
Mr. J. Rugienius -*"■**
13230 Washburn St., 
Detroit, M i ch. 4R204

U.S.A.
ZW

NEPRIKLAUSOMA
LIETUVA

I hi' oldest and blujics! I,illiuanian 
neu spaper in ( anada.

/. <• plus urns et plus rietu jour
nal l.ituanien an ('.anada.

Seniausias tautinės denial, rati n cs 
minties sarai trasu s Kanadoje.

NR. 12/1036/ * LIETUVIŠKŲJŲ MOKYKLŲ METAI, 1967, KOVAS-MARS-MARC H 22. * XXVI METAI* LITUANIE INDEPENDANTE * INDEPENDENT LITHUANIA " Postage paid ot Lachme.P^G

VELYKŲ RYTĄTELESFORAS VALIUS

KAS NAUJA KANADOJE

SVETLANA S T A LIN A IT Ė-S US TD O M Ė JIM O CENTRE 
Svetlanos Stalinaitės spausdinimą žurnale.Ne- s ’ / . ’ ' ’

vardas per viso pasaulio 
radio ir vardas bei pa
veikslai dar teberodomi 
ir televizijoje ir spaudo- 
je.Juo toliau, juo daugiau 
įsigilinamaį jos praeitį, 
kuri jau buvo užmiršta
ma, ypač kai mirė Stali
nas ir buvo beįsigalįs Ni
kitos Chruščiovo kultas . 
Svetlana buvo suvaržyta 
ir užmiršta.O ji savo lai
ku buvo labai garsi, kad 
ji buvo Stalino mylimiau
sioji duktė, kuriai buvo 
daug leidžiama.

Kadangi ji buvo tėvo ne 
tiktai minčių, bet ir inty
miausių faktų žinovė, tai 
savaime aišku, kad jos 
pasirodymas Vakaruose 
sukėlė didelį susidomėji- 
mą.Pirmieji,žinoma, su
sidomėjo tie, į kuriuos ji 
kreipėsi prieglaudos. Tai 
buvo Amerikos atstovybė 
Indijos sostinėje Delhi.Ją 
įkandin pasekė spaudos 
žmonės.Teigiama,kad žy
musis žurnalas "LIFE" 
jai pasiūlė pusę milijono 
dolerių už atsiminimų at-

Svetlana Stalino glėbyje prieš 30 m etų . dėta byla.

PBfifJUSl SflVfilTt
spausdinimą žurnale.Ne- sakojimų, bet dar svar-
abejotina, kad ji gaus ir 
daugiau pasiūlymų. Ypač 
domimasi intymiomis ži
niomis,kurios gaubė Sta
lino kulto ir to kruvinojo 
tirono laikus.

Tačiau Svetlana matyti 
žino savo kainą ir gundy
mams nepasiduoda. Tei - 
giama.kad ir Šveicarijos 
valdžia ją stropiai prižiū
rinti ir saugo neva "neu
tralumo sumetimais".

Svetlanai auklėti ir 
mokslinti Stalinas nesi
gailėjo išlaidų ir pastan
gų. Svetlana moka anglų 
kalbą ir paskutiniais lai
kais, patekusi į naujos 
valdžios varžtus, vertėsi 
kaip vertėja iš anglų kal
bos.

Beveik tikra, kad Svet
lana bus priimta Ameri
kos,kurios atstovai ją iš
gelbėjo nuo Rusijos ats
tovų vertimo grįžti į Mas
kvą ir savo palydovų pa
galba atgabeno į Europos 
vakarus.

Smalsuoliai, žinoma, 
laukia Svetlanos pasipa- 

biau yra Amerikai suži
noti dalykus, kurie ją do
mina,bet kurie ligšiol bu
vo įkalinti Rusijos gele
žinės uždangos kalėjime. 
KENNED ŽIO BYLOS 
TĘSIMAS

Naujojo Orleano proku 
roro žygis iškelti JAV 
prezidento John Kennedy 
nužudymo konspiraciją 
sunkiai eina pirmyn. Wa
rren vis kartoja, kad jo 
komisija atidžiai tyrusi 
bylą ir konspiracijos ne
radusi,todėl ir paskelbu
si, kad Kennedžio nužu
dymas buvęs vieno Osval
do iniciatyvos darbas.

Deja, plačioji nuomonė 
pasiliko abejinga tokiam 
aiškinimui.Ypač,kad Ru
bio atentatas kėlė įtari
mą,kad Ruby todėlnušovė 
Osvaldą, kad jis jau buvo 
prasitaręs,jog konspira
cijos būta. Todėl Garri- 
sono žygis nustatyti są
mokslą susilaukė gyvo 
susidomėjimo. Ypač, kad 
ir šiuo atveju pasikartojo 
kažkaip misteriškas įvy
kis, nes įtartąsis Ferrie 
netikėtai mirė. Garrison 
tačiau turi daugiau įta
riamų konspiracijos da
lyvių,kurių apklausinėji
mas jau vyksta. Teismas 
jau padarė sprendimą, kad 
Garrisonas turi pagrindo 
kelti bylą.

Be ko kita, šiomis dieno
mis pasisakė Bostono kar
dinolas Coushing, kuris pa 
reiškė, kad jis niekad neti
kėjęs, jog Kennedžio nužu
dymas-būtų vieno žmogaus 
darbas. Varren galėjęs pa
daryti klaidą, todėl, kardi
nolas sako, gerai, kadpra- 

BRAZILIJA UŽSAKĖ 
LĖKTUVŲ

De Havilland Aircraft of Ca
nada Ltd. Toronte iJ Brazili
jos vyriausybės gavo užsaky
mą pastatyti 12 transportiniu 
lėktuvu, už 22 milijonus dole
ri iį.
BUS PAKELTAS
MOKESTIS
už siuntas. Kol kas generalinis 
paš’tit viršininkas pranešė, kad 
ilgai netrukus ba». pakelti siun
tą tarifai už COO siuntas (ap
dėtu mokesčiu), kol kas tas ne
lies laiškų, siuntimo tarifo.
NAUJOS STATYBOS

Alcan Aluminium Ltd. Montre 
alyje 70 mil. dol. skiria b oksi - 
to įmonės įrengimui Gvien oje, 
100 mil. dol. dirbtuvių išplėti
mui Kanadoje, 50 mil. d,oi. įmo
nių išplėtimui Japonijoje, Indi
joje ir Brazilijoje.

Xerop Corp, numato Oakville- 
je pastatyti savo įmones už 1, 
300,000 dol. Manitoba Hydro 
ant Kettle upės statys 1,200, 
000 dol. vertės elektros jėgainę

VISOKIOS ŽINIOS TRUMPA
• Paskutiniai parlamento 
rinkimai Prancūzijoje, 
politikų nuomone, parodę 
de Gaulle politikos įtakos 
silpnėjimą,nes de Gaulle 
partija tesurinko tiktai 
mažiausią daugumą, pa
naudojus dar vieną vietą, 
kuri apgaulingu būdu buvo 
laimėta opozicijos vardu. 
Be to, Korsikoje konsta
tuota balsų klastuojimas.
• Indonezijoje generolas 
Subardžio nubaustas aukš 
čiausia bausme už daly
vavimą perversme, ku
riuo buvo siekiama pasi
duoti Kinijos dominavi
mui.
• Meksikoje moteris pa
gimdė iškart 8 vaikus .ku
rie išmirė,ir tiktai vie
nas išgyveno 11 valandų.

• Argentinos pezas nu
vertintas 40% ir dabar už 
JAV dolerį mokama 350 
pezų.
• JAV prezidentas John- 
sonas paprašė Kongresą 
paskirti Pietų Amerikos 
valstybių gerbūvio reika
lams pusantro milijardo 
dolerių paramos.
® Karo vedimui Vietname 
JAV prezidentas paprašė 
Kongresą paskirti 12 bili
jonų ir 200 milijonų do
lerių.
• Australijos vyriausybė

SUMAŽINS AUTO
GAMYBĄ

General Motors of Canada šią 
metų pabaigoje išims iš apyvar
tos du automobilių modelius - 
Acadian ir Chevy II, gaminam- 

mus OShavoje. šie modeliai bus 
gaminami tiktai JAV.

PARAMA UŽSIENIAMS
bus padidinta 1967-68 metų, lai 
kotarpyje 42 milijonais dolerių. 
Išviso Kanados užsienių para- 
mai paskirta 243,301,090 dol.
STUDIJOMS UŽSIENYJE
Kanados vyriausybė šiemet pa
skyrė 1,84 1, OO.OdOderiu. P ini- 
gai skirti studijuojantiems auk* 
štosiose mokyklose, .Praėjusia
is metais šia parama pasinaudo 
jo 567 asmens.

KATASTROFŲ STATISTIKA 
rodo šiuos duomenis: 1965 me
tais keliuose žuvo 4,902 asme
nų, o 1966 metais žuvo 5,258 
asmens arba 7,3 % daugiau. Ir 
taip metai po metųkatastrofose 
žūva vis daugiau ir daugiau.

I
į pagalbą savo daliniams 
Vietname siunčia iš Can- 
beros eskadrilę lėktuvų.
• Paryžiuj e oficialiai pa
skelbtas pranešimas, kad 
Prancūzijoje uždaryta J 
A V štabo būstinė, kuri 
perkeltaį Vokietiją, Štut
gartą.
• Rytinės Vokietijos kom 
vadas Ulbrichtas Varšu
voje pasirašė draugingu
mo ir pagalbos sutartį su 
Lenkija ir po to išvyko į 
Čekoslovakiją..
• Prancūzijos min.pirm. 
Pompidou pareiškė, kad 
po rinkimų Prancūzijos 
valdžioje pasikeitimų ne
bus.
• Austrijos kancleris 
Klaus viešėjo Rusijoje ir 
tarėsi dėl dalyvavimo Va- 
karų Europos valstybių 
Bendrosios rinkos orga
nizacijoje.
• JAV atstovas C. Lodge 
Vietname pasitraukė iš 
pareigų, jo vieton paskir
tas pasižymėjęs diploma
tas Bunker, labai suma
niai mokąs veikti. Iš jo 
daug tikimasi.
• JAV senatas ratifikavo 
JAV konsuliarinę sutartį 
su Sov.Rusija,prieš kurią 
Amerikos lietuviai vedė 
kampanijąl
• Genevoje atnaujintos

Lietuvių gyvenimo faktai
PRANEŠIMAS KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 

APYLINKĖMS
1967 metų rugsėjo 2 dieną 
Kanados Lietuvių Dienos 
proga Montrealy bus ren
kama Iškil ioji Kanados Lie
tuvaitė - Miss Lithuania.

Visos Kanados Lietuvių 
Bendruomenės apylinkių 
valdybos jau dabar prašo
mos išrinkti po vieną kan
didatę iš apylinkės ir pra
nešti komisijai adresu:J. 
Piečaitis, 5735,12-tiiAve- 
nue, Montreal,36, P. Q.

Iš mažesnių vietovių,kur 
nėra bendruomenės valdy
bų, suinteresuotos lietu
vaitės tiesiogiai kreipia
si į komisiją aukščiau nu
rodytu adresu.

Lietuvių D ienos Komisija. 
STUDENTŲ 
DEMONSTRACIJA

Didžiausi tautiškai ro
mantiškų pramogų entu- 
ziastai,komsomolo siūlo
mais užsiėmimais nepa
sitenkinantieji studentiš
kų tradicijų palaikytojai 
ir kūrėjai Vilniuje yra is
torijos ir filologijos fa
kulteto studentai.

Vasario gale jie suren
gė filologų "mediumą"- 
studijų pusiaukelės atžy- 
mėjimo pramogą. Orkes
tro lydimi, universiteto 
kieman žygiavo III kurso 
studentai, įpusėję savo 
studijas.Lituanistai,ang
listai, germanistai, isto
rikai skaitė ilgus savo 
studijinių "nuodėmių są
rašus" ir metė juos į su
kurtą laužą,pasižadėdami 
tų nuodėmių nebekartoti . 
Paskui,užsidegę prie lau- 
žodeglus.prokatedrą nu

nusiginklavimo derybos , 
kuriose svarstomas ir 
atominių ginklų plitimo 
sulaikymas. Dėl šio yra 
pasipriešinimo, kad jis 
neužkirstų kelio atomi
nės energijos tyrimams .
• JAV prezidentas John- 
sonas Ramiajame vande
nyne susitiks su Vietna
mo atstovais ir naujuoju 
JAV atstovu Vietnamui ir 
tarsis dėl tolimesnės 
veiklos.
• V. Vokietijos kancleris 
Kiesinger gavo laišką iš 
JAV prezidento ir pareiš
kė norą su juo susitikti.

žygiavo į Gedimino kalną. 
Poto-šokiai universiteto 
aktų salėj. (Elta) 

ŽALAKEVIČIAUS INCIDE
NTĄ PLAČIA,U APTARIA 
LKDS biuletenis, lyginda
mas jį su Kubiliaus, Vladi 
mirovo incidentu ir stebi
si, kad nereaguoja jokie 
veiksniai.

LIETUVIAI "DIDŽIOJOJ 
TĖVYNĖJ" SUPLAKTI

Montrealio parodoj So
vietų Sįjungos paviljonas 
bus vienas iš didžiausių. 
Jo direktorius P. Červia- 
kovas Tiesos korespon
dentui pareiškė (vas.28) 
kad Sov. g-gos dalyvavi
mo šioj parodoj tikslas 
esąs - "pademonstruoti 
mūsų šalies laimėjimus 
per 50 tarybų valdžios 
metų".

Korespondentas bandė 
teirautis, ką Lietuva toje 
parodoj parodys,bet Čer- 
viakovui tokia klausimo 
prasmė,matyt,iš visone- 
suprantama.ir jis atsakė 
taip,kaip rusas tegali sa
vu supratimu ats akyti, bū- 
tent:"Mūsų paviljone Lie
tuvos eksponatai bus kone 
kiekvienoje salėj e... Ypač 
gausiai atstovaujama Lie 
tuva kultūros skyriuje. 
Tarybiniame keturių šim 
tų žmonių meno saviveik
los ansamblyje dalyvaus 
taip pat Lietuvos atstovai"

Atseit, Kremliaus val
dovai rodys ir didžiuosis 
kiek ir lietuvių darbo bei 
kūrybos vaisių jiems pa
vyko iki šių metų susi
krauti į savo katilą. .. (E).

Esą tai gali įvykti apie 
rudenį...
• Kiesinger pareiškė,kad 
Vakarų kariuomenės iš
laikymo kompensacijai 
Vokietija Amerikoje pa
darys pusės miliardodol. 
užpirkimų.
• Rusijos prekyba su Ki
nija iš 26% 1959 metais 
nukrito iki 4% 1965 .
• JAV kovo 15 d. pasirašė 
prekybos sutartį su Len
kija, kuri Amerikon eks
portuos medvilnės me- 
d ž i b* jis
• JAV Indijai duoda papil
domai dar 3 milijonus to
nų kviečių.
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kADAČOS LIETUVIU
BENDRUOMENĖ

Krašto Valdyba, 941Dundas Street Vest, Toronto 3, Ont

INFORMACIJA - APLINKRAŠTIS No. 17
1. Kanados Šimtmečio 

lietuvių leidinys anglų 
kalba jau paruoštas ir 
renkamas spaustuvėje. 
Tai bus Liet. Enciklope
dijos formato vieno tomo 
leidinys kietais virše
liais,apie 400 pusi.Iš Ka -

Sis Krašto Valdybos 
nusistatymas tačiau nėra 
galutinis .Jeigu bent viena 
apylinkė motyvuotai pa
siūlytų kokius nors dabar 
veikiančių Tarybos rinki
mų taisyklių pakeitimus , 
juos įnešime į šio rudens

Visur kitur............................. $ 7.00
Atskirąs numeris................ S 0.15.

Other Countries ....$7.00;
Single copy

Adresų pakeitimas 25 et. (su prenumerata arba pašto ženklais). 
Ilgalaikiai skelbimai, susitarus, gauna iki 50% nuolaidos.

Alyvų kalnas buvo bene labiausiai Kris- 
$0.15 taus lankoma vieta. Iš čia Jis eidavo melstis į

sisiekimas geras. Nors keliai ir nėra perdaug 
lygūs ir tiesūs, bet eina dažni, pigūs autobusai.

nados Šimtmečio valdi
nės komisijos tam reika-

Tikroviškumo kyptimi
DR . HENRIKO NA GIO

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

/ antra dalis /

Sunkiausia mums gy
venti tuos keliasdešimt 
riebiųjų metų. Šiapus di
džioj o vandens. Po penke- 
rių liesųjų stovyklinių 
metų atėjo riebieji metai. 
Liesaisiais metais mes 
šokome, dainavom e,rašė - 
me,rodėmės, prisiekinė
jome,mirėme už tėvynę. 
Riebiaisiais metais mes 
ėmėme snausti,juoktis iš 
idealizmo ir ieškoti an
tros tėvynės.Istorija mus 
moko, kad visos imperi
jos ir visos galybės (ma
terialinės ir dvasinės) 
lengviausia sutriuškina
mos prabanga. Kai visko 
pertekę kareiviai iš ko
votojų pasidaro paradi
nėmis lėlėmis, valstybi
ninkai karjeristais, moks 
lininkai biurokratais, 
dvasinių vertybių skelbė- 
jaihipokritais ir pati že
mė tampa miegalių ša
lim. Mūsiškės demokra
tijos aistringi gynėjai nu
rodys, kad žmogus kaip 
tiktai ir siekia tokios ge
rovės ir kad mes labai 
teisingai esame ir ge
riausiai pavalgę ir ge
riausia apsirengę žmo
nės visam pasaulyje. Tai 
teisybė .Kas siekia tik to
kios gerovės, ją čia su 
kaupu randa. Nėra leng
vesnio dalyko kaip išsi
žadėti savęs ir savo sie
kių,kai po ranka tokie lo
biai ir patogumai.

Ir kodėl neišsižadėti ? 
paklaus besąliginio prisi
taikymo ir ištirpimo ats
tovai ir vėl. Iš tiesų, ko
dėl?

Šioje vietoje išeivis ir 
benamis žmogus turi at
sakyti ne tiktai sau, bet ir 
dažnam jaunajam klau
siančiam į tokį klausimą. 
Išeivis,egzilas,tremtinys 
turi rasti atsakymą.Emi- 
grantas jį jau ir turėjo. 
Jis išvyko ieškoti geres
nio krašto ir duonos. Mes 
išvykome todėl,kad norė

jome laisvi gyventi ne 
čia,bet savoj žemėje.Mes 
išvykome,kaip dabar sa
koma, su misija. Mes tu
rime būti, kaip sakoma, 
ambasadoriais.Ir likimo 
ironija tokia, kad tie, ku
rie mus mokino Lietuvoje 
patriotizmo, kurie buvo 
tokio valdiško patriotiz
mo šulai,šiandien čia ar
ba paskendo foteliuose 
arba ir vėl moko mus tė
vynės meilės. Tik jų mo
komos tėvynės meilės 
kratosi sąmoningieji ir 
baiminasi jaunieji. Tad 
kokia gi toji lietuvybė tu
ri būti, už kurią visi-se- 
nimas ir jaunimas-kovo- 
tų ?

Nes-ir tai kiekvienam 
šiandien aišku-mūsų išei
vijos ateitis priklauso 
nuo to, kiek lietuvybės 
mes sugebėsime perduoti 
jaunajai kartai. Kiek lie
tuvybės ir kokios lietuvy- 
bės. Nuo to priklausys ir 
ateinančios kartos sąmo
ningumas ir tai ar už ke
liasdešimt metų,kai vieną 
po kito palaidosime savo 
vyresniąją kartą, ar tada 
dar bus kam išlaikyti lie
tuviškąsias ųaokyklas,or- 
gani z aci j as, par api j as ?Ar 
bus lietuvių, kurie susi
rinks draugėn ir kalbėsis 
sava kalba ?Ar ,kai laisvė 
vėl grįš,bus kam jadžiaug 
tis nevien savam krašte , 
bet ir čia, išeivijoje ?Są- 
moningoji išeivių daugu
ma turi suprasti ir-aš ti
ki u-supranta,kad kiek il
gai besitęstų riebieji me
tai, kiek ilgai mes begy
ventume svetimuose kraš
tuose,. mūsų atsakomybė 
prieš savo šalį-kol esa
me sąmoningi savo šalies 
vaikai-reikalaus išsilai
kyti patiems ir išlaikyti 
jaunuosius savai žemei ir 
kada nors ateisiančiai 
laisvei.Tai galima bus at
likti tik gyvenant ir per
duodant jaunajai kartai 
gyvą ir kūrybingą lietu
vybę. Gyva ir kūrybinga 
lietuvybė yra mūsų dailė , 
muzika,literatūra,daina. 
Gyvą lietuvybę atstovau
ja mūsų spauda ir mūsų 
knygos. Kūrybingą lietu
vybę skelbia ir gyvena vi
si,kurie savo atsiekimus 
bet koldoj srityj ir savo 
pastangas visose gyveni
mo situacijose moka ir 
nori suderinti su savo lie
tuviškais siekiais ir už
daviniais. Kiekvienas 
šiandien dar išlikęs ko
vos linijose išeivijoje 
yra.be abejo,sąmoningas 
lietuvis.Tačiau ne visuo-

Getsemanės sodą, iš čia lankė Bctaniją, kur 
įgyveno Lozorius su savo seserimis Morta ir 
[Marija. Šiuo kalnu Jis jojo ant asilaitės Jeruza
lėn Palmių sekmadieni, ir džiūgaujančios mi
nios jį sutiko pakelėj. Didįjį ketvirtadienį ir po 
Paskutinės vakarienės Jis iš Siono kalno su mo
kytiniais atėjo į Alyvų kalną paskutinei skaus
mingai maldai Getsemanės sode. Iš čia Kristus 
įžengė į dangų. Dėl to šią vietą tenka lankyti 
su ypatingu pamaldumu. Senais laikais ji bu
vusi negyvenama, skirta žydų ritualui — au
kojamu veršių deginimui. Dabar čia vaizdas 
pasikeitęs — ne tik gyvenama, bet ir moder
naus judėjimo esama. Tačiau šventųjų vietų 
buvimo tatai nenuslopina.

Be abejo, pati svarbiausia Alyvų kalno vie
ta yra Kristaus dangun žengimo vieta. Ji, kaip 
nurodyta Apaštalų darbuose (1, 12), beveik 
tiksliai žinoma: nuo Jeruzalės ji yra tik vienos 
mylios atstume. Dar 4 šimtm. pamaldi romė
nė Pomenija ten buvusi pastačiusi pirmąją 
bažnyčią. Kryžeiviai tą vietą apstatę kolono
mis su aštuonkampe koplytėle viduryje (12 
šimtm. ji paversta mečete). Koplytėlės viduj jo
kio puošmens. Aptverta tik uola, kurioj Kristus 
palikęs pėdos žymę. Tačiau pati vieta kelia di
delius pagarbos, pamaldumo jausmus.

Kiekvienais metais pranciškonai ten šven
čia Kristaus Dangun Žengimo šventę. Iš abie
jų įėjimo pusių įtaiso palapines, ten ir miega. 
Du nešiojami altorėliai įtaisomi koplytėlėj, ir 
ten laikomos pamaldos nuo vidurnakčio iki vi
durnakčio. Ortodoksai pamaldas laiko lauke 
palapinėse.

Kiek toliau nuo ten į šiaurę yra vieta, pa
vadinta Viri Galilaei (tai yra Vyrai, Galilėjie
čiai, pagal angelo žodžius nustebusiems apaŠ1 
talams). Ten yra graikų ortodoksų bažnyčia ir 
jų patriarcho būstinė. Ten, 1964 m. pradžioj 
Šv. Žemę lankydamas, Šv. Tėvas Paulius VI 
buvo susitikęs su Konstantinopolio patriarchu 
Athenagoru, su kuriuo turėjau pasimatymą 
Konstantinopolyje.

Nuo čia puikus vaizdas ne tik į Jeruzalės 
miestą, bet ir toliau: šiaurėj matyti Hebrajų 
universitetas, rytuose Mirties jūra su Judėjos 
tyrais ir Moabo kalnais, pietuose Kristaus gim
tinė — Betliejus.

Pagaliau negali neužsukti į dailią iš oro ir 
ypač iš vidaus Dominus Flevit (Viešpats ver
kė) bažnyčią, kur Kristus, verkdamas dėl Je-> 
ruzalės likimo, pasirodė besąs tikras patriotas, 
savo tėvynės ir gimtosios žemės mylėtojas.

Tur būt nėra piligrimo ar turisto, kurs ne
aplankytų Betliejaus, nors ir kaip maža laiko 
teturėtų. Tas vardas giliai įsišaknijęs į kiekvie
no krikščionio sielą. Iš Jeruzalės į Betliejų su-

Važiuoti tenka per Alyvų kalną. Nuotolis — 
apie 6 mylios.

Kelias eina pro Mar Elia, kur pranašas Eli
jas ilsėjęsis bėgdamas nuo Jezabelio, ir pro Ra
chelės kapą, kur palaidota Jokūbo Rachelė, mi
rusi po Benjamino pagimdymo.

Betliejus hebrajiškai reiškia “duonos na
mus”, o arabiškai — “mėsos namus”. Mat, 
apylinkės iš seno derlingos, žemdirbyste pa
garsėjusios. Juk ten ir garsieji Boozo laukai, 
kur sekama džiugi varpų rinkėjos Rūtos istori
ja, kaip aprašyta jos vardo Šv. Rašto knygoje.

Jau iš tolo Betliejus šviečia ant kalvų rytie
tiškos statybos namais, plokščiais stogais, vir
šum jūros jis iškilęs iki 2400 pėdų, tad ir oras 
švelnus, sausas, malonus. Turi per 30 tūkstan
čių gyventojų, kurių daugumą sudaro krikš
čionys.

Betliejaus vardą jau per tūkstantį metų 
prieš Kristų išgarsino Dovydas, teisėjo Samue
lio pateptas izraelitų karaliumi. Tačiau amži
ną nemirštamą garbę jis užsipelnė Jėzaus gi
mimu, nors ir nedavė kokios karališkos užei
gos, o tik paprasčiausią kalno grotą, kurių ten 
apylinkėj nemaža. Ir nors ciesorius Hadrijonas 
2 šimtm. toj vietoj užveisė dievų miškelį ir ją 
paskyrė Adonio kultui, ji buvo perdaug gerai 
žinoma, kad būtų buvus užmiršta.

Konstantinas Didysis 4 šimtm. ten buvo 
pastatęs net 5 navų baziliką Kristaus gimimo 
vietai atminti. Jos pagrindai yra išlikę iki 
šiandien. Tai iš tiesų pati seniausia iki dabar 
išlikusi krikščioniška bažnyčia visam pasaulyj. 
Net persai, viską krikščioniška griovę, jos ne
išardė: mat, radę fasado mozaiką su Rytų iš
minčiais (karaliais) persų tautiniuos drabu
žiuos... Ir Egipto kalifas 11 šimtm. pradžioj jos 
negriovęs, nes gerbęs Kristų kaip “pranašą”. 
Nuo 14 šimtm. ją prižiūrėjo pranciškonai, prieš 
200 metų ji perėjo į graikų ortodoksų rankas.

Dabartinę Kristaus Gimimo baziliką supa 
visa eilė vienuolynų, ir jų tarpe ji atrodo lyg 
kokia pilis. Įėjimas iš šono pro gana siaurą, že
mą angą (apsisaugoti nuo raitųjų, kurie brau
davosi į Dievo namus!).

Viduj gana erdvu, didinga, bet nebėra to 
pirmykščio grožio, mozaikų, kuriomis bazilika 
kadaise buvusi išpuošta. Senąsias grindų mo
zaikas dar gali pamatyti, kai sargas pakelia to
kius dangčius — duris. Kryžeiviai buvę ypa
tingai išdailinę kolonas. Juk čia buvo 1100 
m. Kalėdose karūnuotas Jeruzalės karaliumi 
Balduinas I, pirmojo kryžiaus žygio dalyvis.

Piligrimui dar brangesnė yra Gimimo gro
ta po bazilikos didžiuoju altoriumi. Ji turi apie 
36 pėdas ilgio, 12 pėdų pločio, 9 pėdas aukščio.

Laivas.

met jo skelbiama lietuvy
bė pasieks jaunuosius. 
Muziejinė, archainė, žo
dinė .disciplinarinė.. lie - 
tuvybė vargiai ar nuteiks 
jaunuosius sekti mūsų pė
dom. Gyva ir kūrybinga 
lietuvybė, atvira visiems 
šių laikų klausimams .ne
bijanti naujų idėjų iššū
kio, aktyviai kovojanti už 
kitų pavergtų ir paver
giamų asmenų ar tautų 
teisę laisvai gyventi, be 
baimės bei pataikavimo, 
bet taip pat ir be kompro
misų,kur reikia drįstanti 
pasakyti jauniesiems,kur 
yra riba, skirianti lietu
vybę nuo prisitaikymo ar
ba tingios rezignacijos, - 
tokia lietuvybė yra verta 
mūsų pastangų ir mūsų 
kovos ir mūsų laisvalai
kio valandų ir mūsų viso 
gyvenimo,nes mes dar ti
kime savo lietuviška šei
ma ir savo lietuviškais 
namais .kurie šiandien iš 
mūsų atimti.

Kovojanti tauta ir ko
vojanti išeivija nūdien 
skamba pompastiškai. 
Tačiau kova nėra vien 
ginkluotas konfliktas,kaip

mes labai gerai žinom ir 
patyrėm, gyvendami rie
biųjų metų pavojuose.Ko- 
va yra ir dvasinė rezis
tencija,kai reikia tesėti. 
Kai reikia mokėti laukti 
ir išlaukti. Kai lietuviš
kose mokyklose reikia 
jauniesiems pasakyti ir 
savo gyvenimu įrodyti 
kodėl verta ir reikia likti 
savųjų šeimoj. Kai lietu
viškose organizacijose 
reikia ne vien gyventi 
praeities reminiscensi- 
jom, bet ir rasti naujų 
tikslų ir naujų kelių toli
mesnei prasmingai veik
lai,kurią tęstų ateinantie
ji po mūsų. Kai lietuviš
kose parapijose dar ne
reikia būkštauti, kad už 
kelių ar keliasdešimt me
tų savais pinigais statyti 
dievnamiai taps kitų tau
tybių perimti. Prasminga 
kova būtų išlaikyti LITU- 
ANUS ir pastatyti savo 
senesniems ir paliegu
si ems namus, kad jiems 
senatvės dienom nereikė
tų eiti į svetimas užeigas 
ir skurde ir vienatvėj nu
mirti .Prasminga kova iš
eivijoje yra ir būtų mili

joninio fondo pinigais ne
tik paremti kūrybinius ar 
kultūrinius žygius, bet 
taip pat paremti ligotus 
ar senatvės susilauku
sius žmones, kurie nusi
pelnė lietuvybei ir Lietu
vai.Ir dar šimtus tokių ir 
panašių uždavinių galė
čiau išvardinti, žiūrėda
mas realiai tikrovei į 
akis. •

Kitais metais švęsime 
50 metų sukaktį. Tada vėl 
galėsime sau pasakyti 
šventiškų prakalbų. Gi 
šiais metais pažvelgėme 
į kai kuriuos mūsų išei
vijos gyvenimo faktus , 
nedažydami jų nei ruža- 
vom.nei juodom spalvom.

Viena tačiau norėčiau 
dar pasakyti, baigdamas 
šį savo trumpą žodį:kad 
išsilaikytume patys ir iš
laikytume kitus, kad ne
pamirštame patys ir ne
leistame m pamiršti ki
tiems, kodėl čia atsira
dome,reikia, kad liktume 
sąmoningais ir gyvais 
žmonėm. Kad nesiduotu- 
me užliuliuojami nei pra
eities pasakom, nei nau
dingo asimiliavimosi a-

lui yra gauta $2 000,-.Ka
dangi visa leidinio kaina 
sieks iki $10, 000, tai jau 
dabar pradedamas pre
numeratos rinkimo va
jus. Prenumerata vienai 
knygai yra $6,-,iš anksto 
užsisakius ir sumokėjus . 
Gauti galimai didesnį 
prenumeratorių skaičių 
iš anksto svarbune tik fi
nansiniu atžvilgiu,bet taip 
pat nustatant spausdina
mų egzempliorių kiekį. 
Iš anksto neužsisakę vė
liau turės mokėti didesnę 
kainą,rizikuodami iš viso 
knygos negauti.

Atsižvelgdama į tai, 
Krašto Valdyba prašo A- 
pylinkių Valdybas organi
zuoti knygos platinimo 
vajų, paskiriant tam rei
kalui asmenį iš pačios 
apylinkės valdybos. Pini
gus siųsti leidinio komi
sijos pirm. dr. J. Sungai- 
lai,109 Riverwood Park- 
way, Toronto 18., Ont. Lei
dinys išeis iš spaudos šių 
metų rudenį.

2. Dabartinės Krašto 
Valdybos kadencijai įpu
sėjus, pradedame galvoti 
apie naujosios tarybos 
rinkimus bei rinkimų tai
syklių keitimo reikalą. 
Kai kas buvo pasiūlęs tas 
taisykles keisti. Krašto 
Valdyba yra nuomonės , 
kad ir dabartinėmis tai
syklėmis apylinkių atsto
vavimas yra pakankamai 
apsaugotas, nes kiekvie
nos apylinkės pirminin
kas automatiškai yra ir 
Krašto Tarybos narys . 
Reiktų tik pageidauti, kad 
apylinkių pirmininkai 
gausiau dalyvautų Tary
bos suvažiavimuose.

teities perspektyvom,kad 
atsispirtumėm pagundai 
sverti kitų patriotizmą, 
bet neatsisakytumėm pri
gimtinių teisių ir parei
gų, kad lietuviškas žodis 
liktų mūsų šeimos ben
dravimo ryšiu.

Kovojanti išeivija tada 
nebus tik paprasta žodinė 
formulė.Visos kovos turi 
savo dezertyrų ir savo 
aukų. Nemeskime per- 
greitai šautuvų į rugius ir 
nepersirenkime pergrei- 
tai kitom uniformomis . 
Verčiau būti vienu kariu, 
kuris išlieka apkasuose , 
žinodamas už ką kovoja , 
negu pasinerti į tūkstan
čių bangą, kuri rieda pa
sroviui mažiausio pasi
priešinimo kryptim.

Niekas mums neišsau
gos lietuvybės ir niekas 
mums neišvaduos Lietu
vos, jeigu patys to nepa
darysime arba nepaliksi
me savo vaikams troški
mo ir tikėjimo tai atlikti. 
Tai galioja visiems lietu- 
viams-ir krašte likusiem 
ir išeivijoje esantiems. 
Mums .neturintiems gim
tos žemės po kojų, tasai 
įsipareigojimas yra vie
nintelis būdas įrodyti iš
tikimybę tai žemei ir sau.

H. Nagys.

Krašto Tarybos suvažia
vimą.Prašome tą reikalą
apsvarstyti savo posėdyj 
ir mums atsakyti iki bir
želio 15 dienos.

3. Nors 1966 metai jau
pasibaigė, bet dar ne vi
sos apylinkės yra atsi- 
skaičiusios su Krašto 
Valdyba solidarumo mo
kesčiu. Prašydami tai ga
limai greičiau atlikti, 
kartu primename,kad pa
gal paskutiniosios Krašto 
Tarybos suvažiavimo nu
tarimą, Krašto Valdybai 
priklauso 50% solidarumo 
mokesčio. .

4. Naujasis VLIKo pir
mininkas dr. Valiūnas yra 
pažadėjęs dar šį pavasarį 
aplankyti Kanados Liet. - 
Bendruomenės apylinkes. 
Norint sudaryti kokį nors 
apylinkių lankymo tvar
karaštį, prašome painfor
muoti,kuris laikas (data) 
būtų jūsų apylinkei pato
giausias ? į.

5. Prisikėlimo parap. 
Toronte "Aušros" sporto 
klubo mergaičių (jr.) 
krepšinio komanda, lai
mėjusi Ontario pirmeny
bes, buvo nuvykusi į Ed- 
montoną, Albertą, daly
vauti visos Kanados rung
tynėse, kur laimėjom 
vietą. Mažesnę kelionės 
išlaidų dalį apmokėjo val
džia, kitą dalį suaukojo 
tautiečiaLKrašto Valdyba 
šiuo reiškia viešą padėką 
"Aušros"sporto klubui už 
atliktą didelį lietuvišką 
darbą ne tik keliant mūsų 
vardą kitataučių akyse , 
bet taip pat sukeliant en
tuziazmą Edmontono apy
linkė j.Taip pat dėkojame 
visiems tautiečiams,gau
siai šį lietuvišką reikalą 
parėmusiems.

KLBKrašto Valdyba.

MOKYTOJŲ SUVAŽIA - 
VIMO PROGRAMA

Balandžio 1 d. Hamilto
ne įvyks Kanados lietuviš
kųjų mokyklų mokytojų 
suvažiavimas.Pats suva
žiavimas vyks Jaunimo 
Centre,48 Dundurn St. N . 
Štai jo programa:

12 vai. Registracija.
12. 30 vai. Atidarymas 

ir prezidiumo rinkimas.
12.45 vai. Simpoziumas 

tema "Tautinis jaunimo 
auklėjimas šių dienų są
lygose ir aplinkumoje". 
Kalba L. Tamošauskas , 
mok.V.Tamulaitytė, skau
tų atstovas K.Batūra(Ka - 
nados raj.vadeiva),ateiti
ninkų atstovas V.Kolyčius 
ir tėvų atstovas J.Pleinys. 
Moderatorius mok.K.Mi
leris. Diskusijos.

3 vai.Pertrauka kavai .
3.30 vai. A. Rinkūno 

paskaita "Naujieji keliai 
skaitymo mokyme". Dis
kusijos.

5 val.V.Matulaičio pa- 
skaita"Skaidrės kaip mo
kymo priemonė", kartu 
demonstruojant skaidres. 
Diskusijos.

6.45 vai. Uždarymas.
7 vai. Vakarienė.
KLB Švietimo Komisija
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MELUOJANTI “TEISYBE”

■NL š.m. 5 nr. St. Barz- 
dukas daro man priekaiš
tą, kad aš, aiškindamas , 
kas suredagavo PLJK po
litinius nutarimus,karto- 
jąs A. Budrackio "šneka
lus", o "nepastebįs" Ai
duose ir Pasaulio Lietu
vyje paskelbtų "konkrečių 
duomenų".

Noriu į tai bičiuliui St. 
Barzdukui atsakyt.

1. Dr.A. Budreckis yra 
nurodytas ir PL paskelb
tosios PLJK rez. k-jos 
sąraše. Savo straipsnyje 
Tėvynės Sarge, pr. m.l 
(27) nr. ,jis rašo, kad bu
vęs dar ir kitos, mažes
nės rez. k-jos nariu (ko
misijos, kuri faktiškai, 
deja,neposėdžiavusi).To
dėl ir jo paliudymas apie 
tųrez. komisijų darbą ar 
nedarbą man turi tiesio- 
gio įrodymo reikšmės . 
Turėdamas jį prieš akis , 
aš negalėjau jo ignoruot.

2. Bičiulio Stasio nuro
dyti Aidai ir jo redaguo-

£P. <St ai .
ruošimo ir jų priėmimo 
eigą reikėtų atidengti vie
šumai ypač gi dėl to,kad 
Dr.A.Budreckis T. S. ra
šo, jog tie nutarimai rez. 
komisijai (matyt, tai di
džiajai,nurodytai PL) bu
vo pateikti neįprastu bū
du, neleidžiant k-jos na
riams dėl jų ne tik pasi
sakyt,bet dargi nei jų pa- 
balsuot.

Štai kas ten rašoma:
"Po sesijos A.Saulaitis, 

S.J., perskaitė visus nu
tarimus ir be balsavimo 
paskelbė,kad Rezoliucijų 
komisija priima šiuos 
nutarimus. Nebuvo nei 
diskusijų,nei paklausimų 
dėl jų turinio'! Toliau str • 
autorius dar priduria,kad 
nebuvę nei komisijos na
rių pritarimo plojimu.

Jei taip, iš tikrųjų, bu
vo, tai ten nebuvo jokio 
komisijos posėdžiavimo 
ir jokio k-jos narių valios 
pareiškimo.

Jeigu gi taip nebuvo,

tus, nuslepia tikrąją tie
są, anot jo, "nepastebi "tai, 
kas nesiderina su jo keis
toka taktika pasmerkti ki
tą be įrodymų.

a) Antai, aš paskelbiau 
Naujienose serijąstraips 
nių, gan plačiai nagrinė
jančių PLJ kongreso nu
tarimus,kurių,kaip žino
me, penki buvo kultūri
niai, o du politiniai. Dėl 
visų kultūrinių nutarimų 
pasisakiau teigiamai, o 
tik dėl tų dviejų politinių 
neigiamai.

St. Barzdukas savo PL 
sudurstė iš mano politi
nių priešų kitur paskelbtų 
straipsnių atkarpėles,kad 
aš pasmerkęs visus kon
greso nutarimus ir pada
rė savo laikraštyje mane 
žeminantį .manding,nela
bai bičiulišką spaudos 
montažėlį.Kad aš teigia
mai įvertinau visus kon
greso kultūrinius nutari
mus, jis tą "švariai" nu
tylėjo.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 3 PSL.

Čia matomas Krikščionių pavijijonas Pasaulinėje-Tarptautinėje parodoje,kuri įvyks 
1967 metais Montrealyje. Tai pirmas toks įvykis pasaulyje, kad pavilijonas pastaty
tas grynai Evangelijos pagrindu, kuris jungia visas krikščioniškas tikybas. Pavilijo- 
no šūkis-"Zmogus ir jo žemė", kuris apjungia šiame paviliįone septynias krikščio
niškas Kanados bažnyčias: Romos katalikus, jungtinę bažnyčią, anglikonų bažnyčią, 
presbiterijonų, evangelikų,-liuteronų, baptistų ir graikų stačiatikių

jamas Pasaulio Lietuvis , 
tiesa, pateikia duomenų, 
bet tik apie tai, kas suda
rė tą rez. k-ją. Kieno pa
vedimu ir kas, būtent, su
redagavo bei rez. k-jai 
pateikė tuos, mano nuo
mone,visai nevykusius ir 
tautos interesui žalingus 
politinius nutarimus, ten 
visai nepasakoma. Atro
do, kad tatai žino man 
priekaištą darąs St Barz
dukas. Jei iš tikrųjų taip, 
tai kodėl gi jis tos tiesos 
neatskleidžia?

3. Visą nutarimų pa

taįatrodo.visa žinąs PLB 
vicepirmininkas StBarz
dukas turėtų Dr.A.Bu- 
dreckio klaidą pataisyti , 
paaiškinti tikrąją tiesą, o 
ne siuntinėti mus išdi
džiai į savo PL(ir Aidus) , 
kur irgi neatsakoma į 
mums rūpimą išaiškinti 
klausimą.

4.Apskritai,tenka labai 
apgailestauti,kad bičiulis 
Stasys Barzdukas savo 
redaguojamame Pasaulio 
Lietuvyje, lygiai kaip ir 
savo atvirame laiške NL , 
nutyli jam žinomus fak-

b) Panašiai jis pasielgė 
ir su NL, kuri, kaip žino
me, objektyviai parašė 
apie kongresą ir jo dar
bus, taip pat ir apie jo nu
tarimus, pagirdama tai , 
kas tuose nutarimuose 
rasta teigiamo ir pasisa
kydama prieš tai,kas juo
se aptikta negero, neigia
mo. O St^arzdukas įtrau
kė savo laikraštyje NL į 
"juodą sąrašą", kur su
rašyti visi dėl tų nutari
mų neigiamai pasisakiu
sieji. Kodėl gi jis nutyli 
tai,kas šiame laikraštyje

Kaip kas lietuvių kalbą gerbiateigiamo pasisakyta? Tai 
negražu. Labai šališka. 
Neobjektyvu. PLB vice
pirmininkui ir mūsų iš
kiliam bendruomeninkui 
(rašau tą be svetimženk- 
liųl) taip nederėtų daryt.

5. Apskritai, turiu pa
sakyti, kad tikros tiesos 
nuslėpimas yra nusikal
timas prieš teisę ir mo
ralę,netgi ir nusidėjimas 
prieš Dievą.

Gi ir Lietuvos teismuo
se daug kam girdėtos liu
dytojo priesaikos žodžiai 
sako:

"Prisiekiu Viešpačiui 
Dievui, kad šioje byloje 
pasakysiu visą tiesą, nie
ko neslėpdamas,neprasi
manydamas ir neiškreip
damas".

Tiesos nuslėpimas nu
rodytas pačiu pirmuoju 
liudytojo nusižengimu.

Todėl ir spaudoje visi 
liūdikime tiesą,tiktai tie
są, pilną tiesą, be jokių 
jos nuslėpimų, nutylėji
mų. O jei kam pasitaiko 
suklysti,kiti ji gera valia 
pataisykime/

Neįžeidinėkime 
tiesos nutylėjimu.

Atminkime, kad sąmo
ningas faktų, t. y. tiesos 
nutylėjimas yra melagin
gas parodymas.

Mano bičiulio Stasio 
"teisybė',' kažin, ar nebus 
tiktai meluojanti "teisy
bė". ..

ANE
Matrįstrigo omenėn Pra 

nio Alšėno rugpiūčio 13-- 
tos Naujienų priede apra 
šymas iš angliškų laikraš 
člų imtas lietuvio rašėjo, 
anglų kalba laikraščių ran 
gykloje/redakcijose/ dir 
banč io-Vaidievuč lo Berno* 
to,baugusioCrosby aukštą
ją mokyklą ir Konektikut 
valstijos universitetą; jo 
prietykiai kokius patyrė 
vien lietuvių kalbą varto- 
damas-valgyt prašąs.Į jo 
kalbą atsakyta:"nekaplš", 
"nerazumtem'J "neponima- 
ju", "yuh gotta speak Eng. 
lis" ir kt. Pagaliau, tikrai 
išalkęs užkalbino gatvėj 
parduodantį dešreles taip 
pat lietuviškai, vistik ne
gaudamas ko nori. Ėmėsi 
pirštu rodyt į dešreles,su- 
prasdinopardavėją, ko jis 
nori. Pardavėjas sutaisęs

RŪKAS 
viską,kas prie dešrelės už
kandžio reikalinga, duoda
mas Bernolui užkandį sa- 
ko:"whydon't you say so" 
ir duodamą užmokestį ats
tūmė,palaikydamas V.Ber- 
no1 ą tikrai ką tik atvykusį, 
nemokantį kalbos Ir netu
rintį darbo,

Per daugel amžių,nuo 
lietuviam primestinos sve 
timos tikybos, nuo susigi
miniavimo su lenkais lietu
viai gluš lnti;lietuvių kalba, 
papročiai ir visą kas lietu
viška niekinta,žeminta-lie- 
tuvis įsisąmonėjo.kad ne 
verta lietuviu bes įrodyti, 
kadkiek suprantąs, ar var
tojus kitokią kalbą, seką? 
svetimus papročius bus 
laikomas kilnesniu,stvėrė
si svetimybės,Kaimuos , 
lietuvybė laikėsi, tačiau 
santykius su svetimtau
čiais lietuvis klek, ir kaip 
įmanydamas lenkėsi žemi
nosi,stengdamasis vergiš
ka' pataikant lenku', ar 
maskoliui,laikydama juos 
kilnesniais;nemokšos, ma- 
žamokslia',ir net paprūsė- 

, liai, ten kur visai nedera
Naujoji Australijos Lietuvių Bendruomenės Kralto valdyba. Sėdi ii kairės: K. Kavaliauskas - pro1’ * lvlnsKls> ar- Jasaitiene, fuh v-dos įgaliotine j. uauiusyte, PRANCŪZIJOJE: iš k.: Lietuvo: h i 1h /v- t

Krašto Kultūros Tarybos pirmininkas. Pajauta PuUinen — jaunimo reikalams valdybos narė, S. Na- Krašto V-bos pirm. J. K. Valiūnas, J. Barasas, II eilėje A. Lingė, V. Alseika, Pasiuntinybės sekr. Antanas Liut- sventna <aiOa /kaip man
rūšis — pirmininkas, E. Kolakauskas — I vicepirmininkas. Stovi: V. Patašius — sekretorius, V. E- Simonaitis, dr. P. Karvelis, A. Natkus, dr. J. Grinius, kun. A. Bunga.kus, patarėjas prof. Jurgis Baltru- teko girdėti vieną pirmes-
Skrinska — II vicepirmininkas, V. Jaras -- iždininkas. ’ ' (trūksta A. Grinienės, kun. V. J. Damijonaičio ir A. Boehm — Krutulytės). šaltis.

JONAS 
AVYŽIUS

kitų

PO POSĖDŽIO SU VOKIETIJOS LB ATSTOVAIS. — Iš k.: J. Glemža, 
Bendruomenės Krafto valdyba. Sėdi ii kairės: K. Kavaliauskas - prof; z Ivinskis> dr- L- Pašaitienė, PLB V-bos įgaliotinė J. Gailiušytė,

nių ateivių lietuvį nemo-

ROMANAS

KAIMAS KRY/KELEJF.
66 atkarpa.

VIII

PENKTA DALIS
GYVENIMAS IS NAUJO

Ji stengėsi negalvoti, kad vėl užmigtų, tačiau miegas 
nebeėmė. Slegianti nuotaika, kurią paliko sapnas, jai primi
nė paskutinį apsilankymą pas Arvydą.

— Kodėl neatsivedei berniuko? — paklausė jis.
— Lyja. . . Gaigalienė apsiėmė pasaugoti, kol sugrįšiu.
— Prakeiktas lietus. Einame į koridorių, bus laisviau.
Tamsaus siauro koridoriaus gale stovėjo staliukas, ant jo 

mėtėsi kažkieno paliktas laikraštis. Jiedu atsisėdo ant ap
trintos sofos. Toli koridoriaus gale kaip tunelio anga švietė 
didžiulis langas, išeinąs į sodą. Prie lango kažkoks medis 
riebiais lapais, kuriuos švelniai plovė lengvas šiltas lietutis. 
Stipriai kvepėjo vaistais.

— Kaip sekasi?
— Nieko. . .
— Greitai sugrįšiu. Tikriausiai dar prieš liepos vidurį 

būsiu namie. Žinai, pasiilgau tavęs. Ieva.— Jis apglėbė, ją 
per pečius ir prisitraukęs pabučiavo į lūpas.

— Nereikia. . . Čia žmonės vaikštinėja. . — Ji švelniai 
išsilaisvino iš jo glėbio. Jai buvo gėda ir baisu savo abejin
gumo, bet nieko negalėjo padaryti. Ji nesidžiaugė, kad jis 
greitai sugrįš, visai nesidžiaugė. Tuos du nepilnus mėnesius, 
kai jo nėra namie, ji jautė kažkokią tuštumą, tačiau toji tuš
tuma nevargino, o atvirkščiai — teikė keistos ramybės. Ieva 
žinojo, kad rytojaus diena bus tokia, kokią ji numato, ra
maus jos gyvenimo ritmo nesutrukdys jokie netikėtumai, ir

tas tikrumo jausmas veikė ją kaip smalkėmis apsinuodijusį 
tyro oro srovė. Ji daugiau negrįš į troškų kambarį. Nenori! 
Ir šiandien tai jam pasakys.

— Tu smarkiai išgražėja!, Ieva,— pajuokavo jis.— Pra
dedu įsimylėti iš naujo. Tikrai keistas dalykas: niekada tiek 
daug negalvojau apie tave, kaip čia, gulėdamas ligoninėje. 
Matyt, esu toliaregis, man reikia atitinkamai atitolti nuo daik
tų, kad galėčiau juos geriau įžiūrėti.

„Dabar patogiausias laikas",— blykstelėjo mintis. Tačiau 
jisai, atsiduodamai šypsodamasis, glostė jos kelį (Koks šiltas, 
jaukus delnas!), ir ji nesiryžo.

— Arvydukas labai laukia tavęs sugrįžtant,— pasakė vi
sai ką kita.

— Sekantį kartą būtinai atsivesk.
Ji linktelėjo.
Jis pasilenkė prie jos ir atidžiai pažvelgė į akis.
— Kodėl nepasakoji nieko apie save? Kaip darbas? Gri

gas džiaugiasi, kad tavo veršeliai gražūs.
— Poryt baigiasi Gedrūtos dekretinės. Teks užleisti 

vietą.
— O tu. . . nenorėtum pasiekti prie veršelių?
— Man vis tiek. . .
— Vis tiek? — pakartojo jis nusivylęs.— Kodėl gi vis 

tiek?
— N-taip. . . Juk Gedrūta grįžta. . .
— Su Grigu susitarta: Gedrūta eis veršininke į Gaudučiu 

Romos vietą — Gaudutytė labai jau nerūpestinga. O tu liksi 
savo vietoje.— Jo balse suskambėjo valdinga, neleidžianti 
prieštarauti gaida, taip gerai pažįstama Ievai.— Žinoma, jei
gu nori,— pridūrė švelniau, tačiau ji suprato, kad bet koks 
prieštaravimas iš anksto pasmerktas ir išjuoktas.

— Pripratau prie veršelių, tegu būna. . .— netvirtai atsa
kė ji.

— Tegu būna. . .— Ji buvo tikra, kad tuos žodžius jis 
pakartojo su pašaipa. Jauki ugnelė, beįsideganti jų pasikal
bėjimo pradžioje, užgeso. Jis nebeglostė jos kelio, nebesi
šypsojo, o sėdėjo atsilošęs ant sofos. Giliai susimąstęs, pa
kreipęs ant peties trumpai apkirptą galvą sutvarstytu pakau
šiu. Labiau kaip bet kada svetimas ir nesuprantamas.

Ji paėmė nuo stalelio laikraštį, išskleidė, prisidengdama 
juo kaip skydu nuo sunkaus tiriančio žvilgsnio, kuris baigė

ištirpdyti jos valios likučius. Dar kelios tokios akimirkos, 
keli žodžiai, ir ji išeis iš čia tuščiomis. Ne, negalima ilgiau 
delsti.

— Kaip jautiesi? — pagaliau ryžosi. Iš tolo, užuolanko
mis.— Nebeskauda galvos?

— Kartais užeina. Niekis. Jei ne petys, šiandien pat 
galėčiau išsirašyti. Truputį pūliuoja, bet praeis.— Jią, paju
dino kairį petį ir nusijuokė.— Bijau, kad nebūtų žemesnis. 
Nebemylėsi.

— Tave galėjo užmušti.— Ji užsimerkė. „Pirmas žingsnis 
žengtas. . . Toliau, toliau!“ Ir ji nuėjo pirmyn, tik pirmyn, 
kaip tarp tų verdančių vandens duobių, kurias matė sapne.— 
Tave galėjo užmušti. Kas tada?

— Tada būtų palaidoję.
Toks lengvabūdiškas atsakymas nusvilino ją kaip ugnis.
— O aš? O sūnus?
— Juk aš gyvas. Kam apie tai kalbėti?
— Tu galvoji tik apie save. Apie save ir visus kitus, bet 

ne apie šeimą.
— Jau esu tai girdėjęs,— atsakė jis nekantriai.
— Klausyk, Arvydai.-—Ji supi;., o: visos pastangos jį 

įtikinti tuščios, tačiau kažkokia neaiški viltis, būdinga opti
mistinei žmogaus prigimčiai, ragino eiti iki galo.— Man nie
ko nereikia. Tu norėjai, kad atsisakyčiau daržo — atsisakiau, 
patinka, kad šerčiau kolūkio veršelius — gerai, šeriu verše
lius. Aš galiu dirbti bet kokį darbą kolūkyje ar kur kitur, 
blogiau rengtis, prasčiau valgyti. Ar kada priekaištavau, kad 
leidi pinigus knygoms ar kam kitam, be ko galima apsieiti. 
Net nepaklausiau, kiek tau kainavo Birutės vestuvės. Gaiga
lams atidavei šieną, nors galėjome parduoti, pati pririnkau 
drabužių krūvą — padegėliai, reikia padėti. Meluočiau, jei 
sakyčiau — negaila. Niekas žmogui veltui neduoda, tad ir 
širdį skauda, kai tavo rublis perniek. . . Bet nepriekaištauju, 
pasakiau taip, kad suprastum: man nelengva, labai nelengva 
su tavimi, Arvydai. Na, čia niekis, galiu su tuo susitaikyti. . . 
galiu, Arvydai. . .

— Tai ko gi tau reikia? — niūriai paklausė jis.
Ji sukaupė visą drąsą.
— Turį atsisakyti pirmininko vietos,— iškvėpė, prispaus

dama kietai sugniaužtus kumščius prie krūtinės.
Daugiau bus.

kantį anglųkalbos,į užvaiz
dą bandant atsakyt,lyg mas
koliui/Toks savo motinos 
kalbos neigimas žemina 
tautą,iš kurios yra kilęs ■.

Toji lietuviuos įsąmonin
ta silpnybė po šiai diena! 
-Lietuvoj prusintį,net aukš
tąjį mokslą ėję,laipsnius 
įgiję,nerimsta be svetimy
bių, tuo jie save laiko mo- 
kytesniats tarp 1 letuviškal 
nusmukusių,

Anglų kalba lietuviam, 
kaip ir slavų jungties tau
tom nėr lengva išmokt,-lan
kę mokyklas, skaitą anglų 
kalba raštiją lengviau pra
moksta, retas gerai pra
moksią,

Tačiau, klek menkai te
moką vietine kalbą,viešal, 
savo motinos kal bą neigia; 
lietuvių įstaigose,ir su lie
tuviais engelskai,ka Ip kad 
pirmiau anglų kalną vadin
davo, Amerikonui ko klau
siant, lietuvis nesako "ne 
suprantu",© kiek mokėda
mas stveriasi lenkų,mas
kolių ar vokiu kalbos,Vi
sai netaip reiškiasi lenkai, 
maskoliai,ar meksika i ar 
kittjvartoją ispanų kalbą.

Kitataučiai, nesuprantą 
vietos kainos,atsako savo

Nukelta i 6 p si.
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KULTŪRWW®WIKA
reikalingi ir naudingi leidiniai

Paskutiniais laikais išlei
sta eilė naudingų leidinių: 
Vincentas Liulevtčius.Lie
tuvos istorija penktai kla
sei ir devintam skyriui. 
Leidinys iliustruotas ori- 
naltais dail. J. Vienožins
kio kunigaikščių portret
ais. Pridėti žemėlapiai, 
kurie maždaug parodo apy. 
tikrę Lietuvą etnografine 
prasme, kaip to yra pare
ikalavęs Lietuvos Steigia
mas isSeimas.Trūkumas, 
kad autorius nenurodė ga
lindų genčių gyvenamųjų 
vietų. Vadovėlį išleido JA 
V LB Kultūros Fondas. Či
kaga. Kaina $1.25. L e id in- 
ys gaunamas adresu-Jonas 
Bertašius,5348So.Talman, 
Chicago 32,Illinois, USA.
Gintarė Banaitytė-Ivaškie- 
nė."Baltasis stumbras" , 
Premijuota istorinė apysa
ka jaunimui.l4O puslapių. 
Leidinys iliustruotas spal
votais dailininkės Janinos 
Marks piešiniais.Kietais 
viršeliais. Kaina $3.60. 
Išleido JAV LB Kultūros 
Fondas. Gaunama anksč
iau nurodytu adresu.
Šokių plokštelė.Muziką 
paruošė kompozitorius Jo
nas Zdanius, įgrojoŠtutt- 
garto simfoninis orkest
ras, diriguojant Dariui 
Lapinskui. Plokštelėje yr 
šie šokiai: Gyvataras,Sa
dutė, Rugučiai, Šustas, Vė
daras , Malūnas, A udėjėlė, 
Kubilas, Subatėlė, Blezdin
gėlė,Noriu miego,Blezdin- 
ginis jonkelis, Mikita, Kal
velis , Suktinis .Išleido JAV 
LB Kultūros Fondas.Kai
na $4.50 mono ir $5.00 
stereo.Gaunama tuo pačiu 
adresu. Tai reikalingi ir 
naudingi leidiniai.
Lietuvių kalbos Pratimai 
mokyklai imamams, n są
siuvinis. Paruoš ė Domas 
Velička.Kaina $2.00,gau
nama Pedagoginiam lietu
vių Institute adresu:562O 
S. Claremont Avenue,Chi
cago,Illinois,60636, USA. 
"Aidai" 1967 metų Nr. 2. 
"Lietuvos Pajūris" 1967 
metų dvigubas numerisl-2 
/25-26/, iliustruotas .gau
namas adresu:526O-lO A- 
venue, Montreal 36, Canada. 
Laikraščio, kurį redaguo
ja dailininkas A. Lyman-

tas, visada laidas išpuoš
damas įdomiais piešiniais, 
metinė pranumerata tik
tai vienas doleris.
MASKVOJ - LITVA...

Maskvoj pradėjo veikti 
naujas, ką tik pastatytas 
kino teatras. Vardą tam 
teatrui davė - Litva. Jam 
ir baldai pagaminti Lie
tuvoje.
KNYGA APIE SENPRŪ - 
SIUS

Iš Mažosios Lietuvos 
Lietuvių Draugijos Čika
goje pranešama:

Draugo spaustuvei Či
kagoje paduota spausdinti 
dr. Martyno Anyso, To
ronte,parašytas istorinis 
veikalas :Senprūsių gimi
nių (Pruthenorum Gentes) 
kovos su Vokiečių Riterių 
Ordinu,1230-1283 m., ku
ris 1964 m.sausio m.21 d. 
gavodr. Vydūno literatū
rinę premiją. Šita knyga 
yra istoriškai vertinga ta 
prasme, kad ji atidengia 
tą žiląją senovę, apie ku
rią lietuvių istorinėje li
teratūroje iki šiol nebuvo 
nieko pamatinio parašyta. 
Knyga yra kalbiškai pati
krinta p. Babrausko, Či
kagoje.

Knygos išleidimas fi
nansuojamas Mažosios 
Lietuvos Lietuvių Drau
gijos Čikagoje ir knygos 
išleidimui remti garbės 
prenumeratorių iš Čika
gos,Toronto,Detroit,New 
York, St. Catharines ir 
pavienių asmenų, gyve
nančių įvairiuose USA 
miestuose ir Australioje. 
Jeigu kuris tautietis dar 
norėtų įsirašyti garbės 
prenumeratorių prašoma 
kreiptis į knygos autorių 
dr. Martyną Anysą, To
ronto 4,Cnt. Kanadoje,nes 
tik sujungtomis jėgomis 
galima pasiekti didesnio 
tikslo. "Viribus unitis" 
sakydavo romėnai,ir šiuo 
principu užkariavo visą 
žinomą pasaulį. Mažiausi 
garbės prenumeratoriaus 
auka yra 10. -do. Jų pavar
dės bus įrašomos amži
nai atminčiai į knygą.

MLLDraugijos Valdyba 
Čikagoje.

• Pasiūlyta Velykų laikui 
nutraukti karo veiksmus 
Vietname.

1967 m. kovo 22 d. Nr. 12/1036/

Dali. J. Juodis- Rožių vasara - iš knygos "Rožių vasara"

SAULĖLYDŽIAI 
Marija Aukštaitė.

Ten varpai skamba, Viešpaties, 
Taip duslūs, vakare. . .
Jau sodai miršta, nebetie . . .
Saubiasi rudenio skara.

Saulėlydžiai seniai nupuolė
Į auksines žaras . . .
Debesy pūko guoliuos — 
Nusiėmė mitras.

Dailininkė H.Ž muidz inienė /kairėje/, kurtos dailės darbų paroda dabar 
vyksta Toronte Prisikėlimo parapijos Auditorijoje ir dailininkas J.Norkus, 
kurio dailės darbų paroda bus atidaryta Atvelikio metu šv.Kazimiero parapi 
jos patalpose Montrealyje. Visi lietuviai kviečiami parodas aplankyti.

80 metų
Gimė Jis Alytaus apskrityje, 

Butrimiškių kaime. Ūdrijoje 
baigė rusišką trijų skyrių pra
dinę mokyklų. 1901 metais at
sidūrė Plocko gubernijoje, 
įstojęs ten j Vymisllno moky
tojų seminariją. Už dalyvavi
mų anticarinėje demonstra
cijoje per 1905 metų revoliu
cijų buVo ii seminarijos pala
tiniai ir tik 1907 metais, 
eksternu iilaikęs egzaminus, 
gavo dviklasės mokyklos mo
kytojo diplomų. Mokytojavo 
Telšių apskrityje, Ginteliškės 
kaime. Buvo apibūdintas kaip 
„nepataisomas litvomanas". 
Mat, mokykloje įsteigė lietu- 
viškų bibliotekėlę, kuria nau
dojosi mokiniai. Už tokį „nu
sikaltimų" tapo degraduotas į 
antruosius mokytojus ir nu
keltas f Gudžiūnus, netoli 
Dotnuvos. Karui įsisiūbavus, 
atsidūrė Maskvoje, vėliau 

, mokytojavo Minske, lietuvių 
pabėgėlių komiteto Įsteigtose 
lietuviškose mokyklose, kol 
pagaliau 1918 metų vasarų su 
būriu tautiečių grįžo j Vilnių. 
Čia dėstė Vytauto Didžiojo 
gimnazijoje.

Jau 1919-1920 mokslo metų 
pradžioje A. Krutulio Iniciaty
va gimnazijoje buvo įsteigta 
dailės mėgėjų kuopelė „Mil
da", turėjusi 6 sekcijas: mu
zikos, literatūros, dainavimo, 
dramos, paišybos ir sporto. 
Ilgus melus'visų sekcijų veik
loje jis buvo nenuilstantis 
„spiritus movens". Ar pasiro
dydavo mokinių orkestras, ar 
literatai, ar choras, ar vaidini
mas — tai vis būdavo A. Kru
tulio nuopelnas. Vėliau, atsi
radus Vilniuje lietuviams stu
dentams, A. Krutulys suorga
nizavo dramos sekcijų, kuri 
subrendo kaip pastovus Vil
niaus lietuvių teatras. Sis te
atras propagavo lietuviškųjų 
kultūrų, su lietuviškomis pje
sėmis išvažinėjo visų ponų 
Lenkijos okupuotų Vilniaus 
kraštą. Per vieną dešimt
metį (1923— 1933) įvairiuose 
Vilniaus krašto miesteliuose 
Ir kaimuose A. Krutulio vado
vaujami vilniečiai surengė 
859 vakarus.

Nenuilstantis, entuziastin
gasis Antanas Krutulys iki šiol 
dėsto muzikos teoriją Vil
niaus Tallat-Kelpšos vardo 
muzikos technikume. Visada 
jaunimo apsuptas, linksmas ir
gyvas, jis sugeba atsidėti ir 
didelio mokslinio kruopštumo 
reikalaujančiam darbui. Štai 
1960 metzis išėjo iš spaudos 
A. Krutulio parengtas pirma
sis lietuviškas muzikos žody-

VALEIUJ TAKSIS ( dvidešimtasis tęsinys ) ROMANAS

NUSIDĖJUS ANGELAS

Tą dieną akademikas Niževskts du
kart buvo nustebintas ir suglumytas- 
ir abu kartus to pačio žmogaus-Zojos 
Aleksejevnos Machovoi.

Tai buvo ypač netikėta, kad Andrei 
Jefimovič Neževskij, pragyvenęs sep 
tyniasdešinit ketverius metus, jau ke
turiasdešimt metų nieku nesistebėjo. 
Į sovietinį gyvenimą jis žiūrėjo kaip 
metraštininkas ir kadangi buvo įsiti
kinęs, jog galo šiam košmarui jis ne
susilauks, viską taip šaltai vertino ir 
taip kantriai viską pergyvendavo, kad 
taip galėjo daryti tiktai didelė asmeny
bė ir sunkiai besuprantamas žmogabū 
dis.

Prancūzų psichiatrų mokyklos mo
kinys, jis buvo nuomonės, kad iš vi 
so protiškai nesveikų žmonių nėra.No 
ris ir dėl to, kad niekas negali duoti 
psichiškai nesveiko asmens aptarimo. 
Tas reiškia, kad nėra jokios tvirtos 
bazės nustatyti ir klasifikuoti šiuos

Gauti laisvę jai retškė- 
išmokti mylėti savo pančius.

Dž.Meredit.

reiškinius. Kai dėl sovietinės psichG 
atrijos, tat jis buvo nuomonės, kad 
tai yra tiktai šarlataniškumas, klaida- 
mokslis.kaip ir visi sovietiniai huma
nitariniai mokslai,kurie neigia sielos, 
Dievo, intuicijos ir apreiškimų buvimą

- Kaip gi dvasines ligas gali gydyti 
žmonės, kurie nežino, kas tai yra sie
la? Juokinga, ar ne tiesa? - kalbėjo 
jis puikiausia prancūzų kalba savo bi
čiuliui prancūzų mokslininkui Rene 
Jouiard’ui.

- Mielas drauge, - minkštu, truputį 
moterišku, dainingu balsu, truputį iš» 
tęsdamas žodžius kalbėjo daktaras Jou 
iard'das, mvalus, neaukšto ūgio, sen 
stantis vy .s su dideliais pasipūtusia
is žilstančiais plaukais, - jūs perdaug 
persitarėtė, ir aš drįstu jus pataisyti. 
Juk mes kalbėjome, kad mes prlpažįs 
tame ypatingą dvaisnę būseną, bet ne
vadiname jos liga ir stengiamės jąmo 
difikuoti tiktai vienu metodu- pakeiti

< C

susilaukti panašios pa
baigos,kaip ir mūsų pro
tėvių senos tikybos turėtų 
romuvų, alkų ir šventų 
miškų - gojų likimas.

Knyga labai gražiai at
rodo. Gerame popieriuje 
atspausdinta ir daug įdo
mių vietovių fotografijų. 
Spaudos darbas atliktas 
J. Kapočiaus spaustuvėje 
S.Boston,Mass.labai ge
rai. A.Kenstavičius .

Antanas
nas. Ant senojo pedagogo 
stalo guli stora byla — Vil
niaus krašto lietuvių 1900— 
1940 metų teatrinė ir muziki
nė kronika, kur kruopščiai su
rinktos visos tų metų spaudo
je pasirodžiusios kultūrinio 
gyvenimo informacijos.

Baltagalvis mokytojas, su
laukęs ir garbingo amžiaus, 
Išliko jaunuoliškai guvus. Va
sarą ne kartą galima pamatyti, 
kaip jis stovi savo darže ir 
kažką pasakoja vaikams.

Ne tik senieji vilniečiai, di- 
deliausias būrys buvusių ir 
tebesančių jubiliato mokinių, 
pažjstamų ir bičiulių Lietuvo
je, bet, tur būt, ir daugelis po 
pasauli išsiblaškiusių tautiečių, 
kuriems teko laimė pažinti 
Antaną Krutulį, nuoširdžiai 
palinkėjo jam sukakties proga 
ilgiausių metui

PUIKUS leidinys
Br .Kvyklio knygą :”Mū- 

sų Lietuvą" III-čią tomą

Krutuly*.
Suvalkų trikampio lietu
viai ir jų vargai. Knygos 
turinys niekad nepasen- 
stantis ir ateinančioms 
mūsų kartoms didelis ir 
vertingas kultūrinis pali
kimas. Autorius Br.Kvyk
lio,daug ir kruopščiai pa
sidarbuota, nes kad ir tų 
fotagrafijų gavimas iš 
anapus geležinės uždan
gos yra sunkus dalykas. 
Žinant, kad Br. Kvyklys 
dirba fiziniu darbininku 
metalo fabrike ir knygų 
rašymui sunaudoja tik po
ilsio valandas,reikia ste
bėtis jo fiziniu pajėgumu
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Skaitai ir jauties lyg 
keliaująs po Lietuvos 
miestelius, bažnytkai-
mius ir svarbesnius kai
mus.Stebi vietovių praei
tį ir dabartį. Knygoje ne
pamiršta lenkų okupuoti

ir ištvermingumu.
Knygoje lyg perdaug 

visokių bažnyčių ir sina- ■ 
gogų paveikslų... Tačiau ‘
dabar joms atsidūrus SS j 
SR proletariato diktatūros 
"pavėsyje", suprantama 
savaime, jų likimas gali

mu paciento gyven imo būdo, kuris gi 
ir apsunkina paciento psichiką ir nuo 
kurio, beveik išimtinai, ir liga prikl
auso.

- Žinoma, žinoma, - mostelėjo savo 
liūtiška galva Andrei Jefimovič. - Aš 
kelis kartus bandžiau ministerijoje 
kalbėti apie jūsų gydymo metodus,bet 
ten iš girdėti apie tai nenori. Tačiau 
jūsų metodas sovietinėse sąlygose nei 
neįgyvendinamas. Pirmiausia, pas mu
mis milijonai psichiškai paliestų žmo
nių. Juk Stalinas ir jojo kamariljatik 
ką ne visą Rusiją įvarė į paniką savo 
negirdėtu žiaurumu ir dešimtmečiais 
trukusiu teroru. Neklystant galima pa
statyti dignozę, kad visa Rusija serga 
persekiojimo manija. Ir jūs supran
tate, kad reikia daug laiko išgydyti vi
sus Rusijos žmones. Tačiau, brangus 
kolega, palankių tam simptomų nėra, 
įrodymas tam - jaunimas, kuris lai
komas tokiose "ežio pirštinėse"/iež- 
ovyja rukovicy/, kad ir jaunimas jau 
serga persekiojimo manija. Antra , 
mūsų žmonių gyvenimo būdas yra to
ksai, kad jis gali tiktai didinti psicho
loginę depresiją: amžini trūkumai,ne- 
suvedimas galų su galais, jokio užti
krinimo dėl rytojaus dienos .būsenos 
netikrumas. Reikia tiktai per žingsnį 
nutolti nuo servilistinio statuso, ar ne 
nepatikti nors ir mažiausiam rajono 
satrapui, kaip jūs neteksite visko-dar 
bo, buto, padėties visuomenėje. O sv
arbiausia- nebuvimas jokios perspek
tyvos, jokios vilties dėl geresnės a-
I

Šių metų Archibald, Wynne ir 
Sulman konkursinėje parodoje da
lyvauja šie lietuviai: Vlada.-; Meš-
kėnas — Archibald (portretas), 
E. Kubbos ir H. Šalkauskas — 
Wynne (akvarelės), Aldona Za
karauskas ir Nina Meškėnaitė — 
Sulman.

15-KOS METŲ SUKAKTIS
Etniniu grupių spauda Kanado

je, be anglu ir prancūzu kalbo
mis išeinančiu laikraščių, yra
išleidžiama apie 100 laikraščių 
25 kalbomis, kuriomis aptarnau
jama apie 2 milijonai skaitytojų. 
Daugumos šių I a i k ra š Č i ų d v a s i a 
yra kanadiška, nors jie ir spaus-

teities. Mano sūnus universitetą pa
baigė trysdešimtais metais. Ir nese
niai jis man papasakojo, kad išleis
tuvių baliuje partinio komiteto sekre
torius su patosu pareiškė:"Aš jums 
pavydžiu, kad jūs būsite subrendę tik-+ 
tai antroje šio amžiaus pusėje, kada 
mūsų šalis bus turtinga, visko bus par
kankamai ir gyvenimas bus puikus’". 
Bet štai jau dvylika metų mes pragyv
enome antroje šimtmečio pusėje. Ir 
kas gi? Perteklius toks, kad daugely
je vietų duonos negalima gauti, o kruo
pų, makaronų, kuriuos jūs taip mėgs
tate, net gi Maskvoje nėra. O kainos 
tris-keturiskart aukštesnės, negu anais 
tolimais laikais. Su kiekvienu dešim
tmečiu gyvenimas darosi sunkesnis .bl
ogesnis, beviltiškesnis, o apie dvasinį 
maistą ir pagalvoti netenka. Vien mar. 
ksistinis gromuliavimas. Nei muzikoą 
nei knygų, nei užsieninių filmų. Ir ką 
čia kalbėti! Jūs pats tą gerai žinote.O 
tauta nori gyventi. Da...Tuo metu.kaį 
pas jus Vakaruose vengiama naudoti 
vaistų terapiją, gydyklose uždrausta 
naudoti "ligonio" vardas, jūs gydote 
pakeisdami gyvenimo būdą, laisvai ga
lite judėti, laisvai keisti gyvenimo bū
dą, laisvai bendrauti su moterimis, 
pas mus ligoninėse kalėjimo režimas, 
ir mes, gydytojai, vaikščiojome,kaip 
kalėjimo sargai, su raktais vieton ste
toskopų, o kai aš bandžiau pasakoti a- 
pie užsieninę praktiką, į mane žiūrė
jo, kaip į pasakų pasakotoją...

Daugiau bus.

dinami savomis kalbomis. Etni- 
nių grupių spauda nėra nauja Ka 
nadoje, nes daugelis laikraščių 
eina jau daugiau kaip 50 metų. 
Naujiems ateiviams, nemokan - 
tiems vietiniu kalbų, buvo ir yra 
didelė pagalba sava kalba lei
džiama spauda, kuri palengvina 
tapti gerais kanadiečiais.

Šiandien etninių grupių spauda 
Kanadoje yra oficialiai valdžios 
pripažinta ir jai leista burtis į 
instituciją, kuri yra pasivadinu
si'New Canad ian Publications; 
kuriai šiais metais sueina 15 
metų sukaktis, kai ji reprezen 
tuoja Etninių grupių spaudą, 
“ Nepriklausoma Lietuva“ šios 
sukakties proga sveikina New 
Canadian Publications leidėjų 
vadovybe priekyje su vyriausiu 
vedėju p. Lech Mokrzycki.

NL.

E-BURNE-JONES, British, 1833-1898 
Head of a Girl, 1873

n%25c4%2597ra.No
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Montrealio skautų mugėje dalyviai įvairiai užsiėmęj P.I.Lukoševičienė, T.Kulbis, 
SJ., į mugę atskridęs, L. Gureckas geria kavą, p.Žižienė, Z.Lapinas, p. Lapinienė 
ir kiti pietauja. Mugės gi aprašymas 8-me puslapyje, kur yra daugiau žinių

PASIKALBĖJIMAS SU VILNIEČIŲ SĄJUNGOS PIRMININKU 
APIE LIETUVOS RYTINES RIBAS IR SANTYKIUS SU UKRA-

INA IS

Paskelbimas, kad Vil
niaus Krašto Lietuvių Są
jungos Detroito skyrius 
kartu su Inžinierių-Ar- 
chitektų Sąjungos skyriu
mi balandžio 23 d. garsio
je Fordo Auditorijoj ren
gia, pasikvietę Toronto 
"Varpą" ir ukrainiečių 
"Trembitą"chorus,didin- 
gą koncertą,-visuomenė
je sukėlė ypatingą susi
domėjimą. Padėčiai iš
ryškinti kreipiausi į Vil
niečių pirmininką Kazį 
Veikutį.

- Ar negalėtumėt vi
suomenei paryškinti šio 
bičiulystės ryšio su uk
rainiečiais ?

- Vertėtų pabrėžti, kad 
šis balandžio 23 d. ruo
šiamas didysis tautų 
draugystės koncertas nė
ra pirmas žingsnis. 1963 
m. buvo pakviestas ryši
ninko pareigoms žinomas 
visuomenininkas ats.maj. 
Jonas D. Čėsna. J. Čėsna 
tuojau užmezgė ryšius su

DARŽININKYSTĖJ

VAISIŲ, DARŽOVIŲ

IR GELIŲ AUGINTOJŲ

DARBININKAI

SAMDANT DAR

DARBO

NUO BALANDŽIO 1d. 1967 m. UNEMPLOYMENT 

INSURANCE DRAUDŽIA DARBININKUS

SUŽINOK 
D Z I A M A S . 
J E U N E M P LO 
SSION, A R G
GAL ŠITA N A U j A P RO G RA MA KAI KURIE DAR 
B I N I N K A I NEBUS DRAUDŽIAMI

I Li BUT< D R A U - 
ĮRAUK ARTIMIAUSIO* 
INSURANCE C0MMI-

ŽEMDIRBYSTĖ GYVULININKYSTĖJ

] S ĮGYKITE BROS JŪRAS - JEIGU JUS 
DAR NEGAVO TE B RO ŠI ŪRŲ, APIBUDINANČIŲ 

JUSU KAIPO DARBDAVIO ĮSIPAREIGOJIMUS 
PA G A L N A U J A PROGRAMĄ, GAUSITE JAS TUOJ 
PATIŠUNEMPLOYMENTINŠURANCE C O M M J 
SSION.

UŽSIREGISTRUOKITE KAIPO DAR 
B D AVYS. KIEK GALINT GREIČIAU JUS 
TURITE UŽSIREGISTRUOTI ARTIMIAUSIOJE 
UNEMPLOYMENT INSURANCE COMMISSION-

SOCIAL INSURANCE NUMERIS. 
KIEKVIENAS DRAUDŽIAMAS DARB IN INK AS 
PRIVALĖS TURĖTI NUMERI. PRAŠYMO FO R-•

N K L U S . PO 
TURITE DRAU

DA RB O I S TA I G A

COMMISSION IR FA S TO ĮSTAIGOSE.
UŽPILDYK ŠIA FORMA IR PASIUSK ŠIA 

MOKĖTI NIEKO N E RE I -

7383(D)EPC

KLUBO SUKAKTIS
1907 - 1967

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

KAS SKAITO LIETUVIŠKĄJĄ SPAUDĄ, TAS REMIA 
LIETUVYBE ’

• I snuomuojama SALE didesniam ar mažesniam skaičiui 
asmenų: • vestuvėms, įvairiems paminėjimams, susirinki- 
mans bei kitokiems parengimams.

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

personalu ir gėrimais. ,

Kreiptis i Klubo administratorių J. Petrulį, 
tel: 522- 2353 arba 721 - 1656.
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rią bus nustatyta Rytų 
Lietuvos etnografinė ri
ba.

Vyriausiame Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitete 
(Vlike)reikalai sprendžia 
mi demokratiniu principu 
pagal balsų daugumą (ta
ryboje 8 prieš 7 ir valdy
boje 4 prieš 3), pav. etno
grafinių Rytų Lietuvos 
sienų studijos reikalu pa
vyko surinkti balsų daugu 
mą, o svarstytas Vatika
no pašto ženklo su Vil
niaus Aušros Vartais rei
kalas nepatenkino vilnie- 

gtiškos nuomonės. Vilko 
Valdyboje, Pavergtų Eu
ropos Tautų Seimo ir Lie
tuvos Tyrimo Institute 
Vilniaus Krašto Lietuvių 
Sąjungą, kitaip vadinamą 
Rytų Lietuvos Rezisten
cinį Sąjūdį atstovauja jau
nas čiagimis Vilniaus 
krašto kilmės patriotas 
ir politikas dr. Algirdas 
Budreckis.o Vliko Tary
boje -taip pat kylanti ir 
daug žadanti asmenybė 
istorikas Kęstutis Čižiū- 
nas. A. Musteikis.

PRANEŠIMAS
DARBDAVIAMS IR DARBININ 

KAMS ŽEMĖS ŪKYJE IR 
SODININKYSTĖJE

Klausinėja p. Musteikis, atsako p.Veikutis.
reikalas tvirtėti draugys
tėje ir ruoštis ateičiai su 
ukrainiečiais.

- Kokioje padėtyje da
bar yra Rytų Lietuvos 
sienų problema?

-Kaip jau žinoma, Rytų 
Lietuvos politinė siena 
yra nustatyta pagal 1920 
m. liepos 12 d. taikos su
tartį su Sovietų Sąjunga. 
Ši siena pagal Maskvos 
valią šaindien yra gero
kai pastūmėta į Lietuvos 
pusę, pradedant rytuose 
Breslaujos, Vidžių, Len
tupio, Kamajų, Gervėčių, 
Ašmenos,Lydos ir Gardr- 
no žemės plotais, kurie 
priskirti prie Gudijos ir 
baigiant pietuose Augus
tavo,Seinų ir Suvalkų že
mės plotais, priskirtais 
prie Lenkijos.Gal šis So
vietų Sąjungos savavališ
kas sienos pakeitimas ir 
neturi tarptautinės ga
lios, bet su šiuo pakeiti
mu yra pradėtas rišti pa
stovios etnografinės Ry
tų Lietuvos sienos klau
simas. Pagal turimus pa
kankamo įrodymo etni
nius duomenis etnografi
nė Lietuvos siena rytuose 
vietomis turėtų eiti tolo
kai už politinės sienos . 
Lietuvos Tyrimo Institu
tas kartu su Rytų Lietu
vos Žemėms Apginti Ko
misija telkia mokslinę 
medžiagą ir dar š. m. pa
baigoje rengiasi išleisti 
atskirą studiją, pagal ku-

ukrainiečiais JAV, Kana
doje, Prancūzijoj e, Vokie
tijoje, Anglijoje,  Aus trali- 
joje ir kiturjiš visur gavo 
šiltus atsiliepimus ben
dradarbiavimo reikalu.

-Kokie motyvai verčia 
ieškoti draugų ?

-Niekas šiandien negali 
pasakyti, kas rytoj bus , 
kaip susiklostys didžioji 
tarptautinė politika ir ko
kiomis aplinkybėmis bus 
išlaisvinta Lietuva. Vien 
tik yra aišku, kad Lietu
vos kaimynai lenkai neiš
sižadėjo po pirmojo pa
saulinio karo užgrobtų 
svetimųjų žemių ir, kaip 
šiandien atrodo, mums 
nepakaks teisės ir teisin
gumo save nuosavybėms 
ginti,nes eventualumo at
veju lenkai jau yra pa
siruošę vėl grobti jėga 
kaip mūsų Vilnių, taip ir 
ukrainiečių Lvovą.Tai va, 
ši akivaizdinė padėtis pa
ti savaime siūlo išvadą, 
kad mums yra gyvybinis

DARBDAVIAI

ADRIA TRAVEL SERVICE
3968 ST. LAWRENCE BLVD. 

MONTREAL 18 P.Q. - CANADA

Padedu tvarkyti dokumentus lankytojams 
atvykimui iš Lietuvos i EXPO 67.

Turiu kelias laisvas vietas lėktuve grupi 
nes kelionės i V i 
birželio mėnesį.

Prašau skambinti:

I n i ų, šių metu

MICHEL KARGER 
844 - 5292, 844 - 5662.

Johan Tiedman Reg d
DIRBU VISŲ RŪŠIŲ BALDUS 

PAGAL UŽSAKYMUS

1092 Clark Street /prie Dorchester/, Montreal, P.Q.
TEL: 861- 3032,
vakare - 254- 6898. /Kalbame lietuviškai/.

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

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

(al Wellington St.) Tel. 769-2941

Baltica Investment Corp
Autorizuotas kapitalas $ 120.000

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

U? indėlius mokame 8% dividendo.

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

IR KITI ĮVAIRŪS MEDŽIO DIRBINIAI.

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

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

ŠILTNAMIUOSE

5.28
3.22
2.50
3.25

1966 M. KALĖDŲ 
EGLUTĖS APYSKAITA 
Išlaidos:
Vaikų dovanos...$122. 62 
Dešrelės,bandelės, čipsai 
......................................37.00 
Mokytoji; dovanos .vynas - 
................ .....................32. 17 
Seven up, coke.... 26. 50 
Kava,cukrus,pienas 
Plastikiniai puoduk. 
Vaidinimui kepurės 
Garstyčios, agurkai
N. Lietuvos skelb.. 12. 00 
Salės išvalymas 20. 00

Viso išlaidų... .264.54 
Pajamos:
Surinkta prie įėjimo.... 
............................... S 156.25 
Baro '.'Ar.-'?os.... 22. 30 
Už kavą ir 7 ap. . . 12.25

Viso pajamų. . . 190. 80 
Kaip matote,Kalėdų eg- 

1 utė nedavė pelno ir skir
tumą tenka padengti iš 
kasos.

Šeštadieninių mokyklų 
tėvų komitetas.

• JAV buvęs viceprezi
dentas Nixon Paryžiuje 
kalbėjosi su eile veikėjų . 
Karo ministeris jam pa
sakęs, kad Prancūzija iš 
Vakarų Europos susibū
rimo nesitrauks.

INSURANCE YRA REIKALINGA 
B IN I N K U S , 

LEIDIMAS PIRKTI ZE 
REGISTRACIJOS, JEIGU JŪS 
DZIAMŲ DARB ĮNINKU, Si
PRISIUS JUMS LEIDIMĄ PIRKTI U N E M P LO Y 
MENT INS. ŽENKLUS IR KITA RE I K A Li N G A 
INFORMACIJA, KAIP TAI JUSU DARBININKU 
APDRAUDIMA, PO KIEK JUS TURĖSITE MO 
KETI, KAIP KLIJUOTI ŽENKLUS DARBININKO 
KNYGELĖJE, KOKIA REGISTRACIJA TURĖSI*

UNEMPLOYMENT INSURANC 

G ELE. JEIGU ESI DRAUDŽIAMAS, TOKIA 
KNYGELE TURI ĮSIGYTI, KURIA GALI GAUTI 
IS UNEMPLOYMENT INSURANCE C 0 M M I-

MO DATA, IR SOCIAL INSURANCE 
MOKĖTI NIEKO NEREIKIA

UNEMPLOYMENT INSURANCE COMMISSION
GOVERNMENT OF CANADA

LO

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

MAŽAMEČIAMS 
PROGOS

ontj a

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

SUKAKTUVĖS
ĮVAIRIOS

Tel. 525-8971

ME 7-6727

DE LUXE CLEANERS
Sav. P. RUTKAUSKAS 

117—6th Avenue, Lachine.

LaSALLE AUTO SPECI ALIST Keg’d
SAV. G. DESROCHERS 

Taisau ir dažau lengvas mašinas 
7717 GEORGE LASALLE, QUE.

(Priėjai, „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- 
(nsuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popieru.

VIEŠAS PAREIŠKIMAS
Lietuvos kariuomenės 

Kūrėjų-Savanorių Sąjun
gos Centro Valdybos 1967 
metų,vasario mėn.16 die
nos proga.

1918 metų, Vasario 16 
dienos Lietuvos Nepri
klausomybės akto viešo 
paskelbimo galimybe bu
vo išugdyta dėka tautos 
tauriųjų patriotų bei tau
tinės sąmonės žadintojų 
didelių ir vieningi} bei 
tvirtų ryžtų ir kraujo au
kų dėka. Praktišką akto 
įgyvendinimą įgalino sa
vanorių sukurtosios Lie
tuvos kariuomenės mil
žiniškos pastangos ir gy
vybių a ūko s. T ai akyvaiz- 
dus pavyzdys ir tikras 
laisvės žygio skatinantis 
kelias kuriuo turėtų eiti 
visa laisvuose kraštuose 
esanti išeivija kovoje ir 
su dabartini u mūsų vals
tybės okupantu iki bus iš 
Lietuvos pašalintas ir vėl 
atstatyta laisva, nepri
klausoma ir demokratinė 
Lietuva

1867 U1967
CMAĖM - CONFIDE UntWexpo67

Telefonas 7 6 8-6679

WIN DSOR
DRY CLEANERS & DYERS CO. LTD. 

Valome visokius drabužius ir kitą Jūsų namų apyvoką.
Savininkai:

A. Keršys, P. 1\ tiulis. 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 
Jums jūsų pugeidavimus.

Pr. Paukstaitis 
8995 Godbcut. LaSalle, 
Montreal, P.Q. tel. 365- 03IL
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PARAMA
TAUPYK IR S K O L I N K I S

PIRMUTINIAME IR DIDŽIAUSIAME

TORONTO LIETUVIU KREDITO KOOPERATYVE

KAPITALAS SIEKIA DU SU PUSE MILIJONO DDL ERIŲ 
MOKAME: DUODAME:

ui depositus Morgičius ii 6/ž%>
5'/^ numatyta ui serus Asm. paskolos iš 7% 1

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

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

nuo
1 vai

LAIŠKAS "NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS’ 
REDAKTORIUI

EKSKURSIJOS Į L I E T U V Ą

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). fikskursijos reikalu kreiptis į

390 WEST BROADWAY. SO. BOSTON, MASS. 02127 
Tel. 268-8764.

SVEIKATOS KLINIKA-Health Clinic
Medicininis ir pooperacinis gydymas

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

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

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

Reportažas iš Toronto
PAŠNEKESYS METRO TRAUKINYJE

Kilmingos išvaizdos 
pilietis žvilgsniu bėginė
ja pirmo puslapio antraš
tėmis Jis pažiūri į kampe 
juodu rėmeliu apvestą 
rytdienos oro apžvalgą, 
dirsteli į porą iliustraci
jų, sulenkia laikraštį pu
siau ir taria lietuviškai 
greta sėdinčiam bendra
keleiviui. Jis sako ,kad tu
rint reikalų su pinigais 
visur gaunasi ta pati vel- 
niava.Štai vienas ,ne visai 
oficialus ministeris,va
dovaudamasis tautiniais 
motyvais, nori užpykinti 
amerikonus, ribodamas 
jų finansinius įnašus. Tuo 
tarpu Kanadai būtų labai 
pravartu turėti didesnes 
amerikiečių investacij as. 
Jo nuomone, panašių ma
chinacijų pasitaiką ir lie
tuviškų f inansistų gudra
vimuose.

Greta sėdįs,visai pava
sariškai nusiteikęs, liet
palčių apsirengęs vyras 
dirsteli į pusiau perlenk - 
tą, s torą, kaip 1 ašinių pus
paltį, ant kaimyno kelių 
gulintį laikraštį ir, susi
domėjęs ,pasiklausia:Ne- 
gi ten esanti kokia žinia 
apie kurį mūsų bankelį ?

Kilmingų bruožų vyras 
tai paneigia.Ten nesą jo
kios panašios naujienos . 
Jis sako tik prisiminęs 
neseniai įvykusį, Para
mos metinį susirinkimą. 
Ten buvę daug narių, vis
kas ėję labai sklandžiai 
iki to dienotvarkės punk
to, kur sprendžia pelno 
paskirstymą.Iki to gerojo 
gesto, kuriuo daugiausia 
didžiuojamasi ,kad tiek ir 
tiek lėšų buvę padalyta 
saviems, lietuviškiems 
reikalams. Tuo įdomiau, 
kad iškėlus tą klausimą 
aršiausiai į jį brovėsi ir 
didesnių sumų reikalavo 
susirinkime dalyvavę pa
rapijos bankelio valdybos 
nariai. Tie nariai, kurie 
prieš ketveris metus"vie-

NOTARAS
ANTANAS LIU D ŽIUS.B.L. 
Bendradarbis V.S. Mastis.L. L.D.

Namų, f arm u ar bet kurio verslo 
pirkimo-pardavimo dokumentu su 
darymas, mortgiciai, sutartys, 
testamentai ir visi kiti teisiniai 
reikalai.
408 RONCESVALLES AVE-, 

TORONTO.
Margio vaistines U aukštas.
Tel: Įstaigos LE 7 - 1708, 

Namų CR9- 6166.

nybės" vardu atsiSKyrė 
nuo Paramos ir kurių 
kuklesnė apimtis nieku 
ypatingesniu nepasižy
mėjo jų bankelio metinia
me susirinkime. To buvę 
dar maža. Jie, būdami 
kartu Paramos nariai, 
reikalavo,kad už indėlius 
būtų sumažintos palūka
nos, tuo siekiant didesnio 
pelno. Matydamas, kad jų 
reikalavimams nebus ga
lo,pirmininkaujantis tei
singai jiems ir atsakęs . 
Savo žodyje jis pabrėžęs , 
kad Parama tikrai norėtų 
turėti kuo didesnį pelną ir 
geriems tikslams skirti 
apčiuopiamesnes sumas. 
Bet tuo pačiu jų kredito 
kooperatyvas esąs inte
resuotas pritaikyt ir dau
giau narių su aukštesn 
niais indėliais.O tam pa - 
skatinti reikalingos di
desnės palūkanos. Tuo 
tarpu čia kalbantieji, ant 
dviejų kėdžių sėdintieji 
nariai negalėtų nuošir
džiai prisipažinti pri
klausą pageidautinoje ka- 
tegorijoje.Tuo labiau var
giai kuris galėtų pasigirti 
sąžiningiau besirūpinąs 
Paramos gerove. Dėl to 
jie turėtų kaip tik mažiau 
viešiai reikšti savo nuo
monę ir būti kuklesniais 
savuose reikalavimuose.

S. Pranckūnas.

KAS PADEDA SPAUDAI—
— TAS PADEDA LIETUVYBEI

"NL" skaitytojai kelių 
korespondentų yra infor
muojami apie Toronto ko
lonijos lietuvių gyvenimą. 
Tačiau rūpi kai kuriuos 
faktus paryškinti.

Pirmiausia apie Vasa
rio 16 Nepriklausomybės 
šventės iškilmių atliki- 
mą.NL gražiai aprašyta. 
Ten buvo naujų dalykų, 
kurie duoda naujo kraujo 
dvasios ateičiai lietuvy
bės pilį išlaikant, tvirti
nant.

Nepriklausomybės va
sario 16 d.1918 m. paskel
bimas tai ne vien atkūri
mas valstybės.

Lietuvos geografinė 
padėtis lietuvių tautą pa
skandino karo sūkuriuos 
ir daug kraujo nuleido už 
nieką.Lietuviai išžudyti, 
išvežioti nežinia už ką.

Ten, tėvynėje, mūsų 
broliai neturi lygių teisių 
su rusais.net ir patys di
dieji komunistai. "Didysis 
brolis" turi geriausias 
vietas,butus,privilegijas. 
Jų vaikai nevažiuoj a į Ka
zachstaną,ar Turkestaną 
dirvonų plėšti, namų sta
tyti nei savanoriškai, nei 
priverstinai. Mažos tau
tos pavergtieji vaikai 
stumdomi į prasčiausias 
vi etas.Taip buvo prie ca
rų, taip yra ir dabar.

Tauta, patekusi kitų 
vergijon,visad kentės.Bet 
kiti laisvės mums neduos, 
patys mes turime atsiva- 
duoti.Tam turime būti pa
siruošę.

Taigi Vasario 16 minė
jimai yra pasiruošimo 
diena.Susirenkame tūks
tančiais savų, ateina ga
lingą balsą politikoje tu
rintieji draugai, nors ir 
svetimi. Mes jiems rei
kalingi, jie-mums.

Sveikintina ruošėjų nau
ja idėja-šimtus jaunimo 
įpinti į programą ant sce
nos.Šimtai vaikų dainavo 
ir šimtai šoko. Tūkstan
čiai savų ir svetimų plo- 
jo.Visiems geriausias įs
pūdis.

Ypač gerai vaikams. 
Jie jau tris ar keturis 
mėnesius sirgo Vasario 
16. Jie sužinojo iš diri
gentų, mokytojų, kas ta 
diena.Tėvai vežiojo į re
peticijas, kalė į galvas ,

GERBIAMA "NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS
REDAKCIJA IR ADMINISTRACIJA

1967 metų vasario 5 die
ną 2 vai.po pietų buvo su
šauktas Kanados lietuvių 
klubo narių Manitoboj 
metinis susirinkimas.ku- 
ris turėjo apsvarstyti ir 
nutarti visus reikalus. 
Buvo užklausta, dėl ko 
klubas neapmoka už pen
kis metus Nepriklauso
mai Lietuvai siųstą laik
raštį klubo vardu?

Nepriklausomoj Lietu
voj buvo atspausdintas 
pranešimas, parašytas 
klubo sekretoriaus A. 
dančiuke

Bet po diskusijų paaiš
kėjo, kad tikrai nebuvo 
valdybos posėdžiuose nu
tarta užsakyti laikraštį. 
Ir niekas nežino, kas ir 
koks savavalis ir juokda
rys tą padarė nemalonu
mą tarp klubo ir redakci
jos,užsakydamas laikraš
tį ir neapmokėdamas iš
laidų. Pareikštas pagei
davimas, kad redakcija 
išreikalautų tuos pinigus 
iš to,kas užsakė. Ir klubo 

kam jie ruošiasi.
Chorvedys V. Verikai- 

tis, tautinių šokių moky
tojai J. Karasiejus.Rita 
Narušytė, pranešėja D. 
Augaitytė,akordeonistai, 
pianistai ir kt.visi prida
vė laisvės šventei kitą 
atspalvį.

Lietuvis architektas 
Barzdukas, čia mokslus 
baigęs,pagrindinis kalbė
tojas .visus atjaunino, su
stiprino jaunomis minti
mis. Atseit, mes turime 
nustoti verkšlenti, 
bet pasidaryt kietaspran
džiais, gudriais, savo tau
tos reikalų gynėjais, kad 
kieto riešuto betkas ne- 
prakąstų. Laimėjimų 
siekti gudrumu, apsukru
mu.

Taigi Vasario 16 tegul 
ieško naujų kelių, formų 
ir virsta vienybės sim
boliu ir prisiminimu, kad 
lietuvių tauta turi būti 
laisva, niekieno nespar
doma, neišnaudojama.

Europos žemėlapis gali 
labai greit pasikeisti, nes 
pasaulis verda, kunkuliuo 
ja. Štai iškilo pasaulyje 
naujos jėgos. Azijos tau
tos pabudo.Kinijos milži
nas,Japonija organizuoja 
balto žmogaus išvijimą iš 
Azijos. Daug dabar į Ka
nadą atvyksta kiniečių 
akademikų iš Formozos, 
Hong-kongo,Indi jos. Jiem 
ir rusas ir amerikonas 
pasidarė didžiausiu prie
šu. Kada toji masė paju
dės ?Maskva liekasi vie
na. Ten geltonieji, vaka
ruos vokiečiai ir užimtos 
tautos, satelitai irgi pel- 
liūs laiko už nugaros. Ru
sija dviejų karų negali 
vesti. Tat turės švelninti 
santykius su vakarais, 
duos daugiau laisvės bal- 
tiečiams .satelitams. Na- 
gaikos,Sibiro ir KZ gąs
dinimo laikotarpis jau 
praėjo. Maskva pradeda 
tą suprasti.

Tat mes, Kanados lie
tuvių kolonija, tik turime 
stiprintis lietuvybėje ir, 
jei bus reikalas, net ir 
geriems rusams padėti, 
nes Kremlius jau keli 
šimtmečiai nesugeba sa
vo tautai ir kitiems duoti 
gero, sotaus ir laimingo 
gyvenimo. J. Kelmas.

nariai yra pasipiktinę dėl 
padaryto nemalonumo. 
Bet niekas nežino, kas tą 
padarė. Būtų gera klubo 
nariams sužinoti, kas tą 
padarė. Po to dar buvo 
pakartotinai užklausta, 
kas daryti ? Klubo na
riai balsavimo būdu nuta
rė,kad valdyba klubui už
prenumeruotų visus Ka
nadoje einančius laikraš- 
čios nežiūrint,kokios yra 
pakraipos ;lJSIepriklauso- 
mą Lietuvą, 2. Tėviškės 
Žiburius,3.Liaudies Bal
są. Ir tokiu būdu valdyba 
įgalioja klubo valdybos 
sekretorių A. Jančiuką tą 
padaryti, įteikiant čekius 
redakcijų vardu.

Gerb. Nepriklausomos 
Lietuvos redakcija ir ad
ministracija, kai gausite 
šį laišką ir čekį, prašome 
siųsti metams Nepriklau
somą Lietuvą šiuo adre
su Kanados lietuvių klu
bas Manitoboj ,240 Mani-i 
toba Ave., Winnipeg 4, 
Manitoba.

Tą viską įgaliotas klu
bo valdybos .tvirtinu savo 
parašu.

Klubo valdybos sekre
torius (pas.) A. Jaučiukas

Ką turime žinoti apie 
pajamų mokesčius Kanadoje?

Kanadoje pajamų mokestis yra imamas visų gyventojų ir darboviečių, nežiūrint pilietybės. Mokes
čiai yra imami už visas pajamas, įskaitant ir gautąsias iš užsienio po apsigyvenimo Kanadoje. Pa
liekama neapmokestinama tam tikra suma šeimai, atskaitos gydymo išlaidoms ir kt.; mokesčiai ap
skaičiuojami nuo likusios sumos. Visi Kanados gyventojai, kurie turi apmokestinamų pajamų, tu
ri užpildyti mokesčių formas iki balandžio 30 d. kiekvienais metais, nors jūsų darbdavys jau būtų 
atskaitęs mokesčius is jūsų algos. Kiekvienas asmuo, kuris moka jums algą, turi duoti jums T4 la
pei i, kuri ame ~yra pažymėta uždarbio suma ir kiek pajamų mokesčio yra jums atskaityta, šie p j amų 
lapeliai turi būti jums išduoti iki vasario 28 d. kiekvienais metais. Viena kopija Šio pajamų lapelio 
turite pasiųsti kartu su pajamų mokesčio užpildyta forma. Kai siunčiate užpildytų pajamų mokesčio 
for,JS* siųskite kartu ir savo mokestinę skola, jei tokio būtų, arba prašykit?; grąžinti jums priklau
sančią sumą, jeigu buvote permokėję.
Pajamų mokesčių formos yra gaunamos visuose pašto ir Taxation Division įstaigose. Jei jūsų paja
mos yra vien tik iš uždarbio, naudokite T1 Short Formą. Bet jei jūsų pajamos labiau konplikuotos, 
į kurias įeina gaunama nuoma ar gaunami nuošimčiai (commissions), naudokite T1 General Formą. 
Nemokamos informacijų brošiūros yra duodamos kartu su šiomis formomis, kuriose paaiškinta kaip 
teisingai užpildyti. Jei jums reikalinga pagalba, paskambinkite ar aplankyk te artimi ausiu. Federal 
Taxation Įstaiga. Patarimai ir pagalba yra teikiama be jokio atlyginimo ir konfidencialiai. Kai kurio
se vietovėse jsfaigos bei telefonai veikia ir vakarais. Sekite laikraščius ir radio pranešimus.
Šiais metais jūsų pajamų mokesčiu formoje yra vieta, kurioje galite paprašyti, kad grąžintų, jei esa
te permokoje Kanados Pensijų Planui (Canada Pention Plan). Tai galėjo įvykti, jeigu keitėte darbo 
ar buvote atleisti iŠ darbo ilgesni laika. Smulkiau apie tai parašyta informacijų brošiūroje, kuria*^ 
gaunate kartu su pajamų mokesčių*forma. &>. *

Pasiuntus pirmąjj pajamų mokesčiu užpildytą forma, jūsų pavarde 
įrašoma I sąrašo, pagal kurį sekančiais metais pradesitecgauti as
meninę pajamų mokesčių forma paštu. Malonėkite naudoti šio asme - 
ninę pajamų mokesčių forma. Užrašytame adrese yra įrašytas ta
patybes numeris, per kurį tarnautojai galės skubiau sutvarkyti ju-. 
su prisiųstas mokesčių formas. Ir jei būsite permokėję pajamų mo
kesti, tai pagreitins juos gauti atgal.

THE DEPARTMENT OF NATIONAL REVENUE

THE HON. D. /. B E N S 0 N, MINISTER

Šv.Antano gimnazija Kennebunkporte,Maine, USA, apsupta žiemos. Žiema 
buvo gili ir graži,bet nešalta. Nuotrauka T. J.Bacevičiaus,OFM.

suvažiavimai, kursai,Šv. Antano gimnazijoje 
Kennebunkporte, Maine, 
šiais mokslo metais mo
kosi per 100 berniukų. Vi
si jie lietuvių tėvų vaikai, 
atvykę čia iš Amerikos ir 
Kanados vietovių. Jie čia 
auklėjami lietuviška link
me ir ruošiami gyveni
mui pagal šio krašto lygį. 
Gimnazija yra į kolegijas 
paruošiamo ji. Visa,ką tu
ri Amerikos mokyklos , 
tiek mokslo priemonių, 
tiek sporto atžvilgiu, turi 
ir šv. Antano gimnazija. 
Be to,ji turi dar ir lietu
vių tėvų pasitikėjimą, ku
rie čia stengiasi patalpin
ti savo vaikus. Visi moki
niai gyvena bendrabuty.

Žiema jau ir Maine 
baigiasi. Tuo pačiu ir 
gimnazijoj baigiasi moks 
lo metai.Graduacijos iš
kilmės bus birželio 4 d. 
Atestatus gaus 15 abitu
rientų.

Mokslo metų bėgyje 
gimnazijoj vyksta gyvas 
judėjimas.Nekalbant apie 
pamokas,sportinę veiklą, 
įvairius bandomuosius 
egzaminus mokykloje ir 
už mokyklos -mokiniai 
yra traukiami į veiklą, 
galimai lietuvišką. Šiais 
mokslo metais iškilmin
gai ir su atitinkamomis 
programomis - dainom, 
vaidinimais, gyvaisiais 
paveikslais-paminėta šv. 
Pranciškaus Asyžiečio, 
Lietuvos kariuomenės, 
Kristaus Valdovo, Kalėdų 
Vasario 16 ir šv.Kazimie- 
ro šventės. Ugdomas ir 
organizacinis veikimas , 
ypač ateitininkų ir skautų. 
Gimnazijoje ruošiami jų 

konferencijos. Taip pat 
mokiniai vežami į pana
šius sąskrydžius kitur.

Mokiniams lietuviškoje 
srityje šviesti patelkti 
įvairių sričių specialis
tai. Chorui vadovauja 
kompozitorius J.Gaidelis, 
tautinių šokių ansambliui 
- šios srities specialistė 
Ona Ivaškienė, vaidintojų 
būreliui - akt. Beatričė 
Kerbelienė,skautų veiklai 
talkina Mykolas ir Stefa
nija Subačiai.

Mokinių estetinis pa
jautimas keliamas kon
certais .kuriuose progra
mą lietuvių kalba išpildo 
žymūs dainininkai bei 
muzikai. Šiais mokslo 
metais gimnazijos moki
niams jau buvo smuiki
ninko Iz.Vasyliūno ir so
listų Daivos Mongirdai- 
tės,Stasio Liepos ir Auš
ros Vedeckaitės koncer
tai. Dar bus Julijos Ra- 
jauskaitės piano koncer
tas.

Mokiniams auklėti ben
drabuty yra 4 prižiūrėto
jai.Be to,dar yra specia
lus patarėjas įvairioms 
problemoms (Guidance 
counsellor).Etikos ir me
dicinos instrukcijoms at
vyksta iš Bostono med. 
dr.P.Kinkus.Mokymas ir 
auklėjimas vyksta rekto
riaus tiesioginėje prie
žiūroje,kuris sykiu yra ir 
pranciškonų provincijo
las. Jis pats kas sekma
dienį laiko mokiniams 
mišias ir sako pamokslus 
bei konferencijas. Be to , 
mokiniai kasmet turi 3 
dienų rekolekcijas.

Mokiniai šioj gimnazi
joj per ketveris metus 
surenka 24 kreditus, žy
miai daugiau,negu reika
linga, todėl jiems teikia
ma pirmenybė patekti į 
kolegijas. Lietuvių kalba 
priklauso prie pagrindi
nių dėstomųjų dalykų. Šv. 
Antano gimnaziją baigu
siems jaunuoliams taip 
pat ir Kanadoje atviros 
durys.Kvebeko provinci
joj nėra 13-tos klasės, o 
Ontario provincijoj į To
ronto St. Michaels kole
giją taip pat mokiniai pri
imami tiesiai iš šv. Anta
no gimnazijos.Šiais moks 
lo metais šioje gimnazi
joje iš Kanados yra 20 
mokinių. Koresp. J. B.

KAIP KAS LIETUVIŲ
KALBĄ GERBIA

/atkelta iš 3 psl./ 
kalba; meksiką teko girdėt 
užkokią pasisuką dėkojant 
savo kalba,taip pat lenką. 
Tas amerikiečiui toks ki
tataučio atsakymas, ar ko 
klausimas gal atrodo keis
tas,bet tautiniu žvilgiu to
kia drąsa gerbtlna;savo 
kalbos gerbimas visada ir 
visur girtinas.

Pataikavimas sveti
miems, kokį lietuviai ro
do, a,avęs žeminimas-peik- 
tinas; atrodo lyg lietuviai 
būtume vergų tautos val
ka).
•Albanijoje pradėtas,Pe
kino pavyzdžiu, "kultūri
nis sąjūdis". Pirmasis jo 
"kultūrinis "žingsnis-r ei - 
kalavimas,kad visos baž
nyčios būtų uždarytos ir 
vieton jų būtų įsteigti tea
trai ir klubai.

Ps.D.R.M.N.Pt
rusais.net
pri%25c5%25bei%25c5%25abr%25c4%2597tojai.Be


1967 m. kovo 22 d. Nr. 12/1036/

HAAA«LTOKZ 
taupyk ir skolinkis

k OOP e R AT Y V IN I A M E BANKELYJE

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

Išduodamos asmeninės paskolos iš 8% iki 5.000, 
mortgicių paskolos iŠ 7‘/2% iki 66% turto vertės. • •’ 

Uz serus mokama 5% dividendo iš pelno, už depozitus 4%.

Veikia nemokamas gyvybės ir paskolų draudimas.
Pilnas čekiu patarnavimas.

Darbo dienos: 
pirmadieniais, trečiadieniais ir ketvirtadieniais 9 vai. ryto -- 
3 vai, po pietų, antradieniais ir penktadieniais 9 vai. ryto -- 
l vai. po pietų ir 5 vai. --8 vai. vak., šeštadieniais 9 vai. ryto- 
12 vai.

VELYKŲ BOBUTĖ 
šiais metais į Hamiltoną 
atvyks balandžio 2 d., at
velykio sekmadienį,4 vai. 
p.p. Jaunimo Centran.Bus 
įdomi ir įvairi programa. 
Norį dalyvauti šios Vely
kų bobutės programoje su 
įvairiais pasirodymais , 
visi vaikai kviečiami re
gistruotis tuojau pas pro
gramos paruošėją E. Gu
dins kienę, tel. LI 7-1967 . 
Joje gali dalyvauti visi 
kolonijos vaikai. Velykų 
bobutę ruošia ateitinin
kai. J. P.
HAMILTONO ATEITI - 
NINKU metinė šventė 
įvyks balandžio 29-30 d . 
d. Šventei jau pradėta 
ruoštis.

ST.CATHARINES. ONTARIO
padėka

St. Catharines apylin
kės valdybos ruošiant 
Vasario 16-tos minėjimą. 
Vasario 16-toji buvo pani 
minėta su dideliu pasise
kimu. Apylinkės valdyba 
nuoširdžiai dėkoja vi
siems prisidėjusiems 
prie minėjimo pasiseki
mo. Tėv. Barnabui Mika
lauskui už atlaikymą pa
maldų už Lietuvą ir gražų 
tai dienai pritaikintą pa
mokslą. Hamiltono chorui 
vadovaujamam muz. A. 
Paulionio už išpildymą 
gražios programos. P- 
niai E. Jurkevičienei už 
gražią ir turtingą paskai- 
tą.Rimantui Paulioniui už 
vertimus paruošaint re
zoliucijas ir nupaišymą 
užrašų salės papuošimui. 
Ramovėnam ir skautams 
už dalyvavimą su vėlia
vomis minėjime ir pa
maldose. J. Somanavičiui 
ir J.Šarapnickui už skel
bimus per radiją ir spau
doje.P-niai P. Skeivelie-

SAULT ST. MARIE, ONTARIO
LIETUVAITĖS IR LIETU
VA "SAULT 

Retokai tenka pastebėti 
rašant apie Lietuvą ar 
apie mūsų tautiečius vie
tiniame dienraštyje, ta
čiau laike paskutinio mė
nesio, tai atsitiko net du 
kartus.

Praėjusį mėnesį mūsų 
mieste vyko 10 dienų nu- 
sitęsęs "100-metinis"žie 
mos karnavalas, kurio 
programoje buvo vienas 
įvairių tautybių pasiro
dymo vakaras, kuriame 
lietuvius reprezentavo 
gerokas mūsų tautiečių 
būrelis. Ap. Valdybos pa
ragintos, daugelis lietu
viškų šeimininkių vyko į 
šį pasirodymą su savo 
mybos pyragais, o tauti
niais rūbais pasipuošu
sios mūsų atstovės"Da- 
nutė Girdzevičiūtė (val
dybos sekretorė) ir Da
nutė Poškutė buvo nufo
tografuotos,© jų didžiulė 
nuotrauka buvo patalpinta 
vietiniame "Sault Star".

Šios jaunos ir gražiai 
nuaugusios jaunuolės .da
lyvių pasakojimu, iš kitų

MENO PARODA
Hamiltono ateitininkai 

sendraugiai balandžio 2 
d. rengia trijų jaunų dai
lininkų^.Gužo, Gatavec- 
ko ir R. Astrausko meno 
parodą .Paroda įvyks Jau
nimo Centre. Visus atsi
lankiusius ateitininkus ir 
ateitininkiškojo jaunimo 
tėveliai pavaišins įvai
riais užkandžiais. J. P.

TRADICINIS KARTŪNŲ 
BALIUS ruošiamas atei
tininkų sendraugių sky
riaus įvyks gegužės 13 d . 
Jaunimo Centre. Planuo
jama suorganizuoti gerą 
ir gražią meninę progra
mą. J. P.

nei už tvarkingą ir gerą 
loterijos pravedimą. Po
nioms šeimininkėms, ku
rios vaišino skaniai pa
gaminta zuikiena ir na
muose kepta duona: M. 
Šetkuvienei, O. Šukienei, 
V.Gudaitienei, K. Grigie
nei ir B. Gegiezkienei. Už 
ss^ės papuošimą P. Skei- 
velienei, E. Kuraitienei, 
R .Kur aitytei, V .Kuraičiui 
ir P.Meškauskui.Už sun
kų ir didelį darbą bufete 
Juozui Grigui ir P. Meš- 
kauskui.Medžiotojams J. 
Mackevičiui, L. Pusliui, 
V. Ruzgiui, A. Vaičiui, L . 
Markeliui, J.Grigui, K. 
Galdikui ir J. Skeiveliui 
už paaukotus zuikius.

Vieningu nuoširdžiu 
darbu ir gausiu atsilan
kymu į minėjimą buvo iš
kilmingai paminėta Vasa
rio 16-tos šventė. Dar 
kartą visiems nuoširdi 
padėka.

St. Catharines B-nės 
Apylinkės Valdyba.

STAR"e 
tautybių išsiskyrę savo 
išvaizda.

Lietuvos Nepriklauso
mybės atkūrimo 49-tųjų 
metinių minėjimo proga, 
tas pats "Sault Star" pa
talpino ap. v-bos pirm. 
A. Vanago ilgoką str aips - 
nį apie Lietuvą, kuriame 
buvo gerokai medžiagos 
besidomintiems mūsų pa
vergtąja tėvyne. Nebuvo 
praleistas net Vilniaus 
klausimas ir sovietų-vo- 
kiečių sąmokslas prieš 
pat II-rąjį pasaulinį karą. 
Kiek iš spaudos teko«feu- 
žinoti ( "Nepr. Lietuva" 
1967. III. 1.), tai panašaus 
turinio korespondencijų 
nesutinka spausdinti kai
myninio miesto dienraš
tis ' 'Sudbury Star ','o' 'Sault 
Star "šį kartą atspausdino 
nors šio dienraščio re
daktorius neseniai grįžo 
iš kelionės Sovietų Sąjun
goje. Matyt, pavergtos 
Lietuvos "didysis brolis" 
šio laikraščio redakcijai 
jokios įtakos neturi.

LIETUVOS VALSTYBĖS 
ATKŪRIMO MINĖJIMAS 
DAYTON, OHIO

Lietuvos nepriklauso
mybės atkūrimo 49 m.mi
nėjimas suruoštas vasa
rio^ d. Dešimtą valandą 
kun. dr. Narbutas atlaikė 
iškilmingas pamaldas ir 
pasakė tai dienai pritai
kytą pamokslą lietuvių ir 
anglų kalbomis. Pamal
doms pasibaigus,buvo ei
sena prie trijų kryžių pa
minklo, kur buvo padėtos 
gėlės ir sukalbėta malda 
už žuvusius Lietuvos lais 
vės kovotoju&Pamaldose, 
ir eisenoj prie paminklo , 
dalyvavo atvykęs iš Wa
shington Congressman 
Charles W. Whalen Jr.

Po pamaldų kongres- 
manas aplankė kun. dr . 
Narbutą, kur inž. Algis 
Zaparackas turėjo progos 
jį supažindinti su Lietu
vos laisvės byla ir lietu
vių tautos siekimą atgau
ti laisvę ir nepriklauso
mybę. Jis prašė kongres- 
maną paremti mūsų veda
mą kovą ir padėti gauti 
leidimą iš State depart
ment© transliuoti per Ra
dio Free Europe progra
mų į Baltijos kraštus. 
Kongresmanas pažadėjo 
susipažinti su šiuo reika
lu ir pagal galimybę pa
dėti.

Trečiąvalandą gražiai 
lietuviškais motyvais pa
puoštoj parapijos salėj 
buvo iškilmingas minėji
mas,kurį pradėjo L.Ra- 
zauskas,pakvietęs sugie
doti Amerikos himną. In- 
vokaciją sukalbėjo kun. 
dr.Narbutas, o programą 
vedė studentė Birutė Ma- 
silionytė .dailiai pasipuo
šusi tautiniais drabužiais. 
Trumpa kalbą anglų kalba 
tema "Lietuvos Nepri
klausomybė" pasakė Ma
rijona Lucas, viena iš 
veikliausių veikėjų Day- 
tone .Pagrindinis kalbėto
jas buvo inž. Algis Zapa
rackas , kuris buvo tik ką 
grįžęs iš Pietų Amerikos 
Lietuvių Kongreso. Kal
bėtojas pasakė patrioti
nio turinio kalbą lietuvių 
ir anglų kalbomis. Po to 
visuomeninkas Pranas 
Gudelis paskaitė sveiki
nimus,pranešė apie Ohio 
valstybės gubernatoriaus 
paskelbtą proklamaciją 
Vasario 16 dienos proga 
ir perskaitė rezoliucijas.

Po pertraukos atlikta 
meninė dalis. Minėjimas 
baigtas Lietuvos Himnu 
ir trumpu baigimo žo
džiu, kurį tarė Daytono 
lietuvių Vyčių pirm. St. 
Vaitkus. Aukas, skirtas 
Amerikos Lietuvių Tary
bai, rinko Jonas Kvietys .

Po minėjimo ponios vi
sus pavaišino. Dalyvis.

t ■ =A

DALYVAVO A. A. LEONO 
KARBŪNO LAIDOTUVĖSE 

Tautietis Jurgis Skar
dis praėjusio mėnesio 
pabaigoje buvo nuskridęs 
į Torontą, kur dalyvavo 
saco kolegos a. a. tautie
čio Leono Karbūno laido
tuvėse.

Laidotuvės buvo labai 
įspūdingos :labai daug su
aukota galių, už velionį 
užpirkta virš 50 šv. Mi
šių, didelės minios žmo
nių ir laidotuvių procesi
joje dalyvavo virš 120 au- 
tomobiliųtJrnepamiršta- 
mąįspūdį palikusi ir kle
bono kunigo P.Ažubalio 
vadovaujama)nauja lietu
vių kolonija", tai Port 
Credit puikios lietuvių 
kapinės esančios tarpe 
Toronto ir Hamiltono.

Korespondent. 
r

N E P R I K LAUŠO M A LIETUVA

MŪSŲ ^SPORTAS
VEDA KAZYS

PAVERGTOJI LIETUVA 
-Pabaltijo ir Gudijos plau 
kimo rungtynes Vilniuje 
laimėjo šeimininkai, su
rinkę 350 tšk. prieš Gudi
ją 277 tšk. , Estiją 255, 5 
tšk.ir Latviją 130, 5 tšk. 
- Panevėžio tinklininkės 
nugalėjo Smolensko ats
toves 3:1 ir 3:2, o vyrai 
krepšininkai įveikė Vini- 
cą 77:61.

Nereikalingas ir neprasmingas darbas
/Dėl angliško leidinio apie Kanados lietuvius/

RAŠO JONAS VILIUŠIS
/Vyčio Kryžiaus kavalierius diplomuotas miškininkas ir teisininkas/

Jei anksčiau mūsų visuomenė turėjo tenkintis tik gandais ir šykščia informacija apie kažkokį leidinį,— 
tai dabar jau turime tuo reikalu oficialią reklamą, paskelbtą š. m. vasario mėn. 8 d. "Nepriklausomoje 
Lietuvoje" Montrealyje, -kad tai bus "Leidinys apie Kanados lietuvius 'tingių kalba. Leidinio komisijos 
pryšakyje yra p. J. Sungaila.

Tik, ištisai perskaitę tą labai plačią amerikoniško tipo didelę reklamą, sužinome, kad ta knyga ir 
darbas skiriami specialiai Kanados konfederacijos 100 metų, vad. Kanados "centennial" sukakčiai pami
nėti ir tai reklamuoja "Kanados šimtmečio lietuvių leidinio komisija".

Atseit pačios reklamos turinyje tai minėti buvo laikoma nenaudinga ir dėlto buvo vengiama aiškumo. 
Patiems to reikalo organizatoriams, matomai, irgi atrodė silpna pusė pasisekimui... Dėlto prireikė kiek gj 
galint daugiau reklamuotis .išplečiant numatomą turinį, kuris jau pats savaime prašosi realių pasta
bų :Štai

a) "Lietuvos istorijos bruožai bei lietuvių imigracijos Kanadon raida"..,
Ką turi bendra Lietuvos istorija su imigracija į Kanadą?Ar tai mūsų lietuvių tautos tikslas ?Ar istorija 

mūsų tęsis kol visa tauta išemigruos ?Tikras nesusipratimas!!!
b) "Kanados lietuvių religinis gyvenimas"...
Koks čia reikalas Kanados šimtmetį minint informuoti anglus apie mūsų religinį gyvenimą ?Ar mūsų 

religija turėjo įtakos į Kanados konfederaciją?Ar mūsų atsiradimas Kanadoje yra religinis padaras?Tas 
reikalas liečia tik mus pačius!

c) 
timo 
savo

d)
e) 

venančių etninių grupių. Reikia manyti tačiau, kad apie tai žino ir Kanados anglai, o jeigu nežino, tai ar 
verta jiems tai pasakoti ?Tikrai jie tuo nesidomauja!

f) "Organizacijos". Tų tai turime užtektinai ir galim pasigirti. Jei visas išvardintume, tai kanadiečiai 
tikrai apstulptų! Veik visos organizacijos, veikusios Lietuvoje, čia jau atkurtos',-su tais pačiais nariais 
jų sąrašuose , o posėdžių ir "svarbių" nutarimų eibės...

g) "Sportas". Oho, čia tai jau mus niekas nepralenks! Negirdėjau apie aukso medalius., .bet bilietų Fo
rume tai tikrai nemažai išperkame pasižiūrėti kanadiečių biznio sporto hockey...

Trūksta dar tik pridėti teisingumą, sveikatą, socialią apsaugą ir saugumą prie numatytos programos, - 
tai tikrai tas anglų kalba leidinys galės konkuruoti su kiekvienos laisvos ir nepriklausomos valstybės 
gyventojų kultūrinės ir socialinės padėties aprašymu!

Ir tai to didelio masto komplikuotas darbas turės būti atliktas per kelis mėnesius... Nors komisijos 
nariai būtų ir savo darbo genijai-tačiau tenka labai ir labai suabejoti nors šiek tiek patenkinančiais vai- 
siais.kad ir paviršutiniškai žiūrint.. Iš didelio debesio išeis mažas lietus. !

Minėtos reklamos autorius tvirtina, kad tokio veikalo nebuvo netik Kanadoje, bet ir Š. A. Valstybėse... 
Šventa tiesa! Aš dar galiu papildyti: tokio veikalo nebuvo netik čia Amerikos kontinente,bet ir Anglijoje, 
Prancūzijoje, Vokietijoje, Belgijoje P. Amerikos kontinente-Brazilijoje, Argentinoje, Kolumbijoje, Urug
vajuje ir 1.1, ir bendrai nei vienoj šalyje, kur pripuolamai atsirado keletas lietuvių emigrantų, kaip kad 
Australijoje, Naujoj Zelandijoje, Šiaurės Afrikoje ir kt. Ir tokio veikalo nebus, nes jis niekam nereikalin
gas! O imigrantams lietuviams reikalingi lietuviški daviniai tik informacijai!

Š. A. Valstybės turi labai gražų informacinį leidinį, aišku lietuvių kalba, apie lietuvių išeiviją Ameriko
je, parašytą S. Michelsono. Veikalas įdomus ir brangi informacija kiekvienam Amerikos lietuviui apie 
savo tautiečius, įsikūrusius toje šalyje. Tai graži knyga "Lietuvių išeivija Amerikoje" (nuo 1868-1961)! 
Yra pageidautina, kad ir Kanadoje ir kitose šalyse, kur yra apsigyvenę daugiau lietuvių, pasirodytų pana
šūs lietuviški veikalai. Toks yra išleistas ir Argrntinoje.

Š. A. Valstybėse yra ir kitas įdomus veikalas: "Amerikos lietuvių laikraščiai (1879-1955) surinkta Pra
no Lavinsko. Yra ir daugiau minėtinos gražios spaudos. Ir tai reikia džiaugtis.

Tačiau leisti veikalus anglų, arba kitomis valst. kalbomis,nėra jokios prasmės. Mes nieko nenustebin
sime! Kiekviena valstybė turi savo reikalams tikslią statistiką kiekvienos etninės emigrantų grupės...

Gal vienas iš didžiausių paradoksų aukščiau minėtame reklaminiame skelbime dėl tos anglų kalba 
knygos,tai paleistas šūkis: "neturėtų likti nei vieno lietuvio pastogės,kurioje nebūtų šios svarbios knygos" 
(Turbūt ji svarbi pagal jos fizinį svorį! J. V.) Išeina, kad ta anglų kalba knyga skiriama lietuviams?!
Ar tai gal taikoma "high society" vaikams, kurie jau greit nekalbės lietuviškai ir apie savo tėvus pasi- 
skaitys angliškai ?Tai ar jau Kanados lietuviai taip greit užmiršo lietuviškai ?Išleisti numatoma tik 2000 
egz., tai ar tik tiek yra lietuviškų pastogių emigracijoje ? Juk vien Kanadoje yra apie 30, OOO lietuvių.. .•

Kaip kiekviena bizniška reklama, taip ir šios knygos... Pirmiau, Įdek įmanoma, išgiriama būsima prekė, 
o tik paskui nedrąsiai pasisakomair apie kainą. Štai piniginis reikalas. Kanados valdžia pažadėjo duoti 
2000 dolerių,© mums lietuviams teks sumesti tik tą menką 10, 000 dol. sumelę ir turėsime pasakiškai pui
kią anglišką reklamą...

Privačiai teko patirti, kad "duosni" Kanados valdžia buvo pažadėjusi duoti 5000 dol. (Atseit, kad užinte- 
resuotų... J. V.), bet vėliau "pritrūko" propagandinių lėšų ir... sumažino. Kokia garantija, kad dar nesu
mažins, kai pamatys angliškos knygos turinį?!

Tačiau šimtmečio lietuvių leidinio (anglų kalba) komisija randa reikalo nutylėti apie gautą smūgį!
Atseit, slepia nuo visuomenės! Patarlė sako: "įkišai pirštą kur nereikia, krapštyk toliau... "

Taigi, anot tos "labdaringos komisijos "-"lietuviai nesivėluokit, skubėkit siųsti prenum. mok. 6 dol. p.
J. Sungailai... ir jūsų pavardės didelėm raidėm bus paskelbtos spaudoj". Štai kokia laimė patekti į spaudą 
ir įsirašyti į patriotų eiles!

Girdėti, kad kokiam tai posėdyje jau yra nutarta kieno fotografijos pateks į tą lietuviams skirtą anglų 
kalba leidinį... Įdomu, kiek tie sumokės ?!

Tenka suabejoti, ar pateks į tą leidinį diplomuotų "dishwasherių",'bleanerių" ir miškų kirtėjų fotogra
fijos, jų darbovietės aplinkumoj ?!

Sakoma reklamoje, kad knyga bus gera draugams kanadiečiams dovana! Ką mes darysime, gyvendami 
grynai prancūziškoj Kanados provincijoj Quebecte ir dar Montrealyje su anglų kalbos knyga ?Ar norėdami 
kam dovanoti,versime į prancūzų kalbą? Daugiau bus*

Iš tiesų, ta knyga tiks tik gulėti pastogėje!

"Švietimas",-ką mes čia norime pasakyti, tikrai neaišku! Ar mes norime pakritikuoti Kanados švie- 
tvarką ir programas ?Pasigirti, kiek turime daktarų, profesorių ir inžinierių ?Gal numatom steigti 
gimnazijas ir universitetus ?L
"Ėiteratūra ir muzika"-Na, čia tai rasim tikrai kuo pasigirti! Romanai, operos, oratorijos!. L 
"Spauda"-rimtas punktas-turime porą laikraščių savo reikalams, kaip ir daugelis kitų, Kanadoje gy-

BARONAS

-Lietuvos rankinio pirme 
nybėse pirmauja Kauno 
Žalgirio moterys ir Vil
niaus Mokslo vyrai.
- So v. Sąjungos moterų 
krepšinio pirmenybėse 
puikiai žaidžia Vilniaus 
Kibirkštis. Po Leningra 
do turo vilnietės atsisto
jo trečioj vietoj,tuo tarpu 
stiprios kaunietės yra 
penktos .Vyrų pirmenybė
se Kauno Žalgiris yra aš
tuntas,© Vilniaus Statyba 
-šešiolikta.
- Sov. Sąjungos žiemos 
lengvosios atletikos pir
menybėse vienintelį me
dalį laimėjo R. Plungė , 
užimdama trečią vietą 
rutulio stūmime.Lietuvio 
pasekmė-17, 58 m.

7 PSL.

L.L.S.K."Tauras" A Jaunių krepšinio komandaKana- 
dos 1967 m. pirmenybėse laimėjusi antrą vietą. Iš kai
rės klūpi:J. Paulionis,Daniliūnas jr-komandos kapito
nas ir E. Bielskis; stovi-Daniliūnas sr.-klubo pirmini 
nkas. V.Navickas, L.Butkus-kapit.oav. J.Cegys ir St. 
Novickis-vadovas ypatingiems reikalams.Trūksta rod- 
niškio R. Jociaus ir londoniškio B.Žemaičio. Dešinėj 

"Tauro" treneris A .J.Nausėdas. Foto S. Kero.

- Lenkų žurnalas Boks 
davė pereitų metų geriau
sių boksininkų klasifika
ciją. Antram pusviduti-

niam svoryje pirmoj vie
toj išvardinamas Europos 
meisteris Rlšardas Ta
mulis.
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MONTREALIO SKAUTŲ 
MUGĖ

Kovo 11 ir 12 dd. Aušros Va
rtų salėj įvyko labai graž
iai pasisekusi skautų mugė. 
Mugė pradėta iškilminga 
sueiga, kurią pradėjo mū
sų nenuilstami skautiško 
jaunimo vadovai:Seserijos 
Garbės Gynėja I.Lukoševi 
člene, Kanados rajono va- 
deivė J.Tanner, tuntininų 
kai I.Kličiuvienė ir J.Pie- 
čaitis, skautų kapelionai T. 
Kulbis ir T.Kijauskas. Va
dovybės buvo pakviesti pa
vyzdingieji -Garbės skautai 
Arūnas Ališauskas, Kristi
na Bendžiūtė, Rasa Lukoš- 
e v ič iūtė ir G intaras N agys, 
kurie oficialiai atidarė su
eigą ir mugę, uždegdami 
skautų vienetų žvakutes , 
kaip skautiško simbolinio 
laužo ugnį. Jaunųjų daili— 
ninkųCtAneliūnaitėEįR.Ben- 
džiutės, R. Piešinos ir G. 
Vazalinsko darbų parodą 
atidarė J.Tanner, suminė
dama, kad visi darbai pa

aukoti mugei.
Salė buvo perpildyta ska

utų ir skaučių darbais. Y- 
patingai buvo gražūs med
žio išdirbiniai,kurių visi 
mugės lankytojai galėjo į- 
s Įgyti.

Sekmadienį buvo iškilmių 
gos, skautams skirtos, pa
maldos, o po jų salėje bu
vo tikras mugės vaizdas, 
kuris priminė Vilniaus Ka
ziuko mugę.Eilės atsilan
kiusiųjų laukė skanių pie- 
tų-balaudėlių, tortų, pyra
gų ir kt. skanėstų.

Džiugu,kad mūsų jauni
mas taip gražiai, sumani
ai ir tvarkingai dirba.Di
deliu nuoširdumu dirbo ir 
Skautų rėmėjų komitetas: 
pp.Gedvilienė,Zabieliaus- 
kienė,Seidys,Drešeris ir 
Žukauskas,kuriems labai 
nuoširdžiai talkino dauge 
lis skautų tėvų. Tai mugė 
buvo tikrai graži. A.A.

Dr. J. SEMOGAS
5441 BANNANTYNE.Verdun

Pirmadienį ir 2-4;7-9pm 
ketvirtadienį 

antradieni ir 0 .• z - 4 p m
penktadienį

tretiadienį 7 -9 p. m. 
šeštadienį 11- 1 p. m.

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

!-------------------------------------------I
I
• DR. A. O. JAUGELIENĖ
• DANTŲ GYDYTOJA

1410 Guy Street, 1 aukštas 
11 ■ 12 kambarys.

Tel: 932-6662: namų 737-968 '

MISIJONIERIUS IŠ 
INDIJOS

Ausros Vartų parapijoje 
gavėnios rekolekcijas ve
dė misijonierius iš Indijos 
T. Donatas Šlapšys, S J.Re-| 
kolekcijas užbaigus Verbų | 
sekmadienį,m is i jonieriui 
pagerbti,p.Vaičekauskie- 
nės rūpesčiu buvo suruoš 
ta kavutė,kurios metu mi
sijonierius papasakojo a- 
pie savo darbą Indijoje. 
Kaip misijonierius jis ten 
dirba jau 1G metų. Jis vie
nas ten lietuvis tarp 2?OO, 
jėzuitų, kurie ten darbuo
jasi Ahmetnagar mieste, 
160 mylių nuo Bambejaus, 
5,OOOmylių plote.Labai 
daug indų nori tapti krikš
čionimis, bet tiūksta gali
mybių visus priimti, nes 
neužtenka dvasininkų juos 
paruošti krikštui ir po to 
juos, kaip krikščionis, ap
tarnauti. Dėl didelių nuo
tolių tenka koplyčias sta
tyti beveik kiekvienam kai
me Akmeninė koplyčia kaš
tuoja apie IOOO dol. Kas - 
met toj srity pakrikštijam 
apie 300 asmenų.

Suminėto j apylinkėj kal
bama klasikine maratikal
ba,kurioje girdėti daug liet
uviškų žodžių. Sta kalba ka 
Iba apie 40 milijonų indų. 
Gyvenimas Indijoj labai su 
nkus ir žiaurus,Mažai ten 
lyja ir dėl sausrų dažnai 
ten miršta žmonės badu. 
Žemė derlinga ir jeigu pa
kankamai būtų lietaus, tai 
derliai būtų dideli, nes vie
na varpa duoda 2r'O grūdų. 
Šioje apylinkėje auginami 
bufalai,kurie duoda pieno 
ir mėsos.Žmonės gyvena 
labai ankštai moliniuos na
muos, po dvi šeimas vie
nam kambary.Kai užeina 
didelės sausros, žmonės 
palieka savo gyvenamas 
vietas ir ištisais kaimais 
keliasi kitur, kur randa 
vandens. Sausros verčia
mi iš kalnų atbėga leopa
rdai, kobros, smaugliai 
ir kiti baisūs gyvūnais ieš 
koti vandens. T.Šlapšys 
džipu /geriausia susisie
kimo priemonė/pervažia- 
vo vieną tokį baisų smaug
lį ir tuo išgelbėjo gyven
tojus nuo jo pavojaus.

Kadangi Indija turi 350 
mil. gyventojų, tai žmonių 
visur daug, o miestuose 
tiesiog t irsta .Indijoj karš
ta, ir T.Šlapšiui pas mus 
šalta. Jam geriausia, kai 
temperatūra plius 1OO F.

Bet T .D .Šlapšys greit iš
važiuoja atgal ir mes jam 
linkime sėkmės. E.K.

ADVOKATAS

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

Suite 205 
168 Notre Dame St. E.

UN 6-2063 ir UN 6-2064

ŠAUKIAMAS METINIS SPAUDOS BENDROVĖS KOSTAS LEIPUS SU ŠEIMA 
„NEPRIKLAUSOMA LIETUVA” SUSIRINKIMAS šį trečiadienį visiškai išsi-
Pianešame, kad Spaudos Bendrovės „Nepriklausoma Lie kelia gyventi į Čikagą. Gi- 

uva“ šėrininkų-akcininkų visuotinis susirinkimas šaukiamas minės, artimieji, bendradar 
lee'7 metų gegužės 14 dieną 2 valandą po pietų Nepri 
klausomos Lietuvos redakcijoje, 7722 George Street, 
LaSalle - Montreal, Canada, P.Q.

Nustatytą valandą nesusiHnkus kvorumui, po va’andos 
susirinkimas bus laikomas teisėtu nežiūrint dalyvių skaičiaus.

Dienotvarkė:
Susirinkimo atidarymas,
Prezidiumo rinkimas,
Mandatų komisijos rinkimas,
Piaėjusio susirinkimo protokolo skaitymas,
Valdybos ir Direktorių pranešimai apie darbus, 
Revizijos komisijos pranešimas, 
Diskusijos dėl pranešimų, 
Valdj’bos Direktorių ir Revizijos komisijos rrn 
kimai. 
Einamieji reikalai ir sumanymai. 
Susirinkimo uždarymas, 
šėrininkai-akcininkai kviečiami dalyvauti. Kas ne

1.
2.

6.

8.

9.
10.
Visi

mietų dalyvauti, gali siųsti įgaliojimą kurio nors asmens var 
du, bet turinčio šėrę 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 

n:ms, kuriu pavardės bus įrašytos į įgaliojimus.
Valdyba.

Įgaliojimas:

Šį pasirašęs,...........................................
gyvenąs .....................................................................................................
turįs šėrij Nr. Nr.............................................................šiuo įgalioja
.................................................................................... atstovauti mane 
Spaudos Bendrovės „Nepriklausoma Lietuva“ šėrininkų 1967 
metų visuotiniame susirinkime.

blai šeštadienį suruošė bi
čiuliškas išleistuves p. Jo
no Šulmistro namuose,kur 
dalyvavo apie 50 kuo nors 
artimų pp.Leipams žmo
nių. Išvykimą apgailesta
vo visi dalyvi1'ai,bet gere 
snio gyvenimo linkėjo taip 
pat visi malonaus subuvi
mo dalyviai. Visų vardu 
išvykstantiems įteikta do
vana. Bičiuliškų kalbų pa
sakyta daugybė, ir vyrų ir 
moterų. Padaryta nuotra- 
kų. Pp. Leipų šeimai-link- 
kime geriausios sėkmės iš
eivijos lietuvių sostinė je- 
Čikagoje, kur jie turi daug 
giminių.

MONTREA LIO PRIEMIES
ČIŲ MERAI 

bendrame susirinkime nu
tarė provincijos valdžiai

TORONTO KOOPERATYVO 
VINIAM BANKUI 
"PARAMA "

kuris Nepriklausomą Lie
tuvą parėmė 5O~čia dole
rių, laoai nuoširdžiai dė
kojame.
PRISIKĖLIMO PARAPIJOJ 
Velykų Rezurekcija 12 vai. 
naktį.Kitos mišios °, 9,10 
ir 11:15 dienąjsalėje 11:30.

KAZIUKO MUGĖ
Toronto skautų ir tėvų 
komiteto Prisikėlimo pa
rapijos salėje, cafeterijo 
je ir naujoje salėje ge
riausiai pasisekė. Daly
vavo per tūkstantis žmo
nių. Tai buvo tikras ker
mošius. Būdos, būdelės , 
stalai, staleliai apkrauti 
pyragaičiais,tortais,rank 
darbiais, medžio dirbi -

TORONTO PUTVIO 
ŠAULIU kuopos metinis 
susirinkimas įvyko kovo 
4 d. , Šv. Jono Kr. parapi
jos salėj. Po susirinkimo 
įvyko vaišės, kuriose da
lyvavo mums draugiškų 
latvių, Dauguvos Vanagų 
ir estų Tėvu organizacijų 
atstovai.

Toronto šauliai organi
zuoja išvyką į Montrealį 
gegužės 20-22 d. d. , tiks
lu susipažinti su Montre 
alio šauliais ir aplankyti 
Expo 67.Suinteresuoti šia 
išvyka prašomi skambin
ti J. Z aviui iki kovo mėn . 
31 d. , tel. LE 6-1447.

Nauja kuopos valdyba 
pareigomis pasiskirstė 
-pirm.S.Jokubaitis,vice- 
pirm.V.Bačėnas.sekr. J.

DR. V. GIR1UNIENĖ 
dantų gydytoja

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

NOTARAS
J. BERNOTAS

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

Suite 200 1.

Tel.: UN 6-4364

fl 11*11*’ /A\ C Z'A' 1465 De Scve St., Montreal 20, P Q 
t/tl It I I1 Z* S* TEL 766 - 5827

EXP 0 67 P A S P 0 R T Ų AGENTŪRA 
Parduodami visą rūšių Expo 67 pasportai su nuolaida, 

Informacija siunčiama nemokamai.

M 0 K A už: I /A A už: >
Depozitus 4.4% II Nekiln.turto paskolos 7%
Numatyta už serus 5 %% Asmenines paskolas 7.6% 
Nemokamas gyvybės draudimas i Investacines paskolas 8.4 % 
iki $2.000 bendros santaupų Pigus paskolų draudimas iki 
sumos. II $10.000.

KASOS VALANDOS.

c l I465 DE,,SE-,/E: ROSEMOUNTO SKYRIŲ*-
Sekmadieniais 10.30 - 12.30.

Darbo dienomis: 10.00 — 3.00 vai. 3907 Rosemount Blvd., tel. 722-3545 
kasdien, išskiriant pirmad. ir šeštod. Dienq. penktad. 1.00 - 5.00 vai.

Vakare: trečiadieniais ir IVakare: pirmadieniais, trečiadieniais 
-penktadieniais 7.00 - 9.00 vai. ( ’r penktadieniais 7.00 - 9.00 vai.

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

LITAS“ BUS UŽDARYTAS 
abiejuose skyriuose Did. penk
tadieni ir Velykų sekmadieni.

Lito Vadovybė.
TRADICINE JUZIU IR JUOZU 
vakariene ruošta Vytauto Klube 
praėjo gražiai ir sėkmingai. Dė
ka susipratusių klubiečiu, ku 
rie atliko savanorišką patarna
vimo d a rb a be at I y g i n i mo Išky- 
rus -klubo valdybą šiems klubie 
ciams tenka nuoširdžiausia pa 
dėka Šeimininkėms Keršienei. 
J u z u I a i t i e ne i, Skripkienei. ML 
lienei. Liokaitienei ir Kaušy 
lienei. visoms stalų patarnau 
tojoms su K. Petruliene priešą 
kyje; moterims, kurios iškepė 
ir aukojo lietuviško skonio py 
ragu: Keršienei, Petrulienei, M: 
lienei, Šmitienei, Gručkūnienei , 
Slekienei, I z. A m b r a s i e n e i, M. 
Petrauskienei, E. Petrauskienei, 
Paragienei.Yanulaitienei.Skrip 
kienei ir E.Mažonienei.

P arengimo Komisija. 
« DLK Vytauto Klubo Valdyba 
dėkoja visiems atsilankiusiems 
Į Juozapimų parengimą kuri o 
gražus pasisekimas papildė klu 
bo finansų kasą, kuri pasiryžu 
si sekanti menesi išmokėti klu
bo statybos morgičių procentus.

K lubo Valdyba

AUSROS VARTŲ PARAPIJA
Didžiosios savaites pamaldų 

tvarko: ketvirtadieni ir penkta 
dieni pamaldos 7 vai. vakaro: 
šeštadieni pradedamos 6 v v.ir 
išpažinčių klausoma pamaldų me 
metu.
-• Aukos bažnyčios fondui: po 
$10.- J. Šveikauskas, J. Petraus 
kas, J. Dalmantas. B. Pilipavi
čienė, A. Bendžius, J.Dauderis. 
V. Efertiene, V, Balčiūnaite, P. 
Lukoševičius, K.J. Gelčiai, A. 
Keblys. St. Morkūnas, 0. Matu- 
ziene, A. Drevinskiene, P. ir 0. 
Yokšiai, V. Mileris: įo $20.- M. 
J. Leknickai, H. Tauteras, J .Go 
rys: $30. V. Kačergius, $5.- H 
Dauderis, $14.- Br. Barteška.

Rinkliava pereitą sekmadieni 
$354.00.

AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS 
choras ruošia metini koncertą 
balių kuris įvyks A V parapijos 
salėje, balandžio 15 d 7val vak 

R engėjai.

• Elma Artraityte išteka už A 
Veres.
« E Sk a rd z i u v i e ne buvo išvy
kusi į Florida

« P. Šlapelis serga ir sveikata 
tiriama ligoninėje

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS

SIUVU IR PARDUODU
Taisau ir Remodel iuoju
Vasaros laike saugojimas

/ Storage /,

6396 Bannantyne, Verdun.
PO 7-6183,

LAIKRODININKAS
ANTANAS ŽUKAS
1855 WELLINTON ST. 

Tel. WE 2- 0644.

TAISAU IR PARDUODU 
ŽEMOMIS KAINOMIS

1 LAIKRODŽIUS IR JUVELYRUS, j

AR ŽINOMA, KAD

’’NEPRIKLAUSOMOS 
LIETUVOS” SPAUSTUVĖ

spausdina bilietus, pakvietimus, vizi
tines ir padėkos korteles, įvairius 
blankus, receptams lapelius, vedybi
nius pakvietimus, mirties atveju už
uojautos laiškus, visokius ” statemer. 
tus”, vokus su adresais, laikraščius, 
žurnalus ir knygas.
Darbą atlieka pigiau,negu kitos spaus 
tuvės. Kviečiame įsitikinti.

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

LaSalle,Montreal,P. (į. 
C a n a d a.

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. 

Restorane Kaunas.
2587 Ontario St. East. 

Tel. 525-0196.
Taipgi jis užpildo visokius 

pensijų ir emigrac. blankus.

pasiųsti reikalavimą padė
ti Montrealio miestui ves
ti požeminį t raukinį-Met
ro ir išlaikyti mokyklas.

• Muzikas A. Ambrozaitis 
su orkestru koncertavo J 
A V sostinėj Washingtone, 
e Jaunimui nuo 13 metų šo
kiai bus balandžio 1 d. 7-v. 
vakaroAušros Vartų salė
je. Bus geras orkestras, 
įėjimas 75 et.

SV.KAZIMIERO PARAPIJA 
-- Didžiosios savaites pamaldų 
tvarka: ketvirtadieni 8 vai. vak. 
Paskutines Vakarienės mišios ii 
bendra komunija penktadieni 3 
vai po p.ietu Kristaus kančios 
pamaldos 8 vai. vak Kryžiaus 
keliai Kanados vyskupai prašo 
ta dieną susilaikyti nuo mėsos- 
pasnikauti. Šeštadienis' Evai.30 
min. po pietų ugnies ir vandens 
šventinimas, krikšto pažadu at 
naujini m as ir Velykų vigilijos 
mišios. Išpažintys šiomis dieno 
mis nuo 7 vai vakaro.

Velykos : 6 30 vai. ryto P ri 
sikelimas, kitos mišios 9, 10 ir 
11 vai.

Rekolekcijos užbaigtos sek
madieni sumos metu. Vede T.Ter 
cizijus Garbukas, ir visi kiaušy 
tojai jam yra dėkingi už papras 
ta praktišką ir kartais ne t humo 
ristini žodi. Rekolekcijose daly 
vavo labai daug žmonių.

Toronto studenčių choro kon 
certas balandžio 1 d. Malonėki 
te bilietus įsigyti iš anksto, 
skambinant 521•9930.

VAGIU TEISINGOM ŠS ?
Montrealio uoste is laivo bu 

ve pavogta batų siunta is Itali 
jos. kurie vėliau tapo sugražin 
ti. nes visi pavogtieji batai bu 
ve ne poromis, bet vienai kojai

NUMATOMI PAKEITIMAI 
naktiniuose kabaretuose kuriuo 
se gales dirbti tik vyrai. kai iki 
šiol dirbdavo nemažai moterų

niais,drožiniais,paveiks
lais, baronkomis,dešro
mis,bulviniais blynais. . . 
Viską aptarnavo skautai 
vilkiukai .paukštytės, skau 
tininkai,mamos,tėveliai, 
vadai. Uniformos, ženk 
lai, vėliavų jūra tik bliz
ga, mirga. O nauja salė 
studenčių skaučių išpuoš 
ta gėlėmis.

Įspūdingiausia buvo iš
puošta nauja salė "Pope- 
rinė Pipirinė','pagal I.Ba- 
turaitės planą. Virtuvėje 
ir prie stalų dirbo stu
dentės ir gimnazistės,va
dovaujant Z.Stančikaitei . 
Dirbo:I.Bauraitė,G.Rin - 
kūnaitė.K.Z.Gvildytės, I. 
Z. Baranauskaitės, I. Če- 
ponkutė, R. Narušytė, R.- 
Baltaduonytė, I. Kryževi
čiūtė, N. Balsaitė ir kt. , 
visi linksmi būdami.

Ačiū skautams už dar
bą Dievui ir Tėvynei. J.Ka 
J. E. VYSK. V. BRIZGYS 
Prisikėlimo parapijoje 
veda i'ekolekcijas.Akade
miškai paruoštos paskai
tos visus domina, ypač 
apie bažnyčių reformas- 
suvažiavimą, paaiškinant 
ką Vatikanas daro ir ką 
keičia.

KAZIUKO MUGE
Šiais metais skautu ruos'toji
Kaziuko Muge praėjo gana 

sėkmingai, sutraukdama gausm 
gai lankytoju. Skautu tevu-rėme 
ju būrelio komitetas praneša vi: 
šiems tautiečiams ir svečiams, 
jog jusu atsilankymo dėka irduo 
snumu mes. atskirai nuo skautu 
gavome S 244.60 gryno pelno 
Bukite užtikrinti, kad tie pini 
gai bus sunaudoti tik Jūsų ir mū 
su vaikams skautams Šia pro
ga mums nuoširdžiai talkininka
vo pp. Gabrusevičiai. p. Mont 
viliene Kerbeliene, Girdžiuvie 
ne. Makauskienė, Morkūnienė ir 
p. Gegužis. Visiems ačiū.

Skautu tėvu rėmėjų Komitetas-

Zavys.ižd.P.Gulbinskas , 
parengimų v-das P. Joni
kas, šaudymo sekc. v-das 
VI. Rukšys, šaulių mote
rų vadovė S. Zavienė.

Kuopos valdyba dėkoja 
Z.Jonikienei, A. Dūdai ir 
E. Punkriui už šaulių lo
terijai paaukotus vertin
gus fantus. Valdyba taip 
pat dėkoja visiems ir vi
soms prisidėjusięms 
prie vaišių paruošimo .

Valdyba .

ADV. NEĮMANĄS 
yra Toronto liberalų par
tijos vadas.Mums malonu, 
kad lietuvis yra tokiose 
aukštose pareigose. Adv. 
Neimanas turi daug lietu
vių klientų ir jiems pade
da teisiniuose reikaluo
se. J. Ka.
MENO PARODA

Praėjusią savaitę vyko 
studentų patalpose R .Juk
nevičiaus tapybos ir skulp 
tūros paroda. Jaunas dai
lininkas yra Meno mokyk
los studentas vidaus įren
gimų architektūros sky- 
riųp ______ J. Ka ■
SPAUDOS BENDROVĖS 
"NEPRIKLAUSOMA LIE 
TUVA" VALDYBA 
paskutiniame posėdyje nu
tarė įuoširdžiai padėkoti 
dailininkei Anastazijai Ta
mošaitienei, dailininkuiR. 
Bukauskui , Direktoriui J, 
Siaučiuiliui už didelę para
mą laikraščiui vienokiu ar 
kitokiu būdu,
« Dail, A, Lymantas savai
tei išskrido į Europą,
9 Pp.Kriaučeliūnai atosto
gavo Kalifornijoj ir lankė
si Meksikoje.
• V. Vekterienė operuota.
• M.Paragts susižeidė dar 
bovietėje.
• B. Glavecką itei Vytauto 
klube suiuošta priešvedy- 
bifiė partija.

T A l» I F. M S P E K

NAMU 
PARDAVIMAS.

Parduodami gražus ir geram 
stovyje gyvenamiej i 2-ju šeimų 
(Duplex) namai. Garažai, ireng 
ti skiepai ir natūralaus akmens 
fireplace. įmokėj imas mažas.

Y_ j_ e°1 6 j e

Skambinti : 366- 6237 
(galima kalbeli ir lieturišliaiA

AS KAS

ClFĮMfB
BANGA 14 10, 5.30 VALANDĄ VAKARO.

Programos vedėjas L. .Stankevičius 
Tel. 669- 8834.

APSIDRAUSK! 
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

A. NORKELIDNAS
Comrnisioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG’D 
VISŲ RŪSIŲ DRAUDIMAS.

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

FORD

USED CARS 
1 year guarantee.

4115 Bannantyne Av 
Ver d u n.

FALCON-FAIR LANE 
GALAXlE-TIIUNDERBlRrj 

MUSTANG —TRUCES

Sales Managers Assistant 
Keating Ford lietuvis atstovas 

769- 8831.

Tel. namų DO6-2548 
įstaigos 769-8529.
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