
Mr. X Rugienius ,
19' Beaverland. St.,

< Detroit, Mich. 48204 ■■ m V^.-w
USA- ■ ■nepriklausoma 

lietuva
SENIAUSIAS LIETUVIU ■_ A V A I T R A ŠT IS KANADOJE LE PLUS VIEUX JOURNAL LITUANIEN AU CANADA THE OLDEST LITHUANIAN NEWSPAPER IN CANADA

NR.12(1139)* XXVIII METAI *** *** *** 1 969 m. KOVO - MARS - MARCH - 19 d. LITUANIE INDEPENDANTE *** INDEPENDENT LITHUANIA *** *♦* Postage paid at Lachine, P.Q.

SAVAITINIU IVYKIU 
APŽVALGA

Erdvėlaivio Apollo 9 astronautui,!s kairės: Russell Schwcickart, David Scott ir 
J ames McD iv itt.

KELIONĖ MĖNULIN ČIA PAT
Erdvėlaivis Apollo 9 ketvir

tadienį, lygiai vieną minutę po 
dvylikos, pasiekė banguojantį 
Atlanto vandenyną. Erdvėlaivio 
komendantas James A.McDivitt 
ir du jo bendrakeleiviai astro
nautai David R. Scott ir Russell 
L. Schweickart išbuvo erdvėje 
virš dešimt dieną ir naktų. Jie 
atliko komplikuotus pratimus , 
peršliauždami į mėnulinio įtai
so vidų, panaudodami įvairius 
raketinius variklius ir bendrai 
išbandė visus reikalingus navi
gacinius pakeitimus, kurių dėka 
sekantieji astronautai Apollo 10 
erdvėlaiviu galės nusileist mė
nulio paviršiun ir vėl sugrįžti 
į žemę. Pažymėtina, kad Apollo 
9 nusileidimas buvo, komunika
cinio satelito pagelba.perduo - 
tas milijonams televizijos žiū
rovų,kurieturė  jo progos stebėti 
visą komplikuotą erdvėlaivio 
įgulos atgabenimą ant lėktuvne
šio Guadalcanal denio. Erdvė
laivis nusileido taikliai numa- 
tyton vieton ir sekundės tikslu
mu.

G en. Abdel Moneim Riod.

EGIPTO LR IZRAELIO
KONFLIKTAS AŠTRĖJA

Paskutinėmis dienomis vėl 
prasidėjo rimti artilerijos su

sišaudymai per Suezo kanalą. Jų 
metu žuvo Egipto kariuomenės 
vadas gen. lt. Abdul Moneim 
Riad. Jo laidotuvių metu, Kairo 
mieste, milijoninė žmonių mi
nia prisiekė atkeršysianti Izra
eliui. Riad, 50 metų amžiaus , 
egiptiečių karinis didvyris, žu
vo netoli Izmailijos, ant vaka
rinio kanalo kranto,kai Izraelio 
tankas apšaudė egiptiečių ka
riuomenės pozicijas. Jungtinių 
Tautų stebėtojų teigimu, egip
tiečiai pirmieji pradėję susi- 
šaudymą.Riad laidotuvės .Kairo 
žinių agentūros pranešimu, bu
vusios pačios didžiausios Egip
to istorijoje.

KRAUJAS UŽ KRAUJĄ! MIRTIS 
UŽ MIRTĮ1. ŠALIN MAO! 
Tokį užrašą nešė protestuo

jantys maskviečiai ties Kinijos 
ambasada. O raudonosios Kini
jos liaudis, demonstruodama 
prie Maskvos ambasados Pe- teikta ir moterims

nerolą Robert Cushman. Buvęs 
direktorius .viceadmirolas Ru-

te vykstančiame teisme vis 
daugiau parodymu ir dokumen-

kinge, ragino sovletijos pilie
čius "sukilti prieš naujuosius 
carus'.' Toks įdomus dviejų bro
liškų komunistinių kraštų dia
logas kaskart labiau įsiliepsno
ja po pastarojo susišaudymo 
SSSR-Kinijos pasienyj.Tas in - 
cidentas, pagal Maskvą, įvykęs 
taip: labai šaltą kovo vidudienį 
ant užšąlusios Ussuri upės le
do (netoli salos,kurią rusai va
dina Damansky, o kiniečiai - 
Chen Pao Tao) pasirodę apie 
300, komunistiškus šūkius rė
kaujančių kiniečių. Sovietų pa
sieniečiai, girdi, taikiai prisi
artinę prie šių ir įspėję juos , 
kad jie esą sovietų teritorijoje . 
Tada krūmuose pasislėpę kiti 
kiniečiai atidengę į sovietinius 
pasieniečius ugnį. Nors žuvę 
virš 30-ties rusų, betgi kinie
čiai buvę išguiti. Kiniečiai, tuo 
tarpu, tvirtina, kad sovietai, 
gelbstimi artilerijos, puolę ki
niečių pasienio dalinius ir šie 
turėję gintis. Žuvę daug kinie
čių.

Pažįstant marksistinę logi
ką, sunku pasakyti, kurių pusėje 
tiesa. Viena tačiau aišku, kad 
Maskvos ir Pekingo rietynės 
palaipsniui prieina prie fizinių 
veiksmų, o tai, labai galimas 
dalykas, gali sukelti ir visai 
timtą ginkluotą konfliktą.

MARŠALAS TITO 
TEBEPLŪSTA MASKVĄ 

Seniausias komunistinis klai
datikis Tito, atidarydamas de
vintąjį Jugoslavijos komunistų 
partijos kongresą Belgrade, 
griežtai pasmerkė ne tiktai mi
rusį diktatorių Staliną, bet ir 
visą dabartinę Maskvos politi
ką. Kongrese dalyvavo 60-ties 
komunistinių kraštų delegaci
jos. Tito ypatingai aštriais žo
džiais išpeikė Maskvos inter
venciją Čekoslovakijoje ir nu
rodė,kad tokiu būdu komunisti
nės vienybės tikrai negalima 
įgyvendinti.Jėga,melu bei pur
vinomis provokacijomis naudo
janti s, s uver eninių s oci alls tinių 
kraštų nebūsią galima patraukti 
savo pusėn.Tito taip pat paste
bėjo,kad Jugoslavija yra pakan
kamai stipri ir galėsianti apsi
ginti nuo betkokios maskvinės 
kariškos avantiūros. 

ROBERT F.KENNEDY ŽUDIKAS
- PAMIŠĖLIS?

Šiuo metu Los Angeles mies-

tų rodo, kad senatoriaus R. F . 
Kennedy žudikas Sirhan Bishar 
Sirhan yra psichinis ligonis. 
Psichiatrų tvirtinimu, jis ser
gąs persekiojimo manija ir tai 
įrodąs jo dienoraštis, kuriame 
ištisi puslapiai prirašyti mono
toniškai pasikartojančiais saki
niais, kad Kennedy turįs būti 
nužudytas.

KOMUNISTINĖS VOKIETIJOS 
PILOTAS PABĖGO LAISVĖN

Rytų demokratinės vokiečių 
respublikos aviacijos kapitonas 
atskrido apmokamuoju lėktuvu į 
Danijai priklausančią Bornhol- 
mo salą ir paprašė politinės 
prieglaudos.

SOVIETŲ LAIVYNO KARININ
KAS PASIRINKO LAISVE

Nigerijos respublikos Lagos 
uoste,iš ten sustojusio rusų ra
ketinio karo laivo Boiky, iššoko 
vienas jo karininkų ir nuplaukęs 
700 jardų pasiprašė būti prii
mamas britų prekybinio laivo 
Tweedbank prieglobstin. Toks 
prieglobstis britų laivo kapito
no jam buvo suteiktas. Kitą die
ną ginkluoti rusų jūrininkai atė- 
jo prie britų laivo ir pareika - 
tavo jų karininką grąžinti. Bri - 
tas kapitonas griežtai atsisakė 
tai padaryti,panaudodamas,anot 
vieno stebėtojo,riebius jūrinin- 
kiškus išsireiškimus.

VENECIJA SKĖSTA
Italų ir viso pasaulio moks

lininkai yra susirūpinę Veneci
jos likimu. Šis poetų plačiai ap
dainuotas miestas,nuo 1908 me
tų yra nugrimzdęs 5.3inčų. 
Mokslininkai tvirtina, kad 1990 
metais net du trečdaliai viso 
miesto bus jau po vandeniu.

NAUJAS NATO VIRŠININKAS
Prezidentas Nixonas paskyrė 

generolą Andrew J. Goodpaster, 
buvusį Vietnamo karinių jėgų 
vado pavaduotoją,naujuoju Šiau
rės Atlanto Gynybos Organiza
cijos (NATO) vyriausiu virši
ninku. Jis pradės šias pareigas 
nuo š. m. liepos mėn. 1 d. ,po 
generolo Lyman Lemnitzer pa
sitraukimo iš aktyvių pareigų.

NAUJAS ČIA DIREKTORIUS
Prezidentas Nixonas paskyrė 

naujuoju ČIA (Central Intelli
gence Agency) direktoriumi ge- 

fus Taylor, nuo vasario 1 d. iš
ėjo į atsargą.

POPIEŽIUS NEVAŽIUOS Į 
AFRIKĄ

Mgr.Giovanni Benelli prane
šė Dakare, Afrikoje, kad, bent 
šiuo metu popiežius Paulius VI 
į Afriką vykti neplanuojąs.

JAPONŲ KOMUNISTAI NE
VYKS MASKVON

Japonijos komunistų partija 
nedalyvaus pasaulinėje komu
nistų konferencijoje, kuri įvyks 
š. m. gegužės mėn. Maskvoje . 
Pagal Japonijos komunistų par
tijos sekretoriaus tvirtinimą , 
atrodo,kad nedalyvaus nei šiau
rės korėjiečiai.

DEZERTYRAS KAS 10 MINUČIŲ
Washingtonas tvirtina, kad 

tarp 1967 ir 1968 metų JAV-ėse 
dezertyravo iš kariuomenės 
53 357 kariai. Taigi tiksliau- 
vienas kareivis kas 9 minutės 
ir 36 sekundės.

SMUNKA DARBIEČIŲ POPU
LIARUMAS

Pagal anglų laikraštį "Eve
ning Standard", jei šiandien An
glijoje vyktų rinkimai, konser
vatoriai surinktų 56% balsų, o 
darbiečiai tik 31%.

DALAI LAMA BE PRETENZIJŲ
Tibeto dvasinis ir politinis 

vadas Dalai Lama, kuris šiuo 
metu randasi Indijos egzilėj, 
paskelbė, jog Tibetui, atgavus 
laisvę, jis liks tiktai savosios 
bažnyčios galva, t. y. atsisaky
siąs pasaulietiškos valdžios.

NIXONAS VYKS 
JUGOSLAVIJON

Washingtone kalbama,kad dar 
šiais metais Nixonas vyksiąs į 
Jugoslavija. Jei tai tiesa,tai bū - 
tų pirmas toks JAV-ių prezi
dento vizitas į Jugoslaviją vi
sos šalies istorijoje. Pats Ni
xonas yra lankęsis pas Tito 
prieš devynius metus, kai jis 
buvo viceprezidentu Eisenho- 
werio valdžioje.

PAGALIAU, PAGALIAU. . .
Šveicarijos prezidentas Lud

wig von Moos.savo kalboje že
muosiuose rūmuose pareiškė, 
kad šiais metais,jis pasiūlysiąs 
konstitucijos pakeitimą, pagal 
kurį, balsavimo teisė bus su-

F rank Moores.

NAUJAS PROGRESYVIŲJŲ 
KONSERVATORIŲ PREZIDEN

TAS
1000 delegatų,suvažiavę į Ot- 

tawą, išrinko naująjį PC prezi
dentą, žinomą Newfoundlando 
biznierių, 36 metų amžiaus , 
Frank Moores. Savo pirmoje 
kalboje jis pareiškė, kad kon
servatoriai užarsią ministerį 
pirmininką Trudeau,kuris, anot 
jo, esąs tik paprastas "Trojos 
arklys" liberalų partijos eilė
se.

NUBAUSTI MAIŠTAVUSIŲ NE
PILNAMEČIŲ TĖVAI

Sir George Williams univer
siteto riaušėse, kurios įvyko š . 
m.vasario mėn.11 d. dalyvavo ir 
šeši nepilnamečiai. Teisėjas 
John Long bausdamas tų jau
nuolių tėvus po $ 250 pridūrė: 
Jūs 
"Jūs visi stokojate tėviško au
toriteto. Jaunuoliai turi klausy
ti savo tėvų ir jūsų pareiga tai 
įgyvendinti". Jaunuoliams jis 
įsakė nesimaišyti nelegaliuose 
susirinkimuose iki jie bus 21 m. 
amžiaus ir iki š. m. birželio 
mėn. 1 dienos, kartą savaitėje, 
prisistatyti pas probacijos pa
reigūną.

CIVILINĖ METRIKACIJA 
OUEBECE

Nors ir už aukštą kainą ($75) 
Ouebece bus galima apsivesti 
ir be religinių apeigų. Šis įsta
tymas įsigalios nuo š . m. balan
džio 1 dienos. Jungtuviniai pa
tarnavimai bus teikiami teis
muose nuo pirmadienio iki 
penktadienio. Šeštadieniais ir 
šventadieniais tačiau bus ima
ma po $ 100. Sekmadieniais to
lau patarnavimų iš viso nebus. 
Stebėtina tačiau, kad Ontario 
panašūs patarnavimai atliekami 
bet kurią dieną,bet kurią valan - 
dą, bet kurioje vietoje ir tai tik 
už $ 10. Taigi, atrodo, jog Que- 
becas lyg ir bando padaryti ci
vilinę metrikaciją nepopuliaria, 
bent kainos atžvilgiu.

* DU DABITOS. JAV-ių madų 
fondas, at įtovaujantis 2500 na
rių, paskelbė neseniai, kad R . 
Nixonas yra geriausiai apsi
rengęs amerikiečių valdžios 
atstovas, o P. E. Trudeau - ge
riausiai apsirengęs tarptauti
nės politikos vyras.
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IR DAR
Visai neseniai šioje vietoje 

V.Zižys pastebėjo, jog tinka
miausias paminklas mūsų mi
rusiam redaktoriui Jonui Kar
deliui būtų jo ilgai redaguotojo 
laikraščio išlaikymas. Tikra 
tiesa! Manding, visi tie, kurie 
nuoširdžiai trokšta pagerbti 
šviesų velionio atminimą, turėtų 
pirmoj eilėj, užsiprenumeruoti 
"Nepriklausomą Lietuvą".Esu 
giliai įsitikinęs, kad tokia būtų 
ir mus palikusio redaktoriaus 
valia.

Tiesa, pasigirsta balsų, kad 
laikraštis nebesąs lygiai toks 
pat, kaip anksčiau, Į tai galima 
atsakyti štai ką: Naujosios re
dakcijos vienintelis noras buvo 
ir tebėra šį savaitraštį tobu
linti. O tai reiškia, kad ir 
ateityje bus stengiamasi rašy
ti įmanomai taisyklingesne lie
tuvių kalba, kad bus stengiama
si jį padaryti ne tiktai dailes
niu, bet taip pat įdomesniu vi
siems, ne tiktai savosios apy
linkės, skaitytojams.Įdomesniu 
ir prieinamesnių ne tiktai 
mokslus išėjusiam, bet ir pa
prastam savajam žmogui, nes 
vieni ir kiti mums lygiai bran
gūs: ir tie, kurie atvyko čia se
niau, ir tie,kurie atvyko vėliau .

IR GERAI. IR BLOGAI...
(laiškai

Szuose /zzzs/czzose z'i'rezš/czazrios zz. 
redakcijos pažiūras ar nuomonę, 
narni. Anoniminiai pasisakymai >

BLOGAI. . .
Sakyčiau, arba nuimkit tą 

prierašą apie laiškų trumpini
mą, arba išdrįskit ir trumpinti 
be ceremonijų, jeigu rašantieji 
nesusipranta patys savo iškal
bingumą patirštint.

Taip pamaniau, vos pamatęs 
Jovaro Seibučio daugiau kaip 
pusantros skilties ilgio rašinį 
laiškų skyriuje. Jei rašinys il
gesnis kaip sakysim,pora šim
tų žodžių (apie 55 Jūsų eilutės), 
tai jis nebe "laiškas redakcijai',' 
o straipsnis.Tokį jeigu vertas , 
dėkit kaip straipsnį, o jeigu ne , 
tai-krepšyn, ne laiškų skyriun!

J. S. "laišką" (dar tik pirmą 
jodalį!) perskaitęs,nebesiūly
čiau jo trumpint. Bub, be abejo, 
juo ir susižavėjusių, bet, mano 
galva, jis iš viso ne į laikraštį 
buvodėtinas. Apie kalbamą da
lyką jame nėra skaitytojui pa
sakyta nei ko nauja, nei tikrai 
teisinga. Trejetas "žilabarz
džių" argumentų prieš bendra
vimą yra parankūs tik bolše
vikų propagandistamB;nes-J.S. 
gal nė nenumano - juos nepa
prastai lengva atremti.Tie pro
pagandistai tiesiog gaudo čio
nykščiuose laikraščiuose pasi
rodančius tokius argumen
tus, jų ištraukas persispausdina

KARTA...<

Tai reiškia taip pat, kad neat- 
laidžiai. laikysimės savo, jau 
anksčiau kelis kartus minėto, 
nusistatymo - mūsų puslapiai 
bus atviri laisvam žodžiuitTai 
yra,žodžiui, kuris nebūtinai at
stovauja redakcijos pažiūras, 
bei nuomonę; žodžiui, kuris ne
būtinai viską uždailina ir nu - 
glosto,bet išdrįsta pasakyti(kad 
ir skaudžią).tiesą; žodžiui, ku
ris pasvertų-kiek įmanoma ob
jektyviau-ne tiktai išeiviškąją 
tikrovę,bet ir įvykius pavergto
je tėvynėje.Šion laisvojo žodžio 
kategorijon tačiau neįtraukiam 
tokių, kurie laisvo žodžio patys 
nepripažįsta, tai yra, kraštuti
nių fanatikų.  Juk kaip tiktai pro
testuodami prieš šiųjų žodžio 
išprievartavimą patys pasi
traukėme iš tėvynės’. Kaip tad 
galėtume čia, išeivijoje, ir vėl 
įsivesti - tegul ir kitos spalvos 
cenzūrą ?

^Nepriklausoma Lietuva**tad 
kreipiasi į savo skaitytojus su 
paprastu prašymu: atraskit sa
vam laikraščiui nors po vieną 
naują skaitytoją, nes tiktai tokiu 
būdu užtikrinsite savo laisvos 
spaudos ateitį.

H. NAGYS

mums)
intys nebūtinai atstovauja 
Laiškai gali būti trumpi- 

lebus spausdinami.
Red.

ir jomis gana sėkmingai kom
promituoja mūsų spaudą akyse 
tų, kurie Lietuvoj tebeturi apie 
mus dar gal ir apygražių iliu
zijų.

Savo išvadose apie Noreiką 
(drauge ir apie visus dabartinėj 
Lietuvos padėty išlikusius ir 
šio to net pasiekusius lietuvius) 
J. S. parodė ne "bendravimo", o 
tik mūsiškės politinės emigra
cijos mentaliteto patį blogąjį 
šoną. Atsiverskit to paties nu
merio 4 puslapį ir palyginkit, 
koks skirtumas lietuvio į lietu
vį pažiuro j, girdėto j iš Vaižgan
to ir iš Jovaro Seibučio...

V. RASTENIS

ATVIRAS LAIŠKAS p. W ir "N. 
L. " REDAKCIJAI

"NL"tilpo korespondencija, 
liečianti Vasario 16-sios minė
jimą, kur paliečiama lietuviš
kasis jaunimas, menininkai, VD 
klubas ir Liet. Bendruomenė. 
Nelengva į tokio lygio kores
pondenciją atsakyti, bet, deja, 
yra mano pareiga.

Aš tikiu į sąžinės Ir žodžio 
laisvę. Aš tikiu į toleranciją ir 
diskusinio dialogo naudingumą. 
Aš sutinku p. V. su jūsų nors 
ir labai banaliu konstatavimu: 

"dialogas nėra tik pasikalbėji
mas su savimi". Bet taip pat 
noriu tikėti, kad šie žurnalisti
nės etikos principai saisto ir 
"NL" vyr. redaktoriaus pava
duotoją.Todėl tikiuosi, kad įdė
site mano atsakymo pilną teks
tą.

Skaudu rašyti man šį laišką. 
Mano pareiga būtų tarpusavio 
nesklandumus išspręsti prie 
diskusinio stalo, bet jūs už- 
sklendėte bet kokią galimybę.

Pirmas klausimas p. W. ir 
"NL" redakcijai: ko buvo nori
ma atsiekti su tokiu "straips
niu"? Kodėl gi slapyvardė ? 
Baimė nešti atsakomingumą už 
savąją "išmintį"? Artai truku
mas paprasčiausios žurnaliz- 
mo etikos ? Nedrįskite save va
dinti "NL" korespondentu. "NL" 
yra rimtas laikraštis.Man at
rodo, net pats tamstos dalyva
vimas redakciniame kolektyve 
yra nesusipratimas. Jei kas 
troško diskredituoti mane kaip 
lietuvį, arba mano kaip krikš
čionio integralumą, aš esu 
tamstų dispozicijoj diskusijom 
viešai ar spaudoj.su sąlyga, kad 
oponentas nebus anoniminis. 
Mūsų visuomeninės veiklos 
konstruktyvi kritika yra kiek
vieno bendruomenės nario tei
sė ir pareiga. Bet mes neleisi - 
me žeminti lietuvio vardo.O gal 
tamsta priklausote prie tų "kul
tūrininkų" grupės, kuri tik to
kiais "straipsniais" bando pa
kelti lietuvių kultūrinį lygį?Aš 
netikiu į tokius "kultūrinimo" 
metodus. Iš tamstos pasirinktų 
priemonių, momento ir iš jūsų 
žodžiais tariant "skandinimo" 
Vasario 16-sios karčiamoj,ne
noromis imi abejoti apie tams
tos pačio kultūrinį lygį. Vietoj, 
kad prisidėti aktyviai prie mūsų 
bendruomeninio gyvenimo, pa
siūlyti ką nors naujo ar para - 
šyti ką nors aktualaus į laik
raštį, tamsta tepasitenkinote 
mūsų jaunimą, menininkus, 
tremties lietuvius prilyginti 
Biafrai (labai aktuali tema te
levizijoj I ) ir Vasario 16 - tąją , 
atleiskit, su rusišku "kultūrin
gumu" paskandinote tavernėje. 
Kas tamstai yra dar šventa ir 
brangu? Gal vertėtų žvilgterėti 
į savo surambėjusią, o gal jau 
suriebėjusią sąžinę? Kas išlai - 
kė tautos gyvastį jos kritiškose 
istorinėse valandose ?Ar aukš
tuose rūmuose sulenkėję bajo
rai ir dvasiškiai,kurie irgi pir
miausiai ėmė gėdytis savosios 
kultūros,savo artojiškos kilmės 
ir galiausiai savosios kalbos,ar 
lietuviško kaimo pilki artojai? 
Taip, kultūringam brendimui 
nėra ribos. Ir tik^kultūringos 
tautos nemiršta. Žinoma, rie
bioje tremtyje,šį negailestingai 
tikrą istorinį dėsnį, daugelis 
jau užmiršome.

O kaip s u mūsų jaunimu, litu
anistinėm mokyklom ? Ar jūs 
tikite, kad taip yra pakeliamas 
jaunimo entuziasmas ir išdidu
mas dar jaustis lietuviais ?

Mes davėme progos pasi
reikšti mūsų jaunimui.Mes pri
imame jį tokį,kokį mes turime . 
Tai mūsų jaunimas. Liet. Ben
druomenė prisiimame dalį kal
tės, kad mums nelengva rasti 
dialogą su mūsų jaunimu.Bet p. 
W. ar tamsta prisidėjote akty
viai kuo nors, kad mūsų jauni
mas geriau kalbėtų lietuviškai 
ar gyviau jaustų lietuvišką pul
są? Gal nepritraukiame jauni
mo su minėjimais,bet kiek nu
rašoma jaunimo lietuvybei ir su 
tokiomis "entuziasmą kelian
čiomis korespondencijomis". 
Išdidžiai konstatuodamas, kad 
su jumis minėjimo metu taver
nėje sėdėjo ir keli nepilname
čiai, p. W. jūs bandote parduoti 
labai pesimistišką idėją, kad 
jaunimas nebenori nieko bendro 
turėti su tautinių švenčių minė
jimais, ir yra indiferentiškas 
kai kalbama apie mūsų tautos 
tragediją, jos prarastą laisvę . 
Išeidamas iš jaunatvės psicho
logijos, jums duočiau dalį tie
sos.Ten, kur jaunimas jaučiasi 
esąs integralinė kokio nors įvy-
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kio dalimi, tada tik užsianga
žuos.Bet,principiniai,aš su to
kiu tvirtinimu nesutikčiau. Ne
maišykime dviejų plotmių į vie
ną. Jei mūsų modernus jauni
mas yra jautrus laisvės, socia
linio teisingumo problemoms ir 
gyvai įsijungia į daugelį huma
nitarinių sąjūdžių, kodėl jie tu
rėtų būti indiferentiški savo
sios tautos tragedijai, kur lais
vė yra trypiama visu brutalu
mu. Žinoma, jaunimas visuomet 
norės turėti savo stilių, skir
tingą terminologiją ir pakriti
kuos neretai daugelį mūsų kul
tūrinio ir visuomeninio gyveni
mo apraiškų, ir labai dažnai su 
pagrindu, bet jaunatvė visuomet 
pasiliks idealizmo laikas, ne
svarbu kokias etiketes jiems 
bandysime užklijuoti. Tik ape
liuokime ir reikalaukime iš 
jaunimo drąsos, pasiaukojimo , 
humaniškumo ir būsime neap
vilti.Ir nemaža dalimi tik mūsų 
vyresniosios kartos monopoli
nė galvosena, stoka atvirumo jų 
jaunatviškom idėjom ir jų gyve
nimo stiliui,atvėrė prarają tarp 
abiejų kartų. Žinoma, ir jauni
mas nėra be kaltės. Mes, kurie 
save vadiname krikščionybės , 
lietuviškos kultūros ar tėvynės 
laisvinimo veteranais tikėda - 
mi į mūsų principų amžinumą , 
neklaidingumą ir nekeičiamy- 
bę, prisidėjome esminiai prie 
kontakto praradimo su jaunimu. 
Bet stoka kontakto dar nepasa
ko, kad jie būtų indiferentiški 
mūsų tautos tragedijai. Žinoma, 
nepakeičiant situacijos, laikas 
padarys savo. Parapijų baimė 
plačiau užsiangažuoti pasaulyj, 
politinių partijų kivirčai, už
mirštant pagrindinį uždavinį- 
tautai prarastos laisvės sugrą
žinimą, mūsų organizacijų aki
račio susiaurėjimas užsidarant 
tikį savo kiautą, paliekant daž
nai nuošalyje mūsų jaunimą, 
stoka dėmesio ir materialinės 
paramos mūsų mokyklom ir vi
sam jaunimui aplamai, štai es
minės priežastys vedusios prie 
dialogo nutrūkimo. Aš labai 
abejoju, p. W. , kad tiktai salė , 
menininkai,minėjimai ar komi
tetas būtų dėl to kalti. Aš siūly
čiau pasižiūrėti,kiek mes kiek
vienas ir visi kartu esame pa
darę šia linkme.

Kalbant apie išorines prie
mones,p. V.jums buvo žinoma, 
kad or gani z uo toj ai buvo prama- 
tę erdvią "Ecole Normale de 
Musipue" salę, ir visiems žino
ma, kodėl paskutiniu momentu 
nebuvo gauta. O kas blogo su 
VDklubu? Jis buvo juk statytas 
tam ir turėtų būti lietuvybės 
centru.Kiek rašalo buvo išlieta, 
kaip jautriai buvo apeliuojama 
į lietuviškas sąžines jį statant, 
o šiandien jau jo gėdijamąsi . 
Koks paradoksas .Ar viskas bu
vo padaryta,kad šis klubas tap - 
tų lietuvybės centru?

P. W., kodėl gi pagaliau su 
dideliu pasididžiavimu ir rėki ar 
momyra ruošiami "NL" spau
dos baliai?

Taip, p. W. , aš sutinku su 
tamstos kritika ir mes visi jau
tėme minėjimo metu keletą 
technikinių trūkumų, scenos ir 
užkulisių ankštumą, ar kad salė 
buvo perpildyta, bet kiekvienas 
taurus lietuvis,esamoj situaci
joj, tai priėmė su atlaidumu.

Bet kaip su visais kitais epi
tetais ir tai Vasario 16-jai?

Ir gali ausiai, kas gali padary
ti bet kokią šventę pasisekimu ? 
Ar vien tik ruošė j ai, ar ir meni
ninkai, rašytojai, kultūros dar
buotojai, visuomenininkai, jau
nimas ? O kaip stovi tie reika- 
lai?Nelengva kalbėti apie aukš
to meninio lygio šventes, kai 
ruošėjam tenka dažnai tik "ver
tėjo" rolė,ką bekalbėti apie ini
ciatyvą, nesusikalbant tarp sa
vęs kultūros darbuotojam, arba 
tik "lygintojo" funkcija,kai ben
druomenė padalijama į du luo
minius polius.

Ir pabaigai,p.W., mano kons
truktyvus ir pozityvus pasiūly
mas,meskime žvilgsnį į savąją 
spaudą, Įtiek mes joje bendra
darbiaujame, meskime žvilgsnį 
į savo knygų lentynas, pervers
tus puslapius, tada pamatysime 
savo tikrą kultūrinį veidą, ir ta
da tikiuosi pasidarysime labai 
santūrūs su panašiomis kores
pondencijomis.Tada gal suvok
sime, kur glūdi daugelio trūku
mų kaltė.

Ir galiausiai,paskutinis atvi
ras žodis p. W. ir savajai spau
dai: sąmoninga tyla, lygiai kaip 
destruktyvi kritika-yra nuodai 
žudanti kiekvieną entuziasmą I

J. LUKOŠIŪNAS

Naujam redaktoriui linkiu 
sėkmės-ištvermės užsibrėžtą 
kryptį ir toliau išlaikyti. Ne
kreipkite dėmesio į vieno kito 
ekscentriko vapaliojimus. Vi
suomenė su Jumis!

A. BALTRUŠIS

Su dideliu interesu kas sa
vaitę laukiam "atkeliaujant" 
Jūsų laikraščio-įdomu pasi
skaityt naujų minčių, pažiūrų,

Poniai ELENAI BERNOTIENEI, mirus jos mamytei Lietuvoje, 

nuoširdžiai užjaučia
K.L.K.M. d-jos Rosemount’o
ratelis.

Šviesiajam lietuvių žurnalistui, " Lietuvos Žinių' , “ Lietuviu 

Žodžio“, “Nepriklausomos Lietuvos“, bei kitų leidinių 
redaktoriui JONUI KARDELIUI išvykus i amžinybę, 

jo žmona^ Elzbietą ir artimuosius užjausdamas, kartu 
skaudžiai liūdi

Albinas Gumbaragis.
Montevideo - Urugvay.

K.LB-NĖS KRAŠTO VALDYBOS

A PLINKRA ŠTIS4N FORMA CI JA
Nr. 5

Politinis Komitetas.
Pristatytas posėdžiui ir pa

tvirtintas sekančios sudėties 
Politinis komitetas: pirm. B. 
Sakalas, vice-pirm. L.Matu
kas, sekr. A. Kalendra. Šio ko
miteto veiklos plotas labai pla- 
tus, tačiau iš svarbesnių planų * 
reikėtų atžymėti:

1. Informacija visais politi
niais klausimais.

2. Ryšių palaikymas su lietu
vių veiksniais.

3. Informavimas įvairiais 
Lietuvos valstybę liečiančiais 
klausimais Kanados valdžios f 
įstaigų.

4. Pranešimai visuomenei dėl 
ryšių palaikymo su okupuota 
Lietuva, derinant juos prie 
veiksnių nutarimų.

Prie Kanados Pabaltiečių 
Federacijos sudaryto Politinio 
komiteto,KLB-nės Krašto vai- 
dyba patvirtino lietuvius atsto- ■ 
vus-B.Sakalą ir L. Matuką. Po
litinio komiteto pirm, antrašas: 
B.Sakalas, 3 Norma Cres. , To
ronto 9, Ont.,tel. 766 - 8479. 
Jaunimo Sekcija.

Pristatyta posėdžiui ir pa
tvirtinta sekančios sudėties 
Jaunimo Sekcijos valdyba: G. 
Breichmanas, A. Volungytė, J. 
Čeponkutė,S.Martinkutė,V. Be- 
niušis. Pirm, antrašas: G. 
Breichmanas, 104 Bertram Dr. , 
Dundas, Ont. tel. 627 -1420.

Sekcijoje numato:
1. Palaikyti artimus ryšius su 

jaunimo organizacijom Kana
doje ir JAV.

2. Anketos forma sužinoti 
jaunimo organizacijų veiklą, jų 
priemones įtraukti jaunimą į 
savo eiles.

3. Paruošti organizacijos va
dovus.

4. Skatinti jaunimą jungtis į 4 
KLB-nės gyvenimą, nevengiant 
pareigų valdybose.

5. Įtraukti jaunimą mokytojų 
pareigoms lituanistinėse mo
kyklose.

6. Ištirti galimybes lietuvių 
kalbos dėstymui kanadiš- 
kose mokyklose , kadangi čia 
užaugusio jaunimo prašymai ar 
net reikalavimai yra žymiai 
efektingesni už vyresnio am
žiaus asmenų.

7. Suruošti Kanados lietuvių 
jaunimo suvažiavimą Hamilto
ne, Lietuvių Dienų proga.

8. Ištirti bendro-ateitininkų , 
skautų ir sportininkų stovykla
vimo galimybes.

9. Skatinti lietuvių studentus 
įsiregistruoti į Fordhamo uni
versitetą lituanistikos semina
rui ir taip pat į Pedagoginį Li
tuanistikos Institutą Chicagoje . $ 
KLB-nės Fort William apylin
kės valdybos projektas.

Maža KLB-nės Fort William 
ap.valdyba nustebino šio krašto 
lietuvius dideliu projektu mūsų 
tautos ir valstybės išgarsinimo 
darbe, apsiimdama šalia kitų 
tautybių įrengti kultūrinį dar
želį, kuris būtų kaip simbolis 
dalelytės Lietuvos žemės Ka
nados krašte. Prašom KLB-nės 
apylinkių valdybas,Kanados lie-

Nukelta i 3 psl.

kas liečia lietuvių visuomenę ir 
tautą.

Linkim visakeriopos laimės 
ir ištvermės redagavimo parei
gose?

M. GAILIUŠYTĖ

*
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MŪSUjj^S'PORTAS
KANADOS LIETUVIŲ KREP

ŠINIO PIRMENYBĖS
Kanados Sporto Apygardos 

vadovas praneša,kad š. m.apy- 
gardines krepšinio pirmenybes 
praves Toronto Prisikėlimo 
parapijos sporto klubas Aušra . 
Pirmenybės įvyks balandžio 
mėn.19 ir 26 d. d. Toronte, Pri
sikėlimo parapijos salėje. Bal. 
19 d. tikimasi užbaigti Kanados 
krepšinio lygą jaunių klasėse, 
(apie šią lygą buvo jau anks
čiau rašyta, čia bus sužaidžia
mos baigminės rungtynės ko
mandų pasiekusių finalus). Bal. 
26 d. vyks vyrų ir mergaičių A 
klasės pirmenybės. Pirmeny-

Atkelto is 2 p si. APLINKRAŠTIS.. . 

tuviškas organizacijas finan
siškai paremti Fort William 
darbą. Krašto valdyba šiam 
tikslui paskyrė vėl 200 dol. 
(praeitais metais buvo paskirta 
200 dol.).
KLB-nės Krašto Tarybos rinki
mų sistemos pakeitimas.

KLB-nės Krašto tarybos rin
kimų sistemos pakeitimo klau
simą išnagrinėti paskyrė; K. 
Baroną,E.Daniliūnąir J. Sima
navičių. Naujas projektas bus 
apsvarstytas K. V. posėdyje ir 
perduotas š. m. Krašto tarybos 
sesijai sprendimui. 
Solidarumo įnašai.

Dėkojame KLB-nės Wellando, 
Rodney ir Londono ap. valdy
boms už prisiųstus solidarumo 
įnašus. Prašome ir kitas ap. 
valdybas atsiskaityti už 1968 
metus.Šia proga dėkojame Ka
nados Jungtiniam Finansų ko
mitetui už jų našų darbą ir pa
skirtus Krašto valdybai $ 1000 . 
Taip pat, dėkojame KLB-nės 
Toronto ap. valdybai už pusę 
gauto pelno iš pernai įvykusios 
Kanados Lietuvių Dienos To
ronte,perduodant Krašto valdy
bai 968 dol.

K. L. B-nės Krašto Valdyba

AMERIKIEČIAI UŽ LIETUVOS 
LAISVĘ

Išskirtinu būdu, Clevelando 
vyskupas, Clarence G. Issen- 
mann prisiminė Lietuvos 50 
metų jubiliejų ir jos pavergtuo
sius, paskelbdamas paskutinį 
1968 m. sekmadienį-gruodžio 29 
d. specialia maldos diena už 
kenčiančiąją bažnyčią. Pareiš
kimas buvo paskelbtas visose 
Clevelando diecezijos bažny
čiose per visas laikomas pa
maldas.

Savo laiške, Jo Ekscelencija 
atkreipė visų tikinčiųjtj dėmesį 
į Lietuvos nepriklausomybės 
praradimą - Sovietų Sąjungos 
okupaciją-bei jos religinį per
sekiojimą; pabrėždamas, kad 
Lietuvos ateitis - jos vaikai ir 
jaunimas daugiausiai šią dvasi
nę priespaudą kenčia. Jis todėl 
prašė visų tikinčiųjų pasimelsti 
už kenčiančiąją Lietuvą ir jos 
jaunimą,siūlydamas tam tikslui 
ir ypatingas apeigas.

Kiek plačiau,Lietuvos tragiš
ką likimą vyskupas apibudino 
specialiu straipsniu Clevelando 
dioceziniame laikraštyje "Uni
verse Bulletin".

Panašūs vyskupų paskelbimai 
galėtų įvykt kasmet daugelyje 
lietuvių kolonijų, nebūtinai lau
kiant tik vienkartinių jubiliejų. 
Reikia tik susidomėjusių lietu
vių,kurie rastų reikalo kreiptis 
į savo vyskupijas. Clevelande 
paskelbimas buvo gautas inicia
tyva Jaunimo Žygio Už Tikėji
mo Laisvę komiteto. Delegaci
jai pas vyskupą vadovavo Cle
velando ALTO skyrius. Delega
cijos sąstatą sudarė: pirm. R . 
Kudukis, kun.K. Žemaitis, Ri
mas Laniauskas ir Marija Gai- 
llušytė.

Clevelando vyskupo Clarence 
Issenmann toks oficialus ir 
reikšmingas priminimas mūsų 
tautos likimo amerikiečių tarpe 
turėtų būt didelis lietuviam pa
skatinimas kovoje už Lietuvos 
laisvę.

bėms registracija turi būti at
likta iki š. m. kovo mėn. 23 die
nos adresu: Aušra,1011 College 
Str., Toronto 4, ont.

Klubam informaciją, kas lie
čia šias pirmenybes, skelbs 
rengėjai-Aušra. Pirmenybėse 
kviečiami dalyvauti visi Kana
dos Sporto Apygardai priklausą 
klubai: Hamiltono Kovas, Lon
dono Tauras, Montrealio Tau
ras, Rochesterio Sakalas, To
ronto Aušra ir Toronto Vytis . 
Apygardos vadovas K. Lukošius 
primena, kad šiose pirmenybė
se galės dalyvauti tiktai ŠALF-. 
ASS - goję užsiregistravę 1969 
metams klubai bei pavieniai 
sportininkai. Metinis sąjungoje 
registracijos mokestis: klubam 
po $ 15.00, pavieniai sportinin
kai, suaugę-$ 2.50 (gimę 1949 
m. ir anksčiau), jauniai - $ 1.50 
(gimę 1950-54 m.), prieauglis- 
$ 1. 00 (gimę 1955 ir vėliau).

Pereitais metais (1968) Ka
nados Apygardos pirmenybes 
rengė ir gerai pravedė Londono 
LSK Tauras, Londone, Ont. Iš 
patyrimo žinant Aušros klubo 
gerą organizaciją, nėra abejo
nės dėl šių metų pirmenybių 
pasisekimo.Gaila tik, kad sąly
gos nebeleidžia šias pirmeny
bes suorganizuoti prieš meti
nes Šiaurės Amerikos lietuvių 
krepšinio ir tinklinio pirmeny- 
bes.kurios įvyks balandžio m. 
12-13 d. d. Clevelande.

ŠA L FA SS - gos leidžiamas 
Amerikos lietuvių sporto žur
nalo "Sportas" dekantis nume
ris pasirodys balandžio mėn . 
viduryje.Planuojama jį išleisti 
tuoj po Šiaurės Amerikos lietu
vių metinių krepšinio ir tinkli
nio pirmenybių.Šio žurnalo lei
dimas iki šiolei sudarė didelę 
finansinę naštą ŠALFASS - gos 
centro valdybai. Ateity yra nu
matoma sąjungos nariams par 
kelti truputį nario mokestį, kas 
dalinai padengtų leidimo išlai
das. (Sąjungos nariam žurnalas, 
siuntinėjamas veltui).Prenume
ratos įvedimas būtų nelogiška, 
nes žurnalo leidimas neturi re
guliaresnės bazės. Bendrai, šis 
leidinys pateisina save ir reikia 
sveikinti visus,kas jo gyvavimu 
rūpinasi. Tai leidinys, kuriame 
telkiama nuotaikos ir įvykiai 
išeivijos sportinio judėjimo jau 
antra dešimtis metų. "Sportą" 
sumaniai redaguoja ir skonin
gai apipavidalina sporto dar
buotojas ir žurnalistas Kęstutis 
Čerkeliūnas,gyvenąs New Yor
ke.

SPORTO NAUJIENOS IŠ 
LIETUVOS

Vilniaus "Sporte" rašoma 
apie Sovietų Sąjungos Krepšinio 
Federacijos pripažintus ge
riausiais 1968 metų laikotarpyj, 
krepšininkais.Sąraše išvardin
ti 25 vyrai ir 25-kios moterys . 
Vyrų grupėje pirmuoju puolėju 
įrašytas Modestas Paulauskas 
ir šeštuoju R. Venzbergas. Abu 
priklauso Kauno Žalgiriui. Mo
terų grupėje vidurio puolėjų 
sąraše ketvirtąja eina Z.Barei- 
kytė ir puolėjų sąraše penkta L . 
Vinčaite,o dešimta E. Šniūrevi- 
čiūtė. Visos trys priklauso Vil
niaus Kibirkšties klubui.Išeivi
jos lietuviams daugiau yra ži
nomas M. Paulauskas, kuris 
dažnai matomas Sovietų Sąjun
gos rinktinės sudėtyje tarptau
tiniuose susitikimuose.

STEPONUI BUTAUTUI, 
lietuviui sportininkui, sovietai 
suteikė mokslinį docento laips
nį.Sovietų Sąjungos Aukštojo ir 
Specialiojo Viduriniojo mokslo 
ministerijos Atestatinė Komi
sija,Kauno Politechnikos Insti
tuto fizinio lavinimo katedros 
vyr. dėstytojui S. Butautui su
teikė mokslinį docento laipsnį . 
S. Butautas yra viduriniosios 
kartos sporto veteranas. Dau
gelį kartų žaidęs Sovietų Sąjun
gos krepšinio rinktinėje, kuri 
yra pasiekusi eilę laimėjimų

L.K.Mindaugo kuopos šauliai garbes sargyboje prie Jono Kardelio karsto, 
/ aido tu v i u m et u. A/gio Jougeh’o nuotrauka.

JONO KARDELIO FONDAS
UŽBAIGĖ

Kovo mėn. 6 d. 8 vai. vakare 
NL patalpose įvyko J. Kardelio 
Fondo užbaigiamasis posėdis . 
Dalyvavo: A. Norkeliūnas, kun . 
L.Zaremba, S. J. , J. Šiaučiulis , 
dr.P. Lukoševičius, L. Girinis- 
Norvaiša, St. Kęsgailą, Pr. 
Paukš tai ti s, J. Viliušis .Pirmi
ninkavo L. Girinis, sekretoria1- 
vo Pr. Paukstaitis.

Pirmininkaujantis padarė 
trumpą Fondo veiklos apžvalgą. 
Kasininkas J.Šiaučiulis patiekė 
kruopščiai paruoštą finansi
nę apyskaitą.Iš apyskaitos ma
tėsi,kad Fondas nuo įsisteigimo 
iki šiai dienai surinko $ 4116. 29 . 
Aukojo 449 asmenys.Iš jų: 
Kanadoje................................. 355
J. A. V...................   92
V. Vokietijoje........................ 1
Japonijoje................................. 1

viso:........... 449
Pavieniai asmenys suaukojo: 
........... ........................$.3753.29 
Organizacijos: 

pasaulinio masto varžybose. 
1952 m. kartu su J. Lagunavi- 
čiumi ir K. Petkevičium XV- 
tuose olimpiniuose žaidimuose 
Helsinkyje sovietams iškovojo 
antrą vietą. 1959 m. S. Butauto 
treniruojama Sovietų Sąjungos 
moterų krepšinio rinktinė lai
mėjo pasaulio pirmenybes. Ta
da, jos sudėtyje pirmą kartą 
žaidė lietuvaitė J. Daktaraitė . 
1967 metais vykusiai olimpija- 
daiMeksikoje,S.Butautas ruošė 
Kubos krepšininkus.

S. Krašauskas.

PO PENKIŲ METŲ...

jie tampa tos pačios tautybės kaip jų Kanadoje gimęs sūnus.
Kanados pilietybės geidžia daugelis pasaulio žmonių. Kas 
metai, apie 60,000 žmonių iš įvairių kraštų duoda priesaiką 
kaip Kanados piliečiai.

Ar jūs galite gauti Kanados pilietybės teikiamas teises ir 
atsakomybę ?

Pasiteiraukite ir . asitikrinkite jums artimiausiame Kana
dos Pilietybės Teisme ( Canada Citizenship Court).

KANADOS VYRIAUSYBĖ

Jie yra pasiruošę jums patarnauti sekančiose vietovėse: 
HALIFAKSE, MONCTONE, MONTREALYJE, OTTAWOJE, 
SUDBURYJE, TORONTE, HAMILTONE, ST. CATHARI - 
NES, KITČENERY, EDMONTONE, ir VANCOUVERY.

Taip pat galite rašyti šiuo adresu: The Registrar of 
Canadian Citizenship, Secretary of State Department, 
Ottawa.

VEIKLĄ
LK Mindaugo šaulių kuopa 
..................................... $ 25.00 
Sandaros 16 kuopa VorChester 
......................................... $...25.00 
"Tėvynės" redakc. ir administ. 
......................................... $ 65. 00 
Senosios Brit.Liet.Klubas, USA 
......................................... $...25.00 
S LA 123 kuopa Montrealyje 
......................................... $...25.00 
Liet.V.Liaud.Centro Komitetas 
..................... c.................$ 100. 00 
Montrealio Žvejotojų-Medžio-
tojų klubas................. $ 10. 00
KLB St. Catharines Apl.Šalp. 
Komitetas................. $ 88. 00

viso:............. $4116.29
Kanadoje suaukota. $ 3076. 29 
J. A. V. ir kitur. ... $ 1040.00 

viso:..........  4116.29
Fondas veikimo metu padarė 
išlaidų...................... $ 27. 84
p. E. Kardelienei anksčiau iš
mokėta.................... $ 260. 00

viso:......... $ 287. 84
Viso pajamų.........  $ 4116.29
Viso išlaidų........... $ 287. 84
Uždarant sąskaitą p. E. Karde
lienei pervesta.... $ 3828.45

Patikrinus ir priėmus apys
kaitą L. Girinis - Norvaiša pa
reiškė: Jono Kardėli® Fondas 
nuo pat įsisteigimo dienos jau
tė didelį jautrų ir nuoširdų vi - 
sų žmonių pritarimą.Organiza
cinė veikla nebuvo sunki, nes 
žmonės patys ateidavo padėti 
netik su finansine parama, bet 
su patarimais,patarnavimais ir 
kitokia talka. Už bet kokius pa
tarnavimus laidotuvių metu lie
tuviai nieko neskaitė. Net lietu-

VELIONIO JONO KARDELIO ATSISVEIKINIMO 
AKADEMIJOS METU

K LB - Kraito v-bos pirm. dr. S. Čepas. "Tėviškės Žiburių" red. kun. dr. P. Gaida.
R. Kannapuu nuotraukos,

vių daktaras A. S. Popieraitis , linkėjimus Kalėdų Švenčių pro- 
ligos metu, atlikęs taip rūpės- ga.Pro jųakis prabėga brangūs 
tingą medicinišką priežiūrą,at- veidai,senai nematyti draugai, 
sisakė jam priklausančio hono- Labai dažnai valandų valandas
raro. Už Aušros Vartų parapi
jos patalpas ir visą bažnytinį 
patarnavimą - klebonas L. Za
remba neėmė jokio atlyginimo .

Visiems laisvojo pasaulio 
lietuviams,atėjusiems į talką ir 
ištiesusiems pagalbos ranką 
žmogiškosios tragedijos ištik
tam lietuviui Jonui Kardeliui , 
Fondas užbaigdamas savo dar
bą, reiškia gilią padėką.

Visi Jono Kardelio Fondo 
veiklos dokumentai, aukojusių 
sąrašai, kai kurios fotografijos , 
tolimesniam saugojimui ir is
torijai bus persiųsti Lietuvių 
Archyvan Čikagon.

J. Kardelio Fondo nariai
P. Adomonis, L. Gi

rinis - Norvaiša, kun. dr. F. 
Jucevičius, P. Juškevičie
nė, J. Juškevičius, Stp. Kęs
gailo, dr. P. Lukoševičius, 
J. Lukošiūnas, dr. H. Nagys, 
A. Norkeliūnas, Pr. Paukš- 
faifis, Pov. Petronis,Pr. Ru 
dinskas, J. Šiaučiulis L. Stan

kevičius, J. Skinkis, kun.L. 
Zaremba ir J. Viliušis.

ĮSTEIGUS JONO KARDELIŲ 
Mvn.i EQNDA,«.,m ...

Dr. P. Lukoševičiaus lodis per lie
tuviškąjį radio pusvalandį( i968,X 1.7).

Mieli lietuviškojo pusvalandžio 
klausytojai,

Nuo nebeatmenamų laikų ir 
kiekvienais metais žmonės sė
dasi prie stalo, renka gražius 
atvirukus, margina popieriaus 
lapus reikšdami sveikinimus ir 

išsėdima atminimų ir pergyve
nimų dvasioje. Rūpestis surau
kia kaktą,prisiminus tuos, kuriu 
negalima pasiekti laiškais. Žo
džiu,Kalėdų Šventės visus žmo
nes jungia vienon šeimon. Ne be 
reikalo yra sakoma, kad Kalė
dos yra šeimų šventė.

Lietuviškoji šeima prisime
na visur po platų pasaulį paskli
dusius savo vaikus. Prisimena 
ir prie kiekvieno sustoja klaus
dama apie jo pasisekimus ir 
rūpesčius.Šį vakarą lietuviško
ji išeivija lanko visuomeninin
ką, žurnalistą, redaktorių, mo
kytoją,muziką p. Joną Kardelį, 
jau keletą mėnesių ligos kanki
namą. Lanko ir linki jam svei
katos ir ištvermės, kuria jisĮ 
gali didžiuotis. Lanko ponią! 
Kardelienę, su pasišventimu 
slaugančią ligonį. Lanko kuklų 
darbininką, kuris š. m. gegužės 
mėnesio 26 d. tyliai atšventė 
savo septyniasdešimt penkių 
metų amžiaus irketuriasdešimt 
penkių metų redaktoriaus su
kaktį, neleisdamas, kad ši gar
binga sukaktis būtų platesniu 
mastu paminėta.Šiandien prisi
mena jo ta proga pasakyti‘žo
džiai keletai draugų, susirinku
sių pasveikinti: "Bičiuliai,da
riau,dirbau,nes juk taip reikė
jo'.’ O kaip maža tokių, kurie taip 
galėtų pasakyti.

Tokios pareigos vedamas per 
dvidešimt su viršum savo gyve-

Nukelta į 6 psl.
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SUlTUfilSSE
ŽYMIOS LIETUVĖS MOTERYS 

SENOVĖJE
Kiekviena tauta turi žymių 

vyrų-valdovų ir žymių moterų. 
Lietuvių tautos istorijos vado
vėliuose iki šiol buvo išryškin
ti tik žymūs lietuviai vyrai, bet 
žymesnės moterys tik retkar
čiais paminėtos.Savaime aišku, 
kad Lietuvą valdė netik žymūs 
vyrai,bet kad ir kai kurios mo
terys vaidino žymią rolę. Tik, 
deja, iki šiol mes neturėjome 
tikslesnių aprašymų apie jas .

Tą tuštumą užpildyti pasiėmė 
žymus Klaipėdos krašto veikė
jas, diplomatas ir istorikas dr . 
Martynas Anysas ir ponia Va
lerija Anysienė, parašydami 
veikalą "Žymios lietuvės mote
rys mitologijoje, padavimuose 
ir istorijoje". Knygoje aprašo
mos šios moterys:
Jūratė ir Kastyti s-Baltijos jū
ros gintaro karalienė, 
Neringa, Kurtenos-Kuršių pa
mario milžinė,
Žemaitė - Žemaičių karalienė , 
Aldona-D. Lietuvos kunigaikš
tytė ir Lenkijos karalienė, 
Birutė - vaidilutė ir kunigaikš
tienė,
Mirga-Vytauto išlaisvintoja iš 
apkalinimo,
Gražina, 
Agluona, 
Ona - D. Lietuvos kunigaikštie
nė,
Sofija Vytautaitė - D. Maskvos 
kunigaikštienė,
Barbora Radvilaitė-karališkos 
meilės ir tragedijos asmuo, 
Klara-Skaistutė ir Emilija Pla- 
terytė-Lietuvos Jeanne d'Arc- 
Orleano mergelė.

Veikalas yra skirtas supažin
dinti dabartinių laikų visas lie
tuves moteris su savo tautos 
herojėmis praeityje.

Veikalas yra kruopščiai pa-
rašytas .surinkti visi egzistuoją 
istoriniai šaltiniai.Tiks skaity
ti netik suaugusiems, mylin
tiems savo praeitį, bet ir jau
niesiems.

Kadangi knygos išleidimas

daug kainuoja,© tiražas mažas, 
tai būtų gera, jei atsirastų gar
bės prenumeratorių ir tuo pa
gelbėtų knygai greičiau išeiti 
viešumon.

Jonas KARKA

FELJETONO KONKURSUI, 
kurį paskelbė Meno Darbuotojų 
ATVANGA, kūriniams prisiųsti 
terminas baigėsi 1968 m. vasa
rio 15 d.

Gauta net 26 mašinraščiai:
1. Fricas nuo Kulių "Švento Jur
gio išdaigos",
2. P. Linelis "Seksas ir mais
tas",
3. Kazys Pūslys "Priešakinis 
lietuvis",
4. Vainius Linksmuolis "Paren
gimas su nuostoliu",
5. Andė Svilkenis "Šimtadarbis 
bedarbis",
6. Klaustukas "Praeities pager
bimas",
7. Popūtis "Barzdoti lietuvybės 
stulpai",
8. Pranė Pipiraitė "Moters 
veikla bendruomenėje",
9. Rita Kuosa "Kultūringas po
būvis",
10. Prūsas "Vidukas",
11. Pavasario žiedlapis "Maksi
mumas -begalinis",
12. Adomo Ainis "Netikėtas po
ilsis",
13. Nemunaitis "Dailės proble
momis",
14. Gurkšnys "Kelnės",
15. Sigutis Rudvilius "Kultūros 
kraitvežiai",
16. Pi-pas "Automobilis",
17. Paspirgėlis "Švenčių dova
na",
18. K.Pašešupis "Muškietininkų 
padermė",
19. K. Pašešupis "Savaitgalio 
pr asivėdinimas'',
20. S.Krienas "Senbernio apdū
mojimai",
21. (be slapyvardžio) "Galva ar 
uodega",
22. Bimbalas "Laiškas iš Ben
druomenės seimo",

24. J. Papartis "Mėlynakė",
25. G. Šermukšnis "Atostogos 
Havajuose",
26. Kipšas Ilgakojis "Ryžtingo 
žygio tarnyboje".

Išvardinti kūriniai jau pasiųs
ti į Clevelandą, Ohio, kur suda
rytoji komisija - rašyt. - litr . 
krit. Viktoras Mariūnas, poet. 
Kęstutis Gaidžiūnas, rėžis. Pe
tras Maželis-juos vertins ir 
geriausių feljetonų autoriams 
paskirs premijas: I-mą $ 250, 
II-rą $ 150 ir Hl-čią $ 100.

Premijuotieji ir atrinktieji, 
tinkami spaudai, feljetonai nu
matoma išleisti atskiru rinki
niu.

M. D. ATVANGA

PRANO BALTUONIO PARODA tebe- 
vyksta. Jaujau aplanke nemažas zmoniy 

skaičius. Paroda tikrai idomi ir verta 

dėmesio. Čia spausdinama vieno Pr. Bal- 

tuonio naujųjų, darbu. * Balerinos“ nuo - 
trauka. Paroda dar tęsis iki kovo mėn. 

30 dienos. Paroda atdara penktadieniais 

nuo 7 vai. vak. iki 10 vai. vak., sesta- 

dieniais - nuolydi,. p.p. iki 10 vai. vak. 

sekmadieniai s -nuo 1 vai. p. p. iki 10 vai. 
vak. Parodos v^eta: privati skulptoriaus 

galerija - 577- 16th Ave., LaSalle, P. Q.

* ŽEMĖ SPROGSI Carnegie 
Institutas Washingtone savo 
metiniame pranešime teigia, 
kad instituto astronomai nusta
tė, jog žemė sprogs ir subyrės 
į dulkeles. . . po 69,000, 000,000 
metų.

23.Linksmutė "Tarpdviejų kė
džių",

1969 m. vasario 16 dienos minėjime, D.L.K. Vytauto klubo didžiojeįe salėje, šoka Montrealio lituanistiniu 
mokyklų, tout iniu. ^ok iu. grupe, kurios dalis dalyvaus naujai organizuojamojo Z. Lapino ansamblio gretose. Kaip 
žinia, šitoj pačioj salėj s.m. balandžio men. 12 diena, jvyks ir Spaudos Balius. J. Sablausko nuotrauka.

POVILAS GAIDYS, Klaipėdos 
dramos teatro vyr. režisierius, 
apie Klaipėdą sako (Tiesa, H. 1):

"Klaipėda nepanaši į kitus 
miestus. Žvejai, uostas uždeda 
savo antspaudą, palieka žymes 
kultūroje. Čia dar nėra senų, gi
lias šaknis įleidusių tradicijų... 
Susitikimuose su žiūrovais kar
tais tenka išgirsti ir tokių kal
bų: girdi, rimtos pjesės,filmai 
mums nepatinka, nes pavargę 
darbe, į teatrą einam pailsėti,

pasijuokti, nieko negalvoti. .. 
Klaipėdoje įsteigtas menininkų 
klubas. Deja, kol kas rimtesnių 
pasikalbėjimų, disputų nesu
rengta.Matyt, į savo būrį turim 
pasikviest mokytojų,inžinierių, 
gydytojų, žurnalistų". .. Tea
tras, tačiau, nežada pasiduoti: 
rengiasi statyti Justino Mar
cinkevičiaus naująjį veikalą - 
"Mindaugą". (Elta)

ratą ir skirsto laikraščius par
davinėti į kioskus. Maskva net 
ir Lietuvoj leidžiamų savo laik
raščių platinimo lietuviams ne
patikėjo. . .Krugliakovas čia di
rektoriavo beveik ištisus 24 
metus. (Elta)

Montrealio lietuviu, tautiniu, instru
mentų orkestro skudučiai.

J. Šablausko nuotrauka.

MENO ŠEDEVRŲ RINKĖJŲ 
DĖMESIUI ’.

Piktadariai pasislėpė Milano 
Rizzolli bibliotekoj ir per nak
tį iškraustė ten saugotus 36 
vertingus meno kūrinius. Tarpe 
jų buvo Picasso, Matisse, Bra- 
pue,Chagal ir Modigliani kūri
niai. Policija nustatė, kad tie 
paveikslai kainavę apie $ 350 
000 ir spėja,kad piktadariai yra 
tarptautinio masto specai ir ži
no, kur bei kam tokius kūrinius 
parduoti.

Sausio 30 d. Vilniuj mirė I. 
Krugliakovas iš Kremenčiūgo, 
Poltavos gubernijos.. . Vilniuje 
Krugliakovas atsidūrė 1945 me
tais, kai jį po karo paleistą iš 
kariuomenės, Maskvos "Sojuz- 
pečat" (Sąjunginė spauda) at
siuntė į Vilnių savo padalinio 
tvarkyti. Ta įstaiga, veikianti 
prie pašto administracijos,pri
ima visų laikraščių prenume-

Montrealio I ietuviu. tautiniu, instru
mentu orkestro kanklės.

J. Sablausko nuotrauka.
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3.
Anšlavs EglTtis.

TRIESE VIENOSE ROGĖSE

*******
Fjodoras Borisovičius Lep- 

joškinas mylėjo arklius. Dar iš 
ankstybų jaunystės laikų. Jis 
galėjo važiuoti taksi, tačiau 
jeigu tik buvo proga, jis visuo
met pasirinko ratus su arkliu. 
Fjodoras Borisovičius buvo 
sentimentalios sielos žmogus . 
Jo akys nekartą aprasojo, pasi
žiūrėjus į rogėse pakinkytą 
arklį. Jam prisimindavo gar
sieji laikai, kai jo smogiamoji 
komanda lėkdavo Ukrainos ste
pė mis,prie kiekvienų rogių tre
jetas arklių. Arkliai prunkšda
vo, varpeliai aidėdavo, sniegas 
tykšdavo po pasagomis,ir džiū
gaudavo plati ruso širdis.

Jie trenkėsi iš kaimo į kai
mą, "nacionalizavo" nuosavy
bes, likvidavo sabotažininkus , 
šaudė buožes. Tai buvo nuosta
būs laikai. Nepertraukiamos 
gėrynėsi

Tačiau viskas seniai buvo 
praėję.Dabar jis buvo paleistos 
čekos pulkininkas-pensininkas. 
Koks tai bebuvo gyvenimai ir 
koks važinėjimas ? Plačiu,senu 
apsiaustu pridengta vežiko nu
gara, užstojo jam žvilgsnį į 
miestą. O šalia senio, ant pa 
sostės prislmetęs begėdis ber
niokas I

Pulkininkas Lepjoškinas pa
sisukęs šonu stebėjo miestą. 

Jau antri metai, kaip jis šiame 
mieste gyveno, ir miestas jam 
patiko.Tai ne Kostroma,Vjazma 
ar Tambova, bet tikrai margas, 
puošnus miestas,ir važiuojant 
Padauguviu malonu buvo žiūrėti 
į aukštus bažnyčių bokštus. Kad 
tiktų latvių nebūtųl Nors pakan
kamai jiems buvo parodyta ne
apykantos, tačiau jų visuose 
kampuose dar knibždėjo.Stačiai 
biauru klausytis ,kaip jie, galvas 
sukišę,kažką liurškėjo savo ne
suprantama kalba. Ir kas žino , 
ko jie ten neprikalbėjo ir nepri- 
planavo! Argi tikrai valdžia ne
galėjo visiems laikams tokias 
kenksmingas kalbas uždrausti ? 
Jeigu kas nori kalbėti, tegul 
kalba garsiai ir atvirai rusiš
kai'. Tai juk tokia graži kalba ! 
Laikas iššluoti šį miestą ir pa
versti jį tvarkingu rusų "goro- 
du"! Iššlavė juk ir Karaliaučių , 
kad nei vokiško kvapo jame ne
beliko, ir įsteigė Kaliningradą. 
Reikėtų latviams parodyti jų ri
bas. Leist gyventi tik dvidešim
ties kilometrų spindulyje nuo 
miesto. Bendrai,kam tokie lat
viai iš viso reikalingi ?

Fjodoras Borisovičius atsi
duso.Vadai jau žinojo ką daro. 
Gal ir reikėjo dar truputį pa
laukti ir pavaizduoti pasaulio 
akyse, iki kapitalistinės tvirto

vės galutinai sugrius. Bet tada 
- tada tai jau kitas dalykas! Ta
da vergai nebedejuos,bet statys 
tolimuosius rytus ir dirbs že
mę už poliarinio akiračio.

Taip išpranašavęs, Fjodoras 
Borisovičius truputį apsirami
no,patogiai atsilošė sėdynėje ir 
peržvelgė vežiko nugarą. -Pa
galiau,su seniu dar galima buvo 
sugyventi. Senasis žinojo savo 
vietą. Nešoko į akis. Užkalbin
tas visuomet žiūrėdavo'į savo 
batus ir nužemintai atsakydavo: 
"Taip". Bet jaunasis akiplėša I 
Tą tai reikėjo pamokyti! Jis bu
vo aiškus begėdis. Jeigu jis pa
sižiūrėdavo, tai gelte geidavo 
šaltu, mėlynu žvilgsniu tiesiai 
Fjodorui Borisovičiui į akis. O 
šito pulkininkas nepernešė! To
kius žvilgsnius jis prisiminė 
dar iš senų, gerų čekos aktyvių 
laikų. Fjodoras Borisovičius 
niekad nežiūrėjo žmogui į akis. 
Net ir tada, kai pasislėpęs už 
prožektorių, aštria šviesa spi
gindavo kaliniui akis. Net ir ta
da ne. Jis biaurėjosi žmonių 
akimis.

- Jeigu berniokas gyveno su 
ramiu, prigąsdintu seniu, lankė 
tarybinę mokyklą, tai iš kur ja
me šis užsispyręs revizionisti
nis žvilgsnis ? Tai tikriausia 
latviška prigimtis!Latviais ne
galėjai pasitikėti. Senis su ber
nioku buvo išdavikai. Jeigu jų 
sąžinės būtų švarios, tai jie da
bar taip užsispyrusiai netylėtų, 
o maloniai tartų: -Drauge pul
kininke, čekus ištiko baisi ne
laimė. Prakeikti kontrerevoliu- 
cinieriaikelia maištąJJidžiąjai 

tėvynei, motinai Rusijai baisūs 
rūpesčiai.Reikėtų padėti! -Ta
čiau senis su bernioku tyli. At
rodo, jog jie dar nieko negirdė
jo apie čekus.

Pagaliau, kas iš to? Net ir 
tada, jeigu jie viešai sielotųsi ir 
koliotų čekus, kas gali būti tik
ras, kad jie savo širdyje taip 
galvoja?

Iki nebus išrasta mašina, ku
ri galėtų skaityti žmonių min
tis, motina Rusija nuolat turės 
bijoti išdavystės.

Ne,tikrumo j e tokios mašinos 
visai nereikė jo. Visi vergai bu
vo panašūs. Bailesnieji lankstė - 
si ir pataikavo,drąsesnieji vie
šai šoko į akis. Koks skirtu
mas? Kadir šiandien, nevienas 
praeivis peržvelgė jį su neapy
kanta. Lyg jis nežinotų kokia 
šiandien diena. Fjodoras Bori
sovičius Lepjoškinas žinojo: 
kapitalistinės Kalėdos!'

- Argi reikėjo tokią šventę 
švęsti,prisiminti ją? Niekados 1 
Jeigu kas nors tai darė, tai tik 
todėl, kad pademonstruotų savo 
nepaklusnumą valdžiai. Kad į- 
rodytų tikėjimo laisvę,kuri taip 
naiviai paminėta konstitucijoje!

Kadaise,labai seni ai,dar vai
ku būdamas, ir Lepjoškinas 
šventė Kalėdas. Net prie popo 
lindo, nuodėmes išpažino ir pa
laiminimą priėmė. O kas pas
kui? Popas bandė pabėgti. Jį 
sugavo, ir pats Fedja jį nušovė . 
Pradžioje ,lyg ir baisu buvo :štai 
nušovė šventą žmogų. Slapčia 
net persižegnojo. Bet baimė 
greit išblėso. Gyvenimas kilo 
aukštyn,paaukštinimas sekė pa

aukštinimą. Medaliai. Pagerbi
mai! Jeigu pats tėvelis Stalinas 
nugyveno tokį ilgą ir turtingą 
amžių,tai tikrai nebuvo ko bai
mintis.Rusai buvo išrinkta tau
ta,ir Dievas buvo jų pusėje. Ne
svarbu, ar jie to prašė, ar ne . 
Net ir popų iššaudymą, Dievas 
savo tautai atleido.

Kas sugalvojo nesąmonę, kad 
žydai yra Dievo išrinkta tauta ? 
Juk labai aiškiai tai rusai! Kaip 
kitaip išaiškintum stebuklą,įvy
kusį antrojo pasaulinio karo 
metu, kai kapitalistai, aiškiai 
žinodami, jog rusai jų neapken
čia ir ruošiasi sunaikinti, rėmė 
rusus maistu ir ginklais, o vė
liau padovanojo pusę Europos. 
Tiek daug puikių kolonijų. Ne , 
niekas neįtikins Fjodoro Bori- 
sovičiaus, kad ne rusai yra iš
rinktoji tauta. Ir todėl jis ret
karčiais, iš seno įpratimo, nors 
mintyse persižegnodavo. Nors 
ir būdamas įsitikinęs, kad Die
vas iš jo, savo numylėtinio, nie
ko neprašo, bet atsarga gėdos 
nedaro.Tegul sen ūkas,ten aukš
tybėse, pasidžiaugia! Fjodoro 
Borisovičiaus rusiška širdis 
buvo plati ir kilni.

Bet nežiūrint visko, kažkas 
buvo netvarkoj su išrinktąja, 
didžiąja motina Rusija. Kažkas 
joje buvo pradėję pūti. Išdavi
mai vis platėjo.Prakeiktieji če
kai! Su maištininkais negalima 
juokauti! Čekus reikėjo pagrin
dinai persijoti. Ir jeigu jie tik
rai buvo taip prasikaltę, kaip 
pasakojama, likviduoti. Visus ! 
Jei rusų vadams trūko išradin
gumo,tegul paklausia jo, Fjodo

ro Borisovičiaus!-Niekšas Hit
leris vargo su gazu ir tik apsi
juokė prieš pasaulį. Vokietija 
neturėjo Sibiro. Į Sibirą buvo 
galima sugrūsti ištisas tautas 
taip, kad net gaidys nesugiedo
tų! Ar kas nors begirdėjo ką 
apie Krymo totorius, čečėnus , 
Pavolgio kolonistus ? Ardėsi, 
draskėsi šitos tautelės, o pas
kui-jų nebebuvo. Oras švarus,o 
motinai Rusijai begalės darbi
ninkų veltui.Kodėl negalima iš- 
vietinti išdavikų čekų? Nerei
kėtų net susisiekimo priemonių 
naudoti.Tegu nueina tą gabalė
lį kelio pėsti.Kur,gi, jiems sku
bėti?

Na,žinoma, čekų buvo nema
žai, keturiolika milijonų, ir čia 
jau tektų pasidarbuoti. Be to, 
kas tada dirbtij čekų fabrikuose 
ir ūkiuose ? Kas aprūpins moti
ną Rusiją ginklais ir maistu? 
Gal valdžia ir žinojo ką daro.

Bet ilgai taip negalėjo tęstis! 
Nes ir lenkai, rumunai,bulga
rai, vengrai ir serbai, estai ir 
lietuviai, tadžikai ir kirgyzai, 
net ir šitie du latviai, kurie sė
dėjo priešais jį ant pasostės , 
tik ir laukė, tik ir ilgėjosi, kad 
galėtų motinai Rusijai pasakyti: 
"Kraustykis namo! Mes tavęs 
nenorim! "

Atsargos pulkininkas Fjodo
ras Borisovičius Lepjoškinas 
susiviepė, lyg norėdamas pra
virkti. Plati ir sentimentali ru
so siela buvo giliai užgauta ir 
įskaudinta. Štai, kokios Kalėdos 
išrinktosios tautos žmogui!

Iš latvių kalbos vertė: SL K .
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ŽURNALISTUI BR. RAILAI
60 METU

Pranys Alšėnas

Ką tik (kovo 10 d.), bene, dau
giausia bartam, koliotam (gal 
tik nemuštam) žurnalistui ir 
rašytojui Broniui Railai suėjo 
60 metų amžiaus.

Ar tai senatvė ? Visiškai ne ! 
Tik apvalus metų skaičius - jų 
kapa, kuriuos, po tiekos darbo 
metų su plunksna, dera prisi
minti. O Bronys, kaip žinoma, ne 
iš tų,apie kuriuos sakoma :"Dle- 
nos bėga, o jie stovi". Jis ir po 
šešiasdešimties mums dar 
daug gera sukurs, parašys ir 
paskelbs, nes, anot F. Levald , 
nors negalima ištisiems me
tams sulaikyti pavasario, bet 
sieloje jaunaispasilikti -galime 
ligi tikrai gilios senatvės.

Bronys Raila gimė 1909 m. 
kovo 10 d. Gavęs universitetinį 
išsilavinimą Lietuvoje ir Pran
cūzijoje,spaudoje pradėjo dirb
ti 1923 m. ir rašė bei teberašo 
dviem frontais - kaip rašytojas 
ir kaip žurnalistas. Jo kūrybos 
ypač gausu straipsnių kultūri
niais, politiniais ir visuomeni
niais klausimais. "Akimirksnių 
kronikas" jis pradėjo rašyti 
1947 m. dienraštyje "Mintyje" 
Vokietijoje,Memmingeneir tę
sė jas ligi šiol klevelandiškėje 
"Dirvoje".

Bronio Railos visi raštai 
(ypač publicistika) su stipria 
beletristikos doze. Tai jo sti
lius. Jis yra išleidęs 2 tomus 
savo publicistinių raštų-"Tam- 
siausia prieš aušrą", 1960 m. ir 
"Iš paskendusio pasaulio", 1961

Bronys Raila.

m. Iš poezijos ir, bendrai, iš 
"belles lettres"jis išleidęs ei
lių rinkinį "Barbaras rėkia" 
1930 m. ir ypatingą pasisekimą 
turėjusią knygą "Laumių juos
ta" 1966 m.

Apie pastarąją knygą recen
zentas Titas Alga (žiūr."Aidai", 
1967 m. ,nr. 8) šitaip rašė:

"Patirčių gausa, platus apsi
skaitymas, savas požiūris yra 
pačios ryškiausios spalvos dau
giaspalvėje "Laumių juostoje" . 
Jas skaidrina ir tirština Bronio 
Railos stilius, kuriam būdingas 
entuziasmas, temperamentas , 
lakus, taisyklingas sakinys, 
vaizdinga ir sklandi kalba. Net 
ir veiksmo ar nuotaikos "Lau
mių juostoje" skaitytojas ras 
daugiau, negu eiliniame roma
ne, nekalbant jau apie charak - būti pats gerai į problemas įsi-

terlus ar tipus, kuriais tie ro
manai nė iš tolo negalės di
rt žinotis. O ko gi daugiau galima 
norėti iš rinkinio straipsnių, 
kurie pagal nusistovėjusias ar 
įsikalbėtas tradicijas turėjo bū
ti ir sausi ir nuobodūs?"

Tai tokia maža iliustracijėlė 
apie Bronio grožinį rašymo sti
lių. Gi apie laikraštininkišką jo 
stilių kalbėti būtų labai per 
plati tema, nes Bronys Raila, 
kaip laikraštininkas,galima sa
kyti, yra, bene, pati kontraver
siškiausia figūra dabartinės (ir 
daug platesnio laikotarpio) mū
siškės spaudos arenoje. Daug 
kas jam primeta, jog jis, girdi , 
vaikštąs po spaudos skiltis, 
apyvarus pasileidęs, ir ieškąs 
priekabių.

Bronys,žinoma, tų užmetimų 
nepaiso. Jis ir toliau yra (ir.be 
abejonės, bus) ištikimas savam 
stiliui ir savo drąsiam, atviram 
spausdintam žodžiui.

Štai,paimkime pavyzdėlį, kad 
ir iš visiškai neseniai tilpusio 
jo "pasibarimo" spaudoje su 
kitu spaudos bendradarbiu. Kai 
anas jam primetė, jog Br. Raila 
"Dirvoje" labai dažnai "kede
nąs" Vliką, Altą bei LB ir nieko 
nepasakąs, nenurodąs, kuriuo 
keliu visiems tektų eiti, pridur
damas dar jog: "Kitų darbus 
lengva kritikuoti,bet reikia pa
sakyti, kas reikia visiems at
likti".

Į tai Bronys šitaip atsako: 
"Būkite malonus dėl to nesi- 
klaidinti: kitų darbus kritikuoti 
nėra lengva,o kaip tik gana sun
ku ir beveik visuomet nedėkin
ga. Jeigu kritika nusipelnys būti 
verta to žodžio,tai kritikas turi 

gilinęs,įsigijęs erudicijos, pla- 
člažiūriškumo, perspektyvų ir 
sveikų vizijų. Gi kaip tik leng
viausia pasakyti,ką kiti turi at
likti".

Pagaliau, dėl oponento teigi
mo, jog "kitų darbus lengva kri
tikuoti’,' Bronys šitaip (gana lo
giškai) samprotauja: "Man ro
dos,kad čia nėra nei kitų insti
tucijos, nei kitų darbai. Aš pri
klausiau organizuotai grupei, 
kuri yra sudėtinė Vliko dalis , 
taip pat priklausau organizuotai 
grupei,kuri yra labai reikšmin
ga Altos sudedamoji dalis. Gi 
net ir mūsų filosofai seniai iš
aiškino,kad kaip užsienio lietu
vis aš norom ar nenorom būti
nai esu nusmerktas priklausyti 
ir Lietuvių Bendruomenei.

"Tad kodėl aš kritikuočiau tik 
kitų darbus? Rašydamas apie 
tų institucijų veiklą, aš vertinu 
visų mūsų jos priklausančių.! 
darbus,taigi,ir savo paties bent 
miligraminį darbą". (Žiūr. 
"Draugas", iš 1969. IR. 10.).

Tad, tiek dėl Bronio "kontra- 
versiškumo" ir dėl jo "pasika
pojimo" spaudoje su kitais. O iš 
tikrųjų-kažkas yra labai teisin
gai pasakęs: "Miniai pataikau
jąs-didelių darbų neatlieka". Gi 
spaudos reikšmė-visiems pri
valėtų būti žinoma, nes anot B. 
R. Jung, jei sostai dreba, tai to
dėl* kad spauda juos puola. Jei 
ministerių kabinetai griūva, tai 
spauda išplėšė jiems pasitikė
jimą. Jei milijonuose širdžių 
amžinoji tikėjimo šviesa yra 
užgęsusi, tai todėl, kad tos ug
nies spauda reikiamai nepa- 
kurstė ar, ko gera, užgesino. Gi 
anot P.Giordani,spauda yra ar-
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KReNI 
VE/DRODž/M

MILIJONIERIAUS DUKTĖ

Žinomas turtuolis Rotšildas kartą nusisamdė 
paprastą ekipažą. Atvažiavęs, kur jam reikėjo, 
jis davė vežikui vieną šilingą. Tada vežikas tarė 
milijonieriui Rotšildui: „Jūsų duktė už tą patį 
kelią moka du šilingus". Rotšildas jam atsakė: 
„Mano duktė yra milijonieriaus duktė, o mano 
tėvas nebuvo milijonierium!"

NEVYKĖLIS KIRPĖJAS

Kartą supykęs vyras nukirpo plaukus savo 
žmonai. Liono miesto teismas nubaudė jį tuo pa
grindu, kad jis „užsiiminėjo kirpėjo praktika be 
patento".

„Jono kalnelio" 

architektūra
Tai — ne Venecija po žemės drebėjimo, o Jo

no kalneliu vadinta Klaipėdos miesto dalis. | 
tvenkinį srūva kvapnūs kanalizacijos vandenys, 
savo spalva primenantys avižinį kisielių. O tvenki
nyje laikomų individualių valčių savininkai čia sta
tosi namelius, pralenkdami visų amžių architektū
ros mandrystes.

Jiems nestinga vaizduotės. Originali kūryba! 
Laisva iniciatyva, miesto tvarkdarių ,,kontroliuoja
ma". .

Iššluotos“. K. ANICETAS

L. ŠMULKŠTYS

DARBO IR PAREIGOS
ŽMOGUS

A. a. Jonui Kardeliui pagerbti.

Per 60 metų sąmoningojo gy
venimo. Jonas Kardelis atliko 
žymius spaudos ir visuomenės 
darbus. Ateities kruopštasis 
biografas ištisose knygose iš
dėstys šio įžymaus darbininko 
ir pareigingo žmogaus išvarytą 
barą. Tačiau našiausia Jono 

yr Kardelio vaga buvo išvaryta 
1923-1940 metais beredaguojant 
"Lietuvos Žinias".

Akc. Varpo B-nės,kuri leido 
"Lietuvos Žinias" direktorius 
Balys Paramskas 1960 m. Sėjos 
nr.5(67) straipsnyje "Lietuvos 
Žinių "vaidmuo politiniame tau
tos auklėjime", šitaip dėsto:

"Demokratinės spaudos dar
bui sąlygos pasunkėjo žymiai ,

♦ prasidėjus po gruodžio 17-sios 
diktatūrinei erai. Tai skaudžiai 
palietė "Lietuvos Žinias".Tiem 
laikam reikėjo kito redakto
riaus ir juo nepamainomas bu
vo Jonas Kardelis.Pažinojau jį, 
kaip ir J. Pronskų, nuo to pat 
laiko, kadangi jau tada jis buvo 
vienas "LŽ" redaktorių. Dirbęs 
su jais Mykolas Januškevičius 
tebuvo redakcijos narys. Jonas 
Kardelis .atsimenu,visų pirma , 
iš jų išsiskyrė savo aukštu ūgiu.

* Tais laikais jo lieknumas suda
rė įspūdžio jį esant dar aukš
tesniu. Jau tada praplikęs,drau
giškas, ramus ir nepiktas,bū
davo visų mylimas ir gerbia
mas. Visi į jį žiūrėjome ne kaip 
į viršininką, bet daugiau kaip į 
draugą. Baimės jis niekam ne
sudarė.Jau tada jis buvo svar
biausias, našiausias darbinin-

flF kas "LŽ" redakcijoje. Be gau
saus redakcinio darbo dar rei
kėjo rasti laiko ir reprezenta
cijai. Jonas Kardelis ir į tai tu
rėjo tikro laikraštininko pa
žiūrą: eiti visur,kur tik galima. 
Nenuostabu tad, kad jis visur 
buvo matomas ir plačiai žino
mas.

Reikia jam priskirti didelį 
nuopelną sugebėjime laviruoti 
pro anų laikų liūdnų atsiminimų 
palikusius valdžios cenzorius. 
Norėdamas tuo ar kitu klausi

mu skaitytojui pateikti įdomės - 
nę mėdžiaga, ją vertindamas'ls 
savo taško, jis meisteriškai 
prasmukdavo nepastebėtas cen
zoriaus, ir šis apsižiūrėdavo 
tik tada, kai kas iš šalies at
kreipdavo cenzoriaus dėmesį. 
Kova su cenzoriais buvo nely
gi ir sunki. "Lietuvos Žinių" 
archyve rūpestingai buvo ren
kama ta medžiaga, kuri turėjo 
būti įrodymas, kokia žala buvo 
daroma mūsų dvasios kultūrai. 
Deja, ji pateko į okupanto nagus 
ir vargu, ar išvys kada nors 
dienos šviesą, nes tikroji mūsų 
istorija jiems nerūpi. Mūsij is - 
torlją jie klastoja.

1927 m. pavasarį neatsakingų 
aviacijos karininkų surengtas 
atentatas prieš "Varpo" leidyk
lą dar daugiau pasunkino ir taip 
nelengvą darbą. Nors padaryta 
didelių materialinių nuostolių, 
bet tikslo neatsiekta. Rezultatai 
kaip tik buvo priešingi .Ter oris - 
tai dar labiau nuvertino ir taip 
nepopuliaraus diktatūrinio re
žimo prestižą, o "Lietuvos Ži- 
nias"tas liūdnas įvykis dar la
biau išpopuliarino. "Lietuvos 
Žinios" nesustojo ėjusios nei 
vienos dienos. Po keturių byli
nėjimosi metų (bylą sėkmingai 
vedė a.a. M. Sleževičius) "Var
po" bendrovė gavo už padarytus 
gaisro nuostolius 100, 000 litų . 
Nepaisant to, 1927 - 31 metais 
"Varpo" bendrovės ekonominė 
padėtis buvo gana sunki.

Vyr. redaktoriais tada buvo 
Pr. Dailidė, vėliau Jonas Stri
maitis. Pastarajam 1929 m. su
sirgus, vyr.redaktoriaus parei
gas perėmė ir su didžiausiu pa
sišventimu jas ėjo darbštusis 
Jonas Kardelis, kuris iš savo 
sunkaus darbo ne tik jokių turtų 
neįsigijo, bet vienu laiku, esant 
sunkiai materialinei padėčiai, 
savanoriškai atsisakė dalies 
savo atlyginimo, nors tada tek
davo mokėti gana aukštus atly - 
ginimus spaustuvės personalui 
-pav., metrompažui 600 lt. mė
nesiui, spaustuvės vedėjui 1,000

lt. ir dar plius nuošimčiai už 
atliktus darbus, etc.

Kuklus Lietuvos demokrati
nės spaudos darbininkas ir di
delis idealistas, kokiu buvo J. 
Kardelis, pergyveno ne vieną 
sunkią dieną.Tačiau skaudžiau
sias momentas jo gyvenime bu
vo,kaip komunistiniai okupantai 
uždarė "LŽ", su kuriomis taip 
tampriai ilgus metus buvo susi
jęs jo gyvenimas ir į kurias jis 
buvo įdėjęs tiek daug darbo ir 
jautrios savo sielos. Smūgis jį 
tada ištiko paskui smūgį. J.Kar
deliui susirgus ir esant ligoni
nėje, "Varpo" spaustuvės dar
bininkų komitetas, diriguoja
mas komunistinių agitatorių, 
padarė sprendimą jį pašalin
ti iš tos bendrovės.. .kaip"liau- 
dies priešą"!

"Lietuvos Žinių", kaip vyrau
jančio demokratinio dienraš
čio, uždarymas buvo aiškus 
ženklas, jog nepriklausomos 
Lietuvos gyvenimo siūlas nu
trauktas. Okupantas tai padarė 
nedelsdamas be jokių skrupu
lingumų. ("L., Žinios "uždarytos 
1940. VII. 10 - L. Š.).

1960 m. "Sėjos" nr. 1 (63>) 
straipsnyje "50 metų "Lietuvos 
Žinių" įsteigimo sukaktis" pat
sai Jonas Kardelis apie "Lietu
vos Žinias" tarp kita ir šitaip 
rašė:

"Ne leidėjų ir ne lietuvių tau
tos valia, -kuria "Lietuvos Ži
nios" rėmėsi ir ją nuoširdžiai 
gerbė, - jos kelis kartus buvo 
sustabdytos, baustos, kalintos , 
cenzūrų persekiotos ir pagaliau 
- nužudytos. Tas pats Lietuvos 
okupantas-rusas,kuris amžiais 
sąmokslavo prieš lietuvių tau
tą ir Lietuvos valstybę, bandy
damas nutautinti, surusinti, pa
kartotinai ją okupuodamas ir 
šiame darbe lenktyniaudamas 
su kitu sąmokslininku-vokie
čiu, engusiu beveik visą laiką 
Lietuvą ir dažnai sutartinai 
ėjusiu su rusų imperialistais" . 
Ir toliau J.Kardelis dėsto: "Da
bar, kai į tą dar neseną praeitį 
jau galime pažvelgti iš tam tik
ros laiko distancijos, turime 
pripažinti, kad "Lietuvos Ži
nios" lietuvių tautos ir Lietu
vos valstybės gyvenime atliko 
nemažą vaidmenį,palikusį poli
tinėje ir kultūrinėje dirvoje 
pėdsakų, jaučiamų ir šiandien , 

nors ir kaip okupantas deda vi
sas pastangas juos išnaikinti, 
užtrinti.

Demokratinės ir liberalinės 
srovės žmonių sukurtos ir tvar
komos "LŽ" varė tą pagrindinę 
tautos vagą, pripažindamos tik 
Lietuvos tereną-dvaslnį ir me
džiaginį, nesidairė į šalis bei 
nesidavė diriguojamos jokioms 
pašalinėms jėgoms. Vidinės 
lietuvių tautos jėgos bei aukš
tieji kultūros ir humaniškumo 
siekiai joms tiesė gaires ir ro
dė kelius.Taip "LŽ" buvo aukš
tųjų tautos tikslų tarnyboje ir 
niekad neužmiršo žmoniškumo 
ir kultūrinės pažangos princi
pų. Tautos ir visažmoniškoji 
idėja visada buvo vedamosios 
jų gairės.

Nors nepalankioms sąlygoms 
esant ir y artistinio režimo jė
goms žalojant jų turinį, "LZ" 
tautoje turėjo didelį pritarimą , 
o inteligentijoj-simpatijų. Daug 
inteligentų, aplinkybių verčia
mi, negalėjo atvirai jas prenu
meruoti, jas užsisakydavo per 
kitus asmenis arba slaptai pirk
davosi iš spaudos kioskų. Iš to 
matyti, kad žmonės pasitikėjo 
dienraščiu ir pritarė jo idė
joms.Taip "LŽ" tiražas išaugo 
įdidžiausį Lietuvos dienraščių 
tiražą.

Su pasitenkinimu šių eilučių 
autorius (J.Kardelis. L.Š.) gali 
pažymėti, jog jam pačiam teko 
būti redaktorium tuo metu, kada 
"LŽ" išaugo tiražo dydžiu, gro
žiu, ir, kas svarbiausia, turinio 
įvairumu; - kada jos pionieriš
kai išvystė korespondentų tink
lą užsieniuose: Paryžiuje - J. 
Daugirdas, Berlyne -dr. P. An- 
cevičius, Londone-inž. I. Šia- 
poberskis, Stockholme-J. Jur
ginis,Varšuvoje-J.Latvys, Vil
niuj e-V. Žilėnas .Mažojoje Lie- 
tuvoje-Tilžėje-rudojo okupanto 
nužudytoji - Jagomastaitė-Vil- 
mantienė, Vienoje - J. Bulota, 
Barcelono je-M. Gudelis, Praho
je, Rygoje, Sofijoje,JAV, Aus - 
tralijoje,Pietų Amerikoje, Ira
ne ir 1.1. Jos pirmosios naudojo 
ligtol Lietuvoje nežinotą mag
netofoninę sistemą telefoni
niams žinių perdavimams iš 
užsienio ir kt. Parodytos tikrai 
didelės pastangos,kad ir nesant 
laisvų ir normalių sąlygų. Vis 
dėlto darbas buvo našus ir 

reikšmingas.
Sunku viską čia suminėti šio 

straipsnelio rėmuose. Tačiau 
būtina prisiminti "Lietuvos Ži
nių" kūrėjus-Joną Vileišį, Feli
ciją Bortkevičienę.dr.K.Grinių, 
leidėjus-Varpo bendrovės val
dybos pirmininką Mykolą Sle
ževičių ir šios bendrovės di
rektorių dipl. teisininką Balį 
Paramską-Paramį, sugebėjusį 
pasukti administracinius rei
kalus pozityviai veiksminga 
kryptimi ir sudariusį sąlygas 
dienraščiui visokeriopai aug
ti".

Jonas Kardelis priėjo sekan
čių išvadų:

"Visa tat prisimenant, skau
du,kad okupantas-imperialistas 
sužlugdė gražiai augusią Lietu
vos spaudą, kuri sparčiai kilo 
drauge su kylančiu Lietuvos gy
venimu, augančiu švietimu ir 
gerėjančiu ekonominiu gyveni
mu.

Neslėpkime tikrovės. Joje bu
vo labai daug negerovių ir ne
išmanymo bei kvailybės padik
tuotos išdidumo manijos,nesi
skaitymo su tautos valia. Visa 
tat, neabejotinai, ilgainiui, evo
liuciniu keliu būtų išsilyginę ir 
tauta, pagaliau, būtų tapusi tik
ruoju valstybės suverenu. Ta
čiau okupantas viską sužlugdė- 
valstybę sutrypė, o tautą grąži
no į feodalinius vergijos laikus .

Vis vien "LŽ" kūrėjai .puose
lėtojai, talkininkai ir bičiuliai 
po 50 metų nuo jų įsistegimo ir 
po20 metų nuo jų sužlugdymo , 
viltingai gali atsigręžti į praei
tą jų kelią - lietuvių tautos ir 
Lietuvos valstybės kelią,kuria
me palikti gilūs jų pėdsakai .la
bai gerai okupanto jaučiami ir 
dabar.Okupantas nė vienos die
nos nepralėidęs juos konevei
kia, o mūsų tauta juos išdidžiai 
prisimena.Tikrai gi,anot V. Ku
dirkos: "Idėjos, jei didžios, ne
mirštą, kaip žmonės".

"LŽ" paliko pėdsakus.aiškin- 
damos žmogaus bei asmens 
laisvės supratimą ir svarbumą , 
įtaigodamos žmogaus teisių es
mę, primindamos plačia pras
me supratimą sąžinės laisvės 
sąvoką ir kitas laisvės bei de
mokratijos idėjas, jų taikymą 
gyvenime.

Prisiminę baisųjį mūsų dien- 
raščio-"LŽ" likimą tėvynėje, 

energingiau ir su didesniu pa
sišventimu remkime savąją 
spaudą laisvuose kraštuose. 
Tieskime gražesnius kelius 
Lietuvos ateičiai! " - baigė 
straipsnį Jonas Kardelis.

*$*****
Per 17 metų Jonas Kardelis 

labai sunkiai ir atsidėjęs dirbo 
Lietuvos Žinių redagavimo dar
bus. Parašė daugybę gerų veda
mųjų straipsnių. Nuolat lanky
davo valstybinį teatrą - operą , 
baletą, dramą. Operoje įžymi 
dainininkė buvo jo žmona Elz
bieta Kardelienė. Jonas Karde
lis parašė daugybę recenzijų 
apie Lietuvos valstybinio teatro 
pastatymus.Nevengė ir koncer
tų .visuomeninių parengimų, žy
mesniųjų parengimų. Savuosius 
atsilankymus dėstydavo "Liet. 
Žiniose". Jo darbo valandos ne
buvo ribotos ir dažnai nusitęs
davo toli po vidurnakčio. Tat 
gerai prisimenu,nes J.Kardelio 
kabineto langas buvo prieš pat 
mano buto langus Kaune, Gedi
mino g-vėj 36 Nr. Savąsias pa
reigas J. Kardelis kruopščiau
siai ir atsidėjęs atlikdavo. Ta
čiau, nors abudu šeimos nariai 
daug dirbo, gyveno labai kukliai 
ir vos galą su galu sudurdavo. 
Dažnai ir pasiskolinti prireik
davo.Sutikdavau J.Kardelį Kau
no Taupmenų Skolinamojoj lą- 
vėj supundeliu vekselių ranko
se ir pareiškimu skolos mokė
jimą pratęsti. . . Tik paskuti
niais metais medžiaginė būklė 
kiek pasitaisė ir skolos buvo 
padengtos.Tremtyj Jonas Kar
delis neprasigyveno. Jis ir čia 
ne savimi rūpinosi,bet visą lai
ką sąžiningai dirbo kitų naudai . 
Ypač jo medžiaginė būklė pa
blogėjo ligai bene šešis sunkius 
mėnesius pririšus prie lovos . 
Jis daug atliko lietuvių visuo
menei, bet ar visuomenė jam 
pilnai atsilygino."Nepriklauso
ma Lietuva" kukliai pažymėjo: 
aukos J. Kardeliui plaukia, bet 
ne taip, kaip turėtų plaukti. . .

Baigdamas drįstu pasiūlyti:
1. sparčiau tęsti aukų siuntimą 
ir neatidėliojant padengti pasi
likusias a. a. Jono Kardelio gy
dymo skolas;
2. pastatydinti Jonui Kardeliui 
tinkamiausią paminklą, suku
ri ant ir išleidžiant jo monogra
mą-
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SUDBURY, ONT,

Sudburio burmistras Vasario 16 minėjime. KLB-nės SudburioApylinkės v-bos 
iždininkė R. Zlatkutė, burmistras J. Fobbro ir G. Poderytė.("Sudbury Stor" ).

Lietuvos Nepriklausomybės 
51 metų minėjime dalyvavo pa
sigėrėtinas tautiečių skaičius, 
miesto burmistras J. Fabbro 
su žmona, latvių, estų, atstovai 
ir daugelis kitų. Minėjimą ati
darė LB valdybos p-kas Izido
rius Ragauskas audringa kalba. 
Programoje pasirodė kolonijos 
solistė Irena Glizickaitė ir pa
dainavo dvi daineles, jai akom- 
ponavo jau muzikoje gerai pa
žengusi, vargoninkė Danguolė 
Remeikytė. Toliau, remiantis 
KL Krašto valdybos pageidavi
mu,šeštadieninės mokyklos ve
dėja Nijolė Paulaitienė suorga
nizavo jaunimo eilėraščių de
klamavimo konkursą, tuo būdu 
buvo gražiai užpildyta minėjimo 
programos meninė
triotinio turinio eilėraščius de
klamavo ir LB valdybos skirtas 
premijas gavo: Giedra Podery- 
tė ,M agdė Stepšytė ,Rita Kusins -

kytė, Aldona Kručaitė.
Konkurso įvertinimo komisi

ją sudarė: mokyt. G. Lumbienė , 
mokyt. J. Gabrėnienė ir kun. A . 
Sabas.

Tumo-Vaižganto šeštadieni
nės mokyklos vedėja Nijolė 
Paulaitienė, per programos 
pranešėją Kl.Kuncevičių, padė
kojo Sudburio apyl. valdybai už 
premijas ir įvertinimo komisi
jai už darbą. Miesto burmis- 
tras,taip pat tarė labai nuoširdų 
žodį linkėdamas lietuviams as
meniško pasisekimo ir tėvų 
kraštui laisvės.

Minėjimą organizavo ii' labai 
gražiai pravedė LB valdyba.

Vėliau tęsėsi lietuviškos vai-
dalis. Fa- šėsir šokiai. Ištroškusius gai-

vino P. Mazaitis ir A. Rukšys . 
Išalkusius sotino A. Pranskū- 
nienė.Taip pat talkininkavo E.. 
Sviežikas, M. Zlatkutė.

LONDON, Ont

Niagara Falls, Ont.

SKAUTAI PAMINĖJO VASARIO 
ŠEŠIOLIKTĄJĄ

Viktoras Gudaitis paskaitė 
puikią paskaitą švariausia lie
tuvių kalba. Tai daug žadantis 
studentas.Kitas studentas-Ma
rius Šętkus, minėjimą pravedė , 
gaila, višai nepasiruošęs. Čia 
jau vadovybės reikalas.

Labai gražiai atliko savo dalį 
visa eilė skautų ir skaučių. N . 
Gverzdytė-jau muzikališkai su
brendusi pianistė. Šetikaitė pa
rodė pasiektus puikius baleto 
rezultatus, nors grindys buvo 
labai nepatogios šokiui; vienok 
ji parodė gražią mokyklos for
mą. Geri buvo ir visi kiti.

Savo žodyje vietininkas B. Si
monaitis iš Port Colborne tei
singai pastebėjo, kad trūko ne
mažo skaičiaus skautų minėji
me. Kas gi atsitiko? Taip pui
kiai buvo suorganizuoti skautai 
į gražiausią vienetą visoje Ka
nadoje'. Atsakymas aiškus: vėl 
tas pats nelogiškas skaldymas 
mūsų tarpe. Vietoj nuvykti va
sarą visiems skautams, kaip 
paprastai, į tautinę stovyklą - 
keli buvo nutraukti į kitą,ne- 
skantišką stovyklą.

Reikalas yra tas, kad mokom 
vaikus laužyti duotą priesaiką 
vėliavai visos b-nės akyvaiz- 
doje. Vakar jie skautai, šiandie 
jau kas kitas, poryt vėl kas ki
tas, pagaliau - niekas.

Prieš eilę metų tą patį pada- 
rėm.Atskyrėm vaikus nuo skau
tų. Prikalbėjom kitus tėvus ne
leisti valkų į skautus ir kas gi 
atsitiko? Beveik nei vieno tų 
vaikų nematome lietuvybės 
veikloje. Jie yra pasyvūs,už
miršti.Tie, kurie išaugo-nebe- 
sirodo lietuvių tarpe.

Ar to mes vėl siekiame šiuo 
nauju jaunimo ardymu? Jei ga
li čia kokia jaunimo organiza
cija išsilaikyti-tai yra tik skau
tai, ir tas jau yra įrodyta. Mė
ginimas, ką Įeitą suorganizuoti, 
yra jnums~13šlėms nereikalin
ga® ,; žalingais lietuvybei daly
kas, nes mes esame neskaitlin
gi ir išsigalime tik veikti susi
vieniję, o ne pasidalę.

TĖVėS.

Taupyk ir skolinkis PARAMA
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAUSIAME TORONTO LIETUVIU KREDITO KOOPERATYVE,------------------------------------ -

KAPITALAS trijų MILIJONŲ DOLERIŲ.
ASM. PASKOLAS duodame .iki $5.000 ir MORTGIČIUS 
pagal valdžios nustatytą normą — 66% įkainuoto turto. 
VISŲ NARIŲ GYVYBĖ apdrausta santaupų dydyje, bet 
nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju ap
draustos iki $5.000.
Paramos nariu gali būti kiekvienas lietuvis, gyvenąs Kanadoje

MOKAME 
y/4 %už depozitus 
■5% %< už Šerus

DUODAME 
mortgičius ir asmenines 
paskolas iš 7!4 %

K ĄSOS VALANDOS: kasdiena, nuo 10 vai. iki 3val.p 
p.Paskyrus sekmadienius. Pirmadienį ir penktadie
ni. vakarais nuo 4 vai. 30 min. iki 8 vol. 30 min. Šeš
tadieniais nuo 9 vol. ryto iki 1 vai. p.p.

BŪSTINE: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3. Ontario. — • — Telefonas LE 2-8723

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS Į
PE MUITO 

Įvairios sudėties maisto siuntiniai, automobiliams motorai ir 
padangos, motociklai, dviračiai, sueinamosios mašinos, siu 
vaniosios mašinos, televizijos priimtuvai, tr an si storini ai ra
dijo aparatai, laikrodžiai, kilimai ir baldai.

Maisto siuntinių svoris neribotas.

__  L i e t u v ą, L a t v i į ą, E s t i j a, Ukrainą ir
U. S. S. R. paprastu bei oro paštu.

DOVANOS:
Turime naujus iliustruotus katalogus, kuriuose yra smul

kus aprašymas ir paaiškinimai. Pažymėtos kainos yra galu
tines.

Taip pat persiunčiame pinigus, uz kuriuos gavėjas gali nu
sipirkti įvairiu orekiu suecialio.se dolerinėse krautuvėse.

» Be to, siunčiame Jiisą sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki Ifpj svarų gryno svorio.
• Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitu prekių.
• Gyveną ne Toronte, prašomi savo sudarytus siuntinius bei užsakymus siųsti mums paštu ar ekspresu. /Apmo

kėsite gavę mūsų pranešimą.
s Sąžiningai ir greitai patarnaujame.
• Jeigu turima neaiškumu, prašome klausti, - telefonu bei rašyti, mielai paaiškinsime ir duosime patarimą
« Mūsų įstaiga labai daug patarnavo ir pasiruošusi patarnauti ateityje.

DAKBO VALANDOS: pirmadieniais i
— penktadieniais nuo 9 vai. ryto 

iki 7 vai. vakaro; šeštadieniais
— nno 9' vai. ryto iki 5 vai. p. p.

LIETUVIŲ IŠTAIGA
BALTIC EXPORTING CO.

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

Savininkai A. ir S. KALŪZA

EKSKURSIJA EUROPON
BIRŽELIO 319
2 dienos Maskvoje,
5 dienos Vilniuje,
8 dienos Amsterdame

IR TIK * 611,^
Lėktuvas, viešbučiai, pusryčiai ir pervežimai

REGISTRUOTIS

SMULKIAU SUŽINOSIT

iki balandžio mėn. 1 d.

BAČĖNAS,
SKAMBINANT

(416) 278 -7261

baigęs 1915 m.gavo gydytojo pa
dėjėjo laipsnį.Tais pačiais me
tais mobilizuotas į rusų kariuo
menę dirbo įvairiose karo ligo-

ALL SEASONS TRAVEL AGENCY
323 Lakeshore Rd. E. Port Credit, Ont.

P.F. Paukštaitis, tel. 365-0311, M 
Montreal, P.O.

VASARIO 16 PAMINĖJIMAS
Jau per eilę metų Londono 

lietuvių kolonijos kultūrinius 
bei sukaktuvinius paminėjimus 
atlieka jaunimas. Šiemet taip 
pat jaunimas pravedė Vasario 
16-tosios paminėjimą - 51-mą 
nepriklausomybės sukaktį. Pa
skaitininkas buvo iškilusis uni
versiteto studentas Eug. Blys- 
kis.

*******

Šeštadieninė mokykla davė 
deklamacijų,, dainų ir tautinių 
šokių montažą. Montažo motto- 
Maironio Lietuva. Mūsų tautos 
dainiaus viltingi žodžiai nu
skambėjo labai įtikinančiai . 
Montažą paruošė mokytojos 
Gražina Petrauskienė, Danutė 
Chainauskienėir kiti mokyklos 
talkininkai.

*******

Sambūris "Baltija" londoniš- 
kiams patiekė tur būt pirmą 
kartą visai naują dalyką. Jie da
vė dainų, tautinių šokių ir įtiki
nančios vaidybos junginį-"pava- 
s arė j ant". Kai scenon sugužėjo 
didžiulis būrys tautiniais rūbais 
jaunimo, atrodė, kad prasidėjo 
dar Vokietijoje daug kur staty
tas "Dainavos" ansamblio vei
kalas "Nemunas žydi". Tik

PAGERBKIME TUOS, KURIE 
GYVENO IR MIRĖ DIEVUI IR 

TĖVYNEI .
LIETUVOS KANKINIŲ KOPLY
ČIA ŠV. PETRO BAZILIKOJE 
ROMOJE LAUKIA KIEKVIENO
LIETUVIO ATSILIEPIANT SAVO 
AUKA.

LAIKO JAU NEDAUG.
Atsiliepkite adresu:
LITHUANIAN MARTYR'S CHAPEL 

FUND
2701, W. 68 St Chicago, III. $0629. 
USA.

"Baltija" šiuo kartu savo veika- 
liuku "Pavasarėjant" pabandė 
išryškinti, ir jiems tatai pavy
ko, Vasario 16-tosios prasmę ir 
reikšmę.Tenka labai užgirti ir 
pasidžiaugti "Baltijos" sambū
rio veikla. Visiems sambūrio 
dalyviams priklauso užtarnauta 
ir gili padėka, o ypač vadovams 
kun. B. Pacevičiui ir D. bei M . 
Chainauskams.

L. E-TAS

ŠIURPI NELAIMĖ
Šių metų vasario mėn. 21 d . 

londoniškius sukrėtė šiurpi ži
nia: minėtą dieną apie 8 vai. 30 
min.vakare,eidama iš krautu
vės prie savo namų mirtinai 
buvo sunkvežimio suvažinėta 
Elena Dragūnevičienė.

Elena Racevičiūtė-Dragūne- 
vičienė buvo gimusi 1904 m. lie
pos mėn. 9 d. Žiežmariuose, 
Trakų apskr. Pradžios ir vidu
rinę mokyklas ji buvo baigusi 
Žiežmariuose. 1923 metais ji 
buvo ištekėjusi užP etro Dragū- 
nevičiaus, nepriklausomybės 
kovų savanorio - kūrėjo, Vyčio 
Kryžiaus Kavalieriaus. Su savo 
vyru, kuris buvo žinomas miš
kininkas Lietuvoje,gyveno įvai
riose Lietuvos vietovėse. An - 
tram pasauliniam karui siau
čiant, pp.Dragūnevičiai atsidū
rė Vokietijoje ir gyveno Eich- 
staetto mieste. 1949 m. rugpjū
čio mėn. pradžioj imigravo Ka- 
nadon ir,iki šiol daugumoje,gy - 
veno Lcndono mieste.Paliko gi
liai nuliūdę vyras Petras,sūnus 
Algirdas, dukterys Aldona ir 
Birutė, dešimt vaikaičių ir kiti 
artimieji.

Pašarvota O'Neil laidotuvių 
namuose, kur velionę londoniš- 
kiai gausiai lankė. Palaidota 
LondonoŠ v.Petro parapijos ka
pinėse.Tebūnie jai lengva, nors 
ir svetima, Kanados žemelė.

L. E-TAS

Atkelta iš 3 psl.
ĮSTEIGUS JONO KARDELIO...
nimo metų Kanadoje p. Kardelis 
nepraleido jokios progos, kuri 
leido jam ką nors padaryti. Ma
tėme jį seimuose,kongresuose , 
suvažiavimuose, minėjimuose, 
sukaktuvėse. Girdėjome jo vi
suomet ramų kalbėjimą ir rim
tą dalykų svarstymą. Viskam jis 
turėjo laiko. Visuomet buvo pa
siruošęs pasiimti atsakomybę. 
Kruopščiai atliko savo pasiimtą 
darbą. Pats visuomet būdamas 
sau griežtas ir iš kitų reikala
vo, kad nuoširdžiai dirbtų. Savo 
nuomonę reiškė rimtai ir pa
sakė tiesą nepat'aikaudamas.

Visi buvome pratę jį matyti 
punktualiai atvykstant į posė
džius ir aktyviai juose reiš
kiantis. Dabar kyla klausimas , 
iš kur visam tam pakako laiko 
ir sveikatos. Laiko tur būt pa
kako dėl to, kad visą savo laiką, 
išskyrus kelias valandas mie - 
gui, skyrė lietuviškam darbui. 
Sunku yra įsivaizduoti "Nepri
klausomos Lietuvos" redakciją 
be p.Kardelio .visuomet pasken
dusio galybėje rankraščių ir fo
tografijų, rašančio ar taisančio 
rankraščius. Sveikatos užteko 
gal dėl to, kad pats studijavęs 
medicinos mokslus Vilniuje sa
vo gyvenimą tvarkė toje švieso
je-^

Šių gražių sukakčių proga su
stokime keletai akimirkų prie 
svarbesnių datų ir biografinių 
žinių. Redaktorius yra gimęs 
1893 m.gegužės mėn. 26 d. Gir- 
džiūnų kaime, Rimšės valsčiuj, 
Zarasų apskrityje. Pradžios 
mokslą ėjo Rimšėje, vidurinį 
mokslą Zarasų vidurinėje mo
kykloj.Mokėsi medicinos vidu
rinėje mokykloje Vilniuje,kurią

r.inė s e. Tūkstantis devyni šim
tai aštuonioliktų metų rudenį 
grįžo Lietuvon į gimtąjį Rimšės 
valsčių.Aktyviai dalyvavo atkū
rimo darbe ir jau 1919 m. sovie
tam pasikėsinus prijungti Rim
šės valsčių prie Gudijos, tam 
pasipriešino. Iki persikėlimo į 
Kauną dirbo Zarasij apskrityje 
eidamas įvairias pareigas su
rištas su sveikatos skyrium. 
Gyvendamas Zarasuose akty
viai veikė atlietuvinant miestą , 
buvo vienas iš iniciatorių, stei
giant Zarasų gimnaziją. Vėliau 
joje mokytojavo.Turėdamas pa
siruošimą muzikoje, vedė net
tris chorus-gimnazijos, bažny
tinį ir bendrą.Tūkstantis devyni 
šimtai dvidešimt antrais me
tais išrinktas Pirmojo Seimo 
nariu. Nuo 1923 metų gegužės 
mėn.iki 1940 metų birželio mėn. 
buvo Lietuvos Žinių redakto
rium. Gyvendamas Kaune studi
javo biologiją, botaniką ir geo
grafiją. Lietuvos valstybinės 
filharmonijos organizatorius ir 
direktorius Vilniuj 1941 metais . 
Spaudoje pradėjo rašyti jau 1908 
metais.

Lygiai po trisdešimties metų 
nuo to laiko, kai vėlyvą rudenį 
iš Rusijos grįžo į Lietuvą, 1948 
metais lapkričio mėnesį aplei
džia Europą ir apsigyvena, pra
džioje Toron te,vėliau Montrea- 
lyje. Nuo 1949 metų redaguoja 
"Nepriklausomą Lietuvą".

Organizuojantis Kanados 
Lietuvių Bendruomenei ir Pa
saulio Lietuvių Bendruomenei 
nuolatinis Krašto Tarybos na 
rys, Krašto Valdybos narys , 
Krašto Valdybai esant Montre- 
alyje. Visų trijų Pasaulio Lie
tuvių Seimų narys.Deja, dėl li
gos negalėjęs paskutiniajame 
dalyvauti.

Ankstyvą šių metų vasarą p . 
Kardelis sunegalavo ir atsigu
lė į ligoninę, iš kurios grįžęs 
gydosi namuose. Lietuviškame

Dr. P. MORRIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais pagal susitarimo.

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

Raštinė: LE4-4451.

B. Naujalis savo kabinete.

PA ŽINK SAVO ŠIRDĮ, Dr. B . 
Naujalis, RMNPt. PsD. Galima 
įsigyti iš paties autoriaus: 460 
Roncesvalles Avė., Toronto 3 , 
Ont. Canada. Kaina $ 2. 00.

gyvenime pajutome sukrėtimą . 
Suvažiavimuose ir Pasaulio Lie
tuvių seime girdėjosi nuolati
niai klausimai: "Kodėl neatva
žiavo redaktorius Kardelis". 
Taip, pasijuto tuštuma, lyg ga
lingam ąžuolui nuo aštrių pjūk
lo dantų pargriuvus. Tą pergy
vena visa išeivija, su kuria p . 
Kardelis buvo taip tampriai su- 
sirišęs.Taip,Redaktoriau, išei
vija nori Jus aplankyti ir pa
reikšti Jums pagarbą bei padė
ką už Jūsų įdėtą darbą ir rūpes
ty Taipgi, ta proga nori Jums 
pasakyti,kad ji supranta su ilga 
liga surištus materialinius sun
kumus. Išeivija nori pasakyti, 
kad ji įsteigė Jūsų Vardo Fon
dą. Tačiau visų labiausia, išei
vija nori Jums pasakyti, kad Jū
sų skiepyta mintis gerbti kito 
nuomonę ir neužgauti kitaip 
galvojančio,šiandien ypač svar
bi, kada tiek daug pikta ir ne
apykantos pasaulyj e. Savo gyve
nimu Jūs parodėte daug kam ke
lią į artimesnį žmogaus supra
timą, kada aplinka nori individą

padaryti negalvojančiu ir ma
sės sekėju.Taip,gerbiamas Re
daktoriau, mes su dėkingumu 
vertiname Jūsų ilgą ir kantrų 
darbą, kuris nuo Rimšės iki 
Montrealio atžymėtas vienokiu 
ar kitokiu įnašu žmogaus ir 
žmogiškojo gyvenimo pagerini
me.

Atkelta iŠ 5 psl. 
ŽURNALISTUI BR. RAILAI... 

tilerija, kurios šūviai siekia 
daug toliau, kurios griaudimas 
daug galingesni ir kurios smo - 
giamoji jėga daug stipresnė, 
kaip patrankų.

Taigi,tokių mintytojų minčių 
pakurstytas, Brony, šaudyk ir 
toliau iš savosios artilerijos , 
apsikasęs 5013 Coringa Dr. , 
Los Angeles,Calif. 90042, USA , 
apkase.

(P.S.Čia paduodu ir Br. Rai
los "apkaso"adresą, nes,sakau, 
gal kas panorės jam "amunici
jos" pasiųsti jo 60 m. amžiaus 
sukakties proga. -Pr. Al.).
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Geriausia taupyti ir skolintis tik Hamiltono lietuvių 

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

Nemokamas gyvybes ir asm. paskola draudimas
Nemokamas pilnas tiekiu patarnavimas
Parduodame American Travelers čekius ir money orderius
Užtikrintas ind$lii| saugumas
Kapitalas vir? $ 1,600,000.00

Darbo valandos:
Pirm. 9.30—5 v.p.p.
Antr. 940—5 v.p.p.
Treč. 9.30—5 v. p.p.
Ketv. 9.30—S v.p.p.
Penkt. 940—8 v.p.n.
SežtL 9—1 v.p.p.

MOKAME UŽ:

Depozitus 5%

Sėtus 

Terminuotus indėlius 6%
SKOLINAME: 
Asmenines paskolas i< 9%
Nekiln. turto paskolas i? 8/2%

Eltos Informacijos
Giedrė Kaukaitė-Žebriūnie- 

nė, viena iš naujųjų Vilniaus 
operos solisčių, nuo praėjusių 
metų spalio galo išsiųsta dvejus 
metus tobulintis Milane,Italijo-

noms atostogų, pasakojo, kad ji 
šiuo atveju į Milaną nuvykusi 
ne viena, o drauge su kitais ke
turiais panašiai maskviečių pa
laimintais itališkos mokyklos

gerbėjais. Nepaminėjo, iš kur 
tie kiti, bet pastebėjo ji viena 
turinti tenai savotiškai privile
gijuotą padėtį, kaip Noreikos ir 
Daunoro tautietė. Tiedu, esą, 
pramynę Milano operos aplin
koj gerus takus, palikę ten gerą 
nuomonę apie lietuvius.

LIETUVIU NAMU B-ves
SUSIRINKIMAS
Didž. Gerb.
LIETUVIŲ NAMŲ HAMILTONE 

NARIAI!
Maloniai kviečiame Tamstas 

dalyvauti Lietuvių Namų Hamil
tone Akcinės Bendrovės visuo
tiniame metiniame narių susi
rinkime, kuris įvyks Hamiltone 
1969 m.kovo mėn. 22 d., šešta
dienį, 3 vai. po pietų parapijos 
salėje, 58 Dundurn Str. , North ;

šia dienotvarke:

je,La Scala operos paunksmėj. 
Priimta mokytis pas maestrą 
Genaro Barra, tą patį, pas kurį 
mokėsi ir V. Noreika bei V.

| Daunoras.
Šis dar nedidelis, bet rusi 

viešpatavimo s ąlygose gana bū
dingas Vilniaus operos daini
ninkų "sukilimas" mokytis dai
nuoti pas italus yra tam tikras 
nepasitikėjimo pareiškimas lig 
šiol ten vyraujančiai rusiškai 
dainavimo mokyklai. Tiesa, po 
La Scala pasirodymo Maskvoj 
tas nepasitikėjimas,berods,bus 
bekankinąs ir maskviečius, net 
ir tuos, be kurių pritarimo bei 
lėšų paskyrimo niekam nebūtų 

* įmanoma išvykti mokytis sve
tur.

G. Kaukaitė, parvykusi gruo
džio gale Vilniun kelioms die-

ADAM'S TEL. 365-8666

LaSalle Restaurant
• 16 metu pagarsėjęs “ smoked meat” patiekalu, 

o Visoks maistas pristatomas i namus.

7633 Lasaile Blvd, ir 4 Avė. pampas,

VYRIAUSIO LIETUVOS IŠLAIS
VINIMO KOMITETO TARYBA, 
vykdydama 1968 m. gruodžio 7- 
8 d. Vilko seimo pavedimą ir 
remdamasi seimo posėdžiuose 
atstovų pasisakymais,savo 1969 
m.vasariol d. posėdyje priėmė 
šias išvadas pavergtųjų ir lais
vųjų Lietuvių bendravimo klau
simu:

Pavergtoje tėvynėje esantieji 
ir laisvajame pasaulyje gyve
nantieji lietuviai yra reikalingi 
tarpusavio ryšio, nes vienų su 
kitais bendravimas stiprina iš
tvermę, Lietuvos valstybingu
mo idėją, iš priespaudos išsi
vadavimo ryžtąir padeda išlai
kyti dvasinę, kultūrinę bei tau
tinę tapatybę.

Abišalio bendravimo kliūtys

yra Sovietų Sąjungos klasta ir 
smurtu Lietuvai primestoji ir 
tebetęsiama okupacija. Okupan
tas įvairiausiais būdais natūra
lią abipusę dvasinių, kultūrinių 
ir tautinių vertybių apykaitą ir 
stengiasi lietuvių bendravimą 
Išnaudoti savo kėslams: a) pri
pratinti pavergtąjį ir laisvąjį 
prie Sovietų Sąjungos jėga Lie
tuvoje sudarytos dabartinės po
litinės padėties, b) kelti lais
vuosiuose lietuviuose tarpusa
vio nesantaiką, c)mažinti lietu - 
vių tautos iš prievartos išsiva
davimo pastangas bei ryžtą ir 
d) siekti tarptautinio Lietuvos 
aneksijos pripažinimo.

Pavienių asmenų ir grupių 
kelionės, apsprendžiamos ir 
tvarkomos okupanto, į pavergtą 
Lietuvą ir iš Lietuvos į laisvą
jį pasaulį, s lepia tas pačias oku
panto užmačias ir yra jo mėgi
namos panaudoti savo kėslams .

Vyriausio Lietuvos Išlaisvi
nimo Komiteto Taryba pra - 
šo laisvuosius lietuvius nepra
rasti budrumo ir laikytis atsar
gumo, kad neapdairūs veiksmai 
nepatarnautų okupanto siekiam; 
kviečia veikliai stiprinti lietu
vių tautai naudingą ryšį su pa
vergtais broliais, abipusiu as
meniniu pagrindu, o iškylančias 
abejones aiškintis su Vyriausiu 
Lietuvos Išlaisvinimo Komite
tu.

LIETUVIŠKAS PUSVALANDIS GIRDIMAS KAS

"TIESA" NEPASLĖPS TIESOS
Penktadienį prieš vasario 16 

-tąją Vilniuj TIESA siūlė skai
tytojam pavartyti kalendoriaus 
lapelius. Tikslas-nukreipti dė
mesį į "svarbesnes" sukaktis , 
negu toji, apie kurią daugelis 
galėjo šį tą pamanyti.. ."Nerei
kalingoms" mintims nuvaryti, 
TIESA rūpestingai priminė, kad 
"Vasario 15 dieną sukanka 20 
metų, kai prasidėjo Lietuvos 
KP (b) VI suvažiavimas. Vasa
rio 16 dieną-kita sukaktis: prieš 
15 metų prasidėjo Lietuvos Ko
munistų Partijos VIII suvažia
vimas". ..

LIETUVOS GENERALINIO 
KONSULATO NEW YORKE

41 West 82nd Street
New York, N.Y. 10024. 

PAIEŠKOMI ASMENYS:. 
Lekavičius Konstantas, Kazio 
sūnus, kil.iš Kairiškėlių km. , 
Žiežmarių vi. Trakų ap. , išvy
kęs prieš Pirmąjį Pas. karą, 
gyveno Kanadoje.
Lekavičiūtė Domicėlė,Kazio d., 
kil.išKairiškėliųkm., Žiežma
rių vi. , Trakų ap., išvykusi 
prieš Pirmąjį Pas.karą, gyveno 
Chicagoje.
Mackevičius(Mockus)Vytautas , 
iš Sedos m. Mažeikių ap.
Misiūnienė - Utyraitė Janina, 
Kazio duktė, gim. 1921 m. , mo
kėsi Kaune "Aušros" gimnazi
joje.

C F MB
BANGA 1410, 10:00 VALANDĄ VAKARO

T E: L. 669-8834. Programos vedėjas L. Stankevičius

SKELBIMAS.

7
Dievo Karalystės A .

Žinios
(Tęsinys

Po to Biblija parodo tikrąją 
nuodėmės pradžią, pasakydama, 
kad „per vieną (pirmą) žmogų 
nuodėmė įėjo į pasauli ir per 
nuodėmę mirtis, ir taip mirtis 
perėjo ant visų žmonių, kadangi 
visi jame (Adome) nusidėjo.“ 
(Rom. 5:12). Tai sutinka su ki
tų Biblijos rašytojų liūdymais. 
Jobo 14:4 mes skaitome: „Argi 
galėtų ateiti nesuteptas iš to, kas 
sutepta. Nevienas“. Aprašyda
mas visos žmonijos dabartinį sto- 

JĖ vi Psalmistas pasakė: „Nes štai aš 
pradėtas prasikaltimuose ir nuo
dėmėse mano motina mane pa
gimdė.“ — Psal. 51: 7.

Visi aukščiau paduotieji Kny
gų Knygos pareiškimai sutinka 
su protu ir vieningai nupasako
ja apie žmogaus atsiradimą ir 
patekimą į dabartinį nuodėmės 
stovį. Jau tas vienas dalykas tu
rėtų padaryti Bibliją patikėtiną 
ir vertą pagarbos, kaipo teisingą 
istoriją. Bet yra dar daug kitų 
priežasčių dėl kurių Biblija įsį- 

u gijo sau daug pasitikėjimo ir pa- 
* garbos.

„Nuodėmės alga yra mirtis, 
bet Dievo dovana yra amžinas 
gyvenimas per Jėzų Kristų mū
sų Viešpatį.“ Rom. 6:23.

Visos Biblijos parašymo laikas 
siekė nuo .1615 metų pii-in Kris
taus iki 96 metų po Kristaus, 
maždaug apie 1,700 metų. Žy
miausias Senojo Testamento .3- 
muo yra Jehova Dievas; žymiau
sia tauta yra Izraelis; žymiausia 
tema vaizduose ir pranašystėje 
yra Dievo Karalystė, kuri bus 
įkurta ant žemės..

Žymiausias asmuo Naujame 
Testamente yra Kristus Jėzus, 
Dievo Sūnus, kuris išrinko sau 
dvyliką apaštalų ir septynias 
dešimts mokytinių; kuriuos jis 
siuntė skelbti Dievo Karalystę. 
Žymiausia klasė žmonių, apie ku
riuos dažniausia kalbama Nau
jame Testamente, yra tai „Gy
vojo Dievo Bažnyčia“, apie kurią 
kartais kalbama kaip -pie „šven
tuosius“, „Kristaus K "na“. „Jo 
brolius“, „Jo sužiedo'inę“, „Jo 
žmona“. Naujame Testamente 
daugiausia kalbama apie šitų 
„šventųjų“ išrinkimą, pašventi- 

įjpnimą, lavinimą ir tobulinimą, ir 
™ apie jų pridengimą užimti vietas 

Dievo Karalystėje, kurioje jie 
dalyvaus kaipo karaliai, teisėjai, 
bendradarbiaudami su Kristumi 
visų tautų palaiminime. — Apr. 
3:21 ; 1 Kor. 6:2; 1 Pet. 2:9.

Kas įdomaujasi tiesa, kreipki
tės žemiau nurodytu adresu; pri
siusime veltui spaudos, knygelių 
ir traktatų.

( Bus daugiau)

Kas Įdomaujatės apie Tiese), mes 
prisiusime veltui knygeliu. Kreipki

tės šiuo adresu:
LITHUANIAN BIBLE STUDENTS
212 E. 3rd Street,
Spring Valley, III. 61362. USA.

SK A 
iš visų vietų LaSalėje.

TEL. 3 66 - 83 00

— visas 24 valandas.

Savininkas Alfonsas Viskantas

SPECIALIOS KAINOS:
e Krikštynoms, vestuvėms ir laidotuvėms.
• / tolimesnes užmiesčio ir kito miesto vietoves

g tl u 1 1 ff *!• J II f J TEL: goraio 366-0500

LaSalle Auto Specialist liepi
TAISAU IR DAŽAU AUTO-MASINAS.

7717 RUE GEORGE LASALLE, P.Q. SAV. G. DESROCHERS.

(Priešais NL redakcija)

SIUNTINIAI LIETUVON
KAUFMAN’S WOOLLENS & TEXTILES

WHOLESALE & RETAIL
4115 St. Lawrence Blvd. Montreal, P.Q. — TEL. 842 - 5319

IŠ ČIA PASIUSITE SIUNTINIUS SAVO GIMINĖMS PILNAI GARANTUOTOMS

_ URMO KAINOMIS 
30% 40 % ŽEMIAU RINKOS KAINOS

a TURIME GERIAUSIOS ANGLIŠKOS VILNONĖS MEDŽIAGOS VYRIŠKIEMS IR MOTERIŠKIEMS KOSTIUMAMS, PALTAMS, 
SUKNELĖMS IR SILKINES - Brocade & Dainty MEDŽIAGOS.

• DIDŽIAUSI PASIRINKIMĄ KASMIRO,NAILONINIU IR ŠILKINIU SKARELIŲ, SVEDERIU IR VISA KITA ŠEIMOS REIKALAMS 
e TAIP PAT PRIIMAME UŽSAKYMUS VYRIŠKIEMS KOSTIUMAMS - Made to measure - IS GERIAUSIU ANGLIŠKU MEDŽIAGŲ

KAINA $54.00 ir extra kelnes $13.50.
SAVININKAS CH. KAUFMANAS, buvus audinių fabriko “ LITEX* vedėjas Kaune. Laisvai kalba lietuviškai.

Uniue'iSal C leaned TjailoiJ
B. KIRSTUKAS

TEL. 769-2941.

239 FOURTH AVENUE 
(of Wellington St.)

Valau ir taisau vyriškus ir moteriškus 
drabužius. Siuvu naujus, pagal užsaky 
mus, vyriškus paltus, kostiumus ir kel 
nes. Aukštos kokybės medžiagos.

HIGHLAND AUTO BODY
DIRBTUVĖ — GARAŽAS

611 b Lafleur Ave. LASALLE Tel. Buss. 366 - 7281 
Savininkai: V. Sušinskas 389-0571 ir J. Zavys 365-3252

Lietuviams nuolaida.

Atliekami įvairūs automobilių taisymo ir 
dažymo darbai:

Infra red & Vinyl Tops painting 

Gazolinas, Alyva ir kiti patarnavimai 
Padangos žemiausiomis kainomis 

ir baterijos.

Deluxe Cleaners & Dyers Ltd.
117-6th AVENUE. 

Lachine, Que.

Sav. P. RUTKAUSKAS

Windsor
dry Cleaners fle dyers Co. Ltd.

1205 Church avenue, Verdun. P.Q.

Tel. 768- 6679.

JOE’S BUTCHER & GROCERY
LAURINAITIS JUOZAS

TEL. 637-6727

Viskąpaima is namų ir išvalytus 
pristato.

Valome visokius drabužius, langų užuolai
das, lovų užtiesalus, antklodes, karpetus, 
sopkas ir visą kitą namų apyvoką.

Windsor yra moderni valykla, turinti 20 me
tu patirti^ šiam darbe. Turinti naujai įrengtu 
moderniškiausią drobužių apsauga (storage) 
ir greitą patarnavimą..

Savi’ninkai: A. Keršys, P. Petrulis, P. Keršulis, A. Greibus.

Baltic Woodwork Co. tel
K. KIAUŠAS ir J. ŠlAUCIULIS Daromos įvairios durys, langai, vir-

tuvės kabinetai ir kiti ivairus medžio
547 Lafleur Ave., L a Sal I e (650) P. Q. dirbiniai.

BELLAZZI-LAMY INC. “
BOIS DE CONSTRUCTION 
BUILDING MATERIALS

7682 BLVD. CHAMPLAIN 
coin Bleme Ave., LaSalle

ĮVAIRI MEDŽIO STATYBINĖ MEDŽIAGA:

Durys, langu rėmai. Izoliacija, Ten - Test, 
Masonite, statybinis popieris, cementas, 
B.P. išdirbiniai , cementas’ir kt.

EDCO'' 
Construction Co.

Ltd.
Skambinti W. Lapenaiciui -- 366-6237.

. Visokių namų pardavimas ir išnuomavi
mas La Salleje ( 5)4, 4)4, 3)4 kambariai).

• Su bendru apšildymu ir atskirai.

• Su virtuves pečiun-, šaldytuvu ir be jų.

a Žemos kainos ir maži (mokėjimai.

636 Broadway,
So. Boston,Mass.

02127 USA.

Aišku, ęsate girdėję, kad tai laikraštis, kuris jau eina 62- 
sius metus. Jį vieni giria, kiti peikia, bet visi jį mėgsta skai
tyti. Kodėl ?

Todėl, kad jis niekam negataikauja ir nesibijo teisybes ra
šyti. Teisingomis žiniomis is_yisur ( daug rašo ir apie dabarti
nį Lietuvos gyvenimą) laikraštis per 61 metus pelnė gerą var
dą ir pasitikėjimą.

Keleivis duodą ir teisinių patarimų, jame rasite gražių ap
sakymų bei eilėraščiu. Jis turi ir moterų skyrių. Prenumerata 
tik $ 5.00.

Jau galima gauti — 1969 — metų Keleivio Kalendorių. — Kaina $ 1.00

SĖJA Tautinės, demokratinės minties mėnesinis lietuvių laikraštis 
Leidžia Varpininkų leidinių fondas.

Redaktorius Grožvydas Lazauskas.
Administracijos adresas; Juozas Urbelis
1649 N. Broadway, Melrose Park, III. 60160 USA,

Prenumerata: JAV ir kitur $ 5.00 metams.

TEL: 524 - 0209
918 Frontenac Street, Montreal, P.Q 

( Prie požeminio “ METRO“ stoties).

Jettė & f r ere Ite'e
Plumbing & Heating kontraktorius

140-2e AVENUE
LASALLE ■

ALUS, MINKŠTI GĖRIMAI IR VISOKĮ MAISTO PRODUKTAI. 

PRITYRĘS ŠVIEŽIU IR RŪKYTU ILIETUVIŠKO SKONIO DESRU 

GAMINTOJAS.

PRISTATYMAS GREITAS IR SĄŽININGAS j NAMUS,’SALES VISOSE 

MIESTO DALYSE.

• Šildymo ir vandentiekio taisymai ir nauji Įrengimai
• Gazinių priemonių pardavimas ir jrengimcy

366-0330
• Apkainavima s nemokama s

AUTOMOBILE INC.

7635, BOUL. LASALLE 
LASALLE. QUEBEC 

TĖL. 366-7818

B.B.C
SIUNTINIŲ 
AGENTŪRA

DART 
CORONET 
CHARGER 
DODGE 
CHRYSLER 
CAMION 
DODGE

LAURENT DAIGNEAUIT
Prėsident

PORTRETAI - VEDYBOS - KRIKŠTYNOS 
SUKAKTUVES MAŽAMEČIAMS

1920 FRONTENAC ST. - MONTREAL, P.Q.

TEL. 525-8971.

ĮVAIRIOS progos

T. Laurinaitis

3891 St.Lawrence Blvd.

Montreal 18, P.Q.
Tel. VI4-9098

• ABC yra tik viena kompanija Montrealyje, kuri [galiota priimti siuntinius ir legaliai išrinkti muito mokesti,.

• ABC aptarnauja Montrealyje LIETUVIUS klientus, kurių pilną pasitikėjimo turi jau 14-ką metų.
• ABC turi dideli pasirinkimo, įvairių gėrybių siuntiniams, ... aukščiausios kokybės ir žemiausia kaina 111

• ABC priima ir pinigus už kuriuos jūsų giminės gali nusipirkti įvairias prekes dolerinėse krautuvėse Lietuvoje

9 ABC turi SPECIALIUS maisto produktus siuntiniams į Lietuva,:

NELAUKDAMI UŽEIKITE l ABC IR UŽSAKYKITE 
SIUNTINIUS, TADA IŠVENGSITE SKUBĖJIMO

ABC patarnavimas — 100 % positekin imasi

/ psĮ *** *** NEPRIKLAUSOMA LIETUVA *** N r. 12 (1 139), 1969 m. kovo mėn. 19 d.
' ... 1 "

už'/i KAINOS(50% NUOLAIDA)

100 sv. cukraus ..f, f 15.5,0
100 sv. pultų..........S 21.50
100 sv. ryžių........ f 25.0ĮO
20 sv. taukų,... .... j 12.70

Šitos kainos įskaitant: produktus, 
muitų, persiuntimo mokestį ir 1.1. 
Jūs nemokėsite nė vieno centą 
daugiau! '

į



SPAUDOS BALIUS - balandžio 12 d.

DLK VYTAUTO KLUBAS
rengia tradicinę Juozų ir Juzių 
vakarienę, kovo men. 22 d. klu
bo patalpose, 2161 St. Catherine 
St. E. Bus Šilta vakarienė su gė
rimais. Gros Balčiūno orkestras. 
Kviečiame klubiečius, ypač Juo
zus ir Juzės, ir visus kitus lie
tuvius kuoskaitlingiausiai atsi
lankyti. Prašome padovanoti lo
terijai fantų, dovanojusių pavar
des paskelbsime vakarienės me
tu. Pradžia 7:30 vai. vakaro.

V a 1 d y b a.

MONTREALIO LIETUVIŲ 
ŽVEJOTOJŲ-MEDŽIOTOJŲ

PAVYKĘS BALIUS, MUSŲ 
MOKYKLOMS PAREMTI

Š. m. kovo mėn. 8 d. Aušros 
Vartų salėje įvykęs balius lie
tuviškoms mokykloms paremti 
praėjo sklandžiai ir jaukiai.

Pažymėtinai kultūringa buvo 
meninė programa, kurią atliko 
"Varpo sutartinė "vadovaujama 
Dalios Viskontienės. Ji taip pat 
akomponavo subtiliai ir su įsi
jautimu atliktoms liaudies dai
noms.Mergaičių kvartetą suda
rė: Irena Glizickaitė, Joana Ga- 
tavickaitė, Vida Griškaitytė ir 
Audronė Cibulskytė.

I. Glizickaitė kelias dainas

§. m. kovo mėn. 25 d. ( antradienį) 8:15 vai. vak.

REČITALIS
Gina ČAPKAUSKIENE — sopranas

Jacques PRATT — bosas

M. R OCH — akomponuotoja

PLATEAU SALEJE 
3710 Calixa - Lavallee 
Park Lafontaine, Mtl.

Bilietai A. V. Kioske arba tel. 366 - 4629 
Kaina - $2.00.

KLUBO "NIDA" NARIAMS 
pranešama,kad š. m.kovo mėn . 
30 d. 5 vai. p. p. DLK Vytauto 
mažojoje salėje yra šaukiamas 
visuotinas metinis klubo narių 
susirinkimas.

Po susirinkimo bus rodomi 
iš Molsono gauti filmai apie 
žvejybą. Po to kavutė ir užkan
džiai.

Maloniai kviečiame visus 
"Nidos" klubo narius susirinki
me dalyvauti. VALDYBA.

padainavo solo. Jos sodraus į
tempo ir pajėgus balsas skam- 2
bėjo ypač gražiai. Kvarteto re- f- 
pertuaran buvo įtrauktos kai 
kurios visai negirdėtos senovi
nės dainos, o ir dažniau girdė
tosioms p. Dalia Viskontienė 
suteikė šviežią ir originalią 
interpretaciją.Po trumpo dr. P . 
Lukoševičiaus žodžio buvo pa
vakarieniauta, vyko loterija ir 
veikė bufetas. Veiklus Tėvų ko
mitetas ir gausiai atsilankiu
sieji verti pagyrimo. •

LUA s
Alo/itreaho Lietuviu Kredito Unija

“ LITO“ valdybos pirmininkas J. 
Bernotas.

“ LITO“ valdybos sekretorius i 
reikalų vedėjas Pr. Rudinskas

PRANAS TAUTKUS, 
buvęs mokytojas, 

turi daug prityrimo užpildyti: 
visokius Income Tax blankus.

Kreiptis asmeniškai arba 
skambinti tiktai šiomis die 

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

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

Tel. 366-3805. 
Sekm-adieniais 1 — 5 v. PM.

Restorane Kaunas.
2587 Ontario St. East.

Tel. 525-0196. 
Taipgi jis užpildo visokius 

pensijų ir emigrac. blankus.

LIETUVI DARBININKE!
Jei Tamsta dirbi metalo ar medžio 

dirbiniu fabrike, tai Tamstos gami
niai yra ne kas kita, kaip geometri- 
nr s figūros. Toki, darbo* žymiai pa
lengvina geometrijos žinojimas. Ne
žinodamas geometrijos, Tamsta nie
kuomet nebusi nei meistras, nei for-- 
manas. Tai kodėl nesusipazinti su 
geometrija? Mokytis niekuomet ne
vėlu.

Per sesias pamokas (rastu) Tams
tai suteiksiu geometrines žinias> ku
rios praktiškai Tamstai reikalingos, 
nevargindamas Tamstos aksiomo
mis ir teoremomis.

Viena pamoka 2 dol. 50 centŲ, tai
gi uz 15 dolen'14 Tamsta ųsigysi ži
nojimu kurį mokiniai mokyklose, pa
prastai įsigyja per dvejus metus.

t*
S. Kriauciunas
38, Prospect Hill, 
Swindon, Hilts, 
England.

i
r

vauti praneškite tel. HA 7- 8675 
kunigas jus aplankys. •

Parapijos Valdyba

D.L.K. V Y T A U T O KLUBE Ši ŠEŠTADIENI,

JUOZAPINIU VAKARIENĖ
KOVO MEN. 22 d. 7 vai. vakaro ŠILTA VAKARIENE 
su GĖRIMAIS, MUZIKA IR ŠOKIAIS.

ĮĖJIMAS: suaugusiems $ 3.00, jaunimui pusė kainos.
ADRESAS: 2161 St. Catherine Street E., Montreal, P.Q. Klubo Valdyba.

METINIS MILŽINIŠKAS

B A Z A R A S

šį antradieni vakare nuo 7 vai. iki 10 vai. ir 
trečiadieni visų diena- nuo 10 vai. ryto iki 
10 vai. vak. ( kovo men. 18 ir 19 d.d.).

Bazaras vyksta Ispanu ir Portugalų Sinagogos patalpose, St. Kevin ir 
Lemieux Avenue kampas. įėjimas laisvas. Tikslas - sergantiems 
ligoninėje. The |_ac|jes’ Auxiliary of Mount Sinai

Hospital.

SVARBUS IR PASISEKĘS “ LITO“ 
METINIS SUSIRINKIMAS
Š.m. kovo mėn. 15 d.4 vai. p.p. 

Aušros Vartų parapijos salėje Įvy
kęs metinis Montrealio Lietuvių^ 
Kredito Unijos “ Litas“ susirin
kimas praėjo darbingoje nuotaiko
je. Priimta praeitu metu apyskaita 
ir ateinančiu metų samata. 1 nau • 
jus valdomuosius organus darink- 
ti: Petras Styra (Vaidybon ), Vin
cas Piečaitis ir Ignas Petrauskas 
(Kredito komisijon ) ir Jonas La- 
dyga ( Revizijos komisijon). Pla
tesnis aprašymas tilps sekančia
me “NL“ numeryje.

NERINGOS SKAUČIŲ TUNTĄ 
APLANKYS vyr. sk. M.Jonikienė, 
kovo men. 23 d. 4 vai. p.p. Auš
ros Vartų parapijos salėje. Visi 
skautai, skautės ir visi lietuviai 
kviečiami dalyvauti.

Tuntininke.

AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS 
rekolekcijos šią*savaitę, pamal
dos ir pamokslai rytais ir vaka
rais. Penktadienio vakare 7 vai 
bus konferencija su dalyvau
jančiais parapijos salėje, kuria 
praves rekolekcijų vedėjas kun. 
Grauslys. Kviečiami parapijiečiai 
gausiai dalyvauti.

EVANGELIKAMS PRANEŠIMAS
1969 m. kovo men. .23 d. 11:
30 valandą,diena>(bus pamal 
dos. Pamaldas laikys kuni
gas Hansas Dumpys. Pamal
dos bus su šventa vakariene 
bažnyčioje St. Johns Luthe
ran Church, 3594 Jeanne Man
ce Street, Montreal.

Kadangi reti atsitikimai to
kiu pamaldų, todėl prašome

parapijiečius kuoskaitlingiau 
pamaldose dalyvauti.
Negalintieji pamaldose dalyvau

JIB VARTODAMAS NEBOSI NEI PLIKAS, NEI

JIB
vartojo 16 savaičių pusę metų vienus metus

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

P. Januška. 2498 Daugai! Ave. Windsor 12, Ont.

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

50 Place Cremazie, Suite 611
M o n t r e a I 1 1, Que. Tel. 381-9227

( Kalbame ir lietuviškai J

VESTUVINIŲ S U K N I U 
PASIŪLYMAS

Puošnios ir įvairaus dydžio vestuvinės suknios 
žemiau išpardavimo kainos, kurių vertė $ 100 ir 
daugiau — parduodamos po $ 25 - 35.
Darykite užsakymus sau ir giminėms i Lietuvą.

Br. Kirstukas, tel. 769-2941 
239- 4 Ave., Verdun, Mtl. P.Q.

ADRESAS: 1465 Dc Sevc Street

M, A, S, POP!ĖRAITIS
B. A., M.D., C.M., M.Sc., L.M. C. C., F.R.C.S.(c). 

CHIRURGINE PRAKTIKA KREIPTIS T E L; 931-3275.
SEAFORTH MEDICAL BUILDING 
3550 Cote Des Neiges Rd., Suite 720.

Dr. E. ANDRUKAITIS

Dr. J. MALIŠKA
Dantų gydytojas

Montreal 205, Que.

TEL. 766- 5827.

832 St. Joseph Blvd. E. 
(kampus St. Andre) 

tel, 522-7236.

1396 St. Catherine Street West 
Suite 419

Tel: 866-8235, namu 681 - 2051.

Dr. A. O. J AUGELI EN Ė ,
1410 Guy St. pirmas aukštas

Dantų gydytoja 11-12 kambarys.
T ei. 932 ■ 6662; namu 737 - 9681.

Dr. V. GIRIUNIENĖ
Dantų gydytoja

5330 L’Assumption Blvd.
Tel. 255 - 3535.

Suite 205

168 Notre Dame St. E- | 
Tel: 866-2063; 866-2064.

NOTARAS

J. BERNOTAS, B.A., b.c.l
Sun Life Building

Suite 200 1
Tel. 866-1359

KAILIU SIUVĖJAS

6396 Bannantyne Verdun, Mon t r e a I

Siuvu ir parduodu
Taisau ir remodeliuoju
Vasaros laike saugojimas

(Storage)'

Tel. 767-6183.

MONTREALIO LIETUVIU KREDITO UNIJA

MOKA UŽ:

DEPOZITUS
ŠERUS (numatyta)

TERM.IND. 1 metams
TERM.IND. 2 “
TERM.IND.3

Nemokamas gyvybės draudimas 
iki $2,000 Žėrų sumos.

5.0%
5.5%
6.5% 
6.75%
7.0%

DUODA paskolas:
ASMENINES is 9.% 
NEKILN. TURTO is 8.5% 
iškaitant gyvybės apdrauda 
iki $ 10,000.

JAU IŠDUOTOS PASKOLOS iki 
' e r mino lieka senomis palukan o m i s 
f (pradedant 6.5%)._____ .

KASOS VALANDOS: 1465 De Sevc St., sekma
dieniais nuo 10:30 iki 12:30 vai. Darbo dienomis - 
nuo 10 iki 3 vai. kasdien, išskiriant šeštadienius. 
Vakarais — trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 
iki 9 vai.
3907 Rosemount Blvd., tel. 722-3545. Dieno.-penk
tadieniais nuo 1 iki 6 vai. Vakarai s--pirmadieniai s, 
trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai.

Sekmadieniais nedirbama vasara nuo birželio 15 d. 
iki rugsėjo15 d. ir per visus ilguosius savaitgalius

ADAMONIS INSURANCE AGENCY, INC.
GAISRAS - AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ - GYVYBĖ I I 

3907 A Rosemont Blvd.
TEL: Off.: 722-3545; Res. 256-5355

S-tos ''Lite” nr. 752D

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

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d
VISU Rūšių DRAUDIMAS

FALCON - FAIRLANE 
GALAXIE - THUNDERBIRD

MUSTANG - TRUCKS

4475 BANNANTYNE AVE., 
VERDUN, QUE.

TEL. 769-8831

8 psi. *** *** NEPRIKLAUSOMA LIETUVA *** Nr. 12 (1139), 1969 m. kovo mėn. 19 d,

P. ADAMONIS
Chartered Insurance Broker

Su teise dirbti Quebecb ir Ontario

PROVINCIJOSE

Sekr. M. Arlauskaitė, tel. 722 - 3 9 86.

6695 — 35th Avenue, Rosemount, 
'(/camp. St. Zotique)

Montreal. Telefonas RA. 7-3120

USED CARS
1 year guarantee

Kreipk ites į

LEO GURECKAS
Sales Manager’s Assistant
Keating Ford lietuvis atstovas 

769-8831.

T el: namą 366 • 2548
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