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"SAY, HOW WOULD YOU LIKE TO BE MY VICE PRESIDENT IN 1972?"

Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto /VLIKo/ pirmininką Dr. J.K.Valiūną priima prezidentūros 
rūmuose Filipinų prezidentas Ferdinandas Marcos. Prezidentui asistuoja prezidentūros pareigūnai.

"Time" karikatūristas taip pavaizduoja Roberto Kennedy santykius su JAV pre
zidentu Johnsonu, kuriam Kennedy sudaro griežtą opoziciją.

įvykiu apžvalga
KARAS VIETNAME VIS 

DAR PLEČIASI
Ir ne tiktai plečiasi, bet 

tolydžio darosi pavojin
gesnis ir Pietų Vietnamu! 
grėsmingesnis.JA V siun
čia naujas jėgas į Viet - 
namą. Dabar ten ameri- 
čiųjau yra per 500 tūks- 
tančiij. Karui panaudoja
mi ir naujai pagaminti, 
didelio greičio ir pajėgu
mo, nauji lėktuvai.

Pats Pietų Vietnamas 
mobilizuoja naujus dali
nius,kurių skaičius numa
tomas apie ketvirtį mili
jono. Be to, Pietų Vietna
mas susirūpinęs nauja 
karo taktika ir tam tiks
lui, Vi etkongo pavyzdžiu, 
organizuojąs partizani
nius dalinius.

Karas plečiasi ir ta 
prasme, kad panaudoja
mos teritorijos kaimyni
nių valstybių-Laos, Kam
bodžos,o paskutiniu laiku 
jau įsiveržiama ir į Tai
lando teritorijas. 
DIDELIS SUSIRŪPINIMAS

AMERIKOJE
Nesisekant karu ir pa

kartotiniais kvietimais 
baigti Vietnamo karo, ku
ris vis dar plečiasi, kyla 
didelis Amerikoje susi
rūpinimas. Prezidentas 
Johnsonas dėl to nutarė 
pakeisti vyriausiąjį karo 
vadą ir generolą Westmo
rel andą atšaukia ir jo vie
ton skirs kitą.

Labai Šimkaus karo 
akivaizdoj, JAV emisijos 
banko viršininkas, vadi
namas Gubernatorium, 
pareiškė Amerikos vi - 
suomenei,kad ji pagaliau 
suprastų, jog vyksta labai 
didelis, labai sunkus ka
ras , todėl
pati visuomenė turi labai 
rimtai pažiūrėti į šią ko
vą ir nesielgti lengvapė
diškai. Emisijos banko 
Gubernatorius pakvietė 
Amerikos žmones visas 
jėgas sutelkti, kad karą 
galėtų laimėti.Nes nuo to 
priklausys ateitis ne tik
tai Amerikos, bet ir dau
gelio valstybių.

KRIZĖ SOVIETINIAME 
TOTALIZME 
Lygiagreta karui Viet

name, žmonijos dėmesį 
visu rimtumu atkreipė 
besivystanti didelė krizė 
bolševikinio - komunisti
nio arba sovietinio to * 
tatizmo kraštuose :Rusi- 
joje, Lenkijoje, Čekoslo
vakijoje ir net Egipte.

Nepaprastai įdomus 
faktas, kad krizė vyksta 
teisėtumo vykdymo pa
grindu, todėl totalizmo 
vadams labai sunkiai nu
galimas. Visuose kraš
tuose, neatsisakant so
cializmo,yra reikalauja
ma vykdyti konstitucijų 
garantuojamas žodžio ir 
spaudos laisvių gar anti - 
jas.Totalistai bando rei- 
kalaujantiem primesti jų 
išgalvojamas, falsifikuo
jamas kaltes, bet kadangi 
reikalavimai pernelyg 
aiškūs, tai sąjūdis 
tęsiasi ir įgauna nenu
maldomo pastovumo.

Taip gi labai įdomus 
faktas,kad sąjūdis,vyks - 
tąs Lenkijoje ir Čekoslo
vakijoje, susilieja į ben
drumą ir įgauna visišką 
vienodumą.To pat reika- 
laujalenkai.kaipir čeko- 
slovakai.

Jau yra ir reikšmingos 
pasekmės: jau nuverstas 
senas totalistas Čekoslo
vakijos prezidentas Anto
ny Novotny. Iškeltas Slo
vakijos atsipalaidavimas 
nuo Čekoslovakijos,pasi
liekant tiktai federacijos 
rėmuose. Tai vis reiški
niai, kurie žymi naujus 
politinius reiškinius.

Ir net Egipte, kur vyko 
teismas prieš sąmokslą 
nuversti Nassero totaliz- 
mą,studentija Egipte pra
dėjo demonstracijas prieš 
Nassero diktatūrą.

Visi šitie reiškiniai ne
abejotinai žymi naujas 
mintis, naujas nuotaikas 
ir naują ryžtą, naujas pa
stangas išsiveržti iš to- 
talistinio kalėjimo ir at
gauti pilietines teises.

Į sąjūdį, beje, atsiliepė 

ir laisvasis pasaulis,ypač 
lenkai ir čekoslovakai ;vi- 
sur Vakaruose vyko stu
dentijos demonstracijos 
(ir Montrealyje), kurių 
tikslas - morališkai pa
remti studentų iniciatyvą 
Lenkijoje ir Čekoslova
kijoje.

AUKSINĖ KARŠTLIGĖ
KRIZĖJE

Po "aukso klubo", kurį 
sudaro septynios valsty
bės-Jungtinės Amerikos 
Valstybės,Didžioji Brita
nija, Italija, Vakarų Vo
kietija, Olandija, Belgija 
ir Šveicarija, -pasitarimo 
Vašingtone,auksinė karšt 
ligė šiek tiek aprimo.

Emisijos bankų Guber
natoriai Vašingtone nuta
rė, kaip skelbia jų pasi
tarimo pranešimas: auk
so kainą laikyti pastovią 
-35 dolerius už vieną un
ciją, aukso rezervais ope
ruoti tiktai tarp emisijos 
bankų ir privatiems as
menim aukso neparduoti, 
laisvoje rinkoje aukso 
reikalai tesivysto taip, 
kaip vystysis,laisvai, pa
gal pareikalavimus ir jo 
kaina tepriklauso nuo pa
reikalavimo ir pasiūlos.

Atrodo, kad šis spren
dimas davė gerų pasek
mių. Spėjama, kad aukso 
spekuliantai gali nuken
tėti,nes jie aukso 1 ydinius 
įsigijo už aukštą kainą. 
POLITINĖ AFERA 
ČEKOSLOVAKIJOJE

Pasaulinė spauda iške
lia Čekoslovakijos politi
nių įvykių savaimingumą. 
Išaiškinama,kad su pabė
gusiu generolu Sajna, ku
ris su visa šeima dabar 
jau yra Amerikoje, turėjo 
ryšį prezidento Novotny 
sūnus,kuris buvo Užsie
nio prekybos departamen
to direktorius. Jis dabar 
norėjo išvykti į užsienį , 
bet, kilus įtarimui, jam 
viza neišduota.

Pasaulinė spauda rašo, 
kad ryšium su gen.Se jnos 
pabėgimu Prahoje yra 
daug suimtų. Gen. Sejna 
išvežęs į užsienius daug 
svarbių karinių žinių.Ke
liamas klausimas: kokie 
gen.Sejnos ryšiai buvo su 
Novotnų šeima?

KAS NAUJA
NAUJAS MOKESČIŲ 

ĮSTATYMAS
Vasario 19 dienos Ka

nados parlamento spren
dimas atmesti 10-ties 
procentų mokesčių pakė
limą, sukėlęs kabineto 
krizę, dabar jau išlygin
tas pakeitus įstatymą.

Naujas mokesčių įsta
tymas nustato nuo šių me
ti} pradžios įkelti mo
kesčius trim procentais . 
Įstatymas priimtas 122 
balsais prieš 106.

KYLA NEDARBAS
V as ario mėnesį nedar - 

bas pakilo6.4%. Bedarbių 
buvo 482, 000, o vasario 
mėnesį tas skaičius paki
lo apie 18, 000. Tokia yra 
statistika. Bet kiekvienais 
metais žiemos metu ne
darbas padidėja ir tam 
tikslui paprastai organi
zuojamos nedarbo maži
nimo priemonės.
• Karo ministerijos užsa 
kytų laivų kaina iš 142 mi
lijonų pakilo iki 202 mil. 
del naujų pagerinimų.

Minios čekoslovakų, studentų iniciatyvd. pagerbia Jan 
Masaryką, žuvusį sovietinio totalizmo $ėka.

Ne pasiteisinimas, kad 
Britanijos piliečiai laukė 
atgauti savo įnašus, - juk 
pati Britanija laikia savo 
įnašų ir nesulaukia,..

Studentų demonstracijos Egipto sostinėje Cairo mieste Ar nėra kini šaltinių ne iš Europos, Čikagos aerod 
pries Nassero totalizmą, reikalaujant laisvės, teisėtumo prekiaujant svetimu turtu? rome mirė.

KANADOJE
OUEBECO PAVILJONAS 

OSAKOJE
1970 metais Japonijos 

mieste Osakoje vyks ket
virtoji pasaulinė paroda, 
kurioje Ouebecas nutaręs 
pastatyti savo paviljoną 
už 2,500,000 dolerių. 
Spauda sako, kad tai bus 
labai brangus paviljonas. 
Ouebecas pasiteisina,kad 
tas paviljonas turėsiąs 
pavaizduoti provincijos 
gyvybingumą, energingu
mą ir atsiekimus. 
KANADOS GYVENTOJAI 
KELIASI Į MIESTUS

1966 metais Kanadoje 
buvo20, 014, 880gyvento
jų, kurių 14,726,759 gy
veno miestuose,kas suda
rė 73.6% visų Kanados 
gyventojų, tuo tarpu 1961 
metais buvo 18,238,347 
ir miestuose gyveno 12 , 
700,390, tai yra 69.6%. 
Skaičiai rodo,kad gyven
tojai linkę keltis iš kaimų 
į miestus.

Lietuviu gyvenimo reiškiniai
LIETUVA BRITANIJOS 

PARLAMENTE 
Didžiosios Britanijos 

parlamento stenogramo
se (Hansard,Vol.759, No . 
col. 940) yra paskelbtas 
toks pasikalbėjimas par
lamente:
Mr. G. Campbell (parla
mento narys) paklausė 
Užsienių Reikalų Valsty
bės sekretorių, kokia yra 
Jos Didenybės vyriausy
bės politika dėl Latvijos , 
Estijos ir Lietuvos suve
renumo pripažinimo.
Mr. William Rodgers (vy
riausybės atstovas): Jos 
Didenybės vyriausybė 
pripažįsta, kad Baltijos 
valstybės de facto yra 
įtrauktos į Sovietų Sąjun
gą,bet nepripažįsta to de 
jure.
Mr.Campbell: Jeigu mes 
nesuteikėm Sovietų Sąjun
gos šių trijų valstybių 
pripažinimo de jure, kaip 
galėjo būti sudarytas su
sitarimas su Sovietų Są
junga dėl Britų piliečių 
pretenzijų į šias valsty
bes ?
Mr. Rodgers: Tikrovės 
pripažinime neglūdi mo
ralinis nusistatymas, ir 
komes siekėme susitar
dami su Sovietų Sąjunga, 
tai buvo pagalba tiems, 
kurie daug metų laukia jų 
pretenzijų sutvarkymo. 
Mr.Wood(parlamento na
rys): Ar Jos Didenybės 
vyriausybė prisiims prie
volę grąžinti toms valsty
bėm jų priklausinius, ku
riuos mes jų vardu laiko
me, tuo atveju, jeigu tos 
trys valstybės atgaus sa
vo suverenumą?
Mr. Rodgers: Dabar ne 
laikas svarstyti prielai- 
diškus klausimus. (Elta)
Svetimom teritorijom ir 

svetimu turtu prekiavo Sta
linas su Hitleriu prieš 30 
metų, o dabar... prekiau
ja Darbiečių vyriausybė, - 
ar tai moralu, ar tai gra-
žu?

AUSTRALIJA PRIES LIE
TUVOS OKUPACIJĄ

Vlikas gavo tokį pirmi
ninkui dr. J. K. Valiūnui 
adresuotą Australijos 
ministro pirmininko laiš
ką: "Ačiū už Jūsų laišką, 
atkreipiantį dėmesį į pen- 
kiasdešimtmetinę sukak
tį nuo Lietuvos nepriklau
somos valstybės paskel
bimo ir nurodantį į tra- 
gingus įvykius,atnešusius 
prievartinį įjungimą į SS 
SR .Kaip žinote, A ustr ali - 
ja niekad nepripažino ir 
nepripažįsta Lietuvos į 
Sovietų Sąjungą įjungimo 
galiojimo. Mūsų atstovai 
Jungtinėse Tautose daž
nai pareiškia Australijos 
pažiūrą į sovietinį kolo
nializmą, ir galiu Jums 
užtikrinti .darys tai ir to
liau, iškilus kievienai- 
progai".

Tai yra atsakymas į 
Vliko pirmininko ir Lie
tuvos Diplomatijos Šefo 
laišką su Politinės Kon
ferencijos manifesto pa
grindu parengtuoju me
morandumu. 
AUSTRALIJOS SPAUDA 
UŽ LIETUVOS LAISVE 
Keturi Australijos dien- 

raščiai-Times (Canber
ra, sostinė), The Herald 
)Melbourne), Advertiser 
(Adelaide) ir West Aus
tralia (Perth) įdėjo Aus
tralijos Lietuvių Ben
druomenės pirmininko S. 
Narušio pareiškimą,pra
sidedantį į antraštę iškel
tu priminimuį'Tebevyks- 
tant kovai prieš užpuoli
mus ir priespaudą,norė
tumėm atkreipti Jūsų ir 
Jūsų skaitytojų mintis į 
faktą,kad,23 metai Antra
jam Pasauliniam karui 
pasibaigus, trys Baltijos 
valstybės-Lietuva, Latvi
ja ir Estija-tebėra pa
vergtos Sovietų Sąjungos'.'

Visose didesnėse Aus
tralijos lietuvių kolonijo
se vasario 16 dienos su
kaktuvinėse iškilmėse bu^ 
vo Australijos vyriausy
bės ar parlamento atsto
vų. Pamaldose dalyvavo 
vietos arkivyskupai. E.

• Dr. Sabanas, sugrįžęs
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JUNGTINIO FINANSŲ

KOMITETO ATSISAUKIMAS
Jungtinis Finansų Ko

mitetas sudarė gaires ir 
planą ir darbas jau pra
dėtas. Suplanuota mūsų 
dailininkų kūrinių loteri
ja, kaipo akstinas užsi
brėžtų aukų sėkmingam 
surinkimui.Čia tenka pa
dėkoti mūsų dailininkams 
už dosnią auką paveiks
lais.

Komitetas išsiuntinėjo 
turimą medžiagą 68 vie
tovė m. Taip pat buvo kon
taktuota Kanados lietuvių

nežino apie tą medžiagą , 
arba valdybos neskelbia 
arba nerodo nariams. 
Bendruomenės nariai te
žino, kad visos apylinkės 
senai ją turi.

Metų pradžioje JFK iš
siuntinėjo visoms lietu
viškoms parapijoms, ku
nigam bei geriausiai lie
tuviškoje bendruomenėje 
ekonominiu atžvilgiu sto
vintiems lietuviams gy
dytojam bei inžinieriam 
mūsų prašymą,kad prisi-

MIRĖ ŽYMUS
Nelaukta žinia pasiekė 

Montrealį, kad New Yorke 
mirė didelis Lietuvos mok
slininkas Profesorius Dak
taras Vincas Kanauka, dar 
nesulaukęs 75 metų amži
aus.

Prof. D r. V.Kanauka yra 
gimęs 1893 m. rugsėjo mėn. 
9 d. Butrimiškių kaime, A- 
lytaus ap. ir vai. 1912 m.ba
igė Suvalkų gimnaziją.Me
diciną studijavo Kijevo uni
versitete. 1917 m.buvo mo
bilizuotas į Rusijos kariuo
menę, dirbo Karpatų ir Ru
munijos frntuose.

Cariniais laikais ir gim
nazijoje ir universitet e be
simokydamas ve’xe slapto
se lietuvių mokslus einan
čios jaunuomenės rateliuo
se. Nuvertus carą, gyvai 
rūpinsi Lietuvos laisve ir 
dalyvavo Petrapilio seime.

1918 m.sugrįžęs Lietuvon, 
organizavo Alytaus ap. sa
vivaldybę. 1919 m.savano
riu įstojo Lietuvos kariuo
menėn ir veikė kaip gydy - 
tojas.

1923 m. išėjęs iš kariuo
menės, pradėjo dirbti kai- pagalbą, o prof. V.Kuzmai 
po gydytojas ir tęsė moks
lą, gilindamas medicinos 
žinias. 1929 m.apgjnė di
sertaciją ir gavo medici
nos Daktaro laipsnį. Visą 
tą laiką V.Kanauka dirbo 
Vytauto Did.universitete, 
kur 1930 m. pakeltas priv
atdocentu.

Lietuvos mokslininkas

PROF .DR. V. KA NA UK A

POSVCTKCU.

F

1968 m. kovo 27 d. Nr. 13/1089/

JOflUP'G'CJ'tDO.

bendruomenė. Jie sudarė 
JFK skyrių ir veiklą iš
vystė dar prieš Vasario 
16-tosios minėjimą.

JF Komitetas iš New 
Yorko išsiuntinėjo iki šiol 
į susikūrusius JFK sky
rius bei JAV LB apylin
kes 6150 loterijos knygu
čių , 19,45 0 jubi lie jinių vo - 
kų, 3830 "Communist get 
out of Lithuania"stikerių, 
3, 960 ženklų klijuoti ant 
vokų, 2950 ženklelių kli
juoti ant auto langų bei 
630 aukų lapų.Tie visi da
lykai buvo Išsiuntinėti 
vietovėm su prašymu pa
skleisti lietuviškose ben
druomenėse pritraukiant 
daugiau aukų.

Šia proga mes kreipia
mės į visus geros valios 
lietuvius, į JFK skyrius , 
į JAV LB apygardas ir 
apylinkes su pakartotiniu 
prašymu, kad prisiųstoji 
medžiaga būtų kiek gali
ma greičiau visuomenėje 
paskleista ir jei reikalin
ga, paprašyti Komiteto 
prisiųsti daugiau. Gauna
me skundų, kad daugelis

V LIK O PIRMININKO 
KELIONĖS

Pirm.Dr. J.K. Valiūnui 
besilankant Seule, Korė
jos sostinėj,iškilo suma
nymas išleisti Korėjos 
pašto ženklą Lietuvos su
kakčiai paminėti.

Kovo 3,4 ir 5 d. Vilko 
pirmininkas Seule matėsi 
ir tarėsi su Pasaulio 
Prieškomunistinės S-gos 
gen. sekr. J. Hernandez , 
su Korėjos Prieškomu
nistinės S-gos pirminin
ku gen. Eung-joon Lee, 
generaliniu sekr. Jun-yong 
Pak, susisiekimo minis
tru Jong-ryul Whang,vie
šosios informacijos vi- 
cemin. Chung-sung Lee ir 
su užsienių reikalų mi
nistru Kyu-hah Choi.

Lankydamasis pas Va
tikano nunciatūros Seule 
sekretorių monsinjorą J. 
V. Bulaitį, Vliko pirminin
kas patyrė, kad ir Seulo 
vyskupas galės būti pa
kalbintas paremti savo 
patarimu Korėjos -Lietu
vos pašto ženklo sumany
mą.

dėtų savo finansine auka 
prie užsibrėžto tikslo 
įgyvendinimo. Prašytume 
visų neatidėlioti ir grą
žinti knygelių šakneles ir 
aukų lapus.

Nemažas skaičius lie
tuvių yra JAV ir Kanado
je baigę mokslus ir įsi
jungę į tų kraštų gyveni
mą. Pastebėta tačiau, kad 
mūsų jaunieji inžinieriai 
ir mokytojai labai nutolę 
nuo aukojimo pareigos 
Lietuvos laisvinimo rei
kalams.Todėl mes pasi
ryžę kontaktuoti kiekvie
ną lietuvį, kad jis savo 
finansinę auką šiais jubi
liejiniais metais atliktų. 
Pabrėžtinai prašom apy
linkes savo veiklą tuo 
reikalu greičiau suakty
vinti.

JF Komitetas yra pasi- 
ketinęs PLB seimo komi
teto darbus paremti pini
gais, kada bus reikalo. 
Norime matyti PLB sei
mą New Yorke didžiulį ir 
sėkmingą. Čia kiekvieno 
bendruomeninko pareiga 
paremti.

DR. J. K . VA LIŪNO 
Ž INTOS

Viešosios informacijos 
viceministras itin tvirtai 
pritarė sumanymui. Be 
to,pageidavo gyviau keis
tis su Vliku informacijo
mis ir paprašė, kad mi
nisterijai būtų siuntinėja
mi Eltos Informacijos 
biuletiniai anglų kalba.

Vliko pirmininkas ap
lankė Seule leidžiamo 
dienraščio Korea Herald 
(anglų kalbajleidėją Bong 
- gi Kim ir redaktorių 
Kwang-gil Kay.Po to,pir
mininką aplankė to laik
raščio atstovas ir paren
gė išsamų pasikalbėjimą 
apie Lietuvos problemas. 
Pasikalbėjimas buvo pa
skelbtas dvejose to laik
raščio laidose.

Ir Korėjos televizijos 
žinių skyriaus vedėjas 
Leung - eun Han padarė 
dvidešimties minučių pa
sikalbėjimą su Vliko pir
mininku. Pasikalbėjimas 
buvo perduotas kovo 6 d . 
6 vai.vakarą,tuoj po tarp
tautinių žinių pranešimo.

gelyje organizacijų, ypač 
gydytojų.

Pasitraukęs į vakarus, vi
są laiką, taip pat dirba kaip 
gydytojas ir chirurgas.

1949 m.persikelia į JAV,
gauna praktikos teises Ir SkJ’r"l veda •*»»«"«■*“ L- Eimantas
dirba savo specialybėje. 1496 Mardell Place, London, Ontario, Canada

Sėkmingiausių laimėjimų KANADOS RAJONO SKAUTŲ VADOVŲ SUVAŽIAVIMAS 
V.Kanauka yra atsiekęs 
praktinės chirurgijos sri
tyje, atlikęs daugybę sūdė 
tingiausių operacijų.

Didelis V.Kanaukos nuo
pelnas, kad chirurgiją iš
kėlė iki pasaulinio lygio ir 
todėl turtingiausi Lietuvos 
žmonės, anksčiau vis bėgę 
chirurginės pagalbos į Ka
raliaučių, pradėjo pasitikę 
ti savo chirurgais, kurių 
jis išaugino didelius kadr
us.

Velionis paliko daugelį 
mokslinių darbų.

Būdamas patriotas ir 
nuo jaunystės dienų kovo- 

1 tojas už Lietuvos laisvę ir 
lietuvio-piliečio teises, jis 
politiškai priklausė Liet. 
Vai.-Liaudininkų sąjun
gai.

Apgailestaujame netekę 
mirus ir bendrosios chiru- vieno žymiųjų mokslininkų 
rgijos kursą. -r didelio visuomenininko.

Greta to, V.K.KaunoRa- Apgailestaujame netekę 
udonojo Kryžiaus ligoninės! ht,nrtr9f]arhio. nes Pre 
chirurgijos skyriaus vedė
jas. 1941-44 Medicinos fa
kulteto prodekanas.

Be daugelio tiesiogių pa
reigų. V.K. dalyvauja dau-

Universitete dėstė topo
grafinę anatomiją ir chir
urginę urologiją.1939 m. I 
išrenkamas ekstra-ordina- 
riniu profesorium ir dėsto 
chirurginę kliniką, karo la
uko chirurgiją ir greitąją

Kovo 17 d.Toronte, Pri
sikėlimo parapijos patal
pose,-skautų būkle įvyko 
gausus skaučių-tų viene
tų vadovų bei kitų parei
gūnų suvažiavimas.Suva
žiavimo tikslas-smulkiau 
aptarti artėjančios V-tos 
Tautinės stovyklos rei
kalus bei numatyti ir nu
statyti visus pasiruošia- 
muosius darbus, ypač 
transporto klausimą. Nu
matoma V Tautinėn sto- 
vyklon vykti specialiai 
pasamdytais autobusais , 
nes traukiniu pasiekti Rar 
ko stovyklavietę negali
ma. Stovyklon išvykimo 
susitelkimo centrai bus 
Toronto ir Hamiltono vie
tovės. Kiti mūsų rajono 
vienetai turės prie to pri
sitaikyti. Jau baigiama 
stovyklon norinčių vykti 
registracija. Sesės ir 
broliai pataupykime pini
gų stovyklos mokesčiui,ir bendradarbio, nes Pro

fesorius Dr. V.Kanauka vi- sutvarkykim bei įsigykim 
są laiką domėjosi visuom- naujas uniformas bei vi
eningais ir politiniais klau- sus kitus reikalingus 
Simais ir šiose srityse vi- reikmenis stovyklavimui, 
są laiką buvo veiklus. Antras suvažiavimo

kimas ir nuveiktų darbų 
aptarimas bei ateinan- 
tiem metam veiklos gai
rių nustatymas. Sąskrydį 
nutarta rengti Toronto 
mieste sekantį savaitgalį 
po Padėkos Dienos atos
togų.

Pasibaigus bendram 
suvažiavimo posėdžiui, 
Seserijos ir Brolijos va
dovai turėjo atskiras su
eigas,kur smulkiai aptar
ta visi rūpimi reikalai bei 
svarstyti serijos ir Bro
lijos specifiniai klausi
mai sąryšyje su artėjan
čia V Tautine stovykla.

L. E-tas . 
PASISEKUSI KAZIUKO

MUGĖ
Londono lietuvių skau

tų vietininkija kovo pra
džioje suruošė labai įvai
rią ir patrauklią Kaziuko 
mugę parapijos salėje.

Po iškilmingos suei
gos,mugė virė-kunkulia
vo apie porą valandų. Pu
blikos susirinko pilnutėlė 
salė, kas rodo, kad skau
tiški parengimai visiems 
patinkair tautiečiai rodo

J. Kardelis.

PROFESORIUI DAKTARUI
VINCUI KANAUKAI MIRUS, 

JO ŠEIMĄ IR VISUS AR’HMUOSIUS NŲOŠTOD- 
ŽIAI UŽJAUČIA

Lietuvos Valstiečių Liaudi
ninkų Centro Komitetas.

...... i O.'JiO., OVUti / .< ■

DIDŽIAI GERBIAMAM PROFESORIUI
DR.VINCUI KANAUKAI MIRUS, 
NUOŠIRDŽIĄ UŽUOJAUTĄ ŠEIMAI IR 
ARTIMIESIEMS REIŠKIAME

E. ir J. Kardeliai.

Laiškai Redakcijai
Atviras

Kiekvienas geros va
lios lietuvis džiaugiasi 
mūsų kolonijų veikla. Su
prantama, kur daugiau 
veiklos,ten ir nesusipra
timų gali būti. Jie tikrai 
būtų pateisinami, jeigu 
savitarpy išrišami. Vis 
dėlto, skaitant mūsų pe
riodinę spaudąužtinkame 
drastiškų pasisakymų bei 
kritikos, kuri savyje ne
turi jokio pagrindo. Atvi
rai pasakius,šį kartą no
riu paminėti įgrisusias 
korespondencijas apie 
Hamiltono choro. Spaus
dinant ką nors iš parapi
jų gyvenimo bei veiklos , 
pirmiausia reikia pažinti 
visas aplinkybes, būti 
veiklos tarpe ir pačiam 
dirbti.Deja,mes maitina -

laiškas.
mės trupinėliais,kurie iš 
viso neturi jokio pagrin
do. Pažįstu kaimyninę pa
rapiją Hamiltone ir ste
biuos,kad anonimais neva 
sugriautas choras, kuris 
tikrumoje egzistuoja pa
gal dabartinę ekumeninę 
mintį. Pažinojau visus 
Hamiltono dirigentus ir 
tikrai juos vertinu dėl ne 
eilinių sugebėjimų ir 
energijos .Kiekvienas di
rigentas dabartinėje pa
dėtyje turi neipažą sun
kumų chorą suorganizuo
ti,tuo labiau be parapijos 
net nebūtų įmanoma ir 
nebūtų reikalo turėti baž
nytinį chorą. Parapijos 
kunigas daugiau yra užin- 
teresuotas negu kores
pondentai, kurie norėtų 
dominuoti ir savo valią

Anglų kalba vykęs pasi
kalbėjimas buvo verčia
mas į korėjiečių kalbą. 
Pasikalbėjimo metu per 
visą ekraną parodytas ir 
ryškiai matytas Lietuvos 
žemėlapis ir Vliko išleis
tos brošiūros (Lithuania).

Taipei, kovo 6 d. Vliko 
pirmininkas matėsi ir ta
rėsi apie Lietuvos sukak
ties minėjimą su Pasau
lio Prieškomunistinės S- 
gos Kinijos padalinio pir
mininku Ku Chenk-Kang.

Ir Taipei su Vliko pir- 
mininku-prieš pat jam iš
vykstant į Manilą, aero
drome-padarė pasikalbė
jimą Taivano televizijos

atstovas Dahren Lo. Pa
sikalbėjimas truko šešias 
minutes (verčiamas į ki
nų kalbą) ir buvo skirtas 
tą patį vakarą parodyti 
tarptautinių žinių tarpe.

(Elta).

« Niurnberge į ūkusiame Vo
kietijos soc. dem. susirinki
me W. Brandt pasisakė už 
laikine Oderio - Neisses šie 
na, kol bus sudaryta taikos 
sutartis. Kiesinger ta pasisa 
m a pasmerkė.
• Japonija Pietų Vietnamui 
padovanojo vaistu uz 30,000 
doleriu.t
• Rodesijoj prasidėjo suki
limas. ’

augščiau statyti už dabar
tinį liturginį potvarkį.Sa
vaime suprantama jog di
desnėj kolonijoj kaip Ha
miltonas pilnai gali eg
zistuoti šalia bažnytinio 
choro grynai tautinis.Įdo
mu, kodėl nesiimama ši
to ryžto,vietoj rašyti nu
sibodusias koresponden
cijas. Kunigas daro,kas 
galima tiek bažnyčiai,tiek 
tautiniam susipratimui. 
Stebimės iš viso Hamil
tono kolonijos veikla, ku
ri šiuo atveju yra dar pa
vyzdys ir kitoms kolo
nijoms.

Šiandie, nėra lengva 
gauti kunigų. Iš viso, kiek 
kunigų davė dabartinė iš
eivija ?Čia kaltinami ku
nigai .Ar nereikėtų pakal
tinti iš viso dabartinę 
mūsų išeiviją, kuri daž
niausia pašaukimus nu
stelbia kunigų veiklą kri
tikuodami be jokio pa
grindo.Jaunimas tai žino 
ir bijo užsidėti labai daž
nai sunkiai pakeliamos 
naštos.

Savaime suprantama, 
kad seselių buvimas pra
turtintų parapijos bei ko
lonijos veiklą,tačiau reik
tų turėti galimybes ir 
darbo dirvą. Didžiosiose 
kolonijose dominuoja sve
timtaučiai vaikai, gi lie- 
tuviaįnors daugumoje yra 
jau pajėgūs leisti savo 
vaikučius į lietuviškus 
darželius, betn žymi da
lis stovi nuošaliai.Tai yra 
argumentuota faktais ir 
korespondentai nėra pa
jėgūs jų sugriauti.

Šiandie,bijomasi įeiti į 
valdybas, nes vietoj dė
kingumo periodinė spau
da mielai spausdina neva 
klaidas. Kas nedirba, tas 
tikrai neklysta. Iš viso 
nesuprantama, kam rei
kalingos tokios rūšies ko
respondencijos ?laikraš- 
čio tiražui pakelti ? Nuo
širdi parapijiečių visuma 
piktinasi,nes žino kad pa
našios korespondencijos 
patarnauja, tik ne lietu
viškam reikalui. Mes iš
mesti iš savo tautos židi
nio turėtume vienas kitą

svarstymo punktas - nu
matyti dar ateinantį ru
denį vyresnių skaučių, 
skautų vyčių ir vienetų 
vadovų sąskrydį.Tai būtų 
mūsų lyg ir baigiamasis 
jubiliejinių metų susitel-

didelį pritarimą skautiš
kam jaunimui.

Visi skanėjos skautų 
paruoštais pietumis. To
dėl skautai turėjo ir gra
žaus pelno. L. E - tas

BLAIBERG, BARNARD & NURSE

Pirmasis pasaulyje žmogus dr.Blaiberg /kairėje/ su 
svetima širdim, kurią jam įmontavo dp.Barnard /de
šinėje/ gyvena, patenkintas ir linksmas. O įmontuo
toji Blaibergui širdis yra paimta iš juodo žmogaus.

suprasti, broliškai įver
tinti kiekvieną veiklą, tuo 
labiau,kad tiek Vatikanas, 
tiek vietos bažnytinė vy
riausybė mus stato pa
vyzdžiu už bažnytinį ir 
tautinį darbą.Nėra reika
lo plačiau tai apibūdinti, 
nes kiekvienas žinome už 
ką keliami į augštesnį 
rangą. Puikiai žinoma Ha
miltono istorijos pradžia: 
pradėta su keliolika žmo
nių misijų išvaizdos pa
talpomis. Šiandie hamil- 
toniečiai gali didžiuotis 
ištisu bloku lietuviškų par 
statų su puikia bažnyčia . 
Pravažiuojantieji svečiai 
iš kitų kraštų stebiasi, 
tačiau vietiniai dažnai ap
sipranta ir pamiršta pra- 
eitį.Mums išeiviams rei
kia daugiau broliškumo, 
artimo meilės,tada rasi
me kelius į chorus ir į 
kiekvieną lietuvišką veik
lą. Būkime realūs: Kana
dos lietuviškųjų parapijų 
kunigai daugumoj atšven
tė sidabrinį jubiliejų, tuo 
tarpu jaunųjų besiruo
šiančių kunigystei toli 
gražu nepakankamas skai
čius, kad ateity užimtų 
dabar dirbančių vietas. 
Ar neliks "Tušti paliktie
ji namai, jei ir toliau be

poilsio dirbančius .dažnai 
net nekunigišką darbą, 
pulsime. Mes čia esame 
ne griauti, bet statyti. Už 
statomąjį darbą vietoj pa
dėkos gaunama korespon
dencija,visai kitokio turi- 
nio.Reiktų baigti tenden
cijas ir žvelgti į ateitį pil
nu nuoširdumu, kad visi 
būtume viena ir gyventu
me tuo pačiu idealu.Kuni- 
gas išeivijoje dirba dvi
gubai: Bažnyčiai ir tėvy
nei.Tai turime įvertinti , 
ypač kad kunigo gerbiuvio 
srity pastatytas žemiau
siai.Nesu pranašas ir ne
norėčiau, kad tai išsipil
dytų,bet mūsų ateitis nė
ra džiuginanti.Užtai,ver
tinkime, ką dabar turime 
ir dirbkime, kad turėtu
me. Kun. B. Pacevičius .

N , L . red, nuoširdžiai 
dėkoja labai korektišką ir 
nuoširdų laišką, visai pri
taria jo keliamai nuoširdu
mo santykių krypčiai irma 
no, kad jeigu būtų buvę pa
kankamai nuoširdumo, ir 
visiems krikščionims įpa
reigotos artimo meilės , 
tai tikriausiai nebūtų nei 
šio susirašinėjimo, nebū
tų ir tų įvykių, dėl kurių- 
yra kilęs šis susirašinė
jimas.
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vos karalium", tuo būdu neigdamas jo teisę į rusų žemes.
Dokumentuose aiškiai figūruoja šalies sostinė Vilnius, atrodo, pakei

tusi Naugarduką (Nr. 3), likusį, beje, pravoslavų bažnyčios centru.
Lietuvos valstybė turėjo nusistovėjusią vidaus valdymo sistemą ir iš 

dalies tokius jos valdymo elementus, kaip žemės mokesčius ir prekybinius 
muitus. Apie tai kalba tas faktas, kad vyriausybė atleisdavo atvykusius 
žemdirbius nuo mokesčio/lešimtinėsZpriklausiusio nuo žemės derlin- 
gumojatleisdavo juos ir nuokitų prievolių. Ne mažiau aiškus ir prekybi-

Rugpiūčio 29-rugsėjo 2 
d. įvyks P. Lietuvių Sei
mas. Visų kraštų lietu
viams turėtų rūpėti, kad 
šis Seimas padarytų rim
tus, šių laikų politinei ap 
linkai atitinkančius nuta
rimus .Tačiau mūsų spau
doje tuo reikalu rašoma 
nedaug ir rašomos ben
drybė s. Pasaulio lietuviai 
turėtų daugiau šiuo Seimu 
įdomautis ir ypač spau
doje turėtų pareikšti sa
vo nuomonę, ko laukia iš 
Seimo.

dienų realybę, kad Lietu
vos išlaisvinimas yra to4 
limas.

Atrodo,kad iki šio lai
ko ir Vlikas ir visi kiti 
veiksniai tesirūpina die
nos reikalais.Atrodo, kad 
jie vengia, bent viešai 
ypač spaudoj paliesti iš
sitarti tolimesnės atei
ties klausimais. Atrodo, 
kad analogiškai,kaip savo 
laiku Lietuvos vyriausy
bė neturėjo plano,kas da
rytina, jei Lietuva karo 
eigoje būtų okupuota.Taip

Mano įspūdžiais, pav. 
Australijoj visuomenei 
jau pradėjo nusibosti pa
triotinė gražbylystė-de
klaracijos, kuriom pasi
žymi ir mūsų vyriausi ir 
vietos veiksniai.

Norisi išgirsti ne pa
triotinius šūkius,bet koks

ir šiandien išeivijos va
dovybė neturi kiek aiš
kesnio plano kas darytina 
atveju, jei tauta pasiliktų 
ilgą laiką okupuota bei 
aneksuota.

Mūsų veiksniai savo 
pareiškimuose apie ne
priklausomybės atgavimą

gi yra planas, nors jo to
limesnės gairės Lietuvai 
vaduoti.

O sąryšyje su tuom

ir šiandien tebekalba taip, 
kaip jie kalbėjo prieš 25 
metus,nors politinės ap
linkybės pasikeitė žymiai

rimtai,šaltai ir giliai ap- ir mūsų nenaudai.
svarstyta ir rimtomis 
premisomis-argumentais 
ne jausmais,sentimentais 
ar kitaip manančių "pra
keikimais" .paremtas nu
tarimas dėl santykių su 
tautos kamienu Lietuvoj. 
Dėl santykių ne su gimi
nėmis Lietuvq e, nes tai 
ne Seimo ar kokių nors 
veiksnių reikalas,© kiek
vieno atskiro individo, o 
dėl santykių su įvairio
mis Lietuvoj veikiančio t 
mis visų rūšių, be pačios 
partijos, organizacijomis,

Nieko negirdėti nei 
skaityti neteko, kad mūsų 
veiksniai turi kokį nors 
aiškesnį planą, rodantį 
keliąįtą nepriklausomy
bę,kuri blaiviai be senti
mentų žiūrint atrodo la
bai tolima. Gaunasi įspū
dis, kad analogiškai, kaip 
1939-1940 metais Lietuvos 
vyriausybė, taip ir mūsų 
veiksniai yra atsidūrę 
pasimetimo stovyje.

Man atrodo, kad šian
dien mes girdime ir skai
tome perdaug tuščio kar
dų žvanginimo, o neturimkurios, - žinoma, veikia 

priežiūroj ir dažniausiai ttei sulūžusio ’pustalieto" 
direktyvomis dabartinės: nei mūsų galingųjų rėmė -
Lietuvos valdžios.

Turime čia prisiminti, 
kad tų organizacijų na
riais yra mūsų broliai 
tautiečiai,kai kurių mūsų 
tikri sūnūs, dukros, bro-

JųL
Šiandien visos didelės 

galingos valstybės ir* net 
Popežius su komunistinę 
santvarką turinčiomis 
valstybėmis (bent didžiu

liai bei seserys, kartais 
net vyrai, žmonos ir vi
sokių įsitikinimų ir ko
munistai, ir geri patrio
tai, ir užsimaskavę pri
jaučiu komunistams.

Šie du reikalai yra 
svarbūs, turi tarpusavyje 
ryšį ir reikia turėti gal
voje faktą - politinę šių

ma) ne tik palaiko diplo
matinius, bet ir visokius 
kitokius santykius. Stato
mi įvairiausi "tiltai" san
tykiams plėsti. Niekas iš 
esmės tikrumoje su ko
munizmu ne kovoja, o vi
si daugiau ar mažiau san
tykiauja, o kartais net 
bendradarbiauja pav. ap-

Žymiai daugiau duomenų laiškai pateikia šalies valstybinės struk
tūros charakteristikai. Jau Mindaugas skelbė valstybinės reikšmės aktus 
„mūsų karalystė" vardu, dalyvaujant tarybai, į kurią įėjo du jo sūnūs 
(tretysis—-Vaišelga — tada vaidijosi su tėvu) ir artimas patarėjas; laiš
kas vyskupui Kristijonui įteiktas „dalyvaujant ir pritariant mūsų sūnums 
Ropliui ir Gerstukui, mūsų ištikimam pavaldiniui Parbusiu!" (Nr. 1), matyt, 
ėjusiam kanclerio pareigas.

Taryba buvo ir Vytenio valdymo metu, ir Gedimino, kuris laikė ga
limu suteikti atvykėliams kitokią, geresnę, negu Rygos, teisę, sutinkamai 
su nutarimu, priimtu „išmintingųjų tarybos" (Nr. 3, 4); 1323 m. sutartį jis 
sudarė „mūsų išmintingųjų [tarybos] patarimu ir sutikimu" (Nr. 8); ant
rąjį laišką Jonui XXII (jį popiežius mini savo atsakyme) valdovas rašė 
ne tik savo, bet ir „kitų kunigaikščių ir bajorų" (Nr. 12), t. y. kunigaikš
čio šeimos ir bajorų diduomenės vardu.

Popiežiaus legatų pasiuntinių pranešime aiškiai, gyvai aprašyta vals
tybės tarybos veikla: Gediminas juos priėmė’",,su tarėjais savo menė
je" (Nr. 14). Tarėjų buvo apie dvidešimt. Po to lietuvių atstovai „tary
bos" [vardu]" vedė derybas su pasiuntiniais svetainėje, kur jie buvo ap
sistoję; pagaliau, pas pranciškonus derybas vedė tarybos narys—-didžio
jo kunigaikščio tijūnas (įgaliotinis) —iš pradžių vienas, o vėliau kartu su 
kai kuriais kitais tarėjais. Į tarybą įėjo ir kai kurie vienuoliai. Pranešime 
aiškiai pavaizduotas tokių tarėjų vienuolių — pranciškonų ir dominiko
nų— vaidmuo. Jie atskleidė pasiuntiniams valdovo dvaro politines pa
slaptis, kurias išgavo iš valdovo artimųjų ir valdovės tarnų.

Lietuvoje buvo sutvarkyta ir valstybės raštinė. Valstybiniai aktai 
buvo tvirtinami valdovo antspaudu. Jau Mindaugo rašte skaitome: „šį 
raštą liepėme sutvirtinti mūsų antspaudu" (Nr. 1). Antspaudus turėjo ir 
Mindaugo įpėdiniai, nes Gediminas minėjo, jog jo „protėviai" siuntė 
„pasiuntinius ir raštus".

Juridinę tokio antspaudo galią pripažino net Lietuvos priešai: rite
riai sunaikint antspaudą ant vieno popiežiui siunčiamo laiško, tuo noi»-_ 
darni sumenkinti valdovo išreikštą mintį apie Lietuvos krikštą. Tuomet 
Gediminas pasiuntė naują antspauduotą laišką, juo patvirtindamas tai, 
ką buvo rašęs riterių pagrobtame ir apgadintame dokumente (Nr. 5).

Kviesdamas į šalį pranciškonus, mokėjusius vielines kalbas (Nr. G), 
Gediminas tikėjosi panaudoti juos ne krikščionybei skleisti, o valstybės 
raštinės lolynų-rusų kalbomis reikalams tvarkyti.

Valstybė saugojo laisvųjų žmonių privilegijas ir jų teisę išnaudoti 
nelaisvuosius. Gindama šeimininkų teises, valdžia baudė „baustinus" šei
myniškius, o jiems protestuojant — bėgant į užsienį, pas Ordiną,—reika
lavo iš pastarojo išduoti neklusnius pavaldinius. Gediminas griežtai prieš
taravo, kai Ordinas paslėpė 300 pabėgusių šeimyniškių (Nr. 16).

Valstybė stiprino ginkluotąsias pajėgas, kviesdama į karinę tarnybą 
riterius ir vasalus, amatininkus ginklininkus. Lietuvių plėšikėliai (lal- 
runculi), kovoję lietuvių-vokiečių pasienyje, buvo svarbiu politikos 
veiksniu ir tarptautinių derybų objektu: jeigu jau Ryga skundėsi val
dovui, kad jie daro „daug žalos" miesto apylinkėms, tai Ordinui, tikri lū
šiai, nuo jų dar labiau kliuvo. Svarbu pažymėti, kad jie buvo valdovui 
pavaldūs ir, būtent, .todėl Ryga prašė Gediminą juos „patvarkyti" (Nr,,7)..

.Kito ir v^Įcipyp. titulai,. Jeigu Mindaugas vadino sa ve“,^clmvo'malone 
Lietuvos karalium", tai Gedimino visas titulas buvo „dievo malone lietu-• 1 G’T'. j U lu‘: t. . ! V ■vių ir rusų karalius, Žemgalijos valdovas ir kunigaikštis" (Nr. 3—6). Po 
šiuo nusistovėjusiu titulu slepiasi gerai žinomas Lietuvos vyriausybės 
politinis lankstumas: Žemgalijai ji paliko teisę turėti savo valde vą 
(haubtmann), minimą ir XIII a. šaltiniuose. Valdovo titulas keitėsi pri
klausomai nuo to, kam buvo adresuojami laiškai: popiežiui jis rašė kaip 
„lietuvių ir daugelio rusų ir t. t. karalius" (Nr. 2), Livonijos vyskupam?, ir 
Rygos miestui kaip „lietuvių ir rusų karalius" (Nr. 16). Tikriausiai, taip 
jis darė todėl, kad ncerzintų jų, minėdamas Zemgaliją. Savo ruožtu po
piežius pripažįsta jį „lietuvių ir daugelio rusų karalium" (Nr. 12), ry- 
giečiai titule taip pat nemini žemgalių (Nr. 7), Ordinas jį vadina „Lielu-

nių muitų klausimas: „Pirkliai teatvyksta ir išvyksta laisvai, be jokių 
rinkliavų ir muitų" (sine exactione et theloneo) (Nr. 3); kitame rašte ši 
formulė pilnesnė: „sine theloneo, exactione angariarum et perangaria- 
rum", t. y. ji numato pirklių persikėlėlių atleidimą ir nuo kelio prievolių 
(Nr. 4). Sunku pasakyti, ar vykdė šias prievoles lietuvių pirkliai. Tai juo 
sunkiau žinoti, nes kitame rašte kalbama ne apie kelio prievolių panai
kinimą, o tik apie jų „neteisingo" taikymo pašalinimą (omni exactione, 
theloneo, infestatione iniusta angariarum et perangariarum) (Nr. 6).

Visiems šiems žmonėms vyriausybė žadėjo vokiečių Rygos teisę. 
Taigi, ji elgėsi apdairiai, leisdama savo šalyje egzistuoti šalia lietuvių, 
rusų ir lenkų taip pat ir vienai vokiečių teisės formai. Su jai būdingu 
politiniu lankstumu vyriausybė neneigė galimo šios teisės pakeitimo 
kita: „Tie visi žmonės tesinaudoja Rygos miesto civiline teise, jei paskui 
nebus geriau sumanyta išmintingųjų tarybos" (Nr. 4). Reikia turėti gal
voje, kad Gedimino, kaip, beje, ir Rygos, laiškų formulės ne standartinės, 
jos atspindi mintis, kilusias jų sudarytojams, rašant dokumentą, o taip 
pat turi prierašus teksto gale, padarytus, skaitant laišką valdovui pasku
tinį kartą. Dėl to jie vertingesni kaip ’šaltinis.

Bet vis dėlto iš šių laiškų spręsti apie didžiojo kunigaikščio valdžią 
reikia itin atsargiai. Pats Gediminas neabejojo savo galia, kai rašė Hanzos 
miestams: „esame... didžiausias savajame krašte, kur turime galią duoti 
nurodymus ir įsakinėti, pasmerkti ir pasigailėti, uždaryti ir atverti" įėji
mą į mūsų valdas (Nr. 4). Jis teisingai pabrėžė įstatyminės ir vykdomo
sios, teisinės ir administracinės valdžios prerogatyvų pastovumą; tai 
„krašto teisė", paminėta 1323 m. sutartyje. Bet pats Gediminas—feodalų 
klasės (žemės viešpačių) ir jos valdančiosios grupės valios išreiškėjas, 
o ne absoliutus monarchas.

Valstybės užsienio politikos aparatas taip pat buvo pakankamai išsi
vystęs. Jau Mindaugas, palaikė diplomatinius santykius ir darė sutartis su 
įvairiomis Rusios sritimis, su Ryga, Ordinu, popiežium. Tai — ne atsitik
tinumas. Vytenis, Gedimino brolis ir pirmtakas, buvo sudaręs su Ryga 
taiką (paliaubas) (Nr. 7). Gediminas rašė popiežiui, kad „daugelį kartų 
mūsų pirmtakai, norėdami sudaryti taiką, siuntė savo pasiuntinius ponams 
Rygos arkivyskupams" (Nr. 2). Be to, rygiečiai laiške Gediminui rašo, 
kad „iš seno" įprasta sudarinėti su Lietuva sutartis trims pusėms (arkivys
kupas su kapitula, Ordino magistras ir Rygos miestas) (Nr. 7); vadinas, 
Vytenio laikais tai buvo neabejotinai daroma. Šaltiniuose sutinkame 
Parnų, Mindaugo pasiuntinį pas popiežių, ir Lesę:— Gedimino pasiuntinį 
Rygoje. Pastarojo kalba, pasakyta Rygoje, liudija lietuvių diplomatinės 
minties brandumą (jo pasiuntinybėje buvo ir rusų diplomatų, ir pirklių). 
Pats Gediminas, kas aišku ne tik iš jo politikos, bet ir iš kalbų, išlikusių 
popiežiaus legatų pasiuntinių užrašuose, buvo sumanus diplomatas ir savo 
politinių idėjų propagandistas.

Pavyzdžiui, pareiškęs pasiuntiniams ryžtingą atsisakymą priimti 
krikščionybę—„jei kada nors galvojau apie tai, tepakrikštija mane vel
nias" (Nr. 14),— Gediminas kalbėjo, jog apskritai jis leidžiąs krikščio
nims „savo Dievą garbinti pagal savo papročius, rusams pagal savo ap
eigas, lenkams pagal savo papročius, o mes garbiname Dievą pagal savo 
apeigas, ir visi drauge turime vieną Dievą". Tokia pagonio religinė to
lerancija atrodo ypač humaniška, palyginus ją; su‘.'karingu kryžiuočių 
plėšikavimu.",,Ką jūs kalbate man apie krikščionis?—tęsė, vaidčūąs^ 
Kur'atrasime did'eshitį' šktiaūdų, didesnės neteisybės, smurto, nedorumo 
ir turto gobšumo, jei ne tarp krikščionių žmonių, o ypač tarp tų, kurie 
dedasi dorais vienuoliais, kaip, pavyzdžiui, kryžiuočiai, tačiau, kurie 
daro visokį pikta: jie ėmė nelaisvėn vyskupus, grūdo juos į kalėjimus ir 
laikė ten dideliame varge, kol jie nesutiko su jų [kryžiuočių] norais, kai 
kuriuos ištrėmė, dvasininkus ir vienuolius išžudė, Rygos miestui padarė 
didžiausios žalos ir nieko neištesėjo, ką jie priesaikomis buvo pažadėję 
nuo pat pirmojo tosios krikščionybės daigyno atsiradimo" (Nr. 14).

/Pabaiga sekančiame NL nr./.

saugos nuo atominių gink
lų "uždanga"-garantijos.

Taip šiandien atrodo 
jau ilgesnį laiką besitę
sianti realybė. Ir pagal 
visus realius duomenis 
tas santykiavimas-koeg

zistencija plečiasi ir plė
sis dar žymiai toliau. Nė 
viena didelė Vakarų vals
tybė su komunistinę san
tvarką turinčiomis vals
tybėmis kariauti nenori. 
Priešingai, politikoj vis

kas daroma, kad taiką iš
laikytų ir santykius, ypač 
prekybą plėsti .Pusiau pi - 
lietinis karas Vietname 
to vyksmo nepaneigia.

. Nenori šaudomo karo 
šiandien ir komunistinę

santvarką turinčios vals - 
tybės. Jos be šaudomo ka
ro daug laimėjo ir tikisi 
laimėti daugiau.

Iš kitos pusės komunis
tinę santvarką turinčiose 
valstybėse politinės vi

daus sąlygos liberalizė- 
ja, žiaurumų žymiai su
mažėjo,materjalės gyve
nimo sąlygos pagerėjo ir 
gerėja toliau, ypač kad jų 
jaunoji karta šito reika
lauja.

Tuos visus trumpai pa-

SVETLANA ALLILUJEVA IR JOS 19.

Laiškai bičiuliui
, Šešioliktame laiške savo bičiuliui Svetlana A Iii 
lujeva Stalinaitė pasakojo apie tragingiausį savo 
gyvenime įvykį- meilę Aleksejui Jakovlevičiui 
Kaplerui, kaip jis sovietišku bolševikišku komu
nistišku būdu buvo apkaltintas už meilę Svetlanai 
vakarų šnipu, išsiųstas į Vorkutą /koncentraci
jos "garsieji" lageriai, kuriuose ir daugelis lie
tuvių tapo nukankinti/, dešimt metų išbuvo ištrė 
mime. Šis Svetlanos pasakojimas yra labai įdo
mus ir labai būdingas sovietinei santvarkai, to
dėl šį pasakojimą atpasakosime tiksliau, daryda 
mi tiesiogį vertimą.

"Aleksei Jakovlevič Kapler dabar gyvena Mas
kvoje, Kinematografijos Institute mokydamas 
jaunus specialistus, rašydamas kino scenarijus, 
daro seminarus, - jis pripažintas senas kinema
tografijos meisteris... Jo gyvenimas po dešim
ties metų tremties ir lagerių įėjo į normalias 
vėžes, kaip ir gyvenimas daugelio išlikusių ir iš 
atlaikiusių nuo likimo smūgių.

Iš viso tiktai kažkokias suskaičiuotas valandas 
praleidome mes drauge 1942-43 metų žiemą, o 
paskiau, po dvylikos metų, tokias pat suskaiči
uotas valandas 1955 metais - tai ir viskas.. .Pra
bėgomis susitikimai keturiasdešimties metų vy
ro su "gimnaziste" ir trumpas jų pratęsimas po 
to - ar verta dėl to galvoti ir kalbėti apie tai?

Vasilius /Svetlanos brolis/ atvežė pas musKa- 
plerą į Zubalovo 1942 metų spalio pabaigoje.Bu- 
vo sugalvotas naujas filmas apie lakūnus, irVa- 
sllij pasiėmė jį konsultuoti. .. Iš pirmo susiti

kimo mes rodos nepadarėm vienas kitam įspū - 
džio. Bet vėliau - mus visus pakvietė peržiūrė
ti filmų į Gnezdnikovo skersgatvį, ir čia pirmą 
kartą mes pakalbėjome apie kino.
, Liusia Kapler- kaip jį visi vadino- buvo nuste
bintas, kad aš kai ką suprantu, ir patenkintas, 
kad man nepatiko amerikoniškas filmas su girls 
Tada jis pasiūlė parodyti man "gerus filmus"sa- 
vo pasirinkimu ir sekantį kartą atvežė į Zubalo
vo "Karalienę Kristiną"su Greta Garbo. Aš to 
filmo buvau sukrėsta, o Liusia buvo labai paten
kintas manim...

Greit atėjo lapkritinės šventės. Atvažiavo dau
gelis svečių. Po triukšmingų vaišių prasidėjošo 
kiai. Liusia svyruodamas mane paklausė:" Jūs 
šokate fokstrotą?" .. Man tada pasiuvo pas ge
rą siuvėją pirmą kartą gerą suknelę. Aš prisi
segiau motinos granatų sagę, o ant kojų bu
vo sandalai be kulnių. Turbūt aš atrodžiau juo
kingu višteliu, bet Liusia mane užtikrino, kad 
aš gerai šoku, ir man pasidarė taip gera, taip 
šilta ir ramu greta ja' Aš jaučiau kažkokį pasi
tikėjimą nepaprastą šiuo storu draugingu žmo - 
gumi, man pasinorėjo padėti savo galvą jam ant 
k rūtinės ir užmerkti akis...

"Kodėl jūs šiandien nelinksma?"- paklausė jis 
nepagalvojęs, ką aš jam atsakysiu. Ir aš, neiš
leisdama jo rankų kalbėti apie vhską - kaip man 
nuobodu namie, kaip neįdomu su broliu ir gimi
nėmis; apie tai, kad šiandien jau dešimt metų 
po motinos mirties, o niekas apie tai neprisime 
na ir nėra su kuo apie tai pasikalbėti, - viskas 
staiga išsiveržė iš sielos, o Įneš vis šokome,vis 
dėjo naujas plokšteles, ir niekas į mus nekreipė 
dėmesio.

Stiprios gijos tą vakarą nusitiesė tarp mūsų - 
mes jau buvome ne svetimi, mes buvome drau

gai. Liusia buvo nustebintas, sujaudintas. Jis 
turėjo dovaną lengvai, laisvai bendrauti su vi
sais žmonėmis. Jis buvo draugiškas, linksmas, 
jam viskas buvo įdomu. Tuo laiku jis buvo vie
nišas, ir gali būti, kad jis ieškojo taip pat kaž
kieno paramos...

Prieš tai jis buvo sugrįžęs iš partizaninio Bal
tarusijos krašto, kur surinko daug įdomios me
džiagos filmui. Jis gyveno nekūrenamame"Sa - 
voi" viešbutyje, kur pas jį lankėsi daugybė bi
čiulių, karinių korespondentų.

Mus nesulaikomai patraukė vieną prie kito. Po 
švenčių Liusia kelias dienas pasiliko Maskvoj, 
po ko jis turėjo vykti į Stalingradą. Tas kelias 
dienas mes stengėmės dažniau matytis, bet man 
tai nepaprastai sunku. Bet Liusia ateidavo prie 

1 mano mokyklos ir laukdavo prie kaimyninio na
mo. Mano širdis džiaugėsi, nes aš žinojau, kad 
jis manes laukia... Mes visur vaikščiojome...

Peržiūrų komiteto salėje Liusia man tada pa
rodė Disnėjaus "Baltasniegę ir septynis gnomusi'' 
nuostabų filmą "Jaunas Linkolnas".Nedidelėje 
salėje mes sėdėjome dviese...

Liusia atnešdavo man knygų: Hemingvejaus"Tu- 
rėti ar neturėti", "Kam skambina varpai"/jis 
man davė vertime,bet veikalas ligšiol neišleis
tas/, Oldingtono "Visi žmonės-priešai". Jis man 
davė"suaugusių" knygas apie meilę manydamas, 
kad aš viską suprasiu. Nežinau, ar aš viską su
pratau, bet aš atsimenu tas knygas, lyg kad va
kar būčiau jas perskaičiusi. Jis man davė ante 
logtją rusų poezijos nuo simbolizmo iki mūsų 
dienų. Ir nuo to laiko aš mintinai moku Achma 
tovą, Gumeliovą, Chodasevičių... O, kokia tai 
buvo antologija- ii ligai paswmane buvo ir kokio
mis minutėmis as į ją nepažvelgdavau..,

Daugiau bus.

minėtus faktus pateiki ai?, 
kad aiškiau atrodytų šių 
dienų aplinka politikoje.

PLB Seimas turėtų 
rimtai išnagrinėjęs da
bartinę politinę mūsų pa
dėtį ,i šdirbti ir duoti i šei - 
vijai tolimesnės politinės 
veiklos gaires.

Man atrodo tai turėtų 
būti P. Lietuvių Seimo pa
grindinis darbas.

Išvadoje siūlau tautie
čiams, o ypač išrinktie
siems Seimo atstovams , 
mano iškeltu klausimu i š- 
sitarti spaudoje.

Tuomet, jei klausimas 
bus spaudoje išnagrinė
tas, susirinkęs Seimas 
turės daugiau argumentų 
iškeltu klausimų padaryti 
reikalingus nutarimus. 
Sydney. V. Šliogeris.

Profesija? Degustatorius!
A. RADVILAVICIUS
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solistė — Roma Mastienė
Seniai jau turėjome rim

tą koncertą Montrealyje.y- 
pač iš kitur atvykusio 
solsito. Praėjusią savai
tę, NMP Seserys, minė- 
damos auksinį savo orga
nizacijos jubiliejų, suruo
šė trumpą akademiją ir ta 
proga ir koncertą, kuria 
soliste pakvietė mecosop
raną iš Čikagos- lietuvių 
operos solistę RomąMas- 
tienę, Lietuvos operos so
listės A. Dičiūtės-Trečio- 
kienės buvusią mokinę.

Tai buvo rimtas ir įdo
mus koncertas.

Solistė, matyti, turi rim
tą muzikinį išsilavinimą, 
gerą orientaciją,gerą skonį 
nes davė rimtą programą. 
Ypač pagirtina, kad jį ne
sitaiksto prie čia gana da
žnai vartojamo bandymo 
prisitaikyti menkam kai 
kurios publikos skoniui, 
nuklystant į nevertingą 
šlagerinę muziką. Solis
tės programa buvo suda 
ryta mokamai ir skonio, 
gai : lietuviai kompozito
riai, svetimi mažosios mu
zikinės formos atstovai ir 
operų arijos.
"Solistė R.Mastienė turi 
gražaus tembro, šiltos sp 
aivos balsą, plačios skal
ės ir gana stiprų.

Grynai profesionališkai 
vertinant, galima būtų pa
geidauti, kad jis būtų ly
gesnis, ypač pereinant į 
žemuosius fonus; gal ir 
ištarimas galėtų būti aiš 
kęsais. Bet. tai solisteiga 
Ii ateiti su metais ir prak

tika, kurios mūsų solis - 
tams visokiu atveju stin
ga.

Bendrai, mūsų solistų 
darbas nedėkingas, nes 
dažnas jų turi pragyveni
mą užsidirbu ne dainavi
mu. Todėl iš jų, kai dai
navimas jiems tesudaro 
tiktai neapmokamus virš
valandžius ir reikalauti 
nėra pagrindo.

Malonu buvo, kad solis
tė koncertą išnešė pajėg
iai, vis geriau įsibėgėda
ma ir užkariaudama pub
likos simpatijas ir gausų 
bei entuziastingą pritari: 
mą.

Tat šeštadienį, kovo £3 
dieną AVsalėje turėjome 
tikrai gražų koncertą.

J. Kardelis.

LIETUVOJ PASIRODĘ 
LEIDINIAI

Vytautas Mažeika. "O- 
pera"-lietuvių tarybinio 
operos teatro raida/194O 
-1965/. 208 puslapiai ir 
gale elidinio keliolika pus
lapių iliustracijų iš ope 
ros pastatymų bei atski, 
rų artistų nuotraukų.Lei
dinys neobjektyvus.

Poezijos pavasar is. Tai 
yra antologija, kurioje su
dėti G6-šių autorių darbai. 
Ne būtinai poezija, nes y- 
ra ir kitokių dalykų. Lei
dinys iliustruotas Rimtau
to Gibavičiaus. Leidinys 
su pretenzija į savaimin
gumą. 270 puslapių.

V.Krėvė. "Skirgaila1" ir 
"Mindaugo mirtis”,-dvi 
dramos viename leidiny
je. Redakcijos pastabo - 
se paaiškinta, kad Krė - 
vė "Skirgailą" buvo para
šęs rusų kalba Maksimo 
Gorkio organizuotam"Lie- 
tuviu almanachui".

SKAITYTOJAMS DUODA
ME VINCO MYKOLAIČIO

PUTINO 
pagarsėjusio romano"Su- 
kilėliai" antrąjį tomą

Jau prieš kelis metus at
spausdinome "Nepriklau
somoje Lietuvoje" pirmą
jį tomą.

"Sukilėliai" visais atžvi
lgiais istorinis romanas;

istorinis kadangi vaiz
duoja 1863 metų lietuvių su 
kilimą prieš carinę Rusi
jos okupaciją ir lietuvių pa
stangas nusikratyti Rusi
jos pavergimu. Istorinis 
ir savo pasirodymo faktu. 
Nes romanasųiepap rastai 
gilaus turinio, autoriaus 
išstudijuotos istorinės me
džiagos, atremtas į istor
inius dokumentus.
Bet.. .tuo pačiu labai ne

malonus tam pačiam rusui 
okupantui, kuris ir dabar 
laiko pavergęs Lietuvą.Iš 
tų faktų jau pirmam tomui 
pasirodžius kilo didelis ir 
labai okupantui nemalonus 
skandalas, ypač, kai buvo 
jo tekstu paruošta opera , 
kuriai libretą paruošė be 
pačio autoriaus dar keli po r(Y kovo mėn.4 dieną, 
etai, muziką parašė komp. 
Juzeliūnas; buvo paruoš
tos dekoracijos, pasiūti 
istoriniai kostiumai ir vi
sa opera jau buvo surepe
tuota, bet rusams peržiū
rėjus generalinėje repeti
cijoje, buvo nuimta, ir ni
ekas jos daugiau nematė. 
Tat romanas ir šia pras
me yra istorinis.
Ir tai ne viskas. Po to, 

išeivijai skirtoje spaudo - : 
je buvo įdėtas pasikalbė
jimas su rašyto j u-Vincu 
Mykolaičiu-Putinu, kuris 
pasakė, kad jau parašytas 
ir antras "Sukilėlių" tom
as, ir kad jis jau baigia ra- mojo "Sukilėlių' 
.$ytij-r.ęčiąjį tomą.

Trečiasis "Sukilėlių" to
mas taip pat parašytas,bet 
apie jį "šlovingoji" nei ne
užsimena. ..

Rašytojui esant gyvam, 
antrasis tomas taip ir ne-

Solistas, dirigentas ir kompozitorius Juozas Indra 
/anksčiau Padleckis/, už gavo darbo kaip muzikas 
keturikį dienų tesulaukiąs vadin.Komi"respublikoj” 
50 metų, Kaune staiga mi-ir iš ten gavo teisę grįžti 

į Lietuvą, kur išsivystė jo 
muzikinė veikla. Dainavo 
jis Lietuvos operoje solis
tu, vėliau buvo muzikinis 
vadovas Kauno Muzikinio 
teatro, kuriame pastatė vi-

Juozas Indra Kauno kori, 
servatorijoje buvo Prof. V 
Jakubėno mokinys. Prad
žioje jis reiškėsi kaip so
listas tenoras ir dainavo 
Lietuvos valstybinėje ope- są eilę operečių ir operų, 
roję. Bet rusams okupav- Dar vėliau ėmėsi kompoz- 
us Lietuvą, buvo suimtas, icijos ir sukūrė eilę kūri- 
išvežtas į Vorkutą, bet te- nių, kurių rimčiausias y- 
nai, kaip muzikas, pusiau- ra baletas "Ant marių kr- 
kinėse gyvenimo sąlygose anto". 
buvo kaip radinys, todėl

rašytoją rašyti antrą kar
tą, tą tomą perdirbinėti ir 
padaryti jį okupantui pri
imtiną. ..

Dešimčiai metų po pir- 
tomo pa-

Teofilis Tilvytis.DIČIUS.
Poema eilėmis. Dail.Arū
nas Tarabilda. 216 psl.Va- pasirodė.

Po ilgoko laiko pasirodėži- rių", kurie "Sukilėlius 
nia, kad Mukolaitis-Putin- 
as... rašo antrąjį tomą.. .
Matyli, cenzoriai rado, 
kad antras "Sukilėlių" to
mas "trefnas" ir pristatė

gos leidinys.
Nuo Taurapilio nuo kalno 
Matosi kalnų kalnai, 
Ir ant vieno kaip ant balno 
Sėdi mano Tauragnai. .. 
rašo Tilvytis.

'^Trejos Z)VVY//V£\09
VEDA D R. GUMBAS

PAKLAUSIMUS ATSAKINĖJA MASKVOS RADIJAS 
Kl. -Kokia yra ploniausia 
Sovietų Sąjungoj knyga ?- 
Mr. K. J., Toronto, Ont. 
At. -"Komunizmo įnašas 
pasaulio kultūrai".
Kl.-Ar asmens kultas dar 
praktikuojamas pas jus?- 
K. L., New York, N. Y. 
At. -Ne.Dabar praktikuo
jamas asmenų kultas. 
Kl. -Ko sovietai važinėja 
pas Popiežių?. -Mrs.L. O. 
St. Catharines, Ont. Canad. 
At. -Mes pasiūlėme nau
jų šventųjų sąrašą; k. a . 
Iljičius,Džugašvili,Jahu- 
da ir kt. , bet Vatikanas 
jų vis nepripažįsta. 
Kl.-Kokiomis mašinomis 
jūs valote gatves ?-P. J ., 
Vancouver, B. C., Canad.

At. -Mes žmogų daugiau 
vertiname negu mašiną. 
Pas mus gatves valo Lai
mingųjų Moterų Sąjungos 
narės.

ADVOKATAS IR JO KLI
ENTAS

Išlošęs bylą, advokatas 
klausia savo, klientą:
- Na, kaip, jūs patenkin 
tas mano gynimu?
- Tai gi. Kad būčiau žino
jęs, jog esu nekaltas, bū
čiau jūsų nei ncsamdęs... 
ŽIAURUS VAITAS
- Petriuk, nežaisk su pla
ktuku, nes gali nusimušti 
pirštus.
- Nesirūpink, mama, - vi
nį laiko Motiejus, ne aš...

Kokia gėda okupantui ir jo 
tarnams.’ 
"NEPRIKLAUSOMA LIE
TUVA" PIRMĄJĮ TOMĄ 
užbaigė spausdinti 1958 me
tu lapkričio 26 dieną Nr.48 
/61C/ numeryje. Kas turi 
komplektą, gali pasižiūrė
ti, kuo jis pasibaigė, kad 
lengviau galima būtų susi
daryti ryšį su antruoju to
mu, kurį dabar vis dėlto 
duodame, nors jis ir labai 
žiauriai apkarpytas.

Trumpai primename, kad 
pirmasis "Sukilėlių" tomas 
pasibaigia sukilimo vado- 
kunigo Mackevičiaus, pa- 

!K”barto vyskupo už veiklą, 
* 'l samprotavimais, kad jis

pereisi, bet atgal negrįši. 
Ji dar eina, bet bandymai 
"grįžti atgal” nesiseka.. . 
"Šlovingoji" pasikars ant 
tiesos.Kito kelio nėra.
ANTRAS "SUKILĖLIŲ"TO- 
MAS SUFALSIFIKUOTAS 
Falsifikacija aiški jau vien 
iš to, kad pirmasis tomas 
turi 683 puslapius, o dabar 
išleistasis antras tomas te
turi tiktai 194 puslapius ir 
atrodo prieš pirmąjį kaip 
nykštukas. Aišku, kad iš 
to tomo liko tiktai "skudu
rai”.

O gi yra gerai žinoma, 
kad Putinas buvo suprojek-

7 “’ - tavęs trilogiją: 1. Gana
!,ULed!^°!a2 cenzorh*’Pa“ savo7ėgas”auko-

ja savo žmonėms ir Ine - 
tuvai Ir dėl to jam "neva
lia abejoti” dėl savo pasi
ryžimų, Pirmas tomas ba
igiamas reikšmingu ir pra

la ir o.Laisvės aušra švinta 
Pirmoji trilogijos dalis 

per "šlovingosios" neapda
irumą išėjo pilna ir pilna
kraujė- rimta ir objektyvi,

sakyti negalime.
Prisimin+inas kito rašy

tojo atviras pasisakymas, 
kai NL redaktorius jam pa
darė pastabą, jog jo darbe 

“ v ----------- ‘ ‘ J ■ . . . . . ja, - į© a f its.o uiiugu lx pi a
sirodymo,. apie metus be- .yra neteisybių,. ,"Tąip!.rjūų kokią autoriui padiktavosą,- • .( pasisakvmu-"Rvi- 

.k-as.prašvis dar negreit”.h .
ome intuicija. AhtrojiTai yra pranašinga ir gj_ 

tiems laikams. Mes žino
me ir neabejojame, kad 
"rytas prašvis" tikrai,bet 
kol taip žiauriai okupantas 
sauvaliauja, kol mindo e- 
lementarines teises žmo
gaus ir piliečio, tai "ry
tas" dar tikrai ne tuojau 
prašvis. Ir mūsų uždavi
nys yra daryti visa, kad 
rytas prašvistų greičiau.

veik prieš autoriaus mirtį, atsakė. - Kūrįnį parašiau 
rašytojas, klausiamas žu- Deja, ne aš redagav- 
rnalistų, pasisakė, kad ra-. av« Jeigu būčiau ir re- 
šąs antrąjį tomą, bet dar- dagavęs, jis būtų žymiai 
bas nesisekąs...

Taigi, kai rašytojas jau
mirė, atsirado "redakto-

žinė ir rašytojo menininko 
kūryb'
dal is, kuri išleista dabar, 
žiauriai apkarpyta. O tre
čioji - nežinoma. Tai. yra 
tragiška - ir rašytojui, ir

l/f

taip "paredagavo", kad jie 
okupantui jau priimtini.

Mes skaitytojams duoda
me šį antrąjį tomą, bet 
kas jame autentiška ir kas

kitoks buvęs". Taigi, kas 
šiame tome yra autentiš
ka ir kas''suredaguota"cen- tautai.
zoriaus, sunku pasakyti. Labai įdomu, kas yra tas 

Ai,t.a "šlovingoji” falsifl- budelis, kuris pasiėmė 
kuotoja, melagė, apgavikė padaryti šį šven + vagiš - 
ir prievartautoja? Ji užmi- ką "darbą” ? Bet pag- 
ršo gerą tusų liaudies pa- rindinis budelis ir be to 
tarlę: melu visą pasaulį žinomas, tai "šlovingoji’;

daugelis sklypininkų, bobelių. Jis turi dėkoti dėdei, — Taip, dėdiene, pajauniu. Dailią juostą gavau pasiruošti jau netolimam, kaip atrodė, perversmui, 
kad jį priglaudė, sušelpė, davė pastogę. iš jaunosios. Puikios buvo vestuvės. Prisidainavome, Parvažiavęs į tėviškę, vos spėjęs pasilsėti, jau

Apie senąjį Balsį kalbėjo, kaip kas išmanė, vieni net užkimau. sekančią dieną Mykolas atlankė Petrus. Jis jau buvo
peikė, kiti gyrė, tačiau Petrui niekas jokio priešišku- Čia Katrė pravirkusį ėmė bučiuoti dėdei ir dėdie- girdėjęs, kad jo pusbrolis ne taip sau paprastas ber- 
mo širdy nejautė. Kiekvienas stengėsi padėti jam nei rankas, dėkojo už prieglobą, prašė palaiminti ir nas, bet vyras su galva, mokąs skaityti ir rašyti, turįs 
kaip išmanydamas, vienas darbu, kitas bent geru laikyti ją kaip tikrą dukterį —kur reiks pamokyti, visokių knygelių ir ranka nusirašytų nepaprastų dai- 
žodžiu. Tad rudeniop apgriuvęs karčiamos laužas nors kur reiks pabarti. nų patiko Mykolui pusbrolis ir jo jaunoji žmona. Jie
iš lauko ne ką tepasikeitė, bet viduje atrodė visai Patiko dėdei ir dėdienei toks marčios nuolanku- greitai rado bendrą šneką. Šitas sutarimas Petrams 
tinkamas gyventi žmogui. Petras, Venckų Adomėlio mas. Dėdienė ją pabučiavo, pasisodino užstalėn, ėmė atnešė daug gera. Mykolui buvo drovu žiūrėti į pus- 
padedamas, sumaniai susitvarstė langus, pasitaisė du-klausinėti apie vestuves ir guosti, kad gyvenimas čia brolio skurdą.
ris, naujai išplūkė aslą, išbaltino sienas, išvalė krosnį, nebūsiąs blogas, jei būsianti klusni, darbšti ir dievo- — Ai, kaip jūs čia vargingai gyvenate! — apgai- 
o ji buvo ne bet kokia — su dūmtraukiu! Ne vienas baiminga. lestaudavo jis kiekvieną kartą, atsilankęs į karčia-
Šilėnų gaspadorius būtų pavydėjus jam tokios pir- Adomėlis atsisveikino ir šypsodamasis išėjo namo, minę.—Kaip jums padėti, kuo jums pagelbėti?..
kios. Ir štai praėjo jau daugiau kaip metai nuo tos die- Jis pats niekuo negalėjo padėti, nes buvo netur-

Kai rudenį pagaliau dėdės sūnus Jurgis, parva-nos. Ji buvo darbšti ir klusni, o Petras dirbo už du— tingas ir mito iš tėvo kišenės. Vis dėlto padėjo. Kiek- 
žiuodamas iš pusbrolio vestuvių, parsivežė ir jį patį dėdei už būstinę ir dvi dešimtines žemės ir-sau apsi- vienai progai pasitaikius, jis spaudė tėvus, brolį ir 
su jaunąja žmona, lydiškėnų smalsumas dar labiau ginti nuo bado ir skurdo. Džiaugsmas, bet kartu ir 
padidėjo, ir kiekvienas ieškojo progos atsilankyti į dar didesnis rūpestis pripildė abiejų širdis, kai pama- 
karčiaminę ar bent pro šalį praeiti ir pamatyti jaū-tė, kad jųdviejų šeima netrukus padidės: Katrė laukė 
navedžius, ypačiai jaunąją. O pamatęs nė vienas ne-kūdikio. Ir kažin kaip jaunieji Balsiai būtų išsivertę 
nusivylė. Jaunoji Balsienė — graži, ir meili, ir kukli, iš tų sunkumų, jei ne du atsitikimai, palengvinę jų 
su žmogum moka apsieiti, kiekvienam tinkamą žodį buitį.
rasti. Vasarą, liepos mėnesį, netikėtai parvyko dėdės

Rūsčiausią bandymą jaunavedžiai turėjo išlaikyti sūnus Mykolas, ėjęs daktaro mokslus Kijevo univer- f
dėdės šeimoje. Čia pirmiausia ir atvežė juos pusbro- sitete. Dabar jis vadinosi jau ne Balsys, bet Balsevi- gardes.nikąsnį * pinigą’ ir dar darbą trukd°' Greitai 
lis Jurgis. Ilgai atsimins Petras su Katre šį pirmąjį čius. Nepaisant suponiškėjusios pavardės, pats Mv- 

Lydiškėnai greitai apsiprato su Balsio karčiami- .... . ,. , . ,. , . .‘ kolas nė kiek nesuponiškėio. Jis priklausė tai Kijevo. ' . . _ , . _ " , susitikimą su dede ir dediene. Buvo vakaras, eme jau F J 1 1
nes įnamiais. Balsio šuneną Petrą jie pažįsta jau nuo , .. T, . .... . . . , . . ,. , studentų grupei, kuri smerkė baudžiavą, domėjosi ir guodėsi skaisčiomis viltimis, kad dar vieneri me-. e, .. , . . temti. Kai arkliai sustojo prie kiemo vartų, Venckų ...pereitų metų pavasario. Šaunus vyras, puikus darbi- .... , , ...... ..... . valstiečių buitim, nekente carizmo ir nieko gero ne-toliai — ir daktaras su kaupu atsilygins už jų darba
ninkas! Visi lydiškėnai smalsiai sekė, kaip jis per- ome is jau uvo emanąs so i is vežime io reformos. Nuo pereitų metų ėmus plisti su- ų rūpestį.
eitą rudenį su didžiausiu atkaklumu plušėjo aplink tą traukti namolei, bet apsigalvojo ir įvažiavo į kiemą. kilimo fėjoms Lenkijoje, Lietuvoje ir pačioje Rusi- _ Qana jau, ganai tėvai,—drausdavo senį.—Tei- 
karčiamą. Visi žinojo, kad Petras rengiasi vesti irJis suvokė, kad jaunųjų susitikimas su dėde bus joje ši studentijos dalis žavėjosi revoliuciniais šū- sybę Mykolas sako. Jau ir taip žmonės ant mūsų 
įsikurti tame griozdiškame lauže. Visokių kalbų ir sklahdesnis prie svetimo žmogaus. Dėdė, o ypač dė-kiaiSi o veiklesnieji, nenustygdami vietoje, leidosi į 
spėliojimų būta nemaža. Tie, kurie nemėgo Petro dė- dienė, paiso kaimynų nuomonės. Ką pasakys žmonės, savo gimtines varyti propagandos, ruošti dirvos su
dės, piktai niurnėjo, kad nežmoniška esą grūsti sū-jei sūnėnas su jaunąja bus sutikti negiminiškai? Kie-kilimui. Mykolas Balsys buvo artimai susidraugavęs 
nėną į apirusį pastatą, kuriame vien pelėdoms ir šikš-me, pažinęs saviškius, porą kartų tingiai amtelėjo su Bronislovu Bucevičium, taip pat Kijevo universi- 
nosparniams lindėti, o ne žmonėms gyventi. Šitie šuva. Niekas neišėjo jųjų pasitikti. Jurgis nuvažiavo teto studentu, kuris pereitų metų pavasarį buvo ban- 
spėliojo, kokią naudą išspaus šykštuolis dėdė iš ne-prie pašiūrės iškinkyti arklių, o Petras su Katre, dęs išspausdinti Klaipėdoj Mikalojaus Akelaičio pro- 
turtingų giminaičių, pavedęs jiems tą griuvėsį. Adomėlio lydimų ėjo įipirkią. klamacijas ir Donelaičio „Metus". Balsys žinojo, kad

Tačiau kiti atlaidžiau žiūrėjo į senio Balsio pasi- ' 
ryžimą tokiu būdu priglobti giminaitį. Ką gi? 
naitis nuskurdęs, atsibastęs iš dievai žino 
neturtingo krašto, užsimanė vesti, tai tegu ir tenki- bene jaunieji parvažiavo. O mes dar ir nelaukėm. Parvykęs pas tėvus, jis ketino pirmiausia apsižval- nihių, kietai užveržtų kapšelių. Tada Mykolo žodis 
naši tuo, ką dėdė siūlo. Vyras jis darbštus, suma- Sakėm, kad dar pas tėvus pasisvečiuosite. Ir Adomas gyti savo apylinkėj, pavažinėti po Žemaitiją ir atsar- ir Petro reikalu jau nenuskambėdavo tuščiai pro tėvo 
nūs — apsilopys karčiamą ir gyvens, kaip gyvena kartu. Bene pajauniu buvai? giai pasiieškoti žmonių, su kuriais galėtų tinkamai ausis. Daugiau bus.

Vincas Mykolą iITs
S’IKI |Ė!lAlpinTNAS

u
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seserį, kad būtų žmoniški ir giminiški neturtingiems 
giminaičiams. Brolis Jurgis ir sesuo Elzė greičiau pa
kluso Mykolo balsui, nes ir anksčiau nebuvo Petrui 
priešiški, bet tėvai, ypačiai senis, sunkiai davėsi tram
domi mokyto sūnaus geraširdiškumo.

— Atsirado užtarėjas, baltarankis...— bambėdavo 
tėvas.— Pats nieko neuždirba, tik jam kišk ir kišk

susiuostė...
Motina pasirodė atlaidesnė. Ji sūnum didžiavosi

šunis karia. Petras geras darbininkas. O 
rėk, bene laukia...

Mykolo padėtis šeimoje ir autoritetas
kai jis atsitiktinai davė vieną kitą gerą patarimą su
negalavusioms kaimo moterėlėms ir apylinkėj paskli- 

Adomėlio lydimų ėjo įZpirkiąd klamacijas ir Donelaičio „Metus". Balsys žinojo, kad do žinia* kad Balsiokas jau bebaigiąs daktaro moks-
■ — Tegul bus z pagarbintas Jėzus Kristus,— per-Bronislovą sučiupo žandarai, ir jis dabar jau ištrem-^us ir Jau mokąs pažinti ir gydyti ligas. Ir ėmė lan- 

Gimi-žengus slenkstį, tarė jaunamartė. tas į Jaroslavlio miestą neribotam laikui. kytis pas Balsius moterėlės vištomis, sūriais ir sviestu
kokio — Ant amžių amžinųjų,— atsakė dėdienė.— A, tai Bucevičiaus likimas Mykolo Balsio nenugąsdino, nešinos, o vyriškiai ir pusrublį iškrapštydavo iš šikš-

Katrė, žiū-

sustiprėjo,
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Marijos ir Leono Gudų šeimos šventės-lO--t<’es metų vedybinių sukaktuvių- vaizdai. Kairėje sukaktuvininkų sutiktuvės: Viktoras Slėnis sutinka sukakiuvininkus Mariją ir Leoną tradiciniu 
būdu, Ponia Cečkaustienė sega korsažą Poniai Marijai Gudienei, Panelė Marija Arlauskaitė- Leonui Gudui. Į dešinę garbės stalas. Prie jo sėdi /iš kairės/: p. Šuplevičius, kun.T. Stasys 
KulbiSjSJ, solenizantai Gudai, Seagram's savininkas, kurio įmonėje L.Gudas dirba, M. Aaron, kun.dr.F.Jucevičius, viešnia iš Toronto Ponia Pranckūniene; dar dešiniau gausinga subu
vimo publika, kurios priešakyje G.Kazlauskienė, svečias iš Toronto dr. J.Kaškelis, Vytauto klubo pirm. J. Skinkis, Pr.Paukštaitis, Ponia S.Petrauskienė ir kiti. Foto N. --vos.

Gyvenimo knyga
* D R. S. DAUKŠA * ”

davo Kaune ir Vilniuje 
slaptos ateitininkų konfe
rencijos .Vykstant pirma
jam pasauliniam karui

Studentai ateitininkai 
savo narius turėjo visose 
Lietuvos aukštosiose mo
kyklose.1912 m.jųbuvo50

/tęsinys išll-fo numerio / 
ATEITININKAI

Ateitininkų sąjūdis turi 
senas tradicijas,XIX šm . 
pačioje pabaigoje Vakarų 
Europoje įsikūrusias lie
tuvių katalikų studentų 
draugoves:1899 m. Fri
burgo Šveicarijoje uni
versiteto įsikūrusią drau
gija "Rūta" ir 1909 m. 
Louvaine Belgijoje pra
dėjusią veikti draugiją 
"Lietuva'.' 1910 m.Louvai
ne buvo sudaryta pirmoji 
Lietuvių Katalikų Studen
tų Sąjunga, apimanti ir 
Rusijos universitetuose 
studijuojančius lietuvius.

Ateitininkai yra lietu
vių mokslą einanti kata
likiško jaunimo ir iš jo 
išaugusi sendraugių or
ganizacija, turinti šūkį 
"Viską atnaujinti Kristu
je", tarnaujant Dievui ir 
Tėvynei. Ateitininkai sau

pasirinko tikslu: a.ruošti 
moksleivius veikliais 
darbininkais lietuvių tau
tos ir žmonijos gyveni
mui atnaujinti Kristuje, 
kaip ragino šviesios at
minties popiežius Pijus 
XI savo enciklikose, b. 
auklėti juos pilnutinėmis 
asmenybėmis, turinčio
mis išlavintą protą, tvir
tą būdą,jautrią širdį. Ka
talikiškumas ir tautišku
mas yra pagrindiniai atei
tininkų principai.(Lit.Enc.
I t. 34 p.).

Ateitininkų sąjūdis, 
kan. P. Dogelio pasiūly
mu, pasirinko sau vardą 
nuo 1911 m. Kaune pradė
jusio eiti žurnalo "Atei
tis". Ateitį skaičiusieji 
sudarė pirmąsias ateiti
ninkų slaptas kuopeles ir 
nuo 1911 m. kasmet įvyk

iui fOr>m

AGENTŪRA

ateitininkai veikė slaptai 
toliau ir Rusijoje: Voro
neže, Maskvoje, Petrapi
lyje, Tombove ir kt. Taip 
pat ir Lietuvoje naujai 
steigiamose lietuviškose 
mokyklose vokiečių oku
pacijos metu.

Atstačius nepriklauso
mą valstybę, ateitininkų 
veikla žymiai reiškėsi 
valstybiniame darbe. Vė
liau buvo išvystytas krik
ščionių darbininkų sąjū
dis (Raulinaitis, Ambro- 
zaitis, Dovydaitis). Atei
tininkai aktyviai talkinin
kavo organizuojant kaimo 
katalikų jaunimą-pavasa- 
rininkus Išaugusius į ga
lingą veiklią organizaci
ją.1940 m. veikė 615 mer
gaičių ir 618 jaunų vyrų 
kuopos su 90, 000 narių . 
1927 m. ateitininkai per
siorganizavo į trilypę fe
deraciją iš moksleivių, 
studentų ir sendraugių 
sąjungų.

Moksleiviai ateitinin
kai 1912 m.turėjo 250 na
riui1 1930 wr.J3350,-o !940 
apie 11, 000.

narių,1927 m. vien Kauno 
universitete 357.1932 m . 
Vytauto D. universitete 
buvo 12 ateitininkų kor
poracijų su 596 nariais,© 
kartu su draugovėmis 
apie 800 narių.Pirmosios 
ateitininkų studentų kor
poracijos turėjo labiau 
visuomeninį pobūdį, vė
liau šalia jų išaugo pro
fesiniai vienetai.Studentų 
ateitininkų sąjunga yra 
Pax Romana narys (Mou- 
vement International dės 
Etudiants Citholipues).

Ateitininkų sendraugių 
sąjunga 1932 m. turėjo 14 
skyrių ir apie 300 narių, 
bet kita tiek gyveno išsi
sklaidę visoje Lietuvoje 
nesudarant atskirų sky
rių. Jos nariai aktyviai 
reiškėsi kovoje prieš be
saikį nacionalizmą ir to- 
talistinio autoritarizmo 
pavojus.1936 m. sendrau
gių kolektyvas (Dielinin- 
kaitiš .Skrupskelis, Ivins - 
kis ir kt. )paskelbė pro
gramą "Į organinės vals
tybės ■ kūrimą’'j" kurioje 
pasisakė už deinokratinės

minties išlaikymą.Sis ko
lektyvas ypač aktyviai 
reiškėsi dienraštyje XX 
Amžius.

Tam tikrą laiką ateiti
ninkai rodė tendencijos 
monopolizuoti katalikiš
kumą, kas sukeldavo ne
pasitenkinimą lutose vi
suomeninėse grupėse. A- 
teitininkai.ypač tie, kurie 
nukentėjo nuo totalistinio’ 
autoritarizmo režimo ir 
dažnai buvo tremiami į 
koncentracijos stovyklas, 
vengė bendradarbiauti su 
režimą palaikančiomis 
organizacijomis. Dovy
daitis .Ambrozaitis ir kt., 
kurie ieškojo kelių į ben-> 
dradarbiavimą buvo 
smerkiami ir kaltinami 
nukrypimu nuo ateitininkų 
principų ir bendros lini
jos. Ateitininkų korpora
cija "Aktivitas”, kuri ne
vengė kontakto netik su 
varpininkais, bet taip pat 
su Neo-lituanais .ilgą lai
ką veikė savarankiškai, 
nepriimta į Ateitininkų 
Studentų Sąjungą.

BŪKIME SVEIKI
RAŠO KUN. DR. J. VENCKUS, S. J.

KAIP ŽMONĖS PRIPRANTA PRIE NARKOTIKŲ
Galima būtų klausti , 

kaip žmonės pripranta 
prie alkoholio?Vieni at
sako, kad alkoholis buvo 
lengvai prieinamas jau
niems esant namie. Vy
resnieji gėrė, pradėjo 
duoti jaunesniesiems už 
save,kurie priprato, pas
kui jau ir vieni mokėjo 
gerti. Yra kitas atsaky

mas,kad žmonės pradeda 
gerti ir perdėti,nes turi 
kokį "skausmą ant šir
dies", pav. vyras pradeda 
daugiau gerti, n e s yra ne
laimingas šeimoje, nesu
gyvena su žmona, alkoho
liu nori nuslopinti savo 
širdgėlą. "Visvien,jeigu 
viskas jau eina vėl... " 
kaip žmonės tokiuose at-

3891 St.Lawrence 
Blvd. 

Montreal 18, P. Q.

Tel. VI 4- 9098

• ABC yra tik vieno kompani j a Montrealyje, kuri įgaliota pri
imti siuntinius ir legaliai išrinkti muito mokestį.

® ABC aptarnauja Ll ET UVIUS klijentus Montrealyje, kuriu 
turi pilną pasitenkinimą per praėjusius 13-ka metų.

9 ABC turi dideli pasirinkimo^ įvairių gėrybių siuntiniams, 
kuriu yra aukščiausia kokybė — Sėmiau šia kaina! I!

9 ABC dabar turi SPECI ALIUS maisto produktus siuntiniams:

UZV2 KAINOS(50% NUOLAIDA,

100 sv. cukraus ....S 15.50 Šitos kainos įskaitant: produktus,
100 sv. /niltų S 21.50 muitų, persiuntimo mokestį ir 1.1.
100 sv. ryžių........ $ 25.00 Jūs nemokėsite nė vieno cento 
20 sv. taukų... ,.„ f 12.70 daugiau!

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

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

Johan Tiedman Regd
DIRBU VISŲ RŪŠIŲ BALDUS 

PAGAL UŽSAKYMUS

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

--------------------------------------------------------------------------------------------n

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

IR KITI JVAIROS MEDŽIO DIRBINIAI.

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

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

LaSALLE AUTO SPECIALIST Rėg’d
SAV. C. DESROCHERS 

Taisau ir dažau lengvas mašinas 
7717 GEORGE LASALLE, QUE.

(Priėjai* „Nepriklausomos Lietuvos'* redakcija)
Tel.: garažo 366-0500

namų 366-4203

HIGHLAND AUTO BODY
C a I e x G as Bar

DIRBTUVE - GARAŽAS

• Atliekami visu rūsiu išores darbai ir dažymas

• Mechaniniai darbai

• Gazolinas alyva ir kiti patarnavimai

61 1 b Lafleur Avė. LASALLE Tel. Buss. 366 - 7281 

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

ttnivelial Cleaned & Vail(M
• Valau ir taisau vyriškus ir moteriškus drabužius.
• Siuvu naujus pagal užsakymus vyriškus paltus, 

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

lot Wellington St.) Tfjl. 769-2941

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

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

BOOKS —- LIVRES
SPAUSDINI Al

7581 CENThALE. coin - corner 2e AVENUE 365 0770 LASALLE

ĮVAIRIOS PROGOS

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

ME 7-6727

DE LUXE CLEANERS
Sav. P. RUTKAUSKAS

117—6th Avenue, Lachine.

BELLAZZI - LAMY,INC-
DO 6-6941 . 7682 Champlain Blvd. LaSalle
(vairi medžio statybinė medžiaga. Dury*, langų rėmai 
Intubacija, Ten - Test, Masonite, statybini* popieria.

JOE’S BUTCHER & GROCERY
■4------ ■ J. L A 1.1 R I N A I T- I S —..................-

3 ' .
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 žemini.) - METRO stoties/.

Telefonas 7 6 8-6679

WINDSOR
DRY CLEANERS & DYERS CO. LTD. 

Valome visokius drabužius ir kitą Jūsų namų apyvoką.
S o v i n i n k a i :

A. Kersys, P. Petrulis, P. Kcršulis, A. Greibus
1205 CHURCH Ave., VERDUN, MONTREAL.

vėjuose sako.
Kodėl jauni žmonės rū

ko marijuaną? Talyje 
daugiausiai mokinių -ir 
studentų yda. Tie jauni 
žmonės nutraukė ryšius 
su senesniąja karta, net 
su savo tėvais. Jie nėra 
prasti berniukai ar mer
gaitės. Tėvai be abejo su 
tuo nesutinka, kad jų na
muose ko nors vaikams 
trūksta, kad vaikai viską 
turi "what money can 
buy". Tie jauni žmonės 
nieko pikto marijuanoje 
nemato, kad marijuanos 
negalima lyginti nei su 
LSD nei heroinu.Įstatymų 
atžvilgiu marijuana yra 
lygiai taip pat neleistina, 
kaip ir heroinas. Jeigu 
pagauna,bausmės yra be
veik lygios teoretiškai , 
nors praktiškai kiti teisė
jai yra nuolaidesni, nes 
tie vaikai yra dar tokie 
jauni, gražūs. Tie,kurie 
naudoja heroiną, yra jau 
augesni,paprastai jie yra
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[ laikrodininkas t 

ANTANAS ŽUKAS

1855 Wellington Street 
Tel. WE 2-0644.

TAISAU IR PARDUODU 
ŽEMOMIS KAINOMIS 

LA IK RO DŽIUS IR J U V E L Y RU S .

SIUNTINIAI LIETUVON 
KAUFMAN’S WOOLLENSsTEXTILES

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

IŠ ČIA PASIŲSITE SIUNTINIUS SAVO GIMINĖMS PILNAI GARANTUOTOMIS

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

YOTERIŠKIEMS KOSTIUMAMS, PAI.TAMS,SUKNELĖMS IR ŠILKINĖS - Brocade 
&Dainty MEDŽIAGOS.

• DIDŽIAUSI PASIRINKIMĄ KASMIRO .NAILONINIŲ IR ŠILKINIŲ SKARELIŲ, 
SVEDERIŲ IR VISA KITA ŠEIMOS REIKALAMS.

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

SAVININKAS CH. K A UF Irf A N AS, buvęs audinių fabriko* L i te x* vedėjas Kaune. Laisvai ki.lba 
lietuviškai.
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TAUPYK IR SKOLINKIS

PIRMUTINIAME IR DIDŽIAUSIAME

TORONTO LIETUVIU KREDITO KOOPERATYVE PARAMA
KAPITALAS SIEKIA TRIS MILIJONUS DOLERIU.

MOKAME DUODAME
4’4% už depositus Morgičius ii 6'/f'0
5!4% numatyta už Šerus Asm. paskolos iš 7%

Asmenines paskolas duodame iki 8 5,000.- ir morgičius 
valdžios nustatytą normų, 66įkainuoto turto.
Visų narių gyvybė apdrausta santaupy dydyje, bet nedau
giau 8 2,000,- Asmeninės paskolos, mirties atveju,apdraus 
tos iki $5,000.-
l’aramos nariais gali būti kiekvienas lietuvis gyvenąs 
Kanadoje. '
Kasos valandos: Kasdiena nuo K) vai. iki 3 vai. p.p., 
išskyrus sekmadienius. Pirmadienį ir penktadieni vakarais nuo 
I rak 31) min. iki 8 vai. 30 mirt. Šeštadieniai s nuo 9 vai. iki I vai 
p.p liepos ir ruĮ'piūėio men. šeštadieniais uždaryta )■

Būstine. Lietuviu Namai * 1729 Dundas St. West, 
Toronto 3, Ont. Telefonas LE 2- 8723.

ASTHMA 
■AO*CHiriS
HAVftVIR 

SORt IHRO'T

ILGIAU LAUKSITE, ILGIAU KENTĖSITE.

TIE. KURIE TIKRAI NORITE PALENGVĖJIMO, 
TUČTUOJAU - MINUTĖMIS GERIAU JAUSTIS.

Imkite DIANA DROPS- lažus ir tuomet palengvin
site stipru kosėjimą slogoje, krūtinės pergalime, šalčio 
krėtime, karšligėje, skausmus sąnariuose bei visame 
kūne, gerklės skausmus, užkimimą, biauriam čiaudėji
me, nosies negalavime, asmoje, bronchite, Dėl paleng
vėjimo ir laisvesnio kvėpavimo. Niekas neveikia taip
— kaip DIANA D RO P S - tikrai greitai veikiančios 
pasekmės. Kainuoja $2.00 butelis mūsų vaistinėje.

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

Kainuoja $2.00 butelis
LUSCOE PRODUCTS LIMITED
55 9 Bathurst Street, T arento 4, Canada

SVEIKATOS KLINIKA-Health Clinic
Medicininis ir pooperacinis gydymas

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

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

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

Reportažas iš Toronto
PASIKALBĖJIMAS

. J Gerai aprengtas ber
niukas prašo greta sėdin
tį senelį pasakyti koltą 
nors pasaką. Jis kalba lie
tuviškai taip taisyklingai, 
kad senukui nėra kaip ne
patenkinti gražų mažiuko 
prašymą. Bet senasis 
žmogus neskuba. Jis mė
gina išsisukinėti. Jis sa
ko, kad šį kartą jiedu ne
toli tevažiuoją ir jis ne- 
spėsiąs užbaigti pradėtos 
pasakos. Jis siūlo maža
jam keleiviui kompromi- 
są.Kai gegužės mėn.lOd. 
atidarys galutinai baigta 
Bloor - Danforth liniją, 
tuomet jie eis specialiai 
pasivažinėti. Važiuojant 
po žeme išilgai visą 
miestą - senelis paseks 
pasaką.

Berniukas atidžiai klau
so senelio aiškinimų ir 
su juo sutinka. Tik jam 
esą jau dabar įdomu, ko
kią pasaką senelis pa
seks.

Senukas, tartum neti
kėtai pagautas minutėlei 
susimąsto. Tuo pačiu jis 
pradeda garsiai sampro
tauti, kokią čia įdomesnę 
pasaką pasekti savo ge
ram anūkėliui.Gal ką nors 
apie karalius, didelių že
mių valdovus. Tikrai, jis 
prisimena tą karalių, ku
riam siuvėjai pasiuvo to
kį drabužį, kuris visiems 
labai patiko. Bet niekas , 
o niekas, išskyrus mažą 
berniuką,nematė,kaip ten 
tikrumoje yra.

Mažasis bendrakeleivis 
nesusidomi ta pasaka. Jis 
sako,kad senelis turėsiąs 
pasakyti kokią nors kitą. 
Jo tėveliai namie kalbėję 
apie tą, nepaprastu rūbu 
aprengtą karalių. O tokios 
pasakos, kuri neseniai 
įvykusi, .ažasis vyras 
nenori.

Senukas nustebęs klau
siamai pažūri į savo anū-

METRO TRAUKINYJE

NOTARAS
ANTANAS LIUDŽIUS.B.L. 
Bendradarbis V .S. Mastis,L.L, D.

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

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

Namų CR 9- 6166.

ką,otas,lygniekur nieko, 
toliau porina. Jis sako, 
kad tėvelis pasakojęs apie 
vieną mūsų kunigėlį .kuris 
iš Kanados nuvažiavęs į 
didelį Amerikos miestą. 
Tas miestas esąs toks 
gražus, toks didelis, kad 
ten gyvena daug daugiau 
žmonių kaip visoje Lietu
voje.Ten esą vien tik lie
tuvių daugiau, negu di
džiausiam Lietuvos mies 
te. Ten nuvažiavęs kuni
gėlis susišaukė visus 
miesto didikus ir pasakė 
jiems kalbą. Jis pažėrė 
aniems visą teisybę. Ku
nigėlis stebėjosi, kaip jie 
ten gali tebegyventi pra
eities svajonėse ir smė
lio supiltose pilyse.Kuni
gėlis dar pridėjęs,kad jie 
nesą nei tokie dideli, nei 
jų kėdė s, kurios e jie sėdi , 
nesančios tokios aukštos. 
Kunigėlis net paaiškinęs 
didžiūnams, kaip viskas 
turėtų būti. Jis prašęs 
juos nusileisti iš aukšty
bių, išeiti iš savo smėlio 
pilių ir pasižiūrėti, kaip 
gyvena paprasti žmonės. 
O mamutė, tai klausyda
ma,labai stebėjosi.Ji sa
kiusi nejaugi atsiradęs 
toks drąsuolis,kuris apie 
tai viešai kalbėjęs.Ir koks 
turėjo būti protingas, tas 
kunigėlis.Toliau mamutė 
sakiusi,kad tas esą labai 
panašu į tą pasaką, kur 
apgaulingi dvaro siuvėjai 
pasiuvę karališkus drabu-

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 1968 m. kovo 27 d. Nr. 13/1089/

Labai gražus Toronto lietuvių studentų choras suorganizuotas kunigo Broniaus Jurkšo ir jo vedamas po labai sėkmingo koncerno, 
kuriame kaip baleto šokėja dalyvavo baleto studiją lankanti studente, choro dalyvė Regina Kryžanauskaitė. Foto B. Tarvydo.

Vida Bumbulytė, 
laimėjusi KLB Švietimo 
komisijos lietuviškų kny
gų skaitymo konkursą, ra
šo:
“Fsu gimusi Toronte 1954 

metais gegužės 30 dieną. 
Lietuviškai skaityti mane 
pamokė močiutė ir tėve - 
liai. Paskui ėjau į Nek.Pr. 
Seselių darželį 2 metus. 
Šiuo meni esu 10-me sky
riuje lietuviškos mokyk - 
los ir lankau šv. Juozapo 
gimnaziją Toronte. Pilk- 
lausau Ateitininkų organi
zacijai. Skambinu pianinu, 
mėgstu piešti ir skaityti 
knygas. Salia knygų skai
tau lie’ uviškus Is ikras - 
čius ir kartais žurnalus'.'

Pasisakymas, kaip ma
tome, parašytas papras
tai, logiškai ir yra labai 
gražus.

NL red. malonu paste
bėti, kad Vida Bumbuly- 
tė skaito ir laikraščius, 
kas faktinei yra ne visuo
tinis reiškinys.
BŪKIME SVEIKI 
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"dropouts", kurie aplei
džia mokyklą,nebaigę tos 
mokyklos, kurioje buvo, 
negavę nė jokio pažymė
jimo, nė jokio diplomo. 
Jau tas pats įvykis, kad 
išėjo iš mokyklos, yra 
jaunam žmogui prastas 
pergyvenimas,jau jis pa
laužtas,tai tas jo pirma
sis ir didžiausias nepasi
sekimas jį slėgs. Tėvai 
jaučiasi nužeminti, jie 
tiek daug vilčių į jį buvo 
sudėję, tiek daug iš jo lau
kėjau ir pinigų buvo su
taupę. Kaimynų, pažįsta
mų ir giminių vaikai gau
na diplomus,čia "gradua
tion',' čia masterš degree, 
o gal net Ph. D., o jų sū
nus graibstosi, kur gaus 
kokį darbą, kokį "job". 
Gaute tai gaus, bet kilti 
tai nekils aukštai sociali
niame gyvenime.

Daugiau bus.

žius. Pagal jų išgyrimą, 
pagal jų nusakymą, tie 
drabužiai buvę tokie gra
žūs, kad žmonės stebėjo
si ir negalėjo atsigerėti 
siuvėjų darbu. Bet kaip ten 
buvę, kad vienas vaikas 
pamatęs karalių pasakė , 
kad valdovas neturi jokio 
drabužio. Karalius esąs 
visai nuogas.

S. Pranckūnas.

STCATH ARINES, ONTARIO
NESĖKMĖS, KOKIU REIKTŲ VENGTI

Mėnesiais laiko pries 
vasario 16 d.mūsų patrio
tinė spauda patardavo lie
tuvių organizacijoms kaip 
geriau ir iškilmingiau pa
minėti 50 jubiliejinių N. 
Lietuvos valstybės ats
tatymo metų šventę. Visa
da primindavo mums, kad 
Lietuvos nepriklausomy
bės šventė išreiškia patį 
svarbiausią lietuvių tau
tos istorijos įvykį, - Va
sario 16 d. aktą, kuriuo 
lietuvių tauta Lietuvos 
Tarybos narių šauksmu 
ir parašais paskelbė vi
sam pasauliui atstatanti 
N.Lietuvą su sostine Vil
niumi. Nuo minėto laiko 
praėjo 50 laimingų ir ne
laimingų metų ir švęsda
mi šią didelės reikšmės 
šventę,viso pasaulio lie
tuvių patriotinių organi
zacijų bei kitų institucijų 
vadovybės įsakomai ra
gino'visus geros valios 
lietuvius vieningai ir 
skaitlingai dalyvauti vi
suose Lietuvos valstybės 
50 metų sukakties minė- 
jimuose-vasario 16 d.

Ir St. Catharines Lie
tuvių Bendruomenės val
dyba,norėdama tą didžią
ją šventę geriau bei iškil
mingiau atžymėti, suma
niai ir be priekaištų ruo
šėsi ir,kad geriau apjun
gus visus apylinkės lietu
vius aktyviau minėjimuo
se dalyvauti, sudarė iš 
esamų lietuvių organiza
cijų specialų komitetą, 
kurio bendrame posėdyje 
buvo nustatyta jubiliejinio 
minėjimo tvarka ir pasi
skirstyta pareigomis.Te- 
ko pastebėti, kad kai ku
rie komiteto nariai pasi
imtą darbą atliko be už
metimų ir neprasilenkė 
su komiteto nutarimais. 
Tačiau kiti komiteto na
riai apsiėmę viešų iškil
mių minėjimą nevykusiai 
organizavo ir prasilenkė 
su komiteto nutarimu iš
kelti visu didumu ir iškil
mingumu Lietuvos vardą 
bei lietuvius,© jie nukry
po į privatumus ir asme
niškumus.

Gražu ir malonu buvo 
matyti Lietuvos ir Kana
dos vėliavų iškėlimas 
prie miesto rotušės daly
vaujant būriui lietuvių, 
kurie klausinėjo viens 
antrą, kodėl nesugiedota 
himnai ir foto nuotrau
kos, vietos dienraščio 
iliustracijai,prie burmis
tro - mayoro nebuvo L. 
Bendruomenės ir šventei 
ruošti komiteto pirminin
ko svarbiai nuotraukai. 
Kodėl ?

Taip pat didesnė dalis 
vietos lietuvių esą, pasi
piktinę, kad komiteto du 
nariai pusiau slaptai, pa
sisamdė mažos apimties, 

patalpas ruošė žymiems 
Kanados valdžios bei spau 
dos atstovam,lietuvių or
ganizacijų atstovam ir,tik 
pagal organizatorių nuo
žiūrą,užprašytiem lietu
viam bankietą su tauto
dailės parodėle, kuri bū
tų buvusi geresnė ir dau
giau imponuojanti,  jeigu iš 
naksto būtų paraginti visi 
vietos lietuviai prisidėti 
eksponatais parodėlei bei 
dalyvauti bankete, ypač 
moterys pasipuošusios 
tautiniais rūbais. Bet tas 
nebuvo padaryta ir men
kai pasirodyta, tuo labiau 
žymiem svetimtaučiam. 
Yr a nusi s kundi mų i š ban - 
kete dalyvavusių, kad iš 
lietuvių pusės kalbėtojai 
nesugebėjo, kad ir trum
pai, tinkamai nušviesti 
Lietuvos kančių ir N. Lie
tuvos reikšmės Rytų Eu - 
ropai bei paęįaį L ietųvai.

Iš vis, 16 yąsario 50 
metų Lietuvos nepriklau
somybės iškilmingas pa
sirodymas žymiem kana
diečiam nuvertinta Lie
tuvą ir lietuvių vardą.Tu - 
rė jo būt padaryta tuomet, 
kada didelėje ir gražioje 
salėje vyko Varpo choro 
koncertas ir 8 porų tau
tinių šokių šokiai. Ypatin
gai buvo gražu kada apie 
301 ietuvaičių pasipuošu
sių gintarais ir tautiniais 
rūbais,o taip pat ir vyrai 
gražiai atrodantieji gerai 
dainavo ir šokėjai salėje- 
žemiau choro,chorui pri
tariant,šoko tautinius šo
kius. Tai buvo reto gro
žio ,ir apypilnė salė lietu
vių džiaugėsi pakilusioje 
dvasioje, tik gaila, kad to 
nematė svetimtaučiai,ku
rie būtinai turėjo pamaty
ti bei į spaudą foto nuo
traukas įdėti ir straips
nius parašyti lietuvių di
delės šventės proga.

Vienos pažiūros iškil
mių organizatoriam buvo 
gerai žinoma,kad graži ir 
didelė salė išnuomota ir 
Toronto Varpo choras su 
šokėjais duos koncertą, 
tegu ir ne vasario 16 die
ną,vėliau ar anksčiau bet 
svarbu gerai pasirodyti.

Už šį netaktą ir galima 
sakyti apsileidimą, kas 
nors turi prisiimti kaltę 
ir viešai atsiprašyti lie
tuvių visuomenę. Kor.

VANCOUVER, B.C.

GRAŽIAI UŽSIRĖK O - 
MENDAVO

Vasario 17 d. vakare 
Britų Kolumbijos Lietu
vių Medžiotojų ir Meške
riotojų klubas pasirodė 
pirmą kartą Vankuverio 
lietuvių visuomenei savo 
pirmu įspūdingai pasise
kusiu susipažinimo ba

liumi.
Buvo išnuomuotos dvi 

erdvios .viena šalia kitos, 
salės, kurhj vienoje vyko 
vaišės, o kitoje šokiai. 
Šokiams grojo geras or
kestras, kas atsilankiu
siems į balių buvo tikra 
naujiena ir staigmena.

Vaišių stalas savo įvai
rumu ir originalumu la
bai tiko šiai neeilinei klu

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

tinėlius savo artimiesiems Lietuvoje.

Artėjant vasarai, dabar jau pats laikas pagalvoti kokį 
dovanu 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, 
316 jardo vilnonės angliškos medžiagos vyriškam kostiumui, 
3'/2 jardo vilnonės angliškos medžiagos moteriškam kostiu
mui, 1 terelyno bliuskute, 1 vyriški nailoniniai marškiniai, 
2 poros vyriškų arba moteriškų geriausios rūšies nailoninių 
kojinių--- $75.99. "

VASARINIS 1968 - 2.
Pavasariniam arba vasariniam paltui vilnonė medžiaga, 3J6 
jardo vilnonės angliškos kostiuminės medžiagos, gėlėta ne
permatomo nailono medžiaga dėl dviejų suknelių, 1 šilkinė 
skarelė, 1 vyriški nailoniniai marškiniai, 1 svaras šokoladi
nių saldainių, 1 vyriškas arba moteriškas nailonini s I ietpalti s 
— S 75.00.

Taip pat į bent kuri siuntinį galima dadėti žemiau iš
vardintus dalykus, kurie yra visuomet naudingi ir laukia
mi Lietuvoje. Vilnonė labai gera skarelė $4.00, nailoninis 
itališkas lietpaltis $ 10.00, vyriški arba moteriški vilnoniai 
megstul ai $12.00, nailoniniai marškiniai $7.00, vyriškos ar
ba moleriškos 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 siučiu.!i: šeimai.

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

SĖJA
' >i....>• >mokratinės minties mėnesinis lietuvių laikraštis.

:.<-''džia Varpininku leidinių fondas 

Redaktorius Vytautas B ilduš a s . 
istracijos adresas: JUOZAS URBELIS.
N. Broadway, Melrose Park., Ill., USA.

i'ienuiii--aia: JAV ir kitur 3 dol. metams.

AR ŽINOTE K4 RAŠO 

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

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

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

METINĖ PRENUMERATA KANADOJ IR KITUR
TIK $5,00.
Jau galima gauti 1968 metų kalendor?ųjGi- 
ua $ 1,00. Korespondenciją adresuoti:

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

bo šventei. Atsilankęs 
gausus būrys kviestų sve
čių sveikino naujai įsi
steigusį sporto klubą ir 
išreiškė norą dažniau pa
simatyti.

Klubas džiaugiasi tokiu 
maloniu ir šiltu Vankuve
rio lietuvių pritarimu jo 
pirmiesiems veiklos
žingsniams. Kor.
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h aaai Alton mūsu^sportas
MM VEDA KAZYS BARONAS

Geriausia taupyti ir skolintis tik
HamiItono Lietuvių Kredito Kooperatyve “TALKA'’
21 Main St. E., Kamb. 203, T ei. 528-0511.

D A R 3 O V A L A N D 0 S:

Pirm. 9.30 

Antr.
- 5 vai. p.p, 

9.30 - 

9.30 - 

9.30 -

□ vai. p.p.

5 vai. p.p.

5 vai. p.p.

8 vai. p.p.

Ketv.

Penkt.9.30 -

Ses4. 9 vai. iki 1 vai. p.p.

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

VEDA KAZYS

St. Catharines pgentOra: 75 R oi I s Ave. Pranciškonu 
parapijos saleje sekmadieni ai s po pamaldų.

SEKMADIENI, KOVO MĖN. 31 DIENĄ HAMILTONE 
JAUNIMO CENTRO SALĖJE, 48 DUNDURN ST. N., 
RENGIAMAS

TAUTINIŲ ŠOKIŲ

KONCERTAS
PROGRAMĄ IŠPILDYS 3 GYVATARO GRUPĖS 

ŠOKIU, DAINA IR ŽODŽIU.

VEIKS ŠOKĖJŲ MAMYČIŲ PARUOŠTA KAVINĖ.

Įėjimas - $1.50, studentams - S 1.00, vaikams iki 
12 metu nemokamai .

Pradžia 4 valandą po pietų. KVIEČIAME VISUS. Į

GYVATA7AS.

LIETUVIŲ NAMŲ REIKALU PRIEŠ PA'J;' BENDROVĖS 
METINĮ SUSIRINKIMĄ

Pasibaigus veiklos met 
sms ir artėjant naujiems 
rinkimams, verta pasižiū
rėti į nueitą kelią.

Sprendžiant iš dedamų 
pastaugi} krypties ir kas 
už ką balsuoja, dabartinė 
Liet.Namų veikla galima 
bitų suvesti į 4 punktus:
1. Administruoti Deltą ir 
sklypą.
2. Pasilikti esamoje padė
tyje, neparduoti Deltos pr- 
is idęųgįąnt galimu pabran
gimu ateityje.
3. Pagražinti mažiau nau
dojamą Deltos kampą ir pri
kalei iškabą-Lietuvių Namai
4. Mažinti narių skaičių ie
škant kelių su kapitalu as
menų Šerams atpirkti.

Kaip matome, anksčiau 
duoti pažadai smarkiai ap
trupėjo; tupėti Deltoje ma
žai kam patiks,-todėl rei
ktų klausti valdybą, kodėl 
nieko nedaroma Liet.Na - 
mus įsigyti ?K odei neįvyk
dytas daugumos nutarimas 
Deltai parduoti? Čia bena
udos guli mūsų pinigai,rei
kalingi namų statybai. Per 
8 metus tik jau galima bu
vo parduoti, jeigu buvo no
ro. Kuris valdybos narys 
stengėsi perleisti svetim
iems Deltos mašinų staty
mo aikštę už 1 dol. 10-čiai 
metų, pasirašant nesulau
žomą sutartį?

Valdyba turėti} skirti lai
ko pagrindinių klausimu di
skutavimui, o ne taip, kaip 
ligšiol, su smulkmenom,ku
rios išvargindavo susirin
kimą iki vėlyvos nakties.

Valdybos renkami žmo 
nės turėtų pasisaky+i, ku
ria linkme ves reikalus, 
kad nariai žinotu, už ką 
balsuoti.

Baigaint-dėl balsų gau
dymo. Jau seniai bučiuo
jamos dailios rankos mal
daujant maldaujant įgalio 
ti balsą "į sveikas rankas'.' 
Toks balsų rinkėjas reik
tu paklausti, ar jis sieks 
namų įsigijimo, ar Raikys 
tokią merdėjimo padėtį i- 
ki vakaro? Pažadų ir ante 
sčiau buvo gražių. Prakti
ka tačiau parodė, kad dau
guma balsų, surinktų į vie
nas rankas, sudarė jėgą, 
kad nebuvo ska itomasi su 
daugumos noru bei pagei
davimais.. Šiandien L.N. 
idėja blėsta, ir tiktai mes 
-narių dauguma- galime 
ją atgaivinti.

P. .Savickas.
MEDŽIOTOJŲ IR ŽU - 
KLAUTOJŲ KLUBAS 
kovo 31 d.ruošia"kumpių" 
šaudymą. Bus šaudoma į 
taikinius ir į molinius ba
landžius. Šaudymas bus 
klubo šaudykloje ir tęsis 
iki sutemų.

Balandžio 6 d. Grand 
House viešbučio antro 
aukšto salėje bus "laimės 
ratas". Pradžia 7 vai. 30 
min.vakaro.

Valdyba kviečia mėgė
jus dalyvauti. Bus gera 
proga Velykoms laimėt 
kumpį.

Metinis klubo narių su
sirinkimas numatomas 
balandžio 28 d. V - ba .

NEPAPRASTAS VISUO
TINIS ŠALFASS-gos SU-

ŽIAVIMAS
Atsiradus eilei svarbių 

ir ŠALFASS-gai gyvybi
nių reikalų, Centro valdy
ba šaukia nepaprastą vi
suotinį ŠALFASS-gos su
važiavimą balandžio 6 d . 
Clevelande,USA, Čiurlio
nio Ansamblio namuose , 
10908 Magnolia Dr. , Cle
veland. Pradžia 1 vai. po 
pietų.

Suvažiavime pilna bal
savimo teise dalyvauja 
pagal ŠALFASS-gos sta
tutą numatyti atstovai,re
miantis 1967 duomeni
mis.

Kaip suvažiavimo sve
čiai, patariamuoju balsu 
kviečiami dalyvauti visi 
sportiniu judėjumu besi - 
domį asmenys. C. V-ba. 
NAUJOJI ŠALFASS-gos

CENTRO VALDYBA 
pasiskirstė pareigomis: 
Algirdas Bielskus - pir
mininkas, Vytautas Jokū
baitis -I vicepirmininkas, 
Algis Motiejūnas-II vice
pirmininkas ir iždo se
kretorius, Aušra Barzdų- 
kaitė - generalinė sekre
torė,Kazimieras Karalis 
-iždininkas, Sigitas Kra- 
šauskas-narys sportinės 
sęaudos leidimo reika
lams. Artimoje ateityje 
narių skaičius numato
mas padidinti kooptavimo 
keliu.

Oficialus CV-bos adre
sas yra: Lithuanian Athle
tic Union of North Ame
rica c.o.Mr. A. Bielskus , 
President 15321 Lake Sho
re Blvd., Cleveland, Ohio 
44110, USA,

Tel. : (216)—6177 namų , 
(216)-248-6510 darbo .

Piniginius įmokėjimus 
prašome siųsti tiesiai iž
dininkui adresu: Mr. K. 
Karalis, 2208 Grandview 
Ave. , Cleveland, Ohio 
44106,USA.Tel.(216)-462- 
2419 namų.

Jeigu nėra kito parėdy
mo, visi ŠALFASS-gos 
administraciniai ' parei
gūnai eina ir toliau savo 
pareigas normalia tvar
ka.

Visa ŠALFASS-gos 
sportinė bei o rganizacinė 
veikla skelbiama prane
šimų formoje visiems 
vienetams bei sutrauktai 
spaudoje.

BARONAS
METINĖ ŠALFASS-gos 
NARIŲ REGISTRACIJA

Metinė ŠALFASS-gos 
Įdubų registracija atlie
kama per atatinkamas 
sporto apygardas. Indivi
dualinė ŠALFASS-gos na
rių registracija vykdoma 
per sporto Įdubus. Klu
bams nepriklausą nariai 
registruojasi atatinka
mose sporto apygardose 
ar, tiesioginiai, Centro 
valdyboje.

Suvažiavimo nutarimu 
yra naujai įsteigta ŠAL- 
FASS - gos narių-rėmėjų 
kategorija. Į šių narių 
tarpą kviečiami visi spor
to veteranai ir bičiuliai, 
kuriems rūpi lietuviško 
sporto ugdymas ir rėmi
mas.Narių-rėmėjų sąra
šai yra skelbiami. Narius 
-rėmėjus verbuoja sporto 
klubai bei administraci
niai organai.Nario-rėmė
jo mokestis yra $ 10. 00 
metams,} kurį yra įskai
tyta ir "Sporto" žurnalo 
prenumerata.

ŠALFASS-gos C. V-ba

7 PSL.

lallee Bleue Skl Centras Vai David, P.Q., vadovaujamas Prano Juodkojo ir Jono Lingaičkųturčjo
gerą sezoną; čiuožėjai, net eiles sudarydavo prie keliamo lifto. Ši vietovė slidinėjimui labai patogi prasi
dėjus pavasarejimui, nes čia sniegas ilgiausiai išsilaiko , tad ir šį savaitgalį dar bus laukiami atsilankan
tieji. Be to, šį savaitgali bus speciali nuolaida studentams ir moksleiviams, kurie turėdami laisvą penkta
dienį prašomi pasinaudoti.

Mičigano didmiestyje viskas pilka
REPORTAŽAS IŠ DETROITO

Pietvakarių Amerikoje yra Mo- 
hove dykuma apie 65 000 kvadra
tinių km. Šioji dykuma turi joje 
dingstančias dvi upes ir du iš
džiūvusius ežerus. Vienas ir eže
rų nepaprastai turtingas chemi
kalais ir čia išauga apie keturių 
metrų lelijos ir milžiniškas Joshua 
medis. Upės krinta į prarajas ir 
teka požemiu. Po lietingųjų 1955 
m. vienas ežeras pavirto vande
ningu ir pilnas įvairių gyvių.

Amerikoje yra pašliūžininkų gel 
bėjimo organizacija, turinti apie 
10.000 narių, kuri kasmet budėda
ma pašliūžininkų sporto vietovė
se atlieka didelį gelbėjimo darbą. 
Ši organizacija buvo įsteigta 1936 
m., kada vienas pašliūžininkas po 
nelaimingo atsitikimo mirė jam 
nesuteikus tinkamos pagalbos. Jo 
draugai tada įsteigė šią gelbėji
mo organizaciją, kuri sulaukusi di 
delio pritarimo išsiplėtė visoje 
Amerikoje.

Amerikoje didelė problema, ką 
daryti su senom mašinom. Vienur 
jas panaudoja kaip geležies lau
žą. Missisippi upės pakraščiuose 
pradėtas eksperimentas senas ma
šinas skandinti ir jomis stiprinti 
upės krantines arba užtvankų py
limus. Kaip šitas ekeperimentas 
pasiteisins, paaiškės ateity. Šiaip 
kitur senas mašinas naudoja kaip 
metalo laužą ir ištirpinus vėl ga
mina naujas.

LIETUVAITĖ-JAV 
MEISTERĖ

Toronto Vyčio atstovė 
16-metė Violeta Nesukai- 
tytė laimėjo Detroite JAV 
moterų stalo teniso pir
menybes, nugalėdama 
baigmėje C. Sweenis iš 
Grand Rapids, Mich. 21:7; 
21:14;21:17. Taip pat, mū
siškė laimėjo pirmį vietą 
jaunių grupėje,įveikdama 
detroitiškę J.Martin 21:14; 
21:11;21:18, moterų dveje
tą, žaisdama kartu su 
Barbara Kaminski iš Va
šingtono, jaunių dvejetąir 
tik mišriam dvejete, su 
gerai pažįstamu lietui 
viams iš Vokietijos sto
vyklinių laikų B. Bukietu, 
buvo antra. Pažymėtina , 
kad jos sesutė, 14-metė 
Flora jaunių dvejete su 
Angelita Rosal iš San 
Diego buvo antra. Taigi , 
lietuvaitė "nušlavė" visus 
galimus meisterių titulus 
JAV atvirose pirmenybė
se ir dar kartą įrodyda
ma, kad Kanados lietuviai 
šioj sporto šakoj yra šio 
krašto tvirtovė.
PAVERGTOJI LIETUVA

Europos jaunių džiudo 
pirmenybėse V. Kairys 
laimėjo trečią vietą.
-Vilniaus Žalgirio futbo
lininkai S. S-gos antro
sios klasės pirmenybes 
pradeda balandžio 8 d.
-Pabaltijo vandensvydžio 
pirmenybėse Kauno Žal
giris laimėjo antrą vietą. 
- Sov.S.krepšinio pirme
nybėse Kauno Žalgiris 
pralaimėjo Sverdlovskui 
76:81 ir 69:80. Po šių rung
tynių kauniečiai pirmeny
bių lentelėj šeštoj vietoj.
- Uždarose patalpose J . 
Daniūnas iššoko į aukštį 
2 m.
- Europos komandinėse 
moterų rankinio pirme
nybėse baigmėj susitiks 
Kauno Žalgiris irRostok- 
ko Emperor iš rytinės 
Vokietijos.
- Sov. S - gos geriausių 
plaukikų sąrašuose ran
dame ir Lietuvos atstovų:
100 ir 200m.moterų plau
kime V. Burkaus kaitė uži
ma 5-tą vietą-1 min. 19, 4 
sek.ir 200 m. -ketvirtą 2 
min.51,2 sek.Tose pačio
se distancijose V.Tiknius 
nugara yra penktas 100 m . 
-1 min. 2,4 sek. ir 200 m . 
taip pat penktas -2 min. 
16,2 sek.

Kovo vidurys-paskuti
nis žiemos pasispardy
mą s.Kovo 12-tą užėjo pū- 
gąprivertusi kalnus snie
go ir sutrikdžiusi susi
siekimą. Mizerijos mūsų 
mieste ir be to užtenka , 
laikraščių streikui tę
siantis, kai šios eilutės 
rašomos,118 dienų ir pa
baigos nesimatant. Tai ir 
civilizacija, po galais; iš 
kitos pusės, mes, etninės 
grupės.tokiuatvej .i pasi
juntame visa galva aukš
tesni už vietinius, "tikruo
sius", "grynakraujus" , 
vien angliškai kalbančiuo
sius. Mes gauname glėbį 
laikraščių kasdien: iš 
Montrealio, Čikagos, Cle- 
velando, Bostono, Toron
to.

Skautų Detroite labai 
gausu.Turiu galvoj lietu
viškus. Yra čia Baltijos

IŠ VISUR "'
Madride surengtos Eu

ropos uždarų patalpų len
gvosios atletikos pirme
nybės. Surinktais taškais 
nugalėjo S. Sąjunga prieš 
rytinę Vokietiją. Geres
nės pasekmės: šuolis į 
tolį-8,16 m. , Ter-Ovane- 
sian(SS),antras estas Le- 
pik-7, 87 m., 400 m. Ba- 
denski (Lenk.)-47 sek. , 
rutulys - Birlenbach (V . 
Vokiet.) 18,65 m. , repa- 
traintas iš Lietuvos Ko- 
maras(Lenk. )buvo antras 
-18,40 m. Neblogi trišuo- 
liai: 1. Dudkin-16, 71 m. , 
2.Sanejev-16,69(abu SS) , 
3.Arett (Isp.)—16, 47 m. 
-Europos moterų koman
dinėse krepšinio pirme
nybėse Rygos TTT ko
mandą Zagrebe įveikė 
vietos komandą 88:51. 
Pusbaigmėj latvės grei
čiausiai susitiks su Pra
hos arba Lodzės atsto
vėms.
- Olimpiniai žaidimai pa
kibo "ant plauko". Mat, 36 
Afrikos valstybės atsisa 
kė žaidynėse dalyvauti, 
sutikus įsileisti pietų 
Afrikos atstovus. Jų pė
domis žada pasekti Sov. 
S-gair visi automatiškai 
satelitai .Olimpinis k-tas 
žada bendrą padėtį sku
biai gelbėti,nes rengėjai - 
Meksikos valstybė į žai
dynes jau investavo 26 
mil. dol.
- Toronto ledo rutulio 
komanda šiemet nepateko 
į baigminius susitikimus. 
Žaidėjai nustoja beveik 
7. 500 dol. , o pats klubas 
-1 mil. iš televizijos, ra
dijo ir parduotų bilietų. 
Treneris numato šiemet 
gerai "sukratyti "visą ko
mandą,apsaugodamas tik 
Keon, Ellis ir nesenai 
gautą iš Detroito visą 
puolimo liniją.

ir Gabijos tuntai, veikia 
skautai-akademikai, vei
kia jūrų skautai. Jų ren
giamos Kaziuko mugės 
kasmet vis labiau popu
liarėja ir sutraukia mi
nias žmonių.Ir šįmet, to
je mugėje, kovo 3 dieną į 
Lietuvių namus vos liau
dis sutilpo. Girdėjau, kad 
gryno pelno apie pusantro 
tūkstančio likę.O tas pel
nas tikrai pravers jų to
limesnei veiklai gyvinti, 
stovyklauti, etc.

Jūrų skautai, su savo 
tradiciniu baliumi pasi
rodė vasario 24 d. Ir šį 
kartą jie išpuošė Lietuvių 
namus gražiausia. O jų 
publiką sudarė beveik iš
imtinai jaunimas. Sekan
čią dieną klausome lietu - 
viško radijo ir pranešė
jas neatsidžiaugia, kaip 
ten viskas nusisekę, kaip . 
ten jaunimas gražiai pa- , 
silinksminęs. Tik, pala i 
"Už geriausias kaukes 
beveik visas premijas 
laimėjo .. . ukrainiečiai, 
išskyrus vieną... "-kalba 
pranešėjas.Po kelių die
nų,vienas kolega iš spau
dos skundžiasi:ar žinai, 
sako,kad A. A. , B. B. , C . 
C. sūnūs vedė ukrainie - 
tęs ?Ir kad dar vienas ki
tas po ukrainietę vedžio- 
jasi?Ir kad anas A. A. tik
rai jūrų skautų baliuje 
sau žmoną susirado ?Ne , 
aš to nežinojau. Bet dabar 
žinau.Štai,iš kur tie tink
lai ant Lietuvių namų sie
nų. Ir Juodųjų jūrų undi
nių paveikslai! Ir nuo jūrų 
iki jūrų į jūrą skęstanti 
mūsų skautiška giminė...

Prieš ketverius metus 
(kovo 1 d.), savaitgaliui į 
Čikagą nuvažiavęs, širdi- 
mi mirė Julius Kaupas . 
Jo palaikus Detroite lai
dojant, buvo sulėkę, su
skridę, suvažiavę gausūs 
jo draugai. Buvo pasaky
ta daug graudžių kalbų , 
išlieta daug ašarų. Buvo 
pažadėta išleisti visus jo 
raštus. Ir tuos, kurie pa
sakų knygos formoje bu
vo anksčiau išleisti (ir 
premijuoti!) Vokietijoje. 
Ir tuos .kurie yra išmėty
ti po keliolikos metų lite
ratūros žurnalus.Ir tuos , 
kurie tebedūlo baisiai sun
kiai išskaitomuose rank
raščiuose. Po metų dar 
kartą į Detroitą atvažiavo 
(jau mažesnis būrys) 
draugų ir dar kartą su 
ašaromis akyse pasiža
dėjo. Tuo tarpu tie, kurie 
mažiau raudojo, parinko 
būsimiems raštams pre
numeratorių, gavę nema
ža aukų. Materialinė pu
sė,regis,yra sutvarkyta. 
Ketveri metai, o miru

siojo jauno rašytojo drau
gai labai skuba gyventi. 
Julius Kaupas tebelaukia. 
Sausio Aidai užklausė , 
kaip čia su Kaupo raštų 
išleidimu,tai ir prabilau. 
Ar reikalas visai bevil
tiškas ? Hmm ?Gal ir ne . 
Gal kad Aidai paminėjo , 
regiu,vienas raštams iš
leisti komiteto narys pra
dėjo rūpintis .Tuoj po ket
virtųjų metinių. Į ką jo 
pastangos atsimuš, kaip 
toli prasiskverbs-neužil- 
go gal patirsime.Tik nie
kaip nenoriu tikėti, kad 
stebuklo sulauksime. Tai 
yra, kad sulauksime bent 
vieno,iš žadėtų dviejų ar 
trijų Kaupo raštų tomų , 
minėdami penktąsias Ju
liaus mirties metines...

Pagaliau, nuo pilkojo 
Detroito žvilgsnis vėl 
krypsta į lutus pasvie
čius, kitur, o ne čia pat, 
kaltininkų ieškant; 'nors 
kalti esame lygiai visi. 
Kalti, kad neišnaudojame 
auksinių progų, kai tas 
progas mums tiesiog iš
keptas, skaniai kvepian
čias, panosėn pakiša. 
Skaitytojas atsimena Life 
žurnalo redaktorių pokal
bį Maskvoje su Aleksiejų 
Kosyginu ir to pokalbio 
tekstą Life žurnalo vasa
rio 2 d. laidoj? Smaluotą 
uodegą pritūpęs ir ragus 
nuo amerikiečių paslėpęs 
tas taikos balandis tenai 
visa burna plūdo ameri
kiečių politiką Vietname 
ir mokė amerikiečius tai
kiai gyventi. Life vasario 
23 d. laidoj buvo du pus
lapiai skaitytojų laiškų 
Kosyginui.Seniai bebuvau 
matęs tiek daug, tokių 
taiklių žodžių to "taikos 
balandžio"adresu.Ten,su 
stambia klaida datoje (gal 
red.korektūros?) atsilie
pė ir buvęs Latvijos mi- 
nisteris.Kur gi bent vie
nas lietuvio laiškas ?Esu 
bandęs Life ir Look žur
nalams laiškus rašyti ir, 
prisipažinsiu,niekada ne
spausdino,nors, savo pa
dėkose tvirtino, kad kiti 
panašius pirmiau atsiun
tę,tai tik todėl... Bet šie 
žurnalai labai skaitosi su 
buvusiais ar esančiais 
oficialiais žmonėmis: 
valdžios,komitetų,redak- 
cijų.Tai kur gi mūsų dien
raščių redaktoriai, kur 
Vliko vadai, kur Alto ir 
LB viršūnės ? Kur buvę 
ministerial, diplomatai, 
ir generolai?Ir dar sako
me, kad minim auksinę 
nepriklausomybės sukak
tį. .. Alfonsas Nakas.

.i
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NEK. PR. MARIJOS SESE
RŲ KONGREGACIJOS 
Auksinis jubiliejus šešta
dienį, kovo 23 d., puikiai 
paruoštas ir labai gražiai 
praėjo. Į iškilmę buvo at
vykusi Motina M.Aloyza 
Ona Šaulytė su kitomis se
serimis, turinčiomis Cen
tre vadovaujančias parei
gas.

Minėjimą atidarė Rėmė
jų būrūlio vardu Br. Luko
ševičienė, paskaičiusi kun. 
Ylos gražų svaikinimą. To
limesnę vakaro vedybą pa
ėmus I.Kličienei, sveikini
mus pa reiškė A V klebo
nas T.K.Pečkys.SJ, Šv. 
Kazimiero klebonas Dr.F. 
Jucevičius, AV Parapijos 
kom. pirm.dr. P.Lukoše
vičius, KLB Montrealio 
Seimelio Prczid.pirm. J. 
Lukošiūnas. Įdomių min
čių pareiškė Motina Aloy
za.

Po šios trumpos akade
mijos, sekė koncertas, a- 
pie kurį parašyta skyrium 
/žiūr.4 psl,/ ir po to pir
mą kartą šioje salėje šve- 
vedišku būdu vaišės, ku
rioms seserų rėmėjos su
aukoja labai daug ir labai 
įvairaus maisto, dėl ko pa
sirinkimas buvo labai dide
lis. Vaišės buvo tikrai gr
ažios.

Visas kongi'egacijos, įs
teigtos arkivyskupo Matu
laičio, auksinio jubiliejaus 
minėjimas buvo labai gra
žus.

SV.KAZIMIERO PARAPIJA
Rekolekcijos prasideda ba

landžio 1 diena, pirmadieni. 
Baigiasi šeštadieni, balan
džio 6 d. 8 vai. vakare. Kiek 
viena diena 8 vai. vak. pa
mokslas ir mišios. Rekolek
cijas veda prel.V.Balčiūnas. 
— Mirusi Ona Karpavičienė, 
kuri palaidota kovo 25 d.

LIETUVIŲ ENCIKLOPE
DIJOS MONTREALIO 
miesto bibliotekai ligšiol 
yra aukoje 46 asmens, vi
si po 5 dolerius. Visi En
ciklopedijos tomai kaštuo
ja 303 doleriai, tat visam 
komplektui nupirkti dar 
trūksta 73 dolerių. Kas 
gali, maloniai prašomi 
auką į+eikti arba StKęs- 
gailai arba J.Kardeliui.

JAV IR KANADOS KRE
DITO UNIJŲ
vedėjų konferencija veik
los plėtimo ir sėkminges
nės konkurencijos su ban
kais ir kitomis finansinė
mis institucijomis reika
lu, įvyko Toronte, West
bury Hotel,kovo 11-15 die
nomis. Paskaitas skaitė 
ir seminarus vedė dide
lis skaičius žinomų JAV 
universitetų profesorių ir 
kitų tos srities specialis- 
tų.Dalyvavo 126 asmenys 
iš įvairių JAV ir Kanados 
vietų.Iš Kanados lietuvių 
kredito unijų vedėjų daly
vavo tik "Lito" ved. P. 
Rudins kas.

QUEBECO KREDITO
UNIJŲ LYGOS 

metinis suvažiavimas į- 
vyko kovo 16 d.Sheraton 
Mount Royal Hotel, Mont
realyj. Suvažiavime buvo 
svarstomi įvairūs kredi
to unijų reikalai.Diskusi
joms užsitęsus, suvažia
vimo tęsinys atidėta ba
landžio 6 d. "Litą" atsto
vavo P. Rudinskas.
"BALTIJOS "STOVYKLOS 

KOMITETO
ir Lac Sylvere savininktj 
draugijos bendras posė
dis dėl platesnio stovyk
lavietės panaudojimo 
įvyks kovo 22 d. Aušros 
Vartij parapijos patalpo
se. Pr.R.

ĮVYKSTA

MONTREALIO LIETUVIŲ DAILĖS IR TAUTODAILĖS

| E J I M

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATSTATYMO 50 - TIES METU JUBILIEJUI 

ATŽYMĖTI, NUO KOVO MEN. 30 DIENOS IKI BALANDŽIO MEN. 7 DIENOS,

P A R 0 DOS LANKYMO L Al K A S:

šeštadienį, nuo 12 vai. iki 9 vai. vakaro;
sekmadieni, nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vakaro.

AUSROS VARTŲ SALEJE

A S:

JAUNIMUI - LAISVAS;
SUAUGUSIEMS -- LAISVA AUKA

KAS BUS NEPAPRASTA DAILĖS IR TAUTODAILĖ:

Kovo 30, šeštadienį, nuo 6 vai. vak. iki 9 vai. vak;
Kovo 31, sekmadienį, nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vak;

12:30 vai. OFICIALUS ATIDARYMAS,
1:30 vai. DR. H- N AGIO PASKAITA.

Balandžio 5, penktadieni, nuo 7 vai. vak. jki 9 vai. vak;

Balandžio 6,
Balandžio 7,

PARCDCJE ?

RENGIA

Lietuvos Karaliaus Mindaugo Šauliu 
K u o p a .

KILNUS DĖMESYS SPAUDAI

Lietuviu Toronto Kredito

TO R^5\(TO

Dr. J, S E MODAS
5441 BANNANTYNE.Verdum

Pirmadieni ir 2-4; 7-9 p. m. 
ketvirtadieni t
antradieni 2 - 4 p.m. 
penktadienį 2 • 4; 7 - 9 p.m.

treti adienį 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

Namy tel.: MU 1-2051

PRANAS TAUTKUS, 
buvęs mokytojas, 

turi daug prityrimo užpildyti 
visokius Income Tax blankus.

Kreiptis asmeniškai arba 
skambinti tiktai šiomis die 

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

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

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

Restorane Kaunas.
2587 Ontario St. East. 

Tel. 525-0196.
Taipgi jis užpildo visokius 

pensijų ir emigrac. blankus.

DR. A. O. JAUGELIENfe
DANTŲ GYDYTOJA

1410 Guy Street, 1 aukštas 
11 - 12 kambarys.

Tel: 932-6662: namu 737-9681

ADVOKATAS

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

Suite 205 
168 Notre Dame St. E. 

UN 6-2063 ir UN 6-2064

OR. V. G1R1UN1ENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA

L'Assomption Blvd. 
Tel. 255 ■ 3535.

Notaras
J. BERNOTAS 

B.A., B.C.L.

Sun Life Building 
Suite ,2001

Tel.: UN 6-4364.

^ouįĮard &4uto

Sav. J. Adomonis ■ Adams

Namų tel. 747-9000

Mechanic 
Electric 
ir kitus

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

TEL: 277- 5059, 277 -5323

AT LI EK A M £ 0 ARBUS:

Electric Welding 
Body Work 
Painting

Steering Service
Wheel Alingment

T une - up
Clutch- Brakes

nuška 19,E,Mikužis 9,A. 
Grinius 7, S.Bredes 1O, 
V.Žiogas Is ir Dr.Biežis 
15.
• Ponia Jurgutienė, ser
gant i reimatizmu, pagul-

Atkreipiamas lankytojų 
dėmesys į nepaprastus 
eksponatus, gautus spe
cialiai šiai parodai iš 
Lietuvos: Lietuvos žem
ės žiupsnys, akmenėliai 
iš Palandos jūros, parti
zanų vėliava, partizanų 
paskutinis nepaleistas šo
vinys, žiupsnys pelenų, 
ir žemėlapis
do, kokios Lietuvos žmo
nės nori.
KLAIDOS ATITAISYMAS

Praeitame NL numeryje įvyko 
klaida liečianti į Lietuviu dailės- 
tautodailės paroda eksponatu pri
statymo laika: turi būti: ekspona
tai priimami ne balandžio mėn. 3,4, 
5,6 dienomis, o kovo 27,28,29 d.d. 
nuo 7 vai. iki 9 vai. vakarais ir ko 
vo 30 d. nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. 
dienos. Rengėjai,
e Dr.J.Šemogas po mėne
sio mokslinės išvykos į A- 
r.ieriką, o iš ten į Europą, 
jau sugrįžo į Montreal}. 
® Montrealio SLA 123 kuo
pa kovo 24 d.. į Pildomąją 
tarybą taip psdavė balsus: 
J.Daugėla 19, S. Gegužis 
5, A. Devenienė 12, P. Ja-

dyta į ligoninę,
• Solistė R.Mastienė, bū 
dama Montrealy, viešėjo 
pas Br. ir J. Lukoševičius,

kuris paro- kur turėjo susitikimą su
būreliu montrealiečių, gra
žiame pp. Lukoševičių pr
iėmime. Sekmadienį pa
maldų metu solistė giedo-

MUZEJAUS RETENYBE
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 pagamintu 
sūrių. Taip pat patarnaujame 

skaniomis šviežiom!s lietu
viškai pagamintomis dešromis.

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

tel. 766 ■ 9041.

jo AV bažnyčioje.
LAISVAS ĮĖJIMAS KAS 
savaite ketvirtadienio va-ka- 
re 8:30 vai.i rodomas kana- 
diškas filmas (Canada Natio 
nal Film Board), Auditorium 
of the Botanical Garden — 
4101 Sherbrooke St. E., dar te 
sis iki balandžio 11 d. Dėl 
programos skambinti informa
cijai: 879 - 4823 .

P A p, D A v I M A s
Parduodamas BILU ARDAU 

( 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.

Kooperatyvas,, PARAM A, val
dybai pristačius, kas metai 
skiria auka lietuviškajai spau 
dai - už lietuvybės palaiky 
mą kultūrinėje srityje. Tadir 
šiais metais NL-va, tarpe ki
tu laikraščių,yra gavusi $50, 
už k a nuoširdžiai dekoįa.

AUSROS VARTŲ PARAPIJA 
-- Paskutiniame NL numery
je reportaže išToronto, iškel 
tas aktualus klausimas apie 
sales nuomavima ir silpnes
nes organizacijas. Sis klausi 
mas yra aktualus ir pas mus. 
Ten siūloma silpnesnes orga 
nizacijas susidėti, kad išven 
gus nuostoliu. Mūsų nuomo - 
ne, A V parapija gali ir turi 
padėti silpnesniems. Iš kitos 
pusės, mūsų parapija, kuri or
ganizacijoms daug padeda, 
turėtu iš ju nariu realiai ma
tyti, kad jie atlieka parapijie 
ečio pareigas: lanko sekma
dieniais savo bažnyčią, užsi 
moka parapijos mokesti, au
koja bažnyčios fondui. Tai 
būtu natūrali padėka parapi
jai. Tokiems yra malonu pa
dėti.
e Anglijoje ruošiamas įsta
tymas stabilizuoti, įšaldyti, 
kainas ir algas.

Lietuvos generalinio 
KONSULATO ŽINIOS 
Gen. konsulas priėmė 

LB Londono apyl. valdy
bos p-ko Z. Paulionio 
kvietimą dalyvauti ir 
pasakyti kalbą to miesto 
baltų (tik ne pabaltiečių) 
ruošiamame gegužės 11 d . 
bendrame Baltijos vals
tybių nepriklausomybės 
paskelbimo 50 metų su
kakties minėjime.

Gen.konsulas ir p. Žmui 
dzinienė dalyvavo pran
cūzų dabartinių kilimų 
(gobelenų) rinkinio atida
ryme ir priėmime O'Kee
fe centre. Parodą globoja 
Rothmans of Pall Mall 
Canada Ltd. ir atidarė 
buv. vicegubernatorius 
Mackay.Paroda labai įdo
mi bei verta atlankyti. 
Vienas gobelenas, pava
dintas "Le Ouatuor" di
džiai primena dail.Kasiu
lio paveikslą"Muzikantai?

Tarptautinės Lėlių pa
rodos Trois Riviere tvar
kytojas pakvietė per Lie
tuvos gen. konsulą lietu
vius dalyvauti joje savo 
lėlėmis.

Dr.P.MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir. šeštadieniai* 

pagal susitarimą.

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

Raštinė: LE 4-4451

Toronto konsulų žmo
nos suruošė Ontario mi- 
nisteriij kabineto sekre
toriaus žmonos, p. McIn
tyre, garbei pietus, ku
riuose dalyvavo irp.H. 
Žmuidzinienė.P.W.M.Mc 
Intyre neseniai priimtas į 
Toronto Konsulų draugiją 
garbės nariu.

Viena švedė iš Stock- 
holmo kreipėsi į gen.kon
sulą J. Žmuidziną prašy
dama mokslo tikslams 
Lietuvos himno su choru 
ar orkestru plokštelės. 
Muzikė Dalia Skrinskaitė 
jos prašymą tuoj patenki
no perleisdama bei pa
siųsdama jai tokią plokš
telę. Už tai gen. konsulas 
reiškia "Varpo" dirigen
tei nuoširdžią padėką.

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS

SIUVU IR PARDUODU

Taisau ir Remodeliuoįu
Vasaros laike saugojimas

/ Storage /,

6396 Bannantyne, Verdun,
PO 7- 6183

AR ŽINOMA, KAO

„LITAS” MOKA
UŽ TERMINUOTUS INDELIUS,

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

Mažiausias indėlis $500.00.

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

MOK A už:
Depozitus 4.4%
Numatyta už šėrus 5*4%
Nemokamas gyvybės draudimas 
iki $2,000 bendros santaupų

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

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

3907 Rosemount Blvd., tel. 722-3 5 4 5 . Diena •• penktadieniais nuo 1 
iki 6 vai. ir vakarais --pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais

INTERCONTINENTAL CLUB

Cocktails ■■ Dancing Nightly

’’NEPRIKLAUSOMOS
LIETUVOS" SPAUSTUVĖ 

spausdina bilietus, pakvietimus, lizi- 
tines ir padėkos korteles, įvairius 
blankus, receptams lapelius, vedybi
nius paktietimus, nirti.es atveju už
uojautos laiškus, visokius ’’statemen 
tus”, vokus su adresais, laikraščius.

Adresas: 7722 George Street,
L aSalle,Montreal,P. Q. 
Canada.

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

Kreipkitės asmeniškai pas 
Joe Stankaitis.

Europietiška muzika ir šokiai 
kiekviena nokti - jausitės kaip 
B avarijoje.

Tel. 86 L 1507

LIETUVIŲ FILATELISTU 
IR NUMIZMATU
draugija Toronte turėjo susi 
rinkimą.

Si draugija Toronte jau vei
kia 3 metai ir i valdvba šia
me susirinkime, kovo 10 d., 
yra išrinkti: pirm. P. Morku i u 
n as, sekr. kun. B. Jurkšas ir 
nariais - K. Kaminskas ir B. 
Poška. Norintieji naujai įsto 
ti prašome kreiptis: kun. B. 
Jurkšas, P.O.Box 127, Toron 
to 19, Ont., arba telefonu RLL 
1-2217.
• Austrijoje, Grace ties Ju- 
gosldvijos atstovybe sprogo 
bomba.

DĖMESIO TORONTIEČIAMS

Vykstančioje Art Gallery' of 
Ontario parodoje, nuo balan
džio 6 d. iki gegužes 5 d.bus 
rodomi Tissot paveikslu se
nienos, kurie buvo gaminti 
praeitame šimtmetyje Angli
joje ir Prancūzijoje. Teirau
tis: Extension & Education 
Dep. Art Gallery of Ontario, 
Grange Park, Toronto 2B -

ATVYKO IS LIETUVOS
K. Sukevičienė per 12 metu 

laukusi išvykimo dokumentu 
pas savo vyra i Kanada, šio 
mis dienomis atvyko ir apsi
gyveno Toronte.

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

50 Place Cremazie, Suite 6 11
M o n t r e a I 11, Que. Tel. 381- 9227

(Susikalbėjimas ir lietuviškai )

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

P. ADAMONIS
Chartered Insurance Broker

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

S-tos "Lite" nr. 752D

ŠEŠTADIENIS PER

BANGA

TEL. 669- 8834.

LIETUVIŠKAS PUSVALANDIS GIRDIMAS KAS

1410, 10:00 VALANDĄ VAKARO
P rogr amo s vedėjas L. Stankevičius

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

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d
VISU Rūšių DRAUDIMAS

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

Montre-1. Telefonas RA. 7-3120

Ter f bn FORD
ttiUetl

4475 BANNANTYNE AVE..

VERDUN. QUE

FALCON - FAIRLANE 
GALAXIE - THUNDERBIRD 

MUSTANG - TRUCKS 
USED CARS

1 year guarantee

Kreipkitės į

LEO GURECKAS
Sales Manager’s Assistant
Keating Ford lietuvis atstovas 

769-8831.

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

nirti.es
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