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Montrealio meras Jean Drapeau patenkintas,kad 
parodą atidarė, kaip buvo žadėjęs ir kad ją publika 
gerai lanko, nors ir oras dar nėra lankymui patogus.

KAS NAUJA KANADOJE
PARODA MONTREALYJE ATIDARYTA

UNITED STATES PAVILION — This huge bubble dome, 187 feet high and 250 feet across, 
which encloses the United States Pavilion at Expo 67 in Montreal, is certain to be featured 
In thousands of camera view-finders during the exhibition.

Gegužes 17 d., kaip Mon
trealio meras J. Drapeau bu. 
vo paskelbęs, visiškai tiks
liai, 15 valandą, atidaryta 
Montrealio paroda, pavadin
ta “ Žmogus ir jo pasaulis“ .

Palyginus su 1967 metų pa 
roda, ši yra netekusi “ Havre 
miesto“ dalies. Bet §v.Ele
nos ir Notre Dame salos be
veik pernykštiškai pilnos, 
su ta išimtim, kad likvidavo 
si visi sovietininkai - rusai, 
čekoslovakai ir jugoslavai. 
Bet už tai yra 17 visiškai 
naujų paviljonų, kurių tarpe 
- Lenkijos, Įsikūrusios Ver- 
monto (JAV)paviljone ir Ai
rijos - Notre Dame saloje.

Jugoslavijos paviljono vie
toje graikai Įsteigė taverną, 
o vietoje Čekoslovakijos pa
viljono - terasa ir poilsio 
oazė.

Teigiama, kad lankytojai 
galės Įdomiai stebėti Airijos 
kultūrą, meną, pramonę. Ai
rijos paviljono lankytojai tu
rės įdomumo matyti tikrą re
produkciją visame pasauly
je žinomos garsios Dublino 
Abbey tavernos, kurią veda 
pasižymėjusi savininkė Mme 
Scott - Lennon.

Lenkija, gavusi Vermonto 
paviljoną, savo parodą jame 
pavadino “ Žmogus ir jo mik- 
ro - pasaulis“ . Vermonto pa
viljoną, dėl kurio buvo tūlu 
nesusipratimų, lenkai pritai
kė neva savo architektūri
nėms formoms.

Paroda turi ir kitu naujeny
bių. Australijos paviljone j- 
ruošta Kanados filmų paroda. 
Buvusios 1967 metų parodos 
prisiminimams dabar paskir
tas Kanados paviljonas Ka- 
timavik. Jungtinių Amerikos 
valstybių paviljonas paves
tas gyvybės egzotikai ir pa
vadintas biosfera. Britani
jos paviljone iruošta 200 vie
tų salė muzikai, pradedant 
viduriniais amžiais ir bai
giant šiais laikais. Graikų 
paviljone dekoracijų ir kitu 
scenos įrengimų paroda. On
tario paviljone žiemos susi
siekimų priemonių Kanadoje 
paroda. Parodų eilėje yra vai
kų paišybos ir braižybos 50- 
tyje kraštu paroda.

La Ronde, pramogų vieta, 
taip pat turi daug nauja. La 
Ronde visur pramogų kainos 
labai sumažintos palyginus 

su buvusiomis praėjusiais 
metais.

Parodos salos kasdien bus 
atidarytos nuo 10 vai. ryto 
iki 2 vai. 30 min. kito ryto; 
paviljonai bus atidaryti nuo 
10:30 vai. ryto iki 9 vai. va
karo. La Ronde bus atidaro
ma vidudieniais 12 vai. ir už 
daroma 8:30 ryto, tat veiks 
visą naktį. Šeštadienį ir sekj 
madieni suminėtos valandos 
gali būti pakeistos atsižvel
giant į lankytojų kieki.

Taigi, meras J. Drapeau žo
dį ištesėjo: paroda atidaryta 
laiku. Palyginus su praėju
siais metais, ji, iš vienos 
pusės yra sumažėjusi, iš ki
tos gi - ji turi daug nauja, 
yra net naujų valstybių, ku
rios tiktai šiemet dalyvauja.

Reikia manyti, kad Montrea- 
liui paroda išeis i nauda- žy 
miai pagyvins žmonių judėji
mą, padidins visokios rūšies 
apyvartą ir sustiprins pažin
tis bei santykius su kitais 
kraštais, kitomis tautomis. O 
mums, lietuviams, kas svar
biausia, kad ši pcroda, vyks
ta daugiau tautų, negu vals
tybių pirmavimo ženkle ir 
Kanadoje gyvenančių tautų.

Parodos atsinaujinimo ati
daryme majoras Jean Drapeau 
buvo pakvietęs spaudos ir te
levizijos darbuotojus ir pa
darė jiems priėmimą VIP 
Lounge patalpoje prie pat 
Place des Nations, kurie bu
vo pavaišinti. Be to, spau
dos ir televizijos asmenims 
išdavė pasus, kuriais galės 
įėjimui naudotis, kaip ir per
nai, visą parodos laiką.

Bendrai parodos atidarymas 
praėjo iškilioje nuotaikoje da
lyvaujant Kanados min.pirm. 
Elliott Pierre Trudeau ir ki- 
tiems valdžios bei užsienio 
kraštų atstovams. Taip pat 
dalyvavo Montrealio tautybių 
tautinių šokiu grupės, kurių 
tarpe ir lietuviai, 2000 šokė
jų sudarę parodos žiedą pri
ėmė gėles metamas iŠ lėktu
vų. Tektų apgailestauti, kad 
lietingam orui esant nesiga
vo tas vaizdas, kuris būtų 
normalaus oro sąlygose.Išvi
so dėl blogo oro, šį savait
galį nebuvo pramatyto lanky
tojų skaičiaus, bet visgi, pa
rodą aplankė apie 500,000 
asmenų.

KAINU KRITIMAS
Balandžio mėnesi kai ku

riu dalyku kainos susvyravo 
tarp 267.2 ir 268, jei turi pa
lyginimui 1939 metų 100 nor
mą. Mėsa, tekstilė ir metalo 
išdirbiniai šiek tiek atpigo; 
medžio ir mineralų kainos pa 
kilo; chemikalai išlaikė pa 
stovia kaina.
STATO POPIERIAUS 
FABRIKĄ

Churchill Forest Industres 
Ltd. Manitobos The Pas vie
tovėje stato popieriaus fa
briką už 100 milijonų dol., 
kuriame dirbs 150 darbinin
kų. Fabriko statyba bus baig
ta 1971 metais. Fabrikas kas 
dien po 300 tonų gamins laik 
raštinio popieriaus ir kitu jo 
rūšių.
BANDĖ SUSPROGDINTI
7 - UP

Montrealy nuo spalio mėn. 
streikuoja 7-up įmonės darbi 
ninkai, šiomis dienomis prie 
fabriko rasta padėta “ praga
ro mašina“ - dinamito užtai
sas su laikrodžiu, kuris ta
čiau buvo rastas laiku ir lik 
viduotas.
PARLAMENTO RINKIMAI 

ITALIJOJE
Sekmadienį, gegužės 19 di
eną Italijoje vyko parlame 
nto rinkimai. Nors tikru 
duomenų, kas laimėjo tik
sliai, išleidžiant laikraštį 
dar nebuvo, bet tiek ži no- 
jna, kas rinkimus laimėjo 
Aldo Moro .kuris ir buvo 
valdžioje, srovė.
ŠNIPAI APNYKĘ ŠVEDI

JĄ
Erlander paskelbė susi
rūpinimą, kad rytinės Vo
kietijos šnipai veikią di
deliu būriu ir apsiginti 
nuo esą labai sunku.

Premier Aldo Moro

įvykiu apžvalga
PRANCŪZIJOJE DIDELI NERAMUMAI

GEN. DE GAULLE PREMIER POMPIDOU

Studentų streikai ir demon 
stracijos nepaprastai išsi
plėtė ir apėmė visą kraštą.

Streikuoja visoje valstyb
ėje darbininkai ir tarnauto
jai. Gyvenimas visiškai su- 
paraliz iuotas.

Prezidentas, viešėjęs Ru
munijoje, nutraukė viešna
gė ir sugrįžo į Paryžių.

Neramumus bandė sulai
kyti ir streikuojančius ap
raminti ministeris pirmi
ninkas Pompidou, pažade j 
jo kai kuriuos ir reikalavi
mus patenkinti, niekas ne
padėjo. Streikas ir neram- 
mumai išplito. Agreslves- 
nis elemen tas griebėsi jė
gos priemonių- užėmė kai 
kurias įstaigas.

Išleidžiant šį NL numerį, 
dar nebuvo aišku, ar pre
zidentas ką nors sugebės 
padaryti tvarkai atstatyti, 
ar turės kapituliuoti ir pa
sitraukti, kaip to reikalau
ja kai kurie susibūrimai.
ČEKOSLOVAKIJA DAR 
KRIZĖJE

Dvi praėjusios savaitės Če
koslovakijai buvo didelės po 
litinės įtampos, svyravimu 
ir atsilaikymo savaitės.

Rusija, iš kurios nagų Če
koslovakija bando išsilais
vinti, deda desperatiskas pa
stangas ją išlaikyti galimai 
didžiausioje savo priklauso
mybėje.
Dvieju savaičių bėgyje Mask

va išvystė didžiulį nervų ka
rą. Pirmiausia Į Maskvą pasi
kvietė Čekoslovakijos val
džios viršūnes, kurias įtaigo
jo pasilikti Maskvos orbito
je. Kai tos priemonės neat
nešė laukiamų pasekmių, pa 
naudojo ištikimų jų satelitų 
pagalbos spaudimą. Lenki
jos Gomulka, Vengrijos Ka
daras, Bulgarijos Živkovas

Dalis Mančesterio, Anglijoje, jaunimo grupės Vasario Į6 minėjime 
Wolverhamptone, kur buvo širdingai priimti gausios publikos. Šiai 
meno grupei vadovauja p. Navickaitė- Snabaitienė.

Lietuvių gyvenimo faktai

ir rytinės Vokietijos Ubrich- 
tas Maskvai atėjo talkon ir 
tai gana atvirai ir grubiai.

Čekoslovakai visą laika 
dėjo didžiausias pastangas 
atlaikyti savarankiškumą ir 
spaudimą atlaikyti.

Maskva spaudė ir tebespau- 
džia ir toliau. Kai panaudo
tos priemonės neatnešė pa
geidaujančių vaisių, Maskva 
griebėsi karinio spaudimo: 
pradėjo telkti ties Čekoslo
vakijos siena kariuomenę, 
prisidengdama tą Varšuvos 
pakto valstybių manevru 
skraiste.

Tačiau čekoslovakų kova 
už savarankiškumą, kaip ma
tyti, yra neatiaidi ir kieta. 
Brežnevo ir kitų Rusijos mi
nistrų lankymosi ir spaudi
mo nepakakus, Pragoję l'anr 
kėši pats Kosyginas su ka
ro minister!u Grečko. Spaudi, 
mas į Čekoslovakiją, kaip 
matyti, yra labai didelis ir 
daromas milžiniška įtampa.

Ar Čekoslovakija sugebės 
atsilaikyti ?Formaliai ji, jau 
neatsilaikė, nes vieši pareiš
kimai - už vienybę su Mask
va, o kaip yra iŠtikrųju - dar 
turi paaiškėti. Atrodo, kad 
čekoslovakai pasiryžę išsi
kovoti galimai daugiau lais-

vilčlų iškovoti Čekoslo
vakijai daugiau laisvės.

JAUNIMO KONGRESAS 
KANADOJE

Visokie Kanados lietu
vių didesni pasirodymai 
paprastai daromi kartu 
su JAV lietuviais. Todėl 
kanadiečiai negali skait- 
lingiau ir reikšmingiau 
pasireikšti. Šį kartą Ka
nados LB Švietimo Komi
sija ruošia vien Kanados 
lietuviškųjų mokyklų mo
kinių kongresą su tauti
niais šokiais .dainomis ir 
kt.Kongresas numatomas 
Woodbridge birželio 22 d. 
Kongrese yra pasižadėju
sios dalyvauti beveik vi
sos mokyklos .būtent; nuo 
tolimo Montrealio iki 
Vindsoro.

KLB Švietimo Komisi
jos sudarytas specialiai 
šiam kongresui ruošti ko
mitetas,gavęs iš mokyklų 
pasirodymo programas , 
gegužės 9 d. posėdyje ap
tarė visas to kongreso 
smulkmenas ir sudarė 
detalę programą. Patirta, 
kad mokinių noras susi
burti ir pasirodyti yra 
didžiulis. Dalyvių, vien 
mokinių, numatoma apie 
700, o su tėvais gerokai 
per 1000. Taigi nemažas 
Kanadoje jaunosios kar
tos lietuviškos veiklos 
pasireiškimas .Tai viskas 
sudaro rengė jams nema
žą dalyvių maitinimo, ap- 
nakvydinimo ir finansų 
problemąįL. Tamošauskaą

AUKOS JUNGTINIAM FI
NANSŲ KOMITETUI KA

NADOJE
Edmontono KLB pirm. L . 
L.Kasperiūno.. .$ 209. - 
Vankuverio T F įgal. K. 
Skrinsko.............$ 207.50
Oakville TF įgal. A. Vai- 
čeliūno...............3 74. -
Lethbridge T F įgal. J. 
Daugirdo.............$ 66. -
A.S.Mazlavecko,$ 5. -

Už gautas aukas dėko
jame,bet sykiu primena
me T F atstovybėms, įga
liotiniams ir KLB apylin
kių valdyboms, kurie po 
Vasario 16 minėjimų dar 
neatsiliepė aukų rinkimų 
reikalais, tuoj painfor
muoti Jungtinį Finansų 
Komitetą. Pranešimus ir 
aukas siųsti iždininko ad
resu: Mr.Vl.Kazlauskas, 
20 Brumell Avė., Toron
to 9, Ontario. Čekius, per-

RUSIJA Į LIETUVĄ VE ŽA 
RUSUS

Šalia natūraliojo gy
ventojų prieauglio,Lietu
voj jau kuris metas yra 
ir kitas -nenatūralus prie
auglis. Pavyzdžiui, 1967 
metais, kai natūralaus 
prieauglio buvę 29,000, iš 
viso gyventojų skaičius 
padidėjo 3 8-niais tūkstan
čiais. Vienuolika tūkstan
čių prieauglio susidarė ne 
iš gimimų-mirimų, o iš 
išvykimų-atvykimų skir
tumo.Ta vienuolika tūks
tančių tai ne naujagimiai , 
o iš Rusijos atvykę nauji 
kolonistai.Jų 1967 metais 
Lietuvon atvyko daugiau, 
negu vienuolika tūkstan
čių,nes 11,000 yra tik gy
ventojų "mainų pelnas", o 
ne apyvarta. Tikras tais 
metais atvykusių kolonis
tų skaičius būtų prie 11 
tūkstančių pridėjus dar ir 
visus tuos, kurie atvyko 
vietoj kiekvieno lietuvio, 
tais metais išvykusio ar 
išvykdinto iš Lietuvos "į 
broliškas respublikas". 
Tas skaičius tačiau nemi
nimas.Tad aišku tik tiek, 
kad,nepaisant kiek lietu
vių ar kitų 1967 metais iš 
Lietuvos buvo iškeldinta 
ar kaip nors "savanoriš
kai "būtų išvykę,į jų vietą 
atvyko ne tik tiek pat, bet 
ir vidutiniškai po 30 kas
dien daugiau. Tokiu grei
čiu pernai Lietuvoj didė
jo kolonistų skaičius .

Neturime duomenų,kaip 
buvo 1966 metais.Bet 1965, 
sprendžiant iš tos pačios 
įstaigos paskelbtų duo
menų,tas didėjimas buvo 
50% greitesnis :vidutiniš- 
kai po 45 kasdien.

Nėra abejonės, kad vi
sas tas nenatūralinis gy
ventojų prieauglis Lietu
voj yra išimtinai kolonis
tų prieauglis, Lietuvą ru
sinančio elemento plėti
mas. Nes į Lietuvą dabar 
atsikraustyti ir įsikurti 
neturi progos niekas ki
tas,kaip rusai ar tolygaus 
maskvinio modelio "in
ternacionalistai", kurių 
vien buvimas Lietuvoj jau 
savaime tirština rusišką 
spalvą tautiniame Lietu
vos paveiksle. (Elta)

laidas rašyti "Lietuvos 
Nepriklausomybė'! K-to Inf,
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Rinkimams besiartinant
RINKIMINĖMS VARŽYBOMS PRASIDĖJUS

Ligšiol buvo tartum laukia
ma, kuri partija kokius iškels 
klausimus, kokius svarbius 
padarys pasiūlymus rinkė
jams, kad jie būtų patraukti 
siūlytojų pusėn. Rinkiminėse 
varžybose tai yra opiai švel
nus klausimas. Nors buvo vi
sokių spėliojimu, bet visa 
laika buvo aišku, kad pagrin
dinė Kanados problema yra 
Kvebeko (Quebec) klausimas. 
Nuo Kvebeko ir prasidėjo.

Kanados ateities ir Kvebe
ko klausimas didele dalim 
nulems ir federalinius rinki
mus.

Kvebeko klausimas visai 
Kanadai iškilęs lyg ir per- 
ankstyvai. Vakarinės provin
cijos juo beveik nesidomėjo. 
Joms Kvebeko klausimas dar 
neįėjęs į sąmonę. Tuo tarpu 
rytuose, ypač pačiame Kvebe 
ke - jis jau iškilęs visu aš
triu opumu. Visai tat supran
tama, kad nuo čia ir pradeda
ma rinkiminė kova.

Jau nuo Duplessies laiku 
Kvebeko nacionalistai eina 
su Kanados konservatoriais, 
nors ir savaimingumu pasižy
minčiais keliais. Tat yra aiš
ku, kad ir dabartinis konser
vatorių lyderis, R.Stenfield, 
pirmiausia sumanė užtikrinti 
Kvebeko nacionalistu para
ma. Tuo tikslu jis pakvietė 
Kvebeko premjero D. Johnso 
no p atarėję konstituciniams 
klausimams, M. Faribaultą 
būti konservatorių atstovu 
nuo Kvebeko. Faribault suti
ko. Bet Stanfield dėl to atsi
dūrė tragiškoje padėtyje.

Kaip žinoma, konservato
riai yra dideli Britanijos ka- 
ralybės šalininkai, kai tuo 
tarpu Kvebeko nacionalistai 
laikosi diametrališkai prie
šingai. Galimas dalykas, kad 
Stanfield, kviesdamas Fari- 
baulta, turėjo tikslų Kvebe
ko nacionalistus palaikyti, 
kaip ir liberalu lyderis Tru
deau, Kanados vienybės idė 

BRANGIAI MOTINAI MIRUS LIETUVOJE, 
sūnų B. Luomoną giliai užjaučiame.

MEDŽIOTOJŲ IRMEŠKFRIO-

TOJŲ KLUBAS " I-1 TU A NIC A”

IS OKUPUOTOS

Iš okupuotos Lietuvos 
laiško ištrauka: "Kaip 
Jums'žinoma.aš mokyda
masi gavau stipendiją ir 
labai džiaugiausi,kad bai
gusi aukštąjį mokslą ga
lėjau pasilikti savajame 
krašte. Šiaip jau, daugelis 
iš mūsų komjaunuolių!ki
taip negali gauti stipen
dijos) "savanoriais" iš
vyksta dirbti į Kazaksta- 
ną ar kur kitur.Tik mažai 
dalelei yra pasisekę iš tų 
darbų pabėgti, pirmiau
siai išvykti dar kur toliau 
į rytus ar šiaurę ir pas
kui grįžti į savo gimtą 
kraštą. Dauguma "sava- 
norių"iškilmingai išleis
tų,turi nuvykę pasirašyti

ja, bet Kvebeko nacionalis
tai, nors oficialiai ir pasisa
kė už Kanados vienybę, bet 
ta vienybe supranta savaip: 
Kvebekas turi būti savaran
kiškas ir jo kanadiška vie
nybė turi būti tiktai tokia, 
kad liktu Kvebeko su visa 
Kanada federacija, atsipalai
davusi nuo dabartiniu ryšiu 
su Didžiąją Britanija ir tapu
si savarankiška respublika, 
jokiu būdu ne dominija. Štai 
dėl ko Stanfield dabar atsidū
rė keistoje padėtyje: pakvies
to Faribaulto nėra kaip atsi
sakyti, bet ir priimti nėra 
kaip. ..

Kadangi liberalų lyderisTru 
deau iš anksto aiškiai pasi
sakė už Kanados federaciją, 
tai, eidamas i rinkimus, jis 
naudojasi kitokia taktika:- 
balsuotojus nori laimėti eko
nominėmis- gerbūvio priemo
nėmis- pažadėjęs kiekvieham 
kanadiečiui metinių pajamu 
minimumo užtikrinimą.

Kadangi naujieji demokra
tai nepajėgūs rinkėjams pa
siūlyti ką nors rimtą, o kredi
to partija visai apirusi (abie
ju šių partijų lyderiai - Doug
las irThompson pasisakė pa
sitrauksią iš lyderių), tai 
faktinoji rinkiminė kova vyks 
tarp liberalu ir konservato
rių.

Kas laimės? - Dabar per- 
anksti dar spėlioti. Bet ben
drine būsena atrodo taip: iš 
senos konservatorių partijos 
lyderio maža vilčių laukti ko 
nors efektyvaus naujo. Ir 
priešingai su liberalais: jau 
nas, staigiai iškilęs jos ly
deris, pesižymys energija ir 
gyva dinamika, teikia vilčių, 
kad jo vedama liberalų par
tija gali duoti ką nors nau
ja, gera, o dabarties laikai 
kaip tiktai ir pasižymi di
džiule ir vis dar beaugančia 
dinamika ir nepaprasto verž
lumo noru ka nors, bet būti
nai nauja, j. Kardelis .

LIETUVOS

sutartį ir tada be nusta
tyto laiko grįžti į namus 
jiems kelias yra uždary
tas.

Jūsų laišką su nuosta
biai gražia skaryte gavau 
prieš pat ižvažiavimą į 
Maskvą.Ši dovanėlė mane 
labai ir labai pradžiugino. 
Jūs atspėjot mano svajo
nę, nes aš labai mėgstu 
baltą spalvą.Taip pat ga
vau paklydusį laišką su 
kojinėmis, bet pirmojo 
šių metų Jūsų laiško ne
gavau. Tokios kojinės ir 
pas mus dabar įėjo į ma
dą, bet mūsų krautuvėse 
viešai jų nepamatysi. 
Maskvoj dėl tokių kojinių 
ir dėl nailoninių lietpal-
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MONTREALIO PARODOS SALOS VĖL ATGIJO - GĖLĖS SUŽYDO IR VISI APTARNAVIMAI LANKYTOJU ATSINAUJINO

MR. STANFIELD

Du didieji konkurentai, išėję į Kanados federalinio 
parlamen+o rinkimus ir stoję į kovą už valdžią.

čių stovi didžiausios ei
lės. Man pasitaikė gauti 
nusipirkti vieną porą ko
jinių,bet juodos spalvos. 
Jūsiškės yra daug gra
žesnės ir aš mielai jas 
nešioju.

Beveik kas šeštadienis 
važiuoju į kaimą. Ar Jūs 
beįsivaizduojate.ką reiš
kia pavasaris Lietuvos 
kaime? Kai mes imam 
dainuoti, tai apie mūsų 
sodybą susirenka viso 
miško lakštingalos.

Kai baigiau aukštąjį 
mokslą, dirbu valdišką 
darbą, bet negaliu gauti 
išsinuomuoti atskirą 
kambarį. Gyvenu kampu
tyje prisiglaudusi pas ki
tus žmones.Gauti atskirą 
kambariuką yra labai 
sunki problema.Nepažįs- 
tami,kad ir lietuviai,ne
nori priimti, nepasitiki , 
ypač komjaunuoliais,nes 
būna atvejų,kad tokie ima 
nesiskaityti su šeiminin
kais.Dėl to, kad ir turėtų 
atliekamą kambariuką,bet 
į nuosavus namus bijo 
įsileisti.

Mūsų tėviškės namas 
kaime jau visiškai sukry- 
po.Trobos baigia suvirs
ti ir nėra prasmės jų re
montuoti. Ateityj e, manau 
pirkti kooperatyvinį butu- 
ką.Dabar taupau pinigus . 
Už 2-3 metų gal sulauk
siu eilę. Tikiuosi čia pa
silikti dirbti visam lai
kui.Mieste įsitvirtinti be 
galo sunku,o gauti valdiš
ką butą, pati sunkiausia 
problema. Todėl ir nuta
riau,kaip nors susitaupy
ti pinigų ir pasistatyti 
kooperatyvinį butuką. Da
bar daugelis taip daro. 
Pradžiai įmoki nustatytą 
sumą,o paskui per 15 me
tų išsimoki.

M ano sveikata per žie
mą buvo nelabai kokia - 
Vargau su kojomis. Dar 
prieš N. Metus nušalau 
kojas,nes mūsų įstaigoje 
buvo siaubingai šalta, net 
vanduo užšaldavo. Nuo 
šalčio iš eilės visos pa
nagės ėmė pūliuoti, net ir 
rankų,kai kurių pirštų par 
nagės nupūliavo. Dabar 
jaubaigiulš tos bėdos iš
sivaduoti,

JūsųMamytei rankeles 
bučiuoju, tikra Lietuvos 
dukra ir visa širdimi su 
Jumis..."

FILATELISTŲ PARODOS 
REIKALAI

Pabaltiečių filatelistų 
parodos komiteto posėdy 
Toronte pasiskirstyta pa
reigomis: B. Jurkšas 
pirm., P.Morkūnas ir E . 
Raid vicep. ,M. Zichmanis 
-sekr.,E. Alberings-ižd.

Nutarta išleisti specia
lų voką atžymėti trijų 
Baltijos valstybių 50metų 
nepriklausomybės sukak
tį. Šiam vokui menišką 
piešinį ruošiadail. A.Do- 
cius.Vokai bus dviejų spal
vų ir bus parduodami po 
10 centų.Taip pat bus ga
lima gauti ir atvirlaiškių 
už tą pačią kainą. Vokų 
jau galima daryti užsaky
mus pridedant 5 c. ženklą 
jų prisiuntimui. Rašyti: 
Rev.B.Jurkšas, P. O. Box 
127,Toronto 19,Ont. Šiuos 
vokus vartojant parodos 
metu bus uždedamas spe
cialus parodos antspau
das. Bus daroma žygių 
parodoje turėti Kanados 
"Postal Station" su tai 
progai skirtu štampu.

Parodai eksponatų jau 
yra pažadėję:dr.A. Gruš- 
nys (Kansas, USA), Ch. 
Matuzas ir A.Ruzgas(New 
York), J. B. Chaleski (St. 
Ann'š,Ont. ),L.Mačikūnas 
(Senoviniai Liet. Didžio
sios Kunigaikštytės pini
gai), A. Mikalauskas Jr. 
(Hamilton, Ont.), inž.A. 
Katche (Tor onto). Laukia
ma daugiau atsiliepimų.

Lietuvių klubo valdyba 
raštu kreipėsi į LB Kraš
to valdybą, Paramos ir 
Prisikėlimo bankelių va
dovybes prašant paskirti 
lėšų ruošiamos parodos 
išlaidom bei premijom. 
Malonu pranešti, kad Kr . 
v-ba atsakė teigiamai .pa
skirdama premijoms 50 
dol.

Parodoje bus trys pa
grindinės sekcijos:
1. National subjects (Lie
tuva, Latvija, Estija).
2. General subjects (Ka
nada,USA ir kitos valsty
bės).
3. Numismatic subjects.

Kiekvienas klubas pa
silieka sau teisę atrinkti 
eksponatus.

NAUJAS KATALOGAS
George J. Sten yra su

daręs viso pasaulio vals
tybių popierinių pinigų 
katalogą iš 4 dalių "Bank
notes of the World". Pir-

ASPIRINAS
Visi žino, kad Ameri

koje ir visur žmonės la
bai daug visokių vaistų 
sunaudoja. Suskauda kiek 
galva, arba virškinimas 
pasunkėja, arba pradeda 
čiaudėti, tuojau grėbias! 
kokių "pročkelių" (pilis) . 
Įdomu tai,kad žmonės pa
tys save gydo. Nenori eiti 
pas gydytoją. Vieną kartą 
vienas Užsišaldė ir neži
no,kaip gydytis.Prie pro
gos sutiko vieną gydytoją, 
savo pažįstamą. Jis ir 
pradeda klausinėti gydy
tojaus, ką jis darąs, kada 
užsišaldo.Jis tikėjosi, kad 
gydytojas viską papasa
kos, ką jis darąs, kokius 
vaistus imąs. Jis mano, 
parėjęs namo jis tą patį 
darysiąs,tokius pat vais
tus paimsiąs ir be to ne
reikėsią sumokėti gydy
tojui honoraro.

Gydytojas pasirodo la
bai malonus, labai užjau- 
čiąs savo prietelio užsi- 
šaldymąir norįs jam la
bai patarnauti. Pacientas 
nekantriai jau laukia, ką 
gydytojas pasakys, kaip 
jis save gydąs. Gydytojo 
patarimas pasirodė labai 
trumpas:"Žinai tamstele, 
man irgi pasitaiko užsi- 
šaldyti ir žinau, kad tai 
gali būti labai nemalonu . 
Žinai, ką aš darau užsi- 
šaldęs, aš pasakysiu at
virai: aš čiaudau".Jeigu 
pacientas dar nežinojo,ką 
daryti užsišaldęs, dabar 
jau sužinojo, kad gali 
čiaudėti. Bet tikrumoje 
daugelis užsišaldžiusių 
jau be gydytojo patarimo 
ims aspiriną, ar aniciną , 
ardristaną, nes tie vais
tai yra labai plačiai skel
biami per TV ir radio ir 
laikraščius.

Neseniai pasirodė trijų 
gydytojų studija apie as
piriną: drJMeal Pinckard, 
dr. David Hawkins ir dr . 
Richard S.Farr.Jie pasi
sakė prieš aspirino "wi
despread and indiscrimi
nate use". Dr. Farr yra 
Scripps Clinic and Re
search Foundation in San 
Diego, California, vedė
jas. Jie padarė savo tyri
mų pranešimą to Federa
tion of American Socie
ties for Experimental 
Biology in Atlantic City .

Dr. Farr sako: "Aspi
rinas yra geras vaistas".

moji dalis,apimanti Aden 
- China, jau pardavinėja
ma monetų krautuvėse. 
Netrukus išeis kitos da
lys. II ar III dalyje bus ir 
lietuviški popieriniai pi
nigai.

Katalogo autorius, bu
vęs Lenkijos kariškis,at
vykęs į JA V,po paskutinio 
karo.Katalogo sudarymas 
užėmė 4 metus laiko. 
Baigdamas 4 dalį,1967 m. 
rudenį, staiga mirė .

DĖMESIO VERTOS 
SERIJOS

Kai kurios Lietuvos 
pašto ženklų eilinės ne-

BOKIME SVEIKI
Jispats yra alergijos li
gų specialistas. Jis nuro
do,kad aspirinu alergiš
kas arba jautrus, gali iš
vystyti nosies politpus . 
Aspirinas gali pakenkti 
inkstams,nes inkstai turi 
aspirino liekanas paša
linti -išfiltruoti.

Dr. Pinckard ir dr. 
Hawkins irgi sako, kad 
aspirinas yra geras vais
tas. Gerą geru atveju ga
lima gerai naudoti ir pro
tingai. Aspirinas sumaži
na skausmą,numuša tem- 
neratūra.ieigu ii aukšta. 
Bet vartoti aspiriną kiek
vieną kartą, kada neuž
miegi,ar kada skilvis su- 
krikęs.tai perdaug.

Aspirinas susideda iš 
dviejų dalių: acetyl ir 
salicylic acid. Beje, gal 
daugelis bus pastebėję , 
kad, bekramtant žilvičio 
ar gluosnio žievę,pasida
ro burnoje kartu. Mes , 
kurie Lietuvoje daryda
vome švilpukus iš gluos
nio šakų, mes tai labai 
gerai žinome. Gluosnis 
lotyniškai yra Salix,iš čia 
salicylic acid. Dabar 
salicylic acid. Dabar nė - 
ra sunku tiriant radioak
tyviomis medžiagomis 
sužinoti,kas darosi orga
nizme su acetiliu ir sali- 
ciline rūkštimi. Acetilas 
labai lengvai jungiasi su 
baltymais.suproteinais . 
Kraujujeir bendrai kūno 
audiniuose svarbiausioji 
dalis yra proteinai. Nors 
paprastai kraujo nevadi
na audiniu,bet histologam 
kraujas yra audinys. Ne
sigilinant perdaug į moks
linius išvedžiojimus, tiek 
galima pasakyti, kad ace
tilas veikia .kraujo pro
teinus: anti-kūnus (anti
bodies,kurie kovoja prieš 
bakterijas, patekusias į 
organizmą),surakina en - 
zimus arba kraujo fer
mentus, ar suriša tas 
garsias RNA (ribonuklei- 
nę rūgštį) ir DNA (deoxi- 
ribonukleinę rūgštį).RNA 
ir DNA turi didelės reikš
mės genetikoje, paveldė
jime, viruso ligose ir vė
žio plėtojimose.

Tie daktarai nenori as
pirino išstumti iš mūsų 
vaistinių,jis yra geras ,jei 
kas turi sąnariuose reu
matizmą, bet vis tik jie 
perspėja, kad reikia su 
aspirinu būti atsargiems.

vartotos serijos yra se
niai dingusios iš rinkos . 
Nors jų kainos kataloguo
se nuo seniai nėra pakeis
tos, tikrumoje jų kainos 
yra žymiai aukštesnės. 
Prie tokių serijų reikia 
priskaityti: 1924 m. Scott 
N.189-204;207-09,216-17; 
1929 m. N. 233-40 (10 c. 
violetinis ženklas katalo
ge įkainuotas 12 c., tikru
moje jo kaina turėtų būti 
bent $ 3.00); 1933 m. N . 
278-82; Prez. Smetonos 
1934m.283-5; ir 1936 m. 
298-300. Iš eilinės 1934 
m.serijos N. 286-295 yrą 

ir nepadaryti jo "panacea 
arba cure-all drug". Kas 
dieną JAV yra sunaudoja
ma 40 tonų aspirino. Įsi
vaizduokime, koks tai yra 
didelis kiekis! (Viena tona 
yra 2000 svarų).

Tie daktarai toliau tęs 
savo tyrimus su aspiri
nu. Ateity apie jį daugiau 
sužinosime.Dar atsimin
kime,kad aspirinas įeina 
ir į visokius kitokius vais
tus, kurie komercijoje 
yra plačiai skelbiami ki
tokiais paslėptais var
dais , kurie yra nuo s kaus- 
mobendrai, arba nuo są
narių gėlimo. Tie vaistai 
yra patentuoti arba užre
gistruoti FDA (Food and 
Drug Administration). 
Kada karo laike Sąjungi
ninkai užėmė Berlyną,vi
si norėjo užbėgti viens 
l<itam už akių ir pasisa
vinti vokiečių patentus . 
Vokiečiai nesijaudino,nes 
žinojo, kad fabrikai pa
prastai niekados nepa
duoda visos formulės ir 
visų paslapčių.Po pirmo
jo karo prancūzai norėjo 
atrasti vokiečių anilino 
dažų patentus. Vokiečiai 
buvo vieninteliai, kurie 
mokėjo padaryti dažus , 
kurie buvo kartu atsparūs 
lietui ir saulei.

Vieną kartą man pa
čiam teko būti FDA labo
ratorijoje Washingtone , 
kur tikrina visokius che
minius produktus. Pama
čiau didelę kralikų eilę 
su nuskustomis nugaro
mis. Man paaiškino, kad 
tyrinėja vieną labai pro
paguojamą per TV ir ra
diją muilą. Pasirodė, kad 
muilas sukelia odos ek- 
zemą. Paprastai ne me
džiagos yra brangios, ku
rios sudaro Hair spray, 
detergents ir drugs,bet jų 
skambūs vardai ir žmo
nių, ypatingai moterų, di
delis tikėjimas jais, jų 
stebuklinga galia.

rinkoje dingęs nevartotas 
1 Lito ženklas N. 291, kada 
kitų šios serijos ženklų 
dar yra gana daug. Gera 
ateitis pranašaujama 1921 
m. Oro pašto įsteigimo 
serija N. C8-C14, kurioje 
pavaizduota nuoga mote
ris su sparnais. Temati
niai rinkėjai įvedė ir la
bai susidomėjo nauju to- 
piku "Nudes".

Visais reikalais ir už
sakymais rašyt klubo se
kretoriui ir biuletinio re
daktoriui :Rev. B. Jurkšas, 
P.O.Box 127,Toronto,Ont.

Komunijos valstybės galva 
Ceausescu pakviestas i Paryžių



1968 m. gegužės 22 d. Nr. 21/1097/ NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 3 PSL.

MOTERIS —MOTINA
angelikos sungailienės PASKAITA motinos dienos proga

Gal ir buvo kada toks 
laikas, kada gyvenimas 
buvo geriausias mokyto
jam: žmogus iš lėto dar
bavosi, gerino savo buitį, 
mokėsi iš klaidų. Jis ti
kėjo likimu ir laukė įvyks 
tant to, kas jam skirta.

Šiandien,atrodo, iš sa
vo klaidų mokytis neturė
sim nei laiko,nei progos. 
Pasaulis rieda pirmyn 
bauginančiu greitumu. 
Rodos, belieka užmerkti 
akis ir įaukti, kol suby
rės. Technika pralenkė 
drąsiausias žmogaus 
svajones. Ši generacija 
būsim liudininkais, kai 
žmogus išsikels mėnuly
je. Jis taip nustebo savo 
mokslo ir technikos lai
mėjimais, kad pradėjo 
juos garbinti dievybės 
vietoje.

Tačiau. .. niekad nebu
vęs taip galingas, turtin
gas žemiškom gėrybėm , 
savo dvasioj žmogus jau
čia skurdą ir tuštumą. 
Karai ir konfliktai dras
ko pasaulį. Nėra taikos 
nei harmonijos. Greitas 
susisiekimas ir komuni
kacija nesuartino žmo
gaus vieno su kitu. Didėja 
praraja tarp turtingų ir 
vargšų. Jeigu man reikėtų 
charakterizuoti vienu žo
džiu šiuos laikus, aš pa
sakyčiau "neapykantos 
amžius".

Tai yra grąsiną laiko 
ženklai, kuriems negali 
likti abejingas sąmonin
gai galvojąs žmogus.

Kodėl taip yra ? Juk šita 
civilizacijos pažanga tu
rėtų daryti žmogų kasdien 
laimingesnį ? Ko jam 
trūksta ? Kodėl vakarų 
kultūra,pasiekusi žydėji
mo laikus, gyvena tokią 
krizę?

Pamatęs kiek materia
linių gėrybių buvo nušluo-

Montrealio šeštadieniniu mokyklų mokslo metu užbaigimo aktas. Kairėje Aušros Vartų mokyklos vedėja E. Ališauskienė su pasižymė
jusiais mokiniais: pačioje kairėje A lišauskas, mokyt. E. Ališauskienė, R. T.ukoševičiūtė. R. Pocauskaitė ir A. Adamonytė. Dešinėje 
akto garbės prezidiumas/iš kairės/: mokytoja p.Malciuvienė, Sesuo Margarita, moyt. M. Jonynienė, Montrealio Seimelio pirminin
kas J. Lukošiūnas, V.Kudirkos mokyklos vedėja p. Blauzdžiūnienė, Lito vedėjas Pr. Rudinskas. Lž jų baigusieji mokyklas. Foto NT,.

Angelika Sungailietė paskaitos metu, Montrealyje.

ta be pėdsako nuo žemės 
paviršiaus per paskutinį 
pasaulinį karą ir iki ko
kio laipsnio nužemino 
žmogų sauvaliaujančios 
politinės sistemos, žmo
gus pradėjo ilgėtis pasto
vesnių vertybių. Paskuti
nio dešimtmečio bėgyje 
jaučiamas ieškojimas, 
veržimasis į dvasinį at
gimimą, žmogaus vertės 
ir jam pagarbos atstaty
mą. Žmonės pradėjo su
prasti,kad juos jungia ne 
vien tik valstybių sienos 
ar politinės sutartys ;juos 
jungia bendri troškimai: 
laisvės, gėrio, taikos. Jie 
nori išrišti politines, so
cialines problemas, ku
rios vargina visą žmoni
ją-

Tačiau jokia grupė ne
gali to padaryti pati vie
na. Sprendimus galima 
rasti tikbendru susitari
mu, kuris pagrįstas gilia 
pagarba, atsižvelgimu ir 
meile žmogui. Mes mel
džiam Dievą taikos ir ra
mybės pasauliui; bet ar 
nors vienam ateina į gal- 
vąpradėtitos taikos ieš
koti pačiam savyj? Žmoni
jai trūksta broliškos mei
lės, kuri yra vienintelis 

kelias į dvasinį atsinau
jinimą. Ji yra nepamaino
mas tikrojo humanišku
mo kertinis akmuo, gra
žiausia žmogaus aspira
cija harmonijai ir sugy
venimui. .. Bet ją įgyven
dinti-reiškia pradėti nuo 
s avęs 1 O tai yra vienas 
sunkiausių žingsnių. Nes 
tai yra savo siaurų nusi
statymų atsisakymas, su
tikimas kito žmogaus su 
atvira širdimi, mintimis 
ir ausimis. Atsakomybė 
vienodai didelė :tiek vyrui 
tiek moteriai: broliui už 
brolį,seseriai už seserį, 
žmogui už žmogų.

II
Neišvengiamai kyla 

klausimas, koks yra mo
ters vaidmuo, kuri su
pranta šitą atsakomybę? 
Ką ji gali padaryti, kad 
pasaulis būtų nors kiek 
geresnė vieta gyventi ? 
Nes jei ji nori prisidėti 
prie pasaulio atnaujini
mo,duoti įvykiams krikš
čioniškus bruožus, ji ne
gali stovėti pakelėje, kad 
gali stovėti pakelėje, kaip 
bereikšmė stebėtoja.

Niekad nebuvo istori
joje žinoma, kad moteris 
skelbtų tokias idėjas, ku

rios tarnautų žmogaus 
sunaikinimui,to žmogaus, 
kurį ji savo gyvybės rizi
ka atnešė, į šį pasaulį. 
Kodėl taip nežiūrėti į vi
sus žmones ?Jos pati pri
gimtis skirta mylėti, glo
boti.Įsisenėjusį blogį iš
taisyti nėra lengva.Gyve
nimas žymUai komplikuo- 
tesnis. Į jį einanti mote
ris turi turėti aiškų tiks- 
ląprieš akis, pasiryžimą 
laikytis principų ir visų 
svarbiausią - pasiruoši
mą. Ji turi tiesioginiu bū
du domėtis kiekviena gy
venimo faze, kiekvienu jo 
aspektu... Jai šiandien 
durys atviros į visas sri
tis ir mokslo institucijas: 
pagal savo palinkimą ir 
sugebėjimą gali ruoštis 
visoms profesijoms :auk- 
lėjimo, gamtos mokslų, 
sociologijos, kokią tik be
suminėsi. Karitatyvinėj 
ir švietimo srityse mote
rys nepamainomos: už
tektų tik suminėti moterų 
vienuolynus su misijom, 
ligonių slaugymu ir švie
timo darbu.Moteris gali 
stovėti šalia vyro politi
koj; jąrasi didelės vals
tybės premjere, ministe- 
re, senatore. Jai atviros 
visos sritys, tik kelyje 
stovi viena vienintelė są
lyga: ji turi būti pasiruo
šusi. Jei nori diskutuoti 
politinius klausimus tarp 
tautinėse konferencijose 
-turi žinoti apie ką kalba; 
jei nori šalia chirurgo 
stovėti operacinėje - turi 
būti atlikusi tokias pačias 
studijas, kaip ir jis; jei 
nori būti sprausminio pi- 
lotu-turi atlikti tokį patį 
apmokymą ir parodyti to- 
kiąpačią ištvermę kaip ir 
vyras pilotas.

Praėjusių metų spalio 
mėnesį Romoje įvyko pa
sauliniai katalikų kongre-

Montrealio Aukšteniųju lituanistikos kursu 1968 metų laidos egzaminai. Prieša
kyje abiturientai; stovi mokytojai ir egzaminatoriai /iš dešinės/: Kursii vedėja 
Br. Lukoševičienė, A. V.klebonas T.K.Pečkys,SJ., mokytoja M. Jonynienė, eg
zaminatoriai- A. Jonelis, dr. I.Gražytė ir mokytojai- R.Otto ir S. Baršauskas.

sai.Jų metu moterys ša
lia vyrų diskutavo tuos 
pačius klausimus: netur
tingųjų kraštų bado pro
blemą, auklėjimo, švieti
mo, gimimų kontrolės , 
religines ir kitas. Nebuvo 
tokios srities, kur mote
ris negalėtų dalyvauti ly
giu balsu su vyrais. Net 
šv. Petro Bazilikoje, šv . 
Tėvui mišias laikant,mo
terys šalia vyrų skaitė iš 
šv. Rašto.

Apsisprendusiai likti 
šeimos ręmuose vaikų 
auginimas, karitatyvinė 
ir visuomeninė veikla,sa- 
vęs lavinimas suteikia 
daugybę progų geroms 
idėjoms skleisti ir pilnai 
leisti savo asmenybei ir 
sugebėjimams pasireikš
ti. Tik moterys dažnai 
daro klaidą, beveik visą 
savo energiją sudedamos 
į namų ruošą. Jos dažnai 
paklysta smulkmenuose , 
kurios užstoja platesnius 
horizontus.Teikia reikš
mės nesvarbiems daly
kams, užmiršdamos pa
grindinius. Ji per maža 
kreipia dėmesio į toli
mesnį savęs švietimą ir 
lavinimą.

Moteris turi domėtis 
įvykiais, aplinka, naujo
mis knygomis,ne vien dėl 
to, kad jos būtų įdomios 
ar reikalingos.Bet su jo
mis reikia būti susipaži
nusiai, kad turėtų savo 
nuomonę, atskirti gerą 
buo blogo. Mūsų vyrai ir 

vaikai turi eiti su šia die
na; tat ir mes turim būti 
pajėgios diskutuoti visus 
Mausimus su savo šei
mos nariais,kad jie nesa
kytų, jog mama atsilikusi 
ir senamadiška. Jau ir 
taip ta spraga nemaža, 
nereikia savo akiračio 
siaurumu dar daugiau ją 
didinti. Namų rutina tei
kia apgaulingą saugumą; 
o gyvenimas vietoje ne
stovi. Bibliotekos pilnos 
gerų knygų ir informaci
nės medžiagos, tik reikia 
nueiti jos pasiimti; mo
kyklos ir universitetai 
teikia įvairių rūšių kur
sus beveik dovanai. Mo
teris turi palaikyti gyvą 
dvasią,sąmoningą galvo
jimą ir atvirą širdį.

III
Visose kultūrose nuo 

amžių pradžios moteris 
buvo vadinama didžiąja 
motina, žeme maitintoja 
ir daugeliu panašių var
dų,reiškiančių tą patį-.že
mę, motiną, gyvybę, gyve
nimą.Marijos žodžiai an
gelo aplankymo metu gal 
geriausia nusako moters 
atsinešimą į moterystę: 
"tebūna taip,kaip tu pasa
kei". Iš vienos pusės jie 
yra sąmoningas apsi
sprendimas, iš kitos-sa
vanoriška auka atiduoti 
savo gyvenimą naujai gy
vybei. Gal čia ir glūdi ta 
priežastis,kodėl moteris 
nebijo kančios. Jos pri
gimtis skirta naujai gy
vybei teikti. Mokėjimas 
kantriai laukti,kentėti tai 
ne tas pat, kaip nieko ne
veikti ir nuobodžiauti. 
Motiniškumas yra moters 
egzistencijos ašis: ar ji 
būtų ištekėjusi ar ne, ar 
turėtų vaikų ar ne. Moti
niška globa silpniesiems 
aukojimasis, savęs už
miršimas, tai nėra tik or
namentai gyvenimui pa
grąžinti: jie reguliuoja
pasaulio Širdies plakimą. Dr ALBERTAS K BARONAS, 
Kur trūksta motiniško rokiškėnų Antano ir Konstanci- 
tarpininkavimo, ten už- jos Cirūnaitės Baronų Argenti- 
tenka vietos tik patiems noie S™?3 sūnus, baigė Buenos 

. Aires universiteto medicinos fa-
stjpnesiems. kultetą ir 14. 10. 67 gavo medi

cinos gydytojo diplomą.

Moteris savo rankose 
laiko rytojų. Ji šiandien 
supa tą, kuris po poros 
dešimčių metų sėdės prie 
konferencijų stalo ir 
spręs žmonijos laisvės ir 
taikos problemas.Kiek jis 
meilės gaus iš motinos , 
tiek galės jos parodyti ki
tiems. Vaiko siela tai ek
ranas: kokius jausmus ir 
paveikslus į ją projektuo
si,tokius vėliau joje ma
tysi.Motinos meilė teikia 
vaikui saugumo, savimi 
pasitikėjimo jausmą. Ji 
padeda pamilti žmones , 
gyvenimą. Meilė išugdo 
altruistišką, atvirą, ne
kerštingą charakterį. 
Daug meilės gavęs .pajėgs 
daug jos ir kitam duoti. 
Pagarba žmogui, sugyve
nimas, mokėjimas pasi
tenkinti tuo,ką turi-nega- 
lima išmokinti žodžiais : 
tai yra laimingos vaikys
tės ir gero pavyzdžio vai
siai, už kurį didžiausia 
dalimi atsakingi yra tė
vai.

Visos motinos augina ir 
auklėja vaikus, bet ne vi
sos sulaukia tokių rezul
tatų, kokių tikisi.

Kai kurios sunkiai at
randa savo vidaus balan
są. Jos paviršutiniškos , 
nenusistovėjusios, nesu
geba sukontroliuoti vai
kiškų savo impulsų,nesu
pranta atsakomybės nei 
vyrui nei vaikams. Ties a , 
gal maistas ir rūbai pa
rūpinti .namai aptvarkyti,
bet kažko trūksta; nėra 
ramiai plakančios širdies

SVETLANA ALLILUJEVA IR JOS 27.

9 ■ • I ■ | • • • i ■ ■Laiškai bičiuliui
Atsitiko gana keistas sutapimas. Svetlana Stati

naitė- Allilujeva su didele neapykanta rašo apie Be 
riją. Ir, štai, dabar jai į talką ateina laisvėjanti 
Čekoslovakijos spauda, kuri, tartum Svetlanos pa
prašyta, iškelia Berijos piktadarybes Čekoslovaki
joje stalininiais laikais. Berijai, kuris buvo likvi
duotas netrukus po Stalino mirties, žinoma dėl to 
nei šilta, nei šalta. Bet gi Čekoslovakijos spauda 
teigia, kad su Berija Čekoslovakijos demokratines 
viršūnes likviduoti buvo atvykęs ir Mikojanas'.Ogi 
Mikojanas, nors ir pavarytas į pensiją, vis dėlto 
gyvas, tegul ir be valdžios vainiko, bet gi atsakin
gas už savo veiksmus... Nors Kremliui tas nema 
alonu, bet Svetlanai paranku, nes palaiko jos kalti
nimus Berijai. Atseit, Svetlana nę tuščiai kalba, 
Berija tikrai buvo "iškilus", tikrai "sovietiškas'į- 
sispecializavęs žudikas. O dabartinis Cekoslovaki 
jos vidaus reikalų ministeris pasakoja ir detales, 
kaip neseniai pasikoręs, Berijos išmokslintas gy
dytojas su juo daręs eksperimentus- norėjęs nus
tatyti, kiek daug žmogus gali iškentėti kankinimų? 
Tat atidengiamas ir sovietinės žvalgybos sadizmas 
Tą pasako ne bet kas, bet Čekoslovakijos vidaus rę 

ikalų ministeris. O mūsų "pažangieji" vis dar zau 
nija, kokie "humaniški" komunistai. Gražus gi tas 
"humanizmas", kai gyvam lupa odą, kai į panagius 
varo adatas. .. Taip žmones kankino ir naciai, -tat 
nacių ir bolševikų "humaniškumas" visiškai vieno
kis. Jie vieni nuo kitų mokėsi.

Svetlana apsisukdama vis rašo apie tėvo "huma
niškumą" savo dukrai. Kaip jau žinoma, Svetlana, 
norėdama išeiti iš žvalgybinės izoliacijos, sugal
vojo antrą kartą ištekėti už Ž danovo sūnaus Jurijo 
Andrejevičiaus Z danovo. Svetlana manė, kad jei
gu tėvui / Stalinui/ patiko Ždanovas tėvas, tai 
jam gal patiks ir sūnus ir tas jai palengvins pakeis 
ti gyvenimo sąlygas. Deja, tėvas turėjo savo skai
čiavimus ir savo pažiūras, kurios nesiderino su 
Svetlanos tikslais. Svetlana taip toliau rašo:

"Netikėtai sužinojau, kad Kuncevo vasarnamiui 
dastato didoką antrąjį aukštą.. . Vėliau kartą jis 
atvažiavo į Zubalovo ir pavaikštinėjęs po kambar
ius pasakė:

- Kodėl tau keltis pas Ždanovus? Ten tave bobos 
sues'. Ten perdaug bobų'.

Vedybų klausimas kažkaip savaime išsisprendė. 
Aš nprėjau užbaigti universitetą ir persikelti įžda 
novų namus. O tėvas nepakentė Zdanovo našlės - 
Zinaidos Aleksandrovnos ir jos seserų...

Aš išsigandau - aš jokiu būdu nenorėjau pasilik
ti pas tėvą, ir aš žinojau, kad Jurij Andrejevič ne 

sutiks jokiu būdu pervažiuoti pas mus gyventi.
Tėvas, matyti, į senatvę nepakentė vienatvės. 

Jis buvo taip iškeltas ir taip izoliuotas, kad aplin
kui jį susidarė vakuumas- nebuvo su kuo nei žo
džio ištarti...

1948 metų vasarą jis mane pasiuntė poilsiauti į 
Krymą su Oska /sūnum/ ir Gulia /Jašos, Stalino 
sūnaus,dukterim/, kurią jis prisimindavo ir klaus
inėdavo. .. Paskiau jis ten atsiuntė laišką: "Atva
žiuok dešimto, o po to važiuosime į pietūs". Jis 
norėjo, kad mes vėl kaip praėjusiais metais, važ
iuotume drauge, bet aš nesutikau. Man norėjosi 
rugpjūtį praleisti Zubalove su sūnum, ir jis užsi
gavo. ..

Aš į pietus jo aplankyti nuvykau vėliau, 1948 me 
tų lapkričio mėnesį. Buvo saulėta ir šilta; jūra gi 
nors šalta, bet maloni buvo akims. Žydėjo rožės, 
galima buvo vaikščioti be apsiausto... Tėvas buvo 
susierzinęs; prie visų už stalo mane pavadino "vė 
Itėde" keikėsi, kad iš manęs "neišėjo nieko dora'.' 
Visi tylėjo, sumišę; tylėjau ir aš, nežinodama,ką 
kalbėti.

Kitą dieną jis staiga prakalbėjo pirmą kartą su 
manim apie mamą. Mes buvome vieni. Lapkričio 
9 dienos šventėms buvo jos mirties sukaktuvės. Ši 
data nuodijo jo gyvenimą. Ir paskutiniais metais 
jis tas šventes praleisdavo pietuose. Ir tėvas pra
dėjo kalbėti apie motiną". Daugiau bus.

MOKYTOJA LILIANA - ANA 
MAČIULYTĖ

i Petro ir Aleksandros Džiugytės 
: Mačiulių vienturtė duktė, gimu

si Buenos Aires provincijos mies
te Olivos. Gavusi gimnazijos mo
kytojos diplomą, prieš porą metų 
buvo įsteigusi savo tėvų namuo
se privatišką vaikų darželį, ku
riame mokėsi virš 40 vaikučių. 
Mokytojos Lilianos giminės ją 
kvietė persikelti gyventi į JAV, 
bet ji nepaprastai myli savo tė
vus ir gimtąjį miestą Olivos ir 
bendrai šiaurinį Buenos Aires (Ba 
rrio Norte), tat atsisakė emigruo 
ti į JAV. Nors Olivos pasiekti 
nuo Buenos Aires centro trunka 
apie pusvalandį, bet ji greičiau 
lengvai pasiekia puikiai vairuo
dama savo Renault Dauphine.
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SV.KAZIMIERO CHORAS
Du koncertai Montreal- 

yje vienas po kito- malon
us reiškinys. Abu chorai 
parapijiniai, bet gana sk
irtingi. Aušros Vartų jau 
17-tus metus gyvuoja, Šv. 
Kazimiero- tiktai apie pe
nkis mėnesius. Tiesa, a- 
biejuose choruose yra pa
tyrusių dainininkų, bet y- 
ra ir jaunų. Aišku, kad 
ilgiau dirbdamas Aušros 
Vartų choras geriau gal
ėjo susirepetuoti. Per pe
nkis mėnesius, ypač nau
jai susikūrusiam chorui, 
žinoma, sunkiau tiksliau 
susirepetuoti. Ir tas ski
rtumas buvo matomas.

Skirtumas yra ir chorų 
sudėtyje. Au šros Vartų 
choras artipilnis, Sv.Ka
zimiero chorui labai truk 
sta vyriškųjų balsų, o tai 
yra didelis chorui minus
as. Žinoma, geriausia bū
tų, kad abu chorai sutelk
tų bent po 60 dalyvių.

Šv.Kazimiero choras 
turi gerų balsų. Jeigu jis 
vyriškųjų balsų skaičių pa
pildytų iki moteriškųjų sk
aičiaus, tai būtų labai ge
rai, nes pusiausvyra labai 
būtų naudinga.

Kai galima spėti, kad 
abiejų chorų sąlygos bem
až tos pačios, tai tenka

kreipti dėmesį į chorų ve
dėjus, nes gi jie ir paru- 
šia ir koncerto metu dai
navimus interpretuoja,du
oda jiems meniškąją išra
išką.
Koncertuose galima bu

vo pastebėti Mme Roch di
desnį pręciz iškurną išbai
giant muzikinius sakinius, 
iš choro išreikalaujant di
namiškąjį įvairumą. Šia
me koncerte A.Ambrozai- 
čio stiprybė buvo progra
mos paruošime, kuri bu
vo be priekaištų, ko negali 
Įima buvo pasakyti apie M. 
Roch choro programą.

Koncertas buvo perkra
utas, ypač turint mintyje, 
kad tai pirmasis ir tiktai 
po penkių mėnesių darbo 
koncertas. Reikia tiesiog 
stebėtis, kaip per tokį tr
umpą laiką galima buvo pa
ruošti tokią didelę koncer
to programą. Programa 
galėjo būti žymiai mažes
nė ir tas būtų davę galimy
bę preciziškiau dalykus pa
ruošti. Nereikrų užmirš
ti gero, plačiai naudojamo 
patarimo: "Kad ir nedaug, 
bet gerai".

Bendrai, choras pada
rė gerą įspūdį. Malonu pa 
sakyti, kad ir šiame cho-

Dailininkas Dagys. Detalė iš jo skirto 50-čiai metų 
kūrinių ciklo, įvardinta:Mindaugo tuojau nebus.

re yra gerų jaunų balsų.
Ir lietuviškieji dalykai, 

ir dalykai iš plačiai žino
mųjų operų buvo gražiai 
išpildyti. Yra pagrindo ti
kėti, kad sekantieji konc
ertai bus dar daugiau sėk
mingi.

Koncertui talkino diri

gento kolegos iš simfoni
nio orkestro, kuriame ir 
A.Ambrozaitis dalyvauja.

Abu instrumentaiistai- 
ir fleitistas Don Russell 
/baigęs Manyland univer
sitetą 'Washington' e, DC/, 
ir fagotistas Martin Kou- 
prie/baigęs Royal Conser

vatory Hagoje, Olandijoje/ 
ir jų palydovas pianistas 
Stewens Chin /baigęs Mo
nrealio Universitetą/-vi
si trys puikūs muzikai ir 
jie gražiai koncertą paį
vairino. Tat koncertas bu
vo tikrai ir didelis ir pui
kus.

Dabar lauksime, kada 
abudo chorai, broliškai- 
seseriškai susitarę, suta 
rę programą, padarys ne 
tiktai didelį, bet ir didžia- 
usį koncertą abiejų chorų.

J. Kardelis.
VILNIAUS OPEROS 

SOLISTĄ
Virgilijų Noreiką ir "Es- 
tonija" (Tallinno) operos 
solistą H. Krūmą Maskva 
įtraukia į savo "žvaigž
dyną'.' Sov.S-gos kultūros 
ministrė J. Furceva pa
sakė spaudos atstovams , 
kad gegužės 5 -13 Maskvoj 
rengiamame festyvalyje 
pasirodys ir šie solistai. 
Ofestivalio vardas-"Mas- 
kvos žvaigždės". (Elta). 
MŪSŲ LEIDINIAI 
Petras Matekūnas. TEN 
GINTARĖLIAI. Dainorė- 
lis atžalynui, vienam, dv
iems ir trims balsams su 
fortepijono palyda. Reda
gavo komp. J. Žilevičius.
Viršelį piešė Audronė Ba- 
rtytė. Autoriaus lėšomis 
išleido ALRK Vargoninin
kų bei Muzikų sąjunga, E-
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modernaus gyveni
mo PAVOJAI

Tėvukas aiškina savo vai
kaičiams:
- Ateityje jūsų laukia di - 
deli pavojai, kurių mano 
augimo laikais nebuvo: ta i 
nepaprastas greitis, auto
matizacija, vandenilinė 
bomba, jau nekalbant apie 
dekolte iki juozmens.' 
DAKTARO PATARIMAS 
Moteris prašo daktarą pa
tarimo svaikatai palaiky
ti. Daktaras ją ramina:
- Galiu tamstą užtikrinti, 
kad tamstai reikia tiktai 
ramybės, nes nieko nėra.
- Bet ką jūs, daktare, sa
kote. Prašau tiktai pažiū
rėti į mano liežuvį'.
- Visiškai teisingai,tams
ta. Ypač reikia ramybės 
jūsų liežuviui...

lizabeth'e, N. J. 1968 me
tais. Leidinyje 20 dainų. 
Kaina nepažymėta. Leidi
nys gaunamas adresu:Mu- 
zikos Ž inios, 209 Clark 
Pl., Elizabeth, N.J. 072- 
06, U.S.A.

V.Vaitiekūnas. BEND 
RAVIMAS SU LIETUVA. 
LFB Studijų biuro leidi
nys. 50 puslapių. Nėra

GUMBAS

LITERATŪRINĖ PREMIJ 
JA

Prancūzijoje pokštininkai 
sugalvojo kasmet skirti 
premiją už blogiausiai pa
rašytą moters knygą. 1961 
metais Prancązijos kriti
kai tokia premija apdova-, 
nojo F.Parturier už roma
ną "Meilužis penkioms die
noms". Premija- 50 farn- 
kų. Bet "laureatei" kriti
kai įteikė tiktai 40 frankų 
ir 50 santimų, o už kitus 
pinigus, 9 fr. ir 50 santi
mų "laureatei" buvo nupi
rkta ir Iškilmingai įteik - 
ta prancūzų kalbos gra - 
matika...

NESUSIPRATIMAS
Naktį į viešbučio kamba
rio duris kažkas stipriai 
beldžiasi. Svečias pabu
nda ir šaukia:
- Kas ten?
- Viešbutis dega. - šaukia 
viešbučio tarnautojas.
- Tai ką? Ar tamsta ma
nai, kad aš gaisrininkas?

nei laidos metu, nei kai
nos. Bet pagal sekantį 
leidinį galima spėti, kad 
išleista 1968 metais ir ad 
resas gali būti tas pat.

Sv. Kazimiero parapijos choras su muziku A.Ambrozaičiu priešakyje, dešinėje koncerto solistai. Detalės- aprašyme.

(9)
Ne, taip nebegalima! Jis turi keisti savo taktiką, gimtinė, ji kaimiečiams savas žmogus, o ana sukili- — Ne,— pagalvojo jis tada,— šita mergina tekėti 

Jis turi būti atsargus. Jis turi veikti per kitus. Jis mo nuotaikas galėtų palaikyti nebent šlėktoje. Bet jar nenori. O gal ji myli ką nors kitą, už ko negali 
turi rasti tam tinkamų žmonių — ir jis jų ras. kažin ar ji tam tiktų? tekėti?

Tačiau jis jaučia, kad yra perdaug vienišas, atsi-į Mackevičius sėda prie stalo, išsitraukia iš štai- Jis smalsiai į ją pažiūrėjo, tarsi norėdamas susi~ VlNCAsMyKOLAlIFS
v f w / y w Y”" Y T A Y Di 111 KlAę skyręs. Jam reikia palaikyti bent kokius santykius čiaus popierių pluoštą, atsiverčia knygą, nori dirbti, daryti nuomonę, kas gi ji iš tiesų yra. Graži mergina,I I 1^ I I I— I I /\ I I UIIjNAj su žmonėmis, kurie savo rankose laiko busimojo su- Bet dirbti nesiseka. Mintys sukaliojasi čia apie Nas-

J Vz 1 Į Į 1/ V Į kilimo vadžias. Jis girdėjo minint Zigmo Sierakausko tę, čia apie aną kitą. Pereitą sekmadienį, sakydamas
ir Kosto Kalinausko pavardes. Jis turi su jais susi- pamokslą, vėl ją matė bažnyčioje. Stovėjo vis toje

IV žinoti. pačioje vietoje, moterų pusėje, prie pilioriaus, prieš
Tą rudenį kunigo Mackevičiaus galvą kvaršino Suprasdamas šio reikalo svarbą, Mackevičius pa- sakyklą. Sunku buvo susilaikyti, kartas nuo karto į 

sunkūs rūpesčiai. Turimomis iš Vilniaus, Varšuvos siryžta nedelsdamas vykti į Vilnių. Jei ne Sierakaus- ją nežvilgtelėjus. Ji sekė jį susižavėjusiomis akimis, 
ir Peterburgo žiniomis, sukilimas darėsi neišvengia- M- tai Kalinauską jis tikrai ten ras. Survila duos jam nepraleisdama nė vieno žodžio. Jis pirmą sykį paste- 
mas, lemiamasis momentas artėjo. Dimša paskutiniai- reikalingų žinių ir nurodymų. bėjo ją maždaug prieš metus, pernai rudenį. Savo
siais mėnesiais pasidarė labai veiklus ir judrus. Čia Tačiau pirmiausia reikia pasirūpinti, kad žmonėse parapijiečius, bent iš veidų, jis pažinojo beveik visus, 
jis grįždavo iš Vilniaus, čia iš Kauno, čia jis važinė- neišblėstų kovingos nuotaikos. Buvo įprasta, kad jis Tą moterį jis tada pamatė pirmą kartą. Ji, tur būt, 
jęs po Žemaitiją, čia po Aukštaitiją. Po kiekvienos nuolatos tas nuotaikas kurstydavo. Kas jį pavaduos? yra atvykusi iš kitur, pagalvojo tada. Negalimas 
kelionės skubėdavo pas Mackevičių, dažnai Viktoro Reikia, kad tai būtų žmogus, kuris palaikytų nuo- daiktas, kad jis nebūtų pastebėjęs tokios įžymios mo- 
Survilos ir Jadvygos Skrodskytės lydimas. Jis išsa- latinius ryšius su juo ir su kaimiečiais, kuris nebūtų teries, jei ji būtų buvusi jo parapijoj ir anksčiau, žinojo, kad neapsirinka. Nuo jo aštraus, įdėmaus
miai pasakojo apie Vaišvilos sukeltą bruzdėjimą žymus,, nekeltų įtarimo, veiktų nejučiomis, prabė- Tiesą pasakius, ji iš visos bažnyčios nesiskyrė taip žvilgsnio neprasprūsdavo nei išviršinės, nei vidinės
Plungės ir kituose Žemaitijos dvaruose, apie Bety- gomis. labai ryškiai, kaip, sakysime, Skrodskytė ar kuri kita būdo savybės.
galą jis buvo susiradęs Gugi ir sužinojo, kaip eina Ir štai vieną sykį atėjo pas jį Skrodskytės kamba-dvarininkaitė. Vis dėlto ji buvo kitokia. Ne dvari- Apie kalėdas, lankydamas parapijiečius, jis sve- 
parako ir ginklų kontrabanda iš Prūsų. Grinkiškio rinė Nastė ir atnešė jam laišką. Atsakymo raštu Jad- ninkaitė, bet ir ne kaimietė. Be abejo, šlėktaitė, kokio įiavosi pas Bytautus antrą kartą. Jį priėmė nuošir- 
dvare jis matėsi su ponu Vincentu Belazaru ir meist-vyga nereikalavo, bet prašė atsakyti žodžiu per smulkaus bajorėlio duktė. Savo kilme, materialine džiai, svetingai, vaišino kaip lauktą svečią. Kalbėjosi 
ru Adomu Bile, o Daniunų palivarke apie Biržus at- Nastę. Mackevičius susidomėjo Skrodskytės kamba-'1’ visuomenine padėtimi ji galėjo būti, pavyzdžiui, apįe ūkį, santykius su dvarininkais ir valstiečiais, 
lankė poetą Julių Anusavičių; ten tebesąs ir Dzidas rine, išsišnekėjo su ja ir nustebo merginos sumanu- Dimšos lygio moteris. lokių šioje apylinkėje buvo Bytauto pažiūros originalumu nepasižymėjo. Jis buvo 
Morkus- mu. Kai sužinojo, kad ji kilusi iš Šilėnų ir kartkartė- nemaža. geras, praktiškas ūkininkas, žiūrįs savo reikalų, ir

Kur tik ponas Dimša buvęs, visur jautęs sukilimi- mis ten lankosi, gera mintis sušvito jo galvoje. Ar Mackevičius prisimena tolimesnę jųdviejų pažin-tįek. Užėjus kalbai apie sukilimą, Bytautas atvirai 
nes nuotaikas: šlėktoj degą patriotiniai jausmai, vals- nepanaudoti šitą merginą kaip tarpininkę tarp jo ir ties eigū- Taigi sekantį sekmadienį, po pamaldų, ji pasisakė sukilimo idėjai nepritariąs. Rusijos imperija 
trečiuose — kyląs nepasitenkinimas vyriausybe, že- šilėniečių, o per juos paveikti ir kitus Paberžės apy-Pasitlko ji išeinantį iš bažnyčios ir pasakė norinti už- esanti tokia galinga, kad jokie sukilimai jos nesu

pirkti mišias už motinos vėlę. Jis nusivedė ją į kam- griausią. Sūnus pritarė tėvui ir nesvyruodamas pa- 
barį užrašyti mišių, paskirti dienos. Tada jis gavo reiškė, kad jis į sukilimą neisiąs.
apie ją žinių. Ji esanti Malvina Bytautaitė, neseniai Mackevičiui buvo įdomu išgirsti Malvinos nuo- 
su tėvu ir broliu atsikėlusi į šį kraštą, pirkę tolimo monė, tačiau tada ji laikėsi santūriai, į vyrų kalbas 
giminaičio palivarkėlį. Taip jau susiklojo jų gyveni- nesileido. Vis dėlto kunigas pastebėjo, kad ji ne vi- 
mo aplinkybės. sai pritaria tėvui ir broliui, o mielai palaikytų jo

Netrukus po to ji atėjo su tėvu, prašė atsilankyti nuomonę. Jį sudomino merginos laikymasis, ir jis 
pas juos ir ta proga pašvęsti jų, kaip naujakurių, nutarė, progai pasitaikius, plačiau ,su ja tuo klausimu 
trobas. Mackevičius pažadėjo. Jis pažinojo tą apleis
tą palivarkėlį, bet, nuvykęs sutartą dieną, nustebo, 
kad per taip trumpą laiką ten daug kas pasikeitė.

bet gražuole jos nepavadinsi. Aukšta, tamsi blondi
nė, Įdubusiomis akimis, kurių net spalvą sunku įžiū
rėti. Berods, tamsiai mėlynos. Plonose lūpose ir pa
blyškusiame veide klaidžioja vos pastebimas ilgesin
gas, liūdnas šypsnys. Ir šita veido išraiška sudarė visą 
jos žavumą, patrauklumą. Tokios moterys negali būti 
piktos, klastingos, savanaudiškos arba kerštingos. Iš 
Malvinos akių ir to šypsnio švietė kaip ir koks abe
jingumas gyvenimui, tarsi jos mintys būtų užimtos 
tik jai vienai žinomais dalykais, toli nuo gyvenimo, 
nuo kasdienybės.

Šitaip charakterizuodamas Malviną, Mackevičius

mes reforma, jos vykdymu, išperkamaisiais mokes
čiais, liustracija, valsčių steigimu.

Dimšos žinios ir naujienos vienu atžvilgiu džiu
gino Mackevičių ir kartu kėlė daug rūpesčių. Jis su 
pasitenkinimu matė, kad visų šio krašto likimą le
miančių žmonių ir jo paties veikla nenuėjo niekais, 
bet duoda laukiamų vaisių, kad sukilimo reikalas 
pribrendo, ir jis suliepsnos jei ne šiandien, tai ryt. 
O ką reiks veikti jam, Mackevičiui, kai sukilimas su
liepsnos? Kai bus gautas revoliucinio komiteto mani
festas, įsakymas stoti į sukilėlių gretas su ginklu ran
koje?..— Žmonės manim pasitiki. Jaunų vyrų būriai 
ateis pas mane ir sakys: kunige, tu mus mokei, mes 
tavęs klausėme. Dabar sakyk, ką mums daryti, kur 
mums eiti? Veski mus!

Svarstydamas, kaip jam elgtis šiomis priešsukili- tarnavo, buvo gyvas 1831 m. atminimas. Verandos ūsais ir praplikusiu pakaušiu, savo papročiais ir būdu' 
minėmis dienomis, kunigas Mackevičius padaro ke- kampe stovėjo dalgis, ant sienos kabojo sukilimo lai- griežtai skyrėsi iš apylinkės šlėktų, daugiausia apsi- 
leriopą nutarimą. Pirmiausia, jis turi keisti savo vei- kų pistoletai, saloną puošė Emilijos Plateraitės pa- leidusių, baigiančių nusigyventi, bet pasipūtusių, pil
kime būdą žmonėse. Ligi šiol jis veikė perdaug veikslas. Ponaitis parko užkampy, tėvams nematant, nų bajoriško „honoro". Brolis, sumitęs vyras, nesi-l 
atvirai, visiems matomai. Jis važinėjo, kalbėjo, agi- išmokė Nastę šaudyti. ! varžydamas sakėsi ieškąs žmonos, nes ir Malvinai
tavo, kurstė. Gandas apie jį plačiai pasklido. Jo veik- Mackevičius išleido Nastę su pasitenkinimo'šyp- atėjęs pats laikas tekėti. Ar kunigas negalįs supiršti 
la susidomėjo vyskupas, jį baudė. Jį sekė valdžios sena. Jis jautė, kad ši mergina jo neužvils, o, reika- dvi poras?
šnipas, jo pėdsakus uostinėjo žandarai. Generalgu-|lui ištikus, jai bus galima patikėti ir atsakingesnius 
bernatoriaus kanceliarijoj jo byla kasdien augo. Ne- uždavinius.
daug ko betrūko, kad jį suimtų, įkištų į kalėjimą arba 
ištremtų' į katorgą. Kas tada bus su tais, kurie juo dar labiau pasitikėti negu Naste. Tik tiek, kad Nastė tylaus liūdesio, sumišusio su džiaugsmu, su žavesiu, priekaišto, 
pasitikėjo, laukia jau nebe žodžių, bet jo veiksmų? valstietė, o ana šlėktaitė: Nastei Šilėnų kaimas — bet kartu ir su baime ir nebyliu pagalbos šauksmu.

linkės žmones.
Išleisdamas ją, Mackevičius kalbėjo:
— Naste, aš tavim pasitikiu. Bet būk išmintinga. 

Niekam neprasitark, kad aš tave mokau, ką tu žmo
nėms turi sakyti. Kai ko tave ir panelė Jadvyga pa
mokys. Kai prasidės sukilimas, gal tu būsi mums dar 
labiau reikalinga. Tokia, kaip tu, visur pralis, visokią 
žinią perduos, kam reikia. Bet būk atsargi.

O Nastė, didžiuodamasi tokiu kunigo parodytu 
pasitikėjimu, tvirtai atsakė:

— Suprantu, kunige. Būkite ramūs. Darysiu, kaip Gyvenamasis rūmas atremontuotas, aptaisyti ir kiti
jūs norite. Jei turėčiau šautuvą, tai aš juos ir šaudyt trobesiai, kiemas apkuoptas, sodas išvalytas. Bytau- 
išmokyčiau. tai pasirodė esą darbštūs ir tvarkingi žmonės. Malvi-

Ji gyrėsi netuščiai. Dvare, kuriame ji anksčiau nos tėvas, iš išvaizdos tipiškas šlėkta su nukarusiais;

išsikalbėti. Senas agitatoriaus įgūdis vertė jį nelikti 
abej ingam 
žvilgiu.

— Tėvo 
bet dukterį 
karnai išsilavinusi. Aukotis viešiesiems reikalams 
įmoterys labiau yra linkusios negu vyrai. Jų patrio
tizmas karštesnis m aktyvesnis. Tai rodo Skrodskytės 
ir daugelio kitų pavyzdys. Būtų gera, kad jiedvi veik
tų sutartinai.

Taip galvojo Mackevičius tada, grįždamas iš By
tautų palivarkėlio. Jo mintis nejučiomis kurstė šilto, 
gilaus Malvinos žvilgsnio ir vos pastebimos, liūdesio 

Mackevičius lig šiol nepamiršta Malvinos žvilgs- atmieštos jos šypsenos prisiminimas. Malvinos pa- 
nio, kaip ji pažvelgė į jį, ištarus broliui tuos žodžius, veikslas plūduriavo jo sąmonėje visą tą vakarą. Bet 

Čia jis prisimena dar vieną moterį, kuria galima Tai buvo gilus, atviras žvilgsnis, kupinas kažkokio tada jis dar nekėlė jo sieloje jokios nerimasties, jokio

nė vieno svyruojančio, abejojančio at-

ir sunaus gal ir nepatrauksiu į sukilimą, 
laimėti būtų naudinga. Ji gabi ir pakan-

Daugiau bus.

I
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MOTERIS - 

tampriai jungiančio ry
šio. Šeima neturi centro, 
apie kurį suktųsi visas jos 
gyvenimas,nėr a lyginan
čios įtakos, kuri švelnintų 
visų nuotaikas. Ji negali 
perduoti šeimai, ko pati 
neturi .Tik subrendusi as
menybė su pasiaukojančiu 
charakteriu, laimingesnė 
duodama nei imdama, 
tvirtai įleidusi šaknis į 
savo egzistenciją, gali 
duoti savo šeimai tą, ko 
už jokius turtus negalima 
įsigyti.

IV
Dažnai girdime pasa

kymą "moteris neobjek
tyvi". O tai yra todėl, kad 
jos visa būtybė nukreipta 
ne į objektą,ne į daiktą, 
bet į asmenį. Jos mintys , 
troškimai išplaukia ne iš 
šalto protavimo,bet iš jos 
vidaus: ji priima išorinį 
pasaulį į savo širdį ir su - 
jungia su savimi. Ji jau
čia gyvenimą su siela ir 
kūnu,todėl ji puoselėja ne 
tik biologinę,bet ir dvasi
nę,ir intelektualinę gyvy
bę.Jai dažnai trūksta te
orėti škumo, bet už tai ji 
stipriau nujaučia,supran
ta. Ji daug lengviau nei 
vyras įsijaučia į kito as
mens padėtį, galvojimą. 
Vyras traktuoja žmogų 
šaltai,atitrauktai.Jis yra 
toks logiškas, kad dažnai 
nepajėgia suprasti, kaip 
galima kitaip galvoti, ne
gu jis galvoja.Moteris gal 
ne visuomet supras jo te- 
oretiškus išvedžiojimus , 
darbą. Bet jo asmenybę su 
visais charakterio niuan

MOTINA /Atkelta iš 3 puslapio /

sais suvoks neklystamu 
tikslumu. Moteris žiūri į 
žmogų su įsijautimu, jos 
galvojimas atviresnis, o 
tai nėra silpnybės. Gal 
kaip tik šitos savybės ir 
padeda nutiesti komuni
kacijos tiltus ten, kur bet 
kokia kalba,atrodo,seniai 
buvo nutrūkusi.

Nereiškia, kad ji turi 
siekti aukštų pozicijų, 
stumdama iš jų vyrus. Iš 
viso, didžiausias nesusi
pratimas, kai moteris 
žiūri į vyrą, kaip į kon
kurentą. Ji turėtų stengtis 
juos taip paveikti, kad jie 
patys kreiptų pasaulį į 
taiką ir sugyvenimą. Jie 
net neįtars, kiek įtakos 
turėjo moteris jų elge
siui,galvojimui, sprendi
mams. Jie manys,kad pa
tys prie to priėjo ir jų 
ego nebus užgautas. Žmo
nijai daug daugiau šian
dien trūksta broliškos 
meilės ir užjautimo, negu 
šalto problemų analiza
vimo.Ji reikalinga rimtų 
reformų ir moderniška
sis žmogus turi pajėgti 
pralaužti savo egoizmo 
kiautą,kol pasaulis nepa
biro naujais griuvėsiais. 
Reikia rauti iš savo šir
džių neapykantą,pagiežą , 
nes ji daugiausia žalos 
padaro tam, kuris ją ne
šiojasi.

Šeimoje vyro ir moters 
bendravimas vyksta pa
čioje intymiausioje plot
mėje: ne vieną mėnesį,ne 
vienus metus, bet visą jų 
bendrą gyvenimą.Šeimoje

jie ieško meilės, pripaži
nimo,savo elgesio ir dar
bų įvertinimo, saugumo, 
užuojautos, poilsio. Šei
moje jie yra toki, koki jie 
ištikrųjųyra: be kaukės , 
nevaidindami, su visomis 
silnybėm ir trūkumais . 
"Gerai, aš tave mylėsiu, 
bet ką tu man už tai? "Tai 
nėra meilė, tai yra gra
žiai paslėptas egoizmas. 
Kiekviena moteris turėtų 
kartkartėmis savęs pa
klausti : ar viską padariau 
iš savo pusės, kad abiem 
būtų lengviau išlyginti 
nesusipratimus ir ne-
sklandumus, kurie ben
drame gyvenime pasitai
ko. Jis nėra lengvas nei 
vienam.Nelengva atleisti 
šiurkščiam ar užsispyru
siam vyrui; bet vėl, rei
kėtų paklausti: gal jis gy
venime niekad nepatyrė 
meilės nei švelnumo, gal 
todėl ir nemoka jos paro
dyti. Jei vyrui ir tėvui 
dažniau primenamos jo 
pareigos ir darbas, negu 
parodoma meilė ir atjau
timas-jam šeimos gyve
nimas gali labai apkarsti. 
Neužmirškim, kad vyras 
yra įspraustas į geležinę 
darbo rutiną, kuri per 
trumpą laiką iš žmogaus 
padaro automatą. Todėl 
nenuostabu, kad tiek gy
venime jų be laiko palūž
ta.

Nauji laikai įnešė ne
maža chaoso į vidinį mo

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

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

9 ABC turi dideli pasirinkimą įvairių gėrybių siuntiniams, 
kurią yra aukščiausia kokybė — žemiau šia kaina!!!

9 ABC dabar turi SPECIALIUS maisto produktus siuntiniams:

UIY2 KAINOS (50% NUOLAIDA/

100 sv. cukraus .... S 15.5,0 Šitos kainos įskaitant: produktus, 
100 sv. miltų ..,,.,,,521.50 muitų, persiuntimo mokestį ir 1.1.
100 sv. ryžių 25.0,0 Jūs nemokėsite nė vieno centą
20 sv. taukų.12.70 daugiau!

Užeikite i 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 Reg d
DIRBU VISŲ RŪŠIŲ BALDUS 

PAGAL UŽSAKYMUS

109Z Clark Street /prt-e Dorchester/. M o n t r e a I.P.Q.
TEĮL: 861- 3032,
vakare - 254 - 6898. /Kalbame lietuviškai/.

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

IR KITI JVAIROS MEDŽIO DIRBINIAI.

K. KlĄUšAS ir J ŠIAUCIULIS.
Adresas: 547 Lafleur Str., LaSalle.

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

LaSALLE AUTO SPECIALIST Rdg’d
SAV. C. DESROCHERS 

Taisau ir dažau lengvas mažina* 
7717 GEORGE LASALLE, QUE.

(PrMal* „Nepriklausomos Lietuvos” redakciją)
Tol.: garažo 366-0500

naray -*703

Montrealio Aušros Vartų choras praėjusį šeštadienį, gegužės 18 dieną koncertavęs Bostone. Dešinėje- 
choro vedėja Mme Roch, solistas A.Keblys ir Aušros Vartų klebonas kun. K. Pečkys, S.J.

ters gyvenimą. Ji dažnai 
nesupranta, kad iš jos , 
kaip iš žmonos, žymiai 
mažiau reikalaujama in
telektualinių sugebėjimų, 
o laukiama daugiau tra - 
di elnių žmonos dorybių , 
ji ji nuoširdžiai nori 
darnaus sugyvenimo... 
Moteris, kuri šiandien 
pajėgia susigyventi su 
žmonos role, ras gyveni
mą pilnesnį ir turininges- 
nį.negumoteris kuri nori 
lenktyniauti su vyru kiek
vienoje gyvenimo srityje 
ir lieka nepatenkinta ir 
apkartusi, jeigu jai dėl 
vienos ar kitos priežas
ties tai padaryti nepa
vyksta.

Pabaigai norėčiau pri
siminti vieną gražiausių 
pasakų mūsų tautosakoj . 
Tai tik pasaka, bet jos 
minties gilumas tinka vi-

Naujų: 366-781B
Naudotų: 366-5691

DODGR . CHRYSLER - VALIANT 
CORONRT . CAMIONS DOOM

M. L. DAIGNE AULT, 7635 Boul. LaSalle,
President L A S A L L E, P.Q

JOE’S BUTCHER & GROCERY
J.L AURIN AIT IS

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 po žeminio - METRO stoties/.

HIGHLAND AUTO BODY
C al ex Gas Bar

DIRBTUVE - GARAŽAS

• Atliekami visų rūsiu išores darbai ir dažymas

• Mechaniniai darbai

• Gazolinas alyva ir kiti patarnavimai

611b Lafleur Avė. LASALLE T el. Buss. 366 ■ 7281- 
Savininkai: V. Sušinskas 389-0571 ir J. Zavys 365-3252

ĮVAIRIOS PROGOS

1920 Frontenac St. Montreal, P.Q. T. L aurinaitis

ME 7-6727

DE LUXE CLEANERS
Sav. P. RUTKAUSKAS 

117—6th Avenue, Lachin*

BELLAZZI - LAMY.INC-
DO 6-6941 7682 Champlain Blvd. LaSafle
įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmas 
įnsuliacija. Ten - Test, Masonite, statybinis popieria.

TEGUL KALBA
DOKUMENTAI!
PRATĘSIAMAS NEPUOLIMO PAKTAS

PROTOKOLAS

Lietuvos Respublikos Prezidentas ir So
cialistinių Tarybų Respublikų Sąjungos 
Centralinis Vykdomasis Komitetas.

imdami dėmesin, kad Sutartis tarp Lie
tuvos Respublikos ir Socialistinių Respub
likų Sąjungos, pasirašyta Maskvoje, 1926 
m. rug. mėn. 28 d., tikrai prisidėjo prie 
draugiškumo santykių tarp abiejų valsty
bių sustiprinimo ir išvystymo bei taikos 
Europos Rytuose sutvirtinimo,

ir įkvėpti siekimo perimtų taikos ir tik
ro draugingumo dvasia jų tarpusaviu san
tykių tolimesnio sustiprinimo bei išvysty
mo, —

nutarė pratęsti minėtosios Sutarties vei
kimo laiką ir tam tikslui paskyrė savo įga
liotinius:

Lietuvos Respublikos Prezidentas —
Jurgį Baltrušaitį, Lietuvos Respublikos 

Nepaprastąjį Pasiuntinį ir įgaliotąjį Mi
nister! Socialistinių Tarybų Respublikų 
Sąjungai;

Socialistinių Tarybų Respublikų Sąjun
gos Centralinis Vykdomasis Komitetas —

Maksimą Litvinovą. Socialistinių Tary
bų Respublikų Sąjungos Centralinio Vyk
domojo Komiteto narį. Užsienio Reikalų 
Liaudies Komisarą.

kurie pateikę vienas antram savo įga

liojimus rastus tinkamoje formoje ir tei
sėtoje tvarkoje susitarė dėl sekančių nuo
statų:

1 Straipsnis
Sutartis, sudaryta tarp Lietuvos Res

publikos ir Socialistinių Tarybų Respubli
kų Sąjungos Maskvoje 1926 metais rugsėjo 
mėn. 28 dieną, su abiem prijungtom prie 
jos Lietuvos ir Socialistinių Tarybų Res
publikų Sąjungos Vyriausybių notom, lai
koma pratęsti p e n k e r i ų metų laikui 
nuo nurodytosios Sutarties termino išėji
mo. Jeigu viena iš susitariančiųjų šalių še
šiais mėnesiais prieš Sutarties galios ter
minui išeisiant nepareikš noro pradėti de
rybas tolimesnei abiejų valstybių politinio 
santykiavimo formai nustatyti. — Sutar
tis bus laikoma automatiškai pratęsta 
kiekvieną kartą vieneriems metams.

2. Straipsnis
Šis protokolas sustatytas lietuvių ir rusų 

kalbomis. Jį interpretuojant abu tekstu 
laikomi autentiškais. Protokolas turi būti 
ratifikuotas trumpiausiu laiku. Jis įgys 
galios nuo momento ratifikacijos raštais 
pasikeitimo, kuris turi įvykti Kaune.

Šiam patvirtinti augščiau išvardintieji 
Įgaliotiniai pasirašė šį protokolą ir pridėjo 
prie jo savo antspaudus.

Sudaryta dviem egzemplioriais Maskvo
je. 193 metų gegužės mėn. 6 dieną.

Jurgis Baltrušaitis. M. Litvinov.

siems laikams ir aš ne
randu jai lygios kitų tau
tų literatūroje. Tai "Eglė 
Žalčių Karalienė'.' Nagri
nėjant ją mokykloje, aš 
nepajėgiau suprastįkodėl 
Eglė nesidžiaugė,kaip jos

vyrą,Žaltį,broliai užmu
šė. Juk ji jo bijojo, neno
rėdama už jo tekėjo. Ir 
kodėl ji vaikus prakeikė; 
juk nieko nėra motinai 
brangiau už vaiką? Šian
dien aš suprantu. Būdama

Telefonas 768-6679

WINDSOR
DRY CLEANERS & DYERS CO. LTD. 

Valome visokius drabužius ir kitą Jūsų namų apyvoką.
Savininkai:

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

Universal Cleaner J & TžailoiJ
• Valau ir taisau vyriškus ir moteriškus drabužius.
• Siuvu naujus pagal užsakymus vyriškus paltus, 

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

laf Wallingfon St.) Tel. 769-2941

tikra moterimi, stipri 
dvasia, nesvyruojančiu 
lojalumo jausmu vyrui ir 
savo vaikų tėvui, ji gina 
žaltį,paverčia vaikus me
džiais, nes jie išdavė tė- 
vą.Savovyro asmenyje ji 
gynė viską, kas šeimoje 
šventa ir kilnu: o buvo 
laikas, kada tėvo vardas 
buvo lygiai taip šventas , 
kaip ir motinos. 
artesnis kelias?

Nuo gegužės 12 dienos 
į Vilnių iš užsienių lėktu
vu nuskristi bus galima ir 
per Varšuvą: du lėktuvai , 
vienas rusų ir vienas len
kų, kiekvienas kartą per 
savaitę,skrisdami iš Var
šuvos į Leningradą ir at
gal, nusileidinės Vilniuj. 
Ligšiolį Vilnių nuskristi 
ar iš Vilniaus į užsienius 
išskristi buvo galima tik 
per Maskvą ar Leningra
dą. (Elta).

NAUJA ISTORIJOS 
DAKTARĖ

Archeologė Regina Ku
likauskienė balandžio 25 
d. Vilniaus universitete 
įgijo istorijos mokslų 
daktaro laipsnį, apgynusi 
disertaciją"Lietuviai IX- 
XIII amžiuje". Disertaci
ja paremta 151 kapinyno, 
50 pilkapių grupių ir 15 
piliakalnių tyrinėjimų 
duomenimis. Disertaciją 
žada išleisti 1969 metais .

SIUNTINIAI LIETUVON 
KAUFMAN’S WOOLLENS&TEXTILES

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

IŠ ČIA PASIŲSITE SIUNTINIUS SAVO GIMINĖMS PILNAI GARANTUOTOMIS

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

M OTERIŠKIEMS KOSTIUMAMS, P ALT AMS ,S UKN E LĖ MS IR ŠILKINES- Brocade 
&Dainty MEDŽIAGOS.

• DIDŽIAUSI PASIRINKIMĄ K AŠ MIR O , N A IL.ON IN TŲ IR ŠILKINIŲ SKARELIŲ, 
SVEDERIŲ IR VISA KITA ŠEIMOS REIKALAMS.

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

■ SAVININKAS CH.KAUFlfANAS, buvęs audinių fabriko* L i tex* vedėjas Kaune Laisvai kalba 
lietuviškai.
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TO
Taupyk ir skolinkis

PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- r> A n A U A 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ PZ&ffZl/ylZĮ 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKAME
5% už depozitus
51/2% už Šerus

KAPITALAS vifš trijų

DUODAME 
mortgičius iš 7% 
asm. paskolas iš 7% 

MILIJONŲ DOLERIŲ
ASM. PASKOLAS duodame .iki $5.000 ir MORTGIČIUS 
pagal valdžios nustatytą normą — 66% įkainuoto turto. 
VISŲ NARIŲ GYVYBE apdrausta santaupų dydyje, bet 
nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju ap
draustos iki $5.000.
Paramos nariu gali būti kiekvienas lietuvis, gyvenąs Kanadoje

Toronto Prisikėlimo parapija šį sekmadienį, gegužės 26 dieną, 6:3C po pietų,savo salėje ruošia 15-kos metų įsikūrimo sukaktuves ir 
<viečia visus lietuvius dalyvauti. Bus inž. P. Razgaičio įžanginė kalba i r po to didelis koncertas, kuriame dalyvaus trys chorai: vai

KASOS VALANDOS: kasdieną nuo 10 vai. iki 3 vai. p. p., išskyrus 
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį vakarais nuo 4 vai. 30 min. 
iki 8 vai. 30 min. Šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vai. p.p. (liepos ir 
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINE: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
'Toronto 3, Ontario. • Telefonas LE 2-8723

ku, studenčių, mišrus studentų choras, kurį matome šiame atvaizde, parapijos choras ir visų chorų jungtinis pasirodymas, vedamas 
kunigo Br. Jurkšo. Po koncerto Parapijos taryba visus atsilaknkiusius į koncertą pavaišins kava ir parapijos moterų aukotais skanės
tais. Šia pačia proga ir parapijos klebonas Placidas Barius paminės savo 25 metų kunigystės sukaktuves. Sveikinimai sukaktuvinin
kams'.

ILGIAU LAUKSITE, ILGIAU KENTĖSITE.
TIE, KURIE TIKRAI NORITE PALENGVĖJIMO, 
TUČTUOJAU - MINUTĖMIS GERIAU JAUSTIS.
Imkite DIANA D RO P S-lašus ir tuomet palengvin
site stiprų kosėjimą slogoje, krūtinės peršalime, šalčio 
krėtime, karšligėje, skausmus sąnariuose bei visame 
kūne, gerklės skausmus, užkimimą, biauriam čiaudėji
me, nosies negalavime, asmoje, bronchite, Dėl paleng
vėjimo ir laisvesnio kvėpavimo. Niekas neveikia taip
— kaip DIANA D R O P S - tikrai greitai veikiančios 
pasekmės. Kainuoja $2,00 butelis mūsų vaistinėje.

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

Kainuoja $2.00 butelis
LUSCOE PRODUCTS LIMITED

5 5 9 Bathurst Street, T oronto4, Canada.

SVEIKATOS KLINIKA-Health Clinic
Medicininis ir pooperacinis gydymas

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

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

460 Roncesvalles Ave.,'Toronto Tel. LE 3-8008

Reportažas iš Toronto
PASIKALBĖJIMAS METRO TRAUKINYJE

Vienas keleivis pasa
koja,kad jis neseniai bu
vęs New Yorke ir netikė
tu supuolimu patekęs į 
dailės kūrinių aukcioną. 
Ten jam buvę įdomus pa
tyrimas. Ypač kulminaci
nį tašką pasiekusios Renr 
brandto graviūros,už ku
rias buvę įvaržyta $ 481, 
225.-Ten buvę pasigėrė
tini anų laikų dailininko 
kūriniai, kuriuos ne kas
dieną galima matyti.

Greta sėdįs vyresnio 
amžiaus keleivis susido
mėjęs klauso New Yorke 
buvusio jaunuolio įspū
džių. Anam baigus .vyres
nysis sako, kad pereitą 
savaitgalį jis irgi turėjęs 
progos pasigėrėti nepa
prastu kūriniu,kurio ver
tė buvusi $ 1000. - Jam 
būtų įdomu palyginti, ar j o 
bendrakeleivio New Yor- 
matytos graviūros galėję 
būti tiek kartų įdomes
nės,kiek jos buvę vertin
gesnės už jo matytą Stan- 
čikaitės "Vaidylą".

Taip atsitikę, kad jis 
nuėjęs į montrealiečio 
Bukausko parodos atida
rymą, rado dar tebevyks
tant klevelandietės daili
ninkės Stančikaitės paro- 
dą.Tenjis ir susižavėjęs 
tuo nepaprastu kūriniu. 
Tiesą pasakius, jo pasi
gėrėjimas gal turėjęs ir 
tėviškės sentimentų, bet 
kūrinys kiek savo išvaiz
da, tiek ir tapyba buvęs 
tikrai didingas.Tame kū- 
rinyj Stančikaitė pavaiz
davo prie storo ąžuolo 
sėdintį ir kankles laikantį 
vaidylą.Dailininkė nutapė 
paveikslą taip tobulai, 
tarsi ji įdiegė jam dalį

NOTARAS
ANTANAS LIUDŽlUS.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 U ankstas.
Tel: Jstaigos LE 7 - 1708, 

Namų CR9- 6166.

savo gyvybės. Bendra 
apimtimi visam paveiks
lui ji suteikė apčiuopiamą 
gilumą ir pasigėrėtinai 
apdirbtų smulkmenų iš
baigimą. Įsižiūrint į tą 
kūrinį ir kiek ilgėliau jį 
stebint, prieš akis atsi
skleidžia neįprastas se
novės pasaulis. Balta- 
barzdžio kanklininko akys 
tartum atgyja aštriu 
žvlgsniu. Jos lyg apžiū - 
rinėja prieš jį susibūru
sius žiūrovus. Jis tartum 
stebi čia pat birbynėlę 
pučiantį berniuką ir gre
ta sėdinčia, ilgus lininius 
plaukus išsileidusią mer
gytę.Tas kūrinys perkė
lęs jį į tėviškės laukus.į 
šventųjų ąžuolynų Lietu - 
vą.

Toliau vyresnysis ke
leivis pasakoja,kaip šalia 
kelių modernizmo pavyz
džių kiti Stančikaitės dar
bai dvelkė pasigėrėtinu 
realizmu.Ar jie išreikšti 
aliejum,ar perduoti akva
rele dailininkės kūriniuo
se matėme net tvirtų vy
riškų bruožų.Nors dauge
lyje atvejų pastebėtas ir 
lyrinis moteriškų spalvų 
žaismas. Ypač tai ryšku 
gausiuose gėlių apipavi
dalinimuose, nežiūrint 

jas kai kur išsiliejusias 
stilizuotame modernizme. 
Spalvingų tulpių deriniuo
se,kūrė ja vaizdingai kal
bėjo apie besiskleidžiantį 
pavasarį. Laukų lelijos , 
tarsi siūbavo dvelkian
čiam vėjely. O baltutės 
ramunėlės taip ir nešė 
ilgesingos vasaros sva
jas. Šalia raudonų batukų 
balerinos,vyresnio kelei
vio dėmesį daugiausia 
patraukusi "Saulės dukra". 
Ten irgi didesnėje apim
tyje, iš stilizuoto tulpių 
kero,stiebėsi liekna, tau
tiniais drabužiais pasi
puošusi mergaitėj priekį 
ištiestose rankose ji lai
kė iš vandens lelijų žiedo 
spinduliuojančią saulę. 
Tas Stančikaitės kūrinys 
buvęs vienas iš giedriau
sių, pakiliausią nuotaiką 
nešančių darbų. Dar kas 
įdomu, kad toji lietuvaitė 
turėjusi pačios kūrėjos 
veido bruožus.

Čia, New Yorke buvęs 
vyriškis įsiterpia. Jis 
tarsi susižavėjęs nema
tytu kūriniu sako, kad pa
veikslas turėjęs būti la
bai gražus. Laikraštyje 
jis skaitęs apie tą parodą 
ir ten matęs patrauklią 
pačios dailininkės nuo
trauką.

Vyresnysis keleivis dėl 
to kiek nustemba. Jis sa
ko,kad jo bendras skaity
damas apie dailininkę tu
rėjęs pastebėti,kad gyve
nime ji jau nebe Stanči- 
kaitė, bet p. Abraitienė, o 
laikrašty matyta nuotrau
ka jau nebe dabar daryta. 
Toliau vyras aiškina,kaip 
jam tas buvęs vienas iš 
įdomesnių staigmenų tarp 
parodoj išstatytų kūrinių 
surasti ir pačią kūrėją. 
Lygiai kaip savo laiku bu
vo padaręs mūsų dailinin
kas Valius savo panašu
mą perkėlęs į DLK Vy
tauto portretą.

"LIETUVIAI TARP

Kokią įtaką vakarų ir 
rytų kultūros pasauliai 
daro lietuviam išeiviam 
ir lietuvių tautos kamie
nui tėvynėje ir kokius ry
šius lietuviai su tais pa
sauliais turi, - tą klausi
mą stengėsi išnagrinėti 
ir surasti į jį atsakymą 
prof. Kęstutis Baublys 
savo paskaitoje gegužės 
4 d. Toronte.

Dvidešimt septynerių 
metų amžiaus, pilnas 
energijos ir akademinio 
veržlumo,prof .K. Baublys 
Didž. Britanijoje pirma 
baigė fizikos mokslus, o 
paskui filosofinius. Šiuo 
metu viename iš Connec
ticut (JAV) universitetų 
skaito filosofijos paskai
tas studentams. Rudenį 
grįžta į Londono univer
sitetą.

Su tuo,jaunesnis kelei
vis pasiteirauja apie dai
lininko Bukausko parodą, 
apie jos atidarymą?Pe
reitais metais būvėdamas 
Montrealy, pas pažįsta
mus jis matęs Bukausko 
kūrinių, kurie ribojosi 
moderniu kubizmu.

Vyresnysis keleivis 
prisipažįsta, kad ir šioje 
parodoje dar esąs keletas 
kubizmo pavyzdžių. Bet 
didesne dalimi jaunasis 
dailininkas jau rodo verž
lumo ženklų. Nors ryš
kiomis,bet nerėks mingo- 
mis spalvomis Bukauskas 
daugely atvejų, jau esąs 
pralaužęs monotoniškus 
kubus. Staigiomis, aštrių 
kampų linijom, dailinin
kas, tarsi žaibuodamas 
prisistato savo energijos 
išsiliejime. Tartum au
droje jis blaškosi, drą
siais žingsniais ieško 
naujų ėjimų. Nekreipda
mas dėmesio į žiūrovą, 
jis žaidžia spalvų deri
niais, šauna į beribę tik 
jam vienam suprantamom 
linijom. S. Pranckūnas .

PAVASARINIAME
VARPO KONCERTE 

choro krikšto motina p. 
Indrelienė, sakydama 
sveikinimo kalbą,pasigė
rėjo tradicija virtusia 
dainos švente.Diriguojant 
p. Skrinskaitei, pats cho
ras, išpildydamas senti
mentalias dainas neparo
dė didesnio entuziasmo ir 
žiūrovams paliko pesi
mistinį įspūdį. Ir svečias 
solistas Vaznelis pasiro
dė kiek kontrastingas sa
vo gerai išvaizdai. Po 
koncerto, iki šiol beveik 
nepraktikuotos kavutės ir 
pyragaičių vaišės,nesku
bančius svečius paliko be 
nieko. Nesant priežiūros , 
nemaža kavos buvo išpil
ta ant grindų. Kor .

DVIEJŲ KULTŪRŲ"
Prof.Baublys savo re

ferate išeivius lietuvius 
suskirstė į dvi grupes- 
vyresniąją ir jaunesniąją. 
Prie vyresniosios pris
kyrė visus tuos,kurie bai
gė mokslus nepriklauso
moje Lietuvoje ir įsigijo 
ten profesiją. Jaunesniąją 
sudaro užaugę ir subren
dę bei baigę mokslus už 
Lietuvos ribų. Vėliau pri
eina prie nuomonių ir pa
žiūrų susikryžiavimo 
tarp tų dviejų kartų ir na
grinėja kodėl tie skirtu
mai susidaro ir kokios 
priežastys juos sukelia. 
Nagrinėja plačiai ir išsa
miai,beveik matematiniu 
tikslumu. Šių dienų pa
saulio jaunuomenė nepri
pažįsta autoritetų, tuo 
tarpu vyresniosios kar
tos gyvenimas esąs pa-

Kunigas Placidas Barius, 
Prisikėlimo parapijos kl
ebonas 25-rių metų kuni
gystės proga.

remtas praeities autori
tetais, dėl to toji karta 
esanti konservatyvi ir ne
lanksti.

Pagaliau prieina prie 
lietuvių išeivių ryšio su 
tautos kamienu tėvynėje 
analizės. Patiekia visą ei
lę palyginimų, samprota
vimų, nagrinėjimų ir iš
vedžiojimų.

Prof. Baublys, būdamas 
universiteto profesorių, 
naudojasi naujausiais 
moksliniais veikalais ir 
studijomis. Turi betarpį 
nuolatinį ryšį su akade
miniu jaunimu,kuris šiuo 
metu neramiai kunkuliuo
ja ir ieško būdų ir kelių 
išspręsti kai kurioms gy
venimo problemoms. To
dėl nenuostabu, kad tos 
mintys ir problemos su
rado vietą ir prelegento 
paskaitoje.

Susidaro įspūdis, kad 
paskaitininkas atstovauja 
liberalinių pažiūrų lietu
vių akademinio jaunimo 
grupę. Yra aštraus pro
tavimo,lakios vaizduotės 
ir greitos orientacijos 
entuziastas.

Neteko nustebti,kad pa
skaitai pasibaigus pasi
pylė eilė klausimų ir iš
sivystė įdomios diskusi
jos akademinės etikos ri
bose.

Šiąja paskaita Toronto 
akademikų d-ja užbaigė 
1967-68 metų paskaitų cik
lą. Visas paskaitas tenka 
vertinti teigiamai Jos su
teikė klausytojams dva
sinį pasitenkinimą ir pra
plėtė bei paįvairino jų 
mokslinį akiratį. la.

SU PAVASARIO 
ATBUDIMU

Atsijauninęs, pasipil- 
dęs, pasigražinęs, gyvy
bės pilnas "Varpas"netik 
šoko, dainavo, šypsojosi, 
bet ir linksmino, stirpino 
lietuvybėje šimtus žiūro
vų.

Choro repertuare gra
žios dainos. Programa 
keitėsi: tai bendras cho
ras, tai solistas J. Vazne
lis, tai vėl moterų choras, 
tai grakštūs gyvybės pil
ni tautinių šokių šokėjai, 
tai vėl vyrų choras ir tt.

Atrodė, kad dirigentė 

FILATELISTŲ KLUBO 
susirinkimas įvyko ba
landžio 12 d. Visųbuvo už
gintas informacinio biu- 
letinio išleidimas. Šiuo 
būdu į klubą gali įsijungti 
ie toliau gyveną. Biuleti- 
nio išlaidoms padengti 
labai prašoma visų kurie 
jį gauna sumokėti metinį 
mokestį 50 centų. Toliau 
buvo aptarti ruošiamos 
parodos(lapkričio2-3d.) 
įvairūs reikalai ir iškel
ta įdomių pasiūlymų. Pa
sisakyta už pašto ženklų 
ir monetų varžytinių su- 
or ganiz avimą.V ar žytinė s 
korespondenciniu būdu 
numatomos po parodos , 
tačiau sąrašai bus plati
nami prieš ir per parodą. 
Visi, kurie nori varžyti
nėse parduoti turi ne vė
liau kaip birželio 30 d. at
siųsti sąrašą parduodamų 
ženklų,monetų,vokų ir tt. 
nurodant kokią minimali - 
nę kainą už juos nori gau
ti, jų stovį ir tt. Jei var
žytinėse minimalinės 
kainos negautų-ženklai ir

D.Skrinskaitė tik žaidžia, 
o ne veža sunkų būrį žmo
nių.

Akompanavo naujas 
pianistas J. Gavėdas.

"Varpas" tieknaujų jė
gų prisipildė, kad tik ke
liolika veteranų tvirtai 
traukė,svorį vežė,chorą 
stūmė į balsų darnumą .

Koncerto dalyvius ir. 
svečius choro globėjų 
vardu QIndrelienė("Var- 
po" kūma) pakvietė į že
mutinę salę vaišių.

Pilna ir čia prisirinko . 
Visi susitiko,susipažino, 
pasivaišino ir gražiai 
praleido sekmadienio po
pietę. Ačiū rengėjams ir 
dalyviams. Jonas Karka. 

SĖJA
Tautinės, demokratinės minties mėnesinis lietuvių laikraštis. 

Leidžia Varpininku leidinių fondas 

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

1649 N. Broadway, Melrose Park., 111., USA.
Prenum-'-ata: JAV ir kitur 3 dol. metams.

AR ŽINOTE K> RAŠO 

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

K E 1 EINI 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 gerų vardų ir pasitikėjimų.

K E L E 1 V Y rasite patarimų 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.

monetos bus sugrąžinti 
savininkui.

Po diskusijų susirinki
mo dalyviai ypatingai įdo- 
mavosl kaikurių narių at
neštais ženklais ir mone
tomis.Sekantis susirinki
mas bus po vasaros atos - 
togų.

Nauji klubo nariai: A. 
Kantautas ir T. Uogintas 
(Edmonton, Alberta), A. 
Mikalauskas Jr. (Hamil
ton, Ont.), P. Barbatavi- 
čius, inž. A. Katche ir A . 
Lorencas (Toronto).Lau
kiama naujų narių.

SĖKMINGOS OPERACIJOS
Vilniaus klinikinėj li

goninėj balandžio mėnesį 
buvo padaryta dar viena 
sutrikusio širdies vožtu
vo dirbtiniu pakeitimo 
operacija ir buvo rengia
masi trečiai.

Antroji operacija buvo 
padaryta 30 metų amžiaus 
moteriai.Balandžio20 d . 
žiniomis,operacija pasi
sekusi ir ligonės savijau
ta tada buvusi gera.

Gera savijauta buvusi 
ir anksčiau operuotos ro- 
kiškietės Grigalavičienės 
(kurios amžius ankstes
nėje žinioje paminėtas 
klaidingai. Turėjo būti 
"beveik 40", o ne "apie 
60").

Antrąją operaciją irgi 
atliko prof. A. Marcinke
vičius, padedamas gydy
tojų G. Kavoliūno, G. Už
davinio, V. Sirvydžio ir 
keliolikos kitų pagalbi
ninkų.

Trečioji operacija bu
vo rengiamasi daryti in
žinieriui iš Panevėžio. 
A pie j ą praneši mų dar ne- 
pasirodė. (Elta).

Montrealyje dabar yra šv
aros savaitė.

« (

Ps.D.R.M.N.Pt
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HAAAIf&LTON
Geriausia taupyti ir skolintis tik Hamiltono lietuvių 

Kredito Kooperatyve “TALKA” 
21 MAIN ST. E., KAMB. 203. TEL. 528-0511.

Darbo valandos: 
Pirm. 9.30—5 v.p.p. 
Antr. 9.30—5 v.p.p. 
Treč. 9.30—5 v. p.p. 
Ketv. 9.30—5 v.p.p. 
Penkt. 9.30—8 v.p.p. 
Sešt. 9—1 v.p.p.

Angšti nuošimčiai už indėlius 
Prieinamos skolinimosi sąlygos 
Nemokamas CUNA gyvybės 
ir paskolų draudimas. 
Pilnas čekių patarnavimas 
Užtikrintas indėlių saugumas 
Malonus lietuviškas patarnavimas

St. Catharines agentūra: 75 Rolls Avė, Tėvų pranciškonų 
parapijos salėje sekmadieniais po pamaldų.

HAMILTONO ATEITININKAI sa
vo metinę šventę atšventė gegužės 
4-5 d.d. Šeštadieni 3 v.p.p. visi iš 
arti ir toli rinkosi į bendra, moks
leivių susirinkimą. Vakare buvo kar
tūnų balius ir koncertas Jaunimo 
Centre, o parapijos salėje — šokiai 
jaunimui. Koncerto programą išpil
dė dainuojanti Žymantų šeima iš Či
kagos. Padainavo lietuviškų liaudies 
dainų ir dainų kitomis kalbomis visi 
bendrai, duetais ir po vieną. Jūratė 
Žymantaitė pasirodė kaip pianistė. 
Ypač visus sužavėjo 3,5 metukų ma
žoji Daivutė. padainavusi solo “Kas 
subatos vakarėlį”. Visiems akompa
navo kun. B. Jurkšas iš Toronto. 
Premijas už kartūno (arba lino) suk
neles laimėjo: I — M. Klevaitė, 
II — T. Verbickaitė ir III — S. 
Martinkutė. Jaunimui tjip pat buvo 
paskirtos premijos.

Sekmadienį 11 v. Mišiose ateiti
ninkų jaunimas dalyvavo organizuo
tai, su vėliavomis. Mišias atlaikė ir 
pamokslą pasakė Ateitininkų Fed. 
dvasios vadas kun. prof. St. Yla. Gi
lių minčių pamokslą baigė apaštalo 
šv. Petro laiško žodžiais: “Akai liu- 
dykit savo šūkį gyvenime; elkitės 
kilniai, tegul kiti mato jūsų gerus 
darbus ir gręžiasi į Dievą, kad savo 
kilniu elgesiu priverstumėt nutilti 
blogas kalbas, kylančias iš nežino
jimo. Panaudokit laisvę geram, kai 
kiti panaudoja blogam. Valandėlė, 
kai liekam vieni savo jėgoms, ir vėl 
valandėlė, kai Kristus ateina ir pa
kelia mus. Tegul nestinga drąsos 
eiti tuo keliu, kad viskas būtų at
naujinta Jame, per Jį ir su Juo.”

Po Mišių buvo padėtas vainikas 
žuvusiems prie lietuviško kryžiaus, 
o po to — bendri pietūs Jaunimo 
Centre. Po pietų buvo naujų narių 
priesaika ir meninė dalis. Sveikino 
Lietuvos gen. kons. dr. J. Žmuidzi- 
nas, KLB Hamiltono apyl. pirminin
kas, Ročesterio ir Detroito globėjai 
ir MAS centro valdybos pirminin
kas iš Klevclando. Federacijos va
das prof. J. Piktinas iš Detroito savo 
žodyje priminė, kad tėvų dėka šis 
jaunimas tampa idealų siekiančiu 
jaunimu. Jokia kita tauta neturėjo 
tiek daug jaunimui pasišventusių 
dvasiškių ir auklėtojų. Tirpinimo 
katilas Amerikoje ir Kanadoje ku
ria tik bendrąsias gyvenimo formas, 
bet neduoda dvasios. Reikia išlikti 
gyvosios dvasios žmonėmis, pilno
sios krikščionybės atstovais. Meninė
je dalyje gražiai pasirodė vyr. moks
leivių oktetas, smuikininkė O. Ma- 
sytė, pianinu pritariant M. Klevai- 
tei, ir ateitininkų jaunieji taut, šo
kių šokėjai su “Lenciūgėliu” ir ko
mišku suktiniu.

KOVA DĖL SAVO KAL
BOS TEISIŲ SOVIETŲ

UKRAINOJE
gali suskaldyti Kanados 
komunistų partiją, rašo 
"TorontoDaily Star" ko
respondentas PatMcNeur 
ly vasario mėn. 8 d.

Maskva stengiasi su
rusinti 40 milijonų ukrai
niečių, sako buvęs Kana
dos komunistų partijos ir 
kartu buvęs Ontario par
lamento narys J. B. Sals - 
berg. Jis mano, kad dėl 
tos priežasties bent pusė 
Kanados komunistų par
tijos narių gali palikti 
Šiai padėčiai vietoj ištir
ti Kanados komunistų 
partija sudarė delegaciją 
iš 6 asmenų, buv. partijos 
pirm. Tim Buck paskyrė 
delegacijos vadu ir nu
siuntė į Sovietų S-gą.

Pabuvę mėnesį Sovie
tų Ukrainoje, ir, nors bu
vę priimti Ukrainos švie
timo ministro P. P. Udo
vichenko bei kitų aukštų 
pareigūnų, delegacijos 
nariai priėję prie išva
dos,kad padarytieji prie
kaištai, y.esą be pagrindo. 
Nariai nebuvo patenkinti 
partiją taip, kaip jis su 
puse narių paliko partijos 
eiles 1956 m. , po aštrios 
partinės kovos dėl tauti
nių žydų teisių Sovietų

ATSILIEPIMAI
Ontario premjeras J.P . 

Robarts, gavęs "Lithua
nians in Canada" leidinį, 
dėkodamas rašo:

-Vienas iš įdomiausių 
darbų, atliktų Kanados 
šimtmečio metais, yra 
išleidimas istorinės ver
tės knygų apie mūsų 
miestus, vietoves ir at
skiras draugijas. Giliai 
dėkoju už prisiminimą at- 
siunčiant man jūsų leidi
nį, kuris yra vienas iš 
įdomiausių tos srities 
darbų.

Ontario ministeris So
cialinei Globai J. Yarem- 
ko rašo:

-Ačiūuž atsiųstą kny
gą. Tuoj gavęs, neišken
čiau knygos trumpai ne- 
pervertęs ir jau iš to ma
tau,kad jos perskaitymas 
suteiks man daug malo
numo ir dar daugiau pa
gilins mano žinias apie 
draugus Kanados lietu
vius. Galvoju apie šio lei
dinio viešą pristatymą.

Prel. J. F. Hardy, Lon
dono, Ont. .vyskupijos si
nodo komisijos pirminin
kas:

-Jūsų knyga ne tik su
pažindino mane su dide
liais laimėjimais, kurių 
yra lietuviai atsiekę Ka
nadoje, bet taip pat at
kreipė mano dėmesį į vi
są panašių knygų seriją. 
Būdamas diecezijos si
nodo komisijos naujųjų 
kanadiečių reikalams 
pirmininku, dažnai pasi
naudosiu tuo leidiniu. Esu 
giliai paveiktas Kanados 
lietuvių veiklos apimtim , 
jūsų aukštu švietimo ir 
kultūrinio gyvenimo ly
giu, prašokančiu daugelį 
didelių tautų.

S-goje.
Ukrainiečių spauda Ka

nadoje aptarnauja pusę 
milijono savo tautiečių, 
.gyvenančių Čia. Ši spau
da apkaltina Maskvą, kad 
ji stengiasi surusinti bei 
susiaurinti teises 40-ties 
milijonų ukrainiečių gy
venančių Sovietų S-goje. 
atsakymais į duotus pa
klausimus. Pav.,kada bu
vo užklausta,kodėl įkalin
ti ukrainiečių rašytojai ir 
kodėl jų bylos buvo spren
džiamos uždarame,bet ne 
viešame teisme, buvo at
sakyta, jie nepripažįsta
mi rašytojais, jie įkalinti 
ne dėl savo kūrybos, bet, 
kad jie esą valstybės 
priešai.

Delegacija pastebėjo, 
kad rusai gali turėti ru
siškas mokyklas Ukrai
nos miestuose,bet ukrai
niečiai negali turėti savų 
Maskvoje. Ar jie (rusai) 
yra pirmaujančioji rasė ? 
SovietųS-gojepagal kons 
tituciją, kiekvienas yra 
lygiateisiu piliečiu, pagal 
tai išeitų,kad rusų tautos 
nariai yra daugiau, negu 
lygiateisiai, sako buvęs 
partijos narys J. B. Sals- 
berg.

John Hladun, ukrainie

čių kilmės kanadietis, 
1930 m. studijavęs Mas
kvos Lenino universitete, 
mano,kad Kanados komu- 
tų partija nusiųstos dele
gacijos tyrimų išvadas 
savo laikraštyje "View
point" turėjo paskelbti tik 
tam, kad numalšintų uk
rainiečių kilmės Kanados 
komunistij tendenciją ri
kiuotis su Maoistais.

Vasilyj Levistky, uk- 
rainų laikraščio "Nau
jasis Takas" redaktorius 
mano,kad Kanados komu
nistų partija delegacijos 
tyrimų rezultatus turėjo 
viešai paskelbti,nes Ka
nados ukrainiečiai labai
žvaliai ir jautriai seka 
Maskvos diktuojamus 
persekiojimus Sovietų 
Ukrainoje. la^
KLAIPĖDOS KRAŠTO 
VOKIEČIU SUVAŽIAVI
MAS MANNHEIME

Šitame iškilmingame 
akte neoficialiai dalyvavo 
mokytojų ir mokinių, de
legacija iš lietuvių Vasa
rio 16 gimnazijos ir viena 
iš Klaipėdos miesto po
nia, kuri svečiavosi pas 
gimines Vakarų Vokieti
joje. Lietuvių delegacija 
irgi pasidžiaugė, kad šį 
kartą nebuvo kiršinančių 
kalbų, ir jie visi jautėsi 
visų pabėgėlių minėjime . 
Po minėjimo lietuviai ga
lėjo su mažlietuviais lais 
vai lietuviškai su pažįs
tamais ir buvusiais kai
mynais pas įkalbėt,niekas 
už tai kreivai nežiūrėjo 
ir nedraudė. Atrodo,kad 
pagaliau tie ponai iš cent
ro valdybos ir apylinkių 
valdybų atstovai įgavo 
proto,kad lietuvių nerei
kia šmeižti ir koliotl,bet 
su jais draugiškai ben
dradarbiauti. Lietuvių 
Vasario 16 gimnazijos 
tautinių šokių grupės ir 
choras mielai būtų suti
kę paįvairinti jų kultūrinę 
programą iškilmingame 
akte, jeigu tik būtų gim
nazijos vadovybė gavusi 
kvietimą. Maždaug prieš 
dešimt metų buvęs Mann- 
heimo miesto Klaipėdos 
krašto vokiečių pirminin
kas Ennulat buvo užmes- 
gęs ryšius su gimnazijos 
vadovybe ir klausė, ar ne
galėtų lietuvių Vasario 16 
gimnazijos tautinių šokių 
grupės ir choras Klaipė
dos krašto vokiečių suva
žiavimuose Mannheime 
pašokti tautinių šokių, o 
choras padainuoti.Sutiki
mas buvo duotas, bet "Ar- 
beitsgemeinschaft der 
Memelkreise"centro val
dyba (jų būstinė yra Ol- 
denburge)uždėjo tam tau
tų susiartinimui savo ve
to ir neleido gimnazijos 
šokėjams ir choristams 
pasirodyti. Kai lietuviai 
1964 metais turėjo Lietu
vos Nepriklausomybės 
šventės minėjimą Mann
heime, tai buvo per -1000 
žmonių (daugiausia klai
pėdiškių iš Mannheimo ir 
apylinkės) susirinkę iš
klausyti kalbų, dainų ir 
pasigerėti lietuviškais 
šokiais. Esu pilnai įsiti
kinęs, jeigu lietuvių Va
sario 16 gimnazijos šokė
jai ir dainininkai būtų ga
lėję šį kartą pasirodyti, 
tai mūzos salė būtų buvu
si pilna žmonių. Klaipė
dos krašto vokiečiai ne
turi kuo pasirodyti ir jau 
nuo 1953 metų tokiems 
suvažiavimams pasisanr- 
do tik Mannheimo miesto 
stygų orkestrą. Jie labai 
gerai pagrojo keletą da
lykėlių,bet tėviškės susi
tikimuose reikia progra
mos iš tėviškės. Gimna
zijos tautinių šokių grupė

ST.CATHARINES, ONTARIO
PAMINĖJO MOTINOS 

DIENĄ
Gegužės 5 d. Tėvų 

Pranciškonų patalpose, 
B - nė paminėjo Motinos 
Dieną. Minėjimą atidarė 
B-nės pirm.A.Šukys. Ta
ręs trumpą žodį .pakvietė 
paskaitos žymią visuo
menės veikėją KLB Kr. 
V-bos sekretorę E. Jur
kevičienę iš Toronto. E . 
Jurkevičienė Niagaros 
pusiasalyje dažnai daly
vauja svarbiuose švenčių 
minėjimuose su pas kai
tomis.Niagaros pusiasa
lio lietuviai su didžiausia 
atyda išklausė jos pask 
atyda išklausė jos pa
skaitą. Prelegentė minė
jimuose visuomet savo 
paskaitose kelia būtiną 
vieningumo bendruome
nėje mintį-meilę gimta
jam kraštui - Lietuvai. 
Prelegentė paskaitoj Mo
tiną pristatė kaip vieną 
iš daugiausiai kenčiančių 
vieną daugiausiai atsa
kingų mokytojų ir vaikų 
auklėtojų. Nepateisino tų 
motinų,kurios siekdamos 
prabangos,vaikus palieka 
gatvės auklėjimui.

Prelegentė palietė ne
gerumus bendruomenėj. 
Apgailestavo, kad ben
druomenėse atsiranda to
kių asmenų,kurie mėgsta 
diktuoti ir nori, kad visi 
jų paklustų,nežiūrint, kad 
daugumui tas yra nepri
imtina ir bendruomenei 
žalinga. Trumpai palietė 
ir dabartinę politiką. 
Kvietė lietuves, lietuvius 
studentus aktyviau įsi
jungti į kovą už Lietuvos 
laisvę.

E. Jurkevičienės pa
skaitą publika palydėjo 
audringais plojimais .

Prelegentė gėlę, kurią 
gavo iš bendruomenės , 
įteikė B-nės pirm. A. Šu
kiui, pareikšdama, kad 
mamai esant gyvai Lie
tuvoj nėra galimumų as
meniškai įteikti gėlę,tegu 
pirmininkas įteikia vienai 
iš vyriausių minėjime e- 
sančių motinų. Gėlė atite
ko buvusiai Sibiro trem
tinei O. Šukienei. Šis mo
mentas buvo jaudinantis 
ir ne vienam išspaudė a- 
šaras.

Šeštadieninės mokyklos 
mokiniai ir skautai,vado
vaujant St. Zubrickienei 
išpildė meninę progra
mą. J. S .

jau pasirodė labai dide
liuose pabėgėlių suvažia
vimuose kaip antai: Ber
lyne Waldbuehne (25, 000 
žiūrovų buvo susirinkę) , 
Nuernberge, Frankfurte , 
Stuttgarte, Heidelberge , 
Kaiserslauternė. Ham
burge ir kitur.

Per tai lietuvių tautos 
vardas ir Vasario 16 gim
nazijos reikšmė nuskam
ba per visą Vakarų Vo
kietiją, net televizijoje 
jau teko pasirodyti.

Mannheime per Klaipė
dos krašto vokiečių suva
žiavimus tautinių šokių 
grupėms ir chorui neteko 
pasirodyti,nes "Arbeits- 
gemeinschaft der Memel- 
kreise" centro valdyba 
atsisako su lietuviais 
bendradaibiauti. Labai 
apgailestautina, kad taip 
yra.

Bendrai paėmus, šį 
kartą Mannheime tame 
suvažiavime kultūrinė 
programa buvo labai 
skysta ir kalbos nubluku
sios, nes visi kalbėtojai 
nieko naujo nepasakė. 
Pumpavo visiems tėviš
kės meilę,bet iš kitos pu- 

BUSDIDELĖS IŠKILMĖS 
ST. CATHARINĖJE

Šiais metais parapija, 
padedama jaunimo-skau- 
tų,rengia didelę Lietuvos 
jubiliejinių metų šventę 
St. Catharines Merittono 
salėje. Programą išpildys 
Čikagos "Grandies" an
samblis.Įvyks dailininkės 
H. Žmuidzinienės meno 
paroda. Bus pašventintas 
žuvusiems už Lietuvos 
laisvę paminklas. Skel
biamas jaunimo rašinio 
konkursas. Šventė užims 
dvi dienas-birželio 22 d. 
-šeštadienis ir 23-sek- 
madienis.Viskas supuola 
su Joninėm,kurios ir taip 
jau yra didelis įvykis mū
sų krašte.Tuo būdu viską 
sudėjus kartu-pasidarys 
viena pačių didžiausių 
švenčių, kada įvykusių 
Niagaros Pusiasaly. Kaip 
matome iškilmingai pra
dėti Lietuvos jubiliejiniai 
metai St. Catharinėje už
degant laisvės žibintą,ku
ris tebedega ir dabar ir 
degs iki pat galo metų,yra 
tęsiami ir toliau.

Įvyko posėdis St.Catha
rines ir Wellando para
pijiečių ir prieita prie 
nutarimo, kad visas šis 
gražus lietuvybės darbas 
privalo būti atliktas vie
ningumo bei solidarumo 
dvasioje, visų lietuvių 
bendrom jėgom, padedant 
į šalį ir pamirštant iki 
šiol pasitaikiusius veik
los nesklandumus,nes tie 
nesklandumai nebuvo ir 
nėra asmeniški. Tik kas 
nieko nedirba, tas neturi 
jokių kliūčių ar nesklan
dumų. Jau dabar yra pa
kviesti ir dar bus pa
kviesti abiejų pusių lietu
viai, be jokių skirtumų 
padėti šį didelį lietuvybės 
darbą atlikti gerai.

Šventėje jau sutiko da
lyvauti Lietuvos genera
linis konsulas ir Krašto 
Valdybos atstovai. Data 
numatyta birželio mėnesį 
yra labai puiki ir visiems 
tinkama ir šis ankstokas 
pranešimas, reikia tikė
tis, duos progos šventei 
gerai pasiruošti. Kor .

sės pasakė, kad reikia 
skaitytis su dabartine re - 
alybe ir laukti tos dienos , 
kada galėsime sugrįžti į 
"vokišką"Klaipėdos kraš 
tą. Apie tai, kad ir lietu
viai turi pretenzijas į 
Klaipėdos kraštą, nieko 
nesakė, nes Klaipėdos 
uostas bus vėl Lietuvai 
langas į pasaulį. Šitą vil
tį mes niekuomet nepa- 
mesime tol, kol gyvensi
me pasaulyje.

Dampfbootininkai dali
no lapelius su kiršinančia 
propaganda prieš lietu
vius, bet į tą temą šian
dieną neįsileisiu,nes vie
nas stebėtojas parašys 
atskirą straipsnį šita te
ma.

Iš spaudos tik sužino
jau, kad prie Mannheimo 
miesto vandens bokšto to
mis dienomis pakabintas 
Klaipėdos krašto žemė
lapis buvo nakties metu 
komunistų agentų supec- 
kiotas.Buvo parašyta,kad 
Klaipėdos kraštas pri
klauso Sovietų Sąjungai, 
Rytų Prūsija - Lenkijai. 
Dampfbootininkai šitą 
kaltę nesumetė lietuviam 
Vakarų Vokietijoje, o pa
rašė, kad tai komunistų 
darbas. Vakarų Vokieti
joje užtektinai komunistų 
agentų laisvai vaikštinėja 
ir savo provokacijas va
ro.

Baigdamas norėčiau

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

tinėlius savo artimiesiems Lietuvoje.

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

Žemi au siūlome du specialiai paruoštus, praktiškus ir 
labai naudingus siuntinius:

VASARINIS 1968 - 1.
Storo, gėlėto nepermatomo nailono medžiaga dėl 4 suknelių, 
3/2 jardo vilnonės angliškos medžiagos vyri škam kostiumui , 
3'6 jardo vilnonės angliškos medžiagos moteriškam kostiu
mui, 1 terelyno bliuskutė, 1 vyriški nailoniniai marškiniai, 
2 poros vyriškų arba moteriškų geriausios rūšies nailoninių 
koj inių — $75.22.

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 šokoIodi
nių saldainių, 1 vyriškas arbamoteri Škas nailoninis Iietpalti 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 Iietpaltis $ 10.00, vyriški arba moteriški vilnoniai 
megstul-ai $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 sumažinimg, jei siunti
niai yra siučiauf šeimai.

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

SAULT ST. MARIE. ONT-
RINKIMAI Į KLB KRAŠTO 

TARYBĄ .
Gegužės 12 d. į KLB 

Krašto Tarybą rinkimuo
se balsavo apie 80% mūsų 
mieste gyvenančių tautie
čių.Nebalsavo tik tie, ku
rie tuo laiku buvo išvykę 
iš miesto ir kai kas iš 
turinčių mišrias šeimas .

Patikrinus balsavimo 
lapelius ir suskaičiavus 
balsus paaiškėjo,kad dau
giausia balsų gavo buvęs 
mūsų kapelionas sudbu- 
riškis kun. A. Sabas. To
liau sekė kun. P.Ažubalis , 
P. Lelis, dr. M. Paplaus - 
kienė-Ramūnienė,G.Rin- 
kūnaitė/'Nepr.Liet." re- 
dakt. J. Kardelis ir kiti. 
Balsavimas vyko rinki
minės komisijos pirmi
ninko Balio Švilpos na
muose.

MOTINOS DIENOS 
MINĖJIMAS

Ap. v-bos rengiamas 
Motinos dienos minėji
mas mūsų mieste įvyks 
gegužės 25 d. ukrainiečių 
bažnyčioje ir ukrainiečių 
parapijos salėj, 7-tą vai. 
vakare. Korespondent. 
STATISTIKA IR FAKTAI

Paskutiniais statisti
niais duomenimis kovo 
mėn.mūsų mieste moka
mo savaitinio atlyginimo 
vidurius buvo $ 120. 29, o 
tai sulyg didumo užėmė 
5-tąją vietą visoje Kana
doje. Pirmose vietose 
stovėjo Samia ($ 136. 85) , 
Sudbury($ 130.67) ir Wel
land ($ 124. 58).

Tuose statistiniuose 

pažymėti,kad mes, Vaka
rų Vokietijoje gyvenan
tieji lietuviai ir mažlie- 
tuviai, norime su visais 
taikiai ir nuoširdžiai ben
dradarbiauti. Mes gerai 
žinome,kad Europos pro
blemų mes vieni neiš
spręsime. Lietuvių Vasa
rio 16 gimnazija išaugins 
busimuosius inteligentus, 
kurie, atgavus laisvę ir 
nepriklausomybę, atsta
tys bolševikų nualintą 
kraštą. Laisvajame pa
saulyje gyvenantieji lie
tuviai neša irgi atsako
mybę už suvienytą Euro

duomenyse buvo paminė
ta,kad kovo 22-jose mūsų 
miesto pramoninėse dar
bovietėse dirbo 12,470 
darbininkų t. y. šiek tiek 
mažiau kaip tuo pačiu lai - 
ku praėjusiais metais.

Prie progos reiktų pa
minėti,kad savaitinio at
lyginimo vidurkis nieko 
nepasako apie valandinio 
atlyginimo didumą, kuris 
mūsų mieste yra labai į- 
vairus bei skirtingas. Kai 
didesnės darbovietės,kaip 
plieno, popieriaus ar 
vamzdžių fabrikai net šla
vikams moka apie $2.50 
valandai, tai ieškantieji 
darbo atostogaujantieji 
studentai (kurių šį pava
sarį čia atsirado apie 
4000!), turi pasitenkinti 
$ L 25 - $ 1. 50 valandai 
mokamu didesnėse mais
to ir įvairiose lutose par
duotuvėse ir džiaugtis,kad 
gavo darbą,o kai kuriuose 
viešbučiuose moteriš
kėms mokama dar ma
žiau.

VIENU DRAUGU 
DAUGIAU

Prieš kuri laikąnuste- 
binęs visus, o ypatingai 
šykščius tautiečius, ir į- 
stojęs į Kanados Lietuvių 
Fondą su $ 100.-auka,kai 
kuriem mūsų tautiečiams 
pažįstamas Mr. John P. 
MacDonald,buvęs Wawoje 
provincijos policijos va
du, dabar atkeliamas į 
mūsų miestą vyriausiu 
susisiekimo - judėjimo 
tvarkytoju. Korespond.

pą,nes jie gerai žino, kad 
ateities Europoje glūdi ir 
Lietuvos ateitis. Tik tai
kiom pi’iemonėm kovosi
me už savo tautos laisvę 
ir nepriklausomybę. Esu 
tvirtai įsitikinęs,kad vie
ną kartą išauš ir mums 
ta diena, kada galėsime 
sugrįžti kur praleidome 
savo jaunystės dienas, 
kur dirbome ir kovojome 
už geresnį rytojų.

Neoficialus dalyvis .
Į The RED CROSS is Į

PEOPLE LIKE YOU 
HELPING PEOPLE LIKE YOU



8 PSL. NEPRIKLAUSOMA LIETU V A

REGISTRACIJĄ Į "LITO" 
JAUNŲJŲ NARIŲ 

ekskursijas pratęsiama 
iki šio mėnesio galo.Eks- 
kursijoje gali dalyvauti ir 
iki to laiko įstoję nauji 
nariai nuo 8 iki 16 metų 
amžiaus.Lig šiol jau yra 
užsiregistravę 41 į šešta
dieninių mokyklų kongre
są Toronte ir 30 į "Žmo
gus ir jo pasaulis" Mont- 
realyje.

"LITE"DAR GALIMA 
GAUTI

papiginta kaina "Žmogus 
ir jo pasaulis" parodos 
visų rūšių bilietų.

"LITO" BALANSAS 
balandžio mėn. pabaigai 
buvo $ 2,226,514.93, taigi 
nuo metų pradžios padi
dėjo $ 124,000.Terminuo
tų indėlių buvo $ 44, 730 , 
o dabar jau yra$ 78,000 . 
SVARBUS PAKEITIMAS

"Lito" valdyba nutarė 
už išimtus terminuotus 
indėlius prieš terminą, 
neišlaikius jų nė vienerių 
metų, mokėti depozitų 
sąskaitų palūkanas, tai 
yra 4.4%. Tačiau išimant 
terminuotus indėlius ne
išlaikius jų "Lite" nė 60 
d.palūkanos nemokamos .

Jeigu terminuoti indė
liai išimami prieš termi
ną, bet jau būna išbuvę 
metus tai juos išimant 
"Litas" moka 5%, o jeigu 
išbuvę dvejus metus, tai 
5.5% palūkanų. Už pilną 
laiką išlaikytus termi
nuotus indėlius "Litas" 
moka iki 7% palūkanų .
PAKEIČIAMOS DARBO 

VALANDOS
Valdybos nutarimu šią 

vasarą "Litas"bus užda
rytas sekmadieniais nuo 
birželio 15 d. iki rugsėjo 
15. Taip pat "Litas" ne
veiks ir per visus ilgųjų 
savaitgalių sekmadienius.

LIETUVIŲ ENCIKLOPE
DIJA MONTREALIO Mi
esto bibliotekai susilaukė 
naujo aukotojo:

53 Juozas Vieraitis pri
sidėjo 5-kiais doleriais. 
Dėkojame. Pilnam kom
plektui dar trūksta 40 do
lerių. Prašome atsiliepti 

PAVASARIS MONTREAL
IN ATEINA 

labai iš lėto, nes šilimos 
atėjimas labai svyruoja. 
Atrodo, kad visame šiau
riniame pusrutulyje vasa
ra ateina labai lėtai. Gam
ta beveik tokia pat dabar 
Montrealyje, kaip ir Čika
goje.

AUŠROS VARTŲ PARA
PIJOS ŽINIOS
- Šv. Onos d-jos kelionė į 
Anne-de-Beaupres šį sek- 
madinį, gegužės 26 d. Au
tobusas prie bažnyčios 
bus 7:15 ryto.
- Žvejotojų ir meškerio
toji! susirinkimas šį sek
madienį po pamaldų.
- Vajus: po 1L dol. Pr. 
Kličius ir V. Ptašinskas;
15 dol. V. Jakonis.
- Rinkliava 240 dol.

Dr. J. ŠEMOGAS
5441 Bannantyne, Verdun

Pirmadieni ir 
Ketvirtadieni

Antradieni
Penktadienį

Trečiadieni

2 - 4; 7 -9 pm.

2 ■ 4 pm.

2 - 4; 7 - 9 pm.

7-9 pm.

TAUTINE STOVYKLA 

ivyks 1968 m. liepos 8 -_
dienomis, Rako stovyklavie 
tėję Custer, Mich. USA. Visi 
skautai, kurie dar neužsire
gistravo, prašomi tai atlikti 
iki gegužės 26 d. įmokant 
$5.00 registracijos mokesti. 
Visais stovyklą liečiančiais 
klausimais prašoma kreiptis 
pas V. Piečaių tel. 366-7041.

T u n t i n i n k as
• Mon+realyje jau griau
namas, ardomas didysis 
teatras ir drauge stadio 
nas FORUMAS, kuris bus 
perstatomas. Iš tikrųjų 
jis tiktai pagrindinai per
statomas ir paaukštinam
as. Forumo rekonstrukcr 
joje dalyvauja vienas liet
uvis architektas iš Toron
to.
• Pasižymėjęs biznierius 
p. Lapenaitis ruošiasi im
tis savarankiško darbo. 
Jis yra metalo, betono, 
medžios ir statybų spe
cialistas.
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ŠEŠTADIENINIŲ MOKYK
LŲ MOKINIAI,

baigė šeštadienines moky
klas, susitarė ir kiekvie
nas individual iškat parašė 
po atsisveikinimo žodį. NL 
dabar skelbia ju pasisaky
mus.

Aš einu šeštadieniais į 
lietuvišką mokyklą. Mes 
ten mokomės kalbos, ra
šyti ir gramatiką. Mes 
irgi studijuojame geogra
fiją, istoriją ir prancūzų 
kalbą.Aš manau,kad sun
kiausia dirba mokytojos . 
Kai mes išdyka^jam ji tu
ri mums pasakyti nutilti, 
ir kai mes daug kalbam , 
tą pat ji vėl turi sakyti. 
Mūsų lietuviškos mokyto
jos dirba, kad mes turim- 
išmokt lietuviškai.

Gintaras Nagys .
Šeštadieninę lietuvišką 

mokyklą lankiau septyne
rius metus. Per tą laiką 
turėjau keletą mokytojų. 
Iš jų mano mėgiamiausia 
buvo Ponia Baltuonienė. 
Mokykloje išmokau lietu
viškai skaityti,rašyti,lie
tuvių kalbos gramatikos , 
Lietuvos geografijos ir 
istorijos. Be to aš išmo
kau lietuviškų dainų ir 
tautinių šokių. Mano visų 
mėgiamiausias dalykas 
buvo Lietuvos geografija 
ir istorija. Aš užtai esu 
labai dėkingas lietuviškai 
mokyklai ir jos mokyto
joms.
Raimondas Zabieliauskas

Kodėl aš einu į lietu
višką mokyklą ?Aš einu į 
lietuvišką mokyklą susi
tikti naujų draugų, turėti 
gerą laiką ir taip toliau. 
Bet svarbiausia priežas
tis yra išmokti kalbą apie 
užmirštus žmones. Dar 
viena priežastis yra. Aš 
sutinku daug lietuvių, ku
rie nebenori būti lietu
viais. Užmiršta, kad jie 
lietuvi ai. Einu į lietuvišką 
mokyklą, kad nenutautėtų 
ir mūsų ateinanti genera
cija. Saulius Brikis .

Laikas praleistas Auš
ros Vartų lietuvių mo
kykloje su mielais moky
tojais ir gerais draugais 
pasiliks atmintyje visam 
gyvenimui.

Rimantas Ališauskas .

Kodėl aš einu į lietu
višką mokyklą ir ką jinai 
man duoda. Aš einu į lie
tuvišką mokyklą todėl, 
kad noriu būti gera lietu
vaite,noriu mokėti lietu
viškai kalbėti, rašyti, 
skaityti ir kad galėčiau 
išmokinti savo vaikus bū
ti gerais lietuviais. Lie
tuviška mokykla man pa
dėjo sužinoti daug apie 
savo tėvynę ir jos praei
tį. Esu laiminga, kad per 
mokyklą aš suradau daug 
lietuvaičių draugių.

Silvija Akstinaitė .
Daugiau bu:

Iš okupuotos 
Lietuvos.

ŽEMĖS ŪKIO MOKSLŲ 
DAKTARAS

Leonas Kairiūkštis, 
miškininkas (Miškų ūkio 
tyrimo instituto direkto
riaus pavaduotojas)apgy- 
nė disertaciją apie eglės- 
lapuočią medyno forma
vimo ir jų kirtimo moks
linius pagrindus ir įgijo 
žemės ūkio mokslų dak
taro laipsnį. Disertaciją 
gynė Krasnojarsko,Rusi
jos miškų ir medienos 
institute. (Elta).
IŠKELIAMAS MILTINIS

Vilniaus televizija ge
gužės 4 d. ištisą valandą 
rodė JuoząMiltinį, Pane
vėžio dramos teatro va
dovą.Kritiko D. Judelevi- 
čiaus klausinėjamas,Mil
tinis kalbėjo apie teatro 
uždavinius ir apie drama
turgo,režisieriaus ir ak
toriaus asmenybes. Pa
sikalbėjimas vyko rusų 
kalbamės tai buvo ne vie
tinė, o Maskvos televizi
jos centro laida iš Vil
niaus, rodoma per visus 
Sovietų Sąjungos televizi
jos siųstuvus.

Pasikalbėjimas suMil- 
tiniu buvo pailiustruotas 
ištraukomis iš kelių Pa
nevėžio teatro vaidinimų.

(Elta).

NAUJAS REŽISIERIUS 
LIETUVOJE

Gėgužės 5 d. Vilniaus 
dramos teatre savo diplo
minį darbą parodė jaunas 
režisierius P. Bielskis, 
ką tik baigęs studijas Vil
niaus konservatorijos te
atro fakultete. Tai buvo 
spektaklis, sudarytas iš 
trijų amerikiečių rašyto
jų kūrinių :D. Galsworthy- 
"Saulė", Tennesee Wil- 
liams"Pasmerkti namai" 
irW. Saroyano "Ei, žmo
nės'.'Debiutantas buvo ne 
tik spektaklio režisie
rius ,bet ir dekoracijų au
torius. (Elta).
MUZIKINIS PAVASARIS

Gegužės pirmąją sa
vaitę Kaune buvo sureng
tas "Muzikos pavasaris" 
- estradinių orkestrų, 
chorų ir dainų beUšokių 
ansamblių festivalis. Da
lyvavo ne tik vietiniai ge
resnieji junginiai, bet ir 
iš Estijos, Latvijos, Uk
rainos, Vokietijos (ryti
nės), Čekoslovakijos ir 
Jugoslavijos(slovėnų stu
dentų šokių ansamblis iš 
Liublianos). (Elta).

PARAPIJOS 15 METŲ 
SUKAKTIS 

bus paminėta gegužės 26 
d. specialiomis padėkos 
mišiomis ir dideliu visų 
3-jų chorų koncertu.Šiam 
koncertui vaikai, studen
tai ir suaugę choristai 
ruošiasi su ypatingu en- 
tuziasmu.Parapijos tary
bos rūpesčiu,po koncerto 
visi svečiai ir visi kon
certe dalyvavę bus pavai
šinti.Visi iš anksto labai 
maloniai kviečiami kon
certe dalyvauti,nes iš ti
krųjų tai ne eilinis kon
certas. Bilietus iš anksto 
gali parūpinti bet kuris 
choristas.Jų taip pat ga
lima gauti par. raštinėje . 
Kaina nuaugusiems -$2. -, 
moksleiviams-$ 1. -. ’

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

Tel:767 ■ 3175; namu 366 ■ 9582

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. J. MALIŠKA

PARDUODAMA
Jau išėjo iš spaudos Jono Šiauriečio įdomi knyga, 

" APOCALI P S Ė“
20 - jo amžiaus raida. Nuostabūs įvykiai. Romos katali
kų bažnyčios reformos apocalipsės šviesoje. Perskaity
kite ir apsvarstykite. Reikalaukite pas visus lietuviškų 
knygų platintojus arba pas leidėją Šiuo adresu:

Jonas Burčik as
2272 Ląvalle, Ville Jacques Cartier, P.Q.

Canada .

P. ADAMONIS
Chartered Insurance Broker

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

S-tos "Lite" nr. 752D

Adresas: 1465 De Seve Street 
Montreal 20, Que., tel. 766-5827

1968 m. gegužės 22 d. Nr. 21/1097/

Dr.P.MORKIS

Jūratė 
Jonas 
Stasys 

Rita

392 
380 
375 
340 
Al- 
339 
336 
323 
317 
311 

305 
286 
285

DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

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

Raštinė: LE 4-4451
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245

KLB TORONTO 
APYLINKĖS TARYBOS 
rinkimuose, įvykusiuose 
gegužės 12 d. Toronte, 
kandidatai pagal balsų 
skaičių išrinkti sekančia 
eilės tvarka:
1. Balčiūnas Gerardas 421
2. Aušrotas Vytautas
3. Karasiejus Juozas
4. Pacevičius Stasys
5. Vaštokas Stasys
6. Lukienė-Užupienė
dona..............
7. Čeponkutė
8. Gustainis
9. Ažubalis
10. Narušytė
11. Švegždaitė Laima
12. Šakalys Rafaelis
13. Bireta Vytautas
14. Kazlauskas Sigitas 270
15. Beresnevičius G. 267 
16.Simanavičius Algis 261
17. Batura Kazys.... 260
18. Rusinas Karolis 255
19. Kuolienė Aldona 255
20. Meiklejohn Irena 254
21. Bumbulis Antanas
22. Jankutė Elzė. . ..
23. Jogela Algirdas 238
24. Tumosa Jonas . . . 235
25. Paškevičius Vytas 227
26. Karka Jonas......... 208
27. Saplys Bronius... 201
28. Nausėda Algis. . . . 195
29. Šalkus Antanas...192
30. Žemaitienė Irena 180
31. Šeškus Linas..........174
32. Urbonienė Felicija 173
33. Barcevičienė Genė 172
34. Butėnas Pranas.. 149
35. Žalkauskienė Ada 148
36. Mockus Feliksas 139
37. Pusvaškis Step. . . 135
38. Sekonienė Teklė 135
39. Mažeika Algim.. . 125
40. Mažeika Jonas. . . 117
41. Mikšienė Alfreda 111
42. Urbonas Giliardas 75
43. Rimkevičius Leo. 53

Apylinkės Tarybą su
daro 25 nariai.

KLB Toronto Apylinkės 
Tarybos Rinkimų Ko- 
misiia.

KARTŪNŲ BALIUS
"Daina"šalpos d-ja ge

gužės 4 dieną surengė 
šokių kartūnų balių Pri
sikėlimo salėj. Atsilankė 
neperdaugiausia, nes bu
vo kitų parengimų.

RUSŲ JŪRININKAI 
KONCERTAVO

Toronte kelias dienas 
Maple Leaf Garden are
no j e. Tarp menininkų yra 
du lietuviai iš Kauno: vie
nas yra choro dalyvis , 
kitas čelistas.

ANELĖ IR PAULIUS 
ADOMAIČIAI 

prieš keletą savaičių nu
sipirko gražų ir erdvų 
namą. Pereitą savaitgalį 
jų bičiuliai ir draugai su
ruošė naujiems savinin
kams įkurtuves. Mielų 
naujakurių pastogėj sve
čiai linksminosi ir vaiši
nosi iki ankstaus sekma
dienio ryto.Visų mėgiami 
p. Adomaičiai augina du 
gabius berniulcus. Su jais 
kartu gyvena ir šeiminin
ko mamytė.
TORONTO GIMNAZIJŲ 

mokinių pūčiamieji ir 
styginiai orkestrai turi 
išauginę gražią tradiciją, 
būtent,pasikeisti koncer
tų vizitais.

Scarboro Cidabrae 
gimnazijos orkestras, 
kuriame groja du broliai 
lietuviai yra vienas iš 
pačių pajėgiausių Ontario 
gimnazijų muzikos viene
tų. Yra daugelį kartų lai
mėjęs pirmas premijas 
Kiwanis muzikos šventė
se,be to, dažnai dalyvau
ja viešojo gyvenimo šven
tėse ir minėjimuose.

Prieš keletą savaičių 
šis orkestras sėkmingai 
koncertavo New Yorke. 
Pereitą savaitgalį New 
Yorko priemiesčio, Port 
Washington, gimnazijos 
orkestrai koncertavo To
ronte.

Tenka pasidžiaugti ir 
kartu stebėtis kaip ga
bius mokinius galima pa
ruošti per keletą metų į 
rimtus ir pajėgius muzi
kos vienetus, kurie kuo 
puikiausiai išpildo sudė
tingiausius Mozarto,Ros
sini , W agnerio, Beethove- 
no ir Įeitų kompozitorių 
kūrinius. la.

SUTUOKTUVĖS
Vitalius Šipelis iš Auš

ros Vartų par.Montrealy- 
je su Aldona Šapokaite iš 
mūsų par. Otto Kaizeris 
su Danute Spurgaityte .

LIETUVIŠKAS PUSVALANDIS GIRDIMAS KAS
Namų tel. MU 1-2051

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

jaoJAUGELIENĖ
Dantų gydytoja

14 10 Guy Street 1 aukštas 
11 • 12 kambarys, 

Tel: 932-6662; namų 737-9681

ADVOKATAS

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

Suite 205

168 Notre Dame St. E.
Tel: 866-2063; 866-2064.

T— ----------- — 
GIRIUNIENE 
Dantų gydytoja

5330 L’Assomption Blvd 
Tel. 255 - 3535.

notaras

J. BERNOTAS,
B. A., B. C. L.

Sun Life Building 
Suite 200 1

Tel. 866- 1359 J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS

1543 - 3rd Street 395-6142
Santa Monica, Calif. 395-3358

Jeigu keliatės i JAValstybes, 
apsigyvenkite amžinai žaliuojan
čioje ir šiltoje Kalifornijoje.
Informacijas teikia ir padeda į- 

sikurti
JOHN KUTRA

MONTREALIO LIETUVIU KREDITO UNIJA

MOKA UŽ:
DEPOZITUS 4.4%
ŠERUS 5'4%
TERMN.INDĖLIUS IKI 7%

Nemokamas gyvybės draudimas 
iki $2,000 bendros seru ir 
depozitų sumos .

IMA UŽ:
NEKILN.TURTO PASKOLAS 
ASMENINES PASKOLAS 
įskaitant gyvybės draudimą 
iki $10,000 abieju rū<iu 
p askoloms .

ŠEŠTADIENI S PER

8%
9% BANGA

TEL. 669-8834.

PARDUODAMI “ ŽMOGUS IR JO PASAULIS“ BILIETAI 
PAPIGINTOMIS KAINOMIS. 

Kasos vai andos: 1465 DeSeve St., sekmadieniais nuo 10:30 iki 12:30 v| 
Darbo dienomis - nuo 10 iki 3 vai. kasdien, išskiriant šeštadienius, 

Vakarais - trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai.

3907 Rosemount Blvd., tel. 722- 3545. Dieną - penktadieniais nuo 1 iki 
6 vai. Vakarais - pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7

C r MB STOTI k

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

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

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d

Sav. J. Adomonis - Adome

Namų tel. 747-9000.

dŠouĮįa'id duto JŠody,
6636 Clark St. Montreal 

f prie St. Zotique ) 

TEL: 277-5059, 277-5323

SIUVU IR PARDUODU

Taisau ir Remodeliuoju 
Vasaros laike saugojimas 

z Storage /.

6396 Bannantyne, Verdun.
PO 7- 6183,

ATLIEKAME DARBUS:

Electric Welding 
Body Work 
Painting 
Mechanic 
Electric 
ir kitus Steering Service 

Wheel Alingment 
T une - up 

Clutch- Brakes

AR ŽINOMA, KAD’’NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS” SPAUSTUVĖ
spausdina Išlietus, pdcvietimus, vizi
tines ir padėkos korteles, įvairius 
b lenkus, receptans lopelius, vedybi
nius pakvietimus, mirties atveju už
uojautos laiškus, visokius ” statemer, 
tus”, vokus su adresais, laikraščius.

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

Sekmadieniais nedirbama vasara nuo birželio 15 d. iki rugsėjo 15 d. ir 
per visus ilguosius savaitgalius.

VISU Rūšių DRAUDIMAS

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

Montreal. Telefonas RA. 7-3120

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

Europietiška muzika ir šokiai 
kiekvieną naktį - jausitės kaip 
Bavarijoje.

Kreipkitės asmeniškai pas 
Joe Stankaitis.

Juozas Stankaitis
Manager of the Club.

Tel. 861- 1507

INTERCONTINENTAL CLUB

Cocktails Dancing Nightly
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