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KAS NAUJA KANADOJE

Trys estai vyrai /iš kairės/: Jurgis Vilms, Konstantinas Pdfs ir dr. Konik 
skelbia Estijos išsilaisvinimą iš Rusijos okupacijos 191^ metais, - tat estai 
vasario 24 d. mini 5O-ies metų nepriklausomybės sukaktuves. Mes nuošir
džiai sveikiname estų tautą laisvės sukaktuvėmis ir linkime jiems nusikra
tyti pakartotine rusų okupacija. Elaguu EestiĮ

Karas Vietname greit gali pasibaigti
VIETNAME KARAS 

DIDĖJA
Paskutiniai pranešimai 

sako, kad šiaurinis Viet
namas sutartinai remia
mas Maskvos ir Pekino, 
karą didina ir plečia. Tat 
nors JAV prezidentas vis 
dar tvirtina,kad karo ne
plėš - jis sako: nedarys 
eskaliacijos, bet tas ne 
nuo Amerikos pareina. 
Karą eskaliuoja - plečia 
šiaurinis Vietnamas. Pa
skutiniu laiku šiaurinis 
Vietnamas į kovas įvedė 
tankus ir naudoja naujau
sius jau ginklus: raketas , 
minosvaidžius ir slaptą 
puolimo būdą-partizaniš- 
kai, nesiskaitant su jo
kiais kovos būdais,iki te
rorizavimo ramių vietos 
gyventojų imamai.

Todėl Amerika, kad ir 
nenori karo plėsti,bet yra 
priversta plėsti,nes turi 
gintis ir gint pietinį Viet
namą. Todėl į Vietnamą 
vėl pasiuntė apie 10. 000 
karių.

KARAS NORIMA JAU RIM 
TAI BAIGTI?

Nors karas Vietname atr 
do vystosi ir didėja, bet ir 
nemažiau laipinama s i tai
ka. U Thant dabai* labai pi 
ačiai šį reikalą pajudino.

Ypač daug dėmesio krei 
piama į U Thanto susitiki 
mą su šiaur. Vietnamo di 
plomatu Paryžiuje. Be to 
JAV diplomatas lankėsi ir 
Hanojuje ir tarėsi su užs. 
reik. min.Nguyen Duy Tri
nh. Atrodo, kad ir JAV at
stovą Varšuvoje Gronous- 
ki taip pat turėjo ryšių su 
šiaur.Vietnamo valdžia. 
Tat spaudoje jau pasklido 
žinios, kad karas su šiau 
rėš Vietnamu, o faktinai 
su Maskva ir Pekinu gali 
ir nelauktai užsibaigti, ar
ba dar daugiau išsiplėsti 
ir net tapti trečiu pasau
liniu karu.

KARAS ARTIMUOSE 
RYTUOSE

Nors paliaubos tarp 
arabų ir Izraelio sudary
tos, bet taikos nėra. Visą 
laiką vyksta susišaudy- 
mai.dėl kurių vieni kitus 

kaltina. Paskutinę savai
tę stiprus susišaudymas 
įvyko per Jordano upę su 
Jordanijos kariuomene. 
Izraelio min. pirm. Eškol 
pareiškė, kad jeigu kar
tosis jordaniečių puoli
mai,tai Izraelis bus pri
verstas griebtis radika
lesnių priemonių. Dėl to 
Jungt. tautose kilo susi
rūpinimas.

ŽINIOS TRUMPAI
• Jungtinių Tautų sekr . 
U Thant praėjusią savaitę 
apkeliavo visus galinguo
sius -Maskvoj, Londone, 
Paryžiuje ir visur kalbė
josi karo Vietname ir Ar
timuosiuose Rytuose 
klausimais,o po to tarėsi 
su JAV prezidentu John- 
sonu. Kadangi reikalas 
įklimpęs,tai ir geriausiu 
atveju greitų įvykių nega
li būt. O galimas dalykas, 
kad karas Vietname gali 
išsiplėsti į pasaulinį ka
rą-
• SSSR užs.reik.min.Gro- 
myko Sofijoje tarėsi su 
Bulgarijos valdžia.
• Rumunija pakeitė savo 
nuomonę ir nutarė daly
vauti Budapešto komunis
tų suvažiavime. Nes ko
munistai, mobilizuodami 
viso pasaulio jėgas, visi 
susitaria, todėl ir Peki
nas,ir Bukareštas,ir visi 
kiti telkiasi į vieną jėgą. 
Tiktai Vakarai vis dar iš- 
siklaido.
• JAV nuneigė gandus,kad 
ji ruošiasi Vietname pa
naudoti atominius gink
lus.
• Pietų Korėjai,, ryšium 
su komunistinės agresi
jos plėtimu, gręsia šiau
rinės Korėjos užpuoli
mas,kuri pastoviai laužo 
taikos susitarimus ir net 
siunčia teroristus nužu
dyti Pietų Korėjos prezi
dentą.
• Jakiras, Kim ir Gabai 
paskelbė atsišaukimą į 
Rusijos kultūrininkus,kad 
jie nepasiduotų Stalino 
kulto laikų politikos grą
žinimui.
• Paryžiuje sprogo bomba 
ties Jugoslavijos atstovyb 
ės namais.

OTTAWOJE LANKĖSI 
ANGLIJOS

min. pirmininkas, kuris 
tarėsi su Kanados min. 
pirm. L. Pearsonu tarp
tautiniais,karo Vietname 
ir savais reikalais. Be ko 
kita iškelta mintis, kad 
karui sustabdyti galėtų 
pasitarnauti, jeigu būtų 
atnaujinta 1954 metų Ge- 
nevos konferencija, kuri 
tada karą sustabdė. Deja , 
tai buvo tiktai laikinė per
trauka,kurios metu šiau
rinis Vietnamas pasiruo
šė naujam karui, kurį da
bar ir veda.

Vakarai vis dar nesu
pranta, kad totalistinis 
imperializmas yra pasi
ryžęs užvaldyti visą pa
saulį,prie ko jis eina su
telktomis jėgomis, kai 
Vakarai yra subyrėję ir 
nepajėgūs ne tiktai ginti 
laisvę,bettodar ir nesu
pranta. Vienos Amerikos 
čia nepakanka, o kiti ne
supranta ir laukia, kada 
totalistinis imperializ
mas juos susems,kaip bi
tes susemia bitininkas.. .

SOVIETINIS
BLAŠKYMASIS

Vienu atveju sovietinių- 
kai kalba apie socializmo 
statybą, kitu-apie komu
nizmo. Bet kadangi niekas 
nesiseka,tai, kaip ir NE- 
PO laikais, duoda leidi
mus kurti "vienos šei
mos" privačius biznius . 
Tai naujas reiškinys, dėl 
koMaoir sako, kad Mas
kva grįžta į kapitalizmą. 
Bet Maskva, besikankin
dama su žmonių laisvės 
reikalavimu i r nesugebė - 
dama teismais jų pri
versti klausyti diktatū
ros, sumanė unifikuoti 
partijos prievartinį reži
mą ir tuo tikslu įsakė vi
sus, kas-dirba"šlovingos~ 
ios"partijos priekyje, per 
leisti per partijos kur
sus. Naują patvarkymą 
Lietuvoje referavo, Mas
kvos muravjovinio atsto
vo Chazarovo prižiūri
mas ir tvarkomas "pir
masis" kompartijos se
kretorius A.Sniečkus .Da- 

■bar šis potvarkis praneš-

PRAGYVENIMO IŠLAI
DOS KYLA

Pirmojo reikalingumo 
priemonių kainos Kana
doje,kaip praneša statis
tika,sausio mėnesį pakilo 
iš 151. 8 iki 152. 6 punktų , 
kas palyginus su 1967 me
tu sausiu sudaro 4.5%pa - 
kilimą.
• JAV prezidentas tarėsi 
su buv. prezidentu Eisen 
hoveriu dėl karo.

NEPRIKLAUSOMYBES ŠVENTĖ
Montrealyje praejo užplanuo
ta tvarka. Šeštadieni per lie
tuviškąjį pusvalandį buvo 
dr. H. Nagio paruoštas žo
džio ir dainos montažas, be
ne daugiausia jo pačio kūry
bos, labai gražiai, įspūdin
gai sukomponuotas.

Sekmadieni abiejose lietu
viškose bažnyčiose ėjo iškil
mingos pamaldos, dalyvau
jant organizacijoms su vėlia
vomis ir iškilminga palyda. 
Klebonai tai dienai pritaikė 
šventiškus pamokslus.

Aktas ir koncertas vyko 
Plateau salėje, kuri buvo pil
na žmonių.

Akta pradėjo Montrealio Lie 
tuviu Seimelio? 1, .ezidiumo 
pirmininkas J. Lukošiūnas 
ir vedima perdavė dr.I.Gražy
tei. Paskaitą autoritetingai 
skaitė Ottavvos universiteto 
prof.dr.A.Ramūnas Lietuvos 
1 aisvės kl aušimą įstatydamas 
i tarptautiniu įvykių raidą, 
kurios dabartinis laikotarpis 
vadinamas socialine - politi
ne revoliucija. Ji yra apėmu
si visą žmonija, ir tiktai vie
nas Žemės plotas, vidurio ir 
rytinė Europa, vis dar neiš
sirauna iš nelaisvės, nors 
pats Leninas kalbėjo apie 
laisvę ir tautu lygybę. Profe- 
riaus kalbos išvada: niekas 
neišsilaikys prieš tautu lais
ves sąjūdį, kuris apėmė vi
sus kontinentus, neišvengia 
ma, kad suminėta Europos 
vidurio ir rytų plotą apims 
laisves sąjūdis.

Po paskaitos pareiškė svei
kinimus svečiai: Quebeco 
vyriausybės atstovas, labai 
simpatingai atsiliepęs apie 
lietuviu tauta, Lietuvos vals- 
tybę, kurios laisvę tebepri- 
pazįsta ir Kanada ir apie lie. 
tuvių tautos kultūrą. Tai bu
vo labai rimtas ir gražus pa
sisakymas, kurį pareiškė Que 
becb premjero D. :Johnsono 
vardu depute de Bourget Mr. 
Emmil Sauvageau.

Po to sveikino kaimynai: 
Latvijos konsulas V. Tom- 
sonas, estu vicep. E. Kuhi 
ir lenkų atstovas prof. Adam- 
kiewicz, atstovavęs Kongre 
so pirm. dr. Z.J. Jurczynski, 

tas Vilniaus "Tiesoje". 
Bet, kokių potvarkių bol
ševikai sugalvoja, o ga
myba neina pirmyn trūks
ta butų,apsirengimo,kas
dieninių reikmenų ir net 
.. .duonos-Ir fabrikus so- 
vietijai stato jų keikia
mieji Vakarai: italai, vo
kiečiai ir 1.1. Bet kas iš 
to ?Darbinlnkai,negauda
mi žmoniško atlyginimo 
už darbą,nedirba ir vis
kas nesiseka.

KANADOS SPECIALISTAI 
Į MAROKĄ

Ekonominio vystymosi 
specialistų komisija, 
svarbiausia gi - žemės 
ūkio, išskrido į Maroką, 
kur padės vakariniam Riff 
kraštui, turinčiam apie 
pusantro milijono gyven
tojų, pakelti žemės ūkį. 
Komisijoje yra Kanados 
ir Quebec© valdžios ats
tovai.

kuris tuo metu turėjo konven- 
cij ą.
Dr. I. Gražytė perskaitė rezo 
liuciją, kuria kreipiamasi Į 
visas laisvas tautas prašant 
pagalbos iškovoti Lietuvai 
laisvę. Dr. I. Gražytė dar su 
minėjo ir sveikinimo telegram 
mas, kurių tarpe buvo Kana
dos ministerio pirmininko L. 
Pearsono, Quebecopremjero 
D. Johnsono, mero J. Dra
peau, arkivyskupo Mgn. Gre- 
goir, lenku bendruomenes pirm 
dr. Z.J. Jurczynskio ir Vliko 
pirm. Dr.J.K. Valiūno.

Koncertinėje dalyje pirmiau 
šia pasirodė sol. V. Verikai- 
tis, fortefijonu palydimas p. 
Roch, dainavo ir vienas i r su 
choru. Patriotiniu dainų pa
dainavo AV par. choras, ved. 
p. Roch. Koncertas užbaig
tas mišria programa: čia bu
vo ir tas pats choras, ir šo
kėjai vedami E. Tekučio ir 
Z. Lapino vedamas pagausė
jęs liaudinių instrumentų or
kestras, pridėjus dar Aukš
tesniųjų Kursų, M. Jonynie- 
nės paruošti deklamuoto) ai. 
Mišri programa, dominuoja
ma jauniausių saviveiklinin
kų, praejo gražiai, sklandžiai 
Akordeonu grojo Staskevi
čius jr., talkino dar ir p-lė 
Roch fortepij anų. Ir pagausė
jęs ir paivajrėjęs orkestras 
ir didelė šokėjų grupė - jau 
nauj'a karta, jauniausias jau
nimas labai gražiai pasiro
dęs ir šukeles publikos entu
ziazmą.

JAUNIMO STOVYKLOJE 
Brazilijoje.

Sao Paulo apylinkės eže
ro pakrantės stovyklavietė
je apie šimtas lietuvių da
lyvavo jaunimo stovykloje 
— studijų savaitėje nuo 
sausio 27 — vasario 4 d. Iš 
Argentinos atvyko apie 40, 
Urugvajus atsiuntė 2 atsto
vus, likusieji iš Brazilijos 
miestų, iš š. Amerikos vie
nas.

Programa įvairi: paskai
tos, diskusijos, vakarienė 
programa. Savaitės pirmo
mis dienomis kalbėjo A. 
Saulaitis SJ temomis ’’Lie
tuvių emigracija”, ’’Lietu
vių bendruomenė”, ’’Lietu
vio ateitis”, H. Mošinskienė 
’’Lietuvių Literatūra”, prel. 
P. Ragažinskas ’’Kultūra — 
tautinio gyvavimo sąlyga”, 
kun. J. Šeškevičius ’’Atsa
komybė”, Jonas Valavičius 
’’Jaunimo vaidmuo laisvės 
kovoje” Vakarus, pašvęstus 
susipažinti, sekė įdomus 
laužas, talentų vakaras su 
orkestrėliu, akordeonu, gi
tara, tautiniais šokiais, dai
nomis ir eilėraščiais, links
mesnis atskirų gyvenamųjų 
namukų vakaras, numaty
tas literatūros vakaras V. 
Mykolaičio - Putino garbei. 
Stovykloje ruošiamasi ir 
baigiamajam vakarui, bei 
vakarui, kurį ruošia Sao 
Paulo lietuviai stovyklos 
dalyviams priimti.

Vasario 15 d. Čikagos respublikonų partija paskelbė, 
kad ateinančiuose rinkimuose, kurie įvyks lapkričio 
5 dieną jie stato savo kandidatu į Sanitarijos dlstrik 
to patikėtinius lietuvį inžinierių Valdą A damkavičių- 
Adamkų. Apie tai pranešė spauda, radijas ir televi
zija, Cook county ribose, kur statoma Adamkaus kan 
didatūra, gyvena beveik visi Čikagos lietuviai. Prieš 
1G metų šiose pareigose buvo adv.Antanas Olis. Da
bar gali būti išrinktas vėl lietuvis. Foto. V .Noreikos

Lietuvių gyvenimo reiškiniai
VLIKO MEMORANDUMAS 
su Lietuvos Diplomatijos 
Šefo ir Vliko pirmininko 
pasirašytu laišku jau iš
siuntinėtas laisvojo pa
saulio vyriausybių gal- 
vom.Apie 800 memoran
dumo nuorašų i šsiuntinė - 
ta laisvojo pasaulio laik
raščių redaktoriams ir 
spaudos agentūroms.

Kreipiamasi į Jungtinių 
Tautų Organizaciją, kad 
išaiškintų Sovietų Sąjun
gos prieš Lietuvą įvykdy
tą agresiją ir imtųsi prie
monių likviduoti tos agre
sijos padarinius, - visų 
pirma pašalinti iš Lietu
vos Sovietų Sąjungos ka
riuomenę, policiją ir ad
ministraciją,kad būtų pa-' 
naikinta sovietinė koloni
zacija Lietuvoj.

DAUGELIS LIETUVIŲ 
ORGANIZACIJŲ 

jau yra gavę Vliko išsiun- 
tinėtąiliustruotą brošiū
rą Lithuania. Šios knygu
tės-suglaustai anglų kal
ba pateiktų pagrindinių 
informacijų apie Lietuvą 
rinkinys - yra skirtas 
įteikti reikšmingesniems 
visuomenininkams nelie
tuviams, kuriuos atrodo 
tikslinga supažindinti su 
Lietuvos byla. Atitinka
mai pasirinktiems asme
nim knygutė teikiama ne
mokamai. Stengtasi ta 
proga su tokiais asmeni
mis ir pasikalbėti Lietu
vos reikalu. (Elta)

• Dr.Blaiberg su svetima 
širdim visai sveiksta.

MASINĖ RUSŲ INVAZIJA
Kovo mėn.viduryj ren

giama rusų menininkų in
vazija į Lietuvą. Per de
šimtį dienų (kovo 12-21) 
visuose Lietuvos mies
tuose bus apie šimtas ru
sų orkestrų, kapelų, cho
rų ir ansamblių koncertų. 
Be to, atvyks grupė rusų 
rašytojų,dailininkų ir ki
nematografininkų. Bus 
parodos -dailės, tai komo - 
sios dailės, istorijos ir 
kultūros paminklų,groži
nės ir politinės literatū
ros knygų, fotografijų. E .

VLIKO VICEPIRMININ
KO KREIPIMASIS
Vasario 9 d. Vliko vice

pirmininkas J. Audėnas 
atskiru laišku kreipėsi į 
New York Times vedamų
jų straipsnių redaktorių 
John B. Oakes, pristaty
damas jam valstybių vy
riausybėms išsiuntinėto 
Vliko memorandumo tu
rinį ir prašydamas, kad 
šiame laikraštyj būtų at
kreiptas atitinkamas dė
mesys į Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo 
50 metų sukaktį ir dabar
tines pastangas Lietuvos 
nepriklausomybės reika
lu. (Elta)
NAUDINGAS TARIMASIS

Vliko pirmininkas ta
rėsi su naujuoju Ameri
kos Lietuvių Tarybos pir
mininku inž. Eugenijum 
Bartkum ir JAV Lietuvių 
Bendruomenės valdybos 
pirmininku inž. Bronium 
Nainiu. ' (Elta)
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GIMTADIENIO PROGA MIELĄ DRAUGŲ 
E.HERMANIENĘ

Vakarų Vokietijoje nuoširdžiai sveikina 
Bitnerių šeima, 

Montrealyje.
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Krašto Valdyba, 941 Dundas St, West, Toronto 3, Ont. 
Telefonas 535-9397 pasiekiamas bet kuriuo laiku.

kADAČOS LIETUVIU
BENDRUOMENĖ

TVIRTAI PAREMKIME

Lietuvos Laisvės Kovų Metų
UŽDAVINIŲ VYKDYMĄ

JONAS JOKUBYNAS 
72 metų amžiaus, veiklus 
senosios lietuvių išeivių 
kartos narys ir veikėjas 
mirė š. m. vasario mėn. 
4 d. Toronte.

Atvykęs į Kanadą 1926 
m., gyvai reiškėsi lietu
vių gyvenime.19 34 m. su
organizavo SLA 236 kuopą 
ir ilgai jai vadovavo. Ke
lerius metus buvo Kana
dos Lietuvių Bendruome
nės pirmininku. Aktyviai 
reiškėsi kaip režisorius , 
dainininkas ir kalbėtojas. 
Bendradarbiavo "Nepri
klausomos Lietuvos" ir 
"Naujienų" spaudoje. Vi
sada buvo tvarkingai ir 
puošniai apsirėdęs, man
dagus ir draugiškas.

Prieš vienuoliką metų 
Joną Jokūbyną ištiko ne
laimingas paralyžiaus 
priepuolis,padaręs jį in
validu. Sunkiai, bet kant
riai jis tą nelaimės naštą

aldemokratas. Gyvendam
as Winnipege, buvo prad
žioje labai veiklus visuo - 
meniškai. Daug korespon
davo Naujienoms. Paskui 
persimetė j ekonominę ve
iklą ir sukūrė labai rimtą 
biznį. Turėjo nelaime,kai 
vienintelis sūnus, išvykęs 
į medžiokle, lipdamas iš 
mašinos per nelaimę nu
sišovė.

J. Januška mirė sausio 
7 dieną vėžio liga. Užuo
jauta jo broliams ir arti
miesiems.

nešė.Daug jam čia pagel
bėjo jį tvarkydama ir glo
bodama jo žmona Marija, 
veikli ir žymi lietuvių 
moterų visuomenininke.

A. A. Jonas Jokūbynas 
palaidotas vasario mėn.. 
8 d. šv. Jono lietuvių ka
pinėse. Gili užuojauta jo 
žmonai Marijai, vaikams 
ir giminėms. la.

Profesorius Julius Grav- 
rogkas vasario 11 d. mirė 
Cleveland' e, JAV.

Prof. J. Gravrogkas, $3
miręs Clavelande, buvo gi- KAIP PASIŪLYTI KANDIDATUS Į KANADOS LIFTU- 
męs Telšiuose, buvo baig
ęs Petrapilio Technologijos 
Institutą. Grįžęs Lietuvon, 
1920 metais Vilniuje suor
ganizavo Technikos moky
klą, Vilnių okupavus len - 
kams, Kaune suorganiza
vo Technikos mokyklą, ku
rios direktorium buvo iki 
pirmosios rusų okupaci
jos. Nuo 1922 m. dėstė Vy
tauto Did. univers itete, ku 
riame 1941-44 metaijbuvo 
rektorium. Buvo Detmoldo 
lietuvių gimnazijos moky
toju ir Pabaltijo universi
teto Pinneberge profeso
rium. Amerikoje patenta
vo išradimą laivų siūbavi
mui stabilizuoti.

VIŲ BENDRUOMENĖS KRAŠTO TARYBĄ ?
Kaip žinome,šį pavasa

rį, gegužės 12 dieną, Ka
nados liet, bendruomenė 
rinks naują Krašto Tary
bą, kuri yra vyriausias 
lietuviškų reikalų tvarky
tojas šiame krašte. Kan
didatus į įarybą galima 
pasiūlyti iki 1968 metų 
balandžio 2 dienos. Kad 
neįvyktų nesklandumų, 
Krašto Valdyba dar kartą 
paaiškina kandidatų sta
tymo tvarką.

Kiekvienas Kanados 
lietuvis, jeigu jam Garbės 
Teismo sprendimu nėra 
atimtos balsavimo tei

D r . J. K. Valiūnas
Tokiu pareiškimu Vil

ko ir JAV Lietuvių Ben
druomenės pirmininkai 
kreipiasi į lietuvių visuo
menę.
- Jungtinis Finansų Ko
mitetas yra įsteigtas re
miantis visų Lietuvos 
laisvės bei nepriklauso - 
mybės atgavimo pastan
gom vadovaujančių veiks
nių sutarimu, priimtu jų 
1967 m. sausio 14-15 d. 
konferencijoj New Yorke. 
Šis sutarimas yra patiks
lintas ir sutvirtintas tų 
pačių veiksnių konferen
cijoj, įvykusioj Washing
tone,1967 m. spalio 21-22 
d.Komitetas yra sudary
tas iš visų tų veiksnių įgar- 
Įlotų atstovų.

Jubiliejiniams Lietu
vos nepriklausomybės at
kūrimo metams .paskelb
tiems Lietuvos Laisvės 
Kovos Metais,visi Lietu
vos laisvės bei nepriklau
somybės byla besirūpi
nantieji veiksniai yra nu
matę padidintą tais me
tais atliktinių darbų są
rašą. Tas sąrašas yra 
viešai paskelbtas.

Lietuvos Laisvės Ko
vos Metais atliktinių dar
bų didelė dalis yra-įvai- 
riomis priemonėmis vyk
domi kreipimaisi Lietu - 
vos laisvės reikalu į lais
vojo pasaulio visuome
nes ,ypačį tuos jų sluoks - 
nius, kurie gali padaryti 
Lietuvos bylai palankios 
įtakos tarptautinės poli
tikos plotmėj e.Kita darbų 
dalis skiriama sudaryti 
sąlygoms, kad šiais me
tais ryškiau viešai pasi- 
rodytumėm įžymesniai- 
sials lietuvių kultūrinės 
kūrybos vaisiais, -nes jie 
ir vieni iš svariausių ar
gumentų (autos laisvės 
bylai ginti, ir drauge jie 
yra patikimiausia atrama 
ugdyti naujųjų tautiniams 
susipratimui ir jų susi- 
tapdinimul su tauta, stip
rinimui naujomis jėgomis 
tautos laisvės kovotojų 
gretas.

Pasiryžus Lietuvos ne-

Inž . Br. Na inys 
priklausomybės atstaty
mo 50 metų sukaktį atžy
mėti praplėstu bei susti
printu politiniu ir kultū
riniu veiklumu,būtina su
daryti ir atitinkamą, 
šiems Lietuvos Laisvės 
Kovos Metams skirtą tos 
veiklos finansinę atramą, 
- nepaprastą išlaidų są
matą.

Ši, šalia paprastosios 
numatytoji nepaprasta iš
laidų sąmata įgyvendinti 
yra visų sąmoningų, tau
tos laisvės bei nepriklau
somybės idėjai ištikimų 
lietuvių reikalas. Patogu
mo ir tikslingumo sume
timais, kad trimsdešim- 
tims paskirų darbų nebū
tų trijų dešimčių paskirų 
rinkliavų,yra sutarta,kad 
lėšas šiai nepaprastajai 
sąmatai-i r tik j ai vienai- 
telks vienas bendras or
ganas-Jungtinis Finansų 
Komitetas. Sutarta, kad 
komitetas surinktąsias 
lėšas skirs į dvi lygias 
dalis. Viena tų lėšų pusė 
-tų pačių metų programo
je numatytų politinės 
reikšmės darbų išlaidom 
apmokėti, o kita pusė-tų 
pačių metų programoje 
numatytoms kultūrinės 
kūrybos manifestacijom. 
Paskiriems pirmosios 
rūšies reikalams lėšas 
skirstys Vliko valdyba, o 
antrosios-atitinkami Lie
tuvių Bendruomenės or
ganai.

Vyriausio Lietuvos Iš
laisvinimo Komiteto ir 
JAV Lietuvių Bendruo
menės vadovybės vardu 
mes kreipiamės į visus 
lietuvius, prašydami jų 
talkos ir paramos įgyven
dinti tai Lietuvos Laisvės 
Kovos Metų programai. 
Prašome kiekvieną orga
nizaciją, grupę, sambūrį 
ar klubą; kiekvieną poli
tinį,kultūrinį ar šiaip vi
suomeninį junginį; paga
liau, kiekvieną paskirą 
lietuvį -aukoti Jungtiniam 
Finansų Komitetui. Kokio 
dydžio auka bebūtų, ji 
vertinga ir reikalinga.

ILGAMEČIAM KANADOS LIETUVIŲ VEIKĖJUI 
BUVUSIAM KRAŠTO VALDYBOS IR KRAŠTO 

TARYBOS NARIUI
A. A. JONUI YOKUBYNUI MIRUS, 

JO ŽMONAI MARIJAI, VAIKAN/S IR GIMI
NĖMS REIŠKIAME NUOŠIRDŽIAUSIĄ UŽUO
JAUTĄ. Kanados Lietuvių Bendruomenės

Krašto Valdyba.

TIK PER ANGLIJA...
Pigiau, greičiau ir geriau galima pasiusti dovanų siun

tinėlius savo artimiesiems Lietuvoje.

Artėjant vasarai, dabar jau pats laikas pagalvoti kokį 
dovanų siuntinį sudaryti ir pasiųsti savo giminėms.

Žemiau siūlome du specialiai paruostus, praktiškus ir 
labai naudingus siuntinius:

VASARINIS 1968 - 7.
Storo, gėlėto nepermatomo nailono medžiaga dėl 4 suknelių, 
3/2 jardo vilnonės angliškos medžiagos vyri Škam kostiumui , 
316 jardo vilnonės angliškos medžiagos moteriškam kostiu
mui, 1 terelyno bliuskutė, 1 vyriški nailoniniai marškiniai, 
2 poros vyriškų arba moteriškų geriausios rūšies nailoninių 
kojinių — $ 75.00 .

MIELAM CHORISTUI LEONUI ČERNYŠOVUI 
TRAGIŠKAI ŽUVUS,

reiškiame gilią užuojautą jo seseriai Elenai 
Linkonienei, jos vyrui ir švogeriui Vin
cui K a č er g iu i.

Aušros Vartų Parapijos 
Choras.

Giliausią užuojautą reiškiame musų mielam 
CHORISTUI VINCUI KAČERGIUI, 

mirus Lietuvoje jo sesutei Marijai Ambrosie- 
nei. Aušros Vartų Parapijos

Choras.

TRAGIŠKAIŽUVUS BROLIUI LEONUIČERNYŠOVUĮ 
jo seseris Eleną,Verutę ir Mariją nuošird- 
žiai užjaučiame.

Bronė ir Aleksas Pauliai.

VASARINIS 1968 - 2. ,
Pavasariniam arba vasariniam paltui vilnonė medžiaga, 316 
jardo vilnonės angliškos kostiuminės medžiagos, gėlėta ne
permatomo nailono medžiaga dėl dviejų suknelių, 1 šilkinė 
skarelė, 1 vyriški nailoniniai marškiniai, 1 svaras šokoladi
nių saldainių, 1 vyriškas arba moterį Škas nai loninis lietpalti s 
— S75.Q0. .

Taip pat į bent kurį siuntinį galima dadėti žemiau iš
vardintus dalykus, kurie yra visuomet naudingi ir laukia
mi Lietuvoje. Vilnonė labai gera skarelė $4.00, nailoninis 
itališkas lietpaltis $ 10.00, vyriški arba moteriški vilnoniai 
megstukai $12.00, nailoniniai marškiniai $7.00, vyriškos ar
ba moleriškos nailoninės labai geros kojinės $2.00.

BALTIC STORES LTD.Z
(Z. JURAS)

421 HACKNEY RD., LONDON. E. 2. ENGLAND. 
TELEF. SHO 8734.

Su malonumu priimame užsakymus, kuriuos pats siuntėjas 
pasirenka iš kainoraščio arba užsisako kas Jam patinka. Taip 
pat, persiunčiame ir Jūsų pačių supirktus siuntinius. Mūsų 
sa.skaitos duoda teisę į Income Tax sumažinimų, jei siunti
niai yra siučiami šeimai.

Atstovai: a. Kustaskis, 167 College St., Apt. 2, Sudbury, Ontario. 
'L. Radzevičius, 530 Windermere Ave., Toronto 9, Ont..

Spaudos apžvalga

sės, gali būti kandidatu 
arba kandidato siūlytojų. 
Iš kandidato reikalauja
ma, kad jis būtų nejau- 
nesnis kaip 18 metų ir 
būtų susimokėjęs solida
rumo mokestį už šiuos 
metus.Siūlymas daromas 
raštu, kuriame turi būti 
pažymėta: kandidato var
das ir pavardė, gimimo 
data, profesija ir adre
sas. Prie šio dar turi bū
ti pridėtas kiekvieno kan
didato raštiškas sutiki
mas kandidatuoti ir pa
reiškimas, kad yra susi
mokėjęs solidarumo mo
kestį už šiuos metus. Te
kis dandidatus siūlantysis 
sąrašas turi būti pasira
šytas ne mažiau kaip 10 
siūlytojų,nurodant siūly
tojo vardą,pavardę,gimi
mo datą ir adresą'.Dešimt 
siūlytojų gali siūlyti bet 
kurį kandidatų skaičių, 
bet ne daugiau, kaip 30 
asmenų.Tas pats siūlyto
jas gali pasirašyti tik 
vieną siūlomųjų kandidatų 
sąrašą.

Kandidatų sąrašai, 
aukščiau nurodyta tvarka 
surašyti ir siūlytojų pa- 
sirašytijteikiami apylin
kės rinkimų komisijai ne 
vėliau balandžio 2 die
nos,kuri, sąrašą patikri
nusi, persiunčia jį Vyr. 
Rinkimų komisijai šiuo 
adresu: St. Grigaliūnas, 
6 Crown Court, Toronto 
18.

Išrinkimas į Krašto 
Tarybą jėgiausių tautie
čių yra visų mūsų parei- 
ga.Krašto Valdyba prašo 
visų pažiūrėti į tą reika
lą su dideliu dėmesiu.

KLB Krašto Valdyba.
Pav.V.Sirijos Gira dar 

teberašo stalinišku būdu 
apie kultūrinius reiškini
us Lietuvoje. Jis labai 
džiaugiasi gausybe lite
ratūros, bet nedrįsta pa
sakyti, kad didžioji jos 
dalis yra tikras šlamš
tas, tiktai grafomaniškas 
popieriaus eikvojimas, 
nes vertingos literatūro 

labai nedaug, ir pats Gira

LEONUI ČERNYŠOVUI TRAGIŠKAI ŽUVUS. 
Eleną ir Domininką Linkonus nuoširdžiai 
užjaučiame. Danaičiai.

Sovietinės Lietuvos spau 
da dabar pradėjo daugiau 
rašyti apie lietuvius esan
čius už Lietuvos ribų, bet 
tas rašymas labai pakri
kęs, nes vieni rašo*‘senu 
stilium", vis dar staliniš- 
kai, kaip kad tūlas nemu- 
nietis Žarnauskas, kiti gi 
jau persiorientavę į kultū

Tad aukokime visi. Prie 
Lietuvos Laisvės Kovos 
Metų uždavinio įvykdymo 
prisidėkime tvirtai.

Adresas aukoms siųsti: 
United Lithuanian Finan
ce Committee,29 West 57 
St.New York, N. Y. 10019 .

Dr. J. K. Valiūnas
Vyriausio Lietuvos Iš
laisvinimo Komiteto 
pirmininkas.
Bronius Nainys
JAV Lietuvių Bendruo
menės Centro valdybos 
pirmininkas?

VISUOMENININKUI JONUI YOKUBYNUI MIRUS, 
žmoną Mariją, vaikus, gimines ir artimuosius 
nuoširdžiai užjaučiame.

E. ir J. Kardeliai.

DIDŽIAI GERBIAMĄ VINCĄ KAČERGIŲ 
miras sesutei Lietuvoje ir tragiškai žu
vus Montrealyje švogeriui Leonui Čęrny 
šovui, nuoširdžiai užjaučiame.

E. ir J. Kardeliai.

rinę linkmę ir rašo netgi yra prirašęs šlamšto, te- 
visiškai objektyviai,kaip , guls ir ne savo valia,bet 
kad Pažūsis yra parašęs ar tai neapgailėtinaY 
apie St. Baro koncertą čia Taigi, iki tikros kultūros 
Montrealyje,_____________ dar ne taip arti..._____ __

Įrašyk savo vardą lietuvių 
tautos kankinių koplyčioje 
šv. Petro Bazilikoje, Romoje

LIETUVIŲ TAUTOS KANKINIŲ ATMINIMUI 
AUŠROS VARTŲ ŠV. MARIJOS - GAILESTINGUMO MOTINOS

KOPLYČIOS DARBAI JAU PRADĖTI

KOPLYČIA BUS BAIGTA 1968 METAIS, 
JEIGU LAIKU SURINKSIME LĖŠAS.

VISI LIETUVIAI, NE TIK SUAUGĘ, BET IR VAIKAI
PRISIDĖKIME SAVO AUKA PRIE ŠIO

MŪSŲ TAUTOS KANKINIŲ PAMINKLO.

Aukoms adresas: ,LITHUANIAN MARTYR’S CHAPEL FUND
2701, %’. 68 St., Chicago, Ill. 60629

Amerikoje aukos yra nurašomos nuo mokesčių / tax deductible/.



1968 m. vasario 21 d. Nr. 8/1084/ NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 3 PS’ .
ŠIŲ LAIKŲ AKTUALIOMIS TEMOMIS Pasikalbėjimas su Kun. Dr. F. Jucevičium.

Lietuva praeity ir dabar
Didžiai Gerbiamas 
Kun. Daktare,

Jau kuris laikas kai 
Tamstos pavardė plačiai 
spaudoje linksniuojama, 
įvairia prasme. Klausi
mams išsiaiškinti, ma
nau,geriausias kelias yra 
viešuma. Todėl maloniai 
prašau atsakyti į kelis 
klausimus.

L.Gana daug atsiliepi
mų buvo į Tamstos 
straipsnį "Ateityje", ku
riame Tamsta kritiškai 
pasisakei dėl Lietuvos 
praeities istorijos, radęs 
joje neatatikmenų rea
liems faktams. Ar pa
reikštos kritikos Tamstą 
pertikino.ar Tamsta likai 
prie savo nuomonės, ir , 
jeigu taip, tai kodėl ?
- "Ateityje" ir "Aiduose" 
kėliau mintį, kad mums 
būtų laikas blaiviau žvelg
ti į mūsų tautos praeitį. 
Nors aš neabejoju kuni
gaikščių Lietuvos istori- 
niufaktu bei jos vaidme
niu rytuose anuo metu,bet 
sunkiai susigyvenu su mi
tu, kurį sukūrė mūsų at
gimimo vadai ir kurį taip 
dažnai mes tebekartoj a- 
me tautinių švenčių me
tu. Šiais sofistikuotos ci

Tai Montrealio lietuvių Didžiojo Lietuvos Kuniga ikščio Vyatuto klubas /St. Cathe
rine 2161 nr./s kuriame šį šeštadienį, vasario 24 dieną, 7 valandą vakaro įvvks 
Montrealio lietuvių SAUDOS BALIUS, į kurį kviečiami visi lietuviai su savo bi
čiuliais, draugais, pažįstamais,ypač latviais ir estais. Foto B. Jauniaus.

Šv.Kazimiero parapijos Montrealyje klebonas kun. 
dr. F. Jucevičius parapijiečių apsuptas.

vilizacijos laikais mūsų 
tauta išliks gyva ne hero
jų ar kitų mitų pagalba , 
bet visų mūsų pajėgumu 
suvokti istorinę tiesą bei 
pajusti tikrovę. Kaip tei
singai pastebite,šie mano 
pasisakymai susilaukė 
labai daug kritikos. Ji bu
vo man daugumoje įdomi, 
bet mažai įtikinanti. Štai 
kodėl ir toliau pasilieku 
mielai prie savo nuomo
nės.

2. Gana daug buvo pa
sisakymų dėl Tamstos ir 
bendrai dėl Montreallo 
lietuvių bendravimo su iš 

Lietuvos atvykusiais. Ar 
tie spaudos pasisakymai 
turi kolų rimtą pagrindą , 
Tamstos nuomone, ar jie 
buvo nežinojimo tikros 
padėties ir tikrų faktų 
padarinys ?
- Išeivijos spaudoje buvo 
tikrai daug pasisakymų 
dėl Montrealio lietuvių 
susitikimų su atvykusiais 
iš Lietuvos. Kai kurie iš 
jų tendencingai nušvietė 
faktus, o kiti buvo net 
prasimanyti. Kodėl taip 
buvo, tai negalėčiau pasa
kyti. Bet tikra, kad tai ne- 
pasitarnavo mūsų tauti

niams reikalams. Sąmo
ningas apsilenkimas su 
tiesa aiškiai liudija mūsų 
tautinio subrendimo sto
ką.

3. Ar. Tamsta manai, 
kad būtų geresnis absti
nentiškas atsiribojimas 
nuo Lietuvos ir nieko 
bendro neturėjimas su 
Lietuvos žmonėmis, ar 
geriau mezgimas ryšių, 
ir, jeigu taip, tai kodėl ?
- Atsiriboti nuo Lietuvos 
yra klaida. Nei yra poli
tinė išmintis vengti žmo
nių, kurie šiandien ap
sprendžia didele dalimi 
ir tai sunkiausiose sąly
gose mūsų tautos likimą. 
Nes kaip niekada mūsų 
istorijoje tauta nebuvo 
taip reikalinga išeivijos , 
ir išeivija - tautos, kaip 
šiuo metu. Kad mūsų po
litiniai veiksniai galvoja 
skirtingai, tai dalyko ne
pakeičia. Jie vadovaujasi 
savo logika ir galbūt turi 
savo išskaičiavimus. Kiti 
turi teisę vadovautis sa
vo logika bei turėti savo 
tikslus.

4. Galvojant apie Lietu
vą, kokių tikslų, Tamsta 
manai,mums reiktų siek
ti, ką pripažinti ir ką at
mesti ?
- Šis klausimas nėra taip 
paprastas, kaip atrodo. 
Lietuviškoji tikrovė yra 
šiandien labai sudėtinga, 

Didžiojo Montrealio LaSallės dalyje yra išvesta 
Lietuvos gatvė- LITHUANIA, kertanti didelę su
sisiekimo arteriją-Dolard gatve. Gatvė jau gero
kai apstatyta ir jau gyvenama. Foto E. Jauniaus.

ir ji mums stato labai 
komplikuotus klausimus. 
Štai kodėl nėra taip leng
va pasakyti, ką pripažin
ti ir ką atmesti dabarti
nėje lietuviškoje tikrovė
je.Tačiau manau,kad rei
kia daryti skirtumą tarp 
politinės sistemos ir už 
tą sistemą pasisakiusius 
ar priverstus pasisakyti 
žmones.Mes turime teisę 
atmesti politinę sistemą, 
kuri mums nepatinka, bet 
mes negalime pasmerkti 
už tą sistemą pasisakiu
sius žmones.Man atrodo, 
kad mes lietuviai turime 
pagaliau išmokti sugy
venti vieni su kitais, jei 
nenorime būti istorijos 
palaidoti.Mes esame per 
maža tauta, kad galėtume 
leisti sau malonumą iš 
savo tautos išskirti žmo
nes, kurie jai priklauso 
gimimo teise.

5. Kokia Tamstos nuo
monė apie Montrealio lie
tuvių bendravimą su iš 
Lietuvos atvykusiais Pa
saulinės parodos metu, - 
geras jis, naudingas lie
tuviams buvo, ar priešin
gai?
- Niekada neabejojau 
Montrealio lietuvių tauti
niu subrendimu Expo 67 
metu. Mūsų susitikimai 
buvo ne tik įdomūs, bet ir 
naudingi. Mes turėjome 
gerą progą realizuoti,kad 
mums yra daug lengviau 
juos kritikuotįnegu jiems 
"politinėje kaitroje" dar
buotis.

6. Bendrai, ką Tamsta

Šios lietuvaitės ruošiasi dalyvauti Montrealio lietu
vių Spaudos Baliuje /vyks St. Catherine 2161 nr./ir 
kviečia baliuje dalyvauti visas lietuvaites ir visus 
lietuvius, pabrėžiant, kad labai svarbu, kad juo 
daugiau dalyvautų jaunimo, nes bus renkama BA - 
LIAUS KARALAITĖ, kuri bus apdovanota dailinin
kės Anastazijos Tamošaitienės Meno Studijoje iš
austu puikiausiu, brangiu, tautiniu rūbu.

galėtum pasakyti apie ry
šius su Lietuva ir jos lie
tuviais ?
- Mūsų ryšių su Lietuva 
klausimą reikia spręsti 
globalinėje vizijoje, ir 
prieš akis turėkime ne 
vakarykštę Lietuvą, bet 
Lietuvą,kuri yra šiandien 
ir kils su aušrarytoj.Mes 
turime atsikratyti tos mū
sų psichologinio pobūdžio 
silpnybės, kuri verčia 
mums daleisti,kad tai, ko 
mes nemėgstame, ir ne
egzistuoja. Kaž kaip mes 
vis nepajėgiame skaitytis 
su padėtimi, kuri yra 
mums nepriimtina. Tai 
yra viena iš pagrindinių 
priežasčių,kodėl per ket
virtį šimtmečio mes ne
pajėgėme ne tik spręsti, 
bet ir formuluoti mūsų 
santykių su ta padėtimi 
klausimą. Štai kodėl iki 
šiol mes neturime jokios 
rimtesnės politinės ana
lizės tos tikrovės, kuri 
siejasi betarpiškai su 
Lietuva.M ano giliu įsiti
kinimu j au būtų tikrai lai
kas ją turėti.

Ačiū už atsakymus ak

tualiomis mums temo
mis. Skaitytojai galėtų 
plačiau čia keliamais 
klausimais pasisakyti.

J. Kardelis.

SOVIETINĖ PAGELBA 
EGIPTUI

Sov. S-ga prižadėjo E- 
giptui imtis skubių prie
monių, kad sumažinus 
naftos kiekį, kuris susi
darė Egipte, izraelitų a- 
viacijai subombardavus 
naftos valymo įrengimus 
Suez o rajone, kaip atsi- 
keršinimąkad egiptiečiai 
nuskandino Izraelio laivą 
"Elath".

Naftos valymo įrengi
mus Sueze subombarda
vus, Egipto valymo pajė
gumas sumažėjo 80%.

Į pagelbą Nasseriui 
atėjo Sov. S-ga, susitaru-’ 
si su angliška naftos kom
panija. Pagal susitarimą 
su "British Petroleum 
Co. ", sovietiniai tanke- 
riai pasikraus nevalytą 
naftą ir pristatinės į Ade
ną, kur angliškos kompa
nijos turi savo valymo 
naftai fabrikus.

feMmi'no kišta
In nomine Domini amen. Anno cuius paeis patentes litteras vos

eiusdem MCCCXXVI indietione 
VIII, pontificatus sanetissimi pat- 
ris ac domini domini Johannis 
diuina prouidentia pape XXII an
no X mensis marcii die secunda 
hora quasi tertia.

In presencia mei, notarii publici, 
et testium subscriptorum constitu- 
tus quidam nomine Lesse, nuncius 
magnifici principis domini Gedc- 
minni, lethowinorum et multorum 
ruthenorum regis, hec vėl similia 
verba proposuit atque dixit: domi
ni reuerendi et precipue tu, cleri- 
ce et notarie publice, quedam vo- 
bis habeo proponere et dicere ex 
parte domini mei Gedeminnen re
gis lethowinorum, cuius nuncius, 
vt scitis, existo et pluries extiti 
manifeste, ex cuius corde loquor, 
que dico, et volo, ut sciatis lucu- 
lenter, quod predietus rex domi
nus meus cum omnibus suis sub- 
ditis et obedientibus et adhcrere 
volentibus pacem nuper inter 
christianitatem el nos lethowinos 
factam, a romana curia confirma- 
tam, a domino nostro archiepisco- 
po et nunciis domini preposito *, 
* Gal būt, papae ar pontificis.
abbate et episeopo publicatam, 

nostras hie et nos vestras m no- 
stris partibus habemus; a dieto 
vero domino papa litteras confir- 
macionis etiam super pace huius- 
modi hie habetis; iuxta contenta 
earundem litterarum, videlicet su
per pace et confirmacione iam 
dicta confectarum, intendit firmi
ter obseruare, nisi necessitate 
coactus, quod emulorum suorum 
insultibus se defendat, quibus cot- 
tidie, vt patet publice, impugna- 
mur, quia postquam dicta pax fir- 
mata et confirmata fuerat, a cru- 
ciferis homines nostri regis sunt 
captiuati, spoliati, crudeliter et 
occisi, vt iam in ipsius domini re
gis patet nunciis manifeste.

17. 1326 M. KOVO 2 D. GEDIMINO PA
SIUNTINIO TESĖS PAREIŠKIMAS

Viešpaties vardan amen. Tais 
pačiais 1326 metais, indikte VIII, 
šventojo tėvo ir viešpaties, die
viškąja apvaizda popiežiaus Jono 
XXII dešimtaisiais popiežiavimo 
metais kovo mėnesio antrą dieną, 
apie trečią valandą.

Mano, viešojo raštininko, ir že
miau pasirašiusiųjų liudininkų 
akivaizdon stojęs vienas asmuo, 
vardu Lesė, kilniojo valdovo vieš

paties Gedimino, lietuvių ir dau
gelio rusų karaliaus, pasiuntinys, 
šiuos ar panašius žodžius pareikš
damas, taip pasakė: „Gerbiamieji 
ponai ir visų pirma tu, kunige ir 
viešasis raštininke, aš esu įparei
gotas pareikšti savo valdovo Gedi
mino, lietuvių karaliaus, vardu, 
kurio, kaip žinote, esu oficialus 
pasiuntinys ir juo buvau daug kar
tų ir, ką sakau, kalbu pagal jo 
širdies norą; taigi noriu, kad jūs 
aiškiai žinotumėte, jog minėtasis 
karalius, mano valdovas, su vi
sais savo pavaldiniais, su jam pa
klūstančiais [žmonėmis] ir su no
rinčiais prisijungti prie jo prižada 
tvirtai laikytis taikos, kuri buvo 
neseniai sudaryta tarp krikščionių 
ir mūsų, lietuvių, kuri Romos ku
rijos patvirtinta ir mūsų pono ar
kivyskupo ir viešpaties [popie
žiaus], apie kurį kalbėta pradžioje, 
pasiuntinių, abato ir vyskupo, pa
skelbta; mūsų šią taiką skelbiąs 
raštas yra čia pas jus, o mes savo 
krašte turime jūsų; be to, jūs čia 
turite tą taiką patvirtinantį raštą, 
[duotą] minėtojo viešpaties popie
žiaus; taigi tų raštų, sudarytų tai
kos ir jau minėtojo patvirtinimo 
reikalu, nuostatus jis pasižada tvir
tai užlaikyti, jei tik nebus privers
tas neišvengiamo reikalo gintis nuo 
savo priešų užpuolimų, kurių kas
dien, kaip visiems žinoma, esame 
varginami; juk po to, kai minėtoji 
taika buvo sudaryta ir patvirtin
ta, mūsų karaliaus žmonės buvo 
imami nelaisvėn, apiplėšiami ir 
žiauriai žudomi, kaip aiškiai žino
ma jau paties viešpaties karaliaus 
pasiuntinių atveju.

Tikrai, kai minėtoji taika buvo 
sudaryta ir patvirtinta, tada, kaip 

ir dabar, savo viešpaties karaliaus' 
pasiuntiniu, kaip jums visiems ži
noma, j šiuos kraštus buvau [pa
skirtas] aš; [taigi tada] Ašradėje 
aš drauge su savo palyda ir drau
gais teutonų namo brolių buvo
me paimti nelaisvėn, apiplėšti, iš 
pilies į pilį vežiojami, ieškant 
progos žiauriai nužudyti, ir to
dėl labai sunkiomis sąlygomis už
laikomi iki to meto, kol minėtieji 
viešpaties popiežiaus pasiuntiniai 
savo protestais, žygiais ir jiems 
suteiktais įgaliojimais mus visai 
išvadavo iš nelaisvės ir pančių 
drauge su mums atimtuoju turtu; 
jiems 'Viešpats mūsų Dievas teat
lygina už mus.

Tačiau kartu su manim pasiųs
tuosius mano draugus, būtent, ru
sus, po nelaisvės grąžinę jiems 
turtą, pakeliui, kai jie grįžo į sa
vo kraštą, tie patys broliai Daug
pilio pilyje vėl apiplėšė.

Ir kadangi dėl visa to mes 
skundžiamės, jie stengiasi viso
kiais būda:s kaip gali apjuodintį 
mūsų viešpaties, minėtojo kara
liaus, ir visų mūsų lietuvių gerą 
vardą apaštališkojo viešpaties, 
kardinolų, karalių, valdovų, mies
tų ir visų kitų krikščionių akyse 
kaip tik tuo, kad mes, esą, atsi
sakę minėtosios taikos; o tai vi
siškai netiesa, nes iki šiol taip 
negalvojo nei pats mūsų viešpats 
karalius, nei kas nors kitas iš 
mūsiškių, išskyrus, kaip buvo sa
kyta — o tai Dievas tenugręžia 
nuo mūsų — tą atvejį, jei iškiltų 
kokia nors neišvengiama būtiny
bė; juk jau mes patyrėme, kad 
minimieji teutonų namo broliai 
nesilaiko, kaip to reikalauja aukš
čiau minėtoji sutartis, to kalba

mosios taikos nuostato, kad visi 
keliai sausumoje ir vandenyje 
kiekvienam visur turi būti laisvi.

Ta [sauvalė] visiškai išaiškėjo 
laivų, vadinamų „lodigen", atve
ju: tie [laivai] su prekėmis išsi
rengė kelionėn į Rusią, o tie bro
liai, kaip mus pasiekė žinia, Daug
pilio tvirtovėje juos paėmė ir, pa
darę jiems sunkių nuostolių, ne
leido jų toliau į tą kraštą, į kurį 
jie plaukė; taip buvo ir su gur
guolėmis, kurios neseniai vyko 
į Lietuvą ir kurios su dideliu var
gu ir išlaidomis buvo nuvažiavu
sios didesnę kelio dalį: jie jas 
užgrobė, prekes atėmė, o kai ku
riuos [pirklius] tie broliai, sukaus
tę retežiais, nusivedė į savo tvir
tovę Mintaują, tam tikrą laiką 
laikė juos žiauriai suėmę, o paskui 
juos privertė, nebaigus prekybi
nių reikalų, grįžti į savo kraštą.

Todėl, kai mūsų minėtąjį kara
lių pasiekė žinia, jog kalbamosios 
taikos nuostatų visiškai nesilai
koma, jis mane, kol bus tiriama 
tikroji padėtis dėl minėtų įvykių, 
pasiuntė į Prūsiją pas teutonų 
namo brolius išsiaiškinti dėl jau 
minėtosios taikos laikymosi: ko
dėl jie nesilaiko to jos straipsnio, 
kur buvo sutarta, kad visi pasiun
tiniai turi teisę laisvai ir saugiai 
keliauti per visų krikščionių ir 
lietuvių žemes.

Paskui minėtasis mūsų karalius 
Gediminas pasiuntė savo pasiun
tinius — jiems vadovavo [žmogus], 
vardu Kursą — į Livonijos kraš
tą; juos Ašradėje minėtieji bro
liai suėmė ir laikė nelaisvėje, taip 
pat jų neleido nuvykti pas tuos 
valdovus, pas kuriuos jie kaip 
tik buvo siųsti.

Vėliau broliai panašiai pasiel
gė su jau minėtaisiais pasiunti
niais ir Mintaujoje.

Todėl ir mūsų karalius, ir mes 
visi nepaprastai ir neišreiškiamu 
būdu stebimės ir stebėtis nepa
liaujame, kad minėtieji teutonų 
namo broliai, kaip matyti, vi
siškai nepaiso savo viešpaties po
piežiaus, kuris, kaip jūs tvirtina
te, atstovauja Dievui žemėje ir 
yra viso pasaulio valdovas ir 
viešpats, nes jie visiškai nesisten
gia laikytis nuostatų kaip tik tos 
taikos, kurią patvirtino pats 
viešpats popiežius.

Be to, mūsų minėtasis viešpats 
karalius pageidauja ir tokia yra 
jo valia, kad tuojau pat būtų pas 
jį pasiųsti pasiuntiniai, kurie iš
samiai paaiškintų visus aukščiau 
išdėstytus įvykius".

Rašyta Rygoje, tais pačiais vieš
paties melais, tuo pačiu indiktu bei 
popiežiavimo metais, tą patį mėne
sį ir dieną, kaip minėta viršuje, da
lyvaujant garbingiems ir pasitikė
jimo vertiems vyrams — teismo 
tarnautojui ponui Jonui Langezi- 
dei, Ernestui iš vienuolyno, Henri
kui iš Kalmero, Hermanui iš vie
nuolyno ir Henrikui Mejei, spe
cialiai tuo reikalu kviestiems bei 
prašytiems liudininkams.

R[aštininko] a[ntspaudo] v[ieta]
Ir aš, Arnoldas iš Vifhuzeno, 

šventosios Romos imperijos įga
liojimu viešasis raštininkas, vis
ką, kas išdėstyta aukščiau, pažo-, 
džiui, kaip girdėjau, užrašiau ir 
išdėsčiau šia, viešai nusistovėju
sia, forma, o taip pat prašomas 
padėjau įprastą savo parašą.

Daugiau bus.
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KULTŪRWĖ|feOjVIKA
JAU IŠLEISTA ANGLIŠKOJI KNYGA APIE KANADOS 
lietuvius - Lithuanians in Canada -

Tai leidinys, ties 
kuriuo ilgokai sustota, ge
rokai jau pasiginčyta ir ne 
maža jau ir rašalo išlie
ta. Dabar šis leidinys y- 
ra atiduotas vertinti ir sp 
ręsti visai lietuviškajai 
visuomenei.

Tiktai ką gavus, prie5 
pat laikraščio išleidimą, 
begalima tiktai trumpai 
prabėgomis kai ką sumi
nėti. Bus geriau, kai tie 
patys kritikai, leidinį per 
žiūrėje pasisakys.

Pirmuoju žvilgsniu-leidi 
nys-LlTHUANlANS IN CA
NADA- daro labai gerą įs
pūdį: impozantiška, rimta, 
be reklamos ir esminga.

Labai gerai padaryta,kad 
niekur neiškištos rėksmui 
pavardės. O nepaprasta 
daugybė fotografijų-tai ge
riausias tikrovės fiksavi
mas, tai tikrieji Kanado
je gyvenantieji lietuviai, 
jų organizacijos, jų sam
būriai, jų parengimai, jų 
darbai ir jų veiksmai ir 
visi jie patys.

Leidinio autoriai suminė 
ti tiktai bendrais apibūdi
nimais ir toliau nekartoja 
mi, nes šiuo atveju tikrai 
gi nesvarbu, kas kieno net 
parašyta, o svarbu..kas ir 
kaip parašyta.

Autoriais įrašyti: Pr. 
Gaida, S.Kairys, J.Kar
delis, J.Puzinas, A.Rin- 
kūnas ir J.Sungaila.

Knyga gaunama adresu: 
Leidinys-37O pusi apių, 

labai gerame popieriuje; 
fotografijos ryškios,spau 
da ofseto.

Čikagoje, Jaunimo Centre, vasario 4 dieną atidalyta Gerimanto Peniko fotografijų paroda, kuri tęsis iki vasario pabaigos. Parodą su
ruošė Akademinis skautų sąjūdis ir lietuvių Foto Archyvas. Parodos tema: Lietuvis skautas akademikas. Išstatyta apie 80 gražių nuo
traukų. Atidarymą gražiai vedė skautė akademike Ramunė Kviklytė. Žodį tarė Akademinio skautų sąjūdžio yadijos pirm, f ii. Eugenijus 
Vilkas. T.A.Kezys papasakojo apie G. Peniką,pateikė minčių apie fotografijos meną ir parodos turinį. Atidaryme dalyvavo daug žmo
nių. Vėliau atėjusieji turėjo stovėti pašaliais ./Kairėje R.Kviklytė su "Mūsų Vyčio" redaktorium R.Griškeliu/ .Foto J. Tamulaicio.

Bendrai, leidinys apima 
visas Kanadoje gyvenančių 
lietuvių gyvenimo sritis i- 
ki mažiausių detalių,kiek 
jų galima buvo surinkti.

Kol kas daugiąu žinių a- 
pie leidinį iš leidyklos dar 
negauta, laukiama.

DIONIZO POŠKOS 
BAUBLIAI 

(tūkstantmečių ąžuolų ka- 
mienuose įrengti "butai- 
muziejai") yra perkelti į 
Šiaulių Aušros muziejų.

Tie du senos žemaičių 
kultūros paminklai įreng
ti prieš apie pusantro 
šimtmečio. Laikas-sako 
muziejaus direktorius 
Julius Naudužas - "baub
liuose įrėžia vis gilesnes 
raukšles". Todėl muzie
jus kreipėsi į Vilniuje 
esančią restauracijos 
dirbtuvę, kuri parengė 
peojektą baubliams ap
saugoti nuo atmosferos 
poveikio. Baubliai bus ap
gaubti "palapinėmis" iš 
stiklo,medžio ir metalo. 
Tie gaubtuvai būsią pa
našūs į lietuviškas sody
bas ir būsią sujungti ga
lerija. (Elta)
• Agronomas Juozas Pe
traitis, uolus Lietuvos 
tobulinto)as,šių metų va
sario 3 dieną Kaime at
šventė savo 70 metų am
žiaus ir 40 metų pedago
ginės ir mokslinės veik
los sukaktį. (Elta)
• Lietuva ir vėl bus lais
va, jei tikėsi jos šviesiu 
rytojumi ir remsi jos iš
laisvinimo kovą.

Solistė Roma Masttenė išpildys koncertą kovo 23 d. A.V.Salėje 
minint NMP Seserų 50 metų sukakties proga dideliam parengime

LIETUVIŲ DAILĖS LR TAUTODAILĖS PARODA MCNTREALYJE
kuri įvyks nuo kovo mėn . 
30 d. iki balandžio mėn. 7 
d. Aušros Vartų salėje , 
randa gyvą ir malonų 
Montrealio lietuvių prita
rimą. Parodoje daly
vauja visi Montrealio lie
tuvių dailininkai ir iki 
šiolei 58 asmens su įvai
riais tautodailės ekspo
natais.

Šiuo metu jau yra per 
350 vienetų, net norima 
eksponatų skaičius pakel
ti iki 500.

Parodoj maloniai suti - 
ko dalyvauti J. Juškevi
čius su pilna lietuviškų 
pašto ženklų kolekcija ir 
kiti su retais,brangais , 
eksponatais.

Pageidaujama įvairūs

U.S.A.
medžio, odos, gintaro ir
kitokį dirbiniai: audiniai , 
mezginiai,nerinlai,išsiū- 
vinėjimai, turintieji lie
tuviško meno bruožus , 
taip pat ir įvairūs lietu
viški suvenyrai. Visi eks
ponatai bus garantuotai 
apsaugoti .priimti ir grą
žinti atsakingų asmenų 
parašais.

1968 m. vasario 21 d. Nr. 8/1084/

^Trljos

VEDA D R. GUMBAS

BUTŲ TRUKUMAS 
Vakarietis klausia 
sovietininką:
- Kodėl pas jus so- 
vietijoj trūksta bu
tų?
- Kai žmonės gyve 
na susikimšę, jie 
mažiau konspiruo
ja, juos lengviau 
sekti ir sulaikyti 
nuo blogų darbų...

KUO SKIRIASI
Dramblys nuo blusos!

Jie skiriasi tuo, kad pas dramblį qalima rasti 
blusų, o pas blusq dramblių — ne.

Išeikvotojas nuo vagies!
Išeikvoti ir vogti — tai dvi tos pačios ligos sta

dijos. Išeikvotojas serga lėtine šios ligos forma, 
o vagis — staigia. Aplamai, žodi „išeikvotojas“ 
sugalvojo žiopliai.

Džiaugsmas nuo ašarų!
Nežinia. Tur būt, niekuo. Jeigu skiriasi kuo 

nors, tai kodėl „verkia iš džiaugsmo"?

Sakė nuo šakutės!
Dykaduonio manymu, tuo, kad šakė per di

delis įrankis, o šakutė — per mažas.

MENO DARBUOTOJU ATVANGA
Š.m, sausio 28 d., Santa Monikoje, 

Calif., Įvyko metinis ATVANGOS su
sirinkimas, kurio metu slaptu balsavi
mu išrinkta klubo valdyba (Andrius 
Mironas — pirm., Alfonsas Giedraitis 
— sekr., Nijolė Trečiokienė — ižd., ir 
Stasė Pautienienė — kand.), patvirtinta 
klubo vidaus tvarkos nuostatai ir Fel
jetono Konkurso tasyklės.

Buvo diskutuota dėl pirminio klubo 
pavadinimo neaiškios koncepcijos. Visų 
bendru sutarimu “Santa Monikos Au
torių Lietuviškoji Atvanga” pakeista j 
“Stinta Monikos Lietuvių Meno Dar
buotojų ATVANGA.” Tokiu būdu, ši 
iškaba, be jokių priekaištų įteisina visų 
meno’žanrų atstovus: grožinės litera
tūros, scenos, muzikos, skulptūros, 
tapybos, etc^

Feljetono konkursui kūrinių verti
nimo komisijos sudarymo reikalu jau 
kreiptasi j Bostoną ir laukiama atsaky
mo. Minėto konkurso tasyklc’s netrukus 
bus paskelbtos spaudoje.

ATVANGA jau turi ir mecenatų.
Visus susirašinėjimus prašome nu

kreipti Šiuo adresu: v Santa Monica
Lithuanian Arts Chib, P.O. Box No. 
5178, Santa Monica, California 90405,

Valdyba

Paroda ruošiama atžy
mėti Lietuvos nepriklau
somybės atgavimo 50-ies 
metų jubiliejui.

Parodos metu yra nu
matyti kultūriniai pusva
landžiai, jų detalės bus 
paskelbtos vėliau.

Parodos metu veiks už
kandinė, kurioje kiekvie
nas lankytojas galės ska
niai pasisotinti.

L. K. Mindaugo Šaulių 
Kuopos Valdyba.

• Fizikos mokslininkas 
Antanas Puodžiukynas, 
vasario 5 d. Kaune susi
laukė 70 metų amžiaus ir 
40 metų mokslinio darbo 
sukakties. Po karo iki šiol 
- profesorius Kauno Po
litechnikos Institute, ra
dioelektronikos fakultete.

(Elta)

• Lietuviais esame mes 
gimę,lietuviais norime ir 
būt.. .Kiekviena būtis yra 
kova ir auka.
«... Tą garbę gavome 
užgimę, jai ir neturim 
leist pražūt. Laisvės Ko
vos Metai mus įpareigoja 
ginti Lietuvos garbę ir 
laisvę.

FELJETONO KONKURSAS
Santa Monikos Lietuvių Meno Darbuotojų ATVANGA, 

norėdama paskatinti humoristinės literatūros žanro 
kūrybą, skelbia konkursą feljetonui parašyti.

Konkurso sąlygos
Temą autoriai pasirenka patys. Feljetonas turi būti 

perrašytas rašomaja mašinėle, niekur iki Šiol spaudoje 
nepasirodęs, ir pasiliekant sau nuorašą. Rankraščio 
originalas siunčiamas pasirašant tiktai slapyvardžiu. 
Nereikia pridėti jokio slaptojo voko. Premijuotųjų kūri
nių pavadinimai ir slapyvardžiai bus paskelbti spau
doje. Atsiliepdami, laimėtojai privalo prisiųsti teksto 
pradinio lapo nuorašą, iš kurio bus nustatyta kūrinio 
tapatybė. Atrinkus laimėtojus, jų tikrosios pavardės 
skelbiamos spaudoje.

Paskutinis konkursui rankraščių atsiuntimo termi
nas: 1969 metų vasario 15 dienos 12 vai. nakties 
(pašto antspaudas). Rankraščius siųsti šiuo adresu: 
Santa Monica Lithuanian Arts Club, P.O. Box No. 5178, 
Santa Monica, California 90405, U.S.A.

SVETLANA ALLILUJEVA ER JOS

Laiškai bičiuliui
Vietxuo liktame laiške savo bičiuliui Svetlaną 

Allilujeva dėto savo jausmus Rusijai, jos gam 
tai, grožiui ir jos baisiam nevalyvumui. "Mes, 
ji rašo, -barbarai, kokių niekur kitur nerasi. 
Gruzijoj, Uzbekistane, Ukrainoje kiekvienas s& 
nas akmenėlis apdengtas palyva, kiekvieną se
ną sieną saugo, kaip relikviją, kaip brangeny
bę. O mes- tingūs ir neatidūs"... Toliau ji ap
rašinėja bažnytėlę, išlikusią stebuklu karo me 
tu. Ji jau apaugusi krūmuokšniais ir joje jau 
bulvių ir šieno sandėlys...

"Niekur, nė viename krašte neeikvojama-tie 
siog dėl tinginystės- savo nuosavų turtų, senų 
lobių, kaip Rusijoje. Niekur revoliucija nesu
naikino tiek sau gi reikalingų gėrybių, kaip Ru
sijoje; ir dabar, kai kalbame apie senas savo 
rusiškas tradicijas, tai tiktai žodžiai ir žodž
iai. .."

Ir Svetlana vis galvoja, iš kur jos tokia mei
lė Rusijai? Motina buvusi, nežiūrint kraujom 
aišos, rusė ir auklėjimu, ir būdu, ir charak
teriu. Tėvas, Stalinas, "pamilo Rusiją labai 
stipriai ir giliai visam gyvenimui. "Aš nežinau, 
rašo ji, nė vieno gruzino, kuris tai užmirštų 
savo tautinius bruožus ir viską pamylėtų rusi
ška. Dar’Sibire būdamas jis pamilo Rusiją ir 
jos gamtą ir žmones. Na, o aš- ką ir kalbėti 
apie mane! Aš taip suprantu tuos žmones, ku
rie po karo grižo iš emigracijos Prancūzijoje 

kur jų gyvenimas nebuvo negeras.. .Aš supra 
ntu ir tuos, kurie iš lagerių ištrūkę neišvyko} 
užsienius pas gimines. Ką ir besakyti' Kaipbe 
žiauri mūsų žemė, kaip bereikia visiems mu
ms kristi, susidaužyti iki kraujo, kentėti ska
usmus ir nuoskaudas nei užtarnautas, nei pate
isinamas - niekas iš mūsų, širdimi pririštų 
prie Rusijos, niekas jos neišduos ir nepames 
dėl kamforto, -kamforto be sielos"...

Svetlana patetiškai nurašo:"Ii’ man pačiai po 
tiekos žiauriausių praradimų, po tiekos skau
džiausių nusivylimų ir netekimų po visų mano 
trisdešimties septynerių metų netikusio, kvai
lo, dvejinio, nenaudingo ir, deja, beperspek - 
tyvinio gyvenimo, žiauri Rusija, dar niekas ne 
sugebėjo tavęs apjuodinti mano akyse.. .Ir jei- 
gu nešviestų man amžina tavo tiesos teisybė ir 
gėris, seniai aš jau būčiau užnėrusi sau kilpą 
ant kaklo - ir taip, kad jau negalėčiau nusirau
ti nuo jos". Ir po šio pasisakymo Svetlana ra
šo pastabą: "Kai rašiau šias eilutes, prieš 4- 
ris metus, aš iš tikrųjų neįsivaizdavau, kad 
galėčiau iš Rusijos išvažiuoti. Tada visi gyve
no viltimi esmingi} pasikeitimų į tikros demo
kratijos pusę". Deja, tai buvo nepagrįstas lau
kimas. Ir tai yra įrodymas, kaip Statinaitė 
klysta kalbėdama apie Rusijos teisingumą ir 
gerumą.

Dvyliktame laiške Svetlana aprašinėja laiko
tarpį, kada įsigali Berija, kurį ji keikia pasto
viai ir kaip jis įveda naują režimą ir naują tv-r 
arką ne tiktai į sovietinės valdžios įstaigas , 
bet jr į. privatų Stalino šeimos gyvenimą: katę 
šalina Svetlanos’aukles, kaip keičia jos moky

tojus, kaip mokykloje, kurią Svetlana lankė, 
ją priverčia skyrium nusirengti, kaip nemok
šos tikrina jos-sąsiuvinius, jos dienoraštį ir 
1.1. Svetlana stengiasi girti Rusiją, motiną ir' 
tėvą, daug kaltės suversdama nemokšom en
kavedistams, kurie pristatyti ją saugoti ir glo. 
boti, viską vogė ir savinosi; sugalvodami viso
kių priežasčių, savinosi jos buto apyvokos da. 
lykus, savinosi jos motinos palikimą, grobs
tė viską, kas tiktai pasitaikė po ranka. Vaiz
das susidaro pasibaisėtinas, kad visos jos pa- 
giros Rusijai, tėvui ir kitiems visiškai išblan 
keta.

Svetlana prisimena Stalino draugą Sergo Ord 
žonikidze, kuris 1936 metaKnusišovė dėl Beri» 
jos skundų. Bet jo mirtis buvo grindžiama"gy+ 
dytojų kenkimuy. Greit mirė ir Gorkij, o jį gi 
taip pat gydė tie patys gydytojai- Pletniov ir 
Levin, kurie gydė ir Staliną. Gydytojai po to 
atsidūrė kalėjime. Ježovas pirma kitus sodi
nęs į kalėjimą, dabar pats buvo pasodintas.

Svetlana prisimena ir Kirovą, kurį 1934 me
tais nušovė Nikolajev. Svetlana sako, kad ji 
niekad nepatikės, jog Kirovas nušautas Stali
no pareikalavimu, kaip dabar kalbama, bet, ji 
mano, tai vis darbas Berijos, kuris sau valė 
kelius į Stalino sostą.

Prisiminusi dar ir Buchariną, Svetlana užsl- 
duoda klausimą: Kaip Staliną paveikė motinos 
mirtis- ar jam atpalaidavo rankas, o gal visi
škai išardė jo dvasią, kad jis nuėjo "baisaus 
proceso keliu", kuris tada išsivystė ir Rusijai 
"kainavo milijonus gyvybių", kaip ji sako.

Daugiau bus.

Premijavimas
Laimėjusiems autoriams skiriamos trys premijos: 

Pirmoji premija — $250; Antroji premija — $150; Tre
čioji premija — $100. Neatsiradus pakankamai premi- 
juotinų kūrinių, gali būti skiriama mažiau premijų.

Nepremijuotieji rankraščiai grąžinami tiktai auto
riams reikalaujant. Iškilesnieji rankraščiai atskiru susi
tarimu gali būti dedami į feljetonų rinkinį. Santa 
Monikos Meno Darbuotojų Atvanga pasilieka sau teisę 
premijuotus feljetonus metų bėgy atspausdinti atskiru 
leidiniu.
Kūriniams Vertinti Komisija bus paskelbta vėliau.

Santa Monikos Lietuvių
Meno Darbuotojų Atvanga

WITH VASILY & FATHER (1935)

Svetlana vis prisimena, kad tėvas-Staltnas 
ją labai mylėjęs, daugiau negu motina.



1968 m. vasario 21 d. Nr. 8/1084/

"Nepriklausomos Lietuvos" bendrovės valdyba posėd
žiauja spręsdama nelengvus spaudos klausimus, besi 
ruošdama Montrealio lietuvių Spaudos baliui, kuris į 
vyks šį šeštadienį, vasario mėnesio 24 dieną lietuvių 
DLK Vytauto klubo salėse, 2161 St. Catch erine Street. 
Visi lietuviai su savo pažįstamais maloniai kviečia
mi atsilankyti ir paremti savąją spaudą.

Iš kairės atvaizde: J.Siaučiulis, L.Girinis-Norvaiša, 
A. Mylė, dr. H.Nagys ir Pr. Paukštaitis. Trūksta at
vaizde H. Adomonio ir J. Kardelio. Foto N.L.

LIETUVIAI, JAUNIMAS.
'MUSŲ SPARNŲ

lietuvių evangelikų re
formatų žurnalo redak
torius p. Kregždė, admi
nistratorius p. Balsys ir 
mokyt, p. Lampsatienė 
prašo atsiųsti medžiagos 
ir nuotraukų apie lietuvių 
evangelikų j aunimą Vaka- 
rų Vokietijoje. Šitame 
žurnale įsteigtas specia
lus "Akademinio Jauni
mo" skyrius.

19,68 m. "Mūsų Sparnų" 
žurnalo jaunimo skyrius 
bus labai praplėstas ir 
pirmame numeryje .kuris 
išeis birželio mėn. bus- 
sudaryta didelė buvusių 
Vasario 16 gimnazijos 
evangelikų jaunimo gru
pė. Jeigu dar neskaitote 
"Svečio',' jį užsiprenume- 
ruokit 1968 metams, nes 
tai yra vienintelis Lietu-

AGENTŪRA Tel. VI4- 9098

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

9 ABC aptarnauja LIETUVIUS klijentus Montrealyje, kuriu 
turi pilna pasitenkinimą per praėjusius 13-ka metų.

• ABC turi didelį pasirinkimą įvairių gerybių siuntiniams, 
kuriu yra aukščiausia kokybė — žemiausia kaina!!!

9 ABC dabar turi SPECI ALIUS maisto produktus siuntiniams:

UŽ/j KAINOS(50% NUOLAIDA,

100 sv. cukraus .... $ 15.50 Šitos kainos įskaitant: produktus,
100 sv. miltų 21.50 muitų, persiuntimo mokestį ir 1.1.
100 sv. ryžių........ S 25.1)0 Jūs nemokėsite nė viena centą
20 sv. taukų .......$ 12.70 daugiau!

Užeikite į 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 !

Johan Tiedman Reg’d
DIRBU VISŲ RŪŠIŲ BALDUS

PAGAL UŽSAKYMUS

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

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

IR KITI ĮVAIRUS MEDŽIO DIRBINIAI.

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

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

LaSALLE AUTO SPECIALIST Reg’d
SAV. G. DESROCHERS 

Taisau ir dažau lengvas mašinas 
7717 GEORGE LASALLE, QUE.

(Prielals „Nepriklausomos Lietuvos” redakciją)

Tai.: garažo 366-0500
namų 366-4203

HIGHLAND AUTO BODY
C a I e x G a s Bar

DIRBTUVE - G A RAŽAS

• Atliekami visu rūsiu išores darbai ir dažymas

• Mechaniniai darbai

• Gazolinas alyva ir kiti patarnavimai

611 b Lafleur Avė. LASALLE Tel. Buss. 366- 7281 

Savininkai: V. Sušinskas 389-0571 ir J. Zavys 365-3252

U-niue'iJal Cleaned & ZžailoU
9 Valau ir taisau vyriškus ir moteriškus drabužius.
• Siuvo naujus pagal užsakymus vyriškus paltus, 

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

laf Wellington 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 Al

7581 CENTO ALE, coin - comer 2e AVENUE ® 0770 LASALLE

ĮVAIRIOS progos

1920 Frontenac St. Montreal, P.Q. T. L aurinaitis

JOE’S BUTCHER & GROCERY
J. L A 1.1 R I N A I T I S

ALUS, MINKŠTI GĖRIMAI IR VISOKĮ MAISTO PRODUKTAI. 

PRITYRĘS ŠVIEŽIU IR RŪKYTU LIETUVIŠKAM SKONIUI DEŠRŲ 

GAMINTOJAS.

PRISTATYMAS GREITAS IR SĄŽININGAS Į NAMUS, SALES VISOSE 

MIESTO DALYSE.

1918 Frontenac Street, Montreal, TEL. 524-0209

/Prie pat pore <i: io-METRO stoties/.

ME 7-6727

DE LUXE CLEANERS
Sav. P. RUTKAUSKAS

117—6th Avenue, Lachine.

BELLAZZI - LAMY,INC- 
DO 6-6941 7682 Champlain Blvd. LaSalle
|vniri medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmas- 
Intubacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popierū.

Telefonas 768-6679

WINDSOR
DRY CLEANERS & DYERS CO. LTD. 

Valome visokius drabužius ir kitą Jūsų namų apyvoką.
Savininkai:

A, Keršys, P. Petrulis, P. Kctršulis, A. Graibus

1205 CHURCH Ave., VERDUN, MONTREAL.

VOKIE TIJOJE 
vių Evangelikų Liuteronų 
laikraštis laisvajame pa
saulyje. Jis išeina kas du 
mėnesiai. Kaina metams 
DM 8.00 (aštuonios DM) , 
arba 4 doleriai. "Svečią" 
užsisakyti šiuo adresu: 
Fricas Šlenteris,28 Bre
men 20,Kurt Schumacher 
Allee 11, Etage 4.
50 METŲ NEPRIKLAU

SOMYBĖS
atkūrimo sukakties minė
jimas centrinis numaty
tas surengti Mannheime, 
1968 kovo 2 d. Dėl smul
kesnių informacijų kreip
kitės tiesiai į PLB Vokie
tijos Krašto Valdybą gim
nazijos adresu.

Susitarta su estais,lat
viais ir lietuviais sureng
ti bendrą minėjimą 1968 
m. gegužės 18 d. (šešta
dienį) Duesseldorfe , 
"Rheinhalle". Didžiąją

NEPRIKLAUSOMA LIETVA

Vasario 16 gimnazija, antroji klasė ir antroji savo didumu. Jos mokytojas Fr.
Skėrys. Mokinių 19. Pirmoje eilėje /iš kairės/: Rimas Rainys, Karolis Grovas, 
Kristina Ramanauskaitė, Birutė Musteikytė, Zigfryda Miškinytė, Irena Šiušely- 
tė; antroj eilėj: Aurelija Krivickaitė, Ingryda Henigaitė, Nijolė Verlingaitė,Da
nutė Langytė, Helga Umbrazevičiūtė, Aldona Bataikaitė, Irma Dilbaitė; trečioje 
eilėje: Regina Montvlaitė, Ričardas Maurukas, Herbertas Maurukas, Valenti
nas Ivanovas, Albertas Harneris ir Romas Kynas.
meninę programos dalį 
sudarytų estų solistų,lat
vių choro ir lietuvių tau
tinių šokių pasirodymai.

LIETUVIŲ STUDIJŲ
SAVAITĖ 

įvyks 1968 m. rugpjūčio 4 
ligi 11 d. Vasario 16 gim
nazijos patalpose. Tema: 
Lietuvos gyvenimo pen
kiasdešimtmetis ateities 
perspektyvoj. Pramatyta 
visa eilė įdomių paskaitų , 
pranešimų, ekskursijų. 
Norintieji dalyvauti Stu
dijų savaitėje kreipiasi 
adresu: FrauA. Grinius , 
8Muenchen 54,Diamant- 
str. 7-1.
LIETUVIŲ STUDENTŲ

SĄJUNGA 
numato surengti savo su
važiavimą nuo liepos 31 
ligi rugpiūčio 4 taip pat 
Vasario 16 gimnazijos 
patalpose. Norintieji da
lyvauti Studentų Sąjungos 
suvažiavime kreipiasi 
tiesiai į Juozą Naujoką , 
69 Heidelberg, Blumen- 
str. 27.

ETNINIŲ GRUPIŲ DĖMESIUI!

Montrealio mokyklinio perorganizavimo Taryba, įsteigta Švietimo 
Ministerio, pagreitinti išskirstymą miesto rajonais ir sudemokratin- 
ti administracija, skatina visu Šio sektoriaus teisėtai įsisteigusių 
etninių grupių bendradarbiavimą, studijomis kai kurių rekomendacijų 
paskelbtų Parent raporte.

Galiausiai užtikrinti sios apylinkės etninių grupių dalyvavimo 
Taryba kviečio pasirūpinti šiam tikslui paruosta anketa kreipian
tis i Montrealio mokyklų perorganizavimo Tarybos Sekretoriatų,

CONSEIL DE RESTRUCTURATION SCOLAIRE DE

L’ILE DE MONTREAL

SECRETARIAT

625 Saint - Amable

Quebec.

Visos anketos turi būti grąžintos ne vėliau iki 1968 m. kovo 

menesio 1 dienos.

LIETUVIAI SKAUTAI 
rengia savo stovyklą rug
piūčio pradžioj .Artimes - 
nių informacijų suteiks 
psk. Antanas Veršelis 
gimnazijos adresu. 
JONINIŲ ŠVENTĖ 
birželio 22 ir 23 dienomis 
gimnazijos parke. Infor
macijų galima gauti iš 

gimnazijos direktoriaus 
V. Natkevičiaus.

LIETUVIŲ JAUNIMO 
SEKCIJA

numato surengti Europos 
lietuvių jaunimo suvažia
vimą nuo liepos 28 ligi 
rugpiūčio 1 d. taip pat 
gimnazijos patalpose. 
Šiuo reikalu kreiptis į

1496 Mardell Place, London, Ontario, Canada

SKAUTŲ DAINŲ 
Jubiliejinių metų pro

ga Kanados rajono vadei - 
vė yra paskelbusi drau
govių ir pavienių skaučių 
dainų varžybas. Var žybos 
prasidėjo lapkričio 20 d . 
1967 m.ir baigiasi 1968 m.
balandžio 23 d.(šv. Jurgio 
sueiga). Rezultatai turi 
būti pas rajono vadeivę 
iki 1968 m. gegužės 1 d .

Tiek pavienėms skau
tėms, tiek draugovėms 
yra skelbiamos pirmos ir 
antros vietos.Laimėtojos 
bus išrinktos iš atsiųstų 
rezultatų vadeivės suda
rytos komisijos. Laimėji
mai bus paskelbti ir do
vanos įteiktos prieš va
žiuojant į stovyklą.
a) Rajone laimėjusiom 
pavienėm skautėm dova
nas skiria vadeivė. Pa
skatinti mergaites daly
vauti varžybose tuntinin- 
kės-vietininkės prašomos 
savo ruožu skirti tuntuo
se dovanas pagal tunto 
galimybes.
b) Savo rajone pirmą vie
tą laimėjusi draugovė 
Tautinėje stovykloje da
lyvauja tarprajoninėse 
varžybose. Laimėjusiom 

kun. V. Damijonaitį, 611 
Dieburg, Minnefeld 34.

Nuo spalio 31 ligi lap
kričio 3 numatyta sureng
ti pabaltiečių evangelikų 
jaunimo suvažiavimą Bad 
Godesberg,Annabergo pi
lyje.

5 PSL.

VAR7 YBOS 
draugovėm dovanas ski
ria Vyr. Skautininke.

Varžybų tikslas yra iš
mokyti skautes galimai 
daugiau dainų, parodyti 
mūsų dainų gražumą ir 
paskatinti surinkti mažai 
dainuojamas ir apmirš-
tas dainas.

Varžybos vyksta taškų 
sistema: už daugiausia 
dainų-20 taškų, už dau
giausia dainos posmelių- 
10 taškų, už daugiausia 
dainos variacijų-5 taškai, 
už teisėjų nuomone įdo- 
už seniausią dainą -10 
taškų,už teisėjų nuomone 
įdomiausią dainą-15 taš
kų, už dainų rinkinėlį-20 
taškų.

Smulkesnės informaci
jos buvo išsiuntinėtos vi
soms tuntininkėms-vie
tininkėms.

Kviečiu tuntininkes, 
draugininkes ir pavienes 
skautes aktyviai įsijungti 
į šias varžybas.

Kanados Rajono 
Vadeivė.

SAULT ST. MARIE
VIENU TAUTIEČIU 

DAUGIAU
Tautiečio Stasio Drus

kio žmonelė Birutė, kurią 
jis prieš vienerius me
tus "importavo" iš Suval
kų trikampio,pagimdė di
delį ir sveiką berniuką- 
jauniausią mūsų koloni
jos tautietį.

Stasys Druskis yra vi
siems žinomas kaipo la
bai lietuviškumą išlaikęs 
tautietis,KL Fondo narys 
ir šiaip geras vyras,o 
Birutė Druskienė pernai 
metais visus nustebino 
savo atsivežtų lietuvišku 
kraičiu - gražiais rank
darbiais.Dabar lauksime 
krikštynų'.

Nukelta į 7 psl.

Jeigu keliatės i JAValstybes, 
apsigyvenkite amžinai žaliuojan

■ čioje ir šiltoje Kalifornijoje.
Informacijas teikia ir padeda i-

JOHN KUTR A kBggJ J

1911 WiuSHiRE Blvd. 394-6817 
SANTA MONICA, CALIF. 395 3358

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ — 

sutraukiančią 
hemorojus

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

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

Visais tyrimo atvejais švelnė- 
jant skausmams įvykdavo hemorojų 
susitraukimas.

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

To buvo pasiekta naudojant gydo
mąją medžiagą (B i o - Dyne), kuri 
greitai padeda užgyti pažeistoms 
celėms ir sužadina naujų audinių 
augimą.

Dabar Bio- 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 RO DŽIUS JR JUVELYRUS.



6 PS L.

TAUPYK IR SKOLINKIS
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAUSIAME

TORONTO LIETUVIU KREDITO KOOPERATYVE PARAMA
KAPITALAS SIEKIA TRIS MILIJONUS DOLERIU.

MOKAME: DUODAME:
4%% ui depositus Morgičius ii 6'/fi

5V^> numatyta ui serus Asm. paskolos iŠ 7%

Asmenines paskolas duodame iki $ 5,000. - ir morgičius 
valdžios nustatytą normą, 66% (kainuoto turto.
Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nedau
giau $2,000.- Asmeninės paskolos, mirties atveju,apdraus 
tos iki $5,000.-

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 1.96s m. vasario 21 d. Nr. 8/1084/

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 siuntiniai ir dovanos į
Lietuvą, Latviją, Estiją, Ukrainą ir 
U. S. S. R. paprastu bei oro paštu

Darbščiai skautei B.Paliulytei prisegamas Kanados šimtmečio medalis. Antrame į dešinępaveiksle pagerbiami tremtiniai į Sibirą 
O. ir S. Teišerskiai. Visai dešinėje sesės skautės apdovanoja gėlėmis brangius Lietuvos savanorius-kūrėjus S.Banelį ir p.Kaz
lauską. Foto S .Dabkaus.

BE MUITO DOVANOS:
Įvairios 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

• Be to, siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus Įvairins 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 paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavo mūsų 
pranešima.

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

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

nauti ateityje.
LIETUVIŲ IŠTAIGA 

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

Telefonas LE 1 - 3098
DARBO VALANDOS: pirmadieniais — penktadieniais nuo 9 vai. ryt*
Iki 7 vaL vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vaL ryto Iki 5 vaL p.p.

Savininkai A. ir S. KALUZA

SVEIKATOS KLINIKA-Health Clinic
Medicininis ir pooperacinis gydymas

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

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

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

Reportažas iš Toronto
PASIKALBĖJIMAS

Arčiau sėdįs keleivis 
skundžiasi vietiniais Ka
lėdų papročiais ir gausio
mis dovanomis. Jis daug 
jų gavęs, nemažai ir pats 
išdalinęs,bet aiškiai ma
tąs, kad iš to viso esanti 
maža nauda.Vienos dova
nos,kurią jis gavęs,nesi
nori net minėti. Jis jau ei
lę metų skutasi elektrine 
mašinėle, o bičiulis jam 
padovanojęs skutimosi 
įrankį su peiliukais, su 
šepetėliu. Nors pirkda
mas dovanas jis gerokai 
išsipurtę,bettai esą nie
kai palyginus su jo san
taupomis, kurias jis lai
kąs parapijos bankely.
Ten jo pinigas esąs sau - 
gus,ten jis gaunąs aukš
tas palūkanas, ten esąs 
geras apdraudimas. Kas 
būdingiausia,kad už kiek
vieno nario apdraudimą, 
bankelis turįs mokėti 
kompanijai $ 50-. Jo ma
nymu tai esanti geriau
sia,sava taupymo įstaiga. 
Kas kitas taip rūpintųsi 
savais tautiečiais, kaip 
tas bankelis.

Toliau sėdįs keleivis 
dirsteli į skutimosi pei
liukais apdovanotą bend
rą ir, šypsodamasis sa - 
ko.Jam esą nepatogu, bet 
jis turįs pasakyti nemalo
nią tiesą. Jis irgi skaitęs 
parapijos biuletinyje apie 
apdraudos mokestį, bet 
tuo metu neatkreipęs dė- 
mesio.Tik prieš Kalėdas 
gavęs Paramos 1968 ka
lendorių ir platų Kredito 
Kooperatyvo konspektą ir 
į tą reikalą kitaip pažiu
rėjęs.Ten buvę paaiškin-
ta,kad ta pati $ 2000-na-

I su gydymu ir t. t.
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.

METRO TRAUKINYJE

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

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

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

Namų CR9- 6166.

rio apdrauda Paramai 
kainuojanti tik $ 15.60. 
Kitaip tariant Parama to
kį pat apdraudimą gauna 
$ 34.40 pigiau. Pastebė
jęs tokį skirtumą, jis su
abejojęs, kad Paramos 
raštininkai padarė klaidą 
Kaip kitaip galėję būti. 
Kaip gi tais pačiais pa
grindais, tų pačių įstaty- 
rau tvarkomas kooperaty
vas galėtų gauti tokį pigų 
draudimą. Jeigu ten būtų 
buvę kelerių dolerių skir
tumas, jeigu ten būtų bu
vusi penkinė, jis nieko 
nesakytų. Čia gi esanti 
individualių sugebėjimų 
tvarkoma institucija. Jei 
Parama gali, esą labai 
gražu,kad jie skolina pi
nigus iš 6,5%. Bet jeigu 
parapijos bankelis randa 
klijentų,kodėl neimti 7%. 
Kas be ko, toliau sėdįs 
keleivis tuojau susisiekęs 
telefonu su Parama ir 
pasiklausęs, kaip tokie 
netikslumai esą leidžia
mi jų informacijoje ?Kaip 
jie galėtų paaiškinti savo 
apdraudos nepaprastai 
žemą, $15.60 mokestį?
Kaip ten yra, kad parapi
jos bankeliui ta pati suma 

kainuoja $ 50- ? Paramos 
vedėjas, p. Statulevičius 
jam atsakęs, kad klaidos 
jie nepadarė. Jų patiekto
ji informacija esanti ap
skaičiuota preciziniu 
tikslumu. Tuo pačiu koo
peratyvo vedėjas prisi
pažinęs,kad jam irgi nė
ra aišku, kodėl parapijos 
bankelis už tą patį ap
draudimą moka daugiau.

Arčiau sėdįs vyras 
klauso bendrakeleivio 
aiškinimo ir valandėlę 
nieko nesako. Jam tas yra 
nemaža staigmena. Kada 
jis prabyla, jis sako, kad 
girdėdamas tą naujieną iš 
kito, jis netikėtų. Jis pa
laikytų paprasčiausia ne
tiesa. Kaip kitaip galėtų 
būti.Kas gi matęs,kad to
kios parapijos taupymo 
ir skolinimo įstaiga galė
tų tvirtinti, kaip ištikrųjų 
nėra. O gal taip skelbia
mas! turint kokius moty
vus ? Gal tuo norima pa
ruošti narius aukštes
niems paskolų procen - 
tams.

Toliau sėdįs vyras vėl 
sako, kad, ištikrjjjų, tai 
esą daugiau negu keista . 
Jo manymu parapijos 
bankelis nebūtų tai daręs 
jeigu neturėtų ką nors 
omenyje. Nebent turėda
mi stiprų užnugarį, jie 
nesiskaito su lėšomis. 
Juk jie gali mokėti kiek 
nori. Neišmintingas pir
kėjas permoka kiekvie
noje krautuvėje. Bloges
niu atveju,reikalams kiek 
kitaip susiklosčius, pa
rapijiečiai bus prašomi 
ateiti bankeliui į pagelbą . 
Bet jeigu apdrauda tikrai 
jiems kainuoja $ 34.40 
daugiau negu Paramai , 
reiškia ten nebėra viskas 
tvarkoje. Tuo atveju jie 
neturėtų viešai skelbtis .

Toliau sėdįs keleivis 
samprotauja apie nepato
giai besikomplikuojančią 
finansinės įstaigos padė
tį. S. Pranckūnas .

• Lietuvos Valstybės At-

Čia Toronto metro matome išeinantį iš požemių ties St.Crair stotimi.

SĖJA
Tautinės, demokratinės minties mėnesinis lietuvių laikraštis. 

Leidžia Varpininkų leidinių fondas
Redaktorius Vytautas B i 1 d u š a s . 

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

Prenumerata: JAV ir kitur 3 dol. metams.

AR ŽINOTE K£ RAŠO 

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

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

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

METINĖ PRENUMERATA KANADOJ IR KITUR
TIK $5,00.
Jau galima gauti 1968 metų kalendorių,kai
na $ 1,00. Korespondenciją adresuoti: 

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

statymo Penkiasdešim
ties Metų Jungtinis Fi
nansų Komitetas Kanado
je prašo paremti Lietu
vos laisvės kovą.

Taip atrodo Toronto požeminis traukinys_MFTRO-apie kurį kiekvienam Ne
priklausomos Lietuvos nr. parašo uolus musų bendradarbis S.Pranckūnas.

SPAUDOS BALIUS 
TORONTE

Graži iš nepriklauso
mos Lietuvos laikų įsivy
ravusi tradicija ruošti 
kasmet spaudos balius 
Kaune, pirma Lietuvos 
viešbučio salėje, o vėliau 
-TrijųMilžinų,yra lietu
vių išeivių pasilaikyta ir 
kasmet vykdoma.Montre- 
alyje ir Toronte Spaudos 
baliai lietuvių išeivių 
spaudai yra tartum gaivi
nantis tyraus šaltinio 
vanduo ištroškusiam ir 
vargstančiam keleiviui . 
Pirma,baliai sutelkia lė
šas tai svarbiai lietuviš
kai periodinei spaudai; 
antra, parengimai yra 
tartum pjūties ir teigia
mo darbo džiaugsmo šven 
tė redakcijos ir adminis
tracijos personalo su 
spaudos skaitytojais,ben
dradarbiais ir lietuviš
kos spaudos rėmėjais.

Vasariomėn.10d.Pri - 
sikėlimo salėje įvyko 
"Tėviškės Žiburių"špau- 
dos balius.Toronto visuo
menė supranta ir įvertina 
tą gyvybinį periodinės 
spaudos vaidmenį mūsų 
gyvenimui ir tautinei eg
zistencijai, todėl ir atsi
lankė į šį parengimą la
bai gausiai.

Parengimą atidarė ir 
įžangos žodį tarė KLK 
Draugijos pirm. P. Bra- 
žukas.Programos prane
šėju buvo K.Kaknevičius . 
Po to keletą žodžių tarė 
apylinkės pirm. adv.G. 
Balčiūnas, kviesdamas 
visus kuo skaitlingiausiai 
dalyvaut Lietuvos Nepri
klausomybės 50 metų mi
nėjimo šventėje.

Po oficialios dalies se
kė sceninė programa at

JIB VARTODAMAS NEBOSI NEI PLIKAS, NEI ŽILAS

JIB vartojo 16 savaičių pusę metų vienus metus
Fotografijos rodo, kad JIB vaistai ATAUGINA PLAUKUS, pašalina 
pleiskanas, šašus, niežėjimą, sulaiko plaukų slinkimą, gražina natūra
lią plaukų spalvą MOTERIMS ir VYRAMS užtikrintai. JIB 8 uncijų 
bonka — $5.50. Užsakymus su pinigine perlaida siųskite JIB labo
ratorijos atstovybės Kanadoje adresu:

P. Januška, 1033 Bruce Ave, Windsor. Ont.

likta B. Volkovo ir Z. 
Orientienės baleto studijų 
mokinių. Iš lietuvaičių 
gražiai pasirodė Nora 
Novogrodskytė ir Kryža- 
naus kaitė.

Po programos sekė vai
šės ir šokiai, o vėliau lo
terija.Loterijai dovanas, 
be Toronto lietuvių vers
lininkų, padovanojo dar 
savo kūrinius šie daili
ninkai: Anastazija ir An
tanas Tamošaičiai iš 
Kingston, J. Dagys iš To
ronto ir V. Remeika iš 
Montrealio.

Baliaus, loterijos ir 
svečių patarnavimo orga
nizacija ir koordinacija 
buvo kuo puikiausia, la.

"SIEK VIRŠŪNES"
Tokia antrašte Kanados 

gimnazijų mokinių viene - 
tuose vyksta viešos var
žybos televizijoje. Į var
žybas įtraukiami visi gy
venimo reiškiniai (švieti
mas, menas, muzika, 
sportas,vaidyba,tikyba ir 
kita. Finalinės varžybos 
įvyksta šią vasarą Van- 
couveryje, B. C.

Pereitą sekmadienį, be 
kitų įvairių klausimų, bu
vo liečiami Pabaltijo 
kraštų geografiniai ir is
toriniai duomenys. Dau
giau klausimų buvo duo
dama apie Lietuvą (Klai
pėdos krašto prijungimas 
1923 m. , jos sostinė-Vil- 
nius ir kita).Charakterin
ga, kad mokiniai daugiau 
žinojo apie Latviją, negu 
apie kitas dvi Pabaltijo 
valstybes. Klaipėdos 
kraštas komentatoriaus 
buvo vadinamas Memel, 
gi sostinė Vilnius-Wilno .

la.

VEDA KAZYS

IŠEIVIJOS ŽINIOS
Išeivijos sportinę šei

mą vėl pasiekė puikiai 
redaguojamas K. Čerke- 
liūno 1968m.pirmas Spor
to nr.Greičiausiai tai bus 
paskutinis mūsų sporti
nis leidinys,nes išrinkus 
naują centro valdybą Cle- 
velande,laikraščio spaus
dinimas bus tyliai palai
dotas, neskiriant tam 
tikslui lėšų (?).
• Kanados ŠA vyrų krep
šinio pirmenybes Londo
ne laimėjo Hamiltono Ko
vas. Tačiau naujas krep
šinio meisteris ŠA krep
šinio žaidynėse Detroite 
Atvelykio savaitgalį ne
dalyvaus, nes daugumas 
žaidėjų yra studentai, Iši
riems tuo metu Hamilto
no McMaster u-te vyksta 
egzaminai.
9 Sportininkų suvažiavi
mo metu, neradus dides
nio pritarimo krepšinin
kų kelionei po Azijos ir 
Europos kraštus,atsista
tydino visas organizaci
nis komitetas, sudarytas 
iš Čikagos atstovų.
• Kanados ir JAV plauky
mo varžybose dalyvavo 
G. Kerniūtė, kuri laimėjo 
pirmą vietą 200 jardų nu
gara ir 100 jardų-trečią. 
PAVERGTOJI LIETUVA

Pasibaigė Sov.Sąjungos 
pirmojo rato moterų 
krepšinio pirmenybės. 
Vilniaus Kibirkštis užė-

ORTAS'
BARONAS

mė 4-tą vietą, o Kauno 
Politechnika liko pasku
tinė. Jai gręsia pavojus 
iškristi į antrą grupę, 
nors prieš keletą metų 
kaunietės buvo vienos pa
jėgiausių krepšininkių 
Sov. Sąjungoj. Šiuo metu 
Kauno ir Vilniaus moterų 
krepšinio varžybose dau
gumoje pirmauja vilnie
tės.
• Stipriausių Sov. Sąjun
gos stalo tenisininkų "de
šimtuke" randama tik 
vienintelė lietuvaitė L. 
Balaišytė.kuri klasifika
cijoj užima penktą vietą . 
Ištekėjusi už ruso Ameli- 
no, mūsiškė priskaitoma 
į Maskvos sąrašą, nes su 
vyru gyvena tame mies
te.Taip pat už ruso ište
kėjo Kauno Politechnikos 
krepšininkė D. Tlipulai- 
tytė-Bezubova.
• Ledo rutulio rungtynėse 
Kauno Staklės nugalėjo 
Balstogės komandą 4:2. 
Lenkai savo krašto pir- " 
menybėse dalyvauja tre
čioj lygoj.
• Naują uždarų patalpų 
pasaulio rekordą atsiekė 
Vytautas Žurnia,nuėjęs 10 
km. nėr 42 min. 40 sek. 
ŽIEMOS OLIMPIADOJ 
Grenoblyje (Prancūzijoj) 
sportininkų iš Lietuvos 
nėra. Bet yra dalyviai 
pramoginėj programoj . 
Pramoginių šokių čem
pionai -Jūratė ir Česlo
vas Norvaišai iš Kauno , 
drauge su dvidešimčia 
kitų geriausių šokėjų iš 
įvairių šalių, dalyvauja 
Grenoblyje vykstančiame 
pramoginių šokių de
monstravime. Po to jie 
vyks dalyvaut pramoginių 
šokių varžybose Austri
joje ir varžybose dėl Eu
ropos pramoginių šokių 
taurės Muenchene, (Elta)

Ps.D.R.M.N.Pt
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SEKMADIENĮ, VASARIO 25, JAUNIMO CENTRE
HAMILTONO "Š IR V IN T OS "ir "N E MU N O " TUNTŲ

TĖVYNĖS SUEIGA
Programoje: V . M YK O L A IČ IO - P U T IN O MINĖJIMAS
Montažas, - SKAUTĖS, - SKAUTAI
Tautiniai šokiai - " GYVA TA RA S " , Mažųjų Grupė.
"VALDOVO SŪNUS" I veiksmas- "AUKURAS", rež. E.K ud ab i en ė
Įėjimas NEMOKAMAS. Pradžia 4 vai. po pietų.
Kviečiame Hamiltono visuomene gausiai atsilankyti.

CANADA

TAUTOS FONDO SKYRIUS
ateinantį šeštadienį, vasario 24 dieną. Jaunimo Centre ruošia Hamiltono

TRADICINI KAUKIU BALIU
į kurį kviečia visą miesto ir apyV.nkės jaunimą ir senimą. Dalyvaukime 
Visi kas su kaukėmis, kas be kaukių - b u s į d om u visiems.

• ČIA BUS PREMIJUOJAMOS 5 ĮDOMIAUSIOS KAUKĖS.
• ŠOKIAMS GROS D O M E N IC FERRI PILNO SĄSTATO ORKESTRAS.
• TURĖSIME ŠILTŲ UŽKANDŽIŲ IR GAIVINANČIŲ GĖRIMŲ BUFETĄ,
• GERŲ DAIKTŲ LOTERIJĄ, • LAIMĖS STALIUKUS, • KITOKIU ĮVAI

RENYBIŲ.
NEPRALEISKITE PROGOS PAMATYTI ĮD OM IA US IĄ METŲ 
PARENGIMĄ HAMILTONE.
Pradžia 7 valandą vakaro. Įėjimas: $ 2.50, Studentams $ 1.OC-

Tautos Fondo Valdyba.

HAMILTON
Geriausia taupyti ir skolintis tik
HamiItono Lietuvių Kredito Kooperatyve “T ALK A” 
2/ Main St. E., Kamb. 203, Tel. 528-05 11.

Darbo valandos:

D irm. 9 - 3 vai. p.p.
Antr. 9 ■ 1 ir 5 ■ 8 vai. p.p.
Tree .9-3 vai. p.p.
Ketv. 9-3 vai. p.p.
Penkt.9- 1 ir 5 8 vai. p.p.
Sėst. 9 12 vai. dienos.

St. Catharines agentūra: 75 R oi I s Ave. Pranciškonu 
parapijos saleje sekmadieniai s po pamaldų.

HAMILTONO LIETUVIŲ BENDRUOMENES ŽINIOS
Sėkmingai praėjo ne

priklausomybės minėji
mas Hamiltone. 11-tos vai. 
mišiose dalyvavo visos 
organizacijos su vėliavų 
tarnyba. Bažnyčia buvo 
pilna žmonių;Gražiai gie
dojo choras, prelatas pa
sakė tai progai pritaikin
tą patriotinį pamokslą.

4-tą vai.salėj iškilmin
gas minėjimas. Visų or
ganizacijų vėliavos su 
asista iškviečiamos į sce
ną ir čia pasilieka ligi 
minėjimo pabaigai. Gar
bės prezidiuman,kaip bu
vo valdybos nutarta, iš
kviesti nepriklausomybės 
kovų dalyviai, Victor K . 
Copps - Hamiltono bur
mistras, prel.dr. J. Ta- 
darauskas,krašto valdy
bos pirm.-A.Rinktinas, J . 
Simanavičius-radio va - 
landėlės vadovas ir su 
Hamiltono jaunimu dir
bančių organizacijų pir
mininkai.

Sveikinimo žodį tarė: 
miesto burmistras, Ka
nados lietuvių bendr. pir
mininkas ir latvių bei es
tų atstovai.

Pagrindinę kalbą pasa
kė adv. Julius Smetona.

Meninę rpogramos da
lį išpildė Toronto"Varpo" 
choras vadovaujamas p. 
Skrinskaitės ir Hamilto
no "Gyvatar as" vadovau
jamas p. Breichmanienės.

Po minėjimo visi pro
gramos atlikėjai ir jų va
dovai buvo ten pat salės 
balkone pavaišinti. Ben
druomenės valdyba dėko
ja katalikių moterų orga
nizacijai, vadovaujant p.

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

Rakštįenei vien tik už 
ačiū įdėjusiom tiek daug 
darbo. Dėkojam prelatui 
už patalpas už pagelbėji
mą svečius priimti ir už 
nuoširdi} gelbėjimą minė
jimo suruošime.

Valdyba dėkoj a visiems 
prisidėjusiems prie šio 
minėjimo suruošimo.Kas 
nedirba, tas neklystai Už 
netikslumus atsiprašom.

Bendruomenės valdyba,

ŽODŽIAI IR REALYBĖ
Vasario 16-sios pami

nėjimas Hamiltone praė
jo įspūdingai. Jau 11 vai. 
pamaldose,A. V. bažnyčia 
buvo pilnutėlė, kas pri
lygsta Bernelių mišioms 
Kalėdų dieną. Priešais 
altorių,tautinė ir organi
zacijų vėliavos, priminė 
visiem šios dienos svar
bą lietuviškai egzistenci
jai išeivi joj.Ta proga pa
mokslas kvietė visus tęs
ti mūsų priesaiką gimta
jam kraštui. Kvietė visus 
vienybėn ir darniam dar
bui dėl laisvės ir nepri
klausomybės brangiajai 
Lietuvai ir jos paverg
tiems broliam ir sesėm. 
Klausantis šių minčių, 
skaudu darosi širdyj, kad 
taip nėra mūsų kolonijoj. 
Darnų sugyvenimą 50- 
ties taurių lietuvių gru
pėje, netolimoj praeityj, 
buvo sujauktas. Choras , 
kuris buvo tikrai reika
lingas bažnyčioj šia pro
ga pasirodė apgailėtinai. 
Įdomu, kaip jautėsi šia 
proga to ardančio veiks
mo dalyviai. Iškilmingo 
paminėjimo proga pa

skaitoje adv. Julius Sme
tona kaip tik stipriai pa
brėžė okupanto užmačias 
susprogdinti laisvojo pa
saulio lietuvių veiklą iš 
vidaus, kas, deja, tinka 
Hamiltonui, mum patiem 
susprogdinus darnią lie
tuvišką meninę grupę.Gal 
tai buvo nedėkinga klaida, 
kurių padarom kiekvie
nas ?Tačiau reikia turėti 
ir drąsos tą klaidą prisi
pažinti. Juk anksčiau ar 
vėliau "išlys yla iš mai
šo". Tikrai gražu gi buo 
gyventi pagal pamoksli
ninko ii' paskaitininko žo
džius : saugojant vienybę , 
darnumą ir brolišką dar
bą. Minėjimo dalyvis.

DAR APIE KAUKIŲ BALIŲ
Ateinantį šeštad.7 vai. 

vak.į Jaunimo Centro sa
lę pradės rinktis Hamil
tono ir apylinkės lietuviai 
savo tradiciniam Užgavė
nių kaukių baliui. Vieni 
eis apsitaisę įvairia mas
karadine apranga, o kiti 
ateis taip-to visko pasi
žiūrėti. Tiems, kuriem 
svarbu žinoti laikas, kada 
prasidės įdomiausių kau
kių rinkimai,pranešame, 
kad tai bus 9.30 vai. Sve
čiams su savim atsinešti 
nieko nereikės, kadangi 
mūsų bufete bus visoko 
pilna-valgymo ir gėrimo 
ir labai žemomis kaino
mis. Čia jūsų išleistas 
pelno doleris bus panau
dotas kilniam tautiniam 
tikslui. „K.M .

VAIKŲ TRADICINIS 
KAUKIŲ BALIUS 

įvyks kovo 25 d.4 val.p.p. 
naujai atremontuotoj pa
rapijos salėje. Įdomiau
sios bei gražiausios kau
kės bus premijuojamos . 
Vaikams bus ratelių, dai
nų ir įvairių žaidimų. 
Taip pat bus ir šokiai. 
Kviečiami visi priešmo
kyklinio ir mokyklinio 
amžiaus vaikai dalyvauti 
šiame ketvirtame vaikų 
kaukių baliuje. Šį vaikų 
kaukių balių ruošia atei
tininkų sendraugių sky
rius. J. Šilelis .

ŠV. KAZIMIERO 
MINĖJIMAS 

ruošiamas vietos ateiti
ninkų įvyks kovo 3 d. Jau
nimas stato P. Nato mon
tažą "Prie Šv. Kazimiero 
karsto". Šiame montaže

Tampant Kanados piliečiu
Kanados pilietybė gali būti jums raktu, atidarančiu duris 

j pasisekimą..
Daugelyje darbą pirmenybė teikiama Kanados piliečiams, gi 

kai kurioms tarnyboms gauti Kanados Pilietybė yra būtina sąlyga.

Tiems, kurie atatinka nustatytoms sąlygoms, įsigyti Kanados pilietybę 
yra labai lengva. Teismai pasiruošę jums patarnauti Halifaxe, Monctone, 
Montrealyje, Ottawoje, Sudburyje, Toronte, Hamiltone, St. Catharineje,Lon- 
done, Kitcbeneryje, Windsore, Winnipege, Reginoj, Saskatoone, Calgaryje, 
Edmontone ir Vancouveryje. Kodėl nesikreipti šiandieną i vieną iš jums 
artimiausiųjŲ ?

Jeigu pageidautumėte, galite rašyti tiesiog 
j Ottawa, The Registrar of Canadian 
Cr enship. .

Hamiltono šeštadieninė mokykla /iš kairėm/: mokytojos M .Kvedarienė, A. Mikšienė, St. 
Slavinskienė ir dešinėje mokytojai su mokiniais, kurių užpakaly vedėjas J. Mikšys.

dalyvauja beveik visas 
ateitininkiš kasis jauni
mas, kuriame jie šoks , 
dainuos .deklamuos,piano 
skambins ii' skaitys.Į šv . 
Kazimiero minėjimą at
vyksta "Laiškų Lietu
viams" red. kun. K. Tri
makas, SJ.Kun.K.Trima
kas šeštadienį, kovo 2 d . 
ves susikaupimo valandė
lę bažnyčioje, o sekma
dienį kovo 3 d. 11 vai. iš
kilmingų pamaldų metu 
pasakys šia proga pa- 
mokslą.Akademijos metu 
sutiko kalbėti didelė bei 
talentinga jaunimo auklė
toja sesuo Igne iš Toron
to.Rengėjai kviečia visus 
šiame mūsų dangiškojo 
globėjo šventės minėjime 
aktyviai dalyvauti.
* Ateitininkiškasis jauni
mas organizuotai su savo 
vėliava dalyvavo Vasario 
16 - sios šventės proga, 
Bendruomenės valdybos 
ruoštame, vasario 11 d. 
minėjimo pamaldose. 
Taip pat jaunimas akty
viai dalyvavo ir pačiame 
minėjime, Jaunimo Cen
tre. J. Šilelis.
TRADICINIS KARTŪNŲ

BALIUS 
ruošiamas ateitininkų 
sendraugių šiais metais 
įvyks gegužės 4 d. .Jauni
mo Centre,o metinė šven
tė gegužės 5 d. Jau dabar 
pradedama šiems didžiu
liam parengimam ruoš
tis. J. Šilelis.

H. L. B. REVIZIJOS 
KOMISIJAI

1967 m. gruodžio 3 d . 
Bendruomenės susirin
kime Revizijos komisijos 
nario V. Navicko revizi
jos akte apie Šalpos Fon
dą yra daug netikslumų. 
I-mas: V.Navickas įtiki
nėjo, kad nebuvo pristaty
ta protokolų knyga, o aš 
tą knygą nuvežiau Revizi
jos komisijos nariui J . 
Stonkui 1967 lapkričio 29 
d. ir įteikiau asmeniškai 
ten,kur visos knygos bu
vo pristatytos tikrinimui. 
Man buvo grąžinta ta kny
ga vienoj dėžėj su viso
mis kitomis knygomis. 2- 
ras: V. Navickas toliau 
perskaitė ,kad mūsų dvie
jų rengtų šokių nėra jokių 
apyskaitų.Nebuvo nei pa
jamų, nei išlaidų tiems 
šokiams padaryta.
3- čias priekaištas: pas 
kasininką yra $ 12.,00 su 
centais grynais pinigais. 
Irgi netiesa. Mano viskas 
buvo įnešta kredito ban
kely "Talka”, ir kasos 
knygoj buvo jų pačių ras
ta pajamos, išlaidos ir 
saldo tvarkoj, ir pasira
šė V.Navickas ir J. Ston
kus.
4- tas: Revizijos komisi
jos pastaba, kad knygos 
negerai vedamos. Jeigu 
taip, tai aš jas visuomet 
sutinku atiduoti, kas ge
riau sugeba vesti. Jeigu 
Kanados Krašto valdyba 
ar jos Revizijos komisija 

būtų suinteresuota kny
gas patikrinti, aš su ma
lonumu jas pristatysiu.

H. L. B. Šalpos Fondo 
Ižd. J.Romikaitis .

PATIKSLINIMAS. Rašant 
apie HL Namus įvyko klai 
da: iš kino gauta 4, 2CC do 
lerių pa jamų, o ne 22. 50, 
kaip atsitiko per korektūr 
os klaidą.

ŠAUT ST.MARIE.,CNT.
/atkelta iš 5 psl./
KITOS NAUJIENOS

Tautiečiai Viktoras 
Staškūnas ir Viktorija 
Švarlienė jau ketvirta sa
vaitė atostogauja saulė
toje Floridoje. Per pir
mas devynias vasario 
mėnesio dienas mūsų 
mieste užvertė apie 20 
colių sniego ir vis nema
ži šalčiai.

Nežiūrint sunkios žie
mos mūsų mieste jau dau
giau savaitė laiko vyksta 
žiemos karnavalas vadi
namas Bon Soo (Soo-yra 
sutrumpintai Sault Ste. 
Marie) su didele bei įvai
ria programa./Šią žiemą 
Bon Soo karnavalo grožio 
karaliene buvo išrinkta 
jaunaindėnukė.Turintiems reikalų ar 
norintiems arčiau susi
pažinti su mūsų kolonijos 
nauju kapelionu kun. Au
gustinu Sabu, tautiečiams 
patariama skambinti tel. 
į Katedros (Precious 
Blood)kleboniją256-8474.

Koresp.

Paieškojimai
Paieškomi lietuviai, atvykę i 

Kanada 1948 metais i Vlelland, 
Ont. Cotton Mill fabriką.

Atsiliepkite pasiųsdami savo 
adresus B. Simonaičiui, 113 
Charlotte Street Port Colborne, 
Ont. Ruošiama m į Kanada atvy- 
kimo 20 metu minėjimo - baliaus 
reikalu. Rengimo K o m i t e tas.

- Paieškomi Stulga Juo
zas, sūnus Jono į Ameriką 
atvykęs prieš pirmąjį pa
saulinį karą, apie 1910 me
tus, gimęs Gurainių kai: 
me, Vainuto vai., Taurag
ės apskrities, Amerikoje 
gyveno Milwauke, Vise. 
Jis gal būt jau miręs, bet 
jis turėjo 3 vaikus - sūrų 
Joną ir dvi dukterio-Vik- 
toriją ir Marijoną. Malo
niai prašo paieškomus ar 
juos žinančius atsiliepti 
adresu: J. 7 ala, 9 New- 
hampton Road Fast, Wol
verhampton, Staffs, Eng
land, Europe,
- Paieškomas Justinas 
Štucpis, sūnus Antano, 
gimęs 1923 m.balandžio 
mėn. Panemunės valse., 
Rokų kaime, iki 1951 me
tų gyvenęs Vokietijoje. 
Jis pats ar jį žinantieji 
prašomi atsiliepti adre
su: J.Grigas, 4 Carlis
le Street, St. Catharines, 
Ont., Canada. Jam yra 
svarbių žinių iš Lietuvos 
• Ne žodžiais, o darbais 
ir tvirtu ryžtu galime pa
dėti Lietuvai atgauti ne
priklausomybę.
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DIDŽ IOJOJE DLK VYTAUTO KLUBO SALĖJE, 2161 St. Catherine Street East, M o n t r e a I.

“ NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
Visus Tautiečius su svečiais prašome dalyvauti 

įėjimas S 2.50, Jaunimui puse kainos.

Šį šeštadienį, vasario 24 d.didžiausis metų parengimas

SPAUDOS BALIUS
LITERATŪRINIO KONKURSO PASKELBIMAS

SPAUDOS BALIAUS KARALAITES RINKIMAI IR APDOVANOJIMAI

BALIAUS ŠOKIŲ PREMIJAVIMAI

BALIAUS LOTERIJA, KURIAI BUS DAUG VERTINGŲ FANTŲ

VEIKS BUFETAS SU VISOKIAIS GĖRIMAIS IR ŠILTAIS IR ŠALTAIS UŽKANDŽIAIS

BALIAUS PRADŽIA 7 vai. vakaro, grojant A. BALČIŪNO ORKESTRUI

MONTREALIO LIE T UVIŲ SPAUDOS BALIUS ŠĮ ŠEŠ
TADIENĮ DLK VYTAUTO KLUBO SALĖSE

Visi duomenys čia patmū-būtu jauku, jeigu jų žaidi-1 
sų skelbime. Sič gi tepas
tebėsime, kad "Nepriklau
soma Lietuva" labai nušir- 
džiai laukia į balių visųlie- 
tuvių, nes kiekvieno atsila 
nkymas yra konkreti para
ma laikraščiui.

Labai laukiame jaunimo, 
nes jo ir iš jogi tarpo bus 
vėl, kaip jau keliolika me
tų iš eilės, renkama Spau
dos baliaus karalaitė ir dvi 
jos bičiulės-princesės. Vi
sos jos bus apdovanotos. 
Karalaite gi gaus dailinin
kės Anastazijos Tamošai
tienės Meno studijoje išau 
stą gražiausį lietuvišką ta
utinį drabužį, labai vertin- nuomos sutartį, būteit: 
gą. Mes kviečiame jauni- klubas prašo atsilankan- 
mą, kaip ir praėjusiais me-čių neaostrupinti nuosa - 
tais-gyvai dalyvauti karai 
aitės rinkimuose ir pare! 
kšti daugiau savo iniciaty
vos, nes dėl karalaitės ti
tulo vena ir pakovoti, y- 
pač, kad be dovanų, kurias
karalaitė gauna nuosavybėn įkursas-ryšium su 25 me- 
ji dar gauna ii' pereinamą tų laikraščio sukak*avė - 
Ją dovaną, kurion įrašo
mas karalaitės vardas ir 
pavardė.šiemet bus ren
kama jau šešta karalaitė.

Žinoma, ir jaunimui ne-

mu nepasigėrėtų jo tėve -■ 
liai, vyresnieji. Tat visi
škai normalu, kad vyres
nieji mielai prašomi irkv- 
iečami baliuje dalyvauti, 
ir pasigrožėti jaunimu.

Baliuje veiks pilnas gė
rimų ir valgymų bufetas. 
Veiks loterija,kaip ir kas- 
met. šokiams gros jau pa
mėgtas muziko Balčiūno 
vedamas orkestras. Bus 
premijuojamų šokių, ku
rių konkurso laimėtojas 
gaus tradicinį tortą.

Yra ir viena nemaloni in
formacija, kurią mes turi 
ime pranešti pagal salės

va is gėrimais, nes jų vi
sai užteks pačiame klube.

Be to, bus baliaus metu 
ir naujovė: bus paskelbtas 
"Nepriklausomos Lietu -- 
vos" apysakos-n ovelėsko-

Dr. J. SEM0GA8
5441 BANNANTYNE.Verdun*

Pirmadieni ir 
ketvirtadienį 

antradienį 
penktadienį

trečiadienį 7 -9 p.m.

2-4; 7-9 p.m.

2-4 p.m.
2 - 4; 7 • 9 p.m.

767• 3175;namų 366-9582.

mis.
Baliv.n žada atvykti netik

tai iš Montrealio apylinkių; 
bet ir iš Amerikos lietuvių.; 
tat bus maloni proga paben
drauti ir sudaryti naujų 

pažinčių.
Cttaw'os lietuviai taip 

pa* ruošia ekskursiją.
Šis balius yra paskuti

nis prieš gavėnią,-tai ir ] 
gi priežastis 5į šeštadie' 
nį savaimingiau praleisti.

Visus, visus maloniai kv- - 
iečiame. atsilankyti į Spau
dos Balių.

N.T,.
DAN IV GYDYTOJAS

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

Namų tel.: MU 1-2051 '

• Geležiūnas 
v 6 susirgęs, 
nėję, kur jam buvo pada
ryta operacija, o dabar gy 
dosi jau namie.

senjoras bu- 
gulėjo ligoni

NEPRIKLAUSOMOS LIE
TUVES REDAKCIJA 

labai nuoširdžiai dėkoja 
pastoviam mielam skaity
tojui ir rėmėjui, kuris ry
šium su Lietuvos neprikla
usomybės 50 sukaktuvėm 
Nepriklausomos Lietuvos 
redakcijai padove.nojo la
bai gerą ir brangų radio 
aparatą. Labai nuošird
žiai dėkojame.
GRAŽIU MEDŽIO MOZA- 

J1KA
sukūrė Juozas ^iaučiulis. 
Tai Vilniaus Aušros Vart 
tų Dievo Motinos paviks- 
las, visas padarytas iš 
medžio mozaikos. Paveik 
slą greičiausia galima pa 
matyti Montrealio dailės 
ir tautodailės parodoje.
KAZIUKO MUGĖ 
kuri įvyks šeštadienį ir 
sekmadienį,kovo 2-3 d. , 
(atidaroma šeštad. 4 vai. 
p.p.) Aušros Vartų para
pijos salėje. Programoje: 
rankdarbiai, menas, žai
dimai, loterijos, pasiro
dymai, valgiai, įvairios 
staigmenos ir 1.1.

Montrealio "Neringos" 
skaučių ir”Geležinio Vil
ko" skautų tuntai nuošir
džiai kviečia visus aplan
kyti.

AUŠROS VARTŲ PARAPIJA 
— T. J. Arananskas išvyksta 
pirmadieni atgal i Chicagą, 
A.V. nuoširdžiai dėkojame 
už pagalba parapijoje.

T. J. Venskus ir T.S. Kul- 
bis po pastoracinio darbo A- 
merikoje sugrįžo Montre al in. 
• Mirė Žymantas Vinnifr 
ed Mary, 55 m., mirė va
sario 1O,palaidotas vas. 
13 d. Monrrealio kalne.

NL SPAUDOS BALIAUS 
LOTERIJAI AUKOJO :

20. Indreliene Ona $5.-
21 Vaupshas Ant. 5.-
22. Žemaitaitis V. 5.-
23 Granikovas VI. 5.-
24 Vabolis R. 2.-
25 Kęsgailą Step. 2.-
26 Toliušis K. 2.-
27 Bitneriene E. vertinga

rankdarbį,
28 Sulmistrai Myk. bonka vy

no ir degtines,
29 Daugelavičiai A. 

skoniams setas
ir V. prie

30 Burčikas J. $5.-
N L visiems aukojusiems 

nuoširdžiai dėkoja. Dar norin
čius paaukoti, prašome tele
fonu pranešti, kuriu patogumo 
dėliai fantai bus priimami ba 
liaus metu.
ŠV.KAZIMIERO PARAJIJA

— Kazimieriniu vakariene i- 
vyks kovo 2 d. Programą iš
pildys jaunųjų choras, jau
nos pianistės ir viena šokė
ja. Bus labai turtinga loteri
ja-
— Jaunimo slidinėjimo išvy
ka ateinantį sekmadieni. Mi
šios 8 vai. ryto, o po to vyks 
tama i Mont Echo.
— Parapijai aukojo M. Vasi
liauskienė ir A. Russell po 
$50.00.
— Parapijos Vyrų Draugijos 
susirinkimas ateinantį penk
tadieni 8 vai. vakaro parapi
jos svetainėje.

Nepriklausomybės šven- ' 
tęs proga sumos metu labai 1 
gražiai giedojo parapijos cho 1 
ras, ved. A. Ambrazaičio, y- 
pač visi žavėjosi malda už 
tėvyne. Tik šiais metais pa- / 
rapijiečiai pasigedo bažny- I 
čioje skautų.
— Klebonas kun. dr. F. Jucej 
vičius ketvirtadieni išvyksta' 
Čikagon, kur turės paskaitą 
penktadienį 8 vai. vak. vyks
tančiame “ Mes ir Lietuva“ 
paskaitų cikle.

NEK. PR. MARIJOS SESERŲ 

KONGREGACIJOS

■ 50 Metu Jubiliejus, koncer
tas, vakariene i vyk s kovo 
mėn. 23 d. Aušros Vartu para 
rapijos saleje.

Visa Montrealio lietuvių vi
suomene kviečiama atsilan
kyti į šį Jubilieju. Ta proga 
atvyksta Nek. Pr. Marijos Se
serų Kongregacijos generalė 
Didž. Gerb. Motina M. Aloy
za iš Putnam, Conn. Gerb.

‘ prof. kun. St. Yla pasakys pa
grindine kalba. Turėsime pro- muotas 
gos išgirsti Amerikos lietu
vių visuomenei gerai pažįs
tama ir aukštai vertinamą so
liste Roma Mastienę, kuri 
vertindama Nek. Pr. Marijos 
seserų darbus lietuviu tarpe 
Amerikoje ir Kanadoje, suti
ko dovanai duoti aukšto ly
gio koncertą, atvykdama net 
iš Chicagos. Jauskime lietu
viška solidarumą tame jubi
liejuje, koncerte bei vakarie
nėje dalyvauti. Iki pasimaty 
mo kovo menesio 23 dieną!

N.P.M.S. Rėmėjai.
ATVYKO IŠ LIETUVOS 

pastoviam apsigyvenimui Julija 
J akiene-Vizgirdaite, kuri yra 
gimusi Anglijoje, bet augusi 
ir iki išvykimo gyvenusi prie 
zanavykuos sostinės - Sakiu. 
Naujoji kanadiete yra duktė M. 
Vizgirdienės ir sesutė Albinos 
Styrienės, gyvenančių LaSale- 
je Montrealyje.
• Dr. M. Eaniūnienė Va
sario T' d., Montrealio lie
tuviams minint Vasario 16, 
lankėsi Montrealyje su vy
ru Prof. Dr. A. Ramūnu.

LIETUVIS LIBERALŲ 
PIRMININKAS

Toronte Royal York vieš
butyje vasario 8-9 ir 10 
dienomis vyko Ontario li
beralų partijos metinis 
suvažiavimas. Dalyvavo 
apie du tūkstančiai rinki - 
nių atstovų, jų tarpe du 
lietuviai St. Jokūbaitis ir

SPORTININKŲ IŠVYKOS 

LIETUVON
Daug girdėjome apie praei

tos vasaros Amerikos lietu
viu krepšininku išvyka Lietu 
von. Skaitem, kad kai kur bu 
vo rodomas ir Dr. Bylos - By. 
laičio darytas spalvotas fil
mas.

Ši filmą turėjo progos pa
matyti nedidelė grupemontre- J.Strazdas,atstovavęDa- 
aliečių pas K. Andruškevi- 
cius.

Filme daug Vilniaus, Kau
no, Traku, Druskininkų, Aly. 
taus ir Marijampolės vaizdu 
ir vienos krepšinio rungty
nės: Įdomu, kad lauke nufii- 

skelbimas praneša: 
Tarp t autinės krepšinio rungty, 
nės: Amerikos Lietuvių Rink
tinė- Vilniaus “ Žalgiris“ . 
Matėm tuščius Aušros Vartus, 
būrius lankytoju Gedimino 
kalne ir atstatomoj Trakų pi
ly. Iš pastolių atrodo, kad 
Trakų pilies restauracija ir 
toliau tęsiama. Matėm ir tru
puti aptvarkytus Kauno oi- 
lies griuvėsius. Skur
džiai atrodo Laisvės Alėja 
Kaune. Gi jos gale Įgulos 
bažnyčia su nuplautais kry
žiais daro slėgiani.i ispūdi. 
Matėm, kaip sportininkus Vil
niaus aerodrome pasitinka 
tautiniais drabužiaispasipuo- 
šusios lietuvaitės. Žodžiu, 
pamatyti filmą buvo ne tik 
įdomu, bet ir naudinga, kad __________________ 
susidarius objektyvu vaizdą, neleido didesniam skaičiui 
Gaila tik, kad ribo'as laikas montreal iečių jį pamatyti. Z.

venport-Dovercourt rin
kiminę apylinkę.

Šiame suvažiavime da
lyvavo ir kalbas pasakė 
devyni kandidatai į Kana
dos liberalų partijos ly
derius. Lietuviams atsto
vams teko pasimatyti ir 
pasikalbėti su ministe- 
riais: Paul Martin, Paul 
Hellyer, Mitchell Sharp, 
MacEachen ir iš Quebe- 
co Eric Kierans, kuris 
ypatingai palankus naujų 
ateivių atžvilgiu. Jo sūnus 
yra vedęs latvaitę.

Lietuviams delegatams 
s.Jokūbaičiui ir J. Straz
dui buvo labai malonu,kad 
Ontario liberalų partijos 
pirmininku tapo vienbal- 
siškai išrinktas lietuvių 
kilmės Toronto advoka
tas ElemNeimanas,kuris 
daugeliui lietuvių yra ge
rai pažįstamas. Jis kalba 
gerai lietuviškai.

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

DR. A. O. JAUGELIENt
GANTU GYDYTOJA

1410 Guy Street, 1 aukštas 
H • 12 kambarvs.

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

DR. V. G1RIUNIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA

Notaras
J. BERNOTAS 

B.A., B.C.L.

I S N U O M U 0 J A M A 
Lietuviu namuose isnuomuoja- 
mas butas iš 5 kambarių, kuris 
yra naujai atremontuotas pato
gioje ir gražioje vietoje prie 
Beaubien, 6361 - 12 Ave. Rsmt.

Pageidaujama lietuviška su
augusi šeima. Skambinkite — 
— 725- 1406.

P. ADAMONIS 
Chartered Insurance Broker 

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

S-tos ''Lite” nr. 752D

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

Sav. J. Adomonis - Adams

Namų tel. 747-9000.

Sun Life Building 
Suite i2001

Tel.: UN 6-4364.

Bcuįįaul diito (Body,
6636, Clark St. Montreal

< prie St. Zotique )

TEL: 277-5059, 277- 5323

SIUVU IR PARDUODU

Taisau ir Remodeliuoju 
Vasaros laike saugojimas 

/ Storage /.

6396 Bannantyne, Verdun. 
PO 7-6183

ATLIEK AME DARBUS:

Electric Welding
Body Work
Painting
Mechanic
Electric
ir kitus Steering Servic

Wheel Alingment
T une - up

Clutch- Brakes

AR ŽINOMA, KAD

’’NEPRIKLAUSOMOS 
LIETUVOS” SPAUSTUVĖ

spausdina bilietus, pakvietimus, liū
tines ir padėkos korteles, įvairius 
blankus, receptams lapelius, vedybi
nius pakvietimus, mirties atveju už- 
ur jautos laiškus, visokius” statemer, 
tus”, vokus su adresais, laikraščius.

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

STOTI

BANGA

TEL. 669 8834.

c r MB

Kasos valandos: 1465 De Seve St..sekmadieniais nuo 10:’O iki 12:30 
vai., išskiriant šes'tadienius. Darbo dienomis nuo 10 iki 3 vai. kasdien, 
vakarais -- trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai.

Adresas: 1465 De Seve Street
Montreal 21). Que., tel. 766-5 82 7

1410, 10:00 VALANDĄ VAKARO 
Programos vedėjos L. S t a n k e

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS

I M A už:
Nekilti, turto paskolas 8%
Asmenines paskolas 9% 
iškaitant gyvybes draudimą 
iki $ 10,000 abiejų rūšių 
paskoloms.

MOK A už:
Depozitus 4.4%
Numatyta už šėrus 5 M % 
Nemokamas gyvybės draudimas 
iki $2,000 bendros santaupų 
sumos.

3907 Rosemount Blvd., tel. 722-3 5 4 5 . Diena — penktadieniai s nuo Iv. 
iki 6 vai. ir v ak orai s - -pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais 
nuo 7 iki 9 vai.

DĖMESIO!
Turime skaniu šviežių baltų 

lietuviškai pieninėje pagamintų 
sūrių. Taip pat patarnaujame 

skaniomis šviežiomis lietu
viškai pagamintomis dešromis.

Prašome nasinaudoti mūsų 
produktais pristatant į namus. 
Skambinkite Bruno Jazokas, 

tel. 766 ■ 9041.

UETUVIŠKAS PUSVALANDIS GIRDIMAS KAS

ŠEŠTADIENIS PER

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

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d

Kreipkites asmeniikai pas 
Joe Stankaitis.

Europietiika muzika ir šokiai 
kiekviena naktį - jausitės kaip 
Bavarijoje.

Kviečia visus atsilankyti i 
Intercontinental klubą, kuris 
yra 696 St. Catherine Street V/., 
(prieš T.Eaton’o krautuvę).

Juozas Stankaitis 
Manager of the Club.

Tel. 861- 1507

Cocktails •• Dancing Nightly

VISU RŪŠIU DRAUDIMAS

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

Montre I, Telefonas RA. 7-3120
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