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VLIK o Seimo prezidiumas. Kalba Vliko pirm. dr. J. K. Valiūnas, pirmininkauja 
p. Stiklorius. Abi nuotraukos Vytauto Maželio.

JAU PENKI ŠIRDIES
PERSODINIMAI

KONTRIBUCIJOS LIETUVAI
Chruščiovas savo metu skelbė: sovietijoje mokesčiai

Neseniai praėjusi VLlKo Seimo sesija Nąjr Yorke. Čia daug plačiai pažįstami} vjsuomenininkų,nor6 
daugelis ir neatpažįstamų /iš ka'.rės/:p. Cekienė, J. Makauskas, prof. Vitkus, p.Šlepetys, p.PakalkE 
p.Dulevičius, prel.Ealkūnas, V.Adamkavičius-Adamkus, gen.kos. Simutis, V.Sidzikauską s ir kiti.

Dr. Barnardui Pietų 
Afrikoje pasisekus pada
ryti širdies perkėlimo

bus panaikinti. Mat mokesčius galima paimti visoki
ais būdais. Dabartiniai sovietijos diktatoriai tą jau 
užmiršo. Sugrįžę į "buržaazinę" santvarką, mokes-

įvykiu apžvalga

intelektualinis 
pasipiktinęs

BARBARIŠKAS TEISMAS 
MASKVOJE

Maskvoje uždaromis 
durimis vyko keturių ra
šytojų teismas dėl jų raš
tų: Jurij Galenskov nu
teistas 7 metams, Alek
sandr Ginsburg-5, Alek
sei Dobrovolskį j-2 ir Vie
ra Laškova -1 metams į 
kalėjimą.

Visas 
pasaulis
Maskvos satrapų barba
rizmu ir atėmimu spau
dos laisvės žmonėm. Jie, 
mat leido žurnalą, rašė 
pranešimus apie sovietinį 
teismą prieš Danielį ir 
kai kurias žinias pertiekė 
užsienio komunistų parti- 
jom.Demokratiniai kraš
tai Europoje ypač pasi
piktinę bolševikų barba
rizmu.
NAUJA SENSACIJA SU 

TITO
Kambodijos prezidentas 
Naradom Shianuk paskel
bė, kad kiniečiai buvo su
darę sąmokslą nužudyti 
Tito ir padaryti perver
smą - ir Kambodžoje, ir 
Jugoslavijoje. Kambod. 
žos prezidentas įvykdė ei
lę suėmimų kiniečių ir pa 
skelbė, kad Tito neliečia
mybė bus apsaugota.

• Radio paskelbė, kad mi
ręs šiarinio Vietnamo dik
tatorius Ho Či-minh, bet 
Maskva tą žinią paneigė.

PRINCE SIHANOUK

Tai Kambodžos preziden
tas, su kuriuo JAV atsto
vas Indijoje tarėsi dėl jo 
teritorijos saugumo, kai 
šiar. Vietnamo kariuome
nė, bėgdama nuo ameri
konų, įsiveržia į Kambod
žos teritoriją.

PASIRODO TAIKOS 
PRAGIEDRULIAI

Užpraėjusią savaitę pa
sirodė gandai, kad šiau
riais Vietnamas sutinkąs 
tartis dėl taikos, jeigu 
Amerika sustabdys bom
bardavimus.Tai buvo be
veik staigmena, kuria 
sunku buvo patikėti. Ta
čiau praėjusią savaitę jau 
gauta rimtesnių žinių,nes 
apie sutikimą kalbėtis 
apie taiką prabylo ir šiau
rės Vietnamo užsienių 
reikalų ministeris. Ame
rika seniai siūlo taikos 
derybas, bet ilgši oi jos 
visi pasiūlymai buvo 
griežtai atmetami.

ATLANTO SĄJUNGA 
STIPRĖJA

Atlanto sąjunga jau su
organizavo pirmąjį jūrinį 
vienetą, kuriam laivus 
paskyrė Amerika, Angli
ja,Norvegija ir- Olandija. 
Šis naujas vienetas liudi
ja Atlanto sąjungos sti
prėjimą. Kolektyvinis 
saugumas yra būtinas. 
PERMAINOS VATIKANO 

KURIJOJE
Vatikano kurijoje nėra 

vieningos nuomonės, kas 
buvo matoma Vatikano 
suvažiavimuose. Aiškiai 
buvo kalbama apie kon
servatyvius ir pažangius 
kardinolus, konservaty
vias ir pažangias priemo
nes ir patvarkymus. Lai
mėjo pažangumas.

Jau žinoma, kad pasi - 
traukė iš pareigų kardi
nolas , žinomas kaip kon
servatyvus Alfredo Otta- 
viani ir jo vieton paskir
tas Jugoslavijos, Zagre
bo, kardinolas Seper ži
nomas kaip pažangus.

Pasitraukus Ottaviani, 
pasitraukė ir kiti du ku
rijos kardinolai konser- 
vatoriai-ispanų kardino
las Larroanair Bolonijos 
kardinolas Lercaro. Šių 
vietą užėmė šveicarų 
kardinolas Benno Gut,ku
ris laikomas taip pat pa
žangiu.

KAS NAUJA KANAD4ME
KANDIDATAI Į LIBERA

LŲ VADUS
L.Pearsonui pasitrau

kus iš Kanados liberalų 
vadų, atsirado kandidatų: 
Kierans, Helyer, Martin. 
Atrodo, kad daugiausia 
galimybių lyderiu tapti 
turi Eric Kierans, buvęs 
ministeris Lesage Kve
beko liberalų ministerių 
kabinete,kuris jau oficia
liai kandidatuoja. Ligšiol 
jis buvo Kvebeko liberalų 
pirmininku. Paskutiniu 
metu iškyla kandidatūra 
ir min. MacEachen. 
UŽDRAUDĖ "LĖKŠČIŲ "

BANDYMUS
Ryšium su "lėkščių" 

pasirodymais ir visokiais 
gandais ir komentarais , 
Kanados krašto apsaugos 
ministerija uždraudė ci
viliams tos rūšies bandy
mus pareikšdama,kad tie 
bandymai bus perimti The 
National Research Coun
cil ir kad valstybei dėl tų 
bandymų nėra pavojaus . 
Bandymai vyksta Manito- 
bos šiaurėj-Churchill'yje. 
MOKSLININKU SUVA - 
ŽIAVIME OTTAWOJE 
olandų mokslininkas van 
Bemmelen aiškino hipo
tezę, kad prieš 200 tūks
tančių metų Žemės sau
suma buvo vienalytė ma
sė ir tiktai veikiant vidi
nėms Žemės karščio jė
goms ji suskilo ir jos da
lys pradėjo tolti viena nuo 
kitos.Be ko kita tą teori
ją patvirtina kontinentų 
pakraščių konfigūracija. 
• Tuniso prezidentas 
Burguiba pakviestas ap
silankyti Vašingtone, kur 
jis vyks kovo mėnesį.

Van Dong, šiaurės Viet
namo užs. reik, ministe- 
ris, kuris patvirtino pa
siūlymą tartis su pietų 
Vietnamu dėl taikos.

IZRAELIO MIN. PIRMIN.
EŠKCL, 

atvykęs į Vašingtoną, ta
ręsis su JAV prezidentu 
Johnsonu, po to atvyko į 
Kanadą, lankėsi Toronte, 
po to Ottavoje kalbėjosi 
su min. pirm. L. Pesrsonu 
ir užs. reik. min. P. Marti
nu, bėgamaisiais reikalais, 
o po to lankės; Montrealy 
je, kalbėjo per radio ir te
levizija. ir są nauda, ku
riai pas'akė, kad Ottavoje 
matėsi su Kanados valdži
os viršūnėmis ie aptarė 
visus rūpimus klausimus. 

KANADOS PREKYBA SU
UŽSIENIU

Spalio mėnesį Kanados 
prekyba su užsieniu davė 
82,900,000 dol. pervir- 
šiaus,kai praėjusiais me
tais tuo pat metu turėta 
35, 600, 000 dol. nedatek- 
liaus.Ir bendrai šių metų 
prekyba žymiai pakilo. 
Per pirmuosius 10 šių 
metų mėnesių prekybos 
perviršis yra 343 milijo
nai dolerių.

KAINU KILIMAS 
Statistikos biuras sako, 

kad praėjusiais metais 
tebevyko kainų kilimas . 
Palyginus su 1949 metais, 
kurių kainų dydis laiko
mas 100-tu, praėjusiais 
metais kainos pragyveni
mo priemonėms iškilo iki 
151. 8. Vien nuo lapkričio 
mėnesio kainos pakilo 4%, 
svarbiausia dėl kainų pa
kėlimo gėralams ir rūka
lams.

LIKVIDUOTA GAUJA 
NARKOMANU

Montrealio saugumo 
organai susekė ir likvi
davo gaują paauglių,vadi
namų "hippies',' kurie nau
dojo ir pardavinėjo nar
kotikus. Buvo suimta per 
100 tokių nuo 14 iki 21 me
tų amžiaus abiejų lyčių 
iškrypėlių. Pas vieną 19- 
ikmetį rasta hašišo,kuris 
yra taip pat stiprus svai
galas.

• Etiopijos sostinėje Addis 
Abeba vyksta labai karštos 
su muštynėm Afrikos spor-nir i. 
to pirmenybės.

operacijąprasidėjo lenk
tynės tos rūšies operaci
joms.

Pirmasis dr. Barnardo 
pacientas mirė, o antra
sis, dr. Blaiberg, po ope
racijos taisosi. Amerikoj 
operuotasis Kasperak, 
operuotas Kalifornijoje, 
dėl nesveikų inkstų ir jek- 
nų.nors širdis labai gerai 
veikia,bet jis yra kritiš
koje būsenoje.

Dabar Brooklyno svei
katos centre operuotas

persodino dr.Adrian Kan- 
1 trowitz. Bet jis tegyveno 
tiktai 10 valandų.

Persodintos širdies li
gonis Kasperak, Kalifor
nijoje, turėjo naują ope- 
raciją-jaęt pašalino tul
žies pūslę. Širdis gi jo 
veikia labai gerai.

RETO STIPRUMO
ŠALČIAI 

sukaustė ne tiktai JAV, 
bet ir Kanadą. Tokių šal
čių nebuvę jau 90 metų. 
Toronte 13,Montrealy 25 
laipsniai žemiau nulio F , 
o į šiaurę nuo Sault-St. - 
Marie - 60 žemiau nulio. 
Tokie šalčiai stovėjo nuo 
Kalėdų,sukaustė šv. Lau
ryno upę, bet sausio 13- 
atlyžo.

ŽINIOS TRUMPAI
• Suomijoje pirmadienį į- 
vyko prezidento rinkimai. 
Žinių apie rinkimus, dar 
nėra, bet spėjama, kad bus 
išrinktas dabartinis prezi
dentas Kekkonen, kuris su, 
gebėjo rasti kelius susita
rti su pavojinguoju kaimy
nu- plėšriąja Rusija.
• Susirinko JAV kongresas
• Pasikalbėjime su spau
da Graikijos karalius Kon
stantinas, Romoje, parei
škė, kad jis bandė daryti 
perversmą todėl, kad ta 
perversminė valdžia iš jo 
reikalavo pasirašinėti dek 
retus tokius, kokių jis ne
galėjęs pasirašyti.

"M E N O T Y R A" 
Tokiu pavadinimų Vilniuje . 
išėjo pirmasis "Menotyros*1 
tomas, kuriame nagrinėja- 

( mi bei tiriami meno kūri-

čius jie lupa atvirai, nieku nepridengdami, nes taip 
yra paprasčiau ir patogiau apskaičiuoti. Taigi, > 
bendras mokesčių ėmimo vaizdas daug aiškesu.s.

Tiesioginių mokesčių pavidalu Ii nuo teisingumo atlyginimo ri- 
Lietuvos gyventojai sumokės vai- bos. Atlyginimas yra nustatomas 
džiai 1968 metais 72 milijonus rub- monopolistinio įmonių savininko— 
lių, o prekių kainose paslėptų a- valstybės valdžios. Dirbantieji ne- 
pyvartos mokesčių pavidalu — 600 turi jokių galimybių dėl atlygini- 
milijonų, iš kurių tik 547 milijo- mo derėtis, nekalbant apie grasy- 
nai numatyti skirti j Lietuvai nu- mą. Jeigu tas savininkas pasi
statytąjį biudžetą, o 113 milijo- ryžtų mokėti darbininkams pilną 
nų bus sunaudoti Sov. S-gos biu- teisingai prideramą atlyginimą, 
džete. vargu bent viena įmonė turėtų pel-

Iš Lietuvoje esamų įmonių ir no. Daugumas bematant įklimptų 
ūkinių organizacijų planuojama nuostoliuose. Tad valstybės paja- 
gauti 480 milijonų rublių pelno, mos iš įmonių pelno iš tikrųjų ir- 
iš kurio tik 185 skiriami į Lietu- gi yra savo rūšies mokesčiai, 
vos biudžetą, o 295 numato pasi- Kolchozams irgi tenka mokėti že- 
likti Sov -S-gos iždas. Tsd mokestį. 7? meteis T.;--
iš šių dviejų šaltinių Sov. S-gos tuvoj numatoma 14 milijonų rub- 
iždas numato 1968 metais turėti lių. Kolchozai apima ne visą že- 
pajamų 408 milijonus rublių. mės ūkiui naudojamą plotą (ša-

Įsidėmėtina, kad įmonių bei kitų lia 1519 kolchozų dar yra 362 sov- 
ūkinių organizacijų pelnas yra chozai.). Nuo viso ploto nepriklau- 
vien tose įmonėse dirbančiųjų ii- somoj Lietuvoj žemės mokesčių 
naudojimo vaisius: darbo atlygi- būdavo surenkama 18-19 milijonų 
nimas, nors ir numatytas kiek pa- litų. (ELTA)
didinti, pasilieka vis dar labai to-

VESTUVĖS DVIEJŲ ŽY
MIŲ VISUOMENININKŲ
Prieš kiek laiko našliais 

buvo likę ministeris Vacį 
lovas Sidzikauskas New 
Yorke ir profesorius Me
čislovas Čikagoje. Bet 
jie abudu nusprendė ki
taip susitvarkj’ti ir šio
mis dienomis abudu vedė, 
abudu vedė taip pat našles 
Laimingo gyvenimo.
• Did.Brit.užs.reik.min. 
Brown, pasikalbėjęs su 
JAV valst. sekr. D. Rusk, 
pareiškė spaudai sutinkąs 
būti tarpininku taikai nu- 
statyti su Vietnamu.

T.G.Kijauskas, SJ, perima iš T.B.Markaičio lietuvių 
jėzuitų provincijolo pareigas. Foto Lietuvių foto arch.

POPIEŽIUS PAULIUS VI 
naujųjų metų iškilmingoje 
audiencijoje priėmė akred 
dituotus diplomatinius at
stovus prie šv. Sosto, kuri 
rių tarpe buvo ir Lietuvos 
atstovas min.Stasys Gird 
vainis su sekr.St. Lozo
raičiu jr. Min. Girdvainis 
perdavė Popiežiui lietuvių 
sveikinimus ir linkėjimus 
naujiesiems metams, o Po
piežius užtikrino ministe- 
rį.kad jis gerai žino lie
tuvių tautos kančias ir per 
davė Apaštališkąjį palai
minimą.

Vasario24d.didžiausias metinis parengimas 
SPAUDOS BALIUS -Monrealyješeštadienį )

kitos.Be
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LITUANIE INDEPENDANTE
INDEPENDENT LITHUANIA

Už Lietuvos išlaisvinimą! For liberation of Lithuania!
Už ištikimybę Kanadai! For loyality to Canada!

Štai įrodymas, be kitų, kad Mažoji Lietuva, vadinamieji Rytprūsiai 
yra Lietuva: Prūsijos karaliai savo įsakymus leido lietuvių kalba.Ši 
tie įsakymai gauti iš Karaliaučiaus archyvų. Juos parūpino Povilas 
Pakarklis, sovietų okupacijos metu buvęs okupuotos Lietuvos teisin
gumo minister is, o redagavo prof. K. Jablonskis, istorikas. Visa 
tai paimta iš Lietuvoje išleistos didžiulės knygos, sudarytos iš mi
nėto archyvo fotokopijų ir pavadintos: "Prūsijos valdžios gromatos, 
pagraudenimai ir apsakymai lietuviams valstiečiams", 1960 metai.
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Ties Mažąja Lietuva sus
tojame lyg ties kokia prob
lema, kai jos klausimas 
mums turėtų būti aiškus, 
kaip diena. Tiek menkai 
mes žinome savo tautos 
praeitį, savo tautos isto
riją. Ir taip mažai mes 
turime tautinės ambicijos.

Svetimtaučiai ir net Ru
sijos mokslininkai,kaip a- 
kademikas Pašota, mums 
sako, kad Mažoji Lietuva 
yra tikra Lietuva, Lietu
vos vakarinė dalis.

Ir netgi Nikita Chruščio
vas, besiruošdamas antro
jo pasaulinio karo taikos 
sutarčiai, susidomėjo, te
gul ir savanaudiškais su
metimais,Mažosios Lietu
vos priklausomybe Lietu
vai ir pareikalavo surink
ti apie tai žinias.

Tiktai mes patys, patys 
ItetuviaijMažosios Lietu
vos atžvilgiu daugelis dar 
laikomės nesuprantamai 
keistai. Kai kurie intele
ktualai, turį net labai di
dėlių pretenzijų į žinovus, 
moką autoritetingai kalbė
ti, ligšiol labai ke ista i Ma
žosios Lietuvos atžvilgiu 
laikosi, neturi elementa
raus supratimo ir vis dėl
to drįsta kalbėti.

Tie nesusipratėliai net 
neatsižvelgia į ryškų fak
tą, kad Mažosios Lietuvos 
lietuviai visą laiką kovo
ja už visos Lietuvos sri
čių apsįjungimą į viene - 
tą-vieningą Lietuvos val
stybę.

Mažosios Lietuvos lietu
viai drauge su Didžiosios 
Lietuvos lietuviais po pir
mojo pasaulinio karo ko
vojo Taikos konferencijo
je Versalyje kovojo už vi
są etnografinę Lietuvą, ir 
tiek telaimėjo, kad tiktai 
šiaurinė jos dalis,Klaipė

ANTANINAI PAVILANIENEI MIRUS, 
mieliems bičiuliams

SŪNUI DR. VYTUI PAVILANIU1, DUKRAI DZIU- 
tai ir jų šeimoms

reiškiame gilią užuojautą.
Margarita ir Domas Bučinskai.

MIRUS AGOTAI ŠUKIENEI AMERIKOJE, 
jos vyrą Joną, dukras Juzę, Agutę, Antose 
ir jų-šeimas bei gimines nuoširdžiai Už
jaučiame.

.Md.irPr. Paukštaičiai.

B.MINELGIFNE - TAURA Z A IT?
ir jos šeimą, mirus jos tėveliui, nuošir
džiai užjaučiame.

Ald.irPr. Paukštaičiai.

dos kraštas,buvo grąžin
tas Lietuvai. Bet jie nie
kad nenustojo kovoję už vi
są Mažąją Lietuvą, už jos 
sujungimą su visa Lietuva. 
Ir šis faktas mūsų nesusi- 
pratusiųjų neįtikina.

Nemažiau keistas faktas 
V. Sidzikausko vadovauto 
VLIKo paskelbimas, kad 
ateities Lietuva teturi pre> 
tenzijas tiktai į plėšriųjų 
kaimynų Lietuvai primes
tas sritis bei sienas. Tai 
yra skandalingas lietuvių 
tautos valios, vieningai vi
so Lietuvos Steigiamojo" 
Seimo pareikštos,-kad Lie
tuva atstatoma etnografi
nėse ribose, -paneigimas. 
VLIKo Seimas turėtų šitą 
labai neapdairų ir kenks
mingą lietuvių tautai ir Lie
tuvai pasisakymą atitaisy
ti, atšaukti.

Rašantysis labai susirū
pinęs ir labai bijo, kad šis 
ano Vliko pasisakymas ne- 
bątų įteptas į Lietuvių En
ciklopediją ir į Lietuvos
žemėlapį. Tai, būtų žiau
riai nepataisoma klaida, 
didžiausias pačių lietuvių 
kenkimas Lietuvai.

Tuo gi tarpu, minėdami
Klaipėdos krašto šventę, 
padidinkime, budrumą, kad 
bent mes patys nepasida
rytume lietuvių tautos ir 
Lietuvos reikalams ken - 
kėjais, į ką dalis tautie
čių yra pasinešusi.

Minėdami Klaipėdos kraš
to šventę, susidomėkime 
Steigiamojo Seimo,'kaiptik 
rojo tautos valios reiškėjo, 
nutarimu ir apie busimą
ją Lietuvą galvokime ir rū- 
pinkimės tautos valios pa
reiškimo pagrindu:vienin- 
ga etnografinėse ribose 
Lietuva, apimanti abi jos 
dalis-Didžiąją ir Mažąją 
Lietuvas, J. Kardelis.
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Spaudos apžvalga
KĄ REIŠKIA "RAZLOŽIT"?

Tai labai taiklus ir tiks
lus terminas,kuriam atatik- 
menį turėtų surasti mūsų 
kalbininkai.Jis reiškia:iš
derinimą, iš ardymą, sunai
kinimą moralinį ir politinį, 
bet vieno termino, vieno žo
džio jam neturime.

"Razložit"įgaliojimą ar 
įsakymą nepriklausomybės 
laikais, po koncerto Mask
voj, buvo gavusi sol.Staš - 
keviciūtė. Ji turėjo"razlo- 
žit"teatrą-artistus ir vi - 
są kitą teatro personalą. 
Jai tas uždavinys nepavy
ko,nes teatro žmonės, tik
tai su labai menkomis iš
imtimis, buvo sąmoningi 
Lietuvos žmonės.

A trod o, kad Vienybė kar
toja tą pavedimą. Todėl ji 
skelidžia prasimanymus. 
Pav. ji skleidžia prasima 
nymą.kad Vašingtono vei
ksnių konferencijoje esą 
nusistatyta suvienuo- 
dinti spaudą .Taiyra 
visiškas - sąmoningas ir 
piktas prasimanymas. 
Nes tokios nei kalbos ne
buvo, nes niekas tokios ir 
minties nebuvo iškėlęs . 
Vienybė tą gerai žino,nes 
bendradarbių jos konfere
ncijoje buvo ir jie visur 
dalyvavo. Tat kodėl Vie
nybė skleidžia pars ima - 
nymą? Ar ne vi anų prieš 
kitus piudymo tikslu? Ar 

piffilRIRUSlA P/Mt CPPlfiUS/fį 
OOM/l/i

t, nPPff‘KtflUSOH/ž LlEruvfl *

gidus / iii ®tav6

ne tikslu "razložit"?
Kad ir kultūrinis bendra 

darbiavimas, kuriuo Vie - 
nybė didžiuojasi. Tai gine 
Vienybės išradimas, (Ni
kitos Chruščiovo. Vieny
bė tiktai seka tą"sugesti
ją". Ir joks lietuviškas 
veiksnys nepasisakĄirieš 
kultūrinį bendradarbiavi
mą. Buvo pasisakyta tik
tai prieš sovietinio mode
lio "bendradarbiavimą". 
Tat ko čia Vinybė siau
tėja? Ar čia irgi nevei - 
kia ta^’razložif šūkis? 
PASISAKĖ JURGINIS IR

TILVYTIS
Jurginis pas is akė"G imta
me krašte", o Tilvytis su 
Zimanu"Tiesoie" naujųjų 
meti} numeryje ir ta pro
ga.

Bet jų visų pasisakymai 
tas pat trafaretas. Ii’ ne
nuostabu. Visas jų gyve
nimas- visiška stagnaci
ja. Jie užblokuoti ir nė 
žingsnio pirmyn, nė žin
gsnio iš vietos. Jie nega
li pasakyti nieko, kas ga
lėtų nepatikti "didžiajam 
broliui". Viskas eina pa
gal "didžiojobrolio"rei - 
kalavimą,nustatytus stan
dartus. Jie jau 50 metų 
džiaugiasi, kad "ateityje 
bus", o kad dabar nėra, 
tai-reikia laukt ir tylėt.

AUKOS NEPRIKLAUSOMI 
LIETUVAI

51. Botyrius P.. $ 1. -
52. Stropus J.... $ 4. -
53. Guoba M.........$ 1. -
54. Staškūnas V. $ 3. -
55. Kaškelis J... $ 14. -
56. "Parama" Toronto

Liet. Kred. Unija 50. -
57. Toronto Šaulių kuop.

.......................... $ 5.-
58. Vilimas A.. . $ 4.-
59. Toronto Tautos F-o

skyrius........... $ 15. -
60. Kringelis M. $ 5.—
61. Dundulis A. . $ 1.25
62. Krivinskas F.$ 1.-
63. Giedraitis B. $ 1. -
64. Jokūbaitis St.$ 5. -
65. Šarūnas J... $ 3.25
66.SviklaJ........ $ 5. -
67. Zitinevičius J. 3.50
68. Zurlis Clif. . $ 3.50
69. Šulmistras M. 3. -
70. KutkaJ........ Š 2.-
71. Hamiltono Šalpos F.

...........................$ 10. -
72. Šimkus C.. . $ 3. -
71. Jonelis A. .. $ 2. -
72. E. Y.............$ 4.-
73. Skalas P. .. $ 2. -
74. Čepulis A... $ 1. -
75. Šablauskas J. 2. -
76. Kantvydas A.$ 2. -
77. Butkevičius J. 1. -
78. Sušinskas Br. 2. -
79. Balzaras L. $ 5. -
80. Ročys Pr. $ 4. -
81. Ramonas Ig. $ 10. -

Visiems aukotojams ir 
.rėmėjams nuoširdžiau
siai dėkoja

Nepriklausoma Lietuva

Daugiau bus.
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Laiškai Redakcijai
Did. Gerb.Redaktoriau, 

"Nepriklausomos Lietu- 
vos"leidėjai,administra
cija, Mieli Geradariai ir 
Spaudos Bendrovei

Leiskite man tarti jums 
visiems savo nuoširdų 
ačiū ir išreikšti mano 
širdingiausią padėką už 
man padarytą didelę ma
lonę ir suteikiamą džiaugs 
mą,-už reguliariai siunti
nėjamą laikraštį "Nepri
klausomą Lietuvą", kurio 
gavimas paįvairina mano 
pilkąjį kasdieninį invali- 
dišką gyvenimą ir beskai
tant atitraukia nuo kas
dieninių minčių. Jūsų laik
raštis savo turiniu ir ži
niomis yra daug geresnis 
ir įdomesnis,negu kai ku
rie kiti, kurie viską tem
pia ant savo kurpalio.Tik
tai labai gaila ir skaudu 
yra, kad aš negaliu nie
kaip ir prie geriausių no
rų,kaip nors ir kokiu bū
du bent dalinai atsilyginti 
nes mano invalidiška pa
dėtis to neleidžia padary
ti,nes man su šeima ten- 
pragyventi ir visa kuom 
apsirūpinti iš gaunamos 
karo invalido pensijos , 
kuri yra kukli, bet pragy
venti, nori ar nenori, iš 
jos turi .Mielai prašyčiau 
aš tamstų, jeigu galėtumėt 
ir susirastų aplinkybių ir 
toliau man kaipo invalidui 
nemokamai siuntinėt"Ne- 
priklausomą Lietuvą’,’ku
ri ir toliau lankydama ma
ne,sudarytų man malonu
mo ir džiaugsmo beskai

tant ir paįvairintų mano 
pilkąjį gyvenimą. Aš to 
Tamstų prašau.

Prašau labai maloniai 
priimti siunčiamus mano 
sveikinimus ir linkėji
mus.

Su pagarba 
Pranas Bagdona- 
čius.

RUSAI VYKDO SAVO 
HEGEMONIJĄ

Dr. Tomas Remeikis 
(Saint Joseph's College, 
East Chicago,Indiana),pa
rašė straipsnį - studiją 
apie tautybių būklės So
vietų Sąjungoje vystymosi 
linkmę(The Evolving Sta
tus of Nationalities in the 
Soviet Union).

Straipsnis(20 puslapių) 
paskelbtas Kanadoje lei
džiamame žurnale Cana
dian Slavic Studies, I, no . 
3 (Fall, 1967). Žurnalas 
taip pat išleido straipsnį 
ir atskira brošiūra.

Pateikdamas atatinka
mus rusų komunistų par
tijos programos dėsnius , 
partijos teoretikų ir poli
tinių vadų(į skaitant Čhruš 
čiovąirKosyginą)pareiš- 
kimus,ypač išnagrinėjęs 
industrializacijos ir jos 
reformų poveikį Lietuvoj 
bei kituose Baltijos kraš
tuose, autorius pateikia 
įtikinančiai pagrįstą išvar 
dą, kad partijos progra
moj puoselėjamoji "visa
liaudinės" valstybės įdė- 
ja iš tikrųjų veda tolyn 

Nukelta į 3 psl.
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Gyvenimo knyga
Vyro ir moters Gyve
nimo Knyga praside
da sode. Ji pasibaigia 
su Apreiškimu. -Os
car Wilde .

Kiekvienas kūdikis 
ateidamas į šį pasaulį 
gauna iš Angelo Sargo gy
venimo knygą.Tos knygos 
lapai tušti. Jis rašys toje 
knygoje savo gyvenimą. 
-Kiekvieno žinogaus gy
venimas yra dienoraštis , 
kuriame jis nori rašyti 
vieną savo gyvenimo is
toriją, o rašo kitą, ir jo 
nusižeminimo valanda

D R. S. DAUKŠA Istorija mums atveria 
žmonių atsiekimus ir jų 
išorinį charakterį, bet ne 
jų vidujinį gyvenimą. Tas 
jų vidujinis pasaulis, jų 
tikrąsis vidujinis gyve
nimas, lieka mums neži
nomas, neprieinamas ir 
neatspėtas .Taip sampro
tauja Edward G. Bulwer- 
Lytton (1803 -73), anglų 
novelistas .

Melancholikas, fantas
tas, svajotojas Jean-Jac
ques Rousseau (1712-78), 
kuris savo gausiuose raš
tuose aistringai ir iškal-

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 3 PSL.

Australijos, Sydney'aus miesto lietuvių savaitgalio mokyklų mokytojai /iš kairės/sėdi: V. Aitanaitienė, E. 
Badauskienė, A.Prišgintaitė-Spykers, G. Grybaitė, kun. P/Butkus, I. Zubrickienė, D.Skorulienė ir S.Mau- 
ragienė; stovi: J.Maksvytis, B.Barkus, J. Janavičius, M.Nakutis, kun.P.Martūzas ir J. Petniūnas.

yra,kai jis palygina savo 
gyvenimo knygą tokią, 
kokią jis parašė su tuo , 
ką jis tikėjosi parašyti 
(Sir James M. Barrie, 
1860 -1937, anglų rašyto
jas).

Gyvenimas,pagal arabų 
patarlę,susideda iš dvie
jų dalių: tai kas praeina- 
svajonės,ir tai,kas turėtų 
ateiti-troškimas .

Gyvenimas yra puikus 
vingiuojantis takas, iš
puoštas gražiausiomis 
gėlėmis,puikiomis plaš
takėmis, su viliojančiais 
vaisiais, kuriuos mes 
prabėgdami stebime ir 
gardžiuojamės, taip mes 
skubame pasiekti to tako 
pabaigą, įsivaizduodami, 
kad galėsime pamatyti 
dar stebuklingesniu daly
kų. Bet palaipsniui, kai 
mes tolstame tuo taku, 
medžiai blunka, gėlės ir 
plaštakės krinta, vaisiai 
dingsta ir mes matome , 
kad mes priartėjame, pa
siekiame milžinišką dy
kumą. Taip vaizdžiai ap- 

Advokatas Dr.St.Daukša 
taria žmogaus gyvenimo 
taką George A.Sala, anglų 
žurnali s tas (182 8 -9 5). Ar - 
ba vėl.Gyvenimas yra ke
lionė, ne namai; kelias, 
ne gyvenamas miestas; ir 
malonumai, kuriuos mes 
gauname mūsų gyvenimo 
pakelėje stovinčiose 
smuklėse, kur mes gali
me atsigaivinti ir pasi
stiprinti, kad galėtumėm 
tęsti mūsų kelionę su at
naujintomis jėgomis ligi 
pabaigos, mūsų paskuti
nio poilsio vietos, kuri 
pasilieka Dievo vaikams 
(Horatius Bonar, 1808-89).

Ir didysis prancūzų 
mintytojas Antoine Riva
rol (1753-1801) ne visiškai 
satyriškai žvelgia į žmo
gaus gyvenimą:-Žmogus 
praleidžia savo gyvenimą 
svarstymuose, skųsda
masis dėl dabarties ir 
drebėdamas dėl ateities .

Kiekvienas iš mūsų tu
rime du gyvenimus: mūsų 
veiklos gyvenimą ir gy
venimą minčių ir širdies . 

bingai skelbė grįžimą į 
gamtą, apie įgimtą žmo
gaus gerumą, reikalingu
mą socialinės sutarties 
(contract social),kuri ga
rantuosianti visų žmonių 
teises, apie žmogaus gy
venimą teigia: Gyventi 
nereiškia kvėpuoti, bet 
veikti; gyventi reiškia 
panaudoti visus mūsų or
ganus ,j aus mus .sugebėji
mą veikti, visa tai, kas 
įgalina mus jausti mūsų 
egzistenciją. Žmogus .ku
ris gyvena ilgi ausiai,nėr a 
tas, kuris pasiekė gilią 
senatvę,bet tas, kuris iš
naudojo savo gyvenimą 
daugiausiai. Kaž koks 
žmogus buvo palaidotas 
sulaukęs šimtą metų am
žiaus, bet jis buvo miręs 
nuo pat savo gimimo die
nos. Jis būtų daugiau at
siekęs mirdamas jaunys
tėje; mažų mažiausia jis 
būtų gyvenęs ligi to laiko .

Taip kalba apie mūsų 
gyvenimo knygą filosofai, 
rašytojai,veikėjai .įvairių 
kultūrų atstovai. Mūsų

Pirmieji lietuviai DP 
atvyko į Australiją 1947 
metų pabaigoje ir Lietu
vos jubiliejinių metų iš
vakarėse pažymi 20 metų 
sukaktį Australijos lietu
vio D P gyvenime.

Ir tie lietuviai, ir bro-

lietuvių tauta taip pat turi 
savo kultūrininkų, filoso
fų,mintytojų, veikėjų, ku
rie taip pat nurodo, kaip 
mes turime rašyti mūsų 
gyvenimo knygą. Bet ar ne 
geriausias mūsų kultūri
ninkas yra Lietuvos žem
dirbys ir jos laukų dar
bininkas ?Ar jie nėra ge
riausi mūsų gyvenimo 
kelrodžiai ?Jie,kurie nuo 
aušros ligi sutemų, pure
na mūsų žemelę, -žemę , 
kuri anot anglų poeto 
Hartley Coleridge (1796 — 
1849), savo tūkstančiais 
balsų garbina Dievą. Jie , 
kurie atžagaria ranka nu
braukia sūrų prakaitą nuo 
savo kaktos,kerta pievo
se pradalges veversio 
giesmės palydimi. (D. b.)

AUSTRALIJOS LIETUVIAI
RAŠO V. K. VILKAITIS, CABRAMATTA.

liai latviai, ir estai, ku
riuos australai įsileido į 
savo kraštą,įrodė,kad DP 
niekuo nesiskiria nuo ki
tų žmonių.Ir ilgainiui at
vyko kiti, kitų tautybių.

1947 metais Australijos 
gyventojų skaičius buvo
7.5 milijono, o 1967 me
tais tas skaičius viršija
11.5 milijono. Ir tie lietu
viai, ir kiti, kurie atvyko 
po 1947 metų, augo kartu 
su Australija, naudojosi 
jos turtu ir susigyveno su 
vietine aplinka.

Įsikūręs ir sėslus Aus
tralijos lietuvis gali pa
sidžiaugti savo bendruo
menės klestėjimu bei to- 
lydybe, ir net pirštu pa
rodyti savo konkrečius 
atsiekimus. Ir stambiais 
bruožais,jis gali pareikš
ti, jog jo veikla, kad ir 
menka politine prasme, 
pasižymi tautiniu sąmo

ningumu ir lietuviškos 
kultūros apmatais.

Visose Australijos 
valstybėse,kurių yra še
šios, veikia lietuvių ben
druomenės apylinkės. Jau 
devyniolikti metai, kai 
Sydney apylinkėje, kuri 
yra didžiausia, leidžia
mas ALB-nės savaitraš
tis "Mūsų Pastogė", kurią 
redaguoja V. Kazokas. 
1967 metų pabaigoje Syd
ney atšvęsta jau septinta 
N.S.W.valstybės lietuviš
kų dainų šventė. Ir moks
lo metus užbaigė dvi lie
tuviškos savaitgalio mo- 
kyklos, viena iš jų, lietu
vių "Dainavos" namuose. 
Bet reikia pažymėti, kad 
Sydney apylinkė iki šiol 
nesugebėjo įsigyti vienų 
centrinių namų,kurie pa
tenkintų visos apylinkės 
reikalavimus. Tuo pasi
žymi Melbourno apylin

kė,kuri neseniai nusipir
ko erdvias bei tinkamas 
patalpas pačiame miesto 
centre.

Nuo 1956 metų Melbour 
no apylinkėje veikia Lie
tuvių dainų sambūris, ku
ris yra pajėgiausias lie
tuviškos dainos platinto
jas visoje Australijoje. Iš 
tikrųjų, tai net trys cho
rai: vyrų,moterų ir miš
rus. Vadovauja muzikas 
A. Čelna. Toje pačioje 
apylinkėj yra leidžiamas 
antras Australijos lietu
vių savaitraštis "Tėviš
kės Aidai".

Įspūdinga ir, gal būt, 
pavyzdingiausioj! apylin
kė yra Pietų Australijos 
valstybė j e. Tai Adelaide , 
kuri turi ne tik savo na
mus bei nuosavą bažny
čią, bet ir Lietuvių Mu- 
ziejų-Archyvą,kurio įkū
rėjas ir valdytojas yra 
Jonas K. Vanagas. Muzie
jaus eksponatai siekia pa
skutiniojo Gediminaičio- 
Žygimanto Augusto(1544- 
1572) laikus. Ypač pažy-

Los Angeles lietuvės skautės, pradėdamos sukaktuvinius metus, paraduoja. 
Foto L. Kanto.

’ V. IM. VILKAlČKį MUOTA.AU,
MOKSLO IMGTQS UŽBAIGUS AUSTRALUOS SYOIMEY APSUNKĖTE 1967 METAI!

ttimita kišta’
Johannes etc. regi francorum 

etc.
Gedeminne, qui se regem Let- 

thoviae et ruthenorum intitulat, 
nobis nuper per suas litteras inti- 
mavit, se desiderare intense cum 
suis regnicolis sacrosanctae Ro- 
manae ecclesiae subiacere unitati; 
supplicans a nobis legatos sibi, 
qui eum ad fidem orthodoxam ad- 
mittant et in ea salubriter instru- 
ant, destinari; super quibus per 
nuntios nostros pienius informari 
poterit regia celsitudo.

Datum Avinion[e], VII iaus no- 
vembris, anno VIII.

10. 1323 M. LAPKRIČIO 7 D. POPIEŽIAUS 
JONO XXII LAIŠKAS PRANCŪZIJOS 

KARALIUI

Jonas ir t. t. frankų ir t. t. ka
raliui.

Gediminas, kuris save tituluoja 
lietuvių ir rusų karaliumi, neseniai 

savo laiškais mums pranešė, jog 
jis su savo karalystės gyventojais 
labai norįs prisijungti prie šven
tosios Romos bažnyčios, maldau
damas, kad mes jam pasiųstume 
legatus, kurie jį priimtų į tikrąjį 
tikėjimą ir suteiktų išganingą pa
mokymą jame; apie tuos dalykus 
karališkoji didenybė daugiau ga
lės būti painformuota mūsų pa
siuntinių.

Duota Avinjone, lapkričio 7 die
ną, 8-siais [popiežiavimo] metais.

Universis Christi fidelibus, hanc 
litteram inspecturis, frater Nico
laus, custos fratrum minorum cus- 
todiae Prusciae, cum ceteris gar- 
dianis suae sollicitudini commen- 
datis, sinceram in domino cari- 
tatem.

Cum veritatem veritatis profes- 
sores calumnias sustinere conspi- 
ciunt, debent iniuriam patientibus 
non solum compati, verum etiaip 

remediis subvenire, prout expedit, 
oportunis. Ea propter nos conside- 
rantes virorum religiosorum de 
domo Theotonica dominorum fa- 
mam gravius et immėrito fore de- 
nigratam ex eo, quod nonnulli 
ipsorum aemuli audeant asserere 
litwanorum regem fidem cum suis 
catholicam assumere cupientem 
ipsi nitantur studiosius impedire, 
universitati vestrae, cogente iusti- 
tia, pro ipsorum iam dictorum ex- 
cusatione dominorum, prout nobis 
certius et plenissime constat ex 
nuper actis, patefacimus per prae- 
sentes eundem praefatum regem 
quasdam per mundi partes direxis- 
se litteras, in quibus se cum suis 
et toto regno asseruit baptizari et 
coniungi velle turbae fidelium po- 
pulorum.

11. 1323 M. LAPKRIČIO 25 D. PRŪSIJOS 
PRANCIŠKONŲ KUSTODO MIKALOJAUS 

LAIŠKAS TIKINTIESIEMS

Visiems Kristaus tikintiesiems, 
skaitysiantiems šį laišką, briis 
Mikalojus, Prūsijos pranciškonų 
kustodijos kustodas, su kitais jo 
rūpesčiui pavestaisiais gvardijo- 
nais, [reiškia] nuoširdžią meilę 
viešpatyje.

Kai tiesos išpažintojai regi, jog 
šmeižtai trukdo tiesai, jie turi 
skriaudą kenčiančius ne tik už
jausti, bet dar imtis savalaikių pa
gal išgales priemonių jiems padėti. 
Dėl to mes, matydami, kad reli
gingų vyrų, ponų iš teutonų na
mo, vardas labai rimtai ir neuž
tarnautai gali būti apjuodintas dėl 
tos [priežasties], kad kai kurie jų 
priešininkai išdrįsta tvirtinti, jog 
jie deda visas pastangas sutruk
dyti lietuvių karaliui, norinčiam 
su savaisiais [pavaldiniais] priimti 
krikščionių tikėjimą, jums visiems, 
verčiant teisingumui, tų jau minė
tųjų ponų išteisinimui, nes mums 
tikrai ir pilnai žinoma iš neseniai 
buvusių įvykių, pranešame šiuo 
savo laišku, jog tasai minėtasis 
karalius tikrai į kai kurias pasau
lio šalis išsiuntinėjo laiškų, ku
riuose jis tvirtino, jog jis su sa
viškiais ir visa karalyste norįs ap
sikrikštyti ir prisijungti prie ti
kinčiųjų tautų būrio.

Labai daug dėl to dalyko 
nuvykusių pas jį oficialių pasiun
tinių ne tik pamatė apgaulę šia
me jo pasielgime, bet dar dau
giau, jie ten išgirdo jį piktažo
džiaujant prieš Dievą.

Tuo dar nesitenkindami, jo 

bendraminčiai iš visur įsibrovė' 
į krikščionių žemes, taip jas nu
niokodami, kad išsivarė, laisvę 
visai atimdami, didžiulę abiejų ly
čių žmonių daugybę, be užmuštų 
ir sudegintų bažnyčiose, kurių ir 
suskaičiuoti negalima.

Taigi, kokiu būdu bus galima 
laikyti tiesa ir patikėti, kad tie 
dažnai minimieji vyrai, kurie, pa
likdami pasaulį ir dėl didelio savo 
maldingumo atsidėdami krikščio
nių gynybai, kasdien ir savo kūną 
išstato pavojams ir mirčiai,— to 
dažnai akivaizdūs buvome liudi
ninkai,— galėtų trukdyti minėtojo 
karaliaus ir jo tautos atsivertimui, 
kai tuo tarpu jis ir jo bendramin
čiai krikščionims ir jiems patiems 
[ordino broliams] taip dažnai pri
daro blogybių?

Todėl, norėdami, kad šis tiesos 
liudijimas kalbamuoju reikalu mi
nėtiesiems ponams būtų naudingas 
ir keltų jų šlovę, šį laišką sustip
riname, prikabindami mūsų parei
gas atitinkančius antspaudus.

Duota Kulme 1323 Viešpaties 
metais, [šventos] Kotrynos dienoje.

Daugiau bus,

mėtinas yra Jono Pyra- 
giaus ordenų, medalių ir 
ženklų rinkinys,kuris su
sideda iš maždaug 500 
vienetų ir yra neįkainuo
jamas. Apskritai,medžia
ginės kultūros palaikai, 
kurie yra užlaikomi tame 
muziejuj e, apima penktus 
Lietuvos bei lietuvių is
torijos periodus ir įgali
na tūlą lietuvį įsijausti į 
tuos laikotarpius, o sve- 
timtautį-suprasti lietuvio 
dalią.Tiesa,yra trūkumų, 
pvz.archyve trūksta sta
tistinių žinių apie Austra
lijos lietuvius.

Adelaides Lietuvių Mu
ziejus-Archyvas, kaip tie 
lietuviai menininkai, yra 
be ribos vietovės ir laiko 
atžvilgiu.Ir nieko nuosta
baus , kad muziejų puošia 
dailininkai Eva Kubbos,V. 
Ratas, H. Šalkauskas, L. 
Urbonas,skulptorė I. Po- 
ciuvienė ir kiti, kurie 
ypač išgarsino lietuvio 
vardą Australijos visuo
menėje. (Pasigendama 
skulptorių V. Jomanto ir 
T. Zikaro iš Melbourno 
apylinkės).

Baigiant reikia pažy
mėti, kad penktosios Aus
tralijos lietuvių Meno 
dienos įvyks Lietuvos ju
biliejinių metų pabaigoj. 
Vieta - Adelaide, Pietų 
Australija.

RUSAI VYKDO SAVO 
HEGEMONIJĄ

/atkelta iš 2 psl,/
nuo dabartinėj Sov. S-gos 
konstitucijoj teoretiškai 
įrašytos tautybių federa
cijos sistemos, ir kad net 
partijos neva siekiamasis 
tautų "suaugimas” iš ti
krųjų tik mažesniųjų tau
tybių nutautinimas ir ru
sifikacija: ne"suaugimo", 
o vienos tautybės vyravi
mo siekiama. (Elta)

MUOTA.AU
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KULTŪRIVĖ^ROVIKA

Profesorius Dr. Antanas 
Paplauskas-Ramūnas

Visai neseniai išėjo labai 
svarbi didelė knyga prof, 
dr. Antano R.Ramūno -Iš 
sutemų į aušrą /454 psl./ 
apimanti daugelį temų.

Štai jos turinys: Dedika
cijos , Įžanga.

Pirmoji dalis: Gaisrų ir 
gaisų, pašvaisčių ir proš
vaisčių ženkle:!. Lietuvio 
tremtinio apraudojimas;2 
Europos ir pasaulio aprau
dojimas; 3.Baltijos amži
nojo gaudesio ir laisvės 
varpų artėjimo pasveikini
mas.

Antroji dalis:Lietuva,Eu
ropa ir pasaulis tarp sute
mų ir aušros: 1. Lietuvių 
tautos kūrybos turtas, gar
bė ir didybė; 2. Tarp bū - 
ties ir nebūties; 3. Mūsų 
pozicija ir opozicija, jų su
triuškinimas ? 4. Baltijos 
bendruomenės idėja;5. Fe
deralizmas: jo esmė ir is
torinė prasmė ^.Visuoti
nės demokratijos šventė;
7. Europos pedagoginė mi
sija pasaulyje; 8.Atsaky
mas Draugui; 9. Atsaky - 
mas Nepriklausomai Lie
tuvai ir Jaunimo Žygiam s.

Trečioji dalis:Sursum 
C orda: 1. Europos kultūros 
krizė ir krikščionybė; 2. 
Betlėjaus šviesa;3.Kelias 
į taiką; 4. Tyliąją naktį;
5. Geros valios žmonėms;
6. Galingesnė už kančią ir 
mirtį;7.Šventasis rytas;
8. Ką skelbia Prisikėlimo 
varpai;9. Šviesa. didi jave 
išduoda ir išduos;1O.Kris
taus Karalystėnauja žemė 
ir naujas dangus.

K et virtoj i dal is :Ž ibIntai, 
žaibai ir žvaigždės:!.Ak
ademinio pasaulio akira
čiuose. Maži žodžiai; 3. 
Tarp Vilniaus,Maskvos

ir Paryžiaus; 4. Taiku
sis revoliucionierius,su
krėtę žemę; 5. Didvyrių 
šalies didžiadvasis;6. Val
stybinio gyvenimo kelro
dis;?. Laisvės varpo dū
žiai ir gaudesiai;8.Lietu
vos erelis :Prof.Augustin
as Voldemaras;9.Mes nie
kad nemirsime;!O. Trans
atlantiniai Nemuno šalies 
švyturiai.

Penktoji dalisArklo,kny
gos, Lyros ir Rūpintoje - 
lio ženkle: 1. Pedagoginių 
mokslų evoliucija ir revo
liucija; 2. Europos ir Ame
rikos pedagoginiai idealai; 
3.Gaivalinga siela gaiva
lingame kūne;4. Besielis 
kūnas ir bekūnė siela:jų 
dvikova;5.Kanados moky- 
klamuo evoliucijos prie 
revoliucijos; 6. Vilniaus 
ir Vienos pedagoginis spin
duliavimas Petrapiliui ir 
Maskvai;?. Frontai ir mū
šiai lietuvių pedagogikoje; 
B. Ad maioremLithuaniae 
gi or i am: vi vat, crescat.flo- 
reat Academia;9. Iš am
žinojo miesto;lO.Iš pasa
ulio kultūrinės sostinės;
11. Tarp Vytauto Didžiojo 
Universiteto, Tuebingeno 
Universiteto ir Chicagos;
12. Lietuviškas švyturys 
šalia Laisvės Statulos;13. 
Lietuviški"Kalnų šešėliai" 
Kanados sostinėj;14. Tarp 
Montrealio,Chicagos ir Ro
mos; 15. Lietuvių pedagogi
niai keliai ir tvirtovės; 16. 
Marija Montessori lietu - 
vių pedagogikoje; 17. Fr.W. 
Foersteris kalba lietuvių 
pedagogams;18.Prof. Dr. 
Antanas Paplauskas-peda- 
gogas;l9.Dr. Vydūnas pe
dagogas; 20, Šalkauskį s ir 
Dielininkaitis- pedagogai; 
21. Dr,W. Foersteris-pe
dagogas,

Šeštoji dalis: Į kosminio 
amžiaus aušrąiČiurlioninė 
pedagoginė viziją: M.K. 
Čiurlionis- Lietuvos, Eu
ropos ir pasaulio pedago
gas. Be to, turinyje iliust
racijos, priedai.
Kaip matome iš turinio, 

o be turinio negalima įsi
vaizduoti šio kapitalinio 
darbo apimties, tai yra tik- ? 
ra i kapitalinis, plačios ap
imties darbas.

Didelis eruditas, išplė
tęs plačiu mastu žvilgsnį 
į mokslą, meną, politiką 
ir viską,ką gali siekti žmo- Išleido Juozas Kapočius, 
gaus mintis,dr.A.Ramu- Lietuvių Enciklopedijos 
nas viską liečia irviskąap- leidėjas. Kaina $1.50. 
taria.Be to, šioje knygoje Adresas: 361 W.Broad-

DAIL. TADAS SPARKIS TĖVIŠKĖS LAUKAI
Vilnietis dailininkas Tadas Sparkis prie savo premijuotojo paveikslo "Tė

viškės laukai", 
way, So.Boston, Mass. 
02127, U.S.A. 
DAILININKO SPARKIO 

LAIMĖJIMAI
Žinomoji firma Mont

gomery Ward, Čikagoje , 
savo 95 metų gyvavimo 
proga suruošė meno pa
rodą, kurioje dalyvavo 
Vilniaus Krašto Lietuvių

jis duoda ir poezijos ir de
gančių aktualijų: politinių, 
kultūrinių, socialinių, visuo 
meninių, filosofinių ir ft. 
Žodžiu,"Iš sutemų į aušrą" 
yra aktualiausia leidinys, 
kuris tinka šiam laikui ir 
apsnūstančiam mūsų inte
lektualui. Tai yra nepap
rastai aktuali knyga,para
šyta didelio ir nepapras - 
tai veiklaus erudito. Inte
lektualai turūtų su šiuo kū
riniu būtinai susipažinti.

J. Kardelis.
P.S. Leidinį galima gauti 
Nepriklausomos Lietuvos 
redakcijoj:7722 George St. 
LaSalle-Montreal, Canada. 
Kaina 7 dol.

NAUJI MUSŲ LEIDINIAI 
Leonardas Andriekus A- 
MENS IN AMBER. Versi 
ons from Lithuanian byDe 
mis Jonaitis. Foreword 
by Charles Angoff. Illus
trations by Telesforas Va
lius. Manyland Books,Inc. 
New York, N. Y., USA. 
Kaina $ 4.- Adresas:Ma- 
nyland Books, Tnc.84-39 
90-th Street, V oodhaven, 
N.Y. 11412, U.S.A.

Tai yra puikus leidinys, 
meniškai išleistas, dail. 
Telesforo Valiaus iliust
ruotas, gražiai įrištas, 
gerame popieriuje. Tai 
yra puikus naujas Many- 
lando bendrovės leidinys.

Vladas Šlaitas. 34 EI
LĖRAŠČIAI. Gražus vir
šelis Pauliaus Jurkaus.

“Trljos Z)VVYAM>\O6
VEDA DR. gumbas

Sąjungos aktyvus narys 
Tadas Sparkis,dirbąs sa
vo srityje Montgomery 
Ward didžiulėje krautu
vėj State St. , vidurinies- 
tyje.

Minėtoje parodoje da
lyvavo daug dailininkų, 
bet jury komisijos .kvies
tos iš čikagiškio Meno

ENTUZIASTO VILTIS 
Pasibaigus II pasauliniam 
karui, vienas žmogus už
ėjo į popieriaus sandėlį 
ir prisipirko 1942 metų 
kalendorių. Kažkas jį pa
klausė:
- Na, ką gi tu šiais se
nais kalendoriais dary
si?
- Tai čia, žinotumėt, ge
ros vilties išbandymo pro 
ga, -klausėjui buvo atsaky, 
ta.- Jeigu kada nors vėl 
ateitų 1942 metai, tai gi 
aš tapčiau milijonierium.'

PAGAL REIKALĄ 
Kalbasi du bičiuliai.
-Aš pastebėjau,-sako vie 
nas, - kad jūskalbėdamas 
su įvairiais žmonėmis ke
ičiate jūsų pagautos žuvies 
dydį...
- Taip. Aš niekad nesakau 
žmogui daugiau, negu jis, 
mano manymu, gali patik
ėti. Nes gi žmonės skir
tingi: vienas gali patikėti 
tuo, kuo kitas niekad ne
patikės ...

MĮSLĖ
Kai nuima — didesnis, 
Kai prideda — mažesnis.

(Duobė)

PRAŠOME NESIJUOKTI, 
nea tai rašo Vilniaus"Tie- 
sa" visiškai rimtai skyri
uje DIENOS AIDAI 1967 m. 
gruodžio 28 d. Nr. 3C0. 
Čia fotokopija iš”Tiesos".

Atvykus J Kaunu, prireikt pasiekti 
Mtesų biurą, žmogus sullnojo, kad 
II įstaiga įsikūrusi. Pergalės krantinės 
gatvėje Nr. 29. Bet surasti tą adre
sų biurą pasirodė ne taip Jau leng
va. Beveik vlsoįe gatvėje trūko len
telių su jos pavadinimu. Daug namų 
pasitaikė be numerių. Ir pati įstai
gos llkaba buvo užgrūsta kažkur kie
me. ..

Nemaža panašios painiavos Kaune 
yra ir nauįoįo Vilijampolės gyve
namųjų namų kvartalo P. Žibarto gat
vės rajone, kitose vietose. Ne visur 
šiuo atžvilgiu rodo pavyzd) Ir Vil
nius.

kąljratlių pardavimo aurom/tąs 
Švenčionėlių geležinkelio Stotyje 
dėžnal tesiūlo pasenusią spaudą.
f Ar nėra ivležlų lalkraRių! — 

teiraujasi keleiviai.
— Yra!
— Tai kooėt Jie nepardavinėjamu
—■ Norime, kad Hplrktų senus, — 

ramiai atsako geležinkelio tarnautoja.
Keista logika. Juk dėl to lalkrai- 

<lai Ir susensta...

Užsuka klientu Į „tglėi" kavinę 
Kaune Ir, be kita ke, panorėjo rau
gintų agurkų.

— Yra agurkų, — atsakė padavė
ja, — bet nepatartume Jų valgyti...

— I!
— Matot, agurkai papuvę...
Kam tada juos rąžyti į maniui C 

gal „Eglės" darbuotojai mano, kat 
atsiras lankytojų, kuriems patiks apl 
puvę agurkai!

Instituto, I-mas prizas 
buvo pripažintas mūsiš
kiam Tadui Sparkiui, už 
grynai realistinį paveiks
lą "Tėviškės Laukai". Be 

'to, firmos prezidentas 
Mr. Brooker, kaip šios 
meno parodos globėjas , 
susižavėjo Tado Sparkio 
vienu išstatytu portretu 
ir sveikindamas laimėto
ją, paskyrė jam be eilės 
atostogas,linkėdamas ge
rai pailsėti, o pailsėjus , 

toliau tęsti visus su
žavėjusią kūrybą.Šių mū- 
dailininko laimėjimų pri
pažinimas atžymėtas mi
nėtos firmos lapkričio 
mėnesiniame biuletinyje 
"Forward", įdedant visų 
dailininkų didelę nuotrau
ką.^

Šiais,1968 metais, dai
lininkas Tadas Sparkis 
švenčia savo kūrybos 20 
-mėtį,nes dar V. Vokieti
joje būdamas, gavo pri
pažinimą I-mos vietos už 
realistinį paveikslą 'Ry
tas Miške".

Šia proga būtina pri
minti, kad dail. Tadas 
Sparkis jau keliolikai 

.. .. mūsų tautiečių yra sukū-
iau gyveno MontrealyjeFoto V Maželio.

7-rių metų Janina, solistės Juodytės duki’elė New 
Yorko Broadway teatro "Best Wheeler Theater" žv. 
žvaigždė, dalyvaujanti muzikalinėje komedijoje.Ja
ninos tėvai anksčiau gyveno MontrealyjeFoto V Maži

A.VENCLOVA PFRTOLI 
NUĖJO...

Literatūros ir Meno laik
raštyje Antanas Venclova 
stambiai rašo:"V.Mykol
aitis-Putinas priklausotil 
mūsų liaudžiai"... Atseit 
nei Venclovai, nei Miški
niui, nei Mieželaičiui.., 
Nebent visi mes liaudis 
/žinoma, nieko prieš tai 
turėti nereikia/, bet ko
dėl tada Venclova ir kiti 
vis mini inteligentiją, pir
mūnus ir pan.?
ŠIAULIŲ DRAMOS TEAT

RAS
stato Putino "Altorių še
šėly”, romaną, kurį see 
nai pritaikė režisierius M. 
Karklelis.
DAINOS IR ŠOKIO ANSAM

BLIS "LIETUVA" 
už gerai paruoštą progrąmą 
ir spektaklius gavo pirmąją 
premiją._________________

ręs gamtovaizdinių pa
veikslų ir portretų, o ir 
dabar baigia tapyti ponų 
A. Zubavičių užsakytąjį 
lietuviškos sodybos pa
veikslą.

Geriausios sėkmės bei 
kloties vilniečiui Tadui. 
Sparkiui žengiant kūry
biniais keliais. J, D, Č .

SVETLANA ALLILUJEVA IR JOS H-

Laiškai bičiuliui
Stalinaitė Svetlana Allilujeva toliau pasakoja 

kaip bolševikinės viršūnės likvidavo savo gi 
bolševikines viršūnės , didžiuosius čekistus ir 
artimuosius savo bendradarbius.

"Trysdešimtųjų metų pradžioje, -rašo Svet - 
lana,- Radens /Stalino švogeris/ dirbo Mask
vos ČK„ .. Serijos atėjimas 1938 metais į NK 
VD Maskvos Radensui' buvo negeras ženklas, - 
jis tą suprato. Radensą tuojau gi atkomandira 
vo į NKVD Kazachstano, ir jis su šeima išvy
ko į Alma-Ata. Ten jis ilgai neišbuvo. Greit 
jį iššaukė į Maskvą, - jis vyko su sunkia širdi
mi, - ir... daugiau jo niekas nematė...

Paskutiniais laikais /gyvendamas Maskvoje/ 
jis, kaip dėdė Pavluša, bandydavo pasimatyti 
su tėvu /Stalinu/ ką nors norėdamas užtarti,o 
tėvas nekentė, kai kas nors kišdavos i į jo ver- 
tinimą žmonių. Jeigu jis ką nors, gerai pažį
stamą, išmesdavo iš savo širdies, jeigu jis 
savo sieloje kąnors perkeldavo į "priešų" ka

tegoriją, tai apie tokį žmogų su juo jau nega
lima buvo pradėti kalbėti. Padaryti priešin - 
gą perkėlimą iš "priešų" arba tariamų priešų 
nebuvo įmanoma ir jis tiktai dėl tokių pastan 

gų siųsdavo. Nei Radens, nei dėdė Pavluša , 
nei Svanidze čia nieko negalėjo padaryti, it pa 
siekė tiktai to, kad jų kontaktai su tėvu visiš
kai nutrūko, ir jie neteko bet kokio tėvo pasi
tikėjimo. Jis išsiskirdavo su jais, paskutinį 
kartą pamatęs kaip su tikrais savo nedraugais 
ir tikrais savo priešais. I

O visi jie buvo teisingi, sąžiningi; visi jie s.,* 
tėwu kalbėdavo tiesiai ir atvirai; niekas iš jų 
nemelavo ir niekas nebandė groti jo silpnybių 
stygomis, - ir visi jie pralaimėjo,..

Kai Radens buvo suimtas, jo žmona iš Alma 
Ata sugrįžo Maskvon. Skirtingai nuo kitų suim
tųjų jai buvo Maskvoje paliktas butas, bet jai 
buvo uždrausta pas mus lankytis. Ir aš, tada 
vienuolikmetė mergaitė, niekaip nesupratau, 
kur visi mūsų artimieji pasidėjo? Kodėl taip 
ištuštėjo mūsų namai? Gandai, kad dėdėStactj 
tapo negeras, dar nepasiekdavo mano sąmonės. 
Aš tiktai daugiau ir daugiau jaučiau aplink tuš 
tumą..,

Jo žmona, Anna Sergejevna, netikėjo, kad jo» 
sios vyras negeras žmogus. Ir nepatikėjo, kad 
jis sušaudytas, nors tėvas jai negailestingai 
apie tai pranešė dar iki karo. Tuo jis norėjo 
ją įtikinti, kad jos vyras tikrai buvo priešas. 
Bet ji tuo nepatikėjo. Jau po karo Anna Šert 
gejevna, patarta ir padedama redaktorės Barų 

parašė Allilujevų šeimos atsiminimus, dėl 
kurių tėvas pasiuto, turbūt pagal jo žodžius 
buvo pastebėtos griežtos mintys. Tada"Prav- 
doje" pasirodė Fedosiejevo triuškinanti recen
zija, grubi ir neteisinga, kuri memuarus pas
merkė. Visi nusigando, Bet Anna Sergejevna 
nė kiek. O tas, kad tėvas pyksta, jai buvo niet 
kis, nes ji jį labai gerai pažinojo, ir žinojo , 
kad jis yra žmogus su klaidomis ir silpnybė
mis. Juokaudama ji dar kalbėjo, kad tęs savo au 
s Įminimus toliau..,

Deja, jai tas nepasisekė. 194g metais, kai 
prasidėjo nauja areštų banga, kai į kalėjimus 
ir tremtį pradėjo grąžinti tuos, kurie nuo 1937 
metų jau atsėdėjo dešimtį metų, tas likimas 
ir jos neaplenkė, Drauge sudėdės Pavlušos na
šle, drauge su akademiku L. Štern, su Lozov- 
skiu, drauge su Molotovo žmona, buvusiame 
tinos drauge Polina Žemčiužina, buvo suimtą 
ir Anna Sergejevna... Iš kalėjimo vienukės ji 
sugrįžo 1954 metais /po Stalino mirties/, dau
giausia laiĮco praleidusi ligoninėje, visiškai pa 
laužta sveikata. Jos būsena buvo baisi. Aš ją 
mačiau pirmąja sugrįžimo dieną. Ji sėdėjo 
kambaryje nepažindama savo sūnų. Jos akys 
buvo aptemusios. Į viską ji žiūrėjo nereagu
odama. Naujienos: kad mirė mano tėvas, kad 
jau nėra baietojo mūsų priešo Serijos jai jau 
nieko nebereiškė... Praėjo dešimt metų, -ji 
atsigavo. Jai grąžino teises rašytojų sąjungo
je. Ji grįžo į visuomeninį ir labdaros darbą. 

B^et visą laiką tiki, kad jos vyras, Radens, gy

vas, kui' nors šiaurėje, Magadane ar Kalymoje 
jis yra sukūręs kitą šeimą ir nenori grįžtLJai 
atsiuntė oficialius popierius, kad jos vyras re
abilituotas, - ji vis vien netiki, kad jo nėra gy
vųjų tarpe. Jis gyvas, - ji mano.

Sešeri kalėjimo metai vienukėje pakirto An - 
nos Sergejevnos Radens sveikatą^ ji susirgo i 
proto liga. Ir nors per dešimt vėlesnių gyveni-; 
mo metų šiek tiek atsigavo ir pasveiko, vis dė, 
to visiškai neatgavo nervinės pusiausvyros.

Ji numirė 1964 metais užmiestinė j Kremliaus 
ligoninėje. Perėjusi per kalėjimą, ji bijojo už
darų durį. Kartą, nežiūrint į jos protestą, ją 
ligoninėje nakčiai palatoje uždarė. Rytą ją ten 
rado mirusią...

Svetlana, kaip matome, labai švelniai apie 
komunistinius žiaurumus rašo. Tačiau, nežiū
rint jos pastangų viską švelninti, žiaurumai iš 
siveržia visu atvirumu ir baisumu. Stalinas, o 
pagal Svetlaną- Berija likvidavo visus Stalino 
artimuosius, visus savo žmonos, Svetlanosįno 
tinos, brolius, kurte buvo seni komunistai, ku
rių pagalba Stalinas ir įsigalėjo ir kurie buvo 
patikimiausi jo bendradarbiai.

Tat, ar gi galima nesistebėti žlibumu, o gal 
ir piktumu, nežmoniškumu tų žmonių, kurie 
garbino Staliną Ųr dar dabar garbina?iTai žvė
rys, ne žmonės. Daugiau bus.

taria.Be
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Montrealio šeštadieninių mokyklų mokinių tradicinė EGLUTĖ, šiemet įvykusi Šv.Kazimiero parapijos salėje. Atvaizduose matomi /iš kairės/ Vinco Kudirkos vardo 
mokyklos vedėja Ponia Blauzdžiūnienė atidaro vakarą; į dešinę nuo jos mokyklos mokiniai išpildę meninę programą, o pačioje dešinėje -Kalėdų senelis /p. Sabalys/, 
kuris kasmet vaikams, lankantiems šeštadienines mokyklas ir tiems, mažesniems, kurie dar kitais metais lankys, atgabena dovanų /maišas už pečių su dovanomis/.

V. MYKOLAIČIO-PUTINO LAIŠKAI
Daugiau kaip per 20 antrosios bolševikinės 

okupacijos metų, visą laiką Lietuvoj gyvenusiam 
(ten ir mirusiam) Putinui iš visų pasaulio kraštų 
artimiausias, be abejo, buvo Australija. Ten gy
veno ir tebegyvena jo artimieji: sesuo, svainis, 
seserėčia. Su jais Putinas palaikė intensyvią ko
respondenciją iki pat paskutiniųjų savo gyveni
mo dienų. Iš jo Australijon parašytų laiškų su
sidarytų graži ir nemaža knyga. Čionai, štai, pa
tiekiame poeto sesers, p. M. Slavėnienės, specia
liai parinktų pluoštelį.

.... “Laikraščiuose išskaitysite, kad mane iš
tiko netikėta garbė: gavau stambią premiją 
(25.000 rb.) už “Sukilėlius”. Tokią pat premiją 
gavo I. Simonaitytė už “Vilių Karalių”. Sugrį
žęs į Vilnių, šį įdomų veikalą Jums pasiųsiu. Da
bar visi laukia “Sukilėlių” II tomo. Deja, neži
nau kada jo sulauks. Jis juda taip pamažu. Per 
vasarą beveik nieko nepadariau. Druskininkuo
se rašiau poezijos, parašiau eilėraščių ciklą “Pro
metėjus’. Gal po kurio laiko pasirodys “Pergalė
je”. Atostogas praleidom gana gerai, bet dar
bingumas ne ką tepadidėjo. Vasara buvo vidu
tiniška ----per maža giedros, o tuoj jau prasi
dės rudens darganos su sezoniniais negalavimais. 
Kaune, jei būtų gražus oras, pagyventume ir ru
denį. Čia man patinka. Erdvu, ramu, platus vaiz
das, čia pat ąžuolynas.

Darželyje ir mes turime daug gėlių. Jos veš
liai suaugo, sužydo. Išplanavimas maždaug toks 
pat, kokį Magdutė atmena: pievelėje apskrita

sėsiu prie romano. — Labai Jums dėkoju už 
laiškus ir švenčių sveikinimus, ypač Raselei už 
taip gražiai nuspalvintus paveikslėlius. Labai į- 

klomba, aplink gėlių lysės, takeliai. Ties vartais domūs Juozo ilgieji laiškai. Vieną buvau davęs 
gilumoj garažas, kurio anksčiau nebuvo ir ku- paskaityti savo pažįstamam profesoriui. Sako, 
ris užima gana daug vietos ir užstoja vaizdą. Už- kad Juozas rašo kaip tikras ekonomistas-specia- 
tat turime kur pastatyti mašiną. Ligi pereitų metų listas. Bet ar ne perdaug nuvargina told ilgi laiš- 
važinėdavau aš pats, bet dabar jau aptingau, be kai? Parėjus po darbo reikia ir pailsėti. Pas mus 
to ir nervai susilpnėjo, o judėjimas pagyvėjo, sig- pasibaigė 3 dienas trukęs III rašytojų suvažia- 
nalizuoti draudžiama, tad prie vairo sėdėti malo- vimas. Apie jį pasiskaitysite iš laikraščių, kuriuos 
numas mažas............Dažnai minime. Jus, o laikas tuoj Pasj4s*u- to pasiųsiu Jums ir knygų: “Per
bėga taip greitai... Jūs — tai jau ką gi! Skiria ......... "
milžiniški atstumai, bet su kitais broliais atstu
mai nedideli — ir tai nesimatome. Tėviškėje po 
karo nė karto nebuvau atsilankęs. Darausi ne
paslankus. ...Gerai, kad mus atsimenate, ir pa
rašote apie savo gyvenimą, buitį. Ir dideli ats
tumai artimus žmones kartais dar labiau suarti
na. Taip ir mumis. Gyvenkite, ir tegul viskas Jums 
gerai klojasi...” 
(Kaunas. 1958.V1II.).

“Jaučiuosi kaltas, kad taip ilgai neatsilie
piau į Jūsų laišką, rašytą XII.5. Iš dalies apsi
leidimas, o iš dalies ir darbas. Grožinės litera
tūros leidykla sumanė išleisti mano rastus, apie 
8 t. Kaip ten bus su tuo leidimu, nežinau, bet 
tuo tarpu parūpo man galutinai sutvarkyti, su
redaguoti visą savo poeziją. Pasirodė, kad 1911- 
1915 m. periodikoj buvo spausdinta gana daug 
mano eilėraščių, kuriuos ir pats buvau pamir
šęs. Jų forma, išraiška gana silpna, tačiau patai
soma. Tai štai šį darbą ir dirbu, atidėjęs kol kas 
“Sukilėlius”. Kol aš gyvas, galiu pats savo po
eziją sutvarkyti. Be manęs niekas kitas to ne
padarys. Tą darbą netrukus jau baigsiu ir vėl

A. B. C. |
SIUNTINIŲ^

AGENTŪRA

3891 St.Lawrence 
Blvd.

Montreal 18, P.Q.

Tel. VI4-9098

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

® ABC aptarnauja LIETUVIUS klijentus Montrealyje, kurių 
turi pilnų pasitenkinimą per praėjusius 13-ka metų.

• ABC turi didelį pasirinkimą įvairių gėrybių siuntiniams, 
kurių yra aukščiausia kokybė — žemiausia kaina!! I

0 ABC dabar turi SPECIALIUS maisto produktus siuntiniams:

UŽVi KAINOS (50% NUOLAIDA/

100 sv. cukraus 15.5,0 Šitos kainos įskaitant: produktus, 
100 sv. fniltų 21.50 muitų, persiuntimo mokestį ir 1.1.
100 sv. ryžių 25. Q0 Jūs nemokėsite nė vieno cento
20 sv. taukų.12.7,0 daugiau!

Uieikite į ABC dabar ir padarykite užsakymus, tai 
išvengsite skubėjimo.

ABC patarnavimas — 100 % p a s i t e n k i n i m a s !

Johan Tiedman Regd
DIRBU VISŲ RŪŠIŲ BALDUS 

PAGAL UŽSAKYMUS

109? Clark Street /prie Dorchester/, Montreal, P.Q.
TEŲ.: 861-3032,
v ax ar e - 254 - 6898. /Kalbame lietuviškai/.

Baltica Investment Corp
Autorizuotas kapitalas $ 120.000

J. Skučas, Prez. RA 2-6152 6966—44 Avė. Rsi»«t, 
Superkama sklypus ir žemę Montrealyje bei apylinkėje. 

Už indėlius mokame 8% dividendo.

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

IR KITI ĮVAIRŪS MEDŽIO DIRBINIAI.

K. KIĄUŠAS ir J ŠIAUCIULIS.

Adresas: 547 Lafleur Str., LaSalle.
Montreal, P. Q. Tel. DO 6-3884.

LaSALLE AUTO SPECIALIST Rdg’d
SAV. G. DESROCHERS

Taisau ir dažau lengvas masinas 
7717 GEORGE LASALLE, QUE.

(Prielais „Nepriklausomos Lietuvos” redakciją)
Tel. s garažo 366-0500

narnų 366-4203

Laukai patvinę vandeniu, vėluoja pavasario dar
bai, o mus kamuoja blogo oro ligos — gripai, 
slogos, sąnarių skausmai. Visą žiemą ir dabar 
štai jaučiuosi blogai, nieko negaliu dirbti. Pasi
dariau tikras pensininkas. Tiesa, atidaviau į spau
dą savo literatūrinių straipsnių tomą ir paruo
šiau eilėraščių rinkinį, tačiau štai jau kuris lai
kas neparašau nė vienos eilutės.. Vasario pabai
goj Rašytojų sąjungoj turėjau savo poezijos va
karą, kuris gerai pavyko. Išėjo iš spaudos kritiko 
Lankučio stora monografija apie mano kūrybą. 
Apie monografiją ir kūrybos vakarą spauda labai 
gerai atsiliepė. “Tiesa” savo informacinį straips
nį apie vakarą pavadino “Didelis talentas, ver
tingi kūriniai”. Be trumpų eilėraščių paskaičiau 
kelias lyrines poemėles — “Somnambulas”, “Mo- 

__ ______ cartas”, “Žilvinis ir Eglė”. Nesistebėk, Medži, 
‘Skaičiau laikrašty, kad Australijoj, pie- kad į senatvę aš tapau tokiu pagyrūnu. Tačiau 

• - • paskutiniaisiais metais buvau pajutęs aplink sa
ve kažkokią šaltą tuštumą. Iš literatūrinio gyve
nimo buvau tarsi išbrauktas. Literatūrinė spau
da manęs neminėjo, mano kūryba nesidomėjo. 
Į gyvenimą išėjo jauna rašytojų karta su kitokiais 
idealais, kitokiais ieškojimais, kitokiu stiliumi. 
Lankučio monografija ir tas vakaras tą mano už
darumą tarsi pralaužė, o mano kūrybą suaktua
lino. Atsiųsiu Jums tą monografiją ir spaudos 
atsiliepimus. Jei dar gausiu, pasiųsiu ir šių dienų 
įžimybės, Lenino premijos laureato Eduardo Mie
želaičio poeziją.

Labai dėkui Tau už laišką ir informacijas. 
x_____ , _______ _ Mano charakteristika, duota to J.E. (Juozo Ere-

“Rašau Jums siaučiant pavasario darga-. to; jo knyga “Stasys Šalkauskis”, 43 p. — M.S.)
noms, kurios mums neapsakomai įkyrėjo. Visas man atrodo ne visai tiksli ir patikima. Neatsi-

> šalta ir lietinga, menu, kad anais laikais būčiau jį pažinęs, o juo
i ' ~ labiau bendravęs. Gerai bent tai, kad manęs ne-

galės” 12 ir 1 nr., Liet, literatūros istorijos II 
tomą, “Kapitalo” II tomą, gal ką ir daugiau. Ma
nau, kad Jums, ypač Raselei kai paaugs, būtų 
labai reikalingas “Dabarties lietuvių kalbos žo
dynas”. Jei dar rasiu knygynuose, pasiųsiu ir tą” 
(Vilnius, 1959.1.25.).

tuose., baisūs karščiai — daugiau kaip 50°, kad 
krinta gyvuliai, mirė ir žmonių. Parūpo man kaip 
Jūs ten kenčiate tokį pragarą. Dabar pas jus 
tur būt pats vidurvasaris. Pradžia žiemos, pa
baigoj lapkričio ir pradžioj gruodžio pas mus bu
vo labai šalta — iki 30° Celzijaus. Paskui at
šilo ir, ir dabar vis apie 0. Tos darganos ne la
bai sveika.

Brangi Sesute, Juozai ir Rasele, linkiu, kad 
išsipildytų Jūsų svajonė — kad atskristų greita
sis lėktuvas ir vieną gražią dieną Jūs paskambin- 
tumet Vilniuje ar Kaune prie, mūsų durų. Tai 
būtų džiaugsmo!” 
(Vilnius, 1960.1.4.).

11U111O, A.U14VO 
gegužis ir štai pradžia birželio

JOE’S BUTCHER & GROCERY
J. LAURINAITIS

ALUS, MINKŠTI GĖRIMAI IR VISOKĮ MAISTO PRODUKTAI. 

PRITYRĘS ŠVIEŽIŲ IR RŪKYTŲ LIETUVIŠKAM SKONIUI DEŠRŲ 

GAMINTOJAS.
PRISTATYMAS GREITAS IR SĄŽININGAS I NAMUS, SALES VISOSE 

MIESTO DALYSE.

1918 Frontenac Street, Montreal, TEL. 524-0209
/Prie pat požeminio-METRO stoties/.

HIGHLAND AUTO BODY
C a! ex Gas Bar

DIRBTUVĖ- GARAŽAS

• Atliekami visu rusiu išorės darbai ir dažymas
7

• Mechaniniai darbai

• Gazolinas alyva ir kiti patarnavimai

611b Lafleur Ave. LASALLE Tel. Buss. 366 • 728 7 
Savininkai: V. Sušinskas 389-0571 ir J. Zavys 365-3252

UniuelJal CleanelJ & Valion
e Valau ir taisau vyriškus ir moteriškus drabužius.
• Siuvu naujus pagal užsakymus vyriškus paltus, 

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

<□» w.iiineton SU Tel. 769-2941

Pharmacie BRONX PARK Pharmacy
------- PRESCRIPTIONS -------

Baby needs-Cosmetics - Articles pour bėbės-Cosmetiques 
Livraison gratuite 7 jours par semaine — Free delivery 7 days a week 
Naujagimiams reikmenys-Kosmetika-Pristatymas visas 7 d. savaitėje

BOOKS----LIVRES
SPAUSDINI Al

7581 CENTRALE, coin - comer 2e AVENUE 165 0770 LASALLE

\ PORTRETAI - VEDYBOS- KRIKŠTYNOS 
SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS

ĮVAIRIOS PROGOS

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

ME 7-6727

DE LUXE CLEANERS
Sav. P. RUTKAUSKAS

117—6th Avenue, Lachine.

BELLAZZI - LAMYJNC-
DO 6-6941 . 7682 Champlain Blvd. LaSalle
(vairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmas- 

įnsuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popierū.

Naujų: 366-78 18 
Naudotų: 366-5691

President M.L. Daigneau
7635, BOUL. LASALLE 

LASALLE. P.Q.

DODGE . CHRYSLER . VALIANT 
CORONET - CAMIONS DODQE

Telefonas 768-6679

WINDSOR
DRY CLEANERS & DYERS CO. LTD. 

Valome visokius drabužius ir kitą Jūsų namų apyvoką.
Savininkai:

A. Keršys, P. Petrulis, P. Keršulis, A. Greitus
1205 CHURCH Ave., VERDUN, MONTREAL.

Tel. 525-8971

KOVOTOJAS PRIEŠ
KOMUNIZMĄ BEI

FAŠIZMĄ
Tadeusz Paul, 61 m. , 

gimęs Lenkijoje, Pozna
nės apylinkėse, prieš II- 
ąjį pas. karą buvo moky
tojas'. 1939 m. Hitleriui 
puolus Lenkiją, jis buvo 
kariuomenėj kovotojas 
prieš invaziją. Naciams 
okupavus Lenkiją,jis tapo 
ryšio karininkas pogrin
džio lenkų armijoje, taip 
pat aktyviai dalyvavo 1944 
m.išgarsėjusiam Varšu
vos sukilime.

Per visą savo gyveni
mą jis buvo aktyvus lenkų 
ūkininkų partijos narys. 
1947 m. jis kandidatavo į 
lenkų seimą,bet komunis
tams suklastavus rinki-- 
mus,jis netik kad nebuvo 
išrinktas, bet suimtas ir 
lenkų saugumo policijos 
pasodintas kalėjiman.1948 
m. jam pasisekė pabėgti 
iš Lenkijos.

1950 m. jis pasiekė A- 
meriką ir apsigyveno Va
šingtone. Jis buvo centro 
komiteto narys Tautinio 
Lenkų Demokratinio K-to 
kur buvęs Lenkijos mi
nistras pirm. Stanislaw 
Mikolajczykbuvo prezi - 
dentas.Jls buvo visą lai
ką labai artimas St.Mikol. 
bendradarbis politikos 
srity,gi po jo mirties jis 
tapo Lenkų Ukin. Partijos 
generalinis sekretorius .

Jis buvo International 
Peasant Union (IPU) cen
tro k-to narys,kur Lietu
va yra atstovaujama per 
Liet. Valst. Liaudininkų 
S-gos atstovus Aleną De- 
venienę, Balį Paramską 
ir kt.ir kur ilgą laiką dir
bo ir redagavo jos biule- 
tinį Henrikas Blazas .Dir
bant su veliuoniu, galima 
apie jį atsiliepti; labai 
malonaus būdo, aukštos 
inteligencijos asmenybė , 
kuri labai gerai žinojo 
lietuviškus reikalus ir 
objektyviai, juos įvertin
davo. Lietuviai nustojo 
vieno iš savo draugų.

Palaidotas Wa
shingtone, D. C. B. P.

laikrodininkas
an TA NAS ŽUKAS 

1855 Wellington Street 
Tel. WE 2- 0644.

TAISAU IR PARDUODU 
ŽEMOMIS KAINOMIS 

LA I K RO p Z I U S IR JUVELYRUS.

SIUNTINIAI LIETUVON 
KAUFMAN’S W00LLENS&TEXT1LES

WHOLESALE & RETAIL 
4115 ST. LAWRENCE BLVD. MONTREAL, QUE. TEL. V I - 2 - 5319.

IŠ ČIA PASIŲSITE SIUNTINIUS SAVO GIMINĖMS PILNAI GARANTUOTOMIS

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

V OT E R IŠ KIE M S KOSTIUMAMS, P A L T A M S , S U K N E L Ė M S IR Š IL KIN Ė S-Brocade 
& Dainty MEDŽIAGOS.

0 DIDŽIAUSI PASIRINKIMĄ. K A Š M IR O , N A11.0 N IN TU IR ŠILKINIŲ SKARELIŲ, 
SVEDERIŲ IR VISA KITA ŠEIMOS REIKALAMS.

• TAIP PAT PRIIMAME UŽSAKYMUS VYRIŠKIEMS KOSTIUMAMS- Made to measure
- IŠ GERIAUSIŲ ANGLIŠKŲ MEDŽIAGŲ. KAINA $54.00 ir extra kelnes $ 13.50. 

SAVININKAS CH.KAUFM'ANAS, buvęs audinių fabriko' L i tex* vedėjas Kaune. Laisvai ki-Iba 
lietuviškai.
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Paramos nariais gali būti kiekvienas lietuvis gyvenęs 
Kanadoje. '
Kasos valandos: Kasdieną.nuo 10 vai. iki 3 vai. p. p., 
išskyrus sekmadienius. Pirmadienį ir penktadieni vakarais nuo 
I vai. 30 min. iki 8 vai. 30 min. Šeštadieniais nuo 9 vai. ik i I vai 
p P liepos ir rugpiiiėio men. šeštadieniais uždaryta )■

Būstinė. Lietuviu Namai - 1129 Dundas St. West, 
Toronto 3, Ont. Telefonas LE 2 ■ 8723.

DIAliA
ČOUGHŠ

CATAMW

COLDS
HOAKMMISS

ASTHMA
•RONCHins
HAYHVtn

S-Vz
FAST 

Zr RELIEF 
r °i 
RHEUMATIC 
ARTHRITIC 
MUSCULAR

PARAMA

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

ROXODIUM mediciniškas skystis įtrinant greitam 
pagerėjimui artrito, reumatizmo, muskulą skausmą, nu
garos skausmą, isijos - Šlaunies skausmą, uždegimo -- 
skausmą pečiuose, rankose, alkūnėse, riešuose, skaus
mingiems nelankstiems pirštą sąnariams, skausmų kojų 
riešuose, keliuose, krūtinės persišaldyme, neuralgijos- 
-- galvos skausmų, aplinkinio ausy skausmo, veido ar 
sprando skaudėjimo, nuo sužeidimą, nudrėskimu, išnėri 
mo ir patęsimo mazguotą venų blauzdose .galvos ir odos 
niežėjimo, pūliavimo, spuogų veide arba visame kūne. 
Pasekmės greitos - minutėmis. ROXODIUM nedegina ir 
neerzina odos. Laikykite atokiau nuo akių.

Kainuoja $2.00 butelis
LUSCOE PRODUCTS LIMITED
559 Bathurst Street, T o r o n t o 4, Canada.

SVEIKATOS KLINIKA-Health Clinic
Medicininis ir pooperacinis gydymas

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

Reportažas iš Toronto
POPULIARI UŽEIGA TORONTE

Sekmadienį po pamal
dų, Atlantic restoranas 
yra tarsi kokia lietuviš
ka susirinkimo vieta. Tuo 
metu pp. Valatkų valgyk
la (1330 Dundas St. W .) 
tampa lyg užeiga poil- 
siaujantiem, šventiškai 
nusiteikusiem torontiš
kiam. Čia susitinka daž
niau užeiną artimesnės 
pažinties bičiuliai,čia už- 
klįstanetiš toliau atvykę 
ar pro šalį važiuoją sve
čiai. Pats restoranas nė
ra erdvus, bet savo jau
kumu, savo valgių įvairu
mu ir pasiskonėtinais ce
pelinais,© vasarą šaltais 
barščiais, dažną, pirmą 
kartą apsilankiusį svečią, 
padaro nuolatiniu klijen- 
tu. Patalpos sienas puo
šia p.Totoraitienės, gėlių 
ir tėviškės gamtovaizdžių 
paveikslai.

Vieni iš dažnesnių sve
čių čia yra matomi pre
kybininkai pp. Tumosai. 
Ne retai čia apsilanko 
grožio salionų savininkai 
pp. Sekoniai, pp. Kauna! - 
tės. Čia matomas ir sta
tybininkas P. Jokubaus- 
kas su ponia.Ilgesnį laiką 
pagyvenę Hamiltone, jie 
grįžo ir vėl įsikūrė To
ronte.Nuolatiniai valgyk
los lankytojai yra pp. Gi
riniai. Pastebėjus p. Gi- 
rinienės skoningąjį apsi
rengimą,matant jos dra
bužių derinius,galima ne
abejotinai tvirtinti šia 
moterį turint pasipuoši
me vieną iš geriausių 
skonių. Retkarčiais čia 
užeina ir pp. Augėnai. Vy
tautas Augėnas vienu me
tu buvo iškopęs į pasigė
rėtinas sporto aukštu
mas. Eidamas be pralai
mėjimų,jis ilgokai išlai
kė teniso meisterio titu- 
lą.Kas be ko,čia pasimai
šo ir vienas, kitas vien
gungis. Dažnas svečias

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

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

TORONTO...
Margio vaistinės II aukštas.
Tel: įstaigos LET- 1708, 

Namų CK 9- 6166.

yra kuklus A. Martišius . 
Kitas, dar palyginti jau
nas ir gerai atrodąs,bet 
savo apsisprendimu į 
pensiją išėjęs yra I. An
tanaitis .Užeina čia ir vie
nas iš pasiturinčių apart- 
mentosavininkas V. Gie- 
drikas. Nors jo gražusis 
pastatas dar beveik nau
jas, bet Vladas išsitrau
kęs iš kišenės noriai pa
rodo pundelį čekių, ku
riais apmokėjo darytus 
pagerinimus-, pertvarky
mus naujai įgitai nuosa
vybei.

Netikėtai čia galima 
sutikti ir hamiltonietį p. 
Paukštį. Sekmadienio 
proga atvykęs su bičiu
liais, jis užeina papietau- 
ti.Kai kada čia matomi ir 
pp. Peniauskai iš Osha- 
wos. Pamačius pp. Ščepa
vičius prisimena kažkas 
gražaus kadaise, lyg pa
mesto ir dabar netikėtai 
atrasto.Tai kažkada gir
dėta solistė Ščepavičienė, 
kuria jau eilę metų nebe
tenka pasigerėti.Panašus 
jausmas kyla ir susitikus 
pp. Sriubiškius. Čia jau 
prisimena vėlesni ponios 
vokaliniai pasirodymai ir 
jos puikiu balsu apdainuo
ti tėviškės ilgesio santi- 
mentai. Čia' retkarčiais 
užeina papietauti ir pp. 
Juciai.P. Jucienė pereitą 
vasarą atostogavo Angli
joje ir dalyvavo dukrelės Į 
vestuvėse. Pp. Astrauskai
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TAUPYK IR SKOLINKIS 

PIRMUTINIAME IR DIDŽIAUSIAME 

TORONTO LIETUVIU KREDITO KOOPERATYVE
KAPITALAS SIEKIA TRIS MILIJONUS DOLERIU.

MOKAME DUODAME
4V4% už depositus Morgičius ii 6'/fi
5'//i numatyta už serus Asm. paskolos ii 7% '

Asmenines paskolas duodame iki $5,000.- ir morgiėius 
valdžios nustatyt? norm?, 66 r, įkainuoto turto.
Vis? nariŲ gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nedau
giau S2,000.- Asmeninės paskolos, mirties atveju,apdraus 
tos iki $ 5,000.-

Gerai progai pasitaikius, Toronto lietu v i a i sumišę su Montreal i o lietu v i a is.

Mičigano didmiestyje viskas pilka ORTAS'
RFPORTAŽAS IŠ DETROITO 

linijos kursuoja taip, kaip 
pridera keturių milijonų 
metropoliuiKitos - ir per- 
trumpos,ir laukimas pus
valandžiais .Ką jau bekal
bėt apie požeminius trau
kinius,kuriuose S.Pranc
kūnas gauna pačios įdo
miausios medžiagos savo 
reportažam Toronte(tarp 
kitko,nė vieno S.P.repor
tažo nepraleidau neper
skaitęs1. ) .Požeminiai De
troitu! -tik svajonė. Ak, 
dabar jau kalbama apie 
rapid transit system, bet 
ar neliks kalbos tik kal
bomis ?. . .

Mūsų tautiečių čia dvi
dešimt tūkstančių. Taip 
bent guodžiamės. Bet į 
Lietuvių namus, kai koks 
koncertas ar vaidinimas , 
sueina iki trijųšimtų. O 
į Vasario 16-tosios minė
jimus-iki septynių šimtų. 
Niekada per paskutinius 
dešimtį metų nebematė
me krūvoj pilno tūkstan
čio.Dvi lituanistinės mo
kyklos turi pustrečio 
šimto vaikų. Ir tai labai 
gerai.Prieš kelerius me
tus tebuvo tik pusantro 
šimto, o prieš dešimtį- 
tik šimtas. Tai kur tie 
dvidešimt tūkstančių ?Ai, 
kai skaitai mirties skel
bimus dienraščiuose,tai 
čia,tikrai,daug lietuviškų 
pavardžių. Vienus jų lai
doja lenkai, kitus airiai, 
dalį savieji. Štai, kur lie
tuviai. ..

Kalėdų antrą dieną tu
rėjau nepaprastą svečią. 
Kansas State University 
istorijos profesorius dr. 
Victor Greene atvažiavo 
medžiagos apie Detroito 
lietuvius rinkti. Aukštas , 
lieknas, kaštoninių į ry- 
žumą plaukų,34 metų vy
ras, labai kuklūs, labai 
mandagus, labai supra
tingas ir gerokai lietu
viškai skaityti pramokęs. 
Skaito,mat, Naujienas, p. 
Gudelio jam siuntinėja
mas,© paskutiniu laiku ir 
anglišką lietuvių grama
tiką nusipirkęs. Pažįsta 
ir man įvardijo eilę mūsų 
redaktorių,istorikų, dva
sininkų. Rašąs iš karto 
dviejų tautybių istorijas 
Jungtinėse Valstijose: 
lenkų ir lietuvių. Kodėl 
šitų tautybių? Jo nuomone, 
tai esą pavyzdinės .atspa
riausios,ilgiausiai išlaikę 
savo tautines žymes. Dr . 
Greene, kuris spardosi 
daktaru vadinamas ir siū
lo savo vardą, žada dar 
kartą atvažiuoti. Širdis 
džiaugiasi, kad svetim
taučiai mus pamato ir sa
vo gyvenimo geriausius 
metus mums aukoja. Bet 
ką veikia mūsų pačių is
torikai, tarpusavy dėl vi
sokių kasdieninių niekų 
tebesiskaičiuodami ?.. ..

Prieš pat Kalėdas Ina 
Neveravičiūtė rodė savo 
filmus. Iš Afrikos, dau
giausia Kenijos, Tanza
nijos, Rodezi jos. Ji-JAV 
ambasados sekretorė. 
Kas dveji-treji metai am
basadų personalas kei
čiamas ir keliamas į

Šalta nuo Kalėdų. Šalta 
be pertraukos. Ir kartais 
iškrinta truputis sniego. 
Druska jį išėda iš gatvių, 
nes gatvės ne sniegui, o 
automobiliams. Boluoja 
pora dienų kiemeliai, bo
luoja stogai. Bet tik pora 
dienų,jeigu naujo sluoks
nio nėra. Suodžiai iš fa
brikų kaminų, suodžiai iš 
automobilių viską’ nudažo 
pilkai. . .

Automobiliai, automo
biliai. Jie čia viską domi
nuoja, viską valdo. Nėra 
Detroite tramvajų, nes 
juos išgrūdo automobi
liai. Autobusų tik kelios 

čia irgi ne reti svečiai. 
Jie žinomi kaip aktyvūs 
šaulių organizacijos vei
kėjai. Ir Anicetas Luko
šius,sekmadienio proga, 
ateina su Pietinėje Ame
rikoje surasta ir ten ras
ta lietuvaite. Su jais yra 
jų gražiai augąs atžaly
nas. Su pp. Čiurliais pie
tauja jų gražutė dukrelė 
Vida. Pamačius p. Yoku- 
bynienę vieną, paaiški, 
kad jos vyras negaluoja 
ir yra likęs namuose. Pp. 
Yokubynai, ankstyvesnės 
kartos ateiviai, vieni iš 
nepailstančių veikė jų,pa
rodę daug nuoširdumo vė
lesniems atvykėliams . 
Gatavų rūbų ir siuvyklos 
savininkai pp.Beresnevi- 
čiai irgi užklysta kart
kartėmis čia papietauti. 
O pamačius pp. Matulevi
čius prisimena saulėtoji 
vasara ir Springhurst va
sarvietė. Nuotaikingoji 
ponia,eidama paplūdimiu, 
niekuomet nepraeis nepa
sveikinusi ir neužkalbi
nusi nė vieno sutikto, ar 
smėlyje besikepinančio 
torontiečio. Čia matomi 
ir jaunavedžiai pp. Šarū
nai. Pereitais metais jų 
vestuvės buvo vienos iš 
šauniausių. O jaunoji p. 
Janina atrodo kaip iš nau
jo sužydėjus! rožė.Rečiau 
beužeina tik Izabelė Kun- 
drotienė.Kaip ir jos įdo
mūs rašiniai apie Yukon 
teritoriją nebepasirodo 
daugiau spaudoje. Ponia 
persikėlusi į Torontą įsi
jungė į verdantį miesto 
gyvenimą ir visai užmetė 
plunksną.

Valgykla gyva,ji dūzgia 
sekmadienio popietį kaip 
bičių avilys .Vieni stipri
nasi, kiti pavalgę išeina, 
o treti tuojau užima lais
vas, atsiradusias vietas. 
Atvykę iš miesto pakraš
čių,prašo savininką per
leisti juodos duonos ke
paliuką - tokį delikatesą, 
kurio ten esančiose krau
tuvėse nėra. Šemininkai 
paslaugūs. Nors jie turi 
grakščias, greitai patar
naujančias padavėjas, bet 
ir patys sukasi, skaičiuo
ja, pasitinka ir išleidžia 
svečius. Suradęs laisvą 
minutėlę,šeimininkas nu
skuba atnešti ruginės 
duonos kepaliuką už so
čius pietus beatsiskaitan- 
čiam klijentui.

S, Pranckūnas. 

priešingą pasaulio galą. 
Prieš trejus metus pane
lė Ina mums rodė Aziją , 
nes buvo tik ką grįžusi iš 
Indonezijos. Po dvejų me
tų pamatysime Centrali- 
nę Ameriką, nes prieš 
Velykas ji išvažiuoja į 
San Salvadorą. Puikūs I- 
nos filmai'.Gera ji aiškin
toja. Filmams ir kelio
nėms ji atiduoda visą 
laisvalaikį,visas santau
pas. Šį kartą daug matėme 
Afrikos natūralių žvėry
nų - rezervatų, truputį 
miestų vaizdų,keletą kai
melių, iškilmes Nairobi 
mieste ir patį Jorno Ke- 
nyattą-Kenijos didvyrį- 
minioje rankas bespau- 
džiantį lygiai taip,kaip čia 
kandidatai į prezidentus 
prieš rinkimus.Ina turin
ti tūkstančius puslapių 
užrašų, dienoraščių. Jei
gu ji, Fabijono Neveravi- 
čiaus jaunesnioji dukra, 
kada išleistų knygą, tai, 
manau,būtų ko paskaityti 
ir pasižiūrėti. ..

Naujus Metus sutiko 
Detroito lietuviai dviejo
se vietose. Vieni-Lietuvių 
namuose su Dariaus-Gi
rėno klubu, kiti Armėnų 
namuose su Bendruome
ne. Buvau paskutiniame , 
Viskas gražu,kultūringa. 
Prisilinkėjom vieni ki
tiems šimto metų, nors 
tikrai-kitų N. Metų visi 
nebesulauksim.Prisilin - 
kėjome visokių laimių, o 
išėję negalėjome užvesti 
mašinų. Šalčio banga bu
vo bloškusi iki 5 žemiau 
nulio.Kiek tą N.Metų die
ną nelaimių ture jau, tai ir 
išskaičiuoti bijau-vistiek 
skaitytojas netikėtų.O, be 
to, tai buvo tik mano ir 
mano šeimos nelaimės . 
Ačiū, bičiuliai, už gerus 
linkėjimus.. .

Ruošiamės Vasario 16- 
jai. Nepaprastai, auksi
nei'. Sudarytas komitetas 
iš 60 iškiliųjų. Tik, iš tų 
60,niekaip nevyksta išsi
rinkti pirmininką. Nebū
siu, nebūsiu, nebūsiu'. Iki 
šiol dar neišrinkome. O 
Didieji metai, auksiniai 
metai, jau pi įsidėjo ir 
penkiasdešimtasis neprb? 
klausomybės atstatymo 
gimtadienis jau čia pat....

Pirmas pragiedrulis 
pilkame 1968-jų Detroite 
bus "Grandinėlės" vieš
nagė. "Grandinėlė", Liūdo 
Sagio ir Clevelando ben
druomenės pasididžiavi
mas, čia atvažiuoja vasa
rio 10 dieną ir koncertuos 
graikų salėje Oakman-W. 
Chicago bulvarų kampe. 
Studentai ateitininkai pa
sikvietė -Užgavėnių proga 
į mardi gras balių. Jauni - 
mas jaunimą. Gerai, kad 
dar turime tokio jaunimo, 
kuris kviečia ir tokio jau
nimo,kuris meniškai tau
tiškai šoka. Visų mūsų, 
senių,pareiga į tą vakarą 
ateiti ir su jaunimu už
gavėnes atšvęsti...

Ką dar šiandien apie 
pilkąjį Detroitą ? Ką dar 
apie didijį Kanados Wind- 
soro pusbrolį ? Ar kad di-

VEDA KAZYS

gardos vadovybės pave
dimu 1968 m. apygardines 
krepšinio pirmenybes 
moterų,vyrų ir jaunių bei 
mergaičių A ir B klasė
se vykdys LLSK"Tauras" 
vasario 3 ir 4d.d. Londo
ne.

Pirmenybėse gali daly
vauti: vyrai ir moterys , 
jauniai ir mergaitės A kl. 
t.y.gim. 1949, 50 ir 51 m. 
ir jauniai bei mergaitės 
B kl. , t. y. gim. 1952 ir 
1953 m.

Gimusieji 1954 m. ir 
vėliau priklauso C ir D 
klasėms ir jų pirmenybių 
vieta ir laikas bus pas
kelbta vėliau.

Prieauglio klasių žai
dėjams leidžiama daly
vauti tik sekančioje vy
resnėje klasėje, tačiau 
toks dalyvavimas negali 
kliudyti nustatytos var
žybų eigos. Klasių grupė- 
se,kuriose užsiregistruos 
4 ar daugiau komandų, 
praėjusių metų pirmos ir 
antros vietos laimėtojai 
bus išskiriami, o liku
siems traukiami burtai. 
Grupėse su 3 ar mažiau 
komandų bus žaidžiama 
kiekvienas su kiekvienu.

džioji spauda jau trečias 
mėnuo streikuoja ?Ar kad 
automobilių kainos kyla, 
pridėjus mums, automo
bilių vergams, po pusę 
dolerio ?Ak, daug ko būtų 
galima Detroito tema, bet 
nieko naujo.be "Grandi
nėlės "Detroito lietuviuo
se. Iki sekančio, sekantį 
mėnesį'. Alfonsas Nakas.

SĖJA
Tautinės, demokratinės minties mėnesinis lietuvių laikraštis. 

Leidžia Varpininkų leidinių fondas 
Redaktorius Vytautas Blldušas .

Administracijos adresas: JUOZAS URBELIS.
1649 N. Broadway, Melrose Park., Ill., USA.

Prenumerata: JAV ir kitur 3 dol. meįams.

AR ŽINOTE K£ RAŠO 

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

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

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

METINĖ PRENUMERATA KANADOJ IR KITUR
TIK $5.00.
Jau galima gauti 1968 metų kalendorių, kai
na $ l.OO. Korespondenciją adresuoti:

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

BARONAS

Ar klubas sutiktų spor
tinėse uniformose daly
vauti turnyro oficialiame 
atidaryme sekmadienį 
apie 12. 30 po pietų? Ati
darymas .manom,užtruks 
tik 15 minučių ir apims 
sportininkų eiseną per 
salę,keletą trumpų svei
kinimų etc.Ar atsiras no
rinčių naudotis papigin
tomis viešbučių, motelių 
ar YMCA kainomis, ku
rias mes pamėginsime 
gauti ? Taip pat-kas pats 
nepriklausomai norės tuo 
pasirūpinti? Atrodo, kad 
varžybas pradėsime šeš
tadienį .vasario 3 d. ,9 vai. 
ryto.Varžybose galės da
lyvauti tik Sporto Apy
gardoje užsiregistravę 
klubai ir žaidėjai. Šešta
dienį 8 vai. vak. įvyks 
sportininkų ir Londono 
bei aplinkinių apylinkių 
visuomenės susiartinimo 
balius,kuris bus tik šiais 
metais pastatytoje Cen
tennial Hali.

E. Daniliūnas, 
Klubo pirm. 

PAVERGTOJI LIETUVA 
1967 m. geriausiu Lie

tuvos sportininku išrink
tas M. Paulauskas. Toli
mesnes vietas užėmė: 2) 
Vilniaus lenkas boksinin
kas D. Pozniak, 3) diski- 
ninkas V.Jaras,4) irkluo
tojas Z. Jukna, 5) ranki
ninkė E. Petkienė, 6) irk
luotojas A. Bagdonavi
čius,?) irkluotoja G.Šida- 
gytė,8) rankininkė R. Sta- 
siulevičienė, 9) krepši
ninkė L. Vinčaitė, 10) bė
gikas A. Baranov.
-Sov.Sąjungos vyrų krep
šinio pirmenybėse po 10 
rungtynių pirmauja Kau
no Žalgiris ir Tbiliso Di
namo, surinkusios po 8 
tšk.Latvijos atstovai-Ry- 
gos VE F ir ASK yra de
vintoje ir 10-toje vietoje, 
o estų Kalevas aštuntas . 
Tuo tarpu moterų grupėj 
pirmauja Rygos TTT.Vil-

Nukelta į 7 psl.

Ps.D.R.M.N.Pt
naujo.be
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HAAAIf&LTON
Geriausia taupyti ir skolintis tik 
Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyve I 
21 Main St. El, Kamb. 203, Tel. 528-05 J L

D 6 r b o valandos:

Pirm. 9:30 -• 5 vai. p.p.
Antr. , 9:30 -- 5 vai. p.p.
Tree. 9:30 -- 5 vai. p.p.
Ketv. 9:30 -- 5 v.al. p.p.
Penkt.9:30 - 8 vai. p.p.
Šešt. 9:00 - 1 vai. p.p.

Aukšti nuošimčiai ui 
indėlius.
Prieinamos skolinimosi 
sąlygos.
Nemokamas CUNA gyvybės 
ir paskolų draudimas.
Pilnas čekių patarnavimas.
Uitikrintas indėlių saugumas, 
talonus lietuviškas patarnavimas

St. Catharines agentūra: 75 R all s Ave. Pranciškonu 
parapijoslsalėje sekmadieniai s po pamaldų.

I967-JI METAI HAMILTONO LIETUVIŲ KOLONIJOJE
buvo reikšmingi. Ryšium 
su Kanados 100-čiu, Ha
miltono lietuviai atliko 
savo pareigą ir Kanadai 
ir Lietuvai.Bene didžiau
sias veiksnys Lietuvos 
vardui linksniuoti buvo G. 
Breichmanienės vadovau
jama jaunimo grupė "Gy- 
vataras". Jis vienas iš 
iš pirmųjų etninių grupių 
buvo įjungtas Kanados 100 
-čio programai valstybi
niu mastu. Atliktos kelios 
gastrolės su mūsų taut. 
šokiais,kurias finansavo 
Kanados 100-čio biudže
tas . Garbė gyvatariečiam 
ir vadovei G. Breichma- 
nienei.

Vietoje (Haniiltone) fa
nes v-bos pastangomis 
lietuvių savaitė buvo at
žymėta patenkinamai, 
įjungiant ir naujosios lie
tuvių emigracijos į Ha
miltoną 20-tį, kuris nors 
nepraėjo kaip buvo numa
tyta, bet buvo įgyvendin
tas.

Praėjusieji metai ypač 
buvo darbingįscenos mė
gėjų grupei "Aukuras", 
pastačius dr. J. Griniaus 
5-ių veiksmų istorinę 
dramą "Gulbės giesmė". 
Su šiuo pastatymu buvo 
pasiekta tolimos JA V-bių 
ir Kanados lietuvių kolo
nijos ir "Aukuras" apvai
nikuotas už visą daugelio 
metų darbą. Garbė auku- 
riečiamsir jų v-vei dra
mos aktorei E. Dauguvie
tytei-Kudabienei .

Organizacinis veikimas 
vystėsi normalia tvarka. 
Jautėsi sustiprėjusi atei- 
tininkijos veikla. Gražiai 
veikė skautai,žūklautojų- 
medžiotojų klubas,karių- 
veteranų s-gos skyrius , 
SLA kuopa,Katalikių Mo
terų draugija. Neseniai 
įsisteigęs šaulių s-gos 
būrys jau pradeda reikš
tis visuomeniniame gyve
nime.

Iki 1967-jų metų pusės 
gražiai egzistavo ir dai
nos vienetas Aušros Var
tų,parapijos choras. Buvo 
pajėgus aptarnauti ne tik 
vietos gyvenimo reikalus, 
betreiškėsiirtoli už Ha
miltono ribų. Miela buvo 
bažnyčioje girdėti lietu
viškas giesmes ir sceno
je, minėjimų progomis 
puikiai skambėjo lietu
viška daina. Choras reiš
kėsi kaip meninis viene
tas su valdyba, kuri koor
dinavo vieneto darbo pla
nus. 196 7-jų metų antroje 
pusėje,šiam vienetui bu
vo nelaimingi. Pradedant 
rudens sezoną, parapijos 
choro valdybai parapijos 
durys buvo uždarytos. 
Choro nariai tapo su
skirstyti į "juodus ir bal
tus'.’Juo
tus" "Juodieji" chore bu
vo nepageidaujami, o ki
tus "iš dangaus nukritusi 
valdyba" ragino eiti gie
doti. Susidarius neaiškiai 
choro padėčiaįoficialioji 
choro v-ba (išrinkta cho
ristų), sukvietė visus ir 

išaiškinusi padėtį prašė 
nutarimo tolimesnei cho
ro veiklai patvirtinti. Dėl 
esamos padėties, daugu
mos buvo nutarta chorą 
likviduoti. Valdyba, vyk
dydama daugumos nuta
rimą, esamą turtą pa
skirstė jaunimo organi
zacijoms ir pati atsista
tydino. Tuo būdu gražus 
mūsų tautinis ir-kultūri
nis vienetas buvo suskal
dytas ir privestas prie 
katastrofos .

Po šio skaudaus įvykio 
dalis choro narių jau ven
gia savo bažnyčios, o su 
jais ir dalis parapijiečių 
abejoja savo parapijos 
naudingumu lietuviškame 
gyvenime. Jau girdėti 
balsų apie steigimą nau
jos lietuvių parapijos Ha
miltone.

Šių įvykių akivaizdoje , 
turėtų vyriausias liet.ko
lonijos autoritetas-Ben
druomenės valdyba,dary
ti pastangų susidariusią 
padėtį gelbėti. Ar ji pati, 
ar įgaliotas vienetas tu
rėtų ištirti įvykių prie
žastį ir negeroves paša
linti,nes toks įvykis ardo 
mūsų tautinį darbą ir tuo 
pačiu džiugina priešinin
ko širdį. Hamiltonietis.

HAMILTONO BENDRUO
MENĖS ŽINIOS

Naujų Metų sutikimas , 
ruoštas apyl. valdybos , 
praėjo labai linksmai ir 
iš šio parengimo tikrai 
nuostolio nebus. Valdyba 
dėkoja prelatui, dovano
jusiam taip ilgai degan
čias žvakutes. Programos 
paįvairinimui buvo lote
rija.-Ponia Šakienė ir p. 
Valevičius buvo leistų 
fantų mecenatai. Valdyba 
dėkoja visiems padėju
sioms ir prisidėjusiems 
prie parengimo pasiseki
mo.

50—tąjį Nepriklausomy
bės minėjimą turėsime 
vasario 11-tą dieną.Minė
jimas pradedamas 11-tos 
vai. mišiomis. Visos or
ganizacijos dalyvauja 
bažnyčioj su vėliavomis . 
Specialiai numatoma pa
gerbti Nepriklausomybės 
kovų dalyvius.

Jaunimo Centro salėje 
iškilmingą minėjimą pra
dėsime 4 vai. p. p. Pro
gramoje numatyta: svei
kinimai, J. Smetonos kal
ba,Toronto Varpo choras 
vadovaujant p. Skrinskai- 
tei ir mūsų Gyvataras 
vad. G. Breichmanienei. 
Už įėjimą valdyba nėra 
nustačiusi kainos-bus au
kų lapai. Pareiga kiekvie
no save dar laikančio lie
tuviu atsilankyti į šį mi
nėjimą, išgirsti mintis 
mūsų valstybės preziden
to sūnaus ir pasiklausyti 
bei pamatyti kruopščiai 
pasiruošusių programos 
atlikėjų.

Hamiltono apylinkės 
veiklos 20-čiai metų įam
žinti .numatytas leisti lei
dinys.Daugelis organiza-

Tarptautiniame Buenos Aires, Argentinoje, aerodro- 
me-Ezeiza- madij kūrėjas Bernardas Survila sutinka 
Marytę Sabaliauskaitę, kuri Londone dalyvavo gražuo
lių konkurse į pasaulines gražuoles, Miss Univers . 
Sabaliauskaitei pripažinta antra vieta, vicegražuolės. 
Sabaliauskaitė studijuoja Buenos Aires universitete 
teisę. Kordobos kalnuose gimusiai lietuvaitei padė
jo tapti moterų madų modeliuotoja B. ii’ V.Malėlai- 
tė Survilai, ją proteguodami kaip kuklią ir inteligen
tišką lietuvaitę. Ji ir konkurse dalyvavo Survilų fir
mos drabužiais apsirengusi. FotoP. Ožinskas,

LONDON
ŠEŠTADIENINES MOKYKLOS PARENGIMAS

Londono lietuvių šešta
dieninės mokyklos tėvų 
komitetas sausio 20 d. 8 
vai. vak. lietuvių parapi
jos salėje rengia puikų 
pobūvį ir šokių vakarą .

Vakaro pelnas skiria
mas mokyklos išlaikymo 
reikalams. Manytina, kad 
vakaro pelnas yra geres
nis būdas lėšoms telkti, 
negu iš Bendruomenės bei 
tautiečių nuolatinis aukų 
prašymas.

Todėl laukiam visų 
mielų tautiečių bei jų pa
žįstamų ar bičiulių gau
saus atsilankymo. Bus 
programėlė, loterija ir 
veiks turtingas bufetas su 
lietuviškais valgiais bei 
užkandžiais. L. E-tas. 
DAR KAI KAS APIE 
'KREPŠINIO PIRMENY
BES

Kaip jau buvo rašyta , 
Londone vasario 3-4 die
nomis pirmą kartą vyks 
Kanados lietuvių krepši
nio pirmenybės.

Susidomėjimas pirme
nybėmis didelis. Londono 
lietuvių organizacijos 
pirmenybių nugalėtojui 
paskyrė pereinamąją tau
rę. Sporto klubo vadovybė 
laukia ir tikisi, kad atsi
ras tautiečių-mecenatų, 
kurie taurę ar kitas at- 

cijų jau yra atsiuntę re
daktoriui St. Daliui savo 
veiklos aprašymus bei 
nuotraukas. Apie Bend, 
valdybų veiklą parašyti 
sutiko A.Matulienė ir M . 
Keženaitė.Juodvlejų dar
bas yra surinkti žinias ir 
aprašyti apie 20-tį valdy
bų.Tai toks skaičius Ben
druomenės valdybų yra 
Hamiltone buvę. Valdyba 
joms dėkoja apsiėmus tą 
didelį darbą.

Ponas B.Kronas sutiko 
pagelbėti Bendr. valdybai, 
patalpinti Spectatoriuje 
50 - tosios Nepriklauso* 
mybės proga istorinį ap
rašymą apie Lietuvą ir 
Hamiltono lietuvius. Tam 
aprašymui medžiagą pa
ruošė šanelė Aldona Vo- 
lungytė. Dėkoja už lietu
višką darbą H. B. A. V-bat 

žymėjimo dovanas spor
tininkams suteiks.

Vasario 3 d. 8 vai. vak. 
miesto puikioje "Centen
nial" salėje vyks sporti
ninkų ir visuomenės ban- 
ketas-susipažinimo vakar 
ras.Be kitos įdomios pro
gramos , demokratišku 
būdu (ne komisijos) bus 
renkama lietuvaitė-gro
žio karalaitė. Jokių sąly
gų kandidatėms tiek apsi
rengimo tiek kitais atžvil
giais nestatoma.Karalai- 
tė gaus dovanų. Pav. kun . 
B. Pacevičius pažadėjo 
nutapyti 2 paveikslus, ku
rių vienas skiriamas ka
ralaitei,© antras-sporti- 
nikams. Taip pat mano
ma, kad vakaro rengėjai 
bei dalyviai karalaitei 
skirs dovanų.

Londono lietuvės-mo
terys sportininkam skirs 
efektyvią pagelbą. Jos va
karo bufetui pagamins 
skanius, lietuviškus val
gius bei užkandžius. Ren
gėjai s ako, kad bufete bus 
visokeriopi geresnės ko
kybės gėrimai.

Taigi dalyvaukime šio
je pramogoje ir tuo pa
remkime savo sportuo
jantį jaunimą. L. E-tas .

SPORTAS
/atkelta iš 6 psl/ 

niaus Kibirkštis yra ket
virta ir Kauno Politech- 
nika-aštunta. Paskutinėse 
rungtynėse Kauno Žalgi
rio vyrai nugalėjo daug
kartinį Europos koman
dinį meisterį Rygos ASK 
71 : 64.
- Lietuvos ledo rutulio 
pirmenybių pirmosios 
pasekmės fVilniaus Elek- 
tronika-Telšių Mastis 2: 
1, Kauno Inkaras-Kauno 
Atletas Ž : 0.
- Futbolo mėgėjai ge
riausiu 1967 m. Lietuvos 
futbolininku išrinko Vil
niaus Žalgirio atstovą St. 
Ramelį.
- Vilniaus Žalgirio stalo 
tenisininkai viešėjo ryti
niam Berlyne. Moterys 
sužaidė lygiomis-9 :9 su 
BFA komanda,© vyrai nu
galėjo DTTV 10 : 3.

SUDBURY, ONT
BENDRUOMENĖS 
SUSIRINKIMAS
Sausio mėn.7d., Christ 

the King parapijos didžio
je salėje įvyko visuotinis 

; L1 Bendruomenės narių 
susirinkimas. Pirminin
kavo J. Kručas, sekreto
riavo P. Venskevičius . 
Susirinkimas pradėtas 
šūkiu: "Neieškokim to, 
kas mus skirtų,bet ieško
kime to, kas mus tautiš
kai jungtų". Dalyviai pa
rodė nuoširdų dėmesį su
sirinkimui ir domėjosi 
tolimesne visuomenine 
veikla,todėl be jokių sun
kumų buvo išrinkta 1968 
metams LB valdyba ir 
kontrolės komisija. Į val
dybą buvo išrinkti ir pa
reigomis jau pasiskirstė 
p-kas Juozas Staškus, vi
ce. p-kas Juozas Glizic- 
kas, sekretorius Juozas 
Kručas, iždininkas Anta
nas Juozapavičius, narys 
kultūriniams reikalams 
Vladas Juška.Į kontrolės 
komisiją-Marija Venske- 
vičienė, Augustinas Ja- 
siūnas ir Stasys Krivic
kas.

Visuotinio susirinkimo 
dalyviai vienbalsiškai par 
reiškė širdingą padėką 
praėjusių metų valdybai, 
o ypatingai buvusiam jos 
p-kui Juozui Bataičiui už 
didelį darbą ir gražų or
ganizavimą.Taip pat pa - 
linkėjo jam kuo gręičiau- 
čiausiai pasveikti ir grįž
ti į mūsų bendruomenės 
tarpą. J. Bataitis,po eis
mo nelaimės sužeidimo 
gydosi Montrealyje.Susi
rinkimas įgaliojo pirmi
ninkaujančius viešą padė
ką persiųsti jam į Mont
real}. Šių metų Lietuvių 
Bendruomenės valdybos 
adresas yra toks: Lithua
nian Community, PO Box 
954, Sudbury, Ont. J.K.

LANKĖSI KALĖDŲ 
SENELIS

Naujų j ų M etų i š vakar ė - 
se, Christ the King baž
nyčios didžiojoje salėje, 
lietuvių vaikučius aplan
kė Kalėdų senelis iš Lie
tuvos-Vytautas. "Tumo- 
Vaižganto" šeštadieninės 
mokyklos mokiniai, taip 
pat visi dalyvavę vaiku
čiai buvo Kalėdų senelio 
supažindinti apie dabar
tinę Lietuvą ir apdovano
ti. Daugelis iš jų pasakė 
seneliui gražių eilėraš
čių. Už pasiaukojantį ir 
gražų darbą šeštadieni
nėje mokykloje, dovanas 
gavo ir mokyklos moky
toj ai-vedėja G.Lumbienė, 
mokytoj ai-N. Paulaitienė 
ir kun. A. Sabas.

Lietuvių bažnyčios kle
bonas kun. A. Sabas, ten 
pat, visam jaunimui pa
ruošė nemokamą vaišių 
stalą.Loterijoj laimė nu
sišypsojo A. Šviežikienei 
ir R. Kusinskaitei. Suau
gusieji buvo pavaišinti 
kava. Aukų bažnytiniems 
reikalams surinkta $ 40 . 
00.Eglutę organizavo 1967 
m. Lietuvių Bendruome
nės valdyba. Šeimininką- 
vo-L.Remeikienė,L.Griš- 
konienė ir padėjo jaunos 
lietuvaitės .Jaunimo stalą 
prižiūrėjo ir tvarkė A . 
Kručienė.Kalėdų senis iš 
Lietuvos,matyti saugumo 
sumetimais pavardės ne- 
pasisakė.tikpažadėjo ki
tais metais vėl sugrįžti. 
--------------------------- J. K, 
- Draugiškose tinklinio 
rungtynėse Šiaulių Peda
goginio Instituto moterys 
nugalėjo Pskovo Institutą 
3:1 ir 3:2,o vyrai pralai
mėjo 2:3 iratsigriebimo 
rungtynėse tokia pačia 
pasekmė įveikė rusus.

CANADA

KANADOS DARBO
SAUGUMO NUOSTATAI

Skelbiami
nauji Kanados darbo saugumo (Canada Labour Code) nuostatai, 

kurie įsigalioja nuo 1968 metų sausio 1 dienos.
Šis bendras įstatymas, pirmų kartą priimtas parlamento, įparei

goja darbdavius ir darbininkus, dirbančius federalinės valdžios 
žinioje esančioje pramonėje, laikytis atitinkamų saugumo 

ir sveikatos nuostatų.

PAGRINDINIAI ĮSTATŲ BRUOŽAI
Platus savo apimtimi, visiems pateikiąs pilną pramonės saugumo 

programą. Papildantis jau įvestas priemones pramonės saugumo 
srityje. Jo vykdymo taisyklės bus nustatytos pasitarus su pramo
nės, profesinių organizacijų ir kitų sričių atstovais. * Jis sudaro 
pagrindą tirti nelaimių priežastims bei kontroliuoti nelaimingus at
sitikimus ir gali tarnauti kaip programa saugumui ugdyti.

KAS YRA APSAUGOMAS?
Aplamai, šis įstatymas saisto darbdavius ir darbininkus, atliekan
čius darbus, parangas arba tvarkančius verslus tarpprovincinio, fe
deracinio ir tarptautinio pobūdžio. Taigi, jis apima ir tuos darbus, 
kurie, parlamento nutarimu, atliekami bendrai Kanados gerovei. Tai 
iŠ esmės tie patys darbai, kuriems taikomi Kanados darbo saugumo 
nuostatai (Canada Labour Standarts Code) ir kiti darbo įstatymai.

Daugiau informacijų apie Kanados darbo 
saugumo nuostatus teirautis:

ACCIDENT PREVENTION AND COMPENSATION

BRANCH CANADA DEPARTMENT OF L A B OUR,OTTAWA 4.

CANADA DEPARTMENT OF LABOUR
HON. John R.Nicholson George V.Haythorne
Minister Deputy Minister

SEPTINTASIS ELTOS 
BIULETINIS

Paryžiuje jau išleistas 
pirmasis Vliko Eltos biu
letenio prancūzų kalba 
numeris .Redaguoja Biru
tė Venckuvienė. Turiny 
dokumentai ir informaci
jos. Biuletenis išeis kas 
trys mėnesiai.

Tai jau septintas sveti
momis kalbomis leidžia
mas Eltos Informacijų 
biuletenis. Dabar jų yra 
anglų,arabų,ispanų,italų, 
portugalų,prancūzų ir vo
kiečių kalbomis.

Tų biuletenių leidimą 
finansuoti vis daugiau pa
deda gausėjantieji ypatin
gieji Tautos Fondo rėmė- 
jai(kuriemsūžtą pagalbą 
siuntinėjamas Eltos In
formacijų biuletenis lie
tuvių kalba). Šiomis die
nomis ypatingųjų rėmėjų 
gretos ir vėl pailgėjo. T . 
F. valdyba praneša:

Dr.P.Jaras iš Highland, 
Indiana,šalia anksčiau at
siųstų 100 dolerių, Vliko 
seimo proga atsiuntė dar 
2 5.Magdalena Šmulkštie- 
nė iš Evanston, Ill. ,TF 
įgaliotinė, surinko 145 ir 
nuo savęs įnešė 50 dol. 
Dr.L. Kriaučeliūnas, Pa
los Park, Ill. -100 dol. W. 
ir P.Turuliai iš Hollis,N . 
Y.ankstyvesnįjį šių metų 
įnašą (65) papildė iki 100 
dol. Bernardas Bracius iš 
Waukegan,III.,seimo pro
ga įnešė 25 dol. Albertas 
Puskepalaitis.TF įgalio
tinis Bos tone, surinko 247 
dol. ,irgi dvigubai daugiau 
kaippirma-surinko Jonas 
Makauskis ,TF įgaliotinis 
Somerset, N.J. Simonas 
Kontrimas iš Irvington, 
N.J. vienas pačių pirmų
jų šio(ypatingųjų rėmėjų) 
sąjūdžio pradinlnkųįnešė 
naują 50-ties dolerių me
tinį įnašą. (Elta)

IŠKILIOSIOS POETĖS 
MINTYS

Jau daugiau kaip prieš 
dešimt metų į pirmutines 
rašytojų gretas iškilusi 
jaunesniosios kartos po
etė Lietuvoj Janina Degu
tytė apie lietuvių litera
tūrą sako, kad tarp visų 
"sėkmių ir pergalių" e- 
santi "giliom šaknim įau
gusi į lietuvišką žemę".

- Kad ir kokiom lais
vom, moderniom eilėm 
berašytum,kad ir kokiom 
kosminėm temom bepra- 
biltum.mes vistiek esam 
veikiami ir Donelaičio , 
Strazdo, Maironio, Sruo
gos,Salomėjos Neries, V. 
Mykolaičio - Putino... Ir 
liaudies dainų.Kokiu kam
pu besikreiptume nuo se
nųjų tradicijų,mes nešio
jame jas savo kraujyje.

Ir:-norisi drąsos me
ne. Sunkiausius gyvenimo 
atvejus reikia iškelti į 
į šviesą, reikia išsiaiš
kinti sau ir visiems,ne
pridengiant tamsiųjų pu
sių pasiekimais ir pro
centais. ..

- kai labai pasitenkina
ma tuo, kas yra, -tai jau 
miręs vanduo.

- Nereikia bijoti dėmių 
.. . baimė gimdo melą. O 
menas ir melas, nors ir 
panašiai skamba, -yra 
priešinguose poliuose. E.

BOOTS: THIGH, KNEE & HIP



8 PSL.

A'AUNl^KLA-L, įeka' ... buvo suplanuota pries ke
lis metus. Buvo norima

XIII Kanados Lietuvių Dienos apyskaita Lietuvių Enciklopediją į-
Pajamos
Baliaus pelnas
Aktas-koncėrtas
Įvairios aukos
Kiti parengimai
U> leidinys, skelbimai, ženk

liukai 710.50
Įvairios kitos pajamos 693.65

$3.088.52 
2.367.08 
1.025.74

323.28

K viso $8.596.77
Išlaidos 
Salių nuoma $ 830.00
Honorarai 1.026.00
Keliones ir transportas 
Spauda, spaudiniai, rėkia-

1.557.35

mos 1.478.79
Įvairūs kiti parengimai 950.03
Administracija ir kt. 426.49

Iš viso $6.268.66
Pelnas $2.328.11

Balansas $8.596.77 
Pridėjus gautą ir grąžinta 

bankelio “Litas” paskolą 4.500.00 
bendra apyvarta $13.096.77

J. šiaučiulis, 
Lietuvių Dienos komiteto ižd.

SKIRTUM OPASKIRSTYMAS
Gautasis pelnas iš XIII 

- tos Kanados Lietuvių 
Dienos, 2328.11., pagal K 
LB nuostatus priklauso- 
pusiau Montrealio seime
liui,kaip Lietuvių Dienos 
rengėjui ir KLB Krašto 
valdybai.

Seimelio prezidiumas 
pagal Lietuvių Dienos Ko
miteto seimelio prezidiu
mo bendro posėdžio nuta
rimą 500. — dolerių pa
skirstė:
KLB Baltijos stovyklai- 

100.00
Montrealio šeštadieni
nėms mokykloms 100. 00 
Montrealio lietuvių litua
nistiniam kursams ir se
minarams. ... 50. 00
Geležinio Vilko skautų 
tuntui........... 50. 00
Neringos skaučių tuntui 
.......... ..................... 50. 00 
Vasario 16 dienos gimna
zijai..................... 50.00
Montrealio lietuvių Aka
deminiam sambūriui, Vin-

Dr. J. SEM0&A8
5441 BANNANTYNE.VerdujJ

Pirmadienį ir 
ketvirtadienį 

antradienį 
penktadienį

trečiadienį 7-9 p.m.

2 - 4; 7-9 p,m.

2 • 4 p.m.
2 • 4; 7 • 9 p.rp.

767 - 3175; namų 366 - 9582.

DANIU GYDYTOJAS
Dr. J. MALISKA

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

Namų tet: MU 1-2051 *

DR. A. O. JAUGELIENė
- PANTU GYDYTOJA

1410 Guy Street, 1 pūkštąs
11 • 12 kambarvs-

Tek 932-6662: namu 737- 9681

DR. V. GIR1UN1ENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA

5330 L’Assomption Blvd.

Tel. 255- 3535.

^oulĮaid cz4urto JSody
6636, Clark St. Montreal

(prie St. Zotique )

TEL: 277-5059, 277-5323

Sau. 4- Adomonis* A^«w« 

Namų tel. 747-9000.

co Krėvės literatūrinei 
premijai............. 50. 00
Lietuvos karaliaus Min
daugo šaulių kuopos ren
giamai lietuvių dailės ir 
tautodailės parodai pa
remti...............  50.00

Šis paskirstymas buvo 
pristatytas seimelio se
sijos visuotiniam susi
rinkimui priimtas ir pa
tvirtintas.

KLB Montrealio Sei
melio Prezidiumas .

DĖMESIO SKAUTAMS- 
ĖMS BEI BIČIULIAMS!

Montrealio skautininkai 
-ės ruošia įdomų ir spal
vingą filmų vakarą, kurio 
metu bus prisimenamos 
visos Montrealyje vyku
sios stovyklos bei išky
los. Yra renkamos nuo
traukos,skaidrės bei fil
mai, kurie bus supinti į 
jaukią grandinę.

Vakaras įvyks šešta- 
dieną, vasario mėn. 10 d . 
8 vai. vakaro Aušros Var
tų parapijos salėj. Po fil
mų vyks vaišės.

Rengėjai. 
AUTOMOBILIAMS 
PASKOLAS

"Litas" duoda žymiai ge
resnėmis sąlygomis ,kaip. 
bankai ir finansų kompa
nijos. Perkantiems nau
jas arba beveik naujas 
mašinas paskolos duoda
mos jas įkeičiant be ži- 
rantų. Bendrai, "Lito" na
riai turėtų viską pirkti už 
grynus pinigus, kadangi 
paskolos "Lite" yra žy
miai pigesnės, kaip bet 
kur kitur. Pr.R.

SV. KAZIMIERO PARAPIJA
— Vyrų draugijos susirinki
mas įvyko tuojau po sumos. 
Išrinkta nauja valdyba, i ku
ria Įeina A. Russel pirm., L. 
Šimonelis vicp., P. Lecours- 
ižd. ir A, Norkeliūnas sekr.
— Jaunimo klubo posėdy nu 
tarta rengti vakarienę su šo
kiais vasario 10 d. Klubo iš
vyka i kalnus ateinanti sek
madienį. Mišios 8 vai. ir po 
jų tuojau išvykstamo.
— Bažnyčios dažymo fondui 
Sv. Onos draugija paaukojo 
1000 dol.
— Mirė Rožė Kancekauskie- 
ne 81 m. amž. ir Andrius Tau 
ražas 82 m. amž.
— Kreivys L. sunkiai su
žeistas automobilio nelaimė 
je.
— Kalėdų švenčių metu yra 
miręs Jonas Zinail.is, kuris 
buvo sirgęs jau ilgesnį laiką.

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

Suite 205 
168 Notre Dame St. E. 

UN 6-2063 ir UN 6-2064

Notaras
J. BERNOTAS 

B.A., B.C.L.

Sun Life Building 
Suitei2001

Tek: UN 6-4364.

ATLIEKAME DARBUS:

Electric Yielding
Body Work
Painting
Mechanic
Electric
ir kitus Steering Service

Wheel Alingment
T une- up

Clutch- Broke*

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

LIETUVIŲ ENCIKLOPEDI- VASARIO 16 MINĖJIMAS 
JA MONTREALIO BIBLIO- jau nustatytas. Jis įvyks 

vasario 18 dieną Plateau 
salėje. Programa bus pa
skelbta vėliau.

teikti miesto bibliotekai 
ir abiems didiesiems u- 
niversitetams. Deja, ne
atsirado pakankamai auko
tojų ir teko persvarstyti 
pasiryžimą. Po to buvo 
nusistatyta Enciklopediją 
įteikti tiktai miesto bibli
otekai.

L. E-jai aukojo po 5 do
lerius šie e.smens/aukavi- 
mo eilės tvarka/:!.D.Nor
keliūnas, 2. J. Skinkis, 3. J. kartą pasisakė apie finan- 
Bulota^ 4.kun. J.Kubilius, 
5.dr. J.Mališka, 6.M. Juo
dviršis, 7.St.Kęsgailą, 8-.
V. Vaišvila, 9. Jonas Luko
ševičius, 1O. J. Kardelis, 
11. F. Jurgutavičius, 12. J. 
Adomonis, 13. V. Dangis, 
B > Petras Lukoševičius, 
15. Pr. Ručinskas, 16.Alb
ertas Norkeliūnas, 17. D. 
Jurkus, 18. J. Adomaitis, 
19.0. Vileniškienė, 20. J. 
Lukoševičius, 21.A. Jocas 
22. A .Žukas, 23. J.Malaiš- 
ka, 24. P. Juodkoj is, 25. L. 
Balzaras, 26. Pov. Jocas, 
27. J. Žmuidzinas,2%. Ant. 
Gražys, 29. J.Baltuonie- 
nė, 30. V.Kačergius, 31. J. 
Jurėnas, 32. P.Adamonis, 
33,K. Ožalas, 34. J. Gražy^ 
35.Br.Abromonis, 36.A. 
Mylė, 37.dr, J.Šemogas, 
38.dr.S.Daukša, 39. Pov. 
Narbutas, 40. V. Zubas, 
41.A. Gaurys, 42. Veroni
ka Effertienė, 43. Lietuvių 
Akademinis sambūris.

Kdangi visa L. Enciklo
pedija dabar kainoja 
dol., tat vienam komplek
tui dar trūksta lėšų. Tau
tiečiai, kas gali, prašomi 
paaukoti. Šio iniciatoriai 
buvo St.Kęsgailą ir J.Kar
delis, tat kas aukotų, pra
šomi vienam ar kitam au
kas įteikti.

• Albertas Norkeliūnas su 
šeima atostogas praleido 
Floridoje.
• Serga G.Bakanavičienė. 
Buvo ligoninėje, dabar tai
sosi namie.
• J.Bakanavičius , kaip gir
dėti, išėjo į pensiją, ilgai 
dirbęs vienoje formoje.

PAIEŠKOJIMAS
Prašoma atsiliepti Virgutis - 
Krūmas Stasys, sūnus Vlado. 
Ieškomasis arba apie ji ži
nantieji prašoma pranešti šiuo 
adresu: Mr. J. Laurinaitis, 
4 185 - 39th Ave. St.Michel -- 
Montreal 38, P. Q.

DĖMESIO!
Turime skanių šviežių baltų 

lietuviškai pieninėje pagamintų 
sūrių. Taip pat patarnaujame 

skaniomis šviežiomis lietu
viškai pagamintomis dešromis. , 

Prašome pasinaudoti mūsų 
produktai s pristatant į namus. , 
Skambinkite Bruno Jazokas, 

tel. 766 ■ 9041. .

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS

SIUVU IR PARDUODU

Taisau ir Remodeliuoju 
Vasaros laike saugojimas 

/ Storage /.

6396 Bannantyne, Verdun.
PQ7-6183,

AR ŽINOMA, KAD

’’NEPRIKLAUSOMOS 
LIETUVOS” SPAUSTUVĖ

spausdina bilietus, paktietimus, tiži- 
tinęs ir padėkos korteles, įvairius 
blankus, receptams ledelius, vedybi
nius pakvietimus, mirties atveju ui- 
uc jautos laiškus, visokius ” statemen 
tus”, vokus su adresais, laikraščius.

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

AUSROS VARTŲ PARAPIJA 1/
- Sv. Onos draugija daro pa
ruošimus A. V. Klebono T. K. 
Pečkia^jį 50 metų amžiaus 
sukaktį paminėti.
-- 1967 metais parapijoje bu
to 7 krikštai, 11 laidotuvių ir 
9 jungtuves.
- Parapijos salės nuoma, 
kaip praneša Klebonas T. 
K.Pečkys,SJ, bus pakel
ta.
- Parapijos biuletenis šį

sinius parapijos reikalus. 
Konstatuojama, kad para 
pija laikosi parapiječių 
aukomis.
— Mirė Jokūbas Pakulis su
laukęs virš 80 metų amžiaus.
• Monika Matusevičienė ne
laimingai paslydusi gatvėje 
susilaužė ranką ir koją. Li 
gonis randasi Notre Dame li
goninėje.
• Kun. Jonas Bobinas turė
jo operaciją Gen.Hospital, 
po kurios sveiksta savo mo 
tinėlės prižiūrimas.
• Afrikos valstybei Keni
jai sukako 4 metai nuo to 
laiko, kai ji buvo išlais
vinta iš kolonializmo.

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS 1967 METŲ FINANSINĖ APYSKAITA

I. PAJAMOS

1. Rinkliavos _ . ... . 10,090.44
2. Parapijos mokestis — - — - 2, 101.00
3. Mišios _ _ . _ _ . .. .. 1,640.00
4. Sutuoktuvės ... - .... 283.00
5. Laidotuvės . 1,210.00
6. Votyvinės žvakės . . . 1,252.59
7. Metrikų išrašai - - 47.00
8. Palūkanos (Interesai) . . 183.48
9. Aukos . ... 5,409.27

10. Salės nuoma . ... - 421.77
11. Krikštai ... . ...... 82.00
12. Parengimai . . . 7,922.50

Viso $ 30,643.05
Likutis iš praeitų metų 7,181.92

Viso $ 37,824.97

II. 1 S L AIDOS
1. Kunigų ir tarnautojų algos . .. 3,337.29
2. Giedosi ji, mišių stipendijos,

patarnavimai . .
3. Maistas

žvakės, vynas, ostijos —____
Pašto ir raštinės išlaidos 
Skalbiniai, pataisymai 
Telefonas - 
Elektra

9. Šildymas
10. Pastatų remontas ir palaikymas
11. Draudimas ....
12. Mokesčiai -t— ......................... -
13. Palūkanos (Interesai) už skolą 5,071.21
14. Rinkliavų atmokėjimas ir

arkivyskupijai mokestis . 946.50
15. Atmokėta skolų - ---- 8,000.00

Viso
Liko banke 1967.XU.31 $ 6,193.40

Balansas

4.
5.
6.
7.
8.

31,631.57

$ 37,824.57

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

50 Place Cremazie, Suite 611
Montreal 11, Que. , T el. 38 1 - 9227

(Susikalbėjimas ir lietuviškai) SESTADIENIS PER

Adresas: 1465 De Seve Street
Montreal 20, Que., tel. 766-5 82 7

MOKA už:
Depozitus 4.4%
Numatyta už šėrus 514%
Nemokamas gyvybes draudimas 
iki $2,000 bendros santaupų 
sumos.
Kasos valandos: 1465 De Seve St.,sekmadieniais nuo 10:30 iki 12:30 
vai., išskiriant sestadienius. Darbo dienomis nuo 10 iki 3 vai. kasdien, 
vakarais — trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai.

INTERCONTINENTAL CLUB 

Cocktails ■■ Dancing Nightly

<3907 Rosemount Blvd., tel. 722-3545.Dieng--penktadieniais nuo 1 v. 
iki 6 vol. ir vakarais --pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais 
nuo 7 iki 9 vai.

VISU RŪŠIU DRAUDIMAS

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

Montreal. Telefonas RA. 7-3120

Kviečia visus atsilankyti I 
Intercontinental klubų, kuris 
yra 696 St. Catherine Street W.,, 
(prieš T.Eaton’o krautuvę).

Kreipkitės asmeniškai pas 
Joe Stankaitis.

Europietiška muzika ir šokiai 
kiekvieną n akt j • jausitės kaip 
Bavarijoje.

Juozas Stankaiti*
Manager of the C l u b.

Tel. 36J- 1507

SKAUTŲ TĖVŲ IR RĖMELĮ 

DĖMESIUI
Sausio 21 d. po dešimtos 

vai. mišių, Aušros Vartų pa- 
parijos salėje yra šaukiamas 
skautų tėvų ir rėmėjų susirin 
kimas.

Bus svarbūs pranešimai 
skautų vadovybės iš praeitų 
metų darbų ir šių metų numa 
tytos veiklos. Taip pat skau 
tų rėmėjų komiteto veikla ir 
planai. Bus galima išsiaiš
kinti visais jus dominuojan
čiais reikalais. Mes šaukia
me visuotini susirinkimą tik 
vieną kartą į metus, tad ma
lonėkite visi dalyvauti. Ir 
bent tuo parodyti savo padė
ką skautų vadovybei, kuri 
tikrai daug laiko ir pasiauko
jimo parode jaunimui, nors 
mes patys dažniausiai neį
vertiname jų darbo ir mėgs
tame žiūrėti tik iš tolo. Tad 
laukiame visų.

Skautų Tėvu ir Rėmėju 
K o m i t e t as.

• Izraelio užs. reik, min. 
Aba Eban pareiškė, kad 
Izraelis sutinka tartis su 
Arabais ir atiduoti dalį 
užimtų teritorijų,bet tik
tai tiesiogiai susitarus su 
Arabais,o ligi tol, kol ne
bus susitarta,viską pasi
laikys, ypač, kad Chartu
mo konferencijoje Arabai 
pasisakė,jog anksčiau ar 
vėliau ji e Izraelį puls ka
ru.

1,911.00 
1,340.00

884.27 
234.19 
420.72 
368.57 
535.60 

1,386.08
846.73 

1,171.24 
- 178.17

I M A už: 
Nekiln. turto paskolas 8%
.Asmenines paskolas 9% 
įskaitant gyvybės draudimą 
iki $ 10,000 abieju rūšių 
paskoloms.
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ATŽYMĖTAS INŽINIE
RIUS GVILDYS 
Statybos inžinierius 

Mikas J.Gvildys,kartu su 
kitais trim bendradar
biais inžinieriais Ontario 
Dept, of Highways įstai
goje,gavoKanadoje pres
tižinį atžymėjimą-merii 
citation Design - Canada 
Concrete Awards 1967 
konkurse. Iš viso buvo 
skirtos trys aukščiausios 
premijos ir 14 merit ci
tations įvairiems Kana
dos architektams ir inži
nieriams už neįprastą 
(imaginative) betono pa
naudojimą pastatuose ir 
tiltuose. National Design 
Council kartu su pramo
nės ministerija M. Gvil
džiui skirtas atžymėji- 
mas buvo už Spadina 
Bridge No.11 projektą. Šis 
greitkelio tiltų komplek
sas yra prie MacDonald 
-Cartier kelio ir Yorkda- 
le prekyvietės Toronte .

GRAŽIAI ĮSIKŪRĖ 
VAŠTOKAI

Jauni profesoriai Ro
mas ir Joana Vaštokai 
prieš Kalėdas suruošė 
savų namų įkurtuves Pe
terborough mieste, kurio 
Trent universitete Romas 
dėsto antropologiją,gi dr . 
Joana meno istoriją dės
tyti važinėjai Toronto u- 
tą.Didingame sename na
me pirmąją ugnį įžiebė 
dail. A. Tamošaitis su 
žmona atvykęs iš Kings- 
tono. -a-^
Pereitais metais buvo likę skolos 

82,000.00 dol. Atmokėjus 8,000.00 
dol., liko dar 74,000.00 dol. skolos.

Metų bėgyje turėta 13 krikštų, 8 
sutuoktuvės ir 19 laidotuvių. Para
pijoje yra apie 400 šeimų, kurių 
dauguma aktyviai dalyvauja parapi
jos gyvenime ir duosnūs yra auko
mis. Palyginus su kitomis Montrea 

, lio diecezijoje esančiomis parapi
jomis, ir turint mintyje -Seimų bei 
parapijiečių skaičių, Sv. Kazimie
ro parapija'gali didžiuotis savo pa
rapijiečiais, o parapijiečiai savo 
parapija. Mes turime du gerus cho 
rus, aktyviai veikia Šv. Onos bei 
Sv. Elzbietos draugijos ir Jaunimo 
Klubas ir tikrai pavyzdingai visą 
laiką darbuojasi parapijos komite
tas. Tikimės, kad sekančiais me
tais į parapijos gyvenimą įsijungs 
dar daugiau parapiniai u.

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

P. ADAMONIS 
Chartered Insurance Broker

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

S-tos "Lite" nr. 752D

UETUVIŠKAS PUSVALANDIS GIRDIMAS KAS

BANGA

TEL. 669-8834.

1410, 10:00 VALANDĄ VAKARO
P r ag r amo s vedėjas L. Stankevičius

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

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d

Dr.P.MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir. šeštadieniai* 
pagal susitarimą.

<1082 Bloor W„ Toronto) 
(į rytus nuo Dufferin St: ) 

Rastinė: LE 4-445L

aukšti, 
vertės 
išsiun- 
150-200

SOVIETŲ S-GA PELNOSI 
Sausio 6 d. "Toronto 

Daily Star" rašo, kad tū
las ukrainiečių kilmės 
torontietis, John Bilan, 
parašė Kanados teisingu 
mo ministeriui Pierre 
Trudeau laišką, kuriuo 
apkaltina Sovietų S-gą 
imančią nepaprastai aukš 
tus muitus ir mokesčius 
siunčiamiems už geleži
nės sienos siuntiniams . 
J. Bilan apskaičiavimu 
muitai yra taip 
kad 50 dolerių 
siuntinio kaina 
čiant pakyla iki 
dolerių. Dešimties dole
rių vertės megztinį iš
siųsti į Sovietų S-gą kai
nuoja $ 32.96. Į Sovietų 
Sąjungą negalima siųsti 
siuntinių betarpiai, bet 
tenka naudotis tam tikro
mis agentūromis. Toks 
siuntinių perkrovimas 
muitais atbaido siuntėjus 
nuo siuntimo dovanų savo 
giminėm ir pažįstamiem. 
Laiško pabaigoje J. Bilan 
prašo Kanados ministerį 
imtis kokių nors priemo
nių tai padėčiai paleng
vinti.

Laikraščio teigimu J. 
Bilan esąs 46 metų am
žiaus ateivis, gimęs Uk
rainoje ir atvykęs Kana- 
don prieš 20 metų. 
MOKYKLA ANT BĖGIŲ

Co.of Young Canadians 
luprojektavo 10-tyje va
gonų suorganizuoti judo- 
mąją mokyklą, skirtą in
dėnam,gyvenantiems re
zervatuose.

C F M B STOTI
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