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SAVAITINIU ĮVYKIU 
APŽVALGA

Cekoslovakai atsisveikina su Jan Ptilach palaikais Prahos universitete.

PALAIDOTAS JAN PALACH

Š.m. sausio mėn. 21 dieną, 
Prahoje, iškilmingai palaido
tas filosofijos fakulteto stu
dentas Jan Palach, vienas pa
skutiniųjų čekų tautos didvy
rių, kuris sausio mėn. 16 die
ną save uždegė, protestuoda
mas prieš sovietinę okupaci
ją ir laisvo žodžio prievar
tavimą. Tokių laidotuvių se
noji Čekoslovakijos sostinė 
jau seniai nemačiusi. Joje da
lyvavo mažiausiai 100,000 
žmonių, nešini gedulo ir tau - 
tinėmis vėliavomis. Savižudžio 
jaunuolio kūnas buvo pašarvo
tas Carolinum salėje, Prahos 
senajame universitete. Ties 
karstu, apklotu čekų tautine vė
liava, garbės sargyboje stovėjo 
universiteto profesoriai, ap- 

t sirengę senais, puošniais aka
deminiais rūbais. Okupaciniai 
sovietų valdininkai ir įstaigos , 
bijodamos sunkių išsišokimų 
prieš rusus, privertė čekus 
sutelkti tūkstančius kariuome
nės ir policijos dalinių. Išsi
šokimų tačiau jokių nebuvo. 
Žmonės tylėjo, kaip suakme
nėję. Daugelis minioje verkė. 
Prahos radijas laidotuvių die
ną sustabdė tylos ir gedulo mi
nutei visas transliacijas.

Laidotuvių metu vienas Pa
lach draugų, sakęs atsisveiki
nimo kalbą, pabrėžė: "Jis pa
siaukojo netiktai savo kartai, 
bet savo tėvynei. Jis mirė.kaa 
savo mirtimi protestuotų prieš 
visus tuos, kurie valdo smurtu 
ir jėga". Gi universiteto rekto
rius O. Stary, ta pat proga, pa
sakė: "Jo pasišventėliškas žy
gis sukrėtė visą pasaulį. Dabar 
visi geros valios žmonės turė
jo progos įsitikinti,kad mes no
rime tęsti, 1968 metais sausio 
mėnesį,pradėtąjį kelią, kad no
rime žmogiško ir žmoniško so
cializmo".

Laidotuvėse dalyvavo tiktai 
vienas vyriausybės atstovas - 
Josef Smrkovsky. Jis padėjo 
vainiką ant Jan Palach kapo.

Turimomis žiniomis,protes
tuodami prieš sovietinę okupa

ciją, jau susideginę bent keturi 
jaunuoliai. Žinios apie tai cen
zūruojamos, nes bijoma tautos 
sukilimo.

QUEBECO PROVINCIJOS 
DELEGACIJA PARYŽIUJE

Provincijos švietimo minis- 
terio Jean-Guy Cardinal vado
vaujama, 14-kos asmenų dele
gacija, kurios sąstatan buvo 
premjero Bertrand nurodymu 
įtrauktas ir provincijos pramo
nės ir prekybos ministeris Jean 
- Paul Beaudry, buvo ir iškil
mingai sutikta ir atatinkamai 
pagarbinta. Tas pagarbinimas 
kaikuriais atvejais įgavo visai 
savotiškų formų. De Gaulle pa
stangomis Quebec© delegacijai 
buvo parodyti įvairūs kurtuazi- 
niai išsišokimai. Pavyzdžiui , 
tiktai į vieną vienintelį delega
cijos priėmimą buvo pakvies
tas ir Kanados ambasadorius 
Paryžiuj.Dėl to,opozicija Otta- 
woje siūlė Kanados vyriausybei 
tuč tuojau nutraukti diplomati
nius santykius su Prancūzija.

Jean-Guy Cardinal, kuris iki 
šiol savoj provincijoj pasižy
mėjo nebent tuo, kad yra sepa
ratistų simpatikas ir vienas la
biausiai pasimetusių ministe- 
riųvisoj Bertrand vyriausybė
je, buvo stebėtinai kuklus bei 
nešnekus, kai delegacija, grįž
dama namo,apsistojo Londone. 
Pasirodo, Londonas Quebeco 
provincijai pasiūlė žymiai pa
trauklesnių prekybinių bei pra
moninių projektų,nei Paryžius. 

Jean-Guy Cardinal

Londone buvo mažiau tuščios 
pompos, o daugiau užčiuopiamų 
pažadų. Pažymėtina taip pat,kad 
Londone,kalbėdamas su žurna
listais, prekybos ir pramonės 
ministeris Beaudry labai aiš
kiai pabrėžė, jog Quebeco pro
vincijos ateitis yra esmingai 
susieta su visos Kanados liki
mu. Ponas ministeris Cardinal 
ir tada tylėjo.

LIŪDNAS "PUEBLO"FARSAS

Kpt. Lloyd B. Bucher.

Šiuo metu vykstąs kariuome
nės teismo apklausinėjimas ati
dengė visą eilę liūdnų faktų. 
Laivyno specialaus žvalgybinio 
laivo "Pueblo" kapitonas Lloyd 
B. Bucher, labai dažnai ašaro
damas, aiškino teismui kokiu 
būdu jo, milijoninės vertės 
įrengimais įruoštas, laivas pa
teko į šiaurės korėjiečių nelais
vę. Kapitonas aiškino, kad jis 
pats ir visa jo įgula buvusi ne
žmoniškai terorizuojama, grą- 
sinamasušaudyti,jei nepasira
šys jiems pakišto rašto,jog lai
vas šnipinėjęs Šiaurės Korėjos 
teritoriniuose vandenyse. Nors 
visa tai buvusi netiesa, nei ka
pitonas,nei įgula neturėjusi jo
kio kito pasirinkimo. Bet tai 
tiktai mažytė šios liūdnos isto
rijos dalelytė.Klausiama dabar 
-su pagrindu -kodėl laivas ne- 
buvęssuna ikintas,kodėl saujelei 
korėjiečių buvo leista užimti 
laivą, kodėl laivas nebandė pa
bėgti nuo užpuolė jų,kodėl nebu
vo jokios lėktuvų apsaugos ir t. 
t. ir 1.1. Į visus šiuos klausi
mus ieškant atsakymų, vis la
biau darosi aišku, kad ne tiktai 
vienas kapitonas Bucher turėtų 
ir galėtų būti apkaltintas. Gali
ma būtų taip pat paklausti lai
vyno vadovybės bei gynybos 
ministerijos, kodėl tokiuose 
slaptuose laivuose nėra įrengti 
atatinkami įtaisai, kurie laivą 

sunaikintųjei priešas kėsintųsi 
juos užimti? Galim taip pat 
klausti, kodėl nebuvo suteikta 
"Pueblo" jokia lėktuvų apsau
ga? Todėl visai suprantamas 
daugelio laikraštininkų teigi
mas, kad apklausinėjimai tik
riausiai baigsis vienu dideliu 
klausimu: kas ir kuris šioje 
tragiškoje grandinėje yra vi
siškai be kaltės ?

KAIJ/IENI KITUS KARIA 
IR SAUDO

Viduriniuose Rytuose taikos 
nesimato. • Prieš kelias dienas 
Irako valstybėje, Bagdade ir 
Basroje buvo pakarta,saulei te
kant, 15 šnipų. Jų tarpe 9 žydai. 
Kilo begalinis triukšmas, Izra
elis ir pasaulio žydai tvirtino , 
kad devyni pakarti žydai buvę 
nekalti.Demonstracijos tebesi
tęsia visame pasaulyje, daž
niausiai, zionistinių sąjūdžių 
organizuotos. Irakas ir arabai 
tuo tarpu šaukia, kad Izraelis 
mobilizuojąs karius ir žadąs už 
pakartuosius atkeršyti. Didžio
sios valstybės bando abi puses 
malšinti ir taikinti. Šiame, sun
kiai išnarpliojame ginče, rasti 
tiesą nelengva. Nukentėjo net 
popiežius, kaip pasisakė tikįs, 
kad Izrealis nesiims keršto. Jis 
tuoj buvo kaikurių karingų Iz
raelio šovinistų apšauktas ara
bų šalininku, nes nesigailys žy
dų gyvybių. Paskutinėm dienom 
Izraelis taip pat skelbia, kad 
Irakas planuojąs pakarti dar 
apie 60 žydų, apkaltintų šnipi
nėjimu.Irakas šiuos kaltinimus 
atmeta,nurodydamas,kad visos 
šalys su šnipais elgiasi pana
giai.

MOKSLININKO AKIMIS
ŽIŪRINT

Prieš pusmetį Vakaruose nu
aidėjo rusų fiziko prof .A. D. Sa
charovo pareiškimas, kuriame 
buvo reikalaujama daug ką keis
ti Sovietijos politikoj. O pačioj 
praėjusių metų pabaigoj pasi
rodė naujas toks pareiškimas , 
šį kartą sudėtinis ir anonimi
nis, pasirašytas tik "Estijos S 
SR technikų inteligentų gausių 
atstovų", be jokių pavardžių. 
Nėra aiškaus pagrindo spręsti , 
ar autoriai iš viso estai ar ne 
estai, nes pareiškimo turinyje 
kalbama apskritai apie "mūsų 
šalies", tai yra, Sovietijos pro
blemą ir ginčijamasi su Sacha
rovu. Sacharovo klaida esanti 
ta, kad jis matydamas negero
vių priežastis, siūląs tik me

džiagines ir išorines (kitiems 
kraštams skirtas) priemones , 
o apleidžiąs vidujines (pas save 
taikytinas),dvasines, politines , 
organines.

Krikščionybę, kaip dorovės 
pagrindą, atmetus, naujoji ma
terialistinė ideologija naujo do
rovės pagrindo nesukūrusi ir 
likusi tuštuma.Ar ne iš baimės 
dėl savo saugumo,sako,siūlome 
taikingą sambūvį kitiems kraš - 
tams, kai argi ne mes 1939-49 
metais "prisijungdinom" 700, 
000 kv. kilometrų ir vien Euro
poj kontroliuojam aštuonias 
valstybes,1,274,000kv. kilome
trų?

Ir negana, esą, rūpintis vien 
medžiaginėmis gėrybėmis, nes 
jomis vienomis žmonių visuo
menės neperauklėsi, kadangi 
"sotus vilkas niekad nepavirto 
avinėliu "

Todėl šio pareiškimo auto
riai, kas jie bebūtų, reikalauja 
daugiau, negu Sacharovas: ne 
vien taikingos koegzistencijos 
ir bendradarbiavimo, o tikro 
susitaikymo su kitais kraštais; 
ne vien tik kovos prieš fizinį 
badą, bet moralinio žmogaus 
bado pasotinimo; ne vien tik 
spaudos įstatymo,bet įstatymų , 
kurie užtikrintų visišką politinę 
laisvę; ne tik politinių kalinių 
amnestijos, bet visiškos jų re- 
habilitacijos ir garantijos, kad 
niekas nebebus persekiojamas 
dėl savo pažiūrų; ne vien šiokių 
tokių ūkinių reformų, o pačių 
ūkio pagrindų pertvarkymo.. .

Tuos raginimus jie kreipia į 
"vadovaujančias tautų bendruo
menės galvas", atseit, į "lygia
teisių tautų draugystės" pagrin
dais sulipdytos sovietinės"ben- 
druomenės" vadus, lyg ir turė
dami iliuzijų, kad jie išgirsiu 
tą balsą ir imsią kurti "naujas 
moralines vertybes".. .Bet vie
noj vietoj ir grasina: sutinkam , 
sako, dar kiek palaukti, bet jei 
nieko nebus, tai teks tankus 
siųsti nebe į Prahą ir Bratisla
vą,© į Maskvą ir Leningradą. . . .

(Elta)

T R U M P Al APIE VISKĄ

* ITALAI-SI'. , O VOKIEČIAI- 
NEIN 1 Londone,Washingtone ir 
Maskvoje Italija pasirašė bran
duolinių ginklų nenaudojimo su
tartį . O V akarų Vokieti j a .Sovie
tų grąsinimo akivaizdoj e, tokios 
sutarties pasirašyti nežada.

* BRANGŪS ATSIMINIMAI!Bu
vęs JAV prezidentas L.B. John
son pasirašė sutartį su Holt, 
Rinehart and Winston,Inc. .per
leisdamas už pusantro milijono 
dolerių jo atsiminimų spausdi
nimų teises. Iš tiesų, tai ne 
brangiausi atsiminimai, -Svet
lan a, Stalino duktė, savo atsimi 
nimus (20 laiškų draugui) par
davė už tris milijonus dolerių.

ROOM & BOARD? Vengrų ko
munistų laikraštis NEPSZABA- 
DSAG tvirtina, kad sovietinė 
vengrų valdžia yra pasiryžusi 
persvarstyti kardinolo V.Mind- 
szenty likimą. Kaip žinoma, 

i kardinolas j au dvyliką metų g

P. Klimas, Lietuvos nepriklausomy
bės akto signataras, sausio 16 d. 
miręs Lietuvoje. Nuotrauka iš pir
mųjų Lietuvos nepriklausomybės 
metų.

Mirė Petras Klimas
Sausio 16 d. Kaune

KAUNAS. — Iš okup. Lietu
vos gauta žūna, kad sausio 16 
Kaune mirė Petras Klimas, Lie
tuvos nepriklausomybės — Va
sario 16 d. akto signataras.

Velionis buvo gimęs 1891 m. 
Kuliškių k., Kalvarijos vis. Mo
kydamasis Marijampolės gim
nazijoje aktyviai dalyvavo prieš 
rusiškoje veikloje. 1910 — 1914 
m. studijavo teisės mokslus Mas 
kvos universitete. Visą laiką 
aktyviai reiškėsi to meto lietu
vių spaudoje. 1918 m., drauge 
su kitais Lietuvos tarybos na
riais, pasirašė Vasario 16 d. 
aktą. Lietuvos teisės, ūkio, sie
nų bei istorijos klausimais yra 
paskelbęs visą eilę vertingų mok 
slinių studijų.

1919 m. — vadovavo Lietuvos 
užsienio reikalams

1919 m. buvo Lietuvos užsie
nio reikalų ministerijos valdy
tojas, vėliau Lietuvos atstovas 
ir ministeris Italijai, Portuga
lijai, Belgijai, Prancūzijai. 1942 
m. vok. nacių okupacinė vy
riausybė Prancūzijoje jį suėmė 
ir kalino koncentracijos stovyik 
loję. 1943 m. grįžo į Lietuvą. 
II bolševikinės okupacijos metu 
buvo ilgesnį laiką rusų kalin
tas, išvežtas į Sibirą. Pastaruo
ju metu gyveno milicijos prie
žiūroje Kaune, kur ir mirė. Iš 
Sibiro grįžęs buvo palūžusios 
sveikatos.

A. Klimui mirus, iš 20-ties 
Nepriklausomybės akto signa
tarų gyvas tėra vienas — buv. 
Respublikos prezidentas Alek
sandras Stulginskis, šiuo metu 
gyvenąs okup. Lietuvoje.

vena JAV-bių ambasadoje Bu
dapešte.

* PAKEISTI KAILIAI QUEBE- 
CE. 1968 methis įkurta ir va- 
dovaujamaRene Levespue (pa
bėgėlio liberalo) kairioji Parti 
Quebecois partija pradeda pra
rasti kaikuriuos savo pasekėjus. 
Šios partijos nepatenkinti kraš
tutiniais kairiaisiais bėga pas 
kraštutiniuosius dešiniuosius , 
t.y. krikščionis nacionalistus. 
O pastarųjų vadas yra Gaston 
Tremblay,pats pabėgęs iš Union 
Nationale partijos.
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MIRĖ JUOZAS J BACHUNAS-BAČIŪNAS

Epitetai, kuriuose būtų gali - 
ma išrasti ir sugalvoti, nenusa
kytų šito paprasto, kiekvienam 
artimo ir tiesiakalbio žmogaus 
praradimo. Bachunas - rašęs 
savo pavarde angliška trans
kripcija,kad ją kiekvienas galė
tų šiam krašte teisingai lietu
viškai ištarti - buvo vienas tos 
kartos, palikusios savo gimtinę 
vaiko amžiuje, kuriam Lietuva 
inebuvo retorinė puošmena,bet 
realybė.Nesutiksim daug tokių 
žmonių,kalbėjusių taip papras
tai, be ilgų išvedžiojimų bei 
graudenimų, apie gyvybinius 
mūsų reikalus. Ir ne tiktai kal
bėjusių, bet vjsuomet, visur ir 
visomis progomis ką nors da
riusių. Visiems jis buvo lygiai 
prieinamas, su kiekvienu jis 
rado kalbą, kiekvieno pažiūrai 
buvo lygiai atsiras, neskirstė 
savųjų į naujuosius ir senuo
sius, dešiniuosius ir kairiuo
sius, bet taip pat niekados ne
susvyravo dėl savo asmeniškų 
pažiūrų.Sodus /vardas toks ar
timas mums'./ ir Tabor Farm 
per pastaruosius dešimtme
čius pasidarė tikra visų lietu
viškų suvažiavimų priebėga , 
kaip jokia kita šiam kontinente . 
Prisimintinos liks jo trumpos, 
šeimyniškos pastabos,atidarant 
kasmetinius tradicinius"Santa- 
ros" suvažiavimus: "Jūs esate 
mano vaikai: kalbėkite, links
minkitės, jauskitės, kaip na
muos. .." Ir tai nebuvo tik žo-

IR GERAI, IR BLOGAI...
(laiškai mums)

Šiame, skyriuje laiškai gali būti trumpinami redakcija s 
nuožiūra. P ageidautina todėl, kad Šie pasisakymai bu
tų, kiek įmanoma,trumpesni. Red.

SVEIKINTINAS UŽSIMOJIMAS

"Nepriklausomos Lietuvos" 
nauja redakcija išeina su gra
žiu užsimojimu sutelkti į "NL" 
puslapius daugiau bendradarbių 
gebančių tiesiai, paprastai ir 
atvirai vertinti faktus ir juos 
perduoti skaitytojams.Žada būt 
atvira kitų nuomonei ir tuo pa
daryti "NL" visų drąsiu ir dva
sia jaunų lietuvių savaitraštį.

Už tokį užsimojimą redakci
ją tenka sveikinti visomis šir
dies gelmėmis, nes toks laik
raštis jau senai reikalingas . 
Tačiau padėkos turėsit palauk
ti keletą metų, kol nors dalį tų 
pažadų galėsite įgyvendinti. To 
siekiant reiks didelio jėgų ir 
nervų įtempimo, pergyvenant 
nemažo skaičiaus rėmėjų ir 
skaitytojų pasikeitimo ir kito
kių netikėtumų.

Dabartinis garbės redakto
rius prieš kelioliką metų turėjo 
panašius užsimojimus,kad ir ne 
tokius drąsius-nežadėjo spaus
dinti redakcijos nuomonei prie
šingų minčių, bet objektyvios
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džiai-taip kiekvienas jo Tabor 
Farm ir jautėsi. Virtuvė buvo 
atdara visą naktį,aidėjo dainos , 
girdėjosi diskutuojančių balsai 
iki aušros, paupyje degė laužai 
ir obuolių sodai bei vynuogynai 
lyg patvirtino vaišingojo šeimi
ninko plačią ir šiltą širdį. Tik
rai,tokių žmonių maža. O dabar 
mes skaičiuojame jo metus, 
sklaidome nuveiktųjų darbų 
kronikas, prisimename savo 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės pirmininko keliones po vi
sus pasviečius, šiltą jo šypse
ną ir nuolat ištiestą pagelbos 
ranką.

Nors sunku patikėti-Juozas 
J.Bachunas mirė. Ir tie, kurie 
sakė ar dar sakys, kad su jo 
mirtim mirė mūsų bendruome
nės širdis-bus teisūs.Jis bu v o 
vienas tų retų žmonių, paskyru
sių visą savo energiją, sugebė
jimus, patirtį ir meilę kitam 
žmogui,kad mūsų išeivijos ben
druomenė liktų gyva. Jis, savo 
lėšom, vienas išlaikė ne tiktai 
Pasaulio Lietuvių bendruome
nės reikvedybą, bet ir pats, ke
liaudamas iš krašto į kraštą , 
buvo ta pati gyva grandim, kuri 
jungė lietuvį su lietuviu vienon 
išeivijos šeimon.

Juozas J. Bachunas mirė ir 
mes nustojome brangaus ir ne
pakeičiamo žmogaus ir lietu
vio.

Henrikas NAGYS

informacijos labai ir labai pa
geidavo, taip pat žadėjo gerbti 
kitų įsitikinimus, tačiau spau
dimo neatlaikė ir nuo savo gra
žių užsimojimų turėjo atsisa
kyti .paaukojant ir dalį savo rė
mėjų. Jei dabartinė redakcija 
turėtų laiko pavartyt "NL" ar
chyvus .surastų daug raštų,puo
lusių buvusius "NL" bendradar
bius ir rėmėjus nepaprastais 
priekaištais, net grąsinimu 
teismais. Čia pat paduodu,iš 
daugelio, du pavyzdžius, kokia 
yra galimybė objektyviai infor
macijai ir savo minčių reiški
mui:

1948 m. į Kanadą atvykęs di
desnis lietuvių skaičius anks
tyvesniuosius rado susiorgani
zavusius į Kanados Lietuvių 
Centro Tarybą.Todėl ir naujie
ji kolonijose tuo vardu steigė 
skyrius, jungdamiesi prie cen
tro.Tuoj atsirado ir kitas cen
tras Kanados Lietuvių Sąjunga, 
o kolonijose ginčai ir- tampynės 
kam priklausyt, ar, tikriau sa
kant,kokiu vardu pasivadinti. S. 
kolonijos lietuviai norėdami iš

laikyt vieningumą ieško išeities 
ir balsuoja dėl skyriaus vardo. 
Didesnė dalis pasisako už są
jungą ir tarybos šalininkai pa
klusta daugumos balsui ir kito 
skyriaus nestelgia. Po kurio 
laiko atsiranda Bendruomenė ir 
vėl S. lietuvių kolonijai reik 
keisti vardas. Visi vienbalsiai 
pasisako už bendruomenės var- 
dą.Okaipsu kasa? Nugi savai
me aišku, kad kolonijos lietuvių 
pinigai sudėti aukomis ar kitais 
būdais,kaip iš parengimų ir jie 
pasilieka šios kolonijos ben
druomenės kasoje,kaip ir tary
bos vardu įgytoji kasa perėjo į 
sąjungos vardu pavadintą sky
riaus kasą. Rodos, viskas buvo 
aišku.Vėliau paaiškėjo, kad vis 
dėlto kasininkas tų pinigų ben
druomenei neperdavė. O kai šis 
įvykėlis atsirado laikraštyje, 
tai minėtas kasininkas net ad
vokatą pasamdė ir reikalauja 
išduot korespondentą teismui 
už įžeidimą.Koks čia buvo įžei
dimas ir šiandien neaišku.

O kaip su savo minčių reiš
kimu?

Buvo "NL" rašinėlis,kuria
me žmogus taip samprotauja: 
parapijos, kaip religinės orga
nizacijos ir turėtų rūpintis tik 
religija. Dažniau organizuoti 
iškilmingas ir viešas pamal
das,religinius koncertus ir pa
našiai. O vis a tautinė veikla tu
rėtų būt L. Bendruomenės ir 
kitų pasaulietiškų organizacijų 
žinioj e.Atspėkit kas iš to buvo ? 
O gi vienas klebonas pareikala
vo redakciją išduot korespon
dento pavardę (buvo pasirašęs 
slapyvardžiu), kad jį trauktų į 
teismą už įžeidimą. (Nukryps
tant nuo temos tenka pastebėt, 
kad reikėtų labai daug darbo iš- 
gvildent šią problemėlę, kokiu 
būdu religijoje ir maldose dva
siškis randa įžeidimą). Buvęs 
"NL" redaktorius, ungurio 
lankstumu,viską laviravo. Neva 
padarydamas priekaištėlį, vėl 
pagiria ir net pasiūlo atsipra
šymą ir prasideda ilgiausi aiš
kinimai,kas yra nusavinimas ir 
pasisavinimas ir pan.Bet tokia 
padėtis ilgiau tęstis negalėjo ir 
jis norėjo ar nenorėjo turėjo 
nueit, anot Stravinsko, "princi
pų" keliu.

Naujosios redakcijos su jos , 
kad ir gražiais ir labai naudin
gais užsimojimais,laukia dideli 
puolimai ir persekiojimai. Pra
džia jau yra. "Laisvojoj Lietu
voj" P. Stravinskas suspėjo "N 
L" prikergti Maskvos agitpro- 
pininko vardą, vien tik už tai , 
kad rado "NL" užuominą, jog 
reikia apsisaugoti ne vien nuo 
surusinimo, bet ir nuo sulenki - 
nimo. Dėl P. Stravinsko, kurio 
balsas ne tik iki dangaus nenu
eina,bet vargiai ir lubas ar pa
siekia, nemanau, kad reiktų 
būkštauti,bet atsiras rimtesnių 
ir įtakingesnių fanatikų, o jų 
galvojimas vienodas. Jei tik rū
pinies savos tautos reikalais , 
jiems jau antireligininkas, tuo 
pačiu Maskvos agitpropininkas. 
Tikiuį "NL" sugrįš senieji ben
dradarbiai ir atsiras dar naujų 
ir drąsių. Bet ar užteks pačiai 
redakcijai drąsos? Vadai vi
suomet pirmieji parodo drąsos 
pavyzdį saviems - kareiviams . 
Šiuo atveju redakcija - vadas, o 
jos kareiviai-bendradarbiai ir 
rėmėjai.Redakcija turi skaity
tis su galimybe, kad savus ka
reivius reiks ginti ne tik žo
džiu, bet ir į teismus stoti.

Jei taip-mes su Jumis. Linkiu 
ištvermės ir geriausios klo
ties, kad "NL" pasidarytų tik - 
ruoju lietuvių tautos kelrodžiu .

Jovaras SEIBUTIS

SVEIKINAME LIETUVIŠKĄ 
LAISVĄ ŽODĮ!

Nepaslaptis, kad "N. Lietu
vos" naujasis redaktorius yra 
šių laikų, dinamiškas žmogus , 
žmogus mokslo, literatūros, 
meno ir ko tik ne.

Savo įspūdingame vedamaja
me jis atidavė pagarbą laisvam
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PIRMAS KANADOS LIETUVIU 
MEDALIS

Nukaldinti Lietuvos 50 m. ju
biliejui paminėti.

Diametras 40 mm., storis 5 mm. Bronzi
niu kaina $3, sidabriniu ( numeruoti ) 
$ 12, auksiniu ( 24 kt.) $ 185. “ De lux“ 
dfefute 2 medaliams — $ 1.75, vienam 
$1.50. Užsakyti Šiuo adresu:

Rev. B. Jurktas, P.O.Box 127, 
T o r o n t o 19, Ont. Canada.

VERTINGA IR PRASMINGA 
DOVANA KIEKVIENAM I

KANADOS KRAŠTO VALDYBA
1011 College Street, Toronto 4, Ont.

A PLINKRA ŠTIS-IN FORMA CIJA 
Nr. 4

Lietuvos Nepriklausomybės 
Paskelbimo Šventė.

Vasario 16 - tosios šventės 
proga sveikinam apylinkių val
dybas ir visus Kanados lietu
vius ir prašome dar su didesniu 

(ne palaidam) lietuviškam žo
džiui,laisvai kalbai,ne įspraus
tai į šiauraus trafareto rėmus , 
neapkarpytai iki nebeatpažįsta
mos minties bei prasmės, bet 
gyvai, kūrybingai kalbai, su
prantamai kiekvienam žmogui .

Tai tikrai sveikintinas redak
torius ir jo žodisl

Stovint vienoje vietoje niekur 
negalima nueiti,nieko negalima 
pasiekti,atrasti ar surasti. Tuo 
žodžiu "N.Lietuva" žada ir to
liau žengti koja kojon su pro
gresuojančiu gyvenimu ir ženg
ti dar tvirtesniu žingsniu-švy- 
tėdama.

Gi švytėti ir šviesti reikia ne 
kuriai vienai grupei žmonių, bet 
kiekvienam lietuviui, nes kiek
vienas lietuvis yra labai svar
bus tam tikslui, kurio visi sie
kiame.

Veržtis į priekį reikia, nes 
visos tautos veržiasi ir mums 
reikia gerai žinoti to veržimo- 

,.si kryptį ir tikslą, ir tai, kad tą 
tikslą tegalime pasiekti būdami 
visi kaip vienas.

Reikia belstis, jei norime , 
kad būtų atidaryta ir nėra būti
no reikalo belstis tikį vienas ir 
tas pačias duris, visą tremties 
laiką, vienu ir tuo pačiu mono
tonišku pirštu. Durų yra pasau
lyje daug ir labai svarbių ir 
reikia kartais nepabūgti pasi
belsti ir visa ranka.

Mažoms bendruomenėms, 
plačiai išsimėčiusiems lietu
viams Kanadoje laisvas žodis 
yra taip pat labai svarbus. Ne 
vien tik dėlto,kad iš tolo viskas 
geriau matosi, bet dar ir todėl, 
kad šiuose plotuose sunkiau su
eiti ir reikalus padiskutuoti, o 
tų reikalų visad yra ir juos ap
tarti reikia.

St. Catharinensis .

REIKTŲ PERGALVOTI
Kaip jau žinoma iš spaudos 

ir šiemet St. Catharinėje bus’ 
rengiamos plataus masto Joni
nės. Pelnas tų visų Joninių iki 
paskutinio cento eina mūsų jau
nimui-skautams. Negausūs šio 
krašto lietuviaįjau yra surinkę 
ir išleidę tūkstančius dolerių , 
kas įgalino mūsų jaunimą veikti 
gana plačiai ir tuo sustiprinti 
bendrą lietuvybės veiklą. Tam 
visam negaila šio krašto lietu
vių dedamų pastangų per eilę 
metų.

Deja,girdime, kad viena vie
tinių organizacijų,kuri,kaip ži
nome,neturi jokių lėšų proble- 
mų,planuoja| gavo didelį paren - 
gimąprieš pat Jonines. Jei taip 
tikrai būtų, tai netik mes nieko 
jaunimui nebesukelsim, bet dar 
atsiras didelis nuostolis iš jų ir 
taip jau menkos kasos. Nesino- 
norėtų prileisti, kad tas ir te
galėtų būti tos organizacijos 
vadovų tikslas.Šiaip juk galima 
būtų tą šventę surengti ir vasa
rą ir rudenį ir tuo susilaukti 
visų nuoširdžios paramos.

Kor. 

pasiryžimu budėti Lietuvos 
laisvės reikalų sargyboje, įjun
giantį šį darbą ir mūsų jaunąją 
kartą. Rengiant šios šventės 
minėjimus, prašome apylinkių 
valdybas visas surinktas aukas 
skirti Tautos Fondui, o visus 
mūsų tautiečius prašome gau
siai ir duosniai aukoti šiam 
tikslui.
KLBB-nės Garbės Teismas .

Praeito Tarybos suvažiavi
mo naujai išrinktas daugumoje 
iš montrealiečių Garbės Teis
mas pasiskirstė pareigomis 
sekančiai: pirm.-A.Gražys .na
riai - dr. M. Ramonienė, dr. V . 
Pavilanis, J.Adomaitis ir M. 
Juodviršis.Garbės Teismo pir
mininko adresas - Mr. A. Gra
žys,5005 Jean Brillant,Montre
al, Que.
Solidarumo įnašai.

Nuoširdžiai dėkojame Sudbu- 
rio ir Sault. Ste. Marie apylin
kių valdyboms už prisiųstus so
lidarumo įnašus už 1968 metus . 
Prašome ir kitas apylinkių val
dybas atsiskaityti už 1968 me
tus.
Konferencija Toronte.

Š.m.sausio mėn. 11 d. Toron
te įvyko PLB valdybos, JAV 
Centro valdybos ir KLB Krašto 
valdybos konferencija, kurioje 
buvo išklausyti pranešimai bei 
referatai mūsų bendruomeninio 
gyvenimo aktualiausiais klau
simais. Priimti šie nutarimai: 
1) Konferencija,išklausiusi PLB 
valdybos vice-pirmininko in
formacijos reikalams dr. A . 
Butkaus pranešimo tarpveiks- 
ninio bendradarbiavimo klausi
mu, aktyviai taip pat keliamu 
mūsų spaudoje ir gyvenime, at
sižvelgdama į konferencijos 
dalyvių pasisakymus .pareiškia:

a) PLB organizaciniu savo 
būdu ir toliau reiškiasi nepar
tiniu pagrindu.

b) Yra patenkinta ligšioliniu 
bendradarbiavimo būdu su Vil
ku.

c) Pritaria Visuomeninių

PASAULIO LIETUVIU BENDRUOMENES VALDYBOS 

PIRMININKUI A.A. JUOZUI BACHUNUI mirus, 

žmonai p. J. BACHUNIENEI ir artimiesiems gilia 

užuojauta reiškia

KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENES 
KRAŠTO VALDYBA.

Staiga Staiga mirus Brangiam prieteliui
LEONUI TRIBINEVIČ1 UI, gi liausią užuojauta reiškiame jo 

žmonai ir vaikams

S. V. M a t u k a i č i a i ir 
A.V. Kvedarai.

Reikalų Studijinės Komisijos 
sudarymui prie PLB.

d) Studijuoja Informacinio 
Centro sudarymo galimybes ir 
kelia šį klausimą busimojoj 
veiksnių konferencijoje.
2. Konferencija,išklausiusi PLB 
valdybos finansų vice - pirmi
ninko dr. V. Majausko ir JAV 
Centro valdybos pirm. inž. B. 
Nainio pranešimų ir dalyvių pa
sisakymų finansų klausimais , 
nutarė:

a) Pritarti finansų komisijos 
sudarymui prie PLB valdybos .

b) PLB mastu vykdyti trauki
mų laimėjimus PLB valdybos 
ir kraštų bendruomenių lėšoms 
padidinti.

c) Suaktyvinti kraštų ben
druomenėse tautinio solidaru
mo įnašų rinkimą.

d) Susitarti su JAV ir Kana
dos Lietuvių Fondais dėl nuo
latinės paramos kultūrinei PLB 
valdybos, JAV ir Kanados lie
tuvių bendruomenių veiklai.

e) Reiškia apgailestavimą dėl 
kai kurių bendruomeninių orga
nų atsiskaitymo nedrausmingu
mo ir pareigingumo stokos.

f) Apgailestauja Jungtinio Fi
nansų Komiteto nesėkmę JAV .

g) Siekti PLB konstituciją 
pakeisti ta prasme, kad būtų 
laiduotos PLB valdybai dides
nės pastovios pajamos.

h) Bendruomenės organų gy
vybiniams uždaviniams vykdy
ti, bendruomenės surenkamos 
lėšos visų pirma skiriamos 
bendruomenės organų gyvybi
niams uždaviniams vykdyti.
3. Konferencija išklausiusi PLB
Švietimo Tarybos pirm. A. Rin- 
kūno pranešimo ir konferenci
jos dalyvių pasisakymų, prita
ria PLB Švietimo Tarybos pa
rengtam Lietuvių Švietimo ir 
Šeimos Metų vykdymo planui ir 
prašo Lietuvių bendruomenių 
organus, mokyklas, tėvų komi
tetus ir visus lietuvius padary
ti visą jų sėkmingumui bei na
šumui. M _ -Nukelta i 3 psL



Laisves Žiburio“ radio vedėjas New Yorke R. Kezys su žmona prez. Nixon’o 

iiioguracijos baliuje, sausio 20 d. Washington?. nuotrauka dr.B. Radzivano.

Eltos UNDER SOVIET RUSSIAN OC- 
PATION.

(3.1967 Washingtono Politinės 
jLietuvių Konferencijos MANI- 
’festas.

Atkelta i s 2 psl.

PLB Švietimo Tarybos ben- 
draraščiai šiuo reikalu yra 
skelbiami "Pasaulio Lietuvio" 
1969 m. sausio mėn. 3 dienos 
numeryj ir kraštų bendruome
nių valdybos arba specialūs jų 
organai prašomi į juos atkreip
ti reikiamą dėmesį, skiriant 
specialius posėdžius jų vykdy
mo reikalams ir akciją vedant 
per lietuvių spaudą, radiją, or
ganizacijas, parapijas, tėvus ir 
kt. būdais.
4.Konferencija,išklausiusiPLB 
Kultūros Tarybos pirm. dr. A . 
Klimo raštu atsiųsto pranešimo 
ir konferencijos dalyvių pasi
sakymų, kraštų bendruomenių 
kultūrinio rėmimo, planui iš 
principo pritaria ir paveda PLB 
Kultūros Tarybai pagal turimas 
galimybes jį įvykdyti.

KLB-nės Krašto valdyba.

atstovybėms, įgaliotiniams ir 
aukų rinkėjams už įdėtą ir rū
pestingai atliktą darbą, telkiant 
lėšas lietuvybės išlaikymo ir 
pavergtos Tėvynės laisvinimo 
reikalams.Taip pat gili ir nuo
širdi padėka mieliems tautie
čiams, įvertinusiems rinklia
vos prasmę, savo gausiomis 
aukomis rinkliavą rėmusiems .

Dr. J. Yčas
J. F. Komiteto Kanadoje pirm. 

Vi. Kazlauskas 
Iždininkas .

Vasario 16 ~ tosios minėjimų 
iškilmėse apsilanko įžymių 
svečių nelietuvių: politikų,laik
raštininkų, dvasininkų bei kitų 
vietinėje nelietuvių visuomenė
je reikšmingų asmenų. Su to
kiais asmenimis ryšium su lie
tuvių švente pasitaiko progų su
sieiti ir prieš šventę ar po jos . 
Daugumoj tų atvejų esti būtina 
pateikti tiems asmenims ap
čiuopiamų informacijų apie 
Lietuvąirjos bylą. Tam tikslui 
geriausiai tinka tam tikra 
spausdinta literatūra.

Vyriausias Lietuvos Išlais
vinimo Komitetas turi bent ri
botus kiekius tokios literatū
ros. Vėliau numatoma jos parū
pinti ir daugiau. Šiuo metu Va
sario 16-tosios iškilmių rengė
jai gali gauti Vilke bent po ke
liolika egzempliorių-atsižvel- 
giant, kur kiek numatoma bū
siant būtinai reikalinga-šių lei
dinių anglų kalba:
1. V. Vaitiekūno LITHUANIA 
(64 psl.)
2. Vysk. V. Brizgio RELIGIOUS 
CONDITIONS IN LITHUANIA

4.1968 m. vasario 16 d. VLIKO 
MEMORANDUMAS su Lietuvos 
Diplomatijos Šefo S. Lozoraičio 
ir Vliko pirmininko dr. J. K. Va
liūno LAIŠKU laisvojo pasaulio 
vyriausybėms. (Ir vienas tas 
laiškas yra gera informacijos 
apie Lietuvos bylą santrauka).
5. LITHUANIA, brošiūra su 
Mindaugo paveikslu viršelyje.
6. SUPREME COMMITTEE 
FOR LIBERATION OF LITHU- 
NIA.sąlanka,-informacija apie 
Lietuvos bylą ir jos vedimo or
ganizaciją.

Suinteresuoti šios literatūros 
gauti kviečiami kreiptis šiuo 
adresu: VLIKAS, 29 West,57 St. 
- Fl. 10, New York, N. Y. 10019 .

Vasario šventėms užsakančio
ji literatūra turėtų būti užsaky
ta tuojau, turint galvoje, kad li
teratūros persiuntimas paštu 
gali trukti 2-3 savaites.

Jurbarko rajono Pašaltuonio 
kolchozo mechanizatoriai pa
klausė Valstiečių Laikraštį (lap
kričio 23), kiek traktorininkams 
mašinistam turėtų būti mokama 
už dirvų hektaro suarimą.

Tlealog į tą kljmsimą-kiek už nesnis už didžiumą Lietuvoj vei- 
hektaro suarimą-laikraštis ne- kusių komunistų vadų.Tačiau jis 
atsakė .Atsakė tik, kad "už kiek- buvo atsiųstas instruktuoti, kaip 
vieną įvykdytą dirvų arimo pa- turi būti vedami partijos reika- 
mainos išdirbio normą (8.2 va- lai Lietuvoj. Tose pareigose jis 
landos) mokama ne mažiau kaip išbuvo septynerius metus. Pas- 
5 rubliai. Ekonomiškai stiprūs kui buvo perkeltas į "buitinio 
kolūkiai moka už šį darbą ir aptarnavimo" (įvairių amato 
daugiau". dirbtuvių) administraciją, irgi

Atseit, specialistui, traktori-Lietuvoj, kur ir Išbuvo iki stai- 
ninkui mokamas atlyginimas'gios mirties.
maždaug61 kapeika už valandą, 
Kiek daugiau gali mokėti tik 
"ekonomiškai stiprūs". O kielj 
reikia per pamainą padirbti, ta| 
pareina nuo darbo sąlygų,nuė to 
kokiu traktorium dirbama ir tt 
Jei per pamainą neišartų tiek 
kiek nustatyta, tai nė penkių rub 
lių traktorininkas negautų.

Lapkričio 16 Vilniuje staiga^ Dar miestų daugiau 
mirė toks Aleksandras EGolovi . aippoi0 tūkstančių,j Š1 tarp 
nas . Ta proga prasiskleidė dal^^. įsijungę BiržaijUtena, 
vienas plyšelis ,pro kurį matyti Jonava,šilutė.Netrukus 10 tūks- 
kaip rusai iki smulkmenų tvar tančių pasieksią ir Raseiniai. 
ko vadinamąją"Lietuvos"komu—-----------
nistų partiją. Stepas Butautas,buvęs ištisus

Kilęs iš Kalugos gubernijos . metus Kuboj,kur treniravo olim- 
Golovinas Lietuvon buvo atsiųs - piadai Kubos krepšinio rinktinę , 
tas 1953 metais, kaip... vietinio po olimpiados grįžo į Kauną. Bu- 
komunistų partijos "centro" ko-tautas Kuboj buvo su sūnum Ra- 
miteto reikalų tvarkymo ins-mūnu. Skyręs kiek laiko "akli- 
truktorius.Tada jis buvo 36 me- matizuotis" Kaune, Butautas 
tų amžiaus ir partijoj išbuvęs) rengiasi grįžti į sporto instruk- 
tik šešetą metų, taigi ir amžių toriaus darbą Kauno Politechni- 
mi ir partijos stažu žymiai jau- kos Institute.______

Vilniuje veikiančios statisti
kos įstaigos sluoksniuose pra- 
našauja,kad dabartinis (1969 m. 
pradžios) gyventojų skaičius 
Lietuvoje būsiąs apskaičiuotas 
apie 3, 096, 000. Vilniuje dabar 

' esą 344 tūkstančiai gyventojų , 
1Kaune-309,Klaipėdoj-l40,Šiau- 
liuose-87 ,Panevėžy-71 tūkstan-

LIETUVOS VALSTYBĖS ATS
TATYMO PENKIASDEŠIMT
OJO JUNGTINIO KOMITETO 
KANADOJE APYSKAITA

Pajamos :
1. Gauta aukų iš Toronto apyl.
............................... .. $ 4,678. 21
2. Taip pat iš Hamiltono apyl.

2,300. 00 
423.00 
617. 61 
425.00 
400. 00 
244.00 
209.00 
266.53 
207.50 
181. 00 

252.00 
120. 00

TAUTOS FONDO KRAŠTO 
ATSTOVYBĖS 196 8M. PINI GINĖ

APYSKAITA
Pajamos :
1. Pagal susitarimą gauta iš
Jungtinių Finansų Komiteto 
...................................$ 5,500. 00
2. Taip pat papildomai iš liku
čių............................ $ 118. 65
3. Gauta iš "Paramos" ir Pri
sikėlimo parap. % už indėlius
.................................  $ 242.08
4. A.Žalpioper "Paramą" auka
Tautos Fondui. ... $ 10. 00
Viso pajamų: $ 5, 870. 73
1968.1.1. likučiai. . $ 2, 140. 13 
Balansas i............. $ 8, 010. 86

PIRKJI ŪUEBEC’D GAMINIUS
tai skatinti apyvartą, 
tai pilnai išnaudoti 
kiekvieną dolerį, 

elgtis sumaniai.tai
Išlaidos*
I. Išmokėta T F Centrui per prel.
J. Balkūną............. $ 6, 000. 00
2. Išmokėta vietos J. F. Komite
tui atidarymui ein. s-tų lietuvių 
bankeliuose........... $ 20. 00
3. Kelionės išlaidos į New Yor-
ką ir kit.................. $ 71. 00
4. Pašto ženklai ir rašomoji
medžiaga.............  $ 3. 00
5-Bankamužpatarnav., . 0. 50 
Išviso.................... $ 6,095.45
1969.1.1. likučiai $ 1, 915. 41
Balansas:.................. $ 8, 010.86

St. Banelis
TFKrašto Atstovybės pirm. 

VI. Kazlauskas 
Iždininkas.

$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$

"" iš Sudburio.. :
" " Delhi...........
" "iš Montrealio
" "iš Londono..
" " Rodney.........
" " Edmontono...
" Sault St.Marie.

10. " Vancouver. . .
11. "" Wellando... .
12. " "Windsoro. . . :
13. " "Winnipeg©. . . 1
14. " " Port Artur -
Port William......... :
15. ""Calgary... :
16. " "Ottawos... :
17. "St.Catharines 1
18. " "Oakvilles... 1
19. " "Lethbridges I
20. Gauta už spaus. $
21. Gauta %% už indėlius banke
................................. $ 84.30 
Iš viso pajamų: $11, 071.65

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

$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$

80. 00
72. 00
90. 00

280. 00
74. 00
66. 00
41.50

$ 5, 618.65 
ir kitiems
$ 260.39
$11, 071.65

Išlaidos:
1. Grąžinta p. Taraškevičienei
per klaidą TF vietoj Liet. Fon
dui.............................$ 200. 00
2. LBToronto apyl.padengimui
Vasario 16 minėjimo išlaidų 
................................. $ 358. 11
3. LB Krašto valdybai pagal
susitarimą........... $ 2,300.00
4. J. F. Komitetui New Yorke
................................. $ 2,334.50
5. Tautos Fondo Krašto Atsto
vybei......................
6. Spaudai, radijai 
smulkiems reikal. 
Iš viso išlaidų:

Jungtinis Finansų Komitetas , 
įsteigtas praeitiems 1968 Jubi
liejiniams metams,savo kaden
ciją baigė. Komiteto archyvas 
su visu piniginio vajaus vykdy
mo susirašinėjimu bei pateisi
namais pajamų - išlaidų doku
mentais,perduotas Tautos Fon
do Krašto Atstovybės žinion.

Reiškiame nuoširdžią padėką 
Lietuvių B-nės apylinkių valdy
boms, Tautos Fondo apylinkių

KRIKŠČIONIŠKOSIOS DEMO
KRATIJOS ISTORIJOS REIKA

LU
Lietuvių Krikščionių Demo

kratų sąjungos tarybos nutari
mu LKDS Centro komitetas 
pradėjo organizuoti Krikščio
niškosios Demokratijos Lietu
voje istorijos leidimą. Keliato- 
mį veikalą redaguos redakcinė 
komisija, vadovaujama "Tėvy
nės Sargo" redaktoriaus, didžio 
visuomenininko ir politiko dr . 
Domo Jasaičio. Krikščioniškoji 
demokratija Lietuvos gyvenime 
suvaidinusi milžinišką vaidme
nį, yra palikusi daug pėdsakų . 
Redaktorius tad ir kreipiasi į 
visą lietuvių visuomenę talkos . 
Visi, kurie turi bet kokios me- 
džiagos-knygų, žurnalų bei laik
raščių iškarpų, fotografijų, bei 
norį prie darbo prisidėti savo 
atsiminimais, prašomi nedel
siant visą medžiagą siųsti dr . 
D. Jasaičiui, 220 North Seventh 
Avenue, Mount Vernon, N. Y. - 
10550. (KDI)

ATITAISYMAS
Š.m.3-čiame nr.antrame pus

lapyje po VLIKo seimo prezi
diumo nuotrauka paraštėje pa
rašyta iš kairės V. ČIŽIŪNAS 
ir 1.1.Turėjo būti K. ČIŽIŪNAS .

PIRK QUEBEC’O GAMINIUS PIRMOJE

GOUVERNEMENT DU QUEBEC
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PROPERŠOS Surinko T o u r o s

Tik ką baigėm spausdint šioj 
skiltyje V. Putino - Mykolaičio 
"Sukilėlius". "Nepriklausomos 
Lietuvos" redakcija bandys 
ateityje naudoti šią laikraščio 
erdvę trumpesniems kūrinė
liams. Kiekvienu atveju, jai pa
sirodė tinkamu Putino "Kovų 
dėl žemės ir laisvės vaizdų" 
spausdinimą šioj atkarpoj atžy
mėti šiuo eilėraščiu:

Justinas Marcinkevičius

REVOLIUCIJOS MUZIEJUS

Dainuoju Lietuvą kaip džiaugs
mą
išaugusį iš pelenų, 
kaip savo rūpestį didžiausią,

kuriuo lyg vieškeliu einu.

Laukų ir pievų žalias šilkas 
nuo durų slenksčio lig dangaus . 
Protingos krosnies kvapas šil
tas -
visai kaip artimo žmogaus.

Atsidaryk man, atsiverk man 
visom širdim-kaip šaltiniu, 
leisk pažiūrėt į šitą versmę 
gyvos kalbos, gyvų žmoniųl

Visi kapai, visi paminklai 
pilni manęs-ir ne manęs. 
Praeitimi peisažas linksta, 
dar dega žmonės Nemune.

Dar viskas gyva, viskas rėkia 
kapais, muziejais, žaizdomis.

Imu į ranką duonos riekę 
ir taip kalbuosi su jumis.

Kalbuos per vandenį,per duoną, 
per orą,ugnį,per medžius. 
Girdžiu iš visko, kas man duo
ta, 
jus - kaip lietuviškus žodžius .

Girdžiu sušaudytus, pakartus, 
naujagimį lopšy girdžiu... 
Muziejuj susitinka kartos, 
kaip knygoj žodis su žodžiu.

"Ši kartą rusiškoji graždan
ka brukama šviesuomenei". To
kiu,kiek klaidinančiu, pavadini
mu pavadintas dr.M. Dumšaičio 
straipsnis lapkr. 2 d. "Draugo" 
numeryje. Priminęs Kaufmano- 
Muravjovo planą priversti ma
žumas naudoti rusų raidyną sa
vo kalba spausdinamuose leidi
niuose, dr. Dumšaitis, esmėj 
kalba apie tai, kad siekiančiam

1863 molų sukilimo relikvijos (nuoir. viršujei. Kodos. 
maiai po šiomis vfchavumts snkiitiių būvius, girdi pok
šint šiuos ginklus nuo Žaliosios iki Gudų girios. . .

mokslo Sov. Sąjungos piliečiui 
darosi absoliučiai būtina iš
mokti rusų kalbą. Sakykim, kaip 
kad kanadiečiui neišvengiama 
mokėti anglų kalbą.

Bet šiaip Dumšaičio mintys 
įdėmios, nors konkrečiau Lie
tuvos atvejo jis neanalizuoja.

"Pavergtose tautose nenorin
tis būti kolchozininku, juoda
darbiu ir siekiantis kokios nors 
specialybės, pasirinktoje pro
fesijoje nerusas, savo gimtąja 
kalba gali gauti tik elementa
rias žinias. Visas aukštesnio 
laipsnio žinias, o ypačiai savo 
specialybės naujienas, jis gali 
patirti tik iš leidinių rusų kal
ba.

Sovietljoje jokia nerusiška 
"respublika" (išskyrus Ukrai
ną) neturi savąja kalba žurnalo, 
kuris būtų skirtas tos "respu
blikos" istorijai, jos klausi
mams tirti. Tą teisę turi tik 
"didysis brolis "ir tai vien rusų 
kalba.Dar blogiau yra su tech
nikinėmis .pritaikomojo mokslo 
specialybėmis. Čia net ir tose 
"respublikose" leidžiami spe
cialybiniai žurnalai spausdina
mi tik rusų kalba".

(Čia autorius išvardina rusų 
kalba spausdinamus leidinius 
Azerbeidžane,Armėnijoj,Gudi
joj, Kazachstane, Tadžikijoj, 
Turkmėnijoj, Uzbekijoj, Latvi
joj,Estijoj ir tt.Kai kur be ru
sų kalbos negalima išmokt net 
šachmatų meno).

"Visi aukščiau išvardinti 
žurnalai, periodiniai leidiniai, 
leidžiami paskirų "respublikų" 
Mokslo akademijų ir kitokių 
mokslo įstaigų vardu turi vien 
rusiškus tekstus. Juose nieko 
nespausdinama vietos "respu
blikos" kalba. Užtat politinio 
pobūdžio periodikų esama net 
gana daug, kiekvienoj "respu
blikoje" leidžiama "vietos" 
kalba. Būdinga, kad pastarųjų 
leidinių tiražas neretai astro
nomiškas, bet ir tai maža ką 
padeda vietos kalbai, ypač jeigu

panaudojamas lotyniškas rai
dynas. Juk visoje Sovietijoje tik 
Leningrade esanti liejykla loty
nų rašmenims, kuri "nepajė
gianti" pakankamai gerai ap
tarnauti paskiru "respublikų" 
spaustuvių- užsakymus lotynų 
rašmenimis.

Priedu dar verta žinoti, kad 
"respublikos" rusų kalba lei
džiami leidiniai atima popierių 
iš knygų ir periodikos vietos 
kalba.Taippatir formaliai lei
džiami Maskvoje periodikai yra 
faktiškai spausdinami paskirų 
"respublikų" spaustuvėse (pvz . 
"ZnanieSila" yra spausdinama 
Kaune) tuo dar papildomai ati
mant popierių iš leidinių vietos 
kalba, o tokie "centriniai" pe
riodikai turi ypač didelį tiražą.

Tiesa, specialybinių žinių 
skelbimas vien rusų kalba, So
vietijoje vadinama "galimybe" 
lengviau perduoti mokslo nau
jienas visų respublikų specia
listams "pigesnekaina", bet.. . 
tikrumoje tai yra gana efektyvi 
visų nerusiškų "respublikų" 
rusinimo priemonė, kuri eta
pais turinti veikti šitaip: 1) pir
miausiai "unifikuoti" termino
logiją, kuri praktikoje Sovieti
joje jau yra vien rusiškai; 2) 
paskui, pripratinus prie rusiš
kos terminologijos nerusus 
tiek, jog ji tapsianti jiems sa
vita, bus galima eiti prie to, 
kad tie nerusai specialistai 
pradės savo kalbą "turtinti" 
rusiškąja terminologija, 3) po 
to jau lengviau bus privesti prie 
tos terminologijos komentavi
mo viena, visoms "respubli
koms" bendrąja rusų kalba, tai 
yra pirmučiausia specialybi
niuose, o paskui ir bendruose 
pasikalbėjimuose, pradėti kal
bėti tik ta viena kalba ir tuo pžt-^ 
siekti rusų idealą-visų Rusijos 
imperijoje gyvenančių nerusų 
pakėlimą į "lygybę" ar "toly- 
gybę" su rusais. Priedu, reikia

atsiminti, jog ne savo "respu
blikose" gyvenantieji nerusai , 
ar tai Rusijos "respublikoje" ar 
kitose, neturi savo kalba nė jo
kių leidinių,nė jokių mokyklų".

Dar daugiau patiriam apie 
tai, kaip Maskva beatodairiai 
varžo mokslinės informacijos 
perteikimą nerusiškose šalyse, 
kad tie kraštai nepažengtų prie
kin, iš a. a. zoologo prof. Pr . 
Šivickio laiškų,kuriuos paskel
bė "Drauge" spalio 26 d. Br . 
Kviklys;

... 1964.V.16... aš kartais vie
ną kitą knygą užsisakau iš Ame
rikos, žinoma tik mokslinę, bet 
aplinkiniais keliais .Mat Akade
mijos nariams ir profesoriams 
leidžiama užsirašyti kas metai 
10-20 rublių vertė s knygų iš už
sienio, bet tik per Maskvą. 
Mokslų akademija turi tam tiks
lui atskirą skyrių per kurį gali
ma reikalinga knygą išsirašy- 
dinti, bet reikia tiksliai nuro
dyti autorių, Leidimo vietą ir 
kainą. Tai padarius, jie atsiun
čia pranešimą, kiek reikia mo
kėti ir pinigus reikia pasiųsti 
jiems iš anksto, o po pusmečio 
gauname prašomąją knygą. Ilga 
procedūrai ... Be to mes gau
name daug literatūros anglų, 
vokiečių ir Įeitomis užsienio 
kalbomis iš Akademijos biblio
tekos. Gauname ir tokios, kuri 
mums reikalinga, jei iš anksto 
užsakome. Kai kuriuos žurna
lus , kurie labiau reikalaujami , 
pvz. "Science" iš Amerikos, 
"Nature" iš Londono pas mus 
fotografuoja ir mes gauname jų 
kopijas, kurios, po kelis pusla
pius, kurie mums netinka skai
tyti, išleidžiama.Kartais išlei
džiama paragrafas ar keletas 
eilučių. Bet bendrai visa, kas 
rašoma apie mokslą,nukopijuo
jama gerai ?fBbtrhš perdaug už- 
siplepėjauaįS&iiteratūrą; apie 
dienraščius ir savaitraščius su 
politiniu turiniu nėra ko rašy
ti, nes jų visai negauname".

LITOGRAFINE PRAMONE LIETUVOJE
( 1918 -

L SPAUDOS FORMOS
Šių dienų žmonija pažįsta tris 

pagrindines spausdinimo for
mas arba būdus:

I. Spaustuvės(Buchdruck-let- 
terpress),

II. Litografijos, ar dar kitaip 
vad. offseto (Litographie-Off- 
set),

III. Giliaspaudės (Tiefdruck- 
rotogravure).

Spaustuvinėje formoje vaiz
das spausdinamoje plokštelėje 
yra iškilęs aukščiau jos pavir
šiaus. Litografiniame, arba off
seto metode, vaizdas randasi 
pačiame plokštės paviršiuje. 
Tuo tarpu giliaspaudėje vaizdas 
randasi žemiau plokštės pavir
šiaus.

Spaustuvėje spausdinimo me
todas yra mechaniškas. Iškilu
sias virš plokštės paviršiaus 
dalis liečia dažų voleliai, ma
šinos cilinderio nešamas po
pierius liečia tą paviršių, ir tuo 
būdu, popieriuje atspaudžiamas 
vaizdas (tekstas).

Litografinėj,ar offseto spau
doj, spausdinimo procesas yra 
chemiškai mechaninis. Plokštę 
nuolatos, greitais intervalais , 
liečia drėkinimo ir dažų vole
liai. Vaizdas‘plokštėje yra' rie
bus, todėl drėkinimo voleliai 
palieka drėgmę tiktai ten, kur 
nėra vaizdo. Dažai prie drėgnų 
vietų nekimba,o tiktai prie rie
bių (vaizdo).. Guma aptrauktas 
cilinderis perima nuo plokštės 
vaizdą,sueina į sąlytį su cilin- 
deriu nešantį popierių Ir tuo 
būdu atspausdinamas vaizdas.

1944 m.)

Giliaspaudės procese vaizdas 
gulįs žemiau plokštės pavir
šiaus, yra pripildomas dažais. 
Dažų perteklius nubraukiamas 
judančiu mašinos peiliu, cilin
deris nešąs popierį, įspaudžia
mas į plokštę ir popieriuje gau
namas vaizdas.

Seniausia spaudos forma yra 
spaus tuvinė. Off sėtinė ir gilia
spaudės spauda yra plačiai ir 
gausiai naudojama pasaulyje. 
Nežiūrint to,kad tos dvi formos 
yra sudėtingos ir gana kompli
kuotos, jos abi yra lanksčios ir 
patikimos ir jos naudojamos 
spausdinimui ne tik ant lygaus 
popierio, bet ir ant rupaus.net 
audeklų ir maišų.

Šių dienų Šiaurės Amerikos 
kontinente ir Europoje yra la
biausiai paplitęs offsetinės 
spaudos metodas. Giliaspaudė 
(vienspalvė ir spalvota) žydi 
Vokietijoje, Prancūzijoj e, Itali
joje ir kitur. Azijos kontinente 
giliaspaudė aukštai iškilusi-Ja- 
ponijoje.

Šiuo metu visoms trims 
spausdinimo formoms naudoja
mi modernūs fotomechaniški 
reprodukcijos metodai, kurie 
yra sudėtingi ir gana įdomūs , 
bet ir nepigūs.

2. NEPRIKLAUSOMOJE 
LIETUVOJE 

litografinė spauda rėmėsi žmo
gaus rankų darbu,plokščiais li- 
tografiniais akmenimis (vėliau 
cinko plokštelėmis) ir plokš
čiomis spausdinimo mašino
mis. Litografinio vaizdo-pieši
nio paruošimas ant akmens.

spausdinimui buvo atliekamas 
tam tikrų specialistų, naudojant 
įvairius įrankius bei skirtingą 
techniką ir metodą. Tik antrame 
nepriklausomybės dešimtmety
je akc. b-vė "Spindulys" įsigijo 
offseto ir giliaspaudės presus 
ir pradėjo palaipsniui žengti 
prie fotomechaninės reproduk
cijos metodo.Tuo tarpu Šiaurės 
Amerikos ir Vakarų Europos 
valstybėse litografinė spauda 
persiformavo į foto mechanine 
reprodukcijos sistemą ir offse
to spausdą šio šimtmečio an
trame dešimtmetyje.

Lietuvoje beveik visos lito- 
grafinės įmonės buvo susispie- 
tusios Kaune. Valstybės Spaus
tuvės pačioje pradžioje buvo 
Kanto g-vėje, priešais Ugnia
gesių g-vę.Vėliauįsikėlė į nau - 
jus, specialiai statytus rūmus , 
Duonelaičio g-vėj,kurie vėliau , 
kai Valstybės Spaustuvė susi
jungė su "Švyturio" b-ve ir ta
po akc. b-vė "Spindulys" ir iš
sikėlė į Miškų g-vę 11, šie rū
mai atiteko V. D. universiteto 
humanitarinių ir gamtos-mate
matikos mokslų fakultetams. 
Tuo būdu akc. b-vė "Spindulys" 
pasidarė pusiau vieša spaudos 
įmonė,tačiau praktiškai ji buvo 
valdoma, globojama ir finan
suojama valstybės iždo. Ji buvo 
didžiausia ir geriausiai įrengta 
spaudos įmonė Lietuvoje.Turė
jo geras patalpas, gerą kadrą, 
įsivedė offseto ir giliaspaudės 
skyrius, kviesdavosi iš Vakarų 
Europos specialistus mokyti ir 
ruošti Lietuvai modernius 
spaudos darbuotojus.

Privačiame sektoriuje iki 
1926 m. litografinė pramonė 
Lietuvoje, išskyrus Klaipėdos 
Sieberto (vėliau perimta.be — 
rods.Verblovskio tabako ir ci

garečių fabriko) buvo išimtinai 
žydų tautybės asmenų rankose . 
Kaune buvo "Bekara", "Karto- 
naž", brolių Beregovskių, Mar
gelio ir dar viena įmonė. Dar 
buvo viena įmonė Šiauliuose. 
t'Bekara” ir "Kartonaž" buvo 
didesnės įmonės, nes ne tik 
spausdindavo, bet ir gamindavo 
dėžutes, ypač tabako ir papiro
sų fabrikams. Atrodo, nežiūrint 
jų dydžio, jos gerai versdavosi 
ir turėjo gražių pajamų. Apie 
1932 m. "Bekara" susijungė su 
"Kartonažu" ir išsikėlė į "Kar
tonažo" patalpas, Duonelaičio 
g-vėje, priešais Karo Muziejų.

a. PIRMOJI LIETUVIŠKA 
ĮMONĖ

1926 m., ankstyvą pavasarį, 
Paštų Valdybos direktorius inž. 
Adolfas Sruoga, Ugniagesių g- 
Vėje iš varžytinių nupirko nu
sigyvenusią žydų tautybės as
mens litografinę įmonę. Tai 
įmonei tvarkyti ir vadovauti pa
sikvietė Valstybės Spaustuvės 
litografijos skyriaus vedėją, 
dailininką Vilių Jomantą, pada
rydamas jį legaliu partneriu , 
ir vieną litografinės spaudos 
specialistą įmonės techniškam 
darbui atlikti ir prižiūrėti. Pen
kių mėnesių laikotarpyje ši 
įmonė davė 50. 000 litų gryno 
pelno. A. Sruoga to pasisekimo 
paskatintas nupirko cinkografi- 
jos įmonę Miškų g-vėje (prie
šais Kariuomenės Štabo gara
žus), nukėlė ten litografiją ir 
pirmąją privačią spalvotos 
spaudos lietuvišką įmonę pava
dino "Žiedu". Dail. V. Jomantas 
nupiešė įmonės emblemą -štili- 
ztujtą tautinę tulpę. , ■
e;v' j ’ • -į;’f ’

' Dail. V. Jomantas buvo gabus 
ir puikus piešėjas garsaus rusų

dailininko Bilibino mokinys. 
Nepriklausomybės laikais,kon
kurso keliu, yra laimėjęs daug 
projektų.Lietuvos pinigai-dau- 
gelis banknotų yra j o projektai , 
kai kurie pašto ženklai, naujieji 
vidaus ir užsienio pasai yra jo 
gaminti. Puikios ir žavingos 
spalvotos iliustracijos Kazio 
Binkio vaikų knygelei "Meške
riotojas" yra taipogi Jomanto 
pieštos. Mirė jis prieš kelis 
metus Lietuvoje.

"Žiedan" pradėjo spiestis 
pačios aktyviausios to meto lie
tuviškos meno, literatūros ir 
ekonominės pajėgos. Valstybi
nių įstaigų užsakymai, Genera
linio Štabo topografiniai žemė
lapiai, Spaudos Fondo ir Šaulių 
S-gos leidiniai ir privati lietu
viška pramonė ir prekyba. Jie 
visi džiaugėsi,kad pagaliau lie
tuvių litografinė spaudos įmonė 
įkurta,išvystyta ir nereiks dau
giau išmesti į užsienį pinigų , 
spausdinant spalvotus darbus 
artai Berlyne, ar Leipcige, ar 
Danijoj,ar kur kitur. Piešė pla
katus .viršelius ir atvirutes pa
tys veržliausi to meto dailinin
kai Vytautas K. Jonynas, Anta
nas Tamošaitis, Liudas Trui- 
kys .Halina Naruševičiūtė, Ado
mas Smetona,Rimtas:Kalpokas , 
Vytautas Bičiūnas, Telesforas 
Kulakauskas ir kiti. Čia buvo 
spausdinamas Būdvyčio saty
ros žurnalas "Spaktyva"ir dail. 
Jono J. Burbos dvisavaitinis 
humoristinis leidinys "Aitva
ras". Čia nuolatos lankėsi vir
šelių reikalais "Naujo Žodžio" 
redakcijos kolektyvo nariai 

. Justas Paleckis, Petrėnas ir 
Henrikas Blazas."Žiede" suko
si to meto aktyvus, energingas , 
nuolatos verdąs ir naujų formų

ieškąs lietuvių meno, literatū
ros ir žurnalistų pasaulis.

Jau 1928 m. "Žiedas" mėgino 
savo litografinė! įmonei taikyti 
fotomechaninės reprodukcijos 
principą. Čia pirmus pradus ro
dė ir mokė, tik ką iš Pietų Ame
rikos grįžęs, du metus ten pa
buvęs, jaunas ir gyvas cinko- 
grafijos fotografas Vladas Kad- 
lubavičius, prieš porą metų, be 
darbo, visų užmirštas,pasimi
ręs Toronte.Reiktų manyti, kad 
V. Kadlubavičius nemažai pri
sidėjo prie lietuvių modernios 
reprodukcijos technikos pakė
limo.

"Žiedo" įmonės vedėjas dail. 
V. Jomantas, be gabių ir žavė
tinų ypatybių mene, turėjo ir 
neigiamų polinkių. Nebuvo per 
daug pareigingas ir mėgo lė
bauti.Tuo būdu netvarkingai ve
dama ir prižiūrima įmonė pra
dėjo smukti.

1929 m. pabaigoje faktinasis 
įmonės savininkas inž. A. Sruo
ga mėgino daryti drastišką pa
keitimą, atseit, iš dirbančiojo 
personalo įvesti trečią partnerį 
ir pavesti jam įmonės technišką 
tvarkymą, o V. Jomantui palikti 
tik meninę priežiūrą. Tam ka
tegoriškai pasipriešino dail. V. 
Jomantas. To pasėkoje Kaune 
užgimė antroji lietuviška spal
votos spaudos įmonė-litografija 
"Pressa'.'Ton įmonėn co-part- 
neriunorėjo įeiti jaunas, gabus 
ir veržlus dailininkas Jonas J. 
Burba. Šis dailininkas vėliau 
vedė dali.H.Naruševičiūtės se
serį. Jis 1941 m. su žmona ir 
kūdikiu buvo ištremtas Sibiran , 
kur greit pasimirė.

Bus daugiau.
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PRABĖGOMIS".?
Vis daugiau ir daugiau mus 

ima stebinti žmonės, kurie mū
sų tarpe tebevaidina neklaidin
gų teisėjų roles. Vienas kitas 
mūsų periodinis leidinys ar as
muo tariasi esąs pašauktas (ne
žinia kieno!) nuleisti kuoką ant 
savo tautiečio galvos todėl, kad 
tasai nesielgia taip, kaip ponas 
teisėjas norėtų. Betgi turime 
kiekvienas savo galvą ir galime1 
(iš tiesų, turime) rūpintis jos 
likimu. Kodėl, sakysim, koks 
nors XY turi teisę nustatyti 
mūsų patriotizmo laipsnį ,o mes 
negalime nustatyti jo? Kokia 
viršgamtinė jėga suteikė kaip 
tiktai j am tą teisę? Tokie fa
natikai niekaip neįstengia su
prasti,kad jų linčavlmo formu
lė yra lygiai tokia pati, kaip 
kiekvieno komunisto fanatiko. 
Jie skiriasi tiktai tuo, kad nori 
žmogų sulikviduoti dėlei kito
kių priežasčių.Mūsų akyse jie 
tėra tokie patys barbarai, kaip

jo nekenčiami laukiniai.

Turime eibes patarėjų. Netu
rime tačiau daug tokių, kurie 
mums konkrečiai padėtų .Todėl, 
ir vėl, norime pakartoti seną, 
protingą patarlę: Kas nori tik
rai padėti-paduoda ranką, o ne 
botagą.

*******
Yra tokių, kurie purkštauja 

dėl to, kad kviečiame į savo 
puslapius naujus ž mones. Tokių 
manymu,naujieji bus beveik tė
vynės išdavikai.O, mūsų galva, 
tiktai tie, kurie teisia nepažin
dami, yra savo krašto išdavi
kai. Dar daugiau, jie yra rnego- 
lomanai ir ligonys, kurių joks 
protingas redaktorius nepagei
dauja.Nes tas, kuris pirma kal
ba,o vėliau bando galvoti ką pa
sakė, yra nevertas popieriaus, 
kurį priterlioja. Popierius juk 
nekaltas!

perskaičiau nuo pradžios iki 
galo ir pasidėjau ant rašomojo 
stalo, tikėdamasis apie jį ką 
nors parašyti mūsiškei spau
dai.Deja, kiek ilgėliau jis užsi
gulėjo. Vis to laiko stoka!

Tą manąjį neprisiruošimą, 
sakyčiau, paspartino LŽS Cen
tro v-bos ižd. Vladas Selenis 
Sausio 22 d. data rašytam laiš
kelis, Centro v-bos vardu, dė
koja už nario mokestį ir para
mą už "Pranešėjo" nr.1. Čia pat 
deda dar ir šitokią užuominą:

"Gaila, kad nepadiskutavote 
savo laiške to mūsų Pranešėjo , 
gi Centro v-bai būtų labai svar
bu žinoti, ką sąjungos nariai 
galvoja. Tai palengvintų mums 
tolimesnį Pranešėjo leidimą 
planuojant.Todėl,jei rasite va
landėlę atliekamo laiko, prašo
me parašyti (galite rašyti mano 
adresu)".

Pagalvojau sau: "Kam man 
Jums rašyti ? Aš parašysiu 
savo įspūdžius ir Pranešėjo ap
žvalgėlę į liet, laikraštį. Šiuo 
atveju -į "Nepr. Lietuvą".

Taigi .pradedu. "Pranešėjas" 
vertas gauti ir perskaityti kiek
vienam iš mūsų, nepamiršusių 
plunksnos ir išeivijos gyveni
me. Tai tikrai gražus telkinys 
žinių ir informacijų apie mū
siškę Liet. Žurn. s-gą svetur , 
jos nuveiktus darbus praeitais

Toliau,po antrašte: "LŽS De
troito skyrius - mecenatas" ir 
subantrašte :"Detroito skyriaus 
darbų Sukūriuose", nurodoma, 
kad 1953 m. buvo atkurta LŽ s- 
gos C. v-ba JAV-bėse. Pirma
sis L ŽS-gos skyrius susiorga
nizavęs Čikagoje 1958 m. lap
kričio 1 d. Taigi, pernai suėjo 
10 - metis. Po Čikagos - antras 
skyrius buvo įsteigtas Detroite. 
Ir šiame straipsnyje (autorius 
VI. Mingėla) išdėsto Detroito 
nuveiktus (ir užsibrėžtus nu
veikti) darbus.

Dar toliau-nuoširdaus sti
liaus Alfonso Nako rašinys apie 
LŽS Garbės narį Joną Kardelį. 
Ten pat paskelbtas ir Akto teks - 
tas, kuriuo šis mūsų spaudos 
veteranas buvo pakeltas L Z S- 
gos Garbės nariu. Pagaliau, dar 
vienas Vyt. Alanto straipsnis- 
samprotavimai :"Kam reikalin-

4 ga Žurnalistų Sąjunga", subant- 
raštėj - "LŽS Savišalpos Fon - 
das". Po to - informacija apie 
"Pranešėjo" išsiuntinėjimą vi
siems S-gos nariams. Jo kaina- 
nesanti nustatyta, bet kolegos 
žurnalistai, gyv. Amerikoj, Ka
nadoj bei Australijoj, prašomi 
atsiųsti C.v-bos ižd. V. Seleniui 
po 1 dol. (jo adresas: 31532 
Groesbeck(M97) Hwy.,Fraser , 
Mich. 48026, USA).

K^EM
VE/dRoDž/ai

MONTREALIEČIAI
ROCHESTERYJE

Mūsų redaktorius dr. Henri
kas Nagys su Hilda ir Zigmu 
Lapinais praeitą savaitgalį lan
kėsi Rochester, N. Y.

Penktadienio vakare, JA 
V LB-nės Kultūros Klubo susi
rinkime, kuris įvyko Kęstučio 
Lapino namuose, dr. H. Nagys 
kalbėjo apie naują liet, poeziją, 
pailiustruodamas pavyzdžiais.

Šeštadienį vakare, Ro- 
chesterio liet, parapijos salėje 
dr.H. Nagys skaitė savo poezi
ją-.

Sekmadienį Rochesterio 
Het.radio valandėlė buvo išpil
dyta montrealiečių. Pagrota 3 
kūriniai .atlikti Mpntr eaH o j au - 
nimo tautinių instrumentų or- 
kestro.vad. Zigmo.Lapino. Taip 
pat buvo perduotas interview su 
rašytoju Jurgiu Jankum ir dr. 
Henriku Nagiu.

ŽURNALISTŲ “ PRANEŠĖJAS'

KELETAS PATARIMŲ, 
KAIP ĮSIGYTI 

MAŠINĖLĘ
1. Kilnus inteligentiškas būdas

MUMS NIEKO NEREIKIA...
(Ii laiško dėdei į Čikagą) 

„Alums nieko nereikia, mes turime 
viską:

Net suomiški baldai salonuose tviska. 
Aš — jaunas dantistas, ji dirba 

prekyboj 
visom keturiom už buities įsikibom 
Mums nieko nereikia, mes nieko 

neprašėm, 
t odėl, kad nereikia ir laišką šį rašom: 
Dėduli mieliausias - mes bijom 
., . patyčią!
Nesiųsk fu mums nieko,

išskyrus „Moskviėių

2, Būdas, paplitęs technikos dar- 
b uoto jų tarpe. Sunkus, bet užtikrintas

PATEPSI—VAŽIUOSI

"Pranešėjo" vardu išleistas 
Lietuvių Žurnalistų S-gos Cen
tro v-bos neperiodinis biulete
nis .Atžymėtas nr. 1 ir datuotas 
1969 m. sausio 15 d. Išleidimo 
vieta-Detroit, Mich.

Kuklus tai, palyginti, leidinė
lis, bet, kartu, r? labai mielai 
atrodąs, švariai (ofsetu) at
spaustas, gražiai suredaguo
tas, pakankamai turiningas, iš
vengęs bent kokių korektūros 
klaidų, atspaustas "Vilties" 
spaustuvėj, Clevelande, tiražas 
350 egz.Kaip metrikoj pažymė
ta-jį leidžia ir redaguoja LŽS 
Centro v-ba.

Čia minimas leidinys - nedi
delio formato, 8 psl. apimties . 
Antraštės vinjetė piešta Jonod 
Gaižučio, o pirmas biuletenio?, 
puslapis puošiasi dail. A.Tamo
šaičio litografiniu kūriniu-Pir- 
moji žinia.

Gavęs "Pranešėją", tuojau jį

metais ir užsibrėžimus atei
čiai.

Pirmuoju biuletinio rašiniu 
atspaustas Vyt. Alanto, Liet. 
Žurn. s-gos p-ko, pranešimas 
apie 1968 m.veiklą. Rašinys už
vardintas: "Ką mes nuveikėme 
1968 metais". Pranešimas su
skirstytas į visą eilę poskyrių, 
kurių užvardinimai ir pasakys , 
kas ten rašoma. Pirmiausiai 
sveikinami kolegos-S-gos na
riai su šventėmis ir Naujais 
Metais.Toliau-Deklaracijos at
balsiai, Pranešėjo pirmas nu
meris,S-gos iždas, Vykd. vice
pirmininko veikla, Skyriai, Cen
trinis skyrius, Žurnalistų met
raščio reikalai, LŽS garbės na
riai, Centro v-bos leidiniai, C . 
v bos< darbo gairės' 196&;me- 
tamff/'-i- • ■ .

Apie piniginį stovį (atskiru 
rašiniu) biuletenio skaitytojus 
informuoja C. v-bos ižd. V. Se
lenis.

Šio biuletenio nr. iliustraci
jos :Bronys Raila, kuriam Ohio 
Liet.Gydytojų D-ja paskyrė sa
vo dvyliktąją premiją 1000 dol. 
už. žurnalistiką; mecenato My
kolo Vitkaus (detroitiečio) nuo
trauka,paskyrusio 100 dol. LŽS 
įstatams išleisti,LŽ S-gos na - 
rio pažymėjimo abiejų pusių 
vaizdai,LŽS Detroito skyr. na
rių nuotrauka, LŽS Garbės na
rio J. Kardelio ir Stp. Vykinto , 
S-gos skyr.V.Vokietijoj pirmi
ninko atvaizdai.

Tad,tokia būtų (bent trumpais 
bruožais) Žurnalistų "Prane
šėjo" apžvalga. Baigiant, norė
tųsi pageidauti, kad tas biulete
nis (tam tikrais protarpiais) ir 
toliau lankytų S-gos narius, nes 
jis galėtų būti ryškiu cementuo
jančiu S-gos narių ryšiu, kurie 
šiuo metu yra itin plačiai iš
blaškyti visam pasaulyje.

Pranys ALŠĖNAS

Ten tepė, ten prašė. 
Ten tares gražiuoju. 
T.ys mulkiai nurašė, 
Protingas. . . važiuoja.

3. Naujas, tik užgimstantis būdas

STATYK MONTUOK 
PASKUI VAŽIUOK ’
Sukaupęs gudrybių saujele 

nematą 
Pirmiausia jisai pasistatė 

ga rąžei. .
O šitas garažas! visi įtik 

tai žino
Per keletą melų pagimdė 

mašina

4. Rizikingas, bet, deja, pasitaikan. 
tis būdas

SUTAPIMAS
Per puse skaldė degtukus, 
Iš gilių virė kava, 
Plutelėm šerdavo vaikus 
Ir pats kone badavo. ., 
Sutaupė. Bet laukta diena 
Su nelaukta sutapo. 
...Kieman Įslinko mašina, 
Jis pro sarlus į kapa.

SOVIETINIS JUMORAS IS “ SL U 0T 0S“ . v. kalvaitis

Mano gimtasis Pilotiškių kaimas yra šiauriniame- 
rytiniame Gudelių parapijos pakraštyje, netoli nuo 
Marijampolės—Prienų vieškelio. Nedidelė giraitė pie
tuose skiria mus nuo dzūkiškosios parapijos dalies, 
pasidavusios link Balbieriškio.

Mano gimtinė ir jos apylinkės ypatingu gamtos 
grožiu nepasižymi. Nei upės, nei ežero. Kalneliai, ba
los, alksnynai, beržynėliai ir vieniši medžiai pakelėse, 
ūkių sodeliai įvairina vaizdą. Nuo aukščiausio mano 
tėviškės kalnelio, Krušakalnio, vaizdas prasiplečia. 
Vakaruose, Marijampolės link, tęsiasi pusėtinai der
lingi kaimų ir dvarų laukai. Vienintelė įdomybė va
karuose — sienoje vietoje prigludęs Šakališkių pilia
kalnis — simetriškas, dviem kuprom, gražiai žole 
apaugęs kauburys. Priėjus arčiau, jis padidėja, pa- 
aukštėja, ir ne taip jau lengva į jį įkopti. Į Šakališkių 
piliakalnį mes vesdavome pasivaikštinėdami jaunes
niuosius svečius.

Šiaurėje — samanotos pelkės, apaugusios krū
mokšniais, menkomis eglaitėmis, pušelėmis, berže
liais. Ten moterys eidavo rinkti mėlynių, girčių, spal
genų, bruknių ir vis baimindavosi, kad neįkirstų 
gyvatė. Šitas pelkes pas mus vadindavo pataitėmis, 
skirdami nuo didžiųjų palių, kurios driekiasi prie 
Amalviškių ežero, motinos tėviškėje.

Už pataičių, šiaurės vakaruose, žvilgsnis užkliū
davo už aukšto, smailo Igliaukos bažnyčios bokšto 
susprogdinto pirmojo pasaulinio karo pradžioje. Į de
šinę, šiaurėje, anapus pataičių, eina aukštos vietos. 
Vasarą, vakarais, saulei leidžiantis, ten, už kokios 15 
kilometrų, spindėdavo Šilavoto bažąįfčios Dokštai.

Šiaurės rytuose, pro Naująją Utą ir Vartus, pa
krašty, mėlynuoja Prienų šitas, mano jaunystės me
tais buvęs didelis ir paslaptingas. Šiurpus slopinantis 
baimės jausmas kildavo krūtinėje, įvažiavus į jo 
šnypščiantį po ratais smėlį, stumiantis pro aukštas, 
ištekines, kaip žvakės laibas, geltonas pušis, viršuje 
susiglaudusias žaliais, garbanotais vainikais. Prienų

šile gali tau pastoti kelią vagis, plėšikas, galvažudys 
ar šiaip negeras žmogus. Jei važiuosi atlaidų ar jo- 
marko dieną, tai saugokis girtų bernų ir mušeikų. 
Vienur kitur pastatytas pakelėje kryžius primena apie 
įvykusią toje vietoje nelaimę, žuvusį žmogų. Kai iš
važiuodavome iš Prienų šilo, visi lengvai atsikvėp
davome.

Nuo mano tėviškės kreipiant žvilgsnį į rytus ir 
pietryčius, miškai artėja. Tai jau Balbieriškio girios 
su lapuočiais, eglėmis ir gausiais lazdynais. Čia eida
vome riešutauti, grybauti, uogauti. Didelė miško dalis 
priklausė Ivoniškio dvarui, iš kurio už servitutus 
mūsų kaimo kiekvienas ūkininkas gavo ligi 10 mar
gų miško sklypą. Mano tėvas prie jų prisipirko dar 
6 margus. Čia buvo ganiavos, malkų atsarga, paskui, 
miškui praretėjus, pievos ir dirbamos žfemės gabalas. 
Atostogų metu tas miškas suteikdavo man nemaža 
malonumo, o kartais ir vargo. Dienovidžio kaitroje 
reikdavo iš miško parjodinti arklius. Susimauni pa
vadžiais ketvertą, ant kraštutinio sėdi. Arklius puota 
sparvos, jie gyliuoja, blaškosi, kraštutiniai įsibėgėję 
užlekia į priekį, susipainioja. Ne, jau geriau turėti 
reikalą su karvėmis ir avimis.

Šie atsiminimai kyla iš 13—16-tų mano amžiaus 
metų. Gimiau Pilotiškių kaime 1893 m. pagal metri
kus sausio 13 d., o iš tiesų sausio 6 d., per Tris Ka
ralius. Neaprašinėsiu čia smulkiau nei savo anksty
vosios jaunystės, nei mokslo metų, nei tolimesnio 
gyvenimo eigos. Tai būtų platesnių atsiminimų užda
vinys. Gal kada, bekaršdamas, tokius atsiminimus ir 
parašysiu, nors ir nemėgstu savo biografijos. Šio lei
dinio reikalui noriu vien pažymėti keletą momentų, 
kurie siejasi su mano sąmonėjimu, brendimu ir lite
ratūrinio darbo pradžia. Tačiau nenorėčiau, kad skai
tytojas taikytų tai kažkokiais nepajudinamais mane 
kūrybos pagrindais. Be tų, kuriuos čia suminėsiu, 
buvo ir kitokių veiksnių, formavusių mano pažiūras, 
tematiką, stilių. Aš pats daug ko nežinau ir daug ko 
neatsimenu. Tai, ką aprašysiu, bus vien kaip ir kokie 
maži šviesos taškeliai, lig šiol neišblėsę mano są
monėje.

Su lietuvių poezija pirmiausia supažindino mane 
daina, muzika. Nuo pirmosios gimnazijos klasės bu
vau uolus choristas. Be gimnazijos choro, dalyvavau 
Marijampolės lietuvių chore. Iš chorvedžių, dirigen
tų, geriausiai atsimenu Tomą Žičkauską-Linkį, aušri
ninką. Buvo jis neaukšto ūgio, sausas, žilas senukas, 
visados gyvas, judrus. Mokė jis mus, smuiku išve
džiodamas melodijas, ir chorui dirigavo, vienoje ran
koje taikydamas smuiką, o kitoje smičių. Jei daina
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gerai pavykdavo, padėjęs smičių, su pasitenkinimu 
bučiuodavo pirštus ir mums visiems, choristams, per 
erdvę siųsdavo oro bučkį.

Taigi atsimenu kaip šiandien šitame Vhore išmok
tas dainas: „Esmi sau žmogelis", „Jau pavasaris at
eina", „Miškas ūžia", „Loja šunes“, „Lietuva, tėvvne 
mūsų". Su dideliu atsidėjimu buvo mokoma „Miškas 
ūžia". Pavaizduoti miško ūžimui dirigentas versdavo 
chorą tęsti tą „ū" crescendo, ligi netekdavome kvapo. 
Oro bučkį dažniausiai siųsdavo po „Lietuva, tėvyne 
mūsų".

Be šių dainų, buvo paplitusios dar „Op, op, kas 
ten, Nemunėli", „Kaipgi gražus, gražus žolynų dar
želis", „Kinkyk žirgus", „Lietuva brangi", „Užtrauk
sim naują giesmę, broliai". Tokių dainų aš turėjau 
nusirašęs visą storą sąsiuvinį. Galimas daiktas, kad 
jų. o ypač „Miškas ūžia", paveiktas ir aš pabandžiau 
rašyti. Atsimenu bene antroje ar trečioje klasėje pa
rašęs du „kūrinius": eilėraštį apie Lietuvos girias ir 
alegorinį vaizdelį apie Nemuną. Daugiau, gimnazijoj 

i būdamas, nieko neparašiau, nes visą atliekamą taiką 
užimdavo kita tų taikų mano aistra — paišyba ir 
pjaustymas „lobziku" iš lentučių. Dar antroje klasėje 
nupaišiau paplitusio anuomet Gedimino paveikslo ko
piją. Klasėje ji sukėlė tikrą sensaciją. Apžiūrinėjo 
mano darbą P. Kriaučiūnas, M. Gustaitis ir kiti tos 
dienos mokytojai. Kriaučiūnas su Gustaičiu labai gy
rė, kiti taip sau. Nežinau, kuris pastebėjo, kad vie
nas Gedimino ūsas atrodo kaip ir raitytas, o kitas 
banguotas. Tas paveikslas, pažymėtas 1907 m. data, 
ligi pat antrojo karo garbingai kabojo po stiklu ma
no tėviškės seklyčioje.

Apie lietuvių literatūrą gimnazijoje mes, žinoma, 
nieko negirdėjome. Lietuvių kalbos šiek tiek mokė 
P. Kriaučiūnas. Jis kartais prasitardavo apie vieną 
kitą laikraštį, rašytoją, papasakodavo apie Petrą Ar- 
miną-Trupinėlį, paskaitydavo kai ką iš jo nebaigtos 
versti „Gražinos". Patikimesnius mokinius pasikvies
davo į butą ir duodavo knygelių pasiskaityti. Atsime
nu, ir man sykį pasiūlė: „Na, rinkis, ką nori — štai 
„Epikteto aforizmai", filosofija, o čia graži pasakė
lė." Aš, žinoma, pasirinkau „Epikteto aforizmus", nors 
nežinojau, nei kas tas Epiktetas, nei kas tie aforiz
mai.

M. Gustaitis dėstė tikybą, ir neatsimenu, kad būtų 
ką papasakojęs iš literatūros. Mes nė nežinojome, 
kad ir jis pats poetas. Ir pas jį rinkdavomės į butą 
lietuvių mokinių choro dalyviai mokytis giesmių, ku
rioj giedodavome per mokinių pamaldas. Mums pa
tikdavo, kad mokytojai rusai Gustaitį vadindavo ne 
1VA-Nr. 6/1133), 1969 m. vasario 5 d.

„ksiondz", o „kunigas".
Gerai neatsimenu, kada į mano sąmonę įkrito 

Maironio vardas. Vien atsimenu, kad mačiau jį patį, 
būdamas trečioje ar ketvirtoje klasėje. Jis sakė pa
mokslėlį per mokinių pamaldas. Kalbėjo kažką grau
daus. Tais taikais gimnazistai nešiodavo uniformas 
su nikelinėmis spindinčiomis sagomis. „Žiūrėkite,— 
kalbėjo Maironis,— gal tai jūsų tėvų, brolių ir sese-’ 
rų ašaros spindi." Daugiau iš to pamokslo neatsimenu 
nė vieno žodžio. Kažkodėl man atrodo, kad Maironio 
plaukai buvo šviesiai rusvi. Vėl Maironį pamačiau 
tik po daugelio metų, pradėjęs dirbti Kauno univer
sitete. Jis tada jau buvo širmas. Neatėjo man į galvą 
tą detalę patikrinti.

Baigęs Marijampolės gimnazijoje keturias klases, 
1909 m. turėjau stoti į Seinų seminariją. Atsimenu, 
mano klasės draugas Petras Šalčius tarsi atkalbinėjo 
mane nuo to žingsnio. Rodosi, to pat' pasikalbėjimo 
metu jis man parodė Maironio „Jaunąją Lietuvą" ir 
kai ką iš jos paskaitė, bene „Jau slavai sukilo". Kny
gelę aš Įsigijau ir, važiuodamas namo, vežime go
džiai ją skaičiau. Netrukus po to nusipirkau „Pava
sario balsus", paskui „Raseinių Magdę", ir Maironis 
tvirtai įsišaknijo mano vidaus pasaulyje.

1911 m. seiniškis „Šaltinis" išspausdino pirmąjį 
mano eilėraštį „Vai eičiau, aš eičiau". Po to ėmė ro
dytis jų ir daugiau „Šaltinyje", „Draugijoje", „Atei
tyje". Tačiau tikrū savo įvesdinimu į lietuvių litera
tūrą taikau pasirodymą pirmajame lietuvių literatū
ros žurnale—„Vaivorykštėje" 1913 m. Žurnalo 
redaktorius Liudas Gira parašė man skatinantį laišką, 
nurodydamas, kad nuolatos reikia ieškoti naujų for
mų, naujų temų. Jis man patarė pasiskaityti Tiutčevo 
ir Feto poezijos. Šiuos autorius aš netrukus įsigijau, 
jie man patiko ir, tur būt, bent kiek bus paveikę mano 
tolimesnę kūrybą. Dar atsimenu, kad Tiutčevas pa
darė man įspūdžio daugiau savo eilėraščių turiniu, 
mintimis, o Fetas posmų struktūra, skambumu, ritmi
ka. Labai man patiko ir Jurgio Baltrušaičio poezija. 
Pirmą sykį susipažinau su ja iš Ad. Jakšto straipsnio, 
išspausdinto „Draugijoje" 1911 m. Įdėtas ten citatas 
išmokau atmintinai ir daugelį iš jų atsimenu po šiai 
dienai. Baltrušaičio rinkinius „Zemnyje stupeni" ir 
„Gornaja tropą" įsigijau vėliau, jau Petrograde, kur 
1915—1917 m. studijavau Dvasinėje Akademijoje. 
Ten pat susipažinau su VI. Solovjovo kūryba, su Via
česlavo' Ivanovo knyga „Borozdy i meži" ir A. Bie- 
lyj „Simvolizm". Visos tos knygos, ypačiai V. Ivano
vo, padarė man gilų įspūdį. D augiau bus.



Praeities Spaudos Baliu vaizdas.

LAUKIAME VISU LIETUVIU
SPAUDOS BALIUJE '

Vasario mėn. 15 dieną, 7 va
landą vakaro, DLK Vytauto klu
be bus šių metų tradicinis 
Spaudos balius. Kaip vi
suomet jis bus linksmas, gy
vas, paįvairintas tikrai įdomia 
programa. Kaip jau esame ra
šę, programą atliks garsus 
Bostono vyrų sekstetas, vado
vaujamas kompozitoriaus Ju
liaus Gaidelio. Šie šeši gražia
balsiai vyrai yra visų ir visur 
laukiami svečiai.Nenusivilsim 
jais nei mes. Jie linksmins ba
liaus svečius viso vakaro metu . 
Nemažesnė mūsų baliaus staig
mena ir įdomybė visuomet buvo 
Spaudos Baliaus karalaitės rin
kimai. Ir šiais metais vaka
ro dalyviai turės progos pasi
grožėti mūsų šauniom mergi
nom ir išrinkti naują 1969 me
tų spaudos baliaus karalaitę . 
Balių ruošiame DLK Vytauto 
klube,nes tai Montrealio lietu
vių talpiausia ir tokiai progai 
tinkamiausia salė.Saviems de
ra ir reikia vemti savus-. Lo- 
terijon fantai jau’ plaukia ir 
laukiame'dar naujų fantų.Veiks 
gausus bufetas. Šokiams gros 
Balčiūno orkestras, kurį visi 
Montrealio lietuviai žino. Tiki
mės daugelio svečių, nes nea
bejojame, kad kiekvienas mūsų 
norės- paremti mūsų laikraštį 
Kalbame ir kalbėjome daug apie 
spausdinto lietuviško žodžio 
reikalingumą, kalbame ir apie 
savų žmonių vienybę, tad, štai, 
yra geriausia proga įrodyti, kad 
ne vien kalbame. Iki pasimaty
mo mūsų Spaudos baliuje, vasa
rio mėn. 15 dieną'.

ti. L. N. posėdis įvyko š.m. 
sausio 25 d. P. Pranckevičiaus 
patalpose, 143 Young Str., Ha
miltone, Ont.

Posėdžiui pirmininkavo pir. 
G. Palmeris. Dienotvarkė buvo 
ilga, nes visa eilė reikalų lietė 
parduotos "Deltos" pastatą, ku
riuos reikėjo išspręsti. Valdy
ba, dauguma balsų, nutarė siū
lyti visuotiniam susirinkimui 
už 1968 m.šėrininkams išmokė
ti 8% dividendų.

V -ba yra gavusi 3 šėrus po 
$ 100. 00 vertės, kurių savinin
kai yra mirę.Kadangi šiuo metu 
šėrų kaina yra aukštesnė rinko
je ir yra norinčių juos pirkti 
daugiau,kiek jų turima parduo
ti, valdyba praneša, kad norin
tieji šėrus pirkti parašytų pra
šymą iki š. m. kovo mėn. 1 d. 
adresu:

P. Pranckevičius, 143 Young 
Str., Hamilton, Ont. Laiškus

MONTREAL

PARAMA "BALTIJOS" 
STOVYKLAI

Jaunimo stovyklos pas kita
taučius ir pas lietuvius yra pa
rapijų, vienuolyjų bei jaunimo 
organizacijų rankose bei jų iš
laikomos. Pirmas ir vienintelis 
pavykęs bandymas, tai Montre
alio Liet. Bendruomenės sto
vykla Laurentian kalnuose, ku
rią sėkmingai suorganizavo 
Liet. B-nė su Pr.Rudzinsku 
priešakyje.

Montrealio lietuviai, dviejų 
emigracijos laikotarpių,gyvena 
plačiai išsisklaidę po Montrea
lio miestą.

Prieš keletą metų organizuo- 
jant stovyklą jautriai atsiliepė 
gausus būrys montrealiečių, 
organizacijos ir "Litas", tėvai 
jėzuitai, Šv. Kazimiero ir Auš
ros Vartų parapijos.

Šiuo metu statybos darbai 
baigti, bet reikalinga atlikti 
daug pagerinimo darbų, nes no
rima, kad ateityje stovykla ga
lėtų naudotis ne tik jaunimas, 
bet vyresniųjų organizacijos , 
klubai bei pavienios šeimos iš 
visos Kanados ir Amerikos.

Stovyklos pagerinimui ir sko
loms išlyginti organizuojama 
plataus masto meno kūrinių lo- 
terija,kurioje dalyvauja:R. Bu
kauskas ,V. Lapinienė, A. Kyman
tas, V. Remeika, O. Šablauskie- 
nė,J.Šiaučiulis,A.Vazalinskas , 
A. Zubienė.

Montrealio menininkai užsi
tarnavo garbės rėmėjo vardo, 
nes nuo stovyklos įsikūrimo ją 
remia savo kūriniais.

Šia proga atsiprašoma už ne
tikslumus, vietoje H. Lapinienė 
turėtų būti V. Lapinenė,kur at
spausdinta ant loterijos bilietų.

Loterija įvyks 19 balandčio 
1969.Montrealio,Otavos ir kai

HAMILTON, ONT.

siųskite registruotus. Esant 
daugiau prašymų, negu turima 
šėrų, valdyba sudarys komisiją 
ir burtų keliu realizuos šėrus

Be to, šėrų paveldėtojai, ne
turintieji mirusiojo parašo ant 
šėrų, nei palikimo testamento , 
remiantis Kanados valdžios 
nuostatais, negali išmokėti už 
šėrus turintiems asmenims.

Šėrininkai kreipkite dėmesį į 
šėrų antrąją pusę, esančią ang
lų kalba perleidimo šėro ins
trukciją.

V-ba patenkino šeštadieninės 
mokyklos prašymą ir paskyrė 
iš Kultūros Fondo $ 20. 00 vie
nam loterijos staliukui, ruo
šiant parengimą.

"Deltos" pastatą pirkėjas 
perėmė 1968 m. lapkričio 8 d. 
Kino nuomininkas ypatingai 
trukdė "Deltos" pardavimui. 
Nesutrukdžius "Deltos" par
duoti,pristatė v-bos pir. virš 9 

myninių kolonijų tautiečiai 
kviečiami šią loteriją paremti 
ir išbandyti savo laimę.

J. LADYGA

AUŠROS V ARTU PARAPIJA

Lietuvos Tyrimo Institutas 
(Lithuanian Research Institute 
Inc.), New Yorke renka žinias 
apie lietuvius, nukentėjusius 
nacių ir sovietų okupacijose.

Institutas kviečia visus tau
tiečius, kurie yra nukentėję, 
arba turi žinių apie nukentėju
sius savo gimines, draugus ar 
pažįstamus,užpildyti tam tiks
lui paruoštus žinių lapus, kurie 
gaunami Aušros Vartų parapi
jos raštinėje.

A V parapijiečių susirinkime 
buvo priimtas pasiūlymas iš
kilmingai inauguruoti naująjį 
altorių.Ši inauguracija prama- 
toma vasario 23 d. specialiose 
koncelebruotose mišiose, po 
kurių bus suruošta vakarienė .

1968 metuose Aušros Vartų 
parapijoje buvo 13 krikštų, 8 
jungtuvės ir 13 laidotuvių.

Praėjusį ketvirtadienį buvo 
palaidota staiga mirusi Ona 
V ai tkevičiūtė -Kirkuvienė.

* Sunkiai susirgęs J. Jankus, 
kuris turėjo operacij a Gen. 
ligoninėje.
9 Serga ir turėjo operacijas Re
ddy Memorial ligoninėje A. Kavfc. 
liūnaite ir Pukteris. ( senj.)
» Juozas Laurinaitis jau ilges
nis laikas sirguliuoja širdies 
negalavimu. Jis jau kelioli
ka metu kai turi gera verslą 

-- grocery su pilnais leidi - 
mais alui parduoti. Šiuo metu 
sveikatai pašlijus ši verslą^ 
parduoda. Jis prieinamiau 
parduotų lietuviui jei toks 
atsirastų pirkti.

tūkstančių sąskaitą ir reikala
vo, kad B-vė išmokėtų. B-vės 
pirm. G. Palmeriui sumaniai 
vadovaujant, kino nuomininkui 
nepavyko nei sutrukdyti "Del
tos "pardavimo,nei išreikalau
ti iš B-vės jokių pretenduojamų 
užmokesčių.

H.L.N.B-vė perleidusi "Del
tos" pastatą naujam savininkui , 
yra atpalaiduota nuo bet kokių 
garantijų, jei kas įvyks po per
leidimo dienos.

HLN kor. J. Š .

WINDSOR, Ont
Šiais metais Vasario 16 die

nos minėjimas įvyks sekmadie
nį, vasario 16 dieną.

Minėjimas prasidės 11 va
landą pamaldomis lietuvių šv. 
Kazimiero bažnyčioje, 808 Ma
rion Ave.

Tuojau po pamaldų Kroatų 
salėje,2520Seminole g-vė,bus 
pravesta iškilmingoji minėjimo 
dalis su labai įdomia paskaita 
ie menine dalimi.

Tam tikslui yra pakviestas 
jaunas ir energingas paskaiti
ninkas iš New Yorko.

Taip pat numatyta iškelti tau
tinė vėliava miesto valdybos 
aikštėje ir duoti programą per 
CBE radijo stotį.

Tautos Fondo atstovas mielai 
priims aukas Tautos Fondui.

Windsoro ir apyl. lietuviai 
kviečiami skaitlingai dalyvauti 
kaip pamaldose, taip ir minėji
me.

Apyl. VALDYBA

SUDBURY, ONT*
Į LB valdybą išrinkti: Ra

gauskas Izidorius-pirminink. 
Kručienė Aldona-vicepirm. , 
Valančius Juozas-sekr., Zalt- 
kutė Rita - ižd. , Kuncevičius 
Kliaudijus-narys kultūriniems 
reikalams. LB valdyba ruošia 
Nepriklausomybės šventės mi
nėjimą š. m. kovo mėn. 1 d. , 
FroodRd. .ukrainiečių salėje,. 
Kviečia kuo skaitlingiausiai da
lyvauti, pasikviečiant pažįsta
mų ir svečių.

"Tumo-Vaižganto" šeštadie
ninė mokykla,mokyt.L. Ambra
sui atsisakius, keletą šeštadie
nių neveikė.Mokyklai vadovauti 
sutikus mokyt. Nijolei Paulai- 
tienei, tuoj po Naujųjų Metų, 
mokslas vyksta normaliai kiek
vieną šeštadienį. Mokyklos ve
dėja p. N. Paulaitienė mokyto
jauja jau keli metai iš eilės, - 
labai mokinių ir visuomenės 
mėgstama ir gerbiama. Be ve
dė jos, mokykloj e dirba kun. An
tanas Sabas, šeštadieninės mo
kyklos įkūrėjas ir per 17 metų 
nuolatinis mokytojas.

aje * * *c
Šleinius Jurgis su žmona iš

vyko ilgesnių atostogų; aplan
kys Indiją, Italiją, Vokietiją, 
Prancūziją ir Belgiją. Numato 
grįžti apie vasario mėn. pabai
gą-

J* 3* J* s*
Kusinskis Aleksas, kolonijos 

veikėjas ir vargoninkas atšven
tė 50 metų amžiaus sukaktuves . 
V.Bružo,S.Krivicko, Pov. Jute- 
lio iniciatyva kroatų salėje su
ruoštas iškilmingas jam pager-. 
bimas, dalyvaujant beveik vi
siems kolonijos lietuviams.

ilgiausių metų Aleksai!
*******

Buvusiam "NL" redaktoriui 
J. Kardeliui sunkioje gyvenimo 
valandoje paremti aukojo jau ne 
vienas tautietis. Tikimės dar 
daugelio aukų.

Norintieji, nors ir mažiausia 
auka, prisidėti, kreipkitės pas: 
J.Kručas,tel.566-4158.Už anks
čiau pasiųstas aukas pp. Karde
liai širdingiausiai dėkoja. Gau
tas jų padėkos laiškas. Aukos 
renkamos ir toliau.

J. K.

ST. CATHARINES, 
ONT.

KLB-hės St. Catharines apy
linkės valdyba vasario 22 d. , 
ruošia iškilmingą Vasario 16 
minėjimą,kuris įvyks St. Denis 
salėje Carlton ir L ake kampas . 
Pradžia 6.30 vakare. Progra
moje: Toronto "Varpo" choras 
vadovaujamas muz. D. Viskon- 
tienės. Numatoma turtinga lo
terija. Jau apie 15 asmenų lote
rijai paaukavo lietuviškų dro
žinių.

Paskaitą skaitys iš Buffalo 
prof .p.Musteikis.Rengėjai nuo
širdžiai kviečia netik St. Catha
rines apylinkės lietuvius, bet ir 
kaimynus. Tad laukiame.

*******
Klaipėdos atvadavimo minė-

LIETUVIAI
BRITANIJOS LIETUVIUOSE
Britanija lietuviškąja pras- 

me-smulki provincija net ir tuo 
atveju, jei turime galvoje vien 
užsienių lietuvius. Jeigu ieško
tume palyginimų, tai, tur būt, 
mums tektų vien parapijos pa
vadinimas,bet tokios,kurios ti
kintieji gerokaipasisklaidę ne
mažame plote .tarp pagonių ar 
kitatikių. Daug lietuvių turin
tiems kraštams kartais net 
pavydime: kas ten, tose didžio
siose lietuvių bendruomenėse , 
sakome, per jėga, kas per sti
prybė,kas per ištekliai visokie, 
materialiniai ir dvasiniai! Ma
sės lietuvių juk gali kalnus nu
versti. O mes dar ir iki šiol vis 
atidavinėjame 1947 m. čia įsi
kūrusius JAV, Kanadai ar Aus
tralijai ir tiesiog pastebimai 
biednėjame.Galimybės ir dole
riai vilioja žmones, nors dabar 
jau ir mums nebeaišku, kad ir 
šiuo metu susiranda tokių, ku
rie kelia sparnus. Kai nespėjo
me spausti rankų išvažiuojan
tiems apie 1951 m. ,nes lietuviai 
tada masiškai bėgo iš Britani
jos geresnio gyvenimo ieškoti , 
tai anuomet nė nesistebėjome . 
Žmonės dar nebuvo kaip rei
kiant įsikūrę,daugumas neturė
jo nei pastovesnių darbų, nei 
namų. O ko gi dabar bėgti,kai 
tame krašte jau išgyventa išti
sas dvidešimtmetis ?Kurie čia 
sukūrė šeimas,tai ir vaikus su
spėjo užauginti, o vis tiek dar 
bėga, ir gana. Va, ir sakyk, kad 
lietuvis yra konservatyvus iki 
smegenų gilumos ir ypač sės
lus!

Išskrendantieji kitur,be abe
jo,buvo patys gabiausieji ir jud 
riausieji. Nemaža tų išvažiavu
siųjų kadaise kūrė čia organi
zacijas ir vadovavo joms, skai
tė paskaitas .vedė chorus, mokė 
šokėjus. Dėl to tarpais jau at
rodydavo: štai tas ar anas iš
važiavo, o po jų i r dar vienas ar 
du, tai kas dabar užims jų vie
tas? Ne tik bėda, bet ir tikra 
pabaiga.

Dėl to, žinoma, visoks veiki
mas turėjo aprimti .Ką gi tu pa
darysi su tiek jėgų? Tai pami
nimos visokios šventės, ir jose 
paprastai būna tradicinis pa
skaitininkas, nebe kartą jau 
toks, apie kurį anksčiau nebū
tum net pagalvojęs, kad jis ga
lėtų paskaitą skaityti. Per tas 
kas metai kartojamais duo
menimis skaitytas paskaitas 
esame jau išmokę kaip poterius 
kai kuriuos praeities faktus. 
Nėra ko stebėtis, jei per dvide
šimt metų, besiklausydami tų 
paskaitų, nusimanome, pavyz
džiui,kaip ten anais senoviniais 
laikais atsitiko su Vytauto Di
džiojo karališka karūna, ir nu- 
uodžiame net,kokia buvo jo ku
nigaikštiškojo1 žirgo spalva.

Bet pirmininkų dar užtenka
me ir net stebimės, kaip su- 
siaurėjusioje bendruomenėje 
puikiai tvarkosi kai kurie jų , 
tie buvę nežinomieji, atėję po 
žinomųjų.

jimas įvyko sausio 19 d. Pamal
das atlaikė Tėv. B.Mikalaus
kas, OFM. Paskaitą skaitė A . 
Lukas. Už pamaldas ir paskaitą 
valdyba nuoširdžiai dėkoja.

*******
Mirė Vito Skrebutėno žmo

nos motina. Šeimai nuoširdi 
užuojauta.

Valdyba.
SLA ŽINIOS

SLA 278-ta kuopa St. Catha
rines kovo 2 d. šaukia visuotiną 
narių susirinkimą, kuris įvyks 
130 Lake gatvė p. Giliūno bute , 
3. 00 vai. po pietų, sekmadienį , 
kuriame bus metinis kuopos 
pranešimas ir renkama nauja 
kuopos valdyba. Po to bus kavu
tė.

Visus maloniai prašome da
lyvauti.

SLA 278 kuopos valdyba.

PASAULYJE
Kai iškyla gyvas reikalas, tie 

buvusios bendruomenės likučiai 
moka ir pinigo sumesti. Pinigai 
prispirtinai buvo renkami,kai 
žmonės maža dar jų teturėjo . 
Tada renkant vis būdavo kalba
ma, kad reikia sudaryti ekono
minį pagrindą būsimajai veik
lai. Tegu ir su sunkumais, toks 
pagrindas ir buvo sudarytas: 
įsteigta Lietuvių Namų Akc. 
Bendrovė., kuri .nors Krezo tur
tų ir neturi, šiandien jau nebe
jaučia reikalo elgetauti. Bet kai 
1967 m. buvo užsimota surinkti 
didesnę sumą lietuviškiems po- 
litiniems reikalams, žmonės 
pravėrė jau riebokas pinigines , 
ir buvo sumesta į tūkstantinę 
artėjusi suma. Žinoma, dolerio 
kraštuose mūsiškių svarų tūks
tantinė gali atrodyti panaši į 
vaikiškus kišenpinigius, bet čia 
kitokios sąlygos, dėl to tokios 
sumos yra svarios.

O anais laikais,prieš kelioli
ka metų, iš tiesų buvo sukurtas 
ekonominis pagrindas. Sumes
tųjų pinigų nepakako, bet buvo 
nupirkti namai, ir juose įsikūrė 
ne tik centrai, bet ir baras. Vė
liau nupirkta vasarvietė, kurios 
gyvenamųjų pastatų dalį užima 
savi seneli ai. Skolų, žinoma, bu
vo prisidaryta marios ,bet šian
dien jau pro skolas ir akys, ir 
ausys matyti,ir visas Britani
jos lietuvis maždaug iki pusiau
jo. Dar keletas metų, ir iškils , 
tur būt, kitas klausimas, kaip 
mes pajuokaudami sakome: kur 
pinigus dėti ? Bendruomenė vis 
mažės, ir jai, kai didžiumą jau 
sudarys svetur augęs jaunimas, 
mažiau berūpės lietuviški rei
kalai. Taigi,kur mes dėsime ta
da pinigus ?

Šiandien toks klausimas dar 
neaktualus. Kai kuriais metais 
sušlubuoja "Europos Lietuvio" 
ar Nidos Knygų Klubo finansai . 
Kadangi tai leidžiama lėšomis 
tos Lietuvių Namų Akc.Bendro
vė s, kuriai, taip pat priklauso ir 
nupirktieji namai su baru ir va
sarvietė subaru, tai viskas be
veik karališkai išsibalansuoja, 
ir dėl kokios nors spaudos nuos
tolio, jeigu toks ir pasitaiko, 
niekas atsisėdęs neverkia ir 
nedejuoja. Lėšų reikia ir kito
kiem lietuviškiem reikalams , 
o Bendrovė nerodo didelio šykš
tumo. Reikia-gerai, duodam ir 
duosim.Okai duoda, tai ir ver
čiame s,nors,kaip sakiau, esam 
tik pusėtina parapija savo didu
mu, net ir ne valsčius.

K. Barėnas

JAV, FLORIDA

Miami Amerikos Lietuvių 
Piliečių klubas turėjo susirin
kimą. Buvo aptarta daug svarbių 
problemų. Spaudai paremti dr . 
Jonas Surbis paaukojo $ 60.00 
šiems laikraščiams: "Draugui',' 
"Naujienoms", "Keleiviui", 
"Darbininkui", "Dirvai" ir "Ne
priklausomai Lietuvai" Kana
doje.

Kitas Įdubo narys Vincas 
Yankus paaukojo $ 10. 00 laik
raščiui "Sandara".

****
Nepriklausomybės paskelbi

mo minėjimas įvyks vasario 16 
dieną, 2 vai. po pietų klubo sa
lėj,3566 North West, 34 Street.

*******

PAGERBKIME TUOS, KURIE 
GYVENO IR MIRĖ DIEVUI IR 

TĖVYNEI .
LIETUVOS KANKINIŲ KOPLY
ČIA ŠV. PETRO BAZILIKOJE 
ROMOJE LAUKIA KIEKVIENO
LIETUVIO ATSILIEPIANT SAVO 
AUKA.

LAIKO JAU NEDAUG.
Atsilieokite adresu:
LITHUANIAN MARTYR’S CHAPEL 

FUND
2701, W. 68 St. Chicago, III. 60629. 
USA

-------- ------------------ ...... .
6 psi. — NEPRIKLAUSOMA LIETUVA Nr. 6 (1133), 1969 m. vasario 5 d.



SKELBIMAS

Dievo Karalystes 
Žinios
(Tęsinys

Apaštalas sako, kad atgimimo 
laikai ateis nuo „Viešpaties vei
do.“ Atsižvelgiant j Rytu šalies 
jprotj -šitas pareiškimas reiškia, 
kad Dievo malonė sugrįš Į žmo
nes. Taigi pilna šitų apaštalo žo
džių reikšmė yra toki, kad an
trajame 'Kristaus atsilankyme 
grįžtančio,įi Dievo malonė pradės 
rodytis žmonėms, nes turi ateiti 
laikas, kuriuo jo veidas apšvies 
žmonija, palaimins paklusniuo
sius ir sugrąžins jiems senai pra
rastuosius Edeniškus namus.

Apaštalas skelbia, kad visi 
šventieji Dievo pranašai praija- 
šavo apie busimuosius atsteigimo 
Laikus. Dovidas buvo vienas iš 
šitų pranašų ir jis daug ką pasa
kė apie tuos dalykus. Savo tris
dešimtoj Psalmėje, 5 - je eilutėje, 
jis kalba apie grįžtančią Dievo 
malonę. Štai jo žodžiai: ,,'Nes jo 
rūstybė per valandą, o jo malo
numas per visą gyvenimą. Vaka
re randasi verksmas, rytmetį 
linksmybė.“ Dievo rūstybė prieš 
žmoniją prasidėjo tada, kai pir
mutiniai mūsų gimdytojai nepa
klausė jo įstatymo. Pasekmėse jie 
buvo nubausti mirtimi ir išvary
ti iš savo tobulų Edeniškų namų. 
Kadangi jų vaikai gimė netobuli, 
todėl mirties bausmė perėjo ant 
jų ir. ant visos žmonijos. Visas 
pasaulis turėjo pergyventi liūde
sio ir mirties naktį.

Nors šitas Dievo rūstybės pa
rodymas nusitęsė daugiau, kaip 
per šešis tūkstančius metų, vis- 
tiek palyginus su amžinumu ir su 
ilgai pasiliekančiais Dievo palai
minimais tai buvo tik „valanda“, 
ir tokiuose prityrimuose žmogus 
pasiliko tik per kelis trumpus 
metus, nuo lopšio iki karsto.

šitas Dievo nemalonės naktie, 
laikas nepasiliks ant visados. Dėt 
Dievas atgręš savo veidą i žmo
niją. Pirmiausia jo malonė buvo 
parodyta siunčiant savo Sūnų 
būti žmogaus atpirkėju ir aiškiau 
ji parodoma siunčiant jį antrą 
kartą atsteigti žmoniją, kurią jis 
atpirko. Dovidas dar priduria: 
„Jo malonume gyvenimas,“ kas 
reiškia, kad Dievui atkreipus sa
vo veidui į žmoniją, ligos ir mirtis 
turės paliauti. Tuomet ilgoji nuo
dėmės, sielvarto ir mirties naktis 
pasibaigs linksmybės rytu.

((Bus daugiau)
Kas įdomaujate?} apie Tiesą, mes 

prisiųsim veltui knygelių.
Kreipkitės šiuo adresu:

Lithuanian Bib’e Student*,
212 E. 3rd Street,
Sprint V.lleyJ W. 61362

VISI KVIEČIAMI 
atsilankyti į rengiamą Kaukių 
baliųvasario 15 d. , šeštadienį , 
7 v. v. Jaunimo Centro salėje . 
Žavinti muzika, gaivinantis bu
fetas,užkandžiai, turtinga lote
rija, kurioje be kitų fantų dar 
laimėsite vieną geriausią me
tinę šukuoseną J. Norkaus 
"Olimpia" salione, 2 asmenim 
gerus pietus-A. Galinio "Seaway 
Club" restorane ir mokytojų 
laimės staliuką.

Susitikimas su senais drau
gais, naujos pažintys, ypač jau
nimui,bus geriausia proga pra
leisti laiką linksmoje nuotai
koje.

Geriausioms kaukėms-pini
ginės premijos.

Tad kviečiame visus ir iš vi
sų vietovių gausiai atsilankyti. 

Tėvų Komitetas .

- Didžiausias Kanadoje miltų 
gamybos centras yra Winnipe- 
gas.

VASARIO 16 MINĖJIMAS
KLB Hamiltono apyl. valdyba 

rengia Vasario 16 minėjimą va
sario 16 d. Minėjimas prasidės 
su 11 vai. pamaldom. Oficialioji 
ir meninė dalis punktualiai 4 
vai. p. p. naujoje ir gražioje 
Scott Park School auditorijoje . 
Salė randasi King St. East, ties 
Balsam Ave. Didelė autoaikštė 
automobiliams pasistatyti iš 
Balsam Avė. Visi Hamiltono ir 
apylinkės lietuviai kviečiami 
minėjime dalyvauti ir kartu pa
minėti mums visiems šią bran
gią tautos šventę.

Apylinkės valdyba

LITHUANIANS IN CANADA
Primename,kad dar yra gali - 

ma gauti ši graži knyga anglų 
kalboje pas apyl.valdybos pirm . 
A.Juozapavičių tel. 544-5015 iry 
Jaunimo vadovą G. Breichmaną 
tel. 627-1420. Ši knyga yra tin
kama padovanoti bet kuria proga 
savisiems bei kitataučiams.

K. Ž

Geriausia taupyti ir skolintis tik Hamiltono lietuviu
Kredito Kooperatyve “TALKA" 

21 MAIN ST. E., KAMB. 203. TEL. 528-0511.
Nemokamas gyvybės ir asm. paskolų draudimas

Nemokamas pilnas Čekiu patarnavimas
Parduodame American Travelers čekius ir money orderius 
Užtikrintas indėliu saugumas 
Kapitalas virš $ 1,600,000.00

MOKAME UŽ:

Depozitus
Sėrus

Terminuotus indėlius

SKOLINAME:
Asmenines poskolos IS
Nekiln. turto paskolas iš

5%

5.5%.

6%

5%

Darbo valandos: 
Pirm. 9.30—5 v.p.p. 
Antr. 9J0—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. 
šešti 9—1 v.p.p.

Toronto1

Taupyk ir skolinkis PARAMA
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAUSIAME TORONTO LIETUVIU KREDITO KOOPERATYVE------------------------------------------

KAPITALAS trijų 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

MOKAME ii DUODAME
5 % už depozitus mortgičius ir asmenines 
5/2% už Šerus H paskolas iš 7%.

KASOS VALANDOS: kasdiena,nuo lOval.iki 3vol.p 
p.paskyrus sekmadienius. Pirmadienį ir penktadie
nį vakarais nuo 4 vai. 30 min. iki 8 vai. 30 min. Sės-ni vakarais nuo 4 vai. 30 min. iki 8 vai. 30 min, 
tadieniais nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. p.p.

BŪSTINE: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario. — •---- Telefonas LE 2-8723

1-

T. I. ASHKENAZY, b.cdmm.,c.a.
CHARTERED ACCOUNTANT

50 Place Cremazie, Suite 6 JI
Montreal 11, Que. Tel. 381 • 9227

(Su ii albėjimas ir lietuviškai )

VESTUVINIU S U K N I U 
PASIŪLYMAS

Puošnios ir įvairaus dydžio vestuvinės suknios 
žemiau išpardavimo kainos, kurių vertė $ 100 ir 
daugiau — parduodamos po $ 25 - 35.
Darykite užsakymus sau ir giminėms j Lietuvą.

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

LIETUVIŠKAS PUSVALANDI S GIRDIMAS KAS

ŠEŠTADIENIS PER

C r Mb
BANGA 1410, 10:00 VALANDA VAKARO

TEL. 669-8834.

STOTI

P rogromo s vedė j as L. Stankevičius

. zv »* i i 11 • 7 n f J TEL: garažo 366-0500
LaSalle Luto Specialist Repu.

TAISAU IR DAŽAU AUTO-M ASIN AS.

.............................  C...J ,ijb - tieiąB . .ot - .a

7717 HUE GEORGE LASALLE, jj.^AV. G' DESROCHERS.,

(Priešais NL redakcija)

(VAIRUS SIUNTINIAI IR DOVANOS i - h Latviią; u a noc * U. S. J. R. paprastu bei oro pastų.
DOVANOS:

Turime naujus iliustruotus katalogus, kuriuose yra smul
kus aprašymas ir paaiškinimai. Pažymėtos kainos yra galu
tines.

Taip pat persiunčiame pinigus, uz kuriuos gavėjas gali nu- 
sinirkti įvairiu prekių specialiose dolerinėse krautuvėse.

BE MUITO 
įvairios sudėties maisto siuntiniai, automobiliams motorai ir 
padangos, motociklai, dviračiai, saalbiamosios mašinos, siu 
vamosios mastuos, televizijos priimtuvai, transistoriniai ra
dijo aparatai, laikrodžiai, kilimai ir baldai.

Maisto siuntinių svoris neribotas.
» Be to, siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki IfAi svarų gryno svorio,
• Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
• Gyveną ne Toronte, prašomi savo sudarytus siuntinius bei užsakymus siųsti mums paštu ar ekspresu. Apmo

kėsite gavę mūsų pranešimą.
• Sąžiningai ir greitai patarnaujame.
v Jeigu turima neaiškumu, prašome klausti, - telefonu bei rašyti, mielai paaiškinsime ir duosime patarimą
» Musu ištaiga labai daug patamavo ir pasiruošusi patarnauti ateityje.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA
EXPORTING CO.DARBO VALANDOS: pirmadieniais 

— penktadieniais nuo 9 vai. ryto 
iki 7 vai. vakaro; šeštadieniais 
— nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. p. p.

montreal

480 RONCESVALLES AVĖ. TORONTO 3, ONT. 
Telefonas LE 1 - 3098 

Savininkai A. ir S. KALŪZA

Į LIETUVĄ 
geriausia ir vertingiausia 

dovana
JAV DOLERIU KUPONAI
(U.S. Dollar Certificates)

Jūsų giminės gali pasirinkti 
KĄ ir KADAjie nori. Be to, to
kiu būdu jie įsigyja vi-skųVER 

TINGIAUapie ką Jūsų giminės 
patikins patys. Tūkstančiai 
jau užsakė tokius DOVANIĮ 

KUPONUS per INTERTRADE 
EXPRESS CORP, ir ju gimi
nės paraše apie pilna pasiten 
kinima.

Absoliučiai neimamas joks 
MOK ĖSTIS i š Jūsų ar Jūsų gi - 
minių, nes uŽ patarnavimų mes 
gauname komi s<į

Jei neesate dar užsaką šiuos 
DOVANU KUPONUS per mus, 
kreipkitės--- atsiusime NE
APMOKAMĄ katalogų su pil
nomis informacijomis.

UŽSAKYKITE DABAR 
UŽSAKYKITE TIK PER 

INTERTRADE 
EXPRESS CORP.

125 E 23rd Street
New York, N.Y. 10010 

KATALOGAI SIUNČIAMI 
VELTUI.

Hn.ive'iLcil CteaneiS &
B. KIRSTUKAS

TEL. 769-2941.

239 FOURTH AVENUE 
(of Wellington St.)

Deluxe Cleaners & Dyers Ltd.
117-6th AVENUE. 

Lachine, Que.

Sav. P. RUTKAUSKAS

Windsor
Dry cleaners Sr Dyers Co. ltd. 

1205 Church avenue, Verdun. P.Q.

Tel. 768-6679.

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ

sutraukiančią 
h e m o rojus

Tai yra ypatinga gydomoji medžiaga 
{rodžiusi galią sutraukti hemorojus ir 

pataisyti sugadintus audinius.
Pagarsėjęs tyrimų institutas atra

do nepaprastą gydomąją medžiagą, 
sugebančią sutraukti hemorojus be 
skausmo. Ji per kelias minutes suma- 

a žiną niežėjimą ir nepatogumus bei 
" pagreitina uždegimo pažeistų audinių 

gijimą.
Visais tyrimo atvejais švelnėjant 

skausmams, įvykdavo hemorojų susi
traukimas.

Tačiau visų svarbiausia — rezulta
tai būdavo toki nuostabūs, kad šis pa
gerėjimas tęsdavosi daugelį mėnesių.

To buvo pasiekta naudojant gydo
mąją medžiagą (Bio-Dyne), kuri grei
tai padeda užgyti pažeistoms celėms 
*.r sužadina naujų audiniu augimą.

Dabar Bio-Dyne gailins gauti tepa
lo bei lazdelės formosė "Preparation 
H” vardu. Prašykite visose vaistinė
se. Pinigai bus grąžinti, jei nebūsi
te patenkinti.

TjailoxL
Valau ir taisau vyriškus ir moteriškus 
drabužius. Siuvu naujus, pagal užsaky 
mus, vyriokus paltus, kostiumus ir kel 
nes. Aukštos kokybės medžiagos.

TEL. 637-6727

Viskupaima is namų ir išvalytus 
pristato.

Valome visokius drabužius, langų užuolai
das, lovų užtiesalus, antklodes, karpetus, 
sopkas ir visą kitą namą apyvoka.

Windsor yra moderni valykla, turinti 20 me
tu patirtį šiam darbe. Turinti naujai įrengta 
moderniškiausią drabužiu apsaugą(storage) 
ir greitą patarnavimą,.

Savfninkai: A. Keršys, P. Petrulis, P. Kersulis, A. Greibus.

Baltic Woodwork Co.
K. KIAUŠAS ir J. SIAUCIULIS

547 Lafleur Ave., L a SalIe (650) P. Q,

TEL. 366- 3884

Daromos įvairios durys, langai, vir
tuvės kabinetai ir kiti įvairus medžio 
dirbini ai.

BELLAZZI-LAMY INC. “
BOIS DE CONSTRUCTION 
BUILDING MATERIALS

7682 BLVD. CHAMPLAIN 
coin Bieme Ave.. LaSalle

EDCO'' 
(Construction €o 
Į Ltd.

ĮVAIRI MEDŽIO STATYBINĖ MEDŽIAGA: 

Durys, langu, rėmai. Izoliacija, Ten - Test, 
Masonite,, statybinis popietis , cementas, 
B.P. išdirbiniai , cementas ir kt.

Visokių namų pardavimas ir išnuomavi
mas La Sal le je ( 516, 4!4. 3b kambariai). 
Su bendru apšildymu ir atskirai.

Su virtuvės pečium, šaldytuvu ir be jų.

kambinti W. Lapenciciui -- 366-6237. » Žemos kainos ir maži imokėįimai.

Aišku, ęsate girdėję, kad tai laikraštis, kuris jau eina 62- 
sius metus. Jį, vieni giria, kiti peikia, bet visi jį mėgsta skai
tyti. Kodėl ?

Todėl, kad jis niekam ne^ataikauja ir nesįbijo teisybes ra
šyti. Teisingomis žiniomis is^visur (daug rašo ir apie dabarti
ni, Lietuvos gyvenimą) laikraštis per 61 metus pelnė gera var
dą ir pasitikėjimą.

Keleivis duodą ir teisinių patarimų, jame rasite gražių ap
sakymu bei eilėrasc'iu. Jis turi ir moterų skyrių. Prenumerata 
tik $5.(10.

Jou galimo gauti --- 1969 --- metų Keleivio Kalendorių. —- Kaina $ 1.00.

536 Broadway,
So. Boston,Mass.

02127 USA.

SĖJA Tautinės, demokratinės minties mėnesinis lietuvių laikraštis. 
Leidžia Varpininkų leidinių fondas.

Redaktorius Grožvydas Lazauskas.
Administracijos adresas: Juozas Urbelis
1649 N. Broadway, Melrose Park, III. 60160 USA.

Prenumerata: JAV ir kitur $5.00 metams.

SIUNTINIAI LIETUVON
KAUFMAN’S WOOLLENS & TEXTILES

WHOLESALE & RETAIL
4115 St. Lawrence Blvd. Montreal, P.Q. — TEL. 842 - 5319

IŠ ČIA PASIUSITE SIUNTINIUS SAVO GIMINĖMS PILNAI GARANTUOTO MS

~ URMO KAINOMIS 
L : 30% 40% ŽEMIAU RINKOS KAINOS

o TURIME GERIAUSIOS ANGLIŠKOS VILNONUS MEDŽIAGOS VYRIŠKIEMS IR MOTERIŠKIEMS KOSTIUMAMS, PALTAMS, 
SUKNELĖMS IR SILKINES - Brocade & Dainty MEDŽIAGOS.

• DIDŽIAUSI PASIRINKIMĄ KASMIRO,NAILONINIU IR ŠILKINIU SKARELIU, SVEDERIU IR VISA KITA ŠEIMOS REIKALAMS 
e TAIP PAT PRIIMAME UŽSAKYMUS VYRIŠKIEMS KOSTIUMAMS - Made to measure - IS GERIAUSIU ANGLIŠKU MEDŽIAGŲ

KAINA $54.011 ir extra kelnes $13.50.
SAVININKAS CH. K A U F M A N A S, buvęs audinių fabriko “ LITEX“ vedei as-Kaune. Laisvai kalba lietuviškai. 
_________________—--------------------------------------------------------------------------------------------------——---------------------------- —---------------------------------------------------------------- -

JOE’S BUTCHER & GROCERY
ALUS, MINKŠTI GĖRIMAI IR VISOKĮ MAISTO PRODUKTAI.

PRITYRĘS ŠVIEŽIU IR RŪKYTU LIETUVIŠKO SKONIO DEŠRŲ

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

MIESTO DALYSE.

LAURINAITIS JUOZAS

TEL: 524 - 0209

1918 Frontenac Street, Montreal, P.Q 
(Prie požeminio “METRO“ stoties ).

Jettė & Frėre Itee
Plumbing & Heating kontraktori us • Šildymo ir vandentiekio taisymai ir nauji Įrengimai

AUTOMOBILE INC.

DART 
CORONET 
CHARGER 
DODGE 
CHRYSLER 
CAMION 
DODGE

Gazinių priemonių pardavimas ir įrengime

LAURENT DAIGNEAULT
Prėsident

140-2e AVENUE 
LASALLE

• Apkainavima s nemokama 

366-0330
OUllE

r,W;
i7635, BOUL. LASALLE 

LASALLE. QUEBEC 
TĖL. 366-7B1B

1920 FRONTENAC ST. - MONTREAL, P.Q.

TEL. 525-8971.

SIUNTINIŲ 
AGENTŪRA

PORTRETAI - VEDYBOS - KRIKŠTYNOS 
SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS

ĮVAIRIOS PROGOS

T. Laurinaitis

"'891 St.Lawrence Blvd..

Montreal 18, P.Q.
Tel. VI4-909h

9 ABC yra tik viena kompanija Montrealyje, kuri (galiota priimti siuntinius ir legaliai išrinkti muito mokesti.

• ABC aptarnauja Montrealyje LlETUVIUS klientus, kurių pilną pasitikėjimo turi jau 14-ką metų.

9 ABC turi dideli pasirinkimo, įvairiu gėrybių siuntiniams, -— aukščiausios kokybes ir žemiausia kaina!! I

9 ABC priima ir pinigus už kuriuos jūsų gimines gali nusipirkti įvairias prekes dolerinėse krautuvėse Lietuvoje.

9 ABC turi SPr:CI ALIUS maisto produktus siuntiniams i Lietuva,:

, ? UŽV2 KAINOS (50% NUOL AID A)
NELAUKDAMI UŽEIKITE l ABC IR UŽSAKYKITE
SIUNTINIUS, TADA IŠVENGSITE SKUBĖJIMO 109 sv. cukraus J 15.50 Šitos kainos įskaitant: produktus,

100 sv. fniltų 21.50 muitų, persiuntimo mokestį ir 1.1.
ABC patarnavimas — 100 % p a s i t e k i n i m a s I ’°? SV1 25.00 Jus nemokėsite nė vieno centą

20 sv. taukų... Į 12.70 daugiau!

7 psl. — NEPRIKLAUSOMA LIETUVA Nr.6(1133), 1969 m. vasario 5 d.



Pradedant nauja daina, pirmieji mokinasi (kankiniai?) 
tenorai: V. Dambrauskas ir H. Lengertaiti s.

UŽKANDŽIAIS

Vakarais ir sestadi en i ai s pagal susitari

1082 Bloor W., Toronto, Ont. 
( į rytus nuo Dufferin St. )
Raštinė: L E 4 - 4451.

Dr.P.MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Šeštadienį, vasario 15 d.didžiausia metų parengimas
DIDŽIOJOJE DLK VYTAUTO KLUBO SALEJE, 2161 St. Catherine Street East, M on t r e

SPAUDOS BALIUS
BOSTONO VYRU SEKST ET AS, V ADOV AUJAMAS J. /GAIDELIO Jie linksmins mus iiųmetų 
Spaidos Baliuje! Štai nuotraukomis atžymėta viena Šio garsaus seksteto repeticijų,: 
SPAUDOS BALIAUS KARALAITĖS RINKIMAI IR APDOVANOJIMAI

BALIAUS ŠOKIU PREMIJAVIMAI

BALIAUS LOTERIJA, KURIAI BUS DAUG VERTINGU FANTU

VEIKS BUFETAS SU VISOKIAIS GĖRIMAIS IR ŠILTAIS IR ŠALTAIS

BALIAUS PRADŽIA 7 vai. vakaro, grojant A. BALČIŪNO ORKESTRUI
Prisideda bosai: P. Šimkūs ir V. Eikinas, — Daina pradeda

MOWT REAL
LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 

ŽINIAI
Norime priminti mūsų lietu

vių visuomenei, kad artėjanti 
Lietuvos Nepriklausomybės 
šventė-Vasario 16-ji bus mini
ma sekmadienį vasario 16-tą , 
EcoleNormale de Musipue pa
talpose, 4873 Westmount Ave.-, 
Westmount, 3 vai. p. p.

Šios sukakties proga, abie
jose lietuviškose parapijose 
bus laikomos iškilmingos pa
maldos,dalyvaujant visoms čia 
veikiančioms lietuvių organi
zacijoms su savo vėliavomis .

Oficialioje minėjimo dalyje 
yra pakviestas kalbėti p. V. Jo
nynas,kaip pagrindinis šios su 
kakties-minėjimo paskaitinin- 
kas.Taipgiyra pakviesti (jeigu „ 
žinoma, atvyks federalinės, 
provincinės ir Montrealio 
miesto valdžios bei visų mums 
draugiškų etninių grupių atsto
vai.

Meninę minėjimo dalį išpil
dys sol.G.Čapkauskienė, D. Lu- 
kauskaitėjšv.Kazimieroparap. 
choras ved. P. A. Ambrozaičio , 
jaunųjų lietuvių meninė grupė

vedama Z. Lapino, tautinių šo
kių Lituanistinių kursų ir se
minaro grupės ved. p. H. La
pinienės ir Skautų vyč. tautinių 
šokiu grupė vedama A. Sibičio 
pranešinėjant visą meninę dalį 
L.Bakaitytei.Tuo pačiu norime 
priminti, kad šis sezonas yra 
:aipgiKLB nario mokesčio va
jus ir visus tautiečius kviečia
me tą mokestį 2-jų dol. sumoje 
susimokėti.

Dar norime priminti, jog yra 
gauti Lietuvos Tyrimo Instituto 
nuo nacių nukentėjusiem lapai, 
kuriuos visi norintieji galite 
gauti abiejose lietuvių parapi
jose arba pas seimelio narius: 
pirm.J.Lukošiūnas 7922 Geor
ge St. La Salle, tel. 365-1337 , 
arba P.Klezas,348 1st Avė. La 
Salle, tel. 365-5575.

KLB Montrealio Apylink. 
Seimelio Prezidiumas .

LIETUVIŲ IR KITŲ TAUTYBIŲ 
POEZIJA CBC PROGRAMOJE

Jau 16 metų CBC radijo pro
gramų vedėjas (producer) John 
Reeves kanadiečių ir kitų 
tautų rašytojų kūrinius perdavė

K.L.KATALIKIŲ, MOTERU DRAUGIJOS MONTREALIO 
SKYRIUS š. m. vasario men. 8 d. 7 vai. AUSROS VARTŲ, 
PARAPIJOS SALEJE RUOŠIA

KAUKIŲBALIU
UŽGAVĖNIŲ VAKARIENĘ — 

KARŠTA VAKARIENĖ, BUFETAS, LOTERIJA, 

PUIKUS ORKESTRAS, KAUKIU PREMIJAVIMAS.

įėjimo auka — $.3..00
Studentams $ J.50

Su kaukėmis — veltui.

MUSU GARBĖS REDAKTORIUS 
J. KARDELIS TEBESERGA 
ir šiuo metu jis guli Reddy Me
morial ligoninėje. ,201 kambary
je! antrame aukšte) daktaro A. 
Popieraicio priežiūroje.

Paskutinėm dienom taip sun
kiai sergantį, ligonį ištiko dar 
viena nelaimi" - jis susilaužė 
ranką.

Nors ligonis ir gana silpnas, 
bet jis labai laukia lankytoją. Ir 
tie vizitai pas jį, ligonį, atrodo, 
moraliai pastiprina.

Aukos jo Fondui dar vis tebe- 
siunciamos, tačiau, galėtą būti 
i-r daugiau. NL.

Padėka
Mūsų 25-kių metų vedybinio 

gyvenimo sukaktuvių proga, 
nuoširdžiai dėkojame iniciato
riams p. p. D. Gurkliui ir A. N . 
Gudams už tokią malonią staig
meną,Taip pat p. Jegelavičiam, 
kurie tiek daug vargo Įdėjo pa
rūpindami linksminančio skys
timėlio, ir visom šeimininkėm, 
kurios taip rūpestingai paruošė 
vaišes.

Nuoširdžiai dėkojam visiems 
už bendras ir asmenines dova
nas; ir kitokiu būdu prisidėju- 
siems prie mums suruošto ba
liaus. Tas vakaras liks amžinai 
mūsų širdyse.

Teresė ir Martynas 
Z avė c kai

Dabar lipdome su baritonais: R. Lizdeniu ir V. Bruzgel ovi Čium.

klausytojams. Jis yra pats ir 
poetas, ir dramaturgas, kurio 
kūrinių yra tekę girdėti perduo
damų radijo bangomis, pav. "A 
Beach of Strangers" ir "Cze
choslovakia 1968", pastarasis 
dedikuotas čekoslovakų tautai , 
minėjusiai 50 metų sukaktį nuo 
nepriklausomybės paskelbimo. 
Prieš šešis metus Reeves pra
dėjo sudarinėti pluoštą poezi
jos,parašytos kanadiečių auto
rių ne vien anglų ir prancūzų 
kalbomis. Jis seniai jau domė
josi etnine literatūra, nes,jo 
manymu, ji seniai jau turėjusi 
būti paskelbta visų kanadiečių 
tarpe.

Dabar toji programa sudary
ta. Ji vadinasi "The Various 
Voices "ir bus trim dalim per
duota antologijos (Anthology) 
serijoje.

Pirmoji dalis transliuojama 
vasario 8 dieną, 10 vai. 03 min . 
vakar o. Jo j e bus skaitoma Hen
riko Nagio eilėraštis "Terra 
incognita'.'(Nepažįstama žemė). 
Jo lietuviškąjį tekstą skaitys 
Aldona Bušinskaitė,o angliškąjį 
kanadietis aktorius.Tą patį va
karą bus skaitoma iš estų, uk
rainiečių, žydų, galų (airių),ir 
vokiečių poezijos.

Kitos dvi transliacijos įvyks 
tuo pačiu metu vasario mėn.15 
ir 18 dienomis.

MONTREALIO JAUNIMO TAU
TINIŲ INSTRUMENTŲ ORKES- 
tras auga ir vystosi į pilną me
no vienetą su tautinių- šokių ir 
vokaline grupe. Ansamblio ve
dėjui Zigmui Lapinui talkon 
atėjo Ina Kličienė - dainoms, ir 
Hilda Lapinienė-tautiniams šo
kiams. Visi ansamblio dalyviai 
susirūpinę ieško ir renka gražų 
ir įdomų vardą. Ansamblio 
krikštynos-koncertas numatyta 
balandžio 26 d. Aušros Vartų 
,parapijos salėje.

Šiuo metu orkestras ruošiasi 
Vasario 16-tos minėjimui, o po 
to, pradės intensyviai ruoštis 
Krikštynų koncertui.

Administraciniais ir organi
zaciniais reikalais rūpintis yra 
išrinktas tėvų komitetas, kurį 
sudaro: ponios L. Kunnapuu, G.. 
Zabieliauskienė.I. Lukoševičie
nė ir ponai: S. Jaugelis,R. La
pinas ir P. Povilaitis.
0 J. ir S. Laimikiai išvykę atos
togas praleisti i Barbados, West 
Indies.

MONTREALIO LIETUVIU KREDITO UNIJA

ADRESAS: 1465 De Seve Street 

Montreal 205, Que. 

TEL. 766- 5827.

LIETUVOS NEPRIKLAUSO
MYBĖS MINĖJIMAS
Šių metų nepriklausomybės 

paskelbimo 51-oji sukaktis bus 
minima vasario mėn.16 d. , 4 v . 
p. p. , Brockton gimnazijos sa
lėje (Bloor ir Brock gatvių san
kryžoj e). Meninę minėjimo dalį 
atliks muz.Dalios Viskontienės 
vadovaujamas Toronto lietuvių 
choras "Varpas”. Kalbą sakys 
dr.Henrikas Nagys"Nepriklau
somos Lietuvos" redaktorius . 
Minėjlman taip pat pakviestas 
federalinės vyriausybės minis- 
teris iš Ottawos.

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
TORONTE KREDITO KOOPE- 
TYVO visuotinis metinis narių 
susirinkimas yra šaukiamas 
1969 m.vasario mėn.9 d. , 4 vai. 
p.p. .Prisikėlimoparapijos au
ditorijoje, 1021 College Street, 
Toronto, Ontario.

JAUNIMOTALENTŲ POPIETĖ
Sis jaunųjų mūsų menininkų 

pasirodymas įvyko š. m. vasa
rio mėn. 2 d. Šv. Jono Kr. para
pijos salėje.

PASISEKĘS ŠOKIŲ BALIUS
Maironio šeštadieninės mo

kyklos dvidešimtmečio proga 
ruoštas šokių vakaras, įvykęs 
sausio mėn. 25 d. .praėjo sėk
mingai ir geroj nuotaikoj. Pro
gramoje, kurią atliko mokyto
jai,savo poeziją skaitė L.Svegž- 
daitė.V.Kuprevičiūtė iš"Anykš- 
čių šilelio", o linksmas mokyk
lines aktualijas V. Taseckas ir 
L.Nakrošienė.Mokytojai V. Ku- 
previčiūtė, J. Jankaitis ir L. 
Nakrošienė atliko sceninį daly
kėlį "Pirmoji diena mokykloje",, 
kurį parašė mokyt. J. Jankaitis . 
Moterų kvartetas padainavo ku
pletus (L. Senkevičienė, B. Če
paitienė,A.Kuolienė, R. Gvildy
to), o visą vakaro programą 
pravedė A. Vaičiūnas.

Savininkas Alfonsas Vi skanias

SPECIALIOS KAINOS:
o Krikštynoms, vestuvėm s ir laidotuvėms.
9 / tolimesnes ulmiescio ir kito miesto vietoves.

SKAMBINKITE 
ii visų vietų LaSalėje. 

TEL. 366 - 8300

— visas 24 valandas.

ORtA,S, POP!ĖRAITIS
B. A., M.D., C.M., M.Sc., L.M.C.C. F.R. C. S. (c). 

CHIRURGINE PRAKTIKA kreiptis tel 931-3275.
SEAFORTH MEDICAL BUILDING 
3550 Cote Des Neiges Rd., Suite 720.

Dr. E. ANDRUKAITIS 832 St. Joseph B.lvd. E. 
(kampas St. Andre)

tel. 522-7236.

Dr. J. MALIŠKA
Dantų gydytojas

1396 St. Catherine Street West 
Suite 419

Tel: 866-8235, namu 681-2051.

Dr. A. O. JAUGELIENĖ ,,1410 Guy St. pirmas aukštas
Dantų gydytoja J J - 72 kambarys.

Tel. 932-6662; namu 737• 9681.

Dr. V. GIRIUNIENĖ
Dantų gydytoja

5330 L'Assomption Blvd. 
Tel. 255 - 3535.

J.P.Miller, b.a., b.c.l
NOTARAS

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

K AILIU SIUVĖJAS

6396 Bannantyne Verdun, Montreal

Suite 205
168 Notre Dame St. Ę. 

Tel: 866-2063; 866-2064.

Sun Life Building
Suite 200 1

Tel. 866- 13 59

o

Siuvu ir parduodu
Taisau ir remodeliuoju 
Vasaros laike saugojimas,

(Storage)'

Tel. 767-6183.

MOKA UŽ:
DEPOZITUS
ŠERUS (numatyta) 

TERM.IND. 1 metams 
TERM.IND. 2 “
TERM.IND.3

DUODA P A S K OLAS:
5.0% 
5.5% 
6.5% 
6.75% 
7.0%

Nemokomas gyvybės draudimas 
iki $2,000 Žėrų sumos.

ASMENINES iŠ 9.% 
NEKILN. TURTO iš 8.5% 

iškaitant gyvybės apdrauda 
iki $ 10,000.
JAU IŠDUOTOS PASKOLOS iki 
termino lieka senomis paluko n o m i s 
( pradedant 6.5 % ), 

KASOS V AL ANDOS: 1465 De Seve St., sekma
dieniais nuo 10:30 iki 12:30 vai. Darbo dienomis - 
nuo 10 iki 3 vai. kasdien, išskiriant šeštadienius. 
Vakarais — trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 
iki 9 vai.
3907 Rosemount Blvd., tel. 722-3545. Diena.-penk
tadieniais nuo 1 iki 6 vai. Vakarai s--pirmadieniais, 
trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai.
Sekmadieniais nedirbamo vasara, nuo birželio 15 d. 
iki rugsėjo’15 d. ir per visus ilguosius savaitgalius

HIGHLAND AUTO BODY
CALEX GAS BAR

DIRBTUVĖ — GA

611b Lafleur Ave. LASALLE
Savininkai: V. Sušinskas 389-0571

RAŽAS

Tel. Busš. 366- 7281 
ir J. Zavys 365-3252

Atliekami įvairūs automobilių taisymo ir 
dažymo darbai:

Infra red & Vinyl Tops painting

Gazolinas, Alyva ir kiti patarnavimai
Padangos žemiausiomis kainomis

Lietuviams nuolaida. IT boto-i|OS.
10% speciali nuolaida iki 1969 m. vasario 28 d. tiems, 

kurie atsineš šį skelbimo.

P. ADAMONIS
Chartered Insurance Broker

Su teise dirbti Quebecb ir Ontario

PROVINCIJOSE

Sekr. M. Arlauskaitė, tel. 722 - 3 9 86.

VISU RŪŠIŲ DRAUDIMAS

6695__35th Avenue, Rosemount,
flcamp. St. 7,otique)A. J. Norkeliūnas

Commissioner of the Superior Court of Montreal

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d

ADAMONIS INSURANCE AGENCY, INC.
GAISRAS - AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ - GYVYBĖ I I 

3907 A Rosemont Blvd.
TEL: Off.: 722-3545; Res. 256-5355

S-tos "Lite" nr. 752D

Juozus Stankaitis TEL. 365-8666 

'633 LaSalle felvd. ir 4 Avė. kampas, L a S a I I ė j

Montreal. Telefonas RA. 7-3120

LaSalle Restaurant
b 16 metų pagarsėjęs “ smoked meat" patiekalu, 

o Visoks maistas pristatomas i namus.

Leonas Gureck
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