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Londono ir Rodney, Ontario, Kanados lietuvių jaunimo ansamblis, vedamas kun.Pacevičiaus.

Toronto lietuvių studenčių choras balandžio I d. Šv.Kazimiero parapijos salėje užbaigęs 
koncertą su savo vadovu muziku kun. Br. Jurkšu ir akompaniatore p-le D. Skrinskaite.

i Foto Studijos Thony Laurinaitis.

Popiežius Paulius VI kovo da, kai ji nusilenkia socialiniam 
28 paskelbė savo penktą en- teisingumui”.
cikliką, vardu “Populorum Atmeta "nacionalizmą" ir 
Progressio” (Tautų pažanga), "rasizmą", kurie siekia ribotis 
Enciklikoje pakartotos Bažny- vienos tautos ar vienos rasės 
čios pažiūros į žmogų, jo pa- gerove.
skirtį, jo padėtį valstybėje, Enciklika skelbia "solidaru- 
valstybių santykius. Labiausiai mo pareigą" — individų ir tau- 
betgi ryškinama dabartinėje pa- įu solidarumo pareigą. “Pažen- 
dėtyje labiausiai šaukianti »®-gusios tautos turi didelę parei- 
cialinė nelygybė, kurią sustip- gą padėti atsilikusiom tau
rino industrializacijos e ' 9 • • tom”. “Turtingų kraštų pertek- 
Nelygybė tarp turinčių” ir ųus turį būti skirtas neturtin- 
neturinčių”, tarp turinčių indi- gu kraštų tarnybai”.
vidų bei valstybių ir neturin- ™ .. ... ,„ . . L- , . ■ ■ Tačiau enciklika vėl atmetačių individų bei valstybių.. „ . .
orė j- J j • x- L . tokia neturtingom tautom pa- ‘ Šiandien badaujančios tautos - , . .5. .... . , . . . . . . rama, kuri remiamąsias tautasdramatiškai šaukiasi i perteku- ,- « , , •• „
sias tautas”, “Turtingos tautos^ . naUj™. k°JOnijOm ,.ar 
džiaugiasi greitu augimu, kai^asi į jų politinę bei socialinę 
tuo tarpu neturtingų pažanga struktur^ir ^ngia jose sub- 
lėta”, “Neturtingos tautos pa- versija- “Taut°s Pačl.°s tun bu‘ 
silieka visą laiką neturtingos, ob sav0 llkimo kureJai '
turtingos darosi Vis turtinges- Enciklika skelbia "planingą 
nės”. tarptautinį solidarumą" — su-

Tarp tų neturtingų tautų en- mini pasaulinį fondą neturtin- 
ciklika labiausiai dėmesį krei-gom tautom remti; jo įnašai ga- 
pia į naująsias valstybes, kurių lėtų būti dalis išlaidų, skirtų 
ūkis tebėra agrarinis ir negali ginklam. Tarptautinis planavi- 
lygintis savo pažanga su in- mas turėtų reikštis tam tikrų 
dustrializuotais kraštais. gamybos šakų paskirstymu,

Kokiu būdu socialinė nelygy-prekių kainų reguliavimu ir 1.1, 
bė pašalintina? Kai kurį SpaU(ja laukė, kad

Enciklika atmeta revoliucinę popiežius bus pakankamai pro- 
priemonę, nes ji veda į naujas pagandos paspaustas pasisakyti 
neteisybes. dėl gimimų kontrolės. Susilau-

Atmeta ir privatinės nuosa-kė nusivylimo. Enciklika tekal- 
vybės absoliutinę neliečiamybę, ba apie viešųjų institucijų tei- 
“Niekas nėra pateisinamas lai-sę planuoti gyventojų prieaug- 
kydamas savo išimtinei nau-lį tinkama informacija ir prie
dai tai, kas jam nėra būtina,monėm, kurios sutaria su mo
kai kitiem to trūksta kaip bū-ralės dėsniais ir su tėvų teise, 
tinybės”. O tėvų sąžinei priklauso “nu-
"“Atmeta "nekentroliuojamą'li-spręsti savo vaikų skaičių, atsi- 
berallzmą", kuris skelbia laisvąžvelgiant į jų atsakomybę prieš 
lenktyniavimą ūkyje ir rln-Dievą, prieš save, prieš vaikus, 
k o j e. “Laisvos prekybos dės-kuriuos jau paleido į pasaulį, ir 
niai savaime nebegali toliau prieš bendruomenę, kurioje gy- 
tvarkyti tarptautinių santykių”.vena.”
“Prekybos laisvė tėra gera ta- /Darbininko informacija/.

PRflfJUSI
LABAI SVARBUS JUNGTI
NIŲ AMERIKOS VALSTY
BIŲ PREZIDENTO PAREI

ŠKIMAS
Vis dėlto reikia stebė

tis JAV prezidento ištver
mingumu ir valios tvirtu
mu atsilaikyti prieš ne
paprastai didelį politinį 
spaudimą paveikti jo va
lią ir priverst kapituliuo
ti Vietname.

Maža to, kad visame 
pasaulyje komunistai da
ro didžiausią spaudimą, 
maža to,kad ir opozicijos 
kongresmanai ir senato
riai visaip atakuojamo pa
ties partijos žmonės ne 
tiktai spaudžia,bet reika
lauja ir kaltina dėl bom
bardavimų, - ir vis dėlto 
Johnsonas atsilaiko ir tę
sia kovą su agresorium.

Prezidentas Johnsonas 
ne tiktai laikosi principo 
ginti tautų teisę laisva 
valia apsispręsti, bet su
sikvietęs demokratų ats
tovus iš visų 50 valstijų 
- štatų -pasakė, kad toks 
Jungtinių Amerikos Vals
tybių įsipareigojimas yra 
padarytas ne tiktai dabar
čiai,bet ir ateičiaijAme- 
rika gins tautų demokra
tines teises prieš totaliz- 
mąir ateityje.Tai yra jų 
pareiga. Tai yra nepa
prastai svarbus pareiški
mas.

IŠ VISUR IR APIE 
• Amerikos aviacijai leis
ta bombarduoti šiaur. Vie
tnamo aerodromus, kasli- 
gišiol buvo uždrausta. At
rodo, kad JAV įsitikina, 
kad kariauti juokais nega
lima.
• Didelė nelaimė Ištiko 
didelį JAV naftos laivą: 
užėjo jis ant uolos ir pr- 
rakiro. Nafta užteršė 
vandens paviršių ir pa
plūdimius. Žuvo daugy
bė žuvų ir pakščių, ku
rie susinaftavę negali 
skristi.
• Graikijoje vyksta vy
riausybės kabineto krizė, 
nes pirmininkas karaliui 
įteikė atsistatydinimą.

SAVAITĖ
AGRESORIUS JUNGTINIŲ 
TAUTŲ SEKRETORIAUS 
PASIŪLYMĄ ATMETĖ

Jungtinių Tautų gene
ralinis sekretorius U 
Thant vėl erzėsi iniciaty
vos kaip nors baigti karą 
Vietname ir pasiūlė abiem 
šalims sėsti prie stalo ir 
tartis.Kažin ko jie nepa
siūlė,bet pasiūlė labai re
alų principą-Genevos su
sitarimo pagrindą, pada
ryta prieš kelis metus , 
bet Hanojaus sulaužytą.

Amerika U Thanto pa
siūlymą tuojau priėmė , 
bet Hanojus atmetė,© Pe
kinas ne tiktai atmetė, bet 
dar apkaltino U Thantą 
Amerikos marionete,kuri 
esą sąmoksle su Maskva 
bando pasitarnauti Va- 
šingtonui.Atseit,pasiūly
mas baigti karą yra prieš 
šiaurinio Vietnamo ir 
prieš Pekino interesus . 
Tat,kaip matyti, pakarto
tiniai ir prezidento John
son© ir Jungtinių Tautų 
gen.sekretoriaus U Than
to pasiūlymai nepriimtini 
nei Hanojui,nei Pekinui.

Kad Pekinui nepriimti
ni, tai visiškai supranta
ma: Pekinas svetimomis 
rankomis nori susilpninti 
Ameriką. Bet kad Hanojui 
nepriimtini, tai galima 
paaiškinti tiktai bolševi
kiniu fanatizmu.

VISKĄ TRUMPAI
• JAV paruošė tobuliausį 
okeanografinį laivą,kuris 
išvyksta į kelionę aplink 
Žemę. Ekspedicijoje da
lyvauja daugelio valstybių 
mokslininkai.
• Šiomis dienomis JAV 
prasidės metereologų su
važiavimas, kuriame da
lyvaus apie 400 atstovų iš 
100 valstybių.
• Beirute pasibaigė afro- 
aziatinių kraštų rašytojų 
suvažiavimas, kuris ne 
tiek svarstė literatūros 
klausimus .kiek politinius 
ir svarbiausia-pasisakė 
prieš karą Vietname, tik
tai nenurodė priemonių, 
kaip jį baigti.

ŽINIOS TRUMPAI
• Bolivijoje Kastro pa
siųstieji diversantai ban
dė daryti bolševikinį per
versmą, todėl Bolivijos 
prezidentas paskelbė ap
gulos stovį ir pradėjo 
gaudyti importuotus per
versmininkus ir savuo
sius papirktus padėjėjus .
• Afrikos respublikoje 
Siera Leone padarytas 
perversmas, kurio auto
rium yra tūlas pulkinin
kas, pasinaudojęs karine 
jėga.
• Pasirašytas Rusijos ir 
Ispanijos susitarimas dėl 
kultūrinio bendradarbia
vimo. Maskva Ispanijon 
siųs simfoninį orkestrą,
• Ispanija į Maską savo 
šokėjus.
• Amerikoj e pastatytas 
didžiausias ligšiol veid
rodis Saulės spinduliams 
koncentruoti: 7 metrų ir 
1 centimetro diametro. 
Tai yra sudėtingas įren
ginys, nes ir tą veidrodį 
reikia apsaugoti nuo iš
tirpimo, kai saulės spin
duliai bus sukoncentruoti 
ir duos didelę šilumą.
• Pietų Vietnamo steigia
masis parlamentas pa
ruošė konstituciją, kuri 
paskelbta balandžio 1 d . 
Pagal tą konstituciją da
bar bus daromi parlamen
to rinkimai. Taip po 6 
mėnesių Pietų Vietnamas 
persitvarkys į demokra
tinę respubliką.
• Jugoslavijos buvęs vi
ceprezidentas Milovanas 
Džilas,kuris parašė vei
kalą, aptariantį komunis
tinės santvarkos klystke
lius,ouž ką Tito buvo pa
sodintas į kalėjimą,tačiau 
atlikęs neužtarnautą baus 
mę,dabar paleistas iš ka
lėjimo paskelbė, kad jis 
esąs parašęs du romanus, 
kuriuos nori atspausdinti 
užsieniuose ir tuo tikslu 
nori išvyktriš Jugoslavi
jos,bet kažin, ar jis gaus 
leidimą.
• Prancūzija nuleido į 
vandenis pirmąjį atominį 
laivą, ginkluotą Poliaris 
tipo atominėmis raketo
mis. Iškilmėje dalyvavo 
de Gaulle.
• Čekoslovakijos kurorte 
Karlovy Vary ruošiamas 
Europos komunistų parti
jų atstovų suvažiavimas, 
kurio tikslas pasmerkti 
Kinijos komunistus ir 
gauti paramą Maskvai. 
Rumunai ir Jugoslavai 
suvažiavime nedalyvaus.
• Viduržemio jūroj įvyks 
NATO jėgų manevrai.

Lietuvių gyvenimo faktai
MAŽOSIOS LIETUVOS 
TARYBOS PIRMININKAS 
Erdmonas Simonaitis, 
Vasario 16 d. minėjimo 
proga,lankėsi Berne me
muarų reikalais. Nepri
klausomybės sukakties 
minėjime p. Simonaitis 
laikė paskaitą, kuri daly-
viams paliko gilų įspūdį :115, Lituanica praleimėjo 

Neolituanams 79:117, Jau-
VLIKO PIRMININKAS nĮų rungtynėse Aušra pr- 
dr. J. K. Valiūnas lankėsi alaimėjo Arui 73:42, ir nu- 
kovo mėn. pirmojoje pu- galėjo Kovą 67:44, Ateitis 
sėje Berne ir matėsi su pralaimėjo Arui 80:15, Lo- 
pasiuntinybės patarėju ndono Tauras pralaimėjo 
dr. A. Geručiu, su kuriuo Lituanicat ir Kovui 81:53, 
tarėsi aktualiais Lietuvos Neris nuga]ėjo Kovą 76:70, 
nepriklausomybės atgą- tr pralaimėjo Lituanical 
vimo reikalais. 66:61, Jaunių B klasėje Au-

Dr. Valiūnas leidžia §ra nugalėjo Nerį 68:51 ir 
šiuo metu Šveicarijoje finaluose pralaimėjo Atei- 
atostogas, o balandžio g{aj 52;75} Vytis pralaimė- 
pradžioje vyksta į Romą, jo Ateičiai 35:51 ir nugalėj 
kur pasimatys su Lietu- jo Nerj 3I:29.
vos Diplomatinės Tarny- s Winnipeg©, Manit., lietuv 
bos šefu ministeriu S.Lo- vjų klebonas kun. Justinas 

zoraičiu ir taip gi daugeliuBertašius gegužės 21 d.šv- 
kitų asmenų bei pareigūnų.enčia sidabrinį kunigystės

jubiliejų. Plačiau seks.

KAS NAUJA KANADOJE
NUMATOMOS KANADOS 
VALDŽIOS PERMAINOS

Min.pirm. L. Pearsonas, su 
grižęs iš atostogų, informavo 
spaudą, tačiau buvo labai san 
turus. Vis dėlto žurnalistai 
kai ką išryškino ir numato , 
kad min. Gordonas, neturėjęs 
specialiu pareigų, jas dabar 
gaus. Greičiausia pasitrauks 
sveikatos min. G. Favreau, 
teisingumo min. Cardin ir ga
limas dalybas - Drury.

Vienas aktualiausiu reika
lų yra Generalinio Gubernato. 
riaus paskyrimo, bet formaliai 
jis yra karalienės atstovas, 
todėl ji jį jau paskirs, nors 
faktinai jo kandidatūra iškels 
Kanados vyriausybe. Tad jo 
pavarde negalėjo būti paskel
bta. Bet žurnalistai ir ją jau 
atspėjo, ir sako, kad juo bus 
Kanados aukštasis komisaras 
Indijoje Roland Michener, kon 
servatorius pažiūromis.
PAKILS SVIESTO KAINA

Vyriausybe nusprendė pakel 
ti ūkininkams sviesto kaina, 
kuri protarpiais vis keliama 
po du,tris centus. 1966 m. ko 
vo menesi kaina pakelta is55 
et. iki 59 et.,rugsėjo men.iki 
61 et. ir dabar 2 et.

SKANDALAS NEWFOUN- 
DLANDE

Spauda Iškėlė viešumon 
nežmoniškai žiaurų tų sri
čių medžiotojų elgesį su 
labai ramiais jūrų gyvul- 
ais. Jie ruoniams lupa o- 
das gyviems. Tai yra net 
nufilmuota. Tačiau gi 

Newfoundland© žvejy
bos minlsterls C.Max La

ŠIAURĖS AMERIKOS KRE
PŠINIO. PIRMENYBĖS 
vyko Toronte balandžio 1 
ir 2 dienomis. Bal.l d.Au
šra praleimėjo Vilkui 85: 
:97, Neris nugalėjo G. Vil
ką 81:73, Detroito Aras nu
galėjo Arą 85:56, bet pra
laimėjo Neolituanams 88:

ne ruonių žudymo prieši
ninkus pavadino "krūva 
idiotų". Bet kuo jį reiktų 
pavadinti, kai jis gina sa- 
adistiškąjį būdą lupti gyv
iems gyvuliams odas? Gi 
dėl to pasipiktinimas pa
siekė Europą: kailininkai 
atsisako iš kanadiškų kai
lių siūti kailius, kiti pro
testuodami daro pareiški
mus susilaikyti nevažiuoti 
į Pasaulinę parodą. Ar 
gi galima užtarinėti než- 
niškumą? Ar nebus jis ė- 
jęs "mokslų" pas Stalino 
enkavedistus, kurie kali
niams gyviems lupdavo 
odą, reikalaudami prist 
pažinimo išgalvotų kalti
nimų. ..
• Izraelis į Montrealyje 
vykstančią pasaulinę pa
rodą siunčia 2000 metų 
senumo rankraščius,ras
tus Minties jūros pakran
tėje.
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Sovietinei taktikai 
pakitus

IR NAUJAS PAINIAVAS NUMATANT
Mūsų kova dėl tautos ir 

tėvynės laisvės juo toliau, 
juo daugiau ir juo išmisli- 
ngiau komplikuojama ir 
painiojama, kad už lietu - 
vos ribų esantieji lietuviai 
būtų kaip nors išvesti iš 
pusiausvyros, tarp savęs 
sukiršinti, nesus įtartų, ne
susikalbėtų ir jis,kaip sa
koma "drumstame vande
nyje galėtų žuvį gaudyti", 
atseit-siekti savo koloni
alistinių imperialistinių 
tikslų, bent užvilkinti lais
vės atgavimo momentą.

Kai užsienyje esančius 
lietuvius okupantas tiktai 
koliojo, niekino ir kaltino 
visokiais pramanytais nu
sikaltimais, lengva ir pap
rasta buvo atsispirti,ypač 
gi kai buvo išaiškintiStali 
no kulto žvėriškieji pada
riniai, "va inikuoti"masin- 
iu žmonių žudymu.

Nepasisekus gi kaltini - 
mų taktikai, okupantas gr
iebėsi gerinimosi taktikos. 
Ir tuos pačius žmones gu
riuos anksčiau koneveikė, 
pradėjo palankiai vertinti. 
Ir ši meilinimosi taktika 
pasirodė okupantui naudin
gesnė. Kai kas iš naives
nių žmonių nesugebėjo su
siorientuoti. Maskvos pa- 
leistiejV'taikos karveliai" 
jai parnešė bent dalinai 
laukiamųjų vaisių. Laimė
jimų paskatintas, okupan
tas vysto toliau savo akci
ją. Įsidėmėkimeitai liečia 
tiktai Pabaltijo tautas,ne 
ką kita.

Ir štai išvykų į užsienį

DAILININKUI VIKTORUI ANDRIUŠIUI MIRUS, 
jo žmoną Aldoną ir artimuosius gilaus liū
desio valandoje nuoširdžiai užjaučia

V. ir J. V i 1 iu š i a i .

MIELAM DAILININKUI VIKTORUI ANDRIUŠIUI 
mirus, jo žmoną Aldoną, Ponus Vileniškius 
Bostone, Ponus Adomaičius Montrealyje ir visus 
artimuosius bei gimines nuoširdžiai užjaučiame

E. ir J. Kardeliai

Vasario 16 Maskvoje
BREŽNEVAS BANDO

kurį Nikita Chruščiovas nuvertino.

Ukrainietis Brežnevas 
50 metų spalio revoliuci
jos sukaktuvių proga,no
rėjo paskelbti palaimin
tuoju (rehabilituoti) tą, 
kurį XX ir XXII KP kon
grese kitas ukrainietis , 
Chruščiovas, prakeikė.

Tačiau intelektualai,

Yearly Subscription Rates:
Canada.........................$ 6.00
America & S. America $ 6.50 
Other Countries . . . .$ 7.00 
Single copy............... $0.15

atvejais okupantas vežasi 
savo vergus ir būtent iš 
Pabaltijo,kad jam patarn
autų jo klastingose užma
čiose.

Toks vergti atvežimas su 
užrakintomis burnomis da
bar bus plačiai panaudotas 
Pasaulinės tarptautinės pa
rodos proga į Montreal}.

Savaime aišku, kad Įtė
viai norės ir pamatyti iš 
Lietuvos atvykusius žmo
nes, ir su jais susitikti,ir 
pasikalbėti. Tai yra labai 
natūralu ir suprantama.

Tačiau, kita vertus, ir
tai bus naujas Maskvos 
bandymas pralaužti užsie
nio lietuvių kovos frontą.

Jau yra žinių,kad Mask
va yra sudariusi "valsty
binę delegaciją”, į kurią 
neabejotinai bus įtraukti 
Pabaltijo: tautų atstovai. 
Yra žnių,kad jau į paro
dos atidarymą, balandžio 
28 dieną,būsianti atsiųs
ta delegacija,greičiausia 
dainų ir šokių ansamblio 
"Lietuva"grupė. Tat vėl 
reikia pabrėžti, kad oku
pantas skiria ypatingą dė
mesį Lietuvai,kaip daug
iausia vakarietiškai tau - 
tai.

Suprantama,kad lietuvių 
mes lauksime. Bet gimęs 
turime mokėti aiškiai ats
kirti tikruosius lietuvius 
nuo okupacijos vergų. Ir 
apie šita reikia gerai pa
galvoti, kad nepadrytume 
okupantui pageidaujamų
jų laimėjimų.

J.Kardelis. 

REABILITUOTI STALINĄ, 

mokslininkai ir jauni ka
rininkai šį Brežnevo pla
ną galutinai suardė.

Vasario 16 d. marksiz
mo - leninizmo institute 
posėdžiavo KP Didžiojo 
Tėvynės karo komisija, 
kuri diskutavo apie Alek
sandro M. Nekrič knygą:

"22 birželio 1941'.'To po
sėdžio protokolai jau pa
siekė ir vakarus. Čia duo
dama tik maža ištrauka. 
Dienotvarkėj: Diskusija 
apie A. M. Nekrič knygą 
"22 birželio 1941". 
Dalyvauja : 130 asmenų. 
Prezidiume: Gen. maj. J . 
A. Boltin, gen. maj. B. S. 
Telpučovski, prof. G. A. 
Deborin ir istorijos moks 
lų daktaras A. M. Nekrič . 
Pirmininkauja: Boltin. 
Pradžia: 10.15 vai.
Deborin :4Reikia nustatyti 
priežastis mūsų kariuo
menės nesėkmės karo 
pradžioje. Nekrič viską 
verčia Stalino bukapro
tiškumui. Tai yra pavir
šutiniška ir neteisinga; 
ne vien Stalinas kaltas.

Jam buvo prikišama, 
kad jis sustabdė 45 mm. 
patrankų gamybą. Bet jos 
prieš vokiečių tankus bu
vo bejėgės ir todėl vyriau 
sybė nutarė jų gamybą 
sustabdyti.
Balsas iš salės -.-Netiesa. 
45mm patranka buvo nau
dojama visą karo metą. 
Jos gamybos sustabdy
mas buvo nusikaltimas . 
Prieš vokiečių tankus mes 
kovojome nuogomis ran
komis.
Sastavenko;-5 birželio 19 
Almėtais Kalininas Karo 
Akademijoje pasakė i 'Vo
kiečiai rengiasi mus pulti. 
To mes ir laukiam. Juo 
greičiau, tuo geriau. Mes 
jiems nusuksim sprandą !' 
Balsas iš salės :-Tas se - 
nas pliauškys!
Sastavenko .—Taip galvoj o 
ir politbiūras. Jis neįver
tino Vokietijos jėgos. Ne 
vien Stalinas dėl to kaltas. 
Dašičev (iš gen. štabo): 
-Ką Deborin apie 45 mm 
patrankas pasakė - nėra 
tiesa.Jos pragręžę kiek
vieną vokiečių tanką pra
džioje karo. Jų gamybos 
sustabdymas prilygo mū
sų kariuomenės nuginkla
vimui,nes jokie kiti prieš 
tankiniai pabūklai nebuvo 
gaminami. Taigi, kariuo
menė buvo be artilerijos 
ir be prieštankinių ginklų.

Blogiausia,kad mes ne
galime pri ei ti pri e š ai ti - 
nių.Užsienių reikalų mi
nisterijos archyvuose tu
ri būti protokolai apie Mo
lotovo ir vokiečių pasiun
tinio Schulenburgo susi- 
tikimą.kada Schulenbur - 
gas išdavė savo kraštą, 
pranešdamas, jog birželio 
22d.vokiečiai puls SSSR . 
Schulenburgas verkė,mal 
davo.kad mes ruoštumė- 
mės karui,gal tuomet Hit
leris nusigąs ir atsisakys 

savo plano. Bet Schulen- 
burgui buvo netikima. 
Kuliš:-Ar Stalinas pilnai 
ar dalinai yra kaltas, vis - 
tiek prieinama prie as
mens kulto.Kaip tokia pa
dėtis iš viso galėjo atsi- 
rasti?Kaip mūsų vyriau
sybė su Stalinu priešaky 
valdė kraštą?Kaip ji gynė 
mūsų tautą nuo pavojų? 
Ar šita vyriausybė supra
to atsakingumą? Atsaky
mas - ne. Reikia ištirti, 
kaip Stalinas,kuris nebu
vo priaugęs savo uždavi
niams, tapo partijos ir 
valstybės šefu su neap
rėžtomis teisėmis.

Dar vienas aiškus me
las: visa mūsų literatūra 
vertina vakarų Ukrainos 
ir vakarų Baltgudijos pri
jungimą,kaip mūsų šalies 
apginimo pagerinimą.Bet 
mes visi gi žinom, kad 
taip nėra.
SIeskin.—Viskas tai davė 
neįsivaizduojamų nuosto
lių. Didžiausias nusikal
tėlis Stalinas. Hitlerio- 
Stalino paktas gal ir buvo

MOKSLAS IR TECHNIKA KAS BUS PO 50 METŲ
BANDYMAS NUMATYTI MOKSLO IR TECHNIKOS VYSTYMĄSI PUSAMŽIU PIRMYN 

REMIANTIS ŽYMIŲJŲ MOKSLININKŲ IR EKSPERTŲ PROGNOZĖMIS

Kaip atrodys pasaulis kokiais 2020 
metais? Kokių naujų nuostabių daik
tų, kokių išmonių jis bus kupinas? 
Troškimas atsakyti j šiuos, visus do
minančius, klausimus nepaliaujamai 
gimdo lėkštas, tuščias kalbas, daž
nai pridengtas „mokslinės fantasti
nės literatūros" iškaba, kuri labai 
populiari, ypač jaunimo tarpe. Ta
čiau labiausiai paplitę tokios rūšies 
kūriniai paprastai pasakoja apie la
bai tolimą ateitj.

Numatyti, kas bus po keturiasde
šimties-penkiasdešimties rrietų yra 
racionaliau ir šitoks numatymas turi 
daugiau pagrindo bei gali būti pa
našesnis j tiesą. Artimiausios ateities 
mokslo ir technikos klausimai ke
liami žymiausių specialistų ir moks
lininkų tyrinėjimų eigoje. Daugiau 
ar mažiau tikslūs, apytikriai atsaky
mai į šiuos klausimus galėtų duoti 
nemaža medžiagos kur kas patrauk
lesnei fantastikai.

Palyginti netolimos ateities numa
tymo problema tokia svarbi ir įdo
mi, kad du „REND korporeišn" 
(JAV) ekspertai, specialiai užsiėmę 
„ateities ieškojimais", dvejus metus 
sugaišo, sudarinėdami „artimiausių 
mokslinių atradimų kalendorių". Sa
vo „horoskopo" j vade šiedu atei
ties ;pėjikai, T. Gordonas ir O. Hel- 
meris, rašo: „Apskritai ateities įvy
kiai gali būti priskirti vienai iš 
dviejų kategorijų: laukiamų įvykių ir 
nętikėfų įvykių. Mūsų tyrinėjimai ne
gali pretenduoti arba tikėtis nusta
tyti netikėtus, sensacingus, iš anksto 
nenumatomus įvykius. Mūsų tyrinėji- 

Į mų tikslas — kuo tiksliau numatyti 
1 tuos įvykius, kurie turės būti neiš
vengiama šiuolaikinių reiškinių ir 
procesų pasekmė."

Kitais žodžiais tariant, du tyrinė
tojai siekia ne spėlioti ateitį, o tik
tai nupiešti galimos ateities paveiks
lą kaip logišką ir racionalų dabar
ties tęsinį. Apskritai jie siekė nusta
tyti pastovių tendencijų veikimo 
kryptį, ypač užakcentuodami mokslo 
ir technikos vystymąsi ryšium su ga
limais pakitimais visuomenės gyve
nime.

Savo kalendoriui autoriai pasirin
ko šešias svarbiausias tyrinėjimo 
kryptis. Nors jos ir • neapima visų 
žmogiškosios veiklos sferų, vis dėl
to įgalina nupiešti būsimosios visuo- 

reikalingas, bet tai buvo 
nu.3ikaltim.asJ0 dėka,kovą 
prieš fašizmą nutraukti. 
Tačiau Stalinas davė įsa
kymą tai padaryti. 
Petrovski:-Leninas fa - 
šizmą laikė svarbiausiu 
priešu,tačiau Stalinas lai
kė tuo priešu socialdemo
kratus . Jo^eor i j a "papli to 
ir suskaldė milijonus dar 
bininkų. Tas davė fašis
tams galimybę paimti val
džią į savo rankas. Stali
nas yra nusikaltėlis...
Boltin rDr auga s Petrovs
ki,šioj salėje ir šioj tri — 
būnojū reikia savo išsi
reiškimus kontroliuoti. 
Ar jūs komunistas ?
Petrovski :-Taip.
Boltin:-Aš negirdėjau, 
kad kur nors mūsų parti. - 
jos direktyvose, kurios 
mus abu liečia, būtų pa
sakyta, jog Stalinas yra 
nusikaltėlis.
Petrovski:-XXII partijos 
kongrese dėl Stalino nusi
žengimų prieš parti ją, bu
vo įsakyta jį pašalinti iš 
mauzoliejausTai reiškia: 
jis yranusikaltėlisNega- 
lima Stalino pateisinti.
Snegov:- Staliną reikėjo 
sušaudyti.Vietoj to,jį no
rima šiandien pateisinti. 
Kodėl Deborin bando Sta
liną pateisinti?Kada Hit - 
leris ruošėsi pulti Lenki
ją, jam padėjo Stalinas . 
Jis liepė visus lenkų ko
munistus Sovietų Sąjun
goje sušaudyti.Kodėl ket
virtas Lenkijos padalini
mas buvo vadinamas iš
laisvinimu ?
Deborin:- ... Ką Snegov 
apie Lenkiją pasakė,tai 
jau daug girdėjome anks
čiau, bet šios pastabos 
tuomet ateidavo iš priešo 
lagerio...Draugas Snegov 
turėtų mums pasakyti,ku- 
riam lageriui jis priklau
so!
Snegov:- Aš priklausau 
Kolymos lageriui*) 
Deborin:-Tas reikės pa
tikrinti . (Salėj e nepapras
tas sujudimas. Šauksmai: 
"Ar nori telefono nume
rio?" "Grįžti į praeitį?" 
Klausytojai nebeleidžia 
Deborin kalbėti).
Snegov:-Aš galvojau, kad 

menės metmenis: artimiausius moks
linius atradimus; demografinių pro
cesų kontrolę; automatizaciją; kos
minės erdvės įsisavinimą; gynybos 
sistemą; ginklų rūšis,

„Ateities ieškotojai" šias šešias 
problemų grupes pateikė peržiūrėti 
šešiojns tarptautinėms ekspertų gru
pėms. Turėdami atitinkamu būdu pa
ruoštus atsakymus į kiekvieną atskirą 
problemą, jie sudarė savo apytikri 
kalendorių.

Štai kaip atrodo jų numatytoji ar
timiausių mokslinių atradimų prog
nozė:

Visi apklaustieji vieningai tvirti
na, kad tarp 1966 ir 1980 m. bus 
įsisavintas pramoninis jūrinio van
dens gėlinimas. Bus galima gauti be 
galo daug gėlo vandens, kuris taip 
reikalingas didžiosioms dykumoms 
sudrėkinti.

Visi ekspertai sutinka, kad tarp 
1968 ir 1982 m. nusistovės efektyvi 
gimstamumo kontrolė, taikant geria
mus priešnėšfuminius preparatus ar 
kitokias paprastas ir pigias priemo
nes.

Bendra tokia nuomonė, kad tarp 
1972 ir 1977 m. bus baigta tobulinti 
naujas superlengvas sintetines staty
bines medžiagas ir jos bus plačiau
siai pritaikytos statybose.

1966—1970 m. j praktiką bus 
įdiegtas automatinis vertimas iš už
sienio kalbų.

1966—f 972 m. chirurgijoje bus 
plačiai pritaikytas natūralių arba 
dirbtinių organų persodinimas; ligos 
pakenktos žmogaus organizmo da
lys bus pakeičiamos iš kitų žmonių 
paimtomis arba protezais.

1968—1972 m. bus gautos patiki
mos meteoprognozės.

1970—1990 m. bus sukurti auto
matiniai informaciniai centrai, kurie 
teiks bendrą arba specializuotą in
formaciją. Tokie informacijos surin
kimo ir apdorojimo Centrai padės 
mokslininkams sutaupyti laiką, kuris 
sugaištamas ilgiems tyrinėjimams ir 
bibliografiniams ieškojimams bet ku
riuo klausimu. Tie centrai turės vi
sus duomenis, visą medžiagą, kuri 
galėtų dominti, tiriant atitinkamą 
problemą.

1975—1995 m. bus žengtas žings
nis j bendrąją fizikos teorijų refor
mą, o tai padės pašalinti kvantinio

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

PAREMKIME SAVĄJĄ SPAUDĄ

"Skautą Aido" vajus pa
sibaigė. Šis mūsų sąjun
gos organas, kad ir netu
rėdamas kitų pajamų šal
tinių, išsilaiko iš kuklių 
prenumeratų mokesčių. 
Reiktų,kad prenumerato

LIETUVIU ŽURNALISTŲ 
VEIKLA CHICAGOJE

Kiekvienais metais 
daugumas pažvelgiame, 
ką nuveikėme. Taip pat 
nustatome planus atei
čiai. Lietuviai žurnalis
tai - spaudos darbininkai 
turi irgi savo gyvenimo 
planus, nors jie netaip 
veikia, kaip kad būtų 
laisvoj Tėvynėj. Daugelis 
čia žurnalistų nesiverčia 
savo pašaukimu,kad duo
ną sau uždirbtų, o tik 
laisvalaikius pašvenčia 
spaudai .Yra keliolika,re
daktoriai, žinių ar radio 
vedėjai, tačiau nė vienas 
lietuviškas laikraštis iš
eivijoje enmoka honora
ro,kad iš rašymo galėtu
me pragyventi.

Chicagos LŽS-gos sky
rius turi apie 30 narių. 
Yra tokių,kurie tiesiogiai 
dirba spaudos darbą :kun . 
J. Prunskis, Vyt. Kasniū- 
nas.kun.V. Bagdonavičius, 
žur. A.Pužauskas,red.St. 
Pieža ir p. Piežienė (abu

dalyvausiu moksliniame 
diskutavime. Deborin, 
savo moksliškumą pade
monstravo pagal 1937 me
tų "įrodymus" Bet su sto
vyklomis tu mūsų nebepa- 
gąsdinsilLalkai pasikeitė 
ir praeitis jau niekad ne
grįš. (Plojimai).
*) Kolyma.-buvusi prie
vartos stovykla šiaurės 
rytų Sibire, kur buvo iš
tremtas poetas Snegov.

reliatyvizmo teorijos prieštaravimus 
ir suprastinti dalelių teoriją.

1975—1990 m. bus įgyvendinta 
plastmasinių protezų su elektroni
niais elementais persodinimas ir jų 
prigijimas. Kitais žodžiais tariant, 
protezų veikimo principą numatoma 
patobulinti sudėtingais miniatiūri
niais įrengimais, kuriuos bus gali
ma „prijungti" prie žmogaus nervų 
sistemos.

1980—2000 m. bus pradėta pla
čiai kasdieniame gyvenime vartoti 
nenarkotinius stimuliatorius, kurie su
kels. specifinius pakitimus atskiros 
asmenybės charakteryje ir elgesy.

1978—1988 m. lazeriais bus gau
ta tiesioginė spindulių emisija rent
geno ir gama spinduliavimo srityje; 
vadinasi, koherentinio elektromag
netinio spinduliavimo k generatorių 
veikimo sfera bus pritaikyta ir kol 
kas neišfirtoms spektro dalims.

1980—2000 m. bus įgyvendinta 
kontroliuojama termobranduolinė 
reakcija, atseit, bus galima gaminti 
elektroš energiją, valdant tuos pro
cesus, kurie vyksta, sprogstant van
denilinei bombai.

1980—2000 m. dirbtinai užsimegs 
primityviausia gyvybės ,'orma mole
kulių atsigaminimo stadijoje.

1980—2000 m. prasidės pramoni
nis jūrų gelmių eksploatavimas ne
toli kranto ir didelėse gelmėse esan
čių milžiniškų mangano ir vario 
atsargų.

1990-—2000 m. žmogus galės ribo
tai kontroliuoti orus, iš esmės pa
veikdamas vietines meteorologines 
sąlygas.

1985—2010 m. pramoniniu mastu 
bus pradėti gaminti nebrangūs sinte
tiniai baltymai maistui.

1985—2015 m. žymiai išaugs psi
chinių susirgimų išgydymo procen
tas, padedant cheminiams prepara
tams ir fizioterapijai.

1985—2000 m. žmogus galės įgyti 
imunitetą nuo visų ligų.

1990—2010 m. bus cheminiu bū
du iš anksto kontroliuojama paveldi
mos ligos ir genų pakitimai.

2005—2020 m.' bus imta auginti 
ekonomiškai naudingas povandeni
nes kultūras, kurios galės duoti 20% 
žmonijai reikalingų maisto produktų.

Tiktai 80% apklaustų specialistų 
įsitikinę, kad tarp 2000 ir 2020 m. 
biocheminiu būdu bus galima stimu-

rių turėtume žymiai dau
giau, negu dabar tėra. 
Tiesa,ir visi lietuvių laik
raščiai džiaugtųsi, jei 
prenumetorių atsirastij 
daugiau. Bet kai kurie iš 
jų turi ar prasimano pa-

CHICAGO
yra Amerikos laikraščių 
redaktoriai),ne tiesiogi
niai dirba spaudoj Pr. Šu
las, -Socialinio skyriaus 
red. "Drauge", Z.Juške
vičienė " Jūrų Skautijos 
Žinių" red., Emilija Pe
trauskaitė "Šaulė Trem- 
tyje"Kario žurnalo red. , 
Bal. Brazdžionis "Lietu
viai Kariai Plačiame Pa
saulyje" Karyje redaguo
ja jau 10 metų, kiti rašą 
spaudai ir fotografija tal
kininkauja :kun. A.Kezys, 
Julius Susmaras.A. Stel
mokas, A. Gulbinskas, 
Vaclovas Noreika, Al. 
Plėnys ir Vyt. Račkaus
kas.

Chicagos skyrius per 
1966 m. štai ką nuveikė: 
įvyko 6 susirinkimai, ku
riuose buvo ir paskaitos; 
surengė foto reporterių 
3 mėnesių kursus,kuriuos 
lankė 25 kursantai ir 
jiems suteikta 12 praktiš
kų paskaitų, atstovavo 
skyrius Jaunimo Kongre
so ir Dainų šventė j.Dauge 
lis narių dalyvavo savo 
rašiniais organizacijų 
veikloje. Čia noriu pri
minti, kad paskaitas su
sirinkimuose skaitė šie 
žurnalistai :kun. J.Pruns
kis "Žurnalizmas Lietu- 

A -j- A VALERIJAI BUKAUSKIENEI LIETUVOJE 
mirus, jos sūnui Vincui Bukauskui ir šeimai rei 
škiu nuoširdžią užuojautą. A. Keblys.

liuoti naujų žmogaus kūno organų Ir 
dailų atsiradimą.

1990—2000 m. farmaceutiniai pre
paratai padės pagerinti žmogaus 
protinius sugebėjimus.

Tik 60% ekspertų mano, ikad 
1990—2020 m. bus pasiekta „zmo- 
gaus-mašinos" simbiozė, kuri padės 
žmogui padidinti savo intelektualinį 
galingumą tiesioginės mechaninės 
integracijos tarp smegenų Ir skaičia
vimo mašinos keliu.

80% specialistų laiko, kad 2000— 
2020 m. pavyks nustatyti cheminę 
kontrolę senėjimo procesams ir pra
ilginti žmogaus gyvenimą ne ma
žiau kaip 50 metų.

Beveik niekas iš ekspertų nefiki, 
kad iki 2020 m. pavyks išmokyti kai 
kuriuos aukštai organizuotus gyvū
nus (beždžiones ir delfinus) atlikti 
nekvalifikuotą darbą.

70% ekspertų tiki, kad 2005— 
2020 m. nusistovės abipusis ryšys 
su kitų pasaulių protingosiomis bū
tybėmis.

50% ekspertų galvoja, kad 2000— 
2020 m. bus įsisavinta ekonomiškai 
naudinga daugelio cheminių užura- 
ninių elementų gamyba (dirbtinių 
metalų gamyba).

Praktiškai visi apklaustieji eksper
tai laiko negalimu iki 2020 m. nu
statyti kontrolę Žemės traukos jėgai.

80% tyrinėtojų mano, kad 2000— 
2020 m. mokymas vyks, tiesiogiai 
fiksuojant žinias žmogaus .smegeny
se.

50% ekspertų laiko, kad 2010— 
2020 m. mokslas įgalins dirbtiniu bū
du sukelti žmoguje letarginę būse- 
nę arba gilų užšaldymą, ko gali pri
reikti labai ilgai kelionei.

Visi tyrinėtojai įsitikinę, kad iki 
2020 m. nebus įmanoma nurtatyti te
lepatinių ryšių.

pildomų pajamų. Mes 
skautai savo organą tega
lime išlaikyti bei remti 
tik patys.Todėl daugelyje 
vienetų prenumeratorių 
skaičių turėtume ne tik 
pakelti, bet ir, šalia to., 
reikėtų jį paremti ir ki
tais būdais.

Visur rengiame taip 
vadinamas Kaziuko mu
ges. Iš šio populiaraus 
parengimo daugelis vie
netų gražiai papildo savo 
kasas .Ar negalėtume tam 
tikrą pajamų dalį skirti 
"Skautų Aidui" ?R engiame 
vienetuose ir kitokius pa
rengimus, linksmavaka- 
rius ir pan. Ar nereikėtų 
bent vieno tokio parengi
mo pelną skirti taip pat 
"Skautų Aidui"?Mūsų or
ganas augs ir dar daugiau 
tobulės, kai lėšų turės 
daugiau.Neužmirškime ir 
kito mūsų leidinio "Mūsų 
Vyčio". L. E-tas

4
A. GintnerLs 

voje", Bal. Brazdžionis 
"Televizija ir Radio šių 
dienų ryšių tarnyboje” , 
žur. P.Dirkis "Prez.dr. 
Grinius", žur. H. Žemelis 
"Spaudos aktualijos". Fo
to kursuose be minėtų dar 
laikė paskaitas: A. Mar
tiniais "Spalvotasis fil
mas", A.Planys "Spalvo
toji fotografija',' V.Norei
ka "Fotografija spaudai", 
J.Susmaras"Foto apara
tai", A. Stelmokas "Foto
grafavimo technika", A. 
Gulbinskas "Foto apara
tai ir jų rūšys bei litera
tūra",V. Račkauskas "Te 
orija apie fotografavimą 
ir teisę", J.Kažemeckas 
"Momento nuotraukos ir 
portretai".Nukelta f g pg]

(
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Nereikalingas ir neprasmingas darbas
/Dėl angliško leidinio apie Kanados lietuvius/ 

RAŠO JONAS VILIUŠIS

LEIDINYS REIKALINGAS, BET KOKS LEIDINYS?

/Šio straipsnio pradžia yra NL 12/1036/ numeryje, tęsinys 13/1037/ numeryje ir šiame šio rašinio pabaiga/

Bandoma tvirtinti, kad tas mūsų leidinys anglų kalba Kanados "centennial" proga, turės didelės reikš
mės mūsų tautinei propagandai ir laisvinimo bylai!

Kaip ne keista, bet tenka kategoriškai pareikšti, kad ta knyga mūsų laisvinimo bylai turės negatyvės reikš 
mės-bus labai žalinga.

Mūsų pasigyrimas apie visokeriopus pasisekimus, gražų įsikūrimą Kanadoje, kultūrinį įnašą ir 1.1, .pa
rodys pasauliui, kad mes čia esame labai laimingi ir džiaugiamės apleidę Lietuvą, kur ne taip lengva buvo 
ekonomiškai įsistiprinti. Tad jei vieną dieną Lietuva atgautų sau laisvę, daugelis iš čia gerai įsikūrusių, 
nesvajotų apie grįžimą-tokį įspūdį gaus perskaitę anglišką Įmygą apie lietuvius Kanadoje.

Pasaulinė politika iš viso keičiasi mūsų nenaudai. Ypač Kanados ligota kompromisų politika nori išlai
kyti status quo ir sueiti į glaudesnius santykius su modernių laikų okupantais. Prisimenam min. pirm, iš
sireiškimą "better red than dead". Žinoma, veikia biznis! Parduodami milionus bušelių kviečių, gelbsti 
susibankrutavusią komunistinės tvarkos ekonomiją.

Nenuostabu, kad į mūsų Nepriklausomybės šventės Vasario 16 minėjimą Montrealyje nesiteikė apsilan
kyti joks federalinės ar provincinės valdžios pareigūnas. Vengia susilaukti Maskvos nemalonės ar prie- 
kaištųfir mūsų pasirodymui EXPO-67 Tautų aikštėje neduoda vietos.

Taip pat Kanada įkyriai puola Amerikos politiką ir konkrečius veiksmus (Vietnamas), kuri nori už
kirsti kelią tolimesnei komunistinės epidemijos plėtotei.

Tą liniją ryškiai matome ir čia mūsų vietinėje kanadiškoje spaudoje. "The Gazette" ir "The Montreal 
Star" išdrįso tik suminėti, kad lietuviai turėjo savo tautinę šventę. Parodė liaudies šokius. Apie Lietuvos 
49 m. Nepriklausomybės sukaktį nei žodžio, nors visi daviniai buvo suteikti iš anksto!

Akyvaizdoje tokios situacijos, mums laikas susilaikyti nuo neužtarnautų liaupsinimų ir nemėtyti sun
kiai uždirbtus dolerius bevertiems leidiniams!

Mūsų pinigai turi būti naudojami tik gerai ir tiksliai apgalvojus ir tik mūsų lietuviškam reikalui dietų- 
viška spauda, lietuviška knyga, palaikymui mūsų rašytojų, kurie puoselėja lietuvybę, piniginės premijos už 
veikalus-už kūrybą-visa tai laukia mūsų medžiaginės paramos!

Lietuvos bylos reikalu yra tikrai svarbus ir degantis reikalas-išleisti informacinį leidinį apie genocidą 
vykdomą žiauraus nekultūringo okupanto. Veikalas turėtų būti išleistas pagrindinėmis pasaulio kalbomis- 
anglų, prancūzų, vokiečių, ispanų ir kitomis. Ryškiai turėtų būti nušviesta politinė ir karinė okupacijos 
eiga-sulaužymas begėdiškas tarptautinių sutarčių ir pavergimas kultūringos tautos maskvinių barbarų iš
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Pasaulinėje tarptautinėje 1967 metų parodoje Montrealyje yra pastatytas 
pasilinksminimu vietoje, vadinamoje La Rond, ypatingas pastatas GIROTRONAS, 
kaštavęs $2, 846,330, kuris po parodos taps Montrealio miesto nuosavybe. Jį 
suprojektavo pasižymėjęs architektas Sean Kenny, teatrinių scenų statybos spe
cialistas. Girotronas turi 215 pėdų aukščio. Jame yra įtaisai iškilti į aukš 
tį, iš kurio bus matomas ugnikalnio krateris su visais ugnikalnio veikimo atri
butais. Ypač bus įspūdinga tai mayti nakties metu, pilnai veikiant šviesoms.

Parodos informacija praneša, kad Čekoslovakijos solistų, Pragos, solistų klu
bas spalio mėn. 8, to ir 13 dienomis duos koncertus Port-Royal tetarė /8OO vie - 
tų/. Koncertuose bus išpildomi ir čekoslovakų kompozitorių kūriniai. Bet lietu
viams tokių teisių neduodama. Ai' tai ne diskriminacija?

Tame pat teatre- Port-Royal, Place des Arts, gegužės 21 koncertuos olandų 
kvintetas, o gegužės 6 dieną koncertuos irgi "muzikai"- gitaristai Ida Presti ir 
Aleksandras Lagoya.

PASKAITOS MINTYS /!/.

Kas yra tauta ?
rytų.

Tai turi būti monumentalus veikalas, pagrįstas visais juridiniais ir tarptautiniais dokumentais, o taip 
pat dar gyvais liudininkų parodymais, kol dar jie ne visi išmirė.Mūsų lietuvių, gyvenančių Lietuvoje, 
šiandieną burnos uždarytos. Tik mes laisvėje, čia, galime objektyviai pasisakyti.

Panašiam veikalui (knygai) nepagailės lėšų visi lietuviai, nors tai siektų milionus! Toks veikalas bus 
tikrai pas kiekvieną lietuvį, kaipo pagrindinė dokumentuota informacija ir žinoma, tiks dovanai kiekvie
nam svetimtaučiui.

Šitą reikalą turėtų organizuoti Pasaulinė Lietuvių Bendruomenė. Tai yra labai aktualu ir skubiai turėtų 
būti pradėta. Tokiai knygai surinkti lėšos tikrai bus lengva.

Tai bus apeliacija į visą pasaulį! J . V i 1 i u š i s .

ai.

Ketvirtoji Australijos Lietuvių Dainų šventė 1966 m. gruodžio 39 d. Sydney Town Hall. Šioje šventėje palyginamai dalyvavo dvigubai 
dainininkų, negu pirmoje (.žiūr. nuotrauką apačioje).

JONAS 
AVYŽIUS

ROMANAS
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VIII

PENKTA DALIS

GYVENIMAS IS NAUJO

Kieme pasigirdo žingsniai. Tur būt, Martynas grįžta iš 
kino. Nejaugi dar taip anksti?

Ji klausėsi, kada pasigirs rakto trakštelėjimas, bet par- 
ėjusis neskubėjo. (Vargšas Martynas. .. Paskutiniu metu 
taip suliesėjo. Kiekvienas turi savo skaudamą vielą. . .) Pas 
kui vėl sučežėjo žingsniai, šįkart tyliau, bailiau, ir nutilo 
ties langu priešais Ievos lovą. Pastovėjo kelias akimirkas, 
nuėjo atgal prie durų ir vėl grįžo. Garsus, bet trumpas bar
benimas į lango rėmą.

Ieva pašoko iš lovos, (,,Ak. dar pažadins vaiką. . .“) užsi
metė chalatą ir priėjo prie lango.

Tikrai Martynas.
— (leisk. . . Ieva.. . Rakto neturiu. - slopus balsas už 

stiklo.
Ją ūmai užliejo karščio banga. Nebuvo jokios priežasties, 

nieko blogo negalvojo. Taip sau. Pamatė prie stiklo prispaus 
tą veidą, už jo žvaigždėtą dangų, tamsius medžių šešėlius, 
ir alpus tirpulys atėmė rankas: kitados (o. tai buvo prieš 
daug tūkstančių metui) Arvydas taip stovėjo už lango, lauk 
damas, kol įleis. O gal ten tikrai jis. gal mergystė prisikėlė 
iš numirusių?!

Ieva susisiautę chalatą ir ant pirštų galų nuėjo prie durų. 
Tylutėliai pasuko raktą. Gabalėlis žvaigždėto dangaus, švie
žio. žaluma kvepiančio oro gūsis, ir Martynas priemenėje.

Oi, kaip negerai. Ieva. . .— sušnibždėjo nusigandęs.— 
Bet nepyk - nenoriu eiti per Gaigalų kambarį.

— Nieko nieko, Martynai.— taip pat šnibždesiu atsakė 
ji.— Aš nemiegojau.

— Vis tiek, Ieva, vis tiek. . . Negerai. Bet tu suprask. . . 
Negaliu į Klemą pažiūrėti — taip skaudžiai šiandien užgavo 
mane.

Ji pirma, jis iš paskos įsmuko į virtuvę. Iš virtuvės buvo 
durys į kambarį, kuriame anksčiau gyveno Birutė, o iš ten 
kitos durys — į Martyno kambarį.

— Kažkur stalčiuje turi būti raktas. Lukterk, uždegsiu 
lempą.

Kol ji ruošėsi, Martynas stovėjo kaip pagautas vagis. ( 
Klemą negali pažiūrėti. . . Taip, mažiausia, ko norėjo, tai 
pažadinti Gaigalą, ir dar tokiu metu. Bet argi dėl to pasiba- 
ladojo pas Ievą? Jis prisiminė ją paskutinę minutę, sukdamas 
į kiemą. Jeigu yra pasaulyje žmogus, kuriam galima atverti 
širdį, tai tik Ieva. Ir jis pabaladojo į jos langą, nes susikau
pę jausmai smaugė, dusino, kaip krūtinės gilumoje ištvinkusi 
votis.

Ji uždegė lempą ir uždarė virtuvės duris, kad neprabustų 
vaikas. Raktas gulėjo stalčiuje tarp daugybės visokių niek
niekių. Nenaudojamas. Net nepagalvojo, kad kada nors jo 
prireiks. Bet mes jį tuoj surasime, atrakinsime duris ir vėl 
padėsime į savo vietą. Kai nevedęs vyras gyvena už sienos, 
o tu vieniša moteris, negalima jam patikėti rakto. . .

— Aš kiaulė, Ieva, didelis kiaulė,— sumurmėjo Marty 
nas.— O tu nuostabi moteris. Tu tikras draugas, Ieva.

Ji palengvėle uždarė stalčių ir pasisuko į jį. Tik dabar 
pastebėjo, kad jo balsas pasikeitęs. Tačiau dar labiau ją nu 
stebino Martyno išvaizda: jis buvo purvinas, susiglamžęs, 
papilkavusiame veide visiška apatija.

— Kas atsitiko, Martynai? — paklausė išsigandusi.— Tu 
tebepergyveni dėl tų kukurūzų? Nesirūpink. Oras pasitaisė, 
pasėsit. O nepasėsit, tiek tos bėdos. Niekas už tai nepakars. 
Žmonėms ne tokių bėdų būna.

— Kukurūzai. . .— Jis atsišliejo nugara sienos ir keistai 
šyptelėjo. Nuleistos rankos kadaravo kaip skudurinės.— Kad 
būtų tik kukurūzai. . . Mane, mala iš visų pusių. Nevykęs aš 
žmogus. Ieva.

— Pašildysiu vandens - - tau reikia apsiprausti.
— Žmogaus išorė nieko nereiškia, Ieva.- Jis užsimerkė, 

tingiai pajudino suglebusius pirštus.-- Svarbu, kad švariu 
būtų viduj, žmogaus sieloje.

S.m.kovo 12 d. , Cleve- 
lande (JAV), LKDS suruo
šė kolektyvinę paskaitą 
aktualiaisiais mūsų tau
tos ir valstybės klausi
mais.

Man teko kalbėti apie 
tautą ir jos atstovavimą , 
o antrasis prelegentas - 
tai dr. A. Butkus pasisa
kė dėl mūsų veiklos ly
giagretumo tremtyje.

Noriu čia supažindinti 
irNL skaitytojus su kai- 
kuriomis tos savo paskai
tos mintimis.Tą bandysiu 
padaryti atskirais straips 
niais,stengdamasis kiek
viename jų išryškinti pa 
kokį vieną pasiimtą pana
grinėti klausimą.

Šį kartą noriu pasisa 
kyti kas yra tauta. Noriu 
dėl to,kad žodžiu "tauta" 
nusakomos dvi skirtingos 
sąvokos,kurių daugis mū
sų, deja, neskiria. O tos 
sąvokos,kalbant ar rašant 
tautos ir valstybės klau
simais,turėtų būti griež
tai skiriamos ir nepai
niojamos.

Taigi, žodžiu "tauta" 
vadiname: 1) nacionalinę 
tautą (natio) ir 2) valsty
binę tautą (populus,Štaats- 
volk, body politic).

I. KAS YRA NACIO - 
NA LINE TAUTA?

Nacionalinė tauta - tai 
tam tikrais ryšiais su
sieta natūralinė žmonių 
bendruomenė (apie tuos 
ryšius pasisakysiu vėliau)

Lietuvių tautą šia pras
me sudarome,va,mes,vi
si lietuviai! nežiūrint to, 
kur begyventume ) Lietu
voje ar kitur) ir kokios 
valstybės piliečiais bebū
tume.

Vokiečių nacionalinę 
tautą sudaro visi vokie
čiai,prancūzų-visi pran
cūzai, italų-italai, ispanų 
-ispanai,rusų-rusai ir tt.

II. KAS YRA VALSTY
BINĖ TAUTA?

Valstybine tauta, tuom 
tarpu dar nevisai pilnai 
šiąjos sąvoką nusakyda
mi .vadinkime visus vals
tybės žmones (populus) , 
nežiūrint to,kokios tauty

bės jie bebūtų.
Pvz.Lietuvos (ne lietu

vių,o Lietuvos) valstybi
nę tautą sudaro visi Lie
tuvos gyventojai (pilie
čiai), ne tiktai lietuviai, 
bet ir nelietuviai, k. a. : 
Lietuvos vokiečiai.žydai, 
lenkai, rusai, totoriai ir 
kiti nelietuvių tautybės 
žmonės.

Šis valstybinės tautos 
sąvokos nusakymas, kaip 
ką tik pastebėjau, nėra 
pilnas dėl to, kad valsty
binė tauta, kaip matysime 
toliau,susidarodar prieš 
valstybės įsteigimą. Kaip 
tas įvyksta ?Tas paaiškės 
išnagrinėjus pirma na- 
cionalinės tautos pilną 
susiformavimą ir jos pil
ną subrendimą. Tą pana
grinėsime vėliau.

III.SĄVOKU PAINIO - 
JIMAil IR KLAIDINGA 
PAŽIŪRA

Kalbėdami ar rašydami 
ką apie tautą, mes daž
niausia šias dvi sąvokas 
suplakame į vieną, kaip 
s a l<i a u, - jų neskiriame .

— Apie ką tu. Martynai?
-- Aplamai... Taigi. ..—Jis giliai įkvėpė oro. tartum 

prieš nerdamas į vandenį, ir nelauktai ramiu balsu pridūrė:— 
Su Goda viskas baigta.

— Ką tu! — nusistebėjo Ieva, nors jai ir nebuvo net! 
keta.

— Ji pavarė mane kaip šunį. Bet aš nepykstu. Su manimi 
negalima kitaip. Turėjau pat susiprasti. Goda pasakė, kad 
mudu kasdien daromės rent sni. Taip. Bet ji, matyt, sensta 
lėčiau, negu aš.

— Dar susitaikysite. Martynai.
— Mudu nesusipykome, t'k išsiskyrėme. Mūsų traukiniai 

eina į priešingas stotis. Mudu galime susitikti ir prasilenkti, 
bet kartu niekada iv. važiuosime.

Ieva priėjo prie jo ir paglostė nukarusią ranką.
— Nereikia nusiminti. Martynai.— Ji spustelėjo jo su

glebusius pirštus. Lygiai taip pat, kaip ką tik sapne.— Daug 
kas susirinka ir prasilenkia, kol suranda tikrąją ar tikrąjį. 
Tur būt. ji nebuvo tikroji. Gal ir geriau, kad išsiskyrėte. 
Nėra blogiau, kaip šeimyninis gyvenimas be meilės.

— Aš, matyt, netinku tokiam gyvenimui.— Jis bandė, 
nusišypsoti, bet išėjo t'k skausminga grimasa. Nuo jos už
jaučiančio pirštų spustelėjimo nematomas skaudulys trūko 
krūtinėje, ir Martynas staiga panoro išlieti viską, kas per 
metų metus susikaupę dusino sielą.— Man buvo dvidešimt 
treji metai, kai pamilau vieną mūsų kaimo merginą. Norėjau 
vesti. Banditai sudegino. Paskui kartą kažkaip pamačiau Go
dą. . . Ne, dažnai ją matydavau, juk viename kaime augo
me. . . bet neatkreipdavau dėmesio. . . O tą kartą. . Prisime

Valstybinę tautą dažnai 
laikome tik kurios vienos 
("valstybinės") tautybės 
žmones, pvz., Lietuvos 
valstybine tauta vaizduo
jamės tiktai mes, lietu
viai; apie kitus Lietuvos 
valstybės tautos narius 
(Idtų tautybių žmones) 
mes nei nepagalvojame.

Neturėdami teisingos 
valst. tautos sampratos , 
mes kartais, žiūrėk, valz-

nu, susitikome ant Akmenės tilto, persimetėme keliais žo
džiais ir nuėjome katras sau. Jokių šypsnių, jokių žvilgsnių. 
Nieko. Aš tik pastebėjau, kad ji labai graži ir kažkuo prime
na Valę. . . tą merginą, kurią nužudė banditai. Tada buvau 
labai nelaimingas, matyt, man reikėjo užuovėjos. Taip ir įsi 
mylėjau Godą. Bet nieko, ničnieko tarp mūsų nebuvo, nors 
ir ji mane mylėjo. Kai laikai pasikeitė, stengiausi susigrąžinti 
ją, bet tiktai paskutiniais mėnesiais. . . Ter vėlai, viskas per 
vėlai. Ieva. . .

— Taip,— murmti'lėjo ji. nežinodama, ką besakyti. 
Nieko nekaltinu. Pats esu kalias, Ieva.

■■■ Tokiuose reikaluose sunku surasti kaltininką.

Daugiau bus.

Nukelta į 6 psl.

inž. Joną:. Gaidiniauskasvra 
i'.i.si/', įnėįc.'i eini sritį |<- — dek 
•ros mede t ni 'l ,itm pi itaikvme. 
l'ue reikalu buvo siųstas S. 
Amerikon ir. dabar prižiūri nati 
pis bandvmus. daromus Arųen 
tinoje SEC1BOS kompanijoje, 
kurioje svečiuojasi italų speeia 
listai.

Į. Gaidimat .kis yra susipra
tęs patriotas skaitąs netik lietu 
viską spaudą, bet ir dalyvaująs 
aktyviai lietuviškoje veikloje.
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KVLTŪRIVEjfeoVIKA
DAILININKAS VIKTORAS ANDRIUŠIS MIRĖ 

Montrealį pasiekė liūdna 
žinia, kad Bostone kovo 
27 dieną mirė dailininkas 
Viktoras Andriušis vie
nas iš žymiųjų nepriklau
somos Lietuvos laikotar - 
pio dailininkų, ypač pasiž
ymėjęs kaip teatro deko
ratorius.

Viktoras Andriušis buvo 
gimęs 1908 metų sausio 1C 
dieną, kilimo nuo Sasna
vos.

Gimnaziją ėjo Kaune ir 
jau gimnazijoje pasireiš
kė meniškais gabumais. 

• Ir pareiškė didelį norą 
mokytis meno.

Tačiau tėvas /jis Lais 
vės alėjoje turėjo siuvyk
lą/ nesutiko leisti į Meno 
mokyklą, nes sūnų norė
jo matyti advokatu. Bet 
sūnaus pasiryžimas bū
ti menininku, ne advoka 
tu buvo toks didelis, kad 
jis nepaklausė tėvo įtaigo 
j imu ir įstojo j Meno mo- 
kyklą.Tuo pačiu tačiau jis 
neteko tėvo paramos.

Reikėjo bet gi gyvent ir 
apsimokėti už mokslą.'

Bandė vietą gauti"/ iburė- boŽaliakalnyje, kur buvo . 
1 i o‘’bendrabutyje, bet kadan ir Meno mokykla.Ir dire- 
gi tėvas buvo laikomas^ ge - ktorius pamatė ten dirban 
ra i pasiturinčiu, tai į"Žlbu- fį savo mokinį, V. A ndr tu
relį" jo nepriėmė. Tat ne-

turėdamas kitų galimybių, 
pradėjo dirbti Kauno mie
sto viešuosius darbus(ku
rie žiemos metu buvo or
ganizuojami nedarbui ma
žinti.Kasė kanalizacijai, 
kuri tada buvo Kaune pra
dėta,griovius vamzdžiams 
kloti ir tuo bent kiek užsi
dirbti pinigų.

Bet ir to uždarbio nepa
kako. Tat teko visaip kom 
binuoti. Čia jam į pagal
bų atėjo draugai- Cvirka 
ir Janusas, kuris buvo jo 
moksladraugis. Jie iš to 
pat"Ž iburėlio"iškombin- 
nuodavo maisto, o nakvo
ti paslėpdavo po stogu...

Sunkesniais momentais 
Andriušis su Cvirka,suk- 
aupę jėgas ir drąsą, eida 
vo pas"7iburėlio"pirmi- 
ninkę,F.Bortkevičiene ir 
iš jos išprašydavo pagal
bos. Taip vertėsi pirmo
mis mokslo dienomis ir 
metais.

Kartą pasitaikė Meno mo
kyklos direktoriui,dailini
nkui Šlapeliai praeiti pro 
griovių kasėjus,kurie dir-

1967 m.balandžio 5 d., Nr. 14/1038/

‘‘'Trejos
VEDA D R.

SPECIALISTU NESUSIP
RATIMAS

- Tamstos sodininkavimo 
būdas labai apsenęs,-sa
ko diplomuotas agronopias 
senam sodininkui,- Juk iš 
šitos obels tamsta negau
si nei penkių svarų vaisių,
- Ir aš taip manau, -atša

us,- nes gi šis

Viktoras Andriušis Palinksmintas laikraštininkas
Jonas Kardelis.

Dailininkas Viktoras Andriušis sveikas būdamas ir apakęs laukia iš darbo 
pareinančios žmonos, buvusios Stankaitytės, Aldonos.

- Sūnau, tu gi sugadinsi 
rankas,dirbdamas tokį sun
kų darbą,- sako Šlapelis.

- Kad neturiu kaip gyve
nti ir mokytis,-atsakė į 
tai Andriušis.

Meno mokyklos direkto
rius išrūpino savo moki
niui stipendiją.Bet ir sti-

Kadangi mokslas sekėsi 
labai gerai,Andriušis da
rė labai didelę pažangą, 
direktorius jam duodavo 
pasitaikomų pripuolamų 
darbų ir tuo pačiu uždar
bio. Vienas iš tokių,kėlu
sių ir jauno menininko va
rdą, buvo ministerio ir 
operos solistės, pp. Zau
nių užsakymas suprojekt
uoti kylimą tautiniais lie
tuvių motyvais, kurį dire
ktorius pavedė Viktorui An- 
driušiui. Tai buvo gal pir
masis lietuviškas kylimas. 
Taip augo ir kilo meninin
kas.

1931 metais V.Andriušis 
pabaigė Meno mokyklą. Mo
kytojų taryba,kaip gabiam 
absolventui davė rekomen
daciją gauti iš Švietimo mi
nisterijos stipendiją pastu
dijuoti užsienyje. Bet čia 
Andriušis susidūrė sukliu- 
viniu. Drauge ten jam pa
tarė,kaip autoritetiniam re
žime buvo įprasta, papra
šyti dar kažkurios damos 
rekomendacijos, o tas V. 
Andriušiui buvo nepriim
tina.

Baigęs dekoratyvinį Me
no mokyklos skyrių, buvo 
priimtas į Valstybės teat
ro dekoratorium,kuriuo iš
buvo iki pasitraukimo į Va
karus. Ilgą laiką buvo vyr. 
dekoratorium ir vyriausiu 
teatro dailininku. Valsty - 
bės teatro operai,dramai

ir baletui yra sukūręs de
koracijas ir butaforiją ši
ems pastatymams:M arijai 
St iuart, Pigmalionui, Suža 
dėtinei, Čičinskui, Travi
atai, Romeo ir Julijai , 
Sevilijos kirpėjui ir ne 
tiktai Kaune, bet ir Trem 
tinių oepros ."Sevilijos k ir 
pėjui"Vokietijoje. Vokie - 
tijoje yra sukūręs dekor
acijų dramos ir baleto sp 
ektaklių, dekoravęs dau
gelį visokių minėjimų ir 
Lietuvoje, ir Vokietijoje, 
ir Amerikoje.Andriušis 
ir spaudai daug yra tal
kinęs. Taip gi daugel yra 
meniškai paruošęs adre
sų ir knygų dekoravimų.

Dirbo jis abiem rankom 
lygiu būdu jas valdydam
as.

Visą laikąbuvodailinin
kų sąjungos narys.

Prieš kelis metus tačiau 
dailininką ištiko didelė ne
laimė, kokia tiktai dailini
nkui gali būti-jis neteko 
regėjimo. Tas nepapras 
tai pakirto jo jėgas. Jis 
buvo laimingas tiktai tuo, 
kad turėjo nepaprastai ge
ros širdies žmoną, kuri 
jį globojo, ii’ tas lengvi
no jam sunkias neregio 
dienas.

Prieš apakimą buvo la
bai suskatęs dirbti, lyg 
nujausdamas likimą ir dau 
gelį gražių darbų padarė.

Gyvenime Andriušis bu
vo draugiškas ir labai pa
slaugus. Kam nors padėti 
buvo jam lyg pareigos bū
tinybė. Ypač jis daug pa
dėjo artistams ir kitiems 
asmenims vokiečių okupa 
cijos laikais.
Jis turėjo savaimingumų

ir originalumo. Be ko ki
ta vyrus jis vadindavo pa 
paša, o moteris mamašo- 
mis ii' jį bendradarbiai 
ir bičiuliai vadindavo tik
tai "papaša" ir visi žino
jo, kad tai yra Viktoras 
Andriušis.

Paskutinės žinios iš Bo.
stono pranešė, kad buvo su kabineto posėdį, 
ruošta graži atsisveikinim 
mo akademija, kurioje 7 
kalbėjo A.Gustaitis, St.
Santvaras ir ktti. Dalyva
vo daug žmonių, kurie pa
lydėjo ir į kapines.

Didžiai apgailėtinas dai
lininko likimas ir mirtis.

J,Kardelis.

NE VISADA PATOGU PA
KLAUSTI KAIMYNO LAI

KO
- Būkite malonus ir pasa
kykite, kiek dabar laiko?- 
klausia juonuolis pagyven
usį vyrą.
- Atsipašau,bet negaliu pi 
sakyti. Matai, jeigu atsak
ysiu, tai jau užsimezga pa-ko sodiniu 
žintis, Tamsta mane pakvi medis yra iš tikrųjų kria- 
viesi iš riandagum .> kavos, ušė, , ,
o aš, atsilygindamas, turė
siu pakviesti pas save, o AISK L S ATSAKY MAS
te:: mano gražioji duktė,ir - Tu gi, rouos, buvai Aka 
jūs galite susimylėt i ir pa-pulkoj, kur daug saules, •• 
norėsite tuoktis,--tai kaip 
aš galėsiu dukterį leisti 
už vyro, kuris net laikro
džio neturi?

taip yra, kad tu neįdegei ?
- Matai, bičiuli, aš kaip 
visada buvau savo žmonos

NAUJI ĮDOMUS LEIDINIAI

Praėjusią savaite pasiro- svarbesnius jo gyvenimo 
dė nauji įdomūs leidiniai, ir veiklos momentus,bet 
kurių tarpe jau seniai lau- svarbiausias yra paskuti- 
kiamasis leidinys apie pas- nis atsiminimų skyrius,, 
kutinį Lietuvos ministerių kuriame J. Audėnas apra 

šopaskutinį ministerių po
sėdį, kuris priėmė Mask
vos ujtimatumų,kuriuo bu 
vo likviduota Lietuvos ne
priklausomybė ,

To aprašymo trumpai ne 
galima aprašyti, reikia pa

‘čiam paskaityti.

J, AUDĖNO PASKUTI
NIS POSĖDIS

Juozas Audėnas, Paskuti
nis posėdis. Atsiminimai. 
Viršelis dailininko Prano 
Lapės. Išleido "Romuva" 
24 - 20 Jamaica Avenue,
Woodhaven, N, Y. 11421, U. DR- V, VYČINO LEIDI 
S,A, Kaina $ 4,00, NIAI

Tai iš tikrųjų yra J.Au- Britų Kolumbijoje, Prince 
dėno atsiminimai apima George mieste gyvenąs ir

Viktoras Andriušis. Šlubus škicas pieštuku operai ‘Sevilijos kirpėjas".
Prince George kolegijoje
filosofiją dėstąs prof. dr.

\ taksis ROM A NA S

dvidešimtantrasis tęsinys

NUSIDĖJĘ

Trumpai prieš akademiko Niževskio 
išvykimą į Jungtines Amerikos Vals
tybes į pasaulinį psichiatrų suvažia
vimą, vienos dienos tarpe įvyko du 
atsitikimai.

Pirmas - su jaunu poetu Makaru 
Slavkovu. Jį rytą rodė akademikui.

Jeigu norite - paprasta istorija.
Makar Slavkov neseniai atšventė sal

vo dvidešimtmetines. Šventė Išėjo į 
garbę, nors Ir ne pagal numatytą pro 
gramą. Makar Slavkov buvo fantas
tas ir dar statė tokius pasenusius pa
status, kaip oro pilis, ir tikėjo relia 
tyviniu jų stiprumu. Jis dirbo fabri
ke ir, reikia pasakyti, nekaip. Šeši
asdešimt rublių už mėnesį - pajamos 
dvidešimties metų jaunuoliui, turin
čiam nepasotinamą gyvenime apeti 
tą, nedidelės, ypač norint pavalgyti, 
išgerti, apsirehgti, nueiti j kino ir 
kavinę su riesta nose Šuročka, velnio 
niškai patrauklia, bet. su nieku nesu
tinkančia /"vesk tada". Tiesa ji su

S ANGELAS

Slavkovu ir nemanė vestis - tik šiaip 
sau, kolekcijai, o gal gi kas nors iš 
jo ir išeis/. Tačiau Slavkov pirko 
jai pyragaičius, limonadą, vedžiojo 
ją į kino ir priėjo prie to, kad prak
iuro kelnės, ir batai, o naujus nebu
vo už ką pirkti. Gyveno jis su sese
ria kažkokioje kamarėlėje pas pusse- 
rę tetą paukščio teisėmis.

Makar Slavkov gyvenimą mylėjo i- 
ki beprotybės. Jis turėjo labai sava
imingus gabumus, - ir dėl to sumi
šo storo Maskvos žurnalo poezijos 
skyriaus vedėjas Antipiorovas.

Nusikratyti lankytoju galima buvo 
visai paprastai, bet jis pajuto, kad 
šis vaikinas pavojingas, kad jo eilė
raščius pradės mokytis vaikėzai-po- 
etai, kurie kažkur susirenka ir jų ei
lėraščiai pasklinda visoje Rusijoje. 
\ntipiorov dėl viso ko pranešė į KGB
Didelį susidomėjimą jaunimui sukė

lė Makaro Slavkovo eilėraštis "Bes-

sonnica"- nemigas. Pasisekimas net 
jam galvą apsvilto. Bet kaip susitikti 
su žmonėmis, kaip užvesti pažintis, 
kai neturi kuo apsirengti?

Šuročka nebuvo taip jau jautri poe
tiniam Makaro pasisekimui, - ji ben
drai labai blogai poezijoje orientavo
si,- bet už tai buvo žavinga.Slavkov 
kvapo neatgaudavo iš noro ją turėti 
šitą ružavą stebuklą. O ji vis kalbė
jo, kad Pietka Žūk gražiai apsiren
gia, tėvas jam nupirko automobilį, ir 
jis juo važinėjo į institutą, ir bendrai 
Pietka vaikinas labai šaunus.

Klausėsi Makaras rydamas seilę ir 
drauge su ja - juodos nuoskaudos ru
pūžes.

Galbūt kiekvienas narvelis blogas, 
nes narvelis - spąstai slogūs.
Taip aš maniau kai baigėsi diena 
ir riestanosė koketė mana 
pasakė taikliai gana 
apie mašiną, ir apie stilių stiliagos, 
Bet Romeo aš, ne Jago.
Oranžiniai ratai ii' malūno skiautės 
sukasi aplink apkiauto - 
ir žiūri smerkiamai visi 
kad būdamas nelaimėse netesi 
dėl poros kelnių sudėvėtų 
laimės nors pusę porcijos laimėtų. 
Ir turiu aš prisipažinti, 
kad aš sutinku dingti.
Visi juk laikai privalo 
savo Izaokus sudėti ant altorių stalo.

Ir mano tėvas galėjo būt karalius, 
bet ar dėl to gyvenimas galėjo būt 

lyg balius ?
Gal būt galėjo būt geresnis stogas, 
kad žiurkės nelandžiotų taip patogiai 
ir teta nekrioktų kaip peršalės 

kaminas, 
o man visvięn - jau amen... 
Gyvenimas gi visai tabakas kitas, 
ir mano žodis turi būti pasakytas, 
jeigu jau ląste - neišvengiama 

būstine, 
tai ji turi būti vis dėlto auksinė, - 
tegul Mikelangelas ją padarys, 
ir kad saugotų ją arkangelas Gabrys, 
kaip rojaus vartus - 

na tuos,.,
Eisena tavo ne ta,.. 
Tavo tėvas nebuvo caras. 
O tu juk tas pat Makaras, 
ant kurio visi kankorėžiai nubiro 
nors jam tik dvidešimtmetis yra 
ir nėr už ką saldainių gauti 
riestanosei Dulcenėjai paragauti 
Diena trumpoka, naktis ilga gana, 

tai kodėl jai netapti amžina?
Taip Makarui įprastu būdu galvojo- 

si eilėmis. Po to jie taip pat įprastu 
būdu nusitiesdavo ant popieriaus, iš- 
kreivuliuoti, apsvaigę, ir virš jų pa
čioje viršūnėje abejojančiu valdovu 
atsirado užrašas "Juodas klausimas'.1

Daugiau bus.

Vincentas Vyčinasyra pa
rašęs filosofijos trilogiją, 
kurios pirmoji dalis jau iš 
leidžiama, Leidinys pava- 
dintasd'Greatness andPhi- 
losophy"-An Inouiry West
ern Thought.

Sekanč ios knygos bus: Gre
atness in the Mythical world, 
kurioje bus apstu medžią -■ 
gos iš lietuviškosios mito - 
logijos.Ir trečioji bus Gre- 
atnes and Christianity.

ROMANAS APIE 
n DONELAITĮ

Didžiausią tiražą Švei
carijoje turįs savaitraš
tis "Die Weltwoche"(Ciu- 
riche) kovo 10 d. pradėjo 
spausdinti neseniai miru
siojo vokiečių rašytojo 
Johannes Bobrowskio ro- 
maną"Litauisehe Clavie- 
re", kuriame vaizduoja
mas rašytojo Kristijono 
Donelaičio gyvenimas.

Visuose šveicarų laik
raščių pardavinėjimo 
kioskuose per vieną sa
vaitgalį buvo iškabintas 
plakatas, kuris stambio
mis raidėmis skelbė, kad 
"Weltwochc" pradėjo 
spausdinti romaną "Li~ 
tauisehe Claviere”.
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Velykų rytą pas Bronę ir Joną Lukoševičius atsigavint ir planuojant sūnaus 
Vaidevučio Jono vestuves su p. Smilgyte. Iš kairės: J. Lukoševičius, už ku
rio slypi duktė Aušra ir S. Baršauskas, toliau V. J. Lukoševičius ir p-lė 
Smilgytė, kurių vestuvės Toronte įvyks gegužės 20 d. Po lapota palme p. 
Grigas, dešiniau E.Kardelienė, E.Smilgis ir p. Grigienė, - visi prie tur
tingo velykinių vaišių stalo. Ies įr tllo į)U(|u pagreitinti j

KAIP YRA SU "BALTIJOS" STOVYKLAVIETE?
P ask uli n i anie

vo priimta izd. J. Siauciulio 
patiekia 1966 m. apyskaita 
ir aptarti tolimesnio slovykl 

dijinio planai. Apyskaita pa

Visi pagrindiniai stovykla 
vietos statybos darbai buvo

Liko neįvestas vanduo i prim 
syk las ir elektra i nakvynių 
namukus. Vandens tanko pro 
jekta jau yra paruošęs areli. 
V. Zubas. Elektros ir van
dens i vediniui bei kai kuriu 
kitu būtimi patobulinimu ive 
(linini (s i 11 o vandens tankas 
virtuvėje, papildomas loilctas 
prie pagrindinio pastato etc.) 
reikėtų apie $1,500.00. “Bal
tijos“ bėgamoms išlaidoms- 
mokesčiams, elektrai, gazui, 
remontams - ise in a apie $500 
ir skolai ir palūkanoms mokė 
ti $960 i metus, taigi viso 
siems metams reiketu apie 
$3.000.

Numatomos pajamos: kasoje
šiuo metu yra $745.82, pagal Edvardas Dambrauskas iš

Girkalnio vi. .Raseinių ap. 
Lietuvoje dirbęs pašto val
dininku Faune, paieškomas 
iš Lietuvos. Atsiliepti Ne
priklausomos Lietuvos ad
resu: 7722 George Street, 
LaSalle-Montreal, Canada. 
JONO LIAUDANSKO ĮPĖ

DINIAMS
Lietuvoje pranešama, kad 
yra palikimas, kuris jiem 
priklauso. Liaudanskai ir 
Šreiberiai kviečiami atsi
liepti adresu: Consulate 
General of Lithuania, 41 V. 
82-nd Street, New York,N. 
Y. 10024, U.S.A.

MFRGAITĖ VEDYBŲ 
TIKSLU

nori susirašinėti su vy
ru 30-40 metų amžiaus, 
Pageidauja, kad su pir
mu laišku būtų pridėta 
ir fotografija. Rašyti 
"Nepriklausomos Lie
tuvos" adresu: 7722 Ge
orge Street,, LaSalle - 
Montreal ir pažymėti 
voke "Vedyboms",kad 
redakcija neatidarytų 
vokų ir persiųstų tie
siai interesuotai.

Johan Tiedman Reg’d 
DIRBU VISŲ RUSIŲ BALDUS 

PAGAL UŽSAKYMUS

PORTRETAI- VEDYBOS- KRIKŠTYNOS
SUKAKTUVES

ĮVAIRIOS
MAŽAMEČIAMS
PROGOS

1920 I- rontenac St. Montreal, P.Q. T. Laurinaitis

ME 7-6727

DE LUXE CLEANERS
Sav. P. RUTKAUSKAS 

117—6th Avenue, Lachint.

BELLAZZI - LAMY.INC-
DO 6-6941 7682 Champlain Blvd. I-aSalle
įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai- 
įnsuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popieri*.

1092 Clark Street /prie Dorchester/, Montreal, P.Q.
TEL: 861- 3032,
vakare - 254- 6898. /Kalbame lietuviškai1

U.nive'tJal Cleaners & bailors
• Valau ir taisau vyriškus ir moteriškus drabužius.
• Siuvu naujus pagal užsakymus vyriškus paltus, 

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

(at Wellington St.) Tel. 769-2941

Baltica Investment Corp
Autorizuotas kapitalas $ 120.000

J. Skučas, Prez. RA 2-6152 6966—44 Avė. Rsmt,. 
Superkame sklypus ir žemę Montrealyje bei apylinkėje.

UŽ indėlius mokame 8% dividendo.

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

IR KITI JVAIR0S MEDŽIO DIRBINIAI.

K. KIĄUŠAS ir J ŠIAUC1UL1S.
Adresas: 547 Lafleur Str., LaSalle.

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

LuSALLE AUTO SPECI ALIST Reg’d
SAV. C. DESROCHERS

Taisau ii dažau lengvas mašinas 
7717 GEORGE LASALLE, QUE.

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

namų 366-4203

REAL
“Baltijos“ fundatorių ir rente 
ju pasižadė jimus $754.50 ir 

taigi viso lik 82,000.32. X u- 

tu $1,500.00 surinkta tik api

Šiuo melu

po $500.(X) ar daugiau. Fun
datorių ($100 ar daugiau) tu
rime 43, garbes rėmėju ($50 
ar daugiau) 26, ir rėmėju ($25 
ar daugiau)58. Visu siu “ Bal 

irasytos i stovyklavietes mot 
rascio knyga ir garbes lentas 
pagrindiniame stovyklavietes 
p as ta te.

Dar yra daug organizacijų ir 
asmenų, kurie saves neapsi
sunkindami galėtu įsijungti i 
s ias “ Bal t i jos“ statytoju ei- 

PAIEŠKOJIMAS

ir skoIu atmoko j i - 

mok cj i mo 

n u,

yra investavusi apie $14,000 , 
taigi maždaug tiek, kiek kai- 

tanciu. Nejaugi mes Montrea- 
lieeiai negalime irengti ir iš

kanl i

to (apie 200.00), 2 nupirkti 

$280.00), 3 ivesti elektra i 
nakvynių namukus (apie 400. 
00), 4 išlieti vandens tanka 
ir įrengti abi prausyklas (apu 
$700.00).

Labai pozityvus ir aktyvus 
Skautu Tėvu Hemcju komitete 
pirmininkas J. Seidys sutiko 
suorganizuoti talkas papildo 
mo vieno toileto pastatymui 
ir maudyklų bei stovyklos ra 
jono apt vaikymo darbams.

EKSKURSIJOS t LIETUVA

Yra susidariusios grupes, kurios vyksta į Lietuva siais me
tais birželio, liepos ir rugpiūcio menesiai s.

Jei kas norėtu pri si jungti prie siu grupiu, patartina registruo
tis is anksto, nes grupiu dydis yra ribotas. Gyvenantieji Kana 
doje taip pat gali su sioms grupėms keliauti, nes grupes vyks 
ta is Bostono per Montreal/. ,Ekskursi j os reikalu kreiptis į

/ / '7 r-7.....\ \
TRANS-ATLANTIC

390 WEST BROADWAY SO BOSTON MASS 02127 
Tel. 268 8764.

Tel. 525-8971

79 ir 81 St. Zotique Street E., 
Montreal. Tel.CR 7-0051.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

SAULT ST. MARIE, ONTARIO
MES PIRMAUJAME..

Tūlas N L skaitytojas 
stebėdamas šio kores
pondento "kūrybą" apie 
mūsų mažos lietuvių ko
lonijos gyvenimą,gali pa
galvoti, kad tai rašoma 
geroko "pagyrų puodelio',' 
tačiau autentiški faktai 
patvirtina koresponden
cijos teisingumą. Štai, 
praėjusį rudenį turėjome 
dailininko J. Pautieniaus 
labai sėkmingai praėju
sią meno parodą, kokios 
nedrįso ar nesugebėjo su
rengti net žymiai dides
nės lietuvių kolonijos.

Šia vasara Baltijoje stovyk 

“ Neringos“ i 
ko“ skaučių

d os

pat nutarta patyrinėti “Balli- 

eiti j u patogumui.
“ Bal t i jos“ Stovy k los komite 

mis jau yra pastatęs stovyk - 
laviete, kuri žinovu nuomone 

siu ir įdomiausiu stovyklavie 
ciu Siaurės Amerikoje. Stov. 
Komitetas tikisi,kad “ Balti jo 
Komitetas tikisi, kad “Balti 
jos“ įpciuliu duosnumo ir pa 
galb es dėka dar šia vasara bus 
galbos dėka dar šia vasara 
bus padaryta didele pažanga 
ir tuo budu prideramai atzyme 
ta Kanados šimtmečio sukaktis.

Pr. Kudinskas.

Nors mūsų tautiečiai 
buvo paliesti įvykusio 
"Algoma" plieno fabriko 
streiko, bet nuo šių metų 
pradžios Kanados Lietu
vių Fondui jau pasiųsta 
nemažiau $ 1, 200. - Čia , 
irgi iššaukiančiai galima 
kitom lietuvių kolonijoms 
pasakyti, prisilyginkite 
mums proporcingai turi
mam savo tautiečių skai
čiui!

Paskutinis gražus pa
vyzdys, tai Velykų reko
lekcijas pravedusio iš Či
kagos atvykusio kunigo 
Kazimiero Kuzminsko 
žaibinis religinės šalpos 
ratelio suorganizavimas 
ir rinkliava suradusi mū
sų tautiečių tarpe apie 30 
narių ir daug vienkartinių 
rėmėjų, kurių viso suau
kota $312. -Surinktieji pi
nigai bus siunčiami pa- 
vergton Lietuvon katalikų 
bažnyčioms ir ten pasili
kusi ems kunigams parem 
ti.

Aišku,kad ne visus mū
siškius angelais pavadin
ti galime, bet visai nesi- 
kuklindami galime pakar
toti, kad mūsų apie 300 
lietuviškų galvų turinti 
lietuvių kolonija yra vie
na iš pirmaujančių ir duo
danti pavyzdį daugeliui 
kitų kolonijų visoje Šiau
rės Amerikoje.

K orespondentas.

DODGE - CHRYSLER - VALIANT 
CORONET - CAMIONS DODGE

President M.L. Daigneault
7635. BOUL, LASALLE 

LASALLE. P O

D.L.K. Vytauto Nepr. Klubas
2159- 61 St. Catherine Street r. Montreal

• Išnuomuojama S A L didesniam ar mažesniam skaičiui 
asmenų: - vestuvėms, įvairiems paminėjimams, susirinki - 
mams bei kitokiems parengimams.

• Kainos žemos, klubiediams ir jaunimui nuolaida. ,

• ..eikalui esant su pilnu patarnavimu: - virtuve ir indais, 
personalu ir gėrimais.

Kreiptis į Klubo administratorių J. Petruli, 
, SM/ , tel: 522-2353 arba 721- 1656.

KLUBO SUKAKTIS
1907 - 1967

expo67

Telefonas 768-6679

WIN DSOR
DRY CLEANERS & DYERS CO. LTD.

Valome visokius drabužius ir kitą Jūsų namų apyvoką.
Savininkai:

A. Keršys, P. Pctinlis. P. Keršulis, A. Greibus.
1205 CHURCH Ave., Verdun, Montreal.

SIUNTINIAI LIETUVON 
KAUFMAN’S WOOLLENSaTEXTILES

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

IŠ ČIA PASIŲSITE SIUNTINIUS SAVO GIMINĖMS PILNAI GARANTUOTOMIS

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

VOTERIŠKIEMS KOSTIUMAMS, PALTAMS,SUKNELĖMS IR ŠILKINĖS - Brocade 
&Dainty MEDŽIAGOS.

• DIDŽIAUSI PASIRINKIMĄ K AŠ M 1R O , N A I L. O N IN TU IR ŠILKINIŲ SKARELIŲ. 
SVEDERIŲ IR VISA KITA ŠEIMOS REIKALAMS.

• TAIP PAT PRIIMAME U Žs A K Y M U S V Y RIŠKIE MS K OST I U M A MS- Made to measure
- IŠ GERIAUSIŲ ANGLIŠKŲ MEDŽIAGŲ. KAINA $50.-, extra kelnės $12.-

SAVININKAS C II. K A U F M A N A S , buvęs audinių fabriko* L i te x* vedėjas Kaune. Laisvai kalba 
lietuviškai.

/Iliustracija M.Aukštaitės knygai Rožių vasara/

KARŽYGIAMS
Marija Aukštaitė

Jums, kurie žuvo! už Tėvynę, 
Gražiausius vainikus nesu . . .
Už visas motinas supynus — 
Sopulių kaspinu rišu.

Priimkite, Brangūs Karžygiai, 
Mūs, motiny, širdžių rožes . . .
Ir pagarbą už Jūsų žygius, 
Už Jūsų Aukas taip didžias.

Nauju: 366-7010
Naudotų: 366-569 1

5 PSL

L IE T. Z UR NA LIS TA I Č IK. 
/atkelta iš 2 psl. / 
Kapačinskas išleido kny
gą "Siaubingos dienos". 
Kun.J. Prunskis atšventė 
30 metų savo darbo su
kaktį. Mūsų skyrius nors 
pelno nesiekia, tačiau iš 
savo kasos paskyrė 100 
dol.LF, lOOdol. -Jaunimo 
Centrui.Viešų parengimų 
nebuvo tačiau ateityje nu
matomas bendras pobū
vis,kviesti naujus paskai
tininkus .įsijungti į Euro
pos žurnalistų sąjūdį,dėti 
pastangas gauti straips
nių Amerikos laikraš
čiuose Lietuvos reikalu, 
ginti netikslingus išsišo
kimus,bei perspėti visuo
menę nuo priešo dedamų 
žabangų mūsų veiklai ,gy- 
vėni’fnui ir ateičiai.

Šiuo metu valdybą su
daro: pirm. A. Gintneris , 
sekr. J. Kapačinskas, vi- 
cepirm. Pov. Dirkis, ižd . 
M. Peteraitienė ir kultū
rinių parengimų vadovas 
Bal. Brazdžionis. Pirm. 
Gintneris yra ir CV sekr . 
jis daug veikia ir kitose 
organizacijose.Gaila,kad 
mūsų CV nedaug ką vei
kė, tačiau su pavasariu, 
kalbus įvykdyti valdybos 
rinkimai, gal bus naujų 
jėgų.Mes visi turime rū
pintis ,kad lietuvybė ,lais - 
vės viltis ir spausdintas 
žodis nedingtų iš mūsų 
akių. Bal. Brazdžionis.

DĖMESIO LIETUVIAMS
Tarpininkauju lietuviams 

apsistojimo vietos reikalu pa
saulinės parodos EXPO 67’me
tų (28.4. - 28.10.1967).

Rašykite pageidavimus NL 
arba žemiau nurodytu adresu: 
a/ kuriuo laiku, b/ kiek laiko, 
c/ keliems asmenims apsisto
jimas reikalingas. Jums bus nu 
rodytos sąlygos bei kitos dėta 
lės ir pagal jas padarysime su
sitarimą, galimai patenkinant 
Jums jūsų pageidavimus.

Pr. Paukstaitis 
8995 Godbcut, LaSalle, 
Montreal, P.Q. tel. 365- 0311.



6 PSL. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

TAUPYK IR SKOLINKIS
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAUSIAME

TORONTO LIETUVIU KREDITO KOOPERATYVE

VEDA KAZYS BARONAS

PARAMA
KAPITALAS SIEKIA DU SU PUSE MILIJONO DOLERIU 

MOKAME DUODAME
4’4% ui depositus Morgičius iš 6'/fo
5'/^> numatyta už serus Asm. paskolos i S 7% 1

Asmenines paskolas duodame iki $5,000.- ir morgičius 
valdžios nustatytą normą, 66p, (kainuoto turto.
Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nedau
giau $2,000.- Asmeninės paskolos, mirties atveju,apdraus tos iki $5,000.- 1
Paramos nariais gali būti kiekvienas lietuvis gyvenas 
Kanadoje. '
Kasos valandos: Kasdiena nuo 10 vai. iki 3 vai. p.p. 
išskyrus sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį vakarais 
1 vai 30 rnin. iki 8 vai. 30 rnin. Šeštadieniais nuo 9 vai. iki 
p. p. liepos ir ruį’piiteio men. šeštadieniais uždaryta).

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

nuo
/ vai

SVEIKATOS KLINIKA-Health Clinic
Medicininis ir pooperacinis gydymas

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

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

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

Reportažas iš Toronto
PAŠNEKESYS METRO TRAUKINYJE

Vagone esant užimtom 
vietom, prie trijų, visą 
minkštasuolį užėmusių, 
išdaigaujančių vyrukų, 
stovi senyvas žmogus.Ki- 
toje pusėje sėdi du kelei
viai ir stebi įsilinksmi
nusius jaunuolius. Jie žiū
ri į stovintį senuką ir tarp 
savęs lietuviškai kalbasi. 
Jiedu stebisi, kaip čia 
auklėjamas jaunima&Kad 
ir šie vaikinai net nepa
galvoja užleisti sėdimas 
vietas prie jų stovinčiam 
senyvu! keleiviui. Abu 
tautiečiai sutinka, kad 
Lietuvoje buvusi visai ki
ta tvarka. Ten visais at
vejais buvo diegiamas pa
garbos jausmas vyrės- 
niesiems.Ypač tai būdavo 
kalama į jaunas galvas 
mūsų mokyklose.

Vyresnysis,gerai apsi
rengęs vyras sako, kad 
tas reiškinys esąs jau 
mūsų pačių viešai paste
bėtas. Tiesa, ten dar ne
prieita prie detalių, bet 
jis gėrėjęsis skaitydamas 
Jono Karkos straipsnį, 
kuriame gan išsamiai 
apibūdintas vietinius pa
mėgdžiojus mūsų jauni
mas .Autoriaus išvedžio
jimu,ir mūsųvos subren
dę jaunuoliai stengiasi 
kuo greičiau atsiskirti 
nuo tėvų ir apsigyventi 
apartmente. Tuo atveju 
jaunieji nori tapti nepri
klausomi ir įgyti visišką 
laisvę. Karka dar pami
nėjęs, kad ir tėvai dėl to 
nedaug tepaisą, nes, anot 
jo: boba iš ratų, arkliui 
lengviau.

Didžiulį,popierinį pir
kinių maišą prieš save 
pasistatęs tautietis pasi
klausia, ar Karka tame 
straipsnyje terašęs tik 
apie iš namų bėgančius 
vaikus ? Ar jis ten nemi
nėjęs pačių tėvų, kurie 
nori atsikratyti savo se
nųjų tėvų? Gerai apsiren
gusiam vyrui pasakius , 
kad vyresnieji nebuvo 
paminėti,jo bendrakelei
vis samprotauja, kad tą 
kaip tik reikėję,ta proga , 
iškelti. Jeigu autorius ra
dęs reikalą cituoti patar
lę apie ratų palengvėji
mą, kaip jis praėjęs se
nuosius, kartu tebegyve
nančius, ar jau išgyven
dintus tėvus ?Dalinai pa
teisinant tuos artimuo
sius,kurie čia gyvena jau 
eilę metų ir yra apsipra
tę su vietos sąlygomis ,

NOTARAS
ANTANAS L lū D Žl U S.B.L. 
Bendradarbis V.S. Mastis.L.L.D.

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

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

Namų CR9- 6166.

negalima nepaminėti tų, 
kurie atvyksta pas savo 
vaikus dabar. Reikia tik 
pagalvoti,kiek gražių no
rų,kiek sentimentų ir pa
siilgimo buvo tame užsi
mojime. Tiek daug metų 
nemačius savųjų, nebuvo 
skaitytas! nei su triūsu 
tvarkant dokumentus, nei 
su išlaidomis. Bet aniems 
vos atvažiavus,vos tinka
miau’ pasisveikinus, dau
gelyje atvejų nenudžiūvus 
net džiaugsmo ašarai,se
kančiais susitikimo mo
mentais pradėjo pūsti 
nauji vėjai. Tie vėjai bu 
vo savotiškai keisti, nie
kieno nepramatyti ir be 
pasigailėjimo draiką ar 
timumo ryšius. Jie, toli 
gražu,nedvelkė tuo pačiu, 
lietuviams gerai pažįsta
mu, giminystės ryšius 
stiprinančiu gaivumu. Jie 
panašėjo į didėjančias, 
vis žemėjančiom nuokal
nėm,besileidžiančias au
dras.Ojeigu šeimoje pa
sitaikė dar ne savo tautos 
narys,dažnu atveju į nau
ją kraštą atvykęs senutis 
negalėjo susikalbėti ne tik 
su savo marčia, bet ir su 
anūkais. Todėl nenuosta
bu,tęsia toliau jaunesny
sis bendrakeleivis, kad 
atvykę tėvai, negalėdami 
suprasti savo išsiilgtojo 
atžalyno, išėjo atskirai 
gyventi. Bet tai buvę dar 
gerai,nes jis žinąs atve
jų, kur senieji susirinkę 
savo kuklius daikčiukus , 
išvažiavę atgal į gimtąjį 
kraštą. S. Pranckūnas.

J 1 B VARTODAMAS NEBŪSI NEI PLIKAS NEI ŽILAS
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PRANEŠIMAS NR. 77 
XVII-jų Šiaurės Ameri
kos lietuvių sportinių žai
dynių stalo teniso pirme
nybės įvyks balandžio 15- 
16 d.d.Toronte,Kanadoje • 
Pirmenybės vyks Toronto 
Table Tennis Centre pa
talpose,337 Spadina Avė. 
Pirmenybiųpradžia, bal. 
15 d. 1 vai. po pietų.

Pirmenybes ves Toron
to stalo tenisininkai, va
dovaujant Jonui Nešukai- 
čiui.

Pirmenybių dalyviai 
turi būti atlikę ŠALFASS- 
gos registraciją.

Dalyviai pirmenybėms 
registruojasi per savo 
Įdubus. Nepriklausą klu
bams registruojasi 
rengėjus tiesiai.

Registracija turi 
atlikta iki balandžio
adresu:Jonas Nešukaitis, 
255 Silver Birch Ave. .To
ronto, Ont. Canada. (Tel. 
OX 1-7798).

Su registracija turi būti 
kartu prisiųstas ir žaidy
nių registracijos mokes
tis: vyrų vienetas-$2.50. 
moterų vienetas-$2.-.vy
rų dvejetas-$2. -, moterų 
dvejetas - $ 2. -, mišrus 
dvejetas-$2. -, jaunių A- 
$ 0. 50, jaunių B-$ 0. 50 , 
mergaičių A-$0.50, mer
gaičių B-$0. 50, vyrų ko
mandinės $ 3. -, moterų 
komandinės -$3.-,vyrųB 
-$2.-.

Visos individualinės 
rungtys bus vykdomos 2- 
jų minusų sistema. Ko
mandinės -vieno minuso 
sistema.

Moterys gali dalyvauti 
vyrų B klasėje.

Turint sunkumų suda
ryti vyrų komandas, klu
bai gali prašyti Stalo Te
niso Komitetą, kad iški- 
lesnėm žaidėjoms būtų 
leidžiama atstovauti vyrų 
komandas.

Prieauglio klasių daly
viai gali dalyvauti vyres
nėse ir suaugusiųjų kla
sėse.

Prieauglio klasifikaci
ja:

Jaunių ir mergaičių A- 
gimę 1949 m.birželio 1 d . 
ir vėliau.

Jaunių ir mergaičių B 
- gimę 1951 m.birželio 1 
d. ir vėliau.

Negali registruotis vy
rų B klasėje:

Jonas Kavaliauskas,P. 
Gvildys, Z.Varnas, J. Nas- 
vytis,J.Nešukaitis, J. Šo- 
liūnas, B. Žemaitis, E. 
Vaičekauskas.

Vyriausias varžybų 
teisėjas yra Jonas Nešu
kaitis.

Pirmenybės bus pra

vestos pagal ŠALFASS- 
gos Stalo Teniso Komite
to paruoštus varžybinius 
nuostatus. Centro V - ba. 
PAVERGTOJI LIETUVA

Europos komandinėse 
moterų rankinio pirme
nybėse Kauno Žalgiris 
pusbaigmėje nugalėjo Ru
munijos meisterį 10:7. 
Įdomu,ar šių trijų įvarčių 
užteks,atsigriebimo rung 
tinėse Rumunijoj, pateki
mui į Europos baigminę 
kovą.
-Vilniaus lenkas D. Poz- 
niak iškovojo pirmą vietą 
pussunkiam svoryje at
rankinėse varžybose Eu
ropos pirmenybėms, o 
lietuvis J. Čepulis išėjo 
laimėtoju sunkiam svory
je. Susižeidęs Europos 
meisteris R.Tamulis pa
sitraukė iš pusbaigminių 
susitikimų, tačiau buvo 
pakviestas į Sov. Sąjun
gos rinktinę.
- Lietuvos žaidynėse (pa
vergtoje tėvynėje jos va
dinamos spartakiadom) 
krepšinio varžybas lai
mėjo Vilniaus moterys , 
įveikdamos Kauną 50:48 , 
ir kauniečiai nugalėję 
Vilnių 68:58.
- Jaunių bokso rungtynės 
Lietuva-Leningradas 5:5 .
- Tartu įvyko Vilniaus , 
Rygos,Maskvos ir Tartu 
universitetų rankinio tur
nyras.Vyrų pusėj nugalė
jo Vilnius,įveikęs latvius 
27:13, estus 31:27, o mo
terų pusė j-Maskva, prieš 
Rygą, Vilnių ir Tartu.
IŠ VISUR

Sov.Sąjungos profesio
nalai ledo ritulininkai lai
mėjo pirmenybes Austri
jos sostinėj. Šiuo reikalu 
dar teks sugrįžti,nes Ka
nados rinktinė buvo teisė
jų tiesiog "nulinčiuota" , 
neužskaitant įmuštų įvar
čių,tuo tarpu čekų ar ru
sų įvarčiai,nors buvo at
siekti iš nuošalės, visuo
met pripažinti teisingais.
- Švedijos stalo teniso 
pirmenybės baigėsi ne
maža sensacija: meiste
rio vardąiškovojo Alser, 
baigmėje nugalėjęs meis
terį (Europos) Johansoną 
3:1.
- Australas Holdsworth 
100m.nubėgo per 10 sek. 
Pasaulio rekordo bendrar 
autorium jis nebus laiko
mas ,nes pūtė 2,9m.į sek . 
vėjas. Tuo tarpu norma 
yra 2m. į sek.

paveikslai parodo, kad JIB. vaistai ATAUGINA PLAUKUS, išgydo 
pleiskanas, šašus, niežėjimą, sulaiko plaukų slinkimą, atgauna natūra
lią plaukų spalvą MOTERIMS IR VYRAMS, iOO proc. garantuotai.

J I B VARTODAMAS NEBOSI NEI PLIKAS NEI ŽILAS.
• JIB. 8. Oz. 16 savaičių vartojimui Kanadoje viso $6.30. 

Užsakymus su Money Orderiu, reikalaukite tuojau.
JIB LABORATORIJA, 1437 So. 49th Avė., Cicero, Illinois 60650

1967 m.balandžio 5 d. Nr. 14/1038/

Londono ir Rodney jaunimo ansamblio vadovai, visuomenės veikėjai /iš kairės/: 
Londono grupės globėjas J.Butkus, , vyrų tautinių šokių vadovas M. Chainauskas, 
ansamblio vadovas ir dirigentas kun. B. Pacevičius, mišrių ir mergaičių šokių 
vadovė D.Chainauskienė, administratorius P.Daniliūnas. Trūksta steigėjo ir 
Rodney grupės globėjo V.Ignaičio ir rūbų tvarkytojos U.Bliskienės.

KAS YRA TAUTA ?
/atkelta iš 3 psl./ 

duojamės "valstybės šei
mininkais"; kitų gi tautų 
žmones, (pvz. , Lietuvos 
žydus, vokiečius, lenkus , 
žodžiu sakant, tautinių 
mažumų žmones) mes ig- 
noruojamejaikydami juos 
tik kažkokiais "atėjūnais’,' 
gyvenančiais pas mus, 
kaip pas "svetimuosius" , 
kokių "įnamių" teisėmis , 
turinčiais Lietuvos pilie
čių teises "tik iš mūsų 
malonės"-

Pirmuoju žvilgsniu, ši 
pažiūra daugiui "patrio
tiškai ' 'nusiteikus ių Ii etų - 
vių gali atrodyti netgi ir 
teisinga. Ji betgi nevals- 
tybiška, nesiderinanti su 
demokratiška Lietuvos 
valstybės santvarka, su 
mūsų valstybės konstitu
cija, su teise.

Mes gi turime suvokti 
teisinius Lietuvos valsty
bės pagrindus, būti žmo
niški, kultūringi, turėti 
valstybinę kultūrą.Taigi , 
turėtume suvokti ypač tai, 
kad visi Lietuvos piliečiai 
(ne tik mes, lietuviai, bet 
ir kitų tautybių, vad. tau
tinių mažumų žmonės) 
lygiomis su mumis teisė
mis priklauso Lietuvos 
valstybinei tautai,yra lyg 
ir vienos labai didelės 
mūsų "valstybinės šei
mos" nariai.

Daugiui mūsų brolių 
lietuvių tas sunku, labai 
sunku suprasti ir neleng
va tą valstybiškai teisinę 
mintį įsisavinti,bet,br au
gieji, tą turime padaryti, 
jei tikrai norime būti 
aukštos teisinės ir vals
tybinės kultūros žmonės , 
verti valstybinės nepri
klausomybės, dėl kurios 
jau tiek metų kovojame .

Toliau (seknačiame

LOS ANGELES
JUBILIEJINIS 

ir gražiosios Velykos 
praėjo,palikdamos gilius 
pėdsakus mūsų kolonijos 
gyvenime. Būta didelio 
pasigerėjimo,gilaus dva
sinio susitelkimo ir nuo
stabaus išgyvenimo Ve
lykų šventėse.

Velykose žmonės ir re
kordine rinkliava prisi
minė ir savoparapiją.Jos 
paramai jie sudėjo: $ 5 , 
500 aukų.Vėl išmokėta 4 , 
000 dol.parapijos skolos , 
procentai ir valdiški mo
kesčiai.Dabar mūsų sko
la nukrito iki 78, 000 dol. 
Tuo padarytas didelis 
šuolis į naujos salės sta
tybą.
A. L. T. S -GOS LOS 
ANGELES 
skyriaus pavasarinis ba
lius-vakaras įvyks 1967 
m.balandžio 8,8 v.v. Lie
tuvių Tautinių namų salė
je,3356 Glendale BĮ. , Los 
Angeles, Cal. Bus puiki 
programa, šokiai ir gau
sus valgių ir gėrimų bu
fetas. Visi kviečiami da
lyvauti. Valdyba.
DAIL, PETRO LUKO 
MENO PARODA 
yra rengiama balandžio 
9 d. Lietuvių namuose , 
4423 Santa Monica BĮ. , 
Los Angeles, Cal. Paroda 
atidaroma 11.30 vai. ryto

KONCERTAS 
ir tęsis iki 6 vai. vak. Pa
rodoje bus išstatyti ir in
dų dail.Krishna Singh kū
riniai. Po šios parodos 
Petras Lukas išvyksta į 
Indiją,kur yra pakviestas 
dėstyti Meno Institute. 
KOMP. BRONIUS 
BUDRIUNAS 
laimėjęs Laiškai Lietu
viams organizuojamo lie
tuviškų giedamų mišių 
konkurso pirmąją premi
ją, kovo 11 dieną buvo iš
vykęs į Chicago dalyvauti 
šios premijos įteikimo 
iškilmėse. Šv. Kazimiero 
parapija,kurios pBudriū - 
nas yra vargoninkas, įver 
tindama jo darbą,prie lai
mėtos premijos pridėjo 
100dol. dovaną. Šios nau
josios komp. Budriūno 
mišios pirmą kartą buvo 
išpildytos kovo 5 dieną 
Los Angeles šv.Kazimie
ro bažnyčioje.
• "Penki stulpai turgaus 
aikštėje", aktuali drama 
iš nesenos praeities,bus 
suvaidinta Los Angeles 
Dramos sambūrio šešta
dienį,balandžio 15 d. , 7.30 
vai. vak. šv. Kazimiero 
parapijos salėje.

• Viešą paskaitą kun.dr. 
P.Celiešius skaito tema: 
Vatikano Susirinkimo 
nuotaikos gyvenime. Pa
skaita bus Tautinių namų 
salėje, balandžio 16 d. , 
3 v. p. p. , 3356 Glengale 
BĮ., L. A. Rengia :Šviesa- 
Santara.

CHORO

str.) panagrinėsiu, kas 
žmones riša į nacionali
nes tautas ir kas mus , 
būtent,riša į mūsų nacio
nalinę lietuvių tautą.

SUSIVIENIJIMAS 
LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

Lietuviškas knygas dar vis leidžia savo nariams 

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

NIDOS KNYGŲ KLUBAS
1 Ladbroke Gardens, London, W. 11,Great Britain.

AR ŽINOTE KA RAŠO

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

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

K E I. E I V Y rasite patarimų teisiniais ir kitais 
klausimais, gražių apsakymų, eilėraščių ir tt: Jis 
turi ir moterų skyrių.

METINĖ PRENUMERATA KANADOJ IR KITUR
TIK $5 00
Laiškus ir prenumeratą adresuokite:

KELEIVIS
636 Broadway, So Boston, Mass 02127♦ B S A.

SLA — jau 80 metų tarnauja lietuvių visuomenei 
ir išmokėjo daugiau kaip SEPTYNIUS MI
LIJONUS dolerių savo apdraustiems na
riams.

SLA — didžiausia lietuvių fraternalinė organizaci
ja — duoda gyvybės apdraudą ir ligoje pa
šalpą, kuri yra pigi, nes SUSIVIENIJIMAS 
neieško pelno, o teikia patarnavimus savi
tarpinės pagalbos pagrindu.

SLA — jau turi daugiau, kaip tris su puse milijono 
dolerių kapitalą, tad jo apdrauda tikra ir 
saugi. Kiekvienas lietuvis čia gali gauti 
įvairiu klasių reikalingiausias apdraudas 
nuo $100.00 ikr $10,000.00.

SLA — jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdrau
dą — Endowment Insurance, Ųad jaunuolis 
gautų pinigus aukštojo mokslo studijoms 
ir gyvenimo pradžiai.

SLA — duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pi
gią TERM apdraudą: už $1,000.00 apdrau- 
dos tik $3.00 mokesčio metams.

SLA — AKCIDENTALĖ APDRAUDA naudinga 
visokio amžiaus asmenims, rekomenduoja
ma lietuviškų KLUBŲ ir draugijų nariams. 
Už $1,000.00 akcidentalės apdraudos mo
kestis $2.00 į metus.

SLA — kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. 
Kreipkitės į kuopų veikėjus ir jie plačiau 
paaiškins apie Susivienijimo darbus.

Gausit spausdintas informacijas, jeigu parašysiu 
LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
307 West 30 Street. New York. N. Y. 10001

Ps.D.R.M.N.Pt
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HAMILTON
taupyk ir skolinkis

K O O P E R AT Y V I N I A M E BANKELYJE

„T A L K A”
21 Moin Street East, Room 203 -• Telefonas JA 8- 0511.

išduodamos asmeninės paskolos is 8% iki 5.000, 
mortglcių paskolos iš 7>/2% iki 66% turto vertės.

Uz serus mokama 5% dividendo iš pelno, už depozitus 4%.

Veikia nemokamas gyvybės ir paskolų draudimas.
Pilnas čekiu patarnavimas.

Darbo dienos:
pirmadieniais, trečiadieniais ir ketvirtadieniais 9 vai. ry to -- 
3 vai. po pietų, antradieniais ir penktadieniais 9 vai. ryto -- 
l vai. po pietų ir vai. -- 8 vai. vak., šeštadieniais 9 vai. ryto- 
12 vai.I

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

BATUN (Baltic Appeal to the United Nations) buvo suruošęs konkursą tos organizacijos emblemai 
paruošti. Konkurse dalyvavo 22 visų 3 Baltijos valstybių tremty gyveną dailininkai, atsiųsdami pro
jektus ne tik iš Amerikos, bet ir Švedijos, Vokietijos, Australijos ir Kanados. Viso gauta 69 projek
tai. Jury komisija atrinko 3 naudotinus Įvairiems tikslams piešinius, laimėtojams paskirdama pini
gines premijas.

Nuotraukoje jury komisija, atrinkusi tinkamiausias emblemas: dail. K. Žoromskis, dail. prof. A. 
Annus, BATUN'o pirm. prel. J. Balkonas, komisijos sekretorė Dr. Bungs, P. Vietnamo ambasados 
patarėjas Ngo The Vy, dail. ir red. P. Jurkus, BATUN'o vykd. pirm. kun. N.J. Tr'epša ir dail. R. Lind.

Br. Rozitis nuotrauka

A 
tai

HAMILTONO L. 
susirinkimas, įvykęs va
sario 26 d. korespondentų 
trumpai jau buvo paminė
tas. Kartais platesnis 
pranešimas su susirinku
siųjų nuotaikomis bei vie
na luta paminėta smulk
mena gali būti naudingu 
dalyku, kuris parodytų, 
kaip reikia ar nereikia 
daryti ateityje. Šis susi
rinkimas nebuvo toks au
dringas, kaip atrodė iš 
propagandos spaudoje. 
Greičiau tai reiktų pava
dinti nuosailiu ir kultū
ringu reikalų svarstymu , 
jei neskaityti vieno, kito 
asmens "karingų" pasi
sakymų bei parodytų jaus
mų,ginant LN "likvidaci
ją"-

Susirinkime buvo per 
200 asmenų -683 akcijų 
atstovų. Jame pasisakė 
tie, kuriems dar rūpi LN 
idėjos įgyvendinimas ir 
tie,kurie daugiau suinte
resuoti akcijos piniginės 
vertės augimu. Po disku
sijų balsavimo keliu dau
guma akcininkų pasisakė 
už "Deltos" pastato par
davimą. Buvę ir du pirkė
jai - pasiūlymai, bet jie 
viešumos nepasiekė. "Del
tos" pastato pertvarkymo 
į klubo ir parengimų salę 
klausimas nebuvo kelia
mas nei diskutuojamas ir 
tam reikalui "dovanai" 
paruošti planai (spaudos 
žiniomis) taip pat nepasi 
rodė, nujaučiant tokiam 
darbui griežtą pasiprie
šinimą. Taigi, L. Namų 
"likvidacijos" baubo su
kėlėjai nieko nelaimėjo, 
tik sugaišo laiko, išliejo 
daug rašalo sieksniniams 
rašiniams ir buvo įnešę 
tam tikros įtampos b-vės 
akcininkams.

Labai jausmingai gynė 
St. Bskšį ir jo poziciją 
viešnia iš kitos vietovės 
jį pristatydama susirin
kimui kaip tikrą kankinį. 
Girdi, St. Bakšys vaikš
čiojo kruvinomis kojomis 
pinigus rinkdamas, o da
bar namai norima par- 
duoti.LN v-bos pirminin
kui gi klausiamai tarusi: 
- O ką tu per tuos metus 
padarei ?A. Patamsis ra
miai paaiškino, kas buvo 
padaryta ir kokie ateities 
planai.

Naujasis v-bos pirm. 
G. Palmer - Paliliūnas- 
nebe naujokas LN v-bos 
sąstate. Žmogus esąs ga
na sveikų minčių, tačiau 
kaip jis tvarkysis toliau- 
parodys ateitis. Naujovė 
skaitytina tai,kad St.Bak
šys visada buvęs "top 
man", šį kartą valdybos 
sąrašuose atsidūrė tik 
pirmuoju iš apačios. Kal
bama,kad valdybos sąsta- 
tatą dabar sudaro, jei ne 
visi, tai mažiausiai dau
guma jos narių St. Bakšio 
"vienminčiai". Jis, kad ir 
būdamas"apačioje", grei
čiausiai bandys groti pir
muoju smuiku ir diriguoti 
magiškąja lazdele. Betgi

N. AKCININKŲ 
kiek tam dirigavimui bus 
palankus vald. pirm, ar 
jos nariai-matysime vė
liau.

Valdybos rinkimų metu 
buvęs jaučiamas tam tik
ras nusivylimas ir pasy
vumas. Buvę senos v-bos 
nariai, išstatyti rinki
mams, kandidatūras vie
nas po kito atsiėmė .

Pabaigoje naujasis LN 
b-nės pirmininkas pareiš 
kė,kad bus vykdoma b-vės 
narių daugumos valia t. y. 
"Deltos "pastatzs parduo
damas.

Šiuose rinkimuose ne
mažai įtakos turėjo anksti 
pradėta vesti žalinga ta
ve! propaganda LN "lik
vidavimu". To pasėkoje 
pavyko vis tik sumedžioti 
nemažai akc. įgaliojimų 
buv. opozicijai, patiems 
akcininkams negalint su 
sirinkime dalyvauti ar 
nerodant didesnio susido
mėjimo savo b-vės reikar 
lais.Įgaliojimų medžiok
lėje dalyvavo pustuzinis 
asmenų, jų tarpe ir vienas 
kitas mūsų biznierių. To
kiais ir panašiais atvejais 
ar negeriau būtų mūsų biz 
nieriam parodyti daugiau 
"diplomatijos" ar santū
rumo, jei jiems rūpi lie
tuviškoji klijentūra?

Baigdamas dar norė
čiau užtikrinti aną nar
siąją viešnią ir gynėją, 
kad St. Bakšys neturėjo 
netik "kruvinų" kojų, bet 
ir nuospaudų, kurias mes 
paprastai vadiname "mo- 
zoliais". Nes mieste tas 
"kankinys "važinėjo pato
giai miesto autobusais ir 
po 15 et.bilietėlius prista
tinėjo b-vės iždininkui 
apmokėti, kaip LN išlai
das. Į tolimesnes vietas 
buvo vežiojamas lengva 
mašina ir,jei vežėjas pa
geidaudavo bent mažiau
siai už mašinos kurą,bu
vo apmokama iš tos pa
čios mūsų kasos. Reikale 
gaudavo patogią nakvynę 
ir vaišes. Apie tai mes 
žinome iš,jo paties padė
kų spaudoje. Pripažįstu 
tiesą,kad kartais ir buvo 
vargo,kai reikdavo nueiti 
į tą pačią vietą daugiau 
negu vieną kartą. Betgi 
užklydustos pačios šim
tinės ramų Kūčių vakarą 
ar šeimos šventės metu , 
tas neprašytas svečias , 
visada būdavo kviečiamas 
prie stalo. Tas tik turėtų 
sudaryti daugiau malonu
mo negu vargo. Manau, 
kad Hamiltonui būtų gar
bė, jei jis turėtų kankinį , 
pasidarbavusį ir nukentė- 
jusį laisvės šalyje savo 
tautos labaui.

Prieš SI . Bakšio asmenį 
nį jokios neapykantos ne- 
jaučiu.Mudu vienas kitam 
nieko blogo nepadarėme. 
Tik sunku atleisti žmogui 
už sugaištą laiką eilės 
metų bėgyje ir vilkinimą 
ar bandymą visai nustum-

Nukelta į 8 ps

HAMILTONO IR 
APYLINKIŲ 
lietuviai aukojo Šalpos 
Fondui 1966 m. :
Po $ 25. -St. Bakšys, po $ 
10.-J. Asmenavičius, J. 
Astas, L. Bacevičius, Z . 
Pulianauskas; po $ 7. -J . 
Romikaitis;po $ 5. -J.An- 
driukaitis .Arūnas, J. Bu- 
lionis, St. Burdinavičius , 
J.Bajoraitis,K. Baronas ,
A. Dirsė, J. Gimžauskas ,
B. Grajauskas,P.Giedrai Vankuverio lietuviai padeda vainiką ant P.Stalionio kapo 
tis, K. Gudinskas, L. Kle
vas, P.Kanopa, V.Kazlaus
kas, L. Kūkalis, D.Ko- 
chanka, Kybartas, V. Le- 
pars kas, P. Les evičius, E. 
J. Lektis, J. Mačiukas , 
Legnikas, P. Leilionas , 
J. Mažulaitis, K. Mikšys , 
V. Navickas, V. Narkevi
čius, A. Obcars kis, A Pliū- 
ra, J. Povilauskas, A. Pi
lipavičius, V.Pilkauskas , 
A.Pilypaitis,A .Petraitis , 
P. Savickas, V. Sakas, J. 
Svilas, Alf. Šilinskas, 
prel.dr. J. Tadarauskas , 
E.Tėvelis, A. Virbickas , 
R. Vikas, dr. O. Valaitis , 
N. Zabulionis, P. Žulys . 
Po $ 4. - K. Čerkus, A . 
Liaukusjpo $3.-K. Butke
vičius, P. Breichmanas ,
A. Gutauskas,V.Januška ,
B. Kronas,St.Kačinskas , 
P.Kažemėkas, J. Krišto
laitis, V. Kežinaitis, J. 
Kšivickis, J. Lesčius, P . 
Masys,A.Mingėla,B. Or- 
vidas,J.Pleinys,L.Skrip- 
kutė, J. Stonkus, A. Vai
nauskas, J. Vaina, B. Vi- 
durgiris.

SURINKO SEKANČIAI : 
R.Rimkevičienė. ..$ 136.- 
F. Rimkus.............  94.-
J.Romikaitis.........  61.-
J. Astas................... 51.-
D.Kochanka........... 50.-
A. Kuzmickas,Paris 45.-
F. Urbaitis............. 35.-
Z. Pulianauskas... 40.- 
M.Šiūlienė.........  31.-
P. Kanopa....................25. -
L. Borusas............. 25.-
K. Mikšys....................23. -
P.Kažemėkas........... 21. -
St. Pilipavičius.........21. -
A. Pilipavičius.........21.-
K. Lukoševičius. ... 21. -
L. Stungevičius.. .$ 21. -
L. Palčiauskas.. . 20. -
G. Vindašius......... 20. -
A.Saistys, Kitchnr. 16.-
M. Kalvaitis........... 14.-
A. Gar kūnas......... 12. -
D. Juknevičienė. .. 12. - 
A. Prunskus.... 10. -
Pajamos iš geguž. 41.61 
Auka iš HL Namų 20,- 
Auka iš bank.Talka 10.- 
Aukaiš SLA, 72 k. 10. - 
Palūkanos už indei. 11.20

$ 917.-
H. L. Š. Fondo valdyba 

nuoširdžiai dėkoja visiem 
talkininkams,kurie vykdė 
rinkliavą ir tuo pačiu dė
kojame visiems aukoto
jams.

H. L.Š. Fondo ižd.
J. Romikaitis.

VANKUVERIO LIETUVIŲ 
GYVENIMAS 
atrodo,vis eina pirmyn ir 
šviesyn. Atvykus T. J. 
Vaišniui, S.J., buvo pra 
dėtos sekmadieninės pa
maldos vengrų bažnyčio
je,paskui buvo persikelta 
į lenkų bežnyčią, bet ka
dangi nei viena, nei kita 
vieta lietuviams nebuvo 
patogi, tai tuoj po Kalėdų 
buvo surasta tikrai graži 
ir patogi koplyčia Šv.Vin
cento ligoninėje, kur iki 
šiol kas sekmadienis 12 
vai.vyksta lietuviškos pa
maldos. Į kokią nors kitą 
bažnyčią iš čia nebuvo ir 
nėra galvojama keltis, iki 
bus galima persikelti į 
į nuosavus lietuvių na- 

•mus. Kartą tik buvo pa
siūlyta kreiptis į Šv. Au
gustino parapiją,kad duo
tų savo mokykloje vietos 
skautų sueigoms ir litu
anistinei mokyki ai.Dabar 
šiems tikslams yra gauta 
vietos jėzuitų parapijoje, 
3776 W. 28th Avė. , kur 
vyksta skautų sueigos ir 
lituanistinė mokykla, ku
rioje mokytojauja Z.Kau- 
lienė ir J. Vaišnys, S. J . 
Iš pradžių buvo numatyti 
kiti mokytojai, bet jie dėl 
įvairių priežasčių nesuti- 
imtis šio darbo.
JAU PRADĖTAS NAMŲ 
PIRKIMO VAJUS

Viskas iki šiol eina la
bai sklandžiai. Pačią pir
mąją dieną buvo surinkta 
pusė numatytos pirkti su
mos. Manome, kad nebus 
sunku surinkti ir antrąją 
pusę. Jau daugelis tautie
čių įnešė po $100. -,o kai 
kurie net po 500 ar 1.000.- 
Laukiame.kad ir kiti pri
sidėtų nedelsdami.Kai tik 
bus surinkta pakankama 
suma, tuoj bus pradėta 
rūpintis namų pirkimu. 
Yra vilties,kad už kokio 
mėnesio jau turėsime 
nuosavus namus,kuriuose 
galės vykti įvairūs kul
tūriniai parengimai ir 
sekmadieninės pamaldos. 
Manoma pirkti tokius na
mus, kad jų dalį būtų gali
ma išnuomoti, nes kitaip 
būtų sunku išsilaikyti.

Norintieji prisidėti prie 
lietuvių namų įsigyjimo 
gali kreiptis į L,Bendruo- 
menės pirmininką B. Vi- 
leitą arba į J.Vaišnį, S. J .

J. V.

TAUTOS FONDO 
REIKALAMS 
aukojo: po $20. -J. Maci
jauskas :po $15. -P.VHen- 
člkas, J. Kartis;po $10. -
J. Sakalauskas;po $7. -R. 
Beržinskaitė; po $5.-A. 
Smilgys.V.Kulnys.J. Gul
binas, P. Dainius, A. Ba
ronienė,A.Stalionis,V. P . 
Matulevičius, K. Skrins
kas, A. Wileyta;po $3. -V . 
Žukauskas,V.Stanulis,M . 
Artimavičius ,M .Kokolas,
K. Vanagas, B. Vileitajpo 
$2. - J. Butkus, V. A. Ska- 
beikiai, O. Gulbinienė, J • 
Smitas, E. Gumbel, F. 
Skrinskas,J. Venckūs, Pr 
Jukna, P. Valančius, B. 
Radzevičius, V. Matutis , 
kun.J.Vaišnys, A. Maciu- 
laitis.

Iš viso suaukota $158. - 
kurie pasiųsti St. Banelio 
vardu Tautos Fondo ats
tovybei Kanadoje.

Reiškiu didelę padėką 
visiems aukotojams.

Įgal. K. Skrinskas . 
VASARIO 16 MINĖJIMAS 

Kovo 1 dieną,Nepriklau- 
somoj Lietuvoj Nr.9 buvo 
aprašyta kaip Vancouve- 
rio lietuviai minėjo 16 
Vasario. Pasirašęs "ko
respondentas "aprašo ne
pilnai ir netiksliai. Norė
čiau pažymėti, kaip Van- 
couverio lietuviai minėjo 
Lietuvos Nepriklausomy
bės šventę. Vasario 16 d . 
per C BU radio stotį buvo 
paminėta Lietuvos Nepri
klausomybės diena ir 
duota lietuviškų plokšte
lių muzika. Tos pačios 
dienos vakare per CK¥X 
radio stotį taip pat buvo 
paminėta Lietuvos Nepri
klausomybės diena, sumi
nint ir jos geografinę pa
dėtį ir dabartinę okupaci- 
ją.Beto.buvo lietuviškos 
dainos ir kanklių muzika .

Vasario 19 dieną šv. 
Vincento koplyčioje buvo 
lietuviškos pamaldos,ku
rias talaikė kun. J. Vaiš
nys S. J. ir pasakė gražų 
tai dienai pritaikytą pa
mokslą. Į pamaldas atsi - 
lankė didelis skaičius 
tautiečių.Po pamaldų, ant 
Lietuvos savanorio-kūrė- 
jo a.a. Petro. Staliono bu
vo padėtas vainikas, Šv. 
Petro kapinėse,New West- 
minsteryj. Apeigose žodį 
tarė KLB Britų Kolumbi
jos valdybos pirm. Balys

unemployment 
insurance
/nedarbo drauda/ dabar api
ma beveik visus dirbančius

ŪKIUOSE, GYVULININKYSTĖJE, 
DARŽININKYSTĖJE, 
ŠILTNAMIUOSE, 

DAIGYNUOSE, 
VAISIŲ, DARŽOVIŲ IR 

GELIŲ AUGINTOJUS

DARBININKĄ I:
Jums svarbu sužinoti, ar galite 
gauti nedarbo apgraudos globą, 
kuri jau įvesta žemės ūkio ir 
daržininkystės darbininkams, 
DA RBDA VIA I:
Jei samdote darbininkus atsimin
kite, kad yra nuostatai, kurių pri
valote laikytis.Jūsų interesas 
tuojau sužinoti apie visas taisyk
les, liečiančias jūsų darbininkų 
nedarbo draudą.
Gaukite pilnas informacijas tuo
jau pat jūsų artimiausioj įstaigoj 
I \l MI’I OX Ml \ I
l\Sl R\\( I
< OMMISSK )\
( d >\| R\M| \ l ( >! < \ \ \ |) \

steris J.Greene gėrisi gr
ažiu Herefordo vieslės bu
liuku.

Vileita.Religines apeigas 
atliko kun. J.Vaišnys S. J.

3.30 po pietų, rusų or
todoksų salėje buvo iškil
mingas minėjimas ir me
ninė dalis. Pabaigai ben - 
drakavutė.Minėjime da
lyvavo seniai nematytas 
tolis didelis skaičius lie
tuvių, kurių tarpe buvo 
daug jaunimo.

Mes, Vancouverio lie
tuviai,savo salės neturi
me,© nuomuojamoj salė - 
je ir neturime teisių pa
veikslų ar Iii tų salės pa
puošalų nei keisti,nei ša
linti. Bet nebuvo ir mums 
uždrausta papuošti scena 
lietuviška vėliava,vytimi, 
ir lietuviškom dekoraci
jom, kas ii’ buvo padary
ta.

Dėl radio programų tu
riu pasakyti,kad jos buvo 
neapmokamos. Prašomos 
radio stotys sutiko pami
nėti mūstį Nepriklausomy 
bės šventę ir duoti lietu
viškų plokštelių muziką.

Reikia pažymėti, jog 
Vancouverio radio stoty
se Vas. 16. paminėjimas 
yra grynai Balio Vileitos 
nuopelnas.Nes tik jis vie
nas, būdamas valdybos 
pirmininku,visuomet pa
sirūpina, kad ir kanadie
tis išgirstų apie Lietuvą. 
P.Staniulis,kalbėjęs apie 
B-nės V-bos nepilnumą, 
susirinkime balsavo, kad 
valdyba būtų renkama iš 
trijų asmenų.

Dabartinę valdybą su
daro :pirm. Balys Vileita, 
sekr. Jonas Macijauskas 
ir ižd. Antanas Stalionis . 
Taip iš tikrųjų buvo ir 
taip yra. Vankuverietis .

VASARIO 16 GIMNAZIJOJ
Ir šiais metais Vasario

16 d.gimnazija įspūdingai
paminėjo Lietuvos vals
tybės atstatymo dieną. 
Jos rengėjas buvo vokie
čių kalbos ir religijos 
mokytojas Fr. Skėrys , 
garbės kalbėtojas prof, 
dr.Eretas,specialiai at - 
vykęs iš Šveicarijos. Iš 
visų Vokietijos dalių buvo 
susirinkę apie 500 lietu
vių ir vokiečių, jų tarpe 
Šiaurės Badeno vyriausy
bės atstovas p. Moeck, 
Weinheimo miestelio 
burmistras Reibel ir 
poetas Hermann Budden- 
sieg, kuris neseniai yra 
išleidęs vokiečių kalba 
Donelaičio "Metus'.'Daly
vavo ir Vliko pirmininkas 
J. Valiūnas.

Ugningą kalbą pasakęs 
prof. Eretas, kuris jau iš 
savo jaunų dienų praktiš
kai dirbo prie Lietuvos 
atstatymo ir jos klutūros 
gilinimo. Mannheimer 
Morgen rašo,jog jis karš
tais žodžiais apeliavęs 
nepamesti vilties dėl ne
priklausomos Lietuvos 
atstatymo. Šis laisvės 
principas įsigalės ir Eu
ropoje,kad kiekviena tau
ta turi būti laisva ir tvar
kyti savo reikalus savo 
pačios valia. Istorija ro
danti, kad iki šiol kiek
vienas tirono režimas 
sugriuvo ir iš jo griuvė
sių prisikėlė pavergtos 
tautos. Panašiai bus ir 
Lietuvos bei kitų paverg
tų Rytų Europos tautų at- 
žvilgiu.Svarbu esą išlai
kyti kalbą ir visą kultūri
nį turtą.Vasario 16 d.gim
nazija Huettenfelde esanti 
šios kultūros plėtotoja.

Dr.M. A.

I
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ŠALPOS REIKALAI
Jau yra pasiųsta 24 

siuntiniai lietuviams į 
Lenkiją. Suaukotų rūbų 
yra dar 2024 siuntiniams, 
todėl rūbų rinkimas sus
tabdomas,nes trūksta lė
šų persiuntimui, todėl li
kusių rūbų persiuntimui 
aukos teberenkamos.

Bet svarbiausia šiemet 
prašoma paaukoti Vasa
rio 16 gimnazijai Vokieti
joje.Gimnazija prašė pa
daryti specialų vajų gim
nazijos bendrabučio lo- 
voms.Kadangi dviejų rink 
liavų daryti neįmanoma, 
todėl mieli montrealie- 
čiai prašomi vienkartine 
didesne auka paremti tą 
svarbų mokslo židinį.To
rontas vien lovoms įsigy
ti tuoj surinko per 500 
dol. , nelikime ir mes , 
montrealiečiai, paskuti
nieji.

Aukas renka Aušros 
p-jos ribose JA.domaitis , 
J.Kęsgailienė.A.Sudas ir 
Br .Staškevičius,o šv.Ka
zimiero p-jos ribose-P. 
Adomonis, kun. J. Gaudzė 
ir J. Dalmotas.

Taip pat aukas galima 
įnešti į banką "Litas".

Širdingas ačiū jau pa
aukojusiems ir lauksime 
daugiau.

Šalpos tvarkytojas 
J.Dalmotas .

AUŠROS VARTŲ 
parapijos choras rengia koncer. 
tų - balių parapijos salėje ba
landžio 15 d. 7 vai.v. Programo
je dalyvauja: vyrų choras ir so
listai A. Paškevičiene ir A. Keb 
lys. Chorui vadovauja ir solis
tus vargonais palydi M. Both.

Po koncerto bus šokiai, grie
žiant geram orkestrui, loterija, 
bufetas. Bilietus patariama Įsi
gyti iš anksto pas choristus ir 
platintojus. Įžanga: 82.50, stu
dentams $1.00. Koncertas prasi 
dės punktualiai.

AUŠROS VARTŲ PA RA P. 
ŽINIOS

■ - Pakrikštyta B. ir B. yerby- 
lu duktė Audronės Renatos 
vardais.
• ■ Sv. Onos d-jos susirinki • 
mas sekmadieni, balandžio 
9 d., po sumos prie sales 
kambary je.

Velykų rinkliava $515.00.
Bažnyčios fondui: J. ir K. 

(lalančiai ir F.Portvine po 
$20, Br. Niedvaras $25, J. 
Stropus ir J. Venskuspo $15. 
VI. Žitkus, A. Augaitis, P. 
Montvila, Dr., J. Mališka, l’r. 
Rudinskas, A. Jankus, Gyv. 
Rož.Dja, P. Januška, D.Lin 
konas po $10, II. Adomonis

Semogas $100.

• Pp. Jurgutavičiai, gyve
ną Raudone, žiemą prale
idę Floridoje, Bahamuose, 
jau sugrįžo, patenkinti ge
romis atostogomis.
• P. Petronis pardavė čip- 
sinę ir dabar jau gyvena 
kaip laisvas pilietis.

L. K. MOTERŲ D-JOS 
narių susirinkimas įvyks 
balandžio 9 d. po 11 vai. 
mišių N. P. seselių na
muose.

Bus įdomi paskaita, o 
po to einamieji reikalai 
ir kavutė.

• P.Skardžiuvienė tikri
na sveikatą Victoria ligo
ninėje, ten atsilankydama
• NL redakcijoje su reika 
lais lankėsi p.Valintienė 
ir J. Leknickas.

Dr. J. SEMOGAS
5441 BANNANTYNE.Verdun

P irmadieni ir -2 ■ 4; 7 - 9 p m 
ketvirtadieni

♦

antradieni ir .■ 2 - 4 „ m
penktadienį

tretiadienį 7 -9 p. m.
šeštadienį 11-lp.m.

767• 3175; namu 366 - 9582.

DANTŲ GYDYTOJAS
Dr. J. MALISKA

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

Narny tel.: MU 1-2051

Studentai - Gyvenimas ir Veikla
MONTREALIO LIET. STUD. VEIKLOS APŽVALGA

Šie mokslo metai Montrea ■ 
lio lietuvių studentų tarpe gy
vai praėjo. Mokslo metus pra
dėjom rudens šokiais- Initium 
SemeStri. Vėliau seke visuoti
nis lietuvių studentų suvažia
vimas Toronte, kuriame daly
vavo per tuziną montrealiečių. 
Čia buvo užmegzti ryšiai su

valdybai atsistatydinus, nau
jos valdybos nepavyko suda
ryti ir buvo išrinkta tik ryši
ninke, kolege Dana Zubaite, 
kuriai buvo pavesta palaiky
ti ryšius su Centro Valdyba 
ir pagal reikalą koordinuoti 
darbus ir veikla, studentų tar
pe. Išrenkant ryšininkę buvo

Sąjungos (SALSS) Centro Val
dyba. Kalėdų atostogų metu 
montrealiečiai suruošė jau 
antrąją žiemos stovyklą St.A- 
dele, i kuria, susirinko per 50

ir Amerikos vietovių. Melų be 
gyje įvyko keletas .susirinki
mų, kurie subtlre Montrealio

mokslo metams,

Monlrealyje bus judri, tad tu
rime pasiruošti. Jau pramaty

met u.

gyvens ir tada bus galima iš-

kad studentu dėtos viltys pa
sitvirtino ir skyriaus veikla

Pramatydamas darbinga va
sarą, nelaukdamas rudens, 
SALSS Montrealio skyrius ne 
seniai išrinko valdyba: V ūkas 
Akstinas, Arts II, McGill: J. 
Augaitis, Eng.lll, Layola; Iri
na Baršauskai te, Arts II, Ma- 
rianopolis ir Alb. Mažeikaite 
Arts 11, Layola. Pirmininko 
pareigos atiteko kolegai V. 
Akstinui. Linkėtina naujai 
valdybai darbingu melu ne tik 
studijose, bet ir lietuvių stu
dentų veikloj ir lauktina, kad 
visi Montrealio lietuviai slu-

j SALSS Montrealio sky-

INDĖNĄ/ GAUS PAŠALPA
Tolimosios šiaurės reikalu 

ministeris A. Laing paskelbė, 
kad indėnai pagal savo norą 
gali apsigyventi kur jie nori.

tai gales gauti pinigine pagal 
bą pasistatyti namus.

- Lenkijos bokso rinktinė 
nugalėjo Škotiją 8:2.

HAMILTONO NAMAI. ..
/atkelta iš 8 psl./

ti į šalį tų idėjų, kurios 
prieš dešimtmetį su di
deliu entuziazmu buvo no
rėta įgyvendinti,-vaikš
čiojant klystkeliais ir iš
naudojant mano ir kitų ta
vęs narių duotą pasitikė
jimą, savo užmačiom.

Šių eilučių autorius su
sirinkime dalyvauti netu
rėjo galimybės Jame buv. 
nuotaikas aprašė gavęs 
informacijų iš s-mo da
lyvių.

Kitą kartą pakalbėsime 
apie esamus ir būsimus 

. L. Namus.
Beje,susirinkimui pir

mininkavo J.R.Simanavi
čius iš Toronto.

Z. Pulianauskas .

CICERO
GRAŽI VELYKŲ
DOVANĖLĖ

Cicero Aukštesniosios 
lietuviškosios mokyklos 
mokiniai yra laimingi tu
rėdami direktoriumi ra
šytoją Česlovą Grincevi- 
čių, kurs vis mokiniams 
patiekia ką naują iš vai
kams pritaikytos groži
nės literatūros.

Rotatoriniame šios mo
kyklos leidinėlyje auto
rius rašo:"Mano mielie
siems auklėtiniams, gra
žiajam lietuviškam atža
lynui, jų išradingų kūdi
kystės dienų linksmam 
atminimui".

Pasiskaityme,
gražioje formoj ^iškelia
ma vaiko-Gintarėlio nuo
taikos ir problemos, kai 
šeimoje laukiamas nau
jagimis.

Tėvai dėkingi direkto
riui už tikrai vertingą Ve- ' cijos paminklu. nors ir skirtingo 
lykų dovanėlę. S.Paul
• Quebeco provincijos 
policijos direktorius A- 
drien Robert, ryšium su 
padidėjusiais nusikalti
mais, apkaltino teismus 
dėl menkų bausmių nusi
kaltėliams.

labai

PAMINKLO STATYMO
REIKALU TORONTE

Pries pora metu, KLB-nes To 
rimto Apylinkes Valdybos su
kviestame karinių ir kai kuriu 
visuomeniniu organizacijų, atsto 
vu .susirinkime buvo svarstomas 
žuvusioms uz Lietuvis laisve 
paminklo statymo klausimas ir 
buvo pavesta arb. V. Petruliui 
paruosti to pamainklo projektą. 
Paminklas buvo siūlomas staty 
ii lietuviškose kapinėse ir jo 
kaina neturėjo prašokti 10 tuks 
tanėiu dol. Sudarant paminklo 
statymo organizacini komitetą, 
dalyvavęs susirinkime Prisikė
limo parapijos klelionas, riešuti 
ko eiti i, komitetą ir atsisakė sa 
vo vietoje deleguoti kita asme
nį. Nepaaiškinus atsisakymo 
priežasties, kažkaip buvo tuo 
kart nesuprantama laikysena. 
Tik kiek vėliau spaudoje pasiro 
de žinute, kad Prisikėlimo para 
pija prie bažnyčios esančioje 
aikštelėje numato statyti žuvu - 
siems uz Lietuvos laisve pa 
minki a.

Nesigilindamas i klausima, kur kai, tikrai galėjo pasidži- 
toks paminklas turėtu rasti sau 
tinkamiausia vietą, viena tik aiš
ku. kad dvieju tos pačios inten •

DR. A. O. JAUGELIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

1410 Guy Street, 1 aukštas 
11- 12 kambarys.

Tel: 932-6662: namų 737-968/

ADVOKATAS

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

Suite 205
168 Notre Dame St. E.

UN 6-2063 ir UN 6-2064

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS

SIUVU IR PARDUODU

Taisau ir Remodeliuoju 
Vasaros laike saugojimas 

/ Storage /.

6396 Bannantyne, Verdun.
PO 7-6183

DR. V. GIRIUNIENĖ 
dantų gydytoja

533° L'Assamption Hlvd.
Tel. 255 - 3535.

NOTARAS
J. BERNOTAS

B. A., B. C. L.
Sun Life Building 

Suite 200 1.
Tel.: UN 6-4364

LAIKRODININKAS
ANTANAS ŽUKAS
1855 WELLINTON ST.

2- 0644.
PARDUODU 
KAINOMIS 

JUVELYRUS.

Tel. WE
TAISAU IR 

ŽEMOMIS 
' LAIKRODŽIUS IR

II II V fix ’465 Dc Seve 51, Montreol 20, PQ
t/g lt J l1 Ai TEL. 766 ■ 5827

EXPO 67 PASPORTŲ AGENTŪRA

Parduodami visų rūšių Expo 67 pasportai su nuolaida.
Informacija siunčiama nemokamai.

M 0 K A už:
Depozitus 4.4%
Numatyta už serus 5 % % 
Nemokamas gyvybės draudimas 
iki $2.000 bendros santaupų 
sumos.

I M A už: f
Nekiln.turto paskolas 7% 
Asmenines paskolas 7.6% 
Investacines paskolas 8.4% 
Pikus paskolų draudimas iki 
$10.000.

KASOS VALANDOS:

c l !465 DE.,?™E: ™ ROSEMOUNTO SKYRIUSSek modicmais 10.30- 12.30.
Darbo dienomis: 10.00 — 3 00 vol. 3907 Rosemount Blvd , tel 722- 1545 

kasdien, gskiriont pirmad. ir šeltad. Dienę. penktod. I 00 - 6.00 vol.
Vakare: trečiadieniais ir IVakore pemadieniais. trečiadieniais 

.penktadieniais 7 00 - 9.00 vai. , ir penktadieniais 7 00-900 vai.

DIDELĖ STAIGMENA
MONTREA LIUI 

Šv.Kazimiero parapijos 
Klebonas kun. df.F.Ju
cevičius Montrealiui pa
darė tikrą staigmeną pa
kvietęs Toronto lietuvių 
studenčių chorą, vedamą 
muziko kun.Br. Jurkšo, 
kuris jį veda jau kelis 
metus.

Šeštadienio vakare mont ’r studentų mišrus cho- 
realiečiai, tirštai užpildę 
Šv.Kazimiero salę, turė
jo didelį malonumą iškla
usyti koncertą labai gra
žaus choro, kokių reta, 
bendrai, o lietuvių, tai 
turbūt vienintelis visoje 
Ajnerikoje, ne tiktai Ka
nadoje.

Nepaprastai aukštai ver
tintinas faktas, kad gali- VLIKO PIRMININKO 

ma buvo sutelkti lietuviš
kai dainai palaikyti ir puo C 
selėti tokį gražų būrį aka
deminio jaunimo.

Choro repertuaras labai sįkelinto parapijos auditorijo 
mišrus: laidies dainos, O- je visuomenei darys praneši- 
perų iškarpos populiario ma.
stos italų dainos ir tt. j

Reikia pagirti ne tiktai 
choro vedėją, kun.Br.Jur 
kšą, kad jis aukoja daug 
laiko ir darbo, bet reikia 
pagirti ir ypač studentes, 
kad jos pasiaukoja gražia
jai lietuviškai dainai. e I

Kai must? jaunimas čia 
paprastai nedainuoja, kaip 
mes dainuodavome Lietu
voje, tai ir chore dainuoti 
nėra lengva, todėl reikia 
gražiai įvertinti tokio sam-vo išrinktas specialus tam rei 
būrio sudarymą, kuriam kalui 7 asmenų komitetas, at- 
iš tikrųjų nėra lengvas už_^<>vaujas šias organizacijas: 
, , . ,. . Krašto Valdvba A. Rinktinas,davinys dainuoti chore. . , ,, , . . r> c-J Apvl Valdyba J. R. Simonavt-
Įdomus buvo šio gražaus (<ills p()liĮinj Komitetų J. Ma 

choro gestas, kad Hofma- mlionis, Tautos Fondo Kr. At 
no pasakų Barkarolę cho
ras dedikavo Lietuvos op. |t 
solistės E.Kardelienės ga-j' 
rbei, tuo atsimenant ir pa
gerbiant Lietuvos operą.

Klebonas F. Jucevičius, 
dėkodamas ir chorui, ku
riam visą laiką akompana
vo p. Skrinskaitė, ir diri
gentui, ir parapijos šio pa 
rengimo didelei talkai, ir 
gausiai atsilakiusiai publi-

DIDE LIS MIŠRUS 
KONCERTAS 

įvyks balandžio 16 d. 5 vai. 
i po pietų Prisikėlimo par. 
salėje. Koncertą atliks: di
delis vaiki} choras, studen-

ras, kuris pasirodys pirmą 
kartą ir solistas R.Strim
aitis.
• Ateitininkų metinė šve
ntė ir dr. J.Girniaus pas
kaita šį sekmadienį, bala
ndžio 0 dieną. Paskaita pr
asidės 3 vai. po pietų Pris. 
par. salėje.
LAUKIAMA ATVYKSI ANT

Tautos Fondo Krašto Atsto 
vybei kviečiant, balandžio 36 
d., sekmadieni, į Torontą 
atvyks VLIKo pirm. dr. J.K.

Svečio priėmimui kovo 29d.
I i vyko bendruomeniniu veiks 
niu atstovu pasitarimas.

TF Kr. A 1st. pirm. St. Bane
liai supažindinus su atliktais 
paruošiamaisiais darbais ir te 
lirnesni su priėmimu surišta 

. darba prašė perimti čia su- 
| kviestiesiems atstovams ir po 
sedžiui pirmininkauti pakvie
tė buv. VLIKo pirm. J. Malu • 
1 ioni.

šiamu pranešimų ir VLIKopir
mininko priėmimo reikalus, bu

VELYKŲ ŠVENTĖS 
TORONTE 
praėjo saulėtoj,bet žvar
biu vėju, ankstyvą pava
sarį ženklinančioje at
mosferoje.

Nežiūrint vietiniame 
laikraštyje tilpusio pie
šinio, kur dvasininkas,iš
leisdamas tikinčiuosius 
iš bažnyčios,reiškia viltį 
juos vėl pamatyti per se
kančias Kalėdas,mūsų abi 
bažnyčios, kaip ir kiek
vieną sekmadienį, buvo 
pilnos žmonių. Tik anks
tyvosiose ir naktinėse pa
maldose nebesijautė tos 
sausakimšos spūsties, 
kaip anksčiau. 
TORONTO APYLINKĖS 
TAR YBINI NK A I 
išsirinko naują valdybą. 
Ilgiau užsitęsusioje die
notvarkėje buvo svarsto
ma kokiais fondais pa
dengti Vasario 16 minėji
mo nuostolius. Spaudoje 
pakartotinai skelbus ir 
kvietus į posėdį atsilan
kyti besidominčius, pa
vienius lietuvius,buvo su- 

, silaukta penkių svečių.
PAVASARIO ŠVENTĖS 
PROGA 
torontiškiai gausiai sve
čiavosi vieni pas kitus , 
arba turėjo svečių iš to
limesnių vietovių. Vienos 
iš nuotaikingesnių vaišių 
įvyko pas pp. Žilius ir pp. 
Šimkus. Ten besigėrint 
įvairiaspalviais margu
čiais ir mėginant jų sti
prumą, jaukioje nuotaiko
je buvo atšvęsta prisikė
limo šventė.

augti, kad lietuvisška gie
smė ir lietuviškasis žodis ; 
bus ilgiausiai gyvas.

Choro vadovas kun.Jurk- 
šas savo trumpame žodyje: Pat’ehtus klausimus, 

pranešė malonią naujieną, 
kad Lietuvių Dienoje, rug
sėjo 2-3 dd. Montrealin at
vyks šis choras, bet jau ir 
su vyriškais balsais, nes 
Tol'onto lietuviai studentai 
įsijungia į chorą ir tai bus 
didelis studentų choras, 

.apie 60 asmenų. Mes ga- 
Įlime tiktai pasvekinti ir

/Į WAX' kitoms lietuvių skaitling- 
PRANAS TAUTKUS, !oms kolonijoms nurodyti 

buvęs mokytojas, kaip gražų ir sektiną pav 
turi daug prityrimo užpildyti yzdį. 
visokius Income Tax blankus. ' 

Kreiptis asmeniškai arba 
skambinti tiktai šiomis diej 

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

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

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

Restorane Kaunas.
2587 Ontario St. East.

Tel. 525-0196.
Taipgi jis užpildo visokius 

pensijų ir emigrac. blankus.

se vietose, nereikėtų, o stibti 
rus sutelktines jėgas ta gražia 
idėja būtu galima lengviau ir 
greičiau įgyvendinti.

Praeitame Apylinkes Tarybos 
susirinkime vėl buvo iškeltaspaį 
minklo statymo klausimas, bet 
plačiau nebuvo diskutuotas irpa 
liktas naujai valdybai smulkiau 
susipažinti su šiais sumany 
mais. Bs.

jk.

• Boksininkas Clay pa
šauktas į kariuomenę.

REIKALINGI 

vedėjas ar vedeja suprantanti 
restorano ir virtuves darbo. 

Kreiptis. i DLK Vytauto 
Klubo pirmininką J. Petrulį, 
2159-61 St. Catherine St.E., 
M o n t r ea I, tel 522-2353.

AS KAS

AR ŽINOMA, KAD’’NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS” SPAUSTUVĖ
spausdina bilietus, ĮKtkiietimus, liū
tines ir padėkos korteles, įvairius 
blankus, receptams lapelius, vedybi
nius pakvietimus, mirties atveju už- 
uc jautos laiškus, visokius ” statemcr, 
tus”, vokus su adresais, laikraščius, 
tumulus ir knygas.
Darbą atlieka pigiau, negu kitos spaus 
tuvės. Kviečiame įsitikinti,

Spausdintus galime priimti paštu ir paštu 
pasiųsti.

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

BANGA 1410. 5.30 VALANDĄ VAKARO.
Programos vedėjos L. Stankevičius 

Tel- 669- 8834.

APSIDRAUSK!
ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.

GAISRAS - AUTOMOBILIAI . ATSAKOMYBĖ - GYVYBĖ

P. ADAMONIS
Chartered Insurance Broker

3907 Rosemount Blvd.
TEL. OFF. 722-3545 RES. 256-5355

S - tos “ L i t e“ No. 752 D

stovybe St. Banelis ir visu 
I trijų lietuviškųjų parapijų 
klebonai.

Naujas VLIKo pirm. dr. J.K.ALDERMANAS B. GRYS 
Valiūnas su VLIKo misija jaupADEDA LIETUVIAMS 
spėjo aplankyti daugelio pietą 
Amerikos bei vakaru Europos 
lietuviu kolonijas ir priimtas 
buvo daugelio tu valstybių 
vairuotoju bei aukštu val
džios pareiginių.

Toronto ir plačios apylin
kes lietuviai kviečiami i ta 
svarbu pranešima, kur bus pa 
liesti mūsų veiksnių ir kiti 
pavergtos Tėvynės laisvini 
mo politiniai klausimai, gau 
šiai atsilankyti.

, Po pranešimo ir atsakymo i
, tose pat 

patalpose VLIKo Pirmininko 
garbei bus suruošti ųžkan - 
džiai. Nori juose dalyvauti, 
kvietimus is anksto prašome 
įsigyti pas nurodytas Komi
teto narius.

Tuo pačiu apsilankymu i To viams jis yra daug padė- 
rontą, VLIKo Pirminkas toki 
pat pranešima visuomenei pa 
darys balandžio 29 d., šešta
dieni, 5 vai.p.p. ir Hamilto
ne Jaunimo Centro salėje.

Bs.
• Vaikų namams suaukota
$ 835.50, ligoniams 192.- 
rekolekcijų išlaidomsl!97.
50.

Prieš kelis metus nu
pirkome seną namą,kuris 
buvo pastatytas vienai 
šeimai gyventi, bet kuris 
neseniai buvo perdirbtas 
(padarant du butus .-dviem 
šeimom. Miesto savival
dybė iškėlė bylą i r norėjo 
uždrausti nuomuoti.Turė
jome daug vargo, kol pa
sisekė atgauti nuomavimo 
teisęTenka priskirti daug 
nuopelnų aldermanui B. 
Grys, kuris tuo reikalu 
rūpinosi ir su savivaldy
bės administracija kovo
jo. Girdėti, kad jau nebe- 
pirmas kartas, kai lietu-

jęs. Nors jis yra lenkų 
laimės, bet kas į jį krei
piasi,jis maloniai priima 
ir dar mėgsta pabrėžti: 
"we are friends". Vb .

• Velykų Bobutė-parengi- 
mas jauniesiems įvyko se 
tamadienį Pris.par.salėj. 
Žmonių,atsilankė daug.

A. NOR KE LI U N AS
Commisioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG’D 
VISŲ RŪSIŲ DRAUDIMAS.

(5695—35-ta Ave., Rosemount (kamp. St. Zotique)
Montreal 36, Que. Tel. RAymond 7-3120.

Sę^^FORD
Sales Limited

4415 Bannantyne Avė., 
Veri! u n .

FALCON-FAIRLANE 
galaxie-tiiunderbiri 

MUSTANG—TRUCKS

USED CARS 
1 year guarantee.

Kreipki tęs į

1. E O Gil R E C K \ S 
Sales Managers Assistant 
Keating Ford lietuvis atstovas 

7(>9- 88.31. 

Tel. nanit) DO6-2548 
Įstaigos 769-8529.
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