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PRAĖJUSI SAVAITE

Šį sekmadienį, gegužės 21 dieną 2-rą va
landą po pietų Pasaulinėje parodoje, Šv. 
Elenos saloje/st. Helen / 359 vietoje,va
dinamoje Piste et Terre-pleine/Track 
and Field/ įvyks ESTŲ DIENA, kurioje 
pasirodys 300 dainininkų, 200 šokėjų 
ir 200 gimnastų. Visi lietuviai būtinai 
dalyvaukime ir paremkime mūsų miel
us kaimynus ir nelaimių bendrininkus.

KAS NAUJA KANADOJE Lietuvių gyvenimo faktai
TIKYBININKŲ DIALO - 
GAS SU BEDIEVIAIS

Čekoslovakijos kurorte 
Mariinske Lazne (Ma- 
rienbad) įvyko simpoziu
mas , kuriame dalyvavo 
komunistai, katalikai ir 
Vatikano atstova&Simpo- 
ziume buvo ieškoma ben
dros kalbos, susitarimo, 
nes anot Vątikano atstovo, 
visų -tikinčiųjų ir bedie
vių,-likimas yra tas pat, 
todėl visiems reikia rasti 
galimybes sugyventi. La
bai įdomūs buvo pasisa
kymai iš abiejų pusių. 
Simpoziumo pasekmėje 
vienas klausimas visiš
kai sutartas - tai laisvės 
klausimas,tiktai nesutarta 
dėl laisvės atsiekime ke
lių bei būdų.Simpoziumas 
Marienbade yra naujas 
reiškinys, apie kurį teks 
dar kalbėti.
MILŽINIŠKA DEMONS
TRACIJA NEW YORKE

Praėjusį šeštadienį New 
Yorke įvyko milžiniška 
demonstracija JAV pre
zidento Johnsono politikai 
palaikyti. Joje dalyvavo ir 
vietnamiečiai,kurie nešė 
padėkos Amerikai plaka- 
tus.Dalyvavo ir lietuviai. 
Tai buvo nepalyginamai 
didesnė demonstracija, 
negu Johnsono politikos 
priešininkų. Parade daly
vavo darbininkų organi
zacijos masiniu dalyva
vimu.
KUBOS DIVERSIJA 
PIETŲ AMERIKOJE

Visą laiką Kubos komu
nistai deda pastangų ar
dyti Pietų Amerikos vals
tybių gyvenimą. Daugeliu 
jau atvejų kubiečiai pa
gauti kaip diversantai. 
Praėjusią savaitę Vene- 
cueloje pagauta visa gau
ja Kubos diversantų su 
daugeliu rusiškų ginklų ir 
10,000 dolerių pinigų.Gau- 
jai vadovavo Kubos kari
ninkas .Venecuelos prezi
dentas Leone pareiškė, 
kad kreipsis į Amerikos 
valstybių sambūrį ir 
kvies visus į bendrą kovą.

o Popiežius buvo išvykęs 
į Portugaliją, į Fatimos 
50 metų sukaktuves.

SUKARNO VISIŠKAI 
NUVAINIKUOTAS 
Vienas didžiųjų Indone 

zijos kūrė jų,Sukamo, vė
liau išdavęs tautą ir vals
tybę komunizmui ir pasi
grobęs valdžią, kaip dik
tatorius ir tokiu būdamas 
planavęs Indoneziją per
vesti Kinijos komunis
tams, - Indonezijos žmo
nių,ypač gi studentijos ir 
darbininkijos (garbė 
jiemsI) sudraustas, su
tramdytas ir galų gale vi
siškai nuvainikuotas, da
bar, laikinoj o Indonezijos 
parlamento, visiškai pa
šalintas iš pareigųatim - 
tos jam visos ligšiol dar 
turėtos teisės ir titulai ir 
pavarytas iš prezidento 
rūmų.Tautos išdavikas ir 
apgavikas .reikia manyti, 
susilauks dar ir vertos 
bausmės.

PLEČIASI BENDROSIOS 
RINKOS SĄJŪDIS

Anglijai pareiškus nu
sistatymą įsijungti į Ben
drąją rinką,visas klausi
mas išsiplėtė į didelio 
masto platybes, persi
mesdamas ir už Atlanto. 
Klausimo sprendime da
lyvauja ne tiktai Kanada, 
bet ir Jungtinės Ameri
kos Valstybės. Derybos 
tuo klausimu eina pirmymi 
Be to, Amerikos valsty
bės taip pat susirūpinu
sios sudaryti bendrąją 
rinką.Ir taip tas reikalas 
pagaliau gali apimti vi
sas valstybes arba didelį 
jų skaičių. 
PERVERSMAS 
GRAIKIJOJE 
įgauna pavojingą eigą. 
Perversmininkai,atrodo, 
yra kraštutiniai dešinie
ji, kurie pasiryžę laikyti 
karinę diktatūrą, nors 
Graikija turi karalių,Per
versmininkai nuėjo per- 
toli su kaltinimais ir areš 
tais bei kitomis drastiš
komis priemonėmis. Yra 
pagrindo susirūpinti dėl 
Graikijos,kuri žinovų tei
gimu, gali Europoje tapti 
antru Vietnamu. Graiki
joj padėtis dar nėra tvir
ta. Perversmininkai gali 
iššaukti sąmaisčlų.

ĮVAIRIOS ŽINIOS 
TRUMPAI

• Komkinijos min.pirm.Ču 
En-lay pradėjo Amerikai gr 
ąstnti karu. Girdi, Hanojaus 
taika būtų išdavystė, prie ku 
rios Pekinas neprileis. Jei 
Hanojus kapituliuotų, tai Ki
nija stotų į karą su Ameri
ka. Taigi, Pekinas Hanoj 
ui diktuoja ir karas tęsis.
• Pekine vyko demons
tracijos .kuriose Mao Tse 
-tungo šalininkai reikala
vo pašalinti iš valstybės 
viršininko pareigų Liu Šau 
- chi, kaltindami jį Mao 
priešu esant.
• JAV Valstybės sekre
toriaus padėjėjas Katzen- 
bach pareiškė, kad Ame
rika nenustojo ir nenu - 
stos domėtis Europos sau 
gurno reikalais. O kiek ji 
laikosi įsipareigojimųtai 
rodo Vietnamo pavyzdys.
• Jungtinių Tautų gen. 
sekretorius U Thant pa
reiškė, kad Amerika nu
trauktų Hanojaus botnbar 
davimus, kaip pagrindą 
užmegsti deryboms. Jei
gu gi bombardavimai ne
bus nutraukti, tai jis ma
no, kad į karą įsitrauks 
Kinija ir tada gali kilti 
trečias pasaulinis karas. 
JAV ambasadorius Jung
tinėse Tautose Goldber- 
gas į tai atsakė, kad JAV 
sutinka taikytis, bet Ha
nojus nepriima taikos pa
siūlymų. Amerika 4 die
nas buvo nutraukusi bom
bardavimus ir laukė Ha
nojaus atsiliepimo, bet 
šis tyli ir tęsia karą.
• JAV atstovas Jungtinė
se Tautose, Goldbergas, 
kalbėdamas Čikagoj e,pa
reiškė,kad jeigu Sov. Ru
sija pakeistų savo nusi
statymą ir Saugumo Ta
ryboj e nevetuotų JAV pa
siūlymų,tai taika Vietna
me tuojau būtų atstatyta 
ir Jungtinės Tautos su
vaidintų didelį taikos 
vaidmenį. Bet Rusija prie 
šinasi visoms taikos pas
tangoms.
• Gegužės 16 d. Čekoslo
vakijos komunistinis pre
zidentas Novotny lankėsi 
Montrealy Pasaulinėje

PRASIDĖJO KANADOS 
ŠIMTMEČIO SESIJA

Gegužės 8 dieną iškil
mingai pradėta federali
nio parlamento sesija,ku- 
rl pavadinta "Šimtmečio 
sesija". Ji atlikta su vi
somis ritualo ceremoni
jomis, griežtiU laikantis 
protokolo. Pirmą kartą 
sosto kalbą perskaitė nau 
jasis Generalinis Guber
natorius Roland Miche- 
ner. Atidaryme dalyvavo 
diplomatinis korpusas ir 
kviesti svečiai.

Atidarius parlamento 
sesiją, pas parlamento 
pirmininką įvyko iškil
mingas priėmimas.

Sekančiuose posėdžiuo
se bus diskusijos dėl sos
to kalbos, o toliau seks 
naujojo biudžeto svars - 
tymas ir įstatymų projek- 
tai.Įstatymų tarpe numa
toma: mirties bausmės 
panaikinimas, butų tvar
kymui įstatymas .skyrybų 
įstatymo pertvarkymas , 
naujas radio įstatymas ir 
tt.
PADAUGĖJO RADIOAK- 
TYVINIŲ KRITULIŲ

Apie tai praneša Kana
dos Sveikatos ministeri
ja. Padaugėjimas kritulių 
įvyko po to, kai Kinija 
gruodžio mėnesį išsprog
dino atominę bombą. 
DIDŽIULIAI ŪKINIAI

NUOSTOLIAI
Aną savaitę Albertos 

provincijoje siautė di
džiulė sniego pūga, kuri 
padarė didelių nuostolių: 
žuvo apie 12 tūkstančių 
veršelių, 4, 000 karvių, ir 
padaryta daug nuostolių 
ir pasėliams.
NAUJA STREIKO FORMA

Hydro-Qtiebeco darbi
ninkai, kurių yra apie 10 
tūkstančių, nutarė strei
kuoti rotaciniu būdvukiek- 
vieną dieną streikuos vis 
naujame rajone ir tokiu 
būdu tas rajonas neturės 
elektros srovės. 
VIZITAS OLANDIJOS

KARALIENĖS
Olandijos karalienė Ju

liana su vyru Bernardu 
gegužės 16 d.vlzitavo Ka
nados sostinę, po to lan
kėsi Pasaulinėj parodoje

QUEBECAS SIEKIA 
AUTONOMIJOS ? 
Quebec© min. pirm.

Johnsonas pareiškė fede- 
ralinei vyriausybei, kad 
ji, sudarydama sutartis 
su kitomis valstybėmis 
reikalais,kurie lies Que- 
becą.turi susitarti dėl to 
su Quebeco vyriausybe, 
nes Quebeco vyriausybė 
nusistačiusi ūkinius ir 
kultūrinius reikalus tvar
kyti pati. Federalinei vy
riausybei paliekami tiktai 
kariniai reikhlai.
QUEBECAS LAUKIA 
PRANCŪZŲ

Quebeco min. pirm. 
Johnsonas pareiškė fede
ralinei vyriausybei, kad 
Quebecas laukia,jog imi
gracija, kuri liečia Que- 
beco provinciją, kad būtų 
suderinta su Quebeco vy
riausybės politika. Que - 
becas nori, kad naujie
ji ateiviai į Quebecą būtų 
prancūzai, kurie galėtų 
dirbti prancūziškuose įs
taigose. Žodžiu, Quebecas 
laukia prancūzų ateivių.

Šia proga Nepriklauso
mos Lietuvos redakcija 
pakartotinai įspėja tėvus 
lietuvius,kad savo vaikus 
leistų į prancūzų pradžios 
mokyklas, nes Quebecas 
bus prancūziškas ir be 
prancūzų kalbos negalima 
bus išsiversti.
QUE BE CA S K ONTR OLIUOS 
RADIO IR TELEVIZIJĄ

Quebeco vyriausybė, 
kuri pasiima tvarkyti vi
sus provincijos kultūri
nius reikalus, yra nusi
stačiusi uždėti savo kon
trolę radio ir televizijai 
visoje Quebeco provinci
joje.
POLICIJOS 
SUVA ŽIAVIMAS

Niagara Falls įvyko 3 , 
000 policijos pareigūnų 
suvažiavimas iš Kanados, 
J.Amerikos V-bių ir Eu
ropos valstybių, kuriame 
buvo skaitomi policijos 
tarnybos bei veikimo rei
kalais referatai,demons
truojamos įvairios prie
monės ir bandomi šaudy
mai iš pistoletų bei kitų 
automatinių ginklų.'

VLIKO PIRMININKO 
PROTESTAS

Dėl Didžiojoj Britani
joj esamų Lietuvos vals
tybės lėšų klausimo Vil
ko pirmininkas dr. J. K . 
Valiūnas parašė D. Bri
tanijos ministrui pirmi
ninkui Haroldui Wilsonui 
laišką, kuriame sakoma:

"Turėdamas galvoje 
draugiškus Lietuvos ir 
Didžiosios Britanijos san
tykius, Lietuvos Bankas 
buvo deponavęs Didžio
sios Britanijos Banke sa
vo aukso dalį. Be to, tame 
Banke yra likę ir eilės 
Lietuvos firmų aktyvų.

Patenkinti Sovietų Są
jungos pretenzijoms Di
džiosios Britanijos vy
riausybė sutikusi sumo
kėti jai 500, 000 svarų iš 
Baltijos valstybių,taigi ir 
Lietuvos,Didžiojoj Brita
nijoj Įšaldytų fondų. Dėl 
to, Pone Pirmininke, Vy
riausio Lietuvos Išlais
vinimo Komiteto vardu 
norėčiau pareikšti įsak
mų protestą.

Lietuva nėra atsakinga 
už Sovietų Rusijos netei
singus veiksmus Didžio
sios Britanijos firmų ir 
asmenų atžvilgiu. Todėl 
Lietuvos valstybės, jos 
gyventojų ir firmų turtas 
bei aktyvai, laikomi Di
džiojoj Britanijoj, neturi 
ir negali būti panaudoti 
Sovietų Rusijos su Di
džiąja Britanija turimom 
sąskaitoms išlyginti".

Bendrą pareiškimą yra 
padavę ir Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos Laisvės 
Komitetų pirmininkai.Vl- 
si Baltijos kraštų diplo
matiniai atstovai taip pat 
yra tuo reikalu įteikę me
morandumus. (Elta) 
LIETUVOS DIPLOMA - 
TIJOS ŠEFAS 
min.S. Lozoraitis prane
ša, kad, mirus įgaliotam 
minlstruidr.F.Meieriui, 
konsulinius patarnavimus 
Brazilijos lietuviams (pa
sų, liudijimų reikalais) 
laikinai atliks Lietuvos 
pasiuntinybė Urugvajuje. 
Jos adresas :Legacion de 
Lituania,C.Ciudad de Pa
ris 5836, Montevideo.

Albetras Laurinčiukas, 
Vilniaus "Tiesos" ats
tovas .

MONTREALIO LIETUVIŲ 
AKADEMIKŲ DIALOGAS 
SU OKUPUOTOS 'LIETU
VOS LIETUVIAIS 
įvyko gegužės 12 d. Akade
minio Sambūrio susirinki
me inž. V.Kličiaus namu
ose. Susirinktman atsila
nkė A. Laurinčiukas ir pr- 
fesorius Pažąsis. Trum
pas dialogas įvyko tarp 
Dr.H.Nagio ir A.Laurln- 
čiuko. Klausimas sukosi 
apie eilinio žmogaus gy
venimo sąlygas Lietuvoj 
ir apie okupuotos Lietuva 
os žmonių santykius su 
laisvėje gyvenančiais.

Dialaogas bus aprašy
tas Nepriklausomoje Lie
tuvoje. Dabar tik pažym
ėsime, kad bendroji išva
da yra tokia: Nesiginčyki
me, nes jūs žinote, ką 
mes pasakysim ir mes ži
nom, ką jūs pasakysite.
PRO MEMORIA D. 
BRITANIJOS PREMJERUI 

Liet.Krikš. Demokratų 
S-gos vadovybė pasiuntė 
D.Britanijos vyriausybei 
specialią Pro Memoria 
ryšium su D. Britanijos - 
S. Rusijos sutartimi, lie
čiančia Lietuvos depozi
tus Anglijoje.

Rašte protestuojama 
prieš tokias sutartis ap
skritai, kaip pažeidžian
čias pavergtųjų tautų tei
ses, kurios nepriklauso 
nuo kitų šalių noro. LKDS 
Centro Komitetas taip pat 
teigia,kad toks prekiavi
mas pavergtosios Lietu
vos teise yra prasižengi
mas su tarptautine teise 
ir tarpvalstybinių santy
kių normomis bei dvasia.

(KDI)
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KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
ŠVIETIMO KOMISIJOS

žodis tėvams
Dažnai ir didelės pa

reigos kasdienybės ruti
noj esti pamirštamos,ap
leidžiamos. Viena iš di
džiųjų mūsų pareigų yra 
išauklėti savo vaikus lie
tuviškus. Tai yra ne tik 
tautinė tėvų pareiga, bet 
ir asmeniškas interesas, 
nes lietuviškai išauklėti 
vaikai ir užaugę lieka ar
timesni, savi, neatveda 
svetimtaučių giminixj.De- 
ja,šiais laikais skundžia
masi, kad tėvai nebeturi 
tiek laiko savo vaikams 
pašvęsti, kiek turėjo ca- 
ristinės Rusijos okupaci
jos metu lietuvė motina, 
mokydama savo vaikus 
lietuviškai rašyti ir skai
tyti prie ratelio. Todėl K 
LB Švietimo Komisija, 
norėdama tėvams pagel
bėti lietuviškai vaikus 
auklėti,paskelbė vaikams 
iki 16 mt.amž.imtinai lie
tuviškų knygų skaitymo ir 
rašinių rašymo konkur- 
sus>pažadėdama daugiau
siai knygų perskaičiu- 
siems ir už geriausius 
rašinius pinigines premi
jas.

Knygų skaitymo kon
kursas tęsis iki š. m. lap-

kričiolld., o rašinių ra
šymo konkursas iki rug
sėjo 30 d.

Mokyklos vaikams apie 
tai jau senokai paskelbė . 
Tačiau reikia čia ir tėvų 
pagalbos, būtent, paska
tinti vaikus tuose konkur
suose dalyvauti ir ypač 
nepagailėti nupirkti jiems 
lietuviškų knygų.Deja, iki 
šiol ta tėvų pagalba nela
bai jaučiama, ne tik tėvai 
labai mažai vaikams lie
tuviškų knygų perka,bet 
yra ir tokiiįkurie vaikams 
patiems prašant,atsisako 
nupirkti.Jei šiais laikais 
tėvai neturi laiko vai
kams, tai dolerių turi tik
tai daugiau už anų laikų 
motinas.

Todėl primindami apie 
tuos konkursus, prašome 
savo vaikus skatinti juose 
dalyvauti ir ypač nesigai
lėti nupirkti jiems lietu
viškų knygų,kaip nesigai
lima žaislų ir pan.dalykų. 
Parodykime tautiškos sa
vigarbos,mokykime savo 
vaikus lietuviškai kalbėti, 
skaityti ir rašyti .Tie kon
kursai kaip tik prie to la
bai prisidės.

KLB Švietimo Komisija.

MIELUS ELĘ IR JONĄ DALMOTUS, 
mirus jos mylimai mamytei, nuoširdžiai už
jaučiame ir kartu liūdime.

J . J. Ži t k a i.

ELENOS DALMOTIENĖS MAMYTEI MIRUS, 
gilią užuojautą reiškiame jos vyrui ir jų sūnui.

E. P. Vileniškiai.

Krašto Valdyba, 941 Dundas Street Vest, Toronto 3, Ont.
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1. Kanados Šimtmečio 

leidinio redakcinei komi
sijai darbą baigiant, toli
mesniems leidinio admi
nistraciniams reikalams 
tvarkyti sudaroma admi
nistracinė komisija, ang
liškai vadinama The Cen
tennial Publication Com
mittee of the Lithuanian 
Canadian Community. Į 
komisiją įeinatdr. S. Če
pas, J.Karkair inž.A.Vis- 
kontas.Komisijai rašoma 
Krašto Valdybos adresu: 
941 Dundas St. W. Toronto 
3, Chit. Canada. Dėkojame 
apylinkėms,jau paskyru- 
sioms savo atstovus kny
gos platinimo reikalams . 
Vieno egz. prenumerata, 
kaip skelbta, yra $ 6. -

2. KLB Jaunimo sekcija 
Lietuvių Dienos proga or
ganizuoja vienos savaitės 
jaunimo stovyklą netoli 
Montrealio.Stovykla pra
dedama rugpiūčio 26 d, 
ir truks iki Lietuvių Die-

nos - rugsėjo 3. Lietuvių 
Dienos savaitgalyje sto
vyklautojams bus parū
pinta nakvynė pačiame 
Montrealyje. Suintere
suotus kviečiame sekti 
Jaunimo Sekcijos skelbi
mus spaudoje arba rašyti 
Krašto Valdybos adresu.

3. Apylinkių lankymas 
tęsiamas toliau. Krašto 
Vald. pirm. A.Rinkūnas 
lankėsi Ottawoje, o vice-- 
pirmininkas St. Kairys 
London,Ont. ir Rodney- , 
Ont.

4. Gegužės 19 d. Pasau
lio L. Bendr. pirmininkas 
J.Bačiūnas ir Ponia šven
čia savo vedybų 50 metų 
sukaktį. Kanados Liet. 
Bendruomenė sveikina 
sukaktuvininkus, rodan
čius mums daug nuošir
dumo, ir linki dar daug 
ilgų metų. Į iškilmes Či
kagoje vyksta Krašto Val
dybos atstovai.

KLB Krašto Valdyba

POSVeTKDUtX

JIOJjlDO'igOOdV

Skyrių veda skautininkas L. Eimantas
1496 Mardell Place, London, Ontario, Canada

VYRIAUSIOJO SKAUTININKO VIEŠNAGĖ KANADOJE

Naujasis Lietuvių Skau
tų Brolijos Vyriausias 
Skautininkas s.Vladas Vi- 
jeikis balandžio 23 dieną 
lankė skautų vienetus Ha
miltone ir Toronte. Iškil
mingoj šv. Jurgio dienai 
skirtoj sueigoj Toronte 
organizuotai dalyvavo ir 
Niagaros Pusiasalio skau 
tai.

Ypatingai gražų įspūdį 
darė šauniai išsirikiavę 
Prisikėlimo parapijos 
salėj "Šatrijos" ir"Ram - 
byno" sesės ir broliai bei 
jūrų skautės-skautai. Vy
ri ausias skautininkas,kai 
pamatė arti 3-jų šimtų 
šaunaus jaunimo.su nusi
stebėjimu sušuko:"O aš 
maniau,kad tik Chicagoje 
tėra tiek daug lietuvių 
skautų! "

Iškilmingoji sueiga pra
ėjo labai gyvai ir pakilioj 
nuotaikoj.Kai pertraukos

metu skautės iy skautai' 
ruošės pas^rodymui-Skau 
toramai,Vykiausias Skau
tininkas buvo pakviestas 
atidaryti skautų būklo, ku 
riam patalpas davė To
ronto Tėvai Pranciškonai, 
o papuošimo projektą pa
darė inž.dr. Alf. Kulpavi- 
čius. Būklo įrengimo iš
laidas padengė "Šatrijos- 
Rambyno" tuntų Tėvų Ko
mitetas. Prie papuošimo 
darbų labai daug savo su
manumo ir nagingumo 
įdėjo sesė Jankaitienė, o 
taip pat s. L. Kalinauskas 
ir kiti. Puikių nuotraukų 
patiekė sesė Valiūnienė. 
Taip kad įžengęs į šį jau
kų būklą pasijunti esąs lyg 
mūsų tautiniam muziejė
lyje.

Ypač ryškiai krenta dė■* 
mesin medžio darbai ir 
rėžiniai. Skulptorius Jo
nas Dagys davė net vieną

INFORMACIJOS 
SEMINARAS

Čikaga - Amerikiečiai 
profesionalai informaci
jos skleidimo srityje (ex
perts ir public relations) 
praves Informacijos Se- 
minarą(Seminar in Publi
city and Public Relations) 
Lietuvių Informacijos 
Centro organizatoriams 
ir visiems lietuviams,ku- 
rie šiuo klausimu domisi, 
praneša Tėv. Gintautas 
Sabataitis.S. J.

"Mūsų laisvės kovoje 
informacija,ar propagan
da, svetimtaučiams yra 
bene pati svarbiausia ir 
mums lengvai prieinama 
priemonė, " rašė Romas 
Kezys Draugo"Svetimša- 
liams Informacija" 
straipsnyje.

"Šiose dienose infor
macijai su Lietuvos ar 
apskritai pavergtų tautų 
siekimais sunkiau prieiti 
nei prieš keletą metų.Ne
palankus klimatas parei
kalauja ypatingo išradin
gumo ir lankstumo prieiti 
prie atskirų asmenų ir 
lietuvišką reikalą pa
versti juos interesuojan
čiu reikalųuž kurį jie im
tų kovoti kaip už savąjį. 
Tai tegali padaryti tik 
šios srities specialistai 
ar šioje srityj įaugę žmo
nės, " rašė Darbininkas 
savo kovo 3 d. vedamaja
me straipsnyje.

'Dažnai girdime bal
sus,kad turime to ar kit
ko reikalauti iš Amerikos 
valdžios,kad mums tai ar 
kitkas priklauso,kad esa
me ignoruojami, užmirš
ti',' rašė Dirva savo vasa
rio 22 d.laidoje.

Tokiomis temomis gegu 
žės 12 ir 13 dienomis Či
kagoje, Jaunimo Centre 
vyko seminaras.

didesnių savo darbų-sim-’ 
bolinį medžio drožinį pa
gal J. Maironio motto- 
"Paimkim arklą, knygą, 
lyrą ir eikim Lietuvos ke
liu. .. 'Vyriausias skautir 
ninkas viskuo labai gėrė
jos ir pabrėžė, kad To
ronto skautės-skautai tur 
būt vieninteliai turi tokį 
meniškai įrengtą būklą.

Po pertraukos skautai 
ir gausiai susirinkę jų tė
veliai dėmesingai stebėjo 
skautoramą. Vis ko čia bu
vo po truputį-dainų,šokių, 
skautiškų šūkių, skudučių 
muzikos ir kit. Jūrų skau- 
tės-skautai davė net di
desnį ir tikrai spalvingą

Studentai - Gyvenimas ir Veikla
LAIŠKAS PEDAGOGINIO INSTITUTO STUDENTAMS 

Studentės ir Studentai, 
Institutas, turėdamas 

galvoje visiems gerai ži
nomą faktą, jog 1968 me - 
tais sukanka 50 metų nuo 
nepriklausomos Lietuvos 
valstybės atstatymo, yra 
numatęs tą sukaktį jam 
atitinkamu būdu atžymėti. 
Vienas iš tokių pagrindi
nių atžymėjimo veiksmų 
galėtų būti Jums, Kolegės 
ir Kolegos, Instituto bai
gimo diplomų įteikimas. 
Tai būtų reikšmingas 
ženklas,kuris aiškiai ro
dytų, jog išeivijoj e augan
čioj! bei bręstančioji kar
ta nėra tik laike praskam
bančių patriotinių įvykių 
kūrėja, o ryžtingai ir be 
publikos plojimų dirbanti 
ir tokį darbą,be kurio ne
įmanoma jokia gilesnė 
tautinės kultūros kūryba 
nei dabar, nei ateity. Ry
šium su tuo Jūs esate 
prašomi:

1. Kam įmanoma(o įma- 
nomybė atsiranda tik ta
da,kai dirbama tuo pačiu 
turimuoju laiku),prašytu
me,kad ligi 1968 m.gegu
žės 15-tos galėtute už
baigti visus savo kursi
nius darbus. Baigiamųjų , 
arba diplominių, darbų 
reikalu specialinio kurso 
studentai prašomi tuojau 
kreiptis į Instituto vado
vybę.

2. Besiruošiantieji baig 
ti Institutą, o taip pat ir 
vėliau įstojusieji skatin
kite savo draugus bei pa
žįstamus, kad ir jie, mi
nint aną reikšmingą lie
tuvių tautos valstybinę 
sukaktį, įstotų į Pedago
ginį Lituanistikos Insti
tutą,o tuo pači išsakytume, 
ir į sukilimą prieš lietu
viškąjį analfabetizmą,ku- 
ris juk diena iš dienos

■ slenka vis greitėjančia 
sparta. Jūs gerai žinote , 
jog tas analfabetizmas 
sparčiai didina skaičių 
beraščių inteligentų, ku
rie lietuviškoje bendruo
menėje veikiai nebegalės 
dalyvauti nei kaip tauti
nės kultūros kūrėjai, nei 
kaip jos ėmėjaLNors.kaip 
patirtis rodo, jie liks geri 
Lietuvos draugai,bet akli 

dalykėlį -Subatvakarį ,kur 
be vaidybos, buvo skam
bių dainų ir stilingų tauti
nių šokių ir kitų folklori
nių dalykėlių.

Pabaigoje savo viešna
gės Vyriausias skautinin
kas turėjo informacinę ir 
aktualią sueigą su vienetų 
vadovais.

ir nebyliai. Tai gyvasis 
tautos nuostolis.O kurio
mis priemonėmis tas 
nuostolis, sakykite, beį
manomas sumažinti, jei 
ne lietuviškuoju švieti
mu?

Tad laukiame iš Jūsų 
ryžtingos ištvermės.

Instituto Vadovybė

STUDENTU ŽINIAI
Kaip žinoma, keliuose 

JAV universitetuose yra 
dėstoma lituanistika, ku
rią studij uoja,deja, beveik 
tik svetimtaučiai. Vasa
rinis lituanistikos kursas 
kaip ir kasmet,taip ir šie
met vasarą specialiai lie
tuviams veiks Fordham 
universitete New York, 
prasidės liepos pradžioje 
ir baigsis rugpiūčio vidu
ryje. Tai gera proga Ka
nados jaunimui, tiek bai
gusiems gimnaziją, tiek 
studentams pagilinti savo 
žinias lietuvių kalboj, li
teratūroj Tautosakoj .Lie
tuvos istorijoj ir kultūros 
istorijoj.Šalia studijų bus 
įvairių pramogų ir eks- 
kursijų.Todėl vardan lie
tuviškų jaunystės idealų 
ir dėl naudos sau kviečia
me Kanados jaunimą vyk
ti į šiuos lituanistikos 
kursus.

Kanados Lietuvių Ben
druomenės Švietimo Ko
misija nutarė vykstan
tiems į šiuos kursus ap
mokėti kelionės išlai das. 
Be to, tam reikalui yra 
dvi po 250 dol.sumoje sti
pendijos, kurių gavimo 
reikalu reikia kreiptis į 
Dr. Vydūno Šalpos Fondą 
adresu: V Mikūnas,3425 W. 
73rd Street, Chicago, Ill. 
60629, U. S. A. Norintieji 
gauti kelionės išlaidų ap
mokėjimą prašomi kreip
tis adresu:L. Tamošaus
kas,236 Dovercourt Rd, , 
Toronto 3, Ont. T ei. 531- 
4469 arba į jaunimo sek
ciją.

Kursų reikalais kreip
tis :Prof. A. Vasys, Ford
ham University, Bronx, 
New York 10458,USA .Tel. 
9-33-22-33, Ext. 218.

KLB Švietimo Komisi
ja.

Šis gausus skautiško 
jaunimo susitelkimas, jų 
vyriausiam vadovui ste
bint,ryškiai rodo,kad lie
tuviška - skautiška idėja 
auga ir stiprėja, ypač su
stiprėjo 
skautai, 
mesi

jūrų skautės- 
Geriausios sek-

L. E-tas.

Priešmirtinis laiškas okupuoto dailininko
PASTABA: šis laiškas yra pasiekęs vakarus prieš 7 

metus slaptu kanalu iš okupuotos Lietuvos nuo dailinin
ko, kuris leido jį paskelbti tik jam mirus. Jis prieš sa’ o 
mirti vaizdžiai pavaizdavo Lietuvos dailininko pavergtą li
kimą. kuris ir po tiek laiko nėra pasikeitęs. Klaidingai 
vakaruose manoma, kad visi menininkai anapus geležinės 
sienos gerai gyvena, parsidavę komunistų partijos propa
gandai. Tai lietuvių kūrėjų šauksmas į vakarus: laisvės 
ir duonos! Tos laisvės pasiilgo net buv. sovietų kruvino 
caro Stalino duktė — Svetlana, pastaruoju laiku pabėgu
si į vakarus. . .

Ačiū tau už pastangas mane 
surasti ir užmegzti ryšį. Teko 
kitur matyti jūsų Čiurlionio ga
lerijos leidinius, katalogus ,ir 
kl. gautus aplinkiniu keliu. Tas 
jaudina ir stebina, kad jūs ten 
globojate ir godojate žmogišką 
ir lietuvišką ugnelę. Toji gauta 
medžiaga mane pritrenkė. Vi
sa tai šildė ir graudino. Džiu
gino ir kuteno, kad “amžinas 
žydas” klajoja, bet kuria, dirba 
ir pilnas gyvatos, o šeimininkas, 
kurio pastogėje randatės — 
duoda moralinę paramą ir są
lygas pagal savo sugebėjimą 
gyventi, reikštis, inintyt —- bū
ti intelektu, būti laisvam.

Gavęs tavo adresą, puoliau 
rašyti. Rašiau, perrašinėjau, 

deginau ir niekaip negalėjau jų 
siųsti. Rašyti dviprasmiškai — 
tas lygu melui. Neparašyti tie
sos — taipogi blefas. Parašyti 
tiesų, — lygu kilpą sau ant kak
lo užnerti. Dabar atsirado pro
ga, kurios panašios laukiau. .. 
Pas mus tikrina laiškus ir pra
leidžia, bet registruoja j bylas...

Klimas grįžo iš Sibiro prieš 
porą metų ir sėdi Kaune, beveik 
aklas. Buvo kažkokie diplo
matai iš Paryžiaus Maskvoje ir 
išklausinėjo apie Klimą, kurie 
turėjo jam padėti grįžti, bet 
tiems diplomatams asistavo 
“angelai sargai” ir Klimas nie
ko negalėjo pasakyti atvirai ir 
misijos parama negimusi žlu- 

go. čia devizas toks: saugokis, 
kad nesuprastų, kad ką nors ki
taip galvoji, nekalbant apie dar
bą. Apie plepėjimą jau nėra ir 
kalbos, žandariškas rėžimas 
neatleidžia replių, žmonės, per
ėję “demokratinę” mokyklą, 
įgavo kitą natūrą, žmogus jau 
kitas. Nebepažintum. Žings
niai pakaustyti budrumu ir bai
me. Tokia mūsų kasdieninė 
duona. Išmokom, apsipratom, 
persigimėm, apsiglušinome, 
kažkokia vergiška stichija mus 
apgobė. Galvok ir mintyk kas 
tau pasakyta ir parašyta. Čia 
proletariato diktatūra ir čia 
kartu vadinasi demokratija, 
šias dvi sąvokas reikia nešioti 
vienam čemodane — smegeni
nėje. Inteligentija — visa be 
išimties turėjo baigti marksiz
mo .— leninizmo universitetą. 
Šiauresniame kurse ir darbinin
kija. Neturėsi diplomo — trum
pas tavo kelias, čia spaudos lais
vė, čia žodžio laisvė, jeigu smil
kysi pastatytam stabui ir jam 
vienam pagal jo kanoną mal
das tauzysi. Tuomet tu būsi 
laisvas, kol koks kataklizmas 
šunų rojuj neįvyks — tuomet 
krenta molotovai, kaganovičiai,

yra
Dau-

Jū-

o su jais ir jų maldininkų ne
maža dozė. Mūsų nervai 
peraugę į kitokį audinį, 
giau storžieviški, bukesni.
sų nervai, šiomis sąlygomis nu
vestų tik j beprotnamį.

Kokie yra mulkiai tie, kurie 
pasiryžta nostalgijos traukia
mi is už Atlanto grįžti į “Tėvy
nę”. Praėjus mėnesiui, norė
tum keliais sugrįžti, bet dure
lės užsidaro — “pameskite vil
tį, kurie čia įeinate”. Vaikšto 
pas paleckius prašyti grįžti at
gal, bet... Būsim sveiki. Už 
Maskvos dar ne visi duoną ir 
bulves valgo. O faktas toks: 
'Meištaviėiaus buv. dvaro už
vaizdas prieš karą atsidūrė Pa
ryžiuje. Truputį simpatizavo 
komunizmui. Perkasi ten mil
tus tarybinius — žymiai piges
ni už prancūziškus (ir šilko 
maišuose). Sako žmonai: jei
gu jie čia liek kainuoja, tai kiek 
pigiau jie bus ten, o be to, iš šio 
maišo sau marškinius pasisiu
siu. Pirko maišą, suvalgė mil
tus, pasisiuvo marškinius, su
dėjo 8 čemodanus mantos ir at
vyko į “Tėvynę”. Pervažiavus 
rubežių, paliko jam tik 2 če

modanus; Grįžo į tą pačią vie
tą —jau kolchozas. Jokios pa
stogės prisiglausti. " Po poros 
savaičių pražilo į vatą ir išsi
kraustė iš proto, žmona taip 
pat neišlaikė — pasimirė. Te
gul tau pakaks nors to vieno 
pavyzdžio, nes čia tomų apie 
tai negaliu rašyti.

Klaikus vergiškumas kolūkie
čių materialiai, bet koks jis 
klaikus jam moraliai. Skaity
kite mūsų spaudą, klausykite 
radijo (koks kalbos pakilus to
nas). Pamatysite kaip čia gra
žu ir kaip žmogus čia išlaisvin
tas, laimingas skina kelius į 
rytojų. Ir jeigu vakaruose atsi
randa mulkių, kurie pasiryžta 
važiuoti į čia — tegid važiuoja. 
Mes jų čia veik nesigailim. Jie 
iš čia atgal ir parašyti negali, 
nes joks žodis, laiškas nepraeis.

Mūsuose laisvės mintis — de
magogija. Joje “kūryba”, “pa
žanga” ir “laimė”.. . Kas ar 
kurie klausėsi ar skaitė nikiliš- 
kas kalbas pasakytas pas jus ir 
po to paskelbtas pas mus, tas ir 
gavo diplomą suprasti “tiesą” ir 
demagogiją.

Pas mus didelis menas ir 

mes pasaulio artistai (puikiau
si) mes vaidinam ir mobili
zuojame žiūrovus. Grimas yra 
aukštos kokybės, kad pats Coly 
(t. y. jo tėvynainių didelė dalis) 
ploja Kremliaus kosmetikos 
menui. Apokalipsinė kavalka
da. Suprasti tą meną gali lik 
tas, kas tapo pateptas Krem
liaus kremu — kuriam odą jis 
nuvarė kuris sumokėjo savo 
gsvcuima. \ argas peteliškėms 
bėgančioms prie žvakės.

Manau, kad suprantama bus 
tau, kad plačiai ir daug parašy
ti čia laiške neįmanoma. Be to, 
mes čia tiek jau apsipratę ir at
bukę, kad užsitrynė suvoki-, 
mas kontrastų tarp praeities — 
laisvo pasaulio ir mūsų kasdie
niško košmaro. Tų skirtumų 
sąvoka atgimtų, jeigu atsidur
tu m žmogus vieną metrą už 
geležinės uždangos. Kontrasti
nė atmosfera leistų suvokti vi
sas esamo gyvenimo konstruk
cijos detales ir atrasti lai kas iš 
čia mūsų akimis jau ir neįma
toma. Daugiau bus.

Šį latšką.kurto autorių nesun
ku atpažinti, paskelbė NAUJIF-. 
NOS,bet su jo turiniu reikta su
sipažinti visiems lietuviams.

jaunimo.su
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LIETUVOS ŽEMES ŪKIS
TRUMPA DABARTINĖS PADĖTIES APŽVALGA

RAŠO EKONOMISTAS JUOZAS AUDĖNAS

kolchozinin- 
jų darbą.Šis 

valdžios ir 
partijos cen-

Paskutinė nauja svar
besnė apraiška Sovietų 
žemės ūkyje yra įvedi
mas garantuoto piniginio 
atlyginimo 
kams už 
Kremliaus 
komunistų 
tro patvarkymas pradė
tas vykdyti nuo 1966 m. 
liepos 1 d. Jis .bendra tvar
ka, taikomas Lietuvai, 
Latvijai ir Estijai.

Dar prieš šio potvarkio 
įvedimą ir Lietuvoje ir 
kitur dalis kolchozų,aukš
tesnei valdžiai pritariant, 
buvo pradėję mokėti at
lygius kolchozininkams 
grynais pinigais. 1965 m. 
iš 1646 kolchozų buvusių 
Lietuvoje, grynais pini
gais buvo mokoma už dar
bą 235 kolchozuose(Vals- 
tiečių laikraštis,1966.VII. 
6d.).Visuose gi kituose, 
nuo pat kolchozų įvedimo 
(Lietuvoje 1948) kolcho
zininkams už jų darbą 
buvo atlyginama ir natūra 
(grūdais) ir'pinigais. At
lyginama metų gale, kuo
met būdavo išpildytos vi
sos valstybinės duoklės 
ir palikta paties kolchozo 
reikalams.

Pagal duotas bendras

Jauniausiųjų lietuvhj Iškilmės Montrealio abiejose lietuvių parapijose. Katrėje Vyskupas V.Brizgys dirmavonės apeigose,asistuojamas 
šv.Kazimiero klebono dr, F. Jucevičiaus ir Aušros Vartų kapeliono T.St.Kulbio,SJ. Į dešinę- visi po pirmosios komunijos ir dirmavon
ės apeigų su juos toms apeigoms paruošusiomis vienuolėmis- Margarita /dešinėje/ ir Amanuelė, /kairėje/. Kairiame atvaizde -pietų 
metu: T.Kiiarskas.SJ, klebonas kun.dr.F.. Jucevičius, vyskupas Vincentas Brizgys, op.sol.E.Kardelienė, T.St.Kulbis.SJ, jaunimo

Sv.Kazimiero parapijos salėje publikos dalis po visi} apeigų vaišių metu /iš kairės/: A. Norkaliūnas su šeima ir p. Petrulienė, p.Klef- 
zienė, p. Gruckūnienė, LKličluvtenė su dukrele, p. ?. p.Motūztenė ir kt. Foto jk.

direktyvas, kiekvienas 
kolchozas, išeidamas iš 
savo ekonominės padė
ties ir naujų investacijų 
planavimo, atlyginimo 
normas nusistatė sava
rankiškai,(jei iš viso ka
da nors kolchozas gali bū
ti bent šiek tiek savaran
kiškas). Otai padaryti ne • už fermų darbuotojų, me- 
taip lengva.Kolchoze for
maliai yra trys įtakingos 
jėgos: komunistų partijos 
aktyvas, kolchozo admi
nistracija ir visuotinis 
kolchozo narių susirinki
mas, kuris bent teorijoje 
turi šiek tiek reikšmės . 
KIEK KOLCHOZININKUI 
MOKA UŽ DARBĄ?

Kol kas visai nedaug 
yra duomenų,kaip šita at
lyginimo sistema atsilie
pė į žmonių pajamas,dar
bingumą,darbo produkci
ją,ekonomiją, rentabilin- 
gumąir kt. Reikia many
ti, kad vienas dalykas iš 
tiesų gali būti geresnis 
negu ligi tolei, kad buvo : 
darbininkai atlyginimus 
gauna kas mėnuo, nerei
kia laukti iki metų galo , 
kai gautųjų produktų liku
čiais buvo atlyginama vie
nu kartu už visus metus. 
O atlyginimas vistiek iš-

eidavo visai menkas. Pvz . 
1965 m. 505 kolchozuose 
laukininkystėje dirban
tiems kolchozininkams 
vidutiniškas atlyginimas 
(natūra ir pinigais) tesie
kė tik iki 3 rublių už dar
badienį. Šis atlyginimas 
buvo 3-5 kartus mažesnis 

chanizatoriųir valdomo
jo personalo atlygius (Ibid). 
O kaip taisyklė, laukinin
kystėje dirbančio yra 75 
procentai palyginus su vi
sais kitais darbuotojais. 
Kaip matome šiems žmo
nėms buvo atlyginama 
nepaprastai mažai. Tai 
nebuvo jokia niekam nau
jiena. Šitą padėtį gerai 
matė ir žinojo valdžia ir 
visagalinti komunistų 
partija. Žmonių masės 
reikalai jiems nerūpėjo 
ir nerūpi.Tik dabar,spau
da pradėjo kelti klausimą, 
kad nustatant naujas atly
ginimo normas ir naują 
mokėjimo tvarką,turi būti 
daugiau atsižvelgta į lau
kų darbus dirbančių dar
bininkų esamąją labai ne
lygią padėtį, ją palyginus 
su kitais kolchozo parei
gūnais.

Kai tik buvo paskelbta

UjiaMii

Cia matomi pavilijonal yra: Austrijos, kurios prezidentas Jonas praėjusį savaitgalį viešėjo Kanadoje ir lan
kėsi Pasaulinėje parodoje bei iškilmingai atidarė Austrijos pavilijoną. Be to, čia matomi Belgijos, Olandi
jos, Šveicarijos ir gilumoje Skandinavijos valstybių pavilijonai. Visa paroda - tai tikras meno kūrinys.
nauja atlyginimų mokėji
mo sistema, vidutiniškai 
pasiturįs Darbėnų (Vals
tiečių Laikraštis 1966 m. 
liepos 22 d.) kolchozas 
(Kretingos rajone) tuojau 

nustatė ir paskelbė mokė
simo atlyginimo normas 
visiems kolchozo darbi
ninkams. Jos yra tokios: 
laukininkystėje dirban
tiems po 2.25 rublius už 

darbadienį,anksčiau išei
davę tik po 0. 80 rublių; 
gyvulininkystėje dirban
tiems po 2.50 rublių už 
darbadienį, anksčiau jie 
gaudavę taip pat po 0.80 

r ubliųjm echanlz atoriams 
paliktas senas atlygini
mas po 2.80 rublių už 
darbadienį.

Centro ekonomistai ap
skaičiavo, kad Darbėnų 
kolchozas prie tokių atly
ginimo normų 1966 m. tu
rės apie 41. 000 rublių 
nuostolio.Kaip kolchozas 
pabaigė savo ūkio metus , 
jokių duomenų nepaskelb
ta.

Šito kolchozo pavyzdys 
yra labai daug pasakantis 
už kokį menką atlyginimą 
žmonės, kaip vergai pri
rišti, turi dirbti kolcho
ze.

Kiek anksčiau kituose 
kolchozuose buvę moko
ma po 3.15-4.62 rublius 
už darbadienį.Todėl visai 
nesunkiai galime supras
ti žmonių skurdą, kolcho
zuose esantįkai privačiai 
gautame laiške rašoma: 
’Esame suvargę ir nuply
šę .betbėdavoti bijome ir 
sakome, kad geraį gyve- 
name.Sesuo išvežta į Si
birą ir labai sunkiai gy
vena" (Dienraštis Drau
gas, 1967 m. kovo 10 d. 
Chicago).Kitas asmuo sa
vo laiške rašo, kad kol
chozas už darbą jau moka 
grynais pinigais."Už tuos 
pinigus kolchozas mums 
parduos grūdų po du kilo -

JONAS 
AVYŽIUS ROMANAS

PENKTA DALIS
73 atkarpa. /

f' N1MAS IS NAUJO
VIII {

Grigas laimingesnis už patį laimin
giausią pasaulyje. Naujienos pilasi kaip grūdai pro kombai
no rankovę. Pamiršo žmogus, kad kartojasi, nes, lankydamas 
Arvydą, seniai buvo išpasakojęs, ką žinojo.

— Girdėjau. Žinau. Jau sakei, — atsakinėjo Arvydas, 
negalėdamas palaikyti pakilios Grigo nuotaikos, ką tasai be
regint pastebėjo.

— Ko toks surūgęs? — susirūpino.— Kukurūzai numušė 
ūpą?

— Kukurūzai gražūs.
— Aš ne apie tuos. Ar matei lauką, kurį užsėjome, išarę 

mišinį? Keras nuo kero per dešimt metrų. Laimė, kad Mar
tynas susiprato, daugiau nebesėjo.

— Pamiršk tą prakeiktą istoriją. Jeigu kolūkiečiai būtų 
sąmoningesni, būtų traktorininkus išgainioję po galais, šian
dien nereikėtų vienai Martyno kuprai kentėti.

— Nenori pasirodyti, bet matau: neturi geros širdies 
ant manęs, Arvydai, dėl kukurūzų, kad juos kur kots,— pa
niuro Grigas.— Nesutramdžiau Martyno, kaipgi, kaltas. Rei
kėjo dantimis įsikandus laikytis savo nusistatymo, nesgi 
mano širdis. . . ir protas buvo tavo pusėje. Neišlaikiau lini
jos. Teisybė, bariausi, bet iš baimės, o ne iš tvirtumo, ir tai 

po visam. O reikėjo prieš tai užbėgti už akių, išaiškinti, pa
remti jį prieš Naviką. Pabūgau, suabejojau. . . Ne koks iš 
manęs sekretorius, Arvydai. Bailys, begalvis, nejautrus. Prie 
geros poros galiu traukti, o kai tokios nėra, jau ir kreiva 
vaga, jau aš ir prapuolęs, kad mane kur kots. . .

Su tais žodžiais abudu įsuko į kolūkio valdybos kiemą, 
ir pasikalbėjimas laikinai nutrūko. Praėjo gerokai laiko, kol 
Arvydas, pasisveikinęs su raštinės darbuotojais ir čia pasi
maišiusiais kolūkiečiais, ir visus apipylęs klausimais bei 
kiekvieną atidžiai išklausęs, pagaliau atsidūrė pirmininko 
kabinete, ir jiedu galėjo toliau tęsti nebaigtą pokalbį.

— Ne, Antanai,— tarė Arvydas.— Komunistas, turėjęs 
drąsos anais laikais priglausti išvežto vaiką — juk tu išau
ginai Krūminių Nastutę? — negali būti nei bailys, nei be
galvis, o tuo labiau nejautrus.

— Mes gerai sugyvenome su Krūminiais. Esu gi sakęs, 
kad nelaikiau jų nusikaltėliais,, o jei ir būtų tokie, kuo vaikas 
dėtas? Nastutei tada buvo kokie aštuoneri metai. Atbėgo 
kūdikis klykdamas nakčia. Širdis neleido neatidaryti durų.

— Begalvis ir beširdis nebūtų atidaręs,— Arvydas švel
niai pažvelgė į Grigą.— Ne, seni, tu puikus sekretorius! O 
kad pabūgai, suabejojai dėl kukurūzų plano, tai kiekvienas 
mirtingasis gali suklupti. Nesigraužk, Antanai, nepykstu. 
Skaudu, nenoriu meluoti, bet tikrai nepykstu.— Ir matyda
mas nušvitusį Grigo veidą, geras, atviras akis, pagalvojo, 
kad būtų gera viską išsipasakoti šiam doram žmogui, kurio 
talpi ši—dis turi kempinės ypatybę sugerti svetimam sielvar
tui. Bet ar tuo sau padėsi? Ne, tiktai kitam apsunkinsi širdį. 
Paguoda — silpnųjų užuovėja, o stiprus žmogus visų pirma 
turi pasikliauti savimi.

— Kitą savaitę, manau, sekmadienį sušauksime atvirą 
partinį,— pasakė Grigas, vėl atgavęs gerą nuotaiką.— Kaip 
tu? Gerai jautiesi? Galėsi? O mažum nustumti kiek toliau, 
kol labiau sustiprėsi?

— Nieko, pakankamai stiprus. Atsilaikysiu, nors ir pats 
Jurėnas atvažiuotų,— pajuokavo Arvydas.

— Ir atvažiuos, kad jį kur kots! Bet atsilaikyti nebus 

sunku — mūsų pusėje žmonės. Nesuprantu, kaip Jurėnas' 
leido daryti atvirą susirinkimą. . .

— Būtume padarę ir be jo leidimo. Nepamiršk, kad tarp 
aštuoniolikto ir dvidešimto partijos suvažiavimų daug kas 
pasikeitė. Naujas epochos vėjas išjudino iš pamatų ir iš
vertė tokį stulpą, kaip Molotovas. Partija pasmerkė Malen- 
kovą, Šepilovą. Tai ne šiaip sau eiliniai žmogeliai, o, pasi
rodo, klydo, laikydamiesi vakarykščios dienos ir nenorėdami 
skaitytis su tikrove. Apakę dogmatikai. Jurėnui yra apie ką 
pagalvoti.

Grigas pritariančiai palinksėjo galva. Abudu susimąstę 
kurį laiką tylėjo.

— Šalia Lapino, buvusiame Niūronio apluoke — žinai 
to, kuris gyveno vienkiemyje? — mačiau iškastus pamatus. 
Kas ten statysis namą? — paklausė Arvydas.

— A, ten. Klemas Gaigalas — kas gi kitas! — Grigas nu
sijuokė.— Pašėlęs žmogus — užsigeidė Imtinai Lapino kai
mynystėje. Sako, tegu pamėgins uždegti, žaltys, pats suspir
gės. Lapinas prižadėjo atlyginti jam už lūšną, (merkė gudri 
lapė uodegą...

Arvydas susijaudinęs ėmė vaikščioti kambaryje. Gaigalas 
lieka Liepgiriuose... Ne, šitos naujienos jis nežinojęs.

— Argi? — maloniai nusistebėjo Grigas, pradžiuginęs 
draugą.— Pavažiuok Pajuostės link, ant malūno. Ketvertas 
sklypų atmatuota naujoms statyboms. Du atsikelia iš Mairo
nių, o du iš Kepalių viensėdžių. Gojelis jau akmenų prisive
žė, o Bertašius kasasi šulinį. Iki rudens visi nori pasistatyti.

— Vadinasi, pajudėjo?! — Arvydas patrynė delnus kaip 
vaikas, geležėlę radęs. Kasmet pasistatydavo po vieną, du, 
daugiausia trejetas, o šiemet — penki! Reikia visokeriopai 
tiems žmonėms padėti: duoti arklius, mašinas, organizuoti 
sekmadienines talkas, rudenį parūpinti vaismedžių, kad už
sodintų naujus sodelius. Juk sodas daugiausia ir laiko vals
tietį prikaustęs prie senos vietos. Mes turime stengtis visomis 
priemonėmis, kad naujakurių pavyzdys užkrėstų visus vien
sėdžių žmones, kurie lopo savo sukiužusias trobelpalaikes, 
užuot statęs! naujoje gyvenvietėje padorų namą.Daug bus.

gramu už kolchoze darbe 
dalyvautą dieną. Kad ir 
išdirbsi per dieną dides
nę normą vis vien dau
giau negausi. Atrodo, kad 
bus sunku kiaulę nupenė
ti. Kad ir turėsi už ką 
pirkti, bet nebus iš ko 
pirkti, nebus tada turgu
je,kai visi dirbs tik už pi - 
gus "(Nepriklausoma Lie
tuva,1967 m.vasario 15 d. 
Montrealis).

Daugiau bus.
MOŠŲ GRAFIKA 

KROKUVOJE
Krokuvoje Lietuvos bi

čiulių ratelio pastangomis 
buvo suruošta lietuvių 
grafikos bei meno albumų 
paroda. Lankytojai turėjo 
progos susipažinti su J. 
Kuzminsklo, A. Makūnai
tės, S. Rozino, M. Bulakos,
A. Kučo, R. Gibavičiaus,
B. Žilytės, S. Krasausko, 
V. Valiaus, A. Skirutytės, 
A. Surgailienės, S. Valiu
vienės, A. Steponavičiaus 
ir kitų dailininkų darbais, 
o taip pat su meno albu
mų bei meno monografijų 
pavyzdžiais. Paroda turėjo 
didelį pasisekimą. Per dvi 
savaites ją apžiūrėjo apie 
penki tūkstančiai žmonių. 
Veikiant parodai, buvo 
perskaitytos dvi paskaitos 
apie lietuvių tarybinę gra
fiką. Iš Krokuvos ekspozi
cija dviem savaitėm buvo 
perkelta j Krynicos kuror
tą, kur irgi buvo gausiai 
lankoma.
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KULTŪRWE^»0A7IKA
NAUJI MŪSŲ LEIDINIAI

Kazys Bradūnas.SONAT- 
TOS IR FUGOS /Susitiki
mai su Čiurlioniu/. Eilė-, 
raščiai.

Leidinys paskirstytas į 
šiuos skyrius: Pirmasis 
pasimatymas, Saulės so
nata, Pirmoji fuga, Pava 
sarto sonata, Antroji gu
ga, Jūros sonata, Atsisv
eikinant.

nas. Tiražas 1OOO ez.Ka
ina 5 dot., gaunama Drau
go leidykloje: 4545 V. 63rd 
Street, Chicago Illinois, 
60629, USA.
PASIRODĖ SĖJA
Po ilgokos pertraukos išė
jo Lietuvos Valstiečių-Li- 
audininkų Sąjungos laikra
štis "SĖJA", 1967 metų 1 
/97/ numeris. Jo turiny-

Vyriausias meno vadovas maestro A. Kučlūnas (viduryje) spren
džia sunkias operos "Gražinos" pastatymo problemas su dali. Brone 
Jameikiene ir režisorium K. Oželiu.

Nuotr. V. Račkausko

“Irljos Z)VVYZ/V#\oe>
V E D A D R.

REKLAMA
Restorane svečias kreipiasi | kel

neri:
— Kodėl |ūs Šiandien man davėte 

dvigubai mažesnę porciją. o kaina ta 
pati kaip vakar?

— O kur |ūs vakar sėdėjote?
— Prie lango.
— Matote, svečiams, sėdintiems 

prie lango, duodame specialiai di
desnes porcijas.

— Kodėl?
— Reklamos tikslais.

GUMBAS

PATARIMAS
Vienas Čikagos gangsterių skun

džiasi kitam:
— Visiškai suiro nervai, kanki

nuosi, nusilpau...
— Tai kodėl tu negali ramiai ke

letu mėnesių kalėjime pailsėti?
DIAGNOZĖ

Zoologijos sodo direktorius paste
bėjo, kad vienas dramblių kosti. 
Davė jam l&gertl kibirų karšto van 
dens su romu.

Rytojaus dienų dramblys pasvei
ko.

Tačiau kiti trys drambliai pradėjo
je: Juozo Toliušio-Iuvenes 
dum sumus, Juozo Salnos- 
Laisvės lietuvių tautai'. Li- 
etovos atstovo J.Kajecko 
žodis, Antano Novickio-Ar 
chitektas Vladas Švipas; 
A.Rago- Gruodžio 17-toji,

estetiškai Antano Rūko-Iš "Kunigaik

Naujuose eilėraščiuose 
poetas mezga dialogą su 
Čiurlioniu ir jo pasauliu, 
liesdamas esmines būties 
ir lietuviškosios dvasios 
gelmių problemas.

Leidinys yra liuksusinis, 
didelio formato,
įrištas į drobės viršelius 
ir papuoštas dviejų spalvų 
aplanku, pieštu dailininko 
Vytauto O. Virkau, kuris 
Čiurlionio paveikslų deta
lėmis yra padaręs ir iliu
stracines puslapių kompo
zicijas.1 Ir turinys ir išle
idimo puošnumas sudaro 
galimybes įvairiais atve
jais leidinį dovanoti.

Išleido Mykolas Morku

ščių portretų", jo gi Iš "Li 
ūdno prierašo", Vytauto B i 
Idušo-Apie izmus, utelėtes 
barzdas ir dar kai ką, Povi 
lo Dirkio apie dr. Grinių, 
Mečio Mackevtčiaus-Atsi- 
sveikinant su Jonu Bildu- 
šu, S. Paulausko-Mūsų su
sivienijimai reikalingi re
formų, Liudo Šmulkščio- 
Rapolui Skipičiui 80 metų. 
Jono Kauno- Demokratijos

Detalė 15 Vytauto RaulinaiCio skulptūros Šv. Jurgis, kuri buvo 
išstatyta religinio meno parodoj Maspethe, N.Y.

Vyt. Maželio nuotrauka

riteris ir kiti. Numeris di
delis ir įdomus. Redakci
jos adresas: Vyt.Bildušas, 
7334, So.Richmond Street, 
Chicago, Illinois 60629, 
U.S.A.
Skautų sąskrydžio leidinys: 
MYLĖKIM LIETUVĄ IŠ TO 
LO. Sąskrydyje dalyvavo 
300 moksleivių: 200 skau
tų ir 1OO šv.Antano gimna
zijos mokinių, K ennebunkpo 
orte. Leidinys iliustruot
as piešiniais. Leidinyje y- 
ra pasisakymų, eilėraščių. 
AIDAI 1967 metų 4 nr. 
Turinyje: F. Jucevičiaus- 
Tarp mirties ir mito ir to 
straipsnio pratęsimos,ku
rį padarų Juozas Girnius- 
Tarp heroizmo ir realizm 
mo; Dariaus Lapinsko-Su- 
s įtikimas su Jeronimu Ka
činsku; A.Sietyno-Pulgiui 
Andrtušiui 60 metų; Anta
no Rukšos-Humanizmo sk-- 
leidimasis 16 amžiuje Lie
tuvoje; Dr.V.Mar. -Tauti
škumo klausimas sovietin 
ėję teorijoj ir Irt.
Į LAISVŲ 1967 m.kovo mė
nesio Nr. 39/76/.
ATEITIS J967 m.kovo mėn
esio Nr. 3.
"LITAUISCHE CLAVIERE" 
Tokiu pavadinimu "DieWe- 
Itwoche" savaitraštis bai
gė spausdinti Johannes Bo- 
browskio parašytą romaną, 
kurio siužetas paimtas iš 
Kristijono Donelaičio lite
ratūrinės kūrybos. Pasku
tiniame laikraščio numery
je įdėtas ir autoriaus eilė, 
raštis, kuriame apdainuo
jamas Tolminkiemis, kur
tame Donelaitis gyveno.

ŽODIS
Henrikas Radauskas

Jie kirviu sukapojo žodį, 
Užrakino vario raktu, 
O jis mūro akmenį skrodė 
Nemirtingo žingsnio taktu.

Prieš jį puolė javai ant kelių 
Ir nutilo paukščiai, kada 
Jis aidėjo aklų trobelių 
Sidabrinės dainos gaida.

Jį už ančio nešėsi vaikas 
Vakarų aušros ramume, 
Jį augino didelis Laikas 
Šaknimis po gruodžio žeme..

Saulė pramušė plutą švino, 
Sultys ėmė ūžt kaip kadais, 
šakomis padangę užtvino 
Ir užpylė žemę žiedais.

LIETUVIAI IN ŽINIERIAI 
IR MOKSLININKAI 
Vilniuje mano,kad Lietu
voj reiks statyti atomine 
energija varoma elektros 
jėgainę.

Kalbėta, kad jeigu ir 
būtų pastatytos visos vanr 
dens jėga varomos elek
trinės, kiek tik jų Lietu
voj įmanoma pastatyti, 
elektros energijos iš jų 
Lietuvos reikalams ne
trukus nebeužtektų. O ši
luminėse jėgainėse (kaip 
dabar baigiamoji statyti 
Elektrėnuoše,ties Vieviu) 
kuras sudaro 70% savi
kainos, kai atominėse tik 
10%,ir,be to,atominės jė
gainės pastatymas perpus 
pigesnis,negu šiluminės .

Jau 1958 metais buvę 
siūlyta planuoti atominę 
jėgainę, d kol kas staty
dinti vandens jėga varo
mas prie Nemuno, kurios 
vėliau liktų pagalbinėmis. 
BetMaskvatam sumany
mui pasipriešino, atmetė 
ir Jurbarko jėgainės pla
nus, ir įsakė neatidėlio

jant statyti didelę šilumi
nę elektros jėgainę ties 
Vieviu. Inžinierių-moks- 
lininkųnuomonė,kad vis- 
tiek reiksią atomine ener 
gija varomos jėgainės , 
yra lyg ir nusivylimo 
ženklas didžiąja Elektrė
nų jėgaine. (ELTA) 
IŠ VILNIŠKIO MOKSLO 
IR TECHNIKOS 
(1967-2) žurnalo pasakoji
mo, kad lietuviai elektro 
-inžinieriai ir mokslinin
kai jau prieš devyneris 
metus siūlę statydinti 
Lietuvoj atomine energija 
varomą elektros jėgainę , 
susidaro įspūdis, kad ir 
inžinieriams bus anuo 
metu atsitikę panašiai, 
kaip ir agronomams.

Agronomai stengėsi 
plėsti žalienas pašarui 
galvi jams, o Chruščiovas 
liepė auginti kukurūzus.

Inžinieriai siūlė ir pro
jektavo pirma vandenines, 
paskui atominę jėgainę, 
o Chruščiovas su savo 
patarėjais liepė pilnu 
greičiu griebtis šilumi
nės jėgainės statybos. 
Skirtumas tik tas,kad"ku- 
kurūzų era "jau pergyven
ta, o Elektrėn” jėgainės- 
dar tik prasideda. E . 
AKTORIAUS B. LUKO
ŠIAUS nuo 1958 metų pa
baigos vadovaujamas lė
lių teatras Vilniuje paga
liau gaus nuolatinę patal
pą tam tikslui perstato
mame name, Čiurlionio 
gatvėj, 18 nr.

Ligšiol tas teatras vei
kė ' ’ č i goni š kainuol at ke - 
liaudamas per vaikų dar
želius, mokyklasjmones , 
arba rengdamas spektak-

medzioklE
Du vilkų medžiotojai Grenlandi

joje. pasikinkę | rogutes Šunis, ve
jasi gaujų vilkų.

— Mes niekad Jų nepavysime! — 
laukia vienas medžiotojų. — Vilkai 
bėga greičiau už šunis.

— Sugalvojau! — Saukia antras. — 
Palelsklme Šunis Ir pasikinkykime 
vilkusi

kosėti...
PAGRASINO...

Chirurgas, apžiūrėjęs savo pacien
tų. sako jam:

— Tai sunkus atvejis. Nemalonu 
man Jums tai pasakyti, tačiau rei
kės amputuoti abidvi kojas.

Pacientas supykęs atkerta:
— Tada aS pas Jus daugiau kojos 

nekelčlaul

Norite tuo pasakstl, kad jus 
radote geresnę tarnybų?

— Mano vyras nemedžioja 
zuikių, o tik paauglius su tran
zistoriais. ..

— įeiti negalima, grindys tik kų 
padengtos vašku.

liūs savo repeticijų patal
poje,kur tik 50 vietų. Da
bar turės 250 vietų salę .

KUN. Dr. JUOZAS STA- 
KAUSKAS, istorikas ir 
buvęs Lietuvos valstybi-

VALERIJ TARSIS

jdvidešimtaštuntasis

PUOLUSIŲJŲ ANGELŲ

m
ROMANAS 

tęsinys]

SUKILIMAS

Jeigu šiurpu dalyvauti didžiulėj 
masėj neregių laikytų aiškiare
giais, su uždarom burnom, tai 
dar baisiau, man rodos, kai vi- 
si jau viską žino, bet pa
smerkti tylėti, ir kiekvienas ma 
to tiesą besislepiančiose arba iš 
gąstingaiatsįvėrusiose kito akys.

Tomas Mann. 
Valentino Almazovo akimis.

Mes visi jautėmės puolusiais ange
lais šioje baisioje žemėje, bet nieks 
nenorėjo taikytis su tokia padėtimi ir 
bet kuria kaina stengėsi atgauti pra
rastąjį rojų.

Natūralu, kad dabar, susidarius at
vangai, ypatingai aštriai iškilo klau
simas, -kasgi ištikrųjų yra tas pra
rastasis rojus, apie kurį mes visi te
turėjome tiktai miglotą įsivaizdavi 
mą, ypač gi jaunimas?

Žinoma, visi perskaitė daugybę kn
ygų, tikrų, ir apgailėtinos pastangos 
rusų mokyklų mokytojų, samdomųjų 
rašeivų ir agitatorių niekaip negalė
jo užtemdyti nepermaldaujamos tie
sos, įrašytos į šias knygas. Tomis 
dienomis į mane kreipėsi įvairiausi 
žmonės. Puolusieji angelai mane ai

škiai laikė Liuclfieriu, ir aš neturė 
jau moralinės teisės atsisakyti nuo 
šio garbingo titulo. Aš turėjau jiems 
tiekti tiesos šviesą. Ir aš uždegiau 
savo švyturį ir negesinau jo nei die
ną, nei naktį, nežiūrint jokių polici
jos pastangų. Bet gi, netenka perdė 
ii jų rolės ir reikšmės, - ne tiktai ar
šiai, bet ir visi kiti, netgi vaikėzai, 
nelaikė jų žmonėmis, bet kažkuo, kas 
galėjo priminti pakelių kiaulpienes. 
Juos vertino taip neslepiamai panie
kinamai, taip pabrėžiamai grubiai , 
kad man kartais būdavo labai nema
lonu net.

Dabar visas mūsų gyvenimas tapo 
dideliu sukilusiųjų angelų maištu, - 
kol kas tai buvo tartum repeticija pa
latoje Nr. 7, bet savo vaizduotėje mes 
jau matėme gatvines kovas, barika
das, nugalėtąjį priešą.

Ir pirma, ką mes nutarėme vienbal- 
siškai, - ir tai tapo mūsų vėliava, - 
paskelbti Žmogaus Teisių Deklaraci
ją. Ji nebuvo suformuluota. Tiesa , 
šūkiais ir rankų plojimais buvo pri
imtas trumpas mano žodis:
-Bičiuliai! Į taiką, į gyvenimą ga

lima žiūrėti įvairiai. Vieni giria ve

rgiją, kiti - la'isvę. Esmėj visa žmo
nijos istorija - tat baudžiavininkų ir 
vergų laikytojų kova su laisvę myli
nčiais žmonėmis. Aš galvoju, visi su 
manimi sutiks, kad jeigu viskas y- 
ra ginčytina, visos gyvenimo gerovės 
gali būti suniekintos, tai vis dėlto y- 
ra viena neabejotina - L a i s v ė , ku
ri, manding, ir yra Gyvenimo šie 
la, - rojus, kurio mes netekome ir 
norime jį vėl atgauti. Tegyvyoja Lai 
svė!

Aplodismentų gausumas ir pritari 
mo šauksmai momentui pertraukė mi
nutei mano kalbą.
- Matau, kad pataikiau į taikinį. Aš 

jūsų Liuciferius, drauge su jumis ke
liu sukilimą ne prieš Dievą, kurį mes 
gerbiame, bet prieš Velnią...

Strunkin mus išvarė į pasivaikščio
jimą anksčiau negu paprastai, - jis vi
są laiką budėjo prie mūsų palatos du
rų. Paskutiniais laikais jis pradėjo 
reikšti ypatingą man pagarbą.

- Klausykite, Valentin Ivanovič, - 
kalbėjo jis man prašytojo balsu ir to
nu. - Meskite šį reikalą. Juk tuo jūs 
nieko neatsieksite. Jus čia laikys iš 
tisais metais arba išsiųs į Stolby.Vife 
dėlto geriau gyventi namie su šeima.

Pasivaikščiodavome mes dukart per 
dieną. Kiekvienas skyrius turėjo sa
vo užvarymą, atskirtą betonine sie
na, kurioje buvo nedideli plyšiai.Ku
riam galui reikėjo seną gerą parką 
padaryti dešimčių užvarymo vietų 
vieta? Bet gi be to nebūtų pajautimo, 
kad tai yra kalėjimo režimas. Kai 
mes išeidavome ir grįždavome,Stru
nkin mus suskaičiuodavo kaip verše

lius. Už varymų varteliai buvo užda
romi. Nuolatos ateidavo giminaič
iai, bičiuliai, artimieji - dažnai sto
vėdavo prie užtvaros, purvyne arba 
sniege, tyliai kalbėdavosi, bučiuo
davos i, verkdavo. Ateidavo ir žmo
na Povilo Nikolajevičiaus Zagogulino, 
nežiūrint to, kad jis ją varė. Atvesda 
vo vaikus, kad galėtų pasikalbėti su 
tėvu. "Tatjana-Vyrvi-Glaz"/Tatjana- 
išrauk akį/ praminė ją vist, netgi se
serys ir sanitarės. Ji negalėjo susi
taikyti su mintimi, kad ji neteks auk 
što vyro atlyginimo. O Pavel Nikola- 
jevič pareiškė, kad jis tuojau išsiski 
rs, kai tiktai išeis iš ligoninės. Įkal
binėjo jį ir Kiziak. Pažadėjo iš? ~’r- 
ti iš ligoninės, kai tiktai jis sus\ 
kys su šeima.

Pas Slavkovą, Antonovą, Neizvteš. 
ną ir Kolią Siliną ateidavo labai retai. 
Pasivaikščiojimo metu jie žaisdavo 
voleibolą. O kai kada, kai antrojo au
kšto lange pasirodydavo Nataša Ros
tova, visi iš eilės ilgokai su ja kalb
ėdavosi, išradę tiems pasikalbėjima
ms specialius mostų ženklus.

Neveikia visus kankino. Man? taip 
pat, - kai kada nepakenčiama i. Kariai 
turi kovoti. Ilgas neveiklumas demo
ralizuoja geriausią kariuomenę.

Galutinai sukvailinti kalinius, įvedė 
taip vadinamąją darbo terapiją - lip
dyti krepšelius. Tačiau beveik nieks 
nesutiko imtis šio bukinančio užsiėm 
imo.

Taip mes gyvenome, - tat yra, die
ną ir naktį kalbėjome apie gyvenimą, 
kurio nėra, bet kuris būtinai bus.

Daugiau bus.

nio archyvo direktorius , 
tebegyvena Ząsliuose. 
Rugpiūčio mėnesį bus 67 
metų amžiaus.

Balandžio 9 d. Tiesoj 
buvo įdėta j o nuotrauka ir 
pasikalbėjimas su juo 
apie tai,kaip 1943-44 me
tais, tebebūdamas archy
vo direktorium Vilniuje , 
drauge su archyve dirbu
siu mokytoju Vladu Že
maičiu,įrengė slpatą pa
talpą,kurioje slėpė kelio- 
liką iš geto pabėgusių žy
dų.

Mokytojas Žemaitis ir
gi buvo kun.Stakausko iš
reikalautas iš kalėjimo, 
kaip archyve reikalingac 
padėjėjas.

ČEKOSLOVAKU KD 
BIULETINIS APIE 

‘LIETUVĄ
L. Krikščionių Demo

kratų S-ga stengiasi pa
laikyti kuo tampriausius 
ryšius netik su laisvųjų 
valstybių KD partijomis , 
bet ir su egzilio bendra
minčių sambūriais.

Čekoslovakų krikščio
nių demokratų sąjūdis 
laisvuose vakaruose lei
džia anglų kalba savo biu- 
letinį pavadintą"The Am- 
basador'.' Jis pasiekia be
veik visus angliškai kal
bančius kraštus bei atski
ras institucijas įvairiuo
se kraštuose. £ .
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Iš Motinos Dienos minėjimo Montrealyje: Kairėje Z.Lapinas su jauniausiu mišriu orkestru, dešiniau E.Navikėnienė su jaunimo choru, kuris šventėmis gieda šv. 
Kazimiero parapijos bažnyčioje, visai dešinėje Aukštesniųjų Kursų mokinių šokėjų grupės dalis. Motinos diena Montrealyje praėjo gražiai,Kursų ruošiama.

PASKAITOS MINTYS /6/

Nacionalinės tautos 
atstovavimas

Nacionalinę tautą, kaip esu 
aiškinęs anksčiau (strJ' Kas 
yra tauta?), sudaro visi tos ar 
kitos tautybės žmonės, nežiū
rint kur jie begyventų ir ko
kios valstybės piliečiais be
būtų. Pav. lietuvių tautą su
darome mes visi lietuviai, 
tiek l*ietu.yoje gyvenantieji, 
tiek svetur, tiek Lietuvos pi
liečiai, tiek nepiliečiai (tu
rį kitų valstybių pilietybes).

Kyla dabąr klausimas, ar 
gali kas tokiai, va, naciOne 
linei tautai atstovauti, t. y. 
kalbėti ir veikti (daryti va
lios pareiškimus) už visus 
nacionalinės tautos narius?
Teisine žodžio prasme toks 

atstovavimas negalimas.
Vokiečių nacionalistai, tie

sa, yra bandę sukurti vokie
čių nacionalinės tautos(visų 
ir visur gyvenančių vokiečių) 
teisinio atstovavimo teoriją, 
bet niekas iš to neišėjo. Tos 
jų teorijos nieks nepripažino.

Ir mūsuose kartais pasigirs
ta balsų, kad va, visos 
lietuvių tautos teisinis atsto
vavimas yra galimas, girdi, 
lietuvių tautos atstovybė e- 
santi Liet. Bendruomene, tiks
liau sakant, jos vyriausieji 
organai.

Tokie balsai, žinoma, yra 
geros valios, tik jie, deja, 
nesiderina su teisės pagrin
dais. LB, šiaip ar taip, yra 
ne kas kitas, o tiktai draugi
ja, organizacija. Pagal teisę, 
draugijos nariais gali būti 
laikomi tik tie, kurie yra pa 
reiškę savo valią jais būti.

Taigi ir LB organai, netgi 
ir pats vyriausiasis, gali at
stovauti (teisine žodžio pras
me) ne visai lietuvių tautai 
(netgi nei ne visai lietuvių

išeivijai), o tik tiems lietu
viams, kurie sutinka būti LB 
nariais.

Jei kartais mes vienas kita 
paraginame“ gražiai atstova
uti“ lietuvių tautai užsieniuo
se arba sakome, kad, va, mes 
užsieniuose gyvenantieji lie 
tuviai, esame savo tautos 
“ ambasadoriai“ , tai tą savo) 
tautos “ atstovavimą^ arba 
“ ambasadorystę“ supranta
me, taip sakant, gyvenimiš
kai, vadinas, neteisine pras
me.

Tuo norime pasakyti, kad 
mums visiems privalu dorai, 
pavyzdingai gyventi, gražiai 
reikštis savo viešąja (visuo 
menine, kultūrine, politine ir 
kita) veikla, laimint sau ir 
kartu visai mūsų tautai gerą 
vardą kitų tautų akyse.

Reikia pripažinti, o kartu 
ir pasidžiaugti, kad, bendrai 
mes graži ai atstovauj ame(§i a 
neteisine prasme) savo lietu
vių tautai užsieniuose.
Ištikrujų, lietuviai visur pa

sižymi savo darbštumu ir są 
žiningumu; savo pasinešimu 
į mokslą; savo gyva visuome
ne, kultūrine ir politine veik
la; savo idėjine akcija, sie
kiant vis ko nors aukštesnio 
ir kilnesnio.

Gi pažiūrėkime, lietuviai 
laikosi gerais darbininkais 
ir fabrikuose irįstaigose. Lie 
tuviškasis jaunimas dažnai 
pirmauja moksle, tiek aukš- 
tesnesese, tiek ir aukštosio 
se mokyklose. Kiek daug mū
sų jaunų žmonių yra įsigiję 
magistrų irdaktarųlaipsnius! 
Nemaža jau yra prasimušusių 
ir į aukštųjų mokyklų moko-

męjį personalą, į profesūrą. 
Argi negražu? Garbė visai lie 
tuviu tautai!

Toliau, kiek daug turime į- 
vairių. visuomeninių, kultūri
nių, politinių ir kitokių-orga 
nizacijų! Jos rodo, kiek daug 
mūsų žmonių gyvena toms ar 
kitomis idėjomis. Tai įrody
mas tautos idėjinio veido - 
- jos dvasingumo. Toliau, ar 
ne džiaugtis reikia, stebint 
va, taip gražiai besireiskian 
čią mūsų Lietuvių Bendruo
menę? Pati LB idėja labai 
įdomi, originali, kitoms tau
toms rodos, net nežinoma.
Gražus ir mūsų jaunimo reiš 

kimasis visuomeninėje veik
loje, jos organizacijose. Jau
nimo Metai irgi, bendrai ver
tinant, mūsų jaunimą išryški
no gražiose varsose.

Mūsų politinė veikla, ypač 
gi reiškiantis gyvai laisvini
mo darbe, taip gi rodo mūsų 
tautos idėjinį veidą ir jos su 
brendimą savarankiškam gy
venimui.

Taigi, savo tauta užsieniuo 
se mes atstovauj ame (neteisi, 
ne žodžio prasme), manding, 
labai gražiai.

Jei kartais mūsuose pasi
taiko kokių negeistinų reiš
kinių, išimčių, suklupimų ar 
paslydimų, perdaug nesijau
dinkime dėl to. Tik nesisten 
kime blogį nuslėpti, užtušuo 
ti, visa tik ružavomis spalvo 
mis nudažyti. Ne, blogį kel - 
kime aikštėn, žinoma gera 
valia, gerais tikslais, siek
dami ideališko, tobulo, abso
liučiai be priekaištų savos 
tautos atstovavimo, tegul ir 
neteisine prasme.

Džiaukimės tuo, ką matome 
mūsuose gera ir smerkime 
tai, kas pasitaiko bloga.
• Algis Mažeika,, dirbąs 
Toronte, bet lankąs įvai
rias Kanados ir JAV vie
toves, savaitgalį viešėjo 
Montrealyje.

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

KRAUJO TYRINĖJIMAS*
Šito straipsnio autorius 

Montevideo mieste (EI 
Dia Medico Uruguayo.No- 
vlembre de 1964, Nr. 379 , 
pusi.197) paskelbė naują 
tyrimą iš kraujo, būtent, 
tie,kurie turi vėžį bet kur 
daugiau turi kalcijo krau
juje. Kalcijus ir fosforas 
yra kraujuje tam tikroje 
proporcijoje.-norint suži
noti fosforą,reikia padau
ginti kalcijų 0,97Pas žin
duolius kalcijo yra 10, 4 
(8,5-11,5 miligramai) 100 
kubiniuose centimetruo
se.Tai yra normalus kie
kis. Mes paaukojome 150 
baltųjų žiurkių toms stu
dijoms. Vėžiui sukel
ti žiurkėse įšvirkštėme 
9,10-Dimetilo-1,2 Benzo- 
anthraceno, kurį ištirpi
nome benzole 0, 5%. Į- 
švirkštėme 0,1 ml. 3 kar - 
tus 10 dienų protarpyje . 
Po 3 mėnesių pasirodė 
pirmieji navikai. Injekci
jos buvo po oda ir gavome 
sarkomas. Kraują imda
vome švirkšle iš širdies 
apsvaiginus eteriu. Mes 
studijavome ne celių kal
cijų,bet kraujo plazmos. 
Kraujo raudonus kūnelius 
turėjome pašalinti. Žiur
kės turi tą ypatybę, kad 
turi labai daug raudonų 
kūnelių-iki 9,5-10 milijo
nų, tuo tarpu kai žmogus 
turi iki 5 milijonų viena
me kubiniame milimetre. 
Leukocitų arba baltųjų 
kūnelių nuo 3000 iki 6000

pas žiurkę.Pas žmogų tas 
kiekis dar būtų normalus , 
bet j au didelis .Kada navi
kas auga,žiurkė pasidaro 
labai anemiška, bet navi
kas kraujuje skęsta. Ne
suprantama, kaip vėžys 
moka patraukti ir ati - 
traukti kraują nuo kitų 
audinių,tai yra tikras pa
razitas. Organizmas au
gina sau priešą ir savo

paties organizme. Neap
rašinėsime čia visą tech- 

;niką, kaip reikia išimti 
ikraująlš širdies, kaip pa
taikinti į tam tikrą vietą, 
kitaip gyvuliukas žus ir 
nebegalėsi kitą kartą tą 
gyvulėlį panaudoti. Jeigu 
gerai atlieki,ir anestezi
joje,tai gyvulėlis visiškai 
nekenčia ir tuojau pat at
sibunda ir linksmas bė
gioja.
KAIP MATUOT KALCIJŲ ?

Chemikai turi meto
dus,kaip matuoti kalci jų. 
Aparatas vadinasi Elek- 
trofotometras. Yra įvai
rių tipų, mes vartojome 
Fisherio A. C. Mes pati-

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

7581 CENTRALE, coin - comer 2e AVENUE 365 0770 LASALLE

D.L.K. Vytauto Nepr. Klubas
2759- 67 St. Catherine Street E. Montreal

krinome šimtus kartų, 
kiek yra kalci jo norma
liai baltose žiurkėse, at
radome 9,2 -9,6 mgr. 
Dažniausiai pasikartoja 
10,2 ir 10,4 mgr. 100 kub. 
centimetre,tą kiekį vadi
name normalcalcemia. 
Nėščios žiurkės ir kurios 
žindo turi daugiau: 10, 8 
mgr.Atlikome kelis šim
tus tyrimų su žiurkėmis, 
kurios turėjo navikus.Vi
sos žiurkė s, kurios turėjo 
navikus gerai išvystytus , 
rodė didesnius kalcijo 
kiekius :12,8 ;13,2 ;14,2 ;14,6 
mgr.Taigi be jokios abe
jonės, kalcijo kiekis pas 
rėžio nešiotojus yra žy
miai didesnis. Kyla klau
simas, ar negalima šitą 
analizę naudoti pas žmo
nes vėžiui studijuoti, kaip 
"Test".Technikanėra len 
gva, reikia labai didelės 
precizijos ir daugel atve
jų turime lengvesnius me
todus,kuriuos jau minėjo
me anksčiau, bet šito ty
rimo mokslinė vertė yra 
nepaprastai didelė.Krau
jo reikia nedaug, iš žiur
kės išimame 1, 5 kubinio 
cm., iš žmogaus imame 
daugiau 3 kūb. cm.
IŠ KUR ATEINA TAS 
KALCIJUS Į KRAUJĄ?

Iki šiol buvo manoma , 
kad tas kalcijus ateina iš 
kaulo,nes kauluose kalci- 
cijo fosfato yra daug. Visi 
žino,kad krūties vėžys ir

Nukelta į 6 psl.

Johan Tiedman Reg d
DIRBU VISŲ RŪŠIŲ BALDUS 

PAGAL UŽSAKYMUS

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

Uniueiial Cleaners & TjailorA
• Valau ir taisau vyriškus ir moteriškus drabužius.
• Siuvu naujus pagal užsakymus vyriškus pakus, 

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

(at Wallington St.) Tel. 769-2941

Baltica Investme ^<orp
Autorizuotas kapitalas $ jOO

J. Skučas, Prez. RA 2-6152 6966- .4 Avė. Rsiut,.
Superkame sklypus ir Žemę Montrealyje bei apylinkėje. 

Už indėlius mokame 8% dividendo.
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PORTRETAI - VEDYBOS - KRIKŠTYNOS 
SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS

ĮVAIRIOS PROGOS

ont^ 5

Tel. 525-8971

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

IR KITI ĮVAIRŪS MEDŽIO DIRBINIAI.

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

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

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

ME 7-6727
DE LUXE CLEANERS

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

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

Taisau ir dažau lengvas masinas 
7717 GEORGE LASALLE, QUE.

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

namų 366-4203

BELLAZZI - LAMYtINC-
DO 6-6941 7682 Champlain Blvd. USalle
{vairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai- 
Insuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popieris.

• Išnuomuojama SALĖ didesniam ar mažesniam skaičiui 
asmenų: - vestuvėms, įvairiems paminėjimams, susirinki
mams bei kitokiems parengimams.

• Kainos žemos, klubtečiams ir jaunimui nuolaida. ,

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

K r ei p t i s į Klubo administratorių J. Petruli, 
tel: 522- 2353 arba 72 7 - 7656. *

4

expo67

KLUBO SUKAKTIS
1907 - 1987

18671) 1967 
CMAMCORFHMIUnON

Telefonas 768-6679

WINDSOR
DRY CLEANERS & DYERS CO. LTD. 

Valome visokius drabužius ir kitą Jūsų namų apyvoką.
Savininkai:

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

THE WHO WANT a life of 
collective economic security • - 
remote from civilisation <- 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.

DĖMESIO LIETUVI AMS

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

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

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

SIUNTINIAI LIETUVON 
KAUFMAN’S WOOLLENSsTEXTILES

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

LS CIA PASIŲSITE SIUNTINIUS SAVO GIMINĖMS PILNAI GARANTUOTOMIS

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

MOTERIŠKIEMS KOSTIUMAMS. PALTAMS,SUKNELĖ MS IR ŠILKINES- Brocade 
& Dainty MEDŽIAGOS.

• DIDŽIAUSI PASIRINKIMĄ KASMIRO,NAILONINIŲ IR ŠILKINIŲ SKARELIU , 
SVEDERIŲ IR VISA KITA ŠEIMOS REIKALAMS.

• TAIP PAT PRIIMAME UŽSAKYMUS VYRIŠKIEMS K OST i Ii M A MS- Made to measure 
- >Š GERIAUSIU ANGLIŠKŲ MEDŽIAGŲ. KAINA O'SO.-, extra kelties $ 12.-

SAVININK/AS t'II. K A U F M A N A S , buvęs audinių fabriko* Litex* vedėjas Kauno. Laisvai kalba 
lietuviškai.
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PARAMA

Lietuvių darbai Pasaulinėje tarptautinėje parodoje Monrealyje: Kairėje dailininkų Stoškaus ir Garbausko reljefinis vitražas, 
/prie jo du parodos lankytojai/; viduryje kalbininkas p. Pažąsis prie dailininkų Tado ir Gintos Baginskų dekoratyvinės tvore
lės, kurioje virš p.Pažąsio galvos matome įkomponuotą didelį gabalą gintaro; dešinėje dailininko Morkūno vitražas.

M0SVWPORTAS ST.CATHARINES 
ONTARIO

NIAGAROS PUSIASALIS
BUS ŠAUNIOS JONINĖS

TAUPYK IR SKOLINKIS
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAUSIAME

TORONTO LIETUVIU KREDITO KOOPERATYVE
KAPITALAS SIEKIA.DU SU PUSE MILIJONO DOLERIU 

MOKAME: DUODAME:
43A% ui depositus Morgičius iš
S'/į'o numatyta už Šerus Asm. paskolos i! 7%

Asmenines paskolas duodame iki $5,000.- ir morgičius 
valdžios nustatytą normą, 66% įkainuoto turto.
Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nedau
giau $2,000.- Asmeninės paskolos, mirties atveju,apdraus 
tos iki $5,000.-
Paramos nariais gali būti kiekvienas lietuvis gyvenąs 
Kanadoje.
Kasos valandos: Kasdieną nuo 10 vai. iki 3 vai. p.p., 
išskyrus sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį vakarais nuo 
4 vai.30 min. iki 8 vai.30 min. Šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vai 
p.p. (liepos ir rugpipeio men. šeštadieniais uždaryta).

Būstinė: Lietuvių Namai - J129 Dundas St. West, 
Toronto 3, Ont. p Telefonas LE 2- 8723.

Reportažas iš Toronto
PAŠNEKESYS METRO TRAUKINYJE

Vienas keleivis pasigi
ria neseniai perskaitęs 
Draugo premijuotą roma- 
ną "Žydinčios dienos". 
Knyga jam suteikusi sa
votišką nostalgiją-tėviš- 
kės pasiilgimą.Kaimo gy
venimas ir meilė žemai 
ten buvusi aprašyta taip 
sentimentaliai, kad jam 
prisiminė gražiosios 
pareities dienosSkaitoma 
knyga dvelkusi tolimais , 
negrįštančių išgyvenimų 
įspūdžiais. Bet iš dabar
tinės perspektyvos visa 
tai tarsi jau tapę svetima , 
net kažkaip nerealu. Nors 
skaitant jautėsi beveik 
apčiuopiama tiesa,bet tuo 
pačiu neaišku,kad ūkinin
kas galėjęs taip mylėti 
savo žemę.Nežiūrint triū
so, nei besidrumsčiančių 
kaimyninių santykių, žemė 
jam buvusi viskas. Ypač 
kai ten aprašomas laukų 
grožis su krūmuose čiul- 
bančiom lakštingalom ir 
volungėm.

Antrasis bendrakelei
vis irgi skaitęs premijuo
tą Prano Naujokaičio ro
maną. Pirmajam paminė
jus paukščių čiulbėjimą, 
šis Išsitaria ir prisipa
žįsta, kad paukščiai at
kreipę ir jo dėmesį. Jam 
buvę kiek keista, kad ap
rašytieji giesmininkai 
beveik visuomet čiulbėję 
alksniuose.Taip pat keis
ta, kad autorius taip pa
brėžtinai išryškinęs alks 
nynus. Tartum pas mus 
nebūtų buvę baltakamie- 
nenių beržynų, ošiančių 
ąžuolynų ir kvapiųjų pu
šynų. Jį dar nustebinusi 
toji knygos vi eta, kur vaiz
duojamas ūkininkas, ap
žiūrėdamas savo sodybą 
gėrėjęsis jo sodintais, 
gražiai suaugusiais alks
niais.Kiek jis prisimenąs, 
Lietuvoj e niekas nesodi
nęs alksnių,nes tai buvęs 
prastas medis,augąs pau
piuose ir prie pelkių. Jei“ 
gu kas sodindavo mede
lius, tai rinkdavosi ber
žus, ąžuolus. Apskritai 
knyga pagal skubų, pra- 
bėgtiną įvykių aprašymą, 
jam padariusi chronolo
ginį įspūdį. Kaipo premi
juotame romane,jis tikė
jęsis daugiau sentimentar 
lumo, gilesnės minties < 
Tokiais atvejais jis ste
bėjęsis, kai pirmo karo 
pabaigoje vokiečiai buvo 
nualinę mūsų ūkį. Jie net 
atėmė svarbiausią ūki
ninko darbo pagelbą-pa-

NOTARAS
ANTANAS LI U D ŽIU S.B.L.
Bendradarbis V.S. Mastis,L.L.D.

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

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

Namų CR9- 6166.

skutinį arklį .Apie tai ra
šydamas,autorius išvys- 
tęs didelę spartą. Labai 
greitai nepasiturintis ū- 
kininkas ne tik gauna iš 
kaimyno pasiskolinti ark
lį suarti dirvonuojantį 
lauką, bet keliais, toli
mesniais sakiniais jis iš
akėja dirvą, apsėja ją ir 
tuojau ten pasirodo pasė
lių daigai. Žodžių taupu
mas,sakinių kondensacija 
esąs geras dalykas,bet 
kuomet jis pavirsta į tri- 
žodžius išsireiškimus , 
gaunasi kietokas įspūdis . 
Nelyginant kirvio kapoji
mas. Skaitydamas trum
pas mintis nejauti jų vaiz
dingumo, jų besiplečian
čio grožio. Ten nėra to 
įspūdingo patrauklumo , 
kurį duoda ilgesnio saki
nio galimybė. Naujokaičio 
sakiniai trumpi. Jie labai 
taupūs. Jie atrodo kaip 
šykščios virėjos atkapoti 
veršienos gabalai ant 
greitųjų paruoštiems pie
tums.Be padažo, be jokių 
prieskonių. Arba toj e vie
toje,kur keliais sakiniais 
paminėta meilė baigiasi 
vedybom.Čia buvo dėkin
ga tema iškelti romenti
kai,parodyti tų laikų jau
nimo santykius .Ir skubus 
Algio gimnazijos baigi
mas.Čia matome jį besi
ruošiant abitūrai, o se
kančiame puslapyje, bai
gęs mokytojų kursus, jis 
pradeda mokytojauti. To
kiose knygos vietose, an
trajam keleiviui atrodė , 
kad autoriaus norėta kaip 
galint skubiau suregi-

J I B VARTODAMAS NEBOSI NEI PLIKAS NEI ŽILAS

JI f!

JIB. vartojo 16 savaičių, pusę metų, vienus etus. 
paveikslai parodo, kad JIB. vaistai ATAUGINA PLAUKUS, išgydo 
pleiskanas, šašus, niežėjimą, sulaiko plauku slinkimų, atgauna natūra
lią plaukų spalvą MOTERIMS IR VYRAMS, 100 proc. garantuotai.

JIB VARTODAMAS NEBŪSI NEI PLIKAS NEI ŽILAS.
JIB. 8. Oz. 16 savaičių vartojimui Kanadoje viso $6.30. 

Užsakymus su Money Orderiu, reikalaukite tuojau.
JI B LABORATORIJA, 1437 So. 49th Avė., Cicero, Illinois 6M33

VEDA KAZYS

SVEIKATOS KLINIKA-Health Clinic
Medicininis ir pooperacinis gydymas

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

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

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

PRANEŠIMAS Nr. 78
Liečia: ŠALFASS-gos 

Sporto Darbuotojų Kon
ferenciją.

Pranešame,kad Centro 
Valdybos šaukiama spe
ciali ŠALFASS-gos spor
to darbuotojų konferen
cija įvyks birželio 3-4 d. 
d. Klevelande, Ohio.

Vieta - Čiurlionio Na
mai,10908 Magnolia Dri
ve.

Posėdžių pradžia-šeš- 
tadienį ,birž.3d. ,1 vai .p.p.

Darbotvarkėje:
1. ŠALFASS-gos orga

nizacinės problemos ir 
veiklos direktyvos. Refe
ruoja Sig. Krašauskas.

2. Krepšinio rungtynės 
su Pan American pirme
nybių komandom. Refe
ruoja dr. R. Gaška.

3. Lietuvos Nepriklau
somybės 50 metų sukak
ties proga 1968 m.planuo
jama krepšininkų išvyka. 
Referuoja šios išvykos 
galimybėms tirti komite
tas.

4. Klausimai ir suma
nymai.

Visi sporto darbuotojai 
ir buvę darbuotojai-vete
ranai kviečiami dalyvauti 
ši oj e konferencij oj e, kad 
galėtume nuodugniai iš
diskutuoti mūsų Sąjungos 

struoti daugiau įvykiųne- 
sirūpinant patrauklesnės 
formos apipavidalinimu. 
Įvesdamas į knygą dau
giau dalyvių,autorius ne
galėjo geriau išryškinti 
svarbiausio veikėjo-Vin- 
co Žibučio JMors daug pri
siminimų nešanti,bet ne
turėdama intrigos, knyga 
neiškyla tuo patrauklumu, 
ką yra davusi panašaus 
turinio Raymond "Kaimie
čiai ".Atrodo, kad Naujo
kaitis turėdamas tokią la
kią plunksną, kiek pasi
spaudęs ir netaip skubė
jęs galėjo patiekti skai
tytojui gilesnį peržydėju
sių dienų prisiminimą.

S. Pranckūnas .

BARONAS 
gyvybinius reikalus bei 
nustatyti tolimesniam 
veikimui gaires.

Centro Valdyba. 
PAVERGTOJI LIETUVA 

Sov.Sąjungos antrosios 
lygos futbolo pirmenybė
se Vilniaus Žalgiris at
siekė pirmą pergalę mū
sų sostinėj, įveikdamas 
Batumio Dinamo 2:0. 
-Lengvosios atletikos se
zono pradžioje puikios 
formos yra diskininkas 
Vytautas Jaras,numesda- 
mas vėl įrankį 58,70m. 
-Klaipėdoj Lenkijos Gdy
nės futbolininkai pralai
mėjo Šiaulių Statybininkui 
0:2.
-Geresnės pasekmės Klai 
pėdoj įvykusių lengvosios 
atletikos sezono atidary
mo varžybų :100m. Minal- 
gaitė -12,1 sek., trišuolis 
-Tauginas 14,76m.
-Tradicinį"Palangos Ju
zės" futbolo turnyrą lai
mėjo Panevėžio Statyba, 
nugalėdama Kretingą 1:0. 
-Gudijos moksleivių rink 
tinė futbolo rungtynėse 
nugalėjo Lietuvą 2^.Su
sitikimas įvyko Panevė
žyje.
IŠ VISUR

Pasaulio moterų krep
šinio meisterio vardą lai
mėjo Sov. Sąjunga prieš 
Korėją (2) ir Čekoslova
kiją. Tolimesnės vietos: 
4) rytų Vokietija,5) Japo
nija^) Jugoslavija,7) Bul
garija,8)Brazilija,9) Ita
lija, 10) Australija, 11) JA 
V.
-D.Toritas Berlyne diską 
numetė 60,22m. Tai ge
riausia šio sezono p asek- 
mė pasaulyje. Lietuvio 
Vytauto Jaro pasekmė- 
59,82m. atsidūrė jau tre
čioj vietoj.
-Po pasaulio pirmenybių 
Stockholme tarptautinė 
stalo teniso federacija

SĖJA
Tautinės, demokratinės minties mėnesinis lietuvių laikraštis. 

Leidžia Varpininkų leidinių fondas
Redaktorius J. G. Lazauskas.

Administracijos adresas: JUOZAS URBELIS.
1649 N. Broadway, Melrose Park., I1L, USA-

Prenumerata: JAV ir kitur 3 dol. meįams.

AR ŽINOTE KA RAŠO 

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

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

klausimais, gražią apsakymą, eilėraščių ir tt: Jis 
turi ir moterą skyrių.

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

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

SLA 278 K. ŽINIOS
Štai jau atėjo ir pava

saris. Pabudo iš gilaus 
žiemos miego visi gyvū
nai. Pražydėjo ankstyves
nės gėlės .Grįžo paukščiai 
iš šiltų kraštų.Visi džiau
giasi kvepiančiu šiltu oru, 
kuris kiekvieną atgaivina, 
sustiprina ir suteikia dau
giau jėgų toliau gyventi.

Šiais metais ypač gegu
žės ir birželio mėnesiais, 
St. Catharines apylinkėj 
parengimų žada būti aps
čiai.

Pirmas toks parengi
mas ruošiamas SLA 278 
k.gegužės 27 d.šeštadienį. 
Gegužinė (piknikas) vi
siems gerai žinomoj gra
žioj vietoj Port Weller 
Garden City Beach. Salė 
ir baras atdara 3 vai. po 
pietų, orkestras atvyks 
kiek vėliau ir gros iki 12 
vai.nakties.SLA valdyba 
deda pastangas, kad į šią 
gegužinę tėvai atsivežtų 
kuo daugiau vaikų,nes na
riai ar-nenariai, be jokio 
skirtumo bus pavaišinti 
ledais(ice cream)ir vais
vandenių (7 up) ar coco , 
be to, prie ežero grynam 
ore turės progos pažais
ti. Vaikai,kurie pasirodys 
scenoj, ir parodys savo 
menąjmuzikoj,šokime ar 
dainavime, už gražiausią 
pasirodymą gaus dovanė
lę.

SLA 278 k.valdyba ma
loniai kviečia mažus ir 
didelius gražioj vietoj 
prie ežero gegužinėj da
lyvauti . V aldyba.

sudarė geriausių stalo 
tenisininkų sąrašą. Vyrų 
grupėj 1) Hasegava,2) Ko
no (Japon.). 3) Scheller 
(Vak.Vok. ).Moterų-l) Mo- 
risava, 2) Fukasu, 3) Ja- 
manoko (visos Japonija), 
4) Rudnova (S. S.).

Žalgirio vietininkijos 
skautų rėmėjai birželio 
24 d. ruošia didingas Jo
nines,kurios šiais metais 
išpuola kaip tik šv. Jono 
dienoj.Parengimas įvyks 
gražioje Merrittono salė
je,kur yra buvusios Joni
nės per daugelį metų. Tad 
vieta visiems gerai žino
ma.

Čia lietuviai galės su
sitikti daug pažįstamų iš 
Kanados ir Amerikos. 
Daugumoje atvyksta jau
nimas, įnešantid gyvumo, 
ir dinamikos. Čia jauni
mas, ką tik baigęs mokslo 
metus, turi nepaprastą 
progą pasi šokti, pasilinks 
minti.

Didelė naujiena: bus 
premijuojami šokiai, už 
kuriuos duodamos puikios 
premijos. Premijuojami 
modernūs šokiai ir Jonų 
polka.

Kadangi oficialių kalbų 
nebus, tad šokiams bus 
labai daug laiko.

Meninę programą iš
pildys Hamiltono šokių 
grupė ,vad. p. Breichma - 
nienės ir Toronto grupė , 
vadovaujama pono Kara- 
siejaus.

Tas gražias ir šaunias 
Jonines suruošti padeda 
skautų dvasios vadovas 
tėvas Barnabas Mikalaus
kas.Jis taipgi yra skautų 
rėmėjų garbės pirminin
kas.

Niekas nesigailės į Jo
nines atvykęs. Laikas ap
sispręsti ir ruoštis. Tad 
iki pasimatymo birželio 

SLA

SUSIVIENIJIMAS 
LIETUVIŲ 

A AMERIKOJE
— jau 80 metų tarnauja lietuvių visuomenei 

ir išmokėjo daugiau kaip SEPTYNIUS MI
LIJONUS dolerių savo apdraustiems na
riams.

— didžiausia lietuvių fraternalinė organizaci
ja — duoda gyvybės apdraudę ir ligoje pa
šalpų, kuri yra pigi, nes SUSIVIENIJIMAS 
neieško pelno, o teikia patarnavimus savi
tarpinės pagalbos pagrindu.

— jau turi daugiau, kaip tris su puse milijono 
dolerių kapitalą, tad jo apdrauda tikra ir 
saugi. Kiekvienas lietuvis čia gali gauti 
įvairių klasių reikalingiausias apdraudas 
nuo $100.00 iki $10,000.00.

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

— duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pi
gią. TERM apdraudę: už $1,000.00 apdrau- 
dos tik $3.00 mokesčio metams.

— AKCIDENTALĖ APDRAUDA naudinga 
visokio amžiaus asmenims, rekomenduoja
ma lietuviškų KLUBŲ ir draugijų nariams. 
Už $1.000.00 akcidentalės apdraudos mo
kestis $2.00 į pietus.

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

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

SLA

SLA

SLA

SLA

SLA

24 d. St. Catharinėje, Me- 
rrittono salėje.

Skautų rėmėjų būrelio 
valdyba

VĖŽYS IR VIRUSAI 
/Atkelta iš 5 psl./ 

prostatos daro metasta
zes kauluose, t. y. vėžio 
celės nukeliauja į kaulus 
ir paliuosuoja kalci jų,ku
ris patenka į kraują. Be to 
žinome, kad kalcijus yra 
elektrolitas, t. y. apkrau
tas elektra.Kalcijus lipdo 
sieneles tarp celių. Vėžy
je celės atsiklijuoja vie
nos nuo kitų, gali patekti 
į kraują,taip pat ir kalci
jus su celėmis. Galima 
manyti, kad vėžio ligoje 
paratireideos liauka,kuri 
reguliuoja kalci jų, labiau 
veikia. Paskutinė mokslo 
mintis yra,kad pats vėžys, 
kaip sakoma, neoplazija 
didina kalcijo apyvartą, 
ir veikia kaip Paratiroi- 
deo liauka.Taigi kalcijo 
padidėjimas kraujuje yra 
surištas suneoplazija, su 
vėžio procesu.Reiškia,tų, 
kurie serga vėžiu, yra 
kraujas sugadintas.Vėžys 
nėra kokios organizmo 
vienos vietos liga,bet yra 
sisteminė liga, tuo viso 
organizmo liga-todėl to
kia baisi.
• Sirija, Arabų valstybių 
provokuojama, puldinėja 
Izraelį,dėl kos šis pareiš
kė Jungtinėms Tautoms 
protestą ir pasakė, kad 
visomis priemonėmis at
rems Sirijos provokaci
nius puolimus.

t

pietums.Be
Ps.D.R.M.N.Pt
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HAMl^LTON
21 Main St. Ę., Kamb. 203, Tel. 528-0511.

Geriausia taupyti ir skolintis tik 
Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyve

Darbo valandos: Aukšti nuošimčiai ui

P irm. 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 Avė. Pranciškonu 
parapijos salėje sekmadieniais po pamaldų.

GWATARAS AMERIKOS UNIVERSITETAMS
Balandžio 29 d., gražu

sis "Gyvataras", vad.p. 
G. Breichmanienės, su 
spalvinga kaip visada tau
tinių šokių grupe, aplankė 
Bufalo ir Niagara Falls , 
N. Y. vietoves. Pirmoji 
programa buvo išpildyta 
Amerikos universitetų ir 
kitai publikai."Gyvataro" 
pasirodymas su lietuviš
kais šokiais, susilaukė 
gražių rezultatų iš aukš
tosios amerikiečių publi
kos. Šis pasirodymas bu
vo surengtas Lietuvių in
telektualų, dirbančių Bu
falo universitetuose. Mes 
esame jiems dėkingi už 
šį ambasadorišką darbą 
ir linkim jiems dar ilgai 
nepailsti savo profesijo
se ir lietuvių tautiniame 
darbe.

Antroji programa Nia
gara Falls,N.Y.buvo dau
giau lietuviškai publikai, 
kurią sudarė daugiausia 
senesnės ateivijos nariai. 
Daugelis jau su silpnesne 
lietuvių kalba,tačiau gyva 
lietuviška širdimi. "Gy
vataro" priėmimas pasi
rodė tikrai su lietuvišku 
nuoširdumu ir džiaugs
mu. Kadangi programa 
prasidėjo tik 9 vai. vaka
ro,šokiai ir vaišės užsi
tęsė iki 2 vai. sekmadie
nio ryto. Už šį gražų lie
tuviškų ryšių palaikymą 
lietuvių tarpe, šv. Jurgio 
parapijai, hamiltoniečiai 
reiškiame lietuvišką ačiū.

Abiejose programose, 
su lietuvišku menu plačiai 
publiką supažindino šokė
ja Silvija Martinkutė. V.P. 
TAUTOS F-D O SKYRIAUS 
pirmininkė Hamiltone, 
Liucija Skripkutė, nuo š. 
m. gegužės mėn.ld., iš 
pirmininkės pareigų pa
sitraukė. Šias pareigas 
sutiko perimti Kazys Mi
leris.Už sėkmingai atlik
tą Lietuvos laisvinimo 
darbą,L.Skripkutei b-nė s 
V-ba reiškia nuoširdžią 
padėką, o naujam p-kui

Nors ir labai bloga foto
grafija, bet geresnės nė
ra, todėl dedama. Prie
Baikalo ežero, Sibire, mū 
šį tremtiniai geresnės ne
galėjo padaryti. Atvaizde- 
advokatas Zigmai- Toliušis 
su seserim Liuda Kaupie
ne, kuri balandžio 18 d. mi 
rė.

L.Raupienė buvo žymi vi 
suomenininkė, moterų vei 
kėja socialinės globos sri 
tyje, ilgametė Lietuvos M o 
terų Globos Komiteto pir
mininkė. Velionė buvo ma
loni asmenybė, didžiai to
lerantinga ir visuomeniš
ka. Niekam bloga nėra pa
dariusi. Bet Lietuvos oku
pantas, rusas, ją ištrėmė G,Alinauskas, labai pla-

indėlius.
Prieinamos skolinimosi 
sąlygos.
Nemokamas CUNA gyvybes 
ir paskolų draudimas.
Pilnas čekią patarnavimas.
Uitikrintas indėlių saugumas.
Malonus lietuviškas patarnavimas

K. Mileriui linki ištver
mės ir sėkmės. V. P. 
KANADOS lOO-ČIO 
lietuvių savaitėje Hamil
tone įvyks didžiulė lietu
vių dailininkų paroda,ku
rioje dalyvauti jau sutiko 
apie 15 žymiausių lietuvių 
dailininkų iš Kanados ir 
JAV - bių. Paroda įvyks 
Hamiltono miesto savi
valdybės (City Hali) pa
stato dviejuose aukštuo
se. Parodos reikalais rū
pinasi Aldona Matulienė.

V. E 
SUKURTA NAUJA LIE
TUVIŠKA ŠEIMA

Tai du veiklūs Hamil
tono lietuviukai: Valė Le
kavičiūtė ir Romas Pe
trauskas gegužės 6 d. su
situokė A. V. bažnyčioje. 
Valė yra nuolatinė A. V . 
parapijos choro ir"Auku- 
ro"narė,oRomas priklau 
so "Nemuno" tuntui, "Au
kurui" ir "Gyvatarui".

Bendruomenės v-ba 
linki gražiausios sėkmės 
šeimoje ir lietuviškam 
darbe. V.P.
ŠALPOS FONDO IŠVYKA

Gamtai pradedant puoš
tis vasariškomis grožy
bė mis,pradedama galvoti 
ir apie gamtos išvykas- 
gegužines. Bene pirmoji 
išvyka numatoma birže
lio 25 d.lietuvio p.Padols- 
kioūkyj prie Paris mies
telio.Šią gegužinę rengia 
Hamiltono Šalpos Fondas. 
Gegužinės programa bus 
paskelbta spaudoj vėliau.

V. P.
MENO PARODOS 
metu, balandžio 2 d. lai
mėjusieji loterijos pre
mijas nr.00085-indų rin
kinį ,nr.00060-knygą "Li
thuania", prašome turin
čius šiuos numerius atsi
imt laimikius pas J. Plei- 
nį,tel.JA 7-4876 iki š.m. 
gegužės 13 d. Neatsiėmus 
iki minėtos datos, bilietai 
nustos galios. Malonėkite 
patikrinti savo kišenes.

J. P.

į Sibirą už tai, kad ji liet
uvė, kad mylėjo savo tėvy
ne ir buvo žmoniška. Iš Si 
biro paleidė tildą t tada, 
kai ji liko jau visai be jė
gų, nukankinta nepakelia
mo jai miško kirtimo dar
bų, ypač, kad jau buvo a- 
pie 70 metų amžiaus. Mi
rė ji turėdama jau 75 met.

Apgailestaujame jos kan
čias ir jos netekimą.

NEPRIKLAUSOMOS LIETU 
VOS 

bnndrovės metinis susiri
nkimas įvyko sekmadienį. 
Jam pirmininkavo L.Nor- 
vaišą-Girinis ir sekreto
riavo J. Vilius is. Prane
šimus padarė pinn.L.Gi- 
rinis-Norvaiša, piniginį 
Pr. Paukštaitis, sekr.J. 
Kardelis, kur is kalbėjo ir 
kaip NL redaktorius.Re
vizijos komisijos, kurio
je, mirus Dominikui Nor- 
keliūnut, pagerbtam susi
kaupimo minute, liko du 
nariai J. Lukoševičius ir

unemployment 
insurance
/nedarbo drauda/ dabar api
ma beveik visus dirbančius

ŪKIUOSE, GYVULININKYSTĖJE, 
DARŽININKYSTĖJE,
ŠILTNAMIUOSE, 
DAIGYNUOSE, 
VAISIŲ, DARŽOVIŲ IR

DARBININKĄ I:
Jums svarbu sužinoti, ar galite 
gauti nedarbo apgraudos globą, 
kuri jau įvesta žemės ūkio ir 
daržininkystės darbininkams. 
DARBDA VIA I:
Jei samdote darbininkus atsimin
kite, kad yra nuostatai, kurių pri
valote laikytis.Jūsų interesas 
tuojau sužinoti apie visas taisyk
les, liečiančias jūsų darbininkų 
nedarbo draudą.
Gaukite pilnas inforjnacijas tuo
jau pat jūsų artimiausioj įstaigoj 
l NIMPI ()\ MENI
INSURANCE
COMMISSION
GOVERN MENI OE CANADA

/ <h <(<. i r p

CHICAGO
PEDAGOGINIS LITUA - 
NISTIKOS INSTITUTAS 
išleido lietuvių kalbos fo
netinę plokštelę, vardu 
"Lietuvių kalbos garsai 
ir priegaidė ^'(Sounds and 
Intonation in Lithuanian) . 
Tekstą paruošė lietuvių 
kalbos lektorius Domas 
Velička,įkalbę  jo PL Ins
tituto stud. Romas Saka- 
dolskis.Garsų ir priegai- 
džių tarimą prižiūrėjo 
lietuvių kalbos lektorius 
prof. dr. Petras Jonikas .

Plokštelės turinys: 
balsių tarimas, dvibalsių 
tarimas,ilgųjų balsių ta
rimas, priebalsių kietu
mas ir minkštumas, su- 
panašėjusių priebalsių 
tarimas, susiliejusių į 
vieną garsą priebalsių 
tarimas, dvibalsių prie
gaidė,mišriųjų dvigarsių 
priegaidė, ilgųjų balsių 
priegaidė, trumpųjų bal
sių priegaidė,priegaidžių 
rūšys.

Plokštelė yra ilgo grie
žimo (33 1x3),10 colių. Ga
mino John RRali s Custom 
Recording, Chicago, Illi
nois. Išleista Lietuvių 
Fondo lėšomis.Kaina $5.- 
(su pasiuntimu).

Dėl mažo kiekio plokš
telė knygynuose nebus 
pardavinėjama.Norintieji 
ją įsigyti,prašomi kreip
tis Instituto adresu: PL 
Institutas, 5620 S. Clare
mont Ave. , Chicago, Illi
nois 60636, USA.

Kas norėtų, galėtų įsi
gyti ir to paties turinio 
magnetofoninę juostą, tik 
užsakant reikėtų nurodyti 
kelių takų-dviejų(2 track), 
keturių (4 track)-juosta 
gamintina. Kaina $8.00 
(su persiuntimu). PLI.

tų ir išsamų pranešimą 
raštu padarė Jupzas Luko 
ševičius. Revizija kons
tatavo gerą ir teisingą ve
dimą atskaitomybės ir ra
cionalumo dėliai pasiūlė 
nežymių patobulinimo su
gestijų. Dėl pranešimų pa
sisakymai buvo rimti irge 
ri.

Valdyba palikta ta pati, 
tiktai papildyta, išvažia
vus į-Čikagą K. Leipui, 
Dr.H.Nagtu, o revizijos 
komisija papildyta J.Vt- 
liušiu. Nukelta į 8 psl.

SUDBURY.
DALYVAVOM KANADOS 
ŠIMTMETYJE

Grupė kolonijos lietu
vių turėjo įdomią išvyką 
į Whitefish Ont. Nickel 
Belt vakarų apylinkės 
meno saviveiklos organi
zacijos Kanados šimtme
čio minėjimo proga. Sį 
minėjimą suorganizavo 
ir paruošė mūsų tautietė 
muzikos mokytoja,tos or
ganizacijos pirmininkė 
Irena Vabuolienė,sukvies 
dama vietos ir apylinkės 
tautinių grupių menines 
pajėgas.

Programoje dalyvavo 
lietuviai, suomiai, vokie
čiai .lenkai, indėnai .britai, 
škotai taip pat Nickel Belt 
vakarų apylinkės choras 
vadovaujamas LVabuolie- 
nės ir pavieni menininkai.

Lietuvių programą iš
pildė 3 tautiniais rūbais 
apsirengusios kanklinin
kės: Danutė Kusinskytė , 
Irutė Glizickaitė, Zita 
Griškonytė. Kanklėmis 
skambino "Lietuva bran
gi',' "Ant marių krantelio',' 
"Saulutė tekėjo". Skambi
nant "Lietuva brangi",!. 
Glizickaitė išpildė ir solo 
partiją. Programos laiku 
scenoje buvo įnešta Lie
tuvos trispalvė,kurią lai
kė E. Glizickas ir jam a- 
sistavo tautiniais drabu
žiais apsirengusi lietu
vaitė .Dėka gabių ir ener
gingų lietuvaičių,progra- 
ma buvo Išpildyta gerai, 
taip pat visiems labai pa
tikinęs buvo palydėta ne
sibaigiančiais publikos 
plojimais.

Šią išvyką suorganiza
vo LB valdyba, o meno 
programą kanklininkas 
Petras Semežys.Išvykoje 
dalyvavo:LBv-bos p-kas 
Juozas Bataitis, vicep. 
Juozas Glizickas,kun.An- 
tanas Sabas.M.Glizickie- 
nė, p. Jasinskienė, S. Po- 
derytė, A. Kusinskis, K1. 
Žukauskas, J. Kručas ir 
P.Semežys.Tai buvo gra
žiai praleista sekmadie
nio popietė,kartu parodant 
lietuvių meną svetimtau
čiams. Pasirodo,kad mes 
meninių ir tikrai gerų pa
jėgų turime, ypač lietu
vaičių tarpe,reikia tik or
ganizatorių - menininkų 
užteks. Malonu, kad šių 
metų LB valdyba tuo ener 
gingai rūpinasi.
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Lietuvių Evangelikų Liuteronų bažnyčios Sinodo išeivijoje dalyviai ir dalis sve
čių po bendrųjų pamaldų Vokietijoje, Bad Godesberge. Iš kairės į dešinę pirmo
je eilėje kun. J.Stanaitis, senjoras kun. A.Keleris, garbės senjoras A .Gelžtn- 
ius, kun.J.Urdzė, kun. A. Putce, Marija Kilienė ir kiti.

VINCAS 7EMECKAS

Darbai sodeliuose
Tiktai su gegužės mė

nesiu atvyksta tikrasis 
pavasaris į mūsų gamtą. 
Pražysta daugybė gražių
jų gėlių,puikiai sužaliuo
ja vėjelės,o soduose,miš
kuose ir laukuose skarde
na paukščių giesmės.Tie
sa, čia mes negirdime 
lakštingalos, nei arimų 
vyturėlio ar miškų gegu
tės, bet ir šie vietiniai 
giesmininkai paukšteliai 
yra neatskiriama sodelio 
dekoracijos dalis. Todėl 
sodelius įrengiant reikia 
ir apie juos pagalvoti, kad 
jie turėtų kur lizdelius 
susisukti ir kur troškulį 
nuraminti karštomis va
saros dienomis. 
DEKORATYVINIU AU - 
GALU SODINIMAS

Šį mėn. žemė būna pa
kankamai pradžiūvus! ir 
sodinimo darbas visur 
galima tinkamai atlikti. 
Gerai paruošti medelyno 
augalai galima persodinti 
bet kuriuo metų laiku, bet 
karštu ir sausu vasaros 
metu pasodinti augalai 
reikalauja daug didesnės 
priežiūros. Augalų sodi
nimui negalima naudoti 
vieną taisyklę. Sodinimo 
gylis bei žemės paruoši-

JAU ČIA PAT IR 
ATOSTOGOS

Lietuvių informacijai 
norime pranešti, kad ir 
šiemet numatyta v a s a- 
ros stovykla Italijos 
Alpėse 10-14 metų berniu
kams lietuviams.

Stovyklai numatomas 
trijų savaičių laikas,maž
daug tarp liepos 25 ir rug
pjūčio 16 d. d.

Kadangi vasaros sto
vykla vedama pedagogi
niais-lituanistiniais tiks
lais, tai visi esame kvie
čiami ir finansiškai pri
sidėti prie jos išlaikymo . 
Saleziečiai mažiau išgu
lintiems berniukams 
stengsis duoti,kaipir pra
eityj e,pragyvenimo leng
vatų.

Saleziečių vasarnamis 
Alpėse tiek pedagogiškai, 
tiek legaliai pritaikintas 
tik jaunimuLSuaugusiems 
galime tik tarpininkauti 
užsisakyti vietą viešbu
čiuose.

Visais reikalais galima 
kreiptis į stovyklos ats- 
tovybę:Instituto Salesiano 
Lituano Castelnuovo 
Don Bosco (Asti),— 
ITA LIA .

SUR L’EAU — 
DANS L’EAU

A-T-T-E-N-T-l-O-N 

mas priklauso nuo dauge
lio faktorių k. a. augalų 
rūšies,dirvožemio struk
tūros ir gruntinio vandens 
lygio. Ten, kur žemė yra 
gero juodžemio su geru 
drenažo podirviu, tai so
dinti taip, kad šaknų kak
lelis būtų tam pačiam ly
gyje kaip žemės pavir
šius,bet aplinkui apie pa
sodintą augalą iš žemės 
laikinai sudaryti tarytum 
lėkštelę,kad lietaus van
duo nenutekėtų, o turėtų 
galimybės susigerti į že
mę.

Labai lengvose smėlio 
žemėse su giliu gruntiniu 
vandeniųpatartina sodin
ti padarytuose žemės įdir
bimuose, kad tiek laisty
mo, tiek lietaus vanduo 
tekėtų linkui medelio ir 
nebūtų prarandamas.

Šlapiose vietovėse pri- 
seina sodinti ant žemės 
viršaus sudarytų kaubu
rėlių, padengiant šaknis 
lengvu puvėsingu dirvo
žemiu. Šitame atvejuje 
basliukas pasodintam 
medeliui yra būtinybė.

Be šių trijų pagrindinių 
vietos apibūdinimų yra 
tarp jų įvairiausių vari- 
jacijų-perėjimų.Kiekvie- 
nas sodininkas turi savy
je išauginti vidujinį paju
timą, kur koks sodinimo 
būdas naudotinas. Visuo
met turėti omenyje, kad 
per seklus pasodinimas 
yra geriau negu per gilus 
ir kad svarbiausias fakto
rius augalo prigijimui.tai 
geras kontaktas tarp šak
nų ir žemės.Lengviausiai 
to galima atsiekti gausiu 
vandens palaistymu tuo
jau po pasodinimo. Van
duo susigerdamas užpil
do žemėmis visus tarpe
lius tarp šaknų ir tuo su
daro tą svarbų kontaktą 
tarp žemės ir šaknų.

Netik dekoratyviniai 
medeliai,bet ir vasarinės 
gėlės bei palergonijos 
(geranium) šio mėn. pa
baigoje jau galima sodinti 
į sodelį,nes po gegužės 24 
-tosios dienos šalnų pa
vojus yra praėjęs. Lelijų 
mėgėjai turi susirūpinti 
pasodinti šį mėn. Vienos 
iš gražiausių lelijų rūšių 
yra:

Karališkoji lelija-(Li- 
lium Regale) ir

Auksinė lelija-(Lilium 
Auratum).
VEJELĖS PRIEŽIŪRA

Šiuo metu patartina žo
lę kirpti trumpai apie 1 
colį aukščio,nes šiuo me
tu saulė dar yra tik malo
niai šilta, o žemėje pa-

G F GŪŽĖS MĖNESĮ 

kankamai drėgmės ir dėl 
to pavėsis žolės šaknims 
nėra taip svarbus, kaip 
vėliau vasaros metu. 
Trumpai kerpama žolė 
gražiau atrodo,bet norint 
silpną žolyno vejelę su
stiprinti, reikia kirpti 
aukščiau - apie 2 colius 
aukščio, nes ilgesnis žo
lės laiškelis netik užpa- 
vėsina šaknis, bet taipogi 
pajėgia perdirbti ir asi
miliuoti daugiau maisto 
medžiagų. Žolės laiške
liai ir medžio lapai tai 
yra augalo maisto fabri
kas.

Šiltesnėmis šio mėne
sio dienomis jau galima 
pradėti vartoti chemika
lus prieš piktžoles veje
lėje. "Niagara "firmos pa
gamintas 2-4 D chemikalo 
skiedinys yra vienas iš 
efektingiausių prieš pie
nes ir kitas plačialapes 
piktžoles.
ŽEMĖS KULTIVAVIMAS

Žemės purenimu gali
ma atsiekti keliaropų tiks 
lų,k.a.suteikti oro augalų 
šaknims,suardyt kapilia
rus eželių paviršiuje ir 
tuo apsaugoti nuo per grei 
to vandens išgaravimo, o 
taipogi sunaikint daugybę 
piktžolių,kurios šiuo me
tu tik pradeda dygti ir yra 
silpnos.Stropiau šį darbą 
atlikus šiuo ankstyvu me
tu,bus daug lengviau ap
siginti nuo piktžolių va
saros metu. Purenimo 
darbas lengviausiai atlik
ti su žemei kasti šakėmis 
ir kultivatorium. Naudo - 
jant kastuvą šiam darbui, 
norinthenorint sužaloja
ma dėka jo, augalų šak
nysiąs atsiliepia į auga- 

■ lo tolimesnį klestėjimą .
Purenimo pakankamas 
gylis yra tarp 3-5 colių. 
GENĖJIMAS

Anksti peržydėjusius 
krūmelius gera tuoj pat 
išgenėti, kas padeda au
galui tinkamai pasiruošti 
sekančio sezono žiedams. 
Tokius krūmelius genint, 
visų pirma pašalinti se
nesnius stiebus,kurieyra 
jau visą savo vertingumą 
atgyvenę,o taip pat silp
nus bzei ligotus stiebelius 
ir šakeles.

Šiuo metu sodeliuose 
galima pastebėti dauge
lis įvairiausių krūmelių 
ir medelių su labai gra
žiais žiedais, tad geras 
laikas susipažinti su jų 
vardais ir susidaryti aiš
ki nuomonė kuris iš jų 
tiktų savo sodelio papil
dymui.
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DIDELIS LIETUVIŠKŲJŲ MOKYKLŲ MOKSLO METU 
UŽBAIGIMAS

darbą, Kursų vedėja mok
ytojų vardu jam įteikė do- 
vaną^tsiliepdamas į Kur
sų vedėjos pasisakymus, 
J.Kardelis dėkojo už gra
žų įvertinimą ir pareiškė, 
kad pasitraukia todėl, jog 
Kursai priaugino jau tiek 
rimtų ir pajėgių jaunuol
ių, kurie lengvai galės jį 
pavaduoti.Ir pasidžiaugė, 
kad Kursuose mokytojau
ja jau keli Kursų auklėti
niai,labai geri mokytojai.
Sekamai T. G.Kljauskas 

papasakojo apie Seminarą 
ir pristatė jo klausytojus. 
Jie nebuvo visi.

Baigusiųjų Kursus vardu 
padėkojo įdomiai R.Skučo 
nupieštu adresu autorius 
R.Skučas ir Blauzdžiūnai- 
tė.

Užbaigai Kursų Tėbų ko
miteto pirm. Petras Sty
ra labai šiltu žodžiu pa
dėkojo mokytojams už dar
bą, o išeinančiam mokyt- 
tojui J.Kardeliui dar ir ve
rtingą dovaną.

Po to sekė vaišės ir jau
nimo pasilinksminimas, 
kuriam muzikavo Kursus 
baigusieji A.Staškevičius 
ir A. Juodis, padedami jų 
pažįstamųjų. Vaišės bu
vo labai geros ir vakara- 
as praėjo jaunatviškoje 
nuotaikoje.

Kursus baigė šie jaunuo- 
liaiLilija Bijūnaitė,Algis 
Bijūnas, Vida Blauzdžiū- 
naitė, Linda Blauzdžiūnat- 
tė,Gilius Bulota, Leonas 
Drešeris, Petras Dreše- 
ris, Linas Giriūnas, Dai
na Kerbelytė,Arūnas Mo
ckus, Jurgis Pėteraitis, 
Dalia Sabalytė Ronaldas 
Selents,Robertas Skučas, 
Romas Šeidys, Jonas Žu
kauskas, Audronė Žurke- 
vičiūtė.
• Pranešama, kad yra nu
matyta jaunimo, o kas no
rės, galės dalyvauti ir vy
resnieji, ekskursija į Pa
saulinę parodą, kurioje da
lyviams bus tikslidi išaiš
kinta, kas joje yra iš Lie
tuvos ir kas joje yra liet
uvių sukurta bei padaryta. 
Prašome apie tai sekti pr
anešimus Nepriklausomo
je Lietuvoje.
• Viešėjo Montrealyje T. 
Kezys, garsusis fotogra
fas jėzuitas, kurio darbų 
paroda praėjusiais meta
is buvo Montrealyje.
• Mirė Kostas Deksnys 
sulaukęs 7o metų amž.

Praėjusį šeštadienį ir se
kmadienį Montrealio lietu
vių mokyklos pabaigė mok 
slo metus: Pradžios Aukš
tesnieji Kursai ir Semina
ras. Visur vyko baigiamo
sios iškilmės,kuriose da
lyvavo palyginamai daug 
žmonių.
AUKŠTESNIEJI LITUANI

STIKOS KURSAI 
šeštadienį, geg. 13 d.turė
jo baigiamuosius egzami
nus ir vakare išleistuvių 
aktą.Šį pradėjo Kursų ve
dėja Br. Lukoševičienė ir 
vesti pakvietė mokytoją R. 
Otto.Buvo sudarytas gar
bės prezidiumas ir vyko 
aktas.Į sceną buvo iššau
kti pirmo kurso mokiniai, 
kuriems pažymėjimus iš
dalino mokyt. M. Jonynie- 
nė. Po to antram kursui 
pažymėjimus išdalino mo
kytojas R.Otto. Baigiama
jam kursui atestatus ir do- 
vanas/po knygą Maironio 
balades/įteikė didesnėmis 
apeigomis Kursų vedėja, 
Kursų globėjas T.K.Peč- 
kys,SJ, Kursų mecenato, 
"Iito"atstovas Stp.Kęsgai
lą, kiekvieną baigusį pas
veikindami.

Prieš įteikiant atestatus 
Kursų ved. Br. Lukoševi
čienė pakvietė baigusius 
pirmaisiais:Liliją Bijūnai- 
tę,Algį Bijūną ir VidąBla- 
uzdžiūnaitę,kuriems buvo 
įteiktos dar specialios do
vanėlės .

Sveikinimo ir atsisveikb 
ntmo kalbas pasakė T. K. 
Pečkys .Bendruomenės at
stovas S. Baršauskas, Li
to Stp/Kęsgailą ir mokyto
jų vardu J.Kardelis.

Kursų vedėja B r. Luko
ševičienė pranešė,kad iš
leidęs 13 laidų,iš Kursų pa
sitraukia mokyt/J. Karde
lis. Gražiai įvertinusi jo

PRADŽIOS ŠEŠTADIENI
NIŲ MOKYKLŲ 

užbaigimo ceremonijos vy
ko vš.Kazimiero parapijo- 
joje. Pirma buvo iškilminų 
gos pamaldos, o po to ak
tas salėje.

Aktą vedė Kudirkos mo
kyklos vedėja J.Blauzdži- 
ūnienė.Garbės prezidiumą 
sudarius, sveikinimus bai
gusiems ir perėjusiems į 
aukštesnius skyrius parei
škė kun. dr. F. Jucevičius, 
J. Ladyga, dr. H.Nagys.D. 
Tanner, T. G.Ktjauskas, 
Pasisakymai buvo labai 
gražūs, prasmingi ir įtai- 
goją.

Baigimo pažymėjimai į- 
teikti šiems baigusiems: 
V.Kudirkos mokyklos:Au
dronei Kudžmaitei, Vili - 
jai Malciūtei,Danai Blau- 
zdžiūnaitet, Romai Naru
ševičiūtei, Romui Žitkui, 
Geniui Buniui,Vytautui Iš- 
ganaičiui ir Rimvidui Sku
čui; Aušros Vartų mokyk- 
los:Lilijai Bendžiūtei,Da
nutei Beniušytet, Veroni
kai Bulotaitei, Jacintai Gu- 
stainytei, Lilijai Jonely - 
tei, Albertui Kizerskiui, 
Julijai Mecelytei, Junei 
Mockutei, Gražinai Urbo
navičiūtei, Aldonai Vasi
liauskaitei, Tomui Ž ižiui, 
Šarūnui Norvaišai ir An
gelei Valentaitei.

Po to vyko meninė dalis.
Už sveikinimus dėkojome 

kine Audronė Kudžmaitė.
Po to sekė meninė dalis 

Deklamavo Markauskaitė
ir Beniušytė, dainavo mo
kinių choras ir šoko Auš
ros Vartų mokyklos moki
nių tautinių šokių grupė.

Iškilmė baigta vaišėmis. 
Viskas gražiai praėjo ir 
geriausiailink ėjimai sek
antiems metams.
P A TIKS LININM A S 
Šaulių susitikimo progra 
mos paskelbime padary
ta nemaloni klaida. Susi
tikimo Pobūvis-Balius į- 
vyks ne gegužės 20, bet 
gegužės 21 dieną, sekma
dienį, 8 valandą vakaro, 
Aušros Vartų salėje.
• Okupuotos Lietuvos die
na parodoje bus birž. 23 d,

Dr. J. SEM0GA8
5441 BANNANTYNE.Verdun

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

antradienį ir 2-4p,m 
penktadienį

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

767-3175; namą 366 • 9582.

DANTŲ GYDYTOJAS
Dr. J. MALISKA

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

Namų tel.: MU 1-2051

DR. A. O. JAUGELIENĖ
DANTŲ GYDYT OJA

1410 Guy Street, 1 aukštas 
11-12 kambarys.

Te/." 932-6662: namą 737-9681

JOSERH P. MILLER
B. A., į. C. L. 

Suite 205 
168 Notre Dame St. E. 

UN 6-2063 ir UN 6-2064

DR. V. G1RIUNIENĖ 
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 II V /A 1465 De Seve St., Montreal 20, P.Q.
į, į! Ik I II TEL. 766 - 5827

EXPO 67 PASP ORTŲ AGENTŪRA

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

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

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

KASOS VALANDOS:

1465 DE SEVE:___  ROSEMOUNTO SKYRIUS:
Sekmadieniais 10.30 - 12.30. ’

Darbo dienomis: 10.00 — 3.00 vol. '39£7 Rosemount Blvd^. tel. 722-3545 
kasdien, išskiriant pirmad. ir šeitad.'

Vakare': trečiadieniais ir [ .
^penktadieniais 7.00 - 9.00 vai. | <r penktadieniais 7.00 - 9.00 vai.

Dienę: penktad. 1.00 - 6.00 vai. 
'akare: pirmadieniais, trečiadieniais

t
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FESTIVALIU SĄRASAS 

— Sekmadieni, gegužes 21 diena:
8.15 val.vak. Theatre Maisonneuve
— Moliere.8L30 vai. vok. Theatre 
Port Royal, Netherl ands Quintet, 8 
vai.v.Ed. Sullivan Show- Expo Thea 
tre, 4 ir 9 val.v. Autostade- Ring
ling Bros., 11:30, 12:30, 1:30,2:30 
vol. Garden of Stars-“The Magic 
Box“, 5 ir 7 val.v. Garden Stars 
“Action Time“, 8 ir 10:15 val.v. 
Garden of Stars musical review.
— Pirmadienį, gegužės 22 dieną: 

8:30 val.v. Theatre Port Royal- 
International Voice Competition, 
8:30 val.v. EXpoTheatre-“ measure 
for Measure“ - Shakespeare; 11:30, 
12:30, 1:30, 2:30 val.v. Gardenof 
Stars-“ The Magic Box“, 5 ir 7 vol. 
v. Garden of Stars - “ Action Time" < 
8 ir 10:15 val.v. Garden of Stars - 
Muriel Millard musical review.

Kiekvieną vakarą po programos 
vyksta šokiai, 5 asmenų orkestras 
ir jėjimas neapmokamas.

• Eufrato upė patvino ir 
išsiliejo iš krantų-potvi- 
nis užliejo 75 kaimus, ku
riuose prigėrė daug gy
vulių.
• Japonijos jūroje Rusi
jos karo laivas demons- 
tratyviškai trukdė JAV 

. karo laivui ir net jį fiziš
kai pažeidė, dėl ko JAV 
nareiškė protestus.

• Hitlerio bendrininkas 
Bormanas aptinkamas 
Pietų Amerikoje ir atro
do, kad jis greit bus pa- 
gautas • 
NEPRIKLAUSOMOS LIE- 
tovos /Atkelta iš 7 psl./
Žinoma, buvo perskaityt 

tas praėjusiojo visuotinio 
susirinkimo protokolas ir 
primintas be patatsų;jį sk 
aite pr.sus.sekr.G.AUn- 
auskas.

Pirmininkaujantis parei
škė ypatingą padėką daug 
ii nupširdžiai bendrovei 
ir laikraščiui besidarbuo
jantiems v-bos nariams 
J.Šiaučiuliui, Pr. Paukštai- 
čiui ir visiems bendradar
biams ir Nppriklausomos 
Lietuvos rėmėjams.
• Chemijos magistras pč namų, 
Šileika, gavęs 5,000 do
lerių stipendiją, ruošiasi 
doktoratui. Dvi savaites 
atostogų jis dabar leidžia 
Montrealyje.

MELAGYSTĖS
Prancūzų filmų žurna

lui "Cine Monde"išspaus- 
dinus eilę nuotraukų iš V. 
Žalakevičiaus propagan
dinio filmo"Niekas neno
rėjo mirti'.'kartu su blau- 
riauslą melą skleidžian
čiais parašais, niekinan
čiais šventos ir garbin
gos atminties miško bro
lių -partizanus, Lietuvių 
Krikščionių Demokratų 
Sąjungos ir Informacijos 
skyrius reagavo griežtu 
protesto laišku. KDI. 

DĖMESIO VISIEMS

LIETUVI AMSI

Neperseniai gimė nauja, 
bet labai patyrusiu rankų va 
dpvaujama namų pirkimo, par
davimo įstaiga Real Estate. 
Si Įstaiga yra 7623 Edward 
Street LaSalleje, buvusiame 
sename Caise Populaire Ban
ke, vardu Deragon &Rieudeau 
Realties.
Portas Deragon amžiumi yra 

jaunas, bet patyrimu ir išsi
lavinimu tolygiai arba pralen 
kiąs kitus tame biznije. Jo 
asmenybėje reiškiasi nuošir 
durnas, bei didelis suprati
mas mūsų tautiečiu.

Ponas Rieudeau turis dvi
dešimt metų patyrimo tame 
patarnavime, o ypatingai yra 
daug pasitarnavęs mūsų tau
tiečiams, kada jis buvo kaip 
atstovas plačiai žinomoje 
Masse & Gauthier Realstate. 
Mr. Rieudeau savo įstaigos 
atidarymo proga yra tarpiniu 
kavęs mūsų tautiečiui Leonui 
Gureckui, kuris pirktais na
mais yra labai patenkintas.

Dergon & Rieudeau ištaiga 
parūpina pirmuosius ir antruo 
sius morgičius (paskolas),kad 
ir šu labai mažais Įmokėji- 
mais. Turi ryšiu asmeniškai 
su privačiais skolininkais ir 
bankais, savais notarais. Vi
suomet jie maloniai paima iš 

aprodo parduodamas 
nuosavybes bei parveža atgal.

Reikalui esant, paskambin 
kite ir kreipkitės tiesiog i 
p. Rieudeau arba p. Deragon. 
Sekite skelbimą psl.&-me.

1967 METŲ 
KONFIRMACIJA

Vilties parapijoje bus 
birželio 4 d. 1. 30 v., Al- 
hambros bažnyčioje,Kon- 
flrmaciją praves kun. A . 
Žilinskas, o pagrindinį 

i pamokslą pasakys kun. 
supert. St. Neįmanąs Iš 
Čikagos. Uoliai lankę ir 
sėkmingai užbaigę 3-jų 
metų konfirmacijos pro
gramą yra 8 mergaitės ir 
vienas jaunuolis.

Tą patį sekmadienį va
kare Toronto konfirmuo
jamiems liuteronams bu
vo atlaikytos specialios 
pamaldos šv. Andriaus 
bažnyčioje. Tai progai 
pritaikytą pamokslą pasa
kė ir asmeniškai kiekvie
ną pasveikino rytų Kana
dos Liuteronų Sinodo 
pirm. kun. A. V. Lotz.

DERAG oTTTrTe'iH^Ai) 
įstaiga reikalauja angliškai, 
prancūziškai ir lietuviškai kal

bančiu 2- ju pardavėjų, gali bū

ti vyras ar moteris. ,

Skambinti tel. 365 - 4872. ,

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS

NEWS IN REAL ESTATE
IMMEUBLES - DERAGON & RIENDEAU REALTIES 

7623 Edouard Street, LaSalle. 

Tel. 365 - 4872

Mūsų ilgametė 
praktika 

padės sutaupyti 

daug 
pinigo 

ir 
patarnavimas padės

DIDELĖ PARODA 
TORONTE

Gegužės 7 Toronto nau
joj ir itin gražioj Beth 
Tzedec sinagogoj įvyko 
priėmimas ir iškilmingas 
antrosios metinės Dvide
šimto amžiaus žydų meno 
parodos atidarymas. Pa
grindines kalbas pasaky
dami parodą atidarė JAV 
gen.konsulas Toronte Al
ienas Morelandas, Izrae
lio valstybės konsulas 
Toronte Gavrielis Lourie 
ir valstybės sekretorė 
Judy LaMarsh. Sinagogos 
Kongregacijos pakviesti, 
priėmime ir atidaryme 
dalyvavo gen.konsulas J. 
Žmuidzinas ir Ponia.

Keturiasdešimt septyni 
dailininkai išstatė 867 ta
pybos ir skulptūros kūri
nius.Tarp jų ir mums ži
nomo M.Katzo,Mark Char- 
gallioir Jacęues Lipchi- 
co darbų; šio pastorojo 
bronzos skulptūra "Jojikė 
su vėduokle','kain.23 tūks
tančiai dolerių. Iš Lietu
vos kilusio ir joje gyve
nusio dail. Hermanno 
Strucko yra išstatytų,1916 
metais pieštų, litografijų 
šiomis temomis"Vilniaus 
vyr. rabino kapas "(Tomb 
of the Gaon of Vilna, ku
riame jis palaidotas XVIII 
šimtmetyje Vilniuj e), "Se
na lietuvė", "Kauno Mu
ziejaus direktoriaus por
tretas "/'Kauno gatvė" ir 
'Mikalojaus bažnyčia Vil
niuje" Šie trys pastarieji 
buvo parduoti atidarymo 
dieną.Struckas mirė 1944 
metais ir jo žmona,regis, 
tebegyvena Izraelyje. 
MOTINOS DIENOS 
MINĖJIMAS

Ev.-Liet.Vilties para
pijos jaunimas suruošė 
gegužės 7 d., Alhambros 
bažnyčioje iškilmingas 
pamaldas ir tai progai 
pritaikytą pamokslą pa
sakė kun.A. Žilinskas. Po 
pamaldų parapijos jauni
mas papuošė motinas ro
žėmis ir pavaišino jas ir 
svečius savo suneštais 
skanėstais.

Ypatingai nepalankus 
tą sekmadienį oras .liūtys 
su krituliais,nesutraukė 
per daug parapijiečių.

SIUVU IR PARDUODU 

Taisau ir Remodeliuoju 
Vasaros laike saugojimas 

/ Storage /.

6396 Bannantyne, Verdun. 
PO 7-6183,

LAIKRODININKAS
ANTANAS ŽUKAS 
1855 WELLINTON ST. 

Tel. WE 2- 0644.

TAISAU IR PARDUODU 
ŽEMOMIS KAINOMIS 

LAIKRODŽIUS IR JUVELYRUS.

AR ŽINOMA, KAD

’’NEPRIKLAUSOMOS 
LIETUVOS” SPAUSTUVĖ

spausdina bilietus, pdevietimus, tiži- 
tinęs ir padėkos korteles, įvairius 
blankus, receptams lepelius, vedybi
nius pakvietimus, mirties atveju už
uojautos laiškus, visokius *’ statemen 
tus”, vokus su adresais, laikraščius, 
žurnalus ir knygas.
Darbą atlieka pi giaupiegu kitos spaus 
tuvės. Ktie&ane įsitikinti.

'Spausdintus galime priimti paštu ir paštu 
pasiųsti.

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

STOTI,Cjr MiB

PAVYZDINGOS VERSLI
NINKĖS

Sesutės Domą ir Jane 
Kavinaitės, Lietuvoje bu
vusios mokytojos,išmoko 
kito verslo,gražiai sudėti 
moterų plaukus. Per de
šimt metų Bloor g. "Do
mą" vardu turėjo grožio 
salioną. Po Kalėdų biznį 
su namais pardavė ir iš
ėjo pensijon,nors dar yra 
jauno amžiaus.

Paskutinius kelis mė
nesius atostogavo su se
nute mama Floridoje. 

IŠKILMINGOS VESTUVĖS 
įvyks šv. Jono Krikšt. baž
nyčioje šį sekmadienį 12-tą 
valandą. Tuokiasi iš Mont
realio J. V. Lukoševič
ius su A .M.Smilgyte. Į ši
as vestuves, kaip girdėti, 
atvažiuoja daugelis Mont
realio lietuvių, daktarų, 
inžinierių, muzikų ir kitų 
specialybhi asmenų. Sutu
oktuvių iškilmėse dainuos 
atvykstanti iš Montrealio 
Lietuvos operos solistė 
E.Kardelienė. Vargoni
ninkaus mūsų žymusis mu
zikas komp. St. Gaileviči- 
us. Jaunuosius sutuoks 
Klebonas kun. P. Ažuaba- 
lis, 

atostogavo 
Floridoje Ponai Kalend
ros ir Ponai Kuolai, Augu
stino šeima. Sugrįžo Įdegę 
pietų saule, pailsėję ir ato 

stopomis patenkinti. • -____________________
VARPO CHORAS skaitės, perduotas su cer-
naujai vadovybei, D.Skrtn emon^om^s' kurias atliko

krikštytojas J. Strazdas

INTERCONTINENTAL CLUB
Kviečia visus atsilankyti į 

Intercontinental klubą, kuris 
yra 696 St. Catherine Street W., 
(prieš T.Eaton’o krautuvę). ,

Europietiška muzika ir šokiai 
kiekviena naktį - jausitės kaip 
B avari joje.

Kreipkitės asmeniškai pas 
Joe Stankaitis.

išspręsti Jūsų

Pirmieji ir

Mr. Dorgon
sąžiningas
pirkimo problemas perkant namus.
antrieji morgičiai yra parūpinami tiesiog pas mus.
Prašom skambinti: Tel: 365 - 4872.

(Mes paimsime iš namų).

Juozas Stankaitis 
Manager of the Club.

Tel. 861- 1507

LIET V VISKAS P Ii S V AL A N OI S. G IR p I, AS KAS

ŠEŠTADIENIS PER

t ANGA 14 10. 5.30 VALANDA. V AK A $6 , 
Programos vedėjas L. Stankevičius

T ei- 669- 8834.

A. NORKELIŪNAS
Commisioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG’D 
VISŲ RŪSIŲ DRAUDIMAS.

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

FORD
Sales Limited

4415 Bannantyne Avė., 
V e. r d u n .

ADAMONJS INSURANCE AGENCY INC>
GAISRAS - AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ - GYVYBĖ

P. ADAMONIS
Chartered Insurance Broker

3907 Rosemount
TEL. OFF. 722-3545

S - tos “ Lite“ No.752D

Blvd.
RES. 256-5355

F ALCON-F AIR LANE
GALAX1E—THUNDERBIRD

MUSTANG—TRUCKS

USED CARS
1 year guarantee.

Kreipkitės į
LEO G URĖČKAS

Sales Managers Assistant Tel namų DQ6-2548
Keating Ford lietuvis atstovas įstaigos 769-8529.

769-8831. 1
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