
Mr- • «T . Ru,. n f us -m**12230 ^Ashburn st., 
Do-troit,Mich» 48204

U.S.A.

NEPRIKLAUSOMA

LIElUVA
NR. 17/1041/ * LIETUVIŠKŲJŲ MOKYKLŲ METAI, 1967, BALANDIS - AVRIL - APRIL 26,_g XXVI METAI * LITUANIE INDEPENDANTE * INDEPENDENT LITHUANIA

pfSi

Mli

The oldest and biggest Lithuanian 
newspaper in Canada.

Le plus gros et plus vieux jour
nal Lituanien au Canada.

Seniausias tautinės demokratinės 
minties savaitrašti s Kanadoje.
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Taip atrodė dr Ji.Adenaueris prieš 
dešimt metų, minėdamas 80-nes.

KENNY'S GYROTRON SPIRALING AMONG THE SPACEMEN

Balandžio 28 d. Montrealy atidaroma Pasaulinė tarptautinė paroda, kurioje lankytojai 
matys ir čia matomą Girotroną, vaidinantį skridimą astronautų į padangių erdves. ..

Rimantas Gtbavtčius. Vilnius.

LIETUVIAI PASAULINĖJE
PARODOJE

MONTREALYJE DIDELI ĮVYKIAI
Balandžio 28d., penktad
ienį atidaroma Pasaulinė 
tarptautinė paroda,skirta 
Kanados federacijos 1OO 
metų sukaktuvėms atžy
mėti. Ta pačia proga bus 
įjungti Į veiklą visi keliai 
kurie veda į parodą:met- 
ro šaka į parodą,didžioji 
Turcot konstrukcija,kuri 
parodą jungia su transka 
nadine kelių sistema per 
Decarie bulvarą ir t. t. 
Tat ši savaitė Montreali- 
ui yra istorinė.
LIETUVIAI MONTREA L Y 

JE
Mums jau žinoma, kad į 
Montreal} yra atvykę jau 
per 1Olietuvių iš Lietuvos. 
Jau galime suminėti ir kai 
kurias pavardes .Tai vadi
namųjų techntninkų, spec- 
listų pavardės :metalurgi- 
jos skyriuje, žinoma, so
vietų pavilijone yra kalbi
ninkas Pažųsis, atliekąs 
vertėjo ir aiškintojo parei
gas. Su savo išrastomis 
staklėmis, kuriose įrašy
tas geležinis vilkas, dal
yvauja inžinierius Daniū- 
nas.Kioske priešais sov. 
paviltjoną, kur yra daug 
gintarinių’dirbinlų, parda
vėja yra rodos p.Marcin
kevičienė. Ir tt. 
ATVYKO LIETUVOS VĖT

RA ŽĮSTAI
Lietuvos dailininkai yra 
pagarsėję kaip pažangūs 
vitražistaij Pasaulinę pa
rodą sovietai atsiuntė jų 
šiuos su savo darbais,kai
po išradėjus naujos tech
nikos: Kazį Morkūną, ku
ris demonstruoja savo dar
bą "Himnas darbui" ir An
taną Garbauską su Algimt 
ntu Stoškum, kurte demon
struoja savo darbą"Tėvy- 
nė".
ATVYKO TIESOS ATSTO

VAS
Tiesa praneša,kad įMon- 
trdalį iškilmingai išlydė
tas Albertas Laurtnčiuk- 
as. Jis čia, Montrealyje, 
bus lietuviškai leidžiam
osios sovietinės spaudos 
atstovas.
Prieš kelis metus A.Law 

rinčlukas buvo Sovietų Ru 
sijos atstovybės tarnauto
jas Vašingtone,
PARODOJE BUS IR DAU

GIAU LIETUVIŲ
Be žmonių, atsiųstų iš o- 
kupuotos Lietuvos, tačiau 
atstovaujančių Sovietų Ru
siją, bus lietuvių įvairio 
se pareigose pačioje Paro 
doje. Yra žinoma, kad On 
tario paviljono menadžeris 
Mykolas Kykalas, gražiai 
kalbąs lietuviškai. Mums, 
yapč malonu, kad p.Kyką 
las paskambino pats į NL 
redakciją ir pasakė, kad 
jo vedamam pavilijonui 
reikia moterų prie mais
to darbų ir vyrią prie šva
ros palaikymo. Kas norė 
tų gauti darbo, prašomi 
kreiptis NL redakcijos te
lefonu: DO 6-6220.

Parodos tarnyboje taip 
pat bus lietuvių, pav. stu
dentas K.Barteška, p-lė 
Snapkauskaitė ir kt. 
PASIRUOŠIANT LIETU

VIŲ DIENAI 
Montrealyje, rugsėjo 2-3 
d ienoms .Komitetas posėd
žiauja kas penktadienis. 
Praėjusį penktad. K-tas 
priėmė dali. Bukausko 
paruoštą plakatą, kuris 
bus išsiuntinėtas visoms 
lietuvių kolonijoms Kana 
doje ir Jungtinėse Ameri 
kos Valstybėse. Delegavo 
pusę K-to narių į Torontą 
nesusipratimų išlyginti su 
chorais ir šokėjais, kas ir 
pavyko padaryti. 
NEPAPRASTOS SAUGU

MO PRIEMONĖS
Kanadoę administracija 
nepaprastai susirūpinusi, 
kad sovlet in inkams nebūt 
iškrėstas koks nors pokš
tas, kuris sudarytų jai ne
malonumų. Iš to kyla ii’ 
kai kurie Lietuvių Dien
os rengimo nesklandumai: 

nepaskiriama Parodoje vi
eta, į programas neįrašo
ma data ir net neminimas 
lietuvių vardas. Saugumas 
jau apklaustnėjo kai kuri
uos Lietuvių Dienos ruoši
mo Komiteto narius. Čia

skrupulingumas nepapras
tas. Bet matyti, kad ir 
iš bolševikų pusės labai 
prisibtjoma, nes pav. bu
vę jų patikėtiniai negau
na jokių žinių, tat ir jais 
nepasitikima.Kai NL bu
vo prasitarta,kad laivais 
atvykstant ie j i lietuviai už
eina į Vytauto klubą, nuo 
to laiko nė vienas iš sov
ietuos pravažiuojantis jau 
nębeužeina...
ŽINIOS TRUMPAI
• Automatinė kosminė sto
tis Surveyer 3, paleista iš 
Kennedy iškišfulio, pasiekė 
Mėnulį, minkštai nusileido,, fu didelis 
išrausė Mėnulyje duobę, su 
daužė Mėnulio medžiagos da 
lį, prieš tai sukaupusi žymų 
kieki Saulės energijos ir į 
žemę pasiuntė kelis šimtus 
paveikslų.

• Kinijoje aiškiai vyrauja 
Mao-Tse-tung. Jo šalininkai 
pareikalavo mirties bausmės 
nubausti valstybės viršinin 
ka Liu Sao - chi.(
• Pekinas išjuokė Maskvą, 
kam ji pagyrė Popiežiaus 
Pauliaus VI paskutinę encik 
lą.
• Jugoslavijoje Tito teisia 
savo priešus. Jau trečią kar 
tą teisiamas prof. Michailov 
— pirmą kartą už Rusijos į- 
zeidima, antrą uJkJugoslavi- 
jos žeminimą ir dabar trecią 
kartą nuteistas 4 su puse m. 
kalėjimo “ už gandų skleidi
mą“ apie Jugoslaviją. Michai 
lovas sako, kad Jugoslavija 
yra laisviausia iš visų kom- 
valstybių, bet ji nelaisva ii 
nežiūri konstitucijos.
• Berlyne vykusiame rytinės 
Vokietijos komunistu parti
jos suvažiavime Sov. Rusi 
jos gen. sekr. Brežnevas pa 
sisakė, kad komunistai nepa 
siduos Vakarų Vokietijos 
kvietimui ir raginimui susiar 
tinti ir išlaikys komvienybę. 
Brežnevas varė propoganda 
prieš JAV.
• JAV sekr. Rusk pareiškė 
kad Amerika ieškos keliu i1 * taika, bet Vietnamo remti ne 
atsisakys ir neleis jo nugalėti.
• Vašingtone įvyko Azijos 
pietryčių sąjungos dalyvių 
suvažiavimas pasitarti karo 
Vietnamo klausimais. Pasita 
rimas sako, kad Vietnamas 
bus remiamas. į karą įsijun 
gia Tailandas.
• Irake dingo SSSR atstovy 
bes sekretoriaus žmona su 
sūnum.V
« Žymus Kanados mokslinin 
kas teigia, kad prieš 500 nū 
lijonų metų Atlanto nebuvo, 
tiktai vėliau Amerika atsi
skyrė nuo Europos, Afrikos 
ir Azijos ir susidarė Atlanto 
vandenynas.

PRAĖJUSI SRVfllTf
ŽUVO RUSŲ ASTRONAU
TAS PULK.KOMAROVAS 
Pirmadienio popietį,prieš 
mums išleidžiant laikraš
tį radio it televizija pran
ešė, kad tragiškai žuvo, 
atrodo-sudegė.kaip ir A- 
mertkos, rusų astronau
tas pulk.Komarov, kuris 
iškeltas į padanges Jau
kė kitų astronautų, kurie 
turėjo 
isiartinti 
keisti 

tarovopr-
juo sust-

Tai bū-
irtinti ir su juo sust- 
sti kabinomis.Tai bū- 
HdeltS «s ’perimentas 
tau atsitiko nelaimė, 
.čiau sužinosime tik- 
vėliau.

tačiau
tik

tai

karalius K on s
tautinas, 26 metų,kurio 
rolė perversme neaiški.

GRAIKIJOJE ĮVYKO 
PERVERSMAS

Oficialiai pranešama, kad 
Graikijoje perversmas. Ne
aiški karaliaus Konstantino 
rolė. Naujasis min. pirm. Ko- 
lietis paskelbė, kad Graiki 
ja išrink:-, naują parlamenta 
ir gris i nornalią santvarką. 
Dabar taip pranešama ir tai 
nėra tikra.
VAKARU VOKIETIJOS 
KANCLERIS KONRADAS 
ADENAUERIS
sulaukęs 91 metų amžiaus, 
peršalo, gavo bronchitą, kuris 
susikomplikavo ir ligonis ne
įstengė pagyti.

Adenaueris buvo didelis 
politikas, didelio masto vals 
tybininkas. Jis sugriautą Vo 
kietiją atstatė iš griuvėsių 
ir V_. Vokietiją padarė žydin
čių kraštu, grąžinęs ją j pa
saulio valstybių tarpą.

Adenaueris todėl užsitarna 
vo visų Vakarų pripažinimą 
ir pagarba, todėl Į jo laidotu 
ves suvažiavo daugelis vals 
tybių vyrų, kitų tarpe yra JAV 
prez. Johnsonas, Prancūzijos 
prez. de Gaulle, Anglijos min. 
pirm. Wilsonas ir kiti.

• Pekine sudarytas revoliu 
cinis komitetas pačioje Kom 
partijoje, tiktai jo paskirtis 
neaiški. Jam vadovauja Cu 
En - lai.

SVETLANA STAL/NA/TE -
- ALILUJEVA JAU 
AMERIKOJE

Ji gavo JAV vizą neribotam 
laikui ir teises važinėti Ame 
rikoje kur ji nori. Atvykusi 
į Ameriką, ji pareiškė, kad 
tuojau bus pradėti spausdin 
ti jos atsiminimai New 'York 
Times dienraštyje ir žurnale 
Life, o atskiru leidiniu jie iš 
eis spalio mėnesį. Svetlana 
už atsiminimus gauna pusę 
milijono doleriu honoraro, ku
rių dalį pasižadėjo paaukoti 
Indijos Amerikos ir kitų kraŠ

jeva jau Amerikoje.
MASKVOJE STIPRINASI 
GENERALINIS SEKRETO
RIUS BREŽNEVAS

Kaip ir savo metu Stalinas, 
taip dabar Brežnevas siekia 
isisėsti i diktatoriaus sostą, 
kuriame po Stalino sėdėjo 
Chruščiovas.

Brežnevas dabar neriasi iš 
kailio, pataikauja Pekinui, 
gerinasi vakaru valstybių ko 
munistams, kad tiktai įsigau 
tų daugiau populiarumo.
SSSR ministeris pirmininkas 

nors labai praktiškas žmogus 
bet kadangi ne toks veržlus, 
tai jau yra dabar Brežnevo 
nustumtas i salį ir jau ne fi
gūruoja viešumoje. Vien Brež 
nevas jau groja pirmuoju smui 
ku. Kosyginas jau nutildytas. 
Brežnevas pirmos rūšies irr- 
peralistas. Jis ir Staliną jau 
bandė reabilituoti. . .

SSSR m in. pirm. Kosygin 
ir kompartijos gen. sekr. 
Brežnev, kuris įsigali ir 
Stalino pavyzdžiu siekia 
diktatoriaus sosto.

• Gomulka V. Vokietijos pi 
siūlymą susiartinti pavadino 
Amerikos imperalizmo manev 
ru. Taip bolševikai nori ko
egzistuoti.

KAS NAUJA
POPIEŽIUS PAULIUS VI 
PAKVIESTAS Į MONTRE- 
ALĮ

Ouebeco premjeras D. 
Johnson patvirtino žinią, 
kad Popiežius Paulius VI 
yra pakviestas atsilapky- 
ti Montrealyje Pasaulinė
je parodoje. Premjeras 
teigia, kad Popiežius par 
kviestas ne tiktai oficia
liai, bet ir privatiškai.

Tačiau premjeras John 
sonas nieko nepasakė, ar 
Popiežius pakvietimą pri 
ėmė ir ar jis į Kanadą at
vyks.

Ankstyvesnės, prieš 
metus, žinios buvo, kad 
Popiežius nesiruošia į 
Kanadą,bet dabartinė ty
la jau duoda daryti prie- 
aidą, kad pakvietimas 
tvarstomas.
ŪKININKU PRAŠYMAS 
ATMESTAS

Kanados žemės ūkio 
ministeris J.Greene pra
nešė, kad federalinė val
džia atmetė pasiūlymą 
subsidijuoti žiemkenčių 
eksportą į užsienius ir 
tuo būdu sumažinti jų di
deles atsargas sandėliuo
se visoje Kanadoje. 
REIKALAVIMAS SUMA
ŽINTI DARBO DIENĄ •

International Ladies 
Garment Workers Union 
turinti 27,000 narių, bai
gusi kolektyvinę sutartį, 
pradės derybas dėl nau
jos sutarties. Unija rei
kalaus ne tiktai pakelti 
atlyginimą už darbą, bet 
ir sutrumpinti darbo sa
vaitę iki!35 valandų darbo. 
Tokį reikalavimą pir
miausia iškėlė Montrea- 
lio ir Toronto skyriai.
VĖL PAKILS PIENO 
KAINA

Pranešama,kad nuo ge
gužės 1 dienos pieno kai
na pakils 2 centais už 
kvorta. Tačiau spėjama, 
kad krautuvėse kaina bus 
žemesnė,negu išvežioja- 
mo pieno į namus.

KANADOJE KELIAMI 
DIVIDENDAI

1966 metais Kanados 
firmos išmokėjo 420,628, 
235dol.dividendų. Šiemet 
gi išmokėjo 460, 649,683 
dol.,kas yra 10% daugiau , 
o palyginus su 1965 metų 
išmokėjimais išeina 22% 
skirtumas.

KANADOJE
KANADOS PASIŪLYMAS 
BAIGTI KARAt 
INDOKINIJOJE

Kanada pasiūlė Vietnamui 
baigti karą etapais. JAV ir 
Vietnamas sutiko su pasiū
lymu, bet Hanojus pasiūlymą 
atmetė.

Šiuo reikalu JTO gen. sekr. 
U Thant tarėsi su Kanados 
užs. reik. min. P. Martinu, 
kuris sekretoriui išaiškino 
pasiūlymo esmę.

Nežiūrint, kad Hanojus pa 
siūlymą atmetė, Kanada siun 
čia savo atstovą i Hanojų iŠ 
siaiškinli Kanados pasiūly
mo esme.t
SVARBI KANADOS SU ANGLI
JA KONFERENCIJA.

Į Lor.doną buvo išvykę Kana
dos užs. reik. min. P.Martin, 
prekybos min. R. Winters, fi
nansų Sharp, pramonės Drury, 
energetikos Pepin ir žemės 
ūkio Greene.

Konferencijoje su Anglijos 
ministeriais svarstomi aktua
lieji reikalai: Anglijos įsijun 
girnas į Bendrąją Europos rin 
ką, Britanijos ir Amerikos 
karo jėgų Europoje mažini - 
mo klausimas, Rodezija, Viet
namas ir kt.
SVARSTOMAS KANADOS 
IMIGRACIJOS KLAUSIMAS

Imigracijos ministeris Mar 
chand parlamentinėje komi
sijoje padarė platų praneši
ma apie imigracijos Įstatymo 
pobūdį. Pirmasis jo įnešį- 
mas sukėlė didelę kritiką, ir 
tai ne tiek opozicijos, kiek 
pačių liberalų.

Dabar plačiau išsiaiškinta 
ir prieita prie nusistatymo, 
kad imigracijos įstatymas tu 
ri būti lankstesnis. Nors ir 
bus reikalaujama iš naujųjų 
ateivių galimai aukštesnių 
kvalifikacijų, tačiau bus at
sižvelgiama į daugiau aplin 
kybių: ar imigrantas turi Ka
nadoje giminių, gal jis geras 
amatininkas ir tt.
KANADA TOBULINA 
TELEFONINI 
SUSISIEKIMĄ «

Nuo liepos menesio 1 die
nos Kanados gyventojai ga
lės paprastu būdu telefonu 
jungtis su Anglijos gyvento
jais.

Quebec’s šiemet skiria 16 
mil. dol. 17-kai stočių auto 
matizuoti, statyti naujas sto 
tis ir Įvesti radio telefoną 
ultra trumpomis bangomis.

• Vietnamo min. pirai. Ky pa 
skelbė amnestiją tiems Viet 
kongo žmonėms, kurie mes 
priešintis ir tap'- ramiais 
pilieČicis.
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L.K.Mindaugo šaulių kuopa metinios susirinkimo metu-1967 m. sausio 22 d.

atžymėti ženklelis ir dai
na.

Lietuvos Nepriklauso
mybės atstatymo ir lietu
vių skautybės sąjūdžio į- 
sisteigimo 50 metų su
kaktims atžymėti Lietu
vių Skautų Sąjungos vado
vybė nori:

a) išleisti sukaktuvinių 
metų (mažą, metalinį) 
ženklelį,

b) išleistiV-osios Tau
tinės Stovyklos medžiagi
nį ženklelį, dėvima prie 
uniformos ir

c) pasirūpinti, kad būtų 
Sukaktuvinių Metų ar V- 
osios Tautinės Stovyklos 
daina.

LSS Tarybos Pirmija 
kviečia LSS narius ir ki
tus asmenis pasiūlyti tų 
ženklelių projektus ir 
dainos žodžius ligi š.m . 
gegužės 31 d.

Tuo reikalu rašyti LSS 
Tarybos vicepirmininkui: 
v.s.A.Matonis,10 Edward 
St. , Waterbury, Conn. , 
06708. T. P.

METINIO SUVAŽIAVIMO PROGA
ŠAULIŲ ORGANIZACIJOS VEIKLOS APŽVALGA

Išeivijoje pastaraisiais 
laikais būna įvairių suva
žiavimu Bet Kanados mo
kytojai kasmet turi savo 
tradicinį darbo suvažia
vimą. Balandžio mėn. 1 d . 
toks suvažiavimas įvyko 
Hamiltone.Mokytojai da
lyvavo gausiai. Be svečių 
ir kitų pareigūnų, atvyko 
41 mokytojas iš Toronto , 
Hamiltono, Montrealio, 
Londono,Sudbury ir Del
hi. Suvažiaviman specia
liai atvažiavo JAV-bių 
Švieti no Tarybos pirmi
ninkas Jeronimas Ignato- 
nis.

Po visų įžangų,pirmuo
ju punktu ėjo simpoziu
mas "Tautinis jaunimo 
auklėjimas šių dienų są
lygose ir aplinkumoje" . 
Buvo keli kalbėtojai, ku
rių pirmasis L. Tamo
šauskas. Lietuvybės klau
simas dabar labai aktua
lus ir tatai yra viena di
džiųjų mūsų problemų. 
KLB Švietimo Komisija 
gal todėl ir 1967 metus 
Kanadoje paskelbė lietu
viškųjų mokyklų metais . 
Daug kas sako, kad mūsų 
mokyklų dabartinis tiks
las yra ne tik išmokyti 
vaikus lietuvių kalbos,bet 
ir padaryti juos sąmonin
gais lietuviais. Ypač šiuo 
klausimu turėtų veiks
mingai rūpintis šeima, 
mokykla,bažnyčia ir mū
sų organizacijos.Taip pat 
tai yra ir visų lietuvių 
gyvybinis reikalas. Todėl 
vaikams duotina tai, kas 
būdinga, pažymėtina, pa
trauklu. L. Tamošauskas 
nesutinka su tais, kurie į 
Lietuvą norėtų žiūrėti tik 
pro tamsius altinius. Jis 
norėtų mūsų tėvynę pieš
ti skaisčiai ir gražiai . 
Vargo ir negerovių yra 
juk visada ir visuose 
kraštuose.. .Betdabarti
nius mokinių vadovėlius - 
A.Rinkūno "Kregždutes" 
bandė stiprokai pakriti
kuoti.

Antroji simpoziumo 
kalbėtoja - mokyt. V. Ta- 
mulaitytė, jauna, neseniai 
mokslus baigusi Kanado- 
je-iš karto pažymėjo, kad 
lietuviu būti Lietuvoje ir 
čia dabar Kanadoje nėra 
vienas ir tas pats daly
kas. Labai svarbu ir ge
ra, jei kas gali šias abi 
sąvokas sujungti,padaryti 
sintezę. Kaip ten bebūtų , 
vaikų akimis žiūrint-mū- 
sų mokyklos yra tik kliu
vinys jiems, gi šiuo metu 
mūsų mokyklose tarp mo
kytojo ir mokinio dažnai 
yra tik fizinis ryšys. Tuo 
tarpu būtinai reikia proti
nio ir emocinio, dvasinio

ryšio.
Konkrečiai priėjusi 

prie skaitymo mokymo, 
nurodė, kad būtina duoti 
ir plėsti mokinio žodyną . 
Medžiaga turėtų būti tin
kama. Jaunimą žavi hero
jiniai dalykai ir veiks
mai. Reikia, kad klasėje 
mokiniai turėtų progos 
kuo daugiau pasireikšti. 
Rašymas turėtų eiti ly
giagrečiai su skaitymu . 
Vyresniems skyriams te
ma turėtų būti laisva, ne
primesta. Taip pat ji tu
rėtų tampriai rištis su 
mokinio patirtimi.

Naujuoju kalbėtoju išė
jo Kanados rajono lietu
vių skautų vadeiva s.K. 
Batūra. Palygino mus su 
audringoj jūroj atsidūru
sio laivo įgula. Viskas 
priklauso nuo to, kaip su
gebėsime nuvesti laivą į 
paskyrimo uostą - mūsų 
tikslą. Kai kas sako, kad 
skautų organizacija, bū
dama tarptautinė, mažiau 
rūpinas tautiniais reika
lais. Tai ne tiesa.Mūsų 
skautai turi net gerai pa
ruoštų priaugančiai kar
tai programų. Ten viskas 
persunkta lietuvybės 
klausimais bei auklėji
mu. Ypač skautų vasaros 
stovyklos yra lyg tam tik
ros mūsų jaunimui mo
kyklos. Reikia tik visuo
tinio tėvų pritarimo ir 
paramos.

Tėvtj atstovas J. Plei- 
nys pabrėžė būtinumą 
bendradarbiavimo ir ry
šio tarp mokytoj - ir tėvų . 
Pasitaiko, kad daugelis 
tėvų savo vaikų mokytojų 
net nepažįsta.

Ateitininkų atstovas V. 
Kolyčius iš karto nurodė , 
kad aptardami tautišku
mą,dažnokai save apgau
dinėjame ir todėl susida
ro pavojus jį pervertinti 
bei net subanalinti. Skur
do neslėpkime.Ne vien tik 
tie lietuviai, kurie lietu
viškai kalba, bet ir tie, 
kurie lietuviškai galvoja. 
Lietuviij kalbos nemokė
jimas dar neišskiria mū
sų iš lietuvių bendruome
nės. V. Kolyčiui atrodo, 
kad mūsų mokytojas yra 
lyg tas žąsų penėtojas, 
kuris dažnai perdaug 
kemša. Taip pat mokyto
jus dažnai mokykloms su
teikiam partizanišku bū
du,atsitiktinai,o kltų-ge- 
resnių neįstengiam su- 
rasti.Todėl reikia dauge - 
lio reformų. V. Kolyčius 
pasigedo mokymo prie
monių,tvirtino,kad vado
vėliai turi nepakankamai 
iliustracijų ir, pagaliau, 
ar ne laikas būtų A. Rin-

LŠST Centro Valdyba 
š. m. balandžio mėn. 2 d . 
priėmė uniformų,ženklų, 
ir vėliavų komisijos pa
siūlytą Jūros šaulių vė
liavos projektą.

Plačiau aptartas visuo
tinis S-gos atstovų suva
žiavimas, kuris įvyks 
Chicagoje spalio mėn. 7 
d. Jaunimo Centre.
* Nutarta visuose dali
niuose suaktyvinti šaudy
mo pratimus, ypač jauni
mo tarpe plėsti sportinio 
šaudymo varžybas.

CV nariui š.Vyt.Rei- 
vyčiui pavesta paruošti 
šaudymo taisykles,kurios 
bus privalomos visiems 
šaulių daliniams.
* Žurnalui "Karys", ku
riame yra"Tremties Tri
mitas" skyrius, paskirta 
150.00dol. kasmetinė pa

rama ir "Naujienoms", 
mašinų pagerinimo fondui 
vienkartinė 25.00 dol. au
ka.
* Lietuviškosioms mo
kykloms Chicagoje nemo
kamai paskirta 20 egz . 
knygų " Nepriklausomai 
Lietuvai".
* LŠS-ga tremtyje, įver
tindama didelius nuopel
nus lietuvių tautai, Lietu
vių Skautų Brolijos vy
riausią skautininką Vladą 
Vijeikį,apdovanojo Šaulių 
Žvaigždės ordinu.
* C Valdyba deda pastan
gas išleisti LŠS-gos įkū
rėjo Vlado Putvio biogra
fija,kuriai šiuo metu ren
kama reikhlinga medžia
ga V u
* Dail. Kaupas nupiešė L 
ŠS-gos įkūrėjo, Vlado Put
vio portretąkhris bus pa

kabintas Jaunimo Centre. 
ČIKAGOS VYTAUTO DI
DŽIOJO Š. KUOPA

Kovo mėn. 12 Jaunimo 
Centre įvyko visų trijų 
Čikagoje esančių šaulių 
dalinių ŠS-gos įkūrėjo VI. 
Putvio minėjimas, kuris 
praėjo icultūringoje for
moje su gražiu pasiseki- 
mu.Minėjimo metu kele- 
tai atsižymėjusių šaulių 
buvo įteikti atsižymėjimo 
ženklai. Meninėje dalyje 
buvo išpildytas monta
žas "Tėviškės prisimini
mas". Gražiai pasirodė 
solistai š.S.Petrauskienė 
ir š. V. Bilitavičius ir š . 
muziko J. Sodaičio nese
niai suorganizuotas sesių 
šaulių kvartetas.

Kuopoje gražiai veikia 
meno gruoė,

Nukelta į 7 psl.

Kanados lietuvių mokytojų metinės konf(?rencijos darbo prezidiumas /iš kairės/: 
moderatorius K.Mileris, sekretorė B. Juozapavičienė, sekretorė L.Nakrošienė, 
pirmininkai-Br. Lukoševičienė ir J.Mikšys, kalba V. Kolyčius,

kūno"Kregždutę" išsiųsti 
į šiltus kraštus. Kaip ir 
kieno sudarytos mokyklų 
programos? Jas reiktų 
suvienodinti.Ypač V. Ko
lyčius pasigedo lietuviš- 
kų"komikų'.' Vaizdas ats
toja 1000 žodžių.

Kaip ir buvo laukta, kai 
kurių simpoziumo kalbė
tojų samprotavimai iš
šaukė ne vieno mokytojo 
patikslinimų bei dalykų 
nušvietimų tikroje švie
soje. Parašyti mokyklai 
vadovėlį ne kiekvienas 
išgali. A. Rinkūnas savo 
"Kregždutėse" duoda ne
maža mokytojams meto
dinių nurodymų, bet visgi 
palieka laisvą pasirinki
mą ten esamos medžia
gos .Kol kas čia Kanadoje 
be A. Rinkūno mums va
dovėlių dar niekas nepa
ruošė.Stropiai ir palygi
nant bei vienodinant su 
JAV-bių lietuvių mokyklų 
programomis paruoštos 
ir Kanados lietuvių mo
kyklų programos. Jas pa
ruošė patys mokytojai 
savo posėdžiuose bei su

važiavimuose. Švietimo 
Komisija, iškoregavus ir 
išlyginus,programas pri
ėmė ir leido mokykloms 
naudotis. Kad mokytojai 
susilaukia kartais neiš- 
mąstytos kritikos ne nau
jiena. . . Toronto mokyk
loje dirba 30 mokytojų ir 
nė vienas jų neišvengė tė
vų kritikos. Organizacijos 
ir mokykla visgi ne tas 
pats dalykas.Mokykla lie
ka darbo įstaiga, ne pra
moginė vieta.Kaip ten be
sistengtume ją įvairinti , 
visgi negalima pertoli nu
bėgti nuo nustatytų pro
gramų bei nuo vietinių 
krašto mokyklų metodų.

Ignatonis pažymėjo,kad 
simpoziume liestos pro
blemos yra tos pačios ir 
JAV-bėse.Tačiau tautiš
kumo išlaikymo proble
ma šiam suvažiavimui 
yra per plati ir neišnagri- 
n;jama, ypač jei tą pro
blemą norima spręsti iš 
perdidelio aukščių skrai
dant padebesiais. Mums 
reiktų nagrinėti tik spe
cifinius mokyklų darbo ir

metodikos klausimus.Jis, 
kaip ir kiti.užgyrė mokyt. 
V.Tamulaitytės paskaitą , 
tinkančią suvažiavimo 
paskirčiai. Paremdamas 
jos tezę, I. Ignatonis pa
sakė, kad mokinių žodyno 
problema yra tokia dide
lė, jog reikalinga skubaus 
sprendimo. Šiuo reikalu 
neseniai Čikagoje buvo 
svarbus pasitarimas, ku
riame dalyvavo kalbinin
kai, mokytojai bei kultū
rininkai. Dr. Ant. Klimas 
numatomas leisimo mo
kykloms žodyno vyriau
siu redaktoriumi. Kun. 
Lechavičius jau turįs su
rinkęs nemažai būsimam 
žodynui medžiagos.Suda
ryta redakcinė komisija 
ir nutarta kviesti lietu
viškų mokyklų mokytojus 
į talką. J. Ignatonis nuo
širdžiai prašė suvažiavi
mo mokytojus talkon įsi- 
jungtLDidesnės mokyklos 
iš karto pasižadėjo. Žo
dyną leis JAV-bių lietuvių 
bendruomenės Kultūros 
Fondas.

Suvažiavimas išklausė

Buvusiai ilgametei Kanados Lietuvių Bendruome
nės Kultūros Fondo pirmininkei, Krašto Tarybos 
ir Krašto Valdybos narei, Aukštesniųjų Lituanis
tinių Kursų Toronte vadovei, Toronto apylinkės 
kultūros ir švietimo vadovei, redaktorei, moky
tojai ir nepailstamai lietuvybės veikėjai

A.A. IZABELEI MATUSEVIČIŪTEI MIRUS, 

jos seserims, broliui bei jų šeimoms reiškiame 
nuoširdžiausią užuojautą.

Kanados Lietuviij Bendruomenės 
Krašto Valdyba.

ANTANINAI A M BR O Z A 1 T IE N E I MIRUS, 
jos broliui Stasiui Grigelaičiui ir šeimai 
nuoširdžią užuojautą reiškia

E . C h i n i c n ė ir
E , J . S k a r d ž i a i .

jaunos mokytojos V. Ans- 
kytės paskaitos "Nauji ke
liai skaitymo mokyme". 
Į kiekvieną pamoką moky
tojas turėtų ateiti gerai 
pasiruošęs. V. Anskytė 
patiekė net konkretų skai
tymo pamokos planą Ypač 
ji rekomendavo taip vadi
namą tylųjį skaitymą.

Kad mokiniai įprastų 
laisviau reikšti savo min
tis, pagal prancūzų mo
kyklose vartojamus mo
kinių dialogus,prelegentė 
siūlė ir mums vartoti pa
našias pratybas. Būtų tai 
paprasti} žodžių pokal
biai :susitikus,per telefo
ną, savitarpyje, klasėje, 
pobūvyje. Jie - pokalbiai 
galėtų prasidėti pasisvei
kinimu, pasiteiravimu 
apie savijautą, sveikatą, 
paklausimu,kur ketinama 
eiti laisvalaikiu, kas ma
noma veikti ir pan.Į trum
pus klausimus, trumpi ir 
atsakymai. Tokius dialo
gus mokiniai turėtų daž
nai kartoti. Prelegentė 
mano, kad mokiniai tuo 
galėtų pramokti trumpai 
ir sklandžiai reikšti savo 
mintis.

Diskusijose daug moky
tojų teiravosi dėl patiek
to pamokos plane tyliojo 
skaitymo.Daug kas reko
mendavo ir garsųjį skai
tymą. Labai praverstų, 
girdi, ir kad mokytojas , 
mokiniams atydžiai se
kant, ryškiai paskaitytų 
pasirinktą skaitinį. Mok. 
Matulaitis pastebėjo, kad 
nors paskaita pavadinta 
naujais keliais, bet tokie 
skaitymo keliai jau buvo 
naudoti Lietuvoje ir se
niau. J.Ignatonis pridūrė , 
kad svarbiausia yra tiks
lą pasiekti, nežiūrint, ar 
keliai į tai yra nauji ar 
seniau naudoti.

Paskutinę paskaitą tu

rėjo mokyt. V. Matukaitis 
-"Skaidrės kaip mokymo 
priemonė".

Labai naudinga moki
niams mokomą medžiagą 
parodyti vaizdais. Šiam 
tikslui geriausia tinka 
skaidrės.Skaidrių naudo
jimui galim pavartoti po
rą metodų:

1. Aiškinamasis meto
das bus tada, kai rodoma 
ir aiškinama ir skaidrės 
sudaro pamokos pagrindą.

2. Iliustracinis meto- 
das-čia skaidrės naudo
jamos kaip papildymas 
dėstomo dalyko.

Pirmasis metodas tin
ka mažesniems, antrasis 
vyresniems mokiniams .

Švietimo Komisijai fi
nansuojant jau paruošta 
skaidrės šioms temoms: 
Lietuvos pajūris,Vilnius , 
Nemunas.Būtų idealu, jei 
ateityje turėtume skaid
res kiekvienai pamokai. 
Bet sunku yra gauti tinka
mų fotografijų. 70-čiai 
skaidrių medžiagą parū
pino dr. Gimbutienė ir 50 
-čiai skaidrių-dail. Viz
girda. Šioms skaidrėms 
paruošti ir tekstai.

Diskusijose prieita prie 
vieningos nuomonės, kad 
skaidres reiktų ruošti pa
gal mokyklų programas .

Pabaigai V. Matulaitis 
užtemdytoje scenoje pa
demonstravo ir paaiškino 
iš teksto turimas-paruoš- 
tas skaidres.Ne visos jos, 
tiesa, pakankamai ryš
kios, o taip pat ne visos 
būdingos ir patrauklios . 
Mokiniams reiktų rodyti 
tik gerai atrinktas ir 
efektingas skaidres-vaiz- 
dus.

Suvažiavimas baigtas 
nagrinėtų temų aptari
mais ir nuoširdžiais lin
kėjimais mokytojams.

L. Eimantas.
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Tuo metu, kai buvo baigia
ma užimti visa Prancūzija, ke
lių mūsų ministerių su kitais 
valstybės pareigūnais,atsitikti:- 
na i Min. Tarybos patalpose susi
tikus, privačiame pasikalbėjime 
buvo ilgai ir atvirai diskutuoto 
ir tolimesnė ano meto karo pa
dėtis. įdomu, kad devynių asme 
nų, dalyvavusių tame pasikalbė
jime, nuomonės visiškai sutapo 
galutinėje išvadoje, kad Vokie
tija karą jau pralaimėjo, nežiū
rint tuometinio Vokietijos 
triumfo. Mums atrodė, kad žlt 
gus Prancūzijai, sukils visos pa 
šaulio jėgos gelbėtis nuo vokie
čių. Tarp gyviau savo nuomonę 
pareiškusių buvo A. Merkys, 
V. Mašalaitis, dr. K. Jokantas, 
E. Galvanauskas, gen. V. Vit
kauskas, inž. J. Augustaitis, K. 
Bizauskas ir aš.

Šis visiškas nuomonių sutapi
mas man padarė didelį ir neiš
dildomą {spūdi. Mat, turiu sa
votišką pažiūrą { kolektyvinės 
nuomonės susiformavimą, kuo
met ji formuojama be jokių vi
dinių ar kitų tendencijų, kuomet 
ji yra visai laisva nuo bet kurių 
Įtakų, norų, baimės ir pan. Jei
gu klausimas kolektyve laisvai 
svarstomas, dėl jo laisvai reiš
kiamos nuomonės, panaudojami 
prieš ir už vispusiški argumen
tai, tuomet daugumos nuomonės 
padarytas nutarimas ar tik pa
sisakymas yra teisingas. Tos 
diskusijos mano tokią nuomonę 
dar labiau sustiprino.

Bet to meto Lietuvai buvo ir 
kito karo pusė, kuri buvo daug 
real esnė, negu {sitikinimas, 
kad Voketija karą pralaimės. 
Toji kita pusė mums buvo vir
tusi beveik realiu faktu: tai Vo-

Iš dešinės: prof. dail. A .Varnas, L.Skipitienė, Rapolas Skipitis, gen.kons. dr. P.Daužvar- 
dis, J.Daužvardienė, p.Jasaitienė, prof. M. Mackevičius, J. Jasaitis, kun.A.Trakis,p.Gau 
dušienė ir p, Gaudušas. Foto: V. Noreika.

JONAS 
AVYŽIUS

ROMANAS

PENKTA DALIS
7 0 atkarpa.

GYVENIMAS 15 NAUJO
VIII

Arvydas pasuko prie kraunančių vežimą ir iš tolo užkal
bino. Bet žmonės, matyt, anksčiau ji pastebėjo, nes darbas 
sustojo: vyrai, laikydami ant pečių tuščias šakes, nukėlė 
kepures, o moterys, numėlusios grėblius, suėjo į krūvą ir, 
pusbalsiu kalbėdamosi, ėmė artintis prie vežimo. Arvydas 
savo ruožtu irgi nukėlė kepurę, o paskui kiekvienam pa
davė ranką. Ir dabar, matydamas į save nukreiptus nedrą
sius'žvilgsnius, alsuojančius santūria, bet nuoširdžia šiluma, 
ypač ryškiai pajuto, kokie brangūs jam šie, dar mažai pa
žįstami žmonės, ir kaip be galo jų išsiilgęs.

— Na kaip, draugai, ar priimsite į savo tarpą dykaduo
nį? — paklausė, stengdamasis išblaškyti varžančią nuotaiką, 
kuri paprastai apima žmones pirmomis susitikimo akimirko
mis, nesimačius ilgesnį laiką.

— Kaipgi, pirmininke,— atsiliepė vienas krovėjų.— Se
niai laukiame.

— Gal ir ne taip labai laukiate. . . Bet grįžtu, ir nieko 
jau nepadarysite.— Arvydas juokdamasis sudavė krovėjui 
per petį.

— Plaukeliai tai negreit ataugs, pirmininke,— pasigirdo 
balsas nuo vežimo, ir Arvydas, žvilgterėjęs ten, pamatė Rau- 
Jonikienę, iškišusią galvą pro uorės kraštą.

— Raudonikienėl Sveika. Nepyk, Magdele, nepastebė
jau.— Arvydas pasistiebė ir ištiesė ranką, kurią Raudonį-

PASKUTINIS POSĖDIS
Ministerial susirinko naktį į prezidenturq svarbiam 

posėdžiui — apsvarstyti sovietu uiti matu mq...

RAŠO B.ŽEMĖS ŪKIO MISTERIS JUOZAS AUDĖNAS 
/atkelta iš praeito nr/ 

ro galimybės, dėl kurių Lietu
voje, tur būt, niekas neabejojo. 
Tai buvo visai atvira prielai
da, nežiūrint visų nacių - bol
ševikų "draugiškų" ir "nepuo
limo” sutarčių. Tradicinis vo
kiečių ieškojimas erdvės Ry
tuose (Drang nach Osten) Hit
lerio koncepcijoje buvo jau per 
daug stipriai sukoncentruotas. 
Juk ne dėl ko kito Hitleris ir 
karą pradėjo, kaip tik dėl erd
vės.

Ministerių Tarybos posė
džiuose buvo Įprasta, apsvars
čius visus darbotvarkės punk 
tus, išklausyti užs. reik, minis 
terio informacinius prane
šimus. Be to, Urbšys dažnai 
paskaitydavo ir mūsų atstovų 
svetimose valstybėse prane
šimus. Bet svarbesnius prane
šimus jis duodavo min. pirminin 
kui.

Kartą gegužės mėn. Merkys 
ir aš važiavome iš Kauno { Vil
nių greitąja automatrica. Norė
jome vietoje susipažinti su at
bėgusių internuotų lenkų esamą
ja padėtimi ir jiems teikiama 
Tarpt. Raud. Kryžiaus pagal
ba. Kartu turėjome aplankyti ir 
Lietuvos agronomų suvažiavi
mą, Nors kelionė tetruko tik 1 
vai. 10 min., visvien Merkys iš
siėmė ilgoką laišką ir davė man 
paskaityti. Tai buvo mūsų at
stovo Berlyne Kazio Škirpos pra
nešimas. Su dideliu Įdomumu 
perskaičiau mūsų nepaprasto pa 
siuntinio ir Įgalioto ministerio 
išsamų pranešimą, pilną aktua
lijų ir svarstymų. Kadangi Škir
pa jau 10 metų buvo išbuvęs Ber
lyne, jis turėjo labai plačias pa
žintis ir gerus informacinius 
šaltinius tiek kariniame, tiek 
diplomatiniame sektoriuje. To
dėl ir jo pranešimai būdavo sva 
rūs ir išsamūs.

Merkys tą pranešimą jau bu
vo skaitęs. Greitomis pasidali
nome mintimis. Atrodė neabejc - 
tina, kad Sovietų Sąjungos —Vo
kietijos karas nebe už metų, o 
tik mėnesių. Kiek Vokietijos žy
gis palies Lietuvą, per kurią jie 
neabejotinai praeis, nebeteko 
diskutuoti, nes traukinys Įvažia
vo Į Vilniaus stoti.

Toji prielaida, kad vokiečių 
— rusų karas neišvengiamas, 
man buvo lyg ir orientacinis to
limesnės tarptautinių Įvykių per
spektyvos taškas, svarstant so
vietų duotąjį Lietuvai ultimatu-

Bet grįžkime atgal 1 pre
zidentūroje ■ tebesitęsianti vy
riausybės posėdi.

Kadangi, kaip anksčiau minė
jau, pagrindinis ultimatumo rei
kalavimas buvo įsileisti neribo
tą raudonosios armijos karių 
skaičių, todėl aš, paprašęs žo
džio, apie tai ir tekalbėjau. Aiš
kinau, kad mūsų pasipriešini
mas ginklu iššauktų karą su so
vietais, per kuri Lietuva nepap 
rastai daug nukentėtų. Būtų iš
naikinto daugybė gyventojų, bū- 
tų -sugriauta daug kas, ką per 22 
nepriklausomo gyvenimo metų 
esame pastotę ir sukūrę. Kartu 
būtų sunaikintas ir šimtmečiais 
kurtas lietuvių tautos kultūroj 
lobis. Juk apsiginti patiems nė
ra jokios vilties. Gauti pagal
bos iš svetur — dar labiau be
viltiška. Krašto viduje turime 
didelę svetimos kariuomenės 
{gulą. Esame ne tik iš visų pu
sių priešo apsupti, bet ir kraš
to viduje priešo ginkluotosios 
pajėgos yra pranašesnės už mū- 
sąsias. Siame didžiųjų pasaulio 
galybių kariniame žaidime mū
sų pagrindinis uždavinys būtų iŠ 
saugoti kraštą nuo karinio sunai 
kinimo ir tautą savoje žemėje.

Kalbėdamas toliau, pasakiau, 
kad reikia skaitytis su visai aiš
kia ir labai žiauria sunaikini
mo realybe, kuri ištiks Lietu
vą ir jos gyventojus, išėjus l 
žinomai pralaimėtiną karą, nors 
jis ir būtų apsigynimo karas. 
Be to, turėdamas galvojetarptau 
tinę padėt}, pasisakiau, kad ši
tokios sąlygose kariauti nega
lima ir todėl ultimatumą reikė
tų priimti be karinio pasiprie
šinimo.

Kai Lietuvos pasienyje buvo 
sutraukti dideli Sovietų Sąjun
gos kariniai telkiniai, kai mūsų 
krašto viduje svarbiausiose vie. 
tose buvo sovietinių {gulų dides
nės ginkluotos pajėgos, negu 
mes turėjome savo kariuome
nės, kai Vokietijos kariuomenė 
supo Paryžių, ir kai tebeveikė 
Berlyno - Maskvos nepuolimo ir 
karo reikalams medžiagų tieki
mo "ašis", ar tokiose sąlygose 
galėjo Lietuva ne tik pergalin
gai, bet bent šiek tiek efektingai 
gintis prieš Sovietų Sąjungos ka
rini užpuolimą? Aišku, kad ne.

Šių dienų akimis žiūrint, Lie
tuva ne tik galėjo, bet ir turėjo 
(aš ir tada buvau tos pačios nuo
monės) pasipriešinti 1939 metų 
Vokietijos puolimui Klaipėdos 

kienė, persisvėrusi per uorės kraštą, santūriai spustelėjo.
— Nedidelė asaba, galėjai ir nepastebėti,— pasakė juok

damasi.
— Kaip Justinas gyvena?

— Baigia iškvailėti. Bet jis niekada nebuvo gudrus. 
Asilui Saliamono galvos nebeuždėsi.

— Apie tavo Justiną kai ką girdėjau. Jis darosi vyras. 
Moteris dėl to tik turėtų džiaugtis.— Arvydas draugiškai 
pagrūmojo Magdei smiliumi.— O jeigu tu to dar nesupranti, 
Magdele, mudu pešimės.

— Mano kvailys tą patį sako.
— Matail Prieš tave jau du kvailiai. Nori nenori teks 

pasiduoti balsų daugumai.
Visi nusijuokė, o Magdės galva dingo Už vežimo krašto.
Tuo tarpu privažiavo tuščioj! uorė, ir Arvydas pamatė, 

kad to vienmarškinio važnyčiotojo esama Viktoro Šileikos. 
Iš uorės iššoko antrasis vyras, kuris sėdėjo nepastebimas 
užpakalyje, ir, išskėtęs ilgas stiprias rankas, pustekinis pa
sileido prie Arvydo. Tai buvo Tadas Grigas. Vyrai be žodžių 
apsikabino, paskui ilgai purtė rankas, žiūrėdami viens kitam 
į akis ir plačiai šypsodamiesi.

— Grįžai, pirmininke?
— Kaip matai, brigadininke.
— Ek, laiku, pačiu laiku!
— Gal kiek ir po laiko, bet nieko nepadarysi. .. Gra

žaus šieno priaugo šiemet.
— Taip, tuo negalima skųstis.— Tadas pakėlė nuo že

mės kuokštą šieno, pauostė ir apsalusia veido išraiška pada
vė Arvydui.— Pakvėpink. Šienelis kaip rūta. Ne pašaras, 
o vaistažolės. Suvešime be lietaus lašo.

— Kaip kiti darbai, Tadai?
— Krutame, pirmininke. Su šienu šiek tiek vėluojame, 

kaip matai — nenorėjome nuskriausti cukrinių. Baigiame ant
rą kartą ravėti.

— Šaunuoliai! — Arvydas su pasigėrėjimu apžvelgė 
žmones, kurių kiekvienas vėl dirbo savo darbą.— Gerai, kad 
stengiesi, Tadai, bet nepamiršk mokslo. Nebe už kalnų se
sija.

vokiečiai galėjo užimti visą Lie 
tuvą. ReiSkia, okupacija būtų pra 
sidėjusi bent 15 mėnesių anks
čiau. Bet tas pasipriešinimas 
prieš Vokietiją, kol dar nebuvo 
prasidėjęs Antrasis Pasaulinis 
Karas, būtų pasauliui padaręs 
nepaprastai didelio {spūdžio. Ga 
Urnas dalykas, kad dėl tokio žy
gio ir šiandien Lietuva galėtų 
turėti nemažiau laisvės už Len
kiją.

Efektingesnis pasipriešini
mas galėjo būti ir 1939 m. ru
deni prieš sovietinių karinių(gu 
lų Į kraštą {leidimą, atsisakius 
pasirašyti Kremliaus primeta
mą "savitarpinės pagalbos" su
tarti, kol sovietai Lietuvos pa
sienyje neturėjo sutelktų dides
nių savo karinių pajėgų. O jei 
bent šiek tiek būtų buvusi rea
lesnė visų Pabaltijo valstybių 
politika, kuomet net ir jų kari
niai štabai turėdavo beądrų kon 
ferencijų, pasipriešinimas so
vietinių {gulų įvedimui galėjo 
būti labai efektingas.

Po manęs paėmė žodj gen. 
K. Musteikis. Kalbėjo trumpai, 
nedėstydamas nė gynimo planų, 
nė karo padarinių. Jis, pritar
damas prezidento nuomonei, pa
sisakė, kad jei raud. armija 
žengsianti per Lietuvos sieną, 
turėtume gintis ginklu.

Po jo kalbos, prezidentas pa
klausė šviet. min. dr. Jokanto 
ir valstybės kontrolieriaus ša- 
kenio nuomonės. Abu visai trum
pais žodžiais pasisakė: "Vistiek 
reikia pasipriešinti".

Susisiekimo min. Masiliūnas 
pateikė naują pasiūlymą, kuris 
buvo maždaug taip pasakytas: 
"Efektingai pasipriešinti-neįma
noma. Reikia sovietams pasiųs
ti protestą dėl sudarytųjų su
tarčių laužymo ir visai vyriau
sybei pasitraukti iš Lietuvos".

Dėl Šio pasiūlymo niekas nė 
žodžio nepasakė, o prezidentas 
praleido jj lyg negirdomis.

Teisingumo min. Tamošaitis 
savo nuomonės visai nepasakė.

Atrodė, kad visi kalbėtojai 
nesiūlė geriausios išeities, o 
tik jos ieškojo.

Šitų diskusijų metu buvo baig
tas iššifruoti visas ultimatumo 
tekstas ir čia pat tuojau per
skaitytas. Jajne jokių papildo
mų reikalavimų nebuvo, o tik 
kaltinimai ir reikalavimų mo
tyvai.

Gana šiurkštus buvo ir ulti
matumo Įteikimas, kur{ gana 

' vaizdžiai aprašo dr. Natkevi
čius. Ultimatumą įteikdamas Mo
lotovas pabrėžė, kad nežiūrint

Tai yra Kanados popieriaus gamintojų pavtlljonss, kuris vaizduoja stilizuotą
mišką, is kurio fabrikai gamina popierių, 

PASKAITOS MINTYS /4/

MIŠRIOS ŠEIMOS

Nežiūrint to, kad miš
riose (tautybės atžvilgiu) 
šeimose mes turime la
bai gerų lietuvių (tiek tė
vų,tiek jų maišyto kraujo 
vaikų), vis dėlto tokiose 
šeimose yra daugiau pa
vojų lietuvybei išblėsti ir 
vaikams įsisavinti nelie
tuvių tautybę,negu grynai 
lietuviškose.

sovietų kariuomenė vistiek 
{žengsianti l Lietuvą.

Po to, prezidento paklausti, 
savo nuomones pasakė ir po
sėdyje dalyvavę generolai: Vit
kauskas su Pundzevičių. Jieabu 
tvirtino, kad esamose sąlygose 
ginklu pasipriešinti sovietų ka
riuomenei nesą galima. Savo pa
sakytąją mintį gen. Pundzevi
čius atpasakojo pareiškime, 
Įteiktame Kersteno Tyrinėjimo 
Komisijai (per Lietuvos Lais
vės Komitetą) šitaip:

"Birželio 14-15 naktį Įvyko 
pas Resp. Prezidentą vyriau
sybės posėdis, kuriame ir man 
informacijos tikslu, kaip ka
riuomenės štabo viršininkui te
ko dalyvauti. Įvertinusi susida
riusią situaciją, vyriausybė nu
tarė ultimatumą priimti. Mo
tyvai, kurie buvo paliesti pasi
tarimo metu: kariuomenės kie
kis mažas, priešo įgulos laiko 
užėmę vienus svarbesnių Lie
tuvos teritorijos strateginių 
punktų ir savo skaičiumi pra
šoka mūsų kariuomenę. Mobi
lizaciniai planai suardyti ir mo
bilizaciją {vykdyti neįmanoma. 
Be to, pasieny didelės raud. ar
mijos masės. Taigi, priešini
mosi pasekmės — tragiškos. Bu
vo atsiklausto ir mano nuomo
nės, ar įmanomas pasipriešini
mas technišku požiūriu. Turė
damas galvoje tas pačias prie
žastis, atsakiau neigiamai".

_  Dėkui už gerą žodį, pirmininke. Tas mokslas įsisiur
bęs man į smegenis, kaip erkė. Kad ir ištraukčiau, galvytė 
liktų.

Arvydui dar daug klausimų grūmėsi ant liežuvio, bet 
prisiminė Ievą, ir jį Vėl apėmė nerimastingas ilgesys, kurį 
vis aštriau pajusdavo paskutinėmis dienomis. Jis atsisvei
kino su Tadu ir, palinkėjęs visiems sėkmingo darbo, nuėjo 
paskui pilną vežimą, sunkiai girgždantį nušienauta pieva. 
Greta uorės krypavo Šileika, be paliovos niūkdamas arklį, 
nors to ir nereikėjo, nes netinginys arkliukas ir taip iš kai
lio nėrėsi.

— Iš vežimų meti, Viktorai?
Šileika krūptelėjo ir panarino galvą. Platūs pečiai nu

smuko, prislėgti nematomos sunkenybės, basos kojos sulin
ko per pakinklius.

— Taigi. . . į Lapino daržinę vežame. . .— ne atsakė, 
o kvėpte iškvėpė, tartum su tais žodžiais kartu išleisdamas 
sielą.

— Baigiate privežti?
— Bai. .. primūrysime. .. iki vakaro...
— Į uores krauti lengviau.
— Dviese metame...
— Girdėjau, buvai apsirgęs?
— Taigi. . . negriebė velnias. ..
Arvydas susigretino su Šileika.
— Kodėl basas? Gal dar nemokėjo už birželį?
— Mokėjo...— Šileika įsikibo uorės,statinio, nes veži-, 

mas per kelvietę suko į vieškelį, tad reikėjo prilaikyti, kad 
neapvirstų.

„Aišku. Prauliojai darbadienius",— norėjo įgelti, bet su
sivaldė.

-— Jei labai reikia, kolūkis gali išmokėti kokį rublį 
į priekį.

Šileika nieko neatsakė. Vėjo išpūsti marškiniai plazdėjo 
kaip burė. Stipriai kvepėjo šienu ir prakaito sūrumu.

— Svarbu dorai gyventi, Viktorai. Visa kita ateis sa- 
vaime- Daugiau bus.

modernišką eksporto prekę

galima tų miš -

jei kartais kas 
sudaro mišrią

iinnifeai.
Todėl turime skatinti 

jaunimą sudarinėti tik lie
tuviškas šeimas,vengiant, 
kiek yra 
riųjų.

Tiktai, 
iš mūsų 
šeimą (veda nelletuvę ar 
išteka už nelietuvio),tai 
neturėtume mesti į jį ak
mens, nes tai yra jo as
mens laisvė ir pagrindi- 
lė žmogaus teisė,pabrėž
ta netgi ir Žmogaus teisių 
deklaracijoje (16 str.).

Mano nuomone,mes daž 
nai tą pagrindinę, saky
čiau,prigimtinę žmogaus 
teisę visai ignoruojame, 
su ja nesiskaitome. Kuo 
būdu?

Ogi,žiūrėk,mes viešai, 
ypač spaudoje, sudarymą 
mišrios šeimos skelbia
me esant kone tautos iš
davimu, netgi nuodėme 
prieš Dievą, nes, girdi, 
"Dievas leido tautas ir 
nori,kad žmonės pasilik
tų savo tautoje". ...

Iš tikrųjų gi čia nėra 
jokio tautos išdavimo, juo 
labiau gi nuodėmės.

Jei čia būtų tautos iš
davimas ar nuodėmė 
prieš Dievą, tai daugelį 
žymiųjų tautos vadų (kaip 
pvz. ir mūsų dr. J. Basa
navičius .vedusį nelletuvę) 
tektų laikyti "tautos iš
davikais", o daugelį iš 

mišriųjų šeimų kilusių 
kunigų, netgi aukšto ran
go, kaip vyskupų ar net 
kardinolų tektų laikyti 
nuodėmės vaikais"....

Todėl, mano nuomone, 
nedera mūsų jaunimo at- 
grąsinėti nuo mišrių san
tuokų sudarymo tokiais 
"pastiprintais argumen- 
tais"(kaip gąsdinant tau
tos išdavimu ar nuodėme), 
o reikia jį veikti įtikina
mais, tegul ir švelnes
niais argumentais,kuriuos 
jis kartais gali priimti 
dėmesin.

Pvz. , reikėtų jaunimui 
aiškinti, kad mišriose 
šeimose sunku išauklėti 
vaikus lietuviškoje dva
sioje,ypaė gi užsieniuose, 
kur veikia vaikus svetima 
aplinka; vaikai čia negali 
išmokti lietuvių kalbos , 
kuri gi yra raktas kone į 
visus lietuvybės šalti
nius.

Toliau mano nuomone , 
turėtume visais galimais 
būdais sudaryti lietuviš
kajam jaunimui kuo dau
giau progų susitikti, ar
čiau visiems susipažinti, 
vieni kitus geriau pažinti 
ir pan.Iš to gi, kaip žino
me,užsimezga ir lietuvių 
berniukų pažintys su lie
tuvaitėmis,o tos pažintys 
dažnai baigiasi ir vedy
bomis, lietuviškų šeimų 
sudarymu.

Mandingreikėtųlr mū
sų LB vadams bei mūsų 
kunigams,dvasios tėvams, 
pagalvoti apie jų tarpinin
kavimą užmegzti jaunie
siems pažinti s,arčiau su
sipažinti, vienas kitą pa
žinti,© tuo pačiu ir padė
ti jam sukurti lietuvišką
sias šeimas.

Tai labai didelio atsar
gumo .psichologinio pasi
ruošimo ir didelio takto 
reikalaujanti, j ei taip ga
lima pasakyti, "veiklos 
sritis", bet ji neturėtų 
būti palikta be dėmesio .

Jei kartais kas iš mūsų 
jaunųjų vis dėlto sudaro 
mišrią šeimą, tai ne tik 
neturėtume mesti į ją, 
kaip saldau, akmens,©, 
priešingai, turėtume pa
rodyti jai humaniškumą, 
meilę,šilimą,savo dvasi
nę kultūrą, netgi ir savo 
globą.Tuo būdu mes gali
me laimėti sau tą "nelie
tuviškąją pusę", o per ją 
ir tos šeimos vaikus.

Pastaba:*) Šiuo rašinė
liu kiek papildoma skai
tytoji paskaita, kad skai
tytojas iš pirmesnio str. 
nesusidarytų klaidingos 
nuomonės, jog aš prote
guoju mišrias šeimas-

P. Str.
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KULTŪRWW®QVIKA
lituanistika fordhamo universitete

Šią vasarą Fordhamo 
universitete skelbiama 
plati lituanistikos pro
grama. Bus dėstoma lie
tuvių kalba pradedantie
siems ir pažengusiems , 
lietuvių literatūra, tauto
saka, kultūros istorija ir 
Lietuvos istorija. Sutelk
tos stipriausios lituanis
tikos pajėgos. Būtų nusi
kaltimas, jei jaunimas ne-

na Šlepetytė, prof. Anta
nas Vasys, Pažengesnioji 
lietuvių kalbos grupė - 
prof. Stasys Barzdukas , 
Lietuvių kalbos istorija- 
prof.Antanas Salys, Liet. 
literatūra iki Nepriklau
somybės laikų-prof. Sta
sys Barzdukas,Liet, lite
ratūra Nepriklausomybės 
laikais-prof.Juozas Bra- 
z aitis, Lietuvių literatūra

New Yorke ir apylinkėje gyveną lietuviai dailininkai surengė pagerbimą daiL Vytautui K. Jonynui, su
laukusiam 60 metų amžiaus. Ta proga buvo {teikta dovanėlė. Vytautas K. Jonynas, vienas iškiliausių lie 
tuvių dailininkų, savo darbais yra garsus ne tik lietuvių tarpe, bet ir tarptautiniame gyvenime. Nuo
traukoje sukaktuvininkas su savo meno studijos partneriu D. Shepherd. Stovi iš kairės: Vytautas Ignas, 
D. Shepherd, Vytautas K. Jonynas ir Vytautas Raulinaitis. Vyt. Maželio nuotrauka

4rljo5 Z)VVY/l/W>\0&| 

VEDA DU GUMBAS

BE PASIRINKIMO NĖRA 
GERAI

- Sakyk, ar tu mane vieną 
myli?- klausia Adomas Je- 
vą.
- O kaip tu manai?- atsako 
Jeva.
- Ką aš galiu manyti, kai 
tu neturi pasirinkimo?
- Ne kas, - atsako Jeva.

PASKUTINIS JANOSO NO
RAS

Vengrijos žemės ūkio mi- 
nisteris buvo išvykęs į va
karus. Sugrįžusį į Budap
eštą, Janošą spaudos ats
tovai kalus inėjo:
- Ką aplankėte ?
- Romą, Paryžių, Londoną, 
Kopenhagą...

pasinaudotų tokia proga. 
Studentams duodami kre
ditai, kuriuos galima per
kelti į kitus universitetus.

Sovietų Lietuvoje - dr 
Kostas Ostrauskas, Lie 
tuvių kultūros istorija 
prof.Jonas Puzinas, Lie

LAIMINGAS, KAD NENU
SKENDO LAIVO NEIAI -

MĖ.JE.
Po tūlo laivo katastrofos

-Ką norėjote pamatytie
ji klausinėjo reporteriai.
- Norėjau pamatysi,kaip- 
miršta Vakarų kapitalizų

Vasaros semestras pra
sideda liepos pradžioje ir 
tęsiasi iki rugp. vidurio .

Visi kursai, išskyrus 
kalbą, bus skaitomi su
glaustai. Norintieji daly
vauti kursuose turi jau 
dabar užsiregistruoti. 
Kursų reikalais kreiptis: 
Prof. A. Vasys, Fordham 
university, Bronx, New 
York 10458.

Lituanistikos programa 
vasaros semestro 1967m. 
Fordhamo universitete .

Pradedančioj! lietuvių 
kalbos grupė-Prof. Aldo-

tuvių tautosaka-prof. Jo
nas Balys, Lietuvos isto
rija iki Liublino unijos- 
prof.Antanas Vasys, Lie
tuvos istorija po Liublino 
unijos-Tėv. dr. Vikt. Gi
džiūnas.
AUŠROS VARTŲ PARAPI
JOS CHORO KONCERTAS 
balandžio 15 d. parapijos 
salėje buvo vienas iš ge- 
rleau pasisekusiųjų,ypač' 
geru susiderinimu, gera 
intonacija ir gera bendrą
ja darna. Ne be to, kad 
intonacijai palaikyti padė
jo fortepijonas, norskai-

Pianistas Antanas Smetona kuris laikas kai gyvena 
Hamburge ir koncertuoja Europoje. Vasario 16-os 
proga jis koncertavo lietuviams Mannheime.

kurios dainos parašytos 
chorui a capella/giedam- 
os vieno choro, be instru
mento pritarimo/..

Iš išpildytųjų dalykų pub
likai daugiausia patiko We- 
bėrio Sugrįžimas /karto
tas/ir bendrai daugiau pa
triotinės dainos, nors tas 
rodo, kad publika reiškė 
daugiau patriotinius, ne 
muzikalinius jausmus.,

Dirigentė, M. R och, mu
zikali asmenybėjdiriguo- 
ja rimtai, santūriai, mo- 
valdyti balsus,nors ne 

. visi jos mostai tikslingi.
Koncerte dalyvavo so

listai :A c Paškevičienė ir 
A.Keblys. Kai kurias a- 
rijas jie pasirinko pers- 
unkias:A. Paškevičienė iš 
Fausto Margaritos ir A. 
Keblys iš Pajacų Prolo
gą. Tai yra dramatinis da 
lykas,reikalingas didžiu
lės įtampos,kurią nelen
gva tesėti, kaip lyriniam 
baritonui. Geriau jam pa
sisekė Mozartas.

Bet mes turime džiaug
tis šių abiejų solistų mei 
le muzikai ir dideliu šiam 
gražiam tikslui atsidavi- 
mu.Tai yra muzikinės tra
dicijos palaikymas profe
siniame lygy, ką reikia vi 
su nuoširdumų sveikinti.

Bendrai imant, koncen 
tas buvo įdomus ir gra
žus. A V choras ypač ver
tas ir didelio įvertinimo, 
ir nuoširdaus pagyrimo,

Vilniaus operos solistas (bosas) 
K Daunoras, neseniai Maskvoj į- 
vykusiose tarptautinėse dainininkų 
varžybose laimėjęs ketvirtą vietą 
(iš 58 dalyvių iš 21 valstybės), 
visam šiam sezonui yra išsiųstas 
tobulintis i Milano operą “La Sca
la”.

Kitas gerai pasireiškęs Vilniaus pasisekė išlikti gyvam? 
operos solistas (baritonas) Eduar
das Kania/va siunčiamas tobulin
tis j Sofijos (Bulgarijoj) operą.

(K)

bičiulis klausia savo drau
gą:
- Tu tur but jautiesi labai 
laimingas, kad laivui nus
kendus, tu likai sveikas?
- Ž inoma'...

■ - Papasakok, kaip gi tau

- Labai paprastai: aš į la
ivą pasivėlinau...

VALERIJ TARSIS ROMANAS

Į d v i d e š i m t p e n k t a s i s tęsinys 

NUSIDĖJĘ 

Akademikas Andrei Jefimovič Než- 
evskij ligonius priiminėjo ta dieną 
iš pat ryto trisdešimt devintame sky. 
riuje. Ir pirmuoju jam parodė Maka
rą Slavkovą. Apžiūrėjimui pasibaig
us, kai Makarą jau išvedė į palatą , 
Andrei Jefimovič, kaip paprastai, pa* 
klausė Kiziak:

- Jūsų nuomonė, Lidija Archipov - 
na?

-Aiškus šizofrenikas. Didybės ma* 
nija; save laiko dideliu poetu tiktai to 
dėl, kad rašo priešingoje sovietinei 
dvasioje. Dabar stipriai suerzinta
me stovyje.

- Ligos kilimo priežastis, kaip mai 
note? Vaikinas darbininkas. Broliai 
ir seserys visiškai sveiki. Ar yra pa
lydimosios aplinkybės?

- Matyti turi ryšių su stilingomis,- 
jie jam apsuko galvą. Apgailestauti
na, kad tokie reiškiniai nenaujiena. 
Drauge su Slavkovu atėjo ir jo bend
raamžis Neizvestnyi.. .tokia jo pava
rdė,- taip gi šizofrenikas ir tuo pač
iu pagrindu.. .Tušti niekadėjai vai
kinukai.

- Lidija Archipovna, ar jūs skaitė
te Slavkovo eilėraščius?
- Ne.. .kažkokios blevyzgos, man 

sakė.
- O skulptūrą iš plastelino Neizvie- 

stno ar jūs matėte? Jis ją pavadino 
"Žmogus klajoja gatvėmis ieškodam
as įdomaus darbo’.' Jis pas mus bū

S ANGELAS
- Matau, - nusišypsoję pasakė An

drei Jefimovič, - kad pavaduotoja no
ri ginčytis su vadove. Aš neapsiri
kau,Zoja Aleksiejevna ?Kalbama.,kad 
jūs prisiekusi ginčytoja. Ministeri
jos kuluaruose plepa, kad jūs net gi 
daktaro Babadžano autoriteto nepri - 
pažįstate.

Zoja Aleksiejevna atsakydama nenu
sišypsojo, bet pradėjo kalbėti ramiai, 
neslėpdama nusivylimo;
- Nežinau.. .jums geriau žinoma, 

Andrei Jefimovič... Jūsų autoritetą 
aš pripažįstu. Ir turtu pasakyti, kad 
manęs nė kiek neįtikina standartiniai 
Lidijos Archipovnos sprendimai.Net 
gi prie sloga sergančiųjų negalima ar
tintis standartiniu būdu. Slavkov ir 
Neizviestnyj - abu labai talentingi.Ir 
jeigu jų elėraščiai neskamba uniso
nu su visuomeniniu stiliumi, - nors 
aš labai abejoju, kad mene būtų pri
imtas visuomeniškas stilius, bet tai 
jau kitas klausimas, - tat ne jų kal
tė, o bėda. Kaip žmogus ir kaip gy
dytoja aš nelaikau galima, kad visi 
žmonės galvotų ir jausti; viena ir tą 
pat; manding, morališkai politinė vie 
nybė - nerealus dalykas, o išgalvo
tas valdiškųjų optimistų. Ne paslap
tis, kad pas mus yra daug individua
listų, ypač kūrybingosios inteligenti
jos tarpe,kuriai nepriimtina nei mū
sų etika, net mūsų estetika, nei mū
sų ideologija. Šiuo pagrindu daugel-

damas ją sulipino.
- Ne, nesu mačiusi.

is krinta į sunkią depresijos formą 
ir bando baigti sąskaitas su gyvent-

mas...
- Lai kaip gi jis miršta? 
ne ••■klodami klausinėjo jį 
žurnalistai.
- Aš pats taip norėčiau mi 
rti,- kažkodėl atsakė Jan- 
oš.
SAVOTIŠKAS IŠSILYGINI- 

MAS
Albanijos diktatorius, su
gebėjęs išsilaisvini i iš pr
iklausomybės Maskvai, sa
vo ministerių posėdyje nu
siskundė, kad Albanijos bū
sena esanti labai sunki, nes 
Vakaruose neturi draugų, 
o priešų perdaug. . .
- Na, tai, jeigu taip, tai 
nėra ko nusiminti, nes pa
dėtis išsilygino. . .
BE OPOZICIJOS ESANT 
Kompartijos mitinge agi
tatorius aiškina:
- Komunistų partija visa
da yra teisi. Geras komu
nistas niekad neturi par
tijai prieštarauti.
- Nėra jokio reikalo par
tijai prieštarauti, - propa
gandininko žodžius atsako 
klausytojas.
- Užtenka tiktai palaukti 
mėnesį, kitą ir viskas bus 
priešingai. ..

Linksmieji radio ir tele
vizijos muzikantai. V-K- JONYNAS

kad aukodamas savo poil
sių laiką,fizinį nuovargį, 
dideliu pasiaukojimu dir
ba gyvos giesmės ir dai
nos išlaikymui tremtyje 
ir emigracijoje.Visiems 
chor o dalyviams už tai pri 
klauso didelė pagarba.

Chorą fortepionu palyd
ėjo M-A.Roch,soltstus- 
M-D. Roch, choro vadovė.

jk.
MIKĖ A. JURGUTIS

Kovo 17 d. mirė Kauno 
Medicinos Instituto norma
linės anatomijos katedros 
vedėjas docentas Arturas 
Jurgutis, 58 m. amžiaus. A. 
Jurgutis baigė V. D. U. me
dicinos fakultetą Kaune 
1939 metais, bet jau nuo 
1947 metų buvo to fakulte
to anatomijos katedros jau
nesnysis laborantas ir nuo 
to laiko beveik nebebuvo iš- 
siskvres su ta katedra.

(ELTA)

LAIMĖJO STRAIPSNIO 
PREMIJAS

ALTS-gos Philadelphi- 
jos skyrius buvo paskel
bęs konkursą už geriau
sią straipsni ar kores
pondenciją 1966 m. Dir
voje. Šio konkurso lai
mėtojais, pagal skyriaus 
visuotino susirinkimo 
balsavimus, buvo dr. A. 
Budreckis ir J. Bubelis.

The RED CROSS is 
People like You 
Helping People 

like You

KALĖDŲ NAKTIS

mu. Slavkov, - su juo aš kalbėjau ne 
vieną kartą, - jaučiasi atsidūręs ak- 
lastovyje, kaip užvarytas žvėris. Jis 
nemato išeities. Jo gi nespausdins. 
Savo darbą fabrike jis vertina kaip 
prievartinį darbą katorgoje., Jį iš pr
oto veda amžini nedatekliai ir skur
das. Jį pametė mylima mergaitė ir 
būtent kaip skurdžių. Tas pat ir su 
Neizviestnu, - jis bjaurisi mūsų i- 
dėjomis. Jis man pasakė: "Geriau 
mirtis, negu kazarminis komunizm
as. Jie už muš o meną, man gyveni
mas tiktai mene"-. Ir nusikaltimas 
gydytojui juos laikyti paprastais be
pročiais, buržuaziniais išsigimėlia
is. Laukiniškumas. Juk buržuazinių 
rašytojų mes gi nelaikome išsigimė
liais. Rašytojų, dailininkų, kompo
zitorių kūriniais mes gėrimės,nors 
jie yra mūsų idėjiniai priešai. Ko
dėl gi mes savo idėjinius priešinink 
us kišame į bepročių namus? Snie- 
ževkoje sėdi Jeseninas, pas mus- 
Valentin Almazov, juk tai gėda mu
ms!
Zoja Aleksejevna nutilo. Kambary

je jautėsi įtempta tyla. Visų veidai 
buvo sujaudinti. Lidija Kiziak neram 
miai krutėjo kėdėje, o jos veidas švi - 
tėjo raudonomis dėmėmis.

- Tai ką gi jūs siūlote, Zoja Aleksi 
ejevna?- paklausė akademikas.

- Ablems, ir Slavkovui ir Neizviesb 
nui leisti išvažiuoti gydytis į užsieni
us, į kraštą, kurį jie patys pasirinks 
ir - nenustatytam laikui.
- O jeigu jie negrįš?-sušukoKiziak.
- Tai jų reikalas. Juk pas mus neką 

Įėjimas. Visuose demokratiniuose ki 
aštuose, ir net gi carinėje Rusijoje, 
išvažiavimas į užsienį buvo leidžiam 
as visiems, kas tiktai panorėdavo.

Zoja Aleksiejevna net į jos pusę ne
pažiūrėjo.

Aš manau, kad mes taip pat nusika
lstamai elgiamės su Valentinu Alma 
zovu, Golinu, Zazogulinu ir su dange 
liu kitų, kurie iš tikrųjų yra sveiki,

Akademikas Andrei Jefimovič pir
mą kartą po daugelio metų taip buvo 
sukrėstas. Jam buvo liūdna, kad ne 
jis, o ji, galbūt jo vaikaitė, pasisakė 
taip atvirai ryžtingai. Jis karčiai nu
sišypsojo.

- Taip... Z c ja. Aleksiejevna. . .man 
prisimena mūsų klasikų romanai, Ta
da gydytojai dažnai patardavo nerviš
kai pakrikusiems išvykti į užsienį, 
kaip tada sakydavo - pasigydyti vand
enimis. Tačiau pas mus tokios real
ios galimybės juk nėra, brangi Zoja 
Aleksiejevna. Netgi jeigu aš padary
čiau tokį pasiūlymą, visi, ir netgi ge 
rbiamas jūsų vyras, daktaras Babad- 
žanovas, pakels triukšmą ir geriaus
iu atveju tą palaikys kaip juodario se 
nio išsišokimą. Juk jūs gi žinote,kad 
kiekvienas išvykimas užsienin svars
tomas ko ne visos ministerių tai-ybos 
- valiuta' O išleisti žmones, iš anks
to žinant, kad jie negrįš,tas reiškia- 
duoti duoti naujo maisto priešiška i pr 
opagandai. Iš to nieko neišeis.
- Bet gi mes gydytojai, ne šarlata

nai. Mes save diskredituojame žmo
nių akise. O kad mes tokius žmones 
laikome bepročių namuose, mes dar 
daugiau duodame maisto propagandai,

- Taip... -akademikas dabar kreipė 
si į visus susirinkusius. -Klausimai, 
iškeltieji Zojos Aleksiejevnos, perd
aug sudėtingi, kad juos galėtume tuo
jau išspręsti. Ryt aš išvykstu į Ame 
riką. O kai sugrįšiu, mes vėl paban
dysime šiuos klausimus išspręsti ir

— Sakykite, ar daug jūs geriate!
— Ką jūs, ką jūs! Nebent tik pa

giriomis...

•n

— Blogai man, daktare, su ausi
mis — pradėjau nebegirdėti, ką už 
sienos kalba

— Jau šone dieglys — tuoj bus rugia-
piūtė...- Ne, bet tai jau į jokius vartų nele galbūt padarysime kai kokių žygių, 

nda, - išskėtė rankas Kiziak. Daugiau bus.

sprendimai.Net
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P I R MOJ I PROGA!

Aušros Vartų parapijos choras su klebonu T. Kazimieru Pecklu, S. J

P atenkindami pageidavimus 
mūsų bičiuliu - Kanados lit-, 
tuviu sudarome nauja grupi
ne ekskursiją, žemu perveii 
mo mokesčiu iš Kanados į 
Europa. Pritaikydami ši KLM 
ypatingai žemos kainos pa
siūlymo, kuriuo grupinis lėk
tuvu skridimas iš Montreal io 
į Vilnių kainuoja tik — 
S599.Q0 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 koc peravimu .

Si sudaroma grupė bus pir
moji, kurios skridimas bus — 
ne per Maskva, bet per V ar- 
šuva ir grįžimas per Helsinki.

•• EKSKURSIJA, į LIETUVĄ SU GRUPE AR P AVIENĖS •• 
•• KELIONĖS REIKALŲ TVARKYMUI, PASIKALBĖKITE ••

8t SU PRITYRUSIU EKSPERTU *S
H . MICHEL KARGER, »
•| KURIS TVARKĖ JŪSŲ KELIONĖS REIKALUS

•J PRAĖJUSIAIS METAIS. ••

ADRIA TRAVEL SERVICE
•• M on t r e a I ,tel.844-5292. ••

nnnsssmusssszsssssssssssssssssssssssssssn
IX „ DIDELIO DĖMESIO!
APRAŠOME BE ATIDĖLIOJIMO SUSISIEKTI SU MUMIS DEL#!

RUOŠIAMŲ EKSKURSIJŲ Į VILNIŲ SU GALIMYBE AP-Z\ 
i*LANKYTI GIMINES LIETUVOJE IR LENKIJOJE J
H JUMS MŪSŲ PRITYRĘS P AT ARIMU PATARNAVIMAS S! 
SS NEAPMOKAMAS. MES KALBAME RUSŲ IR LENKŲ SS 
•• KALBOMIS. ------------- '

UNIVERSE TRAVEL SERVICE"
79 St. Catherines St. Ęast, M o n t r e a I, P. Q. •• 
Tel. AV 8- 1333.

7581 CENTU ALE, coin - comer 2e AVENUE 365 0770

Johan Tiedman Reg’d 

DIRBU VISŲ RŪŠIŲ BALDUS 
PAGAL UŽSAKYMUS

1092 Clark Street /prie Dorchester/, M o n t r e al, P.O. 
TEL: 861- 3032, 
vakare- 254- 6898. /Kalbame lietuviškai/.

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

Llnive'iSal C leans'll & Valion
• 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 W«//inplon st.) Tel. 769-2941

Baltica Investment Corp
Autorizuotas kapitalas $ 120.000

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

Už indėlius mokame 8% dividendo.

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

IR KITI ĮVAIRŪS MEDŽIO DIRBINIAI.

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

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

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

Taisau ir dažau lengvas masinas 
7717 GEORGE LASALLE, QUE.

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

namų 366-4203 . 

Nedaug laiko žvalgytis 
požeminiame arba Metro, 
kaip čia sakoma, nes trau
kinys eina nepaprastu gre 
ičiu. Neapsižvalgai stoty-1 
j e kai Metro traukinys jai 
uždarė duriis ir jau išvys
tė tokį greitį, kad jautiesi 
tartum lėktuvu kiltum į 
aukštį- nes ausys tuojau 
pajunta oro spaudimą.

- E, sakyk, kaip daro 
me: važiuoajme iki Fron- 
tanac, ar gal Berri stoty
je persėdame įkitą liniją?

- Na, jeigu jau pasiry- 
žome pažinti Metro,tai iš 
bandykime visas linijas,- 
atsiliepia bendrakelivis.

Berri-deMontigny sto
tis kryžminė: čia susikr 
yžiuoja miesto išilginė ir 
skersinė hinijos. Tai,di
džiulė stotis, ištaisytake 
liais aukštais. Ji giliai 
požemyje, nes keltai la
bai aukštį.

- Ar pastebėjai, kada 
mes iš šios stoties išk
eliavome?- susirūpino 
trumpu puspalčiu dėvįs 
keleivis. >

- Užsirašiau valandąir 
minute. Juk įdomu, kiek 
laiko mes tą distanciją va 
žiuosime, -atsako paklau 
stasis.

- Ar pastebi,kad vagone 
ir šilta ir laisva kvėpuot?

Bičiuliai, stebėdami pra 
važiuojamas stotis, stebė
dami žmones, itin margą 
publiką, ir nepamatė, kaip 
atsirado Henri-Bourassa 
stotyje. Tik išgirdo trau
kinio vadovo pranešimą, 
kad jau reikia išlipti.

- Na, tai kiek laiko va-;

ĮVAIRIOS PROGOS

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

ME 7-6727

DE LUXE CLEANERS
Sav. P. RUTKAUSKAS

117—6th Avenue, Lachine.

BELLAZZI - LAMY.INC-
DO 6-6941 7682 Champlain Blvd. LaSalle
(vairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai- 
(nsuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popieris.

5 PSL„NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

MONTREALIO METRO 
/tęsinys iš praeito nr./

S: t, Vi V - W \FB j " v 1 F - 1
. SB 1 i _

V ... Įm:*/
Dalis publikos Aušros Vartų parapijos choro koncerto parengime. Priešakyje 
matome dail. H. Žmuidzinienę su op. sol.E.Kardeliene, dešiniau sės. Loreta, 
Iff.Smilgevičiene, pirm.R,Verbylą, pianistą K.Smilgevičių, antroje eilėje p. 
Kandižauskienę, p.Rupšį, p. Verbylienę, kitus suriku atpažinti.

žiavome?-klausia trump- 
ašvarkis.

- Lygiai I? minučių.Per 
tiek laiko jokia mašina ne
nuvažiuosi tokio nuotolio,- 
atsiliepia paklaustasis.

- Ir mes gi važiavome į 
kalnąj\tgal, manau važiu
osime dar trumpiau, nes 
bus gi nuo kalno.

- Brolyti, tai vis dėlto 
gražus darbas1...

- Nieko iš tikrųjų nuo
stabaus. Kai žmogus sie
kia. jau Mėnulį ir jau ruo
šiasi į Marsą, ką gi jam 
reiškia įsikasti į Žemę 
kelis jardus? Žiūrėk,Me 
nulyje dar žmogaus nėr, 
o jau Survejeris Mėnulio 
medžiagą tyrinėja.

O tau tas įdomu? Atv- 3 minutes.

ažiavai pažiūrėti Metro ir 
nespėjęs dar to padaryti, 
jau įsigeidei į Mėnulį?..
- 7 inoma, kad noriu...
- Nepasotinamas?...
- Bet štai žiūrėk, jau vėl 

Berri-deMontigny. O va
žiavome tiktai 15 minučių'

- Vis dėlto Metro įdom
iai padarytas'

- Gražiai padarytas. O 
kas svarbiausia-labai pa
togus, greitas.

Mūsų bičiuliai Beiri-de 
Montigny neišlipo ir pasil 
leido tos linijos tęsiniu a- 
napus išilginės linijos. Ta 
čiau jų kelionė per Champ 
de Mars, Place d'Armes, 
Victoria Souare iki Bona
venture tetruko tiktai apie

Daugiau bus.

GRĮŽO "LAISVĖ" 
nors ir ne senojon savo 
vieton. J. Zikaro skulptūra 
Laisvė - nuo 1928 metų 
(Lietuvos nepriklausomy
bės 10 metų sukaktuvių) 
stovėjusi Kauno Karo Mu
ziejaus sodelyje kaip Lie
tuvos nepriklausomybės 
paminklas. Po karo pa
minklas buvo nugriautas 
ir skulptūros likimas dau
giau kaip 20 metų buvo 
viešai nežinomas.

Dabar Literatūros ir 
Meno balandžio 1 d.nume
ryje pranešama,kad Kau
no Skulptūros-vitražo ga- 
lerija(kuri įrengta Kauno 
įgulos bažnyčioje) pra
džiugino lankytojus nau
jais meno kūriniais. Jarp 
tų naujų kūrinių, rašo,1 'tu
rime progos pamatyti žy
maus lietuvių skulpto
riaus J.Zikaro skulptūras 
Laisvė bei Mąstytojas".

La CROIX-ROUGE 
C’EST VOUS 
C’EST MOI 
C’EST NOUS TOUS

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

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

BOOKS —- LIVRES
SPAUSDINI AI TO

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ — 

sutraukiančia 
hemorojus

•• Tai yra ypatinga gydomoji 
medžiaga, įrodžiusi galio su
traukti hemorojus ir pataisyti 
sugadintus audinius.

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

Visais tyrimo atvejais švelnė- 
jant skausmams įvykd vit hemorojų 
susitraukimas.

Tačiau visų svarbiausia - rt zul- 
tatai būdavo toki nuostabūs,kad šis

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

• I šnuomuojama SALE didesniam ar mažesniam skaičiui 
asmenų: • vestuvėms, įvairiems paminėjimams, susirinki
mams bei kitokiems parengimams.

e. Kainos žemos, klubiečiams ir jaunimui nuolaida. ,

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

pagerėjimas tęsdavosi daugeli n>ė

*
Ta buvo pasiekta naudojant ,;ydo 

majų medžiaga (E i o - Dyne;, kuri 
greitai padeda užgyti pažeistoms 
celėm:, ir sužadina naujų audiniu 
augimą.

Dabar B i o- Dyne galima gauti 
tepalo bei lazdelės tonuose "Pre
paration H" vardu. Prašykite vise 
se vaistinėse. Pinigai bus gražinti

Kr ei

4^
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Jei nebūsite patenkinti

KLUBO SUKAKTIS
1907 - 1967

1867111967 
umu cwuxunw

pt is į Klubo administratorii/ J. Petruli, 
tel: 522 - 2353 arba 121 - 1656.

Telefonas 7 6 8 - G 6 7 9

WINDSOR
DRY CLEANERS & DYERS CO. LTD. 

Valome visokius drabužius ir kitą Jūsų namų apyvoką.
Savininkai: >

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

DĖMESIO LIETUVIAMS

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

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

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



6 PSL.

TAUPYK IR SKOLINKIS
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAUSIAME D A D A M A

TORONTO LIETUVIU KREDITO KOOPERATYVE I BE 11 fllVi 18

KAPITALAS SIEKIA D>U SU PUSE MILIJONO DOLERIU 
MOKAME: DUODAME:

43A% ui depositus Margi šias iš b/ffo
S'/ffo numatyta ui serus Asm. paskolos iŠ 7%

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

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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 1967 m.balandžio 26 d. Nr. 17/1041/

BE MUITO
ĮVAIRIOS sudėties maisto 
SIUNTINIAI BE MUITO IKI 33 
SVARŲ.PRAŠOM REIKALAUTI 

MtįSU NAUJŲ MAISTO 
KATALOGŲ.

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IB DOVANOS Į
Lietuvę, Latviją, Estiją, Ukrainą ir 
U. S. S. R. paprastu bei oro paštu

DOVANOS:
Automobiliai,šaldytuvai, skal
bimo mašinos,motociklai,dvi • 
račiai,siuvamos mašinos,tele
vizijos aparatai ,p i anai ,automo 
biliams padangos, foto aparatai 
ir t. t.

• Be siunčiame Jūsų sudalytu. Ir apdraustus {vairias siunti- 
' nius iki 19% svarų gryno svorio.
• Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
• Gyveną ue Toronte, prašomi savo sudarytus siuntinius bei užsa

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

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

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

nauti ateityje.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

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

Telefonas LE 1 ■ 3098
DARBO VALANDOS: pirmadieniais - penktadieniais nuo9 vai. 
ryto iki 7 val.vak; šeštadieniais - nuo 9 vai.ryto iki 5 vai. p.p.

Savininkai A. Ir S. KALŪZA

SVEIKATOS KLINIKA-Health Clinic
Medicininis ir pooperacinis gydymas

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

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

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

Reportažas iš Toronto
PAŠNEKESYS METRO TRAUKINYJE

Du jauni vyrai kalbasi 
ir neprieina prie vienin
gos nuomonės. Šviesia
plaukiu! jaunuoliui atro
do, kad Toronto buvusi 
ideali vieta sporto šven
tei. Jis tvirtina, kad dėl 
patogios geografinės pa
dėties šis miestas esąs 
geriausiai pasiekiamas . 
Čia esą gausu sporto sa- 
lių.Mes turį miklių spor
tininkų, kurie ankstyves
niuose metuose laimėda
vę net pirmąsias vietas. 
Be talietuviška visuome
nė prijaučianti sportinin
kams. Visi, kas tik gali , 
remia sportuojantį jauni
mą. Ko gi daugiau beno
rėti, j eigų taip pasakęs ir 
ir pamokslininkas sek
madienio pamaldose-Tam 
pailiustruoti šviesiaplau
kis pamini sportinirfkų iš
vyką į Calgary,kurios ke
lionės išlaidas tuojau su
metę torontiečiai. O kaip 
buvę sekmadienį,baigmi
nėse žaidynėse. Susido
mėjimas buvęs toks dide
lis, kad žmonės vos tilpę 
sporto salėje.

Antrasis plonyčiais, 
juodai išryškintais ūsiu
kais .frantą primenąs vy
riškis nesutinka su save 
bendrakeleiviu. Iš esmės 
jis nesąs priešingas įvy
kusioms rungtynėms. Jis 
net manąs,kad į tą šventę 
suvažiavęs jaunimas pri
sidėjęs gražiu įnašu lie
tuviškoje veikloje. Metų 
■bėgyje tas įnašas skleisis 
platėjančia apimtimi.Nau 
jų pažinčių užuomazgos 
stiprins tampresnius

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

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

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

Namų CR9- 6166.

bendradarbiavimo ry
šius. Jis tik apgailestau
jąs, kad mes dažnai per
dedame tautiniais moty
vais siejamus užsimoji
mus. Net ir mažareikš
mius įvykius mes išpu- 
čiamejuos persaldiname 
Frantas toliau teigia, kad 
išskiriant kai kuriuos in
dividualius atvejus, mes 
nei turime gerų sporti- 
ninkųnei torontiečiai jais 
domisi, kaip jo bendras 
tik ką išsireiškęs. Tam 
patvirtinti j is ima pavyz
džių. Jis pamini šeštadie
nio rungtynes ir stebisi 
torontiečiųnesidomėjimu 
jomis. Jeigu krepšinis su
silaukęs neskaitlingų žiū
rovų,tai tinklininkės žai
dė visų užmirštos. Jis at
kreipia dėmesį ir į susi
pažinimo vakarą kur,pa
lyginti, gan negausiai at
silankė Toronto visuome
nė. Jeigu ne jaunimas su 
savo svečiais, salė būtų 
buvusi pusiau tuščia.Kal
bėdamas toliau apie spor
tininkus, frantas negalįs 
suprasti, kodėl Toronte 
neatsiranda iškilesnių

A.A.
I. MATUSEVIČIŪTĖ

Bal.13 d. savo kambary ra
sta mirusi Izabelė Matuse
vičiūtė, 60 m. Žinia apie 
jos mirtį Toronte buvo su
tikta kaip neįtikėtina staig
mena. Velionė buvo judri, 
aktyvi; jos buvo visur pil
na. Ji buvo matoma sekm
adienio pamaldose, ji da
lyvaudavo susirinkimuose* 
kur dažnai pasakydavo sa
vo nuomonę. Ji nepraleis
davo įvairių minėjimų, ji 
domėjosi ir lankė dailės 
parodas. Ji buvo nepails
tanti darbininkė kultūrin
iam gyvenime. Nežiūrint 
kasdieninio darbo, ji mo
kytojavo šeštadieninėje 
mokykloje. Ji redagavo 
"Moterį'.'Ji dalyvavo"Dr- 
augo' temano konkurso ko- 
misijoje, ir 1.1.

Nežiūrint to,jos triūsas, 
jos geri norai ir pastang
os nebuvo įvertinti. Nors 
ji buvo ateitininkė ir tur- 
ėjokrikščionišką sielą,bet 
savieji jos nesuprato.Net 
tradicinis rožančius, jai 
pašarvotai laidotuvių na
muose buvo atkalbėtas pa
čių susirinkusių, vedant 
A.Rinkūnui.

Nors baigusi aukštuosius 
mokslus,]! nepritapo prie 
mūsų"establishment'.'Gal 
kad buvo atvira, kad nem
okėjo pataikauti. Ji ne tik 
kad nebuvo aprūpinta jos 
profesijai artimesniu da
rbu, bet buvo pašalinta 
iš šeštadieninės mokyk
los mokomojo personalo. 
Ji neteko ir labai kukliai 
apmokamo redaktorės dar
bo.

Kiek ji sielojosi savo bu
vusiais mokslo draugais, 
klek ji jautė jiems sentim
entų, tiek ji buvo neįvert
inta. Užpirkusi šv. mišias 
už mirusio artimo vėlę,ji 
nebuvo pakviesta į metin
es pamaldas ir ta proga į- 
vykusį minėjimą.

Velionėturėjo jautrią šie 
lą. Ji tą viską matė ir, ne
galėdama pritapti, skaud
žiai per gyveno .Skaudžiau
sia jai buvo netekus reda
gavimo. Juo labiau, kad už 
8 metų darbą nebuvo net 
padėkota. Tik vėliau, iškė
lus spaudoj tokį "Moters" 
netaktą,beveik po pusme
čio, prieš pat jos mirtį pa- 
sirodė"Moteryje"ir "Tėv. 
Žiburiuose"padėka buvu
siai redaktorei.

Užbaigus velionei žemi
šką kelionę dabar, turbūt 
pasigirs įvertinimo fra - 
zės. Turbūt bus oficial
iai suskaičiuoti jos nuvei
kti darbai ir apgailestauj
ama netekus pasišventus- 
sios darbininkės.

Nors velionė priklausė 
Prisikėlimo parapijai,bet 
buvo palaidota iš Šv.Jono 
parapijos lietuviškose ka- 
p inė s e. S. Pranckūnas.

žaidėjų? Čia esanti tokia 
gaji kolonija ir neturinti 
pajėgesnės komandos.Jis 
stebisi, kad mūsų jauni
mas visai nesidomi spor
tu.

Išgirdęs jaunimui be
riamus priekaištus,švie
siaplaukis nebenutyli. Jis 
įsiterpęs pasako,kad To
rontas esąs gausus spor
tininkais . Čia esą 2 klubai 
išdalytiį atskiras sekci
jas. Jis mėgina apibūdinti 
tų sekcijų veikimą. Jis 
kalba apie sportą iš es
mės. Bet tuo pačiu jis pa
mato j uodais ūsiukais iš
ryškintame veide šypse
ną. Dėl to jis valandėlei 
nutyla. Jis pasijaučia 
įžeistas ir pasiklausia 
negi jo bendras netikįs jo 
žodžiais? O gal jis pats 
turįs ką pridėti, ar paša-

Izabelė Matusevičiūte,
gimė gausioje šeimoje, iš eilės 10-tas vaikas, Geisteriš- 
kių kaime, Bartninkų vals., Vilkaviškio aps. Baigusi Geis- 
teriškių kaimo pradžios mokyklą, 1919 įstojo į Kybartų 
“Žiburio” gimnaziją, kurią baigė pirmąja 1927 m. ir tais 
pačiais metais įstojo į Vytauto Didžiojo universitetą Kau
ne, pasiimdama pagrindine studijų šaka lituanistiką, ša
lutinėmis — germanistiką ir pedagogiką bei psichologi
ją. Un-to diplomą gavo 1933 m. jau mokytojaudama Laz
dijų “Žiburio” gimnazijoje. Čia dėstė lietuvių kalbą ir li
teratūrą žemesnėse klasėse. Nuo 1834 m. persikėlė į Ky
bartų Valstybinę Komercinę gimnaziją, kur dėstė tuos 
pačius dalykus. 1937 m. išvyko pagilinti lingvistinių stu
dijų į Slavistikos institutą Berlyne, kur gilino žinias lie
tuvių literatūroje bei slavistikoje.

Baigdama Vytauto D. un-tą diplominį darbą parašė savo 
“Kapsų tarmę” ir Lietuvos kalbos Žodynui surinko daug 
savo tarmės žodžių. Per visą savo mokytojavimo laiką su-
rinko daug Lazdijų bei Vilkaviškio aps. dainų bei pasakų 
kartu su savo mokiniais.

Savo dizertacijai temą pasirinko Mozerkos Slavačinskio 
dar lietuvių literatūroje nežinomą 1646 m. giesmyną, iš
leistą Jėzuitų Akademijos Vilniuje.

Tuo tikslu du kartu vyko į Lenkiją ir Vilnių, 1938 ir 
1939 m. vasarą į Tarnavą. Dėl karo studijos buvo nutrauk
tos, o tą giesmyną po karo paskelbė Vilniuje J. Lebedys, 
išleido Lietuvos Taryb. Knygų Leidykla Vilniuje 1958 m.

Nuo pat moksleivės laikų priklausė ateitininkų organi
zacijai. Universiteto studijų metais buvo Ateitininkų Me
no Draugijoje “Šatrijoje”. Nuo moksleivės ir studijų 
metų skaitė daug paskaitų moksleiviams bei moterims. 
Gilinosi ir kurį laiką lankė Glinskio dramos studiją.

Karo metu dirbo IV-je Kauno gimnazijoje, dėstydama 
lietuvių kalbą ir literatūrą iki 1941 m. Paskui buvo per
kelta į Vilnių ir I-mos bolševiku okupacijos metu atleis
ta iš mokytojos pareigų. Vokiečių okupacijos metu nuo 
1941 m. dirbo Lietuvių Kalbos Žodyno redakcijoje, kol 
dėl karo veiksmų ir nuo bolševikų atsidūrė Vokietijoje. 
Dirbo Eichstaetto tremtinių gimnazijoje ir vėl gilino 
lingvistines studijas nuo 1947-49 m. Goettingeno un-te. 
Domėjosi dailiuoju kalbėjimu, tuo tikslus 1938 m. mo
kėsi eksperimentalinės fonetikos Hamburgo universitete 
Fonetikos institute.

Nuo 1949 m. atvyko į Kanadą ir reiškėsi šakotoje trem
tiniu švietimo ir bendruomenės darbe. Nuo 1950 m. Ka
nados Lietuvių Vyriausios Švietimo komisijos narys, Pa
baltijo Moterų sekcijos valdybos narys, 1951-1955 m. Nuo 
1954-58 m. Kanados Lietuvių Bendruomenės Kultūros 
Fondo pirmininkė. Jai vadovaujant buvo paskelbta jau
nimo literatūrinė premija, ir dvi moksleivių premijos, 
kurios praėjo su dideliu pasisekimu.

Nuo 1953 m. Kanados Liet. Bendruomenės Krašto Ta
rybos atstovė, nuo 1955 m. Toronto Apylinkės Seimelio 
narė. 1958 m. Tautos Fondo Atstovybės Kanadoje narė. 
1955 m. Toronto apylinkės Kultūros Fondo įgaliotinė. 
Nuo 1952 m. Vaikų Darželio Rėmėjų valdybos narė prie 
seserų kotryniečių ir vėliau Marijos Nekalto Prasidėjimo 
seserų kongregacijos.

1953-56 m. Toronto lituanistinių kursų vedėja, kuriuos 
baigė 36 kursantai ir dirbo 12 lektorių. Yra suorganiza
vusi tris Mokytojų dienas Kanadoje ir skaičiusi daugelį 
paskaitų Toronte, Hamilton,e St. Catharinėje ir kitur. 
Įvairiomis progomis yra kalbėjusi per radiją “Tėvynės 
prisiminimų”

“Moters”
valandėlėje.

■dagavimą perėmė 1957 m. rugsėjo mėn.

Izabelė Matusevičiūtė /kairėje/ būdamas "Moters 
redaktore, į dešinė E. Čekienė, laimėjusi Moters 
premiją ir KLKM D-jos CV pirm. A.Sungailienė.

kyti ?Frantas susigriebia 
dėl savo netakto ir šyp
sena dingsta nuo jo veido. 
Tautiečio paskatintas, jis 
prisipažįsta turįs ką pa
sakyti. Jis ir saka Jis kal
ba ramiai, nesikarščiuo- 
damas,kaipdarė šviesia
plaukis. Jis kalba klausi
mo formoje. Jis kreipiasi 
į savo bendrakeleivį neva 
domėdamasis. Jam nesą 
aišku,kodėl mūsų sporti
ninkai jau bus per 10 metų, 
nėra pasiekę žymesnės 
pergalės. Išskyrus indi
vidualius atvejus, tenki
nasi paskutinėm vietom. 
O antrojo klubo vardo vi
sai nebegirdėti. Jis norė
tų žinoti, kaip torontie
čiai, gindami savo spal
vas,galėjo kviesti pagel- 
bą? Jeigu būtų svarsto
mas rinktinės klausimas, 
jeigu būtų žaidžiama su 
svetimtaučiais, jis nieko 
prieš neturėtų. Būtų net 

reikalinga pasikviesti pa
jėgesnių žaidėjų iš kai
myninio miesto. Bet kaip 
paaiškinti žaidynes savų
jų tarpe su kviesta pagel- 
baiš Buffalo.net iš Pitts- 
burgo. Nevertinant savų 
torontiečių pasitikėjimo , 
kurie atsilankę į baigmi
nes žaidynes, kaip buvęs 
spręstas finansinis klau
simas ?Kas apmokėjo at- 
vykusiems žaidėjams ke
lionę, kas aprūpino juos 
kišenpinigiais ? Negi ir 
čia dosnieji torontiečiai 
sumetė kelionės išlaidas, 
kad "savoji" komanda, 
papildyta 4 svetimais .ga
lėtų išnešti šeštą vietą...

S. Pranckūnas t

RODNEY, Ont SAULT ST. MARIE,
MOTINOS DIENA RODNEY 
Pirmąjį gegužės mėnesio 

sekmadienį, gegužės 7 d. 
Rodney įvyks tradicinis Mo 
tinos dienos minėjimas . 
Minėjimo pradžia 5 valan
dą po pietų.

Drauge įvyks ir šeštadie 
ninės mokyklos mokslo me 
tų užbaigimas.

Programą išpildys Balti- 
jps ansamblis, vedamas 
kun.B. Pacevičiaus ir vie
tos jaunimas.

Po iškilmių bus vaišės. 
Visų laukiame.

Viskas vyks Rodney Lie
tuvių namuose. Valdyba.

VANCOUVER, B.C.
IŠRINKTA NAUJA BEND 
RUOMENĖS VALDYBA 
Balandžio s d. Bendruo
menė suruošė šokių vaka
rą, o balandžio 16 d. vis
uotinį nartų susirinkimą, 
kurtame išrinkta nauja vai 
dybaiZ.Kaulienė, A.Ska- 
beikienė, O.Macijauskie
nė ir H.Hermanienėjpir- 
mininkė ZJKaulienė ir se
kretorė A.Skabeiktenė. 
o Apyl. narys Kornelijus
Kaulius susituokė su ang
lų tautybės mergaite.

Kor.
SUDBURY,

MOTINOS DIENOS 
MINĖJIMAS

L.B. apylinkės Valdyba ge
gužės mėn. 6 d., šeštadienį 
130 Frood Rd. ukrainiečių 
salėje rengia iškilmingą 
MOTINOS DIENOS MINĖ

JIMĄ.
Salės durys bus atidarytos 
nuo 6:30 po pietų.

Programoje: Paskaita, me 
ninė dalis /išpildo Tumo- 
-Vaižganto šeštadieninė mo 
kykla/, loterija, šokiai. 
Veiks įvairus, turtingas 
bufetas, gros geras orke
stras. Kviečiame atsilank
yti visus ir tuo pagerbti mo 
tinas.
Sekančią, gegužės 7 d., 
per CHNO radio stotį bus 
transliuojamas lietuviš 
kas pusvalandis motinų 
garbei. Pradžia 2 vai.po 
pietų. Kviečiame visus 
pasiklausyti.

Tą pačią dieną, sekma
dienį, bažnyčioje bus pa
maldos už motinas.

Visi dalyvaukime moti
nų pagerbime.

KLB Apyl.V-ba.

MŪSU^SPORTAS
BARONASVEDA KAZYS

ju išėjo E.Zabiela baigmė
je nugalėjęs Rautinšą 2:1.

Jaunių A klasėj, mergai
čių pusėj lengvai varžoves 
nugalėjo F.Nešukaitytė,pa
likdama antroj vietoj D.Gr 
ajauskaitę ir trečioj V.Ri
ekutę .

STOCHOLME
p rmose komandinėse var 
žybose prieš Lenkiją Kan
ada pralaimėjo 3:0.Nepa
vyko ir Violetai Nešukai- 
tytei prieš lenkę Lisowską 
21:12, 21:5, ir dvejete drau 
ge su montrealiete Hunius, 
pralaimėjusioms lenkių dv
ejetui Morawska-Celinska 
19:21, 21:17, 21:17. Ji pral
aimėjo ir vokietei 21:14, 
21:8. /Sutrumpinta/.

________________ Paskutinėmis žiniomis,
Dvejeto baigmėje J.Ne Švedijos moterų dvejetas 

šukaitis ir E. Zabiela įvei- nugalėjo Nešukaitytę ir 
kė Pr.Gvildį ir J.Šoliūną Hunius 3:1.
3:1.

Komandinėse varžybose 
Aušra netikėtai nugalėjo 
Lituanią 5:4, tuo tarpu To
ronto Vytis abi komandas 
įveikė "sausai", po 5:0 ir 
užėmė pirmąją vietą.

Vyrų B klasės nugalėto-

PR. GVILDYS-MEISTERIS 
Š.Amerikos lietuvių stalo 
teniso pirmenybėse balan
džio 1-5—16 d. d. Toronte vy 
rų grupėje pirmą vietą lai 
mėjo Pr. Gvildys, baigm
ėje nugalėjęs E. Vaičekau
ską 17:2L 21:18, 21:19. Tre
čią vietą užėmė B.Žemai
tis ir ketvirtą J.Nešukai- 
tis. ]

LA CROIX-ROUGE
TOUJOURS PRĖTE 

A AIDER

La CROIX-ROUGE 
C’ESTVOUS 
C’EST MOI 
C’EST NOUS TOUS !'

STREIKUOJA VAMZDŽIU 
FABRIKAS

Praėjusių metų pabai
ga ir šių metų pradžia 
mūsų mieste buvo strei
kais atžymėtas laikotar
pis. Didžiausioji miesto 
darbovietė' 'Algoma' 'plie
no fabrikas, turįs apie 
8000 darbininkų ir rašti
nės tarnautojų net 2 kar
tus buvo streikų sustab
dytas,© šių streikų pasė
koje susidarę fabrikui ir 
darbininkams nuostoliai 
skaičiuojami millonais 
dolerių. Pagaliau pasira
šius naujas darbo sutar
tis .dabar atrodo, kad šio
je darbovietėje streikų 
neturėsime Ugi 1969-tųjų 
metų.

Prieš porą savaičių 
mūsų mieste prasidėjo 
streikas vamzdžių fabri- 
ke)Mannesmann Tube Co. 
Ltd.). Šioje vokiečių sa
vininkų ir vokiečių vado - 
vaujamoje darbovietėje 
dirbanetoli 600darbinin
kų, o taip pat nedidelis 
mūsų tautiečių skaičius.

Streiko priežastis , aiš - 
ku.yranesusitarimas dėl 
naujos darbo sutarties 
kas liečia piniginį atlygi - 
mą.

Streikuojantieji ir dar
bo unija sakosi norį gauti 
tokį atlyginimą, kokį da
bar moka "Algoma" plie
no fabrikas, o vamzdžių 
fabriko vadovybė įrodinė
ja,kad užsiprašytas pini
ginio atlyginimo pakėli
mas yra perdiddis, nes 
tai sudarytų apie $.00 pa
kėlimą vienai darbo va
landai. Nors šis streikas 
nesudarys mūsų miestui 
tokių nemalonumų ir 
komplikacijų,kaip padarė 
plieno fabriko streikai, 
tačiau, reikia tikėtis, kad 
tai ilgai nenusitęs. 
MOTINOS DIENOS. 
MINĖJIMAS

Gautomis iš ap. valdy
bos žiniomis,mūsų mies
te Motinos Dienos minėji
mas įvyksiąs gegužės 13 
d. .šeštadienį .ukrainiečių 
salėj eMinė jiman pakvie
timai su tiksliu laiku ir 
programa būsią išsiunti
nėti visiems kolonijos 
tautiečiams.

K orespondentas.

Lietuvos Balaišytė su ru
se Rudnova nugalėjo Atri
jąs porą 2:0.

Ps.D.R.M.N.Pt
nesuprato.Net
Buffalo.net


1967 m.balandžio 26 d. Nr. 17/1041/

HAMILTON/

St. Catharines agentOra: 75 Rolls A ve. Pranciškonu 
parapijos salėje sekmadieniais po pamaldų.

Geriausia taupyti ir skolintis tik
Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyve “TALKA“ 
21 Main St. £.,Kamb. 203, Tel. £28-0511.

Darbo valandos:

Pirm. 9-3 vai. p.p.
Antr. 9- 1 ir 5-8 vai. p.p.
Tree .9-3 vai. p.p.
Ketv. 9-3 vai. p.p.
Penkt.9- 1 ir 5 • 8 vai. p.p.
Sėst. 9- 12 vai. dienos.

. ■ '>y*

Aukšti nuoiimciai už 
indėlius.
Prieinamos skolinimosi 
sąlygos.
Nemokamas C UN A gyvybės 
ir paskolų draudimas. 
Pilnas čekių patarnavimas. 
Užtikrintas indelių saugumas. 
Malonus lietuviškas patarnavimas

KOLONIJOS ŽINIOS VI-
, SAI TRUMPAI

• VLBKo pirmininkui dr. 
J.K.Valiūnui priėmimą 
Hamiltone ruošia Tautos 
Fondas ir kviečia visus 
tautiečius dalyvauti Jau
nimo Centre balandžio 29 
dieną po pranešimo.
• Bal. 15-16 dd. Aukuras 
gastroliavo Čikagoje su 
J. Griniaus drama "Gulb
ės Giesmė". Sveikiname 
krames kolektyvą ir jo va
dovę E.Dauguvietytę-Kuda-, vė pelno $704, laimės ra- 
bienę.
• Balandžio 18 d. Kanados 
šimtmečio paminėjimui ko
mitetas turėjo konferenci
ją su tautinėmis grupėmis. 
Lietuvius atstovavo L.Skr 
ipkutė ir dr. V.Kvedaras.
• Balandžio 15 d.bendruo
menės ualdybos narys A. 
Juozapavičius su žmona 
atšventė 20 metų vedybų 
sukaktuves. Ilgiausių me
tų’ V, P,

MOTINOS DIENA
Hamiltono lietuvių bus mi
nima gegužės 14 d. Pagal 
organizacijų susirinkimo 
nutarimą, minėjimo pobū
dis šiemet pakeistas. Or
ganizacijos, galinčios šio 
minėjiino išlaidas paremt, 
prašomos auką perduoti 
B-nės valdybos kasininkui 
A. Juozapavič iui. V. P.

Hamiltono ateitininkų surengtame kaukių baliuje lai
mėjusi premiją mažųjų grupė /iš kairės/: A.Krivins 
kaitė, A.Gedrimaitė, V.Vaitiekūnaitė, didžiųjų gru
pėje O.Elvikytė, A. Lukošiūtė, jaunavedžiai J. Riekus 
ir V.Riekutė, poniutė ir ponelis-K. A. Urbonavičiai.

Foto M. Borusieuės.

ŠAULIŲ VEIKLOS APŽVALGA 
/atkelta iš 2 psl./

HAMILTONE Š. BŪRYS 
naujai įsteigtas auga ir 
randa gražų atgarsį savų 
tautiečių tarpe. Greitai 
būrys taps kuopa. Būriui 
sėkmingai vadovauja val
dybos pirmininkas š. Pr. 
Vizbaras.
BOSTONO J.VANAGAIČIO 
š.kuopa po ilgesnio snau- 
dimo š.J.Stanaičioiniciar 
tyva šiuo metu rodo didelį 
aktyvumą, kuo tenka 
džiaugtis ir tikėtis gra
žios kuopos ateities At
lanto pakraštyje.
TORONTO VLADO PUT - 
VIO š. kuopa energingo 
kuopos pirm. St. Jakubai- 
čio iniciatyva gegužės 
mėn. 20-21-22 d. d. orga
nizuojama .ekskursija į 
Montrealio Pasaulinę pa
rodą Expo 67.

Montrealyje bus L.K.

ŽUKLAUTOJŲ IR MEDŽIO 
TOJŲ KLUBO

metinis susirinkimas šau
kiamas balandžio 30 d. 4 
vai. po pietų parapijos sa
lėje. Bus duota metinė a- 
pyskaita, renkama nauja 
valdyba, rev.k-ja ir svar 
stomi klubo reikalai. V-ba 
kviečia visus narius susi
rinkime dalyvauti.

Klubo nuosavybė ir šau
dyklos įrengimas kainavo 
$ 8, 200. Zuikių balius da 

tas $202 ir kumpių šaudy
mas 116 dolerių.

Prie progos pataisoma 
korektūros kalida: 1966 m. 
klubas nupirko ne 60, bet 
30 akerių žemės plotą.

Valdyba.

LIETUVIŠKOJI RADIO 
VALANDĖLĖ, 
vedama R. J. Simanavičiaus 
ir girdima kiekvieną sek- 
madinį 7-8 vai. vakaro, y- 
ra pasiryžusi duoti K LB 
Hamiltono apylinkės gyve
nimo ir veiklos apžvalgas. 
Tautiečiai kviečiami pas
inaudoti šia radio valandė 
le ir savo reikalams- pas 
v ek in imam s, sukaktuvėm 
ir panašiems reikalams. 
Tuonreikalu prašoma sk
ambinti vakarais V. Paši
lių! t elefonu: 544-4708.

Mindaugo š. kuopos sve
čiai.
MONTREALIO L.K.MIN- 
DAUGO KUOPA

Ryšium su gegužės mėn. 
20-21-22 d.d.iš Toronto 
atvykstančiais VI. Putvio 
kuopos šauliais, kuopos 
valdyba balandžio 16 spe
cialiame posėdyje aptarė 
reikalą liečiančius klau
simus ir sudarė kuopų 
susitikimo programą:

Šeštadienį, geguž.20 d. 
9 vai. svečių sutikimas 
Aušros Vartų salėje, ir 
išskirstymas į nakvynių 
vietas.
Popietė-pasaulinės paro
dos lankymo laikas;vaka- 
re, norintieji, grįžtant iš 
parodos, aplanko DLK Vy
tauto klubą, 2159-61 St. 
Catharine Street, E.

Sekmadienį,geguž.21d.

JAUNIMO SUSIPA ŽINIMO 
VAKARAS

Hamiltono moksleiviai 
ateitininkai ruošia save 
šventės proga didžiulį 
jaunimo susipažinimo va- 
karą-šokius balandžio 29 
d. .šeštadienį, 8 vai. vak. 
Jaunimo Centro salėje. 
Atvyksta jaunimo ir iš 
kaimyninių kolonijų, kaip 
Toronto, Cleveland©, Ro- 
česterioir kitų vietovių. 
Moksleiviai ateitininkai 
kviečią visą lietuviškąjį 
kolonijos jaunimą daly
vauti šiame susipažinimo 
vakare.Šokiams gros ge
ras jaunimo orkestras .
Berniukai vilki švarką ir 
turi kaklaraištą. Įėjimas 
tik vienas doleris. Šokiai 
baigsis 11.30 v. v. J. P . 
HAMILTONO ATEITININ 
KU ŠVENTĖ

Metinė šventė įvyksta 
balandžio 29 ir 30d.d.Šios 
šventės programa :balan- 
džio 29 d., šeštadienį, 3 
vai. p. p. įvyksta bendras 
moksleivių susirinkimas, 
kuriame kalbės iš Vašing
tono studentų Ateitininkų 
Sąjungos vicep. Saulius 
Sužiedėlis tema "Moks
leivis ateitininkas, tauti
nis apsisprendimas ir as
meninė laisvė'.'8 val.vak.- 
susipažinimo vakaras 
Jaunimo Centre.

Sekmadienį, balandžio 
3 O d.11 vaLpamaldos Auš - 
ros Vartų parapijos baž
nyčioje. Pamaldose visi 

; dalyvauja organizuotai su 
vėliavomis. Po pamaldų 
vainiko padėjimas prie 
lietuviško kryžiaus Lie
tuvos kankiniams atsi
minti.Po to Jaunimo Cen
tre bendri pietūs. Tuojau 
po pietų iškilminga aka
demija. Pagrindinis šios 
šventės kalbėtojas yra 
inž.Pr. Razgaitis iš Cle- 
velando. Meninėje dalyje 
pasirodys MAS Centro 
valdybos pirm.R.Laniaus 
kas. Taip pat atvyksta 
daug jaunimo iš Toronto, 
Cleveland©,Ročesterio ir 
kitų vietovių.Hamiltonie- 
čiai ateitininkai laukia 
visų savo metinėje šven
tėje. J. P.
TORONTO JAUNIMO 
KONCERTAS

Gegužės 13 d., šešta
dienį, atvyksta iš Toronto 
studentų mišrus choras , 
kuris išpildys programą 
tradiciniame kartūnų ba
liuje. Šio koncerto pro
gramoje taip pat pirmą 
kartą Hamiltone dalyvaus 
sol. R. Strimaitis. Šiam 
meno vienetui energingai 
vadovauja muzikas kun. 
Br. Jurkšas. Koncertas 
įvyks Jaunimo Centro sa
lė j e. Ateitininkai sendrau
giai kviečia visus hamil- 
toniečius ir apylinkių lie
tuvius gegužės 13 dienos 
šeštadienį skirti šiam 
jaunimo koncertui. Po 
koncerto įvyks šokiai. 
Gražiausios ir įdomiau
sios kartūnų suknelės bus 
premijuojamos. J. P.

10 vai. renkasi į Aušros 
Vartų salę: 11 vai. kuopos 
su vėliavomis dalyvauja 
iškilmingose pamaldose; 
12. 30 trumpa kavutė.
Popietė-pasaulinės paro
dos lankymo laikas.
8 vai. p.p. susipažinimo 
vakaras: ajoficialioji da
lis, bjvaišės, muzika, šo
kiai.

Pirmadienis,geguž.22d. 
Poilsis ir atsisveikini
mas su išvykstančiais 
prie Aušros Vartų bažny
čios.

Atvyksta autobusu ir 
automobiliais apie 40 as
menų, jų tarpe keli iš Ha
miltono. Visi atvykstan-

NEPRIKLAUSQMA LIETUVA

MOKSLAS IR TECHNIKA
VĖŽYS IR VIRUSAI
JUOZAS VENCKUS, S. J.

Lwoff, Monod ir Jacob — gavo 
Nobelio premiją. Visi trys yra 
garsiojo Pasteur Instituto Pa
ryžiuje tyrinėtojai.

Prancūzija jau seniai nebe
turėjo tokios garbės. Iš to 
krašto fizikos Nobelio premi
jos paskutinė laimėtoja buvo 
Joliot-Curie, duktė tos garsio
sios Curie, kuri išrado radiu- 
mą. Madame Joliot-Curie dirb
tinių radioaktyvių kūnų atra
dimai tiesiai vedė prie satelitų 
ir prie Gemini pagaminimo. 
Motina ir duktė mirė kaip au
kos savo atrastų nuostabių 
spindulių. Joliot, dukters vy
ras, buvo priveligij uotas Ma
dame Curie mokinys ir dirbo 
kaip ekspertas prie Tautų Są
jungos. Joliot ir jo žmona per
davė rusams atominės energi
jos paslaptis, kuriomis rusai 
labai greitai ir labai gerai pa
sinaudojo, pralenkdami ame
rikiečius savo satelitais. Iš me
dicinos paskutinis prancūzų 
Nobelio premijos laimėtojas 
buvo 1928 m. Charles Nicolle. 
Tą visą laikotarpi be Nobelio

tieji yra L. K. Mindaugo 
kuopos svečiai.

Visiems, neturintiems 
kur apsistoti, jau yra gau
tos vietos šaulių šeiniuo
se, kurios mielai sutiko, 
brolius ir seses šaulius 
priimti.

Į susipažinimo vakarą 
yra kviečiama visa Mont
realio lietuvių visuome
nė, ir į Pasaulinę parodą 
tuo metu atvykę svečiai 
apsilankyti ir maloniai 
praleisti retai pasitai
kantį susipažinimo vaka
rą. Bus turtingas, šiltų ir 
šaltų valgių stalas, muzi
ka ir šokiai.

Įėjimo kvietimus ma
lonėkite įsigyti iš anksto 
per platintojus. Vaišių 
stalo parengimu rūpinasi 
sesės šaulė s, vadovaujant 
Dikaitienei ir J. Strelie- 
nei.

"Trimito Aidas" svei
kina atvykstančius bro
lius ir seses šaulius, lin
ki sėkmingos kelionės , 
giedrios nuotaikos ir nuo
širdžios šauliškos šilu
mos pirmame VI. Putvio 
ir L. K. Mindaugo kuopų 
susitikime. J. Šiaučiulis.

ČIKAGOJE
* Gana aktyviai veikia Jū
ros šaulių-gen. Daukanto 
ir Klaipėdos kuopos. Jų 
pavyzdžiu neseniai įsis
teigė trečioji Jūros šaulių 
kuopa Detroite.Klaipėdos 
kuopa su šimto doleriu 
įnašu įstojo nariu į Lie
tuvių Fondą.
* Inž. Povilas Arlauskas 
buvęs aktyvus ilgametis 
Vytauto Didžiojo kuopos 
tautinių šokių grupės va
dovas .pastoviam apsigy
venimui persikėlė į Los 
Angeles. .
DETROITO STASIO 
BUTKAUS Š. KUOPA

Kovo 5 d. Lietuvių Na
muose turėjo metinį su
sirinkimą. Pirm.V .Tamo
šiūnas padarė gana išsa
mų ir platų kuopos pra
eitų metų veiklos prane
šimą, iš kurio išryškėjo 
našus ir gyvas kuopos 
veikimas,gana geras ka
sos stovis.

1967 m.terminui palik
ta senoji valdyba; pasi - 
skirščiusi pareigomis: 
pirm. V. Tamošiūnas, vi
cep. S. Pranienė ir B.Bur- 
ba, sekr. J. Racevičius , 
ižd.P.Bliūdžius,rikiuotės 
viršininkas M.Vitkus.Bū
rio vadu A. Siurkus. Re
vizijos komisija L. Hei- 
ningas, J. Augaitis ir M . 
Šimkuvienė. Spaudos ir 
kultūros sekcija:M.Sims, 
V.MingėlairM.Šnapštys. 

premijos prancūzai vadino sa
vo “mokslo naktimi”.

Šis dabartinis trijų prancū
zų laimėjimas yra didelė “švie
si diena” visai tautai. Jie dir
bo su bakterijomis ir virusais. 
Tai yra labai maži gyviai, bet, 
kaip jie patys pasakė, “kas 
yra tiesa mikrobams, tas yra 
taip pat tiesa ir drambliui”. 
Lwoff pridūrė: “Mūsų išradi
mai tuo tarpu neturi tiesiogi
nio pritaikymo medicinai. Bet 
šie tyrimai yra būtinai reika
lingi, kad žinotume tą būdą, 
kuriuo normalios celės pavirsta 
vėžio celėmis”.

Nobelio premijas skiriantys 
Stokholmo Instituto nariai pa
reiškė: “Mokslininkai Monod, 
Jacob ir Lwoff savo tyrimais 
žymiai pagilino mūsų žinias 
apie gyvių prisitaikymą, gene
raciją ir evoliuciją...”

Viskas prasidėjo 1944 m., ka
da biochemikas Avery atrado, 
kad DNA (deoksiribonukleino 
rūgštys) turi didelės reikšmės 
paveldėjime. Praslinkus 9 me
tams, 1962 m., du anglai ir vie
nas amerikietis •—■ Crick, Wat
son ir Wilkins — sugebėjo iš
aiškinti, kaip susidaro DNA 
molekulė. Už tai jie gavo No
belio premiją. Be DNA nesusi
daro jokia gyva medžiaga. Iki 
šiol mes žinojome, kad yra ge
nai arba paveldėjimo faktoriai. 
Nuo tų genų priklauso mėly
nos akys, plaukų spalva, svei
kata ar palinkimas į ligą ir pa
galiau. natūralaus gyvenimo il
gis. Iki šiol buvo taip dėstoma, 
kad kiekvienai kūno ypatybei 
atitinka koks nors genas, kuris 
iš tėvų ar protėvių gimimo ke
liu perduodamas vaikams.

Tie prancūzai mokslininkai 
įrodė, kad yra kitokių genų, 
kurie reguliuoja biocheminius 
procesus: vieni procesą pradė
dami (gene rėgulateur), kiti 
sustabdo (“gėne rėpresseur”). 
Monod vadina celę fabriku, o 
enzymus (panašias i mieles) 
mašinomis. Kaip fabrikai su 
visomis savo mašinomis kar
tais turi sustabdyti savo pro
dukciją, taip ir celė turi mo
kėti reguliuoti ‘savo procesus. 
Jau tuojau matome, kad prisi
artinome prie vėžio. Juk vė
žys tuo ir skiriasi nuo norma
lios celės, kad procesas eina 
be jokio sustojimo, lyg tary
tum koks elektrinis skambutis, 
kuris skamba ir skamba, ir 
niekas nemoka išjungti elek
trinės srovės. Esminiai chemi
niai junginiai yra jau minėtoji 
DNA ir RNA (ribonukleine) 
rūgštis. Jos turi grandinės for
mą; gali būti tiesios, vingiuo

tos kaip spiralė, gali būti vien
tisos, ar dvigubos, ar tik už
lenktos viename gale. Jos yra 
esminiai būtinos gaminti pro
teinams.

Dabar įsivaizduokime, kad į 
žmogaus celę įsibrauna koks 
nors virusas, pvz. raupsų ar 
polio. Kas atsitiks? Virusas yra 
celė. Jis irgi turi savo DNA ir 
RNA. Virusas perlenda celės 
membraną, nugali jos DNA ir 
RNA ir panaikina jos bioche
minius procesus stabdančius 
genus. Virusai naikina celes, 
patys besidaugindami. Jie gali 
daugintis citoplazmoje ai- 
branduolyje. Svarbu žinoti, 
kaip sveika ir normali celė 
reaguoja į tokį įsibrovėlį, kaip 
ji stengiasi jį izoliuoti, sudary
ti aplinkui kokį nors apvalka
lėlį.

Kyla klausimas, kaip toks 
virusas, padaręs tiek žalos vie
nai celei, pereina į kitą, svei
ką, celę. Kiti virusai kristali
zuojasi, net sudarydami kris
talus su 20 paviršiais. Atsimin
kime, kad virusai yra labai 
maži: polio virusas turi 30 mi- 
limikronų diametrą, o raupsų 
— 300 milimikronų (milimi- 
kronas yra dešimtmilijoninė 
centimetro dalis). ( \ j)

Leontyne Price-garsi JAV 
negrė mecosopranas.

AR ŽINOTE K.5 RAŠO 

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

K EI EI V 1 žmonės mėgsta dėl to, kad jis niekam 
nepataikauja ir nesibijo teisybės skelbti. Teisingo
mis žiniomis iš visur /jame daug žinių ir iš Kana
dos/, aiškiu ir atviru pasiisakymu laikraštis per 65 
metus pelnė gėrę vardą ir pasitikėjimą.

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

METINĖ PRENUMERATA KANADOJ IR KITUR
TIK $5.00
I aiškus ir prenumeratų adresuokite:

KELEIVIS
636 Broad wav, So. Boston, Mass. 02127, USA.

KANADOS ELEKTRONIKA 
-PRAMONĖS MILŽINAS

Rašo Basil Jackson .
(Canadian Scene) Ma

žiausiai žinoma pramonė 
Kanadoj yra elektronika. 
Bet jos augimas sukūrė 
gamybos augimą labai žy
mų ir galingą.

Vidutinis Kanados žmo
gus ar šeima retai žino , 
kad televizijos aparatas 
yra padarytas ne Jungti
nėse Amerikos Valstybė
se,bet Ontario ar Quebe- 
ke.

Lekiantieji per Atlantą 
tikrai nežino, kad jų
jų sprausminis lėktuvas 
yra vairuojamas ligi nu
sileidimo neklaidingai 
elektronikos navigacijos 
sistema, kuri yra pada
ryta kanadiško Marconi 
Co. , Montrealyje. Kada 
verslininkas telefonuoja 
iš Vankuverio į Winipegą 
jis niekad nepagalvos ,kad 
jo balsas yra stiprinamas 
elektronikos signalais 
kanadiečių suprojektuo
tais ir kanadiečių paga
mintais mikrobangų įren 
gimais.Kada jis perka ci
garetes vietinėje krautu
vėlėje, jis nepagalvoja , 
kad jų pristatymas yra 
tvarkomas radio aparato, 
kurį padirbo Toronto dar
bininkai.

Ši pramonė paskutiniais 
metais yra pardavusi e- 
lektronikos gaminių dau
giau kaip už $720 milijo
nų vertės (detalės kainos), 
ji samdo 18. 000 darbinin
kų tiesiog. (Plius 18*. 000 
paskirstymo vietovėse, 
pardavimo ir patarnavi
mo įstaigose), ir tai yra 
prieky visos kanadiškos 
technologijos ir stumian
ti pažanga kitose pramo
nės šakose.Pati pramonė 
yra padidėjusi savo pre
kėmis nuo $455 milijonų 
1961 m. ligi $720 milijonų 
dabartiniu metu. Staigus 
augimas manoma prasi
tęs, nes didės išvežimas 
ir pati namų rinka plėsis .

Spalvota televizija šio-« 
je pramonės šakoje bus 
sekantis stūmoklis ir par- 
d avime; o po to ? Pramogų 
srity be abejonės ateina 
gamyba video rekorderių, 
kurie įgalina žmones re- 
korduoti televizijos pro
gramą ir tada, kada jie 
nebus namie; rekorderis 
galės būti panaudotas per 
televizijos aparatą ir vė
liau ; pritaikymas šio 
įrengimo bus kaip ir na
mų kinas, parodomas per 
televizijos aparatą;juoda

Lletuviškas knvgas dar vis leidžia savo nariams 

NIDOS KNYGŲ KLUBAS 
Paprašykite katalogo, kuriame nurodytos visos są- 
lyg°s, 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.

7 PSL.

Vytas Antanas Mikėnas 
Illinois universitete Ur~ 
banoje kovo mėnesį gavo 
elektros inžinerijos dak
taro laipsnį. Jis yra gi; 
męs 1939 m. Tillsonburge, 
Ontario, E anadoje.

ir balta bus pirmosios 
spalvos, o vėliau ateis ir 
kitos ; trijų dimensijų 
spalvota televizija bus 
kitas logiškas žingsnis 
matomos elektronikos 
susižinojimo reikale.

Bus tęsiama nemato
mas vaidmuo pramonės 
srity,kada tyrimai ir au
gimo programa suformu
luos naujas idėjas valdy -. 
mo ir augimo procese ei
nant prie automatinės 
pramonės.

Yra ten, kur pramonės 
elektronikos potencialas 
pradeda rodyti daugiau 
intereso didinant komer
cinėse ir pramonės fir
mose, pareikalavimų dėl 
baigtų produktų ar patar
navimų veiksmingumo.

Patys elektronikos 
įrengimai rodo tendenci
jos krypti į jų lengvumą ; 
tas reiškia, kad su laiku 
baterijų operuojamas 
kompiuteris, esantis prie 
sąskaitininko pašonės, 
rankinio laikrodžio didu
mo radio aparatas,kiše
ninio didumo televizija , 
nešiojamas šaldytuvas ar 
oro vėsintuvas, nešioja
mas radio-telefono apa - 
ratas, bus visuotinai iš
plėsti..

Pramonės platus sekto
rius-platus pinigų inves- 
tacijos, smegenų ir žinių 
atžvilgiu-jau yra tyrimų 
stadijoj net ir erdvių rei- 
kale.Įnašas į erdvių tyri
mus, kuriuos varo Kana
dos bandymų raketos 
bendradarbiaujant su J. 
A.V.erdvių pramone, yra 
mažai dar žinomas eili
niam kanadiečiui. Bet la
boratorijose ir raketų 
stotyse Kanados pusėj jau 
yra sutelkta daug žinių
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LIETUVIŲ DĖMESIUI!

KEATING FORD Sales Ltd. 
4475 Bannantyne, Verdun, šį 
ketvirtadienį, balandžio 27 d.

LIETUVIŲ DIENAI RUOŠTI Ž VE JOTOJŲ-MEDŽIOTO-
KOMITETAS, 

posėdžiavęs penktadienio 
vakarą, nutarė svečiais, 
garbės svečiais, pakvies
ti Montrealio kardinolą, 
miesto merą, visų unive
rsitetų rektorius ir Provi 
ne i jos ministerį pirminin
ką ir, be to, dar parlam
ento atstovus, kurie gyve
na Montrealyje.
PAGERBĖ DAILININKĘ 
H. ŽMUIDZINIENĘ

Antradienio popietį p. 
Smilgevičienė suruošė 
pagerbtuvių priėmimą 
dailininkei Poniai H.Žmui 
dzin!enei,Lietuvos gene
ralinio konsulo žmonai. 
Priėmime dalyvavo ke
liolika ponių,kurios vieš
nia iš Toronto gražiai pa
sveikino ir apdovanojo 
gražiu leidiniu-Maironio 
Baladėmis-, visų dalyvių 
pasirašytu. Ponia Zmui- 
dzinienė dėkinga p. Smil
gevičienei už gražų priė
mimą ir visoms subuvi
mo dalyvėms už dovaną.

SLA 123 KUOPA MONT
REALYJE 

sekmadienį turėjo metinį 
susirinkimą, į kurį atsi
lankė tik keli nariai,kad 
nebuvo iš ko rinkti valdyba 
ba. Tat liko senoji kol kas 
tiktai sekretorium nutarta 
kviesti A.Ališauskas, nes 
buvęs visiškai pasitraukė.

Be to, trečiojo Lietuvos 
prezidento, čir. K. Griniaus 
paminklo statymo reikalui 
paskirta 25 doleriai.

MIRĖ ANTANINA 
AMBROZAITIENĖ 
Ilgai sirgusi sunkia liga, 
mirė Antanina Ambrozai 
tienė, 57 metų amžiaus. 
Palaidota per Aušros Va
rtų parapijos bažnyčią še
štadienį, balandžio 22 d. 
Nuoširdi užuojauta vyrui, 
vaikams ir giminėms.

Dr. J. SEMOGAS
5441 BANNANTYNE.Verdun

Pirmadienį ir 2-4; 7-9p.m- 
ketvirtadieni

antradieni ir .
• z - 4 p.m

penktadienį

trečiadienį 7-9 p.m. 
šeštadienį 11-lp.ip.

767 < 3175; namiį 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. JAUGEL1ENĖ

DANTŲ GYDYTOJA
1410 Guy Street, 1 aukštas 

11- 12 kambarys,
Tel: 932-6662: namų/J7-9681

DR. V. G1RIUNIENĖ 

dantų gydytoja

533° L'Assomption Blvd.
Tel. 255 - 3535.

JŲ KLUBO "NIDA" 
metinis narių susirinkim
as balandžio 23 d.DLK Vy
tauto klube praėjo jaukio
je nuotaikoj ir sklandžiai.

Valdybos pirm. J.Štau- 
č lulls, atidaręs sus ir in - 
k imą, į prezidiumą pak
vietė pirm. J. Petrulį ir 
sekretorium Stp.Kęsgailą. 
Gedulo minute pagerbti tr
agiškai žuvę nariai J.Ma- 
tuzevičius ir K. Čekaitls.

J. Adomaitis perskaitė 
steigiamojo susirinkimo 
ir A. Mylė praėjusiojo su
sirinkimo protokolus.

Pirm. J. Šiaučiulis pada
rė trumpą praėjusios veik' 
los apžvalgą: buvo dvi žve
jų išvykos,rūpinamasi ga
uti iš valdžios čarteris ir 
teritorija, kuo rūpinasi kl
ubo narys notaras J. Ber
notas.

Kasininkas Br.Ktrstukas 
pranešė :kasa turėjo 151.11 
dol.pajamų ir 51.11 dol. iš
laidų. Rev.kom. narys J. 
Viliušis konstatavo, kad 
kasa vedama tvarkingai.

Nauja, valdyba ir reviz. 
komisija aklamacijos bū
du paliktos senos tos pir
mininkas -T,Šiaučiulis, vi- 
cep. Pr. Bukauskas, sekr. 
A. Mylė, kas. Br. Kirstu
kas ir Stp. Kęsgailą, K. 
Toliušis, J. Petrulis ir S. 
Vyšniauskas nariaijrev. 
kom. nariai: J. Viliušis, J. 
Adomaitis ir- P. Petronis.

Susirinkimas iškėlė no
rą dažniau daryti žve javi
nio išvažiavimus.

Baigus susirinkimą, Z. 
Lapinas parodė iš Molso- 
no gautą filmą, o po to vy
ko vaišės, kurias paruo - 
šė O.Mylienė,M.Šiaučiu- 
lienė ir H. Petrauskienė. 
K.Mart hienas, J. Petrulis, 
Br.Ktrstukas ir J. Gudas 
vaišėms paaukojo po dėžę 
alaus, už ką valdyba dėkoja.

Susirinkimo metu 32 nar
iai apsimokėjo mokesčius, 
įstojo 5 nauji nariai, ir da
bar klube yra 64.

J.Šiaučiulis.

3LK VYTAUTO KLUBO 
šėririnku visuotinis susirinki 

l
mas sj sekmadieni, balandžio 
30 d. 2 vai. p.p. klubo patalpų 

se.
Klubo Trustees valdyba iš

mokės procentus už paskolas 
klubo statybos morgičiams.

Klubo ir Trustees Valdybos. ,

Pastaba: Kai kas pamiršta, kad 
NI. prenumerata jau nuo 1966 m.— 
$ 1.00 yra pakelta. NL.

ADVOKATAS

JOSERH 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 
Suite 200 1.

Tel.: UN 6-4364

nepriklausoma LIETUVA

7:30 vai. vakare įvyks ten 
pat EXPO 67 atidarymo proga
iškilmės, į kurias yra kvie
čiama ir lietuviškoji visuome 

ne. . *
Iškilmės prasidės paradu • 

B annantyne ir Verdun gatvė, 
•mis ir pakeliant K anados tau
tinę vėliavą tarpe jau plevė
suojančių kitų tautybių vėlia 

vu, jų tarpe ir Lietuvos tris- 
spalvos, kurios plėvė šuo s 
visą Expo 67 laikotarpį. ,

TAUTOS FONDO

Krašto Atstovybė dėkoj a Lie
tuvių Kredito Kooperatyvo 
"Paramos“ Valdybai parėmu 
šiai TF 100 dol. auka ir Pri
sikėlimo parap. bankelio Val
dybai už 50 doL auką.
ĮSIGYKITE Expo PASUS

Nuo šio mėnesio galo įsiga 
lioja pilnos pasų ir bonų kny
gučių kainos. “ Litas“ kvie - 
čia visus dabar duodama nuo
laida pasinaudoti ir pasus i- 
sigyti nelaukiant paskutinės 
dienos. “ Litas“ dar turi visų 
rūšių pasų, išskiriant sezo
ninius suaugusiems.
“LITAS“ DUODA 

paskolas nekilnojamam tur
tui, automobiliams pirkti ar 
bet kuriems kitiems reika
lams. Prieš skolindamasis
- pasitikrink “ Lite“ .

Pr. R. 
ŠV.KAZIMIERO PARAPI

JOS ŽINIOS 
Parapijos didelė šventė į- 
vyks gegužės 7 d. J.E.Vy
skupas V.Brizgys teikia 
Sutvirtinimo Sakramentą 
ir kartu bus pirmoji kom
unija. Po to iškilmingi pie
tūs, į kuriuos prašome vi
sus parapijiečius atsilan
kyti. Tiktetus malonėkite 
įsigyti iki gegužės 1 dien
os pas šv.Onos d-jos pir 
initiinkę p. Gručkūnienę te 
lefonas 72°-3O55, arba šv. 
Elzbietos d-jos pirm.p.Kr 
eiv lenę, arba pas komi
teto narius. Suaugusiems 
$2.50, jaunimui $1.00.
- Šeštadienį susituokė R. 
Zamek su B. Glaveckąite.
- Ateinantį šeštadienį tuo 
kiasi Vitas Svotelis su M. 
Austin.
- Sekmadienį skautai atš
ventė šv. Jurgio šventę.
- Parapijai aukojo: J.Su- 
ševičius 40 dol. ,K.Van- 
nagas ir V.Sabalys po 34 
St. M ekš runas, V. Marksu 
skas po 25, V. Brilvicas, 
A. Sakalas, P.Rzevuckas, 
A.Tušas,C.Babelis po 
1O dol. ir kiti.

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.

PRflfJUSI SHVfllTf
/ ATKELTA IŠ 1 PSL./

ATMETĖ 
FILOSOFO

DE GAULLE 
BOLŠEVIKO 

SUMANYMĄ

Žinomasis Anglijos filoso 
fas Russell sugalvojo“ teisti“ v
Ameriką už karo vedimą Viet- Pos va^stybiu bolse.vikų ly- 
name. Bolševikui mat nepa- 
tinka Amerika, o kad Hanojus 
su Pekinu ir Maskva nesutin
ka taikytis, tai jų“ teisti“ Ru.< 
sell nesiryžta. Ir kažkodėl 
Russell “ teismą“ nori daryti 
ne Anglijoje, bet Prancūzijo
je.

Tačiau Prancūzijos prezi
dentas de Gaulle atsisakė 
leisti Russel su savo bolŠe 
vikiniais sėbrais “ teisti“ A- 
meriką Paryžiuje. Pasak de- 
Gaulle,Šiai komedijai Russel 
neturi nei įgaliojimu, nei tei
sią.
KELIAMA GUMOS KAINA

Pastoviai kyla visos 
gamybos kainos Kanado
je,kyla ir gumos išdirbi
nių. Goodyear Tire and 
Rubber Co.of Canada Ltd. 
pranešė,kad jos gaminių 
išdirbinių kainos tuojau 
bus pakeltos nuo 3 iki 6%, 

Gi vienai bendrovei pakė
lus kainas, tuojau jas pa
seka ir kitos firmos.

'■----- ' - ~7
AUŠROS VARTŲ PARAPIJA

— Nuoširdžiai dėkojame vi - 
siems, kurie savo aukomis 
padeda vykdyti $10 vaju pa
rapijos naudai. Dėl patogumo 
galite savo auka atiduoti rink
liavos metu bažnyčioje varto
dami vokelius.
— Gyvojo Rož. D-jos susirin 
kimas įvyks ateinanti sekma
dieni.

— Šv. Onos Draugijos susi
rinkimas šaukiamas gegnžėts 
14 d. po sumos.

— Gegužės 7 d., sekmadieni, 
atvyksta J.E. vysk. V. Briz- 
gys. Sv. Kazimiero parapijo
je - abiejų parapiją pirmoji 
komunija ir Sutvirtinimo Sak
ramentas. Po to J.E. vysku
po Brizgio pagerbimas.
— Bažnyčios Fondui: $15.- 
A. Gudas, $10 - V.ir S. Ers- 
lovai, A. Mecelis, J. Mačiu
lis, P. Brikis, E. Vaicekaus
kiene, Šv. Onos Draugija ir 
$75.- Dr. V. Pavilanis.
— Pereito sekmadienio rink
liava - $230.00.
PARENGIMU KALENDORIUS

• Gegužės 7 d. A.V. saleje 
Motinos Dienos minėjimas ir 
misios 5 vai p.p.
• Gegužes 13 d. vakare, litu 
anistiniu kursą užbaigimas.
• Gegužės 20-21 dienomis 
saulių suvažiavimas.
• Birželio 18 d., sekmadie
ni, E. Kardelienės Muzikos 
Studijos mokiniu koncertas,
- 7 vai.vakare, A.V. salėje.

THE WHO WANT a life of 
collective economic security •• 

remote from civilization — plus 
the sponsoring of the expres
sion of one ’ solver wholesome 
potential individuality, 
signify affirmatively, by 
to:

should 

writing

Mr., J. WEISS.
4279 Esplanade, 
Montreal, Que.

LIETUVIS KAS P I S V A L A ND IS GI R D I AS KAS

ČEKOSLOVAKIJOJE SUSI

RINKO EUROPOS KRAŠTU 
BOLŠEVIKAI

1 Čekoslovakijos kurortą 
Karlovy Vary susirinko Euro

deriai iš 24 valstybių ir, va
dovaujami SSSR gen. sekreto 
riaus Brežnevo svarsto karo 
Vietname palaikymo klausi
mą, santykių su Kinijos ko
munistais ir kt. panašius klar Tuojau pc Mikšio parodos 
simus, kurie rūpi bolševiki
niams imperalistams, turin - 
tiems tikslą užgrobti visąpa- 
šaulį ir padaryti iš jo vieną 
pasaulini kalėjimą, kuriame 
laisvės, lygybes ir brolybės 
nebūtą nei kvapo, kaip to ne 
ra komunistų valdomuose 
kraštuose.

atidarymo Muzikos studi
joj įvyks paskaita psicho
logo/iš Vašingtono/ dr.A. 
Sužiedėlio tema:Pstcholo- 
ginis žvilgsnis į žmogaus 
susikaupimą ties pačiu sa
vim.

Paskaitą ruošia Akade
mikų draugija. Visuome
nė kviečiama atsilankyti.

ab.
LIETUVIŲ FONDAS PAS

KIRSTĖ PELNĄ
Kanados Lietuvių Fondo 

Taryba šeštadienį paskir
stė metų pelną: 500 KLB 
leidžiamai anglų kalba kn
ygai, 300 liet, mokyklųkn- 
gų skaitymo konkursui ir 
200 skautų Ramovės sto
vyklaviete i. Daug tau pra
šymų nebuvo. ab. 
LANKĖSI PRANAS GVIL

DYS
Pasižymėjęs stalo tenisi
ninkas ir uolus sporto vei
kėjas inžinierius P.Gvil
dys, prieš metus persikė
lęs į New Yorką ir ten ge
rai įsikūręs, teniso pirm
enybių proga lankėsi Tor
onte, bet grįžti neketina.

ab.
"VARPO"CHORO KONCE

RTAS
dalyvaujant D.Mongirdai- 
tei,įvyks balandžio 6 d., 
šeštadienį,Brickford Park 
High School auditorijoje, 
Bloor-Christie kampe. 
KL KATALIKIŲ MOTERŲ 

SUVAŽIAVIMAS 
balandžio 6-7 dienomis Pr
isikėlimo patalpose. Prad- 
žia šeštadienį 9:30 ryto.

ATVYKSTA VLIKO 
PIRMININKAS

Persitvarkius Vlikui ir jo 
pirmininkavimą perėmus dr. 
J.K. Valiūnui, stiprinami 

glaudesni ryšiai su visuo
mene. Tuo tikslu Vliko Pir
mininkas pasiryžęs artimiau
siu laiku aplankyti stambes
nes liet, bendruomenes apy
linkes Kanadoje ir savo pra
nešimais supažindinti plačią,- 
lietuviška visuomenę su Vli
ko darbais bei uždaviniais.

Balandžio 30 d., sekmadie
nį, Vliko Pirmininkas lanky-

• Prancūzija pranešė, kad sis Toronte ir 4 vai. po piet 
Ramiojo vandenyno srityje ji Prisikėlimo parapijos audito 
padarys kelis atominius spro rijoje lietuviškai visuomenei 
gimus.
• Sudano steigiamasis sei
mas patvirtino istatyrą,drau- 
džiantį homunistą partija.
• JAV prezidentas sekma
dieni nuv/Kc V. Vokietija iI l 
Adenauerio Ludotuves, ku 
rios ivyko Kelno kated:oje 
antradieni. Johnsonas ta pro 
ga turėjo pasitarimą.
• Pekinas pareiškė protes
tą prieš 1090-čio indonezie 
čių demonstracijas prieš ki
nus ir kinu konsulo pagrobi 
mą.

STUDENTŲ DARBAI 
PRIE PARODOS 1967 M . 
Canadian Scene-Univer- 
sitetų studentai kurie no
ri gauti darbo parodoje, 
privalo paduoti pareiški
mus, pasiunčiant juos į 
Student Placement Cen
tre, 2100 Drumond St. 
Montreal,arba į bet kurią 
įstaiga Canada Manpower 
Centres visoje Kanadoje . 
Kadangi studentai priva
lės ištverti laike viso Pa
rodos laiko, jie turėtų 
kiekvienas atskirai pasi
tarti su savo universiteto 
vadovybe ir dėl egzaminų 
ir dėl pačios registraci
jos.
A LBERTOJ DIDINAMAS 
NAFTOS GAVIMAS

Paskutiniu metu Alber - 
tos valdžia padidino naf
tos pardavimą dar 785 , 
285 doL.kas bendrąjį par
davimą pakėlė iki 1, 689 , 
494dol.sumos,kuri paly
ginus su 1965 metų par
davimu pakilo 5, 000, 000 
dol.Daugiausia naftos nu
pirko Baily Seiburn Oil 
and Gas Ltd.Ši firma eks
ploatuoja apie 800 akrų 
plotą prie Žana ežero 425 
mylios į šiaurės vakarus 
nuo Edmontono miesto.

NAUJAS AUTOMOBILIŲ 
FA BRIKAS

Artimoje ateityje ties 
Halifaksu atidaromas 
naujas automobilių fabri
kas,pastatytas Nova Sco
tia Industrial Estates Ltd. 
kuris šiais metais išleis 
4,000 mašinų"Volvo", tu
rinčių gerą pasisekimą. 
1963 metais jų buvo iš
pirkta 2,040,1966 m. jau 
4, 091.

1967 m.balandžio 26 d. Nr. 17/1041/

DAIL.Ž. MIKŠIO PARODA 
Prisikėlimo auditorijoje 
šį šeštadienį atidaroma Pa 
ryžiuje gyvenančio dailin
inko Žibunto Mikšio grafi
kos darbų paroda .Atidary
mas 7 vai .Apie Mikšio kū
rybą kalbės dali .T .Va liūs. 
PASKAITA IŠ PSICHOLO

GIJOS

padarys VL1KO Pirmininkas 
veiklos ir pavergtos Tėvynes 
laisvinimo reikalų platu pra

A. NORKELIDNAS
Commisioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG’D 

VISŲ RŪSIŲ DRAUDIMAS.

6695—35-ta Ave., Rosemount (kamp. St. Zotique)

Montreal 36, Que. Tel. RAymond 7-3120.

Dr.P.MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą.

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

Raštinė: LE 4-4451.

PARAMOS PIRMASIS 
METŲ KETVIRTIS 
pasibaigė kovo mėn. ir 
šiuo metu skaičiuojamos 
palūkanos už depozitus . 
Visi įnašai įnešti iki sau
sio mėn. 10 d. užskaityti 
už pilną ketvirtį ir visi 
išėmimai kovo mėn.30 d . 
ir 31 d. neturi jokios įta
kos į palūkanų skaičiavi - 
mą.Dividendas už 1966m. 
prirašytas kovo mėn. ir 
dividendas už dividendą 
užskaitomas nuo kovo 
mėnesio pradžios.Už pa
skolas palūkanos skai
čiuojamos nuo likusios 
balanso sumos iš 7%. Už 
morgičius visiems na
riams skaitoma 6, 5%. Be 
to, nariai visas bankines 
operacijas gali atlikti 
paštu siunčiant čekius , 
taip pat ir darboviečių 
čekius,Parama (Toronto) 
Credit Union Ltd. vardu 
antroje čekio pusėje už
rašius" Only on deposit 
Acc.No.. . "Kartu prašo
me pridėti banko knygutę 
kurioje įrašius visus įra
šus gražinsime atgal. Šis 
būdas yra saugus ir pato
gus. Vedėjas .
LIETUVIŲ NAMŲ 
valdyba posėdyje balan- 
žio 11 d. pasiskirstė pa
reigomis : 
valdybos pirmininku Pr . 
Bastys,sekretorium Pr. 
Kvedaras, ūkio vadovas 
A. Petryla, šėrų atskai
tomybės vadovė E. Yur- 
kus,švietimo ir pramogų 
vadovas Aug.Kuolas, aly
vos platinimo vadovas J. 
Novogrodskis ir atskaito
mybės vedėjas A. Statu- 
levičius. Posėdyje buvo 
svarstoma finansinės ir 
ūkiškos problemos. Pen
kiolikos metų sukakties 
proga numatyta suruošti 
balius šių metų spalio 
mėn. 14 d. Lietuvių Namų 
patalpose. Visus dalinin 
kus ir visuomenę kviečia
me dalyvauti ir paremti 
lietuvišką pastogę.

nešimą.
Būtų pageidaujama, kad 

ne tik Toronte, bet ir plačio
je apylinkėje gyvena tautie
čiai gausiai atsilankytų.

„LITAS"
EXPO 67 P ASP 0 RT Ų AGENTŪRA

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

MOKA už: 
Depozitus 4.4% 
Numatyto už serus 5%% 
Nemokamas gyvybės draudimas 
iki $2.000 bendros santaupų 
sumos.

KASOS VALANDOS:

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

Darbo dienomis: 10.00 — 3.00 vai. 3907 Rosemount Blvd., tel. 722-3545 
kasdien, ilskiriont pirmod. ir ieštad Diena: penktod. 1.00 - 6.00 vol.

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

1465 De Seve St., Montreal 20, P.Q.
TEL. 766 - 5827

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

AR ŽINOMA, KAD

’’NEPRIKLAUSOMOS
LIET U VOS" SPAUSTUVĖ

CIF M|B
spausdina bilietus, pakvietimus, tiži- 
tines ir padėkos korteles, įvairius 
blankus, receptams lepelius, vedybi
nius pakvietimus, mirties atveju už
uojautos laiškus, visokius ” statemer. 
tus”, vokus su adresais, laikraščius, 
žurnalus ir knygas.
Darbą atlieka pi giaiųnegu kitos spau>. 
tuvės. Kviečiame įsitikinti.

'^pausdinius galime priimti paštu ir pašti. 
pasiųsti.

Adresas: 7722 George Street, 
LaSalle,Montreal,P.(į, 
C anodo.

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

T ei. 669- 8834,

APS!DRAUSK! 
ADAM0N1S INSURANCE AGENCY INC.

GAISRAS - AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ - GYVYBE

P. ADAMOHIS 
Chartered Insurance Broker

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

S-tos “Lite“ No. 752 D

FORD

Kreipkitės į
LEO GUR E OK AS

USED .CARS 
1 year guarantee.

4415 Bannantyne Ave 
Verdun.

FALCON—FAIR LANE
GALAXIE—THUNDERBIRD

MUSTANG —TRUCKS

Sales Managers Assistant 
Keating Ford lietuvis atstovas 

769- 8831.

Tel. namų DO6-2548 
Įstaigos 769- 8529.

j
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