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Los Angeles,California,miesto burmistras, lietuvių paprašytas, vasario 16 dieną paskelbė Lietuvių Diena, 
ir tą dieną Lietuvos vėliava buvo aukštai iškelta virš šio didmiesčio. Atvaizde matome burmistro pavaduo 
toją Joseph M.Ouinn /pats burmistras S. V. Yorty buvo Thailande/, duodantį proklamaciją Lietuvos gener
al.garbės konsului dr. .J. J. Bielskiui ir ALT Los Angeles skyriaus pirmininkui S. J.Paltui, kuris p.Ouinn 
įteikia dovaną, dr. V.S.Vardžio red.knygą "Lithuania under the Soviets". Iš kairės stovi:ALT sk.vicepirm. 
A.Devenienė, A.Balsienė, S.J.Paltus, Mr. J. M. Ouinn, dr. J. J.Bielskis ir ALT sekretoriai-O.Razutienė 
ir Albinas Markevičius, buvęs montrealietis, bet gerai įsikūręs Kalifornijoje.

KINIJOJE REVOLIUCIJA TEBEVYKSTAPRflfJUSI SflVfilTf
SVETLANA STALINAITĖ ALILUJEVA VAKARUOSE

Svetlana Stallnaltė, 41 
metų, ištekėjusi moteris 
ir turinti vaikų,mokytoja, 
kaip praneša spauda,buvo 
atvykusi į Indijos sostinę 
Delhi ir atsivežė trečio
jo savo vyro, indų tautos , 
pelenus,palaidoti Indijoj, 
o iš Delhi, kur kreipėsi į 
JAV atstovą ir prašė Ame 
rikos prieglaudos,atskri- 
do į Romą, bet iš Romos 
jau presikėlė į Šveicariją, 
kurioje gavo leidimą pa
silikti laikinai, gal mėne
sį laiko.

Svetlanos Joslfovnos 
Statinaitės pasirodymas 
Vakaruose ir pasisaky
mas, kad ji nenori grįžti 
į Rusiją,sukėlė sensaciją, 
kuri nustelbė visus kitus 
momento j vykius.

Ypač susidomėjimą ke
lia,tiesa, kol kas dar ne
aiškios žinios, kad Stati
naitės nenori Amerika 
įsileisti,ir ryšium su tuo 
plačiai kalbama,kaip toli 
JAV nuėjo santykiuose su 
SSSR,kad net garsųjį savo 
egzilio principą panei
gia. . .Ar gi Svetlanai teks 
prieglaudos ieškoti... Pe
kine ?

• De Gaulle šalininkai ant
rame rinkimų turė neatss- 
tekė visiško laimėjimo,pr- Indonezijos parlamentas 
itrūko vienos vietos.Komu- paklausė Suharto patari- 
nistat laimėjo 72,demokra- mo: Sukamo atimtos vi
ttate centras 30, kiti 22 vi- sos teisės ir titulai, bet 
etas, degolininkai 243, o ab jam paskirta pensija.
soliutinei daugumai reikia • Balandžio 21 d. prasidės 
244 vietų. Jungtinių Tautų visumos

posėdžiai.

Sukamo /dešinėje/ su Ču 
En-lai draugavo, todėl pa
leistas į oensiią

Konsultatyvinis Indo
nezijos parlamentas gavo 
pasiūlymą iš specialios 
komisijos atimti iš Sukar
no prezidento titulą ir vi
sas prezidento teises 
perduoti vyriausybės pir
mininkui generolui Su
harto, kuriam pavesti ir 
teisę patraukti Sukamo 
teismo atsakomybėn už 
dalyvavimą pekininių ko
munistų perversme, kas 
dabar laikoma jau tikru 
faktu.

Dėl šio pasiūlymo gen. 
Subarto valdžia yra kito
kios nuomonės:jos tikslas 
neiti griežtumo keliu, bet 
visą problemą spręsti ra
miu ir saikingu būdu, kad 
nesukeltų griežtos reak
cijos iš komunistų pusės. 
Vis dėlto sunku sulaikyti 
įvykių eigą,nes teismai,- 
kurie buvo kitiems per
versmo sąmokslininkam, 
įrodė, jog Sukamo buvo 
perversmininkų eilėse, 
faktinai-jis sukilimo ini
ciatorius ir jo iniciatyva, 
kaip teigiama,buvo nužu
dyti 8 generolai, kur i e pa
stoviai reiškė nepasiten
kinimą Sukamo politika.

Paskutinės žinios pra
neša, kad patariamasis

Iš įvairių Kinijos vie
tovių ateina žinios, kad 
ten vyksta kruvini susi - 
dūrimai. Yra didelė opo
zicija ne tiktai "kultūri
nei revoliucijai",bet iš
ryškėja kova iš viso prieš 
komunizmą. Kai kuriose 
provincijose aiškiai ko
vojama prieš komunizmą, 
ne tik prieš Mao Tse-tun- 
go.'hiokslą".

Paskutinės žinios pra
neša, kad Kinijos valdžią 
paėmęs į savo rankas 
min.pirm. Ču En-lai, ku
ris sugebėjęs susitarti su 
kariuomenės vadovybe. 
Mao Tse-tungas likęs tik 
partijos galva. Bet jau yra 
kaltinimų prieš Ču En-lai 
kad jis pasigrobęs iš Mao 
valdžią.

Atrodo, kad kova Kini
joje dar ilgai nesibaigs , 
o gali įvykti ir naujų per
versmų.

Su rusais vyksta toly
džio nesantaikos. Pasku
tiniu metu kinai pareika
lavo tuojau išsinešdinti 
du rusų diplomatus,kurie, 
esą, nekorektiškai elgėsi 
su kinų tarnautojais.

Rusai pasienyje kinus 
apdaužę.

Visų tų įvykių eigoje 
Rusijos lyderiai-Podgor- 
nyj, Brežnev ir Kosygin - 
pirmą kartą aiškiai ap
kaltino Pekiną, kad jis 
trukdo Vietnamui eiti prie 
taikos derybų. Tai naujas 

Mao Tse-Tungas su Kosyginu draugiškai...

reiškinys,pakeliui į SSSR 
naujus santykius su JAV, 
kurių taip neatvangial 
siekia JAV prezidentas, 
laukdamas taikos derybų 
Vietnamo karo klausimu.

LŪŽTA VAKARU POLI
TIKA IR BENDRADAR
BIAVIMAS

Vakarų valstybių poli
tika atsidūrė didelėj kri
zėje, iš kurios neaišku, 
kaip bus išbrista.

Pradėjus komunistinio 
bloko valstybėm bendra
darbiavimą su Vakarais , 
šių susižavėjimas pasi
rodė toks didelis, įvyko 
didelis ir esminis Vakarų 
politikoje lūžis .kuris su
painiojo pačius Vakarus.

Ligšiolinė politika buvo 
aiški :Vakarai ir Rytai, ir 
tai buvo stabilizuota. Da
bar esminiai politika kin
ta, jeigu pradedami san
tykiavimai. Nauji santy
kiai stato naujus reikala
vimus. Iškyla Vokietijos 
ir Lenkijos klausimas dėl 
sienų. Pav. Anglija, ban
dydama bendradarbiauti 
su Lenki j a,ne gali išveng
ti sienų klausimo, kai tuo 
tarpu Anglijos ryšiai su 
Vakarų Vokietija ligšiol 
buvo aiškūs.

Ryšium su nauja padė
timi, kuri liečia jau ir 
Ameriką, iškyla Vakarų 
kariuomenės laikymo Vo
kietijoje klausimas. Jis

Vasario 16 gimnazijos mokinės Vokietijoje Lietuvos 
Nepriklausomybės šventės proga pasirodyme.

Lietuvių gyvenimo faktai
KANADOS LIETUVIŲ DIE
NŲ IR PASAULINĖS PAR

ODOS KOMITETAS 
paskutiniame posėdyje nu
tarė: išleisti plakatą,kur- 
ris bus išsiuntinėtas KLB 
apylinkėms ir Amerikos 
lietuviams. Plakatą suti
ko suprojektuoti dailinin
kas R.Bukauskas. K-tas 
taip gi nutarė išleisti ir 
dienoms skirtą leidinį, ku
riame bus ir KLB naujai 
perredaguotas statutas. 
Nutarta painformuoti KLB 
apylinkes, kad jos savo ri
bose išrinktų kandidates į 
Iškiliosios Kanados lietu
vaites rinkimus, kurie į- 
vyks rugsėjo 2 dieną man 
siniame subuvime Mont- 
realyje. Išssiaiškinta, 
kad pamaldos bus Pasau
linės parodos skiriamoj 
bažnyčioje, St.Catherin- 
es ir St. Denis kampe.
LIETUVIŲ PREKYBOS RŪ

MAI ČIKAGOJE
ruošta ekskursiją į Montr 
ealį Lietuvių Dienos metu. 
Rūmų prezidentas A.Baliu 
nas prašo tiksliau nerody
ti Lietuvių Dienų programą 
ir išaiškinti nekvlnių bei su 
sisiekimo klausimus. Tuo 
reikalu daromi reikalingi 
žygiai.

remiamas tuo,kad,viena , 
Anglija būdama sunkiose 
ekonominėse sąlygose, 
esanti verčiama mažinti 
išlaidas kariuomenės lai
kymui Vokietijoj, o Ame
rikoje, kita vertus, to pat 
tikslo siekiama, remian
tis karo padėtimi Vietna
me. Kaip trečias kompo
nentas painiojasi de Gau
lle,kuris,bandydamas at
gauti Prancūzijai vyravi
mo poziciją Europoje,su
sirūpinęs Ameriką iš Eu
ropos pašalinti.

Tat tose painiavose at
sidūrus, Londone susi
renka interesuotos vals
tybės .kurios tarsis dėl tų 
visų painiavų. Tačiau kol 
kas galima konstatuoti 
faktą,kad Vakarų valsty
bės išgyvena krizę, kuri 
joms tikrai nepasitarnaus 
atlaikyti savo svorį prieš 
komunistinį bloką.
• Kaip sensacija nuskam
bėjo žinia, kad Lenkijos 
valdžia atsisakė duoti vi
zą JAV b.kandidatui į JAV 
prezidentus Nixonui.Kaip 
žinoma,prieš dvejus me
tus Nlxonas Lenkijoje 
lankėsi Ir buvo lenkų en
tuziastingai priimtas.

VOKIEČIAI VASARIO 16 
PROGA APIE LIETUVĄ

IR LIETUVIUS
Keturi Vakarų Vokieti

jos dienraščiai ( Darm- 
s tad te, W einheime,Karls - 
ruhe ir Heidelberge) pa
skelbė stambius straips
nius apie Lietuvos Nepri
klausomybės ir lietuvių 
protesto dienos minėjimą 
įvykusį Weinheimo rotu
šės salėje. Straipsniuose 
išsamiai atpasakojamas 
prof. dr. J. Ereto kalbos 
turinys ir pabrėžiamas 
gausios lietuvių išeivijos 
(vien Vokietijoje apie 10. 
000) per 27 metus nei kiek 
nesusilpnėjęs ryžtas at
gauti Lietuvai laisvę.

Iškilmėje dalyvavo apie 
550 lietuvių ir eilė svečių, 
kurių tarpe minimas ra 
šytojas dr. Hermann Bu- 
ddensiegDonelaičio Metų 
vertėjas, latvių, vengrų, 
lenkų bendruomenių ats-» 
tovai. Iškilmės dalyvius 
sveikino šiaurinio Bade
no vyriausybės atstovas 
ir Weinheimo burmistras. 
Iškilmės programoje da
lyvavo pianistas Antanas 
Smetona, dainininkė Lai
mutė Stepaitytė (iš Chl- 
kagos) ir K. Motgabio va-

KAS NAUJA KANADOJE
KANADOS PREKYBOS
CENTRAS AFRIKOJE 
Prekybos mln. Winters 
pranešė, kad Kenijos so
stinėje Nairobi Kanada a- 
tidarė prekybos centrą,ku 
ris aptarnaus ir Ugandą, 
Tanzaniją, Malavl ii’ Zam 
biją. Kanados prekyba su 
šiomis valstybėmis, kaip 
numatoma, plėsis, nesKa 
nada iš jų importuoja ka
vą, arbatą, medvilnę ir 
kt. Eksportuoja gi lėktu
vus, javus ir kt.Kanados 
importas siekia 20 mil. 
dol., eksportas apie 1O 
mil.dol.
KRAŠTO APSAUGOS MI

NISTERIJA 
įvairioms firmoms davė 
užsakymų apie 12 mil. do
lerių sumai. Didžiausis 
užsakymas teko Montrea- 
lio lėktuvų fabrikui Cana
da ir Ltd., apie 6 mil. do
lerių. Užsakymai duoti ti
ktai Kanados firmoms,ku 
rių yra 132 gavusių užsa
kymų.
FORDO FIRMA KANADO

JE
pranešė, kad sausio ir va
sario mėnesiais parduotas

A LB INAS VALENTINAS 
žinomas rašytojas, pasižy
mėjęs feljetonininkas, mirė.

dovaujamas Vasario 16 d. 
gimnazijos choras. (E.) 
RUSAI IR ANGLAI PRE
KIAUJA PABALTIJO 
AUKSU

Paryžiaus radijas, Ko
sygino Londone svečia- 
vimosi metu, pranešė, 
kad jis ten buvo sutiktas 
demonstrantų su plaka
tais, reikalaujančiais 
laisvės Baltijos valsty
bėms.

Iš Londono gautas už
tikrinantis pranešimas, 
kad Kosygino apsilanky
mo metu sudalytoji su
tartis dėl atsiskaitymo už 
D. Britanijos piliečių tur
tą, Sovietų Sąjungos kon
fiskuotą užėmus jiems 
Baltijos kraštus,nepažei- 
džiąs ligšiolinės D. Bri
tanijos vyriausybės poli
tikos, nepripažįstančios 
Baltijos valstybių inkor
poravimo į Sovietų Sąjun
gos teisėtumo,

Kalbamajam susitari
mui vykdyti dar turėsiąs 
būti išleistas tam tikras 
įstatymas. (Elta)

Robert Thompson 

rekordinis automobilių sk- 
alčius-29, 265, kas yra 3% 
daugiau, negu praėjusiais 
metais tuo pačiu laiku.
• Kanados socialinio kre
dito partijos lyderis Tho- 
mpsonas pasitraukė iš ly
derio pareigų.
• Liberalų partijos pirmi
ninkas Kieran išvyko į Ka
nados vakarus. Lyderis J. 
Lesage veda didelę kovą, 
kad liberlams atgautų Kve 
beko srityje pirmenybę. 
Kovo 19 d. jis kalbės Mo- 
ntrealyje.

• Izraelio-Jordantjos pas
ienyje įvyko 20 mtn. susiš 
audymas.
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Tikroviškumo kyptimi
DR . HENRIKO NA GIO 

kalba, pasakyta vasario 19 dieną 
Montrealyje minint Lietuvos ne - 
priklausomybės atkūrimo sukaktį.

Atrodo, lyg prieš dau
gelį metų, toki a pat proga 
kaip šiandien, man yra 
tekę kalbėti šioje vietoje 
ir prisiminti poetišku žo
džiu mūsų žemę,žmones , 
likimą ir tikėjimą geres
ne rytdiena.Šiandien,kaip 
ir tuomet, mes vėl susi
renkame,kaip viena dide
lė šeima, paminėti save 
šalies 49-ųjų nepriklau
somybės metinių. Šian
dien, kaip ir tuomet, su
sirenkame vasario 16-to
sios minėjimui, nes toji 
diena mums netiktai turi 
priminti ko esame čia ir 
kodėl esame, bet taip pat 
suteikti jėgos panešti ki
tus laukimo metus, ku
riems,atrodo, galo nėra. 
Mes esame benamiai 
žmonės, egzllai, ar tai 
kam patinka ar ne. Visi 
mes ilgimės namų ir ra
mios,taikios ateities, vi
si mes ilgimės, kad mūsų 
vaikai tęstų mūsų žemės 
ir žmonių paprastą, bet 
tikrą gyvenimą savoj že
mėj . Sakau visi ir žinau , 
kad toks žodis yra pavo
jingas.Kažin ar visi mes 
to ilgimės ? Gal tik iš 
įpročio kartojame ?Gal gi 
mūsų viltis sudegė su di
dėjančia metų našta ?Gal 
ir tie, kurie dar svajoja 
apie grįžimą laisvon sa
vo žemėn,tėra keisti sva
jotojai ir nerealūs žmo
nės, tebegyveną praeities 
miglose ?Gal,iš viso, tie , 
kurie šiandien, šiame 
laisvių ir pertekliaus 
krašte tebekalba apie sa
vo paliktą žemę ir gimti
nę,tėra nelaimingi nepri
sitaikėliai,kurių tereikia 
gailėtis ?

Todėl šiandien, kai vėl 
susirinkome draugėn,no
rėčiau nebe poetiniu žo
džiu prikelti savo šalies 
atsiminimus, bet pakal
bėti apie kasdienybę sve
timam krašte. Apie tai, 
kas mus kasdien ištinka , 
kelia problemas,skaudi

Yearly Subscription Rates:
Canada....................... $6.00
America & S. America $ 6.50

na ir džiugina.
Norėčiau šiandien,vie

ton daug kartų girdėtų pa
triotinių šūkių, pažiūrėti 
paprastai ir žiauriai ti
krovei į akis.

Šiandien savo tarpe tu
rime įvairių pranašų. 
Vieni tariasi turį Lietu
vos laisvės ir laisvinimo 
monopolį-jie nurodinėja, 
jie matuoja tėvynės meilę 
jie rūšiuoja išeivius į 
įvairaus laipsnio patrio
tus. Kiti nutarė, kad po 
dvidešimties metų lais
vinimo žygių galima ir 
dera pailsėti. Tiesa, Lie
tuva dar nėra išvaduota, 
bet jie pavargo ir nori 
ramybės. Duonos ir žai
dimų.Tretieji nutarė įro
dyti sau ir kitiems, kad 
kovoti už lietuvybę ir dė
lei savo krašto netiktai 
kad juokinga, bet net ne
prasminga Jiems pavojus 
ištirpti svetimųjų tarpe 
atrodo nerealus ir berei
kalingas baubas. Ketvir
tieji gi visai rezignavo ir 
nutarė, kad atėjęs laikas 
yra pripažinti faktinę 
Lietuvos okupacijos pa
dėtį ir bandyti iš tos prie
laidos rasti tinkamiau
sius būdus toliau egzis
tuoti ir net koegzistuoti. 
Šalia šių įvairių pranašų 
yra tačiau dauguma išei
vių, kurie tebežino, kodėl 
paliko savo kraštą, kurie 
supranta kad politinės iš
eivijos uždavinys yra iš
silaikyti ir išlaikyti atei
nančias kartas savo gim
tai žemei. Išsilaikyti ir 
išlaikyti yra paprasti, bet 
labai sunkiai įgyvendina
mi žodžiai. O tačiau nuo 
jų priklausys, kiek pras
minga buvo ir yra ir bus 
mūsų benamių buitis. Tos 
daugumos mūsų žmonių 
vardu tariuosi ir tikiuosi 
ir aš pats kalbąs. Ši dau
guma nematuoja kitų, ne
vertina ir nesveria kitų 
patriotizmo, nelaukia 
darbo tik iš kitų, riepa - 
skendo riebiųjų metų per
tekliuj e,nepavargo ir ne
išsisėmė. Ši dauguma 
mūsų dar mato visas mus 
pasitinkančias proble
mas realioj perspektyvoj.

Pažvelkime tad į kele
tą šių dienų problemų, su 
kuriom mums tenka gy
venti kasdien. Prisiminki
me dažnai girdėtus ir 
skaitytus išvedžiojimus 
vienaip ir kitaip galvo- 
jančiųišeiviųir bandyki
me atrasti savo pažiūrą. 
Atsakykime sau ir kitiem 
į gyvenimo nuolat kelia
mus ir kelsimus klausi
mus.

ALFONSUI KASMAUSKUI MIRUS LIETUVOJE, 
jo seserį Jadvygą Aneliūntenę ir jos šeimą nuo
širdžiai užjaučiame

E.D. Linkonai.

Dėl pačios Vasario 16 
girdime pasisakymų, kad 
mūsų valstybė egzistavo 
ne 49 metus bet šimtme
čius .Tai tiesa.Kunigaikš- 
čių Lietuva nėra tik tuš
čias pasigyrimas, bet fak
tas. Mūsų istorijos ne
pažįstantiems mes galim 
ramiai ir išdižiai pakar
toti,kad mūsų Lietuva yra 
gyva šimtmečius .Kad vi
duramžių Lietuva buvo 
vienaiš stipriausių ir di
džiausių Europos valsty
bių. Tiesa, mėgėjai isto
rikai šiandien pasakoja 
sau ir jauniesiems, kad 
kunigaikščių Lietuva,gir
di .nesirūpinusi kultūra ir 
Vakarais ir kad senovės 
Lietuva nesą kuo didžiuo
tis. Apie kunigaikščių 
Lietuvos nesidomėjimą 
kultūrinėm vertybėm gin
čytis, žinoma, negalima, 
bet ginčytis reikia ir ga
lima, kai šie mūsų isto
rijos kritikai nutaria, kad 
kaip tik dėl tokio mūsų 
kunigaikščių nesidomėji- 
mo ir šiandien nėra ko 
domėtis Lietuva, net lie
tuvybe.

Jaunoji karta,kuri daž
nai labiau mėgsta kritiką 
nei pripažinimą^ turėtų 
atsiminti, kad Lietuvos 
istorija nėra jų tėvų ar 
mokytojų sugalvota pasa
ka, bet tikrovė. Žinoma, 
čia reikia tuoj pridėti,kad 
tie, kurie mūsų istoriją 
be reikalo glorifikuoja 
taip pat pasitarnauja jos 
kritikams. Nėra lietuviai 
vieninteliai istorijos 
s krl aud žiami ,nė r a visi jų 
kaimynai pikti nenaudė
liai,bet taip pat nėra lie
tuviai nieko neverti ir sa
vo žmogiškos misijos ne
įvykdę stuobriai. Tiesa- 
yra tarp šių dviejų polių 
ir dauguma išeivių žino 
ir moka stiprybę semtis 
iš tos senovės, kuri yra 
nupirkta ne įsivaizduota, 
bet konkrečia kraujo kai
na.

Juk ir nepriklausomybė 
buvo iškovota (ir tai yra 
ties a,buvo iškoyotajskur - 
džiai aprengtų ir dar 
skurdžiau ginkluotų sa
vanorių. Būtų skaudu 
šiandien ginčytis ar poli
tinė to meto konjunktūra 
daug ar mažai padėjo, kad 
Lietuva ir visa eilė mažų 
tautų po I pasaulinio karo 
tapo laisvomis valstybė
mis. Skaudu ginčytis,nes 
nežiūrint į visas konjunk
tūras reikėjo bent kelių 
Jonų,Petrų,Mykolų ir t.t 
kurie rizikuotų gyvybė
mis,kad jų gimtinė galėtų 
gyventi laisva ir nepri- 
klausoma.Tie tūkstančiai 
savanorių buvo 1918 me
tais LIETUVA. Dar kartą 
prisikelianti kunigaikščių 
Lietuva.Ir tai buvo kraujo 
istorija, kurios šiandien 
įvairaus prisitaikymo ir 
ištirpimo skelbėjai nega
li ir neįstengs nuneigti ar 
suniekinti. Todėl be galo 
liūdna, kad mūsuose vis 
daugiau atsiranda tokių, 
kurie jauniesiems nenori 
aiškinti konkrečios Lie
tuvos istorijos ir ją, be 
reikalo,dažo ružava spal
va arba,dar labiau be rei
kalo, niekina kaip pilką 
nutikimą. Istorija mums 
tebėra, ir visam laikui 
liks .vertinga pamoka, tik 
į ją reikia žvelgti be pa
toso ir be gėdos, ir jeigu 

nevisuomet iš jos, anot 
Kudirkos, galėsim pasi
semti stiprybės, tai iš
minties ir sveikos nuovo
kos galėsim pasimokyti 
visados.

Ir į nepriklausomybės 
metus žvelgdamimes su
randame šimtus priežas
čių skirtingoms nuomo
nėms. Ir tai gerai. Nes , 
galų gale,tikra demokra
tija ir tėra gyva įvairiom 
nuomonėm. Negerai tik, 
kad ir vėl, kaip kitais at
vejais, mes arba viską 
matom ružava spalva da
žyta, arba juoda. Nebuvo 
viskas mūsų respublikoj 
tvarkoj, bet nebuvo toji 
respublika niekam kalė
jimu. Mes statėme savo 
valstybę ir mokėmės. Mo
kėmės demokratijos, kad 
ir labai naiviai retkar
čiais, mokėmės iš savo 
klaidų ir mokėmės iš 
sėkmės. Nebuvo nepri
klausoma Lietuva našiai - 
tėlė .apsupta piktų ir gob
šių ir niekšingų kaimynų, 
bet nebuvo,iš kitos pusės, 
mūsų kaimynai jau ir to
kie taikūs bei sugyvena
mi. Šiandien prisiminda
mi nepriklausomybės su
kaktį, mes, iš tiesų,ne
garbiname nei vieno re
žimo,nei vienos valdžios, 
nei vieno karjeristo ar 
pasišventėlio atskirai, 
mes tačiau su pasididžia
vimu prisimename, kad 
Lietuva buvo laisva ir sa
varankiška valstybė, kad 
per kelis dešimtmečius 
ji sugebėjo atsiekti ne- 
nemažiau kaip kitos kul
tūringos Europos tautos 
ir gal daugiau. Prisime
name mes savo laisvą ša
lį, pajėgusią išgyventi iš 
savo išteklių, kuri iš di
džiųjų prašė tik vieno da
lyko - laisvėsl Šiandie 
laisvė dalijama tiems ir 
kitiems, bet po antrojo 
pasaulinio karo nelaimin
gų Jaltos ir Teherano su
tarčių,mūsų šalis yra nu
rašyta į kalėjimą. Ir kaip 
tiktai šį faktą-pajėgusios 
laisvai gyventi šalies iš
davimą-mes protestuo
jame ir protestuosime 
visam pasauliui. Protes
tuosime ir kalbėsime 
laisvės monopolį pasiė- 
musiem,kad"gerbiamieji 
laisvės ir taikos dar nė
ra,nes mūsų šalis nelais
vėje'.' Visi lietuviai, visos 
kartos,šalyje likę ir išei
viai, turi kovoti už laisvę. 
Savo laisvę. Savo krašto 
laisvę. Pavergtųjų laisvę. 
Už laisvę Vilniuj ir Bu
dapešte,už laisvę Alaba- 
moj ir Kongo respublikoj, 
už laisvę Ukrainoj ir lais
vę Somalijos džiunglėse. 
Kiekvienas pavergtasis 
yra mūsų brolis.Kiekvie- 
nas paniekintasis yra mū
sų brolis .Kiekvienas kar
tuvėse ir prie egzekuci
jos mūro yra mūsų bro
lis. Kas šito nesupranta, 
nesupranta nei demokra
tijos, nei krikščionybės , 
nei humanizmo.

Prisitaikę ir ištirpę 
bet kur ir bet kokioj ben
druomenėj mes vis dėlto 
šitos atsakomybės už sa- 
vo artimo laisvę negalė
sime išsižadėti.Arba ne
būsim verti nei lietuvio, 
nei žmogaus vardo. O 
tuodu žodžiu,mano širdy
je, turėtų būti tas pat. 
Nesam mes nei vertin-

TRIMITO AIDAS

Lietuvos karaliaus Mindaugo šaulių kuopos 1967 metų valdyba /iš kairės/ sėdi: 
I vicep. J.Šiaučlulls, moterų skyriaus vadovė J.Strėlienė, pirmininkas Ig.Pet
rauskas, moterų skyriaus vedėjos pavaduotoja S.Drešerienė; šalpos reik. ved. 
St.Reutas; stovi: iždininkas Br.Bagdžiūnas, sekr.P.Gabrys, II vicepirm.A.Kal
vaitis ir koresp. Pr. Dikaitis. Nuotrauka A.Kalvaičio.

ŠAULIŲ VEIKLA TRUMPAI

LŠST Centro Valdyba 
Jaunimo Centro namų 
statybai Čikagoje pasky
rė 100 dol. ir Lietuvos 
Resp. Prezidento Dr. K . 
Griniaus paminklo staty
bai 20 dol.
KAIP ŠAULIAI 
LAIDOJAMI

Šaulių s-gos statute 107 
str. sako, kaip yra laido
jami šauliai:prie pašar
voto šaulio-ės kūno šau
liai stovi garbės sargy
boje; karstas pridengia
mas tautine trispalve vė
liava, o vieneto vėliava 
pastatoma į stovą ties 
karstu.

Karstą lydi taip pat 
vieneto vėliava iki duobės 
arba tam tikros vietos. 
Toje vietoje, atlikus pa
skutines apeigas,vieneto 
vėliava suviniojama, o 
tautinė unimama nuo 
karsto ir, jei galima, ati
duodama giminėms. 
ŠAULIŲ S-GOS ISTORIJA

Australijoje Minties 
leidykla išleido L. Šaulių 
S-gos Istorija,antroji lai
da, kaina 3. 00 dol., gau
nama adresu Mr. PrNNa- 
gys 417 Burwood Rd. Bel
more N. S. W. Australia. 
Pirmoji laida išleista 
1939 m.Lietuvoje nespėjo 
plačiau paplisti raudona
jai armijai okupavus Lie
tuvą, buvo konfiskuota.
• Buvo stipriai susirgęs 
Alf. Valatkaitis, b. Šaulių 
S-gos T. C. V. pirminin
kas.
• Hamiltone,Ont.Kanado- 
je,įsteigtas šaulių būrys . 
Pirmąją valdybą sudaro: 
pirm. P. Vizbaras, sekr. 
A.Aušrotas ir ižd. A. Pa
tamsis.
• Sausio 15 d. Detroite į- 
steigtas Jūros šaulių vie
netas. Laikinąją valdybą 
sudaro :pirm. J. Petrulio- 
nis, vicep. J. Kinčius, ižd. 
J.Balnionis ir Alb.Motei- 
ka.
• Čikagos Vytauto Did. 
kuopoje organizuojamas 
šaulių kvartetas, vadovas 
J. Sodai tis.

Nepriklausomos Lietu
vos administracija bus 
dėkinga visiems, kas 
už laikraštį užsimokės 
pirmyn už metus.

gesni, nei nevertingesni 
už kitus, bet galim būti 
išdidūs, galim didžiuotis 
kuo esam,jei neišduodam 
savo žmogiškos paskir
ties. (Daugiau bus)

PASKELBTAS KONKUR
SAS

Detroito Stasio Butkaus 
š. kuopa paskelbė litera
tūrinį konkursą rašiniui 
tema "Kova dėl Klaipėdos 
krašto". Premijų mece
natais yra M. Vaitkus ir 
Blauzdys. Konkurse gali 
dalyvauti jaunuoliai nuo 
14 iki 19 metų amžiaus; 
rašinius siųsti adresu:V. 
Tamošiūnas, 14545 Mar
lowe Street Mich. 48227 
USA.
• Toronto Vld. Putvio š . 
kuopa gražiai talkininka
vo Vasario 16 d. minėjimo 
iškilmėse.Kovomėn.4 d . 
įvyko metinis visuotinis 
kuopos narių susirinki
mas. Kuopos valdybos 
pirmininkas St Jokūbaitis 
buvo susižeidęs.
• Delhi DLK Gedimino 
kuopa kartu su KL Ben
druomene ir kitomis or
ganizacijomis suruošė 
gerai pasisekusį Vasario 
16-tos dienos minėjimą, 
kur gražią ir išsamią pa
skaitą skaitė kuopos val
dybos pirmininkas Stp. 
Jakubickas. Šauliai daly
vavo su kuopos vėliava, ir 
garbės sargyba iškilmių 
metu.

MONTREALIO LK MIN
DAUGO ŠAULIŲ KUOPA

Kuopos Valdyba pakar
totinai prašo visus kuo
pos narius, kurie dar nė
ra padarę nuotraukų ruo
šiamai vinjetei, kaip ga
lima greičiau jas padary
ti. Vinjetės meninį paruo
šimą daro š.dail. Alf. Va- 
zalinskas. Tačiau nesant 
visų nuotraukų nėra gali
mybės pradėtas darbas 
baigti. Tuo reikalu esant 
kam kokių nors sunkumų 
prašome tartis su Valdy
bos pirmininku Ig. Pet
rausku, tel. PO 7-6976.

Taip pat kuopos Valdy
ba pakartotinai prašo vi
sus šaulius .kurie dar ne
turite uniformų, jas įsi
gyti ryšium su artėjančia 
Lietuvių Diena Montrea
lyje ir Expo pasirodymu, 
kurių programose yra 
numatyta ir šaulių daly
vavimas tik uniformuotų.

Uniformos yra gražios 
ir praktiškos, tinkančios 
visur ir visada dėvėti. Jų 
tinkamumą, C. Valdybos 
pritarimu, LK Mindaugo 
šaulių kuopos uniformos 
yra rekomenduotinos ne
šioti visiems Kanadoje 
esantiems šaulių dali

niams.Šiuo metu Toronto 
Vlado Putvio kuopa taiso
si apie 20 uniformų, kurių

> pasirodymą matysime 
Montrealyje gegužės 20- 
21 dienomis,kaip atvyks
tančius svečius į Mindau
go kuopą.

Ryšium su svečių atvy
kimu, jau dabar prašome 
visus, kurie galėtumėte 
priimti svečių apsistoji
mui, malonėkite pranešti 
kuopos valdybos pirm.Ig. 
Petrauskui.

Kuopa veda naujų narių 
verbavimo vajų. Visi bu
vusieji šauliai ir norin
tieji jais būti savo sutiki
mą malonėkite pranešti 
bet kuriam valdybos na- 
riuiėmaloniai kviečiamas 
jaunimas.Dvi ėjų savaičių 
laikotarpyje kuopa padi
dėjo trimis naujais na
riais.

* Kuopos būstinės įren
gimas eina prie pabaigos. 
Galutinai užbaigti numa
toma balandžio pabaigoje. 
Dail.Alf.Vazalinskas nu
piešė LŠ S-gos įkūrėjo 
Vlado Putvio portretąku- 
ris bus įjungtas į bendrą 
būstinės dekoraciją.
* Kuopa Vasario 16 die
nos minėjimo programo
je dalyvavo iškilmingose 
pamaldose su vėliava, 
prie paminklinės lentos 
padėjo gėlių vainiką.
* Kovo 4 d.kuopos garbės 
nariui Aušros Vartų pa
rapijos klebonui K. Peč- 
kiui SJ. buvo suruoštos 
iškilmingas vardadienio 
parengimas .kuris praėjo 
su dideliu pasisekimu. 
Kuopos vardu sveikinimą 
atliko valdybos pirm. Ig. 
Petrauskas.
* Kovo5d.AV bažnyčioje 
pamaldomis prisiminta 
LŠ S-gos įkūrėjo Vlado 
Putvio mirties sukaktis. 
Pamaldose kuopa dalyva
vo su kuopos vėliava.
* Aktyvus visuomeninin
kas,kuopos š.Stp.Kęsgai- 
la C. V-bos nutarimu ap
dovanotas Šaulių Žvaigž
dės Ordinu, o moterų sk. 
vadovė š.J.Strelienė Šau
lių Žvaigždės medaliu.
* Ryšium su pagyvėjusią 
Jūros šaulių veikla ar ne
vertėtų pagalvoti ir apie 
Montrealyj prie Mindau
go kuopos Jūrų šaulių 
skyriaus įsteigimą?
Suinteresuoti prašome 

kreiptis į kuopos valdybą.
J. Šiaučlulis.
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Kraštutinių klausimas Vokietijoje
RYTŲ VOKIETIJA SIUNČIA SAVO PAREIGŪNUS į VAKARUS - BONNOS VYRIAU
SYBĖ PRIEŠ KOMUNISTŲ PARTIJOS LEIDIMĄ - SVARSTOMAS NPD ORGANIZA
CIJOS UŽDRAUDIMAS - KATALIKU AKADEMIJOJE VYKO DISKUSIJOS APIE DE

ŠINIŲJŲ JUDĖJIMĄ
V.ALSEIKA, VOKIETIJA

Kraštutlnlųjų dešinių
partijų ir Vak. Vokietijo
je uždraustos komunistų 
partijos nelegali bei vie
šoji veikla teikia rūpes
čio ne tik Bonnos vyriau
sybei ,bet kelia tam tikrą 
nerimą ir užsienyje.

Kiekvienų metų vasa
rio mėn. Bonnos vidaus 
reikalų ministerija skel
bia smulkius duomenis 
apie dešiniųjų bei kairių
jų veiklą, pateikia statis
tines žinias.Šiais metais, 
dar prieS informacijas 
paskelbiant, Bonnos vi
daus mlnlsterls Luecke 
kreipėsi į viešumą ir nu
rodė į pastaruoju metu 
gyvėjančlą dešiniųjų ir 
kairiųjų (komunistų) agl- 
taclją.Komunistų agitaci
ja aiškiai pakilusi ir ji 
vykdomais Rytų Berlyno 
siunčiamų į Vokietijos 
vakarinę dalį pareigūnų. 
Dešinieji arba NPD žmo
nės taip pat nesnaudžia Ir 
jų veikla bei kai kurios 
tendencijos jau kelia 
klauslmą:ar nereikėtų šią 
partiją uždrausti?
KOMUNISTAI ATJAUNI
NA SAVO AKTYVĄ VO
KIETIJOJE

Nelegalios komunistų 

proga, 1967.2.6 d. Argentinos Lietuvių BalsoIV PAL Kongreso 
Leidykloje, J. L. Suarez 5684 (Sue. 39), Buenos Aires, įvyko drau
giški bendradarbių pietūs - pasitarimas, spaudos rūpimais klausi
mais. Stovi (iš kairės): Venesuelos Liet. B-nės pirm, inž Vladas 
Venckus; žurnalistas Br. Aušrotas - šatorius iš Brazilijos; rašytoja 
Gražina Opaitė - Boleckienė iš Brazilijos; Rorario Liet. B-nės pirm, 
ir uolus A. L. Balso bendradarbis Antanas švarlys; dailininkė In
grida Suokaitė iš Vokietijos; Br. Kadžiulytė - švarlienė; žurnalis
tas Alb. Gumbaragis iš Urugvajaus; ALB. ekspeditorius St. Lipnu
kas; Urugvajaus lietuvių kolonijos veteranas, didelis A. L. Balso 
prietelius - bendradarbis — Juozas Ramonas su žmona Olga Kynai- 
te; Veronika Sventickaitė - Aušrotiene; ALB red. Kast. Norkus. 
Pryšakyje sėdi buv. ALBalso korespondentė I PLJ Kongrese Cbi 
cagoje, SŲA pro-sekretorė mokytoja Nelida Hukaitė ir A. L. Bal Geram orui esant Čikagos lietuvių Montessori vaikų 
so leidėjo žmona, Moteris ir Pasaulis puslapio red. Ona Gudliaus-namų vedėja „J1Š8lveda
kaitė - Ožinskienė (Prano Ožinsko nuotrauka), pasivaikščioti ir aiškina ^t^a^t6lau8.

partijos Vak. Vokietijos 
eilėse pastebėtas reiški
nys - dedamos pastangos 
senesnius pareigūnus pa
keisti jaunesniais ir žy
miai sustiprinti agitaciją 
Vakaruose. 1966 metais, 
atvykę Iš Rytų Į Vakarų 
Vokietiją,turėdami tikslą 
agituoti už Ulbrlchto res
publikoje veikiančios 
partijos SĖD šūkius. Kiti 
151 stengėsi įeiti į kontak
tus su vokiečių socialde
mokratais bei su profesi
nėmis sąjungomis, žino
ma, ta proga nevengdami 
ulbrichtlnės agitacijos.

Visas sovietinės - ko
munistinės propagandos 
ar agitacijos svoris pir
moje eilėje buvo nukreip
tas į pramonines Šiauri
nio Reino - Vestfalijos 
krašto sritis,be to,į Žem. 
Saksoniją, Bavariją ir Ba
deno - Vuerttembergo 
kraštus .R.Vokietljos agi
tacijos pati didžioji įtam
pa buvo aiški ypač spalio 
-lapkričio mėnesiais, kai 
Bonnos respublikoje vyko 
vyriausybės krizė Komu
nistai su savo agitacija 
buvo prasiveržę ne tik į 
profesines sąjungas, bet 
ir į sporto, jaunimo sam

būrius, be to, tai agitaci
jai tinkamus rėmus suda
rė komunistų įtakoje e- 
sančios organizacijos, 
kaip DFU(Deutsche Frie
dens-Union arba vokiečių 
talkos sąjunga) Ir BD 
(Bund der Deutschen arba 
Vokiečių Sąjunga).

Vak.Vokietijos vyriau
sybė per savo vidaus 
reik, ministrą nurodė e- 
santi nusistačiusi prieš 
1956 m. Vak. Vokietijoje 
Aukščiausiojo Teismo 
sprendimu uždraustos 
komunistų partijos lega
lizavimą.Esą,toji partija 
-KPDtalnekas kita, kaip 
Ulbrichto krašte veikian
čio galingo SĖD aparato 
prietiltis,gi jei KPD būtų 
leista veikti, tatai reikš
tų, kad ulbricbtinel SĖD 
būtų suteiktos naujos 
veiklos galimybės.Tačlau 
pripažįstama, kad legali 
partija valstybei gali būti 
mažiau pavojinga, kaip 
uždrausta organizacija.
NPD VADOVYBĖJE
ESAMA PAVOJINGU 
DEMOKRATIJAI POLIN
KIU

Jei dabar pažvelgti į 
dešiniųjų radikalų arba 
NPD (nacionalinės vokie

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 3 P8L.

Tat pasaulinės tarptautinės parodos Montrealyje sporto stadionas, kurtame vyks daugelis pasirodymų.
Stadionas turi 25,000 sėdimų vietų. Stadionas yra pačioje pasaulinės parodos vietoje Ir turi grafų vaizdų

čių partijos) veiklą,tai, 
paviršutiniškai, tiek er
zelio krašte bei ypač už
sienyje sukėlusi organi
zacija pagal savo skel
biamas tezes nesanti nu
sistačiusi prieš valstybės 
konstltuclją.Vlsdėlto bū
dinga,kad tos partijos įta
kingose, "raktinėse" vie
tose rasime nemaža bu
vusių nacionalsocialistų 
partijos senųjų pareigūnų 
ir todėl esama pavojaus , 
kad partijoje gali vykti 
tendencija pakrypti tos 
nacių ideologijos pusėn. 
Didžioji NPD šalininkų 
dalis to pavojaus dar nėra 
įžiūrėjusi ir reikia ma

nyti, kad toms tendenci
joms alškėjant, partijoje 
galės atsirasti ne tik 
murmėjimas narių tarpe, 
bet ir šių pastarųjų atsi
ribojimas nuo organiza
cijos. Kiekvienu atveju, 
Bonnos valdžios nuomo
ne,parti joje, ypač jos va
dovybėje šiais metais 
laukiama naujų krizių ar 
kovos dėl būsimos kryp
ties apraiškų.

Tik nuo tolimesnės šios 
partijos krypties paaiš
kės, ar vyriausybė kreip
sis į federalinį konstitu
cinį teismą, prašydama 
NPD uždrausti.Vls dėlto, 
palyginus su komunistais, 
NPD nuolat pasisako e- 
santi ištikima Vak. Vo
kietijos konstitucijos 
dėsniams. Be to, reikia 
atminti, kad tos partijos 
rinkiminė sėkmė Hesseno 
ir Bavarijos kraštuose 
sutapo su ligšiolinių,kon
servatyvių partijų bei pa
čios vyriausybės Bonnoje 
prestižo smukimu.
AR ŪKININKAI PASISA
KYS UŽ DEŠINIUOSIUS?

Bonnos koalicinei vy
riausybei neseniai nu
traukus primokėjimus 
žemės ūkiui, Vak. Vokie
tijoje šaindien nuolat pri
simenamas vokiečių ūki
ninkų Sąjungos vadovo 
Rehwinkelio grąsinimas , 
girdi .netekę stambių sub
sidijų ūkininkai per sei
melių rinkimus pasisaky
sią už NPD. Tai savotiš
kas ūkininkų organizaci
jos prezidento kerštas ir 

jis neliks be atgarsių. 
Kiekvienu atveju, per ne
tolimus būsimus seime
lių rinkimus Žem. Sakso
nijoje ( Hannoveris) ir 
Schlezwige - Holsteine - 
pačioje Vokietijos šiau- 
rėje-paaiškės, ar iš tik
rųjų ūkininkai paseks sa
vo vadovu, be to, ar už 
dešiniuosius balsuos jau
noji gyventojų karta.

Vokietijos dešinieji vis 
labiau populiarėja. Tai 
įrodė ir Muenchene, va
sario 11-12 dd. katalikų 
akademijoje įvykusios 
disku8ijo8,8impoziumas. 
Pasisakymai buvo įdo
mūs, tačiau simpoziumo 
galutinė išdava liko labai 
neaiški deškota naujo vo
kiško tautinio sąmoningu
mo ir... jo nepajėgta su
rasti ar bent nustatyti jo 
sampratą.
UŽSIENIO SVEČIAI - 
SPECIALISTAI DISKU - 
TAVO NACIONALIZMĄ

Naujojo vakiečių na
cionalizmo, jo motyvų bei 
pavojaus klausimus Ka
talikų Akademijoje disku
tavo įžymūs asmenys: iš 
Paryžiaus atvykęs prof.

K. BARONAS

MEXIK0JE
Parašius kad ir labai 

apie didžiausią pasaulyje 
antropologijos muziejų, 
esantį Chapultapec parke, 
visvien nesudarytų tokio 
vaizdo, kaip matant savo 
akimis įvairius ekspona- 

A. Grosser, iš JAVJ'Ame- 
rican Council of Germa
ny" pirmininkas Christo
pher Emmet, iš Berlyno- 
prof. Kurt Sontheimer ir 
kt. Kokios tų kalbėtojų 
nuomonės ? Amerikietis 
Emmet pirmoje eilėje 
vokiečiams pasiūlė toliau 
skiepyti antikomunizmą. 
Jis nurodė, kad užsienis 
vis dar bijosi Vokietijos 
nacių iškilimo, o pagal 
Emmet, vidutinio ameri
kiečio akyse "antikomu
nizmas esąs lygus anti- 
nacionalizmui". Esą, rei
kia vengti artėjimo su 
Maskva, daugiau glaustis 
prie Vakarų. Tuo tarpu 
vokietis Sontheimer nu
rodė, kad kai kurie ame
rikiečiai kaip tik siūlą 
priešingai - vokiečiams 
atsisakyti nuo antikomu
nistinių nuotaikų.

Aplamai, diskusijų va
kare buvo nemaža prie
šingumų bei prieštaravi
mų.Aiškintasi NPD struk 
tūta,vokiečio prof. Maier 
nuomone gi tektų vengti 
NPD uždaryti, nes esą 
priemonių ir kitokiai ko
vai su kraštutinialslais.

tus pačiam muziejuj. Ta
čiau negaliu praleisti vie
no sk ,kur nurodoma žmo
nijos giminingumas gyvos 
kalbos žodžiais. Ir taip, 
didžiausiom raidėm už- 
rašyta:Espanol-arar,Ir- 
landes - alrim, Lltuano-

JONAS 
AVYŽIUS ROMANAS

fflW KRYŽKELĖJE
65 atkarpa.

VIII

PENKTA DALIS

GYVENIMAS 1S NAUJO

Martynas ilgai tylėjo, tramdydamas sieloje prasiveržusią 
raudą.

— Aš nieko nereikalauju iš tavęs,— pagaliau pratarė.— 
Bet noriu, kad žinotum, kiek dėl tavęs praradau. Privalai 
žinoti! Nors kartą gyvenime reikia būti atviriems — juk tavo 
žodžiai. Tad klausyk! Keturiasdešimtaisiais jūsų šeima kabo
jo ant plauko. Galėjau, gal būt, galėjau išgelbėti kitą žmogų, 
ir ne vieną, daugiau to vertą, paskandindamas jus. bet aš 
gelbėjau jus. Lapinus, paskandindamas aną žmogų. Tai buvo 
padaryta dėl tavęs. Goda. Aštuonerius metus žiūrėjau pro 
pirštus j tavo tėvo įžūlybes, taiksčiausi, tiesiog pats nesu
prantu. kaip atsitiko, kad vis dėlto išmečiau jį iš malūno. 
Nėra abejonės, tavo senis pakūrė Gaigalų lūšną — turiu rim 
tą pagrindą taip manyti,— bet aš apsimečiau aklas ir kur 
čias. Visa tai buvo daroma dėl tavęs. Goda! . . Aš išdavinė- 
jau save, savo įsitikinimus mainais už smulkų pinigą — meilę 
iš tolo, o kai atėjo toks laikas, kai žmogus gali būti pats 
savimi, kai nebėra jokių kliūčių mūsų meilei. ..— Mar
tynas užsidengė veidą delnais.

Goda stovėjo, nuleidusi rankas kaip medinė. Sustingęs 
žvilgsnis buvo įsmeigtas į susigūbrinusį Martyną. Išblyšku
siame veide krūpčiojo keistas šypsnys, kuriame nuostaba 
kaitaliojosi su gailesčiu.

— Nori pasigailėjimo? — paklausė dusliai.— Tai žinok, 
kad pasigailėjimas, kaip tik pasigailėjimas mudviem ne
davė nieko gero, o atvirkščiai...

— Ne ne! — sušuko jis.— Noriu, kad pamatytum, koks_ 

esu niekas, ir nebeliktų daugiau vilties.
— Niekas... Kodėl „niekas"? Tu tiesiog Mart y ras, 

ir viskas. Galėčiau ir apie save pasakyti tą patį, norėdama 
tave paguosti, bet aš nenoriu būti nieku. Kaip mano motina. 
Neužsitarnavo net dukters meilės. Taip, Martynai, motinos 
aš niekuomet nemylėjau. Gailėjausi, bet nemylėjau. Ar ga
lima mylėti skudurą, patiestą kojoms nusišluostyti? Žmogus 
turi išsikovoti gyvenime savo vietą. Anksčiau apie tai ne
galvojau, maniau, viskas savaime ateis, o jei neateis — ne
reikia. Blogiausiu atveju tekėsiu už pirmo pakliuvusio vyro, 
o toliau — kaip Dievas duos. Kvailutė, negalvojau, kad suku 
mamos keliu. Mano motina savo jaunystę išeikvojo dėti krai
čiui. o aš baigiu praleisti geriausius metus tuščiai švaistyda 
ma save. Ar ne vienas ir tas pats galas? Šiandien prieš kino 
seansą sutikau Tadą su Birute. Gali pasveikinti, sako, mano 
senę: rajono pirmūnė! Aišku, ne pirmoji sąraše, kažkur apie 
galą, bet ir kolūkis ne iš pirmųjų. Džiaugiuosi, sakau. Pa 
spaudžiau ranką, o iš tikrųjų džiaugsmo maža. Negalėjau 
būti nuoširdi, Martynai. Pieno daugiau primelžė, negu kitos 
mūsų kolūkyje. Pienas! Baisus dalykas. .. Bet, gal būt, kaip 
tik dėl to Tadas ją myli labiau, negu šiaip mylėtų, ir be to 
pieno jiedu nebūtų tokie laimingi. Nebūtų. Tikra meilė rei
kalauja pagarbos. Birutę yra už ką gerbti — ji ne niekas. 
Arba Morta — apie jos audinius jau laikraščiai rašo. Net 
Gedrūta, nors daugelis ją apjuokia, netuščia varpa. Ne, Mar
tynai. aš nenoriu būti niekas.

Martynas nieko neatsakė.
Ji atsisėdo priešais ugnį, užmetė koją ant kojos ir, parė 

muši galvą ranka, ilgai kažką galvojo. Atrodė, lyg stebisi 
tuo, ką pasakė, ir dar kartą persvarsto savo minčių teisin
gumą.

„Viskas,— pagalvojo Martynas.— Anos Godos nebėra, 
o šita man nepriklauso. Tad ko dar laukiu?"— Jis pakilo 
nuo kėdės, nusikabino nuo vinies kepurę ir. nepažvelgęs į 
ją. pasuko prie durų.

— Labanaktis. Goda.
— Labanaktis. Martynai.
Priemenėje stabtelėjo, atsigręžė; tikėjosi, pašauks (nors 

tuos kelis šimtus metrų paėjėtų drauge... paskutinį kartą). 
tačiau ji sėdėjo prieš ugnį ankstyvesnėje pozoje, pamiršusi 
save ir visą pasaulį. Prie durų užkliuvo už motociklo. Ak. 
tiesa — jis važiuotas........Motociklas — nepakeičiama susisie

kimo priemonė kaime." Cha. kažkokio kvailio žodžiai. . . Ku
rių galų jam dabar tas motociklas? Kur nulėks?

Išėjo į vieškelį. Žvaigždėtas dangus buvo svaiginančiai 
aukštas ir šaltas, o žemė gąsdinančiai didelė, tuščia ir vie
niša. tartum baisus kataklizmas būtų nušlavusi visa, kas gyva. 
Tiktai jis vienas per klaidą išliko tame siaubingame kapinyne 
ir. apimtas augančios tuštumos baimės, galvojo, kad būtų 
didžiausia laimė pasaulyje priglausti galvą prie gero, tave 
suprantančio žmogaus krūtinės ir išsiverkti iki valios.

Jie trise — Martynas, Ieva ir Arvydas — ėjo kažkokiu 
nepažįstamu keliu; jie iš kraštų, ji viduryje. Kelias buvo 
šlapias, slidus, pilnas bedugnių duobių, kuriose kunkuliavo 
verdantis vanduo. Kiekvieną kartą, kojai paslydus, ji išgąs
tingai surikdavo ir stverdavosi Martyno rankos. Suprato: taip 
nepadoru, juk greta eina vyras, turėtų įsikibti jo, tačiau ne
išaiškinama jėga stūmė ją prie Martyno. Ji pavargo nuo 
pašėlusio nervų įtempimo, norėjo grįžti atgal, nors gerai ži
nojo. kad grįžti negalima, nes užpakalyje kelias ištisai už
lietas verdančio vandens: jie turi eiti pirmyn, tik pirmyn, 
jeigu nori išsigelbėti.

— Nebijok, tai sapnas,— tarė Martynas.— Gyvenime ne
būna tokių nesąmonių.

Nuo tų paguodžiančių žodžių pasidarė lengva, gera. Ap
imta graudaus švelnumo, ji panoro paglostyti Martynui ranką, 
tačiau pajuto į save nukreiptą Arvydo žvilgsnį — skvarbų, 
šaltą, visa regintį. Tas žvilgsnis triuškinančiu sunkumu pri
slėgė ją. sukaustydamas valią ir jausmus. Jos kūnas ėmė 
stingti, akmenėti; iš pradžių kojos, šlaunys, paskui liemuo;- 
dar kelios akimirkos, ir ji visa pavirs akmenine statula. Bet 
kol tai įvyks, ji turi bent pirštų galais palytėti Martyno ran
ką. Bent pirštų galais...

Nubudo suprakaitavusi, iškankinta sunkaus sapno. Greta 
lovutėje giliai miegojo Arvydukas. Pro skystas nertines užuo
laidas prasišvietė giedro žvaigždėto dangaus lopinėliai. Ir 
sugalvok tu man tokį sapną! Eiti tarp verdančio vandens 
duobių... Ieva užsimerkė ir su palengvėjimu atsiduso: vis 
dėlto gerai, kad čia būta tik sapno. „Gyvenime nebūna to
kių nesąmonių..."

Ji stengėsi negalvoti, kad vėl užmigtų, tačiau miegas 
nebeėmė. Daugiau bus.

arti.Miela ant širdies pa
sidarė. Ir nepastebėjau, 
kaip pažintai amerikietei 
sušukau: žiūrėk-ir mano 
kalbos žodis randasi di
džiausiam pasaulio mu
ziejuj.

Minint antropologijos 
muziejų, prie Jo reiktų

Nukelta į 5 psl.

Prof. JADVYGA ČERNIAUS
KAITĖ - KUNCAITIEN1, 

Ohio Universiteto Bibliotekos di
rektorė, San Luis Universiteto 
pakviesta, 12.2.67 atskrido Ar
gentinon. Po pasimatymo su A. 
L. Balso leidėjais, išvyko į San 
Luis, kurio Valstybiniame Uni
versitete profesoriauja jos vyras, 
bakterialogas prof. Dr. Justas 
Kuncaitis, kovo pabaigoj grįžtan
tis profesoriauti į JAV. Pertvar
kydama San Luis ir Mendosos 
Universitetų Bibliotekas, pnrf. 
Kuncaitienė dėstys anglų kalbos 
katedroje, San Luis Universitete.

- mniaMiii



4 PSL NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 1967 m.kovo 15 d. Nr. 11/1035/

KULTŪRWB|tfk£WIKA
IŠKILUSIS MILTINIS PANEVĖŽY

paklaustas apie šimtąją 
premjerą, atsakė "milti- 
nlškai”:- Šimtasis mūsų 
spektaklis tai daugiau ad
ministracinis,o ne meni
nis faktas, nes kūryba su 
statistika neturi nieko 
bendra.

Bis dėlto pridėjo, kad 
"Fizikus" pasirinko to
dėl, kad tai gera pjesė . 
Dluremantas jautorius) 
kupinas ironijos. Jis nori 
padaryti teatrą populia
riu. Jo veikaluose epo
chos masto sukrėtimai ir 
skandalai pateikiami far
so stiliumi, o "Fizikai" 
yra vienas tokių veikalų.

- Aš nieko taip neap
kenčiu, kaip didaktinių 
pjesių, - tarė Miltinis 
Dluremanto žodžius, pa
sakydamas jais, atrodo, 
ir savo nusiteikimą pa
moks llnlnkaujančių spek
taklių atžvilgiu. O nuo 
"aoc-realiatinių"spektak 

Dali. J.Juodis- Vilniaus kalnelių švyturiu būsi.. 
Iš M.Aukštaitės knygos"Rožtų vasara".Greta jos 
eilėraštis'Amžių kodylas".

lių šių laikų Rusijos tea
truose daug kur yra tapę 
ne tik nuobodu,bet ir tvan
ku.

Su vilniečių premjero
mis panevėžlškė varžėsi 
todėl,kad Vilniuje jau yra 
susidaręs paprotys va
žiuoti autobusais ar kito
mis priemonėmis į Pane
vėžio teatro vaidinimus. 
Panevėžėčial net skun
džiasi, kad jiems,norint 
patekti savo teatran, gal 
jau teks važiuoti... per 
Vilnių........ Kadangi sve
čiams teikiama pirmeny 
bė bilietų gauti. Pas Įrodo , 
kad Panevėžio teatras tai 
garsus, sutraukia daug 
publikos, bet vaidina tik 
savaitgaliais: per mažai 
aktorių tėra didesniam 
spektaklių skaičiui, o ir 
tie dažnai užimti kitur, - 
keli iš jų jau tapo "filmų 
žvaigždėmis".

Poetui Bernardui Braz
džioniui š. m. vasario 2 d. 
sukako šešios dešimtys me
tų. Kaip iš- Los Angeles 
buvo pranešta, Bernar
das Brazdžionis buvo vie
nas iš labai nedaugelio tų 
įžymiųjų mūsų veikėjų ir 
rašytojų, kuris griežtai at
sisakė ne tik pats ruošti 
savo šešių dešimtų metų su
kakties minėjimą, bet ne
sutiko, kad ir kiti jam 
ruoštų "paminėjimus”, ku
rie pastaraisiais laikais lie
tuvių tarpe pasidarė labai 
dažni, labai iškilmingi ir ne 
kartą banalūs.

Nežiūrint to, Los Ange
les Dailiųjų Menų Klubas 
savo nariui šešiasdešimtojo 
gimtadienio proga paruošė 
ir įteikė draugišką adresą 
su eiliuotu tekstu, kuriuo 
visi klubo nariai pasveiki
no poetą. Kaip girdėti, atei
nantis klubo pobūvis bus 
daugiausia paskirtas didžia
jam lietuvių tautos poetui 
pagerbti kuklioje savybėje. 
Rašytojo vertė ir didybė 
glūdi ne iškilminguose su
kaktuvių minėjimuose ir ne 
dėl to ir ne tada, kai jam 
sukanka tam tikras, metų 
skaičius.
Poetui linkime neišsen- 

kime neišsenkamo kūry
bingumo ir ilgiausių me 
tų’,

AMŽIŲ KODYLAS 
Niekad, o niekad jau nepareisi. 
Mielas sūneli, amžiams iSejes... 
Duru neliesi ir nepravers! — 
Tik belsis vėjas naktims j'sėles.

Verks man grabnyčios per naktis 
gūdžias, 

Lasai vaškiniai stings mano 
žvilgsny.

Formuosis grabai liūdniausiais
'■ r- lūžiais, 

Formuosis žygiai, tavame žingsny .

Bet tu man niekad jau nesugrūsi. 
Karžygį mielas, sūnau Šaunusis.,, 
Vilniaus kalneliuos- aušrine šviesi, 
Vilniaus kalnelių - švyturiu būsi.

Tavy sudėjo prabočių vėlės 
Laisvės kodylų smilgstanciąugni — 
Tai tu ne mano baltosios gėlės, 
Tai tu kodylas, ka amžiai ugdė.

Iškilus Australijos lietuvis dai
lininkas Leonas Urbonas, nūdien 
viešintis Siaurinęs Amerikos že
myne, jau turėjo savo kūrinių pa
rodas Čikagoje ir New Yorke, 
praėjusias su gražiu pasisekimu.

Pirmoji Leono Urbono paroda 
įvyko Čikagos Lietuvių Čiurlionio 
Galerijoje. Ten svečias dailininkas 
buvo iistatęs 53 akrilikos techni
kos abstraktinės tapybos kūrinius. 
Paroda vyko nuo lapkričio 5 iki 
13 dienos. Čikagos kultūringoji 
lietuvi j a Leono Urbono dailei pa
rodė vertingų domėjimąsi, jsigy- 
dama net 17 jo kūrinių. Vieną ii 
jų jsigijo pati Čiurlionio Galerija.

Sekanti paroda įvyko New Yor
ke Manhatano garsioje įvairiau
siomis ižymenybėmis Fifth Ave
nue. Ten dailininkas buvo išstatęs 
visai naują savo kūrinių rinkini, 
atrinktą iš turimo nemažo Leono 
Urbono kūrinių lobyno. Tą retos 
progos mūsų dailininko parodą su
ruošė ir visapusiškai rėmė Austra
lijos lėktuvų bendrovė Qantas.

New Yorke buvo išstayti 25 dai
lininko darbai. Parodą aplankė 
nemažai dailės meno vertintojų. 
Dailininkas pardavė 12 kūrinių. 
Jdomu pastebėti, kad tarpe L. Ur
bono dailės kūrinių vertintojų — 
pirkėjų, buvo Dr. J. K. Valiūnas, 
naujasis VLIK-o pirmininkas.

Qantas bendrovės vadovybė, sa
vu ruoštu Leono Urbono parodos 
pasisekimą užakcentavo pasiūly
dama mūsų dailininkui dar vie
ną parodą suruošti ir visapusiškai 
padėti pačios Qantas bendrovės 
Londone, Britanijoje, turimoj ga
lerijoj. Gaila, kad Leonas Urbo- 

įdomu pastebėti, kad Australi
jos didžiosios spaudos atstovai, re
ziduoją New Yorke, atydžiai seka 
Leono Urbono ne tik kūrybą, bet 
ir domisi jo asmenybe. Dailinin
kui apleidžiant New Yorką, aus
tralų “The Sydney Morning He
rald*’ redaktorius Australijos 
spaudos menėje, kuri yra New 
Yorko “The New York Times” 
rūmuose, suruošė jaukias išleistu
ves, i kurias atsilankė gausus bū- 
ris australų ir Naujosios Zelan
dijos spaudos atstovų. Susirinku
sieji, “išeivi” Leoną Urboną paly
dėjo su geriausios kūrybinės sėk
mės linkėjimais. I šias išleistuves 
buvo kviesta ir lietuvių spaudos 
atstovai. Gaila, jie nepasirodė.

Dailininkas Edvardas Va 
laitts, kurio mono darbų 
paroda atidaryta Balzeko 
lietuvių kultūros muzieju
je, Čikagoje, 4012 Archer 
Avenue Ir tęsis Iki balan
džio 6 dienos.
FLORENCIJOJ,ITALIJOJ 
rengiamoj tarptautinėj 
dailiųjų amatų parodoj 
bus Klaipėdos "Dailės", 
Plungės "M inijos"ir Kau
no "Jiesios" keramikos , 
metalo,medžio raižinių ir 
audinių. (Elta)

tiesiai į akis, tai kas bus 
paskiau, kai tu ją vesi?.. 
SUSIDOMĖJĘ S SĄLYGOM

LEONAS URBONAS

^Trljos Z)VVY//V#\Qę>Į
VEDA DR. GUMBAS

NUOMONIŲ SKIRTUMAS
- JI negali manim atslgė- - Vyro gyvenimas tikrai 
rėti, - gyrėsi vaikinas sa- nepavydėtinas, - sampro- 
vo draugui. - JI sako,kad tavo garsiai vyras, nepas- 
aš esąs vyras visų gražia- tebėjęs, kad čia pat yra Ir 
uslas Ir visų drąsiausias jo žmona.
visame pasaulyje... - Tai kodėl tu taip pesimi-
- Tokios, brolau, nepata- stiškal nušnekėjai?-paklau 
rlu vestŲ-atsakėdraugas.
- Jeigu meluoja dabar tau

GYVENIMO SUNKUMAS

sė žmona.
- Todėl, mieloji, kad vyrą
pirmus 20 metų motina kl
ausinėja, kur jis eina Ir ką 
veikia, paskui, kai jis veda, 
žmona bent 40 metų klausl- -Aš sužinojau, kad mano 

tėvas jums nesumoka už 
jūsų jam pasiūtą kostiumą,nenu8t°Ja Sausinėjusios,ar 
sako atėjęs pas siuvėją kll-*u Para^e< testamentą... 
entas.

nėja to pat, o po to giminės

-,Tatp, pone, - atsako siu
vėjas.- Ar jūs norite už jį 
sumokėti?
- Ne, ne. Aš noriu pasislū 
dlntl naują kostiumą tomis 
pačiomis sąlygomis, kaip 
Ir mano tėvas...

ŽMONA SU PALIKIMU 
Kalbasi du bičiuliai.
- Pametei žmoną, o nieko 
jai nepalikai, bičiuli, - tai 
nelabai korektiška...
- Kaip nepalikau?! O gi va
lkai?'
KOKS GI TARPTAUTIŠKU-

MAS?
- Kas yra esperanto?
- Tai yra tarptautinė kal
ba.
- O kur toks tarptautišku- 
mas, kur ja kalbama?
- Na gi niekur...
- Tai kodėl esperanto tar
ptautinė kalba, jei niekas 
ja nekalba?
- Tarptautinė todėl, kad 
tai ne vienintelis tarptau- 
tlškumo reiškinys, kuris 
įrodo, kad dažnu atveju
tarptautIškurnąs tiktai va
rdu Ir užsibaigia...

KNYGŲ RŪMAI 
lietuvių bibliografijos įs
taiga Vilniuje (direkto
rius A. Ulpis) .išleido pir
mąją didžiojo lietuvių bi
bliografijos rinkinio kny
gą. Joje sudėta daugiau 
kaip trijų tūkstančių lei
dinių aprašai-nuo pirmo
sios lietuviškos knygos 
( Mažvydo katechizmo , 
1547) iki 1861 metais išė
jusių M. Valančiaus raštų 
bei Ivinskio kalendorių. 
Surinkta trumpa knygų 
istorija,autorių biografi-

VALERI] TARSIS
devynioliktasis tęsinys ROMANAS

O, DUOKIT, DUOKITE MAN LAISVŲ!

Pas Koltą Slllną ateidavo pasimaty
ti labai graži mergaitė. Ji buvo tiek gi 
puiki, kad Valentin Almazov, visada 
susižavėdamas, kada tiktai Grožybė at
eidavo ir paskirdavo jam trumpą pasi
matymą, net nepajėgdavo aprašyti jos 
grožio, jos išvaizdos. Jis atsiminė tik 
tai viena, kad ji buvo kaip nuostabaus 
grožio gortenzija, perdaug jaudinanči
ai subrendusi. Jis net pavydėjo Kolial, 
taip gi, kaip jis pavydėjo ir džiaugėsi, 
išgirdęs draugo gerą eilėraštį.

Jie sėdėdavo kambario kampe, kur 
paprastai vykdavo pasimatymai. Šian
dien buvo paprasta diena, bet kai kur
iems išimties keliu leisdavo pasimaty
mus ir Šiokiomis dienomis, be eilės. 
Kolia žemai nuleido galvą ir mergai
tė taip pat pasilenkė taip, kad jų kak
tos beveik lietė viena kitą. Retkarčia
is ji baimingai apsižvalgydavo, - jos 
akys buvo didžiulės, kaip gazelės kie
no nors pabaidytos, visų vaivorykštės 
spalvų-, atrodė, ji skrieja skardžiumi, 
gausiai apšviestu saulės taip, kad a- 
kių spalva nuolat kinta nuo saulės mir
gėjimo ir šešėlių, besivejančių vėją.

O kol Valentinas Almazovas galvojo 
apie Koltos Silino laimę ir apie dvigu
bą bandymą nusižudyti, kai jis,turi to
kį nuostabų turtą, Adei - taip buvo va
dinama mergaitė - jam šnibždėjo:

- Nekalbėk man, kad mane myli...ne 
riktą...Aš vis vien labai gerai žinau, 
kad tu manęs nemyli daugiau... ir ne 
todėl, kad nustojai mylėti, arba susi
žavėjai kita, o todėl, kad tu nustojai 
mylėti gyvenimą - ir tau viskas atro
do beprasmiška.

Kolia išsiblaškėliškai lingavo galva! 
Jis galvojo apie tai, kad Adelę jis my
lėjo taip gi beprotiškai, kaip ir gyven
imą, ir nenustojo mylėti nei vieno, nei 
kitos. Bet Adei jo nemyli taip gi, kaip 
nemyli ir Gyvenimas, įmetęs jį į kalė
jimą. Ir ne todėl, kad nustojo mylėju
si - negalima nustoti mylėti, jeigu iš 
viso neturi sugebėjimo mylėti, - ir ne 
todėl, kad pamylėjai kitą, - arba gal 
tikriau, todėl, kad visada mylėjai ki
tą, -tat yra-save, tiktai save. Jų ro
manas tęsėsi dvejus metus. Jie susi - 
pažino Soči paplūdimyje. Koltą buvo 
perblokštas nuostabaus josios grožio. 
Adei buvo kaip elinų genijaus skulptū
rinis kūrinys. Ji gerai žinojo savo ga 
ožio jėgą. Ji taip gi gerai žinojo savo 
marmuriniu nesldomėjimu viskuo nie
ku pasaulyje, išskyrus turtingumą,pa
puošalus, ištaigingą apsirengimą, bra
ngius restoranus, automobilius, links
mybes ir pačią save. Ji mokėsi sveti
mųjų kalbų institute; mokėsi rūpestin
gai, kad tikrai galėtų petektl į užsienį, 
kur nors į pasiuntinybę, kur ji tikėjosi 
susidaryti sąlygas patekti į ekrano žv;. 
/atgždes, tapti milijonieriaus pačia ir 
gyventi kaip fllme"Saldusls gyvenimas^' 
kurį ji mate Kultūros ministerijos ro
domame peržiūrai.

Koltą Slliną ji rimčiau įvertino, ne
gu kitus savo garbintojus. Jo tėvas-ge- 
nerolas. Gauna gerą algą. Kolia turi 
savo mašiną. Galimas dalykas, kad jie 
vėl greit išvyks į užsienį. Be to, Ko
lia - gražus vaikinas, išauklėtas Rom
oje. Ji su juo buvo švelni, net gi kelis 
sykius buvo nusirengusi jo kambaryje, 

bet jo neprisileido, tiktai leisdavo bu
čiuoti keltus, kaip dievaitė. Ir staiga 
viskas apvirto viršun kojomiš.

Vieną gražią diena Kolia jai prane
šė, kad jis išėjo iš namų, kažkur pa
sisamdė kambariūkštį, pašalintas iš 
instituto, ir dirba telefonininku. Į jo 
kambariūkštį Adei atsisakė užeiti-jie 
susitiko kažkur parke.

-Na, kalbėk gi. Ko tu tyli?- Adei į 
jį žiūrėjo šaltomis svetimomis akim
is, ir visi, karšti, jai paruoštieji žo
džiai, įstrigo jam gelrklėje.

Jis tiktai ištarė:
- Taip va yra. Negaliu gi aš gyven

ti fašisto namuose ir valgyti jo duoną, 
uždirbtą šnipų ir žudikų rankomis.

- Tu iš proto išėjai, Kolia, apsigal
vok.

- Nereikia, Adei, eilinių žodžių,kad 
tu. žinotum, kaip jie man bjaurūs.

- Tai ką, tii visą laiką būsi telefonis 
tu?

- fįe... aš pabėgsiu užsienin.
- Ir ką tu ten veiksi? Kokiomis lė/- 

šomis tu galėsi gyventi?Ten idealis
tai beturčiai niekam nereikalingi.

-'fhip...Tu teisi. Apie tai nepagal
vojau. Bet man turtai nereikalingi. 
Man reikalinga laisvė. Aš ten galėsiu 
dirbti vertėju.

- Ir man rojų pasiūlysi palapinėje. 
Labai dėkoju už tai. Bet tokiam ro
jui - aš netinkama asmenybė.

Tada Kolia suprato, kad šis romą 
nas gal pati žiauriausia Gyvenimo pa
tyčia iš jo. Tačiau tas jam nekliudė 
jam mylėti ją tokia baisia jėga i’ be
viltiškumu, kuris visada veda į tragi
šką galą. Tačiau nuodai tą naktį, kai 
jis nutarė suvesti su gyvenimu sąsk- 
kaitas, užnuodijo ne tiktai kraujagyst- 
les, bet ir širdį.

Anksčiau Kolla galvojo, kad jis be 
Adei negali gyventi. Dabar jtr šito ne
galvojo. Jis tvirtai žinojo, kad ben
drai gyventi negali; ir Adei čia jau jo

jos, nurodyti straipsniai
klos sprendžiamosios rolės negali su
vaidinti. Ir jau visiškai ramiai galvo
jo, kad A del nuo jo pasitrauks ant visa
dos. Jis buvo nustebintas, kai Adei 
pas jį atėjo. Jis nežinojo, kad gene
rolas Silin su ją turėjo ilgoką pasikal 
bėjimą. Ir dabar Adei vykdė genero
lo pavedimą.

Kai Adei dabar stengėsi jį įkalbėti, 
kad jis jos nemyli, Kolia jai pritarė, 
nors jam nepaprastai sunku buvo sa
ve įtikinti, kad jis daugiau niekad nė 
matys šio atgijusio marmurinio ste
buklo ir negalės svaigti jos dievišką
ja grožybe, - bet jog ji pati didžioji 
jo gyvenimo dalis, kurios jis juk vią 
vien negali išlaikyti.

Adei tuo tarpu kalbėjo:
- Bet gi aš tau jau sakiau, kad tu 

galt įrodyti man, kad tu mane myli, 
jeigu susipras!, sugrįši namo, atsi
prašysi instituto direktorių. Po to nė 
bus sunku įrodyti, kad komsomolcų 
susirinkime tu buvai nesveikas ir pa
darei išsišokimą. Tokiu būdu tu pa
baigsi institutą, it aš būsiu su tavi
mi. .. visados.

Kolia ilgai tylėjo. Ir jie ilgai sėdė
jo vienas prie kito palinkę.Paskui Ko 
lia pasakė:

- Juokinga tu^Adel.Ntekąs savo mei
lės neįrodinėja. Tai ne teorema. Ir 
tu savo teoremą įrodei būtent todėl, 
kad niekad manęs nemylėjai. Namo 
aš negrįšiu. Ir man nemalonu galvo
ti, kad tu, mano vienintelė meilė, aiš
kiai tapai įrankiu fašistų rankose.

- Kaip tau negėda!
- Pagalvok, brangioji, kas turi gė- 

dytis-aš ar tu?
Ir jis taip į ją pažiūrėjo, kad jai 

iš akių išstryško ašaros. Ji išėjo su 
žiauriu įsisąmoninimu,kad ji visiš
kai pralaimėjo - pirmą kartą gyveni
me Ir ypač todėl labai skaudžiai.

Daugiau bus.

bei studijos apie tas kny
gas, duodamos titulinių 
puslapių nuotraukos ir 
adresai bibliotekų,kurio
se tas knygas galima ma
tyti.16-18 amžiais nema
ža tų knygų dalis leista 
Vokietijoj, Čeki joįAngli - 
joj ir Prancūzijoj.

Pagal numatytą planą, 
šio bibliografijos rinkinio 
turėtų būti apie 60 tomų . 
Jiems išleisti būsią darbo 
bent dviem kartom biblio
grafų. Tai esąs planas 
maždaug šimtui metų.

(Elta)

-Čia negilu-šok, nenuskęs!...
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Tokia montrealtečlų Ir net kvebekie.čių koncentracija 
buvo Montrealto lietuvių kredito kooperatyvo, banko 
’’Lito" susirinkime, viename iš gyviausių susirinki- 
kada nors Montrealyje Įvykstančių.

Kazimiertnių proga muzikui pianistui Kazimierui Smilgevičiui gru
pės jų kviestų svečių buvo įteiktas dailininko Antano Tamošaičio 
kūrybos paveikslas ''Mano tėviškė''. Prie paveikslo kairėje dailini
nkas A.Tamošaitis. Dešinėje šeimininkai, Kazimieras ir Danutė 
Smilgevičiai, dailininkė Adolfina Zubienė ir A. Tamošaitis.

Saulės piramidė Meksikoje, kurią nufotografavo NL bendradarbis 
Kaziųiieras Baronas, praleidęs ten atostogas. Iš to galime spręs- 
tj, kad piramidžių yra ne tiktai Fgipte, bet ir Meksikoje. Kaip iš 
foto matome, Saulės piramidė yra milžiniško dydžio.

TORONTO LIETUVĖS STUDENTĖS DAINUOS 
MONTREALY

Šv. Kazimiero parapi
jos klebono dr. F. Jucevi
čiaus skatinančia inicia
tyva yra pakviestas į 
Montrealį Toronto lietu
vių studenčių choras, ku
ris dainuos balandžio 1 d. 
šv. Kazimiero parapijos 
salėje.

ŠĮ chorą sudaro 35 
mergaitės pačiame savo 
jaunystės gražume nuo 16 
iki 20 metų. Jis buvo su
organizuotas muz.kun.B. 
Jurkšo prieš 2 metu ir jau 
turėjo gražių pasirodymų 
Toronte, Hamiltone, St. 
Catharines ir Delhi lietu
vių kolonijose. Išvyką į 
Montrealį sužadina šiam 
jaunimui dar didesnį norą

- Kadangi mūsų suau
gusiųjų chorai paskutiniu 
metu yra sumenkėję ir 
beveik visose lietuvių ko
lonijose dejuojama, kad 
chorų praretėjusias gre
tas nėra kuo užpildyti, to
dėl ir atėjo mintis priau
ginti naujų choristų.

Kun. B. Jurkšas, pa
kviestas prieš 7 metus 
vadovauti Tėvų Pranciš
konų Prisikėlimo parapi
jos muzikiniam darbui, 
susidūrė su ta pačia pro- 
blema.Užtat reikėjo imtis 
ilgo ir sunkaus darbo- 
priauginti naujų choristų. 
Todėl buvo tuoj suorga
nizuotas gausus vaikų 
choras, kuriame iki šiai

MEKSIKOJE ... 
prijungti ir Teotihuacan 
miestą-piramydes, esan
čias apie 32 mylias nuo 
sostinės. Teotihuacan 
miestas buvo įsteigtas I 
amž.p.K. Jame dominavo 
dvi piramydės: saulės ir 
mėnulio dievaičių. Saulės 
piramydės aukštis 243 
pėdos,mėnulio-149 pėdos. 

Prie Teotihuacan mies
to yra įsteigtas muziejus , 
kur yra įvairios iškase
nos. Antram ir trečiam 
aukšte-restoranas ir ba-

/atkelta iš 3 psl./
ras. Į šią išvyką buvo į- 
skaityti ir pietūs. Nuo jų 
atsisakiau ( nors pinigų 
negrąžino) .palinkėdamas 
vadovui,dviem amerikie
tėm ir jaunavedžių porai 
iš Madrido skanaus apeti
to, nes norėjau pavaikš
čioti plačiu slėniu, pira- 
mydžių laiptais.

Palikau Meksiką prieš 
pat Kalėdų šventes. Kaip 
ir šiame krašte, taip ir 
pietuose,žmonės ruošėsi 
jas sutikti.. .pagauti biz-

mokyklą,nenori maišytis 
su mažaisiais, o suaugu
siųjų chore jos irgi ne
pritampa ir neranda sa
vos aplinkos.Taip ir atsi
rado reikalas organizuoti 
šią naują grupę. Bet pra-

nelę ir išeiti į sceną.
-Koks gi šio choro re

pertuaras ?
-Repertuaras yra pri

taikytas jų amžiui. Dau
giausia romantiško žanro 
lietuvių ir kitų tautų kom-

nieriškos meškerės. Di
desnės gatvės ir aikštės 
buvo išpuoštos įvairia
spalvėm lemputėm,krau - 
tuvių languose išstatytos 
prakartėlės, tarp žaliuo
jančių parkuose palmių, 
įvairios pramogos vai
kams. Didelį pasisekimą 
turi Kalėdų "senis", šil
tam ore besifotografuo- 
damas su vaikais. Didės- 
nės krautuvės, pasisam- 
džiuslos marijači orkes
trus,muzikos garsais vi
lioja pirkėjus.Kitur pasi
tenkinama tik plokštelių 
muzika .neišskiriant aus- 
triško"Stille Nacht.heili- 
ge Nacht" vertimo.

Nežinau, ar tik man, ar 
kiekvienam šiaurės kraš
to gyventojui, pripratu

siam šias šventes sutikti 
su šaltu oru ir sniegu, 
truputį keistokai tas atro
do. Kažkaip nesiderina 
prie bendros kalėdinės 
nuotaikos, žaliuojančios 
palmės, balta vata pa
puošti langai,Kalėdų se - 
nis...

Bet Kalėdų švenčių 
prasmė, visam krikščio
niškam pasaulyje palieka 
ta pati.Tad ir atsisveiki
nau su pažįstamais mek
sikiečiais, palinkėdamas 
jiems Feliz Navidad y 
prospero nuevo ano'.

K. Baronas.
P. S. Baigiant rašyti 

šiuos įspūdžius, sausio 11 
d.spauda pranešė, kad po 
26 metų Meksikos sosti
nėj iškrito trys coliai 
sniego. Daug džiaugsmo 
vaikams. Nežinau, kaip 
turistai gyveno Acapulce, 
kur temperatūra krito iki 
40 laipsnių. Ole!

Padėkos žodis
Nors sunku rasti žodžius iš

reikšti padėką visiems, kurie 
prisidėjot prie mūsų tokios 
šaunios ir skaitlingos partijos 
mūsų 20 metų vedybinio gyve
nimo atžymėjimui, bet mes dė
kojame jums visiems iš gilumos 
širdies.

Tai buvo labai didelis pasi
šventimas rengėjų, jiems teko 
daug darbo Įdėti, kviečiant tokĮ 
didelį skaičių žmonių, net buvu
sius mūsų draugus iš Toronto, 
Hamiltono ir Tillsonburgo. Bu
vo labai malonu susitikti su 
jais visais, širdingai ačiū jiems, 
kad nepabijojo blogo oro ir at
važiavo.

Taip pat labai dėkojam šei
mininkėms, kurios taip skaniai 
pavaišino visus dalyvius. Gaila, 
kad negalime visas išvardinti. 
Ir toms, kurios dirbo prie sta
lų, vyrams, kurie padėjo.

Gal mes nepadėkojom visiems 
asmeniškai, tai šiuomi norime 
išreikšti viešą padėką visiems. 
Labai ačiū, kad jūs atsiminėt 
mus ir taip gražiai pagerbėt.

M- ir A. Paragiai ir dukreles.

prisirišti prie lietuviš
kos dainos.

Choro organizatorius 
buvo paklaustas,kaip jam 
atėjo mintis ir kaip sekė
si suorganizuoti šį ne
lengvai palenkiamą ele
mentą prie rimtesnių įsi
pareigojimų?

dienai vaikai lavinami 
dainuoti ir pratinami prie 
choro disciplinos. Bet ir 
čia atsirado nauja pro
blema :berniukai pasiekę 
13-14 metus, pradeda 
keisti balsus ir iš choro 
pasitraukia. Gi mergai
tės,perėjusios į vidurinę

džioj buvo net abejojama 
artai pavyks.Tačiau su
maniam dirigentui tas 
nesudarė didelių sunku
mų,o dabar net eilė mer
gaičių,buvusių vaikų cho
re, kurios laukte laukia 
savo 16 metų, kad galėtų 
užsivilkti baltą ilgą suk-

pozitorių dainos. Be to , 
atsižvelgiant taip pat į šio 
amžiaus dainininkų balso 
skambesį, švelnūs, natū
ralūs balsai-be j okių ner
vinių vibracijų,kurios pa
sireiškia pas vyresnio 
amžiaus dainininkus.

T.Tercizijus Garbukas, 
O.F.M.

EKSKURSIJOS į LIETUVĄ

ADRIA TRAVEL SERVICE
3968 ST. LAWRENCE BLVD 

MONTREAL 18 P.O. - CANADA

• Padedu tvarkyti dokumentus lankytojams 
atvykimui iš Lietuvos į EXPO 67.

• Turiu kelias laisvas vietas lėktuve grupi
nės kelionės Į V i I n i ų, šių metų 
birželio mėnesį.

Prašau skambinti: MICHEL KARGER, 
844 - 5292, 844 - 5662.

Johan Tiedman Regd 
DIRBU VISŲ RŪŠIŲ BALDUS 

PAGAL UŽSAKYMUS

1092 Clark Street /prie Dorchester/. M o n t r e a 1, P.Q. 
TEL: 861-3032, 
vakare - 254- 6898. /Kalbame lietuviškai/.

Hnive’i&al Cleaned & fiailoU
• Valau ir taisau vyriškus ir moteriškus drabužius.
• Siuvu naujus pagal užsakymus vyriškus paltus, 

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

(ot VVel/inpton St J Tel. 769-2941

Baltica Investment Corp
Autorizuotas kapitalas $ 120.000

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

U? indėlius mokame 8% dividendo.

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

IR KITI JVA1R0S MEDŽIO DIRBINIAI.

K. KIĄUŠAS ir J ŠIAUČ1ULIS.
Adresas: 547 Lafleur Str., LaSalle.

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

Yra susidariusios grupės, kurios vyksta į Lietuvą šiais me
tais birželio, liepos ir rugpiūčio mėnesiai s.
Jei kas norėtų prisijungti prie šių grupių, patartina registruo
tis iš anksto, nes grupių dydis yra ribotas. Gyvenantieji Kana
doje taip pat gali su šioms grupėms keliauti, nes grupės vyks
ta iš Bostono per Montreal/. ^Ekskursijos reikalu kreiptis į

TRANS-ATLANTIC

390 WEST BROADWAY, SO. BOSTON, MASS. 02127

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

MOTERIŠKIEMS KOSTIUMAMS, P A LT AMS , S U K N E LĖ MS IR Š IL KIN E S-Brocade 
& Dainty MEDŽIAGOS.

• DIDŽIAUSI PASIRINKIMĄ K A Š MIR O , N A IL O N IN I*Ų 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.

Tel. 268-8764.

Tel. 525-8971

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

President M.L. Daigneault
7635, BOUL, LASALLE 

LASALLE. P.Q.

Naujų: 366-7818
Naudotų: 366-569 1

DODOK • CHRYSLER - VALIANT 
CORON CT . CAMIMl DOOM

D. L. K. Vytauto Nepr. Klubas
2159-61 St. Catherine Street E. Montreal

Joni^ s
1920 FRONTENAC ST. - MONTREAL, P.Q. 

PORTRETAI - VEDYBOS- KRIKŠTYNOS
SUKAKTUVES MAŽAMEČIAMS

ĮVAIRIOS PROGOS

LO

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

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

e. Kainos žemos, klubieciams ir jaunimui nuolaida. ,
e Reikalui esant su pįlnu patarnavimu: - virtuve ir indais, 

personalu ir gėrimais. ,

Kreiptis i Klubo administratorių J. Petruli, 
tel: 522-2353 arba 721- 1656.

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ — 

sutraukiančią 
hemorofus

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

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

Visais tyrimo atvejais švelnė- 
iant skausmams Įvykdavo hemorojų 
susitraukimas.
Tačiau visų svarbiausia - re zul- 

tatai būdavo toki nuostabūs.kad šis 
pagerėjimas tęsdavosi daugeli mė
nesių.

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

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

ME 7-6727
DE LUXE CLEANERS

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

KLUBO SUKAKTIS
1907 - B67

expo67
1867 U1967
CAMMM CORffiXfUnON

LaSALLE AUTO SPECIALIST Keg’d
SAV. C. DESROCHERS

Taisau ir dažau lengvas mašina* 
7717 GEORGE LASALLE, QUE.

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

namų 366-4203

BELLAZZI - LAMY,INC-
DO 6-6941 7682 Champlain Blvd. LaSalle
(vairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai. 
Insuliacija, Ten - lest, Masonite, statybini* popieri*.

Telefonas 7 6 8-6679

WINDSOR
DRY CLEANERS & DYERS CO. LTD. 

Valome visokius drabužius ir kitą Jūsų namų apyvoką.
Savininkai:

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

DĖMESIO LIETUVIAMS

Tarpininkauju lietuviams 
apsistojimo vietos reikalu pa
saulinės parodos EXPO 67'me
tų (28.4. - 28.10.1967).

Rašykite pageidavimus NL 
arba žemiau nurodytu adresu : 
a/ kuriuo laiku, b/ kiek laiko, 
c/ keliems asmenims apsisto
jimas reikalingas. Jums bus nu 
rodytos sąlygos bei kitos dėta 
lės ir pagal jas padarysime su
sitarimą, galimai patenkinant 
Jum* jūsų pogeidavimus.

Pr. P aukštaiti s 
8995 Godbuut, LaSalle, 
Montreal, P.Q. tel. 365- 0311-
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TOR^NT O
TAUPYK IR SKOLINKIS

PIRMUTINIAME IR DIDŽIAUSIAME

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

MOKAME: DUODAME:
už depositus Mergišius iš

5'//i numatyta už Serus Asm. paskolos iš 7 % 1
Asmenines paskolas duodame iki $5,000.- ir morgičius 
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. r
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 I vai 
p.p. (liepos ir rugpipiio men. šeštadieniais uždaryta ). ■

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

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

BE MUITO DOVANOS:

ĮVAIRIOS sudėties maisto 
SIUNTINIAI BE MUITO IKI 33 
SVARLĮ.PRAŠOM REIKALAUTI 

M^SU NAUJU MAISTO 
KATALOGU.

Automobiliai,šaldytuvai,skal- 
bimo mašinos,motociklai,dvi • 
račiai,siuvamos mašinos,tele
vizijos aparatai,pianai,automo 
biliams padangos,foto aparatai 
ir t. t.

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

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

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

• Sąžiningai Ir greitai patarnaujame.
• Jeigu turima neaiškumų, prašome klausti, telefonuoti bei rąžyti, 

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

nauti ateityje.
LIETUVIŲ ĮSTAIGA

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

Telefonus LE 1 - 3098
DARBO VALANDOS: pirmadieniais - penktadieniais nuo 9 vai.
ryto Iki 7val.vak; šeštadieniais- nuo 9val.ryto iki 5 vai. p.p.

Savininkai A. ir S. KALUZA

nes slidinėjęs abi savait
galio dienas .Antrasis,tuo 
tarpu,kailiniu kalnlerlum 
brangų paltą dėvįs vyras 
sėdi visai išbalusiu vei
du. Jis sakosi dalyvavęs 
vieno, anksčiau buvusio 
choristo išleistuvėse. Jie 
ten taip šauniai nugėrę ir 
pasišokę, kad jis ir per 
sekmadienį tinkamai ne
atsitaisęs.

Slidininkas nustebęs 
atsigrįžta į kailinėtą ben
drą ir pasiklausia, ar jis 
teisingai supratęs ?Ar jie 
gavėnioje šokę? Ir kaip 
tos išleistuvės, kurios 
rengtos kažkada buvu
siam choristui ?

Pagiringas vyras tai 
patvirtina. Jis sako, kad 
dabar galima jau šokti ir 
gavėnioje.© dėl buv. dai
nininko išleistuvių jis tei
gia,kad nesą ko stebėtis. 
Mes gi dabar taip ir ieš
ką atšvęsti kiekvieną ma
žiausią progą.

Raudonskruostis tau
tietis išklauso savo ben
drą ir su juo nesutinka. 
Jis aną tiesiog paneigia 
s akydamas, kad ne visada 
taip yra. Jis žinąs gerus 
pažįstamus, kurie nese
niai atšventę 25 metų ve
dybinę sukaktį ir visa 
praėję tyliai, be didesnio 
atžymė jimoTiesa.tą ypa
tingą dieną abu solenizan- 
tai, skubėdami į darbą, 
užbėgę išklausyti šv. mi
šių ir gavę iš Šv.Tėvo pa
laiminimą. Bet tuo viskas 
ir pasibaigę.Iš niekur jo
kio sveikinimo, jokios u- 
žuominos, jokio šiltesnio 
žodžio iš savųjų bendra
minčių. Jeigu tai būtų nu
tikę eiliniam kolonijos

CANADA

Miniatiūrinis Kanados 
Pilietybės Pažymėjimas

Jei esate Kanados pi
lietis, galite gauti mi
niatiūrinį Kanados Pi
lietybės Pažymėjimą, 
kurio antroj pusėj yra 
palikta vietos jūsų pa
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.

SVEIKATOS KLINIKA-Health Clinic
Medicininis ir pooperacinis gydymas

Vienintelė valdžios registruota natūralaus gydymo lietuviška klinika, 
(vairūs 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 šokius gavėnios metu ir didžiojo rašto žinovus
Pirmadienis požemi

niame traukinyje nėra 
toks pat, kaip kitos die
nos. Žmonės, vietoj pail
sėję,atrodo kažkaip dau
giau išvargę. Vagone ne
sijaučia toji kasdieninė, 
atidžiau skaitomų laik
raščių ir pasitaikančių 
pokalbių nuotaika.Ir gre
ta sėdį.besisšnekądu lie
tuviai,ir jie atrodo,lyg ką 
praradę. Trumpu vatinu
ku vilkįs,raudOnskruostis
vaikinas skundžiasi esąs, skauda visus sąnarius ,

NOTARAS
ANTANAS LIUD ŽlUS.B.L. 
Bendradarbis V.S. Mastis.L. L.D.

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

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

Namų CR 9- 6166.

kaip sudaužytas. Jam

gyventojui, vatinė tas sli
dininkas nei kiek nesiste
bėtų. Bet šiuo atveju jis 
kalbąs apie nepailstan
čius, jau eilę metų para
pijos chore dalyvaujan
čius žmones. Jis žinąs jų 
gerus balsus ir negalįs 
atsistebėti jų uolumu. Ša
lia to, vyras esąs vienas 
iš aktyvių sportininkų 
valdybos narių ir daly
vaująs šeštadieninės mo
kyklos tėvų komitete. Tas 
jam ir keliąs keistą pro- 
blemą:kaip tie visi smulk 
menomis besirūpiną pa
reigūnai galėjo pražiūrėti 
tokį atvejį. Pagaliau kaip 
galėjo apie tai nepagalvo
ti ir Didžiojo Rašto žino
vai. Jie žinojo sidabrinę 
sukaktį, jie įdėjo daug 
triūso (žinoma ne veltui) 
besirūpindami gražiuoju, 
pergamente surašytu pa
laiminimu.

Slidininkas toliau pa-

sakoj a, kad šiuo žiemos 
metu jis beveik nenueinąs 
į bažnyčią. Visais kitais 
atvejais jis tiesiog gėrisi 
vokaliniu choro pasirody
mu. Jam esą ir pamaldos 
daug prasmingesnės kada 
jis girdi erdviame švent- 
namyje didingai aidinčią 
giesmę. Dėl to jis galvo
jąs, kad su toki a Dievo do
vana ir taip pasiaukoją 
žmonės turėtų būti tinka
miau įvertinti.Tuo labiau, 
kad jis gerai žinąs jų pa
sišventimą puoselėjimai 
lietuviškai dainai ir gies
mei. Jie esą tiek parei
gingi, kad nenorėdami 
praleisti repeticijų ir ne
galėdami palikti maža
mečio sūnaus, turėję pra
šyti kaimynus prižiūrėti 
berniuką. Dabar tos pro
blemos nebesą,nes sūnus

mančia veikla. Jie į savąjį 
sąjūdį žiūri plačiaja 
prasme, o aktyvesniam 
veikimui stengiasi suteik 
ti populiaresnes apraiš
kas. Jie eina į viešumą, 
švenčių metu jie organi
zuotai dalyvauja iškil
mingose pamaldose. Jie 
kviečiasi pas save pri
jaučiančius, ar tik jų veik
la besidominčius toron- 
tiečius.Jie palaiko glau
džius ryšius su kaimy
nais pabaltiečiais. Ben
droje likiminės kovos 
dvasioje jie bendradar
biauja; jie susitinka su 
latviais ir estais,jie ben
drai svarsto savąsias 
problemas.

Ir šįmet, metiniame 
šaulių būrio susirinkime 
aptariant bėgamuosius 
reikalus, nustatinėjant

jų prisijungė ir skaitlingi 
torontiečiai, besidomin
tieji šaulių veikla, ar tik 
atėję praleisti įpusėju- 
sios gavėnios subatvaka- 
rį«

Pradedant pobūvį .būrio 
vadas,S Jokūbaitis, trum - 
pu žodžiu pasveikino sve
čius ir apdovanojo estų 
atstovą simboliniu šaulių 
ženkleliu, o latvių atsto
vui įteikė knygą apie Vy
tautą Didįjį, anglų kalba.

Pabaltiečiams sve
čiams savo kalbose padė
kojus už dovanas ir pasi - 
gėrėjus jaukiaja bendra
darbiavimo nuotaika pra
sidėjo vaišės Svarbiausiu 
vaišių patiekalu buvo mū
sų medžiotojų sumedžio
ta,o šeimininkių paruoš
ta zuikiena.

Pobūvio metu svečius 
linksmino plokštelių mu
zika, o loterijoje keletas 
svečių laimėjo vertingų 
fantų.

Ta pačia proga buvo pa
demonstruota naujoji šau 
lių uniforma su paprasto 
pasiuvimo,tamsiai mėly
nu švarku ir pilkomis 
kelnėmis. Tik galvą puo
šianti pilka pilotkė su si
dabriniais ąžuolo lapais 
teikė uniformai didesnį 
kilmingumą.Šiaip univer
sali, dviejų spalvų eilutė 
galės būti dėvima bet ku
riuo atveju.

Kaimynus didesne dali
mi atstovavo estai, nes 
latviai tą pačią dieną tu
rėjo platesnio masto su
važiavimą Hamiltone.

S. Pranckūnas.

| TORONTO -- VILNIUS
I
i

- - - :— $657 50 įskaitant lėktuvą, 
VIEŠBUTĮ, MAISTĄ IR P ER VEŽIMUS. Vykstan

tiems iš M o n t r e a I i o tik $611.50.
— „ILL® LiY_2 JZ — dienų, 

2 dienos Maskvoje ir 14 dienų VILNIUJE.

--------------- Registruotis iki kovo 17d.

--------------- Rašyti ar skambinti

V. BAČĖNUI,
Telefonai: 278-7261 dienos metu 

536 - 4681 vakare

ALL SEASONS TRAVEL AGENCY
323 Lakeshore Rd. E., Port Credit, Ont,

paaugęs ir jau einąs mi
šioms tarnauti.

Raudonveidis vaikinas 
nori dar kažką sakyti, bet 
traukinys mažindamas 
greitį įvažiuoja į Roseda
le stotį, o jam reikia čia 
išlipti. Net neatsisveiki
nęs su savo tautiečiu, jis 
pašoka ir skuba pro pra
sivėrusias duris į pero
ną. S. Pranckūnas.

TORONTO ŠAULIAI 
eidami eiklesnio gyveni
mo linkme, savo veikloje 
įpina naujas, patraukles
nių formų idėjas. Jie ne
apsiriboja paprasta, vien 
savo organizacija api-

ateities gaires ir svars
tant rengiamos ekskursi
jos į Montrealio parodą 
galimybes, nebuvo pa
mirštas platesnis, visuo - 
meninio suartėjimo as
pektas.

Po susirinkimo,po ofi
cialiosios dalies, po val
dybos rinkimų, kur vien- 
balsiškai buvo perrinktas 
būrio vadas S. Jokūbaitis , 
prasidėjo antroji dalis , 
viešo pobūvio apipavida
linime.

Svečių tarpe šalia estų 
ir latvių šaulių atstovų, 
iš Hamiltono buvo atvykę 
ten naujai įsikūrusio lie
tuvių būrio šauliai. Prie

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.

J I B VARTODAMAS NEBŪSI NEI PLIKAS NEI ŽILAS

JIB. vartojo 16 savaičių, pusę metų.___ _______ _____ vienus metus..
paveikslai parodo, kad JIB. vaistai ATAUGINA PLAUKUS, išgydo 
pleiskanas, šalus, niežėjimą, sulaiko plauku slinkimų, atgauna natūra
lią plaukų spalvų 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.
J LB LABORATORIJA, 1437 So. 49th Avė., Cicero, ĮĮMnote

AR ŽINOTE K£ 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 žinią ir iš Kana
dos/, aiškiu ir atviru pasisakymu laikraštis per 65 
metus pelnė gerą 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
Laiškus ir prenumeratą adresuokite:

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

D

Ps.D.R.M.N.Pt
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KOOPER ATYV IN I AME BANKELYJE

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

Išduodamos asmeninės paskolos iš 8% iki 5.000, 
mortglclų paskolos Is 7‘A% iki 66% turto vertės.

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

Pilnas čekiu patarnavimas.
Darbo dienos: 

pirmadieniais, trečiadieniais ir ketvirtadieniais 9 vai. ry to -- 
3 vai. po pietų, antradieniais ir penktadieniais 9 vai. ryto -- 
1 vai. po pietų ir 5 vai. --8 vai "ak., šeštadieniais 9 vai.ryto- 
12 vai.

HAMILTONO LIETUVIŲ NAMŲ
akcinės bendrovės šėri- 
ninkų susirinkime,įvyku
siame vasario 26 d. "Del
ta" kino salėje išrinkta 
nauja bendrovės valdyba. 
Į b-vės pirm, kandidatavo 
buvęs pirm.Alf.Patamsis 
ir Jurgis Polmeris.UžA . 
Patamsį balsavo 285 ak
cijos, už J. Polmerį 369,

Į b-vės valdybą išrinkti 
šie (pavardės surašomos 
abėcėlės tvarka) :St. Auš- 
rotienė.St.Bakšys ,A. Ka- 
maitis.P.Pranskevičlus , 
V.Sakas,J.Steiblys,J. Ša- 
rapnickas, A. Šimkevi- 
člus, J. Švobaitis ir P. 
Vizbaras.Kandidatais li
ko JlKe žemėkas ir M. Vi
ki enė.

Į kontrolės komisiją iš
rinkti: Alf. Pilipavičius , 
G.Skaistys ir O.Stasiulis.

Naujoji b-vės v-ba pir
mą posėdį turėjo kovo 1 d . 
B-vės pirm. J. Polmeris 
trumpame žodyje prašė 
visus v-bos narius įsigi
linti į savo pareigų svar
bumą ir visus iškilusius 
klausimus svarstyti ir 
nutarimus daryti gerai 
apgalvotai ir naudingai 
b-vei.Prašė v-bos narius 
neatsisakinėti nuo parei
gų ir apsiėmus jas atlikti 
pareigingai.

Pareigomis pasiskirs
tė: J. Polmeris-pirm. , V. 
Sakas-vi cep. , St. Bakšys 
-reikalų vedė j as, P. Prans 
kevičius-sekretorius,St. 
Aušrotienė-buhalteris ir 
kasininkas, A.Kamaitis-

KAZIUKO MUGĘ 
PRISIMINUS

Su dideliu pasisekimu 
praėjus Kaziuko mugei , 
norisi pasidalinti įspū
džiais ir padėkoti visiem 
prie šio parengimo prisi- 
dė juslėms.

Pirmiausia nuoširdi 
padėka yra skirta mūsų 
dvasios vadui prelatui dr . 
J.Tadarauskui už prane
šimus bažnyčioje ir lei
dimą nemokamai pasi
naudoti Jaunimo Centro 
salės patalpomis. Ši jo 
parama praturtino skau
tišką jaunimą morališkai 
ir materiališkai.

Širdingas ačiū lietuviš
kos radio programos ve
dėjui J.R.Simonavičiui už 
pranešimus per Hamilto
no radio stotį.

Dėkojame "Knight Ra
dio ir Television" mana
ger A. Pilypavičiui už lo 
terijai paaukotą toaster 
ir p. Giedraitienei už do - 
vanotą pačios dažytą gra
žų paveikslą. Ponios Gie
draitienės meniški gabu
mai ir duosnumas kas 
metai praturtina mūsų 
parengimus.

Ačiū visoms ponioms , 
kurios prisidėjo savo ku- 
linariškais gabumais iš- 
kepdamos tiek daug ska
nių tortų, pyragaičių, ba
ravykų ir už pagelbą vir
tuvėje Kaziuko mugės 
metu. 

protokolų sekretorius, A. 
Šimkevičius - parengimų 
vadovas, J. Šarapnickas- 
metraščio vedėjas ir ko
respondentas. Nariais li
ko :J.Švabaitis, J.Steiblys, 
ir P. Vizbaras.

V-bos posėdyje vienas 
iš svarbiausių klausimų 
buvo diskutuojamos vi
suotinio šėrininkų susi
rinkimo nutarimas-par
duoti "Deltą". Buvo trys 
pasiūlymai: 159, 000,165 , 
000 ir 175,000 dol. Daugu
mas pasisakė už 175, 000 
su įmokėjimu iki morgi- 
čių. Už "Deltą" dar yra 
61,OOOdol.skolos. Parda- 
vimas-pavestas Tri Real
ty Ltd. 3 mėn. laikotar
piui.

Posėdyje dalyvavo kon
trolės komisijos atstovas 
G. Skaistys. G. Skaistys 
nurodė praeitų metų at
skaitomybėje buhalteri
jos trūkumus ir patiekė 
kontrolės komisijos re
komendaciją ir pageida
vimą ateičiai, pajamų ir 
išlaidų sąskaitų vedime. 
Valdyba kartu su kontro
lės komisijos atstovu pri
ėjo prie bendro sutarimo 
kaip atskaitomybė tvar - 
kyti. G. Skaistys patiekė 
labai naudingų nurodymų 
b-vei.V-ba pageidavo,kad 
iš kontrolės komisijos at
stovai ir ateityje dalyvau
tų v-bos posėdžiuose. V- 
bos posėdis praėjo labai 
darbingoje ir darnioje 
nuotaikoje. HLN koresp.

Visiems,kurie prisidėk 
jo dovanomis, darbu, pa
tarimu ir apsilankymu 
mūsų parengime nuošir
dus skautiškas ačiū.
* Kaziuko mugėje pirmą 
premiją laimėjo žalias 
bilietas Nr. -00432. Atsi
imti pas pskt. I. Jokuby- 
nienę, 40 Organ Cress , 
Hamilton, Tel. 389-3205.

Hamiltono Širvintos ir 
Nemuno tuntų skautai.

STCATH ARINES 
ONTARIO

SLA 278 K.
metinis susirinkimas įvy
ko vasario 26 d. Dalyvavo 
25 asmenys. Susirinkimą 
atidarė pirm. A. Ališaus
kienė ir paprašė atsisto
jimu pagerbti SLA ilga
metę iždininkę N. Gugienę 
ir kitus mirusius. Trum
pai paminėjo SLA 80 metų 
jubiliejų. Z. Pili ponis pa
minėjo, kad susivieniji
mas yra išmokėjęs na
riams pašalpų per septy
ni us milijonus dolerių,tad 
kiekvienam susipratusiam 
lietuviui, įvertinančiam 
SLA darbus .verta būti jos 
nariu.

Praėjusio susirinkimo 
protokolą skaitė J.Satkus. 
Dviem naujiems nariams 
įteikti apdraudos paliudy-

Pietų Amerikos lietuvių mūSU^PORTAS'
Kongresus

RAŠ

Objektyvesniems rei
kalams, akademinis jau
nimas išleistų naują biu- 
letinį ispanų kalba, bet 
trūksta lėšų. Iš sesijoje 
dalyvavusių buvo pasiū
lyta ir čia pat spontaniš
kai surinkti pinigai tokio 
leidinio pirmųjų numerių 
finansavimui.

Studijos ir debatai tę
sėsi dvi dienas,pasėkoje 
svarbiausiu punktu buvo 
jaunoji karta. Ją gerai pa
ruošti lietuviškoje minty, 
kad vėliau įteikus lietu
vybės išlaikymo gaires , 
jos užtikrintai bujuotų iš
eivijoje.

Sesijos pravestos gan 
gerai. Kongreso ruošėjai 
dėjo pastangas, kad visi 
dalyviai būtų lygūs. 
KITI SUSIBŪRIMAI

Vasario 5 dieną vysk. 
V.Brizgys atlaikė pamal
das Buenos Aires kate
droje,© po to padėjo vai
niką prie Argentinos lais
vės kovų didvyrio San 
Martin paminklo.

Į pavakarį suruošta 
"Avenide" teatre akade
minis aktas su menine 
programa, kurią išpildė 
tautinių šokių ansamblis 
"Rambynas" ir "Ginta

O ALBINAS GUMBARAGIS

DETROIT
NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖS

minėjimas Detroite buvo 
įspūdingas ir praėjo kuo 
puikiausiai. Šventės mi~. 
nėjimą ruošė Detroito 
Lietuvių Organizacijų 
Centro Valdyba, kurios 
pirmininkas yra dr. Ka
zys Karvelis. Jis minėji
mą ir atidarė.Minėjimo 
metu surinkta Lietuvos 
laisvinimui aukų per 
2.800 dol. Aukų suma 
viršija ankstyvesnius me
tus.

Senatorius R.P. Griffin 
pasakė įdomią kalbą. Lie
tuviškai kalbą(pa grindinę) 
pasakė svečias iš Cleve
land© ekonomistas, vi
suomenininkas Algirdas 
Kasulaitis.

Detroito miesto burmis 
tro(majoro)proklamaciją 
perskaitė Rimgaudas Su- 

m " .................. ............... ■ —«

mai. Laiškus perskaitė 
fin. sekr. P. Polgrimas . 
Ilgesnį pranešimą padarė 
fin.sekr.P.P. apibūdinda
mas,kiek SLA Centrui ap
draudos mokesčių metų 
bėgyje pasiųsta, kiek sir
go ir kiek pašalpų gavo, 
ir bendrai šiuo metu kuo
pos stovį.

Revizijos vardu aktą 
skaitė J. Girevičius. Iš jo 
paaiškėjo, kad ligoniams 
išmokėta, per vienuolika 
metų $ 6560. 00. Iš Naujų 
Metų parengimo pelno pa
remta: šeštadieninei mo
kyklai $10, "Tėvynės pri
siminimai" radio valan
dėlei $15, P. L.jaunimo 
kongresui $ 5, Dr.K. Gri
niaus paminklui $10,Alg. 
Griniaus paminklui $10. 
Kasoj yra $194. 06. Revi
zijos komisijos aktas pri
imtas su užgyrimuSekan- 
tiems metams sutiko pa
silikti senoji 278 k. valdy
ba,kuri vienbalslškai pa
tvirtinta^! rm. A. Ali š aus- 
kienė,vicep. J. Kavalėlis , 
sekr. J. Paukštys, ižd. J. 
Giliūnas,fin. sekr. P. Pol
grimas .Revizijos komisi
jai.Girevičius,J.Satkus , 
ir Z. Pili ponis. Ligonių 

ras" urugvajiečių bei Ar
gentinos lietuvių chorai, 
susidedantys iš daugiau 
100 asmenų,žavėjo gausią 
publiką.

Krepšio rungtynės tarp 
Argentinos, Brazilijos ir 
Urugvajaus lietuvių ko
mandų atidžiai buvo se
kamos. Argentiniečiai 
laimėjo pirmą vietą. 
GYVAS DALYVAVIMAS

Suruoštuose Argenti
nos Lietuvių Centre, Lie
tuvių parapijoje ir Susi
vienijimas Lietuvių Ar
gentinoje Balionuose rau
tams,pasidarė mažos pa
talpos, perpildytuose pu
blikos,kaip niekada anks
čiau.

Nors"Avenida" teatre, 
akademinio akto dalyje 
nedalyvavo nė vienas žy
mesnis Argentinos kraš
to vyriausybės vyras, per 
vietos radio, televiziją ir 
spaudą kuo plačiausiai 
nuskambę jo lietuvių var
das, ypatingai spauda, 
pradedant didžiausiais 
Buenos Aires dienraš
čiais iki tolimosios Ar
gentinos provincijos vy
nuogynų atgaivinta Lietu
vos byla.

Albinas Gumbaragis

kauskas, o Michigano 
valstybės gubernatoriaus 
proklamaciją - Rūta Ja- 
nuškaitė.

Meninę dalį išpildė Dr . 
V. Kudirkos lietuvių mo
kyklos tautiniųffiokių gru
pė ,vad. Ingailės Zotovie- 
nės, pašokdami tautinius 
šokius Šustas ir Kepuri
nė.Smuikavo L.Michaels , 
pianinu skambino B.Ūsas.

P. J.

Ką reiškia 
jums 
šimtmetis?

Ką planuojat 
šimtmečiui 
paminėti?

1967. Tai metai visiems ka
nadiečiams ir visur stabtelti 
ir pagalvoti apie Kanadą; 
pažvelgti atgal ir pamatyti, 
kaip toli ji nužengė, palygi
nus su gana sunkia ir kieta 
pradžia; pagalvoti apie 
dabarties Kanadą — laisvą 
klestinčią bei turinčią 
neribotas galimybes augti.
Tai sukakčiai paminėti 
rengiami dideli planai. 
Konfederacijos karavanai 
parodys Kanadą milijonams 
gyventojų miesteliuose bei 
nuošaliose vietose.
Tie karavanai atskleidžia 
spalvingą Kanados praeitį — 
nuo pat jos pradžios iki šių 
dienų. Speciali muzikalinė 

lankytojai: J. Kavalėlis ir 
P. Polgrimienė. Kuopos 
organizatorius P. Polgri
mas. Susirašinėjimo a- 
dresas:172 Glendale Ave. 
St. Catharines, Ont. Canada.

Atlikus svarbesnius 
kuopos reikalus .vyko vai
šės,kurias gražiai paruo
šė p. Giliūnienė. Už jos į-

VEDA KAZYS

LIETUVIU MEDŽIOTO
JŲ IR MEŠKERIOTOJU 
klubas "Ešerys" Oshawo- 
je įsteigtas apylinkėje 
gyvenančius lietuvius su
vienyti ir lietuvių kalbą, 
papročius ir lietuviškas 
tradicijas palaikyti.

Klubo įsteigimo data 
1966 m. gegužės 8 d. Šiuo 
metu klubas turi 45 na
rius . Pirmąją valdybą su
darė :pirm. P. Juodvalkis , 
sekr.A. Lukošius ir ižd . , 
M. Zubrickas. Dabartinę 
valdybą sudaro :pirm. M . 
Zubrickas, vicep. A. Lu
košius, sekr. A. Vaičiū
nas, ižd. Aid. Vaičiūnienė 
ir jaun. vadovas Stasys 
Kneitas.

Klubas leidžia šapiro- 
grafu spausdintą neperio
dinį laikraštėlį'Žuvėdra" 
(12 psl.), kurio yra išėję 
5 nr. A. Vaičiūnas.

P. S. Ištrauka iš šimt
mečio proga ruošiamo 
leidinio.
PAVERGTOJI LIETUVA

So v. Sąjungos moterų 
krepšinio pirmenybėse 
Kauno Politechnika nuga - 
lėjo Kijevo Dinamo 66:56 . 
Tuo tarpu vyrų pirmeny
bėse Kauno Žalgiris tu
rėjo supasuoti prieš Ki
jevo Str o jitelį (tikrumoje 
Ukrainos rinktinė) 73:85 , 
o Vilniaus Statyba nuga
lėjo Armėnijos rinktinę 
76:61.Paskutinėm žiniom 
Kauno Politechnika pra
laimėjo Maskvos Sparta
kui 49:61, o Vilniaus Ki
birkšties moterys-Novo
sibirsko Dinamo-Soviets 

grupė pademonstruos 
kanadiečiams įvairiausius 
menus: nuo vakariečių 
muzikos iki operos, nuo 
muzikinės komedijos iki 
dramos. Dvi 300 karių 
grupės keliaus po Kanadą, 
demonstruodamos puikius 
karinius pratimus, 
vaizduojančius 300 metų 
Kanados karinę praeitį. 
Tai tik trys projektai iš kelių 
šimtų, rengiamų Jums.
Bet ką darote JŪS Šimtme
čiui paminėti? Koks Jūsų 
asmeninis užsimojimas? 
Kaikurie kanadiečiai dažo 
namus, iškelia Kanados 
vėliavą, sodina klevus, 
audžia šimtmečio kilimus, 

dėtą triūsą, valdyba nuo
širdžiai jai dėkoja. Vaišių 
metu paaiškėjo, kad kuo
pos sekr. J. Paukštys mini 
savo gimtadienį ;jo garbei 
tuojau atsirado tortas ir 
užgiedota ilgiausių metų. 
Nubalsuota, kad kuopos 
archyvas būtų vienoj vie
toj, 172 Glendale Ave.St.

BARONAS

kij Sport laikraščio futbo
lo taurės rungtynėse Vil
niaus Žalgirį įveikė Čer- 
nomorec 0:1. Rungtynės 
prie 7 tūkst. žiūrovų vyko 
Batume. Sekančios vil
niečių rungtynės bus 
prieš daugkartiną Sov.Są
jungos meisterį Maskvos 
Torpedo vienuolikę.
- Zaporožėje įvyko Sov . 
Sąjungos jaunių rankinio 
pirmenybės. Mergaičių 
grupėje Kauno Žalgiris 
uėmė antrą vietą, o ber - 
niūkų - trečią.
- Sov.Sąjungos kroso pir
menybėse 1000 m. bėgime 
L Juozaitytė buvo pirma , 
jaunių 3 km.lygiai kaip ir 
5 km. Juška ir Jakimavi
čius atatinkamai antri, o 
vyrų Kęstutis Orentas u- 
žėmė taip pat pirmą vie
tą. Jis atstovaus Sov. Są
jungą Paryžiaus komu
nistų laikraščio L'Huma- 
nite tradiciniam bėgime .
- Naują Lietuvos rekordą 
šuolyje į tolį atsiekė sep
tyniolikmetė M.Treinytė 
Kauno halėj, nušokdama 
6, 01 m.
- Paskutinės pasekmės 
Sov. Sąjungos krepšinio 
pirmenybių :Vilniaus Sta- 
tyba-AlmaAta 81:55 (vy
rai) .Maskvos Spartakas- 
Kaimo Politechnika 61:49 , 
Novosibirsko Dinamo - 
Vilniaus Kibirkštis 50:49 , 
Kibirkštis -Sverdlovskas 
48:41, Leningrado Bure- 
vestnik-Politechnika 79: 
62 (visos moterų grupėj), 
Kauno Žalgiris-Baku 101: 
67. Šios rungtynės buvo 
labai būdingos, nes ragi
nami lietuvių studentų, 
besimokančių Kijeve, 
kauniečiai pasiekė pirmi 
šimtinę, Žalgiris-Kijevo 
ASK 76:65. Po šių rung
tynių Politechnika užima 
ketvirtą vietą, Kibirkštis 
penktą, o vyrų pusėj Žal
giris yra šeštas.

skaito Kanados istoriją. 
Ką gi Jūs darysite? 
Nesvarbu ar Jūsų projektas 
bus didelis ar mažas, svarbu, 
kad Jūs stabtelėtumėt ir 
pagalvotumėt apie savo 
kraštą, prisimintumėt, ką 
reiškia įvykdyti asmeninį 
šimtmečio projektą. 
Federacinės ir provincinės 
valdžios rengiami projektai 
bus dideli bei pasigėrėtini. 
Visdėlto įdomiausi projektai 
kiekvienam iš mūsų bus tie, 
kuriuos įvykdysime patys. 
Tad ką reiškia šimtmetis 
Jums? Ką Jūs planuojate 
šimtmečiui?
Šimtmečio komisija. 
Ottawa, Canada.

VB-11555

Catharines, Ont. Fin.sekr. 
paaiškino nariams, kad 
susirgus reikia pranešti , 
nes to reikalauja SLA 
konstitucija ir kad ap
draudos mokesčius gali
ma sumokėti pas kuopos 
ižd. J. Giliūną, 130 Lake 
Street. Valdyba.

SUDBURY, ONT.
ĮSIDĖMĖTINI 
PARENGIMAI

LB valdyba praneša, 
kad balandžio mėn. 1 d. , 
7 val.p.p. ukrainiečių sa
lėje, 130 Rood Rd., ruo
šiami bendruomenės na
riams ir svečiams šokiai. 
Kviečiami visi dalyvauti 
ir pasikviesti svečių.

Be to primenama, kad 
bendruomeninės veiklos 
programoje numatyta ir 
įvyks: 1-gegužės mėn.6d. 
ukrainiečių salėje Moti
nos Dienos minėjimas su 
programa ir šokiais.

2- rugsėjo mėn. 16 d. u- 
krainiečių salėje, Tautos 
Šventės minėjimas su 
programa ir šokiais.

3- lapkričio mėn. 8 d. , 
Kariuomenės Šventės mi
nėjimas su programa ir 
šokiais.

Tautiečiai prašomi tas 
datas prisiminti ir atėjus 
laikui, kuo skaitlingiau 
dalyvauti.LB valdyba. 
VASARIO 16 DIENOS 
MINĖJIMAS 
dalyvaujant dideliam skai 
čiui tautiečių ir svečių 
praėjo su didėliu pasise
kimu. Minėjimą atidarė 
LB v. p-kas J. Bataitis , 
turiningą paskaitą skaitė 
KLB valdybos vicep. ir 
kultūros komisijos p-kas 
Stp. Kairys.Meninę pro
gramą atliko"Tumo-Vaiž 
ganto" šeštadienin;s mo
kyklos mokiniai,režisuo
jami G. Lumbienės. Buvo 
parodytas vaizdelis "Kar
žygė "ir padeklamuoti ke
li eilėraščiai.

Programoje dalyvavo: 
I.Glizickaitė.E.Zlatkutė , 
R. M. Paulaitis, G. Pode- 
rytė,M. Stepšytė.R.Ku- 
singytė ir pranešėjas A . 
Zlatkus.

Broliai O. ir J.Raške- 
vičiai pasirodė skautiš
kose uniformose ir gita
romis paskambino keletą 
tautinių dainų. Gitaroms 
tautinių dainų gaidos buvo 
gautos iš Lietuvos, o 
skambinti išmoko patys .

Parengime -minėjime 
dalyvavo ir lietuvius svei 
kino miesto neras Grace 
Hartman. Phrengimą ap
tarnavo: Petras Jutelis , 
Antanas Gatautis, Julė 
Kulnienė, A. Staškuvienė 
ir Irutė Glizickaitė.
• Agota Pranskūnienė at
šventė 40-jį gimtadienį. 
Dalyvavo daug vietos lie
tuvių, taip pat svečių iš 
Toronto. Ilgiausių metų.
• Danutė Kuslnskytė,mū
sų jaunimo išrinkta atsto
ve prie KLB jaunimo sek
cijos-Toronte.
• Zita Griškonytė ir Irena 
Lukšytė gražiai pasirodė 
iškalbos konkurse orga
nizuotam Kanados aukš
tesniųjų mokyklų admi
nistracijos. Griškonytė 
laimėjo pirmąją vietą, 
Lukšytė - antrąją vietą . 
Gražu,kad mūsų tremties 
jaunimas nenusileidžia 
vietos jaunimui ir juos 
lenkia.

Jeigu keliatės i JAVąJsty- 
ies, apsigyvenkite, amžinai . 
žaliuojančioje ir šiltoje Kali
fornijoje. Informacijas teikia 
ir padeda Įsikurti

JOHN KUTRA

911 WluSHIRE BLVD. 394-6017 
SANTA MONICA, CALIF. |395-3358

JUOZAS AUDĖNAS 
Ekonomistas

Tarpininkauja Mutual 
Funds 

investments.
109 Warwick Street 

Brooklyn 7,N.Y.

_______________________ I
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TRADICINIS JUOZŲ IR JUZIŲ PAGERBIMAS
D. L.K. VYTAUTO KLUBO SALĖJE, 2161 ST.CATHERINE STREET EAST, KOVO 18 DIENĄ 7 VALANDĄ 30 MINUČIŲ VAKARO

ŠAUKIAMAS METINIS SPAUDOS BENDROVĖS 
„NEPRIKLAUSOMA LIETUVA” SUSIRINKIMAS
Pianešame, kad Spaudos Bendrovės „Nepriklausoma Lie- 

uva“ šėrininkų-akcininkų visuotinis susirinkimas yra šaukia
mas 1961 metų balandžio mėnesio 23 dieną, 3 vai. po pietų.

Nustatytą valandą nesusirinkus kvorumui, po valandos 
susirinkimą^ bus laikomas teisėtu nežiūrint dalyvių skaičiaus.

Vieta: Montreal, Aušros Vartų salė, 1465 rue de Seve, 
Montreal 20, P. Q.

Susirinkimas vyks posėdžių salėje po klebonija. Įėjimas iš 
Rue de Seve. Visi šėrininkai kviečiami dalyvauti.

Dienotvarkė:
1. Susirinkimo atidarymas,
2. Prezidiumo rinkimas,
?. Mandatų komisijos rinkimas,
*t. Praėjusio susirinkimo protokolo skaitymas,
5. Valdybos ir Direktorių pranešimai apie darbus,
6. Revizijos komisijos pranešimas,
'}. Diskusijos dėl pranešimų,
8. Valdybos Direktorių ir Revizijos komisijos rin 

kimai.
9. Einamieji reikalai ir sumanymai.

10. Susirinkimo uždarymas.
Visi šėrininkai-akcininkai kviečiami dalyvauti. Kas ne

galėtų dalyvauti, gali siųsti įgaliojimą kurio nors asmens var
du, bet turinčio šėrą ir galinčio dalyvauti susirinkime. Tuo 
tikslu yra duodamas Spaudos Bendrovės „Nepriklausoma 
Lietuva“ adresas:

Spaudos Bendrovė „Nepriklausoma Lietuva“ 
7722 George Street, 

LaSalle, Montreal Canada.
Šiuo adresu atsiųsti įgaliojimai bus perduoti tiems asme

nims, kurių pavardės bus įrašytos į įgaliojimus.
Valdyba.

to \ T o

Įgaliojimas:
Šį pasirašęs,................................................................. .......................
gyvenąs ...............................................................................................
turįs šėrų Nr. Nr......................................................... Šiuo įgalioju
................................................................ ...............atstovauti mane 
Spaudos Bendrovės „Nepriklausoma Lietuva“ šėrininkų 1961 
metų visuotiniame susirinkime.

(parašas)
Data.
/Galima čia įrašyti įgaliojimą ir iškirpus iš laikraš
čio siųsti, arba galima pagal šią formulę ranka para
šyti įgaliojimą atskirame popieriaus šakšte/

AUSROS VARTŲ PtARAPIJA
-- Misijos prasideda kovo 13 
d., nuo antradienio-iki penkta 
dienio: rytais pamaldos ir pa
mokslas 9 vai., vakarais pantai 
dos ir pamokslas - 7:30 vai. v.: 
šeštadieni pamaldos ir pamoks 
las 9 vai. ryto, vakare 7 vai. 
Misijų uždarymas kovo 19 d., 
sekmadienj, 5 vai. po piet: pa-

Dr. J. SEM0GA8
5441 BANNANTYNE. Verdun

Pirmadienį ir 2.4; 7-9 
ketvirtadienį
antradienį ir 2.4pm 
penktadienį

trečiadienį 7-9p.ip. 
šeštadienį 11-lp.np.

767 • 3175; namų 366 -9582.

DANTŲ GYDYTOJAS
Dr. J. MALISKA

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

Namų tel.: MU 1-2051

DR. A. O. JAUGEL1ENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

1410 Guy Street, 1 aukštas 
11- 12 kambarys.

Tel: ?32-6662: namų 737-9681

DR. V. GIR1UNIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA

533° L’Assumption Blvd.

Tel. 255 - 3535. 

maldos, bendra komunija ir po 
to m i s i jon i e r i a us pagerbimas 
saleje, kavutė, jėjimas $1.00.

Sj pavasarį bazaro nebus. 
Parapijos išlaidas padengti 
skelbiamas $10 vajus bažny
čios naudai.
-- Choro koncertas įvyks balan 
dŽio 15 d. Programa bus jvairi. 
-- Pirmoji komunija ir sutvirti 
nimo sakramentas abiejų para
pijų vaikams bus gegužes pra
džioje Šv. Kazimiero bažnyčio
je. Sekanti kartą bus AV para
pijoje.
- Šv. Onos draugija dėkoja vi
siems, kurie taip gausiai prisi
dėto prie kazimierinių parengi 
mo.
-- Aukos bažnyčios fondui: $100 
• Iz. Mališka; $50-Wilson Fune 
ral Home;$20-P. Bagušis; $10 
❖.Kęsgailą, A. Gauriai, R. Knys 
tautai,, J. Klisevičius, D. Jur
kus, M. Lenktiene, M. Lindsay, 
J.Pakulis, K.Sagaitis, V. Pie- 
čaitis, J. Kuprevičius.

advokatas

SOBERS. Ę. MILLER
B. A., B. C. L.

Suite 205 
168 Notre Dame St. E. 

UN 6-2063 ir UN 6-2064

NOTARAS
J. BERNOTAS

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

Suite 2001.
Tat: UN 6-4364

• VAKARIENĖ SU IŠGĖRIMAIS IR BUFETAS

• GROS PUIKUS ORKESTRAS IR BUS ŠOKIAI

• ŠIOS VAIŠĖS BUS UŽ $ 2.50

Klubo Vadovybė.

AUKŠTESNIŲJŲ KURSŲ
Prožektoriaus įsigijimui jau su
aukota 289 dol. Trūksta 44 dol. 
Be anksčiau suaukotų 155 dol. 
dar gauta iŠ mokinių tėvy-L.Gu- 
recko 50 dol. ir dr. J. MaliŠkos 
10 dol.

Tėvų komitetas ir mokytojai 
nuoširdžiai dėkoja tėvams - L. 
Gureckui ir J. MaliŠkai ir lau
kia daugiau paramos trūkstamai 
44 d oi. sumai.

Tėvų K-tas ir Mokytojai.

SV.KAZIMIERO PARAPIJA

- Rekolekcijos prasideda tre
čiadienį ir baigsis sekmadienį 
8 vai. vakare pamokslu ir mišio 
mis; Šeštadieni kviečiamas i re
kolekcijas taip pat jaunimas. 
Rekolekcijas veda T. Tercizi- 
jus Garbukas.
- Sutvirtinimo sakramentas ir 
p-irmoji komunija abieju parapi
jų vaikučių įvyks pas mus. Tik
sli data bus paskelbta vėliau. 
Sutvirtinimo sakramentų teiks 
vysk. V. Brizgys.
- Margučiųkoncerto metu bus 
išstatyti da-il. Jono Norkaus pa 
veikslai, balandžio 1 d.
- Parapijai aukojo Kalinaus
kų šeima ir J. Paznokaitis po 
100 dol., V. Lazauskienė $50, 
A. Tamkevičius $40, Lietuvnin
kas ir A. Zienka po $30, P.Bo- 
tyrius $35, L. Čeckauskas, M. 
Taparauskas, M. Zienka, R.Tet- 
majeris po $20 ir St. Yaspels- 
kis $24.
EXPO 67 PASŲ
naują siuntą "Litas" jau 
yra gavęs.Užsisakiusieji 
prašome atsiimti darbo 
valandomis .Suaugusiems 
"Litas" sezoninių pasų 
nebeturi, tačiau jaunuo
liams ir vaikams dar yra 
likę po keletą senomis 
kainomis.Visų kitų rūšių 
pasų-savaitinių, dieninių 
ir bonų knygučių yra pa
kankamai. Patarima juos 
įsigyti prieš parodos ati
darymą kadangi dabarti
nės kainos vis dar 10-80% 
žemesnė s,kaip bus paro
dos metu.
*"Lito"metinės vakarie
nės išlaidos $393.84. Pr. R

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS

SIUVU IR PARDUODU
Taisau ir Remodeliuoju 
Vasaros laike saugojimas 

/ Storage /.
6396 Bannantyne, Verdun. 

PQ 7-6183.

LAIKRODININKAS
ANTANAS ŽUKAS
1855 WELLINTON ST.

Tel. WE 2- 0644.
TAISAU IR PARDUODU 

ŽEMOMIS KAINOMIS 
LAIKRODŽIUS IR JUVELYRUS.

KUBIEČIŲ BOMBA SPRO
GO MONTREALYJE
Kubos pabėgėliai Flo

ridoje pareiškė, kad jų 
grupė padėjo bombą Fra
ser baldų sandėlyj ,Mont- 
realyje,kur iš varžytinių 
parduodami Castro kon
fiskuoti kubiečių baldai. 
Ta pačia proga, jie pa
reiškė grąsinimų Expo 67 
Kubos pavilionui...
ATKREIPKITE DĖMĖSI!

Jau laikas sutvarkyti praeitu 
metų mokesčių ataskaitas, ku
rių formos žymiai yrappkeistos. 
Norint tiksliau ir nenusi skriau
džiamai jas užpildyti, neabejo 
tinai reikal inga prityrusio žino 
vo patarnavimo. Montrialie- 
ciams lietuviams jau daugumai 
yra žinomas Pranas Tautkus, 
kuris jau eilę metų šį patarna
vimą nuoširdžiai atlieka. Taip 
pat vertėtų ir kitiems šiuo jo 
patarnavimu pasinaudoti. Jo 
skelbime (žiūrėk 8 psl.) yra nu 
rodytos vietovės, kurios lietu
viu apgyventoms mieste vieto
vėms patogumui atatinka.Tad 
nieko nelaukdami šj jo prityrusi 
ir nuoširdų pasitarnavimą išmė
ginkite I

• Ilgesnį laika buv o susirgęs 
ir ligoninėje gulėjo Juozo ir Da
nos Mozūraičių sūnūs Edis ir 
tik sugrįžus į namus sūnui, su
sirgo tėvas - Simanas Mozūrai- 
tis, kurį paskuboms turėjo iš
vežti ligoninėn. Šiomis dieno
mis ir tėvukas sugrįžo į namus.

4 Domicėlė Janušiene paslydu 
si ant šaligatvio nulūžo ranką 
ir pateko ligoninėn.

ĮVAIRIOS ŽINIOS TRUMPAI
• Berlyne socialdemokra
tai iš 140 vietų gavo 81, o 
komunistai, nors ten jų 
partija neuždaryta, nega
vo nė vienos vietos.
• Maskvoje rinkimuose 
prie urnų pasirodė seniai 
nematytos fifūros: Chruš
čiovas ir Molotovas. Ni
kita visai sunykęs, o Mo
lotovas ir gi menkai atro
do. Nikita pakartojo žur- 
naltstams:Noriu,kad visu 
moję būtų taika, o Molo
tovas apie bolševikinį per- 
vetsmą pasakė: Manau,kad 
padarėme gerą darbą...
----------------------------------------------- Į

PRANAS TAUTKUS, 
buvęs mokytojas, 

turi daug prityrimo užpildyti 
visokius Income Tax blankus.

Kreiptis asmeniškai arba 
skambinti tiktai šiomis die 

nomis ir valandomis: 
šeštadieniais nuo 1—5 v. PM.

A, Matulio bute: 
7686 Edward St., LaSalle.

Tel. 366-3805. 
Sekmadieniais 1 — 5 v. PM.

2587 Ontario St. East. 
Tel. 525-0196.

Taipgi jis užpildo visokius 
pensijų ir emigrac. blankus.

1.1E T L’V IS K A S PUSVALANDIS GIRDI AS KAS

AUKOS SIUNTINIUI
Prie siuntinio pasiunti

mo sergančiam vilniečiui 
kunigui Lietuvoje,be anka 
čiau minėtų asmenų, dar 
savo aukomis prisidėjo 
-po 10 dol. kun. P. Ažuba
lis, dr. V. Giriūnienė, po 
5 dol.kun.dr. Pr.Gaida. 
A.Basalykas,Stepaitlenė, 
V. Gavelis, V. J., J.C.V. 
Bukota,3 dol. M. Janeliū- 
nienė ir 2 dol. K. Mileris . 
Iki šiol surinkta 90 dol. 
Pinigai persiųsti VKLS 
Detroito sk. Visiems au
kotojams vilnietlškas 
ačiū. VKLS Toronto sk.

• JAV lėktuvai bombarda- 
vos karinius objektus už 
50 mylių prie Hanojaus,
o Hanojus pranešė, kad- 
bombarduotas... Hanojus.
• Jemene, Arabijos pu
siasalio pietryčiuose vy
ko teroro veiskmai, nu
kreipti prieš anglus.
• Kongo teismas teisia 
buv. premjerą Tčiombę, 
gyvenantį tremtyje Ispa
nijoje.
• Venezueloje.kur Kubos 
importuotieji teroristai 
padarė eilę teroro veiks
mų-nužudytas visuome
nės veikėjas, apšaudytas 
iš kulkosvaidžių trauki
nys ir kt., dėl ko pratęs
tas karo stovis.
• Irako ir Indijos užs. 
reik.minister!ai pasisakė 
prieš bet kieno ir bet ko
kios rūšies kolonializmą. 
Tai turbūt pirmasis toks 
"neutralistų" pasisaky
mas.
• Kolumbijos valdžia ė- 
mėsi priemonių prieš ko
munistų terorą: suimta 
per 20ilcentro komiteto.

DIDŽIULIS BAZARAS 
kuris įvyksta kovo 16 d. (ket
virtadienį) nuo 10 vai. ryto iki 
10 vai. yakaro Ispanu ir Portu
galų sinagogos patalpose,547 7 
Lemieux Ave., kampas Maple 
wood. įėjimas nemokamas ir 
visi kviečiami atsilankyti. Pa
jamos skiriamos ligonių pagal
bai I igoninėje.

Bazara ruoiia “The Ladies“ 
Auxiliary of Mount Sinai Hospi
tal, Montreal, P.Q.

NAMU 
PARDAVIMAS.

Parduodami gražūs ir geram 
stovyje gyvenamieji 2-jų šeimų 
(Duplex) namai. Garažai, įreng 
ti skiepai ir natūralaus akmens 
fireplace. įmokėjimas mažas.

V_i_e J_a_ J-_ a _S_ a l j_ _ė_j_e_ _

Skambinti: 366 - 6237
( galima kalbėti ir lietuviškai)

KLB TORONTO APYL. 
TARYBOS SUSIRINKIMAS

Toronto apylinkės ta
rybos ir organizacijų ats
tovų susirinkimas įvyks 
penktadienį ,kovo 24d.4.30 
vai. šv. Jono Kr. par. sa
lėj. Dienotvarkėje numa
tyta apylinkės valdybos 
pranešimas ir naujos val
dybos rinkimai. Paskuti
niame apyl. valdybos po- 
sėdyj,gavosi Įspūdis,kad 
jaunoji lietuvių karta ne
sibaido bendruomeninės 
veiklos ir žada gana ak
tyviai įsijungti į naująją 
valdybąOrganizacijų ats
tovams .norintiems daly
vauti tarybos posėdyje, 
reikia pasiimti savo val
dybos įgaliavimus.Į tary
bos susirinkimą yra ma
loniai kviečiami ir pavie
ni asmenys, besidomį 
bendruomenine veikla.
RELIGINĖS MUZIKOS 

KONCERTAS
Prisikėlimo bažnyčioje į- 
vyks Verbų sekmadienį, 
kovo 19 d., 5 vai. po pietų. 
Koncerte dalyvauja: cho
ras, solistai, vargonai ir 
CBC orkestras.Bus išpil
domi Hendelio, Šuberto, 
Perost, E. Tittl ir kt.kū
riniai. Įėjimas laisva au
ka.
DAIL. H. ŽMUIDZINIENĖS 
meno kūrinių paroda bus 
atidaryta kovo 18 d., šeš
tadienį mažojoje Prisikė
limo auditorijoje. Parodą 
galima lankytkšeštadienį 
6.30-7.30 v. vakarojsek- 
madlenį 10.30-4.30 v.p. 
pietų ir 6-7 v. vakaro;ket- 
vtrtadienį 6.30-7.30 v. v. 
penktadienį 4-5 v. p. pietų 
ir atvelykio sekmadienį 
IO. 30-1.00 vai.p.pietų.
TORONTO APYLINKĖS 

VALDYBA 
paskutiniame posėdyje pa
sidžiaugė visuomenės pri
tarimu ir apylinkės suma
nymų bei darbų rėmimu.

HAMILTON, ONT. 
NAUJA SKAUČIŲ UNI
FORMA

Pranešame, kad visos 
Hamiltono skautės iki š . 
m. balandžio 15-tos die
nos įsugytų naują, vasari
nę unlformą.Ši nauja, va
sarinė uniforma, su ma
žais pakeitimais, yra nu
matoma palikti visam lai
kui.

Dėl medžiagos, naujų 
siuvimo nurodymų,ar ki-

A. NORKELIDNAS
Commisioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG’D
VISŲ RŪSIŲ DRAUDIMAS.

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

Dr.P.MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir. šeštadieniais 

pagal susitar.imą.

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

Raštinė: LE 4-4451.

LIETUVIŲ NAMŲ SUSI
RINKIMAS

Toronto Lietuvių Namų 
dalininkų metinis susi
rinkimas įvyksta kovo 
mėn. 19 d. (verbų sekma
dienį) 2 vai. 30 min. p. p. 
Lietuvių Namų didžioje 
salėje.

Nesant pakankamai 
daugumai, sekantis susi
rinkimas vykdomas už 
pusės valandos. Valdyba. 

APYLINKĖS PIRMININKAS 
AUGUSTINAS KUOLAS 

savaitei atsigulė šv. My
kolo ligoninėje sveikatos 
patikrinti. Jo kambarys 
yra: 439.

ATVYKO IŠ LIETUVOS
Prieš savaitę iš Kauno 

į Torontą lėktuvu atskri
do Pranciška Paškovi- 
čienė. Iš profesijos ji a- 
gronomė. Lietuvoje mo
kytojavusi žemės ūkio 

i mokyklose. Prieš keletą 
mėnesių čia atvyko taip 
pat josios sūnus Vytautais, 
kuris tikisi nuo rudens 
tęsti inžinerijos studijas 
Toronto universitete. 
LIETUVIŲ KAPINĖSE 
praeitą savaitgalį palai
dotas a. a. Juozas Tauje- 
nis,73 m.amžiaus, kilimu 
žemaitis. Šį pirmadienį, 
kovo 13 d. a. a. Stasys Du
bauskas,63 m.ir a. a. Ka
zimieras Trumpinskas iš 
Hamiltono.
KUN. J. KUZMICKIS 
atvyko iš Anglijos į Ka
nadą. Svečias numato čia 
ir USA pabūti keletą mė
nesių. Šiuo metu pradėjo 
vesti rekolekcijas šv. Jo
no Kr. par. Toronte. Kun. 
J.Kuzmickis pasižymi iš
kalba ir todėl svečio kon
ferencijomis yra didelis 
susidomėjimas i r gausus 
lankymas.
tų informacijų prašome 
kreiptis pas tuntininkės 
pavaduotoją pskt. Ireną 
lokubynienę,telefonas 389 
- 3205, 40 Organ Cress , 
Hamilton, Ont.

gi gi *jf /A gtU 1465 De Seve St., Montreal'20, P.Q.
Utt It I I ** TEL. 766 - 5827

EXPO 67 P A SP O R T Ų AGENTŪRA 
Parduodarni visų rūšių Expo 67 pasportai su nuolaida. 

Informacija siunčiama nemokamai.
MOKA už: I M A už:»

Depozitus 4.4% II Nekiln.turto paskolas 7%
Numatyta už serus 5%% IĮ Asmenines paskolas 7.6% 
Nemokamas gyvybės draudimas ĮĮ Investacines paskolas 8.4% 
iki $2.000 bendros santaupų Pigus paskolų draudimas Iki 
sumos. II $10.000.

KASOS VALANDOS:

1465 DE SEVE: ROSEMOUNTO SKYRIUS:
Sekmadieniais 1.0.30- 12.30. .

Darbo dienomis: 10.00 — 3.00 vol. |3907 Rosemount Blvd., tel. 722-3545 
kasdien, itskiriant pirmad. ir šejtad? Dienq: penktod. 1.00 -6.00 vol.

Vokore: trečiadieniais ir IVakore: pirmadieniais, trečiadieniais 
„penktadieniais 7.00 - 9.00 vai. | ir penktadieniais 7.00 - 9.00 vai.

AR ŽINOMA, KAD

’’NEPRIKLAUSOMOS 
LIETUVOS” SPAUSTUVĖ

spausdina bilietus, pakiietirrais, vizi
tines ir padėkos korteles, įvairius 
b lenkus, receptams lepelius, vedybi
nius pakvietirms, rrirties atveju už
uojautos laiškus, visokius ” statemer, 
tus”, vokus su adresais, laikraščius, 
žurnalus ir knygas.
Darbą atlieka pigiaųnegu kitos spaus 
tuvės. Ktie&csne įsitikinti.

Spausdintus galime priimi paštu ir paša 
pasiųsti.
Adresas: 7722 George Street,

L aSalle,Montreal,P. Q. 
Canada.

SESTADIENIS PER C IF M b STOTĮ

BANGA 1410. 5.30 VALANDĄ VAKARO, 
Programos vedėjas L. Stankevičius

T.l. 669- 8834.

A P S I D R A U S K ! 
ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC, 

GAISRAS - AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ - GYVYBĖ

P. ADAMONIS
Chartered Insurance Broker

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

S - tos “Lite“ No. 752 D

FORD
Sales Limited

CARS

4415 Bannantyne Ave., 
Verdun.

FALCON-FAIR LANE 
GALAXIE—THUNDERBII 

MUSTANG—TRUCKS

1 USED
1 year

Kreipki tęs į
LEO GURECK

'Sales Managers
Keating Ford lietuvis

769-8831.

2548

I
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