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NU0S1RDIŽIAI SVEIKINAME VISUS 13-OS KANADOS LIETUVIU DIENOS DALYVIUS!

Dr. J. 7MUID7INAS
Lietuvos Gen. Konsulas Kanadai.

Dr. J. K. VA LUINAS 
Lietuvos IšlaisvinimoK-toPirm.

IN7. A. RUDIS
Amerikos Lietuviu Tarybos Pirm.

JUOZAS RAČIŪNAS
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Pirm.

ĮVYKIU APŽVALGA Lietuvių gyvenimo reiškiniai
Praėjusios savaitės bė

gyje iškilo kai kurie nau
ji faktai bei reiškiniai.tu- 
rį nemažo įdomumo.Bene 
įdomiausias faktas Vati
kano reformų.

Nors sakoma, kad ka
talikybė yra tarptautinė, 
bet ligšiol ji buvo italų ži
nioje, jų valdoma ir tvar
koma. Bet nuo šiol 
KATALIKŲ BAŽNYČIA 
BUS GRYNAI TARPTAU 
TINĖ

Popiežius Paulius VI 
paskelbė didelę Vatikano 
Kurijos reformą.Nuo šiol 
kardinolai nebus skiriami 
visam gyvenimui,bet tik
tai penkeriems metams . 
Ir jie nebus vien italai, 
kaipligšiol buvo, bet ski
riami iš įvairių kraštų. 
Kardinolas visuomeni
niams ir užsienio reika
lams Amleto Cigogniani 
bus atleistas. Be to, kai 
popiežius mirs,visi Kuri
jos nariai pasitrauks, kad 
popiežius galėtų pasirink
ti sau palankiausi.Atrodo, 
kad Vatikano susirinkimų 
patariamasPopiežius pe
reina į pasaulietišką val- 
dymosi sistemą. 
LENKAI PRIEŠ ŽYDUS

Lenkijos kariuomenėje 
pradėtas didelio masto 
"valymas". Pirmiausia 
pašalinta visa aviacijos 
vadovybė,nors jos virši
ninkas buvo nukentėjęs 
drauge su Gomulka,perė
jo koncentracijos stovyk
las,bet už palankumą Iz
raeliui pavarytas iš pa
reigų su visu štabu.Tai gi, 
nors Kosyginas griežtai 
ir piktai atmetė žurnalis
tų klausimus dėl žydų 
persekiojimo sovietuose, 
jis yra. Ir ką Kosyginas 
sako:juk rusai yra pa
garsėję "pogromsčikai". 
Kur gi buvo Peilio ir ki
tos pttnašios bylos, jei - 
gu ne Rusijoje? Ir dabar 
gi Rusija prieš žydus, ne 
už juos, nes Maskva rem 
ta kaip tiktai arabus, olz 

mėlį reikalauja pasmerk
ti. Kosyginas užmiršo, kad 
Rusijoje gi žydai turėjo gy
venimo ribą, laisvai negalė 
jo gyventi. O gi ir Stalino 
laikais komunistų partija 
buvo sukūrusi Birobidžano 
"respubliką", kurion žydus 
vežė prievarta.
DE GAULLE SUSIRGO 
"RĖMIMO" MANIJA?

De Gaulle specialiu ko
munikatu Paryžiuje pra
nešė, kad. .. Prancūzija 
rems Quebec Itą.

O prancūzai sako: ge
riau de Gaulle paremtų 
Prancūzijoje gyvenančių 
bretonų pastangas gauti 
daugiau laisvių,gauti bent 
savo mokyklas. Kai de 
Gaulle viešėjo Kanadoje, 
jį atsivijo čia didelė gru
pė bretonų,kurie Prancū
zijoje negaudami laisvės 
jos atvyko ieškoti čia-Ka- 
nadon.”

KINIJOJ REVOLIUCIJOS
ĮKARŠTYJE

Pekine, sudeginta Britani
jos atstovybė. Dėl to kilo 
diplomatinių nesantaikų: 
Londone uždrausta Kini
jos diplomatams laisvas 
judėjimas, dėl ko Pekinas 
protestavo.

Revoliucija vyksta toliau: 
kai kuriose provincijose į- 
vyksta kruvinų susidūrimų, 
Ne visur Mao laimi, bet at
rodo, kad jis vis dėlto lai
mės.

ĮVAIRTOS ŽINIOS TRUM
PAI

• Amerikoje nužudytas Na
cių vadas Rocvell, kuris 
varydavo agitaciją prieš 
žydus ir negrus.
• Pekinas apkaltino rusus, 
kad jie grįžtą į kapitaliz
mą ir įvedą konkurenciją.
• Į Chartumą renkasi ara
bų "viršūnės", kurios tar
sis dėl arabų pasaulio ate
ities.

• Izraelis apskundė Jungti
nėms Tautoms arabus, kad 
jie persekioja žydus.

LEADER OF THE OPPOSITION CHEF DE LOPPOSITION

It is with pride that I join with all Canadians of Lithuanian origin in commemorating the great contribution to freedom and the rv?.e of lew made by their people.
Canadians of Lithuanian descent are in the forefront of those who have brought much to 

the artistic and cultural life of Canada.Nikita Khrushchev, at the United Nations in I960, demanded for people in the territories 
of enemy countries the right of self-determination. Action is long overdue for leaders in that country to carry out themselves what they have prescribed for others.My hope is that Lithuania will soon have 
the right of self-determination -- a right that has been denied ever since the forceful occupation 
and illegal annexation of their country by the Union of Soviet Socialist Republics in June, 19U0. It gives me great pleasure to extend my greetings and good wishes to the members of the Montreal Branch of the Lithuanian Canadian Community.

Lietuviams ir Lietuvai visada palankaus Kanados par 
lamentoopozicijos vado J.Diefenbakerio labai gražus 
sveikinimas gautas paskutiniu momentu ir dedamas 
originaliai, nespėjus išversti į lietuvių kalbą.

KAS NAUJA KANADOJE

WATERLOO UNIVERSITE 
TAS

studentams stato gyvenvie
tę, kuri kaštuos 65 mil .do
lerių, kurių 52 mil. dol.du
oda Ontario valdžia, 7.5 i 
mil. dol. aukoja Centrale 
Mortgage 8’ Housing Corp. 
Universitetas 1957 metais 
teturėjęs 74 studentus, da
bar turi jau. 7, 2CO.
..........  ....... — . —.............-- KANADOJE MAŽĖJA Gl-
• Nigerijoje vyksta sunki 
kova su separatistais,pa
sivadinusiais Biafra. Ko
va permaininga, nes nė 
viena pusė nepajėgia ką 
nors lemtinga padaryti.
• Londone buvo susirink- 
kę dešimties valstybių 
finansų ministerial, kur
ie tarėsi dėl palengvini
mų finansinėje apyvar
toje. Susitarė.
• V. Vokietijos kancleris 
Kiesinger, taręsis su JAV 
prezidentu Johnsonu, su
grįžęs namo, pareiškė, kad 
taikai ir pastovumui išlai
kyti būtinai reikalinga At
lanto sąjunga, stipri ir pa
jėgi.

UŽDARĖ TURISTINĮ PAR
KĄ

Laprairie Seaway Trailer 
Park uždarytas todėl, kad 
pasirodė, jog labai jau už
terštas , ypač ten vanduo. 
Siame parke stacionavo į 
Montrealį atvykę parodon 
turistaL Visi jie turėjo iš 
parko išsikraustyti valdži
os organams įsakius.

• Kinai nušovė du JAV lėk
tuvus, kurie per klaidą bu
vo užskrido ant Kinijos te
ritorijos.
• Ieškant katalikų ir stačia
tikių susiartinimo, patriar
chas Athenagoras, revizit- 
uodamas Popiežių, lanky
sis Romoje.
• Irano karalius praėjusią 
savaitęarėsi su JAV prezi
dentu ir penkiadienį atvy
ko į Kanadą.
• JAV pasiuntė į Vietnamą 
stebėti prezidento rinkimų 
delegaciją iš 2O-ties asmi 
t Olandijos užs. reik, minis 
ateriš-Jankėsi Varšuvoje ir 
tarėsi su Lenkijos užs. r. 
m in. Rapackiu.

TORONTAS TURI JAUNI
MO PROBLEMĄ

Toronto Yorkville rajone 
yra susispietę iš visos Ka
nados jaunimo padugnėstpr- 
ostitutės, venerikai, narko - 
tiku pardavėjai ir pirkliai, 
valkatos, tinginiai ir kitas 
pakrikęs elementas. o

Yorkvillėje yra kėlios de
šimtys kavinių, kuriose jau
nimas "smagiai" leidžia la
iką: geria kavą, šoka, dai. - 
nuoja, paskui dingsta į pri
vatinius kambarius, kuri
uose veikia"klubai". Tas 
jaunimas renkasi daugiau
sia savaitgaliais, bytniki- 
škai aps ir engę s-ba rzdot i, 
suveliais plaukais, su šli
urėmis ir pan.Aplinkiniuo
se apartamentuose gyvena 
merginos. Kai kavinės už
daromos, apartamentuose 
prasideda kitas"gyvenimas'.' 
Tai vadinamas "hippies".

Daugelis jų neturi nei kur 
praustis, nei gamtos reika
lu atlikti. Labai didelis % 
jų serga venerinėmis ligo
mis.

LIETUVOJE AMERIKOS 
TURISTAMS 

suvaržytas judėjimas. Da- 
. bar nuvykusieji Iš Ameri- 
: kos turistai nėturi teisės 
j aplankyti savo gimines jų 
gyvenvietėse. Turistaitu- 
ri pasitenkinti sėdėjimu 
Vilniuje, arba ribotomis 
ekskursijomis į kompar
tijos numatytas vietas au
tobusu. Ribojimai esą į- 
sakyti iš Maskvos kaip ' 
kerštas už šiar. Vietnamo 
bombardavimus.

Ir tai yra dar vienas aiš
kus įrodymas, kaip Mask
va diktuoja Lietuvai. Dra 
uge ti įrodymas ir Lietuv- 
vos "dignitoriams"kaip jie 
kreivai tvirtino čia Montr- 
ealyje, jog Maskva jų ne
spaudžia.

NEDARBO BŪSENA"” 
Kanadoje reiškiasi nedar
bas, nors vasaros laike pa 
reikalavimas į darbus paki 

:lo. Dabartiniu metu bedar
Praėjusį sekmadienĮ"b.ip- 

pies"suruošė')revoliuciją'l 
susėdo ant gatvės grindinio 
ir bandė užblokuoti judėji 
mą. Policija išsklaidė, 50 
suėmė, bet problema lieka 
neišspręsta.

Apgailėtina, kad šių pa- 
krikėlių tarpe yra ir liet
uvių. Jų tėvai dabar siel
ojasi ir verkia. Kl.

MIMŲ SKAIČIUS 
Praėjusiais metais gimim
ai Kanadoje konstatuoti 19.1 
kiekvienam gyventojų tūks
tančiui. 1965 metais gimi - 
mų skaičius buvo 21.4.

Praėjusiais metais Ka
nadoje gimė 387,710 nau- 
gimiu.
PUSMEČIO IMIGRACIJA 
Kanadon išreiškiama skai
čium 108, 958.Naujų atei
vių aps igyveno;Ontario pr
ovincijoj 58, 219, Qebeco 
23,289, Manitobos 4,040 
ir kitose po mažiau.

Daugiausia imigrantų iš 
Britanijos-34,495, italų 
17,436, graikų 6,104 ir ki
tų po mažiau.

bių yra 248, CCC, kai b ir- Chicago
želio mėn.buvo 292,000.

BANGA STREIKŲ
5,400 Kanados vidaus 

vandenų jūrininkų nutarė 
streikuoti. Jų streikas , 
jeigu įvyks, suparaližuos 
visą vidaus vandenų lai
vybą. Balsavimas strei
kuoti priimtas didele bal
sų dauguma.

Imperial Oil Co. Sarni- 
joje streikas, besitęsiąs 
jau daugiau mėnesio, su- 
paralyžavo 5 medžio įmo
nes,6 chemijos įmones ir 
dar eilę kiti}, mažesnių 
įmonių.

STREIKAS LAIVYBOJE 
plečiasi. Vidaus vandenų 
laivų uostuose stovi jau 35 
tačiau kasdien streikuojan 
čių laivų skaičius didėja.

NEWFOUND LA NDE 
bus statomas fosforo fab
rikas, didžiausis visoje 
Kanadoje, vietovėje Pla
centia Bay. Jo statyba kai 
nos 40 mil. dol. Jame ga
lės dirbti per lOOO darbi
ninkų.

LIETUVIO PROJEKTAS 
ŽURNALE

Chatelaine žurnalo spe
cialiame numeryje at
spaustas architekto Algi
manto Danelio paruoštas 
mažo gyvenamo namo pro 
jektas tarpe kitų 30 Ka
nados architektų darbų. 
OTILIJA VOSYLIŪTE 
gimusi Lietuvoje,atvykus 
į Ameriką,visuomet buvo 
veikli lietuvių tarpe; ji 
šoko tautinius šokius bei 
priklausė Rochesterio 
Bendruomenės chorui, 
sporto klubui "Sakalas", 
ėjo klubo sekretorės pa
reigas, Lietuvių Studentų 
S-gos sk. sekretorė ir 
pirmininkė 1963-64 moks 
lo metais. Otilija taip pat 
yra veikli Akademinio 
Skautų Sąjūdžio narė.

Į Chicagą Otilija persi
kėlė 1966 metais ir pra
dėjo dirbti su Employers 
Association of Greater

kompanija, ku
rioje ji eina vice-pirmi- 
ninko asistentės parei
gas, ekonominio tyrinėji
mo srityje. Otilija Vosy
liūtė šiuo metu yra LIC 
iždininkė. (LIC)
NL GEGUŽINĖ. PIKNIKAS 

sekmadieni praėjo labai gra
žiai, sutraukdamas nemaža 
skaičių pasiryžėliu, kuriuos 
nebaugino lietingo oro prana 
šavimas. Aprašymas bus se
kančiame numeryje.
« Pembrokiecio Petro Kiškio 
sūnus Aleksas susituokė su 
anglų tautybės mergaite iš 
Broockville, Ont. Praėjusios 
savaitės šeštadieni ten vyko 
vestuvinės vaišes ir jose da 
lyvavo montrealiečiai: H. Ado 
monis ir A. Jurjonas su žmo
nomis.
• J. Bakunas Pembrokeje at
sikvietė iš Lietuvos savo žmo
nos seserj - gailestingą sese 
rį pastoviam apsigyvenimui 
Kanadoje.

NL-VOS LEIDYKLA 
antrojo savaite atostogauja; 
sekantis numeris išeis rugsė
jo 13 d. Reikalinga medžią 
gg tam numeriui prašome pri
siųsti sekančioje savaitėje.

NL.

( I
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ŠIĄ SAVAITĘ

VISI KELIAI VEDA 
I MONTREAL!

karčiais prasminga yra su
sirinkti į didesnius susi
rinkimus, pasidalinti min
timis ir sustiprinti mūsų, 
valią, kad ji, dažnai vei
kiama visokių klaidintojų, 
nepalūžtų. Kad ji stiprė
tų. Kad mes taptume ne
palaužiami ir vis daugiau 
pajėgūs kovoti ir pasiryžę 
laimėti.

Šis savaitgalis, rugsėjo 
2 ir 3 dienos, yra skirtos 
tamtikslui.Į Montrealį vi;, 
si keliai veda, kur kviečia
mi visi lietuviai į Kanados 
Lietuvių Dieną ir į Pasau
linę Tarptautinę parodą,ko
kios dar niekur nėra buvę.

Pirmoje Pasaulinėje Tar
ptautinėje parodoje, įvyku
sioje 1937 metais Paryžiu- 
je^Lietuva dalyvavo, turė - 
jo savo paviljoną ir buvo 

Ir mes, lietuviai, e laiminga. Trečioje paro
doje Lietuvos nėra. Tat 
mes ją atstovaukime ma
siškai susirinkę į trvlik - 
tąją Kanados Lietuvių Die
ną Montrealyje,kuris jau 
nuo 1813 metų yra lietu
viams, ieškantiems lais
vės ir besislepiantiems 
nuo kclonialisto kartuviuj 
didieji vartai, niekad ne
buvę laisvės ieškantiems 
uždaryti. .

Susirinkime visi,kas tik
tai gali: ypač Kanados ir 
Jungtinių Amerikos Vals
tybių lietuviai, ir ypač pa
čio Montrealio lietuviai . 
Ir nepasitenkinkime tiktai 
šeštadienio balium, kaip 
kai kas padaro, bet daly
vaukime visur, kur mums 
nurodo programa. Nes y- 
ra labai svarbu visur bū
ti,nes niekas kitas už mus 
to neatliks.

Sukaupkime visą energi
ją, padėkime visas pastan 
gas ir visam pasauliui pa
sakykime, kad lietuviai 
nenurims tol, kol Lietuva 
nebus laisva nuo okupaci
jos ir kolonializmo.

J.Kardelis.

Montrealis šiemet stovi 
viso pasaulio, visos žmo
nijos dėmesy.

Montreal) šią vasarą ap
lankys didžiumos pašau - 
liovalstybių valdžios vir
šūnės: imperatoriai, kara
liai, prezidentai, ministe
rial pirmininkai, diktato - 
riai, princai ir tt.

Jie visi suvažiuoja čia 
atstovauti savo valstybes, 
savo tautas.

Apgailėtina, kad dvide
šimto amžiaus pabaigo
je vis dar ne visos tautos 
laisvos. Daugelis jų yra 
dar pavergtos, prievartau
jamos, išnaudojamos. La
bai apgailėtina, kad kol on i- 
alistai neleidžia pačioms 
tautoms la isva i aps ispręsti 
laisvai pasirinkti valdymo- 
si būdą. Ir už tai vyksta 
kova. 
same tokioje nelaimingo - 
je padėtyje. Todėl šioje 
trečioje pasaulinėje tarp
tautinėje parodoje nėra 
nepriklausomos Lietuvos 
paviljono ir nėra kas jį čia 
atstovautų.

Bet laisvame pasaulyje 
yra daug laisvę mylinčių 
ir branginančių lietuvių, 
kurie drauge su visa lais
vę mylinčia žmonija rūpi
nasi savo tautos ir savo 
valstybės ateitimi. Mūsų 
šventa pareiga padaryti vi
sa, kas yra mūsų galioje, 
kad Lietuvos la isvės ir ne- 
p r iki a u s omyb ėškla us i ma s 
vis garsiau skambėtų per 
visą pasaulį ir visą žmo
niją skatintų išgirsti pa
vergtųjų laisvės šauksmą 
ir prisidėtų prie reikala
vimo pavergtiems laisvės.

Mūsų kova moralinio po
būdžio, kova kultūrinėmis 
priemonėmis. Kova labai 
sunki, todėl reikalaujanti 
labai didelio dvasinio įtem
pimo,labai didelės ir labai 
stiprios,atkaklios ir nepa- 
lūžtamos valios.

Štai kodėl mums bent ret-

Visi dalyvaukime didelėje lietuvių 
masinėj demonstracijoj už Lietuvą!

1967 m. rugsėjo men. 
2-3 dienomis,Trylikto
sios Kanados Liet.Dienos 
Montrealyj numatyta se
kanti minėjimo tvarka:

lO.'jlO mln. Krepšinio tur
nyras - Verdun Catholic 
High School,6100 Champ
lain Blvd. Verdun.

Dalyvauja : Montrealio 
sporto klubas "Tauras", 
Toronto"Vytis" ir Toron- 
to"Aušra". Salė pasiekia
ma autobusais 108,107 ir 
58.

1 vai, p. p. Tautinių šo
kių grupių, chorų ir tauti
nių šokių orkestro pasi
rodymas Expo 67 ribose, 
Band Shell "E" (Band Shell 
Expo 67 oficialiame va
dove pažymėta Nr. 317 , 
puslapis 20, Expo servi
ces E.) vieta lengvai pa- 
siekiamaiš Expo express 
stoties, Place of Nations 
ir yra tarp Irano, Austri
jos,Šveicarijos ir Belgi
jos paviljonų. Atvažiavu
sieji Metro-,išlipę St.He- 
lene stotyje,eina į dešinę 
nuo Pavilion du Telephon 
ir už Irano paviljono yra 
Band Shell E.

Pasirodyme dalyvauja: 
1. Tautinių šokių šokėjų 
grupės: Chicagos "Gran
dis", Hamiltono "Gyvata- 
ras", Londono "Baltija", 
Montrealio "Skautų Vy
čių','Toronto "Gintaras" , 
Waterburi o "Suduva". Šo
kiam vadovauja G.Breich- 
manienė.2.Tautinių šokių 
orkestras .Vadovauja inž. 
Z. Lapinas. 3. Montrealio 
Aušros Vartų parapijos 
choras. Diriguoja Mme. 
M. Roch.

Visi programos daly
viai renkasi prie Aušros 
Vartų parapijos punktua
liai 9 vai. repeticijai. Jų 
transportu rūpinasi Lie
tuvių Dienos Komitetas .

7 vai. 30 mln. vakaro. 
Susipažinimo balius, Paul 
Sauve salėje, 4000 Beau
bien East( Beaubien ir Pie 
IX gatvių kampas). Va
žiuoti Pie IX Blvd. Auto-, Nr.119, (Laird,Rockland 
busuNr.139 iki Beaubien 
g-vės.Važiuojantieji rytų 
vakarų kryptimi, Beau - 
bien gatve autobusu Nr . 
26 iki Pie IX Blvd.Baliaus 
metu bus: 1. Renkama Iš
kilioji Lietuvaitė. "Miss 
Lithuania',' 2. Loterija, 3 . 
Šokiai ir bufetas .Šokiams 
gros gera kapela.Įėjimas 
baliun 2. 50.

Sekmadienį, rugsėjo 3 
dieną:

11 vai. Pamaldos R. ka
talikams Expo 67 bažny
čioje, St. Denis ir St. Ca
therine g-vių kampas .Pa
maldose dalyvauja Jo Ex- 
celencija vyskupas Vin
centas Brizgys.

Važiuoti St.Denis kryp
timi Metro ar autobusu 
Nr.31 ir 30. St. Catherine 
kryptin Metro arba auto
busas Nr. 15.

llval.30min. pamaldos 
evangelikams, Liuteronų 
bažnyčioje 3594 Jeanne 
Mance gatvėje. Pamaldas 
laiko kun. A. Žilinskas . 
Važiuoti autobusu Nr. 80 
ParkAve. iki Prince Ar
thur .išlipus eiti rytų kryp 
tlm į Jeanne Mance gatvę. 
Metro važiuojant išlipti 
Place des Arts stotyje ir 
važiuoti autobusu Nr. 80 
šiaurėn iki Prince Arthur.

Ival. 30 min. krepšinio 
finalinės rungtynės, Ver
dun Catholic High salėje, 
6100 Champlain Blvd. Ver
dun.

2 val.30.Aktas-koncer- 
tas,Salle Champagne sa
lėje, 200 Bellingham Rd. 
Outremont.

Koncerto programoje 
dalyvauja:!.Lilija Šukytė . 

• sopranas, Metropolitam 
Operos solistė, akompa- 
nuojaM.Jan Behr,Metro
politam operos dirigen
tas.2.Hamiltono Tautinių 
šokių ansamblis "Gyvata- 
ras '.'Vadovauj a G. Breich- 
manienė.3.Tautinių šokių 
orkestras. Vadovauja Z. 
Lapinas. 4. Montrealio 
Aušros Vartų parapijos 
mišrus choras.Diriguoja 
Mme. M. Roch.

Bilietai: Suaugusiems 
3.00dol.Jaunimui ir stu
dentams 1. 50 dol.

Važiuojant autobusu Nr. 
51,(QueenMary Rd. .Map
lewood Avė. ,CoteSt\ Ca
therine Rd., St. Joseph 
Blv. jišlipti prie Belling
ham Rd. -15 0 j ardų iki s a- 
lės. Važiuojant autobusu

sirodymo vietą. Visi kiti 
vykstą autobusais: auto
busu Nr.51 iki Metro Lau
rier stoties,arba autobu- 
suNr.H9ir Nr.97 ikiMe- 
troįlle Ste. Helene. Išėję 
iš stoties,eina kairėn pro 
maudykles į Pasirodymų 
aikštę "Piste et Terre 
Plein", arba "Track and 
Field" (anksčiau vadinta 
Plein de Jeu oficialaus va
dovo psl. 21. Nr. 359).

Programai pasibaigus,

visi Expo 67 programos 
dalyviai,expresu važiuoja 
į Place d. Acueils.iš ten 
autobusu Nr.l68"Special" 
į nakvynės vietą 919 Bi
shop Power St. "Special" 
autobusas Nr.168 iš Place 
D'Acueil išeina 5. 6. 7. 8 , 
9,10,11 ir 12 valandomis . 
Programos dalyviai per
vežami Lietuvių Dienos 
Komiteto lėšomis.

10 vai, vakaro jaunimui 
šokiai šv. Kazimiero pa
rapijos salėje 3426 Par- 
thenais St. (antroji gatvė 
į rytus nuo Delorimier 
Avė. prie Sherbrooke St. 
E.).

Šokiams gros gera- or
kestras ir programos da
lyviai bus pavaišinti. Pa
silinksminimo šeiminin
kas-atsakingas asmuo S . 
Geležiūnas. Programų 
dalyviai įeina nemokamai, 
kiti moka 1 dol.

Visais transporto rei
kalais rūpinasi inž.A.Kli- 
čius.

Šeštadienį atvykusius 
programos dalyvius pa
vaišina pusryčiais Vyr. 
Skaučių "Vaidilučių" bū
relis.

Salėse tvarką palaiko 
skautės ir LK Mindaugo 
kuopos šauliai.

Pasiklydusieji ar kitos 
informacijos reikalingi, 
skambina šeštadienį nuo 
8 vai. ryto iki 8 vai. vaka - 
ro tel.768-0037,kitu laiku 
366-7639. Nakvynių rei
kalu kreiptis pas J. Ado
maitį, 591 Gerald St. La 
Salle P.Q. Tel. 366-7639 .

Lietuvių Dienos Komi-
tetas.

Praėjusios Lietuvių Dienos Montrealyje Baliaus metu matome gerai nusi- 
.....................” ;, kurių tarpe atpažįstame/iš kairės/: p. Januškienę isteikusius tautiečius

Windsoro, pp. Raciborskus iš Čikagos ir p. Lymantiene iš Montrealio
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Mont-Royal) išlipti prie 
Bellingham Rd.

Parkinimo aikštės nė
ra,bet yra plati gatvė(ak- 
llna) ir nedidelė aikštė 
prie salės.

Po koncerto visi vyksta 
į Expo 67 pasirodymą. 
Programos dalyviai spe
cialiais autobusais nuve
žami į lie Ste. Helene, pa-
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Reikalaukime aiškios vietos tautybių kalboms
Tenka pasidžiaugti a- 

teitininkų iškeltąja min
timi dėl vyskupijų Jr taip
gi gerai, kad tema rado 
atgarsio spaudoje, kad ir 
skaitytojai neliktųnuoša- 
liai.Malonu, kad pagaliau 
nors mintimis kryps tame 
Vatikano link ieškant bū
dų mūsų nutautėjimui ap- 
stabdyti. Atrodo, kad pa
galiau imame lyg ir atsi
busti, jog mūsų vaikų ir 
anūkų spartaus nutautėji
mo priežastys ne gatvėje, 
bet Šv. Sosto stalčiuose 
ieškotinos; kad pagaliau 
jau išseko mūsų jėgos 
tarpusavio peštynėm nu
tautėjimo kaltininkų be
ieškant,visai pamirštant, 
jog pirmoje eilėje reikėjo 
išsiaiškinti su K. Bažny
čia,kuri save virštautine 
laiko.

Tačiau ar tik neklysta
me manydami, kad mums 
reikia tik vyskupijų, kai 
tuo tarpu priežastys glūdi 
visai kitur .Ką gali padėti 
savos vyskupijos,jei mū
sų vaikai ir net iš Lietu
vos atvykusieji savųjų ku
nigų nebepaslgenda,nors 
šie ir gana dažnai savo 
tautiečių butus aplanko. 
Nejaugi manome,kad vys
kupijos be parapijiečių 
kuriamos. Mano giliu gi 
įsitikinimųmums reikia, 
kad K. Bažnyčia mums 
aveles sugrąžintų ir pie
menis (kunigus) atiduotų, 
o tik tada dairytis dėl 
aukštesnės dvasinės va
dovybės reikalingumo. 
Tik atsiverskime jau pa
sisakiusiu straipsnius(žr. 
Draugas, 1966. XII. 2 ir 
1966.XII. 17 ir 1967.1.14,. 
"Dėl žygio pas Šv. Tėvą" , 
"Kruopštus pasiruoši
mas "ir "Bažnyčios Dva
sioje") ir įsitikinsime , 
jog prašymas į Šv. Sostą 
suformuluotinas visai ki
tu tekstu, kuris būtų aiš
kus tiek prašančiam, kaip 
ir išklausančiojo pusėms. 
Turime pateikti tokį teks
tą, kurio atmetimui Šv. 
Sostas nesurastų motyvų. 
Prašant gi vyskupijų, ga
lime daugiau būti negu ti
kri, pralaimėsime, nes 
Vatikanui yra labai gerai

JONAS GOŠTAUTAS

PONAS TEISĖJAITIS
ARBA 

PASAKOJIMAS

APIE LIETUVĄ IR ŽEMAITIJĄ
1839. Dešimta atkarpa. Rėžk tiesq, ir nebi/ok!

ANTRAS SKYRIUS 
VALSTIEČIO PIRKIA. KRIKŠTYNOS

Žemaitis su ponu Teisėjaičiu, kurie tai girdėjo ir 
suprato, negalėjo sutramdyti teisėto pasipiktinimo, ku
rį juose sukėlė šitoks išpuikimas ir veidmainiškumas, 
tad nusprendė atkeršyti. Žemaitis pirmas ėmė garsiai 
kalbėti su savo bičiuliu žemaitiškai; ši kalba nuo lie
tuvių skiriasi tik ištarimu.

Ponia maršalienė, šitai pastebėjusi, tarė nepaten
kinta:

— Ar ponai tik ne nuo Žemaitijos pasienio?
— Taip, aš esu net iš pačios Žemaitijos gilumos,— 

atsakė Žemaitis.
— Tai nuostabu,— tarė maršalienė,— kad tamsta 

taip gerai kalbi lenkiškai. Bet vis dėlto tamstai visuo
met maloni tamsios provincinė žemaitiška kalba.

— Tautos les langues sont celles des hommes, par 
consequent, bonnes a s en servir, el it n'est dil qu'aux 
nigauds (itin pabrėždamas tuos žodžius) de donner 
la preference aux unes, au detriment des autres*,— at
sakė jai Žemaitis prancūziškai.

— Ak, kokia nelaimė! Nous sommes trahies**,— 
tarė maršalienė savo seseriai.— Oui ėst ce qui pouvait 
sen douler?— Jų ėmė tampyti mėšlungis, ponas mar
šalas su visa svita atskubėjo jos gelbėti, jų nunešė į 
lovų. Rūmų gydytojui gaivinant reikėjo panaudoti vi
sų savo menų.

• Šio atsakymo vertimas:
— Visos kalbos yra sutvertos žmonėms ir todėl visomis tinka 

kalbėti; tai tik kvailų plikšių išmonė teikti pirmenybę vienoms, 
pažeminant kitas.

*• Mes išduotos! Kas galėjo pamanyti!

KAIP SULAIKYTI NUTAUTĖJIMĄ?
žinoma, jog visų išeivių 
katalikų vaikai meldžiasi 
ne savo tėvų kalba; kad jų 
tėvai yra išmirštančlųjų 
kategorijoje,ir tiems pa
tiems per jų pačių vaikus 
įrodyta, jog tas pats Die
vas juos pilnai išklauso ir 
artimiausioje katalikiš
koje bažnyčioje bet kuria 
kalba; kad mūsų kapelio
nų, klebonų (neva mūsų 
dvasiniam patarnavimui 
nurodyti)tikrosio8 parei
gos yra tik gyvu žodžiu 
paliudyti, jog lietuviai i 
jiems skirtas pamaldas 
nesilanko; kad dėl šios 
priežasties tas pats Šv. 
Sostas yra verčiamas lie
tuvišką par api j ą perrašy
ti svetimiesiems bei lie
tuvius kunigus nukreipti 
"prasmingesniam" tikin
čiųjų aptarnavimui į sve
timtaučių parapijas arba 
paskirti apaštalais į mi
sijų kraštus. Ir 1.1.

Todėl ne vyskupijų 
mums reikia, bet prašy
kime, kad būtų įvesta 
prievolė melstis tėvų bei 
protėvių kalbom,t.y. pra
šykime, kad bažnyčios 
Konstitucijos vieta "turi 
teisę melstis savo gim
tąja kalba" būtų pakeista 
į "Privalo melstis protė
vių kalba "ir, kad būtų ati
duotas vykdyti greta baž
nyčios įsakymų kasdieni
nių poterių knygelėje (ka
tekizme) šiuo tekstu: 
"Melstis protėvių kalbai" 
Šitaip suformuluotą pe
ticiją jokia vyskupija 
(svetimtaučių) nedrįs 
svarstyti,bet perduos kur 
reikia, arba duos sutiki
mą patiems kreiptis į Šv. 
Sosto atitinkamą sekreto
riatą, jei prie prašymo 
pateiksime šiuos moty
vus:

1. Tėvynės meilei įro
dyti Kristus meldėsi sa
vo motinos bei tėvų kalba. 
Priešingu atveju, Jis ne
būtų gailėjęsis savo gim
tosios žemės, nei liejęs 
ašarų dėl Jeruzalės žlu
gimo

2. Maldų kalbėjimo sa
vom kalbom reikalauja ir 
Dešimties Dievo Įsakymų 

raidė bei logika; nes kal
ba,lygiai kaip ir kiti įsa
kymų paaiškinimuose mi
nimi regimi ir neregimi 
daiktai,negali būti žudo
ma, niekinama, nei pasi
savinama (5-tas, 6-tašy
tas ir 1 O-tas įsakymas); 
negali būti įkalbinėjama 
netiesa, kad meldimasis 
svetima kalba reikštų at
siteisimą Viešpačiui, ly
giai kaip būtų nesupran
tamas teigimas,jog skola 
gali būti atiduodama vog
tais .pasisavintais ar pa
siskolintais pinigais (8-tas 
įsakymas). Meldimasis 
svetima kalba reiškia tą 
patį,kaip ir bandymai su
rasti kitą dievą paneigiant 
vienintelio ir tikrojo Die
vo Tėvo bei Prigimties 
suteiktąj ą kalbą ir tuo pa
čiu išreiškiant didelę ne
pagarbą savo tėvams (žr. 
1-as ir 4-tas įsakymas).

3. Visi žinome,jog kal
ba yra pagrindinė įrodo
moji priemonė,kad myli
ma tėvynė bei tėvų žemė . 
Tačiau katekizmas,kaž
kodėl, šios priemonės ne
mini, bet pasitenkina tik 
paminėti,kad tėvynę rei
kia mylėti, pav. pamini 
popiežių enciklikas ir 
svarbesnius tekstus:

a) Mylėti tėvynę liepia 
pats prigimties įstatymas 
(Pop. Leonas XIII,Sapien- 
tiae Christianae),

b) Tėvynė nusipelno y- 
patingos meilės.Jos var
das jums yra šventas, ir 
jis pažadina jūsų dvasio
je pačius brangiausius at
siminimus. Tėvynė yra 
bendroji jūsų žemė; prie 
jos riša jūsų kraujo ry
šys,jausmai ir tradicijos 
(PopJ?ijus X, Jeanes d'Arc 
beatifikacijos proga),

c) Savo tėvynės ir savo 
tautos meilė skatina į 
įvairias dorybes ir dar
bus, jei yra tvarkoma 
krikščioniškųjų įstatymų 
(Pop.Pijus XI,Ūbi arcane 
Dei),

d) Dievas sukūrė mei 
lės tvarką,kuri mus įpa
reigoja daugiau mylėti ir 
branginti tuos,su kuriais 
mus riša specialūs ryšiai

— Visuomet sakiau tam kvailam savo vyrui, kad 
broliavimasis su tais nusususiais plikbajoriais neišeis 
jam į gerų. Koks to bajorpalaikio drųsumas — šitaip 
mane įžeisti!—tarė ji, vos atmerkusi akis. Paskui, po 
pauzės, kalbėjo toliau:

— Bet ko gi mano vyras, tas kvailys, dar nori iš 
to brudo? Gubernijoje turi aukštą vietą, apdovanotas 
ordinu, sėdėtų sau ramiai. Mano sūnus dar per jaunas 
tarnauti, pagaliau ar nėra reikšmingesnių pareigų, ku
rios gaunamos be tokio vargo! Ar jis negalėtų tapti 
tikruoju, slaptuoju patarėju51, po to vicegubernatoriu- 
mi, gubernatoriumi, senatoriumi?..

— Bet iš kur tam driskiui atėjo į galvą kalbėti 
prancūziškai? Štai kaip esti, kai blogai tvarkomos 
mokyklos ir universitetas. Na, palauk! Reiks parašyti 
ponui senatoriui Novosilcovui52,— blogai jis sutvarkė 
Lietuvos mokyklas.

Gydytojas, girdėjęs šiuos priekaištus, vėliau per
pasakojo juos ponui Teisėjaičiui ir širdingai pabučia
vo ji už taiklų atkirtį.

Sugrįžęs į salę, ponas maršalas mėgino nuslėpti 
savo nepasitenkinimą, viską priskirdamas blogai žmo
nos savijautai, ir dėjo didžiausias pastangas, idant da
lykas neišaiškėtų, idant jo žmonos pokalbis netaptų 
visiems žinomas. Žemaitis su ponu Teisėjaičiu irgi ne
siskubino jį paskleisti.

Tačiau po pietų, kai broliai ir seserys S. ėmė pri
sispyrę klausinėti, ponas Teisėjaitis išgavo iš jų pa-

51. Slaptasis patarėjas — carinėje Rusijoje vienas iš aukštes
niųjų civilinės tarnybos laipsnių, egzistavęs 1722—1917 m. ir pri
lygus kariniams generolo leitenanto ir viceadmirolo laipsniams.—

52. Novosilcovas N. N. (1761—1836) — carinis biurokratas, 
vienas iš reakcingiausių to meto carinės Rusijos politikų. 1815— 
1821 m. buvo vyriausiuoju caro delegatu — pasiuntiniu prie au
tonominės Lenkijos Karalystės vyriausybės, 1821—1831 m. veikė 
Lenkijoje ir Lietuvoje kaip caro Aleksandro I brolio — vietininką 
Lenkijoje — Konstantino patarėjas. „Sutvarkė” Lietuvos mokyklas, 
1823 m. sutriuškindamas slaptas studentų organizacijas Vilniaus 
universitete (filomatus ir filaretus) bei Kražių, Kėdainių, Panevėžio 
ir Svisločės gimnazijose. Paskirtas Vilniaus mokyklų apygardos 
globėju, įvedė universitete ir mokyklose policinį sekimo ir šnipi
nėjimo režimų.—

žadą saugoti paslaptį. Vincente negalėjo nuslėpti savo 
susijaudinimo ir siūlė seseriai bei broliams išvažiuoti. 
Vyriausias brolis pasipriešino, sakydamas:

— Šiame seimelyje trys iš mūsų yra kandidatai į 
pareigūnus, taigi negalime nutraukti santykių su po
nu maršalu, nes būtume atstumti nuo visos partijos, 
kuri yra stipresnė už priešininką ketu'riasdešimčia 
balsų. Bet jeigu jūs būtinai norite važiuoti, pasiimkite 
su savimi brolį Juozapą, kuris dar nebalsuoja, o mes 
šešiese pasiliksime čia:

Šitaip susitarus, vienas iš S. vežimų bei pono Tei- 
sėjaičio brička privažiavo prie priebučio, ir šitie penki 
asmenys išvažiavo, neatsisveikinę su rūmų šeiminin
ku,— kam vargintis!

Medžioklė įvyko, jos metu buvo sumedžiota aibė 
visokios žvėrienos. Svečiai linksminosi pas poną mar
šalą tris dienas. Daugelis buvo giliausiai įsižeidę dėl 
ponios maršalienės pokalbio prancūzų kalba ir dialo
go, nes žinia apie tai, nors ir papasakota gydytojo 
kaip paslaptis, buvo perėjusi per visų lūpas. Tačiau 
suvaržyti seimelio interesų, jie vengė viešai pareikšti 
savo nepasitenkinimą ir, užuot atvirai ir tauriai pikti
nęs!, bevelijo, nors ir būdami pažeminti, vaizduoti 
nieko nežinančius.

Kai mūsų jaunieji keliauninkai privažiavo keliu
ką, einantį į ponų S. dvarą, vyresnioji sesuo liepė su
laikyti arklius ir pakvietė poną Teisėjaitį ir jo bičiulį 
užsukti valandėlei pas juos, ir šiedu, per daug nesi- 
brangindami, sutiko.

Kadangi buvo sumanyta gerti kavą sode, medžių 
paunksmėje, vyresnioji sesuo nuėjo į ledainę parinkti 
geros grietinėlės. Žemaitis paėmė už parankės Juoza
pą S. ir tyčia jį nusivedė, norėdamas palikti savo bi
čiulį vieną su Vincente.

Ponas Teisėjaitis pasiūlė Vincente! ranką, ir taip, 
už parankių susikabinę, ėjo juodu paskui pirmuosius, 
atsilikę per trisdešimt žingsnių.

Artuma dviejų žmonių, dviejų vieha kitą supran
tančių širdžių, sukelia tą svaiginančią susižavėjimo.

Nukelta į 4 psl.

RAŠO J. K. BRINKIS
(Pop. Pijus XII, Summl 
Pontlficatus),

e) Mums, pakrikštytai 
tautai .tėvynės meilė yra 
pašvęsta. Mūsų tėvynė, 
kaip bendruomenė, yra 
suvienyta su Dievu per 
Kristų. Ji yra Kristaus 
mistinio kūno narys. Ji 
dalyvaujadidžiojoj Kris
taus bendruomenėje-baž- 
nyčioje. Tėvynės meilė 
mums pasidaro religinė 
dorybė, kai ji mus veda į 
giliausią tautos ryšį su 
Dievu. Ji virsta krikščio
niška dorybė, kai tą ryšį 
mes giliname per Kristų 
ir jo nurodytų būdu. Ji 
mums yra katalikiška do
rybė,kai savo tautą įjun
giame į visuotinos (kata
likiškos) Bažnyčios gy
venimą (žr.Tikiu Dievą, 
kun. St. Ylos, 1964 metų , 
Čikagos arkivyskupijos 
aprobuotą).

Perskaičius tai .nelieka 
nė mažiausios abejonės, 
jog bažnyčia yra įsiparei
gojusi tarnauti tautoms; 
belieka tik, kad ji pereitų 
prie vykdymo katekizmo.

5) Bažnyčios bei jos 
kunigų aiškinimai, jog 
Dievas supranta visomis 
kalbomis,iki šiol nesuta
po su jų veiksmais, ku
riuos vykdė ir tebevykdo 
bažnyčios vardu. Ir pasi
rodo, jog jie tikrai teisūs , 
nes kalbos klausimas ka
tekizme (kasdieninių po
terių knygelėje) niekur 
neminimas, o bažnyčios 
konstitucijoj jis aptartas 
labai neaiškiai,ir tas pats 
paliktas tik pelėjimui.

6) Įsakymo "Melskis 
Protėvių Kalba"įv ėdimas 
pateisintų Vatikaną bie - 
rarchijos patriotinį nusi- 
statymą,kad Šv.Sostą su
darytų italų dauguma ar 
Popiežius būtų renkamas 
tik italas "pagal nusisto
vėjusia tradicija". Įsaky
mu būtų aiškiai pabrėžta, 
jog ir kitų tautų dvasiš
ki j ai privalomi patrioti
niai jausmai ir už Šv. Sos
to ribų.

7) Įsakymu "Melskis 
protėvių kalba" būtų iš
vengiami šnairavimai ir 
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Šv. Sosto adresu sklei
džiamos nepalankios ap
kalbos, kad šis kardinolo 
nepaskiria ar šventojo 
nekonsekruoja kai ku
rioms tautoms, ištisais 
šimtmečiais parodžiu- 
slems gilų religingumą, 
ištikimybę ir net kankinių 
mirtimi apvainikuojant 
Kat. tikėjimą. Poterių kal- 
bėjimas sava kalba būtų 
visiškai pakankamas bet 
kurios tautybės valdytojo 
ar sielos globėjo priklau
somybėje,

8) Įvedus gimtąsias bei 
tautines kalbas bažnyčios 
širdyje (liturgijoje), pa- 
sauliečiai-ypač išvietin- 
ti e ji-tikisi, kad bažnyčia 
pagaliau nurodys meldi
mosi kalbą ir eiliniam 
bažnyčios lankytojui-ka
talikui,

9) Be bendros maldų 
kalbos yra neįmanomas 
katalikiškos šeimos vie
ningumas, kurio labai pa
geidavo Paskutinysis Vi
suotinasis Tėvų susirin
kimas .Kol nebus atstaty
tas vieningumas išvietin- 
tųjų bei išeivių šeimose 
prieš Dievą, tol nebus 
įmanomas joks apsivieni- 
jimas ne tik krikščionių , 
bet ir pačių katalikų iš 
viso,

10) Reikalaujant iš šei
mos bendros kalbos mal
doje būtų ugdoma krikš
čionio (ypač kataliko) są
monė, kad ir svetimų te
ritorijų užkariavimų at
vejais jis negalės reika
lauti, kad gyventojai kal
bą pakeistų.Tokiems rei
kalavimams bažnyčia ne
pritartų,nes ji pati to ne
darytų,

11) Kad K .tikėjimas turi 
eiti ranka rankon su tau
tybe,rodo ir paskutiniojo 
Visuotino Susirinkimo 
rezoliucija,, kurią at- 
spausdino"L'Osservatore 
Romano'' di enr aštis. To j e 
reznliocijoje Šv. Tėvas 
perskaitė, jog tarnavimas 
žmogui ir jo istorijai yra 
nekas kita,kaip tarnavi
mas Viešpačiui.Arba, ki
tais žodžiais tariant, mes 
Dievui tarnaujame, tiek, 
kiekpatarnaujam pačiam

Rimas K eturka šiais metais baigė Sir George VU 
liam Universitetą Bachelor laipsniu ir yra pasiryžęs 
tęsti mokslus ir siekti aukštesnio laipsnio.

žmogui ir jo istorijai. At
siverskime 1965. XII. 6 
Draugo numerį, kuriame 
"Pasauliečių Misija"skil- 
tyse rasime šitaip para
šyta: 'Reikia stengtis ge
rai suprasti ir pažinti 
mūsų laikus, -neseniai 
pabrėžė popiežius Povi
las VI’,'

12) Taipgi visi žinome , 
jog K. Bažnyčia yra labai 
susirūpinusi Tikėjimo at
gaivinimu bei atstatymu 
ten, kur jis šiandien yra 
pers eki o j amas bei naiki
namas.Ir juo ilgiau užsi
tęs , juo blogiau.Komuniz - 
mui žlugus, Šv. Sostas ti
kisi tikėjimą atstatyti su 
tais kunigais, kuri uos pa
ruošia Romoje mūsiškė 
Šv. Kazimiero kolegija 
lietuviams, o kitų tautų 
panašios kolegi jos-tikė ji- 
mo atstatymui savose 
tautose.Bet vargu ar pa
galvojama Romoje, jog su 
šiais ,neva paruoštaisiais 
į tėvų žemę sugrįš ir anū
kėliai su svetimtautiško - 
mis maldaknygėmis kiše
nėse, o šių bus kur kas 
daugiau,negu paruoštųjų; 
kurie ne tik kad sugriaus 
tų "paruoštųjų" pastan
gas, bet ir visą tautą nu
statys prieš tikėjimą.Ko- 
dėl?Ogi todėl, kad Euro
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pos tautų (ypač išlaisvin
tų iš komunistinio jungo) 
atsikūrimas remsis sa
vųjų kalbų atstatymo rū
pesčiais ,kaip pagrindine 
priemone tautai apjungti 
bei tėvynei mylėti,

13) Ir taipgi esame įsi
tikinę, jog skundus bei 
prašymus gali pateikti tik 
tie .kurie pirmiausia baus 
mę atlieka,nors ir neuž
tarnautai. Lietuva, kaipo 
maža tauta, yra daugiau
siai nukentėjusi praeityje 
ir tebekenčianti daugiau 
už kitas tautas tiek oku
pacijoje ir tiek šioje Už
dangos pusėje (katalikų 
"globoje"), pavyzdžiui: 
a) Prieš 700 metų lenkų 
katalikiškosios dvasiški - 
jos pagalba Lietuva buvo 
apkrikštyta,bet tuo pačiu 
ir nutautintos ištisos sri
tys, nes lenkų dvasiškija 
per bažnyčias visokiais 
būdais stengėsi įrodyti, 
jogpoteriavimui tik len
kiškoji kalba arčiausiai 
Dievo. Bažnyčia bei Šv. 
Sostas mūsų protėvių ne
užstojo, nes ir tada, kaip 
ir dabar,būta įsitikinimo , 
jog daug svarbiau pa
krikštyti, negu "pagoniš
ką" kalbą užstoti, b) Anų 
laikų lenkų louilgijos pa
stangomis buvo atsiekta 
tai, kad ir šiandien Vati
kanas yra linkęs pripažin
ti daugiau teisių lenkams- 
negu lietuviams,pav. lie
tuviškų bei Lietuvai pri
klausiusių sričių prisky
rimas lenkų vyskupijom, 
Aušros Vartų relikvijų 
pripažinėjimai lenkams 
ir pan., c) Šioje Geležinės 
Uždangos pusėje ta pati 
bažnyčląžinoma virštau- 
tiškumo sąskalton.vėl pa
kartojo tas pačias klaidas 
leidžiant per svetimus 
kunigus įbrukti mūsų Vai
kam svetimas maldakny
ges bei parodant pavyzdį 
jog nutautėjimas ar nu
tautinimas tikrai Dievui 
patinka.Sugretinus komu
nistų užmačias pavergtoj 
tėvynėj su K. Bažnyčios 
pažiūromis (praktikoje^) 
gaunasi įspūdis, jog ko
munistai teisūs savo el
gesyje uždraudžiant var
toti lietuvių kalbą,"nepa
klusnius" patriotus į Si
birą tremiant ir į jų vie
tas rusus į Lietuvą atga
benant, d) Dar ir kardino
lo bei šventojo paskyri
mas, atrodo, jau palaido
tas, nes šiems išprašyti 
reikia lietuviškai besi
meldžiančių širdžių,o šių 
jaunebėra.nes nutautėji
me "laisvu noru", t.y. 
ne lietuviškai melstis iš 
savo vaiku "reikalauja"

Nukelta į 7 psl.
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Poetas ir jo kaimynas
V. MYKOLAIČIUI - PUTINUI PRISIMINTI

Jis buvo ir kunigas, ir 
filosofijos daktaras.Pas
kui-profesorius.Kiekvie
nas didžiuotųsi tokio kai- 
mynystąką bekalbėti apie 
aštuntos klasės gimna
zistą. Ypač jei tu gyveni 
su tokiu po tuo pačiu sto
gu. Girtumeis visiems , 
kad toks ir toks buvo toks, 
su kokiu tu subloškei ir 
vykai medžioti. Aš gyve
nau su tokiu po tuo pačiu 
stogu. OI Na tai sakyk,ma
lonusis, kaip ten buvo.

Poetas buvo neseniai 
grįžęs iš užsienio. Sa
kiau, jis buvo kunigas ir 
filosofijos daktaras. Aš 
buvau Kauno aštuntos kla
sės gimnazistas.Ad. Mic
kevičiaus gatvėje buvo 
Metropolio šeimininkės 
namelis ,už kelių žingsnių 
per kiemą-didesnis na
mas, vienos partijos klu
bas,antrame aukšte buvo 
įsitaisęs partijos lyde
ris. Partijos lyderis buvo 
su barzda. Taip buvo.

Didžiausias dalykas, 
koks buvo, buvo tikėji
mas. Švenčiausia Merge
le, šventaisiais, tėvyne, 
partija, partijos lyderiu 
ir, o sancta simplicitas , 
partijos lyderio barzda. 
Patikinu visus, jog tai bu
vo; geri laikai tai buvo . 
Aštuntosios klasės gim- 
zistas tikėjo savo kaimy
nu, iš po ilgos kelionės 
sustojusiu po tuo pačiu 
stogu.

Rakauskaitės namely 
gyventoj ai sutarė :abu ne - 
vedę ir abu eidavo mie
goti vėlai (šeimininkė bū
tų pas aklus i, kad negeroji 
pristojo). Namelio pieti
nis galas, saulėtas ir su 
pianinu, priklausė sve
čiui, o šiauriniame gale- 
vardų ir datų sandėlis.

Kai aštuntokas nuo var
dų ir datų kartais pasi
traukdavo  ̂išeidamas lau
kan įkvėpti pavasario oro, 
apie antrą valandą nakties 
jo kaimyno šviesa dar 

PONAS TEISĖJAITIS

ARBA

PASAKOJIMAS APIE LIETUVĄ IR ŽEMAITIJĄ 
PIRMAS SKYRIUS

/ Atkelta iš 3-čio puslapio /

būseną, kurią galima tik pajusti, bet ne aprašyti. Vin
centes širdis plakė taip smarkiai, kad ponas Teisėjai- 
tis būtų galėjęs suskaičiuoti kiekvieną jos tvinksnį.

Po trumpos tylos Teisėjaitis prabilo:
— Ne, brangioji panele, ilgiau tylėti aš nebeturiu 

jėgų. Nuo to akimirksnio, kai tave pamačiau, vien tik 
apie tave tegalvoju. Savo gyslose jaučiu deginančią 
meilės ugnį ir nebegaliu šitai ilgiau slėpti...

Nesuvaldomai stiprus širdies plakimas užgniaužė 
jaunikaičio žodžius.

Vincente, nutirpus visiems kūno sąnariams, ėjo lyg 
be nuovokos. Kurį laiką abu tylėjo. Gilus atodūsis iš
siveržė iš Vincentės krūtinės.

— Ar ne man tas atodūsis? — tarė Teisėjaitis.
— Neversk manęs atsakyti,— prabilo ji drebančiu 

balsu.— Aš pati nebesuprantu savo jausmų. Trys die
nos, kai jaučiuosi visiškai persimainiusi, ko prieš tai 
niekuomet nebuvau patyrusi. Leisk geriau man pačiai 
viską suvokti.

Iš tolo juos pašaukė vyresnioji sesuo:
— Kavos gerti! Kavos! — Ir visi susispietė apie 

apvalų staliuką, pastatytą plačiašakės obels šešėlyje.
Pokalbis, aišku, nukrypo į įvykį su ponia marša- 

liene. Pagaliau originalusis Žemaitis padarė išvadas:
— Mes, lietuviai ir žemaičiai, susiskaldę į kastas, 

iš tikro sudarome keistą visuomenę. Magnatas nieki
na balsuojantįjį arba septintos klasės bajorą53 ir bjau
risi juo, ir jeigu su juo kai kada susiduria, tai tik iš 
reikalo. Balsuojantysis bajoras, nors ir neapkenčia 
magnato, tačiau iš reikalo šliaužioja prieš jį ant ke
lių, o pats niekina akalicos54 bajorą ir gėdinasi jo, šis

atsilygina tuo pačiu. Valstietis pagrįstai juos visus 
keikia, ir jis vienintelis yra teisus. Mūsų neriša joks 
tautinis, broliškas saitas, nors visi esame kilę iš vienos 
giminės. O kam gi iš viso to nauda? Ogi maskvėnui, 
bendram priešui...

Kas yra mylėjęs (o kas gi nėra mylėjęs?), žino ir 
be mano pasakojimo, kaip du įsimylėjėliai žvilgčiojo 
vienas į kitą, lai nuleisdatni akis, lai parąusdami. At
sisveikinant į rankos paspaudimą Vincęniė atsake 
Teisėjaičiui tokiu pat paspaudimu.

— O, su manim jau baigta,— tarė Teisėjaitis, kai 
jie buvo jau įsėdę į bričką.— Įsimylėjau iki •-arelimo.

— O ji ar myli tave? — klausė jo bičiulis.—Girdė
jau, jog kažką kalbėjote, tikriausiai, tai buvo prisipa
žinimas ir atsakymas.

— Nežinau, ką ten vapaliojau, pats nejutau, ką 

vus bajorais bent šimtų metų prieš minėtosios 1785 metų privi
legijos paskelbimų, taigi dar prieš 1685 metus. Smulkieji Lietu
vos bajorai, kurių bajorystė nesiekė XVII amžiaus, paguodai va
dino save septintosios klasės bajorais, nors šitokio oficialaus pavadi
nimo nebuvo.—

53. Pcjfiiil 1785 m. Jekaterinos II privilcRijų v‘s* bajorai turėjo 
buti įrašomi į savo Rubernijos Renv<iloRiiię kitypų, į kurį nors 
vienų (iš šešių) los knygos skyrių, žiūrint, kokio kilimo ir kokio 
senumo buvo to ar kito bajoro giminė. I paskutinį, Vl-jį, skyrių 
buvo įrašomi tie bajorai, kurie galėjo įrodyti savo protėvius ,bu-

54. Akalicomis (akalyčiomis, akolicomis, lenk.-- okolica) va
dinosi kaimai, kuriuose gyveno vien smulkūs baįofai. dažniausiai 
neturėjusieji nė vieno baudžiauninko. Ypač daug akslicų Lietuvoje 
buvo Žemaitijos centre ir pagal Nevėži. A. Janulaičio duomeni
mis, 1828 m. akalicų bajorų, turėjusių mažiau kaip po tris bau
džiauninkų ūkius, Vilniaus gubernijoje, apėmusioje anuomet visų 
etnografinę Lietuvę, išskyrus' Užnemunę ir Klaipėdos kraštų bei 
patį pietryčių pakraštį, tekusi Gardino gubernijai, buvo trys tūks
tančiai ūkių (A. Janulaitis. Lietuvos bajorai ir jų seimeliai XIX 
amž. Kaunas, 1936, p. 286). Akalicų bajorai, įrodžiusieji savo ba
jorystę, galėjo dalyvauti seimeliuose, bet be balso teisės, kaip 
neturintys turto ir išsilavinimo cenzo; mat, 1802.V.19 ir VI.8 d. 
įsakais balso teisė buvo paliekama tik raštingiems bajorams, tu
rintiems ne mažiau kaip aštuonis nuosavus baudžiauninkų kiemus 
ir 150 rublių metinio pelno, arba bent nuomojantiems dvarus 
mažų mažiausia 10 metų laiko tarpui. Savo turtine padėtimi ir 
buitimi akalicų bajorai mažai tesiskyrė nuo valstiečių, neretai 
buvo dar labiau nuskurdę, bet užtat labai didžiavosi savo bajo
ryste. Tiek valstiečiams, tiek dvarininkų visuomenei akalicos ba
joras buvo pajuokos objektas. Caro valdžia politiniais ir finan
siniais sumetimais tuoj po 1831 metų sukilimo 1831.X.19d. įsaku 
neturtingiausius bajorus, o taip pat nespėjusius įrodyti savo ba
jorystės, išbraukė iš bajorų luomo ir uždėjo padūmės mokestį, su
lygindama juos su kitų neprivilegijuotų, mokesčjus mokančių luo
mų žmonėmis. Sic buvusieji bajorai ėmė vadintis „vienakiemiais" 
(kaimuose) ir „piliečiais" (miestuose). Zr. H. H. y^autuK. IlpeAno- 
ci.tAKit Kpeci'bnncKoū perĮropMbi 1861 r. n Ain-ne n 3anaA>ioit Bcao- 
pyccitH. Maskva, 1965, p. 94-99. —

jai kalbėjau, ir niekuomet negalėčiau šilo pakartoti. 
Nė žodžio net negirdėjau, ką ji man atsakė. Bet jaučiu 
širdyje, mačiau iš akių, kad ir ji mane myli.

— Aš, laimingasis žmogau, taip pat. lai pastebė
jau. Džiaugiuosi ir sveikinu, nes iš tikrųjų retai pasi
taiko tokių moterų.

Sugrįžęs į namus, ponas Teisėjaitis tematė tik Vin- 
cenlę. Viskas jam buvo Vincente.

— Pašauk Vincentą, tai yra, norėjau pasakyti, eko
nomą,— liepė savo liokajui. Ekonomui atėjus, nurodė:

— Pasiųsk tamsta ką nors su tuo laišku pas poną 
matininką C., jis tikriausiai ryt atvažiuos, duokite jam 
tiek darbininkų, kiek reikės; jis išmatuos ir išskirstys 
margais visą kaimą.— Ekonomas išėjo.

Meilė jau tokia yra, kad įsimylėjėlis tarytum ty
čia ieško pretekstų sau pačiam kankinti. Tad ir ponas 
Teisėjaitis, nors ir matęs neabejotiną abipusišką mei
lę, bet vis prisimindamas Vincentą, nepaliovė ieškoti 
jos atsakyme kitos prasmės. Kam jai prireikė laiko 
suprasti savo jausmams; o gal ji myli kitą? Ta neži
nia jį kankino; jis parašė jai laišką ir įdavė vienam 
savo valstiečiui, liepdamas rytojaus dieną, apsimetus 
turint reikalą, nueiti į pirmąją nuo ponų S. dvaro tro
bą ir laukti, kol pamatys Vincentę; tikėjosi, kad ji 
eis į kaimą.

Kaimietis tiksliai įvykdė savo pono įsakymą ir dar 
tos pačios dienos vakare atnešė jam tokį atsakymą:

„Taip, jau įvyko, jau pasibaigė manoji laisvė. Jei
gu ilgesys, nerimas ir nemiga yra meilės simptomai, 
tuomet aš sergu ja kuo sunkiausiai. Ta pati saulė, ku
ri vakar vakare paliko mane sode, šiandien rytą ap
tiko mane ant takelio, kuriuo mes abu vaikščiojome. 
Nei mano sesers ir brolių švelnūs prašymai, nei jų 
pyktis negalėjo atitraukti manęs iš ten visą naktį. > 
Šiandien buvau Petraitienės troboje, ten mane traukė 
tai, kad mes abu ten esame buvę. Taigi spręsk da
bar, žiaurusis, ar aš myliu tave, ar ką kitą! Užjausk 
nelaimingą, bet mylinčią tave

Vincentę."

— Skaityk, brangusis, ir džiaukis savo bičiulio lai
me,— tarė Teisėjaitis, paduodamas laišką Žemaičiui. 
Nuoširdaus džiaugsmo ašaros suvilgė abiejų bičiulių 
skruostus. Daugiau bus.

degdavo,dindėdavo piani
nas, ant parketo klydinė
davo diskretiški valso 
žingsniai. Žmogaus natū
ra tokia, kad jis visados 
nori žinoti, ką veikia jo 
kaimynas, ypač nakties 
metu.

Parūpdavo kartais ir 
aštuntokui. Tik jis per
daug gerbė savo kaimyną, 
kad būtų lindęs po langais 
klausytis. Jam užteko to , 
ką jis dvasios akimis re
gėjo. Kad šaunūs svečiai 
buvo giminės : majoras 
toks ir toks su liekna* 
blondine ir vienas kata
likiško sparno pagyvenęs 
daktaras su aktore, kad 
šeimininkas pilstė kavą 
ir benediktiną arba sėdė
jo rūškanas, smilkstant 
cigarui, kad, kai prikim- 
davo Štrausas, jis prie! - 
davo prie pianino,ir, pra
sivėrus Italijos dangui, 
suskambėdavo Santa Lu
cia.Tokie tai buvo aštun
toko regėjimai. Kai ant 
rytojaus jis susitikdavo 
savo kaimyną akis į akį , 
švariai apsirengęs ir ge
rai nusiskutęs vyras at
rodydavo dar rūškanes- 
nis. Ne? vienas jo nematė 
kitokio. Visados rūstus , 
vienišas. Rimtis išdavė 
kunigą, o gero siuvėjo 
kirpta eilutė ir brangus 
kaklaraištis - civilizuotą 
vyrą. Vienišas ir rūška
nas jis sėdėdavo ir parti
jos klube. Kol padavėja 
atnešdavo pietus, skaity
davo romaną, nesidomė
damas nei politika, nei 
moterimis .Atsimenu,kad 
tais metais atvyko į Kau
ną ir Salomėja Neris.

Kai aštuntokas užsidė
jo studentišką kepuraitę, 
geri kaimynystės ryšiai 
sutriko. Jis pasitenkinda
vo tik Kauno Įgulos Baž
nyčioje, stovėdamas prie 
durų ir stebėdamas tarp 
kitų vyrų ir poetą, skai
tantį per mišias maldak
nyges. Studentui rūpėjo,

NEPRIKLAUSOMA L IE T U V A

Skulptorius mintytojas
pasikalbėjimas su dailininku dagiu

kokia kalba ten maldos 
buvo sudėtos. Tik ir tada 
jis taip didžiai gerbė mal
dininką, kad prisiartinti 
niekados nedrįso, o tik
dvasios akimis regėjo. 
Kad maldos buvo sudėtos 
ne lotyniškai, o prancū- 
ziškaįkad bažnyčios rek
torius nenorėjo leisti lai
kyti mišias jo bažnyčioj 
tokiam, kuris neturėjo 
sutanos ir buvo užmiršęs 
lotyniškai skaityti CRE
DO. Rūškanas maldinin
kas parūpo ir kitiems . 
Ypač kitoms. Tokia jau 
žmogaus natūra.Neris su 
Emilija pirmosios tokios 
buvo.

Buvo.Buvo tada huma
nitarinių mokslų,fakulte- 
te Aistis,Miškinis, Venc
lova, Raila, Llunė. Buvo 
literatūros būreliai, buvo 
Juozapas Herbačiauskas. 
Tik mano buvęs kaimynas 
atvyko ten į literatūros 
katedrą, kai aš jau buvau 
ketvirtajame kurse.

Beveik visi profesoriai 
buvo apvalūs ir pražilę: 
kunigai, iškunigai ir ne- 
kunigai. Vyriausiąjį stu
dentai vadindavo Baltuo
ju Kraliku. Visi buvo di
džiai mokyti, bet visiems 
labiau rūpėjo ne tai, kas 
yra,o kas buvo. Atsimenu 
gerai, kad vienas, kate
droj pilstydamas vardus 
ir datas, visados užsi
merkdavo,tur būt,kad ne
praregėtų to,kas yra. Per 
trejus metus aš karčiai 
paslgesdavau to vardams 
ir datoms sandėlio Ra
kauskaitės namelyje.

Kai patyrėme,kad mano 
buvęs kaimynas pakvies
tas literatūros katedron, 
mes studentai dvasios 
akimis regėjomeRegėjo- 
me, kad jaunas profeso
rius, nušluostęs cigaro 
dūmais aptrauktus akinių 
stiklus,pakels į dangų a- 
kis (taip darydavo graikų 
kalbos ir literatūros pro
fesorius deklamuodamas) 
ir paskelbs: "Visos bui
ties prasmė-tik tu viena". 
Apsirikome. Poezija ne
buvo jam - viena. Į Alma 
Mater jis atėjo ir ten pa
siliko, kaip rimtai pasi
ruošęs mokslininkas.Ge-

1. Tamsta išleidai savo 
kūrinių foto - atvaizdų 
knygą, -ar tai visi Tams
tos kūriniai, ar tam tikro 
laikotarpio ?

-Šioje knygoje nėra nei 
vieno darbo daryto prieš 
karą, nes karas atskyrė 
mane nuo visko, ką turė
jau ir kuo gyvenau prieš 
tai; taigi praradau ne tik 
visus savo prieškarinius 
darbus,bet ir jų nuotrau
kas. Šioje knygoje yra 
darbų, darytų Kanadoje, 
nuotraukos, tai yra nuo 

rokai mes atvės ome, kai 
profesorius mums pakišo 
formalinį metodą litera
tūrai vertinti, veik neži
nomą iki šiol, o atsivežtą 
iš Miuncheno.

Sužinojome, jog ne kū
rinio medžiaga, o forma, 
būdas,kaip medžiaga pa
naudota, daro literatūros 
veikalą menišku. Jei nori 
kritiškai pasverti litera
tūros meną,mokykis mu
zikoj kontrapunkto. "Tegu 
tave dievai,tegu tave die
vai". .. Aš gerbiau ir tada 
savo buvusį kaimyną. Ak
lai gindamas formalinį 
metodą,patekau profeso
rių trijulės nemalonėn ir 
užsitrenkiau duris gauti 
stipendijai užsienin."Te
gu tave dievai", -sakiau.

Egzaminus laikyti, tai 
ne Santa Lucia klausytis . 
Visi dreba, drebėjau ir 
aš, kai reikėjo ketvirto 
kurso gale laikyti baigia
muosius. Tarp apvalių ir 
pražilusių egzaminų ko
misijoj buvo ir liesas. Ir 
labai gerai buvo, kad jis 
ten buvo. Kai po valandos 
prakaitavimo dyrinau iš 
egzaminų salės, liesasis 
mane pasivijo ilgame ko
ridoriuje ir šiltai paspau
dė man ranką.

Ir mes išsiskyrėme vi
sam laikui.Mokslo ir me
no viršūnėse mano kai
mynas kopė aukštyn,© aš 
švilpaudamas sakiau:"Y- 
ra dar laiko".

Geri buvo laikai.

1951 iki 1967 m. Ir tai, ži
noma, ne visų čia darytų 
darbų,nes dalis jų yra iš
ėję į žmones nenufoto
grafuoti, kitų nors ir yra 
vaizdai,bet nebuvo talpi
nami. Pasitardamas su 
draugais menininkais ir 
kitais gerais žmonėmis, 
į knygą įdėjau, kas atrodė 
labiau tinkama.

2. Kaip knygą tvarkėte ?
- Tai buvo antras iš 

s unkiųjų klausimų, -turint 
visą krūvą atrinktų nuo- 
traukų-kaip jas surūšiuo
ti, kaip talpinti: pagal kil
mę, ar mintį, ar formą, 
ar kaipkitaip.Kilmės da
tos buvo atsisakyta, nes 
man necharakteringas 
pastovus keitimasis for
mos. Be to, aš nepriduodu 
tiek daug reikšmės for
mai, kaip kai kurie kiti 
dailininkaiMan yra svar
biau darbų reiškiamoji 
dvasia, jų nuotaika, todėl 
ir darbus grupavau kny
goje atsižvelgiant į jų 
mintį, taip, kad verčiant 
lapą po lapo būtų(gautųsi) 
lyg skaitoma knyga.

Tinkamesniam žiūrovo 
susiorientavimui bei leng
vesniam įsigilinimui dar
bus suskirsčiau į ketu
rias dalis: 1 - Neramus 
žmogaus gyvenimas, 2- 
Meilė žmogui ir pasau
liui, 3-Vienatvė ir liūde
sys, 4-Keistas ir nesu
prantamas gyvenimas, 5- 
Tapyba bei škicai. Kiek
vieno skyriaus darbai, 
kokios formos jie bebūtų , 
atsiliepia vienai vedamai 
idėjai, o ketvirtojo sky
riaus darbai yra toliausia 
nuėję nuo realistinės for
mos.

3. Tamstos kūryboje 
gausu moderniojo meno 
elementų,-ar Tamsta ne
bandai eiti į vadinamąją 
abstraktinę kūrybą?

- Taip visai teisingai 
Jūs tai pastebėjote. Prie 
smulkmeniškojo realiz
mo,ar akademizmo mano 
kūryba niekada nesigre- 
tino, todėl dar man esant
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DAGYS, PAĖMĖ ARKLĄ, KNYGĄ, LYRĄ...

j aunam dailininkui Lietu- 
voje-spaudoj buvo patal
pintas kartą mano dar
bas,kaip Lietuvos moder
nios skulptūros pavyz
dys. Daugiau ar mažiau 
moderniojo meno charak
teris matomas mano dar
buose visą laiką. Ir tai 
man patinka ir aš tai ver
tinu, kaip kūrybinę ir tin
kamiausiai išreiškiančią 
darbo charakterį formą, 
apvalytą nuo smuklmenų. 
Tam pavyzdžiai gali būti 
darbai puslapiuose :10,12 , 
20,44,47,71,95 ir kiti, o 
daugiau krypstą į akade
minę formą yra 7,22,31, 
35,52,109 puslapiuose.

Kaip pastebėjote kny- 
goj-skulptūros darbų ga
le įdėjau ir trejetą ab
straktų. Jų esu padaręs 
tik keletą ir jie nėra ma
no vėliausieji darbai.Ma- 
tote,dažnai spaudoj skai
tome : -kas nemėgsta ab
strakto-tas neinteligen- 
tas; kas neišeina iš savo 
parapijos, kas toliau ne
matodas niekada nepada
rys abstrakto; tik tarp
tautinio vėjo perpūsti 

žmonės tegali sukurti ab
straktųjį meną, ir pana
šiai. Taigi, norėdamas 
tiems rėksniams parody
ti,kad ir aš inteligentas , 
kad ir aš galiu išeiti ne 
tik iš savo parapijos ri
bų, bet ir iš Lietuvos iš
ėjau, -ėmiau ir padariau 
keletą abstraktų. Bet pa
sakau atvirai,-aš jais ne- 
sigėriu.jie man nieko ne
sako,tai tik tuščia forma 
paįvairinanti tam tikrą 
erdvę ir viskas, (velniai 
tesijuokia, - neinteligen- 
tasl). Abstraktas tinka 
tiems, kas pasitenkina 
mažu, menku, paprastu. 
Mano dvasia trokšta kaž
ko daugiau,-o tai aš ran
du vaizduodamas žmogų . 
Aš jį myliu, juo džiau
giuosi, aš vis ilgiuosiu 
žmogaus,o jis nuoširdžiai 
prakalba man.

Daug kas sako abstrak
tą lengviau padaryti. Tai 
tiesa; jį gali padaryti 
kiekvienas. Mano knygos 
įvado autorius pamatęs 
tai mano knygoje,prabilo: 
-Kamdaryti tai, ką kiek
vienas gali padaryti, -tu 
tedaryk tai,ko kiti negali .
Tai teisinga, bet. ..

4. Kas tas - bet. . .
-Ogi tai,kad realiojo ar 

vaizduojamojo meno ger
bėjai pasigėri juo; ir pik
tai pakritikuoja, pasijuo
kia iš tų tuščių skylių ir 
nieko nebando įsigyti. Gi 
abstrakto garbintojai, jei 
tik išgali,-tai tuoj ir per
kasi juos. Tatai dažnai 
linksniuoja ir tie, kurie 
nori įrodyti abstrakto di
delę menišką vertę, sa- 
delę meniškąją vertę, sa
kydami abstraktų yra 
parduota už tiek ir tiek 
tūkstančių.Tai tiesa ir su 
manimi: kartą atvyko 
klientas; apžiūrinėjo be
veik visus darbus, o iš
traukus man iš užkampio 
abstraktą (knygos pusi. 
124), pažvelgė, pasakė: 
- tas mano namuose ge
riausiai tlks-ir išsivežė. 
Išvada aiški,kodėl aš pa
dariau ar dar padarysiu 
kokį abstraktą. Juk gyven
ti reikia. Jei žmonės taip 
uoliai jų nepirktų, galeri
jose nebūtų jokių abstrak
tų. Taigi, kas dėl to kal
tas? Niekas! Vieni nori 
džiaugtis,kiti gražiau pa
gyventi. Taip visi ir'eina 
ranka ranką spausdami. 
Kas to nenori -teverkia. 
Toks dabar laikas, o jis 
nesi tęs ilgai. Kiekvienos 
kultūros gadynė turėjo 
savo pradžią ir pabaigą.

<
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Pasaulinėje parodoje besilankant
Apžiūrėjusios rusų pa

viljone, kas čia iš Lietu
vos išstatyta, apsidairiu
sios dar aplink,išėjome 
žiūrėti kitų valstybių pa- 
viljonų.Juk reikia pama
tyti dar labai labai daug, 
ir kaip suspėti apžiūrėti 
visų 7 0-ties valstybių pa- 
viljonus?Tikiš lauko juos 
pamatyti reikia išvaikš
čioti apie 50 mylių.

Todėl mes pasitariu- 
sios nutarėm pirmiausia

sėsti į minirailą, kuris 
važiuoja aukštais bėgiais 
ir besirangydamas ten 
apvažiuoja visus paviljo
nus,kurie išsimėtę 2-jo- 
se salose ir pusiasaly 
1000 akrų plote.

Ilgai Išstovėjome eilė
je kol priėjome prie trau
kinėlio, sumokėjome po 
25 centus ir važiuojame . 
Bėga mūsų minirailas 
Tiesdamas aplink pa vii jo
nus,skrodžia tiltus,srau-

TEL.766-5827

niąšv. Lauryno upę, eže
rus,su gulbėmis baseinus, 
fontanus.

Matome, kaip šimtai 
tūkstančių lankytojų su
važiavusių iš visų pasau
lio kraštų, apačioj vaikš
to, sėdi, stovi eilėse prie 
paviljonų, užkandžiauja 
restoranuose/Gal ir šian
dieną televizija paskelbs, 
kad buvo lankytojų 300, 
000 ar 400, 000. Per 3,5 
mėn.jau 32 milijonai ap
lankė parodą)

Ir kokių tik čia veidų 
nepamatai)

Baltaodžių, baltaplau
kių, juodukų su juodais 
plaukais, surangytais į 
smulkius žiedelius, gel- 
tonodžių su gražiomis di
delėmis akimis ir žvai
romis mažytėmis.

Gražuolės indės išdi
džiai vaikšto šilkiniais 
puikiais savo tautiniais 
drabužiais, jų vyrai ant 
galvų nešioja savotiškus 
papuošalus.

O paviljonai, vienas už 
kitą gražesni) Kiekvienas 
architektūros šedevras ) 
Kiek čia įdėta darbo ir 
pinigų juos projektuojant 
ir statanti Ir kai pagalvoji 
kad tik 6-ms mėnesiams 
jie bus reikalingi, darosi 
labai liūdna ir gaila. Žiū
rėjau, žiūrėjau viršun,į 
šonus,apačion ir taip su

sisuko galva, kad rodos 
dardesiu žemyn su visu 
tuomlnlrailuir galas čia 
man bus. Laukiu, kad tik 
jis greičiau sustotų. Pa
galiau jis sustoja ir čia 
reikia sumokėjus dar 50 
et. persėsti kitan, kuris 
toliau važiuodamas skro
džia Amerikos paviljoną 
ir taip apveža visą paro
dos plotą, kuris susideda 
iš Cite du Havre, šv. Ele
nos ir Notre Dame salų. 
Bet aš laiminga, kad jau 
nusileidome iš tų aukšty
bių,stoviu tvirtai ant že
mės ir dar esu gyva. Sa
kau savo ponioms, kad jos 
važiuotų toliau vienos be 
manęs.Geriau savo kojo
mis išvaikščiosiu visus 
paviljonus,negu taip aukš
tai pakabintai važiuoti. 
Pamačiau, kad neišsipil- 

į dė mano svajonės pa
skraidyti helikopteriu ar 
dirižabliu,o ką jau kalbė
ti apie spiralinį stulpą 
"La Ronde", kuris tave 
suka virš debesų ir žiū
rėk apačion...

Mano ponios gal ir bu
vo nepatenkintos manimi, 
bet vienos nevažiavo, ir 
mes visos nuėjome į Aus
tralijos paviljoną.Kaip tik 
čia nebuvo eilės ir mes 
įėjome į vidų. Įeinant ju
dančios grotelės grindy
se visiems nuvalo padus , 
kad švariomis kojomis 
atsistotumėm ant švarių 

’ puikių kilimų, kuriais iš
klotos visos Australijos 
paviljono grindys.

į Kai įeini vidun, atrodo , 
kad įėjai bažnyčion. Pui
kios sienos medžio kons
trukcijos, meniškų asi
metrinių formų. Daugpa -

CENT R AL FUEL OIL LTD.

MONTREALIO I.IETUVIU KREDITO UNIJA

1465 DE SEVE ST., MONTREAL 20, QUE.
MOKA už:

Depositus 4,4 %
Numatyta už šėrus 5!4%
Nemokamas gyvybės draudimas 
iki $2.000 bendros santaupų 
sumos.

3865 A Beaubien E. Montreal.
Repr. J. B lauzdžiun as.

« Namu šildymui alyva - žemiausios kainos lietuviams
■ Veltui krosnių valymas ir taisymas.
4 Greita tarnyba dienų ir naktį.

Tel: Res. 254- 4678; Off. 721-

Australijos paviljonas tarptautinėje parodoje Montrealyje. Australijos pavil
jono kėdės kalba anglų ir prancūzų kalbomis ir aiškina apie Australiją.. . 
veikslų, vaizduojančių 
Australijos gamtą ir žmo
nių gyvenimą. Po stiklais 
įvairių spalvų suskaldyti 
Australijos mineralai ir 
čia pat parodyta, kokie 
puikūs moterims papuo
šalai iš jų padaryti: aus
karai, sagtys, žiedai, ka
roliai.

Ilgai apžiūrėjome tas 
nematytas brangenybes 
ir,žinoma,kiekviena gal
vojome tą patį, kad gerai 
būtų įsigyti sau bent vie
ną tokį papuošalą.Kuri gi 
moteris to nenorėtų?

Užlipusios viršun, ra
dome daug labai puikių ir 
patogių kėdžių, vienos su 
oranžinėmis,kitos su ža
liomis sėdynėmis.

Atsisėdus į oranžinę, 
pasigirsta prancūziškas 
pasikalbėjimas vyro ir 
moters apie Australiją, o 
į žalią-angliškai.

Patogiai sau sėdėda
mas,ne tik paklausai apie - 
tolimos Australijos gy-

venimą, bet ir pailsi po 
ilgų vaikščiojimų.

Einant toliau, nueini į 
kiemą, kur aptvertos di
deliame kalnuotame pie
vos plote gyvena atvežtos 
iš savo tėvynės Australi
jos kengūros. Jų suskai
čiau su mažyčiais kengū- 
riukais, kuriuos motinos 
nešioja savo sterblėje,10. 
Didžiausios minios žmo
nių prie užtvaros stebi, 
kaip jos apsikabinusios 
priekinėmis trumpomis 
kojelėmis .stovi ant užpa
kalinių kojų ir pasispir
damos uodegomis spar
dosi viena su kita. Vaikai 
pradeda šaukti "fait, fait" 
ir visi juokiasi. Gražu 
žiūrėti į tuos mūsų kraš
tuose nematytus gražuo
lius žvėrelius ir kartu 
gaila matant, kaip jie ėda 
žolę, kuri jau seniai nu
ėsta iki žemės, o jos vis 
dar randa ko pasipešt! . 
Žinoma,čia jas gerai pe
ni,bet pievelė turbūt joms

skanesnė už tą maistą, 
kurį joms duoda Kanado
je. Ten toliau matyti jų 
namukas, kur jos naktį 
miega.

Čia pat kieme pamatai 
Australijos jūrų augme
niją.Įvairių spalvų sama
nėlių, gėlių, lapų, labai 
spalvingų koralų. Nepa
prasto spalvų grožio mil
žiniškos kriauklės, kokių 
niekur neteko matyti, gal 
po metrą kiekvienas vož
tuvas. Įvairių formų ir 
spalvų mažesnių kriauklų. 
Gražių spalvingų akme
nėlių.

Gražus ir labai įdomus 
Australijos paviljonas I

Daugiau bus.

K ASO S VAL
1465 DE SEVE: 

Sekmadieniais 10:30-12:30 
vai.(uždarytas liepos ir 
rugpiūčio mėnesiais) 
Darbo dienomis: 10:00 - 3:00 
vai. kasdien.

Vakare: trečiadieniais ir 
penktadieniais 7:00 - 9:00 vai.

IMA už: 
Nekiln. turto paskolas 7% 
Asmenines paskolas 7.6% 
Investacines paskolas 8.4% 
Pigus paskolų draudimas iki
$10.000._________________________

A N D 0 S:
R0SEM0UNT0 SKYRIUS: 

3907 Rosemount Blvd., 
tel. 722 - 3545.

Diena: penktad. 1:00 - 6:00 vai.
V ak are: pirmadieniais, tre či a- 
dieniais ir penktadieniais 
7:00-9:00 vai.

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

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

BOOKS — LIVRES
SPAUSDINI AI

VYKSTANTIEMS I PASAULINE
PARODA MONTREALYJE

• IŠnuomuojami 6 kambariai rezidenciniame rajone, 
netoli nuo parodos. Kaina nuo $6.00 dienai.

• Vieta parkavimui.

J. Skučas, 6966 - 44th Avenue, Rosemont, 
Montreal 36, P.Q. 
Tel. (514) 722 - 6152

Johan Tiedman Reg d
DIRBU VISŲ RŪŠIŲ BALDUS 

PAGAL UŽSAKYMUS

1092 Clark Street /prie Dorchester/. M o n t r e a 1, P.Q.
TEL: 861- 3032,
vakare - 254- 6898. /Kalbame lietuviškai '.

Univelial Cleaned & Vailoli
• Valau ir taisau vyriškus ir moteriškus drabužius.
• Siuvu naujus pagal užsakymus vyriškus pakus, 

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

(af Wellington St.) Tel. 769-2941

Baltica Investment Corp
Autorizuotas kapitalas $ 120.000

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

UŽ indėlius mokame 8% dividendo. _____ __

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

IR KITI ĮVAIRŪS MEDŽIO DIRBINIAI.

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

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

7581 CENTRALE. coin ■ corner 2. AVENUE 365 0770 LASALLE Į

Tel. 525-8971

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

PORTRETAI - VEDYBOS- KRIKŠTYNOS 
SUKAKTUVES MAŽAMEČIAMS 

ĮVAIRIOS PROGOS

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

ME 7-bin

DE LUXE CLEANERS
Sav. P. RUTKAUSKAS 

117—6th Avenue, Lachin e.

i. t. asge

Naujų : 366-78 1 8
Naudotų: 366-569 1

PRANEŠAM A APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ — 

sutraukiančią 
hemorofus

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

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

Visais tyrimo atvejais švelnė- 
Jant skausmams įvykdavo hemorojų 
susitraukimas.

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

I

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

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

Taisau ir dažau lengvas mažinąs 
7717 GEORGE LASALLE, QUE.

(Prisieis „Nepriklausomos Lietuvos" redakciją)
Tel.: garažo 366-0500

namą 366-4203 

BELLAZZI - LAMY.INC-
DO 6-6941 7682 Champlain Blvd. LaSalle
{vairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmas 

{nsvliacija, Ten • Test, Masonite, statybinis popierū.

Pres. M.L.Daigneaull
7635 Boul. LASALLE 

LASAI.i,e. H w

dodge -chrysle r-valiant 
C o R O N E T _ C A M IO N S DODGE

Dabar B i o- Dyne galima gauti 
tepalo bei lazdelės formose " Pre
paration H“ vardu. Prašykite viso 
■,e vaistinėse. Pinigai bus gražinti 
jei nebūsite patenkinti.

LAIKRODININKAS
AN TA NAS ŽUKAS

1855 Wellington Street 
Tel. WE 2-0644.

TAISAU IR PARDUODU 
ŽEMOMIS KAINOMIS 

LA IK RO DŽIUS I R J U V E LY RU S .

D.L.K. Vytauto Nepr. Klubas
2/59-6/ St. Catherine Street E. Montreal

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

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

personalu ir gėrimais.

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

expo67

KLUBO SUKAKTIS
1907 - 1967

1887 U1967

Telefonas 768-6679

WINDSOR
DRY CLEANERS & DYERS CO. LTD. 

Valome visokius drabužius ir kitą Jūsy namy apyvoką.
Savininkai:

A. Keršys. P. Pctiulis. P. Keršulis, A. Grelbua.
1205 CHURCH Ave,. Verdun, Montreal.

::::::::::::::::::::::::
Expo 67

IŠnuomuojami kambariai 
šalia Pasaulinės Parodos 
vietovės, yra vietos mašinai 
parkuoti.

Skambinti tel. 674-7038 
126 De Tauraine, Longeuil, 
Montreal, P.Q.

DĖMESIO LIETUVIAMS

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

Rašykite pageidavimus NL 
-i arba žemiau nurodytu adresu: 

a/ kuriuo laiku, b/ kiek laiko, 
c/ keliems asmenims apsisto
jimas reikalingas. Jums bus nu 
rodytos sąlygos bei kitos dėta 
lės ir pagal jas padarysime su
sitarimą, galimai patenkinant 
Jums jušu pogeidavimus.

Pr. Paukstaitis 
8995 Godbout, LaSalle. 
Montreal, P.Q. tel. 365- 0311.
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TAUPYK IR SKOLINKIS
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAUSIAME DAD AM A

TORONTO LIETUVIU KREDITO KOOPERATYVE J flllflllln

KAPITALAS SIEKIA D>U SU PUSE MILIJONO DOLERIU 
MOKAME: DUODAME:
ui depozitus Morgičius ii 6'/^

57ft numatyta už Šerus Asm. paskolos it 7%

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

Būstinė: Lietuvių Namai - 1129 Dundas St. V/est, 
Toronto 3, Ont. p Telefonas LE 2- 8723.

ĮMIRK SHHITIHIAI IR DOMUOS Į
Lietuvę, Latviję, Estiją, Ukrainą ir 
U. S. S. R. paprastu bei oro paštu

BE MUITO

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

MŪSŲ NAUJŲ MAISTO
KATALOGŲ.

DOVANOS:
Automobili ai, šaldytuvai, skal
bimo masinos,motociklai,dvi - 
radi ai, siuvamos mašinos,tele
vizijos ap ar at ai ,p i an ai, automo
biliams padangos, foto aparatai 
ir t. t.

Jonathan Lynn ir Rita Merkelytė susituokė Londone.

LITHUANIANS IN CANADA
LIETUVIAI KANADOJE

Tokia antrašte yra leidžiama knyga apie Kanados lietuvius anglų kalba. 
Leidėjas - Kanados Lietuvių Bendruomenė.

Knygoje rasite žinias iš įvairių Kanados lietuvių gyvenimo sričių: religinės, kultūrinės, orga
nizacinės, ekonominės, politinės, švietimo. Joje bus ir įžanginis skyrius, nuJviečiąs Lietuvos pra
eitį ir emigracijos istoriją.

Leidinys bus apie 350 psl. , enciklopedijos formato, su daugeliu infor
macijų, labai tinkamas ne tik pačiam pasiskaityti, bet ir kitataučiams do
vanoti.

Knygą redaguoja kun. dr. Pr. Gaida su redakcine komisija, kurion įeina:
Prof. J. Puzinas,
A. Rinkūnas,

Stp. Kairys, 
J. Kardelis,

Dr. J. Sungaila. i

yra:Bendradarbių tarpe
Dr. J. Kaškelis, 
K. Baronas, 
Dr. A. Kulpavičius, 
Dr. H. Nagys, 
Pr. Naujokaitis,

G. Breichmanienė, 
Dail. Tel. Valius, 
Inž. B. Baranauskas, 
J. Karka, 
Ed. Miliauskas,

L. Tamošauskas, . 
Dr. M. Rarrįūnienė, 
Kun. Alg. Žilinskas, 
A. Gurevičius, 
ir kiti.

Kanados Šimtmečio KoKnygos pagrindinis mecenatas yra Federacinė
misija. Be to, jau yra keli lietuviai mecenatai. Knygos kaina, užsisakant iš 
anksto, yra $6.00, garbės prenumerata -$25.00, rėmėjo prenumerata$100.00. 
Mecenato mažiausia auka $500.00.

Knyga jau surinkta ir išeina iš spaudos šių metų gale.
Kviečiame visus tautiečius šį leidinį nedelsiant užsisakyti ir atsiųsti pi

nigus atkarpoje nurodytu adresu.

Kanados Šimtmečio Lietuvių Leidinio 
Administracinė Komisija

• Be ta, siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustu* įvairiu* siunti
nius iki 19% svarų gryno svorio.

• Turime pardavimui (vairių medžiagų ir kitų prekių.
• Gyveną ne Toronte, prašomi savo sudarytus, siuntinius bei užsa

kymus siųsti mum* paštu ar ekspresu. Apmokėsite gave mūsų 
pranešimą.

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

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

nauti ateityje.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

MŪSŲ ffisP ORTAS

480 RONCESVALLES AVĖ. TORONTO 3, ONT.
Telefono* LE 1 - 3098

DARBO VALANDOS: pirmadieniais - penktadieniai s nuo 9 vai. 
ryto iki 7 val.vak; šeštadieniais- nuo 9val.ryto iki 5 vai. p.p.

Savininkai A. Ir S. KALŪZA

VEDA KAZYS

PABALTIEČIŲ 
PIRMENYBĖSSVEIKATOS KLINIKA-Health Clinic

Medicininis ir pooperacinis gydymas
Vienintelė vaidilos 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.NJ>t.

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

Reportažas iš Toronto
TORONTIETĖS VESTUVĖS LONDONE

Sužinojus apie lietu
vaitės pasisekimą britų 
televizijoje (Rita Merke- 
lytė vaidina BBC TV se
rijoje "Honey in Market 
Lane", Maureen Harris 
rolėje, 4 dalių dramoje 
"Angel Pavement" ir 
"Cyrano de Beržerako 
nuotykiai", vienuolės ro
lėje), tapo įdomu dažniau 
peržiūrėti anglų laikraš
čius.

Rugpiūčio mėn. pra
džioje užjūrio spauda vėl 
turėjo nemaža nuotraukų 
ir iš jų puslapių vėl šyp
sojosi pažūstamos mer
gaitės veidas.Šiuo atveju 
mergaitė buvo ne viena . 
Ji visur buvo matoma su 
jaunu vyru, kuris sakosi 
esąs ketvirtos kartos lie
tuvis. Mergaitė dėvėjo 
modernią vedybinę suk
nelę,© jos plaukus puošė 
baltos ramunės.

Jeigu "The Times" 
pranešė apie Jonathan 
Lynn su Rita Merkelis 
vestuves, tai "The Eve
ning News','kaip skelbia
si esąs didžiausias pa
saulyje vakarinis laik
raštis, įsidėjęs jaunųjų 
nuotrauką pranešė, kad 
aktorius Lynn, vaidinąs 
sužieduotinį muzikinėje 
komedijoje "Fiddler on 
the Roof',' rugpiūčio mėn. 
Id.tikrai apsivedė su te
levizijos artiste Rita 
Merkelyte. "Daily Mir
ror" ir "Express"talpin
dami laimingų, rankomis 
susikabinusių jaunave
džių nuotrauką, arba pa
gautą tipingą momentą

NOTARAS
ANTANAS LIODŽILIS.B.L. 
Bendradarbis V.S. Mastis,L.L.D.

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

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

Namų CK 9- 6166.

ant rankų jaunojo nešamą 
modernia, mini vedybine 
suknute apsirengusią 
žmoną,aprašo vestuves . 
Iš čia matyti, kad šalia 
jaunojo giminių ir jauno
sios mamos iš Toronto , 
dalyvavo artimieji bičiu
liai iš teatralų tarpo.

Toronto "Telegram" 
šeštadienio "Weekend" 
išvaizdos "Daily Sketch" 
ir "Evening Chronicle" 
dėdami jaunųjų nuotrau
kas pirmuosiuose pusla
piuose, rašo apie poves
tuvinį priėmimą,pas jau
nojo tėvelius dr. Lynn ir 
ponia Bath mieste (Bath 
miestas yra 120 mylių 
nuo Londono,turi 150,000 
gyventojų ir savo vardą 
yra gavęs dėl kadaise čia 
buvusių įrengtų romėnų 
maudyklių-Maudyklės tu
rėjusios net pirtis (sau
nas), šiuo metu yra res- 
taurotos, kaip muziejinė 
retenybė). Vestuvinio ir 
povestuvinio priėmimo 
metu vieni iš paminėtinų 
atvejų buvę, kad jaunojo 
gerai atrodanti senelė 
tebekalbanti lietuviškai, 
o jaunosios mama, p. Ju-

Čikagoj, įvykusiose Š. 
Amerikos pabaltiečlų 
pirmenybėse,atsiekti šie 
nauji rekordai: 1500 m . - 
latvis Celnus 3 min. 59,1 
sek. ,3000 m. tas pats bė
gikas 8 min. 41,4 sek. , ir 
moterų ietis -D. Jurgaity- 
tė(Clev.Žaibas)32,89 m. 
Šuoly su kartim latvis 
Jesifers pakartojo rekor- 
dą-3,66 m. Be to, išskir
tinos dar šios pasekmės: 
400 m. vyrų bėgimas-es
tas T. Lėps 49,5 sek. ir 
100m. lietuvis Aleksiejū- 
nas 11, 3 sek. 
PAVERGTOJI LIETUVA

Paskutinės Lietuvos 
futbolo pirmenybių pa
sekmės: Klaipėdos Bal- 
tija-Kauno Inkaras 0:2, 
Šiaulių Elnias netikėtai 
įveikė Kauno Limą 1:0, 
Kėdainių Nevėžis-Klai
pėdos Chemikas 2:0, Plun 
gės Linųaudiniai-Kretin- 
gos Minija 1:1, N. Vilnios 
Žalgiris -Kauno Banga 2:1.

Po šių rungtynių pir
menybių lentelė atrodo 
taip:

1. ..Inkaras" 16 17- 9 24
*7 ..Saliutas" 13 26 6 21
3. ..NevėZts" 14 19 7 19
1 ..Minija’ 16 22-12 19

t.Luna” 17 14 15 19
6. ..Statyba’ 15 25 11 18
7 ..Politechnika“ 14 17 11 16
K ..Siaiybiniti.” 14 19 13 15
9. ..L. audiniai' 16 10 17 15

10. ..Baltija 16 9-21 13
11. „Žalgiris” 16 9 17 12
12. ..Atletas" 12 7- 9 10
13. „Chemikas“ 16 8-21 9
14. ..Elnias" 16 10 24 9
15. ..Banga“ 15 9-2R 7

-Vilniaus Žalgirio futbo
lininkai labai nesėkmin
gai žaidžia Sov.Sąj.antro-

cienė, žavėjusi vietinius 
svečius savuoju kanadiš- 
ku akcentu.

Torontiškė muzikė D. 
Skrinskaitė, keliaudama 
po Europą, pavėlino vie
ną dieną atvykti į Londo
ną ir nebesuspėjo daly
vauti savo draugės Ritos 
vestuvėse. S. Pranckūnas,

Pastaba, 32/lO57/-me NL 
numeryje atvaizdas buvo 
taip pat R.Merkely+ės, ne 
Mikšytės.

BARONAS
sios futbolo klasės lygo
je. Liepos mėn. buvo su
daryta komisija,kuri spe
cialiai ieškojo to nesėk
mingo žaidimo priežas
čių. Rastas ir kaltinin
kas. .. ligšiolinis koman
dos viršininkas ir trene
ris J. Vaškelis. Jis tuoj 
patbuvo pašalintas iš pa
reigų, paskiriant laikinai 
komandos viršininku ir 
treneriu žinomą iš nepri
klausomos Lietuvos laikų 
futbolininką ir ledo rutu- 
lininką Z. Ganusauską. 
Gautom žiniom,vilniečiai 
laimėjo paskutines rung
tynes prieš Batumio Di
namo 1:0 ir su 22 tšk.ran - 
dasi 14-toj vietoj.Pirmau
ja Kubanė prieš Rygos 
Daugavą.
-Šiemetinės pasaulio stu
dentų žaidynės bus pradė
tos šią savaitę Tokijo 
mieste. Į Sov. Sąjungos 
krepšinio rinktinę įtrauk
tas KKK Instituto studen
tas M. Paulauskas.

IŠ VISUR
Esam rašę apie leng

vosios atletikos rungty
nes Amerika-Europa.ku- 
sąstatai buvo gerokai su
silpninti. O štai Vilniaus 
Sportas, dėl kubiečių ne
dalyvavimo sako: "Kubos 
lengvaatlečiai .nuvarginti 
gausių tarptautinių startų, 
irgi nutarė likt namuose" . 
Nieko panašaus'. Jų išvy
kimas buvo surištas su 
pabėgimu jų irklavimo 
trenerio, kuris pasirinko 
Kanados laisvę,už neblo
gai apmokamą sportinį 
darbą Kuboj.
- V.Vokietijos parlamen
tas iššaukė... futbolo ko
von Prancūzijos parla
mentą.
- NaująSov.Sąjungos re
kordą ieties metime at
siekė latvis Janis Lusis, 
numetęs įrankį 87,62 m.
- Burmos jaunimo futbo
lo rinktinė pralaimėjo 
Vilniaus Žalgirio antrai 
komandai 0:3, o Maskvoj 
su vietos Bureviestniku 
sužaidė 2:2. Burmiečiai 
yra Azijos jaunimo meis
teris.
1967 M. Š. AMERIKOS 

PABALTIEČIŲ
ir lietuvių prieauglio kla
sių lengvosios atletikos 
pirmenybės įvyks rugsė
jo 9 d.(šeštadienį) Toron
te, Ont. Pirmenybes ren
gia lietuviai.

Varžybos vyks šiose

KANADOS ŠIMTMEČIO LIETUVIŲ LEIDINIO ADMINISTRACINEI KOMISIJAI
941 DUNDAS STREET WEST, TORONTO 3, ONT.

Užsisakau

$

egz. "LITHUANIANS IN CANADA" knygos šiuo adresu :

Vardas ir pavarde

Numeris ir gatvė’

M i ėsta š, zona ’ if p rd v i ne i ja 

siunčiu čekiu

Užpildykite, iškirpkite ir siųskite

klasėse: jaunių ir mer
gaičių D(žemiau 12 metų), 
jauniųir mergaičių .C (12 
-13 m.) Jaunių ir mergai
čių B (14-15 m.) ir £ik jau
nių A (16-18 m. )•

Pabaltiečių varžybų 
rėmuose vyks kartu ir 
1967 m. Š. Amerikos lie
tuvių pirmenybės. Pažy
mėtina,kad jaunių A kla
sėje vyks tiklietuvių pir
menybės.

Varžybos bus Brockton 
High School stadione, 
Brock Ave. .netoli Bloor 
St. Pradžia 11:00 val.priėš 
pietus.

Dalyvių registracija 
atliekama iki š.m.rugsė
jo 5 d., šiuo adresu:

A.Malinauskas, 63 He
witt Avė. .Toronto 3, Ont. 
Canada. Telef. 531-6817 .

Registracija atliekama 
per sporto klubus ar in
dividualiai. Informacijos 
gaunamos per sporto klu
bus arba pas rengėjus tie
siogiai,aukščiau nurody - 
tu adresu.

Lietuvių pirmenybėse 
klubai varžysis dėl Atei
tininkų Federacijos pe
reinamosios taurės. Pe
reitų metų laimėtojas bu
vo Toronto PPSK Aušra.

Klubai ir pavieniai 
sportininkai skatinami 
kuo skaitlinglau šiose 
varžybose dalyvauti.

P. S. F-jos Lietuvių
* Sekcija.

Leidinio Administracinės Komisijos 
iždininkas yra A. J. Viskontas, todėl 
čekius arba "money orders" rašykite 
jo vardu.

perlaida $

Parašas

aukoju

UIUIIH FONDACIJA 
LIETUVOS VALSTYBĖS ATSTATYMO

50 METŲ 
SUKAKČIAI PAMINĖTI

ryžtasi leisti studijų seriją anglų kalba
STUDIES IN LITHUANIAN HISTORY 

AND CULTURE
Lietuvos valstybės suvereniniu teisių faktinis atsta

tymas ir sovietų okupacijos nepripažinimo užtikri

nimas JAV ir kitose vakarų valstybėse yra ir toliau 

kertinis uždavinys. Naujų draugų ir Lietuvos lais

vės darbo talkininkų ieškojimas visose pasaulio 

tautose turi tapti pagrindiniu darbu, įjungiant į jį 

visas išeivijos jėgas ir kartas.
Iš Jaunimo Kongreso Rezoliucijų.

FOUNDATIONL I T U A N U S

Chicago, III. 60690

t

P.O. Box 9318
Planuojami Veikalai
» BALTIC STATES IN WORLD AFFAIRS 

Knygoje bus iš naujo pažvelgta į Pabaltijo in
korporacijos procesą ir šiandieninę jo padėtį — 
tiek pačioje Sovietų Sąjungoje, tiek pasaulyje. 
Knygoje bendradarbiauja: Dr. J. Jakštas, Dr. 
D. Krivickas, Dr. T. Remeikis, Dr. L. Sabaliū
nas, Dr. J. Šmulkštys ir kiti. Veikalas jau ruo
šiamas spaudai.

• THE ANNEXATION OF LITHUANIA BY 
THE SOVIET UNION, 1939-1940: A Collec
tion of Documents and Materials. Su galimais 
redaktoriais jau tariamasi dėl veikalo paruoši
mo, kuris turėtų pasirodyti dar

I

' 1

i

1968 m.

Vardas - Pavardė .

Gatvės Nr.

Miestas

• THE REESTABLISHMENT 
NIAN STATEHOOD, FEB.. 16, 
tion of Essays and Memoirs, 
mokslinio Sukakties paminėjimo rezultatas.

OF LITHUA-
1918: A Collec-

Šis darbas būtų

1

• Mūsų akademikai yra parašę visą eilę mokslinių 
veikalų-disertacijų, vėrių išleidimo ir įkt..

Nukirpti

Prašau laikyti mane "Studies in Lithuanian History and Culture" leidiniu seriįos 

rėmėju - prenumeratorium. Išleistas studijas ir sąskaitas prašau siusti:

Pastabos - pageidavimai

Valstija
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HAAAI LTOM
Geriausi a taupyti ir skolintis tik
Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyve I A L K A 
21 Main St. E., Kamb. 203, T ei. 528-0511.

D a r b o valandos:

9-3 vai. p.p.
9 • 1 ir 5 - 8 vai. p.p.

P irm.
Antr.
Tree .9-3 vai. p.p.
Ketv. 9-3 vai. p.p.
Penkt.9- 1 ir 5 - 8 vai. p.p.
Sėst. 9- 72 vai. dienos.

Aukšti nuošimčiai už 
indėlius.
Prieinamos skolinimosi 
sglygos.
Nemokamas CUNA gyvybes 
ir paskolų draudimas.
Pilnas čekių patarnavimas.
Užtikrintas indėlių s augumas.
M olo nūs lietuviškas patarnavimas

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 7 PSL.

Tautiečiai besilankydami Pasaulinėje Tarptautinėje parodoje, apsilanko ir Nepriklausomos Lietuvos leidykloje. Čia /iškairės, mato- 
Jamaikos, inž. J. Bulota/NL kaimynas, atlydėjęs svečia/, P. Karosas iš Kali- 

; rašytojas J. Tininis iš Kalifornijos su NL redaktorium.
md: inž. A. Novickis iš New Yorko, dr. J. Genys 
fomijos; A.Mačiulis iš Toronto, atlydėtas J

SAULT ST. MARIESt. Catharines agentūra: 75 R oi I s Ave. Pranciškonu 
parapijos salėje sekmadieniais po pamaldų.

ATVAIZDE LIETUVIŠKAS
IS jaunimas Hamiltone Ka
nados šimtmečio minėjimo 
demonstracijos eisenoje. 
Giliau matome miesto ma
jorą Vic Ccpsir su svita, 
kurie priima paradą.

Demonstracija buvo dide
lė. Joje dalyvavo daugelio 
tautų grupės.

Foto M. Borusienės.

SLA 72 KUOPOS 
visuotinis narių susirin
kimas įvyksta rugsėjo 2 
d.7 vai.vak.St.Bakšio pa
talpose, 38 Stanley Avė.

Susirinkime bus svars
tomas rudens parengi
mas , kuris įvyks spalio 14 
d.Po susirinkimo bus ka
vutė. Visus SLA narius-es 
kviečiame susirinkime 
dalyvauti. Valdyba.

Skyrių veda skautininkas L. Eimantas 
1496 Mardell Place, London, Ontario, Canada
JUBILIEJINĖ JŪRŲ SKAUTU STOVYKLA 

Pranciškonų vasarvietėj 
vyko jūrų skautų jubilie
jinė stovykla. Nemažai 
buvo skautų,ypač iš USA .

Šeštadienį 19. 8 buvo 
suruoštas labai įdomus 
laužas,kurį vedė iš Čika
gos sktn. K. Oželis. Be 
skautų ir artimųjų buvo 
daug svečių. Sveikinimo 
kalbą pasakė KLB p-kas 
A. Rinktinas. Buvo daug 
gražių dainų išdainuota, 
o ir keli puikiai paruošti 
vaidinimai. Ypač vienas 
buvo originalus, kur buvo 
atvaizduotas, kaip ma-

mos,tetos bijo vaikų leis
ti į stovyklas, o kai grįž
ta ne tik geri lietuviukai 
ir užaugę, užgrūdinti vy
rai,motinos savo išlepin
tų vaikų dažnai nebeatpa- 
ta.

Lietus truputį laužą 
sutrumpino. Sktn.A.Ste- 
paitis visiems padėkojo 
ir visi patenkinti skirstė
si.

Pagirtina kai vaikai ir 
tėvai kartu dainuoja, žai
džia ir daro auklėjimo ir 
lietuvybės darbą. K.

DANUTĖS GIRDZEVI - 
ČIŪTĖS MERGVAKARIS, 
rugpiūčio 12 d. tautiečių 
P.Gasperųnamuose buvo 
surengtas mūsų ap.valdy- 
bos veikliajai sekretorei, 
kuri rugsėjo 9 d. ištekės 
už sudburiškio Gedimino 
Poderio,tarnaujančio On
tario provincijos polici
joj Wawoje.

Į pobūvį, kurį suruošė 
busimosios jaunavedės 
teta, p. J. Gasperienė, su
sirinko apie 40 tautiečių 
fu gausiomis dovanomis.

LIESESNIS
PLIENO BIZNIS

Matyti nukentėjęs nuo 
praėjusių streikų "Algo
ma" plieno fabrikas vis 
dar neatsigauna.

Paskutiniame pusmeti
niame raporte šios įmo
nės šėrininkams parodo
ma, kad laike pirmųjų 6 
mėnesių parduota plieno 
gaminių už $ 30,5 miliono 
dolerių mažiau negu per 
pirmąjį pusmetį 1966 me
tais .Aiškinama, kad laike 
įvykusių streikų prarasti 
užsakymai ir mažesnis 
plieno pareikalavimas, o 
taip pat kaimyniniam 

C. vamzdžių fabrike (Man- 
nėsmann Tube Co.) 2,5 
mėnesių nusitęsęs strei
kas yra liesesnio plieno 
biznio priežastys.

Fabrike ir mieste kur
suoja gandai apie dides
nio masto atleidimus iš 
šios darbovietės, tačiau 
fabriko prezidentas pra
našauja sėkmingesnę an
trąją šių metu puse.Kor.

iš

Iš kairės: V. Vizgirda, M. Vizgirdienė, V.Šuopys su žmpna, V. Vizgirda su žmona iš USA; dešinėje: 
kaimynas A.Čepulis, Mirta Paukštytė iš Buenos Aires, Argentinos ir D.Vizbaras iš New Yorko. 
visi jie lankydamiesi Montrealy ir Pasaulinėje parodoje aplankė ir NL leidyklą. Foto J.K.

Mokslas ir Tech n i k a

REIKALAUKIME AIŠKIOS VIETOS TAUTU KALBOMS 
/ atkelta iš 3 psl./ 

patys tėvai",-atsakė be
veik kiekvienas kunigas , 
neišskiriant nei lietuviš
kojo kraujo kunigo, kai 
pripuolamai paliečiama 
ši tema,

14) Norisi tikėti,jog Šv . 
Sostas mūsų prašymą- , 
"Melskis protėvių kalba" 
įvedimui,turėtų patenkin
ti, žinant: a) jog tautos 
bei valstybės,užpuolusios 
bei okupavusios svetimą 
teritoriją, pirmoje eilėje 
stengiasi panaikint vietos 
kalbas,b) Jog krikščionys 
(ypač katalikai)svetimose 
žemėse nutautėja bei pa
siduoda nutautinimui ne
paprastu greičiu(pav.lie
tuvių katalikų nutautėji
mui nereikia nei lOOmetų), 
o žydai pasirodė nenutau
tinamais nei po 2 000 metų, 
c) Jog Dievas tremtiniam

' bei persekiojamiesiems 
senovėje yra parodęs Iš
skirtiną dėmesį bei glo
bą, pav. persekiojamųjų 
pervesdinimas per Rau
donąją Jūrą, Šv. Juozapo 
šeimos pagerbimas Kris
taus Asmenybe-kai ši bu-

vo tremtyje ir persekioji
me, šventaisiais pasiren
kant pirmoje eilėje iš 
kankinių tarpo ir pan., d) 
Jog tautinių kalbų pager
bimo pavyzdžio pirmiau
sia laukiama iš K. Bažny
čios,nes kiekvienu atveju 
Ji stengiasi pabrėžti savo 
virš tautiškumą tuo amži
nai pabrėžiant, jog nu
skriaus tie j i pi r moję eilė
je turėjo išsiaiškinti su 
Šv.Sostu,o tik po to teisti 
ar kaltinti žemiškuosius 
nutautintojus bei pasmerk 
ti 1 ietuvius tėvus už savų
jų vaikų nutautinimąllr 1.1

Ir paskutinis mirštan

INFO^ACUA UetuviuIn. 
t 

formacijos Centras paruošė 
straipsni apie šia “ Grandies“ 
išvyka į Montreal!.

Grupės, kurios nori, kad Lie 
tuviu Inform ncijos Centras pa 
sitarnautų, tegul tiesioginiai 
kreipiasi tris savaites 
prieš įvyki i Lietuviu Informa 
cijos Centrą, 5620 S. Clare
mont Avenue, Chicago, Ill, 
60636, Tel: /312/ 436-6585 
arba pas “Public Relations“ 
direktorę Laimą Bacinskaitę , 
2943 West 71st Street, Chica 
go, Ill. 60629, tel. /312/ WA 
5-1661. /L1C/.

ŠAUNIEJI REPREZENTA
NTAI

Londono ir apylinkių jau
nimo sambūris"Baltija"tu-- 
ri tikrai gerą tautinių šo - 
kių grupę, vadovaujamą Da
nutės ir M iro Chainauskų. 
Ši grupė Londone ir apyli
nkės gerai žinoma, nes tu
rėjo labai sėkmingų pasir
odymų ir anglų visuome - 
nei.

Folks Arts Concil lietu
vių tautinių šokių grupės 
įnašą Kanados šimtmečio 
paminėjimui labai aukštai 
įvertino ir rekomendavo 
ją atstovauti Ontario pro
vincijai Newfoundland© pr
ovincijos sostinėje-St. John 
mieste. Todėl mūsų šokių 
grupė su vadovais lėktuvu 
nuskraidinta į St. Johnomie
stą. Tą faktą konstatvo vie
tos spauda ir radio.

GABI LIETUVAITĖ 
Žinomu Londono lietuvių 
visuomenininkų pp.Dani- 
liūnų duktė Marytė Dani- 
liūnaitė šiemet labai auk
štais įvertinimais baigė 
gimnaziją /High School / 
13—ją klasę ir už gabumus 
gavo stipendiją studijoms.

Perniai M.Daniliūnaitė 
baigė Putnam, Conn., JAV 
-bėse 12 klasių gimnaziją 
ir ten buvo pirmoji moki
nė iš lietuviškųjų dalykų.

Ši iškili mergaitė tebū
nie pavyzdžiu visam mū
sų apylinkės besimokanč
iam jaunimui.

L. F-tas.

DVYNUKAI, TRYNUKAI ir t. t.
Deugiavaisis nėštumas žmonių tarpe nėra retas reiški

nys. Dažniausįai gimsta dvyniai — 1 atveju iš 80 gimdy
mu Tačiau pasitaiko atvejų, kai moteris pagimdo tris, 
keturis ir net daugiau kūdikių. Įprasta skaičiuoti, kad 
trys kūdikiai gimsta 1 atveju iš 80: = 6400 gimdymų, ke
turi — 803 = 5 1 2 0 00 gimdymų, penki — 80^ = 40 960 000 
gimdymų ir t. t. Daugiavaisis nėštumas dažniau pasitaiko 
gimdant pakartotinai ir sekančių gimdymų metu gali 
kartotis. Stebimas ir paveldimas palinkimas tiek iš vyro, 
tiek ir iš moters pusės.

Literatūroje aprašytas atvejis, kai moteris, kilusi iš 
ketvertuko (vyras iš dvynių), pagimdė 32 vaikus — du
kart po keturis, šešiskart po tris ir triskart po du, tačiau 
išaugo tik 12 vaikų. Kuo daugiau gimsta iš vieno nėš
tumo vaikų, tuo mažesnė viltis, kad kūdikiai gyvens. 
Tokių naujagimių svoris esti žymiai mažesnis, be to, daž
niausiai jie gimsta prieš laiką ir nebūna pakankamai at
sparūs. Tačiau žinomi atvejai, kaip, pavyzdžiui, Kanados 
penketukas, kai gimus ir didesniam vaikų skaičiui, jie 
užauga visai normalūs. Trynukai kasmet pasitaiko ir mū
sų respublikoje.

Dvyniai gali gimti iš skirtingų kiaušialąsčių, kai mo
ters organizme vienu metu subręsta keli kiaušinėliai, 
arba ir iš vienos, kai iš vienos ląstelės susidaro dviejų 
gemalų užuomazgos. Iš šimto dvynių 85 būna išsivys
tę iš skirtingų kiaušialąsčių ir I5 — iš vienos.

Gemalo lytis priklauso nuo to, kokios vyriškos lytinės 
ląstelės chromosomos apvaisina kiaušinėlj. Jei X chro
mosoma — moteriška lytis, jei Y — vyriška. Todėl dvy
niai iš vienos kiaušialąstelės būna tik vienos lyties.

Gyd. A. BRADELIS

APIE MAGNETINES APYRANKES
Išoriniai fiziniai veiksniai neretai panaudojami kai ku

riems susirgimams gydyti, tačiau ne visada jie duoda 
laukiamą efektą. Taip yra ir su japonų, spekuliatyvine 
reklama pasižyminčios „Emonte" firmos magnetinėmis 
apyrankėmis. Mat, firma rėmėsi faktu, kad Žemės mag
netinis laukas, tiek natūralus, tiek ir dirbtinis magnetas 
yra aktyvūs biologiniai veiksniai, veikią organizmą. Ta
čiau magnetinio lauko poveikis organizmui dar nėra ga
lutinai ištirtas, nors ir tyrinėjamas daugelyje mokslinių 
laboratorijų.

Taigi nėra galutinai ištirtas ir magnetinių apyrankių 
veikimas. Be kelių reklaminių straipsnių, rekomenduojan
čių naudoti Japonijos firmos apyrankes ir diržus, sergant 
pačiais įvairiausiais susirgimais, nėra moksliškai pagrįstų 
duomenų apie gydymo mechanizmą, nėra naudojimo 
efektingumo įrodymo.

TSRS Centrinis mokslinio tyrimo institutas stebėjo ser
gančius hipertonine liga ir nešiojančius magnetinę apy
rankę (500 erstedų magnetinio lauko įtampa) ant deši
nės rankos. Nustatyta, kad tik trečdaliui ligonių page
rėk bendra savijauta, o objektyvūs rodikliai (kraujo 
spaudimas, cholesterino-lecitino santykis, EKG) praktiš
kai liko nepakitę ir net buvo pastebėtas susirgimo pro
gresavimas. Vadinasi, daliai ligonių įvykęs subjektyvus 
pagerėjimas greičiausiai yra įtaigos pasekmė. Prof. Mias- 
nikovo nuomone, apyrankės veikimas yra daugiau psi
chologinio pobūdžio, efektyviu gydomuoju veikimu jos 

, nepasižymi, tačiau ir kenksmingas nėra. Jeigu magnetinių 
stovių mikrodozės ir sulaikytų susirgimą, tai tik pradinė
se jo vystymosi stadijose. Gyd j NAU'JOKAITIENE

GERIAUSIA PROGA

Pinigus siųsti i Lietuva yra 
geriausias i šskaičiavimas. nes 
ui per siunti mg neimamas mokes 
tis.o tiktai pinigai iškeičiami i 
US dolerių pažymėjimus (certifi
cate). Tai vertingiausia dovana 
US paiymeįimai, kuriuos gave 
jūsų gimines nusipirks daiktų 
net 4 kartus daugiau vertes ne
gu pirkdami rubliais, ka jie pa
tys jums patvirtins. Tiktai US 
dolerių pažymėjimais jūsų gimi
nes bus pajėgūs kg panorės nu 
sipirkti: ■ maisto, drabužiu ir 
kitu amerikietišku, vakaru eu
ropietiškų bei namu apyvokos 
dalyku. Parduodama specialio
se dolerinėse Vneshposyltorg 
parduotuvėse labai žemomis do
lerio kainomis, ka jūsų gimines 
patvirtins - pilnai garantuojame.

Šitas būdas pinigams persius
ti yra absoliučiai be mokesčio, 
patarnavimo išlaidas siuntėjui 
ir lygiai gavėjui apmoka atsto
vybė Vneshposyltorg.

Užsakymus darykite dabar, tik 
tai tiesiog per INTERTRADE 
EXPRESS CORP. - 
125 East 23rd Street
New York, N.Y. 10010 USA.

Reikalaukite veltui duodamo 
mūsų katalogo.

TAILANDO VYRIAUSYBĖ 
užsakė Toronto firmaiAc- 
res International Ltd,sup
rojektuoti elektros jėgainę, 
kuri bus 300 mylių nuo so
stinės Bangkok, ši firma 
gamina panašius projektus 
Paktstanui, Laosui ir For- 
mozai.

čiojo šauksmas telieka 
šis-.Dėl Dievo meilės ne- 
betylėkim,bet veikime ir 
rašinėtame viešai -per 
spaudą, nes slaptais me 
morandumais ar priva - 
čiais laiškais Šv. Tėvo 
būstinė nepasiekiama. 
"Dingsta" pakeliui (bei 
dings),jei prieš tai visuo - 
menė nebus supažindinta 
su tekstais spaudoje!

J. K. Brinkis .

SĖJA
Tautinės, demokratinės minties mėnesinis lietuvių laikraštis.

Leidžia Varpininkų leidinių fondas
Redakt ori us Vytautas E i 1 d u š a s .

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

Prenumerata: JAV ir kitur 3 dol. metams.

JIB VARTODAMAS NEBŪSI NEI PLIKAS, NEI ŽILAS

vienus metuspusę metųJIB vartojo 16 savaičių
Atvaizdai rodo, kad JIB vaistai ATAUGINA PLAUKUS, pašalina pleiska
nas, šašus, niežėjimą, sulaiko plaukų slinkimą, grąžina natūralią plaukų 
spalvą MOTERIMS ir VYRAMS. 100 proc. garantuotai. JIB 8 unc. 16-kai 
savaičių $5.50 arba COD. Užsakymus su pinigine perlaida siųskite TUO
JAU JIB laboratorijos atstovybės Kanadoje adresu:

P. Januška, 1033 Bruce Ave, Windsor. Ont

AR ŽINOTE K£ 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 pasiisakymu laikraštis per 65 
metus pelnė gerų vardų ir pasitikėjimų.
KELEIVY rasite patarimų teisiniais ir kitais 

klausimais, gražių apsakymų, eilėraščių ir tt: Jis 
turi ir moterų skyrių.

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

KELEIVIS
£86 Broadway, So. Boston, Mass. 02127, USA.

SLA
— 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
šalpą, 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.

— jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdrau
dę — 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 j pietus.

SLA — kuopos yra daugumoje Metuvių kolonijų. 
Kreipkitės j kuopų veikėjus ir jie plačiau 
paaiškins apie Susivienijimo darbus.

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

SLA

SLA

SLA

SLA

SLA

SLA
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Lilija Šukytė - sopranas - Metropolitan Opera 
( Violeta Verdi Operoje Traviata).

1967 m. rugpjūčio 30 d. N r. 35/1060/

Hamiltono Tautiniu Šokių grupė “ Gyvataras“ .

XHI-ji Kanados Lietuvių Diena Montrealyje
PROGRAMA:

1967 m. rugsėjo 2 d. ( šeštadienis ):
10 vai. 30 min. - krepšinio turnyro pradžia Verdun Catholic High sporto saleje, 6100 Champ 
lain Blvd., Verdun. Dalyvauja Kanados Lietuvių sporto klubų vyrų komandos.

1 • 3 va/, p.p. - laisvųjų lietuvių menini ų vienetų pasi rody mas Expo 67 Band Shell E ( Band 
Shell E Expo 67 specialiame vadove pažymėta Nr.317,pu si.20, Expo Service E)

7 vai. 30 min. vakaro - balius, šokiai ir iškiliosios Kanados lietuvaites rinkimai Paul Sauve 
arenoje, PieIX Blvd, ir Beaubien g-vės kampas (įėjimas iš Pie IX Blvd.) Bilietai gaunami 
prie iejimo, kaina $2.50.

1967 m. rugsėjo 3 d. (sekmadienis ):
11 vai. - pamaldos R. katalikams Expo 67 bažnyčioje, St Catherine ir St. Denis g-vių kam
pas, įėjimas iš St. Denis. Mišias laiko ir pamokslą sako Jo Ekscelencija Vyskupas 
Vincentas Brizgys.

11 vai. 30 min. ■ pamaldos evangelikams šv. Jono liuteronu bažnyčioje, 3594 Jeanne Mance 
Street Pamaldas laiko kun. A. Žilinskas.

2 vai. 30 min. p.p. • Aktas ir koncertas Salle Claude Champagne, 200 Bellingham Road (kam 
pas Mount Royal Blvd., i rytus nuo Montrealio Universiteto). Programoje: Metropolitan Ope 
ros sol. L. Šukytė, Hamiltono tautinių šokių grupė “ Gyvataras“ ir Montrealio Aušros Vartų 
parap. mi šrus choras. Bilietai suaugusiems $3.00, jaunimui ir studentams $ 1.50, prie iejimo.

6-8 vai, vak, • laisvųjų lietuvių meninių vienetu pasirodymas Expo 67 Palestre Ste Helene 
( Pi ste et T erre - PI ei n, arba T rack and Field, specialiame Expo 67 vadovo 21 pusi, pažymė
ta Nr. 359).

10 vai, vak. - jaunimo pasilinksminimas - šokiai šv. Kazimiero parapijos saleje, 
3426 Parthenais Street.

XIII - sips KLD Rengimo Komitetas.

DIDELIS VILNIAUS OPEROS SOLISTO

KANADOS LIETUVIU 
BENDRUOMENES 
STOVYKLA
dabar vyksta“ Vallee Bleu" 
vasarvietėje prie Vai David 
miestelio ir pasibaigs rugse 
jo 1 d. Yra užsiregistravusiu 
50 stovyklautoju iš Kanados 
ir Amerikos. Programoje yra 
numatyta ekskursijos i Expo 
ir paskaitos.
"LITO" AUŠROS VARTŲ 
skyrius vėl pradės dirbti 
sekmadieniais nuo rug
sėjo mėn. 10 d.

Ekskursijos į ęuebecą daly
viams išsiuntinėtos anke
tos turi būti grąžintos 
"Litui" iki rugsėjo mėn .
5 d.Dar nevėlu tapti "Li
to "nariu ir dalyvauti eks
kursijoje. Pr.R. 
APSIMOKA ĮSIGYTI 
Expo 67 dieninių ir savai
tinių pasų dar galima gau
ti "Lite" papigintomis

REAL y j rgili jaus Noreikos koncertas
KREPŠINIO TURNYRO 
DIENOTVARKE

Visos rungtynes vyksta Ver ' 
dun Catholic High School, 
6100 Champlain Blvd., šešta
dieni rugsėjo 2d. 11 vai. 
Tauras - Aušra ir 2.30 vai p. 
p. Vytis su pirmu rungtynių 
pralaimėtoju. _ „

Sekmadieni, rugsėjo 3 d. 
2 vai. p.p. pirmu rungtynių 
nugalėtojas su nugalėtoju 
antru.

akompanuojant pianistui operų arijas ir dalyvaujant Danutei Juodvalkytei 
/kanklės/ ir Pranui Budriui /birbynė/, Įvyks Montrealyje rugpiūčio 31 die
ną, šį ketvirtadienį, 8 valandą vakaro koncertinėje salėje Ecole Normale de Mu- 
sicĮue, 4873Westmount Avenue.Į ė j im a s : $2.50, moksleiviams $ l.OO.

Rengia: Montrealio Lietuvių Radio Valandėlė.

Dr. J. BE MO GAS
5441 BANNANTYNE.Verdun

Pirmadienį ir 2-4;7-9p^ 
ketvirtadienį

antradienį 2 • 4 p. m.
penktadienį 2 - 4; 7 - 9 p.m.

trečiadienį 7-9 p.m.

kainomis.Dieniniai pasai 
suaugusiems parduodami 
po $2. 20 (pilna kaina $2 . 
50),7d.po$9.00 ($12. 00) , 
7d.jaunimui po$8.00($10. 
00) ir 7 d. vaikams po $4 . 
00 ($6. 00). Taip pat dar 
yra ir kai kurių rūšių bo- 
nų knygučių.7 dienų pasus 
apsimoka pirkti visiems 
kurie numato į Expo eiti 
bent 4 kartus, o vaikams 
kad ir tris kartus.

Expo pasų Lietuvių Die- . 
nos metu bus galima įsi
gyti KLB Informacijos 
Centre,1465 De Seve St. , 
Cote St. Paul, Montreal 
(Aušros Vartų parap. sa
lėje), tel. 768-0037. Pr. R .

767-3175; namų 366- 9582.

DANIŲ GYDYTOJAS
Dr. J. MALISKA

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

Namų tel.: MU 1-2051 *

fBIontreal Outfitting Htb
GERA PROGA

S 1.00 mokėdami savaitėje 
galite g aut i p i rkt i 6 Wabasso 
paklodes, 6 Wabasso pagal
vėms u ž v alkai u s ir 2 ant k I o 
dės.

Skambinti tel. 733 • 5020.

LIETUVOS OPEROS 
SOLISTO

Virgilijaus Noreikos kon
certai Kanados pietuose 
buvo labai sėkmingi, ką 
paliudijo dail. T, Valius 
ir ekonomistas Dr. J.Kaš- 
kelis, dabar viešį Montre
alyje. Ketvirtadienį, šį ke
tvirtadienį, įvyks koncer
tinėje salėje 4783 Westm
ount /ne Western/ Avenue 
Solistas operų arija dai
nuos palydimas fortepi - 
jonu ir liaudies dainas 
drauge su Juodvalkytės 
kanklėmis ir Budrio bir
byne. Liaudies instrume
ntų specialistai gros ir 
skyrium.

DĖMESIO MONTREALIO IR 
APYLINKĖS LIETUVIAMS

Turime šviežiu ir skaniu sūriu, 
taip pat šviežiu ir'rūkytų lietu

viškai pagamintą dešrų.
Prašome pasinaudoti musų 

produktais ir pasitarnavimu - 
pristatant i namus.

Skambinkite Bruno J a z o k a s, 
tel. ■ 766-9041.

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS

DR. A. O. JAUGELIENt
PANTU GYDYTOJA

1410 Guy Street, 1 aukštas 
11 - 12 kambarys.

Tel: 932-6662: namu 737-9681

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

Suite 205 
168 Notre Dame St. E.

UN 6-2063 ir UN 6-2064

SIUVU IR PARDUODU

Taisau ir Remodeliuoju 
Vasaros laike saugojimas 

/ Storage /.

6396 Bannantyne, Verdun.
PO7 -6183,

DR. V. G1R1UNIENĖ 
OANTU GYDYTOJA

Notaras
J. BERNOTAS 

,B.A., B.C.L.
S3 3° L'/tssomption Blvd.

Tel. 255 - 3535.
Sun Life Building 

Suite >2001
Tel.: UN 6-4364.

expo67
PASUS IR BONŲ KNYGUTES 

Montrealyje nusipirkite su žymia nuolaida darbo die
nomis MONTREALIO LIETUVIŲ KREDITO UNIJOJE 
“ LITE" , o sekmadieniais po 10 vai. pamaldų Aušros 
Vartų parapijos SPAUDOS KIOSKE.
“ Lito“ , Aušros Vartų parapijos ir kioskos adresas: 
1465 Oe Seve St.,Cote St. Pcul, Montreal 20, Que.

AR ŽINOMA, KAD

’’nepriklausomos'
LIET U VOS” SPAUSTUVĖ

spausdina bilietus, pakvietimus, vizi
tines ir padėkos korteles, įvairius 
blankus, receptams lapelius, vedybi
nius pakvietimus, mirties atveju už
uojautos laiškus, visokius " statemer, 
tus”, vokus su adresais, laikraščius.

Darbą atlieka pigiaupieguTcitos spaus 
turės. Kviečiame įsitikinti.

Spausdinius galime priimti paštu ir paštu 
pasiųsti.

^Adresas; 7722 George Street, i 
LaSalle,Montreal,P. Q.
C a n a d a.

MIRTIES SUKAKTIS
DOMINIKAS NORKELIUNAS mirė 1966 metų rugsėjo 

mėn. 2 dieną, sulaukęs 65 metų amžiaus.
Rodos dar mūsų tarpe tebesi. Ilsėkis ramybėje. 

Metinės mišios šeštadienį, rugsėjo 2 d. 8 vai. ryto, 
Šv. Kazimiera bažnyčioje. Kviečiame dalyvauti.

Mes I iūdesy tebesame
žmona, duktė, sūnus 
su šeima ir g im in'ė s .

MONTREALIO LIETUVIŲ MENININKŲ PARODA
1. Place Ville Marie de Royal Bank of Canada 

vestibiulyje.
įėjimas iš University gatvės.

Parodos rengėjas Pr. Baltuonis.

DERAGON & RIENDEAU REALTIES

Tėl. 365-4872

NEWS IN REAL ESTATE
IMMEUBLES 
7623 Edouard Street,

LaSalle.

Mūsų ilgametė 
praktika 

padės sutaupyti 
daug 

pinigo
J.P.Riendeau 

išspręsti Jūsų 
Pirmieji ir

LIETUVOS SOLISTAS
V. NOREIKA
ir akompanatoriai D. Juodval
kytė bei P. Budrys buvo 400 
klausytoju entuziastingai pri 
imti koncerte praėjusi antra
dieni Brockton mokyklos sa
leje.

Solistai, kurie paskirai ir 
kartu viešėjo torontieėiu šei 
mose, buvo lydimi propogan- 
distų Laurinčiuko i r Girčiaus. 
SIŪLE LAIKYTIS "a" 
SĄŽINĖS

Sekmadieni, per pamaldas 
pamoksle Wasagoje, klebo
nas kun. P. Ažubalis užsimi 
nė apie būsimą Lietuvos dai 
nininko V. Noreikos koncer 
ta. Daug kam apie tai klausi 
nėjant, kun. P. Ažubalis sa
kė, kad šiuo atveju, reiketu 
elgtis pagal savo sąžine ir 
tuo pačiu primine, kad turėtu 
me skirti menininkus nuo Lie 
tuvos pavergėju bei išdaviku.

-at

PLEČIASI SPRINGHURST AS
Springhursto - Wassagos lie 

tuviškamerajone planuojamos 
naujos gyvenvietės. Sklypus 
ten jau nusipirko penkiolika 
lietuvių. 100 pėdų pločio skly 
pu kaina dabar ten 12 ■ 1500 
dol.

Dr.P.MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

pagal susitarimą.

(1082 Bloor VV., Toronto)
(į rytus nuo Dufferm St’ )

Raštinė: LE 4-4451.

NUKENTĖJO ILGAPLAU 
KIS LIETUVIUKAS

Ilgaplaukiais garsiame 
Yorkville rajone praeitą 
savaitgalį policija suėmė 
50 jaunuolių,kurie taikiai 
užsėdę gatvę, norėjo už- Įį 
blokuoti šalutinę,betgi tu
ristų tirštai važinėjamą 
gatvę, kad automobiliai 
jiems netrukdytų.Taip jie 
demonstravo po to kai 
miesto galvos nesutiko 
judėjimą sustabdyt.Poli
cininkai daugelį jaunuolių 
vadinamų' 'hippi es' 's mar - 
kiai apdaužė, nors ir ne
buvo provokuoti. Suimtų 
tarpe yra ir šešiolkmetis 
Bernard Liudžius. -a.

LIETEVISKAS PI S V AL ANDIS GIRDIMAS KAS
L.Deragon ,r

sąžiningas patarnavimas padės 
pirkimo problemas perkant namus, 
antrieji morgičiai yra parūpinami tiesiog pas mus. 
Prašom skambinti: T ei: 365 - 4872.

(Mes paimsime iš namų).

INTERCONTINENTAL CLUB

Cocktails - Dancing Nightly

Kreipkitės asmeniškai pas 
Joe Stankaitis.

Kviečia visus atsilankyti į 
Intercontinental klubą, kuris 
yra 696 St. Catherine Street V/., 
(prieš T.Eaton’o krautuvę).

Europietiška muzika ir šokiai 
kiekvieną naktį - jausitės kaip 
Bavarijoje.

Juozas Stankaitis 
Manager of the Club.

Tel. 86 7- 1507

APSI DRAUSK!
ADAMONIS INSURANCE AGENCY,INC.
GAISRAS- AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ -GYVYBĖ

P. ADAMONIS 
Chartered Insurance Broker 

3907 ROSEMONT BLVD.
tel. OFF.: 722-3545 RES. 256-5355

S-tos "Lite" nr. 732D

ŠEŠTADIENIS PER ClFįMiB STOT l

BANGA 1410,10:00 VALANDĄ VAKARO.
Programos vedėjos L. Stankevičius 

tc|. 669 - 8834.

A. NORKELIUNAS
Commisioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG’D 
VISŲ RŪSIŲ DRAUDIMAS.

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

FALCON-FAIR LANE
GALAXIE—THUN 

.MUSTANG—TRUCKS

Kreipkitės į
LEO GURECKAS 

Sales Managers Assistant 
Keating Ford lietuvis atstovas 

769- 8831.

FORD
Sales Limited

4415 Bannantyne Ave., 
Ver d n n .

USED CARS 
1 year guarantee.

1 el. namų IRln- 
Įstaigos 769-8529.
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