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SURGEONS BARNARD

Dr. Ch. Barnard, chirur
gas, padaręs jau dvi šir 
dies persodinimo opera 
cijas.

DIDELIS MEDICINOS 
LAIMĖJIMAS

Naujoji Lietuvių Žurnalstų valdyba /iš kairės/: vicepirmininkas organizaciniams reikalams Vladas Min- 
gėla, pirmininkas Vytautas Alantas, vicepirmininkas ryšių reikalams Antanas Gintneris, sekretorius Al
fonsas Nakas ir iždininkas Vladas Selenis.

ĮVYKIŲ apžvalga
BAISŪS LIETUVOS OKUPANTO KĖS 
Dar Lietuvos nepriklauso
mybės laikais rusai prasi
tardavo, kad pagal Stalino 
planus Pabaltijo valstybių 
gyventojai, Pabaltijį sovi 
etams okupavus, būsią iš 
sklaidyti visame Rusijos 
valdomame plote taip,kad 
šios tautos, -lietuviai, lat
viai ir estai, -būtų visiška 
ai sunaikintos, kaip Stali
nas sunaikino išsklaidymo 
būdu Krymo totorius, pavol 
Igio vokiečius ir kt.

Dabar apie šituos kėslus 
vėl pradėjo kalbėti anglų 
spauda, kuri esanti gavu
si naujų žinių, nes Mask
voje esą atgaivinama Sta
lino kulto dvasia.
PABALTIEČIŲ IR UKRAI
NIEČIU IŠSKCLA IDYMC su 
MANYMO ATNAUJINIMAS

Pagal anglų laikraščio 
"The London Free Press" 
pranešimą,sovietai laike 
dešimties metų nori ma
siniai perkelti Pabaltijo 
ir Ukrainos gyventojus į 
Tolimuosius Rytus ir ry-

LAI
tinį Sibirą, prie Kinijos 
sienos. Winnipeg© ukrai
niečių laikraštis "Postup" 
vadindamas tą trėmimą 
"pragarišku planu",kurio 
tikslas išnaikinti ukrai
niečius ir pabaltiečius .

Jau keli mėnesiai kinų 
radio stotys ukrainietiš- 
kai kreipiasi į ukrainus , 
tarnaujančius rusų ka
riuomenėj prie kinų sie
nos, kad jie metę r ūsų da
linius, pereitų ieškodami 
prieglaudos, į Kinijos 
Turkestaną.

Sovietų valdžia, trem- 
dama tautines mažumas , 
siekia:

1. palaužti ukrainiečių 
ir pabaltiečių pasiprieši
nimą sovietinei valdžiai 
ir jų šalis apgyvendinti 
daugiau rusų žmonėmis .

2. apgyvendinti baltai
siais žmonėmis pustuš
čius kinų pasienio plotus 
kuriuos rusų carai išplė
šė iš kinų valstybės .

YURI GALANSKOV ALEKSANDR GINZBURGALEKSEI DOBROVOLSKY

Situos vyrus, jau metus išlaikytus kalėjime, Maskva teisia už 
tai, kad jie nenori gyventi vergais ir reikalauja laisvės.

PRIMEname ir prašome kitus informuoti, kad

Vasario24d.didžiausias metinis parengimas 
SPAUDOS BALIUS -Montrealyješeštadienį

Nuotrauka Jono Gaižučio.
ŠIOKIA TOKIA VILTIS, KAD 

GAL ATEIS TAIKA?
Praėjusi savaitė reikš

minga jr naujais Vietna
mo karo reiškiniais. Ha
nojus pagaliau aiškiau 
prakalbėjo apie taiką :turi 
būti sustabdyti bombar
da vimai ,tada4Ianoj us su
tiksiąs sėstis prie taikos 
stalo. Be to, Hanojus jau 
nereikalauja prie taikos 
stalo sodinti Vietnamo 
bolševikų, vadinamų Viet- 
kongo "sukilėlių Vko anks
čiau reikalavo. Tai jau 
geras reiškinys, sukeliąs 
vilčių,nors oficialiai dar 
nepatvirtintas. JAV se
kretorius Dean Rusk abe
jojąs, ar Hanojus tikrai 
nori taikos, nes oficialiai 
jis to nepatvirtina ir dar 
visai aiškiai nepasisako. 
Abejojama, ar tai nebus 
propagandinis bandymas, 
kurio jau kai kas nusitvė
rė pačiose Jungtinėse A- 
merikos Valstybėse.

KITAS BAISUS MASKVOS
KĖSLAS

Sis nukreiptas specialiai 
prieš Lietuvą.

Kaip žinome, rusai yra 
sumanę užteršti Lietuvą 
nafta. Dėl šio kėslo, nors 
ir labai bijodami, bet. vis 
dėlto išdrįso, nors ir 1a’ 
bai švelniai, pasisakyti 
Lietuvos kultūrininkai spe 
cialistai.

Bet po to okuacinis reži
mas Lietuvoje nepaprastai 
pakietėjo ir priemonės ne
paprastai paaštrėjo prieš 
visus, kas drįsta pasisa
kyti prieš Maskvos satra
pų užmačias.

Ir, štai, okupuotos Lietu
vos spauda. pranešė"nau- 
jieną", kad Maskva suma
niusi ir jau datas nustači
usi, kada Neries vanduo 
bus nukreiptas į Svisločę, 
upę, kuri teka per Minską. 
Girdi, Minskui neužtenka 
vandens, tai reikia jį eks 
proprijuoti iš Lietuvos, nu
kreipiant Neries vandenio 
tėkmę į Svisločę.

Vandens resursų tvarky
tojas, žinoma-fiktai pa
gal Maskvos įsakymus, - 
R.Darškus plačiai okupa--

Praėjusi savaitė apvai
nikuota nauju moksliniu 
laimėjimu: perkelta kita 
širdis toje pačioje Pietų 
Afrikoj, Cape Town mies - 
te ir to paties gydytojo , 
dr.Christian Barnard,bei 
to paties gydytojų kolek
tyvo, kuris operavo Lie
tuvoje gimusį Vaškanskį , 
-dabar gi perkėlė mulato 

■ Clive Haupt,24 metų vyro, 
mirusio nuo apopleksijos 
(kraujo išsiliejįmo į sme
genis) širdį dantų gydy
tojui Philip Blaibergūi, 
58 metų amžiaus vyrui , 
kurio širdis buvo visiškai 
sugedusi ir toliau nepa
jėgė dirbti.

Širdies perkėlimo ope
racija truko 8 valandas ir 
buvo labai sėkminga, nes 
operatoriai jau turėjo la
bai didelę patirtį operuo
dami Vaškanskį.Kai Vaš- 
kanskiui po operacijos 
reikėjo duoti elektros 
smūgį, kad širdis pradė
tų plakti, Blaibergui ir to 
nereikėjo daryti,nes šir
dis pati pradėjo plakti. 
Blaibergas atsibudęs pim 
mu žodžiu pasakė ^'Dak
tare, man baisiai norisi 
gerti".

Blaibergas laikomas 
labai paruoštame kamba-

Nukelta į 8 psl.

cinėje spaudoje aprašinė
ja, kaip tas bus padaryta.

Tai gi, diena po dienos 
vis sunkiau ir vis darosi 
pavojingiau.

TUBMAN

septintą kartą iš eilės 
išrinktas ekvatorinės 
Afrikos respublikos Li
berijos prezidentu.

Kambodžos prezidentas Naradom Sianuk /kairėje/ susirūpinę s ;>kad 
jo valstybei dėl karo Vietname^kyla pavojai. Desineje matome siau 
rinio Vietnamo prezidentą Ho Či-miną, kuri taip ir mirė nesutikęs 
taikytis su pietiniu Vietnamu. Jis miręs džiova.

BRONIUS K. BALUTIS, Lietuvos nepaprastas pasiuntinys ir 
įgaliotas ministeris Didžiajai Britanijai ir Olandijai,

Praėjusi savaitė Lie
tuvai atnešė didelį nuos
tolį,nes 1967 m. gruodžio 
30 d. Londone mirė ne
priklausomos Lietuvos 
nepaprastas pasiuntinys 
ir įgaliotas ministeris 
Didžiajai Britanijai ir O- 
landijai Bronius Kazys 
Balutis,sulaukęs 88 metų 
amžiaus.

Br.K. Balutis buvo gi
męs 1879.XII.29 Seirijuo
se, pradžios mokslą ėjo 
Ūdrijos mok.,Plockebai
gė mokytojų seminariją 
ir kurį laiką buvo moky
toju, bet 1904 m. baigė 
Pskovo matininkų mokyk
lą ir išvyko į Ameriką , 
kur pasinėrė į mokslą ir 
visuomeninį darbą.Studi
javo Valparaiso univer
sitete, bet baigė Chicago 
Kent College of Law- ma
gistro laipsniu.

Prieš tai ir po to buvo 
daugelio laikraščių ben
dradarbiu ir redaktorium, 
dalyvavo Amerikos lietu

vių seimuos e, organizaci
jose, kurių kai kurias ir 
organizavo.Be ko kita su
organizavo lėšas V. Ku
dirkos raštams išleisti. 
Ryšium su I pas. karu 
prasidėjus Lietuvos ne
priklausomybei atstatyti 
sąjūdžiui,Balutis veikliai 
įsijungė į Lietuvos atsta
tymo veiklą ir Amerikos 
lietuvių buvo pasiųstas į 
taikos konferenciją Pary
žiuje, kur dalyvaudamas 
Lietuvos delegacijoj,ve
dė spaudoje propagandą 
už Lietuvos nepriklauso
mybę.

Iš Paryžiaus buvo pa
kviestas dirbti į Lietuvos 
užsienio reik, ministeri
ją, kurioje ėjo visokias 
pareigas iki viceministe- 
rio imamai .Dalyvavo de
rybose su lenkais ir, be 
ko kita, pasirašė Suvalkų 
sutartį,kuria Lietuva ry
tuose buvo arčiau etno
grafinių ribų ir kuria len
kai pripažino Lietuvai vi
są vilniją.

Nuo 1928 m. ne papras
tas pasiuntinys ir įgalio
tas ministeris Vašingto
ne ir nuo 1934 m. -Londo
ne, kur 1967. XII. 30 mirė 
ir palaidotas.

Velionis buvo darbštus, 
energingas, veiklus vi
suomenininkas ir politi
kas, demokratas, pilnas 
gyvo ir realaus laisvės ir 
demokratijos supratimo , 
pilnas sąmojaus .Jam pri
klauso įrašas Laisvės 
varpe,kuris JAV lietuvių 
buvo padovanotas Karo 
muziejui ( Oi skambink 
per amžius sūnums Lie
tuvos : Tas laisvės never
tas, kas negina jos), ir 
jam priklauso sąmojaus 
atsakymas kun. Krupavi
čiui : Taip,aš ir krikščio
nis ir demokratas, bet ne 
Krikščioni s-demokratas,.

Labai apgailėtina ši 
mirtis,nes Lietuva nete-< 
ko svarbaus šulo, Lietu
vos kūrėjo, didelio kultū
rininko ir visuomeninin
ko ir labai žymaus diplo
mato ir tikro demokrato, 
besiremiančio tautos va
lia. J. Kardelis.

organizavo.Be
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ŽODIS VISIEM LIETUVIAM
Visoje eilėje praėjusiųjų, metų Bendruomenės organai su

sirūpindavo spaudos reikalais ir skelbdavo spaudos platini
mo mėnesius. Taip būdavo Kanadoje, ir taip būdavo Jungtinė 
se Amerikos Valstybėse, kurios veikdavo sutartinai. Šiemet 
tačiau ligšiol šioje srityje tebėra tyla.

Tuo tarpu neseniai Čikagoje įvykusiame Kultūros kongre 
se Aidų redaktorius dr. J. Girnius apie sunkią spaudos padė
tį paskaitė aliarmuojančių žinių ir padarė susirūpinimą kelia 
nčių išvadų, kurios buvo pakartotos ir Nepriklausomoje Lie
tuvoje.

Daktaro J. Girniaus ir žinios ir išvados ne be pagrindo. 
Lietuviškoji spauda gyvena nuolat sunkėjančia, būseną, to
dėl ir susirūpinimas turi rimtą pagrindą.

Pragyvenimo sąlygoms brangstant, valiutoms smunkant, 
kainoms kylant,spauda visų pirma pajunta to ekonominio 
sunkėjimo sąlygas, nes spaudos priemonės - popierius, da
žai, darbas kyla neatsilikdami nuo kitų dalykų kainųkili- 
mo. Tuo tarpu lygiagreta kelti spaudos kainas labai nepo
puliaru.

Be to, senieji žmonės išmiršta, o jaunimas lietuvišką
ją spaudą teskaito tiktai pats patriotinis, pats kultūrinis, 
pats lietuviškiausias, o eilinis, nors ir akademinio išsila- 
nimo, lietuviškųjų laikraščių neskaito. Tat spaudos sunku
mai susidaro iš kelių atvejų, ateina keliais kanalais.

Tuo tąrpu gerai žinoma, kad lietuviai bus gyvi tol, kol 
bus gyvos mūsų lietuviškos bažnyčios, lietuviškos mokyk
los, lietuviškos organizacijos ir lietuviškoji spauda. Tat 
šių visų sunkumai, likimas be lankytojų, be dalyvių, be 
skaitytojų neišvengiamai artina visų mūsų mirtiną galą.Štai 
dėl ko reikia susirūpinti, štai dėl ko ir Kultūros kongrese 
pakeltas aliarmas.

Dar reikia pridėti ir ypatingąjį mūsų kanadiškąjį.reiš
kinį, kurio niekas nemini, bet kurį tenka jausti. Tiesa, Fe
deralinė Kanados vyriausybė lab"; tolesni tiška. Quebecb 
prancūzai mums yra pareiškę ypatingąpal ankumą ir musų, 
vadinamųjų etninių grupių, lietuvišku papratimu sakytume- 
- tautinių mažumų-supratimą, bet kita vertus, pavienių as
menų yra visokių ir kartais atrodo neitarimu, kad mažumų 
spauda nebeturi to respekto, kaip didžiumų- anglų ir pran
cūzų spauda. Kad ir toks atvejis. Kai kurie net ir labai ma
ži didžiųjų grupių -. prancūzų ir anglų laikraščiai Pasauli
nės parodos metu gaudavo Parodos skelbimų, mažumų gi 
spauda plynai negavo Visa eilė firmų, kompanijų mūsų 
spaudai neduoda visiškai skelbimų, iš kuriu didžiumų spau
da gyvena.

. Tat mūsų, lietuviškoji spauda turi išsilaikyti tiktai sa
vo jėgomis, skelbimais jaremiama tiktai Federalinės val
džios ir negausių lietuvių profesionalų ir negausių lietuviŠ 
skųjų firmų ir tiktai palyginamai taip pat tiktai negausių 
kitataučių firmų. Todėl labai aišku, kad lietuviškosios 
spaudos padėtis sunki ir ji, kaip Kultūros kongrese kons
tatavo Aidų redaktorius dr. J. Girnius, pastoviai eina sun
kyn.

Tat metųsąvartose, kai ateina nauji metai, tenka kreip 
tis į visus tautiečius ir ypač i sąmoningus lietuvius bei 
tikrus patriotus ir prašyti ne tiktai atnaujinti prenumeratas, 
bet ir padėti laikraštį platinti. Specialių platintojų neturi
me, platina tiktai geros valios tautiečiai, tam pasiaukoda
mi, - todėl ir kreipiamės i visus geros valios tautiečius ir 
prašome jų talkos.

Specialiai Montrealio ir jo apylinkių tautiečiams dar no 
rime pasakyti, kad didelę paramą Nepriklausomos Lietuvos 
biudžetui sudaro metinis parengimas, vadinamas Spaudos 
balium, kuris duoda ekstra pajamų. Tat labai nuoširdžiai 
kviečiame jame dalyvauti ir paremti jo loterija fantais.

Sunkumų yra ir su baliumi, ypač dėl salės, kuri kai ku
riems tautiečiams tai nepatinka, tai nepageidauj ama, o ji 
mums gera ir prieinama dėl sąlygų. Nepaprastai sunku ir su 
laiku, nes nors ir nemaža mūsų kolonija, bet jeigu susidu
ria du parengimai iau nesti gerai. Taip buvo atsitikę ii' šie 
met. Ir mes labai dėkingi Sv. Kazimiero ir Klebonui ir Ko
mitetui, kad sutiko savo . prengimą iš vasario 24 dienos, 
kada mūsų susitarta su Vytauto klubu dėl salės, nukelti į 
kitą datą. Taigi Montrealio lietuvių Spaudos balius įvyks

Prabėgus 1967 m. ir 
žengiant į 1968 m. Šalpos 
Fondo K-tas jaučia malo
nią pareigą pasidalyti su 
Jumis, mielos sesės ir 
broliai lietuviai praeitų 
metų atsiektais rezulta
tais ir 1968 m.lūkesčiais .

Praeitais 
Fondo K-tas 
Vasario 16 
paramai:
išMontrealio per J.Dal- 
montą,.................. $ 400. -
iš Sudburio per S. Staškų 
.............................  $. 354.- 
iš Toronto gydytojų būre
lio per dr. Gustainienę- 
.............................  $. 288.- 
iš Toronto per P. Lėlį 
...................... .....$ 220.- 
iš Toronto per Aug. Kuo
lą............................$..139.-
iš Ottawos per p. Danienę 
...............................$ 91. - 
iš Oakvilles per M.Ra
manauską...........$ 36.-
Gimnazijos bendrabučio 
lovučių įsigijimui, vajaus 
metu Toronto lietuviai 
suaukavo- $ 518.11. Prie 
visų trijų Toronto liet. 
parapijų Kalėdų proga 
gimnazijos mokinių para
mai surinkta $ 290. -

Viso: $ 2, 336.11.

Viso bendrai Vasario 
16 gimanzijos paramai ir 
lovučių įsigijimui pasiųs
ta - $ 2, 050. 00.

Bendrai šalpai aukų 
gauta:
iš Hamiltono per Z. Pu- 
lianauską.............$ 100.-
iš Edmontonoper p.Kas
peravičių...............$ 35. -
iš Jono Vitkūno. . $ 30. -

Viso: $ 165. -
Iš bendrai šalpai skirtų 

aukų, pasiųsta saleziečių 
gimn. paramai $ 50. - 
Ir 5 šeimoms į Suvalkų 
trikampį rūbų pasiunti
mui..................... $ 27. -

Viso:$ 77. -
Šalpos F.K-tas nuošir

džiai dėkoja Toronto Pri
sikėlimo, šv. Jono ir lie
tuvių Evangelikų parapi
jų klebonams už leidimą 
vesti rinkliavas prie baž
nyčių Vasario 16 gimna
zijos paramai ir visiems 
lietuviams, suteikusiems 
šiam tikslui aukas .

Dėkojame Vas.16 gimn. 
būrelių vadovams ir ma
loniems gimnazijos rė
mėjams,Toronto gydyto
jų būreliui, apylinkių šal
pos įgaliotiniams,už au
kas bendrai šalpai, taipgi

nuolatiniam šalpos rėmė
jui J.Vitkūnui.Ir visiems , 
kurie aukavo rūbų Suval
kų trikampio lietuviams 
ir skyrė pinigines aukas 
rūbų pasiuntimui.

Bendrą padėką reiš
kiam visiems lietuviams 
už jautrią širdį ir duos- 
nią ranką.

1968m.yra kiekvienam 
iš mūsų nepaprastai di
delės svarbos, tad ar ne
vertėtų pagalvoti jau da
bar, kaip kiekvienas lie
tuvis galėtumėm atžymė
ti Lietuvos nepriklauso
mybės 50 metų sukaktį.

Mes žinome, kad bus 
statomi paminklai, šau
kiami kongresai,suvažia- 
vimai ir įvairiausiais bū
dais bus švenčiami šie 
reikšmingi lietuviams 
metai.

Bet,tikėkim,kad nema
žesnis džiaugsmas bus 
Tėvynei ir kuklia auka 
sušelptas į vargą patekęs 
brolis,sesė ir mokslo sie
kiantis jaunuolis.

Su nuoširdžiausiais 
1968 metų linkėjimais vi
siem Kanados lietuviams 
-Dėkingas KLB-nės Šal
pos Fondo Komitetas.

Prieš akis guli labai 
dailiai išleista ir įrišta 
eilėraščių knyga"Liūdnai 
linguoja Lelija". Tai nau
jausia rašytojos ir poetės 
Petronėlės Orintaitės 
poezijos rinktinė, pa
skirstyta į tris dalis: 
Kraitės Juostos, Dirvonų 
dukterims ir Vingių Vin
giai. Į dvi paskutines da
lis sudėta nemažai puikių 
eilėraščių,kurie buvo iš
leisti dar tėvynėje ats
kirais rinkiniais 1930 ir 
1938 m.

Visuose eilėraščiuose 
P.Orintaitė.ypač į jauni
mą, prabyla taip ilgesin
gai, taip subtyliai ir taip 
vaizdžiai apdainuoja lie
tuvišką tėvų padangę,kad 
anot poetės ,nors ir būtum 
gimęs ir augęs Amerikoj , 
kur saulės .laisvės ir juo
ko nestinga, vistiek Tau 
ir neišvengiamai širdin 
varpeliais ataidės Nemu-

no vilnys, mėlyno lino 
laukai, pušynų ošimas ir 
tos dainos-dainelės sesu- 
čių-jaunų lietuvaičių.

Mums skautams šis 
poezijos rinkinys būdin
gas ir išskirtinas dar ir 
tuo, kad jame telpa spe
cialiai skautams skirtų 
eilėraščių (pusi. 62-66).

Dėl mažo išleidimo ti
ražo, šis poezijos rinki
nys Kanadoje spaudos 
kioskuose bei kitur nebus 
platinamas. Todėl labai 
rekomenduotina skautėm 
-skautam šį poezijos rin
kinį, kaip gražią kalėdinę 
dovanėlę užsisakyti tie
siog pas autorę:

P. Orintaitė - J anutienė, 
2818 Avenel St., Los An
geles, Calif. 90039, USA .

Užsakantiems penkius 
ar daugiau egzempliorių 
duodama 20%nuolaida,tai 
yra,tada knyga tekaštuoja 
tik 2 dol. L. E - tas .

Laiškai Redakcijai

apžvalga
Keista, bet A ištiš vėl I 

grįžta prie Daunoro ap
sirengimo, vadindamas 
juos cirkiniais drabužiais

AUKOS NEPRIKLAUSOMI 
LIETUVAI

vasario 24 dieną.
Jau tradicija tapo, kad Spaudos baliaus metu veiks lo

terija ir bus renkama Spaudos baliaus karalaitė, kuri gaus 
dovanų dailininkės Anastazijos Tamošaitienės Meno studi
joje išaustą puikiausį lietuvaitės tautinį drabužį. Mums ma 
loni proga Čia padėkoti dailininkei už mecenatišką paramą. 
Dailininke jau pranese, jog jau ipusejusi drabužio audima.

Tat visus mielus tautiečius su jaunimu jau iš anksto 
maloniai kviečiame Spaudos baliuje dalyvauti, nes tuo bus 
paremtas savas laikraštis.

Spaudos
Daugelis mūsų spaudoje 

pasisakymų kartais labai 
nevykusių ir labai netiks
lių pareina nuo tikresnių
žinių neturėjimo, o kaika* Poetas čia kišasi į sritį, 
da nuo aplombatiško neap, kurioje jis, kaip matyti, 
dairumo ir kartais net nuo nieko nenusimano. IrDau- 
išdidumo, įsivaizdavus sa- noro, ir cirkiniai c’rabu- 
ve lyg ir kokiu viršžmo
giu arba kokiu visažinan
čiu orakulu, 
apgailėtinas poeto

NUSIRAŠYMAS
Nenoromis, bet vis dėlto 
tenka grįžti prie mūsų po
eto Aisčio pasisakymų , 
nes jis pakartotinai grįž
ta prie tos pačios, jau 
mūsų reaguotos temos, - 
kritikos žmonių, kurie 
praėjusią vasarą Montrea 
alyje buvo susitikę su iš 
Lietuvos atvykusiais lie
tuviais.

žiai yra teatraliniai dra
bužiai, tat ir nenuostabu, 
kad Aistis niekur tokių 
Lietuvoje nėra matęs. 
Jeigu Aistis bent kiek nu
simanytų teatro, scenos 
reikalus, jis šitaip nekal
bėtų. Čia kaip tiktai tin
ka jam gi jo taikomasis 
Majakovskio posakis^ei 
aklai žarnai uždėtum ir 
akinius, tai vis vien neį
žiūrėti?. .."

C kaip toliau poetas nu
sirašo, nemalonu neimi-

Nukelta į 7 psl.

1. Mačiulis J. ...$ 2.-
2. Kojelaitis A. . $ 3. -
3. Kripaitienė E. $ 2 - -
4. Balzaras Leo. $ 2. -
5. Klnaitė A... .. $ 5. -
6. Strazdas J. ...$
7. Karpius K. S. $
8. Budreikienė M$
9. Bilevičius V.

10. Vitkauskas
11. Valavičius A.
12. Azubalis P.
13. Sitkauskas K.
14. Balzaras L.
15. Miller J.........
16. Kaunas J. .. .
17. Medelis R.. .
18. Zavadskis S.
19. Pacevičius A
20. Bartkus F...
21. Skirka P....
22. Kazlauskas P. $
23.Iškauskas A. $
24. KLB Lethbridge ap.

$ 5. -
25. Sudburio Sporto klu- 

bas"Gelež. Vikas" $ 10.-
26. Pikelis J. ... $ 2. -
27. KLB Sudburio apyl.

10.-
2. -
1.-
2. -
6. -
6. -

20. -

7. -
1.-

$ 
$ 
$

1. -
1. -
2. - 

$25. -
$ 1.- 
$ 1.- 
$ !.- 
$ -.50

2. -
2. - 
8.- 
2. - 
1.- 

3.75 
2. -

$
$
$
$
$

MIELAM PRIETELIUI DR. V. PAVILANIUI SU 
ŠEIMA,

mirus motinai Antaninai Pavilanienei, reiškiame 
gilią užuojautą.

Viktorija ir Alfonsas Daugelavičiai.

MARIJAI ŠIM E LA ITlENEI LIETUVOJE MIRUS, v.
mieliems Juzei ir Pranui Š i m e I a i č ia m s su šeima 
reiškiame nuoširdžią užuojautą.

Viktorija, ir A If onsas Daugelavičiai.

KAZIMIERUI GIFDRAICIUI MIRUS AMERIKOJE', 
jo broliui Kleopui ir jo žmonai Verdune reiš
kiame nuoširdžią užuojautą.

Vaclovas ir Nelė Š i p e 1 i a i.

Norisi dar pasakyti, kad kiekvienas laikraštis vis kuo 
nors savaimingas ir originalui. Ir Nepriklausoma Lietuva,
brangindama kiekvieną skaitytoją, gerbdama jo įsitikinimus, 
nesikėsina jam jpiršti kokią ribotą pažiūra. Mūsų pagrinr 
das - plačiai suprantama lietuvybė. Be to, Nepriklausoma 
Ljetuva duoda ir tokių pasiskaitymų, kurių joks kitas laik
raštis neduoda. Nepriklausomos Lietuvos skaitytojai šia
me laikraštyje visada ras tai, ko kituose laikraščiuose ne
randa. Tat Nepriklausomą Lt etųvą prasminga prenumeruoti, 
į visus lietuvius nuoširdžiai kreipiasi Jūsų redaktorius ir 
visus kviečia būti skaitytojaiiir rėmėjais.

J. K a r d e 1 i s.

............. $
28. Polgrimas P. $
29. Navickas V. $
30. Jasiūnas Aug.$
31. Malkus E. . . $
32. Vaidotienė E.$
33. Naujalis B. . $
34. Drešeris V. $ 1.-
35. Paškevičienė A. 1. -
36. Adams J........ $
37. Paužuolis J. $
38. Paulauskas J.$
39. Meškauskas M.
40. Skripkutė L. . $
41. Kumža Pr... $
42. Yaspelskis St.
43. Jagminas J. $
44. Šveskauskas J.
45. Z. Vaclovas. . $ 10. -
46. Pauža B.........$ 2. -

2. -
1.-
6. -
1.-

5. -
4. -
5. -
1.- 
2.-

47. Bytautas A. T. 3.-
48. Bachunas J.. $ 10. -
49. Effertas P... $ 3. -
50. Leipus K.... $20. -

Visiems aukotojams ir 
rėmėjams nuoširdžiau
siai dėkoja

Nepriklausoma Lietuva

Daugiau bus.

Gerb. Redaktoriau, 
"Nepriklausomos Lie

tuvos "šių metų 47 nume
ryje Jūsų įdėtas p.D. Za
karauskienės iš Abitibi 
laiškas, mano manymu, 
tiek savo stiliumi, tiek 
turiniu bei išvedžiojimais 
geriausiai tiktų ^"Liau
dies Balsui".

Tačiau aš labai vertinu 
Jūsų "NL" vedama liniia- 
leisti kiekvienam pa
reikšti savo nuomonę-o 
tatai labai brangi laisvos 
spaudos žymė. Manau ir 
man leisit kai ką pasaky
ti.

Pradžioje p. Zakaraus - 
kienė stebisi:".. . tai di
deli stebuklai, kad Rosija 
duos žmonėms pensijas. 
Girdi,Lietuvoj,kiek ji at
simena, niekad pensijų 
žmonėms nedavė.Atrodo, 
kad laiško autorės atmin
tis tesiekia tik tuos prieš 
pirmą pasaulinį karą lai
kus , kada Lietuva vergavo 
monarchinei Rusijai. Ži
noma, kad tada vargo 
žmonėm niekas nė negal
vojo duoti pensijų.

Toliau p. Zakarauskie
nė dėsto, kad vargšų vai
kams mokslas buvo ne
prieinamas ir tik turtin
gesni ūkininkai įstengė 
savo vaikus išleist į aukš
tesnius mokslus. Čia vėl 
tas pats laikotarpis. P. 
Zakarauskienė nieko ne
kalba apie tą laiką, kada 
po pirmo pasaulinio karo 
Lietuva atgavo laisvę ir 
tapo nepriklausoma vals - 
tybe. Juk tada buvo įves - 
tas nemokamas ir net pri
valomas šešerių metų 
pradžios mokslas visiem 
Lietuvos piliečių vaikam. 
Padaryta tada ir daug ki
tų didelių dalykų,nes Lie
tuva gyveno laisvą ir kū
rybingą gyvenimą. Bet, at
rodo,p. Zakarauskienė tuo 
laiku buvo čia-vakarų pa
saulyje ir tenka tik ste
bėtis,kad ji nieko apie ne-

viamsvaldytis... ".Reikia 
tik girdi ,mūsų mokytiems 
vyrams nuvažiuoti į Mas
kvą ir paprašyti paties 
Kosygino: tu būsi mūsų 
valdovas, tik leisk mums 
patiems valdytis.

Kokią skolą Rusija turi 
atsiimti?Jukjipatitą ka
rą sukėlė su vokiečių na
ciais ir Hitleriui slaptai 
susitarus.Rusija pirmoji 
užpuolė Suomiją ir paskui 
Lenkiją.Su vokiečiais bū
dama iš vieno,Rusija 1940. 
VI.15 prievarta užėmė Lie
tuvą ir kitas Pabaltijo 
valstybes. Tik daugiau 
kaip metams praslinkus 
po Lietuvos pavergimo, 
vokiečiai susitarimo ne
išlaikė ir užgriuvo ant 
Rusijos.Tada ir antrasis 
pasaulinis karas išsiplė
tė.Tad kokią čia skolą p. 
Zakarauskienė mini?Lie- 
tuva Rusijai nebuvo sko
linga. Lietuva antrojo pa
saulinio karo nesukėlė.

Jei jau kalbama apie 
skolą,tai Rusija skolinga 
Amerikai (JAV) net 11 bi
lijonų dolerių, kuriuos 
amerikiečiai ginklais ir 
lutais dalykais paskolino 
rusams, kad galėtų ka
riauti prieš vokiečius . 
Bet Rusija šios skolos 
amerikiečiams neatidavė 
ir apie tai tyli.. .

Dėl siūlymo vykti į 
Maskvą ir prašyti malo
nės Kosygino, kas žino 
rusų-komunistų klastin
gumą,teliktų tik pasakyti, 
kad p. Zakarauskienė čia 
jau kalba visai nerimtai. 
"Būk mūsų valdovas, tik 
leisk mums patiems val
dytis" yra du dalykai, ku
rie vienas kitam priešta
rauja.

Užbaigai norėčiau pri
durti tokį tikrą atsitiki
mą. Tuoj pasibaigus an
trajam pasauliniui karui 
ir rusų kariuomenei esant 
Lenkijoj, 16 tikrų patrio
tų mokytų Lenkijos vyrų

priklausomos Lietuvos 
gyvenimą nežino.. . bei 
negirdėjo.

Pagaliau p. Zakaraus
kienė patiekė jau visai 
neapgalvotą mintį: ".. . . 
Rusija,kad atsiims skolą, 
kiek jai kainavo antras 
pasaulinis karas, atiduos 
Lietuvą patiems lietu-

nuvyko į Maskvą prašyti, 
kad būtų atstatyta laisva 
ir demokratiška Lenkija. 
Visi tie vyrai Maskvoje 
buvo suimti ir dingo be 
žinios. Viena tik aišku, 
kad jų,turbūt,nėra gyvųjų 
tarpe jau seniai.

Liudas Damulis

Lenkij%25c4%2585.Su
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"Nepriklausoma Lietu
va", Montreal, Kanadoj 
patalpino straipsnį apie 
SLA pseudonimu "Senas 
Narys'.'Tuoj į tai atsilie
pė "Tėvynė" ir "Naujie
nos'.'Taip kaip straipsnis 
parašytas netvarkingai, 
taip atsakymai į straipsnį 
buvo dar netvarkingesni. 
Gal nederėjo prikišti 
straipsnio autoriui, kad 
jis SLA prezidentą sugre
tino su įžymiausiomis pa
saulio asmenybėmis. Gal 
už tai pagirkim, nekriti- 
kuokim.Dargis yra popu
liarus asmuo, todėl jis ir 
vadovauja SLA. Jis nėra 
paskirtas, bet jis išrink
tas keleto tūkstančių SLA 
narių vadovauti tam pos
tui. Tik "Tėvynė", begin
dama SLA prezidentą nuo 
Seno Nario kritikos, rei
kalo nei kiek nepataiso. 
Tvirtintįkad dabartiniam 
SLA prezidentui vadovau
jant,SLA turtas pakilo iki 
vieno milijono dol., tai 
grynas prasimanymas. Į 
tai neverta kreipti nei dė
mesio.

Kitas reikalas jau yra 
su "Naujienomis". "Nau
jienos" yra demokratiš
kas laikraštis ir neturėtų 
rodyti tokį įtarimą dėl 
pareikštos kritikos. Ra
šyti, kad tokia kritika 
Amerikon neša bolševi
kiškus metodus, kad SLA 
yra griaunamas, kad Se
nas Narys, rašydamas 
apie SLA, meluoja ir 1.1.

Ir vėl tas pat Susivienijmas?
- NENUOSTABU, NES TAI DIDELĖ IR SVARBI ORGANIZACIJA, KURIĄ REIKIA PAŽINTI. 

RAŠO KUNIGAS M. VALADKA
Atrodo, kad mes perdaug 
ir per dažnai vartojame 
žodį bolševikiškas. Jeigu 
kas nori kitą suniekinti, 
tai tik reikia apšaukti jį 
bolševiku ir tuo jau yra 
su juo atsiskaityta.

Faktinai Senas Narys 
daug ko nepasako. Jis kal
ba paviršutiniškai  Jis ka
binasi ten, kur visai ne
reikia kabintis.Kad Pild. 
Taryba laikė savo posė
džius Chicagoj, Atlantic 
City, bet ne New Yorke , 
tai neesminga. Kartais 
pasitaiko,kad kitų veiks
nių konferencijose reikia 
SLA atstovauti, todėl ir 
posėdžiai būna ten, kur 
Pild.Tarybos nariams at
rodo yra parankiau.

Kritikuodamas Senas 
Narys SLA viršininkus 
dėl periodiškos revizijos 
nebuvimo SLA ne visai 
aiškiai pasisako, ir to jo 
pasakymo negalima su
prasti. O, rodos,reikalas 
yra paprastas. Senas Na
rys pasigenda Iždo Globė
jų iš seno priimta tvarka 
matyti raportus Seimo 
knygoje. Dėl tokių rapor
tų ir seniau SLA vadovy
bė ginčijosi, kad jos var
das nebūtų minimas ry
šium su atskaitomybė
mis. Bet sveika mintis 
nugalėjo.Buvo išsiaiškin
ta, paskelbti Pild. Tary
bos ir drauge SLA nariais 
kiek kas gauna ir už ką 
gauna.Reiškia, slėpti nė

ra reikalo. Kodėl dabar 
tie vardai yra aplenkti, o 
tik bendrai sumos išleis
tų pinigų figūruoja, tai gal 
galėtų atsakyt p-lė Miku- 
žiūtė.kuri žino seną tvar
ką ir,kodėl buvo raportai 
Iždo Globėjų permainyti, 
juos pateikiant SLA Sei
mui. Reikalas visai pa
prastas. Bet tai turint 
omenyj .negalima sakyti, 
kas revizijos nėra.

Be smulkmenų,SLA tu
ri daug svarbesnių reika- 
lų-esminių reikalų. Rei
kia kai kuriuos klausimus 
ir paliesti tada, kada eina 
rinkimai į Pildomąją Ta
rybą.

SLA FINANSAI
Mes gerai atsimenam, 

kad SLA pergyveno finan
sinius sunkumus. Insu
rance Departamentas pa
reikalavo perrašyti SLA 
narius iš N. F. C. 4% in 
American Expierence 3% 
ir 3,5%.Pravedant tą per
rašymą SLA nustojo apie 
1100narių. Jų įmokėti pi
nigai paliko Susivieniji
mui. Tai milžiniška su
ma. Kai kurie nariai mo
kėjo tuos mokesčius dau
giau gal nei 30-40 metų.

Antras faktorius, tai 
SLA nariams duoklių pa
didinimas. Reiškia išsi- 
braukusiųjų narių palik
tas turtas ir padvigubinti 
mokesčiai davė SLA 
aukštą "Solvency". Ir tai, 
ką "Tėvynė" ar "Naujie

nos" rašo, kad prie to ar 
kito prezidento SLA tur
tas padidėjo milijonu ar 
700, 000.00 dol. , tai gry
na politinė propaganda, 
kurios dabartinis prezi
dentas visiškai nereika
lauja, nes jis savo veikla 
ir parodytų nuoširdumu 
SLA turi didelės SLA na
rių pritarimą.

Antras esminis reika
las-

SLA NARIAI.
Tuo reikia visiems Su

sivienijimą mylintiems 
lietuviams susirūpinti. 
Nar ių s kai č iumi š landi en 
SLA stovi žemiausiai. Ką 
už tai reikia kaltinti ar 
girti ? Apie tai nenorima 
kalbėti, nes perdaug opus 
reikalas.

Dvi galimybės yra gau
ti naujų narių. Pirma: tai 
Amerikoje gimę lietuvių 
tėvų vaikai, antra: trem
ties lietuviai. Bet lietuvių 
nelaimė yra ta, kad tarp 
senos kartos lietuvių ir 
naujai atvykusiųjų yra di
džiausia praraja. Naujai 
atvykę yra didžiumo
je profesionalai ir akar 
dėmi kai Senos kartos-yra 
fabriko darbininkai .Jeigu 
latviai ar estai turėtų to
kias jėgas ir tokį skaičių 
tai jie stebuklus padary
tų. O pas mus atsirado 
stebukladaris,senos kar
tos lietuvis,kuris įsikinkė 
į Bendruomenės vežimą 
ir tiek parodo veiklos ,
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PRANYS ALŠĖNAS 
DIPLOMUOTAS LITUA

NISTAS
Žmogaus darbštumas 

ir pasiryžimas dažnai, 
kaip sakoma, kalnus ver
čia. Panašus atvejis yra 
su torontiškiu laikrašti
ninku Praniu Alšėnu. 1963 
m. kovo 16 d. įstojo į Pe
dagoginį Lituanistikos 
Institutą Čikagoje studi
juoti Lituanistiką. Ir štai 
pasiryžimo ir darbštumo 
bei stiprios valios dėka 
per penkerius metus, at
likęs visus tos mokslo įs
taigos nustatytus reika
lavimus, Pedagoginį Ins
titutą Pr. Alšėnas baigė 
ir gavo diplomą, sutei
kiantį jam literatūros ba
kalauro laipsnį ir teisę 
dėstyti lietuvių kalbą mo
kyklose, kur tokia kalba 
dėstoma.

Pr.Alšėnas bestudijuo
damas nesumažino tempo 
plačiai bendradarbiauti 
spaudoje. Be to, tame pat 
laikotarpyje paruošė ir 
Martyno Jankaus mono
grafiją, kuri jau išleista.

Žurn. Praniui Alšėnui 
lituanistika,kaip laikraš
tininko,taip beletristinės 
srities darbe-tai jo "duo
na kasdieninė". Spaudoje 
jis dirba nuo 1929m.(Liet. 
Enč.11.131 psl.). Per tuos 
39 - nerius metus jis yra 
parašęs gausybę įvairios 
tematikos rašinių,jų tar- 
pe-nemaža ir beletristi
nės kūrybos-novelių. Li
teratūros istorikas prof. 
Vaclovas Biržiška todėl 
jį yra pavadinęs "publi- 
cistu-novelistu" (V. Bir

žiškos Lietuvių rašytojų 
kalendorius, "Patria','1946 
m. , 144 psl.). Tebedirb
damas kasdieninį darbą, 
bendradarbiaudamas pla
čiai spaudoje, apsikrovęs 
Jankaus monografijos 
paruošimu, -jis vis dėlto 
ryžosi paskirti penketą 
metų lituanistikos ir lite
ratūros studijoms, kad 
savo veiklą galėtų apvai
nikuoti Pedagoginio Litu
anistikos Instituto diplo
mu ir literatūros bakala
uro laipsniu.

Naujasis Lituanistikos 
Instituto diplomantas be
veik keturiasdešimt metų 
(gimęs 1911. IX. 27) darbo 
bėgyje,nežiūrint kur dir

bo ir iš ko pragyveno,be
veik kasdien, kaip žinom 
iš jo pasisakymų,parašy
davo po rašinį (ir daugiau) 
vienam ar kitam lietuviš
kam (dažnai ir angliškam) 
laikraščiui. Jis yra gra
žus ryžtingumo, darbštu
mo ir praktiško planingu
mo pavyzdys.

Galima sakyti, jog nie
kas Toronto lietuvių ko
lonijoj negimė .niekas ne
mirė, niekas neatšventė 
jokios sukakties, taip ly- 
giai-neįvyko joks kultūri
nis parengimas ar minė
jimas,kad Pranio Alšėno 
akis būtų nepastebėjusi ir 
jo plunksna neaprašiusi. 
Jo straipsniai ir reporta-

Tai yra Vasario 16-sios gimnazija Vokietijoje. Kairėje gimnazijos atidarymas, įvykęs Diebholce. Iškilmių metu publikoje matome rašytoją-filosofą dr. Vydūną; į kairę nuo jo Vokieti
jos Lietuvių Bendruomenės krašto valdybos pirmininkas inž.P.Zundė, Vokietijos pabėgėlių reikalų ministerijos patarėjas dr. Werber, Žemutinės Saksonijos vid. reik.min. valdžios pa
tarėjas or. better ir Kiti. Gimnazija po to buvo perkelta į Hllttenfieldą ties Manheimo miestu ir įkurta senuose dvaro namuose, kurie laikui bėgant sunvko, tat reikėjo pastafvti naujus 
gimnazijai namus. Nauji gimnazijai namai /juos matome dešinėje/ pastatyti Jungtinėse Amerikos Valstybėse ir Kanadoje gyvenančių lietuvių, Vokietijos valdžios ir kt. aukomis. Vidu
riniame atvaizde matome gimnazijos, naujosios, atidarymo išvakarėse gimnazijos salėje Vokietijos lietuvius minint Vasario 16-sios dienos Lietuvos valstybės nepriklausomybės atsta
tymo sukaktuves. bale pilna gimnazijos mokinių, mokytojų ir JAV lietuvių darbo kuopų dalyvių, kurie taip pat gimnazijai gausiai aukojo. Gimnazija yra labai svarbi lietuvių švietimo- 

dabartinis VLIKo pirmininkas dr. J.K.Valiūnas, iškėlęs šūkį: Lietuviai turi siekti to, kad būtų akademinė tauta.
Si Įęngvai siekti, tai Vokietijos lietuviams tai būtų labai sunku, jeigu ne Amerikos kontinento, šiaurinio, aukos ir visokeriopa params
roJel v .si padekime išlaikyti \ asai to 16-sios gimnaziją, kad ir Vokietijoje gyveną lietuviai galėtų siekti to labai svarbaus ir labai prasmingo tikslo- būti akademine tauta.

____________ __________________________________ Foto A. Plėnys ir A. K ietys.

ttmoUišta'
... Christi fidelibus praesen- 

tium notitiam habituris Ebirhar- 
dus, dei gratia episeopus, lordanus 
praepositus, lohannes decanus, to- 
tumque capitulum ecclesiae (War- 
miensis), salutem in Filio Virginis 
gloriosae.

Cum ineffabilis summi bonitas 
plasmatoris, cuius munere vegeta- 
mur, vivimus et movemur, quod 
mucronem non ... eos asper- 
nua nece peremtos infernalibus 
poenis non deputat flagellandos, 
qui erudelitatem gentilium inimi- 
corųm crucis Christi colorant men- 
daciter... ant, immo effusio- 
nem sanguinis fidelium non reve
lant.
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VYSKUPO EBERHARDO IR JO KAPITU

LOS LAIŠKAS 
TIKINTIESIEMS

. . .Kristaus tikintiesiems, skaity
siantiems šį laišką, Eberhardas, 
Dievo malone [Varmijos] vysku
pas, prepozitas Jordanas, dekanas 
Jonas ir visa Varmijos bažnyčios 
kapitula [siunčia] sveikinimą gar-
bingosios Mergelės Sūnuje.

Kadangi neišpasakytas Aukščiau
sio j o Kūrėjo gerumas, kurio malo
ne gauname gyvybę, gyvename ir 
judame, kad kardą ne... tuos nie
kingos mirties paliestus neištremia 
nubausti pragaro bausmėmis, ku
rie pagonių, Kristaus kryžiaus 
priešų, žiaurumą, melagingai gra
žindami, teisina..., arba dargi ti
kinčiųjų kraujo praliejimą nusle
pia.

Ta yra priežastis, kad atsirado 
tokių, kurie. . . [nepripažindami] 
laktų ir neigdami meilę, kuri yra 
ne savanaudiška, ieškodami pra
gyvenimo plepalais, tarp tikinčių
jų žmonių melagingai skelbia bei 
tvirtina, jog . .. pagonys, Kristaus 
tikinčiųjų kraujo praliejėjai, norį 
atsiversti į Kristaus tikėjimą, bet 
tik broliai iš teutonų namo tai 
padaryti jiems jokiu būdu nelei
džią; šiuo savo laišku.. . Dievo ir 
tikinčiųjų akivaizdoje [pareiškia
me, jog tai] aiškus melas; tai ir 
patys netikėliai labai aiškiai nei
gia žodžiais ir darbais, nes jie, 
kiek įmanydami, stengiasi tarp 
krikščionių žmonių išnaikinti Vieš
paties musų Jėzaus Kristaus var-

dą ir krikščionišką katalikų tikė-
jimą; juk tie pagonys lietuviai — 
vargas mums! tai su širdgėla pra
nešame — tūkstantis trys šimtai 
dvidešimt trečiaisiais Viešpaties 
metais per gavėnią įsiveržė į Re- 
velį, Danijos karaliaus žemę Livo
nijos krašte, o taip pat į Dorpato 
vyskupiją; jie tas žemes plėšimais 
ir gaisrais visiškai nuniokojo, už
mušdami ir paimdami į nelaisvę 
keturis tūkstančius abiejų lyčių 
žmonių ir sudegindami slaptomis 
penkis šimtus dvi parapines baž
nyčias su sakramentais, nežmoniš
kai nužudydami cistersų ordino 
brolius, būtent, vieną kunigą mi
šių pabaigoje ir brolį, o taip pat 
daugelį pasauliečių kunigų.

Be to, tais pačiais metais po 
šventojo Grigaliaus šventės tie pa
tys lietuviai su ginkluota kariuo
mene kaip priešai įsiveržė į Klai
pėdos miestą ir jį su jo priemies
čiais, išskyrus tik vieną pilį su 
mūro siena, kurioje to teutonų or
dino broliai būna, užgrobė, sude
gino ir visiškai sunaikino, daug 
ten užmušdami žmonių, o taip pat 
paimdami vergijon mergeles, mo
teris ir kitus žmones, kuriuos tik 
jie paimti užsigeidė; be to, jie 
žiauriai nužudė vieną kunigą, mi
nėtojo ordino brolį.

Irgi tais pačiais metais švento

Petro įkalinimo šventės išvakarė
se Viliunivės teritorijoje plėšimais 
ir gaisrais sunaikino penkis kai
mus su žmonėmis ir turtu ir užmu
šė vieną minėtojo ordino karį; 
taip pat ir kryžiaus išaukštinimo 
dienoje tie patys netikintieji 
į Kristų lietuviai su stipria kariuo
mene įsiveržė į kilnios valdovės,
Dobrynės kunigaikštienės, žemę, 
ją nuniokojo gaisrais ir plėšimais, 
o Dobrynės miestą paėmė, ugnimi 
jį sunaikindami iki pamatų; jame 
jie užmušė du tūkstančius žmonių, 
o pačioje minėtosios Dobrynės že
mėje — šešis tūkstančius abiejų ly
čių žmonių, taip pat septynis ku
nigus ir keturiasdešimt kitų dva
sininkų, kuriuos... o varge! išsi
vedė į amžiną vergiją. Taip pat 
jie užmušė du šventojo Benedikto 
ordino vienuolius ir sudegino de
šimt parapinių bažnyčių, neskai
tant koplyčių...

Be to, tie patys netikėliai teuto
nų namo srityje, būtent, Štraz- 
burge, šešiasdešimt žmonių —mer
gelių, moterų ir vyrų — ... užmu
šė; taip pat minėtoje srityje tiems 
broliams padarė didelių nuosto
lių— už tūkstantį markių. Nepai
sant to, jie, neapsakomu ir neįtiki
mu būdu, peržengdami žmonišku
mą, [naikino] Kristaus. .. šventą 
[vardą] kaimuose, srityse, žmonė
se ir kitose aplinkinėse vietovėse.

Taip pat. . . mes girdėjome ir ži

nome, kaip iš tikrųjų jie apšmei
žė.. . ir žmonės plačiai ir viešai 
kalba taip, kaip mes skelbiame 
šiame rašte ir kuo nuoširdžiai ti
kime. Taigi, krikščionių religija 
teikia dėl tų dalykų .. . tebūna lai
komi tie, kurie dėl savo beprotiš
kos klaidos stengiasi gėdos žymę 
perkelti į kitus, Dievą, kuris yra 
tikroji tiesa, tuo neigdami, kad jie 
patys nežino... ir pasitraukia nie
kingai nuo Dievo ir, jei taip gali
ma pasakyti, nuo jo kelių.

Todėl jus visus primygtinai pra
šome viešpatyje ..., kad neat
kreiptumėte palankiai savo ausų 
tiems melagingiems brolių šmei
žikams, tiesos ir teisybės smaugė
jams, bet jiems, kiek jūs esate 
mums palankūs, pasirūpintumė
te .. . kaip ir viešiesiems kaltinto
jams, jei jie pas jus ateis, duoti 
atsakymą, stengdamiesi prie to 
prijungti tai, kad nešiotume Kris
tų savo širdyje, krikščionį taip la
bai ... giliai užjausdami.

To dalyko paliudijimui ir dides
niam įtikinamumui visa tai, kas 
parašyta aukščiau, liepėme patiki
mai sustiprinti mūsų ir mūsų kapi
tulos antspaudais... [Duota Braun] 
sberge, mūsų pilyje, šventojo Ga
lo dienoje, viršuje paminėtaisiais 
Viešpaties metais. Daugiau bus.

žai, paprastu ir oriniu 
paštu, pasiekia viso pa
saulio lietuviškąją spau
dą Kanadoj, JA V, Austrą - 
lijoj, Pietų Amerikos 
kraštuoseir Europoj.Žo- 
žiu sakant, istorija ne
trūks žinių apie lietuvių 
bent kokią, (visuomeninę 
ar kultūrinę), lietuvišką 
veiklą, nūdienio literatū
ros bakalauro Pranio Al
šėno dėka'.

Bet ypač džiaugsis visa 
Toronto lietuviškoji ben
druomenė, nes jai žurn. 
Pranys Alšėnas yra daug 
pasidarbavęs. Ištisą dvi
dešimtį metų jis tai ben
druomenei gražiai tarna
vo ir produktingai darba
vosi.

Malonu pasveikinti ko
legą žurnalistą ir ben
dradarbį su vertingu lai
mėjimu ir palinkėti viso
keriopos sėkmės , apvai
nikuotame kelyje.

J. Kardelis .

PROFESORIUS TADAS 
IVANAUSKAS 

gruodžio 16 dieną sulaukė 
85 metų amžiaus. Tebe
dirba mokslinį darbą, da
lyvauja Kauno Zoologijos 
sodo (jo kurto) mokslinė
je taryboje. E.
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KULTURWijfecWIKA
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 1968 m. sausio 1O d. Nr. 2/1078/

LAIKAS UŽSIREGI
STRUOTI FORDHAMO 

UNIVERSITETE 
Fordhamo universitete 

dėstomą lituanistika va
saros semestre nuo 1957 
m. Tikslas šios progra
mos - duoti lietuviškam 
jaunimui tai,ko jis negali 
gauti kitose šio krašto 
mokyklos e-padėti jauni
mui pagilinti lietuvių kal
bą ir supažindinti su lie
tuvių literatūra ir kito
mis kultūrinėmis verty
bėmis.

Ateinančią vasarą nu
matyti du lietuvių kalbos 
kursai:pradedantiems ir 
pažengusiems. Pažengu
siai grupei be lietuvių 
kalbos bus dėstoma lietu
vių literatūra ir Lietuvos 
istorija. Dėstys lituanis
tai. 1967 m. vasaros se
mestre paskaitas skaitė 
profesoriai: A. Salys, J. 
Puzinas,J. Balys, J. Bra
zaitis,K.Ostrauskas,tėv . 
V. Gidžiūnas, St. Barzdu- 
kas ir A. Vasys. Kviesime 
juos ir ateinančiai vasa
rai, jei užsiregistruos par
kankamas skaičius stu
dentų. Užsiregistruoti 
reikia jau sausio-vasario 
mėn. , prisiunčiant $ 25 
čekį Fordhamo universi
teto vardu.Toji suma bus 
įskaityta į mokestį už 
mokslą.Šią pitmąją regi
straciją galima atlikti 
laišku, nurodant kurioje 
grupėje norėtumėt daly
vauti - pradedančiųjų ar 
pažengusiųjų.

Šiais jubiliejiniais me
tais norėtume sustiprinti 
mūsų lituanistikos pro
gramą, bet tai priklauso 
nuo to, ar bus pakanka
mas skaičius studentų. 
Todėl nedelsiant kviečia
me užsiregistruoti. Pa
geidautina, kad studentų 
organizacijų vadovybės 
paragintų savo narius 
skirti vasaros atostogas 
lituanistikos studijoms.

Kr ėdi tai. Studentams už 
kursą duodami 6 kreditai, 
kuriuos galima perkelti 
ir į kitą universitetą.Pri
imami ir laisvi klausyto
jai.

Laikas. Vasaros se
mestras prasideda liepos 
pradžioje ir tęsiasi iki 
rugp. vidurio. Paskaitos 
numatytos 6-9 val.vaka-

NAUJA KNYGA
INTRODUCTION TO 

MODERN LITHUANIAN
Autoriai: Leonardas 

Dambriūnas .Antanas Kli
mas, William R. Schmal- 
stieg. Published by Rev . 
Msgr. J. A.Karalius, Fran
ciscan Fathers Press . 
Brooklyn, New York. Iš
leidimo metai nepažymė
ti,471 puslapio knyga,dai
liai išleista,labai naudin
ga kitataučiams ir sa
viems nutautėliams, kas 
norės išmokti lietuviškai 
ir labiau pastudijuoti lie
tuvių kalbą.

Keli žodžiai dėl Lietu
vos žemėlapio. Lietuvos 
žemėlapis įklijuotas tarp 
viršelių teksto pradžioje 
ir gale knygos. Labai pa
togi vieta žemėlapiui. O 
štai jo apimtis: rytuose- 
Vilniaus kraštas su Šven
čionimis, Ašmena, Lyda; 
pietuose - Gardino ir, Su
valkų sritis su stambes- 
niaisiais miestais; vaka- 
ruose-pajūris ir Klaipė
dos kraštas. Karaliau
čiaus sritis, atseit Ryt
prūsiai, jokiu ženklu ne
išskirti, tarytum Lietuva 
į tą sritį neturi ar negali 
turėti jokių pretenzijų.Už 
Lietuvos ribų šiaurėje 
pažymėta Latvija, rytuo- 
se-Gudija,pietuose-Len- 
kija. O kas nuo Šilutės ir 
Tauragės, nuo Klaipėdos 
krašto į pietus ? Tuščia 
vieta.Nuo Nemuno žiočių 
per Kuršių Neringą į Bal
tijos jūrą irgi jokio ženk
lo nėra, tarytum visa Kur
šių Neringa priklauso ir 
priklausė anai nežinomai 
žemei, esančiai į pietus 
nuo Nemuno.

Skaitymų tekstas įdo
mus ir turiningas. Visi 
lietuvių kalbos žodžiai 
sukirčiuoti, pažymėtos 
priegaidės. Tiktai vieto
mis perdaug jungiamojo 
veiksmažodžio yra .Tie
sa,'6-jame puslapyje pa
aiškinta, kur to yra ne
reikia, o vis dėl to ir to

ro,tačiau studentams pa
geidaujant,laikas gali būti 
pakeistas.

Informacijos reikalu 
kreiptis: prof. A. Vasys , 
Lithuanian Program, 
Fordham University, 
Bronx, N. Y. 10458, USA .,

DAIL. JUODIS LIETUVA PANČIUOSE

liau be reikalo dar jo pa
likta. Štai pav. : Amerika 
yra didelė šalis (83 p.). 
Lietuva yra nedidelė ša
lis (83 p.). Nemunas yra 
plati upė (95 p.). Mūsų 
žmonės paprasčiau,trum
piau kalba ^Amerika dide
lė šalis, Nemunas plati 
upė. Nėra jokio reikalo 
tokius ir panašius saki
nius sunkinti tuo yra.

Mums prieinamieji, žo
dynai, taip pat ir ši knyga 
lietuvaitės ir mergaitės 
žodžiams duoda tvirtapra
dę (tvirtąją) priegaidę, o 
kalboje tiems žodžiams 
jau daugiausia įsigalėjusi 
tvirtagalė (ilgoji) prie
gaidė.Ši pastaroji,rodos , 
lengviau iri štariama. Gal 
reikėtų į tai ir atsižvelg
ti.

G.G.

RAŠYTOJAS JONAS
AVYŽIUS 

(Vilniuje, romano "Kai
mas kryžkelėj "autorius) , 
atsakydamas Tiesos re
dakcijos klausimą, kas 
trukdo rašytojams pla
čiau pasireikšti ir publi
cistikoj, atsakė tiesiai ir 
aiškiai:

- Mūsuose dar gana 
dažnai daiktai nevadinami 
tikraisiais vardais. Kai 
(rašytojo) straipsnis at- 
duria laikraščio redakci
joje,dažnai pasirodo,kad 
reikia atsisakyti minčių, 
kurios ir paskatino grieb
tis publicisto plunksnos.

E .
AKTORĖ PINKAUSKAITĖ

Šiauliuose atžymėta 
aktorės Potencijos Pin- 
kauskaitės 70 metų am
žiaus sukaktis.Aktorė te
atruose dirbo nuo 1919

metų: Tautos teatre, Vil
kolaky .Valstybės Dramos 
teatre, Šiauliuose, vėliau 
Klaipėdoj .paskui vėl Šiau
liuose. E.
ALEKSYS CHURGINAS 
vienas iš daugiausia pa
sižymėjusių vertėjų Lie
tuvoj, Tiesoj plačiau ap
rašo Nado Rastenio K. 
Donelaičių Metų vertimą 
į anglų kalbą. Gerai įver
tina leidinį ir vertimą, 
nurodė eilę vertimo vietų 
kurias jis laiko nepanka- 
mai nusisekusiomis . E .

NAUJA KNYGUTĖ 
VAIKAMS

Jau pasirodė rinkoje 
mūsų vaikučiams rašyto
jos J. Narūnės sueiliuota 
knygelė "Birutės Rytas". 
Kaina-95 centai. Knygu
tėj kas poslapis iliustra
cija, dailininkės R.Kul-

^Frljos
VEDA DR. GUMBAS

ŠKOTIŠKA TAKTIKA 
Skotas atėjo pas daržinin
ką nisipirkti agurką ir kla 
austa:
-Ar turi gerų agurkų?
- Coo, kiek tiktai nori
te.
-> O kiek šis kainuoja?-pa- 
klausė nurodydamas jauna 
mažą agurkėlį.
- Šis mažas, tai jo kaina 
mažesnė.
- Gerai, -sako Skotas, -aš 
jį paimsiu. Pinigus sumc >• 
kėsiu dabar, o atsiimsiu 
po kelių dienų...
IR TOKIŲ SVEČIŲ PASI - 
TAIKO
- Klausyk, bič iuli, tu val
gai kaip iš badų ištrūkęs. 
Nešiesi lėkštę po lėkštės. 
Ką šeimininkai tau paša 
kys?
- Man nieko nepasakys,nes 
aš kiekvieną kartą sakau, 
kad tau nešu tuos patieka - 
lūs...

manienės piešta.
Galima gauti "Drauge", 

4545 West, 63rd Street, 
Chicago, Ill. 60629. USA .

ČIURLIONIO KLUBAS 
ODESOJE

Odesoj, prie tenykščio 
Vakarų ir Rytų meno mu
ziejaus ,yra įsikūręs lite
ratūros ir meno mėgėjų 
klubas, pradžioj vadinę- 
sis Spalva-Muzika -Žodis, 
bet pastaruoju laiku tą 
vardą pakeitęs ir pasiva
dinęs Čiurlionio klubu.

Klubas propaguoja"sin- 
tetinį meną" - tapybos , 
muzikos ir filosofinės 
minties sintezę. Čiurlio
nio vardą klubui jo nariai 
pasirinkę todėl,kad Čiur
lionio kūryba kaip tik 
esanti tokia sintezė.

Klubas neseniai suren
gė Čiurlionio kūrybos va
karą,kuris Odesos meni
ninkams ir studentams 
taip patikęs ,kad esą gauta 
iš kelių vietinių aukštųjų 
mokyklų kvietimų tą pro
gramą pas juos pakartoti. 
Tą programą rengdamas 
klubas glaudžiai bendra
darbiavęs su J. Čiurlio
nyte (menotyrininke) ir su 
M.K.Čiurlionio seserimi 
V. Karužiene. (Elta) 

IR VILTYS SKIRTINGOS 
Iš sunkiai seragnčio li
gonio kambario išeina gy
dytojas. Prie jo tuojau pri
bėga vienas giminaitis ir 
teiraujasi :
- Sakykite, daktare, ar dar 
yra kokia viltis?
- Tai man sunku atsakyti, 
nes nežinau, kokią viltį 
tamsta turi.
GERIAUSIAS DRAUDIMAS
- Kodėl jūs sakote, kad nu
pirkęs automobilį geriau - 
šia apsidraudžiama?
- Dėl to, kad važiuojant 
automobiliu po juo nepa
teksi, kaip eidamas pės
čias. ,.
NFTIESIOGIS TESTAMEN

TAS
- Ar tavo dėdė pagalvojo 
kai rašė testamentą apie 
tave ?
- Pagalvojo, bet jo testa
mentas mane liečia netie
siogiai.
- Kaip tai netiesiogiai?
- Jis viską, ką turėjo, už
rašė beturčių šalpai.

NEKENKIA
Motina bara sūnų:
- Tutoks išdykęs, kad aš 
turiu bartis ir pykti...
- Nesirūpink, mamyte, 
man tas nė kiek nekenkia. 
ŽMONOS PASTABUMAS 
Vienam savininkui prirei
kė sodininko, ir jis apie 
tai paskelbė laikraštyje. 
Tuoja pribuvo du kandida
tai- vienas augštas,kitas 
žemas. Šeimininkas no
rėjo pasamdyti augštąjį, 
bet žmona nurodė žemą
jį. Kai jie liko dviese,vy
ras klausia žmoną:
- Kodėl tu panorėjai žemo
jo? Maniau, kad augštasis 
būtų darbingesnis.
- Matai, aš pastebėjau,kad 
žemojo keliai praplyšę, o 
augštojo -užpakalis...

PASIKALBĖJIMAS EKSPO67 
Sovietų paviljone.
Nepr. Lietuva Rusijoj buvo 
žinoma, kaip mažoji Ameri
ka,-sako lankytojas.
-Taip. Bet dabar tarybų lįe- 
tuvos ekonomija nematuoja
ma dešrų metrais...
- Tiesa, matuojama grūdų 
gorčiais, jeigu jų yra...

SVETLANA ALLILUJEVA IR JOS 
I till a I ' ’ ' i1 ■Laiškai bičiuliui
Toliau Svetlana Allilujeva pasakoja apie Beri 

jos ir tėvo,Stalino, žiaurumus ir baisius jų gi 
darbus, kurių "pasibaisėjo" net Chruščiovai 
juos atidengė gana dideliu atvirumu /tai beveik 
vienintelis Chruščiovo viešpatavimo laikotar - 
pio teigiamas reiškinys/. Svetlana tačiau prie 
žiaurios sovietinės tikrovės prieina intymiau, 
ir tas duoda tikresnį ir aiškesnį vaizdą. Kai 
Nikita Chruščiovas daugiau skaičiais operavo 
ir partijos suvažiavime kalbėjo: Stalinas išžu
dė milijonus nekaltų žmonių, išžudė visus pir
mojo bolševikų suvažiavimo 2000 pirmųjų 
kovotojų už bolševizmą, skaičiai, žinoma, iro' 
ponavo, bet jų milžiniškas didumas kai kam at
rodė lyg ir nepatikimas. Tuo tarpu Svetlana pa<
sakoja apie pavienius asmenis, juos budindami gyveno čumose, važinėdavo elniais ir aplinkui 
kaip artimiausius giminaičius Stalino ir jožmo-viskas buvo kaip pas Džeką Londoną- balta tuš 
nos, t. y.-Svetlanos motinos, aptaria juos kaip 
gabius, gero būdo, išmokslintus ir atsidavu - 
sius sovietijai ir vis dėlto Beri jos su Stalinu 
likviduotus žiauriausiu būdu,-susidaro didelis 
įspūdis ir galvojasi: kokie turi būti žiaurūs ir 
trumparegiai tie, kad ir lietuviai, užsieniuose 
gyveną, kurie gali tikėti, kad bolševikai-komu 
ntstai gali būti geri žmonės ir kitiems žmonėrt
norėti gera. Iš Svetlanos aprašymo aiškiai ma-dėdė Pavluša buvo pasiųstas kariniu atstovu į lušai tiek pasidarė bloga, kad jis ten pat kabi- 
tytl, kad Stalinas, masiškai žudydamas žmo - tada dar priešfašistinę Vokietiją. Jis ten nuvy- nete ir mirė nuo širdies spazmų., .Vėliau, Be 
nes stengėsi tiktai pats išsilaikyti diktatoriaus ko su šeima.. .Kartkartėmis iš ten atsiųsdavų rija, jau įsikūręs Maskvoje, prasimaninėjo vi

soste, o Berija greičiausia, numatydamas, k 
Stalinas ilgai negyvens, pats sau ruošė kelius 
į Stalino diktatoriaujamąjį sostą.

10. Svetlana tragiškai pradeda savo penktąjį laiš-
■ ką savo bičiuliui:

J "Taip, šitie medžiai mirė stovėdami. Jų vai
kams,' visiems be išimčių, teko tragiškas li
kimas, kiekvienam savas. Kiekvieną gyveni - 
mas sulaužė, kaip galėjo. Galbūt tame-laikotar 
pio likimas? Arba, gali būti, kiekvienas jų bu
vo persilpnas atlaikyti istorijos spaudimą, lau
žiusį ir daug galingesnius kamienus, vertusįsu 
šaknimis šimtmetinius medžius?

Mylimiausia motinos brolis Pavluša,panašus 
į ją, tiktai už ją švelnesnis- kaip būtų keista - 
tapo profesiniu kariu, dalyvavusiu pilietinioka 
ro kovose. Kai pasibaigė karas, Lenino nuro
dymu jis buvo pasiųstas ekspedicijon su Urvar 
cevu į tolimąją šiaurę ieškoti geležies rūdos ir 
anglies. Ekspedicija rado milžiniškus kiekius 
anglies ir geležies rūdos prie Norilsko upės. 
Dabar ten stovi šiaurinis miestas Norilsk su 
daugiaukščiais nrmais, krautuvėmis, kino te
atrais, plaukam baseinu. O ekspedicija tada

tuma aplinkui." Taip rašo Svetlana, o mes ži
nome, kad tą Norilską pastatė... sovietiniai 
vergai, kurių didelį procentą sudarė ir mūsų 
lietuviai, sovietiniai tremtiniai. Daugelis jų ten 
ir gyvybę prarado, Norilskas-tai miestas, ku
rį pastatė kpmunisiniai vergai, kuriais remia
si visa sovietinė statyba.

Svetlana toliau pasakoja:"192O-jų metų gale 

mamai ką nors malonaus kiekvienai mote:riat: 
suknelę, gerų kvepalų. Bet tėvas /Stalinas/ne 
pakentė šios "užsieninės ištaigos"i.r nekentė 
kvepalų kvapo, todėl motina šiomis "ištaigom' 
džiaugėsi "pogrindiškai". Jinai vakarais užei
davo į mano kambarį kai aš jau migdavau, glo 
stydavo mano galvą, ir aš po to ilgai jausda
vau pagalvio kvapą ir aš užmigdavau jausda - 
ma nepaprastą aromatą... Kad mes vaikai ne 
patektume į'pragaištingąHVakarų įtaką, mums 
mama sakydavo, kad tai atvežta iš Leningra
do. Ir mes tup tikėjome.. .O tėvas visą gyve-, 
nimą mane klausdavo nepatenkintas:"Tai šita 
pas tave iš užsienio?"- pasitenkinimu pražys
davo, kai atskydavau-"Ne, tai mūsų tėvyniš
ka". Ir tas tęsėsi kai aš jau buvau suaugusi...

Paskui dėdė Pavluša gyveno Maskvoje ir dir
bo šarvuočių-tankų valdyboje, kurią jis ir šuo 
ganizavo. Paskutiniais laikais, neužilgo prieš 
savo mirtį 1938 metais, jis ąteidavo į mūsų bu 
tą Kremliuje ir ilgai sėdėdavo pas mane ar pa$ 
brolį Vasilijų lauktamas tėvo" lygiai taip pat gi- 
kaip laukdavo senelis ir dėdė Alioša Svanidze. 
Sulaukti tėvą buvo sunku ir tas labai dėdę Pav- 
lušą nuvildavo ir būdavo labai liūdnas.

1938 metais, kai jau buvo suimti Svanidze ir 
Radens, Svanidze ir su žmona, dėdė Pavluša 
dažnai ateidavo pas tėvą ką nors užtarti iš ka
rininkų, patekusių į šitą milžinišką bangą... 
Bet viskas likdavo be pasekmių... 1938 metų 
rudenį Pavluša išvyko atostogrj į Soči. Kai jis 
grįžo iš atostogų ir sugrįžo į savo šarvuočių- 
-tankų valdybą, tai nerado žmonių.. .Valdyba 
buvo kaip iššluota, tiek buvo suėmimų.. . Pav- 

sokias versijas apie jo mirtį, net iki įtarimo, 
kad našlė, Jevgenija Aleksandrovna, jį nu - 
nuodijusi ir tą įkyriai įkalbinėjo tėvui... Bet 
gi paprasčiausia dalykas buvo, kad ne kiekvie
na širdis galėjo pakelti tai, kas tada dėjosi...

Berija vis dėlto nenusiramino, ir 1948 me - 
tais, po dešimties metų nuo Pavlušos mirties 
jo našlę pasiuntė į kalėjimą, kur jai, drauge 
su kitais "šnipinėjimo darbais" buvo patiektas 
kaltinimas ir vyro nunuodijimo, padaryto prieš 
dešimt metų.. .Ir ji drauge su prieš dešimt mę 
tų sušaudytojo Radenso našle kiekviena gavopė 
dešimt metų vienukės, iš kur jas išgelbėjo tik
tai 1954 metai.. ./Stalino mirtis/.

Svetlana toliau pasakoja, kaip Berija su Sta
linu likvidavo didžiuosius čekistus.

Radens, pasakoja Svetlana, buvęs grubus, iš
didus, nemėgęs prieštaravimų. Po pilietinio 
karo jis buvo stambus čekistas Ukrainoje ir gy
veno Charkove. Paskui jį perkėlė į Gruziją.Ir 
čia jis susidūrė su Berija, siekusiu būti Gru
zijos ČK viršininku. Jie vienas kitam nepatiko. 
Radens, Dzeržinskio mokinys, ir Berija įGru 
z i ją žiūrėjo kaip į savo nuosvybę ir tikėjos i tu
rėti ten savo placdarmą, tolimesniam kopimui 
į viršūnes, į valdžią.. .Radensą greit iš ten iš 
gyvendino ir Berija ten įsiviešpatavo pirmuo
ju CK partijos sekretorium. Aš dar turėsiu 
grįžti prie šio velniško personažo, susipainio 
jusio su mūsų šeima ir sunaikinusio gerą jos 
pusę. Beriją visi pažinojo, ir jeigu ne keistas 
tėvo /Stalino/ jo rėmimas, tai niekas nebūtų 
jo palaikęs, nei Kirovas, nei Grdžonikidze,ne 
visi žmonės, kurie jį gerai pažinojo, bet jis 
juos gi pirmuosius ir sunaikino, kai tiktai ga
vo galimybę tą padaryti /Stalino dėka/.

Daugiau bus. |
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Jus gal nežinote, kad atatinkate
nuostatams Kanados Pilietybei

Photo Journal gruodžio 20-27 savaitės numeryje įdėjo iliuostruotą straipsnį 
apie lietuvių Kalėdų švenčių šventimo būdą ir lietuvius Montrealyje. Tnforma 
ęiją tam straipsniui yra davusi Irena Lukoševičienė.Straipsnis muštruotas. 
Sis atvaizdas yra paimtas iš to "Photo Journal" 36 nr.

IR VĖL TAS PAT SUSIVIENIJIMAS? /Atkelta iš 3 psl./ 
gu,iki juos kas nors kada 
panaudos kokiam nors 
lietuviškam kilniam rei
kalui. Aš čia kalbu apie 
abuSLA todėl, kad dides
nės ir geresnės dirvos 
lietuviškam veikimui ne
galima rasti nei Bendruo
menė j e,nei kurioje kitoje 
organizacijoje. Čia yra 
stiprus tam pagrindas . 
Čia yra nusistovėjusi de
mokratinio veikimo pro-

kiek už pinigą nuperka. 
Kas gi būtų atsitikę, jeigu 
po keletą ar net keliolika 
tūkstančių abu SLA, tiek 
rymiškas tiek tautinis bū
tų padidėję nariais ?Šian- 
dien kada Ins. Dept. leido 
sujungti visus fondus ben
drai, tai prie gerų norų ir 
geros valios, su tais pi
nigais daug kas būtų ga
lima atlikti. O dabar tie 
pinigai miega giliu mie-

SIUNTINIUI^ 
AGENTŪRA

3891 St.Lawrence 
Blvd.

Montreal 18, P.O.

Tel. VI 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 pilnų pasitenkinimų per praėjusius 13-ka metų.

grama,su jos veikėjais ir 
eiliniais nariais.

Bet grįžkime prie SLA 
reikalų. Mes palietėme 
narių skaičių. Paanali
zuokime padėtį kaip gauti 
SLA naujų narių ?Kai nu
einame kuopų ar apskri
čių susirinkimuosna, tai 
visuomet iškyla klausi
mas

KAIP GAUTI NAUJŲ 
NARIŲ ?

Kad kas paklausia ar iš 
centro nėra jokių pasiū
lymų ar programos SLA 
vajaus laike, tai atsaky
mas visada tas pats: ieš
koti naujų narių.Tokie at
sišaukimai buvo skaitomi 
prieš 40 - 50 metų, juos 
Pild. Taryba naudoja ir 
šiandien.Kada narių skai
čius yra toks mažas, tai 
kam nors norima primes
ti už tai kaltę. Vieni kal
tina vienus, kiti kitus. Žo-

gauti

DAUGELIS ŽMONIŲ KANADOJE GALI BŪTI KVALIFIKUOTI KANADOS PILIETYBEI GAUTI 
PATYS TO NEŽINODAMI. JŲ TARPE GALI BŪTI SENESNI ŽMONĖS, KURIEMS YRA SUNKU IŠ

MOKTI ANGLŲ BEI PRANCŪZŲ KALBOS, BET KURIE YRA SUSITUOK? SU KANADIEČIU - TE, 
AR KURIE YRA IŠGYVENĘ KANADOJE DEŠIMTS AR DAUGIAU METŲ.

NUVYKITE Į JUMS ARTIMIAUSIO PILIETYBĖS TEISMO TARNAUTOJĄ IR PASITEIRAUKITE, 
KAIP PASIDARYTI KANADOS PILIEČIU. GALI BŪTI DAUG LENGVIAU NEI JŪS ĮSIVAIZDAVO
TE.

PILIETYBĖS TEISMŲ ESAMA HALIFAXE, MONCTONE, MONTREALYJE, OTTAWOJE, SUDBURY , 
WINDSORE, TORONTE, HAMILTONE, ST. CATHARINES, KITCHENERY, LONDONE, REGINOJE, SASKA- 
TOONE, CALGARY, EDMONTONE, WINNIPEGE IR VANCOUVERY.

VALSTYBĖS SEKRETORĖ

džiu, kaltas tas, kuriam 
mažiausiai jaučiama sim- 
patijos.Bet kaip ištikrųjų

ABC turi didelį pasirinkimą įvairią gėrybių siuntiniams, 
kuriu yra aukščiausia kokybė — žemiausia kaina! I!

ABC dabar turi SPECIALIUS maisto produktus siuntiniams:

UZ'/2 KAINOS(50% NUOLAIDA)

JOO sv. ,cukraus 15.50 Šitos kainos įskaitant: produktus,
100 sv. fniltų 21.!į0 muitų, persiuntimo mokestį ir 1.1,. ,
100 sv. ryžių 25.00 Jūs nemokėsite nė vieno cento
20 sv. taukų..., 12.7,0 daugiau!

Užeikite j ABC dabar ir padarykite užsakymus, tai 
išvengsite 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 1, P.Q. 
TEL: 861- 3032, 
vakare - 254- 6898. /Kalbame lietuviškai/.

Universal Cleaner a & Zžailord
• Valau ir taisau vyriškus ir moteriškus drabužius.
• Siuvu naujus pagal užsakymus vyriškus paltus, 

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

(at Wellington SlJ Tel. 769-2941

Baltica Investment Corp
Autorizuotas kapitalas $ 120.000

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

Už indėlius mokame 8% dividendo.

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

IR KITI ĮVAIRŪS MEDŽIO DIRBINIAI.

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

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

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

Taisau ir dažau lengvas mažinai 
7717 GEORGE LASALLE, QUE.

(Prieisi* „Nepriklausomos Lietuvos" redakciją)
Tel.: garažo 366-0500

namų 366-4203

JOE’S BUTCHER & GROCERY
J. LAURINAITIS

1 .
ALUS, MINKŠTI GĖRIMAI IR VISOKĮ MAISTO PRODUKTAI, 

PRITYRĘS ŠVIEŽIŲ IR RŪKYTŲ LIETUVIŠKAM SKONIUI DEŠRŲ 

GAMINTOJAS.
PRISTATYMAS GREITAS IR SĄŽININGAS [ NAMUS, SALES VISOSE 

MIESTO DALYSE.
1918 Frontenac Street, Montreal, TEL. 524-0209

/Prie pat požeminio - METRO stoties/.

HIGHLAND AUTO BODY
C al ex Gas Bar

DIRBTUVE- GARAŽAS

Atliekami visų rūšių išorės darbai ir dažymas

Mechaniniai darbai

Gazolinas alyva ir kiti patarnavimai

611b Lafleur Avė. LASALLE Tel. fiuss. 366-7281 
Savininkai: V. Šulinskas 389-0571 ir J. Zavys 365-3252

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

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

BOOKS----LIVRES
SPAUSDINI Al

7581 CENTHALE. coin - comer 2e AVENUE 365 0770 LASALLE

Tol. 525-8971

Jony ’3 P hot o Studio

PORTRETAI - VEDYBOS - KRIKŠTYNOS 
SUKAKTUVĖS. MAŽAMEČIAMS

ĮVAIRIOS PROGOS

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

yra su atsakomybe ?Pil- 
domos Tarybos nariai iš
skiriant vieną, turi turėti 
savo užsiėmimą pragy
venimui.Tie,kurie neturi 
laiko rūpintis išimtinai 
dėl SLA reikalų,jų jukne- 
galimaužtai kaltinti. Bet 
yra vienas narys Pild. 
Taryboj,kuris gauna pil
ną mokestį už savo darbą 
ir laiką,tai SLA sekreto
rius-Menedžeris.Nuo čia 
reikia pradėti ieškoti 
veiklos ar neveikios mū
sų SLA.

Mes žinome, kad SLA 
sekretoriumi yra garbin
go buvusio lietuviško gy
venimo dirvoje veikėjo, 
Petro Pivarono, garbinga

moteris. Bet kas liečia 
SLA, tai ji kaip ir kiek
vienas iš mūs eiliniu na
riu. Tam eiliniui nariui 
pavesta didžiausios lietu
vių Amerikoje organiza
cijos veikimas, planavi
mas ir visi to veikimo 
uždaviniai. Baisu net pa
galvoti.Kaip ir kokiu bū
du ji buvo įprašyta to
kiom didelėm pareigom , 
kurioms ji nebuvo pasi
ruošusi. Kaip sunku jai 
dirbti tas neįprastas dar
bas, tai matyt ir iš to, kad 
vien tik telefonas pakilo 
metams daugiau nei tūks
tančiu dol. Paskutiniais 
dr .Viniko sekretoriavimo 
metais telefonas ir paš-

Naujų; 366-7818
Naudotų: 366-5691

President M.L. Daigneaul
7635. BOUL. LASALLE 

LASALLE. P.O.

aite utic.
DODGE . CHRYSLER - VALIANT 

CORONET . CAMIONS DODGE

tas kainavo:
1958 m. .. .2,577.69
1959 m. . . .2, 889. 89

Gi Poniai Pivaronas se
kretoriaujant telefonas ir 
paštas kainavo SLA:

1964 m. . . . 3,777.91
1965 m. ... 3, 859.15

Šios skaitlinės parodo, 
kaip dažnai reik šauktis 
kitų pagalbos ir patarimo 
tvarkant SLA reikalus. 
Prie šio reik pridėti dar 
Aktuaras, kuris šiandien 
jau SLA yra apmokamas 
kaip nuolatinis tarnauto
jas. Tai rodo Seimo ra
portų knygos.

SLA sekretoriaus pos
tas yra pati svarbiausioji 
Pild. Tarybos vieta. Jis 
turi studijuoti netik savo 
SLA reikalus, bet ir kitų 
fraternalių organizacijų 
veiklą, skolinantis nuo jų 
patyrimą ir veikimo bū
dus,pritaikant savo orga
nizacijos veiklai. Dabar 
kuomet ateina laikas rin
kimų SLA viršininkų, tai 
būtų gerai,kad SLA nariai 
surastų tam postui tinka
mą kandidatą ir bandytų 
tuo reikalus kreipti ton 
pusėn, kad SLA augtų ne 
ne tik finansiškai, bet 
taipgi ir nariais. Be na
rių organizacijos gyveni
mas nėra įmanomas.

Kun. M. Valadka.

Lachine.

BELLAZZI - LAMY.INC-
DO 6-6941 7682 Champlain Blvd. LaSalle
(vairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmas* 
(nsuliacija, Ten • Test, Masonite, statybinis popietis.

Telefonas 768-6679

WIN DSOR
DRY CLEANERS & DYERS CO. LTD. 

Valome visokius drabužius ir kitą Jūsų namų apyvoką.
Savininkai:

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

ME 7-6727

DE LUXE CLEANERS
Sav. P. RUTKAUSKAS 

117—6th Avenue,

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

• Vakarų Vokietija bando 
atstatyti su Jugoslavija 
diplomatinius santykius, 
kurie buvo nutraukti prieš 
10 metų, kai Jugoslavija 
pripažino Rytinę Vokieti - 
j a. Bet Jugoslav! j a parei š- 
kė,kadji nesuinteresuota 
tuo.
• Amerikoje sugriuvus 
tiltui per Ohio upę, nu
skendo 75 automobiliai, 
kuriuose žuvo daug žmo
nių. Ligšiol ištraukta iš 
upės jau 100 žuvusiųjų.

LAIKRODININKAS
ANTANAS ŽUKAS 

1855 Wellington Street 
Tel. WE 2-0644.

TAISAU IR PARDUODU 
ŽEMOMIS KAINOMIS

LA IK RODŽIUS IRJUVELYRUS.
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TAUPYK IR SKOLINKIS
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAUSIAME

LIETUVIU KREDITO KOOPERATYVE BARAMA
KAPITALAS SIEKIA TRIS MILIJONUS DOLERIU.

MOKAME: DUODA lif'E:
4H% ui depozitus Morgičius iš 6/0L
5/^> numatyta už Šerus Asm. paskolos i S 7%

Asmenines paskolas duodame iki $5,000. - ir morgičius 
valdžios nustatytą normą, 66% Įkainuoto turto.
Visy nariy gyvybė apdrausta santaupy dydyje, bet nedau
giu $2,000.- Asmeninės paskolos, mirties atveju,apdraus 
tos iki $5,000.-
Paramos nariais gali būti kiekvienas lietuvis gyvenas 
Kanadoje.
Kasos valandos: Kasdieną nuo 10 vai. iki'3 vai. p.p., 
išskyrus sekmadienius. Pirmadienį ir pendčtadienį vakarais nuo 
4 vai.30 min. iki 8 vai.30 min. Šeštadieniais nuo 9 vai. iki I vai 
p. p. (liepos ir rugpiūeio men. šeštadieniais uždaryta).
' -Būstinė: Lietuvių Namai - 1129 Dundas St. West, 

Toronto 3, Ont. p Telefonas LE 2- 8723.

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

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ — 

sutraukiančią 
hemorofus

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

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

Visais tyrimo atvejais švelnė- 
jąnt skausmams ivykdi.vo hemorojų 
susitraukimas.

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

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

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

MXW^PORTAS
VEDA KAZYS BARONAS

SUDBURY, ONTARIO
K LB SUDBURIO LIETUVIŲ APYLINKĖS AUKOS 

TAUTOS FONDUI

{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, transistorl- 
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 įvairius siunti
nius iki 19% svarų gryno svorio.

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

kymus siųsti mums paštu ar ekspresu- Apmokėsite gave musų 
pranešimų.

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

mielai paaiškinsime ir duosime patarimą.
• Mūsų įstaiga labai daug kam patarnavo ir pasiruošusi patar

nauti ateityje.
LIETUVIŲ IŠTAIGA

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

Telefonus LE 1 - 3098
DABBO VALANDOS: pirmadieniais — penktadieniais nuo 9 vaL ryte 
iki 7 vai. vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vaL ryto Iki S vaL p.p.

Savininkai A. ir S. KALŪZA 

LONDON
KREPŠINIO PIRMENY - 
BĖS LONDONE

Teko patirti,kad Kana
dos krašto lietuvių sporto 
vadovybės yra pavedu
si Londono lietuvių spor
to klubui "Tauras" krep
šinio pirmenybes, kurio
se dalyvautų visos esa
mos lietuvių krepšinio 
komandos.

Sporto klubas "Tauras" 
pranešė, kad pirmenybės 
prasidės vasario 3 dieną 
Londono miestę,Sir Adam 
Beck gimnazijoje (high 
school), esančioj prie

SVEIKATOS KLINIKA-Health Clinic
Medicininis ir pooperacinis gydymas

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

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

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

Dundas ir Highbury gat
vių kampo. Pirmenybės 
vyks čia visą dieną. Baig
minės žaidynės bus se
kančią dieną-sekmadienį 
South gimnazijoje (high 
school), prie Tecumseh 
ir Belgrave gatvių kam-

Reportažas iš Toronto
PASIKALBĖJIMAS POŽEMINIAME TRAUKINYJE

Požeminiame trauki
nyje,tik prieš užsidarant 
durim,į vagoną spėja įeiti 
pusamžė indė. Nebesant 
laisvos sėdimos vietos , 
moteriškė lieka stovėti . 
iš po jos tamsaus palto 
laisvai krinta ilga,tartum 
vualinė,plonutės medžia
gos suknutė. Ružava ap
daro spalva, ryškiu kon
trastu skiriasi juodu san- 
dalių porai. Vagone esą 
keleiviai vogčiomis dirs
teli į šią, iš-kažkurių In
dijos tolių atkeliavusią ir 
savo apranga negalinčia 
prie naujo krašto aplin
kos prisiderinti, moterį.

Netoliese sėdinčios dvi 
ponios irgi stebi keistąją 
moterį. Jos stengiasi ją 
suprasti. Jos kalba apie 
tautinio rūbo meilę, apie 
jos pamėgimą, kuris ir 
tokiose aplinkybėse, ir 
svetimame krašte esąs 
nepakeičiamas ir mielai 
dėvimas. Bet antra vertus 
karakuliniame palte įsi
siautusi ponia sampro
tauja, kad tai nesą visai 
gerai. Jis tarsi klausia 
kaip atrodytų jeigu mes 
pradėtume kiekvieną pro
gą vilkėti savo lietuviš
kus,tautinius drabužius? 
Būdami gatvėje, eidami į 
krautuvę,ar naudodamie
si šia, viešo susisiekimo 
priemone ?

Jos, smulkesnio sudė
jimo draugė, išklausiusi 
neva klausiamą išsireiš
kimą, patvirtina.Ji sako, 
kad tautiniai drabužiai 
esą reikalingi didesnės 
pagarbos. Jie turėtų būti 
dėvimi tik ypatingesniais

NOTARAS
ANTANAS LIUDŽIUS.B.L. 
Bendradarbis V.S. Mastis,L.L.D.

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

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

Namų CR9- 6166.

atvejais, tik kilminges- 
nėm progom. Juk tam 
esąs ir šventinis nusitei
kimas,kad pasipuošus kuo 
nors nepaprastesnių, kuo 
nors artimesniu saviems 
polėkiams.

Smulkiajai poniai užsi
minus apie šventinį pasi
puošimą, kailinėtoji ben
drakeleivė, rodydama 
žvilgsniu į ružavą indės 
suknutę sako, kad lygiai 
tokios spalvos balinį dra
bužį ji mačiusi inžinierių 
baliuje aną šeštadienį. 
Tik tuo skirtumu, kad ten 
buvusi visai kita medžia
gos kokybė, o jau pasiu
vimas tai buvęs tiesiog 
nepaprastas. Ten buvusi 
ir vieša vakaro paslaptis, 
kad ana balinė apranga 
kainavusi $ 400. 00.

Smulkioji ponia, tarsi 
nepatikėjusįgrįžteli į sa
vo draugę. Tuo pačiu ji, 
tartum teisindamasi sako 
turbūt negerai išgirdusi. 
Juk balinė suknutė nega
lėjusi tiek kainuoti .?Kas 
gi galėtų išleisti tiek daug 
pinigo vienam apsirengi
mui ? Juk ne iš aukso ji 
buvusi pasiūta ?

Kailinėtoji moteris pa
aiškina, kad medžiaga,

po.
Nors visiems sporto 

klubams pranešimai dėl 
registracijos išsiuntinėti 
tačiau prašoma tų, kurie 
pranešimai dėl kurių nors 
priežasčių nepasiektų, 
tuojau pirmenybėms re
gistruotis pas p. E. Dani- 
liūną, 15 Elmwood Ave. , 
East, London. Ont.

Manoma,kad į Londoną 
atvyks iki 150 sportaujan- 
čio jaunimo krepšininkų. 
Tai būtų pirmoji ir di-

kaip tokia, aišku, tiek ne
kainavusi. Tačiau, ji pri
deda, kad prabangiosios 
suknios savininkė, būda
ma labai užsiėmusi savo 
profesijoje, negalėjo nu
eiti į krautuvę tą rūbą nu
sipirkti. Artinantis inži
nierių baliui, iššaukta 
krautuvė pati pas ją atė- 
jusi.Krautuvė atsigabeno 
savo modistes,derintojus 
ir siuvėjus.Profesionalai, 
parodę medžiagas, pade
monstravę modistes, nu
ėmė išmleras. Paskiau 
jie siuvo, derino, taisė , 
kad drabužis būtų tip top, 
kad suknutė būtų kaip nu
lieta. Nežiūrint specialis
tų siuvėjų ir pakartotino 
matavimo,atvežus galuti
nai baigtą suknutę, tuo 
metu iš darbo fabrike .pa
rėjęs vyras. Jis savo kri
tiška akim dar kažką ne 
taip pastebėjęs. Suknutė 
negulėjusi teip gerai, kaip 
ant modistės. Bet tokį 
mažą pataisymą siuvėjai 
atlikę ten pat vietoj. Ap
sirengusi prašmatniuoju 
drabužiu ir nuėjusi į ba
lių, toji ponia buvusi va
karo pažiba, visi apie ją 
ir tekalbėję.

S. Pranckūnas.

IR NURAŠĖ VILNIŠKIS 
SPORTAS. . . .

Vilniaus Sportas nr. 141 
tūlo V. Kasaičio straips
nyje grįžta prie Čikagos 
krepšininkų išvykos į pa
vergtą Lietuvą. Jame mi
nima, kad antitarybiniai 
laikraščiai sumirgėjo pa- 
smerkimo pareiškimais , 
paleidžiant į darbą net 
"šantažą’,’ apgaulę, gąsdi
nimą. Štai vienas pajė
giausių išeivijos krepši
ninkų E. Modestavičius 
kreipėsi per spaudą, at
kalbinėdamas draugus 
nuo kelionės, treneris V. 
Grybauskas, ruošęs ko
mandą išvykai į Austra
liją, oficialiai pareiškė, 
jog jis laiko kelionę šiuo 
metu netinkama, o K. Ba
ronas išspausdino net to
kį prasymanymą,  jog sve
čiams siūloma sužaisti 
su SS-gos rinktine.

Labai gaila V. Kasaiti 
(po šia pavarde slepiasi 
vienas lietuviškos spau
dos bendradarbis iš Cice
ro,nes įdėtoj prie straips
nio nuotraukoj, šalia spor
tininkų,pažymėti šios iš
vykos organizatoriai V. 
Germanas ir E.Šulaitis) , 
bet tai nebuvo mano pra
simanymas,o tik trenerio 
R. Dirvonio, kuris prieš 
išvyką plačiai savo pažįs

tamiems Čikagoj kalbėjo 
apie rungtynes su SS-gos 
rinktine. Jis galvojo su
rinkti pačius geriausius 
mūsų krepšininkus, tačiau 
daugumai jų nuo šios iš
vykos atsisakius, tuo pa
čiu atpuolė ir rungtynės 
su SS-gos rinktine.Tai gi, 
tai ne K.Barono "iš pirš
to išlaužtos" žinios, ne jo 
prasimanymai,bet R.Dir
vonio pareiškimai Čika
goj, pakartoti dar vieno 
sportininko vestuvėse.

Ir netiesa, kad Ameri
kos spauda apie šią kelio
nę nieko nerašė.Tegul V. 
Kasaitis pažiūri į šio 
laikraščio ar TŽ sporto 
psl.irten galės rasti Či
kagos krepšininkų rung
tynių aprašymus ir beveik 
kiekvienam nr. žinias apie 
Lietuvos sportinį gyveni
mą.

Sprendžiant iš straips
nio užbaigos .reikia laukti 
ir kt.šio kontinento spor
to šakų atstovų kelionės 
į pavergtą Lietuvą, nes 
kaip rašo Sportas "tarp 
Amerikos lietuvių sporti
ninkų eina kalbos apie to
lesnius ryšius su Lietu
va". Kam dabar važiuoti - 
klausia vilniškis Sportas- 
kąpas save kviesti?Šach- 
matininkus, tinklininkes 
(V.Babickas iš Clevelan- 
do viešėjo taip pat Lietu
voj?'.) ar vėl krepšinin
kus ?

Taigi,atrodo, kad atei
nančiais metais vėl bus 
šio kontinento lietuvių 
sportininkų išvyka į pa
vergtą Lietuvą.Įdomųkas 
šį kartą imsis judošiško 
darbo? K. B.

Sudburio apylinkė visa
da buvo didelis finansinis 
Tautos Fondo ramstis, o 
šiais metais jų sutelktos 
ir atsiųstos aukos žymiai 
prašoka ankstyvesnių 
metų davinius. Ši apylinkė 
specialaus Tautos Fondo 
įgaliotinio neturi ir jo 
funkcijas atlieka pati val
dyba,kurios nariai surin
ko: J. Bataitis $ 30. -, J . 
Staškus $ 38. -, J. Glizic- 
kas $ 76. -, A. Braksys $ 
109.-ir J.Šleinius $ 110. - , 
iš viso $ 371. -

Aukojo: J. Vaičeliūnas 
$ 20.-,J.Remeikis $ 18. - ,
J. Žukas$14. -,St. Jadkus 
$ 13. -, P. Venskevičius ,
K. Tutinas, P. Jutelis, K . 
Rimas ir P. Petrėnas po 
'$ 10.-, VI.Juška, J. Batai
tis, J.Kibickas, A. Braš- 
kys,A.Žilėnas,J.Kulnys , 
P. Semežys ir A.Raske- 
vičius po$ 8.-, V.Grinius, 
A. Sabas, K. Daunys,J. 
Stapšinskas, A.Milčius, 
A. Grigutis, Kl. Šereiva , 
J.Jasinskas,K. Poderys , 
Al. Kusinskas, M. Prans- 
kūnas ir Pr. Gustas po $ 
5. -, Pr. Griškonis ir Z . 
Danilevičius po $ 4. -, J .

Šleinius, VI. Skripkus, P. 
Jutelis,V. Bružas, A. Ga- 
tautis, A. Valaitis, E. Sa
kalauskas, J. Kručas, Br . 
Eidukevičius ,K1. Žukaus - 
kas ,A. Jasiūnas, Vl.Kriau- 
čeliūnas, K. Sviežikas, J . 
Vabuolas, J. Stankus, J. 
Slizickas, St. Krivickas , 
J. Kriaučeliūnas, P.Ma- 
zaitis.A.Rukšys, A. Stra- 
kauskas, J.Valiukas, J. 
Stoškus, A. Staškevičius , 
A. Indriulaitis, Pr. Krau- 
jalis, Pr. Gabrėnas, A. 
Juozapavičius, A. Zlat
kus,J. Paulaitis ir J. Pe
trėnas po $ 3. -, J. Lum- 
bys ,K.Ramonas, J. Valan
čius,K.Narbutas, J. Mar
tišius,St.Tolvaišą, F. Al
brechtas, K. Poderys, V . 
Stepšys, L. Baltutis, P. 
Gurklys,Kl. Jonikas ir P. 
Liutkus po $ 2. -, A. Bar
kauskas,!. Ragauskas,V. 
Maizuk,A.Naudžiūnas,A . 
Mikštas ir S. Liaudinskas 
po $ 1. -

Visiems aukotojams ir 
Apylinkės Valdybai nuo
širdus ačiū .

Tautos Fondo Krašto 
Atstovybė.

SAULT ST. MARSE. ONT>
NAUJA KLB APYLINKĖS VALDYBA

Lietuvos „Dina- 
mo" h* Lenkijos 
,,LeqlJos sportinės 
gimnastikos rinktu 
nės susitiko Vilniu
je. Nugalėjo mūsų 
respublikos koman
dos — moterys 
185,263:180,3, o vy
rai — 275,7:2703. 
Asmeninėje įskaito
je geriausiai pasiro
dė J. žurauskaltė, 
pralenkusi antrąją 
vietą užėmusią Len
kijos čempionato 
bronzos medalio 
daugiakovėje laimė
toją G. Vitkovską, 
Ir mūsų respublikos 
čempionas A. Mar- 
čenkovas. Antruoju 
buvo R. Naujalis, 
trečiuoju — Lenki
jos rinktinės narys 
Z, Mazurekas.

Nuotraukoje 
—. pratimą atlieka 
L žurauskaltė*

Tai yra Vilniaus "Sporto" žinia.

Gruodžio 3 d. įvykęs 
mūsų tautiečių susirin
kimas išrinko naują KLB 
ap.v-bą,kuri pasiskirstė 
pareigomis: pirm.L Gir-

džiulė staigmena Londo
no lietuviams .Atrodo,kad 
londoniškiai mūsų spor
tininkus parems ir priims 
su entuziazmu.

Šeštadienį vasario 3 d . 
8val.vakaro svečiams ir 
sportininkams pagerbti 
naujoj Londono "Cente- 
nial" salėje įvyks didžiu
lis banketas-susipažini- 
mo vakaras. Bus labai 
įvairi programa. Gros 
puikusis vokiečių orkes
tras. Veiks visų rūšių bu - 
fetas.

Į krepšinio pirmenybes 
ir susipažinimo vakarą 
pakviestas ir dalyvaus 
latvių ir estų jaunimas .

Šios krepšinio pirme
nybės ir didžiulis bankete 
susitelkimas būtų lyg 
įžanginės iškilmės šie
met minint mūsų sukak
tuvinius-196 8 metus.

dzevičius,sekr.J. Duoba, 
ižd.V. Žiurauskas, šalpos 
Fondo įgaliot. J. Parei
gi enė ir jaunimo reika
lams narė A.Kantautienė.

Susirinkimas praėjęs 
labai audringai,buvę daug 
ginčų.Kaip ten bebuvo,ta
čiau ši valdyba spėjo pa
skelbti savo atsišaukimą, 
iš kurio paaiškėjo naujos 
ap.v-bos tikslai-atšvęsti 
50 metų Lietuvos nepri
klausomybės atgavimo 
sukaktį ir prašyti miesto 
burmistrą, kad 1968 m. 
Vasario 16-toji būtų pa
skelbta lietuvių diena.

Tačiau paskutinioji at-: 
sišaukimo dalis (ir v-bos 
p-ko pareiškimai žodžiu) 
yra lyg tai savotiškas 
prašymas, kad ap.v-bos 
darbą perimtų buv. Lietu
vos karininkai. Lietuvos 
karininkijos atstovai mū
sų mieste niekuomet ne
buvo šalti lietuviškiems 
reikalams ar tai ap. val
dybų sąstate ar vertėjų 
pareigose ar kitokiais 
darbais lietuviškuose ba_-

gal veda Kanados Lietu
vių Fondo vajų?Kas savo 
plunksna mažą Kanados 
užkampį padarė žinomu 
visoj Šiaurės Amerikoj ? 
Tai vis buvusių Lietuvos 
karininkų nuopelnai. Aiš
ku,kad ir ateityje neatsi
sakys padėti valdybai, bet 
tai nereiškia, kad perims 
visą "valdžios" darbą. 
Gal naujoji valdyba pasi- 
s tengtų daugi au pr i gri eb - 
ti savo atsišaukime pa
minėtus kitus daugiau iš
silavinusius mūsų tautie
čius ?

Dėl ap. v-bos pageida
vimo "bendromis jėgomis

paimti jaunimą", tai čia 
daugdarbonebus,nes čia 
daug laiko jaunimui yra 
paaukojęs tautietis V. 
Staškūnas, o paskutiniais 
metais-D.Girdzevičiūtė. 
Tačiau pirmoje eilėje gal 
reiktų susirūpint tėvams, 
nes,anot senos patarlės , 
kokie tėvai, tokie ir vai- 

i kai...
Užbaigiant palinkėsime 

naujai ap. v-bai visoke
riopos sėkmės patikėtose 
pareigose. Pagalbos tau
tiečių,aišku,bus, bet pats 

i pagrindas yra susirinki
mo išrinktieji. Korėtą pdt.

SĖJA
Tautinės, demokratinės minties mėnesinis lietuvių laikraštis. 

Leidžia Varpininkų leidinių fondas
Redaktorius Vytautas B i 1 d u š a s .

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

Prenumerata: JAV ir kitur 3 dol. meįams.

Reiktų dalyvauti vi
siems, pasikviečiant pa
žįstamus, bičiulius ir 
draugus ir iš anglų visuo
menės tarpo. L. E-tas .

ruošė.Kas gi mūsų mies
te atgaivino-prikėlė ben
druomeninį darbą 195 Om? 
Kas mūsų mieste ir šiau
riniame Ontario sėkmin-

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. Užsakymus su pinigine perlaida siųskite TUO
JAU JIB laboratorijos atstovybės Kanadoje adresu:

P. Januška, 1033 Bruce Ave, Windsor. Ont

AR ŽINOTE K£ RAŠO

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

K EI EI VI žmonės mėgsta dėl to, kad jis niekam 
inepataikauja 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 $ I.OO. Korespondenciją adresuoti: 

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

Ps.D.R.M.N.Pt
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HAMIf
__ Be komentarų

Geriausia taupyti ir skolintis tik

21 Main St. El, Kamb. 203, Tel. 528-05 11.

Darbo v a I a n d o s:

DŽIAUGIUOSI, APLANKAS TĖVIŠKĘ

Pirm. 9:30 - 5 vai. p.p. 
Antr. 9:30 - 5 vai. p.p. 
Tree. 9:30 — 5 vai. p.p. 
Ketv. 9:30 - 5 v.il. p.p. 
Penktl9:30 - 8 vai. p.p.
Šešt. 9:00 - 1 vai. p.p.

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

St. Catharines agentūra:-75 Roll s Ave. Pranciškonu 
parapi jos salėje sekmadieniai s po pamaldų.

MEDŽIOTOJŲ IR ŽU - 
KLAUTOJŲ KLUBO 
suruoštas "laimės ratas" 
ir "Kumpiu" šaudymas 
praėjo su dideliu pasise
kimu. Premijoms išleista 
76 kumpiai ir gauta 400 
dol. pelno.

Sausio mėn.27 d.klubas 
ruošia 5-rių metų sukak- 
vinį "Zuikių" balių Jauni
mo Centro salė j, 4 81 Dun- 
drunSt.N. Pradžia 7 vai. 
vak.

MŪSŲ TRADICINĖS 
KŪ ČIOS

Labai didelis būrys 
tautiečių praleido Kūčias 
pas ponus V. Mikuckus, 
kur visus labai domėjo 
ponios Mikuckienės pa
gaminti labai įvairūs ir 
skoningi patiekalai, pri
taikyti specialiai Kūčiom.

Jeigu ne ponų V.Mikuc- 
kių nuoširdumas ir ypa
tingai ponios Mikuckie
nės darbštumas,tai daug

Nuotraukoje: B. Pakulis Vingio

Savo gimtinėje viešėjo Kana
doje gyvenantis lietuvis Benedik
tas PAKULIS. Ruošdamasis grįžti 
namo, jis apsilankė „Tiesos" re
dakcijoje, papasakojo savo vieš
nagės įspūdžius.

— Kai rengiausi aplankyti savo 
tėviškę, kurioje nesu buvęs jau 
dvidešimt trejus metus, Kanadoje

8 vai.bus įteikti laimė
jimai šaudytojams, me-
džiotojams ir žvejams . 
Valdyba prašo laimėtojus 
laiku būti salėje.

Ponios Breichmanienės 
Vadovaujamas "Gyvata- 
ras"pašoks keletą iki šiol 
nematytų taut, šokių. Kas 
neturės progos ateinančią 
vasarą dalyvauti tautinių 
šokių šventėje Čikagoje, 
galės juos pamatyti čia 
pat baliaus metu

Be to,svečiai galės pa
sivaišinti skania zuikie
na,karšta kavute su ska-

pavienių asmenų butų 
nuobodžiavę savo butuo-

mane kai kas atkalbinėjo nuo to
kio užmojo, netgi baugino. Mat,

se. Dalyvis.

niais pyragaičiais. Sve
čius linksmins stipriau
sios sudėties B.Ferri or
kestras.

Bilietų iš anksto galima 
gauti Concession garaže. 
Bilieto kaina $ 2 suaug. 
ir $ 1 studentams.

Klubo valdyba kviečia 
Hamiltono ir apylinkės 
tautiečius baliuje daly
vauti . Valdyba.

Studentai - Gyvenimas ir Veikla
A T
Dainavoj e,į vykęs 1967 m . 
gruodžio 3 0-31d. sveikina: 

pavergtą mūsų tėvų že
mę Lietuvą, kurios mes 
dar niekad nesame matę , 
bet esame pasiryžę dėl 
jos laisvės kovoti; visus 
kurie kovoja prieš komu
nizmą Vietname ir bet kur 
pasaulyje; Lietuvos vals
tybės atstovus Vashing- 
tone ir Ottawoje; kardi
nolą Antonio Samore; J. 
E. vysk. Vincentą Brizgį; 
Vyriausiąjį Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetą; Pa
saulio Lietuvių Bendruo
menę; Lietuvių Fondą; 
naująjį At-kų Fed. vadą 
dr. Justiną Pikūną; buv . 
Fed. vadus dr. Damušį, 
prof. Sužiedėlį ,dr. Girnių; 
At - kų Sendraugių S-gą , 
visus kuopų globėjus ir 
dvasios vadus; naująjį jė
zuitų provinciolą Tėv.Ge- 
diminąKijauską; lietuvių

F IT ĮNINKU SĄJUNGOS SUVAŽIAVIMAS
jaunimo Vyčius, skautus , 
neolituanus ir L. S. S-gą; 
Dainavos stov. vadovybę 
aukotojus ir rėmėjus; 
Ateities žurnalą; visus 
patriotinius lietuviškus 
laikraščius ir žurnalus ; 
lietuvių radio valandėles ; 
visas lituanistines mo
kyklas, kurios padeda ir 
mokina mūsų narius lie
tuvių kalbos.

NUTARIMAI:
Suvažiavimas prašo M 

AS CV paruošti susirin
kimams temų projektus; 
siūlo visiems vyresnie
siems moksleiviams dau
giau bendradarbiauti ir 
dirbti su jaunesniaisiais 
moksleiviais; kviečia vi
sus narius daugiau pagal
voti apie mūsų uždavinius 
ir misiją; pageidautų daž
nesnių ir geresnių susi
būrimų.

SPAUDOS APŽVALGA
/atkelta iš 2 psl./ 

nėti. Tai jau žemiaubet se pasisakė plačiu straip
kokios kritikos.
"VIENYBĖ" PANAŠIAI

NUSIRAŠO
Vienybė ypač paskui iniuo 
se numeriuose visiškai 
atsistoja Lietuvos oku
panto tarnybon. Viskas, 
kas lietuvių veiksniams 
Vienybės manymu nepa
siseka, viskuo Vienybės 
rašytojai džiaugiasi ir 
iš veiksnių tyčiojasi.O 
iš kitos pusės visom dū. 
dom reklamuoja okupaci
jos tarnus, vergiškai pa
jungtus okupacijos tarny 
bat. Tai kam gi Vienybė 
tarnauja ? Kokiais gt su
metimais Vienybė rekla
muoja okupacijos vergus 
Piliušenkas ir kitus pa
našius ? Apgailėtinas 
Vienybės nuslydimas.
NETAIKLIOS IŠVADOS 
J.Bertašius Naujleno-

sniu apie santykius su Lie 
tuva ir atvykstančius iš 
Lietuvos kai kuriuos as
menis, be ko kita, J.Jun
ginį, kurį jis gerai paži
nojo ir kuris jo žinioje 
dirbo vokiečių okupaci
jos metu.

Bertašiaus konstatuoti 
faktai teisngi ir pagrįsti, 
bet išvados netaiklios.

J.Bertašius iš Jurginio 
laukė kultūringos elgse
nos, europietiško takto 
ir etiketo. J.Bertašius, 
užmiršo, kad J. Jurginis 
gi ne laisvas žmogus, o 
tikras vergas, kuris ne 
turi laisvo žodžio. Jis ne 
gali elgtis kultūringaįnes 
už tai jis atsakytų savo li
kimu ir savo še’mos liki
mu, kuri užstatu buvo pa
likta okupuotoje Lietuvo
je.

Svarbus pabaltiečių 
susitarimas

PABALTIJO ORGANIZACIJŲ ATSTOVŲ
savo laiku, Jau
nas būdamas, ne- 
susigaudžiau ir 
buvau įstojęs į 
Plechavičiaus vie
tinę rinktinę. To
dėl man kai kas 
sakė, kad mane 
tiesiog suimsiu, 
tik išlipus iš lėk
tuvo. Tačiau da
bar aš galiu pasa
kyti: apie Tarybų 
Lietuvą visokias 
nesąmones leng
va, pliaukšti tik 
tada, jei pats joje 
nesi buvęs, jos 
nemgtęs arba ne
nori matyti. Ma
žai tikėjau Įvai
riom šnekom, bet 
lai, ką čia pama
čiau, pralenkė vi
sus mano įsivaiz
davimus. Dabar
tinė Lietuva ma
ne nustebino vi
sur 
mis 

įįerais

vykstančio- 
statybomis, 

keliais, 
gražiai apsirengusiais, mandagiais 
žmonėmis, kurie stengiasi svečiui 
kuo daugiau visko parodyti ir pa
dėti tai suprasti.

Daug džiaugsmo patyriau susiti
kęs su savo senais tėvais, kurie 
tuo laiku atšventė auksinį jungtu
vių jubiliejų. Per keletą dienų susi-

parka.

likau nemaža vaikystės draugų. 
Žmonės gražiai gyvena, vaišina.

Bebūdamas Lietuvoje, pasimačiau 
bevelk su visais savo giminaičiais.

Vilniuje apžiūrėjau didelę Lietu
vos respublikinę parodą, ten prisi
miniau Monrealio EKSPO-6?, kur 
mes, išeiviai, irgi turėjome gali
mybių pamatyti lietuviškos pramo
nės gaminius, kultūros eksponatus, 
susitikti su respublikos meninin
kais ir kitais atstovais.

Miela buvo pasidairyti Vingio 
parke, pavaikščioti palei estradą, 
kurią anksčiau teko matyti filme, 
pasižvalgyti nuo Gedimino pilies 
bokšto, Antakalnyje, Žirmūnuose. 
Aš pats savo akimis mačiau, kaip 
stovi ir dar statomi namai ten, kur, 
kaip kalbėjo palydovai, prieš porą 
metų buvo plyni laukai.Sakau, 
paliklumėt protarpiais senų name
lių pasižiūrėti vaikams, ką tėvai 
dar matė...

Vilniaus dramos teatre mačiau 
įdomų spektaklj „Tango". Sunku 
bepasakyti, kas labiausia įsimins. 
Tačiau švarą miestuose, kultūringą 
žmonių elgesį iš karto pastebėjau. 
Jūs dailiai puošiatės. skaniai val
gote — restoranuose aukštos kla
sės maistas. Svečiui nederėtų peik
ti, betgi — aš pats girdėjau, kad 
jūs dar nesate patenkinti aptarnavi
mu. Teko ir man pastebėti, jog res
toranuose, parduotuvėse reikėtų 
daugiau dėmesio atėjusiam žmogui, 
reikėtų su juo mandagiau elgtis.

O šiaip mano įspūdžiai kuo švie
siausi. Dėkoju rokiškiečiams, vil
niečiams, visiems, kas manimi rūpi
nosi ir taip maloniai priėmė. lš-
vykstu su viltimi, kad po kiek lai
ko vėl-aplankysiu savo tėviškę.

Tai yra fotokopija iš Vilniaus "Tiesos" Nr, 298/7570/. Įdomu būtų sužinoti, 
ar tai buvo savanoriškas vienašališkas, nutylint savo ir bendrai Kanados gy
venimą ir jo sąlygas, ar taip jau jautė p. Pakulis, kad nieko daugiau nepasakė?

Atominis miestas O ak Ridge Ame
rikoje įkurtas 1942 m. Tennesee 
valstijoje kalnuose. Jis pastatytas 
pereito karo metu paskubomis be- 
kostruktuojant atominę bombą. 
Šiandie tas miestas turi 30.000 
gyventojų, iš kurių 12.000 moks
lininkų ir technikų, kurie prave
da įvairius tyrimus, čia gamina
ma tūkstančiai įvairių rūšių izo- 
topų, kurie parduodami Amerikos

ir užsienio pramonei ir kitokiems 
mokslo bei medicinos reikalams. 
Izotopai ligoninėse naudojami ko
vai su vėžiu, o pramonėje jfie 
vartojami susekti įvairoms kliū
tims. Radioaktyvios dalelytės pa
leidžiamos vamzdžiais ar laidais 
nustato, kur yra užsikimšimai 
vamzdžiuose ar kur nutrūkę lai
dai.

Labai daug tyrimų pravedama 
agrikultūros srity, kur mokslinin
kai veikdami augalus atomine ra- 
dijacija stebi augalų pasiketimus 
ir net tuo būdu gaunama naujų 
augalų rūšių. Lygiai vykdomi tyri
mai, kaip pigiausiu keliu atpalai
duoti atominę energijų, kurių pa
vertus elektra ar šiluma būtų ga
lima panaudoti kuo plačiausiems 
praktiškiems reikalams.

IR .TURGINIS PASISAKĖ 
"Gimtame krašte"lapkri- 
čio 3C d.Nr.44, Jurginis 
rašo apie savo lankymąsi 
Amerikoje ir aptaria tai, 
ką jis buvo patyręs 1939 
metais ir ką dabar pat,y 
xė. Jo pasisakymas gry 
nai trafaretinis, lygiai to 
kis, kokius mes girdime 
nuo rusų okupacijos prad
žios. Jis net nepasisako 
taip, kaip Pasaulinės pa
rodos metu išdrįsdavo pa
sisakyti Laurinčiukas ar
ba Pažūsis, ir net taip, 
kaip Lietuvon sugrįžęs pa
sisakė to laikraščio redak 
torius M. Jackevičius.Nes 
Jurginio padėtis, kad ir 
dėl to, jog jis nebėgo iš 
Lietuvos ir tarnavo Liet’ 
ūkyje, jam yra nepapra
stai jautri. O Bertašius 
iš jo reikalauja kultūrin
gumo ir net etiketo...

Visa tai yra mūsų nepa
kankamo informuotumo 
rezultatas, jeigu mes i- 
mame taip- rašyti apie o- 
kupuotos Lietuvos lietu
vius, lyg jie būtų laisvi 
ir norime, kad jiems bū
tų taikomos visos kultū
ringumo, normos bei rei
kalavimai.
FILMUS SUGLAUSTAI VERTINANT

TO SIR, WITH LOVE. Sidney Poitier vaidina 
inžinierių, atvykusį i Angliją iš Pietų Amerikos 
salynų, kuris, negaudamas darbo savo srityje, 
turi užimti anglų kalbos mokytojo vietą prasta
me miesto kvartdle. Jo mokiniai išdykę, ne
mandagūs ir visąi nesidomi mokslu. Iš pradžių 
jam labai nesiseka, bet po kiek laiko jis pa
kreipia mokinius į gera. Puiki Poitier vaidyba. 
Mokinius vaidina neprofesionalai aktoriai, bet 
atlieka savo roles stebėtinai gerai. Filmas spal
votas. Labai geras suaugusiems ir jaunuoliams, 
bet netinka vaikams (plačiau žr. “Laiškų Lietu
viams” lapkričio nr., 438 psl.).
THE TRIP. Peter Fonda vaidina televizijos 
reklamų režisorių, kuris, norėdamas save ge
riau pažinti, pasileidžia į L.S.D. “kelionę”. Fil
mas nuobodus ir labai painus, kai bandoma iš-

KNYGOS - K.WYGOS
GERIAUSIA DOVANA

Ir. Končius. MEDŽIO DROŽINIAI.............................................
V. Mingėla. KUN. ANT. MILUKAS. .. . ...................................
LIETUVOS ŽEMĖLAPIS .............................
F. Moriac. GIMDYTOJA. Romanas.....................
Alė Rūta. LIKIMO KELIU.......................................
B. Rutkūnas. SPARNUS MAN META PAUKŠTES...................
P. Orintaitė. MARTI IS MIESTO........ . .....................................
P. Babickas. DRAMBLIO KOJOS............................................
K. Pažėraitė. NUSIDĖJĖLĖ...................................................
3. Rukša. ŽEMES RANKOSE..................................................
’. Orintaitė. TAFILE NUO KRAŽANTĖS. .............................
>r. K. Gudaitis. ŽALGIRIO PERGALE. ................................

A. Giedrius. MURKLYS: .'................... ..................................
M. Sleževičius. GYVENIMAS IR VEIKLA..............................
Baltijos Žuvėdra. GRANDINES...............................................
St. Zobarskas. PER SALTI IR VEJĄ...................................

5.00 
7.00 
3.50 
1.75 
1.50 
1.50 
0.75 
2.00 
2.00 
1.50 
2.00 
1.00 
1.80 
5.00 
1.50 

_____________  _________ _ 0.75 

Sal. Čerienė. DAINOS LIFTUVAl/plokštelės/. .$4.-50 
Sal. Čerienė.DAINOS LIETUVAl/gaIdos/.... .$ 1.50 
Paulius Augius- LIUKSUSINIS LEIDINYS.........$17.50
J.Audėnas. PASKUTINIS POSĖDIS.....................$4.00
J. Mingėla. LABAS RYTAS, VOVERĖ.................$2.50
Maironio BALADĖS, liuksus.leid.......... .............$6.00
K. Grinius.ATSIMINIMAI ir MINTYS.Lt......... .. .$1. 50
K. Grinius. ATSIMINIMAI ir MINTYS 2 t...., S5.OC 
Putinas. SUKTLĖ.TJAI, romanas .............. $5. CO

V.Tamulaitis. SUGRĮŽIMAS  ..............  $l.OC
A.Tulys. TŪZŲ KLUBAS..................................... $3.00
Dr. J.Kaškelis.KOMUNIZMAS BE KUKĖS..... $1.50
A.Gustaitis.LIETUVA-EUROPOS NUGALĖT. . $2.50
VARPAS 1965 metų................................... ............$2.OO
VARPAS 1967 metų.................................  $2. OO
Knygos gaunamos adresu: Nepriklausoma Lietuva,
7722 George Street, LaSalle, P. Q., Canada.
Čia knygų kainos nurodytos tokios,kokioSyra nurody 
to leidiniuose, bet apmokėti reikia amerikoniškais
pinigais, kurie 8% aukštesni.

gauti norimus kaleidoskopinius psichodelinius 
efektus. Visumoje gaunasi vaizdas, kad filmas 
buvo sumestas iš sukarpytų likučių, neturinčių 
sąryšio nei su L.S.D., nei su filmų gamyba. Nė
ra jokio pasiteisinimo nei keliom lytinėm sce
nom. Filmas spalvotas. Prasto lygio suaugu
siems, ir visai netinka jaunuoliams nei vai
kams. (Paskirtas C kategorijon.)

TRIPLE CROSS. Christopher Plummer vaidi
na anglą Eddie Chapman, kuris Antrojo pasau
linio karo metu iš vagies pasidarė šnipu. Fil
mas kiek per daug ištęstas. Spalvotas. Neblogas 
suaugusiems ir subrendusiems jaunuoliams, 
bet netinka vaikams.
VALLEY OF MYSTERY. Standartinis nuotykių 
filmas apie lėktuvo katastrofą Pietų Amerikos 
džiunglėse. Filmas spalvotas. Patiks tiems, ku
rie mėgsta tokio pobūdžio nuotykius.

1967 m.gruodžio 9 d. Stat
ler Hilton Hotel,New Yor
ke,priimtos rezoliucijos.

1. Mes prašome,kur tik 
gyvena pakankamas skai
čius Pabaltiečių,kad būtų 
suorganizuotas viešas 
susirinkimas Pabaltijos 
Savaitės metu 1968. Kad 
tai būtų sėkmingiau rei
kėtų, kad vietos žymes
nieji asmens remtų ir 
dalyvautų,paįvairint pro
gramą menine dalimi ;pa- 
naudoti spaudą,radiją,TV 
ir kitas skelbimų prie
mones, kviesti ir ne Pa- 
baltiečius dalyvauti. Ma
sinis susirinkimas Jung
tinėse Tautose su atitin
kama programa turėtų 
būti suorganizuotas.

2. Mes pritariame Ba- 
tun sumanymui, kad visi 
Pabaltiečiai laisvame pa
saulyje 1968 m. rašytų 
laiškus visų vyriausybių 
galvoms ir prašytų jų už
tarimo išlaisvinti Pabal
tijo valstybes. Prašome 
visas Pabaltiečių organi
zacijas vykdyti šį suma
nymą.

3. Mes siūlome,kad vi
si jungtiniai Pabalitečių 
planai 1968 m. , kiek gali
ma, įvyktų birželio 8-16 
laikotarpy,todėl prašom, 
kad visos organizacijos 
išrūpintų visokių vyriau
sybių pareiškimus-dekla- 
raciją.

4Susirinkimas nutarė , 
kad Kersten Komiteto ty
rinėjimo duomenys būtų 
gauti ir įteikti Jungtinėms 
Tautoms ir jos įvairioms 
agentūroms.

5. Mes prašome visus 
Pabaltiečius studentų 
akademikų ir fakultetų 
grupes kelt Baltijos vals
tybių klausimą savo aka
deminėje veikloje. Be to, 
prašome sudaryti Pasau
linį Pabaltiečių Akademi
nį Koordinacinį Komitetą, 
kurs stengtųsi sudaryti 
Pabaltiečių kalbėtojų są
statą, parūpintų kalbėto
jus Pabaltiečių klausi
mais :pasinaudoti univer
sitetų - kolegijoj laikraš
čiais savo reklamai ir 
parūpintų medžiagos mo
kyklų knygynams.

6. Mes siūlome, kad 
memorandumas būtų pa
ruoštas ir adresuotas 
Jungtinių Tautų General 
Assembly Prezidentui, 
kuriame būtų reikalauja
ma laisvės Baltijos vals
tybėms. Memorandumo 
proga; 1968 m. 50-ta su
kaktis nuo nepriklauso
mybės paskelbimo Esti
jos,Latvijos ir Lietuvos; 
ir taip pat Tarptautinių 
Žmoniškumo Teisių Me
tai,kurie paskelbti Jung

tinių Tautų.Parašai turė
tų būti surinkti iš viso 
laisvojo pasaulio.Šio me
morandumo nuorašai tu
rėtų būti įteikti visoms 
UN kraštų narianas ir ki
toms atitinkamoms agen
tūroms .

7. Mes prašome sufor
muoti Centrinį Pabaltie
čių Informacijos Biurą, 
kurs telktų ir paskelbtų 
informacijas estų, latvių 
ir lietuvių visuomenėje ir 
duotų jungtinį informaci
jos šaltinį, plačiajam pa
sauliui.

8. Mes prašome visas 
Pabaltiečių organizacijas 
ir pavienius remti Ame
ricans for Congressional 
Action, kad išlaisvintų 
Baltijos valstybes, kad 
išleistų Pabaltiečių pa
minėjimo ženklą.

9. Mes karštai prašome 
visas estų,latvių ir lietu
vių organizacijas palai
kyti ir plėsti savo ben
dradarbiavimo ir koor
dinavimo darbą pasauli
niu, tautiniu ir vietos 
mastu.

10. Susirinkimas siūlė , 
kad būtų sudaryta plati 
Pabaltiečių Taryba. Ta
ryba turėtų susirinkti kas 
metai.Jungtinės Tarybos 
nariai galėtų būti sekan
tieji: 1) Vienas iš kiek
vienos estų, latvių ir lie
tuvių centrinės organiza
cijos, 2) Trys iš kiekvie
nos Pabaltiečių organi
zacijos (vienas iš kiek
vienos tautybės), 3) Trys 
iš kiekvieno vietinio Pa
baltiečių Komiteto (vie
nas kiekvienos tautybės).

Dabartinis jungtinis 
Pabaltiečių komitetas tu
rėtų būti išplėstas lig 15- 
18 narių ir jis turėtų būti 
padarytas vykdomuoju 
vienetu Jungtinio Pabal
tiečių Tarybos.

Prel. J.Balkūnas pasiū
lė sudaryti vykdomąjį ko
mitetą, kurs rūpintųsi 
įgyvendinti nutarimus. 
Tautinės grupės išrinko 
6 atstovus iš kiekvienos 
-estų-panelė Jukkam,pa
nelė Kutt, panelė Pedak, 
ponas Juriado, ponas Re- 
bane,ponas Totsas; latvių 
-ponia Z.Karklinė,ponia 
Ozolinš,p. A. Jerumanis , 
p. Pauga, p. V. Gedulis, 
kun. N.Trepša; lietuvių- 
P. Vytenus, ponia H. Kul- 
ber,Al.Trečiokas, A. Gu- 
reckas, A. Gudaitis ir N. 
Umbrazaitė.Lietuvis tei
sininkas Steve Bredes su
tiko būti teisiniu patarė
ju.Susirinkimas vienbal
siai patvirtino komiteto 
sąstatą. Sudarytas komi
tetas vadinsis Baltic Co
ordinating Committee.

Padėka
Aukščiausiajam pašau

kus Amžinam Poilsiui 
mano brangų Tėvelį A. A . 
mokslingą agronomą An
taną Vienožinskį, kuriam 
nebebuvo lemta pasima
tyti su taip seniai maty
tais vaikais ir pažinti 
anūkus .noriu nuoširdžiai 
padėkoti visiems mūsų 
mieliems giminėms ir bi
čiuliams, už pareikštą

užuojautą toje sunkioje 
gyvenimo valandoje.

Nuoširdžiai dėkoju už 
paaukotas Šv. Mišias, už 
užuojautas žodžiu ir raš
tu ir už dalyvavimą gedu
lingose pamaldose Mont- 
realyje ir Chicagoje . 
Teatlygina Jums Dievas.

Janina Adomonienė ir 
šeima ■

THE VIKING QUEEN. Šiame spalvotame epi- | 
niame filme per daug vaizduojamas nuogumas 
ir sadizmas. Prasto lygio, visai netinkantis jau
nuoliams nei vaikams.

THE VISCOUNT. Neįdomus europietiškas ban
dymas kopijuoti James Bond nuotykius. Filmas 
spalvotas. Nieko ypatingo suaugusiems, bet 
jaunuoliams ir vaikams visai netinka. L, L,

MINTYS.Lt
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ŠEŠTADIENINIU MOKYKLŲ EGLUTE

fe

Po to seke vaišės ir žaidi
mai. Viskas praėjo labai gra 
ziai.

Atidarymo žodžius tarė V. 
Kudirkos mokyklos vedėja p. 
Blau?džiūnienė ir Šv. Kazi
miero parapijos klebonas kun.
F. Juceviciu.-.. Po to sekė vai 
dinimas - “ Sniego ęenis“ - V 
Janušauskas. Kitais veikė
jais buvo berniukai: D. Baga 
taviems, P. Bagatavičius, A. 
Gečius, J. Gečius, P. Gečius, 
A. Janušauskas, V. Ladyga,
G. Murauskas, A. Polišaitis,
D. Polišaitis, R. Piečaitis, 
G. Sabalys, L. Sabalys, A. 
Skučas, Z. Skučas, V.Tusas.

Eglutė ir vaikai - Įceni- 
zuctas A. Giedraicio eileras 
tis. Veikėj ai: Eglutė - E. Kudz 
maitė. Mergaites: V. Kudzmai- 
tė, I. Murauskaitė, D. Stan' 
kevičiūtė, berniukai: D. Ba- 
gatavičius, P. Bagatavičius, 
A. Gečius, J. Gečius, A. Ja
nušauskas, V. Janušauskas, 
Polišaitis A. ir D.Polišaitis. 
V. Ladyga, G. Murauskas, R. 
PieČaitis, A. Skučas, G. Sa
balys, L. Sabalys, Z. Skučas, 
V. Tusas; lėlės: I. Adamony- 
tė, J. Adamonyte, D. Ladyga 
itė, L. Stankevičiūtė, R. Stan 
kevičiūtė, R. Verbylaitė, snai 
gės: J. Adamonyte, M. Bryl- 
viČaitė, R. Kuzaitytė, R. Kud 
zmaitė, D. Lukauskaitė, žais 
lai: Dasys, P. Janušau.-kas, 
A. Polišaitis, L. Piečaitis,
E. Simonėlis, K. Skučas, R. 
Vazalinskas, J. Valiulis, J. 
Žukauskas.

Giesmes: Kalėdos, Kalėdos; 
Bėkim, Bėkim, Kalėdų Sene
lio maršas. Akompanuoja - p- 
J. Žukauskienė. Programa pa
ruošta mok. J. Blauzdžiūnie- 
nės, J. Gečienės, M. Malcie- 
nės, E. Navikėnienės. Kalė
dų Senelis - akt. V. Sabalvs

Senelio atvykimas ir dova
nos buvo įdomiausia dalis.

K LB MONTRFALIO 
LIETUVIU SEIME LIO 
PREZIDIUMO PIRMI
NINKAS
p. J. Lukošiūnas lankė
si NT, redakcijoje ir pa
reiškė, kad jo, kaip pir
mininko, visus Montrea- 
lio lietuvius ii* jų organi 
zacijas jungti ir bendrą 
lietuviškąjį darbą.
• Ponai Daugelavičiai 
atostogas praleido Flo 
ridoje.
• Atostogauti į Floridą, 
Miami, išvyko Stasys 
Jaspelkis.
• Praėjusią savaitę mi
rė senas montrealietis 
P.Žinaitis. Užuojautą 
žmonai ir sūnui.

AUŠROS V ART Jį 
PARAPIJOJE 
praeitais metais buvo 
pakrikštyti 7 naujagi
miai, 9-nerios sutuok
tuvės ir 11 laidotuvių, 
tat parapija turi nuos
tolio 4 asmenis.

TRADICINĖ MUSŲ SKAU_ 
TŲ MUGĖ
šiemet bus 2 ir 3 dienomis
Aušros Vartų salėje.

The spectacular new version of Swan Lake, performed by the 
National Ballet of Canada, stars Lois Smith in the dual role of 
Swan Queen and Black Swan, with guest star Erik Bruhn as The 
Prince, in a CBC-TV Festival production, in color.

KAS NAUJA KANADOJE

Dr. J. SEM0GA8
5441 BANNANTYNE.Verdupi

Pirmadienį ir 
ketvirtadienį 

antradienį 
penktadienį

tretiadienį 7-9 p.m.

2-4; 7-9 p.m.

2-4 p.m.

2 - 4; 7 • 9 p. m.

767 -3175; namų 366 - 9582.

DANIU GYDYTOJAS
Dr. J. MALISKA

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

Namy tel.: MU 1-2051 *

D IDE LIS'. MEDICINOS 
LAIMĖJIMAS

/atkelta iš l spl./ 
ryjeirpasjį gali įeiti tik 
paruošti asmens, kad ne
įneštų bakterijų. Blaiber- 
gas vedęs ir jo duktė, 19- 
kos metų mergaitė,Izrae
lyje dirba savanore ko
lektyviniame ūkyje-Izra- 
elio kolchoze.

Ši širdies perkėlimo 
operacija laikoma labai 
pasisekusia.Haupto žmo
na džiaugiasi, kad jos vy
ro širdis gyvena Blaiber- 
go krūtinėje.

Dr.Ch.Barnard lankė
si jau Amerikoje, buvo 
priimtas JAV prezidento, 
darė pranešimus gydyto
jams ir kalbėjo per radio 
ir televiziją.Londone pa
darė pranešimą spaudai. 
Visa žmonija gyvai stebi 
šiuos mokslo laimėjimus.

Kalifornijoje jau taip 
pat yra padaryta širdies 
perkėlimo iš žmogaus 
žmogui operacija. Tai 
jau bene ketvirtoji

AUGA KANADOS 
EKSPORTAS
Prekybos ir pramonės 

ministeris R. Winters 
pranešė,kad šiais metais 
numato Kanados eksporto 
pakilimą. Eksportas jo 
ministerijos apskaičiavi
mu pakilsiąs iki 12,300 
milijonų dolerių. Minis- 
terio teigimu, Kanados 
eksportas kasmet kyla, 
pav. praėjusiais metais 
Kanados eksportas pakilo 
visu milijardu dolerių pa
lyginus su 1966 metais.

SUSIRŪPINIMAS 
POTVYNIAIS

Federalinė vyriausybė 
kovai su potvyniais pa
skyrė 1, 575, 000 dol. Dė
mesys ypač kreipiamas į 
potvynius, sukeliamus 
ankstyvais pavasariais 
Manitoboje Red River u- 
pės,kurios aukštupiai yra 
šiltoje Amerikos srityje, 
nes ten upė anksti atšyla , 
kai Kanados srityje ji dar 
ilgai esti užšalusi ir todėl 
kyla potvyniai. Dabar bus 
bandoma imtis priemonių, 
kad neįvyktų potvynių.

NAUJAS POPIERIAUS 
FABRIKAS 

statomas Newfoundlande, 
kurio statybai skiriama 
apie 120 milijonų dolerių , 
bus atiduotas statyti ang
lų firmoms,nes jos apsi
ima pastatyti žymiai pi
giau, negu prancūzų fir
mos.

galimumas 
žodžių į mi-

gali perduoti

NAUJAS KANADOS 
PERDAVIMO TINKLAS

Neseniai įrengta per
davimo sistema kainavu
si $ 4 milijonus nuo kran
to iki kranto, kuri perda
vinės dar nebuvusiu grei
čiu: išMontrealio į Van
kuverį 3000 žodžių į mi
nutę. Tarnyba bus ope
ruojama CN-CP Teleco- 
munikacijos ir yra antro
ji šios rūšies pasaulyje. 
Paskutinis 
bus 51, 000 
nutę.

Tarnyba
ir priimti balsą, kompiu
terio datą, dokumentus , 
paveikslus tolau greičiu , 
kuri viršys bet kurią per
davimo sistemą dabar 
esančią. Ji taip pat gali 
būti panaudojama auto
matiškai konferencijoms 
tarp daugelio asmenų.

Broadband tinklas tu
rės keturis sujungimo 
centrus-Montrealyje,To
ronto, Winnipeg ir Otta
wa. Pagalbiniai sujungi
mai jungs Edmontoną, 
Calgarį,Londoną, Hamil
toną, Ottawą. Tarnyba į J 
AV taipgi turės ryšį su 
Western Union. (CS). 
• JAV kongresas užsie
niams remti paskyrė du 
milijardus ir 290 milijo
nų dol. (2,290,000,000).

FINANSINIAI SUNKUMAI 
PLEČIASI

Finansiniai nesklandu
mai,išsiveržę atvira kri- 
se Anglijoje, plečiasi ir 
šakojasi. Tai pirmasis 
toks, neturįs pavyzdžio, 
tarptautinio masto reiš
kinys, kurio pasekmes 
sunku numatyti.

Praėjusią savaitę tai 
pasireiškė Jungtinėse A- 
merikos Valstybėse, dėl 
ko JAV prezidentas John- 
sonas griebėsi ypatingų 
priemonių: visų pirma 
suvaržė dolerių nutekė
jimą už JAV ribų. Ši prie
monė labai daug ką palie
čia. Visų pirma paliečia 
kitas valstybes, kurios 
labai plačiai naudojosi 
JAV dolerio paslauga. 
Taigi, tos valstybės, ku
rios labai interesuotos 
gauti JAV dolerių, kaip 
pav. Sov. Rusija, pasijuto 
labai paliestos, ir dabar 
reiškia didelį nepasiten
kinimą, nes doleris yra 
visų valiutų matas ir sai
kas.

Dolerio suvaržymas 
liečia labai plačias sri
tis : orinį susisiekimą,tu
rizmą, laivų judėjimą, 
prekybą, pramonę ir 1.1.

Nuraminti visus, ypač- 
kas turėjo naudos iš do
lerio, JAV prezidentas į 
visus kraštus išsiuntė sar 
vo aiškintojus, kurie nu
šviečia JAV priemones 
išlaikyti tvirtą JAV dole
rį. Pasiuntiniai jau bus 
apkeliavę svarbias vals
tybių sostines ir sužino
ję,kaip jos reaguos į šias 
nepaprastas JAV priemo
nes. JAV prezidento pa
siuntiniai visą savaitę 
tam tikslui paaukojo ir 
apvažiavo labai daugelį 
valstybių. Pasekmės dar 
nėra paaiškėjusios . 
GRAIKIJOS POLITINĖ

KRIZĖ
Graikijos karalius Kon

stantinas su šeima išbėgo 
iš Graikijos ir sustojo 
Romoje. Tačiau pervers- 
minė Graikijos vyriausy
bė nenori atsisakyti mo
narchijos, nes ji pati yra 
net kraštutiniškaimonar- 
chiška. Todėl ji į Romą 
pasiuntė savo užsienio 
reik, ministerį Pinpinelį 
tartis su karalium,kad jis 
grįžtų į Graikiją, nes 
Graikija ir toliau pasilie
kanti monarchija.

SLA 236 KUOPOS 
metinis susrinkimas 
įvyksta sausio mėn. 14 d . 
Lietuvių Namuose.Nariai 
kviečiami gausiai atsi
lankyti,nes bus aptariami 
svarbūs veiklos pagyvi
nimo reikalai, ir taip pat 
renkama nauja valdyba. 
Atsilankę bus pavaišinti 
kavute. Pradžiai vai.p. p.

ap.

OKUPACIJA ŽIAURI
Iš okupuotos Lietuvos 

tarp kitko rašoma: Pa
langoj "Žuvėdros" sana
torijoje ir žiemos metu 
atostogauja vis apie 200 
žmonių, bet kambariai 
permažai apšildomi, šal
ti. Lietuviai tik sanatori- 
jos darbininkai, o atosto- 
gininkai-rusai.

Vienas buvęs mokyto
jas, ištremtas į Sibirą , 
ten nustojęs sveikatos ir 
artimiesiems Lietuvoje 
pasirašius,kad jį pasiža
da išlaikyti, kaip nedar
bingas, buvo grąžintas į 
Lietuvą.Čia sveikata su
stiprėjo ir dėl jos galėtų 
mokytojauti, bet partijos 
pareigūnai neduoda lega
liai Lietuvoje įsiregis
truoti, dėl to jis negali 
prisiglausti nuosavoj pa
stogėj, negali nė gauti 
darbo. Rašo: "Mano rei
kalai dėl mokytojavimo 
nekokie. Nieko negelbėjo 
mano rašymas į Maskvą . 
Partijos komitetas pra
nešė, kad mokytojauti ne
galima, o švietimo įstai
gos ir prie geriausių no
rų jokio balso neturi." 

LIETUVIO LAIŠKAS IŠ
VIETNAMO

Iš Pietų Vietnamo lie
tuvis karys tarp kitko 
rašo:" Gyvenu barake, 
tarp20vyrų.Yra vanduo, 
elektra ir 8 fenai. Dabar- 
šaltajame-Monsoon sezo
ne temperatūra mažai 
prašoka 100 F, bet blo-

NAUJUS METUS 
torontiškiai sutiko įvai
riai, nuotaikingai, links
mai. Kaip įprasta, N. M . 
parengimai buvo abiejų 
parapijų salėse ir Prince 
George viešbutyje. Visur 
buvo pilna žmonių. Vis 
gausėjančios,ponių apsi
rengime, ilgos balinės 
suknelės,tokia proga,tar
si pabrėžė lietuviškoje 
visuomenėje palaipsniui 
kylantį gyvenimo gerbū
vį.Prisikėlimo salėje šia 
proga buvo pasigesta ge
resnės muzikos.

Privačiuose pobūviuo
se vienas iš jaukesnių bu
vo pas pp.Girdauskus.Čia 
susirinkęs artimųjų bū
relis, kukliai, bet nuotai
kingai pasitiko Naujuo
sius Metus. Svečių tarpe 
buvo statybininkas P. Jo- 
kubauskas su ponia. Kiek 
ekstravagantiškesnis se
nųjų metų išleidimas bu
vo pas pp. Zaleskius. Gau
sių dalyvių tarpe buvo 
svečias iš Simcoe mies
telio M.Račys .

giausiai čia yra dulkės . 
Yra daug žemės be žolės 
ir vėjas išnešioja dulkes 
visur, jų pilna ir mūsų 
barakuose.Maistą gauna
me tokį,kaip ir Ameriko
je. Per švenčių paliaubas 
turėjome balių. Steikus 
kepėme lauke ir valgėme 
kiek kas norėjome. Taip 
pat ir alus buvo už dyką. 
Šiaip jau maerikoniško 
alaus kanutė kaštuoja 15 c. 
O. V. kvorta $ 3 ir 20 c . 
Gin ar Scotch $ 1 ir 75 c . 
Didelį darbą padarė Bob 
Hope, važinėdamas su 
programomis po ameri
kiečių karių įgulas. Teko 
ir man užlipus ant stogo 
nuo maždaug 150 metrų 
matyti programą. Buvo 
labai puiku. Namų ruošos 
čia patys neatliekame,bet 
samdome vietines .

DR. A. O. JAUGELIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

1410 Guy Street, 1 aukštas 
11 - 12 kambarys.

Tel: 932-6662: namu 737-9681

ADVOKATAS

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

Suite 205 
168 Notre Dame St. E. 

UN 6-2063 ir UN 6-2064

DĖMESIO!
Turime skanių šviežių baltų 

lietuviškai pieninėje pagamintų 
sūrių. Taip pat patarnaujame 

skaniomis šviežiomis lietu
viškai pagamintomis dešromis.

Prašome oasinaudoti mūsų 
produktais pristatant į namus. , 
Skambinkite Bruno Jazokas, 

tel. 766 ■ 9041. .

DR. V. GIRlUNlENf 
DANTŲ GYDYTOJA

Notaras
J. BERNOTAS 

.B.A., B.C.L.
533° L'Assomption Blvd.

Tel. 255 - 3535.
Sun Life Building 

Suite >2001
Tel.: UN 6-4364.

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS

dSouIlatd, c4u,to

Sav. f. Adomonis - Adams

Namu tol. J47 -9000.

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

TEL: 277-5059, 277-5323

SIUVU IR PARDUODU

Taisau ir Remodel iuoju 
Vasaros laike saugojimas 

Z Storage /.

6396 Bannantyne, Verdun. 
PO 7-6183,

T. 1. ASHKENAZY, b.cūmm., c.a.
CHARTERED ACCOUNTANT

50 Place Cremazie, Suite 611
M o n t r e a 1 11, Que. Tel. 38 1 • 9227

(Susikalbėjimas ir lietuviškai)

~--------------------------- -------- - *

Adresas: 1465 De Seve Street

M OKA už:
Depozitus 4.4%
Numatyta už šžrus 5ki% 
Nemokamas gyvybes draudimas 
iki $2,000 bendros santaupų 
sumos.

I M A už:
Nekilti, turto paskolas 8%

Asmenines paskolas 9% 
įskaitant gyvybės draudimą, 
iki $ 10,000 abiejų rūšių 
paskolom s.

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

3907 Rosemount Blvd., tel. 722-3 5 
iki 6 vai. ir vakarais --pirmadienio 
nuo 7 iki 9 vai.

4 5 . Dieng — penktadieniais nuo 1 v. 
s, trečiadieniais ir penktadieniais

APS1DRAUSK!
ADAMONIS INSURANCE AGENCY,INC.
GAISRAS- AUTOMOBILI Al - ATSAKOMYBĖ -GYVYBĖ

P. ADAMONIS
Chartered Insurance Broker

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

S-tos "Lite" nr. 752D

LIETUVIŠKAS PUSVALANDIS GIRDIMAS KAS

C F |M| B
BANGA 1410, 10:00 VALANDĄ VAKARO 

Programos vedėjas L. Stankevičius 
TEL. 669-8834.

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

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d
VISU Rūšių DRAUDIMAS

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

Montreal. Telefonas RA. 7-3120

ATLIEKAME DARBUS:

Electric Welding 
Body Work 
Painting 
Mechanic 
Electric , 
ir kitus Steering Service

Wheel Alingment
T une - up

Clutch- Brakes

AR ŽINOMA, KAD

’’NEPRIKLAUSOMOS!
LIETUVOS” SPAUSTUVĖ

spausdina bilietus, pakvietimus, vizi
tines ir padėkos korteles, įvairius 
blankus, receptams lapelius, vedybų 
nius pcdivietimis, mirties atveju už
uojautos laiškus, visokius ” statemer 
tus”, vokus su adresais, laikraščius.

Adresas: 7722 George Street, 
LaSalle,Montreal,P.Q. 
Canada.

INTERCONTINENTAL CLUB

Cocktails Dancing Nightly

Europietiška muzika ir šokiai 
kiekviena naktį - jausitės kaip 
Bavarijoje.

Kreipkitės asmeniškai pas 
Joe Stankaitis.

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

Juozas Stankaitis
Manager of the Club.

Tel. 861- 1507

^FORD

4475 BANNANTYNE AVE., 

VERDUN. QUE

FALCON - FAIRLANE
GALAXIE - THUNDERBIRD 

MUSTANG - TRUCKS 
USED CARS 

1 year guarantee 

Kreipkitės į 
LEO GURECKAS 

Sales Manager’s Assistant
Keating Ford lietuvis atstovas Tel: narni] 366- 2548,

769-8831. Įstaigos- 769-8529.
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