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įvykiu apžvalga
SUSIRŪPINIMAS BOLŠEVIKINIAM BLOKE

Nauji politiniai reiški
niai Rusijoje,Lenkijoje ir 
ypač Čekoslovakijoje su
jaudino ir gerokai sujau
kė visą komunistinį ir y- 
pač sovietinį valstybių 
sektorių. Pradžioje dėl to 
pasireiškė pasimetimas . 
Nesusiorientuota, kas gi 
čia darosi ir kokiu mastu 
tas gali išsivystyti. Tik
tai po kelių savaičių ir 
besivystant įvykiams, su
siorientuota ir jau prade
da reikštis bolševikinė 
reakcija.

Labiausia sovietininkus 
ypatingai maskvinius.su- 
krėtė įvykiai Čekoslova
kijoje.

Pirmasis maskvinis 
statinys-Kadaras Bulga
rijoje pajuto savo soste 
karštį ir nuskubėjo į ry
tinę Vokietiją pas Ulb- 
richtą,kuris taipgi visiš
kai priklausydamas Mas
kvai, kaip "skęstantis 
šiaudelio" nusitvėrė už 
Kadaro,ir abu duetu puolė 
Čekoslovakiją,kurios įvy
kiai anot jų,visą sovieti ją 
gali nuvesti į chaosą. Bet 
Čekoslovakija šiuos mas- 
kvinių tarmj svaičiojimus 
griežtai atmetė,laikyda
ma,kad tai yra jų kišima
sis į svetimos valstybės 
vidaus reikalus,kurie yra 
grynai Čekoslovakijos vi
daus reikalas, kurin ne
valia kištis nei Kadarui, 
nei Ulbrichtui.

Nepasisekus Kadaro su 
Ulbrichto bandymui,© įvy
kiams tebesivystant ir 
Čekoslovakijoje ir Lenki
joj e,neišlaikė ir Maskva- 
prakalbė jo Rusijos komo- 
rakulas Brežnevas. Ta
čiau jis pasirinko kitą 
taktiką, negu Kadaras su 
Ulbrichtu, nors visiems 
suprantama,kad ir Brež
nevo tikslas tas pat: su
drausti visus sovietinin
kus, kad jie išgirstų pir
mojo sekretoriaus žodį, 
nors tas žodis tiesiogiai 
nukreiptas į Rusijos de
mokratizacijos revoliu- 
cinierius,reikalaujančius 
žodžio,spaudos ir piliečio 
teisių, kurios formaliai 

garantuotos sovietinės 
konstitucijos, bet ligšiol 
nevykdomos.

Laisvės (kol kas sovie
tiškai dar ribotos), nes 
revoliucinieriai iškart 
nesitiki atgaut pilnutinės, 
konstitucijos garantuotos 
laisvės,sąjūdžiai dar ei
goje. Dabar dar nepasi
seks daug laimėti,bet fak
tas liks faktu, kad to są
jūdžio nesulaikys jokia 
jėga.
ČEKOSLOVAKAI DAU
GIAUSIA PAŽENGĖ PIR

MYN
Čekoslovakijoje nepri

klausomybės laikais dau
giausia ir stipriausia bu
vo įsigalėjusi demokrati
ja. Ypač dėka didelio tau
tos autoriteto prezidento 
T. Masaryko. Kaimyninėj 
Bulgarijoje panašiai buvo 
pradėjusi vystytis demo
kratija, bet jos kūrėjas 
Stambuliskis, kūrėjas 
tarptautinės Valstiečių 
Internacionalo Sąjungos 
buvo reakcininkij nužudy
tas. Bet žmones galima 
buvo nužudyti,kaip sovie- 
tininkai nužudė ir Tomo 
Masaryko sūnų Joną, bet 
idėja nenužudoma. Ir de
mokratinė idėja pradeda 
gyvai reikštis ir Bulga
rijoje, dėl ko karšta pa
sidarė Kadarui, ir Čeko
slovakijoj,kurioje ji dau
giausia, atrodo, bus lai
mėjusi.

Čekoslovakų žingsnis į 
laisvę ir žmogaus bei pi
liečio teisės yra jau rim
tas ir, atrodo, tvirtas.

Stalininis "prezidentas" 
Antony Novotny nuvers
tas.Naujasis kompartijos 
sekretorius Kubiček, re
miamas partijos skyrių, 
užsibrėžęs eiti reformų 
keliu visai rimtai. Tuo 
tikslu pertvarkomas rin
kimų įstatymas .įvedant jų 
slaptumą visų pirma, ko 
ligšiol nebuvo,kaip ir vi
soje sovietijoje.

Labai įdomus faktas , 
kad Kubiček atmetė Ka
daro ir Ulbrichto "įspėji
mus", davęs jiems tikrą 
kišimosi į svetimos vals

tybės vidaus • reikalus 
vardą ir pareiškė,kad Če
koslovakija pati suras ke
lius į savo ateitį.

Taip gi labai įdomus 
f aktas, kad sklandžiau ne- 
sugyvenę slovakai su če
kais, jau išsiaiškina, kad 
jie sutilps vienoje fede
racijos valstybėje.

Žodžiu, Čekoslovakijos 
politinė raida eigoje ir 
dar ji galutinai nėra iš
aiškėjusi, bet dabar tiek 
aišku,kad ji yra pasukusi 
rimtu keliu.

LENKIJOS ĮVYKIAI NE
RAMUMUOSE

Lenkijos įvykiai kol kas 
reiškiasi studentijoje. 
Tiesa, jie yra apėmę vi
sos Lenkijos universite
tus, nors triukšmingiau
siai reiškiasi Varšuvoje , 
kur į studentų sąjūdį yra 
įsitraukusių ir profeso
rių, kurių 7 jau pašalinti 
iš pareigų ir tuo kompli
kuoja pačius įvykius.

Įdomus reiškinys: pra
džioje sąjūdyje stipriai 
reiškėsi rašytojų sąjun
ga, bet įvykių eigoje ji iš 
sąjūdžio išsijungė.Neaiš
ku, ar kompartijos lyde
rio Gomulkos kalba juos 
paveikė, ar jie laukia, ką 
laimės studentai.

Studentus tačiau labai 
stipriai parėmė ir palaiko 
plačioji visuomenė, stu
dentų, kurių "sėdėjimo 
streiką" demonstratyviai 
palaikė masiniu susirin
kimu.

Varšuvos studentai sa
vo reikalavimus pareiškė 
ultimatyviniu raštu val
džiai, iš kurios pirmoje 
vietoje reikalauja žodžio 
ir spaudos laisvės.

Varšuvos studentų rei
kalavimus parėmė kitų 
miestų universitetų stu
dentai. Jų reikalavimus 
paremia ir užsienių uni
versitetų studentai.Net ir 
Montrealio studentai de
monstravo už Lenkijos 
studentus.
O KAIP LAIKOSI PABAL
TIJO STUDENTAI?

Montrealio McGill uni
versitete vykusiame mi
tinge lenkų studentai at
kreipė dėmesį, kad Pa
baltijo studentai kaip ir 
neprisideda prie solida

rumo Varšuvos studen
tams demonstracijos.

Mes nemažiau stebime, 
kas gi šia prasme reiš
kiasi Pabaltijo kraštuo
se. Bet ten, anot Adomo 
Mickevičiaus, tylu,nieks 
nešaukia. .. Gal ir prak
tiškai daro .Kai Vengri
joje vyko išsilaisvinimo 
revoliucija,Lietuvos stu
dentai demonstravo, bet 
jų tada niekas; neparėmė . 
Jie dėl to nukentėjo. Pa
mokyti žiaurios praktikos, 
jie dabar atsargesni. Gal 
ir gerai daro.

Ž/N/OS TRUMPA/
• JAV prezidentas Johnso- 
nas pareiškė, kad jis nesie
ks ir nepriims kandidatūros 
i JAV prezidentus nuo demo
kratu, partijos.
• JAV prezidentas, kalbėda 
mas iš Baltųjų Rūmų per ra
dio ir televiziją pasakė, kad 
jis yra Įsakęs JAV karinome 
nei Vietname sulaikyti šiau
rinio Vietnamo bombardavi
mą ir pakvietė šiaurės Viet
namo prezidentą Ho Či-miną 
imtis tokių pat priemonių ir 
pradėti taikos derybas.
• Kardinolas Wiszynskis pa 
smerke Lenkijos valdžią už 
smurtą prieš studentus ir pa
sakė, kad tokio smurto užte
ko nacių viešpatavimo metu.
• Lenkijos min.pirm. pava
duotojas Jarosevič pareiškė, 
kad žydų ir daugiau bus at
leista iš pareigų ir jog Len
kijos valdžia nepasmerkia 
arabų, Lenkijos valdžios ne
privers žydams /kuriuos ji$ 
vadina sionistais/pataikau
ti.
• Milane streikavo studen
tai reikalaudami universite
to reformų.
• Čekoslovakijos oficiozas 
“Rude pravo“ pareikalavo 
demokratinių rinkimu ir spau
dos laisvės.
• Dingo be žinios Čekoslo
vakijos vyr. teismo teisėjas, 
daręs staliniškus teismo 
sprendimus.
• Italijos kompartijos lyde
ris Lung pagyrė čekoslova- 
kus už pasiryžimą eiti i de
mokratinę santvarką ir pata
rė kitoms Europos tautoms 
pasekti jų keliu.
• Buvęs JAV prezidentas 
Eisenhoveris pasisakė už 
Johnsono politiką Vietname.
• Kovo 24 d. Saugumo Tary- 
ba aasmerkė Izraeli už Jorda
no bombardavimą.
• Lėktuvo bandymus darant, 
žuvo pirmasis astronautas 
J tiri j Gagarin.
• Papildomus rinkimus Ang
lijos parlamentan laimėjo 
konservatori ai.

KAS NAUJA KANADOJE
KANADOS LIBERALAI ĮKARŠTYJE
Kanada dabar laukia 

Liberalų lyderio rinki
mų. Nuo to, kas bus iš
rinktas ,daug kas priklau
sys. Gal net ir pačios Ka
nados ateitis.

Tokių apystovų akivaiz
doje,atrodo, visoms par
tijom būtų privalu padė
ti Liberalams išsirink
ti geriausį, pajėgiausį, 
autoritetingiausį vyrą. 
Deja,kitos partijos tiktai 
trukdo tas pastangas. Kai 
kandidatai į lyderius tu
rėtų plačiau visuomenėje 
pasireikšti, federalinia- 
me parlamente iškeliami 
darbai,kurie juos kausto 
prie Otavos ir neleidžia 
išvažiuoti į Įeitas Kana
dos vietoves, kur jie su
sitiktų su žmonėmis ir 
išdėstytų savo planus apie 
Kanados ateitį.

Parlamente svarstomi 
du svarbūs reikalai švais
tų kainų ir naujo biudže
to. Buvę susitarta pada
ryti trijų savaičhj per
trauką,kad Liberalų kan
didatai galėtų pasiruošti 
savo lyderio rinkimams , 
bet ir naujademokračiai 
ir konservatoriai taip ty
čia vilkina tų reikalų tvar
kymą, kad Liberalų kan
didatai neturi galimybių 
išvykti, nes bijo, kad ne
atsitiktų taip, kaip nese
niai buvo atsitikę,kai įvy
ko kabineto krizė.

Lietuvių gyvenimo reiškiniai
ŠVEICARIJA APIE LIETUVĄ

Berne veikiančio Švei
carijos Rytų Instituto dvi
savaitinis leidinys "Der 
Klare Blick" paskelbė A . 
G. inicialais pasirašytą 
lietuvio laišką redakcijai. 
Laiškas parašytas ryšium 
su Lietuvos valstybės ne

Pirmasis žmogus gerai gyvenąs su svetima širdim, 
Afrikos pietų dantų gydytojas Blaibergas, kuriam 
dr.Barnard įstatė juodo žmogaus širdį.

3, 500 litografijos darbin
inkų, dirbančių Ontario ir 
Quebec'o provincijose-To- 
ronte, Montrealy, Londone, 
Hamiltone, Otavoje, Wind
sore pasirašė naują spau 
dos darbininku sutartį, pa 
gal kurią jų atlyginimai da 
bar pakeliami 12%, o seka 
ančiais metais dar 6%. 
PAKILO KANADOS NAF
TOS EKSPORTAS Į JAV 
Praėjusiais metais Kana
da išvežė į Jungtines Ame
rikos Valstybes 16.7% naf
tos daugiau, negu 1966 m. 
1966 m. Kanada išvežda
vo 387, 300 barilių kas - 
dien, o 1967 m. kasdien 
išvežė 454,100 barilių. 
ILGAI GYVENĄ ŽMONĖS 
Winnipego gyventoja W, 
Grey šiomis dienomis at
šventė 106 meti; sukaktu
ves. Ji gyvena sveiksta
nčiųjų namuose. Gimta
dienio proga ji pareiškė, 
kad ji tikisi susilaukti ne 
vienų dar sukaktuvių.

Lietuvos spauda rašo, 
kad ten gyvenanti kažko
kia moteris, kuri turinti 
jau 130 metų amžiaus. 
NAUJAS POPIERIAUS

FABRIKAS
Eurocan Pulp £ Paper Co. 
Britų Kolumbijoje, Kitimat 
vietovėje nutarė sxatyti na
ują popieriaus fabriką, ku
riam tikslui paskyrė 1O1 
milijoną dolerių.

priklausomybės paskel
bimo 50 metų sukaktimi. 
Laiške išvedama tokia 
mintis: Vakarų Vokieti
jos vyriausybė paskelbė , 
kad ji laikanti nebegalio- 
jančiaMuencheno sutartį, 
kuria buvo suskaldyta Če- 

LIETUVIAI KANADOJE
"Lithuanians in Cana

da" knyga jau išėjo iš 
spaudos ir platinama. 
Pirmieji 300 egz. buvo 
gauti prieš Vasario 16 d. 
Toronte buvo išdalinta 
per minėjimą keliolika 
knygų kanadiečiams sve
čiam.Likusieji keli šim
tai pasiųsta Kanados val
džios žmonėms, spaudos 
bendradarbiams ir kt.

Iš svetimtaučių jau gau
ti pirmieji padėkos atsi
liepimai Department of 
the secretary of state, 
emigracijos skyriaus 
viršininkas Mr.GP.Allen 
rašo:

"Lithuanians in Canada" 
will provide me with very 
valuable reference mate- 
rial.whichis so essential 
and important in my daily 
work". "Lithuanians in 
Canada" is a book which 
I will always cherish and 
it will be a constant re
minder of my many 
friends in the Lithuanian 
community".

Dabar turėtų kiekvie
nas lietuvis "L. in C. " 
knygą įsigyti ir dovanoti 
svetimtaučiam draugam. 
Knyga bus gaunama pas 
spaudos platintojus.

koslovakija.Atėjo laikas , 
kad Maskva kartu su Bon- 
na pareikštų savo apgai
lestavimą ir paskelbtų 
niekiniais Hitlerio ir Sta
lino abu slaptuosius su
sitarimus, pagal kuriuos 
1939 metais komunistinė 
Rusija ir nacionalsocia
listinė Vokietija pasidali
no Rytų Europos erdvę, 
kaipo jų įtakos sferas ". 
Tai atlikta pagal 19-tojo 
šimtmečio imperialisti
nių valstybių praktiką.

Bonnos vyriausybei ne
galima prikišti,kad ji dar 
ir šiandien turėtų naudos 
iš anų slaptų susitarimų. 
Tuo tarpu Maskva vis dar 
atkakliai laikosi aneksijų, 
kurias įgalino Hitlerio- 
Stalino paktas.

EMIGRACIJA 
IŠ LIETUVOS

Komsomolo vadas Mor
kūnas Lietuvoj pasidi- 
džiavo,kad:"Per ataskai-' 
tinį laikotarpį daugiau 
kaip 3,0 0 0 j aunuolių i švy- 
ko su komjaunimo kelia
lapiais į naujas respubli
kos statybas, taip pat į 
automobilių gamyklas 
Toljačio mieste,stambiau 
šių objektų Karagandoje, 
Sitikvare ir kituose ša
lies kampeliuose statybas

Nukelta į 6 pšl. 
m

studentai.Net
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KLB VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA PRANEŠA:

ATSAKYMAS „TIESAI“
•*0*1

Taigi, dar kartą įrodyta — Kar
delis melagis ir piasimanytojas. Tai 
jau, tiesą sakant, ne naujiena. Juk 
tai Kardelis rašė, kad Lietuvoje vi
siškai nėra jaunimo, kad nėra nė 
vieno kilometro asfaltuotų kelių, 
kad Kauno HES yra iš faneros. Ko
dėl jam nepasakyti, kad ansamb
liečiai yra suimti. Jis, matyti, būtent 
taip supranta kultūrinį bendradar
biavimą — kaip galimybę šmeižti 
ir apgaudinėti. Taip jis, matyti, su
pranta ir demokratiją — kaip lais
vę nuo pareigos sutikrinti savo 
žodžius su tikrove.

"Tiesa"1968 m.kovo T d. 
N r. 56/7631/.
Atrodo kaip susitari

mas,nes vienu metu "Ne
priklausomą Lietuvą" ir 
jos redaktorių puola ir 
"oficiozas" "Tiesa"ir jos 
filialas Amerikoje-"Vie- 
nybė". Todėl reikia at
sakyti.

Nedaug kas yra atsa
kyti Girnakaliui, nes nuo 
kadagį gestapininkai pa
sidarė moralės vertinto
jais ir sprendėjais ?Kas 
gi gestapininkui Girnaka
liui,kuris Amerikoj ban
do pakeisti kailį į enkave- 
distininką, suteikė teisę 
spręsti, kas yra reakci
ninkas ir kas ne?

Nesinorėtų taip kalbėti 
su "oficiozu" - vilniške 
"Tiesa", nes tas pokalbis 
eina daugiau apie jaunimą, 
kurį Montrealyje pažinom 
kaip nuoširdų, patriotiš
ką ir šaunų.Deja ir"Tiesoš' 
pasimojimai ir kaltinimai 
"N. L-vos" redaktoriui 
atsidėjus mobilizuoti ir 
tirštai koncentruoti. Pik
ta,neteisinga ir labai ša
liška tendencija perdėm 
aiški.

Maža to, kad tebekar
to j ama jau daug kartų pa
kartota sena pasaka apie 
Kauno užtvanką ir jauni
mą, kurią "Tiesa" sugal
vojo maždaug prieš aš- 
tuoniolikąmetų,kai gele
žinė užuolaida buvo nu
leista aklinai, dar tėvelio 
Stalino kulto laikais "Tie
sos" keltais į padanges ir 
keliaklupsčiaujant gar
bintais,-tai dabar"Tiesa" 
jau atsidėjus sumobiliza
vo visą virtinę Politech
nikos studentų bei "Lie
tuvos" ansamblininkų ir, 
nemalonu net pasakyti, - 
juos išprievartavol

Mes labai gerai žinom 
kad sovietinėmis sąlygo
mis labai lengva išprie
vartauti. Studentai gi ne
turi sąlygų pasipriešinti. 
Pasipriešinę , jie žino, 
kad bus išmesti iš uni
versiteto ir visą gyveni
mą pražudys. Jie žino,kad 
reikia sakyti taip, kaip 
pageidauja režimas.

Bet jeigu "Tiesa" (1968 
m. kovo 7 d. Nr. 56(7631) 
ėmėsi tokios mobilizaci
jos, kad į tą numerį su
mobilizavo visą būrį Po
litechnikos studentųj'Ne- 
munoį' ir "Lietuvos" an

samblio artistų, suminė
dama ir jų titulus (tiktai 
"Nepriklausomos Lietu
vos" vardo vis dėlto pa
bijojo Lietuvos žmonėms 
pasakyti...), tai matyti 
buvo labai didelis reika
las sujuodinti ir šipuliais 
paleisti Kardelio vardą.

Tiktai ar pagalvojo, 
"Tiesos" redaktoriai ir 
"šlovingosios" partijos 
lyderiai, kad studentus ir 
ansambliečius nesunku 
išprievartauti melui, bet 
gi jie tiesą, tikrą tiesą gi 
žino. Ir ne tiktai žino, bet 
anksčiau ar vėliau ir ki
tiems pasakys.

Sukant ratą aplinkos , 
kad kaip nors Kardelį 
"sudirbtų", prisimena
mas "Nemuno" vadovas 
A. Buzys, kuriam Karde
lis "pažadėjo apie mus 
parašyti gerai". Bet ne
pasakoma, kad Kardelis 
ir parašė gerai. Mat, ir 
studentai, ir visi Lietu
vos gyventojai, kurie 
skaito "Tiesą", turi su
prasti, kad Kardelis pa
žadėjo parašyti gerai, o 
parašė, aišku, blogai. Tai 
matote, koks Kardelis 
melagis ir nedorėlis.
"Tiesa" moka reikalau

ti išKardelio tikslumo ir 
precizijos, bet pati verči
asi dviprasmybėmis, suf
abrikuotais prasimanym
ais ir savo pasisakymų ne 
paremia citatomis iš to , 
ką gi Kardelis parašėblo- 
ga apie "Lietuvą", "Nemu
ną" ir Noreiką su Budriu 
ir Juodvalkyte. "Tiesai" 
nepriimtina pacituoti iš 
"Nepriklausomos Lietuv
os" Kardelio pasisakymų, 
nes "Tiesos" skaitytojai 
pamatytų, ką gi iš tikrų
jų Kardelis parašė. O 
iš kur gi studentai suži
nos, ką Kardelis parašė , 
kad jie "Nepriklausomą 
Lietuvą" tematė tiktai 
Montrealyje, o ką Karde
lis apie juos parašė, jie 
gi nematė, - tat "Tiesai" 
lengva kombinuoti.

Gaila Lietuvos žmonių, 
dar gailiau jaunimo, kurį 
slopina ta baisi dirbtinė 
smurto atmosfera. Nie
kas negali būti natūralus , 
paprastas ir nuoširdus. 
Visi elgiasi kaip nesau 
žmonės-o lėlės pamautos 
net ne ant partijos,bet 
ant grubaus režimo kur
palio. O komrežimas tik
rai baisus.

Dabar, štai,M ontrealy, 
Toronte ir JA V vieši visa 
eilė iš Lietuvos atvykusių 
žmonių.Daugumas jų nie
kur nesirodpbijo su žmo
nėmis susitikti, - jie pa
daryti beveik laukiniais 
žmonėmis.. Tai "laisvos 
Lietuvos" žmonės.Tikrai 
tik "Tiesos" drąsos rei-

A.A. Dr. Juozas Šabanas 
Prieš keletą savaičių dr. 
Juozas šabanas su žmona 
dr. Alvina išvykdami ilges
nių atostogų kalbėjo: ’’Pla
nuojame pamatyti tolimuo
sius pasaulio kraštus — 
Havajus, Japoniją, Tailan
dą, Indiją, Pakistaną, Ira
ką, Turkiją, Graikiją ir pa
buvoti pas savo sūnų Algį 
Austrijoje. Laikas ir dar
bas juk gerokai išvargina, 
tad valandėlei poilsis ir ne
rūpestinga diena reikalinga. 
Juk su savim nenusinešime 
nei to, ką žemėje sunkiai 
uždirbame.”

Ir netrukus pakėlė spar
nus į svajotąją kelionę. Ke
lionė jiems sekėsi. Beke
liaudamas dr. Juozas šaba
nas užvertė ir savo gyveni
mo šešiasdešimtąjį gyveni
mo lapą.

Pagaliau kelionė aplink 
pasaulį artėjo į baigmę. Ke
letą dienų stabtelėjo poil
siui Austrijoje ir drauge 
su sūnumi Algiu džiaugėsi 
gyvenimo sėkme.

Kovo mėn. 20 d. pavaka
ryje Chicagos O’Haro aero- 
droman nusileido lėktuvas. 
Keleivių būryje ramiu žing
sniu ėjo dr. Juozas ir dr. 
Alvina šabanai, jų veiduo
se šypsena, rankomis mojo 
jų sutikti atvvkusiems ar
timiesiems.

Dar tik žingsnis žengtas, 
dar vienas malonus žvilgs
nis į gyvenimą ir čia pat 
staiga sustoja plakusi dr. 
Juozo šabano širdis. Jis už
gesta amžiams, didžiąją ke
lionę baigęs, savo mielos 
žmonos Alvinos rankose, 
aerodrome.

Papildomas apylinkių 
rinkiminių komisijų są-

ti mediciną. Kaune bestu
dijuodamas gyveno"^ibu- 
rėlio" bendrabutyje, kur
iuo rūpinosi Felicija Bor- 
tkevičienė. Buvo net"Žibu- 
rėlio" vedėju. 1939 m.bai
gęs universitetą ir gavės 
gydytojo diplomą, J.Šaba
nas dirbo Higienos Institu
te.

Antroji rusų invazija pri
vertė jau vedusį /daktarę 
Pipinyte Alviną/ ir augin
antį sūnų trauktis į Vaka
rus. 1947 metais Šabanų 
šeima jau buvo Ameriko
je, kur atliko praktiką ir 
išlaikė reikalingus egza
minus, ir vertėsi priva
čia praktika.

Prisiminęs neužmiršta
mus gyvenimo "Žiburėly
je" laikus ir atjausdamas 
kartais sunkią studentų gy
venimo ir mokslo būseną, 
Šabanas Čikagoje suorga
nizavo"? iburėlį", kad ga
lėtų padėti pagalbos reika
lingiems studentams.

Pats patyręs vargo, dr. 
J.Šabanas užjautė visus 
kenčiančius visokius neda- 
teklius ir stengėsi visiem 
padėti: aukojo labdarai ir 
iš nepasiturinčių pacientų 
neimdavo atlyginimo. Sa
vo veikla, darbu, santyki
ais su žmonėmis , huinan- 
i škumu velionis užsitar 
navo plačios visuomenės 
paga rbą.

Todėl jo karstas buvo ap
krautas didžiuliu kalnu gė-

rašas: London, Ont. -pir
mininkas A.Petrašiūnas , 
54 Hydro St.London,Ont., 
nariai: St. Keras, V. Na
vickas, Winnipeg, Man., - 
pirmininkas J. Demereck 
kas, 170 Isobel St. Winni
peg, Man. .nariai: V. Ja
nuška,St.Ramančauskas . 
Fort William, Ont. -pir
mininkė - B. Bagdonienė , 
The Sanatorium,Fort Wil
liam, Ont., nariai: J.Ers- 
lovas, P.Ramonas .Toron
to, Ont. -pirm. J.Gustainis, 
179 Casandra, Don Mills , 
Ont. -nariai: K. Karnevi- 
čius, J. Miklejohn, dr. A . 
Saikus. Vyr. Rink. K-ja.

DŽIUGI PRADŽIA
Lietuvos valstybės at

statymo penkiasdešimt
mečio Jungtinis Finansų 
Komitetas Kanadoje kovo 
7 d.posėdyj svarstė ir na
grinėjo tolimesnius lėšų 
telkimo būdus. Taip pat 
pasidžiaugė iki šiol jau 
atsiektais rezultatais.At
skaičius $77. 00 išlaidų , 
iki šiol Jungtiniam Finan
sų Komitetui suaukota $ 
5,748.00. Aukos gautos iš 
sekančių vietovių:

Toronto TF sk. valdy
bos.............  $4,180.00

Delhi TFįgal. M. Račio 
$ 617. 00 

MontrealioTF sk. val
dybos................... $ 425.00

Londono TF įgal. K. J . 
Kudukio..............$400. 00

Calgary T F įgal. P. De- 
venio. 72. 00

Sault Ste M ar i e T F į gal.

SK. VEDĖJO PASTABA
Nėra jokių abejonių,kad 

išeivijos sportinę padėtį 
reikėjo kokiu nors būdu 
gelbėti. Juk dėl kelių spor- 
tininkų-neklaužadų išvy
kos į Lietuvą organizato
rių ir žaidėjų, negalima 
buvo paaukoti viso mūsų 
sportinio gyvenimo. Kaip 
reikalai toliau vystysis- 
parodys artimiausia atei-

Juozas Šabanas gimė 1901 lip
inėtu vasario 17 d.Rusijoje Testamente velionis par- 
Voroneže, kur tėvas dirbo eiškė savo valią: jo palai-
geležinkeliuose. Likęs na
šliu, tėvas su vaikais po 
pirmojo karo grįžo į Liet
uvą ir pats netrukus mirė. 
Vaikai augo pas mažažemį 
dėdę. Juozas ryžosi į mo
kslus ir pabaigė Plungės 
mokytojų seminariją. Be- 
mokytojaudamas taupė pi

kai turi būti sudeginti ir 
laikomi Tautinėse Čikagos 
lietuvių kapinėse, kol žmo
na ar sūnus, kuris dabar 
mediciną studijuoja Aust
rijoje, galės nuvežti į lai
svą Lietuvą ir išbarstyti 
Raudenių apylinkėse, kur 
jis jaunystėje gyveno, au-

nigus ir pasiryžo studijuo- go ir dirbo. J.K.

DAKTARUI JUOZUI ŠABANUI MIRUS, 

JG ŠEIMAI, GIMINĖMS IR ARTIMIESIMS NUO
ŠIRDŽIĄ UŽUOJAUTĄ REIŠKIA

Lietuvos Valstiečių Liaudininkų 
Sąjungos C e nt r o Komitetas.

BUVUSIAM ŠEFUI IR MOKYTOJUI PROF.DR. 
VINCUI KANAUKAI MIRUS, ŠĖMOS NARIUS
UŽJAUČIA Dr.J.Šemogas.

kia, kad visa tai teisintų 
ir ieškotų kitur kaltinin
kų. Ir kodėl visų negero
vių nesuversti Kardeliui? 
Studentai gi nežino, ką 
Kardelis rašo, nes jie ne
gali "Nepriklausomos Lie 
tuvos" skaityti kaip draud
žiamos. "Nepriklausoma 
Lietuva" iš jų buvo atimta 
/vėl gi"nepatikrintomis ži
niomis". . ./pakeliui į Lon 
doną ir turbūt todėl Žarna 
uskas, rašydamas pirmąjį 
straipsnį ir neturėdamas 
nė vieno N. L.numerio ne
galėjo parašyti redaktori
aus pavardės ir vieton Ka
rdelio parašė Karvelis...

"Tiesa" reikalauja "suti
krinti savo žodžius su tik
rove", bet nepasako, ko - 
kiu būdu tat galima padar
yti, kai mūsų spauda į Lie

tuvą neįsileidžiama, kai 
laiškai tikrinami /sovieti- 
ja nesilaiko Genevos tarp
tautinio susitarimo gerbti 
korespondencijos neliečia
mybę/, cenzūruojami ir re 
gistruojami? /Tai yra įro
dyta Klaipėdos bažnyčios 
byloje/. Kas gi Lietuvoje 
išdrįs parašyti sovietijai 
nepalankią žinią, kai dėl 
tokių susirašinėjimų keli
amos rašytojams bylos ?

"Laisvos" Lietuvos val
dovai, atidarykite duris į 
Lietuvą, atsisakykite laiš
kų tikrinimo, leiskite mū
sų spaudą, kaip jūsiškė lei
džiama Kanados valdžios, 
ir jūs pamatysite, kaip gr
eitai išnyks toks susiraši
nėjimas ir šitokios rūšies 
priekaištai.

J. Kardelis.

P. Gaspero. .... $ 54.00
Jungtinis Finansų Ko

mitetas pirmiausia dė-
koja TF valdyboms, įga-

Laiškai
Redakcijai
GERB. p. REDAKTORIAU, 
išspaudėte vieną, tai gal 
teiksitės paskelbti ir kitą 
mano laiškutį.

Apie ką nors atviriau 
pasisakius, visuomet tenr. 
ka laukti, kad kas nors iš 
konteksto išimtas mintis 
pritaikys savam tikslui. 
Taip ir atsitiko su mano 
laišku NL redakcijai dėl 
"judošiavimų" santykius 
su pavergta Lietuva besi
aiškinant.

New Yorke būvojant, 
atsitiktinai jau kiek sens- 
telėjusioj Vienybėje (ko
vo 1 d. numeryje) randu 
Povilainį panaudotą red. 
J. Kardelio juodinimui . 
Vienoje vietoje sakoma, 
kad"A.Povilainis,kai kur
paklaidžiodamas, visgi 
pasirodo bent pribrendęs 
kad su juo būtų diskutuo
jama".

Kad ir pabartas už klai
džiojimus (Vienybės ne
skaitau,taigi negaliu pil
nai dorai galvoti), visgi 
ačiū už pagyrimą, betgi 
brandos pripažinimąbent 
jau iš pretenzingų, bet tik 
pusintelektualių Girnaka
lių tikrai nesu reikalin
gas. Diskutuoti galima, 
tiktai,deja,diskusijai rei
kalingos brandos Vieny
bei dar gerokai trūksta, 
kaip parodo plūdimai NL 
redaktoriaus atžvilgiu. 
Matot, ne tik kitų, bet ir 
Girnakalių judošiavimai 
tolygiai smerktini.

Su pagarba
A. Povilainis .

liotiniams ,KLB apylinkių 
valdyboms ir pavieniams 
aukotojams, kurie taip 
greit aukomis atsiliepė 
bei talkino.

Jungtinis Finansų Ko
mitetas taip pat kreipiasi 
į visus dar neaukojusiųs 
ir ypač į lietuvius vers
lininkus,prašydamas dalį 
skirstomojo pelno skirti 
Lietuvai.Komitetas netu
ri nei tiek jėgų, nei laiko , 
nei adresų,kad galėtų as
meniškai kiekvieną ap
lankyti. Būtų sutaupyta 
daug brangaus laiko, jei 
aukos būtų siunčiamos iž
dininko adresu: VI. Kaz
lauskas,20 Brumell Avė. 
Toronto 9,Ont. arba įtei
kiamos vietiniams apy
linkių organams. Čekius 
ar perlaidas rašyti vardu 
"Lietuvos Nepriklauso
mybė1.'Iki Laisvės Kovos 
Metų pabaigos dar reikia 
sutelkti $ 10, 000. 00.

Dažnai prisimename 
žydų tautą ir jų meilę sa
viems siekiams. Praėju
sios vasaros įvykiai pa
rodė , kad darna,draus mė, 
susiklausymas nugali net 
daug skaitlingesnius 
priešus. Ar ne laikas ir 
mums pradėti panašiai 
veikti ir aukoti ?Milijonų 
nelauktam, tačiau tūks
tančiais tikrai galim ope
ruoti. Ateities Lietuva ir 
būsimos kartos bus dė
kingos.
Lietuvos Valstybės Ats

tatymo Penkiasdešimt
mečio Jungtinis Finansų 
Komitetas Kanadoje.

JUNGTINIS FINANSŲ 
KOMITETAS

Kanadoje gavo sekančias 
aukas Laisvės Kovos Me
tų vajui:
1. Paramos Kredito koo
peratyvo,Toronto-$300. -
2. Lito-Montrealio lietu
vių kredito unijos-$150 . -
3. E.A .Kazlauskų, Aurora
Ont................................$20-
4. Ant. Virbūno, Toronto-

$ 4.- 
Aukojusiems komitetas 

nuoširdžiai dėkoja. Taip 
pat laukia aukų ir iš tų , 
kurie Vasario 16 proga 
negalėjo paaukoti. Aukas 
siųsti:Mr.VI.Kazlauskas , 
20 Brumell Avė., Toron
to 9, Ont. Čekius, perlai
das rašyti vardu "Lietu
vos Nepriklausomybė".

$ 200, -auka, įteikta p. 
Traškevičienės Tautos 
Fondui Toronte per Vasar 
riol6 rinkliavą,pareiškus 
pageidavimą,grąžinta at
gal. Auka iš tikro buvo 
skirta Lietuvių Fondui 
tikslu įamžinti jos vyro 
a.a.pulk. P.Traškevičiaus 
atminimą. Komiteto inf.

tis.Tačiau darnumą spor
tininkų tarpe jau bus sun
ku atstatyti.
PAVERGTOJI LIETUVA.

Lietuvos sportinio gy
venimo pionierius K. Di
neika susilaukė 70 m.am
žiaus. Už nuopelnus gydo- 
moj fizkultūroj jubiliatas 
apdovanotas Lietuvos nu- 
sipelnusio sveikatos ap
saugos darbuotojo garbės . 
vardu.Šiuo metu K.Dinei
ka gyvena Druskininkuo
se ir vadovauja Lietuvos 
gydomosios fizinės kultū
ros ir klimoterapijos me
todiniam centrui bei pla
čiai Lietuvoj ir Sov. Są
jungoj žinomam gydomo
sios fizinės kultūros par
kui.
-Sov.Sąjungos geležinke
liečių lengvosios atleti
kos uždarų patalpų pir
menybėse pirmą vietą 
5000 m. bėgime laimėjo 
A. Aleksiejūnas, nubėgęs 
nuotolį per 14 m.14,8 sek.
- Profsąjungų bokso pir
menybėse meisterio var
dą sunkiam svoriui lai
mėjo J. Čepulis.
- Krepšinio pirmenybėse 
Kauno Žalgirio vyrai lai
mėjo prieš Tbilisį 63:52 
ir antras rungtynes pra
laimėjo 61:62 .Pirmenybių 
lentelėj kauniečiai randa
si šeštoje vietoje,pralen
kę estų Kalevą ir abi lat
vių komandas.
- Kauno šachmatų meis
terio vardą laimėjo L. 
Maslovas, surinkęs 15,5 
tšk. iš 19 galimų, antras 
liko Barenbaumas ir tre- 
čias-K. Kaunas.

IŠ VISUR
- Rygos uždarose patal
pose latvis Liepinis su 
kartim iššoko 4, 70 m.
- Krepšinio rungtynės S . 
Sąjungos Montevideo 
mieste nugalėjo Uragva- 
jaus penketuką 79:62.Taš- 
kų daugiausia laimėjo Po- 
livoda-18 ir lietuvis Pau
lauskas - 12. Pirmose 
rungtynėse Sov. Sąjunga 
tą pačią rinktinę įveikė 
96:59.
- Po skilimo sporto s-goj 
sunku pasakyti, ar įvyks 
Š.Amerikos lietuvių žai
dynės,numatytos Atvely
kio savaitę, Detroite.
- Š.m.kovo mėn.22 d. su
eina dveji metai nuo a. a . 
Kazimiero Stanaičio, Ha
miltono LSK Kovas buv . 
pirmininko mirties. 
BENDRUOMENĖS ŽINIOS

Naujai išrinktoji Ha
miltono apyl. valdyba ko
vo mėn. 22 d. , susirinku
si pirmojo posėdžio, pa
reigomis pasiskirstė se
kančiai: 
pirmininkas - Juozapavi
čius Alfonsas, vicepirmi- 
ninkae-Masys Petras.se- 
kretorius-Žukauskas Ka
zys, iždininkas-Blekaitis 
Antanas-Sigi tas, jaunimo 
vadovas - Breichmanas 
Gediminas, parengimų 
vadovai-Mikšy s Kazys ir 
Gedris-Giedraitis Juozas.

Visais bendruomenės 
reikalais prašome kreip
tis į pirmininką, 20, Ken
sington Ave. N., tel. 544- 
5015.

• Lenkijos komvadasGomul
ka, bandydamas sudrausti stu 
dentus, apkaltinoprofesorius, 
kad jie esą pakurstė studen
tus demonstruoti ir žydus šio 
nistus, bet faktinai visus žy
dus, nes pasakė, kad visiems 
30,000 jis išduos vizas iš
vykti Izraelin.
« Tarp Bukarešto ir Tel Avi
vo nustatyta oro linija.
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PRANYS ALŠĖNAS

HIPPIES-KAS JIE? Gtlumim kiškiTai klausimas labai 
svarbus ir nūdiep labai 
aktualus. Deja, ligi šiol 
lietuvių spaudoj apie tai 
beveik nėra buvę rašyta, 
tarytum tos problemos 
visiškai nebūtų, arba-lyg 
norima praeiti pro ją ty
lomis, kad jos neužkliū- 
džius ir kad nesuerzinus 
šios baisios ir pūliojan- 
čios žaizdos.

"Hipies" problema,- 
ypač Š.Amerikos žemyne 
-JAV-bėse,Kanadoje-yra 
baisi ir, tiesiog sukre
čianti. Atsiradusios tų 
neklusnių,apsileidusių ir 
tiesiog žmogaus garbę 
paniekinusių jaunuolių 
"stovyklos"-yra jų pačių 
nužmoginimo vietovės, 
mergaičių doros kapiny
nas, venerinių ligų lizdai 
ir 1.1. Nekalbant jau apie 
jų nuolatinio narkotikų 
naudojimo baisenybes. O 
tokių "stovyklų" - esama 
nemaža, pvz. Toronto 
miesto dalyj-Yorkvillėj, 
New Yorko Greenwick 
Village sekcijoj, Sant 
Franciske ir eilėj kitų 
vietovių kaip Kanadoj, 
taip Amerikoj.

Kas gi yra tie pasiva
dinusieji "hippies"?

"Hippies" - tai tie jau- 
nuoliai-berniukai ir mer
gaitės daugiausia prade
dant 16 m. amžiaus, kada, 
ypač Kanados jaunuoliai, 
pagal dabartinį įstatymą, 
jau skaitosi galį "sava
rankiškai" gyventi ir ligi 
netoli trisdešimties me
tų. Ypač Kanados "hippie 
stovyklas" dar smarkiai

yra papildę Amerikos 
jaunuolių dezertyrai, pa
bėgę nuo karo tarnybos. 
Jie visi sakosi nepaken
čia nūdienės normalios 
visuomenės gyvenimojos 
elgesio ir įprastinių ma
nierų,todėl jie ir nori at
skirai gyventi ir savaip 
tvarkytis. Jų,neva, šūkis- 
"Meilėvisiems,netgi esą 
policininkams l"

Čia ir susimaišo sąvo
kos.Ir iškyla toji proble
ma, kad tie jaunuoliai 
anaiptol nepraktikuoja tos 
meilės (žmogus žmogui), 
kurią skelbė Kristus,ne 
meilę žmogaus žmogui, 
bet palaidą erotinę meilę, 
iš ko ir kyla pasibaisėtini 
reiškiniai-svaiginimasis 
narkotikais (daugiausia 
marijuana,LSD) ir vene
rinių ligų plitimas.

Tie jaunuoliai pasidaro 
be jokių žmogiškųjų pri
valumų: be jokių pajamų 
pragyvenimui, be užsiė
mimo ir, tiesiog, tampa 
nusikaltėliški "pedlėriai" 
-narkotikų platintoj ai ar
ba, tiesiog, elgetos. Tų 
jaunuolių gyvenimas lei
džiamas vėjais.O angliš
koji spauda,deja,kaip Ka
nadoj, taip JAV-bėse, ta
rytum susitarusi tiesiog 
reklamuoja tą jų "hipiš- 
kąjį"gyvenimą:daro "in
terviews" su jais, spaus
dina įvairias jų nuotrau
kas ir t.t.Tai tikra nūdie
nio gyvenimo enigma. Gi 
tie "hippies" tikrumoje 
yra ne kas kita, kaip iš
krypę "buomai" (bums). 
Šitie jaunuoliai yra pasi

v
IV 

Suprantama, kad Gedimino laiškai ir jiems artimi šaltiniai ypač ver
tingi, studijuojant Lietuvos tarptautinę padėtį. Iš jų galima susidaryti 
vaizdą apie Lietuvos vyriausybės kovą dėl dviejų glaudžiai susijusių už
sienio politikos tikslų įgyvendinimo: pirma, Ordino ir Hanzos sudarytos 
ekonominės blokados pralaužimo ir, antra, ideologinės izoliacijos pašali
nimo; iš tikrųjų Lietuvai, kaip kažkada ir Rusiai, teko išsikovoti teisę 
į krikštą.

Lietuvos vyriausybė palaikė su kai kuriais Hanzos miestais pasto
vius santykius ir pasinaudojo Rygos ir kitų draugiškų miestų (Nr. 3) 
įtaka taikos sutarčiai paruošti. Norėdama palengvinti miestų santykius, 
Gedimino vyriausybė (tarpininkaujant Rygai, o taip pat Saksonijos pran
ciškonams ir dominikonams) kartu užmezgė ryšius su popiežium Jo
nu XXII. Valdovas pasiuntė popiežiui du laiškus, kurių vienas (pirmasis) 
išliko.

Yra išlikęs ir popiežiaus atsakymas į antrąjį valdovo laišką; jame ra
šoma, kad popiežius gavo du laiškus — pirmąjį, kuriame Gediminas iš
skaičiuoja Ordino nusikaltimus, prisimena Mindaugo politiką ir kalbą, kad 
kovojo ne prieš krikščioniškąjį tikėjimą, o prieš teisės pažeidėjus, ir pra
šo atsiųsti Rygos arkivyskupą Fridrichą, taip pat legatą „sudaryti taikai 
ir sienoms nustatyti". Vėliau, praslinkus kuriam laikui, popiežius gavo 
ir antrąjj valdovo laišką, parašytą ne tik jo, bet ir kunigaikščių ir bajo
rų (principes et barones) vardu, kurie patvirtino Gedimino požiūrį 
į krikštą, išreikštą jo pirmajame laiške.

Mos nežinom visko, apie ką rašė Gediminas antrajame laiške, ku
riame jis, galimas dalykas, rado auksinį raktą į popiežiaus širdį, tuo 
metu sėdėjusio be pinigų Avinjone. Pats popiežius neaiškiai išsireiškė, 
kad karaliaus laiške „daug malonių dalykų... kurie derinasi su mūsų 
siekiais", bet apie tai jis, popiežius, savo atsakyme nekalbėjo „dėl [laiš
ko] trumpumo" (Nr. 12).

Popiežiaus valstybė noromis pasinaudojo proga užmegzti santykius su 
Vilniaus dvaru, tikėdamasi tuo ne tik išplėsti savo valdžios sferą Ry
tuose, bet ir žiūrėdama į tai, kaip į Ordino spaudimo priemonę. Po Lie
tuvos krikšto popiežius pažadėjo Gediminui pasiųsti „magistrui ir bro
liams“ specialų mandatą ir pasirūpinti, kad jie nedarytų „nemalonumų, 
nuostolių ir skriaudų" ir pasistengtų su juo gyventi „broliškai ir taikoje".

Gedimino vyriausybės sėkmę galima matyti tame, kad popiežius savo 
brevę išleido dar prieš krikštą: jis paliepė savo legatams, vyskupui Bar1 
tolomiejui ir abatui Bernardui, vykti į Lietuvą ir „kalbamuose kraštuose" 
tarp jos ir Ordino viską sutvarkyti ir sutaikyti (Nr. 12). Įdomu, kad iš 
Gedimino popiežius norėjo tik sutarimo su legatais, leisti jiems ir kitiems 

katalikams vykdyti laisvą propagandą, o taip pat tėviško rūpinimosi ka
talikais.

Legatai atvyko jau po 1323 m. sutarties sudarymo. Tai duoda pa
grindą galvoti, kad susirašinėjimą su popiežium Lietuvos vyriausybė 
panaudojo numatomai bažnytinei-politinei sąjungai su miestais sudaryti. 
Panaši tendencija jaučiama ir laiškuose miestams, kuriems valdovas pra

nešė, kad užmezgė ryšius su popiežium („žinome jo atsakymą") ir kad 
laukia legatų (Nr. 3). Iš vėlyvesniojo rygiečių laiško Liubekui mes su
žinome, kad jau tada Gediminas buvo linkęs atskirai traktuoti prekybos 
ir tikėjimo klausimus: „Tegul atvyksta pas mane viešpaties popiežiaus 
legatai, kurių atvykimo laukiu su didžiausiu nekantrumu; o ką aš turiu 
savo širdyje, tai žino tik Dievas ir aš" (Nr. 15).

Lietuvos įtaka Hanzos miestams iš dalies paaiškinama jų domėjimusi 
lietuvių prekybos keliais į Naugardą ir Pskovą. Apie tai Gediminas užsi
minė savo antrajame laiške miestams, apie tą patį rašė ir rygiečiai, pri- 
sipažindami, kad jų.piliečiai dažnai važinėja per esančias Lietuvos glo
boje Pskovo žemes. Žodžiu, teisingai pranešė rygiečiai Liubekui, kad 
1323 m. sutartis iš vokiečių pusės buvo sudaryta, atsižvelgiant į „neati
dėliotiną reikalą" (Nr. 15).

Mus dominantieji dokumentai apibūdina ir padėtį, susidariusią po 
1323 m. sutarties pasirašymo. Kada pasidarė aišku, jog Ordinas neketina 
sutarties vykdyti, Gedimino vyriausybė nusprendė išsiaiškinti, su kuo iš 
ją pasirašiusių ji gali tikėtis išsaugoti taiką. Laiške Livonijos vyskupams, 
Rygai ir Talinui valdovas stengėsi gauti atsakymą, „su kuo" Lietuvai 
„laikytis taikos", nes sutartyje numatytoji taika „ilgai trukti negali, jei 
nerasite šiame reikale kitos išeities" (Nr. 16). Livonijos vyskupų ir Rygos 
vardu tuo reikalu tarėsi jau popiežiaus legatų pasiuntiniai, kurių, kaip 
matyli iš jų pranešimo, Gediminas taip pat klausinėjo, kas su juo palaikys 
Ordino pažeistą taiką.

Ordino 1323 m. taikos sulaužymas suteikė Gediminui formalią gali
mybę atsisakyti nuo Lietuvos apkrikštijimo. Jam buvo aišku, kad po
piežiaus bulės jo neapgins nuo Ordino, be to (ir tai svarbiausia), susita
rimui su popiežiaus valstybe ryžtingai pasipriešinta Žemaitijoje ir Bal
tarusijoje. Netgi tarėjai pranciškonai buvo tos nuomonės, kad Gediminui 
reikėtų pagalvoti apie sąjungą su Čekija ar Vengrija. Viena aišku, kad 
Gedimino vyriausybei pavyko žengti pirmą žingsnį tarptautinės Ordino 
kompromitacijos linkme; vėliau Jogaila ir Vytautas žengė tolesnį žings
nį šia kryptimi.

Tiesa, Ordinas griebėsi kontrpriemonių ir išvystė propagandą prieš 
1323 m. sutartį, panaudodamas tam tikslui Varmijos vyskupą Eberhardą 
ir jo kapitulą, o taip pat Prūsijos pranciškonų kustodą Mikalojų. Jie 
rašė raštus, gindami Ordiną ir kaltindami Lietuvą (Nr. 9, 11). Jie tvirtino, 
kad Ordinas netrukdo Lietuvos krikštui, bet kad kelią tam pastoja Lie
tuvos karalius, kariaudamas su katalikiškomis valstybėmis.

Dvasiškųjų tėvų raštai nestebina mūsų savo logika: krikštas karų 
nepašalina,— tėvai neigė pagonims teisę gintis.

Kaip ten bebūtų, ekonominiai interesai padarė savo ir, neilgai tru
kus, pats Ordinas buvo priverstas pasirašyti su Lietuva 1338 m. prekybos 
sutartį.

Buvo aišku, kad nei Hanza, nei Ordinas be prekybos su Lietuvos 
Didžiąja Kunigaikštyste, tame tarpe su jai pavaldžiais Baltarusijos mies
tais bei artimais Smolensku ir Pskovu, negalėjo sėkmingai ekonomiškai 
kilti. V. Pašuto ■

N. L. red, turi pastebėti, kad istorijos mokslų Daktaro V. Pašu
to Gedimino laiškų interpretacija yra objektyvi ir net su simpatija 
Lietuvai. Gedimino laiškų įvertinimas nėra platus, bet vis dėlto 
esminius dalykus nušviečia. Labai gerai padaryta, kad Gedimino 
laiškai ir originalo forma, ir išversti lietuviškai išleisti, nes jie 
yra labai svarbus, kaip autentiškas dokumentas, vienam momen
tui, labai svarbiam, Lietuvos istorijos nušviesti.

Greta to viso, dabar mes labai aiškiai žinome, kad Lietuva tu
rėjo ne vieną karalių, kaip ligšiol vis buvo teigiama, bet kelis jų.

Dail.Alg. Trinkūnas taip pavaizdavo Hippies...

darę socialinėmis atma
tomis ir išsibraukę iš re
guliarios ir normalios 
visuomenės tarpo. Jie pa
tys laukiniškai išsigalvo
jo šitokį gyvenimo būdą, 
meta mokslą, apleidžia 
namus, sužeidžia tėvų 
širdis, patys save nusi- 
žmogina ir taip pasidaro 
apžėlusiomis, netvarkin
gomis, nešvariomis ir 
palaido gyvenimo atmato
mis.

Jie savo gyvenimu ir 

elgesiu, anaiptol .neprisi
deda pasaulyje prie ge
resnio paties pasaulio 
siekimo ir paties žmo
gaus tobulinimo.Priešin
gai-jie visa tai ardo, blo
gina ir suteršia...

Pagal spaudos prane
šimus,ypač rudeniop, ar
tėjant žiemaįkanadiškųjų 
"hippies" stovyklose jų 
skaičius buvo žymiai su
mažėjęs .vieni jų sugrįžo 
į padoriąją visuomenę, 
kiti - į mokyklų suolus, o 

tretieji - į kalėjimus ir 
pataisų namus, nes buvo 
sugauti pardavinėją arba 
patys naudoją marijuaną, 
LSD ar kitus narkotikus . 
Stovyklas pasiekia dau
gelis iš viduriniosios kla
sės, bet jų ateiną ir iš 
aukštosios (gydytojų, in
žinierių, kitų įvairiausių 
profesionalų ir iš ypatin
gai turtingų šeimų).

Vieni iš tų atėjūnų esą 
iš prigimties nenormalūs 
psichiškai,kiti-negalį su

gyventi šeimose su tė
vais .broliais,seserimis , 
dar kiti, ypač iš mažes
niųjų gyvenviečių (pro
vincijos), atkilo į "hippies" 
stovyklas ieškodami 
miestiškų nuotykių ir 
draugystės bei "meilės". 
Deja, nė vienas iš jų ne
pagalvojo arba nepajėgė 
tai padaryti ir apsvarsty
ti padėtį: kas jų laukia to
se "hippies" stovyklose 
ir kokia jų ateitis ?...

Didelė dauguma atėjū

nų pas "hippius "-papras
čiausi tinginiai, nenorį 
mokintis nei jokio darbo 
dirbti.Dar kiti, kad ir no
rį dirbti, bet negalį, nes 
jie-nesubrendėliai,negalį 
pernešti darbo discipli
nos, punktualumo ir jo 
tvarkos.Yra ir tokių, ku
rie, išėję iš namų "tik 
trumpam", nuotykių ir 
vaizdų ieškodami, nebe
grįžta pas tėvus, bijoda-

Nukelta į 7 psl.7 skiltį.

SVETLANA ALLILUJEVA IR JOS 20I I » I I | » S I I* • laiškai bičiuliui
Svetlana Allllujeva-Stalinaitė toliau pasakoja sa

vo romaną su kinematografininku Liusia Kapleru-.
"Mes vaikščiojome tamsiomis, sniegu užneštom 

gatvėm ir niekaip negalėjome atsikalbėti.. . Opas 
kui mus sekiojo"diadka" iMichail Nikitič Klimov 
/seklys/visiškai nežinodamas, kas daryti susida
riusioje padėtyje ir ta aplinkybe, kad Liusia ma
loniai su juo sveikinosi ir duodavo jam pridegti 
cigaretę. Mes kažkaip nereagavome dėl"diadkos',' 
ir jis kažkaip nepiktai į mus žiūrėjo, žinoma, iki 
tam tikro laiko...

Liusia man tada buvo gudriausias, geriausias ir 
puikiausias žmogus. Iš jo sklido žinios apie mena 
- tada man nežinomą, nepažįstamą. O jis vis ste
bėjosi, kad aš viską suprantu, klausau ir priimu, 

Netrukus Liusia išvyko į Stalingradą. Tai buvo 
Stalingrado mūšio išvakarės. Liusia žinojo, kad 
man bus viskas įdomu žinoti, ką jis ten pamatys- 
ir jis padarė riteriškumu bei lengvapėdiškumu su 
krečiantį žingsnį... Lapkričio gale, atskleidusi 
"Pravdą" aš perskaičiau specialaus koresponden
to A.Kaplero- "Leitenanto L. laiškas iš Stalin - 
grado. Laiškas pirmas" - ir toliau laiško forma 
tūlas leitenantas rašo savo mylimai, apie viską , 
kas tada vyko Stalingrade, kurio įvykius sekė vi
sas pasaulis.

Perskaičiusi, aš suakmenėjau. Aš įsivaizdavav 
kaip tėvas atskleidžia laikraštį... Dalykas tame, 
kad tėvui jau buvo "pranešta" apie mano kaistą , 
labai keistą elgseną. Ir jis vieną kartą jau man 
priminė neleistiną mano elgesį. Aš palikau šią 
pastabąbe dėmesio ir toliau elgiausi kaip anksči
au, o dabar jis tikrai paskaitys šį straipsnį, ku

riame viskas taip suprantama...
Ir reikėjo gi jam taip užbaigti straipsnį:"Dabar 

Maskvoje turbūt sninga. Pro tavo langą matoma 
dantyta Kremliaus siena'-'. .Dieve,kas dabar bus?

Liusia iš Stalingrado sugrįžo prieš 1943 naujus 
Metus. Greit mes susitikome, ir aš jį maldavau 
tiktai vieno: daugiau nesimatyti ir telefonu nesk
ambinti. Aš nujaučiau, kad visa tai gali pasibaig 
ti baisiai. Jis ir pats buvo sutrikdytas, ir kalbė- 
jo, kad straipsnį jis siuntė ne "Pravdai", kad jį 
draugai apgavo. Matyti, ir jis suprato, kad mes 
pritraukiame perdaug pavojingą dėmesį, ir jis su 
tiko, kad mums reikia išsiskirti...

Mes neskambinome vienas kitam dvi ar tris sa
vaites - visą likusį sausį. Bet dėl to tiktai daugi
au vienas apie kitą galvojome. Vėliau, kai dvyli
kos metų susitikome, mes vertinome įvykius:Liu 
šia kalbėjo, kad jis visą tą laiką gulėjo sofoje ir 
žiūrėjo į telefoną.

Pagaliau, aš neišlaikiau ir pirmoji jam paskam
binau. Ir vėl viskas užsivedė. Kasdien mes kalbė 
davome nemažiau kaip valandą. Visi mūsų nami
škiai buvo baisioje baimėje.

Mutarė Liusią atvesti į protą. Jam paskambino 
pulkininkas Rumiancev, “artimiausias bendradar
bis ir dešinioji generolo Vlasiko ranka- vina iš 
tų figūrų, kurie saugojo tėvą. Jiems tai jau buvo 
viskas apie mus žinoma, -netgi ir tai, ko nebu
vo. . .Rumiancev diplomatiškai pasiūlė L tusiai iš
vykti iš Maskvos kur nors į komandiruotę toliau 
nuo Maskvos... Liusia jį pasiuntė velniop ir pa
kabino telefono ragelį.

Visą vasario mėnesį mes vėl vaikščiojome į ki
no, į teatrus, ir tiesiog pasivaikščioti. Debesys 
virš mūsų tirštėjo, mes tą jautėme. Paskutinę 
vasario dieną buvo mano gimtadienis- man tada 
sukako 17 metų; mes tą dieną norėjome kur nors 
ramiai pasėdėti ir niekaip nesugalvojome,kaip tą 
padaryti? Nė vienas mes negalėjome ateiti pas 
kitą, mes galėjome būti tiktai neutralioje vietoje. 
Bet ir į tuščią butą ties Kursko geležinkelio sto

tim, kur rinkdavosi Vasiliaus draugai lakūnai, 
mes atėjome ne vieni, bet lydimi mano "diadkos' 
Klimovo; jis baisiai išgązdintas, kai po pamokų 
aš pasukau visai ne ta kryptim, kaip kasdien... 
Ir čia jis sėdėjo kaimyniniame kambaryje dary
damas įspūdį, kad skaito laikraštį, o tikrumoje 
jis sekė labai atidžiai, kas dedasi kaimyniniame 
kambaryje, į kurį durys buvo visiškai atviros.

Kas ten vyko? Mes negalėjome kalbėtis. Mes 
bučiavomės tyliai, greta stovėdami. Liusia sup
rato, kad tas geruoju negali pasibaigti, ir nuta
rė išvažiuoti; jis jau turėjo komandiruotę į Taš
kentą, kur turėjo sukti jo filmą "Jis gina tėvynę'1 
apie Gudijos partizanus. Mums buvo kartu- ir 
saldu. Mes tylėjome, žiūrėjome vienas kitam į 
akis, ir bučiavomės. Mes buvo nepaprastai lai
mingi, nors akis tvino ašaros.

Po to aš nuėjau namo išvargusi, beviltiška, nu
jausdama nelaimę. O paskui mane vilkosT'diad- 
ka" taip pat galvodamas iš baimės, kas jam bus.

O Liusia nuvažiavo namo susikrauti daiktus,kad 
po kelių dienų galėtų išvažiuoti iš Maskvos. Ko
vo 1 dieną pas jį buvo Tania Tf ss . Jis sėdėjo nu
siminęs, beviltiškas, - šita man pasakojo jie abu- 
Liusia ir Tania- po dvylikos metų.. .O sekančią 
dieną, kovo 2 d. 1943 metų, kai jis jau pasiruošė 
išvažiuoti, pas jį atėjo du ir paprašė juos sekti. 
Ir nuvažiavo visi jie į Lubianką. Čia Liusia pa
matė ir garsųjį mūsų generolą Vlasiką, atvykusį 
įsitikinti, ar viskas eina taip, kaip reikia. Vis
kas ėjo taip,kaip reikta.. .Liusią iškratė ir pa
reiškė, kad jis suimtas. Priežastis- santykiai 
su svetimkraščiais. Jis tikrai kelis katfus buvo 
užsienyje ir Maskvoje pažinojo beveik visus už
sienio korespondentus. Šito jis negalėjo paneigti 
Ir šito jau visiškai pakako, kad jį apkaltintų kuo 
tiktai panorės...

Apie mane, suprantama, nebuvo ištartas nė vie 
nas žodis. Taip Liusiai prasidėjo kitas gyvenim
as, kuris nuo šios dienos tęsėsi dešimt metų,-. .

Daugiau bus.

Svetlanos daug kartų minimas 
ir visaip interpretuojamas tė
vas Josif Stalin-DžugašvilL

Stalinas kai su Hitleriu da
rė sąmokslą pasidalyti vi
są Europą, ir Maskvoje iš 
Hitlerio išsiderėjo Pabalti
jo valstybes, tiktai nesusi
tarė dėl Suvalkų trikampio, 
už kurį vėliau sumokė jo Hit
leriui doleriais. Čia Staliną 
matome su Hitlerio įgalioti
niu užs. reik.mtn.Ribbentro- 
pu pasirašant slaptu sutartį.
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KULTŪRIVĖ^kOVIKA
DAILININKĖS A. TAMOŠAITIENĖS PARODA WINDSORE 

VL.MINGĖLA
Kovo 17 d. būrelis De

troito žurnalistų ir visuo
menininkų apsilankė Uni
versity of Windsor-Fine 
Arts Gallery. Šią meno 
galerija "užvaldė" mūsų 
iškilioji dail. Anastazija 
Tamošaitienė. Atidary
mas įvyko kovo 16 d. ir 
tęsis iki balandžio 23 d . 
Ji atsivežė 45 kūrinius :25 
aliejaus paveikslus,5 gua
šo ir 15 audybos darbų- 
kilimėlių.Tačiau neper - 
džiausioj auditorijoj ne 
visi eksponatai tegalėjo 
sutilpti. Likusiais, gal 
pačių didžiausiais pa
veikslais buvo Išpuošta 
Mykolo ir Jolandos Kizių 
rezidencija 12208 River
side, Windsor,Ont.Tad po 
parodos apžiūrėjimo 
spaudos atstovai suvažia
vo į šiuos svetingus na - 
mus.Buvo sudaryta gali
mybė ir likusius kūrinius 
apžiūrėti, j ai s pasidžiaug
ti.Tai buvo lyg ir tęsinys 
Dailiųjų menų galerijoje 
suruoštos parodos. Visos 
salionų sienos buvo a pka- 
bintos dail. Tamošaitie
nės aliejaus paveikslais.

Kita staigmena, dail. 
Antanas Tamošaitis,savo 
tartame žodyje iškėlė,jog 
šiuos namus aplankė dar 
viena džiugi naujiena,t.y. 
tą patį vakarą įvyksta 
skulptorės Elenos Že- 
braus kaitės-Weir sukur
to biusto (Mykolo Kizio) 
pristatymas ir apgyven
dinimas šiuose namuose. 
Paminėtoji tikrai talen
tinga skulptorė gyvena 
Kanados Windsore. Dail. 
A. Tamošaitis priminė 
Graikijos laikus, kada 
skulptūras ir biustus tu
rėdavo teisę užsisakyti 
(ar kiti užsakydavo) tik 
legendariniam herojam, 
jų dievam,poetam, sporto 
didvyriams, filosofams , 
valdovams, ar žygių lai
mėtojams,ir šiaipjau nu- 
sipelnusiems žmonėms . 
Tad,tuo pačiu, šiuo bius
tu yra pagerbiama Myko
lo ir Jolandos Kizių šei
ma ir šie namai .Visi sve - 
čiai apžiūrėjo šį menišką 
kūrinį - biustą ir pasige

rėjo jo panašumu su gyvu 
originalu. Tačiau gaila, 
kad pačios skulptorės 
Elenos Žebrauskaitės- 
Weir čia nebuvo... Ji 
sirgo.

DAIL. ANASTAZIJA 
TAMOŠAITIENĖ

Detroito visuomenei, o 
ypač žurnalistams, gerai 
pažįstama: taip pat ir jos 
vyras dail. Antanas Ta
mošaitis.

Jau 1967 m. Detroite 
"University of Detroit" 
meno galerijoje meninin
kės kūriniais gėrėjosi 
tūkstančiai studentų, 
amerikinės visuomenės 
ir šimtai lietuvių meno 
mėgėjų.Visur dail.A. Ta
mošaitienė iškyliai garsi
na lietuvių tautos vardą ir 
meną. Ar daug tokių pasi
šventėlių turime?

Ji be galo veržli. Jos 
kūrybinė dinamika tiesiog 
nuostabi. Ji nepasitenkina 
pasiektais laimėjimais ir 
vis žengia pirmyn ir kyla 
aukštyn. Tapyboje, audi
niuose ji stengiasi atrasti 
ryškesnį ir tobulesnį sa
vęs išsisakymo bei iš
reiškimo būdą. Naudoda
masi abstrakčios dailės 
kūrėjams duotąją laisvę , 
ji betgi neatsisako jaus
mingos melancholijos 
antplūdžio ir mielai bi
čiuliaujasi su šviesios 
nuotaikos aspektais. Jos 
kūryba yra moderni ir 
nuotaikinga.

Jos abstrakčioje kūry
boje jaučiama meilė savo 
žemei ir jos tautodailei. 
Kiekviename jos darbe 
jaučiamas lietuviškumas 
- iš tautos gelmių išplau
kusi tautodailė, tautosa
ka, poezija, dainų grožis 
ir melodingumas. Jos kū
rybą stebėdami pajunta
me amžinos nenykstan- 
čios, amžinai gyvos, kū
rybos ilgesį ir meilę tė
vynei.

Kažkada poetas Aistis 
dail.A.Tamošaitienės kū
rybą apibūdino divem 
taikliais žodžiais "Spalvų 
puota'.'Ir tikrai jos kūry
boje žaidžia ir gyvena 
spalvos ir tikrai šviesūs

Dailininkė Anastazija Temošaitienė parodoj Windsoro universitete, prie savo 
darbų, su parodon atsilankiusiais /iš kairės/: Mykolu Kizių, Sofija Cirtautie 
ne, Petre Pajaujiene/dailininkė A.Tamošaitienė/ ir Valentina Černiauskiene

spinduliai.Ne viską gali
ma išaiškinti žodžiais .. 
Dažniausia reikia jausmo 
ir proto.

Kartą B. Ciplijauskaitė 
1968 m. "Aiduose" Nr. 1. 
palygino dail. Tamošai
tienės kūrybą su poetu 
Paul Valery, kuris gam
tos atbudimą priima savo 
kūrybon kaip simbolį. At
rodo, jog B. Ciplijauskai
tė mano, kad ir dail. Ta
mošaitienė irgi kvėpuoja 
simboliais,galbūt atplau
kiančiais iš atbundančios 
gamtos.

-Ar imate gamtos detales, 
tam tikrus bruožus ar pa'
ll ekate natūralias formas 
ar stilizuojate?-paklausė 
kartą poetas B. Brazdžio
nis.
- Mano paveikslai nėra 
nei gamtos kopija, nei jos 
imitacija,nei stilizacija. 
Gamtos paslaptys ir nuo
taikos teikia man jėgų 
kurti savus vaizdus, to
kius, kokius aš "matau". 
Į mano paveikslą reikia 
žiūrėti grynai kaip į as
meninę kūrybąnelyginant 
jos su kažkur esamų ar 
matytu vaizdu. Savo pa
veiksluose aš vaizduoju 
s avo pas aulį, mė ginu j i em 
suteikti savas nuotaikas , 
-atsakė dail. Tamošaitie
nė.

Parodos proga kovo 17 
d. Windsore,pokalbio me
tu,ir aš paklausiau daili
ninkę :

-Kaip Tamsta surado
te, arba kuriuo būdu pasi
rinkote savo dabartinį ta
pybos braižą?

- Kiekvienas meninin
kas bedirbdamas ieško 
pačių paprasčiausių būdų 
bei priemonių išreikšti 
drobėje savo idėjas, savo 
svajones. Po daugelio 
darbų, keliaujant meno 
vizijinio pasaulio erdvė
mis ,pagaliau atrandamas 
savas kelias ir savitas 
pastovus braižas, būdin
gas tiktam menininkui ir 
skirtingas nuo kitų tapy
tojų ar kūrėjų.

- Ar nepavargstate ir 
nenusivyliate prie nuola
tinio intensyvaus darbo, 
audžiant tautinius drabu
žius, gobelenus ir tapant 
paveikslus ?

- Kūrybinis darbas yra 
labai intriguojantis,trau
ki antis ir vyliojantis: kai 
į jį įsitrauki, ieškodamas 
savitų kompozicijų, kito
niškų įvairesnių spalvų 
derinių,tapybos techniš
kų problemų, - tai laikas 
taip greit sutirpsta, kad 
žodžiais to išsakyti ne
lengva, o tuo pačiu metu 
atliktų dailės darbų (kū
rinių) gausėja.

- Kur numatote rengti 
sekančias parodas ?

- Jau šiuo metu turiu 
keletą pasiūlymų-pakvie- 
timų surengti savo kūri
nių parodas Kanadoje ir 
Amerikoje.Tad galiu pa
sirinkti tas vietoves, kur 

yra geresnės salygos- 
tinkamesnės parodoms 
ruošti galerijos.

- Kame įžiūrite gyve
nimo prasmę?

- Visas mano gyveni
mas yra dailė ir kūryba- 
darbas. Jeigu viso to ne
būtų,nebūtų prasmės gy
venti.

Ši, neįsijungusi į jokią 
dailės srovę, menininkė 
mėgsta naudotis begaline 
laisve. Modernioji dailė 
ir jos kryptys bei srovės 
duoda menininkui daug 
kūrybinių galimybių ir 
daug laisvės.
VERTINGAS ROMANAS

"Neue Zuercher Zei- 
tung" savo savaitgalio li
teratūriniame priede pir
moje vietoje įdėjo recen
ziją apie prieš kelis me
tus mirusio vokiečių ra
šytojo Johannes Bobrows- 
kio veikalą "Litauische 
Claviere'.'Tą veikalą ins
piravo didysis lietuvių Ii - 
teratūros klasikas Kris
tijonas Donelaitis .Recen
zentas aukštai vertina 
Bobrowskio veikalą ir 
baigia savo išvedžiojimus 
šiais žodžiais:"Bobrows- 
ki savo romanu "Litaui
sche Claviere" parašė 
veikalą,esantį riboje tarp 
kalbos ir muzikos".

POETO, VISUO
MENININKO

Prano Lemberto mirtį 
paminėjo okupuotoje Lie
tuvoje leid žiamas litera
tūros žurnalas "Pergalė"
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TŪLAS NESUSIPRATIMAS 
Sveikatos ministeris vizi
tavo psichiatrinę ligoninę. 
Tuo tarpu iš gydytas ligo
nis, apleisdamas ligoninę 
užėjo padėkoti direktoriui
už gydymą ir gerą užlaiky
mą ir rado jį kalbantį su 
vizituojančiu.
- Na ir kaip?-klausia mi
nisteris buvusį ligonį,-ge
ra i jums čia buvo?
- O, visai gerai. Nesirū
pinkite ir Jūs, tikriausiai 
ir jus išgydys...

Ministeris kiek suglumęs 
pastebi:
- Matote, aš nesu ligonis, 
esu sveikatos ministeris.
- Tai tas nieko nereiškia.
Kai aš buvau nesveikas, aš 
sakydavau, kad aš esu pre- kslo pasaulyje, 
zidentas.. .Tai gydytojai 
gerai žino

Žiūrėk, Kazy, koks malonus šunytis...

Jei mane vesi, tai išplausiu 
virbalą, ir tavę paleisiu.

1 nr. , 19od. Žinios duotos 
naudojantis emigracinės 
spaudos paskelbtomis ži
niomis. Net cituoja ketu
rias eilutes jo eilių iš 
"Tau, sesute, puikios gė
lės". Duota ir trumpa ve
lionio biografija, -me-

AUSTRALIJOS SYDNEYUJ Tačiau mokslininkai teigia, kad 
„ . . prieita prie ribos, kad dirbtiniu

ko buvo bijomasi, kaFsydnėju^e'keliu bua galima sukurti tokias 
nebepaliks jokio muzikinio- — dai- gyvas organizmo ląsteles, kunos 
navimo vieneto, šiandie tokių vie- duosis kontroliuojamos pagal žmo- 
netų turime jau visą eilę, tik pas- „aus valią.. Daug kas šioje srity- 
sssr <v7 »

bražiūnienės vadovaujamas vyrų Fu„enHus
oktetas ir J Maksvyčio vedamas
jaunimo choras.

gumbas
JEI BŪTŲ SVEIKO PROTO 
Garsus gamtininkas, išryš
kinęs evoliucijos teoriją, 
Č.Darvinas, turėdamas 20 
metų amžiaus, gavo profe
soriaus Henslovo pasiūly-
mą vykti mokslinėn kelio
nėn pagarsėjusiu laivu, va
dinamu "Bigl",bet Darvino 
tėvas abejojo, ar leisti sū
nų į kelionę.
- Ot, jeigu atsirastų koks 
sveiko proto žmogus,ku
ris tam pritartų, tada gal 
ir leisčiau.
Ir toks"sveiko proto"žm- 

ogus atsirado. Jis buvo C. 
Darvino dėdė, kuris įtikiu 
no senį Darviną leisti sū
nų į kelionę, kuri Č.Dar
viną išgarsino visame mo-

ŠUOLIS BIOLOGIJOJ
Pereitų metų pabaigoje Ameri

koje mokslininkams pavyko paga
minti dirbtinę gyvybės ląstelę — 
molekulę. Nors dirbtinė ląstelė sa
vo sudėtimi ir kai kuriais biolo
giniais požymiais nebuvo galima 
atskirti nuo natūralių tos rūšies 
ląstelių, vis tik jai dar tebetrūks
ta to bioliginio aktyvumo, kaip 
kad yra pas natūralias ląsteles.

(2)
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— Ir aš tokią turėjau Šilėnuose. Kur ji dabar, davo ir parsinešęs rodydavo Petrui. Taip jis įsigijo iš kažkur atklydusios, kažkieno paleistos į žmones, 
vargšelė? Nebėra Daubaro — nieko nebėra... Ak, kad Stanevičiaus „Šešias pasakas", Daukanto „Būdą se-Jose skambėjo dar ne taip seniai buvusių sukili- 
būtų Daubaras nemiręs, nebūtų reikėję man po žmo- novės lietuvių kalnėnų ir žemaičių", Valančiaus „Ze- mųr maištų ir mūšių aidai: 
nes bastytis. maičių vyskupystę", Tatarės „Pamokslus išminties ir

Toks buvo jų susitikimas. Pempienė pasiliko pas teisybės" ir naujausią knygelę — Aleknavičiaus „Pa- 
jaunuosius Balsius. Būdama Šilėnuose, ji niekad ne- sakos, pritikimai ir veselės". 
girdėjo blogo žodžio nei iš Balsių, nei iš Katrės. Tad 
ir dabar lengva jiems buvo susiprasti. Jaunavedžiams 
Pempienė pasirodė labai naudinga. Abiems išėjus į 
darbą, ji saugojo namus, prižiūrėjo ožką, kapstėsi 
darže. O Katrei atgulus, ką jie būtų darę be senutės? 
Gimus kūdikiui, jos pagalba pasirodė dar reikalin
gesnė. Ji nusimanė apie naujagimių ir gimdyvių prie
žiūrą, jos padedama, Katrė greitai atsistojo ant kojų, 
o mažytis, kad ir varge, augo sveikas ir gražus. Pet
ras negalėjo atsidžiaugti savo netikėta įname ir kal
bino ją nuolatos pas juos pasilikti. Pempienė nieko 
į tai neatsakydavo, liūdnai palinguodavo galva, atsi
dusdavo, tačiau niekur kitur nesiveržė.

Praėjo keturi mėnesiai. Pasibaigė laukų darbai. 
Lapkričio šalnos, darganos ir šalti vėjai nudraskė nuo 
medžių paskutinius lapus, pabiurino kelius, varė 
žmones į pastoges ir šiltas pirkias. Petro dažniausiai 
nebūdavo namie. Pas dėdę darbai niekad nesibaigė. 
Dar nespėjo susitvarkyti su linais, o dėdė jau ėmė 
kalbėti apie kūlimą. Petras dažnai pareidavo paniu
ręs, piktas. Kepurę ir jaujos dūmais trenkiantį švar
ką kabindavo ant gembės, pasižiūrėdavo, kaip mie
ga lopšyje mažasis Petriukas, persimesdavo su mote-

Laisvu laiku, dažniausiai sekmadieniais, Petras iš
sitraukdavo iš storo, pilkšvo popieriaus siūlais susiū
tą sąsiuvinį ir rašydavo atsimindamas tas pačias 
dainas, kurios buvo surašytos pernai žandarų Šilė
nuose atimtame sąsiuviny. Atsiminė dainą apie Do
minyką, Varną, Gegužėlę, Siratos dainą. Užrašydavo 
ir iš Adomėlio išmoktų ir šiaip kur nugirstų dainų. 
Jis kruopščiai nusirašė dainą apie baudžiauninko, 
buitį:

Palik sveika, mylimoji, pabučiuok ant kelio, 
Joju greitai su susiedais mušti neprietelio. 
Nes jau atein tikri lenkai po valdžia Gelgudo. 
Nebišleisma iš Žemaičių jau mes gyvo gudo.

Tai ištaręs, juodą žirgą pentinais suspyrė, 
O mergaitė, nors verkdama, jo drąsumą gyrė: 
,,Jok sveiks, tarė, jaunikaiti, duok gudams pažinti, 
Jog žemaičiai neduos veltui savo žemės minti."

Vos aušra švinta, 
Vištos praded karkti, 
O man, vargdieniui, 
Reik dirbti, reik vargti.

Apylinkėj nuskambėdavo ir daugiau naujoviškų 
dainų, kuriose atsiliepdavo ankstyvesniųjų sukilimų 
atsiminimai. Dažniausiai užnešdavo jas siuvėjai, kur
piai, dailidės, suskambėdavo jos karčiamose, kalvėse, 
mugių rinkose, per atlaidus špitolėse, o kartais ir 
ubagų eilėse. Vieną sykį per atlaidus iš kažkur nuo 
Šiaulių atklydęs vienrankis ir vienaakis elgeta, atsi
sėdęs rinkoje, atsirėmęs į šventoriaus tvorą, čia pat 
pasidėjęs savo lazdas ir terbas, čaižiu balsu lyg ir 
dainavo, lyg ir rėkavo:

Tačiau, baigiantis rugpjūčiui, Mykolas išvažiavo. 
Užtarėjo nebeliko. Tik Jurgis kartais padrąsindavo 
Petrą:

— Neklausyk, neik, atsikalbėk. Jei aš klausyčiau 
visų jo šūkavimų, tai jis mane bematant į ožio ragą 
suriestų. Tokia jau jo notūra.

Antras įvykis, palengvinęs jaunavedžių buitį, iš 
pradžių pasirodė labai nežymus. Vieną vasaros va
karą keliu prie Balsių karčiaminės atkiūtino, lazdele 
pasiramsčiuodama, maža, sulinkusi, skara apsimutu
riavusi moterėlė. Petras, ką tik grįžęs iš laukų, triū-- 
sėsi pašiūrėje, o Katrė čia pat melžė ožką, neseniai 
įsigytą iš vieno kampininko aname kaimo gale.

Moterėlė, įėjusi į kiemelį, prisiartino prie jauno
sios šeimininkės ir prakalbino silpnu balsu:

— Padėk Dieve, Katrele. Ar pažinsi mane?
Katrė kilstelėjo galvą ir nustebo:
— Pempienė! Iš kurgi jūs, močiute? Petrai, žiūrėk, rimis žodį kitą apie darbus ir, jei dar metas neperdaug

Pempienė atėjo. vėlyvas, išsitraukęs iš kertės kokią knygelę, prisi-
Nudžiugo ir Petras: kišęs prie spingsulės, įnikdavo skaityti. Knygelių jam
— Pempienė!.. Kaimynė iš Šilėnų!.. Na, sveika gi, dabar duodavo Venckų Adomėlis, o ir savąsias nepa- 

močiute.
O Katrė, tuo tarpu baigusi melžti ožką, pribėgo j 

pasisveikinti.
— Tur būt, pavargai, močiute, pailsai. Einam į, misi knygelėmis, jis sunešė visas, kokias tik turėjo,

vidų, pasilsėsi, pabūsi pas mus. Šventadieniais savame bažnytkaimy ir artimesniuose
Pempienė, pasisveikinusi, priėjo prie ožkelės, pa- miesteliuose jis aplandžiojo visus šventenybių pan- 

glostė jos galvą, sprandą, patakšnojo per šoną ir davėjus ir karabelninkus, ieškodamas, bene ras kokią 
gailiai atsiduso: / dar jam nežinomą knygelę. O radęs tučtuojau pirtį:

miršo atsigabenti iš Šilėnų.
Ilgais rudens vakarais Adomėlis pasidarė dažniau

sias jaunųjų Balsių svečias. Pamatęs, kaip Petras do-

Ponai tur aukso 
Ant kojų, ant pirštų, 
Aš be skatiko 
Gyvenu ir mirštu.

Jį jaudino dainos, kuriose jis suvokdavo kažką 
pranašiško, įspėjančio jo paties gal netolimą likimą. 
Niūrios tūžmasties apimtas, jis nusirašinėjo keistą 
dainą apie Daniulą ir Kotrę:

Per dvi dieni Daniula 
Nei gėrė, nei valgė. 
Trečią dieną Daniula 
f vaiskų išjojo.

Ir išjojo Daniula 
Turko vajavoti, 
Ir paliko savo Kotrę, 
Sunkiai dūsaujančią.

Trisdešimt metų, kaip vainelė buvo, 
Tai mūsų brolaičių daug žuvo. 
Daug užmuštų ant žemės gulėjo, 
Daug į svečią šalaitę išėjo.
Laukia, kad išauštų pavasario dienelė, 
Kad įšildytų ežero ledelį.
Būt brolaičiams žirgelius girdyti, 
Būt sesaitėms vainiką mirkyti.

Savotiškai nuteikdavo Petrą šitokios dainos. Jos 
būdavo tarsi koks ryšys tarp jo dabartinės buities ir 
audringų pereitų metų išgyvenimų.

!s

Sitai šiurpiai dainai Petro širdy atliepdavo kitąs^

Daugiau bus

t
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NPMarijos seserų 5O-ties metų sukaktuvių Jubiliejaus minėjime Montrealyje Aušros Vartų salėje /iš kairės: Kalba Motina Aloyza, I.Kličie- 
nė, Sesuo Margarita, Ponia Lukošiūnienė, solsistė Roma Mastienė, M. Aloyza, Sės. Felicija, Seimelio Prezid.pirm. J. Lukošiūnas, kun.dr. 
Jucevičius, Sesrų Rėmėjų būrelio pirm. Br. Lukoševičienė, sol.R. Mastienė ir M. Aloyza- pas ponus Lukoševičius.

Negalima nepastebėti 
ir tvarkingo lietuvių stud, 
skyriaus valdybos darbo. 
Prie įėjimo radome sve
čių knygą, kuri gražiai ir 
tvarkingai vedama. Joje 
radome skyr. v-bos sąs- 
tatą:pirm.V.Beniušis, jr . Sp0rt-o darbuotojai, ir aktyvūs, 
vicepirm. S. Martinkutė , sportininkai po išsamių diskusi- 
kasin. J. Chrolavičius , jų. priėjo nuomonės, kad sporti- 
sekr. Aid. Volungytė ir nis veikimas neatsakingų asme- 
globėjai kolegos G.Breichnū buvo'įstumtas į bevijtišką pa ją. 
mann. Už šį gražų darbą dėtf. kurios toliau, toleruoti, nebe 

galima kuris mažai kam žino-6 - - . ..
, .Jmas,sveikmamskyr.val-tuviu Rjrfnic k spDr. __

dybą ir linkime gražiau-to Sąjungos suvažiavime Toron- nizacijose.

Studentai - Gyvenimas ir Veikla VIEŠAS PAREIŠKIMAS

studentų diskusijų vakaras 
Lietuvių studentų są

jungos Hamiltono skyrius 
kasmet ruošia bent vieną 
naudingą parengimą. Pa
talpas parūpina MacMas- 
terio universitetas. Šiais 
metais parengimas įvyko 
kovo 15 d.Kadangi šį kar
ta buvo numatytos disku
sijos jaunimui rūpimais 
klausimais,buvo kviečia
ma laiškais (75) autorite
tingi asmenys,kad diskui 
sijos būtų naudingesnės ir 
jaunąja! ir senąjai kartai. 
Diskusijų tema: etninių 
grupių tautinis išsilaiky
mas gyvenamuose kraš
tuose. Diskusijų vadovas 
pradžioje vaizdžiai patie
kė visas priemones ma
žumų egzistencijai. Po to 
kvietė plačiau pasisakyti 
apie paliestus klausimus. 
Ilgiau užtrukta prie miš
rių vedybų klausimo, ku
ris jaunimui yra labai 
svarbus. Stebint j auni mo- 
senimo diskusijas, tenka 
pastebėti,kad senimas vi
su 100% laikosi savo nuo-

monės.kai tuo tarpu jau
nimas yra lankstesnis. 
Susidūrus su mišrių ve
dybų klausimu, daugumos 
buvo prieita prie išvados, 
kad toks veikimas kiek
vienai mažumos grupei 
yra kenksmingas.

Imant bendrais bruo
žais,panašūs liet.studen
tų parengimai yra labai ir 
labai naudingi. Jaunimas 
gal ne visada galėdamas 
savo problemas išspręsti 
tik su tėvais ieško gali
mybės išgirsti platesnės 
nuomonės iš autoritetin
gų asmenų. Tačiau gaila, 
kad jų geros valios mažai 
kas teikiasi išklausyti. Iš 
75 kviestų asmenų atsi
lankė vos apie 10. Tad ne 
be pagrindo jaunimo buvo 
pareikšta priekaištas dėl 
suaugusiųjų nenoro ben
dradarbiauti.

Pasibaigus oficialioms 
diskusijoms ir pasiro
džius kavai ir tortams , 
judėjimas pasidarė gy
vesnis.

Suskilus Š. Amerikos Lietuvių 
Sporto sąjungai sportinis darbas 
atsidūrė tragiškoję būklėje. ,Ap- 
sy.ąrstvti susidariusią padėtį, ir to 
luhesnio veikimų gairėms nu
smaigstyti, Chicagpje. susirinkę.

dirbt lietuviu bendruomenės glo 
boję ir lietuviškoje dvasioje.

Įsteigtoji, federacija pasisako 
jž organizacinę drausmę, spor
tuoti lietuvio — siekiančio lais
tės savo Kraštui dvasioje ir ne- 
ikaldančio lietuvių vieningumo. 
Federacija kartu pasisako už 
jlaudų bendradarbiavimą su Lie 
tuvių bendruomene įsijungiant į

Sporto Federacija ypatingai 
galima. dės pastangas išplėsti sportinę

Paskutiniame Š. Amerikos Lie- veiklą lituanistinėse mokyklose 
• ir visose lietuvių jaunimo orga-

sios sėkmės. Linkėjimai te, nei. buvusieji, nei dabartinė F 
ateityje daugiau pasiro-sąjungos vądovybė. ne tik nesiė- kad visas lietuvių sportuojantis 
dyti mūsų spaudoje, ku-mė. bet įx nesiima jpkių prie- jaunimas būtų apjungtas vienos 
rioje randama mažiau113011’1! nel sudrausti, nusikaltų- lietuvių sportinės organizacijos, 
veiksmingo darbo,kartaisSIų’ . n<31ūžkirsti kelia busimiems nežiūrint jokių kieno nors as- 
labai didelius aprašy - 
mus. SėkmėsI Dalyvis .

Sporto federacija nori ir siekia

'KĄtMĄrris

ir eventualiems išsišokimams,

A.B.C f
siuntinių^
AGENTŪRA

3891 St.Ųavrrence 
Blvd.

Montreal 18, P.Q.
Tel. y I 4-9098

ABC yra tik viena kompanija Montrealyje, kuri įgaliota pri
imti siuntinius ir legaliai išrinkti muito mokestį. ,

ABC aptarnauja LIETUVIUS klijentus Montrealyje, kurių 
turi pilną pasitenkinimą per praėjusius 13-ka metų.

ABC turi didelį pasirinkimą įvairių gėrybių siuntiniams, 
kurių yra aukščiausia kokybė — žemiausia kaina!!!

ABC dabar turi SPECIALIUS maisto produktus siuntiniams:

UZ'/2 KAINOS(50% NUOLAIDA)

100 sv. cukraus 15.50 Šitos kainos įskaitant: produktus, 
100 sv. piiltų 21.50 muitų, persiuntimo mokestį ir 1.1. ,
100 sv. ryžių.$ 25.Q0 Jūs nemokėsite nė vieno cento 
20 sv. taukų... $ 12.70 daugiau!

Užeikite į ABC dabar ir padarykite užsakymus, tai 
išvengsite skubėjimo.

J, meniškų tikslų. Višą jaunimą ir 
Atsižvelgiant į esamą padėtį visuomenę nuoširdžiai kviečia

me talkon, tikėdami, kad arti
moje ateityje mūsų sportinis ju
dėjimas ir vėl įsijungs į kūrybi
nį darbą, kuris lems ir ves į pa
vergtos Tautos išlaisvinimą.

1968 Lietuvos Laisvės Kovos 
metai, kovo 1.7 d.

Laikinoji Amerikos 
Lietuvių Sporto 

Federacijos Valdyba

in sąjungai esant nepajėgiai at
statyti drausmę, konstatuojame, 
kad tolimesnėje veikloje, dabar
tinės sąjungos rėmuose, dalyvau 
ti nebegalima. Dėl to, 1968 m. 
kovo 16-17 d. minėtame pasita
rime buvo nutarta įsteigti Š. A- 
merikos Lietuvių sporto federa
ciją, kuri apimtų visą lietuvių 
sportuojantį jaunimą,

PABALTIECIŲ STUDIJŲ 
KOMITETAS

JAV,susidarė Laikinas 
Vykdomasis Komitetas 
Pirmosios Pabaltijo Stu
dijų Konferencijos.

Tas komitetas kreipia
si į visus moderatorius,

kalbėtojus ir įvairių ko
mitetų narius,siūlydamas 
patiekti akademinį pasi 
ruošimą Pabaltijį lie
čiančiais klausimais.čios 
konferencijos naudą p \jūs 
visi tie, kurie vienaip ar 
kitaip surišti su. tautine , 
kultūrine,menine ar reli-

LA CROIX-ROUGE
TOUJOURS PRĖTE

A AIDER 

gine pabaltiečių veikla. 
Komiteto adresas: Tem
porary Steering Commit
tee,
7414 11—th Ave., Brooklyn, 
N.Y. 11228.

ABC patarnavimas — 100 % p a s i f e n k i n i m a s !'

Johan Tiedman Regd 
DIRBU VISŲ RŪŠIŲ BALDUS 

PAGAL UŽSAKYMUS

109? Clark Street /prie Dorchester/, Montreal, P.Q, 
TEL: 801-3032, 
vakare - 2S4- 6898. /Kalbame lietuviškai/.

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

IR KITI ĮVAIRŪS MEDŽIO DIRBINIAI.

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

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

LaSALLE AUTO SPECIALIST Rėg’d
SAV. G. DESROCHERS 

Taisau ir dažau lengvas mašinas 
7717 GEORGE LASALLE, QUE.

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

nantę 366-4203

Padėkos
PADĖKA

Nuoširdžiai dėkojame už suruoš
tą mums vedybine sukakti: Organi
zatoriams poniai O. Cečkauskienei 
ir panelei M. Arlauskaitei.

Ačiū visiems svečiams, klebo- 
lui F. Jucevičiui, kunigui S. Kui
liui, p. J. Kardeliui, p. A. Kava- 
.iūnaitei ir prieteliams už skaitlin 
gą dalyvavima, už sveikinimus , 
laiškus, už gėles ir dovanas.

Labai dėkojame šeimininkėms 
už pagaminimą skaniu valgiu ir po 
nioms už iškeptus pyragus, visoms 
patarnautojoms bei patarnautojams.

Labai dėkojame p.p. S. Pranskū 
natns, atvykusioms iš Toronto ir 
dalyvavusiems mūsų sukaktuvėse, 
taip pat nuoširdus ačiū visai p.p. 
Broniaus Bužu šeimai.*

Jums visuomet visuomet dėkingi 
Marija Leonas Gudai.

„PADĖKA
Šįmet Nek.Marijos Se

serų Kongregacijai šven
čiant auksinį jubiliejų, 
mūsų mieliems bendra
darbiams .rėmėjams įdė- 
jusiems tiek daug rūpes
čio,darbo ir širdies, ruo
šiant jubiliejų, koncertą, 
vakarienę, norime pa
reikšti gilią padėką.

Nuoširdžiai dėkojame 
Chicagos lietuvių operos 
solistei Romai Mastienei, 
savo aukštu dainos menu 
praturtinusiai jubiliejinį 
vakarą.

Mūsų nenuilstamai Rė
mėjų valdybai: visą atsa
komybės rūpestį nešusiai 
pirmininkei p. Br. Luko
ševičienei, ponioms : A. 
Ūsienei,Kęsgailienei, M . 
Šemogienei,G.Montvilie
nei, G. Gedvilienei, A. 
Morkūnienei; ponams:J. 
Ladygai ir J. Dalmantui , 
programos vedėjai p. I. 
Kličienei.

Dėkojame abiejų para
pijų klebonams už atsi
lankymą ir aukas. Gerb. 
debonui TėvuiK.Pečkiui, 
S. J. už leidimą dovanai 
naudotis visomis patal
pomis ir sale be jokio at
lyginimo.

Mieloms rėmėjoms po
nioms: A.Ūsienei,Daude- 
rienei, M. Vaupšienei ir 
kitoms poniom ir ponam 
už talką įvairiuose dar
buose.Labai dėkojam vi
soms ponioms už suauko
tus tortus .pyragus,mėsos 
kepsnius ir kitus skanės
tus.Dėkojam visiems at
silankiusiems, nežiūrint 
blogo oro. Jūs savo atsi
lankymu pagerbėte mūsų 
Kongregaciją ir parėmėte 
mūsų darbus. Nuoširdus 
lietuviškas ačiū visiems 
sveikinusiems mus laiš
kais bei aukomis.Taip pat 
dėkojame visoms organi
zacijoms bei pavieniams 
asmenims parėmusiais 
mus aukomis bei skelbi
mais, įgalinčiais išleisti 
programą.Dėkojame jau
nimui, sveikinusiems ir 
net iš savo santaupų įteik
dami aukas. Teatlygina 
Jums Viešpats!

Sesuo M. Margarita, 
Nek. Pr. Marijos Se
serų vardu.

Jeigu keliatės i JAValstybes, 
apsigyvenkite amžinai žaliuojan
čioje ir šiltoje Kalifornijoje.

Informacijas teikia ir padeda į- 
sikurti ,

JOHN KUTRA®ffi|

utį Wilshire Blvd. 394-6817 
SANTA MONICA, CALIF. 395-3358

norintį

LAIKINOJI AMERIKOS 
LIETUVIŲ SPORTO 

FEDERACIJOS VALDYBA

Ed. Vengianskas — pirminin
kas, J. Bagdonas — sekretorius. 
C. Modestavičius —- jgjj^jjakas. 
Vyt. Grybauskas — spe
cialiems reikalams. J. ’Šoliūn&s — 
informacijos vadovas, Al. Vakse- 
lis — įgaliotinis Rytams. Miss America 1968

HIGHLAND AUTO BODY
C a I ex Gas Bar

DIRBTUVE- GARAŽAS

• Atliekami visų rūšių išorės darbai ir dęžymas

• Mechaniniai darbai

• Gazolinas alyva ir kiti patarnavimai

611b Lafleur Ave. LASALLE Tel. Buss. 366-7281- 
Savininkai: V. Šulinskas 389-0571 ir J. Zavys 365-3252

UniveTJal Cleaned & TjailotJ
9 Valau ir taisau vyriškus ir moteriškus drabužius.
• Siuvo naujus pagal užsakymus vyriškus paltus, 

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

lot vv.ifin^ton SI.) Tel. z69-2941

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
SPAUSDINIAI

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

ony 6

Tai. 525-8971

to

PORTRETAI - VEDYBOS- KRIKŠTYNOS 
SUKAKTUVES MAŽAMEČIAMS

ĮVAIRIOS PROGOS

1920 Frontenac St, Mom.eal, p.Q.

BELLAZZI - LAMY.INC
DO 6-6941 . 7682 Champlain Blvd. ImSalla
{vairi medžio statybinė medžiaga. Dury*, langų rimai- 
Jnsuliacija, Ten - Tait, Masonite, itetybinia popiaria.

JOE’S BUTCHER & GROCERY
J. LAURINAITIS

ALUS, MINKŠTI GĖRIMAI IR VISOKĮ MAISTO PRODUKTAI.
PRITYRĘS ŠVIEŽIŲ IR RŪKYTŲ LIETUVIŠKAM SKONIUI DEŠRŲ 

GAMINTOJAS.
PRISTATYMAS GREITAS IR SĄŽININGAS Į NAMUS, SALES VISOSE 

MIESTO DALYSE.
1918 Frontenac Street, Montreal, TEL. 524-0209

/Prie pat po žeminio - METRO stoties/.

Telefonas 768-G679

WINDSOR
DRY CLEANERS & DYERS CO. LTD.

Valome visokius drabužius ir kitą Jūsų namų apyvoką.
Savininkai:

A. Keršys, P. Petrulis, P. Keršulis, A. Greitus
1205 CHURCH Ave., VERDUN, MONTREAL.

T. L aurinaitis

ME 7-6727

DE LUXE CLEANERS
Sav. P. RUTKAUSKAS 

117—6th Avenue, Lachinfc

PRANEŠAM A APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ — 

sutraukiančią 
hemorojus

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

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

Visais tyrimo atvejais švelnė- 
jant skausmams įvykde.vo hemorojų 
susitraukimas.

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

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

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

LAIKRODININKAS
ANTANAS ŽUKAS 

1855 Wallington Street 
Tel. WE 2-0644.

>ni
TAISAU IR PARDUODU 
i E M 0 M I S KAINOMIS 

LAIKRODŽIUS I R J U V E LT RU S
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TO O
TAUPYK IR SKOLINKIS

PIRMUTINIAME IR DIDŽIAUSIAME PAkAMA Į
TORONTO LIETUVIU KREDITO KOOPERATYVE I llllrtlflll

KAPITALAS SIEKIA TRIS MILIJONUS DOLERIU.
MOKAME: DUODAME:

4%% ui depositus Morgičius iš 6'/^o
5Y^> numatyta ui sarus Asm. paskolos i! 7%

Asmenines paskolas duodame iki $5,000.- ir morgičius 
valdžios nustatytą normą, 66% įkainuoto turto.
Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nedau
giau $2,000.- Asmeninės paskolos, mirties atveju,apdraus 
tos iki $ 5,000.-
Paramos nariais gali būti kiekvienas lietuvis 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. West, 
Toronto 3, Ont. p Telefonas LE 2- 8723.

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

BE MUITO DOVANOS:
(vairios sudėties maisto siuntiniai, 
automobiliai, automobiliams moto
rai ir padangos, motociklai, dvira
čiai, šaldytuvai, skalbiamosios maši
nos, siuvamosios mašinos, televizi
jos priimtuvai, pianinai, foto apara
tai, radijo priimtuvai, transistorl- 
niai radijo aparatai, laikrodžiai, ki
limai, baldai, butai (apartamentai), 
poilsis kurortuose, poilsis kurorte

su gydymu ir t. t.
Maisto siuntinių svoris neribotas.
Turime naujus iliustruotus kata

logus, kuriuose yra smulkus aprašy
mas Ir paaiškinimai. Pažymėtos kai
nos yra galutinės.

Taip pat persiunčiame pinigus, už 
kuriuos gavėjas gali nusipirkti įvai
rių prekių specialiose dolerinėse 
krautuvėse.

Vertingiausia dovana 
siųsti Į

LIETUVĄ 
DOVANŲ 

PAŽYMĖJIMAI
OFICIALIAI GARANTUOTA 
ir daug geriau negu siunti
niai. Jūsų giminės galėspirk 
ti viską Vneshposyltorg SPE 
CIALIOSE KRAUTUVĖSE ir 
labai papigintomis kainomis. 
Jūsų giminės tai patvirtins.

JOKIO PAPILDOMO MO
KESČIO nei si u n tėj ui, nei 
gavėjui.

Užsisakykit dabar. Užsisa
kykite per

INTERTRADE
EXPRESS 

CORP.
125 E. 23rd Street

New York, N. Y. 10010
Prašykite neapmokamo 

katalogo.

DĖMESIO!
Automobiliams 10% 

nuolaida.
''<•*. UŽSAKYKITE DA
BAR, sutaupysite daug pi
nigų.. Paskutinė diena užsa
kymams: Bal. 25, 1968

Muzikuojančios mergaitės ruošia naują programą-. 
C.Plecan, F.Gečionytė, L.Marcinkutė ir R.Ston- 
čiutė. Foto S.Dabkaus.

Lietuvių gyvenimo reiškiniai
/atkelta iš 1 psl./

MOKSLAS IR TECHNIKA
K C F IA BUS ATOMINĖ ,A T EITIS?

• Be to, siunčiame Jūsų sudarytus Ir apdraustus įvairius siunti
nius iki 19% svarų gryno svorio.

• Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
• Gyvenų ne Toronte, prašomi savo sudarytus siuntinius bei užsa

kymus siųsti mums paštu ar ekspresu- Apmokėsite gave mūsų 
pranešima.

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

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

nauti ateityje.
LIETUVIŲ ĮSTAIGA

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

Telefonus LE 1 ■ 3098
DARBO VALANDOS: pirmadieniais — penktadieniais nuo 9 vai. ryte 
iki 7 vai vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. p.*.

Savininkai A. Ir S. KALCZA

SVEIKATOS KLINIKA-Health Clinic
Medicininis ir pooperacinis gydymas

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

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

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

Reportažas iš Toronto
PASIKALBĖJIMAS METRO TRAUKINYJE

Pabalusio veido, kiek 
ant akių užtrauktos kepu
rės savininkas, negarsiai 
kalbėdamas,reiškia savo 
nugąstavimą. Nors šian
diena pirmadienis,bet jis 
dar nesijaučia pasitaisęs. 
Kad šeštadienį jis buvęs 
savo kaimyno italo 25 me
tų vedybinės sukakties 
baliuje, kad ten išgėręs 
nemažai naminio vyno,tas 
dar nieko. Bet blogiausia , 
kad vakar, laikrašty jis 
skaitęs vieno Amerikos 
daktaro tyrimų davinius , 
kur buvo nurodyta, kad 
pietiečiai, gerią vyną, turi 
daugiau gerklės susirgi
mų.

Antrasis, didžiulį, dai
liai įrištą pirkinį ant ke
lių laikąs keleivis, rami
na savo bendrą. Jis sako, 
kad vienas nugeri mas 
nieko nereiškia.Laikraš
tyje, kurį jis irgi skaitęs , 
buvę paminėti žmonės , 
kurie nuolat vartoja vyną. 
Jeigu jo bičiulis paėmęs 
daugiau tik tą kartą, tas 
esą nieko.Kad jis tik grei
čiau išpurtytų savąsias 
pagirias. Pasitaisydamas 
pakietą,pirkinio savinin-, 
kas sako, kad bendrake
leivio paminėta vedybinė 
sukaktis priminusi jo ge
rus pažįstamus pp. Ma- 
zaičius,kuriem sudburie- 
čiai nesenai surengė 20 
metų staigmeną. Soleni- 
zantaibuvę taip netikėtai 
užklupti ir išvežti į sve
čių pilną salę, kad po 
staigmenos, tęsti puotai, 
jie turėję grįžti į namus 
persirengti.Agutė ir Pe
tras M azaičiai prisimena

NOTARAS
ANTANAS L1U D ŽlUS.B.L. 
Bendradarbis V.S. Mastis,L.L.D.

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

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

Namų CR9- 6166.

jam kaip reto nuoširdumo 
žmonės. Kada jis pagal
voja apie Sudbury, tie lie
tuviai iškila kaip svetingi, 
kiekvienu atveju p asiren- 
gę su artimu pasidalinti 
savo pastogę. Su pp. Ma- 
zaičiais jis susipažinęs 
gan pripuolamai ir labai 
netikėtai. Tuo dar dides
niu įvertinimu išsiryški
na taurių žmonių ypaty
bė .kurią kartais tenka pa? 
tirti klaidžiojant gyveni
mo kryžkelėse. Pirkinio 
savininkas toliau pasako
ja,kad tai atsitikę jau vė
lesniais, Kanadon atva
žiavimo metais. Jis užsi
buvęs miško darbuose, 
nes norėjęs užsidirbti 
kiek pinigo. O tas jam ne
labai sekėsi. Girdėdamas 
kaip jo pažįstami kuriasi 
miestuose, gauna geriau 
apmokamus darbus, jis 
nutaręs patraukti į kurią 
lietuvių apgyventą vieto
vę. Pagaliau jam nusibo
dę bastytis miškuose su 
visokiais svieto parėjū- 
nais. Daugiausia jį vilio
jęs Toronto miestas su 
geresnių darbų pasirin
kimu ir gausesne lietu
viška kolonija. Bet kada

galutinai nutaręs apleisti 
miško kempę jis susi
griebęs, kad neturįs pa
kankamai lėšų traukinio 
bilietui. Dabar esą jam 
pačiam keista apie tai pa
galvojus ,bet ištikrųjų taip 
buvę.Gal jis per daug iš
eidavęs, gal padauginęs 
savaitgaliais išgertų stik
lelių skaičių, bet tuo mo
mentu jis atsiradęs ne tik 
nemalonioje, bet nepavy
dėtinoj padėtyj. Šiek tiek 
susikrapštęs, jis užteko 
traukinio bilietui į Sudbu
ry. Pagaliau ir ten turėjo 
kas nors būti. Jis girdė
jęs apie ten besikurian
čią, pusėtiną lietuvišką 
koloniją.

Tą pirmą, didesnę ke
lionę jis taip pergyvenęs, 
kad ir dabar prisimena 
sekmadienio rytą, kai jis 
atsirado Sudburio stoty
je. Nors mieste jis nieko 
nepažinojo, bet buvo gir
dėjęs čia esant lietuviš
kas pamaldas. Išėjęs iš 
stoties jis išsiklausinėjo 
gatvėje sutiktus praei
vius. Jiems nurodžius dar 
ankstyvą rytmetį jis su
siradęs Kristaus Kara
liaus bažnyčią. Pagal ži
nią, kad pamaldos, grei
čiausia, bus 11 vai., jam 
tekę laukti. Laikas nuo
bodžiai slinkęs, kol jis 
pamatęs savuosius. Už
kalbinęs vieną, su maža 
dukrele besiartinančią 
porą, jis pasiklausė ar 
tikrai čia būsią lietuviš
kos pamaldos ? Ponia pir
moji teigiamai atsakiusi, 
o vyras pakvietė kartu 
eiti. Žodis po žodžio, kiek 
jie įeidami spėję persi
mesti, jis pasisakė atvy
kęs iš miškų ir čia esąs 
naujokas.Tuo pačiu suži
nojęs, kad pamaldos bus 
žemutinėje salėje.Po pa
maldų toje pačioje salėje 
į parapijiečių tarpą įsi
maišęs kun. Sabas tuojau 
jį pastebėjęs ir pasveiki
nęs kaip naują augančios 
kolonijos narį. Netrukus 
šalia jų atsirado ir anks
čiau sutiktoji pora su du
krele. Jie prisistatė esą 
pp. Mazaičiai ir pakvietė 
pas juos užeiti. Žinoma , 
jeigu jis neturįs kur ki
tur apsilankyti.Simpatin
goji ponia vėl gražiai lie
tuviškai kalbėjo (nuo sa
vo kalbos jis buvo atpra
tęs ir jos pasiilgęs) teig
dama, kad šia proga ar
čiau susipažinsiu, papie
tausią, bendrai praleistą 
sekmadienio popietį.

Didžiulį pirkinį laikąs 
keleivis toliau sako, kad

Dr.Vilius Fidleris ko
vo 23 d. Prisikėlimo mu
zikos studijoj skaitė aka
demikų d-jos suruoštą 
paskaitą "Atominės ener
gijos ateitį Kanadoje".

V. Fidleris aukštuosius 
mokslus baigė Anglijoje . 
1953 m. gavo bakalauro 
laispnį,1955 m. Honor Ba
chelor laipsnį Nottingha- 
mo universitete,o 1957m . 
tame pačiame universite
te apgynė doktoratą. Pra
dėjo dirbti Anglijos ato
minės energijos komisi
joje,1961 m.atsikėlė į Ka
nadą ir pradėjo dirbti 
Canadian Atomic Energy 
b-vėje,ChalkRiver,Ont. , 
kur dirba ir dabar.

Jauną ir judrų paskaiti
ninką klausytojams pri
statė inž. E. Čiuplinskas.

Dr. Fidleris atsigabeno 
spalvuotą filmą, įvairių 
statistinių tabelių ir atei
ties projektų plan-. Toji 
medžiaga praturtino ir 
suįdomino klausytojus.

nei žydai klaidžiodami ty
ruose ir išvydę iš dangaus 
krentančią mauną, labiau 
neapsidžiaugė kaip jis pa
sijutęs girdėdamas tokį 
svetingą, tokį nuoširdų 
kvietimą. Toji netikėta 
viešnagė Mazaičių sody
boje, šeimininkų vaišin
gumas padaręs jam didelį 
įspūdį. Greičiausia tas 
sentimentalus įvykis ir 
pakeitęs jį iš pagrindų. 
Nors jis tuomet nepasili
kęs Sudburyje, bet toji 
vietovė ir ten sutikti žmo
nės pasilikę jo atmintyj .

S. Pranckūnas.

Iššaunami neutronai į 
uranijų sudaro užuomaz
gą atominei energijai 
gimti.Neutronai paveikia 
uranijaus atomą, suskal
do jį į protonus ir elek
tronus ir paliuosuoja ato
me neutronus, kurie vei
kia kitus atomus .Tuo būdu 
susidaro grandininė re
akcija ir gimsta energija 
ir aukšta temperatūra, 
kurią tereikia pažaboti ir 
nukreipti žmonijos patar
navimui.Tąją energiją ir 
saugo 4 pėdų storio švino 
ir 8 pėdų storio gelžbeto- 
no sifenos.

Aliuminijaus vamzdžiais 
apsaugotos uranijaus si
jos (juostos) yra aptvin- 
domos sunkiu vandeniu, 
tas sukelia viršminėtą 
cheminę reakciją ir čia 
gimsta atominė energija 
ir karštis - šiluma. Toji 
šiluma nukreipiama cir
kuliuoti per paprastą gėlų 
vandenį, susidaro garai, 
jie varo turbinas, turbi
nos suka generatorius, o 
tie gamina elektros ener
giją. '-J

Šių dienų produktai gau
ti iš atominės energijos 
yra naudojami pramonėje 
ir medicinoje,pav.Cobal'- 
to bomba. Kanada atomi
nės energijos srityje yra 
pažengusi labai toli. Pa
statė atominius reakto
rius Indijai ir Pakistanu! 
(Columbo planas) .pastatė 
ir nuo šių metų pradžios 
veikia reaktorius prie 
Douglas Point, Manitobo- 
je, stato aštuonias jėgai
nes prie Toronto (Picke
ring) ir vieną Quebeco pr.'

Čia "ataskaitinis laiko
tarpis"-pastarieji dveji 
metai, o "naujos respu
blikos statybos "-statybos 
Jonavoj .Alytuj, kur dirba 
g-- ■ -...............................................................

Yra trys pagrindiniai 
atominės energijos gami
nimo principai :l)fission , 
2) fusion ir 3) spallaton 
arba sutrumpintai vad. 
project Ing. Pirmam prin
cipui naudojamas natūra
lus uranijas ,antram-per- 
sotintas uranijus, o tre
čiasis principas yra dar 
tyrimo užuomazgoje, ta
čiau jis yra pats svar
biausias ir našiausias 
ateities atominės energi
jos šaltinis. Kai žmogus 
suras būdą, kaip švino 
kulką iššauti šviesos 
greičiu(280 tūkstančių km 
per sekundę) į bet kurį 
žemės paviršiuje esantį 
objektą,pav.kėdę,tai tose 
objektuose esanti atominė 
energija bus palaipsniui 
paliuosuojama ir jos už
teks aprūpinti žmonijos 
kartų kartas ir padaryti 
jų gyvenimą linksmu, pa
togiu ir prašmatniu, la.

pora ar trejetas šimtų 
statybininkų. Tad apie 3 , 
000 jaunuolių per tuos 
dvejus metus "su komjau
nimo kelialapiais" išvyko 
dirbti ir gyventi, kaip sa
kydavo,-"už Uralo,žemės 
galo". O sako, kad dabar 
nėra emigracijos iš Lie
tuvos.Ojuk "komjaunimo 
kelialapiai" tai tik vienas 
iš tų "savanoriškos emi
gracijos" pavidalų.

pasisakymas
L. Šepetys (naujasis 

vad. kultūros ministras) 
ir J.Kubilius (universite
to rektorius) komsomolo 
suvažiavime pratarė po 
keletą tokių žodžių, kurie 
galėjo kaikam pažadinti 
dėmesį ir klausimą-vie- 
naip ar kitaip tuos žo
džius suprasti.

Šepetys: "Jauni kūrybi
niai darbuotojai dar kar
tais pasiklysta tarp fakto 
ir gyvenimo tiesos. Jau 
laikas sugebėti atskirti, 
kas mūsų kultūriniame 
literatūriniame gyvenime 
tikrai sava ir vertinga, ir 
kas svetima".

Lietuviškas knygas dar vis leidžia savo nariams

NIDOS KNYGŲ KLUBAS
Paprašykite katalogo, kuriame nurodytos visos są
lygos, kaip pasidaryti nariu ir nebrangiai įsigyti 
naujai išeinančių ir seniau išleistų lietuviškų kny - 
gų. Adresas:

NIDOS KNYGŲ KLUBAS
1 Ladbroke Gardens, London, W. 11, Great Britain.

TIK PER ANGLIJA ...
Pigiau, greičiau ir geriau galima pasiųsti dovanų siun

tinėlius savo artimiesiems Lietuvoje.

Artėjant vasarai, dabar jau pats laikas pagalvoti koki 
dovanų siuntinį sudaryti ir pasiųsti savo giminėms.

Žemiau siūlome du specialiai paruoštus, praktiškus ir 
labai naudingus siuntinius:

VASARINIS 7968 - 7.
Storo, gėlėto nepermatomo nailono medžiaga dėl 4 suknelių, 
3L jardo vilnonės angliškos medžiagos vyri šk am kostiumui , 
316 jardo vilnonės angliškos medžiagos moteriškam kostiu
mui, 1 terelyno bliuskute, 1 vyriški, nailoniniai marškiniai, 
2 poros vyrišku arba rnotėri šku' geriausios rūšies nailoniniu 
kojinių— $75. 90. i ■ /oCl ’ dOT. ’ :!ŪiliOr

VASARINIS 7968 - 2.
Pavasariniam arba vasariniam paltui vilnonė medžiaga, "3/i 
jardo vilnonės angliškos kostiuminės medžiagos, gėlėta ne
permatomo nailono medžiaga dėl dviejų suknelių, 1 šilkinė 
skarelė. 1 vyriški nailoniniai marškiniai, 1 svaras šokoladi
nių saldainių, 1 vyriškas arba moteriškas nailoninis lietpaltis 
— S 75.00.

Taip pat į bent kurį siuntinį galima dadėti žemiau iš
vardintus dalykus, kurie yra visuomet naudingi ir laukia
mi Lietuvoje. Vilnonė labai gera skarelė $4.00, nailoninis 
itališkas Iietpaltis $ 10.00, vyriški arba moteriški vilnoniai 
megstukai $12.00, nailoniniai marškiniai $7.00, vyriškos ar
ba moieriškos nailoninės labai geros kojinės $2.00.

BALTIC STORES LTD.,
(Z. JURAS)

421 HACKNEY RD.. LONDON. E. 2. ENGLAND. 
TELEF. SHO 8734.

$u malonumu priimame užsakymus, kuriuos pats siuntėjas 
pasirenka iš kainoraščio arba užsisako kas Jam patinka. Taip 
pat, persiunčiame ir Jūsų pačių supirktus siuntinius. Mūsų 
sąskaitos duoda teisę į Income Tax sumažinimą, jei siunti
niai yra siučiam- Šeimai.

Atstovai: a. Kusrnskis, 167 College St., Apt. 2, Sudbury, Ontario.
L. Radzevičius, 530 Windermere Ave., Toronto 9, Ont..

Kiekvienam doram lietuviui rūpi, kaip gyvena jo tau
tiečiai kituose kontinentuose. Arčiausiai susipažinsi 
te su Australijos lietuvių veikla ir gyvenimu skaity -

daml mūsų Pastogę
Savaitraštį "Mūsų Pastogę" leidžia Australijos Lie
tuvių Bendruomenės Krašto Valdyba, redaguoja V. 
Kazokas . Kaina metams 1O australiškų dolerių.

Užsakymus siųsti: "Mūsų Pastogė", Bo 4558, 
G.P.O. Sydney, N.S.W., Australia.

Fotografijos rodo, kad JIB vaistai ATAUGINA PLAUKUS, pašalina 
pleiskanas, šašus, niežėjimą, sulaiko plaukų slinkimą, gražina natūra
lią plaukų spalvą MOTERIMS ir VYRAMS užtikrintai. JIB 8 uncijų 
bonka — $5.50. Užsakymus su pinigine perlaida Siųskite JIB labo
ratorijos atstovybės Kanadoje adresu:

P. Januška, 1033 Bruce Ave, Windsor. Ont

SĖJA
rentinės, demokratinė* minties mėnesinis lietuvių laikraštis. 

Leidžia Varpininku leidinių fondas 

Redaktorius V ytautas B i 1 d u š a s , 
Administracijos adresas: JUOZAS URBELIS.

1649 N. Broadway, Melrose Park., III., USA.
Pienam rata : JAV ir kitur 3 dol. metams.

AR ŽINOTE KĄ RAŠO

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

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

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

METINĖ PRENUMERATA KANADOJ IR KITUR
TIK $5,00.
Jau galima gauti 1968 metų kalendor?ųf k/i- 
ua $ l.OO. Korespondenciją adresuoti:

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

Ps.D.R.M.N.Pt


1968 m.balandžio 3 d. Nr. 14/1090/ NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 7 PSL.

haam Alton
Geriausia taupyti ir skolintis tik
Hamiltono Lietuviu Kredito Kooperatyve “T ALKA
2.1 Main St. E., Kamb. 203, Tel. 528-05 JI.

DARBO VALANDOS:
Aukšti nuošimčiai už 
indėlius.
Prieinamos skolinimosi
sąlygos.
Nemokamas CUNA gyvybės 
ir paskolų draudimas.
Pilnas čekių patarnavimas.
Užtikrintas indėlių saugumas.
Malonus lietuviškas patam avim as

Pirm. 9.30 - 5 vai. p.p, 

Antr. 9.30 - 5 vai. p.p. 

Tree. 9.30 - 5 vai. p.p. 

Ketv. 9.30 - 5 vai. p.p. 

Penkte9.30 - 8 vai. p.p.

Sėst. 9 vai. iki 1 vai. p.p.

St. Catharines pgentūra: 75 Rolls Avė. Pranciškonu 
parapijos saleje sekmadieni ai s po pamaldų.

LIETUVIŲ NAMŲ SERININKŲ GRUPES, NORINČIOS 
GREITESNIO NAMŲ PASTATYMO ATSIŠAUKIMAS

Malonus Lietuvių Namų 
nary ir lietuvi,

1956 metais Hamiltone 
kilo idėja pasistatydinti 
Lietuvių namus ir jau po 
poros metų įsikūrė Lie
tuvių Namų Akc. B-vė to
kiems namams pasistaty
ti. Betgi po tiek daug eilės 
metų kalbamų namų dar 
neturime. Tiesa sakant, 
juos turime, bet jie tiek 
"lietuviški", Įdek lietuvių 
valdomi. Tiek daug laiko 
sugaišta pradžioj, dėl lė
šų stokos, o vėliau, dėl 
įvairių nerealių planų 
siūlymo ir jų nagrinėjimo 
kiekviename metiniame 
akcininkų susirinkime.

Bendrovei sustiprėjus 
turtu ar finansiškai, įsi
gijus dabar turimą skly
pą, pastebėta tendencija 
L.Namų Akc.B-vę perim
ti į mažos grupės akci
ninkų rankas. Šioji grupė 
po metų laiko gerokai su
stiprėjo ir šis pavojus jau 
prie pat slenksčio.

Šiame susirinkime val
dybos vėl norima patiekti 
nariams naujų migdymo 
"piliulių""Deltos" pasta
te klubo įrengimo formo
je ir laiką dar toliau nu
tęsti. Šalia to, valdybos 
taip pat siūloma pakeisti 
b-vės įstatų #6 ta pras
me, kad narys vietoj da
bar turimų 10 akcijų, tu
rėtų teisę jų pirktis iki 20 
akcijų.Jei tokie valdybos 
planai būtų priimti, - tai 
reikštų L.Namų idėjos ir 
pačių namų įsigijimą pa
laidojimu visiem laikam 
ir bendrovės perėjimą į 
mažos grupės rankas .To
kioms užmačioms neturi 
būti leista įvykti. Sutikus 
minėtą aukščiau įstatų 
paragrafą ištaisyti,gau - 
naši labai lengva mate
matika :apie 40 narių gru
pė, turėdami teisę kiek
vienas įsigyti pilną akcijų 
skaičių, lengvai gauna 
valdymą ir kontrolę visos 
mūsų bendrovės. Turime 
faktų ir įrodymų, kad to
kios grupės nariai supir - 
kine j a akcijas mokėdami 
už jas tarp 115 ir 120 dol. 
už kiekvieną. Ar tik ma
žos grupės naudai davėm 
sunkiai uždirbtą šimti - 
nę?Pagalvokime patys.

Po tiek metų delsimo , 
dalis narių dar tebėra to
kiais pat entuziastais ir 
idealistais, kokiais buvo 
pirmomis šios b-vės įkū
rimo dienomis Lietuvių 
Namams pasistatyti.Tam 
laikas jau per daug pri
brendo ir tokia galimybė 
labai gera.Būtent :už par
duotą "Deltos" pastatą 
pirkti naują sklypą, o už 
parduotą esamą sklypr 
statyti naujus namus 
Naujieji namai neturėtų 
apsiriboti vien tik sale 
parengimams: juose tu
rėtų būti dar vienas, ki
tas kambarys mažesniem 
susibūrimam ir kartu 
klubas, kuris padėtų iš

laikyti Namus, o mums , 
lietuviams duotų galimy
bę su būriu pažįstamų bei 
draugų maloniai praleis - 
ti laisvą laiką nuosavoj 
ir jaukioj pastogėj. Maž
daug tokie planai tų narių, 
kurie nori turėti Lietuvių 
Namus be atidėliojimo ir 
laiko vilkinimo.

Kai kas dar mano, kad 
jei "Delta" dar duoda 
šiek tiek pelno-ją laiky
ti nepardavus. Su tokia 
mintimi būtų galima su
tikti, j ei atsisakoma min
ties pasistatyti Lietuvių 
Namus.Bet juk š i bendro
vė sukurta ne pelnui siek
ti, bet nuosavai pastogei 
įsigyti,ir tai turi būti pa
daryta artimiausiu laiku.

Ta proga reiktų prisi
minti mums nemalonų 
įvykį, praeitų metų kon
certą, kurio metu buvo 
išniekinta mūsų trispal
vė vėliava, mūsų pačių 
išprakaituotais pirktais 
pinigais, pastate. Reiktų 
pagalvoti ar mūsų emble
mų niekintojai laikytini 
netik valdyboje, bet ir iš 
viso pačioje bendrovėje .

Malonus nary ir lietu
vi,balandžio 7 dienos su
sirinkime pasistenki pats 
asmeniškai dalyvauti ir 
jame kalbėti už greitą L . 
Namų pasistatymą, o jei 
to padaryti negali,atiduok 
įgaliojimą vienam iš čia 
pasirašiusiųjų ar tam na
riui, kuris tave atstovaus 
su lietuviškunuoširdumu. 
O jei įgaliojimą jau esi 
atidavęs ir galvoji,kad jis 
pateko į klaidingas ran- 
kas-gali tai atšaukti su
sirinkimo dieną prieš jam 
prasidedant. Čia pasirašę 
ir kitų entuziastų vardu 
prašome susirinkime 
veikti nurodytomis minti
mis.

Šieji metai yra pava
dinti Kovos Metais, todėl 
kiekvienas nuoširdus lie
tuvis turime stipriau įsi
jungti į tvirtesnį lietuvy
bės išlaikymą ir Lietuvių 
Namų įsigijimą, kur lie
tuvybė galėtų žydėte žy
dėti jaunimo ir senimo 
tarpe. Pasirašė :
A. Patamsis, V.Lepars- 
kas, P-Savickas, A .Šilins- 
kis, Z. Pulianauskas, P . 
Kanopa, A.Giriūnas, A . 
Jankūnas, A .Dirsė, F.Kri- 
vinskas, J.Asmęnąyičįus, 
J.Romikaitis,A. Matuliū- 
nas.

PAREIŠKIMAS
Pastaruoju metu kai 

kuriuose Kanados ir JAV 
lietuvių laikraščiuose pa
sirodo straipsniailiečią 
Hamiltono lietuvių R. K . 
parapiją, jos chorą ir ben
drą lietuvių sugyvenimą. 
Tie straipsniai yra per
dėm neigiamo pobūdžio. 
Jie visi pasirašomi sla
pyvardžiais.

Žemiau išvardintos 
lietuvių organizacijos 
Hamiltone neranda reika

lo spaudoje ginčytis su 
korespondentais - slapu
kais ir atsakinėti iš es
mės į minimus jų straips
nius, kurie toli prasilen
kia su tiesa ir faktina pa - 
dėtimi.Kas rašo tiesą,tas 
nesibijo pasirašyti savo 
pavardę, o ne slapstytis 
už slapyvardžių.

Mes stebimės kai kurių 
redaktorių elgesiu pakar
totinai talpinant tokius 
straipsnius, kurie savo 
turiniu yra destruktyvi- 
nio pobūdžio ir tikrai ne
pasitarnauja lietuvių vie
nybei .

Su pagarba, 
Choro seniūnė A. Matu
lienė - A. V. Parapijos 
Choras,J. Kšivickas-Pa- 
rap. Bažnytinis K-tas, J . 
Krištolai tis-Bendruome- 
nės apyl.v-ba,J. Pleinys ,. 
Ateitininkų org., D. Gu- 
tauskienė ir A. Tamulai- 
tis-Skautų org. , K. Mile
ris-Tautos Fondo sk. , A . 
Lukoševičius-"Ramovės " 
sk. , A. Patamsis-Šaulių 
"Mindaugo" kuopa, G. 
Breichmanienė-"Gyvata- 
ras", E. Kudabienė-"Au
kuras D .Stukas -Skautam 
remti d-ja, S. Rakštienė- 
Liet. Kat. Moterų D-jos 
sk. ,Z.Stanaitis-"Kovas"

Šitą pareiškimą prašau 
įdėti į Jūsų redaguojamą 
laikraštį N. L.

Choro seniūnė 
A. Matulienė.

NLred. turi pastebėti, 
kad buvęs choras visiems 
gerai žinoma parapijos 
organizacija, o ne koks 
slapukas,kaip pareiškime 
sakoma. Faktas neginči
jamas, kad tas choras ar 
sulikviduotas ar pats su- 
silikvidavo ir išdalino sar 
vokasą, -kodėl ?-pareiš
kimas nepaaiškina. Tat 
"slapukai" .ir nori suži
noti, kodėl taip atsitiko ? 
Ir kodėl nepaaiškinti tie
sos objektyviai ir krikš
čionims privalomu nuo
širdumu ir meile arti
mui ?

Rašęs pareiškimą sako 
"straipsniai yra perdėm 
neigiamo pobūdžio", bet 
nepaaiškina, kuo gi tas 
neigiamumas pareikštas? 
Sako: "toli prasilenkta su 
tiesaVAr choras neišsi - 
skirstė,ar kasos neišda
lino ? Pareiškimo rašyto
jas nieko nepasako. Tat 
ir susidaro įspūdis, kad pa 
reiškimo rašytojui /vieno 
gi rašyta, kiti Hkfai pasi
rašė/ rūpėjo ne tiesą išsi 
aiškinti, bet "atsikirsti". 
Daug būtų buvę geriau, jei 
būtų buvusi paaiškinta tie
sa ir tikri įvykių faktai. 
PROF. JUSTINAS 
PIKŪNAS
Ateitininkų Federacijos 
vadas, sutiko dalyvauti 
ateitininkų metinėj šven
tėje gegužės 5 d. ir aka
demijos metu skaityti pa
skaitą.
DAINUOJANTI ŠEIMA

Hamiltono ateitininkai 
ruošia pagarsėjusios Žy
mantų dainuojančios šei
mos koncertą gegužės 4 
d. Jaunimo Centre. Tai 
vienintelė visoje Ameri
koje tokia šeima,kur pro
gramą išpildo aštuoni vai
kai ir jų mamytė.Šios dai
nuojančios šeimos atvy 
kimas mūsų kolonijoj su
kėlė nepaprastą susido- 
mėjimą.Po koncerto seks 
tradiciniai kartūnų ba
liaus šokiai. Laikas jau 
dabar pradėti planuoti ir 
siūti kartūno sukneles i 
šį kartūnų balių. 
ATEITININKŲ VASAROS 

STOVYKLA
šiais metais įvyks Pasa
goje nuo liepos 28 d. iki 
rugpiūčio 10 d. J. Šilelis .

La Sociėtė Saint-Jean-Baptiste de Montreal, l’Economie Mutuelle d’Assurance et la Sociėte Nationale de Fiducie procedaient le 
20 novembre dernier an dėvoilėment de la maquette et a (’inauguration officielle des travaux de leur nouvel immeuble dc neuf ėtages 
qui sera construit a l’angle des rues Sherbrooke et Saint-Denis. Nous reconnaissons sur cette photo prise a cette occasion (de 
gauche a droite) Mme Gertrude Sirois, directeur general de la SSJB. Me F.-Eugene Therrien, president et directeur general de 
la Socičtč Nationale de Fiducie. le Docteur J.-Alcide Martel, M. Paid Guertin ct M. Jean Seguin, directeurs generaux et anciens 
presidents de la SSJB, M. Dollard Mathieu, trėsorier general de la SSJB, Me Lionel Leroux, president de l’Economie Mutuelle 
|d’Assurance, Me Yvon Grottlx, president general. M. Guy Villiard et M. Henri Bouchard, directeurs generaux de la SSJB.

’ Prancūzų bendruomenė, apsijungusi j. Šv.Jono Krikštytojo draugiją, tautinėms mažumoms 
visą laiką’skiria rimtą dėmesį. Santykiams, kalbi: dėstymo mokyklose, dabar svarstomam 
dvikalbiškumo klausimui ieško išsiaiškinimo. Kasmet ši draugija susikviečia savo reziden- 
cljon mažumų atstovus, kurių susirenka kai kada iki 35, spaudą bei foto korespondentus, 
televizijos atstovus ir kelia klausimus, diskutuoja juos ir tariasi, ir pavaišina. Taip bu
vo ir šiemet, praėjusią savaitę.Čia organizacijos vadovybę matome prie nauju namu projek+o.

OTTAWA
P RIE Š V E L YK IN IS SUSIKAUPIMAS

- rekolekcijos Ottawos 
lietuviams katalikams 
prasidės balandžio 6 d. 
8 vai. vakaro Katedros 
koplyčioj e. Joms atvyksta 
iš Toronto pranciškonas 
Tėvas Rafaelis.

Sekmadienį, balandžio 
7 d. 12 vai. toje pat vietoje 
šv. Mišios. Visi lietuviai 
katalikai kviečiami daly
vauti.
- Gegužės 4 d.šeštadienį, 
įvyksta tradicinis pava
sario Pabaltiečių subuvi
mas - šokiai. Vieta As
sembly Hall-naujame Ci
vic centre Lansdowne 
parke. Pakvietimai gau
nami pas apylinkės v-bos 
narius.
- Gegužės 12 d.sekmadie
nį Ottawos lietuviai susi
eis paminėti ir pagerbti 
savas motinas.
- Ottawa Folks Art orga
nizacijoj šiais metais lie
tuvius atstovauja darybo
je: dr.Marija Ramūnienė 
if dipl. form. Nijolė Sče- 
panavičiūtė, vykdomojoj 
v-boj: dr. Marija Ramū
nienė.
- Balsavimams į Krašto 
Tarybą šios apylinkės ri-

VANCOUVER, B
BRITŲ KOLUMBIJOS LIETUVIŲ MEDŽIOTOJŲ IR 

MEŠKERIOTOJŲ KLUBAS 
dabar turi jau naują valdy
bą, į kurią išrinkti:Jonas 
Macijauskas, Ponia Berži
nskienė, Henrikas Tumai- 
tis, Liudas Česnaitis ir 
Vincas Skaboikis; į revizi
jos komisiją išrinkti: F.Va-jgg pOnųLeščinskų,kurie 
lys, J.Raudonis ir Angelė 
Kulnienė.

Užsibrėžta daug gražių 
ateities veiklos planų. Su
sirinkimas užbaigtas kavu-

BOKIME SVEIKI
KAS YRA HEROINAS

Herolnas.kaip ir mor
finas ir kodeinas,yra gau
nami iš opiumo. Opiumas 
yra graikų kilmės žodis , 
pareina iš opos - augalų 
syvai,opion-aguonų syvai. 
Opiumas yra gaunamas iš 
aguonų galvų. Aguona bo
tanikų yra vadinama Pa- 
paver Somniferum.L. Ki
nijoj, Indijoj, Irane, Tur
ki j o j, Balkan uos e didžiau
si ir plačiausi laukai yra 
to augalo pasėti. Kadangi 
Iš to augalo labai daug 
pelno galima gauti, todėl 
visi aguonas augina ir vi
sokį svetimų kraštų drau
dimai yra mažai klauso
mi. Visi mano, kad heroi
nas tik dabar praplito, 
pirmiau jis daug plačiau 
buvo vartojamas, nes ne

bose vesti sudaryta k-ja, 
kuriai vadovauja dipl.inž. 
G. Mitalas.

Iš Ottawos kandidatais 
minimidr.Marija Ramo
nienė ir dipl. inž. dr. A . 
Jurkus.

MIESTO CENTRAS
Ottawos miesto centri

nėje dalyje statomi di
džiuliai rūmai, tai busi
masis visos Kanados Na- 
tional Art Centras. Jame 
be kitko tilps 2300 vietų 
talpos operai ir koncer
tams specialios patalpos, 
900 vietų talpos dramos 
teatras kitokiems reika
lams.

Šitiems didingiems rū
mams papuošti lenkai no
ri prisidėti savuoju įna
šu. Yra sudaryta vietos 
lenkų komitetas, sukaupti 
lėšų nupirkti Lenkijoj du 
gobelenus ir padovanoti, 
tie gobelenai būtų išstaty- 
foje patalpose ir akyvaiz- 
džiai primintų kanadie
čiams lenkų grupę. Viso 
norima surinkti 3400 dol. 
pusę tos sumos sudės Ot
tawos lenkai, kitą pusę- 
visos Kanados. A. V.

kančių jo pomirtinius rei
kalus, jos atvykimas buvo 
sulaikytas, ar atšauktas .

Seseriai asmeniškai 
nebeatvykus į Kanadą, at
rodo, kad palikimo reika
lai bus komplikuotesni , 
nes rusų konsulatui/vie
tinei valdžiai, advokatam 

N ep r iki. Lietuvos 1O- ir kt. , kol palikimo byla 
tame numery, kovo 6 dien- pereis visas instancijas , 
os, buvo praleistos pavar • teks nemažai apmokėti, 

bet kaip tą likusią dalį 
gaus,padėtis irgi,atrodo , 
miglota. J. Stapčinskas

te, kurią parengė Ponia 
Beržinskienė.
CALGARY, ALTA,

J

lietuvybei ir lietuviams y- 
ra daug nusipelnę. Šis pr
aleidimas apgailestauja
mas.

žinojo, koks jis pavojin
gas. Heroinas buvo sinte
tiškai padarytas iš mor
fino 1898 metais. Tą jun- 
giną pagamino vokiečių 
chemikas Herman Dres
ser ir chemiškai vadina
mas diacethylmorfinas . 
Pradžioje jis buvo labai 
platinamas ir garsinamas 
kaip "pain-killer", vietoj 
morfino, kuris jau buvo 
žinomas,kad sudaro įpra
timą (addiction, habitua
tion).

Heroiną plačiai pradėjo 
vartoti nuo tada, kada pa
sirodė hipoderminė ada
ta, angliškai Syringe. Tą 
hipoderminę adatą sugal
vojo prancūzų mokslinin
kas Charles Gabriel Pra- 
vaz 1840metais.Nors sa-

SUDBURY
NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS ATKUrĮi

50 metų sukaktuvių proga 
visuomenės vienbalsiškai 
priimtas protestas dėl 
Lietuvos okupacijos pa
siųstas Kanados ministe- 
riui p-kuiMr.B. L. Pear
son ir opozicijos vadui 
Mr.Stanfield,prašant Ka
nados vyriausybės vardu 
tą reikalą iškelti Jungti
nių Tautų posėdyje.
MIRĖ GERAS LIETUVIS

Stapčinskas Juozas, 57 
metų,kilęs iš Alytaus aps. 
Birštono kurorto, prieš 
keletą savaičių mirė. Pa
laidotas Credit lietuvių 
kapinėse. Buvo taupus , 
todėl savo testamente, 
seseriai, gyv. Lietuvoje , 
paliko nemažą pinigų su
mą. Taip pat sudarė do- 
kumentus-su laikina viza, 
seseriai atvykti į Kanadą. 
Prieš pat mirtį pasiuntė 
kelionės pinigus,nes se
suo jau buvo Maskvoje , 
pasiruošusi išvykti į Ka
nadą.Deja, taip ilgai apie 
jos atvykimą svajojęs,se
sers nebepamatė.Ji turė
jo labai greitai atvykti , 
bet jam mirus, dėl neži
nomų priežasčių ar Mas
kvos ar kitų asmenų,tvar- 

vaime įstatymas tik gy
dytojam teleidžia vartoti 
poodinę adatą, nes ji yra 
pavojinga, jeigu kas ne
moka ją sterelizuoti, t. y. 
atpalaiduoti nuo bakterijų 
virinant, ar dedant į 70%
alkoholį.bet heroino nau
dotojai į tai nežiūri, net 
kartais per kelnių kišenę 
sau šauna heroiną į šlau
nį.

HEROINO PASEKMĖS
Moksliškom studijoms 

morfinas ir heroinas yra 
dažnai vartojamas.Mor
finas yra dažnai vartoja
mas ligonims, kurie ser
ga neišgydomu vėžiu, kad 
nekentėtų daug skausmo . 
Jeigu ir taps morfinistas, 
vistiek ilgai negyvens .Di
džiausias pavojus yra tai 
įpratimas, taip įpranta, 
kad be morfino ir heroi
no negali gyventi, serga. 
Angliškai yra vartojami 
du žodžiai: addiction ir 
habituation. Habituation 
reiškia tokį chronišką, 

M C 
buvo nuolatinis "Nepri
klausoma Lietuva" skaity
tojas. Juozai, tebūnie Tau 
lengva Kanados žemelė . 
» Petrui ir Janinai Gurk
liams gimė pirmoji,graži 
ir sveika dukrelė Zita . 
Laimingus tėvus sveiki
name, o dukrai linkime 
laimingai augti.
RADIJO VALANDĖLĖS 

KLAUSIMAS
Per ketveris metus 

gražiai veikusi lietuvių 
radio valandėlė CHNO ra
dio stoties vadovybės bu
vo sustabdyta.

Vėliau, radio valandė
lės buvo sustabdytos ir 
visom etninėm grupėm. 
Priežastis dar nėra aiš
ki,manoma: politiniai,pi
niginiai ar bilinguasliti- 
niai reikalai.Iš visų etni
nių grupių buvo išrinkta 
komisija, kuri tą reikalą 
aiškins. Į komisiją buvo 
išrinktas ir LB v-bos p- 
kas J. Staškus.
ĮAMŽINTI PANEVĖŽIO 

VYSKUPO
Kazimiero Paltaroko pri
siminimą, lietuviai, kilę 
iš tos apskrities ir dabar 
gyveną Sudburyj, organi - 
zuojant Povilui Juteliui, 
surinko šimtinę ir vysk. 
Paltaroko vardu įneš į 
Kanados Lietuvių fondą. 
Tikimės, kad jo vardu fon
das didės, nes prisidės 
visi Kanadoje gyveną, bu
vę Panevėžio vyskupijos 
gyventojai.
• Į Kanados Lietuvių 
Krašto Tarybą kandidatai 
iš mūsų kolonijos yra šie: 
kun.A.Sabas,J.Staškus ir 
A. Jasiūnas.

nuolatinį įpratimą.Addic- 
tion reiškia tokį kūno pa
sikeitimą,kad jis fiziškai 
be heroino negali būti, jei 
negauna, serga: širdis 
"pyksta", vemia, šaltis 
krečia,diarrhea pasireiš
ki a, karštis pasirodo.Duo- 
di heroino ir praeina 
reiškiniai.Nuo toki o įpro
čio tik’ gydytojai gali iš
gydyti tam tikrose įstai
gose, jeigu dar galima iš
gydyti. Daugiau bus.

HIPPIES - KAS JIE ? 
/atkelta iš 3 psl/.

mi bausmės ar pasiaiški
nimo.

Esama tokių,kurie, sa
kosi,norį išmokti gyven
ti ir įgauti gyvenimo pa
tirties patys vieni-be tė
vų pagalbos. Deja, jų ieš
komoji patirtis - jiems 
brangiai apseina. Jie daž
niausia visą gyvenimą pa
silieka suluošinti dvasiš
kai ir morališkai, nebe
gali atsitiesti ir grįžti į 
padorių žmonių tarpą.

I
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NEPAPRASTAI DIDELĖ IR GRAŽI PARODA

REAL
ŠĮ ŠEŠTADIENĮ, BALANDŽIO 6 DIENĄ 7:30 vai.vakaro

sekmadieni, kovo 31 dieną 
atidaryta Aušros Vartų salė
je. Dailės ir tautodailės eks 
ponatų montre ai iečiai sune
šė beveik 1000. Tokios paro 
dos Montrealis dar nėra ma
tes.
, Oficialiai paroda pradėjo 
Saulių kuopos pirm. Ig. Pet
rauskas, o tolimesnę parodos 
atidarymo eigą vedė parodos 
iniciatorius ir didysis jospa- 
vidalintojas Juozas Siaučiu- 
lis.

Sveikino KLB Montrealio 
Seimelio Prezidiumo pirminin 
kas J. Lukošiūnas, Aušros 
Vartų klebonas T.K. Pečkys, 
SJ, spaudos vardu NL red. J. 
Kardelis.

Po to J. Siaučiulis pakvie
tė Savanori- Kūrėja, Vyčio 
kryžiaus kavalierių Joną Vi- 
liušį atidengti juodą Šydą 
kenčiančios okupaciją Lietu 
vos vardu, kur pasirodė reti 
dalykai: Lietuvos partizanu 
vėliava, du kart išnešta iš 
rusų apsupimo; žiupsnys Lie 
tuvos žemės specialiai atsių. 
stos šitai parodai, partizanų 
šovinys; dar Stalino “ laimin 
gųjų“ laikų žiauberė duonos; 
žiupsnys pelenų iš rusų su
degintų Lietuvos sodybų ir 
jūros skalavimu nudailinti 
Palangos akmenėliai.

Sekamai dr. H. Nagys skai 
te labai įdomia paskaitą, bu
dindamas meną ir žmogaus 
pastangas išlikti nemirtingu, 
bet konstatavo paradoksą: 
siekdamas nemirtingumo, žmo 
gus naudoja labai nepatva

rias medžiagas - audeklą, me 
di, gipsą, akmeni ir tt./pa
skaita bus įdėta ištisai NL/.

Paroda tesis visą savaitę. 
Jos programa paskelbta Ne
priklausomoje Lietuvoje.

Parodai aprašyti reikėtų 
daug vietos ir laiko, ko de
ja, dabar stinga. Galima tik 
tai pasakyti: Paroda tikrai 
didelė; tokios Montrealyje 
nebuvo dar; nepaprastai tur
tinga originaliais ir bran
giais eksponatais, kurių ver 
ta pasižiūrėti kiekvienam lie

tuviui. Visi lietuviai ją turė
tų aplankyti.
DR.J. ŠEMOGAS 
gavo pasiūlymą užimti 
chirurgo poziciją vienoje 
gydytojų grupėje Ontario 
provincijoje. Dėl to dr. 
Šemogas yra išvykęs su
sipažinti su darbo sąly
gomis, tenykšte situaci
ja ir padaryti galutinį 
sprendimą.
AUŠROS VARTŲ PARAP. 
Parapijos rekolekcijos - 
vedaT.G.Kijauskas, S. J. 
P-jos 3 dienų rekolekci
jos įvykstaDidž. Savaitė
je pradedant antradieniu 
ir baigiant ketvirtadieniu, 
balandžio m. 9,10,11d. , 
Tvarka :-antr adienį-7.3 Ov. 
vak., mišios, pamokslas ; 
-trečiadienį: 9 val.ryto- 
mišios,pamokslas,7.30v. 
vak., mišios, pamokslas , 
-ketvirtadienį-9 vai. ryto 
pamokslas, mišių nėra. 
7.30v.v.:mišios,pamoks
las.

DIDŽ. SAVAITĖS 
PAMALDOS

Did.Ketv.-pamaldos 7.30 
vai. vak. ,
Did. Penkt.-pamaldos 7 v. 
vak.
Did.Šešt.-pamaldos 6 vai 
vak.

Išpažintys bus klauso
mos per visą savaitę prieš 
pamaldas ir pamaldų me
to- VELYKOS

Šiais metais Prisikėli
mo pamaldas darysime 
pusvalandžiu vėliau: 6.30 
vai.ryto. Kitos mišios: 8, 
9, 10 ir 11 vai.
• Pr. Baltuonis New Yor 
ke turėjo savo skulptūrų 
parodą, kurta aplankė dau
gelis žmonių ir ypač daug 
dailininkų.

JUOZŲ IR JUZIŲ 
PAGERBIMAS

DLK Vytauto Klube, 2161 St. Catherine Street E.

PAGERBIMO METU BUS DUODAMA SU TA VAKARIENE 
IR GROJANT GERAM ORKESTRUI VEIKS BUFETAS IR ŠOKIAI.

Kviečiami ir laukiami visi, o ypač jaunimui bus Įėjimas tik pusė kainos.

Klubo Valdyba.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATSTATYMO 50 - TIES METŲ JUBILIEJUI

ATŽYMĖTI, NUO KOVO MEN. 30 DIENOS IKI BALANDŽIO MEN. 7 DIENOS,

AUŠROS VARTŲ SALĖJE

ĮVYKSTA

MONTREALIO LIETUVIU DAILĖS IR TAUTODAILĖS

T E B E S I T E S I A
4

PARODOS L AN KY MO LAIKAS:

Balandžio 5, penktadienį, nuo 7 vai. yak. iki 9 vai. vak;
Balandžio 6, šeštadienį, nuo 12 vai. įki 9 vai. vakaro;
Balandžio 7, sekmadieni, nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vakaro.

ĮĖJIMAS:

JAUNIMUI -- LAISVAS;
SUAUGUSIEMS -- LAISVA AUKA

RENGIA

Lietuvos Karaliaus Mindaugo Saulių 
Kuopa.

O
FILATELISTŲ IR NUMIZMATIKŲ KLUBO REIKALAI

PARODA - Atžymėti Lietu
vos, Latvijos ir Estijos 50 
metų neprikl ausomybės ir tiek 
pat metų nuo pirmųjų ženklų 
išleidimo jubiliejų yra pla
nuojama didelė baltiečių pa
roda ateinantį rudenį, lapkri
čio 2 ir 3 dienomis. Prisikėli
mo parapijos naujoje salėje. 
Tai bus trečioji pabaltiečių 
paroda Toronte, ir jai vado
vauti šį kartą tenka lietuvia. 
ms. Egzekutųvinį parodos ko
mitetą sudaro: kun. B. Jurk- 
šas/lietuvis/, M. Zichmanis 
/latvis/, ir E. Reid /estas/ 
tačiau aktyviai turės talkinin
kauti visi trys .pabaltiečių' 
klubai. Į šią parodą bus kvie-- 
čiami dalyvauti su savo eks
ponatais netik vietiniai rin
kėjai, bet ir kiti Kanados ir 
JAV stipresni lietuviai fila
telistai. Visu nariu prašome

šiai parodai jau iš anksto 
ruoštis.

SVARBUS SUSIRINKIMAS - 
Kadangi laiko nėra daug, be- 
to ir vasaros atostogosneper- 
toli, šaukiamas visų filatelia 
tų ir numizmatikų susirinki
mas š.m. balandžio 12 d. 6 
vai. vak. Prisikėlimo parap. 
muzikos studijoje. Susirinki
me bus galutinai aptarti paro- 
rodos reikalai. Daugiau susi
rinkimų iki rudens nenumato
ma, todėl labai svarbu, kad 
visi esami ir būsimi klubo 
nariai šį kartą susirinkime 
dalyvautų,Pageidauj ama,kad 
turintys pardavimui ar pakei
timui ženklų ar monetų, atei
dami į susirinkimą juos atsi
neštų. Taip yra praktikuoja
ma visuose filatelistų klu
buose.

Dr. J. SEMOGAS 1
5441 BANNANTYNE.VerduiJį

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

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

trečiadienį 7-9 p.m.

767 - 3175; namų 366 ■ 9582. j
—— ■■

DANIU GYDYTOJAS J

Dr. J. MALISKA
1396 St Catherine St W.
Suite 419, teL UN 6-8235

Namų teLs MU 1-2051 * 1

PRANAS TAUTKUS, 
buvęs mokytojas, 

turi daug prityrimo užpildyti 
visokius Income Tax blankus. 

Kreiptis asmeniškai arba 
skambinti tiktai šiomis die 

nomis ir valandomis: 
$eštadicniąi» nuo 1—5 v. PM.

A, Matulio bute: 
7686 Edward St., LaSalle. 

Tel. 366-3805. 
Sekmadieniais 1 — 5 v. PM. 

Restorane Kaunas.
2587 Ontario St. East. 

Tel. 525-0196.
Taipgi jis užpildo visokius 

pensijų ir emigrac. blankus.

PRANEŠIMAS 

EVANGELIKAMS 
1968 m.balandžio 7 dieną 
12 valandą dieną bus pamal 
dos. Pamaldas laikys kuni
gas Hansas Dumpys. Pamal
dos bus su šventa vakariene 
bažnyčioje St. Johns Luthe
ran Church, 3594 Jeanne Man
ce Street, Montreal,

Prašome parapijiečius kuo 
skaitlingiausiai dalyvauti pa
maldose. T—, .. | J ĮParapijos Valdyba.

EXPO 68
-Žmogus ir jo pasaulis- 
parodos bilietus bus gari. 
Įima įsigyti "Lite". Pasai 
pasirodys balandžio mėn. |

MUZEJAUS RETENYBE
Nepriklausomos Lietuvos 

monetos pardavimui, 5 litai 
J. Basanavičius, 10 litų Vy
tautas Didysis, 10 litų prezd. 
A. Smetona ir kitos. Kaino
raštis pareikalavus.

P. Zablockis
P.O. Box 4642 Stn.C.

UŽ TERMINUOTUS 
INDĖLIUS 

"Litas"mokanuo6 iki 7% 
ir už juos išduoda lakštus. 
Indėlius išimant nesuėjus 
terminui iki vienų metų 
palūkanų nėra, nuo 1 iki 2 
m. 5%, nuo2 iki 3 m. 5,5%.

ro

LA C SYLVERE D-JOS
IR "BALTIJOS" 
stovyklavietės bendrame 
pasitarime buvo aptarti 
galimumai panaudot" Bal
tiją" bendriems lietuvių- 
prancūzų pobūviams, iš
laidų padengimo ir sto
vyklavietės plėtimo rei-

Vancouver 10, B.C. 
Canada.

DR. A. O. JAUGELIENt
DANTŲ gydytoja 

1410 Guy Street, 1 aukštas 
11 - 12 kambary*.

Tel; 932-6662: namų 737-9681

„n-n . --------- ------------ —.-----------

A. D VOKĄ. TAS

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

Suite 205 
168 Notre Dame St. E. 

UN 6-2063 ir UN 6-2064

DR. V. GIRIUNIENĖ 
PANTŲ GYDYTOJA

'ljo L’Assomption Blvd.

Tel. 255 - 3535.

Notaras
J. BERNOTAS 

B.A., B.C.L.

Sun Life Building 
Suite .2001

TeL: UN 6-4364..

DĖMESIO!
Turime skanių šviežių baltų 

lietuviškai pieninėje pagamintų 
sūrių. Taip pat patarnaujame 

skaniomis šviežiom!s lietu
viškai pagamintomis dešromis.

Prašome pasinaudoti mūsų 
produktai s pristatant į namus. 

'Skambinkite Bruno Jazokas, 
i tel. 766 - 9041.
kt ■

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS

dšouįįa’id dilio JSody
6636, Clark St. Montreal

(prie St. Zotique )

SIUVU IR PARDUODU

Taisau ir Remodeliuoju 
Vasaros laike saugojimas 

/ Storage /.

6396 Bannantyne, Verdun.
PO 7-6183,

TEL: 277-5059, 277-5323

Sav. J. Adomonis - Adams

Namu tel. 717 - 9000

ATLIEKAME DARBUS:

Electric Welding
~)ody Work
Painting
Mechanic
‘iectric f

i .. Steering Service
I; CltUS un. I Al-Wheel Alingment

T une • up
Clutch- Brake*

Naujai atidaryta

Airlie Pastry & Delicatessen
EUROPIETIŠKŲ GAMINIŲ MAISTO 

PARDUOTUVĖ
Salami - dešros, kumpis ir kiti mėsos gaminiai 
Sūris, juoda ir balta duona ir pyragaičiai

Atidaro kiekvieną diena išskyrus pirmadienį

Savininkas Juozas Lingaitis,
9001 Airlie Blvd. La Salle, tel. 366- 1560.

fprie 76 Avenue )

„LITAS” MOKA
UŽ TERMINUOTUS INDELIUS,

1 metams — 6%
2 metams — 6,5 %
3 metams — 7 %

Mažiausias indėlis $500.00.

Adresas: 1465 De Seve Street 
Montreal 20, Que., tel. 766-5 82 7

MOKA už:
Depozitus 4.4%
Numatyta už šėrus 5!4% 
Nemokamas gyvybės draudimas 
iki $2,000 bendros santaupų 
sumos.

IMA už:
Nekiln. turto paskolas 8%
.Asmenines paskolas 9% 
įskaitant gyvybės draudimų, 
iki $ 10,000 abiejų rūšių 
paskoloms.

Kasos valandos: 1465 De Seve St..sekmadieniais nuo 10:30 iki 12:30 
vai., išskiriant šeštadienius. Darbo dienomis nuo 10 iki 3 vai. kasdien, 
vakarais -- trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai.

|3907 Rosemount Blvd., tel. 722-3 545 . Dieng — penktadieniais nuo 1 v. 
iki 6 vai. ir vakarais --pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais 
nuo 7 iki 9 vol.

I

Talisman
INTERCONTINENTAL CLUB 

Cocktails •• Dancing Nightly

AR ŽINOMA, KAD

’’nepriklausomos;
9

LIETUVOS” SPAUSTUVE Į
spausdina bilietus, pakvietimus, vizi
tines ir padėkos korteles, (vairius
b lenkus, receptams lepelius, vedybi
nius pakvietimus, nirties atveju už- 
ucjautos laiškus, visokius ” statemer 
tus”. vokus su adresais, laikraščius^

Adresasi 7722 George Street 
'raSalle,MontrealįPiQi

Kviečia visus atsilankyti i 
Intercontinental klubą, kuris 
yra 696 St. Catherine Street W., 
(prieš T.Eaton’o kraujavę). ,

Kreipkitės asmerrtjįHtii 
Joe Stank aitFįj

Europietiška muzika ir šokiai 
kiekvieną naktį - jausitės kaip 
Bavarijoje.

Juozą. Stankaiti.
Manager of the Club.

Tel. 861- 1507

kalai.Draugijai būtų geis
tina išsinuomoti patalpas 
keliems savaitgaliams. 
"BALTIJOS' STOVYKLA
VIETĖS KOMITETO 
metinis posėdis kviečia
mas balandžio 22 d.., 7 v. 
vakaro "Lito" patalpose, 
1465 De Seve St.Visos or
ganizacijos,suinteresuo
tos "Baltija", kviečiamos 
atsiųsti savo atstovus. 
Bus renkamas naujas ko-- 
miteto prezidiumas.

Pr.R.
DLK VYTAUTO KLUBO 
PARENGIMAS

Sj šeštadienį Vytauto klube 
juozapinės, kurios dėl užim-

lankyti į jųjų naująjį verslą, 
kuri's pasiekiamas 112 busu 
iš Verduno arba privažiuoja
mas LaVerendrey keliu, pa 
gal kanalą.
AUŠROS VARTŲ PARA

PIJA
- Pakrikštyta J. ir A. Gudų 
dukra Aldonos Carol Linos 
vardais.
-- A. V. Choro metinis paren 
girnas gegužes 4 dieną.
— Vaikučiu pirmoji komuni
ja Atvelykio sekmadienį. Re
gistruotis klebonijoje ar pas 
seseles.
-- Bazaras nedaromas, $10 
vajus vyksta kaip ir pernai, 
prašome savo auka prisidėti.

paga
nioje

tos salės turėjo nusikelti net 
į balandžio mėnesi. Klubo 
Valdyba kviečia montrealie- 
čius atsilankyti į šią tradici
nę klubo šventę.

DĖMESIO LIETUVIAMS

L a Sali ėję atidaryta naujai 
įrengta europietiškai 
minto maisto krautuvė,
krautuvėje galima gauti viso 
kiaušių gaminiu iš rūkytos 
mėsos bei visokiausios rū
šies kepsniai, juoda duona 
ir pyragaičių pasirinkimas. 
Šiuo metu bus Velykų Šven
čių tradiciniai gaminiai.

Savininkai pp. Lingaičiai 
kviečia visus lietuvius atsi

PAIEŠKOJIMAS
JUOZAS STANČIKAS, teisinin

kas, baigės Kauno Vytauto Didžio
jo universiteto, gyvenas Lenkijo
je, Wroclaw (vok. Breslau), ieško 
JAV-se, Kanadoje ir kt. savo drau. 
gu bei pažįstamu, su kuriais norė
tu Susirašinėti. Adresas: 
POLAND WROCLAW, 
ui. Czarnoleska 12 - 1.

•PARDAVIMAS
Parduodamas BILIJARDAS

( poolroom esantis Montrealio 
miesto centre, 2145 St. Catherine 
Street E., ( greta Lietuvių Klubo) 
arba tik viena biznio dalis, kuri 
Petro Yanuškos išlaikyta 21 me
tus. Skambinkite tel. 3663802.

APSI DRAUSK!
A DAMON'S 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. 752D

LIETUVIŠKAS PUSVALANDIS GIRDIMAS KAS

ŠEŠTADIENIS PER

BANGA 1410, 10:00 VALANDĄ VAKARO

STOTI
k

Programos vedėjas L. Stankevičius
TEL. 669-8834.

A. J. Norkeliūnas
Commissioner of the Superior Court of Montreal

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d
VISU Rūšių DRAUDIMAS

6695 — 35th Avenue, Rosemount, (kamp. St. Zotique)

Montrea I. Telefonas RA. 7-3120

,FORD

4475 BANNANTYNE AVE..

VERDUN. QUE

FALCON - FAIRLANE 
GALAXIE - THUNDERBIRD 

MUSTANG - TRUCKS 
USED CARS

1 year guarantee

Kreipkitės į
LEO GURECKAS

Sales Manager’s Assistant 
Keating Ford lietuvis atstovas 

769-8831.
Tel: namg 366-2548'7 
Įstaigas- 769-8529.
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