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Vienjetė dail. R. Bukausko.

linkime visiems savo BenČRAdaRBiAms 
ir skaitytojams giedRiu kalėdų švenčiu 

ir viltingu nauju metu..

SAVAITINE ĮVYKIU APŽVALGA
NAUJOJI NIXONO 
VYRIAUSYBĖ

Šią savaitę naujai iš
rinktasis JAV-ių prezi
dentas Richard Nixon pa
skelbė savo kabineto są- 
statą.Beveikvisi Ameri
kos laikraščiai pripažįs
ta, kad naujoji vyriausy
bė turėtų būti tikrai ne- 
silpnesnė už ligšiolinę . 
Kaip jau teisingai buvo 
spėliota anksčiau, Secre
tary of State (užsienių 
reikalų) pareigoms pa
kviestas ilgametis naujo
jo prezidento draugas 
William P.Rogers.Gyny
bos sekretoriumi bus 
Melvin R. Laird. Kiti kal
binėto nariai: Finansų 
(Treasury Secretary)Da- 
vid M. Kennedy; Sveikatos, 
švietimo ir labdaros-Ro
bert H. Finch; Teisingu
mo (Attorney General)- 
John N. Mitchell; Namų 
statybos ir miestų plana
vimo - George Romney; 
Darbo-George P.Schultz; 
Susisiekimo-John A. Vol
pe; Vidaus reikalų-Wal- 
terJ. Hickel; Pramonės- 
Maurice Stans; Žemės 
ūkio-Clifford M. Hardin 
ir Pašto-Winton M. Blount. 
Biudžeto raštinės vedėju 
jau anksčiau buvo pa
kviestas Robert Mayo. 
Kabinete nėra nei vieno 
demokrato, nors rinkimų 
kampanijos metu R.Nixon 
sakėsi pakviesiąs žmonių 
ministerių kabinetan ir iš 
Demokratų partijos tar
po. Patikimi šaltiniai tei
gia,kad,norėdamas šį pa
žadą tęsėt!, Nixonas ne
trukus paskirsiąs amba
sadoriumi prie Jungtinių 
Tautų demokratą Sargent 
Shriver,dabartinį JAV-ių 
ambasadorių Paryžiuje.

QUEBECO PROVINCIJAI 
NESISEKA SU PREMJERAIS

Vos prieš kelioliką sa
vaičių perėmęs mirusio 
D. Johnson vietą, naujasis 
premjeras Jean-Jacpues 
Bertrand pats atsigulė li
goninėn. Quebeco miesto 
kardiologijos instituto 
daktarai konstatavo, kad 
J. -J. Bertrand būtų išti
kęs širdies priepuolis , 
jeigu jis nebūtų ieškojęs 
pagelbos. Numatoma, kad 
ligonis turės išbūti ligo
ninėje apie tris savaites. 
Jam sergant, jį pavaduoti 
pakviestas Jean-Guy Car
dinal,dabartinis švietimo 
ministeris. Sklinda pa

grįsti gandai, kad J. -J. 
Bertrand netrukus atsi
statydinsiąs. Jo vietą ta
da, be abejonės, užims J . 
-G.Cardinal,prieš kelias 
dienas laimėjęs rinkimus 
provincijos parlamentan. 
Jis kandidatavo mirusio 
premjero D. Johnsono 
rinkiminėj apylinkėj (Ba- 
got). J. -G. Cardinal lai
komas (gal pagrįstai, gal 
ne) savosios partijos 
(Union Nationale) kraštu- 
tiniojo, separatistams 
simpatizuojančio, sparno 
atstovu. Jo atšiauri laiky
sena premjero J.-J. Ber
trand pasiūlyto, mokykli
nio kalbų lygiai? aiškumo 
įstatymo atžvilgiu gal ir 
rodo kurion pusėn jisai 
bandys sukti baigiančios 
galutinai pasimesti, pro
vincijos vairą. Čia galima 
priminti ir jo neryžtingu
mą, kai karštagalviai šo
vinistai ir nesubrendę pa
augliai bei pusaugliai kė
lė riaušes St. Leonard ir 
kitose vidurinėse ir aukš- 
tesniose mokyklose.

SEPERATISTINIS MITAS
Šiomis dienomis iš

leista Montreal!o univer
siteto istorijos profeso
riaus Maurice Seguin 
knygelė (66 - ties pusla
pių) "Quebeco nepriklau
somybės idėja: jos kilmė 
ir istorija". Ji įdomi ne
bent tuo, kad dabartiniam 
separatistų subruzdimui 
ieško pateisinimo net 1837 
- 38 metais įvykusiame , 
Louis - Joseph Papineau 
vadovautame, taip vadi
namam,patriotų sąjūdyj . 
Pažymėtina, kad šios se
paratizmo sklaidos auto
rius yra vienas trijų da
bartinio Quebeco provin
cijos sąbruzdžiotėvų.Ki
ti du dabartinio separa
tizmo teoretikų yra: Mi
chel Brunet, to paties 
prancūziškojo Montrealio 
universiteto profesorius 
(istorijos skyriaus vedė
jas ir Humanitarinių 
mokslų fakulteto prode- 
kanas) ir Guy Frčgault, 
užėmęs anksčiau tame 
pat universitete panašias 
pareigas, o dabartiniu 
metu provincijos vicemi- 
nisteris kultūriniam rei
kalam. Viena baigminių 
tos brošiūros pastraipų 
teigia,kad "mūsų viešpa
čiai (masters) anglai, ne
būtų buvę verti valdyti 
mus dvejis šimtmečius, 
jeigu dabar leistųsi taip 

lengvai nuverčiami'.'Nau- 
jojo geto kūrėjų būtų gali - 
ma nebent paklausti: ko
dėl jų pačių mažvertybės 
kompleksas turėtų su
griauti Kanadą ir kaip jie 
planuoja neapykanta apsi
ginti nuo keliais šimtais 
milijonų gausesnio Šiau
rės Amerikos angliškai 
kalbančio ir savo kultūrą 
jau sukūrusio elemento? 
Galų gale, galima būtų 
jiems priminti, mūsuose 
neseniai išpopuliarintą, 
mito sąvoką: Istoriniai 
sentimentai dabarties 
neformuoja'.
KANADOS KOMITETAS IR 
BOMBOS MONTREALIO 
PRIEMIESTYJE

Šiomis dienomis visa 
eilė Montrealio instituci
jų (radijo stočių ir orga
nizacijų, kaip "Kanados 
Komitetas") pagaliau pa
budo iš miego ir ėmė 
efektingai oponuoti sepa
ratistam. Renkami para
šai po peticijomis, kad 
kalbinio lygiateisiškumo 
įstatymas Quebece nebū
tų numarintas ir kad būtų 
ieškoma būdų ir kelių Ka
nadą jungti, be t neskaidy
ti. Kantriai ir ilgai laukę 
eiliniai piliečiai, netekę 
kantrybės,panoro sužino
ti kodėl net federalinės 
vyriausybės skirtos lė
šos (sakysim,prancūziš
kojoje radijo ir televizi
jos programoje) yra nau
dojamos ne šalies sutai
kymui, bet kiršinimui . 
Nepaslaptis.kad jau kele
tą metų įvairaus plauko 
"revoliucionieriai" savo 
asmeninę tulžį lieja ta
riamos šimtametės ne
teisybės populiarinimui. 
Šių keistų pranašų tarpe 
randame geroką būrį 
paprastų nevykėlių, ne
prisitaikančių prie jokių 
įprastinių visuomeninių 
normų. Panašiai kaip JA 
V-se liūdno garso susi
laukę "hippies ir yiep- 
pies'.'iršie neprisitaikė
liai garsiai šūkaudami 
nori sudaryti įspūdį, kad 
tiesa yra to pusėje, kuris 
garsiau ir kvailiau kalba. 
Westmount priemiestyje 
išsprogdintos bombos 
(gal ir dėlei pagrįsto 
darbdavių kietapretišku
mo) .tėra dar vienas ženk
las, kad šios provincijos 
triukšmingasis elemen
tas nėra priaugęs nei de
mokratijai, nei civiliza
cijai.

KALĖDŲ, ŠVENČIU, IR NAUJUJU.METU, PROGA NUOŠIRDŽIAI 

SVEIKINAME VISUS KANADOS LIETUVIUS.
Telydi jus'šventi ska palaima, negęstantis tikėjimas 

Tėvynės laisvės aušra, nepalaužiamas ryžtas ir stropus 
budrumas musų likiminėje grumtyje su maskoliškuoju lie
tuvių tautos žudiku.

Lietuvos Generalinis Konsulas Kanadai 
ir Halina Jonė Zmuidzinienė.

SESĖS LIETUVĖS, BROLIAI LIETUVIAI,

SVEIKI SULAUKI KALEDUIR NAUJUJU METU ŠVENČIU!

Teneša jos mums visiems, laisviems ir pavergtiems, džiaugsmrj, 
mūsų lūkesčiu, ir vilčių i s sip i Idymtj, tekelta mūsų dvasių ir pasiau
kojimų bendruomenės bei organ i zaci jų darbuose, tepriartina Lietu
vos laisvės ausros patekėjimų,

.Pasaulio Lietuvių Bendruomenės
V a I d y b a, 

______________ v___  ________________ _
SV. KALĖDU PROGA SVEIKINAM KLB-nės APYLINKĖS VALDYBAS, 
LIETUVIŠKAS ORGANIZACIJAS IR VISUS KANADOS LIETUVIUS, 

linkėdami daug džiaugsmo bei vi su, mūsų vilčių
ir lūkesčiu išsipildymo 1969 metais.

KLB-nės Krašto V a I d y b a.

JUNGTINIS FINANSU KOMITETAS IR TAUTOS FONDO ATSTOVYBĖ 

KANADOJE

SVEIKINA TF APYLINKIŲ, ATSTOVYBES, įGALIOTINIUS, 
AUKŲ, RINKĖJUS IR AUKOTOJUS VISOJE KANADOJE IR 
LINKI JIEMS LINKSMU, ŠV. KALĖDU IR NAUJU METU.

VISUS MONTREALIO IR APYLINKĖS LIETUVIUS 
NUOŠIRDŽIAI SVEIKINAME SV. KALĖDU.PROGA 

IR LINKIME LAIMINGU, NAUJUJU, 1969 METU'.

KLB Montrealio Seimelio
P rezidiumas.

DŽIAUGSMO ŠV. KALĖDOMS IR VIEŠPATIES PALAIMOS 1969 

NAUJIEMS METAMS MIELIEMS PARAPIJIEČIAMS IR VISIEMS 

BIČIULIAMS AUŠROS V ART U PARAPIJOS KUNIGAI:

Tėvas L. Zaremba, S.J.
Tėvas S. Kulbis, S.J.
Tėvas K. Raudeliūnas, S.J.

PALAIMOS IR RAMYBĖS K AL ĖDU SV ENT ĖSE VISIEMS 
LINKI ŠV? KAZIMIERO PARAPIJOS KUNIGAI:

Kun. dr. F. Jucevičius
K un. J. G audze

ŠV. KALĖDU, IR NAUJUJU METU PROGA SVEIKINAME VISAS 

ŠV. ONOS DRAUGIJOS NARES IR VISUS LIETUVIUS

Valdyba.

Šv. KALĖDŲ ir NAUJUJU, METU, PROGA SVEIKINAME VISAS 
ŠV. ELZBIETOS DRAUGIJOS NARES IR VISUS LIETUVIUS

Valdyba.

Švenčiu proga linkime daug laimės visiems 
MONTREALIO IR APYLINKES LIETUVIAMS

LVL ir Varpininku, K lubas.

KALĖDŲ, IR NAUJUJU, METU ŠVENČIU PROGA SVEIKINAME VISUS 
SKAUTU TĖVUS, RĖMĖJUS IR VISUS MONTREALIO IR APYLINKĖS 

LIETUVIUS a>Neringos"Skaucių ir..Geležinio Vilko
Skautų T u n t a i.

ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲ METŲ ŠVIESOJE UŽ LIETUVOS LAISVI, 

ŽUVUSIŲJŲ BROLIŲ TĖVYNĖS MEILĖS UGNIS TEBŪNA ŠVYTU

RIU VISIEMS PASAULYJE ESANTIEMS SESĖMS IR BROLIAMS

SAULIAMS Lietuvos Karaliaus Mindaugo Saulių
K u o p a.

ŠV. KALĖDŲ DŽIAUGSMO, LAIMINGŲ IR SĖKMINGŲ NAUJŲJŲ 

METŲ VISIEMS ŽVEJOTOJAMS IR MEDŽIOTOJAMS LINKI

“Nida" Montrealio L ietuvių Z vejoto j ų-M edžioto j u, 
K I ubo Valdyba.

SVEIKINAME SV. K AL E DU, Šv ENT EMIS IR NAUJAIS 1969 METAIS 

VISUS SAVO DRAUGUS, BIČIULIUS IR PAŽĮSTAMUS, linkėdami ge
ros sveikatos ir sėkmės gyvenime.

Norime dar nuoširdžiai padėkoti mieliems montreal i eci am s ir toli 
esantiems draugams, kurie teikia mums visokeriopa pagelbų ir globų 
musų nelaimės dienomis. Atskirai labai dėkojame daktarui A. Popie- 
raičiui, kuris dabar rūpinasi ligonio sveikata^ et neimdamas užmokės 
cio už savo darbų.

Jums visiems dėkingi E. ir J. K a r d e I i ° »•

ŠIAIS METAIS, STOKODAMAS LAIKO, NORIU, VIETON ŠVENTINIU 
ATVIRUKU, ŠIOJE VIETOJE PALINKĖTI SAVO IR SAVŲJŲ VARDU 
VISIEMS BIČIULIAMS IR DRAUGAMS SKAIDRIU IR RAMIU KALĖDŲ, 

BEI LAIMINGU NAUJU METU.

Birutė fr Henrikas N a g i a i.
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"Štai aš jums skelbiu 
didelį Džiaugsmą, kurs 
bus visai tautai,kad šian
die jums gimė Dovido 
mieste Išgelbėtojas, kurs 
yra Kristus Viešpats". 
(Luk. 2,10). Taip kalbėjo 
angelas Betliejaus pie
menims, pranešdamas 
Kristaus gimimą.

Kiekvienas žmogus 
ieško džiaugsmo,kaip kad 
ieško laimės ir meilės . 
Be šių dalykų žmogaus 
gyvenimas nėra pilnas, o 
dažniausiai ir visai neį
manomas .

Nekartą ir ne vienas 
yra kaltinęs krikščiony
bę,kaipdžiaugsmo panei- 
gėją.arba bent džiaugsmo 
mažintoją. Visada yra 
lengviau kaltinti, negu 
teisinti. Lengviau yra 
griauti negu statyti. Ne 
čia yra vieta priekaištų 
atrėmimams. Tačiau ir 
priekaištai būna naudingi: 
jie duoda temų ir padeda 
užeiti ant kelio.

Džiaugsmas yra labai 
įvairus. Žmonės džiau
giasi, kad yra sveiki, kad 
turi ko valgyti ir apsi
rengti.Taip pat džiaugia
masi,kad pasiseka atlikti 
užsimotą darbą ir pasiek
ti norėtą tikslą. Yra po
jūčių džiaugsmas ir yra 
daug gilesnis darbo ir kū
rybos džiaugsmas. Šiam 
paskutiniajam džiaugs
mui pasiekti dažnai, o gal 
ir visada, reikia paaukoti 
daug pojūtinio džiaugs
mo. Ar galima apkaltinti 
tapytoją,poetą,muziką ar 
architektą džiaugsmo 
neigimu, jei jie dėl savo 
kūrinių nepakankamai 
miega, skubiai valgo ir 
kenčia įvairų nepriteklių?

Krikščionybė neskelbia 
pojūtinio džiaugsmo. Ne
skelbia net nei kūrybinio 
džiaugsmo.Tačiau abu šie 
džiaugsmai yra žmogiš
ki. Krikščionybė jų neiš
jungia. Priešingai, krikš
čionybė juos gerbia ir 
juos įjungia. Bet ne čia 
yra krikščionybės esmė .

Prof. Karl Adams tei
gia, kad krikščionybės 
negalima gerai pažinti, 
esant šalia krikščiony
bės.Tuo labiau krikščio
nybės negalima pajusti, 
jei negyvenama krikščio
niškai.

Krikščionybės džiaugs
mas yra skirtingas nuo 
kitų džiaugsmų. Giliau
sioje savo.esmėje krikš
čionybė yra džiaugsmo 
religija.Tai ne pigaus po
jūčių džiaugsmo religija, 
net ne kilnaus kūrybinio 
džiaugsmo religija. Kar
toju,šie džiaugsmai ne tik 

neišjungiami, bet jie net 
pašventinami.

Krikščionybės džiaugs
mas yra religinės dva
sios džiaugsmas. Krikš
čionybės džiaugsmas re
miasi tikėjimu. Kitaip ir 
būti negalėtų, nes krikš
čionybė nėra vien tik tam 
tikra filosofinė sistema. 
Krikščioniškasis džiaugs
mas remiasi tiesos paži
nimu ir jos realizavimu. 
Krikščionys tiki, kad Di
džioji Tiesa prakalbėjo 
žmonėms,kad Tiesa pri
siartino prie žmonių, pa
sidarydama visai tokia 
pat, kaip žmogus. Krikš
čionys tiki,kad Tiesa, ta
pusi žmogumi,padarė vi
są, kad žmonės pasiektų 
Tiesą.

Šis džiaugsmas yra at
skiros rūšies, bet ir jis 
yra žmogiškas.Kiekvieno 
žmogaus siela yra natū
raliai krikščioniška(Ter- 
tulijonas).

Krikščionybėje šie da
lykai neišreiškiami ab
strakčiomis sąvokomis , 
komplikuotais filosofi
niais terminais ir tik ma
žai grupei tepraeinamo
mis priemonėmis.Krikš
čionybės tiesa, nors ne
paprastai didinga, yra 
kartu ir nuostabiai pa
prasta.

Krikščionybės skelbia
mas objektas yra vadina
mas Evangelija,t.y.links
moji naujiena, geroji ži
nia.

Krikščionybės džiaugs
mo pradžia yra ta,kad jau 
gimė Išvaduotojas.Galin
gasis tapo žmogumi ir 
yra su žmonėmis. Jis yra 
su mumis ,nes Jis Emma- 
nuelis(Dievas su mumis).

Dar reikės Didžiojo 
Penktadienio, kad būtų 
pasiektas Velykų trium
fas. Dar reikės Sekminių 
Ramybės, kad pagaliau 
būtų realizuota visa pil
nybė. Bet Išgelbėtojas jau 
yra su mumis .pergalė jau 
užtikrinta, jau yra žino
mas amžinas naudojima
sis Tiesa.

Kalėdų džiaugsmas yra 
skirtingas nuo Velykų ar 
Sekminių džiaugsmo. Jis 
nėra blizgučiuose, dova
nėlėse,valgiuose, bet yra 
Kristaus, Dievo Sūnaus , 
įsijungime į žmonių isto
riją. Bet tegu dovanų 
džiaugsmas,blizgučiai ir 
švieselės padeda mums 
geriau suprasti ir įsi
jausti į amžinąją Dovaną 
ir į amžinąją Šviesą.

Kun. Leonas 
Zaremba, S. J. 

1968 gruodžio 15.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
TARYBOS PAREIŠKIMAS

Amerikos Lietuvių Ta
rybos konferencija, 1968 
m. lapkričio 23 d. susi
rinkusi Chicagoje, Bis- 
mareko viešbuty pareiš
kia, kad Amerikos Lietu
vių Taryba,įsikūrusi 1940 
metais, pasirinko savo 
uždavinį kovoti už Lietu
vos išlaisvinimą, ginti 
lietuvių tautos reikalus , 
informuoti apie bolševikų 
daromas skriaudas lietu
vių tautai JAV valdžią ir

cfYur* tfn^ 
!š£(p(uuaifi (mime it bud-

PASAULIO LIETUVI!
PASAULIO LIETELIU B E H P R U 0 M E *

Bedruomenė
LIETUVIŲ ŠVIETIMO IR ŠEIMOS METAI

Tautinė šeima ir sava 
lietuviška mokykla sve
tur atsidūrusiems lietu
viams turi išskirtinę 
reikšmę: iš tokių šeimų 
kyla busimieji bendruo
menės nariai bei vadai, o 
mokykla jų darbą pratę
sia bei papildo tautinio 
švietimo ir auklėjimo 
vaisiais. Tėvams ir mo
kytojam daugiausia esam 
dėkingi už tai, kad šian
dien esam sąmoningi sa
vo tautos vaikai ir vienin
gos savo bendruomenės 
nariai.Laikomės jų padė
tais dvasiniais, morali
niais ir tautiniais pagrin
dais.

Tačiau tiek tautinė mū
sų šeima,tiek tautinė mū
sų mokykla svetur susi
duria su ypatingais sun
kumais ir pavojais. Todėl 
abi reikalingos visų dė 
mesio, supratimo ir pa
ramos. Šitai suprasda
mas , PLB III Seimas, įvy
kęs 1968 rugpiūčio 30 - 
rugsėjo 1 New Yorke, nu
tarė 1969 paskelbti

LIETUVIŲ ŠVIETIMO IR 
ŠEIMOS METAIS.

Vykdydama šį seimo

Kanados Lietuvių Fondas
Prieš penkius metus t. 

y. 1963 m. Kanados lietu- 
viaipradėjo dėti įnašus į 
įsteigtą KL Fondą, kurio 
tikslas yra sutelkti neju- 
domą kapitalą iki $ 100 . 
000 ir iš jo gautą pelną t. 
y. procentus skirti lietu
vybės reikalams.Kad toji 
auka lygiau pasidalytų ant 
visų Kanados lietuvių ko
lonijų, buvo sudarytas 
vajaus planas, kuriuo 
kiekvienai lietuvių kolo- 

Kolonija nustatyta 
duoklė

Toronto 35 000
Montreal 20 000

gauta iki
XII. 1968

išpildyta
%%

17 800 51
4 200 21

visuomenę,kad jos padėtų 
lietuviams nusikratyti 
komunistinės vergijos.

Šie pagrindiniai ALT 
uždaviniai lieka nepasi
keitę ir šiandieną.

Sovietų Sąjunga,paver
gusi Lietuvą, laisvės jai 
nesugrąžins.

Iliuzijos, kad bolševi
kinis despotizmas pa
laipsniui suliberalės ir 
sudemokratės, nepasi
tvirtino.Tai parodė š. m. 
rugpiūčio 21 d.sovietij ka
ro jėgų įsiveržimas į Če
koslovakiją ir jos laisvės 
slopinimas.

nutarimą, PLB Valdyba 
visų ki’.^utų lietuvių ben
druomenes, organizaci
jas,parapijas,spaudą,ra
diją ir paskirus lietuvius 
prašo:
1. kreipti šiais metais iš
skirtinį dėmesį į lietu
viškos šeimos ir lietu
viško švietimo reikalus ,
2. kelti bei ryškinti jų 
tikslus ir uždavinius,
3. sudaryti sąlygas jų 
darbui susipratusį,valin
gą ir veiklų lietuvį jau
nuolį ugdant.

Lietuvių švietimo ir 
šeimos metų planavimo 
darbai PLB valdybos 1968 
lapkričio23 dienos posė
džio nutarimu pavesti P 
LB Švietimo Tarybai.

J. Bačiūnas-pirminink.
St. Barzdukas-vykd. vi

cepirmininkas,
Dr.H. Brazaitis, dr. A . 
Butkus ,M. Lenkauskie
nė, dr. V. Majauskas - 

vicepirmininkai,
Dr. A. Klimas - PLB 
Kultūros Taryb.pirm . , 
A.Rinktinas-PLB Švie
timo Tarybos pirm., 
A. Gailiušis - sekreto
rius ir iždininkas .

nijai paskirta įnašo nor
ma, atsižvelgiant į lietu
vių skaičių kolonijoj, jų 
koncentraciją, vietos pa
dėtį, nuotolį ir kitas są
lygas. Buvo numatyta vi
są sumą surinkti per 10 
metų.Dabar praėjus pen
kiems metams galima 
matyti iš čia pridėtos 
lentelės, kaip tas Fondo 
vajus eina ir kokią dalį 
kiekviena kolonija išpil
dė:

Todėl kova dėl Lietu
vos išlaisvinimo bus tę
siama su nemažesniu pa - 
siryžimu ir energija.

Amerikos Lietuvių Ta
ryba stengsis ir toliau 
vienyti lietuvius kovai 
prieš Lietuvos pavergė
jus-sovietinį imperializ
mą, informuos visuome
nę, ypač jaunimą, kelda
mas aikštėn, komunistų 
piktadarybes ir aiškins jo 
klastingumą.

Amerikos Lietuvių Ta
ryba atmeta bet kokį ko- 
loboravimą tarp laisva
me pasaulyje gyvenančių

Hamilton 10 000 3 300 33
Delhi-
Tillsonburg 5 000 9 200 64
London 3 000 2 800 93
Rodney 2 000 700 35
Windsor 2 000 1 200 60
Welland-
Colborije 2 000 100 5
St. Catharines 2 000 900 45
Ottawa 2 000 1 700 85
Sudbury 2 500 2 800 112
Sault Ste
Marie 2 500 2 700 108
Fort William 1 000 300 30
Winnipeg 3 000 800 27
Edmonton 2 000 1 300 65
Calgary 1 000 300 30
Lethbridge 1 000 20 2
Saskatchewar 1 000 300 30
Vancouver 2 000 600 30
Oakville 500 300 60
Pembrooke 500 — —

Viso: 100 000 46 500* 46.5'
* Pridėtos

aukos:. 1 180

NAUJA LIETUVIŠKA
ŠEIMA

Šių metų spalio mėn.
12 d.Aušros Vartų bažny
čioje susituokė Julija
Gaurytė su Jonu Monsta- 
vičium.

J. Gaurytė yra LaSalė- 
je gyvenančių pp. J. ir A . 
Gaurių duktė. Ji yra bai
gusi aukštąją komercijos 
mokyklą Montrealyje. Ju
lija yra susipratusi lie
tuvaitė, gražiai kalba lie
tuviškai ir dalyvauja lie
tuviškuose parengimuo- 

lietuvių ir Lietuvos pa
vergėjų.

Amerikos Lietuvių Ta
ryba kooperuos su JAV 
valdžia, kuri nepripažįs
ta svetimos valstybės 
smurto akto - Lietuvos 
įjungimo} Sovietų Sąjun
gą ir kooperuos su drau
gingomis kitų tautybių 
organizacijomis.

Amerikos Lietuvių Ta
ryba palaikys draugingus 
santykius su lietuvių 
veiksniais, siekiančiais 
laisvės lietuvių tautai, 
bet griežtai kovos prieš 
subversivinį elementą,

TON Y S FOTO STUDIO

se. Tai, be abejo, yra di
delis jos tėvelių nuopel
nas. Jie yra šio laikraš
čio ilgamečiai skaityto
jai ir jo rėmėjai.

Jonas Monstavičius, 
verdunietis, Juozo ir Ele-

Choristei JULIJAI ADOMAITYTEI, 

jos mamytei mirus Lietuvoje, reiškiame gilią 

užuojauta
Aušros Vartą parapijos 

Choras.

besiveržiantį į lietuvių « Į 
visuomenę.

INFORMACIJA

Amerikos lietuvių kon
gresas, kurį organizuoja 
kas penkeri metai Ame
rikos Lietuvių Taryba, 
numatytas sukviesti 1969 
m.rugsėjo mėn. pradžio
je,darbo dienos savaitga
lyje, Detroite. (

Kongresas turėjo įvykti 
1968 m. ,bet vykstant PLB 
seimui, kongreso rengi
mas atidėtas 1969 me
tams. Kongresui progra
mą ruošia Amerikos Lie
tuvių Tarybos valdyba.

Visų laisvinimo darbą 
remiančių organizacijų 
atstovai kviečiami kon
grese dalyvauti. Atskiros 
organizacijos kongresui 
numatytu laiku prašomos 
didesnių suvažiavimų ne- 
rengti.

Amerikos Lietuvių Ta
rybos valdyba prieš Ta
rybos suvažiavimą įvyku
siame posėdyje paskyrė 
Vyriausiam Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetui 
(VLIKUI) 3.300.00 dol. 
Tuo būdu šiais metais 
Vlikui ALTO paskirta su
ma sudaro virš $ 10.000.00

Kaip matyti iš lentelės 
silpnai Fondą rėmė Leth
bridge, Welland ir Mont- 
realio apylinkės.Tolimų-, 
jų Vakarų kolonijos, iš
skyrus Edmontoną, irgi 
permažai prisidėjo. Įga
liotinių P. Liaukevičiaus 
ir J. Sakalausko pastan
gos atsimušė kaip į sie
ną. Hamiltono įnašas 1968 
pakeltas nuo 1000 iki 3300 
dol. , bet iš hamiltoniečių 
to neužtenka Patenkinami 
vajaus rezultatai yra tose 
apylinkėse, kur išpildyta 
50%, o tokių apylinkių yra 
tik devynios. Apylinkės , 
kurios išpildė visą nusta
tytą duoklę Fondui, nebe
bus1 skatinamos, tačiau 
savanorių tautiečių įna
šai bus su dėkingumu pri
imti.

P. Lelis
. Reik. Vedėjas

nos Monstavičių sūnus , 
yra baigęs Montrealio 
McGill universitetą ir 
šiuo metu mokytojauja 
vienoje Montrealio aukš
tesnėje mokykloje.

Vestuvės įvyko Aušros. 
Vartų bažnyčioje. Iškil
mingas apeigas atliko 
klebonas kun.L^aremba, 
S. J. Vestuvių apeigų metu 
giedojo sol. G. Čapkaus- 
kienė.

Vestuvių puota įvyko 
lenkų svetainėje Ville 
Emard. Puikiai išpuoštoj 
salėj dalyvavo per 200 
svečių. J. Š.

Padėka
Nuoširdžiai dėkoju mieliems 

kaimynams už lankymą mane 
Šv. Juozapo ligoninėje Lon - 
ne, taip pat už įvairias do - 
vanas ir gėles, — pp. Če- 
gioms, pp- Pocams ir pp. 
Mačiams.

Kristina Stankus.
London. Ont.
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r LIETUVIAI PASAULYJE

> PRANCŪZIJA

Š.m.rugsėjo 10d."Dar
bininke" ir spalių 2 d. 
"Neprikl. Lietuvoje" ry
šium su Prancūzijos LB- 
nės Tarybų paskutiniųjų 
kadencijų pirmininkų (nuo 
1959 m.) S. Jokubauskai- 
tės - Pagnier ir A. Vens- 
kaus liepos 18 d. pasiųstu 
raštu PLB valdybos pir
mininkui J. Bachūnui dėl 
nelegaliai įvykdytų Pran
cūzijos LB-nės vyr.orga
nų rinkimų ir neteisėto 
atstovavimo 111 PLB sei
me, tilpo kun. J. Petro
šiaus laiškas.

Minimam laiške kun. J . 
Petrošius kaltina S. Joku- 
bauskaitę-Pagnier ir A . 
Venskų už klaidingą in
formacijų skleidimą ir 
sumini kokie yra Prancū
zijos LB-nės vyr.organai 
(kas kiekvienam B-nės 
nariui yra žinoma). Laiš
ke užtyli faktus apie 1967 
m. Prancūzijos LB-nės 
vyr.organų rinkimų pra
vedamą.

Kun. J. Petrošius tik 
dabar pripažįsta,kad Kr . 
Taryba yra vyriausias B 
-nės reikalų tvarkytojas , 
bet jis pats pravedė Pran
cūzijos LB-nės vyr. or
ganų 1967 m. gruodžio 
mėn. rinkimus nesiskai
tydamas su Taryba, t. y. 
neatvykdamas į Tarybos 
pirmininko sukviestą pa
sitarimą, lapkričio 2 d. , 

.1 dėl statutų pertvarkymo 
(kuriųprojektas jau buvo 
paruoštas) bei su Krašto 
valdyba boikotuodamas 
lapkričio mėn. 25 d. Ta
rybos posėdį,Įkuriame tu
rėjo būti svarstomas nau
jų rinkimų kausimas, v- 
bos pirmininko kun. Pe

trošiaus pranešimas ir 
ir B-nės veikloje Garbės 
Teismo atsistatydinimas, 
raštu pareikšdamas Ta
rybos pirmininkui, kad 
šis neturįs jokio pagrin
do įvykti ir randa posėdį 
nereikalingu.

Šitoks kun. Petrošiaus 
apgailestautinas elgesys 
suardė B-nės vieningą 
bendradarbiavimą.

Patys rinkimai Krašto 
valdybos buvo pravesti 
visai nesilaikant Prancū
zijos LB-nės statuto ir 
rinkimų taisyklių.

Visi įvykdyti nelegalu
mai Prancūzijps LB-nės 
vyr. organų rinkimuose 
išdėstyti PLB valdybai š . 
m.sausio 31 d.pasiųstame 
rašte ir Pro Memoria.

Rinkimų komisija buvo 
sudaryta vien tiktai iš 
kandidatų į Kr.Tarybą ir 
visi į ją išrinkti, patiems 
suskaičiavus balsus. 
Prancūzijos LB-nės na
riams nebuvp ■ pranešta 
nei rinkimų komisijos 
posėdžio vieta, nei data . 
Nepaskelbtas taip pat bal
savusių ir kiekvieno kan
didato gautas balsų skai
čius, tik padarytas paly
ginimas procentais su 
pereitais rinkimais. 
Prancūzijos LB-nės vyr. 
organų rinkimų balsų 
skaičiavimas iki šiol bū
davo viešas.

Į, šitaip išrinktos Ta
rybos ir v-bos kviestą, 
1968 m.gegužės 10 d. , su
sirinkimą atvyko šešioli
ka asmenų (įskaitant Ta
rybą ir valdybą), kuriame 
buvo patvirtintas naujas 
statutas ir pasiųstas 
Prancūzijos valdžios or
ganams. Dauguma B-nės 
narių susilaikė nuo daly*- 
vavimo tam susirinkime , 

tuo protestuodami prieš 
neteisėtus rinkimus į Ta
rybą.

Atrodo,kad ir Kr. v-bai 
buvo iškilę abejojimų dėl 
Prancūzijos LB-nės vyr. 
organų rinkimų teisėtu
mo, kaip pats kun. J. Pe
trošius rašo. 1968 m. va
sario 25 d. posėdyje, visi 
Tarybos nariai pasitvir
tino galiojančiais (žiūr. 
"Darbininkas" 1968. IX. 10)

Viso to išvadoje, tenka 
pakartotinai pareikšti, 
kad nelegaliai sudarytų 
Prancūzijos LB-nės vyr. 
organų į bet kokius suva
žiavimus ar kongresus 
siunčiami atstovai yra 
neteisėti. Tatai lietė ir 
111 - jį PLB seimą. Pran
cūzijos LB-nė apie jos 
"atstovavimą" 111-jame 
PLB seime tebuvo pain
formuota tik po seimo, t. 
y. spalių mėn.

Nors kun. J. Petrošius 
savo laiške, nepripažįsta 
mums teisių pareikšti sa
vo nuomonę bendruome
nės klausimais,laikau par 
reigą, kaip paskutiniųjų 
kadencijų Tarybos narė , 
painformuoti lietuvišką 
visuomenę apie susida
riusią padėtį Prancūzijos 
LB-nėje. Tikiu, kad čia 
patiekiami faktai įrodo, 
kad kun. J. Petrošiaus prir 
mesti mums kaltinimai 
neatitinka tikrovei.

S. Jokubauskaitė- 
PAGNIER .

V. VOKIETIJA
Lapkričio mėnesį Va

karų Vokietijoje įvyko du 
parengimai, suruošti 
"Baltų Draugijos" Vokie
tijoj. Lapkričio 7-17 d. d. 
Duesseldorfe.Nordrhein- 
Vestfalijos sostinėje, su
ruoštos "Baltų kultūros 
dienos". Programa susi
dėjo iš parodos, kurioje 
buvo išstatyti Baltijos

ft. Simonaičio 80 - ties metu amžiaus pagerbimo akto, įvykusio Huettenfelde , dalyviai. 
Nuotraukos dešinėje svečiai ij Montrealio A. ir E. Lymantai.

valstybių pašto ženklai, 
be to, tautiniai apdarai, 
keramika ir ktSavo meis
triškai padirbdintus me
džio drožinius išstatė p. 
V.Motuzas,susilaukęs di
delio susidomėjimo. Jis 
taip pat parodė laiškų 
originalus, kuriuos jam 
parašė buvęs Vokietijos 
kancleris K. Adenaueris 
ir Prancūzijos preziden
to gen. de Gaulle biuro 
sekretorius. P. Motuzas 
pasiuntė sakytiems vy
rams lietuviškus kryžius 
ir, su grandinėmis ap
kaustytą, simbolinę lie
tuvaitės statulą.

Schumanno vardo salė
je buvo surengtas Baltų 
muzikos vakaras. Pro
gramoje iš lietuvių daly
vavo solistė ponia Marija 
Panse ir Vasario 16 gim
nazijos mokinių tautinių 
šokių ansamblis, vado
vaujamas p. E. Tamošai
tienės. Visą vakaro pro
gramą įvykdė redakto
rius ir muzikas p. V. Ba
naitis.

Sekmadienį, lapkričio 
mėn.17 d., buvo iškilmin
gas aktas .pašvęstas Bal
tijos valstybių nepriklau
somybės paskelbimo 50 
metų sukakties minėji
mui. Aktą atidarė Baltų 

Draugijos vicepirminin
kas dr .A. Gerutis. Pagrin
dinis kalbėtojas buvo žy
mus Krikščionių Demo
kratų Unijos veikėjas K. 
Grundmann, buvęs ilga
metis Nordrhein-Vestfa
lijos darbo ministerls . 
Ministeris pabrėžė, kad 
Vokietijos likimas esąs 
glaudžiai susijęs su Bal
tijos valstybių likimu, ir 
pareiškė įsitikinimą, kad 
apsijungus visai Vokieti
jai laisvę atgausiančios 
ir Baltų tautos.

Baltų Draugija sušaukė 
Duesseldorfe spaudos 
konferenciją. "Kultūros 
dienos" susilaukė atgar
sio tiek spaudoje, tiek vi
suomenėje. Duesseldorfo 
vyriausias burmistras 
surengė priėmimą vado
vaujamiems draugijos 
nariams.

Kitas Baltų Draugijos 
parengimas įvyko Vokie
čių Rytų Akademijos pa
talpose Lueneburge lap
kričio 21 -24 d. Tai buvo 
tradicinis draugijos dar
bo suvažiavimas, kurio 
metu buvo diskutuojamos 
Baltų tautoms aktualios 
istorinės temos. Šį kartą 
suvažiavimas vyko "Bal
tijos pajūrio savaitės" 
rėmuose. Šios savaitės 

programoje dalyvavo taip 
pat paskaitininkai Iš Da
nijos, Švedijos ir Suomi
jos. Iš lietuvių paskaitą 
apie 1905 metų revoliuci
ją Lietuvoje skaitė prof, 
dr. Z. Ivinskis'.

Baltų darbo suvažiavi
mą atidarė draugijos cen
tro valdybos vicepirmi
ninkas dr. A. Gerutis. 
Lueneburge susirinkę 
baltų teisininkai nutarė 
artimiausius jų leidžia
mo neperiodinio leidinio 
"Baltisches Recht" nu
merius pašvęsti Baltijos 
valstybių diplomatinėms 
tarnybos ir Baltų laisvės 
bylos svarstymams tarp
tautinėse institucijose.
* Pasiuntinybės patarė
jas dr. A. Gerutis lapkri
čio mėnesį lankėsi Bon- 
noje. Gavęs iš Vokiečių 
užsienių reikalų ministe
rijos specialų leidimą,jis 
tos ministerijos archy- nimo Komiteto veikla .

SĖJA
“Tautinės, demokratinės minties mėnesinis lietuvių laikraštis. 

Leidžia Varpininkų leidinių fondas
Redakt orius Grofvydas Lazauskas, 

Administracijos adresas: Juozas Urbelis.
1649 N. Broadway, Melrose Park, 111,60160 USA.

Prenumerata: JAV ir kitur 5 dol. metams.

vuose rinko istorinę me
džiagą iš Lietuvos valsty
bės nepriklausomybės 
laikotarpio. Dr. Gerutis 
yra pasidaręs kelis šim
tus svarbių dokumentų 
fotografinių nuotraukų..
* Vokiečių jaunimui skir
tas iliustruotas mėnesi
nis žurnalas "Der.Pfeįl" 
lapkričio numerį paskyrė 
Baltijos valstybių 50 me
tų nepriklausomybės su- 
kakčiai.Vedamąjį straips
nį paskelbė A.Gruenbaum, 
Baltų Draugijos genera
linis sekretorius.

Lapkričio 21 d. Pary
žiuje Vliko pirmininkas 
dr.J.K. Valiūnas, lydimas 
prof. J. Baltrušaičio, buvo 
priimtas Prancūzijos už
sienių reikalų ministeri
jos Vidurinės ir Rytų Eu
ropos skyriaus direkto
riaus .

Pasikalbėjimo metu 
buvo paliesti,ypač tą Eu
ropos dalį liečiantieji, 
tarptautinės politikos 
klausimai.Ta proga buvo 
patvirtinta,kad Prancūzi
jos vyriausybės nusista
tymas dėl Lietuvos ir kitų 
Baltijos kraštų nėra pa
sikeitęs,ir kad tų Valsty
bių įjungimo į Sovietų Są
jungą nepripažinimas yra 
ir bus išlaikytas.

Prancūzijos užsienių 
reikalų ministerija gyvai 
domisi Lietuvos nepri
klausomybės byla ir Vy
riausio Lietuvos Išlaisvi-

STASYS GERVILAS

TRYS NUPLĖŠTOS KAUKĖS

(N. Lietuvos slaptosios policijos detektyvo 
pergyvenimai Vilniuje ir Vilniaus krašte 1939 - 
- 1944 metais ) .

1942-1943 m.žiemą dar 
buvo palyginamai ramu. 
Nepasireiškė nei kom. 
partiz anų nei lenkų parti - 
s anų daJiniai, nors lenkų 
aktyvistai ir teroristai 
skleidė lietuviams nepa
lankias žinias ir palaiky
davo tarp savų veikėjų 
ryšį.1943 m.gegužės-bir
želio mėnesiais jie jau 
pradėjo organizuotis į 
būrius ir apsirūpinti 
ginklais. Vasarai bai- 
giantis.tarpLydos ir Ba
ranovičių susidarė jų bū
rys ir apsigyveno miš
kuose. Tai buvo apie 30 
asmenų grupė, kuri 1943- 
44 m. žiemą stovyklavo 
Dubičių apylinkės miš
kuose. Antras vienetas , 
buvo suorganizuotas tarp 
Ašmenos ir Jašiūnų. At
siradus lietuvių savisau
gos bataliono kuopai Ei
šiškių vietovėje, kelis 
kartus lietuviams teko su 
lenkų partizanais gerokai 
susišaudyti.Iš abiejų pu
sių buvo po keliolika žmo
nių aukų. Lenkų žuvę par
tizanai buvo laidojami 
kaimų kapinėse, o lietu
viai žuvę nuo lenkų kulkų, 
buvo palaidoti Eišiškių 
kapinėse arba išvežti į jų 
tėviškių kaoines.

Londone gyvenantieji 
Lenkijos valdžios aukšti 

pareigūnai ir kariuome
nės štabistai,siekdami to 
paties tikslo, tai yra su
naikinti lietuvių savisau
gos batalionus, slaptais 
keliais informuodavo vo
kiečių karo žvalgybą apie 
gen.Plechavičiaus ir kitų 
karininkų tarnavimą ang
lams bei jų priešišką nu
sistatymą prieš vokie
čius. Gi vokiečių naciai 
tuojau ėmėsi nuginkluoti 
lietuvius.Lenkų provoka
cija tokiu būdu atsiekė 
tikslo ir lenkų partizanai 
bei teroristai dar daugiau 
pradėjo organizuotis Vil
niuje ir Vilniaus krašte. 
1943 m. pabaigoje lenkų 
partizanų veikla Vilniaus 
krašte buvo išplėsta iki 
300 ginkluotų vyrų. Lenkų 
partizanų tarpe buvo ir 
keli lietuviai.1943 m. lie
tuviai, stiprindami admi
nistraciją, Eišiškių apsk. 
įsteigė naują valščiaus 
valdybą,policijos punktą. 
Atidarymo iškilmių me
tu, minios žmonių klausė 
atidarymo ir šventinimo 
iškilmių ir su ašaromis 
akyse priėmė lietuviškų 
įstaigų bei lietuvių poli
cijos ir kitus pareigūnus 
Vietos gyventojai džiau
gėsi, kad turėsią vietoje 
lietuvišką mokyklą,kur jų 
vaikai mokinsis lietuviš

ko žodžio ir apie jų tėvy
nę Lietuvą.

Sulenkėjusiems vietos 
gyventojams,kuriuos lie
tuviai vadino šlėktomis , 
lietuviškų įstaigų bei po
licijos punkto įsteigimas 
labai nepatiko. Apie porą 
mėnesių minimos įstai
gos veikė ir palaikydavo 
normalius santykius ir su 
lietuviais ir su "šlėkto
mis’.' Bet rugpjūčio mėn. 
pradžioje lenkų partizanų 
ginkluotas būrys vidur
naktį užpuolė policijos 
punktą ir kitas įstaigas , 
jas apšaudė ir sudegino .

Vilniuje lenkai išpasa- 
lų nužudė kainų priežiū
ros policininką Zaranką, 
krim. polic. pareigūną 
Juozą Pranckevičių, kiek 
vėliau-krim.polic. vertė
ją Padabą ir kitus. Taip 
pat buvo organizuotas pa
sikėsinimas prieš Vil
niaus miesto policijos 
vadą ir kitus aukštesnius 
pareigūnus. Lenkų tero
ristai išvystė terorą ypač 
prieš lietuvius, mažiau 
prieš vokiečius,ir iššau
kė lietuvių policijos bu
drumą ir akylumą, kad 
gavus daugiau informaci
jų apie teroristus ir ki
tus viešai tvarkai pavo
jingus asmenis.Žinių bu
vo gaunama pakankamai 
ir visomis priemonėmis 
buvo ardomi lenkų tero
ristų tinklai. To pasėkoj, 
kurie nepakliuvo į polici
jos rankas,bėgo į provin
cijų partizanų būrius ir, 
padidinę jų eiles ,puldinė- 
jo lietuvius policininkus 
ir kitus pareigūnus .Iš pa
salų nušovė Dėvenlškių 
viršaitį Jankauską, va
žiuojantį iš seniūnų susi

rinkimo į namus, ir buvo 
užtaisę pinkles kitiems 
Eišiškių apsk. pareigū
nams. Buvo tačiau ir to
kių partizanų, kurie laiku 
apie gręsiantį pavojų pra
nešdavo ir laiku būdavo 
išvengta aukų.Lenkų par
tizanų gaujos, veikdamos 
arti Eišiškių-Kalėsninkų, 
sudarydavo rimto pavo
jaus ne tik vyrams par ei- 
.gūnams, bet ir jų žmo
noms, kurios su kaimo 
ūkininkų moterimis eida
vo maisto produktų nusi
pirkti .

1943 m. vasarą, paaš
trėjus lenkų-lietuvių san
tykiam, lenkų organizuo
tos ginkluotos gaujos bu
vo lietuviams pavojingos 
ir visais galimais būdais 
buvo stengiamasi kuo 
daugiau sužinoti apie jų 
organizacinę struktūrą, 
apsiginklavimą, skaičių 
bei ruošimąsi kokiems 
nors teroro veiksmams . 
Žinių netrūko, lietuviams 
trūko tik ginkluotos jėgos, 
o dar labiau gerų ginklų*

VOKIEČIŲ GERINIMASIS 
PARTIZANAMS

Jau 1943 m. pabaigoje 
buvo žinoma,kad vokiečių 
aukštesni kariškiai ir ru
džiai-ūkio vedėjai keičia 
lenkų atžvilgiu savo lai
kyseną ir visomis progo
mis gerinąs! netik civi
liams gyventojams,bet ir 
partizanam.Ar ta inicia
tyva buvo padiktuota iš 
Beflyno,ar tik Rytų oku
puotų kraštų vokiečių ka
ro .vyriausybės, buvo ne
aišku, bet buvo manoma, 
kad tik Rytų okupuotose 
vietovėse vokiečiai ieš
kojo bendardarbl avimo 

su lenkais ir net jų par
tizanams duodavo kariš
kos medžiagos. Ypač Ei
šiškių apskrities ribose 
tai buvo pastebima ir rei
kėjo budėti bei sekti bei 
aiškintis tuos užkulisius, 
kurie lietuviams buvo la
bai nepageidaujami ir su
darė pavojų. Reikėjo su 
Eišiškių komendantūros 
karininkais ieškoti būdų 
geriau sugyventi, o per 
juos susipažinti su karo 
žvalgybos karininkais, 
kurie dažnai lankėsi vie
tos komendantūroj ir ne
gyvendami ilgai pasto
viose vietose, su lenkais 
negalėjo išvystyti dides
nio "draugiškumo".

1943 - 1944 m. žiemą 
Rūdninkų miškuose kom. 
partizanai buvo gerokai 
įsistiprinę ir plačiai 
skleidė savo klastingą 
propagandą apylinkių gy
ventojų tarpe. Jie meluo
dami kėlė į padanges bol
ševikų kariuomenės di
delius laimėjimus fronte 
ir kom. partizanų įsiga
lėjimą toli už fronto lini
jų ne tik Vilniaus krašte, 
bet taip pat visoje Lietu
voje, gi lenkų partizanai 
laikėsi ramiau ir ruošė
si terorui pavasarį. Ko
kiam terorui ? Buvo gerai 
žinoma, kad lenkų parti
zanų vadam, šovinistams 
ir teroristams nepatiko 
Eišiškės,kur lietuvių pa
triotų būrys gerai tvarkė 
įsikūrusias įstaigas ir 
kur ypač aukštesni parei
gūnai buvo gerbiami ir 
mylimi. Tai lenkų parti
zanų žvalgybai buvo žino
ma ir per vietos gyvento
jus stengėsi iššaukti žo
džiu arba veiksmu išsi

šokimus .kurie lenkų pro
pagandistų būtų išpūstai 
skleidžiami gyventojų 
tarpe. Karininkai savo 
partizanams aiškino-me- 
luodami-,kad lietuvių po
licija vykdo terorą prieš 
ramius lenkų gyventojus 
ir pan.

Taip padėčiai klostan
tis, lietuviams ir jų šei
moms didėjo pavojus ir 
iš kom. partizanų ir iš 
lenkų partizanų pusės. 
Todėl teko kartais susi
tikti su vokiečių komen
dantūros bei žandarme
rijos pareigūnais ir at
sargiai tais reikalais pa
sikalbėti. Žandarmerijos 
vyr. Įeit. Kupraitis gerai 
kalbėjo lietuviškai ir ro
dydavo simpatijų ir drau
giškumo lietuviams, bet 
nesileisdavo į vaišini- 
mąsi ir buvo sunku ką 
nors iš jo išgauti. Bet ka
ro komendantas kapit. 
Gislerisbuvo kitokio bū
do ir gerai susipažinus 
su juo, neatsisakydavo 
pasivaišinti be liudinin
kų. Buvo jaučiama, kad 
vokiečių ir lenkų kombi
nacijos Gisleriul buvo ži
nomos, todėl reikėjo su 
juo kartais pasimatyti. 
Vasario-kovo mėnesiais 
du tris kartus pasikalbė
jus bei pasivaišinus, jo 
privatiniame kambaryje, 
kapit. Gisleris pasidarė 
daug draugiškesnis ir jau 
galima buvo daug plačiau 
kalbėtis bei jį klausinėti 
apie mums rūpimus rei
kalus. Vieną kartą susiti
kus su juo pietų metu.kpt. 
Gisleriul buvo pasakyta, 
kad turima žinių apie vo
kiečių ir lenkų partizanų 
karininkų susitikimus ir, 

kad vokiečiai duoda lenkų 
partizanams šovinių ir 
kitų kariškų medžiagų. 
Vėl paraginus atsakyti į 
iškeltą klausimą, Gisle
ris nenoriai pasakė, kad 
vokiečiai daro viską, kad 
pagerintų^ santykius su 
lenkais ir jis esąs tikras , 
kad lenkų partizanai nai
kins kom. partizanų gau
jas ir jų slėptuves, kurios 
lenkams yra žinomos. 
Lietuvių policija kom. 
partizanams nieko neda
ranti,leidžianti jiem pul
dinėti ir žudyti vokiečių 
kareivius ir sprogdinti 
kariškus traukinius. Tam 
turįs būti padarytas galas 
ir jis esąs tikras,kad taip 
bus ilgai nelaukus. Taip 
pat jis pasakė, kad, girdi, 
lietuvių policijos kaiku- 
rie pareigūnai apdaužo 
lenkus ir daro kitus išsi
šokimus. Be to, dar kartą 
griežtai paneigė ginklų 
davimą lenkų partiza
nams.

Lietuvių policijos spe
cialios tarnybos pareigū
nas, išklausęs kapitono 
Gislerio atviresnį pasi
sakymą,jam pridūrė,kad 
yra geras sumanymas iš 
vokiečių pusės švelninti 
santykius su lenkais, bet 
lenkų partizanus panau
doti prieš kom. partizanų 
gaujas yra nenaujas su
manymas ir vargu ar len
kų partizanų vadovybė 
leisis į ginkluotus susi
rėmimus su kom. parti
zanais. Jam buvo pasaky
ta, kad panašus susitari
mas yra lenkų partizanų 
moralinis laimėjimas ir 
dėl to gali pablogėti lie
tuvių-vokiečių net ir ofi
cialūs santykiai. B.d.
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KULTŪRIVĖ^OtOVIKA

PR OPERS OS
Surinko TAURAS.

Gailus yra ragelio 
gausmas rudenėjančiuos 
laukuose. Nesvarbu, ar 
tas ragelis tošinis, kau
linis, misinginis ar auk
sinis.

"Auksiniais rageliais" 
pavadintas Prano Naujo
kaičio, artimiau mums 
pažįstamo savo literatū
riniais straipsniais bei 
romanais, lyrikos, rinki
nys. Išleido Lietuviškos 
knygos klubas. Čikaga . 
1968 m.64 psl.Kaina $ 2. -

Autorius dedikuoja jį 
Linutei - rudens dienų 
draugei; ir iš tiesų' tai 
lyg ir eiliuoti pašneke
siai,samprotavimai apie 
gyvenimo audras, tėviškę 
ir 1.1. Tą pabrėžia dažni 
kreipiniai: "Tu žinai" , 
"Tu netikėjai, mergaite 
mylima", "Tu pasakysi: 
žavu,O mergaite gudri! . 
Religiniai,maldos, moty
vai užima irgi nemaža 
vietos.

Aiškiai juntamos mi
norinės gaidos ir tėviš
kės ilgesys.Stipriausi ei-- 
lėraščiai yra sukurti nos

talgijos poveikyje, kada 
poetas šaukiasi Tvėrėjo:

Jei Tu gali man leisti 
bent žiogu pačirškėt 
Ten parugėj
Bent smilga palinguot 
prie upės,
Sugerti dainą bręstan
čių javų,
Girgždėti svirtimi prie 
šulinio,
Išsprogti žirginėliais 
lazdynų...

Bet visuomoj neper- 
daug gausu spontaniškų, 
lyrinių prasiveržimų, 
primenančių VI. Šlaitą. 
Naujokaitis neišvengia 
racionalizavimo, dekla
racijų. Net ir tais atve
jais, kai kalba apie savo 
tėviškę: "Siesartis-mano 
upė,dalis gyvenimo, dalis 
širdies"...

Neabejotinai atsekama 
autoriaus pastanga pra
bilti paprastai ir nuošir
džiai, bet tiek panteisti
niai motyvai, tiek žemės 
ilgesys, kurie praskamba 
protarpiais "Auksiniuose 
rageliuose", yra išsakyti 
daug gaiviau ir stipriau 
mūsų lyrikoje.

KELIOS PASTABOS

Kaip patyrėme, ilgai ir 
atkakliai organizuotas ir 
reklamuotas išeivijos 
teatrų festivalis Čikago
je baigėsi visuotinu... er
zeliu. Būtų galima pasa
kyti : taip ir manėme!, bet 
kas iš to? Liūdna, kad 
kiekviena didesnė pastan
ga mūsuose neišvengia
mai susilaukia tokių atsi
raugėjimų. Priežasčių 
tam būta daug. Pavyz
džiui,tvirtinama,kad kai- 
kurie pastatyti dalykai 
buvo"iškepti"taip pasku
bom, jog aktoriai dar 
maišė tekstus. Visa eilė 
aktorių kalbėjo tokia pa
sibaisėtina lietuvių kal
ba, kad mokyklinio am
žiaus vaikai nebegalėjo 
suprasti ar kalbama lie
tuviškai, ar ne. Ir iš mė
gėjų aktorių pageidautina 
bent minimalaus sugebė
jimo laikytis scenoje, ki
taip argi tokius pasirody
mus galima vadinti vai
dybiniu menu ? Galų gale , 
kaikurių autorių"kūryba" 
tebuvo eilinė grafomani- 
ja.Ar nevertėtų dar ilgiau 
ruoštis ir statyti mažiau 
veikalų ?

Šiuose puslapiuose 
skaitėme kelis gana ilgus 
pasisakymus apie naujai 
premijuotąją Antano Vai

čiulaičio knygą "Gluosnių 
1 daina". Straipsnių auto
riai neįžvelgė nieko nei
giamo šioj knygoj, pava
dindami rašytoją net mū
sų prozos klasiku. Aty- 
džiai panagrinėjus šią 
knyg4>j°je,be abejo,leng
vai rasime visą eilę ne- 
dateklįų. Didžiausias jos 
trūkumas yra blankumas 
ir nuobodumas, nors sti
listiniai ji gana kruopš
čiai atlikta. Ji, taip mums 
atrodo, brandesnė už to 
paties autoriaus "Italijos 
vaizdus',' nurungusius ka
daise Henriko Radausko 
"Strėlę danguje" (sic!) 
dėl Rašytojų draugijos 
laurų, bet pirmieji nove
lių rinkiniai ("Vakaras 
sargo namely" ir "Pelkių 
takas") buvo stipresni.

J. MEKAS TORONTE
Išrinkęs Kanados filmų 

festivalio laimėtojus, 
"pogrindžio" filmų pra
našas ir kūrėjas Jonas 
Mekas trečiadienio vaka
re,lapkričio 27 d. Ontario 
meno galerijoje Toronte 
skaitė paskaitą apie nau
jąjį Amerikos filmą.

Auditorijai,kuri oje te
buvo mažai savų tautie
čių,Mekas buvo pristaty
tas kaip filmininkas ir 
lietuvių poetas. Savo,fil
minio dienoraščio ištrau-

LIETUVIU STUDENTU INITIUM SEMESTRI TRADICINIO.BALIAUS ME
TU SYDNEY.AUSTRALIJOJE. VILKAIČIU NUOTRAUKA

komis iliustruotoje, kal
boje Mekas pabrėžė, kad 
dabar filmas esąs jau pil
nai subrendusi meno ša
ka. Kaip ir kiekvienas 
menas,taip ir filmas esąs 
pilnai pajėgus savitai 
reikštis įvairiuose žan- 
ruose-jis galįs būti ir ro
manu ir epu ir eilėraš - 
čiu, galįs būti vaizdiniu, 
pasakojančiu ir grynai 
abstrakčiu. Žinoma,Meko 
minimas filmas yra me
ninis, kaip priešingybė 
Holywoodo linksminan
tiems gaminiams arba 
televizijos kamšai ui.

Jonas Mekas tą pat die
ną atliko interview radio 
ir televizijoje.Gi viešna
gės pasėkoje tikimasi jį 
pavasariop išgirsti To
ronto lietuviškoje aplin
kumoje.

Jono Kardelio Lietuvių 
Žurnalistų Sąjungos Gar
bės Nariu pakėlimo 

AKTAS

Kadangi Jonas 
Kardelis nuo 1908 
metų iki šiol dirba 
spaudos darbą kaip 
publicistas ir r&- 
daktorius;

Kadangi Jono 
Kardelio žurnalis
tinis darbas visa
da tarnavo nepri
klausomos Lietu
vos bei išeivijos 
lietuvių ir lietu
vybės interesams;

Kadangi jis bu
vo vienas l veik
liausių Lietuvių 
Žurnalistų Sąjun
gos narių nuo pat 
jos įsisteigimo ir

Kadangi Jonas 
Kardelis yra vie
nas veikliausių 
Lietuvos Žurna
listų Sąjungos na
rių tremtyje,

Mes, Lietuvių 
Žurnalistų Sąjun
gos Centro Valdy
ba , s us i rinkusi po
sėdžio lapkričio 
22 d.1968 m., nu
tarėme Nepriklau
somos Lietuvos 
Redaktorių JONĄ 
KARDELĮ pakelti 
Lietuvių Žurnalis
tų GARBĖS NARIU.

(Pas.) Vyt. Alantas 
Lietuvių Žurnalistų Są
jungos Pirmininkas .

Detroitas,lapkričio22 d. 
1968 m.

cinę kalbą, kurios klausėsi didelė valstiečių minia, žiuoti į Vilnių. Ten gaus tikrų žinių apie sukilimą, pasmerkimo dienas ir laukti šviesesnio rytojaus.
. , ___ Jis kalbėjo apie sukilimą ir Lietuvą, jos garsią pra- pasimatys Su Viktoru ir sutvarkys visa kita. Įpratusi Paskirtu laiku ji plakančia širdimi lauke ViktoroVINCAS MYKOIA lUS eit’r ]uoda dabarti ir šviesią ateiti- dėl kurios ir rei- greitai vykdyti savo sumanymus, tos pačios savaitės niūrioje kalėjimo patalpoje prie geležinių grotų. Uz S L " kia kovoti su ginklu rankoje. pabaigoj ji buvo Vilniuje. Pirmiausia jai reikia susi-jų turėjo pasirodyti Viktoras. Po ilgoko laukimo gi-

w j WyT w v p- f T A f r U I INAS daryti aiškų supratimą apie sukilimą. Nuo to pareis lumoje už grotų sužvangėjo raktai, sugirgždėjo du-
IC | I | i i I vyt jos tolimesnis elgesys. Šiuo reikalu ji pasiryžo kreip- rys, ir, dviejų apnuogintais kardais ginkluotų karei-
IV 1 Į L* ĮJl/ X 1 AA1 tįs . pat. poną jQkūbą Geištorą. Jis yra Lietuvos pro- vių lydimas, pasirodė Viktoras Survila. Priėjęs prie

vincijų valdymo komiteto pirmininkas, be to, jos pertvaros, jis ištiesė pro grotas Jadvygai abi rankas.
. , pažįstamas. -Ji spaudė tas rankas, negalėdama ištarti nė žodžio.

Bagynų dvaro apylinkės valstiečiai, iš kurių šei- Ponas Geištoras priėmė ją palankiai, kaip savo Pro ašaras ji negalėjo įsižiūrėti į jo veidą. Tačiau 
mųkas nors buvo išėjęs su Mackevičium, ir Jadvyga netolimą kaimynę ir kilmingos giminės dukrą. sargybiniai tučtuojau atitraukė Viktorą nuo grotų 

, . , , . . . . . ... . skrodskvtė nekantriai laukė grįžtančiu Malvinos ir — Matote, pana Jadvyga,— kalbėjo jis, kai buvotokiu atstumu, kad pasimatantieji negalėtų susisiektiIr ne vien su lenkais, bet ir su visais carines iinperi- oKrocisKyie neKantnai įauKe grįziancių laivmus .... . , , ,
ios navergtaisiais Kaio tai suderinti su Daukšos min- Nastės. O kai jiedvi sugrįžo, vos begalėjo apsiginti paliesta sukilimo tema,— as pats niekad nebuvau rankomis. .

. P r,.8. . . ' ... , . . nuo smalsuoliu Malvina pirmiausia apklausinėjo sukilimo šalininkas, nors visuomet sakydavau, kad, Viktorai! — susuko Jadvyga, tai štai kaiptinus? Čia Mackevičius prisimena kai kurias mintis nuo smaisuonų. iviaivmą pirmiausia ap^iausmeju . mndviom tania cncitivui
įstrigusias iam i galva iš kai kuriu atsišaukimu K Jadvyga, o Nastė lankė Šilėnų kaimo sukilėlių gi-jei sukilimas prasidės, as savo patriotinę pareigą at-mudviem tenka susitikti.
įstrigusias jam į galvą s kai kurių atsišaukimų, i. liksiu. gtai ja ir atliekU( esu skyriaus pirmininkas, - Jadze, mylima! - prašneko jis dusliu balsu.-
Gerceno „Kolokolo — lektūros, kurios jis gaudavo lsmrnes . .. rizikuoju savo laisve o gal ir gvvvbe Šis sukilimas Nereikia nusiminti. Kol esame gyvi ir sveiki, turė-
Viktoro Survilos Tam dideli isnudi nadarė viena Jadvyga atsidėjus klausinėjo Malviną apie Siera-rizikuoju savo laisve, o gal ir gyvyoe. sis suKinmas, s;

. ‘ . kausko pralaimėjimo priežastis bei aplinkybes apie be kančių ir nelaimių, mums nieko daugiau neduos.kime 8erU vilčių. Sakyk, kaip gyveni. Kaip sekasivieta 1S atsišaukimo kariuomenei, isspausdinlo uzper-KaUSKO pralaimėjimo pliekusiu, uu apiniKyues, apie h ... ... Home ton __kmmc lanlriinso?
eitu metu Kolokole" ir paskui platinamo kareiviu 1° suėmimą ir išvežimą į Vilnių. Jai taip pat rūpėjo iriausiu atveju jis galėjo sukelti užsienių interven- tiems ten toros laukuose.
eitų metų „KoioKoie n paskui plaunamo Kareivių _ ... .... v; -iia Tačiau dabar matome kad fa intervenciia naši- Susitvardzius ji godžiomis akimis SU meile Žiūrėtame- Fikite i handžiama<?ia<i rntac i tvirtovei i no- sužinoti, ką Mackevičius mano apie tolimesnę suki--1J4- J-aciau uapar matome, Kaa ta intervencija pasi , ..... ....... . , „
žemius" į mirtį tik nežudykite nei'lenko kuris norilim° eigą ir jo šiokią ar tokią pabaigą. Malvina nieko reiškė vien diplomatiniu gestu. Nieko daugiau mesJ° l sa™ sužadėtinį. Koks jis išvargęs sulysęs! Trum- 
būti savimi pačiu nei valstiečio reikalaujančio lais-tikra Jai negalėjo pasakyti. Nebent tiek, kad Macke-tesulauksime. Sukilimą reikia kuo greičiausiai baig-Pai nukirptais plaukais, apžėlęs barzda, Ji eme pasa
vęs" Taip pat jis'atsimena kad Kolokolas" pabrėž vičius pasiryžęs kovą tęsti ir sukilimą plėsti. Jadvy- L jei nenorime sulaukti visiško savo krašto ir bajo-koti paskubomis, nuotrupomis, nežinodama, nuo ko 
ves. laip pat jis atsimena, Kad „KoioKolas pabiez- n < ?. H ' ... ą,inaikinimn pradėti ir kaip išsakyti chaotiškai besimaišančias
tinai reikalavo Tieluvai Baltarusijai ir Ukrainai tei-ga iabai susirūpino, išgirdus, kad valstiečių ir d vari- įjos sunaiKinimo. h h rlinai reiKaiavo Lietuvai, caiiaiusijai n UKiamai tei ... .... at i nnrn-itnm» nėi tn i« nM ni-Aii™ naci mintis. Kai Viktoras išgirdo apie sukilimo nesėkmę,sės būti nepriklausomomis- Ar ios nori dėtis sumnkų antagonizmas ne tik nemažėja, bet dargi di- — Mes šitai numatome. Del to.is pat pradžių pasi- k p . •
sės Puti nepriKiausomomis ,Ar jos nori dėtis su sudegintų dvarų nužudytų dvarininkų dengėme, padedant Varšuvai, atimti vadovybę išapieSierakauskopralaimejimą.jopatiesirjodrau-
kuomi nors, ar nenori SU niekuo, Vien reikia sužinoti aeJa- suaugimų uvaių, nuzuuyių uvanimiKų. s e .. x., , .. , . ąnpmima ncbcaalėin rmclėnti mm inc savo <siel-jų valią, ne suklastota, bet tikrąją.“ Ir dar jis žino, Andai iš Dimšos Jadvyga girdėjusi, kad Lietuvos <almausko ir panašių fanatikų rankų išardyti jų ^^^^’^vylimo Vis ^k kllp besibaigtų sukm- 
kad tiek Gercenas, tiek Cernyševskis laikė tų tautų provincijų valdymo skyrius Vilniuje nedarąsi jokių Judėjimo Komitetą ir sudaryh Skyrių, Vjktoro a toPmaištini^kOi revo.
vaRfvhinm i-imhnvin ideala laisva foderariin k-nin pastangų aprūpinti sukilėlius ginklais ir lesomis valdantį Lietuvos provincijas. Mes norime apsaugoti . . . ...... . . , .. .. . .valstybin o sambūvio idealą laisvą federaciją kaip P kai kurie Skyriaus nariai ir pats jo pirmi-ietuvą nuo socialinės suirutės, apsaugoti dvarus ir llucmul ldejų skleideJ°' nieka<; nebeisgelbes. Ir jis
lygių su lygiomis. Tik šia sąlyga buvo žadama remti mėsingai, Kai Kurie gyriaus nariai n pats jo pnini u .... ryžosi apie tai pasikalbėti su Jadvyga.
Lenkijos sukilimas. Ir Mackevičiui darosi aišku, kad ninkas Geištoras esą priešingi sukilimui ir mielai jpajonją nuo su iusiu va s iečių a gių. _ Jadze, mylima, manęs laukia sunki bausmė.
Lietuvos žmonių tautinės sąmonės pažadinimas yra likvJuotų., Didelio susirūpinimo, sukėlė Jadvygai — ...Sierakauskas? Ak, kaip man gaila Zigmanto! Mane nuteis ir išveš. Kas bus su tavimi?

.... .... - o <= . . > Dabar jai aiškiai sušvito mintis, kuri lig šiol tik
sužeistas Sierakauskas, carines kariuomenes dalinio^ čion alsikvietėme. Bet reikėjo autoriteto. O jabai miglotai šmėkščiojo jos sąmonėj:
vadui nurodęs vienas bajoras is baltųjų partijos. <ur rasi geresnį kariškų dalykų žinovą? Tiesa_ žino. _ Kag bus su manimi? A§ lydėsiu fave| kur tu

e visų i. žinių ir gan ų a vygos sir yje pn jau kfld jis iiraucjonas"r tačiau nemaniau, kad jo taip bebūtum. Aš gausiu leidimą susituokti su tavim dar
sirinko daug kartelio. Po Viktoro Survilos suemimo[oli ta kryptimi būtų nueita. Manėme, kad jis suge. šiame kalėjime.
ji gyvena skaudžia savo pažiūrų ir nuotaikų krizę.^ išlaįkyli sukiUmą politinėj žečpospolitos atstaty. dį buvo irdėjusi ie tokį atsitikimą 1831 metais
Zmoma brolio Aleksandro pėdomis ji nenueis rene-no vagoj apsirikome. Ak< kaip man gaila Zig. įr pasįryžo pasektį anuo pavyzdžįu.
ga e is avi e ne aps. aciau revo iucinis į mis is JcUliantOĮ Tauriausias žmogus. Dabar su juo baigta. Viktorą sujaudino toks jos pasiryžimas, tačiau jis 
žymiai atslūgo^ Is Varšuvos atsivežtieji įspūdžiai nu- _ ,..Mackevičius? Kalinauskas? šitie fanatikai, maža tikėjo tokia galimybe. Kai jis pasakė savo nuo- 

. = ... . ----- u °; onas ian a' uris suSe,e avo es an 1 josdemagogai! Jie laikysis ligi paskutiniųjų. Kalinaus- gąstavimus, Jadvygos tarpuaky įsibrėžė rūsti raukšlė,
ir buvo žinomas laisvo tautų apsisprendimo ir susi- entuziazmą vėl įžiebti, pernai grjzo į Lenkiją ir JokloskaSi nors pats šlėkta, visus bajorus piaute išplautų. jr vyzdžiai sublizgo niūriomis liepsnelėmis.
vienijimo principas, tačiau lietuvių tautos vaidmuo aPie save žinios jai neduoda. Mackevičiaus — ir to[viackevičiUs visus dvarus išdraskytų ir visą žemę 
ir vieta tame susivienijime jam nebuvo aiški. Jis tuo nėra kaimynystėje. Viktoras, su kuriuo ranka rankonvalstiečiams išdalintų. Reikia užkirsti tam kelią, 
klausimu galvos sau daug nekvaršino. B būtU ėJusi i žūtbūtinę kovą už tėvynę, kalėjime, ir, j-___ _________ • -• • • ■ • ■

Šiandien šitų dviejų poetų, ypač antrojo, Daukšos, greičiausiai, bus ištremtas į tolimas imperijos rytUnas Geištoi^s nieko aiškaus pasakyti negalėjo. Gal 
žodžiai it koks žaibo blykstelėjimas nušvietė jam ^gubernijas. O ir pati ta kova štai ima įgauti jau nebe^ 
lietuvių tautos kelią į busimąją politinę santvarką.
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žingsnis pakeliui į aną federaciją, o Daukšos žodžiai gandas, kad Skrodskių palivarką, kur buvo paslėptasjuvo gerįausįas mano draugas. Klaidą padarėme, 
reiškia tik vieną iš pirmųjų etapų tolimesnėj tautų 
santykių raidoj.

Galvodamas apie visa tai, Mackevičius jaučia, 
kad jo, kaip sukilėlių vado, reikšmė didėja, įgauna 
naujų atošvaistų. Ligi šiol sukilimo tikslas — kova 
už žemę ir laisvę — turėjo daugiau socialinę prasmę, 
valstiečių išvadavimą iš dvarininkų priespaudos. Po
litinis tikslas — valstybės, Žečpospolitos atstatymas — 
rūpėjo daugiausia bajorijai. Jam, Mackevičiui, nors

— Tu nori, kad tai įvyktų, ar ne?
— Ak, Jadze, man tai būtų didžiausia laimė, bet 

Kaip dabar elgtis panai Jadvygai ir jos tėvui, po- ar aš galiu priimti tokią tavo auką?
1 — Manimi nesirūpink. Ir man tai bus laimė, o ne

V1 ... :būtų geriausia abiem išvažiuoti į Vilnių. Tokiais lai-auka. Aš seksiu tavimi, kur tu beatsidurtum.
--- - - Pa nobnl' et socialinį pobūdį: c opų aprūpinimas^., dvare pasilikti pavojinga, ypač kad ponas Kai atėjo laikas jiedviem skirtis, ir Viktoras, dvie-

— Vis tiek kaip besibaigtų sukilimas,— mąsto žeme, dvarų išnaikinimas. ..... . Škrodskis turi daug priešų chlopų tarpe. Dėl Viktoro jų kareivių lydimas, dingo už sunkių durų gilumoje,
Belieka tėvas, kuris ją myli. Kas daryti su tevu.Survįlos likimo Geištoras labai nenuogąstavo. Gerai, Jadvyga nusibraukė ašaras ir, išdidžiai pakėlusi gal- 

: morale not monocipnc Pacihlrti cn iiiru ... r °
Mackevičius,—jei šito lietuviško valstiečių „vaisko"
žygiai Lietuvos žemėje ir joje įlietas kraujas sustip-Jis sensta nebe metais, bet mėnesiais. Pasilikti su juokad suėmė ir tokiu būdu apsaugojo nuo dalyvavi-Vą, tvirtu žingsniu paliko kalėjimą.
rins jos žmonių giminingumo ryšį, išmokys juos lie- Bagynuose? Kokia niūri perspektyva! Tėvą išnaudojamo sukįiime. Greičiausia, kad jį išveš kur nors toliau Vilniuje ji užtruko dar keletą dienų. Ji dar sykį 
tuviškai mąstyti ir lietuviškai jausti, pasak Daukšos,)Pseimckis ir kursto jį pries valstiečius. Santykiai sUj rytų gubernijas, o atsistačius tvarkai, leis grįžti į atlankė poną Geištorą. Iš jo kalbų ji suprato, kad 
tai tas kraujas ne veltui bus išlietas, ir aš, kaip vie- kaimais įtempti ligi paskutiniųjų. Psemickis įkalbi-savo kraštą Tegul pana Jadvyga kreipiasi į general-sukilimas ne tik Lietuvoje, bet ir Lenkijoje bus mi
nas iš to sukilimo vadų, būsiu pelnęs busimųjų kartų naJa vel užtraukti egzekuciją, sa otų rotą. Tai ne'gUbernatorių Nazimovą, kuris esąs sukalbamas žmo-malšintas kuo žiauriausiomis priemonėmis. Iš baio- 
dėkingumą. ibutu sunku padaryti, nes is Bagynams pnklausanciųgus> įr prašo pasimatyti su savo sužadėtiniu. rijos būsią pareikalauta milžiniškų aukų. Ponas Geiš-

Daniūnų palivarkėlyje Mackevičiaus ir jo buriO|kainaų, YPaciai is Šilėnų, daug jaunų vyrų išėjo su Nazimovas galų gale pasimatyti leido, tačiau iš toras patarė Jadvygai su tėvu kuo greičiausiai palikti 
atsilankymas paliko didelį įspūdį. Julijus Anusavi- Mackevičium j sukilimą. O yra valdžios jsakymasvisa ko jadvyga suprato, kad Viktoras laikomas pa-Bagynus ir keltis į Vilnių. Esą žinių, kad jau paskir- 
čius ne tik rašė toliau savo poezijas, bet ir ėmė kurs- bausti tokių šeimas, tėviškes. vojingu nusikaltėliu, maišto kurstytoju. Apie jo iš-tas naujas Vilniaus generalgubernatorius, grafas Ma
tyti savo krašto jaunimą stvertis ginklo. Tad vieni Apie naują egzekuciją Jadvygai baisu ir pagal-vadavimą negalį būti nė kalbos. Teismas nuspręsiąs, ravjovas, žiaurus despotas. Iš Geištoro Jadvyga 
ieškojo Maekevičiaus, kiti Adomo Bitės, dar kiti Vin-votk Ant Bagynų tuomet kristų baisus valstiečiųkokią jam paskįrti bausmę. Pasimatymas buvo pa-patyrė dar vieną svarbią žinią — Nazimovas iš palan- 
cento Belazaro arba Liutkevičiaus ir jungėsi prie jų kerštas. Pranciškaus gauja jau ir dabar siautėja apy-skirtas po dviejų dienų, tad Jadvyga turėjo laiko kūmo jai ir ponui Skrodskiui įsakė paskubinti Vik- 
vadovaujamų būrių. linkėj. Net ir be egzekucijos nežinia, ar jie kurią apsvarstyti savo sumanymą, kuris jau ir anksčiau jaitoro Survilos bylos nagrinėjimą — dar prieš atvyks-

Birželio mėnesį Žaliojoje girioje susitelkęs apie naktį nesumanys paleisti Bagynų pelenais. Reiktų ne- pasivaįdendavo, o paskutiniu metu visiškai pavergėtant naujajam generalgubernatoriui.
500 žmonių sukilėlių būrys puldinėjo artimesniųjų delsiant išvežti tėvą. Kur? Butų saugiausia į Vilnių jos mintis ir jausmus: jei Viktoras bus nubaustas iš- Neramių minčių lydima, Jadvyga išsiskubino na- 
valsčių valdžios įstaigas bei dvarus. Dovėtuose vie-Yra ten giminių, prisiglaus pas kurį nors. trėmimu, ji turinti su juo susituokti čia pat kalėjime, no, nutarusi kaip galima greičiau grįžti į Vilnių.
nas iš būrio vadovų Jokūbas Daukša sakė revoliu- Apsvarsčiusi visa tai, Jadvyga nutaria pati va lydėti jį į ištrėmimo vietą ir ten kartu su juo vargti Daugiau bus
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NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

D. L. K. Vytauto Nepr. Klubas

Adam’s RestaurantSVEIKINA VISUS SAVO NARIUS, KLIENTUS

Fifteen Years Of Famous Smoked Meat

Tel. 366-0754
JOE STANKAITIS

Tel. 366-0754
LEO GUREKAS

■ • . • . , .

f Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų linki

Montrealio Lietuviu Kredito Unija
“ Litas“ sveikina visus savo narius ir visus Montrealio lietuvius Šv. Kalėdų 
proga ir linki laimingų ir turtingų 1969 metų.

Į Naujus Metus“ Litą s“ žengia:
— Priartėjęs prie 2.5 milijono dolerių.

— Sutelkęs pas save virš 1400 narių.

— Išmokėjęs savo nariams už santaupas virš $ 100,000.

“Litas1 tikisi 1969 metais pasiekti du ir tris ketvirčius milijono 
dolerių ir kviečia visus Montrealio lietuvius padėti jam tų 
uždavinį įvykdyti.

P. Rudinskas, 
Vedėjas.

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

linkėdami daug džiaugsmo ir laimės

O. irA.Norkeliūnai

IR VISUS LIETUVIUS

Valdyba

2 159- 61 St. Catherine Street E. Montreal.

721-1656

JOHN PETRULIS INC.
CONSTRUCTORS

REP. 3820 LAURIER STREET EAST 
MONTREAL 406. P.Q.

Ivanauskas Construction Co- Ltd

Tel. 767■ 7596
854 Allard Ave. V erdun.

BALTIC WOODWORK CO,

Sav. K. KIAUŠAS ir J. SIAUCIULIS

547 Lafleur St:, Ville Lasalle DO 6—3884

T iX9V '■ ■ .£>1.

JI

DR-. E. ANDRUKAITIS

7633 LASALLE BOULEVARD, LASALLE 
Corner of 4th Ave. & LaSalle Blvd.

PAULS RESTAURANT
P. J 0 C A S 

Sveikina visus pažįstamus ir klijentus.

Tel. 844-0620

m, a, st popicraws 
B.A., M.D., C.M., M.Sc., L.M.C.C., F.R.C.S. (c).

Chirurginė praktiku

Dr.J.Maliska

Joseph Bernotas B. A., B.CJ.
NOTARAS

J»P. Miller
ADVOKATAS

SVEIK I N AME VISUS MŪSŲ

DEMENAGE SON BUREAU:
MOVING HIS OFFICE:

832 Blvd. St. Joseph E. Tel. 522-7236

No. Dr.

P A z ! S T A M U S

Aldona ir Pr. P a u k S t a i ž i a i.

M
TU. 366-.742 — 366-O9.4

BRUNO GAGNON, L.Ph., Prop.
_____ _  .1 - PHA RM AC I S T

7626 C INTR ALE, LASALLE, QUt.

Pharmacy Al. Couture

7670 Edward St., Lasalle DO 6—4660

Juozas Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS 

„jjivi

6396 Bannanfyne, Verd&i

Tel. 769-2941

PO 7—6183

We Call & Deliver 
Allans chercher el livrons

UnivetAal Cleaned & TiailotJ
B. KIRSTUKAS

239 FOURTH AVENUE 
(at Wellington St.)

ALBERTO JONELIO SEIMĄ švenčiu proga sveikina 
visus pažįstamus ir vietoje individualiu sveikinimų 
aukoja $ 10.- labdarybės tikslams.

3477 Park Ave., Montreal

FRANK’S RESTAURANT
STEAKS, BAR-B-Q, SPAGHETTI.

SMOKED MEAT, FULL COURSE MEALS, ETC.

O.ir P r. Vorininkai<?iai

6370 ST. LAWRENCE BLVD. MONTREAL

SAV. A. GAURYS

7330 Broadway, Lasalle

JOE'S BUTCHERY & GROCERY

J. Laurinaitis

DO 6—0976

Alus ir įvairiausia groserija su pristatymu

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

McCarty Market
ALUS. PORTERIS

7631 Central, Lasalle

Tel.: 366-8011

DO 6—6262

Marche BODNAR Market
VIANDES DE CHOIX — CHOICE MEATS

Biėre • Porter • Beer
Fast and free delivery — Livraison rapide et Gratuite

7560 CENTRALE, (coin-comer 1st Ave.) LASALLE

Tel.: 366-0021-22

Marche FRED’S Market
Epicier - Boucher * Biėre & Porter * Viande do choix 

Butcher - Grocer — Beer 6 Porter - Choice Meats

Service RAPIDE Service

7691 CENTRALE LASALLE

Povilas Rutkauskas
De Luxe Dry Cleaners
& Shirt Launderers

Plant:
117-6th Avenue, 

For Pick-Up & Delivery Phone: 637-6727 LACHINE

ŠVENČIU PROGA SVEIKINIMAI

Jonas Valašimas

____
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Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų

ŠVENTU, KALĖDŲ, SULAUKUS

PETRAS ADAMONIS

ADAMONIS INSURANCE AGENCY,INC.
Sveikina klientus ir visus Montrealiečius.

★★★★★★★★★★★★

NAUJU, METU PROGA

LINKI GEROS SĖKMĖS KIEKVIENAM !
★***********

DĖKOJA visiems uz paskutiniu, metu, ir visu, 15 metu, pasitikėjimo, 
pavedant apdraudos reikalus šiai A g e n t ū r a i, ir skiriama 
dėmėsi, Agentūros geresnei sekmei ir platu, susidomėjimą, 
Agentūros patarnavimu.

Vcdlee Uleue £ki (Zenite. Stic.
AND DEVELOPMENT

TEL. 322-3427

VAL DAVID, QUE.

38° 1 ST. LAWRENCE ELVD. MONTREAL ••■ TEL. VI4 - 9098

Lasalle, P. Que.

LOU SERVICE STATION 
Lucien Corbeil, Prop.

7600 Champlain

Tel: 366-3238

--------------------— TORONTO, ONT.------ ----------------
Mieliems klijentams, bičiuliams ir pažįstamiems 
linkiu džiaugsmingų Kalėdų švenčių ir laimingų 
Naujųjų Metų

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

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

Sveikiname visus lietuvius su Šv. Kalėdomis ir
ir Naujaisiais Metais

Lietuvių Kredito Kooperatyvas "Parama"
1129 Dundas Street West (Lietuvių Namai)

Telefonas LE 2-8723, Toronto

Mieliems savo klijentams ir bičiuliams linksmų 
Šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų linki -

Prano Barausko
NUOSAVYBIŲ BEI DRAUDOS

ĮSTAIGA

Savo mieliems klijentams linki linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų

LIETUVIŲ BALDŲ KRAUTUVĖS

MOHAWK FURNITURE LTD.
137 Roncesvalles Ave. Tel. 537-1442 2448 Danforth Ave. Teh OX. 9-4444

KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR NAUJŲ METŲ PROGA

Nuoširdiiai sveikina mielus klientus, draugus bei pakjstamus, 
I inkėdamas sveikatos ir sėkmės sekančiai s metais -

V. BAČĖNAS,
ALL SEASONS TRAVEL AGENCY

323 Lakeshore Rd. E. Port Credit, Ont.

Linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujų 
Metų visiems klientams, bičiuliams bei 
p aŽįstamiems linki—

Linksmų Kalėdų švenčių, turtingų ir 
laimingų Naujųjų Metų linki savo 
klientams •

BALTIC EXPORTING CO
S. ir A. KALŪZOS

480 Roncesvalles Avė. Toronto 3, Ont.

OLD COUNTRY SHOP

355 Roncesvalles Avė., Toronto, Ont.

Kaufman's Woollens & Textiles
Tikra lietuviška textiles krautuvė Monrealyje

4115 St. Lawrence Blvd. VI 2-5319.

T. Laurinaitis

Tony’s Photo Studio
Portretai įvairiom progom

1920 Frontenac St., Montreal Tel. 525 -8971

TEL. 366-7532

TIP TOP T. V. SERVICE
T.V. AND RADIO REPAIRED BY EXPERTS

RENTALS * SALES ★ SERVICE 
RCA Victor Colour TV.

7643A CENTRAL ST. LASALLE. P.O.

Sandy's Pastry & Delicatessen
įvairūs tortai, europietiški delikatesai, kanadiškas ir importuotas sūris

7697 Central St. Tel. 366—4614

Riverside Hardware
SAV. WAN SERRE

. L '? ■ ■■■ ■ ' ■

7584 Centrale, LaSalle D0 6-G060

Fernand Michaud
Stove & Furnace Oii

2.9' Ave. , Lasalle Tel. 365 0707

Bellazzi-Lamy

7682 Champlain Blvd. , l.asalle DO 6—6941

LAURENT DAIGNEAULT
President

DART 
CORONET 
CHARGER 
DODGE 
CHRYSLER 
CAMION 
DODGE

7635. BOUL. LASALLE 
LASALLE. QUEBEC 

TĖL. 366-7818

Jettė & Frere 11 ė•
CONTRACTEUR EN PLOMBERIF, F.T CHMOfFAGE 

PLUMBING & HEATING CONTRACTOR

Office: 366-0330 — 140 2ieme Avenue 
LaSalle

Henry Jette Rolland Jettė
Res.: 769-5300 Res.; 366-3239

BERNEC FLORAL CO. (63) LTD. TeI-: ^s-osti
FLORIST — GROWER — LANDSCAPER

LIETUVIŠKAS PUSVALANDIS GIRDIMAS KAS

ŠEŠTADIENIS PER C F Mb
V. L. Stankevičiai.

HIGHLAND AUTO BODY
INFRA RED PAINTING

611 LAFLEUR AVE., LaSALLE

I
TEL. BUSS.—.^66-7281
Res. V. Susinskas, 389-0571 J. Zavys, 365-3252

VISIEMS GIMINĖMS IR BIČIULIAMS I 
LINKSMU, KALĖDŲ, IR LAIMINGU. 1969 METU!

Marija ir Jonas Adomaičiai.

SVEIKINIMAI ŠV. KALĖDŲ, IR NAUJU METU 
PROGA VISIEMS MŪSŲ, PAŽĮSTAMIEMS

, Pr. Juodkojis su šeima.

OGASV. KALĖDŲ, IR NAUJU,MET 

SVEIKINAME DRAUGUS IR PAŽĮSTAMUS

E. J. V i e r a i č i a i.

SVEIKINIMAI IR LINKĖJIMAI VISIEMS MŪSŲ, 

PRIETELIAMS IR PAŽĮSTAMIEMS

Aniceta ir Aleksas Mankai.

Išimtinai sveikinu buvusius montrealiečius: brolį 
Adoma, su šeima, F. Saprončikus, Trasikius, Gricius, 
Budriūnus ir ten esančius brolį Juozą ir brolienę.

Povilas J o c a s.

dėmesio!
ELEGANTIŠKA DOVANA geros muzikos mėgėjui lietuviui 

ar svetimtaučiui - Aldonos Stempuzienės plokštelė DAINOS. 
Pirmoji autentiška grynai lietuviškos muzikos plokštelė su sim
fonijos orkestru. Banaičio, Jakubėno, Račiūno, Šimkaus kūri
niai ir Lapinsko ciklas MERGAITĖS DALIA. Mono ir stereo, 
aukščiausios kokybės įrašas. Paaiškinimai ir dainųtekstai lie

tuviu, ir anglų kalbomis.
Gaunama pas visus piatintojus arba leidykloje FINE MUSIC 

R ECORDS,4249 Lambert Rood, Cleveland, Ohio 44121. Užsakymai 
priimami ir telefonu ( 216) 382-9268^ USA.

PADARYKITE VAIKAMS lietuviškas kalėdas ! Paorasykit, 
kad kalėdų senelis jiems atneštų AUKURO plokštėtų. Vieninte 
lė vaikams skirta Iietuviškų dainų su kanklių orkestru plokšte
le, įdainuota Clevelando vysk. Valančiaus lituanistines mokyk 
los ansamblio, dirigentas muz. Ą. Mikulskis. Paukštelių daina, 
Jaunystės daina; Grįšim, grįšim, Kalėdos Lietuvoj, dainos apie 
pavasarį, rudenėlį, vasarėle ir žiema,... ,

Kaina 5 dol. Gaunama pas visus platintojus arba leidykla, 
je FINE MUSIC RECORDS, 4249 L ambert Road, Cleveland, Ohio

44121, USA.
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LIETUVA TARPTAUTINĖJE 

TAUTODAILĖS PARODOJE

Teaneck Viešoji Bi
blioteka (Teaneck, N. J.) 
suorganizavo savo patal
pose tarptautinę tauto
dailės parodą,kuri tęsėsi 
nuo spalio 24 iki lapkri
čio 17 dienos ir kurioje ,

R. Antinis yra gimęs 
1898 metais, lapkričio 
mėnesį, Latvijos
Ilukštos apsktity. Tėvam 
dar rusų laikais persikė
lus į Zarasus, R. Antinis 
pradžios mokyklą ir gim
naziją lankė Zarasuose, 
ol921 metais įstojo į pie
šimo Kursus Kaune, vė
liau virtusius Meno mo-

langa.
Šalia eilės skulptūrinių 

portretų ir biustų,minimi 
šie svarbesnieji R. Anti
nio kūriniai: "Motina-že- 
mė',' "Lietuvaitė", "Dūdo- 
rius"ir paminklinio mas
to granitinis "Kanklinin
kas',' kurį rengiamasi ne
trukus įkurdinti Kauno 
Mickevičiaus slėnyje.

anot Solovjovo, "paskel
bus 1965 metų gruodžio 10 
dienos TSRS Aukščiau
sios Tarybos įsaką, pa
lengvinantį skyrybų pro
cedūrą". (Įsidėmėtina: 
Maskvos įsakas Lietuvoj 
lemia tokius reikalus).

N.Solovjovas bando api
būdinti skyrybas skati
nančius veiksmus. Pir-

voje darbininkai ir tar
nautojai sudaro 82.3%vl- 
sųbesiskiriančiųjų.o ko
lūkiečiai-10.1%, visi kiti- 
7.6%. Turint galvoj, kad 
"kolūkiečių" grupėj yra 
daugiau kaip 40% visų 
Lietuvoj esamų šeimų, 
išeina, kad šioj grupėj 
"skyrybingumas" šešis 
kartus mažesnis, negu

4rljos
VEDA D R. GUMBAS

KAIP KAS SUPRATO
Višta paprašė fermos vedėją, kad šis šešta

daliu sumažintų jai kiaušinių sudėjimo planą. Pa
klausta, kuo motyvuoja, pareiškė:

— Pereisiu prie penkių dienų darbo savaitės.

tarpe 29 šalių, dalyvavo 
ir Lietuva.

Europą be Lietuvos , 
atstovavo dar šešios ša
lys : Airija, Austrija, Ita
lija, Lenkija, Švedija ir 
Vengrija. Lietuvos sky
rius buvo turtingiausias 
nors buvo sunaudota tik 
dalis parūpintų ekspona
tų.

Lietuvos skyrių orga
nizuoti buvo pakviesta, 
Teaneck gyvenanti, daili
ninkė Aleksandra Mer- 
ker.Eksponatus parūpino 
Lietuvos Generalinis 
Konsulatas New Yorke , 
Lietuvos Laisvės Komi
tetas ir Lietuvių Moterų 
Klubų Federacija. LGK.

Skulptorius Robertas 
Antinis lapkričio 24 dieną 
Vilniaus laikraščiuose 
buvo sveikinamas sulau
kęs 70 metų amžiaus.

kykla, kurią baigė 1926 
metais. Jo diplominiu 
darbu-paminklu Lietuvos 
nepriklausomybės kovom 
-pasipuošė Širvintos.

1927 m.R. Antinis įsto
jo į Aukštąją Dekoratyvi
nio meno mokyklą Pary
žiuj e, kurią baigė 1933 m. 
Tada grįžo į Kauną. Vie
nas iš žymiausių jo ano 
meto kūrinių buvo Lietu
vos nepriklausomybės 
laimėjimo paminklas Ro
kiškyje. Dabar, maždaug 
prieš 10 metų, R. Antiniai 
teko tą paminklą "patai
syti". ..

Nuo 1941 metų R. Anti
nis dėstė buvusioje Kau
no Meno mokykloje, per
tvarkytoje į taikomosios 
dailės institutą.Labai nu
sisekęs ir labai populia
rus jo pokarinio meto kū
rinys -"Eglė,ž ai čių kara
lienė", kuriuo dabar puo
šiasi ir didžiuojasi Pa-

R. Antinis gyvena ir 
energingai tebedirba 
Kaune.Jo sūnus, irgi Ro
bertas, taip pat jau pasi
žymėjęs skulptorius . 
Duktė-dailininkė. (Elta)

PARDUODAMA
Jau išėjo iš spaudos Jono Šiauriečio įdomi knyga, 

“ A P O C A L I P S Ė“
20 - jo amžiaus raida. Nuostabūs įvykiai. Romos katali
kų bažnyčies reformos apocalipsės šviesoje. Perskaity
kite ir apsvarstykite. Reikalaukite pas visus lietuviškų 
knygų platintojus arba pas leidėją Šiuo ac.esu:

Jonas Burčikas
2272 Lavalle, Ville Jacques Cartier, P.Q.

Canada .

KITOS ELTOS ŽINIOS
Pastaraisiais metais 

Lietuvoje kas savaitė iš
siskiria vidutiniškai dau
giau kaip šimtas šeimų. 
Apie 60 skyrybų per sa- 
va?e įvyksta penkiuose 
didžiuosiuose miestuose 
(Vilniuj, Kaune, Klaipė
doj ir Panevėžy), apie 30 
mažesniuose miestuose 
bei miesteliuose ir tik 10 
- kaimuose. Iš to galima 
numanyti, kad ne visos 
Lietuvoj išsiskiriančios 
šeimos yra lietuvių šei
mos: miestuose,kur dau
giausia skyrybų,daugiau
sia yra rusų arba mišrių 
šeimų.

Duomenų apie tai pa
teikė vienas, matyt, Lie
tuvoj gyvenąs rusas so
ciologas, N. Solovjovas , 
spalio mėnesio (19 nr.) 
Švyturyje. Sako, kad 1967 
metais Lietuvoj įvyko 
5402 skyrybos,1966-5370. 
Bet 1965 metais Lietuvoj 
skyrybų būta tik 2611, tai 
yra, tik 50 kas savaitė . 
Staigus skyrybų skai

čiaus padidėjimas įvyko ,

mas toks veiksnys-tech- 
nikos pažanga, sukurianti 
šeimose naujus santykius 
ir naujas pažiūras į tuos 
santykius. Antras - padi
dėjusi migracija,tai yra, 
žmonių kilnojamasis (ži
noma,ir perkilnojimas) į 
naujas gyvenamąsias vie
tas. Su tuo siejasi ir ur- 
banizacįja-spartus mies
tų ugdymas. (Lietuvoj per 
25 metus miestų gyvento
jų skaičius padidėjo dvi- 
gubai).Todėl.esą. "T.ietu-

miestiečių ir kitų grupė
je. Pastebėtina, kad ši 
šeimų grupė yra lietuviš
kiausia ir mažiausia tu
rinti savo tarpe "svieto 
perėjūnų".

"Be to',' -priduriaN. S., 
- daugelis žmonių nutolo 
nuo senų šeimą stipri
nančių pagrindų, o prie 
naujų dar nepritapo. Pe
rėjimas nuo vienij mora
linių pagrindų prie kitų 
reikalauja laiko".

MVSTTWP ORTAS'

įvyko moterų 
žaidynės. Lai- 

išėjo Lietuvos

VEDA KAZYS
PAVERGTOJI LIETUVA

14% visų Sov. Sąj.lai
mė tų medalių Meksikos 
olimpiadoj priklauso Lie
tuvai.

Kaime 
rankinio 
mėtoju
rinktinė, kuri lemiamose 
rungtynėse nugalėjo SS - 
gą pasekme 11:10.

Lietuvos komandinėse 
šaškių pirmenybėse pirm 
mą vietą laimėjo Kaunas , 
surinkęs 28,5 tšk. iš 40 
galimų. Sekančias vietas 
užėmė:2)Vilnius, 3) Vil
kaviškis, 4) Šiauliai, 5) 
Alytus.

Prasidėjo Lietuvos 
rankinio pirmenybės.

4. A C f 
SIUNTINIŲ  ̂

AGENTŪRA

389 1 St. Lawrenct 
Blvd.

Montreal 18, P.Q.

Tel. VI4-9098

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

9 ABC aptarnauja LIETUVIUS klijentus Montrealyje, kurių 
turi pilną pasitenkinimą per praėjusius 13-ka metą.
9

9 ABC turi dideli pasirinkimą įvairių gėrybių siuntiniams, 
kuriu yra aukščiausia kokybė — lomiausia kaina! 11

9 ABC dabar turi SPECI ALIUS maisto produktus siuntiniams:

UZ'/i KAINOS(50% NUOLAIDA)

100 sv. cukraus ....$ 15.50 Šitos kainos įskaitant: produktus,
100 sv. miltų 21.50 muitą, persiuntimo mokestį ir 1.1,
100 sv. ryžių 25.0,0 Jūs nemokėsite nė vieno centą
20 sv. taukų..., ..,, $ 12.70 daugiau!

ABC priima ir pinigus už kuriuos jūsų giminės gali 
nusipirkti žvairias prekes dolerinėse krautuvėse 
Lietuvoje. ,

Uleikite į 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 !'

79 ir 81 St. Zotią'ue St. E., 

ĮMontreal, tel. CR7-0051.

Telcfonas 768-6679

WIN DSOR
DRY CLEANERS & DYERS CO. LTD. 

Valome visokius drabužius ir kitą Jūsų namu apyvoką.
Savininkai:

A. Keršys, P. Petrulis. P. Keršulis, A. Grtibus.
1205 CHURCH Ave., Verdun, Montreal.

Universal Cleaners & Z/atloU
• 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 St.[ Tel. 769-2941^

Johan Tiedman Reg d
DIRBU VISŲ RŪŠIŲ BALDUS 

PAGAL UŽSAKYMUS

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

Tel. 525-8971

Jony 3

1920 FRONTENAC ST. - MONTREAL, P .V 
PORTRETAI - VEDYBOS - KRIKŠTYNOS 

SUKAKTUVĖS
ĮVAIRIOS

MAŽAMEČIAMS 

PROGOS

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

IR KITI ĮVAIRŪS MEDŽIO DIRBINIAI.

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

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

1920 Erontenac St. Montreal ,P.Q. T. L aurinaitis

ME 7-6727
DE LUXE CLEANERS

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

LaSALLE AUTO SPECIALIST Reg’d
SAV. G. DESROCHERS 

Taisau ir dažau lengvas mažinąs 
7717 GEORGE LASALLE, QUE.

(Prieials „Nepriklausomos Lietuvos” redakcija)
Tai.: garažo 366-0500

namų 366*4203 

BELLAZZI - LAMYJNG
DO 6-6941 7682 Champlain Blvd. ViUg JLasale.

įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai 
Insuliacija, Ten-Test, Masonite, statybinis popietis.

BARONAS
Pirmosios pasekmės: 
Panevėžio Ekranas-Kau- 
mo MPT 17:11 ir prieš 
Kauno JSM 12:7 (moterys'), 
Panevėžio Draugystė - 
Vilniaus Mokslas 25:24, 
Kauno Atletas -Draugystė 
19:17, Atletas-Kauno Po
litechnika 15:14 (vyrai).

Gruodžio 1 d. prasidėjo 
Sov. Sąjungos A klasės 
vyrų krepšinio pirmeny
bės.

Maskvoje, eidamas 57 
m. mirė buv. Vilniaus 
Spartako ir vėliau Žalgi
rio futbolo komandos tre
neris G.Glazkov.Į Lietu
vą pirmą kartą jis atvyko 
1948 m. pavasarį.

Lietuvos moterų ko
mandinės gimnastikos 
pirmenybes laimėjo Vil-

KOLŪKINIO ARKLIO SVAJONĖ 

“Šluota“ satyro; ir jumoro žurnalas.

niaus rinktinė. O štai nu
galėtojo pavardės :Urbai- 
tė, Čepkovskaja, Zolotu- 
chaja, Marakulina, Jaku- 
ba,Akermanai tė, Krasni
kova. Kaip matome, ko
mentarai nereikalingi.

IŠ VISUR
Futbolo rungtynių pa

sekmės: Rumunija-Ang-

Jettė & Frėre Itėe
Plumbing & Heating kontraktorius

Šildymo ir vandentiekio taisymai ir nauji Įrengimai 

Gazinių priemonių pardavimas ir įrengim&i_^^J»^ 

Apkainavima s nemokama

1401^366-0330;
N au jų: 366 • 78 18

Naudotų: 36 6-5691

R E S . M. L . O A I G N E A U L T , 763 5 BOUL

JOE’S BUTCHER & GROCERY 
LAURINAITIS JUOZAS

ALUS, MINKŠTI GĖRIMAI IR VISOKĮ MAISTO PRODUKTAI. 

PRITYRĘS ŠVIEŽIŲ IR RŪKYTŲ LIETUVIŠKAM SKONIUI DEŠRŲ 

GAMINTOJAS.
PRISTATYMAS GREITAS IR SĄŽININGAS Į NAMUS,'SALES VISOSE 

MIESTO DALYSE.

.1918 Frontenac Street, M o n t r e a I, TEL. 524-0209
Prie požeminio “METRO“ stoties^/-

lija O:O,Danija-Liuksem- 
burgas 5:1, Graikija-JAR 
4:1.

Bokso rungtynėse Če
koslovakija Duisburge- 
nugalėjo Vakarų Vokieti
ją 7:3-

Lengvosios atletikos 
sezono pabaigoj Italijos 
sportininkai atsiekė gra
žios pasekmės: 800 m. 
per 1 min. 48,8 nubėgo 
Buono, o 1500 m. tas pits 
bėgikas ir Fevelis parodė 
3 min. 41,4 sek. laiką. 
_______ Nukelta į 8 psL

PRANEŠAMA apie NAUJA 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ — 

sutraukiančią 
hemorojus

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 herąorojus 
be skausmo. Ji per kelias minutes 
sumažina niežėjimą ir nepatogumus 
bei pagreitina uždegimo pažeistų 
audinių gijimą.

Visais tyrimo atvejais švelnė- 
ant skausmams įvykdavo hemorojų 
susitraukimas.
Tačiau visų svarbiausia - re zul

tatai būdavo toki nuostabūs,kad šis 
jagerėjimas tęsdavosi daugelį mė 
įer.iu.

I

To buvo pasiekta naudojant gydo- 
nąją medžiagą (Bio- Dyne), kuri 
jreitai 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

SIUNTINIAI LIETUVON 
KAUFMAN’S WOOLLENS&TEXTILES

WHOLESALE & RETAIL
TEL. VI - 2 - 5319.4115 ST. LAWRENCE BLVD. MONTREAL, QUE.

IŠ ČIA PASIŲSITE SIUNTINIUS SAVO GIMINĖMS PILNAI GARANTUOTOMIS

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

MOTERIŠKIEMS KOSTIUMAMS, P ALT AMS, S UKN E LEMS IR Š ILK INE S- Brocade’ 
& Dainty MEDŽIAGOS.

• DIDŽIAUSI PASIRINKIMU KAŠMIRO,,NAILONINIŲ IR ŠILKINIŲ SKARELIŲ 
SVEDERIŲ IR VISA KITA ŠEIMOS REIKALAMS.

• *TAIP PAT PRIIMAME UŽSAKYMUS VYRIŠKIEMS KOSTIUMAMS- Made to measure
- IŠ GĖRIAtfŠlŲ ANGLIŠKŲ MEDŽIAG Ų. |KAINA $54.00 ir extra kelnes $ 13.50. ' / / 

S^ININKAS C H. (|C A U F ff A- N A S , būvąs audinių fabriko* L ite x* vedėjas Kaune Laisvai kalba 
Wd^iikai,

i .iiijjiiiiįniumiiiLjfa įiiįiu. njniuui ii!iiiiii!i. mm u________ _________________________________jį jij
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TO MANO KELIONĖ

Taupyk ir skolinkis
CEKOSLOVAKIJON

PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- nAn A 14 A 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKAME
5%, už depozitus
5!/2% už šėrus

KAPITALAS virž frrijų

Aloyzas Stankevičius č Alain Slankė ), neseniai 
buvo siustas prancūzu laikraščio “ Dimanche-Ma- 
tin, P erspectives“ i Čekoslovakija aprašyti teny 
kščius jvykius.Cia spausdinamas jo straipsnio ver 
Urnas, /turis pasirodė tame laikraštyje 196S m. 
lapkričio 9 d., Montrealyje.

DUODAME 
mortgičius iš 7% 
asm. paskolas iš 7% 

 MILIJONŲ DOLERIŲ.
ASM. PASKOLAS duodame .iki $5.000 ir MORTGIČIUS 
pagal valdžios nustatytą normą — 66% įkainuoto turto. 
VISŲ NARIŲ GYVYBE apdrausta santaupų dydyje, bet 
nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju ap
draustos iki $5.000.
Paramos nariu gali būti kiekvienas lietuvis, gyvenąs Kanadoje 
1ČASOS VALANDOS: kasdieną nuo 10 vai. iki 3 vai. p. p., išskyrus 
sekmadienius. Pirmadieni ir penktadienį vakarais nuo 4 vai. 30 min. 
iki 8 vai. 30 min. šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vai. p.p. (liepos ir 
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario. • Telefonas LE 2-8723

(Tęsinys iš praeitų numerių)

ILGIAU LAUKSITE, ILGIAU KENTĖSITE.
TIE, KURIE TIKRAI NORITE PALENGVĖJIMO, 
TUČTUOJAU - MINUTĖMIS GERIAU JAUSTIS.
Imkite DIANA D ROP S-lašus ir tuomet palengvin
site stiprų kosėjimą slogoje, krūtinės peršalime, šalčio 
krėtime, kar'šligėje, skausmus sąnariuose bei visame 
kūne, gerklės skausmus, užkimimą, biauriam čiaudėji
me, nosies negalavime, asmoje, bronchite, Dėl paleng
vėjimo ir laisvesnio kvėpavimo. Niekas neveikia taip 
— kaip DIANA D R O P S - tikrai greitai veikiančios 
pasekmės. Kainuoja $2.00 butelis mūsų vaistinėje.

DIANA
DROPS

ČOŪGHS
CATARRH

COLDS 
rtVIRiSHMSS 
HOARSthtSS

ASTHMA
BRONCHUA 
HATftVtR

JORt THRUST

FAST 
RELIEF 

"1 
RHH'MAT/C 
ARTHRITIC

ROXODIUM mediciniškas skystis įtrinant greitam 
pagerėjimui artrito, reumatizmo, muskulų skausmų, nu
garos skausmų, isijos-šlaunies skausmų, uždegimo — 
skausmų pečiuose, rankose, alkūnėse, riešuose, skaus
mingiems nelankstiems pirštų sąnariams, skausmu kojų 
riešuose, keliuose, krūtinės persišaldyme, neuralgijos- 
- galvos skausmų, aplinkinio ausų skausmo, veido ar 
sprando skaudėjimo, nuo sužeidimų, nudrėskimu, išnėri 
mo ir patesimo mazguotų venų blauzdose, 
niežėjimo, pūliavimo, spuogą veide arba visame kūne. 
Pasekmės greitos - minutėmis. ROXODIUM nedegina ir 
neerzina odos. Laikykite atokiau nuo akių.

Kainuoja $ 2.00 butelis mūsų vaistinėje.
LUSCOE PRODUCTS LIMITED

55 9 Bathurst Street, T o r o n t o 4, Canada.

LIETUVOS KARIUOMENĖS 50-Čio MINĖJIMAS

lį atliko Chicagos šaulių 
teatras, suvaidinęs S. 
Čiurlionienės 4 veiksmų 
dramą "Aušros sūnūs". 
Aktoriai savo gražia vai
dyba perkėlė žiūrovus į 
praeities spaudos drau
dimo laikus .Žiūrovai vai
dinimą sekė sunepapras
tu susidomėjimu.

Minėjimą uždarė LB 
Toronto apylinkės v-bos 
p-kas adv. G. Balčiūnas , 
padėkodamas visiems , 
bent kuo prisidėj įsiems , 
prie šventės minėjimo . 
Ypatingą padėką išreiškė 
aktoriams ir minėjimo 
komitetui, kurį sudarė: 
Kanados šaulių rinktinės 
vadov. š. St. Jokūbaitis , 
Sav. - Kūrėjų p-kas V. 
Štreitas ir buvusių karių 
atstovas H. Stepaitis .

Po minėjimo Toronto 
šaulių Putvio kuopos mo
terų skyriaus vadovė šau
lė p-Dambrauskienė savo 
bute paruošė vakarienę iš 
Chicagos atvykusiem ak
toriam. Be aktorių, dėl 
vietos stokos, tegalėjo 
dalyvauti šventę ruošęs 
komitetas ir LB Toronto 
apylinkės pirmininkas . 
Vakarienės metu pasaky
ta kalbų ir palinkėta sėk
mės ateičiai.

š. P. Gulbinas .

praėjo iškilmingai .Minė
jimas pradėtas šeštadie
nį,lapkričio 23 d. "Tėvy
nės prisiminimu" radio 
programa,kuriai vadova- 
voKanados rinktinės va
dovas St.Jokūbaitis. Pro
gramoje dalyvavo A.Sut- 
kaitis.kuris savo gražia, 
eiliuota kūryba perkėlė 
klausytojus į sunkius ne
priklausomybės atstaty
mo laikus ir kovas už ją , 
pabrėždamas didvyrišku
mą ir tautos dėkingumą 
didvyriams už atkovotą 
laisvę.

Lapkričio 24 d. , sek
madienį .iškilmės pradė
tos pamaldomis. Organi
zuotai, su vėliavomis, jo
se dalyvavo-savanoriai - 
kūrėjai ir šauliai.

Šventės minėjimas įvy
ko Prisikėlimo parapijos 
salė j,kurį atidarė ir ofi
cialią dalį pravedė St. Jo
kūbaitis .Vėliavas įnešus , 
invokaciją skaitė kun.Ra- 
faelis Šakaiys.OFM. Kal
bą pasakė apie nepriklau
somybės kovas su Lietu
vos priešais,sav. kūrėjas 
ir visuomenės veikėjas p. 
J. Matulionis. Oficialioji 
dalis buvo baigta visų da
lyvių sugiedotu Tautos 
himnu.

Pagrindinę meninę da- 
TfrnuiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiniiiTiTiriTiTm

Važiuojant per Karolio 
tiltą,mes sutinkame 3 ru
sų kareivius.

- Žinai,kodėl jie visuo
met vaikšto po tris?-klau-! 
šia manes Vilemas.

- Nei Kodėl?
Vilemas pamerkia akį. 

Jis man paaiškina:
-Tai lengva suprasti, - 

sako jis, - vienas moka 
s kaityti, kitas moka rašy
ti, o trečias moka šaudy
ti!

Pirmą kartą jis taip 
juokėsi, kad net negirdė
jo motociklo motoro. 
Prieš grįžtant namo, Vi
lemas pasiūlo mane nu
vežti "ten, kur jie yra" .

Mes važiuojame apie 10 
minučių iki Vrsovickeho 
Nadrazi kvartalo, net aš 
nieko nepastebiu.Vilemas 
man rodo savo nosį, sa
kydamas :

- Čia nieko nesimato , 
bet reikia uostyti. Ar tu 
nieko neužuodi ?

- Nieko, -sakau jam, - 
nebent stiprų dezinfekci
jos vaistų.

- Teisingai, - jis sako 
patenkintas.-Jie čia buvo 
prieš dvi dienas. Kai tik 
jie išvyko, mes pradėjom 
dezinfekuoti visą kvarta
lą.

Iš tikrųjų,su čekais ne
žinai, kur baigiasi higie
na ir kur prasideda juo
kavimas. Dezinfekcijos 
vaistai labai stipriai jau
čiasi, ir ta smarvė seks 
mus iki mažos pakalnės , 
kur aš pastebiu bauginan
čių patrankų šešėlius . 
Mes randamės Pankrac 
priemiesty.Mes įvažiuo
jame į Ulice 1 Listopadu 
(1 lapkričio gatvę). Staiga 
mano draugo veidas pasi
keičia. Jis tyliu balsu su
šnabžda:

- Žiūrėk,žiūrėk, ir ty
lėk!

Tai, ką aš matau, man 
primena baisius praeito 
karo vaizdus ir mane api
ma baimė. Ta keista bai
mė, kuri padaro nevaldo
mas kojas, kuri užima 
kvapą ir trenkia tulžimi 
tau krūtinėje.

Čia šimtai rusų karei
vių. Vieni guli ant savo 
tankų, kiti sėdi savo šar
vuočiuose. Apsiginklavę 
kulkosvaidžiais, šautu
vais, jie vaikšto mažom 
grupėm po parką. Tankai 
stovi vienas prie kito, pa
siruošę pulti. Tame pa
čiame kvartale kareiviai 
kasa apkasus. Jie yra 

į nurvini, atrodo pavargę ir

blogo ūpo. Jie žiūri į mus , 
kai mes pravažiuojame 
pro juos. Jų žvilgsniai 
mane baugina. Kaikurie 
iš jų, gulintys ant tankų , 
pasuka savo kulkosvai
džius į mūsų pusę. Jie į 
mus taiko, tikriausiai, 
žaisdami.

Aš jaučiu, kad Vilemas 
norėtų važiuoti greičiau, 
bet tuomet jis atkreiptų 
dėmesį .Reikia vaizduoti, 
lygmes gyventume šiame 
kvartale.

Vakare Vilemas mane 
nuveda į kavinę. Jis čia 
užkvietė du savo draugus: 
František ir Jri. Vienas 
iš jų rašo laikraščiui. 
Tasai sako, kad visas 
kraštas yra informuoja
mas pogrindžio radijo.

Laikraščiai spausdina
mi net tris kartus į die
ną. Jis man paduoda kele
tą pogrindžio laikraščių, 
kurie dabar tapo tikros 
kolekcionierių retenybės.

Man parodo taipogi,če
kų išleistą, Pravdos nu
merį rusų kalba,vis ai to - 
kį kaip tikrą. Virš rusų 
tanko nuotraukos at
spausdintas užrašas fJūs 
matote,kaip jūs mus myli
te! " O žemiau,visa šeri - 
ja minčių,panašių, kurias 
aš skaičiau ant sienų Pra
hos mieste, mieste su 
šimtais varpų:

"Mus galite išprievar
tauti,bet mes negimdysi
me! "

"Tankaiyra jūsų, tie
sa yra mūsų".

"Ačiū už jūsų draugys
tės pamoką".

"Viltis miršta pasku - 
tinė".

"Dubčekas yra mūsų 
pasididžiavimas".

"Pagaliau jūs pralen- 
kėt visus pasaulio impe
rialistus".

"Tankai yra jūsų argu
mentas, mes gėdinamės 
už jus".

"Grįžkite pas save, ne
būkite žmogžudžiais".

"Neįmanoma visą tau
tą pasodinti į kalėjimą" .

"Jūs buvote draugai, o 
dabar tapote okupantais".

Nežiūrint to, trys jau
nuoliai yra optimistai:

- Mus padrąsina tai , 
kad visi čekai yra vienin
gi-

Tuo pat laiku,kai tankai 
pasitraukė iš miesto cen
tro,gyvenimas įėjo į nor
malias vėžes. Restoranai 
ir krautuvės atsidarė. 
Yra tik mažas pasikeiti
mas viename restorane 
Prikepė gatvėj, kur buvo

3 KELEIVIS
H
3 Aišku, esate girdėję, kad tai laikraštis, kuris 
Z jau eina 61-sius metus. Jį vieni giria, kiti peikia, bet 
į visi jį mėgsta skaityti. Kodėl?

* Todėl, kad jis niekam nepataikauja ir nesibijo r
(J teisybės rašyti. Teisingomis žiniomis iš visur (daug 
Z rašo ir apie dabartinį Lietuvos gyvenimą) laikraštis
* per 60 metų pelnė gerą vardą ir pasitikėjimą.

; Keleivis duoda ir teisinių patarimų, jame rasite 
Z gražių apsakymų bei eilėraščių. Jis turi ir moterų 
I skyrių. Prenumerata tik $5.00.
M -------------------------------------------------------------------■
Z Jau galima gauti 1 9 6 9 m. Keleivio Kalendorių

-------‘----------------- Kaina $ 1.Q0. -----------------------------

; KELEIVIS
■
; 636 Broadway, So. Boston, Mass. 02127
j

Tokie užrašai matėsi ant

didžiulė valgykla, gami
nusi rusų ir gruzinų spe
cialų maistą.Tai restora
nas Maskva, kuris pakei
tė savo pavadinimą po ru
sų atėjimo. Jis dabar va
dinasi: Morava (Moravi
ja). Knygynai keistai iš
statė kaikurias knygas 
vitrinose: jos gal neturi 
didelės literatūrinės vėrę 
tės, bet turi įdomius pa
vadinimus. Štai keletas 
pavadinimų, kuriuos pa
stebėjau per savo pasi
vaikščiojimą. Pavyz- 
džiui.V.Lareno ir L. Na- 
zarevo "Mes niekuomet 
neužmiršime"; Jaroslavo 
Bednar "Žemė yra rau
dona": Z. Broomfieldo 
"Jie liko visam laikui" ; 
"Laikas gyventi, laikas 
mirti ";"Po mūsų-tvanas",
ir daug kitokių. Ir štai dar 
išstatyta anglų.plokštelė • 
"From the Rouse of the 
Dead','ant kurios viršelio 
matosi vyras surištom 
rankom,už geležinių gro
tų.

* * jjc * * * *

Aš sėdu į traukinį, ku
ris turi mane vežti į Brno, 
Slovakiją. Ten turi atsi
daryti,po vienos savaitės 
vėlavimosi, tarptautinė 
paroda. Mano draugas 
Veikke,suomis žurnalis
tas, važiuoja kartu. Išvy
kę pirmą valandą po pie
tų, mes atvažiuojame tik 
7 vai.30 min. vakaro, ka
dangi vėliau,kelionės pa
baigą, turime atlikti au
tobusu. Sugriuvo tunelis !

Traukinyje aš susipa-
žinau su Liba, 16 metų 
studente, apsirengusia 
megztiniu ir džinais 
(jeans). Atostogos pasi
baigė ir jinai grįžta namo 
į Brno.

- Keistos atostogos, - 
sako jinai man, šypsoda
masi . -Esu technikos stu-
dentė, o praleidau visą 
laiką dažydama.. .

- Tai Jūs laisvalaikiais 
užsiimate dažymu?

Liba pakrato galvą ir 
pradeda juoktis:

- O ne,ne, -pasiaiškina 
jinai, - aš rašydavau ant 
sienų ir uždažydavau ro
dykles Prahos mieste!

Atvažiavus į Brno, mes 
sustabdome taksi-rusiš- 
ką Volgą. Mašina gan di
delė ir patogi. Aš tai pa
sakau šoferiui,kuris kal-
ba puikiai angliškai.

- Taip,mašina gera,bet

SKELBIMAS

Dievo Karalystes 
Žinios

Tema: Prisikėlimas iš 
Numirusių

(Tęsinys/
Pranašas Danielius taipgi pra 

fiašavb apie mirusiųjų prisikė- 
lihlą if pafodė, kad tai turės į- 
vykti po didelių priespaudų, su 
kuriomis dabartinis amžius tu
ri pasibaigti. Jo pasakyta taipė 
‘‘Daugelis tų, kurie miega že-. 
mės dulkėse, pabus.

Atsimenate, . kaip Dievas iš
tarė mirties bausrtię prieš pir
muosius mūsų gimdytojus, sa
kydamas: “Nes dulkė esi ir į 
dulkę pavirsi”. Taigi, aišku, 
kad visas Šventasis Raštas yra 
sandermingas ir pilnas brangių 
pažadėjimų apie išvedimą iš ka 
pu mūsų mylimų mirusiųjų, ku 
riuos Viešpats Jėzus atpirko sa-

daugelio Prahos namg.

ji atkeliavo iš blogo kraš
to!

Aš jo klausiu iš kur jis 
taįp gerai pramoko an
gliškai.

- Toronte, - sako jis .
- Aš ten daug metų pra
leidau. Aš sugrįžau tik 
prieš du metus. Pas savo 
šeimą.

Ir prie to pridėjo:
- Stupid boy!
Gatvėje sustabdau vie

ną praeivį. Kokia kalba 
pradėt kalbėti ? Aš krei
piuosi į jį rusiškai. Jis 
reagavo staigiai:

- Ruski ? - klausia jis 
mane,ir nelaukdamas at
sakymo, nusispjauna ir 
nueina sau. Veikke ir aš 
pasivejam jį, norėdami 
pasakyti, kad mes ne ru
sai. Žmogus atrodo nusi-

vo brangių.krauju.
Kalbėdamas į savo mokyti

nius apie Dievo meilę, kurią pa-, 
rodydamas Jis siuntė Jėzų į pa-' 
šaulį atpirkti žmoniją, patsai Iš
ganytojas pasakė: “Nes Dievas 
taip mylėjo pasaulį, kad davė 
savo vienatinį Sūnų, kad kiek
vienas, kurs j jį tiki, nepražū
tų, bet turėtų amžinąjį gyveni
mą’’ (Jono 3-16).

Čia ir vėl pasakyta, kad am
žinasis gyvenimas bus gauna
mas tikėjimu į Dievą i.’ Kristų, 
Atpirkėją.

Aisteigtosios Žmonijos 
Gyvenimo Vieta—žemė

Bet kai kurių mintyse gali 
atsirasti klausimas: ar užteks 
ant žemės vietos visiems gyvie
siems ir prisikėlusiems milijo
nams žmonių, kurie gyveno ir 
mirė bėgyje šešių tūkstančių 
metų? Taip, mieli prieteliai.

Pradinis Dievo tikslas buvo 
pripildyti žemę sveikais, links
mais, panašiais j Dievo veidą 
vadinasi, turinčiais Dievui pa

raminęs, bet atrodo, kad 
jis ką tai įtaria. Turbūt 
dėl mano. . . lietpalčio. ..

Brno nesimato rusų 
kareivių.Jie pasitraukė į 
priemiestį. Vis dėlto di
delis būrys yra užėmę 
vieną pastatą, ties senu 
miesto teatru. Ant šito 
pastato fasado yra di - 
džiulis užrašas: "Oku
pantai", kurio niekas ne
drįso nutrinti.

Kas naktį keletas šar
vuočių pravažiuoja pro 
miestą,tikriausiai, norė
dami priminti,kad "drau
gai vis dar čia".

Viena aikštė vis dar be 
pavadinimo.Tai buvusioji 
Raudonosios Armijos 
aikštė. Kai tik rusai at
važiavo, tą aikštę kas tai
pavadino "Okupantų aikš
te".

-Juokingiausiai, -sako 
man vienas restorano pa
davėjas,-kad tas užrašas 
kabėjo 8dienas, kol rusai 
pagaliau susigaudę, kas 
ten buvo parašyta.

Dabar keičiami visi
pavadinimai.Pavyzdžiui , 
kinas "Maskva", dabar 
vadinasi "Scala". Knygy
nas "Maskva" turi pava
dinimą "Užsienietiškas 
knygynas".

Man pasakojo,kad Brno 
mieste žmonės buvo be 
pasigailėjimo. Rusų ka
reiviai, kurie neturėjo ko 
valgyti-valgyti negauda
vo. Beveik kas dieną jie 
turėdavo pasitenkinti bul
vėmis ir kopūstais, ku
riuos rasdavo laukuose.

LOS ANGELES
LIETUVOS KARIUOME
NĖS ATKŪRIMO 50 
METŲ MINĖJIMAS 
Los Angeles, Calif. įvyko 
lapkričio 24 d. Po pamal
dų ir kleb. Kučingio įvy
kiui skirto pamokslo, pa

Daugiau bus.

našų jausmą,, tokį kaip meilę, 
teisybę, išmintį, pasigailėjimą, 
duosnumą, geradarystę, ir t. p.

1 !> b ■
Pasaulio žemėlapiai rodo.įad 

ant žemės yra dar /daug' tufcfcių 
ir neapgyventų vietų, tyrų, lie
knų, balu r išdžiūvusių vietų. ,

Šventasis Raštas parodo,' kad 
Kristaus karaliavimo metu, 
Tūkstantmetinėje Teismo' Dia
noje, žemė bus gerinama, tobu
linama ir prirengiama žrhogiįi 
gyventi, nes iš jos bus atimtas 
pradinis prakeikimas.

Pasiklausykite, . ką sako apie 
tai Dievo pranašas Įzajas, tris
dešimt penktame savo pfaiia- 
šystės skyriuje: “Apleista ir ne 
pereinama dalis linksminsis, ty 
ritmą džiaugsis ir žydės kaip 
rožė”. “Aš duosiu tyrumoje ke
drų, akacijų, mirtų ir alyvme
džių, kad visi kartu matytų ir 
suprastų, jog tai padarė Vieš
pats”.

(Bus ‘daugiau?
Kas įdomatijatės apie Tiesą, mes 

prisiųsim veltui knygelių.
Kreipkitės šiuo adresu:

Lithuanian Bib'e Students, 
212 E. 3rd Street, 
Spring Valley, 111. 61362

Marija Banionienė.
Parapijos salėje kalbą 

sakė pulk. Sereika. Trio 
dainavo: Rim.Dabšys, A . 
Polikaitis ir B. Sali ūkas . 
Mironienė paskaitė ra
šyt. A.Mirono apsakymą. 
Iškilmes baigtos Lietu
vos himnu.

Antroji minėjimo dalis 
vyko Tautininkų namų 
perpildytoje salėje. Pir
mininkavo St. Paltus. Solo 
dainavo R. Aukštkalnytė 
ir E. Vilimienė, o duetą 
Aukštkalnytė ir K. Dar- 
gis.Skaityta poetės Danos 
Mitkienės eilėraščių.Vai- 
šėmis rūpinosi Žadvydie- 
nė ir Bulotienė.

Los Angeles ramovė-
šventintos Ramovės vie
neto ir Daumanto šaulių 
kuopos, vėliavos. Ramo- 
krikšto tėvai: Andr. Mi
ronas ir Janina Radvenie- 
nė,šaulių vėliavos krikš
to tėvai: Stasys Paltus ir

naras vadovauja K. Liau- 
dans kas, šaulį am - O. Ž ad - 
vydas. Minėjimo proga 
aukų prie bažnyčios ir 
parapijos salėje surinkta 
apie du šimtai penkiasde
šimt dolerių. a.
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HAMI L TOM
Geriausia taupyti ir skolintis tik Hamiltono lietuviu 

Kredito Kooperatyve “TALKA” 
21 MAIN ST. E., KAMB. 203. TEL. 528-0511.

Darbo valandos:
Pirm. 9.30—5 v.p.p.
Antr. 9.30—5 v.p.p.
Treč. 9.30—5 v. p.p.
Ketv. 9.30—5 v.p.p.
Penkt. 9.30—8 v.p.p.
Šešt. 9—1 v.p.p.

Augšti nuošimčiai už IndėHos 
Prieinamos skolinimosi sąlygm 
Nemokamas CUNA gyvyMs 
ir paskolų draudimas.
Pilnas čekių patarnavimas 
Užtikrintas indėlių saugumas 
Malonus lietuviškas patarnavimas

St. Catharines agentūra: 75 Rolls Avė, Tėvų pranciškeaų 
parapijos salėje sekmadieniais po pamaldų.

KAIP TOLI NUEISIME TYLĖDAMI ?

Nors mes esame iš 
skirtingų Lietuvos vieto
vių, tačiau kur nors pri
klausėme prie savų para
pijų. Tuo pačiu, teko su
sidurti ar turėti reikalų 
su dvasios vadovais ar 
klebonais. Lietuvoje žiū
rėta į dvasiškį su gilia 
bei nusižeminusia pagar
ba. Kartais net iki liguis
tumo.Tačiau su pasitikė
jimu.Kaip į tikrą tėvą, iš 
kurio galima tikėtis tei
singesnio reikalų supra
timo: šeimose ar tarp 
kaimynų. Iš jo gaunamas 
ne tik nuodėmių išriši
mas,bet ir draugiški pa
tarimai. kituose painiuose 
reikaluose.

Štai, ir išeivijoj, mūsų 
gyvenimas susikoncen- 
travo,beveik vien tik prie 
parapijų.Čia mes randam 
lyg užuovėją savo religi
niams papročiams puose
lėti ir tautinei ugnelei iš
laikyti.Deja, kartais vie
nas žmogus gali pakreipti 
įvykių eigą. Jei religinėj 
bendruomenėj naudoja
mos intrygos, kerštas , 
rūšiavimas į savus ir ne
savus, "baltuosius” ir 
"juoduosius", tada mes 
nebematome Kristaus 
meilės įsikūnijimo . Gal 
politinėms partijoms ir 
galima "atleisti": vienaip 
kalbėti,kitaip elgtis ? Juk 
mes visą laiką esame ti
kinami iš anapus,kad Lie
tuva laisva'. Bet ar tinka 
tokie pat metodai religi
nei bendruomenei?

Trumpai paminėsiu 
Hamiltono lietuvių para
piją. Kas sudaro parapi
ją,manau,nereikia ir aiš
kinti. Tik jau ne vienas 
klebonas su pastatais, bet 
ir mes visi žmonės-pa- 
rapijos nariai. Mes-ne

Y tiktai pamokslų klausyto- 
I jai, bet ir aktyvūs daly

viai, turintys teisę ir pa
reigą dalyvauti parapijos 
reikaluose.

Plečiant bažnyčią ar 
statant naujus pastatus , 
kaip Jaunimo Centrą, pa
rapijiečiai buvo prašomi 
finansinės paramos. Ir 
tada buvo aiškinta per pa- 

X mokslus, kad salės ir ki- 
' tos patalpos bus prieina
mos visiems, be jokių

V skirtumų. Ats eit, tai yra 
mūsų.Kaip jau viskas at
likta, jei neteksi malonės, 
salės negausi. Taip buvo 
su sportininkais, o dabar 
su "Gyvataru".

Pas mus yra "priimta" 
dvasiškio nekritikuoti-jis 

S yra beveik neklystantis .
Keista, kaikuri katalikų 
spauda net netalpina pa
sisakymų, jei atsiliepta 
neigiamai ^>rieš dvasiškį. 
Betgi tylėjimu nevisuo- 
met pasitarnausime tie
sai. Jeigu jau žmogui ati- 

f mama laisvė pasisakyti, 
kodėl jam širdį skauda,

tai kuo mes geresni už 
diktatorinius rėžimus ? 
Kartais, matant blogybes 
ir tylint, reikštų pritari
mą. O tada, iš parapijos 
pasidaro avinų banda.

Štai po 2-jų sezonų mū
sų choras neva tai sukli
juotas. Ir per ypatingas 
pastangas: taip vadinami 
juodieji nurašyti į nuos
tolius.To suklijavimo pa
grindinis motyvas yra 
parodyti pasauliui, kad 
"pas mus viskas tvarkoj", 
ir atkeršyti,tur būt,tiems 
choristams,kurie išdrįso 
pasakyti savo globėjui 
"ne".

"Juodžiams", tiesa,pa
liktos "atviros durys" 
grįžimui:t. y. jei pats grį
ši, buvai kiltas, nes ir 
slenki į vidų, kaip vagis . 
Atrodo,mažai kas tuo pa
sinaudojo.

Visas šis vaidinimas , 
kad su choru "tvarkoj", 
kainavo tai, kad vaikų 
choras ir dabar dar lau- f b • t'
kia, kada suaugusieji nu
stos piautis tarp savęs . 
Taigi, viskas eina jauno
sios kartos sąskaiton.

Artimos mūsų koloni
jos gali didžiuotis, pri
traukę daug jaunimo prie 
dainos meno. Tuo pačiu , 
gali džiaugtis pratęsę 
chorų egzistenciją. Gi 
mes? Ar galim pateisin
ti, kad ir tas išlaidas iš 
parapijos iždo vien tik 
parodymui,kad "pas mus 
tvarkoj", nepanaudojant 
chorvedžio ir vaikų cho
rui? Žinoma, tai įmano
ma tik pas mus, nes pas 
mus parapijos k-tas nėra 
renkamas,o parinktas iki 
malonės netekimo.

Užtenka apsilankyti 
vienoj iš Toronto lietuvių 
bažnyčių ir tuojau galima 
matyti skirtumus :pamal- 
dos vyksta taip sklandžiai. 
Maldos,giesmės ir patys 
pamokslai, kaip pamoks
lai,© ne "naminių" barnių 
išteisinimai kažkieno 
naudai, kaip Hamiltone. 
Pas mus ir per metinį 
pranešimą, be finansinės 
apyskaitos .išgirstam taip j 
pat, kad mūsų moralė la- ’ 
bai aukšta, nes tiek tai 
tūkstančių komunikatų iš-. 
dalinta.

Negalime atsiliepti ’ 
bažnyčioj e, tad tenka nau
dotis spauda. Žinoma, ne- | 
pasirašius savo pavardės, 
nes kitaip būtum vėl te
rorizuojamas "autorite- I 
to" vardu: gąsdinant vai- ( 
ko išmetimu iš liet, mo
kyklos arba ir paties sta
čiai iš bažnyčios ,kaip pas 
mus jau yra atsitikę.

Štai,hamiltoniečiai su
silaukė naujo kunigo-pa- 
gelbininko. Gal tai bus 
maža prošvaistė, lyg vil
tis įleisti šviežio oro į 
mūsųparapiją.Šiuo metu 
naujasis kunigas vizituo-

jatautiečlus.Reikia tikė
tis,kad šiuo kartu gal bus 
aplankyti ir tie tautiečiai, 
kurie per 10-15 ar 20 me
tų nebuvo lankyti nei kar
to.

Lietuvis iš Hamiltono.

PAGERBĖ K. IR J.
DERVAIČIUS

Kunigunda ir Jonas 
Dervaičiai yra aktyvūs 
lietuviškoje veikloje. Kur 
tik reikalinga tautinei 
veiklai parama, pp. Der
vaičiai visuomet nuošir
džiai paremia. Pp. Der
vaičiai tautinėn veiklon 
sugebėjo įjungti ir savo 
vaikus. Už tai, jų vedybų 
30 metų Sukakties proga , 
š. m. lapkričio 23 d. buvo 
suruoštas pagerbimas pp. 
Šulių namuose. Prie pa
gerbimo prisidėjo sūnus 
Edmundas, dukra Danutė 
ir daug svečių iš Hamil
tono,Windsoro,Toronto ir 
St. Catharines.

Įžanginę sveikinimo 
kalbą pasakė J. Šarapnic- 
kas. Kalbėtojas įvertino 
pp. Dervaičių tautinius 
darbus tremty j. P. Šulie- 
nė įteikė voką su visų 
bendra dovana. Atskirai 
dovanas įteikė sūnus Ed
mundas ir dukra Danutė.

Pp. Dervaičiai už pa
gerbimo suruošimą ir 
dovanas išreiškė visiems 
padėką. Pagerbimo balius 
praėjo labai nuotaikingai.

Svečias

VIETOJ KALĖDINIŲ 
KORTELIŲ

Natalija ir Vaclovas 
Navickai, Ona ir Juozas 
Stonkai,Aldona ir Vincas 
Kežinaičiai, Staselė ir 
Kazys Milerlal vietoj iš
siunčiamų kalėdinių atvi
ručių paskyrė po 10 dol. 
Tautos Fondui, kuris tel
kia lėšas tėvynės laisvi
nimo reikalams. Šita ži
nute norima priminti jų 
artimiesiem ir draugam, 
kad jie šiais metais nėra 
pamiršti ir jiems visiems 
čia siunčiami nuošir
džiausi Šv.Kalėdų sveiki
nimai ir 1969 m. linkėji
mai.

Tautos Fondo V-ba

SPARČIAI PLEČIAMAS 
UNIVERSITETAS

Vietinis McMaster uni
versitetas nepaprastai

ITAS
AUKŠTOS PALŪKANOS IR KODĖL?

(Ved. P. Ručinsko pranešimo 
santrauka diskusiniam ** Lito” 
pobOviui ).

(Tęsinys iš praeito nr.).

Žemiausias paskolų 
palūkanų vidurkis tenka 
"Prisikėlimo" kredito 
unijai, nors faktiškai jos 
palūkanos buvo tos pa
čios, kaip "Paramos". Gal 
"Prisikėlimas" turi be- 
procentinių arba žymiai 
žemesniu procentu pasko
lų? "Lito" palūkanas pa
kelia turima $ 10.000 gy
vybės apdrauda asmeni
nėms ir nekiln. turto pa
skoloms, kuri kainuoja 
apie 0.75%. Toronto uni
jos turi gyvybės apdrau- 
dątik asmeninėm pasko- 
lomir tikiki$ 5, 000. Pa
tiektuose daviniuose pa
skolų apdrauda įskaityta 
į palūkanas.

Patiektos lentelės, be 
ko kita, rodo ir kokią di
delę rolę vaidina lietu
viškos kredito unijos Ka-

auga.Iš prieš dešimtmetį 
buvusios mažos baptistų 
kolegijos jau išaugo 
stambus ir reikšmingas 
universitetas. Pastaruoju 
metu ten vyksta didelės 
statybos; stambiausia jų 
-70 mil.vertės medicinoj 
mokslų kompleksas. Ja
me įsikurs naujas medi
cinos fakultetas, medici
nos seserų mokykla, ty
rinėjimų laboratorijos , 
400 lovų universiteto li
goninė ir įvairios klini
kos, kurios galės aptar
nauti apie 200 tūkstančių 
pacientų per metus.

Manoma, kad statybos 
sistemų naujumu, plana
vimo išradingumu,moky
mo ir gydymo lygiu, šis 
didžiulis sveikatos cen
tras bus pirmaujančiu 
netik Kanadoje, bet ir vi
same kontinente. Moksli
nis personalas sutelkia
mas iš žymiausių insti
tucijų. Pirmosios kom
plekso patalpos atsidarys 
jau 1970 metų rudenį.

Pažymėtina, kad pro
jektą vykdančios Toronto 
architektų Craig, Zeldler 
& Strongfirmos planavi
mo architektu yra lietu - 
vis. ab.

KLB HAMILTONO APYLINKĖS VALDYBA SV. KALĖDŲ, 
IR 1969 NAUJU METU PROGA NUOŠIRDŽIAI SVEIKINA SE
SĖS IR BROLIUS LIETUVIUS PASILIKUSIUS PAVERGTOJE 
TĖVYNĖJE BEI IŠBLAŠKYTUS PO PLATŲJĮ PASAULĮ.

SVEIKINAME VISUS HAMILTONO IR APYLINKĖS LIETU
VIUS IR VISAS HAMILTONE VEIKIANČIAS LIETUVIŠKAS OR
GANIZACIJAS, LINKĖDAMI ASMENINĖS LAIMĖS IR ISTVER- 
MES KOVOJE UŽ MŪSU TĖVYNES LAISVĘ.

KLB Hami Itono Apylinkės 
Valdyba.

gran d i o z i n i s

NAUJŲ METŲ sutikimas

Įvyksta 1968 m. gruodžio mėn. 31 d.

HAMILTONO JAUNIMO CENTRE IR PARAPIJOS SALĖJE.

Pilnas bufetas-puiki muzika-laimes staliukai
ir

GRAŽI LIETUVIŠKA NUOTAIKA.

MALONIAI KVIEČIAMI DALYVAUTI VISI LIETUVIAI.

Pradžia 7:00 vai. vok., pabaiga - 2:00 vai. ryto.

Bilietai gaunami pas Bendruomenės valdybos narius.

KLB Hamiltono Apylinkes
V a I d y b a.

nados lietuvių ekonomi
niame gyvenime.

PADIDĖJUSI KONKU
RENCIJA DĖL SANTAU

PŲ
Prieš dvejus metus iš

leistas naujasis bankų įs
tatymas nuėmė bankams 
suvaržymus dėl palūkanų 
dydžio ir dėl duodamų pa
skolų rūšies. Bankai gavo 
teisę laisvai nustatinėti 
palūkanas ir duoti nekil
nojamo turto paskolas.

Naujoms galimybėms 
bankai iš anksto ruošėsi 
ir gerai jas išnaudojo. 
Bankai jau turimas san
taupas taupomose sąskai
tose (savings) paliko iš tų 
pačių senų 3%, o naujoms 
santaupoms telkti įsivedė 
visą eilę naujų sąskaitų , 
užkurias pradėjo mokėti 
iki 5%. Pastovesnes san
taupas jie pradėjo priimi
nėti į terminuotus indė
lius, už kuriuos praeitą 
pavasarį mokėjo net iki 
7%,o dabar moka 6%. Ati
tinkamai savo palūkanas 
už santaupas ir paskolas 
padidino ir "Trust" kom
panijos. Didžiausios iš jų 
yra bankų priklausomy
bėje ir tarnavo kaip įran
kis nekilnojamo turto pa
skolų išdavimui,kol patys 
bankai tos teisės neturė
jo.

Eilę naujovių santau
pom privilioti bankai pa
siskolino iš kredito unijų, 
kaip pav.gyvybės apdrau- 
dą kai kurioms santaupų 
rūšims,mėnesinį palūka
nų skaičiavimą,vakarines 
darbo valandas ir pan.

Savaime suprantama, 
kad ryšium su palūkanų 
pakėlimu už santaupas , 
bankai pakėlė ir palūka
nas už paskolas. Nekilno
jamo turto paskoloms jos 
buvo pasiekę 9. 5%, o da
bar nusistovėjo ant 9%, 
be gyvybės apdraudos. 
Asmeninėms paskoloms 
bankai ima 10-12% su gy
vybės apdrauda. Rinkti
niams savo stambiems 
klij entams bankai išduo
da paskolas ir žemesniu 
palūkanų procentu, tačiau 
į tą kategoriją galėtų pre
tenduoti tik labai mažas 
kredito unijų narių.

Bankų vajus už susti
printą santaupų telkimą 
davė gerus vaisius. Pro
vincial Bank of Canada 
skelbiasi, kad jo santau
pos per praeitus metus 
paaugo 18%. Bank of Nova 
Scotia-26%, Royal Bank-

> 13.2%, Canad. National 
’ Bank-14% ir 1.1. Ar daug 
kredito unijų šiuos metus 
užbaigs kad ir su 10% 
prieaugliumi ?

Ar yra pagrindo laukti , 
kad santaupų ir paskolų 
palūkanos vėl grįžtų į se
nas vėžes ? Atrodo, kad 
ne. Cąpada Savings Bonds 
paskutinė laida duoda 
6.75% iš 14-kos metų vi
durkio. Baikal tebeima 1-
5 metų terminuotus indė
lius iš 6%,o "Trust" kom
panijos netiš 7%. Gi nor
maliai paskolų palūkanos 
visada būna bent 2% aukš
tesnės,kai palūkanos mo
kamos už santaupas.

Jeigu nėra vilties žy
mesniam palūkanų kriti
mui pinigų rinkoje,tai kur 
gi atsiduria mūsų kredito 
unijos? Ar tokioje situa
cijoje kooperatininkas -

Z V'

KALĖDINIAI SIUNTINIAI 
1»48 M.

Artėjančių Kalėdų Švenčių proga, siūlome tris specialiai suda
rytus siuntinius iš tokiu dalykų, kurie labiausiai yra reikalingi 
Lietuvoje ir iStikrųjų batų naudingi Jūsų giminėms.
MIŠRUS KALĖDINIS 1968.
Vyriškas arba moteriškas labai geros rūšies megztukas, itališkas 
vyriškas arba moteriškas nailoninis lietpaltis, 3‘,-į jardo vilnonės 
angliškos vyriškam kostiumui medžiagos, vilnonė sijonui medžia
ga, 3 jardai labai gražios moteriškam kostiumui medžiagos, puikūs 
vyriški nailoniniai marškiniai arba nailoninė bliuskutė, 1 dėžė Šo
koladinių saldainių, 20 angliškų geriausios rūšies cigarečių-- $100.
MOTERIŠKAS KALĖDINIS 1968.
Komplektas moteriškų rūbų(labai ten reikalingi), gėlėta arba su or
namentais vilnonė skarelė, 3 jardai vilnonės moteriškam kostiumui- 
cremplene medžiagos, gražus moteriškas megztukas, 3 jardai vilno
nės paltui medžiagos, 2*/2 jardo vilnonės suknelei medžiagos -- $100.

MAISTO SIUNTINYS 1968.
*/2 svaro arbatos, 1 sv. kokavos, 6 sv. geriausios rūšies baltų miltu, 
2 sv. ryžių, *4 sv. pipirų, 'A sv. lapelių, 'A sv. geriamo šokolado, 1 - 
dėžė nescafe, 3 sv. geriausios rūšies kiaulinių tauku, 1 sv. Šokola 
dinių saldainių -- $30.

Taip pat i bet kurį rūbų siuntini galima dadėti žemiau išvardinti 
dalykai, kurie visada yra naudingi ir laukiami Lietuvoje:

Vilnonė skarelė $4.50, nailoniniai itališki lietpalčiai $12.00, vy
riški arba moteriški megztukai $14.00, vyriškos arba moteriškos nai
loninės arba vilnonės kojinės $2.50, labai geras parkeris firmos 
“Parker“ $9.00, šveicariški laikrodžiai $15.00, vyriški
nailoniniai marškiniai $8.00.

BALTIC STORES LTD.,
(Z. JURAS)

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

Su malonumu priimame užsakymus, kuriuos pats siuntėjas suda
ro iš mūsų kainoraščio ir taip pat,. prsiunciame Jūsų pačiu paruoš
tus siuntinius.

Mūsų sąskaitos duoda Jums teisę gauti INCOME TAX 
sumąžinimą.

Atstovai: A. Kusinskis, 167 Colleoe Street apt. 2 Sudbury, Ont., 

L. Radzevičius, 530 Windermere Ave. Toronto 9, Ont.- 
762-7845.

skolininkas turi teisę iš 
kredito unijos gauti pa
skolas 2% žemiau rinkos 
palūkanų, kai kooperati- 
ninkas-taupytojas solida
rumo vardan prašomas 
savo santaupas laikyti 1- 
2% mažesnėmis palūka
nomis, kaip kad galima 
gauti kitur. Tatai ypatin
gai liečia stambesnius 
taupytojus, kurių santau
pos nebeįeina į draudžia
mas sumas. Mat, už pir
muosius $ 2, 000 kredito 
unijų nariai ir dabar gau
na virš 6%,jeigu prie 5.5% 
dividendų pridėti nemo
kamai duodamą gyvybės 
apdraudą.

Nesitaikymas prie rin
kos sąlygų rišasi su dide - 
liais pavojais ne tik kre
dito unijų augimui, bet ir 
turimų santaupų išlaiky
mui. Bėda yra ta, kad kai 
norima pakelti palūkanas 
už santaupas, kad ir tik 
0.25%, palūkanas už pa
skolas reikia padidinu 
bent 1%ir tai vienais me
tais pirmiau.Mat,palūka
nų pakėlimas už paskolas 
galioja Uk naujoms arba 
atnaujintoms paskoloms , 
tuo tarpu palūkanų pakė
limai už santaupas galio
ja beveik visam kredito 
unijos turimam kapitalui. 
Tuo žvilgsniu daugelis 
kredito unijų jau atsiliko 
dviemis metais nuo kitų 
skolintojų ir reikės ma
žiausiai kitų dvejų metų, 
kad išsilyginus. Kitais 
žodžiais tariant,kurį lai
ką jos nebus pajėgios mo
kėti tolygių palūkanų ypač 
už ilgalaikes santaupas.

ĮVESTINOS NAUJOS
SĄSKAITOS

Kredito unijos, mokė
damos už Šerus 5.5% ir 
už depozitus 5% ir priedu 
duodamos nemokamą gy
vybės apdraudą iki $ 2 . 
000,vargu ar begali kelti 
palūkanas ir dividendus 
už šias santaupų rūšis . 
Pagaliau, ką esamoje si
tuacijoje reikštų 0.25% 
pakėlimas? Bankai irgi 
nepakėlė palūkanų (3%) už 
jau turėtas santaupas, o 
vietoje to įsivedė eilę 
naujų sąskaitų naujoms 
santaupoms telkti.Atro
do, kad ir kredito unijos

turėtų pasekti bankų ir 
"trust" kompanijų pavyz
džiu ir įsivesti terminuo
tus indėlius ar kitas ko
kias specialias sąskai
tas, kurios patenkintų 
stambesnius taupytojus 
ir pritrauktų daugiau nau
jo kapitalo.Tatai,žinoma, 
vistiekbus surišta su pa
lūkanų pakėlimu už pa
skolas, kadangi su esamo
mis paskolų palūkanomis 
neįmanoma daugiau mo
kėti net ir už dalį santau
pų-

"Litas" tą nepopuliarų 
palūkanų už paskolas ir 
santaupas kėlimo ir pri- 
sitaikinimo rinkai perio
dą jau yra išgyvenęs. Vi
siems savo stambesniem 
taupyto jams "Litas" yra 
pajėgus pasiūlyti termi
nuotus indėlius iš 6% ar 
6.5%,nerizikuodamas pa
tekti} finansinius sunku
mus. "Lito" skolininkai, 
mokėdami už atviras ne
kilnojamo turto paskolas 
8.5%, įskaitant gyvybės 
apdraudą iki $ 10,000 , 
vargu ar gali skųstis. Ki
tur už uždaras paskolas 
be apdraudos jiems tektų 
mokėti nuo 8.75%iki9.5%. 
Terminuotų indėlių įve
dimas užtikrino pakanka
mą "Lito" augimą visų 
narių nekiln. turto ir as
meninių paskolų paklau
sai patenkinti. Užtat, ga
lutinoje sąskaitoje, ar ne 
geriau mokėti daugiau 
taupytojams ir turėti pa
kankamai kapitalo išsko- 
linimui, kaip laikytis se
nų palūkanų, rizikuojant 
dalies santaupų netekti ir 
mažai tegauti naujų? "Li
tas" yra įsitikinęs, kad 
suteikdamas geras sąly
gas taupytojams,jis ne tik 
įstengs atsispirti bankų 
ir "trust" kompanijų kon
kurencijai, bet ir užsiti
krins pastovų savo augi
mą bei efektyvų patarna-i 
vimą skolininkams, tei
kiant jiems paskolas žy
miai geresnėmis sąlygo
mis, kaip kad jos duoda
mos kitose finansinėse 
institucijose.

P. Rudins kas 
"Lito" Vedėjas . 

■
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D.L.K. Vytauto Klubo didžiojoje salėje yra rengiamas

NAUJUJU METU SUTIKIMAS
mowt|real

VAKARIENĖ IR UŽKANDŽIAI 

ĮĖJIMO LAIMĖJIMAS (Door prize) 

Pradžia 9 vai vakaro iki 2 vai. ryto.

įėjimas $5.00.

Klubo Valdyba.

o

NAUJUJU METU 
SUTIKIMAS

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS SALĖJE.

Skani šilta ir šalta vakarienė su gėrimu priedu

Gros puikus orkestras

Veiks turtingas bufetas su 6 rūsiu gėrimais

2 Įėjimo laimėjimai
Pradžia 9 vai. vak. Sv. Kazimiero Parapijos 
Įėjimas S5.00 o m i t e t a s.

MONTREALIO LIETUVIU ŠEŠTADIENINIU

MOKYKLŲ

KALĖDŲ EGLUTĖK

Naujų Metų Sutikimas

.AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS SALEJE

• KARŠTA VAKARIENĖ ® BUFETAS

• A. BALČIŪNO ORKESTRAS

Pelnas naujo altoriaus įrengimui. įėjimo auka $5.00.

Rengia ŠV. ONOS DRAUGIJA.

SAUSIO 5 d. 3 vai. 30 min. po pietu( sekmadieni), 
Aušros Vartų Parapijos salėje.

Visiems mokyklinio amžiaus vaikučiams.

Programoje: “SNIEGO KARALAITE“ - 
vieno veiksmo kalėdinis vaizdelis.

KALĖDŲ SENELIS IR DOVANOS, 
VAIŠĖS'IR ŽAIDIMAI.

Rengia: Sėst. Mokyklų Tėvu k-tas ir Mokytojai.

gruodžio mėnesio pusę. KA LEDINIŲ SVEIKINIMŲ parapijos sa’ėje yra šau-

NAUJŲ METŲ 
iškilmingą sutikimą To
ronte ruošia liet, radijo 
programa "Tėvynės Pri
siminimai".

Šiais metais jis įvyks 
Toronto gražiame Town 
& Country Palace Ball
room,145 Mutual St. Pra
džia 8 v. v. Dėl stalų už
sakymo prašom skambin
ti programos vedėjui tel. 
LE 4 - 1274.

*******
"Tėvynės Prisimini

mų" vienos valandos ra
dijo programa, girdima 
kiekvieną šeštadienį nuo 
3:30-4:30 p.p. banga 1250. 
Radijo stotis CHVO,Oak
ville, Ont.

Programa girdima To
ronto, Hamiltono, St. Ca-

Dr.P.MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

pagiri susitarimą.
(1082 Bloor W., Toronto)
(j rytus nuo Dufferin St: )

Raštinė: LE 4-4451

tharines, Wellando, Nia
gara Falls, Ont. , Niagara 
Falls,N.Y. .Buffaloir ki
tose lietuviškose koloni
jose. Ateinančių 1969 m. 
sausio mėn.programa jau 
švęs 18 metų sukaktį.

Programos vedėjas J. 
RJSimanavičius,175 Park
side Dr. , Toronto 3, Ont. 
Tel. 534 - 1274.

„LITAS

Toki pinigų perkėlimai 
bus surašomi gruodžio 
mėn. 31 d. data. Šia proga 
pravartu atkreipti šėri- 
ninkų dėmesį, kad 1969 
metam už šėrus numaty
ta mokėti 5.5% dividendų 
ir juos išimant metų bė- 
gyj dividendai nebus mo
kami tik už pirmus 60 
dienų.Lig šiol "Litas" iš
imamom iš šėrų sumom 
dividendų visai nemokė-

"LITAS" $ 2,402,277. 84
Per praeitą mėnesį 

"Litas" padidėjo $ 80, 000 
ir artinasi prie 2. 5 mili
jono dolerių balanso. 
Svarbesnės pozicijos šio 
mėnesio apyskaitoje 
(skliausteliuose praeitais 
metais tame pat mėnesy
je):

Aktyve: kasa banke $ 
66,277 (77,193), išduotos 
paskolos $ 2,159,029 (1, 
915,613), vertybiniai po
pieriai $142, 692 (42,500), 
centrinėj kasoj $ 21,617 - 
(21, 018).

Pasyve .-Terminuoti in
dėliai $ 257, 210 (-), šėrai

$ 1,453,040 (1,433,863) , 
depozitai $ 565,104 (578 , 
490),atsargos fondai $ 36, 
285 (34,342), šių metų 
pelnas $ 90, 564 (69,560) . 
Narių 1399 (1335), depozi- 
torių (579), skolininkų 
(330).

"Lito" balansas lapkri
čio 30 d. $ 2,402,277 (2 , 
118, 569).Apyvarta $ 626 , 
069 (588,498). Tuo būdu 
per šiuos metus "Litas" 
jau padidėjo $ 283,708 
arba 13.4%.

Dividendai už šėrus bus 
prirašyti gruodžio mėn. 
31 dienai, tačiau kas nori 
gali savo santaupas per
tvarkyti per visą antrąją

davo.
"Litas" bus uždarytas 

abiejuose skyriuose Kū
čių,pirmąją Kalėdų dieną 
ir Naujų Metų dieną.

AMERICAN EXPRESS 
TRAVELERS čekius Jūs 
galite nusipirkti "Lite".

"LITO" KALENDORIAI 
1969 metams ir biuletinis 
Nr. 11 jau išsiuntinėti vi
siems "Lito" nariams ir 
Įeitiems Montrealio lietu
viams, kurių adresai bu
vo žinomi. Kas jų negavo , 
prašomi paskambinti į 
"Litą" ir pranešti savo 
adresus.

vietoje "Baltijos" sto
vyklai paaukojo po $ 5.00 
Bronius Staškevičius ir 
Albertas Jonelis. Be to, 
per Tėvą G. Kijauską, S . 
J. ."Baltiją" parėmė Z. J . 
Stravinskas (Toronto) $ 
5.00.Tuo būdu, "Baltijos" 
vajus pasiekė $ 590.00. 
Visiems didelis ačiū!

AV SPAUDOS KIOSKAS 
primena, kad jau laikas 
atnaujinti lietuviškų laik
raščių ir žurnalų prenu
meratas 1969 metams.
* Angliškai kalbantiems 
geriausia Kalėdinė dova
na yra graži knyga "Li
thuanians in Canada", iš
leista Kanados šimtme
čiui atžymėti.Kaina $ 8. - 
Gaunama spaudos kioske.

P. Rudinskas .

PRANEŠIMAS 
šeštadieninlv lietuviš

ki’ mokyk1” mokini” tė
vams ir ’ituanistini” mo
kyk1” tėvams:

Gruodžio 29d.po 11 vai . 
pama'di’ Aušros Vart”

kiamas bendras tėv” su
sirinkimas,

Be bendr” metini” pra
nešim”, -bus pranešimas 
apie susidariusia naują 
mokyk1” padėtį ir bus da
romi svarbūs nutarimai. 
Visus tėvus prašome bū
tinai dalyvauti,Organiza
cijos prašome atsiusti 
savo atstovus.

šešt. M - Iii tėvu K-tas 
Lituanistin, kursu tėvu 

Komitetas.

- Vaikų eglutė Aušros 
Vartų parapijos salėje 
bus 1969 sausio 5 3.30 po 
pietų. Pritaikytą progra
mėlę, kurios metu bus ir 
vaidinimėlis, atliks šeš
tadieninės mokyklos vai
kai. Kviečiame visus 
Montrealio lietuvius,ypač 
vaikučius .dalyvauti eglu
tėje.

- Kalėdų atostogos mo
kykloms prasidės gruo
džio 28 d. MoksTas pra
sidės sausio H d,

Šešt. rnok. Vedėjos.

LIETUVIŠKAI RADIO 
PROGRAMA, vedama Liudo
Stankevičiaus bus duodama 
per Kalėdas, gruodžio 25 d. 
nuo 5 iki 6 vai. vakaro.
• Mires Petras Padvaiskas, 
kuris gyveno LaSalėjc, ir mi 
rusi Venckienė. Abu yra bu 
ve senesnes imigracijos at- 
viai.

» Jau seniau yra serganti A. 
Kalinauskienė. Taip pat dar 
nėra pasveikęs J. Adomonis- 
Adams, kurio buvo lūžusi ko 
ja jo pačio auto-mašinų tai
symo garaže.

RESTAURANT NOVELTIES
6590 Laurendeau (V.Emard), 

Montreal,

kurio savininkai Ona ir Jonas 
Budenai, kviečia užeiti lietu
vius. Galima gauti Įvairiausių 
smulkių prekių ir lietuviams 
bus duodamos nuolaidos.

ATKELTA iš 7 psl.

Toi'onto profesionalai 
ledo rutulininkai šiemet 
pirmenybėse žaidžia že
miau savo lygio. Plačiai 
buvo kalbama,kad bus pa
šalintas treneris Imlach. 
Susirinkę posėdžio klubo 
direktoriai išreiškė jam 
pasitikėjimą, nes Imlach 
žadėjo pasiekti finalines 
rungtynes .Į komandą įsi
jungė G. Amstrong.

Kanados Grey taurę 
laimėjo Ottawa, baigmėje 
nugalėdama Calgary 24: 
21.

Vakarų Vokietijos
aukščiausioj futbolo lygoj 
pirmauja Muencheno
"Bayern". Paskutinę vie
tą užima lygos naujokas 
"Kickers Offenbach".

Dr. E. ANDRUKAITIS
832 St. Joseph Blvd. E.

(kampas St. Andre ) 

tel. 522-7236.

DANTU GYDYTOJAS

Dr. J. MALIŠKA

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

Namų tel. MU 1-2951

DR,A,S, POPIRRAIT/S
B.A.^M.D., C.M., M.Sc., L.M.C.C., F.R.C.S.fc).

Chirurginė praktiku
SEAFORTH MEDICAL BUILDING, 

355!) Cote Des Neiges Rd., Suite 720.

KREIPTIS TELEFONU 931 - 3275.

VESTUVINIŲ SUKNIŲ 
PASIŪLYMAS

Puošnios ir įvairaus dydžio vestuvinės suknios 
žemiau išpardavimo kainos. Darykite užsakymus 
sau ir giminėms j Lietuvą.

Br. Kirstukas, tel. 769-2941 
239- 4 Ave., Verdun, Mtl. P.Q.

REIKALINGOS moterys 
namų ruošos darbams gerose šei

mose. Pastovus darbas. Geras at

lyginimas su atskiru kambariu.

Pageidautinos nors Šioks toks 

anglų arba prancūzu kalbos mokr- 
jimas. Teirautis:

LAWRENCE SERVICES CO 

TEL. 482- 5142.

EDCO" 
Construction Co.

Ltd.
• įvairiu, namu, pardavimai ir 

išnuomavimai La Salioje
( 5h, 4^2, 3/4 kambarius)

• Su apšildymu bendru ir at
skirai.

• Su virtuvės pečium, šaldy
tuvu ir be jų.

• Žemos kainos ir maži įmo

kė j i m a i.
Skambinti 366- 6237

W. Lapena t.

LIETUVIŠKAS PUSVALANDIS GIRDIMAS KAS

C F m b

jaoJAUGELIENĖ
Dantų gydytoja

1410 Guy Street I aukštas 
11 ■ 12 kambarys, 

Tel: 932-6662; namų 737-968 1

ADVOKATAS
JOSEPH P. MILLER

B. A., B. C. L.
Suite 205

168 Notre Dame St. E.
Tel: 866-2063; 866-2064.

PARDUODA
B i I i j ardą - pool room su 11 stalų. 
Kaina S 10,000. Galima pirkti ir 
puse. Skambinti 489- 5200.

Adresas: 1465 De Seve Street 
j Montreal 205, Que., tel. 766- 5827

Eitas

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

TEL. 669-8834.

d v GIRIUNIENĖ
Dantų gydytoja

5330 L'Assomotion Blvd.
Tel. 255 ■ 3535.

NOTARAS

J. BERNOTAS,
B. A., B. C. L.

Sun Life Building 
Suite 200 1

Tel. 866- 1359

10% spec oli nuolaida iki 1969 m. vasario 28 d. tiems,! 
kurie atsineš šį skelbimo.

HIGHLAND AUTO BODY
CALEX GAS BAR 

DIRBTUVĖ — GARAŽAS
Atliekami Įvairūs automobilių taisymo ir dažymo darbai: 

Infra red & Vinyl Tops painting

Gazolinas, Alyva ir kiti patarnavimai

I. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS

SIUVU IR PARDUODU

Taisau ir Remodeli'uoįu
Vasaros laike saugojimas 

/■ Storage /.

6396 Bannantyne, Verdun. 
PO 7-6183,

Kasos vai andos: 1465 DeSeve St., sekmadieniai:; nuo 10:30 iki 12:30 v] 
Darbo dienomis - nuo 10 iki 3 vai. kasdien, išskiriant šeštadienius, 

Vakarais • trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai.

MONTREALIO LIETUVIU KREDITO UNIJA

MOKA UŽ:

DEPOZITUS 5.0%
ŠĖRUS (numatyta) 5.5%
TERM.IND. 1 metams 6.0% 
TERM.IND. 2 “ 6.5 %

Nemokamas gyvybės draudimas 
iki $2,000 Šėrų sumos.

DUODA paskolas:
ASMENINES iš 9.%
NEKILN. TURTO iš 8.5% 

iškaitant gyvybės apdrauda 
iki $ 10,000.

JAU IŠDUOTOS PASKOLOS iki 
termino lieka senomis palūkanomis 
( pradedant 6.5 % ).

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

P. ADAMONIS
Chartered Insurance Broker

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

Sekr.: M. Arlauskaitė tel. 722- 3986.
5-tot "Lite" nr. 752D

Padangos žemiausiomis kainomis
ir baterijos. Lietuviams nuolaida.

611 b Lafleur Ave. LASALLE Tel. Buss. 366- 7281 

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

AR ŽINOMA, KAD’’NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS” SPAUSTUVĖ
spausdina bilietus, pakvietirrus, vizi
tines ir padėkos korteles, įvarius 
b lenkus, receptans lepelius, vedybi
nius pakvietirms, mirties atveju už
uojautos [tiškus, visokius "statemen 
tus”, vokus su adresais, laikraščius.

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

3907 Rosemount Blvd., tel. 722- 3545. Diena - penktadieniais nuo 1 iki 
6 vai. Vakarais - pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 
iki 9 vai.

Sekmadieniais nedirbama vasara nuo birželio 15 d. iki rugsėjo 15 d. ir 
per visus ilguosius savaitgalius.

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

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d
VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS

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

Montreal. Telefonas RA. 7-3120

G al ima u žsi sakyt i 
Svenčių stalui iš
keptų ir puikiai de 
koruotg kumpį.

15

AD AM'S 
LaSalle Restaurant
- je metų pagarsėjęs “ smoke meat

7633 LaSalle Blvd, ir 4 Ave. kampas, L a S a I I ė j e.


	1968-12-18-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0001
	1968-12-18-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0002
	1968-12-18-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0003
	1968-12-18-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0004
	1968-12-18-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0005
	1968-12-18-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0006
	1968-12-18-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0007
	1968-12-18-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0008
	1968-12-18-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0009
	1968-12-18-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0010

