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Skulpt. DAGYS‘Eik čia, mano mažyte”

Pasiruoškim protestus!

G. JAKUBONIS MOTINA
[Motinos dienai. Kairėje Tremties motina, vir
šuje okupacijoje esančiųjų motina.

VLIKO PIRMININKAS 
Dr.J.įC VALIŪNAS.
Europoj turėjo eilę pasimaty
mu ir pasitarimų Vilko užda
vinius liečiančiais reikalais. 
Lietuvos reikalais palankiai 
pasikalbėta Prancūzijos už
sienio ministerijoje, kur Vliko 
pirmininkas, Lietuvos atsto
vo prof. Jurgio Baltrušaičio 
lydimas, buvo priimtas.

Madride pasimatyta su ei
le ispanų politinių veikėjų ir 
aiškintasi aplinkybės, su ku
riomis susijęs lietuviškųjų 
radio programų iš Madrido at
gaivinimas. Pirmininkas ten 
apsilankė pas Amerikos am
basadorių ir, ta proga pakvie
stas, dalyvavo ambasados 
surengtame diplomatų pobū
vyje. ,

Romoj, šalia išsamių pasi
tarimų su L. Dipl. Šefu S. L o- 
zoraičiu apie ryšių palaiky
mo galimybes su įvairių kraš
tų vyriausybėmis ir politinia- 
is sluoksniais, pirmininkas 
buvo priimtas Vatikano valst. 
sekretoriate, kur ypač pla
čiai apie lietuvių bei Lietu
vos klausimus išsikalbėjo 
su arkiv. Antonio Samore, 
Nepaprastųjų Bažnyčios Rei
kalų Kongregacijos sekreto
rium, ir su lietuviu reikalų 
referentu Vatikano Kurijoje, 
mons. Gabriele Montalvo. 
Ryškiausia to pasikalbėjimo 
pasekmė - Lietuvai skiriamo
ji Vatikano radio programa 
pailginta dvigubai ir, perduo 
ta vakarais, nuo šiol bus kar 
tojama rytais.

Pirmininkas ir pats turėjo 
progos pasakyti kalbas Lie
tuvai skirtose Vatikano ir Ita 
lijos valstybinio radio bei 
televizijos direktorium apie 
lietuviškų radio programų 
pobūdį ir jų pastovumo užtik 
rinimą.

Visuose kraštuose, t.y., Ita
lijoj, Prancūzijoj, Ispanijoj, 
Vokietijoj ir Šveicarijoj su 
atatinkamais asmenimis tarta 
si dėl informacijos skleidi
mo reikalu tų kraštų kalbo
mis. Užbaigti reikiami susi
tarimai dėl Eltos informaci
jų leidimo prancūzų kalba.

Su dr. Geručiu ir eile asme
nų Vokietijoje aptarti ir ry
šių reikalai su Vokietijos po
litiniais sluoksniais. Užbaig-

ParodojLietuvos kaip 
valstybės nėra

mūsų adresu. Jie bus labai 
reikalingi akcijai pabaigti.

Gegužes 15 d. dalyvaukim 
demonstracijose prie britą 
pasiuntinybių ir konsulatų 
visame pasaulyje.

Be atidėliojimo steikime 
komitetus, kurie vadovautu 
p-otesto laiškams rašyti ir 
organizuotų demonstracijas. 
Susižinokime su protesto Ko- 
crdinacijos komitetu, kuris 
vadinasi“ Committee for In
ternational Justice“ ir dirba 
prie BATUN biuro, kurio ad
resas gale šio kvietimo.

Siąskime patarimus, suma
nymus ir atatinkama medžia
gą dokomentacij ai, kuriuos 

Kviečiame visus pabaltie- 
čius visame laisvame pąsau 
lyje protestuoti prieš Didž. 
Britanijos sumanymą pripa; 
žinti Tarybų Sąjungos dabar 
tines sienas ir pasisavinti 
Baltijos valstybių auksą ir 
kitas vertybes, kurios yra 
Didž. Britanijoje.

FVotestuokime: kad įtikin
tume Britanijos valdžia, jog 
ji negali su mumis nesiskai
tyti. Kad Didž. Britanijos su 
sumanymus sukeltume pasau
lio viešosios nuomonės pa
smerkimą, ir kad priverstume 
britų valdžią nuo šių suma 
nymų atsisakyti. Kad tai pa
siektume: Rašykim patys ir 
raginkim kitus siųsti protes- būtu galima panaudoti protes
to laiškus ar telegramasDidž turiniu, kuris bus išsiųstas 
Britanijos valdžiai, adresuo. visų kitų valstybių pasiunti- 
jant juos Didž. Britanijos pa- niams prie Jungtinių Tautų, 
siuntiniui Jungtinėse Tauto
se: H.E. The Rt. Hon. Lord 
Caradon, United Kingdom Mi
ssion to the United Nations, 
845 Third Avenue, 10th Floor 
New York,N.Y. 1002, USA. 
Ir Didž. Britanijos pasiunti
niams savo kraštuose. Pra
šome prisiųsti visų protesto 
laiškų ir telegramų nuorašus

valdžios ir visų kraštu, 
spaudai.

Siąskime aukas šiam protes 
testui paremti. Visi laiškai 
ir čekiai adresuojami: 
Baltic Appel to the United 
Nations, 2789 Schury Avenue, 
New York , N.Y. 10465, USA, 
Tėl. 2 12-828-2237

Lietuvių gyvenimo faktai
TREČIAS PASAULIO LIETU 
VIŲ BENDRUOMENES 
SEIMAS 
šaukiamas 1968 m. rugsėjo 
mėnesio pirmąjį (Darbo Die
nos) savaitgalį, New Yorke. 
Pirmasis toks seimas irgi bu
vo New Yorke, o antrasis To
ronte. New Yorke jau sudary
tas III PLB Seino rengimo 
komiteto branduolys, kuris 
turėjo pirmą posėdį kovo 22 
d. Komiteto garbės pirminin
ku išrinktas prel. J. Balko
nas, darbo prezidiumo pirmi
ninku — J. Šlepetys. Numaty
ta eilė sekcijų ir jų vadovų: 
informacijos—E. Čekienė ir 
P. Jurkus, dailės—V.K. Jo
nynas, koncerto—V. Jonuš- 
kaitė-Leskaitienė, pamaldų 
*• prel. J. Balkonas, sporto 
- A. VakŠelis, finansų— A. 
Reventas, banketo ir kt. E.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
TARYBOS PIRMININKAS 

Antanas Rudis Lietuvos 
reikalais lankėsi Vašing
tone, Valstybės Departa
mente, kalbėjosi su eile 
Kongreso narių ir senato 
rių.
ŽALAKEVIČIAUS ĖJIMAS 

PAVYKO
Zalakevičius Paryžiuje de
monstravo filmą Niekas 
nenorėjo mirti", kuriame 
yra išniekinami Lietuvos 
partizanai, kovojusieji a- 
pie 1O metų su okupantu. 
Be to Zalakevičius išstve 
žė dr.Deveikytės-Navak- 
ienės paliktus graviūrų ri
nkinius, kuriuos kažkas 
jam atidavė.

KAS NAUJA
PROVINCINIAI RINKIMAI 

Nova Scotia provincijos 
ministeris R. Stanfield 
paskelbė,kad provincijos 
parlamento rinkimai pa
skirti gegužės 20 dieną, 
o Albertos provincijos 
ministeris pirmininkas 
C. Manning pranešė, kad 
Albertos parlamento rin
kimai įvyks gegužės mė
nesio 23 dieną. 
PRANCŪZU KALBA 
MANITOBOJE

Manitobos valdžia įsa
kė mokyklose kai kuriuos 
dalykus mokyti prancūzų 
kalba. Tai toks įsakymas 
yra pirmas nuo 1916 me
tų. Jeigu gi kai kurios mo
kyklos dėl kurių nors 
priežasčių nenorės šio 
įsakymo vykdytinai turės 
kasmet gauti leidimą. 
QUEBECO DERYBOS SU 
PRANCŪZIJA

Paryžiuje šiuo metu 
vyksta derybos tarp Pran 
cūzijos ir Ouebeco atsto
vų. Quebecas nori glau
desnių ryšių su Prancū
zija - kultūrinių mainų, 
mainų profesūra, moky
tojais, studentais ir 1.1. 
Aptariamas ir šių reika- 
kalų finansavimo klausi - 
mas.

ti susitarimai del Vliko nuo
latines atstovybes sudarymo 
Vokietijoje. (ELTA) 
Dr. JANINA LAŠIENĖ, 
neseniai mirusio prof. Vlado 
Lašo našle, 70-tojo jos gim 
tadienio proga, balandžio 10 
d. buvo apdovanota dar J. Pa 
leckio pasirašytu garbės raš 
tu. Prie apdovanojimo akto 
skelbiamoj informacijoj pažy 
mėta, kad J. Lašienė beveik 
be pertraukos dirbo universi 
teto (vėliau virtusio medici
nos institutu) pataloginės a- 
natomijos katedroj, ir is viso 
21 metus tai katedrai vado
vavo, o dabar esanti tos ka
tedros profesore-konsultante.

(ELTA)

Lietuviai su savo darbais Pasaulinėje parodoje Montrealyje. Kairėje inžinierius Daniū- 
nas prie savo išrastų šlifavimo staklių, dešinėje dailininkas Morkūnas prie savo kūry
bos reljefinio, skulptūrinio, vitražo "Himnas darbui".

KANADA PADEDA 
PIETŲ AMERIKAI 

Inter-American Deve- 
lopment Bank praneša , 
kad Kanada Pietų Ameri- 

pLįtgęį kos paramai yra paskyr 
rusi 10 milijonu dolerių. 
Kanada šią pagalbą tęsia 
jau nuo 1964 metų ir Pietų 
Amerikos pagalbai jau 
yra išleidusi 40 milijonų 

lO dolerių. Jungtinės Ameri- 
FincKHHBS kos Valstybės tam tikslui 
IbJHhbRH yra paskyrusios 37 mil. 
Statinaitė ‘ dol. ’

KANADOJE
KANADOS PULKININKAS 
H. C. F. Elliot paskirtas 
Kanados kariuomenės da
linių, esančių Kipro salo
je. Be to jis yra ir Jung
tinių Tautų karo jėgų Ki
pro saloje viršininko pa
dėjėjas.

STATOMAS NAUJAS 
STIKLO FABRIKAS

Stiklo gamybos kompa
nija iš JAV - Libbey- 
Owens - Ford Glass Co. 
ties Torontu nupirko 100 
akrų žemės plotą, kuria
me stato naują stiklo fa
briką. Fabriko statymo 
tikslui paskirta 12 milijo
nų dolerių.
PLĖŠIKAI VERTYBĖS 
POPIERIUS PALEIDO Į 
ATLANTĄ

Balandžio 17 d. įvyko 
stambus banko apiplėši
mas. Bankas neteko apie 
pusę milijono dolerių.Da- 
bar du vaikinai,gaudę Ri
chelieu upėje žuvis, pa
stebėjo du plūduriuojan
čius maišus. Jie apie tai 
tuojau pranešė policijai, 
kuri ištraukė iš upės tuos 
plastikinius maišus ir 
juose rado 300 tūkstančių 
dolerių vertybės popierių. 
100 tūkstančių banknotais 
taip ir dingo.

KAUNO POLITECHNIKOS
Instituto studentu ansamb 
lis“ Nemunas“ tris savaites 
koncertavo Lenkijoj, rytinėj 
Vokietijoj, Čekoslovakijoj, 
Austrijoj ir Jugoslavijoj.Lib 
blianoj jų koncertas sutrau
kęs apie puspenkto tūkstan 
čių klausytojų. Be to, kon
certas tuo pačiu metu buvo 
ir televizijos perduodamas.
VILNIAUS SKAIČIAVIMO 
MAŠINŲ
ganyklos vyrų choras“ Elek
tronika“ (suorganizuotas 
1961 metais) balandžio 10 d. 
išvyko koncertuoti į Varšu
va, Krokuva^ ir kitus Lenki
jos miestus. (E)

Pasaulinė paroda Mont- 
realyje iškilmingai atida
ryta balandžio 27 dieną su 
patrankų šūviais, lėktų irų 
eskadrilėmis ir oficialio
mis valdžios vyrų kalbom 
is.Min.pirm.L. Pearsonas 
įdegė ugnį, kuri degs 180 
d ienų.Pa rodos lankytojai 
pradėti į parodą Ifetsti se
kančią, balandžio 28 die
ną. Pirmuoju į parodą pr
asimušė tūlas lietuvis, ro
dos Karpė, kuris už tai ga
vo laikrodį ir turėjo pro
gos per radio prakalbėti 
į visą pasaulį. Deja, tos 
minutės nenorėta ar nesu
gebėta išnaudoti ' lietuvių 
ir Lietuvos naudai ir gar
bei.
Lietuvos valstybės

NĖRA
Nors tai būtų ir tarybiniu 
vardu pavadinta.

Paroda didelė. Vien ją 
pereiti niekur nesustojant 
reikia visos savaitės die
nų.

Mums, lietuviams,žino, 
ma įdomiausia ir visųpir 
ma lankytina tai.lkur mes 
galėtume rasti nors vieną 
mielą Lietuvos kampelį.

Deja, parodoje Lietuvos, 
kaip valstybės, nėra.

Lietuva išbarstyta per 
visą Sovietų Sąjungą, kaip 
"jedinaja i nedielimaja ma 
tuška Rossija"... Parodo
je lietuvių yra. Parodoje 

PRAĖJUSI SAVAITE
STALINAITĖ PASISAKĖ SPAUDAI 
Svetlana Stalinaitė-Ali- 

liujevaNew Yorke turėjo 
spaudos konferenciją,ku
rioj e atsakinėjo į žurna
listų raštu paduotus klau
simus.

Pirmiausia ji pasakė , 
kad į kai kuriuos klausi
mus ji negalės atsakyti, 
nes jie yra užkonservuoti 
leidiniui, kuris išeis ru
denį, už kurį ji gauna mi
lijoną dolerių.

Į klaus imą, kodėl ji pa
sitraukė iš Rusijos, ji at
sakė: Nusivyliau komu
nizmu, kuris nepateisino 
dėtų į jį vilčių.

Tėvą Staliną ji stengėsi 
pateisintLUž žmogžudys
tes ir visas komunistų 
pridarytas ir dabar daro-

yra Iš Lietuvos ii’ ekspo
natų. Ir genį eksponatų. 
Tiktai tie, ypač .gerieji 
eksponatai pristatyti taip, 
kad sudarytų vaizdą, jog 
tai yra Rusijos. Mums gi 
dar daug kartų teks sugrį 
žti prie šių reikalų,tatda 
bar pasitenkinsime tiktai 
bendromis pastabomis.

SUSITIKIMAI
Jau daugelis lietuvių ap

lankė parodą, ir, žinoma vi 
sų pirma domėjosi savo ta
utos žmonėmis ir jų dar - 
bo vaisiais.

Visi parodoje sutikti lie
tuviai malonūs ir labai pa
slaugūs žmonės. Jie mie
lai viską parodo ir išved- 
žioja po visą didelįSov Ru
sijos pavilijoną, kuriame 
Lietuvos eksponatai išsk
irstyti, kad sudarytų įspū
dį, jog tai yra Sov. Rusi
jos gamybos.

Kadangi dailininkai išva
žiuoja į New Yorką, tat 
mūsų montrealiečiai dai
lininkai panorėjo su sveč
iais susitikti ir pasidalin
ti mintimis apie meną ir 
kiek tai galima pripuola
momis sąlygomis apžiūr
ėti darbus.Toks susitiki
mas įvyko pas pp.Zubus.

Daugiau ir plačiau apie 
parodą ir joje eksponatus 
iš Lietuvos bus parašyta 
sekančiuose NL numeriu
ose.

mas blogybes, atsakinga, 
ji sako, komunistų parti
ja,bolševikinis režimas , 
ne vienas Stalinas. Stali
nui mirus, jai nebuvo leis
ta ištekėti už indo vyro , 
kurio pelenus ji atvežė į 
Indiją palaidoti. Ji neturė
jusi galimybės paskelbti 
ir savo atsiminimų apie 
Stalino laikus.

Dabar spauda spėlioja, 
kokios yra gilesnės Sta- 
linaitės pabėgimo prie
žastys. Amerikonams, ži
noma,nesvarbu, kad Sta- 
linaitė iškart tapo mili- 
joniere.Spėliojimai tačiau 
aiškės palaipsniui.

Nukelta į “ psi.
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PAGERBKIME MOTINAS
Nepriklausomoje Lietu

voje balandžio 19 d.Įžan
ginio straipsnio vietoj bu
vo straipsnis"Ar tiktai 
daugiavaikės motinos?" 
Tebūnie ir man leista to
je pačioj vietoj pareikš
ti keletą minčių.

Žmonija teisingai supr
ato motinų reikšmę tautai, 
valstybei ir pasauliui, ir 
tą atžymėti ir motinoms 
pagerbti skiria Motinos 
Dieną.Ta diena priklauso 
motinoms. Ji švenčiama 
ir motinos pagerbiamos 
viešuose minėjimuose.Ki- 
ekviena tauta pagerbia sa
vo tautos motinas,ir tokiu 
būdu tampa pagerbtos vi
so pasaulio motinos.Šei
mose vaikai stengiasi pa
gerbti savo motinas ir ap
dovanoti jas už jų vargus 
ir rūpesčius, skiriamus 
vaikams.

Bet yra motinų,kurioms 
tai padaryti nėra galimy
bės: motinoms Lietuvoje, 
ištremtoms į Sibirą arba 
gyvenančioms kitur.Pri
siminti visas lietuves mo
tinas ir minėj imą padary
ti gyvu ir iškilmingesnių 
mes kviečiame dugiavai- 
kes motinas, kaipo moti
nų atstoves- lietuvės mo 
tinos simbolį-ir jų asme
nyje tai padarome.
Mažavaikės ir daugiavai

kės motinos yra vienodai 
garbingos motinos .Skirtu

mas yra tiktai jų asmeni- 
niniame gyvenime.Pagim
džiusi 6-12 vaikų motina 
turėjo pakelt daugiau ska
usmų ir vargų juos augi
nant,negu 1-2 vaikus. To
dėl ir parenkamos daug
iavaikės motinos atstov
ėmis. Apdovanojant minė
jimuos surinktom aukom 
motinas mes apdovanotų
jų asmenyje reiškiam sa
vo pagarbą ir meilę visom 
lietuvėms motinoms,Jei
gu tą dieną paremiam mo
tiną,patekusią į vargą,ne
laimę, tai yra kilnus kri
kščioniškas darbas.

Sąvoka moteris rodotik, 
kokiai lyčiai asmuo prik- 
klauso.Motina gyvybės ne
šėja,gimdytoja irtam vai- 
kui"motina". Bevaikės ne
laimingos moterys, nors 
jos įvaikina svetimus vai
kus, jos nėra visa žodžio 
prasme motinos,bet tik
tai globėjos, augintojos,ir 
jų darbas yra kilnus. Jų 
nedaug. Mes užjaučiame 
jas, gerbiame ir brangi
name, bet nieku negalime 
padėt i,kad ir paaukotume 
Motinos Dieną.

Ne visos moterys moti
nos irtodėl nėra prasmės 
ir pagrindo,gerbiant mo
tinas, pagerbti bendrai 
moterį. Motinos Diena vi
same pasaulyje priklauso 
grynai tiktai motina i gim
dytojai!

Kafaelis, Pitti galerija, Italijoje. Motina-Madona.

Aukštaičių Laumė.

MOTINĄ PRISIMINUS
Skubiai, gaivalingai iš 

tolimų pietų atplaukia šil
ti,drėgni debesys ir kar
tu su jais, gagendamos , 
sugrįžta namo laukinės 
žąsys.

Sustoju pakely ir žiūriu 
aukštyn liūdnai susimąs
tęs į tas žąsis, dingstan
čias tarp debesų.Kad taip 
aš,staiga pavirtęs paukš
čiu,galėčiau sugrįžti į tė
vynę Lietuvąl

Jaučiu,kad ir ten dabar 
atėjo pavasaris, kaip kad 
ir prieš daugelį metų. Ve- 
versiukas linksmai čire - 
na aukštai padangėse tarp 
atgyjančių dirvų. Viskas 
pradėjo sprogti.Laukai ir 
miškai apsigaubė žaliu 
šilko šydu. Pražydo gel-
tonos purienos upelių pa
krantėse ir palazdžiuose 
mėlynos žibutė s. Tuo j pa
kvips ir baltų ievų žydė ji - 
mas.Upėsir upeliai pra-

Apsaugok, A ukščiaus ias, 
ir laikyk mūsų brangias 
ir mylimas motinas ilgus 
metus, o mirusioms su
teik amžiną ramybę.

Br. Abromonis.

siveržė linksmu ūžesiu. 
Ir jų pakrantėse tylumą 
suvirpina skardus lakš
tingalos čiulbėjimas. Ir 
viso to atgyjančio pava
sario sukūry, kaip kokia
me sapne, matau Motiną, 
balta skarele,tai prie so
dybos, tai laukuose. Gi 
temstant, belaukiančią 
prie vieškelio manęs su
grįžtant. O kaip būdavo 
gera sielai, pargrįžus į 
gimtąją sodybąlKai Mo
tinėlė išsiilgusi linksmai 
pasitikdavo. Kai galėjai 
miegoti klojime ant kve
piančio šieno ir per sienų 
plyšius skaityti skaidrias 
vasaros žvaigždes. Klau
sytis iš tolumos atplau
kiančio vakarinio mer gi
nų dainavimo bei iš kito 
kaimo armonikos melodi
jas.

Atsimenu, rodos, lyg 
vakar tas buvo.Šiltas bir
želio vakaras persipildęs 
pievų žiedų kvepėjimu. 
Bet šį kartą niekas pievų 
nei plovė, nei grėbė. Ne
sigirdėjo nei merginų dai- 
nų.Viešpatavonerimąstis 
ir baimė.Karo dūmai ka-

le Šklėrius 
bojo čia pat.

Jau temo,kai Motina iš
lydėjo mane keleliu iki 
vieškelio.Buvo susirūpi
nusi, ašaros neleido kal- 
bėti.Atsisveikinom be žo
džių. -Žiūrėk, sūneli, būk 
atsargus ir narsus. -Iš
girdau tik paskutinius žo
džius.

-Greit sugrįžk,sugrįžki 
Nepamiršk tėvų žemės į

Pagreitinau žingsnius, 
kad greičiau užslopinus 
persiskyrimo jausmą. 
Paėjęs dar kartą atsigrį- 
žau,ir mačiau Motiną dar 
ilgai tebestovinčią vieš
kelio kryžkelėje. Dingau 
sutemose,dulkinam vieš
kely. Išėjau į tolimą ne
žinią,! karo audrą, į sve
timus kraštus.

Tyli kvapi naktis ap
gaubė žemę.Kažkur kita
me kaime sulojo šuo ir 
sugrigždėjo šulinio svir
tis. Tolimam tamsiame 
horizonte,kaip krauju pa
sruvę, driekėsi raudonos

MOTINA IR DUKTĖ

V. MYKOLAITIS — PUTINAS

MOTINAI
Ta* vakaras kaip krištolas,
O tolyje varpai.
Tokį, motute, vakar* 
Ir tu mane supai.

Pro langą saulė leidosi 
Pašvaiste ugnine, — 
Tu, poterj kalbėdama, 
Meldeisi už mane,

Kad aš užaugčiau didelis. 
Ir sveikas, ir gražus, — 
O saulė žarstė vygėja 
Tuo* žėrinčiu* dažu*.

Paskui atėjo sutemos, 
Juoda rudens naktis. 
Per naktj alpo motino* 
Nerimstanti širdis.

Kai išklydau iš tėviškės. 
Atsimenu gerai, 
Galulaukė* arimuose 
Liepsnojo vakarai.

O kai grįžau pavasari 
Su paukščiais iš pietif, 
Audringi rinkos debesys 
Ant tėviškės skliautą.

Radau tave palinkdsią, 
Kaip obeli laukuos.
Ne, nebedaug tau nemigą 
Gegutė iškukuo*...

Ak, rodos, vakar-užvakar, 
Motut, mane supsu, 
Q štai tą tylą vakarą 
Tau skambina varpai.

A. A. ANTANINAI AMBROZAITIFNEI MIRUS, 
jos vyra Vincą, dukteris Nijolę, Veroniką, 
Ireną, sūnus Darių, Stasį ir Vytą nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime.

S.A. M as ev i č ia i .

liepsnos. Graudė karo 
garsai. Argi tada galvo
jau, kad jau niekas nebe
grįšiu į tėvynę ir Motinos 
nebepamatysiu. Nuo to

Ir taip kiekvieną pava
sarį, su pargrįžtančiom 
žąsim, jaučiu, kad tenai 
toli tėviškėj Motina ma
nęs vis dar laukia, ir va
karo sutemose girdžiu jos 
žodžtus:"Sugįžk, sūneli,ne 
pamiršk tėvų žemės'"

PAPILDYMAI PRIE A . L A U R IN Č IU K O 
STRAIPSNIO

Čia įdedame iš Vilniaus Tiesos aprašymą, kuo 
Lietuva pasireikš Montrealio Pasaulinėje tarp
tautinėje parodoje. Duodame tikslią Tiesos pa
sisakymų kopiją, kad patys Nepriklausomos Li
etuvos skaitytojai galėtų spręsti jų turinį.

Bet be šito straipsnio Tiesa atspausdino savo 
atstovo Montrealio parodoje straipsnį, pasira
šytą Alberto Laurinčiuko. A. Laurinčiukas jau 
taip rašo:... matosi ant didžiulės mūsų ša-
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LIETUVA MONREALIO PASAULINĖJE PARODOJE
Šių metų balandžio 28 d. Mon- 

į. !■< realyje bus atidaryta pasaulinė pa
to rodą, kuri vadinsis ,,EKSPO-67". 
M g ELTOS korespondentas paprašė Lie- 
H tu vos TSR Ministrų Tarybos pinni-
- ninko pirmąjį pavaduotoją, Respub- 

likos parodų komiteto pirmininką
H Ksaverą Kairi papasakoti apie šią 

parodą ir tarybini paviljoną, kuria- 
tį me visos sąjunginės respublikos 
>• demonstruos savo ekonomikos ir 

kultūros laimėjimus.

Kanadoje, Monrealio mieste vyks 34-oji pasau
linė paroda. Parodos devizas — „Žmogus ir |o 
pasaulis". Tai — devizas, skatinantis visas pasau
lio valstybes parodyti savo mokslo, kultūros Ir 
ekonomikos pasiekimus. Galima tik apgailestauti, 
kad kai kurios vyriausybės mėgina dar prie! pa
rodos atidarymą sudrumsti tarptautinėms parodoms 
būdingą dalykinę bendradarbiavimo atmoslerą. 
Kaip praneš* spauda, Kanados valdžios organai 
tiria keist* „sutapimą": Vakarų Vokietijos pavil
jono stogo kontūrai primena hitlerinės Vokieti
jos sienas. Dėl JAV valstybės departamento spau
dimo dauguma Pietų Amerikos valstybių nedaly
vaus Monrealio parodoje. Vietoj to joms siūlo
ma dalyvauti Įvyksiančioje ateinančiais metais 
Techase mugėje, skambiai pavadintoje „Hemls'er- 
6t" — pusrutulio (Vakarų) mugėje.

Ir vis dėlto Monrealio paroda bus didžiausia 
Ii visų buvusių pasaulinių parodų. Joje dalyvaus 
62 valstybės, daug tarptautinių organizacijų ir 
atskirų firmų.

Monrealyje, Iv. Lauryno upės salose ir Makė- 
jaus Iškyšulyje, Raugo naujas miestas. Tai — 
„EKSPO-67" teritorija.

Kai pasaulinės parodos korporacijos vadovas 
D. Nivese.-as buvo paklaustas, koks turės būti pir
mas parodos lankytojo (spūdis, jis atsakė, kad tai 
bus estetinis pasigėrėjimas. Ii liesų, „EKSPO-67"
— tai naujas šimto tiuolaikinės architektūros pa
viljonų miestas, išraižytas kanalų, ežerų, papuoš
tas parkais, stadionu. Dvidešimt šeši tiltai sujungs 
salas ir iškyšulį. Be to, parodoje pasaulio tautos 
rodys ne tik pramonės, žemės ūkio, mokslo ir 
kultūros pasiekimus. Cla bus suruoštas tarptauti
nis (vairių meno žanrų festivalis. Numatoma, kad 
jame dalyvaus ateistai, vokaliniai, instrumentiniai 
Ir choreografiniai ansambliai, cirko meistrai — it 
viso apie 25.000 žmonių.

Monrealyje taip pat vyks trys kino festivaliai — 
aštuntasis tarptautinis penktasis Kanados filmų ir 
tarptautinis multiplikacinių filmų. Numatyta su
ruošti dainos konkursą.

Laukiama, kad Monrealio parodą aplankys 10— 
12 milijonų žmonių. Netenka abejoti, kad didžio
ji lankytojų dauguma apžiūrės Tarybų Sąjungos 
paviljoną, kurio ekspozicijų devizas „Viskas žmo
gaus vardan, viskas žmogaus labui".

Tarybų Sąjungos paviljone Ir keturiuose tarptau
tiniuose teminiuose paviljonuose bus parodyti mū
sų šalies ir visų sąjunginių respublikų socialinlo- 
polltinio gyvenimo pasiekimai bei liaudies Oklo, 
mokslo, technikos ir kultūros laimėjimai, pasiekti 
per 50 Tarybų valdžios metų.

Mūsų šalies paviljone, kurj suprojektavo Lenino 
premijos laureato M. Posochino vadovaujamas 
autorių kolektyvas, įspūdingame keturiasdešimties 
metrų aukščio architektūros statinyje, bus paro
dyta apie šešis rūkstančius eksponatų. Paviljone 
Įrengta 600 vietų kino salė ir restoranas 1100 lan
kytojų.

KOKS LIETUVOS jNASAS, PUOŠIANT TARYBI
NIO PAVILJONO SALES!

Lietuvių architektai Ginta Ir Tadas Baginskai 
sukonstravo paviljonui keturias vitražines kolonas 
Ir dekoratyvinę sieną, kurioje bus parodyti Ta
rybų Sąjungos teritorijoje randami mineralai. Si 
siena — savotiškas keturiolikos metrų Ilgio ir 
trijų metrų aukščio voratinklis.

Tarybinio paviljono sales puoš taip pat žymių 
Lietuvos vitražlstų darbai. Tai — A. Stoškaus ir 
A. Garbausko vitražas „Tėvynė", K. Morkūno — 
„Himnas darbui", taip pat skulptoriaus K. Valaičio 
didelis pano Iš metalo.

KĄ EKSPONUOJA TARYBŲ LIETUVA BENDRO
JE PAVILJONO EKSPOZICIJOJE!

Tai daugiausia techniškai sudėtingi gaminiai, gi
mę Lietuvos pramonės įmonėse Ir mokslinių įstai
gų laboratorijose Tarybų valdžios metais.

Tarybų Sąjunga Monrealyje demonstruoja tre
jas stakles. Vienos iš jų — tai Vilniaus šlifavimo 
staklių gamyklos labai didelio tikslumo unlversa- 
Uos apvalaus šlifavimo staklės, kurios prilygsta 
geriauslems pasaulio technikos pavyzdžiams. Bus 
taip pat eksponuojamas Vilniaus 21-oslos profe
sinės technikos mokyklos moksleivių pagamintas 
veikiantis pirštinių frezų galandymo staklių mo
delis.

Mūsų lengvąją! pramonei atstovauja puošnūs 
Kauno K. Giedrio vardo kailių įmonių susivieniji
mo gamybos manto iš avikailių. Imituojantys tig
ro. panteros ir kitų retų žvėrių kailius.

Mokslininkus, pramonės Ir kitų šakų specialis
tus turėtų sudominti originali matavimo, diagnos
tikos bei kitokia aparatūra. Kauno Politechnikos 
instituto ultragarso laboratorija demonstruos savo 
bendradarbių sukurtą skaitmenlnj Interferometrą. 
Tai — prietaisas ultragarso greičiui skysčiuose 
matuoti, lis parodo rezultatus skaičiais. Apie Kau
no Politechnikos Instituto gyvenimą lankytojams 
papasakos spalvotas filmas.

Kitų prietaisų, kuriuos sukūrė Lietuvos moksli
ninkai, tarpo bus demonstruojamas echoskopas, 
naudojamas medicinoje piktybiniams augliams nu
statyti, originalus ostlometras, naudojamas kaulų 
suaugimui matuoti, ir fazokerdas, leidžiantis gau
ti kardiogramą su ultragarso pagalba. Įdomus yra 
Vilniuje sukurtas prietaisas akliesiems orientuoti.

KOKIUS EKSPONATUS DEMONSTRUOS RES
PUBLIKA TARYBINIO PAVILJONO EKSPOZICIJOS 
„KULTŪROS IR MENO" SKYRIUJE!

Siame skyriuje bus eksponuojama atliedlnta Iš 
metalo J. Mikėno skulptūra „Pirmosios kregždės" 
ir kai kurių Lietuvos tapytojų bei grafikų darbai. 
Čia galima bus susipažinti su įvairiais dekoraty
viniais keramikos, metalo, gintaro, tekstilės dar
bais. kuriuos sukūrė dailininkai J. Adomonis, E. 
Tulevičiūtė, J. Vyšniauskienė, A. Laucius, L. Cieš- 
kaitė, J. Kėdainis, M. Švažienė ir eilė kitų.

Ten pat bus parodytos gražiausios Lietuvos 
leidyklų Išleistos knygos.

AR BUS PARDAVINĖJAMI PARODOJE LIETU
VIŠKI SUVENYRAI!

Tarybinio paviljono lankytojai galės nusipirkti 
(vairių suvenyrinių prekių. Tai Vietinės pramonės 
ministerijos fabrikų „Vienybė“, „Tulpė", „Minija", 
„Jiesia" medžio, gintaro, tekstilės gaminiai Ir su
venyrinės lėlės. Gausią savo tradicinių gaminių 
siuntą išsiuntė I Monrealį „Dailės" kombinatai ir 
Lengvosios pramonės ministerijos „Kaspino" fab
rikas. Bus taip pat parduodami Maisto pramonės 
ministerijos „Perga'ės" ir M Melnlkaitės vardo 
konditerijos fabrikų, F. Dzeržinskio vardo tabako 
fabriko, „Stumbro" dagtinės Ir likerio gamyk
los gaminiai.

KOKIE SĄIUNGINIŲ RESPUBLIKŲ RENGINIAI 
(VYKS PASAULINES PARODOS TARYBINIAME 
PAVILJONE!

Tarybų Sąjungos paviljone bus suruoštos visų 
sąjunginių respublikų dienos. Tarybų Lietuvos die
ną numatoma surengti birželio 23-ąją. Apie res
publikos dieną skelbs spalvoti informaciniai pla
katai. Ten pat stovės didž'ulls meniškas Lietuvos 
TSR žemėlapis su trumpomis žiniomis anglų Ir 
prancūzų kalbomis apie respublikos geografinę 
padėt), jos gyventojus, ekonomikos, mokslo, tech
nikos Ir kultūros pasiekimus. Greta bus įrengta 
fotoparoda, kuri pasakos apie respublikos pasie
kimus visose gyvenimo srityse.

Tą dieną, atidarant paviljoną, suskambės TSRS 
ir Lietuvos TSR himnai.

Paviljono gidai įteiks lankytojams spalvingus 
prospektus apie Lietuvą lietuvių, anglų Ir pran
cūzų kalbomis bei suvenyrinius ženkliukus. Pa
viljone bus platinamas specialus spaudos biule
tenis apie mūsų respubliką.

AR DALYVAUS TĄ DIENĄ PARODOJE SVE
ČIAI IS LIETUVOS!

Taip. Parodą aplankys mūsų respublikos dete- 
■eeneeaaKaaasaaMaBaamBiaaaBMBHHaeBiaeaaieaaMi

gaclja, kurio* sudėtyje bus Tarybų Lietuvos vi
suomeninių organizacijų, mokslo darbuotojų, jau
nimo, gamybos pirmūnų atstovai. Respublikos die
ną parodoje koncertuos Lietuvos TSR nusipelniu
sio dainų Ir šokių liaudies ansamblio „Lietuva" 
šokėjų ir muzikantų grupė, taip pat žymūs res
publikos atlikėjai — vokalistai ir InstrumentalistaL 

KAIP RESPUBLIKOS DIENĄ BUS RODOMI KITI 
TARYBŲ LIETUVOS KULTŪROS PASIEKIMAI!

Tarybiniame paviljone numatoma Įrengti spe
cialią sąjunginių respublikų salę. Lietuvos TSR 
dieną joje bus eksponuojami respublikos skulpto
rių, grafikų, tapytojų darbai, geriausių lietuvių 
monumentaliosios skulptūros kūrinių fotonuotrau
kos, daugiau kaip šimtas liaudies menininkų dar
bų.

Sunku Išvardinti visus dailės kūrinius, kurie bus 
eksponuojami mūsų respublikos dienos proga, — 
jų bu> apie septyniasdešimt. Gal u tik paminėti 
kai kuriuos Iš |ų. Iš grafikos: J. Kuzminskio rai
žinių ciklas lietuvių liaudies dainų motyvais, V. 
Jurkūno „Būsiu melžėja", S. Krasausko „j žvaigž
des", S. Rozlno darbai Iš ciklo „Tarybų Lietuvos 
partizanai", V. Kalinausko „Dainų šventė Vilniu
je“. A. Sklrutytės „Elektros laidų daina", A. Ste
ponavičiaus „Kėdainių chemijos kombinatas", R. 
Gibavičiaus „Lietuvaitė". Iš skulptūrų: J. Mikėno 
„žvejas, žvejo duktė ir aš", J. Kėdainio „Kolūkio 
arklininkas", G. Jokūbonio „Mokytojo Janulionio 
portretas" V. Vildžiūno „Konstruktoriaus portre- 

. tas". Iš tapybos- A. Žmuidzinavičiaus „Nemuno 
delta", V. Mackevičiaus „Vilniaus gatvelė", V. 
Povilaičio „Kauno peizažas", A. Gudaičio „Vidu
dienis", A. Savicko „Kolūkietė Eidukynienė", M. 
Cvlrklenės „Poetės V. Palčinskaitės portretas", S. 
Velverytes „Lodo ritulininkai", J. Švažo „Naktis 
uoste", L. Surgailio „Po lietaus".

Šioje salėje tą dieną bus taip pat rodomi dvy- 
ika Tarybų Lietuvoje leidžiamų žurnalų, dau

giau kaip 130 geriausiai apipavidalintų knygų, 
šių knygų tarpe bus lietuvių rašytojų Ir moksli
ninkų knygos, mokykliniai vadovėliai, tarybinių 
tautų rašytojų Ir oasaullnės literatūros klasikų ver
timai. Iš originaliosios literatūros bus eksponuo
jami K. Donelaičio, Žemaitės, J. Biliūno. V. Krė
vės, P. Cvirkos S. Nėries ir šiuolaikinių tarybi
niu rašytojų kūriniai.

Paviljono kino teatre numatyta demonstruoti 
Lietuvos kino studijos meninį filmą „Niekas neno
rėjo mirti* Ir visą eile dokumentinių kino juostų. 
Per paviljono televiziją Ir radijo mazgą bus trans
liuojami respublikos meno meistrų koncertai, te
levizijos apybraižos apie mūsų krašto žymius 
žmones, Lietuvos ekonomikos, kultūros Ir mokslo 
laimėjimus.

„EKSPO-67" svečiai turės progos susipažinti 
su šių dienų Lietuva, įos liaudies Oklo pakilimu 
Ir kultūros suklestėjimu Tarybų valdžios metais.

lies emblem o s-kūjo ir p i a u - 
t u v o,-stovinčios aikštėje prieš įėji 
mą. . .O tai yra gi Rusijos emblemos.

Mūzas stengiasi nutildyti tie, kurie 
veda plėšikiškus karus,-rašo Laurin 
čiukas. Taip gali būti: Maskva pasi
grobė Pabaltijo valstybes ir lietuvi
ams uždarė burnas. Dar žiauriau pada
rė: privertė kalbėti taip, kaip nori ir 
reikalauja okupantas. Faktinai taip gi 
yra, kad okupuotoji Lietuva priversta 
kalbėti okupanto kalba, skelbti jo tei
gimus, garbinti jo okupaciją, jo prie
vartinį režimą.

A.Laurinčiukas rašo:
Žmones, gyvendami Žemes planeto

je, turi ištiesti vienu' kitam rankas ne 
tik emblemoje. Monrealio Pasaulinė pa
roda bus dėkinga vieta žmonėms ge
riau pažinti viena> kitą, suprasti vie
nas kitą, padovanoti vienas kitam gė
lių

Apgailėtina, kad A. Laurinčiukas sa
vo rašiniu to nepadarė. Visų pirma, jis 
neobjektyvus Vokietijai, o, kas svarbi
ausia, jis neobjektyvus Lietuvai. Jis 
pasirodė ištikimas "iedinoj i nedieli- 
moj", kurion Lietuva ir kitos Pabal
tijo valstybės jėga įjungtos.

Jeigu biitų nors kruopelė objektyvu
mo, mums šios parodos proga netek
tų, čia kelti tokiiįklausimų. Ypač pas 
aulinės parodos proga, kuri galėtų pa
sitarnauti a rtimesniam ir tikslesniam 
žmonių susipažinimui, glaudesniam jų 
susiartinimui ir bendromis visų past
angomis siekti taikos, gerbūvio ir vi
sų gerųjų atsiekimų įsisavinimo, ne at
skirų tautų, ne atskirų valstybių arba 
jų grupių, bet visos žmonijos, sutarus 
visas priemones visij tautų sambūryje, 
visij bendromis jėgomis.
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PASKUTINIS POSĖDIS
Ministerial susirinko naktį į prezidenturq svarbiam 

posėdžiui —• apsvarstyti sovietų ultimatumų...
RAŠO B.ŽEMĖS ŪKIO MISTERIS JUOZAS AUDĖNAS

/atkelta iš praeito nr/
Reikia pabrėžti dar vieną svar

bią aplinkybę. Užs. reik. min. 
Urbšys to vyriausybės posėdžio 
metu sėdėjo Lietuvos atstovy
bėje Maskvoje ir drauge su dr. 
Natkevičių palaikė nuolatinj ry
ši su mumis. Abu sutartinai ir 
bent du kartu primygtinai spau
dė nedelsti ir kuo greičiau ul
timatumą priimti. Kai tuo klau
simu jie antrą kartą paskambi
no iš Maskvos ir po pasikalbė
jimo su jais V. Mašalaitis su 
E. Turausku dešifravo telefo
nogramą (raginant kuo greičiau 
priimti ultimatumą), Smetona 
replikavo: "Karščiuojasi du jau
nuoliai". Turiu pastebėti, kad 
Urbšio Ir Natkevičiaus balsai iš 
Maskvos daug svėrė tose ulti
matumo diskusijose.

Pagaliau paėmė žodj min. 
pirm. Merkys. Trumpai paana
lizavęs išgirstuosius pasisaky
mus, bodamas labai prislėgtoje 
nuotaikoje, pasakė savo lyg ir 
išvestinę nuomonę: "Reikia pri
imti pirmieji du ultimatumo 
punktai, o dėl trečiojo -- pra' 
Syti Kremliaus, kad priimtų nau
jąjį min. pirmininką pasitarti".

Min. pirm. Merkio pasisaky
mas buvo tolygiu jo atsistatydi
nimo pareiškimui.

Tuoj po to buvo pradėtas 
svarstyti naujos vyriausybės su
darymo klausimas. Kaip atsime
nate, dar prieš pradedant ulti
matumo diskusijas, Smetona pa
sisakė sutinkąs svarstyti tik 
vieną jo reikalavimą -- naujos 
vyriausybės sudarymą. Todėl 
šiam klausimui svarstyti nebe
buvo jokių kliūčių, nes prezi
dentas, taip pasisakydamas, lyg 
ir priėmė Merkio vyriausybės 
atsistatydinimą.

Pirmoje vietoje iškilo nau
jo min. pirmininko klausimas. 
Kas gi turėtų sudaryti vyriau
sybę, kuri būtų ir Lietuvai ir 
Sovietų Sąjungai priimtina? Pa
prašęs žodžio, Bizauskas pri
minė birželio 12 d. posėdyje 
girdėtus Merkio žodžius, kad

Pabaltiečių demonstracijos prieš Pabaltijo valstybių 
okupaciją Argentinos sostinėje, Buenos Aires.

Visuomenininkui Valerijonui Šimkui suėjo 60 metų 
amžiaus. Čikagoje ruošiamas to įvykio paminėjimas.

jam esant Kremliuje, Moloto
vas priekaištavęs, kodėl gen. 
Raštikis buvo paleistas iš 
kariuomenės vado pareigų. Jis, 

anot Molotovo, buvęs Maskvai 
palankus asmuo. Tokiam bi- 
zausko pasiūlymui dėl Raštikio 
kandidatūros niekas nesiprieši
no ir niekas jokio kito kandida
to i min. pirmininkus nepasiū
lė. Tuo pačiu reikalas visų bu 
vo sutartas. Tai buvo apie4val. 
ryto.

Gen. Pundzevičius paskambi
no gen. Raštikiui, pasakė siun
čiąs savo šoferi ir prašė tuojau 
atvažiuoti Į prezidentūrą. Posė
dis buvo kuriam laikui pertrauk 
tas.

Ilga ir nejauki pertrauka. Pre
zidentas išėjo l kitus kamba
rius. Ministerial ir generolai 
išsivaikščiojo po didĮJĮ kamba
rį. Vieni žiūrinėjo pro langus 
| jau gerokai prabrėškusią die 
nos aušrą, kiti rūkė, dalinosi 
cigaretėmis ir tarpusavyje šne
kučiavosi. O gal nauja vyriau
sybė dar susikalbės su Krem
liumi? Gal čia tik jie nori mus 
pagązdinti? Gal, gal ir dar kartą 

gal -- mėginome vienas kitam 
kartoti, beveik netikėdami, kad 
bolševikai nuo invazijos susilai
kytų. Bet juk Merkys ilgai "vie
šėjo" Maskvoje, daug kartų ma
tėsi su Molotovu ir kitais Krem
liaus valdovais. Bet iš jo prane
šimų nebuvo matyti, kad jis bū
tų pajutęs visiškos okupacijos 
pavojų.

Atvykus gen. Raštikiui, prasi
dėjo antroji posėdžio dalis. Sme 
tona ir Merkys supažindinogen. 
Raštikj su gautuoju sovietų ulti
matumu, nupasakojo pirmoje 
posėdžio dalyje vykusias disku 
sijas, kartu pabrėždami, kad 
Merkio vyriausybės atsistatydi
nimą prezidentas priėmęs. Pa
galiau pasakė, kad yra nusista
tyta gen. Raštikj kviesti sudary
ti naują vyriausybę. Tuo reikalu 
generolas esąs čia ir iškviestas. 
Čia pat prezidentas paprašė su
tikti sudaryti naują vyriausybę 
ir pasisakyti dėl paties ultima
tumo.

Gen. Raštikis, gavęs žodĮ, pa ■ 
brėžė susidariusios padėties 
rimtumą ir būsimosios naujos 
vyriausybės darbų sunkumus. 
Iš jo kalbos jutosi pasitikėji
mas savimi, be jokio nustebimo, 
kad jis ne tik prezidento, bet ir 
Merkio vyriausybės šioms svar
bioms valstybinėms pareigoms 
buvo parinktas. To paties Mer
kio, kuris prieš keletą mėnesių 
buvo ji atleidęs iš kariuomenės

LIETUVIU ARCHITEKTU
Vienos šeimos rezidencija Chieagos priemiestyje.
Projektas arch. Vytauto Petrausko.

vado pareigų. Gyvenime kurio
zų netrūksta. Jutosi, kad jame 
pakilo savotiškas pergalės 
jausmas ir tuo pačiu, valstybi
niame gyvenime didesnis savo 
vertės Įkainojimas. Jis pasisa
kė priimąs prezidento ir vyriau, 
sybės pasiūlymą sudaryti nau
ją vyriausybę. O dėl ultimatu
mo, jis pasisakė, kad esamose 
sąlygose j Į reikia priimti.

Anot jo: "... atsižvelgdamas Į 
tai, jog krašto viduje turime 
stiprias karines bazes, kad 
kariuomenė nėra paruošta pa
sipriešinti, kad laiko liko tik 
porą valandų ir kad gynimo or
ganizuoti jau negalima, aš ma. 
nau, kad dabar jau ne laikas 
kalbėti apie pasipriešinimą ir 
mes ginkluotai negalime prie
šintis"

Tiesa, gen. Raštikis savo nuo
monę dėstė daugiau kariniu po
žiūriu, bet gi jam, kaip ir kiek
vienam kitam, svarbiausia rū
pėjo tautos ateitis. Vieniems at 
rodė, kad jei ginsimės ginklu, 
bus apginu tautos garbė, ki

tiems — būtų perdidelė. tautos 
auka, padėu dėl garbės.

Paprašęs žodžio, gen. Mus
teikis pasakė, kad viską be nie
kur nieko priimti būtų negera L 
Jis pasiūlė pasiųsti Sov. Rusi
jai protestą dėl tarpusavės pa
galbos ir kitų suurčių laužy
mo, nors ultimatumas ir pri
imamas.

Panašų protestą posėdžio pra
džioje buvo pasiūlęs susis, min. 
Masiliūnas.

šiam pasiūlymui pritarė pre
zidentas, tuojau priuriau aš ir 
kiti. Generolas Raštikis dėl to 
kiek suabejojo. Buvo pritarta 
pačiam principui. Jokio teksto 
niekas neturėjo ir neskaitė. A. 
Smetona savo atsiminimuose 
patiekia net du protesto tekstus 
("Margutis" Nr. 7-8, 1955 m.). 
Galimas daiktas, kad kas nors 
juos buvo suredagavęs po posė 
džio. Visai buvau tikras, kad 
protestas buvo (teiktas Krem
liui drauge su atsakymu | ulti
matumą. Tačiau, kaip matyti iš 
minėtų Smetonos atsiminimų, 
Min. Tarybos dir. M. Žilins
kas j| painformavęs, kad Į ulti
matumą buvę telegrafuota be jo
kių pastabų. Iš to reikia supras 
ti, kad Kremliui tebuvo praneš 
ta, jog ultimatumas priimtas 
ir naują vyriausybę sudaryti 
pavesta gen. S. Raštikiui.

Jei tas protestas Maskvai ne
buvo pasiųstas, tai dėl to kas 
nors yra kaltas. Pirmiausia, 
posėdžiui pirmininkavęs prez. 
Smetona tąjį nutarimą turėjo 
posėdyje pravesti pilnu teks
tu. Jis to nepadarė. Kai buvo 
priimtas protesto principas, tai 
po posėdžio jo tekstą turėjo su 
rašyti lalk. einąs pareigas min. 
pirm. Merkys su K. Bizausku 
ir prez. Smetona.

Nors protestas ir buvo pri
imtas, bet neturime nė jo turi
nio, nė Įrodymų, kad jis Krem
liuje būtų buvęs (teiktas. Labai 
gaila, bet taip yra.

Šitame didžiausios reikšmės 
turinčiame istoriniame Lietu
vos vyriausybės posėdyje buvo 
svarstomas ir sprendžiamas la
bai didelis ir sunkus klausi
mas. Jo, kaip ir kiekvieno su
dėtingo klausimo svarstymas už 
truko gana ilgai. I posėdžio pa
baigą visai išryškėjo, kad sovie 
tų grėsmei ginklu pasipriešinti 
nebegalima ir reikia ieškoti ki
tos išeities. Diskusijose dėl ul-

PROJEKTAI IR DARBAI

Bažnyčios modelis

timatumo ir dėl kitokios išei
ties buvo pa reikšta Įvairių nuo
monių. Jų buvo ir už ultimatu
mo priėmimą ir prieš. Kiekvie
na nuomonė pagrista ir apgal
votai tarta. Nebuvo ypatingų pa
sikarščiavimų, nebuvo nė pakel
to tono. Nė vienas dalyvis ne
buvo galvos praradęs.

Tiesa, Smetona kartą padra- 
matizavo: atsistojo ir išėjo iš 
posėdžio. Bet atvėsęs sugrjžo 
ir toliau pirmininkavo, kaip nie
kur nieko.

Atvykus gen. Raštikiui Į posė 
d|, Smetona ir Merkys išryški
no posėdžio dalyvių nuomones. 
Man atrodo, kad mus visus, gen. 
Raštikis savo žodžiu buvo galu
tinai paveikęs.

Jei kas iš tame posėdyje sė 
dėjusių dalyvių, o dar ypač pre 
zidentas, po viso to būtų ir to
liau pasilikęs kitokios nuomo
nės, kad reikia ginklu priešintis, 
tai jis būtų ne tik pasisakęs 
prieš gen. Raštikio kandidatūrą 
Į min. pirmininkus, bet turėda
mas savo rankose konstitucinę 
galią, nebūtų skyręs Raštikio 
toms pareigoms. Nebūtų pave
dęs jam sudaryti tokią vyriausy
bę, kurios pirmininkas tokiu 
svarbiu klausimu yra priešingos 
nuomonės, kaip pats preziden
tas.

Iš viso to prašosi viena visai 
logiška ir aiški išvada: tame is
toriniame birželio 14-15 nakties 
vyriausybės posėdyje, nežiūrint 
ankstyvesnių pasisakymų disku
sijų eigoje, visi posėdžio daly
viai paliko tos nuomonės, kad 
pasipriešinti sovietų kariuome
nei ginklu neįmanoma -- reikia 

arch. Rimas Mulokas

pasiųsti protestą.
Kadangi Urbšys su Natkevi

čių iš Maskvos bent du kartu 
telefonu ragino skubėti priimti 
ultimatumą, o fln. min. Galva
nauskas, tame posėdyje nedaly
vavęs ir savo nuomonės pareikš
ti negalėjęs, paskui buvo net Į 
Paleckio "vyriausybę" Įėjęs,tad 
reikia prileisti, kad jis, kaip ir 
Urbšys, su tuo vyriausybės nu
sistatymu ir nutarimu sutiko.

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

Nepriki, Lietuvos pastaba.
Čia duodamos tiktai iš

traukos iš buv. ministerto 
Juozo Audėno tik ką išėju
sios knygo^'Paskutints Po
sėdis", bet ir visa knyga 
yra labai įdomi. Si knyga 
turės dokumentinės reikš
mės, todėl ją verta įsigyt. 
Patartina tuojau užsisaky
ti, nes ji tuojau bus iširk- 
ta. Gliaudos ta pačia tema 
knyga išpirkta, bet ten bu 
vo daugiau jo fantazijos,© 
ši knyga konstatuoja tik
rus faktus, kuriuos užra-

JONAS 
AVYŽIUS

ROMANAS

PENKTA DALIS
71 atkarpa.

GYVENIMAS 1S NAUJO
VIII

Šileikos galva ėmė drebėti, sprandas pritvinko kraujo. 
Norėjo pasisukti, pažvelgti Arvydui tiesiai į akis, nes tik 
žvilgsniu galima buvo pasakyti tai, ką šią akimirką pergy
veno, tačiau paralyžiuojanti gėda sukaustė raumenis, tad te
įstengė išstenėti, sudėdamas į tą vienintelį žodį visą nusi
žeminimą, atgailą, pasipiktinimą savimi ir dėkingumą, visus 
tuos jausmus, kurie paskutinėmis dienomis buvo pribrendę 
jo sieloje:

— Pirmininke. ..
— Aš nieko nežinau, Viktorai.— Arvydas pirštų galais 

palietė Šileikos alkūnę ir tuoj pat atitraukė ranką.— Pamir
šau. O jei nori, kad ir kiti pamirštų, tam turi dvi stiprias 
rankas. Darbas, broleli, nuostabiausias pasaulyje chemika
las, kuris išima bet kokią dėmę.

— Aš nebūčiau. . . Lapinas. . .— išduso Šileika.
— Teisinies? Liaukis! Kam reikia tuščių žodžių?
— Taigi, kad jis, Lapinas. . .
— Su Lapinu bus atskira kalba, o tavo reikalų nebemi- 

nėkim. Taškas! Gerai?
Šileika sudrebėjo, numetė vadžias ir puolė Arvydui prie 

rankos.
— Ak ir kvailys! — Arvydas, pasišlykštėjęs atstūmė Ši

leiką.— Už ką, žmogeli mielas? Ką tau padariau, tai ne dėl 
tavęs, tik ne dėl tavęs vieno, žinok. O ką tu man padarei, 
taip pat ne man vienam. Žmones nuskriaudei, visuomenę. 
Toks nusikaltimas nenulaižomas, seilėjant ranką. Dirbk! Išsi
tiesk visu ūgiu kaip žmogus! — štai kokio atsiprašymo mes 
reikalaujame iš tavęs. Gana prisišliaužiojai savo gyvenime. 
Gana, Šileika!

Arvydas peršoko per griovį ir lauko keliuku pasuko tie
siai į Krūminio sodybą. Kai po kiek laiko atsigręžė, šieno 
vežimas leidosi nuo kalvelės į kaimą. Šileika sliūkino šalia 
susikūprinęs, žemai nuleidęs galvą, vėjo išpūstais marški
niais kaip didžiulis voras.

Veršidė buvo tuščia. Gardų iškilos išimstytos, kitur iš
verstos. Ant apdžiūvusio mėšlo straksėjo vieniši žvirbliukai. 
Pro mažus apmusijusius langelius mūrinėje sienoje sunkėsi 
blausi dienos šviesa.

Arvydas susimąstęs perėjo veršidę. Apleistų patalpų vaiz
das jį prislėgė. Paskui staiga nusijuokė: na ir kolūkio pir 
mininkas, po galais! Juk veršeliai tikriausiai vasaros aptva
re. ..

Vasaros aptvaras buvo įrengtas tuoj už veršides. Jį suda
rė keturi dideli gardai, kiekvienas atitinkamo amžiaus 
veršeliams. Arvydas manė, kad per karščius, ypač vidurdienį, 
geriau laikyti gyvulius uždarose patalpose, tačiau Martynas, 
matyt, buvo kitos nuomonės. Teisybė, dideliame plote, ap
tvertame aukšta karčių tvora, veršeliai turėjo kur kas dau
giau vietos judėti, jau nekalbant apie gryną orą, užtat 
vabzdžiai spiečiais puolė vargšus gyvulėlius ir gėlė be jokio 
pasigailėjimo.

Prie aptvaro, primityviai suramstytoje lauko virtuvėje 
(keturi į žemę įkasti stulpai, laiką stogą, sukaltą iš senų 
lentgalių, ir dvi kilnojamos pussienės užsistatyti nuo vėjo) 
stovėjo du kubilai su putra veršeliams. Martynas, vienplaukis 
ir vienmarškinis, kaušu sėmė putrą į du kibirus, kuriuos 
nešė prie aptvaro ir po vieną padavinėjo Ievai. O Ieva, stum
doma gyliuojančių veršelių bandos, pilstė putrą į lovius, 
įtvirtintus tarp dviejų stiprių gegnių, pakeltų per gerą pus
metrį nuo žemės.

— Šalin, velniūkščiai,— nepiktai barėsi, gindamasi ver
šelių.— Pasitrauk, pašėlėli, kibirą išmuši. O tu, kur kiši 
savo snukį? Ar ne šelmis — uodega per akis! Begėdis. . .

— Atsargiai, Ieva. Tokia gauja gali dramblį sutrypti,— 
įspėjo Martynas, priėjęs su kibiru prie aptvaro.— Žinai, ką 
mes padarysime? Kiekvienam po atskirą gardelį. Pašėrę vėl 
išleisime į aptvarą. Kol įpras, aišku, bus sunku, bet aš tau 
padėsiu.

— Geriau užtvarą iš tos pusės taip pertaisytumėte, kad 
būtų galima pašerti, neįeinant į vidų.

— Ot, šitaip ir padarysime! — apsidžiaugė Martynas.— 
O paskui paskelbsime spaudoje apie tavo racionalizacinį pa
siūlymą ir atspausdinsime nuotrauką su veršio uodegos ant
spaudu ant veido.

— Duok šen kibirą, niekų nepliauškęs.— Ji apsimetė 
supykusi, tačiau Arvydas pastebėjo, kaip jos veide nušvito 
ypatinga vidujinė šviesa, būdinga moteriai, kuri ir nori pa
tikti, ir to drovisi, ir santūriai džiūgauja, jausdama, kad jos 
nesąmoningas iššūkis neliks be atsako. Ji koketavo! Kaip 
prieš penkerius, ne, prieš šešerius metus, kai jiedu buvo ką 
tik vedę, o gal dar prieš vestuves. Taip, tikriausiai prieš 
vestuves, nes jis, Arvydas, nebeprisimena, kad vėliau ji būtų 

stengusis jam patikti, nors galėjo būti ir taip, jog jis to ne
pastebėdavo.

Martynas pastatė kibirą ant aptvaro. Ieva siekė jį paimti, 
bet Martynas patraukė į šalį.

— Talkininkas! Tiktai gaištis su tokiu talkininku,— nu
sijuokė ir vėl siekė kibiro, bet jis sučiupo jos ranką.

— Duok, nuvalysiu skruostą. Labai ne prie veido tas 
veršio uodegos antspaudas.— Jis staiga paleido jos ranką. 
Abudu valandėlę žiūrėjo vienas į kitą, lyg nustebę ar nusi
gandę. Nerimo šešėlis šmėstelėjo veidais ir išnyko, apšvies
tas brėkštančio laimės atspindžio.

Arvydas kostelėjo. Jis ūmai suskilo į du žmones. Vienas 
norėjo pasitraukti nepastebėtas (nors kiaurai žemėn pra
smegti, kad tik nepamatytų!), o kitas, įširdęs ir be galo 
įskaudintas, nieko daugiau netroško, kaip tik greičiau nu
traukti šią idiliją ir nuoskauda atsilyginti už nuoskaudą. 
Laimėjo antrasis.

— Sveiki,— pratarė, nepažindamas savo balso.
— Sveikas,— atsakė Martynas ir sumišęs patrynė pirštais 

smakrą.— Grįžai?
— Deja, grįžau. . . Sveika, Ieva.— Arvydas priėjo prie 

aptvaro ir ištiesė jai ranką.— Nelaukei, kad šiandien parei
siu?

— Mes.. . seniai tavęs laukiame.— Ji atkišo skruostą — 
sutrikusi, nesava — ir tartum apsidžiaugė, kad jis nepabu
čiavo.— Kodėl nepranešei?

Pakėlė jos galvą už smakro ir pažvelgė į akis. Nieko 
nebelikę iš to, ką matė jos veide prieš porą minučių. Prieš 
jį ne ta Ieva, kuri ką tik šypsojosi Martynui, o anoji, neprie
kaištinga sergančio vyro lankytoja. Pareiginga moteris, kant
riai velkanti užkrautą naštą.

— Nepranešiau. O kas? Ar būtų kas pasikeitę nuo to, 
jeigu būčiau pranešęs? — karčiai paklausė jis.

— Apie ką tu?
— Nieko.— Jis paleido jos smakrą ir nusigręžė. Bijojo, 

kad nesviestų kokios nešvankybės. Jis nepažino savęs. Rei
kėjo kažką pasakyti Martynui — tasai, užsidėjęs kepurę, jau 
dūlino šalin,— bet ką? Ką?! „Ramiau, ramiau, — kuždėjo 
sau.— Kur tavo šaltas kraujas? Negi čia gyvenimo esmė? 
Neprarask savo racionalaus proto. Anksčiau pirma pamatyda- 
vai veršelius, apglostydavai glaudesnį, o tik po to pastebė
davai, kad be keturkojų esama ir dvikojo padaro. Ir buvai 
laimingas. Kas gi dabar su tavimi atsitiko?“

— Tu išalkęs? — sausai paklausė ji.— Tuoj baigsiu liuo
bą, grįšiu ir padarysiu pietus.

— Gerai,— sumurmėjo jis.
Ir nuėjo. „Reikia į raštinę",— pagalvojo mechaniškai.

Daugiau bus.

šė pats įvykių dalyvis.
Šią knygą galima gauti 
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Lietuvą su grupe lietuvių yra at
vykęs Argentinon.
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KULTORWE^^OjVIKA
ČIURLIONIO ANSAMBLIO 

MONOGRAFIJOS REIKALU
Monografijos išleidimui už

sitęsus ir šiuo klausimu spau
dai parodžius susidomėjimą, ma 
nau, bus naudinga visuomenę 
painformuoti pasikalbant su pa
čiu monografijos autoriumi Va
ciu Kavaliūnu.

— LTM Čiurlionio Ansamb
lio monografijai išleisti komi
sijos prašomas (tai buvo lygiai 
prieš metus) sutikote imtis au
toriaus darbo. Kokios aplinky
bės paskatino šiam nelengvam 
ir atsakomingam darbui?

V. Kavaliūnas
—- Parašyti Čiurlionio An

samblio monografiją pirmiau

sia prašė pats jo vadovas komp. 
A. Mikulskis. Svarsčiau, abejo
jau. Pažįstami,bičiuliai ragino: 
sutik, rašyk. Daugiausia čia nu
lėmė pati daina, jos grožis, jos 
gelmės, kuriose atsispindi žmo. 
gaus, tautos ir peizažo siela.

— Ar esate buvęs arti Čiur
lionio Ansamblio ir iš kokių šal
tinių gaunate monografijai me
džiagos?

-- Geografiniu atžvilgiu ne- 
visada. Tačiau mintim ir dva
sia buvau arti nuo pirmojo su
sitikimo Liubeke 1945 m.

Pagrindinis daiktinės me
džiagos šaltinis monografijai — 
Alfonso ir Onos Mikulskių na
mai. Čia daugiausia ponios Mi
kulskienės rūpesčiu yra surink
tos koncertų programos, daugy
bė nuotraukų, laikraščių iškar
pų, Įrašų Aukso Knygoje, laiš
kų, Įvairių pažymėjimų -- lie
tuvių, anglų, vokiečių, prancū
zų, latvių kalbomis. Labai svar 
bi ir brangi medžiaga ir paties 
maestro, o taip pat kanklininkių 
vadovės ponios O. Mikulskienės 
gyvenimas, intymiai susijęs su 
Ansambliu nuo pat jo užuomaz
gos ligi šių dienų. Turiu dvyli
kos valandų pasikalbėjimą su A.

Dail. Jurgis Juodis. Sunkioj kasdienybėj.
Iš Marijos Aukštaitės eilėraščių rinkinio "Rožių 

vasara".
O Molina mano, Motina mieliausia, 
Nieks man Tavo veido niekaip neatstoja! 
Nes tūkstančiai bruožy Tavyje liepsnoja, 
Kuriy negalėty nieks išlieti aukse.

Tu baltoj skarelėj ar nuomety drobėj, 
Esi man baltesnė už lelijų baltų!
Regiu Tavo veidų kančiose iškeltų, 
Regiu Tavo akiy ašarinę srovę.

Mikulsktu, Įrašytą Į juostelę.
— Kaip atrodys monografijos 

knyga savo išvaizda?
—— Monografijos išvaizdą nu

statys jos leidimo komisija, be 
abejonės pasitardama ir su spe 
cialistu - dailininku. Ji turėtų 
būti išleista gražiai ir būtų pa
traukli. Dėl puslapių skaičiaus 
'metu negalėčiau pasisakyti, bet 
iš turimos medžiagos, nuveiktų 
ČA darbų tautinės ir tautinės 
muzikos veikloje, monografija 
neturėtų būti plona.

—- Kas Įdomiausia atsispindės 
monpgrafijoje?

— Čiurlionio Ansamblio gyve 
nimas, jo dvasia ir nuotaika su 
daina.
— Kada numatote monografi

ją paruošti spaudai?
-- Norėčiau ją baigti šiais me. 

tais. Tačiau matematinis laiko 
skaičiavimas čia netinka.

—- Ar gaunate iš lietuvių vi
suomenės kokio susidomėjimo 
dėl monografijos išleidimo, kad 
ir iš pačių buvusių ir esančių 
Čiurlionį ečių?
— Pažįstami ir bičiuliai jos 

laukia ir kiekviena proga tei
raujasi.

—— Kokios reikšmės turės iš
leidžiamoji monografija mūsų 
tautinei muzikai ir kultūrinia
me gyvenime?
— Klausimas nelengvas. No

rint jĮ atsakyti, reikėtų žinoti ir 
tai, ko žinoti negalima.
— Tamsta esate giliai susi

pažinęs su ČA tautine ir muziki
ne veikla, gal malonėsite pasa
kyti, kiek monografija bus Įdomi 
mūsų visumenei, mūsų jauni
mui ir būsimai kartai?
— Ji turėtų dominti visus di

deliu Ansamblio vadovo ir visų 
jo narių -- vyrų ir mergaičių— 
pasišventimu, jo gyvenimo Odi
sėja nuo Vilniaus ligi Čiurlio
nio namų Magnolijos gatvėje 
Clevelande ir aukšto lygio kon
certais.
— Čiurlionio Ansamblis yra 

turėjęs svarbių Įvykių, o ypač 
propaguojant bei reprezentuo
jant mūsų tautinį ir muzikinį me
ną kitoms tautoms. Ar šie Įvy
kiai bus išryškinti monografi
joje?

—- Svarbesnieji Įvykiai savai
me yra ryškūs. O jų Ansamblio 
gyvenime buvo daug: koncertai 
ypatingoje nuotaikoje ir aplinko
je Lietuvoje, Vokietijoje ir Ame- 
reikoje. Įsivaizduokite kad ir 
tokią sceną: Ansamblio repeti
cija. Įsiveržia enkavedistai, su
rakina vieną čiurlionietĮ ir iš
siveda. Kokia nuotaika, kokios 
mintys, kokie jausmai!...

—— Kokius laikotarpius mono
grafijoje apimsite ČA tautinės 
ir muzikinės veiklos bėgyje 25 
metų?
-- Pagrindiniai Ansamblio lai

kotarpiai yra trys: Lietuvoje, Vo - 
kietijoje ir Amerikoje. Tačiau 
skirtingos jo gyvenimo sąlygos 
buvo komunistinės ir nacinės oku 
pacijos laiku, skirtingos ir Vo
kietijoje --karui vykstantir jam 
pasibaigus.
— Ar tenka rinkti monografi

jai medžiagą iš tolimesnių vie
tovių lietuvių, buvusių čiurlio- 
niečių, kurių daug išsisklaidžiu
sių po visą laisvąjį pasaulĮ.
—■ Šiuo reikalu esu kreipęsis 

ir dar numatęs kreiptis Į visą ei
lę asmenų. Naudojuosi ir šia pro
ga: būsiu dėkingas visiems, ku
rie suteiks kokių nors žinių iš 
Čiurlionio Ansamblio gyvenimo 
ir jo veiklos -- būdingesnių Įvy
kių, Įspūdžių etc. (Siųsti man 
šiuo adresu: 17918Harland Avė., 
Cleveland, Ohio 44119).

F. Eidimtas

Duerer (1471-1528) Motina su kūdikiu.

AR VIVALDI YRA TREČIAEILIS KOMPOZITORIUS?

dRLJOS

VEDA DR. GUMBAS

Du gauruoti susikloja, Ant nosies sėdi, už ausų kojas
vienų plikų pakavoja. laiko.

Varinė galva, kanapinė barzda, Kas be kojų batus surtešioja? 
plieninė širdis. ------

------  Du kartu gimsta, vienų kartų
Glėbiu nepaimsi, saujoj neiš- miršta, 

laikysi, kai bėga nesuturėsi. ——
Turko žemėj žirgas žvengia, 

____ ____________________________  Lietuvoj kamanos blizga.

PATARLES Kitam kanda, pats rėkia.

Geriau žvirblis rankoje negu Abu vienodai algų gauna, b«*t 
briedis girioje. vienas dvylika kartų sunkiau dir-

-------  ba.
Ir arklys arklio dykai nekaso. ------

Saulei tekant gimsta, leidžian-
Užkasti pinigai nešildo. tis miršta.

Obuoliai nuo alksnių nekrin
ta- 'snęęas fsęĮąipoj otjpoj

-ątUĮ IsvĮ^nid Isuqte? aj aftunąjed
Pasiklausdamas Ameriką atra- iskpjaS isbįpjį !jbjuuįb lonpuna 

si. !svdJ?A ‘souojąsąsią ųeuuCąBsąv

VA/.EKIJ TARSIS ROMANAS

Į dv ideši m t šeštas is tęsinys

NUSIDĖJĘS ANGELAS

■ Visi galvojo, kad po tokio pasisaky
mo Zoja Aleksiejevna bus pašalinta iš 
pavaduotojos pareigų, - ir Kiziak nes
lėpė, kad ir ji norėtų Zojos Aleksie- 
jevnos pašalinimo, - bet visų nuosta
bai jokių permainų neįvyko.

Antrą valandą dieną Andrei Jefimo- 
vič priiminėjo ligonius keturiasdešim 
tame moterų skyriuje. Pirmąja atve - 
dė Natašą Rostovą. Zoja Aleksiejevna 
ir čia dalyvavo, nors su šiuo skyrium 
ji nieko bendra neturėjo, Ji pati papra
šė Andriejų Jefimovičių dalyvauti.

Zoja Aleksiejevna nuo seniai žinojo 
profesorių muzikologą Apoloną Apol- 
onovičių Rostovą, kurį laiką pas Jį mo
kėsi, - ji dvejus metus mokėsi kons
ervatorijoje, paskiau vyrui įtaigojant 
nustojo mokytis, bet ir laiko pritrūko,

Tačiau profesorius Rostovas jos neužu 
mtršo ir kartą paprašė ją pas jį užva*- 
žinoti ir pažiūrėti jo dukters, kuri ta
da buvo aštuntos klasės mokine. Pas 
Natašą tada pradėjo reikštis kai kurie 
keistumai, kurie pradėjo dažnėti ir to
dėl gydytojai pradėjo kalbėti, kad Na- 
taša turi kažkokių nervinių sutrikimų, 
nors niekas diagnozės negalėjo nusta
tyti. . Galų gale jie prisipažino, kad 
jie nemoka jos gydyti. Prasidėjo nuo 
to, kad rytais Nataša negalėjo atsike
lti. Kai ją pažadindavo, ji atsikeldavo, 
papusryčiaudavo, po to sekė priepolis 
- vėmimas, konvulsijos, kaikada są
monės netekimas. Bet jeigu jos nebu
dindavo ir ji miegodavę tiek, kiek jai 
norėjosi, ji jausdavosi visai gerai.

Gydytojai, nusprendė, kad tai yra la

Nepriklausomos Lietu
vos Nr.l3-tam mūsų cho
ro išpildyto pirmoji dalis 
iš "Gloria", "užkliuvo" ir 
straipsnyje pasirašęs Pa 
rap. .pavadino šį kompo
zitorių trečiaeiliu.

Nesinorėjo tikėti ir tas 
privertė pasirausti po 
knygas. Nes šiandien jo 
kūriniai yra labai verti
nami ir išpildomi visose 
pasaulio šalyse, tiek ins
trumentalistų,tiek ir so
listų bei chorų.

Kompozitorius Antonio 
Vivaldi gyveno tarp 1675 
-1741 metų. Jis buvo vie
nas didžiausias smuiki
ninkas, o savo kompozi
cijom stipriai paveikęs 
koncerto formos išvysty
mą.

Dažnai yra jis vadina
mas tėvu ankstyvesnės 
italų muzikos. Iš viso jis 
yra parašęs 447 solo kon
certus įvairiem instru
mentam,44 opera&2 orą - 
tori j as, 25 kantatas, 43 
arijas ir 1.1. J. S. Each 16 
jo kūrinių perdirbo ir pri
taikė klavirkordui,4 var
gonam ir 1.1.

Plačiau apie tai galite 
rasti šiose knygose: Lie
tuvių Enciklopedija, Mu
sic Lovers Enciclopedia- 
R.Hughes,bei Enciclope- 
diaof the Opera ir Enci- 
clopedia of Concert Mu- 
sic-D. Ewen.

Tai bent man atrodo, 
kad kompozitorius Anto
nio Vivaldi vis dėlto ne
galimas skirti prie tre
čiaeilių? A.Keblys.

NL-vos prierašas. Pa- 
rap. nenorint eiti į ginčą 
dėl nesvarbaus reikalo, 
pati red.pasisako dėl p. 
Keblio pastabų.

Visų pirma p.A. Keblys 
neįrodo, kad Vivaldi būtų 
ne tiktai pirmaeilis, bet 
ir antraeilis kompozito
rius, ir statydamas savo 
teigimų užbaigai klaustu
ką, pats tuo abejoja. Tei
singai abejoja ir tuo pa
tvirtina Parap. teigimą.

Vivaldi tikrai savo me
tu buvo žymus smuikinin
kas, bet vėl gi ne pirma
eilis, koks pav.buvo Pa
ganini arba taip pat labai 
garsus Kubelikas, su kur 
iais Vivaldi negali susily
ginti. Vivaldi tikrai daug 
prirašė dalykų, bet iš tų 
jo dalykų dabar plačiau 
benaudojami tiktai kai ku
rie smuiko dalykai,kiti gi 
jo kūriniai arbanežinomi, 
arba retai tenaudojami. 
Faktas,kad kai kurie žy
mieji kompozitoriai Vi
valdi kūriniuose rado tik
tai temas ir jas vystė , 
įrodo, kad jos per menkai 
buvo išvystytos ir nėra 
aukšto pobūdžio. Kad Vi
valdi daug parašė, tai ne- 
įrodymas, kad jo kūryba 
yra aukšto lygio. Yra daug 
kompozitorių, kurie taip 
pat parašė daug,bet juos , 
deja, težino tiktai muzi
kos istorikai.

Literatūra geras daly
kas, bet ir ja reikia tin
kamai naudotis. P.Kebliui 
reikėjo ta pačia proga pa
siskaityti ir apie kitus

Leisk mažam vaikui pasisupti!

kompozitorius ir tada pa
lyginti juos ir nustatyti-

gradacijos laipsnį, kurin 
Vivaldi statytinas. Ar gi 
jis gali prilygti ne tai kad 
Mozartui, J.S. Bachui, Be-

bai staigaus ir labai veržlaus lytinio 
brendimo pasėka, ir kad su laiku tas 
turės praeiti.

Tačiau tas vis dėlto nepraėjo.
Jai teko pirmiau pereiti į vakarinę 

mokyklą, o po to - į muzikinę.
Nataša Rostova turėjo neblogą kontr

altą ir ji galėjo tapti visai gera daini
ninke, jeigu nors kiek ji būtų turėjus 
darbštumo, susikaupimo ir pastovu
mo. Tačiau nė vienos iš šių savybių 
ji neturėjo. Viskas jai greit atsibos
davo - nuomonės, žmonės, skanėstai. 
Sakinys, kurį iš jos lūpų dažniausia 
galima buvo išgirsti, buvo:"Man nuo
bodu".

Ji buvo nepaprastai temperamentin
ga ir susižavinti. Ir štai: šiandien ji 
niekaip negali gyventi be kokio nors 
bernelio, o ryt jo negali matyti ir sa
ve keikia: kaip ji galėjo susidomėti 
tokiu primityviu subjektu? Susigrau- 
žia ir verkia iš nusivylimo. Viena,ką 
ji gyvenime vertino - tai linksmybę, 
pasilinksminimus, ypač restoranus, 
išgertuves, išvykas į užmiestį, į ku
rortus, šokius. Šita ji ištikrųjų va
dino gyvenimu. O darbą, mokymąsi, 
šeimą ir panašius dalykus ji laikė ti
ktai nuobodžiu užsiėmimu, kurio rei
kia pagal galimybę vengti.

"Man visa šita, tai kaip liktarna",-’

ji mėgo sakyti.
Nataša Rostova buvo labai graži, - 

apie tai visi kalbėjo su nuostaba, pa
vydu ir piktumu. T°dėl Nataša netur
ėjo draugių, betuž tai visą kirbinę ga
rbintojų, nuo septyniolikos iki 50 me
tų amžiaus. Bet ji buvo ne tiktai gra
ži, bet ir protinga, patraukli, visuo
meniška. Ji anksti suprato, kad jos 
laukia tūkstančiai nusivylimų, kaip ir 
kitų mergaičių, kurioms neįdomūs bu
vo socialistiniai privalumai. Kaip ti
ktai šiuo metu ji susipažino su vienu 
amerikiečiu. Jis buvo labai įsimylė
jęs, bet ji nesutiko už jo tekėti. Ame 
rikietis buvo nusiminime. Ir išvykda
mas paėmė iš jos pasižadėjimą, kad 
jeigu ji susigalvos, tegul jam duoda 
žinoti. Jis jos lauks pekerius metus, 
Kartkartėmis turistai atveždavo jai 
jo laiškų. Jis laukė, tikėjosi. Vėliau 
atsirado advokatas Šipov, įdomus as
muo, romantikas, taip gi įsimylėjęs 
iki ausų. Gyveno jis su seserim-ku- 
prele viename kambaryje, nors jis 
uždirbdavo po penkis šimtus rublių 
kas mėnesis. Bet Natašai tai buvo 
tiktai skatikai. Ji jo nestūmė šalin, 
bet ir jokių vilčių jam nedavė. Ji 
pati dar tikrai nežinojo...

D augiau bu s.

ethovenui.bet ir Haydnui, 
Rosiniui ir jo gi amžinin
kui Hendeliui, kurio Ale
liuja žino ir gieda visas 
pasaulis. Ir literatūra 
aiškiai tą pasako ir pa
tvirtina.

GEDIMINAS JOKIMAmS

Duona 
pilių 
užuovėjoj
Mano žemės duona, 
Pilių užuovėjoj sėta. 
Sukilimo dalgiais ginta, 
Ar gerai laikau tave, 
Ar nesuskirdo rankoj pluta? 
... ūžė girnos, ir malėjos įmatė 

namų dainas 
ir gyvybę 
į kiekvieną žiupsnį.
Duona,
Tamsų vakarą suolelin Išblokšta, 
Nuo eglinio stalo plėšta.
Drebančiom geležtėmis riekta, —• 
Ar gerai laikau tave, tėvynės 

duonaf 
Einantieji nešėsi tave —
Paskutinį brangių rankų palietimą, 
Grįžtančius iš toli vadinai 
Savo šiluma,

Duona, tokia pat brangi, 
Ant mano slalo dedama.



FACILITIES

Courtesy Coffee 
ln your room

IŠVYKOS APSISTOJIMO NAMAI 

maloniame ir žavingame

Holl y w o o d e •

Mes duodame visas turistų informacijas 
ir esame patvirtinti AAA(triple A). Mūsų 
motelis yra prie Hollywood Blvd, ir vienas 
skersgatvis nuo Sunset. Tik 3 minutės eiti 
nuo Hollywood ir Golden State Freeways, 
ir 10 min. eiti nuo lietuvių bažnyčios.

Mes taip pat turime pilnai Įrengtas vir
tuves ir kūdikių lovytes. $eimos su mažais 
vaikais gali keliauti su mažu pasikrovimu 
ir jaustis kaip namuose atostogaudami gra-

nepriklausoma LIETUVA 5 PSL

Londono ir Rodnei jaunimo ansamblis "Baltija" su savo vadovais ir krikšto tėvais. Nuotrauka S.Kiro^

FREE TV & Phones 
In every room

Kitchens 
Available

Air Conditioned 
Rooms

Combination 
Shower & Tub 

Seated and Filtered Pool1

Switchboard 
Service

Valet & Room 
Service 

Available

American Expreu

Som atą 'tore/

M, va

THE BON AIR MOTEL 

IS THE PLACE TO STAY 

WHEN YOU COME TO LA."

DAILY RATES—1 PERSON $ 7 AND $ 8 

$ 9 TO $11 
$10 TO $12 

$12 TO $14

WRITE —PHONE OR WIRE FOR RESERVATIONS

Misteriškas dingimas lietuvio
Kazimieras Mizeikis , 

Syv-C.N.R.,pitQuah P. O. 
Lyttow, B. C. dar 1961 m . 
rugpiūčio mėn. 26 d. va
kare dingo be žinios. Po
licija jo dingimo priežas
ties dar neišaiškino. Jis 
buvo mažažemio sūnus , 
kilęs iš gan skaitlingos 
šeimos Linkmenų bažnyt
kaimyje, Švenčionių aps . 
Antras pasaulinis karas 
K. Mizeikį užklupo atlie

Johan Tiedman Reg’d
DIRBU VISŲ RŪŠIŲ BALDUS 

PAGAL UŽSAKYMUS

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

Kreiptis į Klubo administratorių J. Petruli, 
t^l. „.i.,. įsi' rzcz

tlnivelžal Cle a nei S & /jailolJ
• Valau ir taisau vyriškus ir moteriškus drabužius.
• Siuvu naujus pagal užsakymus vyriškus paltus, 

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

(at Wellington St.) Tel. 769-2941

Telefonas 7 6 8-6679

WIN DSOR
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.

Baltica Investment Corp
Autorizuotas kapitalas $ 120.000

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

UŽ indėlius mokame 8% dividendo.__________

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

IR KITI JVAIR0S MED2IO DIRBINIAI.

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

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

LaSALLE AUTO SPECIALIST Keg’d
SAV. G. DESROCHERS 

Taisau ir dažau lengvas mašinas 
7717 GEORGE LASALLE, QUE.

(Priešais „Nepriklausomos Lietuvos” redakciją)

Tel.: garažo 366-0500
namų 366-4203 

BELLAZZI - LAMY.INC-
DO 6-6941 7682 Champlain Blvd. LaSalle
| vairi'medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai- 
Įnsuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popteris.

žioje Los Angeles apylinkėje.

Bon 'Air Motel — Viktorijos ir 
Igno Gurdinu motelis, kurį įsigijo
nuo šių metu balandžio 1 dienos. 
Lietuviai nuvykę i Los Angeles, 
stabtelkite šiuose puošniuose na
muose ir juose rasite malonų ir nuo
širdų priėmimą naujųjų savininkų — 
buvusių montrealiečiu pp. GurČinų.

kant karinę prievolę Len
kijos 13-me pėst. pulke, 
kurio apie 50% kareivių 
buvo mobilizuoti lietu
viai.Kurį laiką Kazimie
ras buvo vokiečių karo 
nelaisvėje.Vokiečių oku
pacijos metu, K. Mizeikis 
apie vienerius metus iš
buvo gimtojo bažnytkai
mio seniūnu.Į vakarus jis 
pasitraukė tik todėl, kad 
sovietų Rusijos radio vis

2
3 

4

kartodavo:"Nuo generolo 
Kubiliūno iki kaimo seniū
no - mirtis fašistiniams 
išdavikams". Karui pasi
baigus K. Mizeikis emi
gravo į Angliją, bet ten 
porą metų pagyvenęs per
sikėlė į Kanadą. Čia dirbo 
C.N.geležinkelyj patrol - 
manu,lietuviškai tariant, 
geležinkelio apėjėju.

ĮVAIRIOS PROGOS

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

ME 7-bin

DE LUXE CLEANERS
Sav. P. RUTKAUSKAS

117—6th Avenue, Lachint.

ŠACHMATININKAS 
IGNAS ŽALYS 
(Iš šimtmečio proga lei
džiamo leidinio)

Ignas Žalys gimė 1913 
m.balandžio 3 d. Joniškio 
m. 1930 m. baigė Šiaulių 
gimnaziją ir 1931-36 m. 
studijavo filologiją VDU- 
to humanitarinių mokslų 
f-te.1938-39 m.gillno stu- 
dijas Anglijoj (The Uni
versity College of the 
South Vest, Exeter,Devon) 

1939 m.parašė diplomi
nį darbą "Bairono Don 
Juano idėjos", gaudamas 
U-to baigimo diplomą.

1939-42 m.buvo Zarasų, 
o 1942-44 m. Ukmergės- 
gimazijų mokytojas.

Tais pat metais, einant 
pareigas čia Lyttow mies 
telio apylinkėje,buvo nu
šauti du geležinkelio pa- 
trolmanaijvienas C.P. R. 
vengrų tautybės, o kitas 
C. N. apylinksė indėnas . 
Abu geležinkelių patrol- 
manai buvo nušauti naktį 
bet skirtingu laiku ir skir
tingose vietose.

Tada aš irgi dirbau prie 
geležinkelio. Dingusį be 
žinios K.Mizeikį bei tuos 
du nušautuosius patrol- 
manus, gan gerai asme
niškai pažinau. Tai buvo 
visiems nuoširdūs ir pa
prasti žmonės ir,kiek ži
nau,niekam nestovėjusie
ji skersai kelio.

Metai bėgaJLiūdna pra
eitis baigia apsinešti gy
venimo dulkėmis, užmirš 
dama ir mūsų tautietį 
KazimierąMizeikį, prieš 
6 metus be žinios dingusį.

Vladas Baltrūnas 
Boston Bar, B. C.

1947 m.atvyko į Kanadą 
ir nuo 1948 m. gyvena Ka - 
nadoj .dirbdamas geležin- 
kelių-CNraštinė j. Pereitų 
metų pabaigoj I.Žalys bu
vo išrinktas į geležinkelių 
unijos(Canadian Brother
hood of Railway and other 
Workers) Local 334 su 
virš 1700 narių Executive 
Committee. Jo pilnas titu
las yra: chairman of the 
Political Education Com
mittee.

Šias pareigas eina nuo 
š. m. sausio 1 d. Malonu , 
kad ir lietuviai įsijungia 
į vietos organizacijų dar- 

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

7581 CENTHALE. coin - comer 2a AVENUE 365 0770 LASALLE j

DODGI - CHRYSLER - VALIANT 
CORGNRT • CAMIONS DODGE

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,

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

personalu ir gėrimais. ,

SIUNTINIAI LIETUVON 
KAUFMAN’S WOOLLENS&TEXTILES

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

IŠ ČIA PASIŲSITE SIUNTINIUS SAVO GIMINĖMS PILNAI GARANTUOTOMIS 

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

MOTERIŠKIEMS KOSTIUMAMS, P A LT AMS, S U KN E LE MS IR ŠILKINES- Brocade 
&Dainty MEDŽIAGOS.

• DIDŽIAUSI PASIRINKIMą K ASMIR O , N A II.O N IN TŲ IR ŠILKINIU SKARELIU, 
SVEDERIŲ IR VISA KITA ŠEIMOS REIKALAMS.

• TAIP PAT PRIIMAME UŽSAKYMUS VYRIŠKIEMS KOSTIUMAMS- Made to measure 
- IŠ GERIAUSIU ANGLIŠKŲ MEDŽIAGŲ. KAINA >50.-, extra kelnės $ 12.-

SAVININKAS CH.KAUFMANAS, buvęs audinių fabriko* L i te x* vedėjas Kaune. Laisvai kalba 
lietuviškai.

bąužimdami jose ir aukš
tas pareigas, kurios teko 
ir šachmatininkui Ignui 
Žaliui, laimėjusiam du 
kartus - 1950 ir 1961 m. 
Montrealio šachmatų 
meisterio vardą. 1961 m . 
"uždarame"turnyre I. Žar- 
liui pralaimėjo net trys 
pirmaujantieji Montrea
lio šachmatinikai-LWitt, 
J. N. Williams ir H.Mat- 
thai. 1964 m. Ig. Žalys 
Montrealyje laimėjo atvi
ras Qiebeco pirmenybes 
bendra 5:1 pasekme.

Penkius kartus montre- 
aliečiui teko dalyvauti JA

V atviruose-open turny- 
ruosaGeriausią pasekmę 
lietuvis atsiekė 1955 m . 
Long Beach Calif. , kur 
Žalys iš 156 šachmatinin
kų laimėjo 17-tą vietą. 
Dar geriau jis pasirodė 
1964 m. Bostone, kur su
rinko 8 taškus ir pasiek
damas 50%prieš 6 meis
terius, tarp jų sužaisda- 
mas lygiomis sudidmeis- 
teriuA.Bisguier.Po Bos
tono turnyro I. Z. buvo į- 
keltas į meisterių klasę .

1966 m.lietuvis pasida
lino 1-2 prizu su Kanados 
jaunių meisteriu L. Day 
pietų Ontario pirmenybė
se Ottawoj.

1959 m. I. Ž. laimėjo J 
AV korespondencinį Gol
den Knights turnyrą,ku
riame dalyvavo 1071 šach
matininkas, palikdamas 
antroj vietoj New Yorko 
meisterį R. Klugmaną. 
Šiame turnyre buvo I. Ž . 
laimėtos 17 partijų iš 18, 
sužaidžiant tik vieną par- 
tiją-J.Stonkum lygiomis . 
Ir šiuo metu Ignas Žalys 
dąlyvauja JAV koresp. 
turnyruose. Nors jo pa
sekmės yra geros (virš 
90% laimėjimų), tačiau 
antrą kartą užimti pir
mos vietos Ig. Žaliui dar 
nepavyko.

DĖMFS/O L/ETUV/AMS
Tarpininkauju lietuviams 

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

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

Pr. Paukstaitis 
8995 Godbcut, LaSalle, 
Montreal, P.Q. tel. 365- 0311.
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PARAMA
TAUPYK IR SKOLINKIS

PIRMUTINIAME IR DIDŽIAUSIAME

TORONTO LIETUVIU KREDITO KOOPERATYVE
KAPITALAS SIEKIA DU SU PUSE MILIJONO DOLERIU

MOKAME: DUODAME:
4%% ui depositus Morgicius ii
5'/M> numatyta ui serus Asm. paskolos ii 7% 1

Asmenines paskolas duodame iki $5,000.- ir morgicius 
valdžios nustatytą normą, 66% įkainuoto turto.
Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nedau
giau $2,000.- Asmeninės paskolos, mirties atveju,apdraus 
tos iki $ 5,000.-
Paramos nariais gali būti kiekvienas lietuvis gyvenąs 
Kanadoje. ' '
Kasos valandos: Kasdieną nuo 10 vai. iki 3 vai. p.p., 
išskyrus sekmadienius. 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 rugpipeio men. šeštadieniais uždaryta).

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

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 tautiečiai kalbasi 
apie nepaprastai kylan
čius nekilnojamo turto 
mokesčius miestui ir va
liutos vertės mažėjimą. 
Jiedu svarsto įvairias ga
limybes. Jie aptaria nee
konomiškai tvarkomą 
miesto biudžetą ir mėgi
na išvesti eilinio piliečio 
ateities perspektyvas,pa
našiai besiplėtojančios 
padėties raidoje.

Vidutinio amžiaus, pil
no veido vyras sakosi 
skaitęs laikraštyj e Kana
dos banko valdytojo pra
nešimą, kuriame dolerio 
vertė buvusi apibūdinta 
labai pesimistinėje plot
mėje. Apie mūsų pinigą 
ten buvę pasakyta, kaip 
nuo kalno, savo verte, 
sparčiai žemyn riedantį 
objektą. Šalia to, jis dar 
kažkur skaitęs, kad šiuo 
metu geriau turėti skolos, 
negu pinigus laikyti bau

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

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

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

Dienotvarkė:
1. Susirinkimo atidarymas,
2. Prezidiumo rinkimas,
?. Mandatų komisijos rinkimas, 

Praėjusio susirinkimo protokolo skaitymas,
5. Valdybos ir Direktorių pranešimai apie darbus,
6. Revizijos komisijos pranešimas, 

Diskusijos dėl pranešimų,
8. Valdybos Direktorių ir Revizijos komisijos nn

. kimai.
9. Einamieji reikalai ir sumanymai.

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

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

Spaudos Bendrovė „Nepriklausoma Lietuva“ 
7722 George Street, 

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

nims, kuriu pavardės bus įrašytos į įgaliojimus.
Valdyba.

Įgaliojimas:
Šį pasirašęs...........................................................................................
gyvenąs ..............................................................................................
turįs šėrų Nr. Nr.........................................................šiuo įgalioju
...............................................................................atstovauti mane 
Spaudos Bendrovės „Nepriklausoma Lietuva“ šėrininkų 1967 
metų visuotiniame susirinkime.

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

bi O T A R A S
ANTANAS LIU D ŽIU S,B.L. 
Bendradarbis V.S. Mastis,L.L.D.

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

TORONTO..
Margio vaistinės II aukštas.
Tel: Jstaigos LE7- 1708, 

Namų CR9- 6166.

ke.
Greta sėdįs, ant kelių 

odinės imitacijos portfelį 
laikąs vyras sako, kad jo 
bendrakeleivis .greičiau
sią, tą bus skaitęs mūsų 
antrojo bankelio neseniai 
išleistoje apdraudos in- 
formacijoje.Tenbuvę la
bai patraukliai aprašyta 
apsidraudimo nauda.Anuo 
aiškinimu,prilaikant ban
kelyje, nors ir nedidelę 
sumą galima praktiškai 
apsirūpinti nelaimės at-

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 1967 m.gegužės 3 d. Nr. 18/1042/

VEDA KAZYS BARONAS

PAVERGTOJE LIETUVOJE
Jaltoje įvyko profsąjungų 

pavasario lengvosios atleti 
kos varžybos. Jose puikiai 
pasirodė buv. pasaulio meis 
tere Birute Zalogaityte - Ka- 
lėdiene, nušviesdama ietį,53 
60 m. (geriausia šio sezono 
pasekme pasaulyje) ir tuo pa 
čiu lain,ėdama pirmą vietą. 
Nuo jos neatsiliko A. Musne 
ckas iš Kauno, nugalėdama.*- 
15 km. ėjime. Rutulio stūmi
me R. Plunge buvo antras-- 
17,73 m., o šuolyje į tolį I. 
Minalgaitė trečia - 5,72 m., 
lygiai kaip Nijolė Kvietkaus 
kaitė penkiakovėj.
— Lietuvos krepšinio rinkti
nė kovojo Kaune prieš Bulga
riją. Pirmose rungtynėse po 
pratęsimo (normalus laikas 
baigėsi 77:77) bulgarai nuga 
jėjo 88:84, antras, lietuviai 
Įveikė taip pat po pratesimo

veju.Ten buvę išdėstyta , 
kaip reikia tai padaryti 
neturint net savų santau
pų. Kitaip tariant, koope
ratyvo valdyba patarė 
kaip apeiti jų pačių tai
sykles. Jų aiškinimu, pa
siskolinus iš bankelio 
trūkstamus pinigus ir pa
dėjus juos atgal į tą pačią 
kasą savo vardu, sveikas 
esi apsidraudęs nuo viso
kių negandų.

Apskritaveidis tautiesiė 
tis pasisako tos informa
cijos neskaitęs. Bet iš 
bendrakeleivio dabartinio 
apibendrinimo, tas visas 
reikalas jam atrodąs 
įtartinas ir savomis kom
plikacijomis apsilenkiąs 
su kredito nuostatais.Tuo 
labiau, jeigu tą apėjimą 
reikėtų patikėti bankelio 
oper storiams. Pavyzdžiui 
jis galįs nurodyti papras
čiausią atvejį, kur nariui 
papildžius savo indėlį 
nauju įnašu, jo taupmenų 
knygutėje,be jokio pagrin 
do buvusi prirašyta di
desnė suma,negu turėjusi 
būti. Kitu atveju kredito
riaus išrašytam čekiui 
pritrūkę pinigų, nors jo 
sąskaita buvusi pajėgi 
padengti ir didesnę su
mą. To buvę dar maža: 
metiniame bankelio susi
rinkime patys nariai kėlę 
klausimus teiraudamiesi, 
kodėl tarnautojai darą to
kias paprastas ir nuolat 
besikartojančias klaidas. 
Visa tai stebint lyg ii 
matosi, kad bankeliui 
trūksta patyrusios ran
kos. O vedėjas neturėda - 
mas pakankamai finan-
sisto sumanumo, negali 
pašalinti tokias papras
tas, eiliniam kasininkui 
nepateisintinas klaidas. 
Tuo blogiau, kad tos ope- 
ratinės institucijos tar
nautojų parinkime buvo 
vadovautasi vietiniu pa
pročiu nusistovėjusiais 
valdančios partijos nuos
tatais. ..

Dėl to, pilnaveidis vy
ras manąs, kad stambes
nių operacijų patikėjimas 
tuo labiau susijęs su aukš 
tesnėmis apdraudos su
momis,mėgėjiškai veda
moje finansinėje įstaigo
je būtų ne tik neišmin- 
tingas,bettiesiog rizikin
gas. S. Pranckūnas. 

90:85 ir trečias - bulgarai 
90:77. Reikia pažymėti, kad 
Bulgarija Europoj užima peni 
tą vietą, o Lietuvos rinktini 
žaidė be savo geriausiu žai 
dejų - M. Paulausko ir Venc 
Bergo.
— Vilniaus B-to tinklinin- 
kės Įveikė Minsko U-tą 3:0| 
ir 3:1. o vyrai pralaimėjo gu 
dams 1:3.
— Vilniaus U-to tarpfakultę- 
tinės krepšinio varžybas vy
ru grupėj nugalėjo medikai 
įveikę ekonomistus 39:37, o 
moterų vėl medikes nugalėjo 
ekonomistes 57:39.
— Bokso rungtynėse Kaune 
Lietuva nugalėjo Cekoslova 
kiją ir kiek pakeistoj su Lert 
kiją,7:3 ir kiek pakeistoj su
dėtyje antrą kartų 6:4. .Euro 
pos meisteris R. Tamulis 
rungtynėse nedalyvavo, ka
dangi kovojo Australijoj už 
Sov. Sąjungos rinktinę. Abu 
australiečius lietuvis nuga
lėjo.
— Tarptautinį rankinio turny. 
rą Vilniuje laimėjo Vilniaus 
Mokslas prieš Lietuvos moks 
leivių rinktinę itlenkųVarša 
rianką.
— Lietuvos stalo teniso meis 
terė Laima Balaišytė iŠtekė 
jo už ruso A. Amelino.
— Klaipėdos Granito futbo
lininkai Gdynėj su vietos 
Baltybos komanda 0:0, oVloc 
lavke ir Ebblonge klaipėdie
čiai laimėjo po 1:0.
— Azerbadžane lauko teniso 
turnyre Lietuva nugalėjo Kir
giziją 4:3, Azerbaidžano II- 
4:2, Azerbaidžano III 4:0, ta
čiau pralaimėjo Gruzijai 0:4, 
Uzbekijai 2:4, Azerbaidžano 
J 0:4 ir Latvijai 1:4 ir užė
mė penktą vietą.
— Nesiseka Vilniaus Žalgi
riui Sov. Sąjungos antrosios 
futbolo lygos pirmenybėse. 
Po keturių rungtynių vilnie
čiai surinko tik du taškus ir 
randasi priešpaskutinėj len 
teles vietoj.
— Birželio 23 d. Montrealio 
pasaulinėj parodoj Sov. Są
jungos paviljone bus “Tary
bą Lietuvos“ diena. Ta pro
ga įvyks ir dailės paroda, ku
rioje bus išstatyta S. Veive- 
rytės drobe “Ledo ritulininkai.“

iŠ VISUR

— Čekoslovakijoj prasidėjo 
pasaulines moterų krepšinio 
pirmenybės. Gautos šios pa
sekmės: SSąj. - Australija 42 
:38, SSąj.- JAV 71:37, Pietų 
Korej a-Čekoslovakij a 67:66, 
Ryt. Vokietija-Bulgarija 62: 
58, Japonija-Bulgarija 54:44 
Ryt. Vokietija-Brazilija 60: 
54, Į baigminius susitikimus 
pateko:Japonija, ryt. Vokie- 
piet. Korėja, Čekoslovakija, 
Jogoslavija ir Sov. Sąjunga 
Iš Pabaltijo Sov. Sąjungos 
rinktinėj žaidžia tik viena 
latvė Smildine.
— Futbolo rungtynėse Belgi 
ja-Olandija 1:0. ’
— Rygoje, ant dirbtinio ledo 
(nei VilniuSjnei Kaunas jo 
neturi) įvyko dailiojo čiuoži 
mo varžybos dėl “ gintariniu 
paciužįi“ , dalyvaujant Sov. 
Sąj. ir ryt. Vokietijos atsto
vams.
— Trenėruotės metu Vytau
tas Jaras diską numetė per 
60 metrų.

VILNIAUS " INTURISTAS" 
šiemet laukia apie 5000 sve
čių iš užsienių. Pusė jų bu
sią iŠ Lenkijos (1,500) ir ry
tinės Vokietijos (1,000). Ki
ti — iš Italijos, PrancūziHs, 
Amerikos, Anglijos, Suomi
jos, Izraelio ir kitų kraštų. E.

r—■■................. ■■■

SĖJA
Tautinės, d ±mokratinė> minties mėnesinis lietuvių laikraštis. 

Leidžia Varpininkų leidinių fondas
Redaktorius J. G. Lazauskas.

Administracijos adresas: JUOZAS URBELIS.
1649 N. Broadway, Melrose Park., I1L, USA.
■* Prenumerata: JAV ir kitur 3 dol. metams.

TORONTO — VILNIUS
DAR YRA KELETAS VIETŲ

papiginta kaina!
BIRŽELIO MĖNESIO 9 - 30.

KOPENHAGOJE - VIENA DIENA.

MASKVOJE - VIENA DIENA.

TEIRAUTIS:

V. BAČĖNAS
Telefonai: 278-7261 dienos metu 

536 - 4681 vakare
-ALL SEASONS TRAVEL AGENCY !

323 Lakeshore Rd. E., Port Credit, Ont,

CHICAGO
DR. VIDŪNO FONDO 
VALDYBA
dėkoja visiems Kalėdų va
jaus talkininkams, dail. P. 
Jurkui, dail. V. Vijeikiui, 
gausiems aukotojams, kalėdi
niu atvirukų pirkėjams ir pla 
tintojams. Judėka galime tęs 
ti darbą, kurį dirbame jau 
penkiolika metų: remti studi 
įuojantį jaunimą lietuvių vi
suose kraštuose. Apie 80 as
menų pasinaudojo mūsų pa
rama tada, kai reikėjo rink
tis galimybes studijas tęsti 
ar j as nutraukti.

Fondas, švęsdamas 15 metų 
sukaktį, be eilinių paskolų 
studijoms,paskyrė dvistipen 
dijas po $250.00 lituanisti
kai studijuoti New Yorko For- 
dhamo Universitete. Vasaros 
semestras prasideda liepos
mėn. ir baigsis rugpjūčio mfen. sarį Sir George William universitete gavo Bachelor cf
viduryje. JAV ir Kanados stu Comerce diplomą. Vidas Vapsva gimnazijoje mokslus
dentai gyvai domis šia pro
grama ir registracija vyksta 
Fordhamo Universitete New 
Yorke.

Minėtųjų stipendijų reika
lais reikia kreiptis Į Akade
minio Skautų Sąjūdžio (A.S. 
D. ir Korp. Vytis) skyrius JAV 
ir Kanadoje, arba tiesiog į 

Dr. Vydūno Fondo pirmininką- 
adresu: Vyt. P. Mikūnas, 3425 
W. 73 St., Chicago, 111.60629.

SAULT ST.
MARIE, ONT.

KORESPONDENTAI IR 
KLAIDOS

Mūsų kolonijos tautie
čiai labai apsidžiaugia, 
kai pamato apie mūsų 
miestą korespondenciją 
parašyta net iš kito mies
to, tačiau stebisi, kad tie 
svetimi korespondentai 
ilgokai tas koresponden
cijas rašo,obe to dar pa
sitaiko ir klaidų...

Šios korespondencijos 
autorius pateisina savo 
Sudburio kolegą trumpai 
pasakydamas, kad tik tas 
nesuklysta kas nieko ne
dirba ar nieko nerašo...

Štai,kad ir paskutinėje 
"N. L." korespondencijo
je apie mūsų miestą buvo 
atspausdinta, kad mūsų 
kolonijoje yra apie 300 
tautiečių, o ištikrųjų.net 
"mirusias sielas" pris-

VIDAS VAPSVA 
matemattkas-sąskattybininkasy šį p a v a -

eidamas buvo arba pirmoje, arba antroje vieloje Ir ga 
udavo stipendijas .Ir baigęs universitetą, Vidas Vapsva 
pasiryžęs tęsti ir gilinti mokslą ir siekti mokslinių lai 
psnių. Raugusiam mokslus, V. Vapsvai tuojau žymi : 
firma pasiūlė pagal specialybę pareigas.

Paieškojimai
Alfonsas Žalys,sūnusAl

fonso, gimęs 1931 metais 
rugptūčio 15 d.Zamokėlių 
kaime, Utenos apskrities. 
1947 metais gyvenęs Angį 
ijoje ir vėliau išvykęs į Pr
ancūzijos svetimšalių le
gioną Indokinijon ir, turi
momis žiniomis, atleistas 
iš Legijono 1955 m.balan 
džlo 16 dieną,-ieško pusb
rolio J. Žalos /J.Žala/. 
Atsiliepti prašoma adre
su: J. Žala, 9, Newham- 
pton Rd. East, Wolverha
mpton Staffs, England.

kaitant surasime tik apie 
200...

Tai buvo ne šio kores
pondento, bet"NL"redak- 
cijos ar korektūros klai- 
dal Korespondentas.

- AR ŽINOTE K£ RAŠO 

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

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

klausimais, gražių apsakymų, '•’•aščių ir tt: Jis 
turi ir moterų skyrių.

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

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

Padėkos |
Montrealio lietuvių 

Žvejotojų - Medžiotojų 
klubo "Nida" valdyba, ry- ■ 
šium su balandžio 23 d., • 
įvykusiu klubo narių su
sirinkimu,maloniai dėko- .< 
ja DLK Vytauto klubo val
dybai ir jo reikalų vedė
jui J. Petruliui už leidimą ' 
pasinaudoti klubo patalpa- | 
mis,p. Z. Lapinui už ma
lonią paslaugą parodant 
filmą,p.p.O.Mylienei, M . i 
Čiaučiulienei ir H. Pe
trauskienei už puikiai ir 
skaniai paruoštus užkan
džius.

J. Petruliui, Br.Kirstu
kui, K. Martinėnui ir J. 
Gudui paaukojusiems po 
dėžę alaus. Ačiū labai.

V - ba.

Ps.D.R.M.N.Pt
i%25c5%25a1tikr%25c5%25b3j%25c5%25b3.net


1967 m.gegužės 3 d. Nr. 18/1042/ nepriklausoma LIETUVA

Geriausia taupyti ir skolintis tik
Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyve ‘T ALKA 
21 Main St. E., Kamb. 203, Tel. /528-0511. .

t! Main Si. Em<. Room 2.03

Darbo valandos:

Pirm. 9-3 vai. p.p.
Antr. 1 'r 5-8 vai. p.p. ,

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

St. Catharines agentūra: 75 Rolls Ave. Pranciškonų 
parapijos salėje sekmadieniais po pamaldų.

Kontenis. Abu jie yra jaunosios kartos atstovai. R.Kontenis mokslus jau yra bal 
gąs Kanadoje, turi atsakingą darbą ir su šeima seniai gyvena Hamiltone. Bankelio ateitis 
priklauso jaunąja! kartai, kuri turi būti supažindinta ir įtraukta į bankelio veiklą.

“GYVATARO" ŽINIOS HAMILTONO SKAUTAI

Šią. vasarai Kanadai minint balandžio 23 d. šventė savo 
šimtmečio jubiliejų,“ Gyvata- 
rui“ teks dar ne kartą pasi
rodyti. Tam jis turi būti nuo
latos pasiruošęs. Be vietos 
pasirodymą, be kurių neapsei- 
narna, ateinančiai vasarai jau 
turima plati programa. Pirmo
ji, išvyka balandžio 29 d. į 
Bufalo, N.Y. Mūsų meno pa
sirodymą ruošia lietuviai in
telektualai grynai amerikie
tiškai publikai. Ta pačia die 
na,“ Gyvataras“ atliks progra
mą ir Sv. Jurgio parapijos ri
bose, Niagara Falls, N.Y.

Gegužės 20 d.“ Gyvataras“ 
dalyvaus tradiciniame švedą 
festivalyje (Niagara Falls 
blossom festival “ 67“ ). Ka
dangi šis festivalis jungia
mas su Kanados šimtmečio 
menine programa, bus praves, 
ta su visais žymiausiais pa
skiru tautybių meniniais vie 
netais.

Birželio 24 d., dalyvaus St. 
Catharines lietuvių tradicine 
je Joninių, šventėje. Liepos 
pabaigojeOttavoje lankantis 
Britą Karalienei“ Gyvataras" 
pakviestas pademonstruoti 
lietuvišką meną, karalienės 
garbei. Šia“ Gyvataro“ kelio
nę apmoka šimtmečio komi
tetas. Rugsėjo 2-3 dienomis 
Montrealyje.
Šis“ Gyvataro“ darbo planas 

sudarytas kaip būtiniausias, 
nes beveik visur rišasi Lietu 
vos reprezentacija svetimų, 
jų tarpe.

mirusieji
Po sunkios ligos, NovaFran 

ces ligoninėje mirė hamilto- 
<niete Julija Kazlauskiene. 
^Palaidota Port Credit lietu

viu kapinėse balandžio 24 d. 
Liūdinčiam vyrui p. V. Kaz
lauskui, reiškiame nuoširdžią 
užuojautą. V.

DARBINGAS SLA 72
S U S I R I N K I M

Balandžio 16 d. pp. Bajo
raičių patalpose įvyko visuo 
tinis SLA narių susirinkimas 
apsvarstęs metą veiklą, ir ki 
tus reikalus. Tradicinė SLA

P.
KUOPOS 
A S

gegužynfe nutarė suruošti lie 
pos 9 d. A. Padolskio sody 
boję, prie Paris miesto, kur 
buvo ir praeitais metais. Ru
dens parengimas Įvyks spa 
^io 21 d. Hamiltone.

Kiek ilgiau buvo diskutuo 
jamas iš SLA Centro raštas 

atsakymas į SLA kuopą vei 
keją pasitarimą, nutarimus. 
Kuopos nariai priėjo prie nuo
monės daugiau dėti pastangą 
išvystyti vietoje veiklą, su
silaikyti nuo tokios veiklos, 
kuri neduoda naudos kuopai 
nei susivienijimui. į kuopą 
nariu istojo Ona Baksienė.

Po susirinkimo įvyko pp. 
Bajoraičiu pagerbimas ir vai 
šes. Kuopos pirmininkas tar 
tame žodyje išryškino pp. Ba 
joraičiu veiklą,SLA organiza 
cijai. Pažymėjo, kad J. Ba
joraitis kuopai įsisteigus bu
vo išrinktas kuopos pirminin- 

^ku. Už nuoširdžią paramą 
SLA kuopai, visi nariai soli 
dariai įteikė Bajoraičiams do 
vaną.

Vaišių metu taip pat buvo 
pagerbta darbšti kuopos narė 
Vera Zvirgždiene gimtadie 
nio proga. Vaišių metu SLA 
narė V. Burdinavičienė padai
navo solo. '

SLA

P-aalafra: Kai kas pamirkta.kad į 
NL prenumerata jau nuo 1966 m.— | 
$ 1.00 yra pakelta. NL,

Narys.

i
|A ItamtMo*. Unt. Tel. JA S-Mll

Kovo mėn. 31 dienai bankelio balansas pasiekė 1,211,215.12 dol. Šerai - 896,388. 13 d 
deposltal - 256,612.62 dol., narių skaičius - 1023, deposltorlų - 284, skolininkų - 306, as
meninių paskolų išduota - 411,265.47 dol. , morglčinių - 531, 757.87 dol. , pelno per šluos 
metus turima - 12, 514. 42 dol. , bankelio pinigų laikomų Ont. Cr. Union League ir Koop. - 
122, 688, 69 dol. ir kasoje - banke - 80.170, 26 dol.

Per šį laikotarpį mirė šie bankelio nariai: Juozas Eidukaitis, Marcelinas Gupis, Don 
Savic ir Kazys Trumpickas. Amžinos ramybės jiems ir gili užuojauta ją giminėms.
"Talkos" narių susirinkimas, kuris praėjo gražioj ir darbingoj nuotaikoj. Dalyvių gausumu 
nepasižymėjo, nors dalyvavusių buvo daugiau, negu praeitais metais. Valdyba mano, kad su
sidomėjimas bankelio valdomųjų organų veikla iš narių pusės turėtų būti didesnis. Nors toji 
veikla yra pasigėrėjimo verta, bet vistik nariai, kai svarstomi jų pinigų reikalai, turėtų dau 
glau domėtis, o patys valdomieji organai jaustų didesnį saugumą, Jei ir nariai rūpintųsi akty
viai bankelio veikla. Tikimės, ateityj matyti didesnį skaičių dalyvių visuotiniuose metiniuose 
susirinkimuose. Po minėto visuotinio susirinkimo bankelio valdomieji organai pasiskirstė pa 
reigomls sekančiai: VALDYBA: pirmininkas - E.Sudikas, vice-plrmininkas - A.Vainauskas, 
iždininkas (treasurer) - St.Dalius, sekretorius - A.Repčys ir narys - J.Bulionis. KREDITO 
KOMITETAS: pirmininkas - J. Mikšys, sekretorius - A.Šukaitis ir narys J.Plelnys.

patrono , Sv. Jurgio šventę. REVIZIJOS KOMISIJA: pirmininkas - J. Varanavičius, sekretorius — Z-Stanaitis ir narys - 
Ta proga juos aplankė vyr. R.Kontenis. Tai vėl malonus žingsnis į taip vadinamą valdomųjų organų atjauninimą, p. J. Bu- 

skautininkas VI. Vijeikis, Ks llonis susipažinus su bankelio veikla - atėjo į valdybą, o įrev. komisiją išrinktas naujai 
nados rajono vadeiva sk. Ba p. Roberta 
turą ir dvasios vadas tėv. S.
Kulbis, kuris atlaikė pamal 
das ir pasakė specialiai pri
taikytą pamokslą.

Po pamialdą Jaunimo Cent
re, dalyvaujant gausiam bū
riui skautu tėvų ir svečių, bu 
vo iškilminga sueiga ir trum 
pas skautiškas pasirodymas. 
Programai pasibaigus, tėvai 

ir svečiai skirstėsi j namus, 
o skautai ir skautės- sėdo į 
autobusus ir vyko i Toronto 
skautorama ir jaunimo pasi
linksminimą.

Visi grįžo į namus tik vė
lai vakare, nuvargę, bet pa
tenkinti. P. B.

Aukšti nuošimčiai už 
indėlius.
Prieinamos skolinimosi 
sųlygos. ,
Nemokamas CUNA gyvybės 
ir paskolų draudimas. , 
Pilnas čekių patarnavimas. 
Užtikrintas indėlių saugumas. 
Malonus lietuviškas patarnavimas

SENI IR NAUJI L. NAMAI
Apie Hamiltono LN tiek 

prirašyta,kad susidarytų 
nemažas knygos tomas ir 
kita tiek neparašyta ma
žai kam žinomų "smulk
menų", kurios turėjo įta
kos reikalams susiklos - 
tyti viena ar kita krypti
mi. Sakau apie L. Namus 
kurių tikrumoje dar netu
rėjome ir neturime. L. 
Namais vadiname iš įpra
timo ar su tam tikra ten
dencija "Deltos” pastatą, 
kuris yra tiek lietuviškas, 
kad įsigytas ir valdomas 
lietuvių sukurtos b-vės. 
Jį sudaro 21 butas, kelios 
patalpos parduotuvėm ir 
to paties vardo patalpa 
kino teatrui, na, ir rūsyje 
keturi kambarėliai.Visas 
pastatas pastatytas ir pa
rengtas komerciniams 
reikalams.

Lietuviškasis gyveni
mas vyko ar vyksta tik 
apie tris kartus į metus , 
panaudojant kino teatro 
salę didesniems susibū
rimams kaip Vasario 16 
dienos paminėjimui, kon
certui ar pan. reikalui. 
Rūsyje esami kambarė
liai naudotini tik bėdos 
atveju, organizacijos va
dovybės posėdžiams, ar 
mažo skaičiaus žmonių 
susibūrimui, ar kokių nors 
gėrybių sandėliavimui. 
Iš to,kas čia trumpai pa- 
minėta,nemažiusiems šio 
pastato,susidarys apyti
kris vaizdas, kaip tie na
mai atrodo iš vidaus. Tą 
pastatą pritaikyti mūsų 
lietuviškiems, reikalams 
reiktų investuoti dar apie 
200 tūkst. dolerių. Ši su
ma išplaukė iš diskusijų 
privač.narių ratelyje sa
vo tarpe turint ir rango- 
vą.Tai buvo tik teoretinė 
suma. Praktiškai gal toji 
suma būtų dar aukštesnė.

Ankstyvesniame ir pa
skutiniame L.Namų dali
ninkų susirinkimuoseį ak
cijų dauguma "Deltos" 
pastatas nutarta parduoti 
ir,turbūt dėl dviejų prie
žasčių: 1. dėl per menko 
ir kartais visai negauna
mo pelno ir 2. dėl neap- 
simokėjimo investuoti 
tiek daug lėšų į nepatogų 
ir seną pastatą. Manau, 

kad geresnio sprendimo 
ir kitokios išeities ir ne
buvo galima rasti.

Kas šiuo reikalu domi
si, turbūt dar prisimena 
nesenos propagandos gąs 
dinimus L.Namų'likvida- 
vimu" jų pardavimo atve
ju? Žinoma, tai buvo tik 
sąmoningas visuomenės 
klaidinimas .nieko bendro 
neturįs su tikrove.Gal būt 
to priežastimi kai kas iš 
susirinkusiųjų pasisakė 
prieš "Deltos" pardavi
mą. Betgi ar gali žmogus 
parduoti,"likviduoti" tai , 
ko jis neturi ?Mūsų atve- 
juje,ar galime"likviduoti" 
L.Namus, jei jų dar netu
rime?

Galima manyti ,kad ato
kiau nuo Hamiltono gyve
ną dalininkai daug au su
sirūpinimo rodė pinigine 
akcijos verte negu patys 
hamiltoniečiai.Tai galbūt 
visai natūralu ir supran
tama,nes tolimesnių dis
tancijų akcininkai turės 
mažiau galimybių pasi
naudoti naujų L.Namų pa
talpomis bei jose vykstan 
čiomis pramogomis. Ta
čiau jų baimė, dėl akcijų 
kainos kritimo iškeltus 
esamąjį turtą: "Deltą" ir 
turimąjį sklypą į naujus 
namus ir naują sklypą, 
vargiai ar turi pagrindo ?

Reikalas aiškus, kad iš 
"Deltos" pastato L. Namų 
neturėjome ir neturėsi - 
me.Koljisdar neparduo
tas, gal būt,sunku ką nors 
apčiuopiamo daryti, bet 
vistik manytina, kad gal 
pamažu galima ir reikia 
dirvą zonduoti naujam 
sklypui surasti naujiems 
namams pasistatyti. Jei 
iki šiol daug laiko buvo 
"sumarinuota" įvairiems 
nerealiems planams dis
kutuoti ir kitų tikslų be
siekiant, tai dabar pats 
laikas netik pribrendo,bet 
ir perbrendo pradėti kon
krečius darbus dirbti.

Parduodamai "Deltai" 
pirkėją reiktų ieškoti sku 
bos keliu bent ta prasme , 
kad jos pardavimą pasklei 
dus, paskelbti platesniu 
plotųneatduodant pasiti
kėjimo kuriai nors vienai 
turto pardavimo įstaigai, 
viename mieste.Vis dėlto 
dar yra nemažai pini guo
tų žmonių, norinčių kur 
nors tą pinigą investuoti.

Už parduodamą pastatą 
gauti mokėtą už jį sumą 
tikėtis nėra galimybių, 
nors visi gerai žinome, 
kad kainos per paskuti
nius metus gerokai paki
lo,dėl to,kad juos perkant 
buvo gerokai permokėta 
ir per lietuvių valdymo 
laikotarpį tapo gerokai 
apleisti iš vidaus.

7 PSL

iš Hamiltono "Gyvataro" pasirodymų

se
se

.

Kanados šimtmečio 
proga vietos gyventojai 
ruošia įvairius projektus 
tam neeiliniui įvykiui at - 
žymėti nelabai gailėdami 
ir stambesnių sumų iš
leisti.

Kitais-196 8 metais mes, 
lietuviai, taip pat turėsi 
me neeilinę šventę ;Vasa- 
rio 16 dieną sueina 50 me
tų nuo mūsų tautos pasi- 
skelbimo būti nepriklau
somais nuo kitų ir gyventi 
savitą ir laisvą gyvenimą. 
Tą įvykį iškilmingai mi
nės visas lietuviškasis 
pasaulis laisvuose kraš
tuose. Todėl būtų labai 
gražu ir prasminga, kad , 
jei daugiau negalima, tai 
nors nupirkti naują žemės 
sklypą naujiems ir tik
riems L.Namams pasi - 
statyti, kuriuose laisvai 
galėtų vykti mūsų kultū
rinis spalvingas lietuviš
kas gyvenimas.

Laiko beliko maža, o 
darbo daug. Todėl LN B- 
vės valdybai reiktų pasiū
lyti gerokai pasispausti 
vieningam ir nuoširdžiam 
darbui ir kartu palinkėti 
sėkmės,omūsųnariųpa - 
reiga jiems padėti, jei to 
būsime prašomi.

Baigiant dar norisi pra
sitarti apie naujų L.Namų 
vidaus išdėstymą. Pana
grinėjus šį reikalą priva
čiame ratelyje gaunasi 
nuomonė,kad vien tik sa
lės šokiams ir kit. paren
gimams nepakanka. Pa
geidaujama, kad šalia tarp 

IS PARIS BURNING?

FILMO MENAS
Pagrindinė šio filmo tema yra Paryžiaus iš

vadavimas iš nacių okupacijos 1944 m. Mėgin
ta smulkiai atkurti paryžiečių pergyvenimus 
šiame jautriame laikotarpyje. Užsimojimas 
milžiniškas, bet nevisai vykęs, nes dėl didelio 
perkrovimo jaučiamas kai kuriu scenų forsavi
mas, nerealumas. , Filme vartojamos to laiko 
filmų kronikų iškarpos maišosi tarp suvaidintų 
scenų. Visa eilė žinomų aktorių, trumpai pasi
rodančių įvairių asmenų vaidmenyse, ironiškai 
atkreipia dėmesį į save, o ne į vaizduojamą 
žmogų. Kirk Douglas pasirodo kaip generolas 
Paton, Glen Ford kaip generolas Bradley; kiti 
aktoriai kaip Leslie Caron, Anthony Perkins, 
Simone Signoret, Charles Boyer irgi užkliūva 
vienoje ar kitoje trumpoje scenoje. Šis aktorių 
paradas bereikalingai ardo žiūrovo dėmesį.

Gert Frobe (vaidinęs Goldfinger) čia vai
dina generolą Von Choltitz, kuriam Hitleris 
pavedė Paryžių apginti nuo vakariečių sąjun
gininkų arba jį visai sunaikinti prieš pasiduo
dant. Generolas, itaiguotas humanitaro švedų 
diplomato, kurį puikiai suvaidina Orson Welles, 
suabejoja Paryžiaus sunaikinimo verte Vokie
tijos karinėje strategijoje. Nors Paryžius už
minuojamas ir pasiruošiama ji susprogdinti, ge
nerolas Hitlerio įsakymo neįvykdo. ,

Gal įdomiausiai parodyta prancūzų resisten- 
cijos pogrindžio veikla ir jų kovos su naciais. 
Ju gyvybinis pasišventimas laisvės idealui ir 
drąsa okupanto akivaizdoje pavaizduojami ga
na gerai. Tačiau filme jaučiama objektyvumo 
stoka pasirinktuose vaizduose. Labai išryškin
tas vokiečiu esesininkų žiaurumas scenose, kur 
keliolika pogrindžio jaunuolių sušaudomi arba 
kur prancūzai stotyje stumiami į vagonus iš
vežimui. Juokingai ir naiviai pavaizduoti ame
rikiečiai kariai. Jie, miesto lyg užburti, pamirš
ta, kad randasi kovos lauke ir tampa lengvom 
besislapstančių vokiečių karių kulkų aukom.

Šis nespalvotas filmas pastatytas pagal to 
pat vardo pasisekusią novelę. Nors vietomis ir 
jaučiasi gamybos bei interpretacijos silpnumas, 
pats filmas dėl to nepraranda savo svarbos, nes 
jis gyvai atvaizduoja jautrų istorini momentą. 
Filmo eigoj lengviau susigaudyti žinantiems to 
laiko istoriją. Jis vertas pamatyti visiems, bet 
dėl rodomų žiaurumų vaikams netinka.

Dalė Koklytė-Lukienė

ganių” vedamo negru sukilimo. Anglijoje ji 
gauna nauja darbą mokytojauti jaukiame kai
melyje, bet ir čia pamato vietinių gyventojų 
baisų tikėjimą burtais, dėl kurių ir vėl tampa 
baisiai sujaudinta. Šis anglu gamybos filmas 
yra gana geras tokio pobūdžio kūrinys tik su 
vienu dideliu minusu: scenose, kur raganos 
rodomos buriant, jų ritualas taip perdėtas, kad, 
vietoje buvęs baisus, atrodo juokingas, tuo su
gadindamas visą savo prasmę. Suaugusiems ir 
jaunuoliams geras tokio žanro filmas, bet ne 
vaikams.

DO YOU KEEP A LION AT HOME? Nuostabus 
čekoslovaku gamybos filmas vaikams apie fan
tastiškus dviejų broliukų nuotykius. Vaikai, 
paleisti iš neivykusios iškylos, patys ieško kuo 
užsiimti ir, slampinėdami po miestą, randa, kad 
jame slepiasi daugiau įdomybių, negu kad ro
do jo rami išorė. Ju fantazija apima tokius nuo
tykius kaip teptuką, kuris nudažo realybę, už
burtus džiazo muzikantus ir kelionę po muziejų 
ant ratukų ir dar su kalbančiu šuniuku.

Nors filmas taikomas vaikams, jo surealisti- 
nis žvilgsnis į miestą ir satyriškas kasdienišku
mo atvaizdavimas 
mas spalvotas, su

idomus ir suaugusiems. Fil- 
parašais anglų kalba.

AND THE GIRL BOBMS.DR. GOLDFOOT
Šis filmas pralenkia ankstyvesnius “Dr. Gold- 
foot” filmus idiotiškumu. Labai menko lygio.

DR. ZHIVAGO. Režisoriaus Dovydo Leano ste
bėtinai gerai fotografuotas filmas pagal Paster
nako novelę apie rusą daktarą-poetą revoliu
cijos laikotarpyje. Kritiškai žvelgiama i revo
liucines nuotaikas ir dideles aukas, kurių ji 
pareikalavo. Šis gražus kūrinys vertas pama
tyti suaugusiems ir subrendusiems jaunuo
liams. (Platesnis vertinimas “L. L.” 1966 vasa
rio nr., 85 psl.).

EL GRECO. XVI-ojo amžiaus menininko EI 
Greco gyvenimo istorija, kuri daugiausia čia 
sukasi apie jo romansą su ispane, kuri pagim
dė jo sūnų. Foniniai Ispanijos vaizdai įdomūs. 
Filmas geras visiems, net ir daugiau 
siems vaikams.

subrendu-

THE EMPEROR’S 
Andersono pasaka, 
prasto grožio lėlės,
loni. 1951 m. laimėjo “Family Medai".

NIGHTINGALE, 
kurios aktoriai

Muzika irgi nuostabiai ma- 
Tinka

Spalvota 
yra nepa-

keturių sienų salės, būtų 
ir mažesnių patalpų-kam- 
barių kaip bibliotekai- 
skaityklai,turime mėgėjų 
ir prie šachmatų lentos 
pasėdėti ar kortų kaladę 
pasklaidyti.Reikia kampo 
ir tokiems reikalams. 
Reikia kampelio ir mūsų 
šeimininkėms kavos puo
deliui išgerti su senom ar 
naujom pažintim susidū
rus. Žodžiu, kad turėtume 
jaukų nuosavą kampą,ati
trūkus nuo kasdienių rū
pesčių laikui praleisti. 
Šalia senlmo,nepamlršti- 
ni ir mūsų jaunimo rei
kalai. Jiems taip pat rei
kia lietuviško kampo. Tai 
maždaug taip turėtų at
rodyti busimieji namai.

Z. Pulianauskas,

NORS IR BUVO 
PROTESTUOTA
prieš sun.anyma Palangoj staty
ti“ dangoraižį“ , dešimties aukš 
tų pensionatas ten jau pradė 
tas statyti. Devyniuose aukš
tuose būsią vietos vienu rne 
tu apgyvendinti bent 500 sve 
čiu, o dešimtajame būsianti 
dengta aikštelė svečiams 
vaizdais gėrėti s. (V.L.į>al.9)

E.

FILMUS SUGLAUSTAI VERTINANT

CUL-DE-SAC. Nors techniškai ir gerai paruoš
ta, ši anglų gamybos komedija nuobodoka. Ro
manui Polanskiui režisuojant, charakteriai tokie 
pakrikę ir neaiškūs, kad greitai tampa nepa
trauklūs ir neįdomūs. Filmas šabloniškas, ne
tinkantis jaunuoliams nei vaikams.
DEAD HEAT ON A MERRY-GO-ROUND. 
Sklandus kriminalinis filmas apie nepaprastai 
komplikuotus vagystės planus. Šiaip sau suau
gusiems, bet netinkamas jaunesniems.
THE DEADLY AFFAIR. Filmas pastatytas pa
gal John Le Carre (“The Spy Who Came In 
From The Cold” autoriaus) ankstyvesnę nove
lę. James Mason čia puikiai atvaizduoja britų 
agentą, kuris išteisina ir apgina vieną saugu
mo ministerijos tarnautoją, apkaltintą išdavi
mu. Tarnautojui vėliau nusižudžius, jis įtaria 
žmogžudystę. Negaudamas savo įstaigos prita
rimo šiam reikalui ištirti, jis pats atsistatydina 
iš pareigų ir tęsia tą darbą vienas. Problematiš
kas vedybinis gyvenimas dėl nympfomaniškos 
žmonos dar daugiau sukomplikuoja jo gyveni
mą.

Vaidyba be priekaišto, o turinys pagauna 
žiūrovą. Pasitaikančiomis žauriomis scenomis 
atvaizduojamas gyvenimiškas brutalumas, ne
siekiant sensacingumo. Filmas spalvotas. Suau
gusiems puiki pramoga, bet jaunuoliams ir vai
kams neleistina.
THE DEFECTOR. Gerai pastatytas filmas apie 
šnipus, kuriame aktorius Montgomery Clift 
vaidina paskutinį kartą. Neblogas filmas suau
gusiems ir subrendusiems jaunuoliams, bet ne
tinkantis vaikams.
DESTINATION INNER SPACE. Žmogus kovo
ja prieš būtybes iš erdvių. Jūros dugno fonas. 
Menkos vertės filmas.

THE DEVIL’S OWN. Joane Fontaine vaidina 
mokytoją, grįžtančią iš Afrikos džiunglių misi
jų mokyklos po sunkių pergyvenimų nuo “ra-

visiems.

AN EYE FOR AN EYE. Paprastas vakarietiš
kas filmas, kuri paįvairina vieno aklojo invali
do heroiškumas stojant prieš nusikaltėli. Ne
blogas to žanro filmas, tinkantis visiems, net 
ir didesniems vaikams.

FAHRENHEIT 451. Fantazija apie ateities vi
suomenę, kurioje gaisrininkų darbas yra degin
ti knygas. Vienas gaisrininkas (Oskar Werner) 
nutaria knygas pasiskaityti. Šis spalvotas fil
mas puikus suaugusiems ir subrendusiems jau
nuoliams, bet ne vaikams.

FALSTAFF. Orson Welles vaidina storąjį rite
ri savo paties paruoštoje santraukoje iš Šeks
pyro “Henry IV” pirmosios bei antrosios dalių 
ir “Henry V”. Filmas vertas pamatyti visiems. 
Vaikai turėtu būti iš anksto supažindinti su mi
nėtais vaidinimais.

FANTASTIC VOYAGE. Pasakiška miniatiūri
nio povandeninio laivo kelionė po žmogaus kū
ną, kurios tikslas pristatyti daktarus gyvybi
nei smegenų operacijai atlikti. Gražios deko
racijos ir spalvos. Puikus filmas visiems pa
matyti.

THE FIGHTING PRINCE OF DONEGAL. Walt 
Disney gamybos XVI-ojo šimtmečio pasaka 
apie drąsu jauną airių klano vadą. Filmas stan
dartinis, bet tinkamas visiems,

A FISTFUL OF DOLLARS. Šis italų gamybos 
filmas, labai panašus i japono Kurosawos 1962 
m. filmą “Yojimbo”, kuriame vienišas samura
jus išnaikina miestelyje įsisteigusias dvi suk
čių bandas, sukurstydamas jas vieną prieš ki
tą. Šiame filme rodomas Clint Eastwood, kaip 
kietas vienišas amerikietis, kuris sutvarko vie
name Meksikos pasienio miestelyje kontraban
da besiverčiančias dvi konkuruojančias šeimas. 
Turinys jautrus, bet rodomos žiaurios scenos 
perdėtos. Filmas spalvotas, įdomus pamatyti, 
bet yra per žiaurus jaunuoliams ir vaikams.
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movtireal
ATEIKIME VISI Į MOTI
NOS DIENOS MINĖJIMĄ, 
kuris įvyks ateinantį sek
madienį, gegužės 7 dĄuš- 
ros Vartų salėje.
Programoje: 5 vai. po 

pietų mišios. Po to salėje
1. K.Barteškos paskaita;
2. Mokinių choras, veda
mas E.Navikėnienės;
3. Eilėraščiai,
4. Tautiniai šokiai, paly
dimi Z. Lapino vedamo or
kestro.

Kursų mokytojai ir 
Tėvų Komitetas.

LITUANISTINIŲ KURSŲ 
TĖVU IR MOKINIU DĖM

ESIUI
Ateinantį šeštadienį,gegu
žės 6 d. prasideda baigmi
niai egzaminai iš lietuvių 
kalbos ir literatūros.

Gegužės i3 d.atsakomieji 
egzaminai iš visų dalykų.

Gegužės 18 d. 7 vai. vaka
ro Aušros Vartų salėje už- 
užbaigimo aktas ir pasili
nksminimas, grojant ge
ram orkestrui. Lauktam 
gausaus jaunimo ir tėvų 
dalyvavimo.

Lit. Kursų Tėvų Ko
rn it. ir mokytojai.

MUZIKAS ALEKS.AMBRO 
ZAITIS

dabar koncertuoja Vašing
tone, o po to Ne V Yorke , 
propaguodamas Kanados 
šimtmečio sukaktuves.
• Dr. Drevinskienė stai
giai susirgo ir ligoninėj 
jai padaryta operacija.

GRAŽYS ANTANAS 
atstovayja Pohurst Oil Co. 
kuri parduoda visų rūšių 
aliejų apšildymui, atlieka 
šildymų įrengimus ir per
tvarkymus. Krosnių valy
mas ir kitas patarnavimas 
dovanai. Skambinti tele
fonu: 739-932°.

Dr. J. SEMOGAS
5441 BANNANTYNE.Verdun

Pirmadienį ir n a -r a
1 2 • 4; 7-9 p.rn.

ketvirtadienit
antradieni ir 0 ., . 2-4 p,m
penktadienį

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

767 3175; namų 366 • 9582.

DANTŲ GYDYTOJAS
Dr. J. MALISKA

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

Namų tel.: MU 1-2051

atvyksta šaulių eks
kursija

Gegužės mėn. 20-21-22 di 
enomis Toronto Vld.Putv 
to šaulių kuopa organizuo 
tai atvyksta į Montrealįo 
Pasaulinę Parodą.

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

tieji yra L. K. Mindaugo 
kuopos svečiai.
Sudaryta kuopų susitikimo 
programa:

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 V y- 
tauto klubą, 2159-61 St. 
Catharine Street, E.

Sekmadienį,geguž.21d.
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 :a)oflcialioji da
lis, b)vaišės, muzika, šo
kiai.

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

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 i” 
šaltų valgių stalas, muzi 
ka ir šokiai.

Įėjimo kvietimus ma
lonėkite įsigyti iš anksto 
per platintojus.
L.K.Mindaugo š.Kuopos 

Valdyba.
AUŠROS VARTŲ ŽINIOS

— Pirmoji komunij a ir Sutvir 
tinimo Sakramentas šiemet 
ruošiama abieju parapijų kar 
tu, Šv. Kazimiero bažnyčioje 
gegužes 7 d. 11 vai. ryto.
— Kristaus Dangun žengimo 
Švente bus gegužes 4 d. Mi
šios 8,9,10, 11 ir 7:30 vai. 
vakaro.
-- Pirmasis menesio penkta 
dienis gegužės 5 d., mišios 
7:30 vai. vakare.
— Aušros Vartų choras ruo
šiasi Lietuvių Dienai Montre 
alyje. Kviečiame prie šio cho

VISI LIETUVIAI
yra kviečiami i Šv. Kazimie 
ro parapijos ruošiamus iškil 
mingus pietus, J.E. vysk. V. 
Brizgi ui pagerbti, gegužės 7 
d., sąrišyje su pirmąją komu- 
"ija ir Sutvirtinimo Sakramen
tu. Prašome visus 
ir įsigyti bilietus 
pas: Klebonijoje, 
narius, salėje po 
seseles Aušros Vartų parapi 
jqe, O. Kreivienę ir M. Gruč- 
kūnienę. Šeimos, kurių vai
kučiai eis prie pirmosios ko
munijos ir Sutvirtinimo Sak
ramento gali rezervuoti sta
lus savo svečiams pas Pet
rą Adamoni.

P. A d a m on i s.

dalyvauti 
is anksto 
komiteto 

pamaldų,

SV. KAZIMIERO PARAP.

Pirmoji komunija ir Sutvir 
tinimo Sakramentas ateinantį 
sekmadienį 10:45 vai. Po to 
iškilmingi pietūs vysk. V. 
pagerbimui, i kuriuos visi 
kviečiami atsilankyti.

Dangun įžengimo švente 
ateinanti ketvirtadienį, mi
šios kaip sekmadienį, 9, 10, 
11 ir 8 vai. vakare, kurios 
privalomos išklausyti.
— Pirmasispenktadienis šia 
savaitę, mišios rytą 7:30 ir 
8 vai. vakare.
-- Aukojo bažnyčiai: A. Da- 
sys $50, prof. A. ViČas $40, A. 
Kreivys, A. Žilinskiene, J. 
Kleiza po $20, J. Paplaus 
kas, V. Nomeika, A. Žukaus 
kas, A. Mikalajūnas ir J. Asi 
mavičius po $15.
-- Sekmadienį pamaldų metu 
giedos op. sol. E. Kardelie
nė.

ro darbo prisijungti taip pat 
buvusius ar naujus dioristus. 
Repeticijos vyksta sekmadie 
niais po sumos ir antradie
niais 7:30 vai. vak. Kas ne
gali dalyvauti sekmadieniais, 
gali ateiti į re pati j a antradie 
niais, prie choro gali prisijun 
gti ir nekatalikai.
— Praeito sekmadienio rink
liava - $218.00.

Atkelta iš 1 psl.

KURORTO PRIREIKĖ 
GYDYTI BOLŠEVIKU 
SKILIMUI

Visiems žinomas fak
tas,kad bolševikų vienybė 
suirusi. Svarbiausia dėl 
Maskvos santykių su Pe-. 
kinu. Tačiau, pavergtie
siems pasinaudojant šio
mis nesantaikomis, krin
ka ir visas buvęs Maskvos 
blokas.Jugoslavija seniai 
jauišsiskyrė iš Maskvos 
bloko, nors galutinai nuo 
jo neatsiskiria. Po to su

DR. A. O. JAUGELIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

1410 Guy Street, 1 aukštas 
11 - 12 kambarys, 

'Tel: 932- 6662: namų 737-9681

ADVOKATAS

JOSERH R. MILLEE
B. A., B. C. L. 

Suite 205 
168 Notre Dame St. E.

UN 6-2063 ir UN 6-2064

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS

SIUVU IR PARDUODU

Taisau ir Remodel iuoju 
Vasaros laike saugojimas 

/ Storage /.

6396 Bannantyne, Verdun.
PO 7 -6183,

DR. V. GIR1UNIENĖ 
dantų gydytoja

L'Assomption Blvd.

Tel. 255 - 3535.

NOTARAS
J. BERNOTAS

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

Suite 2001.

Tel.: UN 6-4364

LAIKRODININKAS
ANTANAS ŽUKAS 
1855 WELLINTON ST. 

Tel. WE 2- 0644.
TAISAU IR PARDUODU 

ŽEMOMIS KAINOMIS 
LAIKRODŽIUS IR JUVELYRUS.

II II IT /A\ « /'A' 1465 De Seve St - Mor',re°l 20, P.Q//bl |l TEL. 766 - 5827

EXPO 67 P A SP 0 R T Ų AGENTŪRA 

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

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

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

KASOS VALANDOS:

, . !465 DESE*E: ._ ROSEMOUNTO SKYRIUS:
Sekmodiemais 10.30 - 12.30.

Darbo dienomis: 10.00 — 3.00 vai. 3907 Rosemount Blvd., tel. 722-3545 
kasdien, išskiriant pirmad. ir šeštad. Dienq: penktad. 1.00 -6.00 vai.

Vakare: trečiadieniais ir IVakare: pirmadieniais, trečiadieniais 
^penktadieniais 7.00 - 9.00 vai. ( ’r penktadieniais 7.00 - 9.00 vai.

ŠALPOS REIKALU

Pasiusta vėl 27 siuntiniai 
lietuviams i Lenkiją. Nuošir 
džiausią padėka visiems rū
bų bei avalinės aukotojams 
ir talkininkams. Visų Jūsų 
aukos ir darbas jgalino lig- 
šiol pasiųsti 52 siuntinius 
i Lenkiją ir 1 į Kubą.

Ypatingas ačiū p.J. Kęsga 
lienei, J. Adomaičiui ir kun 
J.Gaudzei, kurie rūbus rinko 
ir priėme.Kleb. K. Petkiui 
už leidimą pasinaudoti patai 
pomis,talkininkams ir pakuo 
tojams, S. Ališauskienei, J. 
Dalmantuų E. Kerbelienei, 
A. Kalvaičiui, E.irP.Vilet 
niškiams, B. Zinkevičiui ir 
J. Gudui.

Piniginė rinkliava aukų la
pais jau baigiama.

Seimelio Prez. narys Šal
pos Reik. J. D.

LIETUVIU KATALIKIŲ 
moterų'l
Rosemount ratelio susirinki 
mas įvyko p. Blauzdžiūnie 
nes patalpose. Jo metu gra 
žiomis mintimis p. Gečienė 
paskaitė referatą:“ Seno ista 
tymo Dievas ir Mes“, paįvai
rindama ji citatomis. Po to, 

pirmininke patiekė naujų

LITUANISTINIŲ KURSŲ 

užbaigimas gegužės 13 d., 
šeštadieni AV salėje. Pro
gramoje užbaigimo aktas ir 
jaunimo linksmavakaris.

• Jonas Adomonis (Adams) 
įsigijo biznį - tavernę, kuri 
yra 151 St. Catherine St. E., 
Montreal.

• Verduniskiu Yanulioniu 
šeimos ruošėsi išvykai į Lie
tuvą aplankyti dar ten gyve
nančią virš 100 metų Yanu- 
lionienės (senj.) motina, bet 
šiomis dienomis gavo prane 
Šimą, kad ši ilgametė senutė 
mirė. Užuojauta pp. Yanulio
niu šeimoms.

GRAŽUS PAVYZDYS

MontrealieČiams gerai žino 
ma Keating Ford firma-auto
mašinų pardavimo ištaiga Vei 

dune,4475 Bannantyne Street, 
EXPO 67 atidarymo dienos 
proga suruošė dideles iškil
mes. Parade dalyvavo kariuo- 
nes rezervo visų trijų ginklų 
rūšių kadetų būriai, karo ve 
teranai iŠ Verdun Legion ir 

valdžios pareigūnų. Iškilmių 
metu buvo pakelta Kanados 
tautinė vėliava ir kitos kitų 
13-kos tautybių vėliavos, jų 

planų, liečiančių ateities veik tarpe ir Lietuvos trispalvė, 
los ir narės tam pritarė.

Po susirinkimo šeimininkė 
nares pavaišino skania kavų 
te. Mielos narės, lai karŠtie 
ji vasaros saulės spinduliai1 
suteikia ko daugiausiai jėgi 
tolimesnei ratelio veiklai, o 
pirmininkei sėkmės ir vilties 
jo vadovavime.

Po iškilmingos dalies vyko 
svečių vaisęs.

-- Ateitininku šventė gegu
žes 28 d. Pamaldos ir trumpa 
paskaita ir ižodis. Šventė 
rengiama prisiminti at-ku va
dą prof. St.Šalkauskį.

VISOKIOS ŽINIOS 
TRUMPAI
• Bolševikuojantis indas 
Krišna Menon, savo metu 
buvę Indijos karo ministe- 
riu.bet dėl palankumo Ki
nijos komunistams iš tų 
pareigų pašalintas, išėjo 
dabar iš kongreso parti
jos ir bandė rinkimuose 
kandidatuoti, bet šiomis 
dienomis rinkimuose pra 
laimėjo ir jaunatrą kartą.
• JAV senatas ratifikavo

TALENTŲ VAKARAS

Ev. Liuteronų Moterų D-jos 
rūpesčiu ir pastangomis” Vil
ties“ parapijos nariai balan
džio 22 d., Alhambros baž
nyčios salėje, suruošė savu 
meno pajėgų vakarą. Stebėtis 
tenka, kaip vaikai, jaunuo
liai ir tėvai taip vykusiai ir 
skoningai išpildė sudarytą 
programą. Programą sudarė 
solo, duetų ir chorų liaudies 
dainos, liaudies šokia?, ią- 
trumentalistai ir vaidintojai. 
Talpi svečiais užpildyta au 
ditorija nepagailėjo scenos 
darbuotojams šiltų žodžių ir 
katučių.
Ypatinga padėka už rūpestį 

ir organizaciją priklauso veik
lioms d-jos ir scenos na
rėms E. Sturmienei ir E. Juk
nienei. Nepamirštamai vyku 
si ir skoninga J. Paulikaičio 
režisūra “ Vidurvasario nak
ties sapno“ vaizdelyje. Lais
va bei šilta aktorių vaidyba, 
įdomūs kostiumai ir siužetas 
maloniai nuteikė žiūrovus.

Programos metu visą laiką 
tarp scenos ir žiūrovu buvo 
jaučiamas šiltas nenutrūks
tamas ryšis, ko neretai pasi
gendama viešuose lietuvių 
susibūrimuose.

Programai pasibaigus daly
viai ir svečiai vaišinosi, mo
terų d-jos paruošta kava ir 
pyragaičiais.

DĖL ATV AŽIUOJ ANČIŲ JŲ

Paskutiniu laiku vis dau
giau iš Lietuvos atvažiuoja 
motinų, žmonų, vaikų.

Vieni juos priima ir užlaiko 
kaip pridera, bet kiti ne pa
vyzdingai. Yra. at-'įtikimų , 
kad vyrai, turėdami“ žmonas“ 
atsikvieČia tikris žmonas su 
vaikais, o paskui nebenori 
prisipažinti. Tokiems geriau 
nekviesti nelaimingų žmonų. 
Ypatingai turėtų būti pc.gerb 
ti iš Lietuvos atvykę tokieji.

Kas numato, kad nesugy
vens, tai palikite ramybėje 
vietoje, geriau pasiųskite ge 
ru siuntiniu.

v Susirūpinęs.

DAIL. ŽIBUNTO MIKŠIO

Pris. par. mažoje salėje
Ja galima aplankyti ateinan 
tį šeštadienj nuo 4 vai. p.p. 
ir ateinanti sekmadienį po 
mišių.
PRISIKĖLIMO PARAPIJOS

Sį ketvirtadienį, Kr.Dangun 
žengimo šventėje mišios 7, 
7:30, 8, 8:30 ir 9 vai. ryto ir 
be to, 7:30 v. vakaro. Po va
kariniu mišių - gegužinės pa
maldos.

Gegužinės pamaldos laike 
gegužės mėn. laikomos šia 
tvarka: kas rytą po 8 vai. mi
šių, išskyrus trečiadienius, 
kada vakare 7:30 vai. laiko
mos mišios.

-- Registracija i §v. Elenos 
Mokyklą 1967-68 mokslo me
tams bus gegužes 17- 18 d. d. 
Vaikučiai Į vaikų darželį tu
ri būti bent 5 metu amžiaus 
prieš gruodžio 31d. 1967 m., 
vaikučiai į pirmą skyrių- 
bent 6 m.prieš gruodžio 31d, 
1967 m. Registracijai reika 
linga gimimo arba krikšto me 
trikai. Užregistruojant pra 
šom atsivesti į raštinę ir vai 
kus.

Maskva aštriai nutraukė 
ryšius Albanija.Paskiau
siai pradėjo tolti Rumuni
ja. Vykstant tokiam kriki- 
mui,visos satelitinės vals 
tybės kiekviena savo laips 
niu atšipai aido j a nuo Mas
kvai priklausomybės.

Brežnevas pasiryžo 
bent dalinai sugydyti ran
dus ir susikvietė visus į 
Čekoslovakijos kurortą 
Karlove Vary. Jau paskelb 
tas to gydymo kurso ko
munikatas, kuris tačiau sutartį,draudžiančią erd- 
neatrodo, kad būtų davęs 
geros sveikatos. Vienu 
tiktai klausimu visų 24 
valstybių bolševikai susi
tarė-remti Vietkongą.Bet 
kaip? Atrodo, kad ir dėl 
rėmimo daugiau teoreti
nis nutarimas. Našta te
belieka vienai Maskvai. 
Kita vertus, konferencija 
pasisakė už artėjimą su 
Vakarais.Tai jau priešiš
kumas Vietkongo rėmimo 
nutarimui .Ypač, kad M as - 
kva iš Vašingtono papra
šė. .. 50 milijonų dolerių 
paskolos. Tai ar ne juo
kinga ?Kariauja su Ame 
rika ir iš Amerikos sko
linasi. ..

AR ŽINOMA, KAD

’’NEPRIKLAUSOMOS 
LIETUVOS” SPAUSTUVĖ 

spausdina bilietus, pakvietimus, lid
tines ir padėkos korteles, įvairius 
blankus, receptams lapelius, vedybi
nius pakvietimus, mirties atveju už- 
uc jautos laiškus, visokius ” statemen 
tus”, vokus su adresais, laikraščius, 
žurnalus ir knygas.
Darbą atlieka pigiaupiegu kitos spaus 
tuvės. Ktie&ane įsitikinti.

Spausdintus galime priimti paštu ir paštu 
pasiųsti.

Adresas: 772.2 George Street,
LaSalle, Montreal, P. Q. 
Canada.

PERVERSMAS 
GRAIKIJOJE 
sukėlė nemaža rūpesčių 
ne tiktai patiems grai
kams, bet ir laisvajam 
pasauliui.Naujai,pervers 
minei, Graikijos valdžiai 
daugelis valstybių ir Jung 
tintų Tautų gen. sekr. U 
Thant pareiškė įspėjimų 
kad Graikijoje būtų ats
tatyta demokratinė san
tvarka, kad nenukentėtų 
suimtieji politiniai veikė
jai ir turėtų teisę gintis. 
Naujoji valdžia teisinasi, 

. bet yra tvirtas įtarimas , 
kad perversmininkai su
fabrikavo priežastis.

ves naudoti karo tikslams, 
o Vakarų Vokietijos pre
zidentas Liubke padarė 
iškilmingą priėmimą Kel 
no miesto rotušėje vi
siems valstybių diploma
tams. suvažiavusiems į 
Adenauerio laidotuves. 
Svečių tarpe buvo prezi
dentai Johnsonas ,de Gau
lle, Anglijos min. pirm. 
Wilson ir kt.
• Lenkijos komvadas Go
mulka suvažiavime Kar- 
love Vary pasisakė už 
nesikišimą į kitų valsty
bių tvarkymąsį, bet jis 
pats ir ten pat puolė Va
karų Vokietiją,kad ji eina 
savo keliais.
• Pasaulinio masto Bel
gijos politikas Spaak ap
kaltino de Gaulle už sa
vanaudišką nacionalistinę 
politiką ir visus kvietė su 
ja kovoti.
• JAV prezidentas pasiū
lė valstybės tarnautojams 
pakelti algas 4,5 %.Mažiau 
šia alga JAV tarnautojo 
dabar yra 350 dol.
• Prancūzijos preziden
tas ir užs. reik. min. pa
kviesti į Montrealį ir pa
kvietimą priėmė.
• V. Vokietijos kancleris 
Kiesinger pareiškė sutin
kąs su visomis Rytų vals
tybėmis,ir rytine Vokie-

tija,pasikeisti deklaraci
jomis nepuolimo tikslui.
• Rusija prašo Ameriką 
paskolinti 5 0 milijonų do
lerių fabrikams statyti.
o JAV pasiuntinys specia
liems tikslams, Harri
man,pareiškė, kad bolše
vikiniame bloke dabar 
vyksta didelės permainos 
ir todėl nesą pagrindo su
silaikyti nuo prekybos su 
tomis valstybėmis neka
riniais dalykais.

ANDRIUS AŠMYS

Žvalus ir nuoširdus Klaipė 
dos krašto jaunuolis, vieši 
Toronte pss savo puseserę. 
Puikiai ir visai laisvai kal
ba lietuviškai, vokiškai ir ru
siškai.

Vaiku būdamas pergyveno 
karo pabaigą ir rusą atėjimą. • 
Klaipėdos krašte, 1945 m.nu
stojo tėvo, kuris buvo rusų 
suin tas ir dingo be žinios. 
1949 m. kartu su motina ir 
dvi/m broliais ištremiamas į 
Sibirą. Užaugo ir subrendo 
Sibiro sovehoze.1959 m.pavy 
ko išvykti į Vakarų Vokieti- į 
ja. ir apsigyveno netoli Fran-^ 
kfurto, Main.

Iš Toronto vyksta Vontrea- . 
lin, po to grįžta Vokietijon. 
Jo kelionės tikslas aplanky
ti ir padėkoti giminėms, pa
žinti Šiaurės Amerikos kon
tinentą ir ištirti galimybę ja
me apsigyventi.

• Torontiečiai-Liūda, Ma
tilda ir Augustinas Kuolai 
atostogauja gražiame Mi
ami kurorte.
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SESTADIENIS PER

ADAM0N1S INSURANCE AGENCY INC.
GAISRAS ■ AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ - GYVYBE

P. ADAMOVS
Chartered Insurance Broker

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

S- tos “ Lite“ No.752D

REIKALINGA
ŽMONIŲ

EXPO 67 - Ontario pavili- 
jone restorano darbams.

Vyrai ar moterys turi būti 
nejaunesni kaip 18 metu am? 
žiaus. Atlyginimas geras. 
Kreipkitės j NL redakciją. .

C F Mb STOT!

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

TeĮ.6š9’ 8834.

A. NORKELIŪNAS
Commisioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG’D 

VISŲ RŪSIŲ DRAUDIMAS.
6695—35-ta Ave., Rąsemount (kamp. St. Zotique)

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

FORD
Sales Limited

4415 Bannantyne Avė., 
V e r d- u n .

F ALCON-FAIR LANE
GALAXIE—TIIUNDERBIRI

MUSTANG —TRUCKS

USED CARS 
1 year guarantee.

Kreipkitės į
LEO GURECKAS 

Sales Managers Assistant 
Keating Ford lietuvis atstovas 

769- 8831.

Tel. namų DO6-25' 
Įstaigos 769-8529.
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