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LIETUVA
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KAS NAUJA KANADOJEL/TIMN/S77NSS MOKYKLAS BAIGUSIŲJŲ PAGERBIMAS 
LIETUVOS PASIUNTINYBĖJE.

Lietuvos atstovybėje Vašingtone įvyko ypatingas įvykis Baltimorės ir Vašingtono lietuviš
koj" mokikl" mokiniams, baigusiems tas mokyklas, pažymėjimu įteikimas. Kairėje mato
me mokinius besigržint lėliu, vaizduojančiu lietuviškas vestuves, kolekcija, kurią Atsto
vybėje domisi visi svečiai, ten apsilanką. Dešinėje Lietuvos atstovas Juozas Kajeckas į- 
teikia pažymėjimą Aurelijai Zundytei, greta stovi mokyklos vedėja Rūta Penkiūniene.

kius. Šia mokyklą lankė 11 
vaiku. Mokyklos vedėja ir mo
kytoja yra Gražina Yamakwa 
- Norkutė. Siu mokyklų moki
niai drauge turėjo keletą pa
sirodymų su tautiniais šo
kiais ir dainomis,susilauku- 
siu dėmesio amerikoniškoje 
spaudoje. Be to, mokiniai tu
rėjo pasirodymus Washingto
no WMAL televizijoje Claire 
& Coco vaiku programoje; 
Šv. Kazimiero Lietuvos pat
rono dienoje ir Velykų šven
čių proga. Laike paskutinio 
jo pasirodymo, be kitko, bu
vo pademonstruotas lietuviš
kų velykaičių marginimas, 
žaidimai bei margučių ritinė
jimai. Paaiškinimus teikė 
mokyklos vedėja įterpdama 
paaiškinimu apie lietuviųpa- 
pročius ir dabartine Lietu
vos padėti. Įdomu, kad tele
vizijos programa buvo rodo
ma valdiškose ir parapijinė
se mokyklose tose klasėse, 
kuriose mokosi jauni lietu
viukai. Tu programų pasėko
je viename amerikoniškame 
apylinkės laikraštyje pasiro
dė ilgas straipsnis ir buvo 
Įdėta tautiniais d rabužiais 
apsirengusių vaikų nuotrau
ka. Straipsnio autorė Phyl
lis O’Neil straipsnyje: “ Mo- 

Baltimorės Karaliaus Min
daugo ir Washingtono Kristi 
jono Donelaičio mokiniu bai
gusiųjų lituanistines mokyk
las diplomų įteikimas Įvyko 
Lietuvos Pasiuntinybėje.Ta 
proga Lietuvos atstovas Juo
zas Kajeckas ir JAV Lietu
vių Bendruomenės Pietryčių 
apygardos pirmininkas Ba
lys Raugas kalbose gražiai 
įvertino lituanistinių mokyk
lų mokytojų, mokiniu ir jų 
tėvu pastangas lietuvybei 
išlaikyti. Gausiai susirinku
siems dalyvaujant Lietuvos 
teritorijos sklypelyje, Lietu
vos pasiuntinybės sode, ne
priklausomybės penkiasde
šimtmečiui atžymėti, buvo 
iškilmingai pasodintas 12 
pėdų aukščio ąžuolas.

Rūtai Penkiūnienei Washin
gtono mokyklos vedėjai ir A- 
leksandrui Radžiui, Baltimo- 
rėš mokyklos vedėjui, prista- 
čiusiems viso 10 šių mokyk
lų abiturientų, Lietuvos at
stovas J. Kajeckas įteikė 
mokyklos baigimo pažymėji
mus ir lietuvišką trispalvę 
vėliavėlę. Sugiedojus Lietu
vos himną, susirinkusieji tu
rėjo progos apžiūrėti Lietu
vos pasiuntinybę ir gražias 
velykiniu margučių, lietuviš
kų lėliu, kolekcijas gintarų ■ kykla, kurioje vaikai moko- 
ir visus kitus ten esamus lie
tuviui mielus daiktus, prime
nančius pavergta tėvynę.

Susirinkusieji aplankė Šilu-

mi savo gimtojo krašto kal 
bos“ , atkreipė dėmėsi i tau
tiniu drabužiu groži, gintari
nius karolius, įterpdama Jū-

vos Marijos koplyčią, o iš 
ten nuvyko i Washingtono mo
kyklos tėvu komiteto, suruoš
tą gegužinę, kur abiejų mo - 
kyklų mokiniai išpildė įvai
rią programa. Abiturientams 
buvo įteiktos dovanos - lietu
viškos knygos.

Ypatingą dėmesį tenka at
kreipti į mažą Washingtono 
ir apylinkių lietuviu koloni
ją, kurioje veikia dvi litua
nistinės mokyklos ir vaikų 
darželis.

Pirmąją Kristijono Done
laičio šeštadieninę mokyklą, 
kurioje mokslas eina pagal LB 
nustatytą programą, šiais 
mokslo metais lankė 22 moki
niai. Sekančiais mokslo me
tais, numatyta, kad Įstos dar 
apie 10 mokinių. Jos vedėja 
yra Rūta Penkiūniene. Be 
to spontaniškai kilo reikalas 
įsteigti pagalbinę lituanisti
nę mokyklą mišrių šeimų vai
kams. Joje vaikai supažindi
nami su Lietuvos istorija, 
geografija, papročiais. Jie 
taip pat mokomi lietuvių kal
bos, dainuoti lietuviškas dai
neles ir šokti tautinius Šo-

rates ir Kastyčio legendą. Ji 
priminė Sovietu okupuotą Lie
tuvą ir senos lietuvių kalbos 
reikšmę kalbas bestudijuo- 
j an tiems.

Vaikų darželis, kuri lanko 
13 vaikučių yra vedamas ir 
išlaikomas pačių motinų. Jį 
lanko lietuviškai kalbantieji 
vaikai, o iš jo atėję i lietu
viška mokyklą vaikai yra ge
rai pasiruošę ir jų amžiui turi 
turtingą lietuviu kalbos žo
dyną. G. K.

MIRĖ NATALIJA STANKIE- 
NĖ

Birželio mėnesio 3 dieną 
Vašingtone mirė NatalijaSf- 
ankienė, Profesoriaus Vla
do Stankos žmona, palikusi 
giliame liūdesyje dukrą Ele
ną Stankaifę ir vyrą Profe - 
šorių Vladą Stankevičių - 
Stanką.

Užuojautą šeimai ir arti
miesiems.

Prof. VLStankevičius- 
Stanka buvo Vytauto Didži
ojo universiteto profesor
ium iki Lietuvos okupaci
jos.

PASKUTINĖ PRIEŠRINKIMINĖ DIENA 
Ministeris pirmininkas ir Liberalų lyderis paskuti
nę priešrinkiminę dieną, pirmadienį, birželio 24 d- 
ieną nutarė praleisti gimtamjame savo mieste-Mon- 
trealyje, dalyvavo šv. Jono parade- demonstracijo
je, nors ir buvo įspėtas, kad jam ruošiamas pasik
ėsinimas prieš gyvybę, keista, už tail, kad siek
ia vieningos ir galingos Kanados...

Paskutinėmis dienomis 
Trudeau žaibišku greičiu • 
buv o šen ir ten. Milžini
šką pasisekimą turėjo To
ronte, kur jojo kalbos 
klausėsi kelios dešimtys 
tūkstančių žmonių. Jis vi 
visus kvietė į bendrą dar
bą, neišskirdamas jokios 
tautos atstovų., žmonių . 
Jis pabrūžė, kad Kanado
je mes visi esame ateuviai,
tiktai vieni jaunesnės atei- negu 1967 met- gegužės mė 
vijos, kiti senesnės. Sum- nėšio eksportas, 
inėdamas masiniame susi
rinkime po atviru dangum, 
Trudeau kreipėsi į visas 
Kanadoje gyvenančias tau
tybes ir ju tarpe suminė
jo ir lietuvius, kas, žino?- 
ma, lietuviams, ypač jau
nimui labai patiko.

Daugumos lietuviu nuo
mone, Trudeau, o su juo 
ir jo vadovaujama Libera
lų. partija turinti laimėti
daugumą. Tokie yra Mont- mai bus sujungti tuneliu.

realio lietuvoų "horosko
pai", kai m'v laikraštį iš 
leidžiame dar neturėdami 
rinkiminių duomenų. 
DIDĖJA KANADOS EKS

PORTAS
Gegužės mėnesio Kanados 
eksportas pasiekė I milija
rdą ir 200 milijonų dole
rių, kas yra 13.3% daugiau

Statistika rodo, kad pir
mųjų penkių mėnesių šių 
metų Kanados eksportas 
padidėjo 17. G%. 
OTTAWOJF STATOMAS 

PAŠTAS
Tūla firma pasirašė su

tartį 11, 498, OOO dolerių, 
už kuriuos Ottawoje bus 
pastatyti nauji pašto rūm 
ai, visai arti nuo geležin
kelio stoties, su kuria rū

LENKAI UŽTARĖ 
LIETUVĄ?

Rolf Hochhuth, vokiečių 
rašytojas kontroversinių 
dramų, kurioms siužetus 
imaišnesenos istorijos , 
vėliausiame savo veikale 
"Kariai"vaizduoja Čiur- 
čilio ir lenkų karo meto 
vado generolo Sikorskio 
konfliktą, užsibaigiantį 
Sikorskio tariamu nužu
dymu. Dramą uždraudus 
vaidinti Anglijoj,ji pirmą 
kartą angliškai buvo pa
statyta Toronte, o vėliau 
ir New Yorko Broadway. 
Žinoma, kaip ir su anks
tyvesne Hochhutho drama 
apie popiežiaus Pijaus XII 
laikyseną karo metu, šį 
kartą irgi kilo nemažesni 
ginčai. Lyg ir aiškinda
masis, rašytojas masi
niame Der Spiegei žurna
le paskelbė ilgą straips
nį. Mums yra ypač įdomi 
įtarpa apie Sikorskio pa
grindinį nesutarimą "su 
velniu susidėjusiu" Čiur- 
čiliu.

Lenkams iš anglų ne
gaunant garantijų,kad ru
sams nebūtų atiduoti Bal
tijos kraštai, Besarabija 
bei Bukovina, Sikorskis 
paskelbė tuo reikalu skri- 
siąs Vašingtonan pas 
Ruzveltą. Ten jis ir lėkė 
tris kartus ,bet vis su in
cidentais -du kartu pas ku- 
tiniu metu buvo ištrauktas 
iš degančio lėktuvo, du 
kartu lėktuvas dužo. Tre
čią kartą, tačiau lenkų 
generolas jau buvo pake
liui į Angliją su gautu 
Ruzvelto pareiškimu, kad 
britai atsiimtų Edeno 
duotą žodį Maskvai, so
vietam garantuojantį Bal
tijos valstybes ir kt. Mo
lotovas jau Londone laukė 
prižadėto Čiurčilio para
šo.Aiškutad,kad Sikors
kis turėjo nebegyventi. 
Lėktuvas galutinai krito 
prie Gibraltaro. a. b.

Lietuviškosios mokyklos buvo parodytos Vašingtono 
spalvotoje televizijoje. Iš kairės matome mokyklos 
vedėją Rūtą Penkiūniene, programos vedėją Miss 
Claire ir Daivą Puzinauskaite, kuri dainavo lietuvi
škai, įterpdama ir anglišką dainų vertimą. Prie ju 
šuniukas Koko. Programa buvo įdomi.

Lietuvių gyvenimo faktai
VASAROS STOVYKLA

ALPĖSE
Šiemet, Tėvynės lais

vės kovų metams konkre
čiau paminėti,saleziečiai 
yra numatę Italijos Alpė
se vasaros stovyklą ber
niukams ir mergaitėms 
nuo liepos 1 iki 24 dienos .

BALFas vasaros sto
vyklai paremti tepasiuntė 
tik 300 dolerių; tiek pat 
pasiuntė į Vokietiją sto
vyklautojų kelionės išlai
doms padengti.

Kai mergaitės jau su
rinko reikiamus pinigus 
pragyvenimui (8 DM die
nai), berniukų atžvilgiu 
organizatoriai sutiko ne
numatytų kliūčių; lig šiol 
sako, neradę nei vieno, 
kurs galėtų prisidėti prie 
išlaikymo nors 4 DM(vie-
nu doleriu) dienai 1

Taigi, kitiems metams 
vadovybė gali būti pri
verta ieškot kitokios išei
ties; tačiau šiemet, šiems 
Lietuvos jubiliejiniams 
metams,dar reikia pasi
švęsti-ir visom išgalėm 
diegti lietuvybę, kurią, 
deja, daug kas visai už
miršęs ir kurios, kadangi 
nepažįsta, nevertina.

Todėl stovykla reika
linga finansinės tautiečių 
paramos.Aukas prašoma 
siųsti vasaros stovyiklos 
vadovybei: Rev. Pranas 
Gavėnas, Instituto Sale- 
siano Lituano,14022 Cas- 
telnuovo Don Bosco (Asti) 
-Italy, k. Pr. Gavėnas,dir.

JAV PREZIDENTAS 
Johnsonas Jungtinių Tau
tų organizacijoje kalbėda
mas kvietė visus nusigi
nkluoti.

AIŠKI RUSINIMO 
PRIEMONĖ

Dabar dukart per me
tus,gegužės ir spalio mė
nesių gale po keletą tūks
tančių šeimų Lietuvoj 
pergyvena nerimo ir ne
lemtos neišvengiamybės 
pajutimo dienas. Tai de
vyniolikmečių jaunuolių 
išvykimo metas į tolimus 
svetimus kraštus,tarnau
ti svetimoj kariuomenėj 
ir pratintis laikyti ją sa
vąja. Gegužės 17 diena 
Vilniuje buvo viena iš to
kių išlydėjimo dienų.

Tokią dieną visi Lietu
vos naujokai jau organi
zuotai suvežiami į Vilnių, 
kur jų jau laukia iš įvai
rių kariuomenės dalinių 
atvykę seržantai ar leite
nantai: pasiima "kiekvie
nas savo" ir išsiveža. E.

VILNIEČIŲ DĖMESIUI
Vilniaus Krašto lietu

vių sąjungos Centro val
dyba ruošia spaudai Pe
tro Česnulio - Ščesnule - 
čiaus prisiminimus iš 
lietuvių politinių kalinių 
gyvenimo lenkų kalėji
muose. Prisiminimams 
pailiustruoti reikalingos 
kalėjimų ir buvusių kali
nių nuotraukos. Visi buvę 
lenkų kalėjimuose lietu
viai politiniai kaliniai 
prašomi prisiųsti savo 
nuotraukas šiuo adresu: 
Albertas Misiūnas, 2483 
Woodmore Ave. .Detroit, 
Mich. 48209, USA. Prie 
prisiunčiamos nuotrau
kos reikalingos žinios: 
pavardė,vardas,kada su
laikytas, kiekai laiko 
baustas ir kokiame kalė
jime sėdėjo.

VKLS Centro Valdyba 

A T.FRFDA S PUSA RA USKAS 
inžinierius ir ekonomistas, 
dvejus metus dirbės tarpt
autiniame banke Vašingto
ne, buvo pakviestas Kana- 
do Užsienio Reikalu Minis
terijos tarnybon ir pasius
tas į Londoną, Anglijoje, 
kur turi atsakingas finan
sines pareigas.

Tai jau antras lietuvis 
atsakingose Kanados Už
sienio Reikal” Ministerij 
jos pareigose, nes Vytau 
tas Meilus panašias parei
gas turi Kanados ambasa
doje Tokio mieste, Japoni
joje.

V.Meilus tvarko imigraci
nius reikalus, oA.Pusara 
uskas finansinius.

BĖDA OKUPUOTIEMS 
VISUR

Prieš beveik metus , 
1967 m.birželio 22-liepos 
9 d.,iš Vilniaus į Tolmin
kiemį (Či s tyj e Prudy)bu
vo nuvykusi archeologų 
grupė ir atliko tuo tarpu 
neapibūdintus kasinėji
mus (buvo kalba, kad gal 
ras apčiuopiamų duome
nų Donelaičio portretui). 
Dabar žinių agentūra pra- 
nešė, kad Mokslų akade
mijoj įvyko nuolatinės K. 
Donelaičio komisijos po
sėdis (pirmininkas K. 
Korsakas).Ten,esą "buvo 
išklausyti pranešimai 
apie archeologinius kasi- 
nėjimus.atliktus buvusio
je K. Donelaičio gyven- 
vietėje(Kaliningrado sri- 
je)".

Pranešime išskaičiuo
ta,kas kalbėjo, bet nė žo
džio apie tai,ką kalbėjo ir 
pranešė. Pridedama tik, 
kad "Priimtas nutarimas 
artimiausiu laiku apiben
drinti atliktus mokslinius 
tyrinėjimus ir padaryti iš 
jų atitinkamas išvadas 
dėl tolesnio K. Donelaičio 
atminimo įamžinimo".. E

NERADO NIEKO 
TINKAMESNIO
Marijampolės (dabar 

vad.Kapsuko) viena vidu
rinė mokykla (internatas) 
pavadinta V. Mykolaičio- 
Putino vardu .Neseniai ten 
įvyko Putinui pagerbti 
koncertas,kurio metu bu
vo ir paskaita apie Putino 
kūrybą,o aktorius Laimo
nas Noreika deklamavo 
Putino kūrinius. Iškilmė
se dalyvavo Putino žmona 
Emilija Mykolaitienė, jo 
broliai-Antanas, Motie
jus, Juozas ir sesuo Elž
bieta Gudaitienė. (Elta),
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Ne griauti,o kurti reikia
KOMPROMISŲ DĖL LAISVĖS NEGALI BŪTI?

Gyvename didelių sąjūdžių laikus. Visoje žmonijo
je beveik negalima rasti vietos, kur žmogus galėtų 
gyventi ramiai ir neturėti baimės, kad štai kas nors 
visiškai netikėtai ir. nelauktai išvers jį iš gyvenimo 
ir paliks atvirame lauke. Įrodu, gal pačiu moderni
ausiu, gali būti studentų sąjūdžiai, kurie nesulai
komai vyksta daugelyje krašfy nežiūrint to, kokia 
tuose kraštuose santvarka- demokratinė, komunisti
nė, ar fašistinė. Tų są jūdžių kaltę de Gaulle suver
tė anarchistams, kurių tikslas- sugriauti esama bet 
kokią santvarką.

Tikrai gi visi matome, kad ant barikadų pasirodė 
juodos vėliavos. Tai-vėliavos anarchistų,,kurie,kaip 
teigiama, dabar užvaldę visas studentų organizacijų 
viršūnes. Ir bando anarchizmą išplėsti į visą žmoni
ja.

Anarchizmo reiškinių pastebime ir mūsų lietuviš
kame gyvenime. Šiam teigimui patvirtinti galima nu
rodyti kad ir tokius faktus: Jaunimo kongreso politi
nė rezoliuciją kuria, neįsigilinus ir rimčiau nepaa
nalizavus reikalo, siūloma griauti "veiksnių” santva
rka/ tas visisiškai sutampa su praėjusiais metais iš 
Lietuvos besilankiusio dr. Juškos siūlymais/; kaiki- 

. eno pernelyg pabrėžiama veiksnių kritika /girdi, VL- 
IKas turi viską paruošti, kad kritikai tiktai galėtų ži
ūrėti ir kritikuoti/, ir dabar girdimi kai kieno užsi
mojimai Pasaulio lietuvių' Seimo metu daryti griovy- 
binę revoliuciją- suardyti viską, kas dabar yra.

Ir nors Lietuvos okupantas- Sovietinė Rusija-pati 
nepaprastai bijo revoliucijos ir visais galimais būd
ais ją malšina /bendrai- komunizmas dabar laikom
as jau galutinai nusigyvenusiu, išsigimusiu ir tesud
arančiu naujaiusią buržuazijos formą/, bet lietuviš
kąjį anarchizmą palaiko: nes yra aiškios Maskvos pa
stangos sugriauti lietuvių turimas už Lietuvos ribų, 
organizacijas, įdiegti jų tarpe nesugyvenimą, sukir
šinti vienus su kitais, pakišant jiems anarchistines 
mintis. Pirmiausia- nepaklusti visos išeivijos aut
oritetui /VLIKui/ ir siekti sugriauti visą rezistenci
ne lietuviu organizačiją, kurios svarbiausias tikslas- 
ats+atyti Lietuvos valstybės teises ir nepriklausomy
be.

Jeigu kas šioje srityje negera, taisytina, siūlykim 
pataisas, pagerinimus, bet negriaukime to, kas turi 
didelį ir gil” pagrindą, įaugusį į Lietuvos nepriklau
somybės laikus, skruktūrą, dvasią ir gilią jos esme.

Tai gi, mums reikia būti labai apdairiems ir aky
liems, ir niekad neišleisti iš matymo bei numatymo 
centro svarbiausio tikslo - Lietuvos laisvės ir nepr
iklausomybės atstatymo tikslo. Ką ir kaip bedarytu
me, bet viena visiems turi būti aišku, kad Lietuvos 
laisvės ir nepriklausomybės atstatymo klausimu jo - 
kio kompromiso negali būti!

Santykių su tauta klausimas yra visai kitos rūšies. 
Santykių tikslas mums yra- padėti tautai atsilaikyti 
prieš visą okupacijos spaudimą: tautinį, ekonominį 
ir moralinį. Ir čia mes turime būti ir veiklūs,ir nu- 
matą,ir išraslingi, kai žinome, kad okupantas yra ne 
paprastai suktas.

Tai gi, iš to jau seka, kad mes turime būti veik
lūs ir mokėti organizuoti okupacijai rezistenciją. Ir 
čia kiekviena pozityvi mintis yra brangi. Tam tiksl
ui juk nereikia nieko griauti, o tiktai reikia kurti.

J. Kardelis.

LIETUVOS TAUTOS KANKINIŲ PAMINKLAS
ŠV. MARIJOS GAILESTINGUMO MOTINOS - AUŠROS VAR
TŲ KOPLYČIA, ŠALIA ŠVENTO PETRO KARSTO BAZI
LIKOJE, ROMOJE, JAU RUOŠIAMA.

KASIMO DARBAI JAU BAIGTI, VYKDOMI SIENŲ IR 
LUBŲ SUTVIRTINIMO DARBAI, RUOŠIAMI DEKORACI
JŲ PROJEKTAI.

v VATIKANO IR LIETUVIŲ ARCHYVUOSE LIKS 
KOPLYČIOS AUKOTOJŲ VARDAI, KURIE BUS ĮDOMUS 
NE TIK ŠIANDIEN, O IR TOLIMOJE ATEITYJE. REIKĖ
TŲ, KAD LIETUVIŲ VARDŲ TEN BŪTŲ TŪKSTANČIAI. 
GALIMA ĮRAŠYTI SAVE, SAVO ŠEIMOS NARIŲ, SAVŲJŲ 
IR PAŽĮSTAMŲ KANKINIŲ VARDUS, PASIUNCIANT AU
KA ADRESU: '

LITHUANIAN MART YR’S CHAP EL FUND
2701, W. 68th Street, Chicago, III. 60629 USA.
Amerikoje aukos nurašomos nuo mokesčiu

(Tax deductible).

betonais ratimė mes gimė.
JutimetA bull-

PASAULIO LIETUVI
LIETUVIU SfMDRUOMf*

Bedruomenė
PLB III-JO SEIMO 

DARBOTVARKĖ
PLB Valdyba skelbia 

III-jo Seimo darbotvarkės 
projektą:
1968 rugp.29,ketvirtadie
nis.

6 val.vak. Seimo atsto
vų ir svečių pobūvis. 
1968 rugp. 30, penktadie - 
nis.

9 vai. Seimo atstovų ir 
svečių registracija.

10 vai.Seimo šeiminin
ko žodis - JAV LB New 
Yorko apyg.pirm.A. Vak- 
selis. Atidarymas - PLB 
v-bos pirm. J. Bačiūnas . 
Invokacija-Seimo komi
teto garbės pirm. prel. J . 
Balkūnas. Mirusiųjų pa
gerbimas. Prezidiumo ir 
sekretoriato sudarymas . 
Sveikinimai. Reguliamino 
priėmima&Darbotvarkės 
priėmimas.Kontrolės ko
misijos rinkimas. Man
datų, nemonacijų ir nuta
rimų komisijų sudary
mas.

11.30 vai.PLB Valdybos 
ir PLB Kultūros Tarybos 
pranešimai bei diskusi
jos.

1.30 vai.Pietų pertrau
ka.

3 vai. Kraštų liet, ben
druomenių pranešimai ir 
diskusijos.

6 vai. Pranešimas 
"Laisvinimo kova ir po
litinės perspektyvos "- 
Vilko pirm. dr. J. Valiū
nas.

8 vai. Literatūros va
karas, šokiai.
1968 rugp.31,šeštadienis .

9 vai. Diskusijos dėl 
pranešimų.

10.30 vai. Pranešimas 
"Okupuotos Lietuvos pa
dėtis ir išeivija"-Vatika- 
no Lietuvos pasiuntinybės 
sekr. St. Lozoraitis jr.

12 vai. Seimo narių ke
liamieji klausimai ir dis
kusijos.

1.30 vai.Pietų pertrau
ka.

3 vai. Jaunimo motor- 
kados sutikimas, paradas 
ir iškilmės, sporto var
žybos ir mankštos.

5 vai. Kontrolės komi
sijos pranešimas. Man
datų ir nominacijų komi
sijų pranešimai. Naujos 
PLB Valdybos rinkimas . 
Seimo nutarimų svarsty
mas ir priėmimas.

8 vai. Seimo banketas 
ir pasilinksminimas. 
1968 rugsėjo 1, sekmadie
nis.

10 vai.Iškilmingos Sei
mo pamaldos šv. Patriko 
katedroje.

1.30 vai. Pranešimas 
"Išeivijos kultūros ir 
švietimo rūpesčiai"-Ka- 
nados LB Krašto valdy
bos pirm. A. Rinkūnas.

3 vai. Iškilmingasis 
Seimo posėdis: Atidary
mas - Seimo Prezidiumo 
pirmininkas. Paskaita - 
"Valstybingumas ir tau
tiškumas "-dr.K. Keblys. 
Kultūrininkų ir kultūros 
darbuotojų pagerbimas. 
196 8 sukaktuvinių metų 
premijų įteikimas. Seimo 
nutarimų s kai tymas. Nau
jos PLB Valdybos prista-

tymas.jos atstovo žodis. 
Benedikcija.Seimo užda
rymas.

4.30 vai. Meno kūrinių 
paroda skaidrėse.

7 vai. Didysis Seimo 
koncertas Lincolno Cen
tre.
1968 rugsėjo 2, pirmadie
nis.

10vai.Ekskursija laivu 
aplink New Yorką.

1 vai .Vainiko padėjimas 
prie Laisvės Statulos.

5 vai.Grįžimas iš eks
kursijos.

STUDIJINĖS SEIMO 
KOMISIJOS

PLB V aldyba, Bendruo - 
menės vadovybių Chica- 
gos pasitarimų pritarta, 
sudarė tris studijines PL 
B III-jo Seimo komisijas:

Reguliamino komisiją: 
V.Kamantas, Arv. Barz- 
dukas, V.Majauskas. Jos 
uždavinys - parengti ir 
seimui pateikti PLB III- 
jo Seimo reguliamino 
projektą.

Nominacijų komisija: 
J.A.Anysas, J. Kapočius , 
V. Kasniūnas, P. Kisie
lius, P. Lukoševičius. Jos 
uždavinys-seimui pasiū
lyti naujos PLB Valdybos 
kandidatus.

Nutarimų komisiją: A . 
Butkus, J. Gailiušytė, V. 
Kamantas,J.Kardelis, K . 
Keblys.Jos uždavinys-iš 
anksto surinkti medžiagą 
seimo nutarimams, kurie 
turės liesti programinius 
jo pasisakymus,bendruo
meninę veiklą ir šios 
veiklos organizacinius 
būdus bei priemones.

Visos komisijos papra
šytos savo darbui susi
tvarkyti pačios.PLB Val
dyba taip pat prašo komi
sijų darbu domėtis ir vi
sus PLB III-jo Seimo ats
tovus, kr aštų bendruome - 
nes bei paskirus asmenis 
ir joms siųsti savo pa
siūlymus .

MENININKŲ IŠVYKA Į 
PIETŲ AMERIKĄ

Kraštų liet.bendruome- 
mės nelygios,taip pat ne
vienodos ir jų veiklos są
lygos. Tad seniai keliama 
mintis, kad pajėgiosios 
padėtų mažiau turinčiom. 
Ji taip pat buvo svarsto-, 
ma ir IV-jo Pietų Ame-\ 
kos lietuvių kongreso me-' 
tu Argentinoje, kad Šiau
rės Amerikos menininkai 
aplankytų Pietų Amerikos 
kraštus.

Šią mintį ryžtamasi 
įgyvendinti šiais sukak
tuviniais metais. Atsi
liepdama į kai kurių Pie
tų Amerikos kraštų ini
ciatyvą, PLB Valdyba pa
kvietė keturis mūsų me
nininkus-solistę A.Stem- 
pužienę.komp.D. Lapins
ką, akt. L. Barauską ir 
pianistą A. Kuprevičių, 
kurie sutiko vykti į Vene- 
cuelą, Kolumbiją, Brazi
liją,Urugvajų ir Argenti
ną atlikti koncertų pro
gramas. Tariamasi dėl 
laiko ir kitų sąlygų su mi
nėtų kraštų liet, bendruo
menėmis. PLB inf.

LENKŲ IR RUSŲ PARTI
ZANAI, 

kuriu tarpe buvo įsijungu
sių ir lietuvių bolševikų, 
Vilniaus krašte bendrada 
rbiavo ir bendrai veikė, 
visų pirma prieš lietuvi
us, kurių tikslas buvo at
laikyti Lietuvos savaran
kiškumą. Taip tie parti
zanai bolševikai ir lenk- 
kai, bendrai veikdami,su - 
naikinollietuvišką Pirčiu
pio kaimą, išprovokavę 
vokiečių užpuolimą. A- 
pie tą bendradarbiavimą 
dabar yra išleista lenkų 
partizanų visa jau eilė 
leidinių, kuriuose apra
šoma, kaip jie bendrai 
veikė su bolševikais.

Čia dedamieji atvaiz
dai yra liudininkai to rus 
sų - lenkų bendradarbia
vimo, kurio pasekmėje 
buvo nukauta gana daug 
lietuvių. Viršutinis atv
aizdas rodo laidotuves lie
tuvių savisaugos dalinių,

lenkų nukau^ 1943 metų 
rudenį. Čia parodoma ei
sena Eišiškėse, Vilniaus 
gatvėje, kuria vežami 4 
karstai,

Antras, apačioje, atva
izdas rodo dar keistesnio 
įvykio padarniį: 1944 m. 
birželio mėnesio 12 die
ną lenkai, susitarė su vo
kiečiais iš Eišiškių išga
udyti ir išvežti į Vokieti
ją lietuvių jaunimą. Kai 
lietuviai pasipriešino, tai

plente prie Kalesnikų/An- 
ciuškų kaimelio/ iš kulko
svaidžių apšaudė ir užmu
šė 11 lietuvių policijos pa
reigūnų, kuriuos matome 
bendrame karste. Jų tar
pe buvo Puodžiūnas, Sa
dauskas, Ilgūnas ir kiti 
6, kurių pavardės žinios 
tiekėjui nežinomos. Jie 
palaidoti Eišiškių katali
kų kapinių šiaurės-vaka- 
rų kampe.

a?

o
a

Bendrojo Amerikos Pabaltiečių Komiteto dalyviai, posėdžiavę balandžio 15 d. New Yorke. Sėdi iš 
kairės: Amerikos Lietuvių Tarybos pirmininkas inž. Eugenijus A. Bartkus, Amerikos Estų Draugijos 
pirmininkas H.A. Leesment, Amerikos Lietuvių Tarybos I vicepirm. dr. Pijus Grigaitis ir Amerikos 
Latvių Draugijos pirmininkas prof. P.P. Lejins. Antroje eilėje stovi Amerikos Latvių Draugijos rei
kalų vedėjas Albats ir kiti estų ir latvių atstovai.

- h4

941 Dundas St. Vest, Toronto 3, Ont

INFORMACIJA
- APLINKRAŠTIS No 28.

Kaip jau esame skelbę, 
KLB Krašto Tarybos suva
žiavimas šaukiamas š.m. (ug. 
sėjo mėn. 28- 29 dienomis 
Toronte. Pagrindinis šio su
važiavimo dienotvarkės punk
tas busnaujosiosKrašto Val
dybos rinkimas. Norint ge
riau paruošti, Krašto Valdy
ba jau dabar yra sudariusi 
studijinę nominacijų komisi- 
j ą iš dr. J. Yčo, A. Kuolo ir 
G. Rinkūnaitės. Prašome vi
sus naujosios Krašto Tary
bos narius ir visus tautie
čius padėti šiai komisijai 
jos nelengvame darbe.
2. Iš Jungtinio Finansų Ko
miteto Kanadoje Krašto Val
dyba yra gavusi pirmąjį įna
šą - $1,300.- Iš šios sumos 
paskutiniame posėdyje pa
skirta: Hamiltono“ Gyvataro“ 
išvykai į Prancūzija ir Vo
kietiją - $500.-, simbolinio 
paminklo Fort Williams, Ont. 
tautybių darželyje pastatymo 
reikalams- $200.- Kviečiame 
apylinkių valdybas prisidėti 
prie Jungtinio Finansų komi-

1.

džinas, atšventęs 70 m. su
kaktį, buv., pirmasis PLB 
pirm., Kanados Liet. Bendr. 
pirm, ir vienas iš jos steigė
jų J. Matulionis, atšventęs 
70 m. sukaktį, ir buv. “ Lie
tuvos Žinių“ redaktorius, da
bartinis “Nepriklausomos Lie
tuvos “ redaktorius, vienas 
iš KLB kūrėjų ir nuolatinis 
jos veikėjas Jonas Kardelis, 
atšventęs 75 m. sukakti. Gar
binguosius mūsų lietuviško
jo darbo veteranus nuošir
džiausiai sveikiname.
6. Visi dalyvaukime didžia- 

’jame Laisvės Kovos metų^- 
, vykyje - III-joje Tautinių So-

4. Su šiuo aplinkraščiu siun- kiu Šventėje, vykstančioje 
čiame PLB III-jo Seimo die
notvarkę su kvietimu dalyvau
ti seimo parengimuose. Taip 
pat kviečiame apylinkių val
dybas ir paskirus tautiečius 
pasveikinti seimą leidinyje 
ir tuo paremti jo išleidimą.
5. Šiomis dienomis trys žy
mūs Kanados ir viso pasau
lio liet, veikėjai atšventė 
savo gražaus amžiaus sukak
tis. Jais yra Liet. Gen. Kon
sulas Kanadoje dr. J. Žmui-

teto vykdomo vaj aus, kad tuo 
būdu antrame jubiliejinių me
tu pusmetyje būtu sukelta 
dar daugiau lėšų ypatingiems 
šių metų lietuviškiems rei
kalams.
3. Dar kartą prašome apy
linkių valdybas, kurios dar 
nesuorganizavo“ Lithuanians 
in Canada“ leidinio platini
mo, galimai greičiau tai pa
daryti. Prašome pasiteirauti 
vietinėse bibliotekose šio 
leidinio, kad tuo būdu būtų 
atkreiptas i ji dėmesys. Jau 
gana didelis kiekis viešųjų 
bibliotekų ši leidinį pačios 
nusipirko.

Čikagoje š.m. liepos mėn. 6
- 7 dienomis. Pirmą karta šio
je šventėje dalyvauja rekor
dinis Šokėjų skaičius, Įskai
tant kelias grupes iš tolimų
jų kraštų ir užjūrių.

KLB Krašto Valdyba.

THOSE YOU HELP WILL 
ALWAYS REMEMBER
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faktai ir idėjos /n/.

Diskusijos del aiškios tiesos
Diskusijos spaudoj pa

teisinamos tik tada, kai 
jos liečia kokį neaiškų, 
reikiamą išaiškinti daly
ką.

Ginčai dėl savaime aiš
kios, akivaizdinės tiesos 
(dėl aksiomų) nereikalin
gi. Jei jie kada būna, tai 
tik dėl to, kad atsiranda 
žmonių, kurie nenori su
prasti tai, kas savaime 
aišku.Jų betgi niekad ne
reikia skatinti.

Kodėl čia keliu tą ne
reikalingų diskusijų klau
simą?

Ogi todėl,kad PLB or
ganas Pasaulio Lietuvis 
nr.35 paskelbė diskusijas 
tuo, manding, savaime 
aiškiu klausimu, ar LB 
gali įeiti į Vliką jo pilna
teisiu nariu.

Vilkas,kaip pasakyta jo 
1944. II. 16 d. deklaracijoj, 
sudarytas lietuvių politi
nių grupių, kaip tautos 
minties reiškėjų ir vykdy
tojų. Dėl to gi jis ir yra 
teisinė Lietuvos valstybi
nės tautos(Staatsvolk)ats- 
tovybė.

SVETLANA ALLILUJEVA IR JOS 32.i • • I i liti it e Laiškai bičiuliui
Aštuonioliktame laiške bičiuliui Svetlana pasako5 

ja apie vėlyvąsias Stalino dienas ir, suminėjusi, 
kad jis visas dovanas, kurių gaudavo gausybes,jai 
beveik nieko neatiduodavo, o viską kaupė?ir 1950 
metais iš visų jo gautų dovanų buvo įsteigtas "Do
vanu muziejus", - ji toliau pasakoja, kaip ji 1952 
metais atlankė tėvą, ir tai buvo paskutinis kartas, 
kai ji Staliną matė gyvą. Ji pasakoja:

"Jis tą dieną /1952 m.gruodžio 21 d. / blogai at
rodė. Matyti, jis jautė ligos pradžią, galbūt - 
hipertoniją, nes staigiai nustojo rūkęs ir tuo didž
iavosi. Matyti, jis jautė paaukštintą kraujo spaudi* 
mą, bet gydytojų nebuvo. Vinogradovas buvo suim
tas, o kitais jis nepasitikėjo ir prie saves neprisi
leisdavo. Jis imdavo kažkokias piliules, į vandenį 
stiklą lašindavo kelis lašus jodo, bet jis elgėsi ne
leistinai: vieną dieną prieš lemiamą smūgį, jis bu
vo pirty ir vanojosi pagal savo sibirinį įpratimą. ., 
Joks gydytojas jam nebūtų to leidęs.

Išnašoje Svetlana pažymi, kad po 1952 metais į- 
vykusio 19-tojo suvažiavimo Stalinas dėl ligos du
kart Centro Komitete buvo pareiškęs norą išeiti į 
poilsį, atsistatydinti.

"Gydytojų byla" vyko paskutinę Stalino gyvenimų 
žiemą. Padavėja į stalą Valentina Vasiljevna vėl
iau man pasakojo, kaip ši byla buvo aptariama pie 
tų metu už stalo. Stalinas kalbėjo netikįs "nesąži
ningumu" gydytojų ir kaip įrodymą minėjęs gy -t- 
ojo Timašuko įskundimus. Visi pietų dalyviai, Kaip 
paprastai tokiais atvejais tiktai tylėję...

Paskutinius aštuoniolika metų pas tėvą aš būda
vau labai retai. Mane už tai kaltino ir kalbėjo:

Australijos lietuviu Sydney apylinkės tautiniu šokhi grupė šiuo laiku suruošė la
bai jauki’ "Jaunatvakarį" Dainavos salėje, kur matomi /iš dešinės į kairę/:gru- 
pės pirmininkė M .Biretaitė, N. Vilkaitis, muzikas A. Plūkas, grupės mokytoja- 
vedėja M. Osinaitė-Coks, I.Kviecinskienė, R.Mickus, K. Janavičiūtė, A. Duoba; 
priekyje: G.Sauka, M.Brazdienė, grupės sekretorė D. Genytė, G.Auglys, A.Mi- 
lašailė ir J. Biretas. Visi grupės dalyviai labai veiklūs ir pareigingi.

eSt tauinik ai.

Jei į jo sudėtį būtų 
įvesta dar ir Idtų (nepoli
tinių) organizacijų, netgi 
ir LB (kuri yra užsienio 
lietuvių visuomeninė org- 
ja),tai Vlikas nustotų bu
vęs teisine mūsų valsty
binės tautos atstovybe.

Tas klausimas, rodos , 
taip jau aiškus, kad dėl jo 
negali kilti niekam abe
jonių. Juo neturėtų būti 
jokių ginčų.

PLB valdybos pirmi
ninkas J. Bačiūnas vieną 
kartą mūsų spaudoje la
bai aiškiai, tvirtai ir tei
singai visiems paaiškino, 
kadLBnegaliįeitiį Vliką 
nariu,nes ji nėra politinė 
org-ja.

To paaiškinimo, rodos, 
ir užteko. Jei dabar, ke
liems metams praėjus , 
vėl kam atsiranda noro ir 
energijos tempti LB į Vli
ką (ir tuo būdu Vliką, kaip 
tautos atstovybę, likvi
duoti), tai PLB valdyba ar 
jos organo redaktorius 
vėl galėtų aiškiai ir tvir- 

,tai pasakyti savo NE!
Bet kam dabar tos dis

kusijos?
PL redaktorius tą sa

vaime aiškų klausimą lyg 
ir aiškina savo straipsny
je (Bendruomenė ir Vli
kas),bet taip jau silpnai, 
miglotai, kad negalima 
suprasti, kokios jis pats 
yra nuomonės.

Tokiais akivaizdžiais 
tiesos "aiškinimais" ir 
diskusijomis dėl savaime 
aiškių dalykų PLB orga- 
ne,manding,bus padaryta 
daugiau žalos, negu nau
dos.

Neįtariu PL redakto
riaus bloga valia. Manau, 
kad jis tas diskusijas pra
dėjo tik per nesusiprati
mą.

Siūlyčiau jam tas jo be
reikalingai pradėtąsias 
diskusijas sustabdyti.

Savaime aiški tiesa 
diskusijų nereikalinga, 
ypač PLB organe.

Tautiečiai, siųskite f 
grafijų visokiais aivei'ie- 
vedybų, krikštynų, pakasy. 
nų, mokslo baigimo ir tt

- Na, kodėl tu nenuvažiuoji pas tėvą? Paskamb
ink, paklausk. Jeigu nesutiks, palaukus kuri laiką 
vėl paskambink, gal atsiras laiko.

Gali būti, kad aš buvau perdaug skrupulinga, bet 
kai jis man atsakydavo piktu, suerzintu balsu

- Aš užimtas'. - ir mesdavo telefono ragelį, tai 
po to aš jau ištisus mėnesius negalėdavau jam ska 
mbinti, negalėdavau atsigauti..

I r štai aš pas jį paskutinį kartą, - bet juk aš ne
žinojau, kad tai paskutinis kartas. Kasdieniniai 
už stalo žmonės ^išnašoje Svetlana pažymi, kad į- 
prastais kasdieniniais žmonėmis paskutiniais lai
kais buvo: Berija, Malenkov, Bulganin ir Miko ja m 
Pasirodydavo ir Chruščiov. Nuo 1949 metu, nuo 

žmonos suėmimo, Molotovo faktiškai nebūdavo, 
ir jo net gi Stalino ligos metu nebuvo pakvietę. Rei 
kia pasakyti, kad šiais paskutiniais laikais, netgi 
patys artimieji tėvo žmonės buvo įtarti: saugumi
etis gen. Vlasik buvo pasodintas kalėjiman 1952 m. 
žiemą, taip gi tuo pat metu buvo pašalintas iš pa
reigų Poskriobyšev /Gorkio sūnus/, tarnavęs jam 
apie 20 metų/, - kasdieninės kalbos, sąmojai, iš
daigos visa labai semi laikų. Keista- tėvas nerū
ko. Keista - jo veidas raudonas, kaip paprastai 
jis vis būdavo išblyškęs. Matyti, padidintas krau
jo spaudimas. Jis, kaip visuo met, mažais gurkš- 
niukais geria gruzinišką vyną.

Viskas kambaryje keista - sienose kvaili rašy
tojų portretai "Zaporožcy", fotografijų iškarpos 
iš žurnalų... Bet, gal atsibodo žmogui tuščios si
enos, o pakabinti ką nors iš dailininkų paaukotų pą- 
Veikslų jis laikė negalima.

Buvo tie patys žmonės, - nieko nauja, tartum 
pasaulis neegzistuoja. Ar gi čia sėdintieji žmonės 
nieko šį rytą neišgirdo nauja? Juk jie gi turi ger
iausią informaciją.

Ir Svetlana, tartum nesuprasdama ar apsimes 
dama nesuprantanti, stebisi iš viso to, kas dėjo-

josi prie Stalino ir aplink jį. Prie pietų stalo bu
vo sprendžiami ir neva aptariami svarbūs klausi
mai, bet tiktai Stalinas pasisakydavo, o visi kiti 
tiktai tylėdavo. "He visi "valstybinių subuvimų" 
dalyviai bijodavo net pasidalinti, net suminėti die
nos įvykius. Tat pačiame pačių artimiausių Sta - 
lino bendradarbių ir patikimiausių žmonių nebuvo 
mažiausio pasitikėjimo. Stalino artimieji, Politb- 
iuro žmonės, didieji pareigūnai buvo tiktai - ma
nekenai, bevaliai, beteisiai automatai. Ir kas gi 
dėl to kaltas ? Svetlana, atrodo, negalvoja. Ji tik
tai konstatuoja faktus ir piktinasi. Bet kas gi kal
tas, kad taip nežmoniškai susidėjęs didelės vals
tybės gyvenimas? Ar tai ne "šlovingosios" parti
jos įvesto režimo padarinys, kuriame Stalinas gi 
"grojo pirmąjį smuiką"? Tai yra Svetlanos laiš
kų bičiuliui didysis trūkumas.

Toliau rašydama apie paskutinį susitikimą su 
tėvu, Svetlana rašo:

"Kai pasiruošiau išeiti, tėvas mane pašaukė į ša
lį ir įdavė man pinigų. Jis tą pradėjo daryti po 19- 
47 metų reformų, kuriomis Politbiuro narių išl
aikymas buvo atimtas iš iždo.

Po 1947 metų mūsų retų susitikimų progomis tė
vas mane klausdavo:

- Tau reikalingi pinigai?.
- Ne, - visada aš atskydavau.
- Tu meluoji, - jis sakydavo. - Kiek tau reikia?
Aš tylėdavau. O jis pinigų nei skaičiaus, nei vet 

rtės nežinojo, viską vertindamas senomis normo
mis, kai viskas seniai jau buvo pakitę.

Į devynioliktojo laiško galą Svetlana pasakoja , 
kaip ji išsiveržė iš Kremliaus ir mieste gavobu- 
tą, kaip išsiskyrė su antruoju vyru,Ždanovu, kaip 
tėvas jai davė pinigų mašinai nusipirkti ir kaip ji 
laisviau gyveno mieste, lankė Mokslų Akademiją 
ir ff. Daugiau bus.
Po šių laiškų seks Lietuvos saugumiečioatsiminiinAi
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(Chicago) stud, mediciną Andrius Vilutis (Chicago)Šv. Antano gimnazijos sas Kankus (Chicago)
Kennebunkport, Maine, 
abiturientai išleistuvių 
dieną. Visi jie priimti į 
universitetus bei kolegi
jas.

stud, teisę Northern Illi
nois universitete; Algis 
Kvietys (Detroit) stud. 
mediciną Michigano uni
versitete Ann Arbor; An-

lllinois univ. ;Antroj eilėj 
iš kairės: Romas Žemai
tis (Worcester) stud, bio
logiją Worcesterio valst. 
kol. ; Donatas Aleksan-

stud. Texas univ. dailiuo
sius menus; Vytautas Va
siliauskas (Rochester) 
stud.inžineriją Rocheste- 
rio Technikos Institute;

Sėdi iš kairės: pran
ciškonų provinciolas ir 
gimnazijos globėjas (rek
torius) kun. Leonardas 
Andriekus, OFM, įteikęs 
diplomus vysk. V. Briz- 
gys, žymus gimnazijos 
mecenatas prel.K.Vasys , 
direktorius (principalas) 
kun. Augustinas Simana
vičius, OFM.

. Stovi iš kairės pirmoj 
eilėj :Jonas Elijošius(To
rontas) studijuos filoso
fiją St. Francis kolegijoje 
Biddeford,Me. ;Eduardas 
Antonis (Allentown, Pa.) 
stud.filosofiją St. Francis 
koi.Biddeford,Me. ;Alek-

INŽINIERIŲ IR ARCHITEKTŲ SUVAŽIVIMUI PRAĖJUS
Gyvenimas banguoja 

savo įvairumu, idėjomis 
ir siekimais.Šis devinta
sis inžinierių ir architek
tų suvažiavimas Cleve- 
lande buvo įvairus suva
žiavusių dalyvių amžiumi 
ir brandus paskaitomis . 
Čia susipažinta su atei
ties planavimu erdvėje , 
technologine vizija, kada 
mašina ne tik dirbs, bet 
ir galvos, kur s pagal žmo
gaus nurodymus, kada 
miestai bus perplanuoti 
atitinkamai gyventojų pa
didėjimui ir moderniam 
reikalavimui ir pagaliau 

tanas Dargis (Kearny, N .
J., s tud. inžineri j ą Stevens 
Technikos Institute N.J. 
Jis kaip labai gabus mo
kinys ten gavo 4400 dol. 
stipendiją.Juozas Gudins- 
kas(Hamilton)stud. odon
tologiją Wisconsinouniv. 
Jis gavo 2000 dol. stipen
diją.Petras Paliulis (Ci
cero) stud.istoriją Char
les City Koi. Iowa; Jonas 
Yatkauskas (New York) 
stud, matematiką New 
Yorko miesto univ. ; Ri
mantas Paliulis (Water
bury) stud, filosofiją St. 
Francis koi. Biddeford, 
Me. ; Paulius Bičiūnas

RAŠO ST.
Kada Makromolekulių mi
kropasaulis padės atranr 
dama medžiaga medici
nai .formacijai ir techni
kos mažesnių dimensijų 
statybai.

Taip pat buvo surengta 
atatinkanti paskutinius 
technikos reikalavimus 
mokslo parodėlė gausi 
patentais ir vienu, kitu 
modeliu.Tikperversti pa
tentų lapus užtriktų gerą 
pusdienį,o dar brėžiniai, 
dr. A. Damušio Įmyga bei 
modeliai išvargintų žiū
rovą visai dienai.

dravičius (Richmond Hill ,
N. Y.) stud, matematiką 
Long Island univ.; Petras 
Bičiūnas (Chicago) stud, 
matematiką Illinois Tech
nikos Institute.Jis už ga
bumus gavo 4400 dol. sti
pendiją. Jonas Kundrotas 
(Detroit)stud.matematiką 
Šv.Juozapo kol. Chicagoje; 
Petras Bražionos (Chica- 
go)stud.inžineriją Illinois 
Technikos Institute; Vy
tautas Mickevičius (To
rontas) stud, istoriją Šv. 
J uoz apo kol. Indi anoj; Al - 
bertas Yatkauskas (New 
York) stud, matematiką 
New Yorko miesto univ. ;

JUZĖNĄ S
Neužmiršta mesti 

žvilgsnis,kaip visa tai, ką 
lietuvis daro,būtų galima 
panaudoti savo žmogaus 
ir savo visuomenės ir 
ateities be svetimųjų Lie
tuvos gerovei, nes visuo
meninis praturtėjimas 
mus padarytų ne tik stip
ria bendruomene, bet ir 
populiaria be didesnių 
tam išlaidų. Visa tai įgy
vendinti reikia ne tik žo
džių, bet ir organizuoto 
darbo.

Džiugu,kad mestas abe
jojimas tajai kartai, ku- 

Algis Saulėnas(Providen- 
ce, R. I.) stud, ekonomiją 
Providence valst. kol. 
Nuotraukoj nematyt Kęs
tučio Milieriaus (Edinbo
ro,Pa.),kuris Gannon kol. 
Erie, Pa. .studijuos inži
neriją.

Graduacijos iškilmėje 
birželio 9 d. gautas prez . 
Lyndon B. Johnson svei
kinimo laiškas. A teinantys 
mokslo metai šv. Antano 
gimnazijoj prasidės rug
sėjo pradžioj-tuojau po 
"Darbo dienos" šventės . 
Per vasarą dar galima 
registruoti naujus moki
nius.

rios motinos ją užaugino 
karo audrose, kęsdamos 
didžiųjų stumdymus, kad 
surastų barake vaikui 
kampelį.neįsižiebė savu
mo meilės ugnele dirbti 
skriaudžiamam kraštui ir 
žmogui, nepasitvirtino.

Paskaitų programą už - 
pildė apie 70 procentų 
šaunūs pilnai išsimoksli
nęs lietuviškas jaunas-čia 
baigęs mokslus elitas : 
dr. V. Klemas - "Planetų 
tyrinėjimų sistemų pro
jektavimas", prof. dr. A . 
Avižienis-"Kybernetika- 
dabarties atsiekimai ir 
perspektyvos" prof. dr. R. 
Vaišnys-"Žemės drebėji
mų fizika ir chemija", 
arch.magistras K. P. Žy- 
gas-"Futuristinė archi
tektūra". Jauni prelegen
tai žavėjo apie 140 susi
rinkusiųjų pasiklausyti ne 
tik lakoniškų minties per
davimu,dalyko žinojimu, 
bet ir puikia lietuvių kal
ba, kas nėra lengva ypač 
specialybės terminologi
joj ir vyresniajai kartai.

Vaizdžiai atskleidė 
"Makromolekulių mikro-

Nukelta į 6 psl.

Dr. Vytautas Klemas 
šiuo metu vadovauja toli
mesnių planetinių tyrinėji
mų programų Science Ine- 
gration skyriui, Space and 
Missiles Division, General 
Electric Company, Philadel
phia, Pa.

Vėliausius atsiekimus šio
je srityje jis prista tė pa
skaitos formoje 1968 gegu
žės 30 d., moksliniame po
sėdyje Amerikos Lietuvių 
Inžinierių ir Architektų Są
jungos suvažiavime, Cleve- 
lande.
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VYTAUTAS A.JONYNAS

Sąmokslas priešRygiškiųJoną
Dažnai stebimasi, kaip 

mažtasišeivijos grožinės 
literatūros kūrinių skai
čius. Padejuojama skai
tytojų apatija, sunkiomis 
kūrybai sąlygomis. Esa
ma net balsų, kad anei 
rašto, anei druko mums 
turėt neduodančios per- 
menkos literatūrinės 
premijos. Galbūt?... Vi
siems, tačiau, aišku, kad 
ne kiekybėje išganymas , 
bet kokybėje. Bent kito 
būdo sumasint skaitytoją 
nėra.

Todėl, kupini smalsu
mo pasitinkam 1968 metų 
"Draugo" konkursą, lai
mėjusį Vytauto Volerto 
romaną-"Sąmokslą". Tai 
jau trečioji Volerto kny
ga. Skirtinga savo tema
tika, tonu, nuotaika, per-
sonažais. Autorius pasir 
šovė vaizduoti nebe tolimą 
Lietuvos kaimą su pieme
nėlių raliavimais, berže
liais bei gubom,bet nūdie
nę žvėrišką JAV buitį. 
Daug kam staigmena ir 
tai, kad romano veikėjai 
ne lietuviai,© visoks emi
grantinis gaivalas,visoks 
Lumpenproletariatasvie - 
nas švabas,vienas jankis, 
kažkoks Joe, kuris, kaip 
vėliau paaiškėja, yra lie
tuvis dypukas.

Nesinorėtų teigti, kad 
Volertui pavyko giliau at
skleisti tautinio charak
terio, etninio tempera
mento skirtumus. Tiesa, 
didesnė romano dalis 
skirta amerikiečio cha
rakterio pavaizdavimui. 
Bet ir tas jankis George 
Hennessy, nors ir pasi
baisėtinai nujuodintas 
grobuonis .beširdis .intri
gantas, materialistas iki 
panagių, irgi - dūšia be 
vietos, irgi tos pačios e- 
migrantinės tešlos.Suve
da visus tuos tris "urban 
villagars" krūvon ta pati 
darbovietė,smulki geležų 
dirbtuvėlė("Sąmokslas" , 
lyg ir vieno fabrikėlio gy
venimo kronika). Ten jie 
mušas,veda vienas prieš 
kitą intrygas, išsiskiria, 
ir vėl susitinka. Tai jų 
pragaro ratas .buveinė, ir 
anapus šios urvinės Ame
rikos .jokia kita Amerika 
neegzistuoja, Rūpestis 
vaikų ateitimi, koks nors 
potroškis pakeisti, pato
bulinti krašto santvarką, 
jiems visiems trims ly

giai svetimas.
Dar susiaurinus tai, ką 

autorius norėjo savo kny
ga pasakyti, galėtumėm 
Volerto mintį suvesti į 
vieną sakinį: "Kilo, kaip 
sakalas, tūpė, kaip vaba
las". Perdidelės ambici
jos sunaikina individą. 
Materialinių gėrybių bei 
garbės, ("statuso") geis
mas,sumaitoja savim pa
sitikintį, neskrupulingai 
nuo savo tako šluojantį, 
arivistą George, išūgdy- 
dami jame patologinį įta- 
ringumą, kad visas svie
tas yra prieš jį susimo
kęs sąmokslam Joe Bui- 
nys,iš kitos pusės, (nebū
tų,mat,Donelaičio auklė
tiniu) yra įpratęs "mažu
mu pasikakint". Užtat ne
palūžta. Aukso vidurio lai
kymasis gelbsti nuo dva
sinio sunykimo ir švabelį 
Bill bei senuką Heller. 
Atsieit,kažkokių sudėtin
gų problemų, knaisioji- 
mosi freudiniuose bulvie
nojuose, knygoj nesama. 
Kaip dažnas jaunas rašy
tojas Volertas nepagaili 
pamokančių sentencijų, 
filosofinių minčių, bet tie 
"commercials" yra visu
moj trumpi ir juokingi.

Pagrindine rašymo 
technika Volertas pasi
rinko vadinamąjį vidinį 
monologą. Atsieit, jis ne 
tik,kad pasakoja įvykius , 
kartais užbėgdamas prie- 
kyn, bet kartu atpasakoja 
ir kas dedasi personažų 
viduje,kokios jų mintys . 
Ši priemonė padeda rašy
tojui sumaniai reguliuoti 
skaitytojo dėmesį.Kadan- 
gi jo veikėjai kiekvienas 
savaip per si s ūkę, apkartę, 
kupini statinės elektros 
(įskaitant ir katiną; tarp 
kitko labai svarbų perso
nažą),kadangi jie mintyse 
nuolat tūžta ir keikiasi, 
išgaunama autentiškos ti
krovės iliuzija. Volertas 
prisigalvoja visokių įma
nomų ir neįtikėtinų situa
cijų,pavedžioja turistą po 
visokias vieteles, supa
žindina su įmonių tvarky
mo sistemomis. Tenka 
pripažinti, kad Volertas, 
šia prasme pralenkia dau
gelį mūsų rašytojų, jis 
moka žinovo balsu kalbėti 
apie aprašomąją buitį. 
Kaip sakėme,kai kada si
tuacijos,! kurias autorius 
įstumia savo veikėjus ,kad

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

išryškėtų jų charakteriai, 
pernelyg neįtikėtinos. 
Skaitytojas patiki, kad tai 
šiurkštūs .grubūs ,nej aut-

Dailininko Jurgio Juodžio 
dailės darbu parodos ati
darymo proga dail. Anta
nas Rūkšfėlė rašo:

Daugiau susirūpinimo 
kelia Volerto prozon įsi
vėlę barbarizmai, sveti
mos mūsų kalbos dvasiai
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rūs, negalantiški moterų 
atžvilgiu žmonės,bet kny
gą užvertęs neišsivaduoja 
iš įspūdžio, kad už visus 
tuos Bill, George ir Joe , 
kalbėjo tas pats autorius . 
Tai pastorintu, tai paplo
nintu balsu.

Romano kompozicija- 
viena paprasčiausių, jei. 
nebanaliausių.Tai, saky
tumėm, tardytojo byla 
("papkė"), kurion suse
gioti trijų asmenų paro
dymai. Iš pradžių, per 60 
puslapių pasakojama Wil
helm-Bill gyvenimo isto
rija. Po to seka George 
Hennessy piktadarysčių 
aprašymas. Jį kiek per
traukus, prasideda Joe 
Buinio"curriculum vitae'.' 
Mažiau puslapių skirta 
senio Heller biografijai. 
Į romano pabaigą Voler
tas susigraibo tuos palai
dus siūlus, itin dirbtinai 
juos suveja,ir .numarinęs 
niekadėją George, išlei
džia skaitytoją iš savo 
vaško muziejaus, per už
pakalines duris. Atsieit, 
"štai,brangieji,kokia toji 
Amerika!"

Šis panašumas į Dra
peau stiliaus pavilijoną, 
teismo kronikos aprašy
mus ar "true life story" , 
leistų pavadinti"Sąmoks - 
lą" lengvo pasiskaitymo 
knyga. Vertėtų, tačiau, 
skaitytoją perspėti, kad 
taip nėra. Priešingai, ji 
reikalauja iš skaitytojo 
tam tikros pastangos, su
sikaupimo , atydos.Voler
to stilius visumoj leng
vas, bet taip pat ir ma

"Kokia dail. Jurgio Juodžio meninė 
kryptis ? Iš aukščiau aptartų minčių 
galima suprasti, kad jis yra pilnuti
niai savarankiškas kūrėjas. Jis nese 
ka nė viena iki šiol mums žinoma 
pasireiškusią kryptimi ar srove. 
Būdamas perdėm tematinis, jis yra 
priešingybė bet kokiam abstraktiz- 
mui. Jeigu ieškotumėm kokios nors 
giminystės su kuriuo nors žinomu 
dailininku, tai artimiausias jam bū
tų mūsų dail. Kazys Šimonis!*

nieringas.
Rašo jis telegrafiniu 

stilium - trumpais, kapo
tais sakiniais, kaip kaž
kada Ramonas "Dailinin
ke Riauboj". Gerai valdo 
dialogą.negaištaprie ilgų 
aprašymų, neįsikyri nu
valkiotom laikraštinės 
kalbos klišėmis. Aiškiai 
jaučiamas Volerto rūpes
tis turtinti savo žodyną, 
ir už tai tenka autorių tik 
pagirti. Bet kartais Vo
lertas persistengia,ir jo 
sakinys skamba preten
zingai bei kvailokai. Pa
vyzdžiui

"Prekybininkas liežu
viu pastūmėjo įskiepy
tą cigarą... "
"Tačiaunutekėjo dide
lis laiko glėbys"...
Antra vertus, trumpa- 

sakė kalba nebūtinai yra 
daug pasakančia kalba. 
Kadangi autorius plačiai 
naudojasi vidiniu mono
logu, jam pasitaiko dažnai 
įpulti į bereikalingą ple
pėjimą. Keiksmažodis 
šen,keiksmažodis ten, o , 
visumoj, visvien balas
tas. Vis tai rašytojiško 
amato dalykai, kuriuos 
Volertas, atėjus laikui , 
nugalės. 

sintaksinės formos, kaip 
pav.

"Ėmė laiko,kol ta basa 
apkasų mergaitė tapo jo 
žmona", arba "Jos vyrą, 
George Hennessy, neiš- 
puolė tinginiu pravar
džiuoti". Kalbininko dal
gio čia laukia tikra šiena- 
piūtė.

Nežiūrint visų trūku-
mų,(atsiradusių galbūt ir 
todėl, kad autoriaus pa
skubėta įteikti rankraštį 
konkursui), bendrai paė
mus Volerto knyga nusi
pelno dėmesio, jau vien 
kaip nuoširdus reporta- 
žas-dokumentas .vaizduo
jantis, kaip atrodo Ame
rika emigranto akimis .

Vytautas Volertas. Są
mokslas. Čikaga. Lietu
viškos Knygos Klubas, 
1968. Spausdino Draugo 
spaustuvė. Aplanką piešė 
B. Jurkus. 279 psl. $3.50

Dail. J. Račkus neseniai grį
žo iš Europos, kur su šeima 
praleido žiemą Belgijoj ir su
kūrė seriją darbų, naudodamas 
naują “anodized aluminium” 
techniką. Šios technikos ekspe^ 
rimentus jis yra pradėjęs prieš 
trejus metus Kanadoje, bet Eu
ropoje jai išvystyti buvo palan
kesnės sąlygos. Dalis šių darbų 
dabar išstatyta Montrealio paro
dos Belgijos paviljone. J. Rač
kus su belgų dailininkais^ atsto
vauja Belgijos meno pažangai, 
susietai su technologija. Paroda 
truks visą vasarą. Šavo indivi
dualinę parodą Otavos “Loft- 
house Gallery” dail. J. Račkus 
surengs rugsėjo mėn.

A Votre 
tcroixrouge

ĖST TOUJOURS 
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— Nerandu savo žmonos. Ar 
negalite pasakyti, kur čia moterų 
pliažas!

— Mums, matyt, teks nakties 
palaukti!.. \

SKRYBĖLAITĖS KINE
Su jomis kino teatruose 
bėda, bet kino savininkas 
paskelbė:"Gerbiant seną 
amžių, leidžiama būti su
skrybėlėmis'.' Visos nusiė, algą...

ČIURLIONIS ĮTAIGOJA 
SOVIETŲ DAILININKUS

Jau dabar visiškai aiš
ku,kad net porai dešimt
mečių pavėlavome Vaka
ram pristatyti mūsų vie
nintelį ' 'pi ačiųjų vandenų'' 
dėmesio vertą dailininką 
Čiurlionį.Dabartinė j dai
lėje jis jau nebeaktualus , 
nebent tik istorine pras
me.

Visgi Čiurlionis nelie
ka visai izoliuotu savo 
tautoj. Sovieti j oje, kadan
gi ten su daug kuo, o ypač 
daile, smarkiai vėluoja
mas!, Čiurlionis dabar 
esąs atradimu.Intelektu - 
aluose įtakingo žurnalo 
New York Review of Books 
straipsnyje - recenzijoje 
knygos apie "Neoficialų 
Meną Sovietų Sąjungoje" 
rašoma,kad daugelyje at
vejų uždaryti neoficialūs 
Sovietijos dailininkai 
įkvėpimą ima iš ameri
kiečiams mažai tepežįs- 
tamų resursų. Pavyz
džiui , toks Charitonov 
daug remiasi Čiurlioniu, 
"tuodidžiu(superb) šimt
mečio pradžios lietuvių 
dailininkųkurio muziejus 
yra piligrimažo vieta 
daugeliui sovietų daili
ninkų; geros kokybės jo 
darbų reprodukcijos ran
damos pas daugumą kul- 
tyvuotų šeimų". a. b.

\! ) pusiniui

GERA PRIEŽASTIS 
-Kaip taip daug galite iš
gerti?
- Matai, šiandien gavau

NAUJI LEIDINIAI
Kazys Barėnas. ATSITIKTI- 
NIAI SUSITIKIMAI. Apsaky
mai iš lietuviu gyvenimo, 
220 puslapi”. Kaina 2.50. 
Gaunama adresu:! Ladbro- 
ke Gardens, T,ondon W.I1, 
Great Britain.

NAUJOS KNYGELĖS 
MAŽIESIEMS

Jau knygų rinkoje ir 
daugelio vaikų rankose 
Sonės Tomarienės pasa
ka "Tinginė ir darbštutė" 
bei eiliuota legenda "Pa
skendusi pilis" (salezie
čių leidiniai Italijoj,kaina 
po 1 dol.).

Rinkiny "Mažųjų pa
saulis" ruošiama spaudai 
daugiau knygelių vaikam: 
Karalaitis ir lelija, Jūra
tė ir Kastytis, Lapė sna
pe, Darbščioji Dailutė , 
Pelytė geležytė, Miško 
viešnia,Stebuklingoji dū
delė,Lylutės nuotykiai ir 
daugiau.

Pasakas bandoma vers - 
ti ir leisti taip pat ir ki
tom kalbom.Kelios Sonės 
Tomarienės pasakos jau 
išverstos angliškai ir ita
liškai. Išversti, mačiau, 
itališkai ir St. Džiugo 
"Keturi valdovai". Peda
gogai, kurie skaitė bei 
peržiūrėjo kalbą, susiža
vėję lietuviškom pasa
kom. Praganius .

VlNCAsMYKOLAlliS

SukiįėliAip’]1Tnas
VI

Vienas iš žymesniųjų to krašto dvarininkų buvo 
Jokūbas Geištoras, netolimo Ignacogrodo dvaro savi
ninkas. Jis kartu su trimis kitais dvarininkais sudarė 
Kauno gubernijos valdybą valstiečių reikalams ir že
mės klausimams spręsti, įsteigtą prie gubernatoriaus 
kanceliarijos 1861 m. Dar anksčiau, 1857 ir 1858 m., 
Geištoras išgarsėjo dviem projektais, kuriais jis krei
pėsi j dvarininkus, nurodydamas, kokiomis sąlygomis 
galima panaikinti baudžiavą ir aprūpinti valstiečius 
žeme, būtent, kada, kaip, kokiomis sąlygomis dvari
ninkai galės žemės, kaip savo nuosavybės, dalį par
duoti baudžiauninkams. Dėl šitų projektų, nors iš es
mės nepriimtinų valstiečiams, o naudingų dvarų sa
vininkams, Geištoras konservatyviųjų dvarininkų bu
vo apšauktas chlopomanu.

Mackevičius Geištorą pažinojo, tačiau artimiau su 
juo niekad nebuvo, suėjęs, jo pažiūromis ir veikla 
maža domėjosi. Tik neseniai Viktoras Survila kuni
gui prasitarė, kad jų kaimynas sukilime gali suvaidin
ti reikšmingą vaidmenį ir kad juo reikia daugiau su
sidomėti. Tą patį sakė ir Jadvyga Skrodskytė. Tada 
Mackevičius atsiklausė dar ir Dimšos nuomonės.

— Geištoras — įtakingas ir gabus žmogus,— pa
tvirtino Dimša.— Jis turi nemaža gerų savumų: blai
vų protą, greitą orientaciją, gerą iškalbą, yra atviras 

ir doras žmogus. Kas dar svarbiau, kad jis ir su vals
tiečiais moka gražiai sugyventi. Ar patikėsi, kunige, 
kad jis net kūmaujasi su savo baudžiauninkais: vie
no jo vaikų krikšto tėvais buvo kaimiečiai, o jis taip 
pat maldaujamas neatsisako pabūti kūmu vienam ki
tam kaimiečiui. Be to, jis pirmasis Kėdainių apylin
kėj pervedė į činšą savo baudžiauninkus.

— Apie tai girdėjau,— pritarė Mackevičius,— 
Geištoras, matyt, pažangesnis ūkininkas negu mūsųt 
Skrodskis. Jis, kaip ir Survila, įsitikino, kad činšinin
kai dvarui naudingesni negu lažininkai. Aš matau, 
kad tamsta labai šviesiomis spalvomis pieši man po
ną Geištorą.

Dimša nusijuokė:
— Aš noriu tamstą, kunige, gerai nuteikti prieš 

pasimatymą su ponu Geištoru. Tamsesnių spalvų 
tamsta pats pastebėsi, su juo pasikalbėjęs. Kada ku
nigas rengiesi jį atlankyti?

— Ilgai neatidėliokime.
— Gerai. Aš susižinosiu su ponu Geištoru.
Po kelių dienų Dimša pranešė, kad dabar Geišto

ras Kaune, grįš kalėdų šventėms, ir tada, greičiausiai, 
Mackevičius galėsiąs jį atlankyti. Laiko beliko ne
daug, o prieš šventes darbo bažnyčioje pagausėjo, 
tad vizitui į Ignacogrodą prieš kalėdas vargu ar būtų 
atsiradusi laisva diena.

Važinėdamas iš Paberžės kur toliau, Mackevičius 
kartais užsuka į kurį kiemą čia ligonio atlankyti, čia 
pažiūrėti, kaip vaikai mokosi, čia šiaip sau pasiklau
sinėti, kaip sekasi, kas girdėti. Į ilgas kalbas jis da
bar nesileidžia, duoda vieną kitą patarimą, už ką nors 
pagiria, už ką nors pabara, sėda į savo vežimėlį ar ro
geles ir važiuoja toliau. Vis dėlto žmonėms įstringa 
į atmintį koks reikšmingesnis kunigo žodis, nutylėji
mai, rankos mostai — ir tie įgauna prasmės, kai esti 
paliestas koks opus klausimas dėl žemės, išperkamų

jų lakštų, pasirodžiusio žandaro ar pražygiavusios 
kareivių rotos.

Vieną kartą Mackevičiaus rogelės sustojo ties 
Dundulio kalve. Kunigas priėjo prie žaizdro pypkės 
įsidegti ir pasišildyti. Kalvėje Dundulis su Noreika 
darbavosi prie važelio, kuriam reikėjo priderinti ge
ležines pavažas. Mackevičius, papsėdamas pypkę ir 
juokaudamas, smalsiai apžiūrinėjo kalvės kampe su
verstą geležies laužą. Iš visokių virbų ir sudilusių no
ragų kyšojo aprūdijęs dalgis. Kunigas jį ištraukė ir, 
paėmęs už penties, dzinktelėjo į gelžgalius. Dalgis su
skambėjo žemu, džeržgiančiu banguojančiu garsu.

— Senas dalgis,— pastebėjo Mackevičius.
Dundulis pritarė:
— Labai senas. Nė nežinau, kada ir iš kur jis čia 

atsirado.
— Sis dalgis turi daugiau kaip trisdešimt metų. Iš 

tokių dalgių per krakosmetį dirbdavo ginklus. Ar mo
kėtum, Dunduli, iš dalgio padaryti dzidą?

Ne, Dundulis tokio ginklo nėra matęs ir nemokėtų 
jo padaryti.

— Tai visai lengva. Noreika, spausk dumples! — 
sušuko Mackevičius, sustvėrė replėmis dalgį už smai
galio, o pentį įkišo į žaižaruojančias anglis. Netrukus 
geležis įkaito ligi baltumo.

— Dabar, Dunduli, atlenk pentį taip, kad, pridė
tas prie koto, dalgis pasidarytų tiesus. Puikiai! Dabar 
dar viršūnę patiesink. Gerai! Kišk į vandenį, kad už
sigrūdintų. Ot, kaip šnypščia, gyvačiukas!.. Paleistų 
jis neprieteliaus kraują. Ar nėra čia kokio koto?

Visi trys ėmėsi ieškoti koto. Surado. Mackevi
čiaus įkarščiu apsikrėtė ir Dundulis su Noreika. Kam
pe išrausė tinkamą rinkelę ir pritvirtino ištiestą dalgį 
prie koto. Kalvis nublizgino jį brūžikliu.

— Kaip su juo? Kirst ar durt, kunige? — klausė 
Noreika, visaip sukinėdamas ginklą rankose.

Mackevičius nusijuokė:
— Ir kirst, ir durt — nelygu reikalas. Tiesą pasa

kius, kariauti su juo ir aš nemokėčiau. Kai reiks, iš
moksime. Rasime, kas pamokys. Man — tai geriau 
patinka šaunamasis.

— Ir man,— pritarė Noreika.
Dundulis, nieko netaręs, ėmė raustis kitame kalvės 

kampe. Netrukus atsisuko, laikydamas rankoje pis
toletą.

— Štai jums ir šaunamasis. Pavasarį atnešė vie
nas iš Pranaičio vyrukų. Pasaugok, sako, o jei atiduo
si, tai į geras rankas.

Mackevičius smalsiai apžiūrėjo pistoletą, atlošė 
gaidukus, čekštelėjo — veikia.

— Perleisk man, Dunduli. Atsilyginsiu, nenu
skriausiu.

— Imkit, kunige. Jūs geriau žinosite, kam jį per
leisti.

— Taip, Dunduli, žinosiu,— reikšmingai šyptelėjo 
kunigas, kišdamas pistoletą į apatinę erdvaus savo 
apsiautalo kišenę.— O dalgį nuimk nuo koto ir sau
gok.

Jis atsisveikino, sėdo į rogeles ir nuvažiavo.
Kalvis reikšmingai pažiūrėjo į Noreiką:
— Supranti, vyruti, ką tai reiškia.
— Suprantu. Ateinantį kermošių važiuosiu į Kė

dainius. Gal gausiu nusipirkti dalgį. Senasis jau bai
gia sudilti. Dabar ir kainos pigesnės. Pavasarį pa
brangs.

— Taip,— pritarė kalvis.— Pavasarį dalgiai pa
brangs.

Daugiau bus.
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OP. SOL. F. KARDELIE
NĖS MUZIKOS STUDIJOS 
MOKINIŲ KONCERTAS

Op. sol. E. Kardelienės 
Muzikos Studijos mokiniu 
met” užbaigiamasis konc
ertas /birželio 16 d./buvo 
pradėtas, kaip ir kasmet, 
mokytojos aiškinamuoju žo
džiu, kuriuo ji padarė lyg 
ir trumpą Studijos veiklos 
apžvalgą.

Studijos vedėja galėjo pa
sidžiaugti, kad jos mokini” 
yra baigusi” konservatori
ją, nors ir nenuėjusi” mu
zikos specialybės keliu, 
bet dalyvaujančiu lietuviš
kame gyvenime: vieni j”
vargoninkauja, kiti moki
na skautus lietuviško dai-

Operos solistės E.Kardelienės Muzikos studija užbaigusi 1967-1968 mokslo metus metiniu koncertu. Iš kairės pirmoj eilėj: P. Vaupšas, D.Styraitė, J. Adamonytė, 
J.Skardžius, Studijos vedėja, I.Adamonytė, R. Piečaitis, R. Pocauskaitė ir J. Adamonytė; antroj eilėj: L. Blauzdžlunaitė, D. Blauzdžiunaitė. E.Lukaitytė, V.Mu
rauskaitė. R. Naruševičiūtė, V. Gudaitė', S. Norvaiša, K. Gudaitė, J. Gustainytė, R. Styraitė, D. Janulionytė ir L. Gudaitė. Nėra P. Gureckaitės. Foto N. L.

us vieton dainos pagrojo Z- Burgmullerio Perlus ir J. aitės, gerai pasiruošusios muzikaliai paaugusios, išv- KAIP DEGĖ VILNIUS
nu, treti dalyvauja liaud- Venckaus vaikišką žaidi - Zdaniaus Malūną. Jacintą gražiai paskambino- Kris-
ies instrumentu tautinia
me orkestre ir, bendrai, 
visi domisi ir sąmoningai 
orientuojasi muzikoje, ku
ri perpildo visą dabarties 
gyvenimą, sunkiai be mu
zikos įsivaizduojamą.Dau- 
gelis jos mokiniu džiaugė
si mokytojai, kad galėjo mo
kytis muzikos, nes vieni 
jų muzikos žinias rado la
bai reikalingas ir naudin
gas tęsdami aukštesnius 
mokslus /pav.Me o Aka
demijoje/, kiti mu. ko s 
žinias pritaikė jau savo 
profesiniame darbe /pav. 
mokytojaudami/ ir tt.

Po šio pasisakymo, kon
certą pradėjo pirmameči
ai: Rimas Piečaitis, Irena 
Adamonytė, Joana Adamo
nytė, Jonas Skardžius ir Ju
lija Adamonytė. Visi pen 
k i išpildė po du dalyku, vi
si dainavo lietuvių liaudies 
dainas patys sau akompa
nuodami, tiktai J.Skardži-

iną. Pagal jų pasiruošimo 
laiką, visi pasirodė gerai, 
neklydo, tiksliai išpildė 
dalykus.

Rūta Pocauskaitė, kuri 
mokosi jau trečius metus, 
iškart pasirodė kaip žym
iai pažengusi, ir labai mu
zikaliai pagiedojo J. Nauj
alio "Lietuva, brangi','kuri 
nuo praeitųjų metų tapo la
bai populiari.

Ramunė Naruševičiūtė 
gerai paskambino ir muzi
kaliai padainavo Susikalb
ėjo. Danutė Styraitė tiks
liai paskambino Kuhlau so
natiną ir ypač gerai ir ry

Gustainytė lengvai ir lais
vai paskambino E. Griego 
Valsą op. 12 ir šokį Blezd
ingėlę. Elena Lukaitytė, 
jau gerai pažengusi muzi
koje, gražiai paskambino 
Lichnerio In the Meadow 
ir Klovo Šokį.

Petras Vaupšas dideliu 
tikrumu ir jau toli pažen
gusia technika skambino 
sudėtingą Diabelli Sonati
ną ir besivystančiu teno - 
ru šauniai pagiedojo K. V. 
Banaičio Vėliavos iškel - 
tos plakas. Rima Styraitė 
didėjančiu su metais sąm
oningumu paskambino nei- bet jau skambindamos.Da- 

škiai padainavo Plaukia žą- engvą Mozarto 10-tos se
selė. Linda Gudaitė geru 
įsijautimu ir tiksli ai pas- do Gaidį, ir su sesute ke-
kambino Burgmullerio da- turiomis rankomis roma- 
lyką ir labai muzikaliaipa- ntiškąją "Hofmano pasakų"kuri turi jau labai gerą sk- 
dainavo J. Žilevičiaus Kur 
Nemunėlis.

Šarūnas Norvaiša lais
vu mostu, lengvai ir labai 
gera technika paskambino

tiną Kuhlau Sonatiną ir Vir
ginija Burgmullerio Maršą, 
abi keturiom rankom gražų 
Čaikovskio Koncertą Nr.l 
ir visai sėkmingai pagted 
ojo St.Šimkaus duetą Sau
lutė tekėjo. Gerai paženg
usi muzikoje Virginija Mu
rauskaitė puikiai paskamb
ino nelengvą Čiurlionio Ma
zurką ir originalų Bertini 
Oktavų etiudą.

Dalia ir Linda Blauzdž- 
iūnaitės, kaip daugiausia 
muzikoje pažengusios, pra
dėjusios koncertą dainavi
mu, koncertą ir užbaigė,

ysčiusios gražią techniką

r

natos pirmą dalį ir J. Sve-
lia paskambino nelengvą
Mozarto Antros sonatos
1 dalį gera technika ir ri
mtu įsijautimu, o Linda,

Barkarole. Dasjena Januli 
onytė tiksliai ir gera tech 
nika paskambino Šuberto 
Scherzo in B. ir Švedo Bl
ezdingėlę.

Labai stropios sesutės 
Kristina ir Virginija Gud

ambinimo techniką, -Beet- 
hoveno Patetinės sonatos 
1 dalį, ir abi susutės ketu
riom rankom Beethoveno 
Country dance. Abi Blauz- 
džiūnaitės yra geros ir dai 
nininkės. Jos abi jau gerai

ir muzikinį sąmoningumą.
Bendrai, visi mokiniai 

per metus yra padarę pa
žangą gerą, todėl gausiai 
atsilankiusi publika, ne tik
tai tėvai, turėjo ir įdom”- 
mo ir malonumo pasiklaus
yti reto pobūdžio labai įvai
raus koncerto. Nenuosta
bu, kad tėvų vardu sveiki
nęs mokytoją ir konęertan 
tus P.Styra jaudinosi pa
veiktas koncerto įspūdžių, 
o Seimelio pirmininkas J. 
Lukošiūnas nuoširdžiai pa
sveikino Studijos vedėją 
ir koncertavusius mokini
us, pagyrė tėvelius, kad 
jie savo vaikams duoda be 
eilinio ir privalomojo iš
silavinimo dar aukštesnį- 
muzikos išsilavinimą.Kre- 
ipdamasis į mokinius, sve
ikino juos kaip privilegi- 
juostus jaunuolius, kurie 
mokosi dar ir muzikos me
no. K. L. M.

Didžiosios Lietuvos Kunigaikš
tystės sostinė ne kartą kentėjo 
gaisrus, potvynius, epidemijas ir 
kitas stichines negandas.

Viena didžiausių nelaimių Vil
niaus istorijoje laikomas 1610 m. 
liepos 1 d. gaisras. Apie 9 vai. 
ryto užsidegė mūriniai namai prie 
šv. Stepono bažnyčios. Tą dieną 
siautė didžiulis vėjas, todėl lieps
nos plėtėsi į visas puses, ir ne
trukus apėmė didesnę miesto da
lį. Sudegė net 4700 namų, dešimt 
bažnyčių, jėzuitų kolegijos pasta
tas. Ugnis artėjo prie Žemosios 
pilies ir greitai įsiveržė į didžiu
lį statinį, kuris neseniai Jogailal- 
čių buvo pilnai atstatytas. Lieps
nose sudegė katedra, sveika išli
ko tik šv. Kazimiero koplyčia.

Kartu su pilimi užsidegė ir ne
toliese stovėjęs tiltas per Nerį. 
Pilyje buvusi Didžiojo Lietuvos 
kunigaikščio Žygimanto III žmo
na Konstancija, kartu su dvaro 
moterimis ryžosi gelbėtis laive
liais. Ji laimingai pasiekė kitą 
upės krantą, tačiau kelios jos 
dvariškės paskendo.

Šiai stichinei nelaimei paminėti 
poetas Jonas Eismontas parašė 
ir išspausdino keturių puslapių 
„Trenodiją arba graudžią dainą 
apie Didžiosios Lietuvos Kuni
gaikštystės sostinės Vilniaus gais
rą, prasidėjusį 1610 m. liepos 1 
<1., apie viso krašto piliečių liū
desį ir neapsakomus pačių mies
to gyventojų ir kitų žmonių nuos
tolius”. Pasakodamas apie ug
nies siautėjimą, autorius rašė: 
įsiveržė į pilį svečias neprašytas

ABC dabar turi SPECIALIUS maisto produktus siuntiniams:

UZV2 KAINOS (50% NUOLAIDA/

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

ABC turi dideli pasirinkimo^ įvairių gėrybių siuntiniams, 
kuriu yra aukščiausia kokybė — žemiausia kaina!!!

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

A.B.C.
SIUNTINIŲ 
AGENTŪRA

3891 St.Lawrence 
Blvd.

Montreal 18, P. Q.
Tel. VI 4- 9098

100 sv. cukraus .... $ 15.50 Šitos kainos įskaitant: produktus, 
100 sv. piiltų ,į 21.50 muitą, persiuntimo mokestį ir 1.1, 
100 sv. ryžių 25.00 Jūs nemokėsite nė vieno cento
20 sv. taukų... .... $ 12.70 daugiau!

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

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

1092 Clark Street /prie Dorchester/ .Montreal, P.O.
TEL: 861- 3032,
vakare- 254- 6898. /Kalbame lietuviškai '.

BALTIC WOODWORK CO
DAROMOS ĮVAIRIOS DURYS, LANGAI, VIRTUVES KABITAJ- 

IR KITI JVAIROS MEDŽIO DIRBINIAI.

K. K1ĄU5AS ir J ŠIAUCIULIS.
Adresas: S47 Lafleur Str., LaSalle.

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

Telefonas 7 6 8-6679

WINDSOR
DRY CLEANERS & DYERS CO. LTD. 

Valome visokius drabužius ir kitą Jūsų namų apyvoką.

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

Uniuelial Cleaned & Tjailoid
• Valau ir taisau vyriškus ir moteriškus drabužius
• Siuvu naujus pagal užsakymus vyriškus paltus, 

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

lai Wellington SI.) Tel. 769-2941

Johan Tiedman Regd
DIRBU VISŲ RŪŠIŲ BALDUS 

PAGAL UŽSAKYMUS ony J

Tel. 525-8971

to

PORTRETAI - VEDYBOS - KRIKŠTYNOS
SUKAKTUVES

ĮVAIRIOS
MAŽAMEČIAMS
PROGOS

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

ME 7-6727

DE LUXE CLEANERS
Sav. P. RUTKAUSKAS 

117—6th Avenue, Lachine,

LnSALLE AUTO SPECIALIST Rėg’d
SAV. G. DESROCHERS 

Taisau ir dažau lengvas mašinas 
7717 GEORGE LASALLE, QUE.

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

namų 366-4203

BELLAZZI - LAMY,INC-
do 6-6941 . 7692 Champlain Blvd. Ville Lamia.

Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai.
Insuliacija, Ten-Test, Masonite, statybinis popieris.

Geriausiai pailsėsit per savo atostogas
lietuviškoje JANSONŲ vasarvietės CAPE COD viloje

Ali r-» x k i Į“" 87 East Bay Rd., Osterville,
A Į I I ) U ( )|\l f- Cape Cod., Mass., 02655USA

IX X-/1 X I- Tel. (Area 617) 428 - 8425.
Vila AUDRONE yra apsupta didelio pušų, beržų ir kt. dekoratyvinių I 
medžių parko. Daug vietos poilsiui ir žaidimams.
Erdvūs kambariai, rami ir jauki aplinkuma. _
Visai arti šiltos srovės atviros juros paplūdimys (vos 7 min. pėsčiom)
Geras lietuviškas maistas.

Atidaroma vasarojimui nuo birželio 22 d. iki rugsėjo 15 dienos.
ir jau dabar priima užsakymus.
Kreiptis: Dr. E. Jansonas, 15 Roseaale St., Boston, Mass., 02124, USA.
Tel. 288-5999, o po birželio 18 d. tiesiai j vilą AUDRONE —

Cape Cod Mass., Marija Jansonas.
Visi maloniai kviečiami atvykti į šią gražiausią ir didžiausią CAPE
COD žalumynuose paskendusią lietuvišką pajūrio vasarvietę.

ir užpuolė visus pastatus. 
Tuojau ėmė naikinti rūmus, sienas 
Ir padarė didžiulių nuostolių.

Kam užteks ašarų,
Kad visus apraudoti.

Ten bažnyčia netrukus sudegė su 
visais įrengimais, 

Su vargonais, altoriais, su dau
gybe lobių. 

Išliko tik šv. Kazimiero koplyčia...
Tuo metu (1610 m.) Vilniuje 

buvo išspausdintos ir Jono Kra- 
jevskio eilės „Vilniaus gaisras", 
kur minimas ir sudegęs tiltas per 
Nerį.

Miestas gaisro žymes galutinai 
užgydė tik po keliolikos metų. 
Tačiau 1624 ir 1625 metais dėl 
atšiaurių orų prasidėjo badas. Iš
mirė trečdalis visų Vilniaus gy
ventojų. Šios negandos inspiravo 
įvairių draugijų ir brolijų sukū
rimą. Jos rūpinosi, kad ateityje 
hutų galima išvengti stichinių ne
laimių.

Dar 1588 m. Vilniuje buvo su
kurta gailestingumo brolija „Gel
bėtojas" ir Petro Skargos rūpes
čiu įkurta „Mons Pietatis" drau
gija. 1626 m. įsteigta panaši šv. 
Nikodemo brolija, kurios nariai 
epidemijos metu gydydavo ligo
nius ir laidodavo mirusiuosius. 
Tokios institucijos buvo, labai 
reikalingos, kadangi jau 1630 m. 
kilusi epidemija nunešė į kapus 
daug Vilniaus gyventojų.

Po didžiojo 1610 metų gaisro, 
kilo dar du. 1615 m. užsiliepsno
jo pinigų kalykla ir sudegė ke
liolika pastatų. Antrasis įvyko 
1630 m. netoli Bernardinų bažny
čios. Jo metu vos nesudegė šv. 
Mykolo bažnyčia.
"K. B'.' V.Jurkštas.

SVIECIA BE NIEKO

Stiklinis vamzdelis šviečia pa
našiai, kaip šviesi elektros lempu
tė. Ir kas keisčiausia — jokių 
laidų, būdingų dienos šviesos 
lempoms, jame nėra. Jis šviečia 
„savaime”. Tai anglų inžinierių 
išradimas. Liuminoforą. dengiantį 
vamzdelio vidaus sieneles, bom
barduoja beta-spinduliai, ir jis

; šviečia. (J „gamina" šiuos spin- 
. dulius užpildančios vamzdelį tri- 
! čio dujos — radioaktyvusis van- 
- denilio izotopas. Radioaktyvųjį 

spinduliavimą sugeria vamzdelio 
stiklas.

Iš tokių vamzdelių jau prade
damos gaminti reklamos, jie ap
šviečia tamsius praėjimus, laip
tus.

PARDUODAMA
Jau išėjo iš spaudos Jono Šiauriečio įdomi knyga, 

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

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

Canada.

JOE’S BUTCHER & GROCERY
J. LAURINAITIS

ALUS, MINKŠTI GĖRIMAI IR VISOKĮ MAISTO PRODUKTAI.

PRITYRĘS ŠVIEŽIŲ IR RŪKYTŲ LIETUVIŠKAM SKONIUI DEŠRŲ 

GAMINTOJAS.
PRISTATYMAS GREITAS IR SĄŽININGAS Į NAMUS, SALES VISOSE 

MIESTO DALYSE.

1918 Frontenac Street, Montreal, TEL. 524-0209
/Prie pat požemini.) - METRO stoties/.

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

DIRBTUVE - G A R A

• Atliekami visu rūšių išores darbai ir

• Mechaniniai darbai

• Gazolinas alyva ir kiti patarnavimai

Ž A S

dažymas

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

PRES.M.L.DAIGNEAULT, 7635 BOU L. LASALLE - LA SALLE

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

Informacijas teikia ir padeda i- 
sikurti

JOHN KUTRaMS,

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

PRANEŠAM A APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ —

hemo rojų s
Tai yra ypatinga gydomoji 

medžiaga, įrodžiusi galią su
traukti hemoroįus ir pataisyti 
sugadintus audinius.

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

Visais tyrimo atvejais švelnė- 
jant skausmams įvykdavo hemorojų 
susitraukimas.

Tačiau visų svarbiausia - rezul
tatai būdavo toki nuostatais,kad šis 
pagerėjimas tęsdavosi daugelį mė 
nešiu.I

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

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

LAIKRODININKAS
ANTANAS ŽUKAS 

1855 Wellington Street 
Tel. WE 2-0644.

TAISAU IR PARDUODU 
ŽEMOMIS KAINOMIS 

-A I K R0 D Ž I U S IR J U V E tY RU S .
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Taupyk ir skolinkis
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- « * rs * . -
SIAME TORONTO LIETUVIŲ PARAMA 
KREDITO KOOPERATYVE ________

MOKAME 
% už depozitus 
/2% už šėrus 
KAPITALAS v»« 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 GYVYBĖ 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., išskyras 
sekmadienius. Pirmadieni ir penktadieni 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).

Ė: Lietuvių Namai — 1129
3, Ontario. •

Dundas Street West, 
Telefonas LE 2-8723

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS Į

DOVANOS:
su gydymu ir t. t.

Maisto siuntinių svoris neribotas.
Turime naujus iliustruotus kata

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

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

R. V. Dagilis, M. Ed., šį pavasarį 
baigęs pedagoginius mokslus 
Toronto universitete magistro 
laipsniu. Jis yra gimęs 1936 m. 
Toronte. Gimnaziją baigė 1955 
m. (Oakwood Colegiate Institu- 
re). Toronto universitete studija
vo 1958-60. Gavęs bakalauro 
laipsnį, mokytojavo Blind River 
District gimnazijoj, o 1961-67 
m. — Harbord Collegiate Insti
tute. Sekančiais metais bus psi
chologiniu patarėju (Guidance 
Counsellor) toj pačioj gimnazi
joj. Jo tėvai yra senosios kartos 
veikėjaijtėvas V.Dagilis 
buvo pirmasis "Neprikla
usomos Lietuvos" redak
torius.

Lietuvą, Latviją, Estiją, Ukrainą ir 
U. S. S. R. paprastu bei oro paštu

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

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

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

kymus siųsti mums paštu ar ekspresu- Apmokėsite gavo musų 
pranešimą.

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

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

nauti ateityje.
LIETUVIŲ ĮSTAIGA

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

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

Savininkai A. ir S. KALDZA

SVEIKATOS KLINIKA-Health Clinic

TN? INIERIŲ IR ARCHITEKTŲ SUVA 7IA VIMUIPRA ĖJUS 
/atkelta iš 3 psl./ 

pasaulį" dr. A. Darnusis. 
Tai nesenstanti savo vizi
ja, sugebėjimu stebėti 
žmones ir pasaulį akade
minė ir visuomeninė as
menybė. Šio straipsnio 
autorius išreiškė norą 
savo mintimis, kaip visa 
tai, kas lietuvio daroma 
pradedant bet nuo kurio 
objekto panaudoti organi
zuotai savo visuomenės 
gerovei.Koreferentas bu
vo dipl. inž. B. Galinis.

Posėdžiams pirminin
kavo dipl. inž. C.Staniulis, 
Jurkūnas ir kiti,kurie pa
kankamai gerai buvo 
orientuoti esamoms pro
blemoms.

Savaime suprantama, 
kad didžiausią darbo naš
tą nešė ALIAS Centras su 
pirm. dipl. inž. J. Dačiu 
priekyje ir suvažiavimo 
šeimininkai - Clevelando 
ALIAS skyrius su pirm, 
dr. R. Kašuba.

Dr.Kašuba-daug žadan
ti, plačių padairų asme-

vyrautų pirmose eilėse, 
bet dėl įprasto inžinieriui 
ar architektui kuklumo 
nesir eklamuoj arpav .Bos - 
tono inžinieriai Vasario 
16 proga, eidami atskiru 
sąrašu, suaukoja kartais 
didesnę pusę visų surink
tų aukų.(Kituose skyriuo
se atskiras sąrašas ne
praktikuojamas, bet jun
tama, kad neatsilieka nuo 
kitų kolegų).

Šiame suvažiavime bu
vo patvirtintas provizori
nis ALIAS Centro valdy
bos paruoštas naujų įsta
tų pasiūlymas, kuris ge
riau atatinka laiko reika
lavimus.

Taip pat pabrėžta, kad 
"Technikos Žodis" yra 
inžinierių ir architektų 
dvimėnesinis žurnalas ir 
pasidžiaugta jo daroma 
pažanga. Čia buvo pilni 
ryžto ir pasiaukojimo 
spaudos darbui mieli ko
legos D.Šatas ,yyr.redak
torius Kaunas,Slabokas ir

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.K.M.N.Pt.

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

Reportažas iš Toronto
PASIKALBĖJIMAS

Du keleiviai reiškia 
savo pasitenkinimą su 
Sekminėm prasidėjusia 
vasara. Tas sekmadienis 
dvelkterėjęs tokia malo
nia oro permaina, kad po 
šaltojo gegužės, ši pava
sario šventė tartum įsi— 
prasmino berželiais iš
puoštais tėviškės namais, 
iš ganyklų pareinančiais 
apkaišytais galvijais.

Rimtos išvaizdos, kiek 
pliktelėjusio viršugalvio 
keleivis sako,kad Sekmi
nėse, tarp kitko, didesnį 
įspūdį jam padaręs sek
madienio pamokslas . 
Nors visais atvejais, jis 
gėrisi Prisikėlimo para
pijos šeimininko žodžiu, 
bet tasai, iškeltom min
tim, nurodytais pavyz
džiais buvęs virtuoziškai 
patiektas Šv. Dvasios at
siuntimo šventei. Jis tu
rįs atvirai pripažinti, kad 
išdailinto žodžio auto
rius, šalia krikščioniškų 
tiesų, sumaniai įpina gy
venimiškus pavyzdžius. 
O toks pamokslas visuo
met efektyviau suranda 
klausytojo dėmesį, dau
giau jį įprasmina, tampa 
svaresnis ir nepamiršta
mas. Tą sekmadienį bu
vęs iškeltas idėjos pras
mingumas ir pabrėžta jos 
plėtimosi jėga. Ten aiš
kiais pavyzdžiais buvusi 
rusenanti kibirkštis, kaip 
Šv.Dvasios liepsnelė, ku
ri, pestelėjus palankiam 
vėjui, pavirsta į didžiulį 
gaisrą. Tokiu atveju Le
nino pasėta mintis uždegė 
pasaulį komunizmu, o di-

METRO TRAUKINYJE

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

Namų, farmų 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.

Artūras E. Tinginys, gimęs 
1944 m., baigė Toronto univer
siteto odontologijos fakultetą 
iaktaro laipsniu DDS. Jis yra 
lietuvių liuteronų parapijos na- 
lys. Studentavimo metu pasižy- 
nėjo savo gyva veikla evange- 
ikų jaunimo gyvenime. Jo pla

kus apsiskaitymas literatūroje, 
filosofijoje, psichologijoje bei 
religiniuose klausimuose daug 
padėjo jaunimo suvažiavimų 
ruošime, diskusijose, kur jisai 
reiškėsi originaliom mintim. Sa
vo akiračiui praplėsti vasaros 
atostogų metu jis keliavo po 
Jungtines Amerikos Valstybes ir 
Meksiką. Yra didelis sporto, mu
zikos, klasikinio meno mėgėjas. 
Baigęs studijas pradėjo dirbti 
Londono, Ont., švietimo vady
bos tarnyboje kaip dantų gydy
tojas. Artimoje ateityje yra nu
matęs pradėti savo privačią 
praktiką.

nybė-yra ne tik savo žy
dinčioje jaunystėje mie
las šeimininkas.betir rū
pestingas organizatorius, 
kuris daugumai Detroito 
kolegų skambino telefonu 
kviesdamas atvykti į Cle
velando suvažiavimą.

Suvažiavime atstovavo 
PLIAS Kanados kolegas 
dipl .inž. Danys (Daniliaus
kas,buvęs VDU adjungtas) 
ir taip pat originalūs buvo 
diskusijose dr. Nasvytis 
ir dr. Mažeika.

Suvažiavimo atidarym e 
dalyvavo ir tarė mielą 
žodį LB augintojai S . 
Barzdukas, J. Daugėla ir 
kiti. Suvažiavimu domė
josi ir svečiai, o taip pat 
nepasislėpsi nuo žurna
listų, "Dirvos" atstovo ir 
mielo Stempužio, kuris 
daug ką įrašė į filmą.

ALIAS Centro žiniomis 
sąjungai priklauso apie 
600 inžinierių ir archi
tektų,bet tas skaičius ga
lėtų būti mažiausiai pa
dvigubintas, jei įstotų visi 
kiti,kurie čia baigė moks
lus.

Skyrių pranešimuose 
išryškėjo, kad lietuviai 
inžinieriai ir architektai 
giliai supranta lietuviš
kus reikalus, dalyvauja 
s avo darbu visuomeninia-

dele ugnim perdegusi, bet 
daug žalos padariusi fa
šizmo ir nacizmo idėja. O 
pastaruoju metu kylan
čius,laisvės reikalaujan
čius negrus. Plikagalvis 
keleivis,gėrėdamasis pa
mokslininko mintimis , 
stebisi taip vykusiai per
duoto žodžio prasmingu
mu. Ypač ten, kur einant 
prie individualių polėkių, 
tik nestovint vietoj, tik 
ieškant naujovių,tik maiš
taujant tampama pilna
verte asmenybe. O pagal 
vieną,kažkur paimtą cita
tą, žmogui praradus vis
pusišką dėmesį, atskilus 
nuo jį supančios aplinkos, 
esą galima tvirtinti ant 
ant tokio asmens kapo 
pradėjus augti žolei.

Greta sėdįs,visai žilas 
išsibėgėjusio amžiaus 
savininkas, nesutinka su 
plikagalvio nuomone. Kad 
parapijos šeimininkas 
esąs geras kalbėto j as, kad 
anas turįs diplomatiškų 
apraiškų,to jis neneigiąs . 
Bet jis labai abejojąs, kad 
ano išsireiškimuose būtų 
kas nors prasmingesnio,

kas nors tokio, kad žodį 
padarytų svariu,įtikinan- 
čiu.pasigėrėtinu.Tam pa
iliustruoti jis prisimena 
ankstyvesniuosius pa
mokslus, kuriuose para
pijiečiai buvę raginami 
atiduoti $ 100 duoklę nau
jos statybos fondui. Ten
buvę ir gražių žodžių, ir 
krikščioniško pareigingu
mo sentimentų. Bet ne
žiūrint to, kaip anksčiau, 
taip ir dabar antroji sta
tybos fondui rinkliavos 
lėkštė kaip išeina tuščia 
į žmones, taip ir grįžta 
vos su keletu vokų.

Tai klausydamas pli
kagalvis bendrakeleivis 
kiek susimąsto. Prašne
kęs,jis tą labai apgailes
tauja. Jis aiškina tai so
lidarumo stoka,krikščio
niško supratimo neturėji
mą. Jam tartum Įtiek ne
patogu prieš savo bendra
keleivį, kad toks gyvojo 
žodžio meisterio ragini
mas buvęs neišgirstas. 
Dėl to jis mėgina surasti 
priežasčių. Savuoju teo- 
rizavimu jis bando išves
ti kaip iš mažos kibirkš
ties kilęs nepasitenkini
mas įsiliepsnojo anuo 
statybos metu, o dabar, 
lyginant skolas, tebene- 
šąs neigiamas pasekmes. 
O tai įvykę pūstelė jus ne

me gyvenime. Manoma , 
kad ir aukomis daug kur

lemtam vėjui,kuris vieno 
pamokslo metu užnešė 
nereikalingą išsitarimą, 
kad nevykdantiems prie
volės, bus paimtas bota
gas. Jei tai būtų išvesta
vienu ir gražiųjų pavyz
džių aveles prižiūrinčio 
Ganytoj o botagui, j eigų tai 
būtų palyginta katalikiš
kam pareigingumui, tuo
met viskas būtų buvę savo 
vietoj. Bet tuo momentu 
ar iš didesnio reikalo, ar 
iš kaimene besirūpinančio 
šeimininko padėties,buvo 
eita tiesiog prie reikalo ; 
Ir toji kibirkštis įžiebė 
kietąjį lietuvišką būdą, 
kuris nemėgsta prievar
tose tuo labiau su ja su
sijusio botago.

S. Pranckūnas .

kiti. Pagalvojau, kad ir 
suvažiavime jie neturi 
laiko atsikvėpti .viską pa
siryžę pasižymėti, visur 
šį tą sužinoti, tad ar daug 
yra iš mūsų linkę taip au
kotis kitų gerovei?

Tai, sakyčiau,bendras 
bruožas skaidriosios de
vinto suvažiavimo Cleve- 
lande dalies. Bet pragie
drulius visur gyvenime 
dangsto debesys - kur gi 
yra visi tie, kurie buvo 
kviesti individualiai tele
fonu ir neatvyko, kur gi 
yra galimas dvigubas AL
IAS sąjungai turėti skai
čius ?-Ar jie tik atvyktų, 
kada ordenai ir pinigai 
būtų dalinami, bet tik ne 
civilizacinei idėjai kurti 
ir dirbti,kuri atsuka kra
ną ir trykšta vanduo, kur 
paspaudus migtuką palie
čia žmogų muzika, toli
mas paveikslas, ar jauti 
kad skrieji aplink žemę .

Kaip paprastai gyveni
me,po darbo seka poilsis 
ar pasilinksminimas-tai 
Clevelando ALIAS sky
riaus stropiai paruoštas 
banketas .Jame taria mie-. 
lą žodį pagal seną tikslių
jų mokslų tradicij ą Lietu
vių gydytojų s-gos Ame
rikoje pirm.dr. Brazaitis, 
vėliau margiaspalve su 
žydinčia jaunyste veide 
solistė Nerija Linkevičiūtę 
tė atatinkamai parengtu 
repertuaru ir švelniu ir 
aiškiai tariamu balseliu 
žavėjo per .250 asmenų 
publiką. Tokiu būdu die
nos rūpesčiai buvo pa
miršti ir mieli svečiai su
vaišniais šeimininkais 
plūduriavo mėlynų akių 
šokių jūroje.

Tik sekmadienio vidu
dienio saulė skirstė suva
žiavusius savais keliais 
paliekant gal geriausiai 
clevelandiečių suruoštą 
devinto ALIAS suvažiavi- 
mo prisiminimą.________
P A TIKS LINA M A; Praėju
sio NT, nr. vedaman įsib
rovė klaidų. Turi būti ne 
28, bet 88 Ontario atstov
ai; sąrašai ne rinkimų,bet 
rinkikų; Trudeau ne miš- 
rio šeimos, bet prancūzas.

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:

VASARIN/S 1968 - 1.
Storo, gėlėto nepermatomo nailono medžiaga dėl 4 suknelių, 
3’/2 jardo vilnonės angliškos medžiagos vyri škam kostiumui , 
3/2 jardo vilnonės angliškos medžiagos moteriškam kostiu
mui, 1 terelyno bliuskutė, 1 vyriški nailoniniai marškiniai, 
2 poros vyriškų arba moteriškų geriausios rūšies nailoninių 
kojinių — S 75.00 .

VASARINIS 1968 - 2. .
Pavasariniam arba vasariniam paltui vilnonė medžiaga, 3Yl 
jardo vilnonės angliškos kostiuminės medžiagos, gėlėta ne
permatomo nailono medžiaga dėl dviejų suknelių, 1 šilkinė 
skarelė, 1 vyriški nailoniniai marškiniai, 1 svaras šokolodi
nių saldainių, 1 vyriškas arba moterį škas nai lonini s I ietpalti s 
— S 75.00.

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

BALTIC STORES LTD.,
(Z. JURAS)

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

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

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

SUDBURY, ONT. [SAULT ST. MARIE
TAUTYBIŲ PARODA
Lietuvių Bendruomenės 

valdyba praneša, kad lie
pos 1 d. , pirmadienį, Sud- 
burio miesto Arenoje 
vyksta tautybių tautinio 
meno ir maisto paroda . 
Lietuviai turės atskirą 
skyrių. Mūsų žymiosios 
šeimininkės jau iš anksto 
tam ruošiasi. Pradžia 11. 
30 vai.Prieš parodai pra
sidedant miesto gatvėmis 
vyks įvairių tautų para
das .Vakare, 7.3 0 vai. prie 
Ramseyežero.naujajame 
miesto Amfiteatre vyks 
įvairių tautybių meninis 
pasirodymas. Dalyvauja 
ir lietuvi ai. Programą iš
pildo solistas Verikaitis 
iš Toronto.Kviečiame vi
sus lietuvius dalyvauti 
parodoje, taip pat meni
niame tautų pasirodyme 
ir kt. LB valdyba.

• Hamiltono tautinių šo
kių grupei "Gyvataras" 
išvykstant į Prancūziją 
atstovauti Kanadą ir lie
tuvius, sudburiečiai per 
LB v. vicep. J. Glizicką 
surinko apie $ 100. Aukos 
dar renkamos.

SAUNUS POBŪVIS
Birželio 1 d. tautiečiai 

Viktorija Švarlienė ir 
Viktoras Staškūnas su
rengė vasarvietės "Sun- 
s et Inn''(Batchawana, Ont. 
apie 40 mylių į šiaufę nuo 
čia) oficialų atidarymą, o 
ta pačia proga buvo at
švęsta ir mūsiškio prasi - 
mušusio stambesnio 
masto rangovo V. Staškū- 
no20-tiesmetų Kanadoje 
įsikūrimo sukaktis.

Puikiai paruoštose vai
šėse dalyvavo Ontario 
provincijos prokuroras ir 
teisingumo ministeris 
Mr. A. Wishart, du vieti
nių bankų direktoriai, vi
sa eilė architektų, inži
nierių ir kitokių žymes
nių asmenų, turinčių rei
kalų su tautiečių V. Staš- 
kūno bizniu.

Ta proga V. Staškūnas 
pasiuntė Hamiltono "Gy- 
vatarui" $ 100.

Korespondentas.

• Sudburlo apylinkių eže
ruose meškeriojimo se
zonas labai geras, todėl 
nenuostabu, kad daug va
sarotojų Amerikos ir Ka
nados atvyksta

SĖJA
Tautinės, demokratinė* mintie* mėnesinis lietuvių laikrašti*. 

Leidžia Varpininku leidinių fondas 

Redaktorius Vytautas Bildu šas .
Administracijos adresas: JUOZAS URBELIS.

1649 N. Broadway, Melro*e Park., III., USA.
Prenum~rata: JAV ir kitur 3 dol. metam*.

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

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

AR ŽINOTE K.-\ RAŠO

K E L El VIS ?
AR ŽINOTE, kodėl vieni jį giria, kiti peikia, bei 
visi mėgsta skaityti ?

K E I 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 pasūsakymu laikraštis per 65 
metus pelnė gerą vardą ir pasitikėjimą.
KELEIVY rasite patarimą teisiniais ir kitais 

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

METINĖ PRENUMERATA KANADOj IR KITUR
TIK $5.00.
Jau galima gauti 1968 metų kalendorių,kai
na $ l.OO. Korespondenciją adresuoti: 

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

Ps.D.K.M.N.Pt
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HAMIBLTON
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.
(Liepos ir rugpiučio mėnesiais 
šeštadieniais uždaryta).

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

J. As+as /kairėj/ ir K.Lukoševičius /dešinėj/-ilga- 
mečiai šalpos darbuo+ojai. aukų rinkėjai, iš+esėje 
po dvylika met” ir neišėję "į pensiją". Bravo’.

15 METŲ DARBO VAISIAI
Įsikūrus čia įvairioms 

kultūrinėms organizaci
joms ir Bendruomenės 
valdybaįnebuvo pamiršta 
įsteigti ir šalpos institu
cijos Šalpos Fondo vardu. 
Šios institucijos tikslu 
buvo ir tebėra teikti fi
nansinę ar bendrai mate
rialinę paramą Hamilto
no ir apylinkės lietuviam 
atsidūrusiem sunkumuo
se. Žinoma ir tiems tau
tiečiams, kurie dėl įvai
rių priežasčių neturėjo 
galimybės apleisti Vokie
tijos stovyklų.Nebuvo pa
liktos nuošaly ir mokslo 
institucijos kaip Vasario 
16 ir Saleziečių gimnazi
jos bei vad.vargo mokyk
los.

Pradžioje gimnazijų 
parama rūpinosi spec. 
įkurta komisija, vėliau 
tas darbas atiteko Šalpos 
Fondui.

Pirmasis Šalpos Fondo 
komitetas buvo sudarytas 
1953 m. kovo 12 d. Taip, 
kad š. m. kovo 12 d. suėjo 
lygiai 15 metų, kai komi
tetas rūpinasi vargan pa
tekusiais tautiečiais Ka
nadoje ir už jos ribų. Lai
ko tėkmėje keitėsi šalpos 
žmonės, tačiau pats dar
bas nesikeitė ir nebuvo 
sustojęs per ištisus 15 
metų. Per kalbamą laiko
tarpį Š. Fondas pajamų 
turėjo $ 18,660 bendrai 
šalpai ir $ 20, 350 Vasa
rio 16 gimnaz. paramai. 
Šios sumos dalis teko ir 
saleziečių gimnazijai. 
Bendrą sumą paramai 
sudarė $ 39,010. Ši impo
nuojanti suma sudaryta 
Hamiltono ir jo apyi. lie
tuvių sudėtomis aukomis 
ir maža jos dalis gauta iš 
parengimų.

Didžiausią paramos 
dalį per visą laikotarpį 
gavo V. Vokietijos lietu
viai pinigais ir aprangos 
bei avalinės formoje. Vė
liau tik pinigais. Atsira
dus galimybei apranga 
pradėta siųsti ir Suvalkų 
trik.lietuviams.Taip, kad 
Vokietijon buvo pasiųsta 
66 ir Suvalkų trik. -201 
rūbų bei avalinės siunti
nys.

Čia nurodyti gražūs 
skaičiai galėjo būti pa
siekti tik visų bendromis 
pastangomis ir darbu :ko-

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

miteto narių, aukotojų ir 
aukų rinkėjų. Ypač aukų 
rinkėjų pasišventimu ir 
kantrybe.

Iki šiol hamiltoniečiai 
gražiai išlaikė krikščio
niškus principus: -padėk 
artimui, - tad manytina , 
kad tai bus daroma ir a- 
teityje.Šalpos darbas la
bai kilnus ir garbingas , 
tačiau kartu ir nedėkin
gas, nes aukų rinkėjas 
niekad nebuvo laukiamu 
svečiu. Betgi, nežiūrint į 
tai,turime žmonių, išdir
busių pačiame komitete 
po keletą metų ir talki- 
ninkų-aukų rinkėjų nepa
vargusių ir be pertraukos 
ėjusių iš namo į namą iš
tisus 12 metų. Tokiais čia 
noriu pristatyti K. Luko
ševičių ir J. Astą, kurių 
nuotrauka dedama šiame 
savaitraštyje.

Bendrai šalpai gauna
momis lėšomis dar gali
ma šiaip taip irtis pir
myn,nes lėšų vajaus me
tu sunkiau padirbėjus ir 
spėjant bėgti su skaitlin
gu gyvenviečių pasikeiti
mu, dar galima tikėtis 
"suspausti"iki vieno tūks
tančio dolerių. Betgi su 
Vasario 16 gimnaz. para- 
ma-reikalai tikrai blogi. 
Kadaise Hamiltone šios 
gimnaz.paramai buvo su
sitelkę per 150 metinių ar 
pusm.rėmėjų.gi esamuo
ju laiku nesiekia nė 50 as
menų būrelis. O, juk, ro
dos, dabar esame daug 
stipresni materialiniu 
žvilgsniu. Nenuostabu, kad 
ilgesnės eilės metų rė
mėjai pradeda pavargti. 
tačiau atsiradę nauji-ir 
tie po vienų ar kitų metų 
jau linksta į nuovargį. Vi
so pasaulio kampuose ir 
įvair. gyvenimo porei
kiam kainos kyla. Jos ne
palieka ramybėj ir moks
lo institucijų.O mes vie
toj sustiprinę paramą,ge
rokai ją apkarpėme neat
sižvelgę į kainų kilimo 
faktus. Jei tokiu pat žings
niu ir toliau eisime, tai 
kalbamos gimnaz. para
mai ateitis "tamsi ir juo
da".

Baigiant šią apžvalgą, 
norime padėkoti visiems 
tautiečiams, kurie prisi
dėjo aukomis pinigu ar 
patarimais besirūpinant

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

Hamiltono Vyskupo Motiejaus Valančiaus šeštadieninės mokyklos šių metu 
abiturientai su savo mokytoju K. Milerių. Iš kairės: Kęstutis Simaitis, K. 
Budininkaitė, mokytojas K.Mileris, A. Jonikas, J.Orvidas ir G. Perkaus- 
kas. Nuotrauka A. Juraičio.

šelpiamųjų naudai. Esam 
dėkingi "Nepriklausomos 
Li e tu vos "bei "T. Ži bur ių " 
redakcijoms už talpinimą 
įvairių mūsų pranešimų 
šalpos reikalu per ilgą 
eilę metų. Prašome nuo
širdžios paramos ir atei
tyje. Š. F. Komitetas .

******
IŠ LIETUVOS 

laišku Š.Fondui,sesuo El
vyra prašo paieškoti bro
lio Jono Martinkevičiaus 
arba jo vaikų. Ieškomasis 
yra kilęs iš Šakių rajono , 
Plokščių vaisė. Kisielių 
kaimo. Ieškomuosius ar 
žinančius apie juos pra
šoma rašyti Š. Fondui a- 
dresu: 60Melrose South , 
Hamilton, Ont. Canada, ar
ba tiesiai Lietuvon, adre
su: E. Grimalauskienei, 
Kapsukas, Z.Angariečio 
- 106 Nr.

******
VASAROS IŠVYKĄ - 
gegužinę ruošia Š. Fondas 
liepos 7 dieną, sekmadie
nį, A. Padolskio sodyboje 
prie Paris miestelio. Ši 
graži sodyba jau daug 
kam žinoma ir patinkama. 
Visus kviečiame atsilan
kyti praleisti keletą va
landų gražioje gamtoje ir 
pakvėpuoti tikrai grynu 
oru ištrūkus iš dūminių 
vietovių.

Gegužinės metu bus 
traukiami du labai ver
tingi fantai. Jiems bilietai 
platinami jau dabar, pra
šom juos įsigyti. Daugiau 
informacijų bus vėliau.

Š. F. Inform.

BANKELIS "TALKA" 
PRANEŠA ,

kad vasaros mėnesiais- 
liepos ir rugpiūčio banke
lis šeštadieniais bus už
darytas. Nariai maloniai 
prašomi reikalus atlikti 
kitomis savaitės dieno
mis, ypač penktadieniais 
kai bankelis atdaras visą 
dieną iki 8 vai. vakaro .

E.S.
PADĖKA

Mano mieli artimieji, bi
čiuliai ir ponios: Bajoraič
iai, Berzinai, Freimanai, 
Gujos, Herrmann, Jokuby- 
nai, Key, Kudūkiai, Luko
ševičiai, Matui tūnai, Pa - 
cepavičiai, Pakalniškiai , 
Petraškos, Pupek, Rano- 
niai, Rusinavičiai, V.Sas- 
nauskas, Šilinskiai, Siui
tai, A. Stasevičius, - nuo
širdžiai dėkoju susirinkus 
paminėti mano įžangos sep- 
tinton dešimtin ir už taip 
turtingas kasdien atsimin- 
tinas dovanas. Ačiū šeimi
ninkei, "muzikantui" ir fo
tografams, o ypač pp.Ma- 
tuliūnams už pastogę, pae- 
žerį ir globą jų Fisher Gler 
vasarviete.

A.Jankūnas.

PROSU CE/tlHUS/H

„ nepffiKiflusonn LiEruvfį -

"GYVATARO" IŠVYKA
Skelbiame numatytą 

Tarptautinio Festivalio 
Prancūzijoje programą: 
Še štadienį, rugpiūčio 10 d. 
bus uždegta festivalio ug
nis. Iškilmėse dalyvauja 
visos tautybės.Sekmadie
nį, rugpiūčio 11 d. -iškil
mingas festivalio atida
rymas ,visų dalyvaujančių 
tautų paradas tautiniais 
rūbais. Pirmadienis -tau
tybių pasirodymai kelio
se vietose. Antradienis- 
poilsis ir iškyla į Pire- 
nėjų kalnus. Trečiadienis 
- šv. mišios ir iškilmės 
prie žuvusiems už Pran
cūzijos laisvę paminklo , 
oficialus dalyvių priėmi
mas, pasikeitimas dova
nais ir suvenyrais. Po 
pietų paradas ir didysis 
spektaklis. Sekmadienį , 
trečiadienį ir ketvirta
dienį kai kurios grupės 
bus pakviestos duoti il
gesnius, apie vienos vai. 
pasirodymus .Kanadai jau 
yra užtikrintas toks pa
sirodymas, tad lietuviai ir 
prancūzai, be savo tauti
nių šokių, išpildys taip 
pat keletą bendrų šio 
krašto šokių. Šiaip, kiek
vienos grupės pasirody
mams yra skiriama 15 
min.

Spėjama, kad festivaly
je dalyvaus per 20 tauty
bių. Tad lietuviams teks 
susitikti su įvairių tautų 
atstovais, pabendrauti, 
kiek plačiau išsikalbėti 
apie Kanadą ir Lietuvą , 
įteikti prisiminimui do
vanėles. Kanadiškus su
venyrus numatoma gauti 
iš Hamiltono miesto sa
vivaldybės, įvairių pre
kybos įmonių.Tačiau ma
lonu būtų, kad Įeitos tau
tos prisimintų ir mūsų 
tėvų kraštą. Čia puiki doų 
vana galėtų būti Lithua
nians in Canada leidinys 
ar mūsų tautiniai išdir
biniai. Galintieji paauko
ti knygą ar mūsų tautinio 
meno išdirbinių, prašomi 
pranešti Išvykos K-to in
form. ir spaudos nariui 
K. Baronui, 1424 King St. 
E. Apt. Nr. 11, Hamilton , 
arba tel. 545-3594.

Kelionės išlaidų paden
gimui aukavo:50dol. kun. 
B. M ikal aus kas, St. C atha - 
rines, po 10 dol. J. Bulio- 
nis ir J. Repečka, Hamil
tonas :).S.Girdzijauskas, 
Torontas,po 5 dol. J. Pet- 
kūnas,G.Paukštys, abu iš 
Hamiltono,po 2 dol.S.Sen
kus ,irpo 1 dol. A. Lukša, 
V. Meškauskaitė, G. La- 
tauskienė, visi iš Hamil
tono. Visiems nuoširdus 
ačiū.

"Gyvataro" Išvykos 
Komitetas.

"GYVATARO" IŠVYKA
Daugelis mūsų tautie

čių teiraujasi, kokiu pa
grindu ir kokiom aplin
kybėm Hamiltono "Gyva- 
taras"buvoišrinktas ats
tovauti Kanadą Tarptau
tiniam Festivalyje Pran
cūzijoj. Paduodam Kana
dos Tautinio Meno Tary
bos direkt. L. Kossar, KL 
B-nės Hamiltono apyl. 
valdybos pirm. A. Juoza
pavičiui rašto ištraukas: 
"išrinkimas Hamiltono 
grupės buvo atliktas iš 
aštuonių Ontario finalinių 
grupių,kurios buvo pasiū
lytos mūsų National Board 
of Directors Executive 
Council.

Sveikinam Jūsų grupės 
išrinkimą ir esame tikri , 
kad Gyvataras savo pasi
rodymais atstovaus Ka
nadą pačiam aukščiau
siam laipsnyj, išpildyda- 
mas dalį savo programos 
kartu su Montrealio Les 
Danseurs du St. Laurent 
grupe.

Kadangi abiem šiom 
tautinių šokių grupėm bu
vo paskirti Kanados šimt
mečio proga kelionpini
giai jų gastrolėse Kana
doj, tad ir mes be jokių 
abejonių rekomendavome 
Gyvatarą ir Montrealio 
Les Danseurs du St. Lau
rent Kanados Užsienių 
Departamentui,kuris pa
dės tolimesniuose kelio
nės reikaluose" Pasirašė 
L.Kossar,Kanados Tauti
nio Meno Tarybos Vykd. 
Direktorius.

Pradėtas piniginis va
jus Hamiltone.Aukų lapai 
yra pas rinkėjus, tad ha- 
miltoniečių aukotojų pa
vardžių dar negalime 
skelbti. Paduodame kitų 
kolonijų aukotojų sąrašą , 
arba įnešusių pinigus į 
Talką:

po 20dol. aukojo M. K . 
Marčiukaitis (Pembroke) 
irJ.Valevič ius (Hami Iton), 
polOdol. A. Paukštis (Ha
milton), A. Paplauskas 
(London), L Slabinskas 
(Čikago), kun. B. Pacevi- 
čius (London),po 5 dol.U . 
M ačienė .J. Butkus (N. A uš - 
rotienė, S. Navickas, P. 
Draglinevičius JP.Gencius, 
po 3 dol. E. Daniliūnas, po 
2 dol. J. Brastauskas, A . 
Petrašiūnas, E. Petraus- 
kas.K.Kudikis.B. Misius, 
S. Šeputi s, V. Styga, S. Sty
ga, A .Šilbajoris , P. Joksas 
J.Jakaitis,L.Butkus,ir po 
1 dol.S.Stanevičius, J.Ma
cys, J.Jankūnas, J. Kebu- 
ris, A .Šiaučiūnas ,S. Žulpa, 
A. Pocius, V. Babins kas, L. 
Bliskis, U. Statkus.

Visi aukotojai yra iš 
dosnios ir nuoširdžios 
Londono kolonijos. Nuo
širdus ačiū.Dviejų savai
čių laikotarpyje surinkta 
426 doleriai.

Gyvataro Išvykos K-to 
Informacija.

CHICAGO
DIRBKIME RIMTAI
Prieš 15 metų, išvyk

dama Europon Vliko atsa
kingom pareigom, Alena 
Devenienė atsisakė iš SL 
A Pildomosios Tarybos 
ir nuo to laiko liaudinin
kai nebeturi PT savo 
žmogaus ,nors SLA veikė
jų turi nemažai. Dėl mū
sų apsileidimo,kad aktin
gai nedalyvaujame PT 
rinkimuose, vis neįeina į 
PT nė vienas narys iš 
naujesniųjų ateivių. Esa
mieji PT nariai deda vi
sas pastangas ir nemažai 
lėšų išsilaikyti PT.

Prieš 10 metų "kandi
datavo" į PT Jonas Kar
delis, nors tuo laiku vei
kė nuostatas, kad PT na
riai gali būti tik JAV pi
liečiai.Paskui ėjo Liudas 
Šmulkštys,nors jo kandi
datūra buvo paskelbta,kai 
daugumas kuopų jau buvo 
po balsavimų.Šiemet kan
didatavo Jonas Daugėla, 
bet taip atrodė,kad jis la
bai bijojo, kad nebūtų iš
rinktas, nes kovo mėn. 
pradčioje buvo Čikagos 
liaudininkų visuotinis su
sirinkimas, paskui CK ir 
varpininkų leidinių fondo 
posėdžiai,kuriuose daly
vavo ir iš Clevelando at
vykęs Daugėla,bet nė vie
nu žodžiu neprasitaręs , 
kad kandidatuoja į SLA 
PT ir neprašė paramos . 
Tuo reikalu nebuvo pain
formuoti. Dėl to mūsų 
žmonės laikėsi pasyviai 
ir, kaip paprastai, mažai 
PT rinkimais domėjosi. 
Jeigu būtų daugiau domi- 
mimasi, tai ir rinkimų 
rezultatai būtų kitokie.

Kaip pavyzdį galima 
paimti 301 kp. balsavimą. 
Suskaičius balsus paaiš
kėjo, kad balsų yra pa
duota trečdaliu daugiau, 
negu dalyvauja narių su
sirinkime. Du trečdaliai 
"balsavusiųjų" pasisakė 
už esamą PT ir vienas 
trečdalis, kad įeitų ir nau
jų žmonių. Neseniai į šią 
kuopą atsikėlęs narys 
Stanionis pareiškė, kad 
čia nieko tokio,taip daro
ma ir kitose kuopose, bet 
Juodvalkiui ir k. pasisa
kius, kad šitaip "balsuoti" 
negalime,o reikia laikytis 
SLA nuostatų, ir komisi
ja turi žiūrėti, kad balsų 
nebūtų daugiau, negu da
lyvauja narių susirinki
me, buvo balsuojama iš 
naujo. Perbalsavus, seni 
PT nariai ir naujai no
rintieji įeiti, gavo po ly
giai balsų.

Teko patirti,kad kitose 
kuopose PT rinkimais ir 
šiais metais nebuvo do
mėtasi. Be to,kas yra su
interesuotas,kad į PT įei
tų naujų narių, turi anks
čiau pradėti propagandą 
ir jąplačiau išvystyti, ne

Prie Sydnėjaus sporto klubo stalo, kuris buvo paruoštas 
"Kaziuko Mugėje”, stovi iš kairės: V. Augustinavičius — "Ko
vo” pirmininkas, A. Andriukonis — Tasmanijos lietuvių sporto 
klubo "Perkūno" iškiliausias krepšininkas ir stalo teniso žaidė
jas, ir V. Karpavičius — "Kovo” stalo teniso sekcijos vadovas.

Nuotrauka: J. Kapočiaus

7 PSL.

Padėkos
Mūsa sunkioje valandoje, 

netekus mylimo vyro, bran
gaus tėvo, mielo senelio ir 
prosenelio,

A "I*A Leono Jaugei io, 
visiems, išrei škusiems u- 
žuojaufas, apsilankiusiem 
per šermenis, nuplukusie
ms gėli”, dalyvavusiems ir 
prisidėjusiems prie šv.Mi
šią, ir palydėjusiems į ka
pus, išreiškiame gilią pa
dėką

J. Jaugelienė ir
S. Jaugelio, 
Striką ičių, 
Sablauskų ir 
Viskantų Šeimos.

Mirus mielam Juozui 
M a n s t a v ič iu i, mes, 
jo artimiausieji, reiškia
me nuoširdžiausią padėką: 
visiems, kurie jį lankė li
goninėje, nupirko gėlių vai 
nikus, lankė laidotuvių kop
lyčioje, kunigams T.K.Peč- 
kiui, J. Robinui ir S.Kulb- 
iui; visiems, kurie aukojo 
mišias, dalyvavo palydė
jime į kapines, padėjo pa
ruošti pusryčius, žodžiu- 
visiems, kurie kuo nors 
prisidėjo prie mums bran
gaus žmogaus laidotuvių 
visiems reiškiame nuošir
džiausią padėką.

Flena Manstavičienė 
ir Seimą.

vien per SLA narius, bet 
ir per tas organizacijas , 
kuriems kandidatas pri
klauso.

Dėl mūsų pasyvumo S 
LA kasmet nyksta na
riais,o iš gaunamo kapi
talo (netoli 4 milijonų $ , 
%% neišmokami, kaip pri
klausytų SLA nariams). 
Iš susivienijimų negauna 
paramos mūsų kultūrinės 
organizacijos.Oir SLA ir 
katalikų, lengvai %% nuo 
kokio pusmilijonio savo 
kapitalo galėtų pasiauti 
lietuvybės iu jos kultūuos 
išlaikymui.

Aplamai,dėl dabartinių 
PT narių savanaudišku
mo mūsų susivienijimas 
yra atsilikęs nuo katali
kų, kurs turi ir mažiau 
narių ir mažesnį kapita
lą, bet pereitais metais 
savo nariams išmokėjo 
dividendo $ 66, 365.67,o 
SLA nariai negavome nė 
vieno cento. Be to, pro
porcingai narių skaičiui, 
katalikų susivienijimo 
centras apsieina su daug 
mažesniu tarnautojų skai
čiumi, negu mūsų SLA .

Kad pravėrus duris įė
jimui naujų žmonių (1970 
ar 1971 m.) į SLA PT rei
kia organizuoti darbą 
rimtai ir jo imtis jau da
bar.

Senas SLA narys
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Lietuvos menininkų KONCERTAS
PROGRAMOJE:
* Vilniaus Filgarmoni jos kamerinis orkestras, vadovaujamas Sauliaus Sondeckio

* Konservatorijos liaudies instrumentų orkestras, vadovaujamas Prano Tamošaičio

0 Vilniaus Operos ir Baleto teatro solistas Eduardas Kaniava

PENKTADIENI, birželio 28 diena Plateau salėje - Lafontaine Park -

- 3710 Calixa Lavalle Street, Montreal, P.Q.

I ė j i m a s : $ 3.Q0 , moksleiviams S 1.50 
Bilietai parduotlami Vytauto klube ir prie įėjimo nuo 7 vai.

P R A D Ž I A 8 vai. vakaro. DLK VYT AUTO K L U B A S.

LIETUVOS MENININKŲ 
KONCERTAS jau čia pat, 
penktadienio vakare 8 vai. 
(žiūrėk skelbimą).

Menininkai-38 asmenų sąs
tate atvyksta Puškino vardo 
laivu. Laivas i Montrealio 
uostą,įėjimas 5-tas(gate No 
5), įplaukia? vai. ryte, penk
tadienį. Iš laivo svečius pa
imti yra pasiruošęs Montrea
lio jaunimas, kuris mažino- 
m's važinėjant parodys mies
tą ir parodą. Po koncerto tuč
tuojau vakarienė svečiams 
Vytauto Klube. Norintieji su 
svečiais susitikti prašomi 
ten užeiti. Laivas iš Montre
alio atgal išvyksta šeštadie
ni apie vidurdieni.

DLK Vytauto 
K 1 u b a s.

KUNIGŲ PAKEITIMAI 
MONTREALY

Sužinota iš tikru šalti
niu, kad du kunigai iš Au
šros Vaitu parapijos išk
eliami į centrą- Čikagą, 
tai T.K. Pečkys, SJ. ir T. 
dr. J. Venckus.

Aušros Vartų klebonu 
paskirtas T.kuri. Zarem
ba, anksčiau čia buvęs vi
karu ir iš Centro kun. T. 
Raudenis.

DR. H. N A G Y S 
jau mokytojas. Jis moky
tojo pažymėjimą gavo ank
sčiau, negu pasirašė su 
mokyki" komisiją sutartį 
dirbti mokytoju vienoje 
Montrealio mokykloje. 
Džiaugiamės, kadDr.H. 
Nagys liko Montrealyje, 
kurį yra pamėgęs ir pa
milęs.

DAUG VARDUVIŲ 
Birželio 13 dieną Antani
nės, kurias atšventą An
tanai ir Antaninos. Anta
nines, kiek žinoma, labai 
puošnias, gamtoje, pp. 
Smilgevičtai,nes PoniaSm 
ilgevičienė ne tiktai Danut 
tė, bet ir Antananina.

Ypač daug mūsų tautie
čiu yra Jonu. Kiek žino 
ma, Jonai labai gražiai Jo
nines atšventė Ponu ^emo- 
gv šeimoje, kur susirinko 
Jonu visas būrys.

Neabiojama, kad Jonini" mokslo metus, yra išvykusi 
buvo suruošta žymiai dau
giau, nes Jono vardas mū
suose ligšiol buvo populia
rus.

• Aloyzas Stankevičius- 
Sfankė gavo iš radio ir 
televizijos Wilterness 
Award už geriausią Ka
nados šimtmečiui paruo
štą veikalą.
• Skardžius Danielius su
sirgo ir paguldytas į ligo
nine patikrinti svaikatai.
e Danute Vekterytė baigusi

Dr. J. ŠEMOGAS
5441 Bannantyne, Verdun

Pirmadieni ir 
Ketvirtadieni*
Antradieni
Penktadieni
Trečiadieni

2 - 4; 7 -9 pm.

2 - 4 pm.
2- 4; 7 ■ 9 pm.
7 - 9 pm.

i Europą - Prancūzija, Angli 
ja ir kitas valstybes.
• Diana Balaišytė iš Cleve 
lando yra atvykusi Į Montre 
ali, prancūzu kalbos kursui 
i Montrealio Uni/ersitėtą.
e K. Graibus, verduniškių 
Graibų jaunesnysis sūnus, 
pabaigė Lavai universitetą.
» Susirgę ir ligoninėse gydo 
mi Antanas Skrupskis ir 
Kazakevičius.

r ei: 767 -3175; namu 366-9582

DANTLj GYDYTOJAS

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

Namų tel. MU 1-2051

MASKVA “NEGALIBEN■ 
BENDRAUTI" SU

J AV ai stybėmi s.
JAV prezidento siūlymą 

bendrauti Maskvos vyriausy
bė atmetė. Kremliaus viešpa
čiai neva skaito, kad karo 
Vietname nelikvidavus, joks 
glaudus bendradarbiavimas

Jr.A.O.jaugeliene
Dantų gydytoja

1410 Guy Street I aukštas 
11-12 kambarys, 

Tel: 932-6662; namų 737-9681

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

Suite 205

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

d v GIRIUNIENė
Dantų gydytoja

NOTARAS

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

Sun Life Building 
Suite 200 1

Tel. 866- 1359

Visi būkime 
Montrealio ir Ottawos

GEGUŽINĖJE,
KURI ĮVYKS LIEPOS 7 d., S E K MA D I E N I S K R U I B I 0

I '
VASARVIETĖJE, POINTE FORTUNE, P. Q.

NL Spaudos Bendrovė.

neįmanomas.
Politinio komentatoriaus 

Vikentijo Matvejevo “Izves- 
tijose“ atspausdintas straips
nis birželio 13 d. dėl santy
kių tarp Maskvos ir Vašing
tono yra Maskvos vyriausy
bės atsakymas i JAV prezi
dento kalbą, pasakytą birže
lio 4 d. Glassboro kolegijo
je per išleidžiamąjį aktajr 
tarp kitko kreipėsi j Sov. S- 
ga kviesdamas sustiprinti 
draugystę ir bendravimą.

Glassboro kolegija prezide
ntas paskaitė pačia patogia
usia vieta tokiam pareiški - 
mui. Prieš metus toje pačio
je kolegijoje įvyko prezid. 
Johnsono susitikimas su Sov. 
S-gos ministerių tarybos pirm- 
Kosyginu, kuris tada buvo 
atvykęs į New Yojicą daly.vau- bėrais. Bet techniškas pasi- 
ti JTO svarstant šešių die
nu Izraelio karą prieš Arabus.

Dvylikos mėnesių įvykius 
subalansuodamas, prez. John- 
sonas “ su pasitenkinimu pa
stebėjo, kad del eilės svar
biu klausimų JA Valstybėms 
su Sov. S-ga susikalbėti pa
sisekė“. Prezidentas pami
nėjo del branduolinių ginklų 
neplėtimo, apie ginklavimo
si kontrolę erdvėje, konsula-

A. tus, oro ryšį JAV -- Sov. S- 
ga, pasikeitimus kultūrinė
mis brangenybėmis. Prezi
dentas pareiškė viltį, kad 
“ ateityje pasiseks užmegsti 
dar platesnį bendravimą“ .

Su prez. Johnsono tvirtini
mais Vikentij Matvejev ne
sutinka. Johnsono paminėtie
ji per tą laiką susitarimai jo 
kios JAV - Sov. S-gos drau
gystės nerodo. I įvykius pre
zidentas žiūri per ružavus 
akinius. Vašingtonas bando

sudaryti amerikonų - sovietu 
santykiu iliuziją, kad suklai
dinus Johnsono vyriausybės 
užsienio politikos kritikus.

Kitais žodžiais, “JAV vy- 
riausybė stengiasi Įtikinti 
Amerikos tauta, kad del san
tykių su Sov. S-ga jai nėra 
ko rūpintis, taipogi ir tebesi 
tęsiančio karo Vietname“.

Sovietu - Amerikonų santy
kiai, - pabrėžia Matvejev, — 
užšaldyti Vietnamo kare. Tik 
tada tie ledai ištirps, kada 
amerikoniška agresij a prieš 

Vietnamiečius bus sustabdy
ta.17

Toliau išvedžioja Matvejev: 
kaip visam pasauliui gerai 
žinoma, mūsų kraštas visaip 
bando praplėsti draugiškus 
santykius su kitomis valsty-

keitimas, mokslo ir kultūri
nės informacijos pirmyn ne
žengia - stovi vietoje. JA 
Valstybių ginkluota interven
cija į Vietnamą visa mūsų 
bendravimo reikala pastatė 
prieš grėsmę. Kai Amerika 
pries kitus kraštus atsisa
kys vartoti brutalią jėgą, no r, 
malius santykius tuojau at
statys. “ . -

K. M.J. Šarūnas.

PLASTMASINIAI SEIFAI

Kapitalistiniuose kraštuose išsi
vysčius įsilaužimo technikai, plie
niniai seifai pasidarė nebepatiki
mi. Jų vieton ateina plastmasės.

Prancūzijoje sukurta sintetinė 
medžiaga, pavadinta „volkanitu". 
Ji po cheminio apdorojimo pasi
daro nepaprastai kieta. ..Volka- 
nitas“ sunkiai lydosi, kaitinamas 
skleidžia nuodingas dujas. Ka
dangi jis nelaidus elektrai, jo ne
galima supjaustyti elektros lan
ku.

T. I. ASHKENAZY, b.comm., c.a.
CHARTERED ACCOUNTANT

50 Place Cremazie, Suite 611
M o n t r e a I 11, Que. Tel, 381- 9227

(Susikalbėjimas ir lietuviškai)

EDC0 CONSTRUCTION CO. LTD.

• Namų statybą vykdo ištisomis gatvėmis 
naujoje La Sallėje-

• Namai - Duplex ir Fourplex - sau ir 
investavimui .

• Namą kainos neaukštos^ labai žemu 
/mokėjimu - $ 1090 - galima įsigyti 
gražius ir vertingus namus.

Skambinti W. L a p e n a t , tel. 366 - 6237

KLB TORONTO TARYBOS SUSIRINKIMAS 
Naujai išrinktos Toron

to apylinkės Tarybos ir 
lietuviškųjų organizacijų 
susirinkimas įvyko Lie
tuvių Namuose birželio 5 
d. Po daugelio metų šiais 
metais dalyvavo per 40 
asmenų: 22 tarybos rink
tų atstovų, 4 valdybos na
riai ir 12 organizacijų. Iš 
metinės valdybos veiklos 
pranešimus padarė :apyl. 
pirm. adv. G. Balčiūnas , 
ižd. B. Saplys ir rev. ko
misijos vardu M. Abro
maitis. Bendrai, valdybos 
veikla buvo pasidžiaugta. 
Kilo klausimų dėl laisvės 
paminklo, kurio statymu 
rūpinasi apyl. valdyba. 
Buvo teirautasi,kodėl inž. 
A.Kulpavičiui buvo išmo
kėta $ 500, jei jo projek
tu nebus pasinaudota sta
tybai ?

Šiuo kartu netrūko ir į 
naujai renkamą valdybą. 
Iš septynių buv. valdybos 
narių kandidatavo į naują- 
jąnet penki,o taip pat su
tiko kandidatuoti Prisikė
limo par. tėv. Rafaelis 
Šakalys, Prisikėlimo par. 
kat. mot. d-jos pirm. A . 
Kuolienė, I. Žemaitienė , 
studentai: J. Čeponkutė , 
V.Paškevičius,O. Kušne- 
raitis ir dr. S. Pacevi
čius .Slaptu balsavimu pa
gal balsų dauguma į val
dybą išrinkta: G. Balčiū
nas, B. Saplys,kun. P. Ažu
balis, L. Švėgždaitė, P.

Būtėnas,dr.S. Pacevičius 
ir Jur. Čeponkutė, kandi
datais liko V. Paškorius 
ir tėv. Rafaelis Šakalys . 
Į rev. komisiją išrinkta: 
M. Abromaitis, V. Streitas 
ir I. Žemaitienė.

Naujai išrinktoji valdy
ba,pasibaigus tarybos po
sėdžiui,pareigomis pasi
skirstė : pirm. adv. G. Bal
čiūnas, vicep. kun. P. Ažu
balis,sekr. J. Čeponkutė , 
ižd. P. Būtėnas, jaunimo 
vadovė L.Švėgždaitė, na
riai: dr. S. Pacevičius ir 
B. Saplys.
PASKENDO LIETUVAITĖ

Prisikėlimo par. vaikų 
choro ekskursijos metu 
Albion Hills konservaci
joje buvo pasigęsta para
pijos sargo S. Plučo 11 
metų dukrelės Lionginos 
Plučaitės. Po ilgesnio 
ieškojimo, ji buvo rasta 
negyva konservacijos 
prūde. Palaidota iš Pri
sikėlimo par.lietuvių ka
pinėse.Ši skaudi nelaimė 
turėtiĮ būti didelė pamoka 
stovyklų bei organizacijų 
vadovams, kaip daug at
sakomybės krinta už glo
bojamus vaikus.

• Dr.B. Naujalis parašė ir 
išleido knygą “Pažink savo 
širdį ir padėk jai“ , kurioje 
nurodo kaip išlaikyti sveiką 
širdį, ką daryti priepuolio 
atveju ir kokios dietos laiky 
tis priepuoliui praėjus, nu
metimas svorio ir kt.

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

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

4.4%
5 J4%

P. ADAMONIS
Chartered Insurance Broker

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

S-to$ "Lite" nr. 752D

LIETUVIŠKAS PUSVALANDIS GIRDIMAS KAS

DĖMESIO LIETUVIAMS
Lietuvių apgyventoje vieto

vėje Palangoje, minimaline kai 
na parduodama vasarvietė, kuri 
yra pušimis apsuptoje vietoje- 
- Laurention kalnuose.

Skambinti 677 - 593 1

MONTREALIO LIETUVIU KREDITO UNIJA

MOKA UŽ:

DEPOZITUS
ŠERUS

TERMN.INDELIUS IKI 7%
Nemokamas gyvybės draudimas 
iki $2,000 bendros serą ir 
depozitą sumos .

DUODA PASKOLAS IŠ 9% 

Įskaitant gyvybes apdrauda iki 
$ 10,000

JAU IŠDUOTOS PASKOLOS iki 
termino lieka senom i s "paluko n o m i s 

( pradedant 6.5 % ).

ŠEŠTADIENI S PER CiriMB STOTI

BANGA

TEL. 669- 8834.

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

PARDUODAMI“ ŽMOGUS IR JO PASAULIS“ BILIETAI 

PAPIGINTOMIS KAINOMIS. 

Kasos valandos: 1465 DeSeve St., sekmadieniai s nuo 10:30 iki 12:30 
Darbo dienomis - nuo 10 iki 3 vai. kasdien, išskiriant sestadienius, 

Vakarais - trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai.

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

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

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d
5330 L’Assomption Blvd.

Tel. 255 - 3535.

Sav. J. Adomonis - Adams

Namu tel. 747-9000.

J^ouHatd cduto dŠody,
6636 Clark St. Montreal

( prie St. Zotique )

TEL: 277-5059, 277-5323

ATLIEKAME DARBUS:

Electric Welding 
Body Work 
Painting 
Mechanic 
Electric 
ir kitus Steering Service

Wheel Alingment
T une- up

Clutch- Brakes

I

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS

SIUVU IR PARDUODU

Taisau ir Remodeliuoju 
Vasaros laike saugojimas 

/ Storage /.

6396 Bannantyne, Verdun, 
PO 7-6183,

AR ŽINOMA, KAD

’’NEPRIKLAUSOMOS 
LIETUVOS” SPAUSTUVĖ

spausdina bilietus, pakvietimus, vizi
tines ir padėkos korteles, įvairius 
b lenkus, receptans lepelius, vedybi
nius pakvietirms, mirties atveju už
uojautos laiškus, visokius "statemen 
tus", vokus su adresais, laikraščius.

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

C a n a d a.

'T

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

VISU RŪŠIU DRAUDIMAS

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

Montreal. Telefonas RA. 7-3120

Europietiška muzika ir tokiai 
kiekvieną naktį - jausitės kaip 
Bavarijoje.

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

Kreipkitės asmeniškai pas 
Joe Stankaitis.

Juozas Stankaitis 
Manager of the Club,

Tel. 861- 1507

INTER- O-JTINENTAL CLUB

Cocktaiis - Dancing Nightly
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