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Kanados lietuvių skautų vadų suvažiavimo, įvykusio Toronte, dalyviai. Gaila, kad foto siuntėjas nepažymėjo pavardžių, o redakcijai tepasisekė sužinoti tiktai pirmosios eilės dalyvių 
pagardės/iš kairės/: P.Gvildienė, P. Vasiliauskienė, P. Batūra, L. Eimantas, P. Tanner, P.Gutauskienė, P.Keršienė ir i. Kličienė; dar priešpaskutinėje eilėje per vidurį matome
P. I^ltčiaus galvą ir paskutinėje eilėje trečią iš dešinės J.Piečaitį. Suvažiavimas svarstė V-sios Tautinės skautų stovyklos reikalus. Dešiniame gi atvaizde matome Montrealio šau
lių veikėjus, suorganizavusius puikią dailės ir tautodailės parodą /iš kairės/: parodos organizatorių ir iniciatorių Juozą Šiaučiulį, kuopos pirmininką Igną Petrauską ir Augustiną My- 
lę. Pažymėtina, kad visai dešinėje matome ir J.Šiaučiulio medžio mozaikos Aušros Vartų Vilniuje paveikslą. Jo yra ii' daugiau medžio mozaikos darbų, gražiai padarytų.

KAS NAUJA KANADOJE
KANADA SPĖLIOJA SAVO NETOLIMĄ ATEITĮ
Kanados visuomenė, o 

ypač politinė "-pergyvena 
aktualų metą, nes Kana
dos istorijoje vyksta 
reikšmingi kitimai, kokie 
ne tiek konkrečiai apčiuo
piami, kiek nujaučiami ir 
numatomi.

Tiesa,Kanados tvarky
me pasilieka tie patys Li
beralai, bet šį kartą ly
derio pasikeitimas yra 
ypatingas,nors dar ne vi
siškai aiškus,bet todėl in
triguojantis ir,kas svar
biausia, kupinas lūkes
čių.

Naujasis Liberalų ly
deris -Pierre Elliott Tru
deau lyg ir kontraversiš
ka asmenybė. Nors jau 
kelis metus buvo Pearso- 
no kabinete teisingumo 
minis teriu,bet ligšiol ne
buvo žymiau iškilęs bei 
pagarsėjęs. Be to, jis yra 
atėjęs iš Naujosios de
mokratų parti jos, kuri yra 
persiorganizavusi iš So- 
cialdemokratų.Tat jį dau
gelis vadina pačiu kai
riausiu Liberalu. Be to, 
jis staigiai iškilęs ir su
kėlęs didelių jaunimo vii - 
čių bei pasitikėjimo.

Pirmoji jo kalba, kai 
vos sugebėjęs prasimušti 
per ovacijas ir apgulimą 
padariusią publiką prie 
tribūnos,kur jo konkuren
tai, Winters ir Turner jį 
paskelbė laimėjusiu rin
kimus vienbalsiškai, -jis 
prabilo sklandžia kalba 
prancūziškai ir angliškai. 

Jo kalba buvo rimta, kul
tūringa ir padvelkė min
timis, kurių Kanada lau
kia, kad galėtų išlaikyti 
vieningumą ir sugebėtų 
sparčiai progresuoti. Jis 
pabrėžė asmens ir pilie
čio teisių saugojimą kaip 
pagrindinę savo politikos 
gairę. Entuziastingai už
sibaigusi Liberalų kon
vencija buvo baigta Ka
nados himnu, išvengiant 
karališkojo.
DIDŽIULIS SUSIDOMĖJI
MAS ATEITIMI

Nenuostabu,kad tokioj e 
bendroj atmosferoj spau
dos susidomėjimas pir
muoju Trudeau pasisaky
mu buvo nepaprastas, to
dėl pirmame spaudos pri
ėmime buvo nepaprastai 
daug žurnalistų, fotogra
fų ir televizorių.

Didelį susidomėjimą 
sukėlė jo pirmieji pabrė
žimai, kurie buvo nukreip
ti į užsienio politiką.Tru
deau pareiškė,kad užsie
nio politika bus esmingai 
ir pagrindinai pakeista. 
Ypač jis pabrėžė,kad teks 
Kanadai keisti savo poli
tinius veiksmus Europai . 
Kanada žymiai sumažin
sianti savo įsipareigoji
mus būtent Europai (ji 
dalyvauja V. Vokietijoje, 
Kipre ir Atlanto S-goje) .

Kadangi Kanados mi - 
nisterių pirmininko po
zicija labai panaši į JAV 
prezidento, kuriam pri
klauso didžioji vadovau

jamoji rolė,tai darosi aiš
ku, kad Pearsono-Marti- 
no politika dabar jau 
kryžkelė j,ir, pasitraukus 
Pearsonui, atrodo, kad ir 
Martin nepasiliks užsie
nių reikalų ministeriu. Jo 
vieton minimas Sharp.
Jau pasitraukė LaMarsh 

ir laukiama kitų permai
nų. R. Winters pasilieka, 
ir greičiausia pasiliks 
daugumas Pearsono ka
bineto narių, bet Trudeau 
kabineto politika ir dar
bai turi žymiai kisti.
QUEBECO ŪKININKAI 

REIKALAUS
Quebeco provincijos 

srityje buvo daromi ban
dymai dirbtiniu būdu iš
šaukti lietų. Lietus tikrai 
buvo iššauktas, ir jis bu
vo tiek stiprus ir gausus , 
kad iššaukė potvynį, dėl 
kurio nukentėjo ūkiai.To
dėl dabar ūkininkai rei
kalauja 7-niųmilijonų do
lerių nuostolių atlygini
mo. ŽIAURI VĖŽIO

STATISTIKA
Statistika mirčių nuro

do, kad vėžio liga dau
giausia miršta Quebeco 
provincijoje, būtent: 165 
asmens per metus 100-tui 
tūkstančių žmonių,kai vi
soj Kanadoje miršta 149 , 
o Saskatčevane tiktai 114 .

VALDŽIA DUODA 
DARBO

Krašto apsaugos mi
nisterija per 13 dienų pa
sirašė 128 sutartis, kurių 
vertė 7, 794, 743 dolerių . 
Tiksliai karinių užsaky
mų 79, kurių vertė 6, 315 , 
170dol.ir civilinio pobū
džio 49, likusiai sumai.

Lietuvių gyvenimo reiškiniai
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ

BENDRUOMENĖS 
pirmininkas S. Narušis 
praneša: "Vliko pirmi
ninko apsilankymas Aus
tralijoje plačiai nuskam
bėjo Australijos spaudoj 
ir radio bangose. Dr. Va
liūną priėmė Sydney ar
kivyskupas kardinolas 
Gilroy, o The Catholic 
Weekly įdėjo pasikalbė
jimą su juo.",

Vliko pirmininką Can- 
berroj priėmė užsienių 
reikalų viceministras)nei 
paties užs.reik.ministro, 
nei premjero tą dieną 
sostinėj nebuvo), po to 
Vliko pirmininkas turėjo 
pasiaklbėjimą su žurna
listais. Tokį pasikalbėji
mą pirmininkas turėjo ir 
Melbourne. Adei aidė j pa
sikalbėjimas buvo per
duotas per radiją.

Žodžiu, baigia prane- 
šimąAustralijos LB pir
mininkas, "Vliko pirmi
ninkas dr. J. K. Valiūnas 
atliko didelį darbą Aus
tralijoje. Ne tik plačiau 
supažindino Australijos 
gyventojus australus su 
Lietuvos byla ir lietuvių 
tautos kančiomis Sovietų 
Rusijos okupacijoje, bet 
praskaidrino ir lietuvių 
tarpe per daugelį metų 
susidariusias nepalan
kias nuotaikas 
žvilgiu!'
TAUTOS FONDO V-BA 
vėl praneša keletą naujų 
nepaprastųjų rėmėjų, pa
didintais įnašais prisidė
jusių prie Vliko sklei
džiamos informacijos fi
nansavimo: Elisabeth
Klemka iš Philadelphijos 
įnešusi $100. - prof .Konst. 
Račkauskas iš Bronx,NY . 
-$ 50. -.dr.Vikt.Jasaitis , 
isLewinston, St. Jankaus
kas iš Woodhaven, dr. D . 
Krivickas iš Washington 
ir A. J. Vasaitis iš Hyatts
ville po $ 25. -. (E)

Vilko at- 
(Elta)

FILIPINAI PALAIKO 
LIETUVĄ

Filipinų respublikos 
prezidentas Ferdinand E. 
Marcos kovo 14 d. Vilko 
pirmininkui dr. J.K .Valiū
nui suteiktoj audiencijoj 
parodė didžiai palankų 
Lietuvos padėties supra
timą ir .perduodamas per 
Vliko pirmininką lietu
viams savo linkėjimus , 
pareiškė tikįs, kad visi 
lietuviai vėl susilauks 
laisvos Lietuvos.

"Lietuva gauna Respu
blikos Prezidento para
mą',' -skelbė Manilos (Fi
lipinų sostinės) dienraš
tis The Saturday Chronic
le kovo 16 d. pranešda
mas apie audienciją, ku
rioj,laikraščio žiniomis , 
prezidentas užtikrinęs 
Filipinų paramą Lietuvos 
išsilaisvinimo pastan
goms.

Dr. Valiūnas Maniloje 
matėsi su visa eile kitų 
aukštų pareigūnų ir poli
tiniuose sluoksniuose įta
kingų privačių asmenų :su 
Filipinų Senato pirm. Gil 
J.Puyat.Manila Daily Bul
letin kovo 16 įdėjo dr. Va
liūno susitikimo su Ats
tovų Rūmų pirmininku Jo
se B.Laurel.Jr.,nuotrau
ką. Vliko pirm, susitiko 
su buv. senatorium Loren
zo Šamuiong, kuris buvo 
Filipinų atstovas Jungti
nėse Tautose Chruščiovo 
apsilankymo metu ir dėl 
kurio pastabos apie Balti
jos valstybes įvyko gar- 
susis"CHRUŠČIOVO BA
TO" išsišokimas.

Iš vyriausybės parei
gūnų, Vliko pirmininkas 
aplankė viešųjų darbų bei 
susisiekimo sekretorių 
Antonio V. Raęjuiza, kurio 
žinioj ir paštas, ir pieta
vo su užsienių reikalų pa- 
sekretorium politikos 
klausimams,jose Ingles , 
kuriam suVlikopirm.su-

NEPRIKLAUSOMOS LIETU- sitikti buvo pavedęs už- 
VOS BENDRADARBIS Kazys sienių reikalų sekreto- 
Baronas bal. 18 d. išvyksta rius Narciso Roma, pats 
į Europą ir žada parašyti, negalėjęs, nes gydomas

įvykiu apžvalga
VISOKIOS ŽINIOS TRUMPAI

• Čekoslovakijos pirmasis • Čekoslovakijos demokra 
partijos sekretorius parei- tinimo įvykiai sukrėtė Ma- 
škė, kad demokratinimo skvą, dėl ko buvo sušauk- 
procesas bus tęsiamas. tas specialus Rusijos ko-
• Bal. 24 d. prasidės Juti- munistų partijos Centro 
gtinių Tautų Organizacijos komiteto posėdis. Spau- 
vsisuotinis suvažiavimas, dos žiniomis, Maskva jau
• Amerika nesusitaria dėl buvo paruošusi tankus ir 
derybų vietos, nes Hano - divizijas Čekoldovakijai
jus reikalauja sau palank
esnių sąlygų.
• Lenkijos prezidentas 
Ochab priverstas buvo pa
sitraukti iš pareigų.

ligoninėj.Čia iškėlė Lie
tuvos garbės konsulato 
įsteigimo mintį.

Kaip Korėjoj ir Taiva- 
ne, taip ir čia Vilku pir
mininkas iškėlė mintį 
apie pašto ženklą Lietu
vos penkiasdešimtmečiui 
paminėti.

Visuose tuose žygiuose 
Vliko pirmininkui daug 
padėjo Maniloje gyvenąs 
R.G.Vildžius.Jis paskir
tas Vliko įgaliotiniu Fili
pinuose.
LAURINČIUKAS PRAVA
ŽIAVO PROMONTREALĮ, 
VYKDAMAS Į JAV.

Sovietinė žinių agentūra 
Vilniuje bal.3 d. pranešė , 
kad "Nuolatiniam žurna
listiniam darbui į Jung
tines Amerikos Valstijas 
šiandien išvyko žurnalis
tas A. Laurinčiukas su 
šeima" (su žmona ir duk
terimi).

Jau pernai rudeniop 
Vilniuje kalbėjo, kad R . 
Žiugžda būsiąs iš New 
Yorko atšauktas ir jo vie
ton grįšiąs Laurinčiukas , 
anksčiau New Yorke bu
vęs Maskvos "Selskaja 
Žizn" korespondentas. 
Tada Laurinčiukas buvo 
dar negrįžęs iš Montrea
lio parodos, kur ėjo iš 
Lietuvos atsiųstų meni
ninkų politinio prižiūrė
tojo pareigas. Po to Lau
rinčiukas dar ouvo iš
siųstas pavažinėti po Af
riką. (Elta) 

malšinti.
• Berlyne tebevyksta stud' 
entų demonstracijos ir su
sidūrimai su policija po to, 
kai ten buvo nužudytas at
bėgės iš rytinio Berlyno 
kairiųjų studentų lyderis.
• Austrijos kancleris Klau
sas lankėsi Amerikoje ir 
tarėsi su prez,Johnsonu.
• Lenkijoje tebevyksta dar 
"valymas" partijos ir val
džios aparato nuo dešines
nių valdininkų.
® Tanzanija pripažino at
skilusią nuo Nigerijos da
lį, pasivadinusią Biakra.
• Čekoslovakijoje kelia
ma savo metu išgarsėjusi 
Slanskio byla, kurią sufa
brikavo rusų "specai".
• Numatoma, kad iš Ro
mos grįš į Čekoslovakiją 
kardinolas Beranas, nes 
Čekoslovakija atnaujina 
su Vatikanu ryšius.

NESĖKMINGAS 
BANDYMAS

JAV bandymas Saturn V 
pagalba išvesti į orbitą 
132 tonų Apollo VI stotį , 
nepasisekė, - ji nusileido 
Ramiajame vandenyne, 
bet numatytoje vietoje, 
tačiau neiškilo į orbitą.

ATIDARYTAS JŪROS 
KELIAS

Šiemet dėl to,kad anks - 
čiau sušilo, anksčiau ati
darytas Šv. Lauryno upės 
"jūrinis kelias", būtent 
balandžio 8 dieną nuo At
lanto iki Ontario ežero, 
o gilesnis ruožas keliom 
dienom vėliau.
o Kovo mėnesį konstatuo
tas auto-mašinų pardavi- 
mopakilimas 20% dides
nis, negu praėjusiais me
tais.
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Bendruomenė
Bendruomenė. Tai dide

lis vardas. Didelis ir dar 
didėjantis. Tr, reikia ma
nyti, kad jis dar labai iš
augs. Jeigu jis jau dabar 
au+oritetingas, tai netoli
moje ateityje jis bus vie
nas autoritetingiausių, jei 
gu ne pats autoritetingiau
sias. O tai yra labai svar
bus faktas,su kuriuo rei
kia skaitytis ir kuriam rei
kia kreipti didelį dėmesį.

Nepaprastai svarbu, kad 
Bendruomenė apjungia vi
sus už Lietuvos ribų esan
čius lietuvius ir tuo suda
ro pasauliniu mastu lietu
vių jėgą. O gi neginčija
mas faktas, kad vienybė- 
je-galybė. Ir šitą galybę 
turime tobulinti ir stiprin
ti.

Bendruomenėje, deja, 
dar yra spragų, Dar ne 
visuose kraštuose veikia 
Bendruomenė visa žodžio 
prasme.Dar pasitaiko ir 
bereikalingos trinties bei 
visokių nesklandumų, ku
rių nėra kuo rimtai patei
sinti. Tai dažniausia vie
tinio pobūdžio ir labai daž
nai asmeninio, visiškai 
nepateisinamo, bet už tai, 
deja, sunkiausiai nugali
mo.

Atrodo, kad visus tokios 
rūšies nesklandumus ge
riausia ir tvarkyti vietinė
mis priemonėmis.

Pereinant prie"vietiniš- 
kurno", tenka sustoti ties 
savąja, Kanados Lietuvių 
Bendruomene, kuri dauge
lio nuomone buvo pripa - 
žinia bene geriausiai susi
tvarkiusia. Jeigu t ikrai taip 
ir yra,- tai mums belieka, 
savo Bendruomenę tobulin
ti. Tobulinti gi dar labai y- 
ra kas.Reikia, kad Bend
ruomenėje dalyvautų dau
giau tautiečių, kad jie da
lyvautų Bendruomenės rin
kimuose ir tuo renkamie
siems suteiktų didesnį au- 
toritetąjreikia, kad ir me
džiagiškai stipriau paremi 
tų, nes medžiaginė para- 
ma yra didelis veiksnys;

reikia, kad gausiau daly
vautume Kanados Lietuvių 
Eonde, kurio kapitalas ski
riamas Lietuvos nepriklau
somybei, o procentai- mū - 
sų pačių lietuvybės palaik- 
ymui;reikia lietuvių kultū
ros puoselėjimui priemo
nių ir lėšų;reikia neaplei
sti ir savišalpos reikalų. 
Bus ir daugiau reikalų, jei 
rimtai ir nuoširdžiai daly
vausime lietuviškoje veik
loje, kurią apjungia Bend
ruomenė.

Šitie reikalai pr imenami 
todėl, kad gegužės 12 die
ną įvyks Kanados Lietuvių 
Bendruomenės Krašto Ta
rybos rinkimai visoje Ka
nadoje. Šiame NL nume
ryje ir šiame pat puslap
yje skelbiamas kandidatų 
sąrašas į Krašto Tarybą.

Jungtinių Amerikos Val
stijų lietuviai džiaugiasi, 
kadkiekvienais naujais rin
kimais vis daugiau A mišri- 
kos lietuvių dalyvauja rin
kimuose. Būtų labai malo
nu, kad ir Kanados lietu
viai parodytų didesnį susi
domėjimą ir susirūpinimą 
savo Bendruomene ir visi 
dalyvautų rinkimuose ge
gužės 12 dieną.

Kaip matome, kandidatų 
sąrašas didelis.Kandida
tų yra iš įvairių''kolonijų, 
įvairių vietovių.Tai dau
giausia vis veiklūs žmo
nės, jau pasižymėję visuo
meniškoje veikloje. Tat 
pasirinkimas didelis,

Taigi, galvokime apie pa
žangą, tobulėjimą ir visi 
ruoškimės gegužės 12 di
eną rinkimams. Visi ga
lėsime pasidžiaugti, jeigu 
mūsų Bendruomenė bus 
stipri ir visus mus jungs 
į didelę ir galingą lietuvi
šką šeimą, kurios žodis 
svers ne tiktai savo rei
kaluose, bet ir «• arpfauti
nėje arenoje, ypač gi ko
voje už Lietuvos laisvę ir 
savo žmogiškas teises vi
sur, kur 7 ėmės rutulyje 
gyvena lietuviai.

J. Kardelis.

KLB VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA

Kandidatų į KLB Krašto Tarybą są r a š a s :

E ii. Pavardė Vardas Amžius Profesija Gyvenvietė
Nr.
1, Adomaitis Jonas 66 Mechanikas LaSalle, Que.
2. Andruškevičius Kostas 57 Darbininkas Chomedy, Que.
3. Ažubalis Petras 50 Kunigas Toronto, Ont.
4. Balčiūnas Gerardas 47 Advokatas Toronto, Ont.
5. Baltakis Paulius 42 Kunigas Toronto, Ont.
6. Baronas Blažys 47 Darbininkas Hamilton, Ont.
7. Baršauskas Sigitis 25 Mokytojas Verdun, Que.
8. Breichmanas Gediminas 24 Biologas Dundas, Ont.
9. Bubelis Eugenijus 44 Inžinierius Toronto, Ont.
1O. Čepas Silvestras 45 Veter, gydyt. Toronto, Ont.
11, Čuplinskas Eugenijus 40 Dipl. inžin. Toronto, Ont.
12. Dreseris Vladas 39 Darbininkas Verdun, Que.
13. Gailiūnaitė Ona 58 Tarnautoja Toronto, Ont.
14. Garnelienė-

Judzentavičiūtė Vanda 49 Namų šeim. Tillsonburg, Ont.
15. Indrelienė Ona 66 Seimininkė Toronto, Ont.
16. jakubickas Stepas 58 Ūkininkas, Princeton, Ont.
17. Jankaitis Juozas 59 Darbininkas Toronto, Ont.
1$. Januška Petras 52 Ekonomistas Windsor, Ont.
13. Jasiūnas Augustinas 59 Darbininkas, Sudbury, Ont.
20. Jurkevičienė Emilija 51 Buhalterė Toronto, Ont.
21. Jurkus A Igirdas 33 Dipl. inžin. Ottawa, Ont.
22. Kairys Stepas 52 Chemikas Toronto, Ont.
23. Kardelis Jonas 74 Redaktorius Verdun, Que.
24. Krištolaitis Juozas 47 Darbininkas Hamilton, Ont.
25. Kuolas Augustinas 57 Tarnautojas Toronto, Ont.
26. Lelis Petras 64 Inžinierius T oronto, Ont.
27. Lukoševičius Petras 47 Agronomas LaSalle, Que.
28. Mažeika Algimantas 26 Tarnautojas Toronto, Ont.
29. Miceika Vladas 52 Ūkininkas Simcoe, Out.
EO. Mikalauskas Barnabas 57 Kunigas St. Catharines, Ont.
31. Nausėdas Algis 26 Studentas Toronto, Ont.
32. Nevada Antanas 50'’ Ūkininkas Calgary, Alta.
33, Pacevičius Antanas 53 Med. gydyt. Toronto, Ont.
34„ Paplausk ienė- 

Ramūnienė Marija 57 Pedagogė Ottawa, Ont.
35. Pleinys Jeronimas 44 Darbininkas Hamilton, Ont.
36. Rinkūnaitė Giedrė 24 Mokytoja Toronto, Ont.
37. Rinkūnas Antanas 58 M okytojas Toronto, Ont.
38. Rudinskas Pranas 56 Agronom.-ekon, Montreal, Que.
39.. Sabas Antanas 60 Kunigas Sudbury, Ont.
40. Sakalas Balys 52 Ekonomistas Toronto, Ont.
41. Simanavičius Jonas R. 50 Verslininkas Toronto, Ont.
42. Skrinskaitė Dalia 25 - Mokytoja Toronto, Ont. ■
43. Skripkutė Liucia 40 Buhalterė Hamilton, Ont.
44, Staškus Juozas 43 Darbininkas Sudbury, Ont.
45. Šetikas Adolfas 51 Tarnautojas St. Catharines, Ont
46. Šiaučiulis Juozas 52 Verslininkas Montreal, Que.
47. Tamošauskas Liudas 60 Teisininkas Toronto, Ont.
43. Viskontas Aloyzas 25 Inžinierius Toronto, Ont.
49. Yčas Jonas 47 Med. gydyt.. Toronto, Ont.

KLB Vyriausioji Rinkimų Komisija.

ryžo laikraščiams dalyti taitis, už kalbos įvairumą 
atestatus. Tai turbūt vie- visada pasisakydavo ir ne- 
nintelis mūsų spaudos prak pritardavo kalbos siaurini-
tikoje įvykis. Tai nekorek- mui, striukinimui.
tiškumo pavyzdys, kokių 
ligšiol dar niekur neteko 
pas+ebėti. Keisč iaus ia,kad 
tokį nekorektiškumą pa
reiškia Bendruomenės lei
džiamoji spauda.

Dar keistesnė jo pastaba 
apie bendradarbius. Čion 
p. L. D. g ai ima pas akyt i: 
pasižiūrėkit gi į savobend- 
radarbių sąrašą.

Ir su kalbinėmis pasta
bomis toli gražu negalima 
sutikti. L.D. perdaug auto
ritetingai rašo ir nesuabe
joja savo neklaidingumu. 
Bet L.D.kalba "vokiškai 
sausa? be kalbinio lankstu
mo, įvairumo, kuris yra 
būtinas kiekvienai kalbai, 
o ypač mūsų kalbai, kuri 
sparčiai vystosi. Šia pras-

Su komentarais.
IŠPIRŠTU GI IR AŠ...

NUSIMELAVO. ..

„Paskutiniu metu Mont
real; pasiekė žinios, kad 
yra suimtų ir padėtų į ka
lėjimą Montrealyj koncer
tavusių „Lietuvos" ir „Ne
muno" ansamblio studen
tų. Bet žinios dar ne visiš
kai aiškios, tat dar laukia
ma patikslinimų. Tačiau 
faktas neginčijamas, kad 
suimtų yra..— rašo J. 
Kardelio redaguojamas lie
tuvių emigrantų laikraštis.

Iš visko matyti, kad „ži
nios dar ne visiškai aiš
kios". Kad jos būtų aiš
kesnės, tenka kai ką pa
tikslinti: visi „Nemuno" 
ansamblio dalyviai buvo 
„suimti" Kauno sporto ha
lėje, vos tik grįžus iš 
Monrealio, ataskaitinio 
koncerto metu. Griežtas 
kalinimo rėžimas — gėlių 
jūra ir nesibaigiantys pub
likos aplod mentai. Argi 
po to reikia stebėtis, kad 
„nukentėjusieji" vėl ruo
šiasi kelionei į užsienį — 
šį kartą j Skandinaviją! 
Dar labiau nukentėjo „Lie
tuvos" ansambliečiai: jie

Tačiau
išnagrinėti visas L.D. pas
tabas galima būtų, jeigu 
L.D. sutiktų, tiktai "Gim
toje Kalboje" fų padaryti.

Tikrinių vardų rašymo 
deja niekas nėra nustatęs, 
tat ir šitas priekaištas be 
pagrindo. Turbūt teisin
giausia būtų rašyti origi
nalia forma, kaip ir pa
vardes. Savaip tikrinius 
vardus rašant, dažnai sun
ku susigaudyti ir vietą ir 
pavardę, kam jipriklauso.

"Gimtoji Kalba"dęja es
mingai nenagrinėja kalbos 
reiškinių /pav. i ir j /, o 
pradėjo išdavinėti spaudai 
atestatus ir mokinti redak
torius, kaip reikia laikraš
čius redaguoti A r tiktai LD 
besiruošią į cenzorius '/To
kių "mokytojų" NL redakto
riui labai daug teko pergy
venti anaisiais ir sovie
tinės bei nacinės okupaci
jos laikais. Juos visus 
teks "įamžinti". Ar ir L. 
D. nori patekt i į tą "gar
bingą" sąrašą?

to išlaužtos". Jos buvo 
gautos iš pačios Lietuvos, 
Jau patikrintomis žinio
mis, apklausinėjimų būta. 
Kad jų būta, tai faktą pat
virtino ii' "Tiesa1; pati ap
klausinėjusi visą eilę stu
dentų ir konstafavusi,.kad 
po kelionės į Montreal! į- 
vykę kai kurių permainų,- 
tai Čikagos"Naujienos" pa
reiškė nuomonę, kad tas 
ir duoda pagrindo manyti, 
jog tos permainos sovie
tuos sąlygomis ir gali bū
ti suėmimai ar tardymai. 
Juk tiktai dabar, kai pap
ūtė kiek laisvesnis vėje - 
lis, Čekoslovakijoje iški
lo rimtas jau abejojimas, 
kad Jan Masaryk nenusi-

Mūsų Kredito Unijos narei 
A “f" A

AGNEI ŽUKAUSKIENEI
mirus, jos broliui kunigui Antanui Vilkaičiui ir 
artimiesiems nuoširdžią užuojautą reiškia 

Montrealio Lietuvių Kredito 
Unijos "Litas" Valdyba.

P. VLADUI GELEŽIŪNUI MIRUS, JO SŪNŲ 
SILVERIJŲ IR VISUS ŠEIMOS NARIUS NUO
ŠIRDŽIAI UŽJAUČIA

Irena ir Gytis V a z ai inska i.

BRANGIAM BIČIULIUI VLADUI GELEŽIŪNUI 
mirus, žmoną Izabelę, sūnų S i 1 v e r i j ų, dukrą 
A n i c et ą, brolį Herburdą su šeimomis, gimi
nes ir artimuosius nuoširdžiai užjaučiame

E. ir J.Kardel i a i.

Įrašyk savo vardą lietuvių 
tautos kankinių koplyčioje 
šv. Petro Bazilikoje, Romoje

LIETUVIŲ TAUTOS KANKINIU ATMINIMUI 
AUŠROS VARTŲ ŠV. MARIJOS - GAILESTINGUMO MOTINOS

KOPLYČIOS DARBAI JAU PRADĖTI

KOPLYČIA BUS BAIGTA 1968 METAIS, 
JEIGU LAIKU SURINKSIME LĖŠAS.

VISI LIETUVIAI, NE TIK SUAUGĘ, BET IR VAIKAI 
PRISIDĖKIME SAVO AUKA PRIE ŠIO •'

MŪSŲ TAUTOS KANKINIŲ PAMINKLO.

Aukoms adresas: LITHUANIAN MARTYR’S CIIAPEL FUND 
2701, K. 68 St., Chicago, III. 60629

Amerikoje aukos yra nurašomos nuo mokesčių tax deductible, .

Kanados Lietuvių Fondas
NAUJI NARIAI IR ĮNAŠAI

270. Jonys Česlovas, inž .
................................... $ 100
271. Mac Donald John P. 
  $ 100
272. Delhi Mot. Kat.D-ja 
 $100

Papildė įnašus: PLIAS 
Toronto sk. iki.... $ 200 
Londone:L. Bliskis $ 30

P.Jokšas $ 20

A.Kalnėnas 20
P. Styga $ 20

Aukojo:O.Mitukienė (Ta
va).............................. $ 10

St. Kudulis (Tor) $ 10
Inž.Č.Jonys (Januške-

vičius) gyv. Edmontone.
J.P.Mac Donald Wawos 

policijos vadas, buv. karo 
metu Kanados aviacijos

Brangiam tėveliui mirus, mielam skautui
SILVERIJUI GELEŽIŪNUI, 

jo mamytei ir visiems artimiesiems gilią 
užuojautą reiškia

SKAUTŲ tėvų ir rėmėjų komitetas.

karininkas Burmoje. Jis 
iš geros draugystės su 
vietos lietuviais parėmė 
Liet. Fondą.

Delhi Moterų Katalikių 
D-ja (pirm. J. Žiogienė) 
yra pirmoji tapusi Fondo 
nariu.(Montrealio ir Lon
dono Kat. Mot. D-jos įmo
kėjo dalimis įnašus).

PLIAS narių susirinki
mas nutarė savo įnašą 
padidinti.

Visiems aukotojams 
Fondas nuoširdžiai dėko
ja.

Bal. 7 d. įvykusiem LF 
Tarybos posėdyje pasi
skirstyta pareigomis: T . 
pirm.-inž.V. Vaisys, sekr. 
-P. Januška, vald. pirm. - 
dr.A.Pacevičius,vicepir. 
-St.Jakubickas.reik.ved. 
(ižd. , sekret. ir inform.) 
-inž.P.Lelis.Vald. nariai 
-inž.L.Balsys ir J. R. Si
manavičius.

Fondo pelnas paskirs
tytas taip: Kan.liet. šešt. 
mokykloms $ 500, skautų 
vietininkijai$ 300,Mont-
realio "Baltijos" stov. $ 
100,Toronto vaikų namam, 
studentams ir ateitinin
kams po $ 50,ir liet, laik- 
rašč.(TŽir NL) po$ 25.-

P. LeliSy 
Reikalų Vedėjas .

ne tik buvo iškilmingai su
tikti po kelionės, bet ir vi
sas ansamblis pažymėtas 
eile premijų, laimėjo aukš
čiausius diplomus, laureatų 
vardus ir galop (matyt, 
kančioms padidinti! prista
tytas kandidatu TSRS Vals
tybinei premijai...

Taip rašo"Kultūros Ba
rai", šiaip jau gana kul
tūringas žurnalas, maž
iausia besidomįs politika 
iš visu Lietuvos leidinių.

Faktas, kad ir "Kultūros 
Barai" buvo priversti vel
tis į nešvarią okupacijos 
gynimo ir garbinimo poli
tiką, rodo, kiek opus šis 
okupantui ir jo tarnams 
reikalas, kad į savo oku- 
pantinę mašiną įjungė ir 
"Kultūros Barus".

Ir dėl ko ?E&1 to, kad ga
lėjo prisikabinti, jog žin
ios nepatikrintos-Kasdien 
šimtai žinių apie sovieti- 
ją paskelbiama nepatikri
ntų, nes kas gi sovietijo- 
je gali žinias patikrin+i? 
Tai Viena medalio pusė.

Yra ir kita. O vis dėl
to žinios nebuvo "iš pirš-

žudė, o buvo nužudytas, ir 
kas gi anksčiau drįso su
abejoti, kad oficialus Če
koslovakijos valdžios pa
sisakymas, jog Masary- 
kas nusižudė, yra falsi
fikatas? Tai juk kasdie
ninis reiškinys, kad fak
tai sovietijoje falsifikuo
jami. Ir kas gi, jeigu ne 
Sov. Rusijos min.pirmin. 
Nikita Chruščiovas iškė
lė viešumon, kad Stalino 
"kulto" laikais milijonai 
nekaltų žmonių buvo išžu
dyti? Šimtus jų pats Ni
kita reabilitąvo. Ai- to 
jums dar neužtenka?
Koks statistikas sugebės 
surinkti ii’ suregistruoti 
visus sovietinius melus ? 
Ir jie dar drįsta kitiems 
prikaišioti, patys būda
mi didžiausi melagiai'.

"Kultūros Barams" gi 
visiškai nedera rodyti 
asilo kanopas, nes nė 
vieno asilo kanopos, ar 
jos buvo "Stalino kulto" 
laikais, ar dabar Brežne
vo kulto yra, nereiškė ir 
nereikš kultūros.

AUKOS JUNGTINIAM
FINANSŲ KOMITETUI

1. Winnlpego TFįgal.J.
Demerecko $ 120
2. Br.Augustaitės,Toronto  $ 5

U ž aukas dėkoj ame. Ne - 
aukojusieji aukas siunčia: 
Mr. VI. Kazlauskas,20 
BrumellAve. .Toronto 9 , 
Ont.Čekius,perlaidas ra
šyti vardu "Lietuvos Ne
priklausomybė".

Komiteto inform.

MONTREALIS - FLORIDA
Šia žiema nemažai lietuvių 

iš Montrealio žiemą praleido 
Floridoje, kurioje į au nuo se 
niau yra įsikūrusiu montrea- 
liečiu. Vieni ankščiau, kiti 
vėliau jau sugrįžo, bet prieš 
pat Velykų šventes grižo Sta 
sys Yaspelskis, kuris kas 
metai ten žiemavoja. Dauge
lį mūsų tautiečių jau ankš
čiau esame suminėję, bet dar 
turime žinių, kad buvo išvy- 
kusios p. P. Norkeliūniene 
su dukrele Julija ir p.Šipelie 
nė, M. Dubauskaite ir kt.
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Lietuviai pasaulyje.

Lietuviai Australiioie
Eilę metų skaitydamas RAŠO V. ŠLIOGERIS &Eilę metų skaitydamas 

Kanados lietuvišką spau
dą, esu kiek susipažinęs 
su lietuvių gyvenimu ten. 
Kiek pastebėjau, Kanados 
spaudoje žinių apie lietu
vių gyvenimą Australijoj 
nedaug. Atrodo, kad Aus
tralijos lietuviai esame 
nepainformuodami pla
čiau savo tautiečių apie 
save.

Norėdamas nors dali
nai užkišti šią spragą,pa
teiksiu keletą rašinėlių iš 
lietuvių gyvenimo Aus
tralijoj.

BENDRYBĖS
Mūsų naujų ateivių ar 

pabėgėlių į Australiją ofi
cialiais duomenimis 1947 
r 1951 m. laikotarpyje at
vyko apie 10,000 asmenų. 
Senų lietuvių emigrantų 
čia beveik neradome. Gal 
per visą Australiją tokių , 
kurie save dar skaitė lie
tuviais, buvo apie šimtą 
asmenų.

Gana trumpu laiku lie
tuviai susispietė į tris di
delius miestus: Sydney 
apie 2,200 -, Melbourne 
apie 2, 000 ir Adelaidėje 
apie 1,700. Mažesnėmis 
grupėmis po 200-300 as
menų apsigyveno Canber
ra (sostinėje), Brisbane, 
Newcastle, Wollongong,

Solistas G. Kalpokas, išpildęs 
solo partiją kantatoje 

mingai paklusęs ilgamečio ir įgu
dusio jo dirigento V. Šimkaus 

T, , . . , . . mostui, su nedaloma choro <“Li-V. Šimkus, pastatęs kantatą ., tuania” dalimi — soliste G. Vasi-su Litua/nza choru , . , , .
Vasario 18 d. Lietuvos Nepri-. da]fau?ant /a“ 

,, , . , . , ... dainiiunkui-bantonui Gintarui:klausomybes akto paskelbimo su- .., , .... x ■, n „ * j Kalpokui (svečias is Melbourne,kaktj minint, Australia Hali, Ade- . , . . . , .... . ;, .... . , .. . , . pirmą kartą Adelaidėje girdėtas)laideje (vyko oficialus minėjimas.. . . .. .. . . , .. .ir pianiste Nemira Masiulyte.
Br.Budriuno kantata, buvo atlikta 60-ties dainininkų choras jau 18 
Il-je dalyje. Kantata sukurta pa-metų įvairiomis progomis rikiuo- 
gal poeto B. Brazdžionio 12 pos-jasi estradose ir ne tik Adelaidė- 
mų eilėraštį Tėviškės Namai”. je> bet ir kitose vietovėse ir ne 

Tą muzikos veikalą atliko Ade-yjen prieš lietuvių auditorijas, bet 
laidės Lituania ’ choras, draus-taip pat ir prieš kitataučius.

SVETLANA ALLlLUJEVA IR JOS 22.

laiškai bičiuliui 
Svetlana Sfalinaitė-Allilujeva toliau pasakoja a- 

pie savo mylimąjį Liusią Kaplerą.
Liusia Kapler, kaip prisimename, buvo išsiųstas 

į Vorkutą* kurioje buvo kankinami ir lietuviai. Jis 
ten dirbo teatre, kur taip pat dirbo ir neseniai mi
ręs Lietuvos muzikas Indra.

Svetlana toliau taip pasakoja:
Liusia buvo išsiųstas į šiaurę penkeriems metanų 

Jis gyveno Vorkutoje /Komi "respublikoje"/ ir dir
bo teatre. Pasibaigus ištrėmimo laikui, jis-nutarė 
vykti į Kijevą pas savo tėvus.

Maskvon jam buvo uždrausta vykti. Tačiau jis vis 
dėlto, nežiūrint pavojų, trumpam užsuko į Maskvą. 
Tai įvyko 1948 -ais metais... Bet kai jis įsėdo į 
traukinį grįžti į Kijevą, tai į vagoną atėjo saugumo 
vyrai, ir nuo sekančios stoties jis buvo nuvežtas vi
siškai kitakryptim... Dabar jį jau nuvežė ne į"po- 
selenlje", kaip buvo Vorkutoje, bet į lagerius, į bai
sius lagerius prie Intos upės, sunkiems darbams į 
kasyklas. Dar vėl penkeriems metams. Už nepak
lusnumą. ..

1953 metų kovo mėnesį pasibaigė jo išsiuntimo lai
kas. Jis prašė, kad jam būtų leista grįžti į Vorku
tą, kur buvo teatras, kad galėtų ten apsigyventi ir 
dirbti teatre. Bet jį netikėtai atgabeno vėl į Lubian- 
ką /garsusis kalėjimas/ Maskvoje...

Ir ilgai netrukus, 1953 metų liepos mėnesį, jam 
pasakė: "Jūs laisvas. Galite eiti namo. Koks jūsų 
adresas? Kur jūs norite, kad būtų paskambinta?"

Ir Liūsta išėjo iš kalėjimo, ir nuėjo vasarinėmis 
Maskvos gatvėmis, kurtų nebuvo mat-ęs tiek daug 
metų, karštomis birželinėmis gatvėmis ir bulva - 
rats...

Visus tuos dešimt metų aš bevelk nieko apie Liu
sią nežinojau, nežinojau nieko tikra. Mano gyveni

At the bier of Stalin mourned Vyacheslav Molotov; Klimenti Voroshilov; Lavrenti Beria, executed in December, 1953;
Gheorghi Malenkov, generalissimo's successor; Nikolai Bulganin; Nikita Khrushchev; Lazar Kaganovich; and Anastas Mikoyan 

Sovietinė ponija Stalino laidotuvėse, angliškai surašyti, žiūrint į juos iš kairės.

įgįS

mo sąlygos buvo tokios, kad aš jokiu būdu negalė- vu aš nesusitikau keturis mėnesius ir net telefonu 
čiau pasimatyti nei su jo artimaisiais, kad nebūtų 
apie tai sužinota. Aš žinojau tiktai tiek, kad jis iš
siųstas į šiaurę "už ryšius su kitašaliais". Aš ne
žinojau nei to, kad 1948 metais jis trumpai buvo 
Maskvoje.

"Man pasiliko tiktai prisiminimas tų laimingų lai
mingų akimirkų, kurias man Liusia padovanojo",- 
patetiškai rašo Svetlana.

Ir štai atėjo 1953 metai /Stalino mirtis/. Ir vėl 
atėjo kovo 3-čioji, po dešimties metų, kai tėvas 
/Stalinas/ įniršęs atėjo į mano kambarį ir mane 
apdaužė per veidą. Ir štai aš sėdžiu prie jo pata
lo, ir jis miršta. Aš sėdžiu, žiūriu į gydytojų su
mišimą, ir galvoju apie daug ką... Galvoju ir apie 
Liusią... Jau dešimt metų kai jis suimtas. Koks 
jo likimas? Kas su juo šiandien dedasi?

Ir dar po vienerių metų, antrame Sovietijos rašyt 
tojų suvažiavime Kremliuje, šviesit užtvindytoje 
Georgijaus /Jurgio/ salėje aš susitinku Liusią.. 
po dvylikos metų nuo to momento, kai mes matėm
ės paskutinį kartą...

Septynioliktame laiške Svetlana grįžta į 1943 me
tus. Ji rašo:

1943 metų pavasarį aš pabaigiau mokyklą. Su tė~

nesikalbėjau, po kovo 3 dienos, Tiktai liepos mė
nesį paskambinau jam ir pasakiau, kad pabaigiau 
mokyklą.

- Atvažiuok.' - jis burbtelėjo.
Aš jam parodžiau atestatą ir pasakiau, kad noriu 

stoti į filologinį /kalbų/ fakultetą. Mane traukė li
teratūra ir man tą patarė mokyklos mokytoja An
na Aleksiejevna.

- Į literatūras nori.’ - nepatenkintai prabilo tėvas 
-taip tave ir traukia į šitą bohemą! Jie gi visi be
moksliai, ir tu tokia nori būti.. .Ne, tu gauk gerą 
išmokslinimą, - na nors istorijos fakultetan.Rei
kia žinoti visuomenės istoriją, - literatui tas ir gi 
reikia žinoti. Išstudijuok istoriją, o po to užsiim* 
ki kuo nori...- Toks buvo jo sprendimas. Ir nors 
jo sprendimas buvo labai kategoriškas, o aš su 
drauge jau ruošėmės duoti prašymus į filologinį 
fakultetą, - aš, galų gale, dar kartą paklusau tėvo 
autoritetui ir įstojau į istorijos fakultetą. Ir nesi- 
galiu, nes mokslas šiame fakultete pasirodė nau
dingas. Tiktai tėvas nenumatė, kad iš manęs neiš
eis "išmokslinta marksistė"-kaip jis to norėjo;ga- 
vosi kažkas visiškai priešinga, ir būtūnt- dėka 
Istorijos studijų. Namie vėl tapo ramu ir tylu.

Daugiau bus.

V. ŠLIOGERIS

ir Perth. KiturGeelong 
žymiai mažesnėmis gru
pėmis.

Sydney mes radome se
nų lietuvių sukurtą Aus
tralijos Lietuvių Draugi
ją,kurios pirmininku anuo 
metu buvo A. Baužė,senas 
(1930) emigrantas, buvęs 
artilerijos likt, viršila.

Australijos lietuviai 
gana greit susiorganiza- 
vom į Aust. Lietuvių Ben- 
druomenę.A. L. B-nė bu
vo įsteigta jau 1950 me
tais persiorganizavus A . 
Liet. Draugijai į A. L. B- 
nę ir A. L. B-nės pirmi
ninku- jos A. K. Valdybos 
p-ku tapo A. Baužė, tuo 
metu buvęs A. L. D-jos 
p-ku.Ir man teko būti tos 
pirmos ALB,Kr.Valdybos 
nariu.Vėliau daugiausia, 
dėka rūpesčių sekančio 
ALBKr. V-bos pir-ko J. 
Vaičaičio, įsikūrė ALB 
padaliniai-skyriai bei se
niūnijos visos plačios 
Australijos plote, kur tik 
buvo apsigyventa bent ke
liolikos tautiečių.Tuo pat 
laiku susikūrė ir lietuviš
kos parapijos mūęų lietu
vių kunigų globoje ir ini
ciatyva. Laikui bėgant,įs

teigta eilė ideologinių, 
kultūrinių, profesinių ir 
kitokių organizacijų, sa
vaitgalio mokyklų. Visų 
didžiųjų ir kai kurių ma
žesniųjų miestų lietuviai 
pasistatė ar pirkosi lie
tuvių namus, kai kur net 
dvejus; lietuvišką bažny
čią su pilnomis parapijos 
teisėmis įsigyta tik viena 
Adelaidėje. Visokeriopos
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VLADAS RADZEVIČIUS 
sporto varžybose, nes visur 
traukia ne vien tik žurnalistinis 
smalsumas, bet ir lietuviška pa
reiga dalyvauti visur, kur tik 
pasireiškia lietuviška akcija. Sa
lia kitų darbų V. Radzevičius 
drauge su P. Andriušiu sureda
gavo patrauklų leidinėlį “Blez
dingėlės prie. Torrenso”, kurį iš
leido J. J. Bačiūnas Amerikoje 
1962 metais.

Gal labiausiai V. Radzevičius savo chorus, kai kurie 
užimponuoja savo dinamiškumu 
ir atvirumu. Kiekvienu atveju 
jis savo straipsniuose ar pasisa
kymuose laikosi teisybės, kuri 
tai vienam, tai kitam, o gal net 
ir grupei ne visada būna pagei
daujama ir patraukli. Daugeliu 
atvejų V. Radzevičius, laikyda
masis teisybės, net rizikuoja pra
rasti populiarumą sau artimų ar 
bendradarbių tarpe, vis tik tiesa 
yra jo veiklos rodiklis ir pagrin
das.

Sunkus ir labai nedėkingas yra 
žurnalisto darbas, nes jo darbe ar 
veikloje nepalieka “nedūžtančių” 
paminklų, vis tik kultūriniame 
gyvenime žurnalistas visados yra 
ir akstinas ir variklis. Tokiuo V. 
Radzevičius buvo praeityje, tebė
ra dabar ir reikia tikėtis dar ilgus 
metus tokiuo bus ir ateityje. To 
mes jam ir linkime. V. K.

Žurnalistas V. Radzevičius 
yra viena iš tų retų mūsų tarpe 
asmenybių, kurie reikalui esant 
viską gali ir visur pribūna, kur 
tik svarbu ir kur šaukia lietu
viški interesai. Žiūri Gimęs 
1908 m. vasario 8 d. Seredžiu
je nuo pat jaunumėlės pradėjo 
rašinėti į spaudą koresponden
cijas. Vėliau jis pakviečiamas 
dirbti Eltos žinių agentūroje, 
kur besidarbuodamas jis laisvu 
laiku tęsė nutrauktą mokslą ir 
taip 1932 m. užbaigia gimnazi
ją, atlieka karinę prievolę leite
nanto laipsniu ir grįžęs į civili
nį gyvenimą universitete studi
juoja teisę. Netrukus jis pakvie
čiamas redaguoti Kaune populia
rų savaitraštį “Sekmadienį”, ku
ris ėjo iki bolševikų okupacijos. 
Vokiečių okupacijos metais jis 
drauge, su kitais renka medžia
gą apie bolševikų nusikaltimus 
Lietuvoje ir iš surinktos medžia
gos suredaguoja Lietuvių Ar
chyvą.

Pasitraukus iš Lietuvos jis per 
Vokietiją su šeima pasiekė Aus
traliją ir tebegyvena Adelaidėje. 
Nekalbant apie, jo gausius strai
psnius lietuviškoje spaudoje, ku- 
V. Radzevičius matomas ir pla
čioje visuomeninėje veikloje. Jį 
sutiksi ne. tik susirinkimuose, , bet 
ir valdybose, komitetuose, net 

lietuviškos veiklos at
žvilgiu pirmauja Adelai
dės lietuviai.

SPAUDA
Šiuo metu turime du 

savaitraščius: 1. "Mūsų 
Pastogę',' red.V.Kazokas , 
leidžiamas Sydney,teore
tiškai skaitomas ben
druomenės laikraščiu, 
nes leidžiamas ALB 
Krašto Valdybos ir 2. 
"Tėviškės Aidus", red. 
kun.Pr. Vaseris, leidžia
mas Melbourne, katalikų 
srovės dvasioj. Jį leidžia 
A.Liet. Katalikų Federa
cijos Valdyba.Be to, turi
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Lietuviai Australijoje. Kazys Šimkus įteikia Adelaidės lietuvių archyvui Lietuvos 
žemėlapių komplektą. Iš kairės: J. Taunys, K.Šimkus, J. Vanagas, J. Pyragius ir 
P. Bielskis. Apačioje vitrinos dalis su J. Pyragiaus ženklų kolekcija.

Foto M. Vilkaitienės.

me keletą nedidelių biu- 
letinių dvisavaitinių bei 
rečiau pasirodančių. Biu- 
letinių tarpe rimčiausias 
beveik laikraštis, yra 
Adelaidės Lietuvių Biu
letenis.

Grupė lietuvių, oficia
liai "A. L.Information Al
liance','anglų kalboje lei
džia politinį antikomunis
tinį 3 mėn.žurnalą "News 
Digest International','red. 
Editorial Board, skiria
mas daugiausia angliškai 
kalbantiems politikams 
Australijoje ir kituose 
kraštuose. Apie lietuvių 
periodinę spaudąAustrah 
lijoje pateiksiu atskirą 
platesnį rašinį.

CHORAI
Visi dideli miestai ir 

kai kurie mažesni turi 

miestai net po du ir dar 
mažus chorelius,oktetus, 
kvartetus ir panašiai. 
Kiek man teko pastebėti, 
tai Australijoj, palygina
mai su kitais kraštais , 
chorų mes turime gana 
daug. Dauguma jų gana 
skaitlingi ir gana stiprūs. 
Chorų veikla bus bene žy
miausia kultūrinė apraiš
ka beveik visose lietuvių 
kolonijose.Tačiau chorai, 
Įdek man teko pastebėti, 
turi vieną trūkumą,būtent 
- jų sudėtyje jaunimo iki 
30 metų mažai, vyrauja- 
vyresnio amžiaus žino

nės, ypač Sydney. Chorai 
labai daug patarnauja lie
tuvybės išlaikymui vy
resnio amžiaus žmonių 
tarpe,tačiau palyginamai 
nedaug jaunimo tarpe. 
Kodėl taip yra? Man at
rodo, kad pirmiausia 
chorvedžiai,nors ir deda 
pastangų, nemoka pri
traukti jaunimo į chorus. 
Antra,šiame "pop singe- 
rių" laikotarpyje chorų 
repertuaras-liaudies dai- 
nos-nepatraukia šių dienų 
jaunimo.Tam patvirtinti, 
turiu pareikšti, kad viso
kie choreliai, oktetai, 
kvartetai ir pan. dainuo
jantieji linksmas daine
les, kupletus bei satyras 
pav. visokie "Linksmieji 
broliai", Rožytės, Rūte
lės,Bijūnėliai ir panašūs 
jaunimą savo sudėtin pa
traukia, jo mėgiami, mat 
jų repertuaras turi kiek 
panašumo į "pop Singerių" 
dainuškas. Chorai per vi - 
sokius parengimus bei 
minėjimus programose 
dažniausiai išpildo esmi
nę dalį,už ką ir visuome
nė ir rengėjai jiems dė
kingi.

TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
RATELIAI

Nuo pat pirmųjų, mūsų 
įsikūrimo čia metų viso
se kiek didesnėse mūsų 
kolonijose įsisteigė ir ter< 
beveikia šokių rateliai- 
grupės. Jose dalyvauja 

daugiau paaugęs jauni
mas. Sudėtis tų ratelių 
keičiasi. Nepasakyčiau, 
kad mūsų šokių rateliai 
būtų išlipę iš mėgėjų 
standarto. Tačiau iš jų 
visų viešų pasirodymų 
tenka išskirti, kaip ge
riausią tai Adelaidės šo
kių grupę. Ji daug kartų 
pasirodė australų publi
kai. Ši grupė B. Lapšienės 
(buv. balerinos)yra pui
kiai išmokyta, dalyvavo 
net Adelaidės meno fes
tivaly ir susilaukė aukš
to įvertinimo spaudoje.

Dauiziau bus, 

KIEKSVE 
RIAME? 
Ar jūs žinote savo svorį! Tik ką 

svėrėtės! Na, o kiek sversite parai 
praėjus, vakare, po valandos ar 
dargi po 10 minučių!

Žmogaus svoris pastoviai svy
ruoja. Svarbiausioji priežastis — 
valgymas. Bet yra ir kitų, mažiau 
pastebimų.

Pirmasis tai pastebėjo beveik 
prieš 300 metų italų mokslininkas 
Sanktorius. Įsirengęs didžiules svars
tykles, jis periodiškai sverdavosi, 
stebėdamas savo svorio kitimą. Šių 
stebėjimų rezultatai buvo nuosta
būs. Į laboratoriją nuolat plaukė 
lankytojai. Jie stebėdavosi, kaip 
greitai mokslininkas sublogdavo: per 
naktį jis netekdavo beveik pusantro 
kilogramo svorio.

Kvėpuojant į organizmą patenka 
deguonis. Dėl to kūno svoris padi
dėtų, jeigu tuo pačiu metu organiz
mas neišskirtų anglies dvideginio. 
Pasirodo, kad organizmas išskiria 
kas valandą net 3 g anglies dvide
ginio daugiau, negu įsisavina de
guonies. Dėl šios priežasties kūnas 
per parą netenka 75 g svorio.

Bet žmogus kvėpuoja ne vien 
tik plaučiais, bet ir per odą. Kvė
puodami per odą, mes netenkame 
10 g svorio per parą.

Kartu su angliarūgštim kvėpuo
jant išsiskiria ir vandens garai. Pri
klausomai nuo plaučių apimties ir 
oro drėgmės, per parą mes iškvė
puojame nuo 150 iki 500 g vandens. 
Dar daugiau jo netenkama per 
odą — apie 250—1700 g per parą. 
Čia turima galvoje ne prakaitavimą, 
o tokį lėtą ir nepastebimą drėgmės 
išskyrimą, kai oda visiškai palieka 
sausa. Pro odą vanduo nuolat ga
ruoja. Tokiu būdu netekdamas per 
plaučius bei odą drėgmės ir anglies 
dvideginio, žmpgus per parą pa
lengvėja nuo pusės iki dviejų kilo
gramų.

Taip būna normaliose sąlygose. 
Karštame klimate ir intensyviai dir
bant, svoris krinta dar labiau — 
10—15 kilogramų per dieną, o kai 
kuriais laikotarpiais — po 3—4 kg 
per valandą. Pažvmėtina. kad dv-

Jeigu įsivaizduotume, kiek žmo
gus per visą gyvenimą išlieja pra
kaito, gyvendamas karštame klima
te, tai gautume beveik astronomišką 
skaičių — 75—150 t prakaito per 
70 metų.

Kokią funkciją atlieka prakaitas! 
Kam reikalinga organizmui išskirti jo 
tokius didelius kiekius! Išskirdamas 
prakaitą, organizmas kovoja su per
kaitimu. Garinimui išeina daug šilu
mos. Vienam litrui prakaito išgarinti 
reikalinga 600 kalorijų, ko užtektų 
suaugusio žmogaus kūnui atvėsinti 
10°. Deja, atvėsimas neįvyksta. Pra
kaitavimas tiktai neleidžia kūno tem
peratūrai kilti.

Ne visas prakaitas dalyvauja 
reguliuojant temperatūrą. Prakaita
vimo greitis priklauso nuo tempe- 
ratūros, oro drėgmės ir oro judėji
mo greičio. Naudinaa tiktai ta da-

Siaurės gyventojų prakaito liau
kos mažiau išsivysčiusios, negu pie
tiečių. Pirmą kartą susidūrę su kait
ra, šiauriečiai mažiau prakaituoja, 
negu su karščiu apsipratę žmonės.

Aklimatizuodamasis žmogaus or
ganizmas taip prisitaiko, kad neiš
skirtų prakaito daugiau negu būtina 
normaliai temperatūrai palaikyti.

Ar kenkia organizmui dideli van
dens nuostoliai! Netekdami skysčio, 
lygaus 5% kūno svorio, mes dar ne
jaučiame nepakeliamo troškulio. Bet 
jau 7,5% netekimą lydi kankinantis 
troškulys ir kai kurie kiti patologiniai 
^simptomai, nors dar pavojaus gy
vybei nėra. Be abejo, netektas van
dens kiekis organizme turi būti ne
delsiant atstatytas.

Tokiu būdu kūno svorio svyra
vimas paros laikotarpiu gali viršyti 
pusantro-dešimtį kilogramų. Nu- - 
statymas tikro kūno svorio, kaip ma
tome, nėra Jau taip paprastas už
davinys.

U
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KULTORWtjfeoVrKA
DRAMA APIE PRAĖJUSĮ 

KARĄ
Royal Alexandra teatre 

buvo statoma pirmą kar
tą anglų kalba vokiečių 
dramaturgo, Rolf Hoch- 
huth, drama "Kareiviai" 
(Soldiers-Soldaten). Dra
ma buvo vaidinama tris 
savaites ir turėjo didelį 
pasisekimą.

Trijų veiksmų istorinė 
drama su prologu ir epi
logu apima 1943 m. kelių 
mėnesių laikotarpį. Dra
mos centrine figūra yra 
britų karo meto premje
ras Winston Churchill ir 
visas veiksmas sukasi 
apie jį.

Dramoje autorius iške
lia du momentus: 1. karo 
metu mies tų masinį bom - 
bardavimą (Hamburgas, 
Drezdenas ir 2'.lenkų eg- 
zilinės vyriausybės Lon
done premjero ir karo 
pajėgų vado gen. W. Si
korskio likvidavimą. Au
torius parodo, kad V. 
Churchill nesilaikė mo
ralinių dėsnių,kai valsty
bės interesai reikalavo jų 
nepaisyti.

Autorius sugestinuoja, 
kad gėn. W. Sikorskį lik
vidavo britų slpatoji tar
nyba, Churchilliui tą pla
ną aprobavus .Tam jis sa
kosi turįs įdomių doku
mentų.

Gen. Sikorskis grėsė 
anglų-amerikiečių ir so
vietų karinei santarvei, 
nes reikalavo išaiškinti 
Katyno miškuose masiš
kai nužudytų lenkų kari
ninkų kaltininkus ir prie
šinosi rytinei lenkų vals
tybės sienų revizijai so
vietų naudai. Gen. Sikors
kis žuvo 1943 m. liepos 5 
d. lėktuvo avarijoje, Gi
braltare. Iš tos avarijos 
išliko gyvas tik čekų pi
lotas ,tuo metu valdęs lėk
tuvą,o dabar gyvenąs Ka
lifornijoje.

R. Hochhutho peršamą 
mintį,kad Churchillis ap
robavęs gen. Sikorskio 
nužudymą, remia anglų

MONTREALIO DAILININ
KĖS

O.Šablauskienė ir A. Zu- 
bienė dabar dalyvauja Mo- 
ntrealio miesto Parkų De
partamento metinėje paro- 
doje"Women Painters"Ma- 
isonneuve Recreation Cen
tre, 3000 Viau St. .Rose
mount. Paroda atidaryta 
balandžio 9 d. ir veiks iki 
gegužės 12 dienos, kasdie
ną nuo 2:30 po pietų iki 
10:30 vakaro. Įėjimas lai
svas.

Parodoje išstatyti 31-nos 
dailininkės 48 darbai, at
rinkti iš 55-kių dailininkių, 
pristačiusių 177 darbus. 
Atrinkimo komisijoje da
lyvavo meno kritikas Paul 
Gladu, skulptorė Yvette 
Bisson ir galerijos Moren- 
cy Freres direktorė. Dėl 
didelės atrankos paroda 
laikoma augšto lygio ir ver
ta aplankymo.

Be lietuvaičių, parodoje 
dalyvauja ir trečia pabal- 
tietė, estė Šalme Utsal. 
Malonu, kad pabaltietės 
sugeba gražiai reprezan- 
tuoįis kanadiečių meninin
kių tarpe.

Abi montrealtetės lietuva 
vaitės- O.Šablauskienė ir 
A. Zubienė, kaip girdėti, y- 
ra pakviestos dalyvauti KL 
B-nės Ottawos apylinkės 
gegužės mėnesį ruošiamo
je "Lietuvitj moterų daili
ninkių parodoje", kurioje 
dalyvaus ir dailininkės iš 
Toronto, Kingstono ir kt.

rašytojas David Irving 
savo knygoje "Accident".

Didžioji Britanija tos 
dramos pas save statyti 
neleido. Todėl nenuosta
bu, kad Toronte premje
ros metu, dienraščiai 
kasdieną buvo pilni sen
sacingų straipsnių.Vokie- 
čių dramaturgas buvo ap
klausinėtas ir parodytas 
televizijoje.Jis apkaltino 
CBC, kad jo svarbiausi 
parodymai yra iškirpti ir 
neparodyti televizijoje.

David Irving, knygos 
"Accident" autorius davė

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

DAILININKĖS O. ŠABLAUSKIENĖ IR A. ZUBIENĖ

specialų pasikalbėjimą 
korespondentam. Jis sa
ko,kad jo knygos laida D. 
Britanijoje yra ištaisyta, 
iškraipyta ir pakeista. Jis 
tikisi, kad JAV laida bus 
tokia, kokią jis parašė. 
CBC atsigabeno iš Kali
fornijos buv. čekų pilotą, 
kuris avarijos metu val
dė lėktuvą, parodė jam 
dramą ir padarė apklau
sinėjimų televizijoje.

Tenka pabrėžti, kad 
gen. Sikorskis priešinosi 
Baltijos valstybių ir Bu
kovinos bei Besarabijos 
įjungimui į S ovietų S-gą .

Kai kurie Toronto dra

Taip dabar atrodo Plungės miestas Lietuvoje. Plačiau ir aiškiau apie tairaslte 
B r. Kviklio "Mūsų Lietuva", kurią Juojzas Kapočius jau dabar išleidžia.

mos’kritikai vertina "Ka
reivius "teigiamai ir kaip 
istoriškai epochinę tra
gediją stato ją šalia F.Ši - 
lerio"Maria Stuart',' "Or
leano mergelės','J.Dink- 
waterio "Abraham Lin
coln" ir kitų.

Aktorių vaidyba stipri, 
ypač John Colicos, Chur- 
chi'lio asmenyje. Scenos 
be dekoracijų. Scenoje į- 
vestas didelis ekranas , 
kuriame parodomi karo 
meto politikai, vadai ir 
karo baisumai Naudojami 
specialūs garsiakalbiai, 
ypač monologuose, kada 
prabyla sąžinė.

1968 m.balandžio 17 d. Nr. 16/1092/

4rljo5
VEDA D R. GUMBAS

I

VALDININKO NEDISKRE- 
TIŠKUMAS

Pasienio muitinėje autom
obilį apžiūri muitininkas. 
Prie vairuotojo priėjęs, ji
sai mato aviną ir klausia:
- Ką tamsta turi apmuiti
namo?
- Nieko, - atsako vairuoto
jas.
- Kaip tai nieko,? O kas čia 
prie jūsų?
- Tai mano šuo...
- Šuo su ragais ?-nustemba 
muitininkas.

Susierzinęs vairuotojas 
atsikerta:
- Man regis, į jūsų parei
gas neįeina nediskretišk
ai teirautis privataus gy- 

Ankstyvesnė to paties 
dramaturgo drama "Vie
tininkas" (Deputy - Stell- 
vertreter) buvo rodoma 
Toronte anksčiau. Joje 
autorius kaltino Popiežių 
Pijų XII pasyvumu dėl na
cių II pasaulinio karo me
tu vykdomo žydų žudymo.

Besidomįs .
NAUJIEJI MUSŲ 

LEIDINIAI
Vytautas Volertas. SĄMOK
SLAS. Premijuotas roma
nas. Aplankas P. Jurkaus. 
Išleido Lietuviškos Knygos 
klaubas:4545 West 63rdSt- 
reet, Chicago, Illinois 60- 
629, U.S.A.

venimo smulkmenų...

BLOGA IR BLOGIAUSIA 
Du dažni prelegentai ap
sitaria savo patirtį.
- Niekas taip nemaloniai 
manęs neerzina, kaip tas, 
kad matai, kaip tavo pas
kaitos metu klausytojas 
žiūri į laikrodį,. .-sako 
jtį vienas.
- Broleli, - atsiliepia kitas, 
esti ir blogiau dar, ka f kla 
usovas, metęs žvilgsį į lai 
krodį, jį artina prie ausies 
norėdamas įsitikinti, ar 
jisai nestovi...

Tai konkursinis"Draugd' Aldona Baužinskaitė-Kai- 
romanas, kuriam IOOOdo- rienė. DETALĖS. Eilėra-
lerių .paaukojo Gediminas 
Janula.

Knygos, gražiai išleistos 
kaina 3.50.

"LITHUANIANS IN CA
NADA". 370 puslapių. Re
daguota kun. Dr. Pr. Gaid
os, bendradarbiaujant S. 
Kairiui, J.Kardeliui, J. 
Puzinui, A.Rinkūnui, J. 
Šungailai ir daugeliui ki
tų asmenų. Leidinys la
bai gausiai iliustruotas. 
Leidinys išleistas turti
ngai, gražiai, gražiai į- 
rištas ir daro gerą įspūdį. 
Kaina 6 doleriai. Leidinį 
galima gauti pas visus kny
gų platintojus.

NEĮVYKDOMAS PRAŠY
MAS

Kalbasi dvi draugės.
- Girdėjau, kad tave pra
šė ištekėti?
- Tat tiesa,-prašė.
- Gal galiu sužinoti, kas 
prašė?
- Galiu pasakyti: mano tė
vas. Sako: Jau tu man, du
krele, atsibodai, - greiči
au ištekėtum...
DAR NEPATENKINTAS... 
Kalėjimo sargai vedų į eg
zekucijos vietą nuteistąjį 
mirti. Bet nuteistasis,bū- 
būdamas anglas, pedantiš
kai stengėsi išlaikyti pap
ročius ir prakalbino paly
dovus.
- Baisus oras.' - jis kalbė
jo brisdamas iki kelių pur
ve, nes lijo baisus lietus. 
Palydovas gi grubiai atkir 
to:
- Ką tamsta.' Mums tai dar 
reiks ir grįžti, ir tai niek 
ko nesakome...
SAVOTIŠKI TURISTAI
- Kaip? Girdėjau, kad jūs 
šiemet nevažiuojate į Fh- 
ryžių?-klausia vienas.
- Ne. Šiemet nevažiuoja
me į Šveicariją, o į Par
yžių nevažiavome praėju
siais metais. . .-atsakopa
klaustasis.

ščiai. Viršelis, skyrių i- 
liustracijos ir aplankas O- 
nos Stankaitytės-Baužie - 
nės. 72 psuslapiai. Kaina 
ir įsigijimo adresas nenu- 
rodtas. Išleido Ateitis.
AIDAI 1968 metų kovo mė
nesio Nr. 3/221/. Turinys 
įdomus. Pirmą kartą ats- 
pauzdintas Mykolaičio-Pu
tino eilėraštis, skirtas Do
nelaičiui.
MOTERIS 1968 metų sau- 
sior ir vasario Nr.1/61/ 
TECHNIKOS ŽODIS 1968 
metų Nr. 1/107/. Turiny
je yra vaizdų iš Lietuvos 
technikos bei architektū
ros.

(4)
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rėjo ir daktarėlis Dimša. Skrodskių ir Survilų santy- įniršusi, o tas pasišiaušęs ir paraudęs kaip kalakutas teisės mokslus su kandidato laipsniu. Jisai su savo 
kiai lygiai domino abudu. Tad abudu žinojo, kokia varstė seserį pašaipos kupinu žvilgsniu. draugais Baltstogėj įsteigė slaptą spaustuvę ir leidžia
audra buvo kilusi šią vasarą Bagynuose ir koks pa- Tuo pačiu metu parvažiavęs atostogų Viktoras valstiečiams laikraštėlį „Mužyckaja Prauda". Persi- 
vojus pakibo ties Jadvygos ir Viktoro galvomis, — Survila ėmė lankytis į Bagynus. Jaunasis Skrodskis rengęs kaimietiškais drabužiais, išlandžiojo -daugelį 
pavojus daug didesnis negu tėvo uvėrumas bei ne- tuoj suvokė tų atsilankymų priežastį. Jis tuoj per- krašto vietų, agituodamas valstiečius prieš ciesorių ir 

prato ir politines Viktoro pažiūras. Viktoras toks pat ponus. Sukilimo pasisekimą jis remia vien valstie- 
miatežnikas, kaip ir Jadvyga. Majoras buvo girdėjęs|čiais. Jis mano, kad dvarininkai ir apskritai šlėkta 
apie Peterburgo studentų ir net karininkų revoliuci- visai neturėtų kištis į sukilimą, o jeigu kurie ir da
nes nuotaikas ir organizacijas, apie visų tų kramol- tyvaus, tai tegu vyksta tenai, kur jų niekas nepažįsta, 
nikų pražūtingą įtaką, ypač lenkų ir lietuvių mokslus Jie gali vien pakenkti visai išsivadavimo kovai, 
einančiam jaunimui. Aleksandro širdy pradėjo kero- — Jis galvoja teisingai! —karštai pritarė Macke- 
tis neapykanta jaunajam Survilai ir bręsti mintis, vičius.— Jėga, kuri tegali išjudinti carinės imperijos 
kaip juo nusikratyti. Išvykdamas į savo pulką, ma- pagrindus, tėra valstiečiai. Nepyksti, ponas Dimša? 
j oras sustojo Vilniuje, lankėsi pas generalguberna-Juk ir tamsta šlėkta, 
torių Nazimovą ir ilgai su juo tarėsi. Jis 
patenkintas savo žygiu. Nei Jadvyga, nei 
nenujautė, koks pavojus pakibo ties jais 
smūgių teks jiems pakelti, dar neišaušus 
sukilimo dienai,— ir kad šis atsilankymas 
Dimša pas kunigą Mackevičių bus paskutinis Vikto- Survila.— Lenkai juo nepatenkinti ir vadina sepa- 
ro gyvenime.

Kunigas sutiko savo svečius su būdingu jam san
tūrumu, tačiau su nuoširdžia, šilta šypsena veide 
Didelė, kalkėmis baltinta krosnis jau buvo šiltai pa
kūrenta, svečiai, apgobti malonios šilumos, vilkos: 
apsiaustus ir sėdo prie stalo, o šeimininkas šaukė 
Marcelę, kad duotų arbatos. Paskui, tarsi nustebęs 
kreipėsi į Viktorą Survilą:

— Tai tamsta dar neišvažiavęs į sostinę?
— Poną Viktorą, matyt, kažkas stipriai riša prie 

šių vietų. Mudu štai su kunigu kai ką čia nujaučia-kevičįusLenkijoje dvarininkai, bajorai, 
me,— bandė pajuokauti Dimša.

Bet Viktoras buvo nusiteikęs visai rimtai.
— Taip, ponas Dimša, tikrai riša... Be to, paša-mūsiškiai. Nelengva bus lenkų ponams įtikinti chlo- 

kysiu jums kaip paslaptį: gavau patarimą, beveikpą guldyti su jais galvas už bajoriškąją Lenkiją, 
įsakymą ligi pavasario pasilikti tėviškėje ir laukt: — Nelengva, jei tai iš viso bus galima,— sutiko 
naujų žinių. Aš manau, kad tų žinių sulauksime anks-Survila.— Ir čia glūdi didžiausias pavojus mūsų vi- 
čiau, negu prašvis pavasaris. Juk žinome, kad šičsįems sumanymams. Kalinauskas atvirai šaukia, kad 
vasarą Vilniuje sudarytas Judėjimo Komitetas sunegaiįma kvailoms varšuvietiškoms makaulėms pa- 
Kostu Kalinausku priešakyje vadovauti sukilimui. tįkėtį Lietuvos likimo. Aš tamstai patarčiau, kunige, 

Pokalbis apsistojo ties šia dabar visiems labiausiai, . , „ ... . ... .... . . .....J kiek galint greičiau pasiekti Vilnių ir susipažinti su
Kalinausku.
tu CROIX-ROUGE

pritarimas. Liepos mėnesį parvažiavo atostogų Jad
vygos brolis Aleksandras, Imperatoriaus armijos 
Sumų pulko oficierius, neseniai pakeltas majoru. 
Aleksandras jau keleri metai nebuvo atsilankęs į 
tėviškę, tad šis jo parvykimas sukėlė ir tėvui, ir se
seriai nemaža džiaugsmo, sumii įsio su rūpesčiu. Bet 
5U kiekviena pono majoro praleista tėviškėje diena 
tėvo ir sesers džiaugsmas mažėjo, o rūpestis didėjo. 
Aleksandras, niekados nepasižymėjęs būdo švelnu
mu, dabar pasirodė irzlus, priekabingas, su didelėm

pirštinėtos, bet sunkios jo didenybės imperatoriaus 
oficieriaus rankos. Sukąsdavo tada vežėjas dantis, 
sugniauždavo kumštis, kantriai nutylėdavo nuoskau
dą, bet nenumaldomas keršto jausmas kaip liepsna 
degindavo širdį.

— ...Ateis dėl jūs tokia diena, ateis...— kartodavo

Ponui Skrodskiui teko susiremti su sūnum dėl 
pinigų, dvaro reikalų, palivarko, reformos įgyvendi
nimo ir kitokių reikalų, apie kuriuos šis dar mažiau 
išmanė negu tėvas.

Su Jadvyga jau iš pirmosios dienos Aleksandras 
susiriejo dėl politikos. Ji buvo užsidegusi patriotinė
mis idėjomis ir kaip išganymo laukė sukilimo, o jis 
ištikimai tarnavo ciesoriui, nekentė visokių miatež- 
nikų ir buvo pasiryžęs kraują lieti ir galvą guldyti 
už imperatorių.

Tėvas, nors ir pats nemėgo visokių revoliucionie-

Dimša nusišypsojo:
— Toks aš šlėkta, kaip ir tamsta, kunige. Be to, 

pats Kalinauskas šlėkta.
— Įdomios ir politinės Kalinausko pažiūros į lie-

išvažiavo 
Viktoras 
ir kokių ir 
lemiamai
su ponu uvių, baltarusių ir lenkų santykius,— tęsė Viktoras

ratistu.
Mackevičius nustebo:
— Kaip? Nejaugi jis mano, kad mes vieni be len- 

,kų nuversime imperatoriaus valdžią?
— Ne, kunige, jis to nemano. Kovoti turime visi 

kartu, bet tvarkytis viduj mes turime vieni, be len
kų. Kalinauskas nepripažįsta Lenkijos, atstatytos su 
1772 m. sienomis. Lietuva su Baltarusija turi sudaryti 
atskirą politinį vienetą, atskirą valstybę, kuri pati 
spręs, su kuo jai dėtis.

— Ir čia jis galvoja teisingai,— vėl pritarė Mac- 
, šlėktos 

perdaug giliai įleidę šaknis, per vešliai suklestėję. 
Jų chlopai dar labiau prispausti ir nuniokoti negu

II
Vienos šaltokos spalio dienos popietę kunigas 

Mackevičius susilaukė svečių: atsilankė Viktoras 
Survila ir daktarėlis Dimša. Kunigas labai nudžiugo, 
pamatęs tokius svečius. Su Dimša jį siejo sena bičiu
lystė, bet ir su jaunuoju Survila nuo pernai vasaros pretenzijom, tuščio, ištaigingo gyvenimo išpaikintas 
susidarė artimi gerų kaimynų santykiai. Viktoras vyras. Visi dvaro tarnai turėjo apie jį šokinėti ir tūp- 
greitai įsitikino, kad Mackevičius — taurios sielos, čioti, kad jam įtiktų. Daug nuo jo prisikentė vežėjas 
stipraus charakterio, didelių pasiryžimų žmogus, visa Pranciškus už arklius ir fajetoną, vis negalėdamas 
širdimi atsidėjęs žmonių reikalams. Kunigas taip pat suprasti ir išpildyti pono majoro įsakymų. Ne vieną 
pamatė, kad šis jaunas dvarininkaitis dar nėra apsi- skaudų antausį teko nukentėti Pranciškui nuo baltos, 
krėtęs poniškomis savo luomo ydomis, kad nuošir
džiai sielojasi visuomeniniais reikalais, kad, sukili
mui įsiliepsnojus, jis nepasiliks abejingas, bet stos į 
pirmąsias kovotojų eiles.

Mackevičius žinojo, kad Viktoro santykiai su 
Skrodskio Jadvyga nuo pernai rudens pasidarė la
bai draugiški. Šią vasarą jaunasis Survila, parvažia- mintyse kadaise iš Balsių Petro nugirstus žodžius, 
vęs iš Peterburgo atostogų, dažnai lankydavosi į Ba- 
gynus. Ponas Skrodskis, nors ir kaip nemėgo to 
revoliucionieriaus, verčiamas dukters, pagaliau ir 
praktiškų sumetimų vedamas, turėjo jį priiminėti, 
tramdydamas priešiškus jausmus. Panai Jadvygai se
niai laikas tekėti, o kame rasi geresnę partiją už Sur
vilą? Tegu tik išsisklaido padangėje tie niūrūs mia- 
težo debesys, tegu tik nurimsta karštuolių galvos, o, 
tada ponas Skrodskis su tėviškais jausmais palaimins 
Jadvygą ir priglaus prie krūtinės Survilą. Nedaug 
ko bereikia, kad pasoginis Jadvygos palivarkas, vyk
dant žemės reformą, būtų galutinai sudarytas, prijun- rių bei chlopomanų, bet sūnaus uolumas ir jam pasi- 
giant kai kurias chlopų žemes. Jadvyga ir Viktoras rodė nederąs laisvo bajoro honorui. O ką bekalbėti 
apie tai žinojo ir tvirtai buvo pasiryžę palivarko ne- apie Jadvygą! Ją stačiai siutino brolio renegacija. 
imti. Sukilimas, kurio jie laukė diena iš dienos, turėjo Jos brolis — despoto, tėvynės budelio tarnas, paka- rūpima tema. Visi trys bičiuliai buvo girdėję nemaža 
suardyti pono Skrodskio planus ir jųdviejų vedybas likas! žinių, kurios viena kitą papildė ir rėmė. Tad Vikto-
padaryti nepriklausomas nuo jokių palivarkų. — Tu esi išgama! Tu nevertas, kad tave šita žemė ras pirmiausia papasakojo apie Kalinauską, didžiau-

Visa tai Mackevičius žinojo ir palankiu žvilgsniu nešiotų! Tu nesidrovi prisipažinti, kad keltum kardą šią baltarusių ir Lietuvos valstiečių draugą. Viktoras TOUJOURS PRĖTE 
sekė jaunųjų suartėjimą. Į visa tai pritariamai žiū-prieš geriausius tėvynės sūnus! — šaukė ji broliui susitikdavo su juo Peterburge, kur Kalinauskas baigė A AIDER

Daugiau bus.
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Šv. Antano gimnazija Kennenbunkporte, Maine, JAV. Šiemfet joje 1OO mokinių. Visi mokiniai lietuviai. Visa informacija gaunama 
rašant šiuo adresu: Rev. Rector, St. Anthony's High School, Kennebunkport, Maine 04046, U. S. A. Patartina tėvams, kurie ga- 
li, vaikus viduriniam mokslui išeiti leisti į šią gimnaziją, kuri gerai vaikus ir mokslina ii' gerai auklėja.Ten ir bendrabutis.

Pažinkime Kanadą.
KANADOS SOCIALINĖ APSAUGA

RAŠO JOHN F. HAYES
Kanada tam tikra pras

me yra originali šalis. 
Yra tai šalis neribotų ga
limybių, kur naujas atei
vis gali dirbti,turėti savo 
krautuvę,gali gyventi kur 
nori ir kaip nori, važinė
ti laisvai ir taip toli, kaip 
jis nori. Jis gali pasilikti 
dideliam mieste, kur jojo 
anksčiau atvykę tautiečiai 
gerai yra įsikūrę.

Kaip kurie naujieji ka
nadiečiai po trumpo susi
pažinimo su kanadiečių 
gyvenimo būdu apsigyve
no kanadiečių tarpe ir pa
siūlė savo gabumus ir pa
tyrimą mažesniuose cen
truose. Aš keletą iš jų pa
žįstu: Chaniski-dažyto
jas, gyvena Ontario šiau
rės kaime, kur gyvena 
mažiau kaip 700 asmenų;

Markhein, Vokietijoj bu
vęs Volkswagen dirbtu
vėse automobilių meiste
ris,čiaįsitaisė savo ma
šinų dirbtuvę prie šiau
rės plento; Breski.švei- 
carietis, kurio švarus 
restoranas netoli Ontario 
turistų centro masina 
lankytojus iš toli.

Ir taip Kanada parūpi
na darbo ir kartu suteikia 
gero gyvenimo visiems 
tiems, kurie nori dirbti 
savo pasirinkimu. Šalis 
yra laisva kaip ir buvo 
senovėj pirmomis dieno
mis, ir vis dar kviečia ir 
laukia iniciatyvos iš čia 
gimusių kaip lygiai ir iš 
naujų kanadiečių.

Tuo pačiu Kanada nori 
išlaikyti pažangą visur ir 
dažnai ji žygiuoja dargi

AGENTŪRA

3891 St.Lawrence 
Blvd. 

Montreal 18, P. Q.

Tel. VI 4-9098

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

® ABC aptarnauja LIETUVIUS klijentus Montrealyje, kurią 
turi pilną pasitenkinimą per praėjusius 13-ka metą.

• ABC turi didelį pasirinkimo^ įvairią gėrybių siuntiniams, 
kuriu yra aukščiausia kokybė — žemiausia kaina! I!

9 ABC dabar turi SPECIALIUS maisto produktus siuntiniams:

UZVi KAINOS(50% NUOLAIDA,

109 sv. cukraus .... S 15.50 Šitos kainos įskaitant: produktus, 
100 sv. miltų 21.50 muitą, persiuntimo mokesti ir 1.1.
100 sv. ryžių 25.Q0 Jūs nemokėsite nė vieno cento
20 sv. taukų.......$ 12.70 daugiau!

Užeikite į ABC dabar ir padarykite užsakymus, tai 
i žvengsite skubėjimo.

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

Johan Tiedman Regd
DIRBU VISU RŪŠIŲ BALDUS 

PAGAL UŽSAKYMUS

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

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

IR KITI ĮVAIRŪS MEDŽIO DIRBINIAI.

K. KIĄUŠAS ir J. SIAUCIULIS.

Adresas: 547 Lafleur Str., LaSalle.

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

LaSALLE AUTO SPECIALIST Rėg’d
SAV. C. DESROCHERS 

Taisau ir dažau lengvas masinas 
7717 GEORGE LASALLE, QUE.

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

namą 366-4203

NEPRIKLAUSOMA

ir prieky pralenkdama 
vadinamas socialistines 
valstybes priemonėmis 
dėl savo žmonių gerovės . 
Stebėtinas būdas, kuriuo 
Kanada išlaikė tradicinį 
laisvų įmonių tinklą, kas 
sudaro ir kitam pasauliui 
sektiną pavyzdį.

Kanados socialinio 
saugumo priemonės ne
leidžia žmonėms sėdėti 
be darbo ir atsidėti tik 
valstybės priemonėms: 
jūs privalote dirbti, ir 
dirbti ištvermingai norint 
pasidžiaugti gyvenimu. 
Bet jei gyvenimas blogė
ja,© kai kada taip ir esti, 
jei esate ligoje, jei kas 
nors blogo įvyko, Kanada 
tai mato, ir daro viską 
kad pagelbėtų. Kanados 
socialinė saugumo pro
grama pradeda veikti 
greit: Pagelbėkit tiems , 
kurie yra reikalingi. Tai 
yra įgimtas Kanadai gy
venimo būdas .Po pirmojo 
pasaulinio karo Kanada 
pradėjo augti pramonės 
atžvilgiu;prasidėjo bėgi
mas iš kaimų įmiestus ; 
žmonių minios susigrūdo

pramonės centruose ir 
tapo algų gavėjais.

Sekantis antrasis pa
saulinis karas iššaukė 
dar didesnį pramonės au
gimą ir bendrai ūkio iš- 
kilimą.Kanada prisitaikė 
prie naujų sąlygų: padi
dėjo pagalba reikalingiem 
šeimos apsauga atsirado, 
ir tas viskas įėjo į šalies 
įstatymus.

Šiandien,tradicinis ka
nadiečio būdas-pagelbėti 
nelaimėje esančiam kai- 
mynui-yra išreikšta mūsų 
socialinio saugumo įsta
tymuose, kurie yra dau
giau kaip pareiškimas 
praktikos,buvusios prieš 
1900 metus.

Šitokia padėtis yra ir 
šiandien ir tik gyvesnė ir 
tikresnė negu praeity, ka
da kanadiečiai gali džiaug 
tis patikrintu saugumu, 
kas yra svarbi gyvenimo 
pusė. Ir jaunam kanadie
čiui yra svarbu tai žino
ti ir jausti.

Leiskit dolerių kalba 
tai pailiustruoti,kaip Ka
nada rūpinasi savo žmo
nėmis : 1927 m.Kanada iš-

HIGHLAND AUTO BODY
C a I e x G a s Bar

DIRBTUVE - GARAŽAS

• Atliekami visų rūsiu išores darbai ir dažymas

• Mechaniniai darbai

• Gazolinas alyva ir kiti patarnavimai

61 1 b L afleur Avė. L A S A L L E Tel. Buss. 366 ■ 7281- 

Savininkai: V. Sušinskas 389-0571 ir J. Zavys 365-3252

blnive'i^al Cleaned & Ijailo’iA
• 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 W«liin gton St.) Tel. 769-2941

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

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

BOOKS —- LIVRES
SPAUSDINI Al

7581 CEMitALE, coin - corner 2e AVENUE 365 0770 LASALLE į

ĮVAIRIOS PROGOS

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

ME 7-6727

DE LUXE CLEANERS
Sav. P. RUTKAUSKAS

117—6th Avenue, Lachine.

BELLAZZI - LAMY,INC-
do 6-6941 7682 Champlain Blvd. liaSalle
Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai 

Jnsuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popieris.

I, I E '1 U V A

leido socialinei gerovei 
ir sveikatai $ 99 milijo
nus. 1967 m. sąskaita pa-
siekė $ 5 bilijonus. Apie 
12 nuošimčių Kanados na- 
cionalinų pajamų yra 
skirta tautos gerovei ir 
sveikatai. Pasaulio mastu 
Kanada yra trečioji vals - 
tybė.kur išleidžiama so
cialiniams reikalams to
kios sumos. Kanadą vir- 
šijatikDidžioji Britanija 
ir Naujoji Zelandija, kur 
šios išlaidos pasiekė to
kias aukštumas ir kur yra 
kuriama socialinė filoso
fija pavojinga ir pačios 
valstybės esmei.

Kanadoj taip dar nėra . 
Mokesčiai yra aukšti ir 
parūpina socialinį aprū
pinimą, bet neviršija to 
taško, kur prasideda ne
rūpestingumas ir apatija 
savo likimui.

Taip kad jūsų naujuose 
namuose čia Kanadoj, jūs 
jungiatės į kanadiečių gy
venimo būdą - pagelbėti 
reikalingiems, pagelbėti 
ligoniams, pagelbėti ne
darbingiems, ir bendrai 
būkit geri kaimynai.

D. bus.

5 PSL.

BOKIME SVEIKI
HIPOFIZIS IR ANTINKSČIAI

Hipofizis ir antinksčiai yra vidaus sekrecijos — endo
krininės — liaukos. Vidaus sekrecijos liaukų gaminamas 
sekretas, vadinamas hormonu, patenka tiesiai j kraują. 
Pagrindinė vidaus sekrecijos liauka yra kaukolėje esantis 
hipofizis. Su juo susijusios kitos endokrininės liaukos. 
Tas ryšys yra labai sudėtingas.

Apie pusę gramo (0,6—0,8 g) sverianti liaukutė — 
hipofizis — susideda iš priekinės, tarpinės ir užpaka
linės dalies. Priekinė dalis skirta reguliuoti organizmo* 
periferijoje esančioms endokrininėms liaukoms: skatinti 
arba slopinti jų veiklą. Jeigu kuri perilerinė liauka vei
kia per silpnai ir kraujyje jos gaminamu hormonų ma
žėja, tada hipofizio priekinės dalies ląstelės ima gau
siau gaminti vadinamuosius tropinius hormonus, kurie 
skatina periferines liaukos veiklą. Arba, atvirkščiai, pe
riferinei liaukai gaminant per daug hormono, hipofizyje 
atitinkamo tropinio hormono gamyba silpnėja arba vi
sai išnyksta.

Hipofizis gamina somatotropinj (augimo), gonadotro- 
pinius (lytines liaukas reguliuojančius), tireotropinj (skyd
liaukę tvarkantį) ir adrenokortikotropinj (su antinksčių 
žievės dalimi susijusį) hormonus. Ypač didelę reikšmę 
žmogaus organizmui turi pastarasis ryšys.

Antinksčiai yra virš inksto. Tai endokrininė liauka. Abi 
dalys sveria maždaug po 10 gramų. Susideda iš sme
geninio ir žievinio sluoksnio. Žievinis sluoksnis atlieka 
pagrindinį vaidmenį vandens, druskų, baltymų, anglia
vandenių apykaitoje.

Labai svarbus antinksčių vaidmuo organizmo apsau
goje. Sergant, susižeidus, nudegus, po sunkios opera
cijos ir pan. organizmo būklė dažniausiai priklauso tik 
nuo antinksčių veiklos ir tinkamo jų ryšio su hipofiziu.

Išaiškinus šią antinksčių hormonų savybę ir juos su
sintetinus, imta sėkmingai gydyti tokie susirgimai, kurie 
anksčiau buvo laikomi nepagydomais, kai kurios sun
kios reumalo formos, bronchinė astma ii kiros ligos.

Endokrininės liaukos, kaip ir kiekvienas organas, gali 
susirgti. Priklausomai nuo susirgimo pobūdžio, hormonų 
gamyba gali sustiprėti arba susilpnėti. Jeigu liauka su
serga tuberkulioze ir jos audinys griūva, hormono ga
myba silpnėja. Jeigu liaukoje vystosi auglys, hormono 
gamyba stiprėja. Jei auglys šalia liaukos ir ją spaudžia, 
hormono gamyba nuo spaudimo ir erzinimo iš pradžių 
gali stiprėti, o vėliau, spaudimui didėjant, ląstelės žūva 
ir hormono gamyba visai sustoja. Jeigu liaukos yra 
porinės, kaip antinksčiai, tai vienai iš jų žuvus, kita 
stengiasi stipriau veikti ir pateikti oiganizmui reikalingą 
hormonų kiekį. Jeigu viena iš liaukų smarkiau dirba, 
antroji liaujasi gaminusi hormoną ir gali žūti nuo ne
veiklumo.

Lygiai taip pat gali atsitikti, ilgą laiką žmogų gydant 
dideliais antinksčių hormonų kiekiais — tada antinks
čiai gali nustoti veikti. Dėl to dabar, gydant hormo
nais, stengiamasi gydyti su pertraukomis, retkarčiais ski
riant tropinius hormonus, skatinančius antinksčių veiklą.

Antinksčių ir hipofizio susirgimų labai daug. Minėjo
me, kad kiekviena liauka turi dar po kelias dalis. Tose 
dalyse dar yra atskiros ląstelių grupės ir kiekviena ju 
gamina kitaip veikiantį hormoną. Taigi, susirgus skir
tingai ląstelių grupei, atsiras skirtingos ligos požymiai. 
Dažniausiai pasitaikanti ir geriausiai išnagrinėta yra Adi- 
sono liga — lėtinis antinksčių nepakankamumas. Liga 
gali kilti, susirgus tiek antinksčiams, tiek ir hipofiziui. 
Sergant šia liga, per maža gaminama antinksčius stimu
liuojančio hormono. Liga gali pasireikšti vangumu, silp
numu, pykinimu, sunykimu, odos patamsėjimu. Priežas
tys gali būti labai įvairios — tuberkuliozė, sifilis, aug
liai, pogimdyvinis sunykimas. Antinksčių nepakankamu
mas neretai pasitaiko ilgiau antinksčių hormonais gydy
tiems ligoniams, gydymą pertraukus. Jis pasireiškia 
vangumu bendru negalavimu, sąnarių skausmais, nemi- 
aa. Ūmus antinksčių nepakankamumas pasitaiko retai — 
sunkių operacijų, susirgimų, sužeidimų atvejais. Sustip
rėjusi antinksčių veikla pasireiškia visai kitaip — nutu
kimu, kraujospūdžio pakilimu, odos bėrimu, lytinės sfe
ros pakitimais, plaukuotumo sutrikimu.

Šie susirgimai labai sudėtingi ir juos teikia tirti bei 
gydyti specialiose įstaigose. Gyd. I. KAZLAUSKIENE

RYKLIAI NARAMS NEBEPAVOJINGI
lose vietose, kur skm- ‘apsisaugoti nuo šių J (į ros 

kiOja rykliai, narų darbas pabaisų? Čia į pagalbą 
labai pavojingas. Kaipgi atėjo chemikai.
___________ Buvo pastebėta, kad

rykliai toli apiplaukia tas 
vietas, kur į vandenį su
mesti pūvančios ryklio 
mėsos gabalai. Jiems šis 
specifinis kvapas labai ne
patinka. Ištyrus pasirodė, 
jog tas rykliams ,.nema
lonus kvapas'' yra acto 
rūgštis. Buvo atrastas dar 
efektyvesnis ekstraktas — 
tai vario sulfatas. Pasibai
gus tyrimams buvo paga
mintas preparatas, kuris 
apsaugo narus nuo ryk
liu: vos pajuto prepa--- 

rato kvapą, skubiai jtpi unka

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

Informacijas teikia ir padeda i- 
įsikurti

JOHN EUTRA

JOE’S BUTCHER & GROCERY
911 Wilshire Blvd. 394-6B17
SANTA MONICA, CALIF. 39S-33SB

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 pat požeminio-METRO stoties/.

Telefonas 768-6679

WINDSOR
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.

PRANEŠAM A APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ — 

sutraukiančią 
hemorojus

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

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

Visais tyrimo atvejais švelnė- 
jant skausmams įvykdavo hemorojų 
susitraukimas.

Tačiau visų svarbiausia - re zul- 
tatai būdavo toki nuostatais,kad šis 
pagerėjimas tęsdavosi daugeli mė 
nešiu.»

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

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

LAIKRODININKAS
ANTANAS ŽUKAS

1855 Wellington Street 
Tel. WE 2 - 0644.

TAISAU IR PARDUODU 
ŽEMOMIS KAINOMIS 

LAIKRODŽIUS IR JUVELYRUS.
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TOK^^TO SAULT ST. MARIE. ONT,
MR. JOHN P. MACDONALD PAVYZDYS 

LIETUVIAMS
LITHUANIANS IN CANADA

TAUPYK IR SKOLINKIS 

PIRMUTINIAME IR DIDŽIAUSIAME PAW AM A
TORONTO LIETUVIU KREDITO KOOPERATYVE I fllXllIVIfl

KAPITALAS SIEKIA TRIS MILIJONUS DOLERIU.
MOKAME: DUODAME:

4%% ui depositus Morgičius ii 6Vff>
5'/^> numatyta ui serus Asm. paskolos i! 7%

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

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

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOSĮ

DOVANOS:
su gydymu ir t. t.

Maisto siuntinių svoris neribotas.
Turime naujus iliustruotus kata

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

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

U. S. S. R. paprastu bei oro paštu
BE MUITO

Įvairios sudėties maisto siuntiniai, 
automobiliai, automobiliams moto
rai ir padangos, motociklai, dvira
čiai, šaldytuvai, skalbiamosios maši
nos, siuvamosios mašinos, televizi
jos priimtuvai, pianinai, foto apara
tai, radijo priimtuvai, transistor!- 
n lai radijo aparatai, laikrodžiai, ki
limai, baldai, butai (apartamentai), 
poilsis kurortuose, poilsis kurorte

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

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

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

• Sąžiningai Ir greitai patarnaujame.
• Jeigu turima neaiškumų, prašome klausti, telefonuoti bei tašyti, 

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

nauti ateityje.
LIETUVIŲ IŠTAIGA

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

DARBO VALANDOS: pirmadieniais — penktadieniais nuo 9 vai. ryt* 
iki 7 vai. vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. p.p.

Savininkai A. ir S. KALCZA

SVEIKATOS KLINIKA-Health Clinic
Medicininis ir pooperacinis gydymas

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

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

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

Reportažas iš Toronto
PASIKALBĖJIMAS METRO TRAUKINYJE

Į vagoną įlipa jauna mo
teris su kūdikiu rankose. 
Salia raudoname rūbe į- 
vilkto vaikučio, moteriš
kė turi dar nemažą pinti
nę. Nerasdama laisvos 
sėdynės, ji lieka stovėti. 
Iš sėdinčių keleivių nie
kas nepasiūlo jai vietos. 
Ir netoliese lietuviškai 
besikalbą vyrai vogčio
mis stebi jaunąją moterį 
ir nesutinka savo nuomo
nėm.

Skrybėlėtas vyras sako 
jam esą keista matant ke
leivius taip ignoruojant 
moterį su vaiku. Jis mie
lai parodytų pavyzdį, bet 
norėtų, kad kas Įeitas tai 
padarytų. Tuo pačiu jam 
nepatinkąs jaunos moti
nos apsirengimas. Kur gi 
matęs,čia traukinyje, to
kią netvarkingą, margia - 
spalvėm kelnėm apsiren
gusią moterį...

Vienplaukis vyras nu
sistebi tokiu bendrakelei
vio galvojimu.. Ypač kai 
anas nesigilindamas į 
esmę, žiūri tik išorės . 
Jis sako,kad didžiadvasiš
kumas ir artimo suprati
mas neturi nieko bendro 
su paviršutiniškumu. 
Kiekvienas, padovanojęs 
savo gėrio dalelę, turi 
malonumą,lygiai kaip ap
sidžiaugia jo gavėjas.Tuo 
labiau mes lietuviai ne
galime skųstis supratimo 
stoka. Vienplaukiu! vyrui 
esą gan įdomu,kad jo ben
dro atida labai primena 
neseniai išėjusią knygą 
"Lithuanians in Canada". 
Ten irgi pagrindinis dė
mesys buvo atkreiptas į

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

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

TORONTO.
Margio vaistinės 11 aukštas.
Tel: Įstaigos LE7- 1708, 

Namų CR9- 6166.

knygos išorę,į paauksuo
tus viršelius. Su tais žo
džiais vienplaukis atsi
stoja ir pasiūlo vietą jau
najai motinai.Ši nustebu
si pažiūri į tokį keisto el
gesio keleivį, padėkoja 
jam ir, pasitaisiusi ant 
rankų laikomą kūdikį, at
sisėda.

Skrybėlėtas keleivis , 
pasijutęs kiek nepatogiai 
irgi atsistoja Prisijungęs 
prie vienplaukio, jis tuoj 
pasiklausia,ką šis atvejis 
turi bendro su nauja kny- 
ga?Ten gi esąs aprašytas 
Kanados lituanistinis gy
venimas, ten esą išvar
dinti visuomenininkai, 
veiksniai ir veikėjai.

Kad ten yra veiksniai, 
kad ten yra jų artimieji, 
to vienplaukis neneigia. 
Bet šalia to jis pasigedęs 
tikrųjų darbininkų.Ten jis 
neradęs širdies žmonių. 
Tokių žmonių, kurie ne
paisydami nei laiko, tai 
triūso pasirodė turį arti
mą suprantančią sielą. 
Kurie tėviškės meilės ve
dini dalinosi su bendrija 
savo sunkiai uždirbtą, 
stambesnės apimties ska
tiką. Ten pasigęsta net

Prieš kelias savaites 
lankydamasis Wawoj Ka
nados Lietuvių Fondo įgar 
lietinis J.Skardis per vai
šes pas pp. Poderius su
sitiko jau iš anksčiau pa
žįstamą vietos policijos 
šefą Mr. John P. Macdo
nald,kuris,sužinojęs apie 
KLFondą,prižadėjo paau
koti $ 100, -, o porai sa
vaičių praėjus šis paža
das buvo įvykdytas. Tai 
labai jau įspūdingas pa
vyzdys.ne tik Wawos.bet 
ir visos Kanados lietu
viams. Jeigu nieko bendro 
su Lietuva ar KLFondu 
neturįs svetimtautis,ne
būdamas turtuolis, auko - 
ja $ 100, -, tai šis faktas 
privers pagalvoti kiek
vieną Kanados lietuvį, o 
ypač tokius,kurie būdami 
pajėgūs,bet susilaiko nuo 
aukos ir net nestoja na
riais į KLFondą.

Mr. John P. Macdonald 
sidabriniais paausiais ir 
labai džentelmeniškas 
naujausias KLFondo na
rys yra buvęs karo avia
cijos karininkas, kuris II 
-rojo pasaulinio karo me
tu skraidė bombonešius 
Burmos karo veiksmų 
teatre. Būdamas vyriau
sias Wawos įstatymų sau
gotojas, turbūt, Mr. J. P . 
Macdonald savo auka no
rėjo priminti visiems Ka
nados lietuviam Kanados 
emigracijos ministerio 
žodžius, pasakytus prieš 
kelioliką metų susirinku
siems lietuviams, kad"jei 
nori būti geras kanadie
tis, tai pirmiausia turi 
būti geras lietuvis! "...

Mielas Mr .Macdonald, 
(Dear Jack!) šis kilnus 
žestas bus ilgai nepa
mirštamas Kanados lie
tuvių ir KLFondo istori
joje. Dar kartą lietuviš
kas ačiū!

Korespondencijos pa
tikslinimas.

Paskutinėje korespon- 
cijoje apie Wawą, be su
maišytų eilučių buvo klai
dingai atspausdinta pa
vardė, kuri turėjo būti 
Poderys (ne Poderis) už 
ką šį veiklų ir draugišką

Wawos tautietį reikia at
siprašyt,© be to, pamirš - 
tas paminėti faktas, kad 
be Gedimino Poderio On
tario provincijos polici
joje Wawoje dar tarnauja 
ir kitas tautietis Edvar
das Žilionis. Korespond.

"NEAIŠKUS PAVEIKSLAS"
Visai neseniai išleis

tame metiniame raporte 
didžiausios miesto dar
bovietės Algoma Steel Co. 
prezidentas pareiškė,kad 
pirmosios 1968 m. pusės 
gamyba spėjama būsianti 
didesnė už tą patį laiko
tarpį 1967 mt. , bet po to 
paveikslas esąs neaiškus. 
Neaiškios ir nenusistovė
jusios ekonominės sąly
gos Kanadoje, kurios la
bai susijusios su esan
čiomis sąlygomis bei ap
linkybėmis J. Amerikos 
Valstybėse, vis didėjan
čios išlaidos ir apmokes
tinimai, didėjanti darbo 
unijų reikalavimai,moka
mi aukštesni procentai ir 
visa eilė kitų veiksnių pa
daro neįmanoma užtikrin
ti bei nuspėti ateitį. Šia
me raporte,tarp kitko,pa
minėta, kad mūsų mieste 
darbininkų algoms ir me
džiagoms (taip pat ir ve
damiems praplėtimo dar
bams, kurie gerokai ap- 
karpyti)Algoma Steel Co. 
praėjusiais metais išlei
do 73 milijonus dolerių, o 
grynas pelnas buvęs virš 
14 milijonų dolerių.
KITOS NAUJIENOS

Seniausioji mūsų kolo
nijos tautietė 83-čius me
tus beeinanti Marijona 
Skaržinskienė keletą mė
nesių pasisvečiavusi pas 
dukras Waukegan e ir E- 
vanstone (prie Čikagos) 
sugrįžo ir apsigyveno far- 
moje pas sūnų Vytautą 
Skaržinską,bet paguldyta 
Š. ONTARIO PROVINCIJOS 
Kanados Lietuvių Fondo 
įgaliotinis J. Skardis nu
mato artimiausiu laiku 
apsilankyti Sudburyje, 
kur,rimčiau susirgus vie
tiniam KL Fondo įgalio
tiniam A.Raškeviči ui,au-

Nukelta j 7 psL

LIETUVIAI KANADOJE
Tokia antrašte yra išleista knyga apie Kanados lietuvius anglu kalba.

Leidėjas - Kanados Lietuvių Bendruomenė.
Knygoje rasite žinias iš įvairiu Kanados lietuviu gyvenimo sričių: religinės, kultūrinės, 

organizacinės, ekonominės, politines, švietimo. Joje yra ir įžanginis skyrius, nušviečias 
Lietuvos praeiti ir emigracijos istoriją.

Leidinys yra apie 370 osl., enciklopedijos formato, su daugeliu fotografijų ir informaci
jų, labai tinkamas ne tik pačiam pasiskaityti, bet ir kitataučiams dovanoti, ypač s’iais me
tais, minint 50 metu Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo sukakti.

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

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

Knygos kaina yra $8.00, /c

Prof. J. Puzinas, 
A. Rinktinas,

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

i pardavinėjama pas spaudos

Dr. J. Sungaila.

L. Tamošauskas, 
Dr. M. Ramūnienė, 
Kun. Alg. Žilinskas, 
A. Gurevičius, 
ir daug kitų.

platin tojus.

Kviečiame visus tautiečius ši leidinį nedelsiant užsisakyti ir atsiusti 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 gatve'

Miestas, zona ir provincija

siunčiu čekiu perlaida

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

ir $ ..............................aukoju.

Parašas

EKSKURSIJA I LIETUVĄ 
18 - KAI DIENŲ

BIRŽELIO 8 iki 29 dienomis

REGISTRUOTIS iki BALANDŽIO 30 dienai.

SKAMBINTI: ( 416) 278 - 7261 V. B A Č E N A S,
ALL SEASONS TRAVEL AGENCY

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

( Pr. P aukštaičiui).

menininkų, kurie turtino 
parengimus kai dar nebu
vo kalbos apie atlygini
mą. Juk niekas negali pa
neigti mūsų tarpe jau ne- 
besančios Mankienės.To- 
kios moters vardo, kuris 
susijęs su pasišventimu 
ir pasiaukojimu. Toji ne
išsemiamos energijos 
moteris buvo plačiai ži
noma naujiems ateiviams 
kai reikėjo yertėjauti, 
rasti darbą, ar kviestis 
artimuosius. Nežiūrint 
kuklių jos išteklių, ši di
namišką moteris netik 
neatsisakė,bet pati ištie
sė pagelbos ranką. Mankų 
namai buvo žinomi kaip 
svetinga,naujų ateivių pa
stogė. Didele dalimi šios 
moters dėka buvo iškvies
tas lietuvis kunigas šv . 
Jono parapijai. Nors tiek 
gera, kad buvo suspėta 
surengt jai padėkos šven
tę. Lietuvių namai vos tal
pino gausiai užplūdusius 
dėkingus torontiečius. Ir 
tas iškilus vardas knygo
je nepaminėtas. Nėra 
įvertintas ir muzikas 
Dvarionas,kurio irgi ne
beturim savųjų tarpe.Jis 
buvo nepakeičiamas akom 
ponatorius, įvairių šven
čių ir minėjimų metu.Nė
ra ir iš Toronto išvyku- 
sio choro ved. Narbuto.

Vieno iš pirmųjų versli
ninkų, choro organizato
riaus,pirmą kartą su lie
tuviškom dainom dalyva
vusio Tautinėj parodoj.

Knygoje nėra įvertinta 
nei solistė Ščepavičienė, 
gerai pažįstama dainos 
mėgėjams. Anksčiau ji 
būdavo beveik nuolatinė 
įvairių minėjimų meni
nės programos dalyvė . 
Kartais net nepasiruošu
si, paskutiniu momentu, 
kam nors neatvykus, ši 
taurioji moteris neatsi
sakydavo padėti. O kaip 
buvo galima apeiti toji 
puikioji, lakštingalos bal
so savybes ir perdavimą 
iš operos solistės Karde
lienės mokyklos išsine
šusi Justina Sriubiškie- 
nė.Jos dainos neša tėviš
kės sentimentus, jos ope
rų arijos daugelį atvejų 
paliko klausytojui neiš

dildomą prisiminimą.Dar 
keisčiau prisipažinti, kad 
knygoje tik pavarde pa
minėtas solistas Marijo- 
šius. Vienas iš pirmųjų 
dainos puoselėtojų ir vė
liau daug kartų matytas 
scenoje.

Čia skrybėlėtas vyras , 
pasikeisdamas ranka pa
lubės turėklą,pasiteirau
ja, ar tas Bronius Mari- 
jošius, kuris turi gerą 
ranka tapyboje ir kurio 
kūriniai yra pasklidę to- 
rontiečių tarpe, o keletą 
darbų yra įsigijusi šv. Jo
no parapija.

Vienplaukis tai patvir
tina. Tuo pačiu jis prisi
mena nepaminėtą mont- 
realietį dailininką Praną 
Baltuonį, kurio nauja, iki 
šiol nekultyvuota, išieš
kotos šaknies skulptūra, 
yra viena iš būdingiausių 
naujovių šioje meno sri- 
tyj.Baltuonio dailės dar
buose patrauklus moder
nizmas irgi nemažiau at
kreipia žiūrovo dėmesį. 
Įsižiūrint į jo kūrinius , 
pasigėrėtinos eiklumo li
nijos pastebimai neša 
žiūrovą į natūralų,sau pa

vyzdžio neturintį realiz
mą; Einant prie praktiš
kesnės pusės,džiūgaujant 
viena kita šimtine davu
siu tautiečiu,ypač keliant 
faktą,tai padarius kuriam 
verslininkui, nepastebė
tas liko Pranas Bastys . 
Ir už tai, kad jis Tautos 
Fondui paskyrė visą tūks
tantinę iš savo kietu dar
bu užkaltų santaupų.Vien- 
plaukiui norėjosi matyti 
ir Albertą Augustinavi- 
čių, vieną iš darbščiųjų 
Delhi visuomenininkų, 
stambų, čia gimusį ūki
ninką,skautų rėmėją, šv.

Kazimiero parapijos kū
rėją.

Skrybėlėtas vyras klau
so jam beriamas, neigia
mas knygos apibraižas ir 
valandėlę nieko nesako . 
Traukiniui pajudėjus se
kančiam sustojime, jis 
prašneka.Jis sako, kad ir 
prie geriausių norų visų 
tų žmonių nebūtų buvę ga
lima surašyti. Argi nepa
kanka, kad leidėjai save 
apibūdino,paminėjo arti
muosius ir iškėlė,sau ly - 
gios neturėjusiųjų lietu
višką veiklą.

S. Pranckūnas.

SĖJA
Tautinės, demokratinės minties mėnesinis lietuvių laikraštis. 

Leidžia Varpininkų leidinių fondas 

Redaktorius Vytautas B i 1 d u š a s .
Administracijos adresas: JUOZAS URBELIS.

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

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

P. Januška, 1033 Bruce Ave, Windsor. Ont

AR ŽINOTE KA RAŠO

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

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

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

METINĖ PRENUMERATA KANADOJ IR KITUR
TIK $5,00.
Jau galima gauti 1968 metų kalendorių,kai
na $ l.OO. Korespondenciją adresuoti:

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

Ps.D.R.M.N.Pt
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ĄAAi^LTON
eriausia taupyti ir skolintis tik

.amiltono Lietuvių Kredito Kooperatyve “TALKA"
7.1 Main St. E., Kamb. 203, Tel. 528-05 11.

DAR 30 VALANDOS:
Aukšti nuošimčiai už 
indėlius.
Prieinamos skolinimosi 
sąlygos.
Nemokamas CUNA gyvybes 
ir paskolų draudimas. 
Pilnas čekių patarnavimas. 
Užtikrintas 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.

Ketv. 9.30 - 5 vai. p.p.

Penkt.9.30 - 8 vai. p.p.

Sėst. 9 vai. iki 1 vai. p.p.

St. Catharines pgentūra: 75 R oi 1 s Avė. Pranciškonu 
parapijos saleje sekmadieni ai s po pamaldų.

LIETUVIŲ NAMŲ BEND
ROVĖS SUSIRINKIMAS, 
įvykęs balandžio 7 d.teuž
truko tiktai dvi su puse va
landos ir buvo uždarytas.

Kelios dienos prieš susi
rinkimą paaiškėjo, kad tam 
tikras akcijų skaičius par
duotas nelegaliai, prieštar
aujant bendrovės įstatams. 
Dėl to b-vės Revizijos ko- 
misjai buvo paduotas skun
das. Rev. k-ja, patikrinusi 
b-vės knygas, konstatavo, 
kad nelegaliai parduota 96 
akcijos. Pranešdama a- 
piė tai v-bai, Rev.k-sija 
pasiūlė šias akcijas susp
enduoti. Tačiau Mandatų 
k-sija šį pasiūlymą igno
ravo.

Kodėl nelegaliai ?-Na gi 
b-vės 64 paragrafas sako, 
kad kiekvienas akcininkas 
negali įsigyti akcijų dau
giau kaip 5. Tačiau 1963 
metų akc. susirinkimas nu
tarė, kad kiekvienas akci
ninkas gali įsigyti 1O akci
jų. Bet gi dabar paaiškėjo, 
kad tas nutarimas negalio
ja, nes nesurinko kvalif i - 
kuotos daugumos-dviejų 
trečdalių susirinkimo dau
gumos .

Susirinkimo pirmin.per
skaičius dienotvarkę, buvo 
pasiūlyta tą dienotvarkės 
punktą išimti. Čia ir pra- 
sidėjo"kryžiaus keliai". 
Kalbėtojas įtikinėjo, kad 
leidimas įsigyti iki 20ak
cijų veda b-vę į mažos gr
upės rankas ir kad anksty
vesnis nutarimas dėl 1O ak
cijų neturįs galios. Kiti į- 
tikinėjo, kad ankstyvesnis 
nutarimas b-vei esąs nau
dingas, o jeigu tas nutari
mas padarytas per klaidą, 
tai jis jau per 5 metus į- 
sisenėjęs. Buvo pasiūly
tas ir kompromisas: kad 
kiekvienas teturėtų tiktai 
5 balsus, Bet ir šis komp
romisas buvo atmestas.

Galiausiai pasiūlyta kl
ausimą išimti iš dienotva
rkės. Ir tas neišgelbėjo. 
Tada buvo pasiūlyta susi
rinkimas uždaryti, kas ir 
buvo padaryta. Dabar val
dyba visai naujai šauks su
sirinkimą. Gerai, kad su
sitarta išsiaiškinti valdž
ios įstaigose 1963 metų 
nutarimo galiojimą.

N. L-vos pastaba, Šis ap
rašymas padarytas iš p, Z. 
Pulianausko gero aprašy
mo, kurio tačiau, kaip ga
uto pervėlai, ištisai nesp
ėjome padaryti. Dėl to p. 
Pulianauską atsiprašome. 
Švenčių metu vis blogiau 
veikia paštas ir korespon
dencija vėluoja.

P. ARMONAS
IR Z.BOLSKIS, 

Concession garažo savi
ninkai ir šiais metais su
tiko paaukoti kartūnų ba
liaus suknelių premijai, 
kurį ruošia ateitininkai 
gegužės 4 d. Jiems pri
klauso didelė padėka už 
rėmimą lietuviškos jau
nimo veiklos.

Šilelis.

ŠALPOS REIKALAI 
HAMILTONE

Jau anksčiau buvo mi
nėta, kad Hamiltono Šal
pos Fondo komitetas Fon
do 15 metų sukakties pro
ga ruošia parengimą-šo- 
kius su menine dalimi, J. 
Centro salėje, balandžio 
27 d. vakare, šeštadienį .

Balandčio4 dienos ko
miteto posėdyje parengi
mo vadovas F. Rimkus 
patiekė visas detales. Ja
me bus įvairių "priemo
nių" bufetas atsigaivinti 
ir troškuliui nuraminti, 
šaltas užkandis jėgų pa
stiprinimui šokiams. Ge
riausia kava pagal nau
jausiais receptais keptais 
tortais. Už minėtus ma
lonumus bus skaitoma 
galimai žemiausios kai
nos,kad svečiams nerei
kėtų apsirūpinti nuosava 
užkanda iš namų. Turtin
gi laimės staliukai ir du 
fantai laimei išbandyti 
100 dol. vertės.

Meninėje dalyje daly
vauja V. Babecko Studijos 
mokinių akordeonų kvar
tetas, "Gyvataro" tautinių 
šokių jaunių grupė, vad. 
G. Breichmanienės .Visus 
linksminti naujausia mu
zika sutiko V. Babecko 
vad. orkestras. Vakaro 
šeimininku pakviestas 
Fondo vicepirm.dr. V. D . 
Kvedaras.

Šalpos Fondas ilgesnį 
laiką parengimų neturė
jo. Šis parengimas ren
giamas Fondo 15 m. su
kakties proga ir kartu 
Fondo lėšų papildymui 
mūsų tautiečių paramai . 
Todėl kviečiame ir lau
kiame skaitlingo ir ma
lonaus pasimatymo pa
rengime tautiečių'iš Ha
miltono miesto ir jo apy
linkių; iš arti ir toli.

Kartu prašome supras - 
ti,kad galimo nepasiseki
mo atveju,visos parengi
mo išlaidos bus padeng
tos jūsų aukotomis lėšo
mis ir tuo pačiu bus nu
skriausti paramos reika
lingieji mūsų broliai.

Parengimo pradžia 7 v. 
vakaro. Įėjimas 2 dol. , 
studentams - 1 dol.

Mūsų Fondo narė E.Ky
bartienė serga ir gydosi 
miesto ligoninėje. Linki
me jai greit pasveikti ir 
tikimės pasimatyt paren
gime,kuriam p.Kybartie- 
nė skyrė daug 1 aisvo laiko 
ir darbo jo pasisekimui.

Š. Fondo informac.

RYŠIUM SU P.A.MATU
LIENĖS PAREIŠKIMU 
Hamiltone vyksta nesusi
pratimų, nes aiškėja, kad 
kai kieno parašai padėti 
be atsiklausimo, be po
sėdžių, dėl ko susidaro 
nemalonių priekaištų. 
Bet turbūt visas reika
las netrukus paaiškės 
ir, reikia laukti, kad 
nesusipratimai bus išaiš
kinti. Hamiltonietis.

Lietuvių, latvių ir estų.tautiniai drabužiai įteikiami Albertos provincijos mu
ziejaus arctęivarui. Kairėje Felomena Kantautienė įteikia dail. A. Tamošaitie
nės išaustą Suduvijog krašto, Zanavykių apylinkės tautinį drabužį muziejaus 
meno direktoriui B.McCorouodale. Vidurje latvių tautinis drabužis, dešinė
je L. Pals- estė laiko estų tautinį drabužį. Drabužiai bus išstatyti muziejaus 
archyve "Human History". Muziejus atidarytas Kanados šimtmečio federa
cijos minėjimo proga. Drabužius šiam Albertos muziejui padovanojo lietuvių, 
latvių ir estų bendruomenės.

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS
Viena moteris šiomis 

dienomis gavo iš Lietuvos 
nuo buvusios savo kaimy
nės sekančio turinio laiš
ką:

Mieka kaiminkėle,dėko- 
ju tau už laišką, kurio taip 
ilgai laukiau.Kai gavau jį, 
daug kartų skaičiau ir gal
vojau,ar bus mums lemta 
dar kada nors susitikti ir 
asmeniškai apie šių ir 
praeitų dienų gyvenimą 
pasikalbėti, o pasikalbėti 
būtų gana daug...

Žinai,mieloji,mūsų soų 
džiuje ir apylinkėje jau 
daug kas yra pasikeitę ir 
kitanuotaika vyrauja,ne
gu,kad buvo pirmiau. Vis
ką, viską pakeliame, nors 
ir sunku. Bet kai sveika
tos nebėra,gęsta ir viltis 
paskutinė ką nors geres
nio ir šviesesnio sulauk
ti.Labai liūdnair nesma
gu. .. Apart P. pas mus 
veik niekas daugiau ir ne
užeina. Jis irgi yra jau 
neperdrūtas, bet ragažes 
pinti dar pajėgia ir jas 
pardavęs sau pragyveni
mą pasigerina. Tau žino
ma buvusi aktuali ir karš
ta partietė-komunistė M . 
pradėjo šįmet gauti pen
siją 16 rublių mėn. Bet ji 
nepatenkinta ir sako: 
"kaipo ganiusi pas buožę 
ilgus metus žąsiukus, o 
paskiau kolūkio bergž
džias karves melžusi,tai 
turėčiau gauti daugiau". 
Kai kada nueinu ir į tavo 
sodybą - ūkę pasidairyti 
bei pamatyti,kaip ten kol- 
chozninkai dabar šeimi - 
ninkauja. Ukėje daug kas 
yra pasikeitę ir daug ko 
jaunebėra.Tik ąžuolai ir 
mondžai it tau dėkodami 
kad tu juos nuo negailes
tingų medkirčių išgelbė
jai, vis aukštyn stiebiasi 
ir į naujus šeimininkus 
dėmesio nekreipdamįšau 
kas linguodami šlama. Na, 
tas tavo pamiltas upelis 
dar žiemą ir vasarą srau
nia Šešupės linkun sruve
na-teka. O šiaip daug ko 
trūksta, ypač gerų ir 
darbščių šeimininkų...

Pas mus šįmet buvo la
bai šaltas ir snieguotas 
sausio mėnuo. Užpustė 
mus taip, kad nė laiško 
išeiti jums pasiųsti ne
galėjome. Bet dabar,va
sariui prasidėjus, atšilo, 
apleido didžiuma sniego, 
atsirado ir vandens, nors 
naktimis dar pašąla, bet, 
kaip sakoma, diena jau 
teška. Laukiame ir vytu
rėlio, to mūsų linksmin-

BE KOMENTARŲ/Visuomenės dėmesiui/ 
Iš Vilniaus "SPORTO".

KREPŠININKŲ PADĖKA
Amerikos lietuvių krepšininkų, viešėjusių praėjusią va

sarą Lietuvoje, vadovai Raimundas Mieželis ir Rimantas 
Dirvonis atsiuntė Lietuvos krepšinio federacijos pirminin
ko Stasio Stonkaus vaidu laišką, kuriame dėkoja už ko
mandos priėmimą respublikoje:

„Amerikos lietuvių tunstinės grupės, kurią sudarė 
krepšinio žaidėjai, vardu nuoširdžiai dėkojame Lietu
vos krepšinio federacijai už sudarytą sportinę pro
gramą ir vaišingą priėmimą Lietuvoje".
Toliau rašoma, jog savo kelionę laiko pavykusia: „Su

žaistos rungtynės su Lietuvos komandomis ir kartu praleis
tos valandos mums visuomet paliks nepaprastai šviesius 
prisiminimus".

SAULT ST. MARIE. ONT,
/atkelta iš 6-to puslapio/

kų plaukimas į KL Fondą bės bei lietuviškuno pa -
Padėkos laiško autoriai reiškia viltį, jog užmegztus 

malonius ryšius galės ateityje toliau plėsti.

Netoli Luvro yra V. Ka
siulio galerija. Mes su A. 
Švažu užsukame pas garsųjį 
tapytoją lietuvį, kurį karas 
nubloškė į užsienĮ. Dailinin
kas svajojo patekti į Paryžių 
ir tapti žymiu dailininku. Iš 
pradžių Kasiulis dirbo nakti
niu sargu, gavo po vieną 
franką už budėjimą ir... ta
pė. Palengva ateina garsas, 
pradeda parduoti savo kūri
nius. Iš pradžių dailininkas 
dirba lietuvių liaudies moty
vų įtakoje, po to pradeda tai
kytis prie paryžiečių skonio, 
bet, jo žodžiais tariant, po
puliarumo Prancūzijoje nesu
laukė. Jis plačiau žinomas 
kitose šalyse. Dailininko ta
pyba labai spalvinga, bei jo 
teptukas visuomet kažko ne
užbaigia, palikdamas žiūro
vui mintimis papildyti tai, 
kas nepasakyta. Jo darbai 
„Arlekinas", „Juokdarys", pa
viršutiniškai žiūrint,- linksmi, 
bet iš tikrųjų juose sukaupta 
daug ironijos ir skausmo. 
Toks ir pats autorius.

Dailininkas mus sutiko su 
didžiausiu entuziazmu. Sakėsi 
kelis kartus matęs per televi
ziją mano startus Prancūzijo
je, bet niekuomet nėra pir
mas priėjęs nė prie vieno 
lietuvio iš Tarybų Sąjungos, 
nes manęs, kad mes emigran
tus labai smerkiame. Dailinin
kas neleidžia mums daugiau 
žiūrėti jo paveikslų: „Tai 
nieko neverti darbai, tai spe
cialiam užsakymui. Jums ne
patiks“.

Mes supažindinami su ki
tais lietuviais, o vakare jau 
sėdime Maksvilo restorane

Ir valgome austres bei srai
ges. Austrės gyvos. Ant Jų 
užlašinama citrinos rūgttles. 
Užsimerki ir .. gurkt! Pul
kus valgist Neblogiau patiko 
Ir sraigės, kurios ilverdamos, 
Į kriauklės galiuką įpilamas 
lydytas sviestas su česnaku 
Ir petruikom.

Dailininkas labai nori atva
žiuoti į Lietuvą su paroda, 
pasižiūrėti liaudies meistrų 
darbų. „Aš išsisėmiau, man 
reikia to, nuo ko aš pradė
jau, prancūzai man svetimi. 
Aš būkštauju tik dėl savo 
šeimos. Ne visi čia gyvenan
tieji lietuviai į mano išvyką 
tėviškėn žiūri palankiai. Aš 
daug galvoju apie Lietuvą. 
Aš noriu pasidalinti savo pa
tirtimi, o svarbiausia — daug 
pats pasisemti. Laikui bė
gant , emigrantams atsivers 
akys, kaip daugeliui jau at
siveria, kad Tarybų Lietuva 
visiškai kitokia, negu jie 
Įsivaizduoja”.

Patiko ir Antano Mončiaus 
skulptūros, bet, aišku, gaila, 
kad jis artimą lietuvių liau
dies kūrybos tematiką pakei
tė į modernią, norėdamas irgi 
„pataikyti” į skonį. Bet tai 
gabus skulptorius, kurio dar
bai puošia kavinių interjerus,

tojo,parlekiant.Jis tikrai 
mus pralibksli
mus pralinksmina,tik ži
noma, nevisada. Žiūrėk 
kitą dieną ir verki, išėjęs 
per vartus, nes nėr kur 
sėti, nei akėti, viskas ne 
tavo,niekas nemiela,o čia 
tas vyturėlis , mielas 
paukštelis "čyru - vyru" 
pakilęs padangėn sparne
liais plasnoja ir savo me- 
liodijomis mus linksmi
na. Ir taip norisi pasi- 
guosti-pasiskųsti.Bet ne
gi laiške viską nuo šir
dies pasipasakosi, kas ją 
Slegia, ar kas džiugina. Anksčiau žaibą žmonės laikė Miškų departamentas Ameriko- 
Reiktų parašyti daug,daugi antgamtine galybe ir apie ji su- je ypač tyrinėja galimybes, kaip
ištiš a būtų ir labai didelė 
knyga,ogalir kelios. Do
vanokite, kad koks žodis 
gal ir ne taip išėjo kaip, 
kad norėta...

Su sveikinimais ir nuo
širdžiais linkėjimais ta
vo A—lė.

J- Kapsus -

kurta daug istorijų bei prietarų 
įveliant velnius ir piktas jėgas.

Amerikietis mokslininkas ir 
valstybininkas Benjamin Franklin 
1752 m. įrodė, kad žaibas yra e- 
lektra. Jis net gi pirmas išgalvojo 
žaibolaidį tuo padėdamas paša
linti žaibo pavojų bent ribotuose 
atstumuose. Nežiūrint to, priežas
tys, kaip susidaro žaibas ir perkū
nija vis tik dar galutinai neišaiš
kinta.

TIK PER ANGLIJA...
Pigiau, greičiau ir geriau galima pasiusti 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 1968 - 1. .
Storo, gėlėto nepermatomo nailono medžiaga dėl 4 suknelių, 
3^ jardo vilnonės angliškos medžiagos vyriškam kostiumui , 
3Yl jardo vilnonės angliškos medžiagos moteriškam kostiu- 
mui, 1 terelyno bliuskutė, 1 vyriški nailoniniai marškiniai, 
2 poros vyriškų arba moteriškų geriausios rūšies nailoninių 
kojinių — S 75.00 .

VASARINIS 1968 - 2. ,
Pavasariniam arba vasariniam paltui vilnonė medžiaga, 3)6 
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 arbamoteriškas nailoninis lietpaltis 
— S 75.00. .

Taip pat į bent kuri 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. Kusinskis, 167 College St., Apt. 2, Sudbury, Ontario.
L. Radzevičius, 530 Windermere Ave., Toronto 9, Ont..

- šį svarbiausią lietuvy-

o parodos dažnai rengiamos 
ir už Prancūzijos ribų.

Jo vadovaujami, mes aplan
kome puikųjį „Žmogaus mu
ziejų“. Mus truputį nustebina 
muziejaus pirmas aukštas, 
kuriame didelė žmogaus 
nuotrauka su užrašu: ..TipIS- 
ktaušlas europietis — lietu
vis“. Pasijuntame drąsiau ir, 
apžlūrėlą apačioje žmogaus 
evoliuciją,-jo vystymosi kont
rastus, pasikeliame l antrą 
aukštą. Čia vos ne archeolo
ginis muziejus. Eksponatai iš
dėstyti pagal geografinį prin
cipą. Pradedame nuo Euro
pos. Ir vėl lietuviški margu
čiai. .verpstės, šaukštai, indai, 
dievukai, tautiniai rūbai. Tur
tingi lenkų, estų, rusų namų 
apyvokos reikmenų .skyriai. 
Bet patys įdomiausi skyriai, 
kur Išstatytos Sirijos, Irako, 
Sudano, Egipto senovinės 
skulptūros. Algį labiausiai 
domino kaukės: Afrikos — 
bąlsios, šiauriečių — links
mesnės. Jis gi didelis Užga
vėnių kaukių kolekcionierius 
Lietuvoje. Siame muziejuje 
buvo praleista daugiausia lai
ko. Po to skaudėjo ir kojos, 
ir galva.

Keturios dienos, praleistos 
Paryžiuje, pasirodė labai 
trumpos, sunku viską sutal
pinti. Krūvis didesnis, negu 
sunkiausioje treniruotėje.

Dabar vėl naujas sezonas, 
nauji rūpesčiai, nauji įspū
džiai.

tt Tai ištrauka iš Vilniaus "SPORTO

PAVASARIS ! vincas Kazokas
Tai jūs ilgėjotės kadais, žvalgydamiesi po pusnynus, 
Ir ne. varpelio laukėte suskambant, ne, 
Tik savo ilgesį miegodami skandinote sapne, 
Ir siautėte, užmiršę viską mirgančiuos gėlynuos.
Bet kai tik pirmas pumpuras kaip griausmas plyšta, 
Ir upėje vanduo pakyla drumzlinas ir neramus, — 
Tada atplėšiate duris ir valkose paklystai, 
Pamiršę motinas ir duoną jūs visą dieną nesugrįžtat, 
Ir esate laimingi, neradę kelio j namus.

Prileidžiama, kad susikrovus po
zityviai ir negatyviai elektrai iki 
tokios įtampos, kad gaunasi ki
birkštis — žaibas, galįs peršokti 
nuo vieno debesies iki kito, žai
bas gali tiestis net kelių mylių il
gio. Jis šoka nuo vieno debesies 
prie kito, arba !nuo debesies į 
žemę ir atvirkščiai. Žaibo greitis 
apie 55-60 mylių per sekundę.

rup ptt

pastoti kelią perkūnijos sukel
tiems miškų gaisrams. Nustatyta, 
kad veiksmingiausia perkūnija į- 
vyksta kaip tik popiečiais. Todėl 
popiečiais sukelti gaisrai tepaste
bimi tik sekančią dieną, kaip jau 
perdaug išsiplėtę. Dabar po audrų 
paleidžiami žvalgybiniai lėktuvai, 
kurie tam tikrais prietaisais nu
stato gaisro židinį kol dar jis ne
matomas.

laikymo ramstį ateityje- 
lyg ir sustojo vietoje.
• Pati nemaloniausia 
klaida paskutinėje kores- 
pondencijoje.taibuvo ne
paminėta tautietės Onos
Mitrikienės pavardė ir $ 
10. -auka Kanados Lietu
vių Fondui. Tikimasi, kad 
šioji lietuviška gražiai 
gyvenanti ir mokanti sa
vo piniginius reikalus 
tvarkyti šeima, Ona ir 
Vladas Mitrikai ateityje 
pasidarys pilnais KLFon- 
do nariais (ligi to trūksta 
tik $90. -). Primindamas 
seną patarlę, kad tik tas 
neklysta,kas nieko nedir
ba, už įvykusias klaidas 
bei netikslumus atsipra
šau.

LIETUVIŲ 
REKOLEKCIJOS. 
Kovo 30 - 31 dienomis 

Precious Blood Katedro
je įvyko mūsų tautiečiam 
rekolekcijos,kurias labai 
gražiai vedė kapelionas 
kun. A. Sabas, Rekolekci
jose dalyvavo beveik visi 
mūsiškiai katalikai.

Mūsųkapel. kun. A. Sa
bas jau pilnai "įsipilieti- 
no" mūsų kolonijoje: ben
dradarbiauja su ap. val
dyba, rašo apie mus ko
respondencijas, spėjo su
sipažinti su dideliu skai
čiumi mūsiškių ir žada 
aplankyti visus iš eilės 
tautiečius. Koresp.
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AUŠROS VARTŲ PARA

PIJOJE
Velykos, kurių Kanado
je bešvenč teina tikta i vie
na diena, praėjo labai gra 
žiai: diena buvo šilta, sau
lėta, -malonu buvo ir anks 
H rytą pakilti ir eiti į baž 
nyčią.

Pamaldas atlaikė T.S. 
Kulbis.SJ, Naujasis Jė
zuitų provincijolas, ve
dęs rekolekcijas, dar ir 
Velykų dieną jas tartum 
užbaigė.

Ypatingai gražiai pasi
rodė parapijos choras, 
vedamas muzikės p.Roch. 
Choras išpildė labai sub
tiliai Tantum Ergo, iškil
mingai Vivaldi Gliorijair 
Hendelio Alieliuja. Sis ne
paprastai plačiai Velykų 
metu naudojamas kūrinys, 
šiek tiek perstipriai buvo 
pradėtas, todėl buvo jau
čiamas balsų pertempim 
as.

Kas ypač pagirtina, tai 
labai geras balsų suderi
nimas ir išlyginimas bei 
suliejimas į labai darnų 
vienetą, kuris buvo gir
dimas kaip vienetas, 
aukštai tobulos formos. 
Tai yra didelis muzikės 
atsibkiir.as ir tūla gara
ntija, kad numatomieji 
choro koncertai bus 
sėkmingi. jk. 
SVEČIAI IŠ TORONTO 
Besilankydami Montrea- 
lyje ir tirdami gyvenimo 
ir darbo sąlygas mieste, 
kuris Ponams šutams pa
tinka, Gisela ir Pranas 
Šutai ta proga atsilankė 
ir NL regakcijoje. 
VELUKŲ PRALEISTI 
Montrealyje lankėsi ir 
daugiau žmonių: iš Ota
vos pp. Daniai, J. Jurė
nas ir kt.
• Serga Ponia Mylienė.

Dr. J. SEMOGAS
5441 BANNANTYNE.Verduni

Velykų šventėms buvo su
grįžęs, bet pirmadienio 
rytą vėl išskrido į naują 
darbovietę kurioje jis nu
tarė pastoviai apsistoti,- 
tat Montrealis dr. J.Šerno 
go netenka.

ŠV. KAZIMIERO PAPA- 
PIJOJE

Velykų šventės praėjo la
bai iškilmingai. Prisikė
limo pamaldose dalyvavo 
labai daug žmonių. Visiža 
vėjosi labai gražiai parapi 
jos choro išpildomomis Ve 
lykų giesmėmis. Viešpa
tavo pakiliai šventiška vi
sų žmonių nuotaika.

Mirė Agnieška Žukaus
kienė, 89 metų amžiaus. 
Palaidota pirmadienį, ba
landžio 15 d. kalno kapin
ėse. Gedulingas pamaldas 
laikė velionės brolis kuni
gas Antanas Vilkaitis, gy
venąs Čikagoje.

NETEKOME GERO TAU
TIEČIO

Balandžio 15 dieną palai
dotas Vladas Geležiūnas, 
bebaigiąs 80 metų amži
aus. Palaidotas per AV 
bažnyčią Montrealio kal
no kapinėse.

Velionis buvo Suvalki - 
jos lygumų ūkininkas, tė
vynėje vedęs iškiliai pa
žangų ūkį. Buvo rimtas, 
susipratęs vyras ir tėvy
nėje dalyvavo pažangių ū- 
kininkų veikloje ir organi
zacijose. Vladas Geležiū
nas buvo pažangus ir poli
tiškai ir visada kovojo už 
žmogaus ir piliečio teises

, kovojo už laisvą ir de
mokratinę Lietuvą. Velio
nis ėjo visą laiką prieša
kyje susipratusių- ir ūki
škai ir politiškai prieša
kinių Suvalkijos ūkininkų 
gretose. Gaila tokio vy
ro. Užuojauta jo šeimai 
ir artimiesiems.

LIETUVIŲ ENCIKLOPE
DIJA

Montrealio miesto bibliot 
+ekai susilaukė 47 aukotojo, 
paaukavusio 5 dol. Prašo
mi dar kiti prisidėti.

ATEINANTĮ ŠEŠTADIENĮ, BALANDŽIO 20 DIENĄ 7:30 VALANDĄ VAKARO 
ŠV.KAZIMIERO PARAPIJOJE

TRADICINĖ MARGUČIU 
VAKARIENĖ

• PROGRAMĄ IŠPILDYS Šv.KAZIMIERO PARAPIJOS CHORAS,
V ADOVAU JAMAS A LEKSO AMBROZAIČIO.

• SKANI VAKARIENĖ SU MARGUČIAIS.
• ORKESTRAS IR ŠOKIAI.
• LOTERIJA .

VISI PRAŠOMI ATSILANKYTI .'

"BALTIJOS" STOVYKLĄ 
PARĖMĖ

/tęsinys iš praeito NL nr/ 
po $ 15; J. Ladyga, K. Vil- 
činskas;po$ 13; V. Saba- 
lys;po$ 12.50; J. Piečai- 
tis; po $ 10; J. Adomaitis , 
P. Beleckas, Alb. Blauz- 
džiūnas, St. Danaitis, A . 
Dasys.M.Gaputytė.L.Gu- 
reckas,J.Jurėnas,J. Jur
gutis, V.Kačergius,R. La
pinas, J. T. Mačiuliai, I. 
Mališka, B.Mozūras,R. 
Otto.V.A. Peteraičiai, K. 
Pukteris,H.Renke,V.Stan 
kūnas, J. Valiulis, J. Za- 
bieliauskas.Z.Zemlickie- 
nė; po $ 5; K. Andruške- 
vičius.J. Dalmotas, V. P . 
Effertai,E.Jurgutienė,D. 
B.Jurkai, P. Kazlauskas , 
J.Kirkilionis, V.Kudžma, 
A.Kudžma.V.Lukauskas , 
J.Lukošiūnas,K.Mickus , 
H. Nagys, J. Petraškevi
čius, O. Sitkaus ki enė, K . 
Stirbys,R.Vabolis,J.Vait- 
kutis.

Visiems "Baltijos"rė
mėjams nuoširdžiai dė
kojame. "Baltijos" apys
kaita bus paskelbta po 
metinio posėdžio gegužės 
mėnesio pradžioje.

"Baltijos" Stovyklavie^ 
tės Komitetas.

ŽMOGUS IR JO PASAULIS 
ARBA FKSPO 68 
bilietai jau gaunami "Lite". 
Jie dabar yra žymiai piges
ni, negu vėliau bus.

"LITAS" $ 2,172, 815
Nuo pradžios metų"Li- 

tas"paaugo$70,000ir jau 
artėja prie $ 2, 200, 000 , 
(pernai tą pat mėnesį $1, 
947,381), Narių skaičius 
1349 (1279), depozitų sąs
kaitų 595 (533),skolininkų 
336 (278).

Svarbesnės aktyvo po
zicijos kovo mėnesio gale 
buvo: kasa banke $82, 612 
($94,149), asmeninių pa
skolų $482,450($408,427) , 
nekiln. turto paskolų $1, 
480,024 ($1,264,526), ver
tybinių popierių $93,264 
($42,740), Centrinėje ka
soje $21,018 ($80,500), in
ventorius $4, 244($2, 853).

Svarbesnės pasyvo po
zicijos: Šerai $1,433, 070 
($ 1,305, 024), depozitai 
$674, 631 ($584, 887), at

sargos fondai $ 35,592 
($32, 463), šių metų pel
nas $25,859 ($18, 755).

Per pirmus šių metų 
mėnesius buvo padaryta 
$ 1,675,212 apyvartos . 
Praeitais metais per tą 
laiką $ 1,364,057, taigi 
šiais metais apyvarta pa
didėjo $311,155 arba 23%.

Šio mėnesio gale visi 
bankai prirašo palūkanas 
už pusę metų. JeiguMont
realio lietuviai geriau 
įvertintų "Lito" patarna
vimus, tai kad ir dalies 
santaupų pervedimas ne
sunkiai "Litą" kito mėne
sio pradžioje pakeltų iki 
vieno ketvirčio milijono 
dolerių.

"Litas" dabar gali pa
siūlyti savo taupyto jams 
visas didžiųjų bankų turi
mas sąskaitų rūšis .Trum
palaikėms santaupoms- 
depozitųsąs-tasiš 4.4%, 
su čekių gražinimu ir gy
vybės apdrauda. Vienų 
metų santaupoms - šėrų

DAN1V GYDYTOJAS
Dr. J. MALISKA

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

Namų tel.: MU 1-2051

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.

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

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

Restorane Kaunas.
2587 Ontario St. East. 

Tel. 525-0196.
Taipgi jis užpildo visokius 

pensijų ir emigrac. blankus.

MUZEJAUS RETENYBE 
Nepriklausomos Lietuvos 

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

P. Zablockis
P.O.Box 4642 Stn.C.
Vancouver 10, B.C. 
Canada.

DR. A. O. JAUGELIENt
PANTU GYDYTOJA 

1410 Guy Street, 1 aukštas 
JI • 12 kambarys.

Tel: 932-6662: namu 737-9681

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

I i etuvi škai pieninėje pagamintų 
sūrių. Taip pat patarnaujame 

skaniomis šviežiomis lietu
viškai pagamintomis dešromis.

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

Tel. 365-9366

DR. V. GIR1UNIENA 
DANTŲ GYDYTOJA

£33° L'Assomption Blvd.

Tai. 255 - 3535.

Notaras
J. BERNOTAS 

B.A., B.C.L.

Sun Life Building 
Suite i2001

Tel.: UN 6-4364.

(BouįĮa^d eduto (Body,

Sav. J. Adomonis - Adams

Namu tel. 747 ■ 9000

~iody Work
Painting 
Mechanic 
"lectric

1. 'eitus

6636, Clark St. Montreal
( prie St. Zotique ) 

TEL: 277-5059, 277-5323

ATLIEK AME DARBUS:

Electric Welding

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, pdnietimus, vizi
tines ir padėkos korteles, (vairius 
blankus, receptams lapelius, vedybi
nius pakvietimis, mirties atveju už
uojautos laiškus, visokius ” statemen 
tus”, vokus su adresais, laikraščius,

Adresas: 7722 George Street, 
LaSalle,Montreal,P. Q. 
C o n a d a.

Naujai atidaryta

Airlie Pastry & Delicatessen
EUROPIETIŠKŲ GAMINIŲ MAISTO 

PARDUOTUVĖ
Salami ■ dešros, kumpis ir kiti mėsos gaminiai 
Suris, juoda ir balta duona ir pyragaičiai

Atidarą kiekvieną diena išskyrus pirmadieni

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

fprie 76 Avenue )

„LITAS” MOKA
UŽ TERMINUOTUS INDELIUS,

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

Mažiausias indėlis $500.00.
------ ------------------------------------- --------- -
Adresas: 1465 De Seve Street
Montreal 20, Que., tet. 766-5 82 7

MOK A už:
Depozitus 4.4%
Numatyta už šėrus 5'4% 
Nemokamas gyvybės draudimas 
iki $2,000 bendros santaupų 
sumo s.

I M A už: 
Nekiln. turto paskolas 8%
Asmenines paskolas 9% 
įskaitant gyvybės draudimo 
iki $ 10.000 abieju rūšių 
p askolom s.

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

3907 Rosemount Blvd., tel. 722-3 5 4 5 . Diena — penktadieniais nuo 1 v 
iki 6 vai. ir vakarais --pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais 
nuo 7 iki 9 vai.

INTERCONTINENTAL CLUB

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 Stankaitis.

EuropietiŠka muzika ir šokiai 
kiekviena nakfį - jausitės kaip 
Bavarijoje.

Juozas Stankaitis
Manager of the Club.

Tel. 861- 1507
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VELYKINIAME 
NUSITEIKIME 

parsivežtose atogrąžų 
orchidėjose ir gausių bi
čiulių kompanijoje Vilija 
Duobai tienė ir Ada Jucie
nė atšventė Meksikoje 
praleistų žiemos atosto
gų pabaigtuves.Abi ponios 
parudavusios pietų sau
lėje,sėkmingai grįžusios 
Velykom, parsivežė gau
sybę įspūdžių, daug spal
votų nuotraukų ir meksi- 
kietiškos tepuilos.

PLĖŠIMAI 
KARTOJASI

Daugiausia lietuviai^ 
apgyventame High Parko 
rajone vis pasitaiko vie
nas po kito besikartoją 
apiplėšimai,kuriuos mū
sų tautiečiai turi ne tik 
materialių nuostolių, bet 
ir fizinių sužalojimų. Šį 
kartą, nesant nieko na
muose, dienos metu, pik
tadariai įsilaužę į K. Žu
lio namus,išsinešė daiktų 
už $ 1000.-

sąskaitas iš 5.25% su 
mėnesiniu dividendų skai
čiavimu ir gyvybės ap
drauda. Ilgalaikėms san
taupoms-terminuotus in
dėlius vieniems metams 
iš 6%, dvejiems iš 6.5% 
ir trejiems metams iš 7%.

"Litas"yra pagelbėjęs 
daugeliui savo tautiečių 
įsigyti nuosavybes, įsi
kurti prekybose ir profe
sijose. Šiuo metu konku
rencija už santaupas yra 
labai sustiprėjusi.Bankai 
šiandien yra geresnėje 
pozicijoje, kaip kredito 
unijos ir Trust kompani
jos, kadangi jie vertėsi 
trumpalaikėmis paskolo
mis, taigi neturi ilgalai
kių investacijų žemų pro
centu į nekilnojamo turto 
paskolas.Nepaslaptis kad 
vienur kitur šiandien"Li- 
to"nariai gali gauti už il
galaikes santaupas tiek 
pat ar net kiek daugiau, 
tačiau pagal lietuvišką 
priežodį "Nemesk kelio 
dėl takelio".

Pinigų rinka ir palūka
nos keičiasi,tačiau insti
tucijos palieka tos pačios. 
"Litas" rodo pakankamo 
lankstumo prisitaikyti 
prie besikeičiančių sąly
gų ir Tamstos nieko ne
prarasite pasilike^su juo 

Išeinancion DLK Vytauto Klubo 
barmenui A. Skrupskiui Sį penkta
dieni 8 vai. vak. ruošiamas pagerbi 
mos, prašo klubiecius dalyvauti.

MONTREALIO LIETUVIŲ 
SEIMELIO

Prezidiumo narių adre
sai:
Juozas Lukošiūnas - pir
mininkas, 7922, George 
str.LaSalle P.i, . Tel. 365 
- 1337.
Heraudas Celtorius-I-as 
vicep-kas,ryšiam su ki
tom tautybėm,9803 Reims 
str. Montreal 11, tel. 381- 
1180.
Rimas Rudins kas-II-ras 
vice p-kas, jaunimo rei
kalams, 2415 Park Rowe 
Montreal 28. Tel. 482- 
4094.
Petras Klezas - sekreto
rius, 7508 Central, La 
Salle P.Q.Tel. 365-5575 . 
Ignas Petrauskas -kasi
ninkas, 1677 Cliford str. 
Montreal 20. Tel. 767- 
6976.
Leonas Gureckas-paren
gimų vadovas, 4475 Ba
nnantyne Avė. Verdun 19 . 
Tel.769-8529, namų 366- 
2548.
Juozas Zavys-Šalpos fon
das, Vasario 16-ta gim
nazija, 611 Lafleur Avė. 
La Salle P. Q. Tel. 365- 
3252.
PARDAVIMAS
Parduodamas BILIJARDAS 

( poolroom )., esantis Montrealio 
miesto centre, 2145 St. Catherine 
Street E., ( greta Lietuvių Klubo) 
arba tik viena biznio dalis, kuri 
Petro Yanuškos išlaikyta 21 me
tus. Skambinkite tel. 366-3802.

APS1DRAUSK!
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 PUSVALANDIS GIRDIMAS KAS

c r M b
BANGA 1410, 10:00 VALANDA VAKARO

Programos vedėjas L. Stankevičius 
TEL. 669-8834.

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

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d
VISU Rūšių DRAUDIMAS

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

Mon t r« 1. Telefonas RA. 7-3120

^FORD

4475 BANNANTYNE AVE.,

VERDUN. QUE

Kreipkitės į

LEO GURECKAS
Sales Manager’s Assistant 
Keating Ford lietuvis atstovas 

769-8831.

FALCON - FAIRLANE 
GALAXIE - THUNDERBIRD 

MUSTANG - TRUCKS 
USED CARS 

1 year guarantee

Tel: nami| 366-2548’, 
Įstaigos- 769-8529.
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