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Kanados žmonės gerai nusiteikę ir linksmi, kad pasaulinė paroda gerai sekasi.

PRflfJUSI SflVflITl
VAKARAI ATITRAUKIA 
IŠ VOKIETIJOS KARINES 
JĖGAS

Kintant politinei tarp
tautinei būsenai, irstant 
Varšuvos pakto valstybių 
vienybei .Vakarai taip pat 
keičia savo laikysena.

Jau kuris laikas kai ei
na kalbos ir vyksta dery
bos dėl Vakarų kariuome
nės laikymo Vakarų Vo
kietijoje. Nors buvo daug 
užtikrinimų,kad iš Vaka
rų Vokietijos kariuomenė 
nebus atitraukta, tačiau 
jau išryškėjo faktas, kad 
iš Vakarų Vokietijos bent 
po dalį karinių jėgų ati
traukia ir Anglija ir Ame
rika. Anglija išima apie 
600 karių diviziją ir Ame
rika atsiima 35,000 karių.

Po šio atitraukimo V . 
Vokietijoje liks 200, 000 
Amerikos sausumos ir 
25,000oro jėgų ir 46,000 
anglų kareivių. Amerika 
kariuomenės išlaikymui 
kasmet išleidžia apie 700 
milijonųdol.ir anglai apie 
230 milijonų dol.

Teigiama,kad atitrauk
toji kariuomenė pasiliks 
Atlanto sąjungos žinioje 
ir,reikalui esant, oro ke
liu bus pasiųsta į Europą. 
Vokietija gi už tą kariuo
menės sumažinimą bū
sianti kompensuota už
pirkimais.

milijonai žmonių stovi 
prieš mirtį nuo badaGan- 
dhi kreipėsi į visą žmoni
ją padėti gelbėti mirštan
čius.

Kanados ministeris pirmi
ninkas įdega Pasaulinės paj 
rodos ugnį.

Mirus Maltnovsklui.SSSR 
karo mfnisterlu paskirtas 
maršalas Grečko.

MASKVA SUSITARIA SU 
PEKINU

Pasaulinė spauda nese
niai pranešė,kad genera
linis Rusijos komunistų 
partijos sekretorius 
Brežnevas padarė reve
ransų Kini jas komunis - 
tams .Dabar ta spauda jau 
spėlioja, kad Maskva su 
Pekinu susitarė bent tiek, 
kad Pekinas netrukdys 
Maskvos siunčiamam ka
ro reikalams Hanojui 
transportui.Tat imperia
listai ir rado bendrą kal
bą imperialistiniais tiks- 
lais.Maskva jau užmiršo 
savo iškeltą koegzisten
cijos šūkį, o Pekinas jo 
niekad nepripažino, - tat 
ir čia Maskva su Pekinu 
sueina į vienybę. Kadangi 
Brežnevas jau darė žygių 
reabilituoti Staliną, tai 
galimas ir šiuo klausimu 
susitarimas. Taip Brež
nevas bando supildyti 
komvienybę, kad galėtų 
gilinti ir plėsti rusiškąjį 
imperializmą. Visa bėda, 
kad su kinais sunku susi
tarti dėl gyvenamosios 
erdvės.Tai daugiau, negu 
komvienybės klausimas. 
BAISUS BADAS INDIJOJ

Indijos min. pirm. In
dira Gandhi per radio 
pranešė aliarmuojančią 
žinią, kad Bihar ir Utter 
Pradesh provincijose 35 

anglija labai susirū
pinusi BENDRĄJA EURO 
POS VALSTYBIŲ RINKA

Jau keli metai kai Ang
lija susirūpinusi Bendro
sios Europos rinkos klau
simu. Bet ji tuo reikalu 
turi dviejų rūšių rūpes- 
čiųriš vienos pusės Ang
lijos Bendruomenės narių 
interesus ir iš kitos kai 
kurių valstybių nenorą 
anglus įsileisti į tą orga
nizaciją. Kai 1963 metais 
Anglija pajudėjo Bendro
sios rinkos kryptimi,veto 
pastatė Prancūzijos pre
zidentas de Gaulle.Ir lig- 
šiol Anglija tą klausimą 
tyrė ir judino, ieškodama 
kelių.

Dabar atrodo,kad Ang
lija su savo Bendruome
nės nariais klausimą iš
aiškino ir kliuvinių kaip 
ir neturi. Taipgb atrodo , 
kad ir de Gaulle palankiau 
šiuo klausimu nusiteiks. 
Tat min.pirm.Wilson pra
nešė Anglijos parlamente, 
kad vyriausybė tvirtai nu
sistatė stoti į Bendrąją 
Europos rinką. Atrodo, 
kad ir konservatorių opo
zicija sušvelnėjo. Mano
ma, kad Anglijos įsijun
gimas į šią organizaciją 
daug ką pakeis tarptaut. 
santykiuose.
• Sudarytas komitetas A- 
merikoj e prieš bendravi
mą su Rusija.

Katastrofoje, nustledžtant 
į žemę, parašiutui neišst- 
skėtus, žuvęs rusų astro
nautas Komarov.
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Gegužės 13 dieną New Yorke organizuojama milžiniška demonstracija išreikšti moralinę 
paramą JAV prezidento Johnsono politikai. Lietuviai jau susiorganizavo ir ruošiasi gau
siai parade dalyvauti. Vyriausias tos demonstracijos organizatorius Roy Gimmler”Lai- 
svės Žiburio" radio valandėlės pakviestas, bal.25 d.lankėsi pp.Kezių namuose, kur buvo 
diskutuojami žygio reikalai. Atvaizde /iš kairės/: Lapkričio 13 d. žygininkai su Gegužės 
13 žygininkais A.Mažeika, R.Gimmler, dr.A.Budreckis, D.O'Hara, R, Kezys^A .Sniečkus, 

Nuotrauka A.Maželio.

KAS NAUJA KANADOJE

STEIGIAMAS NAUJAS SEKRETARIATAS
Federalinis ministeris 

pirmininkas L. Pearson 
esąs suplanavęs naują se- 
kretariatą,skirtą federa- 
liniams - provinciniams 
reikalams. Šio sekreta- 
riato vedėju numatytas 
ministeris Gordonas, ku
ris dabar dar net neturi 
portfelio.

Federalinė vyriausybė 
su prbvincinėm vyriausy
bėm turi labai daug rei
kalų įvairiose valstybinio 
gyvenimo srityse, ir tie 
reikalai dažnu atveju la
bai nelengvai ir net labai 
sunkiai sprendžiami, -tat 
šiems reikalams steigia
mas specialus sekreta- 
riatas. Be ko kita, šiam 
sekretariatui numatoma 
pavesti ir provincinių sta
tybų reikalai.
KANADOS PAGALBA 
ETIOPIJAI

Kanada mokyklų staty
bai Etiopijoje šiemet yra 
paskyrusi 100,000 dolerių. 
Bet Etiopijos imperato
riui Haile Selassie besi

KARAS VIETNAME
Pietų Vietnamas ir jo 

rėmėjai priversti plačiau 
ir giliau įsitraukti į karą , 
nes Šiaurinis Vietnamas 
gaudamas daugiau para
mos ir Rusijos ir Kinijos 
didina puolimus. Todėl 
Pietų Vietnamas privers
tas stipriau gintis. Ame
rikiečiai pasisakė už 
aerodromų bombardavi- 
mą.kai llgšiol to nedarė . 
Taip gi ir septintąjį lai
vyną susirūpinus panau
doti tolimiems bombar
davimams. Bet Hanojus 
pakartotinai atmeta Ame
rikos siūlymą taikytis ir 
koncentruoja kariuomenę 
prieš Saigoną. 

lankant Pasaulinėje paro
do j e,kur jis buvo pagerb
tas kariuomenės sargy
bos kuopos paradu ir 21 
šūviu,jis taip pat lankėsi 
Otavoje ir kalbėjosi su 
Kanados vyriausybe dėl 
paramos. Imperatorius 
prašo Kanadą paremti 
Etiopiją mokslininkais ir 
mokyklų statyba.

KVEBEKAS IEŠKOS MI
NERALU ORO KELIU

Kvebeko vyriausybė 
pasirašė sutartį su Fede- 
raline vyriausybe, kuri 
apsiėmė Kvebeku! ieškoti 
mineralų ir metalų oro 
keliu,kuri ji yra ištobuli
nusi.Tam tikslui specia
liai paruošiami lėktuvai. 
Tyrimai bus tęsiami 12 
metų ir kaštuos apie 12 
milijonų dolerių. 
KANADA PRATĘSĖ 
PREKYBOS SUTARTĮ 
su Bulgarija dar trejiems 
metams.1966 metais Bul
gari jęn Kanada eksporta
vo prekių,daugiausiarduo- 
nos, už 7, 812, 000 ir im
portavo už 768, 000 dol.

• Pekine įvyko susidūrimų, 
kurių metu yra užmuštų.
• Did.Britahija ir Vakarų 

okietija pasirašė sutar
tį dėl kariuomenės išlai-

WESTMOREIAND WITH ARMY TROOPS IN VIET NAM 

Vyriausias Amerikos karo vadas Vietname gen. West 
moreland kalbasi su Įtariais kovotojais Vietname.

Mayor Drapean and Pierre Dupny

Tai du vyriausieji Pasaulinės parodos organizatoriai.
Į Lenkiją Kanada tais 

metais eksportavo už 28 , 
382,000 dol. ir importavo 
už 13, 757, 000 dol.
• Romoje gegužės 10 die
ną paminėtas Bendrosios 
Europos rinkos dešimt
metis.
• Senatorius Rivers pasi
sakė, kad Amerika Viet
name turi padidinti karinį 
spaudimą ir tam tikslui 
reikia pasiųsti į Vietna
mą dar 50 tūkstančių ka
rių.

• Anglijos min.pirm.Wil- 
sonas paruošė naują pla
ną stoti į Bendrąją Euro
pos rinką. Airijos minis
teris pirm, dabar viešįs 
Londone, pareiškė:jeigu 
Anglija stos į Bendrąją 
rinką, tai ir Airija stos.

• Rumunijos politinis lyde
ris Ceausescu dar kartą pa 
reiškė, kad Rumunija latky 
sis savarankiškos politikos
• Eisenhoveris ligoninėje, 
nes serga aštriu skrandžio 
uždegimu.

Graikijoje vyksta perver- 
gilinimas. Perversmi- 

inkai apkaltino 200 oraga- 
izacijų, kurias uždaro ir 
isą jų turtą konfiskuoja. 
PRANEŠIMAS SPAUDAI 

Lietuvos diplomat, še
fas pakėlė Lietuvos gar
bės konsulą Kolumbijoje 
dr.S.Sirutį garbės gene
raliniu konsulu.Kolumbl- 
jos vyriausybė, pripažl-
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nusi šį paskyrimą, sutei
kė dr.Siručiui atitinkamą 
padėtį.
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Toronto Studentų choras su vadovu kun.Br.Jurkšu priešakyje gegužės 13 dieną, 7:30 koncertuos Hamiltone, Jaunimo Centro salėje. 
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VĖLIAVOS IŠKELTOS PLAKAS...

PASAULINĖ PARODA 
ATIDARYTA

kanačos LIETUVIU
TURISTAI IS LIETUVOSBENDRUOMENĖ

NESUSPĖJO GYVOS 
PAMATYTI

Iš Lietuvos telegrama 
pranešė, kad Kupiškio 
valšč. .Smilgių kaime mi
rė p. Janulionienės moti-

Trečioji pasaulinė tarp 
tautinė paroda, atidaryta 
Kanados federacijos šim
to metų sukaktuvėms pami 
nėti, Montrealyje vyksta 
jau antrąją savaitę .Pirm
ąją savaitę ją aplankė per 
trys milijonai žmonių, tat 
per 25 savaites gali ją ap 
lankyti per 75 milijonai, 
lankytojų, atseit-daugiau 
negu buvo numatoma.Dide 
sni optimistai spėja, kad 
parodą aplankys nemažiau 
kaip 1OO milijonų žmonių.

Tai būtų pasaulinis rekor 
das.

Kokios gi šio pasiseki
mo priežastys ?-Jų yra ke 
lios.Bet svarbiausioji-Ka 
nados ir federalinė ir pro 
vincinės vyriausybės dir
ba sutartinai ir visu entu
ziazmu su visais savožmo 
nėmis Kanados garbei, o 
juk yra tvirta tiesa, kad 
vienybėje - galybė.Ši pa
rodą- įspūdingiausias to 
įrodymas.

Pirmasis bendras žvilg
snis į parodą - tai yra

KANADOS LIETUVIŲ FONDO TARYBOS IR VALDY
BOS PAREIŠKIMAS

MODERNUS MENO KŪRINYS.
Parodos vieta-nepapra- 

sto originalumo ir grožio: 
šv. Lauryno upės salose.

Absoliutūs pavilijonų da- 
ugumas-modernios archi
tektūros meno kūriniai i- 
ki abstraktinių imamai.

Net ir smulkaus biznio 
kioskai modernios konst
rukcijos ir nekenkia ben
dram parodos vaizdui.

Techniniai parodos įren
gimai taip pat yra aukšto 
lygto,siekią,kaip sakoma, 
paskutinio technikos žod
žio lygio.

Paroda daro didžiulės 
statybos didžiulį įspūdį. 
Visumoje tai yra grandį 
ozinis kūrinys, tikrai ver 
tas Kanados šimtmečio. 
Šią parodą teks plačiau ir 
išsamiau aprašyti, susto
jant prie įdomesnių faktų 
irsvarbesnhi jos momen 
tų.

Mums, lietuviams, žino
ma labai įdomus Lietuvos 
ir jos žmonių įnašas pa
sauline prasme bei pašau 
liniu mastu.

Ir čia reikia pasakyti:

KL Fondo Taryba savo 
posėdyje 1967m.balandžio 
mėn. 22 d. apsvarsčiusi 
KLB Garbės Teismo nu
tarimą dėl KL Fondo sta
tuto balsavimo korespon- 
denciniu būdu,kaip tai bu
vo paskelbta "Nepriklau
somos Lietuvos'Nr. 16 , 
š.m.balandžiomėn.l9d., 
nutarė pranešti visuome
nės žiniai, kad:

Kanados Lietuvių Fon
do visuotinis narių susi
rinkimas, įvykęs 1964 m. 
balandžio mėn.18 d. pave
dė Fondo Valdybai įstatus 
nuodugniai peržiūrėti ir 
daryti žygius juos įregi
struoti Kanados valdžios 
įstaigose.

Kanados Lietuvių Fon
do visuotinis narių susi
rinkimas,įvykęs 1966 m. 
balandžiomėn.16 d. .dis
kutuodamas Fondo įstatų 
reikalą pavedė Fondo

Valdybai statuto projektą 
išversti į lietuvių kalbą ir 
išsiuntinėti Fondo na
riams jų pasisakymui.

KL Fondo Taryba ir 
Valdyba,vykdydama Fon
do narių visuotinių susi
rinkimų nutarimus, 1967 
m.vasario mėn. 1-15 die
nomis pravedė narių atsir 
klausimą.Šis Fondo narių 
atsiklausimas padarytas 
pildant Fondo narių vi
suotinių susirinkimų nu
tarimus .

Kanados Lietuvių Fon
do Taryba giliai apgailes
tauja, kad KLB Garbės 
Teismas nedarė pastangų 
susipažinti su Fondo na
rių visuotinių susirinki
mų nutarimais ir dėl to 
turėjo prieiti prie klai
dingo sprendimo.

Kanados Lietuvių Fon
do Taryba ir Valdyba.

GĖDA SOVIETŲ RUSIJOS OKUPACIJAI,
kad ji taip nuožmiai Lie
tuvą suniekino ir sunive
liavo, ir taip žiauriai iš
maišė visoje Rusijoje,kad 
jos ir vardo nerastum ir 
susidartum įspūdį, jog vi
sa, kas yra Sov. Rusijos 
pavilijone, yra Rusijos. 
Lietuvos vardo parodoje 
nėra. Tai yra nežmoniška 
ka ir baisiai žiaurujr tas 
įrodo, kokia žiauri Rusi
jos okupacija Lietuvoje ir

koks nežmonižkas yra o- 
kupantas.

Bet jeigu iššifruojiSov. 
Rusijos pavilijoną, su nu
ostaba turi pripažinti,kad 
Lietuvos-jos žmonių-me- 
nininkų, mokslininkų, dar
bininkų įnašas į Rusijos, 
pavilijoną yra nepalygina 
mai didelis, lyginant visą 
Rusiją su Lietuva.

Tat visu nuoširdumu ir 
visa pagarba jos žmonėm 
reikia pasakyti:

Musų Kredito Unijos nariui
A -j" A 

VYTAUTUI MACKŪNUI 
mirus, Jjo žmonai Edith, sūnui Alfredui ir 
jų giminėms nuoširdžią užuojautą reiškia

Montrealio Lietuvių Kredito 
Unijos " Litas " Valdyba

MIELIEMS MARYTEI IR KAZIMIERUI 
JANUTJONIAMS IR JŲ ŠEIMAI

Lietuvoje mirus p. Janulionienės moti
nai, nuoširdžią užuojautą reiškiame ir 
kartu liūdime.

Janina ir Jonas Adomoniai.

Nuo praeitos savaitės Ka
nadoje lankosi didelė grupe 
turistu iš Sov. Sąjungos, ku
rią tarpe yra 7 lietuviai iš, 
Vilniaus. Jau yra aplankę 
sias Kanados vietoves : Wini- 
pegą, Toronto, Niagara Falls, 
Quebec ir praeitą savaitgalį 
atvyko Montrealin aplankyti 
pasaulinę parodą-EXPO 67, 

kuriuo tikslu yra išvykę iš 
Sov. Sąjungos. Išvyksta šios 
savaitės trečiadienyje.
Ekskursijos lietuviškos gru 

Ęelės sudėtyje yra Lionginas 
Šepetys, Lietuvos Aukščiau
sios Tarybos deputatas, me 
no mokslu kandidatas, docen
tas; Ramojus Petrauskas, Lie 
tuvos Draugystės ir Kultūri
niu Ryšių su Užsienio ša
lims draugijos pirmininkas; 
Algirdas Petraitis, žurnalis
tas; Donatas Jokūbaitis, jau 
nimo organizacijų vadovas 
Vilniuje; Jonas Lukauskas, 
ekonomistas; Antanas Drilin 
ga, poetas - žurnalistas, žur
nalo Nemunas redaktorius; 
ir Joana Civilkaitė, Komjau 
nimo Tiesos redaktorė, kurie 
Šeštadienio vakare dalyvavo 
Vytauto Klube, Sūnų ir Duk
terų draugijos įvykusiame pa 
rengime - vakarienėje. Pa
rengimą atidarė draugijos 
pirm. A. Janusis ir kalbėjo 
sekr. J. Lisevičius, vakarie 
nei vadovaujantis J. Vilkelis

esti apgadintas. Vakarienes 
dalyviai entuziastišku prita
rimu reiškė norą svečiu pasi
sakymui, atrodė, lyg tikėda
miesi ko nepaprasto iš jų iš 
girsti. Pirmasis prabilo doc. 
L. Šepetys, kuris gražiu ir 
kondensuotu savo žodžiu pa
sveikino visus kaip užsienio 
lietuvius, pasidžiaugdamas, 
kad jiems esą malonu jaus
tis tokiame skaitlingam užsie 
niecių lietuvių tarpe. Toliau 

1 dėkojo tiems, kurie veikla ar 
žodžiu yra parodę parama da 
bartinei Lietuvai ir kartu ap
gailestavo, kad esą labai 
skaudu kai reikia išgirsti ne
palankiu žodžių ar veiklos 
- irgi is tų pačiu užsienyje 

’ gyvenančiu lietuvių. Po jo 
kalbėjo, tikriau tariant, svei
kino Lietuvos Moterų vardu- 
red. J. Civilkaitė, kuri dar 
trumpiau ir santūriau apsiri
bojo sveikindama moteris ir 
visus vakarienės dalyvius.
Is Lietuvos svečiai visą 

vakarą vakarienės dalyviu 
jautėsi pageidaujami ir ger 
biami ir kiekvienas stengėsi 
bent kokiu asmenišku žode
liu pakalbinti. Iš svečiu tek< 
suprasti, kad ir jie buvo la-
bai patenkinti šios apsilan
kymo progos sutapimu, susi
tinkant toki didelį skaičių 
užsienyje lietuvių.

‘ Pr.P.
supažindindamas dalyvius su 
svečiais iš Lietuvos primine, 
kad norime išgirsti iš jųjų 
tikrąjį lietuviškąjį žodi, ku
ris pas mus išeivius o ypač 
senesnėsės kartos jau labai

a Pas Gudžiūnus buvo apsi 
stojusi V. Mikelenienė su šei 
ma is Ontario. Dukterys yra 
mokytojos ir sūnus Algis šį 
pavasarį baigė odontologiją 
ir pasiryžęs atidaryti kabinę

VYTAUTUI MACKŪNUI MIRUS, 
nuoširdžią užuojautą pp.Mackūnų ir pp. Petrulių 
šeimos ir artimiesiems reiškiame

J. ir D. Mozuraičtai

na.
Žinią skaudžiai pergy

vena p. Janulidnienė ir vi
sa šeima. Tuo labiau, kad 
ji ruošėsi už mėnesio nu
važiuoti, pripirko įvairių 
dovanų ir rašė laiškus, 
kad tuoj susitiks po ketu
rių dešimčių metų nesi
matymo.Ir kelionę į Lie
tuvą,su savo sūnumi inž. 
Pranu skyrė tik motinai 
pamatyti.

Deja, mirtis nepalaukė 
ir vietoj džiaugsmingo su
sitikimo ant kapo skaus
mo ašaros nubyrės.

Gilią užuojautą reiš
kiam p. Janulionienei ir 
jos visai šeimai. J.

tac Toronto mieste. Visa šei
ma ir Žentas Rob-rtas kartu 
su Gudžiūnų dukterims stu 
dentėms aplankė Expo 67 ir 
gėrėjosi Montrealio miesto 
įvairenybėmis.

SĖST ADIENINIAS MOKYKLOS 
mokslo metus baigia ši šeš
tadieni, geg. 13 d. Ta dieną 
abiejose Rosemount ir Verdu
no mokyklose bus egzaminai.

Gegužes 14 d. sekmadienį, 
Sv. Kazimiero parapijoje mok 
slo metų užbaigimo aktas.

Visi mokiniai renkasi 10:33
vai. i parapijos salę. Tėvai 
ir svečiai prašomi kuo skait
lingiausia dalyvauti.

Mokytojos.
SKAUTU ŽINIAI

D.L.K. Margio skautu drau 
govės iškila įvyks sekmadie 
nį, gegužės mėn. 14 d., 2 vai. 
po pietų į Mount Royal kai
na. Skautai uniformuoti skil
timis renkasi i Mount Royal 
chalet. Is ten prasidės ben
dra skautų draugoves iškila.

Draugovininkas.
GARBE LIETUVOS KULTŪROS DARBUO
TOJAMS IR GARBĖ LIETUVAI
už jos atsiekimus moks
lo, meno, technikos ir vi
sose pažangos srityse, ku
riose ji stovi pirmose ei
lėse, kad net okupantas su 
sirūpinęs jas savintis.

Parodoje yra didelių ir 
gražių darbų, bet tiktai lie 
tuvių pagalba gali juos sur
asti ir išsiaiškinti,nes Lie
tuvos vardas nutylėtas .Tai 
gi, kas lankys Rusijos pa
vilijoną ir norės sužinoti, 
kas ten yra lietuvių bei Lie
tuvos, pirmiausia turi pav
ilijone susirasti lietuvį1 va
dovą, kurį reikia paprašy
ti, kad parodytų, kas tenai 
yra lietuvių sukurta ir kas 
yra iš Lietuvos.

J. Kardelis. 
LIETUVI, gerbki lais
vę, saugok laisvo apsisp
rendimo teisę, kovok su 
kolonializmu ir visus bū 
dus panaudok nusikratyti 
okupacija'.

Spaudos apžvalga
Kanada Lietuva priėmė 

krikštą- svarbus klausi
mas, kuriame mūsų isto 
rikai susipainiojo. Ne vi 
si susipainiojo. Pr.Pau- 
liukonis labai logiškai, la 
bai argumentuotai ir visi
škai įtikinamai T.Ž-se į- 
rodė. Čia mes pacituoja 
me galūtines jo įžvadas, 
kurias mums visiems re
ikia gerai perprasti, įsi
sąmoninti ir įsisavinti. 
Štai jos:

Valstybės krikštą nu
sprendžia jos valdovas. Taip 
Mindaugas buvo visos Lietuvos 
valdovas ir priėmė krikštą “su 
daugybe pagonių”. Po jo krikš
čionybė Lietuvoje nežuvo, “jos 
ugnelė ėmė rusenti iš apačios”. 
Tėvas dr. V. Gidžiūnas pripa
žįsta, kad Mindaugo laikais .Lie
tuvos bažnytiniai reikalai buvo 
geriausiai sutvarkyti:

“Per visą Lietuvos istorijos 
laikotarpį nė vienas Lietuvos, 

valdovas tąip gerai nebuvo su
pratęs bažnytinių reikalų, kaip 
Lietuvos valstybės kūrėjas Min
daugas, ir nė vienas Romos po
piežius taip nėra rėmęs Lietuvos 
valdovų, kaip Inocentas IV. Jų 
dviejų sumanumo ir nuošir
daus bendradarbiavimo dėka 
Lietuva buvo pasiekusi nuosta
biu laimėjimų tiek religinėje, 
tiek politinėje plotmėje” (Krikš
čionybės įvedimas Lietuvoje, 
“Lux Christi”, 1964. 3. 43).

Kaip atskiras žmogus, taip ir 
visa tauta, viena kartą paženk
linta krikšto ženklu, jo nenustą 
ja. Lenkijos. Vengrijos ir Dani
jos pavyzdžiai rodo, kad nežiū
rint po tautos krikšto buvusios 
krikščionybės pertraukos, krikš
čionių persekiojimo ir buvusių 
pagonių valdovų, tautos krikšto 
data laikoma ta, kada krikščio- 
nybė įkėlė koją į kraštą. Tarp 
Lietuvos ir anų minėtų kraštų 
yra tik laiko skirtumas, tačiau 
esmėje yra tas pats. Anie kraš
tai buvo laimingesni, jie neturė
jo tokių kaimynų, kaip kryžiuo
čių ordinas, todėl ten krikščio
nybės pertrauka buvo trumpa ir 
valdovams neteko iš naujo vesti

Kada Lietuva priėmė
derybų dėl “krikšto”.

Baigiamosios pastabos
Iš viso, mes lietuviai savajai 

kultūrai bei istorijai esama per
daug kritiški; neatsižvelgdami į 
mūsų tautos buvusias amžių ei
goje ypatingai sunkias politines, 
ekonomines sąlygas, jai statome 
kartais net didesnius reikalavi
mus, negu kitoms tautoms. Jei 
kuri kita tauta turėtų tokius 
įrodymus, kaip lietuviai apie 
Mindaugo krikštą ir vėliau neuž
gesusią krikščionybės ugnį Lie
tuvoje, tai be jokių diskusijų, 
įrodinėjimų tą krikštą pripažin
tų pirmuoju ir tikruoju.

Sakykime, kad Lietuvos pra
eities gyvenimas būtų kitaip su
siklostęs, kad lenkų misijonie- 
riai būtų apkrikštiję Mindaugą 
ir įsteigę Lietuvos bažnytinę 
provinciją ir .dėl jų pačių vėles
nių intrigų krikščionybės plėti
masis Lietuvoje būtų buvęs su
trukdytas, o Jogaila, kryžiuočių 
ordino pakrikštytas (tokia gali
mybė buvo), būtų vedęs Lenki
jos karalaitę Jadvygą. Katrą 
Lietuvos krikštą tikruoju tada

PR. PAULIUKONIS
lenkai laikytų? Be abejonės — 
Mindaugo, ir mes nebūtume tu
rėję tiek painiavų su tuo klau
simu.

Atrodo, kad šiuo metu mūsų 
istorikams, pasisklaidžiusiems 
tarp kitataučių istorikų, yra ge
riausia proga'atitaisyti per pen
kis šimtus metų lenkų istorikų 
skleistą klaidingą nuomonę apie 
Lietuvos krikštą ir kitus svar
besnius Lietuvos praeities klau
simus. Pavergtos Lietuvos isto
rikai, kurie pagal Maskvos įsa
kymą rašo savo tautos istoriją, 
tos klaidos neatitaisys. Pagal 
Markso istorinį materializmą, 
krikščionybė yra augštesnis kul
tūros laipsnis už pagonybę. 
Maskvai yra svarbu kiek galint 
toliau nukelti Lietuvos krikštą, 
kad galėtų parodyti rusų tautos 
kultūrinį pranašumą už lietu
vius: žiūrėkite, lietuviai 500 me
tų vėliau apsikrikštijo!

Gal žymiai daugiau būtų pa
sitarnauta lietuvių tautai ir jos 
istorinei tiesai, jei prof. Z. Ivins
kis “L’Osservatore Romano” O. 
Haleckio atspausdintai paskai
tai, kuri buvo skaityta iškilmių 
metų, tame pačiame laikraštyje,

krikštą?*1
būtų atsakęs, kiek karalienė' 
Jadvyga “nusipelnė” Lietuvos, 
christianizacijai ir kaip mažo 
mokslo bei žemos moralės lenkų 
kunigai apaštalavo Lietuvoje, 
grobstydami turtus, o lietuviai 
dar du šimtu metų skendėjo pa
gonybėje, negu “Aiduose” įrodi
nėjęs lietuviams, kad reikia lai
kytis 1387 metų krikšto datos.

Visai nesivadovaudamas “nau
jųjų generacijų polėkiais anos 
praeities atžvilgiu, savo laiko 
diktuojamom sugestijom ar 
emocijomis”, kaip mano prof. Z. 
Ivinskis, bet atsipalaidavęs nuo 
kitataučių istoriografų įtakos, 
siekiąs savitos savo tautai isto
rinės sampratos lietuvis istori
kas turėtų pripažinti Lietuvos 
krikšto tikrąja data 1251 metus, 
kada Mindaugas su “didele dau
gybe pagonių, kurie buvo jam 
pasidavę” liko paženklintas 
krikšto sakramentu, nes nuo to 
laiko krikščionybė Lietuvoje ne- 
beišnyko, jos “ugnelė ruseno’’, 
kol sulaukusi patogių sąlygų, 
-įsiliepsnojo į didelį gaisrą, už
degė visų lietuvių širdis, ir jo
kie pavojai bei audros tos ug
nies nebepajėgė užgesytl.

f
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Pagarba žmogaus vertybei

Prisipažinsiu, kad Ne
priklausomą Lietuvą pa
žinau iš arčiau ir kiek pa
grindini au nelabai senai.

Mat, mes, JAV lietu
viai, sekame daugiausia 
tik Amerikoje išeinan
čiuosius lietuvių laikraš
čius. Iš "užsienio" vieną 
kitą irgi užsisakome ir 
pasekame,bet dažniausia 
tik kokį aiškiai "savos 
spalvos"...

Todėl ir aš, katalikų 
žmogus,iš dviejų gražiai 
leidžiamų kanadiškų sa
vaitraščių prenumeravau 
tik torontiškius "Tėviš
kės Žiburius", man lyg ir 
"savesnius", o Montrea- 
lio "Nepriklausomą Lie
tuvą" taip ir palikau "nu
skriaudęs".Ją paskaity
davau tik atsitiktinėmis 
progomis, jos neprenu
meruodamas. Neturėjau 
nei aiškios nuomonės dėl 
šio laikraščio turinio ir 
dvasios.

Bet štai, viena proga 
gavau pasklaidyti vieną 
eilę NLlaidų, ir laikraš
tis man labai patiko (jį 
tuoj ir užsisakiau).

Patiko jis man ypač gi 
tuo,kad jis labai lietuviš
kos dvasios, didžiai tole- 
rantiškas, reiškiąs pa
garbą kiekvienam lietu

Tat yra valstybinis, federalinis, Kanados pavilijonas, apverstos piramidės formos. Pavilijonas pavadintas 
KATIMAVIK. Tai yra eskimų žodis, kuris reiškia susitikimų vietą. Šis pavilijonas statytas beveik visus 
metus ir dominuoja visus Kanados provincijų ir įvairių įmonių pavilijonus.

<P. ’tauinik a 
viui, kartu gi ir žmogaus 
vertybei.

Nežiūrint tai,kad jį re
daguoja Valstiečių Liau
dininkų veikė j as, jų spau
dos žmogus, jis yra savo 
dvasia savas ir mielas 
visiems be išelmtles lie
tuviams.

Katalikai gali pasi
džiaugti, kad jame visur 
su priderama pagarba 
minima jų Motina Bažny
čia, niekada nesišaipoma 
iš jos skelbiamojo krikš
čioniškojo doros mokslo, 
kas kartais, manding, per 
neatsargumą pasitaiko 
kai kuriuose kituose mū
sų laikraščiuosę,duodama 
apsčiai žinučių iš katali
kų gyvenimo ir praneši
mų iš parapijos. Dėl to 
katalikai gali šį laikraštį 
laikyti tikrai savu.

Gražu, kad LN deda ir 
tautininkų straipsnius ar 
atsiminimus apie A.Sme- 
toną ir pan. Taip pat gra
žu,kad dedamos nuotrau
kos pagerbti tautininkų 
pozityviems veikėjams, 
jų amžiaus sukakties pro
ga. Juk kiekvienam rd kia 
pripažinti tai, kas priklau
so. Suum cuique.

Sakyčiau, niekas netu
rėtų piktintis nei,va, "Ta
rybų Lietuvos" rašytojo 

romano spausdinimu NL 
atkarpoje, ypač kad jis 
nėra prigrūstas kokios 
bolševikinės propagan
dos.Nestumkime nuo sa
vęs net ir tų nelaimingųjų 
mūsų brolių,kurie bolše
vikų prievartaujami, turi 
savo raštuose atiduoti 
šiokią tokią duoklę šėto
nui,. tik, žinoma, kad ne - 
būtų jų persistengta.

Mūsų valstiečiai liau
dininkai galėtų būti labai 
patenkinti ir' didžiuotis 
šiuo jų žmogaus redaguo
jamu savaitraščiu, kur 
rodoma tiek meilės lietu
viui ir tiek pagarbos žmo
gaus vertybei, kur taip 
sąžiningai vykdomas jų ir 
visos mūsų tautos veikė
jo a.a.dr.K.Griniaus tes
tamentas, skatinęs mus 
visus mūsų tautos sunkių
jų bandymų dienose mylė
ti vienas kitą ir .paskelbus 
vienas kitam amnestiją, 
pamiršti bei atleisti vie
nas kitam kada padarytą
sias skriaudas. Meilė ir 
pagarba visiems lietu
viams. Pagarba žmogaus 
vertybei'.
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* Nepriklausomos Lietuvos“ fi

ves Serin inkų susirinkimas ši 
sekmadieni 2 vai.p.p. Negalin
tieji dalyvauti įgaliokite kitą 
iėrininkį. NL B • v*.

Prelatas Jonas Balkūnas sako, Tautos Fondo pirminio 
kas, sako, kad Lietuvai vaduoti iš Rusijos okupacijos 
reikia pasiaukojimo, reikia ir lėšų nesigailėti, kas sa 

ve jaučia'.ietuviu ir jaučia pareigą tautai ir tėvynei.
Foto L.Kančausko.

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

VĖŽIO DIAGNOZĖ
Diagnozė yra graikiš

kas žodis, susideda iš 
priejungos dia - kiaurai , 
perdėm, visiškai ir gno- 
zis - pažinimas, ir dabar 
terminas turi prasmę: 
atskirti vieną ligą nuo ki
tos, ją identifikuoti kaipo 
tokiąjgali reikšti taip pat 
ir ligos priežasties nu
statymą arba ligos esmės 
pažinimą.Nustatyti diag
nozę visiškai nenusako 
to® lygos gydymo, tai jau 

yra atskiras dalykas, tai 
jau yra ligonio gydymo 
reikalas.

Kadangi vėžys yra sun
ki liga,labai pavojinga li
ga ir gydymo priemonės 
dar nepatenkinamos .todėl 
svarbu tą ligą kuo anks
čiau pažinti. Vėžys, kaip 
daug kitų ligų, turi savo 
savo laikotarpį, kada nė 
pats ligonis paprastai ne
pastebi, kad turi vėžį, ku
ris ir ligoniui nežinant

Balandžio 30 d. Los Angeles Tautinių namų salėje įvy
ko Lietuvos Generalinio konsulo dr. J. J. Bielskio vi
suomeninės veiklos 50 ntetų. sukaktuvinis pagęrbjmas. 
Atvaizde matome ar. BieTskj dėkojant uz sveikinimus.

Foto L.Kančausko.

savo kenksmingą darbą 
atlieka.Tas periodas va
dinasi moksliškai laten- 
tiškas, ir yra visokioms 
ligoms skirtingas. Kiek 
ilgai vėžys gali tęstis ne
pastebėtas, sunku pas 
žmones žinoti, nes neži
nome kada prasideda.Pas 
laboratorijos gyvulius lar 
tentiškas periodas yra 
tarp 100 ir 120 dienų. Pir
mi ligos apsireiškimai 
yra vadinami simptomai, 
graiškiškas žodisJPirmuo- 
sius ligos simptomus pa
stebėti nereikia būti spe
cialistu. Organizmo reak
cija paprastai nėra įvairi: 
karštis, kuris gali paeiti 
nuo labai įvairių bakteri
jų, sutinimas, raudonu
mas, kraujavimas. Tas 
pats įvyksta ir žmogaus 
dvasiškame gyvenime: 
žmogus reaguoja supyki
nau, įsiutimu, prastu ūpu 
į labai įvairias priežastis, 
gal tai yra dėl šeimos ne
santaikos, gal draugas į- 
žeidė, gal kaimyno šuva 
ne leido miegoti ir pan . 
Ligos esmė gali pasida
ryti aiškesnė, jeigu keli 
simptomai kartu pasiro
do. Vėžio simptomai yra 
(net vienas simptomas jau 
reikšmingas):

1. Koks nors nepapras
tas ir iki šiol nebuvęs 
kraujavimas pav. iš bur
nos, iš žarnų, (iš žarnų 
pajuodęs sumaišytas su 
Kitomis medžiagomis 
kraujas),neišaiškintas ir 
nereguliarus kraujavi
mas iš lyties kanalų.

2. Koks kietas guzas 
nors ir labai mažas lūpo
se, krūtyje ir pan.

3. Kokia nors votis, ku

ri per vieną ar dvi savai
tes neužgija, nors visaip 
gydoma.

4. Jeigu viduriai nėra 
reguliarūs: vieną kartą 
labai kieti,kitą-labai lais
vi.

5. Jeigu balsas nuolat 
užkimęs,pradžioje mano, 
kad pareina nuo užsišal- 
dymo, vėliau užkimimas 
pasidaro įtartinas,gal jau 
per vėlai.

6. Jeigu sunku nuryti.
Tuos minėtus simpto

mus jau kiekvienas pats 
turi pastebėti, kuo anks
čiau, tuo geriau.
TYRIMAI

Kada pacientas pastebi 
simptomus, tuojau turi 
eiti pas gydytoją. Gydyto
jas išegzaminuos. Grei
čiausia pasiųs į ligoninę , 
kad padarytų laboratori
jos tyrimus (Tests).Jeigu 
yra kas plaučiuose, arba 
tekėjimas iš lyties kana
lo,tai tyrinės sekrecijas: 
skreples ,arba su platinos 
kilpele paims ar pabrauks 
lyties kanalo sieneles ar 
gleivinę ir pateps ant 
stikliuko ir paskui tą te
pinėlį dažys. Mokslinin
kas vadinamas Papanico- 
lauou išrado tokią techni
ką,kurios pagalba galima 
preparatą taip nudažyti, 
kad vėžio celės (ląstelės) 
spalva skiriasi nuo kitų 
cėlių.Galima skreples ir 
lytinio kanalo sekrecijas 
ir su Fluorescencijos mi
kroskopu tyrinėti. Vėžio 
celės savotiškai šviečia. 
Tie tyrinėjimai yra labai 
tikslūs, nes tuo metodu 
galima susekti ir ovarijų 
ir gimdos vėžį. Iš skrep
lių suseka plaučių vėžį. 
Tiesa,kai kurios moterys

PENKTA DALIS 
72 atkarpa. 

GYVENIMAS 1S NAUJO 
VIII

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

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

Tačiau minčiai, kad ten vėl susitiks su žmonėmis, kurie jo 
laukia, gal būt, ne mažiau, kaip šieno vežėjai; tai minčiai, 
turėjusiai jį sujaudinti, liko abejingas. Iš pradžių jis nuste
bo, paskui, giliau perpratęs savo dvasinę būseną, išsigando. 
Taip, būtent — išsigando, nes staiga pajuto savyje kitą žmo
gų, svetimą, tą patį, kuris prieš keliolika minučių kurstė 
atsilyginti nuoskauda už nuoskaudą. Jis manė, kad jame 
seniai nebėra to žmogaus, kad, tobulėdamas kietoje kovoje 
su savo silpnybėmis, atsikratė bent pačių žemiausių aistrų. 
Deja, deja. . . Su kartėliu prisiminė keliolika metų atgal. 
Tada jam ėjo dvidešimt penktieji. Jau turėjo aiškų tikslą 

gyvenime, susiformavusias politines — visuomenines pažiū
ras, niekino žmogiškąsias silpnybes ir dievino savo idealą — 
tobulą ateities žmogų, laisvą nuo begalės ydų, kurios šimt
mečius kaustė ir tebekausto jo sparnus, neleisdamos pakelti 
žmoniją į išsvajotas absoliučios laisvės ir gėrio aukštumas. 
Taip, tada jis jau tvirtai žengė pasirinktu keliu. Tikėjo savo 
valios jėga, buvo tikras, kad niekas negali išmušti jo iš aiš
kaus kelio, pakeisti iš anksto numatytus planus. Ir vis dėlto 
kartą nedovanotinai nusižengė savo principams, nors vėliau 
to ir nesigailėjo. Buvo tvirtai nusistatęs nevesti, kol baigs 
studijas, pradės dirbti ir sudarys normalias sąlygas šeimai 
sukurti. Tačiau išėjo kitaip. Parvažiavo žiemos atostogų lais
vas, tiesa, įsimylėjęs jaunuolis, nes draugavo su Ieva, o į 
auditoriją grįžo vedęs vyras. Iki diplominio bebuvo likęs 
pusmetis, galėjo palūkėti, bei nebeįstengė paimti save į ran
kas: viską aukštyn kojomis apvertė naujametinis karnavalas. 
Ieva turėjo didžiausią pasisekimą, vaikinai ją gaudyte gau
dė, neleisdami atsikvėpti nė vienam šokiui. Bet tai dar būtų 
nieko, jei ne tas dailus, savimi pasitikintis jaunuolis, kuris 
nesitraukė nuo jos nė per žingsnį, nes buvo ne juokais įsi
mylėjęs, o Ieva tuo visai nesipiktino. Kitą rytą jis atsargiai 
pasiteiravo, kas tasai jaunuolis, ir Ieva, nieko neslėpdama, 
paaiškino, kad tai naujasis ^įramkombinatų direktorius, la
bai malonus vyrukas, tik juokingas, nes be .reikalo pirkinė 
jąs jai saldainius. Ne, jis, Arvydas, toli gražu nebuvo atsi
kratęs žemais jausmais, nepriimtinais save gerbiančiam žmo
gui. Visų pirma — baimė. Taip, baimė. Jis išsigando, kad 
gali Ievos netekti. Ne, prieš tai susvyravo jo pasitikėjimas 
mylimu žmogumi, paskui sukilo pavydas, neapykanta tam 
trečiajam, įžūliai lendančiam į tarpą, o jau po to — baimė. 

Pats primityviausias jausmas, būdingas mažiausiai išsivys- 
čiusiems protingųjų klasės atstovams. Bet dabar nebe tūks
tantis devyni šimtai penkiasdešimt pirmieji metai. Jis pasi
darė šešeriais metais vyresnis. Septyniasdešimt du mėnesiail 
Gal būt, dešimtadalis skirto išgyventi amžiausl Kaip vė
jais. . . Pavydas, nepasitikėjimas, neapykanta, baimė. . . Ke
turi žmogaus asmenybės duobkasiai. Tikėjosi juos užkasęs, 
o jie, pasirodo, gyvi. Prisikėlė, kaip prieš šešerius metus 
aną naujametinio karnavalo naktį, eina, apsupę ratu, gra
sina. ..

— Tai meilė. Aš ją myliu,— pasakė garsiai ir apsidairė, 
atsipeikėjęs nuo savo balso. Po galais, kur jo atsiduria užsi
galvojusi Juk valdybos kiemą seniai praėjo. . .

Apsimetė kažką apžiūrinėjąs griovyje, tartum tam čia 
būtų ir atėjęs. Vaidinai To betrūko, kad pradėtų vaidinti, 
teisindamas save. Biauru! Ryžtingai apsigręžė ir pamatė 
priešais ateinant Antaną Grigą. Raguočių fermos vedėjas 
nuplėšė nuo galvos kepurę, pamosavo ja ir užsidėjo kaip 
papuolė.

Arvydas atsakydamas pakėlė kumštį, tačiau jo moste bu
vo daugiau pozos, negu natūralaus jausmingumo. Ak, ar toks 
būtų jų susitikimas, jei tai būtų įvykę pusvalandžiu anks
čiau!

— Arvydai, tu jau namie, kad tave kur kotsl Matau, eina 
pro kiemą. Kol iššokau iš raštinės, jis kažin kur nužirkliavo 
savo ilgomis kojomis. Saukiu — negirdi. Gal tikrai Šileika 
tau klausą pagadino, a? — prapliupo Grigas.

Vyrai susiėmė už pečių, pasipurtė, pasibadė kaktomis 
kaip du išdykę ožiukai. Daugiau bus.

arba vienuolės pradžioje 
varžosi. Dabar mūsų 11 *> 
goninėse paprastai yra 
technikės mergaitės, ku
riuos tuos tyrimus atlie
ka ant moterų, gydytoju, 
patalogui nuneša jau nu
dažytus preparatuaPata- 
logas jau turės spręsti, 
ar yra tipiškų vėžio cėlių 
ar ne. Jeigu randa vėžio 
celes, tada pacientas pe
reina į chirurgų ir radio
logų rankas.Tada padėtis 
yra rimta, nes jau reikia 
operuoti. Žarnų, skilvio, 
stemplės vėžiai yra tyri
nėjami Roentgeno spindu
liais.Grįžtant prie mote
riškų vėžių,yra dabar pa
tartina,kad moterys save 
leistų dažniau patikrlnti- 
du kartus į metus, nors 
jos ir ne jokių simptomų 
neturi,ypatingai jeigu yra 
apie 45-50 metų amžiaus .

Daugiau bus.

I
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Rašytojas A. Giedrius

Sukaktuvininkas raSytojas A. Giedraitis
Sukaktuvininkas rašytojas A. 

Giedrius gimė 1892 m. balan
džio 12 d. pačiame gražiausia
me mūsų tautinės dvasios paki
limo laikotarpyj. Tai buvo me
tas, kada dr. V. Kudirka galin
gai skambina Varpu, o poetas 
Pr. Vaičaitis broliams lietu
viams dainavo: "Ar trūks lietu - 
viška krūtinė, ar stips masko
liaus pasiutims?" Nors tai jau 
praeitis, bet ji nesenstanti. Kaip . 
anuo metu, taip ir šiandien ji 
tebėra ryški su tais pačiais jau- ■.

nystės požymiais ir polėkiais. 
Ji tebėra gyva savo idėjomis 
ir darbais. Nėra pasaulyje jė
gos,' kuri galėtų tas idėjas su
niekinti ir iš tų idėjų kilusius 
darbus nuvertinti. Paprastai jau 
yra taip, kad kas i žmonių šir
dis Įrašoma, tai pasilieka jose 
gyventi amžinai. Tai iš senų se 
novės, per kartų kartas atei
nanti .ir kelius Į ateitį mums ro 
dantį nemarioji tautos dvasia. 
Ją galima sutikti mūsų piliakal 
niuose, milžinkapiuose, pasa-

skulptorius dagys- 
išleidžia savo kūrinių leidinį- knygą.

A BOOK OF DAGYS' WORKS 
will be published in May, 1967 - 

Canada's Centennial

(Album 11 "x SI " - 144 pages - 
135 photographs - Georgian Off
set 160M white paper - $6.00).

Fęr Information

Dagys, 78 Chelsea Avenue, 
Toronto 9, Canada 
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koše, legendose, padavimuose, 
dainose, liaudies mene ir įvai
riuose kituose iki šių dienų iš
likusiuose paminkluose.

Ne kas kitas, kaip toji pati 
tautos dvasia yra stipriai pa
sibeldusi ir Į rašytojo A. Gied
riaus kūrybines galias, palen
kusi jas | save ir literatūrini 
darbą. Per pusšimti su viršum 
metų, vaikams ir jaunimui jis 
yra parašęs keliasdešimt kny
gų. Jis rašė pasakas, lengvo 
turinio apsakymėlius, apysa
kas, pasakėčias, eilėraščius, . 
vaidinimus ir kt.

A. Giedrius rašyti pradėjo 
gana anksti, dar lankydamas 
Jurbarke rusi’ką pradžios mo
kyklą.

Vaikams didaktinių apsaky
mėlių pradėjo rašyti l šaltinė
li, kuris ėjo priedu prie šalti
nio Seinuose. Daugelis to me- 
to bendradarbių po savo raši
niais pasirašinėdavo įvairiais 
slapyvardžiais. Todėl vyres
niuosius sekdamas ir A. Gied
rius turėjo pasirinkęs slapy
vardi — Dzidorių Juozukas.

Trejetą metų pasimokęs pri
vačiai, 1909 m. išvyko Į Rusi
ją. Ten išbuvo iki Pirmojo Pa
saulinio Karo pabaigos. Gyve
no Maskvoj, Kurske ir Vorone
že,. Jo vidujiniai polinkiai be
simokant j{ nukreipė Į Pedago
gini kelią.

Įsigijęs 1916 m. vyresniojo 
pradžios mokyklos mokytojo 
cenzą pradėjo savo pasirinktos 
profesijos darbą lietuvių trem
tinių mokykloj Maskvoj. Sekan
čiais metais nuvyksta Į Voro
nežą. Ten lanko pedagogini ins
titutą, susipažĮsta su kalbininku 
Jonu Jablonskiu ir per jĮ dau
giau Į lietuvių kalbą Įsitraukia. 
Tuo pačiu metu jis yra lietuvių 
kalbos mokytojas Martyno Yčo 
mergaičių gimnazijoj. Salia stu
dijų ir pedagoginio darbo jis pa
ruošė Trijų pasakų knygelę, kuri 
buvo išleista Voroneže 1917 m. 
Į tą knygelę pateko ir pirmoji jo 
parašyta pasaka Senelė ir Onytė. 
Taigi šiemet suėjo 50 metų nuo 
pirmojo A. Giedriaus leidinėlio 
pasirodymo. Tris pasakas ir dar 
dvi kitas jo knygeles Voroneže 
redagavo kalbininkas J. Jab
lonskis.

1918 m. grĮžo Į Lietuvą ir bu
vo paskirtas Švietimo Ministe
rijos Įgaliotiniu Jurbarke. 1919 
m. Jurbarko Saulės progimna
zijos mokytojas, 1920-1924 m. 
— direktorius. 1924-1938 m. Ra
seinių apskr. pradžios mokyklų 
inspektorius, o 1939 m. skiria
mas toms pačioms pareigoms 
šakių apskrityje. 1940-1941 m. 
Kauno apskr. pradžios mokyklų 
vyresnis inspektorius. Tremty
je dirbo Augustdorfo ir Olden- 
burgo lietuvių gimnazijose. 1952 
-1954 m. Vasario 16-sios gim
nazijos direktorius.

Rašytojas A. Giedrius turė
jo geras sąlygas pažinti jauni
mo dvasini pasaulj ir jo polė
kius. Jam rūpėjo, kad tie jau
nimo dvasiniai polėkiai neiš
kryptų Į šunkelius, bet teiktų 
jiems patiems džiaugsmą irtė- 

1924 metais Žiburėlis 
perleidžiamas Lietuvos Raudo
najam Kryžiui.

Kas ti’A. Giedrius pajutęs tą 
spragą po metų ima leisti Sau
lutę. šis naujagimis buvo gana

Vaikų laikraštėliai, nors ir 
Švietimo Ministerijos remiami 
sunkiai vertėsi. Be mokyklų, ki
tų prenumeratorių jie niekad 
neturėjo pakankamai daug. A. 
Giedrius dėl lėšų stokos neat
laikęs, Saulutės leidimą 1930 m. 
perleido Dirvai Mariampolėje.

Rusams okupavus Lietuvą Sau
lutės leidimas buvo sustabdytas

Tačiau Saulutė,po kelių metų 
pertraukos, to paties A. Gied
riaus vėl buvo atgaivinu, bet 
tik jau ne Lietuvoj. Tuoj po ka
pituliacijos, berods, 1946 m. 
pradžioj, ji pasirodė Detmolde, 
Vakarų Vokietijoje. Jos amželis

Tai būtų tiek, apie tuodu vaikų

Dailininko Žlbunto MlkSlo BALADĖ, lino raižinys 
iš parodos Toronte Prisikėlimo salės mažoje au
ditorijoje. Dailininkas gyvena Paryžiuje,garsėja.
laikraštukus, kurių redagavimui 
ir leidimui rašytojas A. Giedrius 
per eilę metų nuo savo poilsio 
paėmė neapskaičiuojamą valam- 
dų skaičių. O kur dar kiti dar
bai? Jis ne vieru Tuo pačiu Lie. 
tuvos Nepriklausomybės metu 
jis paruošė ir išspausdino: De
vynios pasakos ir Keturios pa
sakos 1920 m., Trys pasakos 
II laida, Gailutė ir Iš mokslo 
dienų 1921 m., Sutemų šnekos, 
Išvadavo ir šis tas vaikų teat
rui 1922 m., Mūsų liaudies pa
sakos vaikams dvi dalys, Dai
nų dainelės, Apsakymėliai ir 
Miškinis 1925 m., Krisleliai 1929 
m., Mažiesiems pasižiūrėti. 
Rausvas lapas, šviesos rate, 
Doriukas, Nušviesti takai, Pa
šnekos ir Pasakos I d. 1930 vy 
tauto Didžiojo metais, šlubys 
1934 m., Gamtoj pasidairius ir 
elementorių Vyturėlis 1936 m. 
Kasdieninėmis pasakomis bai
giasi jo Lietuvoj { viešumą pa
sirodžiusių darbų laikotarpis.

Po kapituliacijos rašytoją A. 
Giedrių sutinkame Detmolde, 
kur tuo metu susitelkė nemažai 
mūsų tautiečių ir buvo susida
ręs lietuvių kultūrinis centras. 
Tuojau pat buvo pradėta leisti 
lietuviški Įvairios paskirties 
laikraščiai ir spausdinti kny
gos.

šalia Saulutės redagavimo, 
A. Giedrius 1947 m. Detmolde 
išleido Lietuvių pasakas, Kelio
nę Į Lietuvą ir Taunienėsbičiu
lius. Visos trys knygelės buvo 
skiriamos mūsų mažiesiems 
skaitytojams. Kiek vėliau, 1951 
m. pasirodė to paties autoriaus 
LekuSio atsiminimai. Rašytojas 
Šioje savo knygoje pateikė daug 
Įdomios istorinės medžiagos 
apie Jurbarką, Mituvą, Imsrę, 
piliakalnius ir kitas apylinkėje 
esančias Įdomesnes vietoves. 
Tai nėra vien tik sausi faktai, 
bet aprašoma trijų berniukų nuo ■ 
tykiai ir netikėtai atsirandančių 
senų žmonių pasakojimai bei pa
mokymai.

Tėvų pasakos, su autoriaus pla 
čiu Įvadu, išėjo tais pačiais me
lais Memmingene. Leidėjas PLB 

1959 m. išspausdinama Luk- 
šiųjai, 231 psl. apimties knyga, 
kurioje autorius supsichologi- 
niu Įsijautimu aprašo savo gimto
jo kaimo senesniosios kartos 
žmones. Tų žmonių pasakoji- 

Tais pačiais metais išėjo iš 
spaudos ir kita knyga -- Pasa
kėčios. Šitas žanras lieuvių Ii •

Po poros metų vėl pasirodė

ROŽIŲ VASARA
Juozas Parojus .

Kanados rašytoja-poetė' 
Marija Aukštaitė 1966 m. 
išleido 761 psl. eilėraščių 
rinktinę "Rožių Vasara".

Puikios iliustracijos su 
19 vinječių ir antgalviais 
bei viršelių gabaus daili
ninko Jurgio Juodžio puo
šia leidinį. Tikiu,kad Ma
rijos Aukštaitės puiki 
knyga,tarytum enciklope
dija, ras vietos lietuvių 
šeimoje.

rašytojo A. Giedriaus origina
lių pasakų rinkinys Užburti ke
liai. O metais vėliau, ilga apy
saka, 130 psl. atskiru leidiniu

Murklys, kurioje vaizduoja 
pelių, žiurkių ir žvirblių są
mokslą prieš katiną.

Jo raštų kalba, o ypač pasta
rųjų, yra gerai išdailinta ir be 
priekaištų. Pedagoginiu atžvil
giu pilnai tinkančios ne tik jau
nimui, bet ir vyrams iš stuo
mens ir liemens.Nerimaujantie
ji ir keliamieji nutautėjimo klau
simą, kaip tik,man rodos, turė
tų pirmoj eilėj atsižvelgti Į tai, 
ką jaunimas skaito. Literatūra 
su lietuviškomis pramogomis ir 
bendravimu daug galėtų sulaiky
ti nuo nutautimo. Bet ar dauge
lis Į tai kreipia dėmesio? Ka
žin kaip, išrodo, lyg ir neįpras
ta vaikams pirkti knygas. Gal
vojama, kad kai užaugs ir jei 
turės noro, tai patys nusipirks. 
Tačiau jaunosios kartos paruo
šimas gyvenimui turi turėti pla
ną, būti metodiškas ir nuosek
lus. Ne vien tik kūnui, bet ir 
dvasiai pagal vaiko amžių rei
kia duoti tokio maisto, kuris jo 
lietuvišką prigimt} stiprintų ir 
palaikytų gyvą.

Baigiant, sukaktuvininkui lin
kime su tuo pačiu atsidėjimu 
rinkti ir toliau iš to paslaptin
gojo pasakų pasaulio žiedus ir 
juos Įpinti Į tą gražų gražų jau
nystei skiriamą vainiką. Sėk
mės! Ilgiausių ir kūrybingų me. 
tų!

/Labai žymiam kultūrinin- 
kui-rašyfoiui ir redaktori
ui pagerbti plataus straip
snio sutrumpinimas iš Dir 
vos/.
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Zoja Aleksiejevna tiksliai nustatė 
Natašcs Rostovos susirgimą: jai yra 
priešingas sovietinis klimatas, jį rei
kia pakęsti kitu. Kai Zoja Aleksieje-* 
vna šita pasakė Natašos tėvui, šis lai
bai susirūpino ir susimąstė. Taip.rė- 
ikia išvažiuoti, bet kaip tą padaryti^

Nataša iki to laiko jau nusprendė iš
važiuoti, o ten paaiškės, ištekės ji u| 
to amerikiečio ar ne.

Kadangi turistų daugiau nepasirodė 
jų namuose, ji nutarė laišką perduo
ti per pasiuntinybę, - ji, žinoma, ži
nojo kad siunčiant laišką paštu, jis 
toliau policijos nenueis.

Ir Štai - laiškas įmestas į Amerik
os atstovybės kiemą. Ar jį paims Mą-

ikl? Tuo tarpu ji atsidūrė bepročių 
namuose.

Įėjusi į kambarį, kuriame rinkosi 
gydytojai, Nataša maloniai nusilen
kė Zojai Aleksiejevnai.

- Na, baryšnta; /panele/ pasakoki*- 
te, kas su jumis?- pasakė Andrei Je»- 
fimovič Neževskij.

- Jeigu galima būtų, aš jums geriau 
padainuočiau.

- Prašome, paklausysime.
Nataša padainavo romansą "Mūsų 

likimas skirtingas". Kai ji pabaigė 
dainuoti, akademikas Andriei Jeftm- 
ovič pasakė:

-Gerai, Nataša, bet kas mums da
ryti su jūsų likimu, kad jis pertoli

nenuvestų ?
- Viena - nuvesti mane toliausia - 

už vandenyno.
- Ir tada viskas bus gerai?
- Puikiausia.
- Na.. .Tai eikite ir ilsėkitės.
Kai Nataša išėjo, Neževsklj kreipė

si i ją gydantį gydytoja:
- Jūsų nuomonė?
- Reikalas aiškus... Mergišką iš - 

paikino tėvas prieš motinos valią ir 
reikalavimus. Ji ir kvailioja. Neu
rastenija itin stipraus laipsnio. Per 
daug erotiška. Ją reikia gerai įkin
kyti į darbą, tada ji apsiramins.

- Visiems laikams... -pasakė į tat 
Zoja Aleksiejevna.
- Kaip jus suprasti? - paklausė Nes 

ževskij.
- Labai paprastai. Mergaitė nušiž-* 

ūdys. Ji man pati šita pasakė. Aš sų 
ja labai artimos. Aš esu nuomonėą 
kad norint ją išgelbėti, reikia ją pa
siųsti pas sužadėtinį į Ameriką.
- Atsiprašau, jos sužadėtinis čiapąį 

pasakė skyriaus vedėja.

vedą du gumbas

patarimų neprašo
Malagoje prie bažnyčios sė 

di sveikos išvaizdos vyras ir 
iš praeivių prašo išmaldos.

Vienas iš praeivių stabte
lėjo, apž.velgė elgetaujantį ir 
jam tarė:

— Ar tamsta neturi gėdos 
elgetauti? Galėtum dirbti, o 
ne tinginiauti.

— Senor, — atsiliepė elge
taujantis, — aš prašau išmal
dos, o ne patarimo.^irčČ6<j^}

GERA KALKULIACIJA
Viename Varšuvos restora

ne klijentas užklausė padavė- 
ja:

— Paaiškinkit man, kodėl 
nesupl*kti 3 kiaušiniai pas jus 
kainuoja tick pat, kiek kiau
šinienė iš 4 suplaktu kiauši
nių?

Tai labai paprasta. Ncsu- 
plaktus kiaušinius galima su
skaičiuoti, — paaiškino pa
davėjas, lengvai šypsodamasis.

NE Į TĄ PATAIKĖ
Eigulys miške užtikį> bra

konierių
Ką čia veiki? — klau

sia eigulys.
— Turėjau nelaimingą atsi

tikimą, — sako brakonierius: 
-— norėjau nusišauti, bet pa
taikiau į zuikį...

Filosofo logika

Batsiuvys paklausė filosofą:
Ar tu pats naudojies tais patarimais, 

kuriuos duodi kitiems?
— Ne, — atšovė filosofas. — Argi tu ne

šioji visus batus, kuriuo.s pasiuvi?

MĮSLĖS

Du mina,
Du ritina,
Du žibina, 
šeši spiaudo.

(Raitelis)

Puikus išleidimas, ge
ras popierius išpuoštas 
dail. Jurgio Juodžio, ras 
tinkamą vietą, lietuvių 
namuose.

Knyga iš pirmo įspū
džio primena enciklope
dija savo stipriu svoriu 
ir,žinoma,savo $7.-kaina.

Autorė dedikuoja Lietu
vos žuvusiem didvyriam, 
kankiniam bei knygos į- 
kvėpėjam4 savo sūnums.

Dail.J.Juodžiui reikėjo 
padirbėt prie 19 skyrių 
antgalvių.nes reikėjo su
kurt i š tų s kyr ių poez i j os.

Poetė gimusi Lietuvoje 
ir didelę dalį gyvenimo 
praleidusi tenai, trykšta 
meile gimtajai žemei-tė- 
vynei.

Autorė pasisakė, kad 
ten netik Rožių Vasara, 
bet ir žiedai. Ji savo eilė
raščiais išgyvena tėvynės 
•dalią, politines permai
nas, kovas už laisvę.
, Tai poezija iš įvairių 
tėvynės laikotarpių, kaip 
ji pasisako savo knygos 
Prošvaistėj.

Šaukia Trimitai sky
riuje, poetė šaukia: 
Tėvynės Gynė jail Broliai 
didžiadvasiai!
Jūs esate liepsnos šventų 
aukurų!..

- Kas jums tą pasakė ?
- Jis pats - advokatas Šipov.
- Na, šita jis pasakė, kad gautų pa 

simatymą. Yra toks jos adoratorius 
Aš palaikau savo nuomonę. Ji ir čia 
gali pridaryti visokių dalykų. Ją lai
kyti bepročių name yra nusikaltimas.

- Brangi Zoja Aleksiejevna, - atsl* 
liepė Andrei Jefimovič, - jūs šiand
ieną jau antrą kartą siūlote negalima 
sprendimą. Ir... vienas lauke.ne
kovoto jas. ..

- O jūs?
- Aš jau ne karys... - ir sunkiai at

sikvėpė,- matyti, kad man reikia par
sitraukti iš kovos lauko.

Prieš išeidamas Andrei Jefimovič 
jai pasakė:

- Zoja Aleksiejevna, o kas jeigu gi 
jūs užeitumėt į mano laužyną.. .ne
sipriešinate?

- Bet gi dabar aš esu nusidėjęs an-* 
gėlas...

- Visi mes - nusidėję angelai: irsė 
rgantieji, ir sveikieji, ir gydytojai.!.

Daugiau bus.

Daktare, nuimkite šią tatu
iruote,-ta ibuvę s mano vir 
liniukas...
Doctor, please remove the 

tattoo. . .. This -is my 
former boss."

—KrokodiJ (Motcow), 
No. 21, 1966.

Autorė sielojasi, kaip 
okupantas kerta ir žudo 
mūsų brolius, kaip giri oj 
medžius. Poetė šaukia 
per visą skyrių:

Reikia mums širdžių 
ugnies.
Neveltui ji šaukia:

Išjudinkime sielų ar
fas,

kad neskirtų mūs joks 
tarpas.
Jai skauda, kai

Užklupo mus rusas 
žiaurus,

Ir į kapus stumia visus.. 
Ji ragina jaunuolius:

Stok,jaunuoli,tu į kovą,
Imk Aukščiausią už va

dovą.
Rinktinė pripildyta pa
triotizmo liepsnų tėvynės 
ilgesio, jos nelaimėm, 
vergija ir nelaisve, kan
kinių kančiom ir žuvu
siais naujais didvyriais- 
partizanais.

Poetė kenčia su visa 
tauta,žeme,gėlėm,gamta, 
žvaigždėm ir dangum.

Ji atidavė savo gelmių 
paslaptis mums, skaitan
tiems, ir man šia proga 
prisimena jaunas Ameri
kos poetas Bill Marceau, 
kurs skundėsi,kad jis me
siąs poeziją, nes jis joje 
išduoda visas vidaus pa
slaptis.

Turim tik sveikinti poe
tę Mariją Aukštaitę su to
kiu dideliu rinkiniu, gra
žiai išleistu,išpuoštudail. 
Jurgio Juodžio.

VILNIUJE IŠLEIDO
P. Galaunė s parašytą kny- 
gą"Muziejinlnko novelėj.' 
Tiražas-8,000. V. Miliūno 
komedi j os "Pasivaikščio
jimas mėnesienoj e "tira
žas 3,000. (Elta)

SĖJOS 1/97/ numeris iš
ėjo po ilgos pertraukos. Re 
dakcinė kolegijatV.Blldu- 
šas, E.Boreiša, G. J.Laza 
uskas. Įdomus turinys. ■--

;„.S:
f
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LIETUVIAI KITUR

Dr. Algis Kabaila
inžinierius Algis 

Kabaila šiomis dienomis įgijo 
daktaro laipsnį. Jis iki šiolei dės
tė N.S.W. universitete drauge 
ruošdamasis ir doktoratui.

Užklupau Dr. Algį Kabailą 
namuose ir ta proga patiekiau 
jam keletą klausimų, į kuriuos 
maloniai sutiko atsakyti naujasis 
daktaras.

Įdomu, Daktare, kokius mo

NAUJAS LIETUVIS DAKTARAS A. KABAILA
(Pasikalbėjimas su Dr. inž. A. Kabaila jo daktarato gavimo proga)

kslus baigėte Lietuvoje ir Euro
poje?

— Baigiau Lietuvoje Šiaulių 
gimnaziją 1943 m. ir pradėjau 
studijas Vytauto Didžiojo uni
versitete Kaune, statybos fakul
tete. Nors okupavusių jėgų parė
dymais universitetas buvo užda
rytas, bet vis tiek mokslas buvo 
tęsiamas profesinių kursų var
du. Po karo studijas tęsiau Stutt- 
garto technologijos aukštojoje 
mokykloje 1946-48 m. Studijų 
nebaigus turėjau emigruoti į 
Australiją ir atvykęs į Melbour- 
ną įstojau Technologijos institu- 
tan, kur studijavau vakarais ir 
1951 m. baigiau statybos inžine
rijos skyrių. Po kelerių metų 
praktikos pakviečiamas į tą patį 
institutą dėstytoju pats ir toliau 
studijuodamas. 1958 m. gaunu 
“Fellowship Diplomą”, o po me
tų išvykau j Sydnejų norėdamas 
įsigyti technologijos magistro 
laipsnį.

— Neskaitant akademinių at-

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

tuva“ 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:
Susirinkimo atidarymas, 
Prezidiumo rinkimas, 
Mandatų komisijos rinkimas, 
Praėjusio susirinkimo protokolo skaitymas, 
Valdybos ir Direktorių pranešimai apie darbus, 
Revizijos komisijos pranešimas, 
Diskusijos dėl pranešimų. 
Valdybos Direktorių ir Revizijos komisijos rin 
kimai. 
Einamieji reikalai ir sumanymai. 
Susirinkimo uždarymas, 
šėrininkai-akcininkai kviečiami dalyvauti. Kas ne-

1.
2.

5.
6.

ti.

siekimų, kokių praktiškų parei- Melbourne Lietuvių Klubo Ta- 
gų teko eiti? rybos pirmininku, ir tuo metu ši

— Privačiai teko dirbti pra- organizacija buvo jreg^tnrnta,
džioje pagelbiniu inžinierium til- kad galėtų įsigyti “Lietuvių Na
tų statyboje Viktorijos keliuose, mus’............. ~ ‘
vėliau / ....................... ............. .......... ......
Production Commission, vyr. in- chitektų Sąjungos 
žinierium John Waygood Ltd. ■ ~ - - - - ■ 
firmoje struktūrų projektavime 
ir galiausiai kelerius metus dir
bau kaip vyr. inžinierius Civil 
and Civic statybos firmoje.

— Kokiu būdu galima įgyti 
daktaro laipsnį Australijos 
versitetuose?

— Doktorato kandidatais pa
prastai priimami magistro laips
nį turį akademikai. Inžinerijoje 
tas priklauso nuo studijuojamo 
dalyko. Skirtingi reikalavimai 
yra ne tik atskiruose universi
tetuose, bet ir fakultetuose. Dak- 
toratui paprastai rašomas moks
linis darbas, vadinamas teze. Te
zėje. nagrinėjami moksliniai ty
rinėjimai, kurie ligi tol nėra ži
nomi.

— Įdomu žinoti, kokią tezę 
Jūs pasirinkote?

— Pirma pasakysiu angliškai, 
o tada bandysiu versti lietuviš
kai. Angliškai — “Instability of 
Reinforced Concrete Members”, 
kas maždaug reikštų “Gelžbe- 
toninių elementų nestabilumas”.

— Jūsų mokslinė sritis yra 
statybos inžinerija, bet kodėl 
įgytas mokslinis laipsnis vadina
mas "Doctor of Philosophy?

— Filosofija yra vienas iš se
niausių pasaulyje mokslų, ir kaip 
tradicija filosofija skaitoma visų 
mokslų motina. Dėl to ir anglo
saksų kraštuose ši tradicija yra 
išlikusi ir vietoje inžinerijos dok
torato suteikiamas filosofijos 
daktaro laipsnis.

. ---- Melbourne. Priklausau
Australian Alluminium Pasaulio Liet. Inžinierių ir Ar-

1 Sydnejaus 
Skyriui, Sydnejaus Filisterių Bū
reliui ir šiuo metu esu Austra
lijos Liet. B-nės Krašto Tarybos 
pirmininkas.

— Dainai argumentuojama, 
kad namuose kalbant lietuviškai 
nukenčia vaikų mokslas mokyk
lose. Ką Jūs apie tai galvojate?

— Kalbant apie normalius 
vaikus, jie. turi tiek sugebėjimų, 
kad jie tik mažą dalį jų išnau
doja. Be didelių pastangų vaikas 
gali išmokti kelias kalbas tuo 
tik lavindamas savo smegenis, 
nes proto ištekliai niekad nėra 
pilnai išnaudojami.

Dėkodamas už sugaišintą lai
ką ir prasmingus, atsakymus j 
mano klausimus atsisveikinda
mas palinkėjau Daktarui geriau
sios sėkmės. Esu tikras, kad to- 
,kie asmenys, kaip Dr. A. Kabai
la ir kiti, yra mūsų bendruome
nei kaip švyturiai, kurie kelia 
visai bendruomenei pasididžia
vimo ir lygiai skatina jaunimą 
pasekti jų pavyzdžiu.

Vyt. Bernotas 
/Mūsų Pastogė/

— Jūs esate N.S.W. Univer
siteto lektorius. Įdomu, kokius 
dalykus jame dėstote?

— Savo studentus statybos fa
kultete galėčiau suskirstyti į dvi 
grupes: vieni jų jau baigę inži-

9.
10.

Visi ~~..................................------------------------j--------- ------------- - -.

galėtų dalyvauti, gali siųsti įgaliojimą kurio nors asmens var-! neriją, bet toliau gilinasi moder- 
du, bet turinčio šėrą ir galinčio dalyvauti susirinkime. Tuo niuose inžinerijos pritaikymuo- 
tikslu yra duodamas Spaudos Bendrovės „Nepriklausoma se. Šiai grupei dėstau ^Opera- 
Lietuva“ adresas:

Spaudos Bendrovė „Nepriklausoma Lietuva“ 
7722 George Street,

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

nims, kurių pavardės bus įrašytos į įgaliojimus.
Valdyba.

ŠĮ pasirašęs, . 4 J 
gyVferiąs ....!. 7. 
turįs šėrų Nr. Nr.

Įgaliojimas:
.......

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 akcininkai-šėrininkai 
maloniai prašomi pasinaudoti šiuo skelbimu/.

tions of Research” ir “Compu
ter Analysis of Frames’. Kitai 
grupei, kuri ruošiasi inžinerijos 
diplomui, dėstau “Engineering 
Analysis”, “Materials and Struc
tures”.

— Kokios, Daktare, esate 
nuomonės apie lietuvius, siekian
čius mokslo technikos fakulte
tuose Siame krašte?

— Lietuviai yra gabūs ir visa 
lietuvių tauta yra darbšti. Kal
bant apie anksty vesniąją kartą 
galima būtų pasakyti: kas ką už
sibrėžė, tas savo ir pasiekė. Nau
joji karta, auganti Australijoje, 
tėvų lepinama, praranda atspa
rumą ir tingi dirbti.

— Yra lietuvių, su aukštuo
ju mokslu, kurie iSsiskiria iš mū
sų tarpo, ir, kitaip sakant”, su- 
•australėja.” Įdomu, kokia kalba 
kalbate namuose?

— Nors angliškai moku ne
blogai, bet šeimoje kalbame tik 
lietuviškai.

— A r turėjote progos studi
juodamas dalyvauti visuomeni
nėje veikloje?

— Taip. 1957 m. esu buvęs

PIANISTO ANTANO 
SMETONOS 
pirmas viešas pasirody
mas Londone balandžio 18 
d. praėjo su nepaprastu 
pasisekimu. Wigmore 
koncertinėje salėje retai 
kada esti tiek publikos, 
kiek susirinko jo koncer- 
tan.Įvairiatautė auditori
ja buvo tiesiog sužavėta 
pianisto rečitaliu. Įžy
miausi anglų dienraščiai, 
kaip Times ir Daily Tele
graph labai šiltais žo
džiais atsiliepė apie lie
tuvį pianistą ir aukštai 
įvertino jo techniką.

- Kiekvienam dalyke, 
kurį grojo Antanas Sme
tona vakar vakarą Wig
more Hall,spindėjo didin
gumas, -rašė Dąily Tele
graph meno Kritikas. -Šis 
lietuvis pianistas, debiu
to j ąs Londone,pagavo pu
blikos dėmesį ne tik tuo , 
kad jis grojo puikius kū
rinius,bet ypač tuo leng
vumu,kokiu jis tuos kūri
nius atliko". (Elta).

WINNIPEG© LIETUVIŲ 
KLEBONO KUNIGO JUS
TINO BERTAŠIAUS JU 
BILIEJUS

Po 2-jo Pasaulinio karo 
susidarius didesnei Win 
nipego lietuvių kolonijai 
atsirado reikalas turėti 
ir savo kunigą. Keliems 
kunigams neįsikūrus, po 
1951 m. , atkeliamas kun. 
Bertašius, kuriam kilo 
mintis įsigyti maldos na
mus. Jaunas ir energin
gas žemaitis, greitai su
siranda vietą, išsirūpina 
leidimą ir 1953 m. liepos 
mėn. pradedama bažny
čios statyba.

Didumą rūsio statybos 
darbų atliko patys para
pijiečiai.

Pabaigus vieną didelį 
darbą, sparčiai einama 
prie kitų. Ir štai 1956 m . 
liepos 8 d. bažnyčios sta
tybos komitetas nutarė 
tęsti bažnyčios statybą 
toliau.Nutarta statyti jau 
ir pačią bažnyčią, kurios 
planus paruošė inž.dr. A . 
Kulpavičius. Kontraktas 
sudaryti pavedamas inž. 
A. Maciūnui, J. Šmaižiui 
ir kun.J.Bertašiul. Staty
bos darbas atiduotas kon- 
traktoriui A. M. Hnatiuk, 
kuris jau buvo pastatęs 
mūsų sostinėje, Vilniuje, 
bažnyčią.

Ir taip įtemptai besi- 
darbuojant,1957 metų bir
želio 14 d. Winnipeg© lie
tuviai vėl išgyvena istori
nį džiaugsmo momentą, 
įžengė į naują, lietuvių 
šv. Kazimiero bažnyčią.

Persikėlus jau į tikro
sios bažnyčios patalpas , 
Winnipeg© lietuvių gyve
nime atsiverčia naujas 
istorijos lapas, nes Win
nipeg© lietuviai iš kuklaus 
laikinai įrengto bažnyčios 
rūsio, perkelia altorių į 
tikras jam parengtas pa
talpas.

Winnipeg© lietuviai, pil-

Winnipeg© lietuvių parapijos klebonas kunigas 
Justinas Bertašius sukaktuvininkas.

Johan Tiedman Reg d
DIRBU VISŲ RŪŠIŲ BALDUS 

PAGAL UŽSAKYMUS

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

llniuelial Cleaned & VailoU
• Valau ir taisau vyriškus ir moteriškus drabužius.
• Siuva naujus pagal užsakymus vyriškus paltus, 

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

(ąt Wellington St.)

Baltica Investment Corp
Autorizuotas kapitalas $ 120.000

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

Už indėlius mokame 8% dividendo.

Gegužės 3 d. mirė Vy
tautas Mackūnas56 metų 
amžiaus. Palaidotas per 
Aušros Vartų bažnyčią 
gegužės 6 dieną.

nai suprasdami savo kle
bono kun. J. Bertašiaus 
rūpesčius bei p asišventi- 
mą šiai lietuvių bažnyčiai 
1957 m.gegužės 18 d. nau
jai įrengtos šv.Kazimiero 
bažnyčios salėje surengė 
kun.J.Bertašiul jo 15-kos 
metų kunigystės sukaktu
vių proga iškilmingą va
karienę ir kartu įkurtu
ves jam persikėlus į nau
jai įrengtas patalpas prie 
tos pat šv. Kazimiero- 
bažnyčios.

Kun. Justinas Bertašius 
gimė 1915 m. kovo 21 d. 
Žemaitijoje, Kretingos 
ąp. .Mosėdžio v. , Šauklių 
kaime,ūkininkų šeimoje. 
Baigęs Mosėdžio pr. mo
kyklą ir Skuodo gimnazi
ją, stoja į Telšių kunigų 
seminariją.Rusams oku
pavus Lietuvą,Telšių ku
nigų seminarija uždary
ta. Po to, perkeliama į 
Kauną, bet ir čia neilgai 
trukus uždaroma. Moks
las tęsiamas įvairiais bū
dais. Prie universiteto į- 
steigiama teologijos ir 
filosofijos fakultetai, ku
riuos jis lanko,ir 1942 m . 
gegužės 14 d. Telšiuose 
vysk. Borisevičiaus į- 
šventinamas į kunigus. 
Po to buvo paskirtas vi -

karu į Viekšnius.Čia visą 
laiką ir i škunigavo iki pat 
rusų antrosios okupaci
jos.

Rusų frontui artėjant, 
1944.X.9d.apleido Viekš
nius ir atsiduria Fuldoje.

1951.1.25. emigruoja į 
Kanadą. Pirmiausia sus
toja St. Jean, Que. , prie 
seminarijos, o iš čia pa
skiriamas į šv. Jurgio 
bažnyčią Montrealin, kad 
pagilinus prancūzų kalbą.

Tokioje nedidelėje pa
rapijoje darbas atliktas 
didelis,todėl lietuviai sa
vo klebono darbus pilnai 
supranta ir atatinkamai 
vertina.

Š.m.gegužės 14 d. kleb. 
kun. J. Bertašiui sueina 
25 metai,kada buvo įšven
tintas kunigu, o pats mi
nėjimas įvyksta gegužės 
21 d., tad ilgiausių metų 
sukaktuvių proga.

K. Strikaitis.

Gegužės l d. mirė Anta
nas Gražys, 59 m, palai - 
dotas per šv.Kazimiero 
bažnyčią gegužės 5 d.

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 Al

Tel. 769-2941

7581 CENTRALE. coin ■ corner 2e AVENUE 305 0770 LASALLE

Tel. 525-8971

ony 3 to

1920 Frontenac St. Montreal, P.Q. T. L aurinaitis

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

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

PORTRETAI - VEDYBOS- KRIKŠTYNOS 
SUKAKTUVES MAŽAMEČIAMS 

ĮVAIRIOS PROGOS

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

e Kainos žemos, klubteciams ir jaunimui nuolaida.

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

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

PRANEŠAM A APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ — 

sutraukiančią 
hemorofus

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

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

Visais tyrimo atvejais švelnė- 
Jant skausmams įvykdavo hemorojų 
susitraukimas.

Tačiau visų svarbiausia - rezul
tatai būdavo toki nuostabūs,kad šis 
pagerėjimas tęsdavosi daugeli mė 
nešiu.»

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

Dabar Bio- Dyne galima gauti 
tepalo bei lazdelės formose " Pre
paration H” vardu. Prašykite viso 
se vaistinėse. Pinigai bus gražinti 
Jei nebūsite patenkinti.

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

IR KITI JVAIROS MEDŽIO DIRBINIAI.

K. KIĄUŠAS ir J ŠIAUČ1UL1S.
Adresas: S47 Lafleur Str., LaSalle.

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

THE WHO WANT a life of 
collective economic security • • 
remote from civili ration — plus 
the sponsoring of the expres
sion of one ’ solver wholesome 
potential individuality, 
signify affirmatively, by 
to:

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

should 
writing

Que.

ME J-bTir
DE LUXE CLEANERS

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

expo67

KLUBO SUKAKTIS
1907 - S67

1867 U1987 
CAMAM CONnHMnM

LaSALLE AUTO SPECI ALIST Keg’d
SAV. C. DESROCHERS 

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

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

namų 366-4203

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

Telefonas 7 6 8-6679

WIN DSOR
DRY CLEANERS & DYERS CO. LTD. 

Valome visokius drabužius ir kitą Jūsų namų apyvoką.
Savininkai

A. Keršys. P. Petrulis. P. Keršulis, A. Grcibu*.
1205 CHURCH Ave., Verdun, Montreal.

DĖMESIO LIETUVIAMS

Tarpininkauju lietuviams 
apsistojimo vietos reikalu pa
saulinės parodos EXPO 67’me
tų (28.4. - 28. 10.1967).

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

Pr. Paukstaitis 
8995 Godbcut. LaSalle. 
Montreal, P.Q. tel. 365- 0311.
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TO R,^NTT O
TAUPYK IR SKOLINKIS

PIRMUTINIAME IR DIDŽIAUSIAME
TORONTO LIETUVIU KREDITO KOOPERATYVE PARAMA

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

4“% U1 depositus Morgičius iš 6'/&
5//Ž numatyta ui spėrus Asm. paskolos iš 7%

Asmenines paskolas duodame iki $5,000,- ir morgičius 
valdžios nustatytų normų, 66 % įkainuoto turto.
Visy/oani?ngyVAybė aPdrausta santaupų dydyje, bet nedau
giu$2,000.- Asmeninės paskolos, mirties atveju,apdraus 
tos iki $ 5,000. -
Paramos nariais
Kanadoje.
Kasos valandos: Kasdieną nuo 10 vai. iki 3 vai. p.p., 
išskyrus sekmadienius. Pirmadieni ir penktadienį vakarais nuo 
4 vai.30 min. iki 8 vai.30 min. Šeštadieniais nuo 9 vai. iki l vai 
p. p. (liepos ir rugpiįieio men. šeštadieniais uždaryta ).

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

gali būti kiekvienas lietuvis gyvenų^

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

mČįSU NAUJU MAISTO 
KATALOGŲ.

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

BE MUITO DOVANOS:
Automobiliairšaldytuvai, skal
bimo mašinos,motociklai,dvi • 
račiai,siuvamos mašinos,tele
vizijos aparatai,pianai,automo 
biliams padangos, foto aparatai 
ir 1.1.

• Be Uht siunčiame Jūsų sudarytai. Ir apdraustas įvairius siunti
nius iki 19% svarų gryno svorio.

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

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

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

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

nauti ateityje.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

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

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

Savininkai A. ir S. KALŪZA

SVEIKATOS KLINIKA-Health Clinic
Medicininis ir pooperacinis gydymas

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

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

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

Reportažas iš Toronto
PAŠNEKESYS METRO TRAUKINYJE

Elegantiškai apsiren
gęs vyras pasakoja ben
drakeleiviui apie atsitiki
mą,kurį jie šiandieną tu
rėję banke. Po pietų į jų 
banką,esantį miesto cen
tre (downtown), užėjęs 
vienas užsienietis. Nors 
jis labai blogai kalbėjęs 
angliškai, bet kasininkė 
supratusi,kad žmogus no
rįs atidaryti taupomąją 
sąskaitą.Nieko nelaukda
ma mergaitė paėmusi 
formuliarą ir, tarp kitų 
klausimų, pasiteiravusi 
kokią pradinę sumą galė
sianti įrašyti.Vietoj atsa
kymo pilietis pasidėjęs 
ant prekystalio odinį port 
felįir pradėjęs prie lan
gelio krauti banknotų pun
delius. Kasininkė nuste
busi žiūrėjo į augančią 
pinigų krūvą.Sekantį mo
mentą susivokusi,kad čia 
yra kažkas netvarkoje, 
mergaitė sulaikė naują 
indėlininką,© pati nubėgo 
pakviesti direktorių.Atė
jęs direktorius,negalėda
mas susikalbėti su pini
gingu žmogumi,liepė jam 
susidėti pinigus atgal į 
portfelį ir nusivedė į savo 
kabinetą. Čia paaiškėjo, 
kad naujasis klijentas 
esąs lietuvis.Tai sužino
jęs direktorius, pakvietė 
banke esantį, lietuviškai 
kalbantį tarnautoją vertė
jauti.

Savo pasakojimą,pože
miniame traukinyje, tę
siančiam tautiečiui įėjus 
į direktoriaus kabinetą, 
jis išvydęs paprastai ap
sirengusį, vidutinio am-

NOTARAS
ANTANAS LI L) D ŽlUS.B.L. 
Bendradarbis V.S. Mastis,L.L.D.

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

TORONTO.
Margio vaistinės U ankstas.
Tel: įstaigos LE 7 - 1708, 

Namų CR9- 6166.

žiaus pilietį su pasipūtu
siu portfeliu rankoj e. Jam 
pakalbinus lietuviškai,pi- 
niguočius kiek nustebo , 
bet išgirdęs savą kalbą , 
jis apsidžiaugė. Jam tai 
buvusi nemaža staigmena 
rasti čia lietuviškai kal
bantį pareigūną.Todėl jis 
esąs labai patenkintas , . 
kad savo kalba galės su
tvarkyti piniginius reika
lus, kuriuos jį privertęs 
peržiūrėti savam laikraš
ty perskaitytas straipsnis. 
Tai sakydamas, tautietis 
išsitraukus iš kišenės 
"Tėv.Žiburius''ir atver
tęs puslapį parodęs ilgą 
vieno daktaro pasirašytą 
straipsnį . Primygtinai 
pirštu rodydamas kai 
kurias rašinio vietas, jis 
tvirtinęs aiškiai išskaitęs 
kad mūsų bankeliai ne tik 
neremią lietuviškų reika
lų, bet jie esą neaiškioje 
būklėje.Vienas jaunet tu
rėjęs nemažai kainavusią 
pamoką. Pagaliau, ar ma
žai esą pavyzdžių, kur 
santaupos, padėtos ir di
delėse kompanijose nuėję 
vėjais .Daug panašumų jis 
matąs ir šiuo atveju, o

NEPRIKLAUSOMA

Šeštadienį įdomi Aka
demikų d-jos suruošta dr. 
Sužiedėlio paskaita; dai- 
lininko-grafiko Ž. Mikšio, 
gyv. Paryžiuje, parodos 
atidarymas;' 'Dainos' 'lab
daros draugijos "kartūnų" 
balius;"Varpo"chorobuv. 
vadovo J. Račio pagerbi
mas šv. Jono salėje; Ka
nados R. K. moterų drau
gijos metinis suvažiavi
mas; sekmadienį Vilko 
pirmininko dr. K. Valiūno 
pranešimas...Okiek pri
vatinių parengimų,nesus- 
kaitysil

Visur įdomu,visur rei
kia būti, paremti.

Per dailininko-grafiko 
Ž. Mikšio, studijuojančio 
Paryžiuje, kūrinių paro
dos atidarymąišryškėjo, 
kas yra grafikos menas ir 
kas yra tikras meninin
kas.

Per motarų suvažiavi
mą paaiškėjo, kad lietu
vybė turi būti tremtyje 
šeimoje kuriama, bet ne 
palaikoma. Žmogus,kuris 
plūduriuoja, laikosi van
denyne ant gelbėjimosi 

perskaitytas daktaro 
straipsnis jo spėjimą pa
tvirtinęs. Daktaras dar 
nurodęs,kad ir Lietuvoje 
buvę panašiai atsitikę 
kredito kooperatyvams . 
Dėl to jis nieko nelaukęs 
nuėjęs į bankelį,atsiėmęs 
savo santaupas ir pasi
šaukęs taksį,liepęs vežti 
į didelį miesto banką.Tle- 
sa jam pareiškus norą at
siimti pinigus, bankelio 
kasininkas pradžioję ban
dęs atkalbėti.Anas suprar- 
tęs, kad indėlininkas no
rįs perkelti pinigus į kitą 
lietuvišką bankelį. Paaiš
kėjus,kad bankelio narvs 
nebenorįs nieko bendro 
turėti su savais,tarnauto
jas pasiūlęs išmokėti jo 
santaupas užtvirtintu če
kiu. Indėlininkui nenusi- 
leidžiant, kasininkas bu
vęs priverstas atskaityti 
grynais.

Direktoriaus kabinete, 
lietuviškai kalbančiam 
tarnautojui visą tai per
sakiusio šefas pasisodi
no turtingąjį klijentą. Di
rektorius maloniai paaiš
kino! kad su kredito koo
peratyvais šiuo metu ne
gali nieko atsitikti, o to 
straipsnio autorius,grei
čiausia, bus kiek perdė- 
jęs.Bet tuo pačiu metu jis 
esąs labai patenkintas 
priimdamas į taupytojų 
šeimą naują indėlininką. 
Jų bankas darysiąs viską 
jam padėti, o pinigai ne
būsią niekur saugesni 
kaip čia.

Elegantiško vyro ben
drakeleivis klauso ir ste
bisi, iš kur galėjęs atsi
rasti toks individas. Tau
tiečiui baigus, jis pasi
klausia,kas tai per žmo
gus, kad niekur neinves
tuodamas laikęs banke 
didesnę sumą. Pagaliau 
jam įdomu, kiek ten buvę 
tų pinigų?Banko tarnau
tojas atvirai pasako, kad 
išrašius visą, dar grei
čiausia lietuviškos odos 
portfelį, buvo priskaityta 
$20,000.-(dvidešimt tūks- 
tančių.S.P.).Tai išgirdęs , 
bendrakeleivis dar dau
giau nustemba.Dėl to jam 
būtų labai įdomu kur nors 
nugriebti tą laikraščio 
numerį. Jis norėtų per
skaityti tą straipsnį ir 
sužinoti, koks ten dakta
ras sukėlęs taupytojo pa
niką, kurios pasėkoje 
stambi suma buvo perkel
ta į vietinį banką.

SLPranckūnas
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rato,nieko nebekuria, bet 
tik laukia, kas jį patį iš
gelbėtų, tai ne lietuvybės 
palaikymas.

Taigi mes tremtiniai ar 
stovime ant tvirtos že
mės, ar plūduriuojame 
vandenyne ? Konstatuota, 
kad kolei lietuvė motina 
bus gyva,tol lietuvių tau
ta bus gyva.Vyrai turi tik 
paremt moteris, prilaiky
ti laiku ir vietoje. Taipgi 
išaiškinta, kad parapijų 
kunigai, be moterų drau
gijos nė žingsnio negalėtų 
žengti tolyn. Taigi atimk 
moteris su vaikais iš pa
rapijų, kunigai liks mažai 
kam bereikalingi.

Vilko pirmininkas .jau
nas dipukas, patarė visus 
lietuvių vaikus išmokyti 
lietuviškai ir būtinai įsi
gyti universiteto diplo
mus, tuomet skaičius lie
tuvių tautos padidės mili
jonais ir visas pasaulis 
kitaip skaitysis.

Vilko pirmininkas dak
taras ekonomistas, buvęs 
vargšas dipukas Vokieti
joje, pats išsimokino, ir 
du broliai pasidarė dak
tarais, prof esoriais.Naš
laičiai trys broliukai jau
nuoliai,be cento kišenėje 
tik su gerom galvom.Šian
die akademikai su dakta
rų titulais ir turtuoliai. 
Vilko pirmininkas pinigų 
iškeliu šimtų susirinku
sių lietuvių neprašė, nes , 
sako, aš iš savo pinigų 
gyvenu, visas sąskaitas 
apsimoku.Jei rūpi tautos 
ateitis, duokite savano
ri škai nieki eno neragina
mi. Lėšos reikalingos 
spaudai,radio, propagan
dai. Lietuvių tautą didy
sis brolis nori "suvirš
kinti" taigi ruošia pasau
linę opiniją savo naudai, 
meta milijonus. Apsigy
nimui r eik darbo ir pini-» 
gų. Vienas trečdalis tau
tos yra šioje pusėje, taigi 
mes galime kalbėti lais
vai tautos vardu. Su Vilku 
kaip tautos reprezentan
tu, skaitosi visų kraštų 
vyriausybės, dar niekas 
Vliko pirmininkui durų 
neuždarė. J. Kelmas.

RODNEY, Ont
AUKOS TAUTOS FONDUI 
RODNEY APYLINKĖJE

Po $ 10. -aukojo :V. An
driulionis , J.Rastapkevi - 
čius, S. Paketūras, V. Ig- 
naitis ,H. Jasinskas, P. Jo
cius, V. Vaukevičius, V. 
Bukota,K.Gaputis,M. Ke- 
reševičius.

Po $ 5. -aukoj o: V. Nar u - 
ševičius, Z.Mockus, P. 
Paškauskas,  J. Gudavičius, 
P. Gaidauskas, V. Narbu
tas, J.Statkevičius, J. Mi- 
liušis, J. Launikaitis, B. 
Miniotas,A.Kojelaitis, J . 
Enskaitis, P. Bolyta, A. 
Kaupas, O. Ažuolinskienė, 
J. Nargela.

Po $4. -aukoj o: P. Naru
ševičius.

Po $3.-aukoj o :S .Pakal
nis.

Po $2.-aukojo :W. Šnei
deris ,A. Klingas, Šeštad. 
M okykla,A .Kažemėkaitis.

Viso surinkta: $ 195. -

SĖJA
Tautinės, demokratinė* mintie* mėnesini* lietuvių laikraiti*. 

Leidžia Varpininkų leidinių fondas
Redaktorius J. G. Lazauskas.

Administracijos adresas: JUOZAS URBELIS.
1649 N. Broadway, Melroee Park., Ill, USA.

Prenumerata: JAV ir kitur 3 dol. metam*.
KELEIVIS

836 Broadway, So. Boston, Mass. 02127, USA.
—I
(Ml

TORONTO — VILNIUS
DAR YRA KELETAS VIETŲ

papiginta kaina! 
BIRŽELIO MĖNESIO 9 - 30.

KOPENHAGOJE - VIENA DIENA.

MASKVOJE - VIENA DIENA.

VILNIUJE - AŠTUONIOLIKA DIENŲ.

TEIRAUTIS:

V. BAČĖNAS
Telefonai: 278-726k dienos metu

536 - 4681 vakare

ALL SEASONS TRAVEL AGENCY
323 Lakeshore Rd. E.. Port Credit, Ont,

CHICAGO

Praėjusią savaitę Etiopoija-Abisinija turėjo savo dieną. Dešinėje matome Etiopij 
jos imperatorių Haile Salassie kalbantis su Montrealio meru J.Drapeau, kardino 
lu P.Leger, vyskupu Maguire ir gen.komisionįęrium Perte Dupųy.

ČIKAGOJE KURIAMAS 
LIETUVIU INFORMACI
JOS CENTRAS

Balandžio 24 d. Tėvų 
Jėzuitų rezidencijoje,Či- 
kogoj .žmonių grupė vien- 
balsiškai nutarė bendru 
bei kūrybingu darbu įgy
vendinti Lietuvių Infor
macijos Centro mintį.

Centras turi dvilypį 
tikslą:rinkti visas žinias 
apie lietuvius ir lietuvių 
veiklą Amerikoje ir šia 
informacija dalintis su 
visais bei profesionališ
kai informuoti amerikie
čių visuomenę.

Šioje įstaigoje bus taip 
pat galima lengvai ir grei 
tai gauti informacijų apie 
Lietuvą. Čia bus renkama 
visa lietuvių tiek senųjų , 
tiek naujai atvykusių sta
tistika. Visa, kas liečia 
lietuvių kilmės žmones ir 
lietuvišką veiklą Ameri
koje,bus klasifikuota

Tikimės, kad ši įstair 
ga bus prieinama visiems 
ir,kad organizacijos,par
tijos ir institucijos rems 
LIC. Šioji įstaiga pasitar
naus visų kartų lietuviam.

Pradžioje LIC yra ku
riamas ir administruoja
mas gerai atrinktų,kvali
fikuotų bei talentingų žmo 
nių, kūrybingai pašven
čiant savo brangų laisva
laikį,nes visi šie žmonės 
yra įsitraukę į savo profe

f

Tai yra Ettopijos-Abtstntjos, Afrikos valstybės, pavt 
lijonas.

sijas ir į plačiąją lietu
višką veiklą. Susilaukus 
pilno lietuviškos visuo
menės pritarimo ir rei
kiamų finansų, ši įstaiga 
bus administruojama tos

srities profesionalo, ku
ris apmokamai pilnu laiku 
joje tarnaus.LIC adresas 
yra :562 0 S. Claremont Ave.
Chicago,III.60636,tel.(312) 
REpublic 7-8400.

fe

AR ŽINOTE K£ RAŠO

K E L El VIS ?
AR ŽINOTE, kodėl vieni jį giria, kiti peikia, bet 
visi mėgsta skaityti ?

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

klausimais, gražių apsakymų, eilėraščių ir tt: Jis 
turi ir moterų skyrių.METINĖ PRENUMERATA KANADOJ IR KITUR

TIK $5.00
Laiškus ir prenumeratą adresuokite:

■
|

B

Ps.D.R.M.N.Pt
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HAAAI&LTON
Geriausia taupyti ir skolintis tik
Hamiltono Lietuviu Kredito Kooperatyve I ALKA

21 Main St. Ę.,Kamb. 203, Tel. 528-05 7 L

Darbo valandos: Aukšti nuošimčiai ui

ŠEŠTADIENĮ, GEGUŽĖS 13 DIENĄ 7:30 VAL. VAKARO 
JAUNIMO CENTRE, HAMILTONE ĮVYKS

TORONTO JAUNIMO 
DIDELIS KONCERTAS

”JD

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

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

JAUNIMO KONCERTAS
Toronto Prisikėlimo 

parapijos jaunimo choro 
koncerto hamiltoniečial1 
laukia su didžlunekantru- 
mu.Tai reta proga girdėti 
tokį jaunimo koncertą. 
Manau, kad visi hamilto- 
niečiai ir apylinkių lietu
viai susirinks pasiklau
syti šio gražaus jaunimo 
chorų koncerto. Pirmą 
kartą šis mišrus jaunimo 
choras pasirodė Toronte 
balandžio 16 d. Jis toron- 
tiečiųbuvo sutiktas su di
džiu entuziasmu. Spauda 
po koncerto rašė :Tai pir
mas kartas Toronte, kad 
jaunimas išėjo į sceną at
likti ne minėjimųprogra - 
mos., bet su pirmu savo 
koncertuJJžtai jis vertas 
pagarbos.Iš šio koncerto 
buvo matyti, kiek daug 
triūso įdėta. Jaunimas tu
ri gerą balsinę medžiagą. 
Su laiku jis gali tapti pui
kiu reprezentaciniu vie
netu,kuriuo visi didžiuo
simės". Todėl visi jaus- 
kime pareigą ateiti ir 
pripildyti Jaunimo centro 
salę. Savo dalyvavimu 
mes paremsime jaunimo 
pastangas dirbti lietuvy
bės labui. Dažnai mes 
metame kaltinimus jauni
mui u ž neveiklumą,už ne
dalyvavimą lietuviškoje 
veikloj e.Šiuo kartu įsimi
nimas laukia mūsų visų, 
kur šis choras, apie 60 
jaunų dainininkų, įrodys, 
kad mes dirbame .Tik lau
kia iš jūsų moralinės pa
ramos. Tad visi gegužės 
13d.7.30 val.vak.į šį jau
nimo koncertą.

Po koncerto kartūno šo
kiai .grojant Vyt. Babecko 
orkestrui. Gražiausios 
kartūnų suknelės premi
joj amos. Veiks savas tur
tingas bufetas.Įėjimas $2- 
studentams $1.-Visi mie
lai laukiami. J. Šilelis -

TRUMPAI
• Vliko pirmininko dr . 
Valiūno paskaita balan
džio mėn. 29 d., dalyva
vusieji paskaitoje džiau
gėsi įdomiu ir naudingu 
pranešimu.
• Paskutiniu laiku vykdo
ma didelė akcija Hamilto
ne pastatyti didelę mo-' 
dernišką meno auditoriją. 
Tuo reikalu laiškais ra
ginama įvairių tautybių 
organizacijos šį projektą 
paremti pinigais .Per dar
bovietes, darbininkams 
peršama atatinkamos for
mos , kurias pasirašius 
bus atskaitoma pažadėta 
suma nuo algos. Atrodo , 
kad įprasta Kanados tvar
ka gražiais šūkiais uba
gauti iš dirbančiųjų, kad 
vėliau kas nors turėtų 
pelningą biznį.
• Nauja tvarka pasireiškė 
Hamiltone,švenčiant gim 
tądien!us. Žmonai, turint 
gimtadienį;,ją sveikina ir 
įteikia dovaną tik mote
rys,vyrus paliekant nuo
šalyj .Įdomu,kaip į tai re
aguos vyriškoji pusė ?

indėlius.
Prieinamos skolinimosi 
sąlygos.
Hemokamas CUNA gyvybės 
ir paskolų draudimas.
Pilnas čekių patarnavimas.
Užtikrintas indėlių saugumas.
Malonus lietuviškas patarnavimas

DIDŽIOJI SAVAITĖ 
spalio mėn. 16-22 d.d.

Kanadai švenčiant 100- 
čio jubiliejų, Hamiltone 
yra skirta po vieną savai
tę kiekvienai tautybeLTos 
savaitės bėgyje,paskirto- 
ji tautybė raginama pasi
rodyti su visais savo pa
siektais meniniais ir kul
tūriniais laimėjimais Ha
miltone. Pageidaujama, 
kad pasirodymams nebūtų 
importuojama iš kitų vie- 
tovių.Tačiau tas nėra vi
siškai draudžiama Lietu
viams skirtą savaitė api
ma spalio 16-22 d. d. Tą 
mes galim daryti viską, 
kas yra lietuviška, pasi
naudojant lengvatomis 
gauti sales, bei kitokias 
patalpas.Kai kurios tau
tybės savo savaites jau 
turi ir j as išnaudoja s<*vo 
krašto reklamai įvairiau
siose srityse.Matant, kad 
kad kitos tautybės tai iš
naudoja, mums negalima 
tuo nepasinaudoti, ypač 
turint stiprius savo me
ninius vienetus, kuriuos 
vertina aukštoji Kanados 
Šimtmečio paminėjimo 
komisija.

Tuo tikslu,balandžio 27 
d.bendrv-ba buvo sukvie
tusi v-bos ir kviestinių 
posėdį, aptarti visą šio 
minėjimo planą.Visas pa
minėjimas - pasirodymai 
bus b-nės v-bos apimtyje, 
tačiau paskiros sekcijos, 
organizuodamos savo sri 
ties pasirodymus, veiks 
savarankiškai, įtraukiant 
visus vienetus ir pavie
nius asmenis į talką.

Iš pirmojo posėdžio su
silaukta gražių rezultatų. 
Sudarytos dvi sekcijos; 
dviem savaitės dienom 
užpildyti.

Pirmo ji, E.Dauguviety
tės-Kudabienė's kaip lie
tuvių literatūros ir dra
mos diena, duodant svar
besnes ištraukas anglų 
kalba. Plačiau parekla
muoti lietuvių leidinius, 
išleistus anglų kalba ir 
pan. Duoti ištraukas iš 
lietuviškų dramos veika - 
lų.Šiai sekcijai sutiko va
dovauti šios minties au
torė E. Dauguvietytė-Ku
dabienė.

Sekanti diena paskirta 
lietuvių menininkams. 
Šiuo reikalu jau seniai rū
pinasi A. Matulienė. Jos 
pastangomis jau yra susi
rišta su daugeliu mūsų 
žymiųjų dailininkų, kurie 
yra davę sutikimą paro
doje dalyvauti. Šis mūsų 
kultūrinis darbas yra vi
siškai suprantamas įvai
riomis kalbomis, tad šiai 
lietuviškai reklamai pro
blemų nesudaro. Belieka 
tik patalpų klausimas Me
no Galerijoje, kuri tiki
masi gauti.

Trečia diena bus užpil
dyta Hamiltono sportinin
kų nnedžiotojų ir žūklau- 
tojų. Jie yra numatę pla
čiu mastu šaudymo var
žybas su vietiniais ir apy
linkių klubais.

HOggAKCME:
• Mergaičių choras. • Naujas jaunimo mišrių balsų choras.
• Solistas R. Strimaitis. • Chorų vadovas kun. Bronius 
Jurkšas. • Pianistas A. Gurev ič ius .

• Po koncerto šokiai. • Vyt. Babecko orkestras.
• Gražiausios kartūnų suknelės premijuojamos.
• Bufetas. • Loterija.

JAUNIMAS JŪSŲ LAUKIAI
Bilietai: $ 2. OO, Studentams $ l.OO.

Hamilton o. A t e it in inkų
sendraugių skyr. Valdyba.

Savaitės bėgyje bus dar 
didžiulis balius -šokiai, 
kur muziką paruoš muzi
kas V. Babeckas.

Sekmadienį, spali o 22 d. 
numatomas didžiulis kon
certas, su geriausiomis 
mūsų meninėmis pajėgo
mis.Šio koncerto organi
zavimu rūpinasi b-nės v- 
bos narys A. Juozapavi
čius.

Šios didžiosios savai
tės bėgyje, lietuvių tarpe 
yra numatoma paminėti ir 
2 0 metų naujosios lietuvių 
emigracijos į Kanadą su
kaktis. Yra numatoma šia 
proga išleisti sukaktuvinį 
leidinįkuris parodytų Ha
miltono lietuvių gyvenimo 
veidą20-ties metų bėgyje. 
Leidinį sutiko redaguoti 
S. Dalius.

B-nės v-ba, tuo tikslu 
kreipiasi į visus hamilto- 
’ Jočius lietuvius, pavie
nius ir organizuotus .pra
šant bent kokios pagalbos 
sekcijų vadovams Čia yra 
ne pavienių asmenų tiks
las, bet liečia visą lietu
višką bendruomenę lais
vajame pasaulyje.Čia yra 
Lietuvos reklama, prie 
kurios turi visi prisidėti, 
kuo kas galime ir ką kas 
sugebame. V, P.
PASTABOS ŠALPOS 
REIKALU

Lėšų telkimo vajaus 
metu aukų rinkėjams vis 
dar tenka išgirsti kad ir 
negausių pasisakymų, šal 
pos reikalu. Kartais pri
statomi iškraipyti, senos 
praeities ir tiesos neturį 
faktai ir tuo pretekstu at
sisakoma aukoti.

Atsisakymo priežasti
mi minima ir tai, kad au
kotojas negavęs jam rei
kiamos paramos arba pa
rama duodama tam, o ne 
kitam asmeniui ar reika
lui ir atvirkščiai. Spau
doje jau nekartą buvo in
formuojama, šia proga 
primenama ir dabar, kad 
reikalingi paramos patys 
ar žinantieji apie tokius 
asmenis, prašomi pain
formuoti šalpos komiteto 
narius raštu ar žodžiu ir 
parama, galimybių ribo
se,kiekvienam prašytojui 
bus parūpinta. Iki dabar
ties jokiam prašytojui pa
rama nebuvo atsakyta. 
Suprantama, kad nežino
dami kam parama reika
linga mes jos ir negalime 
suteikti.Prašoma supras
ti,kad mes neturime pla
taus štabo ir galimybių 
ieškoti paramos reikalin- 
gųjų.Iki naujos rinkliavos 
kasoje laikoma tam tikra 
atsarga pinigų, kad ką 
nors ištikus sunkioje ne
laimėje,galėtume parem
ti ne vienu, kitu dešimtu
ku, bet vienu, kitu šimtu 
dolerių.

Patirta, kad paramos 
vengiama prašyti ir dėl 
to, kad paramos gavėjas 

bus skelbiamas viešai- 
spaudoje. Užtikrinama, 
kad tai nebus daroma. Jo 
pavardė figūruos tik šal
pos protokole ir kasos 
knygose.

Kitiems liet.reikalams 
parama skiriama pagal 
svarbumo eilę.

Šalia paramos asme
nims. Fondas norėtų stip 
riau paremti mūsų šeš- 
tad. mokyklą ir bent tuos 
or ganiz ac. s ambūrius, ku
rie mūsų kolonijos vardą 
garsina kitose lietuvių 
gyvenvietėse ar lietuvių 
ir Lietuvos vardą anglų 
visuomenės tarpe.Tačiau 
labai apgailestaujame, 
kad to negalime padaryti, 
dėl mūsų labai ribotų iš
teklių. Praeitos rinklia
vos metu aplankėme dar 
.mažesnį lietuvių-skaičių 
dėl aukų rinkėjų stokos . 
Prašyti auką palikti ban
kelyje "Talka", ten apsi
lankymo proga,tai padarė 
tik vienas asmuo, tai p. 
Zabulionis. Atiduodamas 
šalpai rūbus pats pasiūlė 
ir davė auką pinigais, tai 
p.Šarūnas. Tik du gražūs 
pavyzdžiai iš visos kolo
nijos .Dėl paminėtų prie
žasčių rinkliava nebuvo 
labai sėkminga. Prašome 
suprasti,kad mūsų Fondo 
finansiniai ištekliai pri- 
klai so tik nuo mūsų liet. 
visuomenės duosnumo. 
Be jūsų paramos ir aukų 
mes - bejėgiai.

Norėtųsi prašyti, kad 
aukotojai nevargintų aukų 
rinkėjų jokiais klausi
mais šalpos reikalais,nes 
tik trukdo laiką.Suintere
suotus prašoma kreiptis 
raštu ar žodžiu į šalpos 
komiteto pirmininką, ku
ris mielai duos smulkius 
paaiškinimus ir bus pa
rodytos visos bylos ir ka
sos knyga. Anėniminiams 
užklausėjams nebus at
sakoma.

Norėčiau konstatuoti 
malonų faktą, kad Hamil
tono liet. Bendruomenės 
šalpos vienetas yra vie
nintelis toks pastovus vi
soje Kanadoje nuo jo įsi
kūrimo dienos -1953 m. 
kovol2d.ir veikia be sur- 
stojimo ir valandėlei. 
Taip noriu manyti ,kad šis 
vienetas stovi pirmoje 
vietoje bendros šalpos ir 
Vasario 16 gimnazijos pa
ramos srityse. Tai pa
siekta, kad ir nelengvo , 
bet bendro darbo dėka.

Z. Pulianauskas , 
Š. F. K-to pirminink.

JAUNIMO ŠVENTĖ
Ateitininkų metinė 

šventė balandžio 29 ir 30 
d.d.praėjo labai gražiai. 
Be hamiltoniečių . daug 
jaunimo buvo atvykę iš 
Toronto, Klevelando ir 
Ročesterio šeštadienį vy
resnieji moksleiviai tu
rėjo bendrą susirinkimą, 
kuriame, negalėjus dėl 

egzaminų atvykti S.Sužie- 
deliui iš Vašingtono, jo 
paskaitą perskaitė SAS 
Centro valdybos sekreto
rė V. Noreikaitė iš Va
šingtono J?o paskaitos vy
ko gyvos diskusijos. Va
kare Jaunimo centre įvy
ko susipažinimo vakaras, 
dalyvaujant pilnai salei 
jaunimo.

Sekmadienį šventė pra
sidėjo pamaldomis. Šv. 
Mišias atlaikė ir šventei 
skirtą gražų pamokslą 
pasakė dvasios vadas 
mons.dr.J.Tadarauskas. 
Po pamaldų prie lietuviš
ko kryžiaus jaunimas pa
dėjo vainiką prisimenant 
visus žuvusius už laisvę 
ir katalikų bažnyčią. Prie 
kryžiaus žodį tarė K.Mik- 
šys.Ateitininkiškasis jau
nimas pamaldose dalyva
vo organizuotai su vėlia
vomis . Po pamaldų Jauni - 
mo centre įvyko bendri 
pietūs, o po pietų iškil
minga šventės akademija. 
Akademijos metu jaunu
čiai, j aunesnieji ir vyres
nieji moksleiviai ateiti
ninkai davė įžodį.

Šventės proga sveikino 
Hamiltono apylinkės val
dybos pirm. J. Krištolai
tis,M AS Centro valdybos 
pirm. R. Laniauskas, SAS 
Centro valdybos atstovė 
V. Noreikaitė ir kiti. Po 
sveikinimų inž JP.Razgai- 
tis iš Klevelando skaitė 
paskaitą, o po paskaitos 
pačių moksleivių ateiti
ninkų meninė programa. 
Šiųmetinę šventę trumpu 
žodžiu užbaigė J.Pleinys.

Ši jaunimo šventė pra
ėjo pakilioje nuotaikoje 
sutraukusi arti 300 daly
vių. Didžioji šyėntės da
lyvių dalis buvo j aunimas, 
kur visur skambėjo dai-, 
nos ir jaunatviškas juo
kas. Gražu, kad jaunimas 
renkasi, bendrauja tarp 
savęs ir diskutuoja temas, 
liečiančias įvairius lietu
viškus reikalus. Dalyvis.

• Pagal aukuriečlų nuo
monę, jų nuvežta dr.y. 
Griniaus drama "Gulbės 
Giesmė" į Čikagą per du 
seansus, buvo stebima 
apie 1300 žiūrovų. Yra da
roma žygių artimoje atei
tyje aplankyti dar keletą 
JAV-bių lietuvių koloni
jų. Turima vilčių, aplan
kyti ir Montrealio lietu
vius.

Arch. E. A. Valaičio projektas.

Toronte balandžio 23 d. atidarytas skautų būklas. 
Atidarymo dalyviai iš kairės: kalba Č. Senkevičius, 
vyr. skautininkas Vl.Vijeikis, NT. skautų skyriaus 
vedėjas L.Eimantas, K.Batūra, kun.St.Kulbis.SJ, 
ir kun.A. Žilinskas.

Eilė eilei nelygu
Prašau pasiklausyti.
"Niekad lietuvis rašy

tojas negalėjo atsidėti 
vien kūrybos darbui,nes 
pirmoje eilėje jis buvo 
įstaigos tarnautojas, o ir 
čia (Amerikoje) kur nors 
turi tarnauti".

"Pekino režimas pir
moje eilėje neatstovauja 
kinų tautos".

"Šios svarbios žinios 
(apie komunistinę ideolo
giją) pirmoje eilėje liečia 
Indiją ir jos liberališką 
politiką, o antroje eilėje 
liečia visą laisvąjį pasau
lį".

"Kalbant apie žmogaus 
išsilavinimą, reikia pa
stebėti, kad jis yra pir
moje ęilėje išvidinis da
lykas. O antra, jis yra 
praktiškas kiekvieno as
mens dalykas".

Pavyzdžiai iš spaudos. 
Pabraukimai mano(A. G. 
G.)

Taigi taip. Dabar jau 
mūsų raštuose, daugiau
sia periodinėje spaudoje, 
mirgėte mirga tie "pir
moje eilėje... antrojeei- 
lėje". Jau tik geriau ir 
gražiau būtų vietoj to gre- 
mozdiško ir neaiškios 
prasmės"pirmoje eilėje" 
pasakius "pirmiausia". O 
antrajame pavyzdyje tas 
"pirmoje eilė je"visai ne
reikalingas, nes jokios 
"antros eilės "neminėta.

Dažniausiai spaudoje 
pasitaiko tik vienas "pir
moje eilėje", kaip rodo 
pirmasis ir antrasis pa
vyzdys.Jau bent akivaiz
džiai "pįrmąją eilę" pa
teisina trečiasis pavyz
dys,nes jame yra ir "an
troji eilė". Ketvirtojo pa
vyzdžio autorius,}. .minė
jęs pradžioje "pirmąją 
eilę", antru atsikvėpimu 
prisiminė tėvų kalbą ir 
parašė "O antra".

M ano (Jurbarko) krašto 
žmogus tos "pirmos ei
lės" nė nesuprastų. Tą 
pirmąjį pavyzdį perskai
tęs, pamanytų, kad rašy
tojas turėjo kokioje eilėje 

Didmiesčio bažnyčios projektas magistro laispniui —• 
Illinois Technologijos Institute (11T). Dalis bažnyčios 
dengta permatomu stogu, per kurį matomas altorius 
iš aplinkinių dangorėžių.

stovėti, taip tarnauti ir 
sau duoną užsidirbti. Iš 
antrojo sakinio jurbar- 
kiškiui kiltų mintis, kad 
Pekino režimas iš tikro 
tik kažinkokioje pirmoje 
eilėje neatstovauja kinų 
tautos,bet perėjęs į kitą, 
jam priklausančią eilę, 
jau atstovautų kinų tautai.

Patarlė sako, kad šuo 
ir kariamas pripranta. Ir 
jurbarkiškis ( o manau, 
kad ir kitas kurio Lietu
vos krašto lietuvis) paga
liau išmoksta tą gremoz- 
dą kalboje "pirmoje eilė
je. .. antroje eilėje".Iš
moksta ir įpranta. Bet ko
kia iš to nauda ?

Gal kam įdomu pamėg
džioti rusų "v pervuju o- 
čeredj" ?Bettas rusiška
sis "v pervuju očeredj" 
nesiderina su "pirmąja 
eile", kai ta "pirmoji ei
lė "mūsiškių rašoma vie- 
tininku.Rusas,sakydamas 
ar rašydamas "v pervuju 
očeredj", taigoja, kad šį 
ar tą klausimą jis stato 
ar deda į pirmą eilę, į 
pirmą vietą, mūsiškiai 
pasakytume"! pirmą akį". 
(Stok į pirmą akį,atseit, 
į priekį, kad tave pirmiau
sia pamatytų. )Bet rusai 
dažniau pavartoja trum
pesnį žodį "vo-pervych" 
ir toliau iš eilės "vo-vto- 
rych, v-tretjich, v-čet- 
viortych" ir taip toliau. 
Lietuviškai (bevardės, 
niekatrosios giminės 
skaitvardžiu); pirma, an
tra,trečia,ketvirta ir taip 
toliau. Augš či au pači tuoto 
ketvirtojo pavyzdžio au
torius jau pavartojo "an
tra','© ne "antroje eilėje".

"Pirmoje eilėje... an
troje eilėje" laikau nevy
kusiu nauj adaru ar sveti - 
mų kalbų pamėgdžiojimu, 
jeigu jis būtų jau irraena- 
jame mūsų kaime girdė
tas.Ojukir mūsų kaimas 
jau seniai svetimybėmis 
ir nevykusiais pramany
mais užkrečiamas.

A. G. G-tis.
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MOVT^REAL
Lietuvių 
mokyklų

PRANEŠIMAS VISIEMS 
LIETUVIAMS

Montrealio 
šeštadieninių 
mokslo metų užbaigimas 
įvyks gegužės 14 d., sek
madienį :

llval.šv.mišios šv.Ka- 
zimiero parapijos bažny
čioje.

Po mišių parapijos sa
lėje iškilmingas baigu
siems pažymėjimų įteiki
mas.

Meninė dalis bus išpil
doma mokinių.

Motinos Dienos proga 
dalis meninės programos 
yra skiriama Motinos 
Dienai paminėti.

Kadangi , šie metai yra 
KLB paskelbti "Mokyklų 
metais" todėl šeštadie
ninės mokyklos paruošė 
plačią, įdomią, gražią, 
mokslo metų užbaigimo 
programą.Kviečiame vi
sus Montrealio lietuvius 
dalyvauti JPo meninės da
lies bus vaišės.

Šeštadieninių Mokyklų 
Tėvų Komitetas.

TRUMPA INFORMACIJA 
-"Litas" labai prašo vi
sus narius nedelsiant 
pranešti savo naujus ad
resus ir telefonus, jeigu 
jie yra pasikeitę.
- "Litas" keičia USA do
lerius į kanadiškus ir at
virkščiai.
- Ryšium su Expo 67 "Li
to" jaunųjų narių ekskur
sija šiemet neįvyks. Jos 
vietoje numatoma suruoš 
ti jaunųjų narių pobūvį su 
filmų demonstravimu ir 
kitomis įvairenybėmis.
- "Litas" kviečia narius 
iš anksto užsirašyti ne
kilnojamo turto ir dides
nėms asmeninėms pasko
loms. Ant gerų nuosavy
bių "Litas" duoda ir an
truosius morgičius as
meninių paskolų palūka
nomis.

Dr. J. SEMOGAS
5441 BANNANTYNE.Verdun

Pirmadienį ir 2-4; 7-9p.m, 
ketvirtadienį 

antradieni ir ., . z-4p.m
penktadienį

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

767-3175; namų 366 - 9582.

DANTŲ GYDYTOJAS
Dr. J. MALISKA 

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

Namų tel.: MU 1-2051

DR. A. O. JAUGELIENfc
DANTŲ GYDYTOJA 

1410 Guy Street, 1 aukštas 
11 - 12 kambarys. 

Tel; 932- 6662: namų 737- 968J

ADVOKĄ TAB 

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

Suite 205 
168 Notre Dame St. E, 

UN 6-2063 ir UN 6-2064

DR. V. GIRIUNIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA

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

NOTARAS
J. BERNOTAS

B. A., B. C. L. •
Sun Life Building

Suite 2001.
Tel: UN 6-4364

II UIT /A\ &e,,/ 1465 De Seve s*■’ Mon,reo1 20- pQ
dttt It » f ™ 3? TEL. 766 - 5827

E X P 0 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% i
Numatyta už serus 5}/i% 
Nemokamas gyvybės draudimas 
iki $2.000 bendros santaupų 
sumos.

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

KASOS VALANDOS:

c. !.465 DESEYE: ROSEMOUNTO SKYRIUS:
Sekmadieniais 10.30- 12.30.

Dorbo dienomis: 10.00 — 3.00 vol. |3907 Rosemount Blvd., tel. 722-3545 
kasdien, išskiriant pirmad. ir ieštad.1 Oienę: penktad. 1.00 - 6.00 vai.

Vakare: trečiadieniais ir IVokore: pirmadieniais, trečiadieniais
.... penktadieniais 7.00 - 9.00 vol. | lr penktadieniais 7.00 - 9.00 vai.

NEPRIKLAUSOMOS 
LIETUVOS BENDROVĖS 
šėrininkų-akcininkų me
tinis susirinkimas šauki
amas gegužės 14 d. 2 vai. 
po pietų, Nepriklausomos 
Lietuvos patalpose, 7722 
George Street, LaSalle,- 
apie tai primenama mon- 
trealiečiams šėrininkams 
ČIKAGOS LIETUVIŲ 
STUDENTŲ ŠOKĖJŲ 

GRUPES
vadovė p. Chmieliauskte- 
nė skambino iš Čikagos ir 
skundėsi, kad niekas 
jai nepraneša apie ga
limybes dalyvauti Lie
tuvių Dienoje Moritreą- 
lyje. Į jos laiškus nie
kas neatsakąs.

MOTINOS DIENA MONTR 
REALYJE PAMINĖTA 
gražiai, dalyvaujant gero
kam būriui lietuvių Auš
ros Vartų salėje.

Paskaitą apie motiną po
etiškai paskaitė K.Barte- 
ška. Aukštesniųjų Kursų 
moknial - R.Montvilaitė, 
A.Jonynas padeklamavo 
eilėraščių; E.Navlkėnte 
nės vedamas mergaičių 
choras labai gražiai, ge
ra intonacija, padainavo 
dainų, Kursų mokiniai pa 
šoko tautinių šokių, kuri 
ems muz ikavo Z. Lapino 
sudarytas savotiškas or
kestras iš pačių jauniau
sių muzikantų: R. Jaugely 
tės,S.Akstinaitės, L.Ku- 
unapuu, A.Lapino,A.La
pino, A. Jaugelio ir R.Za- 
bieliauskaitės.

Programą, kuri praelė 
ta maldos giesme ir baig 
ta Lietuvos himnu, vedė 
M. Jonynienė.
DALYVAVO KONVENCI

JOSE
Ryšium su Pasauline paro
da Montrealy vyksta įvairi 
rių specialybių konvencijų. 

Gumos inžinierius Vytau
tas Bildušas praėjusią sa
vaitę dalyvavo tūkstantinė
je inžinierių konvencijoje.

Gydytojas Dr. Kvaliūnas 
dalyvavo gydytojų suvažia
vime ir viešėjo pas savo 
giminaitę A.Kavaliūnaitę.

PIRMOJI KOMUNIJA IR. 
DIRMAVONE

šiemet vyko abiejų parapijų Dr- K-J- Valiūnas pabrėžė, kad 
šv.Kazimiero parapijoje, mūsų kova Lietuvos laisvę 
kur iškilmėse dalyvavo vy 
skupas V.Brizgys.

Vyskupas pirmiausia pa
sakė labai gražų pamoks - 
lą, po to atliko pirmosios 
komunisjos ir dirmavonės 
pareigas, kurioms sesel
ės vienuolės šiemet paruo 
šė apie 30 vaikų. Labai ge 
rai tėvai daro savo vaikus 
pirmosios komunijos ves
dami per savo lietuviškas 
parapijas.

Po tų apeigų, buvo iškil
mingos Vyskupo laikomos 
mišios, kurioms asistavo 
Klebonas kun.dr. F. Jucev 
vičius ir kapelionas kun. 
St.Kulbis,SJ. Mišių me
tu giedojo op.sol.E.Kar
delienė ir E.Navikėnien- 
ės vedamas labai geras 
mergaičių ir berniukų 
choras, kuris labai gra
žiai gieda.

Po bažnytinių iškilmių, 
kurios sudarė ypatingai 
šventišką nuotaiką, buvo 
Vyskupui pagerbti iškil
mingi pietūs, kuriuose 
dalyvavo daugelis apbiejų 
parapijų žmonių.

J. E. Vyskupas V.Briz
gys po pietų tuojau išsku
bėjo į aerodromą, nes tu
rėjo grįžti į Čikagą.
• Frank Yanulionis, sūnūs 
verduniškiu Yanulioniu, dau 
gelis metu kai yra aukštose 
pareigose vienoje didelėje 
konstrukcijos kompanijoje ir 

Bnkiolika minučių nuo Expo • šiomis dienomis yri paaukš- 
išnuomuojami privačiai dide 
Ii, patogūs miegamieji su vir 
tuve grupėms ir pavieniams. 
Vasarnamiai Laurention kal
nuose prie didelio, gražaus ir 
saulėto ežero. Užsakyti iš 
anksto:

A. G a u r y s 
7730 Broadway, LaSalle,P.Q., 
Canada. Tel. (514) 366-8528.

EXPO MONTREALYJ E

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 1967 m. gegužės 1O d. Nr. 19/1043/

DIDELIS JAUNIMO SAVAITGALIS
KLB AUKŠTESNIŲJŲ LITUANISTINIŲ KURSŲ IR SEMINARO 
MOKSLO METŲ UŽBAIGIMO AKTAS IR JAUNIMO PASILINKSMINIMAS’ GRO 
JANT GERAM ORKESTRUI, VYKS GEGUŽĖS 13 DIENĄ AUŠROS VARTŲ PA
RAPIJOS SALĖJE 7 VALANDĄ VAKARO. VISĄ MONTREALIO LIETUVIŲ 
JAUNIMĄ IR TĖVUS NUOŠIRDŽIAI KVIEČIAME DALYVAUTI.

Tėvų Komitetas ir Mokytojai.

Visi Montrealio lietuviai maloniai kviečiami atsilankyti į M ontr eal io L . K 
Mindaugo ir Toronto Vld. Putvio šaulių kuopų

SUSITIKIMO POBŪVĮ- BALIŲ
gegužės 20 dieną Aušros Vartų parapijos salėje 8 valandą vakaro.
PROGRAMOJE : oficialioji ir meninė dalis. Meninėje dalyje 
pasirodys svečias iš Toronto solistas R. STRIMAITIS.

Bendros vaišės, muzika, šokiai. Įėjimo bilietai gaunami tik pas platinto
jus. Kaina 5.00. L.K. Mindaugo Šaulių

Kuopos Valdyba.

tintas viceprezidentu šioje 
Richard-B-M. Ryan kompa
nijoje.

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS

SIUVU IR PARDUODU

Taisau ir Remodeliuoju
Vasaros laike saugojimas

7 Storage /.

6396 Bannantyne, Verdun.
PO. 7-6183,

LAIKRODININKAS 
ANTANAS ŽU£A3 
1855 WELLINTON ST.

Tel. WE 2- 0644.
TAISAU IR PARDUODU 

ŽEMOMIS KAINOMIS 
LAIKRODŽIUS IR JUVELYRUS.

VLIKO PIRMININKAS TORONTE

mu gyvenimas būtu labai neįdo
mus.

Pabalčio užgrobimas uždė
jo rusams juodą dėme, tiek 
užsienio politikoje, tiek pro 
pogandoje, tiek Jungtiniu Tau 
tų ginčuose.

Vlikui reikalinga dvasin- 
ir materialinė pagalba. Lie
tuviams turto netrūksta, tik 
reikia duosnumo. Būtu, gražu, 
kad kiekvienas lietuvis paau 
kotu vienos dienos uždarbį. 
Jis pats paaukoja kasmet 7, 
000 dol. negaudamas jokios 
algos ar kelionpinigių.

Visos aukos išleidžiamos 
tik Lietuvos laisvinimo rei
kalams: remiamos trys lietu 
viškos radijo programos - 
Romoje, Vatikane ir Vašing
tone, išleidžiami ELTOS biu- 
letiniai penkiomis kalbomis 
ir palaikomi lyšiai su visais 
lietuviais per savo įgalioti
nius.

Jaunimas yra musu ateitis. 
Kiekvienas jaunuolis turėtu 
baigti universitetą. Mokslo 
lygis rodo tautos lygi. Mu-u 
jaunimas yra geresnis kaip 
šiaurės Amerikos, nes šiems 
trūksta idealo. Duokim musu 
jaunimui ideala - laisva Lie
tuvos apsisprendimo teisę.

T.S.'

yra teisėta ir mes nieko dau
giau nereikalaujant, kaip laisvo 
apsisprendimo. Mes galim ir tu
rim kovoti už tiesą.

Kova yra sunki, bet be sunku
t.1-........ 1 ■ ■ --Tai

VARDUVES 
jaukiai atšventė dr. Giriu- 
ntenė aną savaitgąlį jau na 
ujuose, labai ištaigingai, 
liuksustškai pastatytuose 
namuoše, pačio inž. p.Gi- 
riuno konstrukcijos, o pr
aėjusį savaitgalį dr. Ire
na Pavilanienė, abiem at
vejais gražiuose subuvi
muose.

SERGA 
p. Kažukauskienė, lasalie- 
tė;jai Victorijos ligoninė- 
ję padaryta operacija;ser 
ga p. Balsienė ir p. Tu- 
masonis.

GRAŽYS ANTANAS 
atstovay ja Tolhurst Oil Co. 
kuri parduoda visų rūšių 
aliejų apšildymui, atlieka 
šildymų įrengimus ir per
tvarkymus. Krosnių valy
mas ir kitas patarnavimas 
dovanai. Skambinti tele
fonu: 739-9328.

PATARNAVIMAS
YRA

PAGRINDINIS
Adomonis Insurance 

Agency Inc.
darbo principas
EILĖS METŲ DARBO PRAKTIKA PARODĖ, 

KAD PATARNAVIMAS LENGVAI KONKURUO
JA SU KAINOS PIGUMO PRINCIPU.

KAINOS PIGUMO PRINCIPAS JUMS SUTAU
PYS DAUGIAUSIA TIK DESĖTKUS DOLERIŲ. 
PATARNAVIMAS JUMS SUTAUPYS ŠIMTUS 
IR DAUGIAU DOLERIŲ.

Adomonis Insurance
Agency Inc.

TEL: 722-3545

Tikslus ir greitas

DR. ANTANAS 
SUŽIEDĖLIS

Vašingtono katalikų u- 
niversiteto psichologijos 
profesorius .savo paskai
ta "Psichologinis žvilgs
nis į žmogaus susikaupi
mą ties pačiu savimi "ba
landžio 29 d., Prisikėlimo 
studijoje,užbaigė 1966-67 
metų akademikų d-jos 
ruošiamų paskaitų ciklą.

Prieš prasidedant pa
skaitai d-jos pirm. E. 
Čiuplinskas paprašė su
sirinkusius atsistojimu 
ir tylos minute pagerbti 
prieš savaitę mirusią 
d-jos narę,akademlkę-li- 
tuanistę Izabelę Matuse
vičiūtę.Po to pristatė su
sirinkusiems paskaitinin
ką.

Prelegentas išsamiai 
išnagrinėjo temą ir pla
ningai bei įtikinančiai pa
tiekė ją klausytojams. Po 
paskaitos sekė paklausi
mai ir diskusijos,kuriose 
ypač gyvai reiškėsi kele
tas torontiškių ponių,psi
chologijos ir pedagogikos 
žinovių.

Prelegentas yra jaunas 
gilus savo srities žinovas, 
planingų ir aiškių minčių 
dėstytojas. Atrodo ener
gingas, tvirtaus būdo bei 
aiškaus nusistatymo, kas 
ypač išryškėjo diskusijų 
metu. Naudoja nepapras
tai platų ir turtingą lietu
vių kalbos žodyną.

Kaip jau anksčiau mi
nėta, d-jos paskaitomis 
torontiškiai vis daugiau 
ir daugiau domisi. Dr. A . 
Sužiedėlio paskaiton tiek 
daug atsilankė svečių,kad 
rengėjai turėjo įdėti ne
maža triūso, kol pajėgė 
šiaip taip sutalpinti sve
čius.Toks gausus paskai
tų lankymas ir yra di
džiausias pasitenkinimo 
ir padėkos išreiškimas 
akademikų d-jai už rū
pestį ir darbą.

Besidomįs.

DAIL.H. ŽMUIDZINIENĖ 
kitą savo viešėjimo Monfr- 
realyje dalį praleido ma
lonioj inž.ir dr. J. A. dau
gelių šeimoj ir viešnagės 
metu nupiešė jų vaikų 
portretus.

Taipgi viešnia iš To
ronto lankėsi ,pp. Smilge
vičių draugėj,pas pp.E.J.

LIET C VISKAS P f S V A I. A N l>IS Gilt I) I AS KAS

C F MB
BANGA 1410, 5.30 VALANDĄ VAKARO, 

Programos vedėjas L. Stankevičius
Tel- 669- 8834,

A. NO RKE LIŪNAS
Commisioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG’D 
VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS.

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

FORD

USED CARS 
1 year guarantee.

Tel. namų DO6-2548 
|staigos 769-8529.

FALCON-FAIR LANE
GALAXIE—THUNDERBIRD

MUSTANG—TRUCKS

Kreipki tęs į
LEO GURECKAS 

Sales Managers Assistant 
Keating Ford lietuvis atstovas 

769- 8831.

4415 Bannantyne Ave 
Ver d u n .

Dr.P.MORKIS

DANTŲ gydytojas
Vakarais ir. šeštadieniais 

pagal susitarimą.

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

Raštinė: LE 4-4451.

PASKUTINIS BALAN
DŽIO SAVAITGALIS pra
ėjo subuvimų, paskaitų, 
vestuvių ženkle. Pradžią 
parodė medžiotojai ir žū- 
klautojai susirinkę pasi
skonėti stintom. Nors jų 
vakaras buvo penktadie
nį, bet gamtos mėgėjus 
galėjo aplankyti ir dau
giau svečių.

Šeštadienį įvykusiame 
dainiečių kartūnų baliuje 
buvo linksminamasi ir 
renkamos gražiausios 
suknutės.Šiemet progra
moje negirdėta naujove 
pasirodė baublinės kaimo 
giedorkos.

Vienas iš jaukesnių pu
siau šeimyninis pobūvis 
buvo p. p. B. Puklenės ir 
C.Atkinson vedybinė puo
ta p. p. Pilybavičių rezi
dencijoje. Janinos ir Vin
co Pilybavičių,tarsi iš po 
adatos išbaigta buveinė 
priminė meno galeriją su 
Dagio ir Docių darbais , 
drožiniais,reljefais ir kū
rinių nuotraukomis. Na
gingo šeimininko padaryti 
skulptūroms pjedestalai 
ir specialus apšvietimas 
ne tik savotiškai puošė 
patalpas,bet visam poki- 
liui teikė prabangią atmo
sferą. Šeimininkui ir du
krai turint gerą akį foto
grafijai, nemaža jų pačių 
padarytų ir išdidintų nuo
traukų puošė kambarių 
sienas.Ypač pasigėrėtini 
buvo sniegų išryškinti 
žiemos šešėliai, vykusiai 
užfiksuotos paežerės pa
krantės ir įmantriai-pa
imtos paupės uolos.

Kardelius ir praleido va
karą jų itin jaukioj drau
gystėj. Be to, dailininkė 
atlankė p.Daugelavičienę. 
Ir visiems dėkoja už sma
giai pas juos praleistą 
laiką.

*
i

AR ŽINOMA, KAD

’’NEPRIKLAUSOMOS 
LIETUVOS” SPAUSTUVĖ :

spausdina bilietus, pckvietimus, tiži- 
tines ir padėkos korteles, įvairius 
bitukus, receptrms lapelius, vedybi
nius pakvietirms, rrirti.es atveju už
uojautos laiškus, visokius '’statemen. 
tus", vokus su adresais, laikraščius, 
žurnalus ir knygas,
Darbą atlieka pigiaupiegu kitos spaut 
tuvės. Kvietiane įsitikinti.

Spausdintus gedime priimti paštu ir paštu 
pasiųsti.

Adresas: 7722 Georg* Street, x
LaSalle,Montreal,P. Q.

patarnavimas

’’Profesionalus Patarėjas- 
yra apdraudos agentas, 

kuriuo galima pasitikėti”

J

rrirti.es
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