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Lenkijos komunistų lyderis Gomulka /kairėj/, Čekoslovakijos komsekretorius 
Dubček /vidury/ ir Čekoslovakijos prezidentas /dešiniau/ Novotny, kurį ra
mina Rusijos gen. sekretorius Brežnev /visai dešinėje/ dabar turi didelių rū - 
pėsčių, nes juos dabar muša jų pagamintomis lazdomis- konstitucijomis, kur- 
rios garantuoja pilietines teises, bet ligšiol nebuvo vykdomos.

Du dideli sąjūdžiai
LENKAI IR ČEKAI REIKALAUJA IAISVĖS

Du dideli įvykiai praė
jusią savaitę jaudino visą 
žmoniją: 1. Aukso supir
kimo karštligė .ryšium su 
kai kurių valiutų (pinigų) 
staigiu smukimu,ir 2, Iš
silaisvinimo sąjūdis bol
ševizmo totalizuotuose 
kraštuose. Abu sąjūdžiai 
dideli ir abu labai svar
būs.
AUKSINĖ KARŠTLIGĖ

Tai labai nemalonus ir 
labai pavojingas reiški
nys. Nemalonus, nes iš
muša iš nusistovėjusių 
vėžių ekonominį bei fi
nansinį stovį. Pavojingas, 
nes gali sutrikdyti dauge
lio valstybių, o gal net ir 
visos žmonijos,ekonomi
nę būsehą.

Nepasitikint valstybių 
pinigais,pinigingieji žmo
nės ir ypač piniginiai spe
kuliantai,kurie nori pasi
naudoti susidariusia kon
junktūra (padėtimi), ma
nipuliuoja, ko pasekmėje 
kai kuriomis dienomis 
buvo išperkama bankuose 
iki 200 tonų aukso! Tas 
biržose sukėlė tiesiog pa
niką. Krinta akcijos, iš
skyrus aukso kasyklų ak
cijas.

Savaitės bėgyje dukart 
buvo susirinkę bankų va
dovai,kurie sudaro vadi
namąjį "aukso klubą". Jie 
ieško būdų, kaip sustab
dyti "karštligę".

"Aukso klubą" sudaro 
Jungtinės Amerikos Vals
tybės, Didžioji Britanija, 
Prancūzija, Vakarų Vokie
tija,Italija,Belgija, Olan
dija, Švedija ir Šveicari
ja. Pirmoji konferencija 
įvyko Bazelyje, -Šveica
rijoj, antroji Vašingtone, 
JAV. Pirmosios konferen
cijos nutarimas buvo: iš
laikyti aukso kainą pasto
vią- 35 doleriai už aukso 
unciją. Tačiau, tas neap
ramino,ir po to "karščia
vimasis" tęsėsi. Londo
nas tada nutarė griebtis 
mechaniškos priemonės- 
uždarė bankus.
Vašingtone įvykęs"klubo" 

posėdis nutarė dvi aukso 
kainas: oficialiai, bankam 
išlaikyti tvirtą 35 dolerių 
kainą už aukso unciją, o 
privačioje rinkoje temo
ka kas kiek nori ir pasii

ma sau atsakomybe už pa
sekmės, kurių"klubas" ne 
garantuoja. Manoma kad 
ši priemonė prives prie 
"karštligės" krizės.

Ieškant toliau priemo
nių, antroji bankų konfe
rencija sušaukta Vašing
tone, kuri posėdžiavo pra
ėjusį savaitgalį.

Ši finansinė krizė sukė
lė didelį valstybių susi
rūpinimą,nes bijoma, kad 
iš to nekiltų dar didesnių 
netikėtumų.

Si krizė plačiai atsilie
pia į bendrąjį ūkinį vals
tybių gyvenimą. Baimė , 
kad pinigai neprarastų 
vertės, sukėlė apsaugos 
bandymus: daugiau pinigų 
turį žmonės bando juos 
investuoti į nejudomą tur- 
tą-perka namus, žemę ir 
tt.Kuovisata "karštligė" 
pasibaigs,dar niekas ne
gali pasakyti.
IŠSILAISVINIM O SĄJŪDIS

Bolševikinio totalizmo 
valdomuose kraštuose 
pradeda pabusti žmonių 
sąmonė ir atgyti ryžtas 
kovoti už žmogaus ir pi
liečio teises.Šis sąjūdis , 
prasidėjęs Jugoslavijoje 
ir kuriam laikui įgavęs 
"titoizmo" vardą, toliau 
išsivystė Rumunijoj ma
žesniu mastu, bet dideliu 
reiklumu reiškiasi pačioj 
Rusijoj, o paskutinėm 
dviem savaitėm dideliu 
veržlumu pasireiškė Len
kijoje ir Čekoslovakijoje. 
Atsibodo žmonėm "užda
rų burnų" gyvenimas.

Bolševikiniai totalis- 
tai, manydami, kad jiems 
visą laiką seksis žmones 
valdyti totališkai, surašė 
konstitucijas,į kurias įra
šė ir sąžinės,ir spaudos , 
ir žodžio laisvės teises , 
bet nieko to nevykdė.Tai 
dabar visose, komunisti
nio totalizmo kraštuose 
iškeltas reikalavimas: 
vykdyti konstitucijose ga
rantuotas sąžinės, spau
dos ir žodžio laisves. Šie 
reikalavimai iškelti ir 
Rusijoje, ir Lenkijoje, ir 
ČekoslovakijojeReikala- 
vimai atremti į jų konsti
tucijas, tat-teisėti.

Totalistai, negalėdami 
atsiremt konstitucijomis, 
bando nukreipti kaltini

mus į pašalinius dalykus , 
kaip kad lenkai, bandyda
mi suversti kaltes... žy
dams, nes lenkuose, kaip 
rusuose, antisemitizmas 
populiarus. Bet melas 
perdaug jau aiškus, nes 
Lenkijoje žydų tiktai sau
jelė,© rašytojai ir studen
tai, kurie kelia reikalavi
mus vykdyti konstitucijos 
garantijas,aiškiai ir tvir
tai atmeta valdžios kalti
nimus ir aiškiai reikalau
ja teisių,garantuotų kons
titucijos.
LENKŲ REIKALAVIMAI

Lenkijos rašytojai sa
vo reikalavimus valdžiai, 
išdėstė rezoliucijose:!. 
Valdžia vis daugiau var
žo ir spaudžia rašytojų 
laisvę ir jų Įmygu plati
nimą,2. Cenzūros ir kul
tūrinio vadovavimo siste
ma yra sauvališka ir be 
aiškių teisėtumo gairių. 
3. Ši cenzūros sistema 
kenkia tautos kultūrai, 
trukdo jos vystymąsi, ža
loja tautos būdą ir veda 
ją prie bergždumo. Už
draudimas Mickevičiaus 
veikalo "Dziady" įrodo 
tuos teigimus.4. Rašytojų 
ir literatūros vadovų nu
tarimai ir memorandu
mai nevykdomi.

Lygiagreta rašytojų žy
giams, visų Lenkijos uni
versitetų ir kitų aukštųjų 
mokyklų studentai au
dringuose susirinkimuo
se pareikalavo vykdyti 
konstitucijos garantijas . 
Policija bandė studentų 
susirinkimus ardyti,iš to 
kilo susidūrimai. Yra su
žeistų,dar daugiau suim
tų. Valdžia bandė griežto
mis priemonėmis sutram
dyti studentus,bet studen
tai nenusigando ir parei
kalavo suimtuosius pa- 
leisti.Tokios demonstra
cijos tęsiasi jau dvi sa
vaites.

ČEKOSLOVAKIJOJE
TAGIŠKIAU

Čekoslovakijos studen
tai, tartum, išgirdę, kaip 
Lenkijos studentai šaukė: 
"Tegyvuoja Čekoslovaki
ja", taip pat suskato rei
kalauti konstitucijos ga
rantuojamų teisių. Čeko
slovakijos universitetuo
se įvyko masiniai supi-

KAS NAUJA KANADOJE
KAINU KONTROLĖ KANADOJE?

Min. pirm. L. Pearson par- Bet, kita vertus, paroda 
lamente pareiškė, kad bus davė eilę pajamų: 490 mil 
sudaryta kainų ir mokėji dolerių įplaukė iš turistų, 
mų kontrolės komisija, ku- 238 mil.dol 
r i tačiau bus tiktai patari
amoji, nes ji negali būti 
konstitucinė.

Komisiją sudarys pram
onės, prekybos, profesin
ių sąjungų, visuomeninių 
organizacijų ir kt. atsto
vai. Komisija tirs padėtį 
rinkoje. Pearson mano,
kad komisijos nuomonė ga
lės turėti įtakos visuome - 
nei.

Opozijos atstovai mano, 
kad Pearsono sumanymas 
neturi rimto gyvenimiško 
pagrindo. Profsąjungų at
stovai skeptiškai žiuri į šį 
sumanymą, ypač, kad tai 
galį pakenkti kovai už auk
štesnius atlyginimus. 
PASAULINĖS PARODOS

BALANSAS 
1967 metų Pasaulinė paro
da Kanadai davė 295 mili
jonus dolerių deficito. De
ficitą padengs:50% federa
linis iždas, 37.5%Quebe 
c'o provincija ir 12.5%Mon 
trealio miestas.

įvykiu apžvalga
NAUJA VOKIEČIŲ NUSI

STATYME
V.Vokietijos kancleris E. 
Kiesinger pareiškė, kad ji
sai sutinka tiesiogiai tar
tis su rytinės Vokietijos 
min. pirmininku su sąly
ga, kad nebus reikalauja; 
ma rytinės Vokietijos ofi
cialaus pripažinimo. Ry
tinė Vokietija pasiūlymą 
atmetė.

rinkimai.Prahoje studen
tai susirinko prie tragiš
kai žuvusio, ar bolševikų 
nužudyto, Jan Masaryko 
kapo, jį pagerbdami,ir par 
reikalavo,kad Čekoslovar- 
kijoje būtų atstatyta Če
koslovakijos atkūrėjo 
Thomas Masaryko vals
tybės santvarka, kuri bu
vo demokratinė.

Įvykius paskatino ka
riuomenės štabo vicevir- 
šininkopabėgimas,dėl ko 
nusišovė jo viršininkas 
generolas.

Įvykiai taip greit išsi
vystė ir išsiplėtė, kad iš
kilo reikalavimas, kurį 
jau remia ir platesnė vi
suomenė,ir net komunis
tų kai kurie būriai,kad bū
tų pašalintas vad. prezi
dentas Antony Novotny, 
peržiūrėti jo teismų pa
daryti nežmoniški spren
dimai ir kad Čekoslova
kijoje būtų grąžinta Tho- 
mo M asaryko laikų demo
kratinė santvarka.

Šis sąjūdis dar eigoje 
ir dar nežinia,kuo jis pa
sibaigs . Bet iš to viso ma
tyti, kad "laisvė jau eina 
Karpatų kalnais" vergijai 
ir totalistinei sauvalei 
ateina galas.

. valstybinių 
mokesčių, 74 mil. įplau- 
kė iš konto, 2CO milijonų 
investuota ir be to dar pa-’ 
didėjo prekyba su užsie- , 
niu, - tat balansas fakti - I 
nai yra pozityvus. 
ONTARIO PROVINCIJA 
KELIA MOE ESČIUS 
Provincijos finansų minis- 
teris MacNaughton, patie
kdamas 196S-69 metų biud
žetą, konsta+avo 252 mil. 
dol. deficito, kas yra apie 
90 mil.dol. didesnis ne
gu praėjusiais metais. Ji
sai numato 2, 505,000,0- 
OO dol.pajamų ir 2,7*0 , 
OOO, OOO dol išlaidų. De
ficitui mažinti jis siūlo pa
kelti mokesčius alkoholi
niams gėrimams, rūkala
ms, kurui, įvedant žvejo
jimo mokesčius ir tt.
• Ministeris Walter Gor
don, Privy Council, pasi
traukė iš ministerio parei
gų. Manoma, kad jis kan
didatuos į Liberalų lyder
ius.

NAUJI REIŠKINIAI SOVIE- 
TIJCJE

Apie 1OO mokslininkų ir 
kitų kultūrininkų Rusijoje 
pasirašė valdžiai memor
andumą, kuriuo protestuo
ja prieš jos brutalumą į- 
kišant rašytoją Jeseniną- 
Volkiną į psichiatrinę li
goninę, kai jis yra visai 
svaikas, tiktai nesutinka 
su diktatūrinėmis priemo
nėmis tvarkyti gyvenimą. 
Anksčiau tokių reiškinių 
nebūdavo.
JUNGTINIŲ AMERIKOS

VALSTYBIŲ 
prezidento rinkimai įeina 
į painiavų laikotarpį, nes 
patys demokratai suskyla 
ir vieni prieš kitus veda 
kovą. Prieš prezidentą 
Johnsoną pradėta didelė 
savanaudiška propaganda, 
kuri labai toli siekia. Pas 
kutinėmis dienomis su sa
vo kandidatūra išėjo Rob
ert Kennedy, žuvusio pre
zidento brolis, kuris pasi
reiškia žiauria Johnsono 
politikos Vietname kritika

ŽINIOS TRUMPAI
• Italijos prezidentas Sar- 
ragat paleido parlamentą 
ir naujo parlamento rinki
mus paskyrė gegužės 19 d.
• JAV senatas patvirtino 
pilietinių teisių įstatymą, 
įtvirtinantį piliečių teises.
• JAV prezidentas Johnso- 
nas pakvietė tautą nesvyr
uojamai laikytis Vietna 
mo karo atveju, nes komu 
nlstų agresija yra visiškai 
aiški.
• Oro piratai buvo pągro znanės ir kitų universitetų 
bę jau trečią JAV lėktuvą, studentai priėmė rezoliuck 
kurį tačiau Kubos komuni- jas, reikalaujančias pildy- 
stal grąžino, bet Korėjos +i Lenkijos konstitucijos 
komunistai pagrobtojo lai-piliečiams garantuojančias 
vo Pueblo negrąžina. teises.
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Kanada dar po sniego danga, bet jau laukia pavasario.

Lietuvių gyvenimo reiškiniai
GENERALINIO LIETU
VOS KONSULO ŽINIOS
Gen.konsulas J. Žmui- 

dzinas lankėsi Montrea- 
lyje ir dalyvavo Montre- 
alio Prekybos Rūmų pie
tuose, suruoštuose kon- 
sulariniam korpusui šios 
įstaigos naujuose namuo
se Tarptautinio kambario 
-salės atidarymo proga. 
Tas kambarys papuoštas 
sienose iškabintais 30 
valstybių herbais, tarp jų 
ir mūsų Vytis. Netrukus 
po kiekvienu valstybiniu 
ženklu bus padėtas jo 
krašto vardas .Herbus pa
dirbo vienas Montrealio 
heraldistas.

ŠOKIŲ VADOVŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Kovomėn.23 d. (šešta- 
dienį)10 vai.ryto 104 Ber - 
tram Dr., Dundas, Ont. 
(Hamiltono priemiestis) 
šaukiamas visų Kanados 
Tautinių šokių grupių va
dovų suvažiavimas III 
Tautinių šokių šventės 
programoje numatytus 
šokius išsiaiškinti ir su
vienodinti. Visiems vado
vams, užsiregistravu- 
siem šventėje dalyvauti, 
išsiuntinėti pakvietimai, 
bet jeigu kas dėl kokių 
nors priežasčių jų nebūtų 
gavęs, maloniai kviečia
me šiame suvažiavime

MONTREALIO APYLINKES 
BENDRUOMENĖS ŽINIAI

Seimelio prezidiumas pra
matė, kartkartėmis painfor
muoti mūsų apylinkės visuo
menę apie einamuosius rei
kalus ir planus. Reikalų . ir 
darbų yra daug ir, be abejo, 
vien tik seimelio prezidiumo 
nariai, be platesnės mūsų vi 
suomenes'ptramos ir talkos, 
daug ko padaryti negalės. Siu 
metų (mums ypatingai svar
bios sukakties metų ) bėgy
je ir mes, Montrealio ir apy
linkės lietuviai privalome kuo 
daugiau ir aktyviau įsijungti 
i bendruomenesgyvenima. Ne 
reikia nė vienam galvoti, jog 
“ apsieis ir be manęs“ „Visi 
esame bendruomenės nariai 
ir visi turime savo isiparei- 
gavimus. Tenka priminti,nors 
ir nemalonu, kad pas mus yra 
gana sunku išrinkti pav. ben
druomenės solidarumo mokes 
tis t.y. tik 2 dol. i metus. Vi
sus prašome ta nedidelę pa
reigą atlikti.

Tenka priminti jog šiais me 
tais visų bendruomenės pa
rengimų pajamos t.y. likutis 
nuo išlaidu yra skiriama Lie
tuvos nepriklausomybės fon
dui. Šio fondo darbai yra la
bai dideli ir viską išnagrinė 
ti reikėtų visai atskiru straip 
sniu. Pav. Vasario 16-tos mi
nėjimo proga, pagal turimus 
aukų lapus, palyginantis mi
nėjime dalyvavusiu skaičiaus, 
nedidelė dalyvių dalis suąu- 
kavo apie 550 dol. kas, turi
me pasidžiaugti, su mažu li
kučiu, padengė parengimo iš 
laidas.

Tačiau mums yra daug dau 
giau reikalų. Yra pav. svarbu 
mūsų jaunimo klausimas, jo 
sukonsilidavimas i vieną lie
tuviška grupę apimant ir spor 
tininkus, studentus ir visus 
kitus. Iki šiol jie atrodo vei-

dalyvauti.
_____ G. Breichmanienė . 
kė mažomis grupelėmis be di 
dėsnio glaudumo.

Dar viena, gal pati jauniau 
šia, mūsų jaunimo grupė, ku 
ri rodos yra daugiausia reika 
linga mūsų globos irdėmesio 
t.y. lietuviškų liaudies in- 
trumentų orkestras. Kiek yra 
žinoma, šios grupės vadovas 
Z. Lapinas, jokios paramos 
iš niekur negauna. Kaip ma
tėme Vasario 16-tos proga, 
visi tos grupės turimi instru 
mentai yra padaryti jų vado
vo savo liuoslaikiu ir lėšo
mis. Be dabar turimų dar jie 
ms reikia žymiai daugiau ir i 
vairesnių instrumentų, kas vėl 
pareikalaus nemažos sumos 
pinigų. Iki šiol jau yra gauta 
jaunimo orkestrui paremti 120 
dol.:' po $25.-' Seimelio kasa 
ir L. Gureckas; po $20.- J. 
Lukošiūnas; po $10.- P. Kle 
zas, Ig. Petrauskas, J. Zavys, 
po $5.- B. Bagdžiunas, A. Kai 
vaitis, R. Ručinskas ir J. 
'Jaučiui i s.

Visus kviečiame, kurie ga
lite, prisidėti prie bendruome 
nes savo solidarumo mokes
čiu, auka Lietuvos nepriklau 
somybes 50-čio fondui ir lie 
tuvių jaunimo orkestrui. Tie 
bendruomenės nariai, pas ku
riuos, dėl vienų ar kitų aplin 
kybių, niekas iš seimelio dar 
nepaprašė solidarumo mokes- 

’ čio, tą gali padaryti “ Lito“ 
abiejuose skyriuose, tam už 
pildydami specialias formas. 
Jeigu kas norėtų minėtais rei 
kai ai s gauti daugiau informa 
ei jų prašome skambinti seka 
ntiems seimelio nariams: J. 
Lukošiūnas 365- 1337, P. 
Klezas 365-5575, A. Kalvai
tis 767- 7455 ir Ig. Petraus
kas 767-6976.

Seimelio P re zi d i u m as. 
PASKUTINIU MOMENTU

• Varšuvos, Krokuvos, Po- prieš Pat laikraščio išlei
dimą gautas kun. Pacevlčia- 
iaus atviras laiškas dėl į- 
vyktų Hamiltone. Nebuvus 
galimybių šį laišką įdėti į 
šį NL numerį, jį įdėsime 
į sekantį numerį.
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Ruoškimės trečiajai 
Šokių Šventei

Vienas didžiausių ir 
masinių Laisvės Kovos 
Metų įvykių bus Trečioji 
Tautinių Šokių Šventė. Ji 
įvyksta liepos mėn. 7 d . 
Chicagos Amfiteatro pa
talpose.

Šiais jubiliejiniais me
tais III Lietuvių Tautinių 
Šokių Šventės Komitetas 
nori šią šventę padaryti 
įspūdinga ir neeilinio po
būdžio. Tam yra kruopš
čiai ir su dideliu rimtu
mu ruošiamasi, ir visi 
komiteto nariai daro vis
ką,kad šventė būtų Kovos 
Metų pasididžiavimas.

Šioje didžiojoje sukak- 
tuvinėj šventėj dalyvau
ja visos JAV ir Kanados 
lietuvių tautinių šokių 
grupės. Kadangi šventė 
yra rengiama Lietuvių 
Ęįęndruomenės vardu, jos 
visi skyriai ir kiekvienos 
vietovės lietuviai padeda 
savo jaunimo šokių gru - 
pei sudaryti finansines 
sąlygas atvykti į Chica
go

Didingai šventei su
rengti neužtenka šokėjų, 
mokytojų ir rengėjų pa
sišventimo bei darbo,bet 
reikia ir finansinės para
mos. Numatytos pajamos 
už išparduotus bilietus 
nepadengia susidarančių 
išlaidų, nes sukaktuvinių 
metų reikšmė šiai Tauti
nių Šokių Šventei s tato di - 
dėsnius reikalavimus. Ji 
turi tapti mūsų tautinio 
pasireiškimo demonstra- 
jaų

Šioje šventėje nori da
lyvauti Pietų Amerikos 
šokėjų vienetai ir Vasa
rio 16 - sios gimnazijos 
šokėjai. Prisimename, kai 
į Jaunimo Kongresą,su Š. 
Amerikos Lietuvių para
ma,buvo atvykę keliasde
šimt jaunimo iš kitų kraš
tų.Sugrįžę jie savo vieto
vėse pradėjo atlietuvini- 
mo darbą tenykščių lietu
vių tarpe, o ypač Pietų 
Amerikos jaunimo tarpe 
prasidėjo lietuvių tautinis 
atgimimas. Tam tauti
niam atgimimui susti
printi ir pratęsti būtų ne
paprastai naudinga, kad 
bent dalis šokėjų galėtų 
atvykti į šią jubiliejinių 

KITI APIE LIETUVIUS IR LIETUVĄ
Vakariečių žurnalistai bės krašto,Toronto Star'.'

retai įleidžiami Sovietų 
Lietuvon-į tą iškankintą 
kraštą, kuris tiek daug 
kartų buvęs užimtas,bet 
niekada nenustojęs savo 
grožio.GeorgieAnne Ge
yer, neseniai keliaudama 
skersai Sovietų Sąjungą, 
specialiai lankėsi Lietu
voje. Štai jos įspūdžių iš 
to modernaus pilno gyvy- 

metų šokių šventę. Kaip 
ir visi jų kraštai, taip ir 
Pietų Amerikos lietuvių 
tautinių šokėjų grupės 
yra sunkioje ekonominėje 
būklėje.

III Tautinių Šokių Šven
tės rengimo komitetas , 
susipažinęs su minėtų 
kraštų padėtimi ir išsa
miai apsvarstęs jų prašy
mus, bei, matydamas ne
abejotiną dalyvavimo 
vertę,vieningai priėjo iš
vados,kad ir Pietų Ame
rikos tautinių šokių gru
pių atvykimas į III Šokių 
Šventę Chicago j, tų kraš
tų jaunimui. duos didelę 
tautinę naudą, kurios pi
nigais negalima įkainuoti. 
JAV ir Kanadoje yra taip 
pat tokių vietovių, kurios 
jokiu būdu dėl savo negau
saus skaičiaus savo šokė
jų grupei neįstengia ap
mokėti net pusę kelionės 
išlaidų. Todėl Komitetas 
kreipiasi į visą lietuviš
kąją visuomenę ir prašo 
padėti atvykti mūsų jau
nimui į tautinių šokių 
šventę.Tam reikalui skel
bia piniginį vajų.Visi pri
sidėkime savo galima au
ka ir sudarykime sąlygas 
atvykti jaunimui ypatingai 
į šių metų šventę. Kiek
viena auka,kad ir mažiau
sia, bus didelės vertės , 
nes ji padės sustiprinti, 
lietuvišką dvasią mūsų 
jaunime.

Savo piniginę auką pra
šom siųsti Komiteto pir
mininko dr. Leono Kriau- 
čeliūno adresu. Čekį ar 
piniginį orderį prašome 
išrašyti:
Lithuanian Dance Festi
val, 12500 Pawnee Road , 
Palos Park,Illinois,USA .

Komitetas taip pat kvie
čia ir visus lietuvius iš 
visur rengtis dalyvauti 
šioje šventėje. Visi pla
nuokime savo atostogas 
taip, kad liepos 4-7 die
nomis galėtume būti Chi- 
cagoje ir kartu jungtis su 
visais lietuviais didžiojo
je demonstracijoje už 
laisvą Lietuvą.

JAV ir Kanados Lietu
vių III Tautinių Šokių 
Šventės Komitetas.

Vilnius pasipuošęs vi
duramžių bokštais ir ak
menų grįstomis gatvė
mis ,yra vienas iš gyviau
sių Sov.S-gos miestų, sti- 
lingesnis ir daugiau žy
dintis, negu bet kuris ki
tas.

Industrijoje ir statybo
je, valdyme ir švietime, 
literatūroje ir asmeniško
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K A IVA DOS PK FtAS TO VA L DY BY ORTAS'
VEDA KAZYS BARONAS

L TOLIMESNĖ LAISVĖS 
KOVOS METŲ EIGA

Vasario 16-sios minė
jimai, pakilia nuotaika ir 
dideliu pasisekimu praė
ję visoje Kanadoje,užbai
gė pirmąjį Laisvės Kovos 
Metų tarpsnį.Krašto Val
dyba, svarstydama toli
mesnį šių metų planą, nu
tarė prašyti apylinkių an
trojo tarpsnio tikslu iš
laikyti platesnį išėjimą į 
angliškąjąbei prancūziš
kąją visuomenę. Tuo tiks
lu kiekvienoje apylinkėje 
reiktų susisiekti su žy
mesniais vietos veikėjais 
bei mokslo,meno ir spau
dos atstovais,iškeliant ir 
paaiškinant Lietuvos by
los reikalą. Galėtų tai bū
ti atlikta- ir suruošiant 
įtakingesniem asmenim 
priėmimą.Ta proga reik
tų įteikti atitiifkamos li
teratūros,įskaitant ką tik 
iš spaudos išėjusį Kana
dos Liet. Šimtmečio lei
dinį.
2. BALTŲ DIENOS

Esame kovos draugai 
su latviais ir estai&Kraš- 
to Valdyba siūlo sueiti su 
jų atstovais į dar arti
mesnius santykius ir su
ruošti šį pavasarį vietos 
Baltų Dieną ar savaitę.Tą 

gyvenimo būdu lietuviai 
parodo savo veržlią ir 
nepriklausomą dvasią. 
Lietuva yra nuostabiai 
gyva ir stlinga.

Priešingai Maskvai,čia 
net nakties klubai "verda" 
iki ankstyvo ryto.

Beatle tipo orkestrai ir 
ilgaplaukiai dainiai groja 
"negatyvias" vakariečių 
dainas sekmadienių vaka
rais universitete. Lietu
viai palyginamai lengvai 
keliaujapoužsienius, kur 
niekur kitur Sov. S-goj to 
nerasite.

Lietuva,- kaip ir kitos 
dvi Pabaltijo respubli
kos, Latvija ir Estija, 
kažkaip išvengė to pilko 
smaugiamo marksistinio 
vienodumo.

Įvažiuojant Į Vilnių, 
krinta į akis nauja, leng
va,aukšto stiliaus archi
tektūra, kas iš karto pa
rodo lietuvių išsiskyrian- 
tį individualumą.

Nauja pažiūra į stilių ir 
grakštumą stebina ne vie
ną apsilankantį.

16-tame amžiuje Lietu
va buvo Europos slavų 
galybė-jos sienos siekė 
Juodąją jūrą. Moderniais 
laikais Lietuva nuolatos 
ėjo iš rankų į rankas, pir
ma su dešimčia tūkstan- 
čių belaisvių deportuo
tais į nacių Vokietiją, 
paskui-į Sibirą.

Lietuvos, kaip ir Esti
jos bei Latvijos įjungimas 
į Sovietų imperiją, nieka
da nebuvo pripažintas 
Amerikos Jungtinių Vals
tybių. JAV žiūri į tas tau
tas,kaip į pavergtas tau
tas.

Miestų planavimas bet 
bet kur Sov. S-goje yra 
sunkus ir pilkai monoto
niškas. Tuo tarpu Lietu
voje planavimas yra iš
imtinai kūrybinis. Miesto 
planuotojai stengiasi su
derinti Vilniaus senienas 
su grakščiu modernizmu.

Savarankiška dvasia 
persiima jaunimas dau
gely sričių. Vienas stu
dentas, diskutuodamas 
marksizmo teršiamą vo
kiečių rašytojo Thomas 
Mann ir amerikiečių - J. 

galima būtų jungti su iš
vežtųjų minėjimu birželio 
viduryj.Suinteresuotoms 
apylinkėms Krašto Val
dybos Politinis Komitetas 
gali duoti smulkesnių in
formacijų.
3. ŠIMTMEČIO LEIDINYS 
kaip sakyta, jau išėjo iš 
spaudos .Krašto Valdyba, 
atsakinga už jo finansi
nius reikalus, nustatė lei
dinio kainą $ 8.-. Po kelis 
egzempliorius apylinkės 
gali gauti nemokamai, at
siuntę Krašto Valdybai 
sąrašą kitataučių asme
nų, kuriems norima lei
dinį įteikti.Į sąrašą pra
šome įrašyti ir bent vieną 
vietos biblioteką. Bandy
sime pasiūlyti bibliotekai 
leidinį nusipirkti .Kitu at
veju duosim nemokamai.
4. KVIEČIAME VISAS

APYLINKES 
aktybiai ruoštis Krašto 
Tarybos rinkimams. Dar 
yra kelios apylinkės, ku
rios nesudarė rinkiminių 
komisijų.Taip pat laukia
mi kandidatųį tarybą pa
siūlymai,kuriuos per apy
linkių rinkimų komisijas 
reikia įteikti iki balandžio 
2 dienos.

KLB Krašto Valdyba.

D. Salinger literatūrą, 
sako: "Jei šita literatū
ra yfa dekadentiška, tai 
aš irgi dekadentas,nes aš 
mėgstu ją. Neleiskit jiem 
įtikinti jus, kad čia nėra 
konflikto tarp generaci
jų".

Industrijoje net lietu
viai, komunistų pareigū
nai, paėmė savarankišką 
poziciją.Didelių svarsty
mų metu dėl industrijos 
centralizacijos ir decen
tralizacijos ir lokalinės 
pramonės autonomijos , 
jie visad rėmė decentra
lizacijos jėgą.

Bet čia vis dar yra pre
kių ir patarnavimų neda- 
teklius publikos paklau
sai patenkinti. Moterys 
vis dar stovi eilėse ir 
kamšatis krautuvėse.

Pereitą vasarą Lietu
voje lankėsi trys šimtai 
išeivių.Tačiau propagan
da prieš išeivius, ypatin
gai prieš amerikiečius , 
vis dar varoma.

Vilniaus kinoteatruose 
bus rodomas filmas apie 
sugrįžtančią lietuvę išei- 
vę. Ji tyčia parodoma kaip 
visiška durnelė (bumbling 
idiot), kuri nepajėgia iš
laikyti rankose mikrofo
no, kai yra apklausinėja
ma aerodrome. Arba, be
silankanti amerikiečių 
lietuvių krepšinio ekipa 
bus tendencingai parodo
ma, kad apgaudinėjusi 
žaidimo metu.

Tipišku antireliginiu 
propagandos pavyzdžiu 
šiuo metu gali būti šv. 
Kazimiero R. Katalikų 
bažnyčia. Šioji bažnyčia 
yra gražiausias 17-to 
šimtmečio baroko sti
liaus paminklas, tačiau ji 
paversta ateizmo muzie
jumi. Galutinai šėtonišką 
pavyzdį užbaigti, muzie
jaus direktoriumi yra pa
skintas eks kunigas.

Gal ir dėlto, kad Lietu
va taip vėlai įėjo į Sovie
tų Sąjungą, todėl ji ir iš
laiko savo stilių. Gal ir 
dėl to, kad Pabaltijo tau
tos visada turėjo aukš
tesnį gyvenimo standar
tą, kurį rusai šiandien 
respektuoja.

KLB KRAŠTO TARYBOS 
RINKIMŲ

apylinkių rinkimų komi
sijos sąrašas.

Delhi, Ont. - pirm. S. 
Jankauskas, Box 63 -136 
Ann Str. Delhi,Ont. nariai 
O. Šiurnienė, A. Kairys.

Hamilton, Ont. - pirm. 
J. Krištolaitis j 103 Edith 
Ave.Hamilton,Ont. ,sekr. 
A.Babeckienė,nariai: D. 
Prunskutė.K. Mikšys, A . 
Juozapavičius.

Lethbridge, Alberta, 
prisideda prie Calgary 
apylinkės.

Calgary, Albert.,pirm. 
J.Dubauskas,1340 Colgro- 
ve Avė.N.E.,Calgary,Al - 
ta,nariai: P.Devenis.K. 
Dubauskas.

Montreal,Quebec Gir
džius Petras,Klezas Pe
tras,7508 Central St. , La 
Salle,P.Q. Lukošiūnas J . 
Petrauskas Ig.

Ottawa,Ont. -pirm. G. 
Mitalas, 2323 Urbandale 
Dr., Ottawa 8, Ont.

Rodney, Ont. -pirm. J . 
Statkeyičius,R.R.3, West 
Lome, Ont., nariai: H. 
Jasinskas, Pr. Gaidauskas

Sault Ste Marie, Ont. 
pirm.B.Švilpa, 186 Cath
cart Str.Sault Ste Marie , 
Ont., nariai: J. Skardis , 
Mart. Ri auka.

Sudbury,Ont.-pirm.J. 
Remeikis,133 Vercheres 
St.Sudbury, Ont. .nariai:
J. Čebatorius.M. Venske- 
vičienė.

Welland, Ont. -pirm.
K. Stankevičius, 11 Wood
croft Cr. Welland, Ont. , 
nariai: J.Kutka, E. Ber- 
ženienė.

Windsor,Ont.-pirm.E . 
Zatorskis, 415 Me Ewen 
Windsor,Ont. , nariai: V . 
Pundžius, E.Pakauskienė.

St. Catharines, Ont. - 
pirm. J. Girevičius, 99 
Gras s Ave • St. Catharines 
Ont..nariai: A.Zubrickas 
K. Stundžia.

Apylinkės, nepranešu- 
sios Vyr. Rinkimų K-jai 
rinkimų komisijų sąsta
tus, prašomos kuo sku
biausiai tai atlikti.

KLBVyr. Rinkimų Ko- 
■’ misijos adresas: S. Gri

galiūnas, 6 Crown Court, 
Toronto 18, Ont.

KLB Vyriausioji Rin
kimų Komisija.

STCATHARINEf 
ONTARIO

SLA 2T8 K.SUS1RINKIMAS 
įvykęs kovo 2 d.,praėjo 
gražiai.

Susirinkimą atidariusi, 
pirm.A.Ališauskienė pa
prašė pagerbti atsistoji
mu ilgametį SLA ir kitų 
organizacijų velkėją Joną 
Jokubyną, taip pat apgai
lestavo, kad susirinkime 
nėra kuopos steigėjo ir 
ilgamečio pirm. Z. Pili- 
ponio, kuriam padaryta 
ketvirta operacija ir šiuo 
metu jis guli General li
goninėj.Turėjusiam ope
raciją sekr. J. Paukščiui 
palinkėta geros sveika
tos. Praėjusio susirinki
mo protokolą perskaitė J. 
Paukštys .protokolas pri
imtas.

Balsuojant už kandida
tus į Pildomąją Tarybą, 
daugiausia balsų gavo dr .
S.Biežis, V. Žiogas ir P. 
Januška.Valdybos prane
šimuose smulkiau apibū
dino veiklą fin. sekr. P. 
Polgrimas; SLA Centrui 
apdraudos mokesčių pa
siųsta metų bėgyj $ 1454,

IŠEIVIJOS ŽINIOS
- 60 m. amžiaus sukaktį 
atšventė Kazys Baltra- 
monas, žinomas Kybartų 
ir Kauno JSO futbolinin
kas. Šiuo metu jubiliatas 
gyvena Čikagoj ir yra vie
tos Lituanicos klubo val
dybos narys.
- Čikagos Neris viešai 
pranešė, kad ji priimtam 
nutarimui Toronte sausio 
27-28d.d.dėl krepšinin
kų išvykos į Lietuvą ne
pritarė.
- Iš Čiurlionio ansamblio 
sąstato greičiausia turės 
pasitraukti Žaibo moterų 
tinklinio komandos trene
ris R. Babickas,kartu da
lyvavęs krepšininkų išvy
koj į Lietuvą.
- Kaip jau plačiau rašėm 
NL apie skilimą išeivijos 
sportininkų tarpe ryšium 
su krepšininkų išvyka į 
pavergtą Lietuvą, nenu- 
bgudžiant sportininkų su
važiavime netik pačių 
krepšininkų,bet ir kelio
nės organizatorių - dau
giausiai dabar už tai kal
tinant tik kelis asmenis , 
kurie savo rankose turėjo 
raštiškus įvairius įgalio
jimus, įvairias pareigas 
kitose valdybose ir kurie 
nubalsavo daugumos no
rą, nors simboliškai pa
smerkė negeru skoniu 
kvepiančią buv. krepšinin
kų išvyką. Tas visas pa
sekmes matysime įvairių 
šakųŠ.Amerikos lietuvių 
žaidynėse,atsisakant jose 
kartu dalyvauti su sporti- 
ninkais,sulaužusiais mū
sų vadovaujančių veiksnių 
nutarimus.

15,o nuo kuopos įsisteigi- 
mo pasiųsta viso $ 20 , 
456.52.Ligoniai metų bė
gyje pašalpos gavo$ 388 . 
80. Nuo kuopos įsisteigi- 
mo ligixšiol pašalpos iš
mokėta $ 6,948. 80.

Iš revizijos akto paaiš
kėjo,kad pas fin.sekr; taip 
ir pas kuopos ižd. atskai
tomybė su SLA Centru ir 
dokumentai vedami tvar
koje.Revizijos komisijos 
aktas,kurį skaitė J. Gire
vičius, priimtas. Valdyba 
išrinkta sekančiai :pirm.. 
P. Polgrimas, vicepirm. 
J.H.Gilun (Giliūnas), fin. 
sekr. A. Ališauskienė, 
kuopos sekr. J. Girevi
čius ir ižd. J. Paukštys ; 
revizijos komisijai.Stat
kus ir K. Jonušas: ligonių 
lankytoja P.Polgrimienė.

SLA 27 8-ta kuopa gra
žiai bendradarbiauja su 
kitom šioj kolonijoj vei- 
kiančiom organizacijom 
ir su KLB-ne'St. Catha- 
rinėse, kurios minint 50 
metų 16 vasario sukaktį, 
SLA kuopa prisidėjo lote
rijai staliukų $ 15 vertės . 
SLA 278 kuopa eina į vie
šumą,remia ir kitus kul
tūrinius vienetus: po 15 
dol. radio valandėlę, ve
damą J. Simonavičiaus , 
Nepriklausomą Lietuvą , 
Tėviškės Žiburius,Lithu- 
anus žurųalą.Įsigyta kny
ga anglų kalba apie Lie
tuvą $ 6, Dr. Griniaus pa
minklui $10,lietuvių šeš

PAVERGTOJI LIETUVA
Sov. Sąjungos vyrų krep

šinio pirmenybėse Kauno 
Žalgiris nugalėjo Baku 93 
:71 ir 79:65. Moterų gru
pėje Kauno Politechnika 
įveikė Taškentą 59:44,bet 
vėl pralaimėjo Uralmašui 
40:45.Vilniaus Kibirkštis 
nugalėjo Maskvos Spar
taką 63:61 ir Tbilisį 50:43 . 
Po šių rungtynių pas mo
teris ir toliau pirmauja 
latvės,Vilnius užima ket
virtą vietą, o kaunietės 
yra net vienuoliktos To
kiu būdu, ilgas moterų 
krepšinio dominavimas 
Lietuvos gyvenime iš Kau
no perėjo į Vilnių.
-Vilniaus Žalgirio futbo
lininkai savo treniruotes 
pradės Odesoj. Tačiau 
pirmas kontrolines rung
tynes jie sužaidė Vilniuje. 
Jų pirmoji komanda nugar 
Įėjo N.Vilnią 5:1, o antroji 
sudėtis įveikė vaikų fut
bolo mokyklos auklėtinius 
3:0.
- Maskvoj,po sunkios li
gos mirė Lietuvos lauko 
teniso rinktinės narė Ona 
Kuprevičiūtė.Velionė gi
mė 1924 m. Kaune ir 1949 
m. baigė Kūno Kultūros 
Institutą.
- Lietuvos boksininkai du 
kartus tuo pačiu santykiu 
10:1,įveikė Danijos rinkti
nę ir vėl 9:1 Švedijos rink
tinę.
- Lietuvos žiemos žaidy
nes laimėjo Vilnius, su
rinkęs 34tšk.prieš Kauną 
27 tšk. , Nemuno d-ją-27 
tšk,,Šiaulius-22 tšk. , Pa
nevėžį 8 tšk. ir Klaipėdą
- 6 tšk.
- Sov.Sąjungos kroso pir
menybėse Lietuvos rinkt1 
tinė bendrai surinktais 
taškais užėmė antrą vie
tą. Lietuvaitė J.Juozaitytė 
2 km.bėgime buvo pirma.
- Ledo rutulio rungtynėse 
Kaunas nugalėjo Vilnių 3 
: 2.

tadieninei mokyklai $ 10, 
A. Griniaus paminklui $ 
10. Viso per metus su
šelpta ar paaukota $ 56

Valdyba dėkoja buvu
siam vicepirm., ėjusiam 
kuopos valdyboje įvairias 
pareigas, J. Kavalėliuijjo 
vieton darinktas J. Gire
vičius.

Ligonių lankytoja p. 
Polgrimienė kuopos var
du lankydama ligonius , 
dovanoms išleido $9.50 , 
kuriuos suaukavo kuopos 
kasai, už ką valdyba dė
koja.

Vienokiu ar kitokiu bū
du 1967-tais metais pri- 
sidėjusiems prie kuopos 
veiklos ir gražų bendra
darbiavimą,valdyba nuo
širdžiai dėkoja.

Tokiu keliu einant iš
nyks mūsų kolonijoje ne
susipratimai.

SLA 278 kuopas 
valdyba.

PAIEŠKOJIMAS

Lietuvoje gyvenąs A. Matekonis 
paieško KAZIO STANKEVIČIAUS, 
gyvenančio Toronto ar Montrealio 
miestuose. Rašyti: Br. Kubilins
kas, 6838 So. Oakley Ave., Chica 
go, Ill. 60636 USA.

PARDAVIMAS
Parduodamas BILIJARDAS 

( poolroom )., esantis Montrealio 
miesto centre, 2145 St. Catherine 
Street E., ( greta Lietuvių Klubo) 
arba tik viena biznio dalis, kuri 
Petro Yanuškos išlaikyta 21 me
tus. Skambinkite tel. 366- 3802.
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EKONOMINIU PROBLEMŲ SŪKURYJE
Infliacijos padariniai 

skaudžiausia paliečia 
silpnas ir vidutines gy
ventojų klases. Milionie- 
riai suskuba susitvarkyti 
iš anksto,okartals dar ir 
pasipelnyti.

Jau mets iš metų Ka
nados federalinis biudže
tas nesuvedamas galų su 
galais.Išlaidos toli virši
ja pajamas. Deficitas jau 
pasiekė 750 milionų do - 
lerių, prie neproporcin
gai augančio biudžeto. Jei 
normalus augimas turėtų 
būti ne daugiau 6%,tai pa - 
skutiniu metu buvo 11%, o 
šiais metais pašoko iki 
16%. Iš viso pakenčiamai 
deficitas gali būti be dau
giau 200 mil. Tačiau tai 
irgi negera... Geras šei
mininkas tvarko savo iš
laidas pagal turimas pa
jamas.

Negeresnė situacija ir 
Montrealio miesto - sko
los. viršija 770 milijonų 
dolerių.Per capita išeina 
421 dol. Tai aukščiausias 
įsiskolinimas miesto is
torijoj .Reikia manyti ,kad 
tą įsiskolinimą smarkiai 
padidino pasiruošimas 
tarptautinei par odai, vad . 
trumpai Expo 67, metro 
teatrai, privažiavimai, 
pagražinimai, reklamos 
ir t.t. Iš viso parodai bu
vo numatyta išleisti 635

GREATEST SHOW 
ON EARTH

It's front row centre for armchair viewers when CBC-TV presents 
highlights of world famous Ringling Brothers and Barnum and 
Bailey Circus, Tuesday, March 19. Popular TV personality Mike 
Douglas hosts this one-hour color special featuring clowns, 
jugglers, acrobats and animal acts from circus capitals of 
the world.

/PABAIGA/

RAŠO JONAS VILIUŠE 
mil. dolerių, kurių 50% 
tenka federalinei val
džiai,37,5% provincija ir 
12,5% Montrealio miestui. 
Pradinėje Expo sąmatoje 
buvo numatyta 187 mili
jonai dol. deficitas. Ta
čiau, parodai pasibaigus 
ir suvedus visus balansus 
faktinas deficitas pasiekė 
250 mil.Montrealio miestu 
tui vėl teks klabinti New 
Yorko Wall Street duris 
dėl paskolos, jei mokes
čių pakėlimas visko ne
padarys. Parodos išlai
das ikšiol kreditavo fede
ralinė valdžia ir pats 
Montrealis dar nieko ne
mokėjo. Praktiškai mes 
taksų mokėtojai padeng
sime 12,5% Expo67 defi
cito, kaipo montrealie- 
čiai,37,5%kaipo Quebeco 
provincijos gyventojai ir 
50% kapo kanadiečiai.... 
kad nekilnojamo turto 
mokesčiai bus pakeltįne- 
tenka abejoti.Dėlto mies
to administracija skubiai 
vykdo nekilnojamo turto 
perkainavimus. Teko nu
girsti nuomone s, kad mo
kestinis įkainavimas 
maždaug turėtų atatikti 
faktiną turto vertę. Tokiu 
būdu bus gauta- daugiau 
pajamų,nekeliant mokes

čių normų.
Infliacijos epidemija 

pasirodė ir kitur. Jai su
stabdyt bandoma griebtis 
drastiškų preventyvinių 
priemonių. Štai Anglijoj 
bendros ekonominės ap
linkybės, negatyvus pre
kybos balansas ir,gal ne
tiesioginiai artimųjų rytų 
karai, skaudžiai palietė 
britų svaro rezervus. 
Reikėjo galbėtis. Rodos , 
gan pastovus anglų sva
ras visai nelauktai buvo 
numuštas savo verte iš 
2 dol.80 et. į 2 dol. 40 et. 
Ta staigi priemonė atsi
liepė į ištisos eilės vals
tybių ekonominę padėtį, 
kurios palaiko tamprius 
prekybinius ryšius su 
Anglija, kaip kad Danija , 
Norvegija,Švedija, Islan
dija. Piniginis paritetas 
turės būti greitai pride - 
rintas.Sunku patikėti Ka
nados valdžios patikini
mus,kad anglų svaro nu
vertinimas neatsilieps į 
mūsų dolerinę valiutą,kai 
tuo tarpu jau pažadėjo a- 
vansuoti 90 mil.dolerių, 
kad gelbėti savo "Mutter - 
landą'.' Reikia manyti, kad 
tai pajus visos Common
wealth valstybės. Netektų 
nustebti, jei vieną gražią 
dieną Kanados dolerio 
vertė būtų staigiai suma
žinta, kaip kad patyrėme 
J. Diefenbakerio laikais 
1962 m., kai dolerio ver
tė buvo numušta 7,5%.

Dėl taip nelaukto anglų 
svaro nuvertinimo kilo 
panika. Tai parodė stai
giai didelis pareikalavi
mas aukso, kurio pastovi 
kaina - 35 amerikoniški 
doleriai uncija - laikoma 
tarptautinio monetų fondo 
kontrolėje. Pirkėjų štur4- 
muoti Europos bankai 
greitai pritrūko aukso at
sargų. Padėtį išgelbėjo 
Amerika,pristatydama iš 
savo turimų rezervų apie 
900 mil.vertės aukso ban
kams Europoje ir kitur, 
kad patenkintų pirkėjus. 
Amerika labai užintere- 
suota palaikyti savo dole
rio vertę tinkamoj aukš
tumoj.

Į tarptautinį monetų 
fondą priklauso kol kas 7 
valstybės: Amerika (Suv . 
Amer. valstybės), Angli
ja, Belgija, Italija, Olan
dija,Šveicarija ir Vakarų 
Vokietija.Tai trumpai va
dinamas aukso klubas,ku
ris kontroliuoja 27 mi
lijardus dolerių aukso. 
Anksčiau priklausė ir 
Prancūzija, bet jau kuris 
laikas kai pasitraukė.

Gelbėtis nuo infliacijos 
ir depresijos .anglai ima
si ir kitų toli siekiančių
radikalių taupymo prie
monių. Drastiškai maži
namos biudžetinės val
džios išlaidos, apkarpo
ma visuotinas medicinos 
draudimas,  vad. medi c ai
re, numatoma užšaldyti 
atlyginimus ir kontro
liuoti kainas__ Svarbiau
sia tačiau,numato žymiai 
sumažinti kariuomenę ir 
atatinkamai savo ginkla
vimosi išlaidas. Tai tik
rai geras taupymo šalti
nis 1 Jau dabar Anglija at
sisako nuo užsakytų anks
čiau Amerikoje visos ei
lės moderniškų karo lėk
tuvų. Be to, taupymo prie
monių eigoje, anglai nu
mato artimoj ateityje pa
naikinti ištisą eilę savo 
karinių bazių tolimuose 
rytuose (kaip kad Singa
pūras) ir į rytus nuo Sue- 
zokanalo).Reikia manyti, 
kad tos bazės tikrai jau 
neteko savo prasmės, kai 
veik visos anglų ikšiol 
valdomos pelningos kolo
nijos Azijoje, Afrikoje ir 
kitur atgavo sau laisves 
ir pradėjo tvarkytis visai 
savistoviai, tapo nepri
klausomom valstybėm. 
Nėra reikalo daugiau ga
rantuoti tamprių ryšių 
palaikymą su metropoli
ja. Žinoma, galutinoje iš
vadoje tai reiškia britų 
imperijos ir jos pasaulin 
nės hegemonijos galą.
Anglams teks tvarkytis 
ekonomiškai ateityje tik 
savo britų salų ribose.

Jiems nepagelbėjo,ma
tomai,ir hipokritiškas iš
davimas Pabaltijo valsty
bių jiems patikėto ir de
ponuoto aukso, tų valsty
bių šiandieniniam oku
pantui.Tai galėjo padary
ti tik anglail

Amerika taip pat susi
rūpino gelbėtis nuo inflia
cijos, kurios požymiai 
maždaug visur tie patys : 
kainų kilimas nuo sunk
vežimio iki teniso kamuo
liukų, atlyginimų nuolati
nis augimas, streikai, ne
darbas .pinigų rinkoj dau
gėjimas ir tt.Kaipo kovos 
priemonę - prezidentas 
jau pasiūlė pakelti 10% 
virš taksų,o kovai su ne
darbu pareikalavo 2 mi
lijardų dolerių kad kon
gresas patvirtintų.Numa- 
totaippat sulaikyti kainų 
kilimą.Senatas siūlo vie
toj taksų,sumažinti išlai
das, na ir kitokias prie
mones.

Kanados ekonominis 
gyvenimas tampriai su
rištas siįsavodidžiu kai
mynu iš pietų-su Ameri-

Taip atrodo Aušros Vartai Vilniuje iš geležinkelių stoties pusės. Tat senojo 
Vilniaus vartai senojoje mūro sienoje, kuria buvo apsuptas visas Vilniaus 
miestas. Virš vartų matome Lietuvos valstybinį ženklą- Vytį, kurio nedrį
so sunaikinti nei okupantai rusai, nei okupantai lenkai, ir Vytis ten yra ir 
dabartiniu laiku. Vytis visiems byloja, kad Vilnius yra Lietuvos sostinė.

ka.Likimas Amerikos do
lerio be abejo atsilieps į 
Kanados dolerį.Šiuo metu 
yra investuota Kanadoje 
32 milijardai dolerių sve
timo kapitalo, iš kurių 
vien Amerikos -22 mili- 
j ardai dol. (Kanada inves - 
tavusi užsienyje 12 mili
jardų dol.).Jei skaityti tik 
6%pelno,tai kasmet tenka 
Amerikai 1 milijardas 260 
mil. dol.

Akyvaizdoje visų tų 
aukščiau minėtų išorės ir 
vidaus ekonominių nega
lavimų, Kanada irgi pri
versta susirūpinti prie
monėmis užbėgti už akių 
gresiančiai katastrofai, 
kad ir jau daug pavėluo
tai, kaip kad Amerikoje . 
Centrinės valdžios delsi
mas, svyravimas, bandy
mas tikrą padėtį užtušuo
ti raminančiais pareiš
kimais, nesiėmimas tin
kamų priemonių laiku, 
daro netikrą ir nervingą 
padėtį plačioje visuome
nėje dėl savo rytojaus.

Tarp kitų ekonomistų , 
Kanados banko valdyto
jas M. Louis Rasminsky, 
spaudoj pakartotinai įs
pėjo Kanados valdžios or
ganus laiku imtis konkre
čių priemonių prieš in
fliaciją ir jos pasekmes: 
a) sumažinti valdžios iš
laidas, b) subalansuoti 
biudžetą - daryti išlaidas 
numatomų pajamų ribo
se,c) vengti beatodairinio 
atlyginimų kėlimo - didė
janti atlyginimai pabran
gina produkciją, mažina 
eksporto galimybes, d) 
leisti pinigų tik galimy
bių ribose, e) deflcitąs

neturi būti padarytas vien 
paskolomis užsienyje ir 
Kanados ribose neturėtų 
viršyti 250 mil.dol.Iki šiol 
chroniškas deficitas jau 
pasiekė 750 mil. kas yra 
nenormalu, -f) įsiskolini
mas kelia nuošimčius - 
retežinė reakcija,ir veda 
prie pinigų devaliuacijos , 
kaip kad patyrė m Diefen
bakerio laikais-dol.vertė 
oficialiai buvo numušta 
7,5%, g) jei reikalas pa
skutinės priemonės - pa
kelti mokesčius. Ši prie
monė, tiesą sakant, yra 
labai nepopuliari.

Iš savo pusės aš dar 
norėčiau pridurti, kad, 
taupymo sumetimais jau 
būtų laikas atsisakyti Ka
nadai nuo labai paplitusių 
ir daug kainuojančių taip 
vadinamų karališkų ko
misijų (Royal Commis
sions), skiriamų kartais 
visainesvarbiams admi
nistracinės ar visuome
ninės reikšmės klausi
mams tirti. Mat čia val
džios administraciniai 
organai, atrodo, yra tik 
esamų papročių ir taisyk
lių vykdymo robotai, ne
drįstanti nieko keisti ar 
tobulinti be minėtų komi
sijų rekomendacijos. At
seit,nenori imtis atsako
mybės. Be to, ir tų komi
sijų siūlymai dažnai yra 
nevykdomi, jei tai nepa
tinka valdančios partijos 
siekiams ir taktikai.

Štai tipiškas pavyzdys 
bilingizmo ir bikultūriz- 

Tėvynės sargybojeDali. J. Juėdls

mo, trumpai vad. B ir B , 
komisijos,kuri jau veikia 
ketvirti metai ir kainuo
ja taksų mokėtojams iki 
dabar apie 8 mil. dolerių. 
Komisija renka po visą 
Kanadą statistinius duo
menis apie anglų ir pran
cūzų kilmės ir kalbos gy
ventojus. Kitų tautybių 
klausimas neliečia. Ko
misija nesiskubina. Dar
bui pateisinti prirašo sto
riausius tomus visokios 
medžiagos. Kaip papras
tai, tokios komisijos yra 
gan riebiai atlyginamos , 
kartu su dideliu jų ben
dradarbių štabu. B ir B 
komisijos pirmininkas M. 
A.Laurendeau jau kaina
vo 107, 000 dol. (100 dol. į 
dieną plius kelionės iš
laidas), jo pavaduotojas 
M.D.Dunton-53,000 dol. , 
žurnalistas J. L. Gagnon- 
82,350 dol.ir tt. ir tt. Pa
našiai ir kitų komisijų 
matematika yra identiš
ka, karališkų komisijų ir 
atlyginimai karališki'.

Nors pavėluotai,ir Ka
nados federalinė valdžia 
imasi konkrečių priemo
nių kovai su infliacija. 
Apie tai plačiau girdėjo
me iš f in. min. Sharpo pa
aiškinimo 1968-69 metų 
biudžeto ribose. Svar
biausia tai metasi į akis 
impozantiškas sumažini
mas, net iki vieno mili
jardo dol. sumos, anks
čiau planuotų valdžios iš-
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Įdomu, kad mokesčiai ir muitai taip pat ne naujas reiškinys. Pasak 
Gedimino, jau jo protėviai siuntė pasiuntinius su laiškais į Hanzos mies
tus ir davė miestiečiams persikėlėliams žemę, bet tada reikalas iširo, ka
dangi niekas iš jų neatvyko ,,net nė šuo iš jūsų pusės su padėka neatsi
liepė dėl tų pasiūlymų" (Nr. 4). Jau ir tada Lietuvoje buvo mokesčiai — 
muitai ir prekybinės rinkliavos,— bet nuo jų persikėlėlių dar neatleisdavo, 
o Gediminas eina toliau: „be visa to [ką suteikė] mūsų pirmtakai, jau 
šiuo savo raštu skelbiame, jog mūsų žemė karališka malone yra laisva 
[nuo mokesčių], nuo muitų (sine theloneo) ir kelio prievolių" (exactione 
angariarum et perangariarum). Tai jau aiškus imunitetas.

Mus dominančiuose dokumentuose randame nemaža svarbių dalykų 
visuomeninės santvarkos charakteristikai. Gediminas, kaip aukščiausias 
juridinis žemės savininkas, kviesdamasis į šalį krikščionis (išskyrus kry
žiuočius), žadėjo visiems geros valios žmonėms suteikti nuosavybę ir 
valdžią (dominium et regnum) (Nr. 3) — išsireiškimas ne visai aiškus, bet 
yra pagrindo čia matyti feodalinį valdymą. Taip aiškinti mus verčia ir 
tas faktas, kad karalius žadėjo apdalyti žeme karius (riterius ir jų ginkla
nešius), pirklius ir amatininkus, „kiekvieną pagal jo padėtį", t. y. sutin
kamai su esamomis Lietuvoje visuomenės hierarchijos normomis.

Tame pačiame laiške Gediminas apie tai rašė: „Jei panorės pasilikti 
riteriai (milites) ir ginklanešiai (armigeri, t. y. riterių vasalai) — toks aiš
kinimas teisingas, kadangi viename iš laiškų skaitome „milites, vasa- 
les",— apdovanosiu juos pajamomis ir valdomis, kaip dera" (dotabo eos 
rebus et possessione, prout decet) (Nr. 3).

Šis apdovanojimas nėra pilnutinis imunitetas, o apribotas: kalbama 
ne apie nepriklausomumą nuo valdovo teismo, bet apie atleidimą nuo 
mokesčių ir muitų.

Žemdirbiai, kuriuos Gediminas kviečia į šalį, vadinami tai kolo
nais (coloni), tai žemdirbiais (agricolae) (Nr. 3, 4). Pirmasis terminas, tai
komas visiems feodališkai priklausomiems valstiečiams apibūdinti, sutin
kamas ir Lenkijos, ir Čekijos to meto dokumentuose.

Gedimino laiškuose minimi žemdirbiai — ne riteriai ir ne vasalai, ir 
žemė jiems duodama, atleidžiant dešimčiai metų nuo mokesčio, ta sąlyga, 
kad vėliau jie mokės valdovui dešimtinę. Tai feodališkai priklausantieji 
žmonės. Štai šis svarbus straipsnis: „Žemdirbiams, norintiems atvykti 
į mūsų karalystę ir čia pasilikti, duodame [žemę] bei suteikiame [privi- 
legiją] dešimt metų [ją] dirbti laisvai ir be mokesčių (absque censu), o pu
sę to laiko (t. y. penkerius metus.— V.P.) tebūna jie atleisti nuo bet ko
kios karališkos prievolės (ab omni opere regio); minėtam terminui praėjus, 
priklausomai nuo žemės derlingumo, jie duos dešimtinę, kaip ir kitose 
karalystėse..., tačiau su tokiu [skirtumu], kad mūsuose grūdas bus gau
sesnis, negu paprastai yra kitose karalystėse" (Nr. 4). Šią pastabą galima 
suprasti taip, kad Lietuvoje valstiečių gyvenimo lygis buvo kol kas dar 
aukštesnis, negu kaimyninėse šalyse. Dar pilniau Lietuvos visuomeninė 
santvarka atsispindi 1323 ir 1338 m. sutartyse. Daugiau bus.
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POETAS KAZYS JAFŪBĖ- 
NAS

Lietuvos okupantu rusų bo
lševikų nukankintas Sibire. 
Dabar pilna Lietuvos spau
da rašnių apie nukankintą
jį poetą, kurio talentas ke
liamas į padanges. Ar gi 
ne keista? Pirma nukanki
na, o paskui žavisi, giria 
ir kelia į padanges. ..

1957 metų Lietuvos ra
šytojų leidiniui F. Jakubė- 
nas buvo trefnas, o dabar?

DRAUGO ROMANO KON
KURSĄ 

šiemet, laimėjo Vytautas 
Volertas už romaną"Są- 
mokslas", kurio mecenat 
tu yra Gediminas Janula 
iš Worcester’io, Mass. 
Romano turinys apima a- 
merikietiškąjį gyvenimą. 
Romanas parašytas iš gy
venimo stebėjimų.

V.Volerto yra išleista 
anksčiau "Upė teka vin
giais" ir "Gyvenimas y-
ra dailus", atseit Volertas Ar pasaulyje yra kvailes- 
jau patyręs rašytojas. nė part ija, kaip bolševikų?

18 NEPRIKLAUSOMA LIE TUVA

metuDail. A.

^Trejos
VEDA D R. G U M U A S

LABAI GERAS GYVENIMAS

KULTORIVt^KOVIKA
ČIFACCJ"FIDELIO"OPERA NAUJI MUSŲ LEIDINIAI 
statoma kovo 23, 24 ir 30 
dienomis. Tai yra vienint- 
telė opera, kurią Ludwig 
van Beethoven parašė, nes 
jo kūryba daugiausia buvo 
nukreipta į simfonijas, so
natas, mišias ir tt. "Fide- 1961 metais peržiūrėta ir 
lio" yra labai rimta opera.
, UKMERGĖS GIMNAZIJOS 
.50 METŲ SUKAKTIS

Nuo jos įsteigimo šių 
metų balandžio 8 d. suei
na 50 metų. Ukmergės 
gimnazija Lietuvos švie
timo srityje yra atlikusi 
didelį uždavinį. Jos su
kakties proga susidaręs 
iniciatorių ketvertukas 
norėtų bent spaudoje at
žymėti šį istorinį įvykį. 
Iniėiattdriai dėl to krei
piasi į visus laisvame pa
saulyje gyvenančius bu
vusius Ukmergės gimna
zijos mokytojus bei mo
kinius ir prašo artimiau-' 
siu laiku aprašyti prisi
menamus faktus ar per
gyventus epizodus iš gim
nazijos laikų ir paskelbti 
jiems prieinamoje spau
doje ar parašytus atsimi
nimus pasiųsti Pr. Pau- 
liukoniui,95 Harrison Str. 
Worcester, Mass.01604. 
Pasirašė:kun.S. Yla, dr. J. 
Jakštas, dr. J. Puzinas, Pr. 
Pauliukonis.

Viktoras Biržiška. DĖL 
MŪSŲ SOSTINĖS. Neuž - 
gijusios žaizdos. Atsimi
nimai iš Vilniaus 1920 - 
-1922 metų. II-ji laida. 
Brolio Mykolo Biržiškos

DAILININKES ANASTA
ZIJOS TAMOŠAITIENĖS 
dailės darbų paroda vyk
sta Windsor’o universi
teto Centre nuo kovo 16 
iki balandžio as 23 dien
os, Fine Arts Gallery.

Parodai išleistas iliu
struotas katalogas, ku
riame duota platoka dai
lininkės biografija, para
šyta Wisconsin’o univer
siteto profesorės Birutės 
Ciplijauskaitės, kuri nu
šviečia mūsų pasižymė
jusios dailininkės ir tau
todailininkės kūrybą ir 
darbus Lietuvoje ir už Li 
efuvos ribų.

Kataloge sužymėti šie 
dailininkės darbai, rodo
mi Windsoro universite
to Dailės galerijoje: 25 
aliejaus darbai, 5 guašo

Vienoje tarptautinėje mok
slo konferencijoje kalbasi 
"buržazini^’mokslininkas 
su "sovietišku" mokslini
nku.
- Kaip dabar jūs gyvenate- 
klausia vakarietis rytietį.
- Labai gerai dabar gyve
nu,-atsako rytietis.
- Kaip tą reiktų suprast ? 
-Matote, pirma mane ka
lino, b kai išleido iš kalė
jimo, privertė griovius 
kasti; dabar gi aš jau dir 
bu pagal savo specialybę 
kaip inžinierius ir gaunu 
90 rublių mėnesiui, ir tai 
yra labai gerai...

SKRAIDANČIOS LĖKŠTĖS 
Kalbasi du bičiuliai, dalin
asi įspūdžiais.
- Rusai netikėjo, kad yra 
iš kosmoso atskrendančių 
lėkščių, bet dabar apieto- 

v . kias lėkštes jau rašo irso-
AnASTAZIJA TAMOŠAITIENĖ—Nakties atspindžiai. ■■

vietinė spauda, - pasakoja 
v ienas.

Kitas pokalbininkas, ma
tyti būdamas humoristu, - 
jam atsako:
- Ir aš anksčiau netikėjau 
skraidančiomis lėkštėmis, 
bet šiomis dienomis pats 
turėjau įsitikinti. Važiuo
damas į darbą, pamačiau 
skersai kelią kžkokį nuo
stabų, niekur,atrodo, ne
matytą.daiktą. Jis buvo di 
delis, ryškios oranžinės 
spalvos, permatomas. Jo 
viduje buvo matyti daugy
bė mažų judančių žmogiu
kų, kaip sovietinė spauda 
rašo, marksiečių. Buvau 
labai nustebęs, Tiktai pri
važiavęs arčiau ir viską ap 
žiūrėjęs nustačiau, kad tai 
yra ne kas kita, bet.. .pra
džios mokyklos autobusas.

ir 14 gobelenų..
Kadangi paroda vyksfa 

Windsor’e, tai ja galės 
pasinaudoti ne tik+ai Win
dsor©, bet ir kaimyninio 
Detroito lietuvių koloni 
jos lietuviai. Žinoma, ir 
apylinkių lietuviai.

FILMO MENAS
TO SIR, WITH LOVE

spaudai paruošta kaip DĖT. 
MŪSŲ SOSTINĖS III dalis. 
"Nidos" klubo leidinys.
220 puslapiu. Kaina 2 dol. garbė,dievaičiai, ir pasta- 
minkštais ir 3 dol. kietais 
viršeliais. Knyga gaunama 
adresu: Nidos Knygų Klub 
as, 1, Ladbroke, London 
W.ll Gr.Britain. Knygos 
kaina ne klubo nariams 25% 
brangesnė.

Literatūros Metraštis. 
KETVIRTOJI PRADALGĖ. 
Nidos knygų klubo leidinys 
384 pslapiai.Kaina 2.5C 
minkštais ir 3 dol. kietais 
viršeliais. 1967 metų lai
da. Leidinys gaunamas Ni
dos klubo adresu: 1, Ladb- 
roke Gardens, London,W. 
11. Gr.Britain.

Šioje antologinio pobūd
žio knygoje įdėti 21 rašy
tojas ir dar su priedu.

Juozas Bertulis. LIETU
VA Į V. PERIODUOSE. Li
etuvos sūnų pergyvenimai 
kovoje už nepriklausomy
bę. Kaina 75 et. Išleis
ta autoriaus lėšomis Č ika»- rašyta poema. Vagos leid-

goję. Tai yra gaidos:Kank- 
lininko daina, Maldos šo
kis, Vaidilos malda,Jums

bos.
LEIDINIAI LIETUVOJE 
Paulius Drevinis.KRYŽ
KELĖ KELIŲ PLAČIŲ. 
Eilėraščiai.

A. Marcinkevičius. NUO 
LAZDŲONOS j DONBASĄ. 
Vagos leidinys. Apsakym
ėliai, pasakojimai. 122 psl

Pijus Petrukaitis. TRAN 
SĖJŲ VINGIUOSE. Vagos 
leidinys, 96 psl.

R.Samulevičius. PASK
LYDUS TARP ŽVAIGŽD
ŽIŲ. Pjesė. 92 psl. Vagos 
leidinys.

Juozas Grušas. ADOMO 
BRUNDZOS PASLAPTIS. 
Dviejų dalių drama- dia
logas su praeitimi. 160 
puslapių. Vagos leidinys. 
19C7 m.

Sigitas Geda.STRAZDAS. 
Poema. 56 psl. Eilėmis pa-

inys.
Miliūnas. PASIVAIKŠČIO

JIMAS MĖNESIENOJE. 3-jų 
veiksmų komedija. Vagos 
leidinys.

“To Sir, With Love” filmas savo tematika persikelia į Anglijos didmiesčio neturtingo kvartalo gimnazijos aplinką. Metamas žvilgsnis į mokinius, mokytojus ir pačią gyvenimo būdo įtaką, kuri juos supa ir dominuoja. Šie mokiniai nelabai kuo skiriasi nuo panašiose situacijose esančių amerikiečių mokinių, pavaizduotų jau kiek anksčiau filmo ekrane, kaip, pavyzdžiui, “The Blackboard Jungle”.“To Sir, With Love”, nors ir perdėtai sentimentalus, žiūrovui palieka kažką mielo ir teigiamo. Cią tiesioginiai parodomas idealas juoduko mokytojo (Sidney Poitier) asmenyje, kartais ir nenorom priverčiąs patį veikalą persilaužti ir net įveikti nepalankios aplinkos realybę. Filmas gal ir būtų palūžęs tokio per greito vystymo eigoje, jei Sidney Poitier nebūtų sugebėjęs taip giliai įsijausti į jo vaizduojamojo mokytojo idealą ir savo puikia vaidyba rišti visą veikalą.Ironiška, kad Sidney Poitier parodomas kaip inžinierius, o ne kaip koks patyręs mokytojas.imigrantas, Anglijon atvykęs iš Pietų Amerikos salynų, kiek laiko pagyvenęs Kalifornijoje ir dabar čia ieško sau laimės. Mokytojavimo darbą jis pasiima tik laikinai, tol kol susiras tinkamą vietą inžinerijos srityje. Jam paskiriama vesti abiturientų klasė, kurios visi’ kiti mokytojai kratosi, nes ji nesuvaldoma.Pradžioje šiam naujam mokytojui nesiseka. Jo mokiniai nieko nemoka ir net neturi jokio noro mokytis. Visos pastangos rimtam darbui ir disciplinai mokinių paverčiamos juokais. Tai priveda mokytoją prie desperacijos. Vieną dieną, klasės išvestas iš kantrybės, jis gimnazistus smarkiai išbara ir, atvėręs jiems akis i jų laukiamą ateitį, juos lyg kiek sukrečia. Tada jis išmeta visas knygas ir paklausia jų’ pačių, ką jie norėtų klasėje daryti ir apie ką mokytis. Mokiniai pamažu pradeda reaguoti į tokį jo pasiūlymą ir pirmą kartą klasėje užvedamos rimtesnės diskusijos. Po truputi jie išmoksta mandagumo, higienos, namų ruošos, estetikos — bendrai, pirmą kartą jiems atskleidžiama pla-

mokytoją vadinti “Sir”, kas girdėta tos gimnazijos pasta-sustiprina mokinių pasitikė-
tesnė gyvenimo pažiūra, ko jie iki šiol savo siauroj aplinkoj nebuvo patyrę. Kas svarbiausia, juose pabunda pagarba sau ir kitiems. Klasė išmoksta savo jau seniai nebuvo 
te. Mokytojas darjimą, kai suteikia jiems iki šiol neturėtu privilegijų, kaip, pavyzdžiui, išvykas i miesto meno muziejų. Joks mokytojas prieš tai nedrįso apsiimti tokios didelės atsakomybės už šiuos mokinius. Žinoma, skaitantis su realybe, veikalas neprileidžia, kad šie stebuklingi pasikeitimai jaunuoliuose įvyko be komplikacijų ir atkritimų; filme parodoma, kaip kai kurie mokiniai spiriasi mokytojo įtakai iš paskutiniųjų ir net kursto kitus jam nepasiduoti.Rasinė problema, juoduko mokytojo baltųjų mokykloje, nebuvo filme išryškinta, bet su šiuo faktu mokytojas turėjo kasdien skaitytis ir atsargiai žengti, kad neiškeltų bereikalingų problemų jau ir taip jautrioje ir nepastovioje dėtyje.Mokslo metams baigiantis jis jau buvo paveikęs tuos “neįmanomus” jaunuolius,jie jo ne tik mielai klausė, bet ir, reikalui esant, ateidavo su juo pasitarti. Per mokslo užbaigimo šokius mokiniai parodo įm savo padėką pačių specialiai sukurta daina ir dovanėle. Mokytojas, sujaudintas nelauktu savo mokinių įvertinimu, vienas pasitraukia į klasės kambarį, kuriame suplėšo ką tik gautą laišką, siūlantį jam ilgai lauktos inžinerijos darbą. Tuo tarpu į klasę triukšmingai Įbėgę keli sekančių metų abiturientai savo šiurkštumu sugrąžina jį į realybę, bet jis pasiryžta dar ii- tuos išmokyti..Filmas spalvotas, techniškai neblogai paruoštas, bet, kas svarbiausia, maloniai nuteikiantis. Tinka visiems suaugusiems ir jaunuoliams.

pa-tiek kad

ALFONSAS /ŪKELIS, 
mineralogas, 60 metų iš
gyvenęs Sverdlovske, Ura
lu kalnuose, surinkęs di
džiulę kolekciją m i nėra - 
lų ją paaukojo Lietuvos 
Mineralogijos muziejui.

SVETLANA ALLlLUJEVA IR JOS 18.

Laiškai bičiuliui
Svetlana Stalinaifė pasakoja apie pataikūnus, Jo

sios brolis Vasilijus prieš pat antrąjį pasaulinį 
karą pabaigė aviacijos mokyklą ir Stalino buvopą 
skirtas, žinoma, atsakingoms pareigoms, nors 
jam tebuvo tiktai dvidešimt metų. Ir Svetlana su 
pasibiaurėjimu pasakoja, kaip šiam, jaunam ka- 
rininkėliui pataikavo vyresnieji karininkai, o jo 
žmonai Galiai- jų žmonos. Svetlana sako, kad jo* 
sios brolio Vasilijaus pasidavimas pataikavimui 
jį ir sužlugdęs. Vaizduodama tą atmosferą, ku
ri viešpatavo tada, Svetlana rašo: "Mūsų namuo
se buvo stumdynės ir pasim'etimas. Ir aplinkum
oje taip pat buvo pasimetimas. Ir nebuvo asmenį 
kuris galėtų pasakyti rimtą, sąžiningą žodį... "

Toliau rašydama savo bičiuliui, Svetlana pasa
koja apie baisų jai sužinojimą: "Tą žiemą mane 
pritrenkė baisus atidengimas. Aš skaičiau angli* 
škus ir amerikoniškus žurnalus, tiesiog dėl žin
ių ir dėl kalbos -"Life","Fortune", "The Illust - 
rated London News". Ir staigiai užsidūriau ant 
straipsnio apie tėvą, kuriame, kaip jau apie se 
niai žinomą faktą prisimenama, kad "jo žmona, 
Nadiežda Serge jevna Allilujeva nusižudė naktį iš 
lapkričio 9 dienos 1932 metais". Aš buvau baisi
ai sukrėsta, aš netikėjau savo akim, bet kaip 
baisu, širdimi aš tuo tikėjau. Iš tikrųjų tada vi* 
sa tai atsi+iko taip netikėtai.. .Aš tada puolau 
prie senelės ir pasakiau, kad "aš viską žinau,

ir kodėl visa tai nuo manęs buvo slepiama ?"Ta- 
da senelė pradėjo pasakoti ir kartojo: "Ir kas gai
lėjo pamanyti, kad ji taip padarys?" Nuo tada aš 
neturėjau ramybės. Aš prisiminiau, ką galėjau. 
Aš galvojau apie tėvą, apie jo būdą, apietai,kaip 
iš tikrųjų sunku su juo; aš ieškojau priežasčių, 
bet niekas man rimčiau negalėjo paaiškinti.

Aš negalėjau rasti sau vietos. Kažkas manyje 
griuvo ir absoliutus pasitikėjimas tėvo valia, žo
džiu, tėvo nuomone... Aš pradėjau galvoti apie 
tai, apie ką anksčiau niekad negalvodavau: ar gi 
iš tikrųjų tėvas visada buvo jau toks teisingas ? 
O taip galvoti tada buvo baisus nusikaltimas. ..

1941 metų rudenį Kuibyševe buvo paruoštas bu
tas ir tėvui. Laukė, kad jis ten atvyks.Atremon 
tavo kelius vasarnamius prie Volgos upės, o po 
žeme pastatė milžinišką slėptuvę. Mieste tėvui 
paskyrė obkomo namus ir įrengė ten tokias di
džiules sales su stalais ir sofomis, kokios pas 
jį buvo ir Maskvoje. Tačiau visa žiema praėjo 
o tėvas taip ir neatvažiavo.

Pagaliau, 1942 metų pabaigoje Galia /Svetla - 
nos brolio Vasilijaus žmona/ su vaiku ir aš su 
aukle sugrįžome į Maskvą, iš kur aš nusistačiau 
jokiu būdu neišvažiuoti.

Maskvoje mums padarė nemalonumą: buvo iš
sprogdintas Zubalovo /vasarnamiai ties Maskva 
nes buvo laukiama, kad visiškai jau artinasi vo
kiečiai, kurie čia tuč tuojau bus. Mes nuvažia - 
vome pažiūrėti. Gulėjo suversti didžiuliai gaba
lai senų storų mūro sienų, bet jau statė naujus- 
-buvo kažko netekta negrąžinamai. Mes čia ap
sigyvenome. Ir Vasilijus su šeima.

Gyvenimas Zubalove tais 1942 ir 1943 metais 
žiemą buvo ne paprastas ir nemalonus.. .Prasi
dėjo girtuoklystės. Pas Vasilijų atvažiuodavo m

svečiai: jo draugai- sportininkai, aktoriai, la
kūnai ir nuolat vykdavo gausūs išgėrimai, grojo 
radiola. Vyko linksmybės, lyg karo ir nebūtų.

1942 metų rudenį į Maskvą atvyko WinstonChu+ 
rchill. Aleksandra Nakašidze man paskambino 
ir pasakė, kad vakare pas mus pietaus Churchi-* 
Uis ir tėvas man įsako būti namie. Aš vykau 
galvodama, ar būtų mandagu man kelis žodžius 
pasakyti angliškai, ar geriau tylėti.

Mūsų butas buvo tuščias ir nejaukus. Tėvo vai 
gomajame stovėjo tuščios bibliotekos spintos, 
nes biblioteka buvo išvežta į Kuibyševą. Namuo
se buvo susirūpinimas. Kažkas skambino iš už
sienio reikalų ministerijos su patarimais, kaip 
reikia priimti užsieniečius.

Pagaliau visi svečiai nuėjo į valgomąjį, ir aš 
taip gi. Tėvas buvo labai patenkintas. Jis Chur- 
chilliui pasakė:"Tai mano duktė" ir, papurtęs 
mano plaukus, pridėjo: "Ruda". Churchillis nu
sišypsojo ir pastebėjo, kad jaunas būdamas jis 
taip pat buvęs rudas, "o dabar štai" ir dūrė sa
vo cigaru į savo galvą.. .Paskui jis pasakė, kad 
jo duktė tarnauja oro pajėgose. Aš visą jo kai - 
bą supratau,bet ką nors pasakyti nedrįsau. Bet 
nedavė ilgiau pasiklausyti jų kalbų, - tėvas ma
ne pabučiavo ir liepė eiti prie savo darbų.

Kodėl tėvui panoro mane parodyti Churchilliui, 
man tada nebuvo aišku. Dabar manau, kad tėvas 
norėjo pasirodyti paprastu žmogum. Churchil - 
lis jam aiškiai patiko.

Nuo spalio mėn.aš pradėjau lankyti dešimtą 
klasę. Tais, 1942-1943 metais aš susipažinau su 
su žmogum, dėl kurio visiems laikams sugedo 
mano santykiai su tėvu- su Aleksiejum Jakovle- 
vičiu Kapleru"-baigia Svetlana penkioliktąjį lai
šką. Daugiau bus.

filmas yra vienas geriau
sių režisieriaus Robero En
riko kūrinių. „Teta Zita" — 
tai ne senos damos isto
rija, o jaunos mergaitės 
Ani gyvenimo paveiks
las... Sis filmas pasakoja 
apie naująją pokarinio 
/aunimo kartą, meilę Ir 
draugystę. Nuotraukoje 
matome Joaną Šimkus fil
mo scenoje.

Prancūzijoje su pasise
kimu rodomas prancūzų 
režisieriaus Robero Enri
ko filmas „Tefa Zita", ku
riame vaidina lietuviškos 
kilmės Kanados aktorė 
Joana Šimkus (Joanna 
Shimkus). Scenarijų sukūrė 
režisieriaus žmona Liusje- 
na Hamon. Kaip 
Prancūzijos moterų žurna
las „Heures dairės", šis

BĮ

rašo

■nū

THE SON WHO DIED AS PRISONER OF WAR- Yakov , 
Stalin’s son by his first marriage. An artilleryman in the 
yar, he was captured by the Germans who later shot him
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Vaizdai iš šių metų Montrealio lietuvių Spaudos baliaus. Kairėje matome Dailininkės Anastazijos Tamošaitienės Meno studijoje jos pačios išaustą tautinį parėdą, kuris šiemet teko ba
liaus karalaitei Alei Skrupskytei. Asmenis atpažįstame /iš kairės/: Ponios Mylienė ir Šiaučiulienė: karalaitės rinkimų komisijos narys p. Petrulis, šių metų baliaus Karalaitė Alė 
Skrupskytė , kitų metų baliaus karalaitė Renata Lukošiūnaitė. Dešiniau vertingus loterijai fantus padovanojęs Leonas Gureckas su Ponia. Dar toliau į dešinę gausūs baliaus dalyviai, o 
visai dešinėje linksmi, gerai nūs įteikę, šokėjai. Foto Neprikiš. Lietuvos.

EKONOMINIU PROBLEMŲ SŪKURYJE. ..
/atkelta iš 3 puslapio/

laidų. Tai pirmaeilė tau
pymo priemonė! Vien sta
tybos srityje atsisakoma 
nuo anksčiau numatytų 
darbų 500 mil.dolerių su
mai.Be to,apkarpoma kai 
kurių esančių valdžios 
kontrolėj institucijų, kaip 
CNR, CBC, išlaidos irr 
mažinami tarnautojų eta
tai. Siaurinamos išlaidos 
ir karo reikalams. Smul
kiau apie tai jau buvo mi
nėta pirmiau, gvildenant 
nedarbo klausimą.Taigi, 

atrodo,kad pagaliau pasi- 
ryžtama drastiškai su
mažinti mets iš metų au
gantį nedateklių ir bandy
ti suvesti biudžetą tik 
leistino deficito ribose 
(apie 250 mil. J. V.) ir jį 
padengti savo priemonė
mis ,be paskolos iš užsie
nio.Tam tikslui ir numa
toma pakelti mokesčius . 
Bet,esą,tik pakenčiamam 
laipsnyje.Raminantis pa

žadas! Valdžia numato 
imtis atlyginimų ir kainų 
kontrolės, - kovoti prieš 
nepagrįstus kilimus ir tt. 
ir tt.

Preventyvinių priemo
nių prieš infliaciją jau 
imasi ir kai kurios pro
vincijos .Pav .Ontario prov. 
valdžia susilaiko nuo kai 
kurių statybos projektų, 
viso apie 39 mil. dolerių 
sumai. Taigi, susirūpini
mas padėtimi įgauna pla
tesnės reikšmės.

Ekonomistų nuomone- 
infliacija gali būti pagy
dyta tik koordinuojant 
darbą, kapitalą ir tinka
mais valstybės įstaty
mais !Tai trumpas ir aiš
kus receptas! Tuo tarpu 
tačiau pasilieka atviras 
klausimas, ar pavyks vi
sus tuos, kad ir neskait- 
lingus.veiksmus tinkamai 
suderinti ir pritaikinti 
laiku, kad išvengti bent
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artimoj ateityje didesnių 
ekonominių sukrėtimų, 
ir galimos depresijos. 
Pesimistinės nuotaikos 
turi pagrindo! Yra prana
šysčių,kad 1969 metai bus 
dar blogesni.

Aukščiau nupiešta na
tūralinėm spalvom pilka 
dabarties ekonominė pa
dėti s, kartais tik pailius
truota pašalinės įtakos 
f aktais, verčia ir mus su
sirūpinti savo kasdieni
nės būklės rytojumi ir 
pasiruošti visokiems e- 
ventualumams savo turi
mų rezursų ribose.

Pirmoj eilėj tai reiškia 
finansinį susitvarkymą: 
prisilaikyti taupymo, ne
daryti bereikalingų išlai
dų, vengti didelių įsisko- 
linimų-Nenaudinga laikyti 
dideles pinigų santaupas 
gyvais pinigais netik ki
šenėje, bet ir bankuose, 
kai infliaciniai reiškiniai 
tirpdo jų vertę, o ir dėl 
staigaus nuvertinimo pa
vojų. Kalkuliuojant tik 
mažiausį-vos 4%-pragy- 
venimo pabrangimas, 
šiandieninis mūsų dole
ris už 5 metų bus vertas 
tik 81 centų,po 10 metų tik 
66 cęntus,opo!5 metų tik 

šitoj.

54 centus.Net,ne prie in
fliacinio 1.4% pabrangi
mo, ir tai po 15 metų do
leris bus vertas tik 81 cnt. 
Dėl to, didesnes pinigų 
sumas geriau būtų inves
tuoti į nekilnojamą turtą, 
arba į pelningų bendrovių 
akcijas. Pagaliau į ilga
laikius valstybės garan
tuotus paskolos lakštus 
su aukštesniais nuošim
čiais.

Svarbiausia tačiau 
priemonė-turėti tam tik
rą neperdidelį gyvų pini
gų rezervą chartered 
bankuose. Tai šaltiniai 
kasdienio gyvenimo rei
kalavimams tenkinti, kai 
ūkiško krizio metu nor
malus plaukimas pajamų 
iš darbo gali sustoti.Tuo
met pinigas pasidaro la-- 
bai reikalingas ir bran - 
gus.

Kad turimas pinigų at
sargas yra geriausia lai
kyti fed. valdžios prižiū
rimuose chartered ban
kuose,tai netaip sau pri
puolamas pasisakymas , 
bet yra pagrįstas konkre
čiais duomenimis ir paty
rimo faktais. Chartered 
bankai teikia visas pir
menybes prieš bent ko-

kias finansines instituci
jas,kaip štai :padėtųpini- 
gų šimtaprocentinę ga
rantiją; b. išmokėjimus 
kiekvienam pareikalavi
mui,kas yra labai svarbu 
krizės atveju; c. moka 
aukščiausius nuošimčius 
už indėlius; už ein. sąs
kaitas "true savings" iki 
šiol mokėjo 4,5%ir 5,75% 
užmetimus depozitus.su 
teise išimti kiekvienu at
veju, nustojant tik 0,25% 
prieš numatytą metų lai- 
ką.Dėl, pastaruoju metu, 
staigiai besikeičiančių 
ekonominių aplinkybių, 
bankai didina nuošimčius 
už indėlius: 6% moka už 
minimalų 6 0 dienų fermi - 
ną.Už pinigus,padėtus 11- 
gesniem terminam, nuo
šimtis proporcingai didi- 
namas;d. savo pastoviem 
klientams duoda asmeni
nes paskolas iš 6% me
tams,vien skolininko pa
rašu.Dėl aukščiau minė
tų infliacinių aplinkybių, 
kai kurie bankai numato 
tą nuošimtį šiek tiek pa
kelti, prisitaikant prie 
esamų aplinkybių.

Aukščiau pateikta pla
tesnė apžvalga dabar fak
tines ekonominės padė
ties su visais savo tipiš-

Lietuvos komsomolo suvažiavimas
Vasario 28-29 d. Vil

niuje buvo Lietuvoj vei
kiančių komsomolo pada
linių atstovų suvažiavi
mas. Minėjo, kad tai 255 
tūkstančių į tą organiza
ciją Lietuvoj įrašytų jau
nuolių atstovai.

Paskelbtos prakalbų

389 J St.Lawrence 
Blvd.

Montreal 18, P. Q.

Tel. VI4-9098

kais negalavimais-nedar- 
bu,pragyvenimo pabran
gimu,piniginės infliacijos 
pavojais ir tt., - į kurią 
vienaip ar kitaip paveikti 
mes esam bejėgiai, -ta
čiau, manau, mums yra 
naudinga būti "au cour- 
rant" visos aplinkumos, 
ir bandyti atatinkamai 
tvarkytis ateityj e, kad ne
būtume netikėtai užtikti ir 
nepasiruošę. O padėtis 
rimta! Viešoji opinija per 
spaudą ir radiją,pasirem- 
dama daugelio ekonomis
tų skelbiama padėties 
analize, ją lygina su 1929 
m.prasidedančia pasauli
ne ekon. krize. Valstybi
nio masto priemonėmis 
bandoma visur išvengti 
didesnės ekon. katastro
fos ir depresijos. Ar pa
vyks ? Uždavinys tikrai 
nelengvas! j. Viliąsis.

santraukos rodo, kad ir 
šio suvažiavimo būta tiek 
nuobodaus ir nublukusio, 
kaip ir prieš dvejus me
tus buvusio.Tai ypač ryš
ku iš V.Morkūno, komso
molo vado Lietuvoj, žio- 
volingo pranešimo trafa
retų.Klaipėdos,Kretingos 
ir kaikuriuose kituose rar- 
jonuose tokia efektyvi 
darbo forma, kaip žygis , 
dar neįgavo masinio po
būdžio. Ypač silpnai žy
giuose dalyvauja darbi-- 
ninku ir valstiečių jauni
mas.

Prasiveržus vienai pe
simistiškai pastabai, pa
biro jų ir daugiau; ".. at
skiri moksleiviai neger
bia tėvų iškovojimų, ne
pakankamai giliai supran
ta socialistinės santvar
kos pranašumus... "

"Nemažai jaunimo da
liai būdinga indiferentiš
ka pažiūra tiek į religiją, 
tiek ir į ateizmą... "

"Kelia nerimą tai, kad 
respublikoje yra 257 ko
lūkių komjaunimo orga
nizacijos,kurių kiekviena 
savo gretose vienija ma
žiau kaip po 10 narių,. (į 
tokiuose rajonuose, kaip 
Alytaus,Raseinių,Širvin-i

ABC yra tik viena kompanija Montrea/yje, kuri įgaliota pri- 
imti siuntini us ir legaliai išrinkti muito mokestį.

ABC aptarnauja LI ET UVI US klijentus Montrealyje, kuriu 
turi pilną pasitenkinimą per praėjusius 13-ka metų.

ABC turi didelį pasirinkimo^ įvairių gėrybių siuntiniams, 
kuriu yra aukščiausia kokybė -- žemiausia kaina! I!

ABC dabar turi SPECI ALIUS maisto produktus siuntiniams:

U Z '/2 KAINOS(50% NUOLAIDA/

100 sv. cukraus .... S 15.50 Šitos kainos įskaitant: produktus, 
100 sv. miltų .........į 21.50 muitų, persiuntimo mokestį ir 1.1.
100 sv. ryžių........ $25.00 Jūs nemokėsite nė viena centą 
20 sv. taukų... .... $ 12.70 daugiau!

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

ABC patarnavimas — 100 % p a s i t e nk i n i m a s I

Johan Tiedman Regd
DIRBU VISŲ RŪŠIŲ BALDUS 

PAGAL UŽSAKYMUS

10d? Clark Street /prie Dorches ter/, M o n t r e a I.P.Q. 
TEL: 861- 3032, 
vakare- 254- 6898. /Kalbame lietuviškai/.

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

IR KITI ĮVAIRŪS MEDŽIO DIRBINIAI.

K. KIĄUŠAS ir J ŠIAUCIULIS.

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

LaSALLE AUTO SPECIALIST R<Sg’d
SAV. G. DESROCHERS 

Taisau ir dažau lengvas masinas 
7717 GEORGE LASALLE, QUE.

(Prieiais „Nepriklausomos Lietuvos” redakciją)
Tel.: garažo 366-0500

namų 366-4203

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

DIRBTUVE - G A RAŽAS

• Atliekami visų rūsiu išores darbai ir dažymas

• Mechaniniai darbai

• Gazolinas alyva ir kiti patarnavimai

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

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

Itnive’iial Cleaned & Tlailo'iA
• Valau ir taisau vyriškus ir moteriškus drabužius.
• Siuvu naujus pagal užsakymus vyriškus pakus, 

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

laf Wellington St.) Tel. 769-2941

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

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

BOOKS —- LIVRES
SPAUSDINI Al

7581 CENTS ALE. coin - comer 2e AVENUE 365 0770 LASALLE į

ĮVAIRIOS progos

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

tų ir Panevėžio, negausių 
komjaunimo organizaci
jų skaičius ne mažėja, o 
didėja. Be to, per pasta
ruosius dvejus metus (už 
įstatų nesilaikymą) iš 
komjaunimo pašalinta 
nemažai vaikinų ir mer
ginų". ..

Jeigu keliatės i JAValstybes, 
apsigyvenkite amžinai žaliuojan
čioje ir šiltoje Kalifornijoje.
Informacijas teikia ir padeda i- 

■sikurti

JOHN KUTRAHS

JOE’S BUTCHER & GROCERY
J. LAURINAITIS

ALUS, MINKŠTI GĖRIMAI IR VISOKĮ MAISTO PRODUKTAI.
PRITYRĘS ŠVIEŽIŲ IR RŪKYTŲ LIETUVIŠKAM SKONIUI DEŠRŲ 

GAMINTOJAS.
PRISTATYMAS GREITAS IR SĄŽININGAS Į NAMUS, SALES VISOSE 

MIESTO DALYSE.
1918 Frontenac Street, ,M o n t r e a I, TEL. 524-0209

/Prie pat po žemi.•• io - METRO stoties/.

ME 7-6727

DE LUXE CLEANERS
Sav. P. RUTKAUSKAS

117—6th Avenue, Lachine.

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

Jnsuliacija, Ten . Test, Masonite, statybinis popieris.

Telefonas 7 6 8- 6679

WINDSOR
DRY CLEANERS & DYERS CO. LTD. 

Valome visokius drabužius ir kitą Jūsų namų apyvoką.
Savin inkai:

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

911 Wil_shire Blvd. 39-4-6817
SANTĄ MONICA, CALIF. 3 95-3358

PRANEŠAM A APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ — 

sutraukiančią 
h e motorus

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

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

Visais tyrimo atvejais švelnė- 
jant skausmams įvykdavo hemorojų 
susitraukimas.

Tačiau visų svarbiausia - rezul
tatai būdavo toki nuostatais,kad šis 
pagerėjimas tęsdavosi daugeli mė 
nešiu.

t .

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

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

LAIKRODININKAS
ANTANAS ŽUKAS 

1855 Wellington Street 
Tel. WE 2 - 0644.

Baisau ir parduodu 
ŽEMOMIS KAINOMIS 

LA I K RO D Ž I U S IRJUVELYRUS.

f

sumai.Be
depozitus.su


TAUPYK IR SKOLINKIS 

PIRMUTINIAME IR DIDŽIAUSIAME PADAM A
TORONTO LIETUVIU KREDITO KOOPERATYVE Trillrilllfl

KAPITALAS SIEKIA TRIS MILIJONUS DOLERIU.
MOKAME: DUODAME:

4%% ui depo situs Mergišius iš 6/£Š>
5Vį4, numatyta ui Šerus Asm. paskolos i! 7%

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

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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 1968 m. kovo 20 d. Nr. 12/1088/

Toronto ŠATRIJOS tunto sesės kanklininkės, pirmą kartą viešai pasirodžiusios Sukaktuvinių metų pradinėje 
sueigoje. (Iš k.-d.) psl. J. Šeškutė, G. Šilininkaitė, G. Vasiliauskaitė, L. Rusinaitė, si. I. Baltaduonytė, psl. A. Sen- 
kevičiūtė. Kanklininkių orkestrui vadovauja v. s. St. Kairys. Foto St. DabkaUS.

Inž. Sį. Kairys.

ĮVAIRŪS SIUNTINIAIIRDOVANOSI DELHI OHT. WAWA OHT
Lietuvq, Latviją, Estiją, Ukrainą ir 
U. S. S. R. paprastu bei oro paštu

įvairios sudėties maisto siuntiniai, 
aute- obilial, automobiliams moto
rai ir padangos, motociklai, dvira
čiai, šaldytuvai, skalbiamosios maši
nos, siuvamosios mašinos, televizi
jos priimtuvai, pianinai, foto apara
tai, radijo pi mtuvai, transistor!- 
niai radijo aparatai, laikrodžiai, ki
limai, baldai, butai (apartamentai), 
poilsis kurortuose, poilsis kurorte

BE MUITO DOVANOS:
su gydymu ir 1.1.

Maisto siuntinių svoris neribotas.
Turime naujus iliustruotus kata

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

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

• Be to, siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siunti
nius iki 19% svarų gryno svorio.

• Turime pardavimui (vairių medžiagų Ir kitų prekių.
• Gyvenų ne Toronte, prašomi savo sudarytus siuntinius bei užsa

kymus siųsti mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite gave mūsų 
pranešima.

• Sąžiningai ir greitai patarnaujame.
• Jeigu turima neaiškumų, prašome klausti, telefonuotl bei tašyti, 

mielai paaiškinsime ir duosime patarimą.
• Mūsų (staiga labai daug kam patarnavo Ir pasiruošus! patar

nauti ateityje.
LIETUVIŲ ĮSTAIGA

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

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

Savininkai A. Ir S. KALOZA

SVEIKATOS KLINIKA-Health Clinic
Medicininis ir pooperacinis gydymas

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

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

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

TAUTOS F 
Delhi ir apylinkės orga
nizacijos: LK Moterų ri
ja, skaučių-tų d-vė,DLK 
Gedimino šaulių kuopa , 
Tillsonburgo Lietuvių 
Ūkininkų klubas ir Delhi 
apyl.b-nė paskyrė 2 00 do
lerių pelną, gautą iš Va
sario 16-tos minėjimo.

Pavieniai asmenys au
kojo: po 20 dol.-Augusti- 
navičius Albis, Dirsė 
Bronis, Jakubickas Ste
pas, Rudokas Alfonsas ir 
Žiogas Domas; po 10 dol. 
Augaitis Petras, Budrei- 
ka Antanas, Gudinskas 
Bronis,dr.kun.J. Gutaus
kas, Jakubilius Silvestras, 
Račys MartynaSjRugienis 
Gediminas, Stonkus Be- 
nis,Nežinomas ir Tuiny- 
la Elena; po 8 dol. -Ma
siulis Antanas; po 7 dol. 
Laureckas Justinas; po 5

ONDUI

Reportažas iš Toronto
PASIKALBĖJIMAS METRO TRAUKINY

Saulei vis daugiau įsi
bėgant į besikleidžiantį 
horizontą, pasikalbėjimų 
temos požeminiame trau
kinyje, nežiūrint kokia 
kalba, vis dažniau sukasi 
apie ilgėjančią dieną,apie 
artėjantį pavasarį. Vieti
niai kalba daugiausia apie 
žuvavimą (fishing). Su 
kiekviena gražesne diena 
kanadiečių temos prasi
deda ir baigiasi žvejybo
je (kitais atvejais apie le
do rutulį).T artum tai būtų 
vienintelė galimybė išeiti 
į gamtą, vienintelė eže
ringojo krašto teigiama 
pramoga. Tik atvažiavu
sių,naujame krašte besi
kuriančių anglų (daugiau
sia Yonge linijoje) pokal
byje vyrauja netikrumas . 
Į kiekvieną gražesnę,sau- 
lėtą dieną jie žiūri su'ne
pasitikėjimu. Jiems tai 
yra per daug neįprasta. 
Dažnu atveju jie vis dar 
negali persiskirti su liet- 
s argiu. Europi ečiai (italai, 
lenkai, vokiečiai),su vy
raujančia persvara Bloor 
-Danforthlinijoj, aptaria 
praktiškesnius reikalus. 
Orui taip našiai pavasa
rėjant būsią galima greit 
nusimesti sunkiąją žie
mos aprangą, moterims 
palikti namuose ilguosius 
virš kelių siekiančius au
linius batus.Jų kalbos su
kasi apie pavasarinį namų 
tvarkymą - dažymą, apie 
daržo ruošą, apie išva
žiavimą naujaja mašina.

Netoliese sėdį lietuviai 
kalbasi apie gamtą, apie 
jos malonumus vasaros 
metu, apie galimybę iš-

JE

NOTARAS
ANTANAS LIU D ŽIU S,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 U ankstas.
Tel: įstaigos LE 7- 1708, 

Namų CR9- 6166.

trūkti iš miesto. Jiems 
įkyrėjęs didmiesčio gy
venimas. Su kiekviena 
saulėta diena jie tarsi pa
siruošę bėgti prie ežero 
gaiviam poilsiuL į ošiantį 
pušyną.

Lengvai apsirengęs ke
leivis sako,kad orui taip 
gerėjant, jis vos beišsi
tenkąs savo kantrybėje. 
Kaip kasmet Velykoms , 
taip ir šįmet,pirmą kartą, 
jis važiuosiąs į mišką, 
prie ežero. Jam esą labai 
įdomu, kaip ten praėjusi 
žiema? Ar daug sniego 
dar neištirpę,paūnksmin- 
gose vietose ? Be to, ten 
bus ir darbo.Lapai grėbs
tyti, šakos rinkti, išvirtę 
medžiai deginti. Nežinia 
dar,kaip tas namukas bus 
išsilaikęs.Gal reikės vėl 
perdažyti.

Antrasis, dar gan šiltu 
puspalčių apsirengęs tau
tietis klauso savo bendra
keleivio pavasarinių sen
timentų ir pats beveik vi
su veidu švyti bundančios 
gamtos nusiteikimu. Jis 
irgi esąs laukų paukštis , 
o mieste jaučiasi, kaip 
narve.Kai tik būsią gali
ma, jis pirmą savaitgalį

dumsiąs iš miesto. Bet 
šia proga jis norėtų iš
reikšti savo nepasitenki
nimą mūsų suindividua- 
lėjimu. Viskas, ką begal- 
vojame, tik apie save, ką 
bedarome tik sau. Kad ir 
jo bendro susirūpinimas 
savąja miško pastoge,ša
kų deginimu, tirpstančiu 
sniegu. Mes esą taip įsi- 
siautę į savo siaurą pa
saulį, kad apie nieką kitą 
ir nebėgai vejame. Tarsi 
visa aplinka suktųsi tik 
apie mūsų mažyčius, kas - 
dieninius reikalus. Prie
šingu ir gan įdomiu pa
vyzdžiu jis galėtų nuro
dyti sudburiečių pasiel
gimą peręitą rudenį. Tą 
atsitikimą jis girdėjęs iš 
savo pažįstamo Juozo 
Kručo.

Pasibaigus vasarai, jie 
nuvažiavę uždaryti savo 
vasarnamių prie French 
River.Ta proga jie susi
metė bendrai pavakaroti, 
pasikalbėti .pasitarti. Ži
nia,kaip yra susitilęus ge
riems pažįstamiems ru- 
deniejančio šeštadienio 
vakarą, toli nuo miesto , 
toli nuo triukšmo, palai
mintoje gamtos ramybė
je. Kas be ko, aišku, ten 
buvę šiek dek nugerta ir 
neapseitabe tostų prabė
gusiai vasarai ir nuotai - 
kingiesiems piknikams. 
(Kurie iš visos Kanados , 
turbūt tik Sudburio lietu
vių tarpe tėra išsilaikę).
Nesitenkinant vien tik ge
ra nuotaika,kažkas pasiū
lęs prisiminti lietuvišką 
spaudą. Juozui pritarus , 
visi nei žodžio nesakę, 
išsiėmė pinigines ir ant 
stalo tuoj atsirado kele
tas dešimčių. Tuo būdin
gesnis buvęs jų dosnumas, 
kad ten,tose vasaros pa
baigtuvėse, dalyvavę tik 
keli sudburiečiai.

S. Pranckūnas.

AUKOJO:
Bartulis M. , Miceika Vi . 
Pūkienė Lina, Vindašius 
VI., Zgrunda J., Lapenas 
A.,V.Garnelis-Judzenta- 
vičiūtė, Kairys St. , Mik- 
nevičius A.,Obelienis Z. , 
Vytas VI., Beržinis St. , 
Pečiulis V. Gudinskas J. 
Ožala P., Bačiūnas Br. , 
Treigys V.,Kaziukonis P. 
Girnys K., Norkus M . , 
Ratavičius Ks.,Rimkus J. 
Samas A. .Siurna D., Ga- 
leckas V., Kairys Al. , 
Mažeika A., dr. Povilai
tis Br. , Lapienis P., Za- 
durskis V,Lukošius Ka. , 
Pargauskas Pr. .Mačiulis 
J.: po 3 dol. -Jankauskas 
St..Gurklys F.,Čaika Br., 
Kuncevičius A.; po 2 dol. : 
Mažeika AL, Martinkevi - 
čius A., Vieraitis J., Ja
nulis M.,Lileikis P.,Bulz- 
gis. V. , Aleliūnas A., Ra
dauskas V. , Dadurka J. , 
Vindašius Vl.,Zebertavi- 
čius Al. Kiti po mažiau.

Viso 617 dol. 61 et.
Visiems geros sielos 

lietuviams už auką nuo
širdžiausias Ačiū.

Šiais 50-čio sukaktuvi
niais metais aukos bus 
renkamos per ištisus me
tus. Kas iš lietuvių jau
čiatės dar aukos neatida - 
vęs, prašyčiau kreiptis 
šiuo adresu: Martinas 
Račys, Governor Simcoe 
Hotel, Simcoe, Ont. tel. 
426 - 0530.
Kanados Lietuvių B-nės 
Delhi apyl. Tautos Fondo 
lealiotinis.
BIRŽELIO 13 NAKTIS

Prelatas J. Balkūnas 
savo vadovaujamos Mas- 
petho lietuvių parapijos 
bažnyčią šių metų birže
lio 13-tąją naktį paveda 
budėjimui ir maldoms už 
komunistų teroro aukas 
Lietuvoj bei kitur ir nu
mato, kad toki budėjimai 
su atitinkamomis pamal
domis tą naktį vyks lietu
vių ir gal kitų parapijų 
bažnyčiose visoj Ameri
koje.

Atsakydamas maldinin
kų - nelietuvių - grupei, 
prašiusiai bažnyčios bu
dėjimui (vigilijai) birže
lio 13 naktį, prel. Balkū
nas sutiko bažnyčią už
leisti tam tikslui .pažadė
jo pasirūpintįkad keletas 
kunigų tą naktį joje laiky
tų mišias.

KAPELIONO IR KLF ĮGALIOTINIO VIZITĄ?
Kovo 8-9 dienomis šį 

mažą,apie 5000 gyventojų 
turintį kasyklų miestelį iš 
Sault Ste Marle, Ont. ap
lankė kapelionas kun. A. 
Sabas ir Kanados Lietuvių 
Šiaurinio Ontario įgalio
tinis Jurgis Skardis. Juos 
autobusų stotyje pasitiko 
tautietis Gediminas Po- 
deris,kuris tuoj pat atvy
kusioms parodė Wawą ir 
suteikė reikalingų infor
macijų.

Čia gyvenantieji kelio
lika tautiečių neturi jo
kios lietuvių bendruome
ninės organizacijos, ne
rengiami jokie lietuviški 
minėjimai ar pobūviai ir 
jokios rinkliavos. Daugu
ma tautiečių Vawoje dir
ba vietinėse rūdos kasyk
lose,išskyrus tautietį Ge
diminą Poderį,kuris pri
klauso ten stovinčiai On
tario provincijos polici
jai ir Liudą Armalį, kuris 
verčias laikrodininkyste.

Naujoji Wawa (yra ir 
senoji Wawa,bet ten mūsų 
tautiečių negyvena), atro
do labai gražiai ir su įs
pūdingais gamtos vaiz
dais, o dar gražiau čia 
viskas atrodo vasarą, ka
da čia esąs tikras "vasa
rotojų rojus". Pragyveni
mas čia brangus, nes 
maistas ir butų kaina yra 
aukštesnė negu S. S. Ma
rle, Ont.

Dar tą patį vakarą pp. 
G.D.Poderiai nuvežė sve
čius į Hawk Junction(15m. 
nuoWawos) mažą mieste
lį su geležinkelio stotimi 
ir vieninteliu hoteliu, kur 
tarpe vietinių ir indėnų 
gyvena geležinkelitis 
gyvena geležinkelietis 
Mykolas Kairys su žmo
na. Šis tautietis jau pra
simušęs aukščiau, paža
dėjo artimiausiu laiku 
skirti šimtinę Kanados 
Lietuvių Fondui,bet kartu 
nusiskundė esąs "labiau
siai užmirštas lietuvis 
visojeKanadoje", nes per 
20 metų,pragyventų Hawk 
Junction jis pirmą kartą 
susilaukė svečių iš toliau.

Šeštadienio rytą po pa
maldų katalikų bažnyčioje 
gražus tautiečių būrelis 
susimetė pp. P. Grušių na
muose,kur KL Fondoįga-

Argentna. Nelida Rudytė

Daug mūsų kolonijoj yra pa
vyzdingų, susipratusių lietuvai
čių, kurios kalba lietuviškai. Ta-

liotinis pasinaudojo pro- čiau kaip Nelida, tokių nėr.t 
ga parinkti aukų.Viengun- daug. Jos lietuviška kalba be sve- 

. „ , . ,. timo akcento, be priekaištų. Ko-gis ir gerokai pasiturintis KT ■ • •° ,. °. x , del? — Nes ją nuo pat gimimo
tautietis Juozas Žilys be tėvai mokė ir visados su ja kalba 
jokių kalbų įteikė Šimti- tik lietuviškai. Ir tas jai netruk- 
nę,o kitas bagotas ir są
moningas tautietis Vladas 
Mickus įteikė $ 50. - su 
pastaba, kad ateityje dar _ 
pažiūrėsime. ..

Kitas sąmoningas tau
tietis Jonas Vinslovas pa
reiškė, kad gerai supran
tąs KL Fondo reikšmę bei 
gražius tikslus,o be to su 
KLF įgaliotiniu esąs pa
žįstamas dar nuo Mari - 
jampolės laikų,bet 6 vai
kučių šeima veržianti pa
sitenkinti kuklia $ 10. - 
auka...

Laikrodininkas Liudas Jo savo darbovietėj - King Ranch 
Armalis padejavęs blogu Argentina, S. A. — kalbėti an- 
bizniu paaukojo KL Fon- gliškai, ispaniškai, arba prancu- 
dui $ 5. -

Simpatiškas ir kuklus 
žemaitis šeimininkas 
Pranas Grušys,vienas iš 
turtingiausiųjų tautiečių ir darbu labai patenkinta. Pamė- 
Wawoje, prižadėjo nevė- girną Žemės ūkiui gal būt pavel- 
liau kaip ligi Velykų pa- dėjo iš savo tėvelių — agrt. Jo- 
siųsti KL Fondui $ 100. - n° ir ^^9°® 2dytės R,udžn>' 

,. ,v. . , . • Abu biržiečiai. Pas įuos dvi šie-
Pati didžiausia staig- nos nustacycos bibiiotekos lentv. 

menė. KL Fondo įgalioti- nomis, keturiom minėtom kalbo- 
niui buvo tai, kad $ 100. - mis. Ir Nelida neleidžia knygoms 
prižadėjo ir Wawos Onta-lentynose pelyti. Plačiai susipt- 
rio provincijos policijos žinusi su Lietuvos istorija ir geo- 
šefas Mr.. Jack MacDo- Rafija. Skaitybą papildo tėvelių 

. , . . . , . pasakojimai.nald su kuriuo jam teko " _ . \ . ....
.... ... . Oricialus issimokslmimas —susipažinti laike vaisių • •• . , . ■gimnazija ir du semestrai ekonc- 

pas pp. G. D. Poderius . minių mokslų fakultete. Skaity- 
Korespondenciją apie bos pagalba įsigijusi plačius hon- 

Šį mažą,tolimą,bet gražų zontus literatūros, lingvistikos, 
pasaulio kampelį Wawą muzikos ir, nedažnas atvejis, agn- 
užbaigsime trumpai: kultūros srityse.

Dėkui Wawos tautie- Yra L. C. Valdybos narė, 
čiai, ir ligi pasimatymo Kartu su savo broliu Rikardu da- 
sekančią vasarą! lyvauja "Aušros” chote ir bet

Korespohdent kokiam. ki,tame organizaciniam 
darbe visados uoli ir pareiginga.

e! Garbė tėvams, kurie taip išaa- 
klėja savo vaikus!

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

P. Januška, 1033 Bruce Ave, Windsor. Ont

ziškai, pagal reikalą. Tai š. ame
rikiečių bendrovė, daugiausiai at
sidėjusi Santa Gertrudis veislės 
karvių auginimui ir propagavi
mui. Čia dirba jad septyni metai

SĖJA
Tsutinės, demokratinės minties mėnesinis lietuvių laikraštis. 

Leidžia Varpininkų leidinių fondas 

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

JS49 N. Broadway, Melrose Park., 111., USA.
Plenum-rata: JAV ir kitur 3 dol. metams.

AR ŽINOTE Kį\ RAŠO

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

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

klausimais, gražią apsakymą, eilėraščių ir tt: Jis 
turi ir moterą skyrių .

METINĖ PRENUMERATA KANADOJ IR KITUR
TIK $5,00.
Jau galima gauti 1968 metų kalendor?ų,k*i- 
ua $ l.OO. Korespondenciją adresuoti:

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

(

Ps.D.R.M.N.Pt
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ŽODELIS APIE SAVO NAMUS

Geriausia taupyti ir skolintis tik
Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyve “T ALKA’
21 Main St. E., Kamb. 203, Tel. 528-05 11.

DAR 30 VALANDOS:
Aukšti nuošimčiai ui 
indėlius.
Prieinamos skolinimosi
sąlygos.
Nemokamas CUNA gyvybės 
ir paskolų draudimas.
Pilnas čekių patarnavimas.
Uitikrintas indėlių saugumas.
Malonus lietuviškas patarnavim as

Pirm. 9.30 • 5 vai. p.p.

Antr. 9.30 - 5 vai. p.p.

Tree. 9.30 - 5 vai. p.p.

Ketv. 9.30 ■ 5 vai. p.p.

Penkto9.30 - 8 vai. p.p. 
v
Sėst. 9 vai. iki 1 vai. p.p.

5t. Catharines pgentiira: 75 Rolls Avė. Pranciškonu 
parapijos salėje sekmadieniais po pamaldų.

Kovo 31 dieną numaty
tas šaukti L. Namų b-vės 
akcininkų susirinkimas . 
Visi žinome, kad šiais 
metais visas laisvasis 
liet.pasaulis mini 50 me
tų Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo sukak
tį. Šieji metai yra pava
dinti kovos metais. Todėl 
šiais metais reikia susti
printai kovoti ir veikti už 
lietuvybės išlaikymą ir 
jos egzistenciją.O jos iš
laikymui priklauso ir L • 
Namų įsigijimas,nes juo
se lietuvių kalba turėtų 
žydėte žydėti,ypač jauni
mo tarpe.Tiesa,L.Namus 
turim,bet jie "lietuviški" 
tiek, kiek lietuvių valdo
mi. Per eilę metų rinko
mės į susirinkimus, daug 
kartų kūrėme planus .dis
kutavome ir barėmės, ta
čiau savo jaukios pasto
gės kaip nėra, taip nėra .

O vis dėlto, tokios pa
stogės įsigijimo galimy
bės dabar labai geros ;bū- 
tent, pardavus "Deltą" 
pirkti sklypą kitą naujiem 
namams prie miesto ar 
arti jo ribų,o už parduotą 
turimą tuščią sklypą pa
sistatyti pačius namus 
(apie $ 200, - tūkst.).

Delsimas ir ęDeltoje" 
klubo įrengimas bus ly- 

' gus lazdos ant pagalio iš
keitimui, nes to pastato 
pardavimo atveju norėsis 
gauti atgal įdėtą kapitalą , 
o -o negaunant vėl laukti 
Iki bus galima jį atgauti. 
Ir taip daina be galo. Jei 
būtų toks stebuklas, kad 
mūsų numatyto parduoti 
turto kaina nuolat kiltų, o 
perkamojo mažėtų ar bent 
vietoje stovėtų, galima 
būtų dar sutikti ir nudels
ti kurį laiką. Bet tokio 
stebuklo niekad nebus ,tad 
ir delsimas mums nenau
dingas. Juk, jei gausi už 
savo prekę daugiau, taip 
pat ir už perkamą-reikės 
daugiau mokėti. Kainoms 
kylant ir už pačią statybą 
teks daugiau mokėti. Tad 
kurgi čia logiška laukti? 
Kitas klausimas, jei nuo 
L. Namų įsigijimo būtų 
visai atsisakyta.

Buvo ir yra manančių , 
kad nieko nereikia daryti 
kol šis pastatas duoda 
šiek tiek pelno. Bet ši 
bendrovė sukurta ne pel
no ieškoti, o Liet. Na
mams pastatyti. Kas no — 
ri pelno, galėtų susirasti 
kitą pasipelnymo vietą.

Naujų namų išlaikymas 
sudarytų problemą,bet jei 
ir kitos tautų mažumos 
išsilaiko ir negausesnės 
už mus, kodėl mes nega
lėtume išsilaikyti? Argi 
mes žioplesnį už kitus ? 
Tikėtina,kad pradžia būtų 
sunki,bet tai tik pradžia. 
O jei reikalas būtų, kodėl 
kodėl gi kiekvienas narys 
negalėtų dar penkinę pri
dėti namų išlaikymui, kol 
sustiprėtume ? Jokių sun- 
kumųnebūtų,jei tas darbo 
vežimas būtų vežamas vi

sų vieningai.
Susirinkimo diena jau 

čia pat. Pasistenkime ja
me dalyvauti asmeniškai 
kuo skaitlingiausiaįnepa- 
sitikėkime įgaliojimų ga
vėjais.

Ateikime į susirinkimą 
tvirtai nusistatę ir pasi
ryžę pasistatyti savo na
mus be atidėliojimo ir 
delsimo.Mes tai padaryti 
turime ir galime.

Gyvename svetimame 
krašte, kitų iškovotoje 
laisvėje.Mums šieji me
tai ypatingai svarbūs. Tai 
sustiprintos kovos metai 
visuose frontuose.Šis su
sirinkimas mums paro
dys, ar mes, jaunimo ir 
senimo, gyvybes paauko
tas laisvės reikalui prieš 
50metų,iškelsim į "gar
daus valgio šaukštą"-pa- 
sipelnymą iš šios bendro
vės, ar jų pagerbimui ir 
atminimui pastatysime 
paminklą - Lietuvių Na
mus. Z. Pulianauskas . 
NL pastaba. Hamiltonie- 
čiams aiškiau namų rei
kalai matomi. Tačiau žiū
rint iš toliau, p. Puliana- 
usko siūlymas kelia abe
jojimų dėl šių motyvų: 
Namai turėtų būti leng
viausiai pasiekiami, tat 
juos geriausia turėti mie
sto centre. Miesto cent
re būdami, jie lengviau 
bus išnomuojami kitatau
čiams, kas sudarys paja
mų šaltinį, o pajamos y- 
ra būtinos, nes namus rei
kės išlaikyti, o dar geriau, 
kad jie duos ir pelnui paja
mų, nes labdarybe namų 
negalima bus išlaikyti. Ar 
ne geriau būtų dar palauk 
ti, susirinkti daugiau pi
nigų, kurie dabar gana ge
rai įplaukia ir tada jau sta-i 
+yti namus, bet miesto vi
duryje. Dabar gi, atrodo, 
praktiškas pasiūlymas - 
tuščias krautuvių vietas 
paversti klubu, ir tai jau 
bus gera lietuviška užeiga.

KAZIUKO MUGĖ 
suruošta skaučių-tų tun- 
tųpraėjolabai sėkmingai. 
Prie gražiai dekoruotų 
būdelių skautės pardavi
nėjo įvairius rankdarbius 
žaislus, gėles ir kita, o 
skautai kvietė visus pa
bandyti laimę įvairuose 
žaidimuose ir laimės šu
linyje. Pirmą kartą Ha
miltone pasirodė ir lėlių 
teatras. T autiniais rūbais 
pasipuošę "meškiukai" 
atliko "Meškiuką Rudno- 
siuką". Patiko ne tik ma
žiesiems ,bet ir tėveliam. 
Skautės žada šį lėlių tea
trą praplėsti ir gal net į 
Tautinę stovyklą nuvežti. 
Hamiltono visuomenė 
gražiai parėmė skautus 
savo gausiu atsilankymu. 
Hamiltono skautės ir 
skautai yra labai dėkingi 
mamytėm, prisidėjusiom 
darbu ir masitu virtuvė
je, visiems atsilankiu
siems, o ypatingai mūsų 
gerbiamam prelatui dr. 
J.Tadarauskui,kuris nuo-

"Gyvataras", susirūpinęs kaip galima sėkmingiau pasirodyti trečioje JAV ir 
Kanados lietuvių Šokiu Šventėje, dabar ruošia lyg ir generalinę repeticiją,į 
kurią kviečia visus Hamiltono ir apylinkių lietuvius atsilankyti ir pažiūrėti, 
kas "Gyvataro" bus išpildyta trečiojoje JAV ir Kanados liet.Šokių Šventėje.

GYVA TARAS KVIEČIA
Maloniai kviečiame vi

sus atsilankyt į savo ren
giamą tautinių šokių kon
certą, kuris įvyks kovo 
mėn. 31 d. , 4 vai. p. pietų 
Jaunimo Centre.

Šiais Laisvės Kovos 
Metais Čikagoje ruošia
ma III JAV ir Kanados 
Tautinių šokių šventė. 
Stengiamasi, kad ji būtų 
kuo didingiausia ir įspū- 
dingiausia.Suskris jauni
mas iš tolimiausių kam
pų susijungti bendron di- 
džiulėn demonstracijon 

latos skautus remia ir šį 
kartą leido Jaunimo Cent
ru pasinaudoti dovanai.

Kaziuko Mugės metu 
buvo loterija.Keletas fan
tų dar neatsiimta. I pre- 
mija-lietuviška komoda- 
aukota M. Tumaitienės- 
mėlynas bilietas #414; II 
pr emi j a -pagalvė, paaukota 
p. Banevičienės-ištraukė 
p.Bulkė;IIIpremija-tran- 
sistor radio, paaukota 
"Knight Radio" savininko 
p. Pilypaičio,geltonas bil.
# 118; IV premija-stalinė* 
lempa-p. Sčiukienės-lai
mėjo raudonas bil.# 194.

Turintieji minėtus bi
lietus, prašomi atsiimti 
pas D. Gutauskienę (tel. 
529-6982) ;"Nemuno"tun- 
to plokšteles "Laužų Ai
dai" laimėjo balti bilietai
# 018,# 080, ir # 109. At
siimti pas A .Tumaitį -tel. 
627 - 3308. D. D . 
A V PARAPIJOS KLEBO

NA S 
prelatas dr. J. Tadaraus 
kas skambino dėl choro ir 
teigė, kad parapijos chor 
as patvarkytas pagal vys
kupo, kuriam priklausopa- 
rapija nurodymus, o jo vi
daus santvarka pavesta jo 
vadovui muzikui Paulio- 
niui, nuo kurio priklauso 
pagal galimybes ką. jis mo
kina ir ką paruošia.

Klebonas aiškiai nepate
nkintas tuo, kas buvo apie 
chorą parašyta NL-je. Jis 
mano, kad į chorą esąsį- 
s įmetęs "koks komunistė
lis", kuris visa tai ir ra
šąs. Bet "komunistėliu" 
NL redakcija nepatikėtų, 
rašo gi choro dalyviai ir 
ilgamečiai parapijos vei
kėjai arba parapijos ko - 
miteto buvę, o gal ir e - 
šamo nariai, bent jau tik
rai ilgamečiai parapijos 
veikėjai ir talkininkai.

Tačiau N L red. mano, 
kad prelato teigimas, jog 

užtikrinti save ir visą pa
saulį,kad esam gyvi, mo
kame ir tremtyje užlai
kyti ir gerbti savo tėvų 
palikimą ir tradicijas ir 
jungdamiesi su Lietuvoje 
esančiu jaunimu reika
laujam laisvės pavergtai 
Tėvynei.

Tai bus lietuviško jau
nimo dvasinės vienybės 
ir pakilimo momentas . 
Norime, kad kuo daugiau 
Hamiltono kolonijos jau
nimo turėtų galimybės III 
Tautinių šokių šventėje 
dalyvauti.Nuo jūsų dėme

tokius pasisakymus spau
doje reiktų pasirašyti pa
vardėmis, turi pagrindo, 
nes ko gi bijoti pasirašy
ti, jeigu rašoma tiesa ir 
ko bijoti už tai pasiimti 
atsakomybę ?

Vis dėlto NL red, mano, 
kad turbūt kas nors Hamil 
tone nėra visiškoje tvarko 
je. Ne veltui gi ir Vatika
no susirinkimas nustatė, 
kad parapijos komitetai 
būtų renkami visuotinių 
parapijos susirinkimų, 
nes jam buvo aišku, kad 
klebonai dažnu atveju ne
silaiko objektyvumo ir pa
sinaudoja perdedama sa
vo valia. Tat, ar ne ge 
riau būtų, kad ir parapi 
jos choro klausimą aptar
tų Parapijos komitetas ir 
spaudai duotų objektyvų 
pasisakymą ?

H. L. NAMAI
Vasario 23 d. HLN pir . 

G.Palmer sušaukė v-bos 
posėdį, kuriam paruošta 
pajamų ir išlaidų sąmata 
1968 metams.Pajamų nu
matyta 41,400 dol., išlai- 
dų25,660dol. , apyvartos 
pelnas 15,740dol.St. Bak
šiui pasiūlius,pakeltos 16 
-kai butų nuomos,kas su
daro 155 dol. mėnesiui. 
Šiuo metu H L B-vės mė
nesinės pajamos yra: iš 
krautuvių ir raštinių 390 
dol.,iš butų 1905 dol., ki
no 350 dol. auto aikštės 
700 dol. Viso per mėnesį 
pajamų $3,345.Auto aikš
tės pajamos palaipsniui 
kyla. Esant pareikalavi
mui HLN šėrų,v-ba nuta
rė perparduoti Kultūros 
Fondo turimus 8 Šerus . 
Šiuo metu v-bai prisiųsti 
šėrai yra visi perparduo
ti.Be to,dabar yra norin
čių pirkti šėrų daugiau, 
tas rodo b-vės gerą sto
vį. B-vei pradėjus daryti 
gerą pelną,v-Ua rekomen
duos visuotiniam šėrininų 

sio ir paramos daug kas 
priklausys.Tad kviečiame 
ne tik šokėjų tėvus, bet ir 
visą Hamiltono visuome
nę šią sekmadienio popie
tę praleisti su mumis.

Gal ne visiems teks nu
vykti į Čikagą, tad čia tu
rėsite progos pamatyti 
šokius, kurie bus išpildo
mi ten,tik,žinoma.gal ki
tokiu būdu ir kitokiu mas
tu. Veiks taip pat bufetas , 
tad galėsite pasivaišinti 
kava ir skanumynais.

Laukiame visų.
Gyvataras .

kų susirinkimui balan
džio 7 skirti v-bos pirm ., 
ir protokolų sekretoriui 
po 5 dol.už posėdį,kitiems 
v-bos nariams po 3 dol. 
Revizijos komisijos 3 na
riams už atskaitomybės 
patikrinimą $100. B-vės 
visuotinas šėrininkų su
sirinkimas įvyks balan
džio 7 d. 3 vai. po pietų L 
N Delta kino salėje, 1200 
King Str. E.

HLN koresp. J. Š.

ATEITININKAI PAMINĖ
JO ŠV. KAZIMIERĄ

Hamiltono ateitininkai 
šiais metais iškilmingai 
paminėjo jaunimo globėją 
šv.Kazimierąkovo2-3d. 
d.Šeštadienį,kovo 2 d.va- 
kare bažnyčioj e įvyko su
sikaupimas,kurį pravedė 
"Laiškai lietuviams'' red. 
kun.J.Trimakas.SJ. Baž
nyčioje dalyvavo daug 
jaunimo ir suaugusių. 
Sekmadienį,kovo 3 d. šv. 
Kazimiero šventės minė
jimas buvo pradėtas 11 v. 
iškilmingomis pamaldo
mis, kurias atlaikė ir 
šventei skirtą pamokslą 
pasakė svečias iš Čika
gos.Pamaldose ateitinin
kai dalyvavo su vėliava.

Šventės akademija įvy
ko Jaunimo centre 4 vai. 
p.p. Prisirinko gana daug 
žmonių.Akademiją atida
rė moksleivių ateitininkų 
kuopos pirm.D.Deksnytė , 
pakviesdama sukalbėti 
invokaciją kun.K. Trima
ką SJ. Seselė Igne iš To
ronto savo gražioje pa
skaitoje iškėlė jaunimo 
įvairias problemas bei 
santykius su vyresniais. 
Po paskaitos sekė P.Na- 
to montažas "Prie šv. Ka
zimiero karsto". Tai buvo 
dainų, šokių, deklamacijų 
bei muzikos pynė,kuri oje 
atsispindėjo šv.Kazimie- 
ro gyvenimas. Montažą

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

tinėlius savo artimiesiems Lietuvoje.

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

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

VASARINIS 1968 - 1.
Storo, gėlėto nepermatomo nailono medžiaga dėl 4 suknelių, 
3)6 jardo vilnonės angliškos medžiagos vyriškam kostiumui, 
3)6 jardo vilnonės angliškos medžiagos moteriškam kostiu
mui, 1 terelyno bliuskutė, 1 vyriški nailoniniai marškiniai, 
2 poros vyriškų arba moteriškų geriausios rūšies nailoninių 
kojinių— 5 75.90.

VASARINIS 1968 - 2.
Pavasariniam arba vasariniam paltui vilnonė medžiaga, 3)6 
jardo vilnonės angliškos kostiuminės medžiagos, gėlėta ne
permatomo nailono medžiaga dėl dviejų suknelių, 1 šilkinė 
skarelė, 1 vyriški nailoniniai marškiniai, 1 svaras šokolodi
nių saldainių, 1 vyriškas arbamoteriškas nailoninis Iietpaltis 
- 5 75.00.

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

BALTIC STORES LTD.,
(Z. JURAS)

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

Su malonumu priimame užsakymus, kuriuos pats siuntėjas 
pasirenka iš kainoraščio arba užsisako kas Jam patinka. Taip 
pat, persiunčiame ir Jūsų pačių supirktus siuntinius. Mūsų 
sąskaitos duoda teisę į Income Tax sumažinimą, jei siunti
niai yra siučiam' Šeimai.

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

EDMONTON, AL.

VASARIO 16 MINĖJIMAS EDMONTONE
įvyko savuose Lietuvių 
Namuose. Nors lietuvių 
kolonija Edmontone ir 
apylinkėje nelabai didelė , 
tačiau susirinkusiųjų bu
vo daugiau kaip du šimtai, 
jų tarpe svečių-latvių ir 
estų.

Minėjimą vedė dr. J. 
Pilipavičius ir Jd’opikai- 
tis. Pagrindinę paskaitą 
skaitė drzBirutė Jonienė 
psichologiniu žvilgsniu 
pažvelgus į Vasario 16-os 

išpildė vien jaunimas .Mi
nėjimas baigtas tautos 
himnu.Šv.Kazimiero šven 
tės minėjimas praėjo ga
na šventiškoje nuotaiko
je.Už tai tenka didelė pa
dėka prel.dr. J.Tadaraus
kui už taip gražiai suor
ganizuotas pamaldas baž
nyčioje ir už suteiktą pa
galbą ruošiant šios šven
tės minėjimą. J. Š.

LIETUVIŲ NAMŲ METI
NIS SUSIRINKIMAS 
kviečiamas kovo 24 d. , 
sekmadienį, 2.30 vai. po 
pi etų, Lietuvių Namuose , 
1129 Dundas Str. West 
(kampas Ossington). Na
mų dalininkai kviečiami 
į susirinkimą būtinai at
silankyti.

RINKIMINĖ KOMISIJA 
PRANEŠA

kad 1968 m.kovo 10 d. vy
kę rinkimai į Apyl. Val
dybą ir Kontrolės Komi
siją davė šiuos rezulta
tus:

1. Iš viso balsų paduota 
284.UŽ atskirus kandida
tus į Valdybą paduoti šie 
balsai: Blekaitis Antanas 
Sigitas 214, Breichmanas 
Gediminas 241, Budinin- 

dioios reikšmę lietuviui 
išeiviui.

Meninę prpgramą iš
pildė Edmontono lietuviai 
menininkai - solistai O. 
Šmidtienė ir L. Rimkus 
akomponuojami J. Barono 
deklamatorė G. Karosai- 
tė ir Kanados šimtmečio 
proga išgarsėjęs,ponios 
A.Kivi diriguojamas, Ed
montono Pabaltiečių cho
ras. Č.K.J.

kas Alfonsas 94,Gedris- 
Giedraitis Juozas 176 , 
Juozapavičius Alfonsas 
178, Kaušpėdas Antanas 
65, Masys Petras 154, 
Mikšys Kazys 170,Pruns- 
kūtė Danguolė 152, Vinda- 
šienė Ona 92, Žukauskas 
Kazys 182. Sulig balsų 
dauguma išrinkti Sreich- 
manas Gediminas, Ble- 
laitis Antanas, Žukauskas 
Kazys,Juozapavičius Al
fonsas, Gedris-Giedraitis, 
Mikšys Kazys ir Masys 
Petras.

2. Už kandidatus į Kon
trolės Komisija paduoti 
šie balsai: Lukošius Pe
tras 103,Navickas Vaclo
vas 163, Stocius Arūnas 
131, Stonkus Juozas 196 , 
Varnas Ignas 162. Sulig- 
balsų dauguma išrinkti: 
Stonkus Juozas, Navickas 
Vaclovas, Varnas Ignas.

Rinkiminė Komisija.

KUN. K. TRIMAKAS SJ . 
studentų ateitininkų są
jungos dvasios vadasjan- 
kydamasis Hamiltone tu
rėjo su studentais ateiti
ninkais pasitarimą veik
los reikalais.

perparduoti.Be
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GRAŽIOS PP.M. IR L. GUDŲ PAGERBTUVĖS
M. Arlauskaitės, Ponios 
Cečkauskienės, P.Adamo
nio ir kt. iniciatyva ir rū
pesčiu šeštadieni, kovo 16 
dieną Šv. Kazimiero svet
ainėje buvo pagerbti Mari
ja ir Leonas Gudai, iškil
mei vadovaujant Poniai Ceč 
kauskienei.

Solenizantai buvo sutik
ti tradiciniu būdu-su duo
na ir taurele, grojant mu 
zikai iparšą.PoniaČečkau- 
skienė iškilmę atidarė sa
vo sveikinimu ir kvietimu 
solenizantus pasveikinti iš 
Toronto atvykusi S.Pranc- 
kūną. Po to sveikino Sv. 
Kazimiero parapijos kleV~ 
bonas dr.F. Jucevičius tr
umpu, bet nuoširdžiu žod
žiu. J. Kardelis, sveikin
damas savo ir NL red.var- 
du, suminėjo, kad soleni
zantai yra visuomeninin - 
kai, kurie neužsidarė sa
vo šeimoje, bet dirba vi
sos Montrealio lietuvvių 
kolonijos labui, drauge 
su kitais Montrealio liet
uviais visuomenininkais, 
kurių yra gausus būrys. 
L. Gudas yra nuolatinis ir 
labai pastovus Vytauto klu
bo darbuotojas, savosios 
spaudos rėmėjas, vienas 
iš KLT veikėjų, o p. M. 
Gudienė taipgi yra visuo
meniška ir veikli Montre
alio lietuvių kolonijos na
rė.

A.Kavaliūnaitė sveikin
dama pp. Gudus prisimi
nė bendrą tarnybą Lietu
voje ir bendrą veiklą jau 
M ontrealyje.

Į visus sveikinimus ir’ 
kalbas atsakė už soleniza 
ntus p. Gudienės sūnus p. 
Slėnis.

Po to sekė gražios vai
šės, puikiai paruoštos ir 
gražiai aptarnautos, ku

Dr. J. SEM0GA8
5441 BANNANTYNE.Verdun-

Pirmadienį ir 2.4;7-9p.m. 
ketvirtadienį 

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

trečiadienį 7-9 p. m.

767-3175; namų 366-9582.

DANIŲ! GYDYTOJAS

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

Namų teL: MU 1-2051 *

DR. A. O. JAUGELlENt
BANTU GYDYTOJA

1410 Guy Street, 1 aukštas 
11 - 12 kambarys.

Tel; 932-6662: namu 737-9681

dr. v. GIR1UNIENĖ 
dantų gydytoja

L'Assomption Blvd.
Tel. 255 ■ 3535.

rios patenkino per 200 iš
kilmės dalyvių. Buvo ir šo
kiai. Visumoje šeimai ski
rta iškilmė praėjo labai gr 
ažioje nuolaikoje.
S LA SUSIRINKIMAS 
Šį sekmadieni, kovo 24 d. 
tuojau po pamaldų Aušros 
Vartų salėje įvyks 123 kuo 
pos narių susirinkimas.Vi 
si nariai prašomi būtinai 
atsilankyti į susirinkimą, 
nes reikia padaryti balsa
vimus į Pildomąją Tarybą 
ir atiduoti mokesčius.
KLK MOTERŲ DRAUGI

JOS
Montrealio skyriaus lote
rijoj laimės turėjo šeši iš 
Montrealio ir du iš Otta- 
wos. Paveikslus laimėjo: 
A. Astrauskas, P. Gaputis, 
S.Kęsgailą ir E.Navikė- 
nienė-montrea1iečiai;sta- 
lo priedu setą J. Valinsk
ienė ir pyragą p.Barteš- 
kienė; A.Buivydienė lai
mėjo paveikslą ir Kęstu
tis Vilčinskas peilių setą 
-ottaviškiai. Sveikiname 
laimėjusius. Valdyba. 
KLK MOTERŲ D-JOS 
metinis susirinkimas šau
kiamas kovo mėn.31 die - 
ną tuojau po 11 vai. pamal
dų NMP Seselių namuose. 
Visos narės prašomos da
lyvauti. Valdyba.
• Dr. V.Giriunienė sirgo 
stipriu gripu, bet jau tai
sosi.
• Sol.A.Keblys atostogas 
praleido Floridoje, Miami
• Pp. Laimikiai, Stasė ir 
Juozas, atostogauja Bar
bados salose, Karibų jū - 
roję.
• Manstavičius Juozas ku
ris laikas kai jaučiasi ne
gerai ir tikrina sveikatą.
• Ponia Tamasonienė ku
ri laiką gydėsi ligoninėje 
ir dar nesijaučia gerai.

an
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. 
Sekrr^djenjajs 1 — 5 v. PM.

Restorane Kaunas.
2587 Ontario St. East.

Tel. 525-0196.
Taipgi jis užpildo visokius 

pensijų ir emigrac. blankus.

ADVOKATAS

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

Suite 205 
168 Notre Dame St. E. 

UN 6-2063 ir UN 6-2064

Notaras
J. BERNOTAS 

B.A., B.C.L.

Sun Life Building 
Suite ,2001

Tel.: UN 6-4364.

JUBILIEJUS-KONCERTAS-VAKARIENĖ
Nek. Pr. Marijos Seserims Aušros Vartų par. salėje rengia Rėmėjai 
šį šeštadienį, kovo mėn. 23 dieną, 7:00 vai. po pietų.
Koncertą išpildys solistė Roma M as t ie nė-mezzosopranas iš JAV. 
Švediškas bufetas su minkštais ir kietais gėrimais.Kiekvienas atsilan
kęs laikomas NPMarijos Seserų Rėmėju.

DAILĖS IR TAUTODAILĖS 
PARODOS INFORMACIJA

Paroda ruošiama Lie
tuvos nepriklausomybės 
atstatymo 50-ties metų 
jubiliejui atžymėti nuo 
kovo mėn.30 d. iki balan
džio mėn.7 d.Aušros Var
tų salėje. Visus parodos 
talkininkus maloniai pra
šome žadėtus eksponatus 
pristatytiį parodos vietą 
šiuo žemiau nurodytu lai
ku: kovo 24., sekmadienį, 
nuo 10 vai. iki 1 vai. p. p. 
balandžio 3,4,5 d. d. va
karais nuo 7 vai.iki 9 vaL. 
balandžio 6 d.,šeštadienį, 
nuo 9 vai. ryto iki 12 vai.

Parodos lankymo lai
kas: kovo 30 d. ,šeštadie
nį,nuo 6 vai. iki 9 vai. va
karo, kovo 31 d. , sekma
dienį,nuo 9 vai. ryto iki 9 
vai.vakaro.12 vai.30 min. 
oficialus atidarymas .1 vai 
30 min. dr. H. Nagio pa
skaita, balandčio 5 d. , 
penktadienį, nuo 7 vai. iki 
9 vai. vakaro, balandžio
6 d.,šeštadienį,nuo 12 vai. 
iki 9 vai.vakaro,balandžio
7 d. .sekmadienį,nuo 9 v . 
ryto iki 8 vai. vakaro, už
darymas.

Parodoj lankymo metu 
veiks sesių šaulių veda
ma užkandinė. Galima bus 
įsigyti dalyvaujančių dai
lininkų paveikslų.

Įėjimas jaunimui nemo
kamas, suaugusiems lais
va auka parodos ruošimo 
išlaidoms padengti. Nau
jai prie parodos ekspona
tų papildymo prisidėjo: 
E .Andrij suskaitė, J. Ber
notas, dail. R. Piešina, S . 
Reutas, P. Jocas, R. Ur
bonienė ir A. Vapsvienė , 
tuo dalyvių sąrašą papil
dydami iki 89 asmenų.

MUZEJAUS RETENYBĖ
Nepriklausomos Lietuvos 

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

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

DĖMESIO!
Turime skanių šviežių baltų 

lietuviškai pieninėje pagamintų 
sūrių. Taip pat patarnaujame 

skanioinis šviežiomis lietu
viškai pagamintomis dešromis. .

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

tel. 766 - 9041.

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS

SIUVU IR PARDUODU

Taisau ir Remodeliuoju

SVEČIAI IŠ TORONTO 
Šį savaitgalį Montrealyje 
ir NL red.lankėsi Dr. J. 
Kaškelis ir Ponai Pranc- 
kūnat, dalyvavę Ponų M. 
ir L. Gudų šeimos šventė 
je.
TERMINUOTI INDĖLIAI 
“ LITE "
priimami nuo balandžio mėn. 
pradžios vieniems metams iš 
6 %, dvejiems metams iš 6,5 % 
ir trejiems metams iš 7%. Pa
kankamai fondu esant, termi
nuotus indėlius bus galima 
išimti ir terminui nesuejus, 
tačiau tokiu atveju bus nusto 
jama nuo 1 iki 2 procentų pa 
lūkanų, priklausomai nuo ter
minio ir išėmimo datos, palu 
kanos už terminuotus indėli 
us bus prirašomos kasmet 
spalio 15 dienos data. Papil
domų informaciją dėl įstoji
mo i “Litą“ nariais ir dėl 
terminuotu indeliu /dėjimo vi 
si kviečiami skambinti į “ Li 
tą“ tel. 766-5827 darbo va
landomis arba ved. Pr. Ru- 
dinskui tel. 482-4094. Pagei 
daujant, pas suintewsuottis 
bus nuvykstamą išsiaiškinti 
į namus.

“ Lito“ nariams, norintiems 
dalį savo santaupų pervesti 
į terminuotus indėlius, tatai 
šiuo metu apsimol* a daryti 
nebent ti’- iš depozitu sąska 
itu. 'Pravedant iš šėrų būtų 
nustojama dividendų už vie
ną metų ketvirti. Be to, ne
reikia užmiršti, kad terminno 
ti indėliai neturi gyvybės ap- 
drandos, todėl norintiems j a 
turėti neverta savo santaupų 
Šeruose ir depozituose suma
žinti žemiau $2060 sumos.

Taikydamasis prie besikei
čiančių rinkos salygii “ Litas“ 
visada steneėsi, kad jo na
riai gautu bent 1% daugiau uz 
savo santaupas ir mokėtu bent 
1% mažiau už paskolas, kaip 
kitur imama už tokios pat rū
šies patarnavimus. Terminuo
tą indelių įvedimu “ Litas“ 
siekia to paties tikslo, pasi
tarnaudamas tiems nariams, 
kurie turi stambesnes sumas 
ilgalaikiam investavimui. Iš 
antros pusės, “ Litas“ nėra 
pajėgus pakelti žymesnių pro

„LITAS” MOKA
UŽ TERMINUOTUS INDELIUS,

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

Mažiausias indėlis $500.00.

Adresas: 1465 De Sevc Street

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

Numatyta už šėrus 5ki% 
Nemokamas gyvybės draudimas 
iki $2,000 bendros santaupų
sumos. paskoloms.
Kasos valandos: 1465 De Seve St.,sekmadieniais nuo 10:30 iki 12:30 
vai., išskiriant šeštadienius. Darbo dienomis nuo 10 iki 3 vai. kasdien, 
vakarais -- trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai.

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

NL SPAUDOS BALIUI 
AUKOJO:
Abromonis Br.Martini bonką, 
adv.J. Miller 2 bonkas vyno, 
A. Ptašinskas vyno bonką, 
Kiaušas K. Vyno bonką, J. 
Vieraitis vyno bonką, ądv. S. 
Daukša vyno bonką, p. Seidie. 
nė piniginę, Gaurys A. šoko
lado 3 dėžes, Snapkauskas A. 
vyno bonką ir $5.00, PriŠman- 
tas N. $5.00, Girinienė V. už- 
kandžiams setą, Stankaitis J. 
Mot. kojinių b poras, Arlaus
kaitė M. $3.00, Gudas L. vy
no 2 bonkas, Mylienė 0.indas 
kavai ir vazas, Vilimas Ant 
vyno bonką, Skinkis J. $2.00 
Martinėnas K. $3.00, Juškevi 
čius-Miller J. stiklų setas, 
p. Martinaitienė rankdarbis , 
Borkertas Art. žiebtuvėlį ir 
kt., Varoninkaitis Pr. vyno 
bonką, Petrauskas Ig. $3.00 , 
Adomonienė O. auskarus, D. 
Smilgevičienė manikiūrai se
tas, kleb. K. Pečkys $4.00 , 
Sabl auskienė Ona 5 dol. ir 
Skučas J. Vyno bonką ir p. 
Skučienė dekoraciją iš gelių.

Visiems aukojusiems nuo
širdus ačiū. NL.
ALTORIAUS PAKEITIMAS 
AUŠROS^ARTU 
BAŽNYČIOJE

Parapijos Komitetas pave
dė komiteto nariui archt. V. 
Zubui sudaryti komisiją alto 
riaus pakeitimo projektui iš
tirti. Komisijon pakviesti su 
tiko dalyvauti statybos fir
mos Sura Stephen Ine. darbų 
vedėjas inž. J. Sablauskas 
ir Richard & B. A. Ryan vice 
prezidentas F. Yanulionis. 
Iš parapijos komiteto paskir 
tas dar vienas komiteto na
rys, inž. A. Klišius. Laukti
na, kad komisija paruoš ilgai 
nedelsdama pakeitimo projek 
tą.

centu dividendų ir palūkanų 
už trumpalaikes santaupas, 
kadangi netoli vieno milijo
no paskolų tebėra iš 6,5%. 
Tačiau priimant dėmesin 0. 
75% “ Lito" apmokamos pre
mijos už serus ir depozitų 
draudimas išeina kad “ Litas“ 
ir dabar už pirmus $2000 mo
ka 6% už serus ir 5,25% už 
depositus. Ar tamstos galite 
rasti nors panašaus toje

I M A už: 
Nekiln. turto paskolas 8%

Asmenines paskolas 9% 
įskaitant gyvybės draudimą 
iki $ 10,000 abieju rūšių

TO
DARBAI PRISIKĖLIMO PARAPIJOJE

Vatikano Santarybos nusta- Kadangi ekonominė sekcija 
tytais kai kuriais bažnyčios parapijos gyvenime yra viena
administravimo pakeitimais, 
kuriuose numatoma sprendžia 
mu balsu daugiau pritraukti 
pasauliečių, pirmoji iš lietu
viškų parapijų, Prisikėlimo 
parapija Toronte ėmėsi šį 
naują potvarkį įgyvendinti. 
Tam tikslui yra sudaryta 27 
asmenų taryba, į kuria įeina 
1/3 parapijos visuotiniame 
susirinkime išrinktų atstovų, 
1/3 parapijos globojamų or
ganizacijų atstovų ir 1/3 kle. 
bono parinktų parapijiečių. 
Be to, taryboje pilnateisiais 
nariais dalyvauja klebonas 
ir NPM seselių atstovės.

Tarybos pirmininku išrink
tas dr. J. Sungaila, vicep. J. 
Gustainis ir sekr. Z. Daug- 
vinienfe ir S. Banelis.

Darbo pasiskirstymui yra 
sudarytos 4 sekcijos: Religi
ne - pirm. V. Kolycius, Eko
nominė- pirm. S. Vaitiekūnas, 
Visuomeninė- kultūrinė- pirm. 
B. Sakalas ir Jaunimo - pirm. 
Al. Kuolas.

Kovo 13 d. Prisikėlimo pa
rapijos patalpose įvyko pir
mas ekonominės sekcijos po
sėdis, kuriame dalyvavo vi
sas 10 asmenų sąstatas ir 
klebonas T. Placidas Barius. 
O. F. M.

Sekcijos pirm. S. Vaitiekū
nas, patiekdamas posėdžiui 
dienotvarkę ir plačiai apibū 
dindamas darbus, kurie parei 
kalaus nemažo pasišventimo 
numatytiems planams įgyven
dinti, prašė visų narių glau
daus bendradarbiavimo. Kle
bonui paryškinus, kurie dar
bai laukia sekcijos, nuo ku
rios daug priklausys parapi
jos ekonominis pajėgumas ir 
šiuo klausimu dar keliems iš 
sitarus, sekcijos vicepirmi - 
ninKU išrinktas M. Petrulis 
ir sekretorium L. Matukas. 

visoje daugybėje bankų siū
lomų taupymo planu? Užtat 
pasinaudokite savo santau 
ponis geromis “ Lito“ siūlomo 
rnis sąlygomis. I 'r. R.
• SSSR atstovu Jungtinėse 
Tautose paskirtas Jakov 
Malik vieton ligšiol buvu
sio Fedorenkos.

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

P. ADAMONIS 
Chartered Insurance Broker 

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

S-tos "Lite" nr. 752D

LIETUVIŠKAS PUSVALANDIS GIRDIMAS KAS

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

TEL. 669-8834.

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

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d
VISU Rūšių DRAUDIMAS

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

Montreal. Telefonas KA. 7-3120

is svarbiausių ir kad darbas 
duotų sėkmingesnių vaisių, 
nutarta sekcija padalinti į 6 
skyrius: statybos - pirm. S. 
Vaitiekūnas, finansų - pirm.
L. Matukas, rinkliavą - pirm.
M. Petrulis, parengimų-pirm. 
1. Žemaitienė, salės ir kavi
nės priež. pirm. J. Baltrušai
tis ir rūbinės priež. pirm. F. 
Mockus.

Posėdžio dalyvius klebo
nas supažindino su parapi
jos salęs dar ankstyvesnio 
parapijos komiteto nutarimu 
jau vykdomais atnaujinimo 
bei pagerinimo darbais, pa
vaizduodamas inž. dr. Kulpa- 
Čiaus paruošta projektą, ku
rio įvykdymas atseis apie 12 
tūkstančiu dol. Svarbesni dar- 
bai atiduoti lietuviams ran
govams. Atlikus numatytus 
darbus, nuoma už salę bus 
padidinta ir įdėtos pagerini
mui sumos apsimokės.

Salės pareikalavimas yra 
labai didelis ir norint ja gau
ti, reikia prieš metus ją užsi 
sakyti. Tokių užsakymų jau 
20 ateinantiems metams.

Kilus klausimui, kadkai ku 
rios organizacijos, ruošdamos 
parapijos salėje savo paren
gimus turi nuostolius ir pra
šo sumažinti nuomą už salę. 
Dažnai pasitaiko, kad dėl to 
parapija turinti 200, o kartais 
ir daugiau doleriu nuostolių. 
Kad ateity išvengus tokių 
nuostolių, nutarta pasiūlyti 
toms, mažiau pajėgiančioms 
organizacijoms savopobūvius 
ruošti dviems organizacijoms 
susidėjus ir jas įspėti, kad 
jokių už išnuomuotą sale nuo 
laidų nebus daroma.

Posėdis užsitęsęs per dvi 
valandas išgvildeno daug su 
parapija surištu ekonominių 
klausimų. Bs.

• Gal kas artimoje atei
tyje vyks į New Yorką, - 
tai maloniai prašoma 
paskambinti telefonu:DO 
6-622C.Būsime dėkingi.
• Kubos diktatūra nusavi
no paskutines privačiasį- 
mones.

C F M B

dSouįįard duto Jšody,

Sav. f. Adomonis • Adams

Namu tel. 747-9000 t

6636. Clark St. Montreal 
( prie St. Zotique ) 

TEL: 277-5059, 277-5323

ATLIEKAME DARBUS:

Electric Welding
Body Work
Painting 
Mechanic 
Electric 
ir kitus Steering Service

Wheel Alingment
T une • up

Clutch- Brakes

/ Storage /.

6396 Bannantyne, Verdun.
PO 7-6183,

AR ŽINOMA, KAD

’’NEPRIKLAUSOMOS!
LIETUVOS" SPAUSTUVĖ

spausdina bilietus, paktietimus, vizi
tines ir padėkos korteles, įvairius 
blankus, receptams ledelius, vedybi
nius pakvietimu:, rrirties atveju už
uojautos laiškus, visokius ” staterner; 
tus”, vokus su adresais, laikraščius

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

INTERCONTINENTAL CLUD

Cocktails Dancing Nightly

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

Kreipkitės asmeniškai pas 
Joe Stankaitis.

Europietiška muzika ir šokiai 
kiekviena nakti • jausitės kaip 
Bavarijoje.

Juozas Stankaitis
Manager of the Club.

Tel. 861- 1507

4475 BANNANTYNE AVE...

VERDUN. QUE

FALCON - FAIRLANE
GALAXIE - THUNDERBIRD 

MUSTANG - TRUCKS
USED CARS

1 year guarantee

FORD

Kreipkitės į

LEO GURECKAS
Sales Manager’s Assistant
Keating Ford lietuvis atstovas

769-8831.

Tel: nami| 366-2548'7 
jstaigos- 769-8529.
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