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The oldest and hinnest Lithuanian 
newspaper in Canada.

Le plus uros el plus vieux jour
nal Lituanien au Canada.

Seniausias tautinės demokratinės 
minties savaitrastis Kanadoje.
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J ministerio Balučio vietą įstojęs patarėjas p. Balickis 
su žmona.

"The Montreal Star" įsidėjo šį labai vykusį šaržą, vaiz
duojantį L.Pearsono kabineto krizę,kuri buvo netikėta.

KAS NAUJA KANADOJE
Į KANADĄ PLAUKIA 

GYDYTOJAI
1967 metais į Kanadą 

atvyko rekordinis gydyto
jų skaičius,beveik 500, iš 
Anglijos,Australijos,pie
tinės Afrikos,N. Zelandi- 
jos.Apie pusantro jų šim
to dirba administracijoj , 
apie 300 profesoriauja.

NARKOTIKŲ PARDA
VĖJŲ GAUJA 

likviduota Vancouveryj e, 
daugiausia iš "hippies" 
tipo. Suimta per 40 pre
kiautojų heroinu, mariju
ana, methledronu ir kt. 
narkotikais,kurie yra la
bai žalingi sveikatai.

LĖKTUVŲ PRAMONĖ 
MONTREALY

gyvena labai gerus lai
kus. Canadair įmonės dir
ba ir šventadieniais, nes 
lėktuvų užsakymai dideli 
ir darbai vyksta pilnu 
tempu.

AIR CANADA LINIJA 
Amerikoj užsakė didžių
jų sprausminių lėktuvų, 
kurie paima beveik 400 
keleivių iškart.Kiekvieno 
tokio lėktuvo statyba atsi
eina 20 milijonų dolerių. 
Į susisiekimą jie bus pa
leisti 1971 metais.
• Lenkija veda derybas nu
pirkti kurį nors paviljoną 
pasaulinėje parodoje ir a-

NETIKĖTA KRIZĖ 
KANADOJE

Kanados konservatoriai, 
pasinaudodami liberalų 
nestropumu,iškirto šiems 
sensaciją sukėlusį pokštą: 
atmetė mokesčių priedo 
5% pakėlimo įstatymą ir 
tuo netiesiogiai pareiškė 
kabinetui nepasitikėjimą.

Įstatymas pakelti mo
kesčius penkiais procen
tais (5%) buvo priimtas 
dviem skaitymais ir s kai
tant trečiuoju skaitymu 
visi paragrafai taip pat 
buvo priimti,bet kai atėjo 
viso įstatymo balsavi
mas, jis pritrūko liberalų 
dviejų balsų... Taip atsi
tiko todėl, kad konserva
toriai ,pastebėję,jog libe
ralų daugelio trūksta,sku
biai susimobiliz avoir li
beralus viršijo dviem bal
sais. ..

Kabineto krizė neįvyko, 
nes liberalai tuojau įne
šė parlamentan pąsitikė- 
mo klausimą ir tam bal
savimui jau susimobili- 
zavo. Bet prim. L. Pear - 
son turėjo nutraukti atos
togas ir turėjo bereika
lingų rūpesčių.

SUDEGĖ KINŲ 
PAVILJONAS 
Tautinė Kinija pareika

lavo atlyginti už sudegusį
jųpaviljonąl,293,459 dol. , teinančią vasarą ruošti' 
nes buvusi Expo kaltė.Su- Lenkijos parodą,Esą jie ne-finansinius sunkumus ir 
degė eilė vertingų ekspo - 
natų.

VASARIO 16-JI PARYŽIU
JE 

iškilmingai paminėta Pra
ncūzijos Lietuvių Bendruo 
menės. Pamaldas laikė Pa
ryžiaus arkivysk.pad. J.Go 
uet. Akademijoje dalyvavo 
daug lietuvių ir draugų pr
ancūzų su senatorium gen. 
J.Ganeval ir ambasadoriu
mi G.de la Tournelle prie
šakyje, kurie pasakė kai - 
bas už Lietuvą .Lietuvos di
plomatų Šefas min.St.Loz-

Montrealio lietuvių Spaudos Baliaus dalyvių išrinktosios: viduryje Spaudos Ba
liaus karalaitė Alė Skrupstytė , kitos dvi princesės-į dešinę nuo karalaitės 
Regina Barysaitė ir į kairę Foto Tony's PhotoStudio.

užsibaigs.
Dabar viskas atsirėmė 

į Amerikos dolerį. Bet kai 
Amerikos dolerį krizė 
užgulė visu pasauliniu 
svoriu ir doleriui sunku 
atsilaikyti. Dabar ir de 
Gaulle,kuris neseniai dar 
labai buvo pradėjęs rody
ti gudrumą ir šokinėti , 
dabar jau susirūpino,kaip 
atsilaikyti ir jau gailisi 
išvaikęs Amerikos bazes 
iš Prancūzijos ir jau su
tinka kalbėti dėl Anglijos 
priėmimo į Bendrąją Eu
ropos rinką.

Egiptas jau visiškai su
smuko. Dabar jį gelbsti 
kelios susidėjusios vals
tybės.

Kanada taip pat jaučia

įvykiu apžvalga
LABAI ŽIAURIOS KOVOS VIETNAME

Trijuose Vietnamo 
punktuose vyksta žiaurios 
kovos: Saigone, Hue ir 
Mekongo upės deltoje. 
Žiauriausios buvo Saigo
ne, bet jos greit apdoro
tos. Ilgiau užsitęsė Hue, 
kurį buvo užvaldęs Viet- 
kongas, bet ir ten komu
nistai išmušti. Dar lieka 
Mekongo delta, kur sun
kios kovos dėl to, kad ten 
sunkiai pereinamos 
džunglės.Kovos visur dar 
vyksta,bet vis dėlto kons
tatuojama,kad Pietų Viet
namo ir sąjungininkų jė
gos, kuriose pagrindinį 
vaidmenį vaidina Ameri
kos jėgos, pasirodė ko-

patenkinti, kad nedalyvavę .’nuo dolerio smukimo 
gelbstisi mokesčių kėli
mu.

totą lįstų ir. . .demo_
KRATŲ BĖDOS

Nėra kvailesnių politikie
rių kaip Amerikoje, kur 
pav. demokratai demokra
tus ėda ir kenkia valsty - 
bės reikalams, kaip da - 
bar- Vietnamo karui.

Dar kvailesni politikie
riai veisiasi sovietijoje. 
Sovietiniai politikieriai 
nepaprastai bijo pajuokos. 
Už anekdotus sodina kalė- 
jiman arba siunčia į kon 
centracijos stovyklas.

Štai Lenkijoje Varšuvos 
teismas tūlą Špokanskį nu 
teisė 3 metam kalėjiman 
už tai, kad jis parašė ope
retę, kurioje pajuokiama 
Gomulkos kova su kardino 
lu Viszynskiu...
• Indijos Bombėjaus 
mieste buvo padaryta

munistams nenugalimos.
Tuo tarpu šiam puoli

mui Hanojus, patariamas 
Maskvos ir Pekino spe
cialistų pasiruošė kaip 
pergalingam puoli Ynu! .T at 
Maskvos ir Pekino stra
tegija bus žiauriai pra
laimėjusi.
NAUJA TARPTAUTINĖ

PROBLEMA
Tai finansinė-ekonomi

nė problema.Ji prasidėjo 
begriūnant Didžiosios 
Britanijos koloni alinei 
imperijai. Svaro sterlin
go pašlijimas palietė kitų 
kraštų finansus ir todėl 
iškilo finansinė proble
ma, kuri dar nežinia kuo

Lietuvių gyvenimo reiškiniai
LIETUVOS PASIUNTINY
BĖS WASHINGTONE 
vasario 16 d. surengtame 
priėmime apsilankė apie 
300 svečių, kurių tarpe 
buvo Atstovų Rūmų pir
mininkas John McCor
mack, Valst. Sekr. žmona 
p. Rusk, buv. valst. sekr . 
J. F. Dulles našlė, eilė 
Valst.Dept.pareigūnų bei 
diplomatų.

Asmeninius sveikini
mus kortelėmis ar tele
fonu perdavė daugelis JAV oraitis pirma kalbėjo sve- 
valstybininkų ir diploma
tų. Vasario 11 d.Washing- 
tono lietuvių surengtame 
sukakties minėjime kal
bėjo Lietuvos atstovas J. 
Kajecka^'.

LONDONO LIETUVIU 
Namuose vasario 16 su
rengtame iškilmingame 
vakare dalyvavo Lietuvos 
atstovas Londone V. Ba
ilokas, Latvijos atstovas 
Ozolinš,Estijos pasiunti
nys Torma.Soc.Internac . 
gen.sekr. Albert Carthy, 
žurnalo Foreign Affairs 
Circle sekretorius Ste
ward Smith, eilė egzilų 
veikėjų iš Rytų Europos 
kraštų ir Londono lietu
vių kolonija. Lietuvos Ne
priklausomybės Dienos 
sukaktuviniai minėjimai 
buvo ir visose kitose Ang
lijos lietuvių kolonijose. 
APIE 6000 NEWYORKIE-

ČIŲ 
dalyvavo iškilmingose 
pamaldose New Yorko šv. 
Patricko katedroje vasa
rio 18 d. Pamokslą sakė 
liet.jėzuitų provincijolas 
tėvas G. Kijauskas, S. J . 
Pamaldų gale giedojo 
"Marija, Marija" ir Lie
tuvos bei Amerikos him
nus. Iškilmių tvarkytojas 
prei.Francis X.Duffy pa
kvietė New Yorko A.L. T . 
pirm. A. Ošlapą su dele
gacija pas vyjsk. Swna- 
stromą. (Elta).

Margarita Buzaitė.

MONTREALIO LIETUVIŲ SPAUDOS BALIUS
ir dail. Paukštienei už pa
veiksi a.

Loteriją vedė Aug. Mylė, 
talkinamas ponių Alinauskie- 
nės, Kazlauskienės ir Giri
nės ir bilietų platintojų, be 
suminėtųjų dar M. Gudienė, 
E. Kardelienė, V. Adomony
tė ir kt., be to, bilietų trauki 
me dar dalyvavo pp. Lukošiū
nai ir p. Bulotienė jr. Loteri
ja buvo turtinga, todėl buvo 
daug išlošimų. Dar yra neat
siimtų fantų numeriai:032606, 
032609; 032011; 032832; 032 
842; 033180; 032261; 032078; 
032509; 032084; 032099. Fan
tus prašome atsiimti iki kovo 
mėn. 15 dienos.

Baliaus karai aitės rinkimus 
vedė J. Šiaučiulis, talkina
mas Renatos Lukošiūnaites, 
Edmundo Petrulio ir Eimučio 
Tekučio. Kandidatės į kara
laites buvo: Alė Skrupskytė, 
Regina Barisaitė, Margarita 
Buzaitė, Dalė Kudžmaitė, O- 
na Bielskytė, Elenutė Biels
kytė ir Laimutė Bakaitytė. Di
dele balsų dauguma kerai ai
te išrinkta / visų baliaus da
lyvių balsavimo būdu/ Alė 
Skrupskytė, princesėmis Re
gina Barysaitė ir Margarita _ ___ _______
Buzytė. Karalaitei per petį Kardelienės tortą konkursą 
buvo uždėtas dail. R. Bukags laimėjusiai porai, laimėjo 
ko meniškai išpieštas kaspi- Silverijus Geležiūnas su Da
nas su Nepriklausomos Lie
tuvos įrašu, apdovanota dai
lininkės Anastazijos Tamo
šaitienės Meno studijoje iš
austu Klaipėdos krašto tauti
niu drabužiu, jai įteikta per
einamoji dovana, kurion bus 
įrašyta jos pavardė, dovanų 
gavo ir princesės, ir visos 
nufotografuotos Tony Studio
- Laurinaičio. Publika įdė -
miai stebėjo karalaitės rinki- kiusiems ir visai tarnybai 
mus ir plojo karalaitei. 1 ‘

Spaudos valso premijavimą avimą nuoširdžiai dėkoja 
yede b-vės pirm. L.J. Girinis Nepriklausoma Lietuva.
- Norvaiša, sudaręs komisiją ----------------------------------

timtaučiams budindamas 
Vasario 16 prasmę, o lie
tuviams sakė, kad išeivi - 
jos uždavinys padėti Lie
tuvai laisvę atgauti suda
rius čia vieningą patrioti
nę demokratiškos vipuome 
nės nuomonę. Gen. Gane- 
val kalbėjo, kad jis pats ma 
tė Lietuvos ir Pabaltijo va
lstybių subrendimą sava
rankiškam gyvenimui. Bu
vo ir meninė minėjimo da
lis.

vasario 24 d. praėjo labai 
gražiai ir sėkmingai. Labai 
gerai buvo sutvarkyta salė, 
patogiai išdėstant stalus. 
Puikiai grojo A. Balčiūno 
orkestras ir šokiam buvo pa
kankamai vietos. Labai gerai 
veikė ponių Mačionienės ir 
Gudžiūnienės vedama virtu 
vė, todėl galima buvo ne tik
tai užkąsti, bet ir skaniai ir 
pigiai pavalgyti bei geros ka 
vos atsigerti. Tat baliaus vi
si gerieji privalumai buvo pil
numoje, ypač, kad gėrimą ba
ras veiku žaibišku greitumu 
ir tikslumu. Kadangi įėjimo 
kasa buvo didžiai prityrusių 
Marijos Arlauskaitės ir Leo
no Gudo rankose, tai nebuvo 
jokiu kliuvinių įeiti, o P.Gir- 
džiaus ir A. Mecelio kontro
lė be reikalo nieko nesulaikė 
ir judėjimo sąlygos buvo be 
pri ekaištų.

Oficialiai balių atidarė red. 
J. Kardelis, pasveikinęs vi
sus atsilankiusius ir padėko
jo už savojo laikraščio rėmi
mą. Jis taip gi dėkojo už lo
terijai paaukotus fantus, ypač 
Keating Fordo pareigūnui L. 
Gureckui už vertingus fantus

šešta širdies perkėlimo 
operacija,bet ligonis mi
rė po 3 valandų po opera
cijos.
• Vašingtone Sov.Rusijos 
atstovybei kažkas padėjo 
bombą, kurios sprogimas 
apgadino palangę.
• Vengrijoje, Budapešte 
susirinko komunistai pa
sitarti,kaip sušaukti viso 
pasaulio komunistų suva
žiavimą ir suvienyti ko
munistų sąjūdį.

• Kipro respublikos prezi - 
dentu perrinktas vyskupas 
Makarios. Turkai rinkinius 
boikotavo.

PROF. DR. ANTANĄ S RA
MŪNAS

šį savaitgalį skrenda į Ka
liforniją, kur X,os Angeles 
lietuvių kolonijoje vyks po
eto Bernardo Brazdžionio 
poetinės kūrybos vakaras, 
poeto pagerbimas. Pag
rindiniu kalbėtoju pakvie
stas Prof.A. Ramūnas, ku
rio naujoji knyga'Tš sute
mų į aušrą" taip pat bus 
pristatyta.

TREČIOJO PASAULIO LIE
TUVIŲ SEIMO PROGRAMO

JE
rengimo komisija yra numa
čiusi: posėdžius, paskaitas, 
meno parodą, komercinės 
muzikos koncertą, literatū
ros vakarą, jaunimo švente, 
šokius, didįjį koncertą, ban 
ketą, ekskursiją prie Lais
vės Statulos irkt. Sąmata 
numatyta apie 50, OOO dol.

EXPO 67 KANADOS 
LIETUVIU DIENOS
iškilioji lietuvaitėNijoleKaz- 
lauskaitė su grupe jaunimo 
iš Hamiltono bei Toronto, eks
kursijos pavidale, yra išskri
dusį į Europą - Vokietiją. 
Ekskursantą tikslas aplanky
ti tas vietoves, kuriose jie 
yra gimė. Žada išbūti net ke
lias savaites ir aprašyti girr^ 
tineje patirtus įspūdžius.

RAŠYTOJAS SAJA, 
kelis mėnesius viešėjęs 
Kalifornijoje, grįždamas 
į Lietuvą, praskrido per 
Montrealį. Čia jį iš aero
dromo paėmė Petras Ada- 
monis, pavežiojo po Monf 
realio miestą ir jam anro- 

bei Klubui už bendradarbi- dė įdomesnius dąlykus.
Rašytojas Saja Lietuvoje 

yra pasižymėjęs kaip dra
maturgas.

iš D. Smilgevičienės, p. Rim- 
sienės, R. Lukošiūnaites ir 
J. Lukošiūno. Tradicini E.

le Kudžmaite.
Balius užsitęsė iki antros 

valandos, buvo labai links 
mas. Baliun atsilankė iš Chi- 
cagos atvykę Vizgirdai: Jonas 
Juozas ir Justinas pasimaty
ti su sesute,atvykusia iš Lie
tuvos. Iš Bedfordo buvo besi
plečiančio biznio savininkas 
p. Brilvicas.

Visiems į balių atsilan-

G.de


2 PSL. NEPRIKLAUSOMA LIET U VA 1968 m. vasario 28 d. Nr. 9/1085/

NEPRIKLAUSOMA

LITUANIE INDEPENDANTE
INDEPENDENT LITHUANIA

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

Authorized as second class mail by the Post Office 
Department, Ottawa, and for payment of postage in cash.

LEIDŽIA KANADOS LIETUVIU CENTRO TARYBA IR 
SPAUDOS BENDROVĖ 'NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“.

Redaktorius Jonas Kardelis
Administratorius Pranas F. P a u k š t a i t i s .

Te/. 366-6220
1222 George Street LaSalle, Montreal •• Quebec— Canada.
Prenumerata metams: Yearly Subscription Rates:

Kanadoje............................. $6.00 Canada..................................S6.00
Amerika ir P. Amerika. .36.50 America & S. America. . . 36.50
\ isur kitur......................... 8 7.00 Other Countries.................$7.00
Atskiras numeris.............. $0.15 Single copy . . ..................... $0.15

Adresų pąkei tintas 25 et. (su prenumerata arba pašto ženklais).
Ilgalaikiai skelbimai, susitarus, g auna iki 50% nuolaidos.

IŠEIVIJOS LAISVĖS MISIJA
PROF. DR. ANTANAS RAMŪNAS

1. - T AISVĖS KOVOJE DĖL KETVIRTOSIOS NEPRI
KLAUSOMOS LIETUVOS

"Pagimdys vargai ga
liūnus, ugnimi uždegs 
krūtinę", - šiais žodžiais 
poetas Maironis budino, 
s katino, r amino pavergtą, 
pažemintą, kenčiančią 
lietuvių tautą, ruošdamas 
ją nepriklausomybei. 
Maironio žodžiai galiojo 
anais laikais, Maironio 
žodžiai galioja šiandien. 
Maironio laisvės vizija 
išsiplldė.Maironio vizija 
ir vėl išsipildys, jeigu tik 
lietuviai, kur jie bebūtų, 
giliai įsisąmonins savo 
laisvės misiją ir ją, tą 
misiją, sumaniai, planin
gai, išmintingai, sąžinin
gai,ištvermingai vykdys.

Karalius Mindaugas 
(1251 -1263) yra Lietuvosi 
valstybingumo -1, y. pir
mosios nepriklausomos 
Lietuvos-kūrėjas. Mūsų 
kova prieš priespaudą 
prasidėjo ne prieš 50 me
tų,/bet prieš 700 metų su 
viršum. Ištvėrėme. Per 
tuos 700 metų tauta buvo 
užgrūdinta ugnimi ir plie- 
nu.Tauta, tiek išbandyta, 
tiek atlaildusi, niekur, 
niekad ir niekam never- 
gausi Todėl nenuostabu, 
kodėl tauta stojo į kovą ir 
prieš rusų ir prieš vokie
čių priespaudą, 1918 m. , 
sukurdama antrąją ne- 
prildausomą Lietuvą, ly
giai kaip jinai stojo į kovą 
ir prieš Stalino ir prieš 
Hitlerio priespaudą bei jų 
slaptus Pabaltijo bei Eu
ropos padalinimo planus 
1941 m., kovodama dėl 
trečiosios nepriklauso
mos Lietuvos. Stalino ir 
Hitlerio režimų metu 
(1941-1945), lietuviai ry
žosi verčiau nematyti nei 
saulės,nei mėnulio švie

sos, verčiau nusileisti į 
šaltą,drėgną,neapšviestą 
progrindį (kur jie ir su
kūrė Vilką!) negu nusi
leisti ir vergauti tironi
jai!

Nūn vyksta laisvės ko
va dėl ketvirtosios nepri
klausomos Lietuvos.Išei
vija yra suvaidinusi žymų 
vaidmenį Lietuvos lais
vės kovų istorijoj.

Pirmoji išeivija Ame
rikoje ėjo į pagalbą knyg
nešių Lietuvai jau tada, 
kai lietuvio trioba buvo 
dar apšviečiama balanų 
šviesa,kai lietuvė motina 
sėdėdama prie vindelio, 
mokė savo vaikus iš ele
mentoriaus ar maldaloiy- 
gės ' lietuviškojo rašto , 
žvelgdama nuolat į lan
gus,ar nesiartina žanda
ras... Šiandien Lietuva 
yra prievarta išjungta iš 
laisvojo pasaulio tautų 
šeimos, jai neleista nė 
kiek pasireikšti Europos 
bei tarptautiniame gyve
nime, todėl išeivija turi 
ateiti tėvynei į pagalbą .

Mūsų veikimo pagrin
dinis uždavinys, ypač 
šiais Lietuvos Laisvės 
Kovos Metais, yra dvigu
bas: a. - siekti lietuviškų 
jėgų susivienijimo, siekti 
ir atsiekti- lietuviškosios 
sandoros, tai viena, b. - 
vykdyti laisvės misiją 
plačiame pasaulyje, t. y. 
suvienytomis -lietuvių ir, 
kiek tik galima, ne lietu- 
vių-jėgomis perkelti lie
tuvišką Jdausimą į ame
rikinę, kanadinę, europi
nę, tarptautinę bendruo
menę ir į pačias Jungti
nes Tautas, reikalaujant 
Lietuvai neprildausomy- 
bės, tai antra.

2. - LIFTU VISK OS IOS SANDOROS KELTU
Viena iš pagrindinių 

kliūčių lietuviškų jėgų 
susivienijimui ir kartu 
mūsų sėkmingai veikmei 
į platų pasaulį yra ideo
loginė krizė, palietusi, 
anaiptol, ne mus vienus , 
o mažiau ar daugiau vi
sas Europos tautas ir .pa
galiau, išaugusi į vadina
mą Rytų-Vakarų proble- 
mą.Ideologinė krizė ypač 
giliai ir skaudžiai sukrė
tė XIX a. Rusiją kaip tai 
yra aprašyta Turgenevo 
romane Tėvai ir valkai 
(1861).Ši krizė, būtent ru
sų visuomenės susiskirs
tymas į kraštutinę dešinę 
(įkvėptą Hėgelio) ir į 
kraštutinę kairę (įkvėptą 
Markso), susiskirstymas 
į balta ir į juoda, nuvedė 
kraštą į katastrofą.Šian - 
dien yra aiškių ženklų,jog 
ten atsiranda naujas ski
limas ,nauj a bedugnė .nau
ja praraja tarp tėvų ir 
vaikų (angį, generation 
gap). Rusų revoliucijos 
sūnūs ir anūkai jau pajuto 
naujos epochos vėjus bei 
skersvėjus.Jolda partinė 
ar valstybinė biurokrati
ja, joldos smurto bei 
priespaudos priemonės 
nesulaikys naujo upės bė
gimo, naujos gyvenimo 
tėkmės, nes viskas ver
žiasi iš vidaus.

Ir mes turime svars
tyti ir išspręsti ideologi
nės krizės klausimą, nes 
ideologinė trintis ardo 
santykius, ardo tarp se
nos išeivijos ir naujos 
dialogą, tarp tėvų ir vai
kų, neigiamai atsiliepia 
į jaunimo nusistatymus 
lietuvybės ar net tėvynės 
atžvilgiu.Taigi.nuo tožy- 

! mia dalimi priklauso mū
sų jaunimo, mūsų išeivi
jos ir Lietuvos ateitis.

Kai kam gali atrodyti, 
jog tikras šio klausimo 
išsprendimas-tai suvesti 
mūsų politines partijas , 
sakysime,! dvi, o ko gero 
netį vieną.Nesąmonė! Ši
taip galvoti ir daryti yra 
tas pat, kas gydyti žmogui 
skaudantį dantį .nukertant 
jam galvą. Žinoma, dan
ties tada jau neskaudės, 
nes ne tik galvos, bet ir 
paties žmogaus jau nebe
bus.. .

Išmokime svarstyti ir 
spręsti ideologinės kri
zės idausimą ramiu, iš
mintingu, akademiniu, 
mokslišku būdu.Tikreny- 
bėje, tai ne partijas iš
jungti turim, bet: ideolo
ginius mitus,ideologinius 
prietarus, baimę, įtari
mus, siauraprotybę, ap«- 
kiautėjimą, aklą savyje 
užsidarymą,neats klaidu
mą kitiems ir pasauliui. 
AtsisldeisMme ir išsi- 

3. - IŠEIVIJOS LAISVES

Lietuvos Laisvės Ko
vos Metų programa ir 
kartu mūsų laisvės misi
ją plačiame pasaulyje ga
lima nusakyti ir išsakyti 
penkiais pagrindiniais 
punktais; būtent perkelti 
lietuvišką klausimą:!. į 
amerikinę bendruomenę. 
2. - į kanadinę bendruo
menę.-3. į europinę ben
druomenę. 4.-į tarptauti
nę bendruomenę. 5.-į pa
čias Jungtines Tautas, 
reikalaujant Lietuvai ne
priklausomybės.

Pradėkime nuo pirmo 
punkto (JAV) ir nuo pa
skutinio (JT), nes jie ne
dalomai susiję. -Leonar
do Valiuko ir jo sudary
tojo komiteto dėka čia jau 
toli pasistūmėta.Daug nu
veikta. Daug pasiekta. 
Daug laimėta. Kaip žino- 

skleisldmelTurime ketu
rias pagrindines nepri
klausomos Lietuvos par
tijas: liaudininkus, so - 
cialdemokratus .tautinin
kus ir krikščionis demo
kratus. Kai kurios karo 
bei tremties metu iškilu
sios partijos bei sąjū
džiai, kaip Lietuvių Fron
tas ir Santara-Sviesa di- 
namiškai reiškiasi kultū
ros srityje. Kiekviena iš 
minėtųjų partijų yra labai 
prasmingas reišMnys 
mūsų gyvenime. Ir libe
ralizmas ir socializmas 
ir nacionalizmas ir, pa
galiau, personalizmas su 
pliuralizmu,kuriuos ypač 
pabrėžia krikščioniškoji 
demokratija, turi savo 
vietą, savo prasmę, savo 
pasltirtį ne tik Lietuvos , 
bet ir laisvojo pasaulio 
istorijoj. Ne pasmerkti 
partijas turime, o, at
virkščiai, džiaugtis turi
me, kad turime šitoldą 
nuostabiai turtingą, visa
pusišką, pilnutinę lietu
viškojo gyvenimo dife- 
renciaciją (Plg.A. Ramū
nas ,Iš sutemų į aušrą, pp. 
291-317, p. 355). Žinoma , 
laikai pasikeitė: gyvena
me ne romantinėj Aušros 
gadynė, bet atominėj - 
kosminėj gadynėj. Buvo 
laikai lėtai, palaipsniškai 
diferenciacijai.Nūn atėjo 
laikas ir pilnutinei dife- 
rianciacijai ir pilnutinei 
integracijai; atėjo laikas 
pilnutiniam subrendimui, 
nes juk diferenciacija ir 
integracija, t. y. įvairu
mas vienybėje ir vienybė 
įvairume, yra du patys 
pagrindiniai žmogaus, 
tautų ir žmonijos plėtotės 
ir pažangos dėsniai ir va
rikliai.

Partijų ir pažiūrų įvai
rumas išplauMa ne iš 
klaidos, bet, atvirkščiai, 
iš tiesos turtingumo. 
Mokslo akimis žiūrint, 
pats gyvenimas nesuside
da tik iš dešinės ir kai
rės, tik iš balto ir juodo: 
tarp balto ir juodo yra 
dar ištisa daugybė varsų, 
sudarančių nuostabų spal
vų spektrą ar vaivorykš
tę.

Taigi: ne balta ir juoda, 
ne dešinė ir kairė,ne vie
na kuri nors pavienė spal- 
va,bet, atvirkščiai, išti
sas spalvų bei varsų pa
saulis, būtent daugiavar- 
sė vaivorykštė, juosianti 
Rytus ir Vakarus, žemę 
ir dangų,i šelvi ją ir tėvy
nę,tikrovę ir idealą, -te
būnie lietuviškosios san- 
doros ženklas bei simbo
lis!

Neužsisklęskime, bet 
atsiskleiskime ir išsi- 
skleiskime! 

MISIJA PLAČIAME PAŠAU 
LYJE

me, JAV atstovų rūmai
1965 metais ir JAV sena
tas 1966 metais priėmė 
Pabaltijo kraštų laisvini
mo reikalu rezoliuciją, 
pasisakydami už Lietu
vos bylos perkėlimą į 
Jungtines Tautas. Šios 
rezoliucijos priėmimu 
mums pamažu atsiveria 
kelias ir prasiveria var
tai į pasaulinį tautų fo - 
rumą-Jungtines Tautas .
1966 metai gali tapti pa
minkline data laisvės ko
voje dėl ketvirtosios ne- 
prildausomos Lietuvos , 
gimusios pogrindyje ir 
vadovaujamos Vliko.LLK 
ALT.PLBbei kitų laisvi
nimo veiksnių.

Yra svarbu sujungti 
mūsų laisvės kovos idea
lus su Amerikos laisvės 
kovos idealais. Amerika

mūsų laisvės idealus gali 
lengvai suprasti ir su
pranta, nes Amerika-re- 
voliucijos duktė,nes jinai 
pati yra gimusi laisvės 
kovoje,kovoje prieš kolo
nializmą (Plg.C.L. Sulz - 
berger .Unfinished Revo- 
liution: America and the 
Third World . New York: 
Atheneum, 1965). Netenka 
abe joti, jog Jungtinių Tau
tų Charta sudaro neišju
dinamą teisinį pagrindą 
lietuviškam klausimui 
perkelti į Jungtines Tau
tas ir Lietuvos bei Pabal
tijo bylai laimėti:

To reafirm faith in fun
damental human rights ,in 
the dignity of the human 
person,in the equal rights 
of men and vomen and of 
nations large and small 
(Jungtinių Tautų Charta).

Dėl antro punkto-Kana- 
dos. -Savo etnine sudėti
mi ir savo istorija Kana
da rišasi su visais Euro
pos kraštais, o savo geo
grafija, savo saviraiška 
bei vadovaujančiu vaid
meniu Tautų Bendruome
nėje (Commonwealth of 
Nations)-kuone su visais 
pasaulio plotais ir už
kampiais. Yra tai paša
lei škų galimybių ateities 
kraštas. Esame pilnatei
siai, gerai įsišakniję šio 
krašto piliečiai. Tad at
siremkime į žemę. Būki
me, visų pirma, empyris- 
tai.Įsiliekime dinamiškai 
į šio krašto gyvenimą- 
ūkinį,mokyklinį, politinį, 
kultūrinį, socialinį, reli
ginį, teisinį, meninį, etc . 
Studijuoleim Kanados po
litines partijas - konser
vatorių, liberalų, naujųjų 
demokratų ir įsijunkime 
į jas, o jeigu tų partijų 
neužtektų-organizuoldme 
naują. Įstatymai to ne
draudžia.Kiekvienu atve
ji.vad.Trečiosios Grupės 
organizavimas yra nūn 
jau aktualus ir ateityje , 
gal būt, pasirodys būti
nas. Kanadoje yra laisvė 
organizacijoms. Išmoki
me veikti ne tik pavie
niui,bet,kas svarbiausia, 
grupėmis, sambūriais- 
etniniais, ideologiniais , 
politiniais, ūkiniais, kul
tūriniais,socialiniais,re
liginiais, meniniais, vie
tiniais .provinciniais, tau
tiniais,žemyniniais .tarp
žemyniniais, tarptauti
niais, etc. Pats pradinis, 
pats lanksčiausias ir be
ne sėkmingiausias veiki
mo vienetas-tai klubas . 
Kaip Amerikai, taip ir 
Kanadai mūsų laisvės ko
va ir mūsų laisvės idea
lai, anaiptol, nėra sveti
mi, nes kaip tik Kanada 
ėmėsi iniciatyvos per
keisti Britų Imperiją į 
Tautų Bendruomenę- 
(Commonwealth of Na - 
tions)-t.y.laisvų ir lygia
teisių tautų-tiek didelių, 
tiek mažų-laisvą sąjungą. 
Tegul rusas pasimoko iš 
anglo, kaip suteikti tau
toms nepriklausomybę!

Dėl trečio punkto ir 
ketvirto, nes jie nedalo
mai susiję. -XIX a. Euro- 
pa-tai vulkanas, išsiver
žęs tautiniais laisvės są
jūdžiais. Kas Europa bu
vo XIX a., tai yra visas 
pasaulis XX a. ,nes XX a. 
tautiniai laisvės sąjūdžiai 
išsiliejo į tarptautines 
formas, iššaukdami vad. 
Trečiąjį pasaulį (The 
Third World, le tiers 
monde), iššaukdami tik
rąją pasaulinę revoliuci
ją (Pig. Ch. Dawson, The 
Movement of World Revo
lution,N. Y. : Sheed & Ward, 
1959. A. J. Toynbee, Ame
rica and the World Revo

SUDBURY, ONTARIO

CITY OF SUDBURY

PROCLAMATION
Canadian Lithuanians this year are celebrating the 50th Anni
versary of the Independence of Lithuania. While we Canadians of 
Lithuanian descent are happy at the freedom we have received 
under Canadian Democratic system, we are at the same time 
saddened because our birthplace, Lithuania, which gained its 
independence in 1918 is now subject to foreign rule.

Under the rule, men, women and children, elderly people and 
child-bearing mothers are still being deported for reasons un
known to them. The sole reason suspected is their love for their 
country.

Today, throughout the entire democratic world, people of Lithu. 
anian descent are appealing to the conscience of all nations to 
seek a cessation of this harsh practice by communist aggressors.

BE IT THEREFORE known to al! that I, J. J. Fabbro, Mayor of the 
City of Sudbury, proclaim this February 16, 1968, as the Li
thuanian Independence Day in the City of Sudbury. I further call 
upon all citizens in this City, whatever may be their ethnic 
origin to participate, with their Canadian fellow citizens of 
Lithuanian descent in properly honouring this Anniversary of 
Lithuanian Independence, on the week of February 11-17 in
clusive.

J. J. FABBRO,
Mayor.

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 50 metų sukak
ties proga Sudburio miesto galva-majoras paskelbė šią 
proklamaciją ir visą savaite Lietuvos vėliava buvo iš
kelta ant miesto valdybos pastatų. J.Kr.

Winniper Free Press įsidėjo šį atvaizdą su šiuo parašu
Mrs. John Smaizys. fiO, who came to Canada from Lithuania 

in 1948, has become a beach comber as a centennial project. 
She is holding a glass flower made from shards of broken 
glass. Rock paperweights, a picture made of small flat stones 
and prehistoric driftwood animals, crosses and birds are some 
of the other things she has made from her beach finds.

lution,N. Y. : Oxford Uni
versity Press,1962).Tre
čiasis pasaulis-tai deko- 
lonizuotos tautos,dekolo- 
nizuoti kraštai Azijoj , 
Afrikoj,Lotynų Ameriko
je.

Kolonializmo žlugimas 
visuose žemynuose yra 
laiko ženklas, jog jis ne
galės išsilaikyti ir pačio
je Europos širdyje-Cen- 
trinėje Europoje, taigi ir 
Lietuvoje. Kadangi Cen
trinės Europos laisvės 
kovos idealai ir Trečiojo 
Pasaulio laisvės kovos 
idealai iš esmės sutampa, 
tai būtų visai ne pro šalį 
Pavergtųjų Europos Tau
tų Seimą - Assembly of 
Captive European Nations 
(ACEN) pavadinti tikruo
ju vardu-Assembly of Co
lonized European Na
tions.Tada tai ne tik visi 
buvę ar dar esami pa
vergtieji, bet ir visas 
laisvasis pasaulis ir JT 
labai lengvai supras mū
sų laisvės kovos esmę ir 
prasmę,mūsų teisę į lais
vę ir pilnutinę tautinę sa
viraišką.Supras ir rems . 
Jeigu šiandien yra šven
čiama Azijos laisvės 
šventė, tai turime taip 
darbuotis ateičiai, jog A- 
zija,Afrika,Lotynų Ame
rika ir laisvasis pasaulis 
vieną dieną švęstų Cen
trinės Europos ir Lietu
vos šventę'.Maskvos kolo- 
nialinę politiką Pabaltijo 
bei Centrinės Europos 
kraštuose ne tik galima , 
bet ir reikia pradėti dau
žyti paties leninizmo 
ginklais,nes juk Leninas 
savo rašte Nacionalinės 
politikos ir proletarinio 
internacionalizmo Idau- 
isimai visu gilumu ir gęstanti kelio žvaigždė į 
smarkumu įrodinėja, jog nepriklausomą Lietuvą!

tas visai ne marksistas , 
kas nekovoja už tautų ir 
kalbų lygiateisiškumą. 
Taigi,žodžiai skamba lyg 
toje JT Chartoj, o-tikro- 
vė?!

Ateityje Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenė apims 
visus lietuvius-ir tuos , 
kurie gyvena Lietuvoje ir 
tuos,kurie yra išsibarstę 
po visą pasaulį. Kadangi 
gyvename ir akademinėj 
ir revoliucinėj gadynėj, 
tai turime tapti ir akade
mine ir revoliucine tauta, 
t.y.turime sugebėti akty
viai įsijungti į žmogaus, 
tautų ir žmonijos perkei
timo epochinį vyksmą ne 
destruktyviu, bet kūrybi
niu-lietuvišku-čiurlioni- 
niu būdu.

Kaip žinome, neseniai 
mirė Londone įžymus di- 
plomatas,valstybininkas , 
laikraštininkas Bronius 
Balutis,įrašydinęs į Lie
tuvos Laisvės varpą se
kančius žodžius:

O,skambėk per amžius 
Vaikams Lietuvos:
Tas laisvės nevertas, 
Kas negina jos!
Šie Lietuvos Laisvės 

Varpo žodžiai galėtų ir, 
atrodo,turėtų būti Lietu
vos Laisvės Kovos Metų 
šūkis.

Tad liepsnom ir žaibais 
įsirašykim juos kiekvie- 
nas į savo sąmonę ir pa
sąmonę, į savo širdis ir 
sąžines.

Šis Lietuvos Laisvės 
tVarpo ir Lietuvos Lais
vės Kovos Metų šūkis te
būnie mūsų laisvės misi- 
jai plačiame pasaulyje 
neišsenkamas kūrybinio 
įkvėpimo bei pasiaukoji- 
mo šaltinis ir šviesi ne
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Nauji SLA veidai
Vasario 2 d. Tėvynės 

pirmame puslapyje pa
duoti SLA nominacijų 
duomenys. Džiugu matyti 
visą eilę naujų vardų, no
minacijas laimėjusių 
kandidatų, į SLA Pildo
mąją Tarybą :prezidento , 
viceprezidento, sekreto
riaus ir kitų vietų parei
gūnus. Tai labai svarbu, 
nes keletą metų tebūdavo 
tik po vieną kandidatą. 
Tuomet mes neturėjome 
ko rinkti, o tik balsuoda
vome už vieną, per nomi
nacijas išstatytą kandida
tą.O jie vis pasikartojan
čiai, kaip Igno Šeiniaus 
Siegfried Immers eibę, vis 
atsinaujindavo ir atsinau
jindavo.

Šiemet jau kas kita. 
Reikės stoti į varžybas 
ne tik nuominuotlems 
kandidatams, bet ir rin
kėjams - balsuotojams. 
Tikėtina,kad Susivieniji
mo nariai labiau rinki
mais domėsis, daugiau ir 
aktyviau rinkimuose da
lyvaus. Tai būtų labai 
sveika,kad visi organiza
cijos nariai ne vien apie 
1000 mėgėjų, tebalsuotų.

Kas gi tie nauji vardai, 
patekęį pirmąjį Tėvynės 
puslapį?Į prezidentus no
minuotas Jonas Daugėla 
greta Povilo Dargio. J . 
Daugėla jau gana plačiai 
Amerikos lietuvių gyve
nime pasireiškė, dirbda
mas Susivienijime, San
doroje, Amerikos Lietu
vių Taryboje. Be to, jis 
yra valstiečių liaudininkų 

Lietuvos atstovybės namai Londone, Didžiojoje 
Britanijoje, kur dabar Lietuvą atstovauja vie
toje mirusio min. K. Balučio p. Balickas.

pirmininkas ir Vliko ats
tovas Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenėje. Jis yra 
pačiame amžiaus pajė
gume,geras kalbėtojas ir 
organizatorius.

AlenaDevenienė nebe- 
naujokė Susivienijime. Ji, 
nominuota į viceprezi
dentus, varžysis su vete
ranu Stasiu Gegužiu.

Vertas taip pat ypatin
go dėmesio plačiai, sėk
mingai veikiąs Amerikos 
ir Kanados lietuvių visuo
menėje - SLA, Sandara ir 
kt. ekonomistas Petras 
Januška.Jis labai rimtas 
varžovas poniai Pivaro- 
nieneiį SLA sekretorius. 
Januška, kaip ekonomis
tas, sekretoriaus parei
goms ypatingai būtų tin
kamas.

Stipriai nominacijose 
pasirodė ir mažlietuvis 
V.Žiogas, gavęs net daug 
balsųįiždo globėjus. Da
bar į šias pareigas jau 
turime 4 kandidatus: adv. 
S. Briedį,J. Mileriutę, V . 
Žiogą ir S. Butvytį. Jau 
turėsime ką rinkti, nes 
reikės balsuoti tik už du. 
Tik visi dalyvaukime rin
kimuose! Tuomet laimės 
ir Susivienijimas ir mes .

J. Audėnas.

KODĖL BIJOMA KRITI
KOS ?

Kritika yra demokra
tinio gyvenimo pagrindi - 
nis bruožas. Demokrati
nėse šalyse neegzistuoja 
vien minties ir kalbos,bet 
taip pat ir kritikos lais

vė.Ten kritikuojamos vy
riausybės, miestų valdy
bos, politinės partijos ir 
organizacijos. Šalia kor
poracijų kritikuojami ir 
atskiri asmenys: valsty
bių prezidentai, ministe
rial, burmistrai ir orga
nizacijų vadovai.

Dėl tokios kritikos nie
kas nesisieloja ir nepyks
ta. Antraip, kai kur net 
ieškoma kritikos ir kriti
kų balsai apmokami pini
gais!

Tik bolševikų valdo
muose kraštuose yra vi
sai kitaip.Ten kritika ne- 
leidžiama.Maskolijoj ne
seniai kritiški studentai 
buvo suimti, nuteisti ir į 
Sibirą išsiųsti. Jugoslavi
jos prezidentas Tito net 
savo artimus draugus į 
kalėjimą pasodino, jei jie 
išdrįso jį kritikuoti.

O kaip yra mūsų Susi
vienijime?

1967 m.bėgyje lietuviš
koje spaudoje pasirodė 
kelios žinios, kurios pa
kritikavo Pild. Tarybą ir 
ypatingai jos prezidentą. 
Reikėjo manyti,kad Susi
vienijimo vadovai pasi
naudos tokiais balsais ir 
ims dėmesin savų narių 
pastabas, jų atidengtas 
klaidas ir veiklos silpnu
mus. Tokie nurodymai 
jiems galėjo padėti su
rasti geresnį ir efektin- 
gesnį veiklos kelią, su
vokti klaidas ir nutildyti 
kritiką konkrečiais dar
bais.

Žinoma, Taryba buvo 
teisėta kritiką atmesti . 
Tuomet ji turėjo spau
doje nesikarščiuodama ir 
oriai konkrečiais faktais 
ir skaitlinėmis įrodyti , 
kad kritika yra nepagrįs
ta ir klaidinga. Kuomet, 
pav. .kritikai primetė, kad 
prezidentas Dargys, ke
liaudamas iš savo namų į 
vieną SLA parengimą į 
New York, paėmęs arti 
300 dol. kelionės išlai
dom pad engti, Taryba ga
lėjo aiškiomis skaitlinė
mis ir kvito foto kopija 
įrodyti, kad kritikai ne
tiesą sako. O jei prezi
dentas ir būtų už vieną 
kelionę 300 dol. gavęs ,

JONAS F. DAUGĖLA 
plačios ir dinamiškos veiklos vyras yra nominuotas į 
Susivienijimo Lietuvių Amerikoje Prezidentus,kas y- 
'ra labai geras pasirinkimas,

Jonas Daugėla yra gimęs 1915 metais, baigęs Žem
ės Ūkio Akademiją ir yra diplomuotas agronomas ir 
ekonomistas. Labai plačiai ir daug veikes Lietuvos 
kooperacijoje, kuri. Lietuvos gyvenime vaidino patį 
svarbiausią ekonominės pažangos vaidmenį. Koope
racijos veikėjų obalsis buvo:"Vienas už visus ir vi
si už vieną". Tai obalsis, kuriuo kūrėsi ir Susivie
nijimas Lietuvių Amerikoje. J.Daugėla dirbdamas 
didžiausiose Lietuvoje "Pienocentro" ir "Sodybos" 
organizacijose, kurios Lietuvoje vaidino progreso 
vaidmenį, laisvalaikiu suorganizavo pirmąjį Lietu
voje amatininkų kooperatyvą "Stalius" ir Pienocent
ro tarnautojų ir darbininkų kooperatyvą ir jam sė
kmingai visą laiką vadovavo. Prieš apleidžiant Lie
tuvą, J.Daugėla buvo didžiausio Pienocentro Vii - 
niaus skyriaus direktorium. Siame skyriuje dirbo 
per 6CO asmenų. Vadovaudamas šiai didelei įstai
gai, Jonas Daugėla įgijo didelę administracinę pa
tirti. ir pasireiškė kaip gabus organizatorius.

Atvykęs į Ameriką, J.Daugėla tuojau prisirašė 
prie 14-tos SLA kuopos, jis sėkmingai pirm in in-

tuomet reikėjo parodyti 
aplinkybes,dėl kurių mi
nėta kelionė kainavo be
veik 300 dol.

Tai būtų buvę demokra
tiška ir korektiška. Ir 
Pild.Tarybos autoritetas 
būtų pakilęs.

Bet Taryba nepajėgė 
kritikos atremti konkre
čiais faktais: nebuvo įro
dyta,kad Dargys negavęs 
300dol.už vieną kelionę , 
nebuvo paaiškinta, kodėl 
vienų 1965 metų "Tėvy
nės" leidimas davė 11,599 
dol.nuostolių, nebuvo pa
neigta,kad Našlaičių fon
do pinigai buvę panaudoti 

kitiems reikalams, nebu
vo paaiškinta kodėl 1965 
m. iš to paties Labdary
bės fondo buvo iškelti net 
11,000 dol. .nepaaiškinta , 
kodėl neįsigyta naujo va
sarnamio,kodėl nesiimta 
senelių prieglaudos stei- 
gimo,kodėl dar nepareng
ta SLA istorija, neparo
dyta, kiek kainavo 54-asis 
Seimas, kokių imtasi ka
pitalui nuo infliacijos ap
saugoti priemonių, nepa
aiškinta, kodėl buvo at
leistas senasis aktuaras 
ir kodėl reikėjo samdyti 
naujas aktuaras iš kito, 
tolimo miesto ir 1.1.ir 1.1.

EKCNCMISTAS PFTRAS JANUŠKA
Petras Januška Amerikos ir Kanados Susivienijimo 

Lietuvių Amerikoje kuopų šiemet yra nominuotas SLA 
Pildomosios Tarybos sekretoriaus pareigoms. Januš
ka yra veiklus Detroito 352 kuopos narys nuo pat atvy
kimo į Amerikos kontinentą. Lietuvoje Petras Januš - 
ka taip pat veikė kaip ekonomistas ir sėkmingai vedė 
žymų biznį. Be to, Petras Januška yra spaudos žmo
gus ir visuomenininkas, kuriam rūpi visi lietuviškieji 
reikalai. Jo didelė patirtis, kaip ekonomisto, laidoja 
jo veiklos pasisekimą, kuris ne tiktai reikalingas, bet 
ir būtinas šiai didelei lietuvių organizacijai. Petro 
Januškos įėjimas į SLA sekretorius laiduos šiai orga
nizacijai naują pakilimą ir naują augimą.

kavo ir jubiliejinio SLA seimo rengimo komitetui.
J. Daugėla aukštai vertina SLA organizaciją, bet 

yra nuomonės, kad ji reikalinga veiklesnių, dina- 
miškesnių veikėjų, kad galėtų kilti nariais ir sa
vo veikla. Dabartinė SLA valdyba nerodo gyves
nės iniciatyvos ir veiklumo, dėl ko mažėja nar
iais ir krinta kapitalu, kai dabar dar yra labai 
geros sąlygos kilti. Todėl yra būtina bent dali
nai pakeisti SLA vadovybę.

Vietoje įtikinus narius 
faktais ir skaitlinėmis , 
Pild.Tarybos leidžiamo
je "Tėvynėje",Nr.41 buvo 
vedamasis straipsnis,už- 
vardytas "Išsišokėliai tu
ri būti sudrausti’.' Ten ne
pripažįstama jokios kri
tikos , ten kritikai apšau
kiami rašeivomis,dvivel- 
džiais išsišokėliais ir 
kenkė jais, ten reikalauj a- 
makritikus sudrausti,ten 
grasinama kritikus teis
mui atiduoti ir iš "mūsų 
pačių tarpo" išmesti.

Straipsnio autorius 
ypatingai pyksta,kad kri
tikuojama Susivienijimo 

revizija ir atskaitomybė.
Aš manau, kad dėl SLA 

balansinės atskaitomybės 
niekam negali kilti abejo
nių. Knygos bus tvarkin
gai vedamos, balansai 
tiksliai išvesti .pareigūnų 
ir revizorių smulkiai pa
tikrinti. Vyriausybės pri- 
žiūriamoj draudimų ben
drovėje kitaip ir būti ne
gali!

Bet vyriausybės atsiųs
tasis revizorius ne visu 
kuo rūpinasi. Jis žiūri, 
kad sąskaita būtų tiksliai 
parašyta ir tiksliai su-

Nukelta j 6 psl.,

Wilno kiški
Dit is de vrede, den de mester 

van Liflande unde de koningh van 
Lettowen hebbet ghemaket, unde 
ludet in aldusdanighen worden:

[1] Van der Ewestemnunde to 
reghte in den wegh, den Ghodc- 
minne de koningh van Lettowen 
herede, tho der Nycevre unde van 
der Ewestenmunde dvers over [de] 
Dune tho ener hofstede, dese het 
Uspalde, unde van denne reghte 
tho eme dorpe, dat het Stripayne, 
boven deme dorpe seal nen her 
dvers over den wegh nogh in den 
wegh slan, nogh van Lettowen, 
nogh van des mestres lude, nogh 
scrodere. Dit sint de vredelant 
ymine landė tho Lettowen: Balni
ke, Ketrayche, Nemensyane.

[2] Vortmer seal de vrede gan 
van der Eweste up wente an de 
beke de gheheten is de Pedene 
unde vort van der beke wente an 
den olden vrede tho Adsellen tho. 
In den vrede unde boven den 
vrede schal nyn her ut nogh yn 
sclan ofthe nyn scroder.

[3] Vortmer seal de Dune vrigh 
wesen eneme jeweliken kopman- 
ne, he sy cristen eder heyden, up 

unde nedder tho varende also 
hoghe, alse de Dune gheyt unde 
al de beke, de dar ingat boven 
der Ewesten.

[4] Vort seal de Dudesche kop- 
man varen also wyde, alse de ko
ningh van Lettowen ret over Rus- 
cen unde over Lettowen, seker 
lyves unde ghudes.

[5] Vort seal over van beyden 
syden der Dune benedder der 
Eweste nedderwart veligh wesen 
eneme jeweliken kopmanne also 
verne, alse he myt ener keygen 
werpen magh.

[6] Werel ok dat eyn unbevre- 
det man in den vrede queme, de 
seal veligh wesen; wonede he ok 
in deme vrede unde queme he ut 
deme vrede, worde he ghescla- 
ghen, darane scholde nen part 
scult ane hebben, ne wedder de 
mester ofte de koningh.

18. 1338 M. LAPKRIČIO 1 D. GEDIMINO 
PREKYBINĖ SUTARTIS SU ORDINU

ši yra taika, kurią sudarė Li

vonijos magistras ir Lietuvos ka- [5] Toliau, keliai abiejose Dau- 
ralius ir išreiškė tokiais žodžiais: gUVos pusėse, žemiau Eviastos 

žiočių, turi būti saugūs kiekvie-
[1] Nuo Eviastos žiočių tiesiog nam pirkliui tiek tcli( kiek jis 

tuo keliu, kurį valdo Lietuvos ka- gali nusviesti ietį.
ralius Gediminas, Nicevros kryp
timi ir nuo Eviastos žiočių per [gj jeį gus toks atvejis, kad 
Dauguvą iki dvarvietės, kuri va- žmogus, kuris negyvena taikos 
dinasi Uspaldė, ir nuo jos tiesiog žemėje, atvyks į taikos žemę, tai 
į tą kaimą, kuris vadinasi Stri- jjs turį ggtį saugus; ir jei tas, ku- 
painė, aukščiau to kaimo nei už rįs gyvena taikos žemėje, išvyktų 
kelio, nei tame kelyje nei Lietu- iš jos įr būtų užmuštas, tai nega- 
vos, nei magistro žmonės neturi iįma kaltinti nė vienos pusės: nei 
kėsintis į kieno nors gyvybę ar magistro, nei karaliaus.
turtą. Štai Lietuvos žemės, ku
rias liečia ši taika: Balnikė, Ked- [7] Toliau, pirklys gali keliauti 
raichė, Nemensijanė. netrukdomas tuo keliu, kuris va

dinasi laisvuoju keliu: kai at-
[2] Toliau taikos žemė turi eiti vyksta vokiečių pirklys į Lietu- 

nuo Eviastos to upelio, kuris vadi- vos kraštą arba Rusią, tai jis gali 
naši Pedenė, kryptimi ir toliau keliauti, kur jis nori; lygiai taip 
nuo to upelio pagal senąją taiką pat rusų arba lietuvių pirklys, 
į Adzelę. Taikos žemėje ir aukš- kai jis atvyksta į Rygą: jis gali 
čiau taikos žemės nei viena, nei keliauti Livonijos krašte, kur jis 
kita kariuomenė negali kėsintis nori ir taip toli, kiek siekia 
Į kieno nors gyvybę ar j turtą., magistro valdžia.

[3] Toliau, Dauguva turi būti
laisva kiekvienam pirkliui, ar jis [8] Toliau, jei vokiečių pirklys 
būtų krikščionis ar pagonis, aukš- lietuvių krašte numirtų kaip 
tyn ir žemyn važiuojant, žiūrint krikščionis, jo turtas turi ir toliau 
pagal tai, kaip teka Dauguva; priklausyti tam pirkliui; jei jis 
taip pat [laisvi turi būti] visi upe- būtų užmuštas [vokiečių] kariuo- 
liai, kurie įteka į ją aukščiau menės, karalius neturi būti už tai 
Eviastos. kaltinamas; lygiai taip pat, jei

[4] Toliau, vokiečių pirklys sau- lietuvių . kariuomenė įžygiuotų
gus dėl savo gyvybės ir turto į krikščionių kraštą ir ten užmuš- 
gali važiuoti per Rusią ir Lietu- tų savo pirklį, ar jis būtų rusas 
vą taip toli, kiek siekia Lietuvos ar lietuvis, tai magistras neturi 
karaliaus valdžią. būti už tai kaltinamas.

[9] Toliau, jei iš vokiečių pirk
lio Lietuvoje ar Rusioje būtų 
kas pavogta, tai turi būti teisia
ma ten, kur tai įvyksta; jei bus 
taip, kad vokietis pavogs iš ruso 
ar lietuvio, lygiai taip pat turi 
būti teisiama ten, kur tai įvyksta.

[10] Jei bus taip, kad vokiečiai 
susiginčys tarpusavyje Lietuvoje 
ar Rusioje, tai jie turi ginčą per
nešti į Rygą, ir ten jis turi būti 
sprendžiamas; lygiai taip pat, jei 
rusai ar lietuviai susiginčys tar
pusavyje magistro krašte, tai jie 
turi kreiptis į savo vyresniuosius.

[11] Toliau, jei vokiečių pirk
lys susiginčytų su lietuviu ar ru
su arba rusas ar lietuvis su vo
kiečiu, tai turi būti sprendžiama 
ten, kur tai įvyksta.

[12] Jei lietuvis ar rusas per 
taikos žemę pabėgs į krikščionių 
kraštą ir atsineš su savim turtą, 
o karalius nutars patvirtinti, kad 
tas turtas priklauso kitam, tur
tas turi būti grąžintas; tas pat, 
jei pabėgs žmogus iš krikščionių 
krašto per taikos žemę į Lietuvą 
arba Rusią ir atsineš su savimi 
turtą, o magistras ar krašto mar
šalkas nutars patvirtinti, kad tur
tas priklauso kitam, tas turtas tu
ri būti grąžintas; jei lietuvis ąj 
rusas pabėgs į krikščionių kraš

tą per taikoje neminėtą žemę ir 
atsineš su savimi turtą, tas tur
tas gali būti negrąžinamas; ir jei 
pabėgs žmogus per taikoje ne
minėtą žemę iš krikščionių krašto 
į Lietuvą arba Rusią ir atsineš 
su savimi turtą, turtas gali būti 
negrąžinamas.

[13] Toliau, iš abiejų pusių sa
vivališkai neturi būti daromi su
varžymai [pirkliams],

[14] Be to, jei lietuvis ar rusas 
nori iškelti ieškinį vokiečiui dėl 
seno dalyko, jis turi kreiptis į tą, 
kuriam tasai žmogus pavaldus; 
lygiai taip pat turi daryti vokie
tis Lietuvoje arba Rusioje.

Toji taika sudaryta tūkstantis 
trys šimtai trisdešimt aštuntaisiais 
Dievo gimimo metais, visų šven
tų dienoje, pagal magistro, kraš
to maršalko ir daugelio kitų kil
mingųjų, o taip pat Rygos mies
to tarybos sutikimą; jie tuo rei
kalu pabučiavo kryžių; ir pagal 
Lietuvos karaliaus, jo vaikų ir 
visų jo bajorų sutikimą; jie tuo 
reikalu taip pat atliko savo šven
tąsias apeigas; ir pagal Polocko 
vyskupo, Polocko karaliaus ir 
miesto, pagal Vitebsko karaliaus 
ir Vitebsko miesto sutikimą; jie 
visi, patvirtindami minėtąją tai
kos sutartį, pabučiavo kryžių.

Šios taikos nepakeičiamo galio
jimo laikas — dešimt metų.

Daugiau bus.

1
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KULTURIVĖ^KOVIKA
TREMTIES IR IŠEIVIJOS LEIDINIAI

Renė Rasa. MEILĖ TRI
KAMPY. Romanas. Išlei
do Lietuviškos Knygos Kl
ubas /4545 West 63rd St. 
Chicago, Illinois 60629, 
USA/ kuris šį romaną pri- ■ 
stato kaip "naujos pajėgoj 
kūrinį. Aplankas dail.P. 
Jurkaus. 220 puslapių,kai
na 3 dol. Romanas išleis
tas, kaip ir visi šio klubo 
laidiniai, gražiai, kultūri
ngai.
Bronius Zumeris.DABAR
TIES SUTEMOS. Žvilgsnis 
į mūsų laikotarpio žaizdas 
ir skaudulius.Išleido Lie
tuviškos Knygos Klubas. 
1.8S psl. Kaina $2. 50. Ap
lankas P. Jurkaus. Leidi
nys gaunamas klubo adre
su.
SĖJA 1967 m.Nr. 4.Nume
ris skirtas žinomam visu
omenininkui ir valstybinin
kui Jonui Vileišiui, vienam 
iš trijų didžiųjų Vileišių : 
advokatui Jonui Vileišiui, 
kai kiti du -inžinieriusPe
tras Vileišis /pormojo lie
tuvių dienraščio"Vilnaius 
Žinių" leidėjo/ ir Daktaro 
Antano Vileišio, pas kurį 
kabinete buvo Vilniaus vi
suomenininkų susirinkimų 
centras, jo žmona Emili 
ja buvo garsi Vilniaus lie
tuvių visuomenės veikėja.
Jonas Vileišis buvo ilga

metis Kauno miesto galva, 
ministeris, visuomeninin
kas.

nalas, iliustruotas, gražiai 
leidžiamas. Gaunamas ad
resu: 1942 N.Spaulding A- 
venue, Chicago, UI. 60647, 
USA.
LIETUVOS ŠVIESOS KELIU

Jubiliejinės Vasario 16 šventės 
minėjime Los .Angeles Statlei 
Hilton viešbutyje vasario 11 d. 
1 vai. p.p. bute atlikta naujoji 
komp. Broniaus Budrumo kan
tata "Lietuvos šviesos keliu" (žo
džiai poeto Bernardo Brazdžio
nio). Nuostabioje muzikos ir žo
džio harmonijoje choras ir .solis
tai penkiose kantatos dalyse iš
dainuoja lietuvių tautos kelia iš 
tamsios vergijos i š\ iesiąją lais
vę:

a) Juodos naktys gūdžiai kal
ba apie priespaudos dienas, ka
da “sunkiai nešė vergo našta ais
čių gęstanti tauta’ .

b) Pirmoji knyf>a — tai pirma 
sis spindulys, nors saulė dar už 
horizonto; tauta sunerimsta, ir 
choras tą nerimą išsako tempo ir 
staccato.

c) Švelnia romantika, laisves 
svajone ir šviesos ilgesiu 
Verpėjos daina.

’ d)“Ir pražydo gruodo 
mūsų Laisvės Vasariu". 
koje ugnies ir kraujo savanorių 
išnešta vėl gyvenimai! iš naujo 
aisčių kėlėsi tauta". Su laisves 
daina suskamba ir nostalgiją su 
keliąs mokyklos varpelis: din. 
din, din... Ir bernelis ir mergelė 
bėga “i mokyklos šviesti kelią . 
nes "kovų aidai nurimo

e) Garite tau, mokytojau, kad 
atvėrei knygą, kur slypi polėkiai 
ir išmintis žmogaus , kad vedei 
lietuvių tautą keliu teisyoės, tei
ses ir tiesos , kad mokei niekad 
melui nevergauti . pakilia nuo
taika. lyg Himnu, veržiantis clio-

dvelkia

gruodi.'- 
nes ";ui

Z ęno n ąs N o m eįk_a
Vargonų virtuozas Zenonas Nome ik a atžymėjo 30 metų, muzikinės 
veiklos sukaktuves, koncertavęs JAV ir Kanadoje ir vedąs studiją.

“Irljos Z)VVWVP\Oe>
VEDA D R GUMBAS

NEATSARGUS UŽSIPRAŠY KONCERTAI PAGAL, TU
MAS RINĮ .

Viename linksmame pobū - žymus pianistas Maksas 
vyje vyrukas, gerokai įsi - Regeris po koncerto, ku- 
linksminęs, pasisiūlė nau
ją pažįstamąją palydėti į 
namus ir užeiti. Pasiekus 
naujos pažįstamos namus, 
vyrukas klausia:
- Tikiuosi, jūsų mama ne
sidomi ir nežino, kur ir ką 
jūs naktimis veikiate?
- O taip. Mano mama la
bai liberali. Tik mano vy
ras, kai vėlai pareinu na
mo, tuojau apipila klausi
mais, kur aš buvau ir ką 
veikiau...

PAGUCDA IŠ VAIKŲ
Kalbasi du bičiuliai:
- Ech, iš savo vaikų tetu
riu tiktai vieną paguodą, - 
sako vienas.
- Kokią paguodą ?-klausia 
kitas.
- Jų jauną auklę...

riame jis paskambino Šu
berto "Upėtekį", gavo vi
są krepšį upėtekių. Rege- 
ris jam pasiuntė paneKos 
laišku ir pakvietimą ateiti 
į koncertą, kuriame jis pa
skambinsiąs Haidno" Jaučio 
menuetą"...

GYDYTIS SUNKU 
Gydytoju, pas kurį pakar
totinai atėjo pacientas^į 
klausia:
- Ar jūs kasdien prausia- 
tės po šaltu dušu dvi mi
nutes,kaip aš jums sakiau?
- Deja, daktare, man tas 
atima perdaug laiko...
- Kaip tai perdaug laiko, 
jeigu jums reikia tiktai 
dviejų minučių?...
- Taip. Bet kol aš pasiry
žtu atsukti šalto vandens 
kraną praeina visa valan-

VIENGUNGIS 
Kompozitorius Oberas am
žių pragyveno viengungiu. 
Kaitą karalienė Eugenija, 
susitikusi jįjklausia:
- Maestro, ar niekad nes i-

ma Kantata.
Minėjime pirmą kartą su ke

liais sūkiais pasirodę naujai su
organizuota tautiniu šokiu grupe 

Juozas Audėnas. PASKU- Audra. vadovaujama tautinių šo 
kili mokytojos I. Tumieiiės.

Meninė programa Vasario l(i 
minėjime 40—15 minutes.

Šalia kantatos Sv. Kazimiero pa
rapijos choras įdoinesims. 
los angeliečiam.s dar negirdėtas 
ištraukas iš j. Karnaviciąųs ope
ros "Gražinos". Kantatos ir ope
ros ištraukų solistai — Birutė ir 
Rimtautas Dabšiai. akomponuo- 
ja pianistė Raimonda Apeikytė.

VILNIAUS OPEROS 
SOLISTAS 

baritonas Eduardas Ka
niava dainavo Figaro 
vaidmenį Rossinio "Sevi
lijos Kirpėjo" operoj 
Maskvos Didžiajame tea
tre. Publikos ir operos 
personalo buvo labai ge
rai įvertintas. Pažymėti
na, kad Kaniavos dalyva
vimas turėjo svečio iš už
sienio atspalvį; jis daina
vo itališkai.Tam vaidme
niui jis rengėsi Bulgari
jos valst. operoj, Sofijoj. 
• Lietuviais esame mes 
gimę,lietuviais norime ir 
būt.. .Kiekviena būtis yra 
kova ir auka.

TINTS POSĖDIS. Pagarsė
jęs leidinys, gaunamas N. 
Lietuvos redakcijoje. $4. 
GIMTOJI KALBA-bendri
nės kalbos laikraštis.1967 
Nri3/37/.
METMENYS. Jaunosios ka
rtos žurnalas.
Į LAISVŲ 1967 m.Nr.41 
/??/ .
LITUANUS . Anglų kalba 
leidžiamas žurnalas, ge
rai informuojąs svetimtau
čius, bet ir lietuvius, už
mirštančius savo Tėvu kal
bą.
Gražina Opaitė-Boleckie- 
nė.PRIE ŽMONOS GALI
MA PRIPRASTI. .. -felje
tonai. Išleido 'Argenti - 
nos Lietuvių Balsas", Bu
enos Aires. Kaina nenur
odyta. Gaunama adresu: 
J.L. Suarez 56M, Bue
nos Aires,Rep.Argenti - 
na.
MŪSŲ SPARNAI. Lietuvių 
evangelikų reformatų žur-

7UVUSIŲ IR
Antrasis pasaulinis ka

ras skaudžiai palietė Lie
tuvos karius. Rusų ir vo
kiečių okupacijų metu 
daug karių buvo areštuo
ta, ištremta į koncentra
cijos stovyklas, nužudyta 
Lietuvoje ar žuvo karo 
audrai siaučiant už Lie
tuvos ribų.

LVS "Ramovė" centro 
valdyba yra pasiryžusi 
sudaryti okupantų (sovie
tų ir vokiečių) ištremtų, 
nužudytų bei išeivijoje 
mirusių buvusių Lietuvos 
karių ir ramovėnų sąra
šus, kartoteką. Karių ar-

MIRUSIŲ KARIŲ REGISTRACIJA 
timieji, giminės, draugai 
ir pažįstami, kariai ra- 
movėnai, prašomi sura
šyti asmeniškai žinomų, 
aukščiau paminėtų sąra
šus ir juos prisiųsti LVS 
"Ramovė" centro valdy
bai adresu: K. Mikalajū
nas,5933 So.Whipple str. , 
Chicago, Ill. 60629, USA .

Sudarant tokius sąra
šus reikia suteikti šias 
žinias: vardą, pavardę, 
tėvo vardą, gimimo datą , 
vietą, turėtas kariuome
nėje vyresniškumo laips
nis, eitas pareigas, kada 
ir kur okupanto buvo

areštuotas .ištremtas, ko
kiomis aplinkybėmis bu
vo nužudytas ar mirė, kur 
palaidotas,jei žinoma ka
pinių vardas ir kapo nu
meris. Tikėdamiesi tal
kos, šiuo reikalu, iš visų 
mūsų tautiečių, gyvenan
čių išeivijoje, o ypatingai 
iš buvusių Lietuvos ka
riuomenės karių,iš anks
to dėkojame.

LVS "Ramovės" cen
tro valdyba.

• Vilniaus V. D. gimna
zijos 1927 metų abitu
rientas Pranas Morkū
nas, 1934 metais baigęs

ĮVYKC MAŽA KLAIDA
Gydytojas klausia gailes
tingąją seserį., kuri stovi 
labai nusiminusi:
- Kodėl taip nusiminusi?
-Ai, daktare, padariau
mažą klaidą. Jūs liepėte
ligoniui Nr.12 padaryti vie- gailėjote, kad gyeenate ne- 
ną injekciją, o aš susipai- vedęs?
niojau ir ligoniui Nr.l pa- - Ne, jūsų karališkoji di- 
dariau dvyliką injekcijų... denybė, -atsakė Cberas, - 

ypač dabar, kai pagalvoju, 
kad ms.no žmonai jau bū - 
tų per 70 metų...

KOKS ĮSPŪDIS
Ponia,sugrįžusi iš kirpyk
los., klausia savo vyrą:
- Paprašiau, kad kirpė - 
jas mano plaukus šį kartą 
apkirptų trumpai. Dabar 
tikriausiai tau atrodau kai
po senutė?
- Ne. Dabar man atrodai 
kaip senukas.

VERSLO PASLAPTIS 
New Yorke buvo svarsto
ma įsilaužimo byla.

Teisėjas klausia įsilau- 
žėją:
- O dabar papasakokite, 
kokiu būdu atidarėte sei
fą.
- Deja, negaliu, pone tei
sėjau.
- Kodėl?
- Salėje sėdi, matau, mano 
konkurentai.. .

Los Angeles Šy. Kazimiero parapijos choras, vedamas kompozitoriausBr,Bud
rumo, iškilmingai minėjęs Vasario 16 naujai sukurta B.Brazdžionio-Budriūno 
kantata "Niekad melui nevergauti", dalyvaujant vietos solistams-R.Dabšiui, B. 
Dabšienei, A. Pavasariui ir R. Apeikytei, įspūdingai išpildžiusiems kantatą.

SVETLANA ALLILUJEVA IR JOS

Laiškai bičiuliai
(Svetlana Allilujeva pakartotinai grįžta prie 

baisiųjų laikų, kai Stalinas, jos tėvas, siau
tėjo visu baisiuoju įnirtimu. "Tai buvo metai, 
kai ramiai nepraeidavo nė vienas mėnuo-vis- 
kas drebėjo, kūliavirsčiavo, žmonės dingo, 
kaip šešėliai” Svetlana, kuri tada buvo vidų- 
irinės mokyklos mokinė, tuos įvykius vertino 
kaip motinos tvarkos, jos užvestų papročių 
naikinimą. Kadangi jos motinai buvo labai ar
timi Bucharinas, Kirovas, Ordžonikidze,tai 
ji mano, kad ir išžudymas buvo kaip motinos 
artimųjų išnaikinimas, kaip atkaklus naikini- 
inas visko, kasi kuo nors buvo su ja susijęs. 
"Tai buvo baisus procesas", ji rašo. Visi iš
žudytieji buvo paskelbti "liaudies priešais"ir 
visi išskersti, kaip galvijai skerdykloje...

Taigi, Stalino duktė su pasibaisėjimu rašo 
apie savo tėvą, Staliną, o "pažangieji" ir lig
šiol Staliną tebegarbina. Ir nors Chruščio.vas 
šias baisybės išaiškino, už ką jam priklausą 
kaip čia sakoma "kreditas", bet ar kas girdė
jo ar kokiame "pažangiųjų" laikraštyje skai
tė, kad baisieji Stalino darbai, kurių pasėk -
mėje buvo nužudyta keli Rusijos ir jos paver 
gtų kraštų miljonai žmonių, kad būtų smer - 
ktami? Tą Chruščiovo išaiškinimą visi "pa
žangieji" nurijo, kaip saldainį, ir tyli kaip^

niekur nieko nebūtų įvykę. . .Beje, tas pats 
Chruščiovas kelis nekaltai nužudytus "reabi- 

I litavo",bet niekas jo už tai nekeikė ir nenie
kino net ir taip, kaip ligšiol vis dar keikiami 
dipukai. Toks "pažangiųjų" teisybės suprati
mas ir jai jautrumas.

Tryliktame laiške bičiuliui Svetlana pasako
ja apie savo vaikystę

Svetlana mokyklą prisimena labai šiltai, ji 
jai palikusi atmintį visam gyvenimui. Labai 
gerai ji atsiliepia ir apie savo auklę-'nianią" 
su kuria besimokydama ji gyveno ir kuri jai 
sudarė "oro pagalvį", kuris Svetlaną saugo
jo nuo išorinio pasaulio. "Ligi pat universi 
teto,-ji rašo, - aš gyvenau tartum po antvo
žu, tartum už tvirtovės sienos, ypatingoje at 
mosferoje. Pas mus buvo ramu ir abi mes 
nežinojome, kaip aplink mus viskas buvo lau
žoma į gabalus.

Iki pat karo pradžios tėvas beveik kiekvieną 
dieną būdavo namie, ateidavo pietauti. Vasa 
rą važiuodavome į Soči atostogų. Tada šutė 
vu matydavomės nuolat, ir šitie laikai man 
paliko jo meilės man prisiminimus ypač.Tė
vas norėjo būti geras tėvas, auklėtojas. Tais 
laikais aš tėvą mylėjau švelniai ir jis mane. 
Kol aš buvau mergytė, jis mane bučiuodavo.

Tais laikais tėvas mane pradėjo imti su sa-

mąją eilė, o tėvas slėpdavosi kur nors kam
pe. Įdomiausia būdavo kino. Kino teatras bu 
vo Kremliuje. Ten eidavome visa virtine, po 
pietų, apie devintą valandą vakaro. Tėvas sa 
kyęįavo:"Na, vesk, šeimininke.’" Ir aš eida - 
vau priešakyje ilgos eilės žmonių per tuščią 
Kremlių, o paskui mus šliaužė žąsele vilks- 

ir mokyklinius laikus, tinė sunkiųjų šarvuottankių ir žygiavo nesus
kaitoma daugybė apsaugos.. .Visikinofilmai 
pirmuosius žingsnius žengė Kremliaus kino- 
teatre. Po to jau buvo paleidžiami toliau.Iki 
karo nebuvo priimta filmus kritikuoti ir ver
sti juofperdirbinėti. Tada žiūrėdavo, pagir
davo ir paleisdavo į apyvartą. Jeigu kas ir 
ne visai patikdavo, tai nekreipdavo dėmesio; 
"Iškoneveikimas" beveik kiekvieno filmo pra* 
s idėjo tiktai po karo.

Kai kada tėvas atvykdavo į Zubalovo. Tada 
visi eidavome į mišką. Miške ant laužo kep- j 
davome šašliką. Būdavo ištiesiamas stalas, 
visus vaišindavo geru vynu. Mane tėvas sių
sdavo į paukštidę atnešti fazanų ir cecarkų 
kiaušinių, kukiuos čia pat kepdavo laužo pe
lenuose. Man, vaikui, šitie piknikai buvo la
bai malonūs, nežinau, ar buvo malonūs ir 
suaugusiems. Atsimenu/senelė kartą verkė, 
iš tėvas išėjo supykęs. Netrūko priežasčių 
pykti ir reikšti nepasitenkinimą..."

vim į teatrą, kino. Eidavome į MCHAT, Maž
ąjį, Didįjį, Vachtangovo. Iki karo tėvas daž
nai eidavo Į teatrus. Eidavome paprastai vi
sa kompanija. Mane ložėje sodindavo į ptr-

medicinos fakultetą Vil
niaus universitete, šių 
metų vasario 1 d.susilau
kė 60 metų amžiaus, bū
damas dabartinio medi
cinos fakulteto Vilniaus 
universitete profesorius, 
hospitalinės chirurgijos 
katedros vedėjas, pagar
sėjęs, pagerbtas gydyto
jas ir premijuotas moks
lininkas. (Elta)

NAUJA LIETUVIU 
PARAPIJA

Lietuviai jėzuitai jau 
seniau buvo įsteigę Bra
zilijoje, Sao Paulo mies
te, misiją. Dabar, sausio 
mėn.31 dienos raštu kard. 

BlAgnelo Rossi šiai lietu
sių misijai suteikė para
pijos teises. Klebonu pa
skyrė T.J.Bružiką, S. J. , 
o vikarais T. J.Kidyką, 
S. J. ir T. L. Zarembą S . 
J. Ši parapija nėra teri

torinė. JL.i.

— komhcchr yoxo'iafK'oinisija išvažiavo?

O B0UIL4 
DARŽOVĖS

-Siusktoliau...

— fl o uju m Aanbiue... PmcM. BARCBOPflA
Above: "Ha» the committee gone?” 
Below: "Well, let's go on to lhe next one." 
(Sign on booth reads "Vegetables.")

5 —From Krokodil (Moscow), No. 32, 194C.

OBOULH

Soviet inių”kombinacijų"- 
vagysčių atidengimas...

Svetlanos brolis Vasilij /kairėje/, kurio mokymusi 
Stalinas buvo nepatenkintas, todėl, kai ką siųsdavo 
dovanų iš Kaukazo, persikų ar granatų, tai dukte
riai Svetlanai skirdavo ir pažymėdavo, kad Vasili
jui nesiunčiąs kol jis blogai mokinasi. Dešinėje Va
silijaus ir Svetlanos senelis, Sergei AlHlujev, su 
kuriuo ir jo žmona Stalinas yis pykdavosi. Svetla-

Karo metu Svetlana, kai jai buvo 15 metų, 
buvo išsiųsta iš Maskvos prie Uralu ir jos 
ryšiai su tėvu ne tiktai nutrūko, bet ir paš
lijo. Daugiau bus.

na rašo, kad Allilujevai kritikuodavo Stalino darbus 
ir tas Stalinui nepatikdavo. Dažnai Allilujevai, ypač 
žmona, Allilujeva, aštriai kritikuodavo Staliną,ku
ris neaišlaikydavo ir pabėgdavo iš jų draugystės.
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Vasario 16 minėjime Montrealyje, Plateau salėje. Kairėje minėjimo svečiai /iš kairės/: Montrealio lenkų bendruomenės atstovas Prof. Adamkiewicz, Estų atstovas E. Kuhi, Quebec© 
premjero Daniel Johnson'o atstovas Mr.Emil Sauvageau, depute de Bourget, Latvių konsulas V.Tomsons ir Gttawos universiteto prof. dr. A .Ramūnas; dešiniau matome fotografuojan
tį kun.dr. J.Venckų,SJ ir salėje publiką. Vaizde į dešinę matome laiudinių instrumentų orkestrą, suorganizuotą ir vedamą Z.Lapino; dešinėje -Aušros Vartų parapijos choras.

Ar iškilmingiau, negu 
paprastais metais, ruo- 
šiam-'Paprasta rutina bus 
ir gubernatoriaus George 
Romney bei miesto bur
mistro Jerome P. Cava
nagh proklomacijos, arba 
skautų iškeliama - nulei
džiama mūsų trispalvė 
prie rotušės. Vienintelė 
prošvaistė - ALB Radio 
klubo suorganizuota va
landos radio programa, 
WQRS - FM radio stotyje 
vasario 16 d. visus teks
tus skelbiant tik angliš- 
kai.Tai ypač gerai aklam , 
kurčiam, pilkam.be spaus
dinto žodžio mūsų mies
tui. ..

Su Vasario 16-sios mi
nėjimu vasario 18—ją šie
met, ačiū Dievui, viskas 
nesibaigia. Greičiau -tik 
prasideda. Sausio 28-tą, 
porą valandų pasėdėjau 
Sukaktuvinių Metų k-to 
kultūrinės sekcijos posė-

Mičigano didmiestyje viskas pilka
Kai sausio vidury ra

šiau, abu Detroito dien
raščiai jau seniai strei
kavo. Jų vietoje turėjome 
tris mažus dienraštukus , 
spaudos avianturistų lei
džiamus ne žinioms teik
ti,bet pasipelnyti.Kai da
bar, po mėnesio rašau, 
Detroito abu dienraščiai 
tebestreikuoja .. devy
niasdešimt kelintą dieną 
ir jau kelios savaitės, kai 
nebeturime tų mažų dien- 
raštukų. Visiška tyla, vi
siška tamsa.Nebematome 
žmogžudžių, prievartau
tojų ir LSD pirklių veidų. 
Nebežinome kas gimė, 
vedė, mirė, kaip atrodo 
akcijų sąrašai, ką sako 
horoskopai, kokie pasi
ruošimai sekančios vasa
ros riaušėms ir kaip at- 
statinėjama apdeginta- 
apgriauta Dvyliktoji gat
vė .Ką ten, ar iš darbo va
žiuodamas per radio gali 
sugauti, ir ką ten iš tų 
perrinktų, persijotų TV 
žinių ?...

REPORTAŽAS IŠ DETROITOganizuotijr kuriedarbus, 
nustatytas vienbalsiškai 
2 (du) doleriai metams . 
Ir nutarta kreiptis į jau 
organizuotus,kad nedels - 
darni užsimokėtų iš karto 
už trejus metus.O Vytau
to Alan to paruošta dekla
racija irgi vienbalsiškai 
buvo priimta. Multipli
kuoti ir išsiuntinėti apsi
ėmė vykd. vicep. VI. Min- 
gėla.Kam?Visoms redak
cijom,visiems plunksnos 
kolegoms visuose konti
nentuose, kurių tik adre
sus pavyks gauti.Kad visi 
sužinotų, jog norime su
organizuoti ir kad patikė
tų, jog verta organizuotis. 
O sekančiam posėdžiui 
paliktas metraščio klau
simas. Prie jo mums vėl 
ir vėl reikės grįžti, iki 
žodžiai stosis kūnu..

Sausio vidurys privertė 
kalnus sniego. Sausio pa
baiga jį visą ištirpdė. Va
sario pirmoji s aval te
tartum balandžio vidu
rys.Tokio vasario čia se
niai seturėjome. Bet, pa
la, jis dar nepasibaigė...

Vasario pirmąją,taigi, 
lygiai po dviejų mėnesių 
nuo pareigomis pasidali
nimo,vėl posėdžiavo Lie
tuvos žurnalistų sąjungos 
centro valdyba. Tik 20% 
posėdyje nedalyvavo, nes 
jis,tas 20%,Antanas Gint- 
neris, iš Čikagos nepajė
gė atsikasti.Tris dalykus 
valdyba svarstė: organi
zacinius reikalus, nario 
mokestį ir deklaraciją. 
Surašiau atbulai .Mat, pa
togiau. Apie organizaci
nius vaisius dar negalima 
kalbėti,kol nė daigai kaip 
reikia nepadegti, o tik 
barstomas "furtilaize- 
ris". Nario mokestis, 
Valstijų ir Kanados žur
nalistam,kurie jau suor-

JOE’S BUTCHER & GROCERY
J. LAURINAITIS

dyje, tai nuo jų planų net 
galva apsvaigo. Ko tik jie 
nežada tie kultūrininkai'. 
Dailininkų parodos, "D ai - 
navos" ar "Čiurlionio" 
ansamblio su simfoniniu 
orkestru koncertas,tauti
nių šokių šventės (po Či
kagos) pakartojimas, lie
tuviška valanda televizi
joje, net sporto rungty
nės. Kad tik prasimušti 
pro minią, kad tik iškelti 
Lietuvos vardą. Bereikia 
jiems linkėti gerų rezul
tatų ir laukti, laukti...

Tą pačią sausio 28-ją , 
tuose pačiuose Lietuvių 
namuose, lituanistinės 
mokyklos vaikų tėvai in- 
formavosi su mokytojais 
bei komitetu. Iki pereito 
rudens ji buvo Vinco Ku
dirkos vardo m-la,su ne
toli pusantro šimto vaikų. 
LB panūdo ją sujungti su 
"Aušra", labai negausia 
mokiniais.Kelias dešim
tis vaikučių pavyko "pri
jungti',' bet"Aušros" m-la

liko kaip buvusi. O Kudir - 
kos m-lai buvo atimtas 
Kudirkos vardas.Viskas, 
matote,"vienybės labui". 
Tik reikia dar stebėtis , 
kad nekrikštyta LB pir
mininko ar švietimo va
davo vardu. Tai bent jau 
būtų išbaigta tragikome
dija. ..

Kaip bus Čikagoje nu
sisekę Gaidelio-Santvaro 
"Kovotojams", tuoj suži
nosime.Dabar ta kantatos 
premjera - jau istorija. 
Dabar Čikaga ruošiasi 
kitai didelei pramogai. 
Pramogai,kuri prieš mė
nesius sukėlė daug triukš
mo.Tai Ludwig von Beet- 
hoveno "Fidelio" opera 
ateina į Marijos mokyk
los švėną. "Kodėl ne Ju
liaus Gaidelio "Dana"?- 
šaukė Bostono žurnalis
tai, Laisvės Kovos Metų 
belaukdami. "Todėl, kad 
neturime pinigų"-atsikir- 
tinėjo Čikagos Lietuvių 
Operos garsiakalbiai.

T/S

/t'ĄVJVĄS

ALUS, MINKŠTI GĖRIMAI IR VISOKĮ MAISTO PRODUKTAI. 

PRITYRĘS ŠVIEŽIŲ IR RŪKYTŲ LIETUVIŠKAM SKONIUI DEŠRŲ 

GAMINTOJAS.
PRISTATYMAS GREITAS IR SĄŽININGAS I NAMUS, SALES VISOSE 

MIESTO DALYSE.

19 18 Frontenac Street, Montreal, TEL. 524-0209
/Prie pat požeminio-METRO stoties/.

A. B. C. f
SIUNTINIUI^.

AGENTŪRA

3891 St.Lawrence 
Blvd.

Montreal 18, P. Q.

Tel. VI 4- 9098

HIGHLAND AUTO BODY
C a I ex Gas Bar

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

DIRBTUVE - GARAŽAS

ABC aptarnauja LIETUVIUS klijentus Montrealyje, kuriu 
turi pilną pasitenkinimo per praėjusius 13-ka metų.

ABC turi didelį pasirinkimą įvairių gėrybių siuntiniams, 
kuriu yra aukščiausia kokybė — žemiausia kaina! /1

ABC dabar turi SPECI ALIUS maisto produktus siuntiniams:

• Atliekami visų rūšių išores darbai ir dažymas

• Mechaniniai darbai

• Gazolinas alyva ir kiti patarnavimai

611 b Lafleur Ave. L A S A L L E Tel. Buss. 366- 7281 

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

UZ'/2 KAINOS(50% NUOLAIDA,

100 sv. cukraus .... S 15.50 Šitos kainos įskaitant: produktus,
100 sv. miltų 21.50 muitų, persiuntimo mokestį ir t.t.
100 sv. ryžių 25.00 Jūs nemokėsite nė viena cento
20 sv. taukų... S 12.70 daugiau!

Unive'tial Cleaneti & 'Uailo'tA
• Valau ir taisau vyriškus ir moteriškus drabužius.
• Siuva naujus pagal užsakymus vyriškus paltus, 

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

(af Willington SI.)

Tclcfonąs 768-6679

WINDSOR
DRY CLEANERS & DYERS CO. LTD. 

Valome visokius drabužius ir kitą Jūsų namų apyvoką.
Savininkai:

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

"Danos", s ako,dar ir gai
das reikia perrašyti, ir 
dar kažkas ten netvarko
je. "Dana" tikrai atidėta 
porai metų,gal vieneriem 
tik. O "Fidelio" spektak
liai paskirti kovo 23,24 ir 
30 dienomis. Bilietai jau 
platinami.Mums ,iš pilko
jo Detroito, tik penkios 
valandos. Mes ten tikrai 
šimtais važiuosime, kaip 
į kiekvieną ankstesnę 
operą.Kaži,kiek montre- 
aliečių susigundys ?Beje, 
ir "Fidelio" diriguoja A- 
leksandras Kučiūnas, o 
solistų tarpe yra Daiva 
Mongirdaitė,Danutė Stan- 
kaitytė.Stasys Baras, Al
girdas Brazys, Jonas Vaz- 
nelis, Stefan Wiczik.

Pabaigai apie jūsų, ka
nadiečiai, vyrą,kuris iš
drįso.Pažįstate jį dauge
lis , kaip organizacijų vei
kėją, žurnalistą, KLB 
krašto tarybos narį. Pe
tras Januška tas vyras, 
vindsoriškis,kurio viena 
koja vis šiapus Ambasa
doriaus tilto, Detroite. 
Pas mus jis irgi eilei or
ganizacijų talkina ir yra 
SLA 352 kuopos-didžiau
sios visoje Amerikoje, 
turinčios apie 500 narių - 
sekretorius. Tai jis kari-:’! 
didatuoja į SLA Pildomą
ją Tarybą. Pro adatos 
skylutę jis jau pralindo- 
buvo nominuotas į Pild. 
Tarybos sekretoriaus 
postą. Dabar artėja rin
kimai. Visą kovo mėnesį. 
Jis tikisi būti išrinktu. Jis 
ir vertas. Kanados SLA 
kuopų nariai manau, ati
duos jam savo balsus be 
dvejojimo.,.

Alfonsas Nakas.

Tel. 769-2941

Užeikite i ABC dabar ir padarykite užsakymus, tai 
i Žvengsite skubėj imo.

ABC patarnavimas— 100 % p a s i t e n k i n i m a s 1

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

Baby needs-Cosmetics - Articles pour bėbės-Cosmėtiąues 
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 CENTHALE, coin - corner 2e AVENUE 365 0770 LASALLE Į

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

Johan Tiedman Regd
DIRBU VISŲ RŪŠIŲ BALDUS 

PAGAL UŽSAKYMUS ony 5

Tėl. 525-8971

io

Naujasis JAV krašto aps. 
ministeris Clifford, kuris 
dabai’ važinėja po užsienį 
tardamasis dėl savo atei
ties darbo.

TAISAU IR PARDUODU 
ŽEMOMIS KAINOMIS

LA IK RO DŽIUS IR JUVELYRUS.

LAIKRODININKAS
ANTANAS ŽUKAS 

1855 Wellington Street 
Tel. WE2-0644.

SIUNTINIAI LIETUVON 
KAUFMAN’S WOOLLENS&TEXTILES

WHOLESALE & RETAIL 
4115 ST. LAWRENCE BLVD. M O NT REAL, QUE.

PORTRETAI - VEDYBOS- KRIKŠTYNOS 
SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS

ĮVAIRIOS PROGOS

BALTIC WOODWORK CO.
DAROMOS ĮVAIRIOS DURYS, LANGAI, VIRTUVĖS KABTTAL 

IR KITI JVAIROS MEDŽIO DIRBINIAI.

K. KLĄUŠAS ir J ŠIAUCIUL1S.

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

1920 Frontenac St. Montreal, If.Q. T. Laurinaitis
TEL. VI - 2 - 5319.

ME 7-6727
DE LUXE CLEANERS

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

LaSALLE AUTO SPECIALIST Rdg’d
SAV. C. DESROCHERS 

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

(Prieisi* „Nepriklausomo* Lietuvos” redakciją)
Tel.: garažo 366-0500

namų 366-4203 J

BELLAZZI - LAMY.INC-
DO 6-6941 7682 Champlain Blvd. LaSalle
įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmas- 

Jntuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popieri*.

IŠ ČIA PASIŲSITE SIUNTINIUS SAVO GIMINĖMS PILNAI GARANTUOTOMIS

URMO KAINOMIS
30Ž 40ŽŽEMIAU RINKOS KAINOS
• TURIME GERIAUSIOS ANGLIŠKOS VILNONĖS MEDŽIAGOS VYRIŠKIEMS IR 

VOTERIŠKIEMS KOSTIUMAMS. P ALTAMS,SUKNELĖMS IR ŠILKINES- Brocade 
& Dainty MEDŽIAGOS.

• DIDŽIAUSI PASIRINKIMĄ K AŠ MIR O , N AIL O N IN TŲ IR ŠILKINIŲ SKARELIŲ, 
SVEDERIŲ IR VISA KITA ŠEIMOS REIKALAMS.

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

SAVININKAS CH.KAUFJfANAS, buvęs audinių fabriko* L i tex* vedėjas Kaune. Laisvai kLlba 
lietuviškai.

pilkam.be


6 PSL.

TAUPYK IR SKOLINKIS
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAUSIAME

TORONTO LIETUVIU KREDITO KOOPERATYVE PARAMA
KAPITALAS SIEKIA TRIS MILIJONUS DOLERIU.

MOKAME DUODAME
43/4% ui depositus Mergišius iš 6'/fi>
S'/f'i numatyta ui Šerus Asm. paskolos iš 7%

Asmenines paskolas duodame iki įs .“■»,()()(). - ir morgiėius 
valdžios nustatytai norm?, 66c, įkainuoto turto.
Visų nariŲ gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nedau
giau >2,1)1)0.- Asmeninės paskolos, mirties atveju,apdraus 
tos iki S S,000.-
I’aramos nariais gali būti kiekvienas lietuvis gyvenas 
Kanadoje. \
Kasos valandos: Kasdieną nuo K) vai. iki i vai. p.p., 
išskyrus sekmadienius. Pirmadienį ir penktadient vakarais nuo 
I vai. 31) :nin. iki 8 vai. 30 min. Šeštadieniais nuo 9 vai. iki I vai 
P P liepos ir riiĮ’piiiėio meti, šeštadieniais uždaryta).

Būstine. Lietuviu Namai - 1129 Dundas St. West, 
Toronto 3, Ont. Tel etanas LE 2- 8723.

DIANA

coughs'
CATAMH

COLDS

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

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

Kainuoja $2.00 butelis
LUSCOE PRODUCTS LIMITED
5 59 Bathurst Street, Toronto 4, Canada.

SVEIKATOS KLINIKA-Health Clinic
Medicininis ir pooperacinis gydymas

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

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

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

Reportažas iš Toronto
PASIKALBĖJIMAS METRO TRAUKINYJE
Du piliečiai kalbasi apie 

sekmadienį įvykusį para
pijos bankelio susirinki
mą,apie pelno paskirsty
mą,apie sklandų, tais pa
čiais nariais, valdybos 
papildymą. Kresno sudė
jimo keleivis sako, kad 
kreipiant dėmesį lietu
viškai veiklai, šį bankelį 
tenka laikyti vienu iš di
namiškiausių, mūsų fi
nansinio pasimėgavimo
vienetų. Vos per keletą 
metų ši kredito įstaiga 
taip išaugo,taip išbujojo , 
kad reikia tik gėrėtis mū
sų bankininkų sumanumu. 
Jo nuomone, tai buvo at
siekta tik pasiryžėlių 
darbštumo,tik jų veržlu
mo dėka. Tuo labiau, kad 
bankelyje esą nepamaino
mi finansų žinovai. Atlie
kamas darbas visuomet 
našesnis jeigu jį dirba 
patyrę žmonės. O šioje 
šalyje išsilavinimas ypa
tingai reiklus, patyrimas 
būtinas.

Jaunesnysis bendrake
leivis pasiklausia savo 
kresną kaimyną, kodėl 
anas taip galvojąs ? Kodėl 
anas manąs, kad bankelis 
taip gerai funkcionuojąs ? 
Ar jis bankelio narys ?Ar 
jis ten laikąs savas san
taupas ?

Kresnasis tautietis 
prisipažįsta, kad jis ne
sąs nei narys,nei laikąs 
ten pinigus, bet bankelio 
veiklą sekąs parapijos 
biuleteny.

Tai išgirdęs, jaunasis 
vaikinas nustemba.Dabar 
jam esą aišku,kodėl šiam 
tautiečiui viskas atrodo 
taip spalvinga. Tartum 
kiek įsižeidęs jis pasi
klausia, kaip anas paaiš
kintų savąjį pasigerėjimą 
tekiu vienetu, kuris ope
ruoja ne sava iniciatyva, 
bet atidžios globos ir 
griežtos priežiūros per?.

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

Namų, fartnų ar bet kurio verslo 
pirkimo-pardavimo dokumentu su 
darymas, mortgiciai, sutartys, 
testamentai ir visi kiti teisiniai 
reikalai.
408 RONCESV&LLES AVĖ.,

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

Namų CR9- 6166.

spektyvoje ? Negi jis lai
kąs dinamiškumu banke
lio imamus aukštesnius 
paskolų nuošimčius.O gal 
tarnautojų darbštumui jis 
priskaitąs,kad jiem, pir
miau prisižiūrint savų 
reikalų, nariams sunkiau 
prieinamas pinigas.

Vaikinas nieko prieš 
neturėtų jeigu jo bendra
keleivis lygintų bankelio 
užsimojimus prie vietinių 
skolintojų. Bet kiek jis ži
nąs, Įdek buvę skelbta, 
mūsų sukurti kooperaty
vai veikią tik savos kolo
nijos apimtyje.Mūsų ban
keliai esą tam,kad padėtų 
saviesiems, o atliekamu 
skatiku paremtų lietuviš
kus reikalus. Kaip tad 
reiktų paaiškinti tais pa
čiais pagrindais, tų pačių 
siekių įstaigą, taip verž
liai atsiskyrusią nuo Pa
ramos ir tuojau pasine
šusią pasipinigavimui. O 
kas link kresnojo bendra
keleivio teigimo, kad esą 
ten nepamainomi finansų 
žinovai,dėl to jis esąs ki
tos nuomonės. Palyginti 
per trumpą laiką banke
liui pakėlus paskolų nuo
šimčius ir susilaukus 
neigiamo narių reagavi
mo, valdyba susirūpino. 
Jiems reikėjo susirasti 
kokią išeitį. Dėl bendros 
ekonominės konjuktūros 
ir dėl išduotų paskolų 
aukštesnėmis palūkano
mis,atgal grįžti, jas ma

li E P R I K L A U S O M A LIETUVA

žlnti buvo neįmanoma. To 
dar maža. Platesnės 
apimties valdybos posė
dyje paaiškėjo,kad jų pa
čių žmonės,net jiems ar
timos organizacijos ima 
Paramoj ne tik paskolas , 
bet ten laiko ir savo lė
šas. Valdybai viską ap
svarsčius, buvo nutarta 
susisiekti su Parama ir 
tą reikalą kaip nors tel- 
giamiau išsiaiškinti .Nors 
buvo nepatogu kreiptis 
pas savo pirmtakūnus,bet 
tuo nepatogiau likti esa
moje padėtyje. Kaip tad 
atrodytų, kad parapijos 
prieglobstyje įkurtas, ar
timo meilės pagrindais 
puoselėjamas bankelis 
būtų laikomas "establish
ment". Kas vaikinui buvę 
nuostabiausia tai pats 
reikalo sprendimas, jo 
aiškinimasis. Ten nebu
vę, kaip derėtų, valdybų 
susitikimo, nuoseklaus 
problemos svarstymo. 
Ten buvo ne kas nors iš 
bankelio valdybos,ne pri
tyrę tarnautojai, ar ban
kininkai, bet į Paramą 
kreipėsi parapijos šeimi
ninkas.

- Na ir kaip? - Nekan
traudamas klausia kres
nasis tautietis. - Pagal 
dabartinę padėtį, pagal 
visko brangimą,aišku,pa- 
ramiečiai apsidžiaugė 
raginami kelti skolinamų 
pinigų nuošimčius.

- Tame ir glūdi visa 
nemalonioji, parapijos 
bankelio rakštis, -porina 
toliau vaikinas. - Jeigu 
mūsų bankeliai užsibrėžė 
eiti tiesiu keliu, jeigu jie 
pasižadėjo kilniais tiks
lais padėti saviesiems , 
kaip tad keisti liniją. Kaip 
išeiti ir paneigti kas gra
žu, kas teisinga, kas ne 
vien grįsta. Vadovauda
mosi tuo dėsniu,negalė
dama nukrypti nuo savo 
įsipareigojimų, Parama 
nesutiko daryti jokių pa
keitimų. Paramos Kredi
to Kooperatyvas ir toliau 
duoda paskolas iš 6%.

S. Pranckūnas.

PRISIKĖLIMO PARAP. 
KREDITO KOOPER-VO 
narių metinis susirinki
mas įvyko vasario 11 d . 
Prisikėlimo parap. salė
je. Jį atidarė pirm. dr. S. 
Čepas, pasveikindamas 
narius ir pasidžiaugda
mas, kad per 5 gyvavimo 
metus kooperatyvas savo 
nariais ir sutelktu kapi- 
taluišaugoį rimtą finan
sinę įstaigą ir lietuvių 
ekonominiame bei visuo
meniniame gyvenime už
ėmė prideramą vietą.

Praeitais metais koo
peratyvas neteko 6 miru
sių narių. Jų prisimini
mui ir pagerbimui klebo
nas T. Placidas - Barius 
sukalbėjo maldą.

Perskaitytas praeitų

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS TORONTE KREDITO KOOPERATYVO

$ 56,185.03
476,036.89
409,474.51

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS TORONTE KREDITO KOOPERATYVO 
1967 METŲ PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ 

APYSKAITA

1967 1966

PAJAMOS 1967 1966

Palūkanos už asmenines paskolas............ .... $ 27,243.26 $22,406.88
Palūkanos už ndklln. turto paskolas......... .... 101,087.48 79,095.32
Palūkanos ir dividendai už invostacijas .. 27,022.94 24,040.18
Čekių sistemos pajamos.............................. 895.30 753.08
Draudimo rebatas.......................................... 4,677.82
Kitos pajamos................................................. 310.01 229. 38

$156,558.99 $131,802.66

IŠLAIDOS1,393,632.84

AKTYVAS

1967 m. gruodžio mėn. 31 dienos

BALANSAS

Kasa ir einamoji sąskaita banke................  $ 62,420,60
Investacijos Ir termininiai indėliai............ 481,002.79
Asmeninės paskolos........................................ 428,059.36
Nekilnojamojo turto paskolos:

a) 3 metą žemiau $5,000.00 $65,398.15
b) Kitos 3 metų......................  760,855.73
c) 5 metų.................................. 826,837.89 1,653,091.77

Stabilizacijos Fondas .................................... 2,277. 19
Išlaidos sumokėtos į priekį:

a) Nuoma................................... $ 4,060.00
b) Draudimas (bonding)........  987,35 5,047.35

Baldai ir Inventorius...............  $ 5,574.83
Amortizacija............................ 3,053,24 2,521. 59

Kiti aktyvai........................................................ ................. 24.17
$2,634,444.82 $2,344,396.77

PASYVAS

Šerų kapitalas ................................................ $ 836,502.40 $ 627,221.71
Depozitų kapitalas........................................ 1,557.161.02 1,649,965.01
Garantijų Fondas ...................................... 41,543.29 30,062.89
Atsargos Fondas ........................................... 8,373.08 3,500.00
Švietimo Fondas............................................ - 300.00
Paskola is Ont.Credit Union League Ltd. . 150.000.00 —
Akceptuoti čekiai............................................ 181.60 1,442.36
Mokėtinos sumos ...................... ................... 52.82 62.54
Gautos pajamos į priekį............................ 203.19 —
Nepaskirstytas pelnas................ t................ 40,427.42 31,842.26

$2,634,444.82 $2,344,396.77

Pelnas ..................................................
Statutinis 20% J garantijos fondą
Nepaskirstytas pelnas.....................

19G8 m. vasario 28 d. Nr. 9/1085/

Toronto "Šatrijos" ir "Rambyno" skautų tuntai vasario 4 d. turėjo Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo 5C metų sukaktuvių minėjimą. Programos metu mažytės skautės dat - 
nuoja, o joms pritaria vyresnės skautės kanklininkės. Foto S. Dabkus.

metų metinio susirinki
mo protokolas priimtas 
be pataisų.Valdybos var
du pranešimą padarė 
pirm.dr.S.Čepas. Darbas 
ir sutarimas su visais 
valdomaisiais organais 
vykęs sutartinai ir sklan
džiai. Per praeitus metus 
į kooperatyvą įstojo 202 
nauji nariai ir išsibraukė 
27 nariai, dabar yra 1824 
nariai,jų tarpe 320 vaikų 
ir-30 organizacijų. Paly
ginus 1966 metus, šėrų 
kapitalas 1967 metais pa
didėjęs 209,281 dol.,ode - 
pozitų sumažėjęs 92,804 
dol.

Visuose bankuose pa
kilus paskolų nuošimčiam 
nuo š. m. sausio 1 d. pa
kelti nuošimčiai ir šiame 
kredito kooperatyve, bū
tent: nekilnojamo turto 
paskoloms iš 6, 5 į 7,5% 
ir asmeninėm paskolom 
iš 7%į 7,5%.Už senas pa
skolas, paimtas prieš š . 
m. sausio 1 d., paliekami 
anksčiau buvę nuošim
čiai.

Praeitų metų apyskai
tą su plačiais paaiškini
mais referavo iždin. J. 
Palys (žiūr. balansą ir 
apyskaitą).

Kredito Komiteto var
du pranešimą padarė Al. 
Kuolas.Paskoloms gauti 
buvę paduoti 176 prašymai 
ir paskirta 786,825 dol. 
sumai, iš kurių 5089,10 
dol.nekilnojamam turtui, 
įkeičiant nekiln. turtą ir 
277, 915 dol. asmeninėms 
paskoloms. 4 prašymai 
dėl nepakankamų garan
tijų likę nepatenkinti. Pa
skolos,didžiumoje, suda
ro nekilnojamam turtui 
įsigyti. Per visus 5 kre
dito kooperatyvo metus , 
nebuvę nurašyta nė viena 
bloga paskola.

Revizijos Komisijos 
vardu pranešimą padarė 
V.Sonda.Viskas rasta pil
noje tvarkoje. Po jo,pra
nešimą dar padarė ats
kaitomybę tikrinęs spe
cialiai samdomas Char
tered Accountent, kuris 
pareiškė,kad Kredito Ko
operatyvas gražiai vys
tosi ir jo reikalai vedami 
tvarkoje.

Valdybos patiektas 1967 
m.gauto pelno paskirsty

7,086.47

1,975.44
5.59 

Palūkanos už depozitus....................................  $ 64,728.96
Palūkanos už paskolas..................................... 4,811.77
Santaupų ir asm. paskolų draudimas............  12, 926. 31
Čekių sistema ................................................... . 760.12
Tarnautojų ir vald. organų draudimas 

(bonding)....................................   564.12
Tarnautojų atlyginimai ir kelionių išlaidos. 13,652.00
Socialinis tarnautojų draudimas.................... 341.72
Valdomųjų organų honorarai ir kelionės.... 2,750.00
Nuoma..................................................................... 1,673.00
Rastinės reikmenys.......................................... 464.15
Paštas ir telefonas .......................................... 318,92
Skelbimai ir aukos............................................ 963.56
Metinis narių susirinkimas........................... 521.64
Turto amortizacija............................................ 630.40
Revizoriaus atlyginimas.................................. 800.00
Kitos išlaidos ..................................................... 118.05

mas, kuris numatytas 
skirti: 20% į garantijų 
fondą 10,106. 85, šėrinin- 
kams už indėlius 38, 370 
dol.ir liekana 2, 057 dol. 
paskirti: 800 dol.Prisikė
limo parapijos visuome
niškiems reikalams nau
doj amų parapij os patalpų 
išlaikymui, 200 dol. Lie
tuvos Valstybės Nepri
klausomybės Atstatymo 
50 Metų Sukaktuviniam 
Finansų Komitetui Kana
doje, 200 dol. šeštadieni
nei mokyklai, 150 dol. Se
selių Namų išlaikymui ir 
po 100dol. :Vasario,Sale
ziečių ir Pranciškonų 
gimnazijoms, ateitinin
kams, skautams, Vyčio ir 
Aušros klubams, niekam 
neprieštaraujant, susi
rinkimo priimtas .Tuo pa
čiu vienbalsiškai priimta 
ir Valdybos patiekta 1967 
metų apyskaita.

Rotacine tvarka, vieton 
išėjusių dviejų narių iš 
valdybos, vieno nario iš 
Kredito Komiteto ir vieno 
nario iš Revizijos Komi
sijos,pirm.S.Čepo pasiū
lymu pastatyti kandida
tais tie patys asmenys: 
būtent: į Valdybą L. Ma
tukas su J. Petrausku, į 
Kredito Komitetą Al.Kuo
las ir į Revizijos Komi
siją S. Vaitiekūnas, neat
siradus daugiau pasiūly
mų, nebalsuojant, skaito
mi išrinktais.

. Patvirtintas revizorius 
(auditor) 1968 metams ir 
priimta valdybos patiekta 
1968 sąmata.

Susirinkimas praėjo 
sklandžiai ir tik sumany
muose sukėlė kai kurių 
narių nepasitenkinimo, 
kad,esą kandidatus į val
domuosius organus turė
tų statyti ne pirmininkas , 
bet susirinkimas.Tai bū
tų lyg ir nuosekliau. Be 
to, iškilo pageidavimas , 
kad valdomuose organuo
se negalėtų būti ilgiau, 
kai dvi kadencijas,nes tie 
patys vis perrenkami, 
tampa lyg ir amžini val
domųjų organų nariai. Po 
trumpų diskusijųsiūlyto- 
jams neatsiėmus, viešu 
balsavimu didžiuma bal
sų palikta sena tvarka.

Susirinkime iš esamų 
narių, dalyvavo 175. Po

$ 57,311.59 
2,847.44 

10,635.05 
655.43

466.06 
11,152.98

279.05 
2,750.00 
1,229.48 

749. 63 
357.94 

1,069.39 
302. 68 

1.308.48
600.00 
284.63

$106.024.72 $ 91,999.83

50,534.27 39,802.83
10,106.85 7,960.57

$ 40,427.42 $ 31,842.26

KODĖL BIJOMA KRITIKOS?
/atkelta iš

skaičiuota, kad ji būtų 
tvarkingai per knygas 
pervesta ir kad ji atsi - 
spindėtų balansuose.

Bet ar šita sąskaita bu
vo reikalinga, jis nežiūri 
ir tuo klausimu nesirūpi
na.Ir čia prasideda tiks
lingumo atskaitomybė.

Kaip gi yra su tikslin-

apie dvi valandas užtru
kusio susirinkimo, daly
viai buvo pavaišinti kavu
te ir ponių paruoštais 
įvairiarūšiais skaniais 
pyragaičiais. S. B.

TIK PER ANGLIJA...
Pigiau, greičiau ir geriau galima pasiųsti 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 paruoštus, praktiškus ir 
labai naudingus siuntinius:

VASARINIS 7968 - 1.
Storo, gėlėto nepermatomo nailono medžiaga dėl 4 suknelių, 
3)6 j ardo vilnonės angliškos medžiagos vyriškam kostiumui, 
3)6 jardo vilnonės angliškos medžiagos moteriškam kostiu
mui, 1 terelyno bliuskutė, 1 vyriški nailoniniai marškiniai, 
2 poros vyrišku, arba moteriškų geriausios rūšies nailoninių 
kojinių — S 75.90 .

VASARINIS 1968 - 2. ,
Pavasariniam arba vasariniam paltui vilnonė medžiaga, 3)6 
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 arbamoteriŠkas nailoninis Iietpaltis 
— S 75.00.

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 Iietpaltis $ 10.00, vyriški arba moteriški vilnoniai 
megstukai $12.00, nailoniniai marškiniai $7.00, vyriškos ar
ba moteriškos nailoninės labai geros kojinės $2.00.

BALTIC STORES LTD.,
(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 
sąskaitos duoda teisę į Income Tax sumažinimą, jei siunti
niai yra siučianv šeimai.

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

PARDUODAMI NAMAZ

Cote des Neiges miesto dalyje Wi Iderton Ave. labai 
prieinamomis sąlygomis parduodami dviaukščiai na
mai (duplex ), 6'6, 5'6, 2)6 kambariu. Namai modernūs 
pilnu įrengimu ir 2 mašinoms garažais. AI uminėmi s 
durimis ir langais. Sodu ir dideliu žemės sklypu bei 
kitais extra patogumai s. Labai geros metines paja 
mos. įmokėjimas S 15.000. Morgiiiai tiktai 7%.

P ardavimas privatus, skambinti tel. 73 1 • 5534.

AR ŽINOTE K£ RAŠO 

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

K EI EI V Į žmonės mėgsta dėl to, kad jis niekam 
nepataikauja ir nesibijo teisybės skelbti. Teisingo
mis žiniomis iš visur /jame daug žinių ir iš Kana
dos/, aiškiu ir atviru pasiisakymu laikraštis per 65 
metus pelnė gerų vardų 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, kil- 
na $ 1.OO. Korespondenciją adresuoti:

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

3 psl./
gurno atskaitomybe mūsų 
Susivienijime ? Ar Pild.
Tarybos darbų ir veiksmų 
tikslingumas yra svars
tomas? Ar ji dėl savo 
veiksmų tarpseiminiame 
laike prieš ką atsiskaito ? 
Kokios yra SLA Kontro
lės komisijos funkcijos ? 
Tai klausimai, kurie SLA 
nariams .negali nerūpėti.

Balys Noreika, 
PAIEŠKOJIMAS

Veronika Čižiene gyvenanti Lietu 
voje Panevėžio rajone, ieško duk
ters Jadvygos Zizaitesapie 
47 metų amžiaus ir sūnaus S tąsi o 
Čižo apie 40 metų amžiaus, kurie 
atvyko Kanadon 1947 metais. Atsi* 
liepti arba pranešti NL adresu.

Ps.D.R.M.N.Pt
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HAAAllfeLTON/ MŪSuf’SPORTAS'
VEDA KAZYS BARONAS

Geriausi a taupyti ir skolintis tik
Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyve “TALKA“ 
21 Main St. E., Kamb. 203, Tel. 528-0511.

Darbo valandos:

P i r m. 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 Rolls Ave. Pranciškonų 
parapijos saleje sekmadieniais po pamaldų.

PRISIDĖK PRIE LIETU
VOS LAISVĖS KOVOSI

Tautos Fondo vajus da
bar vyksta mieste ir apy
linkėje. Kiekvienais me
tais šiuo laiku Tautos F . 
daro piniginę rinkliavą. 
Šiemet toji rinkliava yra 
ypatinga.Lietuvos valsty
bės atkūrimo 50 m.sukak
ties proga šitie metai yra 
pavadinti Laisvės Kovos 
Metais.Ryšium su tuo yra 
užplanuota atlikti didesni 
darbai siekiant realizuo
ti reikalingi finansai. Su
aktyvinimui pinigų telki
mo šiemet prie Krašto v- 
yra specialiai įsteigtas ir 
Jungtinis Finansų Komi
tetas, kurio padalinys čia 
yra vietos Tautos Fon
das.Tad šiemet einame į 
Jūsų namus prašydami 
realaus prisidėjimo, -ne 
atsikratymo su rinkėju, 
po pusiau pravertas duris 
iškišant vieną dolerį,bet 
sąžiningos aukos.Į vietos 
verslininkus kreipiamės 
specialiu aukų lapu, tikė
damies, kad jie prisidės 
didesniu įnašu. Hamilto
nas visą laiką pasižymėjo 
sąmoningu tautinio reika
lo supratimu. Esame dė
mesiu kitų dėl savo viso
kio lietuviško judėjimo. 
Šiais Laisvės Kovos Me
tais nustebinkim vėl kitus, 
surinkdami didžiausią pi
nigų sumą Kanadoje. Tą 
mes galime padaryti, tas 
jau yra buvę įrodyta.

Tautos F.skyriaus v-ba.

GRAŽI SVAJONĖ
"Tėv. Žib." vasario 15d . 

numeryje tūlas p. K.M. 
informuoja apie didelius 
užsimojimus A.Vartų pa- 
rap. choro ateities pla
nuose.Su šia informacija, 
p. K. M. jau svajoja apie 
krikštą, panašaus kaip 
"Dainavos" ar "Čiurlio- 
nio'hnsamblio Hamiltone. 
Duok Dieve, kad kas nors 
panašaus įvyktų. Žinant 
paskutinius choro įvy
kius, tai būtų 20-jo am
žiaus stebuklas.Pirmiau
sia,norint kad visuomenė 
pilnai bendradarbiautų su 
šia grupe,kaip buvo anks
čiau, reikia atstatyti su
jauktas choro prestižas į 
pirmykštę padėtį. Dabar
tinė choro padėtis palietė 
ne tik aktyviuosius buv. 
choristus,bet atsiliepė ir 
į visą Hamiltono lietuviš
ką gyvenimą. Žiauriai iš
koneveiktos lietuviškos 
šeimos ne tik kad nesiro
do savo bažnyčioje, bet ir 
jaunimas traukiasi iš lie
tuviškų organizacijų. Tai 
yra didžiausia tragedija 
lietuviuose Hamiltone, 
kaip tik šiais jubilieji
niais metais.

Grįžtant prie p.K.M. 
išreklamuoto choro,neap
simokėjo skelbti spaudo
je šią skambią reklamą iš 
anksto. Vietoj reklamos, 
siūlyčiau p. K. M.daryti 
iniciatyvą, kad choras 
grįžtų bent į 1967 metų tu
rėtą lygį. Kad sugrąžintų 
nubaidytas šeimas prie

Aukšti nuošimčiai ui 
indėlius.
Prieinamos skolinimosi 
sąlygos.
Nemokamas CUNA gyvybės 
ir paskolų draudimas. 
Pilnas čekių patarnavimas. 
Užtikrintas indėlių saugumas. 
Malonus lietuviškas patarnavim as

ŠV. KAZIMIERO 
MINĖJIMAS

Šv. Kazimiero šventės 
paminėjimas įvyks šia 
tvarka:šeštadienį,kovo 2 
d., 7 vai. vak. parapijos 
bažnyčioj įvyks susikau
pimo valandėlė, vedama 
"Laiškai Lietuviams "re
daktoriaus kun.K.Trima
ko S. J. Taip pat vakare 
bus klausoma ir išpažin
čių.

Sekmadienį, kovo 3 d . 
iškilmingos pamaldos 
jaunimo intencija, pa
mokslą pasakys kun. K. 
Trimakas.Visi kviečiami 
šv.mišių metu priimti šv. 
komuniją ir savo pamal
dose paprašyt dangiškojo 
jaunimo globėjo šv. Kazi
miero mūsų jaunimui iš
tvermės ir palaimos šių 
dienų gyvenimo kelyje.

4 vai.p.p. Jaunimo Cen
tre įvyks šv. Kazimiero 
minėjimo akademija.Šios 
akademijos metu kalbės 
didelė jaunimo auklėtoja 
sesuo Ignė iš Toronto. 
Meninėje dalyje jaunimas 
stato P. Nato montažą 
"Prie sv.Kazimiero kars
to". Šv. Kazimiero minė
jimo organizatoriai ma
loniai kviečia visą lietu
viškąją visuomenę akty
viai įsijungti į šios šven
tės programą,dalyvaujant 
šeštadienio vakare susi
kaupimo valandėlėje, o 
sekmadienį pamaldose ir 
pačioje akademijoje. Ypač 
kviečiame kolonijos jau
nimą skatllngai dalyvauti 
savo dangiškojo globėjo 
šventėje.

Ateitininkų skyriaus 
valdyba.

mūsų parapijos ir jauni
mą į lietuviškas organi
zacijas .Atgautų visuome
nės pasitikėjimą ir para
mą kaip lietuviškas me
ninis vienetas. Po to, cho
ras turės teisę vadintis 
tinkamu vardu ir su visų 
parama galės siekti lai*; 
mėjimų. To nepadarius 
patiems .naujoji b-nės v- 
ba turės sunkų darbą šį 
nemalonų įvykį išaiškinti. 
Čia nėra b-nės v-bai nu
rodymas ,bet kaip vyr .lie
tuviškų kolonijų tautiniam 
organui turėtų būti pir
moji pareiga reikalą ob
jektyviai, teisingai ir 
žmoniškai išlyginti. Tai 
sunkus ir nedėlangas dar
bas, tačiau kiekvieno lie
tuvio pareiga ir sąžinė to 
reikalauja.Ir jei kas turi 
drąsos daryti kenksmin
gą darbą prieš daugumos 
valią,mes turėkime drą
sos juos iššifruoti. Mūsų 
bendra kova dėl laisvės ir 
nepriklausomybės reika
lauja panaudoti visas kul
tūringas priemones, kad 
panašūs įvykiai ateityje 
nepasikartotų. Lietuvis . 
VĖL KALBOS APIE "LĖK

ŠTES"...
Amerikos Balsas vėl pra
kalbėjo apie"lėkštes”, esą, 
iš Marso. Prieš metus vie 
nas JAV farmeris dvi vala
ndas skraidęs su marsieč-

KANADA PRALAIMI
Pagrindines rungtynes 

aukso medaliui gauti Ka
nados ledo rutulio koman
da žiemos olimpinėse 
žaidynėse pralaimėjo S. 
Sąjungos rintinei 5:0.Tai- 
buvo tikrai didelė žaidy
nių staigmena, nes klevo 
lapo atstovai, po laimėtų 
rungtynių prieš Čekoslo
vakiją,buvo laikomi favo
ritais.

Tačiau mes šio laik
raščio puslapiuose ne
kartą esame rašę, kad šio 
krašto mėgėjiškas spor
tas yra reikalingas stip
rios reformos-valstybės 
paramos (ne tik Kanadai 
tas taikoma, bet ir USA) , 
norint rungtyniauti su 
profesionalais-vals tybė s 
tarnautojais,kokie yra S . 
Sąjungos sportiniu kai, ku
rie 365 dienas metuose 
kartu treniruojasi, kartu 
gyvena, kartu leidžia 
atostogas ir išlaikomi 
yra valstybės pinigais. 
Priešingu atveju, laisva
jam pasauliui .nėra reika
lo ieškoti pergalių tarp
tautiniame forume, kada

SAULT ST.
JUBtT.lE JINIS I.TE 

Istoriniai faktai rodo, 
kad Lietuvos karalystė 
egzistavo nuo 1251 ligi 
1795 metų. Po 123 metų 
rusų vergijoje Lietuvą 
demokratine nepriklau
soma respublika su sos
tine Vilniuje paskelbė 
Lietuvos Taryba 1918 m. 
vasario 16-tą dieną.

Šio Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo 
paskelbimo 50-tąją su
kaktį gražiai paminėjome 
mūsų mažoje lietuvių ko 
lonijoje.

Minėjimas įvyko vasa
rio 17 d. šeštadienio va
kare ukrainiečių salėje, 
o programa pradėta mūsų 
naujo kapeliono kun. Au
gustino Sabo pamaldomis 
ir pamokslu ukrainiečių 
bažnyčioje.Laike pamal
dų gražiai skambėjo lietu
viškos giesmės,o prie iš
kilmingai iškeltos tri
spalvės vėliavos stovėjo 
tautiniais rūbais pasipuo
šusi garbės sargyba.

Persikėlus salėn įžan
ginį žodį pasakė apylin
kės valdybos pirm. Ignas 
Girdzevičius pristatyda
mas kviestus svečius- 
latvių ir estų bendruome
nių pirmininkus,kurie vė
liau programoje šia neei
line proga perdavė mūsų 
susirinkusiems tautie
čiams savo sveikinimus 
bei linkėjimus.Toliau se
kė kun. A. Sabo paskaita 
visiems patikusi dėl savo 
reiškiamų minčių aišku
mo,paprastumo ir trum
pumo.

Po paskaitos sekė mū
sų jaunimo pasirodymas , 
kurį parengė ap. valdybos 
narė Auksė Kantautienė. 
Tautiniais rūbais pasi
puošęs jaunimas pašoko 
subatėlę ir voveraitę. Si
gis Okmanas (buvęs Mr. 
Junior Canada) pagrojo 
akordeonu.  A. Goddbergai- 

rungtyniauja Sov. Sąjun
gos profesionalai.
-Žiemos olimpiadoj Gre
nobly tramplyno šokimų 
varžybose gražiai pasi
rodė Kanados lietuvis 
Mikėnas.
PAVERGTOJI LIETUVA

Europos pusbaigminių 
moterų rankinio rungty
nes Kauno žalgirietės lai
mėjo prieš Krokuvos 
Cracoviję 17:9.

Jos dar kartą susitiks 
su lenkėm Krokuvoj, ta
čiau vargu ar Cracoviję 
pajėgs rungtynes laimėti 
aštuonių įvarčių skirtu
mu. Tad baigmėje lietu
vaitės dėl Europos meis
terio vardo, greičiausiai 
susitiks su rytinės Vokie
tijos atstovu - Rostocko 
Europos komanda.
- Sov.Sąjungos vyrų krep
šinio pirmenybėse Kauno 
Žalgiris randasi aštuntoj 
vietoj.

BOLŠEVIKIŠKA 
PRIEMONĖ

Vilniaus "Žalgirio"sta- 
dijone pagaliau įrengta 
čiuožykla, -ne sportinin
kams (kurie ledo rutulio 
treniruotis važiuoja į 
Minską),o šiaip čiuožimo 
mėgėjams.Čiuožėjai turi 
pirkti bilietus. Mokslei
viams brangu, tad bando 
įsmukti per tvorą. Čiuo
žyklos administracija 
problemą išsprendė ir 
"pedagogiškai" ir "eko
nomiškai": išdegutavo vi
są ką tik pernai pastatytą 
naują gražią tvorą... E. 

MARIE. ONT.
TUVOS MINĖJIMAS 

tė ir L. Duobaitė sakė ei
lėraščius, mažametis 
Kantautų sūnelis padaina
vo,Motiejūnų dukrelė pa
šoko baletą,o sportuojan
ti tautinį kostiumą ir gra
žiu lietuvišku akcentu nu
stebinusi susirinkusius 
Danutė Poškutė paskaitė 
iš Bernardo Brazdžionio 
poezijos.

Minėjimo programa 
užbaigiama gėlių įteikimu 
jaunimo vadovei A.Kan- 
tautienei ir sugiedant 
Lietuvos himną.

Toliau sekė linksmoji 
dalis su karšta vakariene, 
bufetu ir loterija, grojant 
geram orkestrui, buvo 
linksminamasi iki 1-mos 
valandos nakties. Nežiū
rint mūsų mieste užėju
sios smarkios apie 2 die
nas nusitęsusios pūgos į 
minėjimą susirinko dau
guma mūsų tautiečių jei 
neskaityti tuo laiku dir
busių ir kelių "mirusių 
sielų'.' Gautas iš pasilinks
minimo pelnas (per$ 100), 
Tautos Fondo atstovui 
tautiečiui P.Gasperui pa
geidaujant bus paaukotas 
šio fondo Lietuvos atsta
tymo 50-mežiui, jungti
niam finansų komitetui 
Kanadoje.Bendroje išva
doje visą minėjimą reikia 
skaityti sėkmingai pavy
kusiu.

Nemalonus dalykas iš
ėjo su vietiniu dienraščiu 
Sault Star" kuriam dar- 
savaitę prieš išėjimą bu
vo įteikta tautiečio Vinco 
Sk.gerai parengtas ir apie 
1000 žodžių ilgio straips
nis,kuriame buvo gražiai 
surinkti svarbiausi fak
tai apie Lietuvą,sovietinę 
okupaciją,tariamą komu
nizmo pasikeitimą ir t. t.

Straipsnį įteikusiems 
ap. v-bos pirmininkui ir 
šios korespondencijos au
toriui buvo pažadėta šis

Tai paguodžianti mintis

PAŠALPA MIRUSIŲJŲ ĮPĖDINIAMS
PRADEDAMA MOKĖTI ŠI MĖNESĮ 

PAGAL KANADOS PENSIJŲ PLANĄ

Pradedant šiuo mėnesiu, jūsų Kanados 
Pensijų Planas išmoka pašalpas miru
siųjų Įpėdiniams be jokių papildomų iš
laidų gavėjams. Jos apima vienkartinę 
pašalpą, mokamą mirties atveju, našlių 
pensijas ir išlaikomų vaikų pensijas. 
Pašalpas išmokama mirusio įpėdiniams, 
jei velionis buvo mokėjęs įnašus minė
tam planui už 1966, 1967 ir už reikalau
jamą laikotarpį 1968 metų. Guodžiantis

dalykas yra žinoti, kad jūsų šeima gali 
pasitikėti Kanados Pensijų Planu net ir 
tuo atveju, kai nebūnate kartu bei nega
lite rūpintis, ypač, jei turite mažų vai
kų. DAUGIAI) INFORMACIJŲ APIE PA
ŠALPAS MIRUSIŲ ĮPĖDINIAMS TEI
RAUKITĖS ASMENIŠKAI ARBA RAŠTU 
ARTIMIAUSIOJE KANADOS PENSIJŲ 
PLANO IŠTAIGOJE.

C

JŪSŲ RAJONO IR GYVENAMOS VIETOS ĮSTAIGOS:

ST. JOHN'S—Sir Humphrey Gilbeit Bldg., 
Duckworth Street 
CORNER BROOK—Office Floor. Millbrook 
Shopping Centre. Herald Avenue 
CHARLOTTETOWN- Dominion Bide.. 
9? Queen Street
HALIFAX Room 513. Sir Johp Thompson Bldg. 
1256 Barrington Street 
ANTIGONISH Metropolitan Bldg..
229A Main Street
SYDNEY Federal Bldg., Dorchester Street 
FREDERICTON 633 Queen Street 
SAINT JOHN—189 Prince William Street 
MONCTON Illi Main Street 
EDMUNDSTON 36 Court Street
TORONTO 5th Floor. Arthur Meighen Bldg., 
SCARBOROUGH—28C5 Eglmlon Avenue East 
NORTH YORK (Willowdalej 
Newtonbrook Shopping Plaza, 
5851 Yonge Street, Willowdale 
ETOBICOKE-3629 Bloor Street West

ISSUED BY THE HON. ALLAN J. MACEACHEN, MINISTER
THE DEPARTMENT OF NATIONAL HEALTH AND WELFARE

WAWA ONT.
NEKVIESTI SVEČIAI
Šią mažą šiaurinio On

tario lietuvių seniūniją,ne 
koloniją, nes čia tik apie 
porą dešimčių lietuvių , 
kovo mėn. 8 d. rengiasi 
aplankyti du nekviesti 
svečiai iš Sault Ste. Ma
rle, tai katalikų kunigas 
kapelionas Augustinas 
Sabas ir š. Ontario Kana
dos Lietuvių Fondo įga
liotinis Jurgis Skardis.

Nors abiejų svečių at
silankymo tikslai yra 
skirtingi-kun. kap. A. Sa
bas artėjančių Velykų 
proga yra susirūpinęs 
Wawos tautiečių sielos 
reikalais,© J.Skardis no
rėtų bent trumpai tautie
čiams pakalbėti Lietuvos 
nepriklausomybės atsta
tymo 50. metų sukakties 
proga ir Kanados Lietu
vių Fondo reikalu-tačiau 
abu svečiai atsiras Ta
voje kartu, tuo pačiu lai
ku kovo mėn. 8 d. pavaka
re.

Nors dėl vizito progra
mos tikrai nenusistatyta, 
nes reikia gauti Wawos 
klebono leidimą naudotis 
bažnyčia,bet greičiausiai 
Wawos tautiečiams penk
tadienį vakare bus laiko
mos pamaldos su pamoks
lu, o po pamaldų į susi
rinkusius kalbės KLFon- 
do įgaliotinis.

Tikslų pamaldų laiką 
Wawos tautiečiams pra
neš p. Gediminas Pode - 
rys, o gal net paskelbs 
ir Wawos katalikų bažny
čios klebonas.Svečiai nu
mato išvykti į Soo sekan
čią dieną tuojau po pietų.

S. S. Marle koresp. 

straipsnis atspausdinti, 
bet vasario 16-tą dieną 
"Sault Star" pasirodė tik 
keliolikos eilučių skystas 
straipsnelis, kuriame iš 
originalo buvo priimta tik 
keli sakiniai. Ką gi dary
si. Korespondent.
Neprimenant...

Nepr. L ietuvos administ
racija bus dėkinga visiem, 
kas susimokės už laikraštį

HAMILTON Union Gas Building, Suite 4C8, 
20 Hughson St. S.
KITCHENER 22C King Street East 
LONDON Room 401. 365 Richmond Street 
WINDSOR 441 University Avenue West 
KINGSTON Room 256. Federal Building. 
Clarence Street
PETERBOROUGH Federal Bldg., 
411 Water Street 
OTTAWA Ground Floor, Concord Building, 
280 Albert Street
SUDBURY-Room 4C6. 96 Larch Street 
TIMMINS- 273 Second Avenue
SAULT STE. MARIE 3rd Floor. Sault Star 
Bldg , 369 Queen Street East

VANCOUVER, B.C.
VASARIO16 *

iškilmingas minėjimas 
įvyko vasario 18 dieną. 
Immaculate Conception, 
3745 West 28th. Pamal
dos už žuvusius ir tebe - 
žūstančius už Tautos 
Laisvę įvyko 1 vai.p.p. 
Po pamaldų 2 vai. ten pat 
salėje įvyko iškilmingas 
minėjimas ir meninė da
lis,kurią atliko jaunimas , 
8 porų tautinių šokių gru
pė.
UŽGAVĖNIŲ BALIUS 
vasario 24 d. bendruome
nės ruošiamas Vancouve- 
rio istorijoj žymus įvy
kis,nes pakrikštyta tauti
nių šokių grupė.DžiJ.ugia- 
mės jų daug darbo įdėtais 
tautiniais šokiais bei dai
nomis.

50 METŲ LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

atstatymo paskelbimui 
atžymėti rugpjūčio 3 ir 4 
dienomis Vancouveryje 
ruošiama Kanados Vaka
rų Lietuvių Diena.Kadan- 
gi mūsų kolonija yra ne
skaitlinga ir savų meninių 
pajėgų, išskyrus tautinių 
šokių grupę .neturime, tai 
ir kalbėtojus bei meninin
kus turime kviestis, nes 
šią reikšmingą dieną no
rim kuo iškilmingiausiai 
pažymėti ir atšvęsti. Šios 
didingos šventės pasise
kimas priklausys nuo vi
sų Vancouveryje ir Britų 
Kolumbijoje gyvenančių 
lietuvių prisidėjimo ir 
paramos, nes Svečių ir 
Kanados visuomenės aky
se mes pasirodysim pir
mą kartą ir būsime įver
tinti , kaip gražų ir garbin
gą darbą atlikę visi Britų 
Kolumbijos lietuviai, o ne 
paskiri asmenys ar Val
dyba.

NAUJA VALDYBA
Sausio 7 dieną visuoti

niame susirinkime iš
rinkta nauja valdyba, ku
rią sudaro: Zita Kaulienė 
- pirmininkė; Ctaa Maci
jauskienė -vicepirminin
kė; Elena Herman!enė - 
parengimų vadovė; P. Al
binas Smilgys,kasininkas

PORT ARTHUR Room 307, Post Office Bldg. 
33 South Court Street 
WINNIPEG MacDonald Bldg., 
344 Edmonton St.
BRANDON Room 235, Federal Publ:c Bldg., 
Princess Avenue at 11th St.
REGINA Fourth Floor. Federal Bldg., 
1975 Scar th Street
SASKATOON Room 608, Financial Bldg., 
230 - 22ik1 Street East
EDMONTON federal Building, 
107th Street & 99th Avenue 
LETHBRIDGE 314 Federal Building, 
4th Avenue & 7th St. South 
CALGARY Petro-Chemical Bldg., 
811 7th Street, S.W.
VICTORIA Room 413.1230 Government St 
PENTICTON Main Floor, Old Federal Bldg., 
301 Main Street
VANCOUVER—Room 101, Sun Tower, 
100 West Pender Street 
WHITEHORSE-Whitehorse, Yukon, Box 1857

KĄ JUOZAS GEČIUS PA
TARTA LIETUVIŲ VAI

KAMS?

Pasveikinęs lietuviškų 
knygų konkurso laimėto
ją Juozuką Gėčių, per- 
skaičiusį arti pusantro 
šimto knygų, paklausiau:

1. Kas jį paskatino skai
tyti lietuviškas knygas ? 
—Aš jau penkių metų bū
damas, gerai skaičiau. Iš 
knygų galėjau daug suži
noti apie nuotykius, gam
tą ir t. t. Tas man labai 
patinka. Dabar skaitau ir 
angliškas knygas.

2. Ką Juozukas dar 
mėgsta ?
—Mėgstu ir sportą ir te
levizijos gerą programą 
pažiūrėti ir paišybą. Man 
viskas patinka. O kas la
biausia, dar nežinau.

3. Kaip leidžia laisva
laikius ?
—Laisvalaikius pralei
džiu skaitydamas,su bro
liukais žaisdamas.

4. Ką Juozukas pataria 
lietuvių vaikams ?
— Aš patariu visiems lie
tuviukams daug skaityti 
lietuviškų knygų, tai jie 
mokės gerai ir kalbėti ir 
seksis mokslas visose 
mokyklose. jk.

ir P. Balys Vileita-sekre- 
torius. Naujoji valdyba 
dėkoja P.Aldonai Skabei- 
kienei už kruopštų darbą 
einant kasininkės parei
gas 1967 metams.

planuose.Su
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KOOPERATYVO"LITAS" 
VALDYBA

kviečia kovo 9 d., šešta
dienį, 4 vai. po pietų šv . 
Kazimiero parapijos sa
lėje,3426 Parthenais St. 
metinį visuotinį narių su
sirinkimą šia darbotvar
ke:
1. Susirinkimo atidary
mas.
2. Balsų skaičiuotojų ir 
tikrintojų rinkimai.
3. Praeito sus.prot. priė
mimas.
4. Pranešimai :Pirminin- 
ko,Vedėjo,Kred. K-jos ir 
Rev.K-jos.
5. Diskusijos dėl prane
šimų.
6. Naujų valdybos organų 
rinkimai.
7.1967 m. apyvarta, pel- • 
nas ir balansas.
8.1967 m.sąmatos vykdy
mas, pelno paskirstymas 
ir metinio balanso priė
mimas.
9.1968 m. sąmata.
10. Dividendų už šėrus 
prirašymo tvarkos nusta
tymas .
11. Klausimai ir sumany
mai.
12. Susirinkimo uždary
mas.

Narių registracija pra
sideda 3 vai. 30min.po 
pietų.Nariai prašomi at
sinešti nario knygeles. Po 
susirinkimo - vakarienė.
Šiemet į valdybą bus ren

kami du nariai, į kredito 
komisiją vienas ir į revi
zijos komisiją vienas. Kan 
didatams išstatyti fermi - 
nas yra sekantis šeštadie- 
nis-kovo mėn.2 diena.
• Mozuraitis jr^ turėjęs 
nelaimę su koja, pakarto
tinai buvo operuotas ir už- 
gipsuotas gydosi.
• Britanija savo paviljoną 
pasaulinėje parodoje pado-

LIETUVIŲ ENCIKLOPE
DIJA

Montrealio miesto biblio
tekai susilaukė dviejų į - 
našų: Po 5 dolerius paau
kojo iš Britų Kolumbijos, 
gyvenąs Kordiljerų kai - 
nuose,Antanas Kenstavi - 
čius ir antrą kartą auko- 
jąs montrealietis Bronius 
Abromonis. Ačiū aukoto
jams. Būtų malonu, kad 
ir daugiau atsirastų auko
tojų ir tada galėtume bib
liotekai įteikti visą Lietu
vių Enciklopedijos komp
lektą.

LITERATŪRINIS MONTA
ŽAS ,

skirtas Vasario 16 per Mo
ntrealio lietuviškąjį pusva
landį, kurį veda Liudas St
ankevičius, droH.Nagio 
buvo sudarytas iš kūrinių 
šių rašytojų: V.Mačernio, 
Putino, Bradūno, Mackaus, 
Liūnės Sutemos, Aisčio, 
Br.Mackevičiaus, Liau
dies raudų ir Partizanų 
dainų. Tai pažymima to
dėl, kad kai kas kitaip į- 
sivaizdavo autorius.
ŠV. KAZIMIERO PARAPIJA
— Pelenu diena trečiadieni, mišios 
8 vai. vak. Menesio pirmasis penk- 
tad. šia savaite, mišios 7 vai. ryto 
ir 8 vai. vak. Išpažintys ketArtad. 
nuo 7 vai. vak.
--Kazimierii iu vakariene kovo 2 d. 
kurioje programą išpildys jaunuju 
choras, jaunos pienistės ir baleto 
šokėja D. Lukauskaite. Bus turtin 
ga loterija, kuriai aukojo $100.- 
K. Bobelis. Parapijiečiai prašomi 
paaukoti fantų ir saldumynu ir kuo 
skaitlingiausiai dalyvauti.

— Mirė Ona Vilkaitienė 79 metu 
amž. Laidotuvės ketvirtadieni 9 vai. 
-- Aukojo: J. Šinkūnas $14.-, M. 
Jankauskiene $15. jr A. Jurgutis - 
$13.-
DLK VYTAUTO KLUBO 
šėrininkų metinis susirinkimas sek
madieni praėjo gana įtemptoje dva
sioje ir nepajėgė priimti paskuti
niųjų metų finansinį stovį.
• Dr.H.Nagys praėjusį sa
vaitgalį Kennebunkport vei
kiančios lietuvių gimnazi
jos mokiniams skaitė pas-

MONTREALIO " NERINGOS " ir ” G E L E Ž IN IC VILKO" TUNTŲ 
ŠEŠTADIENĮ IR SEKMADIENĮ, KOVO MĖNESIO 2 ir 3 DIENOMIS 

AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS SALĖJE, 

KAZIUKO MUGE
• RANKDARBIAI. MENAS.
• LOTERIJA.
• VALGIAI.

Atidarymas: kovo 2 dieną 4 valandą po pietų. 
Visi kviečiami atsilankyti! .' .'

AUŠROS VARTŲ ŠEŠ- 
DIENINĖ

mokykla ypatingai gra
žiai ir iškilmingai pami
nėjo 50 metų Lietuvos 
nepriklausomybę.

Įnešus tautinę vėliavą 
buvo sugiedota malda 
"Marija, Marija". Atida
rymo žodį tarė mokyklos 
ved.St. Ališauskienė. Dr.

KL KATALIKIŲ MOTERŲ 
dr - jos Montrealio sky
riaus ruošiama loterija 
įvyksta kovo 10 d. tuoj po 
11 vai. pamaldų Aušros 
Vartų parapijos ęalėje.

Programoje :dr. J. Ma- 
liškos paskaita"Estetinis 
momentas dantų gydyme',' 
po to pietūs ir dovanų 
traukimas.

VISI I KAZIUKO MUGE

Ateinantį šeštadieni ir sek
madieni musu pačių vaikai - 
lietuviškas jaunimas laukia 
visu atsilankymo. Bus daug 
įvairenybių ir laimės lošimu. 
Be to, skautų tėvai ir rėmė
jai duos tiems, kas norės, 
šeštadienį vakarienę, o sek
madieniui pagamins extra ape 
titiškus pietus žema kaina. 
Lietuviškas midus ir visokie

vanojo Montrealio miestui.
Dr. J. SEM0GA8 į

5441 BANNANTYNE.Verdupi

Plrmadi^į ir 2-4; 7-9p.m. 
ketvirtadieni

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

tretiadienį 7 -9 p. m,

767 ~ 3175; namų 366 - 9582.

DANIU GYDYTOJAS
Dr. J. MALISKA

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

Namų tel.: MU 1-2051 *

kaitą.
a Dr. J.Semogas Lachines 
ligoninės komandiruotas į 
Baltimorę, kur vyksta ap
ie mėnesį laiko trunkanti 
gydytojų konferencija.
• Mokytoja P. Juškevičie
nė dvi savaites sirgo azi- 
atiniu gripu, bet dabar 
jau sveiksta.

• Dr. C. Labanauskaitė 
su NMP sesele Margarita 
apsilankė NL redakcijoje, 
dr. O.Labanauskaitė vizi
tuodama, Seselė Margari
ta su reikalais- NMP sese 
rų 5C-metų sukaktuvių mi
nėjimu.

H. Nagys labai gražiai, 
jautriai ir patriotiškai 
pasakė kalbą, kuri visus 
sužavėjo, tiek didelius , 
tiek mažus. Tai dienai 
pritaikytas kalbas pasakė 
kun.Tėvas Pečkys,Seime
lio prez. pirm. J. Luko
šiūnas, tėvų kom.pirm. 
Br. Staškevičius. Meninę 
programą atliko visi mo
kiniai. Tai dienai pritai
kytus eilėraščius labai 
gražiai sakė: Vida Mor
kūnai tė, Vilija Povilaity
tė, Onytė Beniušytė, Rima 
Jurkutė .Andrius Tanner, 
Sigitas Montvila, Andrius 
Tanner, Andrius Gustai
nis, Andrius Lapinas ,Ken- 
tautas Vasiliauskas, Gin
taras Brikis ir išleidžia
mojo skyriaus berniukai 
Rimas Ališauskas, Sau
lius Brikis, Gintaras Na
gys ir Raimondas Zabie- 
liauskas atliko, Maironio 
patriotinių eilėraščių 
montažą. Mažieji moki
niai pašoko: barė ponas 
katinėlį ir Audėjėlę. Ypa
tingai publika buvo suža
vėta ir nesigailėjo ploji
mų už tautinius šokius- 
Kalvelį ir Ridikėlį ir Pe
trašką, kuruos šoko vyr. 
skyr.mokiniai .Tautiniam 
šokiam akordeonu grojo 
Algis Lapinas,vamzdeliu- 
Andrius Lapinas, kanklė
mis pritarė Silvija Akstį- 
naitė.Mokinių choras pa
dainavo 3 dainas. Progra
mos pranešėja Rūta Ru- 
dinskaitė gerai praneši
nėjo ir gražiai padėkojo 
visiems atsilankiusiems. 
Minėjimas baigtas Tautos 
Himnu.

Loterija turtinga gra
žiais paveikslais, kuriuos 
padovanojo mūsų mieli 
dailininkai R. Bukauskas, 
V. Remeika, O. Šablaus- 
kienė, A. Vazalinskas ir 
A. Zubienė.

Dvi dovanos skirtos 
J. Gurecko iš Keating- 
Ford ir pyragas-šakotis - 
kurį iškepė A.Grigelienė. 
Montrealio visuomenę 
kviečiame gausiai daly
vauti.

Loterijos bilietų pla
tintojos prašomos šakne
les grąžinti iki kovo 7 d .

Kovo mėn. 3 d. galite 
grąžinti G. Kudžmienei 
Aušros Vartų par. salėje 
ir M. Gaputytei-šv. Kazi
miero par.salėje - po 10 
ir 11 vai. pamaldų. Arba 
pasiųskite paštu V.Giriū- 
nienei 5330 Assumption 
Blvd. Montreal 36. V-ba.
NEKALTAI PR. MARIJOS 
SESERŲ
Vienuolijos 50 metu sukak
tis - m.’nėjimas, koncertas ir 
vakariene įvyks kovo 23 d. 
Aušros Vartų parapijos salė 
j e. Jau dabar galima įsigyti 
bilietus pas platintojus. Visi 
Montrealio lietuviai kviečia
mi ir laukiami. Rėmėjai.

gėrimai. Tai suteiks jums, 
mamytės ir šeimininkes, po
ilsį nuo krosnies bei kasdie
ninio triūso. ■ Rezervuokime 
šį savaitgali skautams-ems 
pasigrožėdami jų atliktais 
darbeliais. Matysite kur ir 
kaip jie praleido savo nuo 
mokyklos vakaro laisvalaiki 
bei kitokiu būdu paremsite 
šia organizaciją. Jie lauks 
jūsų - neapvilkite jų ! Skait
lingai dalyvaukime dideli ir 
maži, nes Kaziuko Mugė tik 
kartą i metus.
EXPO 68 ■ ŽMOGUS IR JO 

PASAULIS -
ruošiasi platinti “ Litas“, kaip 
ir praeitais metais. Kadangi 
bilietai pasirodys rinkoje tik 
balandžio menesį, tai dar bus 
laiko užsisakyti ar nusipirkti 
Smulkesnė bilietu platinimo 
tvarka bus oaskelbta vėliau.
• Viktorija Stankevičienė 
gyvenusi Verdune, nusipi
rko nuosavus namus ir pe
rsikėlė į Duvernay.
į .
I

Dr.P.MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir. šeštadieniaii 
pagal susitarimą.

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

Raštinė: LE 4-445Į

PRIĖMIMAS LIETUVOS 
GEN. KONSULATE

Lietuvos gen. konsulas 
ir ponia H. Žmuidzinienė 
suruošė Vasario 16 nuo 6 
iki 8 val.Konsulato patal
pose konsulams ir įžy- 
mesniem kanadiečiam 
priėmimą,kuriame daly
ve per 50 svečių.

Įėjusiam pro duris sve
čiui visų pirma krito į 
akis didelės Lietuvos ir 
Kanados vėliavos .nuleis - 
tos iš prieangio antro 
aukšto.Konsulas ir ponia 
sutiko svečius priėmimo 
kambaryje, kuriame ka
bojo dail. Žmuidzinienės 
jubiliejinės sukakties 
proga sukompanuotas di
delis Vytis su Mindaugo 
vainikavimo data.Kamba- 
riai gausiai papuošti lie
tuviškų spalvų gėlėmis , 
maloniai gautomis iš 
agronomo V. Bačėno gė
lynų Bramtone.Kaip kiek
vieną Vasario 16, taip ir 
šiemet Konsulate buvo 
matoma Mažosios Lietu
vos Moterų d-jos, E. Jan
kutės pirmininkaujamos , 
įteikta tautinių spalvų įs
pūdinga rožių pumpurų 
puokštė.

Be kitų draugingų vals
tybių konsulų, atsilankė 
JAV, Vokietijos ir Ispani
jos konsulai ir jų ponios , 
dalyvavo ir Toronto bur
mistras W. Dennisonas , 
fed. parlamento atstovas 
dr. H. Haidash, Ontario 
ministerių kabineto se
kretoriaus žmona, ponia 
W.M.McIntyre,Globe and 
M ail red. C. M c Cull ough, 
p.prof. Maloney ir jų po
nios, Lietuviams atstova
vo Kr. V-bos pirm.p. Rin
ktinas, Apyl. v-bos pirm. 
G. Balčiūnas ir jų ponios . 
Suprantama, patalpų ir 
mašinoms pastatyti vie
tos ribotumas neleido su
rengti gausingesnio pri-

NORS TORONTIEČIAI 
STEBĖJOSI 

perkrauta programa Lie
tuvių Dienoje Montrealy, 
lenktyniaudami iš bendrų 
pamaldų katedroje su 
prancūzais į oficialią da
lį,o iš ten į Expo, bet Va
sario 16 minėjime Toron
to pasirodė dar geriau. 
Norint visur dalyvauti te
ko iš namų išsirengti 10 
vai.ryto, o namuose par
sirasti tik 8 vai. vakaro , 
o užsukus į balių, dar vė
liau. Dėl to 11 vai. pamal
dose visose bažnyčiose 
buvo mažokai žmonių. 
Dalinai tą išpirko savo 
dalyvavimu organizuotos 
moterys,šauliai ir sava
noriais val.iškilmingose 
mišiose katedroje jautėsi 
trūkumas ankstyvesnėse 
pamaldose dalyvavusių 
tautiečių,nebuvo ir paties 
arkivyskupo. Reikia tik 
įsivaizduoti rengėjų ir 
dalyvių jausmą, kuomet 
prie altoriaus nepasirodė 
kviestasis .išreklamuotas 
mišias žadėjęs laikyti ir 
pamokslą sakyti arkivys
kupas Ph.F.Pocock.4 vai. 
minėjime, kaip paprastai 
buvo kalbėta, grota, šokta 
ir dainuota. Valdžios ats
tovas pasakė apie neįsi
vaizduotiną gerbūvį Ka
nadoje, miesto burmis
tras gėrėjosi progresuo
jančiu Torontu, o mūsiš
kiai vėl prisiminė Vasa
rio 16 reikšmę. Tik sve
čias prof. dr.A.Klimas, 
iškėlęs mintį, kad mūsų 
mokomo personalo Ame
rikoje, vietoj 200, galėtų 
būti 2000, plačiau nenu- 
švietė.kas turėtų skatinti 
mūsų intelektualus eiti į 
blogai apmokamą moky
tojavimo darbą.

ėmimo. Teko patirti, kad 
priėmimas praėjo jau - 
kiai. g.

DR. A. O. JAUGELIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

1410 Guy Street, 1 aukštas 
U • 12 kambarys.

Te/; 932- 6662: narna 737- 9681

A D VO K AT AB 
JOSERH P. MILLER

B. A., B. C. L. 
Suite 205 

168 Notre Dame St. E. 
UN 6-2063 ir UN 6-2064

DĖMESIO!
Turime skanių šviežių baltų

PRANAS TAUTKUS, 
buvęs mokytojas, 

turi daug prityrimo užpildyti 
visokius Income Tax blankus.

Kreiptis asmeniškai arba 
skambinti tiktai šiomis die 

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

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

Tel. 366-3805.
Sektr-adienjais 1 — 5 v. PM. 

Restorane Kaunas.
2587 Ontario St. East.

Tel. 525-0196.
Taipgi jis užpildo visokius 

pensijų ir emigrac. blankus.

ŠAULIŲ V.PUTVIOK-POS 
visuotinis metinis šaulių 
susirinkimas įvyksta ko
vos d. sekmadienį 4 vai. 
po pietų šv. Jono parapi
jos salėje. Šauliams ir 
šaulėms dalyvavimas bū
tinas.Po susirinkimo bus 
bendra zuikienos vaka
rienė,kurią paruoš sesės 
šaulės iš šaudymo sekci
jos prlšaudytų zuikių.

Kviečiame dalyvauti ir 
ne 'šaulius, bet norintieji 
įsijungti į šaulių veiklą 
ir būti šauliais. Valdyba.

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

P. ADAMONIS
Chartered Insurance Broker

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

S-tos "Lite" nr. 752D

LIETUVIŠKAS PUSVALANDI S GIRDIMAS KAS

DR. V. GIRIUNIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA

5JJ0 L’Assomption Blvd.

Tel. 255 - 3535.

Notaras
J. BERNOTAS 

B.A., B.C.L.

Sun Life Building 
Suite i2001

Tel.: UN 6-4364.

JSouĮĮatd ditto

Say. į. Adomonis • Adams 

Namų tel. 747-9000.

6636, Clark St. Montreal 
fprie St. Zotique ) 

TEL: 277-5059, 277-5323

ATLIEKAME DARBUS:

Electric Yielding
Body Work
Painting
Mechanic
Electric 
ir kitus Steering Service

Wheel Alingment
T une - up

Clutch- Brakes

lietuviškai pieninėje pagamintų 
sūrių. Taip pat patarnaujame 

skaniomis šviežiomis lietu
viškai pagamintomis dešromis.

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

tel. 766 - 9041. .

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS

SIUVU IR PARDUODU

Taisau ir Remodeliuoju 
Vasaros laike saugojimas 

Z Storage /.

6396 Bannantyne, Verdun.
PO 7-6183.

AR ŽINOMA, KAD

’’NEPRIKLAUSOMOS
LIETUVOS" SPAUSTUVE

spausdina bilietus, pakvietimus, tiži, 
tines ir padėkos korteles, įvairius 
blankus, receptams ledelius, vedybi
nius pakiietirms, nirti.es atveju už
uojautos laiškus, visokius ” statemerį 
tus”, vokus su adresais, laikraščius^

(Idresas: 7722 George Street,
L aSalle, Montreal, P. Q. 
Can a d a.

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

C F IMI B
BANGA 1410, 10:00 VALANDĄ VAKARO

Programos vedėjas L. Stankevičius 
TEL. 669-8834.

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

IMA už: 
.Nekiln. turto paskolas 8%
.Asmenines paskolas 9% 
įskaitant gyvybės draudimą 
iki $ 10,000 abiejų rūšių 
paskoloms.

Kasos valandos: 1465 De Seve St.,sekmadieniais nuo 10:30 iki 12:30 
vai., išskiriant šeštadienius. Darbo dienomis nuo 10 iki 3 vai. kasdien, 
vakarais — trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai.

3907 Rosemount Blvd., tel. 722-3 54 5 . Dieng — penktadieniais nuo 1 v. 
iki 6 vai. ir vakarais --pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais 
nuo 7 iki 9 vai.

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

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d
VISU Rūšių DRAUDIMAS

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

Montreal. Telefonas RA. 7-3120

INTERCONTINENTAL CLUB 

Cocktails •• Dancing Nightly

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

Kreipkitės asmeniškai pas 
Joe Stankaitis.

Europietiška muzika ir šokiai 
kiekviena^ nokti ■ jausitės kaip 
Bavarijoje.

Juozas Stankaitis
Manager of the Club.

Tel. 861- 1507

FORD

4475 BANNANTYNE AVE..

VERDUN, QUE

FALCON - FAIRLANE 
GALAXIE - THUNDERBIRD

MUSTANG - TRUCKS 
USED CARS

1 year guarantee

Kreipkitės į

LEO GURECKAS
Sales Manager’s Assistant
Keating Ford lietuvis atstovas 

769-8831.

Tel: namg 366-2548, 
Įstaigos- 769-8529.

nirti.es
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