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EUROPA PERSITVARKYMU EIGOJE
MASKVOS KĖSLAI SUVIRŠKINTI PABALTIJO VALSTYBES IR DE GAULLE
ROLĖ SUARDYTI VAKARŲ VIENYBE BEI KAI KURIOS NAUJOS PERSPEK

TYVOS

JAV prezidentas Johnsonas 
su jį lankiusiu Afganistano 
ministeriu pirmininku. 
6O-TIES VALSTYBIŲ KO
MUNISTAI SUSIRENKA RY

TŲ BERLYNE, 
bet juos visus veda ir jiems 
nurodinėja Maskvos atsiųs
tas kompartijos gen. sekre
torius Brežnevas.

Nepriklausomos Lietuvos spaudos bendrovės valdyba: priešakyje /iš kairės/: 
Kostas Leipus, red. J.Kardelis, pirm. L.Girinis-Norvaiša; stovi: J. Šiaučiu- 
lis, A.Mylė, adm. Pr. Paukštaitis ir H. Adomonis. Nuotrauka A.Kalvaičio.

KAS NAUJA KANADOJE
VĖL PAKELTA LAIKRAŠTINIO POPIERIAUS

Lietuvių gyvenimo faktai
MONTREALIOLIETUVIAI KANADOS LIETUVIŲ FON- 
L A ŪKIA VLIKO PIRMININ DO TARYBOS ŠAUKIAMAS

Labai žymiai ir dideliu 
greičiu kinta Europos 
valstybių santykiai. Juos 
pradėjo Vengrijos sukili
mas už laisvę ir savaran
kiškumą. Pirmu ypu suki
limu pasinaudojo Lenkija, 
kuri atsipalaidavo nuo ab
soliučios priklausomybės 
Maskvai,užkerusiai savo 
komisarą maršalą Roko- 
sovskį,sukilimo metu pa
varytą atgal į Maskvą.Tai 
buvo didelis lūžis nusi
stovėjusioje stalininėje 
Europos "stabilizacijoje" 
ir jei ne Eisenhoverio 
valdžios sąmoningas ar 
nesąmoningas Europos 
laisvės reikalų išdavi
mas,Europa šiandien bū
tų jau gal visiškai laisva.

Bet,nežiūrint žiauraus 
išsilaisvinimo revoliuci
jos sulaikymo, vis dėlto 
prasidėjo evoliucinė ei- 
ga.Šioje iniciatyva kilo iš 
Rumunijos, kuri naujus 
savo žingsnius nukreipė į 
Vakarus ir užmezgė ry
šius su Prancūzija ir ki
tomis vakarų valstybė
mis.

Prancūzijos preziden
tas, de Gaulle, sieloda- 
masis atstatyti prarastą 
Prancūzijos autoritetą ir 
nerasdamas Vakaruose 
atramos savo sumany
mams, surizikavo kreiptis 
į Maskvą,kuri jam pasta
tė sąlygą-suardyti Atlan
to Sąjungą, kaip Vakarų 
vienybės galybę ir Euro
pos saugotoją.

Tie nauji įvykiai sudarė 
naujas sąlygas, kuriose 
satelitinės valstybės, iš 
vienos pusės, siekdamos 
laisvės, bando atsipalai- 
doti nuo priklausomybės 
Maskvai, tačiau, iš kitos 
pusės, negalėdamos be 
Maskvos pagalbos išsi
laikyti bolševikiniuose 
rėmuose,priverstos,kiek 
įmanoma, ir siekti sava
rankiškumo ,ir drauge lai- 
kytis su Maskva,ieško vi
durinio kelio.

Pagal Interesų bendru
mą dabar satelitinės vals

tybės susiskirsto grupė
mis. Lenkija, Čekoslova
kija ir rytinė Vokietija, 
spaudžiamos vakarinės 
Vokietijos, apsijungia į 
grupę su aiškiais tikslais 
-išsilaikyti esamuose rė
muose. Todėl dabar šios 
valstybės pasirašė ben
dradarbiavimo ir savitar 
pinės pagalbos sutartis . 
Rumunija, Vengrija ir 
Bulgarija, nesiejamos 
bendrų tikslų ir dar turė
damos savų nesklandumo 
problemų, bando eiti sa
varankiškais keliais Įtiek 
viena, bet ir jos tą gali 
daryti tiktai jausdamo- 
sios Maskvos užnugary
je.

Maskvos padėtis pa
sunkėjo ta prasmė,kad jos 
globotiniai,kaip vištos iš
perėti ančiukai, pasiskli- 
do ieškoti tinkamesnių 
sąlygų,bet vis dėlto "pa
sišildyti "sueina po Mas - 
kvos sparnais... Maskva 
tuo naudojasi ir, kol gali, 
visais būdais bando visiš
kai pavergti jai "gyvybi
nės reikšmės "sritis-Pa- 
baltijo valstybes,kuriose, 
anot Maironio, tebevieš
patauja "žiema", nes čia 
neatsiranda ne tiktai Nagy 
(Vengrija), bet ir Ceau
sescu (Rumunija).

Maskva tuo tarpu,apar- 
džiusi Atlanto sąjungą, 
kaip Vakarų vienybės 
frontą, bando suardyti ir 
katalikiškąjį frontą ir 
bando Vatikanui tai šen , 
tai ten numesti bažnytinei 
naudai kokį surogatą.

Dabar įdomi rolė, yra 
vakarinės Vokietijos,kuri 
sudarė idealią koaliciją- 
krikščionių demokratų su 
social demokrataiaši vy
riausybė bando kelius į 
Vokietijos vienybę per 
žmonių susiartinimą, to
dėl pasiūlė susiartinimą. 
Vokietijos atstatytojui, 
Adenauriui, mirštant, va
karinė Vokietija stojo į 
naujų bandymų kelius.

Šių naujų santykių vys
tymesi daug spragų,daug 

nežinomų numatymų ir 
dar daug netikrumo. Bet 
rūgimas vyksta ir įvykiai 
rieda pirmyn. Juos įdomu 
sekti.

VISOKIOS ŽINIOS 
TRUMPAI

• Vakarų Vokietijoje, ku
rios ligšiolinė vyriausy
bė neturėjo opozicijos , 
pradeda opozicija atsiras 
ti - atgyja naciai, nors ir 
dangstosi demokratija.Be 
ko kita, jie kelia ir prieš 
žydišką nusistatymą.
• Amerikos radio ir tele
vizijos streikas, trukęs 
apie mėnesį laikąužbaig- 
tas susitarimu.
• V. Vokietija pareiškė , 
kad Angliją reikia priimti 
į Bendrąją Europos rinką.
• Anglijos užsienių rei
kalų ministeris Brown 
pareiškė,kad yra siekia
ma draugingumo sutar
ties su Sovietų Rusija.
• Vietname, nežiūrint 
Vietkongo teroro, savival 
dybių rinkimuose dalyva
vo per 80% gyventojų.
• Prancūzijos preziden
tas de Gaulle Montrealy- 
je, pasaulinėje parodoje, 
lankysis liepos mėn.18 d . 
ir atidarys Prancūzijos 
pavilijoną.Po to lankysis 
Kanados sostinėje,Otavo
je.

ANTI-FRENCH SOMALIS RIOTING IN DJIBOUTI

Prancūzų valdomoje Somalijoje vyksta riaušės, nes gyventojai 
reikalauja savarankiškumo ir kaltina prancūzus, kad jie suktas 
toję pleb is c įtintus balsavimus. Nepatenkinta ir Etiopija.

KAINA
Kanados popieriaus ga

mintojai, laikydamiesi 
Amerikos JV kainų, pa
skelbė, kad nuo liepos 1 
sienos bus. fa kelta 5 do
leriais už toną. Tai jau 
antras vienų metų bėgyje 
pakėlimas laikraštinio 
popieriaus kainos, spau
dos nenaudai.
KYLA PRAGYVENIMO 
LYGIS

Nors ir bandoma kai 
kurių maisto produktų 
kainas mažintįbet pragy
venimo kaina pastoviai 
kylarvasario mėnesį pra
gyvenimo indelcsas buvo 
146.1, o kovo mėnesį jau 
pakilo iki 146. 5.
ĮPLAUKOS IŠ TURIZMO 
DIDĖJA

Prekybos ministeris R. 
Winters pasisakė,kad pa
jamos iš turizmo pasto
viai didėja. 1966 metais 
turistai Kanadoje paliko 
850 milijonų dolerių, šie
met gi tikimasi,kad turis
tai Kanadoje paliks visą 
milijardą dolerių (1, 000 , 
000, 000).
PASIŪLYTA SUMAŽINTI 
VAISTŲ KAINAS

Federalinė parlamen
tarinė komisija visus me
tus tyrė gydomųjų prie - 
monių kainas ir nustatė , 

kad Kanadoje aukščiau
sios jų kainos visame pa
saulyje. Ryšium su tuo, 
finansų ministeris M. 
Sharp pranešė,kad numar
ma pasiūlyti nuimti nuo 
gydomųjų priemonių vals 
tybinius mokesčius(tak- 
sus).
PASIBAIGĖ ELEKTRIKŲ 
STREIKAS

Apie pusantro tūkstan
čio Canadian Eleldric Co. 
Ltd. Montrealyje darbi
ninkų streikas pasibaigė 
nes pasirašytoji trejiems 
metams kolektyvinė su
tartis darbininkų balsa
vimu priimta. Valandinis 
atlyginimas iš $2.23 pa
keltas iki $3.13. Sutartis 
pritaikyta ir SEG Toron
te, Peterborough,Oakvil - 
le ir Coubourg.
SIŪLO ĮŠALDYTI ALGAS 
IR KAINAS

Buvęs Dlefenbakerio 
vyriausybėje darbo mi
nisteris Starr,kandidatas 
į konservatorių lyderius , 
pasisakė už darbo atlygi
nimų ir kainų įšaldymą, 
kad Kanados doleris vi
siškai nenuriedėtų į inflia 
cijos pakalnę.

• Adenauerio sveikata, let 
džiant laikraštį, gerėjo.

KO
Montrealio lietuviai ryšium 
su Pasauline paroda ir Lie
tuvių Dienos ruošimu turi 
daug ir svarbių problemų.

Tuo tarpu VLlKo pirmi
ninkas Dr. J. K. Valiūnas 
pradėjęs pareigas, yra pa
darę s eilę kelionių, kalbė
jęsis su eile valstybių vyrų, 
lankęsis ir Europoje, paty
ręs lietuvių nuomones .Visa 
tai lietuviškam gyvenimui 
yra svarbu.

Dabar sužinota, kad Vliko 
pirmininkas ruošiasi Mont- 
realį aplankyti labai greit, 
greičiausia už dviejų sava
ičių.

Greičiausia pirmininkas, 
Montrealio lietuviams pa
darys viešą pranešimą ir 
painformuose apie savo pa
tyrimus bei darbus ir su
manymus.
VLIKO PIRMININKAS 
dr. J. K. Valiūnas grįš iš 
Europos apie balandžio 15 
d. P. Valiūnienė, grįžusi 
balandžio pradžioje, per
davė Vliko valdybai pra
nešimą, kad pirmininkas 
Romoje matėsi su Lietu
vos Diplomatijos Šefu S. 
Lozoraičiu ir lankėsi pas 
Vatikano valst.sekretorių 
kardinolą CicognanLDrau 
ge pranešama, kad Vati
kano radijas dvigubai pa
ilgino Lietuvai skirtas 
lietuviškas radijo pro
gramas.

Šveicarijoje Vliko pir
mininkas matėsi sudr.A. 
Geručiu, Vokietijoj -su dr. 
P. Karveliu. Po Romos , 
lankėsi Madride ir atvyko 
į Paryžių. (Elta).

JAU DEŠIMT METŲ 
kaip Vilniaus miestas iš
laiko pučiamųjų instru
mentų orkestrą vardu Tri 
mitas. Orkestro sumany
tojas ir organizatorius V. 
Žilius, neilgai su tuo or
kestru dirbęs,mirė,bet jo 
palikimas Vilniaus mies
tui tebėra gyvas ir, anot 
kovo 18 d. Tiesos, "tapo 
aktyviu mūsų kultūrinio 
gyvenimo dalyviu".

POSĖDIS
Kanados Lietuvių Fon

do Tarybos posėdis yra 
kviečiamas š. m. balan
džio mėn.22 d ^(šeštadie
nį) 11 vai. Toronto Lietu
vių Namuose,1129 Dundas 
St. West. Dienotvarkėje 
yra numatyta:
1. Pelno skirstymas 1967 

metams,
2. Visuotinio KLF narių 

susirinkimo šaukimas,
3. KLF Statuto reikalų 

svarstymas,
4. KLF vajaus reikalai.

Iš dienotvarkės matyti, 
kad bus svarstomi aktua
lūs KL Fondą liečią rei
kalai. Nors yra iš anksto 
išsiuntinėti asmeniškai 
nariams kvietimai, pa
kartotinai prašomi visi 
tarybos nariai dalyvauti.

KLF Tarybos prezidiu-

Į PASAULINĖ PARODĄ 
A ĮVYKS ANSAMBLIS

" LIETUVA "
Sužinota, kad valstybi

nis ansamblis "Lietuva" 
ruošiasi važiuoti į Mont
real!, pasaulinę parodą, 
kurioje duos koncertą. 
Užplanuota tiktai viena 
diena, birželio mėnesį, 
vadinamoj e "Tarybų Lie
tuvos dienoj". Koncertuos 
20-tis ansamblio atstovų. 
Ne pačių geriausių, bet 
pačių patikimiausių. Bus 
4 poros šokėjų ir 12 žmo
nių orkestras. Iš vadovų 
siunčiamas pats Bortuse- 
vičlus.. Tarp šių 20-tles 
žmonių bus Kruplckas, 
MonkelevičluaMikalaus - 
kaitė.
v..............  ..

Trimitas jau yra atli
kęs bevelk pus antro tūks
tančio koncertų, daugiau
sia Vilniaus parkuose bei 
soduose, įmonėse, o taip 
pat ir kituose Lietuvos 
miestuose bei mieste
liuose ir net Latvijoj ir 
Gudijoj. Dabar orkestrui 
vadovauja dirigentas Ro
mas Balčiūnas. (Elta).

demokratija.Be
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AR TIKTAI DAUGIAVAIKĖS 
MOTINOS?

Tur būt kiekvienoje šaly
je paminima Motinos die - 
na.

Lietuvoje motinai pami
nėti buvo skiriama graži
ausia pavasario diena-pir 
masis gegužės mėnesio se
kmadienis. Atvykę j Kana
dą, mes ir laikėmės te pa
pročio, ir Motinos dieną 
minėdavome gegužės pir
mąjį sekmadienį.

Tuo tarpu Kanadoje Mo
tinos diena minima gegu'1 
žės antrąjį sekmadienį. Ši 
padėtis painiojo ypač jau
nimą. Išvengti tam neskl
andumui, visi pradėjome 
Motinos dieną minėti kan- 
adišku papročiu.

Motinos dienos proga pas 
mus priimta susikviesti da
ugiavaikes motinas ir jas 
pagerbti tai vienu, tai ki
tu būdu.Kai kur tas pager.

MOKSLAS IR TECHNIKA
MEDAUS REIKŠMĖ MITYBOJE

Bičių medus yra labai vertingas dietinis maisto pro
duktas. Ilgai neužsilaikydamas skrandyje, jis greitai pa
tenka į žarnyną, o iš ten j kraują ir j audinius. Bičių 
medus žymiai geriau, negu cukrus, atnaujina if išlaiko 
raumenų jėgą, tuo pačiu pagreitindamas normalų or
ganizmo augimą, ypač vaikų. Bičių meduje esantys ete
riniai aliejai ir kitos medžiagos švelniai dirgina orga
nizmą, ypač kraujo ir nervų sistemas. Todėl medus yra. 
labai naudingas tiems žmonėms, kurie fiziškai ir protiš
kai nuvargę ir nusilpę. Jis labai gerai tinka ir sveiks
tantiems po sunkių išsekinančių ligų. Salia kitų maisto 
pioduktų kaip angliavandenių šaltinis medus užima- 
vieną pirmųjų vietų.

Daugelis gaminių iš cukraus gali būti už medų kalo
ringesni, bet pagal savo sudėtį ir savybes jis nepaly
ginamai turtingesnis.

Medaus cheminė sudėtis yra tokia: baltymų — 0,4%, 
angliavandenių — 81,3% (tame tarpe cukrų — 75%), 
vandens — 18% ir pelenų — 0,3%. Meduje yra,šių. 
organinių rūgščių: obuolių, vyno, rūgštynių, pieno, cit
rinos ir kitų, iš viso, perskaičiavus į skruzdžių rūgšti, 
apie 0,11%; gana daug fermentų: amifazės, inverfa- 
zės, katalazės, rūgščios fosfatazės ir kt.; nedidelis kie
kis vitaminų: B2, B6, Bl( B3, B5, B6, E, K, C ir karotino; 
druskų: kalcio, natrio, kalio, magnio, geležies, chloro, 
fosforo, sieros, jodo, o kai kuriose medaus rūšyse 
galima aptikti net radžio. Taip pat jame yra ir mikro
elementų druskų: mangano, silicio, aliuminio, boro, chro
mo, vario, ličio, nikelio, švino, alavo, titano, cinko ir 
osmio.

Medaus cheminei sudėčiai turi reikšmės augalai, iš 
kurių bitės darbininkės renka nektarą. Todėl natūralaus 
bičių medaus yra labai daug rūšių, kurios viena nuo 
kitos skiriasi spalva, kvapu, skoniu, išvaizda ir kf.

Visos natūralaus bičių medaus rūšys yra geros ir nau
dingos. Tačiau šiuo metu pasitaiko ir tokių bitininkų, 
kurie falsifikuoja medų, penėdami bičių šeimas cuk
raus sirupu. Cukraus sirupą bitės darbininkės perdirba 
j medų taip, kaip ir natūralų augalų nektarą — išgarina 
vandens perteklių, sudėtingus cukrus suskaido į papras
tus cukrus ir praturtina fermentais. Toks medus žmogui 
valgyti yra naudingiau negu cukrus, bet jis yra bloges
nis už natūralų bičių medų, nes jame yra mažiau vita
minų, organinių rūgščių bei įvairių druskų. Nustatyti, kur 
grynas bičių medus ir kur falsifikuotas cukrumi, gali
ma tik laboratoriniu būdu.

Per dieną suaugusiam žmogui patartina sunaudoti 60— 
100 g medaus, vaikams — perpus mažiau. Šią normą 
geriau suvalgyti per kelis kartus, o ne iš karto. Medų 
geriausia valgyti 1,5—2 vai. prieš valgį arba praėjus 
3 vai. po valgio. Rekomenduotina medų ištirpinti virtame 
šiltame vandenyje, arbatoje arba piene ir išgerti. Mais
tui naudojamą medų negalima šildyti daugiau kaip iki 
50—60°.

Labai daug yra receptų, kaip pasigaminti su medumi 
konservus, marinatus, saldainius, uogienes, fortus ir kt. 
Labai geri yra tie receptai, pagal kuriuos, ruošiant ga
minius, medus nekaitinamas daugiau kaip 60°.

Jeigu medus dedamas j iš anksto paruoštas tyres, tai 
padidėja jų kaloringumas, pagerėjo skonis ir įsisavini
mas.

Ypač naudinga medų dėti j pieniškus patiekalus: 
grietinę, varškę, grietinėlę, pieną ir kt., taip pat j įvai
rius vaisius, kompotus, kisielius.

DAILININKUI VIKTORUI ANDRIUŠIUI MIRUS, 
žmonai A 1 dona i, M. J. Adomaičiams, B. 
Krikščiukaitienei, m O. A. Vilentškiams, T. 
Stankūnaitei ir artimiesiems gilaus liūdesio 
valandoje reiškiame nuoširdžią užuojautą.

E . Gug i e n ė
A . V . Dub teka t.

Quebec, Canada-
Yearly Subscription Rates:

Canada..........................$6.00
America & S. America $ 6.50 
Other Countries . . . .$ 7.00 
Single copy................$ 0.15

b imas atliekamas tam ti
kslui renkant aukas, kas 
sukelia kartais tam tikrą 
neskoningumą.

Kita vertus, pagerbia
mos daugiavaikės motin
os, o mažavaikės motin 
os užmirštamos.Kyla kl
ausimas, ar mažavaikės 
motinos nepagerbi Inos ly
giu būdu ?

Juk dažnu atveju ne nuo 
motinos pareina,ar ji dau
gelį vaikų turi, ar mažai. 
O yra visiškai bevaikių 
moterų, kurios dėl to ir 
nelaimingos ir graužia
si dėl to. Ir dėl to nelai
mingus valkus, pamesti.- 
nukus, likusius be tėvų 
įsūnija ir auklėja kaip 
savo tikrus vaikus.

Todėl,gerbiant motinas, 
ai' ne prasminga būtų pa
gerbti bendrai moterį?

K LB GARBĖS TEISMO 
SPRENDIMAS

Kanados Lietuvių Ben
druomenės Garbės Teis
mo 1967 metų kovo mėn . 

.11 dienos nutarimas .
KLB-nės Garbės Teis

mas sąstate: pirminin
kaujančio dipl. teis. Ed
vardo Sudiko ir narių - 
dipl. teis. Petro Breich- 
mano ir dipl. inž. Juo - 
zo Svilo,196 7 m.kovo mėn. 
dienos posėdyje svarstė 
KLB-nės Krašto Valdy
bos 1967 m. vasario mėn . 
9 dienos raštą su priedais 
gautą šiame teisme š. m. 
vasario27 dien. .ryšyj su 
Kanados Lietuvių Fondo 
Valdybos ir Tarybos ko- 
respondenciniu būdu pra
vestu balsavimu to Fon
do statuto pakeitimui ir 
jo priėmimui.

Minėtame rašte Krašto 
Valdyba prašo Teismą: 
"nustatyti ar korespon- 
denciniu būdu Lietuvių 
Fondo statuto keitimas 
yra teisėtas".

Garbės Teismas išžiū
rėjęs minėtą Krašto Val
dybos prašymą ir ’ ap - 
svarstęs visus tuo reika
lu pristatytus bylon davi
nius randa:

1. Remiantis KLB Gar
bės Teismo Statuto 1,18 , 
25,26 ir 27 str. str. šitas
K. Valdybos prašymas 
svarstytinas šiame teis
me. Kadangi Krašto Val
dyba neprašo minėtą ko- 
respondenciniu būdu pra
vestą balsavimą panai
kinti,tai Teismas neran
da reikalo kreiptis į Ka
nados Lietuvių Fondą su
tikimo šiai bylai svarsty
ti ir nėra reikalingas to 
Fondo paaiškinimų šioje 
byloje(G.T Statuto 27 str .)

2. Kanados Lietuvių 
Fondas įsisteigė ir veikia 
pagal KLBKrašto Valdy
bos patvirtintą statutą, 
kuris turėjo būti regis
truotas valdžios įstaigo- 
se.To statuto įregistravi
mas susidūrė su kliūtims 
kurioms pašalinti ir sta
tutui pakeisti, kaip Teis
mui yra žinoma, KLB 
Krašto Tarybos ir Lietu
vių Fondo buvo sudaryta 
komisija. Minėtoji komi
sija statutą atitinkamai 
pakeitė. Lietuvių Fondo 
Valdyba ir Taryba pa
keisto statuto projektą iš
siuntinėjo Fondo nariams 
prašydama: "susipažinti 
ir ne vėliau š. m. vasario 
mėn. 15 dienos atsakyti: 
pritariate jam,ar ne."(K.
L. Fondo raštas nariams 
iš 1967.1.30 d.). Kitaip 
tariant,KLFondo valdyba 
ir taryba užuot kvietusi 
visuotinį narių susirinki-

ILLINOIS LIETUVIŲ GY
DYTOJŲ VEIKLA

Liet. GydytojųDrau 
gijos susirinkime po ligų 
diskusijų nutarta tūks
tantinę premiją padalin
ti pusiau ir 500 dolerių 
skirti Liet, operos "Gra
žina" pastatymo parėmi 
mui ir kitą 500 dol. — li
tuanistinėms mokyk
loms.

Dr. V. Tauras, Illi
nois Liet. Gyd. D-jos pir
mininkas padarė trumpą 
pranešimą apie d-jos 
veiklą: kurioj buvo pami 
nėti dr. K. Grinius ir 
prof. J. Bagdonas jų 100 
metų gimimo sukakties 
proga. Draugijos nariai 
suaukojo 500doleriųdr. 
K. Griniaus paminklo sta 
tymui paremti.

Sekantiems dvejiems 
metams išrinkta nauja 
valdyba iš: pirm. — dr. 
Vytauto Dargio, vice- 
pirm. — dr. Romualdo 
Povilaičio, sekretoriaus 
— dr. Alfonso Viliūnoir 
iždininkės — dr. Euge
nijos Žukauskienės.

®KANADOS KRAŠTO VALDYBA
94] dundas Street West. Toronto 3. Ontario.941 dundas Street West, Toronto 3, Ontario.

mą statutui priimti, ko- 
respondenciniu būdu pra
vestu balsavimu statutą 
priėmė (balsavimo komi
sijos balsams skaičiuoti 
pranešimas spaudoje). 
Aukščiau minėtame KL 
Fondo Valdybos rašte yra 
nurodomos ir priežastys 
dėl nešaukimo tam reika
lui visuotinio Fondo narių 
susirinkimo : "Kanados 
Lietuvių Fondo tarybos 
ir valdybos nutarimu Fon
do narių supažindinimas 
su šiuo statutu ir balsa
vimas jo pritarimui yra 
vykdomas koresponden- 
ciniubūdu.Imant dėmesin 
Fondo narių gyvenamas 
tolimas distancijas bei 
žiemos metą, visuotinas 
narių susirinkimas šiuo 
metu sušaukti atrodo ne
įmanomas,gi statuto Fe
deralinės valdžios įstai
goj įregistravimo klausi
mas yra labai svarbus ir 
neatidėliotinas. "

3. Kol nėra nustatyta 
tvarka, priimto statuto, 
KL Fondas turi vadovau
tis senuoju Fondo statutu 
ir tik pagal jį naujoj o sta
tuto pakeitimas bei priė
mimas turi būti padary
tas, t.y. šaukiant tam rei
kalui visuotinį Fondo na
rių susirinkimą. Senasis 
-veikiantis KLFondo sta
tutas nenumato koresponr 
dencinių balsavimų sta
tutui keisti ar jį naujai 
priimti ( išskiriant KLF 
Tarybai ir Kontrolės ko
misijai rinkti).

4. Motyvai dėl nešauki - 
mo Fondo narių susirin
kimo Fondą statutui pa
keisti ir priimti neturi 
paramos statute. Net pa
čiai valdybai ir tarybai 
narių susirinkimo nešau- 
kimas tik"atrodo"neįma- 
nomas.Taip elgdamasi K 
LFondo vadovybė atėmė 
galimybę fondo nariams 
viešai išdiskutuoti "už"ir 
"prieš" argumentus dėl 
naujojo statuto.

Imdamas visą tai dė
mesin ir vadovaudamasis 
G.Teismo Statuto 1,18,26, 
27 ir 40 str. str. KLB-nės 
Garbės Teismas nuta
rė :

įKLBKrašto Valdybos 
š. m. vasario mėn. 9 die
nos raštą išaiškinti, kad 
KLFondovadovybės pra
vestas sausio - vasario 
mėn. 1967 m. korespon- 
denciniu būdu balsavimas 
dėl naujo Fondo statuto 
priėmimo nesutinka su 
veikiančio statuto nuos - 
tatais ir dėlto tas balsa
vimas negali būti laiko
mas teisėtų,lygiai kaip ir 
statuto keitimas.

Pasirašė:E.Sudikas, B 
Breichmanas, J. Svilas.

Šio nutarimo nuorašas 
siunčiamas KLB-nės 
Krašto Valdybai.

Kanados Liet.Bendruo
menės Krašto Valdyba, 
skelbdama šį nutarimą, 
nori dar kartą pabrėžti , 
kad į Garbės Teismą buvo 
kreiptasi ne ką nors kal
tinti, bet išaiškinti tiems 
statuto paragrafams,dėl 
kurių interpretacijos 
Krašto Valdybos ir Kana
dos Liet. Fondo vadovy
bės nuomonės skyrėsi. 
Tolimesnį išvadų darymą 
paliekame Kan.Liet.Fon- 
do vadovybei,KLB Krašto 
Tarybos suvažiavimui, 
fondo nariams ir visiems 
tautiečiams.

KLB Krašto Valdyba.

JAUNIMUI RAŠINIŲ 
KONKURSAS

Metų pradžioje paskel
bėme jaunimui iki 16 mt. 
amžiaus imtinai lietuviš
kų knygų skaitymo kon- 
kursądaugiausia perskai 
čiusiems skiriant premi
jas. Tikimės, kad tėvai 
bent šiais lietuviškųjų 
mokyklų metais į šią pro
gramą į si jungė,savo vai
kams lietuviškų knygų nu
pirkti nesigaili,leidžia ir 
skatina juos tose varžy
tinėse dalyvauti tuo pa
gelbėdami jiems savo tė
vų kalbą išmokti. Knygų 
skaitymo konkursas tęsis 
iki š. m. lapkričio 11 d.

Šiuo kartu skelbiame 
j aunimo rašinių ir premi
jų teikimo taisykles. Štai 
jos:

1. Rašinių konkurse gali 
dalyvauti visi Kanados 
lietuviškųjų mokyklų ir 
aukštesniųjų lietuviškųjų 
kursų mokiniai bei nelan
kąs lietuviškų mokyklų 
jaunimas iki 16 metų im
tinai.

2. Konkurse dalyvaujan 
tis jaunimas skirstomas 
į dvi grupes,būtent: I gru
pę iki 12 mt. amžiaus im
tinai ir II grupę nuo 13 iki 
16 mt. imtinai.

3. Premijos duodamos 
už geriausius rašinius I- 
je grupėje ir atskirai li
ję grupėje.

4. Rašiniai turi būti I 
grupei ne mažiau kaip 
vienas puslapis mokyklos 
vartojamo popierio ir II 
grupei ne mažiau kaip du 
puslapiai.

Temos: I grupei viena 
kuri iš šių trijų:

1. Vilnius,
2. Vasaros atostogos,
3. Mano svajonės.
II grupei viena kuri iš 

šių trijų:
L Poetas Maironis,
2. Jaunuolis šių dienų 

aplinkoje,
3. Stovyklos įspūdžiai.
5. Rašiniams įvertinti 

vietoje lietuviškos mo
kyklos vedėjas arba Ben
druomenės apylinkės val
dyba pagal susitarimą su
daro trijų asmenų komi
siją.

6. Rašiniai pasirašomi 
slapyvardeįįteikiami apy- 
konkurso komisijai iki 
1967 m. rugsėjo 30 d. už
lipdytame voke, be to į tą 
patį voką įdedama atski
rame užlipdytame voke ti
kra pavardė ir gimimo 
data.

7. Premijų dalį ir kiekį 
kiekvienai grupei nustato 
apylinkės valdyba arba 
mokyklos vadovybė pagal 
vietos sąlygas, galimai 
anksčiau tai paskelbdama 
apylinkė j e. Atskirai visos 
Kanados mastu premijas 
teikia KLB Švietimo Ko
misija.

8. Geriausiems raši
niams įvertinti visos Ka
nados mastu KLB Švieti
mo Komisija sudaro trijų 
asmenų komisiją.

9. Apylinkės atsiunčia 
KLB Švietimo Komisijai 
iki 1967 m. gruodžio 15 d . 
ne daugiau kaip 3 geriau
sius rašinius iš I grupės 
ir ne daugiau kaip 3 iš II 
grupės.Švietimo Komis!r • 
ja,sunaikinus siunčiamuo 
sius vokus, likusią me
džiagą įteikia konkurso 
komisijai.

10. Rašlniai KLB Švieti
mo Komisijai siunčiami 
tokia pat tvarka kaip jie 
įteikiami pagal šių tai- 

SUKAKTUVINIŲ METŲ 
GIESMIŲ TEKSTŲ 
KONKURSAS

1968 minėsime didelės 
reikšmės Lietuvos Ne
priklausomybės atstaty
mo 50 metų sukaktį. Ją 
švęsdami, turime siekti 
ne tik tautinio dvasinio 
savo pakilimo, bet ir kū
rybinių laimėjimų. Šiam 
tikslui PLB valdyba skel
bia sukaktuvinių metų lie
tuviškų giesmių tekstų 
konkursą.

Paskirtis.Sukaktuvinė
mis giesmėmis siekiama 
kuriuo nors atžvilgiu at
žymėti Lietuvos Nepri
klausomybės atstatymo 
50-ties metų sukaktį. 
Tekstų autoriams palie
kama motyvo ir formos 
pasirinkimo laisvė. Ta
čiau autoriai turės galvo
je, kad viena sukaktuvinė 
giesmė skiriama suaugu
siems chorams,o kita li
tuanistinių mokyklų cho
rams.

Giesmė čia supranta
ma ne bažnytine,© patrio
tiškai tautine prasme.

Rankraščio paruošimas. 
Tekstai turi būti parašyti 
mašinėle ir pasirašyti 
slapyvardžiu. Atskirame 
voke užlipinama autoriaus 
pavardė,adresas ir tele
fono numeris. Giesmių 
tekstai turi ribotis maž
daug 16 eilučių, bet bus 
taip pat toleruojami ir 
nedideli nukrypimai. Tas 
pats autorius gali daly
vauti ne daugiau kaip 
dviem giesmių tekstais 
kiekvienam choruLNelai- 
miejusiųjų autorių vokai 
su pavardėmis nebus at
plėšiami.

Konkurso adresas .Rank 
raščiai siunčiami šiuo 
adresurSuaugusiųjų Chorų 
Giesmės Konkursui(arba: 
Mokyklų Chorų Giesmės 
Konkursui), c. o. Juozas 
Stempužis ,4249 Lambert 
Rd. Cleveland, Ohio 44121, 
USA.

Konkurso laikas. Pas
kutinė data rankraščiams 
į teikti-196 7 liepos 31 die
na (vokuose pašto ants
paudo data).

Premijos. PLB valdyba 
už premijuotąjį tekstą su
augusiųjų chorui skiria 
150 dol.ir už premijuotą
jį tekstą lituanistinių mo
kyklų chorui-100 dol. Tam 
pačiam autoriui gali būti 
skiriamos abi premijos . 
Premijuotieji tekstai lie
ka PLB nuosavybė, bet 
autoriams teikiama lais
vė juos dėti į savo poezi
jos rinkinius.

Premijos įteikiamos 
1968 PLB Seime.

Jury komisija. Į kon
kurso jury komisiją yra 
pakviesti ir sutiko įeiti 
Aldona Augus tinavičienė, 
Vacys Kavaliūnas ir Juo
zas Stempužis.

syklių 6 paragrafą, apy
linkių konkursų komisijai.

11.KLB Švietimo Komi - 
sija kiekvienai grupei už 
geriausius rašinius ski
ria po tris premijas: I 
premijąpo $ 30. 00,11-po 
$ 20.00, III-po $ 10. 00.

Viso 6 premijos.
12. Pageidaujama, kad 

apylinkėse premijos būtų 
įteikiamos viešai su me
nine dalimi kartu su ga
vusiais premijas knygų 
skaitymo konkurse, kvie
čiant į tas iškilmes jau
nimą ir tėvus.

KLB Švietimo Komisija.

LIETUVIAMS
MOKYTOJAMS

Iš JAV LB Švietimo Ta
rybos yra gautas sekantis 
pranešimas apie studijų 
savaitę su kvietimu Kana 
dos lietuviams mokyto
jams joje dalyvauti:

"JAV-LB Švietimo Ta
ryba pedagoginėms ži
nioms pagilinti ir darbo 
našumui pakelti lituanis
tinėse mokyklose organi
zuoja mokytojams studijų 
savaitę š. m. liepos 30 d . 
iki rugp. 6 d. Dainavoje . 
Į studijų savaitę mokyto
jai gali atvykti su šeima . 
Visos savaitės pragyve
nimas suaugusiam $30.00, 
vaikam$15.00. Gausesnei 
šeimai daromos nuolai
dos pagal galimybes. Į 
studijų savaitę mokytojai 
atvyksta savomis lėšomis 
ir apsimoka už pragyve
nimą iš anksto.

Studijų savaitę pedago
ginei sričiai vadovaus 
mokytojas Jonas Kavaliū
nas, Švietimo Tarybos na
rys, turįs didelę patirtį 
amerikiečių mokytojų or
ganizuojamuose vasaros 
kursuose;ūkiniais reika
lais rūpinsis mokytojas 
Juozas Tamulis,Švietimo 
Tarybos narys.

Studijų savaitėje pra- 
matoma 30 darbo valandų. 
Iš jų bus skiriama 5 vai. 
bendriesiems pedagogi
niams klausimams,3 vai. 
priešmokykliniam jauni
mui,12 vai. pradžios mo
kykloms, 8 vai. aukštes
niosioms ir 2 vai. moky
tojų paruošimo klausi- 
mams.Įšiųvalandų skai
čių į eis ir specialiųjų da
lykų dėstymo klausimai , 
kaip Lietuvos istorija, 
geografija ir kt.

Į studijų savaitę įsire
gistruojama iki š. m. ge
gužės 30 d. šiuo adresu: 
Jer. Ignatonis, 6642 S . , 
Francisco Ave., Chicago,
Ill. 60629. Mokytojai ap
sisprendę studijų savai
tėje dalyvauti, įrašo į at-, 
sidrą lapelį vardą,pavar
dę ir adresą, nurodo as
menų skaičių (šeimos) ir 
asmeniškai įrašo savo 
pageidavimus programos 
klausimais.

Kolegos Mokytojai, nuo 
Jūsų priklausys studijų 
savaitės pasisekimas. 
Dalyvaudami studijų sa
vaitėje įrodysite mūsų vi
suomenei, jog esate savo 
darbui ir rūpestingi ir 
pareigingi .To iš Jūsų lau
kia ir tikisi vaikų tėvai , 
visa lietuvių bendruome
nė ir mūsų visų ateitis . 
Mus teis ir mūsų darbus 
įvertins istorija".

Mes iš savo pusės pra
šome Kanados lituanisti
nių mokyklų, aukštesniųjų 
lituanistinių kursų, vaikų 
darželių mokytojus ir vi
sus kitus mokytojus,kurie 
galėtų mūsų jaunimo li
tuanistiniam švietimui 
ateityj e padėti kuo skait
lingiausiai toje studijų 
savaitėje dalyvauti. Toje 
gražioje stovyklavimo 
vietoje bus ne tik įsigyta 
daugnaudingų žinių,bet ir 
pailsėta ir įdomiai pra
leista savaitė.

KLB Švietimo Komisija.

RED CROSS M
IS ALWAYS THERE |A|| 
WITH YOUR HELP g

— Filipinų prezidentas Mar
cės kovo 26 kreipėsi į J. Vals
tybes, kad atsisakytų bazės 
Manilos įlankoje. Praėjo tik 6 
mėnesiai nuo sutarties, kad 
Filipinai išnuomoja Amerikai 
bazę 25 metam.
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PASKUTINIS POSĖDIS
Ministerial susirinko naktį į prezidenturq svarbiam 

posėdžiui — apsvarstyti sovietų ultimatumų...
Tęsinys iš praeito NL numerio.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

Kaip paprastai, Smetonos kal
bos ir jo raštai pasižymėdavo 
plačia skale ir vaizdžių dėsty
mu, bet ne minčių gilumu. Taip 
ir šiuokart. Dusliu balsu labai 
išsamiai ir plačiai dėstė Lietu
vos - Sovietų Sąjungos santy
kius, įpindamas filsofinių min
čių, vis pabrėždamas, kad so
vietai neturi kištis į mūsų vidaus 
reikalus.

Tačiau nežiūrint tokio griež
to pasisakymo, prezidentas pa
sisakė sutinkąs svarstyti tik vie
ną iš trijų ultimatumo reikala
vimų, būtent: naujos Lietuvos vy
riausybės sudarymą. Vyriausy
bės, kuri būtų priimtina ne tik 
sovietams, bet ir Lietuvai. O juk 
šitas klausimas kaip tik ir buvo 
gryniausias ir svarbiausias mū
sų vidaus klausimas.

Patraukti teisman Skučą ir Po
vilaitį prezidentas sakėsi nesu
tiksiąs, nes jie Lietuvos vals
tybei niekuo nenusikaltę. Jie abu 
labai sąžiningai ėję savo parei
gas ir visą laiką budėję Lietuvos 
vidaus gyvenimo sargyboje.

Trečią, patį svarbiausią ir pa
vojingiausią sovietų reikalavi
mą -- įleisti neribotą raudono
sios armijos skaičių, kuris suda
rytų nepriklausomybei pavojų, 
prezidentas pasiūlė atmesti. Jei
gu raudonoji armija veržtųsi į 
Lietuvos teritoriją, jis siūlė pa
sipriešinti ginklu.

Tuomet jau vokiečiai buvo už
ėmę Daniją Ir No rvegiją. Da
nija nesipriešino vokiečiams, 
bet Norvegija, nors Ir atkakliai 
gynėsi nuo užpuolikų, turėjo pa
siduoti. Smetona, suminėdamas 
tuos abu pavyzdžius, dėstė maž
daug taip: "Per taikos derybas 
prie žaliojo stalo, Norvegija už
ims garbingesnę vietą, negu Da

TAip Vokietijoje, Manheimo mieste lietuviai minėjo vasario 16 šventę, kurion 
buvo suvažiavę iš visur per 50C1 žmonių. Dainuoja sol.Stepąitienė su Buttner.

nija, nes ji užpuolikui ginklu pa
sipriešino".

Tai buvo vienas iš Smetonos 
argumentų, kūriuo jis rėmė sa
vo nuomonę, kad ir mes turime 
pasielgti, kaip Norvegija, t.y. 
atmesti tąją ultimatumo dalį, 
kuria reikalaujama įsileisti ne
ribotą sovietų armijos kiekį ir, 
jeigu jie mus puls, pasipriešinti 
ginklu.

Tai paprasti, visiems žino
mi ir suprantami dalykai. Iš 
prezidento buvo laukta ko nors 
daugiau, negu Įrodinėjimų, kad 
sovietai neturi teisės kištis į mū 
sų vidaus reikalus. Būtų buvę 
pravartu išgirsti galimos oku
pacijos Įvertinimo, pasiruošimo 
gelbėti ui, kas dar galima iš
gelbėti, be to, ir tolimesnės 
Lietuvos padėties Įvertinimo. 
Deja, tokios analizės jis nepa
darė. Matyti, ir jis pats tokių 
klausimų nebuvo anksčiau nei 
svarstęs, nei pergalvojęs. La
bai gaila, kad tame posėdyje ne
buvo užs. reik. min. Urbšio, ku
ris, nors ir panašių samprota
vimų vyriausybei niekada nebu
vo dėstęs, bet vis tik atsargu
mo dėlei, 1940 m. geg. mėn. 
paskyrė Sus} Lozoraitį (Lietu 
vos atstovą Romoje) diploma
tijos šefu, galimos Lietuvai ne
laimės atveju. Jo pavaduotojais 
buvo paskirti Jurgis Šaulys ir 
Petras Klimas. Apie šį patvar
kymą vyriausybės nariai nebuvo 
painformuoti. Aš apie Ui suži
nojau tik po karo, gyvendamas 
Vokietijoje. Labai gaila, kad 
Urbšys tokio klausimo neįnešė 
Į jokį vyriausybės posėdį, nors 
apie tai ne kartą kaikurių minis 
terių buvo užsiminta. Ar tokį pa
skyrimą telegramos keliu Urb
šys padarė grynai savo inicia

tyva, ar su prezidento ir min. 
pirmininko žinia, nežinia. Tur 
būt, us liks dar kuriam laikui 
paslaptim.

Gaila, kad posėdyje nedalyva
vo ir E. Galvanauskas, kuris, 
gal būt, buvo geriausiai paži
nęs ne tik krašto vidaus reika
lus, bet ir valstybės padėtį tarp
tautiniuose santykiuose. Jis, 
nors ir staiga užkluptas, pajėg
davo bet kurį klausimą giliai ir 
sumaniai analizuoti.

Po prezidento kalbos, kaip ir 
reikėjo laukti, paėmė žodį min. 
pirm, pavaduotojas K. Bizaus - 
kas, gana energingais ir trum
pais žodžiais pasisakydamas, 
kad ultimatumą reikia priimti. 
Jis klausė, kodėl dar iki šiol 
neatsistatydinęs min. pirm. Mer
kys, kas tokioje padėtyje būtų 
visai suprantama?

Nemaloniai nuteikė posėdžio 
dalyvius toks energingas Bi

zausko parę'iŠkimas dėl Mer
kio neatsistatydinfmo, nes tai 
buvo visai ne laiku ir ne vieto
je.

Kas dėl Skučo ir Povilaičio 
atidavimo teisman, tai būsiąs 
paprastas formalumas, nes 
juos tardysiąs Lietuvos tardy
tojas ir teisiąs Lietuvos teis
mas.

Panašiai pasisakė ir Mer
kys.

A. Smetona į tai tuoj reaga
vo, kad jis, kaip resp. pre
zidentas, šito nedarysiąs.

K. Bizausko karšta ir ener
ginga kalba, reikalaujanti, kad 
Merkys atsistatydintų, atrodė, 
lyg lengvapėdiška pažiūra. Ar
gi sovietų ultimatumą reikia ver
tinti, kaip Merkio vadovaujamos 
vyriausybės nevykusią politi
ką Sov. S-gos atžvilgiu? Bi
zauskas negalėjo nežinoti ko 
nors apie Maskvos - Berlyno 
sutartį Lietuvos sąskaiton. Be 
to, jis nuo pat Nepriklausomy
bės atstatymo akto paskelbi
mo, kurį ir pats pasirašė, visą 
laiką buvo valstybinio gyvenimo 
viršūnėje, ypač tarptautiniuose 
darbuose.

Po Bizausko kalbos ir Sme
tonos replikos užstojo dar ne
jaukesnė tyla. Dabar jau turė
jome trijų, daugiausiai politi
koje patyrusių, vyrų visai skir
tingas nuomones. Tas dar labiau 
kėlė nervų Įtampą, dar labiau 
vertė susikaupti, dar labiau kon
troliuoti savo mintis ir jausmus, 
dar giliau pažvelgti Į Lietuvai 
gręsiančią prarają. Kiekvieną 
posėdžio dalyvį kankino žaibo 
greitumu pralekiančios mintys. 
Kaip reikia pasisakyti, ką tavo 
žodis ar nusistatymas turi reikš - 
ti, ką jis gali nusverti? O svar
biausia, kokios bus pasekmės? 
Klausimas didelis, baisus, rei
kalingas svaraus ir labai grei
to sprendimo dėl visos tautos, 
dėl savo valstybės ateities i r jos 
tolimesnio likimo.

Mano supratimu, svarbiau
sias sovietų ultimatumo reikala
vimas buvo įsileisti neribotą 
raud. armijos skaičių. Įsileisi 
be pasipriešinimo -- bus okupa
cija, nesutiksi Įsileisti -- bus 
karas ir visvien okupacija, nes 
karą laimės sovietai.

Laikantis tik principo, neabe
jotinai reikia nuo užpuoliko gin
tis visomis turimomis priemo
nėmis, Įjungiant visą tautą Į 
krašto gynybą. Karą pradedan
tysis turi laiko pergalvoti ir ap
svarstyti ne vien kaip ir kada 
karą pradėti, bet, svarbiausia, 
ir kaip jį užbaigti. Tačiau stai
giai užpultoji Lietuva buvo pri
spausta prie sienos Vokietijos, 
kuri tuo metu kariavo su dide
le pasaulio dalimi. Vokietija 
nebūtų mums padėjusi, o iš 
kitur ne tik pagalbos, bet ir ge
ro žodžio neteko laukti. Beliko 
tik du galimi keliai:

a) gintis nuo užpuoliko savo 
turimomis jėgomis, ar

b) žiūrint karo eigoje gali
mų netolimų įvykių, pasiduoti, 
kad tauta kuo mažiau nukentė
tų.

Teko apsispręsti ne dėl Įvy
kio pradžios, bet dėl jo pabai
gos ir galimų pasėkimų.

Man tuojau prieš akis pra
bėgo I Pas. Karo baisūs kraš
to sunaikinimo vaizdai. Busi
masis karas su sovietais būtų 
buvęs kurkas modernesnis ir 
daug daugiau naikinantis. Šiuo 
atveju, karas turėjo būti visuo
tinas. Jei gintis nuo užpuoliko,
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Tai pasaulinės parodos Montrealyje vieta, vadinama 
karefur-kryžkelė, kurioje bet kas galės pasiklysti, 
čia bus visokių pinklių jaunimui ir nemažiau senimui.

tai reikia gintis iki paskutinių
jų. Būtų reikėję ne tik aktyvią
ją kariuomenę, kurios mes tada 
turėjome tik apie 20,000 vyrų 
(mažesnį skaičių, negu krašte 
buvusios sovietų Įgulos) tuojau 
sukelti, bet pašaukti kovon šau
lius (apie 70,000), visą jaunimą 
ir visą tautą, — jos pajėgiausią 
dalį.

Kariauti prieš bolševikus bū
tų ėjusi visa tauta, jei tik ji 
būtų buvusi pašaukta. Bet šita
me visuotiname kare su šimte 
riopai didesniu priešu negalėjo 
būti jokios apsigynimo vilties. 
O tokio karo pasekmės būtų bu
vusios neišpasakytai baisios.

Tautos ar valstybės apgyni
mui, jei jis kiek Įmanomas, ga
li būti aukojama daugiau, negu 
pusė krašto gyventojų. Bet, ar 
verta tokią didelę auką atiduoti, 
kuomet prieš akis stovi ne per
galės viltis, bet aiškus ir visiš
kas pralaimėjimas?

šioje vietoje tenka truputį nu
krypti Į šalį, Į tarptautinę ano 
meto padėti, didele dalimi lė
musią vyriausybės apsispren
dimą.

II Pas. Karas jau buvo gero
kai Įsibėgėjęs. Lenkija jau 1939 
metais buvo sužlugdyta. Visą 
1939-40 metų žiemą Vakarųfron- 
te buvo ramu. Britai net nesku
bėjo ginkluotis, rodos, lygneat- 
spėdami Vokietijos karo tikslų 
ar neįvertindami jos karinio pa
jėgumo.

Vokietija vėl pajudėjo 1940 m. 
pavasarį, užpuldama Skandina
viją. Balandžio pradžiojebekliū
čių perėjo Danijos sieną,obalan- 
džio 8-9 d.d. vokiečiai peržengė 
ir Norvegijos sienas. Nors nor
vegai ir gynėsi, bet netrukus vi
sas kraštas buvo užimtas.

Apsitvarkę su Skandinavijos 
pusiasaliu (Švedijos neliesda
mi), vokiečiai kartu su Suomi
ja planavo bendrą žygį prieš 
sovietus.

Gegužės mėnesi pagyvinus 
karo operacijas ir Vakarų fron 
te, vokiečiai peržengė Prancū
zijos Įsitvirtinimus -- garsiąją 
Maginot liniją, pasaulyje moder
niausią tvirtovę, kartu užimda
mi ne tik Prancūziją, bet ir Bel
giją šu Olandija.

(Bus daugiau)

Juozas Audėnas ’’PA
SKUTINIS POSĖDIS”. At
siminimai iš Nepriklauso
mos Lietuvos pąskutiniųjų 
dienų. 278 puslapių, didelio 
formato, kaina 4 doleriai. 
Išleido ROMUVA, 84-20 Ja
maica Ave., Woodhaven, N. 
Y. 11421. Gaunama Dirvo
je, 6907 Superior Ave., Cle
veland, Ohio 44103.

Nepriki. Lietuvos pastaba.
Čia duodamos tiktai iš

traukos iš buv. m misterio 
Juozo Audėno tik ką išėju
sios knygos "Paskutinis Po
sėdis", bet ir visa knyga 
yra labai įdomi. Si knyga 
turės dokumentinės reikš
mės, todėl ją verta įsigyt. 
Patartina tuojau užsisaky
ti, nes ji tuojau bus iširk - 
ta. Gliaudos ta pačia tema 
knyga išpirkta, bet ten bu 
vo daugiau jo fantazijos, o
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LIETUVIU KRAUJAS
£P. tauini/iai,

Kaip visos Įeitos tautos , 
taip lygiai ir mes, lietu
viai,nesame gryno krau
jo.

Mūsuose yra įsiliejusio 
daugiau ar mažiau lenkų , 
rusų, ukrainiečių, gudų, 
vokiečių, žydų, totorių ir 
dar eilės kitų tautų krau
jo.

Mat, tiek praeityje yra 
buvę, tiek ir dabar pasi
taiko vis mišrių santuo
kų,iš kurių kilę vaikai,jau 
yra negryno kraujo.

Užtenka čia paminėti , 
pvz. ,kad net mūsų tautos 
patriarchas,atgimimo tė
vas dr. J. Basanavičius 
buvo vedęs (1884) vokietę , 
o toks pat didis lietuvis 
dr.V.Kudirka gi yra kilęs 
iš prancūzo (Napaleono 
armijos kario, pasiliku- 
sio Lietuvoj, traukiantis 
tai armijai iš Rusijos).

Būtų galima čia sumi
nėti visą eilę mūsų žymių 
jų tautos ir valstybės vei
kėjų, sudariusių mišrias 
(tautybės atžvilgiu) šei
mas ar kilusių iš mišrių 
santuokų, sudarytų lietu

si knyga konstatuoja tik
rus faktus, kuriuos užra
šė pats įvykių dalyvis. 
Jeigu kam būtų patogiau, 
NL redakcija mielai pa
tarpininkautų. Skambin
kite telefonu: DO 6-6220, 
arba rašykite adresu:7722 
George Street, LaSalle-Mo- 
ntreal, Canada.

vių sunelietuviais.Prisi
pažinsiu, kad esu parin
kęs daug tokių pavyzdžių, 
tik nedrįstu jų viešai 
skelbti, kad kartais kas 
dėl to neįsižeistų.Nomina 
periculosa sunt, t. y. var
dai yra pavojingi...

Galiu tik,neminėdamas 
vardų, čia pastebėti, kad 
mišrias šeimas buvo su
darę kaikurie mūsų mi
nisterial, net ministerial 
pirmininkai, žymūs poli
tikos veikėjai, ne vienas 
mūsų teisėjų (net kole- 
gialinių teismų pirminin- 
Icų, daug mūsų kultūros 
darbuotojų (mokslo vyrų, 
rašytojų,menininkų ir ki
tų) .pagaliau,daug ir daug 
šiaip eilinių žmonių, taip 
sakant,niekuo neprasiki- 
šusiųjų.

Turime iš tokių mišrių 
šeimų kilusių ir daugelį 
žymių lietuvių veikėjų, 
kurių irgi nedrąsu čia 
minėti vardais,kad neįsi
žeistų.

Mūsuose yra įsigalėju
si klaidinga pažiūra, kad 
žmonės, sudarę mišrias 
šeimas, taip pat kilę iš 
tokių šeimų yra lyg ir 
tautai kuo nusikaltę ar 
netekę lietuvio teisių ir 
garbės.

Mes vis manome, kad 
visokiais grasymais,mo
raliniu spaudimu užkir
sime kelią mūsuose vis 
pasitaikančioms, gal net 
vis gausėjančioms miš- 
rioms(tautybės atžvilgiu) 
santuokoms ir vad."lietu-

JONAS 
AVYŽIUS

ROMANAS
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VIII

PENKTA DALIS

GYVENIMAS IŠ NAUJO

Bet labiausiai Arvydas nerimavo dėl Ievos. Anam pasi
kalbėjimui, kai ji pastatė negirdėtą sąlygą, iš karto jis ne
teikė ypatingos reikšmės. Tačiau kai apsiramino ir rimtai 
ėmė gilintis į reikalą, kai blaiviai išnagrinėjo abiejų santy
kius, susiklosčiusius per šešerius šeimyninio gyvenimo me
tus, pamatė, kad jiedu staiga atsidūrė priešinguose poliuo
se. Žmonos ir vyro santykius jis suprato taip, kad abudu, 
sudarydami vieningą visumą, būtų savarankiški, bet nekliu
dytų vienas kitam. Ieva šiuo atžvilgiu atitiko jo reikalavi
mus: jis nejautė jos, kaip rankos pirštų ir visuomet prireikus 
galėdavo jais pasinaudoti. Paskutiniais metais jų santykiai 
pastebimai pasikeitė. Gal būt, tai prasidėjo žymiai anksčiau, 
negu abudu pajuto, bet iš karto jis to nebojo arba tiesiog 
nenorėjo gilintis j priežastis. Taip, tikriausiai nenorėjo gi
lintis į priežastis. Palyginus su tuo didžiuliu tikslu — visą 
save atiduoti žmonėms — kuriam skyrė visas savo jėgas, 
menki šeimyniniai nesklandumai jam atrodė neverti dėme
sio. Ir tik dabar, atidžiai peržvelgęs abiejų praeitą kelią, 
Arvydas pagaliau suprato, kad dėl daug ko pats kaltas. 
Jo pažiūros j moterį buvo jau ne tos, kaip anksčiau. Kol 
žiūrėjo į Ievą kaip į namų šeimininkę ir savo vaiko motiną, 
matydamas čia jos pareigą, pašaukimą ir asmeninę laimę, 
jis „nejautė rankos pirštų" ir be mažiausių sąžinės priekaiš
tų naudojosi jais prireikus. Tai buvo natūralu kaip kiekvie
noje šeimoje, kur vyras „uždirba duoną", o žmona neiš
vengiamai turi rupintis namų apyvoka ir vaikais. Tačiau 

santykiai su gyvenimu, proto imlumas, sugebėjimas greitai 
daryti išvadas ir visų pirma jas pritaikyti sau, pasuko Arvydo 
žvilgsnį nauju kampu. Jis nebegalėjo žiūrėti į Ievos padėtį 
kaip į normalią, nes moteris jam dabar buvo ne silpnesnė 
būtybė, kurią vyras gali pakelti iki savo lygio tik pabučiuo
damas ranką, užleisdamas autobuse vietą ar pareikšdamas 
kitokią išskirtinę pagarbą, pabrėžiančią jos silpnumą; moters 
lygiateisiškumą pilna to žodžio prasme Arvydas dabar su
prato, kaip lygią galimybę su vyru naudotis visomis santvar
kos teikiamomis teisėmis ir pareigomis, nes pareigos atliki
mas visuomenei jam vienas iš didžiausių malonumų, kokį 
tik gali duoti žmogui gyvenimas. Ieva atliko savo pareigas 
kaip motina, šeimininkė, žmona, bet ji nesuprato pareigos 
svarbumo, jos didybės, nesuvokė žmogiškosios misijos di
dingumo ir todėl jai buvo svetimas pasiaukojimo žavesys, be 
kurio, kaip Arvydui atrodė, žmogus negali pajusti pilnos 
laimės. Ji viską darė todėl, kad reikia. Instinktas buvo 
stipresnis už sąmoningą valią. Arvydas buvo įsitikinęs: kol 
ji suksis siaurame namų interesų rate, mechaniškai 
atlikinėdama sunkias, bet nedėkingas pareigas, kol nesu
voks visumos, kuriai paskirtas žmogaus gyvenimas, ji ve
getuos, o ne gyvens. Todėl apsidžiaugė, kad Ieva pati pa
sisiūlė šerti kolūkio veršelius, nes manė, kad darbas kol
ūkyje suartins ją su žmonėmis, išplėš iš kietų buities gniauž
tų, ir ji, pagaliau išėjusi už savo kiemo vartų, turės drąsos 
žengti toliau. Ir tada Arvydas ryžosi ją drąsiau pastūmėti 
ta kryptimi, kuri jam atrodė teisinga. Deja.. . Jos pečiai 
buvo per silpni naujai naštai, ji vos laikėsi po triuškinančiu 
krūviu, kuris diena iš dienos labiau slėgė ją prie žemės. 
O paskui tas piktas likimo pokštas vestuvių naktį. Sugniu
žo. . . Ir dėl to jis, tik jis kaltas — nepadavė rankos. O kai 
apsižiūrėjo, buvo vėlu — ji liko toli užpakalyje. Aukle, dar
žo ravėtoja, indų plovėja. Vos įžiūrimas taškelis akiratyje. 
Po atmintino pasikalbėjimo buvo atėjusi dar trejetą kartų, 
ir kiekvieną sykį vis kitokia, vis sunkiau beatpažįstama. 
Bandė atsargiai grįžti prie nebaigtos temos, paaiškinti savo 
poziciją, neužgaudamas jos, bet jai, atrodo, buvo vis tiek, 
ką jis bekalbėtų. Jos priešiškumas, kuriuo dvelkė kiekvie
nas veido raumuo, jį nukrėtė šalčiu. Su kylančia baime 
žiūrėjo jai į akis, neįžvelgiamas lyg užkaltos durys, už ku
rių paslėpta kažkokia neįspėjama paslaptis, ir jautėsi kaip 

skaudžiai užgautas žmogus, kuriam prieš nosį užsitrenkė 
svetingo kiemo vartai.

. . . Kuo arčiau namo, tuo niūresnės buvo jo mintys. Bet 
štai įžengė į savo kolūkio žemę, ir nuotaika akimoju ėmė 
taisytis. Iš Grigo buvo girdėjęs, kad visi ženklai šiemet rodą 
būsiant gerus metus, tačiau labai abejojo, ar sekretorius 
neperdeda, norėdamas paguosti ligonį. Ne, Grigas neme
lavo. Žiemkenčiai mūru stovėjo abiejose kelio pusėse, o kai 
priėjo vasarojaus lauką, ilgai negalėjo atitraukti sujaudinto 
žvilgsnio nuo vešlaus, didingai jūruojančio javų masyvo. 
Arvydas pasuko lauko keliu link Varnėnų brigados: labai 
jau parūpo pažiūrėti, kaip atrodo kukurūzai. Ne, ir čia Gri
gas nemelavo. Kukurūzai buvo tankūs, stiebas į stiebą, vie
tomis sulig žmogaus ūgiu. Jeigu ir Liepgirių brigadoj to
kie — o tuo nėra ko abejoti, nes ten žemė geresnė — tai 
šiemet siloso bus per akis. Kukurūzų laukas ribojosi su pie
vomis. Varnėnų brigada savąsias buvo nušienavusi ir su- 
vežusi, o anapus upės, kur šeimininkavo licpgiriečiai, virė 
karštas darbymetis. Vienplaukė pusmergikė, sėdėdama ant 
arklinės grėbiamosios, rideno šieną į eiles, o moterys grėb
liais ir šakėmis stūmė jį į krūvas, kad paspartintų darbą 
dviem vienmarškiniams vyrams, kurie krovė uorę. Minėja, 
tvirta ir vikri moteris, (Arvydas iš karto neatpažino, jog čia 
esama Magdės Raudonikienės) turėjo parodyti nemaža su
manumo, nes abudu vyrai vertė didelėmis šakėmis, kartais 

, pokštų dėlei tyčia taikydami ant galvos; tad mėlyna beran
kovė moters suknelė protarpiais pranykdavo nenutrūkstan
čiai griūvančiose iš viršaus šieno bangose, tačiau išnėrusi 
į paviršių žaibiškai padarydavo tvarką: o kadangi jos lie
žuvis buvo ne mažiau miklus, kaip rankos, tai ant vyrų py
lėsi kandus, nors nepiktas olbijimo srautas.

Arvydas perėjo lieptu į kitą pusę. Darnus darbo ritmas 
ir pakili šventiška nuotaika, apėmusi šieno vežėjus, pripildė 
širdį graudaus džiaugsmo. Buvo smagu, kad ir be jo viskas 
taip šauniai eina, o kartu kažko liūdna. „Prieš pustrečio mė
nesio palikau beveik tuščius laukus, o ką randu? Galima 
sakyti, nė grūdo nepasėjau, o valgyti pareinu.. ."— pagal
vojo, lydėdamas akimis per pievą atitarškant tuščią uorę, 
kurioje stovėjo vienmarškinis vyras ir suko vadeles apie gal
vą, ragindamas šuoliuojantį arklį. Daugiau bus.

visko kraujo "sukryžiavi
mui su kitų tautybių krau
ju.

Deja,tie visi grasymai, 
Dievo ir žmonių bausmė
mis "nusidėjėlių"(savąj ai 
tautai) gązdinimai ir bai
dymai, mano nuomone, 
nieko gero neduoda. Kas 
kitos tautybės mergaitę 
ar berniuką įsimyli ir nu
sprendžia vesti, tam "at
versti" joks moralinis 
smurtas nepadės.

Skatinti mūsų jaunimą 
sudaryti lietuviškąsias 
šeimas, taip sakant, "ne
maišyti lietuviško krau
jo" su kitų tautų krauju, 
manding,reikėtų visai ki
tais būdais .Apie tai pasi
sakysiu kita proga.

• Rašytojo Vlado Ramo
jaus knygos "Kritusieji už 
laisvę” pristatymą visuo
menei rengia Chicagos Lie
tuvių opera, šioje knygoje 
aprašomos lietuvių partiza
nų kovos su pavergėjais.

La CROIX-ROUGE
c'est votis 
c'est moi 
c'est nous 
tous
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KULTORWE^KOVIKA ‘‘Trljos
LIETUVOS SPAUDA OKU

PACIJOS REPLĖSE
Tiesa balandžio 7 d. pra
nešė, kad apdovanoti pre
mijomis kai kurie žurnal
istai: E.Uldukiui premija 
paskirta už straipsnius 
ir dokumentines apybrai
žas , D.Rodai už pamfl
etus ir feljetonus, A.Gri- 
geliui už radio reportažus, 
V.Urbonui už straipsnius 
žemės ūkio mechanizavi- 
mo klausiamais. Kokios 
tos premijos, laikraštis 
nepasako.

Labai gaila, kad Lietu
vos spauda tebelaikoma 
okupacijos replėse. Trup 
pūtį objektyviau, šviesiau 
ir laisviau pasisako kai ku
riais klausimais Mokslas 
ir Gyvenimas,Kultūros Ba
rai, ir tai viskas.Kol kas 
Lietuvos spauda vis dar 
apverktinoje padėtyje,te- 
beužpildyta grynai rusiš
ka medžiaga ir rusų tiks
lams betarnaujančia me
džiaga. Geresnėje padė
tyje yra satelitinių balsty- 
bių spauda, nors ir ji te
bejaučia Maskvos spaudim 
mą.
NAUJI MŪSŲ LEIDINIAI 
Los Angeles Šv.Kazimie 
ro parapijos choras 25 m 
metų jubiliejaus proga. 
Iliustruotas leidinys, skir 
tas choro jubiliejui. Gra
žus leidinys su programa. 
Stasė Šakytė. Alkana že
mė. Eilėraščiai. Aplan
kas Paiuliaus Jurkaus. Iš
leido Ateitis. 1967 m.Kai
na nepažymėta. Leidinį ga
lima gauti Ateities redakc
ijoje,910 Willoughby Ave..

Dailininko Vai Ramonio darbų paroda, atidaryta Čika
goje, Balzeko Lietuvių kultūros muziejuje /4O12 Ar
cher Avė./, tęsis iki gegužės mėnesio 6 dienos.

RAŠYTOJAS V.MYKO - 
LAITIS-PUTINAS 
vasaras praleidžia .Ka
čerginėje, vasarvietėje 
prie Nemuno netoli Kau
no.Lit.ir Menas bal. 1 d. , 
rašė,kad aktorius Laimo
nas Nora ka, iš Vilniaus 
dramos teatro, Kačergi
nės Žibutės sanatorijos 
salėj skaitė Putino eilė
raščius,ir kad tai kačer- 
giniečiams buvęs "naujas 
susitikimas su poetu. V. 
Mykolaitis - Putinas šiuo 
metu yra Vilniuje. Yra ži
nių, kad jau kuris metas , 
dėl ligos .neišeinąs iš sa
vo buto. (Elta).
PAVEIKSLINIŲ KILIMŲ 
MENININKĖ IŠ ŠVEICA
RIJOS

Dail. Anastazijos Ta
mošaitienės kilimų studi
joje R.R. 1 Kingston, Ont. 
lankėsi garsi Šveicarijos 
kilimų menininkė-audėja 
Madame Jean Binet ir do
mėjosi jos daile.

Menininkė M me Jean 
Binet yra įsirengusi Švei
carijoje netoli Lozanos , 
Trelex sodžiuje,gobelenų 
- kilimų studiją, kurioje 
audžia didžiulius paveiks- 
linius kilimus kultūrinėm 
įstaigoms pauosti ir daly 
vauja tarptautinėje paro
dose. Jai padeda austi dar 
keturios audėjos,viena iš 
jų,buvo atvykusi su dail. 
J.Binet į Kingstoną. Pla
čiausias stakles įsigijusi 
turi 3 mtr. 50 cm. pločio , 
prie kurių audžia 5 audė
jos.

PREMIJUOTOS KOMPOZITORIAUS BUDRIŪNO MlSlOS
1967 m. vasario 25 d. "L. L." jaunimo gie

damų Mišių konkurso jury komisija, suside
danti iš pirm. prof. J. Žilevičiaus, sekr. A. 
Stephens, narių B. Chomskio, L. Šimučio Jr. 
ir P. Armono (kuris, negalėdamas atvykti į 
posėdį, savo sprendimą pateikė raštu), da
lyvaujant "L. L." redaktoriui K. Trimakui, 
S. I., iš keturių atsiųstų Mišių veikalų vien
balsiai atrinko vieną, pasirašytą Spindulio 
slapyvardžiu, ir paskyrė jam 200 dolerių 
vertės premiją, kurios mecenatai yra dr. L. 
Kriaučeliūnas ir statyb. V. Kuliešius. Atida
rius voką, paaiškėjo, kad Spindulio vardu 
pasirašęs "Garbė Viešpačiui" Mišių auto
rius yra kompozitorius Bronius Budriūnas iš 
Los Angeles, Calif., JAV. Premija, padidinta 
iki 370 dolerių L. Šeškaus ir kitų dovanomis, 
buvo įteikta iškilmingame akte kovo 11 d., 
Jaunimo Centre Čikagoje.

Lietuviai Montrealin
“Kauno Politechnikos Instituto ultragarso 

laboratorijos kolektyvas pasaulinėje Montrea- 
lio parodoje eksponuos originalią mokslinę 
aparatūrą. I Kanadą išsiųstas sudėtingas, bet 
kompaktiškas matavimo prietaisas — skaitme
ninis ultragarso interferometras. Ši automati
zuotą elektronini prietaisą, skirtą ultragarso 
greičiui skysčiuose matuoti, sukūrė laboratori
jos mokslinis vadovas, fizikos-matematikos 
mokslų kandidatas E. Jaronis, vyresnysis inži
nierius A. Voleišis, aspirantas R. Žilinskas. 
Naujasis interferometras skirtingai nuo savo 
pirmtakų galutinius matavimų rezultatus iš 
karto parodo skaičiumi” (“Tiesa”, 1967 sausio 
19).

Kaimo paminklų paroda
“Kultūros Baruose” rašoma: “Nebe pirmi 

metai vilnietis fotografas M. Sakalauskas, dirb
damas spec, restauracinėse dirbtuvėse, fotogra
fuoja mūsų miestų architektūros paminklus, 
o keliaudamas po Lietuvą fiksuoja benykstanti 
archaišką senojo lietuvių kaimo grožį — medi
nes varpines, bažnyčias, koplyčias, malūnus, 
koplytstulpius, mūsų kraštui būdingą architek
tūrinį peisažą. Fotografo archyve surinkti tikri 
liaudies kūrybos lobiai. Dalelę jų turėjome pro
gos išvysti Vilniuje, projektavimo institute 
veikusioje M. Sakalausko foto darbų parodoje.

• Dr. Birutė Ciplijauskai- 
tė, dėstanti Wisconsin uni
versitete ispanu literatūrą, 
gavo Guggenheim Fellow
ship 1967-68 metams. Juos 
praleis Ispanijoje, ruošda
ma Luis de Gongora XVII 
a. ispanų poeto sonetų leidi
nį.

• Dail.S.Kvietinės ir kera
mikės S.Petravičienės dac- 
bų paroda įvyko Detroite.

Prof. J. Žilevičius taip atsiliepia apie pre
mijuotas Mišias ir jų autorių: "Komp. Br. 
Budriūnas yra mūsų tarpe gerai žinomas 
savo kūryba — lyrinis, dainingas ir įvai
rus savotiškais dramatiniais muzikiniais 
pasisakymais. Dėl to jo kūryba yra gyva, 
užkrečianti klausytoją... Br. Budriūnas pui
kiai pažįsta religinės muzikos dvasią... Pa
giedotos su jaunimo choru (III. 11 "L. L." 
pobūvyje — Red.) trys ištraukos aiškiai pa
rodė gražiai plaukiančias melodijas, reli
ginės nuotaikos kupinas, iki šiol negirdėto
mis savybėmis besireiškiančias. Savo me
lodijų ramumu ir dainingumu pilnai atitin
ka lietuvių būdui, todėl jos bus greit pasi
savintos..." Šios Mišios yra naujos, jauni
mui rašytos, tenka palinkėti, kad jaunimas 
jas pamiltų.

Šių Mišių išleidimu rūpinasi "L. L."

“Nemunas” “Literatūra ir Menas” (1967 
sausio 7) savaitraštyje busimojo žurnalo re
daktorius Antanas Drilinga buvo užklaustas: 
“Kaip žadate atspindėti žurnale socialistinių 
šalių ir apskritai užsienio kultūrinį gyveni
mą?” I ši klausimą jis taip atsakė: “Labai svar
bus klausimas. I tai mes manome kreipti didelį 
dėmesį. Juk ne paslaptis, kad dar silpnai pa
žįstame mūsų draugiškų socializmo šalių rašy
tojus, menininkus. Dar blogiau, kad daugelis 
dalyku, kurie pasaulyje populiarūs ir visiems 
žinomi, mums kartais tampa uždraustu vaisiu
mi, apie kurį kalbama pakuždomis. Kadangi 
to “uždrausto vaisiaus” niekas nečiupinėjo sa
vo rankomis, kartais susidaro klaidinga ir, de
ja, mums nenaudinga nuomonė apie jį. Jauni
mą reikia supažindinti, visų pirma, su kapita
listinio pasaulio pažangiaisiais literatūros ir 
meno atstovais, spausdinti daugiau jų kūrybos 
pavyzdžių. Antra, konkrečiau ir giliau kalbėti 
apie reakcinės ideologijos įsikūnijimą literatū
ros ir meno, kultūros reiškiniuose, plačiau pa
sakoti apie buržuazinę filosofiją ir estetiką. 
Trečia, teikti daug daugiau informacijos apie 
užsienio jaunimo gyvenimą. Norėtųsi, kad būtų 
mažiau tų “ai!”, ir “oi!” dėl visokių menknie
kių, kurie iš užsienio pasiekia mūsų jaunimą, ir 
kad jaunimas iš tikrųjų žinotų, kas vertinga ir 
gera anapus, ką veikia pažangioji užsienio in
teligentija ir pažangusis jaunimas bei jaunimas 
apskritai. Visa tai laikyčiau svarbiu “Nemuno” 
uždaviniu”.

• Solisto Antano Pavasa
rio rečitalis bus Los An
geles šv.Kazimiero para
pijos salėje bal. 22 d. 7:30.

• Dr.Bronius Skadas, gy
dytoj as, su žmona ir sū
numi Renatu iš Brazilijos 
atvyko į Los Angeles gy
venti.

LIETUVOS OPEROJE
Neskaitant keleto lie

tuvių operos solistų, dai
nuojančių įvairiuose Ru
sijos miestuose ar laiki
nai išvykusių į Bulgariją 
bei Egiptą, viena buvusi 
žymi Vilniaus operos so
listė, Jadvyga Petraške
vičiūtė, jau keletas metų

VEDA DR. GUMBAS

PASITIKĖJIMO KLAUSD- 
MAS SVARBESNIS YRA 
Susitinka du bičiuliai.
- Girdėjau, kad tu miręs’
- Bet gi tu matai, kad aš 
gi nemiręs, gyvas esu...
- O vis dėlto aš juo daug
iau pasitikiu negu tavim. 
ŽINOJIMAS VIS DĖLTO 
SVARBUS DALYKAS 
Garsusis Fordas kartą 
turėjo rūpestį-b Toga i vei
kė naujai pastatytas gene
ratorius. Fordas tada pa
sikvietė elektrotechniką 
Steimecą, kuris padarė 
tyrimus ii- padarė brei- 
žinius trūkumų, ir už tą 
darbą pareikalavo 1O tū
kstančių dolerių. Fordas 
jam grąžino sąskaitą ir 
paprašė ją sukonkretin
ti. Steinmecas atsakė:
- Už tai, kad ant gene
ratoriaus padariau pie
šinį - l doleris.

Už tai, kad žinau, kur 
reikia pataisyti- 9999 dol

Tat iš viso- JO tūksta• 
nacių dolerių, kuriuos ir 
turite man sumokėti.

"O, mano žmona, kai yra geroj . 
nuotaikoj, tai atstoja 20 varo
vų".

yra persikėlusi gyventi 
Lenkijoj ir dainuoja Lo
dzės operoj. (Kai ji "re- 
patriavo", Vilniuje buvę 
kalbama, kad tas išvyki
mas buvęs "skaudus as
meninis per gyvenimas... 
Sniečkui).

J. Petraškevičiūtė tuoj 
po karo mokėsi Vilniaus
konservatorijoj ir solis
tės karjerą pradėjo Vil
niaus operoj, kai operos 
vyr.meno vadovas ir di - 
rigentas dar buvo M.Buk- 
ša. Kovo 19 d. ji lankėsi 
Vilniuje ir dainavo Car- 
men.Vilniečiams tai buvo 
staigmena,nes Vilniuje ji 
buvo pažįstama tik kaip 
lyrinio - dramatinio so- 

ANEKDOTAS APIE TUMĄ 
VAIŽ GANTĄ
Nežinia, ar taip buvo,bet 
sovietinė spauda paduoda 
tokį anekdotą:

Kauno Laisvės alėjoje pc 
ntos atidarė gastronomijos 
krautuvę ir valgyklą ir pa
kvietė Tumą-Vaižgantą pa
šventinti. Tumas jų jmonę 
pašventinęs, bet rytojaus 
dieną prisiuntęs joms 1OO 
Litų sąskaitą. Ponios nu
sigandusios ir telefonu pa
skambinusios, besiaiški- 
ndamos:
- Gerb. kanauninke, mes 
tiktai pradedame ir netu
rime tiek pinigų...
- Tai man dabar!-atsilie
pęs Vaižgantas. - Jos ati- 
darinės karčiamas, o tu 
Vaižgantai bėgiok su kra- 
pyla ir šventink.. .Mokė
kit, panie, kiek reikalau
ju. . .

Ar taip buvo, sunku pa
sakyti, bet tas į Vaižgan
tą labai panašu.

pranovaidmenų atlikėja. 
Kritikas (kolega iš ope
ros ir konservatorijos 
laikų) dainininkės pasi
rodymą kitokiame vaid
menyje įvertino labai ge
rai,nors ir su rezervu dėl 
žemajame registre dai
nuojamų vietų.Niekur ne
paminė ta, koki a kalba Pe -
traškevlčiūtė dainavo. 
Greičiausia lenkiškai,nes 
rolė esanti paruošta Lo
dzės operoje. (Elta) 
PARTIJOS - VALDŽIOS 
LEIDYKLA MINTIS 
Vilniuje ( anksčiau buvo 
vadinama politinės ir 
mokslinės literatūros 
leidykla) nutarusi leisti 
Žemės Ūkio Enciklopedi
ją,kuri busianti 10 ar net

B M
VALERU TARSIS ROMANAS

dv ideši m t k etv ir t a s i s tęsinysj 

NUSIDĖJĘS ANGELAS

Makarą Slavkovą išgelbėjęs Leoni
das Neizvestnyi iš tikrųjų jau nebuvo 
studentas, nes jį prieš tai pašalino iš 
instituto už karikatūrą "Asilas ir asi 
lo lakštingalos", kurtą jis buvo iška
binęs instituto aktų salėje. Dideliam 
kartono lakšte buvo nupieštas riebus 
asilas visiškai, kaip du vandens laš
ai, panašus į Chruščiovą, sėdintį rū 
muose už stalo, apkrauto skanumyn
ais ir gėrimais. Aplink jį skubiai le
sinėdami, būrėsi mažyčiai asiliukai 
su lakštingalų galvutėmis. Asilas mo
kė astltnes lakštingalas, o šios gar
binamai asilą čiulbėjo.Po karikatū
ra buvo parašyta:

Nors tik silabizuodamas skaitau, 
bet visus aš mokinu;
nors nosį dar rankove šluostau, 
kitiems nušluostau nosį ir dar pa

šokdinu.

Leonidas Neizvestnyi buvo žmogus 
ne tai, kad neryžtingas, tačiau labai 
abejingas ir svyruojantis. Jis nieku- 
met tvirtai nežinojo, ką padarys se
kančią minutę, todėl visi jo sumany
mai ir planai nebuvo tikri. Nenuost
abu, kad atėjęs prie upės nusiskandl 
nti, jis kitą bes įskaudinantį išgelbė
jo, -tas jį nepaprastai pralinksmina 
Jis taip buvo tuo įvykiu sujaudintas , 
taip įdomiai pasakojo apie tai, kad 
budintis gydytojas, išklausęs jo pas
akojimo, kaip jis ėjo skandintis, nu
sprendė, kad jis turi reikalą su nea
bejotinu šizofrentku. Kai Leonidui 
Neizvfestnomu pasiūlė pasilikti kurį 
laiką ligoninėje ir pasigydyti bei pa
ilsėti, jis mielai sutiko. Tiktai pap
rašė apie tai pranešti tėvams, tači
au pastebėjo:
- Bet galite ir nepranešti,-manvis 

viena.

Juos abu, Savkovą ir Neizvestną, 
nukreipė į Palatą Nr.7. Jie ten ėjo 
apsikabinę ir visa gerkle dainuodami 
taip kad visi kiti vienuolikos palatų 
gyventojai išėjo pasižiūrėti, kokie 
čia nauji gyventojai atsirado. O jie 
ėjo į nieką nežiūrėdami ir dainavo: 
Gyveno pas senelę pilkas oželis... 
Senelė panoro oželį suvalgyt.
Oželį sušlamoti! -Ne, tai ne darbas, 
Oželis pradėjo valgyt senelę
Ir liko nuo senelės tik rageliai ir ko

jelės. ..
Makaras visą laiką kažką šūkavo, 

daugiausia eilėraščius. Tai apie snu 
kius, tat apie Šuročką, tai apie nup
lyšusias kelnes. O Leonid Neizvest
nyi atsisėdo viduryje palatos ant jam 
paskirtos lovos ir atsakinėjo visiem 
į klausimus, kurie pylėsi kaip iš gau 
sybės rago:

- Da, žinote, gal aš ir šizofrenikas, 
o kas tai yra, niekas nežino.. .taip, 
mano tėvas dailininkas, bet nenaudė
lis, invalidas, nenormalus, šeimai 
tiktai sunkenybė.. .motina- mokytoja 
maitina visus, tiktai ne mane... dar 
yra brolis... ne, aš gyvenu skyrium 
samdau kampą Drankovo kaime. Kol 
kas nemoku... šeimininkas - gtrtuok 
lis, spekuliantas, manęs gailisi... 
Bet ar gi tai gyvenimas? Tėvai,ben

drai - nepakenčiamas elementas 
ne taip,kaip komsomolas.. .Negaliu 
nuspręsti, kodėl man nesinori gyven 
ti.. .bet ar gi tai gyvenimas ? Tėvai, 
bendrai - nepakenčiamas elementas, 
kaip ir visi sovietlninkal.. .suprant
ama, jie patys negyvena ir negali su 
prasti, kad jų vaikai nori gyventi,my 
Ii laisvę.. .seniems vergams laisvė
tai meilė retėžiams.. .kažkas pasa
kė. .. b*et, gali būti, kad ir aš - ne 
pakenčiamas. Taip? O kodėl aš tur
iu būti pakenčiamas žmonėms, kurių 
aš ir žinoti nenprėčiau.. .pas mus vi
st nepakenčiami... To aš dar nenus-- 
prendžiau - gal aš būsiu skulptorius 
arba kompozitorius, o, galbūt, poe
tas, dailininkas. ..tiktai šunsnukiu- 
dieržtmorda nebūsiu tikrai.. .o visa 
kita - nežinomybė... Mokytis? Bet 
kodėl- kaip nereikia rašyti, piešti, 
kurti, gyventi? Juk pas mus tiktai 
to ir galima mokytis... o gal būt pa
bėgsiu ir iš tikrųjų nusiskandinsiu. 
Ne, man mergaičių nereikia... aš 
per visą dieną išgerdavau vieną puo
duką kavos ir suvaldydavau vienąba- 
ndelę... ir visa mano mityba,bend
rai gi aš esu sveikas visai.. .galiu 
būti kroviku, bet kam to reikia?

Daugiau bus.

15 tomų, po 400 puslapių 
kiekvienas. Pirmasis to
mas pasirodysiąs 1969

pužienės koncertai ruošia
mi balandžio 29 d. Chicagoj, 
Jaunimo Centre ir birželio 
18 d. Los Angeles, Lietuvių 
Dienos proga.

Chicagoje ruošiamo kon
certo programoje baroko 
dainos, operų arijos, ispa
niškos dainos ir naujausia 
komp. D. Lapinsko kūryba.

Koncerte dalyvaus komp. 
D. Lapinskas ir instrumen
talistai ; išpildant naują jo 
kūrinį Ainių Dainos.
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KAINA ĮSKAITANT VISKĄ ( kelionę, Kotelius, maistą
1 ir apžiūrėjimus)

žemiau nurodytais kelioniųTarkitės su
ba artimiausia KLM įstaigaagentais ar

nepriklausoma LIETUVA 5 PSL.

REPORTAŽAS IŠ 
MONTREALIO 

Du vyrai, užtrenkę ma
šinos duris Forumo pašo
nėje, neskubėdami eina į 
Metro. Matyti, jie požem 
into nereikalingi. Jie nau
dojasi savo mašinomis.

Įėjimas į Metro prie Fo
rumo ilgas ir labai vingi
uotas. Mat biznieriai to
kiu būdu sugalvojo nukre
ipti pirkėjų srovę į savo 
parduotuves, kurios čia, 
pogrindyj įsikūrė. Čia jų 
milžiniški labirintai.

Šie du vyrai tačiau nem- 
ato krautuvių. Jie paskub
omis, pašokinėdami, tai 
kariasi laiptais, tai kyla 
ir leidžiasi keltuvais, ir, 
pralindę per bilietų kont
rolę, rieda apačion ir lau
kia traukinio.

- Na, pažiūrėsime gi, ai 
ir Montrealio požeminis, 
kaip ir Toronto, stabdom
as žviegia, kaip rašo S. 
Pranckūnas Nepriklauso
moje Lietuvoje, - kalba vi
enas iš keleivių.

Bet tuo metu iš vakarų 
tunelio į stotį išnyra žib
ėdamas, šviesdamas, bal
tas kaip gulbė, traukinys, 
populiariai čia vadinamas 
METRO, tylutėlis, be 
jokio triukšmo, be žvieg
imo sustojo ir pravėrė vi
sas duris. Publika tuojau 
subėgo į vagonus ir susė
do į kėdes.Pirmąkart vy
kstantieji keleiviai žvalg
osi. Jiems čia viskas nau
ja, nematyta. Stoties sie
nos jau užimtos biznių re
klamomis. Tačiau tos re
klamomis ne tokios,kaip 
kasdien matomos laikraš
čiuose. Tai meniškai pa
darytos reklamos,-yra į 
ką pasižiūrėti; jos ir žvi
lgsnį traukia.

Mūsų keleiviai tartum ap
stulbę, lyg patekę į visai 
naują pasaulį.

-Žiūrėk, štai,sienojlai- 
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DIDELIO DĖMESIO! JJ ipėgalvą,traukinys nejun-
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EKSKURSIJŲ / VILNIŲ SU GALIMYBE AP-J* laikrodis liko už vagonų 
••LANKYTI GIMINES LIETUVOJE IR LENKIJOJE
•• JUMS MŪSŲ PRITYRĘS P AT ARIMU PATARNAVIMAS SS 
•• NEAPMOKAMAS. MES KALBAME RUSŲ IR LENKŲ SS 
•• KALBOMIS. UNIVERSE TRAVEL SERVICE" 

79 St. Catherines St. East, M o n t r e a I ,P. Q.H 
Tel. AV 8- 1333. SS

SAVAIČIŲ EKSKURSIJA i

VILNIŲ

$599 KANADIŠKAIS

Ponų Vandos ir Leono Girinių svečiai įkurtuvių metu prie vaišių stalo

TRYS SAVAITES VILNIŲ

TIESIOGINIS SKRIDIMAS IS
VILNIŲ PER VARŠUVĄ

MONTREALIO I

VIENOS DIENOS IŠKYLA I LENINGRADĄ - LĖKTUVU

IŠ VILNIAUS

GRĮŽIMAS 1$ VILNIAUS PER HELSINKI

simesti mintimis.
- Kaip matau, čia,biči

uli, vieno važiavimo neuž
tenka, kad viską kaip rei
kiant pamatytum, - sako 
kitas keleivis.

- Bet šis metro vis dėl
to pastatytas puikiai,-at
siliepia pirmasis. - Man 
teko važinėti Berlyno,Pa
ryžiaus, Londono požemi
niais, bet niekur tokio į- 
rengimo nemačiau. Ypač 
įdomu, kad metro ant gu
minių ratų.

-Sako Maskvos požemi
nis esąs labai puikiai me
niškai įrengtas,-atsiliepė 
antrasis.

- Važinėjau aš ir Mask-

Leonas, Vanda ir Šarūnas Giriniai prie dailininko R. 
Bukausko kūrybos paveikslo įkurtuvių metu.
vos metro. Ten stotys iš - 
puoštos, bet gi požeminis 
vis dėlto ne muziejus, ir

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

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

BOOKS —- LIVRES
SPAUSDINIAI

P įtenkindami pageidavimus 
mūsų bičiulių - Kanados lit- 
tuviu sudarome naują grupi
ne ekskursiją, žemu perveži 
mo mokesčiu iš Kanados į 
Europa. Pritaikydami ši KLM 
ypatingai žemos kainos pa
siūlymo, kuriuo grupinis lėk
tuvu skridimas iš Montrealio 
į Vilnių kainuoja tik- 
$599.00 kanadiškais 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 kotperavimu.

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

’įĮ^**eaaw«MMM.M..?».M.MM.M.MM..« 
£2 EKSKURSIJA į LIETUVĄ SU GRUPE AR P AVIENĖS 
SS KELIONĖS REIKALŲ TVARKYMUI, PASIKALBĖKITE 
St su PRITYRUSIU EKSPERTU 
H . MICHEL KARGER, 
•J KURIS TVARKĖ JŪSŲ KELIONĖS REIKALUS 
JJ PRAĖJUSIAIS METAIS.

i: AMIA TRAVEL SERVICE V’"""B '"'■■H

M

sienos.
Traukinys labai greit iš

vystė greitį ir per pusan
tros minutės pasiekė stotį 
Guy.Čia vėl nauji vaizdai. 
Mūsų keleiviai žvalgosi ir 
beveik neranda laiko per

7581 CENTRALE, coin - comer 2 o AVENUE 365 0770

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

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/.

UniuelJal Cleaned & VailoU
• 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. Rsi»t,.
Superkame sklypus ir žemę Montrealyje bei apylinkėje.

Už indėlius mokame 8% dividendo. ____

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

IR KITI ĮVAIRŪS MEDŽIO DIRBINIAI.

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

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

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

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

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

namų 366-4203 

Tel. 525-8971

a I snuomuojama SALE didesniam ar mažesniam skaičiui 
asmenų: - vestuvėms, įvairiems paminėjimams, susirinki, 
rnams bei kitokiems parengimams.

e Kainos žemos, klubieciams ir jaunimui nuolaida.
• Reikalui esant su pilnu patarnavimu: - virtuve ir indais, 

personalu ir gėrimais. ,

Kreiptis i Klubo administratorių J. Petruli, 
, , tel: 522 - 2353 arba 721 - 1656. '

kaip pastebėjau, žmonės, 
atėję į stotįjlaukia ir dai
rosi traukinio, o nežiūri 
stoties puošmenų.Nors aš 
ir mėgstu meną,bet man 
atrodo, kad gal net ir pra
ktiškesnis toks susitvar
kymas, kaip čia, nes juk 
metro yra reikalingas pr
aktiškam reikalui: kad 
galėtum nuvažiuot, greit 
nuvažiuoti ir patogiai nu
važiuoti.

Bet jau paliko užpakaly 
stotys Peel,McGill irtrau- 
kinys įvažiavo į Place des 
Arts. Nors kiekviena pra
važiuotųjų stočių yra sav
aimingai pastatyta ir savai
mingai papuošta,bet Place 
des Arts ypač graži.

- Matome, - vėl atsilie
pė pirmasis, -kad ir Mont- 
realio metro stotys nepa
liktos grynai reikalui ir 
tiktai bizniui naudojamos. 
Kiekviena jų turi menišką 
apipavidalinimą,kiekviena 
sutvarkyta individualiai ir 
skoningai,mano požiūriu.

- Na, tai tiesa, ir aš su 
tuo teigimu sutinku.

- Meras Drapeau vis dėl
to netiktai tesėjo savo žo
dį, bet ir pasirūpino,kad 
metro būtų, ne vėltui jis 
sakė, moderniausis visa, 
me pasaulyje.

Daugiau bus.

expc>67

KLUBO SUKAKTIS
1907 - ©67

1867II1987
CAMW COlFfMiUnOH

ony. j to

PORTRETAI - VEDYBOS- KRIKŠTYNOS 
SUKAKTUVES MAŽAMEČIAMS 

ĮVAIRIOS PROGOS

1920 Frontenac St, Montreal, P.Q. T. Lauri n a i t i s

ME 7-b717

DE LUXE CLEANERS
Sav. P. RUTKAUSKAS

117—6th Avenue, Lachint.

BELLAZZI - LAMYJNC-
DO 6-6941 7682 Champlain Blvd. LaSalle
| vairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmas- 
Įnauliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popicria.

Telefonas 768-6679

WIN DSOR
DRY CLEANERS & DYERS CO. LTD. 

Valome visokius drabužius ir kitą Jūsų namu apyvoką.
Savininkai:

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

DĖMESIO LIETUVI AMS
Tarpininkauju lietuviams 

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

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

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

TEL. VI - 2 - 5319.

SIUNTINIAI LIETUVON 
KAUFMAN’S WOOLLENSsTEXTILES

WHOLESALE & RETAIL
4115 ST. LAWRENCE BLVD. MONTREAL, QUE.

IŠ ČIA PASIŲSITE SIUNTINIUS SAVO GIMINĖMS PILNAI GARANTUOTOMIS

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

MOTERIŠKIEMS KOSTIUMAMS, PAI,TAMS,SUKNELĖMS 1IU ŠILKINES- Brocade 
& Dainty MEDŽIAGOS.

• DIDŽIAUSI PASIRINKIMĄ K AŠ M IR O , N A11.0 N 1N TŲ IR ŠILKINIŲ SKARELIŲ, 
SVEDERIŲ IR VISA KITA ŠEIMOS REIKALAMS.

• TAIP PAT PRIIMAME UŽSAKYMUS VYRIŠKIEMS KOSTIUMAMS- Made to measure 
- IŠ GERIAUSIŲ ANGLIŠKŲ M ED ŽI AG Ų. KAINA $ 50.- . extra kelnės $ 12.-

SAVININKAS CH.KAUFMANAS, buvęs audinių fabriko* L it e x* vedėjas Kaune. Laisvai kalba 
lietuviukai.
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TO|.?^\'TC
TAUPYK IR SKOLINKIS

PIRMUTINIAME IR DIDŽIAUSIAME

TORONTO LIETUVIU KREDITO KOOPERATYVE
KAPITALAS SIEKIA DU SU PUSE MILIJONO DOLERIŲ 

MOKAME: DUODAME:
43/4% ui depositus Morgičius iš 6'/&>
5/fi numatyta ui serus Asm. paskolos i! 7% '

Asmenines paskolas duodame iki $5,000.- ir morgičius 
valdžios nustatytą normą, 66% įkainuoto turto.
Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nedau
giau $2,000.- Asmeninės paskolos, mirties atveju,apdraus 
tos iki $5,000.-
Paramos nariais gali būti kiekvienas lietuvis gyvenąs 
Kanadoje. \
Kasos valandos: Kasdieną nuo 10 vai. iki 3 vai. p.p., 
išskyrus sekmadienius. Pirmadieni ir penktadienį vakarais nuo 
4 vai.30 min. iki 8 vai.30 min. Šeštadieniais nuo 9 vai. iki l vai 
p. p. f liepos ir rugpiūeio men. šeštadieniais uždaryta ).

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

PARAMA

gos.
Kas dar būdinga, kad 

valkui už 2 dol. lietuvi ška 
knyga yra per brangu, kai 
tuo tarpu jis, kaip ir dau
gelis tėvų, sau bonkos 
degtinės ar dėžės alaus 
gal net į savaitę nesigaili. 
O kiek dar kitų malonumų 
sau leidžia su automobi
liu, žvejyba, medžiokle , 
baliais ir pan.,kurie kaš
tuoja šimtais dolerių į

SVEIKATOS KLINIKA-Health Clinic
Medicininis ir pooperacinis gydymas

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

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

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

Reportažas iš Toronto
PAŠNEKESYS METRO TRAUKINY.

Penktadienio vakare, 
žmonėms grįžtant iš dar
bo,vagone jaučiasi gero
ka spūstis.Vieni keleiviai 
sėdi susispaudę ankštuo
se minkštasuoliuose, kiti 
stovi ir įsikabinę laikosi 
kabančių turėklų. Tretie
ji,esą vagono vidury, ne
turėdami kur laikytis, su 
kiekvienu traukinio stab
telėjimu siūbteli,kaip au
dros sukelta jūros banga.

Šalia durų sėdį du jauni

NOTARAS
ANTANAS LIU D Žl US.B.L. 
Bendradarbis V.S. Mastis.L.L.D.

Namų, f arm u ar bet kurio verslo 
pirkimo-pardavimo dokumentu su 
darymas, mortgiciai, sutartys, 
testamentai ir visi kiti teisiniai 
reikalai.
408 RONCESVALLES AVĖ.,

TORONTO.
Margio vaistinės 11 aukštas.
Tel: Įstaigos LE 7 - 1708, 

Namų CR9- 6166.

metus.
Nenuostabu,kad vaikai, 

vien tokiais tuščiais daly
kais maitinami, užaugę 
nieko prasmingesnio gy
venime neranda,kaip gir
tuokliavimą arba net ža
vėjimąsi Toronte pagar
sėjusiu Yorkville nuo tė
vų pabėgusi o jaunimo pa
laidu gyvenimu. Ar nege
riau būtų tėvams mažiau 
rūpintis sau ir vaikams 
ieškant gyvenimo malonu 
mų,o daugiau vaikų sielai 
duoti,ypač kaip lietuviam 
nepamirštant vaikų lietu
višku auklėjimu, nesigai
lint jiems ir lietuviškų 
knygų,kai bent šiais me
tais vaikai mokytojų yra 
skatinami daugiau lietu
viškų knygų skaityti, da
lyvaujant konkurse.

Stebėtojas .

LOS ANGELES

SPAUDOS APŽVALGA RAŠO "MUSU SPARNAI"
//Tebegyvename revoliucinėje 

epochoje, kuriai pradžią davė Re
formacija. Esame liudininkai ir 
dalyviai vykstančių milžiniškų pa
kitimų mūsų amžiuje. Tos revoliu
cinės kovos išdavoje turės galuti
nai išsispręsti problemarar žmo
gus gali istoriniai egzistuoti kaip 
laisvas žmogus,apsprendžiąs savo 
gyvenimąjam Dievo duotu protu ir 
sąžine, ar jis turi būti valdomas

išrenkamas,taip pat kilus iš val
stiečių luomo, Jonas XXIII. Nau - 
jasis popiežius,pačiųrinkėjųkar- 
dinolų nustebimui, pasirodė esąs 
didelio mąsto asmenybė ir pasu
ko Romos Bažnyčią nauja istori - 
ne kriptimi. Jonas XXIII, pana - 
šiai kaip ir Chruščev, įvertinda
mas istorinę padėtį, nepažvelgė 
pro senus Romos Bažnyčios dog - 
matinius akinius, bet pavartojo

despotų bei hierarchinių ganytojų, realų Dievo duotą žmogui protą 
kurie savo valia ir nuožiūra aps- ir sąžinę.

STCATH ARINES,
GRAŽIOS PAGERBTUVĖS

Velykų rytą, dalyvau
jant vienuolyno viršinin
kui Tėvui Benediktui Bag
donui, OFM susirenka pas 
pp. Kalainius būrelis 
kviestų tautiečių pusry
čiams ,bet paaiškėja visai 
kita. Pranas Meškauskas 
pradėjęs ceremonijas, 
pabrėžia, kad tik prieš 
porą dienų buvo Benedikto 
vardinės. Kadangi mūsų 
Tėv. -B. B. tą vardą turi , 
tai šis margučiais papuoš 
tas Velykų stalas yra 
skirtas Benedikto garbei. 
Savo kalboje P. M. primi-

vyrai kalbasi lietuviškai . 
Jiedu yra atvykę iš pro
vincijos į ryt prasidedan
čią sporto šventę. Jie įdo
maujasi požeminiu trau
kiniu-ta pirmąja Kanados 
naujove kertančia Toron
to miestą skersai ir išil
gai. Jiems čia viskas įdo
mu :savaime prasiveran- 
čios durys .palubę margi
nanti skelbimų gausybė , 
kilimais padengtos vago
no grindys.

Traukiniui sustojus 
Bloor stotyje, į vagoną 
įsigauna dvi nebejaunos 
ponios. Jos šiaip taip pra
simuša pro duryse susi
spietusius žmones ir at
sistoja kaip tik prie lietu
viškai besikalbančių jau
nikaičių.

Vyrukai,pamatę prie jų 
prisiartinusias moteris , 
pasitaria ir nusprendžia 
užleisti joms vietą. Jos , 
vis dėl to, senyvos mote
rys, o jie, jaunikliai gali 
ir pastovėti. Persimetę 
dar vienu,kitu žodžiu,jie
du pakyla kviesdami po
nias užimti jų vietas. Abi 
moteriškės pažiūri į at- 
sistojančius, joms sėdy
nes siūlančius vyriškius , 
paskui tarsi nesitikėda- 
mos dirsteli viena į kitą. 
Aukštesnioji moteris, 
praleisdama jaunuolius , 
jiems padėkoja ir rengia
si sėstis,bet antroji, kiek 
žemesnė,storulė aną su
laiko. Ji gan garsiai, vie
tine kalba pasako, kad ji 
nepriimsianti užsieniečių 
malonės. Ji verčiau pa
stovėsianti.Ir jos draugė 
išgirdusi tokį išsireiški
mą,kiek susimaišo ir lie
ka stovėti.

Vagono spūstyje arčiau 
stovį žmonės atkreipia 
dėmesį į cypiančiu balsu 
pragydusią damą. Jie tuo 
pačiu apžiūri ir į tos 
priežasties kaltininkus, 
jaunus vyrus. O šie,pa
matę kaip buvo priimtas 
jų mandagumas, abu nu

rausta kaip vėžiai. Jie net 
nesitarę lyg kuo nusikal
tę degančiais veidais pra 
deda trauktis arčiau du
rų. Tuo pačiu momentu , 
iš kažkur išlindę,du jauni 
vaikėzai prasmuko pro 
išdidžiąsias ponias ir,pa- 
prasčiausiai, atsisėdo į 
joms siūlytas vietas.Trau 
kinys netrukus įvažiavęs 
į sekančią stotį sustojo , 
o mandagieji jaunuoliai, 
net neatsigrįždami pro 
prasivėrusias duris,pa
tys pirmieji išėjo į pero
ną. S. Pranckūnas .

TĖVAI IR VAIKAI
Neseniai teko pastebėti 

Toronte Pranciškonų pa
rapijos knygų kioske tokį 
atsitikimą. Po pamaldų , 
susigrūdus žmonėms į 
patalpą>kur laikomos kny
gų kioskas, vienas vaikas 
pradėjo žiūrinėti jauni
mui skirtas knygas.Neži
nia ar jis susidomėjo lie
tuviškomis knygomis dėl 
to,kad nori dalyvauti Ka
nadoje paskelbtame jauni 
mo lietuviškų knygų skai
tymo konkurse ar šiaip 
jam įdomu buvo rasti ko
kią knygą. Pagaliau vai
kas paėmęs vieną knygą 
prašotėvą jam ją nupirk
ti.Tėvas atsako :"Vaikeli, 
per brangu, kam tau rei
kia" ir nusitempė vaiką 
nuo knygų.

Patikrinus, pasirodo, 
kad ta knyga kaštuoja 2 
dol. Pasirodo lietuviui tė - 
vul savo vaikui lietuviška 
knyga ir per brangi ir ne
reikalinga.Tuo tarpu esu 
tikras,jei vaikas būtų pa
prašęs tokios pat vertės 
kokio žaislo :automobilio, 
ar "gano", tėvas būtų nu
pirkęs. Žinau,kad tėvai ir 
be jų prašymo savo vai
kams visokių žaislų pri- 
perka, lyg norėdami jais 
atsikratyti ar vien žais
lais maitinti, nieko pras- 
mingesnio neduodami ir 
nejausdami tam parei-

LIETUVIU DIENA 
bus birželio 18, Marshall 
High School Auditorijoje 
je parapijos patalpose. 
Šioj šventėje dalyvauja 
viena iš pirmaujančių lie
tuvių solisčių, Aldona 
Stempužienė.
IR . PETRAITIENĖS 
darbų paroda bus Lietu
vių Dienos metu. Daili
ninkė yra baigusi Kauno 
Meno Mokyklą ir Karališ
kąjį Dailės Institutą,Ro
moje, Italijoje.
SOL. PAVASARIO 
rečitalis šeštadienį, ba
landžio 22 dieną,7.30 vai. 
vak. parapijos salėje. 
Akompanuos Raymonda 
Apeikytė.
1941 METŲ SUKILIMO 
MINĖJIMAS
į-vyks balandžio 30 d., 12 
vai. parapijos salėje ir 
antrosios bolševikų oku
pacijos meto lietuvių par
tizanų pogrindžio spaudos 
paroda, be to, pamaldos .

Įėjimas visiems lais
vas ir nemokamas.
• Motinos Diena bus ge
gužės mėn. 14 dieną.
VASARIO 16 GIMNAZIJOS 
rėmėjų būrelis .pasikvie
tęs rež.J.Kaributą, gegu
žės mėn. 7 d.,parapijos 
salėje, tuoj po pamaldų , 
12. 30 vai. , stato Kazio 
Binkio vieno veiksmo ko
mediją "Kai atsarga gėdą 
daro"ir kartoja jau ankš
čiau čia su pasisekimu 
vaidintą komedi j ą"Šnipė 
RAMONA RATAITĖ 
iš Australijos lankėsi Los 
Angeles, kur tarėsi dėl 
sąlygų surengti savo tė
velio dail.Rato darbų pa
rodos. Ramona yra žymi 
baletininkė ir priklauso 
Australijos baleto trupei, 
kuri neseniai lankėsi ir 
Jungtinėse Amerikos 
Valstijose.
• Birutės Dr-ja visus 
kviečiaį Jubiliejinį Balių 
balandžio 29 d. 8 v. v. 
Pickwick salėje, 4921 Ri
verside Dr., Burbank, 
Cal.

• Prasidėjo JAV ir SSSR 
derybos baigti ginklavi
mosi lenktynes.
• Pasirašytas Italijos su
sitarimas su Jugoslavija 
dėl lėktuvų susisiekimo.

prendžia kiekvieno žmogaus liki - 
mą.

Kaip žmonijos istorijos pra
džioje,taip ir mūsų gyvenamoje e- 
pochoje, žmogaus asmens laisvės 
kovotojai buvo ir yra ryškioje ma
žumoje,pav. rizraelitai prieš egip
tiečių tironiją, graikai prieš persų 
despotizmą, protestantai prieš Šv. 
Romos Imperijos galybę. Be to, to
je mažumoje vyko ir vyksta įvai
rūs nesklandumai, susiskaldymas, 
vidujinės kovos ir intrigos. Tuo tar
pu despotų stovyklose, khrios pa
prastai disponuoja materiali - 
nėmis ir masės galiomis, yra įves
ta griežta disciplina ir minties, va
lios bei siekimų vienalytumas. To
dėl, galvojant materialistinėmis 
kategorijomis, jų pusėje laimėji
mas turėtų būti užtikrintas. Tačiau 
istorinis patyrimas įrodė, priešin
gai materialistinei galvosenai, kad 
istorinių kovų eigą nulemia ne ma
terialistinių,bet dvasinių jėgų san-
tykiai. A. Lincoln tą istorinį dėsnį 
suformulavo klasiniu posakiu 
"Right is might". Po II
pasaulinio karo išaugo milžiniškas 
komunistinės imperijos monolitas, 
disciplinuotas totalitarinės valsty
bės priemonėmis, indoktrinuotas 
marksizmo - leninizmo teorijomis, 
pagal kurias Vakarų pasaulis, už
baigęs savo istorinę misiją ir iš - 
sėmęs visus tolimesnio progreso 
galimumus,turės užleisti savo vie
tą pergalingai komunizmo santvar
kai. Pagal suformuluotą Stalino dok
triną komunistinis monolitas, vyk
dant savo istorinę misiją,privalėjo 
sukoncentruoti visas savo jėgas ir 
pastangas vienam tikslui - suduoti 
galutiną smūgį kapitalistinės siste-
mos tvirtovėms ir, jas sugriovus, 
pertvarkyti visą pasaulį pagal ko
munistinės santvarkos modelį. Ta
čiau, priešingai visoms marksizmo 
- leninizmo teorijoms, Vakarų pa
saulis, sugriuvus kolonijalinėms 
imperijoms,ne tik nesmuko.bet at- 
virkščiai-įvykdė antrąją mokslo ir 
technologijos revoliuciją, kurios pa
sėkoje išvystė ūkinio ir socialinio 
gyvenimo dinamiką, toli pralenkda
mas visus komunizmo milijonų žmo
nių aukomis pasiektus laimėjimus.

Mirus Stalinui, nuostabiu būdu, 
priešingai visoms logiškoms prie
laidoms,įkomunistinio pasaulio va
dovybę iškilo N. Chruščev, tipin
gas mužikijos atstovas. Nebūda
mas marksizmo-leninizmo doktri
nierius, jis į istorinę komunizmo 
perspektyvą pažvelgė realistiniu 
protu ir padarė išvadą, kad numa
tytas Stalino kelias veda ne į pa
saulinę komunizmo pergalę, bet į 
neišvengiamą pražūtį. Išvadoje jis 
padarė istorinįposūkį:atmetė sta
linizmo strategines koncepcijas, 
atleido teroro vadžias ir perėjo į 
koegzistenciją su Vakarųpasauliu.

Šiame kritiškame momente, 
beveik vienu laiku su Stalinu, 
miršta Pijus XII ir jo vieton, pa
našiai kaip ir Sovietų Sąjungoje,

Artėjant Vatikano II Susirinki
mui komunistai sustiprino savo 
akciją prieš katalikus Lietuvoje. 
Vysk. P. Maželį ir vysk. J. Stepo
navičių ištrėmė į provincijų už
kampius, nes jie atsisakė paten
kinti visus komunistų reikalavi
mus. Jų vieton buvo pastatyti t. v. 
vyskupijų valdytojai, aiškūs opor
tunistai ir net okupantų pataikūnai. 
Sovietų valdžia, taip pertvarkiusi 
lietuvių katalikų Bažnyčią, pasiun
tė atstovus į Vatikano II Susirin
kimą ir, netgi, su korespondentų 
palydovais. Sovietams buvo svar
bu, kad jų pastatyti atstovai būtų 
popiežiaus oficialiai pripažinti ir 
galėtų kalbėti sovietinės Lietuvos 
katalikų vardu. Po pirmų nepasi
sekimų komunistams vis dėlto pa
sisekė pasiekti savo tikslo. Visi 
atstovai gavo pilnąpopiežiaus pri
pažinimą, suteikiant jiems titulia - 
rinius paaukštinimus, o prel. La - 
bukas buvo Romoje įšventintas į
vyskupus . Vėliau paaiškė
jo, kad naujai įšventintas lietuvių 
katalikų vyskupas jau nuo seniau 
darbuojasi gen. Michailovo komi
tete,kultūriniams ryšiams su už
sienio lietuviais palaikyti. Aišku, 
tai buvo didelis Maskvos diploma
tinis laimėjimas, po kuriuo seks 
kiti nauji ėjimai, kuriuos netrukus 
pajus laisvojo pasaulio lietuviai.

Netolimoje ateityje būsime liu - 
dininkais nepaprastų įvykių, kurie 
iš pagrindų pakeis lietuvių tautos 
ateities planavimą. Taipgi iš pa
grindų bus pakeistas lietuvių tau
tos nusistatymas tiek Maskvos 
tiek Romos atžvilgiu. Tiems įvy
kiams turėtume būti pasiruošę?'

nė, kad T.Benediktas sa
vo gražiais pamokslais 
daug mūsų parapijai įne
šė, ko anksčiau nebuvo. 
Sveikindamas visų daly
vių vardu,linkėjo tėveliui 
daug laimės ir geros svei
katos.Po to užgiedota il
giausių metų ir įteikta 
nuo dalyvių kukli dovanė
lė.Tėv. -B. B. dėkodamas 
šeimininkams ir visiems 
dalyviams pasakė, kad 
jam tikrai buvo didelė 
staigmena. Dalyvis. 
MŪSŲ PARENGIMAI

Birželis St. Catharines 
lietuviams yra tikra ru- 
giapiūtė, nes žada būti 
daug parengimų.

1. Birželio išvežimų 
minėjimą ruošia St. Ca
tharines lietuvių bendruo 
menė, data bus paskelbta 
vėliau.

2. Birželio 11 d. geguži
nė p.Beliūno ūkyje;ruošia 
Ramovėnai.

3. Birželio24d.J oninė s 
-rengia skautai.

4. Gegužės pabaigoj, ar 
birželio pradžioj geguži
nę rengia SLA kuopa.

5. Naujus Metus ir šiais 
metais rengia SLA kuopa. 
Tikiuos,apie birželio pa
rengimus parašys kiek
viena organizacija atski
rai. St. Catharinietis .

• Somalijos pusiasalio 
gyventojai kaltina Pran
cūzijos administraciją, 
kad ji sufalsifikavusi re
ferendumą ir taip sutasa- 
vusi, kad Somalija pasi
liktų Prancūzijos valdžio 
je. Somalijos laisvės ša
lininkai dėl referendumo 
padavė Afrikos valstybių 
sąjungai skundą.

• Numatoma, kad JAV 
prezidentas susitiks su 
Prancūzijos prezidentu 
de Gaulle Montrealy Pa
saulinės parodos metu.

Lietuviškas knygas dar vis leidžia savo nariams 

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

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

AR ŽINOTE K£ RAŠO

KELEIVIS?
AR Ž1NO1E, kodėl vieni jį giria, kiti peikia, bet 
visi mėgsta skaityti ?

KELEIVĮ žmonės mėgsta del 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.

Ps.D.R.M.N.Pt
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HAAĄI Alton
taupyk ir skolinkis

KOOPER ATYV IN I A M E BANKELYJE

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%.

Veikla 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.

Sunkios treniruotės, laukimas, atkaklios kovos — visa tai jau praeitis 
1967 m. Europos moterų rankinio taurės savininkės. Nuotraukoje ' ‘ * 
Lasickaitė, S. LeSinskaltė, E. Janilionytė, A. Pasvensklenė ir P.

praeitis — dabar qalima dliaugtij pergale. Štai jo$ — mūiu 
• (IS kairės): E. Petkienė, R. Staslulevičlonė, G. Lapinskaitė R 
Dimaitė. Dešinėja — komandos trenerė F. Bimblen* ' ‘

Šauniosios Kauno ..Žalgirio'* rankininkes —. 
Bitinaltė, E. Zabulėnaltė, D. Vaitiekūnaitė, A,

I. ŠEINIAUS nuotr.

HAMILTONO
Balandžio 8 d. Aušros 

Vartų parapijos choras 
turėjo savo tradicinį pa
rengimą. Gi šis, anot da
lyvių išsireiškimo, pra
lenkė visus kitus. Nors 
vakaro programą išpildė 
tik choras, tačiau ji buvo 
labai įvairi. Visas choro 
sąstatas buvo puikiai pa
siruošęs ir paskiri vyrų 
ir moterų junginiai savo 
partijas atliko labai ge
rai. Gal net staigmena; 
gausus kiekis duetų, iš tų 
pačių choristų, savo pa
skirti puikiausiai atliko. 
Choro vad. muz.A.Pau- 
lioniui diriguojant, akom
panavo jauna pianistė p-lė 
K1 e vaite.

Publikai labai patikęs 
pirmą kartą scenoje pa
sirodęs choristas A.Pau
lius savarankiškai vedė 
programą. Jo jumoras 
palietė visą kolonijos gy
venimą, linksmai nutei
kiant publiką.

Turtingas bufetas,lote- 
rijabeilaimės staliukai, 
publikos buvo išnaudota, 
kas pavargusiems rengė
jam leido suprasti, kad 
jų pas i aukoj imą lietuviš
kai giesmei bažnyčioje ir 
lietuviškai dainai salėse , 
visuomenė nuoširdžiai 
remia.

Šia proga sveikiname 
choro vad. muz. A. Pau- 
lionį ir visus choristus . 
Linkime ir ateityje sėk
mės lietuviškai dainai iš
laikyti.
RADIO VALANDĖLĖ 
vedama J. R. Simanavi
čiaus per Hamiltono CHIQ 
radio stotį girdima kiek
vieną sekmadienį nuo 7 
iki 8 vai. vakaro. Balan
džio 9 d.rimties valandė
lei girdėjome A. V.parap. 
kleboną prel. dr. J. Tada- 
rauską. Šiai radio valan
dėlei išsilaikyti iš hamil- 
toniečių reikalinga finan
sinė parama. Ateityje, b- 
vės v-bos apimtyje, nu
matoma 10-15 min. turėti 
vietos kultūr. kronikai. 
PRELATO PAGERBIMAS

Ateinančią vasarą,prel. 
dr. J. Tadarauskui šven
čiant 30-ties metų kuni
gystės ir 20 m. A. V. pa
rapijos vadovo jubiliejų, 
numatoma surengti pa- 
gerbimą.Tam tikslui pa- 

LIE TUVIU

MILK DUMPING IN KANSAS

Amerikos farmeriat, reikšdami nepasitenkinimą dėl 
pieno kainos, protestuodami, pieną pila į upę.

AKTUA LIJOS 
rap. komiteto iniciatyva 
yra sudarytas pagerbimo 
komitetas.
PAKEISTA TVARKA 
sutvirtinimo sakramentui 
suteikti. Pagal vietos 
vysk.Rayan parėdymąnuo 
šių metų nebebus lanko
mos paskiros parapijos . 
Tam tikslui yra sudaryti 
rajonai, iš kurių vaikai 
turės susirinkti į nurody
tą bažnyčią. Bažnyčios 
bus keičiamos kiekvieni 
metai.
" THE HAMILTON 
SPECTATOR” 
šeštadienio priede įdėjo 
ilgąstraipsnį apie Kana
dos Imigracijos atstovą 
Tokijo mieste, Japonijoj . 
Tarp kitko buvo paminė
ta,kad tos įstaigos virši
ninkas yra lietuvis pMei- 
lus. Taip pat paminėta , 
kad p. Meilus yra pralei
dęs 2 m. koncentracijos 
stovykloje Vokietijoj. At
vykęs į Kanadą,kurį laiką 
dirbo Simsono krautuvė 
je, paskui ministerijoj. 
PRALATAS AR MONSIN
JORAS?

Prieš keletą metų ra
šiau "Tėv. Žiburiams" , 
kur buvo minimas pralato 
titulas .Mano nustebimui, 
"Tėve Ž-se" radau šį ti
tulą visur pakeistą Mon
sinjoru. Kad ateityje ne
padaryčiau klaidų,papra
šiau "T. Ž." redakciją par 
aiškinti,kodėl taip atsiti
ko. Atsakymo dar nega
vau,tad man ir nėra aiš
ku, kaip šį titulą rašyti 
lietuviškai spaudai ZMIano 
nuomone mūsų spaudoje 
reikėtų naudoti lietuviš
kas pavadinimas, bet jei 
angliškas yra šiek tiek 
"svaresnis "tada pagerb
dami savus asmenis ra
šykime visus angliškai, 
kaip pav. :Bišopas (vysku
pas),Šeštad. m-los Prin- 
cipalas (vedėjas), B-nės 
v-bos Čėrmanas (pirmi
ninkas), Grožio Kvynė 
(GrožioKaralienė), tyče- 
ris (mokytoj as),Kvajeris - 
tas(choristas) ir t.t.ir t.t.

Mano nuomone lietu
viškas pralotas nėra nė 
kiek prastesnis už Mon
sinjorą, tad kokiam tiks
lui darkyti mūsų gražią 
kalbą, Riekiant lietuvybės 
išlaikymo? V. P.

VANCOUVER, B.C.
BRI 

smarkiai sukruto organi
zuotis ir sustiprinti savo 
koloniją. Jau susiorgani
zavo skautai ir skautės , 
gražiai veikia lituanisti
nė mokykla, kiekvieną 
sekmadienį 12 vai. vyksta 
lietuviškos pamaldos Šv. 
Vincento ligoninės gra
žioje ir modernioje ko
plyčioje.Energingai savo 
veiklą tęsia šachmatinin
kai, organizuojamos tau
tinių šokių ir sporto gru
pės.

Kad šią kultūrinę veiklą 
būtų galima tęsti ir dar 
dar labiau ją išvystyti, 
būtinai yra reikalingos 
nuosavos patalpos .Taigi, 
dabar ir yra didžiausias 
mūsų troškimas-įsigyti 
s avo namus Jau buvo daug 
tartasi,posėdžiauta ir pa
galiau nutarta įsigyti to
kius namus .kuriuose būtų 
salė kultūriniams paren
gimams ir sekmadieni
nėms pamaldoms, o kita 
namų dalis galėtų būti iš- 
nuomuota. Tai būtų nuo
latinės įplaukos namų iš
laikymui,nes be jų ši ko
lonija dar nėra pajėgi iš
laikyti tokius namus. Na
mai turėtų būti ne kur 
nors apylinkėse,bet Van
kuverio mieste.

Prieš Velykas buvo su
darytas namams įsigyti 
laikinis komitetas,! kurį 
įeina vietos lietuvių ben
druomenės pirmininkas 
B.Vileita,J.Naruševičie- 
nė.V.Skabeikis ir J. Vaiš- 
nys,S.J. Komitetas drau
ge su advokatu paruošė 
laikinius nuostatus ir su
tvarkė kitus teisinius rei
kalus.Nutarta namus įsi - 
gyti akcijomis (Šerais). 
Už kiekvieną šimtą dole
rių narys gauna po vieną 
balsą. Jeigu namai duos 
pelno, tai tas pelnas bus 
padalinamas tarp visų 
narių pagal jų įneštą ka
pitalą, jeigu pačių narių 
nebus kitaip nutarta. Kai

TŲ KOLUMBIJOS

SUDBURY, ONT.
MEDŽIOTOJU IR ŽVEJU KLUBAS

"Geležinis Vilkas"balan- 
džio 22 dieną, šeštadienį , 
7 valandą vakaro rengia 
iškilmingą vakarienę uk
rainiečių salėje :Sudbury, 
Kathleen St.283.Kviečia
mi visi klubo nariai ir na
rės. Programoje:
Visi 1966 m. laimingieji 

nariai bus apdovanoti. 
Laimingieji ir nelaimin
gieji sočiai pavaišinti. 
Veiks pilnas visokių gė
rimų bufetas .Taip pat ga
lės pasireikšti ateities 
laimingiej i mūsų pačių 
sudarytoje loterijoje. O 
kartu bus išklausomi na
rių pasiūlymai, projektai 
ir nusiskundimai. Taigi, 
iki greito pasimatymo 
aukščiau nurodytu laiku 
ir adresu. Valdyba. 
VEDĖ IŠ SUVALKŲ 
TRIKAMPIO

Gurklys Petras, prieš 

LIE TUVIA I 
bus surinkta bent 10. 000 
dol. .sušauksime visų na
rių susirinkimą ir galuti
nai apsvarstysime namų 
įsigyjlmo, tvarkymo ir 
naudojimo nuostatus. Už 
surinktą sumą,bus galima 
užpirkti, kokios 30.000 
dol.vertės namus, likusią 
dalį išmokant iš pelno, 
gauto už nuomą. Jeigu va
jus gerai seksis, tai gal 
bus galima iš karto su
mokėti visą reikalingą 
sumą. Iki šiol vajaus pa
sisekimu negalima skųs
tis, nes per dvi savaites 
jau surinkta virš 9.000 
dol.

Labai būtume dėkingi , 
jei nelauktumėte aplanky
mo,bet patys atsiųstumė- 
te kurio nors komiteto 
nario adresu čekį, išra
šytą LITHUANIAN HOME 
ASSOCIATION vardu.Ga
vę čekį,mes tuoj atsiųsi
me jums legalų pakvita
vimą.

Čia paduodame komite
to narių adresus:

B.Vileita, 2366 W. 7th 
Ave., Vancouver 9, B. C . 
Tel. 733-7789.

J.Narush(Naruševičie- 
nė),1255 Bidwell St.,Van - 
couver 5, B. C. Tel. 681- 
1498.

V. Skabeikis, 2907 E . 
43rd Ave., Vancouver 16 , 
B. C. Tel. 431-1615.

J. Vaišnys, S. J. ,7801 
Argyle St.,Vancouver 15 , 
B. C. Tel. 321-1514.

Jeigu kas nors nenori 
pirkti šėrų, bet nori tik 
duoti auką,tai mielai pri
imsime ir būsime labai 
dėkingi.Prašome ir Ame
rikoje gyvenančius lietu
vius prie namų pirkimo 
prisidėti. Būtų tikrai la
bai gražu ir patriotiška, 
kad turtingesnės ir di
desnės kolonijos padėtų 
mažesnėms, nes juk tai 
yra mūsų visų bendras 
tautinis reikalas.

Laikinis Komitetas.

keletą mėnesių buvo iš
vykęs į Suvalkų trikampį 
-Lenkijoje,ten apsivedė . 
Šiuo laiku žmonelei atvy
kus, jam pagerbti, neve- 

Niagaros krioklys susideda iš 
dviejų krioklių: Kanados pasagos 
formos ir Amerikos. Jie yra Nia
garos upėje, kuri skiria Kanadą 
nuo Amerikos. Krioklys visą laiką 
stumiasi prieš srovę pamažu griau
damas dugne kietas uolienas. Nuo 
1678 m. Kanados krioklys pasistū
mėjo prieš srovę jau apie 400 me
trų.

Atominė radijacija pritaikoma 
ir maisto konservavimui: vaisiai, 
daržovės, mėsa atitinkamai jas 
spinduliavus, gali išlikti dvigubai 
ilgiau nuo sugedimo neprarandant 
spinduliavimu nei skonio, nei iš
vaizdos. Amerikoje šiuo reikalu 
plačiai atliekami įvairūs bandy
mai, kurie duoda gana gerų prak
tiškų pasekmių.

duslems atsisveikinti,ve
dusioms įvesti į savo tar
pą, Valys Bružas ir Sta
sys Krivickas,M.A.Prane 
kūnų namuose surengė 
lietuvišką pobūvį.

Įteiktas gražus lietu
viškas albumas su visų 
dalyvių par aš ai s. Pobūvy
je jo garbei kalbėjo Valys 
Bružas,Stasys Krivickas 
-"Geležinio Vilko" klubo 
Juozas Rataitis-LB valdy
bos vardu ir Juozas Kru
čas, kaip buvęs artimas 
kaimynas Lietuvoje. Pet
ras Jutelis solo padaina
vo vedyboms pritaikintą 
dainelę. Pobūviui šeimi
ninkavo Agutė Pranskū- 
nienė. Sėkmės ir geros 
laimės tolimesniame lie
tuviškos šeimos gyveni
me, mielas Petrai. 
MUZIEJAUS KLAUSIMAS

LB valdyba renka au
kas statomam Sudburio 
Centennial muziejui pa
remti.Taip pat LB valdy
ba stengiasi ir būtų labai 
gerai, jei galėtų gauti nors 
mažą kampelį statomame 
muziejuje lietuvių tauto
sakos bei liaudies meno 
išdirbiniams. Tuo būdu 
lietuvių vardas būtų įam
žintas ne tik garbės auko
tojų sąrašuose ar memo
rialinėje lentoje,bet eks
ponatai primintų Lietuvą 
ilgus metus,kol muziejus 
egzistuos.
o LB valdybos ruoštas 
lietuviškas atsigavėjimo 
vakaras gerai pavyko, bet 
tautiečių galėjo būti ir 
daugiau 
KELIAI"SAVANORIŠKA1 
EMIGRACIJAI''VYKDYTI 

"Prieš tave atskleistas 
mūsų plačiosios šalies 
žemėlapis','-rašo vilniš
kė Komjaunimo Tiesa ko
vo 24 d.pradžioje straips
nio,pavadinto pareiškimu 
nusirašytu lyg iš senų lai
kų emigracijos kontorų 
plakatų :Komjaunimo sta
tybos laukiai " Ir tęsia:- 
Šis žemėlapis nepapras
tas. Čia sužymėtos staty
bos, kurios laukia Lietu
vos komjaunimo pasiunti
nių".

Tikrai,yra žemėlapis , 
o j ame iš Vilniaus nuties
tos trys strėlės, visos
ti?ys siunčia "pasiunti
nius" anapus Uralo. Viena 
šauna į Syktyvkarą, prie 
pat Šiaurės vandenyno, - 
medienos perdirbimo

MXjSAJ ^PORTAS
VEDA KAZYS

ŽALGIRIS - EUROPOS 
MEISTERIS

Bratislavoje įvyko Eu
ropos moterų rankinio 
baigminis susitikimas 
tarp Kauno Žalgirio ir 
Leipcigo Sk komandų. Po 
sunkios kovos Europos 
meisterio vardą iškovojo 
Žalgiris,nugalėjęs Leip
cigą 8:7.

Šia didele pergale džiau 
giasi ne tik pavergtoji 
Lietuva, bet ir išeivijos 
lietuviai,nors daugumoje 
laisvojo vakarų pasaulio 
spauda,lietuvaites prista 
tė kaip Sov. Sąjungos ats
toves.
V. NEŠUKAITYTĖ 
STOCKHOLME

Švedijos sostinėje pra
sidėjo pasaulinės stalo te
niso pirmenybės. Rašant 
šias eilutes, dar nebuvo 
žinomos Kanados moterų 
rinktinė s, kur ioje žaidžia 
V.Nešukaitytė,pasekmės. 
Vyrai savo grupėj jau pra 
laimėjo Škotijai 4:5 ir O- 
landijai 2:5. Ir Vilniaus 
Sportas savo žiniose "iš 
Anapus Atlanto" trumpai 
pranešė apie Violetos Ne- 
šukaltytės dalyvavimą 
pirmenybėse.
TRUMPAI IŠ LIETUVOS

Tarptautinėse plauki
mo varžybose Leningra
de,atsiekti nauji Lietuvos 
rekordai: lOOm.l. st. -Al
gis Kliučius 58,0sek.,100 
m. nugara-B. Matekonytė 
1 min. 14, 6 sek. ir 200m . 
- 2 min. 42, 8 sek. 100m . 
nugara-V.Tiknius 1 min. 
2,9 sek. ir 200 m. delfinu 
-R.Bičkauskas 2 min.18,6 
sek.

kombinatas (celiuliozė, 
kartonas,popierius,f ane- 
r a) .Kita į T oi j atį .mirusio 
Italijos komunistų vado 
vardu pavadintą vietovę,

Daugybė šunų rūšių yra veisimo 
padarinys. Kai šuo prieš 8-10 tūks
tančių metų pasidarė naminis gy
vulys, jų kartų buvo dešimtį 
kartų daugiau, nei žmogaus. 
Pradedant kišeniniais Mexican 
Chiluahua ir baigiant didžiuliais 
daniškais, šunes įvairuoja ne tik 
dydžiu, bet ir spalva, greičiu ir 
ištverme. Pas kitus gyvulius to
kių rasinių permainų nepasjekia-
ma.

BARONAS

-Naują Lietuvos rekordą 
disko metime atsiekė T . 
Stankevičiūtė,numesdama 
įrankį 51,76 m. Tai jau 
tarptautinė pasekmė.
- Pirmose Sov. Sąjungos 
futbolo pirmenybių rung
tynėse Vilniaus Žalgiris 
pralaimėjo Kirovabado 
Dinamo 0:1.
- Paryžiaus komunistų 
dienraščio L' Humanite 
tradiciniam kroso bėgime 
už Sov. Sąjungą dalyvavo 
ir Kęstutis Orentas.Sep - 
tintą vietą (po lenko Zim- 
nio) užėmė lietuvis .nubė
gęs 8 km. per 24 min. 33 
sek.
-Draugiškų futbolo rung
tynių pasekmės: Kėdainių 
Nevėžis (Lietuvos mels - 
teris) - Alytus 1:1, Kauno 
Politechnika - Kalvarija 
4:1, Marijampolė-Kauno 
Banga 3:2, Vilniaus Pa
žanga -Mokslas 1:3, Vil
niaus Politechnika-Sparta 
5:0.
IŠ VISUR

Iki šiol, šiame sezone 
toliausiai pasaulyje nu
metęs diską lietuvis Vy
tautas Jaras, turėjo "nu
sileisti"} antrą vietą, nes 
amerikietis R. Matsonas 
pereitą savaitę įrankį nu
metė 61,28 m., kai tuo 
tarpu V. Jaro pasekmė 
buvo 59, 82m.
-Europos komandinio vy
rų krepšinio meisterio 
vardą laimėjo Madrido 
Real klubas, nugalėjęs 
baigmėje Italijos Simen- 
talį 91:83. Abi e jose koman 
dose žaidžia keli ameri
kiečiai.
-Kaip rašo Vilniaus Spor
tas "kultūrinė s revoliuci
jos" sūkuryje pajėgūs 
raudonosios Kinijos stalo 
teniso pirmenybėse neda
lyvauja,nes neteko šalies 
vadovų malonės, kadangi 
jie žengia kapitalistiniu 
keliu.. .
-Manheimesurengtą jau
nių krepšinio turnyrą,lai- 
mėjo Lenkija prieš Aus- 
triją, Prancūziją,Belgiją.

ties pietiniu Uralo kalny
no galu,kur statoma nauja 
automobilių gamykla.Tre 
čia strėlė siunčia į"seniai 
pažįstamą" Karagandą 
(Kazachstane),į metalur
gijos dirbtuves. (Elta).

U eigų keliatės .į |AVva.lsty- 
s, apsigyv.enVite'amžinai 
žaliuojančioje ir šiltoje Kalt 

fornijoje. Informacijas teikia 
ir padeda įsikurti

JOHN KUTRA KtAtYORi

O11 Wli-SHIRE &LVD. 3041-601*7 
SANTA MONICA, CAlJF. 39O<33B8

JUOZAS AUDĖNAS 
Ekonomistas

Tarpininkauja Mutual 
Funds 

investments.
109 Warwick Street 

Brooklyn 7,N.Y.
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MOWT
MOTINOS DIENOS 
MINĖJIMAS
AV parapijos salėje įvyks 
gegužės mėnesio 7 dieną 
sekmadienį,5 vai. popiet . 
Programoje :šv. mišios 5 
val.po pietų,po to minėji
mas parapijos salėje. 
Rengia lietuviškieji kur
sai.K. Barteškos paskai
ta, E. Navikienės jaunimo 
choras,kursų šokejai.de- 
klamuotojai ir kt. 
LIETUVIŠKŲJŲ KURSŲ 
užbaigimas įvyks gegu
žės mėn. 13 dieną, šešt. 
Programoje: iškilmingas 
užbaigimo aktas, kurį 
seks jaunimo linksmava- 
karis Aušros Vartų salė
je.
MONTREALIO ATEITI
NINKŲ metinė šventė ir 
prof. Stasio Šalkauskio 
minėjimas rengiamas ge
gužės mėn.29 dieną, sek
madienį.

DAILININKĖ H.ŽMUIDZI- 
NIENĖ

Lietuvos Generalinio Kon
sulo Kanadoje žmona, sava
itgalį praleido Montrealy
je, viešėdama pp. Smilge - 
vičių šeimoje ir savo rei
kalais lankėsi St.Eustache.

VISUOMENININKAS A. 
LYMANTAS, 

dailininkas ir Lietuvos Pa
jūrio redaktorius, buvo nu
skridęs Europon, kalbėjos i 
su Mažosios Lietuvos Ta
rybos pirmininku Erdmonu 
Simonaičiu,kuris ruošiasi 
atvykti Amerikos konttnen- 
tan;dalyvavo įdomiuose su- 
sisrinkimuose^ir iš Euro
pos atsivežė įdomių įspūd
žių.

SULOS GERTI IŠ PAT
KLEVŲ KAMIENŲ 

sekmadienį buvo išvažia
vusios kelios šeimos jkal- 
nus- pp. P. Lukoševičiai, 
Nagiai, Z.Lapinai ir kt. 
su vaikais.

Dr. J. S E MODAS Į
5441 BANNANTYNE.Verdun

2-4; 7-9 p,m.

2-4p,m

Pirmadienį ir 
ketvirtadienį 

antradienį ir 
penktadienį

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

767-3175; namų 366 - 9582.

DANTŲ GYDYTOJAS
Dr. J. MALISKA

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

Namų teL: MU 1-2051

DR. A. O. JAUGELIENĖ
DANTŲ GYDYT OJA

1410 Guy Street, 1 aukštas 
11-12 kambarys.

Tel: 932-6662: namų 737-9681

DR. V. G1RIUNIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA

533° L'Assomption Blvd.

Te/. 255 - 3535.

REAL
ATVIRAS KREDITAS 
" LITE "

"Litas"jautiekišaugo, 
kad gali patenkinti visus 
savo narių trumpalaikių 
paskolų pareikalavimus 
irtai žymiai geresnėmis 
sąlygomis ir žymesnių 
palūkanų procentu, kaip 
kad siūlo bankai, krautu
vės ar finansų kompani
jos.

N ariu patogumui "Lito " 
valdyba nutarė įvesti nau
ją atviro kredito paskolų 
rūšį. Nariui užtenka par 
duoti Kredito Komisijai 
pareiškimą, pagal kurį 
bus nustatyta jam leisti
na atviro kredito suma. 
Tą sumą jis gali naudoti 
metų bėgyje kaip tinka
mas .Iki leistos kredito su
mos narys gali išrašyti 
čekius net apie tai nepra
nešęs "Litui'.' Visi reikia
mi paskolos pravedimai 
bus atlikti apmokant jo iš
rašytus čekius. Kadangi 
atviro kredito paskoloms 
nereikalingi žirantai, tai 
jų dydis bus nustatomas 
atsižvelgiant į nario fi
nansinį pajėgumą.

Ši atviro kredito pasko
lų rūšis buvo sėkmingai 
naudojama"Lite"apyvar- 
tą darančių prekybininkų, 
o dabar išplečiama ir į 
visus narius. Visi kvie
čiami šia patogia kredito 
forma kuo plačiausiai pa
sinaudoti. Pr. R.

KREDITO KOOPERATY
VAS "LITAS"

nuo šių metų pradžios pa
augo $ 125. 00 ir jau pa
siekė $1,947,381 balansą, 
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"palūkanas skai
čiuoja už pilną metų ket
virtį. Už Šerus "Litas" 
skaičiuoja dividendus kas 
mėnesį nuo sekančio mė
nesio pirmos dienos po 
pinigų įdėjimo.
Šiais metais"Litas"moka 
4.4% už depozitus ir nu
mato mokėti 5,25%už se
rus.Greitas šiųmetų"Li- 
to" augimas numatytus 
5,25% dividendų praktiš
kai jau užtikrina.

J O SERU P. MILLER
B. A., B. C. L. 

Suite 205 
168 Notre Dame St. E. 

UN 6-2063 ir UN 6-2064

NOTARAS
J. BERNOTAS

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

Sult. 2001.
Tel.: UN 6-4364

SLA MONTREALIO KUO
POS VISUOTINIS SUSIRI

NKIMAS 
šaukiamas šį sekmadienį, 
balandžio mėnesio 23die
ną Aušros Vartų salėje, 
po 11 valandos pamaldų.

Visi 123 kuopos nariai 
ktolečlamt būtinai susirin
kime, kuris yra metinis, 
dalyvauti. Reikia apsimo
kėti nario mokesčius, išr
inkti naują valdybą ir past 
tarti dėl kuopos tolimesn
io gyvavimo bei veiklos. 
Susirinkimą šaukia Valdy
ba.

BUS PERDIRBTAS 
"FORUMAS"

Didžioji pastato apimtyje 
arena, kurioje vyksta kon 
certai, didieji vaidinimai, 
kaip Ice Capade, sporto 
žaidynės ir tt. -Forumas 
jau yra labai pasenęs ir 
moderniškam gyvenimui 
netinka,ypač savo įren
gimais.
Šiomis dienomis iš To.r 

ronto lankėsi inžinierius 
Leonas Abromonis, mū
sų visuomenininko Bron
iaus Abromonio sūnus, iš 
kurio sužinota,kad Foru
mas bus pagrindinai per
statytas ir perdirbtas,kad 
negalima bus nei palygi- 
intt su dabartiniu. Jį per
dirbs kompanija, kurioje 
inž. L.Abromonis dirba.

SVEČIAS IŠ HAMILTONO 
Turėdamas savaitę atost 
ogų, hamiltonietis Stasys 
Senkus atvyko į Montreal}, 
ir savaitgalį praleido švo 
gėrio Valdo Dikaičio šei
moje, LaSallėje. Pasinau 
dodamas atvykimu į Mon 
realį, apsilankė NL reda 
kcijoje ir sutvarkė prenu 
meratos reikalus. Malo
nu buvo su svečiu pasikal
bėti apie veikliosios Ham
iltono lietuvių kolonijos 
gyvenimą ir veiklą.
• NL redakcijoje lankėsi 
Antanas Vilimas, sutvar
kė NL prenumeratos rei
kalus ir,kadangi negalėjo 
būti šių metų spaudos ba
liuje, tai už save ir žmo - 
ną paaukojo įėjimo bilie
tų kainą. Pp. Vilimams e- 
same nuoširdžiai dėkingi.
• Mykolas Šulmistras,at
silankęs NL redakcijoje 
reikalais,pasidžiaugė,kad 
žentas,Kostas Leipus, iš
sikėlęs Čikagon,jau gavęs 
darbą ir tikisi gerai įsi
kurti.

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS

SIUVU IR PARDUODU

Taisau ir Remodeliuoju
Vasaros laike saugojimas 

/ Storage /.

6396 Bannantyne, Verdun.
PO 7-6183,

LAIKRODININKAS
ANTANAS ŽUKAS 
1855 WELLINTON ST. 

Tel. WE 2- 0644.
TAISAU IR PARDUODU 

ŽEMOMIS KAINOMIS 
LAIKRODŽIUS IR JUVELYRUS.

RAŠOMA ŠV .KAZIMIERO 
PARAPIJOS ISTORIJA

Kun. J.Gaudzė, šv. Kazi
miero parapijos vikaras, 
surinkęs daug medžiagos 
apie pirmąją lietuvių pa
rapiją Kanadoje ir jau pa
ruošęs leidinį.

INCIDENTAS PAS LAIK
RODININKĄ A. ŽUKĄ 

Vietinė spauda apie inci
dentą pranešė praėjusią 
savaitę. NL red. dėl in
cidento taip painformuota. 
Laikrodininkas A. Žukas, 
turįs savo krautuvę 1855 
Wellington St., Verdune, 
naktį, jau po pirmos val
andos buvo užpultas dvie
jų vyrų,reikalavusių iš jo 
pinigų. Ginantis buvęs pa
naudotas ginklas, ko pasė- 
kmėje vienas vyras buvęs 
peršautas. Jis ligoninėje 
sveiksta. A. Žukas buvęs 
suimtas,bet už mažą už
statą paleistas į laisvę. 
Praėjusios savaitės gale 
įvyko teismas, bet atidė
tas gegužės lO-tai dienai. 

AUŠROS VARTŲ PA RA P. 
ŽINIOS

- Bažnyčios fondui aukojo: 
$5. - H. Valench, $10. -A . 
Mileris, E. ir J.Intai, J. 
Gautys, A. Danaitis, B. 
Bagdžiūnas.S. Rautas, T. 
Šaltenis, K. Martinėnas , 
J. Veraitis, M. Sedan, K . 
Spaičys, VI. Drešeris, K . 
Rimkevičius, J. Z able - 
liauskas, J. Kinderis, A . 
Mitchell, J .T anner - Cipli - 
jauskaltė,M.J.Staniulai , 
P. Valench, T. Šaltenis.
$15.-J.K. Jagminai, J. Ru
gienius ,$20. -J. ir P. Mi- 
leriai, L. Jurijonienė, A . 
Čepuliai,$22.-A.ir J. Va- 
zalinskai,$100. -A. Vaup- 
šas, dr. J. Mališka.
- Pereito sekmadienio rin
kliava- $ 331.00.
ŠV. ONOS DR-JA 
vadovaus balandžio mėn. 
22d.,šeštadienį,nuo 3 iki 
9val.po pietų "Rummage 
Sale" (įvairių daiktų iš
pardavime). Pirmininkau- 
jant A. Ūsienei ir V. Bu- 
zienei.Bus taip pat kortų 
lošimas, arbatėlė. Vyks 
Seselių Namuose. Visi 
Montrealio lietuviai kvie
čiami dalyvauti, atsilan
kyti.
MONTREALIO IR TORONTO 
Šauliu Kuopų numatomas su
sitikimas Montrealyje ir ta 
proga ruošiamas susiartinimo 
pobūvis A.V. parapijos salė
je gegužės 21 d. 8 vai. vak.

PRANAS TAUTKUS, 
buvęs mokytojas, 

turi daug prityrimo užpildyti 
visokius Income Tax blankus. 

Kreiptis asmeniškai arba 
skambinti tiktai šiomis die 

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

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

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

Restorane Kaunas.
2587 Ontario St. East. 

Tel. 525-0196.
Taipgi jis užpildo visokius 

pensijų ir emigrac. blankus.

AUŠROS VARTŲ PARA
PIJOS CHORO KONCER

TAS 
šeštadienį praėjo labai sė 
kmingai. Dalyvavo labai 
daug žmonių, Montrealio 
mastu. Pilna AV salė.

Kunigas Klebonas, T. K.
Pečkys, S. J., vesdamas 
koncertą,gražiai padėko
jo visiems susirinkusiem 
ir chorui, jo vadovei p.M. 
DonaisrRoch, solistams- 
A.Paš’kevič tenet ir A.Kėb
lini ir pianistei Mile MA 
Roch. Choro koncertą re
feravo R. Kudžmaitė.

Choro vadovė, solis
tai ir choras apdovanoti 
gėlėmis ir kitokiomis do
vanomis . '
Po koncerto vyko vaiš

ės, šokiai, loterija. Cho- 1 
ro vakaras praėjo itin gra- 1 
žiai ir labai sėkmingai.
Labai gražu, kad visuo- j 

menė įvertino ir pagerbė 
chorą, kuris dainai ir gi
esmei aukoja poilsio lai
ką ir pagražina parapi - 
jos pamaldas bei tautinių 
parengimų Iškilmes.
ŠV'KAZIMIERO PARAPIJOS

— Pirmoji ko;nunija ir sutvirti
nimo saktanentas gegužės 7 d. 
Tai bus didelė parapijos 
šventė, bendri pietūs, į ku
riuos prašoma visus atsilan
kyti.
— Madų paroda ivyjto sekma 
dieni. Atsilankė nemažai mo
terų. Parodą suorganizavo 
Kristina Sinmelienė ir Elvy
ra Riešei 1.

— Sutuoktuves ateinanti šeš 
tadienį Robert Zammit su B. 
Glaveckaite.
— Mirė Mykolas Zienka, 71 
metų amžiaus, laidojamas 
ketvirtadienį.
— Aukojo S. Andrecki 100 
dol., J. Mozuraitis, J. Giriu 
nas, J. Laimikis, K. Mickus 
ir J. Svotelis po 50 dol., J. 
Macelis ir G.Blachette po 40 
R. Zienius 30 dol., B. Papau 
rėlis, K. Rašytinis po 25 dol. 
A. Šmitas, M. Petrauskis, C. 
Šlekys ir L. Šimonėlis po 20 
dol., K. Baltuškevičius ir Z. 
Bagatavičius, S. Barauskas, 
K. Zienius, J. Štrimas po 15 
dol.
• Stud. Kazys Barteška pra
ėjusį savaitgalį išvyko į JAV
• Bostoną dalyvauti ten įvykti 
siose Mickevičiaus vestuvėse.

VISOKIOS ŽINIOS TRUM 
PAI

/atkelta iš 1 psl./
• JAV prezidentas John- 
sonas pasisakė,kad Euro
pos vakarams reikia už
megzti glaudesnius ry
šius su Europos rytais.
• SSSR atstovas Jungtinė
se Tautose Fedorenko 
pareiškė, kad SSSR duos 
vienkartinį įnašą taikos 
palaikymo reikalams, bet 
ne pagal JTO visumos nu
tari mus. SSSR mat demo
kratinio principo,kada už 
ką pasisako dauguma, ne
pripažįsta.

• Maskvos atstovas Peki
ne Lapinas atšauktas iš 
pareigų ir paskirtas tele
gramų agentūros direkto
rium.
• Indijoje raupų epidemi
ja siaučia, miršta šimtai 
žmonių.

MIRĖ IZABELĖ MATUSE
VIČIŪTĖ

Mums pripuolamai yra pr
anešta, kad netikėtai stai
giai mirė Toronte žinomo
ji visuomenininke, pedag
ogė, redaktorė ir pasižy
mėjusi lietuvių kalbos ir 
literatūros žinovė Izabe
lė Matusevičiūtė. Plači
au neteko sužinoti, ypač, 
kad pirmadienį dėl kaž
kokių, dar neišaiškintų 
priežasčių, nei pašto ne
gavome. Jos mirtų apgai
lestaujame.
TORONTO ŠAULIŲ KUOPA 

ruošia ekskursiją į Montrea- 
Ii gegužės 19-21 dienomis, 
Expo aplankymui. Norintie 
ji išvykoje dalyvauti dar gali 
skambinti tel. 537-2869 S. Jo 
kubaičiui arba tel. 536- 1447 
J. Zaviui.
SKULPTORIAUS DAGIO
kūrinys “Susimąstymas“ bu- 1 
vo išstatytas Illinois univer
siteto tautybių parodoje. Da
bar šis kūrinys įsigytas ir iš - proga ruošiama arbatėlė estų 
statytasBalzeko Lietuvių Kul bažnyčios salėje, 817 Mt, Ple 
Kultūros Muzejuje Chicagoje. asant Rd., Paskaita, “Rytų 
nx/unc /-oiiotfe Europos tautinis menas“ skai?
D AIN OS G RUPES dr. Vaštokienė. yisuome-
kartuno balius ruošiamas balan- . . ,j . ooj n - ne kviečiama dalyvauti,azio 29 d., Prisikėlimo parapijos 1
salėje. Komisija kviečia moteris 
pasipuošti gryno kartūno sukne 
lėmis, kurios baliaus metu bus 
premijuojamos.

OKUPANTAS VISKĄ 
SAVINASI

Bostono The Christian 
Science Monitor balan
džio? d.įdėjo žiupsnį įs - 
pūdžių iš Japonijoj (To
kio) įvykusios tarptauti
nės grafikos meno paro
dos. Straipsnis iliustruo
jamas Jono Kuzminskio 
(dabartinio dailininkų pir 
mininko Lietuvoj) raiži
niu "Anoj pusėj ežero trys 
liepelės žydėjo" ir estų 
grafiko Vive Tolli raiži
niu, nurodant, kad, tarp 
kitų,ir tie kūriniai paro
doje buvo... Rusijos indė
lis. Pažymėjusi, kad J. 
Kuzmins kis gimęs in Ba- 
tulava"(atseitBetygaloj), 
Lietuvoj,autorė jo grafi
koje mato perteiktus... 
rusų temperamentui bū
dingus rusiškų pasakų- 
skazki bruožus... Apie 
estų dailininką kalba irgi 
kaip apie "kitą pasiuntinį 
iš Rusijos scenos"...

Tai ir nenuostabu,nes į 
tarptautines parodas (ar 
sporto varžybas)lietuviai 
(arba ir estai ar latviai) 
patenka tik rusiškomis 
etiketėmis pažymėti. Ir į 
Tokio savo grafikos dar
bus siųsdami Vilniaus 
dailininkai veltui džiūga
vo,kad,esą, "štai, lietuvių 
dailė išeina į platųjį pa

A. NORKELIŪNAS
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.

JAUNŲJŲ DAILININKŲ 
DARBU PARODA ATIDA- 
ryta ketvirtadienį bal
andžio 13 d.Prisikėlimo 
parapijos salėje. Dalyva
uja: Romas Astrauskas, 
Kęstutis Gužas ir Juozas 
Gataveckas. Paroda tęsi
asi visą šią savaitę ir bus 
uždarjta balandžio 23 d. 
DAILININKAS IŠ AUTRA- 

LIJOS,
L. Urbonas patenkintas pa
roda Toronte, nes Toronto 
lietuviai gausiai ją lankė ir 
nupirko daug paveikslų. Po 
to jo darbų paroda atidaro 
ma Detroite balandžio 30 
dieną.
• Toronte įvyko pasaulinė 
tiltų statybos konferenci
ja, kurioje išssiskyre at- 
siekimais vokiečiai ir pr
ancūzai, o rusai visai ne
dalyvavo.
• Pabaltiečių Moterų organi
zacijos 15. metų sukakties

THE RED CROSS IS 
PEOPLE LIKE YOU 
~ HELPING 
PEOPLE LIKE YOU J

saulį'.'Išeina,bet rusų pa
sisavinta. Panašiai, kaip 
ir į Montrealio parodą 
siunčiamieji lietuvių me
nininkų kūriniai (jų tarpe 
didžiuliai vitražai) arba 
lietuvių rankomis paga
minti pramonės gami
niai. (Elta).
• Ispanijos sostinėje,Ma
dride, studentai jau kuris 
laikas ruošia demonstra
cijas - pirmiausia prieš 
Barcelonos teismo spren 
dimą,kuris studentų gru
pę apkaltino nelegalios 
organizacijos sudarymu, 
antra, prieš Franko, rei
kalaudami demokratinių 
teisių.

• Speciali tyrimų komisi
ja nustatė, kad JAV trys 
astronautai žuvo dėl ne
pakankamai saugiai įreng 
to "Apollo" laivo.
• Stalino duktė Svetlana 
pareiškė,kad Rusijos že
mės ūkio padėtis yra ka
tastrofiška. Be to, ji kri
tikavo komunistų partijos 
beatodairinį kišimasį į 
visus valstybinius reika
lus.
• Į Montrealį atplaukė per 
200 Kubos komunistų, ne
va, Kubos pavilijono tar- 
natojų.

„11T A S r U 1465 De Seve St., Montreol 20, P.Q.

E KP 0 67 P A SP 0 R T Ų 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% II Nekiln. turto paskolas 7%
Numatyta už serus 5 % % IĮ Asmenines paskolas 7.6% 
Nemokamas gyvybės draudimas Investacines paskolas 8.4% 
iki $2.000 bendros santaupų ĮĮ Pigus paskolų draudimas iki 
sumos. II $10.000.

KASOS VALANDOS:

e l J465 DE,^E,YE: ™ ROSEMOUNTO SKYRIUS: 
Sekmadieniais 10.30- 12.30.

Darbo dienomis: 10.00 — 3.00 vol. 3907 Rosemount Blvd., tel. 722-3545 
kasdien, iSskiriant pirmad. ir ieštad Dienq: penktad. 1.00 -6.00 vol.

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

AR ŽINOMA, KAD

’’NEPRIKLAUSOMOS 
LIETUVOS’’ SPAUSTUVĖ

spausdina bilietus, pdcvietimus, tiži- 
tines ir padėkos korteles, įvairius 
blokus, receptans lepelius, vedybi
nius pakvietimus, mirties atveju už- 
uc jautos laiškus, visokius ” statemen 
tus”, vokus su adresais, laikraščius, 
žurnalus ir knygas.
Dirbą atlieka piguaųnegu kitos spaus 
tuvės. Kvie&cme įsitikinti.

pasiųsti.

Adresas: 7722 George Street, 
LaSalle,Montreal,P. Q.

SESTADIENIS PER C F MIB STOTA

BANGA 1410, 5.30 VALANDĄ VAKARO, 
Programos vedėjas L. Stankevičius.

Tel. 669- 8834.

ADAMONIS 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

J^FORD
Sales Limited

4415 Bannantyne Avė., 
Verdun

F ALCON-FAIR LANE 
GALAX1E—THUNDERBIF 

MUSTANG —TRUCKS

USED CARS 
1 year guarantee.

Kreipkitės į
LEO GURECKAS 

Sales Managers Assistant 
Keating Ford lietuvis atstovas 

769- 8831.

TeL namų DO6-2548 
Įstaigos 769-8529.
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