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L. Pearson baigęs ministerio pirmininko pareigas, 
švilpauja, kai tuo tarpu naujasis ministeris pirmi
ninkas P. E. Trudeau susirūpinęs greičiausiai pal- 
leist parlamentą ir birželio mėnesį padaryt rinkimus.

KAS NAUJA KANADOJE
PALEIS KANADOS 
PARLAMENTĄ?

Sekmadienį nauj ai išrink
tasis Kanados ministeris pir
mininkas Pierre Elliott Tru
deau priėmė priesaiką ir ta
po ministeriu pirmininku. Bet 
jau šeštadienį pasklido gan
das, kad Trudeau pasiryžęs 
tuojau paleisti parlamentą 
ir paskirti naujus rinkimus.

L. PEARSON APIE 
AMERIKĄ

Pasitraukdamas iš Kana
dos min. pirm, pareigų L. 
Pearson per televiziją parei
škė, kad Amerika nepadarė 
klaidos įstodama į Vietnamo 
karą ir dabar H aliojus kaltas, 
kad atmetė daugeli JAV pa
siūlytu deryboms vietų. Pear
son nežinąs galingesnės vals
tybės paskutiniais 20 metu, 
nežinąs kitos valstybės, ku
ri taip nesiektu viešpatauti 
pasaulyje ir taip neturėtų im- 
peralistinių tikslų, kaip Jung
tinės Amerikos Valstybės.

KANADA MAŽINA 
KONTROLINE KOMISIJĄ

Vietnamo kontrolinėje 
komisijoj ligšiol buvo 57 
kanadiečiai. Kanados vy
riausybė nusistačiusi ko
misiją sumažinti iki 37. 
Prieš tą komisijos, kuri 
angliškai vadinama Inter
national Control Commis
sion of Viet Nam, refor
mą jos pirmininku vieton 
O.Dieryra paskirtas Ri
chard M. Tait.

VTNNIPEGE STATOMI 
SANDĖLIAI 

už pusantro milijono do
lerių, kuriuose bus su
krauti Chryslerio auto
mobilių dalys,skirtos ap
tarnauti Manitobos ir On
tario vakarinėm sritim. 
Sandėliai pradės veikti 
sekančių metų liepos 
mėnesį.

PAKĖLĖ POLICIJAI 
ALGAS

RCMP tarnybai, 8, 500 
asmenų, valdžia pakėlė 
nuo sausio 1 dienos atly
ginimus keturiais pro
centais (4%). Dabar poli
cijos tarnautojų metinės 
algos, žiūrint pareigų ir 
specialybių,yra nuo 5,200 
iki 23, 000 metams.

KYLA ORINIS 
SUSISIEKIMAS

Kanados orinis susi
siekimas su užsieniu ir 
viduje pastoviai kyla.Į vi
sus didesnius Kanados 
miestus galima nuskristi 
lėktuvu. Kanada turi apie 
40 svarbesnių aerodromų

NAUJI KANADOS 
VALDŽIOS RŪPESČIAI

Sausio mėnesį Quebec’.as 
buvo pasiuntęs Į Afriką^Ga- 
bono valstybę delegaciją, kai 
ta teisė priklauso Federali- 
nei valdžiai. Dėl to kilo fede 
ralineti valdžios nepasitenki
nimas, ir Kanada nepripaži
no tos valstybės valdžios.

Dabar Quebec’as pasiuntė 
savo švietimo ministerį Car
dinal į Paryžių, kur vyksta 
valstybių, naudojančių pran
cūzų kalbą, konferencij a. Sis 
pasielgimas laikomas taip pat 
provincijos įsiveržimu į fede 
racijos sritį. Tai gi Quebec’- 
as pradeda nesiskaityti su 
feder aline vyriausybe.

Jean-Guy Cardinal.

atskiruose miestuose bei 
vietovėse.

Statistika rodo, kad 
praėjusiais metais orinis 
susisiekimas pakilo 21% 
palyginus su 1966 m.

Užregistruoti 4,037,749 
startai, 721, 009 daugiau 
negu 1966 m. Montrealio 
Dorval priėmė 151,502 
lėktuvus,Toronto Malton 
93,401.
PATVIRTINTAS DIDŽIU
LIS DUJOTIEKIO PLANAS 
Trans Canada Pipe Lines 
Ltd. gavo patvirtinimą pla
no, pagal kurį bus išvesta 
dujotiekio sistema tarpAl- 
bertos ir Quebec'o. Šios 
sistemos įvedimo išlaidos 
sieks 56,371,000 doleri-, 
DIDŽIAUSIS ATOMINIS

REAKTORIUS
Kanadoje bus pastatytas 
Vancouvery. Federalinė 
vyriausybė tam tikslui pa
skyrė 20 milijonų dole - 
rių. Moksliniams tiksi - 
ams reaktorių statys Bri
tų Kolumbijos universite
tas.

KANADA KETVIRTOJE 
VIETOJE

pasirodė eksporto atžvil
giu, pasiekusi 1O, 550, OO 
O, OOO dolerių. Tai yra 
Kanados svorio pažymys.

Atlikdamas didžiosios sa- Naujasis Lenkijos valsty- 
vaitės ritualą, Popiežius bės tarybos pirmininkas- 
mazgojo studentams koj- prezidentas maršalas Ma
as ir bučiavo. rLai Spychalski.

įvykiu apžvalga
KOMUNISTŲ VALDOMI KRAŠTAI PERGYVENA KR1ZĘ

Komunistų vadovauja
muose kraštuose nesu - 
stojamai vyksta permai
nos.

Šis procesas nevyksta 
lengvai. Jis susiduria su 
dideliais kliuviniais, di
deliais surambėjimais , 
įsisenėjimais, perdideliu 
sukonservatyvėjimu.

Atsipalaidavimas nuo 
Maskvos jau suvaidino di
delę rolę.Maskvai jis bu
vo didelis smūgis, pakir
tęs ją morališkai ir sukė
lęs tolimesniam žygiam, 
kurie jau veržias pirmyn.

Laisvės pavojų pajuto 
Maskva,todėl žiauriai su
trypė Vengrijos ir Ryti
nės Vokietijos laisvės są
jūdį, pasireiškusį revo
liuciniu būdu. Bet tuo pa
čiu laiku žymiai apsivalė 
nuo rusų Lenkija. O Ru
munija^ pasinešusi evoliu
ciniu keliiųpradėjo naują 
išsilaisvinimo etapą, ku
ris dabar ypač išsivystė 
Čekoslovakijoje,eidamas 
žymiai toliau demokratė
jimo ir dar žymesnio at- 
sipalaidojimo nuo Mas
kvos keliu.
ĮVYKIAI LENKIJOJE

Lenkijoje visą laiką 
viešpatauja mažesnis ar 
protarpiais didesnis ne
rimas. Lyg neišsiveržiąs 
vulkanas.Pastoviai maiš
tauja prieš nelaisvę dva
sininkija, rašytojai, žur
nalistai. Paskutiniais lai
kais laisvės reikalavimas 
prasiveržė studentų de
monstracijomis, truku
siomis apie dvi savaites. 
Studentus palaikė profe
sūra. Demonstracijose 
dalyvavo ir valstybinio 
aparato žymių pareigūnų 
vaikai ir net pačio prezi
dento Ochab tikra duktė. 
Tai iššaukė kompartijos 
reakciją.Kompartijos se
kretorius Gomulka, su
mobilizavęs savo šalinin
kus, pradėjo valymą. Va
lymų pasekmėje pašalin
tas pats prezidentas O- 
chabirapie 100 vadovau
jančiose pareigose vals
tybinio aparato pareigū
nų. Procesas nepasibaigė 
dar.

REAKCIJA PRIEŠ 
LAISVĖJIMĄ

Laisvės nepaprastai iš

gaudo Maskva. Diktatūri
niai komvadai pasileido į 
didžiuosius miestus su 
laisvės aušrą tramdan
čiomis kalbomis ir gra
sinimais represijomis 
visiems,kas laisvės rei
kalaus. Paskutiniu laiku 
Maskvos teismas atmetė 
keturių rašytojų (Galans- 
kovo, Ginsburgo, Dobro
volskio ir Laškovos)ape
liacijos skundą.Tas reiš
kia, kad laisvės reikala
vimas bus žiauriai perse
kiojamas.

Komunistų reakcija 
prieš laisvę didelė, bet ir 
laisvės sąjūdis plečiasi 
ir stiprėja,nes į jį įsijun
gia vis daugiau ir vis drą
siau žmonės,kurių tarpan 
vis daugiau įsijungia in
telektualinis elementas. 
Todėl neatrodo, kad lais
vės sąjūdis lengvai galės 
būti nuslopintas. Laisvės 
prigimtis yra ta, kad ją 
nugalėti neįmanoma.

ĮVYKIŲ VYSTYMASIS 
ČEKOSLOVAKIJOJE 

sklandžiai nevyksta, nes 
ten vis dėlto įvyko pusiaur 
revoliucinis lūžis . Ta 
"mažoji revoliucija" kol 
kas laikoma pavykusia. 
Naujasis kompartijos va
das Dubček jąlaimėjo.bet 
dar klausimas, kaip ji 
vyks ir kaip seksis, nes 
dar gausi stalininio pobū
džio opozicij a su pašalin
tuoju prezidentu Novotny 
priešakyje.

Naujojo min. pirm. Ol- 
drycho Černik valdžiai 
daug uždavinių,kurių vien 
kompartijos skyriai pri
siuntė apie 3,000.Kabine- 
to rūpestis, kaip praktiš
kai užtikrinti piliečio tei
ses, kaip apsaugoti nuo 
saugumo organų, kurie 
ligšiol viešpatavo, pilie
čio teises, kaip reabili
tuoti "praeities sąlygose" 
nukentėjusius,kaip įvesti 
naująūkinę politiką ir 11.

Jau pradėtos derybos 
su katalikų bažnyčia san
tykiams atnaujinti*

Jau iškilo reikalavimas 
sušaukti partijos kongre
są,kuris apsvarstytų nau
ją padėtį ir išrinktų nau
ją Centro, komitetą. Išky
la ir užsienio politikos 
keitimo klausimai, ypač

R.Kezys, J.Klivečka, A.Mažeika, G.Mažeikienė; antroj eilėj: A.Balsys, A. 
Reventas, D.Kezienė, Z.Dičpinigaitis, B.Macijauskienė, V.Padvarietis, V. 
Daugirdas. Ši valdyba birželio 2 d,New Yorke organizuoja Lietuvių operos 
gastroles iš Čikagos. Bus išpildyta Karnavičiaus opera "Gražina'į dalyvau
jant 11O kolektyvo nariams, 5C asmenų orkestro, solistams: D.Stąnkaitytei, 
St.Barui, J.Vazneliui, A.Braziui, dirigentui A.Kučiūnui. Foto V.Maželio.
Europos valstybių atžvil
giu. Įvykiai dabar rieda 
konvejerio tvarka.

KARAS VIETNAME 
TĘSIAMAS

JAV prezidento pasiū
lymas pradėti taikos de
rybas oficialiai priimtas, 
bet nesutariama su Hano
jum dėl derybų vietos.

JAV prezidentas, lauk
damas derybų,tarėsi Ha
vajuose su Vietnamo pre
zidentu ir karo vadovybe.

Atrodo, kad nors bom
bardavimai ir apriboti ir 
Hanojus sutiko sėsti prie 
taikos stalo, bet vilčių, 
kad derybos būtų sėkmin
gos, beveik nėra.

ARTIMŲJŲ RYTŲ 
PROBLEMA

tebėra stagnacijoje.Atro- 
do,kad arabai delsia lauk
dami tarpusavio susitari
mo, kurio 1 igšiol nepasie
kia.

Izraelis gi, numatyda
mas, kad laiko delsimas 
jam gali būt nenaudingas , 
nes gali arabai susitarti 
ir sustiprėti, neramus ir 
todėl bando žygius, kurie 
vestų prie derybų. Pasku
tinėmis dienomis Izraelio 
min. pirm. Eškol pareiš- 
Kė, kad Izraelis sutinka 
pradėti derybas JT O Sau
gumo Tarybos rezoliuci
jos pagrindu. Tai jau yra 
Izraelio nuolaida ara
bams. Tačiau neatrodo, 
kad arabai tuo susižavėtų 
ireitųį derybas. Tat Ar
timuose rytuose krizė dar 
ilgai tęsis.
BASKAI REIKALAUJA 
LAISVĖS

Ispanijos San Sabastian 
mieste įvyko milžiniška de- 
monsracij a baskų, dalyvavu
sių, tūkstantinėmis miniomis, 
kurie pareikalavo daugiau 
laisvės ir teisių baskų tau
tai. Baskai visą laiką nepa
tenkinti Franko diktatūra ir 
protarpiais pasireiškia revo
liuciniais prasiveržimais. Šį 
kartotas prasiveržimas ypač 
buvo didelis.

• Atėjusiame iš Budapešto 
į Vieną traukinyje rasta vie
na pora pasislėpusi tarp lu
bų ir dangčio.
• Irane 35 metų ūkininkai - 
te pagimdė penketuką - dvi 
mergaites ir tris berniukus. 
Visi sveiki.

Lietuvių gyvenimo reiškiniai
SIEKIANT VIENYBĖS ATSTATYMO

organizuotame lietuvių spor- 
tiniamejudėjime, 1968 m. ba
landžio 16 d. Wauseon, Ohio, 
Įvykusiame Siaurės Amerikos

LENKAI PRIEŠ ŽYDUS
1956 - 58 metais iš Lenki

jos emigravo j lzraelį40,000 
žydų, karių tarpe buvo 18 ka
rininkų, 620 inžinierių, 530 
gydytojų, 110 artistų, 210 vai 
dininku, 70 mokytojų, 55 žui 
nslistų, 180 ekonomistų, 5' 
profesoriai ir kiti.

Dabartinė Gomulkos val
džia kaltina žydus, -kad išvy- 
kusieji Izraelyje tuojau susi
nešė su žvalgyba ir jai per
davė karines ir kitas paslap
tis, o ši visas tas žinias per
davė Amerikos žvalgybai. 
Dėl to ypač Gomulkos val
džia varo kompaniją prieš 
žydus.
GĖDINGAS SMŪGIS

Londono The Daily Te
legraph kovo 26 d.paskel
bė parlamento nario Sir 
Tufton Beamish straipsnį 
apie netikusį sandėrį Bal
tijos valstybių sąskaita.

Antrajam oasauliniui 
karui artėjant, tų valsty
bių bankai kėlė mintį, jog 
jų auksą gal reikėtų per
kelti toliau iš Europos . 
Bet Anglijos Bankas užti
krinęs,kad ir čia auksui 
visiškai saugu...

Ir štai dabar tas auksas 
tylomis jau parduotas.

Autorius labai abejoja, 
ar tarptautinis teismas 
pripažintų tokį sandėrį 
teisėtą, jei būtų iškelta 
byla.Ir visiškai neabejo
ja, kad toks pasielgimas 
esąs gėdingas smūgis ge
ram Anglijos ir jos banko 
vardui,aiškus pasitikėji
mo apvylimas ir duoto 
žodžio sulaužymas.

Tas sandėris turėsiąs 
būti , pateiktas tvirtinti 
parlamentui. Autorius 
mano,kad čia,bent opozi
cija, iškelsianti visus 
priekaištus. Mažiausia, 
kas, autoriaus manymu, 
turėtų būti padaryti, tai- 
pasižadėti, kad, kai tik 
Baltijos valstybės atgaus 
nepriklausomybę, su jo
mis bus teisingai už tą 
auksą atsiskaityta.

Fizinio Auklėjimo ir Sporto 
Sąjungos ir Amerikos Liet. 
Sporto Federacijos Centro 
Valdybų bendrame posėdyje 
nutaria: pasmerkti 1967 m. į- 
vykusią krepšininkų išvyką 
Į okupuotą Lietuvą; bet koks 
pašaliečių/koordinatorių/ ki
šimasis j s-gos vidaus rei- 
lus nebus toleruojamas; orga
nizacinei drausmei išlaikyti 
ir apsisaugoti nuo kenksmin
gos reprezentacijos lietuvių 
bendruomenei, individualūs 
nariai bei paskiri sporto vie
netai ar klubai, be visuoti
nio sąjungos suvažiavimo į- 
galiojimų arba Centro Valdy
bos leidimo neturi teisės da
lyvauti ar organizuoti bet ko
kią sportine reprezentaciją 
už šiaurės Amerikos ribų; ben
dravimo bei bendradarbiavi
mo reikalu su okupuota f,ie- 
tuva griežtai laikytis mūsų 
veiksnių nustatytų gairių; pa
minėtų bendrų nutarimų išda
voje, jungtis i vieną Šiaurės 
Amerikos Lietuvių Fizinio 
Auklėjimo ir Sporto Sąjungą, 
ieškant konkrečių ir glaudes
nių santykių su JAV-bių ir 
Kanados Lietuvių Bendruo
menėmis; tolimesniam sėk
mingam darbui vykdyti Šiau
rės Amerikos Lietuvių Fizi
nio Auklėjimo ir Sporto Są
jungos Valdybą papildyti tri
mis Amerikos Lietuvių Spor
to Federacijos Valdybos pri
statytais nariais; tęsti krep
šinio išvykos i užsieni orga
nizacinius darbus. Atstačius 
Siaurės Amerikos lietuvių 
sportinio sąjūdžio vienybę 
ir nustačius gaires tolimes
nei veiklai, šio pasitarimo 
dalyviai jungiasi bendron lie- 
tuviškon veiklon, tikėdamie
si lietuvių bendruomenės pa
ramos ir pritarimo. /

Algirdas Bielskus z ' 
SALFAS Sa-gos CV Pirm.

A. Barzdukaite, sekr.
Edmundas Vengianskas 

ALS Fed- jos CV Pirmininkas
J. Bagdonas, sekretorius.

KLB-NĖS WINNIPEG0
Apylinkės Valdyba praneša, 
gegužės mėn. 5 d., tuojau po 
11 vai. pamaldų lietuvių baž
nyčios salėje šaukiamas fi
nes nariu susirinkimas. °ra- 
some visus lietuvius dalyvau 
ti- Valdyba.
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SEIMO TEMOMIS

Žiūrint visuomeninės 
naudos

Stebime savojo, lietuviš
kojo gyvenimo įvykius ir 
kartais turime nusistebėti.

Štai, Kanados lietuviai, 
kur tiktai yra didesnis jų 
susibūrimas, tuojau rūpi
nasi įstaigti savo koopera
tinius bankus. Ir taip Ka
nadoje turime jau keturis 
tokius bankus . Toronte du, 
Montrealyje ir Hamiltone 
po vieną. Kooperatinių gi 
bankų nauda savitarpei y- 
ra pernelyg aiški.

Kanados pavyzdžiu ir Au
stralijoje pradėjo kurtis 
tokie kooperatiniaibankai. 
Bet gi Australijos lietu
viai ir palyginama i gausūs 
ir veiklūs, ir veržlūs.Jie, 
kaip informuoja V.Šlioge- 
geris ir neskaitlingais su
sibūrimais nudirba didel
ius darbus. Tuo tarpu ko
operatinių bankų jie dar vi
sai mažai yra sukūrę, kai 
galėtų turėti bent trijose- 
ketur tose gausesnėse kolo
nijose.
Dar keisč tau atrodo Jung- 

ttnėseAmertkos Valstybė
se masiškai gyveną lietu
viai, kurie galėtų turėti ne 
po vieną, o po kelis ban
kus. Įsivaizduoti galima, 
koks didžiulis ekonominis 
sąjūdis kiltų,kokia didelė 
nauda iš bankų būtų,koks 
visuomeninis ramstis tai 
būtų!

Gerai, kad JAV atsira

do iniciatorių, kurte su
kūrė Amerikos Lietuvių 
Fondą.Tai ir gi labai sva
rbus reikalas. Panašiai 
yrairKanadoj. Ir veiki
mas vyksta panašiu prin
cipu.

Tačiau Amerikos irKana- 
dos lietuviai-ne visi už Lie
tuvos ribų esą lietuviai. 
Yra Anglijoje, Pietų Ame
rikos Valstybėse, Austrą - 
Ii joje. Ir kas kolonija, tai 
savaimingas gyvenimas , 
tai savaimingas tvarkyma
sis net, atrodo, nepasižiū 
rint, kas gi gera gslima 
būtų pasisavinti, geru pa 
vyzdžiu pasinaudoti. Tuo 
sakytume neapda trumu sau 
tikrai nepas tarnaujame.

Rudeniop susirinks Pa
saulio lietuvių Seimas,ku
ris turi norobūti mūsų vei
klos gairių tiesėjui r ne
būtų tikslinga ekonominin- 
kams pagalvoti ir ekono
minio veikimo klausimais 
ir nutiesti ir ekonominio 
veikimo gaires?
Suprantama, kad kiekvie

nas kraštas turi savaimin- 
mus,su kuriais reikia skai
tytis. Tačiau kiekvienose 
sąlygose yra galimybių ir 
sąlygose yra galimybių ir 
išeičių. Ir jų reikia paieš
koti, siekiant bendro labo.

Tat atrodo, kad būtų nau
dinga dabar jau panagrtnė - 
tišį ir panašius klausimus.

OJI.O « CJ ! DO

KOTRYNA 
ŽALKAUSKIENĖ 

1968 m. balandžio 5 d. 
Vašingtono mieste neti
kėtai mirė (nuo širdies 
smūgi (^Kotryna Žalkaus- 
kienė, žmona žymaus 
valstybininko,teisininko, 
buv.Klaipėdos Krašto gu
bernatoriaus Karolio Zai
kausko,kurs čia palaido
tas 1961 m.

Prieš 67 mt. Mariam- 
polės mieste gimė Kotry
na Jurkšaitė. Sesuo Tha- 
masienė ir brolis Edmun
das (pakeitęs pavardę)at
vyko laidotuvėsna iš Ka
lifornijos. Brolis Vytau
tas Jurkša gyvena Lietu
voj,gi brolis Kazys Jurk- 
šas Vokietijoj. Kotryna 
Jurkšaitė lankė ir baigė 
Rygiškių Jono gimnaziją 
Mariampolėj. Kaune dir
bo Vid.Reik. M-joj. Pasi
taikė, kad nuo 1923-24 m. 
Vid. Reik, ministru buvo 
Karolis Zaikauskas,Liet. 
Valst.Liaud.atstovas Ern. 
Galvanausko kabinete. 
Jauna,graži ir inteligen
tiška Kotryna Jurkšaitė 
ištekėjo už Karolio Zai
kausko, įsijungė į įvairų 
visuomeninį veikimą.Ne- 
sigailėjoji skatiko lietu
viškiems reikalams. Buvo 
patriotė. •

Vyro mirtis palaužė 
K. Žalkauskienę.Jos stai- 
g i mirtis skaudžiai buvo 
pajusta nedidelėj Vašing
tono lietuvių kolonijoje. 
Laidotuvių dienos buvo 
tada kada didžiausi nera
mumai viešpatavo mies
te. Ir visgi, sekmadienį , 
susirinko apie 40 vietos 
lietuvių, jų tarpe K.Kajec- 
kas,p. Bačkiai.p. Pajau
jai, p. Škirpos ir 1.1. Ne
žiūrint neramumų, buvo 
gautos užuojautos iš to
liau,pav.Jadv.Tūbelienės 
iš Floridos,Gražinos Gri
nienės iš Romos ir Škle- 
rienės iš Vokietijos. Pa
maldas laidojimo metu 
atliko kun. Žvirblis, at
sisveikinimo kalbą bičiu
lių ir Vašingtono lietuvių 
vardu pasakė B. Params- 
kas. Palaidota bal. 9 d. 
Rock Creek kapinėse ša
lia vyro Karolio Žalkaus- 
ko. B. Params kas .

Laiškai 
Redakcijai

Gerb. P. Redaktoriau.
Balandžio 10-tą"Nepri- 

klausoma Lietuva" laik 
raštyje, skaičiau ruoši
mąsi prie peticijos ir jos 
įteikimą laisvojo pasau
lio vyriausybėms, kurios, 
remiantis praeities įvy
kiais,iškeltų Lietuvos iš
laisvinimo klausimą 
Jungtinėse Tautose. 
KAD IR LABAI VĖLAI, 
VISTIK - SVEIKINTINA .

Aš peticijos formos dar 
nesu matęs ir žinoma į- 
teikimo būdo nežinau.To
kiu atveju norėčiau iš
reikšti nuomonę, kad pe
ticijoje turi būti įdėti fak
tai, kur buvo įvykdytos 
komunistinės žudynės, 
teroras,trėmimas į Sibi
rą, kur su planavimu su
teiktos barbariškos sąly
gos ir išžudyta tūkstan
čiai nekaltų vyrų, moterų 
ir vaikų, toliau neteisėtą 
Lietuvos okupaciją,ir ži*< 
noma svarbu pažymėti 
sistematišką lietuvių tau
tos rusifikaciją.

Peticijos įteikimui ir 
jos pritarimui,pav.Kana
doje, turi būti suruošta 
visuotinė Kanados Lietu
vių Bendruomenės de
monstracija prie Kana
dos parlamento rūmų.De
monstracijos metu ši pe
ticija turėtų būt įteikta. 
Toje demonstracijoje tu
rėtų dalyvauti nuo Atlan
to ligi Pacifikovisi lietu
vių tautybės vyrai, mote
rys .jaunimas ir net mūsų 
mažasis prieauglis.

Kanadoje šis reikalas 
yra alarmiškai skubus , 
nes neseniai išrinkto Ka
nados ministers o pirmi
ninko Pierre E. Trudeau 
teigimu,Kanada turės pa
keisti užsienio eigos nu
sistatymą.

Pone Redaktoriau, už 
galimai įtalpintą laišką į 
Jūsų vedamą laikraštį iš 
anksto esu dėkingas. 
Montreal, J. Kaunas ■

KAUNO "SOBORE" 
nepriklausomybės lai- 
kais-Įgulos bažnyčioj,da
bar įrengta skulptūros ir 
vitražo galerija (ten da
bar stovi ir J. Zikaro 
"Laisvė", buvęs Nepri
klausomybės paminklas 
prie Karo Muziejaus).

Kaip ir Vilniaus kate- 
droj.taipir čia, rengiami 
ir koncertai. Balandžio 
pradžioj abiejose vietose 
buvo vargonų muzikos 
festivalis.

TRIMITO AIDAS
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a
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L.K.Mindaugo vardo Montrealio šauliu kuopos lietuvių dailės ir tautodailės pa
rodos rengėjai ię talkininkai. Iš kairės pirmoje eilėje: P. Budrevičienė, M.Kas 
peravičienė, M. Siaučiulienė, R.Lukošiūnąitė, P. Urbonavičienė, J.Jukonienė, 
/moterų sk.pirm./, G.Mylienė, V. Dikaitienė, M. Grinkuvienė ir O. Vieraitienė; 
antroje eilėje-J. Zavys, Br.Bagdžiūnas, A.Kalvaitis, St. Vyšniauskas, P.Gab- 
1 ys; trečioje eilėje- J.Vieraitis, A.Mylė, Pr.Dikaitis, St.Reutas, J.Šiaučiu- 
lis, Ig. Petrauskas /kuopos pirm./, K.Kiaušasmr A .Sutkaitis. Foto TONY’S St

4jPOSveTKDULk

Skyrių veda skautininkas L. Eimantas 
1496 Mardell Place, London, Ontario, Canada

Kanados Lietuvių Fondas
NAUJI NARIAI IR ĮNAŠAI

LEIDŽIAMA ISTORINĖ KNYGA
Be įvairių kitų skautiš

kų sukaktuvinių metų dar
bų, Kanados lietuvių skau
tų rajonas nori prisidėti 
ir prie lietuviškos spau
dos parėmimo. Šiais 1968 
metais nutarta padėti dr . 
Martynui Anysui, gyve
nančiam Toronto mieste , 
išleisti jo parašytą isto
rinę knygą "Žymiosios 
Lietuvės Moterys mitolo
gijoje,padavimuose ir is
torijoje".

Autorius dr. Anysas 
tvirtina,kad mūsų garsią
ją praeitį aprašant dau
giausia minimi bei figū
ruoja vyrai. Mūsų praei
ties pavaizdavimas bus 
kur kas pilnesnis ir ryš
kesnis, jei suteiksim me
džiagą ir apie žymias lie
tuves moteris.O būta ne
maža ryškių charakterių

bei turėta gražių nuopel
nų.

Knyga ypač sesės skau
tės bei plačioji visuome
nė galės mielai pasinau
doti.

Išleistą knygą Kanados 
rajonas platins savo na
rių tarpe ir visoje lietu
vių bendruomenėje.

Sudr.M. Anysu jau pa
sirašytas knygos išleidi
mo susitarimas. L.E-tas.

• Šiųmetųbalandžio an
trą Kaune koncertavo į 
viršūnes iškilęs vargo
ninkas Leopoldas Digrys. 
Programoje buvo Bacho, 
Franko ir čekų kompozi
torių kūriniai.

Festivalyje (Vilniuje) 
dalyvauja vargonų muzi
kos menininkai iš Lenki
jos ir iš Maskvos.

273 Kriaučeliūnas VL$100
274 Strakauskas Ant. $100
275 Žukauskas Kl. $100
276 Vysk. K. Paltaroko 

atminčiai $100
277 Karosas Jurgis $100
278 Dalius Stasys $100

Papildė įnašus: 
Edmontone p. X iki $ 75 , 
Dudaravičius M., Kaspe- 
vičius V., Žakarevičius 
M. iki $ 50, Popikaitis J. 
iki $25,Pundžius V. (Wind
sor) iki $ 50.

Vysk. Paltaroko atmi-

aktyvus visuomenininkas 
Hamiltone.

Įnašus surinko ir at
siuntė: Š.Ontario įgal. J. 
Skardis, Edmontono įgal. 
A.Dudaravičius ir Hamil
tono V. Narkevičius. Vi
siems aukotojams ir įga
liotiniam Fondas nuošir
džiai dėkoja.

Pagal KLB apylinkes 
Fondo nariai pasiskirstė 
taip: Torontas $ 17100, 
Montrealis 4000, Delhi- 
Tillsonb. 3700, Hamilton

MONTREALIO LK MIN
DAUGO ŠAULIŲ KUOPA

Kovo 17 d. kuopos būs
tinėje įvyko LK Mindaugo 
šaulių kuopos metinis, 
visuotinis kuopos narių 
susirinkimas,kurį atida
rė pirm. Ig. Petrauskas. 
Rimties minute pagerb
tas LŠ S-gos įkūrėjas VI. 
Putvys.

Stp.Kęsgailapirminin- , 
kavo ir A.Mylė sekreto
riavo. Po vėliavos perda
vimo praeitų metų susi
rinkimo protokolą pers
kaitė P. Gabrys, dėl kurio 
kai kurių įrašymų buvo 
patikslintas ir protokolas 
priimtas su pataisomis.

Kuopos praeitų metų 
veiklos pranešimą pada
rė v-os pirm.Ig. Petraus
kas,pažymėjęs,kad kuopa 
talkininkavo Vasario 16 d. 
minėj imu parengimuose. 
Ryšium su įvykusia pa
sauline paroda Expo 67 
suorganizuotas pirmas 
LK Mindaugo ir Toronto 
Vl.Putviokuopų suvažia
vimas,kuris paliko neuž
mirštamai malonius pri
siminimus.Vasaros metu 
P.Skriuibių ūkyj suruoš
ta viena iš geriausiai pa
sisekusių gegužinių. Di
dele talka prisidėta prie 
XIII Kanados Lietuvių 
Dienos ir Expo 67 pasi
rodymų par engi mo .A kty - 
viai dalyvauta ketvirtame 
L.Š.Š.T.atstovų suvažia
vime Čikagoje. Kartu su 
LK kūrėjais, savanoriais 
ir LKV ramovėnais, sėk
mingai suruoštas Lietu
vos kariuomenės šventės 
minėjimas.Kuopos sudė
tyje įsteigtas atskiras 
šaulių moterų skyrius.

Ryšium su Lietuvos ne
priklausomybės atstaty
mo 50-ties metų jubilie
jum, užsimota suruošti

nas: per metus kasa tu
rėjo 969.23 pajamų ir 822. 
13 išlaidų, kasoje 147.10. 
Savišalpos reikalais kal
bėjo A .Kalvaitis. Parodos 
rengimo reikalais platų 
pranešimą padarė J.Šiau- 
čiulis.

Kontrolės komisijos 
vardu išsamų pranešimą 
padarė Alf. Vazalinskas , 
konstatuodamas tvarkin
gą kasos knygų vedimą.

Garbės teismo vardu 
Stp. Kęsgailą pažymėjo, 
kad jokių žymesnių nesu
sipratimų nebūta,bylų ne
turėta.

Po pranešimų ir disku
sijų įvyko naujų narių 
priėmimas ir priesaika, 
kurią vedė prezidiumas 
ir kuopos garbės narys 
Tėv. K. Pečkys, J. S.

Naujų valdomųjų orga
nų rinkimai praėjo sklan
džiai ir tvarkingai pagal 
paskutinio visuotinio ats
tovų suvažiavimo priim
tas taisykles. Naujų kuo
pos pirmininku dvie jiems 
metams vienbalsiškąi iš
rinktas Ig. Petrauskas. 
Kiti v-bos nariai, slaptu 
balsavimu išrinkti,parei
gomis pasiskirstė sekan
čiai : A. Kalvaitis - pirm . 
pav., A.Mylė-sekretor. 
Br.Bagdžiūnas-kas. ,Pr . 
Dikaitis-šaudymo ir spor
to vadovas, P.Ražanas- 
parengimų vad. , J.Stre- 
lienė-šalpos reikalams. 
J. Šiaučiulis - korespon
dentas ir Trimito Aido 
red. ,P. Gabrys-vald. na
rys.Kandidatais liko: Ur
bonavičienė,Dikaitienė ir 
Kasperavičienė. Kontro
lės kom-ja palikta senoji; 
J. Jurgutis,Alf. Vazalins-’ 
kas ir K|. Kiaušas. Garbės 
teisman išrinkti Stp.Kęs - 
gaila, J. Tubis ir St. Ba
rauskas.

TORONTO VLADO 
PUTVIO ŠAULIŲ KUOPA 

kovo 4 d.šv.Jono para
pijos salėje turėjo meti
nį visuotinį susirinkimą. 
Kuopos valdyba dar vie- 
neriem metam perrink
ta ta pati,išrenkant vietoj 
išvykusio sekretoriaus J. 
Mockų.

Susirinkimui pirminin
kaujant VI. Rušai ir se
kretoriaujant J. Mockui , 
V. Bačėnui įteikta šaulių 
žvaigždės medalis,o dau
giausiai pasidarbavusiem 
šauliam, padėkos lapai, 
taip pat įteiktos taurės 
geriausiai šaudymo pra
timus atlikusiems šau
liams . Gyvai kuopos veik
lai sėkmingai vadovauja 
ilgametis kuopos pirm. 
St. Jokūbaitis.

Kuopa Lietuvos Lais
vės kovos metų proga 100 
dol. įnašu įstojo nariu į 
Kanados Lietuvių Fondą.

Naujais nariais įstojo 
dr.K.Liutkus su ponia, p. 
Adamavičienė ir LK sa
vanoris V. Sibulis.

Susirinkime svečio tei
sėmis dalyvavo Algirdo 
š. kuopos pirm. P. Kano
pa su kitais dviem valdy
bos nariais.

Po susirinkimo vyko 
sesių puikiai paruoštos 
vaišės,kurioms vadovavo 
š. Dambrauskienė.

Lietuvos himnu.
Susirinkimas praėjo 

sklandžioje ir darbingoje 
nuotaikoje, o vėliau vyko 
sesių šaulių puikiai pa
ruoštos vai šė s, kurių me
tu buvo atskirai pasisa
kyta įvairiais kuopos vei
kimo klausimais.

J. Šiaučiulis.

Pranešimai
nimui įnašą sudėjo Sud- 
burio lietuviai panevėžie
čiai: po $ 20 Jutelis Pe
tras (F.N.), Jutelis Povi
las ir Krivickas Stasys; 
po $10: kun. A. Sabas(FN) 
Kručas Juozas, Gurklys 
Petras;po$5: Kusinskas 
Mekras ir Gatautis Anta
nas. Pirmieji keturi na
riai iš Sudburio, Karosas 
J.iš Edmontono,Dalius St.

3200,SaultSteMarie 2500 
Sudbury 2300, London 
2050,Ottawa 140QWindsor 
1150,Edmonton 1050,iš ki
tų apyl. po mažiau, o iš 
Welland ir Lethbridge- 
nieko.

Liet.parapijų ir kunigų 
įnašas yra $ 1200, tik ne
gauta dar nieko iš Mont- 

reatto Ir V tnnipego^P.Lęlts,
Reikalų Vedėjf.

didelė Montrealio lietu
vių dailės ir tautodailės 
paroda. Aukomis parem
tas kitų organizaęijų lie
tuviškas veikimas. Kuopa 
metų bėgyje padaugėjo 8 
- nariais.

Šaulių moterų skyriaus 
trumpą veiklos praneši
mą atlik© skyr. vadovė J. 
Jukonienė.Apie kasos sto
vį pranešė Br. Bagdžiū-

Klausimuose-sumany
muose plačiau aptartas 
parodos ir ruošaimos 
ekskursijos į Torontą 
reikalas. Aptartas ir už
silikęs kuopos dešimtme
čio vinjetės baigimo rei
kalas.

Susirinkimas baigtas 
kuopos vėliavos perdavi
mu naujai perrinktam 
kuopos valdybos pirm, ir

Lietuvos atsikūrimo sava- 
noris-kūrėjas Petras Pieš- 
kevičius pakeitė adresą , 
kuris dabar yra: 
Petras Pleškevtčius, 
334 Emerald Street North, 
Hamilton, Ontario, 

Canada.



196« m.balandžio 24 d. Nr. 17/1093/ NEPRIKLAUSOMA
Lietuviai pasaulyje.

Lietuviai Australijoje
Liūdnas dalykas kad pAšo v..št.TOG’R'RTS ........ J J

mokyklos ir kita kultūri
nė veikla,išskyrus chorą, 
žemai stovi Sydney. Čia 
ir ALB Krašto v-bos ir
Kultūros Tarybos buvei - 
nė,tai turėtų būti atvirkš
čiai.Iš kitos pusės kultū
rininkui nėra ko stebėtis 
kad taip yra.Nėra pav. mo
kyklų rėmimo reikalams 
visai Australijai ALB Kr . 
v-bai iš savo keliolikos 
tūkstančių dolerių biu
džeto 1967 metais išelido 
tik 12 doleriųlši suma pa
ti kalba, kiek mūsų Kr . 
v-ba rūpinasi mokyklo
mis. Kaip, kur mokyklos 
veikia, daugiausiai pri
klauso nuo vietos patrio
tų mokytojų pasišventi
mo, ir pav. Melbourne 
kun. Pr. Vaserio rūpes
čių. Vietos apylinkių val
dybos rūpinasi bei padeda 
mokyklų vedėjams, bet 
retai ši parama žymesnė .

Dideliuose miestuose 
nereguliariai ir ne kas
met veikia paaugusiam 
jaunimui savo rūšies lie
tuvių kultūros kurseliai 
kartais mandriai pava
dinti institutu.Tai esti pa
skaitų ciklai.Kiek man te
ko pastebėti, Sydney mo
kyklos eina silpnyn. Mat, 
mūsų pasišventėlis mo
kyklos vedėjas B. Genys 
po 15 metų darbo pasi
traukia.Tenka pažymėti, 
kad mokyklos iš vietos 

Tradicinis Australijos lietuvių, Sydney’juje, skautu ba-vadų,yrageriausiaĮsusi~ 
liūs, kuriame dalyvavo per 500 asmenų ir ypač graži- orSamzavusi visokių lie- 
ai pasireiškė O.Asevičienė ir "keturios neužmirštuol- tuviū°rSanizachių tarpe, 
ės", jaunimas buvo apsipavidalinęs kaukių baltui. Kiek iS skautų veiklos

rašo v. Šliogeris 
Sydney - Australija 2. 

valdžios pašalpos negau
na. Mokytojai neapmoka
mi, net negrąžinama ke
lionės išlaidų.

SPORTAS
Sporto, ypač mėgiamo 

krepšinio bei stalo teniso 
ir teniso komandas ir net 
po kelias turime visuose 
dideliuose ir kai kuriuose 
mažesniuose miestuose. 
Kai kur,ypač Adelaidėje , 
skaitlingas ir veiklias. 
Kai kur yra ir šachmatų 
mėgėjų komandos. Aš 
šachmatų lošimo sportu 
neskaitau.Be to, šachma
tų komandų narių amžius 
didelėj daugumoje ne jau
nas, o vidur.ir senoji kar
ta.Mūsų veiksniai sporto 
skatinimu rūpinasi, abu 
mūsų laikraščiai turi net 
sporto skyrius, kurių tu
rinio lygis svyruoja, žiū
rint kokį sporto skyriaus 
redaktorių laikraštis tu
ri.

Sporto organizacijos 
yra susijungusios į Aust. 
Sporto S-gą. A. Sporto S- 
ga kasmet rotacine tvar
ka didesniuose miestuose 
suruošia sporto šventes- 
rungtynes,jose dalyvauja 
visų miestų lietuvių spor
tininkų komandos.

Bendrai sporto organi
zacijos įneša savo gana 
didelį įnašą į lietuvybės 

išlaikymą jaunimo tarpe.
TEATRAS

Vaidintojų-mėgėjų lyg 
nuolatinės grupės veikia
Sydney, Melbourne ir 
Adelaidėje. Veikliausieji 
yra Adelaidės vaidylos . 
Dažniausiai pasirodo ir, 
man rodos, bene geriau- 
siai.Mūsųvaidylų-mėgė- 
jų spektakliai esti laukia
mi ir gausiai lankomi. 
Negalėčiau pasakyti, kad 
vaidylos, su retom buv. 
profesionalų aktorių 
išimtimis būtų iškopę iš 
mėgėjų lygio. Veikalai 
esti dažniausiai komedi
jos. Gaila, kad mūsų vai- 
dylų grupės retai pasiro
do,porą kartų per metus , 
retai dažniau.

MENO • DIENOS
Kas dveji metai per 

Kalėdas pakaitomis Syd
ney,Melbourne ir Adelai
dėje suruojšiamos Meno 
dienos (3-4 d.). Tai esti 
visos Australijos lietuvių 
chorų, šokių grupių, tea
tro, dainininkų, rašytojų 
kultūriniai parengimai. 
Šie parengimai yra mūsų 
savos kultūros apraiškų 
didieji pasirodymai ir vi
sų dalyvių ir žiūrovų 
džiaugsmas.

MOKYKLOS
Vaikams iki 14 m. am

žiaus visi dideli ir kai 
kurie mažesni miestai 
turi susiorganizavę sa
vaitgalio mokyklas. Mo
kyklos ypač didelės ir ge
rai veikia Melbourne ir 
Adelaidėj. Pav. Melbour
ne ir Adelaidėje mokyk
lose mokosi po apie 150- 
vaikų. Gana blogai Syd
ney,pav.1967 metais dvie
jose mažytėse mokyklo
se tesimokė apie 60 vaikų 
kartu sudėjus.

SKAUTAI
Australijos lietuviai 

skautai, dėka keliolikos 
pasišventėlių vidur .ir vyr 
resnio amžiaus skautų 

matome,atrodo,kad skau
tų organizacija įneša ir 
didžiausią ir reikšmin
giausią įnašą lietuvybės 
išlaikymo fronte.Šį darbą 
jie atlieka savo savaitinių 
ar retesnių sueigų metu 
ir per stovyklas. Visose 
jaunimo parengimuose ir 
oficialiuose minėjimuose 
skautai atlieka reikšmin
gą programos dalį.

Sydney, dėka keletos 
pasišventėlių pastangų 
skautai turi net keliolikos 
akrų žemės-miško plotą. 
Ir netoli miesto vadina
mą "Skautų žemę", su ten 
pastatytais padoriais vir
tuvės, valgyklos, sandėlio 
ir prausyklų pastatais. 
Turiu paminėt dr.A. Mau- 
ragio pavardę, kurio ini
ciatyva ir pastangų dėka 
ši žemė jau gana seniai 
nupirkta. Vėliau lutų pa
sišventėlių skautų vadų ir 
skautų tėvų bei visuome
nės aukomis ir darbu ji 
buvo gražiai įrengta. Ma
no akimis žiūrint, skautų 
veikla Australijoj yra 
pats šviesiausias ir di
džiausių rezultatų lietu
vybei atnešąs įnašas. Ne- 
vardinu tų pasišventėlių 
eilės,nes visų negaliu iš
vardinti. Jei kas ateityje 
bus apdovanotas ar ypač 
pagerbtas,tai iš visos ei6 
lės visokiausių mūsų vei
kėjų pirmoje eilėje turės 
būti apdovanoti ar kitaip 
atžymėti mūsų skautų van 
dai-ir vyrai ir moterys .

Skautų vadų ir mūsų 
mokyklų mokytojų nuopel
nus galima, beveik prily
ginti mūsų 1919-1920 metų 
savanorių nuopelnams.

Deja, negalėčiau pasa
kyti,kad mūsų "vietos po
litikai" būtų žymiai rėmę 
skautų veiklą. Jie parėmė 
skautus vienu dalyku, kad 
prie "Mūsų Pastogės" 
laikraščio jau porą metų 
leidžia skautams priedą 
vardu "Pėdsekės", redak. 
pasišventėlis skautas B. 
Žalys.Šiaip mūsų "veiks
nių" jautrią patriotinę, 
kada reikia, apie skautų 
rėmimą man nesinori 
skaityti skautų parama. 
Turiu paminėti,kad skau-;.< 
tų organizacijos padali-
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DetroPe, Lietuviu namuose įvykusioje dailininko Antano Petrikonio dailės dar
bu parodoje susitinka keturi dailininkai /iš kairės/: Antanas Tamošaitis, Ana
stazija Tamošaitienė, Antanas Petrikonis ir Stasė Smalinksienš.

Foto Kazio Sragausko.

Mičigano didmiestyje viskas pilka
Balandžio ketvirtosios įjfpoptAŽAS IŠ DETROITO bažnyčią, kad josBalandžio ketvirtosios repoRTažaS EŠ DETROITO 

vakaras, kelios minutės
prieš aštuntą. Pasakiš
kam apsipirkimo kom
plekse Northland Shoping 
Centre sutinku vieną bi
čiulį lietuvį. Jis klausia: 
-Ar jau girdėjai, kad nuo 
šūvio krito. •. ? Nuo 
ano ketvirtadienio vaka
ro iki šiandien jo vardą 
girdėjau tūkstančius kar
tų. Jo vardu dūmuo
se paskendo Vašingtonas 
ir Čikaga, Filadelfija ir 
Baltimore.Sakyti, kad tie 
miestai sudeginti ar ap
deginti, tai būtų išpūsta, 
kaip pernai buvo išpūstos 
ir Detroito riaušių pasė
kos. Tačiau, kelių šimtų , 
ar kad ir dešimčių namų 
sudeginimas kiekvienam 
miestui duoda daug dūmų, 
daug kalbų.

Kas tikrai dedasi mūsų 
Detroito juoduose užkuli
siuose - niekas nežino. 
Valdžiazsumobilizavo vi
są turimą (ir atsarginę) 
policiją, visus ugniage- 

niams priklauso žymiai 
daugiau vaikų kaip jų lan
kančių lietuviškas mokyk- 
las- Daugiau bus.

Alfonsas Nakas.
sius, keletą tūkstančių 
tautinės gvardijos. Įvedė 
draudžiamą gatvėj rody
tis laiką nuo 8 vakaro iki 
5 ryto. Žinoma, uždarė 
barus,tavernas,teatrus, 
naktinius ir dieninius klu
bus, svaigalų parduotu
ves. Sustabdė gazolino 
pardavimą į skardines . 
Uždraudė vaikščioti di
desniais būriais,negu po 
tris. Šitaip surakintas , 
Detroitas,radio pranešė
jų žodžiais,yra relatively 
calm.

Gandonešiai sako, kad 
ta ramybė esanti netikra .

Balandžio 7-ji, Verbų 
sekmadienis.Saulėta, vė
juota, pavasariška. Iš 
anksto žinomej pamaldas 
eidami, į šv. Skolastikos 

bus 
skirtos nužudytam pa
gerbti. Pusvalandį turime 
laukti gatvėje, nes su pa
maldomis pavėluota. Pir
mas toks atsitikimas. Kai 
jau esame viduj,kai seka
me pamaldų eigą, suži
nom, kodėl vėluota.

Pamokslą sako svetys 
iš už šešių mylių, šv. Ce
cilijos klebonas kun.R. 
Ellis. Jo daugiau kaip 
pusvalandžio pamokslas 
štai, kur priežastis to 
laukimo: King pamoksli
ninko tėvo Ellis kalboje 
išėjo kur kas didesnis už 
Kristų. Kad abejonių ne
kiltų,kas yra didžiausias, 
pirmąją pamokslo dalį tė
vas Ellis baigė: "Ar dar 
jūs nematote,ar dar neti
kite, kad Dievas yra juo
das ?Taip,jis yra juodas , 
Jis juodasl"

Mano rankose ir pa
skutinis Reader's Digest 
numeris, ir Look žurna
las.Ten rašoma apie bū
simą žygį į Vašingtoną. 
Rašoma kritiškai, nepa
lankiai Juodasis Karalius 
cituojamas .kaltinamas ir 
baramas.

Asmeniškai,žuvusį Ka- 
Nukelta į 6 psl.

SVETLANA ALLILUJEVA IR JOS 23.
I * I I B | » B ■ I ■ *Laiškai bičiuliui
Nors Svetlana Allilujeva-Stalinaitė tėvą Staliną ir 

labai stengiasi parodyti gerą ir šviesų, tačiau ga
vusi smūgių į veidą, negalėjo nutylėti to žiauraus 
fakto, kuris Staliną parodo kaip žiaurų diktatorių 
ne tiktai politiniame valstybės gyvenime, bet ir še 
imos gyvenime,

Taliau septynioliktame laiške Svetlana rašo:
’’Zubalovo 1943 metų pavasarį uždarė. Tėvas pa

sakė, kad mes Zubalovo padarėme baisia landyne. 
Senelį ir senelę padėjo į poilsio namus "Sosny".

Jašos /Stalino sūnaus/ duktė Gulia sugrįžo pas 
motiną, kuri dvejus metus išbuvo kalėjime, pagal 
baisų įstatymo straipsnį, kurio pagrindu buvo bau 
džiami giminės tų karių, kurie pasidavė nelaisvėn. 
Visi, kas pateko į nelaisvę, netgi būdami sunkiai 
sužeisti, - kaip Jaša, - buvolaikomi"pasidavusiais 
priešui". Taip sovietinė valdžia milijonus savo ka 
reivių ir karininkų , patekusių į nelaisvę, išsiža
dėjo, paliko juos likimui ir nesirūpino jų tolimes
niu likimu. Ar gi nuostabu, kad dėl to daugelis jų 
atsisakė grįžti namo?... -piktinasi Svetlana. Ji 
dar nepasako, kokios egzekucijos laukė tų, kurie 
sugrįžo. Daugelį gi pakorė, kitus išsiuntė į kator
gas, neleidę nei su tėvais, žmonomis ir vaikais 
pasimatyti.Tikrai gi nieko žiauresnio negalėjo bū
ti, kaip sovietinio kario likimas, kuriam teko per - 
gyventi nacių nelaisvę. Mes, būdami Lietuvoje, 
matėme, kokį žiaurų gyvenimą rusų kariai išgyve
no būdami vokiečių nelaisvėje, ypač žiaurus buvo 
badavimas, nuo ko masės rusų karių neišgyveno 
nelaisvės ir mirė.

Toliau Sveti ana rašo;
"Vasilij /Stalino sūnus/ iš Zubalovo buvo išvary

tas, -kaip ir aš, - "už moralinį pakrikimą"/razlo- 
ženije/- pačio tėvo įsakymų/kaipkaroministeric/ 
ir dar gavo dešimt parų karcerio.

Kremliaus bute taip pat buvo perkūnija. Nakašt-

CHURCHILL, HARRIMAN, STALIN & MOLOTOV IN MOSCOW, 1942

Antrojo did.karo eigoje į Maskvą buvo suskridę są
jungininkai /iš kairės/: Churchill, dabar JAV pre - 
zidento Johnson'o paskirtasis vesti derybas su Ha - 
nojum Harriman, Stalin ir Molotov. Svetlana Stati
naitė Churchill'iui Stalino buvo pristatyta ir norėjo 
su juo pasikalbėti angliškai, bet niekaip nedrįso...

dze, dideliam mano pasitenkinimui, gavo "skundi 
ko - pirmąjį bizūną" ir buvo išmesta iš mūsų bu
to. Šnipinėjimas, rausimasis mano sąsiuviniuose 
ir laiškuose, klausymasis telefoninių mano pasi
kalbėjimų su Kapleru jos neišgelbėjo... Tėvui at
sibodo jos kvailumas, - be to ji nepajėgė išpildyti 
savo pareigi) ir "neapsaugojo" manęs nuo vylionių. 
Ji labai greit ištekėjo už vieno gruzino partiečio 
ir išvyko iš mūsų namų, kuo ir pati buvo patenkin
ta. ..

1943 metų rudenį, kai aš nuėjau į universitetą, 
buvo atšauktas ir "diadka" Klimov. Aš įprašiau 
tėvą pašalinti "apsaugą", nes nesinorėjo raudo - 
nuoti prieš studentus. Tėvas netikėtai mane su
prato ir sutiko "apsaugą" pašalinti. ..

Tiktai mano auklė- niania- su manim pasiliko 
dar ilgai - iki pat savo mirties 1959 metų. Ji sa- 
vo kambaryje kažką siuvo, mezgė, jos mašina vi
są laiką čirškė. Kartais ji atnešdavo man lėkštę 
nuvaly+ų obuolių arba arbatos su mažytėmis tart- 

inkomis, - o aš sėdėdavau įsibedus į savo knygas 
Su sėvu aš mačiausi labai retai. Jis nustojo atv- 

ažiuoti į namus pietauji ir pradėjo važinėti į savo 
Kuncevo su visais tais, kurie visą laiką jį supo - 
jie ten visi pietaudavo.

1944 metų pavasarį aš ištekėjau. Pirmasis mano 
vyras, studentas, kaip ir aš, man buvo seniai pa
žįstamas,- mes mokėmės drauge vienoje mokyk
loje. Jis buvo žydas ir tas tėvui visiškai netiko. 
Tačiau jis kažkodėl apsiramino ir todėl jis sutiko 
su mano vedybomis.

Aš specialiai dėl to važiavau pas tėvą pasikalbė
ti. Su juo pasidarė labai sunku kalbėti bendrai. 
Jis visiškai buvo manim nusivylęs ir visam laik
ui manimi nepatenkintas.

Buvo gegužis, viskas aplink žydėjo jo vasarvie
tėje- žydėjo alyvos, buvo tylu , bitės ūžė...

- Reiškia, nori tekėti?- jis pasakė. Po to ilgai 
tylėjo ir žiūrėjo į medžius...

- Taip, pavasaris, ..-staiga ištarė ir pridėjo : 
Velniai tave tegriebia, daryk, ką nori...

Šiame pasisakyme buvo labai daug sukaupta. Jis 
reiškė, kad tėvas nesipriešins.ir mes apsivedėmą 
ir trejus metus pragyvenome be rūpesčių. Abu 
turėjome galimybę mokintis. Aš pagimdžiau kū
dikį ir apie jį negalvojau, nes jį auklėjo dvi auk
lės: manoji ir ta, kuri auklėjo Jašos Gulią, mano 
giminaitę.

Tėvas tiktai viena pastatė pagal savo norą - kad 
mano vyras pas jį namuose nesirodytų. Mums da
vė butą mieste. Mes tuo buvome ir patenkinti... 
Ir tiktai viena jis iš mūsų atėmė - savo nuoširdu
mą, meilę ir santykių žmoniškupią. Jis nė vieno 
karto nesusitiko su mano pirmuoju vyru ir tvirtai 
pasakė, kad niekad to nebus.

- Perdaug jis praktiškas tas tavo jaunas žmogusį- 
jis kalbėjo. - Žiūrėk gi, fronte juk baisu, ten šau
do, - o jis, matai, užfrontėje apsikasė.. .-Aš tylė
jau ir nereikalavau susitikimo, nes jis tikrai pasi
baigtų blogai...

Daugiau bus.

Nuo viršaus į apačią: L.D.Troc
kis, N.Bucharinas ir G. Y. Zinov - 
jevas. Nors Trockis buvo karo 
vadas, Bucharinas komteoretįk
as ir redaktorius"Pravdos" ir 
"Izvestijų", o Zinovjevas buvo 
ministeris-komisaras, bet Sta
linas, siekdamas valdžios virš
ūnių, visus juos nužudė. Tiktai 
Chruščiovas juos reabilitavo ir 
pakėlė į kankintų rangą.

neskaitau.Be
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DAILININKO ROMO 
VIESULO

dailės darbų paroda atida
ryta balandžio 6 d. Weyhe 
Gallery New Yorke, 794 
Le ington Avenue, ir tę - 
sis iki gegužės 4 dienos. 
T Ai yra modernios kūry
bos paroda.

Dail. Romas Viesulas y- 
ra pagarsėjęs plačiai vi - 
same pasaulyje. Individu
alios jo darbų parodos bu
vo bent dvidešimtyje val
stybių ir jo darbų yra įsi
giję 46 pasauliniai muzie
jai.

Romas Viesulas dabar 
profesoriauja Temple u- 
niversitete Filadelfijoje, 
kur jis yra grafikos sky
riaus vedėjas.
DĖL MŪSŲ SOSTINĖS

Viktoras Biržiška "Dėl 
mūsų sostinės", Neužgi
jusios žaizdos,Nidos klu
bo leidinys Nr. 64, 1967 , 
312 pusi. ( ir 6 puslapiai 
vardinės rodyklės), Lon
don.Kaina: nariam minkš 
tais viršeliais 2 dol., kie- 
tais-3 dol.Nenariam-25% 
daugiau. Knyga gaunama 
adresu: (Ladbroke Gar
dens, London, W.ll.Gr. 
Britain).

"Dėl mūsų sostinės"- 
tokia antrašte "Nidos" 
leidykla išleido prof. Vik
toro Biržiškos "Neužgi
jusias žaizdas",perspau- 
dindama 1936 m.Kaune iš
leistus šiuos atsimini
mus iš lietuvių kovų su 
lenkais Vilniuje 1920-1922 
m.Atseit,tai yra jau ant
roji laida,kurios atgaivi- 
nlmu autorius rūpinosi 
gyvendamas Čikagoje. Ši 
laida yra peržiūrėta prof. 
Mykolo Biržiškos dar 1961 
m. .peržiūrėta, papildyta 
ir paruošta spaudai.

Šie atsiminimai yra pa
rašyti lengva, aiškia kal
ba, vaizdžiai perduodami 
tuos tragiškus įvykius, 
kurie mūsų jaunimui jau

ROMUALDO BUKAUSKO 
PARODA TORONTE
Po kelių mėnesių Mont- 

realis siunčia ir vėl vie
ną savo dailininkų kelio
nėn! Torontą. Po sėkmin
gai praėjusios Vyto Re
meikos parodos praeitą 
rudenį, štai, Romualdas 
Bukauskas gegužės mė
nesį ruošia savo darbų 
parodą. Montrealiečiams 
lietuviam ir nelietuviam, 
Bukausko pavardė girdė
ta, kūriniai matyti ir dau
gelį kartų puikiai įvertin
ti ir atatinkamai atžymė
ti. Labai retas meno my
lėtojas ar žinovas neturi 
įsigijęs jo vieną arba ke
lių paveikslų. Ir keista, 
kad net gana konservaty
vių pažiūrų žmonės grei
tai randa kontaktą su Bu
kausko nerealistinėmis 
kompozicijomis. Akivaiz
di tų kompozicijų spalvi
nė ir forminė sandermė , 
preciziškas ir švarus iš
baigimas, savitas stilius 
bei braižas yra Bukausko 
kūrinių stiprybė. Nesi
stengdamas iliustruoti 
arba apeliuoti į žiūrovo 
jausmus, Bukauskas są
moningai kreipiasi į inte
lektą bei skonį. Jis išlie
ka absoliutus tapytojas , 
ieškąs, pirmiausia, atsa
kymo į formos ir spalvos 
problemas. Ir, reikia pa
sakyti, kad jo rasti atsa
kymai kūriniuose liudija 
ir tikrą talentą ir neat- 

labai mažai tebežinomi, 
o senesnės kartos atsto-
vams gerokai pamiršti . 
Ši knyga turėtų būti kiek
vieno lietuvio namuose. 
Knygos vertę pakelia dar 
gale pridėtas prof. Myko
lo Biržiškos straipsnis 
"Iš Vilniaus lietuvių gim
nazijos pirmojo darbyme
čio" su besimokiusių toje 
gimnazijoje asmenų są
rašu. V. S.

INEAP1PAVIDALINTI LABIRINTAI R.BUKAUSKAS

laidų, preciziško pasisa
kymo nuolatir nuolat ieš
kantį meisterį.Konstruk
cijos, tartum fantastiški 
šio šimtmečio kabantys 
miestai, atsispindintys 
nuolat gyvam ir švariam 
vandenyj,šiaurės vienat
vė tarp begalinių vande
nų ir begalinio dangaus , 
jo minties ir svajonių 
minkšti ir lengvi pėdsa
kai ir ženklai, taip pat 
plono ir aštraus metalo 
runos, plūduriuojančios 
erdvėj, fantastiškų tech
niško amžiaus kvartalų 
apibraižos, - visa tai, ir 
daug daugiau,atgij a prieš 
mus,kai žvelgiame į Bu
kausko paveikslus. Jis ne
abejotinai yra mūsų am
žiaus didmiesčio atsto
vas ,bet lygiai taip pat ne - 
abejotinai jis yra šva
rios, žmogaus rankos ne
liestos,gamtos išpažinė- 
jas.Visatai.be abejo, nė - 
ra paraidžiui atvaizduota 
Bukausko tapyboje, nes 
konkrečių įvaizdžių ten iš 
viso nėra,bet yra išsaky
ta lyg antram plane ir in
tuityviai suvokiama.

Bukausko kūrinių paro
da Toronte yra neabejo
tinai reikšmingas kultū
rinis įvykis, vertas pla
taus dėmesio.

Henrikas Nagys .

VIEŠNIA IŠ LIETUVOS 
pas sūnus ir kitus gimin
es atvyko visiems metams 
Ponia Rusinienė. Ji tuota- 
rpu apsistojo pas sūnų Ka
roli Rusiną Toronte, bet 
motiną, kuri turi jau per 
70 metų, lankėsi kitas sū
nus iš Montreal to.

MIRĖ ŽYMUS LIETUVIŠ-

gaunama oro paštu, labai 
greit, į antrą-trečią die
ną,pranešė,kad balandžio 
5 dieną Kaune staiga mi
rė meno veikėjas Antanas 
Sutkus,vienas žymių lie
tuvių profesinio teatro 
kūrėjų,režisierius, akto
rius,scenos meno teore
tikas.

Iki pat mirties, kuri jį 
ištiko einant 76-sius me
tus, Antanas Sutkus buvo 
aktyvus teatro veikėjas .

Kadangi nekrologinį 
aprašymą pasirašė 
"Draugų grupė", tai tas 
rodo,jog velionis A. Sut
kus, "šlovingojon parti - 
jon" nebuvo įjungtas.

Pomirtiniame nekrolo
ge rašoma:

"Pastaruoju metu An
tanas Sutkus parašė dide
lį pluoštą savo atsimini
mų,kuriuos rengia spau
dai "Vagos" leidykla.

Antanas Sutkus savo 
kūrybinę teatrinę veiklą 
pradėjo dar mokydama
sis Kauno gimnazijoje- 
1905 metų revoliucijos 
laikotarpiu.Nuol908 me

tų jis reiškiasi kaip akto
rius ir režisierius .Kauno 
"Dainos" draugijos veik
loje. Pirmojo pasaulinio 
karo metais jis studijuo
ja F.Komisarževskio va
dovaujamoje teatrinėje 
mokykloje Maskvoje. Ją 
baigęs,1918 metais Anta
nas Sutkus grįžta į Kauną . 
1919 metais jis suorgani
zuoja ir įsteigia Tautos 
teatrą,veikusį su pertrait- 
komis iki 1924 metų. Jis 
pirmasis susirūpina ak
torių profesionalų paruo
šimu, įsteigia dramos 
studiją ir jai vadovauja.

Antanas Sutkus daug 
kūrybinės energijos ir iš
monės atidavė satyros 
teatro"Vilkolakis" įkūri
mui ir 1919 -1925 m. jam 
vadovavo.Šis teatras bu
vo reikšminga, pažangi 
naujovė tuometiniam lie
tuvių scenos mene. Savo 
organizaciniais ir kūry
biniais sugebėjimais An
tanas Sutkus vaisingai 
reiškėsi 1920 m. įsteigtoj 
Lietuvių meno kūrėjų 
draugijoje.

Dirbdamas Tautos tea
tre, "Vilkolakyje", vėliau 
Kauno Valstybės teatre, 
Antanas Sutkus išugdė vi
są plejadą talentingų ak- 
torių.Antanas Sutkus daug 
yra nuveikęs ir kaip tea
tro teoretikas. Jis para
šė ir paskelbė spaudoje 
nemaža vertingų straips
nių ir recenzijų, kuriais 
stengėsi supažindinti pla
čiąją visuomenę su to 
meto scenos meno kryp
timis, skatino mūsų tea
tralus, ypač režisierius , 
ieškoti savo kūrybiniame 
darbe lietuviškojo nacio-

ŽYMIU ŽMONIŲ PASISA
KYMAI

Terence: Visi mes, kai pa
tys būname sveiki, patari - 
nė jame sergantiems.
Fuller: Barzda nėra ta tik
roji smegenų rodyklė.
LaFontaine: Geriau gyvas 
elgeta, negu palaidotas im
peratorius .
Šekspyras: Fik še, sėskis, 
motinos sūnau,ir pakartok 
savo vaidmenį.
H.Mann: Gera gerai galvo
ti, bet gerai daryti- dievi
ška.
Horacius: Gera pradžia tai 
jau pusė darbo.
Quintilian: Viskas, kas tu
ri pradžią, turi ir pabaigą,
P.Sydney: Gera daryti y- 
ra pats laimingiausias žm
ogaus gyvenimo veiksmas. 
Channing: Vienas anekdo
tas apie žmogų yra verte
snis už visą tomą biogra
fijos.
Patarlė: Čiukš čia, belinkš 
čia, visa piniguota.

/ Žuvis /.

Be žodžiu

nalinio teatro specifikos .
Antano Sutkaus režisū

riniame palikime mes 
matome įdomius bandy
mus interpretuoti Vydūno 
iramaturgiją; jis pirmas 
pastatė V.Krėvės-Micke- 
čiaus' 'Šarūną'Jnepamir  š - 
tami tokie jo sukurti 
spektakliai, kaip F. Šile
rio "Vilius Telis", Č. Di- 
kenso "Kalėdų giesmė",J . 
Benevento "Išvirkščias 
gyvenimas" V.Hugo "Nu
skriaustieji".

Pokario metais Anta
nas Sutkus daug prisidė
jo prie Kaimo Valstybinio 
teatro atkūrimo. Paskir
tas šio teatro dramos 
meno vadovu, Antanas 
Sutkus subūrė kolektyvą 
ir sėkmingai pradėjo pir

NEAPGALVOTAS PAKLA 
USIMAS

-Ar čia galima rūkyti?
- Ne, negalima.
- Tai kam čia stovi pele
ninė?
- Tiems, kurie neklausia. 
NEAIŠKU NE VIENAM TĖ
VUI
- Tėte, kodėl tu apsivedei 
su mama ?
- Matai, tu klausi ir tau 
matyti neaišku.
TAI NE ATSAKYMAS
- Gnut, kai mes buvome 
išėję, ar buvo kas atėjęs?
- Atsiprašau, kad užmir
šau pasakyti, jog buvo už
ėjusi draugė.
- Tai kai ji ateis kitą kar
tą, neužmiršk jai grąžint 
Pypkę, kurią ji užmiršo.
RIMTAS KLIUVINYS 
Kine sėdi porelė. Seanso 
metu vyras vis glamonė
ja savo draugę. Užpakaly
je sėdinti moteris nepate
nkinta ir sako vyriškiui:
- Ar negalėtumėt šita pa
daryti namie?
- Labai norėčiau, bet na
mie žmona.

mąjį po išvadavimo tary
binio lietuvių teatro se
zoną. 1946 - 1947 m. jis 
drauge sų A. Mackevi- 
čiūhipašfStė A. Vienuolio 
"Tvirtovę", M. Gorkio 
"Saulės vaikus1,' A.Utevs- 
kio "Atmintinus susitiki
mus'.'1948 m.Antanui Sut
kui buvo paskirta perso
nalinė pensija,bet ir išė
jęs iš teatro, jis liko ak
tyvus veikėjas, visada 
žvalus,energingas ir ati
dus savo draugams ir ko
legoms.

Visada su gilia pagar
ba minėsime Antaną Sut
kų mūsų teatro kūrėją- 
veteraną,režisierių, tea
tro pedagogą ir publicis
tą, nuoširdų lietuviškojo 
scenos meno puoselėtoją'.'

kauskas apie karo dalykus gerai nusimano. Juk jis 
yra Rusijos generalinio štabo karininkas, kapitonas, 
didelių gabumų, įgijęs vyresnybės pasitikėjimą, ke
liais atvejais buvo siuntinėjamas į Londoną ir Pary
žių, sudarinėjo projektus imperijos armijai reorga
nizuoti. Ir nuostabu, kaip šitas caro ministrų patikė
tinis po valdiškais mundieriais išlaikė savo tėvynės 
meilę, karštus patrioto jausmus.

— Gaila, kad jis Lietuvos, tur būt, nepažįsta,— 
pastebėjo Mackevičius.

— Ne visai taip, kunige,— užginčijo Dimša.— Šią 
vasarą Kėdainiuose jis susituokė su Apolonija Da- 
levska. Pažįstu jos brolius. Jie — mūsų žmonės. Titas 
man pasakojo, kad Sierakauskas, jaunas būdamas, 
mėgęs keliauti, pažįstąs Vilnių, lankęsis Lietuvos kai
muose, dalyvavęs šienapiūtėj, rugiapiūtėj, mylįs kai
mo žmones.

Šie žodžiai Mackevičių, matyt, ne visai įtikino. 
Bet jis nutarė jokių abejonių dėl Sierakausko dabar 
nekelti.

Tuo tarpu pradėjo temti, nes dienos lapkričio mė
nesį esti trumpos ir ūkanotos. Marcelė įžiebė ant 
stalo dvi žvakes, o Mackevičius pasiūlė svečiams dar 
po stiklinę arbatos.

— Laikas būtų ir namo traukti,— suabejojo Vik
toras.— Bet aš dar nepasakiau, dėl ko tamstą, kuni
ge, šiandien atlankiau. Noriu tamstą ir poną Dimšą 
supažindinti su vienu šių dienų dokumentu.

— Istoriniu? — susidomėjo Mackevičius.
— Kada nors jis bus istorinis, o šiandien tai žmo

nių kančių dokumentas.
Jis pakilęs išsitraukė iš apsiausto kišenės storoką 

sąsiuvinį ir pasislinko prie žvakės.
— Ilgas dokumentas,— pastebėjo Dimša, žvilgte

lėjęs į laikrodį.
— Nenuogąstaukite, aš paskaitysiu tik keletą iš

traukų. Tai mano dėdės, motinos brolio, pono Pranc- 
kevičiaus dienoraštis, apimąs pirmąjį šių 1862 metų

ViNcAsMyKOLAiiTs
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II

Mackevičius susimąstė. Taip. Vykti į Vilnių jis 
jau rengiasi nuo pat vasaros. Kelionei laikas dabar 
nelabai patogus, o gal ir geriau, kad dienos trum
pos... Lengviau palandžioti nepastebėtam. Jis būtinai 
turi pasimatyti su Kalinausku.

Dimša, domiai klausęs Survilos pasakojimo apie 
Kalinauską, neiškentė nepasidalinęs ir savo žiniomis. 
Rugpiūčio mėnesį jam teko būti Kėdainiuose ir Kau
ne ir ten patirti kai ką naujo.

— Mūsų padangėje kyla nauja žvaigždė,— pra
šneko jis iškilmingu balsu.— Ar jums teko ką girdėti 
apie Zigmantą Sierakauską?

— Gerai jį pažįstu,— linktelėjo galva Viktoras 
Survila.— Dažnai su juo susitikdavau mūsų literatū
riniuose vakaruose. Literatūrinių vakarų priedanga 
mes svarstydavom politinius klausimus.

Dimša atrodė kiek nusivylęs:
— Jei taip, tai nelabai jus nustebinsiu savo ži

niomis.
— Vis dėlto įdomu, ką tamsta sužinojai? — susi' 

domėjo Mackevičius.— Apie Sierakauską aš nieko 
nežinau.

— O tai, kad, prasidėjus sukilimui, jis taps vy
riausiuoju Lietuvos kariuomenės vadu, o gal ir dik
tatoriumi.

— Panašu į teisybę,— patvirtino Survila.— Siera

pusmetį. Ponas Pranckevičius turi dvarą Zarasų ap-j 
skrity, apie Obelius. Šiais neramiais laikais jis atsiun
tė savo dienoraštį saugoti mano motinai.

Mackevičius kreivai šyptelėjo:
— Neįsižeisk, ponas Viktorai. Bet ponų dienoraš

čiai, nežinau, ar gali būti mums labai įdomūs.
— O sis dėlto... Tai beveik kruvini puslapiai. 

Mes žinome apie daugelio Lietuvos vietų žmonių 
skriaudas ir kančias, bet nežinome, ką kentė ir tebe- 
kenčia šio rytinio Lietuvos pakraščio žmonės. Jei mes 
norime, kad sukiltų visi mūsų krašto žmonės, tai 
mums pravartu žinoti jų visų skriaudas.

— Skaityk, ponas Viktorai,— sutiko Mackevičius 
ir, pasirengęs klausyti, ėmė vaikščioti po kambarį iš 
kampo į kampą. Dimša stačias atsišliejo į krosnį.

— Turiu jums paaiškinti,— pradėjo Survila, atsi
versdamas sąsiuvinį,— kad ponas Pranckevičius, be 
to, dar yra taikos tarpininkas, prižiūrįs reformos 
vykdymą, išperkamųjų lakštų sudarymą. Dėl to jo 
užrašai mums ypačiai įdomūs, nes jo pareigos leido 
jam iš arti pažinti ponų ir valstiečių santykius, be to, 
ir jis pats nesidrovėdamas aprašo savo, kaip bau
džiauninkų malšintojo, rolę.

Štai Obelių dvaro pono susikirtimas su bernais, 
kurie, jiems nežinant, dvaro inventoriuose buvo įra
šyti bernais. Tarpininko, asesoriaus, policijos ir pa
ties Pranckevičiaus akivaizdoje vyksta tokia scena. 
Cituoju dienoraštį:

,,— Skriaudos! — sušuko vienas garsiai, prasi
stumdamas pro kitus, ir atsistojo prieš mane grės
mingai, įžūliai, su išsidraikiusiais plaukais, ašaroto
mis akimis, liepsnojančiomis piktumu. Jo balsas ver
žėsi iš krūtinės gelmių, virpėdamas panieka.— 
Skriaudos! Mes jam viską atleisime, tegu tik jam 
dievas atleidžia! Mes buvome gaspadoriai, kaip ir 
kiti. Kur mūsų pirkios, kur žemė, kur duota teisė pa
silikti savo nuosavybėje? Jis visa tai sunaikino, pali
ko vos gyvus, o nuolatiniu darbu dienomis ir nakti

nis ką mums davė uždirbti? Viską jam atleidžiame, 
bet tarnauti nebenorime! Eisime kaip elgetos ieškoti 
duonos kąsnio, bet pas jį pasilikti nebenorime. Kas 
jo prašė mus bernais užrašyti, kokia teise mes jam 
priklausome, kai mūsų tėvai buvo gaspadoriais savo 
sodybose?

Tie kartūs žodžiai buvo viskas teisybė, nors ją 
buvo galima ir į kitą pusę pakreipti. Tad vėl grasi
nau, kad ne aš toliau spręsiu tą bylą, bet policija ir 
kariuomenė.

— O ką mums vaiskas! — sušuko,— duonos netu
rime, saldotų nešersime. Tegu muša, tegul užmuša, 
tegul į katorgą siunčia, tegul užkankina, bet jam ne
betarnausime, jo nebeklausysime!

Visi išsiskirstėme, apimti baimės dėl tokio bernų 
užsispyrimo."

Pora dienų vėliau, 1862 m. sausio 11 d., ponas tar
pininkas rašo:

„Šiandien per Obelius pravažiavo žandarų pulki
ninkas Skvorcovas, ispravnikas Siesickis, kariuome
nės dalinys ir asesorius Ožinskis. Visi jie traukia į 
Janušo Koscialkovskio dvarą neklusnių valstiečių 
tramdyti. Rutkevičius įkandin pasiuntė jiems rapor
tą apie savo bernus, kad grįždami sustotų jo dvare 
ir nubaustų neklusniuosius.

Sausio 13 d.
Rutkevičius atsikvietė asesorių Ožinskį ir tebe

vargsta su bernais. Šaukėsi ir manęs. Pavakariop 
nuvažiavau ten. Susirinko apie 80 bernų, kilo triukš
mas, sąmyšis, visi šaukė, kad toliau nebetarnaus. 
Ponas asesorius, mažiau kantrus, porą kartų kaip lo
kys savo letenomis sudrožė bernui per ausį ir jau 
liepė policijai imtis rykščių, bet aš šį kartą dar sulai
kiau įsakymo vykdymą. Daugiau bus.

W.ll.Gr
jas.Visatai.be
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Montrealio šaulių suruoštos dailės ir tautodailės parodos vaizdai /iš kairės/: Du žymūs parodos dalyviai, Bronius Abromonis ir Juozas Šiaučiulis, kurių puikūs darbai 
labai paįvairino ir papuošė parodą. Dešiniau gausiai parodą lankiusi publika besidominti labai įdėmiai parodos eksponatus. Priešpaskutiniame vaizde p. L. Palubinski 
enė demonstruoja audimą jos čia, Montrealyje, susikombinuotomis staklėmis. Visai dešinėje Lietuvos senovės karys skelbia pavoju ir šaukia lietuvos į gynimosi ko
vą. Ši skulptūra dailininko 7uklio kūrinys. Nuotraukos TONA S Studijos- Laurinaičio.

MONTREALIO LIETUVIŲ 
DAILĖS IR TAUTODAILĖS 
PARODAI PRAĖJUS

Lietuvos karaliaus 
Mindaugo šaulių kuopa, 
norėdama atžymėti Lie-

Montrealio dailininkai, 
kai kurie iš jų pirmą kar - 
tą.Parodoj buvo 781 eks
ponatas, kai kurie iš jų 
aukštos meninės vertės .

Parodai speciliai iš

J. Lukošiūnas pasvei
kino parodos rengėjus ir 
pasidžiaugė jos buvimu- 
kaipneįkainuojamą įnašą 
lietuvybei išlaikyti. Se
kantis trumpu maloniu

menėlių iš Palangos pa
jūrio, Lietuvos partizanų 
vieno dalim o rytų Aukš
taitijoje vėliavėlę, prie 
kurios Lietuvos partiza
nai yra davę priesaiką,

SU GIESME
Kad ir kaip apsiniaukus 

yra žmogaus asmeninė 
padangė, suskambėjus 
giesmės ar dainos akor-

I R DAINA
droje dainoje. Nes daina 
jį visur lydi.Kelia jį, guo
džia, priduoda jaunatviš
kos jėgos ir kartu įelek-

A.Rusinas, A. Piešina, J. 
Vasiliauskas. 1952 met. 
įsijungė Z. A. Urbonai. 
1953 m.M.Siniuvienė.1955 
m. A. J. Išganaičiai. 1957 
m.J.Adomaitytė ir A.Šal-

tuvos nepriklausomybės 
atstatymo 5 O-»ties metų 
jubiliejų, kovo 30-balan- 
džio 7 dienomis Aušros 
Vartų salėj surengė Mont
realio lietuvių dailės ir 
tautodailės parodą, kuri 
buvo viena iš didžiausių 
iki šiolei Montrealio lie-

Lietuvos buvo gauta bran
gūs ir reti suvenyrai-re
likvijos, kurie atkreipė 
ypatingą visų apsilankiu
siųjų dėmesį.

LK Mindaugo šaulių 
kuopa įdėjo daug organi
zacinių pastangų ir dar
bo, susilaukdami didelio

žodžiu sveikino Aušros 
Vartų parap. klebonas , 
Mindaugo š. kuopos gar
bės narys.kun.K.Pečkys , 
J.S., spaudos vardu-"Ne- 
priklausoma Lietuva"re- 
daktorius J. Kardelis. J . 
Šiaučiulis, padėkojęs 
sveikintojams, apibūdino

kuri dalyvavo Pagojęs 
kautynėse, kuri tris kar
tus buvo išnešta iš oku
pantų rusų apsupimo ir 
atnešta į laisvąjį pasaulį 
kartu su neiššautų parti
zano šoviniu; apie Lietu
vos partizanų,Tauro apy
gardos pažymėjimo foto-

dams,lyg švelnutis pava
sario vėjelis padvelkia į 
žmogaus jausmus ir pra
skaidrina tą niūrią pa
dangę. Praskaidrina ir to 
dainininko-ės ir pasiten
kinimo jausmu užlieja 
krūtines - užtraukus dai
ną.

trina-tiek ją klausančius , 
tiek tą dainą išpildančius .

Daina sakyčiau yra ta 
magiškoji juosta,kuri ap
jungia mus visus, o ypa
tingai choristus-es ir su
riša tampriu intymiu ry
šiu, kurio jokia jėga ne
gali sutraukti.

tenis.1958 m. S. Ališaus
kienė ir E. Augūnas.ir- 
1960 met. G. Sibitienė ir 
A. J. Gudai ir visa eilė 
choristų, kurie įsijungė 
vėlesniu laiku.

Šio choro eilėse yra 
asmenų, kurie neužilgo 
švęs auksinį jubiliejų. M .

tuvių rengtų parodų, ir 
kuri praėjo su nepaprastu 
lietuviškos visuomenės 
dėmesiu bei dideliu ir 
gražiu pasisekimu.

Parodą aplankė per 1200 
asmenų, kurie lankytojų 
knygoje paliko vertingus 
ir malonius minčių įrašy
mus.

Prie parodos surengi
mo, su įvairiais lietuvių, 
dailės ir tautodailės dir
biniais prisidėjo 88 as
menys. Jų tarpe su savo 
kūriniais dalyvavo visi

Montrealio lietuvių ben
druomenės įvertinimo.

Oficialus parodos ati
darymas įvyko kovo 31 d . 
tuoj au po pamaldų .Trum
pu žodžiu atidarė LK Min
daugo kuopos pirmininkas 
Ig. Petrauskas, tolimes
niam vedimui pakviesda
mas parodos organizato
rių J. Šiaučiulį, kuris se
kančiai pakvietė KLB 
Montrealio Seimelio pre
zidiumo pirm. J. Lukošiū
ną tarti parodos atidary
mo žodį.

iš okupuotos Lietuvos 
gautų suvenyrų-relikvijų 
reikšmę: žemės, duonos , 
pelenų,kūčių plotkelės su

kopiją bei spygliuotų vie - 
lų vainiką,rusų okupacija 
slegiančią Lietuvos že
mę.

Kurgi lietuvis daugiau 
gali taip gražiai išlieti 
savo jausmus Jei ne ben-

Dainayra "kerėtoja" ir 
ką ji paima globon savo, 
to lengvai nepaleidžia. 
Imkim, kad ir šio choro

Sinienė yra pradėjus dai
nuoti choruose 1920 m.A . 
Šaltenis-1922 m., ir visa 
eilė kitų,kurie jau po ke-

gaubtos stiklo gaubtų ir veteranus, kurių daugelį liasdešimtmetų atsidėjęįkepta rūtos šakele, ak- Visos relikvijos, ap
pridengtos juodu šydu, 
garbės sargybos saugo
mos buvo iškilmingai ati
dengtos pakviesto LK kū
rėjo - savanorio s-gos 
Montrealio skyriaus v-

dar vaikystės metais yra 
pavergusi ir tų varžtų ne
atleidžia. Jaunatviškas 
entuziazmas dainai ir 
šiandien yra viešpats vi
soj jų buityj.

dainuoja. Chorui yra di
delė nauda turint juos sa
vam tarpe.

Šių visų ilgamečių ve
teranų ištvermė yra už
žiebus tą olimpinę ugnį

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

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

bos pirmininko, nepri
klausomybės kovų daly
vio, Vyčio kryžiaus kava
lieriaus kap. J. Viliušio.

Aušros Vartų parapi
jos chore nuo 1950 m. gie
da - dainuoja moterys: I. 
Vazalinskienė, Br. Luko
ševičienė, K. Gentmanie- 
nė; vyrai: V. Kačergius ,

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

DIRBTUVE -GARAŽAS

• Atliekami visu rūsiu išores darbai ir dažymas

• Mechaniniai darbai

• Gazolinas alyva ir kiti patarnavimai

JOE’S BUTCHER & GROCERY
J. LAURINAITIS

ALUS, MINKŠTI GĖRIMAI IR VISOKĮ MAISTO PRODUKTAI.

PRITYRĘS ŠVIEŽIŲ IR RŪKYTŲ LIETUVIŠKAM SKONIUI DEŠRŲ 

GAMINTOJAS.
PRISTATYMAS GREITAS IR SĄŽININGAS I NAMUS, SALES VISOSE 

MIESTO DALYSE.

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

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

9 ABC dabar turi SPECIALIUS maisto produktus siuntiniams:

U 2 V1 K AINOS (50% NUOLAIDA /

100 sv. cukraus .... S 15.50 Šitos kainos iškaitant: produktus, 
100 sv. rniltų 21.50 muitą, persiuntimo mokestį ir 1.1,
100 sv. ryžių ........ S 25.0,0 Jūs nemokėsite nė viena centą 
20 sv. taukų....... $ 12.70 daugiau!

Telefonas 768-6679

WINDSOR

ir tas pamažu traukia 
jungti jų gretosna ir jau
nąją kartą, kurios šian
dien jau nemažą skaičių 
turime.Ir ateity,tikimės , 
jie bus nešėjai to olimpi
nio fakelo ateinančiom 
generacijom.

Žvelgiant praeityn į šio 
bažnytinio choro kūrimą
si ir nueitą kelią verta 
suminėti, kad tik paskuti
nių metų eigoje, jis pajė
giai išnešė ir atidavė sa
vo duoklę pasaulinėje pa
rodoje (Expo 67) ir šių 
metų nepriklausomybės 
penkiasdešimtmečio mi
nėjime.

Šiam chorui pradžią 
davė A. A. Aleksandras 
Piešina 1950 m. ,dar se-

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

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

Johan Tiedman Reg d
DIRBU VISŲ RŪŠIŲ BALDUS 

PAGAL UŽSAKYMUS

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

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

IR KITI ĮVAIRŪS 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. G. DESROCHERS

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

(Prieisi* „Nepriklausomos Lietuvos” redakciją)
Tel.s garažo 366-0500

namy 366-4203 

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

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

lA.nive'ižal Cleaned & Z/ailotJ
• Valau ir taisau vyriškus ir moteriškus drabužius.
• Siuvo naujus pagal užsakymus vyriškus paltus, 

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

lot Wellington Si.) Tel. 769-2941

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

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

BOOKS —- LIVRES
SPAUSDINIAI

7581 CENlrtALE. coin - comer 2® AVENUE 365 0771) LASALLE

ĮVAIRIOS- progos

1920 Frontenac St. Montreal, P.Q.T. Laurin aids

DRY CLEANERS & DYERS CO. LTD. 
Valome visokius drabužius ir kitą Jūsų namų apyvoką.

Savininkai:
A. Keršys, P. Petrulis, P. Keršulis, A. Greibus

1205 CHURCH Ave., VERDUN, MONTREAL.

nojebažnyčioj. Jo didelis 
pasiaukavimas ir ryžtas 
bei meilė giesmei ir dai
nai sutraukė tuos dainos 
mėgėjus,kad šiandien ga-
lim džiaugtis, jog tas jo 
uždegtas dainos žibintas 
nėra užgesęs,nors jo pa
ties jau seniai mūsų tarpe 
nėra.

Nuo pat šio choro kū
rimosi pradžios Tėvai 
Jėzuitai buvo visada mū
sų didelė paspirtis ir glo
bėjai bei ragintojai, Kad 
tik ta lietuviška giesmė 
ir daina jų bažnyčioj nie
kada neužgęstų.

A.V.P. choro seniūnai: 
Vaišvila, A. Urbonas,A. 
Rusinas, A. Gudas ir da
bartinis H. Celtorius .

N ukelta i 8 psl. į

ME 7-6727
DE LUXE CLEANERS

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

BELLAZZI - LAMY,INC-
DO 6-6941 . 7662 Chwnplain Blvd. US.1I.
Įvniri medžio statybinė medžiaga. Dury*, langų rėmas- 
įnsuliacija, Ten - Test, Masonite, statybini* popieri*.

SIUNTINIAI LIETUVON 
KAUFMAN’S WOOLLENS&TEXTILES

WHOLESALE & RETAIL
4115 ST. LAWRENCE BLVD. M O N T R E A I., QU E. TEL. V I - 2 - 5319.

IŠ ČIA PASIŲSITE SIUNTINIUS SAVO GIMINĖMS PILNAI GARANTUOTOMIS

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

!V OTERIŠKIEMS KOSTIUMAMS, PALTAMS.SUKNELĖMS IR Š ILKINES- Brocade 
& Dainty MEDŽIAGOS.

• DIDŽIAUSI PASIRINKIMU K A Š M IR O , N AILO N IN TŲ IR ŠILKINIŲ SKARELIŲ, 
SVEDERIŲ IR VISA KITA ŠEIMOS REIKALAMS.

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

SAVININKAS CH.KAUFDfANAS, buvęs audinių fabriko* Litex* vedėjas Kaune. Laisvai k; Iba 
lietuviškai.
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TAUPYK IR SKOLINKIS
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAUSIAME

TORONTO LIETUVIU KREDITO KOOPERATYVE PARAMA MŪSŲ ^PORTAS
KAPITALAS SIEKIA TRIS MILIJONUS DOLERIU.

MOKAME DUODAME
4^% ui depositus Morgičius iš 6'/fo
5'/^> numatyta už nėrus Asm. paskolos iš 7%

Asmenines paskolas duodame iki $5,000. - ir morgičius 
valdžios nustatytą normą, 66% įkainuoto turto. 
Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nedau

giau $2,000.- Asmeninės paskolos, mirties atveju,apdraus 
tos iki $5,000.-
l’aramos nariais gali būti kiekvienas lietuvis gyvenas 
Kanadoje. ' '
Kasos valandos: Kasdiena nuo 10 vai. iki 3 vai. p. p., 
išskyrus sekmadienius. Pirmadieni ir penktadieni vakarais nuo 
1 vai. 30 min. ik i 8 vai. 30 min. Šeštadieniais nuo 9 vai. ik i 1 vai
P p liepos ir rugpiiiėio men. šeštadieniais uždaryta).

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

VEDA KAZYS

DIANA 
props

COUGK

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

! 
ROXODIUM mediciniškas skystis įtrinant greitam 
pagerėjimui artrito, reumatizmo, muskulų skausmą, nu
garos skausmą, isijos - Šlaunies skausmą, uždegimo- 
skausmą pečiuose, rankose, alkūnėse, riešuose, skaus
mingiems nelankstiems pirštą sąnariams, skausmų kojų 
rieŠuųse, keliuose, krūtinės persišaldyme, neuralgijos-
— galvos skausmų, aplinkinio ausą skausmo, veido ar 
sprando skaudėjimo, nuo sužeidimą, nudrėskimų, išnėri 
mo ir patęsimo mazguotą venų blauzdose,galvos ir odos 
niežėjimo, pūliavimo, spuogą veide arba visame kūne. 
Pasekmės greitos - minutėmis. ROXODIUM nedegina ir 
neerzina odos. Laikykite atokiau nuo akią.

Kainuoja $2.00 butelis
LUSCOE PRODUCTS LIMITED
55 9 Bathurst Street, Toronto 4, Canada.

ŠALFASS-gos SUVAŽIA
VIMO REZOLIUCIJOS

Šiaurinės Amerikos

SVEIKATOS KLINIKA-Health Clinic
Medicininis ir pooperacinis gydymas

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

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

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

Reportažas iš Toronto
PASIKALBĖJIMAS METRO TRAUKINYJE

Du keleiviai aptaria ne- NOTARAS
seniai Kanados sostinėje antanas liudŽius.b.l.
pasirodžiusią knygą "Is 
sutemų į aušrą". Jie abu 
matę leidinį pripažįsta 
skoningą išleidimą. Tik 
vienas vyriškis suabejoja 
pavadinimo teisingumu. 
Įsigydamas knygą, jis ti
kėjosi rasti apsčiai me
džiagos šeštadieninės 
mokyklos pamokoms. Jis 
buvęs tikras ten esant li
tuanistinių temų, kas pa
dėtų jo dėstomuose daly
kuose.

Greta sėdįs, solidžios 
išvaizdos pilietis įsiter
pia į mokytojo aiškinimą. 
Susidomėjęs leidiniu, jis 
beveik patvirtina,kad kny
ga ne tik patenkinusi, bet, 
greičiausiai, pralenkusi 
bendrakeleivio lūkesčius. 
Jis irgi norįs įsigyti tą 
knygą. Tuo labiau,kad jis 
pažįstas autorių,vieną iš
kiliųjų mūsų mokslo žmo
nių, prof. dr. Antaną Ra- 
mūną.Kas charakteringa, 
kad su dr.Ramūnu jis bu-

Bendradarbis V.S. Mastis,L.L.D.

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

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

Namų CR 9- 6166.

apie jo mokslinius veika
lus, apie jo keliones. Dėl 
to jam ir nebuvę jokių 
abejonių.Bet skaitydamas 
tą storulę knygą, žiūrėda
mas iliustracijas, jis ne
buvo pilnai patenkintas. 
Jis neradęs tikėtosios 
medžiagos lituanistine 
tema,o pati knyga dvelk
terėjusi egocentrine dva
sia. Jo manymu, tam dar
bui užsimojęs autorius , 
greičiausia, vadovavosi 
apie savo ašį besisukan
čios žemės principu. Visa 
savo apimtimi veikalo tu
rinys charakteringai pri-

sigerėtinais naujadarais 
ir sau lygių neturinčiom 
pagyrom.Savęs neapeidar- 
mas, kartu norėdamas į- 
siteikti, autorius ramū- 
niškai aprašo, egzotiškai 
piešia.Iš po jo plunksnos 
žmonės pasirodo vispu
siškai pranašesni. Iš po 
teptuko.net žinomi veidai 
įgauna vilingą patrauklu
mą. Autorius taip vyku
siai atmiešia spalvų de
rinius, kad ir gerai žiū
rint vos įmanoma paste
bėti dirbtinos kosmetikos 
žymes.

Skaitant knygą,verčiant 
puslapį po puslapio, pa
stebimai jaučiasi auto
riaus iškilusis tonas. 
Tarsi pabrėžtinu aro pa
sikėlimu jis skraido, jis 
blaškosi, jis neranda vie
tos nutūpti. Bet tuose 
aukščiuose jis pamato, jis 
sutinka vis ką nors nau
jo, vis ką nors įdomaus . 
O tiems pasimėgavimams 
suteikiant daugiau svo
rio, ieškant jiems atspa
ros,kaip Archimedo dės
niu sveriant žemės rutu
lį, atramos tašku prisi
stato pats autorius. Ir ne 
bent kokiu atsparos tašku, 
bet nepaprastai dinamiš
ku,pajėgi ančių išsilaikyti 
48 valandų greičiu besi
sukančioje visatoje. Ne
žiūrint, kad knyga jis kiek 
nusivylęs, mokytojas ne
abejotinai pripažįsta au
toriaus triūsą, jo pasi
šventimą. Jis stebisi ra
šytojo energija, jo laiko 
tėkmė kur šalia moksli
nio darbo,šalia kasdieni
nio rūpesčių jis taip vi
sur spėja,visur dalyvau
ja, keliauja net atitolda- 
mas nuo savo gražios 
šeimos židinio. Nežiūrint 
šeštadieninės mokyklos 
mokytojo nuomonės, ar 
kaip tą viską kas bever
tintų,mes privalą didžiuo
tis turėdami sostinėje to
kį darbštų,vis naujų kelių 
ieškantį .neramios sielos 
tėvynainį.

Solidusis ponas dabar 
pasiteirauja dėl šiuo me-

BARONAS
Lietuvių Fizinio Auklėji
mo Sąjungos Visuotinis 
Suvažiavimas,susirinkęs 
Clevelande 1968 m.balan
džio mėn.6 d. apsvarstyti 
gyvybinių Š. Amerikos 
lietuvių sporto reikalų, 
nutarei
1. ŠALFASS-gos suvažia
vimas su apgailestavimu 
konstatuoja įvykusį dalies 
narių atskilimą ir bandy
mą Įsteigti "Amerikos 
Lietuvių Sporto Federa
ciją','Suvažiavimas spręs
damas iš "Amerikos Lie
tuvių Sporto Federacijos" 
atsišaukimo minčių ne
randa jokių esminių skir
tumų, tarp ŠALFASS-gos 
ir Amerikos Lietuvių 
Sporto Federacijos tikslų 
ir linijos.
2. Suvažiavimas dar kar
tą pabrėžia ŠALFASS-gos 
Centro Valdybos viešą 
pareiškimą, paskelbtą 
1967 m. birželio 4 d. , ne
pritarianti 1967 m.krep
šininkų išvykai į pavergtą 
Lietuvą. Ši išvyka įvyko 
be ŠALFASS-gos sutiki
mo ir už jos ribų.
3. Suvažiavimas, aps var s - 
tęs šios išvykos įneštus 
nesklandumus mūsų 
sportiniame gyvenime, 
įpareigoja Centro Valdy
ba ateityje laiku imtis 
reikalingos akcijos pana
šiems, su ŠALFASS-gos 
ir veiksnių nutarimais 
nesutinkantiems žygiams 
išvengti.
4.Suvažiavimas randa,kad 
paskutiniu laiku spaudoje 
pasirodę pasisakymai 
apie ŠALFASS-gos liniją 
ir ypač apie ŠALFASS- 
gos suvažiavimą 8. m. 
sausio mėn.Toronte nėra 
tiks lūs. Taip pat suvažia
vimas konstatuoja, kad 
ŠALFASS-gos organų ne- 
reagavimas į neteisingą 
informaciją pagilino vi
suomenės klaidinimą.
5. Suvažiavimas nutarė 
ieškoti konkrečių ir glau
desnių santykių su JAV- 
bių ir Kanados Lietuvių 
Bendruomenėmis.

Visuotinis ŠALFASS- 
gos Suvažiavimas .

ŠALFASS - gos CENTRO 
V-BOS PAREIŠKIMAS

Šiaurės Amerikos Lie
tuvių Fizinio Auklėjimo 
ir Sporto Sąjungos Centro 
Valdyba, visuotinio ŠĄL- 
FASS-gos suvažiavimo š . 
m.balandžio mėn.6 d. Cle
velande įpareigota laiku 
imtis akcijos su ŠALFASS 
- gos ir veiksnių nutari
mais nesutinkantiem žy
giams išvengti, jau dabar 
pareiškia:
a) ŠALFASS-gos Centro 
Valdyba smerkia kai ku-

vęs supažindintas ponios 
Eggleston. Tos Albertoje 
gimusios ir ten augusios 
lietuvaitė s, kur i yra ište
kėjusi už O ttawos univer
siteto profesoriaus ir yra 
parašiusi romaną"Moun- 
tain shadows". Šia proga 
solidžiajam keleiviui esą 
kaip tik įdomu ką nors 
daugiau sužinoti apie Ra
mūno veikalą. Pagal kny
gos pavadinimą ir pagal 
autoriaus erudiciją,grei
čiausia, tai esąs plates
nės apimties mokslinis 
darbas. Jis, tikriausia, 
užims vieną žymesnių 
mūsų nepajėgios literatū
ros vietų.

Grįždamas prie savo
sios nuomonės mokytojas 
aiškina, kad pirkdamas 
knygą jis irgi panašiai 
galvojęs. Jis buvo nema
žai girdėjęs apie autorių,

mena šį dėsnį. Nežiūrint 
to,autorius gabiai vedžio
ja skaitytoją po savo as
menišką pasaulį, po vos 
įkopiamas Parnaso vir
šūnes ir po artimų sielų 
šventoves. Autorius ne
pagaili gražių žodžių ir 
malonių epitetų. Jis tie
siog apipilia ploniausiom 
gražbilystės formom,pa

tu esančios populiario
sios memuarinės litūra- 
tūros. Dėl to autorius, 
greičiausia netrūko rasti 
leidėją?Čia mokytojas vėl 
paaiškina, kad mes, tuo 
labiau, turime vertinti šį 
užsimojimą,nes autorius, 
ne tik paruošė knygą, bet 
pats ją ir išleido.

S. Pranckūnas.

ŽINIOS TRUMPAI
e Rusai sėkmingai paleidę 
du laivus su žmonėmis, ku 
riuos automatiškai supikia 
vę, paskui atskyrę ir kiekvie 
na išvedę i atskiras orbitas.
• Pranešama, kad negru va
das King nušautas sąmoksli
ninkų ir nustatyta, kad ji 
nužudė jau baustas krimina
listas pavarde Roy, bet jo 
dar neranda.
• Čekoslovakijos oficiozas 
“ Rude Pravo“ rašo, kad ko
munistai turi sutikti su kiek
vienos kompartijos savaimin

gu nusistatytnu ir jj gerbti, 
tiktai tada galima bus susi
tarti.
• Pašalinus prezidentą Och 
abą, Lenkijos valstybės ta
rybos pirmininku - preziden
tu paskirtas maršalas Marian 
Spychalski, kuri Gomulka pa
skyrė kaip sau pagalba prieš 
vidaus reikalu ministerį gene 
rolą Moczarą stalininką, ka
ro metu išžudžiusį tūkstan
čius žmonių.
• Kopenhagoje susirinko ke 
turiu, Skandinavijos valsty
bių min. pirm.

Gtsela Ir Pranas Šutai, lankęsis Montrealyje.

EKSKURSIJA | LIETUVĄ 
18 - KAI DIENŲ

BIRŽELIO 8 iki 29 dienomis

REGISTRUOTIS iki BALANDŽIO 30 dienai.

SKAMBINT (416) 278-7261 V. BAČENAS, 
ALL SEASONS TRAVEL AGENCY

323 Lakeshore Rd. E. Port Credit, Ont.
Montrealyje - 366 - 6220, vakarais 365 - 031 1.

( Pr. P aukštaičiui ).

MICHIGAN© DIDMIESTYJE 
//atkelta iš 3 psi,/

ralių laikau dideliu žmo
gum,dideliu juodųjų lais- 
vintoju.Tikne tokiu dide
liu,kokiu jį bando pavers - 
ti baimės apimtieji. ,

Žiūriu, kad į unisoną 
įsijungęs, visą savo re
portažą juodajam Kara
liui paskyriau.Kas gi lie- 
tuviuose?Kovo vidury bu
vo dail. Antano Petrikonio 
darbų paroda Lietuvių na
muose. Nuo kovo vidurio 
iki Velykų buvo Anastazi-
jos Tamošaitienės dailės

WELLAND, Ont
darbų (paveikslų ir audi- 
nių)paroda Windsor© uni
versitete.Kovo 30 d. Holy 
Redeemer mokyklos sa
lėj buvo Cleveland© Vai
dilos teatro pastatytas 
Antano Rūko veikalas
"Keturi keliauninkai'.'Bu-
vo išrinktos Bendruome
nės ir Organizacijų Cen
tro valdybos.

Po Velykų, su Atvely
kiu, prasidės paskutinis
sezono etapas, su pobū
viais,baliais,šokių vaka
rais. Tik man geriau čia 
rašyti apie tai, kas buvo , 
ne apie tai, kas bus. Kitą 
kartą apie būsimus buvu-
sius ivvkius.

Alfonsas Nakas.
La 
CROIX- 
ROUGE

k cest vous 
B cest moi 
Fc’est nous tous

riųpašalinių asmenų ne
skrupulingą sąjungos jė
gų panaudojimą politi
niams eksperimentams-. 
b) ŠALFASS-gos Centro 
Valdyba praneša lietuvių 
visuomenei ir visiems
sąjungos nariams, kad 
Centro Valdyba imsis vi
sų įmanomų priemonių 
užkirsti kelią bet kokiom 
panašiom,sąjungos veik
lai kenkiančioms užma
čioms.
c) ŠALFASS-gos Centro 
Valdyba kviečia pasitrau- 
kurius narius sugrįžti į 
ŠALFASS-gos eiles.

Clevelandas,1968 Lie
tuvos Laisvės Kovos 
Metų, balandžio 13 d.

ŠALFASS-gos C.V-ba.

Kiekvienam doram lietuviui rūpi, kaip gyvena jo tau
tiečiai kituose kontinentuose. Arčiausiai susipažinsi 
te su Australijos lietuvių veikla ir gyvenimu skaity -

dml mflsų Pastoj
Savaitraštį "Musų Pastogę" leidžia Australijos Lie
tuvių Bendruomenės Krašto Valdyba, redaguoja V. 
Kazokas. Kaina metams 1O australiškų dolerių.

Užsakymus siųsti: "Mūsų Pastogė", Bo 4558, 
G.P. O. Sydney, N.S.W., Australia.

Lietuviškas knygas dar vis leidžia savo nariams

NIDOS KNYGŲ KLUBAS
Paprašykite katalogo, kuriame nurodytos visos są
lygos, kaip pasidaryti nariu ir nebrangiai įsigyti 
naujai išeinančių ir seniau išleistų lietuviškų kny - 
gų. Adresas:

NIDOS KNYGŲ KLUBAS
1 Ladbroke Gardens, London, W.H,Great Britain.

"LITHUANICA"
Wellandoir apyl.medž. 

ir mešker.klubas "Lithu- 
anica" sėkmingai,su per
gale baigė medžiojimo 
sezoną.

Galutinas apipavidali
nimas įvyko paskutinia
me s-me, kuris buvo gy
vas sprendžiant klubo 
reikalus.

Ir buvo kuo didžiuotis , 
nes klubo nariai medžio
tojai, pasistengė, turėjo 
sėkmės ir išėjo laimėto
jais tarpklubinėse Wel- 
lando varžybose, laimė
dami ir vėl ketvirtus me
tus pereinamąją taurę.

Tai užtarnautai nusi
pelnę laimėtojai-pirmą 
vietą Kz. Stankevičius ir 
antrą Jurgis Sinkus, kas 
ir nulėmė vėl klubui tau
rės' perėmimą.

Savitarpinėse medžio
klėse laimėtojai: pirmą 
vietą J. Baliukas ir antrą 
P.Šidlauskas. Laimėtojai 
s -mo prezidiumo nuošir
džiai sveikinti,o kasinin
ko Pr. Bersėno įteiktos 
vokuose s-mo nustatytos 
piniginės premijos. Lai
mėtojai palydėti gyvais 
aplodismentais. Nariai 
pasisakė numatyti patogų 
laiką ir vietą priziniam 
meškeriojimui.

Pereinant iš medžiok
lės sezono į meškerioji
mą, gyvai diskutuotas

kartūno suknelių balius , 
jau tradiciniu virtęs Wel- 
lande.

Paruošiamieji darbai 
jau daromi.

Į tai gyvai reagavo ir 
darbu įsipareigojo visi 
nariai, kad kartūno balių 
padarytų įdomesniu ir 
pranašesniu, nes jis su
traukia didelį skaičių lan
kytojų, kaip lietuvių, taip 
ir kanadiečių Balius įvyks 
birželio 1 d. "The Ukrai
nian Cultural Centre" 
salėje, Sautworth.ir Mc 
Cabe Avė.kampe, Welland 
toje pačioje vietoje, kur 
ir praėjusiais metais. 
Gražioje salėj ir gražio
je vietovėje.

S-mas kreipė dėmesį, 
kad baliaus data būtų ži
noma, tai ne šautuvą ar 
meškerę paėmus išeiti 
medžioti ar meškerioti. 
T am r ei ki a ponių i r pane - 
lių pasiruošimo.

S-mąbaigus, sekė pui
kiai zuikienos Užgavėnių 
paruoštos vaišės, kurias 
pagamino klubo narės , 
vadovaujamos p. Binkie
nės. S-mas p. Sinkaus buvo 
filmuojamas,ką matysim 
sekantį sykį.

Už filmavimą ir dova
nai duodamą hotelio salę 
susirinkimams padėko- 
jam. J.

SĖJA
Tautinės, demokratinės minties mėnesinis lietuvių laikraštis.

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

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

Prenumerata: JAV ir kitur 3 dol. meįams.

AR ŽINOTE K& RAŠO

K E L E l VI S ?
AR ŽINOTE, kodėl vieni jį giria, kiti peikia, bet 
visi męgsta skaityti ?

KELEIVĮ žmonės mėgsta dėl to, kad jis niekam 
iiepataikauja 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 apsakymą, eilėraščių ir tt: Jis 
turi ir moterų skyrių.

METINĖ PRENUMERATA KANADOJ IR KITUR
TIK $5,00.
jEau galima gauti 1968 metų kalendoriuj^*

$ 1,OO» Korespondenciją adresuoti: 
KELEIVIS

6jBBrosaway, So. Boston, Mass. 02127, USA.

Ps.D.R.M.N.Pt
teptuko.net
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HAMILTON
Geriausia taupyti ir skolintis tik
Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyve “TALKA" 
21 Main St. E.,Kamb. 203, Tel. 528-0511.

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

Pirm. 9.30 • 5 vai. p.p. 

Ant r. 9.30 - 5 vai. p.p.

Tree. 9.30 - 5 vai. p.p.

Katv. 9.30 - 5 vai. p.p.

Penkt.9.30 - 8 vai. p.p.

Sėst. 9 vai. iki 1 vai. p.p.

St. Catharines agentūra: 75 Rolls A ve. Pranciškonų 
parapijos saleįe sekmadieniais po pamaldų.

HAMILTONO 
"GYVATARAS" 

po ilgesnės pertraukos 
kovo 31 d. turėjo koncer
tą. Norėta sukelti lėšų ke
lionės išlaidom į III Tau
tinių šokių šventę ir duoti 
progos jaunesniųjų šokė
jų grupėms viešiai pasi
rodyti.

Hamiltono visuomenė, 
kaip paprastai, pasirodė 
mums labai palanki ir 
nuoširdi.Per labai trum
pą laiką buvo suorgani
zuota vertinga loterija: 
Kęstučio Gužo ir E. Gie
draitienės paveikslai, pp. 
Pranskevičiaus ir Didž- 
balio (TRI Realty) dova
nota odos išdirbinio Vy
tis ir pp. Sakų-lietuviška 
lėlė. Ypatingą palankumą 
mums parodė prel. dr. J . 
Tadarauskas, atšaukda
mas to vakaro rekolekci
jų pamokslą ir salės nuo
mą paaukodamas kelionei 
į Čikagą. Puikiai veikė 
šokėjų mamyčių suorga
nizuota kavinė, suteikda
ma vakarui šeimynišką ir 
jaukią nuotaiką.

Esame dėkingi visiems 
gausiai atsilankiusiems į 
koncertą,aufcojusiem lo
terijai, davusiem aukas 
prie įėjimo ar kitokiu bū
du ir ypatingai visiems 
tėvams talkinus lems vi
sokeriopai.Su dar dides
ne energija ir ryžtu ren
giamės III Tautinių šokių 
šventei ir tikimės su vi- 
saispasimatyti Čikagoje.

Gyvataras.

SLA 72 KUOPOS VEIKLA
Kovolėd.K.Mikšio pa

talpose įvyko SLA 72 k. 
visuotinis narių susirin
kimas. Įvyko balsavimai 
į Vykdomą Tarybą. Įteik
ti apdraudos paliudymai. 
Aptarta kuopos veikla. 
Įteikiant J. Kažemėko 
anūkui apdraudos liudiji
mą,kuopos pirm.J.Šarap- 
nickas pareiškė, kad SLA 
kaip tik yra reikalinga 
jaunimo,kuris perims va
dovavimą iš senųjų. J.Ka- 
žemėkas, aktyvus visuo
menės veikėjas, priėmęs 
anūko apdraudos liudiji
mą savo žodyje palankiai 
įvertino SLA ir pareiškė , 
kad įsijungs į SLA veiklą. 
Nutarta ruošti šiais me
tais gegužinę ir pavesta 
kuopos Valdybai parinkti 
datą ir vietą.

Po susirinkimo K.Mik- 
šys, padedamas sesutės 
Onytės, suruošė susirin
kimo dalyviams vaišes. 
Vaišių metu K. Mikšys , 
nenuilstamas visuomenės 
veikė j as,padarė praneši
mą apie lietuvišką veiklą. 
K.Mikšiui kiekvienas as
muo,ar organizacija, ku
ri dirba lietuvišką darbą, 
yra mielas.K.Mikšys yra 
pareigingas, nuoširdus S 
LA narys. K. Mikšiui ir 
Onytei Mikšytei už patal
pas ir suruoštas vaišes 
kuopos pirm.išreiškė pa
dėką. SLA narys.

BENDRUOMENĖS
ŽINIOS

KLB Hamiltono Apylin
kės Valdyba šaukia visų 
Hamiltono lietuvių orga
nizacijų pirmininkų arba 
jų įgaliotinių susirinkimą, 
kuris įvyks š.m.gegužės 
mėnesio 2 dieną /ketvirta
dienį/ 7 valandą vakaro 
Vilniaus Aušros Vartų pa
rapijos salėje.

KUB Hamiltono Apy
linkės Valdyba.

DAINUOJANTI ŠEIMA 
atvyksta gegužės mėn.
4 d. į Hamiltoną ir ta pro
ga duos ateitininkų ruo
šiamuose kartūnų baliaus 
šokiuose koncertą. Spau
da apie šios dainuojančios 
šeimos koncertą rašė 
gražius bei šiltus atsilie
pimus. New Yorke po kon
certo spaudoje rašė /'Va
kar praėjo mūsų suruoš
tas dainuojančios Žyman
tų šeimos koncertas tik
rai triumfališkai.Suplau- 
kė tūkstantinė minia!Nors 
buvome tikri,kad koncer
tas pasiseks, bet tokios 
daugybės žmonių niekad 
nesitikėjome. Visi buvo 
sužavėta ta šeima ir jos 
atlikta programa. Dėl to 
didžiulė salė griausmin
gai ūžė ovacijomis. Tiek 
svečių nesutraukė per 
daug metų joks kitas lie
tuvių kultūrinis parengi
mas".

Hamiltoniečiai ir apy
linkių lietuviai turės pro
gos išgirsti šią dainuo
jančią šeimą. Tai vienin
telė tokia šeima šiaurės 
Amerikos žemyne,kurios 
programą sudaro aštuoni 
vaikai ir jų mamytė. Šios 
dainuojančios šeimos at
vykimas sukėlė didelį su
sidomėjimą netik pačia
me Hamiltone, bet ir ar
timesnių kolonijų lietuvių 
tarpe. Kiek teko girdėti , 
žada atvykti lietuvių į šį 
koncertą iš Toronto,Lon
dono, Delhi ir net iš Ro- 
chesterio. Dainuojančios 
Žymantų šeimos koncer
tas prasidės punktualiai 
7:30 vai.vak. Įėjimas su- 
augusiem-$ 2.50, gimna
zistams ir studentams-$ 
1.00, o pradžios mokyklos 
vaikams ir jos dar nelan
kantiems įėjimas veltui. 
Rengėjai neieško pelno 
bet nori, kad didesnis 
skaičius mažųjų pamaty
tų šią dainuojančią šei
mą. Po koncerto seks tra
diciniai kartūnų šokiai 
suaugusiems - Jaunimo 
Centro salėje, o jaunimui 
- parapijos salėje. Visi 
maloniai kviečiami skait
lingai dalyvauti šiame 
koncerte. J. P.

PAIEŠKOJIMAS
JUOZAS STANČIKAS, teisinio- 

kas, baigės Kauno Vytauto Didžio* 
jo universiteto, gyvenas Lenkijo
je, Wroclaw (vok. Breslau), ieško 
JAV-se, Kanadoje ir kt. savo drau* 
gu bei pažįstamu, su kuriais norė
tu susirašinėti. Adresas: 
POLAND WROCLAW, 
ui. Czarnoleska. 12-1. '

Šalpos Fondas Hamiltono 15 metų sukakties proga 

balandžio 27, šeštadienį, Jaunimo Centre rengia 

LINKSMUS ŠOKIUS 
ir kviečia juose dalyvauti visus ir iš visur.

Visiems bus linksma ir smagu.

Programoje:
* V. Babecko studijos mokinių akordeonų kvartetas
* "Gyvataro" jaunių grupė. Šokiams gros V. Babecko orkestras 

Šilti užkandžiai ir atsigaivinti bufetas, laimės staliukai, 
vertingų fantų loterija.

PRADŽIA 7 VALANDĄ VAKARO. ĮĖJIMAS — 2 DOLERIAI, STUDENTAMS — 1 DOLERIS 

šalpos Fondo Komitetas

ST.CATHARINES. ONTARIO

Dainuojanti šeima. Viduryje Mr.Philip MaXwell, vienas "Tribune" redaktorių, 
šios šeimos muzikinis globėjas; ant jo kelių- trejų metų dainininkė Daiva Žym
antaitė. Dešinėje Pranė Žymantienė, muzikinė vadovė; kairėje Stasys Žyman - 
tas. Dainuojančios šeimos koncertas bus gegužės mėnesio 4 dieną.

Patikslinimas kores
pondencijos tilpusios NL 
Nr. 13, kovo 27 d.

Šiais metais 50-ties ju
biliejinių kovos metų už 
Lietuvos nepriklausomy
bę Vasario 16 minėjimas 
buvo gražus ir iškilmin
gas.Vasario 16 d.penkta
dienio rytą 9 vai. , buvo 
iškelta Lietuvos vėliava 
prie miesto rotušės. Tos 
pat dienos vakare Leo
nard Kotelyje buvo su
rengtas priėmimas, ku
riame dalyvavo burmis
tras,policijos vadas, trys 
parlamento nariai, vietos 
laikraščio reporteris ir 
radijo pranešėjas.

Iš lietuvių pusės daly
vavo visų šiuo metu vei
kiančių organizacijų val
dybos: L. bendruomenės , 
SLA .Ramovėnų parapijos 
ir skautų. Jie atstovavo 
visą lietuvių bendruome
nę.

Vasario 16 minėjimas 
įvyko vasario 24 d. .kuris 
praėjo geroje nuotaikoje 
ir dideliu pasisekimu. Vi
so to nuopelnas priklausė 
L. B-nės pirm, kūrėjui 
savanoriui A. Šukiui, ku
ris ne tik sugeba vado
vauti L. Bendruomenei, 
bet taipgi dirbti su kitaip 
galvojančiais organizaci
nio komiteto nariais.

Nežiūrint to, kad 50 
metų jubiliejinis Vasario 
16 minėjimas praėjo su 
dideliu ir gražiu pasise
kimu, vienok š. m. kovo 27 
d. "Nepriklausomos Lie
tuvos" savaitraštyje pa
sirodė korespondencija, 
užvardinimu"Nesekmės , 
kurių reiktų vengti". Pa
sirašyta kor.

Prasilenkta su tiesa . 
Korespondentas cituoja, 
kad k-to posėdyje buvo 
nustatyta minėjimo tvar
ka ir pasiskirstyta parei

gomis. Vieni pasiimtas 
pareigas atliko teisingai , 
o kiti nukrypo į privatu
mus ir asmeniškumus ir 
prasilenkė su k-to nuta
rimu.

Argi?Kiekman žinoma 
visi atliko jiems paves
tas pareigas sąžiningai ir 
garbingai. Parodėlė buvo 
gerai paruošta, svečiai 
domėjosi lietuvių rank
darbiais,rankšluosčiais , 
gintarais, tautiniais rū
bais, meno piešiniais ir 
1.1.

Korespondentas klau
sia kodėl nesugiedoti 
himnai iškeliant vėliavą? 
Todėl, kad k-to posėdy 
taip buvo nutarta, nemo
kant Kanados himno ne- 
giedoti nė vieno. Kor. 
klausia,kodėl nebuvo prie 
burmistro šventei ruošti 
pirmininko? Dėl to, kad 
burmistras pats pasi
kvietė kleboną T. B. Mi
kalauską, kad jam asis
tuotų pakeliant vėliavą. 
Matyti,kad koresponden
tas prie vėliavos pakėli
mo nedalyvavo. Jis būtų 
matęs, kai po vėliavos pa
kėlimo burmistras svei
kinosi su lietuviais, kal
bino mokinius lietuviu
kus. Vėl korespondentas 
save išduoda nematęs 
vietos dienrašty nuotrau
kos .kurią persispaudino- 
ir "N. Lietuvos "savaitraš 
tis.

Dar negudresnis ko
respondento puolimas 
sakant,kad didesnė lietu
vių dalis pasipiktinę, jog 
komiteto du nariai pusiau 
slapta pasisamdė mažą 
patalpą. Organizatoriai 
turėjo prisitaikyti prie 
valdžios pareigūnųpaim- 
ti patalpą tinkamą jiems , 
o ne lietuviams. Tad bu
vo paimta geriausia St. 
Catharines Leonard hote- 

lyje patalpa. Gerai žino
me, kad priėmimuose ma
sė nedalyvauja, o tik ats
tovai.Kor.apgailestauja , 
kad banketo metu iš lie
tuvių pusės kalbėtojai ne
sugebėjo tinkamai nu
šviesti Lietuvos kančių. 
Korespondentas girdėjo 
tik iš kitų, pats negirdė
jęs neturėtų kritikuoti. 
Lietuvos istorija buvo 
tinkamai nušviesta nuo 
karaliaus Mindaugo iki 
šių dienų.

Galiausiai korespon
dentas prieina išvados , 
kad kas nors dėl šito ne
takto turėtų atsiprašyti 
visuomenę. Skaitant ko
respondenciją ir sumuo
jant pabertas mintis,gau
nasi išvada, kad kores
pondentas rašydamas 
kentėjo didelę pilietinę 
baimę. Jis bijojo, kad.ne
išlįstų yla iš maišo. Pa
grįsta kritika labai nau
dinga ir vertinga,supran
tama faktais. Bet šitoks 
svaidymasis neigiamais 
žodžiais ir faktų iškrai
pymas, ištempimas ant 
savo šališkos tiesos yra 
tik apgailėtinas nesusi
pratimas.

Čia turiu atkreipti skai
tytojų dėmesį į faktą, ko 
Kor.labiausiai vengė pri
siminti.Tame posėdy,ku
riame visi devyni orga
nizacinio komiteto nariai 
vienbalsiškai nutarė, kad 
Vasario 16 liečianti ko
respondencija būtų pasi
rašoma komiteto vardu, 
bet kovo 13 d. pasirašyta 
Kor. 16 Vasario ruošti

Komiteto narys,
NL red, keistoka, kad 

buvo nutarta pasirašyti 
K-to vardu, o nebuvo tas 
padaryta.Be to,ir šią ko
respondenciją pasirašo 
narys, ne pavarde ir ne 
K-to vardu, nors kitiems 
daro priekaištus.

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

tinėlius savo artimiesiems Lietuvoje.
Artėjant vasarai, dabar jau pats laikas pagalvoti kokį 

dovanų siuntinį sudaryti ir pasiųsti savo giminėms.

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

VASARINIS 1968 - 1.
Storo, gėlėto nepermatomo nailono medžiaga dėl 4 suknelių, 
3/6 jardo vilnonės angliškos medžiagos vyriškam kostiumui, 
3J4 jardo vilnonės angliškos medžiagos moteriškam kostiu
mui, 1 terelyno bliuskutė, 1 vyriški nailoniniai marškiniai, 
Sporos vyriškų arba moteriškų geriausios rūšies nailoninių 
kojinių— $75.00.

VASARINIS 1968 - 2. ,
Pavasariniam arba vasariniam paltui vilnonė medžiaga, 3/6 
jardo vilnonės angliškos kostiuminės medžiagos, gėlėta ne
permatomo nailono medžiaga dėl dviejų suknelių, 1 šilkinė 
skarelė, 1 vyriški nailoniniai marškiniai, 1 svaras Šokoladi
nių saldainių, 1 vyriškas arbamoteriŠkas nailoninis lietpaltis 
— S 75.00. ,

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

BALTIC STORES LTD.,
(Z. JURAS)

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

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

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

SUDBURY, ONT. SAULT ST. MARIE
LIETUVIŲ BENDRUO
MENĖS VALDYBA 
gegužės mėn.ll d. , šešta
dienį,ukrainiečių salėje , 
130 Frood Rd. rengia iš
kilmingą Motinos Dienos 
minėjimą.Pradžia 7 vai. 
vakaro.

Programoje: trumpa 
paskaita, meninė dalis , 
šokiai ir kt. Gros geras 
orkestras .veiks turtingas 
bufetas.

Maloniai kviečiami visi 
tautiečiai dalyvauti, pra
šomi pasikviesti svečių 
ir draugų. Iki pasimaty
mo. Lietuvių Bendr. v-ba 
AUKOS FONDAMS

Žmoniškasis gyveni
mas bėga greit ir nebe- 
grįžtamai.Viskas praeis, 
tik šalto ir bejausmio, 
dulkino granito, ar cemen
to paminklai primins, kad 
čia buvo kelio galas lie
tuvio, netekusio tėvynės 
ir benamio,tai ir viskas.. 
. . toliau viskas pamiršta .

Tėvynę mylįs lietuvis 
gerai supranta ir savo 
egzistencijos ir prisimi- 
mų kelią įamžina Kanados 
Lietuvių Fonde savo pi
nigine auka.

Nes iš čia pagrindinis 
fondo kapitalas, nušvitus 
tėvynei laisvės rytui, bus 
parvežtas ir paaukotas 
tėvų krašto atkūrimui. 
Dabar to kapitalo nuo šim- 
čiais, kaip lietuviškuoju 
krauju, naudosis mūsų 
tautinės egzistencijos dar 
liniaijmokyklos,menini ai 
vienetai,spauda,radio va
landėlės ir kt.

Aukotojo paveikslas 
Lietuvių Fondo narių al
bume bus tautinis ant
spaudas, kuris amžinai 
neišdils iš mūsų tautinės 
egzistencijos istorijos , 
kuri buvo ir yra rašoma 
lietuvišku darbo prakai
tu,krauju.Todėl iš anksto 
statykime sau paminklą 
nešaltame akmenyje,bet 
per Kanados Lietuvių 
Fondą tėvynės ir pasaulio 
širdyse. Mūsų kolonijos 
lietuviai fondui aukojo 
daug.Štaivėl nauja tauti
nių pionierių eilė: Vladas 
Kriaučeliūnas $ 100, Kle
mas Žukauskas $ 100, An
tanas Strakauskas $ 100, 
Juozas Valančius $ 70.00.

RINKIMAI Į KLB KRAŠTO 
TARYBĄ

įvyks gegužės 12 d. rinki
minės komisijos pirmi
ninko tautiečio Balio Švil
pos namuose-186 Cathcart 
St. (tel. 25-39443). Rinki
mų laikas nuo 9 vai. ryto 
iki 9 vai.vakaro.Visi Sault 
Ste.Marie mieste ir apy
linkėje gyvenantieji tau
tiečiai prašomi šiuose 
rinkimuose dalyvauti ir 
tuo Lietuvos okupantui 
parodyti, kad mes sąmo
ninga bei kultūringa ben
druomenė, turinti laisvais 
bei demokratiškais pa
grindais išrinktą vadovy
bę. ŠAUNUS 70-SIS

GIMTADIENIS
Balandžio 10 d.pp. Švil

pų namuose susirinko ke
liolika tautiečių su dova
nomis pasveikinti "žuvų 
karalių" 70 - tojo gimta
dienio proga, "žuvų kara
liaus" vardą užsitarnavo 
pagavęs 50 svarų eršketą 
-"sturdžių". Prie puikiai 
parengto M arijos Švilpi e- 
nės stalo ir šaudant šam
pano buteliam solenizan- 
tui buvo, sudainuota il
giausių bei žuvingų metų, 
o "NL" korespondentas 
pasakė net atitinkamą 
kalbą, kurios ištrauka 
baigsime korespondenci
ją: "gyvenk ir karaliauk 
žuvų karaliau,dar 70 me
tų,o savo draugams leisk 
ir toliau apsidžiaugti ta
vo malonia draugyste bei 
kompanija gamtoje, ant 
vandens..." Korespond.

Vyskupo Kazimiero 
Paltaroko prisiminimui 
įamžinti Sudburio lietu
viai panevėžiečiai, orga
nizuojant Povilui Jute- 
liui, surinko $ 100. Aukoj o: 
Povilas Jutelis $ 20, Pe
tras Jutelis $ 20, Stasys 
Krivickas $ 20, Juozas 
Kručas $ 10, kun. Antanas 
Sabas $ 10, Aleksas Ku- 
sinskis $ 5, Petras Gurk
lys $10, Antanas Gatautis 
$ 5.Panevėžiečiai gyveną 
Kanadoj prašomi a tkreip- 
ti į tai dėmesį.

Visos aukščiau pami
nėtas aukas perėmė Šiau
rės Ontario Kanaidos Lie
tuvių Fondo atstovas J. 
Skardis iš Sault Ste. Ma
rie, Ctat. J, K.

visokeriopai.Su
padaryta.Be
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LITUANISTINIAI KURSAI 
baigia mokslo metus gegužės 
H dieną.

Gegužės mėn. 4 dieną pra
sideda visiems trims kursams 
egzaminai. Pirmam ii- antram 
kursui raštu ir žodžiu iš vi
sų einamųjų dalykų. Trečiam 
kursui raštu iš lietuviu kal
bos ir lietuviu literatūros. 
Gegužės 11 dieną žodžiu iš 
tikybos, lietuvių kalbos, lie
tuvių literatūros, Lietuvos 
geografijos ir istorijos.

Vakare 7 vai. 30 min. moks
lo metų užbaigimas. Pasi
linksminimą rengiaTėvu Ko
mitetas.
AUŠROS VARTŲ PARA P.
- 10 dol. vajus: aukojo po 
10 dol.R.Otto, A. Ališaus
kas, M. Gaputytė, J.Ma- 
čiuslis, P. Palubinskai, J 
Valančiūnas,P.Petronis, 
J. Intas; 15-M. Kirkus; 14 
-D.Rupšys; 10-M. Mažei
kienė, J. K. Gelčiai; 100- 
A. Vaupšas;
- Rinkliava: 311 dol.
- Šeštadienį Pirmosios 
Komunijos repeticija 4 v . 
po pietų. Tuo laiku bus 
klausomos ir išpažintys .
- Choro metinis parengi
mas įvyks gegužės 4 d. , 
choristai jau dabar uoliai 
ruošiasi šio parengimo 
programai. Rezervuoki
me šį vakarą chorui pa
remti.
- Numatomi įvykiai: ge
gužės 5 d. .Motinos Die
nos minėjimas: 5 vai. ,pp. 
mišios, po to minėjimas 
salėj; gegužės 11 d. , šešt. 
vakare-lit.kursų užbaigi
mas; gegužės 12 d.,sekm-. 
lit. mokyklų užbaigtuvės: 
10 vai. mišios, po to-iškil- 
mės salėje.

"ŽMOGUS IR JO 
PASAULIS"

visų rūšių bilietus galite 
įsigyti "Lite" darbo va
landomis. Papigintos kai- 
nos galioja iki gegužės 17

Dr. J. SEM0GA8
5441 BANNANTYNE.Verdun:

Pirmadieni ir n , o , 2-4; 7-9 p.m.
ketvirtadienį

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

trečiadienį 7-9 p.m.

767 3175; namų 366 • 9582.

DAN1TJ GYDYTOJAS
Dr. J. MALISKA

ga bus išmokami Trus
tees paskolos Interesai.

Šis susirinkimas bus 
svarbus,nes turės būt iš
spręsti valdybos sudėties 
pakeitimai ar papildymai. 
Be to, turėtų šėrininkai 
rimtai išdiskutuoti ir iš
spręsti klubo veiklos pla
nus,nes šių metų pirmie
ji mėnesiai rodo,kad klu
bas krito biznyje net po 
$ 3000-įmėnesį,palygi
nus su praėjusiais metais, 
todėl tik šėrininkų blaivus 
galvojimas ir dalyvavi
mas klubo reikaluose gali 
reikalus pataisyti.

J. Petrulis .
SKAUČIŲ IR SKAUTŲ 

TĖVAMS
Šie metai yra skauty- 

bės jubiliejiniai metai. 
Kaip ir visais jubilieji
niais metai s, taip ir šiais 
LSS organizuoja Tautinę 
stovyklą,kuri įvyks Rako 
stovyklavietėj, (Rako sto
vyklavietė yra tarp De
troito ir Chicagos) nuo 
liepos mėn. 8 d. iki liepos 
mėn. 20 d.

Kiekviena stovykla turi 
savo prasmę ir yra svar
bus auklėjantis momentas 
vaikų ir jaunų žmonių 
brendime.Tuo labiau tau
tinė stovykla, kurion su
plauks mažiausiai 1000 
lietuviško jaunimo. Mes 
tikime,kad kiekvienas tė
vas supras tokio įvykio , 
svarbą ir padės visas pa
stangas, kad jo dukra ir 
sūnus šioj Tautinėj sto
vykloj dalyvautų.

Stovyklos mokestis :$45 
vienam stovyklautojui iš 
šeimos (dviem savaitėm) 
ir po $40, jei iš tos šei
mos važiuos du stovyk
lautojai.

Yra dedama pastangų, 
kad Montrealio stovyk
lautojams stovyklos mo-

ATVYKSTA LIETUVOS 
MENININKAI

Birželio 28 dieną at - 
vyksta į Montręalį Seno- 
dreckiovadovaujama 30- 
ties menininkų muzikos 
ir dainų kolektyvas, kuris 
birželio 29 d.Montrealio 
lietuviams duos koncer
tą.

Organizuojamas komi
tetas menininkams pri- 
imti. Plačiau bus paskelb
ta vėliau.
SVEČIAI IŠ LIETUVOS

Per Velykas Mc įtrea- 
lyj viešėjo svečiai iš Lie
tuvos. Jie buvo atvykę į 
USA,į Baltimorę.pas po
nus M. Bučinskus,-tai Si
monas Kudirka ir Elena 
Grigaitienė iš Kudirkos 
Naumiesčio. Montrealyje 
jie aplankė, kartu su F. 
Bučinskiene, savo gimi
nes pp. Naruševičius ir 
pp. Piečaičius. Jie Mont
realyje viešėjo apie sa
vaitę laiko ir domėjosi 
Montrealio gyvenimu. 
KAT. MOTERŲ D-JOS 
susirinkimas dėl mažo

- Šį savaitgali kleb. dr. kun. skaičiaus narių kovo 31 d. 
F. Jucevičius išvyksta i USA
- Bostoną, kuris turės paskai
tą Lietuvių Kultūros Klube 
šių dienų Lietuvos ir mūsų 
aktualijomis.
• Ltn. Rimas Navikėnas tu
rėjo vieną mėnesį atostogų , 
kurių laiką praleido savo ma
mos globoje Montrealyje. Ve 
lykų švęsti buvo išvykęs i 
Bostoną, Mass. USA.

t

• Kpt R.V. Paukštaitis su 
šeima Velykų šventėms bu
vo išvykę i Hartford, Conn. 
Kapilonas gavo paaukštini
mą darbe, kuris nuo bal. 1 d. 
eina nejudomos ryšiu dalies 
komanduojančio karininko pa
reigas, kuriose buvo padėjė
ju.
DRAUGIŠKOS IŠLEISTUVES 

DLK Vytauto klubo klubiečių 
tarpe vyko penktadienio va
kare, kurie pagerbė išėjusi 
i pensija baro vedėją Antaną bą, priiminėja ligonius 
Skrupski.
DLK VYTAUTO KLUBO 
visuotinis šėrininkų susirinki- i 
mos šaukiamas si sekmadieni, 
balandžio 28 d. 2 vai. po pietų 
klubo patalpose.

SIŪLOMAS DARBAS 
kas savaitę trim dienom. 
Gali būti ir vyresnio amž
iaus žmogus ir pensininką 
as. Skambinti telefonu K. 
Ambrasui: UN 6-8145.------
PROGA GAUTI GERA DARBA t l
DLK Vytauto Klubui reikalin
gas pilnametis asmuo sugeban 

tis hormonu diibti. Geras atly
ginimas ir normalios darbo va
landos. Kreiptis i klubo pirm. 
J. Skinki, tel: 522-2353 arba 
■ 522- 9606.

MOTINOS DIENOS 
minėjimas gegužės 5 d. Auš
ros Vartų parapijos salėje. 
5 vai. po pietų mišios ir po 
jų tuojau minėjimas salėje.

Programoje - Angelikos Son 
gailienės paskaita, Zigmo 
Lapino kanklių ir skudučiu 
orkestras, deklamacijos ir 
tautiniai šokiai.

ŠV.KAZIMIERO PARAPIIA

— Margučių vakarienė pasi
sekė gerai; programą išpildė 
parapijos choras, kuris savo 
melodijomis žavėjo susirin
kusius. Nežiūrint,kad choras 
ruošėsi tik penkis mėnesius 
betgi pajėgė pasiekti aukšto 
meninio lygio, bet tai buvo 
tik mažas Įvadas i choro kon 
certą, kuris Įvyks š.m. gegu
žės 11 dieną. Vakarienė .da
vė gryno pelno $586.09. Gra
žiausio margučio prerr.ija( lai
mėjo Antanas Tamkevičius.
— Didysis Choro koncertas 
ir Šokiai Įvyks gegužės 11 d. 
7:30 vai. vakaro. Bilietai jau 
platinami.

■ buvo nesėkmingas. Pa
kartotinai šaukiamas se
kantis susirinkimas ba
landžio 27 d. 7.30 vakaro 
seselių namuose.

Narės dalyvaukite su
sirinkimuose,nes nuo Jū
sų priklauso mūsų orga
nizacijos veikla ir jos eg
zistavimas.

Jūsų nedalyvavimas 
susirinkimuose veda or
ganizaciją prie žlugimo. 
Tad iki pasimatymo ba
landžio mėn.27 d. 7.30 v. 
vakaro seselių namuose.

DR. J. ŠEMOGAS 
po kai kurios pertraukos, 
kurios metu *urėjo moks
lines išvykas į Ameriką ir 
Europą bei kitur, dabar su
grįžo ir tęsia normalų dar-

LIETUVIŲ ENCIKLOPE
DIJAI

Montrealio miesto biblio
tekai susilaukta naujų au
kotojų: 47 A.Daugelavičius 
5 dol., 48 O Šablauskienė 
5 dol. ir 49 A.Kavaliūnai
tė 3 dol. Tat viso gauta 
243 dol. Enciklopedija, vi
si tomai, kaštuoja 303 do
reliai, -tat dar trūksta 60 
dolerių. Kviečiami aikotojai 

kestis būtų $35. -kadangi 
tolima distancija ir di
desnės kelionės išlaidos. 
Bus bandoma organizuoti 
vykymąį stovyklą visiem 
kartu autobusu. Kelionės 
išlaidas stengsis apmo
kėti Tuntai ir Tėvų komi
tetas.

Montrealyje Nringos 
skaučių ir Geležinio Vil
ko skautų tuntai šiais me
tais nemano rengti vasa
ros stovyklos skautėms 
ir skautams, kad galimai 
didesnis skaičius vyktų 
Tautinėn stovyklom

Tėveliai, kurie siųstų 
savo vaikus į šią didžią 
stovyklą, turite juos už
registruoti tuoj pat pas 
tuntininkus,įmokant $ 5. - 
registracijos mokestį.

Taip pat primename, 
kad Jurginių-Tuntų suei
ga įvyks balandžio mėn. 
28 d. , 5 vai. p. p. Aušros 
Vartų parapijos salėje, o 
Tėvų komiteto šaukiamas 
visų skaučių ir skautų tė
vų susirinkimas bus ge
gužės mėn. 5 d. 11 vai. 
Aušros Vartų parapijos 
salėje. Tuntininkai.

SU DAINA... /atkelta iš 5 ; 
Chorvedžiai: A. Pieši - 

na nuo 1955 m. iki 1955 
gruodžio 8 d. ,V. Kerbelis 
nuo 1955 m. gruodžio iki 
1958 m., A. Ambrozaitis 
nuo 1958 met.iki 1965 met., 
M.D.Rochnuol965 metų. 
Norisi suminėti ir mūsų

LITUANISTINIS 
SEMINARAS
Kuris laikas Toronto 

kolonijoj stokojam aukš
tesnio lituanistinio švie
timo jaunimui. Baigusieji 
lietuvišką šeštadieninę 
mokyklą nebeturi progos 
gilinti lituanistines ži
nias.Matydama šią spra
gą,Mokyklos taryba ėmė
si iniciatyvos suorgani
zuoti lituanistinį semina
rą. Po ilgai trukusių 
s varstymų nuspręsta dar 
šiais metais pradėti dar
bą.

Susitarus su Prisikėli
mo Parapijos tarybos 
jaunimo sekcija, kuri pa
žadėjo rūpintis seminaro 
patalpų klausimu, kvie
čiame visą kolonijos jau
nimą,baigusį šeštadieni
nę mokyklą įsijungti į li
tuanistinį seminarą.

Be lietuvių literatūros 
numatomos įvairios sek
cijos: pedagoginė, dailio
jo skaitymo, žurnalistikos 
vaidybos .įvairių temų na
grinėjimo ir pan.

Seminaro vedėja sutiko 
būti p-lė Vida Tamulaity- 
tė.

Seminarą pradedame 
balandžio 26 dieną (penk
tadienį) 7 vai.vakaro Pri
sikėlimo Parapijos stu
dentų kambaryj. Kviečia
me visą jaunimą prisidė
ti.

Dr.P.MORKIS
dantų gydytojas

Vakarais ir. šeštadieniais 
pagal susitarimą.

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

Raštinė: LE 4-4451

p./

Tėvas Placidas OFM
Mokyklos Tarybos 

pirmininkas .

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

Namų tel.: MU 1-2051 *

/Žiūrėkite jo skelbimą/. 
KLUBO REIKALAI

Balandžio mėn. 28 d . 
(sekmadienį)2 vai.po pie
tų klubo patalpose šaukia
mas klubo šėrininkų su
sirinkimas.Ta pačia nro-

MUZEJAUS RETENYBE
Nepriklausomos Lietuvos 

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

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

Naujai atidaryta

Airlie Pastry & Delicatessen
EUROPIETIŠKŲ GAMINIŲ MAISTO 

PARDUOTUVĖ
Salami - dešros, kumpis ir kiti mėsos gaminiai
Sūris, juoda ir balta duona ir pyragaičiai

Atidarą kiekvieną diena išskyrus pirmadieni

Savininkas Juozas Lingaitis,
9001 Airlie Blvd. La Salle, tel. 366- 1560.

( prie 76 A venue )

mielus talkininkes - us 
Lietuvos valstybinės ope
ros solistę E. Kardelie
nę, kuri ilgą laiką puošė 
iškilmes savo giesme ir 
daina. Ir buvo daug kartų 
stiprus ramstis mūsų 
darbuose.

Muzikas pianistas K. 
Smilgevičius, nemažai 
talkininkavęs .muzikas Z. 
Lapinas, kuris reikalui 
atėjus niekad neatsisakė 
padėti.

ŽURNALISTŲ S-GOS 
PIRMININKAS

Švenčių metu iš Detroi
to besilankantiem Vytau
tui ir Irenai Alantams 
pp. Juciai padarė įdomią 
staigmeną. Vyrui nieko 
nežinant, net nepagalvo
jus, šeimininkai, artimų
jų rately, su rožėm ir 
šampanu pasveikino p. 
Ireną jos gimtadienio pro
ga.Tuo pačiu buvo prisi
mintas ir pagerbtas Viet
name kovojąs vyresnis 
Alantu sūnus.Tai savai - 
mingai išryškino gimta
dienį švenčiančios susi
rūpinusios, jaunutės mo
tinos patrauklumą.

Žurnalistų S-gos pir
mininkas V. Alantas,netu
rėdamas galimybės sekti 
Kanados lietuvišką spau
dą,domė josi visuomenine 
veikla, galimybėmis čia 
įsteigti žurnalistų sąjun
gos skyrių ir tarėsi pro
fesiniais reikalais su lei
dėjais .Ta pačia proga ra
šytojas Alantas aplankė 
Toronto vienuolyne esan
čią savo sesutę Trima- 
kienę ir kitus artimus ,-• 
pažįstamus.

Taipgi savo giesme ir 
daina įsijungia sol. A . 
Paškevičienė, G. Čep- 
kauskienė ir A. Keblys .

Aušros Vartų Parapi
jos choras rengia savo 
pavasarinį koncertą ge- 

4gūžės 4 d.parapijos salė
je ir jį kartos Bostone 
gegužės 18 dieną.

A. Keblys .

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

LITAS" MOK i

U Z TERMINUOTUS INDELIUS:

DR. A. O. JAUGELIENt
DANTŲ GYDYTOJA

1410 Guy Street, 1 aukštas 
11 - 12 kambarvs.

Tel; 932-6662: namu 737-9681

ADVOKATAS

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

Suite 205 
168 Notre Dame St. E. 

UN 6-2063 ir UN 6-2064

DĖMESIO!
Turime skanių šviežių baltų 

Iietuviškai pieninėje pagamintų 
sūrių. Taip pat patarnaujame 
su skaniomis šviežiomis lietu
viškai pagamintomis dešromis. , 

Prašome oasinaudoti mūsų 
produktais pristatant į namus. 
Skambinkite Bruno J azo k a s,

Tel. 365-9366

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

Mažiausias indėlis $500.00.

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

-»

DR. V. G1R1UNIENĖ 
PANTU GYDYTOJA

L'Assumption Blvd.

Tel. 255- 3535.

Sav. J. Adomonis • Adams

Namu tel. 747-9000

(f

Notaras
J. BERNOTAS 

B.A., B.C.L.

Sun Life Building 
Suite ,2001

Tel.: UN 6-4364.

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS

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

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

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

dSowIIatd cduto JŠody,
6636, Clark St. Montreal

( prie St. Zotique )

TEL: 277-5059, 277-5323

ATLIEKAME DARBUS:

Electric Welding
'Jody Work
Painting
Mechanic
'lectric ,

1. 'litus Steering Service
Wheel Alingment

T une - up
Clutch- Brakes

P. ADAMONIS 
Chartered Insurance Broker 

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

S-tos "Lite" nr. 752D

LIETUVIŠKAS PUSVALANDIS GIRDIMAS KAS

ŠEŠTADIENI S PER

BANGA

TEL. 669-8834.

ClFlMlB STOTI

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

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

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d

SIUVU IR PARDUODU

Taisau ir Remodeliuoju 
Vasaros laike saugojimas 

/ Storage /.

6396 Bannantyne, Verdun.
PO 7-6183.

AR ŽINOMA, KAD

’’NEPRIKLAUSOMOS 
LIETUVOS” SPAUSTUVĖ

spausdina bilietus, pakvietimus, vizi
tines ir padėkos korteles, įvairius 
blankus, receptams lapelius, vedybi
nius pakvietimus, mirties atveju ūž
iu-jautos laiškus, visokius ” statemen, 
tus”, vokus su adresais, laikraščius.

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

3907 Rosemount Blvd., tel. 722-3 5 45 . Diena — penktadieniais nuo 1 v. 
iki 6 vai. ir vakarais --pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais 
nuo 7 iki 9 vai.

VISU Rūšių DRAUDIMAS

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

Montreal. Telefonas RA. 7-3120

INTERCONTINENTAL CLUB

Cocktails ■■ Dancing Nightly

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

Kreipkitės asmeniškai pas 
Joe Stankaitis.

Europietiška muzika ir šokiai 
kiekvieną naktį - jausitės koip 
Bavarijoje.

Juozas Stankaiti* 
Manager of the Club.

Tel. £6 L 1507

Kreipkitės į
LEO GURECKAS

Sales Manager’s Assistant 
Keating Ford lietuvis atstovas 

769-8831.

4475 BANNANTYNE AVĖ..

VERDUN. QUE

FALCON - FAIRLANE 
GALAXIE - THUNDERBIRD 

MUSTANG - TRUCKS 
USED CARS 

1 year guarantee

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