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SAVAITINIU ĮVYKIU 
APŽVALGA

Apollo 10.
SUSIDŪRIMAI VICTORIA DIE

NOS PROGA
Vienakalbiškumo propaguo

tojai Montrealyje (daugiausia 
prancūziškojo Uni versite de 
Montreal studentai)buvo užpuo
lę du policininkus ir juos apkū
lė.Vienas policininkas net buvo 
paguldytas kuriam laikui ligo
ninėn. Studentai policininkus 
apšaukė šnipais. Komiškas 
spektaklis įvyko prie West
mount priemiesčio (daugiausia 
apgyvento angliškai kalbančių 
montrealiečių) rotušės, kai ex- 
boksininkas Reggie Chartrand 
su būriu separatistų bandė už
imti rotušės patalpas. "Okupa
cija" nepavyko: 80 Westmount 
policininkų išsklaidė apie tūks
tantį separatistų per kelias mi
nutes.

air Canada lėktuvai vėl
'SKRENDA

Technikinis Air Canada per
sonalas (International Asaocia- 
tionof Machinists) po 30 dienų 
streiko,nutarė didele balsų dau
guma grįžti darban.Tokiu būdu, 
milijoninį nuostolį atnešęs 
streikas baigėsi ir Air Canada 
lėktuvai yėl skraido. Bendrovė

Dorval aeorodromai buvusio Air Canada streiko metu

ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PA
RADAS BUS APOLITINIS

Praeitais metais Quebeco pa
trono šventės proga įvykę se
paratistų išsišokimai privertė 

Gegužės mėn 26 s. Apollo 10 sėkming

me numeryj.

yra Kanados vyriausybės kon
troliuojama, todėl streiko metu 
buvo pasigirdędaug nepatenkin
tų balsų,nes gi ji išlaikoma Ka
nados piliečių pinigais. Sutartis 
pasirašyta tik vienlerlem me - 
tam ir,kaip profesinės sąjungos 
vadovas pareiškė,kitais metais 
Air Canada b-vės laukia pana
šus streikas, kuris, labai gali 
būti, užsitęs ilgiau, kaip mėne
sį, nes techninis personalas 
reikalauja lygiai tokių pat algų , 
kaip JAV-ių panašūs darbinin
kai.

pačius prancūzus kanadiečius 
imtis griežtesnių priemonių, 
kad panašūs dalykai nebepasi
kartotų.Šv. Jono Krikštytojo iš
kilmėms ir paradui organizuoti 
dabar sudarytas specialus ko
mitetas, kurio pirmininkt pa
kviestas Mare Carriėre, žino
mas suvienytos Kanados šali
ninkas. Jis tuojau pat pranešė 
spaudai, kad Quebeco patro
no iškilmės ir jų organizacinis 
komitetas nenori nieko bendro 
turėti su St. Jean Baptiste So
ciety, pastaruoju metu vis la
biau įtakotą ir tvarkomą tam 
tikrų separatistinių elementų. 
Gale savo pareiškimo jis pa
brėžė: "Aš tikiu į stiprią Que
beco provinciją ir į vieningą 
Kanadą".

AMERIKIEČIAI ŽURNALISTAI 
IŠPRAŠYTI IŠ SOV. SĄJUNGOS 

Šiomis dienomis A.Shub, Wa
shington Post reporteris Mas
kvoje,buvo išprašytas iš Sovie
tų Sąjungos. Jam buvo įsakyta 
palikti Sovietiją per 48 valan
das. Išvarymo priežastim nuro
dyti jo nepalankūs straipsniai 
apie komunistinį rojų. Tai jau 
antras amerikiečių reporteris , 
kurių per pastaruosius kelis 
mėnesius nebegalėjo pakęsti 
sovietinės diktatūros saugumo 
policija.Anksčiau panašiu būdu 
buvo atsikratyta ir Stephen Ro
senfeld, atstovavusio tą patį 
laikraštį Washington Post. Pa
žymėtina, kadA.Shub tėvas yra 
parašęs žinomą biografiją apie 
Leniną, kuri Kremliaus viešpa
čiams visiškai nepatiko.

VARŠUVOS PAKTO KARINIAI 
PRA TIMĄ I

Pastarųjų dviejų metų laiko
tarpyje platesnio masto karinių 
manevrų, kuriuose dalyvautų 
visos Varšuvos komunistinio 
pakto valstybės, dar nebuvo 
įvykę.Šešias dienas šiuose pra
timuose dalyvavo Sovietų są
jungos, Bulgarijos, Vengrijos, o 
taip pat ir Rumunijos karinės 
pajėgos, bet jos laikėsi atokiai 
nuo vakarinių Europos sienų. 
Kaip ir anksčiau, pratimai ne
buvo vykdomi Rumunijos teri
torijoje.

KAIRAS ŠVENČIA 1000 METŲ
SUKAKTĮ

Egipto sostinė šiuo metu 
švenčia savo 1000 metų sukaktį. 
Ištud as metus truksiančiose iš
kilmėse dalyvaus Sovietų Są
jungos šokėjai,muzikai iš Ber
lyno ir aktoriai iš Prancūzijos . 
Suprantama, kad didžioji dalis 
tų iškilmių dalyvių atvyksta iš 
arabų kraštų. Iškilmes organi
zuoja Egipto kultūros ministe
rija. Kairas (Cairo) žodis yra 
paimtas iš Marso planetos ara
biško vardo. Miestas gi buvo 
įkurtas 969 metais fatimitų ge
nerolo Gohar El Rumi. Kaip 
skelbia legenda, šis generolas 
įžengė Egiptan tada,kai Marsas 
buvo žymiausioje dangaus vie
toje. Iškilmių atidarymo proga 
teatre dalyvavo Bolšoi baletas , 
Prancūzijos Comedie Franęai- 
se ir Berlyno Chamber Opera 
Troupe. Dar numatytos sekan
čios trupės: Varšuvos pantomi- 
miništeatraSjBriuseliomeniškų 
kilimų audėjai, Prahos Didysis 
Liaudies ansamblis, Londono 
Karališkasis baletas, Madrido 
tautinis ansamblis ir kiti.

LENKAI IR RUMUNAI TARIASI

Rumunijos ir Lenkijos komu
nistinių partijų vadai neseniai 
tarėsi Varšuvoje, siekdami iš
lyginti susidariusius nesklan
dumus sovietiniams daliniams 
okupuojant Čekoslovakiją. Ban
doma pagyvinti kultūrinius ry
šius ir spręsti bendrai įvairias 
iškylančias kultūrines, politi
nes bei ekonomines problemas . 
Manoma, kad Rumunija bando 
įtikinti ir Lenkiją, jog reikia 
reikalauti kiek galima daugiau 
autonomiškos laikysenos šiais 
klausimais,nesikreipiant dėlei 
kiekvieno Maskvon.

James Meredith

JAMES MEREDITH-KOVOTO- 
JAS UŽ NEGRŲ TEISES?
James Meredith, kadaise pa

garsėjęs negrų studentas dėl 
kurio įstojimo Mississippi uni
versitetan buvo kilęs didžiulis 
triukšmas ir net panaudota po
licijos apsauga, šiuo, metu per
gyvena finansinius sunkumus . 
Jis yra gyvenamų pastatų savi
ninkas ir surenka per metus 
apie 24,384 dolerių nuomos. 
Tuos namus jis pirko 1967 m. už 
248,000.Nuomininkų didelė dau
guma yra negrai.

ŠKOTŲ EŽERO PABAISA
Loch Ness ežeras, žinomas 

jau daug metų dėl savo paslap
tingos, bet niekad nepagautos 
pabaisos, šiuo metu susilaukė 
geltono povandeninio laivo, ku
ris ieškos jos ir bandys ją pa
gauti. Povandeninį laivą atve « 
žė amerikiečiai. Manoma, kad 
legendarinė pabaisa, apie kurią 
kalbama bent dvejis šimtme
čius,yra koks nors nuo priešis
torinių laikų išsilikęs savotiš
kas gyvis. Britų mokslininkai, 
naudodami moderniškas prie
mones ,j au nustatė ,kad to gilaus 
ežero vandenyse esą bent trys 
keistai judantys objektai. Gali
mas dalykas, kad dabar prieta
ringi škotai ir visi kiti sensa
cijų mėgėjai galų gale sužinos 
kas yra tie keistieji gyvūnai, 
plaukioją Loch Ness gelmėse .

SEATO TARIASI DĖL NAUJOS 
TAKTIKOS

Bangkoke susirinkę Pietryčių 
Azijos gynybos organizacijos 
nariai tarėsi dėl visai naujos 
taktikos, kovojant su komuniz
mu. Jų manymu, reikėtų daug 
daugiau dėmesio kreipti į poli
tinę, ekonominę bei kultūrinę 
veiklą, negu į karinę. Buvo taip 
pat pritarta prezidento Nlxono 
pasiūlymams kaip baigti Viet 
Namo kovas: 1) Atitraukti kari
nes jėgas iš Pietų Vietnamo ir 
amerikiečiams,ir Šiaurės viet
namiečiams, 2) Respektuoti 
Vietnamo demilitarizuotas sri
tis, 3) Paisyti Ženevos nutari
mų dėl Laos, 4) Respektuoti 
Kambodijos neutralumą bei ne
priklausomybę ir 5)Paleisti vi
sus karo belaisvius.

ČIKAGIETĖ SULAUKĖ 115 M .
Mrs. Mary Guess, negrė iš 

Čikagos,pareiškė reporteriam, 
kad, sulaukusi 115-to gimtadie
nio, ji norėtų gyventi tiek ilgai, 
kiek įmanoma. Ji pasisakė, kad 
meldžiasi kiekvieną vakarą. 
Pragyvenusi dvejetą vyrų, se
nelė mėgsta rūkyti gerus ciga
rus.Ji gimė 1854 metais Yazoo 
City,Miss, ir sakosi, kad pilie
tinio karo epizodų neatsime
nanti. Neatsimenanti ir savo 
pirmojo vyro mirties datos, nes 

buvę "labai seniai".

ITALŲ KOALICINĖ VYRIAUSY
BĖ ŠLUBUOJA

Italijos socialistų partija ga
li gale sutiko apraminti savo 

kairesniuosius kolegas ir tokiu 
būdu išgelbėjo pradėjusią šlu
buoti Italijos koalicinę vyriau
sybę. Ją sudaro šiuo metu 
Krikščionys demokratai ir So
cialistai.
ČEKAI TEISĖ SOVIETŲ KARĮ

Prahoj nuteistas sovietų oku
pacinės kariuomenės karys vie
nuolikai metų kalėjimo už ban
dymą išniekinti bei nužudyti če
kų moterį. Puskarininkis I. F. 
Zicukbuvo nuteistas čekų kari
nio teismo. Pasigėręs vynu,kurį 
įsigijo už nelegaliai parduotą 
karišką gazoliną,Zicuk peršovė 
geležinkelio stotyje buvusį če
ką keleivį ir vėliau, prie perva
žos,užpuolęs čekę moterį, per
šovė dar du čekus,kurie atbėgo 
užpultąją! pagelbon.

'• Prancūzijoj skelbiama, kad 
iš visų prezidentinių kandidatų 
populiarumo atveju yra Pompi
dou, 42%, Poher, 35%, socialis
tų atstovas Deffere 11%, ko
munistų Durias 10%.
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MINTYS APIE MOTINĄ

( Žodis, pasakytas per lietuvišką

Motinos Dienos proga yra1 
prisakoma ir prirašoma daug 
gražių žodžių. Pati,būdama mo
tina, nežadu Jums paskleisti 
pagyrų ir patoso žodžių. Norė
čiau per šias kelias man skir
tas minutes pasidalinti su Ju
mis apie vaidmenį ir atsakomy
bę, kuri gula ant Motinos pečių , 
ir problemas ir sunkumus, ku
ri uos tenka nugalėti, jei norime 
atlikti Motinos pareigas.

Drastiški socialiniai ir kul
tūriniai perversmai-pasikeiti
mai, kurie yra y patingai ryškūs 
mūsų laikams, padarė žmonių- 
individų santykius nepastovius , 
o jų vaidmenį s-atsakomybę ne
aiškius. Nenuostabu todėl, kad 
žmogus dažnai yra pasimetęs ir 
maištaudamas ieško savęs. Su 
pagrindu galima klausti, ar visa 
tai nėra todėl, kad technika ir 
jos atsiekimai atsistojo aukš
čiau už žmogų, jo dvasinio pa
saulio pažinimą ir suvokimą.

Čia vėl reikia pakartoti, kad 
žmogus nėra vien tik techninis 
robotas; žmoguje be materiali
nių yra ir dvasiniai pradai. Tai 
yra dvi lygiagretės plotmės,ku
rios gali ir turi vieną kitą pa
pildyti, bet negali viena kitos 
pakeisti. Tenka sustoti ir pa
galvot, koks gi motinos vaidmuo 
šiuo atveju.

Dr.F.Goust sako, kad "Moti- 
nanėra ta, kuri kūdikį nešioja, 
bet ta, kuri atlieka pagrindinį 
vaidmenį pilnutinės žmogiškos 
asmenybės puoselėjime'.' O mo
tinos pagrindinis vaidmuo yra 
mylėti. Jai pirmajai yra skirta 
perduoti meilę kūdiki ui-naujam 
žmogui išvydusiam pasaulį. 
Motinos meilė yra vienas iš pa
grindinių faktorių, kuris užti
krina vaiko saugumą, pasitikė
jimą savim ir kitais. Dėka Mo
tinos meilės vaikas atranda ry
šį su kitais šeimos nariais.su 
aplinka.Nuo Motinos meilės ko
kybės priklausys vaiko, o vėliau 
ir suaugusio jautrumas,dvasi
nis subrendimas. Siandier 
mokslas, analizuodamas mūši 
gyvenimo įvairias daugiau ai 
mažiau priimtinas apraiškas: 
nusikaltimus, perdėtą agresy
vumą ir neapykantą, kerštą ii 
maištavimą,jau gana aiškiai at 
rado metinių padarytas klaidas 
ar teisingiau sakant,motinų ne
suprastas ir neatliktas parei
gas.

Jaunoji karta, kuria mes 
šiandien stebimės ar net pikti
namės, neatsirado pasaulyj sa
vaime. Visi, ne tik motinos, ku
rie prieš juos gyvenome, esam 
šių rezultatų dalininkai.Kai pa- 
sikalbam su barzdotais "hi- 
pees" ar gyvenimo sugniuždy
tais narkotikais gaunam daž
niausiai vieną ir tą patį atsaky- 
mą^manęs niekas nemylėjo, - 
manęs nesuprato, aš neturėjau 
šilumos namuose".

Ir kyla klausimas, kokia ta

pusvalandį 1969 m. gegužės 10d.)

meilė turėtų būti, kad ji išugdy
tų jaunuose žmonėse tvirtą "aš',' 
pasitikėjimą savim, subrendi
mą. Gyvenimas yra procesas , 
kuriame žmogus gauna ir duo
da. Žmogus, kuris laukia visko 
iš kitų,bet nepajėgia nieko duo
ti,anksčiau ar vėliau palūžta ir 
pasimeta. Žmogus negali duoti 
to, ko jis neturi. Kartais ir my
lėti mes bandome dovanomis , 
pramogom, skanėsiais. Dažnai 
yra daug paprasčiau grįžtant iš 
darbo parnešti vaikui žaislelį, 
drabužėlį, negu parėjus, pavar
gus ir išsisėmus, atsisėsti su 
vaiku ir pasidalinti jo praleis
ta diena. Žinau, kad daug kam 
visa tai tik nerealios utopijos- 
neįgyvendinami dalykai.Dalinai 

f tai tiesa. Dažnai šiandien mūsų 
' motina yra fabriko darbininkė , 
organizacijų veikėja, šeiminin
kė,žmona,siuvėja ir 1.1. Ir visi 
šie vaidmenys iš jos reikalauja 
savo duoklės. Todėl ne veltui 
gerai išvystyta komercinė 
propaganda apipila mus begale 
lengvatų: nuo mechanizuotų na
mų apyvokos aparatų iki pato
giausiai paruoštų maisto pre
paratų - naudokis ir ■ džiaukis 
lengvu gyvenimu ir jo patogu
mais.

Bet ką mūsų motinoms pa
siūlo krautuvių pardavėjai ar 
guvūs reklamų pranešėjai, kad 
jos praturtėtų dvasiniai, kad jos 
mokėtų geriau ir tinkamiau my
lėti ? Arba galima statyti klau
sima ir kitaip: Kaip mūsų mo
tinos pasinaudoja ta išvystyta 
technika ir gerbūviu,kad jų dva
sinis pasaulis būtų dar dides
nis,kad jų meilė būtų tikresnė .

Gyvenam pasaulyj, kur žmo
gus vienas pats yra bejėgis; kur 
atsiekimai ir kūryba vyksta 
bendrom visų pastangom. Šian
dien kalbant apie motiną, ir 
ypač apie motinos pareigą my
lėti, būtų klaidinga ją išskirti iš 
tos visumos, kurioje ji šias pa
reigas atlieka, tai yra iš šei
mos.Taigi, ir motinos laikyse
na, jos pareigų atlikimas, jos 
pasireiškimas priklauso nuo 
bendros šeimos nuotaikos, nuo 
bendrų šeimos santykių,© ypa
tingai nuo vyro ir žmonos su
gyvenimo.Motina,kuri santyky
je su savo vyru jaučiasi paže
minta,atstumta,nesuprasta,re-- 
tai gali išreikšti tyrą ir pilną 
meilę savo vaikui. Vaikas daž
nai nesupranta ir nesuvokia, bet 
jaučia.Vaiką apgauti ar jam pa
meluoti yra labai sunku, tikriau 
neįmanoma. Tiesa yra greit at
skiriama nuo melo, veidmainia
vimas nuo tikro pergyvenimo. 
O pasitikėjimas ir atvirumas 
yra pagrindiniai elementai jau
no žmogaus auklėjime, forma
vime.

Taigi ir meilės pareiškime 
pirmoje eilėje turi būti tikru
mas.Ne forma,dovana,restora
ne pavalgymas yra esmė, bet

Lietuviškoj televizijos programoj Čikagoje dalyvavęs Marijos Aukšt. mokyklos mergaičių 
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KAI KURIE SAMPROTAVIMAI 
MOTINOS DIENOS PROGA 
Gal būtų pravartu bent trum

pai pažvelgti į Tavo, o Motin, 
kaikurių vaikų, ypač augesnių , 
šių dienų laikyseną, elgesį bei 
pažiūras.

Labai dažnai tenka išgirsti, 
Kad kai kas iš jaunosios kartos 
nesutaria bei neranda bendros 
kalbos su savo tėvais. Kai kurie 
jaunieji net spaudoje labai kri
tikuoja savo tėvus.Girdi,senes
nioji karta yra pilna sentimen
talumo ir gyvenanti ne šių laikų 
realybėje, bet prisiminimais 
savo praeities gerųjų dienų. Se
nesnioji karta,girdi,nuolat per
šanti savo vaikams tik visa tai, 
kas p astariesiems neįdomu,pa
senę, nepatikima. Pagaliau, kai 
kas iš jaunųjų nori teigti, kad 
senesnioji karta teliko tiknepa-

< ... ' ’. • T f '

dvasia,ryšys .bendravimas, ku
riame visos šitos materialinės 
apraiškos vyksta; šitie rankom 
neapčiuopiami ir doleriais ne
apskaičiuojami turtai sukuria 
žmoguje dvasines vertybes, iš
vysto žmoguje brandžią asme
nybę.

Tenka pabrėžti, kad ne kiek 
automobilių stovi garaže, kokio 
stiliaus baldai ar žirondeliai, o 
tikras ryšys ir bendravimas iš
ugdo meilę ir dvasinius ryšius . 
Taip dažnai matom motinas ne- 
viltyj, kai gražiausi namai tuš
ti, didžiausiaispasiekimais nė - 
ra su kuo pasidalinti, nes vaikai 
nuėjo meilės ir supratimo ieš
koti ant gatvės kampo restora
ne, pasimetusių draugų būryj . 
Nuėjo ne dėl to, kad ten daugiau 
meilės atrado, bet dėl to, kad 
ten gali nebijodamas išreikšti 
save tokį, koks jis yra.

Čia ir atsistojam prieš užda
vinį, kurio išsprendimą negali 
mums atnešti niekas kitas, o tik 
mes patys. Šiandien kiekviena 
motina stovi prieš savo gyveni
mo realybę, savo gyvenimo už
davinį, kurio išsprendimui ji 
pati, toki a, koki a ji ištikrųjų yra 
- su savo gerojom ir blogojom 
pusėm,turi ieškoti atsakymo. Ir 
svarbiausia turi nepasimesti ir 
budriai ieškoti atskirti tikras 
vertybes nuo pigių reklamų.

Juk, jeigu šiandien jauni žmo
nės yra nusivylę gyvenimu, at
metę mums įprastas formas , 
atmetę mums įprastą autorite
tą,tai ar netenka savęs paklaus
ti, ar aš tikrai, nemeluotai ieš
kojau būdų, kaip perduoti savo 
vaikui meilę gyvenimui, meilę 
tiesai,meilę grožiui,meilę res- 
pektui savęs ir kitų; ar prie
šingai, aš pasirinkau lengvesnį 
kelią ir nuplaukiau pasroviu, 
nes taip paprasčiau ir mažiau 
komplikuota ?

Ir. LUKOŠEVIČIENĖ 

taisomais svajotojais, iš kurių 
nėra jau ko geresnio laukti.

Neteisingi ir niekur nepa
grįsti tokie užmetimai. Niekas 
juknetikės, kad tėvai savo vai
kams ką netinkamą ar blogą 
linkėtų.Nėr a jau jie ir tokie ne
išmanėliai 1 Gyvenimo kelyje jie 
įdėjo ir įdeda mūsų buities įna
šą. Žinoma, ir jaunoji karta tu
rės tatai padaryti ir tik istorija 
galės tinkamai įvertinti tuos 
įnašus.Niekas taip pat neužgin
čys tėvų meilės ir pasišventi
mo savo vaikams. Juk Motinos 
širdis tik savo vaikams plaka 1 
Reiktų bent kai ko panašaus 
laukti iš tėvų kritikų! Taip pat 
yra tikra,kad tarp senesniosios 
ir jaunosios kartos visgi yra 
daug daugiau dalykų, kurie gali 
mus jungti, o ne skirti. Todėl, 
atsižvelgus į tai, savo santykius 
turėtume nukreipti gerąja-tei- 
giamąja linkme, o tatai atneštų 
mums visiems tik naudos.

Jaunieji galėtų vengti tik vie
no dalyko, kurį dažnas mūsų iš 
senesniosios kartos labai "praK 
tikuoja" - tai vartojimas svai
giųjų gėralų ir dažnai-besaikis . 
Taip pat nepagirtinas mūsų lė
bavimas. Juk puotaujame, kaip 
romėnai prieš savo imperijos 
galą. Savo lėbavimams suran
dame įvairiausių progų: įkurtu
vės, išleistuvės, sutikimai,pa
gerbimai, parengimai, gimta
dieniai Jaučių kepimai, "showe- 
riai" ir 1.1.

Kai kuriems šiems lėbavi
mams, o per juos tikrai labai 
daug svaiginamės, nėra nei gy
vo reikalo, nei rimto pateisini
mo. Kažkaip, gal ir nenoromis 
peršasi išvada: ir, žinodami, 
bandome apgaudinėti save.Dau
geliui ekonominiai pakankamai 
apsirūpinus, mumyse lyg atsi
randa kažkokia tuštuma, kurią, 
deja, bandome užpildyti visai 
netinkamais būdais bei priemo
nėmis. Jaunime,tu čia tikrai,jei 
pats taip nedarai, kritikuok šią 
mūsų ydą. L. E-TAS
London, Ont.

Gerb. Pone REDAKTORIAU, 
su įdomumu seku Jūsų pa

stangas redaguojant "Nepri
klausomą Lietuvą".

Savaitraštis tobulėja ir būtų 
dar geresnis, jeigu spausdintu - 
mėt tik autorių pasirašytus ra
šinius, korespondencijas ir 
laiškus.

Beparašo ar slapyvardžiais 
telpančius rašinius galiu pri
imti tik kaip "NL" redakcijos 
kolektyvo kūrinius. Todėl keis
ta, kai "RED. " polemizuoja su 
"BUVĘS" korespondencija iš 
Hamiltono(ž."NL','1969.IV.23). 
Visi skaitytojai turi teisę "sek
ti" laikraštį ir reikšti savo 
nuomonę.Savo pavarde pasira
šę autoriai atsakys už savo 

mintis patys ir redaktoriui ne
reikės polemizuoti laiškų sky
riuje.

Aš tikiu, kad Jūs norite, kad 
"Nepriklausoma Lietuva" būtų, 
skaitoma, todėl būkite malonus 
būti pakantrus ir nepalankiom 
mintim.

Jus gerbiąs
Liūtas GRINIUS

Los Angeles, California.
1969.V. 17

J A V LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖ

JAV Lietuviu Bendruomenės 
tarybos sesijos, Įvykusios 1969 
balandžio 19-20 Chicagoje, Jau
nimo centre, nutarimai

1. JAV LB taryba liūdi nete
kusi didžiojo Lietuvių Bend
ruomenės darbuotojo PLB val
dybos pirmininko Juozo Bachu- 
no ir reiškia užuojautą jo šei
mai, giminėms ir artimiesiems.

JAV LB taryba sveikina nau
ją PLB valdybą ir jos pirminin
ką Stasį Barzduką.

2. JAV LB taryba sveikina 
kardinolą Antonio Samore ir 
dėkoja jam už jo ypatingą lie
tuviškų reikalų globą.

JAV LB taryba sveikina vys- ‘ 
kūpą dr.'Antaną Deksnį ir vysk. 
Povilą Marcinkų jų paskyrimo 
vyskupais proga.

3. JAV LB taryba sveikina 
Vliką, Altą, Balfą, Lietuvių 
Fondą ir kitas lietuvių institu
cijas, organizacijas, įstaigas, ra
diją, televiziją ir spaudą.

4. JAV LB taryba, išklausiusi 
JAV LB centro valdybos, Švie
timo tarybos, Kultūros fon
do I-jo Teatro festivalio ir III- 
sios Tautinių šokių šventės ko
mitetų pranešimų: a) juos pri
ima ir tvirtina; b) reiškia pa
dėką už atliktus darbus: 1) JAV 
LB tarybos prezidiumui ir jo 
pirmininkui Juozui Kapočiui, 
2) JAV LB centro valdybai ir 
jos pirmininkui inž. Broniui 
Nainiui, 3) švietimo tarybai ir 
jos pirmininkui Jonui Kavaliū
nui, 4) Kultūros fondui ir I-jo 
Teatro festivalio komitetui ir 
jų pirmininkui Anatolijui Kai
riui, 5) IlI-sios Tautinių šokių 
šventės komitetui ir jo pirmi
ninkui dr. Leonui Kriaučeliū- 
nui bei visiems šventės ren
gimo talkininkams, mokytojams 
šokėjams ir dalyviams.

5. JAV LB taryba dėkoja LB 
apygardoms ir apylinkėms už 
ligšiolinę lituanistinių mokyklų 
paramą, šiais lietuvių švietimo 
ir 'šeimos metais prašo suinten
syvinti pastangas sėkmingai 
pravesti mokinių telkimo vajų, 
steigti mokyklas, padėti išlaiky
ti esamas ir rūpintis, kad jos vi
sos augtų ir klestėtų.

Pilnesniam lietuvių religinių 
reikalų sprendimui bei aprū
pinimui Švietimo taryboje su
daroma religinė komisija.

6. JAV LB taryba prašo lietu
višką krikščioniškąją išeiviją 

A t A

VLADUI SKRIPKUI tragiškai žuvuš,

KLB Krašto Tarybos narę Liuciją S k r i p k u t g ir- visus 
artimuosius nuoširdžiai užjaučia

KLB Krašto Valdyba.

veikliau burtis į lietuviškas pa
rapijas, kad jos liktų lietuvybės 
išlaikymo židiniais.

7. JAV LB taryba pritaria 
centro valdybos minčiai įsteigti 
Lietuvių informacijos centrą. 
Pripažindama, kad šis reikalas 
yra nepaprastai svarbus, tary
ba skatina centro valdybą šią 
informacijos įstaigą kurti ben
dradarbiaujant su kitomis insti
tucijomis.

8. JAV LB taryba dėkoja vi
siems Lietuvių Fondo darbuoto
jams bei nariams už LF tei
kiamą didelę paramą lietuviš
kiems reikalams, džiaugiasi LF 
augimu, prašo visus lietuvius 
jungtis į I F eiles ir padėti jam 
sutelkti milijoną dolerių, kad 
tuo būtų užtikrinta dar dides
nė pararia lietuvybės išlaikymo 
darbams.

9. JAV LB taryba dėkoja 
JAV LB Chicagos apygardos 
valdybai ir jos pirmininkui An
driui Juškevičiui už sesijos glo
bą ir Jaunimo centrui už pa
stogę.

Sesijos Nutarimų Komisija: 
kun. Jonas Borevičius. S.J., Jo
nas Jasaitis, Vytautas Kaman- 
tas. Jonas Kavaliūnas, Dalia 
Tallat-Kelpšaitė.

SKAUTŲ, IR SKAUČIU 

STOVYKLOS REIKALAMS

Mieli Tėveliai,
maloniai kviečiami leisti savo 

sūnus ir dukras dalyvauti Auš
ros Vartų, Kernavės ir Lituani- 
cos tuntų stovykloje', kuri Įvyks 
Rako Stovyklavietėje birželio 28 
d. — liepos 12 d. Kviečiame visą 
skautišką jaunimą šios vasaros 
puotaikingon stovyklom Visj 
tuntai stovyklon vyks tuo pačiu 
metu: kartu bus nuomuojami au
tobusai, yra pramatoma kai ku
rie bendri ir programos punktai, 
bendras kapelionas, gydytojas, 
ambulatorija ir priežiūra besi- 
maudantiems.

Vadovybė. Šios vasaros stovyk
loms vadovaus.

Aušros Vartų tuntui ps. Re
gina Vaitkevičienė

2113 49 Ct., Cicero, III.
Tel.: TO 3-8609 
Kernavės tuntui- 
s. Nijolė Užubalienė

• 6955 S. Maplewood Ave., Chi
cago, Ill.Tel.: GR 6-4636. 
Lituanicos tuntui —

s. Zigmas Jaunius 2641 W. 69 
ST., Chicago, Ill. Tel.: GR 6 
8495.

Laikas. Stovyklautojų skautų- 
čių patalynę ir sunkųjį bagažą 
pristatyti į Jaunimo centrą birže
lio 26 d. tarp 7- 9 vai. vakaro. 
Stovyklaujančių daiktai žymimi 
sekančiom spalvom: Aušros Var
tų geltona; Kernavės - žalia. Li
tuanicos — raudona. Į stovyklą 
važiuojame autobusais. Kelionėn 
renkamės prie Jaunimo centro 
šeštadieni, birželio 28 d. 7 vai. 
ryto.

Stovyklos mokestis
1 vaikui savaitei 20 dol., kelio

nė 10 dol.
2 vaikams iš šeimos sav. 36 dol 

kelionė 20 dol.
3 iš šeimos sav. 48 dol. kelio 

nė 30 dol.
4 iš šeimos sav. 56 dol. kelio

nė 40 dol.
Tėvams pasirūpinus savo susi

siekimo priemone, kelionės mo
kestis atpuola. Siunčiant tiktai 
daiktus, mokama 4.00 dol. už 
kiekvieno vaiko daiktus.

Stovyklos lankymas. Tuntų va 
dovybės kviečia tėvus bei arti
muosius aplankyti stovyklaujan
ti jaunimą tiktai š.m. liepos mėn. 
5 ir 6 dienomis kada jie bus pa
sirengę priimti visus svečius. Tė
vai, atvažiuodami stovyklon, pra 
šomi jokio maisto vaikams neat- 
vežti. Stovyklos metu, tėvams 
bei lankytojams, skautus -es iš 
stovyklos išvežti draudžiama.

Visais stovyklos reikalais pra
šoma kreiptis į tuntininkus arba 
stovyklos viršininkus.

Skautų ir Skaučių Tuntų
Vadijos
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MASSACHUSETTS IR J VENCKUS SJ 
KON TRACEPT YVAI

Eltos Informacijos
Nedaug beliko Amerikoje 

valstybių, kur kontraceptyvai 
yra draudžiami; tik Massachu
setts ir Wisconsin. Kontracep
tyvai pasidarė labai reikšmin
ga problema. Dėl tų kontracep- 
tyvų daug susipykimų įvyko. 
Katalikų universiteto(Washing- 
ton, D. C.) 20 teologų - kunigų 
pasisakė už kontraceptyvus. 
Kancleris kardinolas OT3oylen 
paprašė, kad universitetas iš
tirtų tą dalyką. Universitetas 
tyrė.Įdomu,kad Katalikų u - tas 
išteisino tuos profesorius, nors 
jie buvo išsitarę prieš popie
žiaus encikliką Humanae Vitae . 
Dabar įvyko tarp vyskupų nesu
tikimas. Kai kuriems nepatiko , 
kad Katalikų universitetas yra 
prieš popiežių, prieš Bažnyčią . 
Jeigu jau katal. universitetas 
nebemokys katalikiško mokslo , 
tai kas.bemokys ? Katalikų uni
versitetas yra vyskupų palaiko
mas: kiekviena diecezija turi 
pasiųsti universitetui po 200, 
000 dolerių.Tolei u budu univer
sitetas gauna ąpie 5 milijonus 
dolerių iš vyskupų. Dabar yra 
apie 30 diecezijų, kurios atsi
sako mokėti. Kaip išsilaikys 
universitetas ? Dabar yra net 
pasiūlyta, kad universitetas vi
siškai nutrauktų ryšius su Va
tikanu. Visa tai daroma dėl aka
deminės laisvės, kad profeso
rius gali mokyti, kas jam atro
do teisinga net ir katalikybės 
dalykuose.

William R. Baird,didelis kon- 
traceptyvų propagandistas, 35 
metų amžiaus, iš Long Island , 
N.Y.atvyko į Bostoną ir balan
džio 6 d.1968 metais laikė Bos
tono universiteto studentams 
paskaitą apie Gimdymų kontro
lę. Laike paskaitos jis pade
monstravo visokios rūšies kon
traceptyvus, be to, jis perleido 
vienai studentei vienąištų kon- 
traceptyvų. Patraukė Bairdą ? 
teismą, nes Massachusetts 
valstybėniiė'šenųlaikų (90 me
tų) turi įstatymą,kuris draudžia 
kontraceptyvų viešą aiškinimą. 
Per šituos ilgus metus įstatymo 
reikšmė vis mažėjo ir mažėjo. 
1940 metams buvo leista patarti 
vartoti tam tikrą kontraceptyvą 
vyrams,kad apsisaugotų nuo ly
tinių ligų, bet tas pats prietai
sas kaipo ko n t r a c e pt y v a s 
buvo draudžiamas. 1966 metais 
jau buvo leista patarti kontra
ceptyvus vedusiem. Dabar-nau
jas įstatymas leidžia gydyto
jams ir registruotoms slaugėm 
patarti, demonstruoti ir teikti 
kontraceptyvus vedusiems, bet

MVSUWPORTAS'
SPORTIŠKAS ŠAUDYMAS

Skraidančių lėkštelių (skfeet 
and trap) šaudymas yra viena 
iš smarkiausiai populiarėjan
čių šaudymo sporto šakų Šiau
rės Amerikoj .Registruotų šau
lių priskaitoma (skeet) iki 25, 
000, (trap)-60,000.Grand Baha
ma,Šiaurės Amerikos atvirame 
(open) turnyre, Toronto sporto 
klubo "Vytis" šaulys Eugenijus 
Kuchalskis (skeet) šaudyme, B 
klasėje-12 kalibro šautuvu-lai- 
mėjo pirmą vietą. Prieš savaitę 
Ottawoje - Capital Open, B kla
sėje, 410 kalibro šautuvu taip 
pat laimėjo pirmą vietą. Reikš
mingi ir sveikintini lietuvio 
sportininko atsiekimai.

Lietuvių tarpe ši sporto šaka 
taip pat populiarėja. Šiaurės 
Amerikoje yra šeši šios rūšies 
klubai ir kelios sekcijos,vei
kiančios prie lietuvių sporto 
klubų. Toronto LSK Vytis, ku
riam priklauso ir E. Kuchals
kis, turi kitą labai stiprų šaulį 
(trap) .Tai jaunasis Andrius Za
leskis. 1968 metais jis turėjo 
aukščiausią vidurkį Kanados

ne jokiu būdu netekėjusioms 
mergaitėms, studentėms. Visi 
stebėjosi, kodėl Massachusetts 
kongresas yra t->ks griežtas , 
nes daugel kitose valstybėse to
kio draudimo nėra.Manoma,kad 
čia turi didelę įtaką kard. Cu
shing, kaipo labai didelis auto
ritetas, paskui airiai, kurių čia 
yra daug ir kurie yra geri ka
talikai, pavyzdžiui tokios Ken- 
nedžių šeimos ir pan. Baird , 
kuris nėra nei medikas,nei koks 
kitoks mediciniškas autorite
tas, tiesiog tyčiomis išprovoka
vo įstatymą, norėdamas, kad jį 
suareštuotų ir teistų.Priėjoda- 
lykas iki Vyriausiojo valstybės 
tribunolo. Teisėjai gerokai pa
sidalino, bet dauguma nutarė , 
kad Ęaird galėjo kalbėti apie 
kontraceptyvus, nes tai yra 
freedom of speech,i r galėjo de
monstruoti kontraceptyvus, nes 
tai buvo paskaitos dalis, bet yra 
prieš konstituciją duoti kontra
ceptyvus netekėjusiai mergai
tei. Dabar paprastai universite
tai dar kol kas neduoda mergai
tėms kontraceptyvų. Universi
tetas kaip toks atsisako aprū
pinti mergaites kontracepty- 
vais. Taigi, Baird davęs mer
gaitei kontraceptyvus gali gauti 
penkių metų kalėjimą.

Kita didelė kontraversija yra 
dėl "Pili". Neseniai Dudley 
mieste, Anglijoj, mirė jauna 29 
metų moteris. Gydytojai pripa
žino, kad ji mirė nuo "Pili". Ta 
moteris vadinosi Mrs. Stella 
Humpries. Ji mirė nuo plaučių 
embolizmo,nuo thrombosis,nuo 
smegenų kraujavimo. Visi gy
dytojai pripažįsta, kad pili yra 
labai tikra ir saugi priemonė 
apsaugoti nuo nėštumo. Irgi yra 
aišku, kad pili visokios rūšies 

' embolizmus gali sudaryti pas 
kai kurias moteris. Gali kraujo

> spaudimas žymiai pakilti. Yra 
patirta, kad ant 1000 moterų yra 
viena,kuriai gręsia thrombėem- 
bolizmas.Bet galimas dalykas , 
kad tai pačiai moteriai ir nėš
tumas būtų mirtingas, taigi ji 
visvien mirs, jei ne nuo pili, tai 
nuo nėštumo.Rusijoje neleidžia 
vartoti pili,kiek žinoma,bet pa
taria kitokias priemones, ku
rias įdeda į gimdą.Dr.Ann Law
rence gydytojų suvažiavime pa
tarė tam tikrą atsargumą toms , 
kurių šeimose pasitaiko krūčių 
ir gimdos kaklelių vėžių. Bos
tone sakoma: "Who plays, pays" 
-kas ieško malonumo, šiokiu ar 
kitokiu būdu turi sumokėti.Nėra 
rožių be spyglių.

lietuvių šaulių tarpe.
Toronto LSK Vytis šiais me

tais numato pravesti (skeet) 
šaudymo tarpklubinį turnyrą.

Sig. KRAŠAUSKAS

SUNKU SUVALDYTI KAU
NO JAUNIMĄ

Krepšinio mėgėjai Kaune 
savo “Žalgirį” palaiko be ato
dairos. Rungtynėse su Lenin
grado “Spartaku” į teisėją bu
vo paleista “aiskrimo”’ gniužu
las, kai teisėjo sprendimas bu
vo pagrįstai ar nepagrįstai ne
palankus “Žalgiriui”. Teisėjas 
sustabdė rungtynes ir, jeigu 
jos būtų buvusios visiškai nu
trauktos, tai “Žalgiris”, kaip 
aikštės šeimininkas, būtų au
tomatiškai paskelbtas pralai
mėjusiu. Treneris atsiprašė tei
sėjus, ramino žiūrovus, ir rung 
tynęs buvo baigtos, bet “Žal
giris” vistiek jų nelaimėjo. Pas 
kui “Tiesoj” buvo graudena
ma, kad šis pralaimėjimas at
sitiko kaip tik dėl žiūrovų per
sistengimo palaikyti savuosius.

Toks triukšmas keliamas 
už savuosius, bet išeina ir 
prieš svečius nukreiptas. Spau-

KIETI ĮSTATYMAI LIETU
VOS KOLCHOZININKAMS

Naujam kolchozų įstatų pro 
jekte, kuris neseniai išleistas, 
tebetvirtinama, kad kolchozai 
patys nusistato savo įstatus, o 
šis projektas esąs tik pavyz
dys. Betgi tame pavyzdyje vis
kas taip smulkmeniškai numa
tyta ir surašyta, kad paski
ram kolchozui “savo” įstatus 
sudarant nieko kita nebelieka 
veikti, kaip tik įrašyti į tą 
pavyzdį savo kolchozo vardą 
ir adresą...

Naujam įstatų projekte jau 
nebėra kalbos apie darbo at
lyginimą natūra (grūdais, pa
šarais, nebėra kalbos apie at
lyginimo avansus, o kalbama 
apie atlyginimą pinigais, apie 
jo išmokėjimą kas mėnuo. — 
žodžiu, įstatuose įrašoma tai, 
kas praktikoje jau daroma.

Šiose įstatuose tebėra tvir
tinama, kad toks ir toks “kol
ūkis yra savanoriškai susivie
nijusiu valstiečių kooperatinė 
organizacija” ir tt. Nors jau 
praėjo 20 motų, kaip Lietuvoj 
tie ūkiai buvo steigiami, bet 
žmonės vargu ar jau bus už
miršę, kaip -“savanoriškai” jie 
ten buvo sujungti. O jau apie 
kooperatinį organizacijos po
būdį sunku ir kalbėti.

Svarbiausia gi pirmoj eilėj 
reikalaujama daugiau gaminti 
ir parduoti valstybei žemės ū- 
kio produkcijos, o tik po to dar 
ir tenkinti “didėjančius mate
rialinius ir kultūrinius kolū
kiečių poreikius”. Savotiškai 
skamba ta kalba apie “didėjan 
čius poreikius”. Gal Rusijoj 
tas posakis šiek tiek ir tinka, 
bet Lietuvoj kalba apie “di
dėjančių poreikių” tenkinimą 
visiškai ne vietoj, kadangi kol
chozai daugumui toli gražu ne 
spėja duoti nė tiek, kiek Lie-' 
tuvos žemdirbiai jau buvo tu
rėję seniai prieš kolchozų įve
dimą.

Įstatuose dar kartą sako
ma, kad kolchozams žemė “pri
tvirtinama ... nemokamam ir 
neterminuotam, tai yra amži
nam naudojimui”.

Iš tikrųjų valstybė čia ne
suteikia jokios divanos, duo
dama žemę “naudotis nemoka
mai”, nes gi valstybė tą žemę 
iš tų pačių žmonių atėmė,. ir 
nieko neužmokėjo. Antra ver
tus, ta pati valstybė Lietuvij 
už tą “nemokamai naudotis 
duotą” žemę ima mokesčius, 
kasmet apie 17-18 milionų rub
lių.

Žemės davimo “amžinu
mas” irgi nėra tikras, nes štai 
tik pastarųjų kelerių metų ei
goj daugiau kaip 200 kolchozų 
buvo paversti sovehozais, o tai 

Krepšininkas Modestas Paulauskas

da jį peikia kaip nesportišką 
elgesį. Gąsdina, kad Kaunas 
gali netekti rungtynių, nes nie
kas nenorės Kaune žaisti. Į 
sporto aikštes ne tik kviečiama 
daug milicijos, bet žada net 
ir “draugovininkus” mobilizuo 
ti, kad padėtų išlaikyti draus
mingą ir svečiams palankesnę 
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reiškia, kad valdžia “amžinai 
duotą” žemę pasiėmė savo' ži
nion ir “amžinus naudotojus” 
pavertė paprastais samdiniais.

Tik tokia naujiena įstatų 
projekte, kad sodybinių skly
pų dydis numatomas sumažin
ti. Ligi šiol tie sklypai buvo 
iki 60 arų dydžio,, dabar nega
lės būti skiriami didesni kaip 
50 arų (pusė hektaro). Tačiau 
kam tie sklypai paskirti seno
mis normomis, tai nebūsią ma
žinami. Prieš kiek laiko buvo 
kalbų, kad tuos sklypelius iš 
viso reikią panaikinti, — tegu 
visi dirba tiktai kolchozuose. 
Bet kai suskaičiuoja, kad skly
peliuose pagaminama pieno ir 
mėsos beveik tiek pat, kiek di
džiuosiuose sukoL'ktyvintuose. 
plotuose, tai sklypelius naikin
ti dar nedrįsta.

Įrašomas j įstatus ir kitas 
naujas, praktikoje jau pradė
tas vykdyti dalykas: mažos 
pramonės įmonėlės ūkiuose, 
kur žiemos metu žmonės ga
lėtų ir ką kita prasimanyti, ša
lia žemės ūkio darbų. Iš pra
monės administrato'rių yra ne
maža pasipriešinimo tam su
manymui, bet žemdirbių tarpe 
tokie papildomi verslai, atrodo, 
daug kur pageidaujami ir be
veik gaivališkai plinta..

NAFTA ATRASTA, BET 
IEŠKOMA VANDENS IR 
SMĖLIO
. Klydo, kas iš pernykščių pra 
nešimų buvo susidaręs Įspūdi, 
jog Lietuvoj dabar jau gauna
mas apčiuopiamas kiekis “sa
vos naftos”. Balandžio 6 Kom
jaunimo Tiesos atstovas teiravo
si Vilniuje pas V. Mikalauską, 
Geologijos valdybos viršinin
ką, kaip ten yra su Gargždų 
gręžiniais, iš kurių praėjusių 
metų birželio pradžioj ėmusi 
trykšti nafta, anot laik
raščiuose skelbtų pranešimų. 
Ar iš jų gaunama naftos?

— Ne, — atsakė viršinin
kas: —Mes atlikome reikalin
gus tyrimus ir gręžinius užda
rėme. Taigi jie neeksploatuoja
mi. Naftos gavyba — jau ne 
geologų reikalas. Gręžinius 
perduosime naftos gamybos or
ganizacijom, kai tokios bus į- 
kurtos mūsų respublikoje. O 
mes toliau tęsiame naftos pa
ieškas.

Toliau Geologijos valdybos 
viršininkas aiškino, jog jau į- 
rodyta, kad Lietuvos vakarinės 
dalies gelmėse naftos yra. Ta
čiau. sako, kiek tos naftos yra, 
kur naftingiausi plotai, tai dar 
klausimai, Į kuriuos atsakymo 
tuo tarpu nėra. Užtat ieškoji
mas esąs dar plečiamas. Iki atei
nančių (1970) metų pabaigos

laikyseną. Laikraščiai ragina 
publiką auklėti, tačiau tai ne
siseka, nes kiekvieną bandy
mą aikštėn susirinkusius pa
mokyti gero elgesio nustelbia 
kurtinančiu “kaukimu”... Tai 
esąs “spontaniškas savųjų pa
laikymas”. E. 

esą planuojama išgręžti apie 
45 kilometrai gręžinių, t.y., apie 
20 gręžinių po daugiau kaip 
2000 metrų. O toliau būsią grę
žiama dar daugiau.

Sakytasis Geologijos valdy
bos viršininko paaiškinimas pri
mena,tiesa, ir be to aiškų da
lyką, būtent, kad toji Geologi
jos valdyba ir pora šimtų lie
tuvių geologų tuo naftos ieško
jimu atlieka darbą, panašų Į 
priežodinio mauro darbą (“Mau
ras savo darbą atliko, mauras 
gali eiti”). Būtent, šiems geolo
gams liepta ieškoti. Kai ras, ga
lės “eiti”, nes, jei bus kas nau
doti, tai naudos rusų naftos ga
mybos organizacijos, tai yra Į- 
monės. Lietuvoj, suprantama, 
tokių įmonių dar nėra, ir jos 
neskuba atsikraustyti, kol geo
logai neištyrė, ar apsimokės 
kraustytis.

Turi geologai Lietuvoj ir ne 
tokio “mauriško” darbo. Tai 
hidrologiniai tyrimai.

— Mūsų miestai,—sako Geo
logijos valdybos viršininkas,— 
— pradėjo jausti požeminio gė
lo vandens trūkumą. Prieš ke
lerius metus ypač aštriai van
dens problema iškilo Klaipėdai. 
Dabar ši problema išspręsta — 
netoli nuo uostamiesčio, Mini
jos kanalo zonoje, aptikome ne
mažas požeminio vandens at
sargas. Ieškome vandens ir 
kitiems miestams. Vandens at
sargos jau paskaičiuotos 22 Lie
tuvos miestams.

Tos atsargos, deja, esančios 
nepakankamos. Geriausia, esą, 
būtų sukūrus vieną vandens 
tiekimo sistemą visai Lietuvai. 
Tada, sako, vandens trūkumą 
vienoj vietoj būtų galima užpil
dyti iš kitur, kur dar yra per
tekliaus. Bet tam nėra lėšų, to
dėl tuo tarpu bandoma kiekvie
noj vietovėj išsiversti vietinė
mis galimybėmis. Pavyzdžiui, 
ties Taurage rengiasi požemi
nius vandens rezervuarus “pa
maitinti” tam tikrais gręžiniais 
nuleistu upės vandeniu, kuris, 
tikimasi, besisunkdamas per 
natūralius žemės filtrus, gerai 
išsivalys. Toks paviršinio van
dens valymo “prietaisas” būtų 
žymiai pigesnis. Jeigu Taura
gėj jis gerai veiks, tai tuo bū
du būsią naudojamasi ir kituo
se miestuose. j

Trečia geologų darbo sritis 
Lietuvoj yra ieškojimas žalia
vų statybinėms medžiagoms: 
smėlio, žvyro, molio, klinčių . . . 
Praėjusiais metais esą perduo
ta naudoti 12 tos rūšies me
džiagų telkinių, jų tarpe — 25 
nlilionų kubinių metrų smėlio 
telkinys Varėnos rajone, Sand
ru pvje.

Nors vandens ar statybinių 
medžiagų ieškojimai bei atradi
mai toli gražu ne toki sensacin
gi. kaip naftos atradimai, bet 
jie Lietuvai šiuo metu svarbes
ni už naftos ieškojimą, kadan
gi vandens ir namų reikia ir 
Lietuvos žmonėms, ne tik atė
jūnams, o iš naftos dabartinėj 
Lietuvos padėty labai menka 
paguoda.

SVARINAMAS KAUNO 
ĄŽUOLYNAS

Architektas V. Žemkalnis ke
letą kartų viešai kėlė klausimą 
dėl Kauno Ąžuolyno likimo, nu
rodydamas, kad visokį statybų 
užsimojimai gresia sudaryti są
lygas, kuriose ąžuolai negalė
tų išsilaikyti.

Sprendžiant iš balandžio 30 
Komjaunimo Tiesoj įdėto pra
nešimo, kova dėl Ąžuolyno gal 
jau ir laimėta. Pranešta, kad 
Kauno miesto vykdomasis ko
mitetas priėmęs specialų spren
dimą “Dėl Kauno Ąžuolyno re
konstrukcijos, tvarkymo ir prie
žiūros pagerinimo”. Nuo gegu
žės 1 iš Ąžuolyno iškeliamas 
baldų sandėlis ir maisto preky
bos paviljonas. Iki ateinančių 
metų gegužės mėnesio būsią iš
kelti kiti sandėliai, būsiąs užda
rytas šokių paviljonas ir — 
svarbiausia — nutarta numaty
tąjį stadioną statyti perpus 
mažesnį, negu buvo projektuo
tas (12 tūkstančių vietų vietoj 
24-ių). Visa tai daroma tuo su
metimu, kad būtų ko mažiausia 
kenkiama ąžuolams, kad Ąžuo
lynas išliktu ramaus poilsio par
ku.

Tarp ko kita, iš to praneši
mo matyti, kad Kaune nebėra 

Vytauto kalno vardo. Sako: 
“nutarta laikyti Žaliakalnio, Pa
rodos kalno ir Aukštųjų Šan
čių ąžuolynus Kauno Ąžuoly - 
nu.”

ŠVEDAI LIETUVIŠKAI 
MOKOSI LENKIJOJE...

Dr. J. Jurginis try
liktajame Literatūros ir 
Meno numeryje kultūri
ninkams Lietuvoje papa
sakojo apie savo lanky
mąsi Švedijoj, Upsalos 
ir Stockholmo universi
tetuose bei muziejuose, 
ir papasakojo apie lietu
viškas vertybes, saugo
mas "anapus Baltijos".

Upsalos universiteto 
bibliotekoj jis susitikęs 
skyriaus vedėją dr. L. 
Klaibergą, kuris prabi
lęs lietuviškai. Mat, jis 
yra buvęs Vytauto Didžio
jo universitete Kaune 
švedų kalbos dėstytojas 
ir tada pramokęs lietu
viškai, ligšiol nepamir
šęs. Šioje bibliotekoje 
esama keleto XVI am
žiaus lietuviškų knygų, 
kurių kopijų nė Vilniaus 
universitetui nepavykę 
gauti. Tai J. Bretkūno 
"Giesmės", Mažvydo 
"Paraphrasis", Bretkū
no "Kollectas", "Kancio- 
nalas" ir rankraštis 
"Chrikšchczonijska gies
me apej Uszgimimo 
Christaus". Esama toje 
bibliotekoje ir Kėdainių 
kalvinų leidinių. Vieno 
iš jų beesanti pirmoji lai
da, kurio Lietuvoj esan
ti tik antroji ir buvę ma
nyta, kad pirmosios lai
dos jau niekur nėra.

Stockholmo muziejuos 
se dr. Jurginis pamatė 
ten saugomas XVII am
žiaus Lietuvos kariuo
menės vėliavas. Ir pa
minėjo, kad "Tame mu
ziejuje dirbantis lietu
vis susidomėjo tomis vė
liavomis, jas nupiešė ir 
piešinius paskelbė emi
grantų spaudoje',',. Be abe
jo, čia jis minėjo pulki
ninko Urbono straips
nius KARYJE.

Labiausia, sako nuste
bintas, kad Upsalos uni
versitete radęs rūpes
tingai ir žinoviškai tvar
komą gana didelį dabar
tinės Lietuvoje leidžia
mos literatūros skyrių, 
apie kurį jam daug papa
sakojęs bei parodęs ten 
dirbąs Kajetonas Če
ginskas. Be to, apie lie
tuvių Švedijoje dirbamus 
darbus J. Jurginis daug 
sužinojęs iš J. Lingio, 
taip pat gyd. G. Būgos 
(kalbininko K. Būgos sū
naus).

Tarp kitų dalykų, pa
pasakojo tokį užtiktą 
reiškinį:

"Skaitydamas (Upsa
los universiteto) lietuvių 
kalbos programą, radau 
reikalavimą, kad studen
tams, norintiems gauti 
per egzaminą aukštesnį 
pažymį reikia pabuvoti . 
ilgesnį laiką Lietuvoje. 
Man buvo įdomu sužino
ti, kaip šis reikalavimas 
praktiškai įvykdomas, 
nes neteko girdėti, kad 
švedas lietuvių kalbos 
praktiką atliktų Lietuvo, 

. je. Pasirodo, vykstama į 
Lenkiją, į lietuviškus Su, 
valkų ir Punsko rajonus"

Toks dalykas lyg ir aki
brokštas Vilniaus univer
sitetui... J. Jurginis siū
lo organizuoti Vilniaus 
universitete kursus stu
dijuojantiems lietuvių 
kalbą kituose universite
tuose. Ir iš viso rodo su
sirūpinimo, kaip teikti 
daugiau pagalbos lie
tuvišką darbą dirban
tiems svetur, nutylėda
mas opius "pažiūrų skir
tumus".

Klaipėdos dramos teatre 
skulptorės V. Skirgailaitėš va
dovybėje buvo surengta Klai
pėdoje, Palangoje ir Šilutėje 
gyvenančių, dailininkų paroda.

i
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pinskas, jau ne pirmą kartą 
įrodąs, kad jo gebama sukurti 
pirmaeilius spektaklius.

FOTO KONKURSAS
Lietuvių foto archyvas šių 

metų fotografijos konkursą pra
plečia į dvi grupes: nespalvotos 
(monochromatinės) nuotraukos 
grupę ir spalvotų skaidrių gru
pę. Pereitais metais buvo ten- 
kintąsi vien tik spalvotų skaid
rių konkursu. Visi lietuviai fo
tografai,mėgėjai ir profesiona
lai, skatinami per ateinančias 
vasaros atostogas fotografuoti 
turint mintyje šį fotografijos 
konkursą. Konkurso taisyklės

jus su jos kūryba, bet ir vertai 
pasididžiuoti, kad savo tarpe 
turime toldo lygio dailininkę.

Henrikas NAGYS

įdomiausių ir originaliausių 
išraiškos meno pasirodymų • 
Lygiai puikiai savo uždavinį at
liko jos paruošta Toronto uni-

bus paskelbtos artimoje ateity 
je spaudoje.

KIPRO IR MIKO
PETRAUSKŲ MUZIEJUS

Kaune, Kipro’ Petrausko 
gatvėj? Nr. 31, steigiamas me
morialinis abiejų brolių — 
Kipro ir Miko Petrauskų mu
ziejus. Šiame muziejuje bus 
sutelkti daiktai, vaizduojantie
ji Kipro Petrausko operos ve k 
lą, o taip pat ir Miko Petraus
ko darbus Lietuvoj,“ ir čia A- 
merikoje. Miko’ Petrausko pa
laikai iš Dusmenų kaimo kapi
nių, kur jis buvo palaidotas, 
bus perkelti į Vilnių, i Rasų 
kapines. Ant abiejų brolių ka
po bus pastatytas bendras pa
minklas.

Montrealiodailės gyvenime, 
labiau kanadiečių, negu pačių 
lietuvių tarpe, susilaukė verto 
pripažinimo ir pažymėtino kri
tikų įvertinimo dailininkė Ona 
Šablauskienė.Baigusi dai
lės mokslus čia, Montrealyje, ji 
dalyvauja įvairiose reprezen
tacinėse ir apžvalginėse Mont- 
realio miesto dailininkų paro
dose ir jose visuomet pirmauja 
savo subtiliais grafikos pieši
niais. Iš tiesų, reikia pasakyti , 
kad iki šiol nei vienas montre- 
alietis dailininkas ar dailininkė 
šioje srityje nėra jos pralen
kęs. Ona Šablauskienė yra viena

iš tų retų kūrėjų, kurie nėra 
niekad siekę populiarumo. Jos 
troškimas tebuvo išsakyti, jai 
pažįstama technika, įvairias 
kompozicines .formines ir fak
tūrines transfigūracijas kiek 
įmanoma Savičiau ir detaliau. 
Autentiškumas ir savitumas 
yra jos kūrinių pagrindinė žy
mė.Ilgoj ir pranašioj mūsų gra
fikos istorijoj ji, be abejo, uži
ma labai asmenišką ir nepaly
ginamą vietą. Labai retas gra
fikas įstengė taip trapiai ir taip 
jautriai perduoti linijomis savo 
individualų pasaulį.Pristatyda
mi ją lietuviams,norime ne tik
tai supažindinti savo skaityto-

"JŪRATĖ IR KASTYTIS" SU
ŽAVĖJO ČIKAGĄ

Š. m. gegužės mėn. 17 ir 18 
dienomis Čikagoje įvykęs "Jū
ratės ir Kastyčio" spektaklis
buvo ne tiktai aplankytas gau-

versiteto studentų grupė.Įdo
mūs ir naujoviški buvo visi šio 
originalaus pastatymo kompo
nentai: ant permatomos uždan
gos, kartas nuo karto, projek
tuojami Tėv.A. Kezio, S. J., fil
miniai efektai, sol. A. Stempu-
žienės subtiliai atlikti vokai! -

saus žiūrovų bei klausytojų bū
rio,bet buvo sutiktas, kaip tur - 
būt, joks kitas spektaklis šioje 
išeivijos lietuvių sostinėje. 
Spektaklis praėjo profesiona
liam lygyje. Buvo visiškai nau
jas ir šviežias.Birutės Vaitkū- 
naitės-Nagienės choreografija 
buvo be priekaišto. Jos pačios 
šoktas Jūratės vaidmuo buvo , 
mūsų manymu, vienas pačių

niai įtarpai ir aktoriaus Leono 
Barausko sodrus Maironio poe
mos rečitavimas.Iš tiesų, visas 
spektaklis liudijo, kad išeivija 
turi pakankamai pajėgių žmo
nių, gebančių prilygti geriausio 
ir aukščiausio profesionalinio 
lygio amerikiečių menininkam. 
Visą pastatymą koordinavo ir 
simfoninį orkestrą dirigavo 
mūsų kompozitorius Darius La- Dail. 0. iabl auskienė

veidų. Šiai šitas aukštas, liesas, plikas senis. Nosis |lio nusižvengimas, ir kartais būdavo, kad nuo bokšto 
didelė, veidai įdubę. Jis eina išpažinties n į>Wė? „dieT.kryžiaus, žiūrėdama į procesiją, kranksi varna. Du 
vo stalo" kas sekmadienis. Ir vis gailiai veikia prie pasauliai, dvi būties plotmės—(tokios artimos ir to- 
pilioriaus, sukniubęs ant kelių. Aš žiūrau į jį su pa- kios be galo tolimos.
garba ir truputį su baime. Už kokias sunkias nuodė
mes jis taip sunkiai atgailauja? Štai keletas pažįsta- iš kurios kaimyninės parapijos. Jau iš tolo išgirsda- 
mų moterų ir vyrų iš Pilotiškių. Man smagu, kad vome giesmes ir pamatydavome keliu vinguriuojan- 
jos mane mato ir pažįsta. O antai į kantarkų pasku-

Atlaidus įvairiose Lietuvos vietose yra aprašęs tini suolą įsispraudė ir mūsų Marčiuvienė. 
ne vienas mūsų rašytojas: Aišbė, Žemaitė, Vaižgan
tas, Katkus — ir aš ne ką nauja čia tegalėčiau pri
dėti. Aš nė nebandysiu piešti to viso žmonių skruz
dėlyno parapijų rinkose ir šventoriuose, su davatko
mis, elgetomis, čigonais, sukčiais, vagiliais ir girtuok
liais. Tačiau aš negaliu atsispirti pagundai pažymėti 
savo atsiminimuose tų šviesių Įspūdžių pluoštą, kuris 
paįvairino skurdžius mano ankstyvosios jaunystės 
metus šiaudinėje gimtinės pastogėje ir tyliame Gu
delių bažnytkaimyje. Aš viliuosi tokiu būdu pažy
mėti ir tuos kaimo buities bruožus, kurie it retos 
prošvaistės sušvytėdavo ir mano kaimynų bei gimi- giesmių, varpų ir varpelių garsais. Pirmiausia eidavo 
nių pilkoje, kasdienėje buityje. tvarkdarys-šveicorius su barškančiu bumbulu ant

Atlaidų dieną anksti keldavosi tik tie, kurie no- ilgo koto, žiūrėdamas, kad vaikezai neužbėgtų į prie- 
rėjo prieiti išpažinties. Visi kiti pusryčiaudavo vėliau kį. Paskui — tretininkės su žvakėmis, po jų brostvi- 
negu paprastai. Prasidėdavo ruoša Į bažnyčią-—kas ninkai su žibintuvais. Dar arčiau prie baldakimo — 
pėsti, kas važiuoti. Mūsų tėvas traukdavo iš pašiūrės mergaitės po keturias nešdavo altorėlius, ir vėl po 
bričkelę, mazgodavo, tepdavo ratus, išsidėliodavo keturias nusidriekiančius nuo jų šilkinius kaspinus, 
vadeles, apinasrius, šorus ir imdavo kinkyti arklius, prie pat baldakimo eidavo klierikas ir kunigai, apsi- 
kieno nors bent kiek padedamas, o iš tiesų pats vie- vilkę kamžomis, su degančiomis žvakėmis rankose, 
nas. Eržilo visi bijodavo. Čia pat mažos mergytės su baltomis šlebelėmis, su

Kai privažiuodavo prie vartų, sėsdavom į bričką, vainikėliais ir kaspinais linkčiodamos barstydavo iš 
Aš, kol dar nebuvau klierikas, prie tėvo ant „kozlo", pintinėlių gėles po kojų kunigui, nešančiam auksu 
mama su močiute — užpakalinėje sėdynėje. Tėvas ir sidabru spindinčią monstranciją su švenčiausiuoju, 
vėluotis nemėgdavo, tačiau pilnas kelias jau knibž- Vienas klierikas kodyluodavo smilkalais. Paskui bal- 
dėjo pėsčių ir važiuotų. Gudelių rinkoj jau knibždėjo dakimą eidavo kantarai ir kantarkos, giedodami lie- 
žmonės. Šalimais, prie šventoriaus, jau bolavo audek- tuviškai ir lotyniškai šventas giesmes. Dar ir dabar 
linės „karabelninkų" palapinės krautuvėlės su išdės- man akyse stovi mūsų kaimynas, uolus giesmininkas 
tytais rožančiais, škaplieriais, medalikėliais, šventais Makauskas, aukštu balseliu su savotiškais vingiais 
paveikslais ir paveikslėliais, vaikų žaislais — dūde- vedžiojus melodiją nesuprantamiems žodžiams „te 
lėmis, armonikėliais, pištalietukais. Kitur kabojo ba- gloriazus apaštalorum korus". Atsimenu ir kitus — 
rankų virtinės, smalyžius viliojo saldainiai, cukrai- Gūstaitį, Ališauską, Brusoką. Aš su savo draugais 
niai, pyragėliai. Atvažiavusieji ieškodavo pavėsingų „klapčiukais", skambindami krūminiais varpeliais, 
vietų arkliams pastatyti ir leisdavos ieškoti, ko kam laikydavomės čia pat prie baldakimo. Čia matai visą 
reikia. Prie aludės ėjo sandėriai su siuvėjais, batsiu- procesijos įvairumą — plevėsuojančias vėliavas, kas- 
viais, padieniais darbininkais. Tėvas iš lėto .atsargiai pinus, žvakių plevenimą, šilku išsiuvinėtą kunigo 
sukdavo per rinką į klebonijos kiemą ir ten palik; kapą, spindinčią monstranciją su baltu viduje skritu- 
davo apšilusius arklius. Eržilui iš nasrų krito putos, lėliu, į kurį pažvelgti truputį baugu... Čia pat truputi 
ir jis visas atrodė kaip išmaudytas. aitrūs, bet malonūs smilkalo dūmai.

Eidavome į bažnyčią: mama su močiute pro di
džiąsias duris į žmones, mudu su tėvu į zakristiją Po giesmininkų ėjo marga vyrų ir moterų mi- 
pasiruošti kamžų, apsitvarkyti. Tėvui per procesiją nia — kas melsdamiesi, o kas ir pasišnekučiuodami 
reiks nešti baldakimas, o man tarnauti prie mišių, su kaimynu. Šventoriuje, po liepomis, paunksmėj, 
Kantarai ir kantarkos jau sėdi savo suoluose ir gie-stovėdavo prašmatnesnieji — atostogų parvažiavę 
da rožančių. Laiko iki sumos liko jau nebedaug. vienas kitas mokytojas, studentas, valdininkas, dva-

Bažnyčioj per atlaidus žmonių jau gana daug, o ro svečiai, pažangesnieji ūkininkai, amerikonai, 
pasieniais, prie klausyklų, tikra spūstis. Daugiausia meisteriai. Praeinant kunigui su švenčiausiuoju, jie 
prie Igliaukos „jaunuko", nes greičiausiai leidžia, tursteldavo ant vieno kelio, o kitas ir persižegnoda- 
Cia daugiausia jaunimas. Antai kelios mergiotės, už- vo paskubomis, it musę baidydamas. O iš viršaus, 
sitraukę skareles ant veidų. Keli berniukai pasidrą- pro liepų viršūnes, sruvena mėlynų skliautų ir sau
sindami kažką tarpusavy kuždasi. Senyvos moterys lės šviesa, liepų šakose čirškia, pešasi žvirbliai, var- 
piktai juos varsto akimis. Matau ir keletą pažįstamų pelių garsus kartas nuo karto nustelbia rinkoje ark-

9.

Pasitaikydavo, kad į atlaidus ateidavo procesija

<

Skambina sumai, ir bažnyčia bematant prisipildo. 
Vienur kitur sušunka prispausta prie klausyklos arba 
suolo bobelė. Mišioms besibaigiant, bažnyčioj darosi 
tvanku, kažkas nualpsta, kažką reikia išvesti arba 
išnešti. Į lą vietą skuba šveicorius ir pora brostvi- 
ninkų. Laimė, jei pro atdarus langus pūstelėja atga- 
jus vėjelis.

įspūdingiausia, gražiausia pamaldų dalis — tai bū
davo procesija šventoriuje aplink bažnyčią. Jei diena 
pasitaikydavo šilta, rami, saulėta, procesija margu
liuodavo daugybe spalvų ir atšvaistų, skambėdavo

nimą, turiu padaryti kai kurių išvadų. Taip, ta buitis 
buvo vienoda, pilka, skurdi, tačiau ir joje aš imu 
užčiuopti tarsi du klodu. Žemasis — kasdieninis, ku
riame aš jaučiausi ir menkas ir silpnas, ir baramas ir 
baudžiamas. Jame aš nenujaučiau savy jokio ryžto, 
jokio noro kam nors priešintis, ko nors siekti, kam 
nors pasiryžti.

Tačiau ėmė reikštis ir antras klodas--ne tiek są
moningai, kiek instinktyviai, gaivališkai. Jame, kaip 
žuvis vandenyje, aš godžiai stvarsčiau gryno oro 
burbuliukus, grožio krislus, kurie maitino ir turtino 
mano vaikišką sielą naujais įspūdžiais, būsimi} nauji} 
išgyvenimų daigais. Greitai skrenda vasaros mėlynu 
dangum debesėliai ir čia pat pievoje iš žolės kyšą 
paslaptingi akmenys, ir medžių šešėlių siluetai, ir 
nematomo danguje vyturio čirvyravimas, ir didin
gos saulėlydžių žaros, ir bažnyčių giesmės bei mal
dos, ir mišparų vargonai, ir devintinių būgnas — ir 
daug dar kas protu nesuvokiamo, tačiau reiklaus, 
giliau prasiskleidžiančios širdies, sielos išgyvenimų 
ėmė krautis mano vaikystės, pirmųjų mokslo metų 
buityje.

Daugiau kaip pusei amžiaus praslinkus, aš para
šiau eilėraščių ciklą ,.Septynios dienos". Minimojo 
laikotarpio būseną aš taip poetizavau:

O kai atsibudęs pratrynė akis,
Nustebęs pamatė stebuklų stebuklus: 
Aukštai šviesoje spinduliavo dangus 
Ir plaukė balti debesėliai, 
Žemai mirguliavo žiedai
Ir medžiuose paukščiai čiulbėjo, 
Ir dar kažkokia stebuklinga daina, 
Saldžių, graudulingų jausmų kupina, 
Iš mėlynų tolių skambėjo.

Tada jis į aukštį pakėlė rankas 
Ir pirmąjį žingsnį nedrąsu 
l tolį nežinomą žengė,
Ir pirmąsyk žemę po kojų pajuto.
Ir pirmąsyk ilgesio šauksmas išsprūdo
Ir kilo į dangų vėjelio plevenime:
— A-a... a-a... a-a!.. —
Ir reiškė jis pirmąjį susižavėjimą:
—• Sveikas, gyvenime! —

čią maldininkų virtinę. Tada su kryžiumi ir kunigu 
priešakyje eidavome jos pasitikti. Kryžiai lenkdavo
si, sveikindavosi, abidvi procesijos susiliedavo į vie
ną ir su giesmėmis grįždavo į bažnyčią priimti palai
minimo švenčiausiuoju.

Iš visų pamaldų aš ypačiai mėgdavau Dievo kūno 
šventes, devintinių mišparus. Būdavo praėję devy
nios savaitės po velykų — pats vasaros gražumas. 
Pavakariop kieme arba laukuose jtempdavom klau
są— bene išgirsime iš Gudelių būgno garsus. Štai 
jie! Būgnija mišparams. Greitai — dar suspėsime 
pėsčiomis! Ir suspėdavom. Šventoriuje, po liepa, sto
vėdavo tik šioms šventėms iš bobinčiaus išvilktas di
džiulis būgnas — puskiaušinio išvaizdos, ant metali
nių kojyčių parėplintas, blizgančia geltona oda ap
temptas katilas. Aplinkui vaikų būrys ir kas nors iš 
suaugusių — vargonininkas, zakristijonas, špitolnin- 
kas ar kas kitas, kas mokėdavo dviem buožgalviais 
pagaliais mušti būgną. Iš arti jo garsas nebuvo labai 
stiprus, bet apskriedavo visą parapiją. Pilotiškiuose 
Gudelių varpų mes beveik niekad negirdėdavom, o 
būgną visuomet. Jį mušdavo iš anksto, kad ir pės
tiems būtų galima suspėti j mišparus.

Mišparai — ramios, nuotaikingos, lyrinės pamal
dos. Kunigas sėdi sau atokiau nuo altoriaus, o var
gonininkas, pritariant vargonams, gieda psalmes. 
Vargonininkas senas, ir jam sunkoka valdyti savo 
švebeldžiuojantį balsą. Vietomis jo visai nė negir
dėti. Žmonių bažnyčioje ne tiek jau daug. Aš mėgstu 
įsiklausyti į trumpą, besikartojančių psalmių 'posmų 
melodiją, į plonų švilpynėlių ir storųjų dūdų rezginį. 
Bet štai ateina „Magnificat". Jį gieda pakaitomis su 
vargonininku visi kantarai. Igliaukos „jaunukas"- 
kamendorius juos išmokė šitą „Magnificat".

Dabar aš manau, kad jo atlikimas buvo visai 
prastas, bet tada aš juo gėrėdavausi nepaprastai.
Man patikdavo Ališausko balsas — gilus bosas. Pos
mą baigus, jis pats vienas pratęsdavo gaidą. Jis atsi
lankydavo pas mus į Pilotiškius, mat, sukinėjosi apie 
vieną iš mano tetų. Savo balsu jis sugebėdavo užge
sinti kabančią ties stalu lempą. Taigi ir bažnyčioje 
jo balsas nustelbdavo visus kitus.

Aš mėgau dar vieną muzikinę vargonininko iš
daigą. Per pakylėjimą arba po mišparų švenčiau
siuoju laiminant žmones, kai visa bažnyčia nutilda- gyvenimo istoriją, norėčiau vienu žodžiu aptarti ma* 
vo, vargonininkas paleisdavo tyliu, dusliu, banguo- no pirmųjų mokslo metų Gudeliuose laikotarpį, aš jį 
jančiu balsu gausti pačią storiausią vargonų 
Iškilmingoj tyloj, patetiškiausiame momente ji 
rydavo kažkokį paslaptingą, mistinį įspūdį.

Ankstyvasis mano gyvenimo laikotarpis 
turtingas nei įvykių, nei išgyvenimų. Mano to laiko- nimo pilnybės bei džiaugsmo pasiilgusių sielų. Tokia 
tarpio charakteristika, išreikšta iš šalies, galėjo būti buvo ir mano vaikiškame lūkesy bundanti siela.
labai trumpa: nedrąsus vaikas, tylus vaikas... Tačiau Tačiau manasis renesansas tuo metu buvo dar 
aš pats, prisimindamas ano meto savo buitį ir gyve- toli. Bus daugiau

Ir aš su juomi pakartojau:
— Sveikas, gyvenime! —
Ir, motinos prieglobstį jaukų palikęs,
Netvirtu žingsniu
Išėjau į pasaulį.

Jei aš dabar, vienu žvilgsniu apėmęs visa savo

dūdą, pavadinčiau ankstyvuoju viduramžiu. Ten būta ir 
suda- religine mistika liepsnojančių procesijų, ir giesmių, 

ir vargonų, ir smilkalo dūmų, ir būgno garsų, ir pili- 
nėra grimų eisenų, askezės nuniokotų širdžių — ir gyve
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PROF. ALFREDAS SENNAS, 
tarptautinio masto kalbininkas , 
skaitys įžanginę paskaitą apie 
lietuvių kalbos proistorę šios 
vasaros mokytojų studijų savai
tėje, kuri prasidės rugpiūčlo 17 
d. Dainavoje.

ANTANO ŠKĖMOS 
ATMINIMUI

Žuvusio rašytojo Antano 
Škėmis atminimui spektaklis 
įvyko gegužės 10 d. 8 v. v. De
troito Lietuvių Namuose, 3000 
Tillman. Apie rašytoją kalbė
jo Jonas Kiznis iš New Yorko. 
Buvo suvaidinta “Šventoji In
ga”, režisuojant Justui Pusdeš' 
riui ir vaidinant Rimui Korsa
kui, Justui Pusdešriui, Marijo
nui Sajauskui ir Nijolei Šlape- 
lytei; ir “Živilės” trečias veik
smas, režisuojant Daliai Juk
nevičiūtei ir vaidinant Karoliui 
Baliui, Birutei Marčiukaitytei, 
Vytautui Ogilviui, Algirdui Pe- 
siui, Vincui Žebertavičiui. Da
nutė, Jankienė paskaitė ištrau
kas iš “Čelestos” ir Vytautas 
Ogilvis iš “Baltosios Drobulės”

Režisierių asistentė — Da
nutė Jankienė, scenos apipavy- 
dalinimas — Vytauto Ogilvio, 
apšvietimas — Algio Plečkai
čio.

• Jonas Vasiliauskas, Lie
tuvos baleto artistas, kuris pa
skutinius dešimtmečius gyveno 
Bostone, mirė nuo širdies smū 
gio. Balandžio 26 d. jis važiavo 
į kompozito'riaus J. Gaidelio 
pagerbimo iškilmes ir pakeliui 
jį ištiko širdies smūgis. Ligo
ninėje jis buvo atgaivintas, bet 
vistiek kiek vėliau mirė, nu
stojus širdžiai plakti. J. Vasi
liauskas buvo labai populiaru^ 
Kaune, nes buvo gero būdo ir 
draugiškas. J. Vasiliauskas 
dirbo Valstybės Teatre nuo 
1924 metų iki to laiko’, kai be
siartinant antrą kartą rusams 
į Lietuvą, nusprendė pasitrauk
ti į vakarus.

Šalia savo artistinės kar
jeras jis dar pasireiškė kaipo 
teatro menedžeris ir suorgani
zavo visą eilę svetimų artistų 
pasirodymų Lietuvoje, o taip 
pat jis pagelbėdavo mūsų ar
tistams pasjekti užsienio svar
biuosius teatrus. J. Vasilious- 
ko žmona Tatjana Babuškinai- 
tė buvo taip pat Lietuvos ba
leto artistė. Dabar T. Babuš- 
kinaitė Bostone turi savo ba
leto studiją, kuri veikia sėk
mingai.

• Antanas Kundrotas, 
Lietuvos žemės ūkio Aka
demijos profesorius, balan
džio pabaigoj susilaukė 80 
metų amžiaus. Dar tebėra 
profesorius akademijoj (Da
bar Kaune, ties Aleksotu), 
dėsto gyvulininkystės me
chanizaciją.

P. ALBA
P.Alboa kritika A. Rūkštelės 

meno, rodo nemažą meno žino
vą, bei gana įmantrų kritikos 
meno panaudojimą,tačiau rodo , 
taippat, atgyventą konservatiš- 
kumą kažkokiu būdu dar bepre- 
tenduojantį ir į modernizmą.

P. Alba savo kritikoje pasi
reiškia daugiau senos kartos , 
negu naujų laikų atstovu. Jam , 
tarp kitko užkliūva "mūsų salė
se dažnai rodomus mėgėjų dar
bus".

Išeitų,kad nesvarbu talentas , 
svarbu būti profesionalu, svar
bu turėti diplomą, nesvarbu ko
kį, kišenėje.

Taip būdavo caristinės Rusi
jos imperijos laikais. Turi di- 
plomą-direktorius.ministeris , 
neturi-esi niekas .nežiūrint ko
kių gabumų bebūtum.

Deja,gyvenimas rodo ką kitą . 
Dažnai progresyviniame gyve
nime pirmauja ne diplomas, bet 
sugebėjimas.Tas pats ir mene. 
Būtų bereikalingas darbas pa
duoti P. Albai ilgą sąrašą gar
siausių pasaulio menininkų, įs- 
kiriant tokius, kaip Mykolas 
Angelo,Van Gogh ir daugelį ki
tų,kurie jokio diplomo kišenėje 
nenešiojo, nes neturėjo ir gal 
gerai, kad neturėjo.

Ir mūsų tautoj tokių netrūks
ta. Nei K. Šimonis, nei K. Čiur
lionis nebaigė jokios meno mo
kyklos, bet lietuvių tautos kul - 
turai savo "mėgėjišku menu" 
davė daug ir pralenkė neretą su 
keliais pažymėjimais kišenėje.

P. Albos kritika A. Rūkštelės 
darbų, kaip sykis dėl paminėtų 
aplinkybių, nustoja didelės da
lies pasitikėjimo.

ST. CATHARINENSIS

DAIL. ANTANAS TAMOŠAITIS 
ruošiasi spausdinti lietuvių 
liaudies meno rinkinį - "Lietu
viški! Margučiai".

Leidinys numatomas per 100 
puslapių, trijų spalvų, į kurį 
tilps apie 1500 margučių, po še
šiolika margučių puslapyje^.:;

Paruošiamieji darbai‘įptasė- 
ti. Pirmą lanką tikimasi at
spausti po keletos savaičių. 
Margučių perpiešimą iš savo 
spalvoto rinkinio, ofseto spau
dai atlieka pats dailininkas. 
Taippat dailininkas pats atlie
ka piešinių sumontavimą ir 
spalvų bei tonų suderinimą of
setui.

Šis leidinys būtų lyg ir tęsi
nys dail. A. Tamošaičio so
džiaus meno leidinių, kuriuos 
nepriklausomybės laikais leido 
Žemės Ūkio Rūmai Kaune.

Linksma ir džiugu, kad taip 

Kruopščiai ir nuoširdžiai rink
tas sodžiaus meno rinkinys, iš
saugotas nuo naikinančio karo 
nasrų, pagaliau pasieks spaudą) 
ir knygos bei liaudies meno mė
gėją.

Dideli ir sunkūs darbai ir ne
maža su tais darbais surištų 
išlaidų laukia leidinio auto
riaus.Tenka pasikliauti lietuvių 
išeivija ir jos organais, tikint, 
kad jų dosnios rankos ryžtingai 
ateis leidinio autoriui į pagal
bą. Sėkmės darbe. la.

graži iš baltų siūlų 
nerta staltiesėlė,įspraus ta tarp 
dviejų storų stalo stiklų, puošia 
dail. A. A. Tamošaičių sodybos 
svetainę Kingstone. Šitoji stal
tiesėlė yra istorinė vertybė. 
Ja 1938 m.buvo apdovanota dail. 
Anastazija Tamošaitienė Ber
lyno tarptautinėje parodoje,lai
mėjusi tada, už suprojektuotą 
lietuvišką tautinį rūbą, pirmą 
premiją Europoj. Šią staltiesė
lę virš pusės metų nėrė viena 
Jugoslavijos mokytoja, o ją as
meniškai dail. A. Tamošaitienei

_ _ . _ • _ _ , , . —, Henrikas N □ g y s

PRABĖGOMIS... —*
***

Prieš kiek laiko teko "Tevis - 
kės Žiburiuose"skaityti "Drau- 
go"konkurso (berods,penkerio- 
po?) Jurgio Gliaudos nepasaky
tą padėkos kalbą. Ji nebuvo tar
ta Detroite dėl to, kad laimėto
jui rengėjai neapmokėję kelio
nės iš Los Angeles. .. Perskai
čius tą kalbą,pagalvojau: gerai, 
kad ji nebuvo pasakyta! Aro- 
gantiškesnio tono,tur būt, nebu
vo panaudojęs ir pats stambiau
sias Nobelio laureatas. . .Kaž
kur kažkada teko skaityti, kad 
kuklumas yra viena iš pagrin
dinių krikščioniškų dorybių ... 
Kai dabar pagalvoju, nedaugelis 
(jei iš viso kuris) tų, kurie ke
liavo po lietuviškas kolonijas , 
buvo visiškai atlygintas.Neliejo 
jie vargšai apmaudo ąsočių. Ži
noma, nebuvo jie nei penkeriopi 
laureatai. ..

*

Dailininkas Rūkštelė yra pa
garsėjęs (jei taip galima išsi
reikšti) daugiausia dėl to, kad 
beveik kiekvienoj savo paskai
toj mala į miltus tuos savo ko
legas, kurie nepiešia realistiš
kai. Anot jo, visi tie, kurie pie
šia arba tapo be siužetų (kitaip 
tariant, yra, nors neteisingai, 
vadinami abstraktūs kūrėjai) 
tėra Vakarų išsigimimo liudi

Dail. A. Tamošaitienė sveikina “GINTARĄ“ 
Montrealyje ( jo krikštynų metu 1969. IV.. 26.)

kRem 
VE/dRoDž/m

įteikė tuometinis Trečiojo Rei
cho Fuehrerlo pavaduotojas 
Rudolf Hess. Tas pats, kuris bu
vo tarptautinio teismo Nuern- 
berge nuteistas kalėti iki gyvos 
galvos ir, kuris jau 25 metai , 
vienintėlis iš nuteistųjų, vis dar 
sėdi Berlyno Spandau kalėjime , 
sulaukęs prieš keletą dienų 75 
metų amžiaus. la.

ninkai.Išsigimėliai ir komunis
tai-štai kas! Jis pats.be abejo, 
atstovauja taurų meną. Jis ne 
tik patriotas, bet ir padorus re
alistas. Jis mums savo drobėse 
atkuria Lietuvą tėvynę. ..-O, 
štai, torontietis kritikas Alba 
teigia*NL", kad Rūkštelė prastai 
piešia. Iš tiesų, šiandien sunku 
konkuruoti su spalvota fotogra
fija. Ji yra tiek pažengusi, kad 
labai lengvai gali varžytis ne 
tik su Rūkštelės darbais. Skai
čiau kažkada, jog dail. Rūkštelė 
esąs studijavęs meno istoriją . 
Jei taip, tai jis be abejo, turi 
prisiminti, kad senovė j-kai ne
buvo fotografijos -kunigaikščiai 
ir kitokį didikai save įsiamžin
davo portretuose. Juos piešė 
pirmaeiliai dailininkai.Ir jie, iš 
tiesų, buvo pirmaeiliai! Puikūs 
realistai.Gebėję piešti be prie
kaišto.Na,o mūsų Rūkštelė dar , 
atrodo, turėtų gerokai pasimo
kyti iš jų.

Realizmas negali ir 
nebus niekad atmestas , 
bet iš realistų reikalaujama ne 
tik absoliutaus piešinio, bet ir 
absoliutaus bet kokios realisti
nės technikos apvaldymo. Nei 
vieno, nei kito, deja, Rūkštelė 
neturi. Štai, kur (kaip vokiečiai 
sako) šuva pakastas...

** *

Draugas Kazakevičius labai

Pasakos-ne pasakos 
naujos darbo pergales

. įsivaizduokite, dažnai tenka vaikštinėti i įvairias įstaigas. Ir, žinoma 
jose dažnokai tenka ilgai laukti •- tai vienas į objektą išėjęs, kitas — vei 
kažkur, trečiai. . . Kiek daug laiko veltui dingsta! Ir dabar laukti reikia! 
piktinasi vyriškis, mindžiukuodamas kažkurios tai įstaigos laukiamajame.

I jį pažvelgė moteriškė, sėdinti laukiamojo kertėje:
.. — Ir ai, brangusis, daug kur laukiu. Bet man laikas neina veltui. Vien 
się_ savaitę, besėdėdama laukiamuosiuose, nunėriau megrlinius keturiems 
anūkams, trims marčioms ir trims sūnums. Laukiamuosiuose daug dar nuveik
siu: prieš akis ■ naujos darbo pergales juose.

BIČIULYSTE

Lapute, bešniukštinėdama kiemo patvoryje, pamate raibąja
— O, brangioji! Tu esi geriausia mano bičiule'
— Aš tavo bičiulei! nustebo raiboji.
— Taip, taip. . . be tavęs aš negaliu gyventi!,
— O kuo tu tai įrodysi?
Laputė griebė raibąją ir suede. Iš tikrųjų negalėtų be jos gyventi jeigu 

nebūtų jos suėdusi, iš bado nustiptų.

POSĖDŽIO NAUDA

Penkias dienas posediiavo kažkokia komisija Tryne naujas kėdes, kumš
čiais trankė nauj^ stata, į jį gesino cigaretes ir I. t. ir pan.

Ir nieko konkretaus nenulare.
Pasitarimas nedave naudos, • nuliūdo pirmininkaujantis.

Staiga prasivėrė durys ir įėjo vyrukas:
O mums, baldų kombinato darbuotojams, šis jūsų pasėarimas davė di

delę naudi). Šių salę buvom apstatę naujos konstrukcijos baldais kad jų ats
parumų išmegintumet jūs — įpratę įjgai sėdėti. Ir baldai nesulūžo reiš
kia, jie patvarus. Ačiū už konkrečių pasitarimo naudų. Jūs nei nežinodami, 
atvėrėte kelią naujos konstrukcijos baldų gamybai.

R. TILVYTIS

— O jūs taip mokate daryti!! IŠ “ ŠLUOTOS"

nenori sutikti, kad po 1945 metų 
(kaip teisingai dr. J.Girnius tei
gia) lietuvių literatūros tuštu
mą užpildė išeivijos lietuviai 
rašytojai. Užpildė dėlei to, kad 
Lietuvojetuometu.be stalinis- 
tinės ir tėvelinės propagandos , 
beveik nebuvo kūrybingo žo
džio. Kad Kazakevičius su tuo 
nenori sutikti-mums labai aiš
ku, bet, kad tai akivaizdi tiesa- 
yra kitas dalykas. Gerbiamas 
bendradarbiavimo lyderis tu
rėtų pasižiūrėti dar kartą į vi
sas tas stalinistines bei lėni- 

nistines rašliavas, - gal tada 
nušvis ir jam toji nemaloni re
alybė, kurios komsorgai krato
si ?...

EXPO '67 metu Montrealyje 
stropūs palydovai mums pri
mygtinai aiškino,kad, girdi, ne
reikia maišyti kultūros su poli
tika. O kas gi, jeigu galima pa
klausti, yra to nemalonaus pa
tento kūrėjai ? Argi ne Goebel- 
sasir Kremliaus gauleiteriai? 
Kaip sako, jų taip dažnai links
niuojama, lietuvių liaudis: Va
gie, kupurė dega!

J . K. Sudburi eti s.

VOKIEČIŲ OKUPACIJA
PRISIMENANT

Per prievartą į kariškus batus

PILIEČIU APSAUGA
Karo laikas .žmonės demora

lizuoti, todėl dažnai įvykdavo 
muštynės, vagystės, žmogžu
dystės. Be to,miškuose slaps
tėsi rusų desantininkai ir šiaip 
pabėgę vietiniai komunistai,ku
rie plėšdavo, terorizuodavo ir 
žudydavo ramius gyventojus . 
Čia policijai kova buvo sunki ir 
pavojinga.

Vieną Heposmėn.vakarą, ap
link Anykščių miestą, bulvių ir 
vasarojaus laukuos buvo įkasta 
daug padegamųjų fejerverkų. 
Tikslas-naktį padegti ir paro
dyti miestą lėktuvams. Juos pa
kasė komunistai. Policija greit 
visus surinko. Sekantį vakarą 
Anykščius perskrido 3 dideli 
rusų bombonešiai, pusvalandį 
vėliau,pradėjus temti, pasirodė 
kiti leisdami mažus parašiute - 
liūs su šviesomis žemėn. Mies
tas pasakiškai apšviestas. Sar
gybiniai saugojusieji tiltą per 
Šventosios upę bandė tas švie
sas numušti šaudydami, bet ne
pavyko,nes parašiutą ir peršo
vus, jis nekrisdavo. Pasigirdus 

šūviams, kilo baimė ir panika , 
visi bėgo ir slėpėsi, 6-7 km. 
spinduliu girdėjosi numestų 
bombų sprogimai. Bet.. . greit 
vėl viskas baigėsi.Tik tyli, tam
si'naktis.

Ankstų rytą,saulei tik pradė
jus lįsti iš už horizonto, budin
tis policininkas pranešė, kad 
esu skubiai kviečiamas į poli
cijos punktą. Po audringo vaka
ro jaučiasi nuovargis, akys 
merkiasi, bet... pareiga. Šoku 
iš lovos ir tarnyboje. Punkte 
gautas pranešimas, kad naktį 
prie pat Šimonių girios, Smoli- 
nos vienkiemyj lėktuvas išmetė 
4 desantininkus ir daug visokio 
turto.Desantininkai viską nusi
nešė į mišką,tiknespėjo, ar ne
rado vieno didžiulio maišo su 
džiovinta duona, kurį rytui iš
aušus paėmė vienas iš to vien
kiemio gyventojų.

Aštuoniese, dviračiais išvy
kome į nurodytą vietą. Karšta 
vasaros diena, dangus giedras , 
saulė įkyriai sunkė paskutinius 
prakaito lašus. Vietovę pasie
kėme, džiovintos duonos mai - 

šą radome.Paragavome - ne
bloga. Gyventojai pranešė, kad 
4, o gal ir daugiau desantininkų 
nakties metu pasiėmę numestą 
turtą nuėjo netoli esančių krū
mų link.Tie krūmai-tai raistas , 
kur vakarais girdėdavos gra
žiausias varlių koncertas, buvo 
visai arti didelės Šimonių gi-, 
rios,todėl nesinorėjo tikėti, kad 
desantininkai ten apsistojo, nes 
girioje saugiau. Bala, kelmai, 
prižėlę ajarų ir visokio šlamš
to, todėl slinkome labai pama
žu, neapleisdami ten esančių 
labai daug mėlynių uogų, ku - 
rias skynėme ir ragavome, nes 
netikėjome, kad ten desantinin
kai būtų galėję pasilikti. Staiga 
man akyse pasirodė 3 žmonės , 
susisupę į baltus parašiutus ir 
lyg nekalti avinėliai miegojo. 
Vienasiš jų laikydamas 60 šū
vių rusišką apvalų automatą, 
žiūrėjo į mane. Nespėjau nei 
"Zdrastvuite" pasakyti, kaip 
pasigirdo šūvis ir perkirto man 
kepurę.Buvau apsirengęs civi
liškai. Kritau į dumblyną, tarp 
dviejų kelmų ir paleidau šūvį, 
bet antro jau nebegalėjau, nes 
pistoletas ... užsikirto. Kito 
ginklo neturėjau. Vėl pasipylė 
automatų šūvių serija, nuskynė 
virš manęs buvusius ajarus... 
čia pat sprogo dvi granatos.Šir
džiai neramiai krūtinėje dau

žantis, slinkau krūmais atgal. 
Tuo metu vienas policininkas iš 
priešingos pusės pradėjo šau
dyti į desantininkus. Atsipalai
davęs nuo šūvių, pasitraukiau į 
saugesnę vietą. Išsigandę de
santininkai pabėgo į Šimonių gi
rią, o jau ten jų sugavimas buvo 
neįmanomas,nes greit pradėjo 
temti.

Jų apsistojimo vietoje rado
me: sprogstamos medžiagos , 
granatų, šovinių, drabužių, 
maisto ir .. . "Havana" tabako 
maišiukų.Knygą-LKP(b) istori
ją, parašytą lietuvių kalba. Pa
skutiniame istorijos puslapyje 
ranka padarytas įrašas: "Leni
nas įsakė tris žingsnius pir
myn, otikdu atgal"-atseit, vis
tiek vienas žingsnis lieka už 
Leniną pirmyn. Pasirašęs Pe
tras Kutka,Maskva,1942. Sausio 
mėn.23d. Visą rastą medžiagą 
parvežėmį Anykščius. Sprogs
tama medžiaga buvo perduota 
pogrindžio grupei,ginklus pasi
liko policija, o drabužiai,mals - 
tas ir tabakas išdalinta gyven
tojam. Viską darėme labai sku
biai, nes nenorėjome, kad tas 
turtas patektų vokiečių žandar
merijai. Paaiškėjo, kad Petras 
Kutka yra buvęs Utenos miesto 
bolševikinio vykdomojo komi
teto pirmininkas, 1941 metais 
pabėgęs į Rusiją. Nuleistas pa

rašiutu ir laimingai pabėgęs iš 
Anykščių policijos rankų, Vy
žuonų miške suorganizavo 
"Aušros" partizanų būrį, ku
riam priklausė-Vladas Sokavi- 
čius, A.Zabulionis, J. Abukaus- 
kas ir L. Bakutis. Pavogė Anta
lieptės pieninės rašomąją ma
šinėlę, bandė leisti laikraštį "Į 
Lietuvos jaunimą" ir metė Vy
žuonų ir Šimonių apylinkėse 
(miške). Kadangi laikraštėlyje 
rašydavo visokias nesąmones , 
garbindavo Staliną,pridarydavo 
daugybę gramatinių bei sintak
sės klaidų, todėl jo žmonės ne
skaitė, bet tuojau perduodavo 
policijai.Ši grupė laimingai iš
sislapstė ligi rusai vėl okupavo 
Lietuvą, Ji pasižymėjo žiauru
mu ir nužudė daug nekaltų žmo
nių. Jų kruvinuose sąrašuose 
randasi šios patriotų lietuvių 
pavardės: - Putna, Arūnas,Bi
liūnas, Zaluba ir kt.

Nepraslinkus nei mėnesiui , 
nakties metu, vėl pasirodė keli 
rusų bombonešiai ir sunkiai 
maurodami nuskrido Varšuvos 
link. Vienas,kuris buvo atsili
kęs, išmetė bombas (3) į Rubi
kių ežero salą. Bombos nespro
go,bet sulindo į žemę. Lakūnai, 
lėktuvui sugedus,tamsoje ma
nydami, kad lyguma, leidosi ir 
pasinėrė į ežerą. Vienas lakū
nas prigėrė, o kitas laimingai 

išsiplėšęs iš lėktuvo,laikėsi ant 
jo sparnų. Buvo ginkluotas pis
toletu,bet policijai suimant, ne
sipriešino. Policijos labai bijo
jo, kad jo nenužudytų, nes jam 
buvę pripasakota apie visokius 
lietuvių žiaurumus ir kareivių 
žudymus.Labai nustebo polici
jos džentelmeniškumu,nes buvo 
aprūpintas maistu, rūkalais ir 
drabužiais, o tik vėliau perduo
tas į belaisvių stovyklą. Didžio
sios tėvynės atstovam apleidus 
lėktuvą,kuris buvo beveik visas 
pasinėręs į vandenį, Anykščių, 
pogrindžio ir aktyvistų grupės 
nariai-narai,ar buvę partizanai 
išmontavo jo kulkosvaidžius , 
išėmė šovinių juostas ir kitus 
įrengimus. Atvykus vokiečių 
kariuomenei ir lėktuvą iškėlus 
iš vandens, rasta tik jo griau
čiai. Vokiečių žandarmerija da
rė didėlį ieškojimą, kreipėsi į 
Anykščių,Debeikių policiją,tar
dė įtariamuosius, bet.. .viskas 
buvo jau nebeišaiskinama. Lais
vos kovotojams ginklai buvo 
reikalingi ir brangesni už 
sviestą.

Kur lėktuvo ginklai randasi- 
viską žinojome; kur jo dalys , 
motoras irgi... bet paslaptį iš
laikėme, nes tikėjom, kad gink
lai dar kartą bus reikalingi ko
vai prieš komunistus ir tuos pa
čius vokiečius. (b. d.)

5 psl. *** ***. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA *** ni. 22 (1149), 1969 m. gegužės men. 28 d.
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LONDON, Ort.
ETNINIŲ GRUPIŲ FESTIVALIS 

Ontario provincijoj, o tur būt 
daug kur ir Kanadoje veikia to
kios kultūrinės institucijos - 
Folk Art Councils, kurios telkia 
daugelį etninių grupių, kad pa
starosios galėtų reikštis (ir 
dažnai viešuose pasirodymuo
se) su savo tautiniu menu bei 
liaudies kultūra.

Londono miesto Folk Art 
Council sudėtin įeina ir vietos 
lietuvių atstovai, o mūsų tautinį 
meną bei liaudies kultūrą daž
niausiai čia reprezentuoja "Bal
tijos" tautinių šokių grupė.

"Baltijos" tautinių šokių gru
pė ir anglų visuomenės labai 
aukštai vertinama. Londono 
Folk Art Council per Kanados 
šimtmečio iškilmes 1967 me
tais šią mūsų tautinių šokių 
grupę pripažino geriausia ir, 
gavus valdžios subsidiją, nu
siuntė ją atstovauti Ontario 
provinciją į tolimo Newfound- 
lando šimtmečio iškilmes St. 
John mieste.

Newfoundlandieciai suruošė 
labai širdingą ir jaukų priėmi
mą ir mūsiškių pasirodymais 
tikrai džiaugėsi.

Per šių metų gegužės mėn. 
pirmą savaitgalį Newfoundland 
Folk Art Council atsiuntė į Lon
doną savo reprezentantus, o 
mūsų "Baltijos" tautinių šokių 
grupė buvo šių tolimųjų svečių 
revizito šeimininkais, žinoma, 
su Londono Art Council gausia 
talka ir finansavimu.

Ir newfoundlandiečių priėmi - 
mas Londone buvo taip pat la
bai nuoširdus ir šiltas. Mūsų 
jaunimas parodė tikrą lietuviš
ką svetingumą. Susitikimuose 
bei pietuose dalyvavo ir daug 
aukštųjų valdžios pareigūnų, 
kurie užgyrė ir mūsiškius ir 
newfoundlandiecius.

Bet turbūt visko kulminacinis 
punktas buvo - etninių grupių 
festivalis šeštadienio vakare 
Centennial Hall-didžiojoje au- 

- ditorijoje.
Meninę programą išpildė: 

Londono lenkų ansamblis "Cra- 
coviac", škotų-Country Dance- 
grupė,ukrainiečių jaunimo aso
ciacija, lietuvių "Baltijos" tau
tinių šokių grupė, Afro-Carri- 
bean grupė ir, žinoma, new- 
foundlandiečiai.

Festivalyje taip pat dalyvavo 
daug aukštų svečių: Ontario 
provinc. premjeras Robarts , 
pajamų ministeris J. White, bu
vęs Kanados šimtmečio aukšta
sis komisionierius Fisher,daug 
valdžios pareigūnų, universite
to profesorių ir kitų diduome
nės atstovų.

Premjeras Robarts savo kal
boje pasidžiaugė gražiu Kana
dos tautų reiškimusi ir pažy
mėjo, kad Kanados tautinė kul
tūra yra įvairių jos tautų mo
zaika. t

"GRANDINĖLĖS" ŠOKIUS 
PAM A ČIUS

Clevelando jaunimo Grandi
nėlės šokiai skirtingi ir pažy
mėtini. Jei sakyti, kad Grandi
nėlė šoka tautinius šokius, tai 
gal reiktų pridėti: jos šokami 
šokiai daugeliu atveju vadintini 
stilizuotais tautiniais šokiais. 
Skirtinga Grandinėlės žymė yra 
ir ta, kad jos visi šokiai išpil
domi kaip viena-vientisa pynė; 
perėjimas iš vieno šokio į kitą 
nenutrūkstamas .nepastebimas, 
nekontrastinis,bet sklandus tę
sinys. Būdinga ir tai, kad, kai 
daugelis mūsų tautinių šokių 
grupių savo pasirodymais daž
nai atlieka visuomenės paren
gimuose tik dalį meninės pro
gramos, Grandinėlė meninę 
programą užpildyti gali pati 
vienair publikos skonį ir smal
sumą pilnai patenkinti sugeba .

Visi Grandinėlės šokėjai to
kie šaunūs, jauni, spindinčiais 
veidais. Tiek daug jų šokiuose 
lankstumo, vaidybos, lakumo , 
ekspresijos. Jų rūbai labai spal
vingi, dažnai šokėjai turi net 
kelias eilutes. Jų klumpės to
kios trankios.Kai kurie jų var
toja net grimą.

Š. m. balandžio pabaigos sa
vaitgaly Grandinėlė davė tikrai 
malonią ir patrauklią šokių py
nę Ldndono lietuvių sporto klu
bo "Tauras" linksmavakaryje. 
Jų šokiai šį kartą vaizdavo lie
tuvių taip vadinamą "svodbinę 
rėdą"- mūsų vestuvių apeigas , 
dažno mūsų matytas ir išgyven
tas dar tėvynėje.

Ypač pažymėtini-Rezginėlė- 
jaunavedžių atsisveikinimas su 
jaunimu, Šakalinis-piršlio me
lagio baudimas, Klumpakojis , 
Kadrilius ir kt.

Šis Clevelando jaunimo sam
būris atrodo toks puikus viene
tas, kad gal būtų galima jį va
dinti profesionaliniu,nors jie iš 
kuklumo linkę save laikyti tik 
mėgėjais.Visa tai, ką jie paro
do, pasiekė tik didelio darbo ir 
jaunatviško entuziazmo dėka. 
Žinoma, šiam jaunimui iškilti 
padėjo jų vadovas su savo pa
vaduotojais ir asistentais, jų 
orkestro ir muzikinės dalies 
vadovas,choreografai (net keli) 
ir kt.

Taigi, ši Grandinėlės viešna
gė Londone buvo reta, bet labai 
maloni staigmena gausiai susi
rinkusiai publikai. L. E-TAS

veiklą.Šiais metais vadovaujant 
jaunimui programai, Motinos 
Dienos minėjimas sutraukė re
kordinį dalyvių skaičių. B-nės 
pirm.A.Šetikas padėkojo visiem 
už dalyvavimą, jaunimui už pro
gramos išpildymą. J. Š.

Ottawa, Ont.
INŽINIERIŲ IR ARCHITEKTŲ 
suvažiavimas Kanados sostinėj 
buvo tapdinamas su garsiu tul
pių festivaliu. Suvažiavimas 
įvyko gegužės mėn.17-18 dieno
mis, ilgo savaitgalio metu, pa
sižymėjusiu ypač gausiu, ne
pertraukiamu lietumi.

Suvažiavimo šeimininkas bu
vo Ottawa PLIAS skyrius. Suva
žiavime dalyvavo Toronto ir 
Montrealio skyriai. Kviesti bu
vo visi lietuviai, dirbą inžineri 
vo visi lietuviai, dirbą inžine
rijos,architektūros ir joms ar
timose srityse.

Iš Montrealio suvažiavime 
dalyvavo virš 20 asmenų. Inži- 
nierių-architektų parodoje sa- 

!vo mokslinius darbus išstatė 
trys inžinieriai daktarai.su ar
chitektūriniais darbais pasiro
dė du, ir keturiolika montrea- 
liečių reprezentavo įvairias in
žinerijos sritis.

Montrealiečių prisidėjimas 
prie suvažiavimo reikia laikyti 
buvus proporcingu,o pats suva
žiavimas pasisekusiu.be abejo, 
turėtų susilaukti platesnių ko
mentarų. I. M .

Dr. M. PAPLAUSKIENĖ- 
RAMŪNIENĖ

su savo vyru profesorium ir p. 
p.Trečiokais iš Otavos pereitą 
sekmadienį lankėsi ir svečia
vosi dail. A. A. Tamošaičių so
dyboje prie Kingstono. la.

A. A. JONAS JOGAUDAS, buvęs 
Telšių gimnazijos direktorius, palai
dotas balandžio 16 d. Spencerville, 
OntBūrelis tautiečių iš Otavos, taip 

pat gausūs jo kaimynai kanadiečiai 
palydėjo jį j amžinąją poilsio vietą. 
Velionis, kol pajėgė, priklausė Ota
vos L. B-nei ir dažnai dalyvaudavo 
jos parengimuose. Tebūnie jam leng
va svetingoji Kanados žemė, o liku
siems artimiesiems mūsų visų nuo
širdi užuojauta.

MŪSŲ APYLINKĘ kiek anksčiau 
ištiko kita skaudi nelaimė. S. m. ba
landžio 3 d. staiga mirė Kazės ir Al
gio Pavilonių 3 mėn. amžiaus dukry
tė.

SUDBURY'ONL
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS 

buvo surengtas KLB Sudburio apy
linkės valdybos ukrainiečių salėje 
gegužės 10 d. Vieton paskaitos šeš
tadieninės mokyklos mokinės skai
tė save rašinėlius, skirtus motinoms 
pagerbti, tuo pačiu dalyvaudamos 
švietimo komisijos paskelbtose dai
giojo skaitymo varžybose.

Taupyk ir skolinkis
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAUSIAME TORONTO LIETUVIU KREDITO KOOPERATYVE^

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

1 _ MOKAME i 
5% %ui depozitus 
5%,%r už šėrus

PARAMA
DUODAME 

mortgičius ir asmenines 
paskolas i šį 7'/j %

KĄ50S VALANDOS: kasdiena, nuo 10 vai.iki 3val.p 
p.pjskyj^isisekmadienius. Pirmadienį ir penktadie
ni, vakarais nuo 4 vai. 30 min. iki 8 vai. 30 min. Ses- 
tqdieniois nuo 9 vai. ryto iki 1 vol. p.p.

BŪSTINE: Lietuvių Namai - 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario. — • -— LT 2 2“22Telefonas LE 2-8723

SIUNTINIAI IR DOVANOS I — h1!*!’.La,v"°' E"i|a' (u-yi i- _________________ U. S. 5. R. paprastu bei oro paštu.
jBE MUITO DOVANOS:

Turime naujus iliustruotus katidogus, kuriuose yra smul
kus aprašymas ir paaiškinimai. Pažymėtos kainos yra galu
tinės.

Taip pat persiunčiame pinigus, už kuriuos gavėjas gali nu
sipirkti įvairių prekių specialiose dolerinėse krautuvėse.

• Be to, siunčiame Just\ sudarytus ir apdraustus (vairius siuntinius iki 1!>U svarų gryno svorio.

įvairios sudėties maisto siuntiniai, automobiliams motorai ir 
padangos, motociklai, dviračiai, SKalbiamosios mašinos, siu 
vamosios rpa^thos, televizijos priimtuvai, transistoriniai ra
dijo aparatai, laikrodžiai, kilimai ir baldai.

Maisto siuntinių svoris neribotas.

• Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitu prekių.
e Gyveną ne Toronte, prašomi savo sudarytus siuntinius bei užsakymus siųsti mums paštu ar ekspresu. Apmo

kėsite gavę mūsų pranešimą.
• Sąžiningai ir greitai patarnaujame.
• Jeigu turima neaiškumu, prašome klausti, - telefonu bei rašyti, mielai paaiškinsime ir duofime patarimu.
• Musu ištaiga labai daug patarnavo i

DARBO VALANDOS: pirmadieniais
— penktadieniais nuo 9 vai. ryto 

iki 7 vai. vakaro; šeštadieniais
— nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. p. iv

pasiruošusi patarnauti ateityje.
LIETUVIŲ ĮSTAIGA

BALTIC EXPORTING
480 RONCESVALLES AVE. TORONTO 3, 

Telefonas LE 1 - 3098 
Savininkai A. ir S. KALŪZA

CO
f)NT.

ST. CATHARINES 
ONT.

PAMINĖJO MOTINOS DIENĄ 
*Š.m. gegužės 11 d. B-nės val

dyba Tėvų Pranciškonų patal
pose suruošė Motinos Dienos 
minėjimą,kurį atidarė pirm. A . 
Šetikas ir pristatė minėjimo 
dalyviams ką tik atvykusią iš

turinčios gabios menininkės, 
B-nė susilauks geros talkinin
kės lietuviškų programų išpil
dyme. A. Baronas pagrojo akor
deonu.D. Šetikaitė ir A. Šetikas 
jr. padeklamavo eilėraščius. 
Vaidilutė Šetikaitė,talentinga ir

TUMO - VAIŽGANTO ŠEŠTADIE
NINI' mokykla gegužės 9 d. užbai
gė 19-uosius mokslo metus. Su 
džiaugsmu reikia pripažinti, kad šie 
metai buvo labai produktingi ir vis
kas labai sklandžiai ėjo.

VAJUS LIETUVOS KANKINIŲ 
koplyčiai įrengti šv. Petro baziliko
je Romoje truko tris sekmadienius 
iš eilės. Iš viso surinkta $400.

• Dr. J. šemogas atsikėlė 
gyventi į Sudbury, Ont. Vietos 
lietuviai patenkinti, kad turi 
savo daktarą.

DIDELĖS IŠKILMĖS 

TORONTE
Šį savaitgalį Toronte vyksta re

tos iškilmės. Gegužes mėn. 31 d. 
7:30 vai. vak. garsioje Byerson 
instituto salėje koncertuoja Čiur
lionio ansamblis, vad. A. Mikuls
kio. Koncertas skiriamas Lietuvos 
kankinių-didvyrių garbei. Sekan
čių dienų, sekmadienį 12:30 vai. 
Toronto lietuvių kapinėse įvyks
ta pašventinimas naujai pastaty
to laisvės kovų paminklo ir kapi
nių koplyčios. Šventinimo iškilmes 
atliks Toronto vyskupas T.B. Ful
ton, pamokslą sakys prel. J. Bal
konas. Po iškilmingų pamaldų-į- 
žiebiamas laisvės žibintas. Orga
nizacijos kviečiamos su vėliavo
mis. Iškilmės įamžinamos lietuviš
kame filme. Pamaldose gieda jung
tinis choras - Čiurlionio ir Toron - 
to.

Paminklo statymu rūpinosi KLB 
Toronto'apylinkės valdyba, kapi
nių koplyčios - lietuvių kapinių 
administracija. Paminklo ir koply
čios projektas-archit. Vacl.Liačo, 
jaunesniosios lietuvių kartos atsto
vo. IJidyjį paminklo vitražų projek- 
tuoj a dail.Romas Astrauskas, staty
bos darbams vadovaują St. Kėkš
tas, v V

Šventinimo iškilmėse, tiek Čiur
lionio koncerte, tiek ir kapinėse 
tikimasi daug svečių iš Toronto, 
Hamiltono bei kitų Kanados lietu
vių gyvenamųjų vietovių. Toronto 
lietuvių kapinės įsteigtos 1961 m., 
yra vienintelės Kanadoje. Jose pa
laidota tautiečių ne tik iš Toronto 
ar Hamiltono, bet ir is tolimų Kana
dos vietovių, kaip Montrealio, Sud
burio , Londono ir kt

KLB švietimo komisija nutarė 
daryti žygių, kad nuo ateinan
čių mokslo metų visose šeštadie
ninėse mokyklose būtų įvestas 
priešmokyklinis skyrius, kuria
me vaikai būtų mokomi nuo 4-5 
metų amžiaus. Tai bus didelė tė
vams pagalba išmokyti vaikus 
lietuviškai kalbėti, skaityti ir ra
šyti. Tikimasi, kad tuo būdu bus 
pasiekti daug geresni rezultatai, 
nes vaikai iki 6 m. amžiaus la
biausiai viskuo domisi.

Toronte miręs Juozas Švėgžda.- 
(vos peržengęs 60 m. amžiaus).

Muz. A. Mikulskis, Čiurlionio ansamblio 
vedėjas ir dirigentas

Atspausdinti mokytojų diplo
mai. PLB švietimo taryba išlei
do mokytojams atžymėti diplo
mus, paruoštus dail. T. Valiaus, 
atspaustus lietuviškoje “Time 
Press” spaustuvėje Toronte. 
Diplomai yra dviejų spalvų — 
žali ir rudi su kelių kitų spal
vų kombinacija. Specialiai dai
lininko atkurtas Vytauto Didžio
jo laikų šriftas. Diplomai gauna
mi per kraštų švietimo vadovy
bes, kurios gali užsisakyti iš 
PLB švietimo tarybos, 146 Clo
se Ave., Toronto 146, Ont., Ca
nada.

Lietuvių Tautinės Sąjungos 
Toronto skyriaus dabartinę val
dybą sudaro: pirm. J. Cesėkas, 
vicepirm. A. Plioplys, sekr. V. 
Petraitis, ižd. P. Kvedaras, na
rys informacijai Pr. Bastys.

Velionis kilimo grinkiš- 
kietis, mokėsi Kėdainių 
gimnazijoj. Gavęs valdžios 
tarnybą, kiek ilgesnį laiką 
gyveno Kėdainiuose, o at
gavus Vilnių nusikėlė ten ir 
dirbo mokesčių inspekcijoj. 
Antrąjį kartą Sovietinei 
Rusijos kariuomenei artė
jant į Lietuvą ir okupuo
jant kraštą velionis Juozas 
su daugeliu kitų mūsų tau
tiečių pasitraukė į Vakarus 
ir nekurį laiką gyveno įvai
riose vietovėse. Po kapitu
liacijos apsistojo Lehrtėje 
ir buvo stovyklos komen
dantu. 1947 m. emigravo į 
Braziliją, tačiau neįprastos 
klimato ir kitos sąlygos ver
tė ieškotis pastovesnės gy
venimui vietos kitur.

1954 m. atvyko į Kanadą 
ir nusėdo Toronte. Nekeis
damas darbovietės, nuo at
vykimo iki paskutinės savo 
gyvenimo dienos, dirbo ži
nomoj Acme Steel kompa
nijos įmonėje.

All Seasons Travel Agency - ke
lionių įstaigos savininkas Vincas 
Bačėnas buvo išskridęs Į Europą, 
Amsterdamą. Ta proga aplankė ir 
kitus miestus, kurių tarpe ir Vak 
Berlyną. Grįždamas buvo susto
jęs Montrealyje, vykstančių per 
jo kelionių biurų į Lietuvą ir kt., 
keleivių dokumentų sutvarkymo 
reikalu.

okupuotos Lietuvos pas savo 
vyrą O. Meškauskienę ir Joku- 
bonienę-svečio teisėmis atvy
kusią 3 mėn. pas sūnų Z. Joku- 
bonį. Visoms motinoms B-nės 
varduįteikta po gėlę. Pirminin
kas po įžanginės kalbos pakvie
tė paskaitai dr. Gustaitienę iš 
iš Toronto.

Prelegentė kalbėjo apie gerą 
ir blogą vaikų auklėjimą. Jos 
paskaitą klausytojai labai įver
tino ir jai audringai plojo.

Meninę dalį šiais metais iš
pildė vietos jaunieji menininkai, 
vadovaujant pačiam jaunimui. 
Programą paruošė ir pravedė 
moksleivės Laima Grigaitė ir 
RūtaKuraitytė. Pirmoji ir jau
niausia menininkė Kristina Ku- 
raitytė vykusiai pasakė eilė
raštį .paskambino pianinu ir da
lyvavo seksete mergaičių cho
re. Iš šios jaunos, tik 10 metų

gabi šokėja pašoko ispanų šokį. 
Susidaręs šešetukas iš N. 
Gverzdytės,R.ir K. Kuraityčių, 
V.ir D. Šetikaičių ir L. Grigai
tės padainavo keletą dainų, pri
taikytų Motinai. Programos už
baigoje pasirodė scenoje viena 
iš gabiausių akordeonisčių,Nia
garos pusiasalyje muzikos fes
tivalyje laimėjusi antrą vietą, 
Al. Bogušytė. Ji pagrojo porą 
kūrinių, kuriai publika sukėlė 
audringus plojimus ir norėjo , 
kad pakartotų. A. Bogušytė iš 
šio minėjimo skubiai išvyko į 
Wellandą, taip pat į Motinos 
Dienos minėjimą.

Šiais metais jaunimas susi
organizavo, išpildė ir pravedė 
Motinos Dienos programą. Lin
kėtina St. Catharines jaunimui 
tęsti ir tobulinti pradėtą darbą . 
Vyresniųjų pareiga sudaryti są
lygas ir paremti pradėtą jų

Pavasariniai
Pavasario visad laukiame, nors 

ne visi jį lengvai pergyvename. 
Pavasari daugiau kosinčių, čiau- 
dinčių ir šiaip negaluojančių, 
karščiuojančių žmonių. į medi
cinos įstaigas kreipiasi daug li
gonių, sergančių viršutinių kvė
pavimo takų kataru, angina, slo
ga, gripu ir kitomis vadinamo
siomis peršalimo ligomis. Yra 
žinoma, kad kiekviena iš šių li
gų gali komplikuotis. sukelti ki
tas ligas. Dėl peršalimo atsiradu
si angina, ypač jei Ji kartojasi, 
gali sukelti sąnarių bei širdies 
reumatą. Inkstų uždegimą; vir
šutinių kvėpavimo takų katarai, 
iš pradžių pasireiškę sloga, no- 
siaryktės ar balso stygų užde
gimu, vėliau gali virsti bronchi
tu ar komplikuotis į plaučių ar 
pūlingą kaulų ruimų uždegimą. 
Dėl peršalimo gali paūmėti visa 
eilė chroniškų ligų, kuriomis 
žmogus jau manė esąs persirgęs 
arba serga vos pastebimai.

BOKIME SVEIKI
orai ir ligos

Ypač dažni peršalimai anksty
vą pavasari, kai dideli ir stai
gūs temperatūros svyravimai. Be 
temperatūros didelę įtaką perša
limui turi oro drėgnumas ir jo 
judėjimas, patalpų drėgme. Dar
ganotą, vėjuotą dieną kūnas ati
duoda labai daug šilumos. Kar
tu padidėja ir pavojus persišal
dyti. Šios visos oro ypatybės 
kaip tik ir pasireiškia pavasarį.

Peršąlama ne tik atšalus vi
sam organizmui, bet ir veikiant 
temperatūrai atskiras kūno da- 
lis. Pavyzdžiui, kai kurie, žmo
nės lengvai suserga sloga, no- 
siaryklės uždegimu, bronchitu ir 
kitomis ligomis, tik pasivaikščio
ję basi po kambarį. Kiti labai 
jautrūs skersvėjams.

Nustatyta, kad nepratusiam 
žmogui, pamerkus kojų pėdas į 
15 laipsnių vandenį, išsiplečia 
nosies ir kitų kvėpavimo takų 
gleivinės, pakyla gleivinių tem

peratūra, jos pradeda daugiau 
gaminti gleivių ir išburksta. Iš
sivysto viršutinių kvėpavimo ta
kų kataras.’ Štai kodėl labai 
svarbu šiltai apauti kojas. Žy
miai rečiau, bet biria žmonių, 
kurie labiausiai jautrūs kaklo, 
galvos ir nugaros peršalimui.

Turint galvoje, kad žmogus 
jautrus kojų atšalimams, naudin
ga jas .grūdinti. Reikia kiekvie
ną vakarą' pamerkti' arba plauti 
kojas šaltu 15 laipsnių vande
niu. Taip darant, jau po kelių 
dienų organizmas prisitaiko prie 
temperatūros jjakitimų, neperšą
la. 1

Labai svarbu grūdinti visą <x- 
gaiilzmą. Grūdinamas organiz
mas pamažu pripranta prie tem
peratūros svyravimų. Treniruotis 
reikia visą gyvenimą: nuo vai
kystės iki senatvės. Pradėti tre
niruotis galima bet kuriame am
žiuje. Geriausia grūdinimosi 
priemonė — Kasdieninės van
dens procedūros: dušas, apsitry
nimas, iš pradžių toks, kuris ne
sukelia nemalonaus šalčio juti
mo (25—27 laipsniai šilumos). 
Vėliau, vis labiau priprantant,

vandens temperatūrą reikia ma
žinti (po 1 —1,5 laipsnio), kol pa
galiau vėsus 12—15 laipsnių du
šas nebus nemalonus. Vartoti 
vandenį žemesnės kaip 12 laips
nių temperatūros nereikia.

Nemažą reikšmę turi fizinė 
"kultūra ir sportas. Dažnai per- 
sišaldantietns žmonėms ypač nau
dinga kultivuoti vandens, slidžių, 
pačiūžų sportą. Rengtis taip pat 
reikia mokėti: nei per šiltai, nei 
per lengvai.

' Dažna peršalimų priežastis — 
skersvėjai. Skersvėjai gerai iš
vėdina patalpas, bet' žmonių 
šiuo atveju patalpoje neturi bū
tu Sumažėjęs oro drėgnumas, pa
gerėjusi |o chemine sudėtis taip 
pat mažina peršalimo galimybes. 
Žmogus, kartą sirgęs viršutinių 
kvėpavimo takų kataru, ne tik 
neįgyja atsparumo šiai ligai, bet 
dar jautresnis tampa peršali
mams, o taip pat gripui ir ki
toms ligoms.

Išeitis, kaip matoma, yra, Ir 
ji priklauso nuo mūsų pačių.

Gyd. St. JAKUC1UNAS

it
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daktarai.su
pasisekusiu.be


haaaiAltov PRANEŠAMA APIE NAlfaĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ —

Geriausia taupyti ir skolintis tik Hamiltono lietuviu 

Kredito Kooperatyve “TALKA” 
21 MAIN ST. L, KAMI. 203. TEL. S2S4S11.

Nemokamas gyvybes ir asm. paskolų draudimas
Nemokamas pilnas £ekiu patarnavimas
Parduodame American Travelers Čekius ir money orderius 
Užtikrintas indeliu saugumas 
Kapitalas vir£ $ 1,600,000.00

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.

MOKAME UZ:

Depozitus
I Sėrus

Terminuotus indelius

SKOLINAME:
Asmenines paskolas i< 

Nekiln. turto paskolas

5%

5 5% 

6%

SLA 72 KUOPOS VEIKLA
Š.m. gegužės 10 d. SLA 72 k. 

visuotinas narių susirinkimas , 
įvykęs pp. Burdinavičių patal
pose,aptarė kuopos veiklą.Kuo
pos pirm. J. Šarapnickas pri
statė susirinkimui įstojusius į 
kuopą naujus narius: V.ir S. Bi- 
kinus, dukrą Rūtą ir sūnų Ed
vardą Bikiną. Visi nariai vien
balsiai buvo į kuopą priimti ■ 
Džiaugiamasi, kad į kuopą įsi
rašė veikli lietuvių šeima.

Ligonių lankytojais išrinkta 
V. Burdinavičienė ir S. Pilipa
vičius.Apie sergančius SLA na-

9% 

8h%

EUGENICS KRONAS, B.Se, F., B.C.L.

NAUJOSIOS KARTOS 
LIETUVIS

šį pavasarį baigęs BAR admission 
kursą ir gavo teisę praktikuoti 
kaip advokatas Ontario provinci 
joje.

Savo įstaiga atidarė Royal Bank 
Building, 32 James Street So. 
H a m i I t o n, Ont.

Suite 614, 
Tel. 522-8781.

sutraukiančią 
hemorofus

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

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

Visais tyrimo atvejais švelnė- 
jant skausmams Įvykdavo hemorojų 
susitraukimas.

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

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

Dabar Bio- Dyne galima gauti 
tepalo bei lazdelės formose " Pre
paration H” vardu. Prašykite viso 
se vaistinėse. Pinigei bus gražinti

rius, informuokite ligonių Ian'-
kytojus.

Nutarta SLA gegužinę ruošti 
liepos 6 d.A. Padolskio sodybo 
je, Paris, Ont.

SLA veikėjai gegužinės lote
rijai paaukojo: D.ir P. Dauginai 
iš St. Catharines foto aparatą, 
V.ir S.Burdinavičiai $ 15. 00 už 
kuriuos pageidavo, kad būtų nu
pirktas sieninis laikrodis ir F. 
Rimkus tranzistorinį radiją. 
Be to, loterija bus papildyta pi
niginėms premijoms.

Po susirinkimo nuoširdūs 
SLA kuopos veikėjai ir rėmėjai 
pp.Burdinavičiai visiems susi
rinkime dalyvavusiems suruo
šė vaišes, kurių metu buvo ap
tarta tolimesnė kuopos veikla .

Pirmininkas šiltais žodžiais 
išreiškė padėką pp. Burdinavi- 
čiams už patalpas ir visiems 
susirinkimo dalyviams.

SLA NARYS.
: -r- -

r t i rr I r

UE1UVIŠKAS PUSVALANDIS GIRDIMAS KAS

ŠEŠTADIENI S PER CFM B STOTI

BANGA 1410, 10:00 VALANDĄ VAKARO

Programos vedėjas L. Stankevičius
TEL. 669-8834.

MIKE’S TEXACO SERVICE STATION

60 1 St. John Road TEL. 695-3883

°OINTE CLAIRE^ QUE.

(M. RUTKAUSKO)
Atliekame prabėgamo ir kapitalinio auto-mašinų darbus..
Taip pat patarnavimas gazolinu, alyva, padangomis ir kt. 

e Tiktai keliolika minučių iš Montrealio greitkeliu Nr.40
arba Nr. 20. Atvažiavę neapsiriksite!

Savininkas Alfonsas Viskantas-

SPECIALIOS KAINOS:
e Krikštynoms, vestuvėm s'fr laidotuvėms.
* l tolimesnes užmiesčio ir kito miesto vietoves.

SKAMBINKITE 

iš visų vietų LaSalėje. 

TEL. 366-8300

— visas 24 valandas.

LIETUVIŠKA VASARVIETĖ "AUDRONĖ“ Cope Cod’e.
Vasarojimo sezonui sparčiai artėjant, norime priminti, kad Dr.E.J. 

Jansono populiari ir žinoma vasarvietė “ Audronė“ , kuri randasi Oster- 
ville miestelyje, Cape Cod, Mass. 02655 (Tel. Area 617, 428-8425^ jau 
rūpestingai ruošiama ir puošiama naujam vasarotoju antplūdžiui. Šiais 
metais vasarvietė bus atidaryta nuo birželio mėn.21 dienos ir jau dabar 
priimami užsakymai. Dr. Jansonas maloniai kviečia lietuvius atvykti ir 
praleisti savo atostogas nuostabiame Cape God pusiasalyje, kur vasaro. 
ja daugelis JAV ir kitą kraštų įtakingų ir žymių kultūrininkų bei visuos 
menininkų. Vasaros metu vis ose Cape Cod vietovėse vyksta jvairūs 
aukšto lygio teatriniai bei meniniai parengimai. Maudyklės gi yra pa
čios geriausios visoj Šiaurės Amerikoj. Kreiptis: E.J. Jansonas, 15 
Rosedale St. Boston, Mass. 02124. Tel. 288 - 5999, o po birželio mėn. 
21 dienos tiesiai į vilą "Audronę“ (Mis. Marija Jansonas, 87 East 
Bay Hd., Osterville, Cape Cod, Mass. 02655. Iki pasimatymo šią 
vasara “ Audronėje“ , prie pat Atlanto ir pušų pavėsyje I

Jūsų
Marija ir l.d. J a n s o n a i .

ŠAULIU SĄJUNGOS.ATSISTEI- 
GUSIOS TREMTYJE ŠVENTĖ

Š. m. gegužės mėnesio 17-18 
dienomis Hamiltone įvyko 50 
metų Šaulių Sąjungos įsisteigi- 
mo minėjimas ir Kanados Šau
lių Rinktinės kuopų suvažiavi
mas .Atstovaudamas Šaulių Są
jungos Centro valdybą šioje 
šventėj skaitau šauliška parei
ga padėkoti šventės rengėjams 
už rūpestingą programos pa
ruošimą ir tvarkingą jos pra- 
vedimą, o taipogi visiems daly
viams ir svečiams už dalyvavi
mą šioje taip puikiai pasiseku
sioje šventėje. Ypatinga padėka 
priklauso Hamiltono lietuvių 
parapijos klebonui prelatui Ta-

LaSalle Auto Specialist Heg’d.

7717 RUE GEORGE LASALLE, P.Q.
(Priešais NL redakcijų)

darauskui už tėvišką globą ir 
gražų šventei pritaikintą pa
mokslą, Lietuvos generaliniam 
konsului dr. Žmuidzinui su Po
nia,Kanados Lietuvių Bendruo
menės pirmininkui dr. Čepui ir 
prof.dr.Mantautui už dalyvavi
mą ir nuoširdžius sveikinimus . 
Taip pat šventės rengėjams se
sėms - broliams šauliams: St. 
Jakubaičiui .Rinktinės ir Toron
to kuopos pirmininkui ir sporto 
vadovui Ketūrakiui.Ig.Petraus- 
kui, Montrealio kuopos pirmi
ninkui ir vaidintojų būrelio va
dovui-režisoriui šiaučiuliui bei 
vaidintojams. St. Jakubickui, 
Delhi kuopos pirmininkui. Di
džiausia šauliška padėka pri
klauso Hamiltono kuopos pirmi
ninkui Kanopai, valdybai ir kuo
pos šauliams už taip puikiai pa
ruoštą šventę Ir brolišką visų 
svečių priėmimą. Taip pat dė
koju sesėms ir broliams šau - 
liams už vieningą,brolišką dar
bą mūsų garbingoje Šaulių or
ganizacijoje.

Su šauliškais linkėjimais
Šaulys inž. J. PREIKŠAITIS 

Šaulių S-gos Centro V-bos vardu 
19. V. 1969. Toronto.

TEL: garažo 366-0500 
namų - 366- 4203

TAISAU IR DAŽAU AUTO-MASINAS.

SAV. G. DESROCHERS.

Unive'iAal Cleaned & Tjailo'iA
B. KIRSTUKAS

TEL. 769-2941

239 FOURTH AVENUE 
(at Wellington St.)

Windsor
DRY CLEANERS Bt DYERS CO. LTD . 

1205 CHURCH AVENUE, VERDUN, P.Q.

Tel. 768-6679.

Valau ir taisau vyriškus ir moteriškus 
drabužius. Siuvu naujus, pagal užsaky 
mus, vyriškus paltus, kostiumus ir kel 
nes. Aukštos kokybės medžiagos.

Valome visokius drabužius, langų užuolai
das, lovų užtiesalus, antklodes, karpetus, 
sopkas ir visą kitą namų apyvoką.

Windsor yra moderni valykla, turinti 20 me
tu, patirtį šiam darbe.- Turinti naujai įrengtų 
moderniškiausią drabužių apsauga (storage) 
ir greitą, patarnavimą..

Savi'ninkoi: A. Kersys, P. Petrulis, P. Kersulis, A. Greibus.

Baltic Woodwork Co.
K. KIAUŠAS ir J. 5IAUCIULI5

547 Lafleur Avė., L o Sal I e (650) p. Q.

Daromos įvairios durys, langai, vir
tuvės kabinetai ir kiti įvairus medžio 
dirbiniai.

BELLAZZI-LAMY INC. —
BOIS DE CONSTRUCTION 
BUILDING MATERIALS

7682 BLVD. CHAMPLAIN
coin 6iėme Ave., LaSalle

EDCOV
Construction Co.

Ltd.
Skambinti W. Lapenaičiui - 366-6237

(VAIRI MEDŽIO STATYBINĖ MEDŽIAGA:

Durys, langu, rėmai. Izoliacija, Ten - Test, 
Masonite, statybinis popieris , cementas, 
B.P. išdirbiniai , cementas ir kt.

« Visokių namų pardavimas ir išnuomavi
mas L a Sal lej e ( 5žt, 4!6, 3/2 kambariai).

• Su bendru apšildymu ir atskirai.

• Su virtuves pežiunr, šaldytuvu ir be jų.

• Žemos kainos ir maži (mokėjimai.

Aišku, ęsate girdėję, kad tai laikraštis, kuris jau eina 62- 
sius metus. Ji vieni giria, kiti peikia, bet visi j j mėgsta skai
tyti. Kodėl ?

Todėl, kad jis niekam nepataikauja ir nesibijo teisybes ra
šyti. Teisingomis žiniomis is^visur (daug rašo ir apie dabarti
nį Lietuvos gyvenimą) laikraštis per 61 metus pelne gera var
dą. ir pasitikėjimą*

Keleivis duodą ir teisinių patarimų, jame rasite gražų, ap
sakymu bei eilėraščiu. Jis turi ir moterų skyrių. Prenumerata 
tik $5.00.

Jau galima gauti — 1969 — metų Keleivio Kalendorių. --- Kaina $ 1.00.

536 Broadway,
So. Boston ,Mass.

02127 USA.

SĖJA Tautinės, demokratinės minties mėnesinis lietuvių, laikraštis. 
Leidžia Varpininkų leidinių fondas.

Redaktorius Grožvydas Lazauskas.
Administracijos adresas: Juozas Urbells
1649 N. Broadway, Melrose Park, III. 60160 USA.

Prenumerata: JAV ir kitur $5.00 metams.

KANADOS LIETUVIŲ 
DIENA

Penkioliktoji Kanados Lietu
vių Diena, KLB tarybos pavedi
mu, šiais metais rengiama Ha
miltone rugpjūčio 30—31 dieno
mis. Sudarytas specialus komite
tas. kuris po eilės posėdžių bei 
kitų paruošiamųjų darbų jau su
planavo pagrindinę Lietuvių 
Dienos programą. Jau yra gau
tas žodinis Hamiltono karinių įs
taigų sutikimas išnuomoti šešta
dienio pobūviui erdvias kareivi
nes.

Sekmadienio iškilmingos aka
demijos - koncerto programa be
veik jau nustatyta. Pagrindiniu 
kalbėtoju sutiko būti “NL” red. 
dr. H. Nagys, o meninę dali at
liks buv. hamiltonietė, Metropo- 
litain Operos sol. L. šukytė. To
ronto “Birbynės” ansamblis, 
vad. D. Viskontienės, ir Danutė 
Kudabaitė, kuri Čikagoje įvyku
siam teatru festivalyje buvo iš
rinkta iškiliausia jauna aktore. 
Laukiamas “Gyvataro” sutiki
mas.

Kanados lietuvių jaunimo su
važiavimą numatoma pradėti 
penktadienį, rugpjūčio 29. o šeš
tadienį skirti simpoziumui, spor
tui. dailės parodai ir pobūviui. 
Svarstomas ir iškiliausios Kana
dos lietuvaitės rinkimas. Tuo

reikalu numatoma pasitarti su 
kitom KLB apylinkių valdybom.

Kviečiame Kanados ir JAV 
lietuvius ruoštis Darbo Dienos 
savaitgaliui Hamiltone.

KLD komiteto inform.

JIB VARTODAMAS NEBOSI NEI PLIKAS, NEI ŽILAS

▼artojo 18 savaičių pusę metų vienus metus
Fotografijos jodo, kad JIB vaistai ATAUGINA PLAUKUS, padalina 
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:

JIB Laboratorija, 2498 Dougall Ave, Windsor, 12. Out.

HIGHLAND AUTO BODY
611 Lafleur Ave. L A S A L L E Tel. Buss. 366-7281 

Savininkai: V. Šulinskas 389-D577 ir J. Žuvys 365-3252

JOE’S BUTCHER & GROCERY
LAURINAITIS JUOZAS •

TEL: 524 - 0209
1918 Frontenac Street, Montreal, P.Q

(Prie požeminio “ METRO“ stoties ).

Jettė & Frėre Itee
Plumbing & Heating kontraktori us

Lietuviams nuolaida.

• Atliekami mechaniniai darbai

• Uores taisymas ir dažymas

• Dunlop padangos ir baterijos

DĖMESIO! n 
papigintos šviežios defiros, vietoj už svarą 85 et. — 
parduodama po 65 et.

• Papiginti minkšti gėrimai: Gurds ir Orange didėlėmis 
bonkomis, vietoj 42 et. už 2 bonkos -- parduodama po 
29 et.

p Taip pat alus visą rūsių. (Nuolaidos be pristatymo).

• Šildymo ir vandentiekio taisymai ir nauji įrengimai
• Gazinių priemonių pardavimas ir įrengimai

• Apkainavima s nemokama s

LASALLE 366-0330
DART 
CORONET 
CHARGER 
DODGE 
CHRYSLER 
CAMION 
DODGE

LAURENT DAIGNEAULT 
President

7635. SOUL, LASALLE 
LASALLE. OUĖBEC 

TĖL. 366-7818

"lontj J Imlioto Studio
1920 FRONTENAC ST. - MONTREAL, P.Q.

- PORTRETAI - VEDYBOS • KRIKŠTYNOS 
SUKAKTUVES MAŽAMEČIAMS 

ĮVAIRIOS PROGOS

TEL. 525-8971. T. Laurinaitis

A.B.C.
SIUNTINIŲ 
AGENTŪRA

3891 St.Lav/rence Blvd.

Montreal 18, P. Q.
Tel. VI4- 9098

ABC yra tik viena kompanija Montrealyje, kuri įgaliota priimti siuntinius ir legaliai išrinkti muito mokesti. 

ABC aptarnauja Montrealyje LIETUVIUS klientus, kurių pilną pasitikėjimo turi jau 14-ką metų.

ABC turi dideli pasirinkimo, įvairių gėrybių siuntiniams, -.- aukščiausios kokybės ir žemiausia kaina! 11

ABC priima ir pinigus už kuriuos jūsų gimines gali nusipirkti įvairias prekes dolerinėse krautuvėse Lietuvoje.
ABC turi SPECIALIUS maisto produktus siuntiniams į Lietuvą: U Z % KAINOS(50% NUOLAIDA) 

Vi sakiausios rūšies maisto pavyzdžiai ir šimtai 
kitokios rOsies maisto produktų, šokolado ir t,t.

Prašykite katalogo. 
Šitos kainos įskaitant: produktus, 
muitų, persiuntimo mokestį ir 1.1. 
Jūs nemokėsite nė vieno cento 
daugiau I

NELAUKDAMI UŽEIKITE I ABC IR UŽSAKYKITE 

SIUNTINIUS, TADA IŠVENGSITE SKUBĖJIMO

ABC patarnavimas — 100 % pasitekinimasl

110 sv. cukraus .... 5 15.50
110 sv. piiltų 21.50
110 sv. ryžių 25.00
22sv. taukų... .... $ 12.70

7 psl. *** *** NEPRIKLAUSOMA LIETUVA *** N r. 22 (1149), 1969 m. gegužes men. 28 d.
I



Arvydas Rudzevičius, A.I.B,

Montreal Enterprises Reg'S, 
agentūra praneša, kad Arvydas 
Rudzevičius išlaikė Quebeco 
Insurance Brokers egzaminus 
ir nuo š. m. gegužės mėn. 12 d . 
pradėjo eiti brokerio pareigas.

Visas gautas pelnas skiria
mas stovyklavietės pagerini
mui,kurie bus atlikti šį pavasa
ri-

P. RUDINSKAS 
"Baltijos" Komiteto p - kas .

LIETUVIŠKŲ MOKYKLŲ 
MONTREALYJE REIKALU 
Mokslo metai eina į galą. 

Darbas užbaigiamas gegužės 31 
d., šeštadienį, egzaminais. Eg
zaminai Lituanistiniams Kur
sams prasidės gegužės 24 d.

Iškilmingas mokslo metų už
baigimas Lituanistiniams Kur
sams bus Aušros Vartų parapi
jos salėje,gegužės 31 d. , šešta
dienį, vakare.

Iškilmingas mokslo metų už
baigimas pradžios mokyklai 
bus Aušros Vartų parapijoje su 
11 vai.pamaldomis ir po to aktu 
salėje-sekmadienį .birželio 1 d .

Dėkojam kun.dr. Pranui Gai
dai, "Tėviškės Žiburių" redak
toriui,už $ 30. 00 auką lietuviš
koms mokykloms.

V as ar io mene sį, mokyklų 
naudai, ruošta koncertas-vaka
rienė davė $ 355. 00 pelno. Dėr 
kojame Daliai Viskontienei ir 
Kvartetui iš Toronto.

Mokestį už mokslą, iš 72 šei
mų, jau susimokėjo 70 šeimų. 
Dėkojame.

Yra toliau tiriamos galimy
bės sek. mokslo metams gauti 
vieną mokyklą prie pat Berri- 
DeMontigny Metro stoties :kam- 
pas De Maisonneuve Blv. ir St. 
Denis gatvės.

TĖVŲ KOMITETAS

MONTREALIO LIETUVIŠKAS

RADIJO PUSVALANDIS

Malonus lietuviškų plokštelių mėgėjau, 
pranešu, kad tik ką išleidau naują, ilgo 
grojimo modernios lietuviškos lengvos 
muzikos plokštelę, pavadintą-* LAUKSIU 
TAVĘS*.

Tai yra antra šio žanro grynai lietuviš
ku kompozitorių, linksma, paskutines ma
dos, dainą ir muzikos plokštelė, išleista 
šiame kontinente.
Plokštelėje Įrašyta 12 dainų ir kuriniu: 

Lauksiu tavęs, Nemunėli, Nemunėli, Me
džiokles daina, Ar žinai, Pasaka, vėjas. 
Barkarolė, Susitikimas, Eikš, drauguži , 
Kada meilė aplanko, Senoje pilyje ir 
Dzigūnas.

Solistą tarpe yra Elena Saulevičiutė, 
Romanas Marijosius, Eugenijus Ivanaus 
kas, Stase Laurinaitytė ir Lilijana 
Ablenaitė.

Si plokštelė ypač patiks jaunimui, už
sisakykite tuoj pat, kadangi išleistas 
ribotas skaičius. Vienos plokštelės 
kaina $5.00 ir prisiuntimui - .75 et. 
Pinigus prisiųsti su užsakymu.

L. Stankevičius
1053 Cr. Albanui,
D u v e r n a y, p.Q. 
Canada.

GERIAUSIA DOVANA 
savo vaikams, vaikaičiams yra tokia, ku
ri: vienkartine, nesenstanti, nepakeičia- 
ma, neįkainuojama, individuali, origina- 
I i ir nuoširdi.

Visos informacijos ir pavyzdys- atsiun
tus $1.00 išlaidoms padengti (uis i sak ius 
atskaičiuojama).

Rašyti: “ N L " administracija, c/oM.G 
7722 Geprge Street, 
L a Šalie 690, P. Q. L. Girinis - Norvaiša įteikia dovanas K. Petrulienei ir J. Simanavičiui, 

uz geriausiai susekta vaisa NL Spaudos baliaus metu. Foto: T. Laurinaitis.

Kaip žinoma,Montreal Enter
prises Reg’d.agentūros savinin
ku yra Albertas Norkeliūnas . 
Jau 24 metai, kai jis aptarnauja 
montrealiečius draudimo srity
je.

Linkime naujajam brokeriui, 
dirbančiam prityrusio draudėjo 
įstaigoje, geros kloties.

KANADOS LIETUVIŲ BEND
RUOMENĖS STOVYKLA VIE-
TES"BALTIJOS" subatvakaris 

ir loterija davė $ 467.99 pelno. 
Didelė padėka priklauso visiem 
jos .bičiuliam pirkusiems lote
rijos bilietus Montrealyje, To
ronte,Hamiltone ir net JAV. Tai 
rodo, kad bendruomeninė idėja 
vis giliau įleidžia šaknis ir kad 
net ir vietinio pobodžio užsimo
jimai susilaukia paramos iš 
lietuviškos visuomenės.Didelis 
ačiū mūsų dailininkams R. Bu
kauskui, V. Lapinienei, A. Ly
ną antui , V. Re mei kai, O. Šablaus - 
kienei, J. Šiaučiuliui, A.Vaza- 
linskui ir A. Zubienei už pado
vanotus loterijai paveikslus . 
Loterija nebūtų pasisekus be 
energingų platintojų J.Ladygos, 
J. Šeidžio, V. Piečaičio, J. Pie- 
čaičio,A. Kličiaus, G. Gedvilie
nės ir daugelio kitų, kurių visų 
čia ir suminėti neįmanoma. 
Gražiam loterijos užbaigimui 
labai pasitarnavo Lietuvos Ka
raliaus Mindaugo Šaulių kuopos 
scenos mėgėjų grupė, vadovau
jama J. Šiaučiulio, gražiai su
vaidinusi lietuvišką Subatvaka- 
rį-

"LITO" NEPAPRASTAS NARIŲ 
susirinkimas įvyks sekmadie
nį .birželio mėn.l d. , 3 vai. p. p. 
DLK Vytauto lietuvių klube. 
Registracija prasidės 2 vai. 30 
min. Visi nariai kviečiami 
skaitlingai dalyvauti.

MOKSLC METŲ UŽBAIGIMAS

Lituanistinių Kursų mokslo 
metų užbaigimo aktas,vaišės ir 
pasilinksminimas šį šeštadienį 
gegužės 31 d. 7 vai. p. p. Aušros 
Vartų parapijos salėje.Baigimo 
pažymėjimai bus išduoti trečio 
kurso mokiniams, o pirmo ir 
antro kurso-kėlimo į aukštesnį 
kursą pažymėjimai. Visi moki
niai mokslo metų užbaigimo iš
kilmėse turi dalyvauti.Tėvų da
lyvavimas visuomet labai lau
kiamas.Seminaro klausytojai ir 
kitas Montrealio jaunimas kvie
čiamas kartu praleisti tą vaka
rą. Tėvų komitetas ruošia vai
šes ir parūpino gerą orkestrą 
šokiams.
Lituanistinių Kursų mokytojai

• Fįugenija Urbonaitė ir p. Rudy
te atostogų proga isvykusios į 
Europą.

NAUJAS VERSLININKAS

- Š.m.gegužės mėn. 19 d. Jonas 
Gedvilą perėmė didžiulę deli
katesų krautuvę"QUEEN MARY 
DELICATESSEN", 5390 Queen 
Mary Road, kurioje parduodami 
Š.Amerikos ir europietiški de
likatesai.Krautuvėje pastebima 
švara ir tvarkingumas.

• ch. kaufmana s, montreal ie • 
čianis gerai žinomas textiles krau
tuvės savininkas, yra išvykęs ke
liems menesiams iš Montrealio.
e Lietuviu Akademinio Sambūrio 
balius Įvyks lapkričio mėn. 15 d. 
Chateau Champlain viešbučio 
s a! ė j e.

• Inžinerijos studentas Ladas Gi 
riiinas ir Raimundas Klišius yi*a 
išvykę i Europą.vasaros darbams.

• Geg. mėn. 3 d. susituokė Jo- 
landa-Regina Tauteraitė su Ne
ville White AV bažnyčioje. Per 
šliūbą giedojo AV choras. Ves
tuvių vaišėse dalyvavo labai 
daug žmonių.
• Geg. 17 d. AV bažnyčioje su
situokė Gediminas Stankaitis 
suB.AnnYong. i

Tą pačią dieną A V bažnyčioje 
Vitas Petrulis susituokė su Joy

Holaway. Po to AV salėje buvo 
vaišės, dalyvaujant apie 200 
svečių.
• P. Drevinskienė buvo sunkiai 
susirgusi ir turėjo sunkią ope
raciją.
• Juozas Petrauskas sirgo ir 
gulėjo Royal Victoria ligoninėj.
• V.ir Z.Kevalai išsikėlė į JAV- 
pas dukterį, nuolatiniam apsi
gyvenimui.

DAR KELI VAIZDAI IŠ PRAĖJUSIO NL SPAUDOS BALIAUS.T. I. ASHKENAZY, b.cdmm.,c.a.
CHARTERED ACCOUNTANT

50 Place Cremazie, Suite 6 7 7
Montreal 11, Que. Tel. 381- 9227

( kalbame ir lietuviškai )

LIETUVI DARBININKE!
Jei Tamsta dirbi metalo ar medžio 

dirbinių fabrike, tai Tamstos gami
niai yra ne kas kita, kaip geometri- 
r's figūros. Toki, darbą. žymiai pa
lengvina geometrijos žinojimas. Ne
žinodamas geometrijos, Tamsta nie
kuomet nebusi nei meistras, nei for-- 
manas. Tai kodėl nesusipazinti su 
geometrija? Mokytis niekuomet ne
vėlu.

Per sesias pamokos (rastu) Tams
tai suteiksiu geometrines žinias, ku
rios praktiškai Tamstai reikalingos, 
nevargindamas Tamstas aksiomo
mis ir teoremomis.

Viena pamoka 2 dol. 50 centi^, tai
gi u z 15 dolerių Tamsta ųsigysi z i - 
nojimg. kurį mokiniai mokyklose, pa
prastai įsigyja per dvejus metus.

S. Kriauciunos 
38, Prospect Hill, 
Swindon, Hilts, 
England.

DR, A, S, POPIERAITIS
3. A.. M.D. C.M., M.Sc., L.M.C.Č., F.R.C.S.(c) 

CHIRURGINE PRAKTIKA Kreiptis t el; 931-3275.

SEAFORTH MEDICAL BUILDING 
3550 Cote Des Neiges RcL, Suite 720.

Dr. E. ANDRUKAITIS 832 St. Joseph Blvd. E. 
(kampas St. Andre) 

tel. 522-7236.

Dr. J. MALIŠKA
Dantų gydytojas

1440 St. Catherine Street W.
Room 600

Tel: 866-8235, namu 488 - 8528.

Dr. A. O. JAUGELIENĖ , ,
1410 Guy St. pirmas aukštas

Dantų gydytoja 11-12 kambarys.
Tel. 932-6662: namu 737-9681.

MONTREALIO LIETUVIU KREDITO

MOKA UŽ:
1 DEPOZITUS 5.0%
' ŠERUS (numatyta) 5.5%

i TERM.IND. 1 metams 7.% 
TERM.IND. 2 “ 7.25%

TERM.IND. 3 “ 7.25%

Nemokomas gyvybės draudimas 
iki $2,000 iėrų sumos.

ADRESAS: 1465 De Seve Street

Montreal 205, Que. 

TEL. 766- 5827.

U"2 A

DUODA PASKOLAS:

ASMENINES is 9.% 
NEKILN. TURTO is 8.5% 
Įskaitant gyvybės apdrauda. 
iki $ 10,000.

JAU IŠDUOTOS PASKOLOS iki 
termino lieka senomis palūkanomis, 
( pradedant 6.5 % ). , ’ ,

KASOS VALANDOS: 1465 De Seve St., sekma
dieniais nuo 10:30 iki 12:30 vai. Darbo dienomis- 
nuo 10 iki 3 vai. kasdien, išskiriant šeštadienius. 
Vakarais — trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 
iki 9 vai.
3907 Rosemount Blvd., tel. 722-3545. Diena.-penk
tadieni ai s nuo 1 iki 6 vai. Vakarai s--pirmadieniais, 
trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai.

Sekmadieniais nedirbama vasara, nuo birželio 15 d. 
iki rugsejo^!5 d, ir per visus ilguosius savaitgalius

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

3907 A Rosemont Blvd;
TEL: Off.; 722-3545; Res. 256-535?

S-tos "Che -nr. 752D

P. ADAMONIS
Chartered Insurance Broker 

Su teise dirbti Quebeco ir Ontario

PROVINCIJOSE

Sekr. M. Arlauskaitė, tel. 722 - 3 9 86.

PARDUODAMAS 

vasarnamiu 5-kių kambariy su pilnu įren
gimu ir su vidaus apstatymu. Labai gralio 
je, ant upės kranto, vietovėje ir tik 20 my 
lių nuo Montrealio. Ši vasarvietė yra su 
dideliu žemės sklypu St Dorahty, Que.

Tel. 525- 1526 - J . Ambrasas.

Dr. V. GIRIUNIENE 5330 L'Assomption Blvd.
_ , . Tel. 255 - 3535.Dantų gydytoja

ADVOKATAS Suite 205

JnP• Miller* B.A., B.C.L. TeL8866-2063 °866S2064

NOTARAS $un Life Building

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

JUOZAS GRAŽYS
KAILIU SIUVĖJAS 

,6396-Bannantyne Verdun, Montreal

• Siuvu ir parduodu
• Taisau ir remodeliuoju
• Vasaros laike saugojimas

(Storage^

Tel. 767-6183.

PARDAVIMAS

PARDUODAMA DRABUŽIŲ VA
LYKLA — " Somerled Dry Cleaner’s “ 
NDG rajone, Montrealyje.

Kreiptis M. Kiaupa, tel. 488 ■ 8569.

Telefonas I 727-3120

VISU Rūšių DRAUDIMAS

6695 — 35th Avenue, Rosemount, 
Montreal, 409, p.q.

ALBERTAS NORK EL IŪN AS , B. A. C. S.C., I.B. 727- 3120.
NAMU:

ARVYDAS RUDZEVIČIUS, A.I.B. ‘ 271-5758.

imiUrL

FALCON - FAIRLANE
GALAXIE - THUNDERBIRD 

MUSTANG-JRUCKS |[ |

4475 BANNANTYNE AVE., 
VERDUN, QUE.

TEL. 769-8831

USED CARS
1 year guarantee 

Krelpkites Į 

LEO GURECKAS
Sales Manager’s AsAftl'ant 
Keating Ford lietuvis atstovas 

769-8831.

Tel: namų 366-2548

8 psi.*** *** NEPRIKLAUSOMA LIETUVA *** Nr. 22 (1149), 1969 m. gegužės mėn. 28 d.
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