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The oldest and hiĮ’Į’esl. Lithuanian 
newspaper in Canada.

Le plus f'His et plus vieux jour
nal Lituanien an Canada.

Seniausias tautinės demokratinės 
minties savaitraštis Kanadoje.

Žuvusiems už Lietuvos laisvę paminklas prie Vytauto Didžiojo muziejaus Kaune. Paminklą su lietuviš
kais kryžiais nugriovė sovietiniai komunistai.

Žuvusiems už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę paminklas Kaune prie Vytauto 
Didžiojo muziejaus. Paminklą ir Lietuvos kryžius nugriovė Lietuvos okupantas 
rusas, drauge ir Lietuvos laisvės paminklą, kuris buvo muziejaus sodelyje.
Prie paminklo matome garbės sargybą, kurią nešdavo Lietuvos karo invalidai, 
su orkestru ypatingai gražiomis vakarinėmis apeigomis.

Lietuvos nepriklausomybės atstatymo dieną, Vasario 16, prie šio paminklo bą- 
davo iškilmės- kariuomenės paradas, valstybės vyrų kalbos ir tt.

kaip kad ankščiau buvo daromi. 
Su Wilsonu daugiausia derėtasi 
dėl karo baigimo Vietname.
• Lenkijos komunistu vadas 
Gomulka Katovicose buvo užsi 
puolęs V. Vokietija. Spėjama, 
kad jam nepatiko W. Brandt pa 
sisakymas, kad V. Vokietija ne 
sutiks su Lenkijos vakaru šie- 
mis prie Oderio-Nieses linijos, 
0 taipgi, esą vokiečiai bando 
įkalti pleištą tarp Lenkijos ir 
rytinės Vokietijos.
• Indijos min. pirm. Indirai 
Ghandi kalbant i žmones, kaž
koks fanatikas metė i ją akme
nį, kuris jai sulaužė nosį. Ghan
di turėjo būti operuota. Skelbia 
ma, kad operacija gi’rai pasise 
kusi.
• Rumunijos užs. reik. min. 
Manescu viešėjo Briuselyje ir 
su Belgija pasirašė sutarti, ku
ria nustatomi diplomatiniai san
tykiai. Dėl šios priežasties Ma 
nescu negalėjo dalyvauti Varsų 
vos pakto ministeriu pasitarime 
Varšuvoje.
• Prancūzijos prezidentas de 
Gaulle pakvietė visus prancū
zus šią savaitę vykstančiuose 
rinkimuose balsuoti už jo parti 
ją, nes jeigu būtu išrinkti kitu 
sroviu žmonės, tai prasidėsia«: 
chaosas.

• Siera Leone respublikoj c,va
karą Afrikoje, susektas sąmoks
las nuversti vyriausybę, dėl to 
ministeris pirmininkas paėmęs 
valdžios vairą tvirtai i savo 
rankas.
• Maroko karalius Hassanas, 
pasitaręs su prezidentu John
sonu, sugrįžo į Maroko. Jis pa
tenkintas gavęs ginklu ir dėkin
gas už is JAV parama.
• Etiopijos karalius Hail Salas- 
šie atvyko i JAV ir neoficialiai
Itarsis su prezidentu Johnsonu.

• Indija Kinijai pasiuntė labai 
griežtą notą, nesilaikančią dip
lomatiniu normų. Indija kaltina 
Kinija imperalizmu ir politiniu 
cinizmu, o taip gi okupacija di
delio ploto, kutis priklausė In
dijai.
0 Tito su Popiežium pasikeitė 
draugiškais laiškais ryšium su 
Popiežiaus taikiomis pastango 
mis.
• JAV sekr. D. Rusk išskrido 
i Buenos Aires, kur prasidės 
Pietų Amerikos valstybių kon
ferencija.

Pabaltiedai Londone iš 
Kosygino reikalavo 

laisvės
PRANEŠĖ AMERIKOS BALSAS

Lietuvos, Latvi jos,Esti
jos ir Ukrainos žmonės, 
naudodamiesi Rusijos mi- 
nisterio pirmininko Kosy
gino lankymus! Anglijos 
sostinėje,Londone,mas iš- 
kai dalyvavo demonstraci
joje- pikietavime. Jie pa
reikalavo iš rusų valdžios 
pirmininko Lietuvai, Lat
vijai, Estijai ir Ukrainai 
laisvės. Jie pareikalavo 
tuojau grąžint i iš Sibiro 
tremtinius, sustabdyti po-

litinius ir religinius per
sekiojimus .Jie pareikala 
vo iš RUSŲ TUOJAU PASI
TRAUKTI IŠ LIETUVOS, 
LATVIJOS, ESTIJOS IR 
UKRAINOS ir leisti tiems 
kraštams savarankiškai 
tvarkyti savo gyvenimą, 
kaip jie patys nori.

Pranešdamas šią žinią, 
Amerikos Balfcas pažymė
jo, kad demonstracija bu
vusi tvarkinga ir niekas 
jai neklidęs.

PRiifjusi sflvnnt
REVOLIUCIJA KINIJOJE TEBETŲSIAMA

Kinijoje netvarka tebesitęsia , 
Atrodo, kad Maskva yra pagrin 
dinis taikinys. Pekino radio pra
nešė, kad sekmadieni prieš Ru
siją vyko demonstracijos 6 - se 
didžiuosiuose miestuose. Peki
ne Sov. atstovybė tebėra apgul
ta. Pekinui atsisakius apsaugo
ti Rusijos atstovo neliečiamu- 
ma, rusas išvyko Maskv on. Mas.- 
kva protestavo dėl įvykių, bet 
Pekinas protestą atmetė.

Duodamos žinios, kad Maskva 
Kinijos pasienyje koncentruoja 
kariuomene. IŠ kitos pusės, taip

pat kalbama, kad ir Kinija Ru
sijos pasienyje sustiprinusi įgu
las.

Atrodo, kad Mao laimi revoliu
ciją. Kaikuriuose miestuose jau 
sudaryti specialūs teismai ir jau 
yra nuteistu mirti Mao priešinin
kų. Ypač svarbu, kad Mao turi 
savo pusėje kariuomenę.
• Sov. Rusijos ministeris pir
mininkas Kosygin viešėjo Ang
lijoje ir tarėsi su min. pirm. 
Wilsonu, buvo priimtas karalie
nės Elzbietos ir padarė ppreiš. 
kimus, kurie nebuvo drastiški,

SUKARNO TRAUKIAMAS 
ATSAKOMYBĖN

Indonezijoje pamažu priei
nama prie pagrindinio visų 
nelaimių šaltinio- prie pa
ties Sukamo, kuris ligšiol 
vis dar tebesinaudoja pre
zidento titulu, nors jis pat
sai jo buvo išsižadėjęs ir 
pasiskelbęs Indonezijos di
ktatorium ir komunizmo 
vykdytoju. Ir perversmą 
numalšinus, jis vis dar 
reikalavo vykdyti jo įsa
kymus, kurių tikslas bu
vo įvedimas Kinijos tipo 
komunizmo, Mao pavyz 
džiu, nors pats Mao nusi
vylė savo komunizmu ir 
pradėjo revoliuciją.

Dabar Indonezijoje jau 
pareikalauta Sukamo ati
duoti teisman. Šį spren
dimu aptar s Indonezi
jos patariamasis parlam 
entas, kurį Sukamo jau 
buvo pasirįžęs paleisti.
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Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininko J.Bachuno sutiktuvės Australijoje, 
Adelaidės aerodrome /iš k^irės/:pp. Lukušiūnas, Vabolis, Bielskis, Vabolienė, 
Pacevičius, p. Bachunienė JŠerelis, Bielskytė, J. Bachunas, Bakšys, Patupienė, 
Bielskytės ir Fišerytė ir Serelienė. Plačiau apie viešnagę Adelaidėje 3 pslapy.

• V. Vokietijos vicekancleris 
ir užs. reik. min. Willi Brandt 
lankėsi Washingtone, tarėsi su 

JAV prezidentu Johnsonu ir pa- 
darė eile pareiškimu, užtikinan- 
čią V. Vokietijos taikos ir su
gyvenimo siekimus.

KAS NAUJA
DIDELIS LĖKTUVŲ UŽSA

KYMAS
Olandijos valdžia užsakė 
105 CFIO5 lėktuvų, kurie 
bus pastatyti Montrealio 
Canadir fabrikuose. Šio 
užsakymo suma^per 1OO 
milijonų dolerių. Šio ti
po lėktuvais susidomėju
sios dar Belgija,Danija, 
N. Zelandija, kurios tiki
masi padarys užsakymų.
STREIKAI KANADOJE 
tebesitęsia. Streikų daug. 
Kvebeko prov. gydytojai 
sutiko su valdžios pasiū
lymu, kad atlyginimas 
bus nuo $334 iki 515 ir 
dar kai kurie priedai už 
atskirus darbus.
Mokytojų streikas susi
komplikavęs. Kvebeko 
valdžia, negalėdama susi
tarti, priėmė įstatymą, 
kuris nustato atlyginimų 
normas ir uždraudžia st
reikus. Dalis mokytojų 
dėl to į darbą negrįš,nes 
pasitraukia iš mokytojų 
darbo. Kiti darbą prade
da tuojau.
Savivaldybių tarnautojai 
taip pat streikuoja ir šis 
streikas dar žada išsiplė
sti.
Toronto, Brompton, Guelph

KANADOJE
NATŪRALAUS GAZO PA

REIKALAVIMAS 
sparčiai kyla. Kanada gi 
turi jo neapskaičiuotus ki 
ekius. Ligšiol nepajudinti 
jo rezervai yra Siaurinė
je Teritorijoje. Iš ten da
bar Amerika ims jį Kali
fornijos ir Montanos vals 
tybėms. Susitarta, kad 
JAV gaus iš Kanados 8.13 
trilijonų kubinių pėdų. Tai 
yra milžiniškas kiekis.

KANADOS ŽIEMOS SPOR
TO ŽAIDYNĖS 

iškilmingai atidarytos Kve
beke sekmadienį, dalyvau
jant Kanados min. pirm. L. 
Pearsonui, Kvebeko prem
jerui Johnsonu! ir kt. 
KVEBEKO VALDŽIOS 

REIKALAVIMAS
Kvebeko premjeras John- 
sonas padarė pareiškimą, 
kuriame pasisako: arba 
Kvebekas turi turėti lyg
ias teises su visa Kanada, 
arba jis atsiskirs kaip at
skira valstybė.

Lietuvių gyvenimo faktai
KULTŪROS KONGRESO 
METMENYS

Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės Kultūros Ta
ryba, susitarusi su JAV 
LB valdyba, 1967 m. lap
kričio 24-26 d. šaukia JA 
V ir Kanados Lietuvių III 
-jį Kultūros Kongresą.

Kultūros Kongreso dar
bo programą sudaro PLB 
Kultūros Taryba,o jo me
nine dalimi bei jos ren
gimu rūpinasi JA V ir Ka
nados LB valdybos.

Kultūros Taryba jau 
apsvarstė kongreso darbų 
programą ir baigia telkti 
pagrindinius pranešėjus , 
sekcijų moderatorius,re- 
ferentus ir koreferentus.

Sekcijose bus nagrinė
jamos šios temos: l)Kul- 
tūrinio gyvenimo sėkmės 
ir nesėkmės, 2) Lituanis
tinis švietimas, 3) Jauni
mas kultūros darbe,4)Rar 
šytojas ir skaitytojai, 5) 
Teatras vakar ir šiandien 
6) Dabarties muzikos ke
liai, 7) Sena ir nauja dai
lėje, 8) Spauda ir visuo
menė, 9) Sportas. (Elta) 
KNYGA APIE VILNIŲ

Išėjo nauja Wisconsino 
universiteto prof. dr. Al
fredo Senno Įmyga The 
Great Powers, Lithuania 

. and the Vilna Question 
1920 - 1928. Leiden, E. J.

Barrie ir dar kai kur Cana 
da General Electric Co.su 
streikavo 8, 500 darbinin
kų. Darbininkai reikalauja Brill 1966. XII *239 psl. 
33%, o b-vė jiems siūlo ti- Autorius nuodugniai na- 
ktai

Tai Vilnius rūmais

grinėja Vilniaus klausi
mą nuo 1920 iki 1928 metų: 
Vilniaus bylą Tautų Są
jungoje, 1925 m. Locarno 
susitarimą ir Vilniaus 
klausimi tarpt, politikoj 
iki 1928 m.

Tai jau antras dr. A. E .
Senno veikalas apie Lie
tuvą. 1959 m. jis išleido 
stambų darbą-The Emer
gence of Modern Lithua
nia. (Elta)

PLUNKSNOS KLUBE
Spalio 29 d. p. V. Šliogerio na

muose įvyko Sydnėjaus Plunksnos 
Klubo susirinkimas, kuriame V. 
Šliogeris jaunesnysis skaitė įdo
mią paskaitą apie dabartinę eko
nominę padėtį okupuotoje Lietu
voje. Prelegentas patsai kaip eko
nomistas, buvo surinkęs daug ir 
įvairios statistinės mėdžiagos iš 
užsieninių ir sovietinių šaltinių 
apie krašto ūkį ir jo pažangą, 
įdomumo vardan kai kuriuos davi
nius prelegentas bandė palyginti 
su daugeliui žinomais N.' S. W. 
valstybės faktais ir daviniais, ku
rie žinoma pasirodo nepalyginami. 
Kadangi daugumas davinių apie 
Lietuvos ūkinę padėtį buvo imami 
iš sovietinių šaltinių, tad jų tik
rumas buvo labai abejotinas, nes 
sovietai skelbiamus davinius ypač 
mėgsta perdėti. Susumavus, prele
gentas priėjo išvados, kad pqn

MIRĖ LIETUVOS ATSTOVAS 
BRAZILIJOJE

Vasario 6 d., Terezepolio kai 
nuošė, širdies smūgio ištiktas, 
atsiskyrė su šiuo pasauliu Dr. 
Erikas Meieris.

Velionis buvo ginies 1893 m. 
liepos 23 d. Studijavo Heidel 
bergo, Muencheno ir Strasburgo 
universitetuose, įsigijo teisiu 
ir filosofijos doktorata. 1920 
metais persikėlė i Klaipeda. Pri 
jungus Klaipeda prie Lietuvos, 
Dr. Meieris 1925 m. J. Budrio 
buvo pakviestas Guberr.atūros 
juriskonsultu. Hitleriui įsigale 
jus Vokietijoje, Dr. Meieris iš
vyko i Brazilija, Rio de Janei
re. Čia prezidento A. Smetonos 
aktu buvo paskirtas attache. 
1943 m. paaukštintas Į charge 
d'Affraise a.i., ir tose pareigo 
se (1951 m. gavės iš Dipl. Šefo 
Lozoraičio įgaliotinio ministe- 
rio titulą) išbuvo ligi 1961 m. 
iki Pasiuntinybės ofic. veikimo 
sustabdymo.

Min. Meieris palaidotas Tere- 
zopoly (120 km. nuo Rio de 
Janeiro).

Kadangi Lietuvos kons. A. Po- 
lišaitis jau yra mires pries me
tus, tai su min. Meierio mirtimi 
liūdnai pasibaigia Lietuvos Re 
spublikos atstovavimas Brazili 
joje-

Petras Babickas 
Buv. Lietuvos Pasiuntinybės

Rio de Janeire sekretorius.

TEATRALO 
SUKAKTUVĖS

Sausio 26 d. 75 metų 
amžiaus susilaukė Anta
nas Sutkus,buvęs Lietu
vos Valstybės Teatro, 
Valstybės Radiofono di
rektorius, anksčiau Tau
tos Teatro ir satyrinio 
teatro Vilkolakio vadovas.

Šiuo metu A.Sutkus gy
vena Vilniuje, yra teatro 
veteranų draugijos pir
mininkas, renka lietuvių 
teatro istorijos medžiagą 
yra surinkęs Lietuvos te
atro veteranų atsimini
mus ir pats parašęs atsi
minimų knygą.

Sutkaus sukaktuvių die
ną Vilniaus Teatro ir Mu
zikos muziejuje atidaryta 
paroda,kuriai jis irgi su
rinkęs daug eksponatų. E.

tą pokario laiką Lietuvos ūkyje 
jaučiasi šiokia tokia pažanga, ypač 
pramoninėj pusėj, bet nežiūrint to 
bendras Lietuvos gyventojų ger- 

ouvi« nesimato pakilęs, nes dau
gumas Lietuvos pramonės gaminių 
eksportuojama i Sovietų Sąjungą, 
kuriai priklauso ir pelnas. Paly
ginamai su kitomis nepriklauso
momis valstybėmis Lietuvos dar
bininko uždarbis yra labai žemas 
ir perkamoji uždarbio galia kele
riopai mažesnė už kitų kraštų dar
bininko pajėgumą pirkti.

Co.su
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Krašto Valdyba, 941 Dundas Street Vest, Toronto 3,Ont.
KLB KRAŠTO VALDYBOS INFORMACIJA SPAUDAI
Kanados Liet. Bendruo

menės Krašto Valdyba, 
savo posėdyje 1967 m.va- 
sario mėn.7 d., apsvars
čiusi Kanados Liet. Fondo 
atsiųstą naujojo statuto 
projektą ir balsavimo kor 
telę, nutarė:

a) Pasisakyti prieš nau 
jojo statuto projektą. 
Krašto Valdyba negalėjo 
plačiau šio sprendimo 
motyvuoti balsavimo kor 
telėje, nes ten pasisaky-

posveriotu

niams nėra palikta vietos, 
reikalaujant tik balsuoti 
taip ar ne.

b) Kreiptis į Kanados 
L.B.Garbės Teismą pra
šant nustatyti, ar kores- 
pondenciniu balsavimu 
vykdomas senojo statuto 
keitimas yra teisėtas.

A. Rinkūnas
Krašto V-bos pirm. 
E. Jurkevičienė 
Sekretorė.

Minime jau keturiasde
šimt devintąsias neprikišu 
somybės atstatymo sukak
tuves. Atstatymo iš dviejų 
kaimynų imperialistų oku
pacijos, su kuria lietuvių 
tauta kovoja jau beveik vi
sus aštuonis šimtus metų. 
Tai didelė ir ilga kova už 
būvį bei egzistenciją.

Tame laikotarpyje lietu
vių tauta turėjo didelių lai
mėjimų ir labai šviesių lai
kotarpių,pažymėtų didele 
garbe, bet ir didelių pralai 
mėjimų ir didelės negar
bės.

Lietuvių tautai buvo la
bai sunkūs okupacijos me
tai po trečiojo padalinimo, 
užtrukę 123 metus .Ir ypač 
sunkūs paskutinieji dvide
šimt ketveri rusų okupaci
jos metai, lietuvių tautą 
apsupę, izoliavę nuo Vaka
rų Europos ir nuo viso lai
svojo pasaulio, išnaikinę 
apie ketvirtadalį tautos, o 
jos gyvenamus plotus už
grobę ir apkarpę žiauria
usiu būdu, kokiu nei cari
nės Rusijos imperialistai 
nesiryžo daryti.

Cariniai okupantą i,nors 
Lietuvą vadino severo-za- 
padnyi krai/šiaurės vaka
rų kraštas/,bet savo titu
le didžiavosi galįs caras 
naudotis titulu "velikij 
kniaz litovskij/didysis Li
etuvos kunigąikštis/ir Lie - 
tuva laikė tris gubernijas: 
Vilniaus,Kauno ir Suvalkų. 
Sovietinis gi okupantas 
"broliškai"degradavo Lie
tuvą iki mažiau kaip pu
sė tos teritorijos .Sovieti
nis okupantas "broliškai" 
išparceliavo Lietuvą "bro
liškoms respublikoms",o 
Mažąją Lietuvą,kurią lai
kė okupavęs vokiškasis im
perialistas,visą,kaip"gro- 
bį'J pasisavino, nežiūrėda
mas nei Potsdamo susita 
rimo, kuriuo Mažoji Lie
tuva buvo paskirta grąžin
ti Lietuvai, tegul ir sovie
tinei.

Lietuvoje viešpatauja da 
bar rusai. Rusai Lietuvą 
valdo, nes Lietuva ne sava
rankiška, bet ĮJUNGTA į 
Rusiją ir netekusi net Va
dinamojo "severo-zapad- 
nyikrai"apimties ir ribų.

Vien jau šie faktai įro
do, kad bolševikinis okupa 
ntas nepalyginamai žiaure
snis, negu buvo carinis. 
Carinis okupantas buvo ir 
humaniškesnis ir nuolai
desnis. Carinį okupantą 
galima buvo prašyti ir jis 
prašomas dažnu atveju su
tikdavo prašymus paten - 
kinti.Bolševikinis gi oku
pantas nesileidžia net pra
šomas, ir per 24 okupaci

jos metus neužregistruo
tas nė vienas faktas, kad 
kas nors lietuvių tautos 
reikalui ko nors būtų drį
sęs prašyti ir kad nors vie
nas prašymas būtų buvęs 
patenkintas.

Lietuvių tautos nelaimė 
juo didesnė, kad Maskva 
susirado žmones, kurie y- 
ra vergiškai jai paklusnūs 
ir jų tarpe neatsiranda nė 
vieno, kuris turėtų tautos 
garbės pajautimą ir bent 
kada nors drįstų ginti tau
tos garbę. Jie tiek žemai 
nusmukę,kad net yra išsi
žadėję TAUTOS vardo ir 
jį yra išmetę iš. apyvartos.

Kai Maskva turi tokius 
vergiškus savo valios vyk
dyto jus, tautos padėtis yra 
baisiai sunki. Ji despera
tiškai kovojo daugiau kaip 
dešimt metų su ginklu ran
koje. Tai buvo nepaprasta 
istorijoj nežinomo heroiz
mo kova. Tauta ir dabar , 
žinoma, yra gyva. Bet jos 
būsena yra tragiška.Cari
niais laikais su tauta buvo 
jos vadai, inteligentija. 
Dabar gi Maskvos pastaty
tosios marionetės težiūri 
tiktai savo pilvo, o tauta 
palikta be jokios pagalbos. 
Tat tautos padėtis pasibai
sėtina.

Okupanto užmačios bai- 
siosrjo tikslas lietuvių tau
tą suslavinti ir išnaikinti. 
Todėl nuo Lietuvos atplėš
tose lietuvių tautos žmonių 
gyvenamose srityse lietu
viai neturi nei savo moky
klų,nei savobažnyčių, nei 
lietuviškos spaiudos, o pa
čioj Lietuvoj visomis prie
monėmis lietuviai slavi - 
narni tus inami,lenkinami, 
gudinami.

Akivaizdoje šių baisių 
faktų, mes, laisvėje esan
tieji, turime labai gerai 
pergalvoti savo pareigas 
savotautai ir savotėvy - 
nei, ir turime labai tvirtai 
nusistatyti visi įsijungtiį 
lietuviškąją veiklą.į lietu
vybės kėlimą ir Lietuvos 
išlaisvinimą, skirdami 
tiems tikslams ir darbo, 
ir pastangų, ir reikalingų 
išteklių, ir pasiaukojimo. 
Nes tauta taip žiauriai su
varžyta, kad ir pajudėti 
negali.

O gi galėtų būti tie san
tykiai visiškai kitoki. Ga
lėtų būti ne tiktai žmoniš
ki, bet ir tikrai broliški, 
jeigu Rusijos valdovai bū
tų žmoniški. Tokiu atveju 
būtų ne tiktai abipusiška 
nauda, bet ir malonus su
gyvenimas. Deja, okupan
to žiaurumas yra be šir
dies ir be proto.

J. Kardelis.

Skyrių veda skautininkas L. Eimantas
1496 Mardell Place, London, Ontario, Canada

VASAROS STOVYKLŲ REIKALAI 
Praeitąvasarą "Romu

vos" stovyklavietėj skau- 
čių-skautų stovykla praė
jo su pasisekimu. Šį ru
denį ir dabar "Romuvos" 
valdyba, gavusi visą eilę 
talkininkų, stovyklavietėj 
vis daro pagerinimų bei 
naujų įrengimų. Pavyz
džiui, ateinančiais metais 
jau visos pastovyklės tu
rės iš kranų tekančio 
vandens,nes kalne įtaisy
tas vandens rezervuaras.

Lapkričio mėn.27 d.To- 
ronte, Prisikėlimo para
pijos namuose, skautų 
būkle,įvyko visų praeitos 
vasaros stovyklos parei
gūnų sueiga. Be torontiš
kių sueigoj dalyvavo buvę 
pareigūnai-skautų vado
vai iš Hamiltono, Niaga
ros pusiasalio ir Londo
no vienetų. Sueiga buvo 
labai darbinga. Visi pa
reigūnai atvirai ir išsa- 

i miai aptarė visas geras 
ir taisytinas buvusios va
saros stovyklos apraiš
kas :kai ką užgirdami ar
ba nurodydami pasitai
kiusius trūkumus. Atei
čiai priimta visa eilė pa
siūlymų,sugestijų bei re
komendacijų. Ypač reko
menduotina praeitą kartą

p. 
į

stovykloje turėta savi
valdos diena, kada mū
sų jaunieji demokratišku 
būdu išsirinkę vienai die
nai visą stovyklos vado
vybę iš savo tarpo (ne vy- 
resniųkaipl8 metų), vis
kam vadovavo.Šis pirma
sis bandymas laikytinas 
pasisekusiu, nes mūsų 
jaunieji į tai pažiūrėjo 
visu rimtumu ir vadova
vimo darbą atliko gerai.

Ateinančiąvasarą sto
vyklauti siūlyta tris sa
vaites ir suskirstyti .-pir
mą savaitę paukštytėms 
ir vilkiukams ir likusias 
dvi savaites skautėms ir 
skautams. Kadangi atei
nančiais metais bus jau 
penkeri metai kai sto - 
vyki avietė "Romuva" vei
kia, tai paskutines dvi sa
vaites siūlyta vadinti ju
biliejine džiamborete ir 
kviesti svečių-iš vienetų 
po skiltį iš JAValstybių 
rajonų.Galutinius spren
dimus šiuo reikalu teks 
padaryti netrukus ir atei
nančios stovyklos pla
nams,nuostatams .bei re- 
guliaminams išdirbti su
daryta komisijos, kurios 
savo darbą pradeda jau 
dabar. L. E-tas .

MINČIŲ PROŠVAISTĖJE
Kiekvienų naujų metų 

pradžioje, kiekvienai or
ganizacijai, sambūriui, 
mažesniam ar didesniam 
žmonių susibūrimo vie
netui yra pravartu pa
žvelgti ne tiktai į praėju
sių metų nudirbtus dar
bus, bet taip pat gilesniu 
žvilgsniu pažiūrėti į atei
ti ir pagal laiko ir vietos 
sąlygas nusistatyti toli
mesnio veikimo gaires , 
kuriomis būtų galima pa
gyvinti organizacinę veik 
lą, atsiekti užsibrėžtų 
tikslų.

Žiūrint į L. Š. S-gos 
tremtyje veiklą, eilinio 
nario akimis,ir nesigili - 
nant į praeitų metų nu
veiktų darbų balansą, no
rėtųsi nors trumpai šio 
straipsnio eiluėtse pasi
dalinti mintimis ir kai 
kuriais pasiūlymais L. Š . 
S-gos Centro Valdybai, 
ryšium su artėjančia Lie
tuvos Nepriklausomybės 
atstatymo 50-ties metų 
sukaktimi.

Manau, būtų labai nau
dinga didžioji L. Š. S-gos 
veiklos metrikam i a, 1- 
mantnuo pat pirmųjų ios 
įsikūrimo dienų iki šių 
dienų tremtyje. Laikas ir 
vis labiau retėjančios 
šaulių veteranų gretos 
verčia tai daryti neatidė
liojant. Kiekvieno iš jų 
pateikti faktai ateičiai 
bus kaip neįkainuojamos 
vertės archyvinė medžia
ga,iš kurios ateities kar
tos galės semtis praei kuopų visuotinį narių su- 
ties istorinių ar kitokių važiavimą? Tokio suva- 
žinių.

Manau, kad per kuopų 
valdybas ir visus kuopų 
narius reikėtų suregis
truoti visus š. s-gą lie
čiančius įvykius iš s-gos 
kūrimosi laikotarpio,Ne
priklausomybės kovų me
tų, Klaipėdos atvadavimo 
bei viso Nepriklausomy
bės laikotarpio,iamnt at
skirų kuopų steigimąsį, 
įvairią ir plačią kultūrinę 
veiklą,karinio apmokymo 
momentus ir ypatingai 
paskutiniąsias dienas 
prieš rusams okupuojant 
Lietuvą: likvidaciją, pir
muosius areštus, pogrin
džio rezistencinę veiklą 
abiejų okupacijų metu, 19 
41 tautos sukilimo metą, 
areštus, išvežimus, įvai
riose aplinkybėse žuvu
sius ir ypatingai dabarti
nės okupacijos herojišką
ją partizaninę ilgametę

1 kovą,kurios akcijoje dau
gelis mūsų brolių ir sesių 
garbingai žuvo, gindami 
gimtosios žemės-Lietu- 
vos laisvę,palikdami am
žiams nemirštamą kovos 
aureolę.

Daugelis mūsų įvai
riais keliais gauname ži-

nių iš krašto apie savųjų 
brolių vienokį ar kitokį 
liklmį. Kai krašte liku
sieji nieko padaryti nega- 
li, mes privalome tai at
likti neatidėliojant, artė
jančios Lietuvos Nepri
klausomybės atstatymo 
sukakties proga.

Nemanau,kad tam įvyk
dyti reikėtų didelio pasi
ruošimo, ar bent kokių 
nors specialių fondų.Rei- 
kia tik ryžto ir bendros 
visų šaulių talkos.

Gal būtų pravartu pa
galvoti ir apie literatūri
nio konkurso paskelbimą 
knygai, romanui ar apy
sakai,kurioje būtų iškel
tas Lietuvos šaulio meilė 
ir heroizmas,ginant Lie
tuvos laisvę partizaninė
je kovoje prieš Lietuvos 
okupantus.

Galvoju,tai būtų dalinė 
priemonė sudominti jau
nimą, norint jį daugiau 
suįdominti L.Šaulių S-gos 
tikslais ir patraukti jį į 
savo eiles.

Bendrai,manau visa tai 
duotų naujos energijos 
platesniam veikimui,ne
tik kuopų valdyboms, bet 
ir visiems L.Š. S-gos na
riams.

Šiais metais rugsėjo 3- 
4 d. d. Montrealyje Pa
saulinės parodos metu 
įvyks tradicinė Lietuvių 
Diena. Peršasi mintis :ar 
nereikėtų pagalvoti apie 
Kanadoje esančių, šaulių

Naujoji skautų vadovybė /iš kairės/:V. s. Eugenijus 
Vilkas-akademinio sk. sąjūdžio pirm; s.Malvina Jo- 
nikienė-seserijos vyr. skautininke, ir s. Vladas Vi- 
jeikis- Brolijos vyriausias skautininkas.

A
JUOZUI ŽAKEVIČIUI

mirus, Jo žmonai, dukterims ir sūnui
nuoširdžią užuojautą reiškiame

Renkių šeima ir
Br. Zinkevičius.

A;

A

ALFONSĄ D A U G E L A VIČ IŲ , 
Jo mamytei mirus Lietuvoje, nuoširdžiai už
jaučia Lietuvos karių Veteranų S-ga"Ramovė" 
N ontrealio Skyriaus Valdyba.

DIDŽ. GERB. JUOZUI ŽAKEVIČIUI 
mirus, jo žmoną, dukras su šeimomis, sūnų, 
artimuosius ir gimines nuoširdžiai užjaučia

E. J. Kardeliai.

Ignas Petrauskas 
L.K.Mindaugo Šaulių 
kuopos valdybos pirmi
ninkas.

žiavimo metu tikriausiai 
rastų progos atvykti ir iš 
Centro Valdybos kas nors 
Pats suvažiavimas duotų 
netik platesnį susipažini
mą vienų su kitais,bet 
būtų galima aptarti ir 
bendri rūpimi reikalai .

Pirmieji metų mėne
siai yra lietuviškos spau 
dos vajaus mėnesiai.Šau
liai yra daugelio įvairių 
lietuviškų laikraščių skai 
tytojai.

Yra labai graži proga 
parodyti šaulišką aktyvu
mą ir savajai spaudai pa
dėti įvairiausiais būdais , 
naujų prenumeratorių 
rinkimo talkoje, aukomis 
ir 1.1.

Ypatingai tiems laikraš 
čiams, kurie remia L. 
Šaulių veiklą ir visuomet 
randa vietos savo pusla
piuose straipsniams ar 
korespondencijoms iš 
Šaulių gyvenimo.Laikraš 
tis "Nepriklausoma Lie
tuva" yra nuoširdus mūsų 
idėjos rėmėjas ir sklei- 
dėjas.Todėl mūsų parei
ga yra jį remti ir padėti 
jam. J. Šiaučiulis.

MIELĄ PRIETELIŲ ALFONSĄ DAUGĖLAVIČIŲ 
artimuosius ir gimines, mirus Lietuvoje jo ma
mytei, ANTANINAI DAUGĖLAVIČIENFI, nuošir
džiai užjaučiame

M.J.Šemogai ir
D. K.Smilgevičiai.

MIELAM DRAUGUI JUOZUI ŽAKEVIČIUI 
mirus, Jo žmoną, dukras, sūnų bei artimuosius 
užjaučiame ir kartu liūdime

O.K.Sitkauskai ir
G. J. Z ab i e 1 i aus k a i.

L.K.MINDA UGOŠAULIŲ 
KUOPOS METINIS NARIŲ 
SUSIRINKIMAS

Sausio 22 d. Aušros 
Vartų parapijos salėje, 
Šaulių Būstynės kambary
je įvykęs kuopos narių 
metinis susirinkimas 
praėjo darbingoj e ir jau
kioje nuotaikoje.

Susirinkimą trumpu 
žodžiu atidarė kuopos 
valdybos pirmininkas St. 
Barauskas ir į susirinki
mo prezidiumą pakvietė 
š.J.Jurgutį pirmininkau
ti ir š. P. Gabrį sekreto
riauti.

Iš praeitų metų veiklos 
pranešimo paaiškėjo, kad 
buvo suruoštas Š. S-gos 
įkūrėjo mirties sukaktu
vių minėjimas, vasaros 
metu Ponte Fortune p. J. 
Skriubio ūkyje gegužinė 
su įdomia programa;iš- 
kilmingai paminėta kuo
pos dešimtmečio sukaktis 
atskiru parengimu: su
ruoštas Lietuvos kariuo
menės šventės minėjimaa

Dalyvauta Toronte Ka
nados dalinių valdybų su
važiavime: talkininkauta 
Vasario 16 d. minėjimo 
rengime;} s įgyta puiki pe
reinamoji šaudymo tro- 
fėja, skiriama geriausiai 
sušaudžiusiam šauliui.

Kuopos kasa turėjo $481. 
60 pajamų ir $379. 39 iš
laidų. Iš L. Kariuomenės 
šventės minėjimo metu 
gautų aukų $40.00 išsiųs
ta L. Karo invalidams ir 
$26. 35 Centrui.

Revizijos kom.pirm.š . 
Alf.Vazalinskas perskai
tė padarytos revizijos ak
tą, konstatuodamas kad 
kuopos kasa buvo vedama 
tvarkingai.

Ilgamečiu! valdybos 
pirmininkui St.Barauskui 
dėl pablogėjusios sveika
tos ir laiko stokos dau
giau į naujos valdybos su
dėti įeiti atsisakant, nau
juoju valdybos pirminin
ku išrinktas š. Ignas Pe
trauskas.Naujoji valdyba 
pareigomis pasiskirstė: 
J. Šiaučiulis I-mas vice
pirmininkas, A. Kalvaitis 
II-ras vicep. , P. Gabrys 
sekr.,Br.Bagdžiūnas ižd . 
St.Rentas savišalpos rei
kalams, Pr. Dikaitis ko
respondentas, J.Strėlienė 
moterų skyriaus vadovė 
ir S.Drešerienė jos pava
duotoja. Vėliau valdybos 
sūdė tin pakviestas St.
Vyšniauskas šaudymo 
sekcijos vadovas.

Revizijos komisija Alf. 
Vazalinskas, J. Jurgutis 
ir K. Kiaušas.

Susirinkimas aptarė į 
ruošiamą - atstovų suva
žiavimą atstovų klausimą 
ir numatoma Toronto 
Vlado Putvio šaulių atvy
kimą gegužės mėnesio 
pabaigoje.

Susirinkimas baigtas 
iškilmingu kuopos vėlia
vos perdavimu naujam 
valdybos pirmininkui ir 
Lietuvos Himnu. Vėliau 
vyko sesių puikiai pa
ruoštos vaišės. J. S.
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PLB Valdybos pirmininkas Juozas Bachunas /kairėje/ kalba Adelaidės lietuvių 
susirinkime atidarant lietuvių archyvą-muziejų. Iš kairės: J.Bachunas, J.Vana
gas /jis muziejų suorganizavo/, p.Vanagienė, architektas Reisonas,p.Bachun- 
ienė, tenisininkas p.Remejkis, kun. P. Jatulis, V.Radzevičius, J. Vabolienė, Z. 
Vabolis, K.Pociuvienė, J.Šerelienė, P.Biblskis. Foto A. Budrio

Sausio 24 d. į Adelaidę 
atvyko Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės Valdybos 
pirmininkas J. J. Bačiū- 
nas su Ponia. Aerodrome 
garbingus svečius sutiko 
su gėlėmis apie 70 lietu
vių.Sekančios dienos"The 
Advertiser" dienraštyje 
buvo patalpinta žinia, kad 
J. Bačiūnas yra Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės 
pirmininkas ir jis lanko 
lietuvių kolonijas visame 
laisvajame pasaulyje. 
Sausio 24-tos dienos va

f
Tūkstantis devyni šimtai aštuonioliktais, devynioliktais ir eilėje sekančių metų 
Lietuva kūrėsi iš griuvėsių ir skeveldrų, kurias Lietuvoje paliko imperialistai 
ir okupantai, svarbiausia- rusai ir vokiečiai, sugriovę, išardę ir visiškai nua
linę Lietuvą. Lietuvių tautos gyvybingumas ir didelis noras laisvės ir savaran
kiško gyvenimo sukėlė tautoje laisvės entuziazmą ir tauta padarė stebuklą- atsi 
kovojo imperialistų iš jos atimtą laisvę ir savarankiškumą. Šis atvaizdėlis aki 
vaizdžiau mums primena beveik prieš 50 metų besireiškusi mūsų tautos entuzi
azmą. Šis automobilis yra padarytas iš dalių, surinktų po karo, kai Lietuva ki
lo iš griuvėsių. Tai montrealiečiai, dabar verdunietis J.Maskoliūnas /prie vai
ro/ ir Pr. Vytas, o trečiasis M.Akstinavičius, mirusio Montrealyje dailininko 
J.Akstino dėdė /Lietuvoje/, visi- savanoriai kūrėjai, autobataliono kariai, pa
tys surankioję ir patys sumontavę šį automobilį, kuriuo vežiojo autobataliono 
viršininką Barzdą-Bradauską. Sį foto NL red. įdavė J.Maskoliūnas iš savo, 
Lietuvos kario-savanorio-kūrėjo archyvo. Tai prisiminimas Vasario 16 dienai.

kare Lietuvių Namuose 
įvyko Moterų Sekcijos pa
ruošta vakarienė, kurios 
metu ponai Bačiūnai buvo 
supažindinti au Adelaidės 
lietuvių bendruomenės 
pareigūnais.

Sekančią dieną ponai 
Bačiūnai .lydimi J. Lapšio 
ir G. Ragausko su ponia 
padarė vizitą Adelaidės 
miesto burmistrui su po- 
nia.Vizito metu dalyvavo 
vietos dienraščių kores
pondentai ir ABC televi
zijos operatorius .Tos pat 

dienos vakare vizitas bu
vo padarytas ir JAV-bių 
konsului Adelaidėje.

Sausio 28 d.prie Lietu
vių Namų susirinko gau
sus tautiečių būrys daly
vauti Jono Vanago suor
ganizuoto Muziejaus-Ar
chyvo atidaryme. Prieš 
atidarant žodį tarė Adei. 
apyl. v-bos pirm. Z. Va
bolis, Adei. Liet. S-gos 
v-bos pirm.P.Bielskis ir 
J. Bačiūnas. Sugiedojus 
Tautos Himną p. Bačiūnas 
perkirpo tautinę juostelę 

NEPRIKLAUSOMA 
ir tuo būdu oficialiai ati
darė Adelaidės lietuvių 
Muzlejų-Archyvą. P. Ba
čiūnas pažymėjo,kad toks 
muziejus - archyvas yra 
vienintelis visame lietu
viškame pasaulyje.

Tos pat dienos vakare 
ponų Bačiūnų garbei buvo 
suruoštas banketas Lie
tuvių Namuose.

Vakarienės metu orga
nizacijų vadovai sveikino 
ponus Bačiūnus linkėda
mi jiems geros sveikatos 
ir kvietė atsilankyti į 1968 
metais įvykstančias Lie
tuvių Dienas Adelaidėje. 
Atsakydamas į sveikini
mus ,p. Bačiūnas pažymė - 
jo,kad jo lankymosi tiks
las yra dvejopas.Pirmas, 
padėkoti Adelaidės lietu
viams už Amerikos lietu
vių krepšininkų taip nuo
širdų priėmimą, ypač p. 
Jonavičiui, kuris nepa
prastai daug darbo įdėjo 
priėmimą organizuoda
mas; antras, padėkoti už 
gausaus būrio jaunuolių 
atsiuntimą į Pasaulio Lie
tuvių Jaunimo Kongresą. 
Australijos kontingentas 
buvo pats gausiausias ir 
stipriausias. Aust, lietu
viai sudėjo 11, 000 dolerių 
jų kelionei.

Ponas Bačiūnas pasi
džiaugė, kad Adelaidės
lietuviai yra labai puikiai 
įsikūrę.

K. BARONAS (T)

MEX1KOJE
Meksiko-Estados Uni- 

dos Mexicanos-turi 1,969 
367kv.km.plotoir beveik 
35 milij. gyventojų, kurių 
pusę sudaro metisai. 
Kraštas yra padalintas į 
29 valstijas - estados,® 
sostinė yra Mexico su 
daugiau kaip 6 milij. gy
ventojų. Oficiali kalba is
panų,bet joj e randama la
bai daug įvairių barbariz
mų priemaišų. Pav. Ispa
nijoj pašto ženklai vadi
nami sellos (skaityk "sė
jos"), tuo tarpu Meksikoj 
centriniam pašte papra
šęs "sellos"-pamačiau 
tarnautojos akyse nuste- 
bimą.Pasirodo,kad Mek
sikoj pašto ženklai vadi- 
nami"estampellos" ("es- 
tampejos"),taigi su ang
liško žodžio "stamps" ir 
kt. garsų priemaišom.

Kraštas perėjo turtin
gą istoriją su daugeliu 
revoliucijų,sukilimų, sie
kiant laisvės, siekiant
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Laisvės paminklas prie Vytauto Didžiojo muziejaus Kaune. Paminklą nugriovė okupantai 
komunistai.

Meksikos gerbūvio page
rinimo, naujų socialinių 
reformų.Ypatingai XX a . 
pasižymėjo Carranza, O- 
bregon. Plutarco Ellias 
Calles, kuris dar toliau 
nuėjo,persekiodamas ka
talikų bažnyčią, uždary
damas vienuolynus, kata
likiškas draugijas ir 1.1.

Nors katalikų bažny
čios padėtis kiek pagerė
jusi, tačiau man atrodo, 
kad ji dar šiandien negali 
atsigauti.Ji moka pajamų 
mokesčius valstybei,ly - 
giai kaip ir kunigai. Nie
kur nemačiau kunigų ar 
vienuolių konfesiniais rū
bais,senos ir didelės baž
nyčios sekmadienių pa
maldų metu nebuvo užpil
dytos. Tikinčiųjų aukos 
labai kuklios: metamos 
centavos, o įdėjus penki
nę-apie 40 mūsiškių cen
tų -prašoma grąžos. Pa
maldos ispanų kalba. Pa
mokslas - pakartojimas 

evangelijos minčiųnelie- 
čiant pav.jokių socialinių 
klausimų.Daugelį bažny
čių teko aplankyti. Susi
dariau vaizdą,kad katali
kų bažnyčia Meksikoj ve
getuoja. Man gaila buvo 
žiūrėti į kunigus (prisi
minus jų konfratrus JAV 
ir Kanadoj) sėdinčius po- 
pietinėm valandom prie 
bažnyčių durų su aukų dė
žutėm, dėvinčius apiply 
šusias kelnes, nudėvėtus 
batus.

Daug teko išvaikščioti 
senamiesčio gatvėmis, 
įeiti į senas bažnyčias , 
giliai įlinkusias į žemę, 
stebėti tikinčius maldoje, 
atliekant išpažintį, daž
niausiai ne klausyklos vi
duje, bet iš lauko pusės 
priešais sėdintį kunigą, 
šventųjų statulas, kurių 
veidai ir rūbai yra labai 
panašūs į meksikiečių. Ir 
Kristus yra tamsesnio 
veido. Aš pilnai suprantu 
juos :(beveik trečdalis gy
ventojų yra analfabetai), 
o meksikiečio tikėjimas 
yra savotiškas, kitoniš
kas. Eiliniam, bemoksliu! 
meksikiečiui, kiekvienas 

šventasis turi būti arti
mesnis jo širdžiai,supran 
tamesnis, apsirengęs jo 
rūbais. Panašiai, kaip ir 
1962 m. prie Barcelonos , 
Montserrat vienuolyne 
matyta Ispanijos La Mo- 
rena-Tamsioji šv.Panelė, 
kurios medžio statula,nuo 
deginamų šimtmečiais 
žvakiųsmarkiai pajuoda
vusi.Tačiau nieks negal
voja Jos atnaujintLkadan- 
gi Ji,balto veido, gal būtų 
tolimesnė ispano širdžiai,

Neturtingųjų rajone, 
Dolores g-vėje, netoli 
bažnyčios, yra "karčia - 
ma". Užteko nuo gatvės 
pusės per duris, kurios 
man buvo liti pažastų,ste
bėti visą vidaus "gyveni
mą": ten gėrė metisai, in
dėnai, jie keikėsi, daina
vo, kai kurie miegojo ant 
stalų... Tačiau aukštai, 
ant sienos,buvo šv. Pane
lės statula, apšviesta į- 
vairiaspalvėm lemputėm. 
Vyrai, eidami prieš baž
nyčią, nusiimdavo kepu
res, moterys dėjo kry
žiaus ženklą ant krūtinės 
(nemačiau miesto centre, 
bet vargšų rajone), tačiau 
paėjusios keletą žingsnių, 
sustojusios, , mostikavo

ROMANAS
JONAS 

AVYŽIUS

6 1 atk arp a.

VII
PENKTA DALIS
GYVENIMAS IŠ NAUJO

Grįždamas namo jis, Jurėnas, visą kelią galvojo apie tai 
ir nors nepadarė jokių apčiuopiamų išvadų, suprato, kad 
jame vyksta kažkokie neišaiškinami poslinkiai, kurių dėka 
tie patys reiškiniai šiandien atrodo kitaip, negu vakar. Todėl 
jo atkirtis Arvydui buvo daugiau inercijos, negu dvasinės 
būsenos padarinys.

— Praėjusį pirmadienį buvau Liepgiriuose, — pagaliau 
pratarė, nesgi reikėjo ką nors pasakyti.

— Grigas pasakojo.— Arvydas praeidamas nudrėskė 
akacijos lapelį ir sutrynė pirštais. Jį nustebino netikėtas pa
sikalbėjimo posūkis.

Grigas? Ką gero galėjo pasakyti Grigas? „Daug čia viso
kių praeina. . .“

— Ištikus bėdai, žmonės visada ieško kaltininkų aukš
čiau,— pratarė, nevykusiai slėpdamas pagiežą.

— O gal jie nesijaučia atsakingi už tą bėdą? Ne, sekre
toriau, žmonės kantrūs, atlaidūs — aš kalbu apie mūsų kaimo 
žmones — bet juos giliai įžeidžia nepasitikėjimas. Negalima 
sakyti suaugusiam kaip kvailam vaikiūkščiui: tu protingas, 
viską moki, sugebi, tu šeimininkas, bet vakare neišeik į kie
mą manęs nepasiklausę:;, nes velnias gali pagriebti. Žmogus 
nieko taip nekenčia, kaip melo ir dviveidiškumo.

— Na žinote, Toleiki.. . kad mane tuo apkaltintų. .. 
Tiek laiko vadovauju rajonui, o tokių žodžių. . . atsiprašau, 
gerbiamasis, tai per daug. . .

— Atleiskite, nenorėjau įžeisti, draugas Jurėnai. . .
— Ne ne! Niekas man iki šiol to neprikišo! — Jurėnas 

norėtų piktai atsikirsti Arvydui, užrikti ant jo, tačiau negali 
atitrūkti nuo nematomos grandinės. Ir ne dėl to, kad tas su
lysęs, nukirptais plaukais, dar ne visai pasveikęs, ką tik 
skundėsi dažnai užeinančiais galvos skausmais, kad jo pa
kaušis tebėra aptvarstytas. Ne, ne tas grandinės galas prilai
ko jį, Jurėną.— Niekas man iki šiol to neprikišo, niekas, 
nors nebe pirmi metai sekretoriaus kėdėje,— kartoja, apimtas 
beviltiško pykčio.

-— Neprikišo ■— prikiš. Viskam ateina laikas.
Jau atėjo, Arvydai Toleiki, jau! Tau bepiga kalbėti, nes 

nejauti sienos, nežinai, ką reiškia, kai staiga pamatai, kad 
žmonės prieš tave. Jie kalba, šypsosi, ir tu jiems kalbi, šyp
saisi, bet negirdite ir nesuprantate vienas kito. Nebylūs lūpų 
judesiai. Kalba pro šaltą stiklinę sieną.

— Atsisėskime, — tyliai pratarė, pajutęs nenumaldomą 
norą atvirai išsikalbėti.

Susėdo ant laisvo suolelio priešais gėlių lysvę. „Bet ką 
aš jam pasakysiu? Tą kvailą istoriją su užuomarša seniu? 
Arba apie anuos tris vyrus pieninės kieme? Argi galima su
prasti tokius dalykus? O jeigu ir suprastų, ar nuo to kas 
pasikeis?" Beatsivcrianti širdis užsitrenkė, kaip nesutvarkyto 
kambario durys svečiui prieš nosį. Prislopintas atodūsis iš
siveržė iš krūtinės gilumos, o pridurmui — žodžiai; ne tie, 
tikrieji, sušildyti gyvo žmogaus krauju („Kaip miela! Užei
kit, nagi užeikit, ko stovite?"), o kiti žodžiai, nuo kurių 
nori lėkti stačia galva laiptais žemyn: „Kaip gaila, kaip gaila, 
bet mes tuoj turime išeiti. . ."

Arvydas išsiblaškęs atsakinėjo Jurėnui — jis galvojo apie 
paskutinį Ievos apsilankymą. Jei sekretorius būtų nuoširdus, 
Arvydas atskleistų jam savo skaudžią paslaptį, pasitartų, pa
lengvintų širdį. Deja, tarp jų niekuomet nebuvo tampraus 
dvasinio ryšio, kuris pakeltų tarpusavio santykius į aukštes
nį lygį, negu pavaldinio — viršininko santykiai.

— Grigas sakė, surinkęs nemaža papildomos medžiagos 
apie Bariūno viešpatavimą mūsų kolūkyje,— pasakė Arvy
das, nors iš tikrųjų turėjo galvoje visai ką kita.— įdomių 
dalykėlių išplaukė į paviršių. Manau, yra rimto pagrindo 

iškelti bylą.
— Iškelsime, būtinai iškelsime. — Jurėnas atsistojo. — 

Užsiplepėjome. Nebenoriu tavęs varginti. O ir man reikalai. 
Lik sveikas. Greičiau pasitaisyk — darbas laukia.

Iškels bylą. . . Tegu. Negi jis, sekretorius, norėtų prideng
ti niekšą? . . Supuvęs dantis! Gerai, kad laiku išrovė. O ne
norėjo. Manė, užteks pačios griežčiausios partinės bausmės. 
Juk papeikimą vieną teturi. . . Ir kaip čia taip ūmai žmogų — 
prokuratūra tai neįrodė kaltės? . . Na, žmonėms burnos ne
užriši. „Komunistas — vagis, sukčius, spekuliantas. Gudvalys 
odos gabaliuką išnešė iš artelės — metai kaip prisiūti; Bariū- 
nas pusę kolūkio išgrobstė, o laisvas vaikšto. Matote, kokia 
teisybė. . ." Rajkomo biure susikryžiavo dvi nuomonės. Iš
mesti niekšą! Tik partiją kompromituoja, žmones piktina. 
Gėdą daro komunisto vardui! Išmesti. . . Taip, argumentai 
rimti, bet. . . Nepatogu apie tai kalbėti, draugai, bet. . . kaž
kas ten, aukščiau mūsų paklaus: „Kur žiūrėjote, kai pri
ėmėte į partiją? Kodėl neauklėjote, nemokėte, nesistengėte 
jautriai prieiti prie draugo?" Ką atsakysime? Visuotinis su
simąstymas, sumišimas, kaip visuomet, kai jis, rajkomo sek
retorius, atsistodavo skersai kelio daugumos nuomonei. Pas
kui balsas — kol gyvas jis, Jurėnas, nepamirš to balso: 
„Kalti! Suklydome! — Štai ką atsakysime!“ „Ne jūsų, manęs 
pirmiausia paklaus, ant manęs kris šešėlis. . ." „Geriau tegu 
krinta dabar, o ne tada, kai teisingumas pačiups jį už pa
karpos. . Pirmą kartą jis, rajkomo sekretorius, pralaimėjo 
prieš biuro daugumą — pernelyg akivaizdi buvo anų tiesa. 
Kas galėjo pasakyti, kad su laiku tas pralaimėjimas virs lai 
mėjimu?

Jurėnas išėjo į gatvę. Stengėsi galvoti apie, dalykus, nie
ko bendra neturinčius su pareigomis (liepos mėnesį būtinai 
važiuos su šeima į Palangą), tačiau kiekvieną kartą mintys 
nublokšdavo atgal. Toleikis.. . Kažkaip keistai su juo atsi
sveikino, net nemalonu. Koks ten atsisveikinimas — jis, Ju
rėnas, tiesiog pabėgo, ir gana. Išsigando. . . Ko? Žmogau, 
negi privalau prieš kiekvieną atsiskaityti? Ir kas jis toks, 
kad turi teisę reikalauti ataskaitos? O vis dėlto, jeigu būtų 
paklausęs apie Bistrochodovą. . . Nemalonu, labai nemalo
nu Daug aų bus,

rankomis, ginčijosi. Pri
mityvus gyvenimas aiš
kiai matomas pasiekus 
sostinės užmiestį, kur 
"namai" apkloti palmių 
šakomis,© sienos pasta
tytos iš storo, kartoninio 
popieriaus.

Tačiau dvasinis atgi
mimas stipriai jaučia
mas. Visiškai pripuola
mai teko keletą valandų 
praleisti su katalikišku 
jaunimu, suvažiavusiu į 
kongresą Guadulapė j, kur 
garbės svečiu buvo Emin. 
Belgijos kardinolas. Gilų 
įspūdį paliko pamaldos 
šios šventovėj, transpa- 
rentai su tikybiniais šū
kiais bažnyčios viduje, 
jaunimo organizuotos 
gretos su savo vėliavom. 
Bet vėl, išėjus iš bažny
čios, pasigirdo muzika, 
daina,būbnaJi ir trimitai. 
Susidariau įspūdį, kad 
meksikietis tą pačią mi
nutę gali verkti .juoktis ir 
dainuoti. Jau toks pietų 
Amerikos gyventojo krau- 
jas’.

Daugiau bus. 

-----------------------------------i......



4 PSL.

KULTORWWk&CWIKA
VADOVAS MOKYTIS LIE

TUVIŲ KALBOS 
Leonardas Dambriūnas,An- 
tanas Klimas ir William R. 
Schmalstieg parašė didelį, 
labai gražiai išleistą vado- 
vą-Introduction to Modern 
Lithuanian- mokytis lietu
vių kalbos. Leidinys imp- 
ozantiškas-472 puslapių, 
labai gerame popieriuje, 
rimtai iliustrauotas ir,kas 
svarbiausia, moderniškai 
moksliškai sudarytas. Tai 
vadovėlis, kokio ligšiolne
turėjome, bet kokio labai 
pasigedome. Jis užpildo 
labai svarbią spragą. Juo 
galima pasinaudoti norint 
mokytis ir anglų kalbos , 
nes jis taikomas angliškai 
kalbantiems ir norintiems 
išmokti lietuvių kalbą. Va 
dovo kaina 7 doleriai. Jis 
gaunamas Darbininko ad-
resu: 910 Willoughby A- 
venue, Brooklyn, N. Y. 
11221, U.S.A.
LIETUVOS KONSTITUCI
NĖS TEISĖS KLAUSIMAIS 
Konstantinas Račkauskas 
parašė rimtą leidinį apie 
Lietuvos konstitucijas ir 
jas išnagrinėjo veikale, 
kaip pasakyta šios žinios 
antraštėje. Leidinys tu
ri 178 puslapius geros kny
gos laidos. Leidinys gau
namas Darbininko adresu: 
9lO Willoughby Avenue, B 
Brooklyn, N.Y. 11221, USA.

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 
DIENOS

Australijos lietuviai pačia
me metų gale kasmet susi* 
renka Į visos Australijos 
Lietuvių Dienas. Tai yra 
tradicinis Australijos lie
tuvių susibūrimas, kuria
me daroma metinė veiklos 
apžvalga ir sumuojami vi
sų metų darbų rezultatai. 
Tomis dienomis vis kitoj 
vietoj, kaip ir mes Kana 
doje kad darome Lietuvių 
Dienas, Australijos lietu” 
viai susirinka ir turi Ben
druomenės susirinkimus, 
studentų susibūrimus, me- 
no-muzikos ir dainos ir 
literatūros vakarus, spor
to žaidynes ir tt. Taip į- 
vyko ir 1966 metų pabaigo
je. Toms dienoms išleid
žiamas ir leidinys. Toks 
leidinys išleistas ir pra
ėjusiųjų metų susibūrimo 
reikalui pavaizduoti.
DR. J. BASANAVIČIA JS
VARDO ARGENTINOS

LIETUVIŲ CENTRAS
paminėjo 40 metų veik- 

PAGERBTAS VYTAUTAS F. BELIAJUS
Daugelis amerikiečių tautinių šo- apie 300 universitetų, kolegijų ir 

kių grupių jau nuo 1966 m. pra- kt. mokyklose. Ir dabalr V. Beliajus 
dėjo ruošti V. F. Beliajaus pager- pragyvena mokydamas taut, šokius, 
bimo programas, vakarus. Kodėl su pilnu čemodanu literatūros ke- 
jis taip pagerbiamas? Pernai metais liauja per Ameriką ir Kanadą iš 

los sukaktuves ir tam tiks-] suėjo 25 metai, kai V. F. Beliajus miesto į miestą, iš vienos šokių sto-
I pradėjo leisti lituanistikos ir taut, 
šokių žurnalą „Viltį", kurį prenu
meruoja daugiausia šokių grupių 
nariai. V. F. B. yra pasižymėjęs vi
soje Amerikoje ir Kanadoje kaipo 
įvairių taut, šokių mokytojas. Jis 
šokius moko jau virš 30 metų. Jo 
išleistos šokių plokštelės, knygos 
naudojamos mokymui lietuvių tau
tinių šokių įvairose mokyklose ir 
taut, šokių klubuose, grupėse. V. F. 
Beliajus yra populiariausias Ameri
koje šokių mokytojas, dėstęs šokius

lui išleido spec, leidinėlį. 
Organizacija savo sukaktu 
vinę šventę atšventė savo 
nuosavuose namuose, Bu
enos Aires, Tabarė 6950.

MUSŲ MOKYKLA 
Tokiu pavadinimu Hamil
tono lietuvių šeštadieninė 
mokykla išleido iliustruo
tą leidinėlį.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

Vytautas Beliajus atsako į sveikinimus.
Foto L. Kančausko

vyklos į kitą, iš vieno šokių įtupės 
susirinkimo į kitą.
Beliajaus biografija

Vytautas yra gimęs 1908 m. va
sario 26 d. Pakumpto k., Prienų 
v.. Marijampolės apskr. Mokėsi 
Prienuose, Kaune ir Chicagoje. A- 
mcrikon atvyko 1923 m., teturėda
mas tik 15 metų amžiaus ir apsi
gyveno pas giminaičius Dulius. Jis 
subrendo Chicagos lietuviškoje at
mosferoje. 1932 m. suorganizavo 
„Lietuvių Jaunimo Draugiją" (Li
thuanian Youth Society), kuriai va
dovavo iki 1941 m„ kol gavęs gerk
lės džiovą, išvyko gydytis į Fair
hope. A kabamoje. Šios draugijos 
vardu suruošė keletą liet, dailės pa
rodų, mokė liet, tautinių šokių. 
Manau, kad V. F. B. buvo pirmasis 
taut, šokių grupės organizatorius. 
Šioji grupė atlikdavo dalį progra
mų „Naujienų". „Sandaros” ir ki
tų laikraščių koncertuose, demons
truodavo liet. Šokius miestų parkų 
parengimuose ir taut, šokių festiva
liuose.

Pradžia buvo varginga. L. Y. S. 
susirinkimus ir šokių pamokas da
rydavo savo bute, kuris faktiškai 
buvo tik vienas didelis kambarys. 
Tame pat dulkiname kambaryje 
jis ir dirbdavo (rašydavo) ir mie
godavo. Atsimenu, kai po tokių šo
kių pamokų, programų, jis perei
davo su kepure, parinkdamas aukų 
patalpos išlaidoms.

Gyvendamas Fairhope, Ala., ka
ro metu, gaudavo daug laiškų iš 
kariuomenėj tarnaujančių draugų, 
iš buvusių savo mokinių. Sirgdamas 
nepajėgė visiems laiškais atsakyti, 
tada pradėjo mimeografuoti laiš
kus su žiniomis apie save ir apie
savo draugus, šį biuletenį jis pa
vadino „Viltimi" (Hope), tai sim
bolis. kad jis išgys, kad karas greit 
baigsis, kad Lietuva atgaus laisvę. 
Tą biuletenį palaipsniui išugdė 
į „Vilties" žurnalą. „Viltis” yra

anglų kalba prirašomas žurnalas. 
Jame rasite tik 3 lietuviškus žo
džius: pavadinimą VILTIS ir „Iki 
pasimatymo, Vyts", kuriuo užbai
gia savo asmenišką skiltį. Tačiau 
„Viltyje" rasite daug medžiagos 
anglų kalba apie liet. taut, šokius, 
tautosaką, lietuvių kalbą, papro
čius ir pan.

Sveikatos sumetimais V. F. B. 
keletą metų gyveno Kalifornijoje 
(Los Angeles ir San Diego miestuo
se). Prieš kelis metus vėl pergyve
no sveikatos krizę. Nemokamai jį 
gydė Spivak, Colo., žydų ligoninė. 
Jis prarado vieną inkstą, buvo am
putuotas vienas plautis. Gydytojų 
nuomone buvęs tik 17 kad jis išlai
kys krizę; jis sako, kad tik stebuklu 
išliko gyvas. Vienu momentu te
svėrė tik 90 svarų. Dabar V. B. 
jaučiasi gerai, tačiau apsigyveno 
Denver. Colo., netoli ligoninės, nes 
periodiškai turi tikrinti sveikatą. 
Dabar Vytautas prarado vienos 
ausies girdėjimą ir yra pavojaus vi
sai nustoti girdėjimo. Jo laimė, tai 
nepaprastai geras regėjimas. Jis ga
li skaityti ir rašyti ir korektūras 
taisyti net mėnulio šviesoje ir dar 
nereikia jokių akinių.
V. F. Beliajaus leidiniai

Rašyti V. B. pradėjo nuo 1930 
m., bendradarbiaudamas liet, dien
raščiuose ir anglų spaudoje. 1935- 
1940 m. redagavo žurnalą ..Lore".
1935 m. suorganizavo leidinį ..Va
ga" (Furrow), kuriame tilpo ang
liškai jaunimo straipsniai. Apie tau
tinius šokius išleido šias knygas: 
..Dance of Lithuania", „Merrily 
Dance" ir „Lets be Merry". Los 
Angeles 1954 m. išleido liet, pasakų 
ir legendų vertimų angliškai „The 
Evening Song" (Vakarinė Daina). 
Taip pat išleido keletą liet, tautinių 
šokių plokštelių. Dabar „VILTĮ"— 
32 psl. žurnalą — išleidžia 6 kar
tus per metus. Žurnalo adresas — 
VILTIS. P. O. Box 1226, Denver. 
Colo. Prenumerata metams $3.00. 
dviems metams $5.00. Lietuviai te
sudaro tik dešimtąją dalį „Vilties" 
skaitytojų.
V. F. Beliajus kaip asmuo

Turbūt, iš lietuvių šio straipsnio 
autoriui (be V. B. pusbrolio Kazio 
Dūlio) daugiausia teko susidurti su 
Vytautu ir jį gerai pažinti. Jis yra 
labai sugyvenamo, malonaus būdo, 
geras lietuvis patriotas ir giliai tikįs 
katalikas. Ilgesnį laiką priklausė L. 
Vyčių organizacijai. 1942-43 m. be
sigydydamas Fairhope gavo gimna
zijoje vokiečių k. ir šokių mokytojo 
tarnybą. Tebūdamas šiame mieste
lyje tik vienas lietuvis, jis surengė 
Vasario 16-sios minėjimą. Moki
nius išmokė liet, tautinių šokių, 
mergaitėms įtaisydino taut, rūbus, 
dar vienam solistui davė liet, dainų 
gaidų ir paruošė visai gimnazijai 
Vasario 16-sios minėjimą. Jis pats 
susirinkusiems papasakojo apie Lie
tuvą.

1943 m„ kai mano vadovaujama 
„Ateities" šokių grupė iš Chicagos 
nuvyko į Tarptautinį Šokių Festi
valį Philadelphijoje. radome ir V. 
F. Beliajaus „sulietuvintus ameri-' 
koniukus". atvykusius su liet. taut, 
šokiais reprezentuoti lietuvius. Mat. 
nei jis. nei mes apie tokį supuolimą 
nežinojome, tad kai kuriuos šokius 
šokome sujungę abi grupes.

V. Beliajus yra išmokęs keletą 
liet. taut, šokių kiekvieną amerikie
čių šokėjų grupę, su kuria tik jam 
yra tekę dirbti. Jis kasmet treniruo
ja kolegijų mokytojus jų vasaros
stovyklose. Visuomet Beliajus pro
paguoja liet, kalbą, papročius, šo
kius. Todėl ir jam surengiamuose 
fagerhimuose jį sutinka su liet, 
šūkiais. trispalvėmis vėliavomis, 
audiniais ir net lietuvišku maistu.
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^Trljos
VEDA D R. GUMBAS

NE KIEKVIENAS PASIGY- TEISĖJUI DAUG NFREI- 
RIMAS PATINKA KIA AIŠKINTI

Jis:-Aš Tave nešiosiu 
ant rankų...

Ji:-Tai tu neturi auto
mobilio?. ..

neapsižiūrėjimas 
Pardavėja:-Šitas megzti
nukas yra tikros vilnos • 
Pirkėjas:- Bet kam gi 
prisegta "Medvilnė"? 
Pardavėjas :-O,tai sūkiai 
dinti kandims...

SUMANUMAS
Susitinka du Amerikos 
gangsteriai ir kalbasi.
- Ką tu veiksi sekmadie 
nį?
- Eisiu į kalėjimą.
- Ką? Ar vėl įkliuvai?
- Ne. Šventes noriu pra
leisti šeimos ratelyje...
PO LAIKO
Komisaras paskaitos metu: Jonaitis: Kodėl nesakai 
-Nekelkit rankų. Klausimai trumpai-mano uošvė? 
bus po paskaitos.
-Ko draugas norėjai?
-Norėjau pasakyti, kad čia 
nieko negirdėti, ką kalbat.

Gal nė vienas lietuvis Amerikoj nė-DAlLlNINKO K. ŽOROMS- 
ra tiek daug lietuvių vardą, kultūrą. TzTrs
šokius išpopuliarinęs, kiek Vy- KIO
tautas Beliajus. Jį galima pavadinti dailės darbų, paroda buvo 
lietuvių tautos šokančiu aml™a-attdaryta Čikagoje Čiur- 
dorium . Jis tikrai yra uzsitarna- " 
vęs visų lietuvių pagarbos ir įver-Uonio vardo galerijoje, 
tinimo (A. sk.). Išstatyti paskutiniųjų me-
N. L. red. mielai priside-įų darbai. Visi darbai abs- 

"^faktiniai. Dailininkas y- 
i ra savotiškas abstrakto en-

Teisėjas kreipiasi į du 
vyresnio amžiaus liudy
tojus. Pirmiausia klausia 
vyrą:

-Ar Tamsta vedęs ?
Vyrukas dūsauja, nulei
džia galvą...

- Užrašyti : "Vedęs - 
paliepia teisėjas rašti
ninkui.

Dabar kreipiasi į mote
rį:

-Ar Tamsta ištekėjusi? 
Moteris dūsauja, nulei
džia galvą...

-Užrašyti f Netekėjusi" 
-paliepia teisėjas.
ATSARGI TARNAITĖ
Tarnaitė:- Pone Jonaiti, 
ką tik atvažiavo Tamstos 
žmonos motina.

Tarnaitė :-Nenoriu Tams 
tos taip staiga išgąsdinti .

Vasario 7 d. Los Angeles’se įvyko žinomojo lietuvių veikėjo, šokių mokytojo 
ir laikraščio redaktoriaus ir leidėjo Vytauto Beliajaus pagerbimas 25-rių me
tų jo veiklos sukaktuvių proga. Šioje nuotraukoje matome garbės svečių stalą 
prie kurio septintas iš dešinės, pažymėtas baltu kryžiuku, yra solenizantas 
Vytautas Beliajus. Foto L. Kančausko.

' .W.EHIJ TARSIS (p enk iolikta

Antruoju "amerikiečiu" palatojeNr.7 
buvo Ženia Diamant. Stipriai juodas br
unetas, panašus į italą iš Kalabrijos. 
Jis neseniai grįžo iš gastrolinės kelio
nės per Italiją- buvo Romoje,Milane, 
Turine, Neapolyje, Venecijoje. Jam ne 
seniai sukako dvidešimt penkeri, ir Ro 
moję jis atšventė dvidešimtpenkmeti - 
nes savo koncertinės veiklos, - pirmą 
kartą jis scenoje pasirodė penkmečiu 
šventiniame koncerte Kremliuje. Že - 
nia tada buvo labai mažo ūgio, ir vaidi 
no pasistojęs ant taburetės. Jis vaidi
no Dvožako "Humoreską", ir šis patra
uklus dalykas tapo mylimiausiu jo kūri
niu visam gyvenimui. Kiekviename kon
certe jis būtinai šią humoreską išpil
dydavo. Tėvas, senelis, broliai ir se
serys Ženios visi buvo smuikininkai, ti 
ktai motina buvo eperetės primadona, 
dažnai tėvą apgaudinėdavo, ir jų namub 
se viešpatavo amžina netvarka. ,

- Mes gyvenome, kaip žemo lygiotra- 
ktyriuje,- pasakojo Ženia. - Tėvas su 
motina nuolat kollodavosi, susimušda
vo ir vėl susitaikydavo, gėrė vyną, bu
čiavosi, ir taip be galo ši beprotiška 
karuselė. Tėvas buvo Didžiojo Mask - 
vos teatro koncertmeisteris, puikus 
smuikininkas, pedagogas, ir jeigu ne 
nelaimingoji meilė motinai, kuri iki 

sis tęsinys) ROMANAS

pat senatvės gyvenime liko, kaip see - 
n oje, tai jis būtų tapęs didžiu artistu. 
Visi mes augome, kaip piktžolės, o mū
sų buvo penketas: trys broliai ir dvi se. 
serys. Laimei, kad konservatorijoje 
mus pažinojo kaip paveldimus muzikus; 
mokytojai mūsų gailėdavosi ir netgi pa
maitindavo, nors tėvas nemažai uždir
bdavo, bet namie ne visada būdavo pie
tūs. Be to, mano tėvai buvo taip užim
ti savo pergyvenimais, barniais ir su
sitaikymais, kad apie buvimą penkių 
vaikų ir užmiršdavo. Aš buvau mažiau 
sias. Pagaliau mūsų šeimos iširimas 
pasiekė apogėjaus. Tėvų aš nepapras
tai bijojau, jie man atrodė svetimais 
ir nedraugingais, - faktine motina man 
buvo vyresnioji sesuo.

Kuo daugiau Ženia augo, tuo darėsi 
aiškiau, kad auga didelis muzikas. Vi
si vienu balsu kalbėjo ir gėrėjosi kylan 
čia žvaigžde - Ženia Dianatu; ir dauge
lis bandė jį išgyventi iš šio pasaulio. 
Ypatingai kruopščios buvo vunderkindų 
ir laureatų motinos, bijojusios, kad Že 
nia užtemdys jų palikuonis. Ženia dar0 
si įtaringu, nervingu. Jam buvo trylika 
metų, kai tėvas, išklausęs Sen-Saenso 
"Mirštančiąją gulbę", pasakė jam:

- Nelaimingas tu vaikinas, Ženka,-ii; 
pravirko; tur būt buvo ne visai blaivus^ 

bet ir ne girtas.
Ženia tylėjo ir žiūrėjo į tėvą.
- Nelaimingas tu, Ženka, todėl, kad 

tu didelis artistas. Ne toks, kaip tavo 
broliai - nuoširdūs amatininkai ir nie
ko daugiau. Tai žiūrėki, kad tavęs ne 
užkankintų prakeiktoji meilė, kaip ma
ne užkankino. Menas dar daugiau pavy
dulingas, negu moteris. Aš tavo moti
nai smuikavau visomis sielos stygomis, 
o siela - dar jautresnis instrumentas, 
negu Stradivariuso smuikas. Tavo mot- 
tina liko nejautri, tartum jos ausį ir 
širdį užmynė dramblys; stygas aš vis 
tempiau ir jos sutruko. Taip, dabar aš 
smuikuoju nutraukytomis stygomis- iš 
to gaunasi kakofonija... Bet Dievas nu
tarė man atlyginti už tai tavimi. Žiūrėk 
gi, saugok talentą. Saugok jį, kaip sa
vo sielą. Jis ir yra tavo siela. Duok 
man artisto garbės žodį, kad niekad ne- 
sivesi. Visą savo aistrą atiduok smui
kui, muzikai, o muzika - meno Dievas:,

Ženia įsiminė tėvo linkėjimus ir atsi 
davė muzikai, kaip vienuoliai, kurie nu
eina į dykumas, kur jie gyvena vienišu 
Dievu. Bet minia niekad nedovanoja žmo 
gui genialumo. Genijus visada buvo ka
nkinys, ir Ženia tuojau tą pajuto ant sa
vęs. Ypač susierzino jo draugai, kai at
ėjo pirmosios žinios apie jo triumfą Ro
moje ir Florencijoje. Plačioje vienoI- 
talų laikraščio recenzijoje feljetonistas 
parašė, kad žinomasis italų impresario 
sinjorui Eugenijui Diamanto padarė pa
trauklų pasiūlymą- pasilikti Italijoje,to

tuziastas.
mis žiniomis, angažementas numato 
po milijoną lyrų už kiekvieną koncer
tą. Jis pareiškė viltį, kad sinjoras Dia 
manto pasiūlymą priims; kad jį vargu 
gali patenkinti skurdus sovietinio muzi 
ko atlyginimas; kad talentas turi būti at 
lygintas pagal savo vertę. Sovietinės tr 
upės vadovas tuojau prisistatė prie Zej 
nios su peiliu prie gerklės:

- Geriau prisipažink, kad tau padarė 
pasiūlymą ir tu sutikai?

- Bet ne gi, man niekas nepadarė to
kio pasiūlymo, o šito antreprenieriaus 
aš nei matyti nemačiau, - viską sugal - 
vojo feljetonistas.

Tačiau juo nepatikėjo. Kaž kokie sub 
jektai jį pradėjo sekioti. Pagaliau jį iki 
to privedė, kad vieną kartą, po karšto 
pasikalbėjimo su grupės vadovu, jis, iš 
sinervinęs iki kraštutinumo, išbėgo į 
Milano gatvę, kažką šūkaudamas, greit 
apalpo ir neteko sąmonės. Jį nuvežė į 
ligoninę. Kai jis atgavo sąmonę, gydy
tojai pradėjo apklausinėti, kas atsitiko, 
kodėl taip atsitiko. Jis blogai kalbėjo i- 
itališkai ir itališkai-prancūzišku žargo
nu aiškinosi, kad susipykęs su drau - 
gaiš. Gydytojas visa tai suprato savo-< 
tiškai. Kitą dieną laikraštyje pasirodė 
rėkiančio pobūdžio žinia, kad raudonie
ji nukankino draugą, kuris nori pasilik
ti Italijoje. Per dvi dienas, kai jo svei 
kata pagerėjo, į ligoninę atvažiavo pa 
siuntinybės mašina ir jį nuvežė tiesiai 
į aerostotį. Daugiau bus.

"GULBĖS GIESMĖ"
Jono Griniaus istorinė dra
ma, pastatyta Hamiltono 
dramos mėgėjų teatro "Au
kuro", turinti nemažo pasi
sekimo, vasario 11 d. buvo 
pastatyta Č ikagoje. Dramą 
režisavo Dauguvietytė-Ku- 
dabienė.
LIETUVOJE IŠLEISTOS 

KNYGOS
Justino Marcinkevičiaus 
poezija "Mediniai tiltai", 
Mykolo Sluckio romanas 
"Adomo obuolys";AIgirdo 
Pociaus apsakymų knyga 
"Tik du sūnūs"; K. Ambras 
so kritikos"Pažangioji lie
tuvių kritika"; R.Samule 
vičiaus pjesė"Paisklydęs 
tarp žvaigždžių"; yaikams 
Kubilinskio "Seka sakmę 
senelis"; V. Palčinskaitės I 
pjesė-pasaka Ri-ku ta-ku" 
R.Skučaitės pasaka"Klai- 
dų miestas" ir kita dau
giausia vaikams.
MIRĖ JOVARAS

Šiauliuose,sausio 21d., 
sulaukęs 87 m. amžiaus, 
mirė Jonas Krikščiūnas- 
Jovaras,spaudos draudi
mo laikais buvęs knygne
šys, vėliau parašęs nema - 
žapopuliarių eilėraščių-
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patikslinimas
K L M Royal Dutch Airlines kelionių Biuras Montrealyje iš 

praėjusiu metą grupes keliauninku į Vilnių - Lietuvą oatirties, 
Šiais metais organizuodamas keliones į Vilnių praneša patobu
linimą, kuriuo nebus veltui leidžiamas kelionėje laikas. Grupė 
keliautojų, įsėdusi į lėktuvą Montrealyje, tiesiai pa
sieks Vilnių. Maskvoj ar kitoj Europos vietoj nebus išlai
pinama nakties apsistojimui, išskyrus tiesioginį persėdimą.

Del prieinamesnių galimybių aplankyti gimines Lietuvoje yra 
vedami pasitarimai su autoteringais asmenimis ir kai tik bus 
gauta naujų rezultatų KLM Biuras paskelbs šiame laikraštyje 
(NL) ir duos paaiškinimus per žemiau skelbiamus kelionių, agen-

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 5 PSL.

Vaizdai Iš Montrealio NL spaudos baliaus. Iš kairės: svečias Iš Hamiltono, NL sporto skyriaus vedėjas K.Baronas, K.Smilgevičius, 
pp. Zubai, E.Kardelienė platina loterijos bilietus ir prie jos svačias iš Čikagos p.K.Girvilas, M.Šemogienė, Jonas Lukoševičius,p. 
Br. Lukoševičienė; dešiniau šoka V.Kudžma su praėjusiųjų metų spaudos baliaus karalaite Ramune Kuzdžmaite /dukra/.Foto J.K.

635 Dorchester Blvd. West, Montreal 2, P.O.

ROYAL DUTCH AIRLINES

PRISIJUNKITE PRIE 1967 METŲ VASAROS 

VISKĄ IŠKAITANČIOS KELIONĖS Į

VILNIŲIš Montreal io 9 ’ ’ ■ Vc ccnJN • kanadiškais pinigais.

n t . ................ ... .. BIRŽELIO 20 d.• Uu patogus važiavimai is Montrealio: 
—--------- ir LIEPOS 1 1 d.

9 TrYs pilnos savaitės Vilniuje.

e Kelionės kaina įskaitant viską (lėktuvas, hotelis. 
valgis, persėdimas 
ir aprodymai).

• Neleidžiamas veltui laikas keliaujant, besustojimo 
naktį, su persėdimais tiesiog.

• Tarkitės su jūsų kelionės agentu 
arba artimiausia KLM įstaiga.

ROYAl DUTCH AIRLINES

UNIVERSE TRAVEL SERVICE 
19ST. CATHERINE ST. EAST, MONTREAL, QUE.

Johan Tiedman Regd
DIRBU VISŲ RŪŠIŲ BALDUS 

PAGAL UŽSAKYMUS

109Z Clark Street /prie Dorchester/, M o n t r e a I.P.Q. 
TEL: 861- 3032, 
vakare - 254- 6898. /Kalbame lietuviškai/.

LtniveTAal Cleaned & Tjailo'tJ
• Valau ir taisau vyriškus ir moteriškus drabužius.
• Siuvu naujus pagal užsakymus vyriškus paltus, 

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

(of Wellington St.)

jutu iaiu;. 
UKMStH

WSI:* '
I aim t n 

fcl<

Spaudos baliaus tarnybose bei pareigose pasiaukoję asmens /Iš kairės/: Spaudos bailaus Karalaitės rinkimų komisija, vedama B.Na- 
gienės-L.Stankevičius,E.Petrulis, R.Kudžmaitėj L.Girinis; antrame vaizde- J. Šiaučiulis prie sklypų paskirstymo ir spaudos plati
nimo stalo su NL B-vės pirm. L. Giriniu-Norvaiša; trečiame vaizde-A .Mylė su Ponais Lukošiūnais tvarko loteriją;matomas dailinin
ko V.Rameikos dovanotas paveikslas, kurį išlošė p. Alinauskienė; dešiniame atvaizde- bufeto tarnyba: E. Mačionienė,O. Girdžiuvie - 
nė, G.Kazlauskienė ir G. Petrulienė. Foto J.K.

PO DVIDEŠIMT METŲ LANKIAU TĖVYNĘ

Chruščiovui paleidus 
iš Sibiro stovyklų, nelei 
do grįžti į Lietuvą. Po 
pastangų įleido į Lenkiją, 
kur daugelis iš Lietuvos 
nuvyko.

Tris kartus bandžiau 
gauti leidimą apsilankyti 
Lietuvon, tiek kartų pra
šymas buvo nepatenkin
tas, tik šiais metais buvo 
suteikta galimybė mėne
siui aplankyti Lietuvą.

Po 20 valandų kelionės 
pasiekiau mano vietą. 
Spalio menuo buvo nuos

tabiai gražus ir šiltas , 
tarytum mano nustebimui.

Koks jaudinantis buvo 
mano susitikimas su sa
vaisiais, tai tik poetas ga - 
Ii išreikšti,po tiek išgy - 
venimų.potiek nelaimių, 
vargų.

Kai nuvykau į tėviškę . 
mane rpibloškė naujumas: 
kad žmonės keičias,tai ži
nojau gerai,bet kad gamta 
taip pasikeistų,tai niekad 
nemaniau: kur buvo tro - 
bos,jųjų nebėra,kur nie
ko nebuvo,ten dabar stovi

H
•• EKSKURSIJA Į LIETUVĄ SU GRUPE AR PAVIENĖS
•• KELIONĖS REIKALŲ TVARKYMUI, PASIKALBĖKITE
•• SU PRITYRUSIU EKSPERTU
s: -> MICHEL KARGER,
•• KURIS TVARKĖ JŪSŲ KELIONĖS REIKALUS
•• PRAĖJUSIAIS METAIS.

ADRIA TRAVEL SERVICE 6™;ii
•• M on t r e a l ,tel.844-5292.

--------------------------------- - . — — — —

DIDELIO DĖMESIO
PRAŠOME BE ATIDĖLIOJIMO SUSISIEKTI SU MUMIS DĖL 

RUOŠIAMŲ EKSKUSIJŲ Į V I L N I Ų SU GALIMYBE AP ■ 
LANKYTI' GIMINES LIETUVOJE IR LENKIJOJE.

JUMS MŪSŲ PRITYRĘS PATARNAVIMAS NĖRA APMO
KAMAS. MES KALBAME RUSŲ IR LENKŲ KALBAS.

net kalnas sudubęs per 20 
metų, apžėlęs,atp 7 žint jau 
negali.

Lietuvą buvau įsivaiz
davęs daug blogiau, bet 
atvykęs iš Rusijos .pama
čiau jų materialinę pade 
tį daug geresnę-darbo tu
ri daug,ir atidirbti ir už
sidirbti sau. Jie nors 
smulkūs gaspadoriai, bet 
gaspadoriai...

Štai men bebūnant par
davė gražų jautį, 2 avis , 
kiti turi pardavimui pe
niukšlį,ir po avį,neskai
tant vištų, žąsų.

Nenuostabu, kad grįž-

mėjimo.
Praleidau vėlines ant 

tėvų kapų, kur nuvežiau 4 
vazonus gyvų gėlių ir už
degiau žvakių,kad šviestų 
jiems amžinai.. .Kai at
sisveikinau rudens lapų 
šlamesy ir vakaro sute
mų glėby, širdį suspaudė 
-kas žino,gal ir paskutinį 
kartą atidaviau pagarbą 
jiems... O taip norėčiau 
dar daug kartų aplankyti.

Leidimą įvažiuoti į tė
vynę galėsiu gauti tik po 
2 metų.

Mačiau pasaulio, ma
čiau visko,bet tu, tėvyne,

A "b A

ELEONORAI VAUPŠIENEI 
mirus 1967 m. sausio 3 die
ną, jos likusi šeima: 
Peter ir Mary Vaupshas, 
Anthony Vaupshas,

Julian ir Josephine Vaupshas, 
Joseph ir Eleonor Intas 
bet 12-ka anūkų 
nori visiems padėkoti už 
užuojautas, gėles, mišias, 
lankymąsi šermenyse ir 
laidotuvėse. Taip gi ir už 
laiškus, telegramas, ypa- 
tingai draugystėm-Šv. O- 
nosDraug./Aušros Var
tų/, Šv. Onos Draug./Š v. 
Kazimiero/ Šv.Elzbietos 
Draug., L.D.K. Vytauto

Tel. 769-2941

Baltica Investment Corp
Autorizuotas kapitalas $ 120.000

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

Už indėlius mokame 8% dividendo.

ĮVAIRIOS progos

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

tant man pridėjo medaus , esi už vis brangiausia , Pašalpinei Draug.ir Trus-
dešrų ir 3 puspalčius la- 
šinių.kurie ant sienos bu
vo sulaikyti, kadangi rei
kėjo veterinoriaus pažy-

kur užaugau,iškentėjau..
Vėl Lenkijoje, kur vis

kas beveik privati ška 
nuosavybė ir oras kitoks..

tees, Aušros Vartų Parapi 
jos kunigams ir visiems , 
kurie padėjo mums laido
tuvių laike.

SIUNTINIAI LIETUVON 
KAUFMAN’S WOOLLENSsTEXTILES

WHOLESALE & RETAIL
4115 ST. LAWRENCE BLVD. M O N T R E A L, QUE. TEL. V I - 2 - 5319.

IŠ ČIA PASIŲSITE SIUNTINIUS SAVO GIMINĖMS PILNAI GARANTUOTOMIS

URMO KAINOMIS
30% 40X2EMIAU RINKOS KAINOS
• TURIME GERIAUSIOS ANGLIŠKOS VILNONĖS MEDŽIAGOS VYRIŠKIEMS IR 

MOTERIŠKIEMS KOSTIUMAMS, P A LT AM S , S U K N E LĖ M S IR Ši IL KIN Ė S-Brocade 
& Dainty MEDŽIAGOS.

• DIDŽIAUSI PASIRINKIMĄ K AŠMIR O , N AILO N 1N TŲ IR ŠILKINIŲ SKARELIŲ, 
SVEDERIŲ IR VISA KITA ŠEIMOS REIKALAMS.

• TAIP PAT PRIIMAME UŽSAKYMUS VYRIŠKIEMS KOSTIUMAMS- Made to measure 
- IŠ GERIAUSIŲ ANGLIŠKŲ MEDŽIAGŲ. KAINA $50.-, extra kelnės $12.-

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

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

IR KITI ĮVAIRŪS MEDŽIO DIRBINIAI.

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

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

ME 7-6727
DE LUXE CLEANERS

Sav. P. RUTKAUSKAS
117—6th Avenue, Lachin*.

P grdųėdte i *skire! paveiksle mTm*/ gyvenom/e// romo/, . J.jy butų it 5 didelių at. 
skirą kambarių Ir skiepo su pilnais įrengimais ir centrallniu apšildymu Ir 

Ku<Rt!s; 99 6th Avev 1-nos šeimos (cottage) iš 10 kambarių, parašas atskiras u žpakalineje pu- 
L a S a I I e. sėje. Statyba paties savininko. Martgičiai iš 6% ir gali būti privatūs.

LaSALLE AUTO SPECIALIST Reg’d
SAV. G. DESROCHERS 

Taisau ir dažau lengvas mašinas 
7717 GEORGE LASALLE, QUE.

(PrieSais „Nepriklausomos Lietuvos” redakciją)
Tel.: garažo 366-0500 

namų 366-4203

BELLAZZI - LAMY.INC-
DO 6-6941 7682 Champlain Blvd. LaSalle
j vairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai- 
Jnsuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popietis.

Telefonas 768-6679

WIN DSOR
DRY CLEANERS & DYERS CO. LTD. 

Valome visokius drabužius ir kitą Jūsų namų apyvoka.
Savininkai:

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

DĖMESIO LIETUVIAMS
Tarpininkauju lietuviams 

apsistojimo vietos reikalu pa
saulinės parodos EXPO67* me 
tu (28.4. - 28.10.1967).

Rašykite pageidavimus NL 
i arba žemiau nurodytu adresu: 

Pr. Patik štai ti s 
8995 Godbout, LaSalle, 
Montreal, P.O. tel. 365- 0311.
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PARAMA
TAUPYK IR SKOLINKIS

PIRMUTINIAME IR DIDŽIAUSIAME

TORONTO LIETUVIU KREDITO KOOPERATYVE
KAPITALAS SIEKIA DU SU PUSE MILIJONO DOLERIU' 

MOKAME: DUODAME:
4%% ui depositus Mergišius iš
5’/^> numatyta ui Šerus Ąsm. paskolos iš 7% 1

Asmenines paskolas duodame iki $5,000.- ir morgieius 
valdžios nustatytą normą, 66 % įkainuoto turto.
Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nedau
giau $2,000.- Asmeninės paskolos, mirties atveju,apdraus 
tos iki $5,000.-
Paramos nariais gali būti kiekvienas lietuvis gyvenas 
Kanadoje. V
Kasos valandos: Kasdieną nuo 10 vai. iki 3 vai. p.p., 
išskyrus sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį vakarais nuo 
4 vai.30 min. iki 8 vai.30 min. Šeštadieniais nuo 9 vai. iki l vai 
p.p. į liepos ir rugpiįieio men. šeštadieniais uždaryta).

Būstinė: Lietuvių Namai • 1129 Dundas St. West, 
Toronto 3, Ont. o Telefonas LE 2- 8723.

ĮVAIRŪS siuntiniai ir DOVANOS 11
Lietuvę, Latviją, Estiją, Ukrainą ir 
U. S. S. R. paprastu bei oro paštu

DOVANOS:
Automobil i ai, šaldytuvai, skal
bimo mašinos,motociklai,dvi - 
raci ai, siuvamo s mašinos,tele
vizija s aparatai,pianai,automo 
kiliams padangos, foto aparatai

BE MUITO

ĮVAIRIOS SUDĖTIES MAISTO 
SIUNTINIAI BE MUITO IKI 33 
SVARU.PRAŠOM REIKALAUTI

MŪSŲ NAUJU MAISTO 
KATALOGU.

• Be ta. siunčiame Jūsų sudarytai. ir apdraustus (vairius siunti
nius iki 19% svarų gryno svorio.

• Turime pardavimui {vairių medžiagų ir kitų prekių.
• Gyveną ue Toronte, prašomi savo sudarytus siuntinius bei užsa

kymus siųsti mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavę mūsų 
pranešimą.

• Sąžiningai ir greitai patarnaujame.
• Jeigu turima neaiškumų, prašome klausti, telefonuotl bei rašyti, 

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

nauti ateityje.
LIETUVIŲ ĮSTAIGA

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

DARBO VALANDOS: airmadieniais - penktadieniais nuo9 vai. 
ryto iki 7 val.vak; šeštadieniais - nuo 9 vai.ryto iki 5 vai. p.p.

Savininkai A. ir S. KALŪZA

SVEIKATOS KLINIKA-Health Clinic
Medicininis ir pooperacinis gydymas

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

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

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

Reportažas iš Toronto
PAŠNEKESYS METRO TRAUKINYJE 
apie nusistatymų kitimus ir naujus posūkius

Du piliečiai kalbasi 
apie Nepriklausomybės 
šventę, kuri beveik deri
nasi Kanados vėliavos 
paskelbimo datai. Šio 
krašto naujoji vėliava 
pirmą kartą buvusi iškel
ta vasario 15 d. , o mes 
švenčiame vasario 16. 
Jiedu maną, kad tai esąs 
malonus,lietuvišką jaus
mą keliąs, sutapimas. 
Kalbant apie sukakties 
minėjimą, akiniuotas , 
aukštais guminiais batais 
dėvįs vyras reiškia sa
vąjį pasitenkinimą mūsų 
veiksnių darbštumu. Pa
minėjęs vietinius visuo
menininkus , kurie taip 
uoliai ruošiasi Vasario 16 
šventei, jis pereina prie 
Vliko. Jis skaitęs spaudo
je, kad jie ten jau dabar 
pradėję rengtis ateinan
čiam 50 metų Nepriklau
somybės minėjimui. Jam 
esą ypač malonu, kad at
siranda žmonių,kaip nau
jasis Vliko pirmininkas 
dr.K. Valiūnas. Jis ne tik 
puikiai užsirekomenda
vęs savo energinga veik
la, bet jis nesinaudojąs 
net vyriausio organo fi
nansiniais ištekliais. Su 
laisvinimo reikalais su
sijusias išlaidas ir kelio
nes jis padengiąs savo
mis lėšomis.

Skrybėlėtas vyras irgi 
stebisi tokia tauria Vlikui 
vadovaujančia asmenybe. 
Juk anksčiau į aukštesnį 
postą atsisėdę pareigūnai 
taip ir taikydavosi kur

( J...

NOTARAS
ANTANAS LIU D ŽlUS.BL. 
Bendradarbis V.S. Mastis.L.L.D.

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

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

Namų CR9- 6166.

pakeliauti. Žinoma pir
miausia jie dumdavo pa
žiūrėti po karo atskaru
sios Europos.Šiaip galvo 
j ant ar taipbet skrybėlė - 
to tautiečio susirūpinimą 
kelia Vlike esą krikščio
niški atstovai. Jo manymu 
dabar jie esą atsidūrę ne
pavydėtinoje būklėje. Jam 
esąlabai įdomu, kokį po
sūkį jie darys naujai be
plėtojančioje politinėje 
konjunktūroje. Pasilikti 
Vlike, kuris rūpinasi tė
vynės išlaisvinimu, jiems 
būtų kaip ir nepatogu,kuo
met Vatikanas pradėjo at
virą žaismą su Lietuvos 
pavergėjais. O išeiti iš 
Vliko, sielojantis savos 
tėviškės reikalais irgi 
kažkaip nesiderintų lietu
vio būdui. Tuo labiau, kad 
skrybėlę pasitaisydamas 
keleivis esąs pastebėjęs 
tūlų derini mosi žymių Jis 
skaitęs straipsnį savame 
laikraštyje ir ne visai jį 
supratęs.Nors dėstomoji 
mintis buvusi pakankamai 
aiški, bet ten buvo mato
mas neįtikėtinai staigus

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

posūkis. Tas posūkis ir 
keliąs j o nerimą,nes pūs
telėjus naujiems vėjams , 
rašinyje jautėsi aiškus 
leidimasis nuo optimisti
nių viršūnių. Jo skaityta
me vedamajame buvo ra
šoma, kad Vatikanas,ne
beturėdamas kitos išei
ties, turįs tartis su rau
donaisiais. Straipsnyje 
net aiškinta,kad einant su 
realiu gyvenimu, vis dėl 
to,reikia paduoti Maskvai 
ranką,ją paspausti ir lo
giškumo pagrindais kal
bėtis su krikščionybės 
persekiotojais.

Akinuotas vyras pasi
sako,kad tą vedamąjį to
rontiškiame laikraštyje 
irgi skaitęs. Dėl to jam 
buvę keista pastebėjus li
nijos keitime pirmą žings 
nį. Ir turėję atsitikti to
kiu sutapimu-Nepriklau- 
somybės šventės minėji
mo ženkle. Jam tas reiš
kinys dalinai primenąs 
garsiąją Saliomėją, kuri 
ne tik pati iš esmės pa
sikeitusi,bet pakeitusi ir 
jos redaguojamą laikraš
ti.Ir visa įvykę taip stai
giai, taip netikėtai, tarsi 
perkūno trenksmu iš gie
dro dangaus. O ji buvusi 
tokia aktyvi dešinioji.vie- 
na iš produktyviausių ir 
geriausiai apmokamų ka
talikiško dienraščio ben
dradarbė.

Skrybėlėtas vyras, pa
taisydamas savo bendrą 
primena, kad pasikeiti
mas, iš tikrųjų, nebuvęs 
toks štai gus.Gabioji žur
nalistė prieš tai buvusi 
parvažiavusi į Lietuvą, 
apsižiūrėjusi, aplankiusi 
artimuosius ir tik tuomet 
pradėję rodytis jos nau
josios linijos ženklai.Pa
našiai esąir šiuo atveju, 
tvirtina į savo tautietį at
sigrįždamas akinuotasis 
bendrakeleivis. Anas grei 
čiausia nežinąs, kad 
straipsnio autorius, sek
damas Saliomėjos pavyz- 
džiu,užpereitą vasarą, jau 
yra padaręs pirmąjį žings 
nį .Kadangi tai buvę daro
ma visišku incognito,aki
nuotas tautietis su baime 
žiūrėjęs į perskaitytą, 
keistąjį vedamąjį.Jis ne
drįsęs net prileisti, kad 
tai galėjusi būti antrojo 
žingsnio pradžia į abejo
tino tiesumo liniją...

Traukinys žviegdamas 
veržiamais stabdžiais, į- 
važiuoj a į apšviestą stotį. 
Akinuotas tautietis dirs
teli pro langą ir pašoka 
nuo sėdynės. Jam čia rei
kia išlipti. Paskubomis 
atsisveikinęs savo ben
drakeleivį, jis patraukia 
prasivėrusių durų link.

S. Pranckūnas . 
BAIGIAMAS ĮDOMUS 
FILMAS

Toronto verslininkai 
pamažu artėja prie savo 
didžiulio užsimojimo pa- 
baigos-spalvuotojo filmo 
užbaigimo. Keletą metų 
užtrukęs filmo sukimas 
pareikalavo daug darbo iš 
paties techninio meistro 
V.Petrulio, reikalų tvar
kytojo S. Januševičiaus ir 
svarbiausio organizato
riaus dr.J. Kaškelio. Fil
me bus matomi lietuviai 
verslininkai, tabako au
gintojai, ten bus parody
tas mūsų visuomeninis ir 
kultūrinis gyvenimas.

Sausio pabaigoje įvyku
siame verslininkų susi
rinkime buvo svarstytas 
filmo užbaigimas ir jo 
premjera kilmingesnio 
banketo apipavidalinime. 
Šalia savos visuomenės , 
tartasi kviesti aukštesnių 
svečių iš vietinių preky
bos rūmųSusirinkusiems 

buvo parodytos baigiamo 
filmo ištraukos, kur at
sispindi gyvai pulsuojan
tis naujų ateivių gyveni
mas. Filmo juostoje pro 
akis bėga šioje žemėje 
besikuriančių lietuvių 
darbštumas, jų sumanu
mas įvairiose verslo sri
tyse. Įvairios padėties ir 
išsilavinimo tautietis ne 
vien tik kuria sau geresnį 
gyvenimą; jis ilsisi, jis 
atostogauja, jis pramo
gauja, jis dalyvauja visuo
meninėje veikloje.Priau
gančioji karta irgi pavaiz 
duota daromų iškilų, ren
giamų stovyklų ir atlie
kamų žaidimų spalvingu
me. Ekrane matyti labai 
daug pažįstamų,senai be
regėtų veidų, su kuriais 
buvo čia atvažiuota ir da
lintas! pirmaisiais nau- 
jakurystės rūpesčiais.

Savaimingu sentimentu 
prisimena pirmosios die
nos, pasirodžius ekrane 
prabangiam automobiliui, 
kuriuo į savo darbovietę 
atvyksta finansistas -mag 
natas.Gan malonu stebėti 
į verslo aukštumas iško
pusį tautietį. Juk rodos 
dar taip neseniai, žengiant 
pirmuosius naujakurys- 
tės žingsnius, tas pats 
tautietis,išsiritęs iš tram 
vajaus, su savo amato 
įrankiais skubėdavo pa
sistiprinti pirmųjų vers
lininkų Kaškelio ir Straz
do valgykloje.Tan, savoje 
atmosferoje,savųjų tarpe 
būdavo galima užsisakyti 
tokių pamėgtų patiekalų, 
kurių kitur nebuvo galima 
net su žiburiu rasti.

Filmas,savo apimtimi, 
verčia žiūrovą susimąs
tyti. Jame vaizduojamas 
progresas ir pasisekimas 
rodo gražiuosius nauja
kurių užsimojimo vaisius 
Spalvingosios scenos, jo
se dominuoja pažįstami 
asmenys, nešą skatinan
čias nuotaikas ir pabrėž
tinai ryškina, pavyzdžio 
vertus žmones .Jie savuo
ju sumanumu ir kietu 
darbu, net svetimoje že
mėje iškopė į pasigėrėti
nas pasisekimo viršūnes.

Tenka tik nekantriai 
laukti filmo užbaigimo ir 
pakvietimo į jo premjerą.

S. Pranckūnas.

KAS YRA TEISINGUMAS ?
Toronto lietuviai yra 

laimingųjų padėtyje, nes 
turi savo tautiečių tarpe 
ne tik įvairių specialybių 
asmenų, bet ir akademi
nių profesijų žmonių. 
Kreipdamiesi į juos jie 
gauna ir pagalbą,ir para
mą ir patarimus įvairiais 
gyvenimo reikalais. Čia 
esama ir savų kunigų ir 
medicinos ir dantų dakta
rų,inžinierių,architektų , 
mokytojų,sociologų ir ki
tų. Bet čia taip pat visą 

SĖJA
Tautinės, demokratinės minties mėnesinis lietuvių laikraštis.

Leidžia Varpininku leidinių fondas
Redaktorius J. G. Lazauskas.

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

Prenumerata: JAV ir kitur 3 dol. mefams.

JIB. vartojo 18 savaičių, pusę metų, vienus metus.
paveikslai parodo, kad JIB. vaistai ATAUGINA PLAUKUS, išgydo 
pleiskanas, šašus, niežėjimą, sulaiko plauku slinkimą, atgauna natūra
lią plaukų spalvą MOTERIMS IR VYRAMS, 100 proc. garantuotai.

JIB VARTODAMAS NEBOSI NEI PLIKAS NEI ŽILAS.
JIB. 8. Oa. 16 savaičių vartojimui Kanadoje, viso $6.30. 

Užsakymus m Money Orderiu, reikalaukite tuojau..
JIB LABORATORIJA, 1487 So. 49th Avė., Cicero, lUlnoia

laiką buvo jaučiama spra
ga teisės srityje, nes ne
turėta savų tarpe kvalifi
kuoto šiame krašte teisės 
mokslus baigusio teisi
ninko. Šią spragą prieš 
pusantrų metų pašalino 
energingas ir darbštus 
lietuvis, Gerardas Bal
čiūnas, 1964 m. užbaigęs 
teisės mokslus Osgood e 
Hali ir 1965 m. priimtas 
į advokatų s-gą ir pri
saikdintas advokatu.

Sausio 28 d.adv.G. Bal
čiūnas, akademikų d-jos 
suruoštoje paskaitoj e na
grinėjo temą "Kas yra 
teisingumas?"

Žmogaus santykius su 
bendruomene'ir bendruo
menės santykius su žmo
gumi tvarko teisė, ar tai 
primityviose, ar tai mo
derniose tautose.

Prelegentas, būdamas 
evoliucijos teorijos šali
ninkas, patiekė auditorijai 
teisės ir teisingumo su
pratimo atspindžius nuo 
pat istorinės žmonijos 
pradžios. Teisės pradus 
mes užtinkame jau asyrų 
sienųįrašuose ir senovės 
egiptiečių hieroglifuose.

Teisė skirstoma į pri
gimtinę ir žmogaus su
kurtą teisę. Prigimtoji 
teisė yra toji,ką žmogaus 
protas ir jausmai supran
ta ir jaučia. Prigimties 
teisės supratimą žmogus 
gavo iš gamtos ir erdvės , 
pamatęs čia tam tikrą 
taisyklingai pasikarto
jantį judėjimą.

Augant ir stiprėjant R . 
K. bažnyčiai, įvedama 
nauja teisinė dogma, pa
skelbiant prigimtinę teisę 
Dieviškąja teise. Toliau 
patiekia, kaip bažnyčios 
teologai-mokslininkai šv. 
Augustinas ir Tomas Ak- 
vinietis suprato ir inter
pretavo teisę.Peržvelgęs 
feodalizmo laikų pažiū
ras į teisę, prieina prie 
modernių valstybių rašy
tinės teisės ir pagaliau 
prie anglo saksų teisės , 
kuri veikia ir Ontario 
provincijoje.

Visais laikais ir visur 
teisinius įstatymus lei
džia valdantieji sluoks
niai , neretai palankius 
sau. Teisingumo sąvoka 
jurisprudencij oj e yra re
liatyvi, kas šiandien tei
singa-ryto j gali būti nu
sikaltimas.

Paskaitai pasibaigus 
prelegentas paskyrė virš 
valandos laiko diskusi
joms ir paklausimams, į 
kuriuos išsamiai atsakė.

Prelegentas yra ramus 
ir objektyvus,pilnas žinių 
ir energijos, sumanus ir 
greitos orientacijos dis
kusijose. Jo asmenyje ir 
poelgiuose jaučiama ang
losaksiškos kultūros ir 
civilizacijos įtaka. Tai
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Montrealio lietuvių Spaudos baliaus kandidatės Į ba
liaus Karalaites; pačioje dešinėje L. Šarkytė, kuri bu
bo išrinkta 1967 metų NL baliaus karalaite; ji tuo jau 
yra Montrealio lietuvių kandidatė Į visos Kanados iš
kiliąją lietuvaitę, kuri bus renkama šių metų rugsė
jo 2 dieną, Lietuvių Dienos metu Montrealyie. NL ba
liaus Karalaitė buvo apdovanota Dailininkų Anastazi
jos ir Antano /jis žmonai padaro metmenis/ Tamošai
čių Meno studijoje išaustu tautiniu drabužiu/jį mato
me dešinėje/ 200.dolerių vertės. Dailininkei A.Ta
mošaitienei Nepriklausomos Lietuvos redakcija nuo
širdžiausiai dėkoja uų laikraščio rzmimą, nes Ponia 
Tamošaitienė jau visą eilę metų NL spaudos baliui 
paskiria ir paaukoja tautinių, jos Meno studijoje ir 
jos pačios išaustų gražiausių tautinių drabužių įvai
rių Lietuvos sričių.

Laiškas iš
Mano kaimynas Petras 

gavo iš savo giminaičių 
iš Lietuvos sekančio tu
rinio laišką.

Mielas dėde,
Dovanokite,kad taip il

gai neparašėm. Mat tai 
vienokios, tai kitokios 
priežastys sulaikė,© ypač 
kolūkio darbai, kurių ar
tėjant rudeniui kiekvieną 
metą mus apsunkina.Kaip 
klausėte, kolūkis mums 
už darbą moka grūdais ir 
pinigais, o nuo šių naujų 
metų mokės tik pinigais . 
Už tuos pinigus kolūkis 
mums parduos grūdų po 
du kilogramu už dalyvau
tą darbe dieną kolūkyje. 
Kad ir išdirbsi per dieną 
didesnę normą, vis vien 
daugiau negausi. Atrodo, 
kad bus sunkiau kiaulė nu
sipenėti.Kad ir turėsi už 
ką pirkti, bet nebus iš ko 
pirkti,nes nebus tada nei 
turguje ,kai visi dirbs tik 
už pinigus.

Prieš visus pavasario 
kolūkio darbus buvome 
nuvažiavę Klaipėdon,ap
lankėme ten gyvenančius

yra tie gerieji privalumai 
kurie turėtų vesti į sėk
mingą ir įdomią advoka
tūros praktiką.

Linkime sėkmės prele
gentui ir tikimės,kad tei
sės srityje pagalbos rei
kalingi lietuviai,pasinau
dos advokato G. Balčiūno 
vertingais ir sumaniais 
patarnavimais.

Besidomįs .

Lietuviškas knygas dar vis leidžia savo nariams

NIDOS KNYGŲ KLUBAS
Paprašykite katalogo, kuriame nurodytos visos są
lygos, kaip pasidaryti nariu ir nebrangiai įsigyti
naujai išeinančių ir seniau išleistų lietuviškų kny -
gų. Adresas:

NIDOS KNYGŲ KLUBAS
1 Ladbroke Gardens, London, W. 11, Great Britain.

AR ŽINOTE K4 RAŠO 

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

KELEIVĮ žmonės mėgsta dėl to, kad jis niekam 
nepataikauja ir nesibijo teisybės skelbti. Teisingo
mis žiniomis iš visur /jame daug žinių ir iš Kana
dos/, aiškiu ir atviru pasiisakymu laikraštis per 65 
metus pelnė gerų vardą ir pasitikėjimą.
KELEIVY rasite patarimų teisiniais ir kitais 

klausimais, gražių apsakymų, eilėraščių ir tt: Jis 
turi ir moterų skyrių .

METINĖ PRENUMERATA KANADOJ IR KITUR 
TIK $5,00.
Laiškius ir prenumeratų adresuokite :

KELEIVIS
B36 Broadway, So. Boston, Mass. 02127, US A.

Lietuvos
gimines ir pažįstamus ir 
paskiau visi nuvažiavome 
į Palangą. Palangoj buvo 
labai įdomu.Viskas ir vi
sur švariai užlaikoma, 
žodžiu - kaip nupaišyta. 
Daug yra naujų namų ir 
vilų pribudavota.Kas pir
miau yra Palangoj buvęs , 
būtų sunkokai ją teatpa- 
žinti....

Viskuo pasigėrėję ir 
prisižiūrėję, ką esamę 
matę ir nematę iš Klai
pėdos parskridome lėktu
vu ligi Kauno,o iš čia au
tobusui savo rezidenciją 
- namučius.

Tuom ir baigsiu,linkim 
Jums viso geriausio,© 
ypač geros sveikatos ir 
sėkmės gyvenimo take
liuose.

Jūsų A. ir J.
J. Kapsas

• Magister Artium V. Nat
kevičius, baigęs Tiubinge
no universitetą, nuo gruo
džio l dienos pradėjo mok
ytojauti Vasario 16 gimna
zijoje.
• Vengrijos sukilimo deši
mtmečio sukakutuvių pro
ga Vengrų gimnazija, turi
nti per 350 mokinių, į su
kaktuvių minėjimą pasikv
ietė Vasario 16 gimnazijos 
atstovus, kuriuos labai gr
ažiai priėmė. Gimnazijos 
direktorius Dr.F.Harang- 
oze yra didelis lietuvių dr
augas. Jis Sibire kentėjo 
tremtį drauge su lietuvia
is, kuriuos ten gerai paži
no.

Ps.D.R.M.N.Pt
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HAMILTON
TAUPYK ir skolinkis 

KOOPERATYVINIAME BANKELYJE

..TALK A”
21 Main Street East, Room 203 -• Telefonas JA 8-0511.

Išduodamos asmeninės paskolos is 8% iki 5.000, 
mortgicių paskolos iŠ 7>/2% iki 66 % turto vertės.

Uz serus mokama 5% dividendo iš pelno, už depozitus 4%.
Veikia nemokamas gyvybės ir paskolų draudimas.

Pilnas čekiu patarnavimas.
Darbo dienos: 

pirmadieniais, trečiadieniais ir ketvirtadieniais 9 vai. ryto -- 
3 vai. po pietų, antradieniais ir penktadieniais 9 vai. ryto -- 
1 vai. po pietų ir 5 vai. -- 8 vai. vok., šeštadieniais 9 vai. ryto-

[12 vai. __________________________

49 - TAS LAISVĖS 
PAMINĖJIMAS

Nepriklausomybės pa
skelbimo paminėjimas 
kiekvienos tautos istori
joj yra džiaugsmo šventė. 
Trumpą laikotarpį, mes 
šiądžiaugsmo šventę mi
nėdavome Nepriklauso
moje Lietuvoje. Deja, tuo 
džiaugtis ilgai neteko,nes 
imperialistas rusas pa
kartotinai Lietuvą okupa
vo. Vasario 16-ją todėl 
turime prisiminti su liū
desiu,nes Lietuva vėl ne
ša žiaurią okupaciją. Ši 
49-ji šventė tenka minėti 
su gedulu, prisiminus ne 
vien savanorių aukas, bet 
kartu liūdint ir dėl nukan
kintų taikos meto aukų. 
Tai yra pasaulinio masto 
tragedija, kelianti šiurpą 
ne vien komunizmo au
koms, bet kartu ir visam 
laisvajam pasauliui, kur 
vietomis komunizmas pa
žįstamas tik iš stiprios 
komunistinės propagan
dos.Tuo reikalu, kiekvie
no lietuvio pareiga supa
žindinti su gręsiančiu pa
vojum tuos, kurie komu
nizmo nesupr anta-ant sa
vokailio nėra pajutę.Rei- 
kia kontraatakuoti komu 
nizmo propagandą.

Tuo tikslu,minint 49-ją 
mūsų Nepriklausomybės 
sukaktį,tenelieka nė vie
no lietuvio nuošalyje. Da
lyvaukime masiškai su 
malda 11 vai. pamaldose 
Aušros Vartų par. bažny- 
čioje.Tuo labiau iškilmių 
game paminėjime Jauni
mo Centro salėje. Tegu 
mato svetimtaučiai gar
bės svečiai, kad ne tik 
valdybų nariai šią šventę 
reklamuoja, bet visa lie
tuviškoji išeivija kartu, 
remia jų išrinktų v-bų 
darbąvisul00%. Kada vi
suomenė bus v-bų užnu
garyje, v-bų darbas bus 
visu 100% veiksmingas . 
Keli asmenys tarptauti
nėje politikoje yra be
reikšmiai, jei jų užnuga
ryje nėra masių. Mums , 
neskaitlingai mažumų 
grupei Kanadoje ypač 
svarbu, kad kiekvienas 
lietuvis būtų vieningas , 
pasitikįs oficialiųjų veiks 
nių darbu ir dalyvautų 
ten,kur reikalinga daugu- 
ma.Tad laukiame visų š . 
m. vasario 19 d. Jaunimo 
Centro salėje, 4 vai. po 
pietų.

Meninėje programoje: 
solistė Liūs tikai tė,muzi
kas Gailevičius, tautinių 
šokių grupė "Gyvataras" 
Aušros Vartų par. cho
ras, vad. muz. Paulionio. 
-Hamiltono Tautos Fondo 
pirmininkė p-lė Skripku- 
tė, gydytojams patariant 
nuo vasario 11 dienos iš
vyksta mėnesiui poilsio į 
Floridą. Linkime saulėtų 
dienų Floridoje.

Tautos Fondo reikalai *> 
prašoma kreiptis šiuo ad
resu: Mr. K. Mileris, 152 
Kensington Street South, 
Hamilton, Ontario.

B-nės Valdyba.

HAMILTONO LIETUVIŲ 
NAMŲ REIKALU

Dviejuose TŽ ir NLnu- 
meriuose buvo patalpinti 
St. Bakšio straipsniai,lie- 
čią Deltą ir sklypą.

Šiuose straipsniuose 
daugybė skaitlinių įrodi - 
nėjima tikrai geras Del
tos stovis ir prieinama 
išvados Deltos neparduoti 
-mes turime puikias są
lygas įruošti puikų, mo
dernišką klubą ir lietu
višką kultūrinę patalpą, o 
vėliau, kada baigsis kino 
sutartis .puikią šokių salę.

Tas nepaprastai "ge
ras "Deltos stovis praeitų 
metų apyskaitoje parodė 
$11,913.02 kapitalo suma - 
žėjimą,kitaip sakant, pex* 
8 metus operavimas davė 
nuostolį.

St. Bakšio valdybos po
sėdy patiektomis iš pirš
to išlaužtomis žiniomis , 
klubo įrengimas rūsyje ir 
neišnuomuotose krautu
vėse kainuotų apie $40, 
000.

Kino sutarčiai užsibai
gus (už 6 su puse metų), 
šokių sales,virtuvės įruo- 
šimas ir apstatymas ma
no nuomone, tikriausiai 
prašoktų $ 100, 000.

Tikrai verta rimtai pa
galvoti,ar į 55 metų am
žiaus Deltą būtų racionalu 
įmerkti $150,000-200,000 
ir dar neturint vietos pa
statyti auto mašinoms.

Be to, dar yra didelis 
klaustukas,ar už 6 su pu
se metų kino sutarčiai 
užsibaigus, bus gautas 
leidimas kino salę pritai
kyti šokiams, ypač žinant 
miesto valdybos reikala- 
vimus-1000 asmenų salei 
reikalinga vieta 100 auto 
mašinų pastatyti. Prieš 2 
metus gautas leidimas ki
no salę pritaikyti šokiam 
jau nebegalioja.

Visos nuosavybės 10 
metų laikotarpyj gerokai 
pakilo.Kodėl Deltos nepa
kilo?

Manau.čiayradvi svar 
blausios priežastys:

a) 30, 000 dolerių per
mokėta, kaip kad turėtų 
būti nupirkta.

b) Apleista,sena ir ne
pateisina į ją įdėto kapi
talo.(Prieš 3 mėn. mums 
jąnuperkant.ji buvo par
duota už $48,000dolerių.)

Perkant, žiūrima ne tik 
į tai,ką gauni,bet dar rei
kia numatyti, kiek reikės 
pridėti, norint nupirktąjį 
objektą pastatyti į paken
čiamai gerą stovį. Tikiu, 
kad dėl šios priežasties 
pirkėjas atsisakė savo 
pasiūlymo.

Jaukei!metai,kai Del
ta,vykdant visuotinio šė- 
rininkų susirinkimo valią, 
buvo mėginama parduoti. 
Paskutinysis pasiūlymas 
buvo pats geriausias ir 
dauguma valdybos narių 
nutarė tą pasiūlymą pa
tiekti visuotiniam šėri- 
ninkų susirinkimui.

Apsaugojimui b-vės 
kapitalo, 8 asmenys savo 
turtu sutiko garantuoti 

b-vei paskolą, kad būtų 
apmokėti dabar esą mer
gišiai ir kad L.N.pasilik- 
tų naujųjų morgičių šei
mininku.

St. Bakšys šį narių pa- 
sitarnavimą b-vei pava
dino meškos patarnavimu

Man perėmus valdybos 
pirmininko pareigas, pa
aiškėjo, kad 1965 metų 
apyskaita neatitiko tikre
nybei,nes 1971 doleris su
mai sąskaitos už 1965 m. 
nebuvo įtrauktos į apys
kaitą,kitaip sakant paslėp 
tos. Matomai St. Bakšys 
norėjo parodyti šėrinin- 
kams, kad už tuos metus 
buvo gautas šioks toks 
pelnas. Kodėl St. Bakšys 
neparašo apie tai į spau
dą?

Artėjant metiniam su
sirinkimui, prašau visų 
šėrininkų patiems daly
vauti ir patiems spręsti 
b-vės reikalus, nes daž
nai atsitinka,kad keli as
menys,prisirinkę įgalio
jimų, susirinkimo eigą 
pakreipia jiems pageidau
jama kryptimi. Tat daly
vaukime visi asmeniškai, 
patys tvarkykime savo 
turtą.

A. Patamsis 
Hamiltono Lietuvių Namų 
V-bos pirmininkas. 
LIETUVIŲ NAMAI 

Metinis šėrininkų su
sirinkimas .įvyks vasario 
26 d.3 vai. po pietų, Delta 
kino patalpose. Prašome 
šėrininkus patiems daly 
vauti susirinkime.

Sausio 29 d. posėdyje, 
valdyba pasiūlė St. Bak
šiui atsistatydinti iš val
dybos ir atšaukti jo pa
duotą neteisingą ir žalin
gą L. Namams korespon
denciją spaudai. St. Bak
šys su tuo nesutiko. Įdo
mu kodėl ?

Jisai gauna $ 50. 00 į 
mėn. už Deltos ir sklypo L 
tvarkymą,įdomu kodėl jis 
skelbėsi gaunąs tik $25 . 
00 ?Turi nusipirkęs skly
pą parkinimui antroj gat
vės pusėj nuo mūsų skly
po. Arba kad turi padavęs 
prašymą atsiimti šėrų 
$ 3000. 00.

Visatai jis nutyli. J.R.
HAMILTONO TAUTOS 
FONDO AUKOTOJAI

Po 10 dol. :Mons.dr. J. 
Tadarauskas, dr. O. Va
laitienė , A. Pranekevičius; 
po 7 dol. :L. Skripkutė, V. 
Sakas;po 6 dol. :K. Mile
ris ;po 5 dol. :J.Asmena- 
vičius, J. Bulionis, J. An
driukaitis, G. Martišius,
K. Vilkas, A. Liaukus, J. 
Mikšys,J.Stundžia,E. Su- 
dikas.A.Obcarskis, L.Ul
binas, J.Tarvydas, St. Bak
šys, B. Steponavičius, V. 
Blauzdys, K. Gudinskas , 
V. Navickas, P. Lesevi- 
čius, J. Dubinskas, V. Ke- 
žys, K. Rusinavičienė, P. 
Gužas,Pr. Sakalas, A. Ži
linskas, P. Lelionas,V. 
Leparskas, J. Svilas, E . 
Lengnikas,P.Kažemėkas, 
J. Mačiukas, J. Gimžaus
kas, A. Povilauskas, A. Pi - 
lipavičius; po 4 dol. : K . 
Bungarda, J. Petraitis, A. 
Vainauskas;po 3 dol. : J. 
Norkus ,PJZurlys, H.Rim
kevičius, A. Dransutavi- 
čius, P. Pranekevičius, P. 
Žulys, J. Bajorai tis, V Ka- 
žemėkas, J.Stanius,  J.Sta
naitis, A. Kybartas, P. 
Breichmanas, A. Pauliu
kas, J. Repečka, V. Gra
jauskas,V.Jakimavičius , 
P,Mureika,V.Kežinaitis ,
L. Gutauskas,J.Šarūnas , 
O.Stasiulis ,J.Stonkus,St. 
Burdinavičius, M. Keži- 
naitė, V. Perkauskas, S. 
Dalius,L.Klevas,Z. Puli- 
nauskas, V. Januška.

Dar daugelis yra auko-

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 7 PSL.

UNADA

Miniatiūrinis Kanados 
Pilietybės Pažymėjimas

Jei esate Kanados pi
lietis, galite gauti mi
niatiūrinį Kanados Pi
lietybės Pažymėjimą, 
kurio antroj pusėj yra 
palikta vietos jūsų par 
rašui bei fotografijai. 
Jis užtenkamai mažas 
nešioti rankinuke bei 
piniginėje ir paran - 
kus asmens tapaty - 
bei įrodyti.

Šios miniatiūros gaunamos per jums artimiausius Pilietybės Teismus. 
Pilietybės Teismų jūsų patarnavimui esama Halifax e, Monctone, Mont- 
realyje.Ottawoje, Sudbury, Toronte, Hamiltone, St. Catharines, Kitchene 
ry, Londone, Calgary, Edmontone, Reginoj, Windsore, Winnipege, Sas- 
katoone ir Vancouvery.
Kreipkitės šiandieną ir tiksliai sužinokite, kaip įsigyti miniatiūrinį pa

žymėjimą, tinkamą rankinuke bei piniginėje nešioti.

ST. CATHARINES, ONTARIO
IETUVOS NEPRIKLA 

suruošė B-nės v-ba va
sario 4 d. slovakų salėje. 
Minėjimą atidarė B-nės 
pirm.A.Šetikas ir pakvie
tė į garbės prezidiumą E . 
Jurkevičienę iš Toronto, 
savanorius kūrėjus lA.Šu
kį ir St. Ulbiną, ukrainie
čių atstovą adv. Ben. Do- 
liszny, SLA-A. Ališaus
kienę ir Ramovėnų- J. 
Grigą. Viena kėdė buvo 
skirta pavergtos Lietuvos 
savanoriui kūrėjui, kurį 
atstovavo liūdesį išreiš- 
kiąs vainikas ir jo garbei 
buvo savanorio-kūrėjo 
A. Šukio uždegtas Lietu
vos laisvės žiburys. Or
ganizacijų atstovai daly
vavo su vėliavomis. Salės 
išpuošimas sudarė tikrą 
š venti šką nuotaiką Sugi e- 
dojus Marija, Marija fi
nes pirm, pakvietė žymią 
visuomenės veikėją, Ka
nados krašto v-bos sekre
torę Emiliją Jurkevičienę 
paskaitos.

Prelegentė perdavė mi
nėjimo dalyviams Krašto 
valdybos ir Tautos Fon
do pirmininkų sveikini-

ję mažesnėmis sumomis 
kaip 3.00 doleriai. Tautos 
Fondo Hamiltono sky
riaus Valdyba dėkoja vi
siems aukotojams ir tal
kininkams, padėjusioms 
vykdyti lėšų telkimo vajų 
Lietuvos laisvinimo rei
kalams.

Pagelbėjo vajaus vyk
dyme:©. Kačinskienė, M. 
Leparskienė.B. Juozapa
vičienė,M.Kežinaitytė, A. 
Pulianauskienė, A. Volun- 
gienė, Alekna, V.Stabingis 
J. Bajoraitis, P. Brasas , 
L. Borusas, J. Astas, V. 
Narkus, Br. Grajauskas, 
A. Gj,edrimas, Tirkšlevi- 
čiūs. Sk. V-ba. 

ŠOMYBĖS MINĖJIMĄ 
mus ir linkėjimus. Turi
ningoje paskaitoje stip
riai pabrėžė, kad okupa
cijoje gyveną lietuviai 
laukia iš mūsų ne pavie
nių, bet visų lietuvių pa
stoviai prisidėti prie Lie
tuvos vadavimo.

Sveikinimo žody ukrai
niečių atstovas adv. Ben 
Doliszny pažymėjo rei
kalingumą dirbti kartu už 
išsilaisvinimą iš rusų 
okupacijos.

Minėjime buvo per
skaityta ir priimta rezo
liucija Kanados premje
rui.

Meninę dalį išpildė Ha
miltono Aušros Vartų pa
rapijos choras,vadovau
jamas muziko A. Paulio- 
nio, akompanavo iš Ha
miltono M. K1 evaitė. Di - 
rigentui A. Paulioniui ir 
paskaitininke! E. Jurkevi
čienei įteikta gėlių.

Minėjimas praėjo su 
didžiausiu pasisekimu. 
Salėje buvo permažai vi
siems vietos. Minėjime 
dalyvavo visuomenės vei
kėjai pp. Štaškevičiai iš 
Port Colbomo, E. Legni- 
kas ir VI. Kažemėkas iš 
Hamiltono ir jaunosios 
kartos aktyvi veikėja G. 
Rinkūnaitė iš Toronto.

J. Šarapnickas.

BOLŠEVIKINĖS IMPE - 
RIJOS 
iždas numato šiemet su
rinkti Lietuvoj 608 mil. 
rublių apyvartos mokes
čių. Imperijinis iždas iš 
Lietuvoj surinktų mokes
čių pasiliks apie 120 mi - 
Ii jonų rublių, tai yra maž 
daug tiek,kide litų Lietu
vos gyventojai iš viso ne
tiesioginių mokesčių su
mokėdavo savos valsty
bės iždan. (Elta)

P R A N E ŠIMAI.

SVARBU NUKENTĖJUSIEMS NUO NACIŲ REŽIMO

L. B. Socialinio klubo 
Valdyba Chicagoje pra
neša suinteresuotų as
menų žiniai, kad pagal 
naują vokiečių atlyginimų 
įstatymą nukentėjusiems 
nuo nacių režimo II pas . 
karo metu galima įteikti 
tik dar įrodomąją me
džiagą iki š.m.kovo 30 d . 
( Bundesverwaltungsam- 
tui Koelne),nes prašymų 
padavimo terminas jau 
pasibaigė. Tai liečia taip 
vadin.faktiškai persekio
tų grupę, t.y. asmenis, 
kurie buvo laikomi kace- 
tuose, kalėjimuose ir ki
tose panašiose vietose ir 
nustojo nemažiau 25% 
sveikatos ir darbingumo, 
(pagal naują įstatymą ir 
prievartos darbininkai 
galėjo reikalauti kompen-' 
sacijų.jei jie nustojo 50% 
darbingumo).Reikia sku
biai pristatyti minėtai įs
taigai reikalaujamus įro- 
dymus.Tuo reikalu reikia 
pasitarti su savo teisiniu 
patarėju. Be to, Jungtinių 
Tautų Aukštasis Pabėgė
lių Komisaras Genevoje, 
Šveicarijoje, oficialiai 
pranešė mūsų Valdybai, 
kad galima gauti kompen
sacijas iš jo papildomojo 
fondo,gauto pagal sutartį 
su Vak.Vokietijos valdžia 
(3,5 miLDM-875,000dol.) 
Iš to pranešimo seka, jog 
fondu gali pasinaudoti:

1) persekiotieji dėl tau
tybės, kurie buvo kalina
mi kacetuose, kalėjimuo
se ir kitose arešto vieto
se,jei ten buvo nemažiau 
kaip 3 mėnesius;

2) dar gyvi giminaičiai 
(vyras, žmona ,vaikai)tau- 
tiniai persekiotojo, kuris 
mirė dėl persekiojimo;

3) aukščiau minėtų ka

tegorijų asmenis llečią 
taisyklės tik Genevos 
konvencijos prasme, bū
tent: arba gavo naują pi
lietybę prieš 1953 metų 
spalio mėn. 1 dieną, arba 
buvo pripažinti pabėgė
liais po 1953 m. spalio 
mėn.l dienos,tačiau prieš 
1965 m.gruodžio 31 dieną.

4) Liečiami ir suinte
resuotieji asmenys turi 
kreiptis su prašymais 
(anglų,prancūzų,vok.kal- 
bomis) į Aukšt. Komisaro 
Atlyginimų Fondą nevė
liau 1967 m.rugsėjo mėn. 
30 dienos adresu:

U.N.H.C.R.
Palais des Nations, 
Geneva, Switzerland
5) Liečiamieji asmenys 

turi paduoti naujus prašy
mus,nes anksčiau paduo
tieji ir nepatenkintieji ne
bus svarstomi. Atitinka
mus formuliarus galima 
gauti tiesiog iš Genevos 
Komisaro įstaigos ir vi
suose kraštuose, kur yra 
jo atstovų biurai. Smul
kesnes Informacijas šiais 
ar kitais atlyginimo klau
simais teikia klubo val
dyba adresu: Lithuanian 
Social Club,3548 So.Eme
rald Ave., Chicago,Ill. 
60609, USA prisiuntus 1 
dol.metinio nario mokes
čio bei sau užadresuotu 
voku ir tarpt.pašto ženklo 
kuponu atsakymui. Klubo 
valdyboje galima gauti ir 
minėtą naują vok. atlyg. 
įstatymą(novelę) už 3 dol. 
fotokopiją plus pašto iš
laidas. Be to, visi klubo 
nariai iš Kanados prašo
mi nedelsiant atsiųsti sa
vo mokestį už 1966 ir 1967 
metus,nes lėšų trūkumas 
trukdo Išplėsti klubo veik
la. Klubo Valdyba
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Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo šventės 
minėjimas Montrealyje

ĮVYKSTA VASARIO 19 DIENĄ, 4 VALANDĄ PO PIETŲ PLATEAU SALĖJE, 3710 CALIXA LAVALLĖE

O ^T|REAL
METINIS "LITO" 
SUSIRINKIMAS

Vyriausias "Lito” rei
kalų šeimininkas yra me
tinis narių susirinkimas . 
Šiais metais "Lito" vi
suotiniame susirinkime 
vasario 25 d.Aušros Var
tų salėje:
-Priimsitenaująjį "Lito" 
statutą,
-Išrinksite naujus valdy
bos ir komisijų narius, 
-Priimsite metinę apys
kaitą ir nustatysite divi
dendus už šėrus ir 
-Priimsite ateinančių 
metų sąmatą.

Prieš metinį susirinki
mą įvyks nepaprastas vi
suotinis narių susirinki- 
mas,naujam"Lito" statu
tui priimti.

Metinis susirinkimas , 
kaip ir kasmet, baigsis 
tradicine"Lito"narių va
kariene, kurios metu ko
operatinėje dvasioje daž
nai pavyksta išsiaiškinti 
ir išsilyginti net ir tuos 
nuomonių skirtumus, ku
rių nepavyksta suderinti 
pačiame susirinkime.

Dr. J. SEMOGAS
5441 BANNANTYNE.Verdun

Pirmadieni ir o j v a2 - 4; 7-9 p.m, 
ketvirtadienį

antradieni ir -> ,• 2 - 4 į. m
penktadienį

trečiadienį 7-9 p.m.
šeštadienį 11-lp.m.

767-3175; namu 366 - 9582.

DANTŲ GYDYTOJAS

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

Namų tel.: MU 1-2051

NEPRIKLAUSOMA LIETU
VA NUOŠIRDŽIAI DĖKOJA 
NL Spaudos Baliui aukojo:

V. P ir A. V. Dauge 
lavičiai po $5.; M. SkudienėSt. 
Morkūnas ir Step. Kęsgailą po 
$2., V.Remeika paveiksią, L. 
Gureckas peiliu ir sakučių setų, 
ir foto aparata, L. Palubinskie- 
nė kilimėli, S. Palaitis ranki
nuką, pp. Zubai rankšluofečiu, 
V. Adomonyte servetėlių, A. 
Juodkojiene brangenybėms dė
žele, Aid. Juodkojytė saldainiu 
dėžę, A. Gaurys saldainiu 3 dė
žes, Kavaliūnaite kavos, J. Jo
ciai ir J. Traneliai cigarečių 5 
pak., P. Verykis pinigu kolekci. 
Ja, J. Lukošiūnas stikliuku se
tas,ir gėrimų: - degtinės K. Mar- 
tinėnas 26 oz., II. Adomonis 12 
oz. ir J. Martinaitis 10 oz. Po 
vyno bonka:-K. Leipus, M. Sul- 
mistras, pp. Ptašinskai, A. Snap- 
kauskas, L. Gudas, J. Adomėnas, 
J. Vieraitis, M. Šiaučiuliene, P. 
Vorininkaitis, P. Jocas, J. Šab- 
lauskas ir Dr. J. Šemogas. 

REKORDINIS MĖNUO
Per šių metų sausio 

mėnesį "Litas" padidėjo 
$56,997.88 ir pasiekė $1, 
875,180. 02. Apyvarta pa
siekė $538,437.10 ir yra 
rekordinė iš visų dvylikos 
veiklos metų. Pirmieji 
metų keturi mėnesiai pa
prastai nulemia metinius 
"Lito" rezultatus. Praei
tas sausio mėnuo tuo 
žvilgsniu yra labai padrą 
ginantis.
AUŠROS VARTŲ ŠEŠTADIE

NINĖS mokykLos
Nepriklausomybės šventes mi
nėjimas įvyks fei šestad., vasa 
rio 18 d. 11 vai. seselių namuo
se. Jei mokytoju streikas užsi 
baigs, tai įprastinėse St. Paul 
mokyklos patalpose. Idomiapro 
grama atliks mokyklos mokiniai. 
Kviečiame mokiniu tėvus ir sve 
čius minėjime dalyvauti.

Programoje:
DAKTARO H E NR IK O NAGIO PASKAITA
SOLISTAS ANTANAS K EB LYS

AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS CHORAS, DIRIG. M . ROCK 
LITUANISTINIŲ KURSŲ IR SEMINARO TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPĖ 
11 VALANDĄ ABIEJOSE BAŽNYČIOSE PAMALDOS. ORGANIZACIJOS 

DALYVAUJA SU VĖLIAVOMIS.
VISI LIETUVIAI KVIEČIAMI ŠVENTĖJE DALYVAUTI

Dr.H.Nagys Vasario 19 d. 
skaitys paskaitą.

VASARIO 16 ■ TOS 
MINĖJIMAS

Pamaldos sekmadienį, vasario 
19 d., 11 vai. Organizacijos da 
lyvauja pamaldose su vėliavo
mis. Minėjimas po pietų 4 vai. 
Plateau salėje, Parc de Fontai 
ne. prie Sherbrooke g-vės, 3710 
Calixa Lavallee.

PAVYZDINGA TRADICIJA
Vasario U d. pp. Vaupšų šei 

ma surengė labai puošnų miru
sios mamytės prisiminima ir pa 
gerbimą. Atsibuvus AV bažny 
ėioje m.?.Idoms, visi buvo pakvie 
sti i puikių pp. Vaupšų reziden 
cija, kurioje nepaprastai gražiai 
visi buvo pavaišinti. Toks nuo
širdus pagerbimas savo miru
sia motina, yra pavyzdys vi
siems lietuviams.

P.Bendžaitis.
Solistas A. Keblys Vasario 
19 d. dainuos solo.

DR. A. O. JAUGELIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

1410 Guy Street, 1 aukštas
11 - 12 kambarys-

Te/. 932-6662: namg 737-9681

advokatas

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

Suite 205
168 Notre Dame St. E.

UN 6-2063 ir UN 6-2064

KATALIKIŲ MOTERŲ
Rcsemounto ratelio susirinki
mas Įvyko vasario 5 d. pas P. 
Grigelienę, dalyvaujant ir sve 
čiams. Pirmininkė pakvietė Tė 
va Kijauska pakalbėti apie reli 
ginęs reformas, Gražiomis min 
timis T. Kijauskas nušvietė Va 
tikano paskutinio suvažiavimo 
iškeltus klausimus ir plačiai 
papasakojo apie mišių įvedima 
sava kalba.Tuo klausimu buvo 
daug diskutuota. Be to, buvo 
iškelta daug klausimų, kuriuos 
Tev. Kijauskas paaiškino. Na
rės isitraukė Į diskusijas ir su 
sirinkimas vyko labai gyvoj at
mosferoj.

Pirmininkei Grigelienei pasiu 
liūs, buvo suaukota $11.50 ap
mokėti pašto išlaidas, siun
čiant siuntinius lietuviams į 
Suvalkų trikampi.

Po susirinkimo vyko vaišes, 
kuriij metu buvo sugiedota pir
mininkei * Ilgiausiu Metu" ir pa 
linkėta sveikatos ir energijos 
tolimesnei ratelio veiklai.

M. Malcienė.
PRIEAUGLIO SUSILAUKĖ:
E.ir R. Verbylai,dukters. 
N. ir B. Greibai, sūnaus. 
Sveikiname .

DR. V. GIR1UNIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA

533° L'Assumption Blvd.
Tel. 255 ■ 3535.

NOTARAS
J. BERNOTAS

B. A., B. C. L.
Sun Life Building 

Suite 200 1.
Tel.: UN 6-4364

ĮSIGYKITE EXPC 67 PASUS 
iki 1967. IL. 28.

Visi, kurie iš Kanados, JAV, ar kitų kraštų ruošiatės ĮE'xpo67. 
Montrealyje, įsigykite Įėjimo pasus ir bonų knygutes ( p-amogoms , 
koncertams, maistui ) iki vasario galo su 25 - 55% nuolaida.

Po tos datos kainos pakeliamos. Užsakymai išpildomi C.O.D.. 
arba išsiunčiami apdraustais laiškais, kai pinigai gaunami su už
sakymu. Rašykite 'Litas*, 1465 De Seve St.,Montre ai 26, Que.

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS

SIUVU IR PARDUODU

Taisau ir Remodeliuoįu 
Vasaros laike saugojimas 

/ Storage /.

6396 Bannantyne, Verdun 
PO 7-6183.

DAUG LIETUVIŲ MIR
ČIŲ

Šių metų sąvartose Mont- 
realio lietuvitį kolonija ne
teko daugelio tautiečių, ku
rie tai sutikdami, tai paly
dėdami naujuosius metus 
išssiskyrė iš gyvųjų tarpo. 
Štai ir praėjusią savaitę 
netekome šių tautiečių:

Netikėtai mirė Stanley 
Arkauskas, 28 metų, m ir ė 
vasario 9 d., palaidotas 
per Šv.Kazimiero bažny
čią vasario 11 d.

Vasario 6 dieną mirė Ju
lija Masandukienė, 64 metų, 
palaidota per Sv.Kazimiero 
bažnyčią vasario 1O dieną, 
r- Vasario 7 d. mirė Magdelena 
Spanding-Savickytė, sulaukusi 
52 metų amžiaus. Paliko sūnų, 
vyra, tėvą, 7 brolius ir 7 sese
ris. Palaidota ketvirtadieni.V
— Vasario 8 d. mirė Juozas 
Žakevičius po sunkios ligos, 
sulaukęs 68 metų amžiaus. Ve- 
lionies žmonai, vaikams, gimi
nėms bei artimiesiems gili už
uojauta. Palaidotas vasario 1] 
diena .

o Sv. Onos Draugija kovo 4 d. 
ruošia kazimierinių vakarienę 
su šokiais.

KAUFMANAS PLEČIA SA
VO KRAUTUVŲ

Kaunietis p.Kaufmanas la
bai progresuoja. Jis nesu
stoja ką atsiekęs vietoje, 
bet vis eina į tobulinimąsi. 
Praėjusią savaitę p.Kaufm 
manas vėl praplėtė savo 
krautuvę, esančią St.Lau
rence 4115 visu trečdaliu. 
Dabar p. Kaufmano krautu 
vė atrodo, kaip kad buvo 
gerosios krautuvės Kau
no Laisvės alėjoje. P.Kau 
fmanas tikisi, kad ir Ame
rikos lietuviai, kurie čia 
atvyksta ir ypač laukiami 
Lietuvių Dienai ir Pasau
linei parodai, jį aplankys 
ir gaus pas jį tai, ko jie 
negauna ir Amerikoje.
KLKM MOTERŲ DRAUGIJOS 
narėms sus ik aup in..as MNP Sese 
liu namuose, kurį pravedė kun. 
V. Stankūnas tema “ Žmogaus 
santykis su Dievu“ ir sekmadie 
ni, kurį pravedė kun. J. Gaudzė 
“ Gundymai“, praėjo pakilioj 
nuotaikoj ir buvo užbaigta ben 
drais pusryčiais. Susikaupime 
dalyvavusios narės dėkingos 
prelegentams ir MNP Seselėms 
už puikias patalpas, kurios pri 
sidėjo prie susikaupimo pasise 
kimo. Gr.

LIETUVIŠKAS P V S V AI. A N D I S G IRI) 1 A S KAS

C F M B
BANGA 1410, 5.30 VALANDĄ VAKARO.

Programos vedėjos L. St alike v if n,s 
T ei. 669 • 8834.

LANKYSIS VLIKO PIR
MININKAS

Balandžio 30 d., sek
madienį, Toronte lanky
sis naujasis Vliko pirm. 
dr.J.K. Valiūnas ir 4 vai. 
p. p. Prisikėlimo parap. 
auditorijoje visuomenei 
padarys pranešimą apie 
tarptautinę padėtį, Vliko 
veiklą ir ateities uždavi
nius.

Tapačia proga norima 
kad balandžio 29 d., šeš
tadienį, Vliko pirm, su 
pranešimu apsilankytų ir 
Hamiltone,kurio apsilan
kymas, kaip ir Toronte, 
labai pageidautinas ir lau 
kiamas.

Šiuo metu Vliko pir
mininkas lanko Pietų A- 
merikos lietuvių koloni
jas.
AKADEMIKŲ D-JOS 
ruošiamoje paskaitoje, 
penktadienį .vasario 17 d. 
8 v.v. .Prisikėlimo parar 
pijos naujoje salėje (šalia 
bankelio) ekonomistas 
Alfredas Pusarauskas 
kalbės tema:Dr. Albertas 
Schweitzeris -mūsų epo
chos perspektyvoje.

Prieš pusantrų metų 
mūsų d-ras A.Schweitze- 
ris buvo ne tik medicinos 
daktaras, bet ir žinomas 
visam pasauliui, kaip di
delis humanistas, filoso
fas,altruistas ir muzikas. 
Keletą meti} prieš savo 
mirtį,už nuopelnus žmo
nijai, buvęs apdovanotas 
Nobelio premija.

Ekonomistas A. Pusa
rauskas yra montrealie- 
tis ,ten baigęs ir aukštuo
sius mokslus. Šiuo metu 
jis dirba Pasauliniame 
Banke (World Bank), Va
šingtone.Tarnybos reika
lais yra dažnai kelionėse, 
jau aplankęs daugelį vais
tyk ių. Būdamas Afrikoje, 
aplankė dr.A.Schweitzerį 
jo kolonijoje ir ten kurį 
laiką viešėjo, ką aprašė 
"Nepr. Lietuvoje".

Toronto lietuviai kvie
čiami išklausyti A. Pusa- 
rausko patirtus įspūdžius 
ir išvedžiojimus apie di
delį pasaulio humanistą 
dr. A. Schveitzerį. 
NAUJIENŲ vyr.red.Dr.P 
Grigaitis susižeidė ir pa
guldytas ligoninėn.

Dr.P.MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimų.

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

Raštinė: LE 4-4451.

VASARIO 16-TOS 
PAMINĖJIMAS

Bažnyčioje -ateinanti sekmad, 
vasario 19 d. organizacijos da 
lyvauja su vėliavomis 11.15 vai. 
mišiose.

Viešas paminėjimas Toronto 
kolonijai: Lietuviškos trispal
vės pakėlimas prie rotušės ir 
vainiko padėjimas si šeštadienj. 
12 vai. Visi dalyvaukime. Kita
taučių svečiu priėmimas Pris. 
salėje, šį ketvirtadieni, vasario 
16 d. ir čia gražiai ir gausiai 
dalyvaukime. Aukoti Tautos Fon 
dui turės progos ši sekmadieni 
prie bažnyčių ir minėjimo salė
je.
PUTVIO ŠAULIU KUOPA 

organizuotai dalyvauja Vasa
rio 16-tos pamaldose, vasario 
19 d. 11 vai. Šv. Jono Kr. para 
pijos bažnyčioje. Šauliai ir sau 
lės renkasi i Sv. Jono Kr. para 
pijos salę 10 vai. 30 min.

T.P. šauliu kuopos metinis 
- visuotinis susirinkimas Įvyks 
Šv. Jono parapijos salėje kovo 
4 d. 5 vai.30 min. vak. Po surii 
rinkimo bus vaišės, i kurias 
kviečiami visi šaulių draugai 
ir rėmėjai. V-ba.

REMKIME TAUTOS 
FONDĄ

Vasario 16 d.minėjimu , 
kuris Toronte įvyks 19 d . 
sekmadienį,Central Tech 
nikos mokyklos salėje, 
Tautos Fondo Toronto a- 
pylinkės atstovybė TFlė
šų telkimo vajų.

Tą dieną prie įėjimo į 
salę T F atstovai kiekvie
nam įeinančiam įteiks vo
kelį su jo viduje atitinka
mu lapeliu, kurį užpil
džius su auka per pertrau 
ką vokelius surinks tam 
tikri rinkėjai.

Šventės dieną, Vasario 
16, gerb. klebonams mie
lai sutikus, prie lietuvių 
bažnyčių bus daromos 
rinkliavos Tautos Fondui.

Tu, mielas tautieti ir 
tautiete, jausią pareigą 
savo auka prisidėti

į

II 81 1465 De Seve St., Montreal 20, P.Q
TEL. 766 - 5827

Pasportu Suaugusiems Jaunimui Vaikams
rūšis Dabar Pilna Dabar Pilna Dabar Pilna

kaina kaina kaina
1 dienos $2.00 $2.50 $2.00 $2.50 $1.00 $1.25
7 dienų $7.50 $12.00 $6.75 $10.00 $3.75 $6.00
Sezoniniai $22.50 $35.00 $20.00 $30.00 $1125 $1750
Bonai (be
pasų) $ 4.65 $ 7.00 •• • $ 2.90 $ 4.00
Bonai &
2 <). pasai $ 8.00 $12.00 Bonai & 1d pasas $ 3.80 $ 5.25

\ LAIKRODININKAS
! ANTANAS ŽUKAS

1855 WELLINTON ST.
Tel. WE 2- 0644.

TAISAU IR PARDUODU , 
ŽEMOMIS KAINOMIS j 

LAIKRODŽIUS IR JUVELYRUS.
I ------------------------------------------------ 1

AR ŽINOMA, KAD

APS1DRAUSK!
ADAM0N1S INSURANCE AGENCY INC.

GAISRAS - AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ - GYVYBĖ

P. ADAMONIS
Chartered Insurance Broker

3907 Rosemount Blvd.
TEL. OFF. 722-3545 RES. 256-5355

S ■ tos “ L i t e“ No. 752 D

A. NORKELI0NAS
Commisioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG’D 
VISŲ RŪSIŲ DRAUDIMAS.

6695—35-ta Ave., Rosemount (kamp. St. Zotique)
Montreal 36, Que. Tel. RAymond 7-3120.

M 0 K A už: I M A už: t
Depozitus 4.4% || Nekiln.turto paskolas 7%

Į Numatyta už Šerus 5'4% Asmenines paskolas 7.6%
' Nemokamas gyvybės draudimas Investacines paskolas 8.4% 

iki $2.000 bendros santaupų Pikus paskolų draudimas iki 
sumos. II $10.000.

i —-----------------------------------------—--------------------- --------------------------------------
KASOS VALANDOS:

1465 DE SEVE: ROSEMOUNTO SKYRIUS-
Sek modieniois 10.30 - 12.30.

Darbo dienomis: 10.00 — 3.00 vai. 3907 Rosemount Blvd , tel. 722-3545 
kasdien, išskiriant pirmad. ir šeštad Diena penktad. 1 00 - 6.00 vai.

Vakare' trečiadieniais ir IVokore: pirmadieniais, trečiadieniais 
tpenktadiemois 7.00 - 9.00 vai. Į ir penktadieniais 7 00 - 9.00 vai.

’’NEPRIKLAUSOMOS
LIETUVOS" SPAUSTUVĖ 

spausdina bilietus, pakvietimus, tiži ‘ 

Lines ir padėkos korteles, įvairius 
blankus, receptams lapelius, vedybi
nius pakvietimus, mirties atveju už- 
ur jautos laiškus, visokius ” statemer, 
tus”, vokus su adresais, laikraščius,
Sumalus ir knygas,
Darbą atlieka pigiau,uegu kitos spaus 
tuvės. Kviečiame įsitikinti.

'ipausdinius galime priimti paštu ir paštu 
pasiųsti.

Adresas: 7722 George Street, 
LaSalle,Montreal,P. Q. 
C a n a d a.

D-L.K. VYTAUTO KLUBAS
21S9-61 ST.CATIIERINE F., MONTREAL.

Nuo 1966 m. pradžios pradedama išnuoniuoti sales, 
talpinančias nuo 100 iki 600 asmenų pagal reikalų — 
vestuvėms, suvažiavimams ir kitokiems parengimams .

• Kainos prieinamos.
• Klubieėiams ir jaunimui speciali nuolaida.
• Reikalui esant duodamas pilnas patarnavimas:

- virtuvės indai, personalas ir gėrimai.
Nelaukdami užsisakykite kreipdamiesi į Klubų - |.

Petrulį, tel: 522-2353

FORD

4415 Bannantyne Ave 
V c r d u n .

USED CABS 
1 year guarantee.

Tel. namų DO6-2548 
Įstaigos 769-8529.

F ALCON-FAIR LANE
GALAXIE—THUNDERBIRD

MUSTANG —TRUCKS

Kreipki tęs į
LEO GURECKAS

Sales Managers Assistant 
Keating Ford lietuvis atstovas 
.___ 769-8831.
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