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Prelatas^Jonas Balkūnas rodo Jungtinio Finansų Komiteto išleistus ženklus: 
Didysis ženklas"Communist Russia get out of Lithuania"-klijuojamas prie 
automobilio buferio; šalia sukakties Vyčio ženklas- klijuojamas prie auto -■ 
mobilio lango; matomi vokai su sukakties ženklu; taip gi matomas vokų žen 
klas- klijuojamas ant vokų, prie valstybinio ženklo. Situos visus ženklus ir 
loterijos knygutes galima gauf' iš Finansų komiteto adresu: 29, West 57-th 
Street, New York, N.Y. 1OG19, U.S.A.

įvykiu apžvalga
Karas Vietname ple

čiasi grėsmingai.Vietna- 
mo karą daugiausia palai
ko Pekino Kinija. Greta 
eina Rusija. Kinija karą 
palaiko daugiausia žmo
nėmis, kurių turi šimtus 
milijonų, o ginklais dau
giausia palaiko Rusija, 
ypač iškišdama viską,kas 
yra pasenę,ir bando savo 
naujus ginklus.

Kaip atsimename, Ru* 
sija žadėjo karui duoti 
"savanorių". Dabar apie 
tai tyli,nes žmonių rezer
vus pasilaiko savo "juo
dai dienai", kuri, kaip ži
noma, ateis kiek vėliau, 
todėl Maskvai dabar svar
bu, kad Pekinas daugiau 
išsieikvotų. Šitais sume
timais,Maskva taip lavi
ruoja,kad kuo daugiau iš
sieikvotų ne tiktai Ame
rika, bet ir Kinija, ir dar 
svarbiau, kad išsieikvotų 
Kinija,kuri,kaip žinoma, 
yranumačiusi Rusiją iš
vyti iš Azijos ir grąžinti 
į Europą.

Praėjusią savaitę Viet 
kongas ryžosi į tikrai 
"kinietišką" gudrumą: 
paskelbė "naujųjų mėnu
lio metų" palaiubas.o 
toms' 'paliauboms' 'sugal
vojo padaryti "siurpryzą" 
-sutelkė visas jėgas, kiek 
tiktai turėjo ir dideliu 
smūgiu puolė pietinio

Pietų Vietnamo ir Jungtinių Amerikos Valstybių prezidentai dabai’ turi didelių 
rūpesčių, kai šiaurinis Vietnamas, remiamas Maskvos ir Pekino suruošė štai 
gų užpuolimą, o šiaurinė Korėja padarė provokaciją-pagrobė JAV laivą "Pueb
lo". Kairėje tariasi prezidentai, dešinėje "Pueblo" įgula pasiduoda.

KARAS VIETNAME PLEČIASI GRĖSMINGAI
Vietnamo sostinę Saigo- 
ną. Visų pirma-Amerikos 
atstovybę ir P. Vietnamo 
valdžios būstinę. Žygio 
tikslas buvo: totališkai 
likviduoti Pietų Vietnamą 
su Amerikos karo jėgo
mis. Smūgis buvo nepa
prastai stiprus,žiaurus ir 
kinietiškai atkaklus. Bet, 
kaip matyti iš pranešimų, 
vis dėlto nepasisekė.

Priešas tačiau nenulei
džia rankų, ir tuo galima 
tikėti,kad jis paruoš kitą , 
dar stipresnį, smūgį. Tat 
galima konstatuoti, kad 
karas plečiasi grėsmin
gai.

Labai įdomu, kokia 
klasta prie to žygio viet- 
kongas ruošėsi ir priėjo. 
Pirma paskelbė sutikimą 
tartis dėl taikos. Prie tos 
klastos prisidėjo ir Mas
kva,nes per Anglijos min. 
pirm. Wilsoną "pritarė" 
taikos sudarymo žygiui. 
Šiaurės Vietnamas jau 
pradėjo neva taikos dery
bas, kad užmigdytų pie
tiečių ir amerikiečių bu- 
drumą.Be to, su šiaurine 
Korėja sukombinavo lai
vo "Pueblo" pagrobimą. 
Ir kai taip buvo pasiruoš- 
ta"taikai' 'ir "paliauboms'' 
-smogė visomis jėgomis 
į Saigoną. Šiam klastin
gam žygiui buvo panaudo
tos visos jėgos ir kinie- 

tiškas klastingumas. 
NUTEISTI "IŠDAVIKAI"

KUBOJE
Kuboje įvyko įdomus 

teismas, kuriame buvo 
apkaltinti 37 kompartijos 
centro veikėjai valstybės 
išdavimu. Byloj paaiškė
jo,kad jie esą palaikę.... 
Maskvos pusę ir pagal 
Maskvos politiką prieši
nosi kelti Pietų Amerikoj 
revoliucijas. O Maskva 
Pietų Ameriką numato 
kaip rezervą. Vyriausias 
kaltininkas Escalante nu
teistas 15 metų, kiti iki 12 
JUNGTINIŲ AMERIKOS 
VALSTYBIŲ KONGRESE 
abiejų rūmų - Atstovų ir 
Senato-posėdžiuose vasa
rio 20 d.bus minima Lie
tuvos nepriklausomybės 
atstatymo 5 0 metų sukak
tis .Atstovų Rūmų pirmi
ninkas John McCormick 
tam minėjimui laiką pa
skyrė po pasitarimo su 
Amerikos Liet. Tarybos 
delegacija, kuri tuo rei
kalu lankėsi Kongrese 
sausio 23 - 24 d. Delega
cijoje buvo M. Vaidyla, E . 
Bartkus ir A.Rudis.Sena
te minėjimui vadovaus 
senatorius Thomas Dodd 
iš Conn.Maldai tos dienos 
posėdžiuose kalbėti kvie
čiami vysk. V. Brizgys , 
Atstovų Rūmuose ir kun. 
Ansas Trakis, Senate. (E

KAS NAUJA KANADOJE
MINISTERIS TRUDEAU-LEBERALŲ LYDERIS? 

ir labai galimas federa
linis ministeris pirmi
ninkas, nes jo pasisaky
mas Quebeco liberalų su
sirinkime, trukusiame 3 
dienas,visiems dalyviams 
padarė didelį įspūdį savo 
dideliu rimtumu, dideliu 
valstybiniu išmintingumu 
ir labai pasvertu saikin
gumu.

Trudeau suvažiavime 
duotasis Kanados ateities 
federacijos vaizdas suža- 
vėjo visus dalyvius.Suva
žiavimas iškart buvo au
toritetingai Trudeau pa
veiktas ir niekas nesua
bejojo dėl jo kandidatūros 
rimtumo į federalinius 
Liberalų lyderius ir even
tualiai-į federalinius mi- 
nisterius pirmininkus.

Teisingumo ministeris

TRUMPOS ŽINIOS
• Amerikos Jungtinių 
Valstybių biudžetas, kurį 
paskelbė prezidentas, 
šiems metams numatytas 
186 milijardų dolerių.
• Paryžiaus priemiesty
je sargas pade^c.chemi
jos fabriką, kuriame su
degė 40 cisternų benzino. 
Tai buvęs didžiausias 
gaisras Paryžiuje.
• Amerikoje išrasta nau
ja skaičiavimo mašina, 
kuri skaičiavimus atlieka 
triskart greičiau, negu 
kompiuteris.
• "Pueblo" laivo, kurį 
šiaurės Korėja pagrobė , 
grąžinimas įstrigo. Aiš
kiai matyti,kad bolševikai 
nori Ameriką įtraukti į 
naują karą Azijoje. Tai 
Maskvos manevras, nes 
Maskva atsisakė tarpi
ninkauti.
• 10 metų suėjo, kai pir
masis JAV satelitas Ex
plorer I, skrieja aplink 
žemę. JAV yra paleista 
jau 514 satelitų ir 28 kiti 
aparatai į kitus pasaulio 
kūnus.
• Sekančiais metais JAV 
žada paleisti žmones į 
Mėnulį.
• JAV respublikonų kan
didatu į prezidentus vėl 
kandidatuoja Nixon.
• Vašingtone lankėsi ir 
prezidento buvo priimtas 
V. Berlyno burmistras - 
Schuetz.
• V. Vokietijos kancleris 
Kiesinger ir užs. reik, 
min.Brandt lankėsi Itali
joje ir tarėsi tarptauti
niais ir jų valstybių san
tykius liečiančiais klau
simais.
• Varšuvoje uždraustas 
scenoje rodyti Adomo 
Mickevičiaus veikalas 
"Dziady". Publika kelia 
protestus ir demonstruo
ja. Komvaldžia draudžia, 
nes "Dziaduose" pasisa
koma prieš rusus, kaip ir 
Putino "Sukilėliuose".
• Pietinė Korėja, nuolat 
puolama ir provokupjama 
šiaurinės Korėjos, prašo 
Amerikos pagalbos.

Piere-Elliot Trudeau 5 0- 
ties minučių prakalbėjo, 
kai visi kandidatai į lyde
rius pasisakė, aiškiai ir 
labai konstruktyviai pa
sisakė apie Kanados atei
ties federaciją: visose 
Kanados provincijose, 
mokyklose,turi būti anglų 
ir prancūzų kalbos, o kur 
atsiras pakankamas mo
kinių skaičius-įkuriamos 
mokyklos dėstoma pran
cūzų kalba, ir Quebeco 
provincija neturi reika
lauti jokių išimtinų privi
legijų, nes Kanada turi 
būti vieninga,vienalytė ir 
galinga.

Kai dėl de Gaulle pasi
sakymų Quebeco atžvil
giu, tai Trudeau pasakė: 
"Per paskutiniuosius 180 
metų Prancūzija pakeitė 
17 konstitucijų. Po kelių 
savo konstitucijos metų 
veikimo,ji jiems nusibos
ta ir jie.. .bando ją ati
duoti kitiems kraštams" . 
Quebecui gi .jeigu jis tap
tų savarankiška valstybe, 
grėstų besaikis naciona
lizmas,šovinizmas ir to— 
talizmo pavojus".Reikia 
būti rimtiems ir protin
giem ir nepasiduoti siau- 
raprotybei.

Tapačia proga libera
lai priėmė 
Kanada turi 
blika.
CANADAIR

4,500 Canadair Ltd. 
Montrealyje susitarė ir 
pasirašė naują kolektyvi
nę trejiems metams su
tartį su darbininkais,pa
gal kurią darbininkai gau
na atlyginimo pakėlimą 
nuo 35 iki 50 centų valan
dai ir gavo dar kitų pri
vilegijų sveikatos ir pen
sijų srityse.
o Ontario provincijoj ga
zolino kaina pakelta vienu 
centu aukščiau.
KANADOS PREKYBOS JR 
PRAMONĖS MINISTERIS 
R. Winters su delegacija 
lankėsi Romoje ir tarėsi 
su Italijos tos srities at
sakingais asmenimis dėl

rezoliuciją: 
būti respu-

SUSITARĖ

SUDBURY SKELBIAMA 
LIETUVIU SAVAITĖ
Lietuvos nepriklausomybės 

50 metu atstatymo sukakties 
proga Sudburio miesto burmis
tras /mayor/ Mr. J. Fabro pa
sirašė skelbimą/declaration/, 
kad š.m. vasario 11 - 17 d.d. 
savaitė skelbiama lietuvių 
“ Lithuanian Week“ ir ta pro
ga Lietuvių trispalvė vėlia
va bus visą savaitę iškelta 
ant miesto valdybos pastatų.

Atsišaukimas į Sudburio vi
suomenę apie lietuvių savai
tės Įvedima bus oficialiai pa
skelbtas vasario 10 d. “The 
Sudbury Star“ laikraštyje.

Vasario 17 d., 6:30 vai. p.p. 
ukrainiečių salėje, 130Frood 
Rd. bus iškilmingas neprikla
usomybės atkūrimo sukakties 
minėjimas. Dalyvaus burmis
tras Mr. Fabro ir kaimyninių 
tautybių atstovai. Programo
je - trumpa paskaita, meninė 
dalis, šokiai. Veiks geras bu
fetas.

ma Sudburio lietuvių delegacija: Audronė Albrechtie- LB valdyba kviečia visus 
nė, Danguolė Remeikytė/nematomi V-bos pirm. J. tautiečius dalyvauti, pasikvi- 
Staškus ir sekr. J.Kručas/ įteikia Mr. J. Fabro Lie- ečiant draugus ir pažįstamus, 
tuvos vėliavą. Laukiame. LB Valdyba.

V':

The Star". Jame mato

Lietuvių gyvenimo reiškiniai
V. BALICKAS-LIETUVOS 

ATSTOVAS
Didžiosios Britanijos 

užsienių reikalų ministe
rija sausio 22 d. painfor
mavo pasiuntinybės pata
rėją Vincą Balicką,kad jo 
1967 m. gruodžio 31 dieną 
įteiktoji nota, kurioje bu
vo pranešta, kad mirė 
įgal. min. Balutis, ir kad 
pas. pat. V. Bailokas pe
rima Lietuvos pasiunti
nybės Londone vadovavi
mą Charge d'Affaires ti
tulu, priimta dėmesin, ir 
kad ministerijos vasario 
mėnesį išleidžiamame 
Londone akredituotų di
plomatų sąraše V. Bailo
kas įrašomas naujuoju ti
tulu, su adresu Lietuvos 
pasiuntinybėje, 17 Essex 
Villas, London, W 8. (E)

LAISVĖS PAMINKLUI 
KONKURSO ĮVERTINIMAS

Laisvės paminklui konkur
so komisija posėdyje, įvyku
siame 1968 m. sausio 30 d. 
Toronte, dalyvaujant dail. T. 
Valiui, arch. V. Petruliui, inž. 
V. Liuimai, inž. K. Aperavi- 
čiui, teis. G. Balčiūnui ir kun. 
P. Ažubaliui ir peržiūrėjusi 
25 patiektus projektus, nutarė 
premijuoti projektą, kuris, ati
darius voką, paaiškėjo esant 
inž. dr. A. Kulpavičiaus. Lau
kiama projekto detalią išvys- 
timo.

Laisvės paminklui statyti 
konkursą skelbe Toronto Apy
linkės Vaįdyba, Paminklas 
statomas Sv. Jono lietuviu 
kapinėse Toronte, minint ju
biliejinius Lietuvos laisvės 
atstatymo metus.
AUŠROS VARTŲ PARAP.
- Paskutiniame parapi
jiečių susirinkime nau
jais nariais 3 metams yra 
išrinkti Petras Girdžius 
ir A. Vaupšas.
- Parapijos komiteto pir
mininku yra P. Lukoševi
čius, o sekretoriumi A. 
Kličius.
- Kovo mėn. 3 d. rengia
mas Skautų bazaras.
prekybos santykių plėti
mo. Derybos buvo sėk
mingos. Winters taip pat 
aplankė Popiežių, kurio 
buvo priimtas privačioj

PABALTIECIŲ 
MOKSLININKU 

konferencija,kurios tiks
las-moksliškai išnagri
nėti sovietizacijos povei
kį Baltijos valstybėse ir 
paskelbti tų studijų išva
das, numatoma sušaukti. 
Tuo reikalu kviečiama 
kreiptis į prof. Aleksan
drą Platerį, 5817 Bradley 
Blv. ,Betsheda,Md.2OO14.
MONTffEAL/O SPAUDOS 
BALIUS
artinasi labai greit, lieka tik 
dvi savaitės, todėl tautiečiai 
maloniai prašomi jau ruoštis 
ypač jaunimas, prieš kuri iš
kyla klausimas, kaip iškelti 
baliaus Karalaitės titulo ver
ta lietuvaitę, nes tokių lietu 
vaišių mūsų Montrealyje daug. 
Labai butų malonu, kad pats 
jaunimas parodytų daugiau 
iniciatyvos Karalaitės rinki
muose.

Buliuje gros didelis ir ge
ras orkestras, bus premijuo
jami šokiai, veiks turtingas 
bufetas ir loterija, kuriai fan
tus aukoja savosios spaudos 
rėmėjai. Jau yra suaukotų 
gražių fantų, už kaNepriklau 
soma Lietuva nuoširdžiai dė 
koja. Tarpe kitų aukojusiu 
baliaus loterijai fantus yra 
gautas is Amerikos dailinin
kės Paukštienės gražus jos 
kūrybos paveikslas. Didelė 
jai padėka.

Dailininkė Anastazija Ta 
mošaitiene, nors ir labai už
siėmusi savo kūrybos paro
dos ruošimu Windsoro univer
sitete, vis dėlto Spaudos ba-. 
liaus Karalaitei išaudė pui
kų lietuviška mergaitei tau
tinį drabužį, kuriuo Karalai
tė bus apdovanota.

Primenama, kad Spaudos 
baliuje galimarezervuoti sta
lus. Po pirmojo paskelbimo 
užsiregistravo tiktai tris sta 
lūs, tat pasirinkimas dar yra 
didelis.
ŽYMŪS SVEČIAI
apsilankė NL redakcijoje: 
Ottawosuniversiteto prof. Dr. 
A. Ramūnas, palydėtas KLB 
Montrealio Seimelio Prezidiu
mo pirm. J. Lukošiūno su Po
nia, kurie redakcijoje turėjo 
pasikalbėjimą apie svečius 
iš Lietuvos ir kultūrinį ben
dradarbiavimą. Dr. A. Ramū
nas bus paskaitininkas Vasa
rio 16 minėjime Montrealyje

drum%25c4%2585.Be
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LIETUVIAIS
Tai bus ilga procedūra- 

kol Lietuva bus okupuota. 
Todėl šiam reikalui aiš
kintis reikės daug laiko 
ir daug kantrybės.Perdi- 
deliu skubėjimu, nervini- 
musi reikalo nepastūmė- 
Sime norimu būdu pirmyn 
ir jam galime tiktai paken 
kti. Bet aiškintis reikia ir 
negalima tenkintis tuo,kas 
yra, nes sąlygos kinta su 
laiko kitimu, i 
visai naujos perspektyvos, 
išryškėja nauji galimumai 
ir naujos pažiūros į reika
lą.

Visų pirma, reikia geros, 
galimai tikslius informa
cijos, o ši nelengvai gau
nama. Reikia kantrybės ir 
labai atsargaus, bet ir la
bai kruopštaus žinių rin
kimo, kad neįvyktų klaidų, 
kaip,deja,dažnai pasitai
kė praeityje.

Kita vertus,būsena oku
puotoje Lietuvoje nėra pa
stovi, nes Maskvos politi
ka kinta su politinio oro ki
timų, o visa tai tuojau at
siliepia Lietuvoje. Taip y- 
ra pa v. dabar. Maskva jau 
vėl stipriai varžo įvažiavi
mą turistų ir kaip tiktai va 
dinamų jų etninių grupių .K c 
dėl?- Galima tiktai spėlio
ti, nes gi Maskva nieko ne
skelbia, kodėl taip daro. 
"Laisvoji Lietuva",kaip sa
ko komunistai.net ir.su savo 
"užsienio reikalų minis- 
tere"Diržinskaite, nič nie
ko negali padaryti, nes vi
sa "Lietuvos valdžia’turi 
klausyti Maskvos įsakymų.

Jeigu šitie visi reika
lai pareitų nuo Lietuvos, 
kad ir bolševikinės "val
džios", viskas būtų kitaip. 
Deja, okupantas viską da
ro pagal savo reikalus,

Tačiau nežiūrint visu o- 
kupanto pastangų, daugiau 
ir daugiau gaumane žinių 
apie okupuotą Lietuvą, jos 
žmonių nuotaikas ir gyve
nimo sąlygas.

Ypač daug žinių gavome 
praėjusią vasarą, kai Mont- 
realyje vyko pasaulinė pa
roda, kurion atsilankė pa - 
lyginamai gausus lietuvių 
iš Lietuvos skaičius:vadi
namoji "vyriausybinė dele
gacija", nemažos dviejų 
meninių ansamblių grupės, 
keli solistai, ir su palyda, 
ir gana daug turistinėmis 
teisėmis lietuvių. Be to, 
buvo ir dar dabar yra at 
vykusių ilgesniam laikui į 
viešnagę pas gimines iš 
Lietuvos žmonių. Tiesa,

šie nepaprastai Maskvos 
saugumiečių įbauginti ir 
bijo su žmonėmis ne tik
tai kalbėti,bet daugumas bi
jo ir susitikti.Betdaugum
as anksčiau suminėtųjų ne- 
vengė nei susitikti, nei kal
bėtis.

Be to, iš mūsų kraštų į 
Lietuvą buvo išvykusių ne
mažai turistų, kurie daug 
žinių iš Lietuvos parvežė, 

ir susidaro Galima beveik teigti, kad 
šių metų turistiniai suvar
žymai yra praėjusiųjų me
tų turizmo patirties pasek
mė. Kiek girdėti, Maskva i 
turizmo organizatoriams 
aiškinanti: Duokite mums 
amerikonų, kanadiečių su 
doleriais, bet etninių tu- . 
ristų mes nelabai pagei- ' 
daujame./Tiesa, yra ir ki
tokių teigimų:"Ši '’“e’ bus, 
kaip ir praėjusiais metais: 
Maskva, Vilnius ir kuris 
ten kurortas". Į tėviškes, 
kaimus ir praėjusiais me
tais nebuvo iš anksto nu - 
matomi leidimai/.

Po visų susitikimų,pažin
čių, lankymųsi Lietuvoje, 
ten ir čia plačių išsikalbė
jimų ir išsiaiškinimų, ži
nių jau yra gana daug ir jau 
apytikrių .Apie ta i teks pla
čiau. ir daugiau rašyti.

Iš tų žinių šį kartą tesu- 
minėsime gal pačią papra
sčiausią, bet labai reikšm
ingą, kuri vyrauja Lietuvo
je :Komunistų Lietuvoje nė- 
ra, lies jie visi dabar Ame
rikoj kontinente.A tseit, ko
munistą i/tikr i ar formalūs/ 
tiktai pareigose, ovisikiti- 
lietuviai,kurie okupacijos 
neapkenčia visa jėga.

Tat mums reikia būti la
bai apdairiems ir atsar
giems Lietuvos lietuvių at
veju.

Mums reikia gerai įsisą
moninti, kad mūsų tikslas: 
Lietuvos lietuviams kaip 
galima geriau padėti susi
orientuoti, kad kiekvienas 
jų- komunistas jis ar neko- 
munistas- nekenktų savo 
tautai. Tai yra svarbiau. - 
šia. Kol kas šitas susipra
timas dar nėra įsisąmoni
ntas, kaip kad buvo įsisą
monintas vokiečių okupa
cijos laikotarpiu. Reikia, 
kad lietuvis kiekvienu at
veju, kiekviename žings
nyje, kiekviename veiks
me elgtųsi visų pirma kai
po lietuvis ir žmogus. O 
taip įsitikinus, kiti klau
simai bus jau aiškūs.

J. Kardelis.

LEONAS ČFRNYSOVAS 
tragiškai žuvo sausio 31 
dieną suvažinėtas mirti
nai girto vairuojamos ma 
šiuos, einant per gatvę.

Velionis buvo visuome
nininkas, sportininkas , 
choristas, pasiaukojęs 
artimui padėti, atlikti 
skautišką gerą darbelį 
/buvo jūrų skautas/ ir 
kuo nors patarnauti ar
timui. Didelis lietuviš
kosios dainos mėgėjas, 
visą gyvenimą dainai ir 
giesmei pasiaukojęs, ir 
ramus, tylus ir nuošir
dus asmuo. Montrealio 
lietuviškoji visuomenė 
labai apgailestauja ne
tekusi vieno geriausių 
taurių ir nuoširdžių 
savo tautiečių.

KUNIGAS BUZILAS 
sulaukęs 73 metus amžiaus 
mirė ir palaidotas Švenčio
nėliuose. Kun.Euzilas /gal 
Budzilas ?/kilęs iš Eutkelių 
kaimo, Dusetų vai.. Zarasų 
ap. .kunigavo Vilniaus kraš 
te. Lenkų okupacijos lai
kais, kaip lietuvį, vysk . 
Jalbrzykowskis buvo iš - 
siuntęs į Gudiją, kad ne
galėtų dirbti su lietuviais. 
Iš tremties jis grįžo tik - 
tai Vilnių prijungus prie 
Lietuvos. Vokiečių okupa 
c i jos metu, kai buvo su; 
šaudyti Švenčionėlių kuni
gai, Buzilas buvo paskir
tas ten klebonu. Paskuti
niu laiku darbavosi Vilnių 
je, bet pasiilgęs Švenčio
nėlių, kur darbavosi 16m. 
grįžo į Švenčionėlius, kur 
ir mirė ir palaidotas.

Gerb.
ADAI BALUTYTEI-ROZENBLIATIENEI

kaip ir jos šeimai, gyv. Los Angeles, Caltf., dėl tė
vo Ministro Broniaus Kazio Balučio mirties Londone, 
tikrą užuojautą reiškia

Natalija ir Balys Paramskai.
Washington, D.C.

PAREIGA IR SOLIDARUMAS
Prieš 50metų buvo at

statyta demokratiniais 
pamatais Lietuvos vals
tybė.Iš dvidešimties Ne
priklausomybės Akto sig
natarų tik du bėra likę gy
vi.Vieni jų mirė jų pačių 
atkurtoj Nepriklausomoj 
Lietuvoj,kiti Sibiro tręm- 
tyj,o dar kiti tremtiniais 
Vakaruose. Lietuva tapo 
laisva aukų ir pasišven
timo dėka po 123 metų 
vergijos.Nepriklausomy
bės Akto signatarų pali
kimas mus įpareigoja 
sekti juos ryžtu ir dar
bais. Laisvės Kovos Metai 
mums primena pareigą ir 
solidarumą.Lietuvai visi 
esame skolingi .vieni ma
žiau, kiti daugiau. Todėl 
atiduokim.ką privalome. 
Parodykim, kad dar my
lime Lietuvą.

Lietuvos Valstybės At
statymo Penkiasdešimt
mečio Jungtinis Finansų 
Komitetas Kanadoj krei
piasi ir prašo visus geros 
valios Kanados lietuvius 
suprasti esamos padėties 
rimtumą.Pasauliniai įvy
kiai vystosi žaibišku 
greitumu. Juo labiau po 
tiek metų budėjimo mes 
turime būti pasiruošę. 
Todėl komitetas prašo 
ypač dosniai aukoti per 
Vasario 16 d. minėjimus , 
kai vietos rengėjų bus 
renkamos aukoaNegalin-

LIETUVIO ŽENKLIUKAI 
Lietuvos nepriklauso

mybės sukakčiai paminė
ti yra išleisti vyčio ženk
liukai, segami prie atla
po. Jie yra dviejų rūšių: 
sidabriniai ir auksiniai. 
Sidabrinių kaina yra 3 
amerikoniški doleriai, o 
auksinių 6 amerikoniški 
doleriai. Platintojams 
(kuriais gali būti ir apy
linkių valdybos) duoda
mas šis komisas: už auk- 
siių $1. -,už sidabrinį 50 
centų.PLB valdyba ragina 
visus lietuvius šį ženklelį 
įsigyti.

Turint galvoje reikalo 
suvėlavimą ir technišką
sias kliūtis, KLB Krašto 
valdyba siūlo asmenims 
bei platintojams užsisa
kyti ženkliuką betarpiš
kai šiuo adresu: Tauras 
Co. .P.O.Box 724,Ialing- 
ton, Mass. 02090, USA . 
Siunčiant užsakymą pra
šoma pridėti piniginę 
perlaidą.

KLB Krašto Valdyba.

tieji paaukoti minėjimo 
metu,aukas prašom siųs
ti komiteto iždininkui Mr. 
Vl.Kazlauskas,20 Brum- 
mellAve. .Toronto9,Ont. 
Čekius ir perlaidas rašyt 
"Lietuvos Nepriklauso
mybės" vardu.

Jungtinis Finansų Ko
mitetas Kanadoje.

LEONUI ČFRNYŠOVUI TRAGIŠKAI ŽUVUS, 
jo seserį, Eleną L i n ko n i enę , artimuosius ir 
gimines nuoširdžiai užjaučia

Nepriklausoma Lietuva.

L. V.S. "Ramovė" Montrealio Skyriaus Pirmininkui 
LEONUI ČFRNYŠOVUI TRAGIŠKAI ŽUVUS,

Jo seserims Elenai, Marijai ir Veronikai, švoge- 
riams Dominikui Linkonui ir Vincui Kačergiui sun 
kioje skausmo valandoje nuoširdžią užuojautą reiš 
kia L. V. S. "Ramovė" Montrealio

Skyriaus Valdyba ir Nariai.

TRAGIŠKAI ŽUVUS BROLIUI
LEONUI ČERNYŠOVUI ,

Eleną Linkonienę nuoširdžiai užjau
čiame

Aneltūnaf. .

LEONUI ČFRNYŠOVUI TRAGIŠKAI ŽUVUS, 
Eleną ir Dominiką Tankonus ir Vincą Kačergių 
nuoširdžiai užjaučia

Petras A lekna.

MVS'UWP ORTAS'
VEDA KAZYS

SUVAŽIAVIMAS
Š. Amerikos lietuvių 

sportininkų suvažiavimas 
įvyko Toronte sausio 27- 
28 dd.Jį atidarė CV pirm . 
S.Krašauskas pasveikin
damas atvykusius sporti- 
kus savo reikalų išgvil- 
denimui. Sveikinimo žo
dyje Lietuvos gen. konsu
las Kanadai dr. J. Žmui- 
dzinas pažymėjo, kad ir 
jis sportuoja jau 50 metų ,

BARONAS
kaip šachmatų mėgėjas ir 
palinkėjo sportininkams 
sėkmės darbuose. Dėme
sio vertas yra KLB-nės 
Toronto ap. v-bos pirm . 
adv.G.Balčiūno sveikini
mas,kuriame jis pareiš
kė, kad sportas šiame 
kontinente yra labai svar
bi gyvenimo sritis, bet 
kartu liūdna,kad lietuviš
koji visuomenė bei jos 
veiksniai to pilnai nesu
pranta,sporto neremia ir 
tuo pačiu nustoja vienos 
efektingiausių tautinės 
reklamos ir propagandos 
priemoniųnes joks minė
jimas neatstos pasaulinio 
masto sportinio laimėji
mo propagandinės vertės. 
Sportas vaidina ir kitą la
bai svarbų vaidmenį, bū-

Nukelta į 5 psl.

člus,nei kitas studentiš
kas pramogas ar studen
tiškus pokštus. Nereikėtų 
gal būt peikti trijų muš- 
kietierių ar Heidelbergo 
špagas, gal būt tai buvo 
spontaniškas noras prisi
artinti prie vakarų Euro
pos kultūros, kad ir pra
silenkiant ir nepabojant 
lietuviškos kultūros ir 
tradicijų. Nereikėtų ypač 
peikti studentiškų išdai
gų,kaip gausiosios "kon- 
kės" iškilmingų laidotu
vių, tos rusų caristinės 
civilizacijos "pažibos", 
kurią perdaug ilgai tole
ravo Lietuvos laikinės 
sostinės, Kauno miesto, 
tėvai.Ir daug kitų studen
tiškų pokštų ir išdaigų, 
kurias organizuojant ak
tyviai dalyvavo iš spalvo
tų ir bespalvių korpora
cijų, draugovių ar sąjun
gų yra vistiek reikšmin
gas įnašas mūsų tautinei 
kultūrai.

Šio straipsnio autorius 
nenorėtų sudaryti netei
singą vaizdą Lietuvos 
akademinio jaunimo. Ne 
visi jaunuoliai, tik labai 
maža dalis jų tenkinosi 
miesčioniškais prašmat- 
numais;dažnai pamiršda
mi savo tikslą ruoštis gy
venimui,savo ateičiai,sa
vo profesijai. Daugelis 
jaunuolių, neturėdami 
materialinės paramos ir 
nesitikėdami gauti jos iš 
saviškių, patys manėsi 
kaip nors verstis, kad 
baigus mokslą. Daugelis 
darbininkų, mažažemių 
ar neturtingų ūkininkų 
vaikai. Vertėsi privačio
mis pamokomis, mėgin
dami nedateklius išlygin
ti iš valstybės ar priva
čių organizacijų stipen
dijų. Jiems mažai rūpėjo

• T| Urbono restoranas ar
I UTĮ Ir T1 V<y flKonrado ar kita Kauno
VF J ▼ V/JLJLJ11.JLJL JDLU ▼ žb - —gausiai 1 anko-

* D R. S. DAUKŠA * mos kavinės. Jie užpildė
netik universiteto korido
rius, bet taip pat audito
rijas, laboratorijas, bi
bliotekas. Jeigu per me
tus ar pusmetį atlikdavo 
kišenėje koks litas, nuei
davo į valstybės teatrą, 
operą, baletą ar dramą. 
Jie jautė,kad netik iš kny
gų galima pažinti tikrąją 
gyvenimo prasmę, kultū
rą, civilizaciją. Daugelis 
tų jaunuolių nesitenkino 
gauti, kaip čia Kanadoje 
sakoma credit minimumą 
kas to reikalaujama, kad 
įsigijus diplomąDaugelis 
tų j aunuolių nesulaikomai 
veržėsi į mokslą, jų krū
tinėje ruseno negęstanti 
ugnelė, skatinanti juos 
daugiau ir daugiau pažin
ti,formuoti savo asmeny
bę,ruoštis savo ateičiai, 
savo profesijai. Tie jau
nuoliai nuo pradžios mo
kyklos suolo pradėjo už
pildyti savo gyvenimo 
knygos lapus.Jie rašė sa
vo gyvenimo dienoraštį ir 
kai mokslą baigė. Jie sie
kė mokslo ne vien dėl sa
vo asmeninės karjeros , 
jausdami, kad Lietuva 
reikalinga gerai paruoštų 
profesionalų, intelektua
lų.

Būtų neteisinga nepa
minėjus ideologinių, sro
vinių organizacijų, dau
giau ar mažiau pajungtų 
tarnauti politiniam reika
lui. Tautininkų, ateitinin
kų, varpininkų studentų 
organizacijos, sąjungos , 
draugovės turi senas tra
dicijas. Jos atsirado dar 
prieš įsteigiant Lietuvos 
universitetą,dar prieš at
kuriant Lietuvos valsty
binę santvarką.

LIETUVOS

Kas vykdavo jaunimo 
klubuose,korporacijose ?

Tos korporacijos buvo 
tiek skaitlingos .tiek mar- 
gos.kaip tų jaunuolių ke
puraitės. Tenai rasime 
spalvuotų ir bespalvių 
korporacijų, pajungtų ar 
nepajungtų tarnauti ku - 
riems nors ideologiniams 
ar politiniams tikslams . 
Kitos korporacijos, ar 
organizacijos,ar studen
tų sąjungos, draugovės 
grupavosi pagal savo pro
fesinį pašaukimą, arba at
sižvelgdami į tai, ar jis 
žemaitis, kapsas ar dzū
kas. Šūkiai ir užsimoji
mai gražūs, kilnūs, girti
ni.

Vieni norėjo įsigyti Si- 
mano Daukanto, Valan - 
čiaus ar kito garbingo 
žemaičio būdą, deja, ne
skaitę nei Daukanto, nei 
Valančiaus, nei Ivinskio 
raštų, ' pasitenkindami 
kartkartėmis paminėti tų 
garbingų vyrų vardą,kar
tais pasikviesdami Vydū
ną ar kitą seną garbingą 
žemaitį ar Mažosios Lie
tuvos vyrą, pasiūlydami 
jam atsisėsti šalia vals
tybės prezidento ir kitų 
garbingų tuometinės Lie
tuvos Respublikos politi
kų, rašytojų, profesorių, 
kuriems garbės sargybos 
postą sudarė vėliavų jū
ra, margos kaip tų kor
poracijų ar draugovės na
rių kepuraitės ir juoste
lės nuo peties ligi pažas
tės puošiančios jaunuolio, 
jaunuolės entuziazmude- 
gančią krūtinę.

Vėliavos su žemaičių 
meška ir kitais simbo
liais,taippat gausios vė
liavos "draugiškos" ideo-

JAUNTMAS 2.
logijos, o ypač be jokios 
ideologijos draugiškų 
korporacijų ar draugovių, 
-vėliavų,kurių sargyboje 
stovėjo jauni gražiai nu
augę vyrai, pasirėmę ant 
riteriškų špagų,kaip eže
ro nendrė nuo vėjo links- 
tantįbet niekada nepalūž- 
tanti.Man ir dabar neaiš
ku,kodėl lietuviui jaunuo
liui, studentų korporacF 
jos vėliavos sargybiniui 
prireikė trijų mušketie- 
rių ar Heidelbergo stu
dentų špagos. Kodėl Sa- 
mogitia korporacijai pri
reikė tos liaunos, kaip 
nendrė, špagos ?Kodėl ne 
žemaičių kunigaikščio 
kardo imitacijos ar seno
vės žemaičio bajoro ko
vos kirvio ant ilgo koto ?

Daug kitų vadinamų 
draugiškų korporacijų, 
bet be jokios ideologijos , 
kaip "Romuva", kuri nie
ko bendro neturėjo su se
novės Romuva ant Nemu
no krantų; kaip"Plienas", 
technikos fakulteto stu
dentų korporacija,kurios 
nariai ne perdaugiausia 
apie plieną,geležį ar ato
mo skaldymą diskutavo; 
įvairių pavadinimų "Fra- 
ternitas" ir kitos korpo
racijos taippat ruošė iš
kilmingus aktus kaip ir 
žemaičių Samogitia, su 
vėliavomis ir špagomis , 
ir alučius su bavariško
mis tradicijomis,ir kitas 
studentiškas pramogas .

Autorius nemano, kad 
reiktų peikti tuometinės 
Lietuvos akademinio jau
nimo polėkius ir norą 
blizgėti savo skaidrių 
spalvų vėliava, kepuraite 
ir juostele. Nereikėtų 
perdaug peikti nei alu-

Daugiau bus.
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Generolo dialogas su
Gen:

Iš eilės, lyg priekaiš
tas, kad neatsirado' 'mai š - 
tininko". Reikia suprasti 
vėl iš tų generolų. Maiš
tininku galėjo būti ir kiek
vienas civilis. Pavyzdžių 
mūsų praeityj turėjome. 
Pav. .Kostas Kalinauskas. 
Buvo ne vien reguliarė 
kariuomenė. Ginkluotos 
valstybės jėgas sudarė ir 
20, 000 šaulių.
Red:

Gana keistai atrodytų: 
Milijonus Litų išlei - 
dome kariuomenę ruoš
dami, mokslindami, gin
kluodami, o kariauti... 
civiliai? Iš tikrųjų šie 
laikai- ne Kalinausko, 
ne civiliams vadovauti. 
Be to, kas gi jų paklau
sytų? O šauliai- tiktai 
pagalba kariuomene i. 
Kariuomenė gi specialis
tų, karo žinovų rankose.
Gen:

Mūsų prezidentas kraš
to gynybos srity turėjo 
maždaug tokias pat tei
ses ir pareigas,kaip ir J. 
A.V. Karą pradėti užtek
tų kariuomenei jo įsaky
mo. Aišku, jis turėjo būti 
pritartas jo sudarytos 
vyriausybės. To pritari
mo nebuvo. Nebuvo nė 
pritarimo kariuomenės 
aukštos vadovybės. Vien užtikrintą laimėjimąMū-

Sicilijoje po 4 dienų 32 smūgių 40,000 liko benamiai.

ANTROJI DALIS.

tik Krašto Apsaugos mi
nistras balsavo: "prie
šintis".

Lietuvoje nebuvo tokio 
galingo Pentagono. O ir 
čia karo dalykus spren
džia su prezidentu Mac 
Namara. Ir tas atsidūrė 
banke. O kai MacArturui 
nusibodo kariauti-muštis 
tik kairiaja ranka ir tai 
"kas valandą po arbatinį 
šaukštelį, ir tai su per
traukomis" ir MacArtu- 
ras pasiryžo "pamaišti- 
ninkauti"-smogti priešui 
visa jėga, -tai momenta
liai, kaip nesuvaldomas 
sauvaliautojas, gavo "po 
šapke'.' Išlėkė į didvyrius.

Mums žodis maištinin
kas, primena tuojau gen. 
Želigovskį.Tas tai tikrai 
plačiai pagarsėjo savo 
maištininkavimu. Bepigu 
buvo Želigovskiui "sukil
ti "turint slaptą tokio Pil
sudskio įsakymą, dešim
teriopai daugiau divizijų 
ir pulkų užnugaryje ir ne
gražiai apgavus mūsų de
legaciją priešaky su prof. 
M. Biržiška Suvalkuose. 
Nesunku rizikuoti pa- 
maištininkauti,turint už
nugaryje visą valstybės 
vyriausybę, o priešaky 
šimtu nuošimčiu beveik 

redaktorium 
sų tuometiniai nekruvi
nieji generolai nesiryžo 
sauvaliauti,lieti savo at
sakomybe patikėtų karių 
kraują.Kai laimėti nebu
vo nė vieno šanso iš šim
to. Ar mūsų valstybinin
kai ir kariai būtų nuėję 
į kairę ar į dešinę, šioje 
likiminėje kryžkelėje,jie 
taptų kalti.

Red:
Truputi, rodos, netaip 

buvo. Želigovskio invazi
jos atveju buvo mūsų ka
riuomenės pasipriešini - 
mas. Net ir redaktoriui, 
Zarasuose esant šauliu, 
teko paimti šautuvas... 
Kokie bebuvo tada gene
rolai, bet tada jie tikrai 
stojo į kovą ir kovojo, ir 
tas kovas su pasididžiavt 
mu prisimename,ypač 
Giedraičius, Širvintas.
Gen:

Tvarkingoje valstybėje 
reguliari kariuomenė pa
ti neskelbia ir šiais lai
kais (netaip, kaip kartais 
etmonų gadynėje atsitik
davo) .neveda ir negali be 
vyriausybės - tautos pri
tarimo vesti kiek rimtės - 
nio karo,pasipriešinimo. 
Kariauja šiais laikais vi
sos tautos, jei jas jų vy
riausybės sugeba tam su
kelti. Ar, jei vyriausybė 
pasimeta, susvyruoja ar 

| supasuoja pati tauta su
kyla, pakeičia vyriausy- 
sybęl Tą pavojaus mo
mentu gali padaryti tik 
didžiosios teritorijos 
valstybė. Mūsų tautai to 
padaryti nebuvo galima: 
tikrai laisvos teritorijos 
ir nepriklausomos vals
tybės jau faktiškai nebu
vo nuo to laiko? kai kraš- 
tan įsileista į strategines 
vietas stiprūs neva są
jungininko, o tikrumoje

pagrindinio mūsų priešo 
š arvuoti daliniai. J au tada 
nepriklausomybės daina 
buvo baigta. Prarijome 
riebų Vilniaus slieką, už
mautą ant Maskvos meš
kerės kablio. Galim Įdek 
pasididžiuoti: mūsų kai
mynams, Maskvai^nebuvo 
reikalo nefslieko" paro
dyti. ..

Karštesnio kraujo,ma
žiau drausminga tauta ir 
kariuomenė,daugiau ver
tinančios triukšmingą 
efektą, būtų, kaip sakoma 
paleidusi"garbei apginti" 
bent kelius šūvius, paka
riautų bent kelias dienas. 
Kad ir ne iki "paskutinio 
kraujo lašo".

Mes buvome perdaug 
rimti.Kitose tautose,sako 
ma,patys ginklai pradėtų 
pyškėti. Pas mus tylėjo . 
Teko girdėti :pasienio po
licininkai (tur būt neįspė
ti), kaž kur toli nuo Kau
no,paliai Gudago jų,palei
do kelius šūvius... Tačiau
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Argentinos lietuvių jaunimas, Irenai Veličkaitei-Simanauskienei vadovaujant Argentinos Lietuvių Centre, 
Buenos Aires, surengė moterų rūbų madų parodą, Buvo parodyti Marijos Zvirblytės-Jasuitienės ir jos 
dukterų Glorijos ir Virginijos įvairūs megztiniai drabužiai. Parodą apvainikavo madų kūrėjo Benedik
to Survilos sukurti naujausi elegantiškų suknelių modeliai ir kiti drabužiai. Modeliavo tiktai lietuvaitės. 
Argentinos jaunimas keliais panašiais parengimais sukėlė dalį lėšų vykti į Studijų savaitę, kuri įvyksta 
vasario pradžioje. Iš Argentinos į Braziliją, Sao Paulo, kur bus Studijų savaitė, vyksta apie 50 jaunimo.

pasaulis jų negirdėjo .Ne 
taip, kaip šūvius pasieny 
ties Trostininkais, kurie 
lenkam davė progą įteik
ti ultimatumą.

Gal būtų ir daugiau 
"garbės šūvių", jei ponai 
M er kiai,Krėvė -Mickevi - 
čiai, Galvanauskai ir kt. 
autoritetinga i nenuramin
tų tautos. Vėl buvo "tyla 
ir ramybė".
Esu tikras,kad lemiama

me posėdy prezidentūro
je, Kr. Apsaugos minis
tras neturėjęs prie savęs 
kardo. O dažnai statau sau 
klaus imą: ar turėjo pisto
letą vis neišsiskirda- 
vau.Net universitete, eg
zaminų me tu. Ant stalo ar 
kišenėje.Ir šiaipgatvėje. 
Maž kas gali ištikti. Kaip 
karininkas, o juo labiau 
kario uniforma. Gal būtų 
užtekę ministro vieno šū
vio valstybės garbę išgel
bėti ?Nebūtinai čia^prirū- 
kytoje salėje.Gal ten.lau- 
ke, pasieny, nuvykus ta-

riamuosius„draugus", glo
bėjus ir gynėjus sutikti. 
Kad ir vienas Krašto Ap
saugos ministro šūvis , 
vienas istoriškas šūvis, 
būtų visos Europos iš
girstas ir tautos ir ka
riuomenės garbė'" išgel
bėta. Autoretitingas šū
vis. Efektingas šūvis. ..

Red;
Šis klausimas labai sudė

tingas: auklėjimo, tradici
jų ir asmeninės garbės su
pratimo, ir valios, šia pra
sme- labai asmeniškas.

Galima su Generolu suti
kti, kad toks šūvis tikriau
sia būtų išgirstas pasaulio 
ypač, jeigu būtų ten, ties 
Gudagoju, "nupilta" to"iš
kilmingai" perduodančio
jo Lietuvą keli rusų tegul 
ir ne generolai /jų ten tik
riausia nebuvo, nes jie iš 
anksto numatė tokį atve
jį.../, o kad ir paprasti 
leitenantai, o gal ir vie
nas savas generolas/dras 
tiškai ir žiauriai kalbant,
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to Pr. Ožinsko.
kaip Gerb. Generolas šį 
klausimą stato/ reikia ma
nyti, kad pasaulis galėjo 
išgirsti, nors ir to garan
tuoti negalima, nes pasau
lis, deja, ir tokiais atve- 
jais dažnai esti "kurčias", 
jeigu'he laiku" tas atsitin
ka. Dabar ne tie "balkani- 
niai" laikai, kai dėl vieno 
šūvio iškyla pasaulinis ka
ras. O kai dėl "tolimos" 
Generolo prielaidos, tat 
irgi tenka suabejoti jos

* efektingumu,kaip minėta, 
bet ne kiekvienas į tokį ek 
stra tragišką žygį pajėgus. 
Ir to pageidauti kažin ar bū 
tų moralu. Kas kita-kolek- 
tyvinis pasipriešinimas,ku
riam duota ir priesaika ir 
kuriam ruoštas i.Tikta i šis 
klausimas svarstytinas.
Gen:

Klausiate, kada mūsų 
generolai prisipažino 
klydę ir kada atgailavo? 
Aišku, kalbama apie pa-

Nukelta į 5 psl.

Ofmmo kišta
15. (1324 M.] RYGOS MIESTO TARYBOS

LAIŠKAS
Garbingiems ir kilniems vyrams 

ponams Liubeko tarėjams Rygos 
miesto tarėjai [siunčia] atsidavimo 
ir pagarbos pareiškimą, [linkėda
mi] visokių gėrybių gausybės.

Kai kurių patikimų liudininkų 
pranešimu ir net iš autentiškų 
raštų, būtent, iš oficialių doku
mentų, tapo mums žinoma, jog 
teutonų namo ordino broliai sa
vo laiškais jums labai biauriai 
apšmeižė mus ryšium su Lietuvos 
karaliaus laiškais, kuriuos jums, 
tarpininkaudami tam karaliui, pa
siuntėme praėjusią vasarą; minė
tieji broliai teigia, kad tie [laiš
kai] esą mūsų parašyti ir aprū
pinti antspaudu; mes savo tiesos 
žodžiu patvirtiname, kad tokio 
dalyko mūsų [elgesyje] nei Die
vas nei žmonės neregėjo ir ne
patyrė, lygiai taip pat ir tame, 
kad taikos sutartis yra tikra.

Iš tikrųjų, Livonijos ir Estijos 
žemių valdovai, o visų pirma mi
nėtojo ordino broliai —r visi vie
ningai ir susitarę, bet kiekvienas 
atskirai — pasiuntė oficialius pa
siuntinius pas tą aukščiau minėtą 
Lietuvos karalių, kad jie ištirtų 
ir patikrintų teisingumą tų nuo
statų, kuriuos jie sužinojo iš laiš
kų, pasiųstų paties karaliaus jums 
ir kitiems žymiesiems miestams ir 
kitų [miestų] valdovams Teutoni- 
joje ir mūsų, Rygos, provincijoje.

Kai tie pasiuntiniai nuvyko pas 
kalbamąjį karalių su jo laiškais, 
kuriuos minėjome aukščiau, ir po 
to, kai jie buvo perskaityti ir su
tikrinti visų pasiuntinių akivaiz
doje, karalius ryšium su tuo vie
šai pripažino savu prie rašto pri
kabintąjį antspaudą, o taip pat 
straipsnius, kurie buvo suformu
luoti laiškuose pagal jo tartuo-

me be galo dėkingi.
Tačiau netrukus po to, kai 

į Naugardą atvyko aukščiau mi
nėtasis brolis Otonas Bramhor
nas— jis, kaip buvo sakyta, Lie
tuvoje drauge su kitais pasiunti
niais sudarė žinomąją taikos su
tartį, davęs priesaiką savo ir sa
vo čia dažnai minimo ordino 
vardu,— jis, remdamasis anksčiau 
sudarytąja sutartimi, vėl suėmė 
kai kuriuos ten, Naugarde, tada 
pirmiau paleistuosius mūsų pasi
turinčiuosius piliečius; tik Dievo 
malonės ir tų pirklių, apie kuriuos 
buvo kalbėta, palankumo bei pa
galbos dėka jie vėl buvo išva
duoti iš kalėjimo ir paleisti 
į laisvę.

Tokių ir kitokių nepakenčiamų 
nuoskaudų jie mums padaro ne
baudžiami ir neįspėdami tik dėl 
to, kad mes, Dievo malonei mus 
saugant, kaip anksčiau sakėme, 
nenorime ir patys būti, ir kitų 
būti laikomi priesaikos laužyto
jais ir neneigiame, kaip to nori 
minimieji teutonų namo broliai, 
žinomosios taikos sutarties.

Bet dėl to, kadangi Varmijos 
vyskupas ir bažnyčios kapitula 
(galimas daiktas, kitų asmenų ska
tinami) pradėjo rašinėti, jog mes, 
esą, geisdami įsigyti laikinų, grei
tai išnykstančių turtų, neva nu
sikalstamu, ydingu, klastingu bei 
klaidingu būdu ieškodami prasi
maitinimo, esame įžūliai sufabri
kavę laiško pradžioje minėtus da
lykus,— taigi į tai atsakome ir 
norime jums visiškai aiškiai pa
reikšti, kad mes, kiek tai priklau
so nuo mūsų, nutarėme dėti pa
stangas stiprinti žinomąją taiką ir 
per mūsų pasiuntinius drauge su 
kitais anksčiau minėtų kraštų — 
Livonijos ir Estijos — valdovų pa
siuntiniais atvirai veikti visos 
krikščionybės naudai; tačiau, iš 
kitos pusės, mums skaisčiau už 
šviesą aišku, kad minėtieji teu
tonų namo broliai stengiasi su
laužyti kalbamąją taiką dėl pre
kių, kurias jie turi susikrovę savo 
pilyse, būtent, Daugpilyje, Min

LIUBEKUI
sius žodžius. Ir vėlei karalius, pa
klaustas, ar jis stengsis laikytis mi
nėtųjų straipsnių, atsakė: „Tegul 
atvyksta pas mane viešpaties po
piežiaus legatai, kurių atvykimo 
laukiu su didžiausiu nekantrumu; 
o ką aš turiu savo širdyje, tai ži
no tik Dievas ir aš". Ir tokiu būdu 
kiekvieną tų laiškų straipsnį jis 
tikrai patvirtino savaisiais svarsty
mais, kaip ir visi minėtieji iš to 
karaliaus grįžę pasiuntiniai... liu
dijo.

Todėl minėtieji pasiuntiniai su
darė tvirtą taiką su tuo karaliu
mi ir jo žmonėmis visų krikščio
nių vardu ne iš baimės ar prie
vartos, bet atsižvelgdami į ne
atidėliotiną reikalą ir naudą 
krikščionybei.

Ją [pripažino] aukščiau minėtie
ji pasiuntiniai ir visų pirma mi
nėtųjų teutonų namo brolių pa
siuntiniai, būtent, brolis Jonas iš 
Levenborgo, Mintaujos komtūras, 
ir . brolis Otonas Bramhornas; jie, 
paklausti garbingo riterio, vieno 
pasiuntinybės dalyvio pono Vol
demaro iš Rozeno, keturiais atve
jais atsakė, jog iš savojo teutonų 
namo ordino pusės jie turį visiš
ką laisvę ją sudaryti ar jos atsi
sakyti; visų pirma minėtieji bro
liai savo ir ordino vardu, o kiti 
pasiuntiniai drauge su paminėtai
siais broliais, pasiųstais išvardytų 
žemių valdovų, savo ir savo val
dovų vardu prisiekė jos nepažeis
ti ir saugoti; ir raštus, sudarytuo
sius dėl minėtos taikos, išvardy
tieji broliai sustiprino savo 
antspaudais drauge su kitų visų 
pasiuntinių antspaudais, atiduo
dami vis minimajam karaliui kal
bamosios taikos paliudijimui ir 
garantijai, kaip jūs pamatysite mi

nėto rašto nuoraše, kurį šio laiš
ko įteikėjas turi parodyti jums ir 
kitiems, kad [jį galėtumėte] paly
ginti su minėtojo karaliaus atsaky
mu, minėtų pasiuntinių pateik
tais klausimais ir su kitais tų 
laiškų straipsniais, išdėstytais 
plačiau.

Taigi teutonų namo broliai at
sisakė tos taikos, nors jų aukš
čiau minėtieji pasiuntiniai, kaip 
sakyta, sudarė tvirtą taiką, davę 
nurodytojo ordino vardu priesai
ką ir. dėl tikrumo paženklinę ją 
savo antspaudais; [jie nusikalto] 
Dievui, teisingumui ir [daro] sun
kų nuostolį visiems Livonijos ir 
Estijos krikščionims ir tiems su
tarties dalyviams, kurie neprita
ria tiems broliams ir neatsisako 
nuo kalbamosios taikos, būtent, 
ponui Eželio vyskupui ir jo die
cezijai, Dorpato miestui ir mums.

Todėl mes, Viešpačiui laiminant, 
jokiu būdu nenorime tapti priesai
kos laužytojais ir kitų^ tokiais būti 
laikomi; o jie viešai ir slaptai vi
sokiomis, kokiomis tik begali, 
klastomis jai [sutarčiai] priešinasi, 
ir toji [priežastis] mums yra aiš
kesnė, negu kitiems.

Iš tikrųjų, tik šią žiemą minė
tojo teutonų namo ordino magist
ras ir broliai, bučiuodami kryžių, 
sudarė taiką su rusais Naugarde 
tomis sąlygomis, kad visiems mū
sų bendrapiliečiams, kurie at
vyksta į Naugardą, būtų atima
ma laisvė ir turtas; taigi tie ru
sai minėtųjų mūsų piliečių turtą 
pasiėmė, o juos pačius išdavė 
kalbamiems broliams; tai oficia
liai visų akivaizdoje večėje ir 
taryboje paskelbė kunigaikštis ir 
posadnikas ten pat Naugarde, to
kį atsakymą davė tie patys nau- 
gardiečiai kai kuriems mūsų pi
liečiams: esą, jie pasisavinę visai 
ne užgintu būdu ir kad jų gyvy
bės ir turto atžvilgiu jie pritaikę 
teisės numatomą apsaugą; tik 
bendra ten buvusių tada pirklių 
iš jūsų miesto ir kitų miestų pa
galba jie buvo paleisti visiškom 
laisvėn; už tai jums ir jiems esa

taujoje ir Rozitėje, o taip pat 
kituose pasienio su lietuviais įtvir
tinimuose arba esančiuose neto
limoje kaimynystėje, nes tose pi
lyse ir įtvirtinimuose minėtieji 
broliai su tais lietuviais slapta, 
be kitų dalyvių pritarimo, laikosi 
atskiros, prekybos tikslais suda
rytos, taikos sutarties.

Toliau, dar prieš tai, kai buvo 
sudaryta toji dažnai minimųjų 
pasiuntinių bendroji aukščiau mi
nėtoji taika su karaliumi [Gedimi
nu] ir jo pavaldiniais, garsus val
dovas, katalikas, Mazovijos ku
nigaikštis, kuris neseniai to paties 
Lietuvos karaliaus dukterį krikš
čioniškomis apeigomis paėmė 
žmona, dideliai primygtinai pra
šydamas, iš- to karaliaus gavo 
lietuvių kariuomenės pagalbai 
prieš savo priešus, būtent, norė
damas įvesti ją į savo tetos, Dob- 
rynės kunigaikštienės, žemę, ta
čiau toji [kariuomenė] skubiai bu
vo grįžusi į savo kraštą dar prieš 
kalbamosios taikos sudarymą.

Be to, tasai žemių, būtent, Dor
pato diecezijos ir Danijos kara
liaus valdų, nuniokojimas buvo 
padarytas anksčiau, negu minė
tasis karalius pasiuntė kokį nors 
laišką, o jie ėmėsi tos [veiklos], 
nepaisydami nieko ir prieš paža
dus, duotus jums raštu ir žodžiu, 
ir dargi prieš raštus ir žodžius, 
skirtus jums asmeniškai.

Jūs turite žinoti — tai mes sa
kome gerai žinodami,— kad tokie 
[žmonės], kokios padėties jie be
būtų, minėtaisiais [savo poelgiais] 
veikia prieš teisingai sudarytą 
taikos sutartį ir kad mes visu 
rimtumu esame pasirengę, kai tik 
bus iš mūsų pareikalauta, įrodyti 
kalbamosios taikos tikrumą doku
mentais, sutvirtintais vienos ir ki
tos pusės antspaudais, būtent, mi
nėtojo Lietuvos karaliaus ir iš
vardytų visų pasiuntinių; be to, 
jūs jokiu būdu neturite laikyti 
tiesa to, ką jūsų garbingiems as
menims ant mūsų parašė minė
tasis vyskupas, Varmijos bažny
čios kapitula ir kai kurie vie

nuoliai.
Dargi jų kilniuosius asmenis 

šiuo laišku maloniai ir labai įdė
miai prašome, kad tuo atveju, 
jei kas nors, kaip jau sakyta, 
imsis kalbėti ir rašyti prieš išdės
tytą reikalą, teikitės niekuo ne
patikėti, kol neišgirsite mūsų 
raštiško atsakymo; iš kitos pusės, 
[jus prašome] būti mums palan
kiais, ginti, teikti mums pirme
nybę ir mus palaikyti dėl mūsų 
pasirengimo nuolat jums patar
nauti visuose reikaluose; už tai 
jums ir jūsų [žmonėms], kuriems 
tik galėsime, esame pasirengę 
atsilyginti.

Ir minimąjį laišką jums su di
deliu malonumu seniai jau būtu
me pasiuntę, bet to negalėjome 
padaryti dėl didelio atstumo ir 
minėtųjų teutonų namo brolių 
užpuldinėjimų; jie neleidžia bet 
kokį laišką išvežti už krašto ribų, 
ir dėl to, kad tie broliai nesilai
ko abipusių susitarimų, kurie bu
vo tarp jų ir mūsų suderinti ir 
sudaryti Peronoje, sutvirtinti daž
nai minimų žemių — Livonijos ir 
Estijos — valdovų priesaikomis ir 
raštais; jie taip pat mums nelei
džia naudotis savo laisvėmis, ku
rios taikiu būdu iš seno mums pri
klauso pagal mūsų privilegijas ir 
nepriklausomybę.

Mes bijome — apie tai turime 
tikrų žinių,— jog netrukus iš tų 
brolių pusės gali iškilti mums di
delio karo ir nesantaikos pavojus 
ir, jei mes ko nors ėmėmės prieš 
[tokį karą] mūsų gynybai, tikrai ži
nokite ir mes šaukiamės liudininku 
visagalį Dievą tėvą ir mielaširdys- 
tės .motiną mergelę Mariją, kad 
mes tai darysime dėl mūsų teisin
go reikalo ir dėl būtinų priemo
nių mūsų gynybai; jus visus labai 
įdėmiai ir maloniai prašome, kad 
drauge su mumis [melstumėte] 
patį teisybės teikėją Dievą ir tos 
teisybės globėją švenčiausiąją 
mergelę Mariją, kad jie teisingąją 
pusę globotų ir gintų. Amen.

Daugiau bus.

vau.Net
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KULTŪRIVĖ^feoyiKA
MUMS REIKIA ŽODYNO

Lietuvių Enciklopedija 
visai baigiama leisti. Tai 
mūsų garbės dalykas, la
bai malonus ir lietuvio 
širdžiai.Tai sunkioji ar
tilerija kultūros dirvoje. 
Bet yra mažesnių klausi
mų,kuriems išsiaiškinti , 
prisiminti reikėtų turėti 
parankiui mažesnių prie
monių.Tai būtų žodynas .

Lietuvoj tokia žodynas 
turėjo tarptautinių žodžių 
žodyno vardą. Gal tai ga
lėtų eiti enciklopedinio 
žodyno vardu ir su ilius
tracijomis, kaip pernai 
rodos buvo užsibrėžta 
Amerikos Lietuvių Ben
druomenės Švietimo Ta
rybos-mokyklų reikalui. 
Bet svarbu, kad ne tik 
moksleiviai,bet mes visi 
turėtume gerą žodyną. O 
tam jau reikėtų tam tikro 
derinimo. Iš ALB Šviet. 
Tarybos neteko girdėti, 
ar tikrai bus ir kokis , 
preciziškai imant,tas žo
dynas bus, kad būtų gali
ma numatyti,kam jis tiks , 
nes daugelio žodynų mes 
neišleisime. O visų var
tojimui tinkamas žodynas 
pasisekimą turėtų, nes jį 
pirktų kaip enciklopediją 
turintieji,taip tuo labiau- 
jos neturintieji. Nebus 
perdėta pasakius, kad vi
suomenės šviesumui iš
laikyti gero žodyno vaid
muo svarbus. Lietuvių 
Enciklopedijai anglų kal
ba jis nebūtų konkurenci
nis. J. D .

MOT. MIŠKINIS
Gruodžio 27 d. 70 metų 

amžiaus susilaukė buvęs 
pedagogas bei pradinių 
mokyklų departamento 
direktorius švietimo mi
nisterijoj, vėliau aukštes
niųjų mokyklų vyr. ins
pektorius ,taip pat litera
tūros teoretikas Motiejus 
Miškinis, poeto Antano 
Miškinio vyresnysis bro
lis, gyvenąs gimtajame 
Juknėnų kaime ir dirbąs 
tik" kaip klasikinės rusų 
literatūros vertėjas į lie
tuvių kalbą. Jo atlikti Go
golio, Tolstojaus, Dosto
jevskio, Čechdvo ir kt. 
raštų vertimai yra di
džios vertės įnašas į 
verstinę literatūrą Lietu
voj. (Elta)

• Lietuvos žemė šaukia
si tavo pagalbos, kad pa
dėtumei nusikratyti žiau
riausiąją vergiją.

VYTAUTO DIDŽIOJO 
UNIVERSITETO 

Lietuvoje monografijai 
redaguoti redakcinės ko
misijos posėdis įvyko 
sausio 6 d. prof. P. Čepė
no bute. Pirmininkavo 
kom.pirm. vysk. V. Briz- 
gys, sekretoriavo kom. 
sekr. inž. J. Rugis.

Dalyviai išklausė pra
nešimus apie atliktus 
darbus ir pasidžiaugė,kad 
paruošimo darbai gerokai 
pasistūmėjo pirmyn. Kai 
kurių fakultetų ir katedrų 
aprašymai surišti su sun
kumais dėl autorių ir me
džiagos stoko&Redakcinė 
komisija tikisi, kad galės 
visus sunkumus nugalėti 
ir nutarė,kad š. m. balan
džio mėn. yra galutinis 
terminas raštams pas 
vyriausiąjį redaktorių 
prof. P. Čepėną atsiųsti.

Redakcinė komisija in
formuoja apie savo dar - 
bus lietuviškąj ą visuome
nę ir tiki, kad numatyta 
monografija bus šiltai 
priimta.

Dar kartą prašoma 
siųsti Universiteto ir jo 
veiklos nepriklausomoje 
Lietuvoje fotografijas 
prof. P. Čepėnui, 6015 S. 
Francisco Ave. Chicago , 
Illinois 60629. Fotografi
jos bus grąžintos. Redak
cinė komisija ir toliau 
per spaudą informuos 
lietuviškąją visuomenę 
apie jos darbus. PD
LIETUVOS TYRIMO 

INSTITUTAS
Vyriausio Lietuvos Iš

laisvinimo Komiteto pra
šomas, sutiko rinkti ir 
skelbti martirologinę - 
genocidinę medžiagą apie 
Lietuvos gyventojų žudy
mą, kankinimą, kalinimą 
Sovietų Rusijos ir Nacių 
Vokietijos okupacijų me
tu,nuo 1940 metų vasaros 
iki dabarties.

Tokių žinių turintieji, 
bet dar neatsiliepę į kvie
timą, prašomi nebedelsti 
ir žinias siųsti: Lithua
nian Research Institute, 
29 Vest 57 St. ,F1.10,Nev 
York, N. Y. 10019. (Elta)

• Aukok kiek gali, bet au
kok. Tik lietuvis gali pa
dėti lietuviui atgauti lais- , 
vę-
• Tik kova ir auka suves 
mus į vienybę. O vienybė 
mus nuves į laisvę ir de
mokratinę Lietuvą.

12.SVETLANA ALLILUJEVA IR JOS

Laiškai bičiuliui

DAILININKAI ANASTAZIJA IR ANTANAS TAMOŠAIČIAI APDOVANOTI 1
Dailininkai Anastazija 

ir Antanas Tamošaičiai 
kanadiečių apdovanoti 
šimtmetiniu medaliu.

Už meno veiklą pas ka
nadiečius šimtmetinių 
metų proga Kingstono 
apylinkės komiteto pir
mininkas prof. G. F. G . 
Stanley dailininkams Ta- 
mošaičiams įteikė meda
lį su padėkos raštu.

LITERATŪROJ IR MENE 
naujasis Kauno dramos 
teatro vadovas Jonas Ju
rašas prabilo:- Kiekvie
nas menininkas nori būti 
pilnai atsakingas už savo 
kūrybinę bei pilietinę 
veiklą. Deja, mūsų "vidi
niai redaktoriai" yra dar 
labai gajūs; jie dažnai į- 
jungia stabdžius pačioje 
kūrybinio akto užuomaz
goje. Toks inertiškumas 
mus labai nuskurdina, 
trukdo pasakyti tai, apie 
ką norėtųsi prabilti visu 
balsu. E.

LITUANUS FONDA CIJOS 
PRANEŠIMAS

Sausio 21 d., Chicagoje 
įvyko Lituanus Fondaci- 
jos valdybos posėdis. An
trasis Lituanus 1967 metų 
numeris jau Išsiuntinėtas 
ir trečiasis pereitų metų 
numeris, redaguojamas 
dr. Broniaus Vaškelio, 
skirtas lietuvių drama
turgijai neužilgo taip pat 
pasieks skaitytojus. Šių 
metų 5, 000 egzempliorių 
Lituanus žurnalo yra 
siuntinėjama dykai lais
vojo pasaulio bibliotekom, 
kultūrinėm įstaigom, po 
litikam ir visuomenin- 
kam. Laisvės Kovos me
tais lietuvių studentija 
nori praplėsti Lituanus 
žurnalo tiražą ir šiomis 
dienomis siuntinėja lietu
vių visuomenei specialiai 
paruoštą j ubijiejinį kiše
ninį kalendorių su tikslu 
sukelti lėšų Lituanus žur
nalui paremti.Kovo mėn.

vėl įvyks tradicinis Litu
anus remti vajus, kurio 
metu visi, o ypač Jaunoji 
karta bus raginama pre
numeruoti ir remti Lithu- 
anus žurnalą. Laisvės Ko
vos Metų aukos, Lituanus 
žurnalui paremti galima 
siųsti: Lituanus,P.O. Box 
9318,Chicago,Ill. 60690.

Algis Zaparackas^ 
L. E. P. Lituanus Fon- 
dacijos Pirmininkas .

ANTANAS ZAUKA 
vienas iš nedaugelio Lie
tuvos operos veteranų, 
Lietuvos operoje dirbęs 
nuo pat 1920 metų, sulau
kė sausio 24 d. 70 metų 
amžiaus. Pradėjo kaip 
choristas, vėliau ilgą lai
ką buvo režisieriaus pa
dėjėjas, nuo 1936 metų 
pradėjo pats režisuoti ir 
vėliau yra parengęs ke
lias dešimtis spektaklių. 
Po karo yra buvęs ir ope
ros direktorium Vilniuje.

(Elta)

4rljo5 £VVXA/^P\O<b
VEDA D R.

PAGUODA BESIKELIAN
ČIAI PER ŪPŲ

Baili moteris valtimi ke
liama per upę, teiraujasi 
valtininką:
- Sakykite, ar buvo atsi
tikimų, kad taip besikeli
ant per upe kas nors išk
ristų, nuskęstų ir dingtų,?
- Ne. Pas mus niekas ne
dingsta. Jeigu ne pirmą, 
ne antrą, ne trečią, tai 
vėliau bet vistiek suran
damas, nors vėžkj jau ir 
apkandžiotas, - ramiai 
atsakė valtininkas.

O GAL TAI NAUJA?
Lietuvoje leidžiama 

daug raštų, nors didelė 
jų dalis nevertinga. La
bai žemo lygio. Be to, jų 
spaudai labai trūksta pa
prasčiausio objektyvumo. 
Pav. išleista didoka kny
ga apie operą, kurioje 
opera aptariama nuo įsi
kūrimo laikų. Bet knygoje 
yra nutylėjimų, faktų iš
kraipymų. Pav. ilgą laiką 
buvo nutylimi pasitrauku
sieji į laisvę artistai. 
Operos leidinyje jie jau 
suminėti,bet sol. E. Kar
delienės vardas nutylė
tas. Tiktai dabar pasiro
džiusioje "Tarybinėje 
Motery" pirmą kartą įdė
tas ir jos atvaizdas. Ka- 
įsin.ar tai raiškia ką nau
ja, ar gal neapdairumo 
pasekmė ?

kartą tolimoje šiau
rėje

teisme vyko byla, kai ten 
pusę metų buvo diena. Bet 
kaltintojas grėsmingai išti
esęs ranką į kaltinamąjį, 
sušuko:
-Aš tave klausiu: kur tu 
buvai tą naktį nuo lapkri
čio 8 dienos iki kovo 16 die 
nos ?...

Kaltinamasis nesusira- 
do ką atsakyti.
NE VISADA IŠLAIKOMA 

KANTRYBĖ
- Vytuk, kodėl tu kišiesi 
į vyresniųjįj kalbą? Kiek 
kartų aš Tau sakiau:reikia 
palaukti kol vyresni sust
oja kalbėti.
- Mama, aš taip ir sten
giuosi, bet kad jie niekad 
nesustoja kalbėję...

JONAS PALIONIS 
lietuvių kalbos katedros 
docentas Vilniaus univer
sitete, sausio 15 d. Vil
niaus universitete apgynė 
disertaciją ir įgijo filolo
gijos daktaro laipsnį. Jo 
disertacija - monografija 
"Lietuvių literatūrinė 
kalba XVI-XVII amžiuje" 
neseniai išleista ir yra 
patraukusi daug dėmesio.

Disertaciją ginant, ofi
cialus oponentas buvo dr. 
J. Jurginis, istorikas. Jo 
nuomone, dr. J. Palionio 
darbas svarbus ne tik kal
botyrai,bet ir visai lietu
vių kultūros istorijai.(E)

BE KOMENTARŲ. Vilniuj išeinančios"Šluotos"humoras.

Kėdainiuose — atbulai

..Pir tis švaros šventovė. O Kėdainiuose atbulai įdomu, kur 
maudosi šios nešventovės direktorius?" - smalsauja vantos mė 
gėja iš Dotnuvos.

— Kur tu!
— 1 Plr»i-
— O ai i! pirties...

Svetlana pasakoja, kaip jos motina dirbo ir šuo, Anna Sergejevna, jai pasakojo, kad tė- 
leido dienas: Su vaikais ji n.ebfidavusi, jąpri* vas, Stalinas, savo žmonai buvęs grubus, be 
žiūrėdavusi auklė; o motina pati tęsė moky- jokio dėmesio, žiaurus, dėl ko Anna Serge- 
mąsi muzikos, prancūzų kalbos. Svetlanos jevna ją vadi' nusi "didžiakankine". 1926 metų 
motina mokėsi Pramonės Akademijoje, dirbt kai Svetlanai buvo pusantrų metų, motina 
tinto pluošto fakultete. Ji su kolegėmis ir ko susipykusi su tėvu, pasiėmė Svetlaną ir kt - 
legomis, žinoma, dalyvavo partijos organizą- tus ir išvyko į Leningradą pasiryžusi negrį- 

gctjoje, "jačeikoje", kurios sekretorium bu- 
Jvo Nikita Chruščiov. Chruščiovas, baigęs 
akademiją, nesiėmė kūrybinio pramoninio 
darbo, bet nuėjo politiniu keliu. O Svetlanos 
motina bodėjosi "pirmosios valstybės damos"

jokio dėmesio, žiaurus, dėl ko Anna Serge-

žti. Bet Stalinas jai paskambino į Leningra
dą ir prašė sugrįžti. Visi jie grįžo. Bet 
motina turėjusi tikslą baigti Akademiją ir iš 
vykti į Charkovą, kur galėtų įsikurti savara
nkiškai. Be to, ją labai varžiusi "aukštoji”

Iteiwcxs Į

Aštuntame laiške savo bičiuliuiSvetlanaSta- Padėtimi ir būtinai siekė įsigyti savarankiš- 
linaitė-AUilujeva patiekia savo motinos, Sta- ką specialybę, todėl akademijoje mokėsi la
tino žmonos, laiškus, rašytus jai esant gim- bai atsidėjusi.
naztste. Tai labai paprasti laiškai, nieku ne- Svetlana pasakoja, koks buvo žiaurus tėvas
siskirią nuo bet kokios gimnazistės laiškų.

Kai žinoma, Stalinas ją ir vedė, paėmęs iš 
gimnazijos, jai pabėgus nuo tėvų per langą.

Devintame gi ji jau pasakoja apie motiną ir 
Staliną kaip tėvus. Motina Svetlanai buvusi 
labai reikalaujanti ir dukrai nebuvusi švelni, 
glamonėjanti ir laiškuose nepasakydavus i nė 
malonaus žodelio. Laiškai, kaip ir elgsena 
su dukra buvę grynai reikalo elgsena. Kas ki
ta tėvas, Stalinas, ją labai mylėjęs, glamo
nėjęs, ant rankų nešiojęs, meiliais žodeliais 
vadindavęs ir kai ji lankiusi mokyklą, labai 
laukdavęs jos laiškų. Tą tikrai konstatuoja 
jos pacituotieji Stalino, jai rašytieji laiškai. 
Taigi, žiaurus žmogus, koks buvo Stalinas, 
dukteriai buvęs nepaprastai švelnus ir geras

Stalinas. Jis neapkentė pirmosios žmonos 
sūnaus Jašos, kuriam neduodavo nei pragy
venimui Sąlygų, dėl ko Jaša persišovė būda
mas Kremliuje Stalino buto virtuvėje. Kulka 
perėjo kiaurai, bet į širdį nepataikė. TaiSta 
linui buvo proga tyčiotis iš sūnaus: "matai, 
nepataikė".. .Svetlanos motinai toks santy
kiavimas sudaręs pasibaisėjimą.

Svetlana toliau aptaria fotografijų albumą, 
kaip jame, bėgant metams, kinta motinos ir 
kitų artimųjų išvaizda ir nuotaikos, daryda- 
miesi vis liūdnūsi, vis niūresni, kaip visas 
jų gyvenimas atrodo slenkąs niemiela kryp
timi. Tokioms sąlygoms klostantis, motina 
vis daugiau pradėjusi kalbėti, kad ji norinti 
nuo tėvo /Stalino/ pasitraukti. Motinos se-

padėtts. Akademijoje, kur ji mokėsi, ilgai 
niekas nežinojo, kas yra ta Nadia Alliluje- 
va. Ji varžėsi į akademiją važiuoti vyro ma
šina. Svetlanaikitiliudijo, kad motina jiems, 
skundėsi, jog viskas jai atsibodo, įkyrėjo ir 
net vaikai.

Ir, kaip rašo Svetlana, 1932 metų rudenį ji 
nusižudė, kai nieko nebuvo namie.

Priežastis, perpildžiusi Stalino žmonos 
kantrybės taurę, buvęs atsitikimas minint 
spalio revoliucijos 15-tąsias sukaktuves,ku
rių bankiete Stalinas jai sušukęs: "Ei, tu 
gerk."Motina įsižeidusi, atsikirtusi: "Aš tau 
ne EI, ir išvažiavusi iš baliaus mano. Rytą 
ją rado paplūdusią kraujuose. Ji persišovė. 
Rankoje rastas revolveris.

Daugiau bus.

Gėlės po kailiniais
..Gėlės gamtos Šypsena. rašo skaitytojas S. Sliužinskas,

bei kur nusipirkti tą Šypseną Alytuje, jei vyr. darbų vykdy
tojo baras lik užpernai padėjo naujo Šiltnamio pamatus? Tokiais 
tempais Jį statant, alytiškiams ir toliau vasarą teks gėles vogti 
iš darželių, o žiemą auginti po kailiniais".

Kelmės ra).,
Karklėnai

I. TAMOSEVIČIAUS nuotrauka

----------- ——-Jfc
ClA 

ARKLIUS ŠTATUI 
DRAUDŽIAMA

Be komentarų
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grindinę,lemtingą klaidą. 
Reikia manyti, kad neka
riavo. Bet faktas yra toks: 
patys generolai,konstitu
cijos ir priesaikos nesu
laužę .neturėjo teisės ka
rą pradėti. Aukštoji karo 
vadovybė tokio įsakymo 
iš Aukštosios valstybės 
vadovybės nebuvo gavu
si. Tai kieno čia klaida , 
kad pasipriešinimas neį- 
ko ? Mes kariai, turime 
teisę paklausti, kodėl vy
riausybė iki šiol neprisi
pažino prie klaidos ir ne
atgailavo? O bendrai nėra 
prasmės ieškoti kaltinin
kų. Nes esam kalti visi . 
Ir aš, nors tada buvęs at
sargoje. Juo labiau, kad 
lemiamą naktį ir dieną 
nebuvau Kaune,o su prof. 
A.Saliu Vilkavišky ir Ma- 
riampolėje.Promus pra
švilpė kauniškiai pirmųjų 
numerių automobiliai, 
prikrauti lagaminų ir pil
ni žmonių. Aiškiai paste
bėjau man gerai pažįsta
mą mašiną KAM I ir, nie
ko dar nežinodamas,nu
stebau, kas taip anksti j^ 
čionai pasienin atvarė. 
Artėjant prie Kauno, virš 
aerodromo pastebėjau 
neįprastai didelį lėktuvą. 
Ant tilto per Nemuną bu
vom ilgokai sustabdyti: 
sukaitusi policija tarnavo 
jau Dekanozovui ir Poz- 
dniakovui...

Rusų tankai stovėjo til
to abiejuose galuose. Bu
vo visai aišku. Ir mūsų 
paskutinės legalios vy
riausybės premjeras ir 
prezidento pareigas ei
nąs p. Merkys, o vėliau 
Galvanauskas ir Krėvė- 
Mickevičius ramino, ra
mino...Tik tyliai,ramiai , 
neišsišokti... Nuskubėjau 
į universitetą,tikėdamas , 
kad ten kolegos profeso
riai susirinks aptarti įvy
kius, nustatyti "liniją”. 
Radau tik susijaudinusių 
sargų būrelį... Žmonos 
namie neradau: ramiau
siai su dukra buvo išvy
kusi Vilniun.. . Skelbė 
rasta kortelė.

Bandymas pasipriešin
ti buvo. Krašto Apsaugos 
ministras ne be žinios 
Respublikos ' Prezidento 
davė įsakymą pajudėti 
dviems stambiom pasie
nio įgulom.Marijampolės 
pulkas išžygiavo. Taura
gės vadas nepakluso :buvo 
spaudžiamas neva lega
liai sudarytos naujos vy
riausybės. Toji pat^zy- 
riausybė” sugrąžino 9 
pėst.pulką.Pasyviu išvy
kimu užprotestavusį Pre- 
zidentąpakartotinai Kau
nas kuo ne jėga bandė nu
sigabenti komunistams 
pri evartai,pa juokai, kan
kinimui. Moraliniam ir 
fiziniam.

PARDUODAMA LIETUVIŠKA ENCIKLOPEDIJA

UŽ pusę KAINOS

Skambinti vakarais — 739-9150.

A.B.C. f
SIUNTINIUI^

AGENTŪRA

3891 St.Lawrence 
Blvd.

Montreal 18, P.Q.
Tel. VI 4-9098

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

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

ABC turi didelį pasirinkimo* įvairių gėrybių siuntiniams, 
kuriu yra aukščiausia kokybė — žemiausia kaina!!!

ABC dabar turi SPECIALIUS maisto produktus siuntiniams:

UZ'/2 KAINOS(50% NUOLAIDA/

100 sv. ,cukraus ....,$ 15.50 Šitos kainos įskaitant: produktus,
100 sv. piiltų 21.50 muitų, persiuntimo mokestį ir 1.1,
100 sv. ryžių$ 25.00 Jūs nemokėsite nė viena cento 
20 sv. taukų.12.7,0 daugiau!

Užeikite i ABC dabar ir padarykite užsakymus, tai 
i žvengsite skubėjimo.

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

■ ...........■■■■.................—■ ..... i

Johan Tiedman Reg’d
DIRBU VISŲ RŪŠIŲ BALDUS 

PAGAL UŽSAKYMUS

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

BALTIC WOODWORK CO.
DAROMOS JVAIRIOS DURYS. LANGAI, VIRTUVĖS HABITAI- 

IR KITI ĮVAIRŪS MEDŽIO DIRBINIAI.

K. KIĄUŠAS ir J SIAUCIULIS.

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

LuSALLE AUTO SPECIALIST Rėg’d
SAV. C. DESROCHERS

Taisau ir dažau lengvas mašinas 
7717 GEORGE LASALLE, QUE.

(Prieisi t „Nepriklausomos Lietuvos” redakcija)
Tel.: garažo 366-0500

namų 366-4203

Red:
-Konstatuokime tiesą:Ki- 

tų klaidomis savųjų klai 
dų pateisinti negalima .Su
tikti reikia, kad vist esa
me atsakingi, kaip pilie - 
čiai. Tačiau čia galėtųbū- 
ti ilga kalba ir nesibaigi
amos diskusijos. Bet tur
būt visi sutiksime, kad ne
buvome tinkamai pasiruo
šę nelaimėms, blogiems 
atvejams. Kodėl?- Viena, 
judresnė mintis buvo už
slopinama cenzūros;kita, 
autoritetiniame režime ne
valia buvo apie tai kelti 
pesimistiškas mintis /Kai 
trečiasis resp.preziden
tas dr,K.Grinius per ra
diją, dar anksti prieš tra
giškuosius įvykius, praka
lbėjo, kad reikia būti pa- 
siruošusiems visokiems 
eventualumams, kad eve- 

•ntualus priešas laisvai į 
Lietuvą neateitų, kad kie 
kviename Lietuvos gyven
tojuje sutiktų neperženg
iamą tvirtovę, tai jis bu
vo pavadintas"krankliu", 
ir vėl buvo, kaip genero
las sako, tiš i glad,../. 
Bet, aišku, buvome kalti 
visi: ir pozicija ir opozi
cija, nes sąmoningas val
stybės pilietis turi būti vi
sada ir visomis jėgomis 
pasiruošęs, o opozicionie
rius turi rasti priemonių, 
kad ir rizikuodamas^pada- 
ryti taip, kad pozicija rū
pintųsi gyvybiniais reika
lais. Kadangi pasiruoši
mo nebuvo, tai ir pasime
timas buvo tiesiog baisus: 
ir visuomenininkų, ir ge
nerolų, ir valdžios. Čia 
naivu, rodos, būtų kalbė
ti apie priesaikos laužy
mą, nes tėvynei ginti ka
riui nėra priesaikos lau
žymas, nes karys pries- 
saiką duoda tėvynę ginti 
"iki, paskutinio kraujo la- 
šo?.e, Priesaika užtvirtin-

MUSŲ SPORTAS 
/atkelta iš 2 psl./ 

tent ~ tautinio auklėjimo 
srityje,sukurdamas pro
gą lietuviškam jaunimui 
susiburti tautiniuose vie
netuose Ir nėr a paslaptis, 
kad lietuviškojo sporto 
padėtis išeivijoj yra liūd
na. Toronto ap. valdyba, 
suprasdama sporto reikš
mę, šį klausimą nekartą 
svarstė, prieidama prie 
išvados, kad trys fakto
riai neigiamai veikia į 
sporto išsivystymą LB- 
nėj: 1.sporto kadrų stoka, 
2. visuomenės apatija 
sporto reikalams, 3.fi
nansiniai sunkumai. Tad 
ir G. Balčiūno linkėjimai 
buvo, tuos sunkumus iš
spręsti, pav. įsteigiant 
sportininkų tėvų komite
tus,kurie panašiai veiktų , 
kaip skautų ar ateitininkų 
tėvų komitetai.Tad ir ini
ciatyva turėtų išplaukti iš 
suvažiavimo dalyvių, už
baigė savo reikšmingus , 
gal pirmą kartą LB-nės 
atstovo,pasakytus žodžius 
Š.Amerikos lietuvių spor
tininkų suvažiavime. Dar 
JAV LB vardu sveikino 
P. Žumbalis.

Suvažiavimo pirminin
kais pakviečiami V. Klei
za (Čikagoj ir J. Balsys 
(Toronto) ir sekretoriais 
A. Barzdukaitė ir A. Mo
tiejūnas (Clevelandas). 
Mandatų k-ja sudaroma iš 
J. Bulionio (Hamilton), K . 
Šapočkino ir Šlekio (To
ronto). Perskaitytas ir 
priimtas su mažom pa- 

tos pareigos atlikimas nė
ra priesaikos laužymas. 
/Kodėl gi taip lengvai pri
esaika buvo laužoma dar
ant sukilimus ir pervers
mus ?/

Dialogo pabaiga sekan
čiame N. L-vos Nr.

HIGHLAND AUTO BODY
C a / e x Gos Bar

DIRBTUVE - GAR

• Atliekami visų rūšių išores darbai

• Mechaniniai darbai

• Gazolinas alyva ir kiti patarnavimai

ir dažymas

611b Lafleur Avė. ,L AS AL L E Tel. Buss, 366- 7281- 
Savininkai: V. Sušinskas 389-0571 ir J. Zavys 365-3252

Uniuelial CleanetA & Tiailori
• Valau ir taisau vyriškus ir moteriškus drabužius.
• Siuva naujus pagal užsakymus vyriškus paltus, 

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

(at Wallinflton St.) Tel. 769-2941

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

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

BOOKS--- LIVRES
SPAUSDINI AI

7581 CENmALE, coin - comer 2e AVENUE 365 8770 LASALLE Į

Tėl. 525-8971
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PORTRETAI - VEDYBOS - KRIKŠTYNOS 
SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS

ĮVAIRIOS PROGOS

A Ž A S

1920 Frontenac St, Montreal, P.O,

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 5 PSL.

Kanados lietuviškųjų knygų skaitymo konkurso laimėtojai: Kairėje Juozas Gečius 
11 metų perskaitęs 139 knygas ir laimėjęs 30 dolerių; į dešinę Rasa Tukoše.vičiūtė 
11 metų perskaitė 33 knygas ir laimėjo 20 dol.; Rūta Pocauskaifė 11 metų perskai
tė 22 knygas ir laimėjo 1O dol. Pačioje dešinėje Julytė Adamonytė 8 metų, kaip per 
jauna į konkursą neįėjo, bet kadangi ji perskaitė 16 knygų, tai jai išreikštas už 
tai pagyrimas. Visi, konkurso dalyviai yra Monfrealio lietuvių tėvų vaikai ir visi 
lanko šeštadienines mokyklas. Kristina Pareštyf.ė gyvena Hamiltone, jos foto ne 
gautas. Sveikiname vsus laimėjusius konkursą ir visiems lietuvių vaikams lin
kime eiti konkursą laimėjusiųjų pėdomis.

taisom pereito susirinki
mo protokolas. S. Gin- 
čiauskas davė ŠALFASS 
trejų metų iždo apyskai
tą, kuri atrodo taip:

Pajamų $ 4, 480.12 
Išlaidų $ 4,550.12 
Daugiausia pajamų da

vė :Vid. Vakarų SA-$2,105. 
59,Kanados SA-$ 972.45 
RytųSA-$ 184. 25. Dides
nės išlaidos:

metais:
1965 1966 1967

1. Spauda
$ 100. - 477. - 713. 18

2. Pabaltiečių žaidynės 
$382.-334.- 145.50

3. Telefonas
$ 30.95 184.92 342. 27

4. Rašomoji medžiaga
1142.83 302.02 17.68

5. Paštas
$ 93.52 75.- 50.-

Sąjungoj registruotų 
narių: 1966 m. -606,1966 
m. - 447, 1967 m. -518. Iš 
skaitlingesnių klubų spor
to S-oj buvo užregistruo
ta: metai

1965 1966 1967
Aušra -Toronto

101 48 77
Neris-Čikago

72 62 72

JOES 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 požerii::io-METRO stoties/.

T. Laurinaitis

DODGE - CHRYSLER - VALIANT 
CORONET - CAMIONS DODGE

President M.L
7635. BOUL. LASALLE 

LASALLE. P.Q.

Telefonas 768-6679

WIN DSOR
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.

BELLAZZI - LAMY.INC-
DO 6-6941 7682 Champlain Blvd. LaSalle
Įvairi medžio itetybinė medžiaga. Durys, langų rėmą*. 

Įnsuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popieria.

ME 7-6727

DE LUXE CLEANERS
Sav. P. RUTKAUSKAS

117—6th Avenue, Lachine.

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

Lithuania-Cikago 
74 41 73

Vytis-Toronto
59 54 67

Žaibas-Clevelandas
39 15 86

Klubų registracijos vi
durkis: 1. Aušra-75,Neris 
- 68, Lituanica 63,Vytis- 
60, Žaibas-47.

Apie nuveiktus darbus 
CV platų pranešimą davė 
pirm. S. Krašauskas. Pa
sirodo, kad į Kultūros 
Kongresą jokio oficialaus 
kvietimo C V negavo.

Sekė SA vadovų prane
šimai .Kanados SA vad.K. 
Lukošius pareiškė, kad 
1967 m. Kanados SA pra
dėjo veiklą su dviem To
ronto klubais,tik kiek vė
liau "atsiliepė" Hamilto
no Kovas ir įsikūręs nau
jas-Londono LSK Tauras, 
kuris vasario 3-4 d. d . 
ruošiaKSA krepšinio pir
menybes. Iš dviejų klubų 
-Montrealio Tauro ir Ro- 
česterio Sakalo jokių 
veiklos žymių negauna- 
ma.Registruotųnarių-190 
ir kasoj yra 171. 76 dol. 
Įvykdyti krepšinio, stalo 
teniso ir golfo turnyrai.

Naujų: 366-7818
Naudotų: 366-5691 

Rytų SA vad. A. Vakselis 
negalėjo į suvažiavimą 
atvykti, o V. Vakarų apy
gardos yra be vadovo. V . 
Kleiza Garbės Teismo 
pirm.pranešė,kad bylų ar 
skundų nebuvo paduota, 
tačiau buvo padaryti nau
jos CV rinkimai.

Krepšininkų išvykos į 
Lietuvą klausimą, pirm. 
V. Kleizos pakviestas 
pradėjo S. Krašauskas 
pranešdamas,kad CV bu
vo davusi savo viešą pa
reiškimą spaudoj, kartu 
paskaitydamas Aro, Neo 
Lituanų ir Cicero Atei
ties klubų laiškus, kurie 
buvo priešingi šiai išvy
kai.R. Dirvoni s praneša, 
kad išvyka padaryta gry
nai privačios iniciatyvos 
ribose, jis turi net atsi
vežęs ir filmą, surištą su 
tos grupės kelionę pa
vergtoj Lietuvoj. Jeigu jis 
yra kaltinamas ,R. Dirve
nis pareiškė, neturįs ir 
nematąs reikalo suvažia
vime teisintis. P. Žumba- 
kis siūlo,kad pirmiausiai 
būtų svarstomas Aro,Neo 
Lituanų ir Ateities skun
dai C V.K. Baronas siūlo , 
kad R. Dirvonis atsakytų 
į šiuos klausimus: 1. iš 
kurios pusės atėjo krep
šininkų išvykos iniciaty- 
va-iš šiapus ar iš anapus 
ir 2. iš kur gauti finansai 
šiai išvykai.

R.Dirvonis: į tuos klau
simus galima atsakyti 
dviem sakiniais, bet jis 

Nukelta į 7 psl.
Jeigu keliatės i JAValstybes, 

apsigyvenkite amžinai žaliuojan
čioje ir šiltoje Kalifornijoje.

Informacijas teikia ir padeda j- 
.sikurti

JOHN KUTRĄffl®

911 WluSHIRE BLVD. 394-6017 

SANTA MONICA, CALIF. 395-3358

PRANEŠAM A APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ — 

sutraukiančią 
hemorojus

Tai yra ypatinga gydomoji 
medžiaga, įrodžiusi galią su
traukti hemoroįus ir pataisyti 
sugadintus audinius.

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

Visais tyrimo atvejais švelnė- 
jant skausmams įvykdavo hemorojų 
susitraukimas.

Tačiau visų svarbiausia - re zul- 
tatai būdavo toki nuostabūs,kad šis 
pagerėjimas tęsdavosi daugelį mė 
nešiu.

I

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

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

LAIKRODININKAS
ANTANAS ŽUKAS 

1855 Wellington Street 
Tel. WE2-0644.

TAISAU IR PARDUODU 
ŽEMOMIS KAINOMIS 

LA IK RODŽIUS IR JUVELYRUS.



6 PSL NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 1968 m. vasario 7 d. Ne. 6/1082/

TAUPYK IR SKOLINKIS 

PIRMUTINIAME IR DIDŽIAUSIAME HAD AM A
TORONTO LIETUVIU KREDITO KOOPERATYVE 1 MllIlIYIfl

K AP IT AL AS ŠIE K IA TRIS MILIJONUS DOLERIU.
MOKAME: DUODAME:

4%% už depositus Morgičius iš 6'/M
5'/^ numatyta už Žirus Asm. paskolos iš 7%

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

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

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

BE MUITO 
(vairios sudėties maisto siuntiniai, 
automobiliai, automobiliams moto
rai ir padangos, motociklai, dvira
čiai, šaldytuvai, skalbiamosios maši
nos, siuvamosios mašinos, televizi
jos priimtuvai, pianinai, foto apara
tai, radijo priimtuvai, transistor!- 
n lai radijo aparatai, laikrodžiai, ki
limai, baldai, butai (apartamentai), 
poilsis kurortuose, poilsis kurorte

DOVANOS:
su gydymu ir 1.1.

Maisto siuntinių svoris neribotas.
Turime naujus iliustruotus kata

logus, kuriuose yra smulkus aprašy
mas ir paaiškinimai. Pažymėtos kai
nos yra galutinės.

Taip pat persiunčiame pinigus, už 
kuriuos gavėjas gali nusipirkti įvai
rių prekių specialiose dolerinėse 
krautuvėse.

Į LIETUVĄ 
geriausia ir vertingiausia 
dovana yra DOVANOMS PA
ŽYMĖJIMAI (Certificates).
TIKTAI DOVANOMS PA7Y 

MEJIMUS gavę jūsų giminės 
galės įsigyti keturis kartus 
daugiau vertybių. TIKTAI 
DOVANU PAŽYMĖJIMAI iga 
lins pirkti ka panorės jūsų 
gimines- maisto, drabužius, 
medžiagas, avalynę ir daugy 
bę kitų amerikoniškų, vakarų 
europietiškų namų apyvokos 
dalykų, — tiesioginiai per 
Vneshposyltorg’o dolerines 
parduotuves ir labai žemomis 
dolerio kainomis. Jūsų pačių 
giminės tų patvirtins.

SU PILNA GARANTIJA 
BE JOKIO MOKESČIO.

Tai yra absoliučiai be mokes 
čio šitas patarnavimas, tiek 
siuntėjui - tiek gavėjui, vi
sas persiuntimo išlaidas pa 
dengia Vneshposyltor’gas.

Užsakymus darykite dabar, tik 
tai tiesiog per INTERTRADE 
EXPRESS CORP. - 
125 East 23rd Street 
New York, N.Y. .10010 USA.
Reikalaukite veltui duodamo 

musu katalogo.

CANADA

Jūs gal nežinote, kad atatinkate
nuostatams Kanados Pilietybei
gauti

DAUGELIS ŽMONIŲ KANADOJE GALI BŪTI KVALIFIKUOTI KANADOS PILIETYBEI GAUTI 

PATYS TO NEŽINODAMI, JŲ TARPE GALI BŪTI SENESNI ŽMONĖS, KURIEMS YRA SUNKU IŠ

MOKTI ANGLŲ BEI PRANCŪZŲ KALBOS, BET KURIE YRA SUSITUOKĘ SU KANADIEČIU - TE, 
AR KURIE YRA IŠGYVENĘ KANADOJE DEŠIMTS AR DAUGIAU METŲ.

Be to, siunčiame Jūsų sudalytus ir apdraustus Įvairius siunti, 
nius iki 19% svarų gryno svorio.
Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
Gyvenų ne Toronte, prašomi savo sudarytus siuntinius bei užsa
kymus siųsti mums paktu ar ekspresu. Apmokėsite gavo musų

Jeigu turima neaiškumų, prašome klausti, tele tonuoti bei rašyti, 
mielai paaiškinsime ir duosime patarimą.
Mūsų (staiga labai daug kam patarnavo ir pasiruošusi patar
nauti ateityje.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

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

DARBO VALANDOS: pirmadieniais — penktadieniais nuo 9 vai. ryte 
iki 7 vaL vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vaL ryto Iki S vai. p.p.

Savinlnksl A. Ir S. KALCZA

SVEIKATOS KLINIKA-Health Clinic
Medicininis ir pooperacinis gydymas

Vienintelė valdžios registruota natūralaus gydymo lietuviška klinika, 
(vairūs spinduliai, elektriniai ir fiziniai rankų masažai, spindulinės ir 

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

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

Reportažas iš Toronto
POPULIARI UŽEIGA TORONTE

lis Floridos grįžęs ke
leivis pasakoja apie vasa
ros malonumus žiemos 
metu. Jam ten buvę viskas 
įdomu ir neišpasakytai 
nauja. Ir rupokas smėlis 
pajūryje,ir žydintis duon
medis,ir Key West trau
kinukas vežiojus žmones 
po kariško laivyno bazę . 
Gerokai įdegęs atostogi- 
ninko veidas ir jo išvaiz
da pastebimai skiriasi iš 
keleivių visumos.

Trumpoku paltu apsi
rengęs vaikinas įdėmiai 
klauso varsomis perpintą 
pasakojimą, protarpiais 
jis . kai ko pasiklausia, 
kreipdamasis "dėde". 
Nors ir kaip buvę gera 
ten žiemuoti, aiškina dė
dė, bet jis negalėjęs su
prasti kai kurių ameri
konų požiūrių. Kokiam 
pramuštgalviui ką užsi
manius, ten nežiūrima nei 
į priemones, nesiskaito
ma su lėšomi&Siekdamas 
bent kokio tikslo, kopda
mas karjeros laiptais,ar, 
paprasčiausiai, panoręs 
pagarsėti,amerikietis ei
na prie neįsivaizduotinų 
kraštutinumų.Toklam in
dividui niekas negali nei 
trukdyti,nei pastoti kelią. 
Atostogavęs keleivis la
bai nustebęs kai sužinojo, 
kad renkant Kennedy pre
zidentu, partija išleido 11 
milijonų. O kiek kainavo 
pačiam kandidatui galima 
tik spėti.Tuo pačiu jis ne
galįs užmiršti, kai prieš 
rinkimus televizijoj kan
didatas arogantiškai su
kirto savo oponentą. To
liau atostogininkas tvirti-

NOTARAS
ANTANAS LIU D ŽIU S.B.L.
Bendradarbis V.S. Mastis,L.L.D.

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

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

Namų CK 9- 6166.

na lietuvius esant daug 
santūresniais. Jam esą 
net malonu,kad mūsų bū
das labai tolimas ameri
koniškam akiplėšiškumui.

Dėl pastorojo išsireiš
kimo jaunasis vyras pa- 
sipriešina.Jis įsiterpia į 
pietų saulėje įrudusio ke
leivio pasakojimą ir nu
rodo,kad taip nėra. Tvir
tindamas savo mintį jis 
sako,kad neapgalvotiems 
išsišokimams nereikia 
nei Amerikos. Čia pat Ka- 
nadoje esą net įdomesnių 
atsitikimų.Tuo pat jis pa
siklausia ar dėdė negir
dėjęs, kad vienas tautie
tis į vestuves pakvietė 
Chruščiovą?

Nurudavęs keleivis 
dirsteli į savo bendrake
leivį ir nusišypso.Tuo pa
čiu jis pasiklausia ar jau
nasis žino ką kalba?Jei
gu jis nebūtų giminaitis , 
už tokias paskalas gautų 
gerai barti.Ką jis čia pa
minė jo,esanti daugiaune- 
gu nesąmonė. Apie tai jis 
neturėtų net užsiminti. 
Jam būtų net nepatogu jei 
kas nors nugirstų jo gi
minaitį taip kalbant. Taip 
negalima ne tik daleisti, 
bet ir pagalvoti, kad lie-

tuvis galėtų ką nors ben
dro turėti su nuožmiuoju 
despotu.Su tokiu bolševi
ku, kuris mus apiplėšė, 
kuris pavergė mūsų kraš
tą,kuris žudė žmones. Jo 
brolvaikis esąs dar jau
nąs ir nežinąs, ką Chruš
čiovas padarė Ukrainoje. 
Stalino pasiųstas jis ten 
badu išmarino 13 milijonų 
žmonių, tiems atsisakius 
eiti į kolūkius.

Jaunasis vaikinas kiek 
suglumęs, tartum gailisi 
pasakęs tokią netikėtiną 
naujieną. Suradęs progą, 
jis įsiterpia ir, neva pa
tvirtindamas žinios tiks
lumą, sako, kad apie tai 
sužinoję Toronto ukrai
niečiai išsiėmė iš polici
jos leidimą vestuvių pi- 
kietavimui.

Vyresnysis,kaip ir ne
kantraudamas, griežčiau 
pasiklausia,kaip jo sūnė
nas galėjęs sugalvoti to
kių fantastiškų dalykų? 
Tikdabar,išgirdęs griež
tesnį dėdės balsą, jauna
sis, tarsi susivokęs pra
deda pasakoti pačią nau
jieną. Jis sako, kaip tas 
buvę aprašyta Toronto 
dienraštyje,ji buvusi pa
skelbta per radiją ir, va
karinių žinių metu, per
duota per televiziją. Tas 
jaunuolio pasakymas dar 
daugiau užrūstina greta 
sėdintį keleivį. Jis gan 
piktokai pažiūri į sūnėną 
ir sako, kodėl jam nieko 
panašaus neteko matyti 
savam laikraštyje. Tame 
laikraštyje,kur kiekviena 
svetimoje spaudoje pasi
rodžiusi, mus liečianti, 
žinutė,yrane tik paminė
ta, bet ir komentuota. Jis 
tai sakąs, nes Floridoje 
reguliariai gaudavęs savo 
laikraštį. Jam buvę labai 
įdomu iš tokių tolių sekti, 
kas dedasi namuose, kas 
naujo Toronte. Nežiūrint 
kaip atidžiai jis skaitęs 
kiekvieną gautą numerį, 
jis niekur neradęs, kad į 
vestuves kas kviestų buv . 
raudoną Kremliaus val
dovą.

Dėl to jaunuolis kiek 
užsigauna.Daug nebekal
bėdamas, jis pataria sa
vo giminaičiui apie tai 
pasiklausti bent kurį to- 
rontietį. O kodėl apie tai 
nerašė mūsų laikraštis, 
jis nežinąs. Gal toji nau
jiena praspruko nepaste
bėta spaudos žmonių, o 
gal nenorėta ją spausdin
ti, kad nenutrūktų apčiuo- 
piamesnėm įplaukom 
įvertintas dėmesis.

S. Pranckūnas.

NUVYKITE J JUMS ARTIMIAUSIO PILIETYBĖS TEISMO TARNAUTOJA IR PASITEIRAUKITE, 
KAIP PASIDARYTI KANADOS PILIEČIU. GALI BŪTI DAUG LENGVIAU NEI JŪS ĮSIVAIZDAVO
TE.

PILIETYBĖS TEISMŲ ESAMA HALIFAXE, MONOTONE, MONTREALYJE, OTTAWOJE, SUDBURY , 

WINDSORE, TORONTE, HAMILTONE, ST. CATHARINES, KITCHENERY, LONDONE, REGINOJE, SASKA- 
TOONE, CALGARY, EDMONTONE, WINNIPEGE IR VANCOUVERY.

MUSŲ SPORTAS 
/atkelta iš 5 psL/ 

duosiąs platesnį praneši- 
mą.Šis klausimas ir pri
vačiai ir Detroito ir Cle
veland© suvažiavimuose 
buvo plačiai diskutuoja
mas. Tremties-išeivijos 
sporto s -ga negali oficia
liai kelionės į pavergtą 
Lietuvą rengti, tačiau 
nieks neuždraus priva
čios iniciatyvos ribose. 
Toliau, kaip savo prane
šime R. Dirvonis pareiš
kė,1966 m. gruodžio mėn. 
Čikagoj vienas asmuo(pa- 
vardės neminėjo, tad va
dinsime jį X) jį užklausė 
kas įvyko Detroite.R.Dir
vonis jam išdėstė visą 
padėtį,kad ŠALFASS ofi
cialiai ruošti krepšinio 
išvyką į pavergtą Lietuvą 
negali. Tačiau X vėliau 
telefonu jam pranešė, kad 
jis tam reikale gali padė
ti,kad jis suras ir "žmo
gų" Lietuvoj. R. Dirvonis 
sutiko ("aš čia, jis-ten). 
1967 m. sausio mėn. buvo 
gautas laiškas iš Lietu
vos,kuriam rašoma: vis
kas tvarkoj,darysim vis
ką,ką galim.Po kelių die
nų vėl gautas laiškas,ku
riame sakoma, kad buvo 
kalbėta su įtakingais as
menimis ir jie suintere
suoti išvyka. Jūsų koman
da būtų tik turistinė, ne
reprezentuotų JAV lietu
vių.Mūsų-išeivių sąlygos 
-kad mes neatvažiuojam 
su politinėm aspiracijom, 
simpatizuojam su paverg
ta Lietuva (viskas užra
šyta,kalbant R.Dirvoniui 
-K.B.). Finansai-nė cen
to negauta iš pavergtos 
Lietuvos. Apie 12 tūks,t. 
dol. surinkta iš privačių 
asmenų JAV ir Kanadoj, 
pritariančių šiai išvykai.

Diskusij os. P. Žumbalis 
s ako, kad krepšininkai vy
ko 50 m.revoliucijos pro
ga,nors R.Dirvonis sako, 
kad ten nebuvo jokio po
litinio antspalvio. Jie va
žiavo,kaip išeiviai-pabė
gėliai iš JAV ir Kanados . 
Sportiniu atžvilgiu-nie-

kuomet lietuviai krepši
ninkai taip blogai nepasi
rodė, kaip pavergtoj Lie
tuvoj. Prieita net prie 
"peštynių", kas turi ko
mandą treniruoti (oficia
liu treneriu buvo R. Dir
venis-K. B.), jie važiavo 
ir iš politinio taško, ne
žiūrint priešingo nusistar 
tymo sporto s-gos C V, 
mūsų veiksniams. Pacita
vo Chicagos Daily News 
sausio 12 d. ištrauką, kur 
rašoma "or visiting Lit- 
huanian-American basket
ball team will be pictured 
with clear intimation that 
they cheated in the game'.' 
Dar toliau-kokiu būdu jie 
galėjo vykti privačiai, jei
gu jie net buvo įsteigę Ine. 
organizaciją? P. Žumba- 
lis siūlo suvažiavimui iš
vykos dalyvius ir organi
zatorius iš s-gos išbraukt 
arba bent metams sus
penduoti .Pasisako ir dau
giau atstovų. Būdingesni: 
klausimas labai jautrus , 
C V, sporto s-gos statutas 
oficialiai nedraudžia 
rengti keliones privačiai 
į Lietuvą; jie išvykdami 
žalos nepadarė/'išmesti" 
iš s-gos nėra reikalojrei- 
kia ieškoti, kad vežimą 
kaip nors sulipdytų; ne
galima prieiti prie sporto 
s-gos skilimo. Ir vėl R . 
Dirvonis: nėra reikalo 
ginčytis. Gaila, kad JAV 
ir Kanados lietuviškoji 
spauda parodė didelę ne
toleranciją. Tuo tarpu 
priešingai P. Žumbalio 
nuomonei,Lietuvos spau
da plačiai rašė .duodamas 
suvažiavimo dalyviams 
vilniškės Tiesos ir Spor
to straipsnių ištraukas. 
Toliau, kaip R. Dirvonis 
pasakė,mūsų spauda,kon
troliuojama vienos frak
cijos, buvo šiai išvykai 
priešinga, tad ir mūsų 
spaudos priešingas nusi
statymas gal padėjo ir 
gauti vizas .Ta išvyka rei
kalavo ir tam tikro lanks - 
tumo.

Galutinai išvykos klau
simas statomas bals avi - 
mui.Ar išvykos dalyviam

VALSTYBĖS SEKRETORĖ

ir organizatoriam SALF- 
ASS suvažiavimas taiko 
sankcijas už dalyvavimą 
išvykoj į Lietuvą ?Slaptu 
balsavimu, suvažiavimo 
dalyviai atsakė: NE - 33 
balsai, TAIP-8 balsai, ir 
susilaikė 3.

Organizuo j amas "aplink 
pasaulį per 80 dienų" 
krepšinio išvykos komi
teto vardu pranešimą pa
darė P. Žumbalis. Or g. 
komitetas turėjo 4 posė- ,____
džius. Jau uzmegstiry-simpatillgoji mQsų k og’ 
šiai ir gauti atsakymai iš listė, Buenos Aires. 
Australijos, N. Zelandijos, 
Japonijos, Prancūzijos , 
Anglijos,Šveicarijos,Tai- 
lando.

Finansai. Vienas treč
dalis buvo numatyta gauti 
iš federalinės valdžios . 
R.Babickas sako,kad mes 
pėr daug dėmesio krei
pi am į krepšininkus, no
rėdami surinkti 22 tūkst. 
dol., kai tuo tarpu nepa
jėgiam surinkti 75 dol. 
nuvežimui komandos į par 
baltiečių pirmenybe s.Ka- 
soj turime 75 dol. ir pla
nuojam kelionę aplink pa
saulį.Reiki a pastatyti ant 
stiprių kojų pačią sporto 
s-gą-

Gaila, bet teisingi kle- 
velandiškio žodžiai visiš
kai nerado atgarsio. Prie 
viso to,dar reiktų pridėti 
klubus, vasaros kursus , 
trenerių ir kadrų paruo
šimą.Tačiau,atrodo, mes 
labai mėgstam surinktais 
pinigais keliauti, nors 
stovim ant molinių kojų... 
Pranešus A.Bielskui apie 
pabaltiečių sportinę veik
lą,suvažiavimas buvo ati
dėtas sekmadieniui, ka
dangi R. Dirvonis turėjo 
dar atsivežęs išvykos fil
mą, kuris buvo žiūrimas 
beveik dviejų trečdalio 
suvažiavimo dalyvių.

Sekmadienį nagrinėta 
Sporto žurnalo, sportinių 
žaidynių ir kt. reikalai.

K. Baronas.
SUVAŽIAVIMO
NUOTRUPOS
Sporto žurnalo redakt. 

K. Čerkeliūnui įteiktas

ZUZANA VALADKAITĖ,
so-

NELIDA RASTENYTĖ, 
Juozo ir Onos Stasiulytės Raste- 
nių duktė, Juridinės Studijos se
kretorė, su tėvais gyvenanti sa
vo namuose Yerbal 3670, Lanus 
Oeste, 9. 9. 67. SLA jaunimo Pa
vasario Sutikimo šventėje dr. 
Vinco Kudirkos vardo salione iš 
rinkta 1967 metų Pavasario Ka
raliene. Ji yra 100 % SLA šei
mos narė. Jos brolis, Bruno Ras 
tenis, taipgi Argentinoje gimęs, 
yra sukūręs lietuvišką šeimos ži 
dinį su pavyzdinga lietuvaite Te 
resa švabauskaite. Jos palydovė 
mis - princesėmis išrinktos taipgi 
SLA veikėjų dukros Aida Rama 
nauskaitė ir Susana Katinaitė.

gražus atminimas su įra
šu: Kęstučiui Čerkeliūnui 
už nuopelnus lietuvių 
sportui.

Centro valdyba trejų 
metų kadencijc ’ turėjo 32 
posėdžius, parašė 306 
raštus ir 89 pranešimus .

Ne vienas klausė,kodėl 
išvykos krepšininkai ne
žaidė Kaune ? Atsakymai 
gan keistoki-neturėta di
delės salės, nes KKRū
muose žiūrovai netilptų,© 
halė buvo užimta ledo ba
letu iš Ukrainos.

Atrodo, kad Vilniaus 
Statybos halė, kurioj e vy
ko Čikagos krepšininkų 
rungtynės,yra buv.bažny
čia. k. B.

Ps.D.R.M.N.Pt
despotu.Su
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haaaiAlton
Geriausia taupyti ir skolintis tik
Hamiltono Lietuviu Kredito Kooperatyve TALKA 
21 Main St. EI,Kamb. 203, Tel. 528-0511.

Darba valandos: Aukšti nuošimčiai už

BŪKIME SVEIKI
J. VENCKUS, S. J.

KAS YRA TAS LSD ?

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.ąl. p.p. 
Penkt.9:30 - 8 vai. p.p. 
Šest. 9:00 — 1 vai. p.p.

St. Catharines agentūra: 75 RolIs Avė. Pranciškonu 
parapijos salėje sekmadieniais po pamaldų.

TEBESPRENDŽIAMA HAMILTONO LIETUVIŲ NAMŲ 
PROBLEMA

L.Namų pirm.Palmer- 
Paliliūno pasikalbėjime 
LN reikalu apgailestavo, 
kad pirmaisiais Namų 
įkūrimo pastangų metais 
negalėjome įsigyti gero 
pastato su šalia auto ma
šinoms aikšte tik už 50 
tūkstančių dol. Tuo metu 
nebuvo pinigų įmokėti net 
rankpinigiams .Papasako
jo,kad esamuose namuo
se atliekami reikalingi 
remonto ir butų dažymo 
darbai,kas leidžia daryti 
ir butų nuomų pakėlimus . 
Taip pat patyriau,kad dar 
vis yra šiek tiek pareiš
kimų pinigams atsiimti ,- 
daugiausiai vad. "šimti
ninkų". Iš antros gi pu
sės, juk mes esame dabar 
daug stipresni materia
liai, negu buvome prieš 
keliolika metų.Tad vargu 
ar daug padės atsiimtoji 
šimtinė .Ar nereikėtų tru
pučiuką kantrybės turėti?

Pagaliau paklaustas 
mano nuomonės LN rei
kalu, galėjau tik tą patį 
pakartoti,ką jau vienu ki
tu atveju esu rašęs t. y . 
turimą pastatą parduoti 
ir už gautus pinigus nusi
pirkti sklypą prie miesto 
ribos,o už parduotą turi
mą tuščią sklypą statyti 
naują pastatą-L. Namus 
ir neapsiribojant vien tik 
keturių sienų sale paren
gimams ,bet šalia jos kiek 
kambarių mažesniems 
susibūrimams.

P. Paliliūnas pareiškė 
baimę, kad pardavus na
mus ar nebus suprasta 
kaip Namų likvidacija ? 
Dėl to tenka pasakyti, kad 
jau iš anksčiau buvo gir
dėti atskirų balsų už lik
vidaciją, jų bus ir ateity
je. Betgi šiuo atveju rei
kia aiškiai pabrėžti ir už
akcentuoti, kad tai nėra 
jokia likvidacija, o tik 
turto keitimas,t.y. kad už 
parduotus namus tuoj 
perkamas naujiems na
mams sklypas. Juk kiek
viena judri bendrovė da
ro įvairius turto perri- 
kiavimus, siekdama savo 
užsibrėžtų tikslų. Kodėl 
mes turim bijoti pakeis
ti vieną turtą kitu?Dalis 
akcininkų galvoja, kad 
esamasis turtas dar duo
da šiek tiek pelno, turto 
kaina kyla ir tuo pačiu 
akcijos vertė didėja,‘lai 
stovi taip,kaip yra. Taip , 
bet ši bendrovė sukurta 
nuosavai lietuvių pasto
gei pasistatyti. Šio tikslo 
vieningai reiktų ir siekti.

Toliau p. Paliliūnas už
siminė ir apie klubo įren
gimą esamuose namuose. 
Tam sumanymui neprita
riau dėl dviejų priežas
čių:!. klubas įrengtas pir
mame aukšte, panaikinus 
kelias kitos paskirties 
patalpas. Antras ir tre
čias aukštai išnuomojami 
butais,kuriuose gyvena ir 
gyvens tik darbo žmonės , 
dirbą įmonėse pamaino

indėlius.
Prieinamos skolinimosi 
sųlygos.
Nemokamas CUNA gyvybes 
ir paskolų draudimas.
Pilnas čekių patarnavimas.
Užtikrintas indėlių saugumas.
Malonus lietuviškas patarnavimas

mis. Tad vargiai jie pa
kęs jų palangėse kasdie
ninį triukšmą, kuriems 
reikalingas poilsis įvai
riu paros laiku, ir, antra, 
auto mašinoms parkas 
sudaro nepatogią ir sun
kiai išsprendžiamą pro- 
blemą.Reiktų irgi pagal
voti ar apsimoka inves
tuoti stambesnį kapitalą į 
senos konstrukcijos pa
statą su maža viltimi tą 
pinigą susigrąžinti .Klubo 
įrengimas duotų vieninte
lį pliusą, kad nuomojami 
butai palengvintų jo išlai
kymą, bet Lietuvių Namų 
neturėtume ir klubą įsi
rengę. Naujųjų namų iš
laikymas priklausytų nuo 
mūsų pačių sugebėjimo 
tvarkytis.

P. Paliliūnas dar pa
geidavo, kad L. N. reikalu 
suinteresuoti asmenys 
jam paskambintų ar at
vyktų į jo namus pasikal
bėti tuo reikalu. Tokie 
kontaktai jam duotų dau
giau orientacijos, kuria 
kryptimi veikti.

Iš papasakotos darbo 
eigos L. Namuose supra
tau, kad B-vės patikėtas 
atsakomingas vadovo 
darbas, p. Paliliūno as
menyje, pateko į geras 
r ankas. Jis, kaip s enesnės 
emigracijos atstovas, ir 
pats biznierius (turi savo 
rūbų siuvyklą) gerai žino 
šio krašto biznieriškus 
vingius ir supranta šio 
krašto žmonių'nuotaikas.

Baigdamas norėčiau 
spėti, kad už poros mė
nesių ar kiek, turėsime 
metinį akc. susirinkimą. 
Todėl būtų labai naudin
ga, kad jau dabar L. Namų 
reikalu pasitartume savo 
šeimose,su draugais, pa
žįstamais ar proginiuose 
sambūriuose. Taip, kad 
atėję į susirinkimą galė
tume patiekti tikrai svei
ką ir realų savo pasiūly
mą, Taip pat reiktų dėti 
pastangas pačiam susi
rinkime dalyvauti. Bent 
kartą mažiau pasitikėkim 
įvairiais įgaliojimų "me
džiotojais".

Z. Pulianauskas .
H. L.NAMŲ 

valdybos posėdis įvyko 
sausio21 d.Pirm. G. Pal- 
meris padarė platų pra
nešimą: B-vės advokatas 
yra gavęs raštą iš val
džios įstaigų, kad LN pa
talpose sutinka duoti lei
dimą įrengti klubą su tei
se pardavinėti alų.

Valdyba darė žygių gau
ti leidimą iš King g-vės 
2 tuščias krautuves per
dirbti į apartmentus, bet 
negavo leidimašias krau
tuves neįmanoma išnuo- 
motįnes pagal naują tvar
ką,įvedus vienos krypties 
važiavimą, verslui nebe
tinka. V-ba mano, kad 
įrengus klubą su išgėri
mu, būtų sėkmingesnės 
pajamos,nes tame rajone 
arti nėra tokių vietų. Be

Visi žinome, kad kai 
kurie grybai yra nuodin
gi .Visi žinome musmirę, 
(muses marina). Visi ži
nome ir esame matę ru
gių varpose skalsę, dar 
kitur vadina badagrūdė. 
Moksliškai botanikai tą 
grybelį vadina Claviceps 
purpura. Jeigu suvalgysi 
duoną iš tokių rugių mil
tų, kur daug to grybelio 
esama, žmonės pradeda 
kvailioti ir šokti. Tas 
grybelis veikia stipriai 
moters gimdą.Jau šešio
liktame šimtmetyje Vo
kietijoje pribuvėjos var
tojo, kada gimdos susi
traukimai būdavo silpni.

Dr .Albertas .biochemi - 
kas, studijuodamas San
doz laboratorijoje, Baze
lyje (Šveicarijoje) surado 
skalsėję vieną rūkštį, va
dinamą lisergine. Ta 
rūgštis savaime nesuke
lia haliucinacijų. Jis pri
jungė prie tos rūgšties 
vieną grupę, vadinamą 
dietilamidu, tokiu būdu 
gavo junginį, kuris ang
liškai yra vadinamas ly
sergic acid diethylamide, 
o vokiškai lysergic Saeu- 
re Diethylamid. Jeigu 
trumpindami paimsime 
pirmąsias trijų žodžių 
raides, gausime LAD, o 
jeigu iš vokiečių žodžių 
imsime, turėsime LSD. 
Mokslinėje terminologi
joje prigijo vokiečių sim
bolinė forma-LSD.Dažnai 
sutiksi išraišką LSD-25 ,
reiškia, kad LSD tyrimų 
serijoj buvo 25 junginys . 
Dar sutiksi d - lysergic 
acid diethylamide,d reiš
kia, kad Islandijos špato 
prizma spindulius suka į 
dešinę pusę. Yra ir kita

to, ir parduodant Deltos 
pastatą su veikiančiu klu
bu būtų aukštesnė kaina. 
V-badaro žygių susiriš
ti su statybininkais ir 
gauti iš jų tikslias žinias 
kiek kainuotų iš esamų 2 
tuščių krautuvių įreng
ti tinkamas patalpas klu
bui ir per metinį susirin
kimą, kuris įvyks kovo 31 
d. , 3 v. v. Deltos kino sa
lėje padubti šėrininkams 
padaryti sprendimą.

Sąrišyje su įsteigimu 
Hamiltono mieste imi
gracijos skyriaus LN v- 
ba dalyvauti (vasario 24 
d.) atidarymo iškilmėse 
įgaliojo pirm. G. Palmerį 
ir sekr. P. Pranckevičių .

Šalpos Fondui paskirta 
iš Kultūros fondo 25 dol. 
Ižd.St.Aušrotienė padarė 
1967 m. pajamų ir išlaidų 
apyvartą. Pajamų gauta 
išbutų$ 19, 842.50, krau
tuvių $ 4,210,kino$22. 50, 
parkinimo aikštės 6, 897 . 
25 ir smulkių pajamų - 
$22.50. Viso: $35,172.25. 
Išlaidų padaryta 22, 582 . 
03.Operavimo pelnas 1967 
metų-12,59 0.22.Stambes
nės išlaidos: šildymas 2 , 
983, sargo alga 2,312, 
procentai už skolą 3,630 , 
remontas 2,749,taksai 8 , 
085. Tarnautojų atlygini
mas 1,140.

V-ba nutarė pasiūlyti 
visuotiniame susirinkime 
šėrininkams išmokėti 6% 
dividendų už 1967 m.

Sekr. P. Pranckevičius 
daug gelbsti LN-ms įvai
riuose reikaluose ir už 
sugaištą laiką nepaimda- 
mas jokio atlyginimo. B- 
vės pirm. G. Palmeris v- 
bos vardu išreiškė P. 
Pranckevičių! viešą pa
dėką. HLN Koresp. 

to junginio forma, kuri 
suka spindulius į kairę: 
1-lysergic etc. Ir yra vi
siškai neaktyvus, t. y. ne
sukelia haliucinacijų, ki
taip tariant nėra haliuci
nogenas. LSD buvo paga
mintas 1938 metais.

LSD turi dar ir kitokių 
pavadinimų. Levin V oki e - 
tijoj buvo davęs jam var
dą Fantastiea, kuris ne
prigijo. Osmond pavadino 
jį psichedelic drug, nuo 
graikiškų žodžių:psyche- 
siela, dvasia, protas, ir 
delos-matomas, t. y. toks 
cheminis junginys, kuris 
padeda savo paties protą 
matyti, lyg kad būtumei 
tarytum koks pašalinis 
žiūrovas.Tai yra būdinga 
LSD:pats išeini iš savęs 
ir pasidarai pašalinis 
žiūrovas savo paties pro
to,sielos įvykių. LSD su
kelia psichozę,kaip schi
zophrenia tai daro. Psi
chozė yra bet koks žmo
gaus proto liguistas su
krikimas. LSD psichozė 
yra laikina. LSD sukelia 
haliucinacijas (lotyniškas 
žodis, kuris reiškia kla
jojimą, sapną). Haliucina
ciją reikia skirti nuo iliu
zijų ir deliuzijų. Tas, ku
ris haliucinuoja, mato 
daiktus, kurių tikrumoje 
nėra, girdi garsus, kurių 
niekas nesudaro.Kas turi 
iliuzijas, jis mato daik
tus,kurie tikrumoje yra, 
bet kitaip juos perdirba 
jausmais. Tam tikrame 
laipsnyje mes visi turime 
iliuzijų, tai yra nekaltos 
svajonės. Bet jeigu iliuzi
jos yra stiprios, nepatai
somos,tada jau jas vadi
name deliuzijos (delu
sion). Daugiau bus.

KAUKIŲ BALIUI”” 
ARTĖJANT

Kaukių baliui, kuris 
ruošiamas vasario 24 d. , 
paskutinį šeštadienį prieš 
gavėnią,laimės staliukus 
yra paskyrę šie mūsų 
Tautos Fondo rėmėjai: 
mons.dr.J.Tadarauskas , 
J.Palmeris,"Custom Tai
lors" sav.ir "Concession 
Garage" savininkai Z. 
Bolskis su P.Armonu.

Yra sudarytos 5 įdo
miausių kaukių laimėto
jams premijos: I-ma, 25 
dol. duota statybininko 
Ant. Liaukaus, Il-ra, 20 
dol. -Alf.Patamsio,"Bar
ton Court" apartamentų 
sav. , III-čia, 15 dol. -per 
Ot. Stasiulį gauta iš to
rontiškio statybininko O. 
Dalkaus, IV-ta, 10 dol. - 
"Olympia" grožio salono 
sav. J. Norkaus ir V-ta , 
5 dol. - statybininko E . 
Apanavičiaus.

Tautos Fondas yra dė
kingas visiem už tokį nuo
širdų visų prisidėjimą ir 
tikisi šiemet sėkmingo 
kaukių baliaus. K. M .

NETEKOME. . . /atkelta iš 7 skilties/
širdies žmogus.

Palaidotas Spencervi
lle, Ont. , R. Katalikų ka
pinėse.

Tebūnie j am lengva Ka

JIE

JIB VARTODAMAS NEBŪSI NEI PLIKAS, NEI ŽILAS

vienus metus

Atvaizdai rodo, kad JIB vaistai ATAUGINA PLAUKUS, pašalina pleiska
nas, šašus, niežėjimą, sulaiko plaukų slinkimą, grąžina natūralią plaukų 
spalvą MOTERIMS ir VYRAMS. 100 proc. garantuotai. JIB 8 unc. 16-kai 
savaičių $5.50. Užsakymus su pinigine perlaida siųskite TUO
JAU JIB laboratorijos atstovybės Kanadoje adresu:

P. Januška, 1033 Bruce Ave, Windsor. Ont

Kanados ginkluotosios pajėgos

Karinės pajėgos ateičiai
Budi pasaulio — taikos tarnyboje

KANADOS GINKLUOTOSIOS PAJĖGOS 

PAGALVOKITE APIE JAS

VB11283

VANCOUVER, B.C.
VANCOUVERIO 

LIETUVIŲ
Medžiotojų ir Žūklautojų 
klubas įsisteigė š.m.sau
sio mėn. 13 d.

Steigiamame susirinki
me,kuris įvyko Jorio Ma
cijausko rezidencijoje, 
dalyvavo 14 asmenų ir vi
si įstojo į tą klubą. Laiki
ną komitetą sudaro 6 as
menys: Jonas Macijaus- 
kas-pirm.,F.Valys-sekr. 
H.Tumai tis-ižd.ir J.Rau- 
donis, V.Skabeikis ir J. 
Šmitas-nariais.

Kadangi Britų Kolum
bija yra pati turtingiausia 
provincija Kanadoj e savo 
žuvimis, žvėreliais ir 
paukščiais,tai mūsų klu
bas yra pasiryžęs atei
nantį pavasarį pradėti ak
tyviai įsitraukti į žvejybą 
ir medžioklę.

To klubo valdybos nu
tarimu įstojimo mokestis 
nustatytas 2 dol. ir meti
nis nario mok.3 dol. Nau
ji nariai pageidautini ir 
bus priimami į klubą re
komendavus bent kuriam 
klubo komiteto nariui. Be 
to, klubas yra numatęs 
suruošti ir susipažinimo 
balių su specialia’progra- 
mą ir filmais iš žvejų ir 
medžiotojų gyvenimoKor 

nados žemė jį priglaudu- 
sį, o gili užuojauta liku- 
siem artimiesiem: žmo
nai, dukrai su žentu ir 
švogeriu p. Jogaudu. A. P.

DIDŽIOJI ŠVENTĖ
Mūsų svarbiausias mi

nėjimas-Didžioji Šventė- 
50 metų sukaktis atkurtos 
Nepriklausomybės įvyks 
vasario 18 d. arkivyskupi
jos patalpose. Apylinkės 
v-ba, ruošai bevykstant, 
savąjį dėmesį labiau yra 
nukreipusi į lietuviškąjį 
jaunimą. Mūsų kaimynai 
estai, nors jųjų sukaktis 
yra vėliau mūsų, savąjį 
ruošia sausio 17 d. šešta
dienį.Pas juos sutiko da
lyvauti buvęs opozicijos 
vadas p.Diefenbaker. Es
tai yra pakvietę mūsų B- 
nės p-ką su ponia daly
vauti jų šventėje.

NETEKOME 
a.a.ats. pik. Itn. A. Maku- 
lavičiaus,sausio 5 d.stai
ga pasimirė širdies liga, 
sulaukęs 78 mt. amžiaus . 
Kilimo buvo alytiškis. 
Grįžęs iš vokiečių naleis- 
vės,1920mt.buvo mobili
zuotas ir paskirtas į 9

SĖJA
Tautinės, demokratinės minties mėnesinis lietuvių laikraštis. 

Leidžia Varpininkų leidinių fondas 

Redaktorius Vytautas B i l d u š a s .
Administracijos adresas: JUOZAS URBELIS.

1649 N. Broadway, Melrose Park., Ill., USA.
Prenumerata: JAV ir kitur 3 dol. mefams.

AR ŽINOTE K& RAŠO

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

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

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

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

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

OTTAWA
pėst. Vytenio pulką jaun. 
kuopos karininko parei
gom. Aktyvioje tarnyboje 
išbuvo iki 1938 mt., prieš 
išeinantį atsargą pasku
tinė tarnybos vieta ^atski
ro bataliono vadas ir įgu
los v-kas Varniuose. 
Beįeitų atsakingų pareigų 
mūsų kariuomenėj jam 
teko būti Kariuomenės 
Teismo nariu ir teisėju - 
pagarsėjusiam lietuviš
kam Niurnberge-garsio- 
joj Saso-Neumano nacių 
byloje. Pastaruoju metu 
gyveno nuosavam ūkely 
prie Spencerville, Ont. , 
tačiau jokiais ūkio dar
bais nesivertė: ramiai 
leido pensininko dienas , 
palaikydamas ryšį su L . 
B-ne, priklausė mūsų 
apylinkei. Velionis buvo 
ramaus būdo,sąžiningas , 
pareigingas ir jautrios

Nukelta į 4 skiltį.



8 PSL. NEPRIKLAUSOMA T, IE TUVA 1968 m.vasario 7d. Nr. 6/1082/

Vasario 24 d., šeštadienį, didžiausias metinis parengimas
TAI MONTREALIO LIETUVIŲ SPAUDOS BALIUS, KURIS BUS, KAIP IR PRAĖJUSIAIS METAIS, LIETUVIŲ VYTUTO KLUBE.

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 iškylos. 
Yra renkamos nuotraukos 
skaidrės bei filmos, ku
rios bus supintos į jaukią 
grandinę.

Vakaras įvyks šį šeš
tadienį .vasario mėn.10 d .
8 val.vakaro,Aušros Var
tų parapijos salėj. Po fil
mų vyks vaišės. Skautai, 
tiek vyresnieji, tiek jau
nesnieji,kviečiami atvyk
ti su uniformomis. įėji
mas nemokamas - dova
nai.
MIAMI - FLORIDA

Pereitų metų Montrea
lio Spaudos baliaus kara
laitė Lilijana Šarkaitė , 
žinomų buvusių montrea- 
Tiečių vienturtė duktė, 
sausio viduryje ištekėjo 
už latvių tautybės vyro . 
Medaus mėnesį praleido 
Meksikoje.

Lilijana atsilanko į 
Miami lietuvių klubą, 
bendrauja su lietuviais ir 
čia lietuvių tarpe gerai 
žinoma.Kalba gražiai lie
tuviškai.Linkėtina jaunai 
porai saulėto gyvenimo 
saulėtoj Floridoj.

Dabar Miami vieši iš 
Montrealio Mrs. V. Llkie- 
nė, Mr. S. Jaspelskis ir 
kiti.

Naujus Metus čia suti
ko Mr. A. Norkeliūnas su 
šeima.

Laukiama atvykstant 
daugiau montreallečių.

Dr. J. SEM0GA8
5441 BANNANTYNE.Verdupi

PlrmadiOnį ir 2.4;7,9p^ 
ketvirtadienį 

antradienį 2-4 p.m.
penktadienį 2 • 4; 7 • 9 p.rp. 

treiiadienį 7-9 p.m.

767 - 3175; namų 366 ■ 9582.

PAGERBTAS AUDROS 

VARTŲ KLEBONAS

T. Kazimieras Pečkys, SJ. 
gimtadienio proga, dalyvau
jant pilnai salei publikos, 
arti 400.

Pagerbi m a, 50-ties metu 
proga, suruošė Šv. Onos drau
gija prie Aušros Vartų para
pijos, vadovaujama Ponios 
Ūsienės ir daugiausia jos pa
stangomis. Pagerbimo vaka- 
ra vedė Augustinas Ališaus
kas, prisiminęs sukaktuvinin
ko darbą šeštadieninėje mo
kykloje, kai jų vedė progra
mos vedėjas. Po programos 
vedėjo sveikinimų, prasidė
jo sveikinimai organizacijų, 
kurių vienos sveikinimus pa
reiškė viešu žodžiu, lito s gi 
visiškai tyliai, tai su gėlė
mis, tai su vokeliais, taivien 
rankų paspaudimu, kad svei
kinusiųjų visu nei suminėti 
neimanu. Ilgesniu žodžiu pa
sveikino Lito ir Baltijos ve
dėjas Pr. Rudinskas suminė 
damas Tėvo Pečkio nuopel
nus Baltijai ir Bankui. Svei
kinusiųjų virtinėje buvo Ka
talikių moterų draugija, Atei
tininkai, parapijos choras, 
šauliai, visos mokyklos, me
džiotojų ir žvejų klubas, NL 
redaktorius ir kiti.

Sugiedojus Jubili-atuillgiau 
siu Metu, prasidėjo vaiše's, 
kurios buvo labai gerai, gau
siai ir turtingai paruoštos ir 
gražiai aptarnautos. Buvo pa 
stovus tokių vaišių attribu- 
tas - loterija. Veikė bufetas. 
Grojo p. Balčiūno orkestras 
ir vyko šokiai. Parengimas 
buvo rimtas ir gražiai praėjo.

T.K. Pečkys pagerbimo ruo. 
sėjoms, talkininkėms ir vi
siems atsilankiusiems i pa
rengimų, padėkojo gražiai pa
ruoštu pasisakymu - pasipa
sakojimu, kaip jis Lietuvoje 
gyveno ir mokslus ėjo, kaip 
gyveno Olandijoje, Prancū
zijoje ir tt. Jubiliatas labai 
aukštai įvertino Montrealio 
lietuvius, kaip labai gerus 
žmones, su kuriais malonu 
gyventi ir darbuotis.
ATEINANČIOJE LIETUVIU 

RADIO
programoje šeštadienį bus 
paminėtas Kipras Petrauskas 
ir ta proga kalbės op. sol. 
E. Kardelienė.

VISUS MONTREALIO IR APYLINKES LIETUVIŲ KVIEČIAME ATVYKTI Į 
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS PASKELBIMO

50-TIES METU MINĖJIMĄ, X V

KURIS ĮVYKS VASARIO 18 DIENĄ 3 vai. p.p. PLATEAU HALL, Montreal.

Iškil minga pamaldų pradžia abiejose lietuvių parapijose, bus laikomos 
11 val.,dalyvaujant visoms lietuviškoms organizacijoms su vėliavomis.

Minėjimo metu, pagrindinę paskaitų skaitys iš Ottawos Prof. Dr. A. Paplaus 
kas - Ramūnas.

Meninėje dalyje programa išpildys sol. V. Verikaitis, Aušros Vartų parapijos 
choras, Lituanistinių kursų jaunimas, tautinių šokių grupė ir lietuvių jaunimo 
liaudies instrumentų orkestras.

KLB - nes Montrealio Seimelio
Prezidiumas.

TO

DANIŲ GYDYTOJAS
Dr. J. MALISKA

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

Namų tel.: MU 1-2051 *

GERA PROGA

Vytauto Klubui yra reikalin
gas asmuo, sugebanti s vesti 
restoraną. Restoranui patal
pos naujai ir moderniai įreng
tos prie veikiančio alkoholi
niu gėrimų verslo. P asiteira- 
vimui skambinkite 728-0343.

DR. A. O. JAUGEL1ENĖ
DANTU GYDYTOJA

1410 Guy Street, 1 aukštas 
11 - 12 kambarv«-

Tel: 932-6662: namu 737-9681

ADVOKATAS

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

Suite 205 
168 Notre Dame St. E. 

UN 6-2063 ir UN 6-2064

LIETUVIŲ MEDŽIOTO
JŲ KLUBAS

Eastern Township ruošia 
stirnų medžioklę.

1967 m. buvo numatyta 
surengti sezoninį stirnų 
medžiotojų balių tuojau 
pasibaigus medžioklei. 
Bet susirgus vienam val
dybos nariui, balius buvo 
laikinai atidėtas.O kai jis 
pasveiko,užėjo šventės, o 
dar vėliau dideli šalčiai, 
-taip ir nusitraukė iki šio 
laiko.Bet nors ir pavėlo- 
tai, vis dėlto surengtas 
stirnų medžiotojų balius. 
Nors šiais metais buvo 
mažiau ožių nušauta, bet 
vis vien baliui yra palik
ta pusė ožio. Baliaus da
ta bus pranešta vėliau.

Klubo Valdyba. 
KAZIUKO MUGĖ

Skautai ir skautės jau gau
siai ruošiasi Kaziuko mugei, 
kuri ivyks kovo 3 ir 4 dieno
mis Aušros Vartų parapijos 
salėje.

Bus įdomių rankdarbių, įvai 
rių žaidimų, laimės traukimų . 
Kviečiame visus dalyvauti 
šiam svarbiame jaunimo įvy
kyje.
ŠV.KAZIMIERO PARAPIJA.

Jaunimo vakarienė ir Šo
kiai ateinantį šeštadienį 7: 
30 vai. vak. VisųSprašo at
silankyti.
- Kazimieriniu vakarienė - 
kovo 2 d. Programa išpildys 
jaunųjų choras.

Mirė Leonardas Kreivys 
56 metu amžiaus. Palaidotas 
vasario 7 d.
— Aukojo parapijai: S. Stan
kūnas $50.-, Zenkiene $20.-, 
J. JLrgutis ir M. Jackiene po 
$10.--
• P. Janina Adomonienė-Vie 
nožinskaitė ant šaligatvio pa 
slydo, krito ir sulaužė koją.
e Stasys Aneliūnas nenore- ' 
damas stipriau susirgti, yra 
atsigulęs ligoninėn tyrimams.

DĖMESIO!
Turime skanių Svieiių baltų 

lietuvi škai pieninėje pagamintų j 
sūrių. Taip pat patarnaujame 

skaniomis šviežiomis lietu- , 
viškai pagamintomis dešromis. «

Prašome pasinaudoti mūsų 
produktai s pristatant į namus.

'Skambinkite Bruno Jazokas, 
tel. 766 - 9041. I

K. L. K. MOTERŲ D-JOS 
Rosemounto ratelio suei
ga įvyko sausio 20 d. P. 
Cipkienės patalpose. Atei
ties planams darbo ne
trūks ta_ Suei go s me
tu P. Čečkauskienė pa
skaitė ištrauką iš žurna
lo "Laiškai Lietuviams": 
"Kada vedybinis gyveni
mas prasideda"-prof.dr. 
Vyt. Bieliausko.

Šia tema buvo daug pa
šnekesio, daug įvairių 
nuomonių. Sueiga praėjo 
labai įdomiai, užbaigiant 
šeimininkės paruoštomis 
vaišėmis ir kavute.

Sausio 28 d.ratelis, va
dovaujant pirm.P. Grige- 
lienei šv. Kazimiero pa
rapijos salėj suruošė sės . 
Margarita paskaitą: Pro
fesijos pasirinkimas". 
Įžangoj buvo paliesta ke
turi etapai: estetinis, so
cialinis, religinis ir mo
ralinis. Kiekvieną etapą 
seselė Margarita atskirai 
apibūdino. Gražiomis 
mintimis apšvietė profe
sijos ir pašaukimo sąvo
kas.

Šių dienų technikai žen
giant į priekį,moteris pa
jėgi studijuoti visose sri
tyse, pav., architektūrą, 
inžinierijąir kt. Paskaita 
buvo labai vaizdi ir įdo
mi.Seselė Margarita sa
vo švelniais žodžiais pa
veikė ne tik jaunas mer
gaites, palikdama joms 
gražių minčių, bet taip pat 
buvo sužavėtos viešnios 
ir mergaičių mamytės. 
Po paskaitos sekė kukli 
programa, kurią atliko 
ratelio narių dukros. P.

RYŠIUM SU NIKITAI 
CHRUŠČIOVUI 

pakvietimu dalyvauti Ja
ninos Tumosaitės ir To
mo Leono vestuvėse, kai
po atsidėkojimą už jauno
jo išleidimą iš Lietuvos , 
torontiečių tarpe būta tū
lo susijaudinimo. Tačiau 
niekas neįmatė ,kad vietoj 
naivaus elgesio, tai būta 
labai gudraus ėjimo vie
šumoj iškelt rusų skriau
das Lietuvos žmonėms . 
Plačioje spaudoje bei te
levizijoje buvo vaizdžiai 
parodyta, kaip plėšikui 
įsibrovus į namus ir pas
kui nuolankiai išsiprašius 
iš jų išleisti, dar reikia 
dėkoti už išleidimą iš 
nuosavų namų.

"GULBĖS GIESMĖ" 
J.Griniaus penkių veiks
mų drama bus pastatyta 
vasario 17 d. Aušros pa
rengime. a.

JUBILIEJINE VASARIO 16-ji

Toronte organizuojama KLB 
Apylinkes valdybos, numato
ma atšvęsti visu iškilmingu
mu, vasario 18, sekmadienį. 
Bendros pamaldos Įvyks sek
madienį 2:30 vai. Toronto ka
tedroje, dalyvaujant Toronto 
arkivyskupui P.F. Pocock. 
Minėjimas vyks Ryerson Ins
tituto salėje, tik du blokai 
nuo katedros. Minėjimo pra
džia 4 vai. Lietuvių kalbėto
ju yra prof. dr. A. Klimas, o 
angliškoje dalyje — susisie
kimo min. Paul Helyer. Meni
ne dalį išpildys Toronto cho
ras “Varpas“, vadovaujamas 
muz. D. Skrinskaitės. Meninė 
dalis organizuojama jungtine 
ovne: įjungiant chorą, tauti
nius šokius ir gyvą žodį i vie 
na junginį. Prie įėjimo "bus 
renkamos aukos iminėjimo iš
laidoms padengti. Minėjimo 
metu per pertrauka vokelių 
formoje renkamos aukos jubi
liejinių metų fondui. Po mi
nėjimo įvyks pobūvis Šv. Jo
no Kr. parapijos salėje kana 
diečiams svečiams ir lietu - 
viškųjų organizacijų atsto - 
vams. Pačią vasario 16-ta 
diena Lietuvos gen. konsu
las su ponia diplomatams ren 
gia priėmimą generalinio kon 
sulato patalpose. Apylinkės 
valdyba yra susinešusi su ka 
nadiečių spauda ir radijo bei 
TV ir duodama atatinkamos 
medžiagos didžiąjai Lietu
vos dienai priminti.

Linda Marcinkutė, gimna
zijos 11-tos klasės mokinė, 
reiškiasi kaip solistė.Kalė 
dų metu Prisikėlimo bažny 
čioj giedojo solo prie cho
ro ir sausio 24 d.chorokon 
certo metu taip pat.

Foto S.Dabkaus.
VĖZDŲ PROBLEMA

"Tėv. Žiburiams" pa
kartotinai keliant vėzdų 
problemą, "N. Lietuvai" 
įrodinėjant jų nereikalin
gumą, vieną savaitgalį 
įsilinksminusiems toron- 
tiečlams nebesuderinant 
nuomonių buvo pasikliau
ta nostalgijos pasireiški
mu.

DR. V. GIR1UNIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA

S33° L'Assumption Blvd.
Tel. 255 - 3535.

Notaras
J. BERNOTAS 

B.A., B.C.L.

Sun Life Building 
Suite >2001

Tel.: UN 6-4364.

^cu[[axd ditto JSody
6636. Clark St. Montreal

(prie St. Zotique )

TEL: 277-5059, 277-5323

Sav. J. Adomonis • Adams

Namu tel. 747-9000.

ATLIEKAME DARBUS:

Electric Welding
Body Work
Painting
Mechanic
Electric 
ir kitus Steering Service

Wheel Alingment
T une - up

Clutch- Brakes

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS

SIUVU IR PARDUODU

Taisau ir Remodeliuoju 
Vasaros laike saugojimas 

/ Storage /.

6396 Bannantyne, Verdun.
PO 7-6183,

AR ŽINOMA, KAD

’’NEPRIKLAUSOMOS 
LIETUVOS” SPAUSTUVĖ

spausdina bilietus, pdcvietimus, vizi
tines ir padėkos korteles, įvairius 
blankus, receptams lapelius, vedybi
nius pakvietimus, mirties atveju už
uojautos laiškus, visokius ” statemer, 
tus”, vokus su adresais, laikraščius.^

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

Žukauskienės mokinės 
Vida ir Dana Blauzdžiū- 
naitės paskambino ketu
riomis rankomis Mocarto 
-Don Juan. Atskirai Dana 
paskambino Preliūdą- 
Bacho.o Vida Snake Char- 
mer-W. Munn.

P. Žukauskienė yra ra
telio narė, be to, mielai 
talkininkauja jaunimui, o 
ypatingai be jos neapsei- 
na Dr. V. Kudirkos š-nė 
mokykla. Vilija Malciutė 
paskaitė iš savo kūrybos 
eilėraščius: Lapės dieta 
ir Žiemos malonumai.

Visa buvo baigta pirm . 
P. Grigelienės paruošta 
kavute ir skaniais pyra
gais.

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

50 Place Cremazie, Suite 611
M o n t r e a I 11, Que. Tel. 381-9227

(Susikalbėjimas ir lietuviškai J
--------------------------------------------------------------------

Adresas: 1465 De Seve Street 

Montreal 20, Que., tel. 766-5 82 7

MOKA už: 
Depozitus 4.4%

IMA už:
Nekiln. turto paskolas 8%

Numatyta už šėrus 5 Vi % 
Nemokamas gyvybes draudimas 
iki $2,000 bendros santaupų 
sumos.

. Asmenines paskolas 9% 
įskaitant gyvybės draudimą 
iki $ 10,000 abiejų rūšių 
paskoloms.

Kasos valandos: 1465 De Seve St..sekmadieniais nuo 10:30 iki 12:30 
vai., išskiriant šeštadienius. Darbo dienomis nuo 10 iki 3 vai. kasdien, 
vGKarais -- tree i ad ieni ai s ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai.

3907 Rosemount Blvd., tel. 722-35 4 5 . Diena -- penktadieniais nuo Iv. 
iki 6 vai. ir vakarais --pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais 
nuo 7 iki 9 vai.

INTERCONTINENTAL CLUB

Cocktails Dancing Nightly

Kviečia visus atsilankyti i 
Intercontinental klubą, kuris 
yra 696 St. Catherine Street W., 
(pries' T.Eaton’o krautuvę).

Kreipkitės asmeniškai pas 
Joe Stankaitis.

Europietiška muzika ir šokiai 
kiekvieną naktį - jausitės kaip 
B avarijoje.

Tel. 861- 1507

SPAUSTUVININKŲ ŽINIAI 
pranešamą, kad ryšium su spaustuvės persitvar
kymu, parduodama:

1/. Labai gerame stovyje "Intertipas su 3 ka
som lietuviškų, angliškų ir dalinai prancūziškų 
rašmenų;

2/. Labai gerame stovyje spausdinimo auto
matinė mašina "CENTURION", visiškai tiksli.

Mašinos parduodamos progos sąlygomis. 
Teirautis adresu: 7722 George Street, LaSal

le- Montreal, Canada. Telefonas: DO 6-6220.

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

P. ADAMONIS
Chartered Insurance Broker

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

S-to« "Lite" nr. 752D

LIETUVIŠKAS PUSVALANDIS GIRDIMAS KAS

ŠEŠTADIENIS PER

BANGA 1410, 10:00 VALANDĄ VAKARO
Programos vedėjas L. Stankevičius

TEL. 669-8834.

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

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d
VISU Rūšių DRAUDIMAS

6695 — 35th Avenue, Rosemount, (kamp. St. Zotique)
Montreal. Telefonas RA. 7-3120

z^FORD

447S BANNANTYNE AVE..

VERDUN. QUE

FALCON - FAIRLANE 
GALAXIE - THUNDERBIRD 

MUSTANG - TRUCKS 
USED CARS 

1 year guarantee

Kreipkitės į

LEO GURECKAS
Sales Manager’s Assistant
Keating Ford lietuvis atstovas

769-8831.

Tel: namų 366-2548,
Įstaigos- 769-8529,
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