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JAV ir Kanados III-Šiosios TautiniŲ Šokių šventės komitetas. Sėdi iš kairės: Inf. vedėja R. Domarkai
tė, pirmininkas dr. Leonas KriaučeliOnas, vicepirmininkė M. Rudienė ir sekretorė R. Kučienė. Stovi: 
chorų kord. J.. Paštukas, iždininkas J. Pakalka, muz. dalies vedėjas muz. J. Zdanius, vykd. vicepirmi
ninkas V. Kleiza, repertuaro kom. pirm. Br. Shotas. Nuotraukoje trūksta informacijos kord. V. Pa
džiaus. Y Noreikos nuotrauka

Vytautas Didysis ir Kęstutis išplėtę Lietuvą nuo Baltijos iki Juodųjų jūrų, dabar
tiniai Lietuvos valdovai baigia ją parceliuoti, atiduodami Lietuvos etnografines 
srytis tarp Rusijos, Gudijos, Lenkijos ir Latvijos. Iki kol tas tęsis?

ĮVYKIU
TARPTAUTINIAI FINANSINIAI SUNKUMAI DAR 

NEPRAĖJO

ypač Di- tat.yta

Dar tebevyksta didelės 
pastangos stabilizuoti di
džiųjų valstybių, ypač 
valstybių, kurių pinigų 
kursas yra daugelio vals - 
tybių valiutų pagrindas , 
nes jų kursas nustatytas 
pagal didžiųjų valstybių 
pinigų kursą,kaip kad sa
vo metu, Lietuvoj įvedant 
Lito valiutą, jis buvo pa
grįstas Amerikos dolerio 
kursu. Todėl, kai susvy
ruoja didžiųjų valstybių 
pinigų kursas, 
džiosios Britanijos, su 
kuria glaudžiai susiję 
Britanijos Bendruomenės 
valstybės (jų tarpe ir Ka- 
nadajarba Jungtinių Ame
rikos Valstybių,kurių do
leris yra daugelio valsty
bių pinigų lyg ir pagrin
das, tai atsiliepia ir tų 
valstybių pinigų kursui.

Todėl Didžiosios Bri
tanijos svaro susvyravi
mas tuojau palietė jos 
Bendruomenės valstybių 
pinigų kursą, taigi ir Ka
nados. Todėl iškilo susi
rūpinimas išlaikyt Kana
dos dolerio kurso pasto
vumą.

Normaliam pinigų kur
so išlaikymui kenkia spe
kuliantų veikla, kurios 
tikslas lengviau pasipel
nyti. Tai liečia valiutas , 
pagrįstas auksu ir nelie
čia valstybių,kaip Rusija, 
kurios pinigai yra tiktai 
tos valstybės santarmiriis 
ženklas, o faktinai visiš
kai bevertis.

Valiutinė krizė prasi
dėjo nuo Anglijos. O ka
dangi Anglija turi didelę 
valstybių bendruomenę, 
tai Anglijos krizė palietė 
ir jos bendruomenę, nors 
pav. Australija jau yra 
prisiderinus prie dolerio 
kurso, o Amerika (JAV) 
bando pinigų kursą išlai
kyti palaikydama aukso 
kursą nejudinamą-35 dol. 
už vieną unciją, dėl ko 
prasidėjo aukso supirki
mas, tačiau dabar j au sus -

PŽVALGA
tojąs. Praėjusią savaitę 
aukso supirkimo karštli
gė pasiekė aukščiausį 
laipsnį Europoj,kad Ame
rika turėjo pagelbėti ir 
pasiuntė Europai apie mi
lijardą dol. aukso.
Praėjusią savaitę Bazel

yje, Šveicarijoje įvyko 7-ių 
Europos balstybių konfere
ncija pinigų klausimu. Joje 
dalyvavo ir Amerikos ats
tovas. Nusistatyta aukso 
kainą išlaikyti, kaip nusis- 

JAV; 35 doleriai už 
vieną aukso unciją.

66 KOMPARTIJOS 
SUSITARĖ

Vengrijos sostinėj Bu
dapešte įvyko konsultaty- 
vinis 66-rių kompartijų 
susirinkimas,kuris susi
tarė viso pasaulio kom
partijų susirinkimą šauk
ti šių metų rudenį Mas
kvoj. Konsultatyvinio su
sitarimo biuletinis kons
tatuoja visų sutarimą, tuo 
tarpu Rumunijos delega
cija iš susirinkimo de
monstratyviai išėjo,Pran
cūzijos ir Italijos komu
nistai Kremlių kritikavo 
labai aštriai ir spėjama, 
kad nesutarimai tęsis vė
liau ir spėjama,išsiplės , 
nes Pekino komunistai 
laukia,kad Kremliuje su
sirinkę komunistai, Mas
kvai diriguojant, bandys 
nuvertinti Pekino komu
nistus su Mao priešakyj , 
o tas jiems, siekiantiems 
pirmavimo,nepriimtina.

Maskvos ir Pekino san
tykius painioj a karas Viet
name, kur ir Pekinas ir 
Maskva eina ranka ran
kon.

KARAS VIETNAME 
EINA AŠTRYN

Du Vietkongo puolimai, 
iš tikrųjų tai Rusijos ir 
Kinijos puolimai, Pietų 
Vietnamo nepasisekė, 
nors buvo organizuoti ap
gaulingai ir labai slaptai.

Dabar komunistai,Mas
kvos ir Pekino sutartinai 
diriguojami, apginkluoti, 

ir aprūpinti kariniu vado
vavimu, padarė jau tretį 
Pietų Vietnamo ušpuoli- 
mą-ofenzyvą.Ir ši trečio
ji ofenzyva atmušta.

Atrodo,kad karas .Mas
kvos ir Pekino dėka,užsi
tęs. Jau liovėsi kalbos a- 
pie karo baigimą.Bet Pie
tų Vietnamas ir Amerika 
vis dar tebekalba apie ka
ro ribojimą, neplėtimą. 
Hanojus vis dar neliečia
mas. Tačiau, nori ar ne
nori, karas plinta.

RODĖZIJOS PADĖTIS 
KINTA

PoRodezijos Ian Smith 
nusistatymo vienašališkai 
paskelbti Rodeziją respu
blika, valdoma vien bal - 
tųjų, vyko derybos susi - 
tvarkyti taip, kad ši juo
dųjų žmonių valstybė būtų 
valdoma sutartinai baltų
jų ir juodųjų žmonių, bet 
Smith nesutinka ligi šiol . 
Dabar tačiau Rodezijos 
baltųjų valdžia pakorė 3 
juodukus,kurių karalienė 
Elžbieta pasigailėjo. Tai 
jau yra esmingas Smitho 
valdžios atsimetimas nuo 
Britanijos Bendruome
nės. Kuo šis konfliktas 
pasibaigs,dabar dar sun
ku pasakyti, nes Afrikos 
valstybės ypač griežtai 
nusistato prieš Smitho 
valdžią.

ŽINIOS TRUMPAI
• Egipto prezidentas Na
sser atšaukė kaltinimus 
Amerikai ir Anglijai, ku
riuos jis buvo pareiškęs 
karo metu su Izraeliu,kad 
Amerika ir Anglija pade
da Izraeliui. Jis buvęs su
klaidintas Jordano kara
liaus Husseino.
• Bulgarijos sostinėj So
fijoje buvo susirinkusios 
Varšuvos pakto valstybės 
pasitarti. Dalyvavo ir Ru - 
munija.bet bendrojo akto 
nepasirašė.
• Vakarų Berlyne posė
džiavo Vakarų Vokietijos 
parlamentas ir ministe- 
rių kabinetas. Rytinis 
Berlynas užprotestavo ir 
pareiškė, kad griebsis 
kontrpriemonių.
• Šiaurinės Korėjos pa
grobtojo "Pueblo" laivo 
įgula atsiuntė visų įgulos

FINANSINĖ PADĖTIS 
KANADOJE

Piniginė krizė palietė 
Kanadą kaip Didžiosios 
Britanijos bendruomenės 
narį.Kanados vyriausybė 
susirūpino išlaikyti Ka
nados dolerį. Pirmasis 
bandymas tačiau nepasi
sekė dėl kabineto neap
dairumo, nes įneštasis 
parlamentan įstatymas 
numatęs 5 procentų mo
kesčių pakėlimą, buvo 
opozicijos pastangomis 
atmestas,ir įvyko politi
nė krizė.Šis kabineto ne
apdairumas, sukėlęs jo 
krizę dėl grynai techniki
nių priežasčių, vis dėlto 
neigiamai paveikė Kana
dos dolerį,dėl ko kilo ka
bineto susirūpinimas 
rasti kitų priemonių vie
ton mokesčių pakėlimo 5%.

Federalinis kabinetas 
jų jau rado ir patvirtino . 
Be ko kita numatyta suma
žinti biudžetines išlaidas 
ir vieton mokesčių pakė
limo 5%,susitarta pakelti 
3 procentais. Dėl šių ir 
dar kitų priemonių,kurios 
yra labai svarbios visai 
valstybei, min. pirm. L . 
Pearson susitarė ir su 
opozicijos vadu Stanfiel- 
du. JAV taip pat Kanadai 
padeda. Todėl tikimasi, 
kad Kanados doleris apy
tikriai išsilaikys.
• Kanadoje per metus e- 
lektros pareikalavimas 
pakilo 11.6%.
• Nanaimo Co. pasirašė 
1, 020, 092 dol. kontraktą 
pastatyti Aliaskoje 130 
mylių plačiakelį.
• Energy Department pa
darė naujus rinkiminių 
apygardų žemėlapius.
• Konstatuojamas žymus 
gyvenamųjų namų staty
mas visoje Kanadoje.

narių pasirašytą pareiš
kimą, kuriame sakoma: 
jeigu Amerikos valdžia 
prisipažins,kad "Pueblo" 
pažeidė teritorinius Š. 
Korėjos vandenis,tai lai
vas bus paleistas.
• Tailando valdžia pa
reiškė,kad iš Laoso į Tai-

Čia , kairėje, matomi svar
biausieji konkurentai į Ka
nados Liberalų lyderius/iš 
viršaus į apačią/: Trudeau, 
"Vinters ir Paul Martin.

KANADOS LIBERALŲ 
TARPUSAVĖ KOVA

Liberalams renkant lyde
rį, išsivysto tarpusavėko 
va. Dabar susidomėjimą 
sukėlė min.Wintrs grįži
mas į kandidatus, kai jis 
buvo atsisakęs. Kodėl jis 
vėl stato savo kandidatū
rą? Kovos užkulisiuose 
aiškėja, kad Trudeau, ku
ris atrodo daugiausia tu
ri šansų iškilti ne tiktai 
į Liberalų lyderius, bet 
ir į Kanados federalinius 
premjerus, keliąs baimę 
kapitalo magnatams, nes 
Trudeau pažangus ir gal
vojąs apie reformas. To
dėl Winters, kuris taip 
pat yra pasižymėjęs kaip 
valstybininkas, dešiniųjų 
paskatintas, sugrįžo į ka
ndidatus. Dešinieji iš jo 
tikisi konservatyvios po
litikos, kuri kapitalo sa
vin inkams yra geriausia. 
Kuo ši kova pasibaigs dar 
nežinia. Ji faktinai dar 
tiktai įsibėgėja.

landą veržiasi komunis
tai.
• Londone su DB min. 
pirm. Wilsonu tarėsi NA 
TO gen. sekretorius, kuris 
įtikinėjo Wilsoną, kad 
Amerikos kariuomenės 
buvimas Europoj yra bū
tinas jėgų pusiausvyrai 
išbalansuoti tarp Vakarų 
ir Rytų.
• JAV prezidentas John- 
sonas išstato savo kandi
datūrą į prezidentus.
• JAV mokslininkai išra - 
do naują kompiuterį, ku- - 
ris per vieną minutę pa
daro darbą, kurį vienas 
žmogus padarytų tiktai 
per 34 milijonus metų.
• Į Ameriką pabėgo Čeko
slovakijos karo štabo vir
šininkas gen.Seina su vi
sa šeima.Dėl to kilo kri
zė : apkaltintas preziden
tas Novotny ir teismas, 
kurio sprendimu prieš 
kelioliką metų buvo su
naikinti žymūs komveikė- 
jai. Krizė tęsiasi.
• Madride ir Varšuvoje 
vyksta studentų demons
tracijos. Visur kovojama

Lietuvių gyvenimo reiškiniai
KONFERENCIJA BALTŲ LIETUVOJE NAUJAS VYS- 
KALBOTYROS KLAUSI - KŪPĄS

MAIS "Tiesa" paskelbė tokią ži-
įvyks balandžio 5 ir 6 die nią:"Vakar Telšių katedro- 
nomis Pensilvanijos valstje vyskupu konsekruotas 
ybiniame universitete. Telšių vyskupijos valdyto- 

Konferenciją daugiausia jas monsinjoras Juozapas 
rūpinasi to universiteto Pletkus. Konsekravimą 
profesorius dr. W. R. Sch-atliko Kauno arkivyskupi- 
malstieg-baltų kalbų žino jos ir Vilkaviškio vyskupi- 
vas. Šioje konferencijoje jos valdytojas vyskupai Juo 
dalyvaus 15 Amerikos uni-zas Matulaitis-Labukas.
versitetų mokslininkų ir 
keli lietuviai kalbininkai.
LIETUVIŲ DIENA

Parapijos tradicinė 
Lietuvių Diena šiais me
tais bus birželio 16 d. , 
parapijos kieme ir Mar
shall High School audito
rijoje. Šių metų mūsų 
Lietuvių Diena bus Lietu
vos 50 metų jubiliejaus 
ženkle,. Yra planuojama 
puiki ir graži programa. 
Bus pašto ženklų ir dailės 
parodos, dalyvaus kvies
tinis solistas. Parapijos 
choras, vedamas komp. 
Broniaus Budriūno išpil
dys naują kantatą "Ginta
ro krašto baladė", žodžiai 
prof. dr. Elenos Tumie1- 
nės. Muzika-Br. Budriū
no.

Ta pačia proga bus lei
džiama laimėti keliolika 
stambių dovanų,kurių dalį 
mums laimėjo šv. Kazi
miero Motinų klubas, per 
mūsų veikliąją Adelę 
Norkienę,įvairiose studi
jų komercinėse progra
mose Hollyvoode.

Visas Lietuvių Dienos 
pelnas eis parapijos sko
loms užmokėtLIšmokėjus 
skolą,bus pradėta rūpin
tis naujos salės statyba.

dėl laisvės.
• Saragat ruošias paleis
ti Italijos parlamentą.
• Liberija paneigė Afri
kos valstybių gen. sekre
toriaus pareiškimą, kad 
Afrikos valstybių susi
rinkimas pareikalavo Iz
raelį atsitraukti į prieš
karines ribas.

UŽ DAUGĖLĄ IR JANUŠKĄ 
į SLA Pildomąją TarybąNe- 
w Yorko ir Detroito kuopos 
atidavė beveik visus balsus, 
viso per 1OO balsų.

L.ANGELESAPYLINKĖS 
Lietuvių Bendruomenės 
visuotinis metinis susi
rinkimas įvyksta 1968 m. 
kovo 17 d., sekmadienį , 
parapijos salėj.

e'» Čekoslovakijoje, sostin- 
zidentą A. Novotny kilo die-ėg Prahos universiteto siū
lė audra. Kas sovietijoje nedenįaį magiškai pagerbė 
įprasta, reikalauja jį atsis- jan jjassaryką, paslaptin- 
tatydinti ir peržiūrėti jo į- gomig apUnkybėmis žuvu_ 
vykdytus teismus. . 'i

• Prieš Čekoslovakijos pn 

Jam asistavo Rygos arki
vyskupijos ir Liepojos vys
kupijos valdytojas vyskupas 
Julijonas Vaivuodas ir Tel
šių kapitulos pirmininkas 
prelatas Rapolas Kuodis." 
Iškelmėje dalyvavę dauge
lis kunigų iš kitų vietų* 
Naujas vyskupas kilęs iš 
Gujėnų kaimo valstiečių, 
netoli Grinkiškio. Jam da
bar 73—ti metai.
LIETUVOJE SPAUSDINA
MAS VILNIAUS MIESTO 
ISTORIJOS I TOMAS 
Jo autoriais yra d. J. Jurgi
nis, V.Merkys ir A.Tau
tavičius. Istorijos I tomas 
apims laikus nuo seniausi
ųjų iki "spalio revoliucijc 
PANEVĖŽ YJE ATIDARY 
TAS NAUJAS TEATRAS 
Ligšiol Miltinio vedamas 
teatras, kurio žiūrėti at
vyksta autobusai žmo..ių 
net iš Leningrado, persi
kėlė į naujus pastatus, ku
rie esą pastatyti moderni- 
škauturi sukamą sceną, ji 
gali būti ir kilnojama auk
štyn ir žemyn.
• Kauno liaudies ansamblis 
"Rūta" esąs pakviestas kon 
certuoti į Angliją.
• Vis daugiau rusiškų pava
rdžių Lietuvoje pradeda mi
rgėti.
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ATSAKINGOS PAREIGOS
RAŠO VLIKO VICEPIRMININKAS JUOZAS AUDĖNAS

Tokią pat šaltą žiemą 
kaip šiemet čia Niujorke , 
Vilniuje posėdžiavo Lie
tuvos Taryba. Tai buvo 
prieš 50 metų.Taryba pa
skelbė Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo 
deklaraciją.Iš buvusių 20 
-ties tarybos narių, šian
die dar yra du gyvi: Alek
sandras Stulginskis,buvęs 
Lietuvos prezidentas,ke- 
lioliką metų kankintas Si
bire ir Petras Klimas bu
vęs Lietuvos atstovas Pa
ryžiuje, kuris vokiečių 
geštapo iš Paryžiaus i 
Lietuvą buvo varytas per 
20 kalėjimų. Pagarba 
jiems.

Dabar mes švenčiame 
šios deklaracijos paskel
bimo ir Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo 
auksinį jubillejųšvenčia- 
me ir viešai apvaikščio- 
jame visame laisvajame 
pasaulyj e, tik ne Lietuvo
je,ne Vilniuje, kur nepri
klausomybės atstatymo 
aktas buvo paskelbtas,nes 
Lietuva pavergta. Tačiau 
Lietuvoje gyvenanti tau
ta, savo sieloje švenčia 
kartu su mumis, nes žino 
ir supranta ne tik šios 
sukakties reikšmę, bet ir 
visatai, ką Lietuvai davė 
22-jų metų nepriklauso
mybė: tauta savarankiš
kai tvarkėsi,kraštas tur
tėjo ir gražėjo.

Lietuvos išsilaisvini
mas iš dabartinės rusų 
okupacijos daug priklau
so nuo pačios tautos, ko - 
munistinėje vergijoje gy
venančios ,daug priklauso 
nuo mūsų-laisvųjų lietu
vių pastangų ir veiklos , 
padedant kovojančiai tau
tai, o gal daugiausia pri
klauso nuo tarptautinių 
įvykių. Kai tarptautiniai 
įvykiai, anksčiau ar vėliau 
pradės reikštis Europoje 
tokioje patformoje, kaip 
jie dabar reiškiasi Azijo
je ir Afrikoje, atneš žy
mesnių pasikeitimų ir 
Europai, kurios didžioji 
dalis yra komunizmo ver
gijoje.

Kai rusų komunistų 
valdoma Sovietų Sąjunga 
ne tik Europoje, bet ir 
Azijoje turi užgrobusi di
džiausius svetimu žemiu 
plotus ir pavergusi daug 
tautų, todėl labai nesau
gūs yra sovietinio tautų 
kalėjimo rūmai iš visų 
pusių,o tuo labiau, kad ir 
pačioj Maskvoj atsiran
da kovotojų komunisti 
niam kalėjimui griauti iš 
vidaus.

Lietuva yra pačiame 
Europos centre. Mindau
go ir Vytauto laikų Lie
tuva pajėgė išnaudot savo 

geografinę padėtį ir ne be 
pagrindo mūsų tautos 
himnas mus ragina stip
rybę semtis iš anų laikų. 
Semkimės ir dėl Lietuvos 
laisvės visuotinai kovo
kime.

Praeitų metų Vašingto
no konferencija,kuriąbu- 
vo sušaukęs Vyriausias 
Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas ir kurioje da
lyvavo visų pagrindinių 
lietuvių organizacijų ir 
spaudos atstovai, šiuos 
jubiliejinius metus pa
skelbė Lietuvos Laisvės 
Kovos metais. Jie uždeda 
mums visiem labai švais
tau ir didelių pareigų. 
Prisiminkim jas nuošir
džiai ir sutartinai pildy
kime, nes jos visos ski
riamos Lietuvos laisvei 
atgauti.Nei tos pareigos , 
nei ta našta,kurias mums 
uždeda šios Lietuvos 
Laisvės Kovos metai nė
ra jau taip didelės nei 
sunkios. Būtent: 1. Vasa
rio Šešioliktosios minė
jimuose mes visi sveiki 
žmonės dalyvaujame.
2. ne tik vasario 16-jądie- 
ną,betir per ištisus me
tus mums reikia būti dva
sioje susikaupusiems,ko
vingiems ir tikintiems 
laimėjimu,
3. Vyriausias Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetas iš
leido,leidžia ir toliau leis 
tūkstančius įvairiomis 
kalbomis informacinės 
literatūros (nuolatos lei
džiami Eltos biuletiniai 
anglų, arabų .ispanų .italų, 
portugalų,prancūzų ir vo
kiečių kalbomis). Pagal
vok, mielas skaitytojau, 
kiek čia reikia įdėti pini
gų, o kur visa eilė knygu
čių, brošiūrų, memoran
dumų, manifestų, peticijų 
ir rezoliucijij projektų, 
kalbų per radijo stotis , 
tiek laisvėje gyvenan
tiesiems, tiek Tėvynėje 
pavergtiesiems lietu
viams,
4. šiemet yra ypatingi ko
vos metai, todėl jie rei
kalauja ir daug daugiau 
lėšų,kurias sudeda lietu
viai patriotai tai kovai 
vesti.Šių metų aukos turi 
būti žymiai padidintos: 
kiekvienas turėtų aukoti 
bent vienos dienos savo 
uždarbį. Aukos turi eiti 
tik Jungtiniam Finansų 
Komitetui,visų organiza
cijų sudarytam,arba Tau
tos Fondui, kuris betar
piškai finansuoja Lietu
vos laisvinimo veiklą.

Kiekvienas iš mūsų at
likęs šias nesunkias ir 
nesudėtingas pareigas, 
Lietuvos laisvei skirtas, 
per ištisus metus jausis

SEPTYNIOS
DIENOS 
LIETUVOJE

MIRĖ PROF.M.KAVEL
KIS

Vasario 28 d.mirė 79 me
tus sulaukęs prof. dr. My
kolas Kaveckis, palaido
tas kovo 1 dieną Kaune.

Prof. M. Kaveckis buvo 
gimęs Oldenburge, kur jo 
tėvai buvo atsikėlę iš Ma
žeikių ap .Buvo baigę s Char 
kovo universitetą ir speci
alizavosi Kijevo Politech
nikos institute.-!o specia
lybė geologija, mineralo
gija, kristalografija. Jis 
buvo tų mokslų daktaras.

Prof. M. Kaveckis savo 
specialybės mokslus dės’ 
tė Vytauto universitete Kau 
ne, Pol {technikos Institu - 
te taip pat Kaune ir Vilnia
us universitete,o Lietuvos 
Mokslų Akademijoje buvo 
Geologijos ir Geografijos 
instituto mineralinių žalia 
vų sektoriaus vadovas.Ir 
kompartijai nepriklausė.
15-SIS LIETUVOS KOM
JAUNIMO SUVAŽIAVI

MAS
Vasario 28 d.Vilniaus pro
fesinių sąjungų rūmuose 
įvyko komsomolo suvažia
vimas. Pirmasis organizs 
zacijos sekretorius V.Mo
rkūnas aiškiai pasakė.kad 
Rusijos komunistų partijos 
suvažiavimas netik "nubrė 
žė tolesnės lenininio kom
jaunimo veiklos programą, 
bet ir išvystė vidinio kom
jaunimo gyvenimo princi
pus, nubrėžė kelius jauni
mo komunistiniam auklė
jimui tobulinti'.1

Tai gi yra aišku,kad Lie
tuvos jaunimas daromas ru
sų įrankiu, pajungtu Rusi
jos imperializmo tikslams. 
Dabar vedamas ant rusų pa
vadžio, jis dar daugiau pa- 
žabojamas.Toks jaunimas 
tai ne savarankus,ne lais
vo galvojimo, ne ateities 
kūrėjas, o avių banda, ku
rią gano pono /"vyresnio 
brolio"/piemenys. Gaila 
tokio jaunimo.
DIDELĖ NAUJIENA LIE

TUVOJE
Tiesa, aprašydama"pere- 
biežčiko"Juozo Žiugždos 
75 metų sukaktuves, pra- 
sitaria:"Būdamas Pažan
gios lietuvių inteligentijos 
gretose, J.Žiugžda" ir tt. 
O Ž iugžda gi buvo Lietu
vos socialdemokratų par
tijos gretose, kurioms ko
munistai neturėjo ligšiol 
kito termino kaip "social- 
pardavikai". Tat, ar ko
munistai socialdemokra 
tus pripažįsta jau pažan - 
giais ?

MIELAI SFSEI ŠAULEI MONIKAI GRINKIENEI, 
jos dėdei Juozui Kuzmickui mirus,gilią 
užuojautą reiškiame

L. K. Mindaugo Šaulių Kuopos 
Valdyba ir nariai.

laimingesnis, kaip kad 
žmogus visuomet pasi
junta laimingesnių, kuo

Prancūzija.
Pr LB KRAŠTO TARYBOS 

POSĖDIS
1968 m. vasario 25 Pa

ryžiuje susirinko naujai 
išrinktoji Prancūzijos LB 
krašto taryba posėdžio, 
kuriame buvo išklausytas 
PrLB rinkimų komisijos 
pranešimas, konstatuo
jantis PrLB krašto tary
bos ir garbės teismo rin
kimų teisėtumą.

PrLB krašto tarybos 
pirmininku buvo išrink
tas Ričardas Bačkis, Pr 
LB krašto valdybos pir
mininku-kun. Jonas Pe
trošius .Antanas Moneys - 
vicepirmininku ir sekre
torium, Petras Klimas- 
valdybos iždininku.

Į PrLB revizijos komi
siją išrinkti Algirdas Ju
lius Greimas - pirminin
ku, Beata Soriano-Mons- 
tavičiūtė ir Edvardas 
V aiciekauskas -nariais.

PrLB krašto taryba, 
priėmusi krašto valdybos 
ir revizijos komisijos 
pranešimus, sekančiam 
tarybos posėdžiui numatė 
rinktis balandžio 19 d.

Šio posėdžio dienotvar
kėje bus atstovų į PLB 
seimą rinkimai, naujo Pr 
LB statuto paruošimas ir 
PrLB-nės veiklos svars
tymas.

J.Amerikos V.
PAMINĖTA 50 LIETUVOS 

SUKAKTIS
Vasario 11 d. losange- 

liečiai iškilmingai minė
jo 50 metų Lietuvos Ne
priklausomybės paskel
bimo sukaktį. Iškilmėse 
dalyvavo ir Vliko pirmi
ninkas dr.Valiūnas, kuris 
pasakė pągrindinę kalbą. 
Minėjimas turėjo tris pa
grindines dalis: pamal
das, minėjimą ir banketą 
Statler viešbutyje. Minė
jime meninę dalį išpildė 
šv. Kazimiero parapijos 
choras, vedamas komp. 
B. Budrlūno. Choras pir
mą kartą išpildė B. Bu- 
driūno sukurtą kantatą 
Lietuvos mokytojo gar
bei. Aukų surinkta rekor
dinė suma-apie 3000 dol. 
Minėjimą rengė LA Liet. 
Tarybos skyrius, kuriam 
vadovauja p. Činga. Para
pijos choras ir tautinių 
šokių grupė buvo pakvies
ta dalyvauti 5 ir 11 kanale 
TV. Šiame reikale daug 
pasidarbavo Juozas Kari
butas. Prie City Hali bu
vo pakelta ir Lietuvos vė
liava. Mažesnius minėji
mus surengė parapijos 
šeštadieninės mokyklos , 
skautai ir Long Beach 
Lietuvių klubas. ■

OafcgafeggSa
DR.MARGFRIS JAU NU

SIVYLĖ ?
JAV lietuvių laikraščiai ra
šo, kad dr. Margeris, ne
paprastai liaupsinęs sovie
tinę santvarką, parašęs ir 
knygą apie ją, išsipardav - 
ęsAmerikoje ir išvažiavęs 
į Lietuvą, dabar... norįs 
jau grįžti į Ameriką.. .Bet 
kas gi gali jį dabar išleis
ti?...

LIETUVIAI PASAULYJE
Šveicarija.
ŠVEICARIJA MINĖJO 50 

METŲ
Lietuvos ir kitų Baltijos 
valstybių nepriklausomy
bės sukaktuves.

Minėjimas pradėtas di
džiąja spaudos akcija. 
Per 20 Šveicarijos laik
raščių Vasario 16 dieną 
buvo įsidėję straipsnius 
apie 50 metų Baltijos 
valstybių nepriklausomy
bės paskelbimo sukaktį. 
Iš tų laikraščių reikia iš
skirti p. prof. Ereto str. 
"Basler National" laik- 
raštį.Visas didelio laik
raščio puslapis buvo pa
švęstas minėjimui.Be to, 
laikrašty buvo keletas 
iliustracijų iš Lietuvos ir 
Latvijos. Straipsnio pa
vadinimas "Stiebas,kuris 
nelūžta".Tame straipsny 
autorius išdėsto priežas
tis,kurios privedė Balti
jos valstybes prie okupa
cijos, paskui nurodo tų 
trijų valstybių ūkį ir fi
nansus ir kuriant jose 
teisinį pagrindą. Be jokių 
Marshallplan ir kitokių 
pašalpų, o grynai savo 
rankomis ir prakaitu tos 
tautos atsistatė karo ir 
okupantų visiškai su
griautą ūkį ir buvo pavyz
dys kitoms valstybėms . 
Autorius numato dar vie
ną audrą,kurią turės per
gyventi tas nepalaužia
mas stiebas, Balti jos tau
tos.Tai Tolimieji Rytai . 
700 milijonų Kinijos tau
ta spaudžia Sovietų S-gą 
visu savo svoriu ir juo 
toliau, tuo tas spaudimas 
bus jaučiamas vis labiau . 
Ateis laikas,kada Sovietų 
S-ga bus priversta ieškoti 
kompromiso su savo pa
vergtom tautom,o ypač su 
Baltijos tautomis. Tada 
sušvis toms tautoms an
tras pavasaris,antras at
gimimas.

Labai įdomus ir turi
ningas buvo straipsnis 
Dipl. Šefo St. Lozoraičio 
"Basler Nachrichten". 
Kalbant apie tuos visus 
straipsnius, reikia pasa
kyt,kad didžiąją dalį dar
bo,kuris buvo reikalingas 
rašant tuos straipsnius , 
atliko pasiuntinybės pa
tarėjas, dr. Gerutis. Ne
žiūrint to, kad p. Gerutis 
kaip ir visi tremty gyve
nantieji lietuviai turi pel
nyti savo pragyvenimui 
duoną dirbant biure, jis 
vis dėlto negailėjo savo 
sveikatos ir poilsio rašy
damas tuos straipsnius .

Be spaudos tą minėjimą 
šventė ir radiofonas.Švei- • 
carijos garbės pilietis , 
rašytojas dr.Saper,skaitė 
apie Baltijos tris tautas 
paskaitą. Kalbėdamas 
apie Lietuvą paskaitinin
kas paminėjo Vilnių,kuris 
buvo Pilsudskio užgrob
tas ir apie Mickevičių.

Pats iškilmingumas bu
vo užbaigtas iškilmingu 
minėjimu visų trijų tautų- 
Ciuriche "Du Pont" salė- 
je.Į minėjimą buvo atvy
kę didžiųjų Šveicarijos 
laikraščių atstovai. Pa
skaitą skaitė direktorius 
p.Banaitis iš Vokietijos . 
Prelegentas labai vaiz
džiai pailiustravo praeitį 
ir nurodė,kokie keliai tu
ri vesti toms trijoms tau- 
toms-išlaisvinti. Po to bu
vo parodyti tautiniai šo
kiai.Tą minėjimą vėl vi
sa šveicarų spauda pami
nėjo ir šiltai jį apibūdino .

JT-.
met kam nors ką nors ge 
ro padaro.

V.Narkevičiui. Fonde yra 
$ 41,105.00.

P. Lelis, Reik. Ved.

U rugvajus.
50METŲ LIETUVOS NE
PRIKLAUSOMYBĖS MI - 
NĖJIMAS URUGVAJUJE

Mažiausioj Pietų Ame
rikos valstybėje terito- 
rieliai ir laisviausioje 
šalyje,aktyvi lietuvių ko
lonija iškilmingai pami
nėjo 50 metų Lietuvos ne
priklausomybės atkūrimo 
sukaktuves.

Gaila tik, kad Vasario 
16 proga dedant vainiką 
prie Urugvajaus herojo 
Artigas paminklo dalyva
vo maža tik grupelė lie
tuvių, kai Montevideo gy
vena tūkstančiai lietuvių.

Sekančią dieną Urugva
jaus Lietuvių Kultūros 
draugijai suruošus viešą 
minėjimą,šio krašto tau
tiečiai įrodė kiek aukštai 
vertina lietuvišką patrio
tizmą, savo nepaprastai 
gausiu dalyvavimu. Dide
lės ir erdvios U. L. Kul
tūros d-jos patalpos da
bar pasirodė permažos , 
iš įvairiausių vietovių ir 
provincijos specialiai at
vykus į minėjimą tautie
čiams.

Minėjimas buvo pradė
tas sugiedant Urugvajaus 
ir Lietuvos himnus. U. L. 
Kultūros d-jos pirminin
kas A. Goda atidarė pro- 
gramą.Kalbą pasakė Lie
tuvos atstovas A. Grišo- 
nas ir aistringą žodį tarė 
lietuvių draugas, urugva
jiečių žurnalistas J. P. 
Martinez Bersetche.

Meninę programą atli
ko lietuvių choras"Aidas" 
vedamas maestro V. Do- 
nelio.ir tautinių šokių an- 
samblis"Gintaras" išpil— 
dydamas:"Audėjus" "Žio
gelį’'-, "Lenciūgėlį", "Ke
puraitę" etc. .kuriais pu
blika liko sužavėta.

Po oficialios progra
mos sekė šokiai.

Girdėti, kad kai kitose 
lietuvių kolonijose dažnai 
nusiskundžiama lietuviš
ko jaunimo trūkumu ir 
susilaikymu dalyvauti su 
senimu tautinių susibūri
mų metu, o čia patekęs 
jauteisi nelyg laisvoje 
Lietuvoje.

Kalbos, dainos, muzika 
ir net šokiai lietuviškai 
jaunimo vedami.

Urugvajaus lietuviai 
gali didžiuotis taip gra
žiai išauklėję savo atža
lyną lietuviškoje dvasio
je. Albinas Gumbaragis .

KANADOS LIET. FONDAS 
NAUJI NARIAI IR ĮNAŠAI
251. Juodis M.’. . .$ 250. -
252. Hamiltono Medž. K1 .

$ 100.-
253. J. V. (Toronto) 100. -
254. Poškaitis V. $ 100. -
255. Miliušas J. $ 100.-
256. Delkus O. $ 100. -
257. PrišasJ. $ 100.-
258. Skirgaila V. $ 100. -
259. Girdauskas Z. 100.-
260. Morkūnas J.$ 100.-
261. Pacevičienė Z. 100. -
262. Kšivickas J. $ 100.- 

Pirmutiniai du nariai
ir paskutinis yra iš Ha
miltono, o kiti 9-iš To
ronto.Keletas iš tų narių 
įstojo į Fondą susirinki
mo metu. Visiems nuo
širdžiai dėkojame.

Kovo mėn. 2 d. visuoti
nis narių susirinkimas už 
sėkmingą vajaus vedimą 
padėkojo įgaliotiniams: 
šiaur. Ont. prov. J. Skar
džiui, Londono J. Berse- 
nui.Ottavos inž.A. Paške
vičiui, Vindsoro inž.S. 
Naikauskui ir Hamiltono

Jurgis Breivė 
Lietuvos kovų už laisvę 
dalyvis Savanoris-Kūrė- 
jas.

LIETUVOS LAISVĖS 
KOVŲ PERŽVALGA 
Prieš penkias dešimt 

metų 1918 metais Lietu
vos Taryba Vilniuje va
sario 16 d. paskelbė Lie
tuvos nepriklausomybės 
atstatymo aktą. Ši links
ma žinia nepaprastu grei
tumu pasiekė visus Lie
tuvos gyventojus. Antras 
ryžtingas ir drąsus atsi
šaukimas į tautą min. 
pirm.M.Sleževičiaus :kas 
pajėgia ir gali imti ginklą 
ir ginti Lietuvos laisvę .

Pirmieji Lietuvos sū
nūs ir dukros tai gerai 
suprato ir, palikę savo 
nuolatinius darbus,ėmėsi 
ginklo. Tuojau susidarė 
savanorių būriai, pulkai. 
Vėliau buvo šaukiami vy
rai į kariuomenę. Per 
trumpą laiką komunistų 
gaujos buvo sutriuškintos 
ir iš Lietuvos išvarytos . 
Po to iš vakarų Kolčako 
armijos įsibrovėliai prie 
Radviliškio - Šiaulių su
triuškinti.

Vėliau lenkų, sulaužius 
Suvalkų sutartį, Želigovs
kio armija puolė Lietuvą 
okupuoti. Lietuvos armi- 
kos partizanai-savanoriai 
turėjo kietas kautynes 
prie Augustavo, Kapčia
miesčio, Varėnos, Lent
vario, o prie Giedraičių 
ir Širvintų lenkų Želi
govskio armija buvo su
triuškinta, ir bėgo lenkai 
iš Lietuvos Vilniaus. De
ja, tarptautinės paliaubų 
misijos parėdymu buvo 
įsakyta Lietuvos armijai 
susilaikyti ir atsitraukti 
atgal,nes teritorinis klau
simas būsiąs diplomati
niu keliu išspręstas.

Prieš 50 metų vasario 
16 dienos aktas buvo įgy
vendintas. Lietuvos vals
tybė atstatyta ir ant de
mokratinių pagrindų pa
statyta.Iš po I-jo karo ir 
laisvės kovų griuvėsių 
nepaprastai greitai atsi- 
kiūrė Lietuva visose gy
venimo srityse.Po dvide
šimt trijų metų Lietuvos 
laisvės egzistavimo vėl 
rusų raudonasis komu
nizmas 1940 met. pavergė 
Lietuvą. 1941 metais ru
dasis nacizmas okupavo 
Lietuvą. 1944 met. ir vėl 
pavergė komunistinė dik
tatūra. Lietuvos miško 
broliai ir sesės iki 1957 
metų gynė Lietuvos lais
vę nepaprastai drąsiai ir 
narsiai, gal vienas prieš 
šimtą žūtbūtinėse kovo
se.

Šių jubiliejinių 50 metų 
laisvės atkūrimo kovoto
jus savanorius - partiza
nus,Sibiro taigose nukan
kintus ir vergijoje kan
kinamus savo tėvus,se
ses ir brolius turime pri
siminti.

Lietuvos laisvės kovų 
žygiai yra pareikalavę 
gyvybės aukų, per pusę 
milijono ar dar gali būti 
kokių nors murmėjimų 
prieš Lietuvos laisvės 
atkūrimo jubiliejiniais 
metais ? Breivė Jurgis, 

L. K. K-jas Savanoris .

min%25c4%2597jimui.Be
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EKONOMINIU PROBLEMŲ SŪKURYJE
1967 metų bėgyje mes 

buvom liudininkai 71 
streiko Kanadoje, kurie 
palietė gamybą,komerci
ją, transportą, konstruk
ciją, patarnavimus, švie
timą (mokytojų streikas) , 
administraciją valdžios 
ir privatinę ir tt. Tai tur
būt retas reiškinys, epi
demiškas, valstybės gy
venime beribėj demokra
tijoj l

Veik be išimčių visų tų 
streikų pagrindas, tai di
desnių atlyginimų reika
lavimas dėl bendro pra
gyvenimo pabrangimo, 
pagražintas dažnai dar 
kai kurių procedūrinių 
privilegijų įterpimu.

6 tų streikų lietė fede- 
ralinę industriją, kiti pa
siskirstė provincijomis 
sekančiai: Ontario prov. 
27 streikai, Quebeco-14, 
Britų Columbijos-13,New 
Brunswicko-4, Albertos- 
3, Nova Scotia-2, Saskat- 
chewano-l ir New Found- 
lando-l.Dėl visų tų strei- 
kųnustota 253, 560 darbo 
dienų arba apie 5 milijo
nus dolerių nuostolių. 
Vien tik Montrealio uos
tas dėl streikų 1967 me
tais turėjo 2,700,000 dol. 
nuostolių,kai 1966 m., kai 
nebuvo streikų, turėjo 1 
milijoną dolerių pelno. 
Geriausia apmokami lai
vų krovikai reikalauja 
30% daugiau atlyginimo ir 
3 metų kontraktą. Atrodo 
tikrai perdaug išpūsta ir 
nepagrįsta.

Grasina streikais ir 1, 
300,000 visos Kanados 
valdžios tarnautojai, ne
patenkinti dabar gauna
mais atlyginimais. Jų 
200, 000 palies Quebeco 
provinciją.

Būdinga, kad darbinin
kų unijų bosai sugeba pa
rinkti streikui laiką jau-
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RAŠO JONAS VILIUŠE

triausiu momentu pačiai 
produkcijai, arba valsty
bės viešam reikalui. Štai 
ryškus pavyzdys-autobu
sų šoferių streikas Mont
real yj e pačiam Expo 67 
įkarštyje, kai tūkstančiai 
žmonių naudojo autobu
sus pasiekti parodą. Jų 
atlyginimo reikalavimas- 
3 dol. 50 centų į valandą , 
tikrai buvo nepagrįstas ir 
perdaug išpūstas.Tai pa
dėties ir momento išnau
dojimas L Jau ir taip Mont- 
realyje brangiausi auto
busų bilietai Kanadoj-2 5 
centai.

Arba štai vėl alkoholi
nių gėrimų parduotuvių 
tarnautojų streikas Que
beco provincijoje prieš 
didžiąsias šventes-Kalė
das ir Naujus Metus, kai 
daugiausia žmonių naudo
jasi jų patarnavimu.

Teisė streikuoti įrašy
ta- į visų demokratinių 
valstybių konstitucijas , 
yra šaindien darbininki
jos legali kovos priemo
nė socialinės lygsvaros 
trūkumams pašalinti. Tik 
diktatūrinės valstybės, 
kaip kad valdomos komu
nistų, nepripažįsta dar
bininkams teisės strei
kuoti.

Streiko teisė tačiau ne
turėtų būti naudojama be 
svarbaus pagrindo ir ne 
laiku, kad nepakenktų pa
čiai valstybei ir bendrai 
visų žmonių gerovei.

Netenka priminti, kad 
visų streikų reikalavimų 
patenkinimas surištas su 
atlyginimų pakėlimu,tuč
tuojau atsiliepia į kainas 
gaminių-prekių, žaliavų, 
transporto ir taip toliau, 
taigi į visus kasdienio gy
venimo reikalavimus ,
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ypač kai tų atlyginimų pa
kėlimas nepakelia pro
dukcijos.

Iš viso su tų metų strei
kais tai tikras paradok
sas) Nuolat blogėjančios 
ekonominės konjunktūros 
pasekmėje ištisos armi
jos darbininkų pradėjo 
netekti nuolatinio uždar
bio. Nedarbo reiškiniai 
greitai plėtėsi.Tai logiš
kai galvojant, streikuoti 
ir reikalauti didesnio at
lyginimo, kuris čia Kana
doje ir taip yra gan aukš
tokas,būtų ne laikas ir ne 
tikslųkai ištisa eilė žmo
nių neturi darbo ir išviso 
nieko negauna,kartais at
rodo,kad streikuojama be 
rimto pagrindo.

Todėl ir kyla klausi
mas, ar ne perdaug toli 
einama ir ar tik nenori
ma išnaudoti piktam eg
zistuojančios demokrati
jos garantuotas laisves?

Iš visos Kanados 7,698 , 
000 dirbančių skaičiaus , 
šiuo metu 464, 000 neturi 
darbo.Yra bedarbiai. Tai 
sudaro 6.1% visų dirban- 
čiųjų.Ir tas skaičius nuo
lat didėja.Tose Skaitlinė
se Ontario prov.iš 2,825 , 
000 visų dirbančiųjų skai
čiaus turi 77, 000 bedar
bių, Quebeco prov. iš 2 , 
182,000 dirb.turi 136,000 
bedarbių. Nenuostabu dėl 
to,kad kasmetinė emigrar 
cija iš Kanados į Ameri
ką siekia 56,000 skaičių. 
Vien mūsų metropoliniam 
mieste,Montrealyje, šiuo 
metu turime 87, 576 be
darbių,kai normaliai ne
turėtų viršyti 25, 000. Ir 
tas skaičius nuolat auga . 
Per 10,000 statybos dar- 
bininkųyra bę darbo. Tai 
skaudžiausiai paliesta 
darbo sritis,kuri artimo
je ateityje visai nežada 
pagerėti.

From left to right — Mr. 
Sang Yee (Free China), Mr. 
Y. Stetsko (Central Com
mittee of ABN), Dr. ]. 
Kaskeliš (ABN President in 
Canada).

ABN demonstrators spoiling Russia’s 50th anniversary party. (Ottawa, November 7, 1967.)
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Pirmojo moterį) suvažiavimo sukakties minėjimas New Yorke C 
Moterų klubų valdyba ir lietuviu katalikių sąjungos valdyba.

Stagnacijos reiškiniai 
pradėjo rodytis jau nuo 
praeitų metų pradžios , 
kai pasiruošimo prie Ex
po 67 darbai-statyba pa
viljonų, viešbučių, mote
lių,nakvynių namų,priva
žiavimų ir tt. -ėjo prie 
galo. Viena iš didžiausių 
statybos bendrovių Ang- 
lin-Norcross bankrutavo. 
Ją kreditavę bankai turės 
milij oninių nuostolių. Bu
vo ir mažesnių bankrotų. 
Tai ant greitųjų susida
riusių motelių statybos 
bendrovių su spekuliaty
viomis gero pelno per
spektyvom iš atvykstan- 
čiųį Expo 67 turistų.Dėl 
keletos logexpo tarnauto
jų korupcijos pastatyti 
moteliai buvo tušti. (Pro
vincijos valdžia jau su
mokėjo 115, 000 dol. kom
pensacijos nukentėju- 
siems Suv.Amer. Valsty
bių turistams ir dar yra 
pareikalavimas apie 1000. 
OOOdol.iš viso, kurių tei
sėtumas tiriamas.

Iš viso statybos srityje 
darbai sumažėjo 500,000, 
000 dolerių. Stoka dides
nių kontraktų. Kai kurios 
stambesnės kompanijos 
rodo tendencijos savo 
centrines įstaigas perkel
ti iš Montrealio kitur, į 
kitas provincijas. Galbūt 

dėl čia besireiškiančio 
separatistinio judėjimo.

Vietinės statybos ben
drovės sumažino 29% sa
vo štabus. Biznio bendro
vės sumažino savo tar
nautojų skaičių 14%,o ma
gazinai ir krautuvės-net 
43%. Dėl tų ir lutų prie
žasčių 7,000 restoranų ir 
viešbučių tarnautojų liko 
be darbo.

Taupymo sumetimais 
CPRir CNR geležinkelių 
bendrovės sumažino tar
nautojų ir darbininkų 
skaičių 7,000 žmonių. 
Manoma, kad ta skaitlinė 
pasieks 10,000. Sako, kai 
kurie atleistųjų turi 12 
metų stažo.

Stipri aluminijaus ben
drovė "Alcen" Kingstone 
atleido250darb. ,kad su
mažintų biudžetines iš
laidas .Federalinė valdžia 
imasi retų priemonių - 
mažinti tarnautojų skai
čių. Numato visiškai pa
naikinti CBC radio užsie
nio tarnybą, kuri per 23 
metus siuntė pranešimus 
11 kalbų į Europą, Aziją , 
Lotynų Ameriką.Nori su
taupyti 4 milijonus dole
rių. Jei tikrai tai įvyks , 
tai bedarbių skaičius pa
didės vėl keletu šimtu.

Karo ministerija imasi 
priemonių irgi tikslu su
mažinti išlaidas. Numato 
panaikinti savo depot La 
Salle ir Longue Pointe. 
Tai palies irgi apie 500 
tarnautojų.

Algoma, viena iš trijų 
didžiųjų plieno gamybos 
bendrovių susilaiko nuo 
numatytų 75 mil.dol.eks - 
pansijos darbų dėl neaiš
kios ekonominės padė
ties. Mūsų Dominion

ornegie Endowment. Minėjimą surengė 
Foto Vyt. Maželio.

Bridge Co. dalyvauja Al- 
gomoj su 44% savo kapi
talo. Taigi, atsisakymas 
nuo numatytų ekspansijos 
projektų vykdymo atsi
lieps taip pat į darbinin
kijos padėtį.

Winds oro auto fabrikai 
atleido 425 darb., o GM 
montažo fabrikas St.The- 
rese netoli :Montrealio 
dirbs kurį laiką tik tris 
dienas per savaitę, nes 
stoka auto dalių dėl vyks - 
tančių streikų GM liejyk
lose Amerikoj (128,700 
darbininkų atleisti iš dar
bo). Tą sąrašą būtų gali
ma tęsti it toliau,bet,ma
nau,bendram vaizdui par 
kaks.

Didėjanti nedarbo ban
ga verčia susirūpinti, 
ypač kai tai reiškiasi ne- 
tikpas mus Kanadoje, bet 
ir kitur. Štai Suv. Ameri
kos Valstybėse yra 4. 9% 
visų dirbančiųjų be darbo 
(vidutinis atlyginimas-115 
dol. savaitei), nežiūrint 
intensyvios produkcijos 
karo reikalams Vietna
me.Anglija turi šiuo me
tu 560,000 bedarbiųPran- 
cūzijoje-175, 000 be dar
bo.Net Vakarų Vokietijoj, 
kur darbininkų pareikala
vimas buvo visą laiką di
delis, -dirbo daug užsie
niečių, italų, ispanų, čekų 
ir tt. , -dabar jie masiš
kai atleidžiami ir siun
čiami iš kur jie buvo at- 
vykę.Tai vis būdingi reiš
kiniai!

Kai šalies išlaidos di

Mayor Mac Chawn helps hoist the Lithu
anian flag at city hall yesterday as the Lithu
anian community of St. Catharines celeb
rated the 50th anniversary of the restoration 
of Lithuanian independence. The country 
was liberated from German occupation Feb. 
16, 1916, but has since been taken over by

Russia following a second German occupa
tion during the Second World War. The flag 
raising opened a day of celebrations which 
concluded with a banquet last evening with 
civic leaders in attendance. Provincial Sec
retary Bob Welch was the guest speaker,

—Staff photo

dėja greičiau, nei gamy
bos vaisiai, kurių kaina 
nenormaliai kyla, pinigų 
rinkoj daugėja,jų įperka
moji galia mažėja; kitaip 
tariant-pinigų vertė krin
ta - pirmieji infliacijos 
pažymiai. Jei laikoma 
kainų kilimas 1-1,5% nor
maliu,tai dabartinis kai
nų kilimas jau pasiekė 4- 
8%, kurį tenka laikyti jau 
infliaciniu. Atlyginimai 
pakilo 9. 9% per paskuti
nius dvejus metus. Darbo 
pabrangimas pabrangina 
gamybą ir to pasėkoje 
produkto kainą. Praktiš
kai įperkamoji pinigo 
vertė mažėja. 1949 metų 
doleris šiandien dėl to 
vertas tik 66 centus. Kas 
tais metais kainavo 100 
dol. , tai dabar 150 dol. 
Kainos kyla visose gyve
nimo srityse. Štai tik ke
letas pavyzdžių nuo 1965 
metų: mortgičiai iš 6% 
pakilo iki 8%; draudimas 
nuo ugnies buvo 53 centai 
už l(T00 dol. , dabar 90 
centų; stalių darbai iš 2. 
91 cento valandai pakilo 
iki 4 dol. 14 centų; pliom- 
berių darbai kainavo 3 
dol.25 et. valandai, dabar 
4 dol. 55 et. ir tt. kitoki 
draudimai ir taksos. La
bai būdinga yra pakilimas 
plieno kainos 5 dol. už to
ną,kas skaudžiai atsilieps 
bendram progresui. Nes 
plieno suvartojimas - tai 
tikras pažangos matas.

Daugiau bus.

Stirnino kišliAi
I

Krašto ūkio istorikas gali pasisemti iš šių šaltinių nemaža naudingų 
žinių.

Visų pirma krinta į akis tai, kad Lietuvos valstybinė valdžia yra 
aukščiausias šalies (žemės) ir tuo pačiu gerovės pagrindo savininkas. 
Gediminas ketina pats padovanoti žemės pakviestiesiems: . .mes nori
me paskirti žemės (čia ir toliau kursyvas mano.— V.P.) kiekvienam pagal 
jo padėtį" (Nr. 3). Tai, žinoma, ne naujiena; tą patį, anot Gedimino, darė 
ir jo pirmtakas karalius Vytenis, kuris kreipėsi į Rygą, prašydamas at
siųsti pas jį du pranciškonų ordino brolius, žadėdamas jiems žemę ir jau 
pastatytą bažnyčią (Nr. 2).

Galima surasti ir gilesnes šio reiškinio šaknis: vieninteliame patiki
mame Mindaugo rašte— 1254 m. privilegijoje vyskupui Kristijonui — 
matome tą pačią karališkosios valdžios aukščiausiąją jurisdikciją, kuri 
gali apdovanoti ir suteikti šiam vyskupui valdymą (Nr. 1). Be to, kas 
ypač svarbu, žemės jau tada turėjo aiškiai apibrėžtas ribas, todėl dova
nojimo akte buvo galima pakankamai tiksliai nusakyti dovanojamosios 
žemės dydį (Kristijonui buvo duota po pasą trijų žemių).

Iš laiškų akivaizdžiai matyti progresyvi naujosios valstybės reikšmė 
šalies ūkiui. Valdžia primygtinai kviečia pas save amatininkus: kalvius, 
sidabrakalius, ginklininkus, balistų dirbėjus, stalius, akmenskaldžius, 
druskininkus, odininkus, kurpius, malūnininkus, žvejus ir gydytojus, 
t. y. geležies, medžio, odos apdirbimo ir kt. gamybos šakų atstovus. Vie
name iš laiškų sakoma, kad jie gali atvykti „su žmonomis, vaikais ir

bės planų dėl prekybos laisvės ir jos kelių saugumo realizacija aiškiai 
matyli iš 1323 ir 1338 m. sutarčių.

Prekyba su Lietuva labai domino Ordiną, kuris norėjo suteikti :ą 
savo rankose, apeidamas Rygą. Apie tai rygiečiai patys rašė Liubekui, 
kaltindami Ordiną 1323 m. sutarties sulaužymu, tuo, kad Ordinas nori 
atimti iš sąjungininkų galimybę prekiauti su Lietuva. Ordino broliai lai 
daro „dėl prekių, kurias jie turi susikrovę savo pilyse, būtent, Daugpilyje, 
Mintaujoje ir Rozitėje, o taip pat kituose pasienio su lietuviais įtvirtini
muose", kur riteriai „slapta... laikosi atskiros, prekybos tikslais sudary
tos, taikos sutarties" (Nr. 15) su Lietuva, nesuderinę jos su sąjungininkais. 
Lietuvių pasiuntinio Lesės pareiškimas patvirtina platų lietuvių prekybos 
sausuma — į Ašradę (Aizkrauklę), Daugpilį — ir vandenimis — į Daugpi
lį ir Mintaują (Jelgavą) — mastą.

Lesė, kaltindamas Ordiną pažeidus sutartį, paminėjo likimą laivų, 
vadinamų „lodigen", plaukusių su prekėmis į Rusią, kurie, pasiuntinio 
pranešimu, buvo tų brolių sulaikyti jų Daugpilio tvirtovėje ir nepra
leisti toliau, kur jie vyko; tuo buvo smarkiai pakenkta jų (savininkų) 
interesams.

Pasiuntinys nurodė ir vieną pavyzdį su pirklių gurguolėmis, kurias 
riteriai „neseniai... užgrobė, prekes atėmė, o kai kuriuos [pirklius] tie 
broliai, sukaustę retežiais, nusivedė į savo tvirtovę Mintaują, tam tikrą 
laiką laikė juos žiauriai suėmę, o paskui juos privertė, nebaigus prekybi
nių įeikalų, grįžti į savo kraštą" (Nr. 17).

Pagaliau Ašradėje buvo paimti į nelaisvę ir apiplėšti pats Lesė ir jo 
palydovai rusai, kuriems „po nelaisvės grąžinę... turtą, pakeliui, kai jie 
grįžo į savo kraštą, tie patys broliai Daugpilio pilyje vėl apiplėšė" 
(Nr. 17).

Iš laiškų matyti akivaizdus valstybinės valdžios siekimas griežtai nu
statyti šalies politines ribas (Nr. 18),— Gediminas rašė, kad „galės kiek
vienas saugiai atvykti į mano valdomą žemę" (Nr. 4),— saugoti jas, o taip 
pat pavaldinių užsienyje gyvybę ir turtą. Lietuvos vyriausybė gina feoda
lų teises į pabėgusius į Ordiną nelaisvuosius žmones, valdovo teises į me-

galvijais" (Nr. 5), t. y. tikimasi, kad jie čia apsigyvens visam laikui.
Vyriausybė didelį dėmesį kreipė tiek į vidaus, tiek ir į užsienio pre

kybą: Gediminas kvietė pirklius ir prekiautojus (Nr. 3—6), t. y. „svečius", 
užsiiminėjusius tarptautine prekyba, ir tiesiog pirklius. Vykstantiems buvo 
siūloma keliauti per laisvą nuo blokados Mazoviją (Mozūriją). Vyriausy-

džiotojus iš Upytės (matyt, iš didžiojo kunigaikščio domeno), Voinato 
(tur būt, Polocko kunigaikščio, žinomo metraštyje Voinos vardu) teises 
į riterių iš jo pagrobtus arklius, pagaliau polockiečių teises, kurių dešim
tys buvo užmušti arba kryžiuočių apiplėšti (Nr. 16). Daugiau bus

Minint 50 metų Lietuvos nepriklausomybės atstatymo 
sukaktuves, St.Catharines miesto galva /burmistras/ 
ant miesto savivaldybės rūmų iškelia Lietuvos vėlia
vą, Šis vaizdelis paimtas iš vietinio dienraščio.

darbo.Net
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STUDIJA
Vasario 23 d. JAV Liet. 
Bendruomenės valdybos 
pirmininko inž.B.Nainio 
namuose įvyko steigiama
sis Čikagos lietuvių Dra
mos Studijos susirinki 
mas, kuriame dalyvavo 
30 asmenų.

Studijos vedėju bus kom 
pozitorius Darius Lapins
kas, lektoriais A .Dikinis, 
Z. Kevalaitytė-V isockienė 
ir D. Juknevičiūtė-Šimol- 
iūnienė. Į studią užsira
šė 20 asmenų-7 vyrai ir 
13 mergaičių.

Pamokos vyks Jaunimo 
Centre trečiadieniais ir 
penktadieniais nuo 7:30 i- 
ki 9:30. Pamokos jau pra 
sidėjo.

"LIETUVOS PAJŪRIS", 
ėjęsligšiol Montrealyje,da
bar perkeliamas į Čikagą. 
Apgailestaujame netekę la
bai gražiai leidžiamo, me
niškai vedamo dailininko 
A. Lymanto laikraščio.

A.Lymantas, būdamas 
dailininku, laikraštį par
uošdavo meniškai, pats nu
plėšdamas daugelį vaizdų, 
sukurdamas šaržų, išpieš- 
damas gražių antraščių.Jo 
plunksna sodri, taikli ir įs
pūdinga. Ir Montrealiui tik
rai didelis nuostolis nete
kus kultūringo patriotiško 
laikraščio, kurį dideliu a- 
tidumu ir pasiaukojimu A. 
Lymantas vedė.

Labai svarbu, kad redak
torius A.Lymantas Mažo
sios Lietuvos reikalą vedė 
visu rimtumu ir visa apim
tim. Jo rūpestis ir kova už 
visą, apjungtą ir vieningą 
Lietuvą buvo labai svarbi 
laikraščio skiltyse. Labai jį * V'- 
apgailėtina, kad dar dau
gelis lietuvių nesiorientuo- 
ja dėl lietuvių tautos etno-

MONTREALIECIO PRANO 
BALTUONIO 

skulptūrų, padarytų iš me
džių šaknų, paroda ruošia
ma kovo 23-24 dienomis 
JAV, Voodhavene, 86-22, 
85-th Street, Columbian 
Laounge. 
NAUJIEJI MŪSŲ LEIDI

NIAI
Leonardas Andriekus. "A- 
mens in Amber".Tai poe
to Andriekaus eilėraščiai 
anglų kalba, išleisti jau 
žinomos leidyklos Many- 
land, 84-39, 9Oth Street, 
W oodhaven, N. Y. 11412, 
U.S.A.Leidinys meniš
kai apipavidalintas dail. 
Telesforo Valiaus. La
bai gražiai išleistas,la
bai puikiai iliustruotas. 
Leidinys gaunamas adre
su: Manyland Books, Ine. 
Bo 266, Wai St. Station, 
New York, N. Y. 10005, 
U.S.A. Kaina $4.-

Lladas Šlaitas. 34 eilė
raščiai. Išleido ir atspau
sdino J.Kapočius-Lietu 
vių Enciklopedija. Kaina 
$ 1.5C. Gaunama adresu: 
361 V.Broadway, So.Bos
ton, Mass. 02127, U.S.A.

Jono Budrio A TSĮMINI
MA I- kontržvalgyba Lie
tuvoje. Išleido Darbinin
kas. Iliustruota Pauliaus 
Jurkaus. 224 psl. Leidi
nys gražus, kultūringai at
rodo. Ir įdomus, nes ap
rašo reikšmingą Lietuvos 
gyvenimo laikotarpį, svar
bų istorinį įvykį, Klaipė- 

>. dos krašto grąžinimą Lie
tuvai.

Juozas Audėnas.PASKU- 
TINIS POSĖDIS. Atsimini
mai, kuriuose svarbiausia 
yra aprašytas paskutinis, 
posėdis kabineto prieš pro. 
zidentui A .Smetonai pasi
traukiant į užsienius. Lei- 

graHnių~r?bu/’Lietuos Pa-- dinys gaunamas Nepriklau- 
jūris" šiuos klausimus ke- somos Lietuvos adresu:77- 
lia visu plačiu mastu.
SOLISTĖ LIUSTIKAITĖ, 
Vasario 16 dalyvavo Vokie
tijos lietuvių šventėje Man
heime, kur buvo suvažiavę 
lietuviai iš apylinkių. Pas
kaitą skaitė prof. Z.Ivins - 
kis. Meninėje programoje 
pasirodė sol. Liustikaitė 
ir Vasario 16 gimnazijos 
mokinių choras ir šokėjai. 

SoLLiustikaitė Romoje į- 
dainavo plokšteles ir da - 
bar išvyko koncertuoti į 
Angliją.

SOVIETUOSE IR KATINAM 
NĖRA PRIEGLAUDOS

22 George Street, LaSalle, 
P.O., Canada.Kaina 4 dol. 

t /amerikoniškais/.
LIETUVOJE IŠLEISTOS 

KNYGOS
"Prūsų kalbos paminklai".. 
Didžiojo Prūsų sukilimo 
700 metų sukaktį minint. 
Mokslų Akademijos leidi
nys. Parengė Vytautas Ma
žiulis, redakcinė kolegi
ja: J.Galvydis, A.Ivaške
vičius, J.Marcinkevičius, 
V.Mažiulis. 254 pis. Tai 
yra mokslinis darbas. Prū-

Prano Baltuonio medžio 
skulptūros.

sų kalbos pavyzdžiai paili
ustruoti fotokopijomis iš 
ankstyvesnių leidinių. Vei
kalas moksliškai nagrinė
ja Prūsų kalbos duomenis 
Nėra abejojimų, kad Prū 
sai buvo lietuvių paderm 
ės žmonės. Sis darbas y 
ra svatbus aiškintis Prū
sų kalbai, jos giminingu
mui su kitomis kalbomis.

Mykolas Lietuvis. "Apie 
totorių, lietuvių- ir mask- 
vėnų papročius".Dešimt 
įvairaus istorinio turinio 
fragmenįų. Tai yra mem
uarai, parašyti 14 amžiaus 
viduryje, kurie 1615 met 
ais buvo išspausdinti Ba
zelyje. Mykolas Lietuvis, 
prof. Liubavskio ir prof.I. 
*jonyno tyrinėjimu yra My
kolas Tiškevičius.

Algirdas Steponavičius. 
"Iliustracijos Kosto Kubi- 
linskio-knygai "Varlė ka
ralienė". Iliustracijos pa
darytos spalvomis ir prie 
jų duoti paaiškinimai lie
tuvių, rusų, anglų, pran
cūzų ir vokiečių kalbomis.

S.Krasauskas. "Iliustra
cijos Šekspyro sonetams" 

, Tai yra grafiko StasioKra- 
sausko grafiniai darbai,ta
čiau vien juoda-balta. Pa
aiškinimai, kaip ir Stepo
navičiaus, duoti lietuvių, 
rusų, anglų, prancūzų ir 
vokiečių kalbomis. Kra
sausko ir Steponavičiaus 
darbai išleisti atskirais 
lapais 8,5 iš 11, 5 colių 
formato aplanke.

Įdomu, kad šitie tapy
bos ir grafikos darbai pa
daryti moderniu arba pu' 
siau moderbiu būdu,kuris 
nesiderina su realistiniu 
"socialistinio realizmo"

DĖL MAIRONIO "LIETUVA BRANGI" EILĖRAŠČIO Į
Vis dar girdisi pasisakymų, kad "Kardelis neteisiu- I p r I O S \/V
gai parašė", jog iš Lietuvos atvykę solistai ir cho - Į " K k- J O J •<_/ V \/V \ LZ -J 
ras Maironio eilėraštį "Lietuva brangi" dainavę ori
ginališkai, o Kardelis parašęs, kad dainavę ne pagal VEDA D R. GUMBAS
Maironio tekstą. Taip gi Kardelį kaltinęs kažkokiam LABAI SUMANUS TAR- 
subuvime ir Tiesos redaktorius Zimanas. Žodžiu,Mai NAS
ronio eilėraštis buvęs giedamas originale forma ir, e- Šeimininkas, besiruošda-Anglijoje išgarsėjo katinas 
są taip yra net užrekorduota.. .Kardelis gi teigia, kad 
Maironio eilėraštis nebuvo sudainuotas originale, o 
buvo sutrumpintas pagal "šlovingosios partijos" rei
kalavimus. O kas tuo netiki, tegul pasiskaito, štai, tą 
eilėraštį ir palygina su tuo, kuris Montrealyje buvo 
giedamas solistų Daunoro, Noreikos ir studentų cho
ro ir pamatys, kaip "iš dainos negalima išmesti žo
džio". .. Štai Maironio "Lietuva brangi" eilėraštis: 
Graži tu, mano brangi tėvyne, 
■Šalis, kur miega kapuos didvyriai. 
Graži tu savo dangaus mėlyne. 
Brangi: tiek vargo, kančių patyrei. 
Kaip puikūs slėniai sraunios Dubysos, 
Miškais, lyg rūta, kalnai žaliuoja; 
O po tuos kalnus sesutės visos 
Gražiai malonias dainas dainuoja. 
Ten susimąstęs tamsus Nevėžis, 
Kaip juosta , juosia žaliąsias pievas; 
Banguoja vagą giliai išrėžęs; 
Jo gilią mintį težino Dievas. 
Kaip puikūs tavo dvarai, tėvyne, 
Baltai iš sodų žalių bekyšą. 
Tik brangią kalbą tėvų pamynę, 
Jie mūsų širdis mažai ką riša. 
Kaip linksma sodžiuos, kai vyturėlis 
Jaukiai pragysta, aukštai iškilęs; 
Ar saulė leidžias, ir vakarėlis 
Ramumą neša, saldžiai nutilęs. 
Bažnyčios tavo ne tiek gražybe, 
Ne dailės turtais, ne auksu žiba; 
Bet dega meilės, maldos galybe, 
Senųjų amžių gyva tikyba. 
Kai ten prieš sumą visi sutarę 
Graudžiai užtraukia: "Pulkim ant kelių", 
Jausmai bedievio, vėl atsidarę, 
Tikėti mokos nuo tų vaikelių. 
Graži tu, mano brangi tėvynė, 
Šalis, kur miega kapuos didvyriai. 
Ne veltui bočiai tave taip gynė, 
Ne veltui dainiai plačiai išgyrė. 
Ar gi taip Montrealyje buvo dainuojama?

mas išvykti, klausia tar- Artūras, kuris pats moka 
ną: pasiimti maistą iš tūlos fi-
- Antanai, ar dabar nely- rmos dėžučių. Tą katiną
ja? firma įsigijo, bet savinin-
- Katė tik ką atėjo iš lau kas nenori firmai atiduoti,
ko. Paglostyk ją ir suži- Saugodamas katiną, savi- 
nosi. ninkas nunešė Artūrą į So

vietų atstovybę ir paprašė 
Artūrui egzylio teisės.Bet 
atstovybė atsisakė Artūrui 
suteikti prieglaudos teisę 
dėl šių motyvų: sovietija 
katinam negamininti mais
to, tad Artūras negalįs so- 
vietijoje gyventi ir galįs 
mirti; kita priežastis-nie- 
kas, kas į sovietiją paten
ką, negali priprasti prie 
sovietinių gyvenimo sąly
gų ir iš sovietijos bėga, 
kaip kad dabar iš Amerikos 
atsikėlęs daktaras Marge- 
ris. ..

KODĖL PRIMERKIA VIENĄ 
AKĮ?

VienasMontrealio lietuvių 
šaulys susigalvojo, kodėl 
jo kaimynas, kai šauna pri
merkia akį, ir jį paklausė:
- Sakyk, broli šauly, ko
dėl tu kai taikaisi šau+i, vi
sada primerki vieną akį?
- Ar gi tau neaišku?-nusi
stebėjo klausiamasis, -na, 
jeigu gi abi akis aš prime 
rkčiau, tai nematyčiau į 
ką šaunu...
APSIMOKA VAŽIUOTI KRE ri 

DITAN
Turistų laivas, susidūręs 
su povandenine ola, praki
uro ir pradėjo skęsti. Ka
pitonas tuojau davė koman
dą nuleisti valtis ir sušu 
ko:
- Į valtis pirmieji sėda < 
tie, kurie važiuoja kredi
tan ir vaikai, moterys...

ATSARGUS LOŠĖJAS 
Azartiškas lošėjas atsidū
rė teisme. Teisėjas jį kla
usia:
- Kodėl jūs arklių lenkty
nėse lošėte iš valdiškos 
kasos paimtais pinigais?
- Savais, pone teisėjau, 
bijojau rizikuoti...

V KAZA.KALSK \s

— Nesuprantu, ką tos jaunos panos ma
de įžiūri?visiems labai gerai. Chur

ginas geras vertėjas, oS. 
Krasauskas darbą gražiai 
modernišku būdu iliustra MILANO"SCA LA "REKVIEM Tos programos pavadi -

radio ir televizijoje bus iš- nimas yra Bishops visitsvo.
Antanas Samuolis. 24 pildytašįšį trečiadienį, kovo your home per TV stotį 

reprodukcijos spalvomis, 13 dieną 9:30 vai. vakaro per WBEN Channel 4.
1O iš 13 colių formato.A. CBC-TV's ir tęsis 1 vai. ir
Samuolis yra Lietuvos ne-15 minučių. G. Verdi Reoui- remiant, buvo susukti du

USA katalikam vyram

principais. Matyti, dai
lininkai noromis ar tie
siog mados ar kūrybinės 
įtakos veikiami pradeda 
išsirauti iš geležinių pir
štinių rėmų, kurios kaus- 
stė komunizmo užblokuo
tus menininkus.

"Lietuva šiandien" Nr.2.
Tai serijinis leidinys, iliu- priklausomybės laikų dai-em Milano operos"Scala"ko- filmai pagal Sibiro lietu- 
struotas, vaizduojąs dabar lininkas, anais laikais pa-lektyvas, diriguojamas žino- vaičių maldaknygę,Mari- 
tinę Lietuvą.
Šekspyras. "SONE TA I''. 

Vertė Aleksys Churginas. 
Iliustracijos Stasio Kras
ausko. Leidinys gražiai 
padarytas ir gražiai išlei
stas. Kadangi leidinys gry
nai literatūrinis, be jokių 
aiškinimų ir propagandų, 
tai leidinys visai tinka vi-, i 
siems lietuviams. Okada 
angi išleistas tikrai graž
iai, kultūringai, tai tinka

sižymėjęs kaip vienas momojo dirigento Karajano.So- ja gelbėk mus: vienas pa- 
derniųjų dailininkų, betmlistais bus: Leontyne Price, vad. Ryto malda, antras 
ręs jaunas, išvykęs gydy-Fiorenza Cossoto, CarloBer De profundis.
tis nuo džiovos į Šveicari-gonzi ir Nikolai Ghiaurov ir 
ją 1942 metais, ir jo kap- Luciano Pavarotti, 
as ligšiol dar nežinomas. 
Šiam leidiniui, nors ir ap
lanke išleistam, biografi
ją ir kūrybos aptarimą pa
rašė A, Gudaitis,S. Jusio- 
nis ir P.Stauskas. Biogr
afija ir aiškinimai išleis
ti sąsiuvinyje.

Kuibyševe mums paskyrė atskirą namąPi+ 
SVETLANA ALLILUJEVA IR JOS 17. pnierų gatvėje su kiemeliu. Čia buvo kaž -
I III > L “ ’ ’ I* *koks muziejus. Namas buvo paskubomis at- 

QIQl/OI ii I P I II I I II |remontuotas, kvepėjo dažais, o koridoriuot-
"■UlOHlll u I U I U I I U Ise pelėmis. Su mumis atvyko visa namų

"svita”- šeimininkė su virėjais, padavėjos 
apsauga. Su mumis važiavo ir pirmoji V ag 
lijaus /brolio/ žmona jaunutė Galia, kuri 
1941 metų spalio mėnesį pagimdė sūnų Sa -

Penkioliktame laiške bičiuliui Svetlana Al- 
lilujevs. Stalinaitė pasakoja apie karą ir jo 
padarytą Kremliaus valdovų bei jų aplin
kumos visuomeninį perversmą.

"Kai prasidėjo karas, visuose atsirado 
bendrumo jausmas, nesutarimai nuėjo į an
trą vietą, atsidūrę prieš bendrą pavojų.Tai 
atsitiko net su mūsų jau visai sugriuvusia 
šeima.

Pradžioje mus išsiuntė į Soči /kurortas 
Kaukazie prie Juodųjų jūrų/. 1941 metų rug
sėjo mėnesiui mes sugrįžome į Maskvą ir 
aš pamačiau, kaip bomba išardė Arsenalo 
kampą, - kaip tiktai priešais mūsų langus. 
Priešais mūsų namą skubiai baigė statyti 
slėptuvę su perėjimu iš mūsų buto. Tai bu
vo slėptuvė vyriausybei. Aš ten paskiau bu
vau kelis kartus su tėvu.

Buvo baisu viskas, - gyvenimas persiver
tė ir suiro. Reikėjo išvažiuoti iš Maskvos 
kad galima būtų tęsti mokslą. Maskvoje į 
mūsų mokyklą pataikė bomba, ir tai buvo 
taip pat baisu.

šą.
Šiaip taip mes tame atskirame na me iš- 

sidėstėme. Namas buvo pilnas žmonių.Aš 
ėjau į devintą mokyklos klasę. Visi.mes 
klausėmės radio žinių. 1941 metų ruduo bu
vo labai neramus.1941 metų spalio mėnesio 
gale aš nuvažiavau į Maskvą - pasimatyti 
su tėvu. Jis man nerašė, telefonu sunku su 
juo buvo kalbėtis, jis nervinosi, pyko, ne
atsakinėjo sakydamas, kad neturi laiko su 
manim kalbėti.

Maskvon aš atvažiavau spalio 28 dieną - 
tą pačią dieną kai bombos pataikė į Didįjį 
teatrą, universitetą Mochovoi gatvėje ir į 
Centro Komitetą Senojoj aikštėje. Tėvas 
buvo Kremliaus slėptuvėje, ir aš ten nusi- 
leidžiau. Ten buvo tokie pat kambariai, kai
po Kunceve, apdailinti medžiu, tas pat di
delis stalas su prietaisais. Ten susirinko 
visi tie veidai, kurie visada būdavo, tiktai

lapiai, jam pranešinėjo padėtį frontuose.
Pagaliau jis mane pastebėjo ir reikėjo kas 

nors pasakyti...
- Na, kaip tu ten, susidraugavai su kuo 
nors iš kuibiševiečių?- jis paklausė mane, 
negalvodamas apie klausimą.
- Ne, - atsakiau aš, - ten organizavo atvy
kusioms atskirą mokyklą, ten jų labai daug^ 
pasakiau aš nemanydama tapie tai, kokią 
reakciją tas iššauks. Tėvas staiga pakėlė
į mane akis, kaip jis darydavo visada, kai 
kas nors jį užgaudavo.
- Ką ? Specialią mokyklą?- Aš mačiau, 
kaip jis pradeda siusti
- Ach jūs, prakeikta kasta! Matai, valdžia, 
maskviečiai atvyko, jiems duok atskirą mot 
kyklą! - Tėvas jau siuto, tiktai skubūs rei
kalai nukreipė jo dėmesį nuo šios temos.

Jis buvo teisus, - atvyko kasta, atvyko so* 
stinės viršūnėlė į pustuštį miestą, kurio 
gyventojai buvo iškeldinti, kad atvykusius 
aPgyvendintų, pripratusius prie patogumų. 
Bet jau pervėlu buvo kalbėti apie kastą, nesi 
ji jau buvo ir ji mėgo gyventi pagal kastos 
įstatymus. Kuibyševe, kur maskviečiai vi
rė savo .syvuose, tas ypač buvo aišku. Mū
sų "emigrantinėje" mokykloje buvo visi žy
miųjų maskviečių vaikai, surinkti į vieną 
vietė jie sudarė tokį baisų įspūdį, kad kai

TELEVIZIJA IR FILMAI 
LIETUVAI

Buffalo, USA, Lietuvių 
klubo vadovybė prašo kiek 
galima plačiau painfor
muoti Kanados lietuvius , 
jog kovo 17 dieną,1.30 vai. 
dienos laike, per katalikų 
TV programą bus disku
sijos apie dabartinę reli
ginę padėtį Lietuvoje.

Abu filmai pakartotinai 
buvo rodomi USA televi
zijoje. Jie pagaminti TV 
specialistų.

Buvo taip pat norima 
tuos filmus parodyti ir 
per Buffalo TV Channel 4, 
bet nepasisekė gauti lai
ko.

Abu filmai greitu laiku 
bus gauti ir parodyti Ka
nados bent didesnėse ko
lonijose. A. Sukas.

Svetlana Alliluyeva holding her brother’s son, Sasha, at Zubalovo, in 1942.

Visai nelaukati mus surinko ir išsiuntė į 
Kaubyševą /arčiau prie Uralu kalnų/. Ilgai 
krovė daiktus į specialų vagoną. Ar tėvas 
važiuos į Kuibyševą iš Maskvos, nebuvo ži
noma, tačiau dėl viso ko krovė ir jo biblio
teką.

dabar visi dėvėjo karines uniformas. Visi 
buvo sujaudinti , - tik ką buvo pranešta, kad 
per Maskvą perskrido žvalgybinis lėktuvas 
ir pabėrė nedidelių bombų...

Tėvas manęs nepastebėjo, aš jam trukdž 
iau. Visur buvo išdėstyti ir iškabinti žeme-

kuriė mokytojai atsisakydavo eiti į klases 
vesti pamokų. Ačiū Dievui, kad aš ten be 
stmokinau tiktai vienus metus ir sugrįžau 
į Maskvą. Tada aš jaučiausi visiškai vie-

bus.niša. Man buvo šešiolika metu.
Daugiau

Svetlana čia matoma su brolio Jašos sūnum Saša, kuris 
gimė Kuibyševe 1941 metais. Tada Svetlanai buvo 15 me 
tų. Dabar Sašai atrodo bus ąpie dvejus metus, tat Svet
lanai gali būti apie 17 metų, bet ji atrodo, kaip visiškai 
subrendusi moteris, ne 17-kos metų mergaitė.
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Montrealio lietuvių skautų suruoštoje Kaziuko mugėje /iš kairės/: pirmame paveiksle Australijos lietuvaitės, keliaujančios per pasaulį-Vida Griškaityfė is Sydney jaus ir r,u^ion~ . - 
skytė iš N.Zelandijos su montrealiete Ponia Paunksniene; antrame paveiksle jauna pp. R.Verbylų šeima ir NL B-vės pirm. L.Girinis; traciame paveiksle visuomenimn os ir i.mi^±i 
Petras Adainonis su visa savo šeima; ketvirtame paveiksle - Kaziuko mugės ruošėjos skautės poilsiauja pc daugelio darbų ir pasiruošimų. r o o epr. .e .

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

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

KOPLYČIOS DARBAI JAU PRADĖTI

KOPLYČIA BUS BAIGTA 1968 METAIS, 
JEIGU LAIKU SURINKSIME LĖŠAS.

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

MŪSŲ TAUTOS KANKINIŲ PAMINKLO.

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

Amerikoje aukos yra nurašomos nuo mokesčių į tax deductible/.

Gyvenimoknyga
* D R. S. DAUKŠA * ”

nimą, keliant švietimą ir 
ekonominį gyvenimą. Lie
tuviam studentams, žem
dirbių vaikams,ši kryptis 
buvo suprantama ir pri
imtina: plėsti liaudies 
švietimą,priešintis rusi
nimui ir lenkinimui, kelti 
ekonominį gerbūvį, ska
tinti gerinti žemės ūkį, 
steigti lietuviškas preky
bos ir pramonės įmones.

Žurnalas "Varpas" (2 
nr. 1889), atsakydamas į 
Dr. Jono Šliūpo tuo metu 
Amerikoj skatinimą "bū
davot! lietuvystę ant pa
matų darbininkiškų", sa
ko: Mes norime tarnauti 
Lietuvai tokiai, kokia 
šiandien yra, o ne griau
nant ją daryti tokią, dėl

kokios galėtum turėti sa
vo asabiškas simpatijas".

1901 m. Varpas (5 nr.) 
pasisako aiškiai dėl pa
čios Lietuvos Povilo Vi
šinskio žodžiais: "Mūsų 
idealas-laisva neprigul- 
minga Lietuva, nusikra
čiusi savų ir svetimų des
potų, pamynusi po kojų 
tamsybes,išvien su kito
mis laisvomis tautomis 
rūpinasi apie pagerinimą 
savo ekonomiško būvio, 
ir žengia pirmyn".

Lietuvių Studentų Var
po draugija įsisteigė 1923 
m. Draugijos tikslas 
šviesti ir ruošti narius 
visuomenės ir kultūros 
darbui, tautybės, demo-

Nukelta į 8 psl.

Padėka

VARPININKAI
Varpininkų sąjūdžio 

pradininkas ir ligi mir
ties vadovaująs asmuo 
buvoDr.Vincas Kudirka, 
didysis lietuvių tautos ža
dintojas, be paliovos ra-

/tęsinys iš 8-to numerio / 
ginęs lietuvius: Kelkite 
kelkite, kelkite!

Varpininkai pozityvis
tinio mintijimo įtakoje
ėmė realiau žiūrėti į vi 
suomeninį gyvenimą 
kreipdami daugiau dėme 
šio į vidinį tautos stipri

HIGHLAND AUTO BODY
C a I ex Gas Bar

DIRBTUVE - GA RAŽAS

• Atliekami visų rūšių išores darbai ir dažymas

• Mechaniniai darbai

• Gazolinas alyva ir kiti patarnavimai'

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

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

Unii/eiial Cleaned & ToailotJ
« Valau ir taisau vyriškus ir moteriškus drabužius.
• Siuvu naujus pagal užsakymus vyriškus paltus, 

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

lat Wellington St.) Tel. 769-2941

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

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

BOOKS — LIVRES
SPAUSDINI AI

7581 CENTRALE, coin - comer 2e AVENUE 365 0770

Johan Tiedman Regd
DIRBU VISŲ RŪŠIŲ BALDUS 

PAGAL UŽSAKYMUS

109? Clark Street /prie Dorchester/, M o n t r e a I.P.Q.
TEL: 861- 3032,
vakare - 254- 6898. /Kalbame lietuviškai/.

Tel. 525-8971

y

PORTRETAI - VEDYBOS - KRIKŠTYNOS 
SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS

ĮVAIRIOS PROGOS

1920 Frontenac St. Montreal, P. Q. T, LaurinaitisBALTIC WOODWORK CO.
DAROMOS JVAIRIOS DURYS, LANGAI, VIRTUVES KABITAJ- 

IR KITI JVA1R0S MEDŽIO DIRBINIAI.

K. KIĄUŠAS ir J ŠIAUCIULIS.

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

me r-ern
DE LUXE CLEANERS

Sav. P. RUTKAUSKAS
117—6th Avenue, Lachin®.

LaSALLE AUTO SPECIALIST Rėg’d
SAV. C. DESROCHERS 

Taisau ir dažau lengvas mašinas 
7717 GEORGE LASALLE, QUE.

(Prielaii „Nepriklausomos Lietuvos” redakciją)
Tai.: garažo 356-0500

namy 366-4203

BELLAZZI - LAMY,INC-
DO 6*6941 . 7682 Champlain Blvd. LaSalle
įvairi medžio itetybinė medžiaga. Duryt, langų rimai- 

|nauliacija, Ten * Test, Masonite, statybinis popietis.

Netekusi mylimo brolio, Leono, 
pasijutau prislėgta gilaus liūde
sio. Neturiu jėgų išvardinti asine, 
nų, kurie vienokiu ar kitokiu būdu 
palengvino mano skausmą. Dėkoju 
visiems, kurie užprašė šv. mišias 
už Leono vėlę, už gėles, už užuo- 
tas asmeniškai ir per laikraščius 
ir 1.1. Visiems tariu širdingų ačiū!

.Atskirai turiu padėkoti A.V. Pa
rapijos klebonui Tėvui K. Pečkiui, 
S.J., kuris nuo pirmos žinios apie 
tragiškąLeono mirti mane guodė ir 
atliko visus bažnytinius velioniui 
patarnavimus.

Labai dėkoju A.V. Parapijos Cho
rui su dirigente Mrs.Roch ir muzi
kos vadovu p. A. Kebliu prieky, už 
labai gražų giedojimą laike gedu
lingų pamaldų.

Didelė padėka tenka Atsargos Ka
rių Veteranų“ Ramovė“ Montrealio 
skyriaus nariams ir šauliams, ku
rie labai iškilmingai pagerbė savo 
mirusį narį. Pagerbimo ceremoni
joms vadovavo Ig. Petrauskas.

Fiona Černyšovaitė -
- Linkonienė.

Mirus mūsų mylimai 
sesutei ir svainei
A. A. Onai Vilkaitienei , 
labai nuoširdi ir amžina

MIRTIES PRANEŠIMAS

Dominikas Gricius, 76 metų amžiaus, š. m. vasario mėn. 
22 diena mirė Los Angeles, Kalifornijoje, USA. Palaido
tas Detroite, Mich.,kuriame buvo išgyvenęs daugiau kaip 
40 metų, dar ankščiau buvo gyvenęs Montrealyje.

Nuliūdusi jo žmona Ona Sakinskienė-
- Gricienė ir kiti artimieji.

padėka kun.A. Vilkaičiui , 
atvykusiam iš Chicagos 
dalyvauti savo brolienės 
laidotuvėse,Šv. Kazimie
ro parapijos kunigams- 
klebonui F. Jucevičiui ir 
ir kun. J.Gaudzei už atlik
tas laidotuvių apeigas 
bažnyčioje.

Taipgi dėkojame vi
siems lankiusiems laido
tuvių namuose, užprašiu
siems Šv. Mišias, atsiun- 
tusiems gėles, dalyvavu
siems pamaldose bažny
čioje ir palydėjusiems į 
kapines.

Labai ačiū iš širdies 
Šv.Onos Draugijos Komi
tetui ir narėms už paga

minimą valgių ir už pa
tarnavimą laike pusry
čių-

Mums trūksta žodžių 
tinkamai padėkoti už vis-

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

ALUS, MINKŠTI GĖRIMAI IR VISOKĮ MAISTO PRODUKTAI. 

PRITYRĘS ŠVIEŽIŲ IR RŪKYTŲ LIETUVIŠKAM SKONIUI DEŠRŲ 
GAMINTOJAS.

PRISTATYMAS GREITAS IR SĄŽININGAS I NAMUS, SALES VISOSE 

MIESTO DALYSE.

1918 Frontenac Street, Montreal, TEL. 524-0209
/Prie pat po žemi."io-METRO stoties/.

LASALLEi

Telefonas 768-6G79

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.

Į LIETUVĄ 
geriausia ir vertingiausia 
dovana yra DOVANOMS PA- 
ŽYMĖJIMAI (Certificates).' '' 
TIKTAI DOVANOMS PAZY 

MEJIMUS gave jūsų giminės 
galės įsigyti keturis kartus 
daugiau vertybių. TIKTAI 
DOVANU PAŽYMĖJIMĄ! įga 
lins pirkti ką panorės jūsų 
gimines - maisto, drabužius, 
medžiagas, avalynę ir daugy 
be kitų amerikoniškų, vakarų 
europietiškų namų apyvokos 
dalykų, — tiesioginiai per 
Vneshposyltorg’o dolerines 
parduotuves ir labai žemomis 
dolerio kainomis. Jūsų pačių 
gimines tą patvirtins.

SU PILNA GARANTIJA 
BE JOKIO MOKESČIO^

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

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

mūsų katalogo.

LAIKRODININKAS
ANTANAS ŽUKAS 

1855 Wellington Street 
Tel. WE 2-0644.

TAISAU IR PARDUODU 
ŽEMOMIS KAINOMIS

LA IK RO DŽIUS IRJUVELYRUS.

SIUNTINIAI LIETUVON 
KAUFMAN’S WOOLLENSaTEXTILES

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

IŠ ČIA PASIŲSITE SIUNTINIUS SAVO GIMINĖMS PILNAI GARANTUOTOMIS

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

MOTERIŠKIEMS KOSTIUMAMS, PA I, TAMS, SUKNELĖMS IR ŠILKINES - Brocade 
&Dainty MEDŽIAGOS.

• DIDŽIAUSI PASIRINKIMĄ K AS MIR O . N A ILON 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. K A UF MT A N AS, buvęs audinių fabriko “ L i te X* vedėjas Kaune. Laisvai kulba 
lietuviškai.



6 PS L. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 1968 m.kovo 13 d. Nr. 11/1087,'

TAUPYK IR SKOLINKIS 
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAUSIAME D A D A M A

TORONTO LIETUVIU KREDITO KOOPERATYVE I /ill 111 VIII 

KAPITALAS SIEKIA TRIS MILIJONUS DOLERIU.
MOKAME: DUODAME:

4%% ui depositus Morgičius iš 6!#$
numatyta ui serus Asm. paskolos i S 7%

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

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

Kasdiena nuo 10 vai. iki 3 vai. p.p.,
> nuo

l vai

DĖMESIO!
Velykų švenčių proga nuo š. m. vasario 

15 d. iki balandžio 30 d. užsakomų auto
mobilių (dovanų) j Lietuvę, Latviję, Es- 
tiję ir Sov. Sęjungę kainos yra suma
žintos 10%.

Kas ketinate užsakyti automobilį, pra
šome pasinaudoti šia proga ir sutaupy
ti kelis šimtus dolerių.

Lietuvių įstaiga
BALTIC EXPORTING CO. 

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

Savininkai A. ir S. KALOZA
Darbo valandos: pirmadieniais — penktadieniais nuo 9 vai. 
ryto iki 7 v. vak: šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 5 v.p.p.

COUGHS
CATAMM

COLDS
HVfRlSMMSl 
HOAKSIMIM

ASTHMA
MOMCHI1IS 
HAVllVlH

ILGIAU LAUKSITE. ILGIAU' KENTĖSITE.
TIE, KURIE TIKRAI NORITE PALENGVĖJIMO, 
TUČTUOJAU - MINUTĖMIS GERIAU JAUSTIS.
Imkite DIANA D RO P S-lašus ir tuomet palengvin
site stiprų kosėjimų slogoje, krūtinės peršalime, šalčio 
krėtime, karšligėje, skausmus sąnariuose bei visame 
kūne, gerklės skausmus, užkimimų, 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 mūsą vaistinėje.

ROXODIUM mediciniškas skystis įtrinant greitam 
pagerėjimui artrito, reumatizmo, muskulų 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 ausų 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. 
P'sėkmės greitos - minutėj’ s. ROXODI'M nedegina ir 
neerzina odos. Laikykite atokiau nuo uk.ų.

Kainuoja $2.00 butelis
LUSCOE PRODUCTS LIMITED

5 59 Bathurst Street, T oronto4, Canada.

SVEIKATOS KLINIKA-Health Clinic
Medicininis ir pooperacinis gydymas

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

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

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

Reportažas iš Toronto
PASIKALBĖJIMAS METRO TRAUKINYJE

Du keleiviai aptaria 
sekmadienį įvykusią Ka
ziuko mugę. Jiedu kalba 
ir stebisi tokiu sėkmingu , 
tradicija virtusiu skautų 
parengimu. Nežiūrint iš
puoštos salės, vertingos 
loterijos .prekystalių gau
sumas, jų turtingumas 
priminęs jiems gerai už
derėjusių gėrybių, lietu
višką rudens jomarką.Tik 
vietoj sukčių čigonų, vie
toj barzdotų žydų, vietoj 
savo gėrybes į prekyvietę 
atvežusi o, vėjo išgaitintu 
veidu gaspadoriaus, už 
prekystalių jie matė pir
muosius gabumus bandan
čius skautus.O kaip jiems 
buvę įdomu kada praalkę 
svečiai užplūdo kavinę ir 
ten rado beveik visą pp. 
Valatkų restorano valgių 
pasirinkimą.

Energingos išvaizdos, 
pavasarėjančios saulės 
paspalvintu veidu, slidi
nėti tą savaitgalį neišva
žiavęs vyras stebis skau
tų sugebėjimu sutraukti

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

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

TORONTO.
Margio vaistinės ll aukštas.
Tel: įstaigos LE 7- 1708, 

Namų CR9- 6166.

tokią gausybę žmonių. 
Vienu metu, pasibaigus 
antrosioms pamaldoms , 
salėj nebuvo galima pra
simušti.O paskubėjus nu
sipirkti ką nors iš rank
darbių,drožinių,pyragai
čių, aguoninių baronkų ar 
gražiai ištaisytų grybų, 
reikėję labai saugoti, kad 
tos gėrybės nebūtų minios 
sutrintos.Matydamas ap
gultus prekystalius, pil
nutėlę kavinę pietaujančių 
žmonių, slidinėti neišva
žiavęs tautietis negalįs 
suprasti tokio skautų pa- 

Jonukas Užupis 
Švietimo komisijos pas
kelbtame rašinių konkur
se laimėjo premiją už ra
šinį "Vilnius".

J. Užupis yra gimęs 1954 
metais Toronto, nuo 1960 
m. lanko Maironio vardo 
šeštadieninę mokyklą, da
lyvauja ^v.Jono parap. cho
re ir priklauso"Vyčio"kre- 
pšinio klubui.

sisekimo.Tai sakydamas , 
jis turįs omenyje mūstj 
mokslo jaunimą, mūsų 
studentus,kurie savo ba
liuje ne tik, kad neturėjo 
pakankamai svečių, bet 
išėjo sunuostoliais.Ir tas 
jam kaip tik esą nesu
prantama,nes jis pats už- 
pereitais metais buvęs 
studentų metiniame pa
rengime ir iš ten išsine
šęs geriausią įspūdį.Tie
sa, ir tuomet nebuvę per
daug žmonių, bet viešbu
čio salė buvusi puiki, or
kestras geras, o gėrimė
lių kokių ir kiek tik šir
dis trokšta. Dėl to jam , 
apsilankius Kaziuko mu
gėje esą įdomu kodėl mū
sų žmonės taip plūsta pas 
skautus,bet nesidomi sa
vais skautais?

Antrasis, dar gan šil
tai apsirengęs ir į jokius 
kompromisus su pavasa
rėjančiu oru nesileidžiąs 
keleivis sako, kad jis ga
lėtų tai dalinai paaiškin
ti.Nors,iš tikrųjų, tas tu
rėtų būti aišku, ne tik jo 
bičiuliui, bet suprantama 
ir mokslus einančiam, 
įvairias matematikos 
problemas sprendžian
čiam jaunimui. Svarbiau
sios priežasties gal tektų 
ieškoti mūsų studentijos 
platėjančiuos noruos iš
sinerti iš įprastos aplin
kos. Jų entuziastingas 
įgeidis įsijungti į eiklųjį 
gyvenimą, progresuoti, 
pamėgdžioti kasdieninius 
kartais net per daug į akis 
besimėtančius pavyz
džius. Pagal jų besiver
žiančių polėkių aspektą 
siekt kąnors naujo moks
lo,muzikos,meno ir pra
moginėje srityje yra na
tūralu ir sveikintina. Bet 
ne retu atveju, įsivyravus 
didesniam optimizmui, 
sumažėjus atsargumui, 
nebepaisoma net logikos . 
Dėl to,žinoma, netenka jų 
kaltinti kaipo nepatyrusių 
jaunuolių. Jiems viskas 
dar tebėra gražu, viskas 
rožėm klota. Tuo labiau , 
kad jų gyvybingasis verž
lumas yra skatinamas 
kartais ir perdėtos vy
resniųjų globos nežiūrint 
ar tai patariamoje, ar 
ekonominėje perspekty
voje.Oįsileidus į ekstra - 
vagantiškesnį užsimoji
mą,kartais įpuolama ir į 
nenumatytą kliūtį. Su
drumstų nuotaiki} pasėko
je, jie tai pergyvena sa
vuoju,dar niekieno nepa
žeistu jautrumu ir dėl to 
apkaltina vyresniuosius. 
Savobręstančiame nepa
stovume jie tarsi nepa
stebi, kad vietoj ieškoję 
artimesnių kelių, vietoj 
prisilaikę savos aplin-

Niagara Falls, Ontario, 1355 Ferry Street, nuo seniau veikiantį kotelį -taverną VENETIAN, klientus aptarnau
jantį pilnu maistu, nupirko lietuviai- Alvyra ir Vytas V aš k ei i a i, pas kuriuos kovo 2 dieną buvo platesnio su 
sipažinimo vakarienė. Sveikinimo kalbas pasakė J.Šarapnickas, Ona Jonaitienė ir kiti dalvviai. Į kalbas atsi
liepdamas, VENETIAN kotelio savininkas V. Vaškelis pasidžiaugė, kad šioje pasaulinio garso vietovėje jis ra
do daug lietuvių, su kuriais jam malonu dirbti. Dabar lietuviai, atvykę į Niagarą Falls bus patenkinti, nes ga
lės pasinaudoti goru patarnavimu lietuvių viešbučio, ko anksčiau nebuvo.

MŪS'V^POKTAS'
VEDA KAZYS

SKILIMĄ S SPORTININKŲ 
TARPE

To ir reikėjo laukti! 
Paskutiniam sportininkų 
suvažiavime Toronte 
sausio 27-28 d. d. palygi
nus greitas išsprendimas 
ir nenubaudimas krepši
ninkų išvykos į pavergtą 
Lietuvą, "neklaužadų"- 
privedė prie ŠALFASS 
skilimo.Štai,iš mūsų or
ganizuoto gyvenimo ofi
cialiai pasitraukė du Či
kagos klubai: LSK Aras 
ir Neo-Lithuania.Atrodo, 
kad jų pėdomis paseks 
Cicero Ateitis ir Čikagos 
Neris.Taigi,mūsų išeivi
jos sportinio gyvenimo 
stulpai. Tas buvo jaučia
ma suvažiavimo metu ir 
po jo. Reikėjo padėtį kaip 
nors gelbėti. Naujos val
dybos pirm. A. Bielskus 
iš Clevelando vyko į Či
kagą.Deja,posėdis baigė
si paprastu fiasco.

Kur dabar atsiradom ? 
Paprasčiausias ir leng
viausias atsakymas-akli- 
gatvyje! Jau ir taip mūsų 
tremties sportinis gyve
nimas paskutiniais me
tais gerokai šlubavo, tik 
kartais ieškant būdų ir 
priemonių tos nesudėtin
gos operacijos įvykdy
mui. Tam tarnavo suva
žiavimai, pasitarimai, 
konferencijos. Deja, ant 
žalio stalo ištiestas į Lie
tuvą kelionės planas, įve
dė sportininkų tarpe di
sonansą. Ir visiškai nor
malu. Joks tautinis an
samblis,joks choras,tau
tiniai šokiai ar net pavie
niai menininkai nepagal
vojo apie pasirodymus ar 
bendradarbiavimą su pa
vergta Lietuva, tik štai 
sportininkai,kaip Pilypas 
iš kanapių, iššoko su pa
slauga mūsų tautos pa
vergėjui, padėdamas at
švęsti net 50 metų revo
liucijos sukaktį.Gėda, juo 
labiau,kada mes laukiam 
iš mūsų vadovaujančių 
veiksnių moralinės ir 
materialinės paramos 
sportiniam gyvenimui, 

kos,jie pasiduoda savom 
užgaidom ir išeina į ne 
visiems pasektinus ke
lius. O jeigu mūsų jaunie
ji apie tai geriau pagal
votų ir kiek kukliau iš
tiestų savo ranką pasvei
kinimui, žiemine apranga 
apsirengęs keleivis esąs 
tikras, kad studentų pa
rengimas susilauktų pa
našaus pasisekimo kaip 
Kaziuko mugė.

S. Pranckūnas.

BARONAS
kada privalome prašyti 
aukų iš tų pačių išeivių 
kišenių,kada norime, kad 
sporto s-gos atstovai da
lyvautų Kultūros Kongre
se ar kt. reikšminguose 
suvažiavimuose, kur pa
imtoji linija yra griežta 
okupanto atžvilgiu.

Kas paliko ?Padėtį rei
kia gelbėti. Ir gelbėti be 
jokių atidėliojimų, nes 
įsisteigus naujai sporto 
sąjungai, mūsų sportinis 
gyvenimas nueis visiškai 
į šunkelius.Matyt okupan
tas to tikėjosi, jis to ir 
laukė. Daug lengviau 
"tvarkytis" su išeivijos 
susiskaldžiusiais sporti
ninkais, taigi pačiu gra
žiausiu mūsų tautos atža
lynu. Velniop seniai! Jie 
vis vien vienas po antro 
traukiasi iš šio pasaulio . 
Jaunimas, pagautas ant 
Maskvos meškerės - jau 
stambi, skani žuvis. Bet, 
dar nevisiškai esame pa
gauti ant užmesto kabliu
ko (gal tik dalis sporti
ninkų). Tad ir siūlytume 
iš savo pusės, skubiai 
šaukti Detroite ar Cleve- 
lande suvažiavimą, kuria
me kiekvienas atstovas , 
nuo kiekvieno klubo,turė
tų tik vieną balsą. Negali 
du ar trys asmenys lai
kyti sporto s-gą vien tik 
savo monopoliu. Tai yra 
nesąmonė, kuo įrodymu 
buvo sausio 27 d. balsa
vimas.

Ir svarbiausiu suvažia
vimo dienotvarkės punktu 
turėtų būti buv. į Lietuvą 
išvykos klausimas ir vis 
tik nubaudimas, jeigu ne 
visų dalyvavusių sporti
ninkų, tai nors jų inicia
torių.

Kaip sportininkai, or
ganizuoti sąjungoj, mes 
turim paklusti mūsų ben
dram išeivijos veiksnių 
nusistatymui, priimtoms 
rezoliucijoms ir dekla- 
cijoms. Priešingu atveju- 
privalom pasitraukti iš 
laisvės kovos baro tuo 
pačiu, pažemindami savo 
tėvus,jų gimtąjį kraštą, 
užtiesdami patys geleži
nę uždangą ant mūsų tau
tos laisvės kovų siekimų.

Tai būtų tikrai žiaurus 
ir brolžudiškas darbas!

K. Baronas.
PAVERGTOJI LIETUVA

Kauno Žalgirio ranki
ninkės pateko į Europos 
pirmenybių baigmę, nu
galėdamos antrose rung
tynėse Lenkijos Cracovię 
17:8.
- Sov.Sąjungos krepšinio 
pirmenybėse Kauno Žal
giris įveikė daugkartinį 
meisterį CASK 68:64.
- Sov. Sąjungos uždarose 
patalpose lengvosios at
letikos pirmenybėse 
meisterių vardus iškovo
jo V. Žurnia ir P. Plungė. 
Pirmasis nužygiavo 15km 

per 1 vai. 5,37 min., o 
Plungė rutulį nustūmė 17 , 
92 m.
IŠEIVIJOS GYVENIMAS
- Įdomių prisiminimų 
išeivijos Sporte rašo Ste
pas Garbačiauskas. Štai, 
pav.1919-20m.m. du kar
tu į Kauną buvo atvykusi 
YMCA-YWCA delegacija 
iš JAV ir ieškojo sporti
ninkų ir sporto organiza
cijų. Pasiūlė pagalbą įran
kiais ir instruktoriais , 
bet atbalsio nesusilaukė. 
Rygoj ir Taline toji de
legacija paliko aprangos 
apavo,įrankių net ir Lie

TIK PER ANGLIJĄ...
Pigiau, greičiau ir geriau galima pasiųsti dovanų siun

tinėlius savo artimiesiems Lietuvoje.

Artėjant vasarai, dabar jau pats laikas pagalvoti koki 
dovanu siuntini sudaryti ir pasiusti savo giminėms.

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

VASARINIS 1968 ■ 1.
Storo, gėlėto nepermatomo nailono medžiaga dėl 4 suknelių, 
3’i jardo vilnonės angliškos medžiagos vyri škam kostiumui , 
3J6 jardo vilnonės angliškos medžiagos moteriškam kostiu
mui, 1 terelyno bliuskutė, 1 vyriški nailoniniai marškiniai, 
2 poros vyriškų arba moteriškų geriausios rūšies nailoninių 
kojinių— $75.00.

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 š'okolodi
niu saldainių, 1 vyriškas arbamoteri škas nailoninis lietpaltis 
— ’$75.00.

Taip pat į bent kuri siuntinį galima dadėti žemiau iš
vardintus dalykus, kurie yra visuomet naudingi ir laukia
mi Lietuvoje. Vilnonė labai gera skarelė $4.00, nailoninis 
itališkas lietpaltis $ 10.00, vyriški arba moteriški vilnoniai 
megstul ai $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 siūčiu,.v šeimai.

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

SĖJA
Tautinės, demokratinės minties mėnesinis lietuvių laikraštis. 

Leidžia Varpininkų leidinių fondas 

Redaktorius Vytautas B i 1 d u š a s .
Administracijos adresas: JUOZAS URBELIS.

1649 N. Broadway, Melrose Park., Ill., USA.
Pi enum-'rata: JAV ir kitur 3 dol. metams.

AR ŽINOTE K.£ RAŠO 

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

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

klausimais, gražią apsakymą, eilėraščią ir tt: Jis 
turi ir moterą skyrią.

METINĖ PRENVMERATA KANADOJ IR KITUR
TIK $5,00.
Jau galima gauti 1968 metų kalendor?Ujk*i- 
aa $ 1,00. Korespondenciją adresuoti:

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

tuvai skirtą dalį. Kodėl ? 
Pasirodo, vienos mūsų 
ministerijos pareigūnai 
atsisakė bet kokios para
mos, bijodami kad tuo 
"nenukatalikintų "lietuvių 
jaunimo...Apie tuometinę 
spaudą,St. Garbačiauskas 
rašo,kad su spauda ryšiai 
buvo lengvai užmegsti. 
Pirmas dienraštis,kuria
me pasirodė sporto ži
nios,buvo Lietuvos Aidas. 
Sportui buvo palankus 
Lietuvos Žinių red. J. 
Kardelis ir Kario-P. Ru- 
seckas.

Ps.D.K.M.N.Pt
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hamiAlton

METINIS " TALKOS " SUSIRINKIMAS

Geriausia taupyti ir skolintis tik
Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyve "TALKA’ 
21 Main St. E., Kamb. 203, Tel. 528- 05 11.

Darbo valandos:

Pirm. 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- J ir 5 - 8 vai. p.p.
Sėst. 9- 12 vai. dienos.

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

St. Catharines pgentOra: 75 R 

parapijos saleje sekmadieni ai

oils Avė. Pranciškonu 
s po pamaldų.

RUOŠKIMĖS KANADOS VAKARŲ LIETU V.DIENAI

Vasario 24 d. A. V. pa
rapijos salėje įvyko me
tinis bankelio"Talka" su
sirinkimas,skaičiumi ne
labai gausus, bet darbais 
pozityvus. Susirinkimą 
vedė v-bos p-kas E.Sudi- 
kas, sekretoriavo v-bos 
sekr. A.Repčys.

Metų laikotarpyje mirė 
trys nariai: Justinas Sut- 
kaitis,Kazys Trumpickas 
ir Paulina Butkus. Jų at
minimas pagerbtas minu
tės susikaupimu.

Kadangi "Talka" na
riams kiekvienais metais 
išleidžia spausdintas 
apyskaitas su atskirų pa
reigūnų pranešimais, tai 
per susirinkimą jie nebu
vo kartoti,o žodžiu papil
domai buvo daromi pra
nešimai prie tų dieno
tvarkės punktų,kurie buvo 
reikalingi susirinkimo 
patvirtinimo balsavimo 
keliu.

Bankelio finansinė pa
dėtis yra stipri ir beveik 
visi paskolų prašymai yra 
patenkinami. Praėjusieji 
metai buvo neblogi visais 
atžvilgiais: apyvarta pa
didėjo 25%, balansas pa
didėjo 12.5%ir narių skai
čius - 7%. Susirinkimas 
vienbalsiškai nutarė iš
mokėti šėrininkams 5% 
dividendo, kas sudarys 
apie 40 tūkstančių doler . 
Paskirta Vasario 16 gim
nazijai 400 dol. ir Hamil
tono šeštadieninei mo- 
kyklai-500 dol.1968 metų 
sąmatoj yra numatyta- 
2000dol. -teismo jur.pa
tarnavimo išlaidoms ir 
aukoms, iš kurios sumos 
valdyba metų bėgyj rems 
ir kitas lietuviškas orga
nizacijas bei institucijas, 
kaip kad darė ir praeityje .

Į garantijos fondą skir
ta 20% pelno ir šiuo metu 
bakelio garantijos f on - 
das siekia 54 tūkstančius 
dol. Reikia pažymėti, kad 
bankelio balansas šiuo 
metu jau viršijo pusantro 
milijono dol. Iš valdybos 
rotacine tvarka, kadenci
jai pasibaigus, išėjo E . 
Sudikas, iš rev. k-jos J. 
Varanavičius ir iš Kredi
to komiteto -Jer.Pleinys. 
E.Sudikas ir J. Varanavi
čius buvo palikti ir toliau 
3-jiems metams aklama
cijos keliu; gi J. Pleinys 
perrinktas kitiem 3-jiem 
metam. Valdomųjų orga
nų rinkimo metu susirin
kimui vadovavo v-bos vi- 
cep.A. Vainauskas .balsus 
skaičiavo komisija,suda
ryta iš M. Ramanausko, 
Z. Stana'čip ir Pr. Ens- 
kaičio.

Susirinkime dalyvavo 
vieš.rev. E. P. Nolan, ku
ris tarė žodį, nurodyda
mas,kad bankelis "Talka" 
ir jos valdomieji organai 
verti pagyrimo už gražų 
ir tvarkingą bankelio rei
kalų vedimą.Bankelio ad
vokatas Mr. J. Dodson, 
taip pat tarė pasveikini
mą ir trumpą žodį patari

mu būti atsargiems juri
diniu atžvilgiu perkant 
įvairius nekilnojamus 
turtus, geriausia ieškoti 
patarimo bankelyj ar pas 
advokatus. Viešuoju re- 
viz. susirinkimas 1968 
metams patvirtino p. E . 
P. Nolan, kuris jau eilę 
metų tikrina bankelį.

Dėl susirinkimo tvar
kingo vedimo ir dalyvių 
kruopštaus reikalų svars
tymo jis tęsėsi nepilnas 
2 valandas.Laike susirin
kimo dalyviai buvo aptar
naujami kava ir sausai
niais.Išsėmus dienotvar
kės punktus, pirmininkau
jantis padėkojo atsilan
kiusiems ir kitais metais 
prašė visų dėti daugiau 
pastangų gausiau atsilan
kyti į metinius susirinki
mus. Baigiantis susirin
kimui dalyvių užsiregis
travo 67. Susirinkimas 
baigtas 6 vai. vakaro.

Tuojau po susirinkimo 
įvyko naujos valdybos po
sėdis, ir pareigomis pa
siskirstė :E.Sudikas-pir- 
mininkas,A. Vainauskas- 
vicep. , A.Repčys-sekr. ,* 
St.Dalius-ižd.ir J. Bulio- 
nis-narys.Tuo pat metu , 
kredito k-ja ir kontrolės 
k-ja irgi pasiskirstė pa
reigomis, kurios nepasi
keitė. E. S.
BUVUSIAI A. V. PARA

PIJOS VALDYBAI 
Paskutiniu laiku spau

doje pasirodžius diskusi
joms dėl AV parap. cho
ro likimo, tikro ji padėtis , 
daugeliui yra nežinoma. 
Net ir vietos tautiečiai , 
kurie laikosi atokiai nuo 
organizuoto gyvenimo, 
vadovaujasi tik iš lūpų į 
lūpas kartojamais gan
dais. Pašaliniai asmenys 
aprašydami šį nemalonų 
įvykį, gali įvelti netiks
lumų ir padėtį pabloginti.

Kadangi buvusi choro 
valdyba, išrinkta pačių 
choristų teisėtai vykdė 
savo pareigą koordinuo
dama vieneto veiklą, be 
abejo turi ir nutarimų by
lą. Tuo remiantis ji turi 
pilną teisę šiuos nutari
mus paskelbti spaudoje. 
Ypač svarbūs paskutiniai 
nutarimai, privertę cho
rą likviduotis, be abejo 
turėjo ir užprotokoluotą 
priežastį.

Visuomenei, aiškumo 
dėliai,buvusią choro val
dybą, dokumentuotus da
vinius, paskelbti, o "NL" 
redakciją buvusios AV 
parapijos choro v-bos 
pareiškimą be ištaisymų 
talpinti Hamiltono kroni
koje. Hamiltonietis .

DĖL PARAPIJOS CHORO
Nusibodo skaityti NL 

psl.šios kolonijos kroni
kos žiniose apie parapi
jos chorą įvairias Hamil- 
toniečio, Lietuvio, Kito 
Hamiltoniečio žinias, nes 
jie visi sukasi apie tą pa
tį medį, nepaliesdami jo 
šaknų.

Irena Parėštytė Nemira Balsytė 
laimėjusi lietuviškę rašinių laimėjusi KLB Švietimo 
rašymo konkurse premi komisijos skaitymo konfeti- 
ją. kurse premiją už rašinį

Irena Parėštytė yra gimu ''Mano vasaros atostogos", 
si 1953 metais Anglijoje, Nemira Balstytė yra gimt 
Manchester'yje. Dabar ji muši 1957 metais Hamiltc-
lanko Hamiltono Vyskupo 
Motiejaus Valančiaus var
do šeštadieninę mokyklą 
ir yra jos devintame sky
riuje, o taip gi yra devin
tojo skyriaus mokinė ir 
Cathedral High School.

Irena Parėštitė rašo, 
kad ji stengiasi kuo dau
giau skaity-i ir rašyti lie
tuviškai, kad galėtų geria
usiai išmokti tėvų kalbą.

Irenos sesutė Kristina 
yra laimėjusi lietuviškų
jų knygų skaitymo konkur
są. Matyti, kad tėvai, pp. 
Parėščiai vaikus pratina 
ir skaityti ir rašyti lietu
viškai, todėl taip gražiai 
pasirei škia jų dukrelės. 
Tai yra pagirtini dalykai.

Tačiau,jeigu viršminė- 
ti korespondentai,pajėgtų 
atsakyti į tokius klausi
mus: 1. kodėl kitos kata
likiškos parapijos, turin
čios tokį patį tikinčiųjų 
skaičių, gali išlaikyti ne 
vieną kleboną, bet dar du 
pagelbininkus, pradžios 
mokyklą,seseles; 2.kodėl 
dėkojama vienam asme
niui už pastatytą visų pa
rapijiečių suaukotais pi
nigais sales (neteko pa
stebėti spaudoj, kad būtų 
dėkojama už lietuviškas 
parapijines sales Toron
te, Montrealyje); 3. kodėl 
taip sunkiai buvo suran
dami kandidatai į KLB- 
nės Hamiltono ap. valdy
bą; ą. kodėl iš KLB-nės 
veiklos Hamiltone pasi
traukė eilė stiprių veikė- 
jų; 5. kodėl iš salės šali
nami (ar tiesiog išvaro
mi) repeticijoms atvykęs 
jaunimas ir tt. ir tt. , tai 
jie rastų atsakymą, kodėl 
iš lietuvių parapijos trau
kiasi lietuviškos šeimos , 
įsirašydamos į angliškas 
parapijas,kodėl buvo iš
ardytas ir parapijos cho
ras.

Tačiau,vien tik iškėli
mu mūsų spaudoj Hamil
tono parapijos negerovių, 
mes tikrai tikslo neat
sieksime. Čia jau yra 
aukštesnės bažnytinės 
hierarchijos reikalas.

Stebėtojas 
LABDAROS REIKALAI

ŠP komitetas vasario 
12 dienos posėdyje priė
mė statutą-konstituciją- 
reikalingą pristatyti Mo
kesčių Departmental, Ot- 
tavoje,mūsų Fondo užre
gistravimo reikalu. Kaip 
jau anksčiau buvo minėta, 
užregistravimas reikia 
gauti teisei siųsti para
mai už Kanados ribų ir 
išdavinėti ofic.pakvitavi
mus mokesčių atsiskai
tymo reikale. Fondo pa
rengimo komisija iš F . 
Rimkaus, E.Kybartienės 
ir N.Gutauskienės, patie
kė dalį planų parengimo 
reikalu, kuris įvyks ba
landžio 27 d. Fondo 15 
metų sukakties proga J . 
Centro salėje. Salė jau 
gauta. Gros V. Babecko 
orkestras. Žada būti ge

ne. Ji mokosi Vysk.M. Va
lančiaus vardo šeštadieni
nėje mokykloje šeštame 
skyriuje, taip pat ir ang
lų mokykloje Regina Mun
di šeštame skyriuje. Ne
mirai patinka matematika, 
bet labi ausiai ji mėgstanti 
skaityt knygas, kurių kas 
savaite perskaitanti po2-3, 
mėgsta rašyti pasakas ir 
klasės vaidybos grupei 
vaidinimus. Ji taip gi mėg
sta skaityti lietuviškus 
laikraščius, o laisvalai
kiais mėgsta šiuožti, plau
kyti. Priklauso ateitinink 
kų organizacijai.

Nemira Balsytė,kaip ma
tyti moka malonumus sude
rinti su naudingais darbais.

ras bufetas,laimei išban
dyti keli vertingi fantai, 
staliukai ir dar šis bei 
tas. Ryškinama trumpa 
meninė dalis.

Metinės išlaidų ir ap
rangos rinkliavos baig
tos.Rūbų bei avalynės su
rinkta per 400 svarų. Iš 
jų sudaryti 23 siuntiniai 
ir pasiųsti Suvalkų ir Vo
kietijos lietuviams.

Fondo patogumo dėliai 
ir Mok.Departm.pasiūly
mu, Fondo fiskaliniais at
siskaitymo metais skai
tysis pradžia kiekvienų 
metų balandžio 1 d. ir pa
baiga-sekančių metų kovo 
31 d.Pasibaigus fisk. me
tams, bus paskelbta fin. 
apyskaita.

Posėdis įvyko A. ir S . 
Kybartų namuose. Šeimi
ninkė ir kom. narė po po
sėdžio pavaišino kavute ir 
skaniais pyragaičiais. 
Posėdžio dalyviai dėkingi 
už vaišes. ŠF Inf .

HAMILTONO LIETUVIŲ
NAMŲ NARUI 

kviečiami dalyvauti bendro 
vės visuotintame susirinki
me balandžio 7 d., sekma
dienį, 3 vai.po pietų"Del - 
ta" kino salėje, 1292 King 
Street East, šia dienotva
rke: atidarymas, prezid. 
sudarymas, komisijų rin
kimas, valdybos praneši - 
mai, diskusijos, balanso 
už 1967 metus ir 1968 me
tų sąmatos priėmimas, įs
tatų pakeitimas, ateities 
veiklos planų svarstymas, 
remonto reikalai, klubo į- 
rengimo klausimas, valdo
mųjų organų rinkimas, pa
skolos lakštų leidimo klau
simas, klausimai ir suma
nymai., Visi nariai kvieči
ami dalyvauti. Valdyba.

TAUTOS FONDO 
PRANEŠIMAS

Šiomis dienomis kas 
nors iš Tautos Fondo pa
sibels į jūsų duris ir pa
prašys piniginės aukos 
Tėvynės laisvinimo rei
kalams.Kaip pasielgsi su 
tuo žmogum,kuris grįžęs 
iš darbo vakarais smsą- 
rašais važinėja miesto ir 
užmiesčių gatvėmis, no
rėdamas kiekvieno lietu
vio atsiklausti, kiek jis 
šiais metais skiria tauti-

Veikliosios Britų Kolumbijos lietuvaitės, kurios dalyvauja Kanados Vakarų Lie
tuvių Dienos ruošime/iš kairės/: p. Baronienė, p. Gumbelienė, p. Kaulienė ir 
p. Vilenčikienė /prie piupitro/.

Mielas Britų If olų m bijos lietuvi,

Tinkamai paminėti tą 
didį mūsų tautos įvykį, 50 
-sias Lietuvos nepriklau
somybės sukaktuves,šiais 
metais mūsų yra ruošia
ma Vakarų Kanados Lie
tuvių Diena,kuri numaty
ta rugpjūčio mėn.3-4 die
nomis Vįncouverio mies
te. Mūsų plataus masto 
užsimojimas minėtą die
ną suruošti kiek galima 
populiaresnę ir iškilmin
gesnę, numato telkti me
nines pajėgas atsikvie- 
čiant solistus, muzikus , 
paskaitininkus ir kitus,ką 
tik pajėgsime iš Įeitų lie
tuviškų kolonijų.

Šis istorinis momentas 
mūsų apylinkėje yraįma- 
nomas mūsų negausiai 
kolonijai tiktai visiems 
glaudžiai bendradarbiau
jant.

Paruošti ir įvykdyti šį 
minėjimą iš mūsų reika
lauja daug ryžtingumo, 
tautinio susipratimo ir 
susiklausimo. Numatytas 
ir pradėtas darbas yra 
per didelis, kad galėtų jį 
tinkamai atlikti keletas 
komiteto narių. Todėl 
kviečiam visus Britų Ko
lumbijos lietuvius prie jo 
prisidėti. Jūsų sumany
mai ir patarimai tą minė - 
jimą padaryti kuo įdo
mesnį ir tobulesnį. Jūsų 
dosni ranka ir moralinė 
parama mūsų maloniai 
laukiama. Neatidėliojant 
rašykite komitetui.Be to , 
mes pageidaujam adresų 
Jūsų apylinkėje gyvenan
čių lie tuvių, už ką iš anks - 
to reiškiame širdingą a- 
čiū.

niams reikalams. Šiemet 
yra svarbūs metai, ir iš 
kiekvieno yra laukiama 
daugiau, tikimasi, kad 
kiekvienas padvigubins 
savo įprastą kelių dolerių 
metinę duoklę. Tegu tai 
nebūna tik atmestinis rei
kalas, bet nuoširdus tau
tinės pareigos atlikimas. 
Šiemet Tautos Fondas yra 
pasiryžęs Hamiltoną pa
daryti daugiausia tauti
niam reikalui aukų ski
riančią lietuvių kolonija 
Kanadoje. Gyvenime būna 
taip, kad daug pakalbame 
apie tėvynę, nesivaržome 
pademonstruoti savo pab
iri otinių jausmų,bet kada 
pasidaro pinigo, mažos 
aukos reikalas,-mes tuoj 
bandome trauktis.Pasilik 
ištikimas savo kraštui, 
realiai remdamas jos 
laisvės kovos darbus.

Tautos F. Skyr. V-ba .

Nuolatos jūs būaite in
formuojami apie mūsų 
tolimesnius pasiruoši
mus.

Vakarų Kanados Lietu

ST.CATHARINES, ONTARIO
Vasario 16 d. dalyvau

jant gausiam būriui St. 
Catharines ir Niagaros 
Pusiasalio lietuviams. 
Miesto rotušėje, burmis
trui MacChown padedant, 
buvo iškelta Lietuvos vė- 
liava.Lietuvos nepriklau
somybės atkūrimo 50 me
tų sukakties proga miesto 
burmistras vasario 16 d. 
pasirašė proklamaciją, 
kuri buvo atspausdinta 
The St. Catharines Stan
dard.St. Catharines CKTB 
radio stotis vasario 16 d . 
6 vai.ryto pradėjo skelbti 
Lietuvos nepri dausomy- 
bės 50 metų sukaktį. 8. 30 
buvo transliuojama radio 
bangomis lietuviška mu
zika su komentarais. 7 v . 
vakaro buvo suruoštos 
bendros vaišės Leonard 
Hotel, dalyvaujant Kana
dos valdžios atstovams . 
Vaišių organizatorius St. 
Janušonis vakarienės 
metu padarė anglų kalba 
Lietuvos apžvalgą prade
dant Mindaugu iki 1918 m . 
vasario 16 dienos ir vo
kiečių bei rusų okupaci
jos.

Vakarienės metu Onta
rio provincijos sekreto
rius Bob Welch pasakė il
gesnę kalbą ir palietė 
žiaurius lietuvių pergy
venimus vokiečių ir rusų 
okupacijos metais.

SAULT ST. MARIE. ONT,
Po ypatingai biauraus , 

su daug sniego ir vėjuoto 
vasario mėnesio, atskri
do pas mus kovelis su 
gražiu pavasarišku oru. 
Nors naktimis dar stipro
kai pašąla, bet vidudie
niais saulė gerokai smuk
do žemyn per visą žiemą 
susirinkusio sniego kal
nus ir pavasaris, atrodo, 
jau visai netoli.

Jokių Užgavėnių bendro 
pobūvio ar ta proga šokių 
pas mus, kaip paprastai, 
nebuvo.Didžiausias mūsų 
tautiečių susirinkimas 
bus tik laike rekolekcijų, 
kurios įvyks kovo 30-31 
dienomis Precious Blood 
bažnyčioje ■ (katedroje). 
Rekolekcijas ves mūsų 

įn/nmiuun/i prosu GE/fidus/H 
ook/jhh

*nePRiKLflusorifi Lieruvfį *

vių Dienos Komitetas: B. 
Vileita, E. Gumbelis, Z . 
Kaulienė, A. Baronienė, 
A. Šmitienė, K. Vanagas , 
V. Skabeikis.

Vakarienės metu buvo 
suruošta parodėlė, ginta
ro, rankdarbių, tautinių 
juostų ir 1.1.

Vasario 24 d.7 vai.įvy
ko iškilmingas minėjimas 
St. Denis parapijos salėj. 
Minėjimą atidarė b-nės 
pirm. Antanas Šukys, pa
kviesdamas į prezidiumą 
savanorius - kūrėjus: St. 
Ulbiną,St.Mačikūną,T.B. 
Mikalauską OFM ir orga
nizacijų atstovus.Minėji
me dalyvavo organizaci
jos su vėliavomis. T. B. 
Mikalauskui atkalbėjus 
invokaciją, kalbą pasakė 
A .Stankaitis. Prelegentas 
pabrėžė, kad lietuviai 
išeivijoj nenutautėtų turi 
ugdyti meilę tautai, pa
pročiams ir kalbai.

Meninę dalį išpildė 
"Varpo" choras diriguo
jant muz. D. Skrivinskai- 
tei,akompanuoj ant A. Paš- 
kauskui ir tautinių šokių 
grupė "Gintaras" vado
vaujant J.Karasiejui.

St.Cathariniečiai šiais 
metais Lietuvos nepri
klausomybės 50 metų at
statymo šventei ruošėsi 
iš anksto. Lietuvių kolo
nija maža, nepilnas šim
tas b-nės nario mokesčių 
mokėtojų, bet savo veikla 
neatsilieka nuo didžiųjų 
lietuvių kolonijų. J. Š .

naujasis kapelionas kun. 
Augustinas Sabas.

Pasinaudodami gražiu 
oru kai kurie mūsų tau
tiečiai išvyksta pažuvau
ti ant ledo.

Į šiais metais gegužės 
12 d.renkamą Kanados LB 
krašto tarybą iš mūsų ko
lonijos buvo pasiūlyta du 
kandidatai - kun. A. Sabas 
ir tautietis Jurgis Skar
dis, bet abu dėl įvairių 
priežasčių nuo kandidatar 
vimo atsisakė.

Kovo mėn. pradžioje iš 
Hamiltono porai dienų 
buvo atvykęs rangovas 
Antanas Liaukus, kuris 
stato gyvenamus namus 
ir mūsų mieste. Koresp.

komitetui.Be
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MOMT^REAL
SUSIRINKIMASMETINIS "LITO“

Pirmiausia pirm. Notaras J. 
Bernotas, atidaręs susirinki
mą, suminėjo mirusius“ Lito“ 
narius ir pakvietė pagerbti 
ju atmintį susikaupimo mo
mentu. Po to pakvietė sekre
torių Pr. Rudinską perskaity
ti praėjusių metu protokolą. 
Perskaičius protokolą, kuris 
priimtas be pataisų, valdybos 
pranešimai, kurie nariams bu
vo pateikti raštu, nebuvo skai
tomi, tiktai pirmininkas J. Ber. 
notas savo pranešimą papildė 
trumpom žiniom, kurios atsira 
do pranešimus surašius.

Kadangi revizijos aktasraš- 
tu buvo labai trumpas, o ja
me buvo konstatuotas palygi
namai žymus sumų nurašy
mas / apie 7,000 dol./, tai 
K. Truska į tai atkreipė dė
mėsi ir paprašė aktą papildy
ti. Rev. kom. pirm. Juozas 
Lukoševičius paaiškino, ko
dėl aktas neišplėstas. Ta
čiau tuo paaiškinimu nebuvo 
pasitenkinta. Tada pirm. J. 
Bernotas paaiškino plačiau. 
Kadangi jis gerai žinoirįsta- 
tymus, tai jo paaiškinimas 
buvo įtikinantis ir klausėjus 
patenkino.

įdomų pranešimą padare ka
sininkas D. Jurkus apie“ Li
to“ augimą. 1967 metais 
“ Lito“ apyvarta, palyginus 
su 1966 metais.padidėjo 643, 
272 dol. arba 12,5%; pelnas 
padidėjo 13,789 dol. arba 21. 
25%; balansas padidėjo 984, 
322 arba 15.6%; išmokėta pa
lūkanų už depozitus daugiau 
3,009 dol. arba 18.5%; divi
dendų išmokėta daugiau 13, 
177 dol. arba 26.4%.

Siek tiek buvo pasisakymų 
del nepaskirstyto dalies pel- 
no, skirto lietuvybės palaiky, 
mo reikalams, galu gale taip 
nutarta:
Baltijos stovyklai . . $ 150.- 
Seštadien. mokykloms^ 1 50.- 
Vasario 16 gimnazija® 1 50.- 
Liet. Nepr. 50 m.Fond$ 1 50.- 
Neringos skautėms. . $ 1 00.-

Dr. J. SEMO&AS i
5441 BANNANTYNE.Verduni

Pirmadienj ir 2-4;7-9p.m- 
ketvirtadienį

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

tretiadienį 7-9 p.m.

767 - 3175; namų 366 • 9582.

Geležinio Vilko 
skautams.................. $ 1 00.-
Aukštesniesiems 
kursams..................... $ 75.-
Moksl. ateitininkams $ 75.-
NMP Seselėms . . . . ® 50.-
Sauliu tautodailės 
parodai...................$ 50.-
Zigmo Lapino jauni
mo orkestrui........ . . JL ACM

Viso $ 1100.-
Valdybon perrinkti J. Berno

tas ir P. Petronis — ( šis 105 
balsais prieš 83 balsus, gau
tus K. Truskos). Kitu konku
rentų nebuvo.

Klausimuose ir sumanymuo
se buvo aktualiau iškeltas 
lietuviškosios spaudos parė
mimo klausimas ir kodėl ne
atkreipiamas dėmesys nepa- 
skirtytą pelną skirstant. Pir
mininkas J. Bernotas Šiam 
klausimui pritardamas, paža
dėjo atatinkamą dėmėsi sekan 
tį kartą toki pelną skirstant. 
Po susirinkimo buvo duota ge 
rai paruošta vakarienė ir visi 
gerai pasitenkinę skirstėsi į 
namus.

LIETUVIU DAILĖS IR 
TAUTODAILĖS PARODA

.Praeitame parodos informa
ciniame pranešime sąraše 
praleista p. Rudinskienės ir 
pp.J.V. Viliušių pavardės.

Naujai prie parodos expo- 
natų papildymo prisidėjo p. 
Balčiūnaitė, p. Butkienė, p. 
Bytautienė, p. Juodviršienė, 
p. Jackevicienė, p. Kavaliū- 
naite, p. Sutkaitienė, p. Ru- 
bikas ir p. Vasiliauskas.

Norintieji prie parodos pri 
sidėti su parodai tinkančiais 
daiktais, savo sutikimą prašo 
me pranešti: J. Šiaučiuliui 
tel. PO 7.-2781 arba DO 6 - 
3884 nevėliau kaip iki kovo 

d- Kuopos Valdyba.
MONTREALIO - OTTAWOS 
Ateitininku jaunimo vasaros 
stovykla “Baltijoje“ įvyks 
nuo liepos mėn. 13 iki 20 die- 
nos. V - ba.

Dalis Nok.Pr.Marijos Seserų Monrealyje Rėmėjų drauge su to skyriaus seseri
mis. Rėmėjai kviečia visus atsilankyt’ į jų ruošiama jubiliejų, koncertų ir v?k? 
rienę kovo mėnesio 23 dieną, šeštadienį. Atvaizde is kairės į dešinę sedkSes.M. 
Teresė, M.Šemogicnė, Br.Lukoševičienė, Sės.M.Magdalena; stovi: Sės.IV .Ern- 
hanita, J.Ladvga, J.Dalmantas, G.Montvilienė, G.Gedvilienė, sėdi Sės.M.Mar
garita, stovi Sės.M.Natalija ir Sės.M.Emanuelė. Foto Tony's Studio.

DANIU GYDYTOJAS
Dr. J. MALISKA

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

Namų tel.: MU 1-2051 *

PRANAS TAUTKUS, 
buvęs mokytojas, 

turi daug prityrimo užpildyti 
visokius Income Tax blankus. 

Kreiptis asmeniškai arba 
skambinti tiktai šiomis die 

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

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

Tel. 366-3805.
Sekmadieniais 1 — 5 v. PM. 

Restorane Kaunas.
2587 Ontario St. East. 

Tel. 525-0196.
Taipgi jis užpildo visokius 

pensijų ir emigrac. blankus.

NEK.PR.MARIJOS SESERŲ 
Kongregacijos 50 m. Jubilie
jus, Koncertas, kuri atliks 
solistė iš Chicagos Roma 
Mastienė - mezzosopranas, 
ir iškilminga, švediško stalo 
vakarienė kovo mėn. 23 d. 
7 vai.p.p. Aušros Vartų par. 
s ai ėj e.

Visi Montrealio ir apylin- 
kėslietuviai maloniai kviečia 
mi ir laukiami. Savo atsilan
kymu parodysite pagarbą mu
su lietuvaitėms seselėms,ku
rios dirba dideli darbą mūsų 
kolonijoje. Taip pat mūsų at
silankymas parodys, kad lie
tuviškieji reikalai gyvi mu
su širdyse ir mes remiame 
lietuviškas institucijas. 
Veiks bufetas su minkštais 

ir kietais gėrimais. Iki pasi
matymo kovo 23 dieną !

Rėmėjai.
SV.KAZIMIERO PARAPIJOS
— Jaunimo slidinėjirro išvy 
ka ateinanti sekmadienį - ko 
vo 17 d. Mišios 8 vai. ryto, 
registruotis pas R. Baršaus 
ka, tel. 722-5824 ir A. Sku
čą 722-6152.
-- Metinės rekolekcijos ba
landžio 1 — 7 dienomis. Ve
da Mons. Balčiūnas.
-- Parapijos parengimai s 
margučių vakarienė balandžio 
20 d. ir parapijos Choro kon
certas gegužes 18 d.
-- Aukojo parapijai: Jr Pazno 
kaitis $50.-, A. Tomkevičius, 
V. Lietuvnikas, A. Popierai- 
tis po $30.-, M. Zavackas, J. 
Čičinskas po $20.-,ir A. Ra
čiūnas, J. Paznokaitis po 

■ $10.-
- Mirė Izidorius Janušas, lai

dojamas trečiadienį ir J. Ma- 
sys, laidojamas ketvirtadienį. 
Abu senosios kartos lietuviai 
SAUKIAMAS ŠAULIŲ 
KUCPOS SUSIRINKIMAS

Kovo 17 d. Aušros Vartų 
salėje šaulių būstinės kam
baryje šaukiamas L.K.Min
daugo kuopos metinis visuo 
tinis susirinkimas. Nariams 
dalyvavin as būtinas. V-ba.

IŠ LIETUVOS Į MONTREA 
lį

yra atvykusi paatostogau
ti ir tris mėnesius pavie
šėti Šiaulių Pedagoginio 
Instituto lektolė Anelė Že- 
meckienė, viešinti pas pp. 
Mikulius.
VISUOMENININKŲ LE
ONO IR MARIJOS GUDŲ 
pagerbtuvės įvyks kovo 
16 dieną, šį šeštadienį, 
šv* Kazimiero parapijos 
svetainėje. Leonas Gu
das yra ilgametis spau
dos rėmėjas ir nuolati
nis DLK Vytauto klubo 
darbuo+ojas, o Ponia Ma
rija taip pat gyvai daly 
vauja visuomeninėje veik 
loję.
• Dr. J.Šemogas jau su
grįžo iš komandiruotės
į Balįimorę, kur turėjo 
mokslinę konferenciją.
• Tabako farmeris p. Da
na itis prisidėjo 5 dol.prie 
Lietuvių Enciklopedijos 
Montrealio miesto bibli
otekai pirkimo. Sekanči
ame NL nr- bus tiksli, 
atskaita: kiek yra tam 
pirkiniui įnešta pinigų ir 
kiek dar trūksta.
• P, Malėnaitė su vyru 
perskrido per Montrealį, 
taikydamiesi į Kanados 
kalnus atostogaujant pa- 
■čiuožti.
• Į Floridą atostogų išsk
rido H. Tamošiūnienė, S. 
Sagaitienė ir V. Likienė.

SLA SUSIRINKIMAS IR 
PILDOMOSIOS TARYBOS

RINKIMAI
Montrealio SLA kuopoje 
įvyks kovo 24 dieną Auš
ros Vartų parapijos salė
je. Visi nariai labai pra 
šomi būtinai atsilankyti į 
susirinkimą ir nors pabal
suotų užpildant balsavimo 
lapelį, be to- apsimokėti 
nario mokesčius.
• Geologas p. Jurkus su 
žmona susilaukė seniai 
laukiamo sūnaus prie tri
jų dukrelių. Sveikiname 
laimingus tėvus.
• L ir E. Matiukai susi
laukė pirmagimio sunaus. 
Tėvai džiaugiasi gera pra 
džia. 

PARDUODAMI NAMAI
Cote dės Neiges 
Wilderton Ave.

5 Vz, 6!4, 214 labai modernūs dvi
aukščiai (duplex ).AIutninės durys 
ir langai, pilnas įrengimas, labai 
dideliais kambariais, 2 mašinoms 
garažais ir dideliu sodu bei kitais 
patraukliais nuosavybių savumais. 
Ilgamečiai morgičiai iš 7%. Įmokė 
jimui reikalaujama $ 15,000.00.

Šaukite savininkų - 731-5534 .

MUZĖJAUS RETENYBĖ 
Nepriklausomos Lietuvos 

monetos pardavimui, 5 litai 
J. Basanavičius, 10 litų Vy
tautas Didysis, 10 litų prezd. 
A. Smetona ir kitos. Kaino
raštis pareikalavus.

P. Zablockis
P.O. Box 4642 Stn.C.
Vancouver 10, B.C. 
Canada.

šiauriečiams ir kiekvie
nam GERA PROGA ĮSIGYTI 
BIZNI t

Arti Toronto prie kurortinės 
vietos ir netoli ežero bei provin 
ei jos parko ir prie dviejų plen
tų parsiduoda moderniai ir luksu 
siniai įrengtas virš 100 vietų res 
taranas, su butu ir dideliu skly
pu. Granito pastatas taip pat 
modernus ir gerame stovyje. Iki 
šiol gaunamas iš restorano gry
nas pelnas gali per 5 - 6 metus 
apmokėti visą pirkimo kaina - 
(Can. $70.000). Dėl smulkes
niu informacijų kreiptis:

A.J. MORKIS REALTOR, 
1082 Bloor Street West, 
Toronto. J. Kaškelis.

GYVENIMO KNYGA...
/ atkelta iš 5 psl./ 

kratijos ir asmens pažiū
rų laisvės dėsniais (Liet. 
Enc. t. XXXIII).

Ši studentų draugija pa
sivadindama varpininkais 
turėjo tikslą kovoti už se
nųjų varpininkų ideologi- 
jątęsti jų tradicijas,siek- 
ti jų idealų. Galima būtų 
tvirtinti, kad varpininkai 
buvo Lietuvos liberalų 
sąjūdis .siekdamas tikslų 
trimis kryptimis: a) na
grinėjo savo ideologiją, 
rūpinosi narių išsilavini
mu, b) aktyviai dalyvavo 
akademiniame gyvenime , 
skelbdama savo ideologi
ją,savo siekimus studen
tijos tarpe, c)visuomeni - 
ninku grupė, kuri rūpino
si veikti artimose savo 
ideaiogijai jaunimo orga
nizacijose, bendradar
biaujant spaudoje, rūpin
tis mokslo populiariaci- 
ja.

Studentai varpininkai 
davė daug aktyvių veikė
jų Lietuvos Valstiečių 
Liaudininkų Sąjungai.De
ja, tačiau, kai kurie var
pininkai, ypač tie, kurie 
palaikė tampresnius ry
šius su korporacija "Žie
žirba" ir Įeitomis proko
munistinėmis organiza
cijomis .neišvengė mark
sizmo vyliaus ir vėliau

Dr. P. MORKIS
dantų gydytojas
Vakarais ir. šeštadieniais 

pagal susitarimą.

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

Raštinė: LE 4-4451

"VARPO" CHORO
KONCERTAS
numatomas gegužes 5 diena, 
Brocton mokyklos puikiose 
patalpose. Vadovė ir dirigen 
te D. Skrinskaite ruošia spe 
cialu repertuarą ir ruošiasi 
tautinių šokių grupe su liau
dies instrumentalistais.

nuėjo tarnaut raudonajam 
okupantui.

Be pagrindinės Varpo 
draugijos dar veikė atski
ros korporacijos :1928 m . 
įsisteigė studentų varpi
ninkų vyrų korporacija 
"Žalgiris". Studentai me
dikai varpininkai įsteigė 
savo korporaciją "Ąžuo
las". 1933 m. studentės 
varpininkės susiorgani
zavo į korporaciją "Rim
tis", kurios globėja buvo 
išrinkta Felicija Bortke- 
vičienė .Prekybos Institu
te Klaipėdoje ir Žemės 
Ūkio Akademijoj e Dotnu
voje varpininkų srovės 
draugijos.1935 m.organi
zaciniam darbui koordi
nuoti įsisteigė Studentų 
Varpininkų Sąjunga.

Studentų V arpo draugi
ja rūpinosi moksleivių 
organizavimu. Bet šios 
pastangos nedavė žymes
nių rezultatų.

• Dr. J. Mališka sekma
dienį KL Katalikių daru- 
gijos parengime skaitė į- 
domią paskaitą estetikos 
klausimais.
• Danutė Vekterytė išvy
ko į kelionę, kurios metu 
yra numačiusi aplankyti 
15 valstybių.

DR. A. O. JAUGELIENfc
DANTŲ gydytoja

1410 Guy Street, 1 aukštas 
H • 12 kambarys.

Tel: 932-6662: namų 737-9681

ADVOKATAS

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

Suite 205 
168 Notre Dame St. E. 

UN 6-2063 ir UN 6-2064

DĖMESIO!
Turime skanių šviežių baltų 

lietuviškai pieninėje pagamintų 
sūrių. Taip pat patarnaujame 

skaniomis šviežiom/s lietu
viškai pagamintomis dešromis. , 

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

tel. 766 ■ 9041.

„LITAS” MOKA
UŽ TERMINUOTUS INDELIUS,

1 metams — 6%
2 metams — 6,5 %
3 metams — 7 %

Mažiausias indėlis $500.00.

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

DR. V. GiRlUNIENC 
DANTŲ GYDYTOJA

533° L'Assomption Blvd.

Tel. 255 - 3535.

Notaras
J. BERNOTAS 

B.A., B.C.L.

Sun Life Building 
Suite ,2001

Tel.: UN 6-4364.

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS

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

I M A už: 
Nekiln. turto paskolas 8%
Asmenines paskolas 9% 
įskaitant gyvybės draudimo 
iki $ 10,000 abieju rūšių 
paskoloms.

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

JŠouĮĮaul g4hIo JŠody,
6636, Clark St. Montreal

(j>ri e St. Zotique )

TEL: 277-5059, 277-5323

Sav. j. Adomonis • Adams

Namu tel. 747-9000.

ATLIEKAME DARBUS:

Electric Welding 
Body Work 
Painting 
Mechanic 
Electric 
ir kitus Steering Service

Wheel Alingment
T une- up

Clutch- Brakes

SIUVU IR PARDUODU

Taisau ir Remodeliuoju 
Vasaros laike saugojimas

Z Storage /.

6396 Bannantyne, Verdun. 
PO 7-6183,

AR ŽINOMA, KAD

’’NEPRIKLAUSOMOS
LIETUVOS” SPAUSTUVĖ

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

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

3907 Rosemount Blvd., tel. 722-3 5 4 5 . Dieng — penktadieniais nuo 1 
iki 6 vol. ir vakarais --pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais 
nuo 7 iki 9 vai. 

INTERCONTINENTAL CLUB

Cocktails ■■ Dancing Nightly

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

Kreipkitės asmeniškai pas 
Joe S t a n k a i t i’s.

Europieti ška muzika ir šokiai 
kiekvieną naktį • jausitės kaip 
B avarijoje.

Tel. 861- 1507

Juozas Stankaitis
Manager of the Club.

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

P. ADAMONIS
Chartered Insurance Broker

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

S-tos "Lite" nr. 752D

UETUVIŠKAS PUSVALANDI S GIRDIMAS KAS

C F M B
TEL. 669-8834.

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

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 KA. 7-3120

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: narni) 366-2548, 
Įstaigos - 769-8529.
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