslo 
pirkimo-pardavimo dokumentu su 
darymas, mortgiciai, sutartys, 
testamentai ir Visi kiti teisiniai 
reikalai.
408 RONCESVALLES AVĖ.,

TORONTO..
Margio vaistinės ll aukštas.
Tel: įstaigos LET- 1708,

Namų CR 9- 6166.

rą, o supylus salą.Mont- 
realio Expo pavyzdžiu; 
surengti ten pasaulinę 
sporto olimpiadą 1967 m . 
Jaunojo keleivio many
mu, taip tvarkantis, taip 
nežiūrint ekonomijos, 
tenka tik stebėtis miesto 
pareigūnais.

Kalbant apie ekonomi
ją ir tvarkingumą, vyres
nysis vyras sako, kad to 
nesąperdaug.Kur tik be
žiūrint, kur beeinant, ar 
bevažiuojant visur gali
ma pastebėti didesnę ar 
mažesnę netvarką. Ir tai 
nedarant skirtumo nei 
tarp vietinių pareigūnų, 
nei tarp saviškių. Tai sa
kydamas, jis turįs ome
nyje Čikagoj įvykusį Kul
tūros kongresą.Tik suži
nojus apie kultūrininkų 
suvažiavimą, toji idėja 
suteikusi jam neabejotiną 
optimizmą, ji nešusi ne
mažus lūkesčius.Nors jis 
pats nesąs paslankus to
limesnėms kelionėms , 
ypač rudens metu, bet 
pūstelėjus kultūriniams 
vėjams,nutaręs ten daly
vauti. Jeigu jis nebūtų ve- 
žęsis tiek daug optimiz
mo, jeigu jis nebūtų turė
jęs tiek puoselėtų minčių, 
tai pasaulio lietuvių sos
tinei, gal ir jo nusivyli
mas būtų buvęs mažesnis. 
Bet taip išsireklamavus , 
taipišsigarsinusir pasi
kvietus svečius iš tolių, 
rengė jų parodyta netvar-

2448 Danforth Ave.
Atidaryta nuo 9 vai. i

M. OX. 9-4444 
o iki 9 vai. vak.

Linksmų šv. Kalėdų ir sėkmingų 1967 metų 

linkime savo maloniemsįklijentams, bičiuliams 
ir visiems pažįstamiems!

BALTIC EXPORTING CO
S. ir A. LOZAI

480 Roncesvalles Avė. Toronto 3, Ont.

ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲ ^ETŲ PROGA 
SVEIKINU VISUS KLIJENTUS, 
DRAUGUS IR PAŽĮSTAMAS

Real Estate
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys. 

1611 BLOOR ST. XV. TORONTO, ONT.
Telefonai:

LE. 6-2738, LE. 6-2664, vakarais — HU. 9-1543

NOTARAS ANTANAS LIŪDŽIUS
nuoširdžiai sveikina visus savo mielus klijentus,

drauęįus ir pažįstamus

KALĖDŲ ŠVENČIUI IR NAUJŲJŲ METŲ PROGA 

 

linkėdamas visSems stiprios sveikatos ir 
geriausio ^pasisekimo gyvenime. 

ii..........■—n ui—

ka būtų nepateisinta net 
mūsų Toronte.Štai ir jam, 
nuvažiusiam per 500 my
lių ir turint geriausią bi
lietą, nebebuvo galima 
įsibrauti į literatūros va
karą. Susidomėjimas tuo 
vakaru ten buvęs toks di
delis, salė buvusi taip 
sausakimšai pilna, kad 
nebuvo įmanoma įsimušti 
net pro duris. Nežiūrint 
tokios padėties, kaip nie
kur nieko,bilietai buvę ir 
toliau pardavinėjami.Tuo 
tarpu kituose parengi
muose, posėdžiuose ir pa
sitarimuose dalyvių buvo 
apgailėtinai maža.

Kitą dieną, of i ei alų kon
greso atidarymą gerokai 
pavėlinus, prasidėjo kal
bos. Atrodė, kad mūsų
prelegentai,norėdami ką 
nors pasakyti, ką pasvei
kinti, nebegali baigti. Jie 
tiesiog nepajėgia susilai
kyti savo išsiliejusios 
gražbylystės versmės. 
Jie kalbėjo be galo. Jie 
kalbėjo be pabaigos, tarsi 
tai būtų jų paskutinis, vie - 
šai tariamas žodis.

Jaunasis vyras klauso 
vyresniojo priekaištų ir 
jam norisi sužinoti, kaip 
pavykusi naujoji lietuviš
ka opera "Maras". Sura
dęs progą, jis pasiklausia, 
ką reiškė tas keistasis 
pavadinimas ?Kokį įspūdį
padaręs jaunojo Lapinsko

Savo mieluosius klijentus ir draugus šv. Kalėdų 

ir' Naujųjų 1967 Metų proga sveikinu linkė

damas sėkmės

Jonas V. Margis, Phm.B.
"MARGIS DRUGS"

408 Roncesvalles Avė., kampas Howard Park Ave. 
Telefonas LE 5-1944, Toronto, Ontario

Linksmų šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų 

visiems klijentams, draugams ir pažįstamiems 

linki

ALFA RADIO & TV
Savininkai E. A. ČIŽIKAI

Telefonas LE 1-6165 672 Lansdowne Ave.

KALĖDŲ ŠVENČIU

1 R
NAUJU METU PROGA

NUOŠIRDŽIAI SVEIKINA MIELUS KLIENTUS, 
DRAUGUS BEI PAŽĮSTAMUS, LINKĖDAMAS 
SVEIKATOS IR SĖKMĖS SEKANČIAIS METAIS

V. BAČĖNAS, 
ALL SEASONS TRAVEL AGENCY

323 Lakeshore Rd. E. Port Credit, Ont.

Mieliems savo klijentams ir bičiuliams linksmų 

Šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų linki

Prano Barausko 
Draudimo Agentūra

nauja meno pajėga. Tuo 
tenoru buvo Stasys Ba~ 
ras,kuris kartu su Aldo
na Stempužiene ir kompo
zitoriumi Darium La- ■ 
pinsku pereitą sekmadie
nį, gruodžio 10 d. , davė 
koncertą Toronto visuo
menei.

Į programą įėjo harmo
nizuotos lietuvių liaudies 
dainos,taip pat naujai su
kurtos kompozitoriaus D. 
Lapinsko 3 dainos ir po
puliarių operų kompozi
torių,kaip Rossini, Verdi, 
Puccini ir kitų arijos.

Stasys Baras pasirodė 
nepaprastai stiprus ir su
brendęs dramatinis so
listas. Jo išpildytos liau
dies dainos, kerėjo klau
sytojus ir žavesys buvo 
išreiškiamas nepaliauna
mais aplodismentais.

Aldona Stempužiene 
gilaus talento dainininkė . 
Turi tokį sultingai sodrų 
altą ir yra pasiekusi 
aukštą dainavimo klasę.

Kompozitorius Darius 
Lapinskas-jaunas dina
miškas talentas. Savo 
akomponavimu ir laiky
sena žavėjo koncerto da
lyvius ir koordinavo bei 
dirigavo visam koncertui.

Charakteringai įdomios 
D.Lapinsko dainų kompo
zicijos. Jaučiasi lietuvių 
folkloras,bet kompozicija 
yra jau apleidusi klasiki
nės liaudies muzikos rė
mus ir yra įėjusi į šių 
dienų gyvą ir dinamiškai 
modernią muzikos areną.

la.

Nepriklausomos Lietuvos 
administracija bus labai 

r dėkingd’visiems, kas be 
priminimo apsimokės pre
numeratą.

kūrinys ?
Į bendrakeleivio klau

simą vyresnysis reaguo
ja kaip į pergreitą įsiter
pimą. Bet jis prisipažįs
ta, kad tikėjęsis savoje 
operoje pamatyti ką ne
paprastesnio,ką įdomes
nio, kas pateisintų jo lū
kesčius, kas pakeltų kul
tūrinę Kongreso dvasią. 
Bet vietoj muzikinio gro
žio,vietoj vokalinio meno 
gėrybių, opera jį visai 
pribaigusi. Ten ‘ buvusi 
kažkokia rėksmingos mu
zikos,triukšminga simfo
nija. Vietoj iškilių solis
tų, vietoj vokalinio meno 
grožybių,ten buvo perdėti 
rėkavimai, nežmoniški 
cypimai, ausį režiantys 
spiegimai. Žiūrėdamas
operą, jis norėjęs ap
čiuopti nors veikalo pras
mę. Juk ten, vis dėl to, bu - 
vęs savųjų pastatytas,lie
tuviškas kūrinys. Ten tu-

rėję būti kas nors arti
mesnio, mums supranta- 
mesnio. Jis, kaip ir kiti 
žiūrovai .nepagavęs ne tik 
minties, bet nesuvokęs 
net apie ką einąs reika
las.Jeigu per apsirikimą 
jis būtų patekęs pas beat
nikus, matytų tų ilgaplau
kių išdaigavimą važinė
jant po sceną motociklais, 
jis būtų kuo greičiau iš ten 
nusiėmęs.Bet šiuo atveju, 
jam buvę tuo nemaloniau 
žiūrint savą, ne tik nieko 
bendro su lietuviškumu 
neturinti, bet nežinia ką 
norėjusi pas akyti, žiūrovą 
bauginantį kūrinį.

S. Pranckūnas.

DAINŲ IR ARIJŲ 
KONCERTAS

Maždaug prieš dvide
šimt metų Regensburgo 
miesto operos rūmuose 
vietinės lietuvių koloni
jos pastangomis buvo su
rengta akademija-pager- 
bimas tuometiniam Vilko 
pirm.kun.M.Krupavičiui. 
Koncertinėje akademijos 
dalyje pasirodė visai jau
nas,mažai dar kam žino
mas .lietuvi s-dainininkas
tenoras. Iš j o puikaus bal - 
so ir išpildymo buvo jaus
ti, ką tuomet tvirtino ir 
muzikai broliai Budziū- 
nai, kad tai yra auganti

JIB VARTODAMAS NEBŪSI NEI PLIKAS, NEI ŽILAS

JIB vartojo 16 savaičių pusę metų vienus metus

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

P. Januška, 1033 Bruce Ave, Windsor. Ont

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

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

ROXODIUM mediciniškas skystis įtrinant greitam 
pagerėjimui artrito, reumatizmo, muskulų skausmų, nu
garos skausmų, isijos - Šlaunies skausmų, uždegimo — 
skausmų pečiuose, rankose, alkūnėse, riešuose, skaus
mingiems nelankstiems pirštų sąnariams, skausmų kojų 
riešuose, keliuose, krūtinės persišaldyme, neuralgijos-
— galvos skausmų, aplinkinio ausų skausmo, veido ar 
sprando skaudėjimo, nuo sužeidimų, nudrėskimų, išnėri 
mo ir patesimo mazguotų 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 musų vaistinėje.
LUSCOE PRODUCTS LIMITED
5 59 Bathurst Street, T oronto4, Canada.

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. meįams.

AR ŽINOTE K4 RAŠO

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

K E I E 1 V Į žmonės mėgsta dėl to, kad jis niekam 
nepataikauja ir nesibijo teisybės skelbti. Teisingo
mis žiniomis iš visur /jame daug žinią ir iš Kana
dos/, aiškiu ir atviru pasiisakymu laikraštis per 65 
metus pelnė gerą vardą ir pasitikėjimą.
KELEIVY rasite patarimą teisiniais ir kitais 

klausimais, gražią apsakymą, eilėraščią ir tt: Jis 
turi ir moterą skyrią .

METINĖ PRENUMERATA KANADOJ IR KITUR
TIK $5,00.
Jau galima gauti 1968 metų kalendorių,kai
na $ 1,00. Korespondenciją adresuoti:

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

Ps.D.R.M.N.Pt
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HAMILTON LINKSMU ŠVENTU KALĖDŲ IR
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ
II T n k! I C I A U C I I M 1/ IH A M I L T ON I E Č I AM S LINKI

NUTARTA IŠLEISTI 
METRAŠTĮ

Bendruomenės valdy
bos ir organizacijų pir
mininkų posėdis įvyko 
lapkričio 29 d. , kleboni
joje.Posėdį pradėjo Ben
druomenės pirm. J. Kriš
tolaitis trumpu žodžiu, 
kviesdamas visus rimtai 
apsvarstyti patiektus die
notvarkėje punktus.Svar
biausias šio posėdžio 
punktas buvo Vasario 16 
minėjimas.Ilgai buvo šiuo 
reikalu kalbėta, bet pri
eita prie vienos nuomo
nės, kad šios sukakties 
minėjimą lietuviškai vi
suomenei ruošti atskirai, 
o angliškai kalbantiems 
suruošti 50-ties metų Ne
priklausomybės atstaty
mo proga priėmimą su 
atitinkama programa Po
sėdyje nutarta,kad valdy
ba turi pilną teisę susi
daryti pagelbinį komitetą 
Vasario 16-sios minėji
mui suruošti.

Taip pat posėdyje nu
tarta išleisti metraštį 
apie Hamiltono lietuvių 
gyvenimą, kuriame atsi- 
spindėt- visas kolonijos 
kultūrinis bei visuomeni
nis judėjimas laike 20 
metų. Šio metraščio re
daktoriumi sutiko būti ži
nomas visuomenininkas 
ir spaudos bendradarbis 
St.Dalius. Žinoma su met
raščio išleidimu susidaro 
daug ir išlaidų. Todėl po
sėdyje nutarta sudaryti 
lėšoms sukelti komisiją, 
kurią sutiko sudaryti ir jai 
vadovauti energingas ir 
aktyvus organizacijų vei
kėjas Feliksas Rimkus . 
Visos organizacijos irgi 
bus prašomos pagal išga
les prisidėti prie lėšų su
telkimo ir ilgai nedel
siant organizacijos pa
sistengia paruošti me
džiagą apie savo veiklą.

Posėdis praėjo gana 
jaukioje nuotaikoje, tik 
gaila, kad ne visos orga
nizacijos prisiuntė' savo 
atstovus. J. Šilelis .

PADĖKA
Gruodžio 2-3 d. d. lan- 

.kydamiesi Montrealyje 
patyrėme iš montrealie- 
čių daug nuoširdumo ir 
pasiaukojimo suteikiant 
mums visokeriopą pagel- 
bą.

Nuoširdus ačiū Aušros 
Vartų klebonui kun. K . 
Pečkiul už leidimą nemo
kamai naudotis parapijos 
sale, sudarant galimybės 
atvežti "gulbės giesmę" į 
Montrealį. Šv. Kazimiero 
parapijos klebonui kun. 
F. Jucevičiui ir P. Ado
moniui bei parapijos ko
mitetui už surengtą vaka
rą ir vaišes. Mūsų gili 
padėka :pp.Sabaliams ,pp. 
Kerbeliams, Z. Lapinui, 
R.Simaniūkščiui.J.Lady- 
gai ir visoms šeimoms , 
kurios davė nakvynę ir 
globą; p. Jurkienei-už gau 
sų bilietų išplatinimą, J . 
Petruliui, V. Skaisgiriui, 
St.Kęsgailai.Ypatinga pa-

ŽIEMOS KURSAI 
DAINAVOJE

Moksleivių ateitininkų 
žiemos kursai - suvažia
vimas įvyks 1967 m.gruo
džio 26 d. , 2 vai. p. p. ir 
truks iki sausio 1 d. Dai
navoj .Manchester ,Mich . 
Iš Hamiltono norinčių 
vykti yra gana daug, bet 
sunki problema su nuvy
kimu, nes stovyklavietė 
yra nuošaliai nuo trauki
nio ar autobuso stoties . 
Todėl globėjai prašo ga
linčių padėti jaunimui nu
vykti į šiuos žiemos kur
sus.Visi mes gerai žino
me,kokia didelė nauda iš 
šitokių jaunimo susibūri
mo - bendradarbiavimų. 
Galintieji savo mašino
mis nuvežti jaunimą į šią 
stovyklą, prašome pa
skambinti J.Pleiniui, tel. 
JA 7-4876. Visos kelionės 
išlaidos bus padengtos . 
Tai graži proga pasigro
žėti Dainavos gamta žie
mos metu, o svarbiausia 
padėsite jaunimui, kuris 
yra reikalingas mūsų vy
resniųjų pagalbos.

J. Šilelis ■ 
JAUNIMAS DISKUTAVO 

Hamiltono moksleiviai 
ateitininkai turėjo bendrą 
susirinkimą su iš Toron
to atvykusiais mokslei
viais. Susirinkime gana 
gražiai ir įdomiai kalbė
jo didelis jaunimo bičiu
lis kun. J. Borevičius iš 
Čikagos. Savo kalboje jis 
palietė tris dalykus: Kul
tūros kongresas Čikagoje 
ir jaunimas, Ar tikrai 
Dievas yra miręs ir Pa
sirinkimas savo profesi
jos. Po savo kalbos kuni
gas taip pat sukėlė disku
sijas, į kurias jaunimas 
gyvai įsijungė.

Vakare parapijos salė
je įvyko jaunimui šokiai, 
kuriuose dalyvavo arti 
šimtinės.Tiek susirinki
mu,tiek šokiais jaunimas 
patenkintas. Sekmadienį 
visi moksleiviai dalyvavo 
10 vai. pamaldose, o po 
pamaldų Jaunimo Centre 
patys susiorganizavę už
kandžius pasivaišino ir 
po to visi išvyko apžiūrė
ti Dundurn pilies. Šitoks 
bendradarbiavimas jau
nimo tarp artimesnių ko
lonijų yra sveikintinas ir 
kartu girtinas. J. Šilelis .

dėka jaunajam Akstinui 
už karališką sargybą'.Dė- 
kojam J.Kardeli ui už pa
ramą spaudoje, V. Kačer- 
giui ir S. Černyšovui už 
pabaigtubių vaišes.

Visiems,kurie vienu ar 
kitu būdu mums parodė 
nuoširdumą ir padėjo,ta
riame nuoširdų ačiū.

Hamiltono Liet. D. G.
"AUKURAS'.'

Paieškojimai
Paieškomas Stasys Čižas, gi

męs Panevėžyje 1926 metais, 
į Kanada atvykęs 1947 metais. 
Motinos prašomas ieško J. Jo
naitis, 88 Bradford Street 

Lavrrence, Ma.01840 
USA.

BENDRUOMENĖS VALDYBA.

Naujus Metus sutikti
KVIEČIA VISUS Į JAUNIMO CENTRO SALĘ

48DUNDURN STREET NORTH

GROS VYT. BABECKO ORKESTRAS MUZIKUI J . VA IČ III I 
VADOVAUJA NT. VEIKS PILNAS BUFETAS.
BILIETO KAINA $ 7.5C ASMENIUI, ĮSKAITANT UŽKANDŽIUS IR 
STIPRIUS GĖRIMUS.
PRADŽIA 7 VALANDĄ VAKARO - PABAIGA 2 VALANDĄ RYTO. 

PRAŠOME IŠ ANKSTO ĮSIGYTI BILIETUS HAS A. JUOZAPAVIČIŲ, 
20 KENSINGTON STREET NORTH, TELEFONAS 544-5015.

menės Valdyba.

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ IR GRAŽIŲ SPORTINIŲ ATS 
KIMŲ LIETUVIŠKAM SPORTINIAM GYVENIME 1968 
ŠIAPUS IR ANAPUS LINKI Sporto Sk. Vedėjas

VEDA KAZYS BARONAS

Bendru

V.Nešukaitytė ir Kanados bėgimo meisteris Bill 
Crothers.

Bill Crothers enjoys joke with Violette Nesukaitis. 
ATŽYMĖJO V.
NEŠUKAITYTĮJ

Kanados šimtmečio 
proga didžiausiam To
ronto viešbutyje-Roayl 
York-buvo atžymėti apie 
1000 Ontario sportininkų, 
įteikiant jiems medalius .

Geriausių sportininkų 
tarpe buvo .ir lietuvaitė 
Violeta’ Nešukaitytė, apie 
kurią platų straipsnį ir 
nuotrauką patalpino To
ronto Globe and Mail. 
dienraštis pažymėjo, kad 
ji pradėjo žaisti devyne- 
rių metų,vėliau laimėda
ma B klasėj meisterės 
vardą ir 1965 m. atviras 
JAV moterų pirmenybes. 
Violeta yra taip pat Ka
nados moterų ir jaunių 
meisterė. Tačiau dau
giausia lietuvaitė įverti
na šį pavasarį įvykusias 
pasaulines pirmenybes 
Stockholme, kur iš šešių 
partijų Violeta laimėjo 
tris.Ji tikisi dalyvauti ir 
pasaulinėse pirmenybėse 
Vokietijoj 1969 m., tačiau 
teks nugalėti finansinius 
sunkumus,nes šiemetinė
se pirmenybėse Kanados 
vyriausybė padengė tik 
pusę visų išlaidų. Kaip 
laikraštis toliau rašo,ka
dangi Violetos tėvas Jo
nas,gimęs Lietuvoj ir ten 
išmokęs žaisti stalo te - 
nišą, tad ir grupė JAV 
kilmės lietuvių, parėmė 
likusią jos kelionės išlai
du į Stockholmą (ne tik 
JAV lietuviai, bet ir Ka
nados-K. B.).Ir šiandien 
Violeta džiaugiasi, kad 
tėvo paskatinta-pradėjo 
žaisti stalo tenisą.

PAVERGTOJI LIETUVA 
Prasidėjusiose Sov.Są

jungos vyrų krepšinio 
pirmenybėse Kauno Žal
giris nugalėjo Sverdlovs- 
ką 105:64 ir 104:82.
- Lietuvos meninės mo
terų gimnastikos pirme
nybes laimėjo Vilniaus 
komanda.O štai ir laimė
tojų pavardės: Leonaitė , 
Kraznikova, Ponomario- 
va, Morozova, Marakuli- 
na,Urbaitė,- Zolotuchina, 
Litvinovą. Komentarai 
nereikalingi.
- Kauno Lokomotyvo rug
by komanda viešėjo Len - 
kijoj. Varšuvoj Lokomo
tyvas pralaimėjo Lenki
jos Ožel komandai 3:18, 
meisteriui SKRA 0:11, ta
čiau nugalėjo Varšuvos 
rinktinę 8:3.
- Krepšinio rungtynės į- 
vyko tarp Lietuvos ir Es
tijos sostinių. Vilniaus 
jaunės nugalėjo Taliną 41: 
30, jauniai-71:49 .moterys 
-59:20,tačiau estai vyrai 
įveikė vilniečius 84:65 .

SUDBURY, ONTa
SVEIKINAME SU KALĖDŲ 
ŠVENTĖMIS IR MINKIME 
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

* LB narių visuotiną su
si rinldmą ir valdybos bei 
kontrolės komisijos rin
kimus L B valdyba numato 
daryti pirmąjį sekmadie
nį po Naujųjų Metų.
• Švenčių proga nuošir
dūs sveikinimai ir linkė
jimai "N L "darbininkams 
ir visiems "NL" skaity
tojams. J. Kručas.

OTTAWA, Ont
Gruodžio 10 d.turėjome 

vaikučių šventę - Kalėdų 
eglutę. 12 vai. Ottawos Ka
tedros žemutinėje koply
čioje įvyko pamaldos. Šv. 
Mišias atnašavo ir pa
mokslą sakė svečias ku
nigas Tėvas S.Kulbis

Šiais metais vaikučių 
šventės programą paruo
šė Z. Balsevičįenė. Buvo 
suvaidinta jos pačios su
kurtas vaizdelis "Spindė- 
kit Žvaigždės", padainuo
ta,padeklamuota. Ypatin
go pasigerėjimo sukėlė 
pačios mažosios žvaigž
dutės savais parėdais,šo- 
kiais ir dainomis. Gerai 
atlikta vyresniųjų baleto 
dalykėliai .Ramono deko
racijos ir Balso muzika 
gražiai papildė visumą. 
Kalėdų senelis (J. Jurė- 
nas)visus mažuosius pra
džiugino savo pasakojimu 
©ypatingai tai gausiomis 
dovanėlėmis. Ponas Sap- 
kus-saldainių įmonės sa
vininkas buvo duosnus.

Vaišių metu L. Fondo 
įgaliotinis Ottawa! pa
kvietė B-nės revizijos 
komisiją įvykdyti Lietu
vių Fondą parėmusiems 
dovanų pas kirstymą. Bur- 
tų keliu dovanos paskirs
tytos tžiip: 1) p. Marčin- 
kaitienės aliej.pa veikslas 
"Algonkvin Parke" atite
ko Elenai Vi kaus kaitei, 2) 
p. Šiurnienės ■ aliej. pa
veikslas "Naturmortas" 
teko A.Dombrai iš Deep 
River, 3) p. Tamošaitie
nės guašas (Paškevičių 
dovana) teko Jonui Jogau- 
dui iš Spencervile, 4) p . 
Tamošaičio aliej. pa
veikslą "Žemaitijoj" lai
mėjo Julius Jurėnas ir 5) 
p.Palilionio kūrybos lie
tuvišką koplytstulpį lai
mėjo D. ir V. Fidleriai iš 
Deep River.

Šių dovanų pasėkoje 
Lietuvių Fondui sukaupta 
$ 150. LF Įgal. A.Paške- 
čius buvo kreipęsis į Ot- 
tawos tautiečius,kviesda- 
mas išlaidas daromas 
kalėdinių sveikinimų vie - 
toje paaukoti taip pat L . 
Fondui.Į kviet. atsiliepė: 
Buivydai,Kubiliai,Ramū
nai, Rimšaitė, Jurkai, 
Paškevičiai, Paviloniai, 
Dauniai, Ščepanavičiūtė 
ir Trečiokai paaukoję iš 
viso $ 70. -

Tuo būdu įnašas L.Fon
de, Ottawos lietuvių var
du padidėjo 19 6 7 m.$220.

Šiuo metu tas įnašas 
paaugs iki $ 470.00. Iš vi
so iš Ottawos apylinkės 
visi įnašai sudaro $ 1320 .

A..Vilniškis.

KALĖDINIAI SIUNTINIAI 
1967 M.

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

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

MIŠRUS SIUNTINYS 1967.
316 jardo geriausios rūšies angliškos vilnonės kostiuminės 

medžiagos,
3 jardai vilnonės medžiagos kostiumėliui arba vilnonei 

suknelei,
2 vyriški nailoniniai marškiniai arba dvi bliuskutės šil

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

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

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

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

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

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

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

Praktiški dalykai kuriuos galima pridėti į bet kurį 
siuntinį.

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

BALTIC STORES LTD., 
(Z. JURAS)

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

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

WELLAND, OnL ST.CATHARINES
KLUBO"LITUANICA" 

susirinkimas įvyko gruo
džio 3 d.

Buvo pagerbta viena 
mirusioji narė P. Butkie
nė ir s-mui pristatyti 8 
naujai įstoję nariai.

Medžioklės sezonui 
įpusėjus,medžioklės sky
riaus vedėjas vicep. p. 
Luomanas pranešė, kad 
iki šio laiko tarpklubinė- 
se medžioklėse klubas 
"Lituanica" pirmauja. 
Pasiekti galutiną laimėji
mą kvietė narius, ypatin
gai medžiotojus, ruoštis , 
ir dalyvauti medžioklėse.

Tarp kitų klausimų nu
tarė pakelti nario mokes
ti metams iki 3 dol. Iš to 
matyti, kad nariai nori 
klubo augimo ir užtikrin
tos ateities.

Padarytus pranešimus 
kitų valdybos narių, iš 
metų veiklos, susirinki
mas vieningai priėmė.

Susirinkimas nutarė ir 
pavedė valdybai pačioje 
salėje suruošti nariams 
naujų metų sutikimą, ku
ris tęsis nuo 9 val.vak. 
iki ryto. Paruošiamieji 
darbai daromi. Regi
struotis pas valdybos na
rius, įmokant mokestį. 
Malonu bus matyti Wel
land o ir apylinkės lietu
vius vienoje lietuviškoje 
šeimoje naujų metų suti
kime Wellande Crowland 
hotelio salėje.

Gruodžio 3 d. LB-nės 
Wellandoapyl.s-mas dė- 
liai negausaus dalyvių 
skaičiaus neįvyko. Atidė
tas dviem savaitėms. Ti
kimasi, wellandieciai at
liks tautinę pareigą.

Smarkiu ir gyvu tempu 
ruošiamasi 1948 m. di
desniam skaičiui lietuvių 
į Cotton MilLatvažiavusių 
20 metų susitikimas Wel
lande. Ar ne reikėtų pa
imti didesnę salę, o jų 
Wellande yra, ir apjungti 
visus tuo laiku Wellande 
gyvenusius ir gyvenan
čius lietuvius ? S .

MINĖS 5C M. SUKAKTĮ
Lapkričio 25 d. 7 vai. 

St.Catharines Slovakų sa
lėje Ramovėnų skyrius 
surengė puikiai pasise
kusį kariuomenės atkūri
mo ir Vyčio Kryžiaus į- 
steigimo šventės minėji
mą, į kurį atsilankė gana 
daug vietos tautiečių.Ati- 
darymo žodyje A. Švežas 
priminė, kad jau esame 
išvakarėse jubiliejinių 
metų. Paskaitos
skaityti pakvietė kūrėją- 
savanorį St. Šukį.

Meninę dalį išpildė To
ronto mišrus choras,va
dovaujamas kun.Jurkšo, 
kuris padainavo keliolika 
dainų.

Sekmadienį Pranciško
nų koplyčioj buvo mišios 
už žuvusius kovos lauke 
karių vėles.

Gruodžio 9 d. St.Catha
rines Ramovėnai pas ūki
ninką Bieliūną surengė 
tradicinį kalakutų šaudy
mą. Varžybose dalyvavo 
55 šauliai. Daugiausia 
taškų surinko ir kalaku
tus laimėjo šauliai: Bie
liūnas, Galdikas, Kavolė- 
lis,Skėvelienė,Viniautas , 
Vyšniauskas, Palijans- 
kas, Žosinas. Šaudymą 
tvarkė St.Catharines Ra
movėnų pirmininkas Ant. 
Šukys.

Gruodžio 24 d. Kūčių 
sekmadienį 3 vai. p. pietų 
Tėvų Pranciškonų salėje 
St. Catharines apyl. Ben- 
druomenė's v-ba rengia 
eglutę.Visus vaikus tėvai 
prašomi atsivesti .Atvyks 
Kalėdų senelis su maišu 
dovanų.

St. Catharines lietuvių 
kolonija nėra gausi, ta
čiau Lietuvos nepriklau
somybės 50-toms meti
nėms rengiasi švęsti iš
kilmingai. Vasario 16-tai 
šventei rengti sudarytas 
komitetas iš visų St. Ca
tharines veikiančių lietu
viškų organizacijų atsto
vų. St. Catharinietls .
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DJL.K. Vytauto Klubo didžiojoje salėje yra rengiamas

NAUJUJU METU SUTIKIMAS
• Prie bilieto bus duodamo: VAKARIENĖ, 2-GĖRIMŲ NORMOS PAGAL PASIRINKIMĄ —

NET IR VOKIŠKAS ALUS, KEPURAITĖS, BALIONAI irt t.

• BALIAUS PRADŽIA 7 vai. vakaro, gruodžio mėn. 31 d., GROJANT A. Balčiūno ORKESTRUI

Bilieto kaina ĮSKAITANT DOOR- PRICE $5.00, JAUNIMUI $2.50.
KLUBO V A L D Y B A.

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS

KALĖDŲ PAMALDŲ 
TVARKA

Aušros Vartų parapijoje: 
Išpažintys - šeštadienį, 
gruodžio m. 23 d. ,tarp 4 
ir 6 vai.p. piet. Išpažinčių 
bus taip pat klausoma- 
sekmadienį pamaldų metu 
ir prieš Bernelių pamal
das.
Pamaldos - vidurnaktį 
bažnyčioje ir salėje; die
nos metu-8,9,10ir 11 vai.

NAUJŲ METŲ
PAMALDŲ TVARKA:

12 vai. .vidurnaktį bažny
čioje, dienos metu-8, 9 , 
10 ir 11 vai. Bus taip pat 
mišios po piet 5 vai.
• T.G.Kijauskas .sąryšy
je su ateinančiais pasi
keitimais T. Jėzuitų Chi- 
cagoje, išvyko pasitari
mams į Romą.
• Tie, kurie rezervuoja 
savo suolus Bernelių mi
šioms,malonėkit praneš
ti telefonu klebeni j on.
• Skautės gruodžio m. 22 
d. , penktadienį, ruošia 
bendras Kūčias vakare A. 
V. parapijos salėje.
• T. J. Venckus praleis 
Kalėdas Šiaurės Monta
noje pavaduodamas vieną 
sergantį lietuvį kun. Juo
deiką. Jis sveikina visus 
su šventėmis.

KLB MONTREALIO 
SEIMELIO SESIJA

gruodžio 17 d. A.V. salėje 
atidarė Prezid. pirm. R. Ver- 
byla ir pakvietė pirmininkau
ti J. Viliūši ir sekr. S. Bar
šauską. Praeitų sesijų pro
tokolus perskaitė A. Mylė. R. 
Verbyla trumpai apibūdino pa
skutiniųjų metų veiklą, iškel
damas ryškesnius darbus.'

1 naują Seimelio prezidiu
mą išrinkti ir pasiskirstė pa
reigomis sekančiai: J. Luko- 
šiūnas«pirm., H. Celtorius - 
vicep., P. Klezas-sekr., Ign. 
Petrauskas-kasin., J. Zavys 
- šalpai, L. Gureckas-paren
gimų ir R- Rudinskas - jauni
mo reikalams.

Revizijos Komisija perrink
tą - V. Žižys, L. Girinis ir J. 
Ši aučiulis.
Tautos Fondo komiteto pirm.

L. Giriniui iŠ eitųjų pareigu 
pasitraukus, komitetan iš
rinktas A. Kalvaitis.

Lietuvių Fondo reikalams — 
išrinktas stud. V. Akstinas.

( bus daugiau )
STUDENTU SAVAITGALIS

SALS-gos Montrealio Sky- o jų tarpe ir svečių iš Lie- 
rius ruošia 3-čią metinę žie- tuvos. Šeimos iškilmei 
mos stovyklą, kuri įvyksgruo- vadovavo dail., A. Vazalin-

skas, nupiešęs pp.Ptašin- 
skų vasarvietę prie Sidabr 
rinio ežero. Iškilmingą va
karienę pradėjus Klebonui 
T, K. Pečkiui, S J, buvo dau
gelis kalbėtojų, kurie bu
dino pp. Ptašinskus kaip

y NT T O

NAUJUJU METU SUTIKIMAS

Gruodžio mėnesio 31 dieną

GROS PUIKUS ORKESTRAS IR BUS ŠILTA VAKARIENĖ 
Pradžia 9:30 vai.pakaro,Bilietai $ 5.00; jaunimui $ 2.50.

GRAŽIOS PAGFRBTUVĖS 
Ponų Paunksnių iniciatyva 
ir rūpesčiais gruodžio 16 
dienos vakarą buvo suruo
šta pagerbimo staigmena 
Lidijai ir Albinui Ptašins- 
kams jų dvidešimties me
tų vedybinių sukaktuvių pr
oga. S olenizanta i buvo totą 9’ 10 ir ll VgL Rudio- sek- 
liškai nus+ebinti radę pil- madieni. 
ną salę svečių- artimų ir 
bičiulių, o šių tarpe ir A. 
Ptašinsko darbo įmonės, 
kurioje jis turi atsakingas 
pereigas, savininkas, dvi 
šeimos žymių indų, italų 
šeima ir daugelis lietuvių,

, —-------------------------------- —_.
Dr. J. S E M 0 G A 8

5441 BANNANTYNE.Verdur*

džio 29 d. iki sausio 1 d. /68 
Stovyklaviete bus St. Adele 

MountClaire Hotel, 42 mylios 
nuo Montrealio Laurention kai 
nuošė. Stovyklautojui išlai
dos $20.00. Programa bus į- 
vairi, rimta ir linksma. Kvie
čiame visus studentus daly
vauti. Stovykla pradės veikti gerus žmones, sąmonin- 
gruodžio 29 d. 1 vai. p.p. ir gus ir patriotingus lie+u- 
visais stovyklavimo reikalais vius, kurie ir savo sūnus

P/rmaJ/en/ Ir 2.4;7.9p^ 
ketvirtadienį

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

trečiadieni 7-9 p.m.

767 3175; namą 366- 9582.

prašome susisiekti su Albina 
Mažeikaite, tel. 676-5732.
NOMINACIJOSE Į SLA 
pildomąją tarybą 123 kuo
pos nariai taip pabalsavo: 
P.Dargis 2 balsai, J.Dau- 
gėla-10, S. Gegužis-5, P. 
Januška-12, E.Mikužiūtė-

auklėja kultūringoje ir pa- 
triotingoje dvasioje.Ypač 
jautriu žodžiu soleniząn- 
t.us pasveikino Ponia Pa- 
unksnienė. Vaišės buvo 
paruoštos turtingai ir sko
ningai, buvo jaukios ir už
truko iki vėlaus vakaro.

DANIŲ GYDYTOJAS
Dr. J. MALISKA

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

Namų tel.: MU 1-2051 *

6, V.Z iogas-12, S.Bredes
7, dr.S. Biežis-9 balsai.
• Sunkiai sergantieji yra: 
J. Žinaitis R. Edward ligo
ninėje ir Taurazas General. 
Naujai susirgę kun. J. Robi
nas ir Kuklerienė.

Ilgiausių metų Ponams 
Ptašinskams.
• Kas netolimoje vyks į 
New Yorką, maloniaipra 
šomas paskambinti į NL 
redakciją telefonu:DO 6- 
6220. Yra mažas, bet bū-

DR.A. O. JAUGELIENt
PANTŲ GYDYTOJA 

1410 Guy Street, 1 aukštas 
11 - 12 kambarys.

Tel: 932-6662: namu 737-9681

ADVOKATAS 

J0SERH P. MILLER
B. A., B. C. L. 

Suite 205 
168 Notre Dame St. E. 

UN 6-2063 ir UN 6-2064

DR. V. G1R1UNIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA

533° L'Assomption Blvd.

Tai. 255 - 3535.

Notaras
J. BERNOTAS 

R.A., B.C.L.

Sun Life Building 
Suite >2001

Tel.: UN 6-4364.

J3ouįĮaxd eduto JŠody,

Sau. J. Adomonis- Adams

Namu tai. 747-9000.

6636 Clark St. Montreal
7 prie St. Zotique )

TEL: 277-5059, 277-5323

ATLIEKAME DARBUS:

Electric Welding 
Body Work 
Painting 
Mechanic 
Electric 
ir kitus Steering Service 

Wheel Alingment 
T une- up

Clutch- Brakes

SV. KAZIMIERO PARAPIJOS 
Kalėdų Švenčių pamaldų 
tvarka:
- Išpažintys šeštadieni ir 
/sekmadieni nuo 7 vai. vak. 
^Bernelių mišios 12 vai. nak- 
Ities. Giedos mūsų parapijos 
jchoras ir op. sol. E. Karde- 
llienė. Kalėdų diena mišios

-- Gruodžio 17 d. pakrikštytai 
F. ir J. Romanausku sūnus —1 
Mykolo ir Frederiko vardais 
ir Vidui, ir M. Svotelių duktė 
— Zuzanos ir Elizabetos var
• T.S.Kulbis išvyko į To - 
rontą dalyvauti kun. J. 
Ažubalio25 metų šventė
je ir pasveikinti

f— Naujųjų Metų sutikimas 
gruodžio 31 d. Bilietus gali
ma įsigyti pas komiteto na
rius arba klebonijoje. 
/Žiūrėti skelbimą/
— Klebonas kun. dr. F. Ju
cevičius buvo išvykęs Toron- 
tan i kleb. kun. P. Ažubalio 

.25 metu kunigystes sukaktį.

PARDAVIMAS

Parduodama nuosavybė St. 
Hubert, P.Q. (pietuose prie 
Montrealio). Gyvenamas namas 
su 3-mis žemes sklypais.

Kaina prieinama ir viskas 
pagal susitarimą.

Skambinti 678 ■ 0182.

KAM REIKALINGA
APSIDRAUSTI?

KAD NELAIMĖS ATVEJU BUTU PILNAI 
ATLYGINTA UŽ NUOSTOLIUS

APDRAUDOS DĖSNIS:

ATLYGINTI TIEK, KIEK APDRAUDOS 

TURIMA>BET NEDAUGIAU. KIEK 

NUOSTOLIU PADARYTA.
I

"BE KOVOS IR AUKOS 
NĖRA LAISVĖS"

Aukos Tautos Fondui: 
$ 50:Prisikėlimo parapi
jos kredito kooperatyvas; 
$ 20: inž. A. Šalkauskis, - 
$ 10: inž. E. Čuplinskas , 
P. Dicevičius, Al. Dūda , 
inž.P.Lelis, H. Stepaitis , 
dr. J. Urbaitis; $ 5: Ad. 
G. Balčiūnas, P. Balčiu-
nas,V. Balsys, P. Bražu- 
kas, V.Gudaitis,P.Imbra- 
sas, A.Matulaitis, J.Mar
gis, dr. Meiluvienė, E. 
Punkris, A. Renkauskas , 
V.Sonda,J. Uogintas; $ 3r 
V.Juržys, V. Kriščiūnas , 
D. Laurinavičius, H. Pet- 
kis, L. Stančikas. Po $ 2 
aukavo 43 ir po $ 1-7 as
menys .

Tautos Fondo Toronto 
skyriaus valdyba dėkoja 
visiems aukotojams už 
aukas, kurios bus panau
dotos pavergtos Tėvynės 
vadavimo reikalams .

PRIEŠŠVENTINIAI 
APIPLĖŠIMAI 

palietė ir lietuvius pre
kybininkus . Vieną vakarą 
piktadariai įsibrovė į 
Dambrausko ir Šarūno 
sporto reikmenų prekybą 
ir.grąsindami ginklu, su
rišo krautuvėj buvusį- 
Dambrauską. Pasigrobę

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

MOKA už:
Depozitus 4.4%
Numatyta už ščrus 514% 
Nemokamas gyvybės draudimas 
iki $2,000 bendros santaupų 
sumos.
Kasos valandos: 1465 De Seve

Dr.P.MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą.

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

Raštinė: LE 4-445L

TORONTO LIETUVIU 
KREDITO KOOPERATY
VAS "PARAMA" 
gerokai prieš šventes iš
siuntinėjo savo nariams 
sieninį kalendorių 1968 
metams. Kalendorius at
spausdintas trim spalvom 
ir atrodo labai patraukliai 
Savo išvaizda, savo gera 
spauda kalendorius gali 
ne tik lygintis vietiniams , 
puošniau išleistiems ka
lendoriams ,bet savo var
dais kiekvienai dienai, 
bankelio leidinys tampa 
net pranašesnis.Savi lie
tuviški vardai daro jį kaip 
patrauklią šventinę dova
ną.Šalia 1918-1968 ir sim
bolinio vyčio, lentelę dar 
puošia Laisvės stovyla ir 
eikliais žirgais skrendą 
trys raiteliai.

iš kasos*$*80.*,Automati
nį šautuvą ir 4 dėžes šo
vinių piktadariai pabėgo.

I M A už: 
Nekilo, turto paskolas 8%
Asmenines paskolas 9% 
įskaitant gyvybes draudimo 
iki $ 10,000 abieju rūšių 
paskoloms.

:.,sekmadieniais nuo 10:30 iki 12:30
vai., išskiriant šes'tadienius. Darbo dienomis nuo 10 iki 3 vai. kasdien, 
vakarais -- trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vol.

tinas reikalas.Būsime dė
kingi.
• Pas pp. Laurinaičius y- 
ra atvykusi iš Lietuvos pa
viešėti J. Laurinaičio sesu 
tė Ponia Indonauskienė.
• Gruodžio 1 d. mirė Ago
ta Valančienė, 3 m., pašar
votas pas Vilsoną, laidotu
vės ketvirtadienį 1O val.ry 
to per A. Vartų bažnyčią. 
Užuojauta artimiesiems.

DĖMESIO!
Turime skanių Šviežių baltų 

lietuviškai pieninėje pagamintų 
sūrių. Taip pat patarnaujame 

skaniomis Šviežiomis lietu
viškai pagamintomis dešromis.

Prašome pasinaudoti 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.

APDRAUDA TURI DAUG ĮVAIRIU TAISYKLIŲ 
IR SAVARANKIŠKAS APDRAUDOS AGENTAS 

YRA TINKAMAI SU JOMIS SUSIPAŽINĘS.

TEIRAUKITĖS: —

Adomonis Insurance 
Agency Inc.

Telefonas: 722-3545

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS.

3907 Rosemount Blvd., tel. 722-3 5 4 5 . Di eng --penktadieniais nuo 1 v. 
iki 6 vai. ir vakarais --pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais 
nuo 7 iki 9 vai.

LIETUVIŠKAS PUSVALANDIS GIRDIMAS KAS

c r m b
BANGA 1410, 10:00 VALANDĄ VAKARO

TEL. 669- 8834.
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

4475 BANNANTYNE AVE..

VERDUN. QUE

FALCON - FAIRLANE 
GALAXIE - THUNDERBIRD 

MUSTANG - TRUCKS 
USED CARS

1 year guarantee

lalismsn
INTERCONTINENTAL CLUB

Cocktails ■■ Dancing Nightly

Kviečia visus atsilankyti i 
Intercontinental klubą, kuris 
yra 696 St. Catherine Street W., 
(prieš 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. 86 L 1507

Kreipkitės į 
LEO GURECKAS

Sales Manager’s Assistant
Keating Ford lietuvis atstovas 

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