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MALONIŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ LINKI VISIEMS "N. L-VA".

TELESFORAS VALIUS VELYKŲ RYT4

SU SAULE AKYSE
Rašo kurt. K. P e c lt y s, S. J.

. 1

Šventos Velykos mūsų tarpe. Jas 
sukuri Viešpats Kristus tarp dan
gaus ir žemės. Jo gyvenime susi

jungia Senojo ir Naujojo testamen
to Velykų istorija. Šioje Kristaus 

istorijoje buvo Trejos Velykos.

a/ Kai Kristus buvo 12 metu vai

kas, jis išgyveno pirmąsias Vely
kas Jeruzalės mieste. Tai buvo 
trys dienos su Marija ir šv. Juoza

pu. Kristus pasimetė žmonių masė
je ir trečią dieną buvo surastas. 
Tai buvo prašmatnios Velykos 12 
metu vaikui: Velykos tarp mokyto
ją ir daktaru. Mokinys tarp mokyto, 
ją, vaikas tarp suaugusią, beklau
santis ir bėki ausinė j anti s.

Ir musu pirmosios Velykos, ją pri
siminimai yra iš vaikystės dienu. 
Šiuo metu mumyse buvo pasėta re

ligijos sėkla. MUsu akyse stovi 

Lietuvos balnyčių Kristaus grabai, 
apsupti kareivią. Mūsų akyse sto

vi prisikėlimo rytai, kai žmonės pa

vasariško ryto ankštumoj būriais 
eidavo i bažnyčias. Tai buvo gra
žios vaikystės Velykos su savo re 
ligija ir papročiais. Kokios jos bu 

vo jums kiekvienam atskirai, tik 

jus patys galite atsakyti.

b/ Vėliau Kristus subrendo. Jis 
buvo vyras. Šv. Jonas aprašo šias 
Velykas Jėruzaleje. Kristus jau nė

įvykiu apžvalga
DIDELĖ IR SVARBI SAVAITĖ

Praėjusi savaitė buvo 
didelė svarbiais įvykiais 
Vietname, Jungtinėse A- 
merikos Valstybėse ir 
Kanadoje.
VIETNAME UŽSIMEZGA 

TAIKA
Daugkartiniai JAV pre

zidento Johnsono pasiūly
mai nedavė jokių lauktų 
pasekmių. Bet kai JAV 
prezidentas pasisakė už 
didelį bombardavimų ap
ribojimą, apimantį 75% 
visos Šiaurinio Vietnamo 
teritorijos,Hanojus atsi
liepė ir jau sutinka sėsti 
prie taikos stalo.

Taikos klausimą labai 
skubina Johnsonas. Dery
boms su šiauriečiais pa
skyrė savo specialų am
basadorių Harrimaną.

Dabar laukiama,ką pa
skirs Šiaur.Vietnamas ir 
kaip jis nusistatys.

Netrūksta skeptikų,ku
rie mano,kad iš sutikimo 
nieko neišeis,kad tai esąs 
paprastas "sukto aziato" 
manevras, kurio tikslas 
laimėti laiką,susitvarky
ti,persigrupuoti ir,sutel

ra mokinys, bet mokytojas. Jis nu
sipint) rimbą iŠ virvelią. Apvalo 

savo Tėvo bažnyčią. Sugriaukite 
šią šventyklą ir aš ją per 3 dienas 
atstatysiu. Per 46 metus šventyk

la buvo statyta. Tai buvo Kristaus 
subrendusios Velykos. Jos reiškė 
apvalyti, kas buvo sutepta, staty
ti, kas buvo sugriauta religinėje 
tradi ei joje.

c/ Ir visa tai ivyko 3-se Velyko- 

se. Jo Šventas kūnas per kančią 
buvo sugriautas ir trečia diena at

statytas. Velykos tarp sargu žvan

gančią ginklą ir angelo Šypsenos 
prie kapo angos: Jo čia nė’a; jis 
prisikėlė. Velykos moterims ir vy

rams. Velykos Marijai Magdelenai, 
kuri nesuprato Kristaus rašto smė
lyje. Ji neužmiršo Kristaus žvilgs
nio. Kvepalai rankose, akyse vil

tis, Širdyje džiaugsmas.
Angelas jai liepė grįžti pas apaš 

talus. Pasakyk jiems.kad prisikė
lusiam Kristui kvepalu jau nerei

kia. Ne jie, bet prisikėlimas išlai 
ko gaivą žmogą.

Sugrįžk i Jeruzalės gatves. Atsi 

mink, kad kylanti saulė virš mies
to sieną yra kaip prisikėlimo ženk 
las miesto žmogui.

Sugrižk pas žmones. Tu negrįžti 
vienas ar viena: tu grižti su saule 
akyse. Kristus prisikėlė.

kus jėgas, iš naujo pulti 
priešą.

Geras ženklas matomas 
tame, kad taikos pastan
gas šį kartą sutiko pa
remti ir Maskva,nors te
kinas tebėra griežtai 
priešingas.Taigi,atrodo, 
kad didysis susidūrimas 
vyks tarp Maskvos ir Pe
kino, kas Pekino užpla
nuota jau seniau ir rusam 
pareikšta, išleidus spe
cialius planus ir aiškiai 
pasisakius, jog rusai yra 
Europos, ne Azijos gy
ventojai.Tai, žinoma, dar 
kiek tolimesnės ateities 
klausimas,bet jis jąu ša
lių planuojamas dabar, 
nors ir tolimesnės per
spektyvos numatymuose.

Vis dėlto taikos klausi
mas Vietname jau kon
krečiai pajuduntas, nors 
derybos negali būti leng
vos ir paprastos, ypač, 
kad Vietnamo karas vyks
ta taip pat tolimesnės 
perspektyvos numatymu, 
ir ne tiek ideologiškai po
litiniuose, kiek egzisten
ciniuose rėmuose.

KAS NAUJA KANADOJE
DIDELI ĮVYKIAI KANADOJE

Įtemptai vyko Liberalų 
partijos konvencija, už
trukusi tris dienas sosti
nėje Ottawoje.

Min. pirm. L. Pearson 
atsisakius iš partijos ly
derių, reikėjo išrinkti 
naują lyderį ir tuo pačiu 
Kanados ministerį pirmi
ninką.

Liberalų konvencija vy
ko labai įtemptoje atmos
feroje,bet labai kultūrin
gai ir esmingai. Visi kan
didatai į lyderius plačiai 
pasisakė,dėstydami savo 
mintis apie Kanados ateitį.

Ne tiktai pačioje kon
vencijoje,bet jau ir prieš 
tai išryškėjo, kad rim
čiausiai, konstruktyvi š- 
kiausiai ir simpatingiau- 
siai pasisako federalinis 
teisingumo ministeris 
Pierre Elliott Trudeau- 
didelis eruditas, moksli
ninkas, rimtos minties 
asmenybė ir, kas dabar
ties kanadiškomis sąlygo
mis svarbu, -savotiškai 
"dvigubas", pagal laiko 
dvasią, žmogus, nes jo 
motina anglė, o tėvas 
prancūzas. Jis puikiai mo
ka abi kalbas. Jo link stip
riai krypo visos konven
cijos simpatijos.
Pirmieji balsavimai jam 

davė didelę balsų daugu
mą ir faktinai nulėmė to
limesnius balsavimus. Jau 
po pirmųjų balsavimų su
mažėjo kandidatų skai
čius,ir jis tapo išrinktas 
Liberalų lyderiu ir tuo 
pačiu ir Kanados minis- 
teriu pirmininku.

AMERIKA DEGA. ..
Amerika Ilgai naudojo

si vergų darbu. Jie buvo 
beteisiai ir negalėjo išsi
lupti iš vergų padėties. 
Jiems nebuvo skiriamas 
žmoniškas dėmesys, kad 
jie galėtų kultūriškai ir 
civilizatoriškai kilti su 
visos Amerikos gyveni
mu. Vergai atsiliko nuo 
gyvenimo pažangos. Kai 
kuriose valstijose jie taip 
ir liko vergų kultūrinia
me lygyj. Bet gi taip am
žinai negali būti.Pribren
do būtinas reikalas ir ne
grus kelti į žmogaus tei
sių lygį.Prezident. John
sonas atlieka šį svarbų,

Naujasis Kanados Ministeris 
pirmininkas Pierre Elliott

TRUDEAU
Buvo didžiai iškilus 

momentas,kai P. E. Tru
deau atsistojo tribūnoje 
pasakyti pirmąjį žodį, ir , 
turbūt, retas faktas, kad 
pirmasis ministerio pir
mininko žodis buvo pasa
kytas prancūziškai.Tru - 
deau susilaukė ovacijų ir 
daugybę sveikinimų. 
KANADOS SUTARTIS SU

JAV
1958 metais Kanada su 

JAV pasirašė NORAD ben
drą apsigynimo sutartį. 
Po 10 - ties metų dabar ji
pratęsta 5-iems metams . 
Pagal tą sutartį JAV ir 
Kanada yra susitariusios 
gintis nuo bombinių bei 
rakietinių užpuolimų ir 
tam tikslui išlaiko Colo
rado Spring slėptuves 
(JAV) ir North Bay (Ka
nadoj) vyriausią šiaurinę 
būstinę. Kanadai metams 
tas išlaikymas atseina 
apie 140 mil. dol. , o Ame
rikai apie 1 milijardą ir 
700 mil. dol. kasmet.

PAKĖLĖ MOKESČIUS 
Quebec'o valdžia pakėlėme 
kesčius. kas jos iždui duos 
314, 95", 251 mil. dol.papil
domų pajamų: pajamų mo
kestis pakeltas 6%,benzino 
3 et., alaus * et. ir alkoho
lio 5 et. už galioną.Taipgi 
pakeltas mokestis au+omo- 
bilių leidimams ir pramo
nės gaminiams.
• Federalinė vyriausybė 
New Brunswick provinci
jai paskyrė 19 mil.dol.su
bsidiją anglies kasyklų pa
laikymo reikalams.

Dr. Martin LiuterKing.

bet nedėkingą uždavinį. Jo 
pastangos tačiau susidu
ria su kontraversija iš 
abiejų pusių-ir"kultūrin- 
gų" amerikiečių, ir "lau
kinių" juodukų. Šis kultū
riškai politinis pervers-

Kanados tautinių šokių, šuošiamų šių metų Amerikos ir Kanados lietuvių Šokių 
Šventei šokių vedėjų suvažiavimas Hamiltone. Sėdi.iš kairės: D.Chainauskienė 
/ London/, G. Breichmanienė/Hamilton/, V. Balsienė/Toronto/; stovi: V.Ka- 
rasiejus/Toronto/, A.Flvikis/Hamilton/, J. Jokubynienė/Hamilton/, R.Re- 
ginienė /Rochester/, P.Šileikis /Rochester/ ir M.Chainauskas /London/.

Foto K. Baronas.

Lietuvių gyvenimo reiškiniai
mas todėl vyksta revoliu
ciniu būdu, ardančiu nor
malų šalies gyvenimą.

Šioje kontraversijoje 
praėjusią savaitę įvyko 
didelis sąkrėtis, kai kaž
koks piktadaris nušovė 
negrų vadą dr. Liuterį 
King, Nobelio premijos 
taikos laureatą.Piktadarį 
daug kas matė,bet jis su
gebėjo pabėgti.King šūvis 
pataikė į galvą ir jį iškart 
užmušė. Dėl to prasidėjo 
JAVnegrų sąmyšiai:plė- 
šimai krautuvių, padegi
mai, užpuolimai ir žudy
mas žmonių, naikinimas 
turto.. . Apie pusę šimto 
Amerikos miestų dega. . .

Šiai didelei Amerikos 
suirutei sulaikyti neužte
ko policijos ,buvo pašauk
ta kariuomenė,bet netvar
ka tęsiasi jau kelinta die
na,nežiūrint visų pastan
gų-

DIDELI ĮVYKIAI 
ČEKOSLOVAKIJOJE 
Prie didžiųjų savaitės 

įvykių reikia skirti ir įvy
kius Čekoslovakijoje.Ten 
pasibaigė komunistų par
tijos centro posėdžiai,ku
rie suprojektavo Čeko
slovakijos ateities kelius.

Čekoslovakija nutarė 
eiti tolimesniu demokra
tizacijos keliu, už kurį 
pasisakė ir spauda. Jau 
padarytos didelės refor
mos :pašalintas buvęs sta
lininis prezidentas Novot
ny,pašalintas ir buvęs jo 
ministerių kabinetas .Nau
ju prezidentu išrinktas 
generolas Svoboda, ne 
partinis. Nauju ministe- 
rių kabineto pirmininku 
paskirtas Černik. Suva
žiavimas priėmė plačią 
šalies demokratizacijos 
programą,kurioj svarbi 
role skiriama spaudos 
laisvei,slaptiems, atrodo 
- pusiaulaisviemsrinki
mams .Nieko nepadėjo nei 
Vengrijos komvado Kada
ro suryt. Vokietijos vado 
Ulbrichto įspėjimai. Čeko 
Slovakijos komunistinis 
lyderis Dubček tvirtai 
laikosi savo nusistatymo, 
kurį palaiko visas kraš
tas ir pati kompartija.

RUOŠA PASAULIO LIETUVIŲ SEIMUI

Atrodo, kad Pasaulio Lie
tuvių Seimo ruoša skland
žiai neina.

Daug anksčiau, praėjus
iais melais,buvo sudary
tas Seimo ruošos komite
tas, kuris, privačiomis ži
niomis, yra sudaręs konc
ertinę ekipą:solistais bus: 
D.Stankaitytė, St.Baras ir 
J.Vaznelis, dirigentas V. 
Marijošius.Tai bus pirm
oje dalyje, kuri bus su sim
foniniu orkefru. Antroje 
dalyje- liaudies dainos su 
liaudiniais instrumentais. 
Šią dalį tvarkyti pakvies
tas A. Mikulskis.

Bet pirmosios dalies ve
dėjas, V. Marijošius, spau
doje tiktai pradeda dabar 
kelti klausimą,kaip gauti 
naujių simfoninių kūrinių.

Taip gi girdėti, kad PLB 
Valdyba susirūpinusi suda
ryti Studijinę Seimo nuta
rimų komisiją, kurion esą 
pakviesti: dr. A, Butkus, 
/Cleveland/, J. Gailiušytė, 
/Cleveland/, V.Kamantas, 
/Cleveland/, J. Kardelis, 
/Montreal/ ir dr. K.Keb- 
lys /Southfield,Mich./. 
Bet dar nežinia, ar šis ko
mitetas susiformuos, nes 
nemažas kliuvinys yra di
deli nuotoliai. Ir kompoz.- 
itoriams taip pat uždavin
ys nemažas parašyti nau
jus kūrinius, jeigu jie nebu
vo iš anksto užsakyti. Iš 
V.Marijošiaus pasisaky
mų numatoma, kad jis pa

PRESIDENT SVOBODA & DUBČEK DRINKING TOAST IN PRAGUE

geidauja V. Jakubėno ir J. 
Gaidelio kūrinių.

O visuomenėje šių metų 
Seimui skiriamas labai dį«- 
delis dėmesys.

SVARBUS PETICIJŲ
REIKALAS

Vyriausias Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetas de
da pastangas, kad visoms 
ar bent daugumai laisvo
jo pasaulio vyriausybių 
iki šių metų rugsėjo mė
nesio būtų įteiktos peti
cijos,tai yra, -prašymai, 
kad tos vyriausybės pa
dėtų Lietuvai jos laisvės 
bei nepriklausomybės by
loje:

keltų Jungtinėse Tau
tose bei kituose tarptauti
niuose forumuose reika
lavimą,kad Sovietų Sąjun
gos įvykdytasis Lietuvos 
užėmimas būtų pasmerk
tas , kad Sovietų Sąjungos 
kariuomenė ir adminis
tracija iš Lietuvos pasi
šalintų,ir kad būtų paša
lintos visos kitos kliūtys 
Lietuvai vėl tvarkytis 
kaip nepriklausomai vals
tybei. '

Siekiama, kad kiekvie
nai vyriausybei adresuo
toji peticija būtų pasira
šyta eilės atitinkamo 
krašto įžymių bei įtakin
gų asmenybių.

Į tokius asmenis tuo 
reikalu kreiptis Vlikas 
kviečia atitinkamuose

Nukelta į 5 psl.
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savotišką laikotarpį. Ne 
'mes vieni-lietuviai: visa 
žmonija. Perdėm reiš
kiasi blaškymasis, nepa
sitenkinimas esama dva
sine ir fizine padėtimi , 
bet ir aiškus neradimas 
išeičių. Įsivyrauja noras 
ir siekimas "gyventi" ne
atsižvelgiant į jokias są
lygas.

Kažkaip keistai nyksta 
sugyvenimas tarp didžių
jų srovių ir jėgų, tarp bu
vusių giminingų susigru- 
pavimųirnet tose pačio
se grupėse. Visur reiš
kiasi irzlumas .nervingu
mas, nepasitenkinimas. 
Kažko norima,bet ko-ne- 
aišku.

Mūsų lietuviškoje išei
vijos bei tremties visuo
menėje paskutieniji dvi
dešimt penkeri-dvidešimt 
- metų padarė didžiulių 
palutimų. Išnyko arba bai
gia nykti senieji susigru- 
pavimai bei organizaci
jos. Daug s enų veikė jų nu
ėjo į nebūtį, kiti traukiasi 
arba išstumiami pačios 
gyvenimo raidos.Esamų
jų tarpe daug pasimeti - 
mo, apatijos. Iškyla nauji 
žmonės su nauja galvose
na,nauja taktika. Bet ir tų 
naujų jėgų tarpe daug ne- 
sutarimot prieštaringumų 
ir, atrodo, -nenoro išsi
aiškinti rimtai akademiš
kai ir pasiduoti logikai.

Paskutiniais laikais 
išeiviją drumsčia santy
kių su Lietuva naujieji 
reiškiniai.Iš to kyla pai
niavų.Vieton jas išsiaiš
kinus, pradedama ieškoti 
kaltininkų. Vieni mano, 
kad nėra orakuliškai pa
jėgios vadovybės; kiti 
mano, kad besiveržiąs į 
gyvenimą jaunimas neturi

"LIFE" SKAITYTOJAI ATSAKO KOSYGINUI
Sausio 19 d. Sovietų S- 

gos premjeras Al. Kosy
gin, trim JAV "Life" ir 
"Time" žurnalo redakto
riams,dviejų valandų tru
kusiame pasikalbėjime, 
išdėstė Sovietų S-gos pa
žiūrą į JAV, Pasikalbėji
mo klausimai ir atsaky
mai paįvairinti spalvotom 
nuotraukom,buvo atspaus
dinti "Life" žurnale va
sario 2 d. To paties žur
nalo vasario 23 d.,laidoje 
skaitytojų laiškų skuriuje 
pasipylė tuo reikalu pilna 
komentarų.Du laiškai lie
čiu Pabaltijo kraštus pa
tiekiami čia.
Sirs:

The Soviet premier had this to say re
garding the fate of Israeli-occupied 
Arab territory: ‘‘These lands must be 
returned to their legitimate owners.”

As a former member of the Latvian 
cabinet, I would like to ask if Mr. Ko
sygin was expressing a fundamental 
principle of Soviet policy? If so, why 
then the delay in returning to their le
gitimate owners the three Baltic coun
tries—Estonia, Latvia and Lithuania? 

gyvai tikrovę apčiuopian
čių žinių todėl perdaug 
nukrypstančių į šalis; 
treti mano, kad iš viso 
mūsų tautos istorija klai
dinga ir ją reikia sunie
kinti, kad galima būtų ką 
nors nauja tobuliau su
kurti. . .Žodžiu,ir čia pa
simetimas ir išsiblašky
mas.

Tokių faktų akivaizdoje 
kai kas laukia, kad visas 
painiavas išspręs trečia
sis Pasaulio Lietuvių Sei
mas ir nušvies ateities 
kelius.Bet vargu to gali
ma laukti. Visuotinis pa
simetimas negali sudary
ti Seimui palankių darbo 
sąlygų ir padaryti labai 
praktiškų sprendimų. 
Ypač,kad šitoje neaišku
mų padėtyje ir Seimo or
ganizatoriai visiškai tyli 
irnieku.net eiline infor
macija nesireiškia, nors 
Seimas artinasi labai 
greit.

Kas gi daryti ?Atrodo, 
kad reiktų klausimus ra
miai ir rimtai svarstyti 
spaudoje.

Šviesa - Santara vieną 
sritį-santykius su Lietu- 
va-pajudino. Bet neatro
do,kad plačiai ir visapu
siškai.O šis reikalas yra 
vienas iš pirmaujančių. 
Jo pagrindu vyksta jau žy
mūs nesusipratimai. Ir 
vis dar giliau brendama į 
nesutarimus,nesusiprati- 
mus; vis daugiau ir vis 
pikčiau vieni kitus kalti
name, kartais nebandant 
argumentuoti pasisaky
mus.

Reikalas gi yra visų 
bendras ir tas pat. Tai, 
kodėl nepaješkoti išsiaiš
kinimo, susitarimo ?

J. Kardelis .

Soviet military forces occupied these 
countries in 1939. Later, instead of be
ing returned to their legitimate owners, 
they were annexed to the Soviet Union.

Alfred Berzins 
Committee for a Free Latvia 
New York, N.Y.

Sovietų S-gos premje
ras dėl Izraelio užkariau
tų arabų sričių likimo pa
sakė: "Tos teritorijos tu
ri būti grąžintos teisė
tiems savininkams".

Kaip buvęs Latvijos 
ministerių kabineto na
rys,aš norėčiau paklaus
ti premjerą Kosyginą, ar 
jis tuo posakiu išreiškia 
fundamentalinį Sovietų S- 
gos politikos principą ? 
Jeigu taip, tai kodėl yra 
delsiama grąžinti teisė
tiems savininkams tris 
Pabaltijo valstybes, bū
tent Estiją,Latvijąir Lie
tuvą ?Sovietų militarinės 
jėgos okupavo tuos kraš
tus 1939 m. Vėliau, vietoj 
sugrąžinti tuos kraštus 
teisėtiems savininkams,

Spaudos apžvalga.

POTENCIALUSIS
FONDAS

Amerikoje prieš keletą metų 
pradėtas organizuoti Lietuvių 
Fondas Šiandie kasoje turi apie 
tris Šimtus tūkstančių dolerių ir 
jau lietuvių reikalams skiria iki 
20.000 dolerių iš palūkanų ne
liečiant sudėto kapitalo. Lygiai 
Amerikos pavyzdžiu pradėtas 
organizuoti Kanados Lietuvių 
Fondas jau turi apie 15.000 do
lerių, ir Šio kapitalo palūkanos 
skiriamos UetuviSkai veiklai. 
Mes Australijoje apie tokios rū
šies fondus negalvojame, vis tik 
atsiranda agentų, kurie aukščiau 
minėtiems fondams kaupia su
mas, atsiranda žmonių, kurie de
da pinigus suvilioti pažadais, 
kad tokiame fonde jų arba arti
mųjų vardai bus įamžinti, būsi
mai laisvai Lietuvai būsiąs su
dėtas pradinis kapitalas, o dabar 
iš to kapitalo gaunami nuošim
čiai sustiprins lietuvybę ir lietu
višką veiklą. Paviršutiniškai žiū
rint reikalas atrodo idealiai ža
vus, skaičiai impozantiški, tačiau 
praktikoje ne taip ružavai vis
kas vystosi.

Pats patikimiausias ir poten
cialusis mūsų fondas esame mes 
patys. Kol mes patys būsime 
sąmoningi lietuviai, kol pati lie
tuvybė bus mūsų viso gyveni
mo prasmė ir pateisinimas, tol 
netruks nei pinigų, nei darbinin
kų. Be jokių fondų..... Kai iš
kyla koks svarbus ir degantis 
reikalas, lietuvis moka ir auko
ti, ir dirbti. „, u

Tad ir belieka labiausiai pa
sitikėti ir remtis gyvuoju fondu— 
mumis pačiais. Šiais Lietuvos 
Laisvės Kovos Metais būsime ir 
turtingi, ir pajėgūs stiprindami 
savy tautinę sąmonę, taikyda
miesi nedalomoj vienybėj ir sta
tydami lietuviškuosius interesus 
aukščiau asmeniškųjų. Tada ir 
mūsų išteklių šaltiniai niekad ne
išdžius. (v.k.)

Taip rašo"Tėviškės Pas- 
togės"red.Kažkaip nepati- 
kėtina.kad "TŽ" red.taip 
rašytų. Iš tikrųjų buvo lau
ktina, kad Lietuvių Fondai 
apimtų visus kraštus ir vi
sas lietuvių kolonijas ir su
dalytų visą išeiviją apima
ntį tinklą, vienalyti, nes gi 
tiktai "vienybėje-galybė".

Sovietų S-ga prisijungė 
juos sau.

Alfred Berzinš.
Sirs:

The history that will never be forgiv
en is not the Vietnam war but the way 
the United States and Britain handed 
over to Russia the nations of Poland, 
Hungary, Romania, Bulgaria, the Bal
tic countries and others. Memories are 

Mrs. Kenneth Jones

not so dull as to forget the heroic try 
for freedom in Hungary, while we stood 
by not wanting to offend "our friends.”

Mrs. Kenneth B. Jones 
Plymouth, Mich.

Istorija nekaltins JAV- 
tyvių ir Didžiosios Bri
tanijos dėl Vietnamo ka
ro, bet niekada .neatleis 
joms to, kad jos atidavė 
Rusijai Lenkijos,Vengri
jos, Rumunijos, Bulgari- 
j os, Pabalti j o ir kitų vals - 
tybių tautas.

Taip pat negalima už
miršti herojiškų laisvės 
kovų Vengrijoje, kai mes 
stovėjome Ir nieko neda 
rėme, nes nenorėjome į- 
žeisti "savus draugus".

Mrs. Kenneth Jones 
Plymouth, Mich.

Šis gražus mergaičių būrys -visos jos skautės ir šeštadieninių mokyklų bei aukštesniųjų kursų mokinės- 
atsilankė "Nepriklausomos Lietuvos” redakcijon norėdamos susipažinti su spaustuve, spaudos darbu ir 
pamatyti mašinas, kuriomis spausdinami mūsų laikraščiai. Patiekiame visą sąrašą, kuriame deja mūsų 
kaimynė, jauniausioji Burbaitė, ne visas mergaites atpažino. Iš kairės: ? ,R. Zibaitė, G.Bendž-
iutė, P. Vilentaitė, V.Bulotaitė, L.Bendžiutė, D. Styraitė, ? L.Jonelytė, V.Burbaitė, R.Pocaus-
kaitė, P.Kerbelytė, R. Lukoševičiūtė, A.Jonelytė, K.Bendžiutė, V.Bytautaitė, R.Montvilaitė, R.Styrai
tė, S.Akstinaitė/ji šiomis dienomis laimėjo pirmą premiją už piešinį/, ? ir A.Staskevičiūtė.

LIETUVIAI PASAULYJEBŪKIME SVEIKI
RAŠO KUN. DR. J. VENCKUS, S. J.

KAIP JAUNI ŽMONĖS PRIEINA PRIE 
HEROINO

Jeigu vieną kitą kartą 
gausi "junkie, dynamite, 
stuff, hard stuff ar white 
stuff "tai yra heroino var
dai, neįgausi įprotį, netap
si morfinistas ar narko
manas, bet jeigu ilgiau 
naudosi,maždaug apie tris 
mėnesius, tai jau tikrai 
pasidarysi morfinistas • 
Heroinas yra dar tuo bai
sus,kad reikia laikui bė
gant didinti jo kiekį arba 
dozę, jeigu nori tą patį 
veiksmą pasiekti, reiškia 
kad tolerancija vaistams 
didėja.

Kadangi heroinas yra 
valdžios draudžiamas,to
dėl jis kontrabanda labai 
pabrangsta, todėl parda
vėjai įdeda visokių prie
maišų. Heroino klijentai 
tokį heroiną su panieka 
vadina "garbage',' sąsšla- 
vos...

Yra didelės diskusijos 
apie tai, priė kokių nusi
kaltimų morfinistai yra 
linkę, gal jų seksualinis 
instinktas yra padidėjęs , 
gal seksualiniai iškrypi
mai yra dažnesni. Vienas 
dalykas yra tikras,kad jie 
visas priemones naudoja, 
kaip įsigyti pinigų heroi
nui pirkti. Klastoja gydy
tojų receptus, kad gautų 
iš vaistinių heroino. He
roino pardavėjai yra va
dinami "peddler',' o heroi
no platintojai "pusher". 
Mergaitės dažniausiai 
gauna heroiną iš vyrų, 
kuriems jos lytiniu atsi
davimu atsilygina. Heroi
nas tiesiai veda moteris 
prie prostitucijos.

Dabar yra diskusijų 
specialistų tarpe, kas 
daugiausiai yra kaltas, 
kad jauni vyrai ir mer
gaitės prieina prie heroi
no. Vieni labiau kaltina 
"peddlers",kurie lengvai 
nori lengvai pasipelnyti 
iš savo nelaimingų aukų.

Heroino pirklyba eina 
labai plačiu mastu. Ta 
prekyba verčiasi inter
nacionalinės organizaci
jos su plačiais ryšiais 
tarp Konstantinapolio, 
Romos, New Yorko, Chi- 
cagos, Los Angeles. Val
džios agentai ir pareigū
nai seka slaptai tuos ry
šius ir tuos magnatus , 
kurie spekuliuoja. Tie 
slapti pareigūnai vadina
si undercover. Jie pasi
verčia į morfinistus, jie 
susidraugauja su pože
mio garsiomis moteri
mis, kurios mielai susi
draugauja suyankees.iš 
kurių tikisi išviliuoti 
daug dolerių. Jos išsiple
pa ir išduoda daug pa
slapčių valdžios pareigū
nams. Vakaruose kinai 
daug pertraukia heroino 
iš Kinijos ir Indijos. Iš 
Turkijos ir Balkanų he

roinas eina į Italiją ir 
Prancūziją, kur heroinas 
yra chemiškai valomas 
ir gryninamas, o iš ten 
jau Mafia kontrabandos 
keliu veža į JAV. Mafia 
yra itališkas žodis ir 
reiškia žmogų, kuris yra 
garbės pilnas (mafioso). 
KAIP JAUNI ŽMONĖS 
PRIPRANTA PRIE HE

ROINO?
Daugiausiai yra mano

ma,kad prie heroino pri
pranta tie, kurie jau iš 
prigimties yra nuskriaus
ti :protas nėra labai švie
sus,negabus,šeimoje yra 
labai prastai išauklėti, 
per anksti išeina į gatvę , 
susidraugauja su pras
tais berniukais,su under
dog. Kiti berniukai gal ir 
nėra protiškai nuskriaus
ti,bet pradeda vartoti he
roiną,nes nori pasirodyti 
vyrais,drąsuoliais, kurie 
ieško naujokiškų pergy
venimų,stipraus susijau
dinimo. Dabar labiausiai 
yra kaltinama šeima.Šei- 
ma yra kalta, kad vaikas 
priprato prie heroino. 
Šeima yra kalta, kad ne
apsaugojo vaiko nuo pras
tų draugų, kurie pirmieji 
supažindino jų vaiką su 
heroinu ir pirmieji jam 
suteikė heroino.Iš kur tas 
vaikas žinotų,kas yra he
roinas, kame jo galima 
gauti ir ką heroinas su
teikia ?

Tie kurie pripranta prie 
heroino,jų ateitis liūdna, 
jie paklius į policijos ran
kas ir teismai turės rei
kalą su tomis bylomis . 
Be abejo,tėvai neprisipa
žįsta esą kalti, jie kalti
na kolegiją, aplinkumą, 
modernišką gyvenimą. 
Moderniškos gyvenimo 
sąlygos yra visiems tos 
pačios, kodėl vienoms 
šeimoms pasiseka savo 
vaikus apsaugoti nuo nar
kotikų, haliucinogenų, o 
kitoms nesiseka. Matyti 
vienos šeimos yra suma
nesnės, o kitos ne. La
biausiai nelaimingos šei
mos yra tos, kurios tvir
tai tiki, kad jų vaikai to
kių dalykų - kaip vartoti 
heroiną-nedaro ir negali 
padaryti. Tam tikras at
sargumas,rūpestingumas 
ir nusižeminimas yra 
reikalingi, kad nereikėtų 
paskui liūdnai nusivilti. 
Alkaloidai mūsų laikais 
yra visiems pavojingi.

VENECUELCJE
Caracas, Venecueloje, 

lietuvių bendruomenė su
rengė viešą Lietuvos ne
priklausomybės atstaty
mo 50-ties metų sukak
ties minėjimą kovo 10 d. 
Venecuelos vyriausybei 
iškilmėj atstovavo Pilie
tybės Departamento di
rektorius. Po jo kalbos 
susirinkimui buvo pateik- 
ta( Vliko parengto turinio) 
rezoliucija, kuri-audringu 
susirinkusiųjų plojimu- 
buvo priimta, J. Bieliūno 
ir V. Venckaus Venecue
los Lietuvių Bendruome
nės vardu pasirašyta ir 
pasiųsta Venecuelos res
publikos prezidentui dr. 
Raul Leoni. (Elta) 
Italijoje.
AUKSINIO JUBILIEJAUS 

DIENOS
50-ties metų Lietuvos 

nepriklausomybės pas
kelbimo sukakties minė
jimas Castelnuovo Don 
Bosco saleziečių įstaigoj 
atšvęstas kartu su šv.Ka- 
zimiero švente kovo 10 
dieną.

Prie pastovių įstaigos 
gyventojų - auklėtojų ir 
jaunimo-prisidėjo kele
tas svečių lietuvių iš 
šiaurinės Italijos, o taip
gi visos seselės salezie
tės.Patį šventės rytą pa
sirodė ir svečias iš Ro
mos prof.kun. J. Zeliaus- 
kas.

Šventė pradėta iškil
mingu vėliavos pakėlimu 
jaunimui darniai išsiri
kiavus gražiuose tautių 
niuose rūbuose.

Sekė įstaigos bažnytė
lėj koncelebruotos lietu
viškos mišios,kurių metu 
įstaigos direktorius, kun. 
Pr.Gavėnas,jautriais žo
džiais pristatė dienos 
šventąjį - šv. Kazimierą 
kaip lietuviškajam jauni
mui artimą ir brangų dva
sios galiūną ir kartu kaip 
galingą visų laikų, ypač 
gi šio tremties meto tau
tos globėją.

Į pavakarę sekė meninė 
programos dalis, kurioje 
turėjo progos pasirodyti 
pats jaunimas. Ir pasiro
dė visu savo entuziazmu, 
pilnu įsijungimu į šventės 
dvasią bei nuotaiką. Čia 
buvo paliestos pačios jau
triausios tremties lietu
vio širdies stygos: visa 
eilė,lyg užburtoj pasakoj 
įpintų gražiausių tėvynės 
vaizdų (dar iš kun. J. Ze- 
liausko.savo laiku, paga
minto filmelio), plastikoj 
inscenizuotų dainų bei ei
lėraščių, tautinių šokių.

Visai šiai meninei pro
gramai vadovavo mokyto
jas kun. M. Burba, kurio 
dėka bei pastangomis ir 
jaunimas taip gražiai bu
vo paruoštas.

Įstaigos direktoriaus ir 
galiausiai karštas svečio 
iš Romos žodis, priminęs 
lietuviškos mokyklos ro

lę bei svarbą tremties 
jaunimo lietuviškame 
auklėjime,užbaigė šį ne
eilinį tautos šventės mi
nėjimą. Korespondentas. 
LIETUVOS DIENA ITALŲ

GIMNAZIJOJE
Tortonos (šiaurinėj Ita

lijoj) gimnazijos mokyto
jas LuigiQuaglini.per va
saros atostogas turėjęs 
progos pažinti lietuvius 
bei Lietuvą saleziečių var 
sarvietėj, užsigeidė su 
Lietuva arčiau supažin
dinti ir tos gimnazijos 
moksleivius bei mokyto
jus. "Vienam mokytojų 
posėdy sviedžiau mintį 
pailiustruoti mokiniams 
Lietuvą geografiniu,isto
riniu,religiniu,folkloris
tiniu profiliu. Pasiūlymą 
šiltai sutiko gimnazijos 
direktorius ir kolegos ".

Tuo reikalu kreipės į 
Castelnuovo saleziečius, 
prašydamas medžiagos . 
Jam buvo nusiųsta, kas 
buvo galima sumedžioti: 
Lietuvai skirtas ypatin
gas Elta Press numeris , 
nuotraukų, iškarpų, žur
nalų, spalvuotas filmelis 
"Lietuvos gamta ir pasta
tai".

Vasario 16-tinkamiausia 
proga."Vakar visose kla
sėse atšventėm Giornatą 
della Lituani a "-Lietuvos 
dieną". Viešų skelbimų 
lentose buvo išstatyta 
Lietuvos trispalvė suhei> 
bu, Lietuvos vaizdai su 
istorinėm apybraižom, 
tautinių šokių bei dainų 
švenčių vaizdai. Pats 
gimnazijos direktorius 
ėjo per klases ir rodė 
lietuvišką filmelį, kurio 
tekstas jau buvo anksčiau 
įkalbėtas į magnetofono 
juostelę.

Šios mokyklos moki
niams ( ir mokytojams! ) 
Lietuva jau nebebus koks 
negirdėtas kraštas! pg.

A ustralijoje .
PAVYZDINGI REIŠKINIAI

Kalėdnių švenčių metu lankiausi 
pas Melbourno lietuvius, ir mane 
labiausiai nustebino jų pasikeiti
mas. Iš dar taip neseniai kovingos 
ir audringos lietuvių kolonijos gi
mė ramus taikingas kultūrinis ži
dinys, vertas pasigėrėjimo. Kaip 
tas vynas, rūgimo periodui pasi
baigus, įgavo skaidrumo ir kil
numo, nebėra tų aistrų, to pik
tumo. Susitikau, ir kalbėjausi su 
daugeliu lietuvių ir mačiau, kad 
jų visų rūpesčiai tie patys — tai
kingai bendradarbiaujant išlai
kyti lietuvybę.

A. Mauragis, Sydney. 
J.Amerikos V.

ŠV.KA ZIMIERO KA PINIŲ 
BYLA

Chicagos Southtown 
Economist kovo 20 plieną 
paskelbė išsamų prane
šimą apie lietuvių susi
rinkimą šv. Kazimiero 
kapinių reikalu ir išdėstė 
susirinkimo priimtos re
zoliucijos reikalavimus 
diocezinei kapinių admi
nistracijai.

Pr ieš esamą kapinių 
tvarką protestuoti buvo 
susirinkę daugiau kaip 
2000 lietuvių amerikie
čių. (Elta)

irnieku.net
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AKTUA LIJĘ TEMOMIS

JAV prezidentas Johnsonas sveikina karius, išvykstančius į Vietnamą, bet 
daugiau jau nenorėtų ten siųsti Amerikos karių, tuo tikslu šiauriniam Viet
namu’ pasiūlė pradėti taikos derybas ir tuo tikslu sulaikė bombardavimus.

LAIŠKAI IŠ VIETNAMO

Amerikos kariu būsena Vietname

Mons. Juozapas Pletkus konsekruotas vyskupu
Saltas sekmadienis. Vasario 25-oslos ry

tas. Iš už Masčio ežero pakilusi saulė žvel
gia | apšarmojusius medžius.

Telšių katedros bažnyčioje gaudžia var
gonai. Tikintieji — daugiausia vyresnio 
amžiaus žmonės — Ir šiaipjau būrys smal
suolių laukia, kai vyskupu bus konsekruo
jamas monsinjoras Juozapas Pletkus.

J. Pletku* — 73-člus metus einantis vy
ras. Gimęs netoli Grinkiškio, Gujėnų kai
mo valstiečių šeimoje. 1921 metais Kaune 
(šventintas kunigu. Kunigavęs daugelyje 
Lietuvos vietų. Mirus Telšių vyskupui P. 
Maželiui, Telšių vyskupijos kapitula Išrin
ko JĮ kapituliniu vikaru — vyskupijos val
dytoju, ' o Klaipėdos tarėjai — prelatūros 
valdytoju. - .

Pernai, kovo mėnesį, J. Pletkus paskirtas 
Telšių vyskupijos Ir Klaipėdos prelatūros 
apaštališkuoju administratoriumi.

...11 valanda. Prasideda sudėtinga Ir ne
trumpa naujojo vyskupo konsekravimo 
ceremonija. J. Pletkų konsekruoja Kauno ar
kivyskupijos ir Vilkaviškio vyskupijos apa
štališkasis administratorius vyskupas dr. 
Juozapas Matuialtls-Labukas, o konkonsek- 
ratorlus — Rygos arkivyskupijos ir Liepo
jos vyskupijos apaštališkasis administrato
rius Julijonas Vaivods. Iškilmingoje cere
monijoje dalyvauja Vilniaus arkivyskupi
jos valdytojas monsinjoras Česlovas Kri
vaitis, Panevėžio Ir Kaišiadorių vyskupijų 
valdytojas monsinjoras Povilas Bakšys, 
Kauno kunigų seminarijos vadovybė, nema
ža kunigų, J. Pletkaus giminės, artimieji.

Prie altoriaus skaitomas apaštališkasis 
mandatas, kuriuo Juozapas Pletkus skiria- 

"Gimtasis Kraštas"1968

mas tituliniu vyskupu. „Garbingasal tėve, 
šventoji motina Bažnyčia prašo, kad Jūs ŠĮ 
žmogų pašvęstumėte vyskupu...“ — taip 
kreipiasi vyskupas J. Vaivods | konsekra- 
torių. Pastarasis egzaminuoja kandidatą Į 
vyskupus Iš pagrindinių tikėjimo tiesų. Po 
to — busimojo vyskupo priesaika.

Prasideda mišios. Skaitant visų šventųjų 
litanijų, busimasis vyskupas guli 
člas. Jis tris kartus palaiminamas, 
pečių uždedama evangelija. Kai 
klaupia, konsekratorlus |Į laimina, 
mas ant galvos savo rankas.
gieda „Venį creator spiritus". Kandidato Į 
vyskupus galva ir rankos patepamos šven
tais aliejais, kad, kaip sako tikėjimas, „ką 
jis laimins,, bus palaiminta, ką jis šventins, 
bus pašventinta..

Pašventinamas ir (telkiamas naujajam 
vyskupui pastoralas (lazda) ir žiedas — 
vyskupo valdžios ženklai. Beje, š( žiedą J. 
Pletkul padovanojo popiežius Povilas VI.

Konsekravimo koncelebruojamos mišios 
tęsiamos. Naujasis vyskupas Įteikia kon- 
sekratorlul savo dovanas — dvi žvakes, du 
kepalėlius duonos ir dvi vyno statinaites...

Šventinama ir (teikiama vyskupui mitra, 
o taip pat pirštinės. Su visais vyskupo 
džios ženklais Juozapas Pletkus sėda į 
kupo sostą.

Vėl sugaudžia vargonai, grodami
Deum laudamus". Kol choras gieda šią gies
mę, naujasis vyskupas apeina visą bažny
čią, laimindamas tikinčiuosius. Nuo alto
riaus jis tikintiesiems suteikia savo pirmąjį 
iškilmingą palaiminimą.

kniuba
jam ant 
jis atsi- 
uždėda- 

Choras už-

val- 
vys-

,Te

(„G. k." inf.)
m. vasario 29 d.Nr.9/57/

Prieš pradedant komu
nistams visame P. Viet
name didžiuosius teroro 
veiksmus, lietuvis karys 
iš P. Vietnamo rašo: 
"Vietnamo klimatas nėra 
toks-blogas. Dabar yra 
pavasaris. Dulkių pilna. 
Kai užeina vėjai,tai sunku 
ir paeiti, taip nuvargina 
tos dulkės. Temperatūra 
apie 100 laipsnių F. Gerai, 
kad muilo ir vandens 
netrūksta.

Miestuose grynas skur
das.Kad ir tokiame paly
gint nemažam BienHou nė 
ra kanalizacijos .Atmatos 
plaukia grioveliuose tarp 
gatvės ir šalygatvio. La
bai daug užeigų, kuriose 
iš amerikiečių karių vi
lioja pinigus. Tik įėjus , 
tuojau prisistato mergai
tės ir prašo puoduko ar
batos, kurs kaštuoja $ 2 . 
Nepraslinkus nė 10 min . 
prašo kito puoduko ir 1.1. 
Krautuvėse USA karius 
stengiasi apgauti. Prekių 

DEVASTATION IN SAIGON AFTER ROOTING OUT VIET CONG WESTMORELAND AT GREEN BERET CAMP IN VIET NAM

Taip atrodo Pietų Vietnamo sos+mė Saigonas po to, kai ją buvo netikėtai užpuolęs priešas. Dešinėje 
vyriausias karo vadas generplas Westmorend'as, kuris dabar atšauktas į Vashingtoną vyriausiojo 
JAV generalinio štabo viršininku. Bet dabar užsimezga taikos derybos ir didelė viltis, kad gal gi su- 
sidarbs dėl taikos. Atrodo, visiems jau atsibodo kariauti. Visus kalusimus reiktų spręsti taikiu būdu 
būdu Jungtinių Tautų organizacijoje, kurioje turėtų dalyvauti visos valstybės ir įsipareigotu klausyti 
Jungtinių Tautų visuotinio susirinkimo nutarimu, nes tiktai tuo būdu gali būti užbaigti karai.

kainos USA kariam krau
tuvėse daug aukštesnės , 
negu vi etiniams gyvento
jams. Kainos ant prekių 
nežymimos ir nėra jokios 
jų kontrolės. Jeigu mums 
ko reikia, prašome, kad 
nupirktų vietiniai gyven
tojai, tarp kurių yra ir 
tikrai gerų žmonių. Nak
tys gana šaltos. Nuo uodų 
apsisaugoti, miegame po 
tinklais.

Kitame laiške, rašyta
me po savaitės nuo komu
nistų puolimų pradžios , 
rašo: "Mano draugas iš 
Čikagos, su kuriuo praė
jome apmokymą, neteko 
abiejų kojų.Aš išlikau ne
sužeistas. Po komunistų 
puolimų, pakelėse buvo 
labai daug lavonų. Dabar 
nebeturime visai laisvo 
laiko. Numiegam kur pa
puola.Sunku ir laišką be
parašyti, o ir transportas 
nesusitvarko. Aliarmai 
nesiliauja, o per juos bė-' 
gam kas į bunkerius, kas 

į apkasus-griovius, prie
šą pasitikti. Dažniausiai 
tenirnusnaudžiame.nes , 
kai aliarmo nėra,tai šim
tai darbų ir pamiegoti nė
ra kada.Ir žmoniškai pa
valgyti laiko neturime, o 
ir maistą reguliariai ne- 
bepristato. Trūkstamė ir 
geriamo vandens.Atrodo, 
kad netrukus karo veiks
mai gali kilti ir kitur, nes 
Vietname negalima ko
munistų sunaikinti,reikia 
jį rauti iš šaknų, o jos ne 
Vietname. Jeigu komunis
tams pasisektų įsigalėti 
visame Vietname, jie yra 
pasiruošę eiti toliau, ar
tėti prie Amerikos ir 
baigti Jūsų sotų ir viskuo 
pertekusį gyvenimą".

THROUGH YOUR
RED CROSS

THOSE YOU HELP WILL 
ALWAYS REMEMBER

SU SVEČIU VIETNAMO
/"Tėviškės Pastogės" informacija, Australija/

vieną vietą mieste. Pataikė į par
lamento rūmus ir tiesiai ant vieno 
skubančio ministerio. Ministeris 
skubėjo į malūnsparnį ir su savim 
pasikvietė svečią iš Vietnamo. Ju
lius sutiko ir apie valandą pas
poksojo į Sydnėjų iš viršaus ir 
dykai su ministeriu.

Jau sutinkam ketvirtą lietuvį ka
rį, poilsio ir pramogos pertraukai 
iš Pietų Vietnamo pasirenkantį 
Ausraliją. Pačiu pirmuoju trans
portu Sydnėjun atvyko Petronis. 
Vėlau turėjome mariną Kuraitį. 
Per Kalėdas lankėsi majoras 
Dambrauskas, o pereitą savaitę 
buvo Julius šermukšnis.

Apie pirmuosius jau kiek žino
me. Šį kartą apie šermukšnį. Lei
tenantas Julius Šermukšnis į ka
riuomenę stojo savanoriu. Pietų 
Vietname jau metus atitarnavęs, 
savanoriu pasilieka dar šešiems mė 
nesiams. Karo tarnyboje prie Sai- 
gono jau du kartu sunkiai su
žeistas, sykį vos nesudegintas na
palmo bombos,1 ir kovos randų 
turis nuo kaktos iki kojų. Julius 
šermukšnis tėra tik 22 metų.

SU MINISTERIU ORE
Julius šermukšnis, pasiekęs 

Sydėjų, susiskambino su Jūrate 
Reisgyte. Jos adresą gavo iš bro
lio JAV, kuris Jūratę susitiko 
per pasaulinį jaunimo kongresą. 
Julius irgi norėjo kongrese da
lyvauti, bet negavo atostogų iš ka
riuomenės.

Prieš susitinkant su lietuviais 
Julius kažkotai paklausti užsuko i

SU LIETUVIŠKA DAINA
Didžioji J. šermukšnio laiko da

lis Sydnėjuje praėjo su lietuviš
kuoju jaunimu — prie vandenų, 
gamtoje, tarp keturių sienų ir vi
sur su lietuviška daina. Smagu 
jam buvo klausyti, kaip mes Aus
tralijoj kalbame lietuviškai, net 
jam negirdėtas dainas traukiam. 
Bandė revanšuotis ir jis padai
nuodamas ir mums negirdėtų dai
nų. Kai pritrūko, teisinosi, kad 
du lietuviškus dainorėlius palikęs 
Vietname.

SKAUTAS VYTIS
Visgi gerai, kai mūsų jaunimas 

priklauso kokiai nors lietuviškai 
organizacijai. štai Julius šer
mukšnis skautas vytis iš Worces- 
terio (Mass.) iš karto turėjo bro
liškų draugų ir Sydnėjuj, ir Can- 
berroj, ir Wollongonge, ir visur 
su jais pabendravo.

ATGAL Į VIETNAMĄ
šeštą ryto jau uniformuotą lei

tenantą Julių šermukšnį sugrą- 
žinom Amerikos karių centrinėn 
bazėn Sydnėjuje. Jau septintą ry
to Julius buvo pakely į Saigoną 
dar šešiems mėnesiems Vietname, 
o po to — į Tautinę Stovyklą. 
Tarnaukim, Juliau!

Amerikon pabėgęs čekos- 
lovakų generolas Jan Saj- 
na, dėl kurio buvo kilęs 
didelis sąmyšis.

LIETUVIAI LAIKRAŠTI
NINKAI PAS 
PREZIDENTĄ

Praeitą ketvirtadienį ne 
anglų kalba išeinančių Ame
rikoje laikraščių leidėjai ir 
redaktoriai buvo pakviesti 
j valstybės departamentą 
pas iinformuoti tarptauti
niais politikos klausimais. 
Vėliau visi dalyviai Baltuo
se Rūmuose buvo priimti 
prezidento Johnsono, kuris 
su kiekvienu susipažino.

Prezidentas savo kalboje 
pabrėžė, kokį rimtą vaid
menį atlieka Amerikos gy
venime išeinantieji įvairio
mis kalbomis laikraščiai ir 
ragino redaktorius prisidėti 
prie tobulinimo šalies gyve
nimo.

Konferencijoje ir priėmi
me pas prezidentą iš lietu
vių dalyvavo Darbininko 
redaktorius kun. K. Buč
inys, Garso redaktorius M. 
Zujus, Draugo ir Naujienų 
atstovės G. Krivickienė ir 
M. Vaivadienė, Amerikos 
Balso lietuviškos tarnybos 
vedėjas dr. K. Jurgėla ir 
demokratų partijos veikė
jas arch.. A. Varnas.

KAS ŽINO LIETUVIUS?
Oficialinis Berno kan

tono leidinys "Amtsblatt 
des Kantons Bern" pa
skelbė Thunmiesto(Švei- 
carijoje) įstaigų praneši- 
mą.kad dingusiais be ži
nios skelbiami Jurgis 
(Georg) ir Jadvyga Bal- 
zcunas, abu nevedę, apie 
kuriuos neturima žinių 
nuo "dvidešimtųjų metų". 
Balčiūnai ' žymimi kaip 
Estijos piliečiai, bet yra 
neabejojamai lietuviškos 
kilmės.Kas apie minėtus 
asmenis turėtų žinių, 
kviečiamas atsiliepti.

• Rusijos premjeras Kosygi 
nas lankėsi Irano sostinėje 
Teherane pas karalių.
• Indonezijos prezidentu 5 
metams išrinktas gen. Suhar
to.

Jūratė kazickaitė, 
apie kurią jau anksčiau 
rašėme, kaip apie dau
gelio laikraščių ir radio 
stočių korespondentę ka
ro laukuose Vietname , 
dabar esanti sužeista 
fronte, su kitais keliais 
karo korespondentais, 
ir paguldyta į ligoninę.

• Juozas Stempužis, Cleve- 
alnde vedąs dadio valandė
lę, kaip Mokesčių revizij
os skyriaus vedėjas, page
rbtas už sumanumą ir są - 
žiningą darbą.
• Atlanto sąjungos karo va
das gen. Lemnizer pasisakė 
u£ JAV kariuoirenės nemaži 
nimą Europoje.
• Buvo susirinkusi Azijos 
pietryčių sąjungos konferen
cija, kuri aptarė įvykius To
limuose rytuose.

A Mao pasiskelbė,kad prieš 
jo gyvybę esąs susektas są
mokslas.

SVETLANA ALLILUJEVA IR JOS 21.

Laiškai bičiuliui
•■Svetlana Sfalinaitė-Allilujeva toliau pasakoja savo 

romaną su kino filmininku Liūsta Kapleru. Taibu- 
vo 1943 metais. Tada buvo antrojo pasaulinio karo 
įkarštis. Svetlana gana atvirai pasisako:

’’Kovo mėnesio trečios dienos rytą, kai aš ruoš tap
usi į mokyklą, netikėtai atvažiavo tėvas /Stalinas/, 
kas buvo visiškai neįprasta. Greitu savo žingsneliu 
jis atėjo tiesiai į mano kambarį. Nuo vieno jau jo 
žvilgsnio apmirė mano auklė ir taip ir suakmenė - 
jo kambario kampe... Aš dar niekad tėvo tokio ne-
su mačiusi. Visuomet susilaikąs ir žodžiais ir e- 
moctjomis, jis duso iš pykčio ir vos galėjo kalbėti.

- Kur, kur visa tai?-teiravosi jis, — kur visi tie 
laiškai tavojo rašytojo^?

Negalima aprašyti tos Išraiškos paniekos, kokia 
jis ištarė žodį "rašytojas"...

-Man viskas žinoma.' Visi tavo telefoniniai pasi
kalbėjimai — štai jie, čia!, — jis ranka patakšnojo 
per kišenių. — Na! Duok čia.’ Tavo Kapler — anglų 
šnipas... Jis suimtas.'

Aš išėmiau iš save stalo visus Liūs los užrašus ir

fotografijas su jo užrašais, kurias jis man atvežė iš 
Stalingrado. Čia buvo visi jo užrašai, ir pasakoji- 
jimų apmatai, ir vienas scenarijus apie Šostakovi- 
čių, Čia buvo ir ilgas graudus atsisveikinimo laiš
kas , kurį jis man davė mano gimtadienį - jamprb 
s įminti.

- O aš jį myliu.' — pagaliau aš ištariau, atgavusi 
žodžio galimybę.

- Myli.' — surėkė tėvas nepaprastu įtūžimu — ir 
aš gavau du smūgius į veidą, — pirmą kartą savo 
gyvenime.

- Tiktai pagalvok, nįania, prie ko ji priėjo! —jis 
negalėjo valdytis. — Vyksta toks karas, o ji užsiė
musi.. ..' ir jis ištarė grubius mužikiškus žodžius, - 
kitokių žodžių jis neberado...

-Ne, ne, ne,- kartojo mano auklė, stovėdama
kambario kampe ir ranka rodydama gestą, kad ji 
nesutinka su tėvo teigimu.

- Ne, ne, ne!
- Kaip tai "ne"?! — nerimavo tėvas, nors davęs 

man antausį, jis kažkaip išsikvėpė ir jau kalbėjo ra- 
miau. — Kaip taip ne?-aš gi viską žinau.'—Ir pažiū
rėjęs įjnane, pasakė tat, kas mane visiškai pakir
to: — Tu geriau pažiūrėtum į save — kam tu reika
linga?! Jį laiko apsupusios bebos, kvaile!. — Ir išė
jo į valgomąjį, paėmęs visu, kad pats galėtų pers
kaityti.

Mano sieloje viskas buvo palaužta,-toliau rašo 
Svetlana, - Veltui būtų buvusios pastangos apjuodin
ti Liusią mano akyse — tas neturėti! jokių pasekm
ių. Bet kai man pasakė — "Pažiūrėk į save"— tai 
aš supratau, kad iš tikrųjų, kam aš galėjau būti 
reikalinga? Ar gi iš tikrųjų Liusia galėjo mane tik
rai pamylėti? Kam aš jam buvau reikalinga? Fra
zę apie tai, kad "tavo Kapler- anglų šnipas" aš 
kažkaip iškart nesupratau. Ir tiktai kažkaip autom
atiškai besiruošdama į mokyklą, supratau, kas su 
Liusia atsitiko... Bet visa tai buvo tartum sapne.

Kaip sapne aš grįžau iš mokyklos.
- Užeik į valgomąjį pas tėtę, — man pasakė.
Aš nuėjau tyli. Tėvas draskė laiškus ir fotogra

fijas if metė į krepšį.
- Rašytojas.' — bambėjo jis. — Tiktai nemoka ru-

siškai rašyti. Negalėjai sau ruso rasti' — Tas fak
tas, kad Kapler žydas jį, atrodo, erzino daugiaus
ia. ..

Man buvo viskas tas pat. Aš tylėjau. Paskui nuė
jau pas save. Nuo Šios dienos su tėvu buvome ilgai 
svetimi. Kelis mėnesius mes nesikalbėjome;, tik
tai vasarą susitikome. Tačiau niekūmet jau neats L 
naujino senieji mūsų santykiai. Aš jam jau nebuvau 
ta mylimoji duktė, kaip anksčiau.

Daugiau bus.

Svetlanos brolis Jakov-Jokū- 
bas karo metu pateko vokie
čiams į nelaisvę. Vokiečiai 
norėjo jį iškeisti į savo gen
erolą, bet Stalinas nesutiko. 
Šis Stalino sūnus, Jako v, ban
dė iš stovyklos bėgti, bet tv
ora, kurt supė stovyklą, buvo 
elektrizuota ir Jakovbuvoe- 
lektroe srovės užmuštas.
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KULTŪRIVfc^GkOVIKA
TAUTINEI
Šiais jubiliejiniais me

tais stipriname mūsų ko
vą už Lietuvos išlaisvini
mą ir nepriklausomybę. 
Tačiau nemažiau svarbi 
pareiga kovoti ir už lie
tuvių tautos gyvybės iš
laikymą. Tautos gyvybė 
yra jaunimo rankose.Mes 
laimėsime tiek mūsų tau
tai, kiek pajėgsime išug
dyti jaunimą lietuviškoje 
dvasioj, kiek sugebėsime 
įskiepyti jaunimui meilę 
gimtajai kalbai ir lietuvių 
tautos kultūrinėms verty
bėms .Todėl šiais jubilie
jiniais metais sukruskim 
kad lietuvių kalbos ir li
teratūros skyriai univer
sitetuose neliktų pustušti. 
Šią propagandą turėtų 
vesti Lietuvių Bendruo
menė ir jaunimo organi
zacijos, bet daugiausia 
gali nulemti tėvai. Jų 
šventa pareiga paraginti 
savo vaikus paaukoti nors 
vieną vasarą lituanistikos 
studijoms. Kiekvieną va
sarą yra ruošiamos jau-

GYVYBEI

Šiaurinė Platelių ežero dalis iš Br. Kviklio 
knygos "Mūsų Lietuva" tuojau išeinančio 
4-tojo, paskutinio, tomo, /Žiūr.praneš./

PA LA IKYTI 
nimui stovyklos, jos yra 
naudingos mūsų gyvenimo 
sąlygomis, bet jos negali 
pavaduoti reguliarių stu
dijų.
SUSTIPRINTI LITUANIS
TIKOS KURSAI FORD -

H AM E
Fordhamo universitete 

šių metų vasaros semes
tre bus intensyvūs litua
nistikos kursai.Šiais me
tais kursai tęsis ne 6 sa
vaites, kaip buvo anks
čiau,bet 8 savaites.Inten
syviai dirbant 8 savaites , 
bus galima pasiekti gėrės 
nių rezultatų. Studen - 
tai už šį kursą gauna ne 
4, bet 6 kreditus. Šie pa
keitimai buvo padaryti at
sižvelgiant į kitų kalbų 
skyrius.

Daugelis universitetų 
užs kaito lietuvių kalbą 
kandidatam, siekiantiems 
magistro ar daktaro 
laipsnio.Džiugu,kad Ford 
hamas praskynė kelią lier 
tuvių kalbai ir į kitus šio 
krašto universitetus, iš

skyrus Pennsylvanijos 
universitetąkuriame lie
tuvių kalba buvo dėstoma 
jau anksčiau.Iki šio laiko 
jau keturi šio krašto uni
versitetai buvo atsiuntę 
savo kandidatus į Ford- 
hamą laikyti lietuvių kal
bos ir literatūros egza
minus. Fordhamas mielai 
patarnauja. Mūsų jauni
mas turėtų didžiuotis sa
vo gimtąja kalba, kurią 
taip vertina svetimieji.

Fordhamas kviečia į 
vasaros semestro litua
nistikos kursus dabarti
nius ir busimuosius lie
tuvių kalbos mokytojus 
pasitobulinti lietuvių kal
boje. Jei susidarys nors 
maža grupelė mokytojų, 
tai jiems bus skaitomos 
ir metodikos paskaitos. 
LAIKAS, REGISTRACIJA

Šią vasarą lietuvių kal
bos bus dvi grupės: pra
dedantiesiems ir pažen
gusiems. Paskaitos pra
sidės birželio 24 d. ir 
baigsis rugpiūčio vidury
je.Užsiregistruoti reikia 
iki gegužės 15 d., prisiun- 
čiant $ 25, kurie vėliau 
bus įskaityti į mokestį už 
mokslą.Užsiregistruojant 
reikia nurodyti, kurioje 
kalbos grupėje norėtumėt 
dalyvauti: pradedantie
siems ar pažengusiems . 
Formali registracija bus 
birželio 24 d. Smulkesnės 
informacijos paskelbtos 
kataloge. Informacijos 
reikalais rašyti-Lithua- 
nian Program, Fordham 
University, Box AA, Bronx 
N.Y. 10458, USA.

BAIGIAMA KELIONĖ PO
LIETUVĄ

1964 metais Br.Kviklys 
su būriu bendradarbių 
pradėjo kelionę po Lietu
vą. Tada buvo išleistas : 
pirmasis"Mūsų Lietuvos 
serijinio veikalo tomas , 
radęs didelį atgarsį mūsų 
skaitančios visuomenės 
tarpe. Metai po metų au
torius ir Lietuvių Enci
klopedijos leidėjas Juo
zas Kapočius davė naujus 
tomus; buvo keliauta po 
Vilniją,Rytų Aukštaitiją, 
Vidurio Lietuvą;III tomas 
skirtas Sūduvai (Suvalki
jai).

Pianistas virtuozas Andri
us Kuprevičius, Clev
elands jau keli metai kai 
dėto fortepijoną, Dabar jis 
paskirt.as-paaukštintas į 
tos Music School Settlem
ent fortepijono departame
nto vedėjus ir savo padėjė
jomis turės dar dvi pianis
tes.

Daug kam atrodė, kad 
nei autorius, neturėda
mas reikiamų darbo są
lygų,nei leidėjas netęsės 
- "Mūsų Lietuva" turės 
sustoti, kaip nebuvo iš
leista nemaža pažadėtų, 
bet netesėtų knygų. Bet 
štai,šiomis dienomis atė
jo malonios žinios iš Bos
tono ir Čikagos: ML pa
skutinis (ketvirtasis) to
mas jau sulaužytas. Jis 
apima Žemaičių ir Mažo
sios Lietuvos sritį. Pir
majai skirta600, antrajai 
200puslapių. Paskutinia
me tome įdėta apie 1030 
vietovių nuotraukų ir že- 
mėlapių.Tikimasi,kad š.

• m. balandžio mėn. pabai
doje 816 puslapių tomas 
galės įsirikiuoti greta 
anksčiau išleistų trijų to
mų: bet pirmiausia jis 
atsidurs poros tūkstančių 
skaitytojų rankose.

Mūsų Lietuvarketurto- 
mis vietovių aprašymas , 
išleistas ypatingai sun
kiomis emigracinėmis 
sąlygomis, kai nei auto
rius,nei leidėjas negalė
jo tinkamu būdu pasiekti 

gimtosios žemės. Vien 
tiktai materialinis mas
tas: 3050 puslapių ir apie 
3500 gražių Lietuvos 
vaizdų pasako veikalo 
apimtį ir jo svarbą. Auto
rius gauna daug gražių 
atsiliepimų,jų tarpe kiek 
ir iš Lietuvos. Deja, ten 
"Mūsų Lietuva" užginta, 
kaip neįleidžiamos ir ki
tos svetur spausdintos 
lietuviškos knygos. Vis 
dėlto gal koks puskapis 
knygų ir į anapus prasmu
ko. Gal ir labai ribotų 
skaitytojų jie ten labai 
šiltai sutinkamos.

Autoriui maloniu! lei
dus, "N. Lietuvos" skai
tytojams čia patieksime 
keletą Lietuvos vaizdų, 
paimtų iš ML IV tomo. 

PAMINIMAS VYDŪNAS
Šimto metų nuo Vydūno 

gimimo sukakties proga 
(kovo22), Tiesoj ir Lite
ratūroj ir Mene buvo pa
skelbti straipsniai, ku
riuose santūriai objekty
viai buvo papasakota, kas 
buvo Vydūnas, nesikėsi
nant padaryti iš jo bolše
vizmo pranašą. Vagos lei
dykla žada netrukus iš
leisti Vydūno raštų tomą, 
kuriame būsią ir Vydūno 
dramos "Amžinoji ugnis',' 
"Prabočių šešėliai" ir 
"Pasaulio gaisras". (Elta)

PRAMOGINIŲ DAINŲ 
'KONKURSAS
Margutis, švęsdamas 

40 metų gyvavimo sukak
tį,kviečia jaunuosius dai
nininkus susidomėti pra
moginio žanro dainomis 
ir dalyvauti 1968 m. ge
gužės 4 d. Chicagoje ren
giamame konkurse.

Konkurso taisyklės:
1. Konkurso dalyviai 

skirstomi į dvi grupes: 
17—21 metų amžiaus ir 21 
- 25 metų amžiaus imti
nai. Galima pasirinkti so
lo arba grupinį dainavi
mą.

2. Dalyviai savo nuo
žiūra pasirenka du lietu
vių arba svetimtaučių 
kompozitorių kūrinius ir 
juos atlieka lietuvių kal
ba.

3. Dalyviams bus parū
pintas akompanuotojas . 
Tačiau dalyviai juo ne-
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VEDA D R G U MB A S
VIENAS ŽODIS... NERAŠTINGAS...
Bičiulis bičiuliškai paklau-Kalėjimo valdininkas, pri- 
sia bičiulį: ėmęs naują kalinį ir įraš-
- Koks yra skirtumas tarp ęs jį į kalėjimo knygas,pa- 
žmogaus ir asilo? rodo knygoje vietą, kuri ji
- .godis, tiktai žodis. Jei
gu asilas mokėtų pasakyti: 
"Aš esu asilas", jis būtų 
žmogus.

LA IM INGA PORA
- Esame su vyru labai lai
minga pora. Aš ir mano 
vyras turime visiaškai vi
enodą prigimtį, - pasakoja 
savo bičiulei viena ponia.
- Bet,-po kurios tylos ji 
priduria, - reikėjo penkio
likos metų kol ligi to jį pr
ivedžiau. . .

GERAS PARTNERIS 
Tūlas asmuo žaidžia šach 
matais. Jo partneriu yra 
šuo. Kitas asmuo susido
mėjęs stebi ir galų gale 
neišsilaiko nepaklausęs:
- Tai nepatikėtinas vaiz
das. Tai iš tikrųjų nepa
prastas šuo,'

Šachmatų žaidėjas nusi
šypso ir sako:
- Nepaprastas.' Iš tikrų
jų nepaprastas.' Jau tre
čią partiją iš eilės pralo
šia.' 

Tik nupraususi pastebėjau, kad tai m 
■* iTCifio MtfkhlšT'Y \ 

Manasis- „turbū t yr.-rpwMtcx’e?

varžomi: gali dainuoti su 
savoakompanuotoju arba 
palydėti savo dainas ne 
pianinu,bet kitais instru
mentais,pvz. gitara,kank
lėmis ir 1.1.Norintieji pa
sinaudoti rengėjų akom- 
panuotoju privalo pasirū
pinti gaidomis. Pageidau
jant, bus sudarytos sąly
gos repeticijai.

4.21-25 metų amžiaus 
grupės laimėtojams ski

sai turi pasirašyti.
Kalinys išskečia rankas 

ir sako:
- Deja, aš neraštingas...
- O už ką gi pasodino į ka
lėj imą ?
- Už dokumentų suklasto
jimą. . .
- Tai kaip gi galėjai sukl
astoti dokumentus, jeigu 
nemoki rašyti?
-Aš nežinau. Manau, kad 
mano advokatas nebuvo pa
kankamai patyręs...
MEDICINOS TRIUMFAS 
Žinomas dailininkas Je- 
an-Louis Forain gulėjo 
mirties patale. Bet prie 
jo budįs gydytojas ligonį 
įtikinėjo:
- Maestro, prašau mani
mi tikėti: jūsų sveikata žy
miai pagerėjo- kraujo spa
udimas sunormalėjo, tem
peratūra nukrito. ,. 
Mirštančio ligonio veidu 
prabėgo lengva, šypsenėlė.
- Ačiū, - jis pasakė, -ma 
tau, kad pasveikęs mirš 
tu...

namos šios premijos: 
$ 150, $ 100, $ 75,17 - 21 
metų amžiaus grupėje- 
$ 100,$ 75,$ 5O.Katvirtų 
ir penktų vietų laimėto
jams skiriami specialūs 
pažymėjimai. Laimėju
siems grupiniame daina
vime skiriama tik viena 
premija,o ne kiekvienam 
dalyviui atskirai.

5. Konkurso dalyvių 
Nukelta į 7 psl.

vinyje, kursto jo širdyje tuos pačius jausmus ir lū
kesčius, kokius keldavo ir Mackevičiaus kalbos. Ar 
ne teisybę sako daina:n Vincas Mykolą nrs

Suki lėliaip'nlNAS
(3)

O naktį grįžtant 
Keliu, akys klysta,— 
Tuokart užmigsiu, 
Kada gaidys gysta.

O kaip gražiai apdainuotas bernelio ir mergelės 
atsisveikinimas, berneliui išjojant mušti neprietelių:

Palik sveika, mylimoji, pabučiuok ant kelio, 
Joju greitai su susiedais mušti neprietelio.

Šiandien, metams praslinkus nuo jo vedybų, kai 
jis, atrodo, galutinai atsiskyrė su gimtuoju Šilėnų 
kaimu ir susisuko sau varganą lizdą šitoj turtingo 
Lydiškių kaimo pakelėj, jo gyvenimas tarsi aprimo, 
suvienodėjo. Čia nereikėjo bijotis uvėraus Skrodskio, 
jo tijūno ir koto Rubikio, nereikėjo saugotis ten jo 
tykojančių žandarų. Tačiau, deja, čia nebuvo nei kitų 
jo gyvenimą įvairinusių, jaudinusių ir turtinusių žmo
nių. Nebuvo dėdės Stepono, pono Akelaičio, dakta
rėlio Dimšos, o, svarbiausia, nebuvo kunigo Macke
vičiaus.

Ilgais rudens vakarais, barbenant į langą lietui ir 
stūgaujant pro kampus vėjui, Petras, klausydamas nesilyžta. Kam pirma laiko kelti jos širdyje tas bal
savo žmonos ir Pempienės ratelių dūzgimo, parimęs mes? Kai ateis ta diena, tada bus matyt, kaip pa- 
prie spingsulės ant suolo kampo arba išsitiesęs ant sielgti.
suolo ir apsimetęs snaudžiančiu, atsiduodavo liūd- Po audringų pereitų metų įvykių Šilėnuose gyve

Tai ištaręs, juodą žirgą pentinais suspyrė, 
O mergaitė, nors verkdama, jo drąsumą gyrė.

Bet ar taip jį atsisveikintų Katrytė, jei štai kurią
dieną prasidėtų sukilimas ir jis sumanytų patraukti lių kalėjimą. Plungės valstiečiai turėję pakelti žiau- 
pas Mackevičių, kaip ne kartą yra kalbėjęs? Juk 
Katrytė dabar nebe viena: štai lopšyje miega sūnelis.
Didis nerimas ir rūpestis suspaudžia Petrui širdį. Jau 
daug kartų šitaip vakarais jį buvo apnikusios tokios

1 mintys. Jis nori pakalbėti apie tai su žmona, bet vis

turguje, kaip Plungėje žmonės, susirinkę į sueigą, dis apie sukilimą. Žinoma, gaila būtų palikti Katrę ir 
sugavo policijos šimtininką, jį sumušė, išpjovė su sūnelį, bet galgi neilgam. O kitokio kelio išbristi iš 
drabužio medžiaga jo policinius ženklus, sukalė ko- to vargo nematyti.
jas į kaladę ir uždarė arešto patalpoje. Vaišvila pasi
skelbė valstiečių vadu nuo Plungės ligi Baltijos jūros, prisiminti kai kuriuos paskutiniųjų metų atsitikimus, 
Jis ketinęs sukelti maištą ne vien prieš dvarininkus, išgyvenimus. Ypač dažnai tokie atsiminimai jį už- 
bet ir prieš vyriausybę. Visų aplinkinių dvarų vals- plūsta šį rudenį. Štai ir dabar, išsitiesęs aukštielnin- 
tiečiai jo klausę ir tikėję, kad jie nugalėsią ir ka- kas, rankas sunėręs po galva, klausydamas moterų 
reivius. ratelių ir šnarančio už lango lietaus, jis nejučiom se-

— Mūsų daug,— jie sakydavę,— o saldotų maža, ka plaukiančius atmintyje pereitų metų įvykius. Štai 
Ginklų mes gausime pas žydus ir kontrabandininkus jis, užstodamas Katrę, stovi prieš Skrodskį, ryja jį 
ir visus saldotus iššaudysime. akimis, ir jau jau nedaug ko betrūksta, kad smogtų

Tačiau netrukus vėl pasklido kalbos, kad Vaišvilą ponui vėzdu, kurį spaudžia rankose. Arba štai jis 
išdavęs žandarų komandos raštininkas, atsiviliojęs 
jį į Telšius, kur jis ir buvęs suimtas. Jis grūmęsis 
kaip liūtas. Kelis kartus ištaškęs jį apspitusius žan
darus ir saldotus. Bet ką vienas padarysi prieš visą 
būrį? Pagaliau jis buvęs surištas ir nugabentas į Šiau-

Kartais, drybsodamas ant suolo, Petras mėgdavo

ną egzekuciją. Daugelis buvę nuplakti rykštėmis, o 
kiemuose buvę pastatyti tris dienas maitinti dragū
nai su arkliais.

Jurgis pasakojo tai su niūriu atkaklumu, užjaus
damas Vaišvilą ir Plungės valstiečius.

— Tegu velnias rauna visus tuos žandarus ir jų 
dragūnus! — piktai nusikeikė, baigęs pasakoti.— 
Apie sukilimą nieko negirdėjai? — klausė Petro.

Ne, Petras apie sukilimą nieko negirdėjęs. Tik
noms, ilgesingoms mintims. Nejučiomis jis ėmė bo- nimas Lydiškėse šįmet atrodė ramesnis. Tačiau ir čia Adomas, pereitą savaitę važinėjęs į Raseinius, pasa- 
dėtis šita siaura, beprošvaistine buitimi. Tiesa, jis pasiekdavo žinios apie valstiečių riaušes ir brūzdė- kojo, kad žydai ir šlėktos kažką nujaučia.
mylėjo savo žmoną, mylėjo savo mažąjį Petriuką. Jis j j mus prieš ponus ir valdžią. Pavasarį, kovo ir ba- — Gavome gromatą iš Mykolo,— tęsė Jurgis.— 
jautėsi galįs čia, šitoj dėdės karčiaminėj, ar kur kitur landžio mėnesį, plačiai nuskambėjo Plungės dvaro Ketinąs pavasarį parvažiuoti. Sako, tėvynė jį šau- 
užsidirbti sau ir jiems duonos kąsnį, apsiginti nuo valstiečių maištas, sukėlęs ir kitų Žemaitijos dva- kianti. O kai jis kalba apie tėvynę, tai žinok, kad 
bado. Bet kas paskui, kas toliau? Pasilikti visą gyve- rų — Gargždų, Kretingos, Darbėnų, Salantų, Gintiliš- 
nimą bobelių, bernauti dėdei, smilkti šitoj niūrioj kių — baudžiauninkus. Petras dažnai šypsodamasis 
karčiaminėj? Pagaliau ir čia ar laikys jį dėdė, kai prisimena, kaip Venckų Adomėlis vieną sekmadienį 
praeis visos tos liustracijos, o gal pati valdžia atims atbėgo pas jį ir užsirydamas ėmė pasakoti, ką girdė- 
ir šį kampą? jęs bažnytkaimyje apie to maišto vadą narsų Plun-

Ir štai Petro sąmonėje atgijo visa tai, ką jis buvo gės dvaro baudžiauninką Antaną Vaišvilą, kaip jo

velnias jam galvoj.
— O tėvas kaip?
— Tėvas vis baiminasi liustracijų, ir mokesčiai 

esą nepakeliami. Jam ne pro šalį, kad kiltų koks su
mišimas. Bet Mykolo tai nenorėtų netekti.

— O tavęs?
— Ir manęs nenorėtų, kol dirbu. Dėl Mortos vėl 

girdėjęs iš Mackevičiaus, Dimšos, dėdės Stepono apie kaimiečiai neleido suimti, kaip tūkstantinė žmonių susinėjome. Na, pakentėsiu dar šį rudenį. Bet ilgiau 
artėjantį sukilimą, -apie išsivadavimą iš ponų ir cie- minia privertė pristavą ir dragūnų eskadroną paleisti tai jau ne.
soriaus valdžios jungo, apie gausimą žemę ir švie- suimtuosius Vaišvilos palydovus. Jis išėjo paniuręs, kaip ir atėjo.
sesnį gyvenimą. Dainos, kurias jis rašo storame sąsiu- Kitą sykį pusbrolis Jurgis papasakojo, ką girdėjęs Petrą guviai nuteikdavo kiekvienas nugirstas žo-

kaip pašėlęs suka Skrodskio Jadvygą pasiutiškame 
šokyje Panevėžio gegužinėje. Paskui išnyra Macke
vičiaus paveikslas, kaip jiedu važiuoja pas dėdę į 
Lydiškos ir ką kunigas jam kalba, linguodamas veži
mėlyje, čia nusismaukdamas, čia užsismaukdamas 
skrybėlę ir ragindamas botagu žemaituką. Prisimin
damas kunigo žodžius, jis prisimena ir daugelį vietų 
iš „Būdo senovės lietuvių". Atsimena ir tą keistą po
sakį: „Vergybos neapvežėjo ir už velnių darbą turė
jo, tardainys: „Velnias tau, sako, tevergauja, ne žmo
gus." O štai šienapiūtė, Želvio ežeras ir naktigultas 
prie laužo. „Petrai, šnabžda jam Adomėlis, pažiūrėk 
į viršų." ir dabar štai Petras mato pro ąžuolų ir eglių 
šakas tą nuostabų vasaros dangų su retomis žvaigž
dėmis, ir neapsakomas graudulys suspaudžia jam šir
dį. Paskui jo vestuves-—ir Pranaitis, anų dienų ge
riausias draugas! Jis žuvo nuo pono kulkos- Petras 
girdėjo apie tą baisų įvykį. Vasarą buvo ten atsilan
kęs, matė draugo kapą... Skausmingas šiurpulys nu
veria Petrui širdį. Jis nemokėti} išreikšti, ką jis mąs
to, ką jaučia.. Jis aiškiai nesuvokia, kas riša tuos 
visus padrikus jo atsiminimus. Tik kažkodėl gyve
nimas dar labiau aptemo, pasidarė ankštesnis, skur
desnis, nepakenčiamesnis.

Jis atsisėda ant suolo, atsiremia alkūnėmis į ke
lius, o delnais suspaudžia galvą. Vis tiek! Tegu nors 
ryt prasideda maištas, miatežas, sukilimas! Petras 
žino — jo nesulaikys nei Katrė, nei mažasis Petriu
kas. Jis trauks pas Mackevičių!

Daugiau bus.



Vaizdai iš labai sėkmingos Montrealio šaulių suruoštos dailės ir tautodailės parodos Aušros Vartų salėje/iš kairės/: garbės sargyboje stivį R. Lukošiūnąitė ir S.Reuias, o tarp jų 
savanoris-kūrėjas Jonas Viliušis /atidengęs šydą nuo ypatingųjų eksponatų, gautų iš Lietuvos šiai parodai/; į dešinę-parodos organizatoriai ir iniciatoriai- šaulių kuopos pirminin
kas Ig. Petrauskas ir iniciatorius Juozas Siaučiulis; dešiniaji dr.H.Nagys skaitęs paskaitą^apie meną; dar dešiniau- publika susidomėjusi nepaprastais eksponatais, gautais iš Lie
tuvos, kuriuos atidengė J.Viliušis; visai dešinėje - Ponios Siaučiulienes lėlės- pjovėjai ir šiengrėbiai. Foto NJ -vos,

V. MYKOLAITIS-PUTINAS
Prieštaringas kraitis

Minint Kristijono Donelaičio 
250-ąsicr gimimo metines

Minėjome tave —
Ir garbinam ir šlovinam,
Didysai pavergto žmogaus poete;
Dainavęs mums pavasarį
Atkopiančios saulelės 
Pabudintame sviete, —
Ir vasaros darbų sunkumą,
Kai prakaitas per nugarą srovėmis teška, — 
Ir rudenio gėrybių malonumą 
Su svodbom ir Česniais,
Kai yra kuo vėdarą pralinksmint, —
Bet ir žiemos narsų
Vėl grįžtantį žiaurumą
Su tralaluojaučiais vilkais,
Su šiaurės pūgomis
Ir vandenis sukausiančiais ledais.

Tu tyčiojais iš ponų 
Ir užjautai būrus, 
Buvai teisingas, 
Buvai jautrus.
Tačiau nesigailėjai smirdų,
Kurie lietuviškai kalbėti nenorėjo 
Ir skiauture dabinos
Pono —
Amtmono,
Skriaudėjo

Nebėr dosningo Krizo, —
Tik būrų žemėj smirdų
Dar daugiau priviso.
Paniekinę poeto tėviškę,
Tolminkiemį žemėlapy išbraukę,
Naujieji Diksai,
Prisikabinę kardą,
Su svetimais vardais
Į būrų tėviškę iš kažkur traukia.
Tačiau didysis Lietuvos poetas
Viltingais žodžiais guosdamas prabyla
Ir tiesia ranką iš Tolminkiemio griuvėsių:
“Juk ne pirmas karts,, kaip mes gyvendami 

vargstam”.
Ir mes paguoskim jį:
—Darbuosimės, budėsim!

Ir saugosim tą nuostabią poemą,
Kurią kaip veržlų srautą ilgą žiemą
Ledai sukaustę laikė.
Ak, mylimas ir mielas Donelaiti,
Tu palikai mums didelį*
Ir prieštaringą kraitį.

* Tu Lietuvai esi palikęs didelį — pabraukti žodžiai 
virš eilutes parašyti autoriaus ranka pieštuku.

šis eilėraštis skelbiamas pirmą, kartą. 
Parašytas 1964.1. 6
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Lietuvių gyvenimo reiškiniai

!!...
Ir štai du šimtmečiai praėjo.
Pasikeitė laikai.
Nebėr nei amtmono,
Nei Dikso,

/atkelta iš 
kraštuose gyvenančius 
lietuvius per jų bendri
nėms organizacijoms va
dovaujančius asmenis.

Vliko valdyba jau pa
rengė ir išsiuntinėjo i 
daugelį kraštų atitinka
mus laiškus,nurodančius 
kaip peticiją parengti ir 
kaip suorganizuoti para
šų rinkimą bei peticijos 
įteikimą.Prie laiškų pri
dėta informacinės litera
tūros.

INFORMACIJA APIE
LIETUVĄ

Lietuvos Laisvės Kovos 
Metų programoje numa
tytos ir Vyriausio Lietu
vos Išlaisvinimo Komite
to jau išleistosios infor
macinės literatūros dide
lė dalis išplatinta įvai
riuose pasaulio kraštuo
se.

Panaudota 50 - tosios 
Lietuvos nepriklausomy
bės dienos minėjimų pro
gomis, ji daugeliu atvejų 
skatino bei tinkamai įkvė 
pė įvairių kraštų spaudos

i-jo puslapio/ 
informaciją bei pasisaky
mus apie Lietuvą.

Sąlankos Supreme Com
mittee for Liberation of 
Lithuania išleista 23 tūks
tančiai egzempliorių. At
spausdinimo ir išplatini
mo išlaidos-$ 816. 73.

Lithuania (suMindaugo 
paveikslu)išleista 30 tūks 
tančių egzempliorių. At
spausdinimas ir išplati
nimas atsiėjo $ 1,832.68 .

Lithuania (V. Vaitiekū
no parengtajai) brošiūrai 
atspausdinti ir platinti jau 
išleista $ 1, 477.10.

Manifestas-memoran
dumas (anglų ir kitomis 
kalbomis) su Vliko pirm . 
- L. Dipl. Šefo laišku jau 
atsiėjo $ 958. 76.

Išviso šiai informaci
nei literatūrai jau išleis
ta $ 5, 085.27.

Dar yra pasižadėta pri
dėti prie:
a) vysk. V. Brizgi o anglų 
kalba rengiamo leidinio 
(apie Bažnyčios ir religi
jos padėtį Lietuvoj )-$ 8 00,

b) Argentinos lietuvių 
jaunimo jau išleisto ispa
nų kalba (Lietuva: jos is
torija, menas ir kultūra, 
redagavo prof. E. Parše
lis) - $ 600.

Literatūros pareikala
vimas auga. Lietuvos ats . 
J. Kajeckas rašo Vlikui, 
kad Lietuvos pasiuntinybė 
Vašingtone per metus iš- 
siuntinėjanti mažiausia 5
- 6 šimtus egzempliorių 
brošiūrų. Rimtesnės do
kumentacijos apie Lietu
vą pareikalavimų pasiun
tinybėje gaunama apie 150
- 250 per metus.

Gausesnis literatūros 
apie Lietuvą paskleidi
mas ne tik nepasotino pa
reikalavimo,bet priešin- 
gai-sužadino platesnį su
sidomėjimą ir jos parei
kalavimą padidino. Iškyla 
akivaizdus reikalas kai- 
kurių leidinių leisti nau
jas laidas. «

Be to, jau yra išversta 
į ispanų kalbą Guerilla 
Warfare on the Amber 
Coast ir tariamasi dėl jos 
išleidimo. Ši Įmyga susi
laukusi gerų įvertinimų 
Amerikos spaudoje; (Elta)

/L&C,

SIUNTINIŲ 
AGENTŪRA Tel.VI4-9098

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

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

9 ABC turi didelį pasirinkimo^ įvairių gerybių siuntiniams, 
kuriu yra aukščiausia kokybė — žemiausia kaina!!!

9 ABC dabar turi SPECI ALIUS maisto produktus siuntiniams:

UŽH KAINOS(50% NUOLAIDA,

109 sv. cukraus .... $ 15.50 Šitos kainos įskaitant: produktus,
100 sv. miltų 21.50 muitą, persiuntimo mokestį ir 1.1.
100 sv. ryžių$ 25.0,0 Jūs nemokėsite nė viena centą 
20 sv. taukų....... f 12.70 daugiau!

HIGHLAND AUTO BODY
C a I ex Gas Bar

DIRBTUVE - GARAŽAS

e Atliekami visu rūšių išores darbai ir dažymas

• Mechaniniai darbai

• Gazolinas alyva ir kiti patarnavimai

611b Lafleur Avė. LASALLE T el. Buss. 366 - 7281 

Savininkai: V. Sušinskas 389-0571 ir J. Z avy s 365-3252

LlniueTAal CleaneTž & TjailoTA
• Valau ir taisau vyriškus ir moteriškus drabužius.
• Siuvu naujus pagal užsakymus vyriškus paltus, 

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

(at Wellington St.) Tel. 769-2941

Telefonas 768-6679

WIN DSOR
DRY CLEANERS & DYERS CO. LTD.

Valome visokius drabužius ir kitą Jūsų namų apyvoką.
Savininkai:

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

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

ABC patarnavimas— 100 % p a s i t e n k i n i m o s !

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

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

BOOKS--- LIVRES
SPAUSDINlAl

7581 CENTRALE, coin - comer 2a AVENUE 165 0770 LASALLE

Johan Tiedman Regd
DIRBU VISŲ RŪŠIŲ BALDUS 

PAGAL UŽSAKYMUS

109? Clark Street /prie Dorchester/. Montreal, P.O.
TEL: 861- 3032,
vakare - 254- 6898. /Kalbame lietuviškai/.

ĮVAIRIOS progos

1920 Frontenac St. Montreal, P.Q.T. LaurinaitisBALTIC WOODWORK CO.
DAROMOS ĮVAIRIOS DURYS. LANGAI, VIRTUVĖS KABITAJ- 

IR KITI ĮVAIRUS MEDŽIO DIRBINIAI.

K. KIĄUŠAS ir J SIAUČIULIS.

Adresas: 547 Lafleur Str., LaSalle.
Montreal, P. Q. Tel. DO 6-3884.

ME 7-6727

DE LUXE CLEANERS
Sav. P. RUTKAUSKAS 

117—6th Avenue, Lachine.

LaSALLE AUTO SPECIALIST Rdg’d
SAV. G. DESROCHERS

Taisau ir dažau lengvas masinas 
7717 GEORGE LASALLE, QUE.

(Prieiais „Nepriklausomos Lietuvos" redakciją)
Tek: garažo 366-0500

namų 366-4203

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

Insuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popieris.

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 I NAMUS, SALES VISOSE 

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

/Prie pal požeminio - METRO stoties/.

LEOPOLDAS STANKEVIČIUS, 
naujasis Susivienijimo Lietuvių 
Argentinoje pirmininkas .visuo
tino narių susirinkimo išrinktas 
17. 12. 67. Leopoldas yra Buenos 
Aires universiteto medicinos fa
kultete diplomuotas optikas - 
technikas, gimęs Argentinoje, 
kaip ir jo žmona Irenė Andriuš- 
kaitė, daug pasidarbavę SLA 
scenai ir bendrai organizacijos 
labui. Visa SLA naujoji vadovy
bė — jaunesnio amžiaus žmonės. 
Naujasis SLA pirm, yra metalo 
dirbinių pardavimo firmos Lesbul 
savininkių ir kartoninių dėžučių 
fabriko vedėja SLA pirmininką 
ir visą vadovybę, linkime vaduo
tis dr. Vinco Kudirkos paskelb- 
;ais idealais, kurių gerbimas išūg 
iė SLA į didžiausią ir stipriau- 
lią Argentinos lietuvių organi

zaciją.

L AI K R 0 D ĮNINKĄS !
ANTANAS ŽUKAS

1855 Wellington Street 
Tel. WE 2-0644.

TAISAU IR PARDUODU 
ŽEMOMIS KAINOMIS

LA I K RO p Z I U S IRJUVELYRUS.

SIUNTINIAI LIETUVON 
KAUFMAN’S WOOLlENSsTEXTILES

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

IŠ ČIA PASIŲSITE SIUNTINIUS SAVO GIMINĖMS PILNAI GARANTUOTOMIS

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

MOTERIŠKIEMS KOSTIUMAMS, PAI.TAMS,SUKNELĖMS IRŠILKINĖS-Brocade 
& Dainty MEDŽIAGOS.

• DIDŽIAUSI PASIRINKIMĄ K ASM IR O . N AII. O NIN TŲ IR ŠILKINIŲ SKARELIŲ, 
SVEDERIŲ IR VISA KITA ŠEIMOS REIKALAMS.

• TAIP PAT PRIIMAME UŽSAKYMUS VYRIŠKIEMS KOSTIUMAMS- Made to measure 
- IŠ GERIAUSIŲ ANGLIŠKŲ MEDŽIAGŲ. KAINA $54.00 ir extra kelnes $ 13.50.

SAVININKAS CH. KAUFtfANAS, buvęs audinių fabriko* L i te x* vedėjas Kaune. Laisvai ki Iba 
lietuviškai.



6 PSL.

TAUPYK IR SKOLINKIS
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAUSIAME

TORONTO LIETUVIU KREDITO KOOPERATYVE PARAMA
KAPITALAS SIEKIA TRIS MILIJONUS DOLERIU.

MOKAME DUODAME
43^% UŽ depo situs Morgicius iš 6'/&
5'/fi numatyta už Šerus Asm. paskolos ii 7% '

Asmenines paskolas duodame iki S 5,000. - ir morgicius 
valdžios nustatytų normų, 66r, įkainuoto turto.
Visy narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje. bet nedau
giau >2,001).- Asmeninės paskolos, mirties atveju,apdraus 
tos iki S S,000. -

I dramos nariais gali būti kiekvienas lietuvis gyvenas 
Kanadoje. v
Kasos valandos: Kasdiena nuo 10 vai. iki 3 vai. p.p..
išskyrus sekmadienius. Pirmadienį ir penktadieni vakarais nuo
I rak 10 min. iki 8 vai. 30 min. Šeštadieniais nuo 9 vai. iki / vai 
p.p liepos ir rugpiiiėio men. šeštadieniais uždaryta).

Būstine. Lietuviu Namai 1129 Dundas St. West, 
Toronto 3, Ont. ■. Telefonas LE 2- 8723.

SAULT ST. MARIE
SUDARYTA RINKIMINĖ KOMISIJA

ILGIAU LAUKSITE, ILGIAU KENTĖSITE.
TIE, KURIE TIKRAI NORITE PALENGVĖJIMO, 
TUČTUOJAU - MINUTĖMIS GERIAU JAUSTIS.
Imkite DIANA D RO P S-lašus ir tuomet palengvin
site stiprų kosėjimą slogoje, krūtinės peršalime, šalčio 
krėtime, kar'šligėje, skausmus sąnariuose bei visame 
kūne, gerklės skausmus, užkimimą, biauriam čiaudėji
me, nosies negalavime, asmoje, bronchite, Dėl paleng
vėjimo ir laisvesnio kvėpavimo. Niekas neveikia taip
— kaip DIANA D R O P S - tikrai greitai veikiančios 
pasekmės. Kainuoja $2.00 butelis mūšy vaistinėje.

ROXODIUM mediciniškas skystis įtrinant greitam 
pagerėjimui artrito, reumatizmo, muskuly skausmu, nu
garos skausmų, isijos-Šlaunies skausmu, uždegimo- 
skausmų pečiuose, rankose, alkūnėse, riešuose, skaus
mingiems nelankstiems pirštų sąnariams, skausmų kojų 
riešuose, keliuose, krūtinės persišaldyme, neuralgijos-
— galvos skausmų, aplinkinio ausų skausmo, veido ar 
sprando skaudėjimo, nuo sužeidimų, nudrėskimu, išnėri 
mo ir patęsimo mazguotų venų blauzdose.galvos ir odos 
niežėjimo, pūliavimo, spuogų veide arba visame kūne. 
Pasekmės greitos - minutėmis. ROXODIUM nedegina ir 
neerzina odos. Laikykite atokiau nuo akių.

Kainuoja $ 2.00 butelis
LUSCOE PRODUCTS LIMITED

5 5 9 Bathurst Street, T o r o n t o 4, Canada.

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.ILM.N.Pt.

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

Reportažas iŠ Toronto
PASIKALBĖJIMAS METRO TRAUKINYJE

Queen stotyj, žmonėms 
pradėjus veržtis iš pero
no į atėjusio požeminio 
traukinio vagonus, tarp
duryje bumpteli viena į 
kitą dvi moterys. Jos ins
tinktyviai atsiprašo,dirs - 
teli viena į kitą ir, atsipa- 
žinusios,pradeda kalbėtis 
lietuviškai.Lengvą vasa
rinį apsjautuką dėvinti 
ponia nustebusi prisipa
žįsta, kad anai neprakal
bėjus ji, kaip Dievą my
linti, nebūtų pagalvojusi 
šią puošnią damą esant 
jos kaimyne. Tuo tarpu 
ana,kukliai šypsodamosi, 
mėgina neigti vasariškai 
nusiteikusios tautietės 
nuomonę. Bet, tuo pačiu , 
neslėpdama savo pasidi
džiavimo pasisako, kad ji 
taip apsirengusi tik da
bar, krautuvėje. Ji grįž
tanti iš kailinių išparda
vimo. Ten ji išsirinkusi 
kas gražiausia ir kas jai 
geriausiai tinka'.Toliau ji 
sako, kad tai buvusi jos 
ilgų metų svajonė. Ji no
rėjusi įsigyti ką nors tin
kamesnio, ką nors puoš
nesnio. O šiame pavasa
riniam išpardavime, kaip 
tik atsiradusi proga. Juk 
metams taip skubant, vi
siem taip greit senstant, 
jeigu dabar nepasipuošti, 
kada vėliau bebus laiko .

Nežiūrint kuklaus rea
gavimo, kailinėtajai mo
teriškei yra kuo didžiuo
tis. Jos naujitelaitis, trijų 
ketvirčių minko paltas 
šviti visų,tų mažyčių žvė
relių, gerai išdirbtų kai
liukų patrauklumu. Nuos
tabiai švelni, šviesaus 
kremo spalva ir papuręs 
plaukučių minkštumas 
tarsi laiko jos savininkę 
pakilusią sėdynėje. Tik 
jos kepuraitę,nors tų pa
čių kailiukų, laisvoku pa
siuvimu nėra priderinta 
ir pernelyg didoka. O ant

NOTARAS
ANTANAS LIUD ŽIUS.B.L. 
Bendradarbis V.S. Mastis,L.L.D.

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

TORONTO..
Margio vaistinės U aukštas.
Tel: Įstaigos LE 7- 1708, 

Namų CR 9- 6166.

priekio užtrauktu pakrei
pimu, tarsi slepiant akis 
ar net dalį veido, ji ryški- 
individualų neproporcin
gumą. Tuo tarpu, kukles
nė .nebūtinai kailinė skry
bėlaitė prie to brangaus 
palto,būtų suteikusi pasi
gėrėtiną puošnios elegan
cijos išbaigimą. Tik šiuo 
atveju nepaisant pinigo, 
nežiūrint didesnių išlaidų 
nebuvo atkreiptas pakan
kamas dėmesys į pagrin
dinį aprangos aspektą - 
skonį.

Vasarinio apsiaustuko 
savininkė, pasigerėjusi 
naujuoju draugės pirki
niu, sako, kad mažai kas 
aną bepažintų jeigu ji taip 
pasirodytų jų 20-čio su
važiavime.Tik esą gaila, 
kad suvažiavimas būsiąs 
vasarą, o kailiniai, žino
ma, ten netiksią.

Kailinėtoji ponia pasi
teirauja, apie kokį suva
žiavimą jos bendrakelei
vė kalbanti ? Kokius ji 20 
metų rengiasi minėti ?

Pirmoji nustebusi, kad 
anoji nieko nežino, paaiš
kina,kad liepos mėn.27 d. 
Niagara Falls mieste ren
giamas prieš 20 metų, į 
Kanadą atvažiavusių lie
tuvaičių susitikimas. Tai 
būsiąs lyg prisiminimas 
tų pirmųjų dienų kai at
vykę kūrėmės naujoje že
mė j e. Tuo pačiu numatyta 
pagerbti mūsų gerada
rius,kurie mus pasitiko,

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

EKSKURSIJA Į LIETUVĄ 
18 - KAI DIENŲ

BIRŽELIO 8 iki 29 dienomis 

HJT“ REGISTRUOTIS iki BALANDŽIO 30 dienai.

SKAMBINTI: ( 416) 278 -7261 ^* B A Č Ė N A S,
ALL SEASONS TRAVEL AGENCY 

323 Lakeshore Rd. E. Port Credit, Ont.
Montrealyje ■ 366 - 6220, vakarai s 365 - 0311. 

( Pr. P auk štaičiui ).

Kaip visoje Kanadoje, 
taip ir mūsų mieste, ge
gužės mėn. 12 d. įvyks 
rinkimai į KLB krašto ta- 
rybą.Apylinkės valdyba į 
rinkinimę komisiją pa
kvietė Balį Švilpą, Mar
tyną Riauką ir Jurgį Skar
dį. Rinkimai įvyks komi
sijos pirmininko B. Švilir 
pos bute: 186 Cathcart St. 
Daugiau informacijų apie 
rinkimus mūsų tautiečiai 
gaus iš ap. valdybos ir 
lietuviškos Kanad. spau - 
dos.
"PLIENO"NAUJIENOS

Tautiečiai, dirbantieji 
"Algoma Steel" plieno fa
brike su dideliu susido
mėjimu perskaitė vieti
niame dienr a štyj naujie
ną, kad nuo š. m. rugsėjo 
mėn. 1 d. būsią pakelti 
plieno darbininkų unijos 
mokesčiai :vietoje dabar
tinių per mėnesį mokamų 
$5. -reikės unijai atiduo
ti 2-jų valandų atlygini
mą,o nuo balandžio mėn. 
1 d. ligi rugsėjo mėn. 1 d . 
kas mėnesį reiks įmokėti 
po $5.-į specialų streikų 
fondą.

Kalbant apie šią darbo
vietę,kurioje sau duonelę 
užsidirba dauguma iš mū
sų tautiečių,tai čia biznio 
reikalai nevyksta taip ge
rai kaip anksčiau. Pelno 
bei užsakymų sumažėji
mas,išplėtimo darbų su
mažinimas ir šėrų nukri
timas rodo, kad kažkas 
yra netvarko  j e, o dabarti
nę nepavydėtiną padėtį dar 
gali pabloginti pigesnio 
japoniško ar vokiško plie
no konkurencija.Kursuoja 
gandai, kad padėtis dar 
gali pablogėti, tačiau nu
spėti ateitį tokiais laikais 
kada brašKa anglų svaro 
ir JAV dolerio (kartu ir 
Kanados dolerio) kojos , 

kurie globojo ir kurie 
mums tiek daug padėjo. 
Užtenka tik paminėti to
kius šviesius vardus kaip 
Oną Indrelienę, Mariją 
Yokubynienę, Mariją Ar
lauskaitę,mūsų tarpe ne
besančių Mankienę ir jau
trūs prisiminimai grąži
na anas dienas,pirmuo
sius vienišus žingsnius 
šioje žemėje.

Kailinėtoji ponia susi
domėjusi klauso draugės 
aiškinimo ir, pritardama 
pasiteirauja,iš kur kilusi 
toji puiki idėja ?Kas visa 
tai organizuoja?Jos ben
drakeleivė toliau pasako
ja,kad viso to sumanyto
ja esanti Ramutė Paške
vičiūtė - Verikaitienė. O 
norint į tą sumanymą 
įjungti Amerikon nukly
dusias lietuvaites, tam 
mielai pritarė ir tais rei
kalais ten rūpinasi Vanda 
Panavaitė -Stankienė.

B. Pranckūnas. 

kada vis kyla mokesčiai 
ir pragyvenimo išlaidos , 
kada vieni kalba apie in
fliaciją,o kiti apie depre
siją. .. yra tikrai sunku.

Nepaslaptis,kad nema
žas skaičius yra investa
vę nemažas pinigų sumas 
į Algoma Steel šėrus, ku
rie vis krinta ir krinta, 
tačiau kurie šėrai ar ak
cijos dabar kyla?(nebent 
aukso ir tai ar ilgai? (Kri
to Hamiltono (Steel Co.) 
šėrai, krito Bell telefono 
kompanijos šėrai ir visos 
eilės tvirtus bei stiprius 
pagrindus turinčių kom
panijų šėrai.

Nereikia tikėtis labai 
greitu laiku, bet po 2-3 
metų"Algomos "šėrai tu
rėtų pakilti. Šėrininkų
nuotaikos pataisymui yra 
prisimintinas faktas, kad 
jeigu kas nors 1944 me
tais būtų pirkęs "Algoma" 
šėrų už $ 1000. -, tai 1964 
metais būtų turėjęs tik $ 
100.000. -Taigi,tik kantry
bės, tautiečiai! Koresp.

ST.CATH ARINES
ONTARIO

PAGERBTAS VEIKLUS LR 
ENERGINGAS ŽEMAITIS

Kovo mėn. 23 dienos 
vakare suvažiavę iš apy
linkių lietuviai, kurių su
sirinko apie 50 įvairaus 
amžiaus į salę, kurioje 
radę veiklų ir nenuilsta
mą višuomeninką Juozą 
Šarapnicką, sveikino jį 
linkėdami geros sveika
tos ir pasisekimo jo var
duvių ir 15 metų visuome
ninės veiklos proga.

Susėdus svečiams už 
gėlėmis papuoštų ir gėry
bėmis apkrautų stalų Juo
zas Šarapnickas gražių 
minčių kalboje padėkojo 
svečiams už atvykimą ir 
pasidžiaugė dideliu jų bū
riu. Po solenizanto kalbos 
triukšmingai paplota ir 
sudainuota jam Ilgiausių 
ir Darbingų Metų.

Sekant tolimesnę iškil
mių eigą,žodį tarė S.Bak
šys , gražiai apibūdinęs 
Juozo Šarapnicko organi
zacinę veiklą bei jo pa
stangas lietuvių vienybės 
ir bendradarbiavimo sri
tyse.S. Bakšys ragino vi
sus geros valios lietuvius 
idėjinėje ar ekonominėje 
srityje būti vieningais ir 
nepasiduoti lietuvius kir- 

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

daml mflsų 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.

šinančiom jėgom,nes pa
skutiniais laikais kirši- 
nimai dažniau pasireiš
kia. Kiti kalbėtojai įver
tindami J. Š. organizaci
nius darbus ir gabumus , 
bendroje išvadoje ragino 
visus gerus lietuvius tar
nauti lietuvybei bei lietu
vių vienybei, pasižadėda
mi aktyviai bendradar
biauti. Grikis.

NL red, prisideda prie svei
kinimų mielam bendradarbi
ui, Juozui Sarapnickui, lin
ki geriausios sveikatos, ne
nuilstamai darbuotis lietuvių 
labaui ir jų vienybei, nežiū
rint jų įsitikinimų ir nuošir
džiai linki ilgiausių metų.

Labai malonu, kad šį kuk
lų, bet nuoširdų darbuoto
ją gražus būrys žmonių pa
gerbė, pasveikino ir palin
kėjo jam ilgiausių, sekmin-
gų darbingų metų.

PADĖKA
Nuoširdžiausią padėką 

reiškiu už dovanas ir 
sveikinimus vardo dieno
je: R.ir A. Zubrickams iš 
Prestono, Vellando me
džiotojų ir meškeriotojų 
klubui "Lituanica" valdy
bai, hamiltoniškiams pp. 
S.ir O.Bokšiams.D. ir A . 
Dervaitytei,O.Kudžmie - 
nei ir dukrai G. Kudžmai- 
tytei,E.ir J. Bajoraičiam, 
S.ir P.Ročiams ir krikš
to dukrai Ritai Ročytei, 
pp. F. Rimkams, O. ir P. 
Savickams,V. Žvirgždie- 
nei,M.Ragauskui, S. Pili
pavičiui ir A.Kaušpėdai; 
iš Port Colborne O. ir J . 
Staškevičiam:iš Niagara 
Falls E.ir V. Vaškeliam , 
Z.ir St.Ulbinams.V. ir J . 
Čeporiams ir pp. Jonai- 
čiams; St.cathariniečiam 
D. ir P. Dauginams, V. ir 
A. Paulioniams, O. ir K . 
Vilbikaičiams, M. ir A . 
Gverzdžiams,B.ir K.Ge- 
gieckams.p.J.Zamkuvie- 
nei,V.ir A. Liaksams, A . 
ir A. Šetikams, J. ir J . 
Venckams, Z. ir S. Kuk- 
tams, A. ir V. Palujaus
karus ir A. Visockiui.

Prie baro dirbusiems 
A.Lioksuiir P. Dauginu!; 
už paruošimą maisto sve
čiams pp. V. Liaksienei, 
A. Zubrickienei,D.Daugi
nienei,B.Gegeckienei, A . 
Palujanskienei ir J. Venc
kienei; A. Kuraičiui už 
paskolinimą Taperekor- 
derioir A.Šetikuiuž pra- 
vedimą linksmos muzi
kos. Juozas Šarapnickas.
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LITHUANIAN HOLIDAY — More 
than one million Americans of Lithu
anian descent will celebrate the 50th 
anniversary of independence of Lithu
ania Friday. Left to right are (seated)

Mrs. Joseph Vizgirda, Mayor Albert 
D. McCoy and Valerie Vizgirda. Stand
ing: Joseph V. Vizgirda and Rev. 
Ronald Campo of Holy Angels Church. 
(Beacon-News Photo)

ISTORINIS ĮVYKIS AUROROJE, JAV
Auroros,Illinois, USA , 

Amerikos Lietuvių Ben
druomenės skyrius na
riais negausus, tačiau Va
sario 16 ir kartu 50 metų 
nepriklausomybės atkū
rimo sukaktuvių minėji
mas buvo suruoštas įspū
dingai.

Visą darbą atliko LB 
v-ba, kurios pirmininkė 
Marytė Vizgirdienė daug 
ir sumaniai pasidarbavo, 
talkininkaujant sekreto
riui Boneventūrui Ja
blonskiui ir iždininkui Vy
tautui Vizgirdai. Buvo 
gautas sutikimas su Au
roros miesto majoru, ku
ris mūsų atstovus šiltai 
priėmė .Jam buvo įteiktas 
Lietuvos žemėlapis su 
simboline gintaro dova
nėle.

Vasario 16 d. prierniesr 
to rotušės plevėsavo mū
sų trispalvė vėliava. Ki
tataučiai nežinojo, kokios 
tautos vėliava plevėsuoja, 
tai majoras per telefoną 
buvo kelis kartus paklaus
tas, kokios tautos yra ta 
vėliava.OAuroros mies
to istorijoje pirmą kartą 
suplevėsavo mūsų tri - 
spalvė.

Vasario 15 d. per vieti
nę radijo stotį buvo pusės 
valandos radijo lietuvių 
ir anglų kalbomis valan
dėlė, kuriai vadovavo M. 
Vizgirdienė ir B. Jablons
kis.

Vasario25 d. Holy An
gels bažnyčioj pamaldos 
už žuvusius ginant Lietu
vos 1 aisvę, nukankintus ir 
žuvusius Sibiro vergų sto
vyklose. Šv. mišias atna
šavo kun. Ronald Campo 

SĖJA
Tautinės, demokratinės minties mėnesinis lietuvių laikraštis. 

Leidžia Varpininkų leidinių fondas 

Redaktorius Vytautas B i l d u š a s .
Administracijos adresas: JUOZAS URBELIS.

1649 N. Broadway, Melrose Park., Ill., USA.
Frenum-rata : JAV ir kitur 3 dol. metams.

AR ŽINOTE K£ RAŠO 

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

K EI EI V Į žmonės mėgsta dėl to, kad jis niekam 
iiepataikauja ir nesibijo teisybės skelbti. Teisingo
mis žiniomis iš visur /jame daug žinių ir iš Kana
dos/, aiškiu ir atviru pasiisakymu laikraštis per 65 
metus pelne gerų vardų ir pasitikėjimų.
KELEIVY rasite patarimų teisiniais ir kitais 

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

METINĖ PRENUMERATA KANADOJ IR KITUR
TIK 25.00.
Jau galima gauti 1968 metų kalendorių,RmI- 
fta $ l.OO. Korespondenciją adresuoti: 

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

(lietuvis) ir per pamokslą 
priminė, kad mes lietu
viai esam kaip žydai iš
blaškyti po visą pasaulį. 
Tik nenustokim vilties , 
nes tėvynė bus laisva'.

Tą pačią dieną įvyko i š- 
kilmingas minėjimas 70 
So.Chestnut St. D. J. Viz
girdų name. Minėjimas 
pradėtas įnešant Ameri
kos ir Lietuvos vėliavas , 
Amerikos Himnu.Minėji- 
mą atidarė LB pirm. M . 
Vizgirdienė, pasakydama 
ryžtingą ir pilną tikėjimo 
Lietuvos prisikėlimu 
įžanginį žodį.

Sekė rašytojo Anatoli
jaus Kairio paskaita, kuri 
buvo labai turininga įdo
mi ir pilna tėvynės mei
lės ir ryžto dėl jos lais
vės kovų.

Minėjimas baigtas Lie
tuvos Himnu.

Pabaigai .pradžios mo
kyklos mokiniai, Algis , 
Kęstutis ir Valerija Viz
girdai, pasipuošę tauti
niais rūbais,atliko meni
nę programą, padeklamuo 
darni ir pašokdami sukti
nį. Po minėjimo pasivai
šinta.

Šv. Kazimiero dienos 
vakare, kovo 4 d. , mūsų 
gerbiamas kun. R. Campo 
išsirūpinęs iš vyskupo 
leidimą, Holy Angels baž
nyčioj atnašavo šv.mišias 
už tėvynės laisvę lietuvių 
kalba. Tai buvo istorinis 
įvykis Auroros mieste ir 
minėtoj bažnyčioj.

D. Vizgirdienė .

Lft CROIX-ROUGE
TOUJOURS PRĖTE

A AIDER

Ps.D.ILM.N.Pt
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HAMILTON
Geriausia taupyti ir skolintis tik
Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyve “TALKA"
21 Main St. ,E.,.Kamb. 203, Tel. 528-0511.

R B O VALANDOS:
Aukšti nuožimčiai ui 
indėlius.
Prieinamos skolinimosi
sąlygos.
Nemokamas CUNA gyvybės 
ir paskolų draudimas.
Pilnas čekių patarnavimas.
Užtikrintąs indėlių saugumas.
Malonus lietuviškas patarnavimas

Pirm. 9.30 . 5 vai. p.p. 

Antr. 9.30 - 5 vai. p.p. 

Tree. 9.30 - 5 vai. p.p, 

Kefv. 9.30 • 5 vai. p.p. 

Penkto9.30 - 8 vai. p.p. 

Šast. 9 vai. iki 1 vai. p.p.

Sf. Catharines pgent&ra: 75 Rolls A ve. Pranciškonu 
parapijos salėje sekmadieniai s po pamaldų.

PIRMOSIOS MUSŲ LAIS
VĖS KOVOS METŲ AUKOS

Tautos Fondas skelbia 
pirmąsias mūsų aukas 
Jungt. Finansų Komitetui: 
lietuvių kredito bankelis 
"Talka"-50 dol.; Alf. Pa
tamsis - 20 dol. ; A. Ob- 
carskis, K. Gudinskas, J . 
Romikat ir L.Skripkutė- 
10 dol.; V. Per kaus kas, P. 
Pleinys, J. Dervaitis, L .
Gutauskas.L. Ulbinas, G. 
Jasevičius, V. Jakimavi
čius, P. Kažemėkas, J.
Deksnys, M. Lazdutis, J. 
Stundžia, J. Miltenis,A. 
Prunskus, P. Žulys, O.Sta- 
siulis, B. Šturmaitis, P . 
Leilionas, J. Asmenavi- 
čius, G. Melnykas, J. An
driukaitis ir G. Martišius 
po 5 dol.; ViKezys, A. Ke- 
liačius,St. Pilipavičius, A. 
Ulbinas, A. Gedrimas, V. 
Orlickas,J. Tolys, K. Ka- 
raška.P. Babinas, S. Žio- 
ba, L. Palčiaus kas, J.Ston
kus , Br .Milašius, A. Paukš 
tys, V. Januška, J. Vaina , 
L. Koperskis - po 3 dol. ; 
K. Baronas-1 dol.

gyvataro
PASIRODYMAS

Beveik prieš trejus me
tus mūsų kolonijoje pasi
rodė pilnam sąstate "Gy
vataras’.'Tad nenuostabu , 
kad jo koncertas kovo 
mėn.31 d. parapijos salėj 
sutraukė beveik pilną salę 
žiūrovų netik iš Hamilto
no, bet taip pat ir arti
mesnių kolonijų.Ir reikia 
pripažinti, kad žiūrovai 
nebuvo apvilti, nes Kana
dos stipriausia tautinių 
šokių grupė,v. G. Breich- 
manienės, nors nelabai 
dėkingose sąlygose (pa
rapijos salės scena yra 
netinkama bet kokiam di
desniam koncertui ar šo
kiam), tačiau mūsų šokius 
išpildė aukštam lygyje , 
ypač vyresniųjų grupė, 
matyta daugely kolonijų.

Gyvataro pasirodymas 
buvo perpintas deklama- 
cijomis-Jokubynaitės.D. 
Kudabaitės ir dainom Pa
kalniškytės.

Negali būti kalbos, kad 
puikūs "Gyvataro" vaisiai 
gauti dėka nepailstamos 
vadovės G. Breichmanie- 
nės, padedant aji darbe 
mažųjų grupėj I. Jokuby- 
nienei ir N. Tumaitytei, 
ako rd. R. Gudins kaitei, 
jaunių grupei-A. Elvikiui 
ir E.Dervaičiui.akord.K. 
Deksniui.

žeika, po 2 dol.: V. Za-

"GYVATARAS” Į 
EUROPĄ?

M ai onu taip pat praneš- 
ti,kad šią vasarą Hamil
tono "Gyvataras" žada 
atstovauti Kanadą drau
giškumo festivalyj Pran
cūzijoj-Paryžiuj. Tačiau 
viskas priklauso nuo 
atostogų ir lėšų, nes Ka
nados valdžia apmokės tik 
dešimties dienų viešna-
gės išlaidas Prancūzijoj 
o pačia kelione turi pasi 
rūpinti "Gyvataras". Vi
siškai teisingai vad. G. 
Breichmanienė pareiškė, 
kad dar anksti spręsti 
apie kelionę, nes nežino
ma, ar "Gyvataras" atras 
pakankamai atgarsio ir 
pritarimo lietuvių visuo
menėj .Tačiau pats faktas, 
kad ne taip gausi ir dide
lė lietuvių tautinė grupė 
Kanadoj turi gerą vardą, 
kad mūsų tautiniai šokiai 
domino svetimtaučius , 
kad lietuvių nesibijoma 
siųsti į užsienį kaip Ka
nados reprezentantus,nu- 
teikia maloniai.

Tokiu būdu, čia iškyla 
ne tik Kanados, bet ir lie
tuvių tautos reprezenta
cija. Mūsų manymu, į šį 
reikalą turėtų atkreipti 
JAV ir Kanados LB-nės .

K. B.
PASVEIKINO KLEBONĄ 

VARDINĖMIS
Prelatą dr. Juozą Ta- 

darauską pasveikinti jo 
vardinių proga susirinko 
keliosdešimtys Hamilto
no organizacijų atstovų. 
Jie atstovavo 16 organi
zacijų surašytų atskiruo
se lapuose gražiai pa
ruoštame albume, kuris 
buvo kaip dovana įteiktas 
visų vardu. Šį simbolinį 
albumą įteikdamas ben
druomenės pirmininkas 
J.Krištolaitis pasakė kal
bą.

Prelatas labai širdin
gai padėkojo visiems su
sirinkusiems. Kor.

K. IR J. DERVAIČIAI 
dideli mėgėjai lietuviškų 
knygų ir laikraščių, per 
"NL" bendradarbį pratę
sė "NL" prenumeratą ir 
paskyrė jų mėgiamam 
laikraščiui 4 dol. aukų. 
Pp. Dervaičiai vertina 
spaudą ir atjaučia sunkią 
laikraščio egzistenciją. 
Lietuviškos spaudos pla
tintojus pp.Dervaičiai vi
suomet nuoširdžiai prii
ma ir neišleidžia nenu- 
pirkę geros knygos, J.Š .

WINNIPEG, Man.
TAUTOS 

šiais metais vasario mėn. 
18d., vasario 16-tos die
nos minėjime aukojo: 
po 10dol.: V. Januška, M . 
Januška,R. Michalauskas 
irXY;po 6 dol. : J. Mikar 
lauskas inl.Demereckas, 
po5dol.:A.Mačiūnas, B. 
Bujokienė,P. Ziminskas, 
F. Kračikas, E. K.Kla- 
sauskai, V. Jaučiukas, A. 
Kuncaitis,M.Januškienė , 
P. Llaukevičius, L. Sta
nius, A .Končius ir K. Ma-

FONDUI 
veckienė, H. J. Barkaus- 
kaitės, J. Malinauskas, 
Yauniškienė,J.Timerma- 
nas,T.Lukas,B.Vaičaitis, 
E. Federas, poldol. tA. 
Lingė, K. Blažys, P. Bag
donas, J. Mališauskas, V. 
Stankevičius, A. Balčiū
nas, G. Surdokas, V. Rut
kauskas,M. Zaveckas, V. 
Galinaitis, V. Šerkšnys , 
W.Sewezynenko ir M. No
vickį. Aukojusiems nuošir
dus ačiū. J.Demer eckas , Jaudami reformų.

Tautos Fondo Atstovas.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 7 PSL.

Kai Amerikoje kilo mintis paminėti Ukmergės gimnazijos veiklą, čia skelbiama viena tos gimnazijos nuotrauka kaip tiktai iš pirmųjų 
jos veikloj laikų, kai jos direktorium buvo J. Baronas /ūsuotas sėdi viduryje/. Mokytojai /iš kairės/: D.Pinigis, J. Žilinskas, kuni
gas kapelionas /foto patiekėjas pavardės jo neatsimena/, muzikos mokytojas A.Piešina, P. Jurkat, direktorius J.Baronas, muzikas
J. Bertulis, J.Baronienė, F.Kos, dailininkas J.Kulvietis, J.Žukas ir P.Petrikas. Iš mokinių yra žinomas tiktai fotografijos savini
nkas - Juozas Harrisonas, stovįs priešpaskutinėje eilėje ketvirtas iš kairės. Kas atpažins daugiau mokinių? Būtų įdomu ir malonu 
juos visus atpažinti ir suminėti.

Verfingiausia 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 siuntėjui, nei 
gaVėj'ui'..................
. ži'an.'. rdn?..

Užsisakykit dabar. Užsisa
kykite per

INTERTRADE
EXPRESS 

CORP.
125 E. 23rd Street

New York, N. Y. 10010
Prarykite neapmokamo 

katalogo.

DĖMESIO!
Automobiliams 10% 

nuolaida.
UŽSAKYKITE DA

BAR. sutaupysite daug pi
nigą. Paskutinis diena užsa
kymams: Bai. 25, 1968

PRAMOGINIŲ DAINŲ 
KONKURSAS 

/atkelta iš 4 psl./ 
vertinimui sudaryta šios 
sudėties jury komisija: 
Sofija Adomaitienė, Pe
tras Armonas, Antanas 
Nakas, Balys Pakštas, 
Vanda Stankienė ir Mar
gučio atstovas.

6. Dalyviai registruo
jami iki 1968 m. balandžio 
29 d.Registruojantis pra
šoma suteikti biografinių 
žinių (vardas, pavardė, 
amžius, kiek laiko ir pas 
ką mokosi dainuoti ir t.t.) 
Pageidaujama spaudai 
tinkanti konkurso dalyvio 
foto nuotrauka. Registra
cijos ir informacijos rei
kalais prašoma kreiptis 
šiuo adresu: Margutis , 
6755 S. Western Avenue , 
Chicago, Ill. 60636. Tele
fonas GR 6-2242.

Margutis*!
e Bukarešte, Rumunijos sos
tinėje, atidaroma, Izraelio pa
roda.
• Dėl Jesenino - Volpino i- 
kalinimo Sovietu valdžia ga
vo daug protestų. Protestuo
ja šimtai pačių rusų. Įkalin
tasis yra gabus matematikas.

• Ispanijos universitetų stu 
dentai demonstruoja reika-

MŪSU^P ORTAS'
VEDA KAZYS

PAVERGTOJI LIETUVA
Vilniškiam "Sporte" 

žinomas lengvaatletas K. 
Orentas aprašo savo įs
pūdžius iš olimpinių žai
dynių Grenoblyje. Vienoj 
vietoj į savo įspūdžius 
lietuvis mėgina pridėti ir 
truputį linksmybės. Ta
čiau iš tokių "juokų" vi
siškai nesinori juoktis, 
kadangi kiekvienas kultū
ringas žmogus gerbia ki
tų tautų-žmonių konfesi
nius įsitikinimus.Tik pa
skaitykim ką jis rašo: aš 
irgi apturėjau įdomų nuo
tykį. Gatvėje prie manęs 
priėjo mergaitės Anglijos 
olimpinės komandos spor 
tiniais kostiumais ir pa
klausė,kokia kalba kalbu. 
Labai maloniai šypsosi ir 
dovanoja gražią užrašų 
knygutę su olimpinę em- 
blema(Autorius neparašo 
kokia jis kalba kalba, ta
čiau reikia spręsti,kad K . 
Orentas pasisakė rusų- 
kodėl, matysime toliau- 
K. B.). Aš dėkoju, duodu 
"grąžos" ženkliuką. Paė
jęs keletą žingsnių smal
sumo skatinamas, atver
čiu knygutę. . . Iš tikrųjų- 
o Viešpatie,nors aš neti
kintis.Vietoj tuščių lapų- 
"Naujasis testamentas". 
Pasirodo "Gelbėjimo Ar- 
mija"net Anglijoj rūpina
si mano sielos išganymu. 
Iki ašarų buvau sugrau
dintas ir vakare, grįžęs 
namo, pradėjau garsiai 
cituoti draugams.Tie irgi 
labai džiaugėsi, o vienas 
iš juoko apsiašarojo.Kny- 
gutėje apstu ir grynai 
praktiškų patarimų. Jei 
išsisuksi koją ar susipyk- 
si su kaimynu - skirtos 
specialios maldos". Ko
mentarai tokioms K. Či
rento linksmybėm-tikrai
nereikalingi'.

BARONAS
-Vilniujeviešėjo Varšu
vos A ZS moterų krepšinio 
komanda. Lenkės pralai
mėjo Vilniaus Statybai 42: 
58, o Vilniaus Kibirkštis 
varšuvietes nugalėjo 88: 
64.
-Sov.Sąjungos vyrų krep
šinio pirmenybėse Kauno 
Žalgiris pirmas rungty
nes pralaimėjo Rygos V 
EF 69:80 ir antrose nuga
lėjo latvius 68:63.

PS. Ir vėl tenka trum
pam atsisveikinti su mie
lais šio sk. skaitytojais . 
Tikiu, kad ir iš "senojo" 
kontinento teks parašyti 
apie tenykštį sportinį gy- 
venimą-iš Europos.

Sk. vedėjas 
ŠALFASSgos SPORTINIŲ 
VARŽYBŲ KALENDORIUS 

1968 m.ŠA lietuvių krep 
šinio ir tinklinio pirme
nybės įvyks š. m. balan
džio 2-28 Detroite,Mich .. 
Vykdo Detroito LSK Ko
vas . Programoje: krepšį - 
nis - vyrams, moterims , 
jauniams A (1949 - 51 m . 
gimimo),jauniam B (1952 
m. gim.ir jaunesniems) , 
ir mergaitėms (1949 m . 
gim.ir jaunesniem), tink
linis-vyrams,moterims , 
jumorams (1947 m. gim . 
ir jaunesniems) ir mer
gaitėms (1949 m. gim.ir 
jaunesnėms.

1968 m. ŠA pabaltiečių 
krepšini o, tinklinio ir sta
lo teniso pirmenybės 
įvyks š. m. gegužės 18-19 
d..Clevelande,Ohio. Vyk
do ŠALFASS-gos Centro 
valdyba talkininkaujant 
Clevelando LSK Žaibui.

Tradicinės metinės vy
rų ir moterų lengvosios 
atletikos ir vyrų futbolo 
varžybos tarp ŠA lietuvių 
ir ukrainiečių rinktinių 
įvyks š.m. birželio 22-23 
d..Toronte. Vykdo ukrai
niečiai.

1968 m. ŠA pabaltiečių 
futbolo,plaukymo, šaudy
mo ir vyrų bei moterų 
lengvosios atletikos pir
menybės numatomos š. 
m.liepos 27-28 d. Toron
te. Vykdo - estai. Ši data 
dar nėra galutinai nusta
tyta.

Pasaulio Lietuvių Sei
mo,įvykstančio š.m. rpg- 
piūčio 31-rugsėjo 2 d. New 

Yorke, proga yra numa
tomos platesnės apimties 
sportinės varžybos. Pro
grama bus galutinai iš
dirbta vėliau, tačiau 1968 
m. ŠA lietuvių futbolo ir 
lauko teniso pirmenybės 
yra planuojamos įvykdyti 
šių varžybų rėmuose.

1968 m. ŠA lietuvių vy
rų ir moterų lengvosios 
atletikos pirmenybės ir 
visų klasių plaukymo pir
menybės yra numatomos 
atlikti pabaltiečių pirme
nybių rėmuose, atskirų 
varžybų nevykdant.

1968 m. ŠA pabaltiečių 
ir kartu lietuvių prieaug
lio klasių lengvosios at
letikos pirmenybės nu- 
numatomos š.m.rugsėjo 7 
d., Clevelande ar Toron
te. Data ir vieta dar nėra 
galutiniai nustatyta.

Dar yra numatoma vyk
dyti 1968 m. lietuvių ŠA 
stalo teniso, golfo, šaudy
mo ir šachmatų pirme
nybes. Šių varžybų datos 
ir vietos dar nėra paaiš- 
kėjusios.

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

tinėlius savo artimiesiems Lietuvoje.

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

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

VASARINIS 7968 - 1.
Storo, gėlėto nepermatomo nailono medžiaga dėl 4 suknelių, 
3/2 jardo vilnonės angliškos medžiagos vyriškam kostiumui , 
3z2 jardo vilnonės angliškos medžiagos moteriškam kostiu
mui, 1 terelyno bliuskutė, 1 vyriški nailoniniai marškiniai, 
2 poros vyrišku, arba moteriškų geriausios rūšies nailoninių 
kojinių — S 75.90 .

VASARINIS 1968 - 2.
Pavasariniam arba vasariniam paltui vilnonė medžiaga, 3Y1 
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 arbamoteri Škas nailoninis lietpaltis 
— S75.Q0.

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 lietpaltis $ 10.00, vyriški arba moteriški vilnoniai 
megstukai $12.00, nailoniniai marškiniai $7.00, vyriškos ar
ba moteriškos nailoninės labai geros kojinės $2.00.

BALTIC STORES LTD.,
(Z. JURAS)

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

Su 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 siučiami šeimai.

Atstovai: A Kuubwlds, 167 College St,, Apt. 2, Sudbury, Ontario.
L. Ttadxevtthis, 380 Windermere Ave., Toronto S, Ont.

Foto P. Perkas.

SUDBURY
"GELEZINIS VILKAS" 
medžiotojų ir žūklautojų 
klubo valdyba, balandžio 
mėn. 20 d., šeštadienį, 7 
vai.vakaro, pp. Mykolo ir 
Agotos Pranskūnų na
muose, 276 Ash St., tel. 
674-5483, kviečia metinį 
klubo narių susirinkimą. 
Dienotvarkėje: 1. Pasita
rimas klubo veiklos rei
kalais, 2. Premijų įteiki
mas geriausiems 1967 m. 
meškeriotojams ir me
džiotojams ir kt. 3. Ben
dra, karšta vakarienė . 
Veiks bufetas.

Visus klubo narius 
kviečiame dalyvauti. Ve
dusieji atvyksta su ponio
mis. Būkite punktualūs . 
Laukiame. V-ba.
• Pekinas pagrobė Rusijos 
laivą, del ko Maskva protes
tavo if reikalavo grąžinti.
• Javos saloje didžiuliai 
potvyniai. Indonezijos val
džia tas sritis paskelbė pa
vojuje ir nelaimėje.
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AUKOS KOVOS METAMS MONTREALYJE 
žiai,Valiulis J.,Dasys A. 
Kalvaitis A. .Girinis L. , 
viena aukotojo pavardė 
neišskaitoma. Po 3 dol.’ 
Saulius P., Zubas V., Pe
trulis J.,Mališka Iz.,Dre- 
vlnskienė A., Daukša S., 
Gorys Iz., Gorys J. ;P° 2;> 
MylėA. , Balčiūnaitė V. , 
Adomaičiai J. M. , kun . 
Gaudzė J., Jurgutis J. , 
LadygaJ. .Adomonis H. , 
Bagdžiūnas B. .Stašaitis A. 
Gražienė V.,Urbonas L. , 
Viliušis J., Blauzdžiūnas 
J. , Dalmotas J. , Gaurys 
J. .Kačergius V., dvi au
kotojų pavardės neišskai
tomos. Po 1 dol. aukojo: 
kun.Aranauskas J. .Vaps
va A. .VerbylaR., dvi au - 
kotojų pavardės neišskai
tomos.

Lietuvos valstybinės 
nepriklausomybės atsta
tymo penkiasdešimtme
čio sukaktį paminėti,lais
vajam pasaulyj esantie
ji visi mūsų veiksniai,su
tarė bendrą ir Suderintą 
veiklą. Šiam tikslui reika
lingoms lėšoms sukelti 
sudarė bendrą Jungtinį 
Finansų komitetą, kurio 
padaliniai yra suorgani
zuoti visur, kur tik lietu
vių gyvenama.Tokį Jung
tinį Finansų komitetą turi 
ir Kanados lietuviai, ku
rio centras yra Toronte.

Montrealyje šiam tiks - 
lui aukos jau buvo renka
mos laike Lietuvos vals
tybinės nepriklausomy
bės atstatymo penkiasde
šimtmečio sukakties mi
nėjimo, Plateau salėje. 
Žemiau dedamas aukoto
jų sąrašas.Tautiečiai dar 
neturėję progos aukoti 
mielai kviečiami savo au
ka prisidėti prie aukų tel
kimo vajaus, kuris vyks 
visus šiuos metus.

Aukas siųsti Montrea
lio Tautos Fondo įgalioti
nio varduiAugustinas Kal
vaitis, 6891 Mazarin st. , 
Ville Emard,Montreal 20, 
Po 10 dol. aukojo: 
GuobysM. .Kardeliai E. 
J., Adamonis P., Alek- 
siejūnaitė E., Giriūnas 
V.,Lukša R.,Rusinas A ., 
Jurkus D.; po 5 dol. : 
Rudytė A. , Butkus P. J. , 
Gureckas L. , Daugelavi- 
čius A.,Urbonaitė E.,kun . 
Pečkys K., Šemogas J . , 
DamaitisA. .Gaurys A. , 
Kirstukas B., Narkeliū- 
nas A. , Kudžma V. , Gab
rys P. , Bilevičius V. , Ru
dins kas P., Lukoševičius 
P. , Mickus P., Kęsgailą 
S., Juodviršis J. .Adomo
nis J. , Žukauskas P. ,Ži

Dr. J. S E M O G A. S
5441 BANNANTYNE.VerdupI

PARAMA "BALTIJAI^ . 
"Litas".............. $ 300'. 00
Aušros V.par. $ 100.00 
Sv. Kazimiero parapija 

$ 100.00 
Mont. moksl. ateitininkai

$ 100.00 
Neringos Skaučių tuntas

$ 100.00 
Geležinio Vilko skautų 
tuntas.................$ 100.00
KLB Seimelio prezidiu
mas..................... $ 50. 00
Liet. Tėvai Jėzuitai

$ 34. 00 
Po $ 25: II. Gražytė, M . 
Guobys,A.Ruzgas,J. Vie- 
raitis;po$20; P.Adamo- 
nis,A.Gaurys, J. Gražys , 
J.Jocas, P. Jokubauskas , 
A. Jurgutis, V.Kerbelis, 
J.Kibirkštis .A.Kličius, J.

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

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

tretiadienį 7-9 p.m.

767 - 3175; namų 366 - 9582.

DANIU GYDYTOJAS
Dr. J. MALISKA

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

Namų teL: MU 1-2051 *

DR. A. O. JAUGELIENt
DANTŲ GYDYTOJA 

1410 Guy Street, 1 pūkštąs 
11 - 12 kambarvs-

Tel: 932- 6662: namu 737- 9681

DR. V. GIR1UNIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA

L'Assomption Blvd. 
Tel. 255 - 3535.

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

Knygoje rasite žinias iš įvairiu. Kanados lietuvių gyvenimo sričių: religinės, kultūrinės, 
organizacinės, ekonominės, politinės, Švietimo. Joje yra ir įžanginis skyrius, nušviečias 
Lietuvos praeitį ir emigracijos istoriją.

Leidinys yra apie 370 psl., enciklopedijos formato, su daugeliu fotografijų ir informaci
jų, labai tinkamas ne tik pačiam pasiskaityti, bet ir kitataučiams dovanoti, ypač šiais me
tais, minint 50 metų Lietuvos /Vepriklausomybės paskelbimo sukaktį.

Knyga redagavo kun. dr. Pr. Gaida su redakcine komisija, kurion įėjo:
Step. Kairys,
J. Kardelis,

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

Knygos kaina yra $8.00, kuri pardavinėjama pas spaudos platintojus.

Prof. J. Puzinas, 
A. Rinktinas,

Dr. J. Sungaila.

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

L. Tamošauskas, 
Dr. M. Ramūnienė, 
Kun. Al g. Žilinskas, 
A. Gurevičius, 
ir daug kitu.

Kviečiame vi su s tautieči us ši leidinį nedelsiant užsisakyti ir atsiysti pinigus atkarpoje 
nurodytu adresu.

Kanados Šimtmečio Lietuvių Leidinio 
Administracinė Komisija

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

Užsisakau egz. "LITHUANIANS IN CANADA” knygos šiuo adresu:

Vardas ir pavardė

Numeris ir gatvė

Miestas į zona ir ’ plovine i ja 

siunčiu čekiu

DAILĖS IR TAUTODAILĖS 
PARODA,

suruošta Montrealio šaulių 
buvo labai sėkminga. Ją ap
lankė daug žmonių. Miesto 
meras p. Jean Drapeau at
siuntė jos apžiūrėti savo 
padėjėją meno reikalams, 
p. LaPalm, kuris atsilan
kė su Ponia ir dom ingai ap
žiūrėjo parodą.

Parodą aplankė apytikriai 
apie 1OOO žmonių’.

Yra sumanymas parodą, 
aprinkus svarbesnius dąly-

Klimas.LKMindaugošau- kus perkelti
lių kuopa, Jonas Lukose 
vičius, P. Lukoševičius ,S. 
Naginionis, A. Norkeliū
nas , J. Petrulis, V. Piečai- 
tis, P. Povilaitis, J. Sku
čas, V. Žižys; po $ 16: D.
Baltrukonis,P.Rudinskas.

perlaida

į Pasaulinę pa
rodą-68, Kuri bus atidary
ta ateinančio gegužės mėn
esio 17 dieną.

Plačiau apie parodą bus 
parašyta kitą kartą.

PRANAS TAUTKUS, 
buvęs mokytojas, 

turi daug prityrimo užpildyti 
visokius Income Tax blankus.

Kreiptis asmeniškai arba 
skambinti tiktai šiomis die 

nomis ir valandomis:
šeštadieniai? nuo 1—5 v. PM. 

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

Tel. 366-3805.
Sekm-adienįais 1 — 5 v. PM. 

Restorane Kaunas.
2587 Ontario St. East. 

Tel. 525-0196.
Taipgi jis užpildo visokius 

pensijų ir emigrac. blankus.

SV.'KAZIMIERO PARAPIJA

— Did. ketvirt. mišios 8 vai. 
ryto.
— Did. penkt. 3 vai. po pie 
tų Kristaus kančių pamaldos 
ir 8 val.vak. Kryžiaus keliai.
— Did. šeštad. 6:30 vai. vak

MUZEJAUS RETENYBĖ
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.
Vancouver 10, B.C.
C a n a d a.

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

ugnies ir vandens šventini
mas ir vigilijos mišios.
-- Išpažintys ketv. ir penkt. 
7 vai. vak. ir šeštad. nuo 6: 
30 vai. vak.
— Did. penkt. ir šeštad. Ka- 
nados vyskupai pr'ašo tikin
čiųjų susilaikyti nuo mėsos 
ir pasninkauti.
— Velykos: 6:30 vai. ryto 
Prisikėlimas ir mišios, kitos 
mišios - 9, 10 ir 11 vai.

Parapijos rekolekcijose 
lankėsi daug žmonių. Parapi 
jiečiai dėkingi prel. Balčiū
nui už paprastai pasakyta gi
lų žodi. Rekolekcijos užbai 
gė bendru pobūviu svetaine 
je-
-- Margučių vakarienė balan
džio 20 d. Programa išpildys 
parapijos Choras.

Parašas

aukoju.

AUŠROS VARTŲ PARAPIJA

— Parapijos rekolekcijos 
prasidėjo ši antradienį irbai 
giasi ketvirtadieni 7:30 vai. 
vak. Rytais: trečiad. ir ket- 
virtd. 9 vai., vakarais: 7.30 
vai.
-- Didž.Savaitės tvarka: Did. 
ketv.7:30 v.vak., Did. penkt.
- 7 vai. vak.,Did. šešt. - 6 v. 
vak.
-- Velykos: Prisikėlimo pa
maldos-6:30 vai.ryto, kitos 
mišios kaip ir sekmadienį.
MIRĖ PETRAS JARMALAVI

ČIUS, kuris prieš kelis me
tus išvyko iš LaSalle i USA 
-- Florida. Laidotuvėse daly 
vavo verdunietis Jonas Ga- 
tautis, kuris ten svečiuoda
masis praleido žiemos mene, 
sius.

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.

( prie 76 A venue )

„LITAS” MOK

ADVOKATAS
JOSERH P. MILLER

B. A., B. C. L.
Suite 205

168 Notre Dame St. E.
UN 6-2063 ir UN 6-2064

DĖMESIO!
Turime skanių šviežių baltų 

lietuviškai pieninėje pagamintų 
sūrių. Taip pat patarnaujame 

skaniomis švieiiomis lietu
viškai pagamintomis dešromis.

Prašome nasinaudoti mūsų 
produktais pristatant į namus. 
Skambinkite Bruno Jazokas, 

tel. 766 - 9041.

Notaras
J. BERNOTAS 

Ė.A., B.C.L.

Sun Life Building 
Suite .2001

Tel.: UN 6-4364.

JŠouįįa'id eduto dŠody,
6636, Clark St. Montreal

(prie St. Zotique )

TEL: 277-5059, 277-5323

Sav. J. Adomonis - Adams
Namų tel. J47 - 9000

ATLIEKAME DARBUS:

Electric Welding 
Body Work 
Painting 
Mechanic 
‘iectric 

t. ’ritus Steering Service
Wheel Alingment

T une- up
Clutch- Brakes

J„ Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS

SIUVU IR PARDUODU

Taisau ir Remodeliuoju 
Vasaros laike saugojimas

Z Storage /.

6396 Bannantyne, Verdun. 
PO 7-6183.

AR ŽINOMA, KAD

’’NEPRIKLAUSOMOS 
LIETUVOS” SPAUSTUVĖ

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

Ądresas: 7722 George Street,
LaSalle, Montreal, P. Q.<
Canada. i

LIETUVIŲ NAMŲ ŠĖRI-
NINKŲ METINIS 

susirinkimas, kuriame da
lyvavo negausus būrys na - 
rių>, daugiausia svarstė na
ujų namų įsigijimo klausi - 
mą, kuris yra gyvas visą 
laiką. Naujon valdybon iš
rinkti: Pr.Bastys /pirm./ 
A. Štatuievičius /vicp. / , P. 
Kvedaras /sekr./, naujų 
namų reikalui dr.J. Yčas, 
Šerų atskaitomybei E. Jur
kuvienė, alyvos reikalui J. 
Novog, ūkio ved.A.Petry- 
la, rev.kom:dr. M.Anys- 
as, VI.Skirgaila ir A. Ju
cys.
MIRE SAVANORIS - KUREJ AS

Mirė Toronto Šaulių Vl.Put- 
vio kuopos šaulys, nepriklau 
somybės kovu savanoris-kū 
rėjas Juozas Juškevičius, 
kovo 30 d. po ilgos ir sun
kios ligos, sulaukęs 65 me
tus amžiaus. Tėvynėje, iš ka 
riuomenės grįžęs, tarnavo pa
sienio policijoje ir kartu bu
vo Klaipėdos rinktinės šau
lys. Lietuvoje yra jo šeima, ; 
kuria jis labai rūpinosi, pa
dėdamas jai kiek galėdamas ■ 
siuntiniais. .Paliko testamen 
tų ir jo vykdytojus. Buvo pa 
laidotas balandžio 2 d. To • "Lietuvių kapinėse pask- 
ronto šv. Jono kapinėse. utiniu laiku palaidoti!. Beda

Garbės sargyba laidotuvių trfienė,, Juozas Dubinink- 
namuose ir bažnyčioje šutau kas ir Juozas Juškevičius, 
tine vėliava pridengto kars
to ir karsta nešė uniformuoti 
šauliai, vadovaujami kuopos 
pirm. St. Jokūbaičio, kuris ir 
pasakė atsisveikinimo žodį 
kuopos vardu.

Leidžiant karsta i duobe, 
išsirikiavę šauliai atsisvei
kino, šaulį nepriklausomybės 
kovų veteraną Juozą, kariniu 
saliutu.

Tebūnie Tau, Juozai, leng 
va, kad ir svetima, bet lais
va Kanados žemė. S.Gs.

Dr. P. MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir. šeštadieniais 
pagal, susitarimą.

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

Raštinė: LE 4-4451

šiauriečiams ir kiekvie
nam GERA PROGA ĮSIGYTI 
BIZNI t

Arti Toronto prie kurortinės 
vietos ir netoli ežero bei provin 
ei jos parko ir prie dviejų plen
tu parsiduoda moderniai ir luksu 
siniai įrengtas viri 100 vietų res 
toranas, su butu ir dideliu skly
pu. , Granito pastatas taip pat 
modernus ir gerame stovyje. Iki 
šiol gaunamas iš restorano gry
nas pelnas gali per 5-6 metus 
apmokėti visa pirkimo kaina - 
(Can. 570.000). Dėl smulkes
niu informacijų kreiptis:

A.J. MORKIS REALTOR, 
1082 Bloor Street West, 
Toronto. J. Kaškelis.

Š V. JONO KR. BA ŽNYČIOJ 
Rezurekcija bus 7 vai. ry
to. Rekolekcijas vedė kun. 
T.Ž iuraitis.

Mirė A. Matulaitiene, p. 
Krujelskienės motina. Reiš 
kiame gilios užuojautos pp. 
Krujelskių šeimai.
— Koncertas parapijos Cho
ro Įvyks gegužės 11 d.
— Mirė Jonas Grabliauskas 
69 m. amžiaus, palaidotas 
balandžio 6 d.

PRISIKĖLIMO BAŽNYČlO- 
je šiemet rekolekcijas ve
dė lietuvių Jėzuitų provin
cijolas T.G.Kijauskas,SJ. 
Rekolekcijų pabaigai buvo 
religinis koncertas, kurio 
atlikėjais buvo :smuikinin
kas I.Romanoff, sol.V.Ve- 
rikaitis, choras irkun.B. 
Jurkšas.
• Dr. Aldonai Šapokaitei 
kovo 24 dieną Prisikėlimo 
salėje buvo suruoštas šau
nus priešvestuvinis pobū
vis, kuris perpildė didelę 
sale. Nuotakai pareikšta 
daug gerų linkėjimų ir į- 
teikta vertingų dovanų. Ve
stuvės numatomos gegu
žės 18 d. Atrodo, Toronto 
gyventojų skaičius sumaž
ės Montrealio naudai.

APSI DRAUSK!
1 ADAMONIS INSURANCE AGENCY,INC.

GAISRAS- AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ -GYVYBĖ

P. ADAMONIS 
Chartered Insurance Broker 

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

S-tos "Lite" nr. 752D

LIETUVIŠKAS PUSVALANDI S GI RDI MAS KAS

ŠEŠTADIENIS PER į

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

MOK A už:
Depozitus 4.4%
Numatyta už šėrus 5*/i% 
Nemokomas gyvybės draudimas 
iki $2,000 bendros santaupų 
sumos.

I M A už: 
Nekiln. turto paskolas 8%
. Asmenines paskolas 9% 
įskaitant gyvybės draudimą, 
iki $ 10,000 abieju 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. 722-3545 .Dieng --penktadieniais nuo 1 v. 
iki 6 vai. ir vakarais --pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais 
nuo 7 iki 9 vai.

Cocktails ■■ Dancing Nightly

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

Kreipkitės asmeniškai pas 
Joe Stank a i t i s.

Europietiška muzika ir šokiai 
kiekviena naktį - jausitės kaip 
B avarijoje.

Tel. 861- 1507

Juozas Stankaitis
Manager of the Club.

BANGA

TEL. 669- 8834.

F M B STOTI

1410, 10:00 VALANDĄ VAKARO
Programos vedėjas L. Stankevičius

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

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d
VISU RŪŠIŲ DRAUDIMAS

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

Montreal. Telefonas RA. 7-3120

-ea.,

4475 BANNANTYNE AVE.,

VERDUN. QUE

FALCON - FAIRLANE 
GALAXIE - THUNDERBIl 

MUSTANG - TRUCKS 
USED CARS

1 year guarantee

Kreipkitės į
LEO GURECKAS

Sales Manager's Assistant 
Keating Ford lietuvis atstovas 

769-8831.
Tel> namų 366-2548'7 
Įstaigos- 769-8529.
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