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Spaudos atstovai pas Vliko pirmininką dr. J.K.Valiūną namuose New Rochelle, N.Y./iš kairės/:ponia 
Kulber "Vyčio" bendradarbė, E. Čekienė-"Dirvos", dr.Valiūnas, dr. O. Labanauskaitė-"Draugo", J.Vil- 
kaitis-"Naujienv", stovi: Z.Raulinaitis-"Kario", A.Kasulaifis-Krikščionių Demokratų pirmininkas, kun. 
C. Bučmys-"Darbininko", V. Rastenis- Eltos, St. Dzikas-"Tėviškės Žiburių" ir J.Audėnas-Vliko vicepir 
mininkas ir informacijos tvarkytojas. Foto C. Tamošaitis.

Ottawoje kas pavasaris vyksta gėlių šventės-festivaliai. Čia moterys grožisi 
pražydusiomis gėlėmis, kuriu dabar pilna visa Kanados sostinė.

KAS NAUJA KANADOJE Lietuvių gyveninio faktai
VISA KANADA PRIEŠRINKIMINĖJE PARUOŠOJE vLIKO PIRMININKO ŽODIS SPAUDAI IR VISUOMENEI

ĮVYKIU APŽVALGA
DIDELĖ POLITINĖ KRIZĖ PRANCŪZIJOJE

Prancūzijos prezidentas 
De Gaulle pasitikėjo savo 
padėtimi ir valdžios +vir - 
tumu ir lengvai išvyko vie
šnagės į Rumuniją. Jis te
nai įtaigojo rumunus eiti su 
visa Europa, kuri turinti 
būti vieninga. Rumunijos 
valstybės galva Ceausescu 
pusiau pritarė, pusiau gin 
čijo jo teigimus.

Bet tuo metu Prancūzi
joje vystėsi ir plėtėsi str
eikai, kurie pirma buvopr- 
adėti kaip moralinė parama no Mao komunistams at- 
ma studentams, o vėliau rodo tie s+uden+ų streik-. 
taip išsiplėtė per visą Pr- ai nepriimtini, nes pasku-
ancūziją ir taip vystėsi,kad 
apėmė per aštuonis milijo
nus žmonhj ir suparalyži
avo visą Prancūzijos gyve
nimą.

De Gaulle buvo privers
tas nu+raukti viešnagę Ru
munijoje, skubiai grįžti į 
Prancūziją, kuri buvo api
mta jau revoliucijos. Jis 
tuojau griebėsi radikališ- 
kiausios priemonės: tuoj 
au pažadėjo pagrindines r« 
reformas, kurias paskel
bė birželio mėnesį, nes 
seimo priimtoji amnesti
ja studentams nepadėjo. 
Darbininkija streiko eigo
je pareikalavo pakelti 35% 
atlyginimus už darbą, ki
tokiu būdu negrįžta į dar
bą, o visas Prancūzijos 
gyvenimas suparalyžiuo
tas, jeigu darbininkija ne
grįžta į darbą.

Išleidžiant laikraštį, ne
buvo dar žinoma, ar vald
žiai pasisekė susitarti dėl 
darbo atlyginimo, ar Pra
ncūzija dar kankinsis be 
eiliniu reikalu patenkini
mo.
STUDENTŲ STREIKAI 
išsiplėtė į visas beveik 
Europos valstybes ir net 
sunku nustatyti dėl kokių 
priežasčių streikuoja,ma.

Vienose valstybėse kel- 
ami reikalavimai daryti re 
ormas, gerinti mokslo są 

lygas, kt+ur oalaikant kito
se valstybėse streikuojan
čius studentus, dar ki+ose 
vietose keliami politiniai 
reikalavimai. Neatrodo, 
kad studentų streikai vi
sur būtų sąmoningi. Bet 
kas būdinga, -visose val
stybėse, visose vietose 
painiojasi boTševikai-ko- 
munistai. Tačiau Peki-

SUNKIOS ČEKOSLOVAKIJOS 
DIENOS

Čekoslovakija gyvena la
bai sunkias dienas, nes jos 
išsilaisvinimo pastangos su
sidūrė su griežtu ir labai kie 
tu Maskvos pasipriešinimu , 
kurio tikslas ne tiktai išlai
kyti Čekoslovakiją savo pri
klausomybėje, bet ir atgra
syti kitas satelitines valsty. 
bes nuo tokių pastangų ir iš 
viso - aiškiai duoti suprasti 
visoms Rusijos pavergtoms 
tautoms ir sugriautoms vals
tybėms Kaukaze, Sibire ir Pa

ųtiniame pranešime Peki
nas studentus, kurte Vaka
ruose s+reikuoja, iškelto
jo žiauriai.
PEKINAS PAKELIUI IŠ-
K OLIO JO IR MASKVĄ, 
kurt, anot Pekino, palai
ko reakcininkų sąjūdžius. 
Pekino "kompltmentafru- 
sams žiaurūs.
DERYBOS SU HANOJUM 
Pirjžiuje atrodo įeina įak- 
lastovį, nes Hanojaus ats
tovai tebegieda tą giesme
lę, kad šiaurinio Vietnamo 
kariuomenės Pietų Vietna
me nėra. Tat įdomu, kok
iu reikalu Šiaurės Vietna-

baltijy, kad jos nei nemany
tų nusikratyti priklausomybe 
Maskvai ir nesvajotų atgauti 
laisvę ir nepriklausomybę. ’

Todėl Maskvos spaudimas 
į Cekoslovakijąyra nepapras 
tai didelis. Paskutinis spau
dimas atliktas pačių Rusijos 
viršūnių: ministerio pirminin
ko Kosygino ir karo ministe
rio Grečko. Iš Čekoslovaką 
komunikato paaiškėjo, kad 
Maskva dėjo pastangų įves
ti į Čekoslovakiją 12,000 Ru
sijos ir Lenkijos karių įgulą, 
kaip prieš antrąjį pasaulinį 
karą buvo įvestos Rusijos į- 
gulos į Lietuvą. Atrodo, kad 
čekoslovakai formaliai to
kiam pasikėsinimui atsispy
rė, tačiau nusileido ir suti
ko Čekoslovakijoje daryti 
Varšuvos pakto valstybių ma 
nevrus, kai išsilaisvinimo 
pastangų pradžioje jie buvo 
pasisakę atsipalaiduoja ir 
nuo Varšuvos pakto.

Ar Čekoslovakams pasi
seks atsipalaiduoti bent žy
mia dalim priklausomybe 
Maskvai, šiandien dar sunku 
pasakyti, ir Maskva tą mato 
ir išnaudoja. O gali atsitik
ti ir taip, kad manevrų vardu 
gali būti įvestos ir Maskvos 
įgulos. Čekoslovakijos padė
tis labai sunki ir pavojinga. 
Ypač, kad Rusijai dar talki
na Lenkija, o ši taip pat tu
ri savo interesų - išlaikyti

mas atvažiavo į derybas, 
ejigu jis nekariauja ?
ŽINIOS TRUMPAI
• Vatikanas pasiuntė ofi
cialią delegaciją į Mask
vą, kurtoje minimos pra- 
voslavtjos kai kurios su
kaktuvės.
• Did. Brit. užs. reik, minl- 
sterts Stuart lankėsi Mas
kvoje ir tarėsi su užs. rei
kalu min. Gromyka. Dery
bos nesėkmingos.

• Australijos min. pirm, 
lankosi Vašingtone.
• Ryšium su Jėruzalės ap- 'dabartines iki Oderio-Neis 
jungimo metinėmis, Jėru- sės savo ribas, kurias palai 
zalėn suplaukė daug žydų, ko ir Maskva.

Kanada dabar jau įsijungė būdami valdžioje nedirbę nie 
i priešrinkiminį federalinio ko reikšmingesnio. Jis štai - 
parlamento Lxvos laikotarpi, kad liberalu valdymo metuKa 
kada visi pasisakymai, visa nada įstumta Į ūkinius sunku 
spauda, televizija ir susirin- mus. Jo kalba tačiau nepada 
kimai yra skiriami rinkimams. rė didesnio įspūdžio ir gausi 
Viskas arba tiesiogiai, arba publika daugiau plojo buvu- 
netiesiogiai sukasi apie rin- sįam Manitobos premjerui

Roblinui ir kvebekiečiui Fa- 
!s tikrųjų rinkiminė kampani ribaultui> Stenfieldui. 
a prasidėjo anksčiau, palei- ,j,. r , ... , Naujosios demokratų parti-dziant iederalinį parlamenta, , , . , . 2

bet oficialiai ji pradėta prae- ]0S 1XderlS’ kunlgaS TommX 
jusią savaitę. Douglas savo priešrinkiminę

Liberalų lyderis Pierre Ell kampaniją pradėjo Suburyje, 
iott Trudeau Kitchenery pa- bet, kaip ir anksčiau, jo kal- 
sakė išsamią kalbą, daugiau- ba buvo apie neesminius rin- 
sia dėmesio skirdamas ekonc kėjams klausimus: jis kalbė

. minėms ir bendruomenimėms 
problemoms. Kai dabar kelia
mi Kanados ūkio savarankiš
kumo ir nepriklausomumo nuo 
svetimo kapitalo klausimai , 
Trudeau aiškino, kad nuo sve 
timo kapitalo Kanada gali at
sipalaiduoti labai greit, bet 
ar dėl to bus geriau Kanadai 
ir darbo žmonėms? Ne. Kana 
da kaip kylantis kraštas rei
kalingas svetimo kapitalo sa 
vo kilimui, pramonės pliti
mui, tiktai ta svetimą kapita
lą turime naudingai sunaudo
ti, kad jis tarnautų krašto 
reikalams.

Kalbėdamas apie Kanados 
gerbūvį, Trudeau sakė, kad 
gerbūvis turi būti visuotinis 
ir tam tikslui turtus reikia 
dalytis, o ne pasiglemžti ma
žoms grupėms.
Paklaustas del moterystes, 

Trudeau pasakė, kad kana
dietės moterys yra geriau - 
sios visame pasaulyje.. . to
dėl užsienyje nereikia jų ieš 
koti. Šis atsakymas buvo su
tiktas linksmumo ir plojimo 
audra. Gero kalbėtojo sąmo
jum paįvairinta kalba turėjo 
didžiulį pasisekimą.

Konservatorių lyderis, pats 
būdamas nepasižyminčiu kal
bėtoju, į Winnipegą, nuo ku
rio pradėjo savo rinkiminę 
kampaniją, atsivežė visų pa
jėgiausius konservatorių pir
mūnus su Ontario premjeru 
Robarts ir Quebeco Faribault 
priešakyje.

Stenfield kritikavo libera
lus, kad jie penkerius metus 

jo apie oro užteršimą ir tei- 
pgi, kad dėl to atsitinka 
daug mirčių.;.

Tiesa, oro užteršimo klausi 
mas yra svarbus, bet, viena , 
tai ilgesnių ir aktualių svars 
tymų reikalas, o kita - kodėl 
demokratų lyderis nekalba 
apie eilinio žmogaus gyveni
mą, apie sąlygas tą gyveni
mą padaryti geresnį, patoges 
nį, kad jis nebūtų išnaudoja 
mas ir skriaudžiamas tų, ku
rie darbo žmogum perdėtai 
naudojasi? Kodėl demokratų 
lyderis nekelia darbo žmogui 
svarbių socialinių ir ekono 
minių klausimų?

Bet rinkiminė kova vyksta. 
Ir greičiausia laimės tie, kas 
stovi arčiau prie gyvenimo, 
realybės, kam seksis geriau 
išaiškinti darbo žmogui svar
bius būvio klausimus. 

MENININKAI /f LIETUVOS 
atvyksta tik vienai dienai. 
Laivas įplaukia į Montrealio 
uostą birželio 28 d., penkta
dieni rytą ir šeštadienį pie
tų metu išvyksta atgal. Kon
certas įvyks penktadieni 8 
vai. vakare Plateau salėje. 
Koncerto programa išpildys: 
Vilniaus Filharmonijos ka
merinis orkestras, vadovau
jamas Sauliaus Sandeckio; 
Konservatorijos liaudies in- 
trumentų orkestras, vadovau
jamas Prano Tamošaičio ir 
Vilniaus Operos so
listas Edvardas K an ava ..

— Rašykite ir aiškinkite mū
sų visuomenei, kad Lietuvos 
laisvės byloje dar galima pa
daryti daug, jeigu tam reika
lui visi paskirtume pinigų 
daugiau ir greičiau, -- kal
bėjo Vliko pirmininkas dr. J. 
K. Valiūnas lietuvių laikraš
čių redaktori ams ir atstovams, 
pasikvietęs jų pasikalbėti i 
savo namus New Rochelle, 
N. Y., gegužės 18 popietę.

Kad tai seniai žinomas, tik 
vis dar nepakankamai įsisą
monintas ir nepakankamai i- 
gyvendintas dėsnis tebega
lioja, Vliko pirmininkas ryš
kiai pavaizdavo, smulkiau 
papasakodamas apie pasta
rąją savo kelionę į Tolimuo
sius Rytus, apie kurią stam
biais bruožais mūsų visuome 
nė jau painformuota.

Net ir suradus geravalių pa
galbininkų Lietuvos bylai gin 
ti, dar ne laikas jaustis, kad 
iŠ mūsų pusės jau viskas at
likta, kad belieka laukti pa
žadėtos pagalbos vaisių. 
Priešingai, tai tik pradžia, 
nes paprastai visiemspagal- 
bininkams reikia labai rūpes
tingos ir gerai parengtos mū
sų pagalbos, kad jie galėtų 
mums tinkamai padėti.Pa vyz
džiui, buvo tvirtų pažadų,iš
kelti Tehenano konferencijoj 
klausimą dėl žmogaus teisią 
Lietuvoj, jeigu tik pasitai
kys tinkama proga. Jeigu bū
tume turėję ten kompetentin
gą savo stebėtoją, jis grei
čiausia butų galėjęs padėti 
tokia proga pramatyti, būtų 
galėjęs patarnauti, kaip ta 
proga galėtų būti panaudota 
Lietuvos padėčiai pasvarsty
ti, ar bent viešai į ją pirštu 
parodyti.

Pasikalbėjime buvo pabrež 
ta, kad tai, kas Vliko pirmi
ninkui pavyko padaryti kal
bamosios kelionės metu, yra 
tik maža dalelė to, kas rei
kėtų ir kas tikrai galima pa
daryti, -- galima, pašalinus 
tą nelemtą finansinę kliūti. 
Šiuo atveju Vliko pirminin
kas ją pats vienas savo lė- 

'šomis pašalino. Bet taip ne
gali būti visais atvejais ir 
visą laiką. Tik visa mūsų vi
suomenė gali sudaryti sąly
gas, kad besirūpinant Lietu
vos laisvės byla, netektų su

stoti neprisiartinus net prie 
durų, kurios tam reikalui nė 
ra aklinai uždarytos.

Šia prasme Vliko pirminin
kas kvietė laikraštininkus 
be paliovos aiškinti Tautos 
Fondo ir ypač šiais metais 
Jungtinio Finansų Komiteto 
užsimojimo ir atatinkamo vi
suomenės jiems palankumo 
reikšmę. K (ELTA)
SUVARŽĖ EKSKURSIJAS 

[ LIETUVA
Maskvos valdžia staiga 

suvaržė ekskursijas į Vilnių: 
vietoj 18 dienų, kaip buvo 
pastaruoju metu, dabar eks
kursijoms leidžiama sustoti 
tik penkias dienas. Todėl su 
Inturistu bendradarbiauj ančių 
kelionių biurų šiemet pradė
tos organizuoti ekskursijos 
atšaukiamos ir užsirašiusie
ms grąžinami Įmokėti pinigai. 
Tiems, kurie pasitenkintų 
penkiomis dienomis, siūlo 
vykti individualiai, be eks
kursinių papiginimų.

Kelionių biurai (amerikiniai) 
įtikinėja, kad jie dėję visas 
pastangas, kad 18 dienų vie. 
sėjimo laikas Vilniuje nebū
tų trumpinamas, bet tai, sake 
ko, “is a matter completely 
beyond our control“ (dalykas 
už mūsų valios ribų). E.
NAUJI DAKTARAI^

Buvęs Lietuvos Žemės 
Ūkio ministerijos .Melio
racijos dep. dir. Jonas 
Čeičys,66 metųbalandžio 
mėn. Maskvoj įgijo tech
nikos mokslų daktaro 
laipsnį, apgynęs diserta
ciją, paremtą jo parašy
tais mokslo darbais me
lioracijos (žemės nusau
sinimo) klausimais.

Kaune, Žemės Ūkio A- 
kademijoj, įgijo žemės 
ūkio mokslų daktaro laips 
nį profesorius Jonas Bu
lavas, jau nepriklaus omy- 
bės metais buvęs žino
mas augalininkystės ag - 
ronomas.Disertacijos te- 
ma-"Kviečių, miežių se
lekcija Lietuvoje". Elta.
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DĖL PASIKALBĖJIMU
SU OKUPUOTOSIOS LIETUVOS LIETUVIAIS

Tarptautinės sąlygos taip susidėstė, kad praėju
sią vasarą Monrealyje gyvenantieji lietuviai tu
rėjo daugiausia p r ogi; susitikti ir pasimatyti su iš 
Lietuvos atvykusiais lietuviais, su didžiausiu jų
jų skaičium: Rusijos paviljono tarnautojais, kurių 
buvo keliolika; menininkais, parodai atvežusiais 
meno kūrinius; daHm "Lietuvos” ansamblio; solis
tais vokalistais Daunoru ir Noreika bet jo gru
pės nariais -kanklininke Juodvalkyte ir birbyninin
ku Budriu; turistų titulu atvykusiais kai kuri
ais pareigūnais; deleguotais ir Įpareigotais meni
ninkais, šiaip sau eiliniais piliečiais, kurių buvo 
keliasdešimt,ir pagaliau su vadinama oficialia"vy 
riausybine delegacija", kurios priešakyje buvo pi
rmasis mlnisterio pirmininko pavaduotojas Ksave
ras Kairys. Be to, beveik įkandin sekė pavieniais 
a+vykę pas gimines, daugiausia moterys. Rusų lai 
vo aptarnavimo titulu buvo atvykęs skaitlingas Po-, 
litechnikos Instituto studentų ansamblis "Nemunai 
ir su juo eUė mokslo ir meno darbuotojų, o taipgi 
ir kitais,faktinai- pirmasis ministerto pirmininko, 
pavaduotojas Aleksandras Drobnys, nes valstybinės 
planavimo komisijos pirmininkas. Specialia pas
kirtim- moksUniais uždaviniais buvo atvykęs Vil
niaus universiteto rektorius, matematikos mokslų 
daktaras, profesorius Jonas Kubilius. Tat, kaip 
matome, praėjusiais metais Montrealyje atsilan
kė palyginamai gana didelis lietuvių iš Lietuvos 
skaičius ir gana mišrus.

Natūralu, kad su jais buvo susitikta, kalbėtasi, 
aiškintasi, diskutuota ir polemizuota bandant nus
tatyti tikrus faktus ir išsiaiškinti tikrovę, nuvalytą 
nuo pašalinių dalyki}, ypač gi- nuo propagandos,ku 
rl, kaip gerai žinoma, sovletljoje vaidina pirmau
jančią :rolę objektyvios tiesos sąskaitom

Dėl tų mūsų, montrealiečių, pasimatymų ir pa
sikalbėjimų toliau gyvenentieji arba stačiau, griež
čiau nusistačlusiejl mus tai kritikavo, tai smerkė. 
O mes, kai jau praėjo tie pasimatyti ir pasikalbė
ti galimybių laikai, apgailestaujame, kad praleid
ome tas galimybes plačiau ir giliau panaudoti ir 
permažal matėmės ir permažai naudojomės tikrai 
reta ir gera proga.

Ir kaip gi geriau ir tiksliau galima išsiaiškinti 
Lietuvos reikalus, Jeigu nepasinaudoti tokia proga, 
kada turi galimybę tiesiogiai išsikalbėti su pačiais 
Lietuvos žmonėmis. Tikrai buvo labai gera proga 
Kiek galėjome ir sugebėjome, aiškinomės, irnebe 
vertingų pasekmių.

Nors išsiaiškinimai negalima pasakyti kad būtų 
buvę visiškai normalūs, kaip kad jie galimi kaip 
laisvi} žmonių su laisvais žmonėmis, kada gali kak 
bėtis visiškai atvirai ir visiškai nuoširdžiai, - vis 
dėlto buvo ir tokių pasikalbėjimų, kur buvo pasiti
kėjimo daugiau. Tiesa, tas atvirumas mums nie
ko nauja nedavė, tačiau tiktai patvirtino jau mums 
gerai žinomus dalykus.

Dabar Bronys Raila "Dirvoje” plačiai nagrinėja 
"Diealogo su kraštu" klausimą, bet jis daugiau at
siremia į Baltušio išleistą knygą po atsilankymo 
Amerikoje. Jo argumentai dėl dialogo realūs irlo- 
gtškt. Viena, ką atsilankęs Montrealyje ir susiti
kęs su lietuviais, atvykusiais iš Lle+uvos,jis galė
jo gyviau patirti ir pastebėti, tai- didžiausią jų vi 
sų baimę okupacijai ir begalinį drebėjimą prieš o- 
kupantą. Tiesiog skaudu buvo matyti, kaip baisiai 
jie okupacijos yra slegiami, kaip jie dėl to yra ne
tekę valios ir nors minimalaus savarankiškumo.

Lietuvos vergiją, jos laipsnį, jos spaudtmąjos 
žmonių nužmoginimą ir baisųjį vergavimą galima 
buvo patirti tiktai susitikus ir besikalbant. Visi 
mes žinome, kad Lietuva pavergta, visi žinome, 
kad okupuota, bet kad ji fatp balsiai pavergta 
ir taip b a.i s i a i paniekinta Ir nuvalinta, negalima 
buvo įsivaizduoti. Tas paaiškėjo tiktai susitikus 
ir išsiaiškinus.
- Prie progos kad ir toksai faktas. Vist ilgiau 
Montrealyje pagyvenę, susipažinę su lietuviškąja 
spauda, apie kurios buvimą gyvendami Lietuvo
je jie nieko nežinojo, visi, kaip vienas, tei
gė: reikalausime, kad spauda būtų įsileidžiama, o 
kai sugrįžo į Lietuvą- visiška tyla, ir nė vieno pa-

LIETUVIU FOTO ARCHY
VAS RUOŠIA DOKUMENTI 

NĮ FILMĄ "DVYLIKA"
Lietuviu Foto Archyvasruo 

šia dokumentini filmą vardu 
“ Dvylika“ , kuris turėtu pasi 
rodyti šių metų pabaigoje. 
Tai būtų bene pirmoji planin 
ga pastanga pasitelkti kame
rą lietuviu išeivijos dokumen 
tacijai Jungtinėse .Amerikos 
Valstybėse. Pradžioje nutar
ta visa dėmėsi sukaupti i vy
resniąją kartą ir filmu prista
tyti dvyliką ryškesnių jos pro
filių — dvylika meno, politi
kos ir visuomenės darbo vei
kėjų.

Senoji, garbingoji gvardija 
netrukus taps legenda ir bū
tų didžiai nuostolinga, jeigu 
jos veidai, jos balsai negrįŽ 
taniai nuaidėtu i erdve, kaip 
kaip jau atsitiko su Vincu 
Krėvė, Broniu K. Balučiu, Ka 
zimieru Banaičiu, su paskuti
niaisiais Nepriklausomybės 
Akto signatarais... Deja, 
nesuskubome pasirūpinti jų 
vaizdiniu - garsiniu paliki- 
mu, dar nespėjome susivokti 
naujose plokštelės ir filmo 
galimybėse. Toji spraga bus 
visados juntama ir apgailes
taujama.

Pirmieji planuojamo filmo 
projektai buvo aptarti šia žie 
mą ir balandžio mėnesi prasi 
dėjo filmavimo darbai. Šiuo 
metu redaguojama filminė - 
garsinė medžiaga kan. Myko
lo Vaitkaus ir Vaclovo Sidzi
kausko fragmentams. Netru
kus numatoma filmuoti prof. 
Juozą Žilevičių, PLB pirmi
ninką Juozą Bachuną ir kitus.

Filmas “ Dvylika“ sukamas 
16 mm. juostoje - garsinisir 
spalvotas. Jo rodymo laikas 
būtu apiepusantros valandos, 
kiekvienam fragmentui ski
riant 6-7 minutes. Filmą re 
zisuoja Birutė Pukelevičiū- 
tė, prie kameros - Algiman - 
tas Kezys, S.J., garsą tvar
ko Jonas Ralys.

Tikimasi, kad išeivijos vi
suomenė parodys šiam žygiui 
jautraus prielankumo ir ji vi
sokeriopai parems.

Švedijoje estų bendruomenė iš
leido propagandinius volais pri
menančius pavergtas Pabaltijo 
valstybes. Apačioje duota ir so- 
vietų-nacių susitarimo dokumento 
štrauka vokiškai su originaliais 
pa rašais.

Paieškojimai
LIETUVOS GEN. 
KONSULATO

New Yorke paieškomi as
menys :
Aliukonis Vincas,gyvenąs 
Australijoje.
Ambrozaitis Juozas iš 
Tauragės, atvykusio į JA 
V-bes 1912 m. , mirusio 
1959 m. kovo mėn. Strat
ford, Conn. , ieškoma se
suo ir kiti giminaičiai. 
Yra žinoma,kad du miru-

Laubonas Stasys,gim.1918 
m. Strimelių km. Mažei
kių ap. , 1938 m. buvo Vo
kietijoje.
Laukaitytė Anelė, g.l916m 
Laukaitis Kazimieras, g. 
1909 m. , pasitraukęs iš 
Lietuvos rusų okupacijos 
metu.
Liekis Antanas,į JAV-bes 
išvykęs iš Lietuvos 1921 
- 1923 m.
Meidus Antanas,gim.19 07

Trois-Rtvieres mieste, Quebec’o provincijoje vyk
sta nuola+inė tarptautinė lėliu paroda, kurioje Montr- 
ealio lietuvi” Bendruomenės ini iatyva, paremiama 
KLB Kraš+o Valdybos, yra atstovaujama ir Lietuva.

šioje nuotraukoje matome tris būdingiausias lėles: 
Aukštaitijos, Suvalkijos ir Klaipėdos krašto, kurias 
pasiuvo p. Staškevlčienė iš Montreallo, joms aprėdą 
išaudė p.Valtonlenė Toronte. Lietuvos žemėiapį 3-ju 
su puse pėdu ant 2-ju su puse pėdu nupiešė dali. A. 
Vazalinskas. Visiems prisidėjusiems prie šios paro
dos nuoširdus ačiū.

šią parodą kasmet aplanko apie 200,000 žmonių, 
tat ir Lietuvos garsinimui čia nebloga vieta. Jeigu 
atsirastu, kas šią parodą galėtu papildyti dar kitom
is lėlėmis, būtume labai dėkingi.

Montrealio Lietuviu Seimelio
Pirmininkas J. Lukošiūnas.

Spaudos apžvalga
BALTAI LR ASIMILIACIJA

Ronald TAFT, Front Stranger to 
Citizen, Perth, published in Aus
tralai 1965, in Great Hritain in 
1966.

Dr. Taft yra Pertho, Vakarų 
Australijos universiteto, psicholo
gijos docentas, filosofijos dakta
ratų gavęs Californijoj. Pagrindi
nė jo sritis - socialinė psichologi
ja. From Stranger to Citizen, 108 
p. studijoj, nagrinėja imigrantų 
asimiliacijos problemų Vakarų 
Australijoj. Tarp kitų jis susidūrė 
ir su baltais. Su latvės Veros Mi- 
culis ir lietuvės Reginos Jonikas 
pagelba apklausinėta 24 latviai ir 
20 lietuvių vyrai nuo 21 - 05 am
žiaus metų, amžiaus vidurkis 44 
metai. Australijoj pragyventa jų 
tarp8 - 10 metų. Tenka daryti iš
vadų, kad apklausinėjimas vykdy
ta maždaug prieš 7 metus. Visi 
apklausinėti baltiečiai klasifikuo
jami pabėgėliajs/frefugee); vidur
kis eito mokslo 12 metų; 96 proc.

visiškai indentifikuojasi su savo 
tautinėm grupėm ir tik 2 proc. 
jaučiasi daugiau australai negu 
latviai ar lietuviai; 45 proc. netu
ri jokių australų draugų; visas 
šimtas procentų namuose kalba 
savo gimtąja kalba. Išvadoje apie 
baltus autorius šiaip susumuoja:

“Baltai imigrantai turi kaiku- 
riuos bruožus, kuriais jie asimilia
cijos reikalu skiriasi nuo kitų. Nors 
jie priversti pabėgti prarado turė
tų reikšmingų statusų, atrodo ta
čiau, kad jie su savo viltimis įs
tengė prisitaikyti naujose aplinky
bėse. Tačiau, kadangi jie buvo pir
mieji išblokštos asmenybės atvy
kusios didesniu skaičiumi, patyrė 
iš australų žymių diskriminacija 
(ypač nepripažįstant kvalifikaci
jų, neįsileidžiant į amatų unijas 
ir vadinant juos fašistais) ir iš
laikė savo kilmę tautinę tapaty
bę. Daugumas jų moka kiek an
gliškai, bet tos kalbos nevartoja 
namuose ir visi įsirašo laikraš-

LA 
CROIX-ROUGE 
TOUJOURS PRETE 

A AIDER

atsakymo bei bet kokios užuominos spaudoje. Tai
gi, visi jie dabar susislėpė "kaip pelės po šluota’.’ 
Okupacija iš jų atėmė bet kokią žodžio *eisę. Jie 
gali kalbėti tiktai tuo trafaretu, kuris jiems nust
atytas. Okupacija-ž i a u r u s faktas.

Ta pačia proga reikta pasisakyti ir apie darom
us "Nepriklausomai Lietuvai" priekaištus, ypač 
reikalavimą nurodyti pavardes. Lie+uvos okupan
tas gi geriausiai žino, kas buvo apklausinėjamas,

. čius savo kalba. Nejieško sociali
nių ryšių už savo etninės grupės. 
Sudaro todėl įspūdį, kad yra iš vi
sų imigrantų pasingiausi asimilia
cijos reikalui. Daugumas jų yra 
pasiruošę likusį gyvenimų praleis
ti Australijoj ir 86 proc. jų turi 
savus namus ar juos išmoka. Sa
vo širdimis jie tebegyvena gimtuo
se kraštuose ir tebeliūdi dėl nete
kimo nepriklausomybės, užėmus 
Sovietų Sąjungai. Manoma, kad 
nacionalizmas ir politinis fakto
rius vaidina ypatingų rolę, kad 
tos grupės toks žemas asimiliavi- 
masis. Baltų kaip atskiros tautinės 
valstybės tesusikūrė tik 1918 m., ir 
tautinis įkarštis nebuvo suspėjęs 
atvėsti, kai nepriklausomybė vėl 
buvo prarasta 1940 m. Drauge su 
gerai organizuotomis tautinėmis 
sųjungomis ši nacionalinė tradici
ja gali būti priežastis baltų atspa
rumui prieš asimiliacijų.”

siojo dėdės gyveno Chi- 
cagoj.o sesuo Lietuvoje. 
Armalaitė Pranė, gim. 
1905 metais Rygoje, 1923 
m. išvykusi į JAV.
Benioniūtė-Svechul Mag
dalena, gim.Tursučių km . 
Šunskų par. , 1961 metais 
gyveno Oscoda, Mich. 
Bidvienė - Vaznaitė Ona, 
gyvenusi Kliokų km. , Ža
rėnų vi. , Telšių ap. 
Ežerskis Antanas, gim . 
1925 m.birž.13 d.Adoma- 
vo km. , Naumiesčio vi. 
Tauragės ap.
Gedžius Pranas, gyvenęs 
New Yorko apylinkėse. 
Gllyte-Waylen Aldona, gy
veno 37 A Maxilla Gardens,

m. .Stučiųkm. .Tauragnų 
vi. , Utenos ap. 1946-1947 
m.gyveno Cleveland,Ohio. 
Morkūnas Juozas,dar ne
seniai gyvenęs Toronto, 
Kanadoje.
Palukaitis Juozas ir jo 
sesuo Magdė,gyveną Chi- 
cagoje.
Paulauskas Valerijoenas 
nuo Alytaus,1941-1944 m. 
gyveno Ašmenoje.
Šidlauskienė Ona ir jos 
duktė Šidlausk aite Petru- 
tė, kil. iš Paežerių, Vil
kaviškio ap.
Šimulavičius Juozas, iš 
Gutlaukių km. , Šakių ap. 
Subačius Domininkas ir 
Juozas, kil. iš Palačanių

London W. 10, Anglijoje. km. Kapčiamiesčio vi. , 
Išlinskaitė Vanda, gyve-<- Seinų ap.
nusi Telšiuose.
Kamarauskaitė Lina, ki
lusi iš Latvijos, gyvenusi 
Chicagoje.
Kelminskas Albinas, gi
męs Žižėnų km. Mirosla
vo par. .Alytaus ap. 
Klimaitė Irena, duktė dr . 
Albino Klimo, mirusio 
1968 metais sausio 8 d. 
Baltimore, Md. , gimusi 
apie 1943-1944 m.
Kuizinas Vytautas, gim. 
1908m.kilęs iš Tauragės . 
Kūlikąuskieno-Žilevičiū
tė Kazė, gyvenusi Žarė
nuose, Telšių apskr.
Kunickis Antanas, gim. 
1913 m. Telšiuose, į JAV 
imigravęs 1919 m.

Valaitis Juozas, gim. 1913 
m. , gyvenęs Šakių ap. 
Vilnonienė.apie 70 m. a. 
ir jos dukterys: Alena, g. 
1932 m. ir Marytė, g. 1927 
m. 1948 metais iš Vokie
tijos atvykę į JAV.
Zadlauskas Karolis, apie 
60 m. a. , gyvenęs Filin- 
kos vienk. Ukmergės ap. 
Žiugždinis Antanas, laike 
karo gyveno Vokietijoje.

Ieškomieji arba apie 
juos žinantieji maloniai 
prašomi atsiliepti: Con
sulate General of Lithua
nia, 41 West 82nd Street, 
New York, N. Y. 10024.

kas atsidūrė nemalonėje ir kas "tyliai" nušalintas 
"į užpečkį", bet jie reikalauja- pasakyk pavardes’. 
Taigi, ne vėltui yra ir patarlė, sena: nomina sunt 
odiosa. Dabar jau gerai žinoma, kad pasakysi kie
no nors pavardę, tai, kaip chemijoje, prasidės gr
andininis procesas ir nukentės visiškai nieku dėti 
žmonės. Toks reikalavimas tiktai patvirtina Liet
uvos okupacijos faktą ir okupacijos žtaurumą-kad 
taip atkakliai kimbama į tokias, atrodo, nereikšm
ingas smulkmenas. Okupacijoje gi, pasirodo, tos 
smulkmenos vaidina didelį vaidmenį. Jas nori iš
gauti "Tiesa", "Kultūros barat", "Gimtasis kraš
tas" ir net "Vienybė".

Tat mes ir nesigailime, kad matėmės, kalbėjo
mės ir, atvirai sakant, daug, labai daug patyrėm. 
Bet viso, ką esame patyrę, šiandien negalime vie
šai skelbti. Dar refkta palaukti. Viena konstatuo
ti galime: Lietuva žiauriai okupuota.’ Irvt- 
sų mūsų pareiga jai kaip nors padėti, kaip nors 
jai lengvinti okupaciją, kol visiška laisvė dar lab
ai užblokuota. J, Kardelis.

Mums atrodo, kad dr. R. Taft 
pagrindinės priežasties baltų lai
kysenoje asimiliacijos reikalu ne
įžvelgė. O ji ta, kad baltai yra 
politiniai bėgliai, todėl sunkiai gre 
tinami su italais, olandais, vokie
čiais ir lenkais Arčiausiai jie ga
li būti lyginami su vengrais, bet ir 
tai ne visiškai, nes Vengrija vis 
dėlto egzistuoja kaip valstybė. 
Pastebėtina tačiau, kad ir baltai 
neatsispiria asimiliacijai su jau
nųjų karta. Commonwealth Bureau 
of Census and Statistics DEMO
GRAPHY 1964, Bulletin No. 82 
patiekia imigrantų vedybų statis
tinius duomenis. Per 1964 metus 
lietuvių vyrų vedė 79, moterų ište
kėjo 59; latvių -157 vyrai ir 134 
moterys. Lietuvaites vedė 20 lietu
vių vyrų - 25.3 proc., lietuvaičių 
ištekėjo už lietuvių - 38.9 proc. 
Latvių 54 vyrai vedė latvaites - 
34.4 proc., latvaitės, ištekėjusios 
už latvių sudaro 40.8 proc.

"Mūsų Pastogė".

• NAPOLEONO 
AMŽININKAS

Siralio Farzallo ogly Muslimo- 
vo vardas tapo legenda. Už Ler
montovų jis vyresnis visais 9 
metalsl Ir tik 6 metais jaunesnis 
už Puškinų. Napoleono ir Betho
veno amžininkas. Ir tiki, Ir abe
joji. Gyvena žmogus, gimęs 1805 
metais!

Iš viso pasaulio šis energingas 
ir žvalus 162-metis žmogus gau
na laiškus. Jį stebi ne tik vieti
niai gydytojai, bet domisi moks
lininkai iš Baku, Maskvos.

Štai gydytojų tikrinimo duo
menys: kraujo spaudimas — 
140/80; pulsas — 72. Kai kurie ir 
jauni galėtų pavydėti tokios 
sveikatos. Viskas normalu. Ape
titas geras. Pagrindinis Muslimo- 
vo maistas — pienas, sviestas, 
duona, aromatinga azerbaldžia- 
niečlų arbata. Siralis sakosi nie
kada negėręs alkoholio, nerūkęs.

Visų savo gyvenimų jis pra
leido Barzavu kaime, beriko ra
jone, Azerbaldžiane, kalnuose, iš
kilusiuose 1250 m. aukščiau jū
ros lygio.

Dabar kone visi kaimo gyven
tojai — jo giminės. Tai vaikai, 
anūkai, proanūkiai, proproanū-

kial. Barzavu mokykloje širalio 
vaikai Ir anūkai moko jo proanū
kius ir proproanūkius.

Kai Muslimovul buvo 116 me
tų, jo trečioji žmona, Chatun, pa
gimdė dukterį. Tai paskutinis, 
23-sls, Siralio vaikas. Tiesioginių 
jo palikuonių kaime — 96, Len- 
koranio mieste — 35. Muslimo- 
val gyvena Baku, Odesoje ir 
daugelyje kitų miestų.

Iš 37 tūkstančių Leriko rajono 
gyventojų daugiau kaip 2 tūks
tančiai gimę XIX a., iš jų apie 
100 žmonių peržengę šimtmetį.

Siralis Muslimovas nėra išim
tis. Rusijos Federacijoj, Grozno 
rajone, Arslgirls Chazitovas tu
ri 180 m. Maždaug tokio pat am
žiaus osetlnė Tepse Abzijeva. 
157 m. pragyveno Jegoras Pitke- 
vičius Korojevas (Gruzijos TSR). 
Beveik visi Ilgaamžiai darbuoja
si iki savo gyvenimo galo. Moks
lininkų nuomone, gyvenimų pra
ilgina aktyvus darbas, taisyklin
gas maitinimasis, sportas, turiz
mas, medžioklė; žvejyba taip 
pat stiprina organizmų ir nuto
lina senatvę.

"Mokslas ir Gyvenimas".
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Mičigano didmiestyje viskas pilka
REPORTAŽAS IŠ DETROITO

Per pusantro mėnesio ne
tekome trijų neeilinių vy
rų: kovo 31 d. mirė miški
ninkas, ekonomistas, teisi
ninkas, valstičių liaudinin
kų veikėjas K az ys Nava- 
s a it is; balandžio lo d.- 
Mažostos Lietuvos didelis 
sūnus, Lietuvos kariuome
nės kūrėjas-savanorls, at
sargos majoras, buvęs Ka
uno ugniagesių virš mink
ąs Jonas Šimkus; ir 
gegužės 8 d. netikėtai, ši
rdimi darbovietėje- moky. 
tojas, tautininkų srovės 
atstovas, nuoširdus kelių 
kitų organizacijų dalyvis 
L eonas Bulgarausk- 
as-Bulgaris. Šttokia 
liūdna mūsuose pavasario 
pradžia...

O gyvenimas eina. Aly
vomis sukvipęs visas mie
stas, nes, esą, šle-tai aly
vų metai. Gyvieji nori gy
venti ir jaunime energi
ja liejasi per kraštus.

Gegužės 4-tą Lietuvių 
namuose visuomenei 
PRISTATYTOS DEVYN

IOS 
perdėm lietuviškos abitu
rientės: Viktorija Bajal- 
y t ė , B irutė Baltrušai
tytė, Rūta B aub 1 yt ė ,

Sigita Duobaitė, Kris
tina K u t k u t ė , Irena L e- 
parskaitė, Regina M a - 
rčiukaity+ė, Vilija 
Ratnikaltė ir Danutė 
S irutytė.

Ak, Detroite vidurines 
mokyklas kasmet baigia 
tuzinai lietuvaičiu, tik
tai nebe visos jos lietuv
aitės širdimi. O čia tai 
buvo pačios tikrosios:vi
sos baigusios lietuviškas 
mokyklas, visos priklau
so ar skautams, ar atei
tininkams. Skautai jau an
trus metus iš eilės pasir
ūpino jų pristatymu, pra - 
bangaus baliaus forma.No
rima, kad toks balius tap
tų tradicija. Kad jam duo
dama didelė reikšmė, gal
ima spręsti iš suaugusių
jų pabrėžimo: pernial į 
šešių mergelių pristaty
mą atvyko vyr. skautinin
kas iš Čikagos, Vladas Vi
ję ik is, o šiemet- vyr. 
skautininkas iš Toronto, 
prof. Stepas Kairys. Jis 
programai vadovavo,jis
ir pagrindinę, labai jauni
mui tinkamą, kalbą pasakė. 
O sveikintojų tarpe buvo 
gen. konsulas dr. Petras 
Daužvardis su ponia

Detroito lietuviai respublikonai ir lietuviškos spaudos atstovai gegužės 1 dieną dalyvavę respubli
konų tautybių tarybos posėdyje Pick-Fort Shelby viešbutyje. Nuotraukoje trečias iš kairės sėdi 
Mičigano vice-gubernatorius William G. Milliken ir greta jo- Director Nationalities Division 
Republican National Committee- John Burgess- trečios kartos lietuvis Jonas Burzgys.

Nuotrauka Jono Gaižučio.

SVETLANA ALLILUJEVA IR JOS 28

Laiškai bičiuliai
i Ilgai tylėjęs, Stalinas galų gale pradėjo su duk
ra Svetlana kalbėti apie žmonos, Svetlanos mo
tinos nusižudymą. Svetlanai ta kalba buvusi labai 
nemaloni. Svetlana apie tai rašo:

"Man buvo nesmagu; aš nežinojau, kaip man apie 
tai su tėvu kalbėti, - aš tos temos bijojau. Messė 
dėjome vieni, buvo ilgi pusryčiai - kaip visada, 
daug vaisių, gero vyno.

- Ir štai toksai va niekšiukas pistolietėlis'.-pa
sakė jis susijaudinės, ir parodė pirštais, koks ma. 
žas buvo tas pistole+as.

- Tiesiog - paprastas žaisliukas. Tai Pavluša 
jai atvežė. Rado gi ką padovanoti'

Tėvas ieškojo kitų kaltininkų. Jis norėjo rasti 
priežastį ir kaltininką, kuriam jis galėtų suvers
ti kaltę. Kal+ės sunkumas jį smaugė daugiau ir 
daugiau. Matyti, kad su metais mintis jį vis ven 
tė grįžti prie motinos. Tai staiga jis prisiminda
vo, kad motina draugavo su Polina Semionovna 
Žemčiužina,tr ji "blogai ją įtaigojo"; tai koliojo 
paskutinę knygą motinos perskaitytų trumpai pri
eš jos mir+į madišką tada "Žaliąją skrybėlę". Jis 
nenenorėjo pagalvoti apie kitas, rimtas priežas
tis, trukdžiusias jų bendrąjį gyvenimą, -jis iešk
ojo tiesiogių "priežasčių" - lyg tartum tame bū
tų visas reikalas...

Man buvo labai sunku. Aš jaučiau, kad jis pir
mą kartą su manim kalba, kaip su subrendusiu žm 
ogum, kaip sau lygiu, - bet man labai sunku buvo 
pakelti tokį pasitikėjimą...

Tą 1948 meti] lapkritį grįžome į Maskvą abu dr
auge, traukiniu.Mano kupėj buvo žurnalas "įskųs st- 
vo" /menas/. Aš sėdėjau ir žiūrinėjau reproduk

ir vyr. skautininke Mal
vina Jonikienė.

Tuo tarpu daug jaunimo 
ruoštasi 3-čiai tautinių

ŠOKIŲ ŠVENTEI.
Oficialiai, tat Kanados 

ir Jungtinių Valstijų ta 
šventė, bet, kaip žinoma, 
joje dalyvaus ir Argent!-- 
nos šokėjai, jei tik pakan
kamai susirinks lėšų jiem 
atvežti.

Mūsų, detroitiečių jau
nimo ūpas labai pakilus . 
Repetuoja be atlydžio Ga
linos G ob i e n ė s vedama 
"Šilainė", repetuoja ir Ri- 
mgailės Zotovienės sk
autų grupė. Pirmą kartą 
iš Detroito dvi grupės va
žiuoja. Bendrai, iš visur 
esą šokėjų suplūs Čikagon 
tiek, kad negalės visi iš 
karto net į paruoštus kva
dratus sutilpti. Publikai ne
teks nuobodžiauti, nes vis 
kas nors suksis. Turėtų 
būti tikrai pakilesnė nuo
taika, negu pirmose dviej
ose tautinių šoklų šventė
se, verta S ukaktuvin- 
ių metų . Reikia manyti, 
Čikaga ir šį kartą ateis; 
suvažiuos nemaža ir iš a- 
plinkintų miestų, nes juk 
pats viduvasaris, liepos 7- 

tojt. Kad tik kanadiečiai 
būtų gerai atstovaujami...

BAISŲJĮ BIRŽELĮ 
Detroitas žada paminėti ki
taip, negu paprastais meta
is būdavo: religinės muzi
kos koncertu kataltkų/Ble- 
ssed Sacrament/katedroje. 
Kas?- Vargonų virtuozas 
Zenonas Nomeika. Apie 
pusantros valandos koncer
tas. Būrelis visuomenini
nkų susirūpinęs, kaip dau
giau sukviesti publikos,kad 
būtų geresnis pasisekimas.

cijas. Įėjo tėvas, žvilgterėjo į žurnalą.
- Kas tai?- jis paklausė. Tai buvo Repin, pieš

iniai, etiudai.
- O šito aš niekad nemačiau...- pasakė jis taip 

liūdnai, kad man pasidarė skaudu. Aš įsivaizdav 
au, kas įvyktų, jeigu taip tėvas staiga, - ne, ku
rią nors jam skirtą uždarą dieną nueitų į Tretja- 
kovo galeriją, - kas ten dėtųsi. Dieve.' Ir kas ten 
dėtųsi po to. Kiek kalbų, kiek vertinimų ir perv- 
er+inimų. Tėvas turbūt tą įsivaizdavo, kad tai jau 
negalima, kaip ir daugelis kitiems lengvai priein
amų malonumų. Ir jis vengė to. Arba - jis bijojo 
Nežinau. Jis žmonių nebijojo - niekad. Ir nesąmo 
ne dabar skamba veidmainingi žodžiai - "jis nemy- 
Įėjo liaudies".

Stotyse mes išeidavome pasivaikščioti. Tėvas 
nueidavo iki pat garvežio, pakeliui sveikindamas 
pasitaikančius geležinkeliečius. Keleivių nebuvo; 
traukinys buvo specialus, į peroną niekas neišei
davo... Tai buvo skausminga, piktybiška, tlgės- 
inga. Kas visa tai išgalvodavo? Kas išradinėjo vi
sas tas gudrybes? Ne jis. Tai buvo sistema, ku
rioje jis pats buvo kalinys, kurioje jis pats troš
ko dėl nešimo žmonių, nuo vtenantvės, nuo tuštu
mo.

Aš sugrįžau į Maskvą su sunkiais jausmais.Tr
aukinį sustabdė neprtvažiavus prie Maskvos,kaž
kur pamaskvėje; ten padavė mašinas - vėl gi, kad 
nevažiuoti] į miestą, kur juda masės žmonių. Bė
giojo ir triūsė generolas Vlasik - aptukęs, aptin- 
ęs nuo didybės ir konjako. Stenėjo ir viši kiti, nu
tukę nuo riebių valstybinių maisto duoklių - gener 
olai ir saugumo pulkininkai. Jų važiavo visas trau 
kinys - svita, dvaras, pataikūnai. Tėvas griežė 
dantimis, į juos žiūrėdamas, ir nepraleisdavo pr
ogos juos užsipulti grubumu. Su tarnais jis niekad 
tokiu tonu nekalbėdavo.

Taip teisina tėvą Svetlana. Tuo tarpu juk visai 
aišku, kad jos tėvui reikėjo tiktai mosterti ranka
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Detroito, JAV, skautų tautinių šokių grupė, kuriai vadovauja mokytoja Rimgailė Zotovienė, šoka 
Lietuvių namų scenoje BALFo suruoštame vakare. Nuotrauka Kazio Sragausko.

SPAUDOS MENUO?
Ha.' Svetimos /atsipraš

au- angliškos/ dar neturi
me -daugiau kaip pusmetį, 
o savoji- nuo prenumera
torių malonės. Dauguma, 
tiesa, savai spaudai yra 
ištikimi, ją prenumeruo
ja metai po metų. Tik ka
ip pasiekti tūkstančius raš
tingų analfabetų /atleiski
te tokį prieštaraujantį pa
lyginimą!/, kurte lietuvi
škos spaudos visiškai ne
skaito? Graudenimai spa- 
ūdos mėnesį- gegužės-y- 
ra beveisiai, nes tų rašt
ingųjų analfabetų vistiek 
nepasiekta. Daugelis vis
okių rinkliavų visokiems 
fondams dabar daromos 
einant nuo durų iki durų. 
Ar ne laikas šitą būdą pri
taikyti naujai spaudos pre
numeratai gauti: Taigi: 
nuo durų iki durų- prašo
me, užsiprenumeruokite.

Paskutiniu metu nepas
tebėjau, kur gi šios vasa
ros gale
KANADOS LIETUVIŲ DIE

NA ?
Jei dar ne vėlu siūlyti, 

tai siūlau vėl rengti Mon- 
trealyje. Kodėl?- O gi 
kad dar daugelis tautiečių 
/turiu galvoj pirmiausia 
iš Jungtinių Valstijų/ nep- 

«amate Ekspo. Nors Eks - 
po 68 ir nebus toks, kaip 
Ekspo 67, bfet vis tiek dar 
bus šis-tas. Todėl publi
ką iš toliau būtų labai len
gva patraukti. Gi kai rusk- 

ių paviljono nebėra, tai ir atvažiavo mašinos nustum-
Kanados valdžia gal taip ti, o karingieji demonstr- 
nebesikabinėtų, leistų de- antai - neleisti: Tik raito- 
monstruoti, leistų himną ji policija padarė tvarką.
giedoti /ir praėjusiais me Bet užtat "neturtingiejkvi
tais galima buvo giedoti, sai parai pasiliko Detroi-
jeigu publika būtų norėju- 
si.NLred./ir politinius 
pareiškimus daryti.

Nepriklausomybės atst
atymo auksinė sukaktis 
Montrealyje, manding, bū
tų geriausiai atšvęsta per 
Kanados Lietuvių dieną. 
Skubiai susimėčius, trijų 
mėnesių pasiruošimams

te, kad kitą rytą galėtų 
skųstis miesto burmistrui 
už policijos "nevalyvumą'! 
Kas sakė, kad nuobodu mū
sų gražiausioje, turtingia
usioje, laisviausioje šaly
je?.' ..

Prieš dešimtmetį 
SVAINIUI AUSTRALIJON 
buvau pasiuntęs dokumen-
tus, kad atvažiuotų į Ame
riką. Jie ten vos galą su 
galu sudurdavo. Kai jau re 
ikėjo tvarkyti vizų reikal
us, gausi šeima padidėjo

gal ir pakaktų ?...
Dar truputį prie pilko

jo Detroito. Gegužės 13- 
ją pro čia važiavo 
"AMERIKOS BETURČIAI 1
demonstruoti į Vašingtoną. 
Su Detroito pritarėjais, jie 
pažygiavo ir mūsų gatvėm 
is. Vakare TV rodė, kaip 
John R gatve, netoli nuo 
Sacramento katalikų kate
dros, jie nešė...negyvą 
ž turkę. Sako, radę tarpga- 
tvyje, negrų rajone. TV ka
merų sustabdyti, reporte- 
rhj klausinėjami, demon
strantai šaukė, žiurkės la
voną ant pagaikščio kilno
dami, kad tat baltųjų nusi
kaltimo aktas. O.žiurkės 
lavonėlis rodė, kad ji ba
do auka...

Tą pačią gegužės 13—ją 
prie Cobo Hali rūmų sus
tojo viena demonstrantų 
mašina ir nė krust. Esą, 
baterija nusbaigusi /netu
rtingųjų, matai/. Policija

dar vienu vaikučiu, ir ke
lionė buvo atidėta. Paskui 
apsigalvojo ir pasiliko.Da
bar svainis rašo /rimtai/: 
"... mes bijome dėl jūsų 
ateities. Siūlome jums va
žiuoti pas mus. Darbų iki 
valiai. Laisvės ir duonos 
užtenka. Niekas neplėšia, 
nedegina, Canberroje ga
lima gražiai gyventi..." 
Tegyvuoja Canberra.' Bet? 
Ak, pilkasis Detroitas,kad 
ir su žiurkėmis, kad ir su 
snaiperiais... -mums vis 
tiek daugiau reiškia už ki
tus svetimus miestus.

Alfonsas Nakas.

ir tų pataikūnų neliktų nė vieno. Gera gi buvoSta 
linui ir stotyse pasivaikščioti, kai jis žinojo, jog 
žmonės prie stočių neprileidžiami "na pušečnyj vy- 
strel" /patrankos šūvio nuotoliu/

Aš atvažiavau į Kremliaus butą, - jis pas save 
į Kuncevo. Kelias dienas aš rūpinausi grįžti į sa
ve, ilsėjausi. Greta tėvo buvo sunku, išeikvojama 
buvo nepaprastai daug nervinės energijos. Mes bu, 
vome labai tolimi vienas kitam. Mes tą abu supra
tome. Kiekvienas mūsų stengėsi nueiti Į save - į 
vienatvę ir pailsėti vienas nuo kito. Kiekvienas li
kome užsigavęs. Kiekvienas liūdėjome ir kentėjo
me - kodėl gyvenimas toks kvailas? Ir kiekvienas 
mūsų kaltinome vienas kitą...

Toliau Svetlana pasakoja apie naujus suėmimus 
ir, kaip dabar Lenkijoje, sionistų ir kosmopolitų 
bylos. Tai jau buvo pakartotinių masinių žmonių 
skerdynių laiko+arpis, kurį darė ne kas gi kitas, 
bet Stalinas, dabar jau padedamas Berijos, Miko- 
jano, Molotovo ir kitų "draugų".

Svetlana, kaip matome, nepatenkinta Stalino lai 
kų sovietine sistema. Normalus, laisvę mylintis 
žmogus negali būti patenkintas Stalino laikų vald- 
dymo sistema, kuri juok ir dabar, Kosygino lai
kais, ta pati,-tai laisvės ir žmogaus, kaip asme
ns, laisvės sutrypimo ir prievartavimo sistema.

Svetlana nebuvo patenkinta tėvo/Stalino/ valdy
mo sistema. Ir dabar, visai panašiai, nepatenki
nti komunistų vaikai sov’eiine valdymo sistema; 
taip nepatenkinimą pareiškė, pavyzdžiui, ir Len
kijos prezidento Ochabo duktė savo tėvo valdymo 
sistema. Ir kam gi gali patikti prievartavimo si
stema? Kas tą sistemą patiria, bėga nuo jos kaip 
nuo maro. Tiktai laisvių kraštuose gyveną boiše- 
vikėltai per savo naivumą "žavisi", bet - labai 
įdomus reiškinys, - kitiems jie giria ir perša tą 
sistemą, bet patys "kenčia" kapitalistinių kraštų 
"išnaudojimą" ir nei nemano vykti į komunistinės 
"laisvės" kraštus. Daugiau bus.

Inž. HILARAS SIMANAVIČIUS, 
kaipo firmos FIBRATEL S. A. 
C. I. lankėsi Europoje. Buvo Co- 
lonijoje Bayer Laboratorijose, 
Londone Imp. Chemical Indus- 
trias Manchester, Zuriche — Švei 
carijoje, Prancūzijoje — Paryžiu
je ir kitose vietose. Inž. Simana
vičius, kaipo chemikas, visur do
mėjosi chemija automobilių ga
myboje, kadangi jo vadovaujama 
FIBRATEL čia Argentinoje ga
mina įvairius gumos dalykus au
tomobiliams. Kelioliką metų inž. 
Simanavičius vadovavo IKA che
mijos skyriumi. Jis yra didelis 
fotografavimo meno mėgėjas. Fo
to Club de Avellaneda laimėjęs 
premijas. Iš kelionės parvežė 
daug spalvotų nuotraukų ir la
bai gražių filmų. Jo žmona mo
kytoja Gražina Motekūnaitė - Si- 
manavičienė, dukra Laura - Edith 
15 metų; moksleivė ir sūnus, Da
niel - Guillermo 5 metų; džiau
giasi parvežtomis įvairiomis do

vanomis.
/"Argentinos Lietuvių 

Balsas"/

• NEPAPRASTI GABUMAI

Švedų baronas Gustavas de 
Helmfeltas, turėdamas 10 metų, 
mokėjo 9 Europos kalbas, o taip 
pat senovės graikų, lotynų ir heb
rajų kalbas. Kai jaunuoliui su
kako 19 metų, jis buvo paskir
tas aukščiausiojo teismo teisėju. 
Gabus žmogus mirė 1674 m., ei
damas vos 23-sius metus.
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APOKALIPSĖ
RAŠO S.GELGAUDĄ

onas Šiaurietis,Apoka
lipsė, 1968 m. Canada.

Skeptiškai paėmiau šį 
naujai pasirodžiusį vei
kalą į rankas ir, reikia 
prisipažinti,buvau nuste
bintas. Kažkas aiškaus , 
drąsaus, naujo. Autorius 
pagavo puikią idėją, bet 
nesistengė jos pilnai iš
naudoti. Jeigu autorius 
būtų kalbėjęs plačiau, bū
tų buvęs sukurtas veika
las nemirštomas ir pa
saulinio masto,nes apra
šomieji dalykai liečia ne 
tik katalikus, bet visus 
krikščionis ir visą žmo
niją.

Bet, pagaliau, atrodo, 
kad autorius yra pakan
kamai pasakęs tai, ką no
rėjo pasakyti.

Veikale paberta daug 
gražių minčių, skaityti 
lengva, joki o nuobodumo .

Atrodo, kad šv. Jono 
apaštalo Apokalipsė kaž
kaip iš negyvo archyvinio 
sustingimo atgyja, neaiš
kumai sutirpsta, viskas 
darosi didingai aišku, su
prantama ir susijungia su 
gyvenimo realybe.

Tai toks gaunasi pir
masis įspūdis perskai
čius JŠiauriečio, "Apoka
lipsę".

Nesijaučiu esąs kom- 
petetingas kalbėti apie 
aprašomus dalykus. Ta
čiau niežtėte niežti pasa
kyti keletą žodžių.Iki šiol 
teologai aiškindavo apie 
šv. Jono apreiškime mi
nimą Jūros žvėrį kaip 
Antikristo pasirodymą 
pasaulio pabaigoje. Tai 
būsiąs asmuo, tikinčiųjų

persekiotojas. Visai ki
taip kalba J.Šiaurletis, Jis 
Jūros žvėrį ir Žemės 
žvėrį spalvingai ir didin
gai pristato kaip istori
nius pasaulio įvykius , 
kaip žmonijos gyvenimo 
laikotarpius.Taip pat la
bai įdomiai aprašyti sep
tyni angelų trimitai. Pen
ki jau nuskambėję. Šių 
dienų Romos katalikų 
bažnyčios suirutė ir pa
simetimas tai penktasis 
trimitas.Naujovių ieško
tojai, reformatoriai ir į- 
vairūs tikėjimo darkyto - 
jai-skėrų veikla.

JŠiauriečioknyga"Apo- 
kalipsė"iškelia daug nau
jų minčių. Į daugelį klau
simų galėtų atsakyti tik 
teologai.Kiekvienas turė
tų šią knygą perskaityti, 
daug dalykų apsvarstyti 
ir pažiūrėti į švento raš
to paslaptis visai naujo
mis akimis. Šv. Jono Ap
reiškimas šventame raš
te stovi kaip neišspren
džiamas žmonijos amžių 
sfinksas. Bet šis sfinks- 
sas, atrodo, gali atgyti ir 
atskleisti daug paslapčių.

Kiekvienas turėtų J. 
Šiaurėčio "Apokalipsę" 
perskaityti ir visus daly
kus gerai ir nuosekliai 
persvarstyti.

Knyga įdomi visiems: 
katalikams ir nekatali- 
kams, tikintiems ir neti
kėliams. Ypatingai ji tin
ka pasiskaityti šiais lai
kais, kada visa žmonija 
dideliais šuoliais skuba 
prie sprendžiamojo taš
ko: patvirtinti tikėjimą 
nauju užsidegimu ar vis-
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Kūrybingas kompozitorius Bronius Budriūnas, parašęs jau kelias kantatas, 
dabar rašo naują kūrinį- "Gintaro šalies balade". Br. Budriū
nas gyvena ir dirba Kalifornijoje, T os Angeles mieste, kur, be kitu darbu, 
veda ir Aušros Vartupa parapijos /klebonas -Prelatas Kučingis/ chorą.

ką atmesti ir sunaikinti. 
Visos bažnytinės refor
mos tai tik žmonijos evo
liucijos iššauktos konvul-

atingai atsargiems. Būtų 
geriausia, kad tokiais at
vejais būtų pavaizduotos 
etnografinės lietuvių rib

os, išvestos ribos pagal 
formaliai priimtus susi
tarimus, ribosj kurias 
Lietuvą įstatė Lietuvos o-

1968 m. gegužės 29 d. Nr. 22/1098/

|4rljo5 Z)VVY/l/W06
VEDA D R.

APSKAIČIUOTA PASKOLA 
Geri bičiuliai kalbasi ir vi
enas jų su užuojauta kitam 
sako:
- K taip gi čia yra? Pasko
linai tam, kaip sakai, ge
ram bičiuliui dešimt tūk
stančių, o jis gi pabėgo su 
tavo žmona?.'
- Kaip tiktai aš jam ir pa
skolinau todėl.. .

kupantas- Rusija. Tai bū 
tų objektyvus ir tikroviš
kas Lietuvos ribų pavaiz
davimas, nes gi dabartin
ės Lietuvos ribos griež — 
tai nepriimtinos, nes jos 
jėga primestos ir aiškiai 
neteisingos. Ypač gi pa
daryti iš Mažosios Lietu
vos East Prussia yra tik
ras nesusipratimas ir, at
sižvelgiant į mūsų tautos 
interesus- skandalingas 
nesusipratimas, neleisti
nas objektyvumui ir teisi
ngumui nusikaltimas. JK.

GUMBAS

RIMTA KLIŪTIS
Nuoširdžiai kalbasi du bit- 
ninkąl.
- Tikėsi ar netikėsi, bet aš 
tave už+tkrtnu, kad aš mo
ku taip gerai padirbti pen
ktų šimtų dolerių banknotą, 
kad jis visiškai negalima 
vskirti nuo originalo.
- Tai kodėl gi nepadirbi? 
Jis mums labai gi praver.
stų....
- Kad niekur negaliu gau
ti originalo.. .

IR GI PAAIŠKINO
Kaime vasarojus miestie
tis klausia vietos gyvento
ją:
- Perniai čia buvo du vė
jo malūnai, o dabar čia 
tiktai vienas, -kur dingo 
kitas?
- Vieną nugriovėme, nes 
abiems neužteko vėjo...

LOGIKA
Neatidėk rytdienai to, ką 
gali padaryti poryt.

(1O)|

sijos, tai tik religijos 
mirties artėjimo ženk
las. S. Gelgaudą ■

NAUJI LEIDINIAI
Vytautas Vaitiekūnas. 

LITHUANIA. Sekond Re
vised Edition Published 
by The Lithuanian Fran
ciscan Fathers' Press. 
New York. Adresas: Li
thuanian National Founda 
tion, 29 Vest 57th Street, 
New York, N. Y. 10019, U. 
S.A. Kaina nepažymėta.

Leidinyje blogai, lietu
viams nepriimtinai pavai
zduotas Lietuvos žemėla
pis. Šis veikalas išleis
tas anglų kalba, tat jo tik
slas- informuoti apie Lie
tuvą. Tokiu atveju su že
mėlapiais reikia būti yp-
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PHcyHOH C. K73bMHHA

Vyras, kuris po pažaste nesasi plakatą su užrašu 
’’Miesto vaisių ir daržovių turgus", sako:"Ziūr- 
ėk kiek priviso daržovių augintojų.' Ir vis dėka _ Ckow,ko 
mums". O gi daržai tušti. Taip rusai patys iš 
savęs šaiposi "Krokodile"-humoro laikraštyje.

Caption: "Look how many vegetable grower* have cropped up! And it'* all 
thanks to us." (Mon carry papers from the "City Fruit and Vegetable Market.")

—From Krokodil (Moscow), No. 15, 1967.

k

Jis perėjo porą kartų per kambarį ir, sėsdamasis jo neatlankė. Atrodė, kad ji tenkinosi, sekmadieniais plaukiančių ir giliausias mano širdies gelmes pasie- 
priešais ją, vėl prabilo:

— Mudu kalbamės vis labai bendrais žodžiais: lai
mės troškimas, žmonių labas... Imkime šiuo metu pri- 
brendusį žmonių, tautos troškimą — laisvės, išsiva
davimo iš priespaudos, geresnio gyvenimo troškimą. 
Sis troškimas tegali būti patenkintas kruvina kova, 
revoliucija, sukilimu. Jūsų tėvas ir brolis nepritaria 
sukilimui. O jūs? Ar žmonių laimė ir tėvynės likimas 
nėra jums svarbesnis negu asmeninės laimės, -jei no
rite — meilės troškimas?

Tiesiogiai atsakyti į klausimą ji vengė. Po trum
pos tylos tarė:

— Dėl žmonių laimės, dėl tėvynės labo aš galė
čiau išsižadėti savo asmeninės laimės. Bet joks pasi-

jį matydama bažnyčioje per pamaldas. Bet štai jo kiančių žodžių. Likite sveikas. Tegul saugoja Jus Die- 
vardadienio, šventojo Antano, išvakarėse ji pasibel-vas ir Švenčiausioji Jo Motina.— Jus mylinti M. B." 
dė į jo duris. Dabar; praslinkus keliems mėnesiams, Mackevi-

- Kunige, prašau atleisti man už įkyrumą,— tei- čius ramiau mąsto apie tą laišką ir keistą Malvinos 
sinosi, paduodama ranką,— bet aš negalėjau iškęsti meilę. Bet tada visa tai jį sukrėtė ligi pat širdies gel- 
nepasveikinusi jus vardo dieną ir nepalinkėjus jumsmių. Kaip jis galėjo atsiliepti į tą laišką? Niekaip. Ji 
daug sėkmingo darbo metų. pati savo ypatingos meilės pasyvumu, savo rezignaci-

— Dėkui, panele Malvina. Tik mano vardo diena ja atėmė jam galimybę reaguoti, kažką aiškintis, 
ne šiandien, o rytoj. vienaip ar kitaip savo pažiūrą pareikšti. Ir jam nebe-

— Žinau. Šiandien tik išvakarės. Ryt pas jus gal liko nieko kito, kaip pasyviai stebėti ir laukti. Ir te
bus daug svečių, o aš norėjau jus vieną matyti. Aš liau jis matydavo ją bažnyčioje, netyčia susitikusi 
norėjau prašyti jus priimti šią mažą dovanėlę atsimi-šventoriuje, ji sveikindavo jį iš tolo, palenkdama gal- 
nimui. vą ir vos pastebimai šypsodamasi. Ji nesinaudojo

Ji išvyniojo ir padavė jam gražiai išsiuvinėtą ke- proga prie jo prieiti, prakalbinti.
puraitę „konfederatką", kokias pradėjo nešioti visi Kartais susimąstymo valandomis, paprastai sek- 
krašto patriotai, prijaučią sukilimui. Jis priėmė dova- madienio vakarais, jis ją prisimindavo. Tą dieną jis 
nėlę ir nuoširdžiai už ją dėkojo. Jam buvo maloni ir matydavo ją bažnyčioje. Vakare jis, atlikęs visus rei- 
pati dovanėlė, ir tai, kad ji reiškė Malvinos pritari- kalus su žmonėmis, mėgdavo sėdėti savo kambary, 
mą jo veiklai, jo siekimams. rūkyti pypkę ir atsiduoti savo mintims, prisiminti die-

Atsisveikindama ji padavė jam laišką. nos įspūdžius. Iš tų įspūdžių Malvina kaip gyva iš-
— Šitą laišką prašau paskaityti, kai būsite vienas, nirdavo jo vaizduotėje. Jis nesiskubindavo ja atsikra- 
Jai išėjus, jis ėmė skaityti laišką: tyti. Jos paveikslas puošdavo jam poilsio valandas
„Kunige. Nesidroviu ir nesivaržau Jus taip vadin-beveik taip, kaip realus paveikslas puoštų kambario 
nors mano jausmai, kuriuos jaučiu Jums, žmonių sieną. Nesigilindamas į savo jausmų analizę, jis vien 

manymu, o gal ir Jūsų, nesiderina su Jūsų pašauki-jautė, kad Malvina jam patinka ir kad jam malonu 
mu ir padėtimi. Aš Jus myliu, ir man vis tiek, kas Jūs nusimanyti esant jos mylimam. Jam patiko Malvinos 
esate. Aš gerai suprantu, kad mano meilė gal ir pasi-pasiryžimas netrukdyti jo, kaip kunigo, pareigų, bet 
liks uždaryta mano vienos širdy, gal ji pasmerkta žū-padėti jam, kaip kariui, sukilėlių vadui kovos lauke, 
ti kartu su manimi, nesukėlus! atgarsio Jumyse, ta- Kario vaidmuo Mackevičių traukia juo stipriau, 
čiau aš nebeturiu jėgų ją nešioti vien savyje, nebe-juo sukilimo galimybė darosi tikresnė. Jis numano, 
turiu jėgų Jums to nepareikšti. Aš nieko nesitikiu, kad sukilimas padarys didelį perversmą jo gyvenime, 
nieko nesiekiu. Aš žinau, kad esu paskirta amžinai Kunigo darbą jis pasirinko, norėdamas būti arčiau 
vienatvei, nors Jūs ir nepasmerktumėt manęs ir atsi-prie liaudies, jai darbuotis ir pačią vesti į šviesesnį 
lieptumėt į mano meilę nors mažyčiu Jūsų jausmo gyvenimą. Sukilimas pareikalaus iš jo atiduoti liau- 
spindulėliu, nors vienu mane suprantančiu ir atlei- džiai visas jėgas, ir kunigo pareigoms nebeliks nei 
džiančiu šypsniu. Mudviejų keliai niekados nesutaps, laiko, nei galimybės, o gal nei noro. Jis žino, kad pa- 
Mato Dievas, kad aš laikyčiau didžiausiu nusikaltimu prastu sukilėlių kapelionu jis nebus. Ne toks jo bū- 
atitraukti Jus nuo altoriaus ir nuo didžiųjų Jūsų gy- Jas, ne tokie užmojai ir ne to iš jo laukia žmonės, ku- 
venimo uždavinių. Suprantu gerai, kad kaip kunigui rie juo pasitiki, kurie panorės, kad jis juos vestų su 
aš nieko Jums negaliu padėti, gana to, kad Jums ne-ginklu rankoje. Štai ir dabar jis tokį save vaizduo-
kenksiu. Aš saugosiu savo paslaptį tik sau. Gal aš nėjasi: pilka kareivio apranga, prie šono kalavijas, ant

ryti kažkokias toli siekiančias išvadas. Jums būčiau jos nepraskleidus, jeigu Jūs būtumėt peties šautuvas, galvą dengia konfederate — Malvi-
Taip tada apsiraminęs, jis stengėsi apie Malviną vien tik kunigas. Bet Jūs esate ir didelis visuomenės nos padovanotoji konfederate. Jis ima ją, deda ant 

nė. negalv Gal jis būtų ją ir visai pamiršęs, jei ne veikėjas, o gal netrukus būsite ir narsus karys ir va-galvos, pastumia truputį į šoną. Puikiai atrodo, bet 
sekmadieniai. . < kmadienį ji stovėdavo ^as kruvinuose mūšiuose. Jums teks iškentėti daug prie sutanos netinka. Visai kitoks bus vaizdas prie
bažnyčioje vis toje pačioje vie oje. ’smeigusi į jį akis, vargo ir skausmo ir — baisu pagalvoti — gal būti su-karinės uniformos! Jam, tur būt, greit užaugs barz-
godžiai klausydavo jo pamokslo, uų 'oisdama nežeistam arba pakliūti į priešo rankas. Tada.— drįstu da ir ūsai. Pakanka neskusti dvi dienas — ir tai jau
vieno žodžio. Jam nekliudydavo toks jos atidumas, manyti — Jums bus reikalinga mylinti širdis, pašiau-žymu.
Priešingai, jis jausdavo malonų susijaudinimą, maty- gi ranka. Jau ir dabar, jeigu Jums būtų reikalingas Mackevičius garsiai nusijuokia, sugavęs save vai- 
damas jos gilių akių žvilgsnį ir tą vos pastebimą, pa- patikimas žmogus kokiam svarbiam uždaviniui atlik-kiškai, išdykėliškai besvajojantį. Jo laukia ne žaidi- 
sląptingą jos šypsnį* Nenoromis jį užliedavo nauja atsiminkite mane. Aš nepabūgsiu nei vargo, neimąs kareivėliu, ne maskaradas, bet atsakingas, krau- 
įkvėpimo banga, širdis smarkiau imdavo plakti, min- pavojų man patikėtą žygį atlikti. Šiaip aš Jums ne- ju ir gyvybe įpareigojantis uždavinys.

žodžiai laisviau imdavo įkyrėsiu, dažnai pas Jus nesilankysiu, Jūsų nekom- Jis nusiima konfederatę, paglosto delnu jos švel- 
promituosiu. Man pakaks, jei aš Jus matysiu bent nų aksomą, ir Malvinos paveikslas kaip gyvas jsibrė- 

Taip praėjo žiema, pavasaris — Malvina nė karto sekmadieniais ir klausysiu Jūsų įkvėptų, iš širdies žia jo vaizduotėje. Daugiau bus.

VlNCAsMYKOLAflTsS u K1|Ė u AIPuWs
IV

Per Naujuosius Metus ji vėl atsilankė pas jį pa 
linkėti, kaip įprasta, laimingų metų ir perduoti ge
riausių tėvo linkėjimų. Šis atsilankymas buvo patogi:
proga išsikalbėti jam rūpimais klausimais.

— Jūs man linkite, panele Malvina, laimingų 
metų ir visokio pasisekimo mano darbuose. Ar galiu j.

jus paklausti, kaip jūs suprantate mano laimę ir pa aukojimas neužgesintų mano jausmo žmogui, kurį aš 
pamilčiau.

Ir pamąsčius dar pridėjo:
— Bet, ir mylėdama jį, aš nebūčiau kliūtis jo kil- 

d-niems troškimams, nors tie troškimai ir atitolintų jį 
nuo manęs.

Ji pakilo atsisveikinti. Jos rankos paspaudimas

sisekimą?
Ji susimąstė, patylėjo ir tarė:
— Taip jau įprasta visiems linkėti. Laimės tai jūs 

vargu ar sulauksite, kunige. Gal jos ir iš viso nėra 
Aš linkiu, kad išsipildytų 
viskas.

Jei mano troškimai išsipildys, jie atneš man buvo vos vos ilgėlesnis, negu paprastai esti, atsisvei- 
daug vargo, rūpesčių, o gal.................................“
linkite?

Ji vėl susimąstė ir atsakė tyliu balsu:
— Jei troškimai dideli ir gražūs, tai dideli žmo

nės nebijo už jų išsipildymą pakentėti nei vargo, nei 
rūpesčių, o gal nei mirties.

— Jūs gražiai pasakėte,— pritarė jis.—Ir aš no
rėčiau toks būti. Aš linkiu jums, kad ir jūsų troški
mai išsipildytų.

Ji pažvelgė į jį ilgu savo gilių akių žvilgsniu, ir 
šypsena jos veide pasidarė aiškesnė.

— Mano troškimų išsipildymas atneštų man di
džiausią laimę. Tačiau laimės nėra šiame gyvenime 
Dėl to aš ir nemanau, kad jie išsipildys. Tačiau dėl te 
niekam nebus jokios skriaudos.

— Negerai, kad jūsų troškimai tik jus pačią lie- srityje neprityrimo mato kažkokį pavojų ten, kur jo 
čia. Mes gyvename tokiais laikais, panele Malvina, visai nėra. Gal ta mergina kalbėjo, turėdama galvo- 
kada atskiro žmogaus vertė pareina nuo to, kiek jis je ne jį, o ką kitą, ar visai nieko konkretaus neturė- 
i ra padaro tautai, visuomenei. Dėl to ir mūsų troš- dama galvoje. Nerimta būtų dėl tų kelių žodžių da-

: turi būti nukreipti į visų žmonių labo troškimą.
i dip, — sutiko ji, nenuleisdama žvilgsnio. Aš 

tikėjausi iš jūsų atokių žodžių. Man jie brangūs kaip 
jūsų kilnios sielos balsas. Aš žinojau, kad jūs toks. Ir 
nenorėčiau, kad būtumėt kitoks. Bet mumyse, mote
ryse, asmeninės laimės, meilės troškimas yra taip gi
liai įdiegtas, kad mes tik per jį, tik jo siekdamos, 
galime ir visiems žmonėms padėti patenkinti savo 
laimės troškimą.

Jis pirmą sykį išgirdo jos ištartą žodį „meilė", ir 
tas žodis, vos jaučiamai dilgtelėjęs jam širdį, pirmą 
kartą privertė jį nusiteikti atsargiai ir susigūžti savy- ‘.ys darydavos-! aiškesnės, 
je. Tačiau jis prisiminė savo norą išbandyti jos nu- plaukti iš jo lūpų, 
siteikimą būsimo sukilimo atžvilgiu.

jūsų troškimai — štai i)

ir mirtį. Ar ir to jus man kinant su svetimu žmogum. Liūdesio atošvaistė atsi
spindėjo jos santūriame šypsny.

Jai išėjus, Mackevičius pasijuto taip sumišęs, kaip 
niekad dar anksčiau nebuvo. Prisimindamas visą Mal- 
vinos atsilankymo sceną ir jos žodžius, jis beveik jau 
neabejojo, kad ne ką kitą, kaip jį, ji turėjo galvoje, 
sakydama, kad nebūtų kliūtimi mylimo žmogaus kil
niems troškimams.

Kaip jam toliau elgtis? Nutraukti tą pavojingą 
pažintį pačioje pradžioje? Sunaikinti patį jausmo ge
malą? Tai būtų protingiausia ir saugiausia. Jo padė
tis, kaip kunigo ir žmonių vado-revoliucionieriaus, 
neleidžia jam leistis į meilės sentimentus. Bet tuo tar
pu juk nieko aiškaus nėra. Galgi jis dėl savo šioje

ti,
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FILMO MENAS
THE PARABLE

Cirkas. Pagrindinis jo veikėjas — baltai ap
sirengęs ir baltai nusidažęs klaunas. Ant jo lū
pų išpaišyta užuojautos šypsena. Su cirko ka
ravanu joja jis ant balto asilo — paskutinis.

Senelis semia vandenį iš prūdo ir kibirais ■ 
neša girdyti dramblius. Jis pavargęs atsisėda. 
Nepastebi, kaip klaunas prieina, maloniai į ji 
pasižiūri, pakelia kibirus ir neša juos dramb
liams. Staiga senelis pasigenda kibirų ir, pama
tęs klauną, stengiasi jį pasivyti.

Kitoj cirko dalyj vyras įsikarščiavęs taiko 
sviedinius i narvo rankeną. Tame narve sėdi 
negras virš vandens. Kai pataikys, negras įkris 
į vandenį. Prieina klaunas ir su negru apsikei
čia vietomis. Vyras dabar taiko sviedinius ne į 
narvą, bet į lauke stovintį negrą, ' kuris tuos 

mus pagauna ir su šypsena meta jam at
gal. l-cjusdamas, kad tarp negro ir klauno vys
tosi draugystė, 
narvo rankeną 
Negras padeda 
bv'in dramblių

vyras įpykęs pataiko sviedinį i 
ir klaunas įkrenta į vandeni, 
jam išlipti ir drauge su nuste- 
girdytoju seka jį iš paskos.

Baltasis klaunas prieina prie palapinės, 
prieš kurią bilietų pardavėjas mosuoja lazda ir 
ragina žmones pirkti bilietus. Ignoruodamas ji, 
klaunas įeina į vidų. Ten ant scenos čigonė li
pa į dėžę, o “magikas” uždaro ją ir ruošiasi 
perpiauti pusiau. “Magikui” nematant klaunas 
apsikeičia vietomis su čigone. Pastebėjęs tai 
“magikas” labai supyksta, bet klaunas pasi
traukia.

Dabar ji seka jau trys: dramblių girdytojas, 
negras ir čigonė. Visi keturi įeina į cirko pala-

Cirkas pravažiuoja, o pačiame jo gale pra
joja baltas klaunas ant balto asilo.

Baltasis klaunas sutiko žmones, kurių gyve
nimai buvo beprasmiai. Vienas jų vien tik 
dramblius girdė, kitas laukė, kol kas ji i van
denį įmes, o tretį buvo valdomi kito žmogaus, 
tarsi jie patys būtų ne žmonės. Klaunas apsi
keitė su jais vietomis, o jie, nustebę ir pajutę 
kažką naujo, prasmingesni©, pradėjo jį sekti.

įsigydamas sekėjų klaunas taip pat įsigijo 
priešų. Tie, kurie iki tol valdė jo sekėjus, da
bar degė apmaudu ir kerštu. Klaunas tai su
prato. Ir žinojo jis, kad, norint patraukti į savo 
pusę priešus, neužteks tik pasikeisti vietomis, 
bet reikės ir visiškai pasiaukoti. Ir jis tai pa
darė. Jo meilė žmogui neturėjo ribų. Jis paau
kojo savo gyvybę dėl kitų žmonių.

Filmo užbaiga lyg ir nurodo, kad klaunas 
savo pasiaukojimu laimi savo didžiausią priešą.

FILMUS SUGLAUSTAI VERTINANT

THE SAND PEBBLES. Istorija apie jūreivi 
Jake Halmon (Steve McQueen) amerikiečių

T/s

AGENTŪRA

karo laive “San Pablo”, patruliuojančiame 1926 YRA TIKRAS BIRUTĖS GIESMĖS 
m. kiniečių Yangtze vandenyse. Filmas puikus, qriqjnA J y^g 
dramatiškas, su puikiais gamtovaizdžiais iš *
Taiwano, vertas suaugusiųjų ir vyresnio am
žiaus jaunimo dėmesio. BIRUTES DAINA SILVEST™

{ 1 / O f - lUož)

MORTUOS VOCO V. MYKOLAITIS-PUTINAS
(MIRUSIUS ŠAUKIU)

THE SHAGGY DOG. Smalsus jaunuolis (Tom
my Kirk), beeksperimentuodamas, pavirsta 
šunimi. Naujoj padėty išgąsdina tėvus ir sujau
kia šnipų planus. Nuotaikingas.

SHE AND HE. Tokijo priemiestyje gyvenan
čioje jaunoje vedusiųjų poroje kyla nesusipra
timų, kai žmona susidraugauja su skudurų rin
kėju ir maža akla mergyte, kuria jis rūpinasi. 
Suaugusiems ir jaunimui įdomus japonų gamy
bos filmas su paraštėmis anglų kalba.

SHOOT LOUD... LOUDER, I DON’T UNDER
STAND. Kvaila italų komedija, kurioje Mar
cello Mastroianni vaidina skulptorių, planuo
jantį žmogžudystę. Filmas spalvotas su paraš
tėm anglų kalba. Šiaip sau suaugusiems ir jau
nuoliams. Netinkantis vaikams.

THE SHOP ON MAIN STREET. Originali ir 
gerai suvaidinta čekoslovakų tragikomedija, 
jautriai atvaizduojanti demoralizuojančią na
cių režimo įtaką viename Čekoslovakijos kai
melyje. Paraštės anglų kalba. Labai puikus 
filmas suaugusiems ir subrendusiems jaunuo
liams, bet netinka vaikams.

SNOW WHITE AND THE SEVEN DWARFS. 
Puikiai Walt Disney filmų studijos nupiešta 
populiarioji Grimų pasaka. Baisioji ragana ga
li pačius mažiausius ir nugąsdinti, bet bendras 
filmo vaizdų švelnumas ir kitų charakterių 
patrauklumas tai atbalansuoja.

SPARTACUS. Autentiškai atkurtas 73 m. prieš 
Kr. Romos Imperijoje įvykęs vergų sukilimas, 
vadovaujant gladijatoriui Spartacui (Kirk 
Douglas). Veikalo užnugarį sudaro dviejų po
litinių jėgų kova, kurias atstovauja Gracchus 
(Charles Laughton) ir Crassus (Laurence Oli
vier). Rodomas to laikotarpio realus žiaurumas 
yra per aštrus vaikams, bet suaugusiems ii- jau
nuoliams šis spalvotas filmas vertas pamatyti!

THE SPY WITH A COLD NOSE. Neapsukrus 
šnipas-agentas mėgina įtaisyti mikrofoną prie 
šuniuko, kuris bus anglų dovanotas 
įdomi, spalvota komedija, tinkanti 
ir jaunuoliams, bet ne vaikams.

rusams.
suaugusiems

SWEET LOVE, BITTER. Komiko 
ry pirmas mėginimas įeiti į filmo 
sireiškia banalia melodrama 
bendravimą. Filmas suaugusiems šiaip sau, bet
netinka nei jaunuoliams, nei vaikams.

Diek Grego- 
aktorius pa- 

apie tarprasinį

Ant marės krašto, ties miestu Palangos 
Ties žemės mūsų žemaičių pabangos, 
Yr aukštas kalnas Birute vadintas, 
Žalioms pušelėms kaip ir apsodintas.

Ten, kol laimingos buvo dienos mūsų, 
Kol buvom ponais Lietuvos, Kuršių, Prūsų, 
Viežlyba, graži, kaip rožė ir rūta, 
Kunigaikštienė gyveno Birutė.

Iš užgimimo ne kunigaikštienė, 
Gero bajoro duktė, ne vargdienė: 
Žemčiūgais brangiais ir aukso auskarais 
Nesipuikino vaikščiojant pamariais.

Ji savo darbo marškinius dėvėjo, 
Trumpą rainuotą sijoną turėjo; 
Ant plaukų pynės rūtiį vainikėlis, 
Ant balto kaklo gintaro varstelis.

Kad vieną kartą broliai susitarę 
Išėjo anksti žvejoti į marę — 
Sesuo, nešdama pietus Lauknešėly, 
Sutink jojantį kunigaikštį kely.

Tasai Jogailos dėdė Kęstutis buvo, 
Kursai žemaičius valdė ir Lietuvą; 
Jojo tą kartą kryžeivių naikinti, 
Kurie išdrįso mumis užkabinti.

Reg širmą žirgą, o šalmą meškinį, — 
Blizgančius rūbus, šarvus ir kilpinį; 
Auksintoms kilpoms su pentinais spardė 
O žirgas žemę su pasaga ardė.

Tikrą grožybę matant meilės akia, 
Gražiai Birutei tokiais žodžiais sakė: — 
Kas nor tu esi — deivė ar mergelė: 
Priimki mano ranką ant šio kelio.

Norint aš esu ponas žemės jūsų, 
O nuo šios dienos vyru tavo būsiu — 
Priimk, Birute, širdį tau atvirą, 
Ir visus turtus, kurie didi yra.

Kur, tave tikos pirmą kart matyti, 
Liepsiu palocių puikų išstatyti, 
O kalnas, ties kuriuo pažinai Kęstutį, 
Nuo tavo vardo bus vadints Birutė.

Dabar einu į didžią tylumą, 
į tylumą palaimintą ir didžią. 
Ir į calūno juodo minkštą drobę 
Naktis visų mūs sielvartus suglobia. 
Einu į laisvę didelę ir plačią,
Kuri priims mane, kaip lauktą svečią.

Pro pilkus sutemų rūkus 
Einu pas brolius ir draugus, 
Bet tolyje dar bokštuos gaudžia 
Ir dega vakarinės žaros, 
Ir vėl krūtinėj gėla maudžia. 
Širdy pagieža ir aitra.
Ne viskas sutemose žuvo: 
šiltu krauju širdis pasruvo 
Ir prievartai paklusti neišmoko. 
Mortuos voco!

Šaukiu aš jus visus iš kapinynų,
Iš pakelės duobių ir griovių.
Iš molio, dumblo ir smėlynų.
Ir iš visų mirties vietovių:
Pakilkit griaučių šiurpūs milijonai,
Garbingieji pulkai ir legijonai
Ir tų. kurie nuo šalčio ir nuo bado
Pūgų simfonijoje mirtį rado.
Ir tie, kurie už laisvę tokią mirtį
Dūlėja nukankinti.

Pakilkite išniekinti,
Subiauroti, apluošinti.
Su aimanomis ir klyksmais.
Su budelių girta gauja.
Kuri žibintų žaroje
Ant jūsų kapo spraudėsi ir šoko, 
Mortuos voco!

Bet tyli kapinyno tamsios kalvos, 
Nekyla niekas iš drėgnos duobės. 
Ramybėj miega griaučių plikos galvos. 
Jų sapno niekas niekad neįspės.
Kaip niekas neįspės kančios

T. KOSCIUŠKOS 
ATSISAUKIMAS

Prasmės, nei galo, nei pradžios.
Ir viską saugo paslaptis. 
Kaip ta šiurpi, tyli naktis.
Ir eis gyvieji per tą buitį klaikią
Su gėla amžina, gilia;
Visiems, visiems keliu tuo eiti reikia,
O grįžti niekam nevalia.

Negrįšiu jau nė aš į saulės dieną 
Iš tos juodos nakties.
Tik pakelėj pro varpučio velėną
Gal ranką kas išties
Ir tars: Ei va drauge į gilumą,
J didžią šventą tylumą.
Kur ašarų nebus, nė veido juoko.
Mortuos voco.

Ir aš einu į tylumą,
Į tylumą palaimintą ir didžią. 
Einu per aukštą siaurą tiltą 
Į naktį kvepiančią ir šiltą, 
Kur juda žvaigždžių milijonai, 
Pulkų pulkai ir legijonai.
Ir mano tako staigų vingį 
Nužymi ruožai spindulingi.

Naktis gera, naktis kaip motina 
Jautri, įspėjanti, dosni, 
Paguodžia ir pasotina, 
Kai jos viešnagėn pareini. 
Ir aš pavargęs parėjau 
Ir klaidžiot nebenoriu jau 
Aštriais, įdegintais keliais, 
Impregnuotais saulės spinduliais. 
Ir sako ji: „Lik čia. sūnau, — 
Aš tavo sielvartą žinau“.

Ir aš lieku. Kantriai vilkta 
Sunki gyvenimo našta 
Kaip varpa svyranti prinoko. 
Mortuos voco.

nok Ponay milasirdingi ir 
dawgiaw dienu gales do- 
wenoty) o jey tropises 
wysiems isz namu prisz 
neprietelu iszeyty, idant 
pafol butu walni nug wysu 
darbu, pakol nesugrinsz 
pargalejey neprietelu ing 
namus sava".

Be to, sukilimo vadovas 
liepia bajorams rūpintis 
valstiečių, išėjusių j suki
limą, našlėmis, žmonomis 
ir vaikais.

Žemiau pateikiamas (taip 
pat lietuvių kalba) „Sekre
toriaus Rodos Ziamu Letu- 
wu” Juozapo Narbuto 
prierašas, pakartojantis kai 
kurias T. Kosciuškos min
tis, spausdinamas sukilėlių 
priesaikos tekstas.

s'mą galėjo išspręsti tik 
nauja popierinių pinigų 
sistema, kurią įvesti buvo 
planuojama dar 1777 m.

1794 m. birželio 25 d. 
Iždo bilietų direkcija už 
10 tūkst. auksinų nupirko 
200 ryšulių olandiško po
pieriaus pinigų spausdini
mui. Visi organizaciniai ir 
spausdinimo rūpesčiai bu
vo pavesti vienam iš di
rektorių Andriui Kapostui. 
Tuo tikslu jis sudarė sutar
tį su chemiku ir dažų spe
cialistu Jonu Fridrichu 
Zeidliu. Svarbiausia buvo 
panaudoti tokius dažus, 

. kad būtų užkirstas kelias 
padirbinėjimams. Už falsi
fikavimą, remiantis naujos 
valiutos įstatymu, buvo ski
riama mirties bausmė, o 
falsifikatorių bendrinin
kams — 50 tūkst. auksinų 
pabauda. Tiek banknotų, 
tiek ir dažų parinkimas 
buvo toks vykęs, jog su
kilimo laikotarpio pinigai, 
lyginant su kitomis Europos 
asignacijomis, buvo sun
kiausiai padirbami.

Pirmieji popieriniai pini
gai pasirodė Varšuvoje, 
kuri tuo metu buvo apgul
ta carinės kariuomenės, c 
vėliau ir kitose Lenkijps 
bei Lietuvos vietovėse. Ta
čiau platūs gyventojų 
sluoksniai nelabai noriai 
naudojosi nauja valiuta ir 
žiūrėjo į ją su nepasitikė
jimu. Pavyzdžiui, 1794 m. 
lapkričio 2 d. ginklų fabri
kantas Pėstininkų gvardijos 
ginklavimo tarybai parašė 
raportą, kuriame pažymė
jo, jog „darbininkai paliks 
stakles, kadangi negali už 
asignacijas nusipirkti mais
to produktų". Toliau pra
šoma už popierinius pini
gus iš iždinės pristatyti 
darbininkams duonos.

Vilniuje, Istorijos-etno
grafijos muziejaus fonduo
se, saugoma 1794 metų su
kilimo vadovo T. Kosciuš
kos atsišaukimo lietuvių 
kalba foto kopija. Atsi
šaukimas rašytas 1794 me
tais, gegužės mėn. 2 d., kur 
sukilėlių 
jamas: 
ciuszka
Wayska Lanku yr Letu- 
wos". Atsišaukime sukilė
liai raginami kovoti už lais
vę, būti vieningais, pasiti
kėti savo jėgomis.

Atsišaukime atsispindi ir 
kai kurie sukilimo priešta
ravimai: „Tarp tu pačiu 
lanku nebuwa zgadas die’ 
pastanawiima Prowu, wie- 
ni norėja prasčiokams 
walnasty doty kity buwa 
priešingi, traukdamy nu 
dienos liki dienos, diet sa- 
wa turtą. .." Tačiau pačio 
sukilėlių vadovo požiūris į 
baudžiavą iš teksto neaiš
kus.

Norėdamas iabiau pa
traukti j sukilimą valstie
čius, T. Kosciuška įsako 
,,.. .wysyms, idant Gaspa- 
dorems, kurie dod Žalnie
rių, wiena diena darba ant 
koznos nedielos butu at
leista yr dowenota, (wie-

vadovas tituluo- 
„Tadeuszas Kos- 

Vysuwiziawsesis

Liet.

s§-

Telefonas 768-6679

WINDSOR

Tel. 769-2941

DRY CLEANERS & DYERS CO. LTD. 
Valome visokius drabužius ir kitą Jūsų namų apyvoką.

Savininkai:
A. Keršys, P. Petrulis, P. Keršulis, A. Greibus

1205 CHURCH Ave., VERDUN, MONTREAL.

THE SWINGER. Neskoningas Ann-Margaret 
pasirodymas, kuriame ji apsimeta jaunuole nu
sikaltėle tam, kad jos apysakos būtų priimtos 
spausdinti nešvankiame žurnale.

ABC aptarnauja LI ETUVIUS klijentus Montrealyje, kuriu 
turi pilną pasitenkinimą per praėjusius 13-ka metų.

ABC turi dideli pasirinkimą įvairių gėrybių siuntiniams, 
kuriu yra aukščiausia kokybė — lomiausia kaina!!!

ABC dabar turi SPECIALIUS maisto produktus siuntiniams:

3891 St.Lawrence 
Blvd.

Montreal 18, P.Q.

Tel. VI 4- 9098

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

KOSCIUŠKOS PINIGAI
1794 m., jau vykstant 

T. Kosciuškos sukilimui, 
Vyriausioji tautinė taryba 
nutarė išleisti popierinius 
banknotus, taip vadinamus 
iždo bilietus. Tai buvo pir
moji popierinė valiuta 
Lietuvos—Lenkijos valsty
bėje.

Sis nutarimas buvo pri
imtas ryšium su labai blo
ga Valstybės finansine pa-' 
dėtimi. Kariuomenės išlai-'. 
kymui ir apginklavimui 
reikėjo lėšų, ir šį opų klau-

UZV2 KAINOS(50% NUOLAIDA/

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

Uleikite i ABC dabar ir padarykite užsakymus, tai 
išvengsite 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

1092 Clark Street /prie Dorchester/. M o n t r e a I.P.Q. 
TEL: 861- 3032, 
vakare - 254- 6898. /Kalbame lietuviškai/.

ony j

Uniuelial Cleaned & Gallon
■ Valau ir taisau vyriškus ir moteriškus drabužius
• Siuvo naujus pagal užsakymus vyriškus paltus, 

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

(at Wellington St.)

Tai. 525-8971

to

PORTRETAI - VEDYBOS- KRIKŠTYNOS 
SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS

ĮVAIRIOS PROGOS

BALTIC WOODWORK CO 1920 Frontenac St. Montreal, P,Q. T. L auri n a i t i s

DAROMOS {VAIRIOS DURYS, LANGAI, VIRTUVES KABITAJ- 
IR KITI JVAIRUS MEDŽIO DIRBINIAI.

K. K1ĄUŠAS ir J ŠIAUCIULIS.
Adresas: 547 Lafleur Str., LaSalle.

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

ME 7-6727

DE LUXE CLEANERS
Sav. P. RUTKAUSKAS 

117—6th Avenue, Lachine.

LaSALLE AUTO SPECIALIST Rdg’d
SAV. G. DESROCHERS 

Taisau ir dažau lengvas mašinas 
7717 GEORGE LASALLE, QUE. 

(Prieiais „Nepriklausomos Lietuvos’* redakciją) 
TeL: garažo 366-0500 

namy 366-4203

BELLAZZI LAMY.1NC
DO 6-6941 7682 Champlain Blvd. LaSalle
(vairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai- 
(nsuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popieria.

PARDUODAMA
Jau išėjo iš spaudos Jono Šiauriečio įdomi knyga, 

“ A P O C A L I 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.leidėjų Šiuo adresu:

Jonas Bu r č i k as
2272 Lavalle, Ville Jacques Cartier, P.Q.

Canada.

JOE’S BUTCHER & GROCERY
J. LAURINAITIS

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

GAMINTOJAS.
PRISTATYMAS GREITAS IR SĄŽININGAS Į NAMUS, SALES VISOSE 

MIESTO DALYSE.
1918 Frontenac Street, Montreal,

/Prie pat požeminio - METRO stoties/.
TEL. 524-0209

HIGHLAND AUTO BODY
C al e x Gas Bar

DIRBTUVE--GARA

Atliekami visu, rūšių išores darbai ir

Mechaniniai darbai

Gazolinas alyva ir kiti patarnavimai

Z A S

dažymas

611b Lafleur Avė. L A S A L L E Tel. Buss.

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

366-7281-

CROIX-ROUGE 
ėsi ToujouasUB

PRANESAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ — 

sutraukiančią 
hemorojus

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

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

Visais tyrimo atvejais švelne- 
jant skausmams įvykdavo hemoroju 
susitraukimas.

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

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

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

LAIKRODININKAS
AN TA HAS ŽUKAS 

1855 Wellington Street 
Tel. WE2-0644.

IR PARDUODU

I K RO DŽIUS IR J U V E by RU S .
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tor^5mto MŪSTT^ČPOKTAS'
VEDA KAZYS BARONAS

Taupyk ir skolinkis
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- ~ « - -
SIAME TORONTO LIETUVIŲ PARAMA 
KREDITO KOOPERATYVE —

MOKAME 
5% už depozitus 
5 V2 % už Šerus

KAPITALAS 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 
KASOS VALANDOS: kasdieną nuo 10 vai. iki 3 vai. p. p., išskyrus 
sekmadienius. Pirmadieni 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).

Oth Year—No. 34 MONDAY, FEBRUARY 19. 1968________________________ Pa9es 13 to 2‘.

BŪSTINE: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario. • Telefonas LE 2-8723

Lithuanian Community Celebrates Anniversary 
Sudburio lietuviams minint Lietuvos nepriklausomybės 5O-fles metų sukaktuves 
nuo nepriklausomybės atstatymo "The Sudbury Star" laikraštis įdėjo šį atvaiz ą

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

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

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

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

kymus siųsti mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite gave mūsų

DOVANOS:
su gydymu ir 1.1.

Maisto siuntinių svoris neribotas.
Turime naujus iliustruotus kata

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

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

Ir pridėjo žemiau dedamą
Sudbury’s 300 - member Li

thuanian community celebrat
ed the 50th anniversary of 
their country's short-lived in
dependence at a dinner and 
dance Saturday night in the 
Ukrainian Federation Hall, 
Frood. Rd. Seated at the head 
table are, from left, Mrs. Joe 
Fabbro and Mayor Fabbro, 
Rev. Anthony Sabas, Danguele 
Remeikis, in traditional Li
thuanian costume, and former

po atvaizdu parašą:
mayor Mrs. Grace Hartman. 
The more than 200 persons 
who attended the annivesary 
celebration enjoyed a pro
gram of Lithuanian music and 
dancing. Mayor Fabbro ad
dressed the group. This event 
was sponsored by president 
Joe Stakus and members of 
the Canadian Lithuanian Com
munity, Sudbury branch. Li
thuanians the world over ob
served this anniversary which 
marked the independence of

the Baltic country which en
joyed 21 years of independ
ence, beginning Feb. 16, 1918.

Earlier this month, 
Mayor Fabbro received a Li-’ 
thuanian flag from the com
munity which flew over city 
hall Feb. 11 until Saturday. A 
school for Lithuanian chil
dren, who are taught the na
tive language and customs of 
their parents, is held every 
Saturday in the basement of 
Christ the King church.

PAVERGTOJI LIETUVA
Žinomas nepriklausomos 

Lietuvos laikų bėgimo meis
teris šiaulietis Mykolas Prei 
sas atšventė penkiasdešim
ties metų jubiliejų. Šiuo me
tu jis eina Lietuvos fizkul
tūros - medicinos dispance- 
rio vyriausio gydytojo parei
gas, nes 1941 m. pabėgęs iš 
Lietuvos, baigė Alma - Atoj 
Universitetą ir i Lietuvą gri
žo rodos 1947 m. Gyvenda
mas Sov. Sąj. jis 1943 m. iš
kovojo vid. Azijos žaidynė
se bėgimo meisterio vardą 
ir taip pat Kazachtano. Sudė
tingos Lietuvos sportininkų 
operacijos daromos ivi. Hreisų

21 komandos yra septyniolik
toj vietoj.

— Lengvosios atletikos rung
tynėse Kauno Politechnikos 
Institutas nugalėjo savo ko
legas iš Rygos ir Talino. Mū
siškiai surinko 245 tšk., lat
viai 204 ir taliniečiai 165.
— Lietuvos futbolo pirmenyi 
biu pasekmės: prie 10 tūks
tančių žiūrovų (!!) Kretinga 
baigė lygiomis su Kauno Li
ma 1:1. Panevėžio Statyba-Vii 
niaus Saliutas 3:3(4,5 tūkst. 
žiūrovų Panevčžyj), Kėdai
niai - Kauno Inkaras 6:0 
(4 tūkst. žiūrovų Kėdainiuo
se), bet tik prie 100 žiūrovų 
Kaune vietos komandų susi
tikimas taip Atleto ir Autp- 
parko baigėsi pirmųjų laimė
jimu 1:0.
— Lauko teniso žaidynėse 
Vilniaus Jaunimo parke ( buv. 
Maironio) nugalėtoju išėjo 
•E. Kaplanas baigmėje įvei
kęs Leskevičiu 4:6, 6 + 0, 
6:2.
iŠ VISUR
— Estijos moterų krepšinio 
pirmenybes įvyks Italijoj lie
pos 5- 15 d. d.
— Taline įvyko vyrų krepši
nio žaidynės. Estai išėjo

Jeigu turima neaiškumų, prašome klausti, telefonuoti bei tašyti, 
mielai paaiškinsime ir duosime patarimą. .
Mūsų (staiga labai daug kam patarnavo ir pasiruošusi pataš
omu ateityje.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

480 RONCESVALLES AVE. TORONTO 3, ONT.
Telefonus LE 1 - 3093

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

Savininkai A. ir S. KALŪZA

SVEIKATOS KLINIKA-Health Clinic
Medicininis ir pooperacinis gydymas

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

garų vonios. Gydomieji Judesiai ir psichologinė terapija.
B. Naujalis, Ps.D.R.M.NJ»t.

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

Reportažas iš Toronto
PASIKALBĖJIMAS METRO TRAUKINYJE

Vienam keleiviui atsi
skleidus laikraštį, greta 
sėdįs,lietsargį laikąs vy
ras, dirstelėjęs į stam
besnes antraštes sako, 
kad dabar viskas taip ir 
rašoma apie būsimus rin
kimus. Įdomu ką tie ko
munistuojantieji demo
kratai darys jeigu kandi
datavimas kainuoja $ 15 , 
000? Žaisdamas lietsar
gio rankenėle, jis toliau 
samprotauja, kad tų įsi
siūbavusių nuotaikų vedi
ni, greičiausia ir ben - 
druomenės rinkimai pra
ėję su pusėtinu pasiseki
mu. Jam tik nesą aišku, 
kad "Pasaulio Lietuvis" 
nieko nerašė apie mūsų 
rinkimus.

Dienraštį vartęs vyras 
sudeda laikraštį, jį per
lenkia ir, kiek nustebęs , 
atsigrįžta į savo bendra
keleivį.Tuo pačiu jis tie
siog pas ako, kad tokia ži
nia jis nenorįs tikėtLNors 
"Pasaulio Lietuvio" ne
skaitąs, bet jis gerai ži
nąs, kad tai esąs mūsų 
bendruomenės oficiozas. 
Kaip tad jo bendras galė
tų tą paai škinti?Kaip ben
druomenės organas galė
tų praleisti tokį svarbų 
pas artimiausią kaimyną 
vykstantį įvykį ?Juk "Pa
saulio Lietuvis" tam ir 
yra, kad užfiksuotų visus 
svarbesnius mūsų užsi
mojimus. Nežiūrint kur 
kas bebūtų, kokiame pa
saulio kampe kas beatsi
tiktų. O čia visai pašonėj 
esant (įvigubiems Krašto 
Tarybos ir Toronto Apy-

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

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

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

Namų CR9- 6166.

linkės rinkimams, nieko 
nebus bendruomenės ofi
cioze? Tai esą daugiau 
negu nepatikėtina. Nese
niai buvodamas Clevelan- 
de jis ture jo progos apsi
lankyti "Pasaulio Lietu- 
vio"administracijoje, ku
rią veda Mirga Kižienė. 
Kiek jis suprantąs knyg- 
vedybą,kiekpažįstąs tuos 
reikalus, ten jis stebėję
sis pavyzdingu adminis
travimu. Nežiūrint, kad 
jaunoji ponia Mirga augi
na ir lietuviškai auklėja 
tris gražius vaikučius, 
kad ji mokytojauja šešta
dieninėje mokykloje, kad 
ji dirba vaikų darželyje , 
"Pasaulio Lietuvis" esąs 
pasigėrėtinose rankose. 
Ir kartotekos,ir sąrašai, 
ir adresų antgalvėlės, 
viskas savo vietoje, kaip 
geriau ir negalėtų būti. 
Pamatęs tokią adminis- 
tracinę tvarką, laikraštį 
laikąs keleivis, todėl ne
gali prileisti, kad iš re
dakcijos pusės būtų bent 
koks apsileidimas. Tuo 
labiau, jeigu tas liečia 
mus, kanadiečius ir dar

TUMO VAIŽGANTO 
šeštadienine mokykla sėkmin 
gai baigę mokslo metus. Lan
kė apie 15 mokinių. Mokyklo- 
joje dirbo šie mokytojai: vedė 
ja G. Lumbienė ir mokytojai 
N. Paulaitienė ir kun. A. Sa
bas. Mokyklos išlaikymu rū
pinosi LB valdyba, žinoma, 
dalinai remiant ir mokinių tė
vams. Matant mokytojų pasi
šventimą ir pasiektus moks
lo metuose rezultatus, tenka 
apgailestauti, kad dalis tėvų 
to neįvertino ir savo jaunimo 
į mokyklą neleido, padaryda
mi jų ateities gyvenimui dide 
liūs tautinius nuostolius.
» Petro ir Janinos Gurklių 
pirmoji dukrelė pakrikštyta 
Zitos - Rūtos vardais. Krikš
to tėvai buvo: Bronius Dūda 
ir Marė Čebatorienė. Ta pro
ga Gurklių namuose buvo gra 
žus pobūvis.
LIETUVAITE LAIMĖJO

Sudburio 3-me, metiniame 
“ Kivanis“ klubo muzikos fes 
tivalyje už geriausią solodai 
navimą Irena Glizickaitė lai
mėjo pirmąją vietą ir Steel - 
workrs of America, 6500 sky
riaus piniginę premiją $ 100.- 
Tuo metu įvairiose muzikos 
bei dainavimo varžybose da
lyvavo 7200 moksleiviu. Ten 
ka pastebėti, kad Irena Gli-

metinių rinkimų atveju.
Lietsargį laikąs kelei

vis pasijunta neva kiek 
užsigavęs. Jis nustoja 
žaidęs įmantriai išlenk
ta, plastikine lietsargio 
rankinėle. Jam net nepa
togu dėl tokio netikėlio

zickaite turi labai gražų bai
sa ir solo dainavime reiškė
si jau ankščiau, taip pat vie
na iš Sudburio gerų kankli
ninkių. Jos paveikslas, kaip 
kanklininkės yra “ Lithuanian 
in Canada" ir paskutiniame 
“ Moters“ laikraščio numery 
je, o kaip solistės, su grupe 
laimėjusių pirmąsias vietas 
“ The Sudbury Star“. Ji taip 
pat daug padeda lietuvių ben 
druomeniniame gyvenime tau 
tinių švenčių minėjimuose me 
ninių programų išpildyme. Mie 
lai Irenai linkėtina turimą pui
kia balsinę medžiagą dar dau
giau lavinti, kad ateityje ga
lėtų būti gera tos srities me
nininkė - solistė.
e Kolonijos kandidatai KLB 
Kr. Tarybos rinkimus savo 
rinkiminėje apylinkėje gavo 
tiek balsų: kun. A. Sabas 68 , 
J. Staškus 60, A. Jasiūnas 
57.

MOTINOS DIENOS 
minėjimas įvyko ukrainiečių 
visoms kolonijoje gyvenan
čioms motinoms. Kiekviena 
buvo pagerbta prisegant po 
gėlę, o daugiavaikės ir dau
giausiai prisidėjusios prie 
kolonijos veiklos gavo dova 
neles: L. Remeikienė, A. Al- 
brechtienė ir B. Stankuvienė 
Paskaitą skaitė ir motinas 
sveikino jaunimo atstovė S. 
Poderytė. Visi buvo nustebin 
ti taip gražiai mokant mintis 
perduoti klausytojams labai 
gražia ir teisinga lietuviška 
kalba, išlaikant meniško kai 
bėjimo stilių.

Meninę programa atliko ma 
žosios lietuvaitės - V. Z1 at
kutę, A. Kručaitė, M. Stepšy 
tė, G. Poderytė, V. Remeiky 
tė, R. Kusinskaitė, vadovau 
j ant D. Remeikytei, padaina 
vo improvizuotą “ Ko liūdi 
berželi “.

— Sov. Sąjungos antrosios 
futbolo lygos pirmenybėse 
Vilniaus Žalgiris pralaimėjo 
Talino Dinamo 0-: 1 ir sužai
dė lygiomis su Leningradu- 
2:2. Po aštuonerių rungty
nių vilniečiai turi 6 tšk. ir iš

Kvintetas iš vyresnių lietu 
vaičių - D. Remėikyte, 1. Gli- 
zickaite, S. Poderytė, D. Ku- 
sinkytė, Z. Griškonytė- pa
dainavo keletą gražių liau
dies dainų. Irena Glizickaitė 
padainavo solo - “ Plaukia 
sau laivelis“. Bufetą aptar
navo P. Jutelis, A. Gatautis 
ir L. Griškonienė. Minėjimą 
ruošė LB valdyba, pirminin
kavo J. Staškus. J Kr

KNYGOS - KNYGOS
GERIAUSIA DOVANA

Ir. Končius. MEDŽIO DROŽINIAI.....................................................
V. Mingėla. KUN. ANT. MILUKAS..................................................
J. Šiaurietis. APOKALIPSĖ ........... ................... .
F. Moriac. GIMDYTOJA. Romanas.....................................................
Alė Rūta. LIKIMO KELIU. ................................................................
B. Rutkūnas. SPARNUS MAN META PAUKŠTES............ ..........
P. Orintaitė. MARTI IS MIESTO. ................................ ....................
P. Babickas. DRAMBLIO KOJOS....................................................
K. Pažėraitė. NUSIDĖJĖLĖ.............................................................
13. Rukša. ŽEMĖS RANKOSE...........................................................
P. Orintaitė. TAFILE NUO KRAŽANTĖS. ................................ ..
Or. K. Gudaitis. ŽALGIRIO PERGALE..........................................
A. Giedrius. MURKLYS, ..................................................................
M. Sleževičius. GYVENIMAS IR VEIKLA...................................
Baltijos Žuvėdra. GRANDINES........................................................
St. Zobarskas. PER SALTI IR VĖJĄ......................................... • ••
Sal. Čerlenė. DAINOS LIETUVAl/plokštelės/. .$4.-50 
Sal.Čerienė. DAINOS LTETUVAl/gaidos/........$ L 50
Paulius Augius- LIUKSUSINIS LEIDINYS........ $17.50
J.Audėnas. PASKUTINIS POSĖDIS..................... $4.00

5.00 
7.00

ZJ5O 
1.73 
1.50 
1.50 
0.75 
2.00 
2.00 
1.50 
2.00 
1.00
1.80 
5.00 
1.50 
0.75

VIKTORAS KAIRYS 
vienas iš šešių lietuvių, 
dalyvavusių Kazanėje su
rengtų savigynos (džiudo) 
varžybose,laimėjo Sovie
tų Sąjungos čempiono 
vardą.Jis įtrauktas į Sov. 
S-gos džiudo rinktinę, ku
ri gegužės mėnesį siun
čiama į Šveicariją daly
vauti varžybose dėl Eu
ropos džiudo čempionato.

(Elta) . 
CHIRURGAS ALF. DIRSĖ 
įgijo daktaro laipsnį, ap
gynęs disertaciją apie 
chirurginį arterijų ne
praeinamumo gydymą. 
Pažymima,kad jis vienas 
pirmųjų Lietuvos medikų 
-praktikų,apgynusių dok
toratą. (Elta).

laimėtojais, nugalėdami Len
kija 73:66, Rygos ASK 69: 
61 ir Tblisio Dinamo 81: 72. 
Kitos pasekmės šiose žaidy 
nėse: Lenkija - Suomija 88: 
81, Rygos ASK - Suomija 
78:64.
— Kitų valstybių krepšinio 
pasekmės: Olandija netikė
tai nugalėjo Europos meiste
ri Čekoslovakiją 68: 61, ryti
nė Vokietija - Rygos VEF81 
: 62, čekės laimėjo prieš es
tes 59:51.
— Nauja Vakarų Vokietijos 
kūjo metimo rekordą atsiekė 
Bayer, nusviedęs įranki 72, 
46 m. Tai geriausia sezono 
pasekmė pasaulyj e, o Vienoj 
Pector atsiekė naują austri- 
jos rekordą, numetęs ietį 81 
84 m.

Vak. Vokietijos futbolo 
meisterio vardą laimėjo FC. 
Nuernberg, paskutinėse rung
tynėse nugalėjęs FC Bayern 
2 : 0. Pastarąją komandą te
ko stebėti dvejose rungtynė
se Europos taurės pusbaig- 
mėj prieš Milano. Gegužės 
1 d. jie pralaimėjo Italijoj 0: 
2, tat ir atsigriebimo rungty
nėse Milano komanda gegu
žės 8 d. Muenchene nutarė 
žaisti daugiau gynybinėj po 
zicijoj, išlaikydama 0:0 pa
sekme ir tuo pačiu patekda
ma i baigmę. Malonu, kai Vo
kietijos televizijos stotis90 
min. rungtynių laiką perduo
da be jokių reklamų, suteik
dama kiekvienam žiūrovui be 
jokios pertraukos įsijungti į 
rungtynių eigą. Rungtynes 
Italijoj stebėjo 90 tūkst. žiū
rovų, o Muencheno stadione 
45 tūkstančiai.

bičiulio neigimo. Jeigu 
anas nepavadino jo mela
giu,tai davė tą aiškiai su - 
prasti. Jeigu jis ir neno
rėtų dėl to nusileisti, bet 
jis žino, kad čia ne vieta 
karščiau diskutuoti. Kas 
gi norės atkreipti vagone 
esančių keleivių dėmesį. 
Būdamas teisus jis negali 
sutikti su bendrakeleivio 
neigimu ir tuo neva pa
smerkti "Pasaulio Lietu
vį". Vietoj stipriau atšo
vęs,k^d ten tikrai nebuvo 
paminėti mūsų rinkimai, 
jis prašneka gana santū
riai. Pasidėdamas liet
sargį ant kelių, jis sako, 
kad mūsų rinkimai bus 
vėliau aprašyti. Ten bus 
paminėti ne tik visi kan - 
didatai, bet ir jų gautieji 
balsai. Juk ir pernai lap
kričio mėn.įvykęs Kultū
ros Kongresas buvo pla
čiai aprašytas tik šių 
metų kovo mėn. numeryj. 
Prie aprašymo pridedant 
net smulkią kongreso die
notvarkę. S. Pranckūnas,

J. Mingėla. LABAS RYTAS, VOVERĖ.................$2. 50
Maironio BALADĖS, liuksus.leid......................$6.00
K. Grinius. ATSIMINIMAI ir MINTYS.Lt............$1.50
K.Grinius.ATSIMINIMAI ir MINTYS 2 t..... . S5.OC 
Putinas. SUKILĖT TAI, romanas I ir II tomai... $5. CO 
LITHUANIAN in CANADA...................................$ 8.CO
V.Tamulaitis. SUGRĮŽIMAS  .............. $1.OC
A.Tulys. TŪZŲ KLUBAS.....................................$3.00
Dr. J.Kaškelis.KOMUNIZMAS BE KUKĖS..... $1. 50 
A.Gustaitis.LIETUVA-EUROPOS NUGALĖT. . $2.50 
VARPAS 1965 metų..........................  .....$2.00
VARPAS 1967 metų......................... ...................... $2. OO
Knygos gaunamos adresu: Nepriklausoma Lietuva, 
7722 George Street, LaSalle, P. Q., Canada.
Čia knygų kainos nurodytos tokios,kokioSyra nurody
to leidiniuose, bet apmokėti reikia amerikoniškais 
pinigais, kurie 8% aukštesni.  

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

P. Januška, 1033 Brucė Ave, Windsor. Ont.

SĖJA J...............
Tautinės, demokratinės minties mėnesinis lietuvių laikraštis.

Leidžia Varpininkų leidinių fondas
Redaktorius Vytautas B i 1 d u š a s

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

Prenumerata: JAV ir kitur 3 dol. metama.

AR ŽINOTE K.) RAŠO

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

K E 1 EI V Į žmonės mėgsta dėl to, kad jis niekam 
nepataikauja ir nesibijo teisybės skelbti. Teisingo
mis žiniomis iš visur /jame daug žinių ir iš Kana
dos/, aiškiu ir atviru pasiisakymu laikraštis per 65 
metus pelnė gerą vardą ir pasitikėjimą.
KELEIVY rasite 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.'

MINTYS.Lt


7.

1968 m.gegužės 29 d. Nr. 22/1098/ 7 PSL.

hamiAlton
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. 
šešt. 9—1 v.p.p.

Augšti nuošimčiai ttž 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.

M/EL/ HAM/LTON/EC/A/

Atskiru atšisaukimu krei
piamės į pasaulio lietuvius 
paremti finansiniai ir mora
liai “ Gyvataro“ isvykaiPra 
ncūzija. Tačiau kartu jaučia 
me pareiga priminti musų ko
lonijos gyventojams, kad di
desnę dali šios kelionės naŠ 
tos turi pakelti pats Hamil
tonas, kuris visuomet ir vi
suose mūsų tautiniuose rei
kaluose buvo dosnus, atsi
stodamas Kanados lietuviu 
avangarde.

O ypatingai šiandien, kada 
mūsų kolonijos pažibai-tau
tinių šokių grupei “ Gyvata- 
rui“ yra pavestas didelis 
uždavinys atstovauti užsie
nyje netik svetingai mus pri
ėmusių Kanada, bet taip pat 
garsinti Lietuvos vardų va
karų Europoj. Parodykime 
dar didesni tautini susiprati 
ma, atsistodami dar kartą pir
mose pasaulio lietuvių auko
toju eilėse. Hamiltoniečiai 
plačiai atidarykite duris kiek
vienam rinkėjui pasibeldus 
Į Jūsų duris (aukų lapai yra 
numeruoti ir antspauduoti 
KLB-nės Hamiltono apyl. 
valdybos antspaudu) iteikda 
mi mūsų reprezentaciniam 
vienetui - “ Gyvatarui“ , kad 
ir kuklią auką jo kelionei i 
Europą.

Kam yra patogiau siusti če 
kius ar pašto perlaidas, pra.

šome juos adresuoti K—to 
ižd. A. S. Šlekaičiui, 206 
Queen St. South, Hamilton , 
Ont. arba Hamiltono Lietu
vių Bankeliui Talka (Talka, 
21 Main St.East, Hamilton, 
Ont.) inešant į atidarytą s- 
tą Nr. 1431 “ Gyvataras - 
Prancūzija“ .

Išanksto visiems nuošir
dus ačiū. “ Gyvataro“ Išvy
kos Komitetas.
B/RŽEL/O /iVEŽ/MU 
M/NČJ/MAS

Birželio išvežimu minėji
mas Hamiltone įvyks birže
lio 16 d. Hamiltono B-nes 
valdyba yra pavedusi jo org 
ganizavimą Jaunimo vadovui 
G. Breichmanui, nes šiais me 
tais jis išpuola vadovauti lie 
tuviams. Minėjimas yra ruo
šiamas kartu su Pabaltijo 
studentais McMaster univer
sitete. Visi Hamiltono ir a- 
pylinkės lietuviai yra kvie
čiami jame dalyvauti. Smul
kiau apie minėjimą bus pra
nešta vėliau. Valdyba. 
-- Paieškoma ČEIKYTE Ju
zė ( duktė Juozo), gimusi- 
1912 m.,Kirdonių km., Biržų 
ap. Ieško sesuo Marjona Ša
tienė iš Lietuvos. Ji pati, ar 
žinantieji apie ja prašomi 
pranešti Alf. Juozapavičiui, 
20 Kensington Ave. North, 
Hamilton, Ont. Canada.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

"Gyvataras", kaip matome, jau psiruošęs kelionėn į Europą. 
Iš tikrųjų "Gyvatarą" čia matome Kanados šimtmečio proga 
kelionėje į Reginą ir Winnipegą, bet "Gyvataras" visada yra 
pasiruošęs į tokias keliones, o į Paryžių beveik tokia pat ke 
lionė, kaip ir į Winnipegą. "Gyvataro" žygis vertas paramos.

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

tinėlius savo artimiesiems Lietuvoje.

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

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

VASAR/NJS 7968 - 1.
Storo, gėlėto nepermatomo nailono medžiaga dėl 4 suknelių, 
3J6 jardo vilnonės angliškos medžiagos vyriškam 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 
kojinių — $ 75.90 .

VASAR/N/S 7968 - 2. .
Pavasariniam arba vasariniam paltui vilnonė medžiaga, 3)6 
jardo vilnonės angliškos kostiuminės medžiagos, gėlėta ne
permatomo nailono medžiaga dėl dviejų suknelių, 1 šilkinė 
skarelė, 1 vyriški nailoniniai marškiniai, 1 svaras Šokoladi
nių saldainių, 1 vyriškas arba moteriškas nailoninis lietpalti s 
- S 75. Q0. ,

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

BALTIC STORES LTD.,
(Z. JURAS)

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

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

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

Į VA IRE N YB ĖS

• TURANO TIGRAS

Turano tigro ieškoti išvyko ta
rybinių mokslininkų ekspedicija. 
Paskutini kartą Turano tigras bu
vo sutiktas 1932 m. Daugelis ma
nė, kad jis -visai išnykęs. Nese
niai mokslininkai gavo praneši
mą, kad viename Vidurinės Azi
jos rajone šis tigras vėl paste
bėtas.

Uanrlf Anele Murauskas, 1 I, lets a pet squirrel, 
USIny I nelr Johnny, use her head as a perch while he gets
a kiss from Aneie's twin sister, Birute. The girls have had the young squirrel since 
their father found him in a hollow tree-near their Hamilton, Ont. home. <cp amsi

/KAMPOJ SOSTINĖ OTTAWA

Mon+realio dienraštis "The Gazet+e" pirmame pusla
pyje įsidėjo šia fotografiją, vaizduojančią Hamiltono 
Jie+uvaites, prijaukinusias voveraitę.

Gyvulių, žvėrių supratimas ir jįj rimtas vertini
mas yra aukštesnės kuHūros reiškinys.

Edvardas Drėgva

VOVERAITE
Raitė raitė 
Voveraitė 
Uodegytę pūko. 
Kėlė kėlė 
Riešutėlį, 
Nešė į namuką.

Nuo šakelės 
Ant šakelės 
Šokinėjo greitai, 
Ir grybauti, 
Grybų rauti 
Ėjo voveraitė.

Pyko pyko 
Baravykai,

Saukė: “Reikia bausti, 
Kad prie kelio 
Ant šakelių
Grybų daug pridžiaustė!”

Ji ne vieną
Išdžiovino
Baravyko brolį...
Žiemą gilią
Jai dagiliai
Pasakys: “Gudruolė!”

Prausia prausia
Ilgaausė
Ant šakos snukutį.
Po darbelio
Drąsiai gali 
Pailsėt truputį.

— * —

MOTINOS DIENA
musų apylinkėje šiais metais 
buvo suruošta gegužės 12 d.

Šių Jubiliejiniu Metu paki
li nuotaika buvo pajusta ir 
šiame subuvime. Pradėta iš
kilmingomis pamaldomis. Ar
kikatedros žemutinėje daly
je. Pamaldas laikė ir pamok 
slą sakė kun. dr. V. Skilan- 
džiūnas, jam patarnavo dr. 
inž. A. Jurkus.
Po pamaldų, visi vyko i Ar

kivyskupijos susirinkimu sa 
lę. Minėjimas buvo kelių da
lių: Geologijos daktarės J. 
Rimšaitės turiningą paskai
tą apie atominio anyžiaus mo 
tina, pačiu mažųjų pasveiki
nimas savųjų mamyčių, jauni 
mo tautiniai šokiai ir meno 
paroda. Kadangi meno paroi 
da buvo suruošta Motinos Die 
nos proga, tad joje dalyvavo 
tik moterys dailininkės: Ta
mošaitienė iš Kingstono, K vie 
tienė iš Toronto, Šablauskie 
nė ir Zubienė iš Montrealio.

Motinos Dienos meninę da
lį suorganizavo ir pravedė dr. 
M. Ramunienė. Parodą atida 
rė šios apylinkės narys dail, 
A. Tamošaitis, trumpu kritiš 
ku įvertinimu apibudinęs kiek 
vienos menininkės darbus. 
Po apžiūros kiekvienai paro 
dos dalyvei padėkos ženklan, 
tautiniais rūbais pasipuošu
sios lietuvaitės įteikė rožių 
puoštes.Paroda susidomėji
mas buvo didelis ir atrodo tu 
rėjo visakeriopa pasisekimą.

Minėjimo proga buvo baisa 
vimas į Krašto Tarybą, kuri 
tvarkė G. Mitalas.
TULŽIU SAVAITĖ

Ottawa yra garsi tulpių fes 
tivaliu, kuris šiais metais 
yra atžymimas šio mėnesio 
17-31 dienomis. Atvykę iš

tolimesnių vietovių tautie
čiai į Motinos Dienos iškil
mes turėjo progos pasigėrėti 
prasidedančioms išsiskleis
ti įvairiaspalvėm tulpėm. 
Tulpių apžiūros dalyviai bu
vo pakviesti trumpam apsila 
nkyti dr. J. Rimšaitės rezi
dencijoj, netoliese nuo gar
siųjų tulpių rajono.

Po visų iškilmių dr. M. Ra- 
mūnienė savojoj lietuviškų 
dailininkų išpuoštoj pastogė 
je parodos dalyviams ir sve 
čiams buvo suruošusi vaišes.
LIETUVIŲ FONDAS

IŠ š'ios apylinkės narių per 
vietos Lietuvių Fondo Iga 
liotini padarė naujus įnašus 
i L. Fonda: dail. Anastazi
ja Tamošaitienė savo tėve
lio J. Mažeikos atminimą i- 
amžinti jo penkeriu metų mir 
ties sukakties proga ir uolus 
ir pareigingas B - nės narys 
J. Jurėnas.

L. Fondo Įgaliotinis tikisi 
ir kantriai laukia to paties ir 
iš kitų tautiečių; tie, kurie 
galėtu - prašomi Įstoti i L. 
Fondą; jau esą Fondo na
riais, prašomi padidinti Įna
šus. Šie Jubiliejiniai Lais
vės Kovos Metai tenepraeina 
neatzymeti kiekvieno mūsų 
asmenine auka. -Pasibaigus 
šiems metams, kada bus žvil 
gtelta atgal, galėsime pasa
kyti: “ Padariau, ka galėjau“.

L. Fondo igaliotinis yra pa 
ruošės ir ivairiu, nors ir kuk- 
liu lietuvišku suvenyrų, ku - 
riais nori atžymėti visus tuos, 
kurie šiais metais nors ir 
menką auka parems L. Fon
dą. Visos nedidelės aukos 
yra sujungiamos ir Įnešamos 
į Fondą, kaip Bendrasis Otta 
wos Lietuvių įnašas.

Albinas Vilniškis

• NELAIMINGOS 
GIMIMO DIENOS

Pasakojama, kad Sirakūzų 
mieste gyvenusį graikų filosofą 
Antipatrą kiekvieną gimimo die
ną krėsdavo stalgiai pakilęs karš
tis. 86-ją gimimo dieną — 212 
m. pr. m. e.— Antipatras miręs.

Padėkos
PADĖKA

Reiškiame nuoširdžią pa
dėka ruošėjams ir dalyviams 
padarytai staigmenai mūsų 
naujo namo įkurtuvių Įvyku
sių Šeštadieni, gegužės li
tą d.z proga. Malonus ačiū 
ruošėjams pp. J. Beržiniams, 
pasakiusiems sveikinimo kai 
bas p. J. Budnikui ir p. J. 
Kažemėkui ir dalyviams: pp. 
F. UrbaiČiams, pp. J. Bud
nikams, pp. J. Romikaičiams, 
pp. Banaičiams, p. R. Banai 
Čiui, pp. St. Senkams, pp. J. 
Bubniams, pp. Alb. Gude
liams, pp. F. Gujams, p. VI.

PUSIASALIS
LITUANICOS" PARENGIMAS

NIAGAROS

DIDELIS

Su atėjusiu pavasario džiau
gsmu, su atgimstančia gam
ta, žydinčiomis gėlėmis pa
sipuošusia gamta traukia 
žmogų, po savaitės darbų 
kur nors išvykti - pabuvoti, 
pabendrauti su seniai maty
tais pažįstamais pasidalin
ti mintimis, pasigrožėti mū
sų ateities žiedu - priaugan
čiu jaunimu.

O ką bekalbėti apie mūsų 
ponias ir paneles, kurios 
daug padarė įnašo, palygi
nus prieš dvidešimtį metų, i 
kanadiečių moterų apsirengi 
mą. Ir taip metams einant 
pirmyn, netik pavieniai, bet 
ir parengimuose yra puikiau
sia proga parodyti-pademon
struoti apsirengimo meną.

Wellande, Ukrainian Cultu
ral Centre Hall 1968 m. bir
želio 1 d. 6 vai. vakaro kar

tūno baliuje, kuris eilę metų 
sutraukia daugelį lankytojų, 
Įvairiaspalvių, kaip gėlių dar
želyje, pasipuosušių ponių 
ir paneliu,už tris gražiausias 
kdrtūno sukneles Inndo 
sporto klubas “ Lithuanica “ 
skiria tris premijas: $20.00, 
$15.00 ir $10.00.

Iš jaunų merginų renkama 
baliaus gražuolė.

Laimingasis loterijos ke
liu laimės modernišką žukla- 
vimo komplektą arba $100.00

Laimės staliukai aukoti vi
sų trijų lietuvių hotelio savi
ninkų ir lietuvių prekybinin
kų, teiks jums laimėti gali
mumų.

Laimę išmėginsite išteklin
goje loterijoje. Veiks valgiais 
ir gėrimais turtingas bufetas, 
prityrusių seimininkių vado- 
vauj amas.

Kai kuriose pasaulio dalyse lie
tus yra tokia retenybė (žiūr. že
mėlapy užtušuotas vietas), kad 
vanduo yra neįkainuojamai bran
gus. Skaitoma, kad vienas iš sau
siausių kontinentų yra Australi
ja, bet yra vietų ir Pietų Ame
rikoj kur per metus net milimetro 
lietaus neiškrenta, šiandie ieško-

Istorija yra liudytoja, kaip žmo
gus eikvoja gamtos sukauptas at
sargas. Labiausia tai paliudyja 
vandens sunaudojimas. Paveiksle 
matome Owens ežero dugną Kali
fornijoje, kurį nusausino benau- 
dojant jo vandenį Los Angeles 
miestui. Ir dabar daugumas pa
saulio didmiesčių rūpinasi, kaip
užtikrinti vandens atsargas.

Gerulskiui, pp. Al. Juraičia 
ms, pp. B. Milašiams, pp.Al. 
Barkauskams, pp. A. Šimke- 
vičiams, pp. P. Kažemėkams, 
p. R. Lukoševičienei, pp. Bil- 
dams, pp. Kl. Sinkevičiams, 
p. St. Žvirbliui, pp. V. Venc- 
keviciams, pp.K.Simaičiams, 
pp. A. Vinerskiams, p. S. Raš 
kauskui, p. Ir. May, pp. P. 
Grigarevičiams, pp. J. Kaže 
mėkams, pp. J. E. BerŽinia 
ms; taip pat nuoširdus ačiū 
už mums Įteikta dovaną. •

Jums dėkingi Klevutė ir Sta
sys Ž i o b a i

Gros populiarus V. Babec- 
ko orkestras; studentams i- 
ėjimo kaina papiginta.

Savo atsilankymu jūs Įgy
vendinsite mūsų Įdėtas vil
tis ir papuošite kartūno ba- 
balių savo Įvairiaspalviu ap
sirengimu. Jus kviečia ir jū
sų su palydovais laukia.

Klubas“ Lithuanica“ 
Well a n d e .

Jūros ir vandenynai turi neri
botus vandens išteklius, kurie bū
tų galima nukreipti j vandens 
trūkstamas vietas. Problema tik 
ta, kad jūros vandenį pirmiausia 
reikia paversti gėlu, kad būtų tin
kamas naudoti žmonėms ar aug
menijai. Šimtmečiais mokslininkai 
suka galvas, kaip pigiausiu keliu

ma būdų, kaip aprūpinti vande- jūros vandenį paversti gėlu. 
niu ir sausiausias vietoves.
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MOKINIŲ IR TĖVŲ 
DĖMESIUI

Artinasi lituanistinių mo
kyklų mokinių kongresas To
ronte. Montrealio Lituanisti
niams kursams paskirta iš
pildyti mergaičių tautinis šo 
kis “ Mikitienė“ , su berniu
kais “Suk, suk rateli“ irkal- 
velis“. Zigmo Lapino vado
vaujamas tautiniu instrumen
tų orkestras išpildys tris at
skirus numerius, palydės dai
ną “ Lietuva,brangi“ ir tauti
nius šokius. Mokytoja E. Na
vikėnienė paruoš chorą. Mer
gaitės, kurios nešoka, prašo
mo- ateiti i choro repeticija.

Tai visi mokiniai, kurie va
žiuoja į kongresą ir dalyvau
ja programoj, ateinantį ket
virtadieni, gegužės 30 d. 
6.30 vai. vakaro renkasi j
Aušros Vartą salę repetici - 
jai. Dalyvavimas visų būti
nas, nes vieno neatėjimas 
trukdo visiems.

"NIDOS" KLUBO SUSI
RINKIMAS

įvyko sekmadienį, geguž
ės 2C d. Aušros Vartų sa
lėje. Susirinkimą atidarė 
ir jam vadovavo klubo pir
mininkas J. Štaučtulis. Pr
aeitų metu susirinkimo pr
otokolą perskaitė Stp. Kęs
gailą. Protokolas priimt
as be pataisų. Metinį vei
klos pranešimą padarė pi
rmininkas J. Štaučiults ,A. 
Mylė Ir B.Kirstukas.Me
tų bėgyje įstojo 15 nauju na 
rių, tat šiuo metu viso yra 

nartai. Įsijungta į Que
bec Wildlife Federation,pa
imtas draudimas nelaimės 
atvejui. Klubo kasa per me
tus turėjo 474. °r‘ pajamų ir 
110.73 išlaidų, kasoje3"4. 
13.

Praeitą rudenįbuvo suru
oštas pirmas susipažinimo 
balius, kuris praėjo graž- 

Kursų Vedėja, tat ir davė 3 2O\ 23 pelno. 
Praeitu metų žvejybos se
zonas nepasižymėjo akty
vumu, nes jį veikė Pasau
linė paroda.

Susirinkimas išrinko na
ują valdybą, kurią dabar su 
daro: J.ŠiaučiuIis-ptrmini- 
nkas.Pr. Bukauskas-vicep. 
ir medžioklės sekcijos va
dovas, Br. Kirstukas- jo 
pavaduotojas, A.Mylė-ftn- 
ansų sekret., J. Z avys-ka
sininkas, kandidatas-J.Da- 
Imantas, A.Kačinskas ir 
Pluščiauskas-žvejybos iš
vykų vadovai. Revizijos ko
misija palikta ta pati: J. A d 
domattis, J.Viliušis ir P. 
Petronis.

Susirinkimas priėmė pa
ruoštas tarpusavio varžy-

JONAS VILIUS IS 
visuomenininkas ir poli
tikas sekmadienį artimuj 
jų tarpe atšventė 7O-ties 
metu sukaktuves. Plačiau 
numatoma parašyti sekan
čiuose NL numeriuose.

Ilgiausiu sukaktuvinin
kui metu.'
MUZIKOS STUDIJOS, VE- 
damos op.sol. E.Kardel
ienės mokinių koncertas 
įvyks birželio 10 dieną 
sekmadienį, 7 valandą po 
pietų Aušros Vartų salė
je.

PRANEŠIMAS
Birželio 22-23 dienomis To

ronte įvyksta Kanados lietu
viu šaulių suvažiavimas. Iš 
Montrealio L.K.Mindaugo kuo-bu žvejybos taisykles. Pa
pa vyksta organizuojama ėjęs- geidauta,kad būtu suruoš- 
kursija - autobusu, kuriame 
dar yra 6 laisvos vietos. Kas 
norėtu vykti tuo metu į Toron 
tą, prašome kreiptis šiuo ad
resu: A. Mylė.tel.PO 7- 4530.

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. ,

Tel: 767-3175; namt) 366 ■ 9582

DANTlį GYDYTOJAS

Dr. J. MALISKA

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

Namų tel. MU 1-2051

xaoJAUGELIENE
Dantų gydytoja 

1410 Guy Street I aukštas 
11-12 kambarys, 

Tel: 932-6662; namų 737-968 1

or.v GIRIUNIENE
Dantų gydytoja

5330 L' Assomption Blvd.
Tel. 255 ■ 3535.

dŠouįĮa'id cduto dSody.

Sav. /. Adomonis - 

Namu tel. 747-9000.

ta žvejybos išvykų. Nutar
ta lapkričio pradžioje su
ruošti bailų. Susirinkim
as praėjo sklandžiai. Už
baigai buvo trumpos vai
šės. J.§.
LIETUVIŲ ENCIKLOPE- 
dija Montrealio miesto bi
bliotekai vėl susilaukė na
ujo aukotojo:
54. Antanas Stašaitis Įne
šė 5 dolerius. Ačiū. Da - 
bar dar trūksta 35 doler
ių. Maloniai kviečiame 
atsiliepti.
• Ged. ir J. Rukšėnai iš Ka
lifornijos po penkių metų iš
vykimo, lankosi Montrealyje 
ir domisi progresuojančio 
miesto pasikeitimu bei vyks
tančia šių metu paroda.
« Susirgusi p. Kringelienė 

gydosi Montreal Gen. li- 
goninėje. ,

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

Suite 205

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

NOTARAS

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

Sun Life Building
Suite 200 1

Tel. 866- 13 59

6636 Clark St. Montreal
(prie St. Zotique )

TEL: 277 - 5059, 277 ■ 5323

ATLIEKAME DARBUS:

Electric Yielding 
Body Work 
Painting 
Mechanic 
Electric 
ir kitus Steering Service

Wheel Afingment
T une - up

Clutch-Brakes

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

KLB KRAŠTO TARYBĄ

1968 m. gegužės 29 d. Nr. 22/1098/

KANDIDATAI Į
Nr. Pavardė Vardas Amžius Profesija Adresas

1. Adomaitis, Jonas 66 mechanikas La Salle, Que.
2. Andruškevičitu, Kostas 57 darbininkas Chomedy, Que.
3. Ažubalis, Petras 50 kunigas Toronto, Ont 983
4. Balčiūnas, Gerardas 47 advokatas Toronto, Ont 772
5. Baltakis, Paulius 42 kunigas Toronto, Ont 544
6. Baronas, Kazys 47 darbininkas Hamilton, Ont 575
7. Baršauskas, Sigitas 25 mokytojas Verdun, Que. $01
8. Breichmanas, Gediminas 24 biologas Dundas, Ont 710
9. Bubells, Eugenijus 44 Inžinierius Toronto, Ont. 493

10. Čepas, Silvestras 45 vet. gyd. Toronto, Ont 675
11. Čuplinskas, Eugenijus 40 dipl. inž. Toronto, Ont. 664
12. Dreseris, Vladas 39 darbininkas Verdun, Que.
13. Gailiūtė, Ona 58 tarnautoja Toronto, Ont 443
14. Garnelienė- 

Judzentavičiūtė,, Vanda 49 namų šeim. Tillsonburg, OmL 541
15. IndreHenė, Ona 66 šeimininkė Toronto, Ont 577
16. Jakublckas, Steponas M ūkininkas Princeton, Ont
17. Jankaitis, Juozas 59 darbininkas Toronto, Ont
18. Jan' ška, Petras 52 ekonomistas Windsor, Ont. 521
19. Jasiūnas, Augustinas 59 darbininkas Sudbury, Ont
20. Jurkevičienė, Emilija 51 buhalterė Toronto, Ont
21. Jurkus, Algirdas 33 dipl. inž. Ottawa, Ont. 552
22. Kairys, Steponas 52 chemikas Toronto, Ont. 779
23. Kardelis, Jonas 74 redaktorius Verdun, Que. 738
24. Krištolaitis, Juozas 47 darbininkas Hamilton, Ont
25. Kuolas, Augustinas 57 tarnautojas Toronto, Ont. 596
26. Lelis, Petras 64 inžinierius Toronto, Ont. 523
27. Lukoševičius, Petras 47 agronomas La Salle, Que. 728
28. Mažeika, Algimantas 26 tarnautojas Toronto, Ont.
29. Miceika, Vladas 52 ūkininkas Simcoe, Ont.
30. Mikalauskas, Barnabas 57 kunigas St. Catharines, (j 54 1
31. Nausėdas, Algis 26 studentas Toronto, Ont. 493
32. Nevada, Antanas Calgary, Alta. 4 93
33. Pacevičius, Antanas 53 gydytojas Toronto, Ont. 876
34. Paplauskienė- 

Ramūnienė,
Marija

57 pedagogė Ottawa, Ont. 589
35. Pleinys, Jeronimas 44 darbininkas Hamilton, Ont. 443
36. Rinkūnaitė, Giedrė 24 mokytoja Toronto, Ont 916
37. Rinkūnas, Antanas 58 mokytojas Toronto, Ont. 826
38. Rudinskas, Pranas 56 agr.-ekon. Montreal, Que. 570
39. Sabas, Antanas 60 kunigas Sudbury, Ont 523
40. Sakalas, Balys 52 ekonomistas Toronto, Ont. 473
41. Simanavičius, Jonas R. 50 verslininkas Toronto, Ont 750
42. Skrinskaitė, Dalia 25 mokytoja Toronto, Ont. 966
43. Skripkutė, Liucija 40 buhalterė Hamilton, Ont 573
44. Staškus, Juozas 43 darbininkas Sudbury, Ont.
45. Šetikas, Adolfas 51 tarnautojas St Catharines, Ont.
46. Siautulis, Juozas 52 verslininkas Montreal, Que.

51547. Tamošauskas, Liudas 60 teisininkas Toronto, Ont.
48. Viskontas, Aloyzas 25 inžinierius Toronto, Ont. 655
49. Yčas, Jonas 47 gydytojas Toronto, Ont 988

Dėkojame Apylinkių Rinkimi-

KLB VYRIAUSIOJI RINKIMU KOMISIJA
tiems Komisijoms uz gražu ir dar 
nu bendrad arbiavima. Rinkimine 
medžiaga prašome persiusti Vyr. 
Rinkimo Komisijos Sekretoriui.

Kadangi Krašto Tarybos rinkimų rezultatai buvo gauti 
visai prieš laikraščio išleidimą, nebuvo laiko sąrašą 
padaryti kaip turi būti. Orientacijai pažymime, kad 
paskutinis, 3O-tasis, išrinktas Į Tarybą -yra S.Barša
uskas, gavės 501 balsą. Kas gavo už jį mažiau, visi 
eina į kandidatų sąrašą, kurtų tiktai 5-kt pirmieji čia 
sužymėti. NL red.

KLK MOTERŲ D-JOS 
susirinkimas, įvykęs balan
džio 27 d. seselių namuose, 
dalyvaujant dvasios vadui 
Tėvui PeČkiui ir narėms, bu
vo sėkmingas. Susirinkimo 
metu išrinkta nauja valdyba, 
kurią sudaro: p. Bernotienė, 
p. Keturkienė, p. Piešinienė , 
p. Staškevičienė ir p. Vaup- 
Šienė. Reviziją sudaro: p. 
Gražienė, p. Grigelienė ir p. 
Navikėnienė.

Susirinkimo metu Dvasios 
Vadas patiekė gražių, minčių 
ir nurodė gaires ateities veik
lai. Susirinkimas vyko malo
nioj ir jautrioj nuotaikoj.

Senoji valdyba, užbaigda
ma savo darbo metus, gautą 
įvykusios kovo mėn. 10 d. lo 
terijos pelną paskirstė sekar 
čiai: Seselėms 100 dol., Stud, 
ateitininkams - 50 dol., Mo
teris Žurnalui - 75 dol., Kat. 
Moterų d- jos Centro V - bai 
40 dol., Vasario 16 gimnazi
jai - 25.dol., Baltijos stovyk 
lai - 25 dol., Lietuvių Fon
dui 25 dol. Linksmai praleis
tas laikas ir pašnekesiai 
baigti kavute.

DĖMESIO LIETUVIAMS
Naujoje LaSalėje yra parda 

vimui naujų gražių gyvenamų 
namų. Skambinkite 366-6237 - 
W. Lapenaičiui.

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS

SIUVU IR PARDUODU

Taisau ir Remodeli'uoju 
Vasaros laike saugojimas 

/ Storage /.

6396 Bannantyne, Verdun. 
PO 7- 6183.

AR ŽINOMA, KAD
’’NEPRIKLAUSOMOS 

LIETUVOS” SPAUSTUVĖ
spausdina bilietus, pdcvietūms, vizi
tines ir padėkos korteles, įvairius 
blaikus, receptans lepelius, vedybi- 
nius pakviednus, rrirdes atveju už
uojautos laiškus, visokius ” statemer, 
tus”, vokus su adresais, laikraščius.

Adresas: 7722 George Street, 
L aSalle,Montreal,P. Q.

e Gudžiūnaitei Nijolei šį sek 
dienj buvo suruoštas priedve- 
dybinis pagerbimas, kurjs ivy 
ko Šv. Kazimiero parapijos 
salėje. Iniciatorės p.J. Daude 
rienė ir p. Vasiliauskienė su
traukė gana gausų būrį mote 
rų, kurios būsima jaunavedę

LIUCIJA IR VLADAS 
ADOMAVIČIAI
gyvena prie New Yorko, sa
vo draugų tarpe atšventė 25 

rių metų vedybinę sukaktį. 
Nepriklausomoje Lietuvoje

Vladas buvo puikus ir žymus 
sportininkas. Sporto mėgėja 
ms buvo žinomas “ Juj a“ var
du. Būdamas Kauno “Tauro“ 
sporto klubo nariu, be savo 
klubo komandos, kelerius me 
tus žaidė Lietuvos futbolo 
rinktinėje centro puolėjo po
zicijoje. Turėjo tvirtos sudė
ties ir aukšto ūgio kūną ir 
stiprų bei taikią smūgį. Be 
futbolo dar kultyvavo krepši
nį ir stalo tenisą. 1938- 1939 
m. žaidė Lietuvos Karo Mo
kyklos krepšinio komandoje, 
kuri ypač tuo metu buvo la
bai rimtas varžovas pajėgiau 
siems Kauno krepšinio viene 
tams, j

Pereitą rudeni “ Juja“ atŠven 
tė savo 50-ties metų sukakti 
Augina sūnų, kuris sėkmin
gai žengia savo tėvo pėdo- 
mi futbole ir lengvoje atle
tikoj e,

I sidabrines vestuves iš 
Toronto buvo nuvykę jo se
suo ir brojis su šeima, o iŠ 
žmonos pusės - abu broliai 
su šeimomis. — Ilgiausių ir 
sėkmingų metų buvusiam šau 
niam Lietuvos futbolo rinkti 
nes žaidėjui. ____________
JONO KARDELIO 75 METU 
AMŽIAUS SUKAKTIS

Ilgametis “Nepriklausomos 
Lietuvos“ ir Lietuvoje “ Lie
tuvos Žinių“ dienraščio re
daktorius J. Kardelis tyliai 
ir kukliai atšventė trijų ket
virčių žmogaus amžiaus su
kaktį.

Šį sekmadieni, gegužės 26 
dieną p. Elzbietos Kardelie
nės tylios iniciatyvos dėka, 
ju bute artimiausių ; ją

apdovanojo vertingomis dova šeimos kelių šeimų tarpe, bu- 
nomis. vo suruoštas gražus iškil-
• Mirė Kostas Varaška, ku- mingas pasveikinimas soleni- 
ris atvykęs Kanadon prieš 
40 metų.

Į The RED CROSS is Į

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

P. ADAMONIS 
Chartered Insurance Broker

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

S-tos "Lite" nr. 732D

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

MONTREALIO LIETUVIU KREDITO UNIJA

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

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

PARDUODAMI “ ŽMOGUS IR JO PASAULIS“ BILIETAI 

PAPIGINTOMIS KAINOMIS. 

Kasos valandos: 1465 DeSeve St., sekmadieniais nuo 10:30 iki 12:30v 
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. Diena ■ penktadieniais nuo 1 iki
6 vai. Vakarais - pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7

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

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d

Cocktails •• Dancing Nightly

Sekmadieniais nedirbama vasarq nuo birželio 15 d. iki rugsėjo 15 d. i 
per visus ilguosius savaitgalius.

VISU Rūšių DRAUDIMAS

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

Montreal. Telefonas RA. 7-3120

Kreipkitės asmeniškai pas

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

Europietiška muzika ir šokiai 
kiekvieną n akt) ■ ‘jausitės kaip 
Bavarijoje.

Juozą* Stankaiti* 
Manager of the Club.

Tel. 861- 1507

IMA UŽ:
NEKILN.TURTO PASKOLAS 
ASMENINES PASKOLAS 
įskaitant gyvybės draudimu 
iki $10,000 abiejų rūžių 

LIETUVIŠKA VASARVIETĖ 
Wasaga-S pringhurst smar
kiais šuoliais plečiasi. Kur 
dar prieš 10 metų buvo miš
ko tankumynai, šiandien tą 
mišką puošia gražios ir pra- 
brangios vilos - vasarnamiai 
daugumoje lietuvių nuosavy
bes. Už lietuviais apgyven
to rajono, o tas rajonas lai
komas, kur yra Gerojo Gany
tojo lietuvių vasaros stovyk
la su sale ir koplyčia, esa
mo miško išvestos plačios 
gatvės, suskirstyti sklypai 
100 X 150 pėdų dydžio ir 
apie 200 tu sklypų yra išpar
duota vien lietuviams. Kai 
kas yra pirkęs net keletą 
sklypų, kurią kaina praei
tais metais buvo 1100- 1500 
dol., o jau šiais metais ją 
kaina pakilo iki 2000 dol. 1- 
domu, kad tuos ties lietuvių 
rajonu esančius sklypus ją 
savininkas pardavė tik lietu
viams, nors buvo pirkėju ir 
kitų tautybių.

Už taip vadinamo lietuvių 
rajono dar prieš trejetą metu 
ošė gražus miškas, o dabar 
apstatytas brangiais gyvena
mais mūriniais namais-bun- 
galovais, kuriuose apsigyve
nę pensininkai ir iš Coollin- 
gwoode įmonėmis besiplečia
nčio įvairūs pareigūnai.

Čia žiemai gyventi įreng
tuose vasarnamiuose yra nuo
latinai apsigyvenusių keletas 
ir lietuvių, būtenUsėkmingai 
besiverčiąs statyboskontrak- 
torius Korsakas, statybinin
kas St. Jonaitis, Coollingwo- 
ode turis tarnybą Petkevičius, 
taip pat Goollingwoode turin 
tįs baldų dirbtuvę Kilius, o 
ankstyvo pavasario iki vėly
vo rudens savo vasarnamiuo
se poilsiauja pensininkai O. 
Jonaitienė, V. Cuplinskienė, 
P. Šernas, P. Puodžiūnas, 
prof. A. Zubrys, St. Banelis 
ir dar keletas.

Vasarą, sezono metu daug 
vasarotojų būna iš Amerikos. 
Tada paežery ir visoje apy
linkėje tarp suvažiavusiu va
saroti lietuvių jautiesi kaip 
Lietuvoje, nes vien lietuviŠ 
ki balsai skamba ne tik pasi 
kalbėjimuose, bet vakarais, 
o kartais ir poryčiais balsin
gai užtraukiant “ šėriau žir
geli“ , arba “ gėriau dieną, 
gėriau naktį . . .“. Bs.

zanto p. J. Kardelį.
Norėtųsi pastebėti, kad so- 

lenizantui, jo nuoširdžios gy 
venimo palydovės suruoštas 
šitas atvejis jam netikėtai, 
bet jis juo rodė pasitenkini
mo žymes ir labai jausmingu 
bei nuoširdžiu savo žodžiu 
žmonai ir visiems dalyviams 
padėkojo.

Poniai Kardelienei buvo ge 
ra proga šį siekiamą tikslą 
prislėpti, nes lydėjo lemtin
gas sutapimas t.y.pp. G. Ruk
šėnų (ilgamečio NL adminis
tratoriaus) atvykimas iš Cali 
fornijos į Montreal!, kurie ne mas, atsižvelgiant i soleni- 
tik pp. Kardelių, bet ir visų 
kitų dalyvių šia proga mie
lai sutikti. Baigiant šią trum

pa informaciją mūsų gerbia
mo redaktoriaus amžiaus su
kakties proga, netikslu būtų 
nepriminti mieliems skaity- 
tytojams, kad platesnio mas
to pagerbimas nebuvo ruošia

zanto tam prieštaraujanti va
lios pareiškimą.

Pr. PaukŠtaitis.
LIETUVIŠKAS PUSVALANDIS GIRDIMAS KAS

ŠEŠTADIENIS PER

8%
9% BANGA

TEL. 669-8834.

C F MB STOTI k

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