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Seniausias tautinės demokratinės 
minties savaitraštis Kanadoje-
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Čikagos lietuvių studentų ansamblis "Grandis”, vedamas Irenos Smieltauskienės daly
vaus Lietuvių Dienoje Montrealyje ir Pasaulinėje tarptautinėje parodoje Kanadoje.

KAS NAUJA KANADOJE PERfJUSI SflVRITf
PERMAINOS KANADOS VALDŽIOJE

Spėjamosios permainos fe- 
deralinėje Kanados valdži
oje įvyko. Pakeisti du 
ministeriai: Teisingumo 
ministeriu vieton Cardin 
paskirtas Montrealio uni
versiteto profesorius Pie
rre Elliot Trudeau, 46 me 
tų amžiaus; ministeriu be 
portfelio paskirtas Jean 
Chretien, 33 metų; buvęs 
ministeris be portfelio 'V. 
Gordon, 61 m., paskirtas 
Privy tarybos pirmininku.
KRAŠTO APSAUGOS 
MINISTERIJA
paskutiniais laikais pasira
šė 195 kontraktus su firmo 
ms, kurioms padaryti kariniu 
objektų užsakymai viso už 
15 milijonų doleriu. Iš tų už 
sakymų Montrealio Canadair 
gavo maždaug už 2 mil. dol. 
KRAŠTO APSAUGOS 
Ministerijos Departamentas 
yra išsiuntinėjęs brošiūrą, 
kuria kviečia jaunus vyrus, 
tinkančius karinei tarnybai, 
savanoriškai stoti i bent ku 
rią ginklų rūšį, kuriose.gau
dami jau dabar gerą atlygini 
mą per kelis metus tarnybos 
gali Įsigyti Įvairių specialy
bių, kurias vėliau lengvai 
galės pritaikyti ir iš tarny
bos pasitraukę.

ŠIMTMEČIOKARAVANAI
(Canadian Scene) -Kon

federacijos traukinys, pa
judėjęs sausio mėn. nuo 
vieno Kanados kranto ligi 
kito, jau spėjo prašokti vi
sus pramatymus dėl jo 
lankymo.Nepasiliko jokių 
abejonių dėl jojo pasise
kimo.

Kanadiečiai, kurie gy
vena užmiesčiuose 63 
miestų, kuriuos aplankys 
traukinys, turės progos 

pamatyti vieną iš aštuo- 
nių karavanų, kurie pra
deda savo keliones per 
700 bendruomenių gegu
žės m.l d. Karavanas su
sideda iš aštuonių milži
niško didumo traktorių,iš 
kurių septyni veža ekspo
natus su Kanados drama
tiška istorija su norma
laus dydžio modeliais, su 
garsų efektais ir fotogra
fijomis.

Kiekvienas karavanas 
apvažiuos vieną iš Kana
dos aštuonių apygardų 
laike 1967 metų. Nors aš- 
toni uos e karavanuose vi
dus yra tas pats,bet kiek
vieno karavano išorė pu
sė bus skirtinga turinti 
specialaus intereso tai 
apygardai.
KELIONĖ PER KANADOS 
ISTORIJĄ

Kada lankytojai pereis 
per septynius vagonus, jie 
taps tais pirmaisiais ke
liautojais per Kanados is
toriją. Pirmam vagone jie 
pamatys Kanados mine
ralų natūralų grožį jų ti
krose formose,meno for
mose vakarinio krašto in
dėnus, indėnus iš lygumų 
ir rytų indėnus. Jie pama
tys kaip šie pirmieji žmo
nės čia gyveno,o elektro - 
nikos garsai primins jų 
genčių gyvenimą. Vagone 
antram jie pažygiuos pir
mųjų tyrinėtojų pėdomis 
ligi laivų garsų. Vagone 
trečiam lankytojai įeis į 
pirmąją įkurtą bendruo
menę - Quebeko senąjį 
miestą,o paskui aplankys 
aukštutinės Kanados 
smukles, žvejų bakūžes

GERA JAV ATSTOVO DERWINSKIO INICIATYVA
Atstovas Ed.Derwinski 

(Rep.Ill.) skatina Atstovų 
Rūmų pirmininką McCor- 
macką prisidėti prie pa
stangų sukurti Atstovų 
Rūmų Pavergtų Tautų Ko- 
mitetą(Special House Co
mmittee on Captive Na
tions). Siūlydamas atitin
kamą įstatymo projektą 
Atstovų Rūmuose jis pa
reiškė :

"Aš tokią priemonę pa
laikau nuo pat savo kon
gresinės tarnybos pra
džios. Nepaisydami pa
stangų vaizduoti Sovietų 
Sąjungą kaip liberalią ir 
draugingą valstybę, pri
valome matyti faktą, kad 
SSSR yra masinio kalėji
mo valstybė .Mes neturė
tumėm nei pamiršti, nei 
nekreipti dėmesio į nuo
latinį milijonų žmonių pa
galbos šauksmą iš eilės 
griežtoje komunistų kon
trolėje tebelaikomų kraš
tų"._____________ (Elta)
Britų Kolumbijoj, rytinės 
Kanados žvejų kaimus, 
ankstyvuosius prerijų na
mus,ir Hudson Bay tvir
tovę, kuri vakaruose pra
dėjo apgyvendinimą žmo- 
nių.Ketvirtas vagonas jau 
įeina į prieš Konfederaci
jos laikotarpį nuo 1800 li
gi 1867 m., ir įeinama į 
Konfederacijos kamba
rius. Penktasis vagonas 
supažindina su Parlamen 
to pastatais ir pirmuoju 
ministeriu -pirmininku. 
Jame yra baigti geležin
kelio bėgiai, čia galima 
pamatyti Riel sukilimą, 
ir šiaurės-vakarų raite
lius. Vagonas šeštas įveda 
Kanadą į pasaulinę ben
druomenę - kariuomenė 
kovoja būrų kare, ir pir
mam pasauliniame kare; 
seka dvidešimtieji ir tris
dešimtieji metai. Vago
nas septintas supažindina 
su antruoju pasauliniu ka- 
ru.Kanados didvyriai ko
voja ir miršta. Karas pa
sibaigė .lankytojai įeina į 
atominius laikus, pamato 
pramonės pažangą ir ki
tus pasisekimus moksle, 
politikoj, medicinoj,me
nuose ir tarptautiniame 
gyvenime.

• Turkijos prezidentas 
Simai viešėjo Amerikoje, 
tarėsi su JAV prezidentu 
Johnsonu, kuris Turkijos 
prezidento garbei padarė 
iškilmingą priėmimą Bal 
tuosiuose Rūmuose.
• Lenkijos bolševikinės 
diktatūros vykdytojai, te
besilaiką Mąjskvos dėka, 
Gomulka ir Cyrankevi- 
čius, lankėsi Bulgarijos 
sostinėje Sofijoje ir su 
Bulgarijos valdžia pasi
rašė draugingumo ir sa
vitarpinės pagalbos su
tartį.
• Pietvakariniame Ara
bijos pusiasalio pakraš
tyje esanti Adeno sritis 
pergyvena politinę krizę: 
viena gyventojų dalis nori 
prisijungti prie Saud-Ara 
bijos, kita dalis-prie Je
meno. Tuo tarpu Adeną 
valdo Anglija.Bet dėl ne- 
susitarimų dabar vyksta 
riaušės. Yra užmuštų ir 
sužeistų tų riaušių metu 
žmonių.
• Aštuoniasdešimt su vir 
šum sovietinių sportinin
kų iš įvairių satelitinių 
kraštų, suvažiavę į spor
tines rungtynes Vienon, 
nutarė negrįžti namo. Jie 
paprašė juos priimti įVa- 
karus.
• Prancūzijos preziden
tas de Gaulle buvusą kabi-' 
neto pirmininką Pompi
dou vėl paskyrė ministe
riu pirmininku. Jo suda
rytame kabinete de Mur- 
ville vėl pasiliko užsienių 
reikalų ministeriu.
• Prancūzijos Ronos upės 
slėnyje rasta urano iš 
kurio gaunama atominė 
energija.Ronos upės slė
nyje padarytos kasyklos 
ir statomas fabrikas.
• Gubernatorius Romney 
spėjamas respublikonų 
kandidatas į JAV prezi
dentus 1968 metais, pasi
sakė, kad ir jis, kaip ir 
dabartinis JAV preziden
tas Johnsonas, nesutiktų 
derėtis dėl taikos Hano
jaus sąlygomis.
• Trečiadienį Urugvajaus 
mieste Punte del Este su
sirenka Amerikos valsty
bių viršūnės apsvarstyti 
Amerikos ateities klausi

GUBERNATORIUS
Gen.Gubematorium pas

kirtas Kanados ambasado
rius Indojoj Roland Miche-? 
nėr. Balandžio 15 d. jis 
jau bus Kanados sostinėj 
ir duos priesaiką.

Humphrey & Brandt
JAV VICEPREZIDENTO 
KELIONĖ EUROPOJE

JAV viceprezidento H. 
Humphry politiniais tiks
lais Europoje pasirodė 
labai įdomi.

Humphry pareiškimai 
padaryti Europos sosti
nėse,yra gerai ir įdomiai 
formuluoti ir padarė labai 
gerą įspūdį.

Tas gi faktas,kad prieš 
JAV viceprezidentą pada
ryta visa eilė išsišokimų 
bei pasikėsinimų, tiktai 
pastiprino jo pareiškimų 
svarbumą.

Viceprezidentą priėmė 
ir Popiežius. Jo garbei 
Anglijos karalienė suruo
šė iškilmingas vaišes.

Bendrai vicepreziden
tas pasirodė kaip labai 
rimtas politikas ir vals
tybininkas. 
REVOLIUCIJA KINIJOJE 
TEBESITĘSIA

Revoliucija Kinijoje 
įdomi tuo, kad ji vyksta 
jau komunistų valdomoje 
valstybėje. Pasirodė, kad 
pirmoji revoliucija,kuria 
buvo įvesta komunistinė 
diktatūra, nėra pakanka
ma. Beveik po dvidešim
ties metų Kinijos komu
nizmo vadai priėjo prie 
išvados, kad revoliuciją 
reikia plėsti ir gilinti. 
Tiek metų praėjus .pradė
ta kalbėti, kad Kinijos ko
munistų gretose ir net pa
čiose viršūnėse esą atsi
radę komunizmo priešų, 
kurie nori grąžinti į lais
vesnes, demokratiškes
nes sąlygas.

Kodėl Kinijos ko munis - 
tų vadai nepatenkinti bu
vusia padėtimi, kol kas 
revoliucijos gilintojai, su 
Mao Tse-tungu priešaky
je, aiškiai nepasako, bet 
apie tai kalba komunistų 
sudarytos sąlygos: Kini
jos žmonės nepatenkinti 
komunistine santvarka; 
Kinija, kaip niekuomet, 
nesugebėjo dirbti ir kurti 
netiktai aukštesnio lygio 
vertybes, bet priėjo prie 
to, kad pristigo duonos .

Šiaurės Amerikos žaidynėse Toronte Čikagos Neris 
laimėjęs pirmą vietą. FotoJ. Zavis.

Lietuvių gyvenimo faktai
LIETUVIŲ INFORMACI
JOS CENTRAS

1966 m. gruodžio 14 d. 
JAV Lietuvių Bendruo
menės Centro Valdybai 
kviečiant,T.G.Sabataitis, 
S.J.centro v-bos posėdy- 
j e referavo lietuvių infor- 
macijos klausimu. Buvo 
prieita išvados, kad pro
fesionališkais pagrindais 
administruojamo Infor
macijos Centro lietuviam 
būtinai reikia tiek visų 
lietuvių Amerikoje veik
los centriniam subūri
mui,tiek geresniai lietu
viškai reprezentacijai 
amerikiečių tarpe.Nutar- 
ta griežtai laikytis aiškiai 
užsibrėžto tikslo:"Infor
macijos Centro tikslas 
turėtų būti aukštesnis už 
partinius ar grupinius in
teresus ir turėtų jungti 
visus lietuvius ir visų pa
žiūrų žmones. Tėvai Jė
zuitai mielai sutiko Infor
macijos Centrui duoti 
nuolatines patalpas. 
PALECKIS PO AUSTRA
LIJOS

Nebėr Paleckio ir so
vietinių "parlamentarų" 
delegacijoj.Kovo pabaigoj 
įvyko Tarpparlamentari- 
nės Sąjungos pavasarinė 
sesija, Palmos mieste, 
Majorca saloj (Ispanijoj). 
Sovietų delegacijai šiuose 
susirinkimuose eilę metų 
pirmininkaudavo J .Palec
kis."Garsiausias" jo da
lyvavimas buvo Australi
joj. . .Po to,pereitą rude
nį, jis dar pirmininkavo 
tai delegacijai Teherane, 
pavaduodamas netikėtai 
susirgusį pirmininkąDa- 
bar toj delegacijoj buvo 
penki rusai ir pirminin- 
kas-J. Peive, latvis. (E). 
ŠIRDIES OPERACIJOS 
LIETUVOJ

Kauno klinikinėj ligo
ninėj,prof.dr. Jurgio Brė- 
dikio vadovaujamoj pir- 
dles chirurgijos klinikoj 
kovo mėnesio vidury buvo 
padarytos dvi širdies vož-

Nukelta į 8 psl.

Kinijos komunistų komi
tetas svarstė revoliucijos 
padarinius bei tolimesnę 
eigą, ir 6 balsais prieš 5 
pasisakė už Mao Tse-tun- 
go politiką prieš valstybės 
viršininko Llu Šau-tsi po
litiką. Taigi atrodo, kad 
Mao revoliuciją laimi.

LIETUVIŲ KALBA 
LITURGIJOJE

Spaudoje buvo jau mi
nėta,kad kovo 4 d. Romoje 
buvo patvirtinti mišių 
tekstai atsivežti vysk. J. 
Matulaičio-Labuko iš Lie 
tuvos. Juose tačiau yra tik 
sekmadienių ir kaikurių 
švenčių mišios.

Prieš atvykstant į Ro
mą vyskupui J. Matulai
čiui-Labukui buvo patiek
tas mišiolo vertimas, 
paruoštas lietuvių Tėvų 
Jėzuitų ChicagojĄlr vysK. 
V. Brizgio prašymas jį 
patvirtinti.

Liturgijos konstituciją 
vykdanti taryba praneša, 
kad ir šis pilno mišiolo 
vertimas patvirtintas ir 
leidžiamas spausdinti. 
Nekintamose mišių daly
se privalo būti vartoja-- 
mas vienodas lietuviškas 
vertimas ir Lietuvoje ir 
už Lietuvos.

Paminėtina,kad patvir
tintas ir vadinamo Kano
no lietuviškas vertimas, 
kuris ligi šiol buvo kunigo 
skaitomas tik lotyniškai. 
SENIAUSI IR JAUNIAUSI

Kovo mėnesį išleistas 
Sovietų Sąjungos rašytojų 
informacinis biuletenis 
pažymėjo, kad sovietinėj 
rašytojų sąjungoj esą 65 
60narių,rašančių 72 kal
bomis. Jų tarpe vyriau
sias ir jauniausias amžiu- 
mi-abu lietuviai. (Lietu
voje veikianti rašytojų 
sąjunga irgi laikoma tik 
sovietinės,daugiausia ru
sų,rašytojų sąjungos pa
daliniu). Tie Lietuvos ir 
net visos sovietinės im
perijos "čempionai" yra 
Marcelinas Šikšnys (Šiau
lėniškis Senelis),93 metų 
amžiaus, ir Algimantas 
Mikuta, dar tik 23 metų 
amžiaus. (Elta)

SECRETARY-GENERAL THANT

U Thantut tęsiant bandy
mą rasti būdą prieiti prie 
derybų baigti karą Viet
name, į pagalbą atėjo C ei- 
lono min.pirm.Sananajati.
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AR NEPERSVARSTYTINAS MUSŲ 
NUSISTA TYMAS ?

Štai kur reikalingas mū
sų žodis ir masinis mūsų 
pasisakymas.Geriausia bū
tų, kad mes mokėtume tą 
daryti organizuotai,VLIK- 
ui davus ženklą, nes toks 
pasisakymas būtų įspūdin 
giausias.

Dabar toks pasisakymas 
reikalingas dviem atvejais: 
vienas-dėl JAV preziden
to aiškaus pasisakymo,kad 
Jungtinės Amerikos Vals
tybės dabar ir ateityje yra 
įsipareigojusios ginti de
mokratines tautų teises 
prieš totalizmą. Laikantis 
šio principinio nusistaty
mo JAV ne tiktai teoriš - 
kai, bet ir praktiškai šį 
nusistatymą vykdo,-ir dėl 
to veda karą ir Indokini
joje.

Dėl šio JAV prezidento 
pasisakymo mes turėtume 
masišku laiškų siuntimu 
užtvirtinti šį svarbų fak
tą ir paremti šį didelės 
svarbos pareiškimą.

Antras atvejis-JAV par
lamento nario Ed.Derwin- 
skio iniciatyva sudaryti 
JAV atstovų rūmų Paverg
tų tautų komitetą, kuris 
rūpintųsi pavergtųjų tau - 
tų laisve.

Dėl šios Ed.Derwinskio 
iniciatyvos taip pat reik
tų masiškai pasisakyti lai
škais, nes tai yra vienas 
geriausių kelių siekti pa
vergtoms tautoms laisvės.

Šia-laisvės atgavimo pr- 
asme-mes nesame vienin
gos nuomonės.Ligšiol vy
ravo nuomonė,kad Lietu
vai laisvė gali ateiti ata - 
tinkamo karo atveju. Bet 
tai būtų laukimas atsitik
tinumo, dėl kurio tikrumo 
Lietuvai nėra jokių garam 
tijų. Viena, kad karas sa
vaime žiaurus dalykas .ku
rio negalime laukti,o ant- 
ra-jėgų susidėstymas ties 
Lietuva nieko gera mums 
nežada. Visi skaičiavimai 
įtaigoja, minti, kad Lietu
vai laisvės atgavimas sie
ktinas ne karo,bet teisės 
keliu. Ir šia prasme, tu
rint prieš akis Ed.Derwin-

skio iniciatyvą, mūsų Ve
iksniams ir mums visiem 
reiktų labai stipriai per
galvoti savo laikyseną ir 
savo taktiką. Kai gyveni
mas kinta labai greitai. 
mes esame gerokai užsi
stovėję vietoje,kas reik
alui neina į naudą.

Mes taip gi neturime vie- 
ningesnės nuomonės dėl 
komunizmo ir Lietuvos o- 
kupacijos. Didelis daugu
mas ligšiol manė, kad pa
grindinė nelaimių pri eža- 
stis yra komunizmas, o 
ne rusiškasis imperializ
mas. Faktinai gi yra atvi
rkščiai, nes komunizmas 
yra rusiškojo imperializ
mo tiktai įrankis bei nau
ja priemonė pagal laiko 
dvasią.

Komunizmas yra idėja, 
labai sena idėja, kurios 
pradų randame jau Evan
gelijose. Ir visuomeninė 
žmonijos vystymosi rai
da eina tąja kryptimi,kad 
ir ne dabartinio vadinamo 
komunizmo kryptim,kuris 
faktinai yra jėga priverč
iamasis valstybinis kapi
talizmas. Komunizmas y- 
ra galimas, bet tiktai ta
da, kada žmonių dauguma 
laisva valia pasisakys už 
komunizmą .Taigi, Lietu
vos nelaimė ne vadinama
me komunizme, bet rusiš
kame imperializme.

O vis dėlto ir mūsų nusi
statymą rusų atžvilgiu rei
kia pergalvoti ir reikia per 
formuoti,nes ir jis gerokai 
užsistovėjęs ir gerokai pa
senęs.Net ir su priešu ga
li būti prasminga kalbėtis. 
Gali būti ir reikalinga. Ir 
gal jau bręsta tokie laikai, 
kai ne tiktai bus galima, o 
bus ir reikalas kalbėtis.

Tat,iš vienos pusės,JAV 
prezidento pareiškimas, 
iš kitos atstovo Ed. Der- 
winskio iniciatyva yra ir 
ir principai ir būdai siek
ti ir mūsų tėvynei laisvės. 
Ir tai turi mus paskatinti 
persitvarkymui ir bręs
tančiam persiorganizavi
mui. J.Kardelis.

DŽIAMBORETĖ "ROMUVOJE" 
prašomos atsivežti savo 
virimo ir asmeninius in
dus maitinimuisi iškylo
se. Stovyklavimo mokes
tis už visas aštuonias die
nas - 27 dol. ; į tai įeina 
maistas,apdrauda,regis
tracija ir palapinių dug
nai.

Džiamboretės progra
ma bus vykdoma uždavi
nių ir žaidimų būdu. Į tai 
įeis: morzės signalizaci
ja, mazgai ir kilpos, pir
moji pagalbaburiavimas, 
pionerijos projektai,skil
čių ir valčių iškylų apra
šymai, maisto gaminima- 
sis gamtoje ir kit.

Bus mokomasi mūsų 
liaudies žaidimų ir šokių, 
veiks skudučių ir kitokių 
instrumentų orkestrėliai, 
vykdomos kamuolio,!eng- 
vosios atletikos ir van
dens sporto varžybos. 
Laužų pasirodymams 
reiks inscenizacijų,dainų 
šokių, deklamacijos bei 
muzikos instrumentų.

Visų 8 dienų skilčių- 
valčių darbas bus verti
namas taškų sistema. 
Ypatingas dėmesys bus 
kreipiamas į šiuos sto
vyklaujančių vienetų sa
vumus : lietuviškumas , 
tvarkingumas,punktualu
mas , pareigingumas, ini
ciatyva ir išradingumas 
bei nagingumas.

Užsiregistravusiems 
vienetams prie smulkes
nės informacijos bus pri
dedamas ir žemėlapis , 
kaip nuvykti į ' 'Romuvos'' 
stovyklavietę, kuri yra 
prie Runtville, Ontario 
( apie 150 mylių į šiaurę 
nuo Toronto, važiuojant 
11 keliu-higway).

Maloniai kviečiami virš 
minėti vienetai iš visų J 
AV-biųir Kanados lietu
vių skautų padalinių.

L. E-tas
Vincas Žemeckas.

Pavasario darbai namų sodely 
BALANDIS.Šiame mėne
syje baigiasi įkyrėjusios 
žiemos šaltosios dienos 
ir nors šalnos yra dažnas 
svečias, bet pavasario 
dvelkimas jaučiamas 
miškuose,laukuose ir na
mų sodeliuose. Pirmoji 
pavasario šilta diena ma
loniai pradžiugina visus 
gyvius ir žmogų, o ypač 
sodelio mylėtoją.

Su pavasario gražiomis 
dienomis prasideda begar 
lės darbų namų sodeliuo
se. Daugelis sėklų kom
panijų šiuo metu turi iš
leidusios naujus sėklų 
katalogus ir per juos už
sakant galima patogiai 
gauti norimų rūšių sėk
las ir jas laiku pasėti į 
inspektus ar į dėžutes pa
langių auginimui.

Šiais metais Kanadai 
sukanka šimtametinė ir 
jos įtakoje šis įvykis 
stengiamasi įvairiais bū
dais atžymėt.Kiekvienam 
Kanados piliečiui priei
namiausias būdas prie to 
prisidėti per sodelio pro- 
jektus.Tam tikslui Otavo
je yra sudaryta taip vadi
nama Šimtametinė Komi
sija (Centennial Commi
ssion), kuri yra išleidusi 
knygutę, rekomenduojan
čią įvairius dekoratyvi
nius augalus sodelių pro-

Penkerių metų sukak
ties proga "Romuvos" 
stovykloje ruošiama pir
moji lietuvių skautų są
jungos skilčių ir valčių 
džiamboretė nuo liepos 
22 iki 30 dienos. Šios 
džiamboretės tikslas - 
stiprinti skiltį ir valtį, 
kaip pagrindinį skautiš
kos veiklos vienetą ir duo 
ti jaunimui progos pasto- 
vyklauti smagiai gražioje 
Kanados gamtoje,užmegs 
ti draugystės ryšių ir 
kartu pasiruošti mūsų 
auksinio jubiliejaus Tau
tinei Stovyklai 1968 me
tais.

Džiamboretėje daly
vauti kviečiama po vieną 
skiltį ir valtį iš kiekvie
no Seserijos ar Brolijos 
atskiro vieneto visame 
Šiaurės Amerikos konti
nente. Pagal galimybę 
skiltys ir valtys turėtų 
būti natūralios. Tuntinin- 
kai ir vietininkai prašomi 
savo pasirinktais būdais 
ir tvarka atrinkti šiuos 
reprezentacinius džiam
boretės vienetus.

Džiamboretės dalyvių 
amžius-tarp 11-16 metų. 
Džiamboretėn vykstantie
ji vienetai prašomi turėti 
savo vyresnio amžiaus 
vadovę-ą, globėją.

Džiamboretėn vykstan
tieji vienetai iki gegužės 
1 d.registruojasi pas skau 
tininkę IrenąMeiklejohn, 
Creswell dr. , Scarboro , 
Ont. Ten galima gauti ir 
smulkesnės informaci
jos.

Transporto priemonė
mis pasirūpina patys sto
vyklautojai. Vienetai taip 
pat atsiveža ir savo pala
pines. Palapinių neturin
tieji, kreipiasi džiambo
retės vadovybėn iš anks
to. Stovyklautojai bus 
maitinami bendroje val
gykloje, skiltys ir valtys

Padėkos
Mirus mano broliui Vac-šventas mišias ir palydė- 

lovui Saladžiui, aš ir jo 
šeima susilaukėme užuo
jautų, už ką esame nuo
širdžiai dėkingi. Ryšium 
su laidotuvėmis esu labai 
dėkingas kun.klebonui dr. 
F. Jucevičiui, kuris buvo 
atvykęs į laidotuvių namus 
ir atkalbėjo rožančių,kun. 
J. Gdudzei, kuris atlaikė

jo Vaclovą Saladžių į am
žinojo poilsio vietą.Dėkin- 
gas esu Mr. ir M^s.Holly, 
pp.Šukiams ir visiems, 
kurie atsilankė į laidotu
ves, kurie atnešė gėlių, 
kurie užsakė šventas mi
šias ir mano brolį palydė
jo į kapines.

Antanas Saladžius.

j ektams.Šią knygelę kiek
vienas gali dovanai gauti 
parašęs pageidavimą a- 
dresiuCentennial Commi
ssion- Box 1967-Ottawa, 
prašyti ^booklet of cente
nnial projects and plans 
for centennial flower beda 
Mes, lietuviai, turėtume 
taipogi vertingai pasi
reikšti šiuose projektuo
se. Norint tą gerai atlikti 
jaudabar pats laikas apie 
tai pradėti rūpintis.

Visus sodelio projektus 
reikia pradėti padarant 
painus popiery. Naujame 
namo sklype pagrindinis 
darbas tai žemės kontūro 
apdirbimas .išlyginimas , 
2) dirvožemio pagerini
mas, 3) dekoratyvinių au
galų grupių bei eželių su
derinimas, 4) takelių ir 
įvažiavimo kelio įvedi
mas,5) vejelės įruošimas 
ir 6) uždangos sudarymas 
nuo kaimyno pusės. Jau 
seniai įruoštuose sode
liuose reikia pramatyti 
pašalinimą tų augalų, ku
rie yra atgyvenę savo am- 
žlų arba perdaug sužaloti 
ligų ar kitokių priežasčių 
Pašalintųjų vietoj e numa
tyti naujus augalus vietai 
užpildyti.

Eiliniai ankstyvo pava
sario darbai galima su
skirstyti sekančiai:

Tręšimas. Trąšų 
ankstyvas suteikimas so
delio augalams yra vienas 
iš naudingiausių laikų. 
Šiuo metu galima panau
doti stiprios koncentraci
jos azotines trąšas,be pa
vojaus "nudeginti" žolę , 
gėles ar kitus dekoraty
vinius augalus .Rekomen
duotinos Amonium sulpha 
te ir Urea. Nors abi šios 
trąšos turi labai aukštą 
azoto procentą,bet iš lėto 
tirpstančios,tad šiuo me
tu jas užbėrus galima ti
kėtis,kad jos bus prieina
mos ne tik pavasario au
gimui,bet ir vasaros se
zonui. Nežiūrint, kad šis 
laikas yra pats saugiau
sias trąšoms išberti, bet 
vis dėlto reikia dėti visas 
pastangas, kad jos neuž
kristų ant amžinai žaliuo
jančių augalų, k. a. eglai
čių,tujų, pušaičių ir pan. 
nes ir šiuo metu šios, - 
stiprios koncentracijos 
trąšos, jei papuola ant 
drėgnų šakelių, bei spig- 
lių,gali labai greitu laiku 
ištirpti ir smarkiai suža
loti augalus. Augalams 
esant visai sausiems, šio 
pavojaus nėra.

Perkant kombinuotos 
sudėties mineralines trą
šas,reikia turėti omeny
je,kad pirmasis skaičius 
ant įpakavimo nurodo :azo 
to %, antras fosforo % ir 
trečias potašo %. Šie trys 
elementai yra pagrindi
niai visų augalų augime, 
o jų santykio pasirinki
mas priklauso nuo turimo 
dirvožemio savo sklype. 
Bendrai orientacijai ga
lima vadovautis šiais da
viniais : Ammonium sul
phate 6-8 lbs. 100 kvad . 
j ardų,o kombinuotų trąšų 
santykyje 10-10-10 tarp 8- 
16 lbs.100 kvad. jardų.

Švirkštimas. Šiuo 
metu yra paskutinė proga 
atlikti taip vadinamas 
dormatinis arba žiemos 
švirkštimas,prieš augalų 
ligas ir kenkė jus-vabz
džius. Vėliau medžių pum 
pūreliams pradėjus sprog 
ti.šis darbas jau per vė
lu. Bendrai - švirškimo 
darbas yra gana sudėtin
gas, bet perkant švirški- 
mui chemikalus yra vi
suomet gaunamos brošiū
rėlės su pilnu naudojimo 
apibūdinimu.Turint vais
medžių savo sodeliuose, 
švirkštimas yra vienas iš 
svarbiausių faktorių gauti 
sveikus vaisius.

Genėjimas turi būti 
atliekamas prieš augalų 
vegetacijos periodą, nes 
pradėjus augti augalas 
pirmiausiai siunčia mais 
tą į šakelių viršūnėles , 
tad tuo metu genint ir nu
kerpant šakelių galelius , 
pašalinama daug vertingų 
maisto medžiagų, kas at-

Skautai su p.Zallskiene ir p. Vilku vienos inspekcijos bei parado metu. 
Foto Romas Bričkus.

MOKSLAS IR TECHNIKA
DABARTINĖS TEORIJOS APIE VISATOS STRUKTŪRĄ 

bangų ir fototeleskopų 
aparatus.

Patiekęs optinį erdvės 
kūnų ir jų sambūrių su
pažindinimą,prelegentas 
priėjo prie erdvės teori
jų. Yra dvi pagrindinės 
visatos teorijos: evoliu
cinė Big-Ben teorija ir 
nekintamos pade ties (stea 
dy state teorija).

Evoliucinė teorija tvir
tina,kad prieš 10 bilijonų 
metų buvo tik viena ma
sė, įvyko kažkoks spro
gimas ir susidarė pasau- 
lis-visata.Vyksta pasau
lio plėtimasis, žvaigždy
nų sambūriai-galaktikos 
(galaxies) tolsta viena 
nuo kitos,bet vėliau pra
dės trauktis-mažėti. Šiai 
teorijai įrodyti šalinin
kai naudoja diferenciona- 
lines lygtis, radio bangų 
ir naujų objektų atradi
mą erdvėje, elementų 
analizę,palyginimą ir ki
ta.

Nekintamos padėties 
(steady state)teorija sako 
kad pasaulis koks buvo, 
toks ir bus .nesikeis.Nors 
tos teorijos šalininkai ir
gi pripažįsta, kad nuoto
liai tarp žvaigždinrj didė - 
ja, bet tas erdvės tūryje 
nieko nepakeičia!, nes 
žvaigždynai tik užpildo 
erdvėje tuščias vietas.

Po įdomios paskaitos , 
akademikai ir svečiai, 
jaunesni ir senesni, pra
leido kelias jaukias ir įdo
mias valandas malonių pp. 
Čiuplinskų viešnagėje. 
Svečių tarpe be prelegen
to ir torontiškių buvo dai - 
lininkas Urbonas su ponia 
iš Australijos ir keli as
menys iš JAV. ,atvykę į 
Toronte vykstančias spor 
žaidynes. Besidomįs.

Toronto lietuviai vis 
daugiau ir daugiau domi
si aktualiomis ir įdomio
mis akademikų d-jos 
ruošiamomis paskaito
mis.Rengė jams vis dau
giau ir daugiau tenka pri - 
statyti kėdžių, taip, kad 
netolimoje ateityje gali- 
malaukti.kad Prisikėli
mo muzikos studija gali 
pasidaryti permaža klau
sytojams sutalpinti.

Dr. Romas Mitalas , 
pristatytas akademikų d- 
jos pirm. p. Ciuplinsko , 
Toronto lietuviams ba
landžio 1 d.patiekė ir pa
aiškino dabartines teori- 

. jas apie visatos struktū
rą.

Dr.Romas Mitalas yra 
jaunas, gilus ir išsamus 
šių dienų matematikos , 
fizikos ir kosmologijos 
mokslų žinovas. Toronto 
u-te baigė fizikos ir ma
tematikos mokslus baka
lauro ir magistro laips
niu, o 1965 m. apgynė dok
torato disertaciją Corne
lias u-te,New Yorke.Šiuo 
metu dėsto fiziką ir ma
tematiką, kaip assistant 
professor, Londone,Wes
tern University of Onta
rio.

Jo pasirinktasis meto
das patiekti auditorijai 
žinias apie visatos struk
tūrą buvo, Įdek įmįnoma, 
paprastas ir supranta
mas. Pirma jis parodė 
saulės ir įvairių žvaigž
džių grupių (galaxies) fo
tografines skaidres ek
rane ir paaiškino bei pa
lygino j as. Parodytos nuo
traukos buvo nepaprastai 
aukštos fotografinės ko
kybės,aiškios ir kontras
tinės, padarytos koordi
nuojant brangius radio

siliepia vėliau į augalo 
klestėjimą. Genint pir
miausia reikia pašalinti 
išdžiūvusias ir palaužtas 
šakeles .vėliau pertankiai 
augančias ir tokias, ku
rios deformuoja gražią 
augalo formą.
Vejelės pagerini

mas lengviausiai ir efek
tingiausiai atlikti šiuo 
metu,nes žemėje yra pa
kankamai drėgmės sėklų 
dygimui.o taip pat švelni 
pavasario šiluma yra vie
nas iš svarbiausių fakto
rių jaunai žolei įsigalėti. 
Tam tikslui yra gera pa
naudoti perpuvusio mėš
lo ir smėlio mulčą, bet 
ne storiau kaip pusę colio 
storumo sluoksneliu. 
Šiam tikslui taipogi yra 
labai tinkamas perpuvu
sių durpių ir smėlio mi
šinys. Šviežias mėšlas 
nepatartinas,nes turi mi-

lionus gyvų piktžolių sėk
lų. Nepatartinas nei pa
prastas dirvožemis (top 
soil),nes jis sunkesnis už 
anksčiau minėtas medžią 
gas ir nuo lietaus supuo
la ir nuslopina žolę.

Šiuo ankstyvu pavasa
rio metu yra labai sveika 
visus augalus sodely nu
plauti stipria vandens 
s rove. Šiuo darbu mes pa
šaliname ne tik kenksmin 
gas dulkes ir fabrikų suo
džius,bet taipogi sunaiki
name daug kenkė jų-vabz- 
džių kokonų,lėlelių ir ligų 
sporų. Tai viena iš eko
nomiškiausių priemonių 
augalų sveikatingumą iš
laikyti.

• Vilniuje išleista nauja 
V.Mykolaičio-Putino"Al- 
torių Šešėlių" laida-25, 
000 egzempliorių* (E)
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PASKUTINIS POSĖDIS
Ministerial susirinko naktį į prezidentūrg svarbiam 

posėdžiui — apsvarstyti sovietu uiti matu mq...

Šiomis dienomis iš spaudos išėjo buvusio Lietuvos 
žemės ūkio ministerio Juozo Audėno atsiminimų knyga 
’’Paskutinis posėdis’’, kurioj pasakojama apie Lietuvos 
laisvos vyriausybės paskutinius sprendimus ir tą. istorinį 
posėdį, kada buvo svarstomas sovietų ultimatumas.

Autorius knygos įvade rašo, kad tų įvykių aprašy
mas su tinkama dokumentacija ateityje gali būti nau
dingas Lietuvos istorijos tyrinėtojams ir be to, kad tai 
padaryti yra jo būtina pareiga. Atsiminimų skaitytojas 
ras paskutinės vyriausybės narių pasisakymus, vyriau
sybės nusistatymus ir sovietinės agresijos prieš Lietuvą 
eigos dokumentus. Ta pačia proga jis aprašęs keletą kitų 
Lietuvos gyvenimo įvykių, kurių dalyviu ir artimu liu
dininku yra buvęs.

Čia spausdiname iš knygos ’’Paskutinis posėdis’’ vie
no skyriaus ištrauką. Knygą išleido leidvkla Romuva. 
278 psl. Kaina $4.00.

Savo darbo kambaryje jau bu
vau giliai Įmigęs, kai netoli gal
vos, ant rašomojo šulo suskam
bėjo telefonas. Nakties vėlu
moje nesiorientavau, kuri va
landa galėjo būtL Pakėlęs rage
li, išgirdau gerai pažĮstamą 
Mlnisterių Tarybos direkto
riaus Miko Žilinsko balsą: "Po
ne minister!, prašau skubiai at
vykti posėdžiui Į prezidentūrą"!

"Kas atsitiko, koks reikalas?" 
— mėginau klausti.

"Iš Maskvos gauu nemaloni 
telegrama" — atsako jis.

Kalba trumpa, aiški, bet daly
kai paslaptingi. Tai buvo tylią, 
ramią, beprasidedančios 1940 
metų vasaros, birželio 14-tos 
nakt(, apie 12-tą valandą.

Namuose vienas. Šeima va
sarojo Kačergynėje. Skubiai ap - 
sirengiau. Nuuriau šoferio ne
šaukti, bet eiti pėsčiom, nes nuo 
namų, Žemaičių g-vės 64, iki 
prezidentūros tik apie 20 minu
čių ėjimo.

Si tyli, rami, žvaigždėta nak
tis man priminė daug, daug to
kių nakčių, praleistų naktigonė
se, arba kaimo gegužinėse. Tai 
buvo be rūpesčių ir atsakomy
bės laikai, kuriais buvo labai 
linksma dainuoti Vienažindžio 
dainos posmus:

"Dabar mūsų aukso alenos, 
nieks kaklo negriaužia, daug 
nerūpi, pakol vienas, nei var
gai nespaudžia..."

Bet dabar jau buvo kitaip, 
nes nuo anų laikų jau buvo pra
bėgę 25 metai. Žinau gerai, kad 
esu apsiėmęs didelę valstybinio 
gyvenimo naštą ir atsakomybę. 
Esu atsakingas ne tik už tai, 
ką valstybiniame gyvenime Įsa
kau kitiems padaryti, pasirašy
damas kitų paruoštus aktus ir 
dokumentus, bet ir už visą Lie
tuvos vyriausybės darbą apiman - 
tj visus krašto reikalus.

Ėjau susimąstęs, lyg nei nak
ties tylos, nei dangaus grožio ne
pastebėčiau, 
riame turės 
bai svarbūs 
klausimai.

Visas Kaunas jau miega, ra
miai ilsisi, net ir Vakarinė 
žvaigždė jau buvo užgesusi. 
Nors tokiomis naktimis bu
vau Įpratęs ieškoti dangaus 
skliaute Grtžulio ratų, Sietyno, 
šienpiūvių, kurių kiekvienas mū
sų liaudyje turi savo reikšmę 
ir paskirti. Bet šiuokart prieš 
akis raibuliavo Maskva, ten

Ėjau į posfedj, ku- 
būti svarstomi la
ir skubūs Lietuvos

JONAS 
AVYŽIUS 

68 atkarpa.
PENKTA DALIS

GYVENIMAS IS NAUJO
VIII

-— Tu nieko, ničnieko nežinai, Ieva. Jei žinotum, koks 
aš menkas žmogelis, spiautum į akis ir išgrūstum pro du
ris.— Martynas nusvyravo prie virtuvinio staliuko ir sudribo 
ant taburetės. Kurį laiką tylėjo, sunkiai alsuodamas, paskui 
užsidengė delnu akis, ir virtuvėje, vėl pasigirdo jo slopus 
balsas. Gyvenimo išpažintis. . . Kas jo prašė? Kas duos atlei
dimą? Godai jau atvėrė vieną širdies kampelį. Nesuprato. 
Kam iš naujo skaudinti širdį? Pasityčioti iš savęs? Gal ir 
taip. . . Martynas su beviltišku įniršiu plėšė tvarstį nuo tebe- 
kraujuojančių žaizdų. Pirmą kartą gyvenime taip begėdiškai 
apnuogino sielą svetimo žmogaus akyse. Su pamišėlio įtūži
mu draskė savo praeitį gabalais ir, išrinkęs pačius juodžiau
sius, labiausiai žeminančius, pats trypė ir kitą liepė trypti 
kojomis. Kai pagaliau viskas buvo išsakyta, pajuto nelauktą 
palengvėjimą, kažkokią džiaugsmingą rimtį, labai artimą tam 
jausmui, kuris jį apimdavo, kai, būdamas dar vaikas, išeida
vo iš bažnyčios po išpažinties. Jis pakėlė galvą ir pažvelgė 
į Ievą, kuri sėdėjo šalia ant kitos taburetės. Jos akys buvo 
pilnos ašarų. Jokio pasmerkimo, jokio pasišlykštėjimo, jokios 
paniekos, tik ašaros. Ir ne užjaučiančio, o suprantančio žmo
gaus ašaros. Jis nuleido galvą, staiga užlietas gailaus džiaugs
mo. ir tą pačią akimirką pajuto vėsią raminančią ranką, glos
tant jo galvą. Tada sprangus kamuolys pašoko į gerklę, 
supurtė pečius, ir jis, kūkčiodamas kaip vaikas, priglaudė 
veidą jai prie krūtinės. Ji apkabino jį ir pamiršusi, kad 
chalatas nesu j uostas, o po juo tik naktiniai marškiniai, nieko 
nesidrovėdama ėmė glostyti jo galvą, kaklą, nuo ašarų šlapius 
skruostus.

Aušo.

esantis užs. reik. min. Urbšys, 
atstovas Natkevičius, kurie ir 
tą telegramą prisiuntė. Bet 
koks jos turinys? Ko vėl Mask
va iš Lietuvos nori? Ko ji ki
šasi Į mūsų valstybės vidaus 
gyvenimą? Gal vėl kas nors 
"atsitiko" su kokiu raudonar
miečiu, ar ištisu jų daliniu? 
Bet tai būtų per menkos prie
žastys, kurios galėtų priversti 
vidurnaktĮ sušaukti vyriausy
bės posėdĮ ir dar prezidentū
roje! Galvojau, kad yra kokia 
nors svarbesnė bėda. Vos prieš 
dvi dienas net patĮ vid. reik, 
min. K. Skučą atleidome. O juk 
žiūrint iš mūsų vidujinio gyve
nimo taško, nebuvo jokio rei
kalo nei ji, nei jo artimą bendra
darbi A. Povilait( atleisti. Bet 
Merkys davė Molotovui žodj ir, 
tik grĮžęs iš Maskvos, duotąjį 
žodi ištesėjo.

Štai jau ir prezidentūra. Ant
rojo aukšto visi langai apšvies
ti. Einu per sodelĮ. Kareiviai, 
stovi Prie durų, atiduoda pagar
bą, o prezidento adjutantas pulk. 
Žukaltis, giliai susijaudinęs, pa
sisveikina ir tylomis laiptais 
palydi Į antrąjį aukštą.

Didysis kambarys apšviestas, 
bet tuščias. Pirmieji atvykę, sto
viniavo tolimesniame kambary
je, kuriame prezidentas turė
davo mažesnes konferencijas. 
Susitikę, vienas kitą sveikino
mės, klausiamais žvilgsniais pa
sikeisdami. Nejauku, nemiela, 
neaišku.

Dar prieš posėdĮ, visi greit 
sužinojome naujuosius Mask
vos reikalavimus, kuriais bol
ševikai kėsinasi užimti kraštą. 
Dar labiau nuotaika pablogėjo. 
Aplinka sunkti, visi prislėgti. 
Čia ir min. pirm-kas ir vid. 
reikalų ministeris su savo pa
vaduotoju. Netoliese, krašto 
aps. min. gen. K. Musteikis, 
teisingumo min. dr. A. Tamošai
tis, švietimo min. dr. K. Jokan
tas, susisiekimo min. J. Ma
siliūnas, valstybės kontrolie
rius ir seimo pirm. K. Šakenis. 
Mačiau ir kar'iomenės vadą 
gen. V. Vitkauską, kariuomenės 
štabo virš. gen. S. Pundzevičių, 
politinio departamento dir. E. 
Turauską ir Min. Tarybos gene
ralini sekretorių V. Mašalaiti.

Jau buvo pirma valanda ryto 
(birželio 15-toj i).

Netrukus, pro kito kambario 
duris Jėjo ir pats prezidentas 
A. Smetona. Įėjo gana energin

ROMANAS

Juozas Audėnas
gu žingsniu. Neteko, kaip Įpras • 
ta, nei jo rankos paspausti, nei 
labo ryto palinkėti. Jis atėjo vie
nas, visiems linktelėjo, pakvie
tė sėstis. Ilgoka tyla. Pastebė
jau, kad prezidento veido mus
kulai ir rankos šiek tiek dre
ba, Nervingai baigęs rūkyti ci
garetę, pradėjo posėdĮ, visai 
pridusiuslu balsu tardamas pir
muosius žodžius. Trumpais žo
džiais nupasakojo, kad iš Mask
vos esanti gauta telegrama, ku
rioje išdėstyti Lietuvai nauji 
sovietų reikalavimai. Jie esą la
bai dideli. Į juos sovietai laukią 
greito atsakymo, dėl ko šiuo me
tu esąs ir posėdis sukviestas. 
Prezidentas tuojau paprašė A, 
Merki visą klausimą išsamiai 
referuoti.

Nors jau žinojome, ko susi
rinkome, bet šie trumpi ir la
bai konkretūs prezidento žo
džiai jnešė dar daugiau tylos, 
susikaupimo ir nejaukumo. Vi
sų veidai dar labiau apsiniau
kė. Keitėmės baimingais, pri
slėgtais žvilgsniais.

Prezidentui paprašius, A. 
Merkys, laikydamas rankose 
maždaug prieš pusantros valan
dos iš Maskvoje esančio užs. 
reik. min. gautą telegramą, po 
keletos Įvadinių žodžių, iš jos 
perskaitė jau iššifruotus tris pa
grindinius skirsnius, kuriuose 
buvo išdėstyti sovietų reikala
vimai:

1) kad tuojau būtų atiduoti 
teismui buvę vid. reik. min. 
Skučas ir valstybės saugumo 
dir. Povilaitis, kaip tiesioginiai 
kaltininkai provokacinių veiks 
mų prieš sovietų Įgulą Lietu
voje:

2) kad tuojau būtų suformuo
ta Lietuvoje tokia vyriausybė, 
kuri sugebėtų ir būtų pasiryžu
si laiduoti garbingą Sovietų Są
jungos ir Lietuvos savitarpinės 
pagalbos sutarties Įgyvendinimą 
ir ryžtingai sutramdyti sutar
ties priešus:

3) kad tuojau būtų laiduotas 
laisvas perleidimas Į Lietuvos 
teritoriją sovietų kariuomenės 
dalinių jiems išsiskirstyti sva-F- 
besniuose Lietuvos centruose 
tokiame kiekyje, kurio pakaktų, 
kad būtų laiduotas Sovietų Sąjun
gos ir Lietuvos savitarpinės pa
galbos sutarties vykdymas ir 
užkirsti provokaciniai veiksmai 

Liepos viduryje Arvydą išrašė iš ligoninės. Namo išėjo 
pėsčias, nepaskambinęs į kolūkį: nenorėjo žmonių gaišinti, 
nes buvo pats vasaros darbymetis, o, be to, ilgai kalėjus li
goninėje, traukė pasivaikščioti.

Priešpiečių saulė plieskė giedrame danguje. Pūtė gaivus 
vėjelis, nešdamas iš laukų džiūstančio šieno kvapą. Tai šen, 
tai ten tarškėjo pavėlavusi šienapiūvė, kitur kriokė trakto
rius, cukrinių runkelių varsnosemirgėjomoterų skarelės, 
tačiau daugiausia žmonės buvo užimti šienapiūte. Sunkūs, 
svaiginamai kvapūs dobilų vežimai ropojo kaip didžiuliai va
balai lauko keliais į kolūkio daržines; nušienautuose laukuo
se tarškėjo grėbiamosios, švitravo grėbliai mikliose merginų 
rankose, prieš saulę švysčiojo šakių ražai, kurie čia pat su
smigdavo į suridentų dobilų gabaną, pakeldavo ją nuo že
mės, ir didžiulė kupeta pajudėdavo link kraunamo vežimo, 
uždengusi savimi raumeningą stiprų berną.

Vieškeliu j ten ir atgal pravažiuodavo sunkvežimiai, tušti 
ir su kroviniu, pralėkė kelios lengvos mašinos. Kitas vai
ruotojas sustodavo, atpažinęs Arvydą, tačiau tasai numoda
vo ranka, kad važiuotų sau. Ne, dėkui, jis nenori lipti į 
dėžę, gana prisiviešėjo tarp keturių sienų. Ten buvo gera, 
visi juo labai rūpinosi, buvo jautrūs, malonūs, tačiau tik čia, 
toje laukų platumoje, jis vėl pasijuto pilnu žmogumi. Šir
dis džiaugsmingai virpėjo, godžiai gaudydama kiekvieną 
garsą, ir atrodė, kad visa aplinkui amžinai gyva ir nemir
tinga. Gyvi tie nuo vėjo jūruoją vasarojaus laukai, gyva 
žemė, gyvas paukštelių skardenamas oras, gyvas tas kietas, 
daugelio milijonų tonų svorio sumuštas kelias, kuriuo da
bar žengė jo stiprios kojos, skubančios atsigriebti prarastą 
laiką. Net garsai jam atrodė gyvi, ir jis šypsojosi kiekvie
nam šūktelėjimui, juoko protrūkiui, atsiritančiam nuo krau
namų dobilų vežimų, iš ravimų cukrinių runkelių varsnų. . . 
Kaip gera, kad tu štai sveikas gyvas vėl sugrįžai į pasaulį! 
Tau šviečia saulė, virš galvos tyvuliuoja beribės dangaus 
gelmės, tave glamonėja gaivinantis vėjelis, po tavo kojomis 
raminamai alsuoja žemės motinos krūtinė. Viskas čia tavo, 
.žmogau karaliau. Ištiesk ranką ir paglostyk tą pabalusį ru
gių lauką, kvepiantį bręstančia duona. Tai tavo duona. Įtrauk

prieš sovietų Įgulą Lietuvoje.
Sovietų Sąjungos vyriausybė 

laukia Lietuvos vyriausybės at
sakymo iki birželio 15 d. 10 vaL 
ryto. Negavimas Lietuvos vy
riausybės atsakymo iki to ter
mino bus vertinamas, kaip at
sisakymas nuo vykdymo aukš
čiau nurodytų Sovietų Sąjungos 
reikalavimų.

Merkys, perskaitė šiuos bol
ševikų reikalavimus gana liūd
nu ir net drebančiu balsu. Iš 
kiekvieno jo tarto žodžio tryško 
susijaudinimas. Perskaitęs vis
ką, sustojo. Jautėsi, kad bolše
vikų grėsmė jo nebuvo pergal
vota ir dėl jos savo nuomonės 
nesusidaryta. Užsiviešpatavo 
nyki tyla. Prieš tokius balsius 
reikalavimus niekas nebuvo grei
tomis pasiruošęs ką nors pasa
kyti ir, suprantama, niekas ir 
nenorėjo pradėti kalbėti.

Nors per paskutines tris sa
vaites Bolševikai buvo prisigal
voję mūsų vyriausybei visokių 
kaltinimų, bet kad jau jie kė
sintųsi visiškai krašto okupaci
jai, su tuo posėdžio dalyviai 
dar nebuvo susigyvenę ir anks
čiau tokio galimo Įvykio ne
svarstę.

Iš A. Smetonos atsiminimų 
("Margutis", 1955 m. Nr. 7-8) 
matyti, kad Valstybės Gynimo 
Taryba tą klausimą svarsčiu
si ne vieną kartą. Ten buvęs 
sudarytas ir aiškus nusistaty
mas gintis prieš bet kurĮ už
puoliką visomis jėgomis. Deja, 
ir su Valstybės Gynimo Tary
bos nusistatymu vyriausybė ne
buvo supažindinta anksčiau, jo- 
kiu žodžiu nebuvo apie ui ir 
šiame posėdyje painformuota. 
Jei toks klausimas anksčiau bū
tų buvęs diskutuous, būtų bu
vusi iš anksčiau sudaryta aiški 
nuomonė, ką tokiu pavojingu 
kraštui momentu turėtume da
ryti. Toks tikslus vyriausybės 
nuslsutymas būtų buvęs pa
svarstytas ir politinių partijų 
centruose ir seimo užkulisiuo- 
se. Būtų buvę patiru, kaip apie 
tai galvoja platesni visuomenės 
sluoksniai.

Klausimo staigumas ir nepa
siruošimas jam buvo svarbiau
sios priežastys, kodėl niekas ne
prašė žodžio. Žvilgčiojome vie
nas Į kitą, o gal daugiausia (pre
zidentą. Posėdyje dalyvavo ir 
trys generolai — Musteikis, Vit
kauskas ir Pundzevičius, kurie, 
kaip Valstybės Gynimo Tarybos 
nariai, žinojo jos nusistatymą • 
ir galėjo turėti savo nuomonę. 
Bet nei vienas iš jų neėmė žo
džio. Kol šitokio konkretaus ir 
pavojingo klausimo prieš akis 
nebuvo, jie greičiausiai buvo 
visai aiškiai apsisprendę bet 
kuriuo atveju priešui pasiprie
šinti ginklu. Tačiau atsidūrus 
tokios žiaurios tikrovės akivaiz
doje, galima tarti tik labai ap
galvotą žod(, arba pradėti veik
ti, tik kelius kartus tos visos 
veiklos pasėkmes pergalvojus.

Min. pirm. A. Merkys ar tai 
posėdžiuose, ar kokiuose susi
būrimuose visuomet pasisteng
davo ( save atkreipti kitų dė
mes}. Jis mėgdavo sumegstl nau -
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Šitaip pasirėdžiusios mergaitės sutiks ir duos paaiškinimus Pasaulinėje tarp
tautinėje parodoje Montrealyje. Paroda atidaroma balandžio 28 dieną ir tęsis 
spalio mėnesio pabaigos. Įeiti į parodą pasų parduota jau už 75 mil.dolerių.

ją anekdotą ar ką nors linksmai 
dėstyti. Jausdamasis pranašes
niu, administravimo darbe bū
davo trumpas ir konkretus. Il
gokai dirbdamas savivaldybėje 
ir jo vyriausybėje, žinojau, kad 
jis iš kiekvieno reikalaudavo 
gero pasiruošimo. Darant pra
nešimą, turėjai nemykčiodamas 
tiksliai išdėstyti savo nuomonę 
vienu ar kitu klausimu, kartu pa
teikiant aišky ir konkretų pa
siūlymą. Tai vertinga adminis
tratoriaus savybė.

Merkys, dar jaunas būdamas, 
kaip ir dažnas ano meto inteli
gentas, greitai pateko Į valdžios 
viršūnes ir per visą nepriklau
somybės laikotarpi nuo ją ne
nuslydo. Gal dėlto jame buvo iš- 
buojęs toks didelis savimi pasi
tikėjimas. Iš tolo stebint, jis kai 
kam atrodė daugiau baisus, ne
gu pagarbus. Tarnyboje jis daž
nai, be pašalinės protekcijos, 
pasirodydavo geros širdies 
žmogumi. Jis sutikdavo ir su 
mano administraciniu principu: 
valstybei -- teisėtumas, o pi
liečiui — teisėtumas ir teisin
gumas.

Bet šiame Lietuvos valsty
bės lemiamame posėdyje Mer
kys buvo visai kitoks, negu ki
tados. Jis vengė bet su kuo su
eiti, savo mintis vienu ar ki
tu klausimu dėstyti. Matėsi esąs 
visai priblokštas, siaurai užsi
daręs ir net svaidąsis nejau
kiais žvilgsniais. Atsisėsti pa
sirinko tolokai kampe stovinti 
krėslą ir jame giliai susmuko.

Po ilgesnės tylos, kaip ir tu
rėjo būti, prabilo prezidentas. 
Pirmiausia, jis paminėjo visus 
sovietų prasimanytus prieš Lie
tuvą kaltinimus, besitęsian
čius jau tris savaites. Juos smul
kiai analizuodamas, pabrėžė bol
ševikišką melą ir neteisybes, 
nukreiptas prieš Lietuvą. Paga
liau jis priėjo ir prie ultima
tumo, visus tris reikalavimus 
smulkiai aptardamas ir dėl jų 
savo nuomonę pasakydamas. Ly
giai kaip ir birželio 12 d. posė
dyje, prezidentas aštriai kalbė
jo dėl sovietų kišimosi 1 mūsų 
valstybės vidaus gyvenimo rei
kalus.

Daugiau bus.

giliau į plaučius tyro, gimtaisiais tėviškės laukais kvepian
čio oro. Tai tavo oras. Apžvelk akimis neaprėpiamas platu
mas, ir pamatysi, kiek nenudirbtų darbų laukia tavęs, kiek 
neatliktų žygių, kokia begalinė erdvė išskleisti sparnus tavo 
genijui! Gyvenk!

Pagautas gaivališko džiaugsmo, Arvydas pamiršo visus 
negandus, visus rūpesčius, tačiau, atsipeikėjęs nuo pirmo 
nuotaikos priepuolio, vėl pajuto graužiantį nerimo kirminą, 
kuris paskutinėmis dienomis vis dažniau sudrumsdavo dva
sios ramybę, nors iš tikrųjų, kai pradėjo sveikti, o ypač su
žinojęs apie apgailėtinus įvykius kolūkyje, ir neturėjo tik
ros ramybės. Tiesa, greitai susitaikė su įvykusiu faktu, nes 
manė, kad protingiau ne graužtis bergždžiais dūsavimais, 
o ieškoti kelių, kaip atsigriebti padarytą nuostolį, ir vis dėl
to neapgalvotas Martyno poelgis giliai sukrėtė Arvydą. Kaip 
nekeista, daugiausia jis gailėjosi bandymo laukelių. Bandy
mai buvo jo,silpnybė. Koks agronomas, jei neeksperimen
tuoja, neieško? Dirbant „Jaunojoj Gvardijoj“, kartais tek
davo susikirsti su Verdenių dėl bandomųjų laukelių, nors 
jiedu šiaip visais klausimais sutardavo: senis labai brangino 
kiekvieną žemės hektarą. Ruošdamasis pavasario sėjai, Ar
vydas buvo numatęs visą eilę bandymų, deja, tik dalį su
spėjo, bet ir tuos pačius Martynas pavertė niekais. . . Apla
mai, Arvydas ėmė nebesuprasti Martyno. Atrodė, jų santy
kiai buvo beįeiną į normalias vėžes, Martynas pradėjo lyg 
ir pritarti jo, Arvydo, priemonėms. Tai, kad Martynas neiš
laikė Jurėno spaudimo, buvo aišku — įpratęs aklai vykdyti 
nurodymus iš aukščiau, tačiau Arvydas negalėjo išsiaiš
kinti, kodėl jis vengia pasirodyti ligoninėje? Apsilankydavo 
tokie žmonės, kurių mažiausia buvo galima laukti, o jis, 
artimiausias darbo draugas, vos porą kartų rado reikalą už
eiti ir tai tik tada, kai jis, Arvydas, buvo silpnas po opera
cijos, ir jiedu negalėjo pakalbėti, kaip reikiant. Sustiprėjęs 
paskambino į kolūkį, Vingėla pašaukė prie telefono Marty
ną, bet pasikalbėjimas buvo trumpas ir miglotas. Po to dar 
kelis kartus susirišo su Liepgiriais, deja, Martyno neužtik
davo raštinėje. Išvažiavęs į brigadas, užimtas, ką tik išėjo. . . 
Netikęs gudravimas. Negi jis vaikas, nieko nesupranta? Ge
riau be užuolankų pasakytų: „Eik po velnių, nekam.šęs no
sies! Gulėk sau ligoninėj ir netrukdyk kitiems dirbti. . .”

Daugiau bus.

PASKAITOS MINTYS /2/.

Kraujo mitas

Tūlas teigia, kad žmo
gaus priklausomybę na- 
cianallnei tautai nulemia 
jo kraujo ryšys su visais 
kitais tos tautos žmonė
mis.

Daugis jausmais gyve
nančių patriotų įsitikinę 
skelbia,kad jų tautos yra 
grynakraujės, turi ben
drus vienos kurios gimi
nės (vieno kraujo) protė
vius.

Deja, tai netiesa. Šian
dien gyvenančių tautų 
kraujas tiek maišytas,kad 
nei viena jų negali sakyti 
esanti grynakraujė(turin
ti vienos giminės "ben
drus tėvus").

I. Kas sumaišė tautų 
kraują?

New Y or ko univer siteto 
profesorius Richard Cou- 
denhove-Kalergi vienoje 
savo knygoje apie Euro
pos tautas išskaičiuoja 
visą eilę tautų kraujo su
maišymo būdų ir kelių. 
Štai keli jų, bent ryškes
niųjų:

1) Amžiais vykusieji 
tautų užpuldinėjimai,par
sivarant nugalėtojams 
belaisvių ir vergų, vėliau 
susiliejusių su tų nugalė
jusių tauta.

2) Moterų (vad. "Sabi
nų") grobimai, ką prakti
kuodavo romėnai ir kai 
kurios kitos tautos.

3) Tautų invazijos ir

ai
susiliejimai su užplūstų
jų kraštų žmonėmis.

4) Masės pabėgėlių(nuo 
įvairių persekiojimų),ku
rių būta visais laikais.

5) Reguliarūs karai, 
kurie palikdavo svetimuo
se žemėse, anot Kalergi, 
ne tiktai "užmuštųjų ar
mijas’,’bet ir "mišruolių" 
(Mischlingų") generaci - 
jas ir 1.1, ir 1.1.

II. Maišyto kraujo tau
tos (pavyzdžiai).

Tautos,netgi tos,kurios 
vaizduojasi kilusios iš 
garbingų protėvių (pvz. 
romanų tautos-iš romėnų), 
dažnai yra maišyto ir 
permaišyto kraujojambi- 
cingos tautos savo "gar
bingų protėvių" kraujo 
dažnai teturi tik kokią ne
žymią dalelę. Pav. :

1) Italų gyslose teka 
daug juos kada užplūdusių 
rytinių gotų, langobardų 
ir normanų kraujo ^pran
cūzų kraujas sumaišytas 
su frankų ir burgundų 
krauju; 3) ispanų kraujas 
sumišęs su vakarinių gotų 
ir maurų krauju;4) rumu- 
nų(irgi besivaizduojančių 
romėnų palikuonimis) 
kraujas yra romanizuotų 
dakų (indoeuropiečių tra
kų genties)kraujas,sumi
šęs su skitų, slavų, turkų 
ir dar eilės kitų tautų 
krauju; 5) vokiečių krau- 
jas"germaniškas"tik Vo
kietijos šiaurėje ir šiaur. 
vakaruose (kur buvo už
plūdę germandi) ,o kiti vo
kiečiai yra lietuviško 
kraujo (kaip prūsai), taip 
pat kraujo,maišyto su sla
vų ir kitų tautų krauju 
( Kalergi rašo, kad pvz . 
lietuviškos kilmės prūsai 
neturi kraujo giminystės 
su bavarais ir kitūis); 6) 
rusai savo gyslose turi 
žymų procentą mongolų 
kraujo.

Daug kam gali būti staig
mena,kad net žydų krau
jas toli gražu nėra gry
nas.

Kalergi rašo, kad žydų 
gyslose teka daug romė
nų,graikų, galų,germanų , 
sirų, egiptiečių ir kitų 
tautų kraujo,kad šiandien 
"Europoje nėra nei vieno 
nežydo,kurio gyslose ne
tekėtų žydu kraujo, lygiai 
kaipnėranei vieno žydo, 
be germaniškų ar keltiš
kų protėvių".

III. Kaip ir kokiais bū
dais žydų kraujas susi
maišė su kitų tautų krau
ju?

1) Dar senų senovėje 
dau pagoniškų tautų,pavz. 
graikų ir romėnų priėmė

Nukelta į g psl.
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PEDAGOGINIO INSTITUTO PRANEŠIMAS

P. L. Institutas ja(i iš
leido "Lietuvių kalbos 
pratimų"II sąsiuvinį, kurį 
paruošė lietuvių kalbos 
rektorius Domas Velička. 
Šiame sąsiuvinyje prati
mų forma aiškinami lie
tuvių kalbos morfologi
niai dalykai: žodžių dary
ba ir kaityba (žodžio su
dėtis ir jo rašyba, nosinių 
raidžių rašymas žodžio 
šaknyje ir jo priešdelyje , 
priesagos ir jų vartoji
mas bei rašyba), lietuvių 
kalbos rašybos sistema.

"Pratimai" skiriami 
tiems Instituto studen
tams, kurie neakivaizdi
niu būdu siekia išeiti aukš 
tesniosios lituanistinės 
mokyklos programą, ir 
apskritai savišvietaLTais 
'Pratimais"gali pasinau
doti ir kitos mokyklos,© 
taip pat ir tėvai,kurie sa
vo vaikus moko namuose .

"Pratimų"prenumera- 
toriai,kurių adresai būtų 
pasikeitę,prašomi tuojau 
atsiųsti savo naujus ad

Dail. J. Juodis. Puokštelė, tau mano svajonėlė, [smuikuokit drąsą — 
/iš eilėraščių knygos"Rožių vasara"/. Uolom apsitverr.

resus ,kad nesusitrukdytų 
siuntinėjimo darbas. Są
siuvinio kaina $ 2. 00.

Norintieji gali įsigyti ir 
I tos "Pratimų" serijos 
sąsiuvinį, kuriame tokia 
patforma aiškinamas lie
tuvių kalbos garsynas 
(garsų tarimas, jų užra- 
šimas bei rašyba, kirčia
vimas ir priegaidė, arba 
intonacija).Kaina $ 2. 00. 
Netrukus išeis ir to są
siuvinio garsinis priedas 
-fonetinė plokštelė, kurios 
įkalbėjimą prižiūrėjo lie
tuvių kalbos lektorius 
prof. dr. P. Jonikas.

Kurie šias lietuvių kal
bos mokymo priemones 
norėtų įsigyti, prašomi 
kreiptis šiuo adresu:P.L. 
Institutas, 5620 S. Clare
mont Ave. , Chicago, Ill. 
60629, U. S. A. PLI.

DAILININKO JONO
NORKAUS 

darbų paroda buvo Šv.Ka
zimiero parapijos salėje, 
drauge su toje salėje įvy

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

Atvaizde matome dailininką Joną Norkų su žmona ir pianistą muziką 
Kazimiera Smilgevičių besikalbančius koncerto - parodos metu.

kusiu Toronto lietuvių stu
denčių choru koncertu,įvy 
kusiu balandžio 1 dieną.

Daii. J.Norkus yra se - 
nos rusų mokyklos atsto
vas, realistas, beveik na
tūralistas.

Geriausia Norkui sekasi 
portretas, kurio srytyje 
jis yra atsiekęs savaimin 
gurno, o technikoje ir did
elio meistriškumo. Jo pi-

VERKIA STYGOS 
Marija Aukštaitė

Ak, verkia ten stygos . . .
Ar rūpestis ilgas —

Akiy nesumerks? . . .
Tarp audry, verpety,
Visa eilė mėty ■—-

Man širdį išgers? . . . 
Lėčiau, lėčiau, stygos . . . 
Siurenkit, kaip smilgos, —

Vasarą laukuos . . .
Jūs posmai šilkiniai, 
Gal bus paskutiniai —

Kalinės languos? . . .
O ne, o ne, stygos!
Dar atvožtos knygos —

Šeimos salione . . .
Jūs gyvai smuikuokit, 
Man ištvermės duokit,

Slėny tamsume.

Kai kauks okeanai,
Ir ūš uraganai, —

Širdies stygas stvert . . . 
Jūs išeivės dvasiai, 

ešiamieji gamtos vaizdai 
nepasižymi dideliu įdomu
mu. Gerai jam sekasi ir 
natiurmortai. Bet laisva 
kompozicija- ne jo sritis.

Parodoje išstatytieji po
rtretai visi buvo gerai pa
ruošti ir turėjo įdomių sa
vaimingumų. Portreto sr
ityje dailininkas turi jau 
didelę ir patirtį, nes yra 
piešęs jau eilės žymių as 
menų portretų- kardino
lo ir kitų.

Dailininko Jono Norkaus 
kūrinių parodos suderini 
mas su Toronto lietuvius 
studenčių koncertu, buvo 
įdomus derinys, ir atrodo, 
gana praktiškas. Ypač , 
kad abu įvykiai buvo ne ei
liniai- visai reti mūsų gy
venime. jk.
LITUANISTINĖS 
BIBLIOTEKOS 
leidinių eilėje Vilniuje iš
leistas įdomus kultūros 
istorijos paminklas-My
kolo Lietuvio memuarai 
"De moribūs tartarorum, 
lituanorum et mascho- 
rum" (Apie totorių, lietu
vių ir maskvėnų papro
čius) .parašyti lotynų kal
ba,16-tojo amžiaus vidu
ryje, Žygimanto Augusto 
laikais. Tuo metu kilo 
Maskvos. galybė, Lietuva 
jau buvo netekusi eilės 
jos valdytų žemių. Myko
las Lietuvis (Michalo Li- 
tuanus)-kas jis buvo,nėra 

galutinai išaiškinta-buvo 
didžiai susirūpinęs mas
kvėnų įsigalėjimu ir Lie
tuvos silpnėjimu. Kaltino 
tų laikų Lietuvos bajoriją 
dėl dorovinio suglebimo 
ir nesugebėjimo palaikyti 
tinkamą tvarką. Aiškino 
totorių ir maskvėnų pa
pročius bei susitvarkymą 
ir iš palyginimų siūlė da
ryti išvadas .Maskvą, laikė 
pavojingiausiu Lietuvos 
priešu.

Veikalo išleidimą tvar
kė K. Korsakas ir redak
cinės komisijos nariai- 
A. V enclova ,R. Šarmaitis, 
J. Jurginis, J.Lebedys, A.
Maldonis. (Elta)

SAVIVEIKLININKAI
Kovo 10-15 d. Vilniuje 

buvo vadinamųjų saviveik 
linių (mėgėjų) teatrų var
žybos .Ta proga buvo pa
minėti scenos mėgėjų bū
relių skaičiai Būtent, var
žybose dalyvavo"877 dra
mos ratelių, 13 liaudies 
teatrų, 477 meninių agit- 
brigadų kolektyvų daly
viai,1,365 skaitovai". Su
pras tina,kad iš tiekos ra
telių bei brigadų tik ge
riausieji dalyvavo Vilniu
je, atranka jau anksčiau 
buvo atlikta.

Dramos rateliai vadi
nami nereguliariai vei
kiantieji vaidinimo mėgė-
jų būreliai,o liaudies tea-
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VEDA DU GUMBAS

ar tai yra gedulas? 
Eina du piliečiai ir pama
to juodą višta. Vienas jų 
užjaučiamai sako:
- Nabagė, matyti mirė 
jos vyras, -gedulą dėvi 
ji...

SUABEJOJO APLINKUMA 
Tūlas pilietis iš, anksto 
susirūpino karstu, kad ar
timiesiems nereiktų rūpin
tis, ai mirs. Bet kai jam 
nurodė pardavyklą, a jis 
atsakė:
- Ačiū, bet gi ten labai 
nesveika aplinkuma.

- Aš norėčiau žinoti tiksliai, kas socialistinėse res 
publikose yra konstruktyvi ir kas destruktyvi kriti- 
kritika?
- Tai labai paprasta: Jeigu kritikuoji save ar už sa
ve žemesnį, tai yra pozityvi kritika. Bet jeigu kri
tikuoji už save aukštesnį, tai yra aiškiai destrukty
vi politika. Regis labai aišku./Rohač-Bratislava/.

— Būsiu atviras, daktare! Jūs daužote
protezą...

SUSIRŪPINĘS SKUBUMU 
Tūlas pilietis turėję perp 
laukti upę ir raitas užjojo 
ant paramo, kuris kilnojo 
per upę žmones.
- Kaimynas jį klausia:
- Tai kodėl tu nenusėdi 
nuo arklio?
- O aš labai skubu, netu
riu laiko nusėsti...
DVYNUKAM SUNKU 
Buvo dvynukai, bet vie
nas jų mirė. Kitą gi su
sitiko pažįstamas ir kla
usia:
- Kuris gi iš jūsų mirė: 
tu, ar tavo brolis ?

VALERIJ TARSIS ROMANAS

/dv id eši m 11 rečias i s tęsinys/

NUSIDĖJĘ

Šuročka pažadėjo ateiti. Jis nupirko 
butelį vyno, kvepiantį rudens oru. Ir 
visą dieną vėsia, pabalusia dangaus 
žydryne slankiojo mįslingos miglos. 
Auksiniai lapai sukosi ieškodami pa
skutinės prieglaudos, - išmesti iš gi
mtųjų namų, jie jau nesirūpino gro
žiu, džiūvo, rudavo, - daugiau jų jau 
neglamonėjo šilti vėjai,- ir krito jie 
kaip pakirsti į dumblinas valkas.

Niūri rudens diena jau iš pat ryto 
užvaldė Makaro Savkovo sielą ir įsi
rengė joje, kaip visateisis šeiminin
kas, nebodamas bailių buvusio opti
mistinio savininko, kuris bandė įtiki
nti jį išeiti, palikti jam jos sielą, ku
rioje dar spraudėsi visa dvidešimties 
metų apyvoka ir daiktai - nublėsusios 
viltys, susiraukšlėjusios svajonės,pa 
liūdusieji pirmieji džiaugsmai, pavy
dulinga meilė gyvenimui, poezijai, Šu 
ročkai.

Bet negailestingas ir netaktiškas šei 
mininkas žingsniavo pirmyn ir atgal 
jojo siela, kaip buldozeris, valąs st
atybai aikštelę, - maigė, trypė, plėšė 
su šaknimis visas buvusio iškilumo 
liekanas; ir nesivaržydamas riaumo
jo, užtrenkdamas visus garsus ir po
etines melodijas:

- Užteks valkiotis.. .tu, optimistinė 
šarlatane. Pagausėjo jūsų, nuodėmin 
gųjų angelų,kaip velnių. Ir tu manai 
išsilaikyti ant savo angeliškųjų mie
lių? Pašvilpk! Tavo elėraščių niekas 
nespausdins. Juk tai individualistini-

M

S ANGELAS

ai kūriniai,kuriems paskelbtas karas. 
Tiktai paimti kad ir paskutinį tavo o- 
pusą "Juodas klausimas". Jau vien 
antraštė tave išduoda su galva. Tas 
gi reiškia, kad , broleli, tau sovieti
nis gyvenimas juodas? Tas reiškia, 
kad tu gyveni narve, netgi nepaauksu
otame, bet geležiniame, - už geleži
nių grotų? - nors ir neparašyta, bet 
skaitoma tarp eilučių. Ir visą gyve
nimą iki paskutinių savo dienų gyve
nsi narve, nes negali prisitaikyti prie 
sovietinio gyvenimo. O Pietka Žūk 
pragyvens auksiniame narve - jam gi 
spiauti i visus idealus, jis - spekuli
antas, žydi, o tokie kaip tu, vysta ne
spėję net išssiskleiti. Ir Šuročka at
eis pas jį, ne pas tave. ..

Makaras rūkė vieną cigaretę po ki
tos, ir kaYtu buvo burnoje, norėjosi 
verkti.

Diena praėjo, kaip visada, nuobo
džiai, lėtai, dumingame ceche, dir
bant jau seniai įgrisusį darbą, apie 
kurį jis turėjo rašyti eilėraščius, - 
ir apie taip vadinamus gerojus,kurie 
taip gi gerojiškai kankinosi , kaip ir 
jis svajodami nueiti į užeigėlę, išge
rti, užmiršti apie savo gerojiškumą. 
Šiame darbe Makaras tematė tiktai 
nuobodulį be pragiedrulių, jungą, ku
ris tiktai žemina kūrybingos sielos 
žmogų.

Šitos mintys jį kankino kai jis siau
ra gatve grįžo namo, nuolat stumdo
mas, - ir staiga jis pamatė visai ar

ti Petką Žuką prie mašinos vairo. Gr 
eta jo sėdėjo Šuročka.

Sugrįžęs namo, Makaras, nenusivi- 
Ikdamas "neperšlampančio" apsiaus
to, sėdosi prie svyruojančio staliu
ko, ant kurio buvo iš vakaro dar pa
ruoštas butelis vyno, lėkštė su deš - 
ra, pigių kepsnelių dėželė, saldain
iai, - viską išgėrė ir suvalgė iki pa
skutinio kąsnelio ir lašelio, kaip už
vesta mašina, automatiškai, nejaus
damas nei malonumo, nei šleikštumo.

Paskutinius tris saldainius jis įsi - 
dėjo į kišenę ir išėjo į gatvę.

Lijo didelis lietus, vėjas laužė me
džių šakas, prisiminė - "ant kojų ne
pastovi žmogus". Makaras ėjo svyru
odamas, mojuodamas rankomis, vė
jas daužėsi į jį, ir jam rodėsi, kad 
jis muša per veidą šį biaui-ų pasaulį, 
su kuriuo dabar jis stojo į dvikovą. 
Ir staiga prieš save pamatė Aleksand
rą Bloką. Jis staigiai išniro iš mig
los, susigretino; jis buvo truputį auk
štesnis už Makarą, ir šis turėjo už
riesti galvą, kad pamatytų padūma
vusias poeto akis, įsmeigtas į neat
spėjamas amžinybės tolumas.

Ir Makaras visa gerkle jam suriko: 
Tave apgavo, mane apgavo, 
apgavo mus visus, - 
lėkė kulkos, naktis alsavo, 
o rytmetis atėjo šviesus.
Bet ne visiems.
O kuriems ?
Diena - ne amžius, laikas smagus, 
bet amžinas Žmogus, - 
jis negali nebūti, neatsiminti, 

nejausti ir nepažinti.
Įsivagia naktis.
Tu kambary sėdi, tu girdi?
Kaip pelės graužia medį 
kaip skamba kalėjimo sargų raktal- 
tyliau, prašau nerėkti, 
juk mūsų niekas neišgirs.

Teisybę ir gerojus -
juk viską užmirš.

Slenka nakties tamsa, 
spąstai ir maišatis, 
lauke didėja šaltis, - 
o kur gi tavo Kristaus bruožai 
su rausvu vainikėliu iš rožių? 
Nakties tamsoje dvylika būdelių 
veda mus išlikusius būriu dideliu 

mus šaudyti, 
o priešakyje 
su raudona žvaigžde ant k/ūtinės 
veda mus Erodas paskutinis - 
išrinktosios tautos vilkstinę...

Po to jis leidosi bėgti kol atsidūrė 
prie upės, - ir ten taip pat nesusto
jo, - jis neatsiminė, kas su juo įvy
ko. Milicininkas pranešė, kad pilie
tis Savkov, Makaras Ivanovičius,dvi 
dešimties metų, darbininkas, būda
mas neblaivus metėsi į upę, iš kur
ios jį ištraukė kitas pilietis Leonid 
Leonidovič Neizviestnyi, taip pat dvi 
dešimties metų, studentas. Pilietis 
Savkov, atsipekėjęs, į klausimus at
sakinėjo nesąmoningai ir vis kartojo 
žodžius:" Jeigu visus snukius sujun
gti į vieną snukį, tai aš tam snukiui 
duočiau per snukį". Į budinčiojo pas
tabą, kad mūsų tėvynės sostinėje jo
kių snukių negali būti, pilietis Makar 
Savkov suriko: "Jūs - asilas, poezi
joje nieko nesuprantate", ir akiplėši
škai kvatojosi kai jam apie pastabą 
dėl snukiu nieko nebuvo pasakyta a- 
pie poeziją, bet kad jis pažeidžia vi
ešąją tvarką. Kadangi pilietis Sav - 
kov Makar Ivanovič, aiškiai buvo pr
otinio pakrikimo būsenoje, jis buvo 
nukreiptas į psichiatrine ligoninę.

Reikia pridurti, kad Savkovą išge
lbėjęs Neizviestnyi buvo atėjęs prie 
Jauzos taip pat skandintis, nes buvo 
visiškai nusivylęs sovietiniu gyveni
mu. Daugiau bus.

tr ai-reguliariau veikian
tieji nevalstybiniai tea
trai, surengiantieji vieną 
kitą vaidinimą kasmet. 
"Meninės agitbrigados"- 
dviejų, trijų ar kelių as
menų grupės, besiver - 
čiančios maždaug politi
nės satyros vaizdelių vai
dinimais,kupletais ir pan. 
Skaitovai-deklamuotojai, 
prozos skaitytojai.

Skaičiai rodo, kad vai
dinimų mėgėjų gana aps- 
tu.Į šiuos skaičius neįjung 
ti chorai ir orkestrėliai.

VILNIAUS OPEROS 
solistas Eduardas Kania
va, baritonas, šiuo metu 
gyvena ir mokosi Sofijoj, 
Bulgarijoj.Kaip išleidžia 
mąjį egzaminą, rengiasi 
Sofijos operoj dainuoti Ri- 
goletto(itališkai) ,o gal ir 
Figaro ( irgi itališkai).

CARLOS URBONAVIČIUS, 
Jono ir Onos šuskevičiūtės Ur
bonavičių sūnus iš Villa Lugano, 
kaipo A. L. Centro pro - sekreto
rius. Kaipo diplomuotas indus
trijos technikas, eina atsakingas 
pareigas vietinėje firmoje, bet 
visuomet randa laiko ir lietuviš

kam darbui.
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savaičių ekskursija į

VILNIŲ
IŠ MONTREALIO į 9 9

KANADIŠKAIS

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 5 PSL

• TRYS SAVAITĖS VILNIUJE

Toronto lietuvių studenčių choro koncertp proga Šv.Kazimiero salė buvo pilna žmonių ir čia matome cho
rą ir dalį publikos /iš dešinės/:Klebonas kun.dr.F. Jucevičius sveikiną chorą su jo vadovybe, kun. Br. 
Jurkšu ir D.Skrinskaite, kurie matomi gilumoje. Į kairę -kun. J.Bobinas su choro dirigentu kun. Br.Jur- 
kšu, montrealiečius p. Juškevičienę-Miller, St. Jaspelkį ir kt. Tai buvo įdomus ir gražus vakaras

• TIESIOGINIS SKRIDIMAS IŠ MONTREALIO Į 

VILNIŲ PER VARŠUVĄ AVJS'J ORTAS
KAINA ĮSKAITANT VISKĄ ( kelionę, Kotelius, maistą

1 ir apžiūrėjimus )

VIENOS DIENOS IŠKYLA Į LENINGRADĄ -LĖKTUVU

IŠ VILNIAUS

VEDA KAZYS BARONAS

GRĮŽIMAS IŠ VILNIAUS PER HELSINKĮ'

IŠVYKIMAS IŠ MONTREALIO 1967 m. BIRŽELIO 5 d.

Tarkitės su žemiau nurodytais kelionių 
agentais arba artimiausia KLM įstaiga

ROYAL DUTCH AIRLINES

P I RMOJI PROGA!

P atenkindami pageidavimus 
mūsų bičiulių - Kanados lit,, 
tuviu sudarome nauja grupi
ne ekskursijų, žemu perveži 
mo mokesčiu iš Kanados i 
Europa. Pritaikydami šį KLM 
ypatingai žemos kainos pa
siūlymą, kuriuo grupinis lėk
tuvu skridimas iš Montrealio 
j Vilnių kainuoja tik — 
$599.Q0kanadiškais pinigais 
( iškaitant viską). Detales 
galima matyti šiame skelbi
me. Lietuviu visuomenės da - 
lis jau ir dabar yra patenkin 
ti KLM patarnavimu bei tar
pusavio gražiu koc peravimu .

Si sudaroma grupė bus pir
moji, kurios skridimas bus — 
ne per Maskva, bet per Var
šuvą ir grįžimas per Helsinki.

nW!::::::::::::::::::::;]
•• EKSKURSIJA Į LIETUVĄ SU GRUPE AR P AVIENĖS •• 
•• KELIONĖS REIKALŲ TVARKYMUI, P ASIKALBĖKIT E ••
52 SU PRITYRUSIU EKSPERTU ••

H MICHEL KARGER, «JJ KURIS TVARKĖ JŪSy KELIONĖS REIKALUS ••
•J PRAĖJUSIAIS METAIS. JJ
Į: ADRIA ĮDAVEI SERVICE B':5Ė•• M o n t r e a I, tel.844-5292. ••

H , DIDELIO DĖMESIO!
••prašome be atidėliojimo susisiekti su mumis dėlSĮ 
lįRUOSIAMŲ EKSKURSIJŲ Į VILNIŲ SU GALIMYBE AP-lį 
••LANKYTI GIMINES LIETUVOJE IR LENKIJOJE 5X
•• JUMS MŪSŲ PRITYRĘS P AT ARIMU PATARNAVIMAS SZ 55 NEAPMOKAMAS. MES KALBAME RUSŲ IR LENKU ZZ 
•5 KALBOMIS. UNIVERSE travel service** 22 79 St. Catherines St. past, M o n t r e a I, P. Q.Zl5Š Tel. AV 8- 1333. ••

NERIS MEISTERIS
Mūsų prognozės pilnai 

išsipildė :Š Amerikos lie
tuvių vyrų krepšinio baig
mė buvo tarp dviejų Či
kagos klubų-Neries ir Neo 
Lituanų, pasibaigusi pir
mųjų pergale 91:86(50:39).

Žaidimas gal nebuvo 
tokio paties lygio, kaip 
šeštadienio pusbaigmė 
tarp Neries ir Geležinio 
Vilko, tačiau ir jame ne
trūko gražių akimirkų, 
ypač kad abiejose koman
dose buvo matyti iškilieji 
mūsų krepšininkai, pade
monstravę gražius meti
mus, gražius derinius.

Abu klubai, baigmę pa
siekė, įveikę: -Neris po 
grynai taktinio žaidimo 
Geležinį Vilką (buv. Gin
tarą) 81:73 (37:37), nors 
iki septintos minutės dar 
vedė G.V. 13:7 ir užbaigęs 
puslaikį lygiomis. Tačiau 
antram puslaikyje jau 7- 
tą min. Neris vedė 51:44, 
11-tąmin.70:64ir 19 min.

Į 77:71.Likus žaisti 32 sek.

Valaitis "ima" minutę. Jo 
taktika labai aiški :vedant 
4 tšk.laikas kiek "atšal
dyti žaidėjus, sudaryti 
žaidimo planą. Jis pilnai 
pavyksta, nes Varnas ir 
Jasevičius dar iš baudų 
pasekmę palieka iki 81:73.

Neo Lituanai kitoj pusėj 
daug vargo neturėjo su 
Detroito Kovu,kuris turė
damas tik vieną Čekauską, 
turėjo supasuoti prieš či- 
kagiškius 115:88(61:39) . 
BAIGMINĖJ NERIES IR 
NEO LITUANŲ 
kovoj matėsi aiškus abie
jų komandų nuovargis , 
nors žaidimas, ypač an
tram kėlinyje ėjo "taškas 
į tašką7 Pav.antram pus
lankyje,N.Lituanai 9 min. 
netvedė 60:58. Tačiau tai 
ir buvo viskas ,nes Neris , 
puikiais Galinančio^ Varno 
Bendoraičioir Jankausko 
metimais jau 15-tą min. 
veda 74:69,aštuonioliktą- 
80:76 ir užbaigia Jasevi
čiaus ir Galinančio meti- 
mais-91:86.

Naujam Š. Amerikos 
lietuvių meisteriui,Ne
ries komandai, taškų pel

Šiaurinės Amerikos lietuvių sporto rungtynių dalyviai 
Toronte įvykusiose rungtynėse pasiruošę parado else 
nai.

nė: Varnas 17, Jasevičius 
15,Šūnas 2, Galinantis 23 , 
Jankauskas 15, Bendorai- 
tis 17, Valaitis 0. Neo Li- 
tuanams :Šilingas 24,Vaiš 
noras 15, Miknaitis 17, 
Rimkevičius 4,Modesta- 
vičius 26,Kinciūnas 0. 
ATRINKTIEJI KREPŠĮ - 
NINKAI

Po žaidynių, krepšinio 
komitetas sudarė geriau
sių krepšininkų sąrašą, 
kuris atrodo taip:Jasevi
čius, Varnas, Galinantis , 
Jankauskas(visi Čikagos 
Neris), Modestavi čius,Ši- 
lingas,Miknai tis(visi Neo 
Lituanai), Čekauskas,Mu-

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

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

BOOKS —- LIVRES
SPAUSDINI AI

7581 CENTHALE. coin - corner 2s AVENUE 365 0770 LASALLE j

Nuotrauka J. Zavto.
lada(Detroito Kovas),Sta
nį ulis,Gaidžiūnas(Toron- 
to Aušra),Ridikas,Cirila , 
Paulauskas (G. Vilkas), 
Jankauskas (Lituanica) . 
JAUNIŲ A KLASĖS 
pirmenybės baigėsi ir vėl 
Čikagos Lituanicos lai 
mėjimu ... prie žaliojo 
stalo,nes baigminis susi
tikimas su Aru buvo lygus 
59:59.Tačiau padavus Li- 
tuanicai skundą dėl netei
sėto vieno Aro žaidėjo 
komandoj, pergalė buvo 
pripažinta Lituanicai.

Be abejo, šioje grupėje 
įdomu buvo stebėti pirmą 
kartą dalyvaujantį Londo
no Taurą.Neblogai londo- 
niškiai pasirodė prieš bu
simąjį meisterį-Lituani- 
ca, pralaimėdami jai 68: 
49 ir paguodos rate taip

Nukelta į 7 psl.

Johan Tiedman Reg’d
DIRBU VISŲ RŪŠIŲ BALDUS 

PAGAL UŽSAKYMUS

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

C leans'll & Tiailo'iA
• 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. Rsn.t, 
Superkame sklypus ir žemę Montrealyje bei apylinkėje.

U? indėlius mokame 8% dividendo.

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

IR KITI JVAIROS MEDŽIO DIRBINIAI.

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

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

LnSALLE AUTO SPECI ALIST Reg’d
SAV. G. DESROCHERS

Taisau v dažau lengva* mašina* 
7717 GEORGE LASALLE, QUE.

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

namų 366-4203

President M.L. Daigneeult
7635. BOUL. LASALLE 

LASALLE. P.Q.

Tel. 525-8971

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

PORTRETAI - VEDYBOS- KRIKŠTYNOS 
SUKAKTUVES MAŽAMEČIAMS 

ĮVAIRIOS PROGOS

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

ME 7-6727
DE LUXE CLEANERS

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

BELLAZZI - LAMY,INC«
DO 6-6941 7682 Champlain Blvd. LaSalle
Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmas- 
Įnsuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popieria.

Nauju : 366-78 I 8
Naudotų: 366-569 1

OOOO* . CHRYSLER ■ VALIANT 
COROHKT • CAMION* DOOM

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ — 

sutraukiančią 
hemorojus

-- Tai yra ypatinga gydomoji 
medžiaga, įrodžiusi galių su
traukti hemorojus ir pataisyti 
sugadintus audinius.

Pagarsėjęs tyrimų institutas at
rado nepaprasta gydomąja medžia
gą, sugebančią sutraukti hemorojus 
be skausmo. Ji per kelias minutes 
sumažina niežėjimą ir nepatogumus 
bei pagreitina uždegimo pažeistu 
audinių gijimą.

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

• fsnuomuo/ama SALE didesniam ar mažesniam skaičiui 
asmenų: • vestuvėms, įvairiems paminėjimams, susirinki - 
mams bei kitokiems parengimams.

e Kainos žemos, klubieėiams ir jaunimui nuolaida, ,

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

Kreiptis i Klubo administratorių J. Petruli, 
tel: 522- 2353 arba 121 - ’656.

expo67

KLUBO SUKAKTIS
1907 - ©67

1867111987
CAMMM CORHDf RADON

Telefonas 768-6679

WINDSOR
DRY CLEANERS & DYERS CO. LTD. 

Valome visokius drabužius ir kitą Jūsų namų apyvoką.
Savininkai:

A. Keršys. P. I\tiulis. P. Keršulis, A. Gieibus.
1205 CHURCH Ave., Verdun, Montreal.

Visais tyrimo atvejais švelnė- 
Jant skausmams ivykcL.vo hemorojų 
susitraukimas.

Tačiau visų svarbiausia - rt zul- 
tatai būdavo toki nuostabūs,kad šis 
pagerėjimas tęsdavosi daugelį mė 
nrnlu.

To buvo pasiekta naudojant gydo
mąją medžiagą (Bio- Dyne), kuri 
greitai padeda užgyti pažeistoms 
celėms ir sužadina naujų audiniu 
augimą.

Dabar B i o- Dyne galima gauti 
tepalo bei lazdelės formose " Pre
paration H" vardu. Prašykite vise 
se vaistinėse. Pinlgei bus gražinti 
jei nebūsite patenkinti. _____

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 jos padarysime su
sitarimo, galimai patenkinant 
Jums jūsų pogeidavimus.

Pr. Paukstaitis

- 0311-
8995 Godbout, LaSalle, 
Montreal, P.Q. tel, 365

1 II



NEPRIKLAUSOMA LIETUVA6 PSL.

TAUPYK IR SKOLINKIS

PIRMUTINIAME IR DIDŽIAUSIAME D A D Ą ftrt A
TORONTO LIETUVIU KREDITO KOOPERATYVE I flll/llllfl

KAPITALAS SIEKIA D'U SU PUSE M I L IJ O N O D O L E R I U ' 
MOKAME: DUODAME:

4%% ui depozitus Morgičius iš
S'/^> numatyta oi Šerus Asm. paskolos it 7% 1

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

giau $2,000.- Asmeninės paskolos, mirties atveju,apdraus 
tos iki $5,000.-

1 aramos nariais gali būti kiekvienas lietuvis gyvenas 
Kanadoje. V
Kasos valandos: Kasdieną nuo 10 vai. iki 3 vai. p.p., 
išskyrus sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį vakarais nuo 
4 vai.30 min. iki 8 vai.30 min. Šeštadieniais nuo 9 vai. iki l vai 
p.p. (liepos ir rugpiįieio men. šeštadieniais uždaryta).

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

įvairūs siuntimai ir dovanos į

BE MUITO
ĮVAIRIOS SUDĖTIES MAISTO 
SIUNTINIAI SE MUITO IKI 33 
SVARU.PRAŠOM REIKALAUTI 

MUSU NAUJU MAISTO 
KATALOGU.

Lietuvą, Latviją, Estiją, Ukrainą ir 
U. S. S. R. paprastu bei oro paštu

DOVANOS:
Automobiliai, šaldytuvai, skal
bimo mašinos,motociklai,dvi • 
račiai,siuvamos mašinos,tele
vizijos aparatai,pianai,automo 
kiliams padangos,foto aparatai 
ir 1.1.

• Be to, siunčiame Jūsų sudarytai. Ir apdraustos įvairius siunti
nius iki 19% svarų gryno svorio.

• Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
• Gyveną ue Toronte, prašomi savo sudarytus siuntinius bei užsa

kymus siųsti mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavę mūsų 
pranešimų.

• Sąžiningai ir greitai patarnaujame.
• Jeigu turima neaiškumų, prašome klausti, telefonuoti bei rašyti, 

mielai paaiškinsime ir duosime patarimą.
• Mūsų įstaiga labai daug kam patarnavo ir pasiruošusi patar 

nautl ateityje.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

BALTIC EXPORTING CO.
480 RONCESVALLES AVE. TORONTO 3, ONT.

Telefonas LE 1 - 3098
DARBO V AL ANDOS: pirmadieniais - penktadieniais nuo 9 vai. 
ryto iki 7val.vak; šeštadieniais - nuo 9 vai.ryto iki 5 vai. p.p.

Savininkai A. ir S. KALŪZA

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
APIE KREPŠINIO ŽAIDYNES IR KITUS REIŠKINIUS

Sniegu besidengsiančiai 
Didž. Savaitei ir šaltoms 
Velykoms praėjus, Atve
lykio savaitgalis, tarsi 
susivokęs, kad jau turėtų 
būti pavasaris,© gal pa
stebėjęs iš visų pasviečių 
į Torontą plūstančius 
sportininkus, išsinėrė 
saulėtoje gyvybėj e.Staiga 
sušilęs oras,tarsi pasi - 
kvietė prajukusį pavasarį 
ir išėjo pasveikinti į spor
to šventę atvykusį jauni
mą.

Šeštadienį, suvažiavu
siems krepšininkams ir 
tinkllninkams žaidžiant 
keliose sporto salėse, 
miesto stočių radio pra
nešėjai,po kiekvienų ži - 
nių skelbė,kad tokios aukš 
tos temperatūros, tą die
ną Toronto nėra turėjęs 
jau per šimtą metų.Spor
tininkams karštai rungty
niaujant,be pasigailėjimo 
kraunant krepšius ir ski
nant pergales, dar tebe- 
šildomose patalpose jau
tėsi nepatogi tvanka. Dėl 
išsklaidytų varžybų vietų 
niekur neprisirinko skait 
lingesnių žiūrovų. Ir To
ronto Aušra negalėjo pa
sigirti didesne savųjų 
moraline parama.

Susipažinimo vakare 
dominavo j aunimas .Salė - 
je būriavosi jaunieji,dau
giausia iš kitur atvykę 
svečiai. Kiekvienas iš jų 
būtinai ką nors laikė ran
koje: Ar tai buvo alaus 
bonka, ar limonadas, ar 
cigaretė.Užklausus vieną 
dar visai jauną,bet stam
bų,kaip ąžuolas vyrą, ko

dėl ruko? Apskritai kodėl 
pradėjęs rūkyti?Atsaky
me aiškėjo, kad dalinai 
pradėta dėl mados, o svar
biausia, kad tokiais, kaip 
šis, atvejais, esąs savo
tiškas užsiėmimaaKitąip 
nebūtų kas daryti su ran
kom.

Kavinė buvo pilnutėlė 
jaunimo.Prisirūkę iki že
mės jaunieji žmonės sė
dėjo aplink stalus,stove jo 
prie baro,dalinosi rungtyn 
nių įspūdžiais ir mezgė 
naujas pažintis. Mergai
tės pamėgdžiojo vėliau
sias madas iki mažiau
sios detalės su keliaaukš
tėm plaukų šukuosenom, 
išryškintom veido spal
vom ir trumputėm,ne re
tu atveju patrauklias ko
jas ryškinančiom suknu- 
tėm.Tuo tarpu vyrai darė 
visai kitą įspūdį.Parengi
me tesimatė tik vienas , 
kitas beatniku vadinamas 
barzdočius,o ilgaplaukių, 
apžėlusiomis ausimis in
dividų nebuvo nė vieno.

Šokių muzikos skarde
nančiam vakarui skubant

NOTARAS
ANTANAS LIUDŽlUS.B.L. 
Bendradarbis V.S. Mastis.L.L.D.

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

TORONTO.
Margio vaistinės 11 aukštas.
Tel: įstaigos LE7- 1708,

Namų CR9- 6166. 

vėlumon, buvo nuostabu, 
kad taip maža teatsilankė 
Toronto visuomenės į šį, 
po gavėnios pirmąjį pa
rengimą. Tik vėliau, erd
vioje salėje į šokių sūkurį 
pradėjo įsijungti iš kavi
nės dūmų pasirodą pra- 
linksmėje ir padrąsėję 
jaunieji.

Šiuo atžvilgiu įspūdis 
pasikeitė sekmadienį,baig 
minėse krepšinio rungty
nėse.Tam reikalui išnuo- 
muota erdvi sporto salė 
prisirinko pilna žiūrovų. 
Dėl žemesnių vietų persi- 
žaidus Toronto Aušrai su 
Čikagos krepšininkais, 
prasidėjo oficialus žaidy
nių atidarymas. Grojant 
maršui .vėliavnešių vedi
ni į salę įėjo finalinių 
rungtynių komandos, abi 
čikagiškės.Su jais įėjo ir 
Toronto sportininkė s,ne
seniai turėjusios išvyką į 
Kanados vakarus.

Atgrojus vietinį ir Lie
tuvos himną, T. Paulius 
sukalbėjo maldą. Konsu
las J. Žmuidzinas, taręs 
sveikinimo žodį, apdova
nojo nusipelnusias spor
tininkes simboliniais 
ženkleliais .S.Kr ašauskui 
nušvietus žaidynių reikš
mę jaunimui, prasidėjo 
varžybos.

Abi komandos,išėjusios 
be pralaimėjimų, parodė 
gražaus susižaidimo, pui
kių derinių ir švarutėlių 
krepšių. Rungtynės buvo 
įdomios, kietos ir intri
guojančios. Dažnu atveju 
kamuolys buvo tarsi ne
atimamai prisiklijavęs 
prie vikraus žaidėjo ran- 
kų.Ir taikliuose metimuo
se sviedinys dažnai nepa- 
liesdavo net krepšio tink
lelio,taipdailiai išnerda- 
mas.Abiems komandoms 
esant vienodo lygio, visas 
žaidimas vyko neatsilei- 
džiančioje įtampoje. Be
veik iki pabaigos laimėji
mui svyruojant tarp at
kakliai kovojančių koman 
dų, nelengvą pergalę iš 
Naujų Lituanų išplėšė Ne
ris.

Kiek sportininkai pasi 
rodė eiklūs žaidynėse, 
tiek jie buvo keisti įeida
mi į salę savo įvairia- 
spalviuose,netvarkinguo- 
setreninguose.Ir grojant 
himnus jie neatrodė įsi
jungiu į visų pagarbiai pri 
imančią apeigą. Jie stovė
jo kaip kuriam patiko. 
Laisvai rankas laikydami 
klubais, ar susidėję ant 
krūtinės. Jie vaikė kažką 
nuo veido (negi salėje ga
lėjo būti muši ų?). Matant 
tokį laisvą, dėmesio cen
tre stovinčių sportininkų 
elgesį, abejingu aspektu 
prisiminė konsulo ištarti 
gražūs žodžiai apie mūsų 
pažibą, apie bręstančią 
ateitį... Ir torontiškėm 
sportininkėm einant per 
salę priimti iš konsulo 
simbolinę dovanėlę,nesi
matė jaunystės grakštu- 
mo.Ten kažkaip trūko tos 
eikliosios sportinės dva
sios.

Antra vertus gal nerei
kėtų kreipti didesnio dė
mesio į jaunuosius, kad ir 
mes vyresnieji neišven
giame klaidų.Spaudą ats
tovaujančiam K. Baronui 
pristačius tris garbės 
svečius,tik vienas kun.P. 
Ažubalis atsistojo pasi
rodydamas pusę tūkstan
čio viršijančiai- publikai. 
Toks gerb. klebono inte
lektas pabrėžė elgesio 
svarbą,nes žiūrovų tarpe 
buvo daug ir netorontiečių.

S.Pranckūnas.

Kun. Justinas Bertaštus, Winnipeg’© lietuvių klebonas
SIDABRINIS KLEBONO JUBILIEJUS

Gegužės 14 d. Winnipe- 
go lietuvių parapijos kle
bonui kun. Justinui Berta- 
šiui sueina 25 metai, kai 
jis įšventintas kunigu.Vi- 
nnipegiečiai.šv.Kazimie- 
ro bažnyčios komitetui 
vadovaujant, šio sidabri
nio kunigystės jubiliejaus 
proga ruošia minėjimą ir 
vaišes, kurios įvyks tuoj 
po iškilmingų padėkos 
mišių gegužės 21 dieną.

Ši šventė bus svarbus 
įvykis šios lietuvių kolo
nijos istorijoje. Jau seno
sios kartos emigrantai 
buvo prašę vyskupo,kad 
leistų turėti nuolatinį čia 
lietuvį kunigą. Ypatingai 
savas kunigas buvo rei
kalingas, kai pokariniais 
metais čia atsirado daug 
naujų lietuvių. Kun. Ber- 
tašius jau prieš atvažiuo
damas buvo apsisprendęs 
čia pasilikti. Neužilgo jo 
iniciatyva ir su lietuvių 
pritarimu bei pagalba bu
vo pastatyta bažnyčia,ku
ri pasidarė ne tik katali
kiškos bet ir lietuviškos 
veiklos centras. Reikia 
pripažinti,kad Winnipeg© 
lietuvių kolonijai išsilai
kyti labai daug padėjo šis 
pasišventęs ir gabus ku
nigas, todėl jam pagerbti 
mes ruošiame šią šventę.

Yra pakviesta vietinių 
ir iš kitų vietovių garbės 
svečių. Kartu, šia proga , 
šv. Kazimiero parapijos 
komitetas kviečia visus 
lietuvius, anksčiau čia 
buvusius ar gyvenusius , 
taip pat ir tuos, kurie vis 
norėjo Winnipegą pama
tyti,bet vis neturėjo pro
gos, atsilankyti.
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Kai persikelsit kitur,pakeiskit adresą-

nueikite Į Pašto Įstaigą, 
gaukite nemokamą adresui 
pakeisti kortelę, užpildykit 
ir {meskite j pašto dėžutę
(pašto ženklas nereikalingas)

tegu žino visi, kur dabar 
gyvenate; o ir korespon
dencija jus greit pasieks

[CANADA

PAŠTO INFORMACUAS RASITE TELEFONŲ KNYGOS GELTONUOSE PUSLAPIUOSE

WINNIPEG, Man. W M

Tad lauksime visų :senų 
pažįstamų ir susipažini
mo su naująis svečiais . 
Norintieji dalyvauti pra
šome užsiregistruoti ne 
vėliau,kaip iki gegužės 5 
d.Vaišių bilieto kaina:su- 
augusiems $5.-jaunimui - 
$ 3. Rašyti šiuo adresu: 
Lietuvių Šv. Kazimiero 
Parapijos Komitetui, 432 
Elgin Ave. , Winnipeg 2 , 
Man. Canada. E. Fedaras 
KRAUJO MITAS/iš 3 psi./ 

žydų tikėjimą ir pasidarė 
"žydais',’įsiliedami į žy
dų tautą (tai vad. "proze
litai").

2) Kartais žydai net 
prievarta brukdavo ki
toms tautoms savo tikėji
mą, kaip pvz., jų karalius 
Aristobulas I,įsakęs jėga 
apipjaustyti ituriečius.o 
Jonas Hirkanas-idumie- 
čius.

3) FariziejaidarKris
taus laikais platino žydų 
tikėjimą kitų tautų tarpe; 
jie,kaip pasakyta Šv.Raš- 
te (Mato 23,15) apeidavo 
"jūrą ir sausumą"vienam 
"naujatikiui" padaryti,t. 
y. prozelitui laimėti.

4) Į žydų tautą ateidavo 
svetimų tautų žmonių ir 
vėliau. Pvz .VIII-me amž . 
dalis Pietų Rusijos gy
ventojų priėmė žydų tikė
jimą ir pasidarė "žydais" 
neturėdami irgi nei laše
lio žydų kraujo.

Vadinas, "grynas krau
jas", kuriuo tos ar kitos 
tautos žmonės šiandien, 
žiūrėk, giriasi, yra tiktai 
mitas.

Sekantį kartą-trumpai 
apie lietuvių kraują.

Wawa,Ont. yra nedide
lis miestelis apie 150 my
lių į šiaurę nuo Sault Ste . 
Marie, Ont.

Didžiausia šio mieste
lio pramonė yra geležies 
rūdos kasyklos, kuriose 
dirba apie 800 darbininkų, 
o jų tarpe ir dauguma ten 
gyvenančių mūsų tautie
čių. Žiemos metu šioji 
vietovė dažnai spaudoje 
ir per radiją skelbiama 
kaip viena iš šalčiausiųjų 
vietų Kanadoj e.Rudenį šio 
miestelio apylinkės pil - 
nos kanadiečių ir ameri
kiečių medžiotojų. Pava
saris ir vasara čia, sako
ma,esąs tikras "žuvinin
kų rojus'.' Pakeliui iš S.S . 
Marie į Wawą keliautojus 
žavi puikūs gamtos vaiz
dai.

Kiek daugiau apie Wawą 
šios korespondencijos au 
toriui papasakojo ten 
prieš pat Velykas iš Či
kagos lenkęsis kunigas 
Kazimieras Kuzminskas, 
kuriam pavyko surinkti 
daugumą šio miestelio 
lietuvių pamaldoms ir po 
pamaldų įvykdyti susirin
kimą,kuriame buvo suor
ganizuotas religinės šal
pos ratelis, kurio tikslas 
paremti sovietų okupuo
toje Lietuvoje katalikų 
bažnyčias ir kunigus. 
Nors Wawoje iš viso gali
ma atrasti tik apie porą 
dešimčių lietuvių, tačiau 
religinės šalpos ratelio 
nariais užsirašė 10 tau
tiečių.o rateliui vadovau

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
I Ladbroke Gardens, London, W. 11, Great Britain.

AR ŽINOTE K& RAŠO

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

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

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

METINĖ PRENUMERATA KANADOJ IR KITUR
TIK $5.00
Laiškus ir prenumeratą adresuokite :

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

ti apsiėmė kilęs iš Sud- 
burio tautietis Gediminas 
Poderis,kuris, tarp kitko 
nešioja Ontario provin
cijos policininko unifor
mą. Tai jaunas, energin
gas ir pilnai lietuviškumą 
išlaikęs vyras .kuris daž
nokai lankosiS.S. Marle, 
Ont. ir žada persikelti į 
mūsų "didmiestį".

Daugumai mūsų miesto 
iš S.S.Marie, Ont. koloni - 
jos lietuvių yra pažįsta
mas čia gyvenęs tautietis 
Armalius .labai geras laik 
rodžių taisymo specia
listas ir dabartiniu laiku 
Wawoje turįs laikrodžių 
parduotuvę ir užsiimąs 
tuo pačiu bizniu.

S.S. Marie, Ont. tautie
čiams gerai pažįstamas 
ir dažnai pas savo gimines 
besilankąs iš Wawos tau
tietis Jonas Vinslovas ir 
dar keletas kitų, tačiau 
pilną ir ilgesnę korespon
denciją bus galima para
šyti tik po korespondento 
vizito Wawoje.

Toks keistas sutapimas 
kad šios korespondencijos 
autorius šiuo laiku eina ir 
Kanados Lietuvių Fondo 
"ambasadoriaus" parei
gas ir tikisi "2 zuikius 
vienu šūviu laimėti".... 
Kas gali žinoti,gal šis la
bai jau tolimas ir visų pa
mirštas pasaulio kampe
lis duos KL Fondui vieną 
kitą naują "šimtininką"? 
Ligi pasimatymo Wawoje!

S. S. Marie korės pond.

Ps.D.R.M.N.Pt
%25c4%258dikagi%25c5%25a1k%25c4%2597s.Su
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haaaiAlton
taupyk ir skolinkis 

KOOPER ATYV IN I A M E BANKELYJE

„TALK A”
21 Main Street East, Room 203 •• Telefonas JA 8- 0511.

Išduodamos asmeninės paskolos is 8% iki 5.000, 
mortgicių paskolos iš 7%% iki 66 % turto vertės.

UŽ 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. ryto -- 
3 vai. po pietų, antradieniais ir penktadieniais 9 vai. ryto -- 
l vai. po pietų ir 5 vai. --8 vai. vak., šeštadieniais 9 val.ryto- 
12 vai.

LABDAROS 
Šalpos komiteto kovo 14 

d.posėdyje buvo nagrinėta 
lėšų rinkliavų reikalai, 
aptarti tolimesni veiklos 
planai ir Hamiltono Šal
pos Fondo įregistravimo 
Kanados mokesčių įstai
goje klausimas .Rinkliavų 
reikalu aiškėja,kad dalis, 
eilės metų aukų rinkėjų 
jau pradeda pavargti, o 
surasti naujus - taip pat 
nelengva. Ta priežastimi 
dalis lietuvių lieka neap
lankyta ir iš jų aukos ne
gautos, todėl rudens rink - 
liavojebus bandomas ki
tas būdas lėšoms surinkti 
Lėšų papildymo tikslu nu
tarta surengti gegužinę š. 
m. birželio 25 d. A. Pa- 
dolskio sodyboje prie Pa
ris miestelio. Jos metu 
bus paskirtos .burtų keliu, 
keturios premijos :$$-20, 
15,10 ir 5.Viso 50 dol. su
moje t.y. tiek, kiek Kana
dos įstatymų leidžiama 
tam reikalui skirti lab
daros institucijoms.

Fondo įregistravimui 
vyksta paruošiamieji dar 
bai:kaip tai pildomi for
muliarai ir sudaroma fin. 
apyskaita Galiausiai buvo 
paskirta dalis lėšų savų
jų paramai: Šalpos Fondo 
Centr ui-$l 0 0 ;V .Voki eti j os 
ligoniams bei in vai. 200 
dol. , Hamiltono šeštad . 
mokyklai-50dol. .vietoje 
išmokėta-200dol. .Vasa
rio 16 gimnazijai-500 dol. 
ir saleziečių gimnazijai 
-100 dol.

Gimnazijoms paramą 
sudaro tik Rėmėjų būrelių 
aukos.Suvalkų trik, lietu
viams pasiųsta 11 ( 15-20 
sv.)rūbųbei avalynės siun 
tinių.Ruošiamasi antram 
išsiuntimui. Rinkliavos 
duomenys bus spaudoje. 
S LA 72 KUOPOS 
visuotinis narių susirin1-- 
kimas įvyks balandžio 16 
d. J. Bajoraičio patalpose, 
86 Melrose Ave. Pradžia 
3 vai.po pietų. Kviečiame 
visus narius punktualiai 
dalyvauti. Valdyba.
ŽŪKLAUTOJI! .IR ME
DŽIOTOJŲ KLUBAS 
"GIEDRAITIS"
(Ištrauka iš šimtmečio 
proga leidžiamo leidinio)

Suburti į organizacinį 
vienetą žuvavimo ir me
džiojimo lietuvius sporto 
mėgėjus Hamiltone ini
ciatyvos ėmėsi A. Liū- 
džius, sušaukęs 1963 m. 
balandžio 7 d. steigiamąjį 
susirinkimą,kurio metu į 
klubo eiles įstojo 21 na
rys. Pirmąją valdybą su
darė :pirm. A. Liūdžius ir 
nariai A. Barkauskas, A . 
Stasevičius, V. Sasnaus
kas, A. Šimkevičius, J. 
Giedraitis ir P. Sakalas .

Pagyvinimui lietuvių 
žūklautojų ir medžiotojų 
klubų veiklą Ontario prov. 
Hamiltono "Giedraitis" 
įsteigė tarpklubinę parei
namąją taurę šaudymo 
varžyboms ir medžiokli
nių šautuvų ir antrą taurę 

REIKA LA I 
-geriausiam lietuviui šau 
liui Ontario prov. Hamil
tono "Giedraitis" tarp
klubinę taurę laimėjo 1964 
-65-66 m. m., o A. Kuras 
1965 laimėjo geriausio 
lietuvio šaulio vardą On
tario prov.

Lietuvių Dienų metu St. 
Catharines ir Toronte 
1965 ir 1966 m. Hamiltono 
lietuvių klubo rinktinė 
laimėjo pirmą vietą ir 
pereinamą taurę.

1966m.liepos mėn. 7-8 
d.d.Hamiltone buvo įvyk
dytos Š.Amerikos lietuvių 
šaudymo varžybos>kurio*< 
se Hamiltono atstovai u- 
žėmė pirmą vietą.

1966 m. klubas nupirko 
60 akerių žemės plotą ne
toli Caledonia miestėlio, 
įruošdamas jame šaudyk
lą. Tų pačių metų spalio 
mėn.29-30 d.d.buvo įvyk
dytos pabaltiečių šaudy
mo varžybos. Medžiokli
nių šautuvų konkurse V. 
Sasnauskas laimėjo antrą 
vietą.

Hamiltono lietuvių žū
klautojų ir medžiotojų 
klubas "Giedraitis" yra 
vienas aktyviausių lietu
vių klubų Kanadoje, ruoš
damas žuvautojų ir me
džiotojų išvykas į tolimes 
nes Ontario prov. vieto
ves,organizuodamas įvai 
rias šaudymo varžybas ir 
bendradarbiaudamas su 
kitais klubais.

Aukomis klubas parė
mė lietuvių krepšininkų 
išvyką į Australiją, 1965 
m.lapkričiol3 d.demons- 
tracijas prie JT, Jaunimo 
Kongresą Čikagoj ir 1.1.

1967 m. klubas turi 78 
narius. Valdybą sudaro: 
pirm. A. Kuras ir nariai 
A. Šimkevičius, P. Saka
las, J. Stankus,A .Barkaus - 
kas, A_ Šilinskas, P. Zu- 
has. P. Sakalas.
GIMTADIENIO 
STAIGMENA

Balandžio pirmąją die
ną buvo suruoštas P.Ka - 
žemėko gimimo dienai 
balius. Įdomiausia, kad 
šeimininkė pajėgė tą visa 
paruošti visai slaptai , 
pats Pranas sužinojo tik 
tuomet,kada buvo paruoš
tas stalas su įvairiom gė
rybėm,ir visi svečiai jau 
buvo susirinkę: P. Kano
pai, J.Beržėnai,S. Žiobai , 
J.Romikaičiai,  VI.Saulius 
ir K.Zadlauskas.Vakaras 
buvo praleistas labai 
linksmoj nuotaikoje, dai
nuojant lietuviškas dainas.

Dalyvis .

LA CROIX-ROUGE
TOUJOURS PRĖTE

A AIDER

Sydnejaus L.S.K. “Kovo” vyrų krepšinio komanda lai
mėjusį XVlI-sios Australijos lietuvių Sporto Šventės vyrų 
krepšinio varžybas pirmų vietą.

Klūpo iš kairės: V. Lukoševičius, D. Kraucevičius ir 
A. Andriejūnas; stovi: D. Atkinson (komandos treneris) G. 
Sauka, St. Lukoševičius, V. Liutikas ir G. Grudzinskas.

SPORTAS 
/atkelta iš 5 psl./

pat pralaimėdami Detroi
te Kovui 81:53.
JAUNIŲ B KLASĖJ 
favoritas taip pat buvo 
aiškus-taiCicero Ateitis , 
kuri gan lengvai nugalėjo 
Toronto Aušrą 75:52. 
MOTERŲ TINKLINIS 
ŲClevelando Žaibas,2)Či 
kagos Neris, 3) Čikagos 
Vėtra.M ergai člų tinklinis 
l)Neris,2)Vėtra,3) Žaibas.

Žaidynėse daugiausiai 
taškų surinko Čikagos Ne
ris, kuriai atiteko perei
namoji taurė.
LIETUVĖ-PASAULINĖSE 
PIRMENYBĖSE

Į pasaulines stalo teni
so pirmenybes Stockhol- 
me su Kanados rinktine 
išvyko ir Toronto Vyčio 
atstovė Violeta Nešukai- 
tytė,Kanados ir JAV sta
lo teniso meisterė.

Prieš išvykdama į Eu 
ropą,šešiolikametė lietu 
vaite į savo pergalių vai
niką įrašė dar vieną lai
mėjimą, nugalėdama On
tario prov. atvirose pir
menybėse savo bendraklu 
bonarę Eleną Sabaliaus
kaitę 21:9,13 -21,21:17,21:18,

SAULT ST. MARIE, ONTARIO
M ŪSU

* Pats naujausias KL 
Fondo narys, paaukojęs 
$100.-yra Vytautas ir Ma
rija Poškai, gražiai įsi
gyvenę ir turtingi tautie
čiai,kurių šeimoj e,o ypač 
jaunoje kartoje išlaikytas 
lietuviškumas, gali būti 
pavyzdys,kitiems. Poškų 
šeimos "perlas",tai gim
nazijoje besimokanti du
krelė Danutė, kurią pasi
puošusią tautiniais rū
bais galima matyti netik 
mūsų parengimuose, bet 
net vietinėje spaudoje ir 
televizijoje.
* Mūsų turtingiems vien
gungiams geru pavyzdžiu 
gali būti tautietis Vincas 
Miniauskas prižadėjęs K 
L Fondui artimiausiu lai
ku paaukoti $ 100. -Tarp 
kitko,šis labai draugiškas 
bei sąmoningas tautietis 
savo testamente yra už
rašęs KL Fondui net 
$ 1000.-, o tai labai įsi
dėmėtinas ir ryškus pa
vyzdys kitiems viengun
giams ,nes jų tarpe bus ir 
tokių,kurių palikimą "su
si ši uostys "Kanados vals
tybės iždas nei dėkui ne
pasakęs.
* Veiklioji ap. valdybos 
sekretorė Danutė Girdze- 
vičiūtė išvyko Velykų 
atostogų į New Yorką.
* Vyriausioji kolonijos 
tautietė Marijona Skar- 
žinskienė išvyko ilges
niam vizitui į Čikagą, kur 
aplankysianti savodukre- 
les ir kitas gimines.
Pąst a b a: Kai kas pamiršta, kad 
NL prenumerata jau nuo 1966 m.— 
$ 1.00 yra pakelta. NL, 

o žaisdama su montrea- 
liete D.Hunuis ji liko taip 
pat moterų dvejeto mėis- 
terė.Violetos jaunesnioji 
sesutė Flora užėmė antrą 
vietą jaunių klasėj.
V. JARAS-GERIAUSIAS 
PASAULYJE

So v. Sąjungos Dinamo 
pirmenybėse vilnietis 
Vytautas Jaras diską nu
metė 59, 82m. Tai naujas 
Lietuvos rekordas ir pra
sidėjusiam šiemetiniam 
lengvosios atletikos se
zone- geriausia pasekmė 
pasaulyje.Bendrai,jo re
zultatas Sov.Sąjungoj yra 
antras, Europoj-aštuntas , 
o visam pasaulyje-aštuo- 
nioliktas.
LIETUVAITĖS-BAIGMĖJ

Į Europos komandinių 
rankinio pirmenybių baig 
mę pateko Kauno Žalgirio 
moterys,kurios finale su
sitiks su Bratislava.
- Balandžio 22-24 d. Ita
lijoj įvykstančiose Euro
pos jaunių plaukimo var
žybose rusų plaukikų gru
pėje bus ir du lietuviai iš 
Kauno-S.Rudokas ir Edi- 
gijus Žebrauskas. (Elta).

NAUJIENOS
* Daugelis mūsų tautiečių 
rengiasi dalyvauti pasau
linėje parodoj e Montrea- 
lyje. Kai kurie tautiečiai 
vyks jau gegužės ar bir
želio mėn. ,o bus ir tokių , 
kurie norės ir "2 zuikiu 
nušauti "-norės dalyvauti 
ir Kanados Lietuvių die
noje š. m. rugsėjo mėn. 2 
ir 3 dienomis. Korespond

* Pasaulinėje parodoje 
Montrealyj e ant vieno au
tobuso būtų išpaišyta re
klama apie mūsų "did
miestį", bet mūsų miesto 
taryba atsisakė nuo tos 
garbės užkurią būtų rei
kėję sumokėti $ 5000. -.

„ HGPfflKUlUSOHfl LlEFUVfį *

Išsivysčius moderniam gydymui, dažnu atveju kraujo 
papildymas-transfuzija- išgelbsti žmogui gyvybę ir 
grąžina sveikatą. Tam tikslui Raudonasis Kryžius 
laiko kraujo atsargas ir prašo žmones aukoti krau
ją vadinamam kraujo bankui.

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS
Mano kaimynas P. gavo 

iš savo giminaičių iš Lie
tuvos laišką.

Mielas dėde,
Sveikinam Jus su Vely

kų Šventėms ir linkime 
geros sveikatos ir sėk
mės Jūsų gyvenimo rude
nėly) e.Šitos visos sulauk
tos Šventės atrodo, kad 
lauki antros jaunystės, 
kuri jau prabėgo per vi
sokias karų audras seno
kai ir daugiau nebegryš.

Kaip klausėte, pas mus 
žiema laikės ligi vasario 
pabaigos.Buvo labai daug 
sniego ir pūgų, prie namų 
sunešė pusnynus sulyg 
žmogaus aukščio.Parlėkė 
jau ir mūsų giesmininkai 
- vėversėliai, varnėnai, 
pempės ir dainuoja bei 
linksmina mus savo me- 
liodijomiš.

Mūsų kolūkio šeiminin
kai sumokėjo jau už pra
ėjusių metų darbą.Gavom 
už darbadienį po vieną ki
logramą grūdų ir po vie
ną rublį dešimtį kapeikų. 
Už mudviejų abiejų, dir
busių per metus, galim 
nusipirkti gerą karvę, o 
grūdai atskirai.Šiais me
tais mokės tik pinigais po 
vieną rublį 35 kapeikas už 
atliktą prie darbo dieną. 
Grūdų tik gausim nusi
pirkti po du kilogramu už 
darbo dieną.

Mes tuo tarpu šiek tiek 
laikomės. Artinasi bega
liniai kolūkio darbai, ku
rie beveik ir baugūs....

Tuom ir baigsiu šį kar
tą. Rašykite ir Jūs, lauk
sime. Jūsų A. ir J .

J. Kapsas
LENKŲ MOKYKLOSE LIE 
TUVIŠKAI NEMOKOMA

Per lenkųkalba Vilniuje 
leidžiamą kompartijos 
dienraštį keliamas reika
lavimas nedelsiant įsteigti 
naują mokyklą, kaimo me 
nines veiklos vadovams,ku 
rioje būtų dėstoma lenkiš 
kai ar, greičiausia, rusiš
kai.’

Dabar chorvedžiai, or
kestrų vedėjai ir vaidini
mų instruktoriai, tam dar 
bui ruoš laši trijose mokyk 
lose.’konse rvator ijoj ,n. uz i 
kostechnikume,arba kuitū 
rinio švietimo technikumą. 
Visose trijose tose mokyk 
lose dėstomoji kalba lietu 
vių. Mat, steigiant tas mo 
kyklas.dar vyravo įsitikini 
mas,kad "respublikinė kai 
ba" turi būti visiems res 
publikoje privaloma. Bet 
pradėjus daryti "nuolai
das", ypač Vilniaus apylin 
kėse ir pačiame Vilniuje, 
rusų ir lenkų kalboms, at 
siranda vis drąsiau Igno* 
ruojančių reikalą išmokti 
"respublikinę" kalbą.

ŠAUKIAMAS METINIS SPAUDOS BENDROVĖS 
„NEPRIKLAUSOMA LIETUVA” SUSIRINKIMAS
Pianešame, kad Spaudos Bendrovės „Nepriklausoma Lie- 

uva“ šėrininkų-akcininkų visuotinis susirinkimas šaukiamas 
1967 metų gegužės 14 dieną 2 valandą po pietų Neprt 
klausomos Lietuvos redakcijoje, 7722 George Street, 
LaSalle - Montreal, Canada, P.Q.

Nustatytą valandą nesusirinkus kvorumui, po valandos 
susirinkimas bus laikomas teisėtu nežiūrint dalyvių skaičiaus.

Dienotvarkė:
1. Susirinkimo atidarymas,
2. Prezidiumo rinkimas,
?, Mandatų komisijos rinkimas,
■». Praėjusio susirinkimo protokolo skaitymas,
5. Valdybos ir Direktorių pranešimai apie darbus,
6. Revizijos komisijos pranešimas,
’}. Diskusijos dėl pranešimų,
8. Valdybos Direktorių ir Revizijos komisijos rin

kimai.
9. Einamieji reikalai ir sumanymai.

10. Susirinkimo uždarymas.
Visi šėrininkai-akcininkai kviečiami dalyvauti. Kas ne

galėtų dalyvauti, gali siųsti įgaliojimą kurio nors asmens var
du, bet turinčio šėrą ir galinčio dalyvauti susirinkime. Tuo 
tikslu yra duodamas Spaudos Bendrovės „Nepriklausoma 
Lietuva'* adresas:

Spaudos Bendrovė „Nepriklausoma Lietuva 
7722 George Street, 

LaSalle, Montreal Canada.
Šiuo adresu atsiųsti įgaliojimai bus perduoti tiems asme

nims, kurių pavardės bus įrašytos į įgaliojimus.
Valdyba.

Įgaliojimas:

Šį pasirašęs, . . . .........................................................................................
gyvenąs ......................................................................................................
turįs šėrų Nr. Nr..............................................................šiuo jgalioju
..................................................................................... atstovauti mane 
Spaudos Bendrovės „Nepriklausoma Lietuva" šėrininkų 1967 
metų visuotiniame susirinkime.

Data.
/Galima čia įrašyti įgaliojimą ir iškirpus iš laikraš
čio siųsti, arba galima pagal šią formulę ranka para
šyti įgaliojimą atskirame popieriaus lakšte/
/Taupant laiką, darbą ir išlaidas, individualinių 
pranešimų nebus, todėl visi akcininkai-šėrininkai 
maloniai prašomi pasinaudoti šiuo skelbimu/.

BIMBA AIŠKINA LIETU
VOS VALSTIEČIAMS 
KAIP JIE GYVENA.........

Jau kelintas mėnuo po 
Lietuvą švaistosi brukli- 
ninės Laisvės redaktorius 
A.Bimba,tenai apskelbtas 
istorijos mokslų garbės 
daktaru. Reta buvo iškil
mė, retas specialistų su
sirinkimas, reta dailės 
paroda,kurioje šią vasarą 
nebūtų buvęs parodytas ir 
Bimba. Visur ir po prakal
bą sakė, kaip tikras auto
ritetas visose srityse. 
"Spalinių iškilmių proga 
ir per Valstiečių laikraštį 
A. Bimba teikėsi paaiškin
ti Lietuvos kolchozįnin
kama, kaip jie dabar gy
vena.

Truputį ir papeikė, kad 
gyvulininkystės ir kitų 
ūkinių pastatų aplinka ne

S SUSIVIENIJIMAS
L LIETUVIU

A AMERIKOJE
SLA — jau 80 metų tarnauja lietuvių visuomenei 

Ir išmokėjo daugiau kaip SEPTY'NIUS MI
LIJONUS dolerių savo apdraustiems na
riams.

SLA — didžiausia lietuvių fraternalinė organizaci
ja — duoda gyvybės apdraudę 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 
įvairių klasių reikalingiausias apdraudaš 
nuo $100.00 iki $10,000.00.

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

SLA — duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pi
gią TERM apdraudę: 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 j metus.

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

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

(parašas)

sutvarkyta - "Klampoja 
žmonės purvą, vaitoja 
sunkvežimi ai,mašinos,"- 
A. Bimba "pažangiųjų lie
tuvių išeivių" vardu pa
reiškė priekaištą Lietu
vos žemdirbiams, kam 
"Giminės,gyvenantys už
sienyje, dar gauna laiškų 
su prašymais paremti,at
siųsti siuntinių".
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AUŠROS VARTŲ CHORO KONCERTAS
ĮVYKS ATEINANTI ŠEŠTADIENI, BALANDŽIO MĖN. 15 D. Z VALVAK. AUŠROS VARTŲ SALEJE

• BENDRAS CHORAS, VYRŲ CHORAS IR SOLISTAI P* W © G £ A O $ IB • • ĮĖJIMAS: $ 2.50, STUDENTAMS $ 1.00.
A. PAŠKEVIČIENĖ IR A. KEBLYS. • PO KONCERTO BUS ŠOKIAI, LOTERIJA, REZERVUOKIME SEKANTĮ ŠEŠTADIENĮ
CHORUI VADOVAUJA M-M E ROCH. BUFETAS. CHORO KONCERTUI.

VISI MONTREALIO LIETUVIAI MALONIAI KVIEČIAMI I KONCERTĄ ATSILANKYTI SU SAVO PAŽĮSTAMAIS'

"LITAS"
nuo šių metų pradžios pa
augo $ 125. 00 ir jau pa
siekė $1,947,381 balansą,

AUŠROS VARTŲ PARAP.
- J. E. vysk. Brizgys at
vyksta į Montreal} gegu
žės mėn.7 d., sekmadienį

SKAUTU IR SKAUGIU
tuntai pareiškia didele skau
tišką padėką sekantiems ge- 
radarbiams ui jų Įdėta energi-

AUŠROS VARTŲ CHORO 
KONCERTAS 
įvyks ateinantį šeštadienį, 
balandžio mėn.15 d. ,7 vai. 
vakaro mūsų salėje. Pro
gramoj e Bendras choras, 
vyrų choras,ir solistai A. 
Paškevičienė ir AKeblys. 
Chorui vadovauja Mme., 
Roch.Po koncerto bus šo
kiai,loterija, bufetas.
Šis choras yra pamaldų 

puošmena, be kurios baž
nyčia atrodo tartum neby
lė. Todėl parapijiečiai ir 
visi tautiečiai turėtų į cho
ro koncertą atsilankyti,nes 
gi šis choras patarnauja ir 
tautinių švenčių progomis.

Nesusipratimas įvyko 
praeitame numery. Kon
certas įvyks ne bažnyčio
je, o salėje, todėl chorui 
ir solistams bus akompa 
nijuojama fortepionu, ne 
vargonais.

MONTREALIO LIETUVIŲ 
ŠEŠTADIENINĖMS MOKY

KLOMS 
prožektorius-epidioskopas 
jau nupirktas ir jau naudo
jamas. Aukštesnieji kur - 
sai juo pasinaudojo jau du 
šeštadienius. Tai yra nau
dinga priemonė paskaitom.

• Mirė kovo 31 d. Jonas 
Savickas, 80 metų amži
aus, palaidotas per Šv.Ka
zimiero bažnyčią baland
žio 4 dl
• Mirė Vaclovas Saladžius, 
palaidotas balandžio 8 die
ną per Šv«Kazimiero baž
nyčią.

Dr. J. SEMOGAS
5441 BANNANTYNE.Verdun

Pirmadienį ir 2-4;7-9p.ąi. 
ketvirtadienį 

antradieni ir , • z-4p,m
penktadienį

tretiadienį 7 -9 p. m. 
šeštadienį 11-1 p. m.

767 - 3175; namų 366 - 9582.

ŠAUKIAMAS 
SUSIRINKIMAS

Balandžio mėn. 23 d . 
sekmadienį 5 vai. p. p. D . 
L. K. Vytauto klube,2159- 
61 St. Catherine Street E . 
šaukiamas metinis visuo
tinis Montrealio lietuvių 
Žvejotojų - Medžiotojų 
klubo "Nida" narių susi
rinkimas pagal valdybos 
numatytą dienotvarkę:

1. Susirinkimo atidary
mas,

2. Prezidiumo sudary
mas,

3. Praėjusio susirinki
mo protokolo skaitymas ,

4. Naujų narių priėmi
mas,

5. Valdybos pranešimai: 
pirmininko, iždininko,

6. Revizijos Komisijos 
pranešimas,

7. Naujos valdybos rin
kimai,

8. Klausimai -sumany
mai,

9. Susirinkimo uždary
mas.

Susirinkime maloniai 
kviečiami visi klubo na
riai ir norintieji jais būti 
dalyvauti. Nariams bus 
išduodamos naujos šių 
metų klubo kortelės, ir 
kitos informacijos.

Taip pat tuojau po su- 
sirinkimb bus rodomas 
įdomus iš Molsono gautas 
filmas apie žvejybą ir 
medžioklę,kuris pravartu 
visiems pamatyti. Filmą 
persukti maloniai sutiko 
Z. Lapinas.

Baigmėj e-bendras min
čių pasidalinimas, alutis 
ir užkandžiai, kuriuos 
maloniai sutiko suruošti 
klubo narės. Valdyba.

• Inž.Romas Knystautas 
šį pirmadienį išvyko in
žinierių matematikų šuva 
žiaviman Vokietijoje, Fr
iburgo 1/Breisgau miestą.

taigi tik$53,000 betrūks
ta iki dviejų milijonų do- 
lerių.Du milijonu dol. ti
kimasi pasiekti ateinan
čio mėnesio pradžioje, 
kai visi bankai prirašys 
palūkanas už pusę metų. 
Perkėlusiems savo san
taupas į "Lito" depozitų 
sąskaitas iki gegužėslO 
d.."Litas" skaičiuoja di
videndus kas mėnesį nuo 
sekančio mėnesio pirmos 
dienos po pinigų įdėjimą 
Šiais metais"Litas"moka 
4.4% už depozitus ir nu
mato mokėti 5,25%už Še
rus.Greitas šių metų"Li- 
to" augimas numatytus 
5,25% dividendų oraktiš- 
kai jau užtikrina.
" LITO " BALANSAS 
1967. IH. 31 D.

Aktyvas - 1967 
Kasa vietoje 
Kasa banke 
Paskolos 
Vert, popier. 
Term, indėliai 
Inventorius
Kitos investaci.

10,250 
94, 149

1, 672, 953 
42,740 
110,000

2, 853 
14,436

Pasyvas 
Šėrai
Depozitai
Atsargos Fond.
Kitos sumos
Pelnas

1,947,381
- 1967 

1,305,024 
584,887 

34, 611 
4, 104 

18,755

1, 947, 381 
EXPO 67 PASPORTAI 
papigintomis kainomis 
parduodami tik iki šio 
mėnesio 28 d., tai yra iki 
parodos atidarymo. Pa
tartina visiems juos iki 
to laiko įsigyti."Lite" dar 
yra keletas sezoninių pa- 
sportų jaunimui ir vai- 
k ms, kurie parduodami 
? < nomis, praeito periodo 
kainomis. Kitų pasportų 
ir bonų knygučių nuolaida 
šiuometunuo 15 iki 35%.

Pr.R.

dėl Sutvirtinimo Sakra
mento ir Pirmosios Ko- 
munijos.Su šv.Kazimiero 
parapija susitarta šiais 
metais iškilmes daryti 
kartu vienoje vietoje. Da
bar jos bus šv. Kazimiero 
parap„ kitą kartą pas mus.
- Mūsų parapijoje tėvai 
registruoja savo vaikus 
dėl Pirmos Komunijos ir 
Sutvirtinimo pas Seseles. 
Išlaidoms padengti pra
šome tėvų prisidėti 5 dol. 
auka.
- Toronte balandžio mėn. 
29-30 dienomis bus L. K. 
M. Draugijos suvažiavi
mas. Iš Montreal!© žada 
dalyvauti būrys draugijos 
atstovių. •
- Tretininkių susirinki
mas šaukimas kitą sek
madienį po sumos zakris
tijoje.
- Pakrikštytas Jono ir C . 
Uso-Oss sūnus Kristopo 
Douglas vardais. Sveiki
name laimingus tėvus.
- Sveikiname Br. Baltakį 
sukūrusį šeimos židinį su 
Patricia Bazuk.
- Rinkliava pereitą sek
madienį- $ 260. 00.
ŠV.KAZIMIERO PARAP.

Madų paroda ateinantį 
sekmadieni 2:30 vai. pp. Ja 
ruošia parapijos moterys su 
Reitman1 s rūbų siuvykla.
• Sutvirtinimo sakramentai 
ir pirmoji komunija gegužės 
7 d. 11 vai., sekmadieni. Su 
tvirtinimo sakramentą teiks 
vyskupas V. Brizgys.
• Mirė Vaclovas Sal adžius, 
palaidotas Šeštadieni.
• Pakrikštytas Ch.ir Eug. 
Guzevičių sūnus Morko, An
tano ir Karolio vardais.

Aukojo: Jz. Tamulis, S. 
Mozuraitis, J. Valiulis,
Kalpokas ir K. Mickus po 50 
dol., J. Baršauskas 40 dol., 
J. Kalakauskas ir P. Jurgu 
tis po 30 dol., M. Gideon, K. 
Klemka ir M. Monssette po 
25 dol., V. Klemka, A. Sala- 
dzius, K. Mikėnas ir M. Pet
rauskis po 20 dol., V. Norei 
ka ir P. Keršulis po 15 dol.

P.

DANTŲ GYDYTOJAS
Dr. J. MALISKA

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

Namų tel.: MU 1-2051

• J. J.Adomoniai buvo iš
vykę į Čikagą į viešnagę.
• Dr. J.Šemogo slaugomi, 
Lachine’ s ligoninėje gydė
si J. Piečaitis ir p. Pukte- 
ris.

DR. A. O. JAUGELIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA 

1410 Guy Street, 1 aukštas 
11 - 12 kambarys.

Tel: 932-6662: namų 737-9681į

ADV OK A TAB

J0SERH R. MILLER
B. A., B. C. L. 

Suite 205 
168 Notre Dame St. E.

UN 6-2063 ir UN 6-2064

J. Gražys
KAILIU SIUVĖJAS

SIUVU IR PARDUODU

Taisau ir Remodeliuoju
Vasaros laike saugojimas 

/ Storage /.

6396 Bannantyne, Verdun.
PO 7- 6183

DR. V. GIR1UNIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA

533° L'Assontption Blvd.
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.

Tel. WE 2- 0644.
TAISAU IR PARDUODU 

ŽEMOMIS KAINOMIS 
LAIKRODŽIUS IR JUVELYRUS.

/.------------------------------------- - ----

PRANAS TAUTKUS, 
buvęs mokytojas, 

turi daug prityrimo ■ užpildyti 
visokius Income Tax blankus. 

Kreiptis asmeniškai arba 
skambinti tiktai šiomis die 

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

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

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

2587 Ontario St. East.
Tel. 525-0196.

Taipgi jis užpildo visokius 
pensijų ir emigrac. blankus.

ją Kaziuko Mugėslaiku: Skau. 
tu Tėvų Komiteto nariams: pp. 
Seidžiui. Drešeriui, Žukaus- . ,• ...kui, Murauskui ir pp. Gedvi- Lietuvos Nepnklausomy- 
lienei, Zabieliauskienei; šeu 
mininkėms: pp. GabruseviČie. 
nei, Montvilienei, Kerbelie- 
nei, Girdžiuvienei, Makauski
enei, Morkūnienei, P. Gegu
žiui už puikius lietuviškus 
pietus, p. J. Adomonienei, 
kuri energingai suruošė ir 
pravedė loteriją.

Dėkojame visiems rėmė
jams,kurie prisidėjo fantais, 
pinigais ir darbais prie Ka
ziuko Mugės pasisekimo.

SUEIGOS
Skautų ir skaučių tuntų su
eiga Įvyks per Jurgines, ba
landžio 23 d., Šv. Kazimie 
ro parapijos salėje. Visi 
skautai ir skautės dalyvauja 
pilnom uniformom 11 vai. 
pamaldose. Visi egzaminai e Dr. p, Morkis su žmona bu 
yra atliekami pas savo vado- 
vus prieš mišias.
• Kapt RV PaukŠtaitis su 
Šeima iš Quebeco, yra atvy
kęs Montrealin inspekcijos 
reikalais, kuris Čia ir Sher- 
brookėje lanko priklausan
čius kariško parengimo vie
netus.
• Kun. dr. J. Venckus, SJ. 
visam balandžiui išvyko į 
Mass., USA.

MOTINOS DIENOJE 
paskaitą skaitys Ka
zys Barteška, daly-' 
vaus jaunimo chor
as, vedamas E.Navi- 
kėnienės ir Aukštes - 
niųjų kursų mokiniai 
su šokiais, skaitymu, 
deklamavimu.
GRAŽIOS ĮKURTUVĖS 

Montrealiečiai pp. Giri
niai Baie d’Urfe labai įra-1 vadovaujamoj klinikoj e- 
žioje vietoje įsigijo naujus 
namus ir šeštadienį,balan
džio 8 d. suruošė šaunias 
įkurtuves,! kurias atsil
ankė būrys pakviestų as
menų, kurie šeimininkus, 
-Vandą ir Leoną Girinius 
pasveikino kaip veiklius 
visuomenininkus bei ben- 
druomenininkus, aukštai 
vertino jų lietuviškąją ve
iklą, linkėjo sėkmės bei 
laimės gyvenime ir nau
jiems namams papuošti 
įteikė dailininko R. Buk
ausko kūrybos labai gra
žų paveikslą. Vaišės bu
vo paruoštos labai skoni
ngai ir turtingai.
* Netoli Expo67 policija, 
kaip pranešama, surado 
laisvųjų kubiečių prieš
tankinę raketą (bazuką), 
ant kurios buvo užrašyta 
"nei Maskva, nei Vašing
tonas".
* Montrealio policija ba
landžio 17d.svarstys skir
tumą tarp"meno"ir "por
nografijos".

KLB APYLINKES VALDYBA 
savo posėdyje svarstė 50 me

bės paskelbimo sukakčiai at 
žymėti paminklo statymo rei 
kalu, dalyvavimu Lietuviu 
Dienoje Montrealyje ir net 
jubiliejinėms Vasario 16 iš
kilmėms ir ju paruosimu. 
Motinos Dienos minėjimą nu 
tarė ruošti kartu su šeštadie 
ninių mokyklų mokslo metų 
užbUgimu gegužės 14 diena.
“ RARAMOS“ SUKAKTIS

Šiais metais “ Paramai 
eina 15 metų nuo jos įsistei 
gimo. Praeito menesio 1 d. 
ji pasiekė $2,900,000 balan 
sa. “Parama“ už indėliusmo 
ka 4% %, už pinigus šėrų sas - 
kaitoje 5% %; skolina: nekil
nojamo turto paskolas - 6’2 %, 
asmenines - 7%.

Dr. P. MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

pagal susitarimą.

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

Raštinė: LE 4-4451.

GITAROS PRISIKĖLIMO 
BAŽNYČIOJE

Atšvęsta Toronto Ateiti
ninkų metinė šventė, suj un- 
giant su Šalkausko mirties 
25 sukakties minėjimu. At
eitininkai organizuotai daly, 
vavo mišiose, vyr. ateitinin
kai giedojo pritariant gitaro
mis. Per mišias kalbėjo kun. 
J. Gutauskas.

Choro repeticijos: Prade- 
vo išvykę į Jamaiką ir Baha- damas ruošti Lietuvių Die-, 

nos Montrealyje re pertuaras; 
ketvirtad. - generalinė repe
ticija salėje; vaikučių cho
ras renkasi 6 vai. vak., o 
studentu - 7 vai. vak.

Sekmadienį, b ai. 16 d., 5 
vai. v.Prisikėlimo parapijos 
scenoje pasirodys studentų 
ir vaikučiu chorai atskirai 
ir kartu su sol. R. Strimai
čiu atliks nauja, gyvą irįvai 
dintą programa. Pelnas ski
riamas chorų reikalams,kaip 
uniformų apmokėjimui, kelio
nėms ir 1.1. Po koncerto para
pijos salėse kavutė chorams 
ir visiems svečiams.
* Skautų Tėvu Komiteto pa 
rengimas-šį šeštadieni, 7,30 
vai. vak. Prisikėlimo parapi- 
salėje. Visa visuomenė kvie
čiama atsilankyti ir paremti 
skautų veiklų.
* Collegiate auditorijoj pir
mą kartą Toronte pasirodys 
New Yorko vyrų sekstetas 
ir pianistas A. Mrozinskas. 
Koncertą ruošia Radijo pro
grama Tėvynės Prisiminimai.
* Spefciali komisija atra
do, kad Kanados vaistų 
kainos yra aukščiausios 
visame pasaulyje. Pasiū
lyta vyriausybei ir pra
monei (savanoriškai) su- 
mažinti vaistų kainas.

mos salas.

LIETUVIŠKAS P l. S V A L A M) I S G I R D I AS KAS

su

ŠIRDIES OPERACIJA 
LIETUVOJE 

/atkelta iš 1 psl./ 
tuvų pakeitimo operaci
jos. Dviems ligoniams 
(vienas iš Šiaulių,kitas iš 
Kėdainlų)buvo išimti reu
mato iškreipti vožtuvai ir 
jų vieton įsiūti kiti, dirb
tiniai .Abu ligonys jaučia
si gerai.

Operacijų stebėti buvo 
atvykęs iš Maskvos prof. 
G. Solovjovas, kuris pa
reiškė ( Tiesa, kovo 21), 
kad tokios operacijos ne
seniai pradėtos daryti 
Maskvoj, Leningrade ir 
Kijeve, ir jų atlikta jau 
apie 300, bet J. Brėdikio

sąs geriausiai pasirengęs 
kolektyvas ir čia tokios o- 
peracijos galinčios būti 
atliktos "kuo sėkmingiau
siai. "

Prieš keletą metų dr . 
J.Brėdikis lankėsi Vakarų 
Europoj (tada dar tik ren
gėsi daktaro laipsniui), 
siekdamas susipažinti su 
širdies ir kraujagyslių 
operacijoms vartojamo
mis medžiagomis. Vėliau 
suorganizavo tokių me
džiagų gamyklą Kaune. 
Dabar J. Brėdikis yra mi
nėtos klinikos vadovas ir 
profesorius Kauno Medi
cinos Institute. (Elta).

• Velykų laike yra miręs J. 
Pečkaitis sulaukęs 86 me
tus amžiaus. Jaunesnis bo
damas nemažai pasidarbavo 
DLK Vytauto Klubo veiklo
je ir net keletą metų yra e- 
jęs vicepirmininko pareigas.
• Susirgo ir i Ligonine pa
guldyta vilasalietė Stasė 
Mil ašienė.

A. NORKELIDNAS
Commisioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG’D
VISŲ RŪSIŲ DRAUDIMAS.

6695—35-ta Ave., Rqsemount (kamp. St. Zotique)
Montreal 36, Que. Tel. RAymond 7-3120.

AR ŽINOMA, KAD ŠEŠTADIENIS PER STOTI
l'U 1465 De Seve St., Montreal 20, P.Q.

E X P 0 67 PASPORTŲ AGENTŪRA

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

M 0 K A už: I M A už: r
Depozitus 4.4% IĮ Nekiln.turto paskolas 7%
Numatyta už serus 5%% Asmenines paskolas 7.6% 
Nemokamas gyvybės draudimas Investacines paskolas 8.4% 
iki $2.000 bendros santaupų Pigus paskolų draudimas iki 
sumos. II $10.000.

’’NEPRIKLAUSOMOS

LIETUVOS” SPAUSTUVE
BANGA 1410. 5.30 VALANDĄ V AK ARO, 

Programos vedėjos L. Stankevičius
T ei. 669- 8834.

KASOS VALANDOS:

1465 DE SEVE: ROSEMOUNTO SKYRIUS:
Sekmodieniois 10.30- 12.30.

Dorbo dienomis: 10.00 — 3.00 vol. 3907 Rosemount Blvd., tel. 722- 3545 
kasdien, išskiriant pirmod. ir šeštad. Dieno: penktod. 1.00 - 6.00 vol.

Vakare: trečiadieniais ir IVakore: pirmadieniais, trečiadieniais 
penktadieniais 7.00 - 9.00 vai. Į ir penktadieniais 7.00 -9.00 vai.

spausdina bilietus, pedevietimus, liū
tines if padėkos korteles, įvarius 
b lordais, receptams lepelius, vedybi
nius pakvietimus, mirties atveju už
uojautos laiškus, visokius ” statemen 
tus”, tokus su adresais, laikraščius, 
žurnalus ir knygas.
Darbą atlieka pigksųnegu kitos spaus

■tu ir

: 7722 George Street, 
LaSalle,Montreal,P. (į, 
C o n a d a.

APSIDRAUSK! 
ADAM0N1S INSURANCE AGENCY INC. 

GAISRAS - AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ - GYVYBE

P. ADAMONIS
Chartered Insurance Broker

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

S-tos “Lite“ No.752D

F ALCON-FAIR LANE 
GALAXIE—THUN 

MUSTANG —TRUCKS

Kreipkitės į
LEO GURECKAS 

Sales Managers Assistant 
Keating Ford lietuvis atstovas 

769- 8831.

Sales Limited

4415 Bannantyne Avė., 
Verdun,

USED CARS 
1 year guarantee.

FORD

Tel. namų DO6-2548 
Įstaigos 769-8529.

(

munijos.Su
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