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DALYVAUKIME BENDRUOMENĖS RINKIMUOSE GEGUŽĖS MĖNESIO 12 DIENA
KLB KRAŠTO VALDYBA.

Dabartinė Kanados Lietuvių Bendruomenės Krašto Taryba, kurią pakeis gegužės 12 dieną renkamoji nau
ja Krašto Taryba. Iš kairės šeštas sėdi Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdybos pirmininkas Juozas 
Bachunas, penktasis iš kairės- Kanados Lietuvių Bendruomenės pirm.A.Rinkimas. Čia Taryba matoma 
su svečiais. Foto Tarvydo.

KAS NAUJA KANADOJE
PASIRUOŠIMAS

Naujojo Kanados minis - 
terio pirmininko Pierre 
Elliott Trudeau nutari
mas federalinio parla
mento rinkimus daryti 
birželio 25 dieną partijas 
užklupo nepasiruošusias , 
nes buvo manoma, kad 
rinkimai įvyks rudenį,kad 
per tą laiką galėtų pasi
reikšti naujojo pirminin
ko planai, sumanymai ir 
darbai. Labai apsirikta. 
Todėl partijų centrams 
tenka rinkimams ruoštis 
paskubomis.

Numatoma, kad partijų 
lyderiai kalbės visose 
provincijose,o kai kurio
se vietose ir po kelis kar
tus.

Manoma, kad Trudeau 
kampaniją pradės savo 
gimtinėj-Kvebeke. Be to , 
čia svarbu ir tai,kad Kve
beke reiškiasi separatiz
mas, o Trudeau stovi už 
vieningą Kanadą.Tat Kve
beke telkiasi opiausi rin
kiminiai klausimai.

Konservatorių lyderis 
Robert Stanfield pirmąjį 
rinkiminį žingsnį padarys 
Manitobos sostinėj-Win- 
nipege, kuris laikomas 
Kanados konservatorių 
tvirtove.

Naujųjų demokratų ly
deris Tommy Douglas 
jaučiasi ypatingai sunkio
je padėtyje, nes Liberalų 
lyderis Trudeau prieš 
kelis metus buvo jo par
tijoje, tat jis mano, kad 
Trudeau jam bus didelis 
konkurentas, nes iš jo 
srovės daug ką galės pa
sisavinti ir dar realiau, 
praktiškiau, negu jis.

Socialinio kredito par
tija seniai jau suskilusi ir 
be to,ji palaikė visą laiką 
Liberalus, - tat ji kaip ir 
išnykusi, ir kažin ar ji 
beatsigaus.

Atrodo, kad naujasis 
federalinis parlamentas 
bus jaunesnis, nes dalis 
senių nekandidatuoja. 
Konservatorius G. Chur-

RINKIMAMS 
chill,liberalas W. Gordon 
nekandidatuoja, nežinia, 
ar Diefenbaker kandida
tuos.

Susidomėjimą kelia CT 
V televizijos stoties pa
siūlymas padaryti disku
siją per jo stotį, kaip sa
vo metu tokia buvo pada
ryta Kennedy su Nixonu. 
Atsakymo dar nėra, bet 
manoma, kad tai įvyks .

KVEBEKO PREMJERAS 
UŽ VIENINGĄ KANADĄ 
Viešėdamas JAV, New Zo- 
rke turėjo viešą praneši
mą, kuriame pasisakė a- 
pie Kanados ateitį.

Suminėjęs separatizmą, 
jis pasakė, kad tai būtų ne
laimė. Premjeras Daniel 
Johnsonas tiki, kad per 
trejus metus Kanados žm
onės išsiaiškins visus sa
vo ateites kalsuimus.su - 
sitars dėl naujos konsti
tucijos ir kurs didingą Ka
nadą, kuri ir turtinga ir 
turi visas galimybes pro
gresuoti.
GERAS ĮSPŪDIS IR IŠ PIR
MOJO UŽSIENIO REIKALŲ 
ministerio Mitchell Sharp 
viešo pasisakymo, kurį ji
sai padarė Jungtinėse Tau
tose. Kanada, jis sakė, ir 
toliau rems Jungtines Tau
tas ir visus tarptautinius 
reikalus, kurie tarnauja 
žmonijos progresui ir tai
kai. Ministeris esąs įsi
tikinęs, kad Kanada atei
tyje daugiau pasiims naš
tos tarptautinių įsiparei
gojimų ir pagalbos reika 
lais. Jis parėmė Ameri- 
kos-Rusijos susitarimą 
priešintis branduolinių 
ginklų plitimui, nes tai 
yra ir Kanados siekimas.

• External Aid Office of 
Canada delegacija nuvyko 
į Pakistaną, kur tiria pa
ramos Pakistanu! klausi-
mą.
• Nasser pareiškė, kad 
susidūrimas, anksčiau susitarti galėjusi...
ar vėliau, su Izraeliu ne- • Gegužės 1 d. daug kur vy- va reaguoja į naujus įvyk- 
išvengiamas. ko paradai,bet ir susidūrimai.us Čekoslovakijoje.

CEKOSLOVAKIJOS 
SUTARTIS SU KANADA 

Čekoslovakija,privers
ta įsivesti komunistinę 
santvarką, pristigo duo
nos. Maskva, kuri valdė 
Čekoslovakijos satelitą, 
pati pirkdama duoną iš 
Kanados, JA V ir Argenti
nos, o Čekoslovakijai per- 
pardavinė jo,kai p spėjama 
- su uždarbiu, duoną.

Kai dabar Čekoslova
kija pasuko politiką sa
varankiškumo ir nepri
klausomybės kryptimi, 
Maskva, kaip rašo JAV 
spauda,atsisakė Čekoslo
vakijai perparduoti duo
ną. Bet... Čekoslovakija 
dabar sudarė su Kanada 
penkeriems metams su
tartį, pagal kurią iš Ka
nados ji perka duonos už 
80 milijonų dolerių.

MONTREALIO PARODOS 
LOTERIJA JAU PLATIN_

AMA
Montrealio mero J. Dra
peau sumanytoji loterija, 
dėl kurios buvo ginčas 
teisėtumo prasme dabar 
jau platinama. Laimės 
traukimai bus daromi kie
kvieną mėnesį. Didžiaus 
is mėnesinis išlošimas 
bus 100,000 dolerių, 
kiti stambūs išlošimai 
po 30,000 dol.

Loterija miestuituri duo
ti apie 30 milijonų dole
rių pajamų.

Dėl šios loterijos užves
ta byla, bet Drapeau pasi
tiki, kad Trudeau laimės 
rinkimus ir bus įvesta Ka
nados valstybinė loterija, 
ir kaltinimas savaime at
kris. ..

Beje, loterija apstaty
ta formalumais, kurie 
Drapeau tikisi jo loteri
ją išgelbės nuo pavoju.
• Čekoslovakijos delega
cija su Dubčeku, Čemi- 
kur ir kitais iš Maskvos 
sugrįžo, atrodo, nelinks
ma ir ne entuziastingai nu
siteikusi, bet sako, kad

ŽINIOS TRUMPAI
• Komunistų pasitarimo 
Budapešte komunikatas 
praneša, kad kompartijų 
suvažiavimas įvyks Mas
kvoje lapkričio 25 dieną. 
Budapešte buvo suvažia
vusios 35 partijos . Jų tar
pe bebuvo Kinijos .Kubos , 
Rumunijos,Jugoslavijos , 
Albanijos ir kt.
• Praėjusią savaitę buvo 
dvi didelės lėktuvų ka
tastrofos: JAV nukrito 
lėktuvas su 84 keleiviais 
ir įgula.Visi žuvo. Angli
joje lėktuvas bekildamas 
pateko ant geležink.bėgių, 
yra sužeistų.
• Lenkijoje pašalintas 
stambus filmų gaminto
jas iš partijos.
• Nigerijos ir atskilusios 
nuo jos Biafros atstovai 
susirinko Londone tartis 
kaip baigti karą ir apsi
jungti.
• Trys žymūs Čekoslava- 
kijos rašytojai pasiūlė 
Lenkijos rašytojam duo
ti daugiau laisvės studen
tams.
• Marokas nupirko JAV 
50,000 tonų kviečių ir 60, 
000 tonų aliejaus.
• New Yorko gubernato
rius Rockfelleris išstatė 
savo kandidatūrą į JAV 
prezidentus.
• Eizenhoveris gavo šir
dies smūgį.
•Studentai streikuoja New 
Yorko universitete ir Pa
ryžiuje Sorbonos univer
sitete.
• Popiežius, siekdamas 
taikos, buvo pasiūlęs Va
tikaną taikos deryboms 
tarp Hanojaus ir JA V,bet 
pritarė ir deryboms Pa
ryžiuje.
• Čekoslovakijoje dar ne
užsibaigė banga pasikori
mų tų komunistų, kurie 
dabar išaiškinami kaip žu
dikai Stalino laikais.
• Italijos komunsitų lyde
ris tuojau atskubėjo į Pra
hą, kai tiktai čekoslovakų 
delegacija sugrįžo iš Mas-
kvos. Domisi, kaip Mask-

VYRIAUSIOJO LIETUVOS IŠLAISVINIMO KOMITETO PIRMININKĄ DR. J. K.
VA LIŪNĄ 

priima Filipinų respublikos užsienio reikalų ministeris Jose D. Ingles .

Lietuvių gyvenimo reiškiniaiPRASIDEDA
TAIKOS DERYBOS

Dideliu dalyku 1 aikomas 
Hanojaus sutikimas pra
dėti taikos darybas. Ha
nojus ilgai priešinosi de
ryboms, po to, kai sutiko 
sėsti prie taikos stalo, il
gai delsė negalėdamas 
pasirinkti įžanginėm de
rybom vietas, nors Ame
rika siūlė apie 20 vietų. 
Galų gale Hanojus sutiko 
derybas pradėti Paryžiu
je. JA V šį pasiūlymą pri - 
ėmė.

Ar derybos seksis, 
daug yra abejojimų. Ha
nojus turi daug pretenzi
jų, kurių viena-sudaryti 
koalicinę vyriausybę su 
sukilėliais komunistais , 
kas yra nepriimtina.

Bet derybos vyksta. 
Amerikos delegacijai 
pirmininkaus Averall Ha- 
riman, o Hanojaus dele
gacijos pirmininku bus 
buvęs užsienių reikalų 
ministeris Swan Try. Da
bar Paryžiuje aptariama 
su Prancūzijos valdžios 
atstovais derybų vieta ir 
sąlygos.

Tuo tarpu Vietname 
kovos vyksta: Hanojus 
deda didžiausias pastan
gas ir veržiasi į Pietų 
Vietnamą. Amerika ir 
Pietinis Vietnamas prie
šą stipriai bombarduoja. 
RUSAI KALTINA KINUS
Kompartijos narys Suslov, 
kalbėdamas Kremliuje 150 
metų Karolio Markso suka 
kties proga, apkaltino Ki
nijos komunistus nukrypi
mu nuo Markso ir Lenino 
linijos ir apkaltino Mao 
Tse-tungą nacionalizmu. 
♦ Turkijos sostinėje An- 
karoję komunistai studen
tai susidūrė su dešiniai
siais.

LIETUVIAI
Mūsų Tėvynė pavergta.
Mums reikia visuotiniu pa

stangų, pasiaukojimo ir lėšų
TĖVYNĖS LAISVĖS IR 

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
ATSTATYMUI.

Šiais laisvės kovos metais 
mes kol kas pasyvūs - turi
me atbusti, turime suprasti, 
kad mūsų tikslas - LAISVA 
IR NEPRIKLAUSOMA LIE- 
VA - yra šventas ir didvyriš 
kas. Mums nevalia pailsti, 
sustoti ir apsiprasti su pade 
timi. Mums reikia visuotinos 
vienybės, daug nuoširdesnės 
ir pilnesnės nei iki šiol tu
rėjome.

Taigi, tam reikia aukos ir 
kol kas tik piniginės-ne bū
tinai didelės sumos iš vieno 
ar kelią - jos reikia iš kiek
vieno. Iš mūsų visų. Parem
kime Jungtini Finansų Komi 
tetą!

KREIPKIMĖS MES Į KOMI
TETĄ, 0 NE JIS I MUS - įsi- 
gykime viską, ką jis per Ben 
druomenės Apylinkes mums 
už centus siūlo. Tuo susida
rys suma LaisvėsKovos me
tų užsimojimams vykdyti. 
Tuo pačiu bus didelė para
ma III PLB Seimo reikaluo
se, jei mes norime, kad III 
Seimas būtu vertas visu lie
tuvių pastangų.

P.L.B. Trečiojo Seimo 
K o m i t e t as.

OKU PUOTOJ LIETUVOJ
Prieš keletą mėnesių 

vyr."Metmenų" redakto
rius dr.V. Kavolis paskel
bė prasimanytų žinių apie 
didį patriotą, Lietuvos 
himno autorių dr. Kudir
ką. Tas nesąmones nusi
tvėrė literatūros žurna
las Lietuvoje "Pergalė", 
skyriuje "Iš užsienio lie
tuvių kultūrinio gyveni
mo" po antrašte: V. Ku
dirka ir. .. hipių narkoti
kai. "Pergalė" cituoja jo 
žodžius.

BĖGA IŠ SOVIETUOS
Praėjusi savaitė Mas

kvai davė nuostolių. Į An
karą,Turkijos sostinę,at
vykusi ekskursija iš Ru
sijos neteko inžinieriaus 
Aleksio Levino,kuris par, 
prašė Turkijoje prieglau
dos.Užsienių reikalų mi
nisteris pareiškė,kad jei
gu žmogus prašo prie
glaudos, tai niekas negali 
neišklausyti prašymo. Ir 
Levinas Turkijoje gavo 
prieglaudą.

Praėjusią savaitę Mon- 
trealyje iš Rusijos laivo 
pabėgo lietuvis inžinie
rius Kalinauskis, kuris 
paprašė Kanados valdžios 
pabėgėlio prieglaudos. 
Inž. Kalinauskis dar lau
kia Kanados valdžios 
sprendimo.
LAIŠKAS IŠ TAIPEI

Prieš išvykdamas iš 
Manilos į Sydney(Austra- 
liją), Vliko pirmininkas 
gavo laišką iš Taipei, iš 
Pasaulinės Prieškomu- 
nistinės Sąjungos Kinijos 
padalinio, kuriame tarp 
ko kita rašoma:

"Skuboto mūsų susiti
kimo dėka daugumas čio
nykščių laikraščių supa
žindino skaitytojus su vi
somis Jūsų pastangomis 
ir Jūsų krašto padėtimi. 
Šio mėnesio šeštą dieną 
televizijos programoje 
buvai parodytas ne tik 
Tamsta pats bei Tamstos 
pasikalbėjimas su kores
pondentu, bet buvo taip 
pat parodytas Jūsų krašto 
žemėlapis ir papasakota 
Jūsų krašto istorija. Mū
sų žmonės įgijo daug ži
nių apie Jūsų darbus ir 
apie šaunią Jūsų tautiečių 
kovą dėl laisvės”.

kalsuimus.su
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ŠIO SEKMADIENIO PAREIGA
Skaitykime pirmame šio numerio puslapyje Kana-1 

dos Lietuvių Bendruomenės Krašto Valdybos plaka
tą per visą puslapį, kviečiantį visus Kanadoje gyve
nančius lietuvius gegužės 12 dieną dalyvauti Kanados 
Lietuvių Bendruomenės Krašto Tarybos rinkimuose; 
skaitykime ir gi šio "Nepriklausomos Lietuvos"nu- 
merio antrame puslapyje platesnį tos pat Kanados 
Lietuvių Bendruomenės Krašto Valdybos pasisakymį 
apie Krašto Tarybos rinkimus, atkreipkime į tai ri- 
mčiausį dėmesį, pasiruoškime tą dieną būt in a {da
lyvauti rinkimuose ir būtinai dalyvaukime.

Rinkimai pritaikyti laisviausiai savaitės dienai — 
sekmadieniui, o apylinkės balsuotojų patogumui pri
taikė balsavimus žmonių susitelkimams: po pamal
dų salėse prie bažnyčių, o didesnėse kolonijose ir 
kitose patogiausiose vietose. Tat balsavimus atlik
ti tikrai yra lengva.

Reikalas gi balsuoti yra svarbus ir didelis, ypač 
šiais Kovos už Lietuvos laisvę metais, nes dalyva
vimu balsavimuose parodysime solidarumą ne tik
tai tarpusavį, bet ir solidarumą mūsų kovos idė
jai- atgauti Lietuvai laisvę ir savarankiškumą.

Lietuviu) tauta pavergta ir suskaldyta tarp rusų ir 
vokiečių išgyveno 123 metus, bet niekad ji savo lais
vės ir nepriklausomybės neatsisakė. Juo sunkesni 
buvo vergovės ir priespaudos laikai, juo lietuviai 
atkakliau kovojo už laisvę ir savarankiškumą. Tat 
ir daba r mes nė kiek nemažiau pasiryžę kovoti už 
brangius mums, kaip ir kiekvienam kultūringam žm| 
ogui tikslus, o dabarties sąlygomis turime ir pareigą.

Labai būtų gražu, jeigu šiemet visi Kanadoje gy
veną lietuviai dalyvautų balsavimuose.

Bendruomenės organizacija šiemet ypatingai rūp
estingai pasiruošė: visose apylinkėse yra išstatyta 
gerų, darbingų ir sumanių kandidatų, - tat pasirink
ti yra iš ko. Daugelis gali pasirinkti savo gerai pa-^ 
žįstamųjų tarpe. Tiktai ateikime į balsavimo vie- . 
tas ir pabalsuokime.

Jeigu kas mano, kad mūsų Bendruomenės organi
zacijoje yra trūkumų, tai tiktai veikliai joje dalyva-j 
udami galėsime trūkumus šalinti. Visa tai pareina 
nuo mūsų, nuo veiklaus mūsų Bendruomenėje daly
vavimo. Dalyvaukime Bendruomenėje, ir jitobulės. 
. Dalyvaukime Bendruomenėje ir per ją tvarkykime 
visus bendruomeninius savo reikalus. Jeigu mes ri
mtai, nuoširdžiai ir su meile savo artimui dalyvau
sime Bendruomenėje, mes sugebėsime išspręsti su
nkiausius mūsų gyvenimo klausimus- ir mūsų orga
nizacijų, ir mūsų tarpusavius santykių klausimus.

Tautiečiai, pasiryžkime gegužės 12 dieną būti -

1. Kanados Liet. Bendruo
menės Krašto Tarybos 
rinkimai jau čia pat-ge
gužės 12 dieną. Kandidatų 
sąrašas jau paskelbtas 
spaudoje, Vyr. Rinkimų 
Komisija spausdina ir 
šiomis dienomis išsiunti
nės apylinkėms balsavi
mo korteles. Krašto Val
dyba jau išsiuntinėjo pla
katėlius, raginančius ne
pamiršti balsavimo die
nos.Dabar visas reikalas 
pereinaį jūsų, mieli tau
tiečiai Kanadoje, rankas . 
Gausiu dalyvavimu bal
savime ne tik sustiprin
sime dirbančiųjų pasiry
žimą,bet pakelsime ir vi
sos bendruomenės vardą.
2. Yra susidariusi gali
mybė patalpinti į Kanados 
Federalinį Archyvą tau
tybių archyvinę medžia

gą. Krašto Valdyba yra 
nutarusi tuo pasinaudoti, 
padedant saugojimui svar 
besnę istorinę medžiagą, 
liečiančią lietuvius Ka
nadoje iki Antrojo Pas . 
karo pradžios. Jeigu to
kios medžiagos būtų apy
linkių ar privačių tautie
čių žinioje, prašome ją 
persiųsti Krašto Valdy
bos adresu.
3. Daug kas nori įsigyti 
Šimtmečio Leidinį,tačiau 
nežino, kur jį atskirose 
vietovėse galima gauti. 
Atsižvelgiant į tai .prašo
me apylinkių valdybas su
sitarti su kuo nors dėl 
leidinio platinimo ir apie 
tai pranešti Krašto Val
dybai.Leidinio pardavimo 
kaina yra $8. -Platintojai 
gauna koniisą.

KLB Krašto Valdyba

ANTANAS SODAITIS
Iš New Yorko atėjo žinia, 

kad ten mirė Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje- SLA 
oficiozo redaktorius Anta
nas Sodaitis. Mirė geguž
ės 1 dieną, palaidotas ge - 
gūžės 4 dieną.

Antanas Sodaitis bv.vo gi
męs 19C7 metų sausio 3 į 
dieną Šakiuose, Lietuvoje. 
1927 metais pabaigė Kau
no "Saulės" mokytojų se
minariją, studijavo Vyta- 
to Didžiojo universitete Hu
manitarinių mokslų fakult- 
tete ir mokytojavo Kaune 
ir buvo Raseinių pradžios 
mokyklų inspektorium, be 
to 1937 metais pabaigė ta
me pat universitete teisių 
fakultetą ir buvo Kaune tei
smo tardytoju, vėliau apy
gardos teismo prokuroro

KANDIDATAI Į KLB KRAŠTO TARYBĄ
Nr. Pavardė Vardas Amžius Profesija Adresas

1. Adomaitis, Jonas 66 mechanikas La Salle, Que.
2. Andruškevičius, Kostas 57 darbininkas Chomedy, Que.
3. Ažubalis, Petras 50 kunigas Toronto, Ont.
4. Balčiūnas, Gerardas 47 advokatas Toronto, Ont.
5. Baltakis, Paulius 42 kunigas Toronto, Ont
6. Baronas, Kazys 47 darbininkas Hamilton, Ont
7. Baršauskas, Sigitas 25 mokytojas Verdun, Que.
8. Breichmanas, Gediminas 24 biologas Dundas, Ont.
9. Bubelis, Eugenijus 44 inžinierius Toronto, Ont.

10. Čepas, Silvestras 45 vet. gyd. Toronto, Ont
11. Cuplinskas, Eugenijus 40 dlpi. inž. Toronto, Ont.
12. Dreseris, Vladas 39 darbininkas Verdun, Que.
13. Gailiūtė, Ona 58 tarnautoja Toronto, Ont.
14. Garnelienė-

Judzentavičiūtė, Vanda 49 namų šeim. Tillsonburg, Ont.
15. Indrelienė, Ona 66 šeimininkė Toronto, Ont.
16. Jakubickas, Steponas 58 ūkininkas Princeton, Ont
17. Jankaitis, Juozas 59 darbininkas Toronto, Ont.
18. Januška, Petras 52 ekonomistas Windsor, Ont.
19. Jasiūnas, Augustinas 59 darbininkas Sudbury, Ont
20. Jurkevičienė, Emilija 51 buhalterė Toronto, Ont
21. Jurkus, Algirdas 33 dipl. inž. Ottawa, Ont.
22. Kairys, Steponas 52 chemikas Toronto, Ont.
23. Kardelis, Jonas 74 redaktorius Verdun, Que.
24. Krištolaitis, Juozas 47 darbininkas Hamilton, Ont
25. Kuolas, Augustinas 57 tarnautojas Toronto, Ont.
26. Lelis, Petras 64 inžinierius Toronto, Ont.
27. Lukoševičius, Petras 47 agronomas La Salle, Que.
28. Mažeika, Algimantas 26 tarnautojas Toronto, Ont.
29. Miceika, Vladas 52 ūkininkas Simcoe, Ont.
30. Mikalauskas, Barnabas 57 kunigas St. Catharines, Ont.
31. Nausėdas, Algis 26 studentas Toronto, Ont.
32. Nevada, Antanas Calgary, Alta.
33. Pacevičius, Antanas 53 gydytojas Toronto, Ont.
34. Paplauskienė- Marija

Ramūnienė, 57 pedagogė Ottawa, Ont.
35. Pleinys, Jeronimas 44 darbininkas Hamilton, Ont.
36. Rinkūnaitė, Giedrė 24 mokytoja Toronto, Ont.
37. Rinktinas, Antanas 58 mokytojas Toronto, Ont.
38. Rudinskas, Pranas 56 agr.-ekon. Montreal, Que.
39. Sabas, Antanas 60 kunigas Sudbury, Ont.
40. Sakalas, Balys 52 ekonomistas Toronto, Ont.
41. Simanavičius, Jonas R. 50 verslininkas Toronto, Ont.
42. Skrinskaitė, Dalia 25 mokytoja Toronto, Ont.
43. Skripkutė, Liucija 40 buhalterė Hamilton, Ont.
44. Staškus, Juozas 43 darbininkas Sudbury, Ont.
45. šetikas, Adolfas 51 tarnautojas St. Catharines, Ont.
46. Šiaučiulis, Juozas 52 verslininkas Montreal, Que.
47. Tamošauskas, Liudas 60 teisininkas Toronto, Ont.
48. Viskontas, Aloyzas 25 inžinierius Toronto, Ont.
49. Yčas, Jonas 47 gydytojas Toronto, Ont.

KLB VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA

na i dalyvauti Kanados Lietuvių Bendruomenės Kr
ašto Tarybos rinkimuose.' J.Kardelis.

Spaudos apžvalga
LEONARDO KARVELIO PASKAITOS IŠTRAUKA

/iš "Mūsų Pastogės"/
šiuo metu Lietuvoje nėra nei 

laisvės, nei nepriklausomybės. Jei 
dar galima kalbėti apie egzistenci
ją šiokios tokios fizinės laisvės, 
tai intelektualinės laisvės visai 
nėra. Tai charakteringa bet ko
kiam diktatūriniam kraštui, o kal
bant apie Sovietų S-gą, kurioj 
viešpatauja taip -vad. proletariato 
diktatūra, — apie bet kokios lais
vės buvimą ne kalbėti netenka. 
Sovietų S-goj žmogus yra nužmo-

džiu, siekiama įgyvendinti senąjį 
carinės Rusijos politinį idealą — 
iš įvairių pavergtų tautų sukurti 
vieną nedalomą Rusiją.

Tačiau yra ir skirtumų.
Carinės Rusijos žmonės vis tik 

turėjo įvairiausių būdų kovoti su 
priespauda: vienur per savo spau
dą, kitur per organizacijas, o ir 
pogrindžio darbas buvo plačiai 
varomas. Sovietinėj santvarkoj 
tas visiškai neįmanoma. Priešin-

A. A. LEONUI JAUGELIUI MIRUS, 
mielą Ponią J a u g e I i e n ę , dukras JuzęS f r i k a i- 
lienę ir OnąŠ a b 1 a u s k i e nę , sūnųStasį irjų 
šeimas, netekusias mylimo vyro, tėvo, uošvio ir 
senelio šio didžio skausmo valandoje giliai užjau
čiame ir kartu liūdime. Kibirkščių ir

V ilgaliųšeimos.

MARIJAI PETRAUSKIENEI LIETUVOJE MIRUS, 
dukteris Oną M v 1 i e nę ir Mariją Žilinskienę, 
jų gilaus skausmo valandoje užjaučiame

M. J. Š i a u č i u 1 i a i.

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

VĖL
Kanados Lietuvių Fon

das ir šiais metais gau
siai parėmė Kanados lie- 
tuvius-skautus.nes iš sa
vo nuošimčių Kanados ra
jonui paskyrė tris šimtus 
dolerių. Reikia manyti, 
kad skautai pinigus pasi
dalys lygiomis dalimis- 
seserijai ir brolijai ir tur 
būt šiais jubiliejiniais 
metais sunaudos šią va
sarą įvykstančiai V-tai 
Tautinei stovyklai.

Malonu, kad Lietuvių 
Fondas taip gausiai re
mia lietuvių skautišką

GRAŽI AUKA

padėjėju. 1949 metais atv
ykęs į Ameriką, tarnavo 
BALFe, o nuo 1955 metų 
SLA centro įstaigoje.

Nuo 1962 metų A .Soda it is 
"Tėvynės" redaktorius,

A. Sodaitis Lietuvoje vei

gintas, be savo valios ir asmens gai, ten žmonės priversti viešai 
laisvės, šiandieną stebime, kaip reikšti džiaugsmą, užgirti ir pa- 
tenai dvasinės presijos keliu ku- taikauti kiekvienam priespaudos 
riama nauja lietuvių tauta. Ji da- veiksmui. Ten žmogus padarytas 
rosi kitokia, negu nuo senų laikų valstybės įrankiu ir be pasiprie- 
ją pažinojome, kurios kultūriniai šinimo turi vykdyti, ko pageidau- 
lobiai buvo kraunami šimtmečiais, ja sovietiniai valdovai — komu- 
kuriai tiesėme progresuojančia nistų partija, šiandieną rusiška- 
tvarka ateities gaires. sis imperializmas žengia prisiden-

Kraštas dabar kasmet papildo- gęs komunistiniu skydu — inter- 
mas ne natūraliu lietuvišku prie- nacionalinio pobūdžio tautų

Reikia pasakyti, kad prie tos po esančios visų rūšių lietuviškos 
litinės būklės, kuri viešpatauja organizacijos, mūsų pagrindiniai 
krašte, už geležinės uždangos esą politiniai veiksniai; tuo keliu ei- 
lietuviai jokios rezistencijos komu- darni mes artėjame į krašto iš- 
nistinio internacionalo pagalba laisvinimą, į nepriklausomybės at- 
vykdomam galutinam Lietuvos pa- statymą. Tuo keliu eidami išlaiko- 
vergimui ir surusinimui pareikš- me pagrindinius kovingumo priva
ti negali. Tiesa, egzistuoja vidinė lumus — ištvermę ir pasiryžimą, 
rezistencija, nematoma kova, bet Mūsų visa istorija, rodo, kad tų 
ir jos atsparumas mažėja, o didėja privalumų nestokojome nei gerais, 
jaunosios generacijos masės, in- nei blogais laikais. Mes nežiūrė-

augliu, bet tūkstančiais naujų ru- draugystės pavidale. Išmušk tą 
siškų šeimų. Rusų kalba vyrauja skydą iš jo rankų — ir išvysi tik- 
valstybės įstaigose ir viešajame ra priešą, pasijusi pajėgus ir 
gyvenime, ir kaip patiriame, pra- laisvas stoti kovon prieš rusišką-

doktrinizuotoa rusiškojo komuniz- davome, kiek mūsų yra, bet kokie
mo idėjomis. esame. Kokybė nusverdavo visus

Šiuo atžvilgiu plačiam pasauly mūsų pasiekimus, kai drąsi, ko- 
pasklidę lietuviai esame laisvesni vinga nedidelė Lietuvių tauta val-

deda skverbtis ir į privatinį gyve- jį imperializmą, prieš naujo tipo 
nimą. Kasmet geriausio lietuviško rusifikaciją, kuri daug žiauresnė, 
prieauglio dideli kiekiai išvežami negu bet kada buvusi.
Rusijos gilumon visokiems dar- Sukta komunistinė propaganda 
bams ir “broliškoms” talkoms, o taip toli nužengė, kad jau yra 
savam krašte lietuvis vis labiau paveikusi kai kuriuos mūsų jau- 
stumiamas užnugarin — lietuvis nuosius intelektualus, o dalį ir 
darosi savo žemėje įnamiu, to- senųjų.

reikšti reakciją prieš lietuvybės dė didžiulius Rusijos plotus ir kai 
naikinimą Lietuvoje. Mes esame saujelė savanorių išblaškė daugelį 
stipresni reikšti tikruosius lietu- priešų ir sutvirtino 1918 m. va- 
višįfus idealus. Mūsų paskirtis — sario m. 16 d. paskelbtą nepriklau- 
išlaikyti tautinę savigarbą ir krau-somybės aktą.
ti ateičiai tautinio pajėgumo re- Lietuvos įjungimas į Sovietų 
zervus. Šituo keliu eina Pasaulio S-gą buvo įvykdytas jėga ir šiuo 
Lietuvių Bendruomenė, jos sudėty metu ji yra priešo okupuota. Tad

jaunimą. Didelę padėką 
tenka pareikšti Fondui, 
ypač,kad skautams,vyks
tantiems į V-tą Tautinę 
stovyklą parama labai 
laiku atėjo.

Pernai finansiškai pa
jėgesni skautų vadovai į- 
stojo į Lietuvių Fondo 
narius.Šiemet visi vado
vai kas gali dar energin
giau raginami stoti į Fon
do narių eiles. Taip pat 
vadovai turėtų visais ga
limais būdais skleisti 
Fondo idėją plačiosios 
visuomenės tarpe. L.E-tas

mti organizacijose, o Am
erikoje- Lietuvių Bendruo
menėje, Balfe, SLA orga
nizacijose.

Spauda neteko dar gerai 
darbingo, vos 60 metų be
sulaukusio, darbininko,

kė Šaulių, Tautininkų. Lais- kas yra spgailestautina. 
vės kovotojų, Skautams re-

B e komentarų.
per visa kanada

JONAS KUBILIUS

pakvietė šio krašto 

matematikų draugi

ja skaityti paskaitų.

Išbuvau Kanadoje 

du mėnesius. Mane

Vykau iš vieno universiteto j kitę, nukeliavau nuo vieno vandenyno ligi 
antro. Monrealio, Monitobos, Kalgario, Britų Kolumbijos, Simono Frezerio, 
Karltono, Toronto universitetų mokslininkus supažindinau su savo darbais 
tikimybių ir tikimybinės skaičių teorijos srityse. Auditorijos netrūko — at
eidavo net iš kitų mokslo įstaigų. Turėjau progų papasakoti ir apie visų 
Lietuvos matematikų darbus.

Matematikos sritis, su kuria supažindinau Kanados mokslininkus,' ten nėra ypatingai išnag
rinėta. Kanados matematikai gali pasigirti algebios, matematinės logikos, kombinatorinės 
matematikos, diferencialinių lygčių, skaičių teorijos specialistais, matematine statistika ir 
jos pritaikymu. Dėmesys Lietuvos matematikų darbams nemažas: ne vienas universitetas 
gauna mūsų matematikos darbų leidinius, kiti — prašė juos siųsti.

Geros žinios ne tik iš matematikos pasaulio. Kanados lietuvių tarpe netyla mūsų me
nininkų pasirodymo EKSPO-67 aidai. Sutikau daug tautiečių. Visi žavėjosi Virgilijaus No
reikos dainomis, „Nemuno" studentų ansamblio koncertu. Nustebo daugelis, sutikę smagių, 
išsilavinusių lietuvių studentų būrį.

Su tautiečiais praleidau ir aš ne vieną malonią valandą. Sutikau Kanadoje ir lietuvių 
mokslininkų. Tai buvo matematikas Kęstutis Šalkauskas iš Kalgario universiteto, Vaš- 
tokų šeima — menotyrininkė ir archeologas. Monrealio universitete sėkmingai dirba mik
robiologas Vytautas Povilanis. Deja, jis buvo išvykęs j Ženevą, ir susipažinau tik su jo 
šeima. \

Kokie kelionės rezultatai? Malonūs prisiminimai apie susitikimus su tautiečiais. Tai vie
na. O antra — bendravimas su kitos šalies matematikais sukėlė daug minčių, idėjų. Bet 
čra jau kita kalba, kuri tik matematikui įdomi. ~ . A o"Gimtasis Kr.ast.es 48 nr.

vui Vašingtone; visiems,

A. A, LEONUI JAUGELIUI MIRUS,
p. J. Ja u g e 1 i e n ę , dukras J. S t r ik a it i e nę 
ir C. Šablauskienę su šeimom, sūnų inži
nierių S. Jaugelį su šeima užjaučiame ir liū
dime drauge. K. R imk e v ič ius ir

N i e d v a ra i.

MYLIMAM TĖVELIUI MIRUS, 
Oną Šablauskienę ir Stasį Jaugelį irjų 
šeimas giliai užjaučiam ir kartu liūdime,

A. ir V. Z ubai.

16 vasario aktu atkurta Lietuvos 
valstybė nėra panaikinta, ji laukia 
svo atgimimo. Viena senųjų Euro
pos valstybių savo kely yra suklu
pusi, bet ne sužlugdyta. Tūlas pa
sakė, kad ateitis — praeities re
fleksas. Jei tai tiesa, o mes tuo 
tikime, — ateitis užtikrintai duos 
mūsų didingos praeities atspindį, 
ir mes vėl savo tėvų žemėje kas
met vasaro 16 dieną pilna burna 
džiaugsmingai šauksime —

LAI GYVUOJA LAISVA IR 
NEPRIKLAUSOMA LIETUVAI

A’ Votre -
CROIX-ROUGE

ĖSTTOUJOURS
•žroitOi

Padėka
Dėl mūsų mylimo vyro , 

tėvo ir brolio dr. Vinco 
Kanaukos mirties iš savo 
giminių,bičiulių ir pažįs
tamų susilaukėme daug 
visokeriopos pagalbos ir 
šiltos užuojautos mūsų 
skausmui palengvinti liū
desio dienose.

Nuoširdžiai dėkojame 
visiems mus užjautu- 
siems per spaudą, laiš
kais bei žodžiu,tarp jų p. 
Kajeckui,Lietuvos atsto-

tarp jų p. A. Simučiui , 
Lietuvos Generaliniam 
Konsului New Yorke ir 
dr. Brazaičiui, Pasaulio 
Lietuvių Gydytojų Sąjun
gos pirmininkui pasakiu
siems gražius atsisveiki
nimo žodžius prie velio
nės karsto; visiems ve
lionės vardu aukojusiems 
įvairiems lietuvių fon
dams bei organizacijoms, 
prisiuntusiems gėlių bei 
užsakiusiems šv.mišias .

Ypatingai dėkojame 
tiesiogiai mums visoke
riopai nelaimės valando
se daug pade juslėms bei 
globojusiems p.p. Ingele- 
vičiams,p.p. Vygantams , 
p. p. Kudžmams, p. p. Ry- 
tėnams,p.p. Novickiams , 
p. p. Steponiams ir p. p. 
Audėnams.

Dėkojame visiems lan’- 
kiusiems velionį koply
čioje, lydėjusiems į baž
nyčią ir kapines.

Nuliūdusi velionės šei
ma:

Ona Kanaukienė .Aldona 
Kanaukaitė Naudžiuvie- 
nė, Algis Kanauka ir 
brolis Kostas.

Kr.ast.es
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SVARSTYMAMS

Bendravimas, o kas toliau?
Straipsnyje "Ką svars

tys Pasaulio Lietuvių Sei
mas?" V. Šliogeris "Ne
priklausomos Lietuvos" 
Nr.13 svarsto mūsų veiks
nių pasimetimą ir plano 
neturėjimą tuo atveju, jei 
Lietuva pasiliktų ilgą lai
ką okupuota. Padėtį lygina 
su paskutiniaisiais Lietu
vos nepriklausomybės 
metais ir nepasiruošimu 
dideliems pasaulio įvy
kiams bręstant artėjant 
antrojo pasaulinio karo 
audrai.

Tai ne naujas, bet tik 
paskutiniu laiku padažnė- 
jęs užmetimas veiksniam. 
Nemanome, kad tai būtų 
pikta kritika,nors gal kai 
kam ir skaudi. Greičiau
sia tai sveikintinas pagy- 
vėjusios iniciatyvos reiš
kinys.Mat,dalis savaran
kiškai galvojančios vi
suomenės iš vidurinės ir 
jaunesniosios kartos jau 
nebesitenkina gerų norų 
poetinėm visuomenininkų 
ir diplomatų kalbom. Tai 
ne nuostabu,nes gyveni
mas ir laikas nestovi vie
toje.

Šiandieną, kai pasaulio 
vyriausybėse, tiek vaka
ruose, tiek rytuose vy
rauja ne poetai, humani
tarai, teisininkai ar filo
sofai, bet komputerius 
pasijungę technokratai ir 
tiksliųjų mokslų profe
sionalai, šitokios kalbos 
ir argumentai nuskamba 
melodramatiniais akor
dais . Patinka kam ar ne , 
jausminėms nuotaikoms 
šių dienų klimatas labai 
nepalankus.

Tačiau ne veiksnius 
kritikuoti čia norėjom, 
bet papildyti V. Šliogerio 
keliamus pasiūlymus .Au
torius savo straipsnyje 
keliamus klausimus sie
ja su bendravimo su kraš
to lietuviais nagrinėjimu 
ir vienokiu ar kitokiu 
sprendimu.

Svarbus tai reikalas ir 
kol kas mūsų tarpe sun
kiai sprendžiamas. Visą 
reikalą daugiausia patys 
sukomplikavom pergreit 
darydami nutarimus, 
sprendimus ir pasmerki
mus.Užmiršom lietuviš
ką posakį: tyla gera byla .

Tačiau tai tik pradžia. 
Jau yra duomenų, kad iš 
mūsų veiksnių ir visos 
išeivijos bus pareikalau

ta žymiai sunkesnių spren 
dimų.Ar būsime pasiruo
šę ?
Neseniai Edward Crank- 

shaw, Londono, Anglijoj , 
laikraščio "The Obser
ver" kolumnistas, rašąs 
Rytų Europos reikalais , 
apžvelgė ir mėgino išves
ti paralelę tarp paskuti
niųjų įvykių Čekoslovaki
joj, Lenkijoj ir Rumuni
joj. Konstatavęs, kad tuo
se kraštuose vykstą judė
jimai nėra antikomunis
tiniai, bet tik pastangos 
nusikratyti rusų domina
vimu, straipsnį užbaigia:

"Aną dieną draugas 
mane užklausė, ar rusai 
nuolaidžiai tylės ir leis 
savo imperijai pavirsti 
tautų bendruomene (com
monwealth) ? Atrodo, kad 
jie turės tai leisti.Gi mes 
žinome, kas atsitinka su 
tautų bendruomenėm".

Tai naujas ir drąsus 
seno žurnalisto pasisaky
mas. Tačiau įsigilinus į 
padėtį, atrodo logiškas. 
Čekoslovakijoj rusai ty
lėjo,gi prieš 12 metų Ven
grijoj panaudojo ginklus .

Sovietinės Rusijos 
priespaudoj esančių tautų 
tautinės kultūros nepaly
ginamai švelnesnis trak
tavimas negu carų laikais 
senai buvo mįslė. Išnau
dodami komunistų šūkį 
"Socialistinis turinys , 
tautinis charakteris" uk
rainiečiai, pav. ,per pa
skutinius 50 metų pries
paudos pasiekė tokį tauti
nį susipratimą, kokio ši 
tauta tikrai niekada netu
rėjo.

Pagaliau, gal sovieti
niai rusai nė nesibaido 
galutiniam rezultate britų 
pavyzdžio tautų bendruo
menės ?Kodėl nebuvo tę
siama caristinė tautų nai
kinimo politika ir leido 
stiprėti daugelyj tautų jau 
išblėsusiai tautinei są
monei ? Tur būt suvokė , 
kad carų metodais dvide
šimtam amžiuj, kai visur 
kyla tautiniai judėjimai, 
imperijos nebeišlaikys . 
Gal Crankshaw ir įspėjo 
mįslę.

Šiandieną jau galima 
teigti,kad sovietinėj rusų 
imperijoj įvykiai vystosi 
12 metų ciklo rėmuose: 
1944 m. ekspansija į Vi
durio Europą; 1956 m. 
Vengri joj, Lenkijoj ir Ry

tų Vokietijoj neramumai; 
1968 m. rumunai, čekai ir 
lenkai aiškiai suka, neat
sisakydami komunizmo, 
tautų bendruomenės link
me.Kas gali pasakyti, kas 
dėsis už sekančių 12 me
tų? Ar idėjos ir įvykiai , 
šiuo metu vykstą tik sate
litiniuose kraštuose, ne
persimes į pačią Sovietų 
Sąjungą ? •

Kad tokių tendencijų yra 
jau šaindieną.tur būt aiš
kiausia parodo pats Brež
nevas po Čekoslovakijos 
įvykių grąsindamas baus
mėmis visiems nukryps
tanti ems nuo partijos li
nijos.

Šitokias prielaidas pa
darius, kitokioj šviesoj 
atsistoja ir sakysim L. 
Dir žinskaitės -Piliušenko 
dalyvavimas Jungtinių 
Tautų sesijoj. Rusai,be 
abejo, zonduoja viešąją 
opiniją tikėdamiesi even
tualiai padidinti savo blo
ko balsų skaičių. Okupuo
tos Lietuvos lietuvis čia 
įžiūri progą išeiti į tarp
tautinius sambūrius,nors 
kol kas ir tik didžiojo 
brolio žinioj. Montrealio 
lietuviai iš savo praeitų 
metų patirties gerai žino , 
kaip aukštai vertinama 
yra bet kokia proga pasi
rodyti ir pabuvoti užsie- 
nyj.Šito nė vienas neslė
pė atsilankęs vienokiu ar 
kitokiu tikslu iš Lietuvos . 
Reikia tik džiaugtis, kad 
proporcingai tur būt lie
tuviai turi daugiausia 
tokių progų. Čia be abejo 
prisideda ir mūsų įvairių 
kartų skaitlinga išeivija 
šiame kontinente.

Kaip ir daugelio daly
kų, taip ir šito negalima 
tiksliai nurodyti, tačiau 
yra duomenų, kad krašto 
lietuvis nujaučia tai, ką 
konstatuoja Crankshaw: 
rusai turės leisti tautų 
bendruomenę. Gi kaip 
Crankshaw, taip ir jie ne 
vienas tur būt žino, kas 
su tokiom bendruomenėm 
atsitinka...

O kaip lietuviškoji iš
eivija ir veiksniai? Ar 
mes nuvokiam laiko dva
sią ir pramatome bent 
kiekį ateitį ir esame pa
sirengę bent kokiems e- 
ventualumams? Prisime
nant pradžioje šio rašinio 
minėtą V. Šliogerį-mes 
nesam pasirengę. Čia žy-

»v v

Stebint Iietuviškojogyvenimoapraiškas išeivijoje bei tremtyje, įdomu stebėti mūsų vyresniosios kartos 
valstybingumo supratimą ir įaugimą į sąmonę apraiškas. Atrodo, kad kai kam, net ir turėjusiem 
atsakingas Nepriklausomoje Lietuvoje pareigas, aepriklausomvhės laikai bus praėję nepalikdami juose 
nei pėdsakų. Atrodo, kad Washington e gal stipriausiai laikosi nepriklausomybės laikų valstybingumas. 
Šiemet, minint 50-ties Lietuvos nepriklausomybės atsikūrimo sukaktuves, Washington© lietuviai ir-me
nine i programai išpildyti pakvietė nepriklausomybės laikų menininkus: solistę Vincę Jonuškaitę-Zaunl- 
enę-Leskaitienę ir aktorių Henriką Kačinską. Sį retą faktą gražiai paminėjo "Lietuvių Dienos", kurių 
atvaizdu ir mes pasinaudojame kaip retu reiškiniu, įrodančiu valstybininkų reikalo supratimą,at jautimą.

net ir turėjus iera

rnybės laikų valstybingumas 
washiagton’o lietuviai ir-me

Atvaizde is kairės į dešinę: Laima Fuzinaitė, V. Jonuškait.ė-Zaunienė-Leskaitienė, H.Kačinskas, Elena 
Jurgelaite ir Zuzana Butkutė. Foto "Lietuvių Dienos".

miai sunkiau bus daryti 
sprendimus, kaip, saky
sim, krepšininkų kelionės 
Lietuvon atveju. ..

Ir mūsų vienokio ar ki
tokio sprendimo pasėkos 
bus žymiai svarbesnės . 
Nesakyčiau,kad Pasaulio 
Lietuvių Seime turėtų bū
ti svarstoma,bet kur nors 
tikrai jau laikas pradėti 
nagrinėti, ar mes padė
sim ir kaip savo broliams 
pamažu vykstančiam lai
mėjimo procese. O gal 
mes kaip tik visokiais į- 
manomais būdais,būdami 
nepasiruošę ir impulso 
pagauti, trukdysime ?

Vyt. Geidžiūnas .

NL. red, duoda galimybę 
pasisakyti įvairioms nuo
monėms šiuo dabar labai 
opiu tapusiu klausimu,bet 
pageidauja, kad teigimai 
būtų argumentuoti, o ne 
propagandiškai pareikšti.

Skelbiant šįstraipsnį,san- 
tyk ių kl aus ima s pal ieka - 
mas svarstymams, tačiau 
reikia padaryt i f aktams ne
at atinkančių teigimų kons
tatavimą.

Autorius nieku nepagrin- 

džia teigimo, kad sovieti - 
nėję Rusijoje tautinės kul
tūros traktavimas švelnes
nis, negu buvo cariniais 
laikais. Tą pat reikia pa
sakyti ir apie jo teigimą 
esą tautų naikinimo politi
ka esanti švelnesnė, ne
gu carų laikais, o kaip tik
tai sovietiniais laikais y- 
ra sunaikintos ištisos tau
tos. Tokių yra daug,-ar au
torius apie tai negirdėjo? 
Carų laikais rusinimas vy
ko, bet tokio žiauraus tau
tų naikinimo, koks vyksta 
sovietinėje Rusijoje, nebu
vo, Iš kur gi koks čia "lei
dimas stiprėti išblėsusiai 
tautinei sąmonei",kai pa
čios tautos sunaikinamos? 
Kur Krymo totoriai, pavo- 
Igės vokiečiai, Ochots- 
k o pajūrio japonai ir kiti?

Rumunai, lenkai ir čeko- 
slovakai ne "bendruome
nės” siekia, o laisvės ir 
savarankiškumo.

Diržinskaitės-Piliušen- 
ko Maskvos bandymas jau 
ne pirmasis, bet tai gry- 
naiMaskvos reikalas ir 
lietuviškos iniciatyvos čia 
nei už centą nebuvo. Net 
ir "Vienybė", gindama Pi-

•Viri

Pažinkime Kanadą.

Kanados socialinė apsauga
RAŠO JOHN F. HAYES

Kiekvienoje Kanados 
provincijoj yra įstatymai 
kurie parūpina bendrą 
pagalbą reikalingiems 
žmonėms ar jų išlaikyti
niams, kurie negali gauti 
kitos pagalbos.Tais atsi-

liušenko,pasakė,kad tai 
yra grynai Maskvos reik
alas, su Lietuwa niekoben- 
dra neturįs, Maskva pagal 
reikalą gali bet kurį savo 
pareigūną įpareigot i atst
ovauti bet reikalą, siekd- 
dama imperialistiniu savo 
tikslų.

Rusiška bendruomenė?
Rusai savo dabartinę"ben - 
druomenę"''.aiko idealiau
sia bendruomene ir angliš
ką bendruomenę laiko val
stybės išdavimu.
Svarbiausia, kad autor

ius sumini vaiksnių nepa
siruošimą numatomiems 
įvykiams, bet pats nepa
sako nieko nei apie įvyki
us, nei kas gi, jo nuomo- 
nekreiktų daryti ?

tikimais reikia tirti rei
kalingumą. Paprastai tai 
reikia patikrinti asmeni
nes apystovas ir šeimos , 
kad tas reikalas būtų nu
statytas. Pagal šitą pro
gramą nustatoma finan
sinė parama turėti pasto
gę, maistą, apsirengimą 
ir kt. Keletas provincijų 
eina toliau ir nustato at
sistatymo pašalpas - pa- 
gelbstint vyrui ir jo šei
mai apsigyventi naujose 
sąlygose.

Ši pagalba duodama 
provincijos, ir dažniau
siai kaimo ar miestelio 
tarybos nutarimu.Tai yra 
laikinė socialinė priemo
nė, kuri yra reikalinga 
beveik kasdien nes atsi
tinka tūkstančiai atsitiki
mų visoj šaly.Tai yra ne
formalus reikalas pritai
kant greitas pagalbos 
priemones. Bėda yra aiš
ki ir ji yra sutinkama vie
toje pagal reikalą. Kana
dos socialinės pagalbos 
scenoje šitas yra žinoma

SVETLANA ALLILUJEVA IR JOS 25.

n ■ • i 1 i ■ * • i ■ •laiškai bičiuliui
Kažin, ar Svetlana Stalina ite-Allilujevž nepabėgs 

Maskvon, - čia ji girdėjo apie savo tėvą tokių da
lykų, kurių gyvendama Rusijoje tikrai negalėjo gir 
dėti ir žinoti. O šios žinios normaliam žmogui y- 
ra baisios.

Dabar gi, kai Rumunijoje ir Čekoslovakijoje jau 
patys komunistai pradeda atvirai ir viešai kelti jo 
piktadarybių faktus, kai drauge ryškina ir jos ne
kenčiamojo Berijos, Stalino sumanymų vykdyto- 
jo"darbelius", kurių pasekmėje buvo didžiulės eg
zekucijos, kainavusios Rumunijai ir Čekoslovaki
jai pirmaeilių tais laikais žmonių gyvybių. Jav.pa- 
ššliniam žmogui tas atrodo baisu, o kaip gi Svet - 
Tanai, Stalino dukrai? Ypač, kai ji tėvą bando pa
rodyti kaip švelnų žmogų?

Svetlana toliau septynioliktame laiške .taip rašo: 
"1946 metų vasarą Stalinas nuvažiavo į pietus - 

pirmą kartą po 1937-jų metų. Važiavo jis automa
šina. Paskui jį nusitiesė ilgiausia procesija bįo - 
gals tada keliais. Po to ir pradėjo statyti automa
gistralę į Simferopolį /Kryme/. Vykdami sustoda
vo miestuose, nakvojo pas obkomų ir raikomų se
kretorius.Tėvas norėjo pats savo akimis pamaty
ti, kaip gyvena žmonės. O aplinkui buvo pokarinė 
suirutė. Valentina Vasiljevna, visada lydėjusi tė
vą į pietus, vėliau man paskojo, kaip tėvas nervi

nosi matydamas, kad žmonės gyvena žemėse iš
kastuose urvuose, kad aplinkui tiktai griuvėsiai.. 
Ji pasakojo ir apie tai, kaip pas jį pietuose buvo 
atvykę aukštos dabar padėties žmonės, draugai su 
pranešimais, kokia dabar žemės ūkio padėtis U- 
krainoje. Šitie draugai privežė begales arbūzų,dy- 
nių, daržovių ir vaisių, ir auksinių kviečių pėdų,- 
tai štai kokia turtinga mūsų Ukraina? C vienas šių 
draugų šoferis /Svetlana išnašoje pažyra iU'Ta i bu
vo Chruščiov"/ pasakojo "tarnybai", kad Ukraino
je badas, kaimai nieko neturi ir valstietės mote
rys laukus aria karvėmis.,.. "Kaip jiems ne gėda, 
-rėkia Valečka, ir verkia, - kaip jiems ne gėda jį 
apgaudinėti? G dabar viską jam verčia.’"- Svetlana 
teisina Staliną jau Valečkos vardu ir jos autorite
tu.

Po šios išvykos į pietus pradėjo statyti dar kelis 
vasarnamius,- dabar jie jau buvo vadinami"gos- 
dači". Formaliai buvo laikomasi, kad šiais vasa
rnamiais gali naudotis visi Politbiuro nariai, bet 
faktinai betėve, Žaanovo, Molotovo jais niekas 
daugiau nesinaudojo. Pastatė vasarnamį ir prie 
Suchumi, prie Naujojo Aifono, visą vasarnamių 
kompleksą Rice, o taipgi vasarnamį Valdajuje.

- o - o - o -
Tėvas žinoma buvo patenkintas, kad aš išsisky

riau su savo pirmuoju vyru, kurio jis niekad ne - 
mėgo , - toliau pasakoja Svetlana. - , Jis pasidarė 
kiek švelnesnis, minkštesnis po to man, bet neil
gam. Kažkodėl aš savo buvimu erzinau. Iš manes 
išėjo visai ne tas, ko jis norėjo. Bet mano sūnui 
jis buvo švelnus.

1947 metų rudenį tėvas pakvietė mane atostogat 

ti drauge su juo Soči /tai kurortas Kaukaze, ant 
Juodosios jūros kranto/. Pirmą kartą po daugel
io metų rr.es praleidome tris savaites drauge. Tai 
buvo malonu ir liūdna, - ir be galo sunku.. .

Aš vėl niekaip negalėjau priprasti prie jo perve
rsto režimo: - puse dienos jis miegojo, valandą 
trečią būdavo pusryčiai , valandą dešimtą vakaro- 
pietūs ir ilgi vidunakčiavimai su draugais.

Mums sunku buvo kalbėtis, - ir nebuvo apie ka 
nors tai gali atrodyti labai keista. .. Kai mes pa
silikdavome du vienu, aš kankinausi ieškodama po 
kalbiame temų, apie ką kalbėti? Buvo toks jaus
mas: stovi aukšto kalno papėdėje, d jis - viršuje; 
tu jam šauki, patrukdamas nuo šauksmo, o jį pa
siekia tiktai atskiri žodžiai. . .Ir iki tavęs teatie- 
kia ir gi tiktai stskiri žodžiai. Taip kalbėdamas 
neprisikalbėsi, Kai kada mes pasivaikščiodavorn- 
tai būdavo lengviau. Aš jam garsiai skaičiau laik
raščius ir žurnalus, - tas jam patiko. Jis paseno. 
Jam norėjosi poilsio. Kartais jis pats nežinojo, 
ko jam norisi... Vakarais rodydavo filmus- se
nus, prieškarinius, "Volga-Volga", kurį jis mė
go, Čaplino filmus.

Pietų susirinkdavo visi:- Berija, Malenkov, Ž da- 
nov, Bulganin ir kiti. Tai buvo varginama ir nuo
bodu - sėdėti už stalo tris-keturias valandas, klaū 
sytis vis tų pačių, jau šimtą kartų anksčiau girdė
jų istorijų, -tartum pasaulyje nebūtų jokių naujie
nų /Išnašoje Svetlana pažymi:"Šituos pasikalbėji
mus gerai aprašė Džilas savo knygoje"Pasįkalbė
jimai su Stalinu"/. Aš išvargdavau ir eidavau mi
egoti, o pokalbiai tęsdavosi ilgai dar po vidunak
čių". Daugiau bus.

kaip "Provoncijos Socia
linės pagalbos programa'.'

Reikia turėti galvoje 
"bėdos "aplinkybes. Žmo
gus gali būti bedarbis , 
gaunantis draudimo pa
šalpas ir vis tik gali būti 
dideliam varge. Teisė 
bendrai vadinama"Nedar- 
bopašalpa"kada nustoja
ma darbo. Leiskit man 
duoti pavyzdį: Ontario 
Orillia mechanikas yra 
be darbo su išlaikytiniu 
slaugymo namuose, ir jis 
negali išlaikyti ir savo 
šeimos ir ligonio išlaiky
tinio iš to nedarbės drau
dimo čekio. Dirbdamas 
jis sunkiai vertėsi ir mo
kėjo sąskaitas; dabar jis 
be čekio pilnoje sumoje 
yra naikinamas. Kanados 
"Nedarbo čekis "jį nuga
lėjo. Jam bus sunku, kol 
jis atgaus savo darbą,o 
jis neturi pamesti nei sa
vo namo,nei apleisti savo 
šeimos.

Leiskit pabrėžti, kad 
mes kalbame apie žmo
nes patekusius vargan ir

Nukelta į 7 psl.
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KULTURIA/Ė^KROA/IKA
DAILININKĖS VL. STAN
ČIKĄ ITĖS-ABRAITIENĖS 
tapybos kūrinių paroda 
buvo atidaryta 28.IV.Pri
sikėlimo parapijos paro
dų salėje.Atidarymo kal
bą pasakė A. Ulba, ateiti
ninkų tėvų komiteto (ruo
šė jų)atstovas . Sveikinimo 
kalbą pasakė Brazilijos 
konsulo Toronte žmona. 
Atidaryme dalyvavo ir 
pati dailininkė, atvykusi 
iš Chicagos.Parodos ati
daryme buvo pilna salė 
žiūrovų.

Viso kūrinių išstatyta 
arti 50-aliejaus ir vande
niniais dažais paišytų. 
Darbai atlikti kruopščiai, 
talentingai .užbaigtai .Re - 
alistinio ir modernaus 
meno. Menininkė baigusi 
Kauno Meno mokyklą ir 
buvo žinoma Lietuvoje 
kaip knygų iliustruotoja, 
tapytoja.

VI. Stančikaitės, kaip 
menininkės stilius išlai
kytas , s avi š kas. Ypatingai 
man didelį įspūdį padarė 
vaidylos paveikslas,atlik
tas klasišku stiliumi.

Obuoliai, medžiai .gam
ta, kaip gyvi, vizijos tarp 
modernaus ir realaus 
meno daro malonų įspū
dį.

Malonu buvo matyti to
kią stiprią meno jėgą To
ronte, ypač bepradedan- 
tiems, kuriems dažnai 
pritrūksta kantrybės il
giau prie paveikslo pasto
vėti. Dail. V. Stančikaitė 
dabar gyvena Clevelande, 
o po karo buvo įsikūrusi 
Brazilijoje, Sao Paulo.

Tikiu, kad tikri meni
ninkai padarys vertinimą 
- aš įspūdžius perduodu 
kaip eilinis žiūrovas. •

J. Kr.

PIRMOJI KNYGA 
apie Kanados lietuvius 
"Lithuanians in Canada" 
platinama Prisikėlimo 
parapijos spaudos kioske 
per pp.Misevičius,šv. Jo
no parapijoj pas V. Auš
rotą ir p. Prakapą.

Knyga yra lietuvių per
kama ir mėgiama. Taigi 
gauti užsakymai iš Kana
dos bibliotekų ir atskirų 
asmenų.Atsiliepimai apie 
"L. in C. " kaip lietuvių , 
taip ir kanadiečių val
džios įstaigų ir aukštų 
pareigūnų - geri.

Iki šiol mažiausia kny
gų yra pirkę Montrealio 
lietuviai. J. Kr.

A P OK A L IP S Ė
Tokiu pavadinimu Montre- 
alyje išleista Jono Šiauri
ečio knyga, kuri, kaip sp
ėjama, sukels nemažų di
skusijų, nes joje plačiai 
aptarti dabarties įvykiai, 
besireiškią politikoje, re
liginiame ir visuomenini
ame gyvenime. "Apokalip
sėje" viskas paliesta, vis 
kas aptarta autoriaus po
žiūriu, nevengiant kritiš
kumo. Komunizmas, Va
tikano suvažiavimas ir 
jo padariniai, politiniai 
valstybės vyrų svyravi 
mai ir ft. Žodžiu, kny
ga pilna aktualijų.
/Žiūrėkite skalbimą8-me 
puslapyje. / Leidinį gali 
ma gauti Ir Nepriklauso
mos Lietuvos leidykloje. 
Kaina $ 2. 50.
SPALVOTŲ SKAIDRIŲ 
KONKURSO TAISYKLĖS
1. Konkurse dalyvauti 
kviečiami visi lietuviai 
fotografai, mėgėjai ir 
profesionalai - gyvenan
tieji JAV ir kitur.
2. Konkurse yra keturios 
skaidrių grupės: a)Gam- 
tovaizdis, b)Portretas, c) 
Abstraktas, d)Eksperi- 
mentinės skaidrės.
3. Kiekvienas dalyvis vi
sam konkursui gali pa
tiekti nedaugiau kaip aš- 
tuonias savo fotografuo-

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

D’ail įninkąs Dagys: Iš serijos sukaktuviniams metams: Kairėje kara
lius Gediminas diktuoja laišką, dešinėje vadas šaukia į ataką.

skaidres. Galima da-tas 
lyvautiirsu mažiau negu 
aštuoniom skaidrėm. Ga
lima dalyvauti vienoje , 
keliose ar visose grupė
se.
4. Skaidrės turi būti įdė
tos į popierinius arba 
plastikinius rėmelius. 
Rėmelių dydis turi būti 
2x2 coliai.Skaidrės įdėtos 
tarp stiklų nebus priima
mos.
5. Kiekviena skaidrė turi 
būti pažymėta tašku kai
riame apatiniame kampe
kaip ji normaliai žiūrima 
- be j okių aparatų.
6. Ant kiekvienos skaid
rės rėmelių turi būti už
rašyta dalyvio vardas , 
pavardė,adresas ir skaid
rės pavadinimas.
7. Prie skaidrės pavadi
nimo ant rėmelių skliaus
teliuose turi būti pažymė
ta didžiąją raide prie ku
rios grupės ta skaidrė 
yra priskiriama: 
G-Gamtovaizdžio grupė , 
P-Portreto grupė,
A-Abstrakto grupė, 
E-Eksperimentinė grupė.
8. Dalyvavimo mokestis 
yra $2. 00, nežiūrint kiek 
skaidrių yra pateikiama. 
Dalyviai gyveną vietovė-

Geriausi1967 m. filmai
už

Ni-

INDONEZIEČIŲ 
BENDRINE KALBA

Indonezijos teritoriją sudaro dau
gybė salų ir salelių. Jų gyventojai 
kalba Įvairiomis kalbomis ir dialek
tais. 1945 metais buvo paskelbta 
bendra valstybinė indoneziečių kal
ba. Ji nepaprastai graži ir įdomi. 
Joje, tarp kitko, nėra daugiskaitos 
formos, todėl indoneziečiai vartoja 
savotišką priemonę — kartoja tą pa
tį žodį. Pavyzdžiui, „sudera" indo- 
nezietiškai reiškia — pilietis, o „su- 
dara-sudara" — piliečiai. Pakartoji
mas vartojamas ir norint sustiprinti 
sąvoką. Pavyzdžiui žodis „pagi" 
reiškia rytą, o „pagi-pagi” — anksti 
rytą.

Indoneziečių bendrinėje kalboje 
tiek daug sudvigubintų žodžių, jog 
laikraščiai ir žurnalai net ir ne-

Štai geriausiųjų sąrašas 
1967 metus:

Geriausias režisorius: Mike 
chols “The Graduate” filmo.

(Patariu suagusiems tą išskirti
nai įdomų filmą pasižiūrėti).

Geriausiai talkinusi artistė: 
Carol Channing “Thoroughly Mod
ern Millie”.

Geriausiai talkinęs artistas: Ri
chard Attenborough “Doctor Do- 
little”. Geriausias artistas muzi
kinėje komedijoje; Richard Har
ris “Camelot”. Geriausia artistė 
muzikinėje komedijoje: Anne 
Bancroft “The Graduate”. Geriau
sias filmas muzikinėje komedijoje: 
“The Graduate”. Geriausia daina: 
If Ever I should Leave You iš SpauscĮįna to paties žodžio po du 
’‘Camelot”. Geriausias filminės dra I kartus, o surenkd j, viena kartą ir 
nos aktorius: Rod Steiger “In the stato po jo skaitmenį 2. 
Heat of the Night”. Į j-.................... ............... .

Geriausia artistė filminėje dra- deriniai. Pavyzdžiui, 
moję: Dame Edith Evans “The 'vanduo, 
Whispers”. Geriausia filme ta"
drama: “In The Heat of the „a>r batu" - 
Night”. Geriausas anglų kalba už
sienyje pagamintas filmas: “The 
Fox”. Geriausias 
filmas: Live for 
zų. Populiariausia 
grama: “Mission:

Populiariausias televizijos akto
rius: Martin Landau iš “Mission: 
Impossible”.

Populiariausia televizijos akto
rė: Carol Burnett.

Daugiausia žadantis naujas ak
torius: Dustin Hoffman “The 
Graduate”. Daugiausia žadanti 
nauja aktorė: Katharine Ross 
“The Graduate”. Geriausias fil
mui rankraštis: “In The Heat of 
the Night” — Stirling Silliphant. 
Geriausia muzikiniai pasirodė 
“Camelot” — Frederick Loewe. Ir 
dar trejetui žvaigždžių įteikti po
puliariausių artistų apdovanoji
mai: Kirk Douglas, July Andrews, 
Paul Newman.

Kita šios kalbos savybė — žodini 
„air" reiškia 

,mata” — akis, o „airma- 
ašaros; „batu”—akmuo, o 

ledas.

užsienio kalba 
Life”. Prancū- 
televizijos pro- 
Impossible”.

se, iš kur pinigų siunti
mas yra suvaržytas, bus 
nuo mokesčio atleisti.
9. Skaidres ir mokestį 
siųsti šiuo adresu:Algir- 
das Grigaitis - LFA kon
kurso! vedėjas,2 081 Plain- 
field Drive, Dės Plaines, 
Illinois 60018.
10. Gautos skaidrės bus 
saugojamos visomis esa
momis išgalėmis.Tačiau, 
konkurso rengėjai nebus 
atsakingi už galimą skaid- REKTORIUS APIE JAUNIMĄ Dažnai žmonės klausinėja, i ko
rių pažeidimą ar pameti
mą laike konkurso arba

kaip "geriausia konkurso 
skaidrė".
14. Visos į konkursą pri
imtos skaidrės bus viešai 
parodytos publikai. Laike 
šio rodymo bus įteiktos 
premijos.
15. Skaidrės bus priima
mos iki š. m. rugsėjo 15- 
os dienos.
16. Konkursui užsibaigus 
visos skaidrės bus grą
žintos siuntėjams.

Kubilius: "Mes, vyres
nieji draugai, tėvai, netu-

NAUJĄJĄ ATEITININKŲ 
FEDERACIJOS VALDYBĄ 
sudaro: prof. dr. J. Pi kū
nas - Federacijos vadas , 
prof. kun. S. Yla - dvasios 
vadas, dr. R. Kriaučiūnas 
-gen.sekret.,dr. L. Bajo
rūnas-reikalų ved.,dr.K. 
Keblys - referentas sen - 
draugiams at. , V. Valai- 
tis-referentas studentam 
at., R. Laniauskas-refe
rentas moksleiviams at.

Ateitininkų federacijos 
valdybos būstinė yra rei
kalų vedėjo dr .K. Bajorū
no adresu:17689 Goldwin, 
Southfield, Mich. 48075 , 
USA.

persiuntime.
11. Gautos skaidrės Lie
tuvos Foto Archyvo bus 
peržiūrėtos ir priimtos į 
konkursą arba atmestos . 
Atvejyje jei visos skaid
rės vieno fotografo bus 
atmestos, skaidrės bus 
tuojau grąžintos siuntė
jui; registracijos mokes
tis nebus grąžintas.
12. Priimtos skaidrės bus 
patiektos juri komisijai, 
kuri jas premijuos. Juri 
komisijos sąstatas bus 
paskelbtas vėliau.
13. Bus skiriamos trys 
(pirma, antra ir trečia) 
premijos kiekvienai gru
pei ir taip pat bus pre
mijuota viena skaidrė

rime teisės reikalauti, 
kad jaunieji žmonės būtų 
tokie pat, kokiais mes jų 
amžiuje buvome, mėgtų 
tas pačias knygas, tą pa
čią muziką, tuos pačius 
rūbus. Jaunimas viskam 
labai jautrus ir nepakan
tus negerovėms, ir nėra 
bloga jei jaunuolis kriti
kuoja negeroves, norėda
mas, kad jos būtų paša
lintos. Blogiau, kai susi
duriama su miesčioniš
kais kritikomanais. Vis 
dar pasitaiko jaunuolių, 
kurie netiki,kad jų aktyvi 
veikla gali padėti paša
linti blogį. Iš čia išplau
kia ir kai kurių j aunuolių 
gyvenimas". (Elta',

r kį filmą, eiti, kuris geras, šie 
sąrašas padės apsispręsti. "M. r-1

Jis žengė per Stalino lavoną, mes per jo, o kas žengs per mudviejų?

nebūtų patepęs, žinoma, iš pono Skrodskio kišenės, tą išgyveno Stašys su Braziu. Širdies gilumoje jiedu 
Su teisybe mūsų teismuose netoli nuvažiuosi. netikėjo, kad ponas vykdys savo sumanymą, o kad

. , . ii __ Visi šilėniečiai gyvai atsimena tas dienas, kai tada pasirašė, Kedulio pavyzdžiu pasekdami, tai ra-VINCAS MYKOIAI1 IS atėjo laikas Keduliui, Stašiui ir Braziui keltis į naują minosi tuo. kad. niekam daugiau nepasirašius, taip Se j-k —i—. . vietą. Prievaizdas užvarė talką padėti jiems pervežti| I IZ 1 iri I A I f UI INAS trobesius ir mantą. Sujudo visas kaimas. Pirmiausia J I į“, I JĮ yy f vaikai išvarė gyvulius. Vyrai ir moterys krovė į ve-
* žimus viską, kas tik buvo pajudinama, pakeliama.

įjį Atrodė, kad nedaug to turto, o kai pajudino kiekvie-
n ■ ■ » č-i- ... > na daikta tuoi nusitęsė virtinė vežimu su visokiaisPraeivis, nematęs Šilėnų nuo praėjusio rudens, d uamiq, mvj

dabar, metams praslinkus, nebepažintų šito kaimo, padargais, ryšuliais ryšulėliais. Ne kiek ten ii pi i- 
Gaisras, audra ar kokia kita nelaimė taip nuniokojo krausi į vienarklį vežimėlį.
Petro Balsio ir jo jaunos žmonos Kedulių Katrytės
tėviškę? Abiejose gatvės pusėse sodybų eilėje alsi- lig šiol valdęsi, nebeišlaikė. Kilo toks raudojimas, 
rado didelės, tuščios šverplos. Kur dingo Balsių kai- klyksmas, tarsi čia būtų tėvo motinos laidotuvės, 
myno Jakaičio kiemas? Kas ištiko Kedulių ir Stašio Labiausiai draskėsi Stasių Marcė ir Brazių Marytė, 
trobesius? Kitame gatvės šone nebėra Brazio ir Kie- Abidvi buvo artimai susigyvenę su kaimo jaunimu, 
liaus sodybų. Visuose šituose kiemuose riogso tik pa- mėgo šeštadienio vakarais pasišėlioti lies Dundulio 
matų akmenys, apipuvę lentgaliai, rąstų gabalai ir kalve, laisvu laiku pavaliūkauti gatvėje.
šiukšlių krūvos, per vasarą vešliai apžėlusios kie- Tačiau ir visos kitos keliamųjų kiemų moterys 
čiais, builiais, varnalėšomis ir dilgėlėmis. kibo tėvams ir vyrams į akis, plūsdamos juos už tokią

Jei paklaustum šilėniečių, kas taip praretino jų nelaimę ir gėdą. Vyrai, atkakliai priešinęsi moterims, 
kaimą, tai bet kuris iš senesniųjų niūriai atsakytų: įr patys vos begalėjo sutramdyti kylančią krūtinėje

— Ponas išdraskė. širdgėlą. Labiausiai ištižo Brazys. Ardydamas pirkios
O jaunesnysis sugniaužtų kumštį ir nusikeiktų: sienas, jis šnirpštė nosimi, rankovių galais trynė akis,
— Skrodskis, rupūžė! neva dulkių graužiamas, o iš tiesų braukė ašaras ir
Kalbesnysis imtų pasakoti, kaip ponas nukeldino vos beįstengė sulaikyti spaudžiantį gerklę kukčioji-

į Užbalins Kedulį, Stašį ir Brazį, o iš Jakaičio ir Kie- ma. Atkakliausiai laikėsi Kedulis. Uvėriai susiraukęs, 
liaus atėmė ūkius ir privertė parsisamdyti dvarui ku- skersakiuodamas į žmoną, dukterį ir sūnų, jis įnir- 
mečiais. Mat, anie trys pasirašę keisti su dvaru žemė- tingai vertė sienojus ir tolydžio švokštė: 
mis, o šiedu, sako, kažkada dirbę dvaro bravore, o 
paskui neteisėtai atsisėdę ūkiuose. Norėjo dar atimti gų 
žemę iš užkurių Mikniaus ir Želvio, bet jie įrodė teis- tu 
mui, kad vedė žmonas ir atėjo į ūkius su pono suti
kimų. Kaimiečių bylą teisme gynęs Viktoras Survila.
Nors jis ėjo mokslus Peterburge, bet nesugebėjęs pjaulų ir puvenų laužas... Ponas miško duoda, pasi-

(7)

— Šiandien jie jus smaugia, ryt jie patys pasi
smaugs, ant šakos pakabinti!

— Gyvulius grobia? Arklį saugok ir balną sūnui 
įtaisyk!

Rudeni, jau baigiant valyti vasarojų, visus nuste
bino Mackevičiaus patarimas pirktis dalgių. Pavasarį 
prasidėsianti didelė piūtis, o valdžia, sako, uždrau- 
sianti dalgius pardavinėti...

Iš viso to žmonės sprendė, kad Mackevičius kaž
ką žinąs ir kad pavasarį prasidėsiąs miatežas. Tokius 
gandus uoliai platino ir kai kurie žmonės, turį arti
mesnių santykių ne tik su kunigu, bet ir su pono 

'Skrodskio dukterimi Jadvyga, ypačiai naujoji jos

viskas pasiliks po senovei. Tad kai atėjo pono įsaky
mas griauti trobesius ir keltis į naują vietą, abudu 
nustėro iš baimės. Ypačiai apmaudingai reiškė savo 
sielvartą Stasio Marcė. Būtina dalyvė visokių pasi
linksminimų, šokių, išdaigų, ji niekaip negalėjo Įsi
vaizduoti, kad atsidurs kažkur anoj pusėj dvaro lau
kų, klaikiuose Užbalių smiltynuose, kur nebus nei 
topoliais bei liepomis apaugusios kaimo gatvės, nei 
kaimynų pirkių, nei mergiočių, nei berniokų.

Dar ir dabar, daugiau negu metams praslinkus, kambarinė Nastė, užėmusi ištekėjusios Kedulių Kat- 
ne vienas šilėnietis, ypač iš jaunesniųjų, kartais su rėš vietą.
užuojauta, o kartais ir pajuokaudami prisimena, kaip Bagynų dvare Nastė atsirado šią vasarą. Daktarė- 
Marcė draskėsi ir dievagojosi, akis iškabinsianti kiek- lis Dimša aptiko ją viename Žemaitijos dvare ir, 
vienam, kas imsis griauti pirkią ir klėtį. Tačiau nieko Mackevičiaus patariamas, Įpiršo Skrodskytei. Tokiu 
nepadėjo nei jos pyktis, nei ašaros, nei maldavimai, būdu šilėniečiai vėl turėjo savą žmogų Skrodskio rū- 
Tos pačios dienos vakarop Kedulio, Stašio ir Brazio muose. Nastė pasirodė esanti sumanesnė, vikresnė ir 
kiemų vietoje beliko aplaužytos tvoros ir šiukšlių drąsesnė už Kedulytę, jau išprusinta kelerių metų 
krūvos. tarnybos dvare ir mieste. Ne visi ir ne išsyk atpažino,

Visas pražūtingas kaimynų nukeldinimo pasekmes kad ji ta pati Pempienės Nastė — valiūkė, į kurią 
Šilėnų kaimas pajuto tik šįmet nuo pavasario. Nu- žvitriai žvalgydavosi visi kaimo berniokai ir ieško- 
keltųjų rėžius ir sodybas tuojau užvaldė dvaras ir 
patiems kaimynams įsakė jų dirvas dirbti lažo tvar
ka, prievaizdui Pšemickiui ir tijūnui Karklių! prižiū
rint. Graudu buvo šilėniečiams dirbti dvarui užgrobtą 

' kaimynų žemę. O kai vaitas griežčiausiai uždraudė 
važiuoti ir vaikščioti keleliais ir takais, einančiais

-— Sukitės greičiau, liurbiai jūs! Šitą trauk!.. Na- Per Kedulio ir Stašio laukus, ii kai ėmė bausti už 
neturi, ar ką!.. Liaukis žliumbusi!.. Nori pančio, kiekvieną gyvulio įžengimą per ežią dabar jau į dva- 
ištižėle?..
Ir, tarsi ramindamas pats save, bambėjo po nosia: nebepakeliamas. Tik dabar jie suprato, kokia klasta
— Yra čia ko gailėtis... Pajudinom, ir subyrėjo... slypėjo už kaimynų nukeldinimo.

Kai vyrai pradėjo plėšti trobesių stogus, moterys,

davo progos paslampinėti apie Pempienės pirkelę.
Atvykusi į Bagynus ir pradėjusi tarnauti panelei, 

ji artimiausią sekmadienį sumanė atlankyti gimtąjį 
Šilėnų kaimą. Balsių Vincas su Jankauskų Kaziu, pa
vakariop grįždami iš Paberžės, pamatė apie Pempie
nės lūšnelę vaikštinėjančią ir smalsiai ją apžiūrinė
jančią poniškai apsitaisiusią merginą.

Kai priėjo arčiau, Kazys kumštelėjo Vincui:
— Vincai, žiūrėk, kaip mane gyvą matai — Pem- 

ro pasėlius, Šilėnų gaspadoriams gyvenimas pasidarė pienės Nastė!
Pažino ją ir Vincas. Taip, tai ji.
Prakalbino, pasisveikino. Nastė nesivaržė. Kaip ir 

. . Pagieža dvarui ir bent kokios atmainos lukuna- anksčiau, ji buvo tokia pat žvitraakė juodakė, kiau- 
atsispirti Skrodskio juriskonsulto Jurkevičiaus suk- statysime trobą kaip sklenyčią. Pusantro valako vai- vilnas augo šilėniečių širdyse ne dienomis, bet valan- rai perverianti savo smailu žvilgsniu. Vis dėlto ji 
tybėms.

Apie tą bylą visiems čia gerai žinomas daktarėlis
Dimša dar 
ba:

— Kas
apmulkino
O kitus reikalingus dokumentus suklastojo. Survila Kedulis atkaklus. Įsiręžęs verčia sienojus, lupinėja ną kitą žodį, bet tokį žodį, kuris širdį nuverdavo ir 
norėjo teisybės ieškoti tiesiu keliu, remtis įstatymais, langus, duris, puvėsių ir dulkių debesy skendėjo ilgai nenutildavo, eidamas iš 
manifestu, nuostatais, o Jurkevičius, matot, savo griaunama pirkia, 
aukas kaip voras apraizgė. Ne be to, kad ir teismą

dysiu... domis. Visų akys krypo į Mackevičių. Kunigas nuo atrodė žymiai suaugusi, subrendusi, rimtesnė ir san-
Taip raminosi Kedulis, bet širdies gilumoje nesi- šių metų vasaros pasidarė santūresnis, atsargesnis, tūresnė negu prieš keletą metų. Net išdykėlis Kazys 

ir dabar patikimesniam žmogui tebekal-džiaugė nė jis. Lengva pasakyti: miško davė. Bet pa-Tačiau akylesnieji ir pro tą santūrumą jautė, kad ir dabar nebūtų išdrįsęs čiupti ją už rankos, atlenkti 
imk tu tą mišką ir pastatyk iš jo troba, kad gudrus, jis kažko laukia, kažkam įuošiasi. Žmonių nusiskun- atgal ir tyčiotis:

čia per byla! Dar prieš bylą Jurkevičius O čia vis dėlto gyventi buvo galima. Pusantro vala-dimų jis išklausydavo rūsčiai susikaupęs, daug ne- — Naste, pajuodėle kukulake, žiūrėk — sijonas 
tuos tris mužikus ir išgavo iš jų parašus, ko!.. Vėjo žarstomų smiltynų. Et, ką jau čia!.. Tačiau kalbėdavo, neguosdavo, susiraukęs burbteldavo vie-smunka!

O kai Nastė laisvosios rankos nagus suleisdavo
lūpų į lūpas. jam į petį arba mėgindavo gintis dantimis, Kazys,

— Mackevičius pasakė: nevaitokit kaip bobos! atšokdamas atgal, nusikeikdavo:
Dar skaudžiau negu Kedulis kėlimąsi į naują vie.-Žiūrėkit, kad kumštys būtų kietos! — Ot, gyvačiukė! Nagų aštrumėlisl.. D.bus.
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Lietuviai pasaulyje.

Lietuviai Australu oi e
TOKIOS DRAUGIJOS pača v ŠT.tnrnrRTSKITOKIOS____________

Iš žymesnių reikia skai
tyti Aust. Liet. Katalikų 
Federaciją, apjungiančią 
eilę katalikų organizaci
jų. Federacijos svarbiau
sias darbas tai leidimas 
laikraščio "Tėviškės Ai
dai" ir koordinacija įvai
rių katalikiškų organiza
cijų veiklos.

Turime eilę visokių 
profesinių draugijų: inži
nierių, gydytojų, teisinin
kų, net ūkininkų.

Buvę kariai yra susi
organizavę į "Ramovės" 
karių s - gos skyrius tik 
dideliuose miestuose. 
Kiek veiklesni skyriai 
Adelaidės ir Melbourne. 
Sydney skyrius jau eilę 
metų veiklos nerodo, pa
sitenkina kasmet kariuo
menės šventės surengi
mu. Turime ir L. K. Kūr. 
Savanorių s-gos du sky- 
rius.Vieną vadinamą Aus
tralijos, o kitą Vakarų 
Australijos. Jų valdybos 
Sydney ir Perthe. Dauge
lis savanorių jau pensi
ninkai senukai. Jie pasi
tenkina uždaru kasmeti
niu susirinkimu su pa
skaita ir vaišėmis .

Energingesni buvę ka
riai reiškiasi visuomenės 
veikloj, pav. S. Narušis , 
(buv. adm. majoras) yra 
jau ketvirti metai ben
druomenės Kr. valdybos 
pirmininkas.

Turime ir kultūros po
būdžio d-jų bei būrelių, 
pav.Melbourne Čiurlionio

RAŠO V. ŠLIOGERIS 
Sydney - Australija 4.

klubas,vienas iš veikliau
sių. Sydney turim A. Liet. 
Kat.Kultūros d-ją, Plunks
nos klubą,Literatų būrelį. 
Plunksnos klubas ir Lite
ratų būrelis, viešai retai 
pasirodo,veikia uždarai. 
Kai kurie Plunksnos įdu
bo nariai, pav. J. A. Jura- 
gis,V. Kazokas, A. Skirka 
ir V.Šliogeris yra išleidę 
savo knygas.

Melbourne kultūrinin
kai A. Zubras ir Bronius 
Zumeris išleido savo 
knygas ,po kelias. Plunks - 
nos klubas savo narių lė
šomis 1966 m. išleido su
dėtinę savo kūrybos Įmy
gą "Plunksna ir Žodis". 
Redaktorius J.A.Juragis.

A LB Krašto Valdyba 
1961 m. išleido jubiliejinį 
Australijos lietuvių įsi
kūrimui atžymėt metraš
tį, red. J. A. Juragis, kurį 
spaudė "Minties" spaus
tuvė, Sydney, lietuvis sa
vininkas P.Nagys gražiai 
atliko spaudos darbą.

Eilė paskirų kultūrinin
kų bei rašytojų, jų žy
miausias gyv. Adelaidėje 
P.Andriušis,išleido savo 
knygas, ypač kūrybingas 
P. Andriušis.

Melbourne turime ir 
lietuvišką kredito koope- 
ratyvą.Turime dar ir ki
tokių draugijėlių bei ra
telių.Tenka paminėti, kad 
turime ir lietuvių tapyto-

jų, grafikų bei skulptorių 
gana daug. Mūsų spauda 
juos reklamuoja.

Turime ir keletą žy
mesnių dainininkų, G. Va
siliauskienę, profesionalą 
dainininką dar iš Lietu
vos Paulių Rutenį, kuris 
yra Australijos operos 
nuolatiniu dainininku.

BENDROS PASTABOS
Praeityje ir mažiau pa

skutiniais metais mūsų 
tarpe buvo nesutarimų 
bei ginčų dalinai dėl ide
ologinių pažiūrų grupių 
tarpe skirtumų, dalinai 
dėl to, kad mes negalime 
vis išmokti demokratiš
kai tvarkytis.

Mūsuose dar perdaug 
vadistinių tendencijų. Ne
norime išklausyti kitaip 
manančių.

Ryškiau reiškiasi ir 
kartų senos ir suaugusios 
jaunos pažiūrų skirtumų. 
Pav. senimo dauguma 
prieš santykius su tautos 
kamienu bet kokioj formoj

plėtimą.Suaugusio jauni
mo,ypač intelektualų po
žiūriu santykius su tautos 
kamienu Lietuvoje,kad ir 
atsargiai reikia plėsti • 
Kad naujos mintys per 
spaudą nesiplėstų taiko
ma totalistinių valdžių 
metodai-"burnos užčiau- 
pimas" lietuviškos spau
dos kieta cenzūra.Tai be
ne pats neigiamiausias 
mūsų gyvenimo reiškinys.

Visos Australijos or
ganizacijos, išskyrus , 
bažnyčias bei uždarus 
klubus yra daugiau ar mar- 
žiau A. L. B. Krašto Val
dybos įtakoje.

Baigdamas turiu pa
reikšti, kad kaip lietuvių 
bendruomenė, mes Aus
tralijoje esame gana ge
rai susitvarkę.

V. Šliogeris.

IŠKILI LIETUVAITE
Sydnėjaus universitete tarp bai

gusių odontologiją yra ir lietuvai
tė Ingrida Žemaitytė (Ingrid že
maitis), kuri baigė šį fakultetų 
pačiais aukščiausiais pažymiais ir 
tik baigusią fakultetas pakvietė ją 
į mokymo personalą dėstyti opera-1 
tyvinės odontologijos skyriuje. 
Pastebėtina, kad šiais metais tarp 
baigusių odontologiją Sydnėjaus 
universitete tėra tik penkios mer
gaitės ir visos iš ateivių: šalia

Naujų: 366-7818
Naudotų: 366-5691

adde Cddadoddicdade z^di-c.
□ODBC ■ CHRYSLER . VALIANT

M.L. DAIGNE AULT, 7635 Boul. LaSalle, 
President I, A S A L L E, P.Q.

k'dįu/y/js

M.VILKAITIENĖS NUOTRAUKA

T/s,

Dantų gydytoja 
Ingrida Žemaitytė

mūsų I. Žemaitytės dar baigė 
na graikė, dvi kinietės ir viena lat- 
vaitė.

Sutikusi dėstyti universitete ji

TEL. 365 0470

vie-

Australijos lietuviu Sydney miesto "Caritas" organlza 
c i ja šelpia Punsko srities lietuvius.Atvaizde JAV lie
tuvis leitenar.tas Julius šermukšnis, atvykęs atostogų 
į Australiją iš Vietnamo,, traukia labdarybės vikare 
loterijos bilietą, greta kun.P.Butkus"caritas" pirm.
taip pat pasiryžusi įsigyti ma- Pažymėtina, kad iš minėto laik- 
gistro laipsnį. raščio padarusi foto kopijas Aus-

Jos graduacijos proga Sydnė-tralijos Dantų gydytojų Sąjunga 
jaus dienraštis The Sydney Morn- išsiuntinėjo po kopiją kiekvienam 
ing Herald paskelbė platų su ja Sąjungos nariui statydama Ingri- 
pasikalbėjimą ir jos nuotrauką, dą Žemaitytę kaip pavyzdį.

W. THEROUX prop.
7688, Rue Edouard Street 

LaSalle.

FERRONNERIE

De LaSalle
HARDWARE

CILUX (OLŲ*)
_“OR< h-FLCK*.

A. B. C. |
SIUNTINIŲ 
AGENTŪRA

3891 St.Lawrence 
Blvd.

Montreal 18, P.Q.

Tel. VI4-9098

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.

9 ABC turi didelį pasirinkimo* įvairių gerybių siuntiniams, 
kuriu yra aukščiausia kokybė — žemiau šia kaina!!!

9 ABC dabar turi SPECIALIUS maisto produktus siuntiniams:

UŽV2 KA1NOS(50% NUOLAIDA,

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

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

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

Johan Tiedman Regd
DIRBU VISŲ RŪŠIŲ BALDUS 

PAGAL UŽSAKYMUS

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

-------------------------------------------------------- -- j

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

IR KITI ĮVAIRUS MEDŽIO DIRBINIAI.

K. KIĄUŠAS ir J ŠIAUČIULIS.

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

LuSALLE AUTO SPECIALIST Rėg’d
SAV. C. DESROCHERS 

Taisau ir dažau lengvas mašinas 
7717 GEORGE LASALLE, QUE.

(Prieisi* „Nepriklausomos Lietuvos" redakciją)
Tel.: garažo 366-0500

aamų 366-4203

<BUr

HIGHLAND AUTO BODY
C a I ex Gas Bar

DIRBTUVE - G A R A

Atliekami visų rūšių išores darbai ir 
Mechaniniai darbai

Gazolinas alyva ir kiti patarnavimai

Z A S

dažymas

511 b Lafleur Ave. LASALLE Tel. Buss. 366- 7281 

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

Univeliaį Cleaned & VailtM
• Valau ir taisau vyriškus ir moteriškus drabužius.
• Siuvu naujus pagal užsakymus vyriškus paltus, 

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

lot Wellinjgton St.) Tel. 769-2941

ĮVAIRIOS PROGOS

Į 1920 Frontenac St. Montreal, Ef.Q. T. Laurinaitis

ME 7-6727
DE LUXE CLEANERS

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

BELLAZZI - LAMY.INC-
DO 6-6941 . 7682 Clumplūn Blvd. taS«llv
Įvairi medžio statybinė medžiaga. Dury*, langų rėmai 
Įntuliacija, Ten • Test, Masonite, statybinis popieris.

• Pirkdami Įsitikinsite, kad pigiausiai ir geriausiais CILUX dažais atliekate savo namų pavasarinius dažymus.

• Taip pat dažymui visos priemonės ir problemoms 
esant patarimai.

• Langams stiklai ir jų įdėjimas.

Telefonas 768-G679

WINDSOR
DRY CLEANERS & DYERS CO. LTD.

Valome visokius drabužius ir kitą Jūsų namų apyvoką.
Savininkai:

A.^KersySf P. Petrulis, P. Kersulis, A. Greibus
1205 CHURCH Ave., VERDUN, MONTREAL.

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/.

WELLAND, Ont
RINKIMAI į KRAŠTO

TARYBĄ
Wei lando apylinkėj įvyks 
tą pačią dieną kaip ir vi
sose apylinkėse Kanadoj, 
tai yra gegužės mėn.12 d.

Balsavimo būstinė bus 
p.p. A. J. Kutkų namuose , 
50 Dover Rd. , Welland ,

Minėtą dieną būstinė 
bus atidaryta nuo 9 vai. 
ryto iki 9 vai. vakaro.

Prašome visus Wellan- 
do lietuvius į minėtą būs
tinę atsilankyti ir pabal
suoti už norimus kandi
datus į Krašto Tarybą.

Rink. Komisija.
'laikrodininkas

ANTANAS ŽUKAS

1855 Wellington Street 
Tel. WE 2-0644.

TAISAU IR PARDUODU 
ŽEMOMIS KAINOMIS

LA IK RO DŽIUS I R J U V E L Y RU S .

SIUNTINIAI LIETUVON 
KAUFMAN’S WOOLLENSaTEXTILES

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

IŠ ČIA PASIŲSITE SIUNTINIUS SAVO GIMINĖMS PILNAI GARANTUOTOMIS

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

VOTERIŠKIĘMS KOSTIUMAMS. PA L TAMS,SUKNELĖMS IR ŠILKINĖS- Brocade 
& Dainty MEDŽIAGOS.

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

• TAIP PAT PRIIMAME UŽSAKYMUS VYRIŠKIEMS K OST I U M A MS-Made to measure 
- IŠ GERIAUSIŲ ANGLIŠKŲ MEDŽIAGŲ. KAINA $54.00 ir extra kelnes $ 13.50.

SAVININKAS CH. K A U F MA N AS, buvęs audinių fabriko* Litex* vedėjas Kaune . Laisvai kalba 
lietuviškai.



6 PS L. NEPRIKLAUSOMA lietu V a 1968 m.gegužės 8 d. Nr, 19/1095/

T O MT O ORTAS
VEDA KAZYS BARONAS

Taupyk ir skolinkis

virš trijų

PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- n A n A A J A 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ rAKA/VlH 
KREDITO KOOPERATYVE __________

MOKAME
5% už depozitus
5’/ž% už šėrus

KAPITALAS
ASM. PASKOLAS duodame .iki $5.000 ir MORTGIČIUS 
pagal valdžios nustatytą normą — 66% įkainuoto turto. 
VISŲ NARIŲ GYVYBE apdrausta santaupų dydyje, bet 
nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju ap
draustos iki $5.000.
Paramos nariu gali būti kiekvienas lietuvis, gyvenąs Kanadoje 
KASOS VALANDOS: kasdieną nuo 10 vai. iki 3 vai. p. p., išskyrus 
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadieni vakarais nuo 4 vai. 30 min. 
iki 8 vai. 30 min. šeštadieniais nuo 9 vai.
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINE: Lietuvių Namai — 1129

[Toronto 3, Ontario. •

DIANA
DROPS

COUGHS
CATARRH

COLDS
HVIRISHMSS 
HOARSIMSS

ASTHMA
BRONCHITIS

FAST 
Zf RELIEF 
r
RHEUMATIC 
ARTHRITIC 
MUSCULAR

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

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

Kainuoja $2.00 butelis
LUSCOE PRODUCTS LIMITED
55 9 Bathurst Street, T o r o n t o 4, Canada.

asą

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.RJH.N.Pt.

460 Roncesvalles Ave.,’Toronto Tel. LE 3-8008

Reportažas
PASIKALBĖJIMAS

Du keleiviai negali at 
sistebėti besikeičiančiu 
Kanados oru. Pagal pui
kias Velykų dienas ir šil- 
terėjusį balandį, jie jau 
tikėjęsi ankstyvo pavasa
rio. Bet su gegužės pra
džia temperatūra taip nu
kritusi, kad rytmečiais 
buvusios net šalnos.

Vienas vyras sako pe
reitą savaitgalį buvęs 
Clevelande ir labai nuste
bęs matydamas ten lapus 
gerokai prasiskleidusius, 
tulpes žydinčias,vaisme
džius kai kur net peržy
dėjusius. Žmonės ten žo
lynėlius piovę jau po ke
letą kartų.odaržiuke anks 
čiau pasodinti cibuliai bu
vę gerokai pasišokėję sa
vo laiškeliais.

Antrasis, kiek plikte- 
rėjusiu viršugalviu ben
drakeleivis, susidomėjęs 
klauso apie kitur anksčiau 
ateinantį pavasarį. Tuo 
pačiu jis pasiklausia ar 
jo bendras kartais nebu
vęs Liberty parke ?Ar jis 
nematęs Cleveland© tau
tiečių pažibos, lietuvių 
darželio?Anam teigiamai 
atsakius, bendrakeleivis 
pasiklausia,kaip jam pa
tikęs torontietės skulpto
rės Elenos Docienės Mai
ronio biustas ? Kaip jam 
atrodė Karo Muziejaus 
sodely esančių, suklpto- 
riaus Jono Zikaro, Basa
navičiaus ir Kudirkos , 
biustų kopijos ? Pagaliau 
kaip ten esą su tuo puoš
niuoju birutiečių įmant
riai įrengtu fontanu? Tų 
veikliųjų birutiečių,kurių 
grupines nuotraukas daž
nai matome Amerikos 
lietuvių spaudoj ?Su anks

DUODAME 
mortgičius iš 7% 
asm. paskolas iš 7% 

MILIJONŲ DOLERIŲ.

iki 1 vai. p.p. (liepos ir

Dundas Street West, 
Telefonas LE 2-872.3

iš Toronto
METRO TRAUKINYJE

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

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

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

Namų CR 9- 61
■ 1708, 

amų CR 9- 6166.

tyvesniu pavasariu.su žy
dinčiom gėlėm ir su ža
liuojančiais lapais toji 
vieta, tikriausia iškyla 
gražia tėviškės prisimi
nimų pasaka.

Amerikoje buvęs vyras 
prisipažįsta, kad parkas 
esąs vienas iš jo mėgia
miausių vietų. Kiekvieną 
kartą sukdamas pro Cle- 
velandą, ypač vasarą, jis 
visuomet ten užeinąs. 
Lietuviškas darželis jam 
primena tėviškės kampe- 
lį.Ten bevaikščiodamas , 
belipinėdamas dekoraty
viniais laiptais, stebėda
mas Gedimino stulpų fone 
susimąsčiusį Basanavi
čių, gėrėdamasis Birutės 
draugijos vardo fontano 
trykštančia versme, jis 
visuomet nelyginant atsi
jaunina. Ten grįžta jam 
tėviškės nostalgija. Ten 
jis prisimena šviesiąsias 
praeities akimirkas. To
kiais atvejais jis išeina 
iš ten dvasiškai sustiprė
jęs, jis tampa užgrūdin
tas, jis tvirčiau pasitinka 
savąją bastūno dalį.

Šį kartą jam apsilan
kius lietuviškame darže
lyje to visko nebebuvo . 
Nors Liberty parkas sken

Žadėjau nors trumpai 
parašyt iš Europos spor
tinio gyvenimo. Bet stoka 
laiko, noras pamatyti 
įvairias gyvenimo sritis 
"senajame kontinente"- 
neleido to atlikti savaitės 
bėgyje. Be to, pasitaikęs 
gražus oras vyliote vylio
jo žmogų į gamtą, netoli
mą Šveicariją. Tik šian
dien, balandžio 27 d. kiek 
atvėsus orui, nutariau 
"užsidaryti" kambaryje, 
išsiunčiant dalį sveikini
mų pažįstamiems, o taip 
pat parašant sporto mė
gėjams apie įdomesnius 
sportinius įvykius.

Be abejo, į pirmą vie
tą tenka statyti pietinės 
Afrikos neįsileidimą į 
Meksikos olimpinius žai
dimus. Tačiau kaip rašo 
"Herald Tribune" Pary
žiaus laida balandžio 25 
d. kongr. Jack McDonald 
iškėlė ir Sov. Sąjungos 
dalyvavimą olimpiadoj 
pažymėdamas, kad ir ją 
negalima įsileisti į olim
pinių žaidynių dalyvių 
tarpą dėl religinio žydų 
persekiojimo Sov. Sąjun
goj. Bet kongr esmanas 
prisiminė tik konfesinį 
klausimą, užmiršdamas 
tautinį, tautų pavergimą , 
kuris Pietų Afrikoj atlie
kamas rasizmo ženkle, o 
Sov. Sąjungoj grynai ko
munizmo vardu.

Reikia tikėtis,kad Sov. 
Sąjungos reikalai vieną 
dieną bus padėti "ant ža
liojo olimpinio stalo" ir 
panašiai kaip ir su pieti
ne Afrika-nubalsavus ne
priimti ją į olimpinius 
žaidimus 41:13 balsais, 
panašiai bus pasielgta ir 

dėjo,naujai prasiskleidu
siuose,jaunučiuose žalu
mynuose, nors didvyrių 
biustai stovėjo įprastose 
vietose, bet visas darže
lis pasirodė apgailėtinoje 
padėtyj. Takuose, aikšte
lėse ir ant laiptų vyravo 
piktžolės.Jos tarsi pasi
nešė užkalėti tą gražiąją 
mum sentimentus nešan
čią vietą. Keistos žolės 
savo atkaklumu buvo visa 
pėda išsišovusios aikšte
les ir laiptus dengiančių, 
akmeninių plokščių tar
puose. O fontanas buvęs 
apleistas, negyvas, be 
vandens lašelio. Savo pa
juodusiu rentiniu, nešva - 
riais dekoratyviniais kar
nizais ir pro akmens 
plokščių tarpus besi- 
spraudžiančiom piktžo
lėm, fontanas priminęs 
senobinės pilies, metų 
metais nenaudotą, kažku
riame kiemo kampe pa
mirštą šulinį. O dėl mūsų 
skulptorės,Zikaro moki
nės Docienės sukurto 
Maironio biusto, jis išsi
nešęs patį liūdniausią įs
pūdį. Pats biustas, aišku, 
puikus,bet kažkieno parė
dymu, su stamboku ak
mens kavalku.iš pjedes
talo išplautas skulptorės 
Docienės vardas.

S. Pranckūnas 

su Sov. Sąjunga.
Rašant apie tarptautinį 

sportą,norėčiau dar pri
dėti ir lietuvių mėgiamą 
stalo tenisą ir įvykusias 
Europos pirmenybes,tik
rumoj su nemažom staig
menom vyrų ir moterų 
grupėse, nes laimėtojais 
išėjo jugoslavas Surbek, 
baigmėj įveikęs vengrą 
Boršei,čekė Vostova-nu- 
galėdama rusę Rudnovą, 
vyrų dvejete ir vėl jugo
slavai, moterų-čekės ir 
mišriam Sov. Sąjungos 
poros Rudnova ir Gomoz
kov.

Negaliu užmiršti ir Ka
nados. Bet vokiečių spau
da labai šykšti, amerikie
čių rašo daugumoje apie 
JAV beisbolą ir arklių 
lenktynes.Ir radio žinio
se anglų kalba, skiriamo
se amerikiečiam kariam 
neteko nieko naujo išgirs
ti. Paliko vienintelis ke
lias-Herald Tribune dien
raštis,kurį nuspirkti ga
lima kiekvienam Ciuricho 
kioske arbaMuencheno ir 
Augsburgo geležinkelio 
stotyj. Ką gi, nesitikėjau, 
kadMontrealio Canadiens 
ledo rutulininkai, laimėję 
iš eilės keturias rungty
nes prieš Bostoną,trečią 
kartą paguldys ant men
čių ir Čikagą. Ir kaip ra
šo Herald Tribune balan
džio 25 d. montrealiečių 
pergalė gali pasibaigti ir 
baigmė,laimint šiais me
tais Stanley taurę.

Okas įdomesnio Vaka
rų Vokietijoj ? Čia sportu 
Nr.l tenka laikyti europi
nį futbolą, sutraukiantį 
pilnus žiūrovų stadionus . 
Ir šiuo metu,stipriai pra
siveržęs į priekį yra IFC 
Nuernberg klubas, atsi
plėšęs nuo antros koman
dos Bor. M-Galdbach net 
keturiais taškais. Pasku
tinėse vietose randamos 
Bor. Neuki r chen ir Karls - 
ruher SC komandos, ku
rioms greičiausia teks 
apleisti federalinės lygos 
eilės. Šiandien teks bent 
keletą rungtynių stebėti 
televizijoj,nes sekmadie
niais federalinės lygos 
rungtynių nėra.

Staigmeną,kaip ir s talo 
tenise,taip ir lauko,duoda 
Jugoslavija, kuri ptepir- 
mos dienos rungtynių ve
da prieš Vakarų Vokietiją 
2:0.

Baigiu su linkėjimais 
šio sk. skaitytojams iš 
Bavarijos sostinės.

K. Baronas.
4 ........ . .. ---------------

Muenchen, balandžio 27d.

K. Dineika. A. SUTKAUS nuotr.

Žymusis sporto organizatorius Karolis Dineika 
susilaukė 70 metų amžiaus sukaktuves Lietuvoj

LONDON
TARYBOS NARIŲ 

RINKIMAI
KL Bendruomenės Lon

dono apylinkėje Tarybos 
narių rinkimai bus gegu
žės 12 dieną, sekmadienį - 
Londo lietuvių parapi 
Londono lietuvių parapi
jos salėje. Londono apy - 
linkės valdyba maloniai 
kviečia visus lietuvius 
rinkimuose dalyvauti.

Balsavimas prasidės 
minėtos dienos 9 vai. ryto 
ir tęsis iki 9 vai. vakaro .

L. E-tas .

LONDONO APYLINKĖJ 
50 metų Lietuvos nepri
klausomybės sukakčiai 
paminėti, Vasario 16 d. 
minėjimo proga, Jungti
niam Finansų Komitetui 
aukojo šie asmenys: 
po $ 100. - Aukotojas X. ; 
po $ 50. -J. Bersėnas; po 
$ 25. - Londono lietuvių 
katal.moterų d-jos skyr . 
po$ 20. - dr.A.Kaveckas ,
K. Valaitis,S. C.Šakiai, Z. 
Paulionis; po $ 10. - P . 
Jokšas.K.Kudukis, P. Ju
dickas,!.Ramonas,A. Pa
plauskas, Br. Misiąs, P. 
Dragūnevičius, E. Cicė
nas, R.Mitalas, J. Jakai
tis, Sporto klubas "Tau
rasAns amblis'' Balti j a "; 
po $ 8. -A. O. Ratkevičiai; 
po $ 5. - kun. B. Pacevi- 
čius, J. Aušrotas, A. Pe- 
trašiūnas,A.Kisielius,V . 
Kuzma,J.Butkus, Pr. Tu- 
mosas, kun. J. Danielius , 
J.Misius,Pr.Styga,E.Go- 
centas, J. Petrauskas, A . 
Dragūnevičius, L. Blys- 
kis.P.Paškauskas, J. Gu
davičius, J. Juodgalvis,S . 
Žulpa.J. Rastapkevičius , 
V.Naruševičius, E. Dani- 
liūnas,St.Bendoraitis,St. 
Šeputis; po $ 4. - L. Nar
kevičius, P.Šilins; po $ 3 . 
-L.Eimantas,A. Jonynas; 
po $ 2. -M. Chainauskas , 
A. Kudirka, A. Eimantas , 
St. Keras, V. Gudelis, J. 
Blyskis, P. Genčius, A . 
Šiaučiūnas,A. Šilbajoris , 
M.Švilpienė,A.Švilpa, St. 
Stanevičius, R. Miškinie
nė,J.Čegys,A. Jokšas,L. 
Kanapeckas.J. Brazlaus- 
kas, A. Kalnėnas, E. Pe
trauskas, J. Nargėla, St. 
Navickas, J.Riklikas,A . 
Kojelaitis, P.Kuosa, V. 
Babinskas, M. Statkienė; 
po $ 1. -J. Puodžiukas, J . 
Aleliūnas, A. Gudelis, A . 
Aušrotienė, J. Beleckas , 
A. Mikulskis.

Šis aukų rinkimo vajus 
tęsiamas iki šių metų 
gruodžio 30 d. ir tautie
čiai, kurie dar nėra auka
vę,bus lankomi namuose .

K. J. Kudukis
TE Įgaliotinis Londone

SAULT ST. MARIE. ONT.
NEPASITENKINIMAS KNYGA

Dar prieš porą metų 
tuometinis mūsų ap.v-bos 
pirmininkas A. Vanagas 
paprašė tautietį J. Skardį 
parašyti į planuojamą iš-, 
leisti knygą "Lithuanians 
in Canada" apie mūsų 
miestą ir vietinę lietuvių 
koloniją.

Tas prašymas buvo tuo
jau įvykdytas,į anglų kal
bą išversti buvo pavesta 
tautiečiui Vincui Skar- 
žlnskui,kuris šį darbą ir
gi padarė.

Praslinkus kuriam lai
kui ap.v-bos p-kas pade
javo, kad visas rašinys 
apie šį 75, 000 tūkstančių 
gyventojų miestą 200 
mūsų tautiečių, yra labai 
apkarpytas ir "išcenzū
ruotas" Tačiau dabar,pa
skaičius apie mūsų mies
tą ir šeštadienio mokyk
lą, tikrai nežinia kur šį 
taip išgarbintą ir taip se
niai laukiamą,bet gerokai 
pavėluotą leidinį dėti.

Kai mums vietiniame 
"Sault Star" ar Įeitame 
kokiame angliškame laik
raštyje atsisako spaus
dinti ar gerokai apkarpo 
parengtą straipsnį, tai 
mes juokaujame apie pa
slaptingas tamsias jėgas , 
juodas ar raudonas ran
kas,kurios šutam tikrais 
(kartais labai aiškiais!) 
tikslais trukdo teisingų 
faktų iškėlimui, bet juk 
čia tai yra mūsų tautiečių 
darbaslKodėl.kaip ir ku
riuo tikslu tai buvo daro
ma?!

Aišku, kad apie tokią 
nedidelę lietuvių koloniją 
negalima buvo kelių pus
lapių straipsnio,šioj taip 
išreklamuotoj (tačiau $8.- 
nevertoje! )knygoje para
šyti, bet atspausdinti 12 
eilučių t. y. mažiau kaip 
dešimtadalį to, kas buvo 
parašyta, tai truputį ma
žoka. . .

Pats juokingiausias da
lykas , tai kad šiai Įmygai 
straipsnį lietuviškai pa
rašęs korespondentas sa
vo rašinio visai neatpa
žįsta ir šio straipsnio ne
prisiima. . .

Jeigu buvo spausdina
ma buvusių v-bos pirmi
ninkų pavardės, tai reikė
jo spausdinti visų buvusių 
arba tiktai pirmutinio ir 
paskutinio,o čia kažkodėl 
paminėtos 4 pavardės, 
kurių tarpe ir J. Sk.pa
vardė, kuris niekuomet 
komiteto ar v - bos p - ku 
nėra buvęs,o tik 1950 mt. 
daugiausia prisidėjo prie 
tuo laiku apmirusio komi

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. metams.

AR ŽINOTE K> RAŠO 

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

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

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

METINĖ PRENUMERATA KANADOJ IR KITUR
TIK $5.00.
Jau galima gauti 1968 metų kalendorių,kai
na $ l.OO. Korespondenciją adresuoti:

KELEIVIS

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

teto ir lietuviškos veiklos 
atgaivinimo. Kodėl šis 
tautietis J. Sk. minimas 
sena pavarde,jei jo sulie
tuvinta pavardė (apie tai 
buvo ir spaudoj e paskelb
ta! ) yra tautiečiams ži
noma nuo 1955 mt. ?!

To paties tautiečio pa
vardė vėl suslavinama 
rašant apie mūsų miesto 
šeštadienio mokyklą ir 
net jo nuopelnai sumažin
ti rašant, kad jis sekęs 
toliau buvusį pirmą mo
kyklos vedėją V.Sk. , nors 
tas sekimas buvo tik 4 iš 
5 šeštadienio mokyklos 
egzistavimo metų. Nepa
minėtos ir kitų tautiečių 
padėjusių J. Sk. šeštadie
nio mokykloje, pavardės .

Rašant apie mūsų tau
tiečius sėkmingus rango
vus šioje Įmygo j e paminė
tos V. Staškūno ir J. J. 
Sendžikų pavardės, o tai 
yra buliaus ir žvirblių 
palyginimas,nes paskuti
nius porą metų rangovo 
V. Staškūno gautų darbo 
sutarčių suma sukdavosi 
apie S 2, 000, 000. - ir jo 
kiekvienais metais gautas 
grynas pelnas būdavo di
desnis už visų kitų mūsų 
mieste tautiečių (sudėjus 
kartu!) pastatytų namų 
kainą.

Ta pačia proga galima 
buvo paminėti V. Staškū
no veiklą bendruomenėje 
mokant jaunimą tautinių 
šokių, jo sėkmingą rink
liavą buvusiam Jaunimo 
kongresui,jo$1000. -auką 
Kanados Lietuvių Fondui 
(ar daug kas Kanadoje ir 
mūsų mieste tūkstantinė
mis švaistosi?!),jo siū
lomą $ 5000. - auką, jei 
būtų statomi lietuvių na
mai ir 1.1.

Šioje knygoje nieko ne
paminėta apie mūsų mies
to spaudos bendradar
bius. Čia neturima galvo
je pas mus, kaip ir kitur , 
retkarčiais pasirodan
čius trijų eilučių kores
pondentus,bet mūsų mies
te turime tautietį, kuris 
pastoviai rašinėja lietu
viškai spaudai jau apie 18 
metų,o šis neapmokamas 
bei nedėkingas darbas ga
lėjo būti paminėtas.

Kaip ten bebūtų,bet ga
lutinėje išvadoje reiktų 
pasakyti,kad rašinys apie 
mūsų miestą ir koloniją 
knygoje "Lithuanians in 
Canada" yra grynas ne
susipratimas.

Kodėl,kaip,kuriuo tiks
lu ?! Korespondentas.

Ps.D.RJH.N.Pt
pavasariu.su
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hamiAlton
Geriausia taupyti ir skolintis tik Hamiltono lietuvių

Kredito Kooperatyve “TALKA”
21 MAIN ST. E., KAMB. 203. TEL. 528-0511.

Darbo valandos: 
Pirm. 9.30—5 v.p.p. 
Antr. 9.30—5 V.p.p. 
Treč, 9.30—5 v. p.p. 
Ketv. 9.30—5 v.p.p. 
Penkt. 9.30—8 v.p.p, 
Sešt. 9—1 v.p.p.

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

St. Catharines agentūra: 75 Rolls Avė, Tėvų pranciškonų 
parapijos salėje sekmadieniais po pamaldų.

LAISVĖS KOVOS METŲ 
AUKOS

Sukaktuvinius metus 
savo aukomis atžymėjo: 
20 dol. DLK Algirdo šau
lių kuopa; po 10 dol.L. Ba
cevičius, J. Mikšys ir A. 
Kybartas;po 5 dol. P. Ši- 
melaitis, A. Petkevičius , 
B. Vidugiris, P. Breich- 
manas, J. Astas, J. Povi- 
lauskas, V. Navickas, J. 
Mačiukas, J.Mažulaitis , 
J.Petraitis,A.Tėvelis,V . 
Narkevičius,  J.Kšivickis, 
A. Vainauskas, A. Šilins- 
kis, P. Lesevičius ir VI. 
Kažemėkas; po 4 dol. P. 
Latauskas.P.Ročys; po 3 
dol. V. Agurkis.K. Žilvy
tis, A. Garkūnas, V. Miš
kinis, J.Repečka, J. Bajo
raitis, Z. Pulianauskas,D. 
Kochanka.K. Bungarda ir 
J. Štaras. Tautos F. Sk. V,

IRGI "PAREIŠKIMAS"
Kad ir nenorint,neturint 

net ir laiko skaityti told as 
žinias, kaip pavyzdžiui 
Hamiltono lietuvių kata
likų parapijos klebono 
prel.dr. Tadarausko gin
čą su buvusiu choru, vis
gi, šį kartą, atkreipiau 
rimtesnį dėmesį į tilpusį 
"TŽ" ir "NL", A.Matu-

Vertingiausia dovana 
siųsti į

LIETUVĄ 
DOVANŲ 

PAŽYMĖJIMAI
PILNAI GARANTUOTI 

yra vertingiausia dovana ir daug 
geriau negu įpakuotos dovanos. Ir 
jūsų giminės tai gales patvirtinti.

TIKTAI DOVANU PAŽYMĖJIMAI 
įgalins jūsų gimines nusipirkti vi
sa, ko norės — maisto, drabužiu 
medžiagų, avalinės ir daug, daug 
kitų dalykų — amerikietiškų, Vaka 
rų europietiškų bei vietinių gami
nių specialiose Vneshposyltorg 
dolerinėse krautuvėse. Jūsų gimi
nes apie tai patvirtins.
TIKTAI DOVANU PAŽYMĖJIMAI 

įgalins jūsų gimines pirkti viską 
laisviausiai specialiai žemomis 
dolerio kainomis ir tai jūsų gimi
nes gales patvirtinti.
NĖRA PRIDEDAMO MOKESČIO 

už patarnavimų nei siuntėjui ir nei 
gavėjui.

Užsisakykit dabar. Užsisa
kykite per

INTERTRADE 
EXPRESS 

CORP.
125 E. 23rd Street

New York, N. Y. 10010
Prašykite neapmokamo 

katalogo.

ST.CATHARINES
MINĖS BIRŽELIO 

TRĖMIMĄ
Bendruomenės valdy

ba rūpinasi šiais metais 
minėti kartu su latviais 
ir estais birželio trėmi
mus birželio mėn. 15 d. 
Bendro komiteto nutari
mai bus paskelbti spau
doje. Kor.

ŠIAIS METAIS 
rugp. 30 ir 31 dienomis 
vykstant Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės 3-čiam 
seimui, yra išrinktas ir 
iš mūsų kolonijos B-nės 
veikėjas A.Šetikas tame 
seime dalyvauti.

A.Šetikas yra vienas iš 
pirmųjų Bendruomenės 
organizatorių. A. Šetikas 
aktyviai dalyvauja ir 
skautų veiki oje. Ši ai s me
tais vietos lietuviai A.Še- 
tiką išstatė kandidatu į 
KLB Krašto Tarybą. Kor.

SUDBURY, ONT.
"GELEŽINIO VILKO" 
medžiotojų ir žūklautojų 
klubo metinin susirinki- 
manir į bendrą vakarie
nę buvo atvykę labai daug 
narių. Aptarti einamieji 
reikalai nustatant toli
mesnes veiklos gaires . 
Bendrai laikas praleistas 
lietuviškoje - sportiškoje 
nuotaikoje ir puikiose 
vaišėse.Geriausiems žū
klautoj ams įteiktos dova- 
nos-taurės.Jas gavo:Juo- 
zas Paulaitis, Agota 
Pranskūnienė, Eugenijus 
Paulauskas,Petras Jute- 
lis, Antanas Juozapavi
čius.Kadangi 1967 m. me
džioklė buvo nesėkminga, 
todėl ir dovanų nebuvo

VANCOUVER, B.C.
JUNGTINIAM FINANSŲ 

KOMITETUI
Lietuvos laisvinimo rei
kalams aukojo:
po $ 20: J.Macijauskas; 
po$ 15: P. Vilenčikas; po 
$10:M.Vilkas,V. Kulnys , 
J. Sakalauskas,J. Kartis , 
A. Kenstavičius: po $ 5- 
A .Smilgis .A.Stalionis, V. 
Sthnulis.R.Beržinskaitė ,
L. Beržinskienė, L.Kli
mavičienė , J.Raudonis ,A. 
Baronienė, A. Janušonis ,
M. Artimavičius, E.Ma- 
ciulaitis, J.Gulbinas, K . 
Vanagas, B. Vileita, A. 
Wileyto,K.Skrinskas; po 
$ 3: A.Gulbinienė, J.. But
kus, E. Gumbel: po $ 2.50: 
A. Sakalauskas, R. Šepe
tys; po $ 2: Fr. Jukna, K . 
Skabeikienė, F. Skrins
kas, B. Radzevičius, Pr. 
Valančius, P. Skučas,R. 
Dunda, H. Džefferey, J. 
Smitas,A.Herman,W.Aš- 
monas.A.Kaulius:po $ 1. 
50: A. Venckuvienė: po $ 
1: R. Kulnytė, O. Gumbe- 
lienė, P. Dainius.

Viso surinkta $ 207.50 , 
kurie pasiųsti Jungtinio 
Finansų Komiteto Kana
doje iždininkui Vladui 
Kazlauskui, 20 Brumell 
Avė. , Toronto 9, Ont.

Ta proga reiškiu padė
ką visiems geros valios 
aukotojams.
Su pagarba K. Skrinskąs. 
Įgaliotinis Tautos Fondo

laimėta.
Susirinkimą atidarė 

klubo p-kas St.Krivickas, 
o jam pirmininkavo Ant. 
Juozapavičius.

neturėjo, nes Liet. Karių 
veteranų s-ga "Ramovė" 
į jokius ginčus, jei tik ne
liečia "Ramovės" sąjun-

moktireal
lienės "pareiškimą", ku
riame kaltinami redakto
riai, kad talpina laikraš
čiuose ir kitos pusės pa
sisakymus ir,kad į tą gin
čą yra įvelta daug orga
nizacijų ir ypač Liet. Ka
rių veteranų "Ramovė" 
skyrius Hamiltone.

Ant A. Matulienės pa
reiškimo ramovėnas A . 
Lukoševičius "Ramovės" 
vardu pasirašyti teisės

gos, kištis neprivalo.
Kiekvienas ramovėnas 

privalo daugiausia rūpin
tis "Ramovės" sąjungos 
skyriumi, savo kolego
mis, o ypač savo šeimų 
garbe ir aukšta morale.

Kastos "košės" privi
rė,tegul tas ir suvalgo, o 
mes.su savo"šaukštais", 
nelyskim!

Ramovėnas
K. M. J.Šarūnas

KANADOS SOCIALINĖ APSAUGA 
/atkelta iš 3 psl./

bėdon, nežiūrint kitų ap
linkybių. Kad jūs turėtu
mėt supratimo apie Kana
dos "Nedarbo pašalpas " , 
kuri žiūri mūsų žmonių. 
Pažiūrėkime į skaitlines: 
1965 m.daugiau kaip 723 , 
000 kanadiečių gavo ne
darbo pašalpas viso su
moje $ 225 milijonų. Na
mai ir šeimos buvo išgel
bėtos nuo suirimo; jie ga
vo pagalbos iš Kanados; 
tai yra laikinas pavaduo
tojas ištikus i oj nelaimė
je pagelbėti kaimynui.Kol 
taip eina, tai federalinė 
vyriausybė, provincijų 
vyriausybės ir savival
dybės atlieka didelį darbą 
savo žrtionėms.

Be tų visų formalių pu
sių, Kanados vyriausybė 
yra pasakiusi provinci
joms : "Susitikime. Kana
da, kaip tauta, mokės visą 
pusę jūsų išlaidų vargui 
pašalinti .Tuos reikalus ir 
bėdas jūs geriau žinote . 
Jūs galite'.' Ir taip garsus 
Kanados pagalbos planas 
pradėjo veikti. Tai yra 
nuostabus ir galingas sta
tutas. Jis dirba, kada yra 
reikalo. Kas tai yra bėda 
ir reikalas paliekama 
spręsti tiems, kurie su
siduria su tėvais .motino

mis, šeimomis miestų 
labdarybės įstaigose, 
miestelių tarybų kamba
riuose,net ir gatvėse, kur 
susitinka vietos vyrai.

Taip Kanada šalina bė
das savo piliečių nuo 1900 
m.pradžios.Šios progra
mos mechanika yra pa
prasta: ji nestato jokių 
reikalavimų bėdai esant, 
nežiūrint nuo ko tas pa
reina, nežiūrint į darbo 
sąlygas to asmens. Bėda 
yra patikrinama. Net ne
reikalaujama gyvenvietės 
įrodymų. Nėra nustatyta 
neimaksimum.nei mini
mum pašalpos iš federa
linės vyriausybės pusės. 
Provincijos, miestai, 
miesteliai, kaimai ir at
skiros gyvenvietės tai pa
daro. Jos turi atitikti vie
tos reikalams. Jie turi 
žiūrėti savo žmonių, ži
nant, kad Kanada ir jos 
tauta prisideda su puse . 
Planas taikomas pagal 
provincijas. (Can.Scene)

ŠE S TAD 1ENIN ĖS 

MOKYKLOS
mokslo metus baigia šį šeš
tadienį , gegužės 11 dieną. 
Tą dieną abiejose mokyklo
se vyks egzaminai.

Gegužes 12 d. Aušros Var
tų parapijoje mokslo metu už 
baigimas. 10 vai. pamaldos. 
Po pamaldų salėje-iškilmin
gas aktas, pažymėjimu įtei
kimas ir tėvu k-to ruošiamos 
vaišės. Visi mokiniai renka
si į salę 9:30 vai. punktua
liai. Mokyklų vedėjos.
MOKYKLŲ KONGRESO 
EKSKURSIJA
birželio 22 d. įvyks Wood
bridge, Ont. (prie Toronto). 
Montrealio šeštadieninių mo 
kyklu ir lituanistinių kursų 
mokiniai vyksta savomis 
priemonėmis arba autobusu. 
Tie, kurie nori vykti autobu 
su, registruojasi pas A. Jo
nelį tel. 767-8219 - Litua
nistinių kursų, pas B. Staš
kevičių tel. 769- 1557 Auš
ros Vartų ir pas P. Adamonį 
tel. 722-3545 - Rosemonto 
mokyklų. Kelionė kainuos 
apie $12.00 ten ir atgal. Li
to nariai gaus iš Lito po $4. 
00. Registruojantis įmokėti 
$6.00 iki gegužės 31 dienos.

Tėvu K - tas.
MONTREALIO ATEITI
NINKŲ ŽINIOS

Montrealio Vyresn. 
moksl. ateitininkams ge
gužės 25 d. organizuoja
ma ekskursija į Otavą. 
Registruotis pas VidąKi- 
zerskytę, tel. 766-1657.

Ateitininkų vasaros 
stovykla "Baltijoj" įvyks 
liepos 13-20 dienomis.

Tėvai jau dabar prašo
mi planuoti, kad sudarytų 
sąlygas vaikam dalyvau
ti stovykloje.

Į stovyklą bus priima
mas Montrealio ir Otavos 
jaunimas. Priimami visi, 
ar priklauso organizaci
joms ar ne. Valdyba.

"LITO" ČEKIAI 

PAKEIČIAMI
naujais su dviems “CODE“ 
numeriais, kadangi “ Clea- 
ringe“ jų paskirstymas dabar 
atliekamas mašinomis. Nors 
kurį laiką dar galios ir senie 
ji čekiai, tačiau patartina vi
siems “ Lito“ čekius rašan
tiems nariams prie progos pa 
imti naujas čekių knygutes.

VĖL NETEKOME ŽY
MAUS TAUTIEČIO- 
mirė Leonas Jaugelis, 
inžinieriaus tėvelis, a- 
pie 30 metų amžiaus. 
Velionis buvo veiklus 
ir iniciatyvingas asmuo. 
Kėdainiuose jis statybi
ninkas ir visuomeninin
kas. Užuojauta šeimai.

AUŠROS VARTŲ PARA 
PIJOS ŽINIOS

-Aukosbažn. fondui: $ 10 
E.Vaicekauskienė,A. Mi
leris,K.ir Z.Giedraičiai, 
J. Šipelienė, V. Šipelis .
- Rinkliava: 275. 00.
- Užuojauta P. Budrevi- 
čienei ir E. Žibaitei, mi
rus jų broliui Augustinui 
Žibui Lietuvoje; taip pat 
VI.Tvaronui,mirus jo tė
veliui Rapolui Tvaronui 
Lietuvoje.

- 10 dol. vajus: J. Verai- 
tis,J.E.Kardeliai,PKuš - 
leika.Iz.Pakulis po 10dol. 
L. Bytautas 14, J. M. Lek- 
nickai 15, dr. V. Pavilanis 
-20.

- Rinkliava - $ 502. 00.
- Per 11 vai. mišias įvyko 
iškilminga vaikučių Pir
moji Komunija. Tai yra 
didelis įvykis šeimose ir 
parapijoj.Telaimina Vieš
pats tolimesnį jų gyvenimą.

Į The RED CROSS is Į
PEOPLE LIKE YOU 

HELPING PEOPLE LIKE YOU

WINDSOR, Ont,
GRAŽIAI ATSILIEPĖ 

SPAUDA
Apie Anazt. Tamošai

tienės suruoštą parodą 
vietos dienraštis "Vind- 
sor Star" keletą kartų 
gražiai atsiliepė ir tei
giamai įvertino, ir net į 
savo puslapius įdėjo jos 
gražią nuotrauką. O mes , 
windsorieciai lietuviai, 
didžiavomės, kad mūsų 
tautiečiai su savo meni
niais sugebėjimais išėjo 
į platesnius kanadiškos 
visuomenės kelius gar
sindami netik savo, bet 
ir Lietuvos vardą. Užtai 
Windsor© liet. Bendruo
menė atsisveikindama su 
retais,bet brangiais sve
čiais,dar kartą linki jiem 
toliau sėkmingai tęsti kū
rybinį grožio perteikimą 
paveiksluose ir neužilgo 
su jais sugrįštiį Windso- 
ro Willstead Art galeriją 
pasirodyti. Lauksime.

Vyt. Barisas . 
a Bronius ir E. Baris ai 
susilaukė ketvirtojo įpė
dinio, Jono-Rimo. Džiau
gėsi tėvai ir naujagimio 
sesutės Audronė ir Gin
tarą ir broliukas Laimu
tis. Sveikiname tėvus ir 
pagausėjusią šeimą. Kor.

Paieškojimai
DOMININKO JAKELIO

GIMINĖMS
Pereitų metų rugsėjo 

mėn. J. A. V-bėse miręs 
Domininkas Jakelis pali
ko apie devynis tūkstan
čius dolerių, kurie turėtų 
tekti jo giminaičiams.Ve
lionis buvo gimęs Lietu
voj apie 1890metus,į JAV 
atvyko 1924 metais, gyve
no Connecticut valstijoje 
Domininko Jakelio gimi
nės arba juos žinantieji 
malonėkite rašyti Lietu
vos Generaliniam Konsu
latui New Yorke.
KAZIO JONUŠIO AR JO 

ĮPĖDINIŲ DĖMESIUI
Prieš trejetą metų mi

ręs Joseph Cherry yra 
užrašęs dešimtį tūkstan
čių dolerių Kaziui Jonu- 
šiui prieš Lietuvos oku- 
pacij ą gyvenusi am Kūpi š- 
kio apylinkėje. Jis pats 
arba apie jį žinantieji 
prašomi rašyti Lietuvos 
Generaliniam Konsulatui 
New Yorke:

Consulate General of 
Lithuania,41 West 82nd St. 
New York, N. Y. 10024. 
SIBIRO MALDAKNYGĖ- 
JĖZUITŲ GLOBOJE

Kun. .L. Jankui mirus , 
jam priklausiusi Sibiro 
lietuvaičių maldaknygė 
buvo perduota lietuviams 
Tėvam Jėzuitam Chica- 
goje, vykdant paties kun. 
L. Jankaus gyvu žodžiu 
dažnai išreikštą norą-ją 
atiduoti lietuviams jėzui
tams, kad ją saugotų, po
puliarintų ir platintų sa
vo tautiečių bei kitatau
čių tarpe.Kartu su origi
nalu perduotos visos tei
sės, vertimų komplektas 
bei du filmai anglų kalba 
apie tą maldaknygę.

Ateity Sibiro maldak
nygė, tolimesniais jos 
vertimais bei tais dviem 
filmais rūpinsis kun.Kęs
tuti s Trimakas, S.J.,ją 
išvertęs į anglų kalbą 1959 
metais ir tuo būdu įgali
nęs lietuviškai nemokan
čius kitataučius ją iš
versti į savas kalbas. Si
biro maldaknygė jau iš
versta ir atspausdinta 
anglų (JAV ir Anglijoj), 
vokiečių,olandų,italų, is
panų (Kolumbijoj ir Ar
gentine j), kinų, prancūzų, 
lenkų ir korėjiečių kalbom

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

tinėlius savo artimiesiems Lietuvoje.

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

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

VASARINIS 1968 - 1.
Storo, gėlėto nepermatomo nailono medžiaga dėl 4 suknelių, 
314 jardo vilnonės angliškos medžiagos vyriškam kostiumui, 
3)4 jardo vilnonės angliškos medžiagos moteriškam kostiu
mui, 1 terelyno bliuskutė, 1 vyriški nailoniniai marškiniai, 
2 poros vyriškų arba moteriškų geriausios rūšies nailoninių 
kojinių — S 75.00 .

VASARINIS 7968 - 2. .
Pavasariniam arba vasariniam paltui vilnonė medžiaga, 314 
jardo vilnonės angliškos kostiuminės medžiagos, gėlėta ne
permatomo nailono medžiaga dėl dviejų suknelių, 1 šilkinė 
skarelė. 1 vyriški nailoniniai marškiniai, 1 svaras šokoladi
nių saldainių, 1 vyriškas arba moteriškas nailonini s I ietpalti s 
- S 75.00.

Taip pat į bent kurį siuntinį galima dadėti žemiau iš
vardintus dalykus, kurie yra visuomet naudingi ir laukia
mi Lietuvoje. Vilnonė labai gera skarelė $4.00, nailonini s 
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. Kusinskis, 167 College St., Apt. 2, Sudbury, Ontario.
L. Radzevičius, 530 Windermere Ave., Toronto 9, Ont..

Trys šaunūs Londono, Cnt.-Vakarų Ontario univer
siteto studentai /iš kairės/;Angelė Naruševičiūtė, 
studijuojanti kalbas, Eugenijus Bliskis-inžineriją, 
Marija Daniliūnaitė- matematiką. M.Daniliūnaitė 
už gerą mokyinpsi yra gavusi Onatario valdžios 
stipendiją. Foto Daniliūno.

DIDELIS SUSIDOMĖJIMAS
Kaip jau buvo sklebta , 

Pabaltijo tautų išeiviai, 
gyveną Londone ar arti
mesnėse apylinkėse ge
gužės 11 dieną ruošia su
kaktuvinių-19 6 8 metų iš
kilmingą paminė jimą-pa- 
vadintą Baltic Festival.

PabaltiečiaI savo festi

valiui išgarsinti padėjo 
daug pastangų. Jau nekar
tą apie tai rašyta anglų 
spaudos kronikoj, skelbta 
per radiją ir išsiuntinėti 
keli tūkstančiai kvieslių.

Todėl festivaliu susi
domėjimas didelis.

L.. E-tas

ĮMYGUS - KNYGOS
GERIAUSIA DOVANA

I.ę. Končius. MEDŽIO DROŽINIAI......................................................... 5.00
V. Mingėla. KUN. ANT. MILUKAS............................. 790
LIETUVOS ŽEMĖLAPIS ............................................................... ...... '. 3.50
F. Moriac. GIMDYTOJA. Romanas.................. 1 73
Alė Rūta. LIKIMO KELIU........................................./ / / / / A L5O
B. Rutkūnas. SPARNUS MAN META PAUKŠTĖS. ’ ’ ’.'.'.' 1.50 
P. Orintaitė. MARTI IS MIESTO. ...... ................................ ......... 0 75
P. Babickas. DRAMBLIO KOJOS........................................................... 2.00
K. Požeraitė. NUSIDĖJĖLĖ. ............................................................. 2.00
B. Rukša. ŽEMĖS RANKOSE................................................................. 1.50
P. Orintaitė. TAFILĖ NUO KRAŽANTĖS. .................................  2.00
Dr. K. Gudaitis. ŽALGIRIO PERGALĖ................................................ 1.00
A. Giedrius. MURKLYS. :......................................   MO
M. Sleževičius. GYVENIMAS IR VEIKLA......................................... 5.00
Baltijos Žuvėdra. GRANDINES.............................................................. 1-50
St. Zobarskas. PER SALTI IR VEJĄ.................................................... 0.75
Sal.Čerienė. DAINOS LIETUVAl/plokštelės/. .$4.-50 
Sal. Čerienė. DAINOS LIETUVAl/gaidos/..... $ 1.50 
Paulius Augius- LIUKSUSINIS LEIDINYS..... $17.50
J.Audėnas. PASKUTINIS POSĖDIS.......................$4.00
J. Mingėla. LABAS RYTAS, VOVERĖ. 2. 50
Maironio BALADĖS, liuksus.leid.  ............... $6.00
K. Grinius. ATSIMINIMAI ir MINTYS.Lt- ..... .$1. 50 
K.Grinius.ATSIMINIMAI ir MINTYS 2 t..... . S5.OC 
Putinas. SUKILĖLIAI, romanas I ir II tomai...$5.CO 
LITHUANIAN in CANADA........................... $ 8.00
V.Tamulaitis. SUGRĮŽIMAS  .............................$l.OC
A.Tulys. TŪZŲ KLUBAS.....................................$3.00
Dr. J.Kaškelis.KOMUNIZMAS BE KUKĖS..... $1. 50 
A. Gustaitis. LIETUVA-EUROPOS NUGALĖT. .$2.50 
VARPAS 1965 metų.............................  $2.00
VARPAS 1967 metų. .................. .. $2. OO
Knygos gaunamos adresu: Nepriklausoma Lietuva, 
7722 George Street, LaSalle, P. Q., Canada.
Čia knygų kainos nurodytos tokios,kokioSyra nurody 
to leidiniuose, bet apmokėti reikia amerikoniškais 
pinigais, kurie 8% aukštesni.

mes.su
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A. Ambrozaitis

Š V. KAZIMIERO PARAPIJOS MIŠRAUS CHORO 

VOKALINĖS IR INSTRUMENTINĖS MUZIKOS

DIRIGENTAS ALEKSAS AMBROZAITIS

Mieli Tautiečiai pagerbkite savo atsilankymu šj grandiozinį 
mūsų choro koncertą-vakar a.

Pradžia; 7 vai. 30 min. yak.

MOMT
KLB KRAŠTO TARYBOS

RINKIMAI
Šį sekmadienį, gegužės 

mėn.12 d. vyksta Kanados

aukštesniųjų lituani
stikos KURSŲ MOKSLO 
metų užbaigimo aktas bus 
Aušros Vartų salėje gegu-

mctinos dienos minė
jimas ŠIEMET BUVO 
Aušros Vartų parapijos ri- 
bose/pernai buvo Sv.Kazi
miero parapijoj/. Po pa - 
maldų salėje minėjimą, ati 
dai'ė Aukštesniųjų Kursų 
vedėja Br.Lukoševičienė. 
Po maldos"Marija, Mari-

DIDYSIS KONCERTAS
Programoje: lietuvių ir pasaulinių kompozitorių kuriniai; dalyvauja 

instrumentalistai Don Russel I - fleitas, Martin K o u p r i e - fagotistas; 
piano palyda - solistui - pianistas S t e v e n s c h i n.

PO KONCERTO ŠOKIAI IR ŠALTAS BUFETAS

Vieta: PARAPIJOS SALĖ

3426 Parthenais Street, Montreal.

įėjima s: $2.00 • Mokiniams • $ 1.00.

NEPRIKLAUSOMCS LIE
TUVOS BENDROVĖS 
valdybos susirinkimas 
šaukiamas šį ketvirta
dienį, gegužės 9 dieną 
7:30 vai. vakaro Nepri
klausomos Lietuvos re
dakcijoje.

ŽMOGUS //■? JO PASAULIS 

parodos bilietais patartina 
visiems apsirūpinti “Lite“ 
papigintomis kainomis iki 
gegužes 11 dienos.

DAUGIAU ŽINIŲ ŽIŪRĖKITE 

7 puslapyje.

L. Bendruomenės Kraš
to Tarybos rinkimai.

Rinkimų vieta: Aušros 
Vartų parapijos salėj nuo 
9.30 vai.ryto iki 1.30 vai. 
po pietų ir šv. Kazimiero 
parapijos salėje nuo 9.30 
ryto iki L30 vai. p. pietų .

Kandidatų sąrašai jau 
buvo paskelbti spaudoje. 
Balsuot galima už 30 kan
didatų, bet ne daugiau. 
Gausiu dalyvavimu susti- 
prinsim dirbančiųjų ryžtą 
ir pakelsime visos Ben
druomenės vardą.

Tad visus brangius tau
tiečius maloniai kviečia
me kuo skaitlingiau da
lyvauti šiuose svarbiuose 
rinkimuose.

KLB Montrealio Sei
melio Prezidiumas.
SIŪLOMAS DARBAS 

kas savaitę trim dienom. 
Gali bū+i ir vyresnio amž
iaus žmogus ir pensininką 
as. Skambinti telefonu K. 
Ambrasųi: UN 6-8145.

IŠNUOMUOJAMA

Išnuomuojamas viengungiui 
kambarys, tel. 366 ■ 6740, 
LaSalle. ,

Dr. J. SEM0GA8
5441 BANNANTYNE.Verdun

rirmoarenį ,r 2-4;7-9p.m, 
ketvirtadienį

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

trečiadienį 7-9 p.m.

žės 11 d, 7.3C v. vak.Visi 
mokiniai privalo dalyvau
ti; laukiami ir tėveliai ir 
sveč tai,

Po trumpo akto tuojau pa
silinksminimas ir vaišės 
jaunimui. Gros geras or
kestras.

Mokytojai ir Tėvų kom, 
LITUANISTINIŲ KURSŲ 
mokytojai ir tėvų komite
tas nuoširdžiai dėkoja Po
niai Angelika! Songailien
ei už gražią ir turiningą 
paskaitą Motinos Dienos 
minėjime ir taip g', už ke
lionės išlaidų paaukojimą 
Mokinių kongreso mokinių 
kelionės reikalams.

Mokyt, ir Tėvų komitet. 
AUŠROS VARTŲ PARA P. 
CHORO KONCERTAS 
šeštadienį buvo gražus ir 
sėkmingas /apie jį sekan
čiame NL nr./, o po jo vy
kęs balius taip pat gražiai 
praėjo, Klebonas T.K.Peč- 
kys, pasveikinęs visus ko
ncerto dalyvius ii’ svečius, 
pasidžiaugė, kad koncer 
te dalyvavo Šv.Kazimiero 
parap, choro dalyviai ir 
pareiškė viltį, kad visi 
Montrealio lietuvių reika- 

*lai eis gražiai ir skland
žiai.

Rodos pirmą kartą para- 
, pi jos istorijoje Kleboną, ap
dėjo pramoginių parengi
mų mokesčiais .Atrodo-fai 
nauja piniginė Kvebeko po
litika.

ja", motinas pasveikino 
gražiu žodžiu K T.B Mont
realio Lietuvių Seimelio 
pirmininkas J.Lukošiūn 
as. Platoką paskaitą apie 
moliną ir moterį įdomiai 
paskaitė viešnia iš Toron
to P. A. Songailienė.

Aukštesnieji Kursai,kur 
ie rengė šią Motinos Die
ną, paruošė labai gražiai. 
Labai įdomus buvo Zigmo 
Lapino vedamas liaudinių 
instrumetų orkestras, ku- 
ris žymiai padidintas irda 
ro gerą įspūdį. Jis labai 
tinka groti ‘autiniams šo
kiams. O į tautinių šokių 
sambūrį sutelkta labai gr
ažaus jaunimo didžiulis bū 
rys, ypač mergaičių.Bū
tų gerai, kad ir berniukų 
daugiau būtų sutelkta. Jau 
n imas labai gražiai pašo 
ko kelis šokius. Trio pa
deklamavo iš Eglės žal -•

• čių karalienės ištrauką. 
Ž iūrovai buvo patenkinti 
labai gražiu jaunimo pasi 
rodymu. Užbaigiant, Br. 
Lukoševičienė padėkojo 
programos paruošėjams 

■'r visus pakvietė sugie
doti Tautos Himną.

[• Ponia E.Kringelienė pa
guldyta į Montreal General 
Hospital pagrindiniam svei 
katos patikrinimui.
• Pas Viktorą Lukošių su
ruošta Aušrai Lukoševič- 
iūįei prieš vedybinė staig
mena, praėjusi labai gra
žiai.

REKOMENDUOJAME
SAVININKUI IR NUOMININKUI
REIKIA TURĖTI ATSAKOMYBĖS
APDRAUDĄ. BENT $25.000 - 50.000

2.

3,

767-3175; namų 366 • 9582.

DANTŲ GYDYTOJAS
Dr. J. MALISKA

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

Namų tel.: MU 1-2051

PARDUODAMA
Jau išėjo iš spaudos Jono Šiauriečio Įdomi knyga, 

“ A P O G A LI P S E*
20 - jo amžiaus raida. Nuostabūs Įvykiai. Romos katali
kų bažnyčios reformos apocalipsės šviesoje. Perskaity
kite ir apsvarstykite. Reikalaukite pas visus lietuviškų 
knygų platintojus arba pas leidėją šiuo adresu:

Jonas Bu r či k as
2272 Lavalle, Ville Jacques Car.tier, P.Q.

Canada.

TURĖTI MIRTIES ATVEJU APDRAUDĄ, 
NORS PER NELAIMI.

KAINUOJA METAMS $25.000 -$30.00

AUTOMOBILIŲ APDRAUDOJE IMTI NETIK 
NUO GAISRO IR PAVOGIMO, BET IR 
NUO KITŲ NELAIMIŲ . (Comprehensive).

SKIRTUMAS METAMS $2.00-$4.00

EILf KITŲ REKOMENDACIJŲ JŪS 
IŠGIRSITE IŠ:
IR

A D A M 0 N I S INSURANCE AGENCY INC.

Tel:

Chartered

722 - 3545

Insurance Broker

Mūsų tikslas sutaupyti Jums tūkstančius.

GAISRAS - AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ - GYVYBĖ

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS

„LITAS” MOKA
UŽ TERMINUOTUS INDELIUS:

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

Mažiausias indėlis $500.00.

DR. A. O. JAUGELIEN&
DANTŲ GYDYTOJA 

1410 Guy Street, 1 aukštas 
77 - 72 kambarys.

Tel; 932- 6662: namu 737- 9681

ADVOKATAS

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

Suite 205 
168 Notre Dame St. E. 

UN 6-2063 ir UN 6-2064

DR. V. GIRlUNIENt 
DANTŲ GYDYTOJA

5330 L'/issomption Blvd.
Tel. 255- 3535.

Notaras
J. BERNOTAS 

B.A., B.C.L.

Sun Life Building 
Suitei2001

Tel.; UN 6-4364.

DEMESIO!
Turime skanių Šviežių baltų 

Iietuviškai pieninėje pagamintų 
sūrių. Taip pat patarnaujame 

skaniomis Sviežiomis lietu
viškai pagamintomis dešromis.

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

Tėl. 365-9366

Adresas: 1465 De Seve Street

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

M O K A už:
Depozitus 4.4%
Numatyta už šŽrus 5 M %
Nemokomas gyvybės draudimas 
iki $ 2,000 bend ros santaupų 
sumos.

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

JSouįĮard cv4uto
6636 Clark St. Montreal

(prie St. Zotique )

TEL: 277-5059, 277-5323

ATLIEKAME DARBUS:

Sav. J. Adomonis - Adams

Namu tel. 747-9000,

Electric Yielding 
Body Work 
Painting 
Mechanic 
Electric , 
ir kitus Steering Service

Wheel Alingment
T une - up

Clutch - Brakes

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS

SIUVU IR PARDUODU

Taisau ir Remodeliuoįu 
Vasaros laike saugojimas

/ Storage /.

6396 Bannantyne, Verdun.
PO 7-6183,

AR ŽINOMA, KAD

’’NEPRIKLAUSOMOS 
LIETUVOS” SPAUSTUVĖ

spausdina bilietus, pakvietimus, tiži- 
tines ir padėkos korteles, judrius 
blankus, receptams lapelius, vedybi
nius pakvietimus, mirties atveju už- 
ur jautos laiškus, visokius ” statemen 
tus”, vokus su adresds, Idkraščius.

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

Kasos valandos: L465 De Seve St.,sekmodieniais nuo 10:30 iki 12:30 
vai., išskiriant sestadienius. Darbo dienomis nuo 10 iki 3 vai. kasdien, 
vakarais -- trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai.

3907 Rosemount Blvd., tel. 722-3 545.Diena — penktadieniai s nuo Iv 
iki 6 vai. ir vakarais --pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais 
nuo 7 iki 9 vai.

Cocktails •• Dancing Nightly

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

Kreipkitės asmeniškai pas 
Joe Stankaitis.

Europietiška muzika ir šokiai 
kiekvieną naktį ■ jausitės kaip 

Bavarijoje.

Tel. 861- 1507

Juozas Stankaitis
Manager of the Club.

LITUANISTINIS 
SEMINARAS

pr. penktadienį pradėjo 
darbą. Susirinko gražus 
jaunimo būrys, suintere
suotas pagilinti savo ži
nias.Kviečiame dar gau
siau susirinkti.
SLA 236 KP 
susirinkimas, paskutinis 
prieš vasaros atostogas , 
šaukiamas gegužės mėn. 
12 d. 1 vai. p. p. Liet. Na
muose. Tarp kitų reikalų 
jame bus renkami kuopos 
atstovai į SLA seimą.

Atsilankiusieji bus pa
vaišinti kavute. ap. 
NAUJI AKADEMIKAI

Šį pavasarį pabaigė To- ’ 
ronto universitete dantis
tų fakultetą dr. Artūras 
Tinginys,kurs dirbs Lon
done,Ont.ir dr. Dalia An- 
driulionytė, kuri dirbs 
Toronte.

Medicinos fakultetą pa
baigė dr. A. Balsys.

Farmacijos fakultetą 
pabaigė Romas Mažonas . 
PRISIKĖLIMO PARAP.
- Gegužinės pamaldos 
taip pat pradedamos šį 
trečiadienį. Šiokiadie
niais jos bus laikomos 
ryto po 8 vai. mišių, sek
madieniais- po sumos.
- Sekmad., geg. 5 d. per 
mišias katalikiškojo auk
lėjimo tema kalbėjo pa
saulietis - Prisikėlimo 
par. tarybos pirm. dr. J . 
Sungaila.Bažnyčios atsi
naujinimo judėjime tai 
pažymėtinas įvykis.
- Parapijos penkiolikme- 
tinio jubiliejaus paminė
jimas bus gegužės 26 d.

I

į Dr.P.MORKIS

DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir. šeštadieniais 

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

Raštinė: LE 4-4451

Visus iš anksto kviečia
me tos dienos vakarą re
zervuoti šiam paminėji
mui, kurio didelę progra
mą atliks visi 3 parapi
jos chorai.
- Pramatyti parapijos 
patalpų remonto ir gra
žinimo darbai praktiškai 
baigti. Viena kita užsili
kusi smulkmena bus at
likta vėliau. Prieš keletą 
metų išdekoravus laik. 
bažnyčią, dabar didžiau
sias dėmesys buvo nu
kreiptas į sales,kuriomis 
naudojamės patys ir ku
rios, i šnuomuotos, para
pijai neša nemažas paja
mas. Nepasitenkinta vien 
padažymu; šį kartą po 14 
metų,patalpos išdekoruo- 
tos.
- Aušros žinj os Krepšinio 
treniruotės iki rudens nu
trauktos.
IŠVYKSTA Į EUROPĄ

Inž. Saulius Ražauskas 
ir inž.Arūnas Šlekys šie
met baigę Toronto uni
versitetą, elektros sky
rių, i švykšta 3 savaitėms 
į Europą. Su jais kartu 
vyksta ir dantų gydytojas 
dr.R. Karka. Jie planuoja 
aplankyti Angliją, V. Vo
kietiją, Prancūziją ir kt. 
kraštus.

T. L ASHKENAZY, b.comm., c.a.
CHARTERED ACCOUNTANT

50 Place Cremazie, Suite 611
Montreal 11, Que. Tel. 381- 9227

(Susikalbėjimas ir lietuviškai )

LIETUVIŠKAS PUSVALANDIS GIRDIMAS KAS

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

Programos v ėdė j as L. Stankevičius 
TEL. 669-8834.

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

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d
VISU Rūšių DRAUDIMAS

6695 — 35th Avenue, Rosemount, fkamp. St. Zotique)
Montreal. Telefonas RA. 7-3120

4475 BANNANTYNE AVE..

VERDUN.QUE

FALCON - FAIRLANE 
GALAXIE - THUNDERBIRD

MUSTANG - TRUCKS 

USED CARS 
1 year guarantee

Kreipkitės į
LEO GURECKAS

Sales Manager’s Assistant 
Keating Ford lietuvis atstovas 

769-8831.
Tel: namų 366-2548, 
Įstaigos- 769-8529.
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