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SAVAITINIU ĮVYKIU 
APŽVALGA

ANTROJO ČEKŲ SUSIDEGINU 
ŠIO JAUNUOLIO LAIŠKAS 
Jan Z a j i c , kuris prieš ke

letą savatčiųlsusidegino,protes, 
tuodamas prieš savo tėvynės 
okupaciją, paliko tokį laišką: 
Brangioji motina, tėve, broli ir 
sesuo; kai jūs skaitysitešį laiš
ką, aš jau būsiu miręs arba ne
toli mirties. Žinau, kiek skaus
mo dėl tokio mano žygio jūs iš
gyvensite, bet nepykite ant ma
nęs. Žinau,kad negyvenu vienas 
pasaulyje, bet tai ką darau, da- 
raune dėl to, jog būčiau nemy
lėjęs gyvenimo, bet kaip tiktai 
todėl, kad jį perdaug mylėjau. 
Gal aš galėsiu savo žygiu gyve
nimą padaryti geresniu jums . 
Žinau gyvybės vertę, ir žinau , 
kad tai pati didžiausioji verty
bė. Tačiau trokštu visko per
daug jums ir visiems, ir todėl 
turiu užmokėti tokią brangią 
kainą. Po mano mirties nepra
raskit savitvardos. Tegul Jace- 
kaš (mano brolis) mokosi to
liau, nes tada jis galės atker - 
syti už mane, ir tedaro tą patį 
mano sesuo Marticka. Niekad 
negalima sutikti su neteisybe , 
nesvarbu kokia ji bebūtų. Mano 
mirtis jus įpareigoja tam. Gai- 
a, kad jūsų nebegalėjau pama
tyti ir visų kitų, kuriuos taip 
myliu.Atleiskit.kadnevisuomet1 
su jumis sutikau. Grąžinau bro
lio nuotrauką. Mylėjau ir ger
biau jį labai, ne tik jį, bet ir jus 
visus. Žiūrėkit, kad jie neap
šauktų manęs paprastu bepro
čiu. Pasveikinkit nuo manęs vi
sus draugus,upę ir miškus. Su
diev ir atleiskit man”.

KREMLIAUS UODEGA 
EKETĖJ ?

Komunistinių partijų suva
žiavimo metu Budapešte,šį mė
nesį, vienas komentatorių pa
stebėjo, kad Sovietų komunisti
nės partijos vado Brežnevo 
"veidas buvęs paraudęs, lyg li
gonio. Jis atrodė nervingas ir 
nekantrus. Jis jaudinosi ir 
kumščiudaužė stalą. Jis tegal
vojo apie vieną dalyką-Kiniją". 
Taigi Kinijos ir Sovietų sąjun
gos pasieniniai susikirtimai nė
ra paprastas apsikumščiavi- 
mas. Brežnevas suvažiavimo 
metu labai įsakmiai pastebėjo, 
kad įvykiai Kinijos pasienyje 
privers Sovietų Sąjungą ne tik
tai padidinti savo karinį biudže
tą,bet taip pat vis daugiau dali
nių permesti į Aziją. Nors So
vietų sąjunga ir turinti pajė
gesnius ginklus, bet negalinti 
prilygti kiniečių masėms. Taip 
pat reikia atsiminti, kad Kinija 
greitai turėsianti visokius 
branduolinius įtaisus, kuriais 
gebėsianti apšaudyti ir sunai
kinti Sovietijos didžiuosius 
miestus.Todėl Brežnevas ragi
no Rytų Europos valstybes sti
printi savo karines jėgas, di
dinti apsiginklavimo biudžetą, 

nes tiktai tada Sovietų sąjunga 
galėtų, reikalui esant, permesti 
savo pusės milijono armiją iš 
Rytų Vokietijos, Lenkijos, Ven
grijos bei Čekoslovakijos į Ki
nijos pasienį.Į šį pasiūlymą bei 
raginimą labai šaltai reagavo 
Rumunija. Nicolae Ceausescu, 
rumunų komunistų partijos se
kretorius pareiškė, kad Sovietų 
ir Kinijos ginčas neliečiąs kitų 
komunistinių valstybių, tai esąs 
tik jųdviejų susikirtimas. Var
šuvos paktas, pagal jį, esąs su
darytas atremti Vokietijos ga
limą agresiją, bet ne Kinijos . 
Todėl Rytų Europos valstybės 
neturinčios jokios prievolės 
remti Sovietų sąjungą jos kivir
če su Kinija. Reikia prisiminti 
taip pat, kad Rytų Europos vals
tybės labai gerai supranta iš 
kur gręsia joms pavojus. Ne iš 
Kinijos,betiš Sovietų sąjungos . 
Taigi,draugas Brežnevas šian
dien atsidūrė toje pačioje padė
tyje, kaip kadaise N. Kruščio- 
vas. Kadaise Kruščiovas buvo 
nusodintas nuo sosto, kai apsi
sprendė taikingai gyventi su 
Vakarais, idant turėtų laisvas 
rankas Azijoje.

Šiandien Brežnevas turi rink
tis-ar tebesigalinėti su Vakarų 
Vokietija, ar taikytis su Vaka
rais ir visas jėgas nukreipti 
prieš raudonąją Kiniją? Sekan
čių kelių mėnesių laikotarpyje 
turės paaiškėti Kremliaus nu
sistatymas. Tada paaiškės ir 
pačio Brežnevo likimas. O, galų 
gale, gal Vakarai ir turės pro
gos, po daugelio metų, atitaisy
ti Teherano ir Jaltos išdavys
tes, atstatydami Europos tautų 
laisvę ?

Cea usescu sutinkamas Pragoję,

GOLDĄ MEIR-NAUJASIZRAE- 
LIOMINISTERIS PIRMININKAS

Neseniai miręs Izraelio mi
nister is pirmininkas Levi Esh- 
kol buvo kadaise savo kolegoms 
pasakęs, kad jo kabinete esąs 
tiktai vienas vyras-ponia Goldą 
Meir. Tuo jis, be abejo, norėjo 
pabrėžti, jog tiktai ji viena (tre
čioji moteris, valdanti istorinę 
žydų valstybę) drįsd besąlygi

niai ginti jo politiką. Tą politiką 
gi galima nusakyti keliais žo
džiais-visomis galiomis gintis 
prieš betkokią arabų agresiją. 
Ir dabar, pirmame savo naujojo 
kabineto (jis liko toks, kaip bu
vęs) posėdyje, Goldą Meir pa
sisakė ješkosianti visų kelių ir 
būdų tartis su arabais, jeigu jie 
sutiksią pripažinti Izraelio 
valstybę.

Izraelio Meir.

PRANCŪZIJA KEIČIA LAIKY
SENĄ IZRAELIO ATŽVILGIU 

Prancūzijos vyriausybė šio
mis dienomis painformavo Iz
raelio ir JAV-ių vyriausybes ■, 
kad nebereikalaus besąlyginio 
Izraelio kariuomenės atsitrau
kimo iš užimtųjų arabų terito
rijų po šešerių dienų karo 1967 
metais.Amerikiečių sluogsniai 
šį pareiškimą sutiko palankiai , 
nors ir pastebėdami,kad JAV- 
bės visuomet palaikė nuomonę , 
jog arabai ir žydai turėtų su
daryti pirma taikos sutartį. 
Prancūzija gi mano, kad Izrae
lio kariuomenė turėtų pirma 
atsitraukti iš okupuotųjų pozi
cijų ir tiktai tada turėtų vykti 
taikos derybos.

PRANCŪZŲ FRANKAS TEBE- 
SVYRUOJA

Kovo Ii dieną įvykęs genera
linis streikas tebuvo Prancūzi
jos ekonominio bei politinio pa
stovumo pirmasis egzaminas.

Vėl kilo aukso kaina. Vėl pa
šlijo frankas. Vėl pasirodė te
levizijoj prezidentas de Gaulie, 
įspėdamas savo tautiečius, kad 
tegalima pasirinkti tarp to, ką 
valdžia įsako ir tarp to, ko val
džia nepataria. Tačiau esminė 
problema nėra ekonominė, bet 
grynai žmogiška ir poIitinė.Tik- 
rumoje prancūzas nepasitiki nei 
savo valdžia, nei savo pinigu. 
Prancūzas yra praktiškas žmo
gus - jis nori žinoti ką galima

Naujoji Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdyba po pasiskirstymo pareigomis. Sėdi iš kairės: PLB 
švietimo Tarybos pirmininkas A. Rinktinas, PLB Kultūros Tarybos pirmininkas dr. A. Nasvytis, PLB 
valdybos pirmininkas St. Barzdukas, jaunimo vicepirmininkė M. Lenkauskienė ir visuomeninių reikalų 
vicepirmininkas dr. H. Brazaitis. Stovi iš kairės: sekretorius ir iždininkas A. Gailiušis, informacijos 
vicepirmininkas A. Laikūnas, finansų vicepirmininkas dr. V. Majauskas ir vykdomasis vicepirminin
kas dr. A. Butkus. V. Pliodžinsko nuotrauka

už franką nusipirkti ir kiek pa
stovus yra jo finansinis ir poli
tinis stovis. Profesinės sąjun
gos tuo klausimu neturi jokio 
rimto ir konstruktyvaus spren
dimo. Jos reikalauja 6% algų 
pakėlimo,kurio valdžia nepriė
mė. Ir taip tęsiasi daina be ga
lo. ..

POPIEŽIUS VISTIK VYKS 
AFRIKON

Associated Press paskutiniu 
pranešimu remiantis .popiežius 
Paulius VI šią vasarą aplankys 
Ugandą.Šis pranešimas, po ke
lių teigiamų ir neigiamų pasi
sakymų, pamini, jog popiežius 
tikrai aplankys antrą kartą Af
rikos kontinentą. Anksčiau jis 
jau yra lankęsis 1962 metais 
PietųAfrikoje, Ugandoje ir Ni
gerijoje. Tai bus septintoji po
piežiaus išvyka už Italijos ribų.

BRITAI SUTVARKĖ A NGUILLĄ
Jos Karališkosios Didenybės 

armijos 350 parašiutininkų š . 
m.kovo mėn.19 dieną išsikėlė į 
Anguillos salą ir atstatė tvarką 
savo kolonijoje.Pastaruoju me
tu šioje saloje buvo keli ameri
kiečių biznieriai įveisę nepa
geidautinų pasipelnymo įstaigų. 
Pasipriešinimo nebūta. Salos 
kariuomenę sudaro trys regu
liarūs kariai. Salos tariamas 
prezidentas Ronald Webster 
grąsino,kad galįs sumobilizuo
ti net 200 karių. Anguillos ka
riuomenė buvo ginkluota kelio
lika šautuvų ir viena, Napaleo- 
no laikų, patranka. Paskutinė

mis žiniomis,trys amerikiečiai 
buvo iš salos deportuoti.

JEAN JACQUES BERTRAND 
LAIMI VIS DAUGIAU POPU

LIARUMO
Union Nationale partija nu

tarė liepos mėnesį sušaukti sa
vo konvenciją ir Išrinkti naują 
vadą.Šiuo metu vienintelis rim
tas kandidatas tam postui yra 
dabartinis Quebeco provincijos 
ministeris pirmininkas J. J. 
Bertrand.Prieš kiek laiko gana 
rimtai į vado pareigas preten
davęs dabartinis švietimo mi
nisteris J. G. Cardinal, atrodo , 
yra nustojęs savos partijos pa
ramos.

MAŽUMŲ KALBINĖS TEISĖS 
GARANTUOTOS

Įstatymas nr. 85, turėjęs ga
rantuoti mažumoms teisę pasi
rinkti kalbą, kuria norėtų mo
kyti savo vaikus Ouebeco pro
vincijoje, atrodo, nebepraeis. O 
tačiau provincijos ministeris 
pirmininkas J. J. Bertrand už
tikrino šios provincijos naujuo
sius ateivius, kad jie turėsią 
pilną teisę leisti savo vaikus 
arba angliškon.arba prancūziš- 
kon mokyklon. Tuo reikalu bū
siąs išleistas specialus provin
cijos potvarkis.

KANADA APSISPRESDĖL 
NATO

Š.m. kovo mėnesio pabaigoje 
įvyks specialus Kanados minis - 
terių kabineto posėdis, kurio 
metu bus galutinai apsispręsta 
ar Kanada pasitrauks iš Šiaurės 
Atlanto Gynybos organizacijos. 
JAV-bės, Vakarų Vokietija ir 
Didžioji Britanija jau kurį laiką 
ragina Kanados vyriausybę lai
kytis senųjų įsipareigojimų.

TRUDEAU TARSIS SU NIXONU
Šio mėnesio pabaigoje Kana

dos ministeris pirmininkas 
Pierre Elliot Trudeau vyksta į 
Vashingtoną pasitarimams su 
JAV-ių prezidentu R. M. Nixon . 
Pasitarimo metu bus pasidalln- 
tanuomonėmis apie NATO,Ki- 
nijąir ABM raketas.Tai pirmas 
Kanados ministerlo pirmininko 
vizitas JAV-se nuo 1964 metų.

Tuo metu JAV-se lankėsi L. B. 
Pearson.

PASIBAIGĖ FORDO STREIKAS 
ANGLIJOJE

Tris savaites užsitęsęs ir 
palietęs net 40,000 darbininkų 
streikas pagaliau pasibaigė Ži
novų tvirtinimu, šis streikas 
padarė britams nuostolių už $ 
50,000,000.

LENKAI PERSIRINKS
Kaip paprastai, kas keturi 

metai, š. m. birželio mėn. Len
kijoje vėl įvyks rinkiminis far
sas. Bus renkami aukščiausioji 
tarybair seimas. Kaip papras
tai, vėl laimės komunistai.

JOHN LINDSAY VĖL KANDI
DATUOS

New Yorko burmistras J. 
Lindsay pareiškė, kad jis kan
didatuos sekančiuose, lapkričio 
mėnesio rinkimuose į miesto 
burmistrus.

Klausimas ar jis laimės ?

APDOVANOJO NABOKOVĄ
Amerikos rašytojų akademija 

paskyrė savo metinę premiją ir 
$ 1,000 rašytojui Vladimirui Na- 
bokovui. Kaip žinoma, Naboko
vas yra "Lolitos" autorius.

/
TAMSAUS SĄMOKSLO 
SUKAKTIS
Jau tik penki mėnesiai beliko 

iki 30 metų sukakties nuo tos 
tamsios 1939 m. rugpiūčlo 23 
nakties,kak Stalinas su Moloto
vu Kremliuje apsiėmė padėti 
Hitleriui pradėti karą ir išsi
derėjo už tai sau Rytinę Lenki
jos turėtą teritorijos dalį,Esti
ją, Latviją ir Besarabiją. Tą 
naktį sąmokslininkai dar paliko 
Lietuvą Hitleriui sudoroti. Bet 
neilgai Stalinas iškentė neišsi
reikalavęs ir Lietuvos. Kai tik 
buvo susidorota su Lenkija - o 
tai įvyko per nepilną mėnesį 
nuo sąmokslo sudarymo: - Sta
linas tuoj pasiūlė Hitleriui: pa
siimk, jei nori, lenkų Liubliną, 
kurį buvai mums užleidęs, bet 
leisk mums pasiimt Lietuvąl

Štai ką telegrafavo į Berlyną 
iš Maskvos Hitlerio pasiuntinys

Nukelto į 8 psl.
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TIE, KURIE IŠLAIKO LIETUVYBĘ...
NE ŽODŽIAIS, BET DARBAIS

( Kelios Šviesios pastabos apie lietuviu finansi
nes ištaigas ir lietuvius verslininkus).

Mūsuose paprastai daug kal
bama apie kultūrinius .visuome
ninius, politinius apsireiški
mus, betlabai retai teprisime
nama apie tuos, kurie tiems 
svarbiems ir gyvybiniams rei
kalams paskiria konkrečią pa
ramą,t.y.finansus.Esame įpra
tę žiūrėti į pinigą iš aukšto, lyg 
jis būtų vertas mažo dėmesio . 
Lyg finansinė parama tebūtų 
savaime suprantamas dalykas . 
Dar daugiau-dažnai net rugoja- 
me, jei stokojame išteklių vie
nam ar kitam politiniam, visuo
meniniam ar kultūriniam žy
giui.Lyg prekybininko, finansi
ninko ar verslininko labai daž
nai sunkiai uždirbtas pinigas 
jau ir būtų visų mūsų savaime 
suprantama nuosavybe. Verta 
tad šiandien pakalbėti apie tuos 
tyliuosius mūsų darbų rėmėjus . 
ne? jų įnašas mūsų gyveniman 
yra nė kiek nemažesnis už tų, 
kurių pavardės nuolat links
niuojamos spaudoj ir viešumoj.

Štai,visai konkrečiai kalbant, 
didžiosiose Kanados vietovėse 
lietuviai, susibūręį savas kre
dito unijas, jau ilgą laiką ne tik
tai vi s ai n e s avan audi š kai pade - 
da tautiečiams, bet taip pat re
mia visus kultūrinius ir visuo
meninius mūsųdarbus.Montre- 
alio "Litas" yra viena tokių pa
garbos vertų institucijų, kuri 
per visą savo gyvavimo laiką 
parėmė lietuviškas šeštadieni
nes mokyklas, jaunimo organi
zacijas, BALTIJOS stovykla
vietę, Vinco Kudirkos literatū
rinę premiją, savąją spaudą ir 
kitas, paramos reikalingas, or
ganizacijas bei sumanymus. 
LITE šiuo metu yra įrašyti 1406 
nariai. Tai mes. Tai žmonės , 
kurie savo sunkiai uždirbtą pi
nigą taupo ir juo remia savuo
sius.Lygiai duosnūs yra ir kitų 
vietovių vienetai-Toronte, Ha
miltone ir kitur. Be šių finansi
nių organizacijų uoliai ir gau
siai lietuviškuosius darbus re
mia mūsų verslininkai, amati
ninkai ir profesionalai.Štai, ne
seniai skaitėme spaudoj, kad 
Toronto apylinkės VERSLASfi- 
nansavo dokumentinio filmo 
SVETUR paruošimą. Toks fil
mas liks kartų kartoms ir liu

SKYRIŲ VEDA SKAUTININKAS L. EIMANTAS.
1496 Mardell Place, London, Ont.Canada.

PAVYKUSI KAZIUKO MUGĖ
Kaip ir daug kitur, Londone 

lietuvių skautų vietininkija kas
met ruošia Kaziuko mugę. Šie
met Lietuvos skautų globėjo Šv . 
Kazimiero šventė ir mugė buvo 

dys savųjų rūpestį ne tiktai ma
terialinėms, bet ir kultūrinėms 
vertybėms. Hamiltono lietuviai 
verslininkai taip pat yra nuvei
kę pažymėtinus darbus ne vien 
finansinėje, bet ir bendruome
ninėje plotmėje. O kiek pinigo 
paaukota šiose apylinkėse viso
kiems užmojams'. Šiuose kraš
tuose gyvenantys žmonės labai 
gerai supranta, kad be finansi
nės paramos joks didesnis su
manymas nėra ir negali būti 
įgyvendinamas ITodėl dera nors 
kartą paminėti tai viešai spau
doje.Ne tiktai paminėti, bet taip 
pat pasidžiaugti bei paraginti 
savuosius daugiau domėtis 
verslais. Nepaslaptis, kad, pa
vyzdžiui, tokia žydų mažuma 
šiandien pasaulyje turi nepa
prastos įtakos daugiausiai dėlei 
to, kad sugebėjo vaidinti reikš
mingą vaidmenį kitų kraštų 
pramonėje, prekyboje ir drįso 
investuoti savo kapitalą į nau
jus bei pelningus užsimojimus .

Niekas mums dovanai nieko 
neduos. Mes patys turime iš
drįsti ieškoti naujų kelių. Kana
da ir JAV-ės yra šiandien to
kios šalys, kurios suteikia pro
gų sumaniesiems irdarbštie- 
siems. Juo daugiau lietuvių su
gebės tvirtai įsikurti, tuo dau
giau turėsime žmonių, įsten - 
gi ančių padėti savajai visuome
ninei bei kultūrinei veiklai. Ir 
mes tvirtai tikime, kad sąmo
ningi lietuviai verslininkai bei 
finansininkai yra ir bus mūsų 
išsilaikymo nugarkaulis. Be jų 
šiandien negyvuotų nei mūsų 
laikraščiai,nei mūsų mokyklos , 
nei mūsų visuomeninės institu
cijos.Kadaise ir nepriklausoma 
Lietuva buvo atstatyta ne vien 
mūsų savanorių krauju, bet ir 
konkrečia finansine parama iš 
užjūrio. Kiekvienas mūsų turi 
dirbti toje srityje, kurioje jis 
daugiausia sugeba. Ir kai vieni 
kitiems padėsime, kai idėjos 
bus įgyvendinamos tų, kurie įs
tengia jas perkelti į praktišką 
gyvenimą,tada išliksime ir,tin
kamai valandai atėjus,galėsime 
ranka rankon prikelti savo šalį 
naujam ir geresniam gyveni
mui. H. NAGYS 

kovo mėn. 9 dieną.
Po iškilmingų pamaldų baž

nyčioje, parapijos salėje buvo 
trumpa, bet turininga škaučių- 
skautų sueiga šv. Kazimierui 
pagerbti.

9 aidas

L.K.Mindaugo Šaulių kuopos scenos mėgėjų grupe ir talkininkai " Subatvakario“ pastatymo metu vasario 1 d, Sėdi 
iš kairės: J. Rimkus, J. Jukonienė, M. Siaučiul ienė, M. Kasperavičienė, A. Urbanavičienė, L. Budrev ičienė, M. 
Grinkuvienė, V. Dikaitienė. Stovi: A. Mylė, P. Gabrys, K. Kiaušas, O. Mylienė, A. Sutkaitis, Jurjonienė, V.
Sabalys, V. Sušinskas, S. Reutos, A. Sutkaitienė ir J. Šiaučiulis. A. Kalvaičio nuotrauka.

LK MINDAUGO ŠAULIŲ KUO
POS METINIS NARIŲ S-MAS 

įvykęs š.m.kovo mėn. 2 d. Auš
ros Vartų salėje, praėjo gražiai

Sueigai pasibaigus, ir neda
rant jokios pertraukos,prasidė
jo mugė. Publikos prisirinko 
pilnutėlė salė ir, visi susėdę 
prie papuoštų stalų, pradžioje 
stebėjo skaučių-skautų pasiro
dymus: gražios deklamacijos, 
skambios dainos ir šaunūs tau
tiniai šokiai bei kiti dalykėliai 
maloniai nuteikė publiką, kuri 
netrukus buvo pavaišinta ska - 
niais pietumis už labai prieina
mą kainą.

Jaunima’Š.o kartu ir visi sku
biai susimetė prie mugės įvai
rumų. Vieni suko "laimės" ra
tą, kiti traukė turtingos loteri
jos bilietus, treti šaudė į išsta
tytus taikinius,dar kiti domėjo
si skautiškos spaudos kiosku 
bei užsakinėjo skautišką-lietu- 
višką spaudą.

Loterijos turtingi fantai buvo 
skautų bičiulių-rėmėjų suauko
ti. Kun. klebonas B. Pacevičius 
paskyrė gražų įrėmintą pa
veikslą, kurį yra pats nutapęs .

Poros valandų popietė sma
giai prabėgo. Visi liko labai pa
tenkinti. Ypač daugelis labai gy
rė skanius lietuviškus pietus. 
Mielosioms skautų bičiulėms- 
šeimininkėms priklauso didelė 
ir nuoširdi padėka. Pagirti rei
kia ir skautų vadovus, kurie 
gražiai pravedė šią pramogą.

L. E-TAS

VISŲ LIETUVIŲ DĖMESIUI.
Lietuvos Kankinių koplyčios 

meninis paruošimas ir realiza
vimas reikalauja laiko ir dar
bai nebus užbaigti prieš birže
lio mėnesio pabaigą, kaip pra
džioje buvo tikėtasi.

Koplyčios įrengimo Komite
tas posėdyje įvykusiame kovo 
12 dieną, dalyvaujant Lietuvių 
Kunigų Vienybės, A. L. Katalikų 
Federacijos, besiformuojančio 
pasaulio lietuvių katalikų centro 
atstovams, išklausius visos ei
lės aukotojų nuomones, nutarė 
visuomenei pranešti:

1. Nežinant tikslios datos, ka
da įvyks koplyčios dedikacija, 
daugelis aukotojų negalėtų tame 
įvykyje dalyvauti.

2. Nebūtų įmanoma šventei 
tinkamai pasiruošti.

3. Dėl tų motyvų koplyčios 
dedikacijos laikas atidedamas 
iki 1970 m. birželio mėnesio 28 
dienos.

Lietuvos Kankinių koplyčios 
KOMITETAS. 

ir sėkmingai. Tuo pačiu metu 
paminėta ir LŠS-gos įkūrėjo
Vlado Putvio 40 metų mirties 
sukaktis, kurioje kuopa, su kuo
pos vėliava,dalyvavo minėjimui 
skirtose pamaldose.

Susirinkimą, trumpu žodžiu, 
atidarė kuopos valdybos pirm. 
Ig. Petrauskas, susirinkusius 
pakviesdamas rimties minute 
pagerbti mirusį LŠS-gos įkūrė - 
ją Vladą Putvį ir visus už Lie
tuvos laisvę žuvusius brolius ir 
seses šaulius.Susirinkimo pre
zidiumą, pakviesti, sudarė Stp. 
Kęsgailą ir A. Mylė.

Trumpą, apie s-gos įkūrėją 
Vladą Putvi paskaitėlę paskaitė
J. Šiaučiulis.Praėjusio metinio 
narių susirinkimo protokolą 
perskaitė kuopos v - bos sekr . 
A.Mylė.Protokolas priimtas be 
pataisų. Po to įvyko naujų narių 
priėmimas ir priesaika. Prie
saikos tekstą perskaitė, naujai 
į kuopą įstojęs, kun. L, Zarem
ba, S. J.

Iš kuonos valdvbos pirm. Ig . 
Petrausko pranešimo, paaiškė
jo plati ir gyva kuopos veikla. 
Praėjusių kadencinių metų lai
ke kuopos valdyba turėjo 10 po- 
sėdžių.Metų pradžiojebuvo su
ruošta didelė ir sėkminga lie
tuvių dailės ir tautodailės paro
da. Vasaros metu surengta ge
rai pasisekusi gegužinė.Šių me
tų vasario 1 d. kuopa suvaidino 
montažą "Subatvakarį". Gerai 
pasisekęs vakaras kuopos kasai 
davė gražaus pelno. Suorgani
zuota ekskursija,dalyvauta To
ronte pirmame Kanados lietu
vių šaulių suvažiavime. Akty
viai prisidėta prie Kanados 
Šaulių rinktinės įsteigimo.

Talkininkauta Vasario 16 d. 
minėjimo ir Lietuvos kariuo
menės 50-ties metų jubiliejinio 
minėjimo suruošimuose.

Prisidėta prie "Nepriklauso
mos Lietuvos" garbės redakto
riaus Jono Kardelio ir LK sa
vanorio - kūrėjo A. Žilinsko, 
jiems mirus, pagerbimo.

Vasaros metu, Pr.Dikaičio, 
"Puntuko" ūkyje buvo pravestos 
sėkmingos kuopos šaudymo

PAGERBKIME TUOS, KURIE 
GYVENO IR MIRĖ DIEVUI IR 

TĖVYNEI .
LIETUVOS KANKINIŲ KOPLY
ČIA ŠV. PETRO BAZILIKOJE
ROMOJE LAUKIA KIEKVIENO 
LIETUVIO ATSILIEPIANT SAVO 
AUKA.

LAIKO JAU NEDAUG.
Atsilieokite adresu:

LITHUANIAN MARTYR'S CHAPEL 
FUND

2701, W. 68 St. Chicago, III. 60629.
USA.

varžybos.Suorganizuota dviejų 
dienų išvyka į Ig. Petrausko va- 
sarvietę prie St. Louis ežero .

Kuopos sudėtin įsijungė se
niai veikęs Montrealio lietuvių
sporto klubas "Tauras" su ak
tyvia vyrų krepšinio komanda.

Iš š.š.J. Zavio ir Br. Kirstu
ko sudarytas Jūros šaulių sek
cijos organizacinis branduolis .

Metų laikotarpyje į kuopą įs
tojo 15 naujų narių: 8 vyrai ir 7 
moterys. Įsigytas vienas geras 
sportinis šautuvas. Iš Pr. ir V . 
Dikaičių ūkio,kuopai,kaip dova
na, gautas didelis žemės skly
pas. Vasaros metu, kuopą ap
lankė Kanados rinktinės pirm. 
S. Jokūbaitis ir C. v. atstovas 
Kanadai J. Preikšaitis.

Moterų skyriaus veiklos pra
nešimą padarė skyriaus pirm. 
J. Jukonienė. Šiuo metu skyriu
je yra 20 moterų, kurios rodo 
gyvą aktyvumą. Pačios pirmo
sios tremtyje įsigyjo gražias , 
panašias į Lietuvoje nešiotas , 
uniformas.Apie kuopos savišal
pos fondą plačiau reikalą nu
švietė buvęs šalpos reikalų 
tvarkytojas St. Reutas. Kilo gy
vos diskusijos. Daugeliui įvai
riai pasisakius, susirinkimas 
priėmė nutarimą vykdyti anks
čiau priimtus nutarimus ir sa
višalpos fondą prijungti prie 
kuopos kasos atskira pozicija. 
Organizuojamos 
sekcijos trumpą ateities veik
los apžvalgą padarė J. Zavys , 
pareikšdamas viltį dėl greito 
sekcijos realizavimo. Šaudymo 
vadovas Pr.Dikaitis ir "Tauro" 
atstovai V.Šipelis ir R. Keturka 
taip pat padarė trumpus veiklos 
pranešimus.

Revizijos aktą perskaitė rev . 
kom. pirm. J.Jurgutis. Pristatė 
gyvą kuopos kasos apyvartą. 
Kuopos kasa metų laikotarpyje 
turėjo 1037.70 dol. pajamų ir 
772.93 dol.išlaidų.Garbės teis
mo vardu pareiškimą padarė 
dienos prezidiumo pirmininkas 
Stp. Kęsgailą: jokių bylų nebu - 

Jūrų šaulių giems

vo.

Redaktoriui ir kovotojui už savo šalies ir Žodžio laisvę

JONUI KARDELIUI mirus,
jo zmonaiLietuvos Valstybės op. sol. p. E. Kardelienei ir artimie
siems, nuoširdžiu užuojautą reiškia

Kanados Saulių rinktinės Valdyba.

A. A. Jadvygai Vaitkuvienei mirus Lietuvoje,

jos dukrelę ELENĄ BERNOTIENĘ ir artimuosius giliai 
užjaučia

Valli ir Jonas Viliusiai.

Diskusijų dėl padarytų pra
nešimų nebuvo. Klausimuose- 
sumanymuose buvo pasidžiaug
ta neseniai susiorganizavusios 
kuopos scenos mėgėjų grupės 
veikla ir noras ir toliau tęsti 
pradėtą scenos darbą, įjungiant 
jaunimą.

Pasigęsta platesnės informa
cijos apie artėjantį S-gos 50- 
ties metų sukaktuvinį suvažia
vimą Hamiltone, į kurį norima 
suorganizuoti didesnė ekskur
sija. Priimtas ilgai uždelstas 
kuopos dešimtmečio vinjetės 
paruošimas.Susirinkimas iškė
lė pageidavimą šią vasarą su
ruošti didelę Joninių gegužinę 
su pritaikyta menine programa.

Susirinkimas baigtas Tautos 
Himnu. Po susirinkimo vyko 
bendra, puikiai sesių paruošta, 
kavutė. J. ŠIAUČIULIS.

Balandžio mėn. 20 d. sekma
dienį, Aušros Vartų salėje, 
MontrealioKLB "Baltijos" sto
vyklos komiteto ruošiamo sto
vyklai paremti vakaro progra
mos išpildymui pakviesta kuo
pos scenos mėgėjų grupė pa
kartoti,anksčiau sėkmingai su
vaidintą "Subatvakarį".

TORONTO VLJ’UTVIO ŠAULIŲ 
KUOPOS ŽINIOS

Kuopa, š. m. Šešioliktos Va
sario iškilmingose pamaldose 
organizuotai.su kuopos vėliava,
dalyvavo Šv. 
bažnyčioje.

Jono Kr. parap.

Visuotinas kuopos metinis 
susirinkimas įvyko š. m. kovo 
2 d. 4 v. v. Šv. Jono Kr. parap.
salėje. Jį atidarė kuopos pirm . 
š.St. Jokūbaitis. Įnešus kuopos 
vėliavą, susirinkimui sumaniai 
pirmininkavo pakviestas šaulys 
sav.kūrė jas V. Štreitas, sekre
toriavo š. V. Pilėnas. Pirminin
kaujančio pakviesti, vienos mi
nutės tyla, buvo pagerbti miru
sieji: Vl.Putvis ir kuopos šau
liai. Po to sekė prieš 40 metų 
mirusio šaulių sąjungos įkūrėjo 
VI.Putvio minėjimas. Žodį apie 
Sąjungos įkūrėją, jo nuveiktus 
darbus Šaulių sąjungai ir Lie
tuvai tarė š. P. Gulbinskas.

Po minėjimo, buvo sklandžiai 
išdiskutuoti visi valdybos pa
tiekti darbotvarkės punktai. At
sistatydinus valdybai,bet kuop. 
pirm. š. St. Jokūbaičiui sutikus 
ir toliau pirmininkauti, buvo 
renkami valdybos nariai,į kurią 
įėjo šauliai: P. Jonikis, J. Moc
kus, V. Keturakis ir R. Daugė
lienė. Kandidatais liko šauliai:
K.Daulenskas,G. Daugėla ir V. 
Pilėnas. Moterų sekcijos vado
vė ir padėjėja sutiko likti ir to
liau savo pareigose. Revizijos 
komisijos pirmininkui sutikus 
likti,buvo dar išrinkti du nariai .

Toliau sekė, trims pavyzdin- 
šauliams pažymėjimų 

įteikimas, kuopos valdybos ap
dovanotiems Šešioliktos Vasa
rio proga ir š. J. Budrevičiaus 
paaukotų statulų"Šaulys "trims , 
daugiausia taškų surinkusiems , 
šaudymo sekcijos jauniams, o 
kuopos dovana-trofėja geriau
siam kuopos šaudytojui š. J. Bu- 
drevlčiui.

Kuopos pirm-kas įteikęs pa
žymėjimus, trof ėjas, prisaikdi
no šešius naujus šaulius. Kuo
pos vėliavą išnešus, susirinki
mo dalyviai buvo pavaišinti se
sių šaulių paruoštais užkan
džiais ir kavute.

Kuopos pirm-kas šaulys St.
Nukelta i 6 psl.
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Pranys Alšėnas

VISA GYVENIMĄ PASKYRĘS LIETUVIAMS

IR LIETUVAI...

(Prie didelio lietuvio a. a. J .
Bačiūno kapo)

"Nemirtinga mirtis vėl nu
sinešė naują mirtingą gy
vybę"

(Romėnų poeto Lukreci
jaus žodžiai).'

Šio nekrologo s kaityto j ai .ma
tysite, jog antraštės žodžiai- 
užbaigti daugtaškiu. Vadinasi, 
mintis nebaigta.Tad,šičia-teks- 
te mėginsiu ją toliau rutulioti, 
tęsti.

Visą savo gyvenimą paskyręs 
lietuviams ir Lietuvai,ėjęs, va
žiavęs,plaukęs ir skridęs visur 
ten, kur plakė lietuvių širdys , 
kur jų buvo didėlesnį ar ma
žesni susibūrimai, štai, mielas 
Juozai,didis Lietuvi (iš didžio
sios raidės), Tu iškeliavai, de
ja,nebegrįžtamai.Tavo nuveik
ti darbai,gražūs pavyzdžiai,re
tai sutinkamas pasiaukojimas- 
liko tarp mūsų ir tai visa - gal 
bent daugeliui kam-bus sekti
nomis gairėmis, bet Tavęs-as
meniškai-nebesulauks atskren
dant ar atplaukiant nei Euro
pos, nei Kanados, nei, pagaliau , 
Australijos lietuviai. Čia visi 
jausime didelę spragą, didelį ir 
sunkiai pakeičiamą nuostolį.

Dar tik neseniai (sausio 11 d.) 
Toronte įvyko Pasaulio Lietu
vių c.v-bos ir JAV ir KLB-nių 
pasitarimas .Spaudos konferen
cijos metu, klausiau centro 
vykd. vicepirmininką St. Barz- 
duką,kur gi pirmininkas (J. Ba- 
čiūnas) ?Manbuvo atsakyta,kad 
jis besiruošiąs arba išvažiavęs 
poilsiui į Havajų salas. Deja, 
kaip tik tuo metu, o gal truputė
lį vėliau-to didžio lietuvio, ma
tyt, turėtas dialogas su ta ne
mirtingąja būtybe-mirtimi. Jis 
atsigulęs ligoninėn sveikatos 
patikrinti ir,štai,kaip žaibas iš 
giedro dangaus, spėjo pasiekti 
liūdna žinia net mus - kanadie
čius lietuvius: 1969 m. sausio 
23 d. sunegalavus širdžiai mirė 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės, centro valdybos pirminin
kas, didis visuomenininkas ir 
lietuvis J. J. Bačiūnas (Bachu- 
nas).

Pagal Lietuvių Enciklopedi
ja, Juozas Bačiūnas (Bachunas) 
buvo gimęs 1893 m. gegužėš 24 
d. Jurbarke.Taigi, šioje žemė - 
je išgyveno 75 metus ir 8 mė
nesius .Amerikon (su tėvais) jis 
atvyko 1897 m. , visai ankstyvoj 
vaikystėj (beveik kūdikystėj), 
teturėdamas vos 4 metus am
žiaus.

Ankstyvoje jaunystėje Juozo 
įsijungta į Amerikos lietuvių 
visuomeninį gyvenimą ir tam 
gyvenime, kaip matom, pasilik
ta iki mirties.

1907-1913 m.jis buvo laikraš
čio Lietuvos raidžių rinkėjas 
Čikagoje.

1914-1915 m.-"Draugo" admi
nistratorius ten pat-Čikagoje . 
1915 m.vėl grįžęs dirbti į Čika
gos Lietuvą,o 1916 m. (su kitais) 
iš A.Olšausko atpirko laikraštį 
Lietuvą, kurį laiką ją leido kaip 
dienraštį, o vėliau-kaip savait
raštį (ligi 1918 m.).

Šiam laikraščiui susilikvida- 
vus, Bačiūnas nusipirko Tabor 
Far m,Sodus,Mich. (Taigi,lyg ir 
gražiu sutapimu, ir ūkio vietovė 
- pavadinta tarytum lietuvišku 
žodžiu-"Sodai").

Čia minimoj sodyboj (ūkyje) 
J. Bačiūnas įrengė pavyzdinius , 
labai daugelio lankomus,vasar
namius. Po to aktyviai dalyvavo 
JAV - bių ir Kanados turizmo 
organizacijose,kurį laiką būda
mas tų organizacijų vadovybė
je, rašė jų spaudai (taip lygiai - 
niekad neužmiršdamas ir lie
tuviškosios spaudos savais 
straipsniais).Šalia šitokio akty
vaus darbo ir gyvenimo-jis nie
kad nepavargo kaip aktyvus lie
tuvis visuomenininkas .ypač gy
vai reiškęsis tautininkų orga
nizacijose. Dabar (jau antrai 
kadencijai) buvo išrinktas Pa

saulio Liet. B-nės pirmininku.
1951 -1953 m. buvo Amerikos 

lietuvių spaudos ir radijo drau
gijos "Viltis" pirmininkas. J. 
Bačiūnas, kaip mecenatas ir 
leidėjas, yra išleidęs visą eilę 
lietuviškų Įmygu, daugeliui 
tremtinių padėjęs atvykti Ame
rikon iš Vokietijos ir kt. kraš
tų. Jis yra išleidęs šiuos leidi
nius lietuvių kalba: Vanago 
plunksna, dainų rinkinys, 1927

m.Vanago snapas-taip pat dai
nų ir dainelių rinkinys ,1928 m. 
Šaulių Trimitai - giesmių ir 
dainų rinkinys, 1932 m. , A. Ol
šauskas ir "Lietuva", 1934 m. , 
V. Ambrozevičius - Ambrose 
1942 m. , B. K. Balutis, jo gyve
nimas ir darbai, spaudai pa
ruošta Vyt.Širvydo,1951 m. ,Ant. 
A.Olis 1953 m. .Antanas Vana- 
gaitis-monografija red.V.Alan- 
tas,1953m.Be to.nepr. Lietuvoj 
Bačiūnas yra išleidęs dvi Bir- 
žio-Akyro knygas, kuriose yra 
aprašytos dvi Lietuvos apskri
tys. Keletą monografijų J. Ba
čiūnas yra išleidęs anglų kalba.

Be to,labai gausūs ir derlingi 
šios srities jo veiklos metai 
buvo 1967-1968 metai. Per tuos 
porą metų jis finansavo ir iš
leido mano paruoštą Mažosios 
Lietuvos patriarcho Martynu 
Jankaus monografiją, pik. Šlio
gerio paruoštą knygą apie prez . 
A.Smetoną, kaip žmogų ir prof. 
V.Maciūno knygą apie Strazdą- 
Strazdelį. Be to, jo išleistas 
gražus leidinys apie lietuvių 
krepšininkų išvyką į Australiją 
leidinys apie Australijos lietu
vius "Blezdingėlės prie Soren
to" ir kt.

ATKREIPKIME
LAIKU 

DĖMESĮ! t

TYRIMO KOMISIJA, IŠRYŠKI
NIMUI PRANCŪZŲ KALBOS 
SITUACIJOS IR KALBŲ TEI
SĖMS KVEBEKE PRADĖS PRI
IMTI PAREIŠKIMUS NUO BA- 
LA ND ŽIO M Ė N E ŠIO 3 0 DIEN OS

Komisijos pirmininkas p. 
Jean-Denis Gendron pareiškė , 
kad pagal gautą mandatą, Komi
sija, kuri buvo sudaryta pereitų 
metų gruodžio mėnesio 9 dieną , 
turi padaryti apklausinėjimus 
ir pristatyti raportą, liečiantį 
prancūzų kalbos poziciją kaipo 
vartojamąją kalbą Kvebeke ir 
rekomenduoti būdus,kad,iš vie
nos pusės,garantavus daugumai 
kalbos teises ir taip pat apsau
gojus mažumos kalbos teises 
ir, iš kitos pusės, kad sudarius 
pilną ekspansiją ir išsiliejimą 
prancūzų kalbai Kvebeke visuo
se veikimo sektoriuose,taip pat 
mokykliniame, kultūriniame, 
socialiniame ir ekonominiame 
gyvenime.

Be pirmininko, kuris yra hu
manitarinio fakulteto lingvisti
kos profesorius ir vice-deka- 
nas L aval universitete, į Komi
siją įeina p. Madeleine Doyon- 
Ferland,profesorė humanitari
niame fakultete Lavai universi
tete; p. Aime Gagne, ryšių su 
klijentūra skyriaus direktorius 
Kanados Aluminijaus kompani
joje; p. Nicolas Mateesco Mat
te, advokatas ir profesorius tei
sių fakultete Montrealio univer
sitete ir p. Edward McVhinney, 
Q.C. , profesorius teisių fakul
tete McGill universitete.

Visi asmenys ar grupės, no - 
rintieji įteikti pareiškimus dėl 
lingvistinės situacijos Kvebe
ke, turi apie tai pranešti raštu 
iki kovo mėnesio 31 dienos Ko
misijos sekretoriui p. Guy Fre- 
gault.l'Hotel du Gouvernement, 
case postale 175, Quebec, duo
dant savo vardą, pavardę ir už
siėmimą. Pareiškimai gali būti 
rašyti prancūzų ar anglų kalbo
mis ir turi būti įteikti iki bir
želio mėnesio 30 dienos.

Pirmininkas taip pat prane
ša, kad visi asmenys ar grupės 
norintieji susitikti su Komisija, 
turi pranešti apie savo intenci
jas sekretoriui raštu iki kovo 
mėnesio 31 dienos.Suinteresuo
tiems pageidaujant, kiekviena 
juos liečianti komunikacija gali 
būti viešai neskelbiama.

Komisija praneš artimoje 
ateityje kurioj vietoj ir kokiu 
laikuįvyks viešos audiencijos. 
Quebec,
1969 m. kovo mėn. 13 d.

A.a.J.Bačiūnas amžiumi bu
vo žymiai vyresnis už šias ei - 
lutes rašantįjį, bet mus abu la
bai suartino ir suvedė draugys- 
tėn abiejų bendras darbas-Mar
tyno Jankaus monografija-.mano 
paruošta, jo išleista (finansuo
ta).

Ruošiant šią monografiją,te - 
ko pasikeisti su J. Bačiūnų, be
ne, apie trisdešimčia laiškų ir 
laiškelių ir tai-ne tik iš Sodus , 
Mich.,bet iš visų pasaulio kam
pelių, kur jam tekdavo lankytis, 
pradedant Havajų salomis, bai
giant atskiru tolimu žemynd- 
Australija, kur jis keletą kartų 
lankėsi, suvesdamas .vienon 
draugėn besipykusius tarpusa
vy ten lietuvius, padėdamas 
Australijos lietuviams (B-nei) 
pasistatyti s avus namus .įsteig
damas ten savo vardu lietuviš
ką biblioteką ir pn.

Negana susirašinėjimo,turė
jome eilę pasitarimų su a. a. J. 
Bačiūnų ir asmeniškai: tai jam 
atvykus keletą kartų Torontan , 
tai Čikagoje (Jaun. Kongrese) 
susitikę ir 1.1.

Mane visą laiką stebino a. a . 
J. Bačiūno nuoširdus bičiuliš- 
kumas, jo energija, begalinis 

A /'intention des iecteurs du Ouėbec.

COMMISSION D’ENOUĖTE SUB LA SITUATION

DE LA LANGUE FRANCAISE ET SUR LES 

DROITS LINGUISTIQUES AU OUĖBEC

AVIS

Cette Commission a ėtė instituėe par l’arrėtė en conseil 
,^(i, numėto 3958 du 9 dėcembre 1968 pour faire "enquAte 

sur la situation de la langue franęaise au Ouėbec et les 
mesures ė prendre pour en assurer le plein ėpanouisse- 
ment, ainsi que sur les droits linguistiques des citoyens 
du Ouėbec.”

Le texte de l'arrėtė sera communiquė ė toute personne 
sur demande.

La Commission doit faire "enquete et rapport sur la 
situation du franęais comme langue d'usage au Ouėbec 
et recommander les mesures propres ė assurer:

a) les droits linguistiques de la majoritė aussi bien que 
la protection des droits de la minoritė;

b) le plein ėpanouissement et la diffusion de la langue 
franęaise au Ouėbec dans tous les secteurs d’activitė, 
£ la fois sur les plans ėducatif, culturel, social et 
dconomique".

Toute personne ou tout organisme dėsirant comparaitre 
devant la Commission doit faire connaitre, par ėcrit, 
avant le 31 mars 1969, au secrėtaire de la commission, 
M. Guy Frėgault, case postale 175, Hotel du Gouverne
ment, Ouėbec, (Ouėbec), sės nom, adresse et occupa
tion.

De plus, toute personne ou tout organisme dėsirant 
soumettre un mėmoire sur la question linguistique au 
Ouėbec doit en donner avis avant le 31 mars 1969 au 
secrėtaire de la Commission. Les mėmoires pourront 
ėtre rėdigės en franęais ou en anglais. Ils devront tous 
ėtre dėposės de prėfėrence en quinze exemplaires au 
secrėtariat avant le 30 juin 1969.

La Commission commencera ė recevoir les mėmoires ė 
compter du 30 avril 1969.

Toute communication transmise ė la Commission 
pourra, ė la demande des intėressės, ėtre considėrėe 
comme confidentielle.

La Commission donnera avis subsėquemment des lieux, 
dates et heures oū eile tiendra ses audiences publiques.

Publiė par ordre de la Commission instituėe pour les fins 
de cette enquete.

Don nė ė Ouėbec, le 25 fėvrier 1969. (

Le Secrėtaire 
Guy Frėgault.

For the information solely of readers in the Province of Ouėbec.

COMMISSION OF ENQUIRY ON THE POSITION

OF THE FRENCH LANGUAGE AND

ON LANGUAGE RIGHTS IN QUEBEC

NOTICE

... This,Commission was appointed,by Order in Council 
w,number..395JB.dated DecembenAth*x1968, to "enquire j ha .

into the position of the French language in Ouėbec and 
measures to be taken to ensure its full expansion, and 
to enquire into the linguistic rights of Ouėbec citizens."

The text of the Order in Council will be made available 
to any person requesting it.

The Commission has been directed to make "an enquiry 
into and to submit a report on the position of French as 
the language of usage in Ouėbec, and to recommend 
measures designed to guarantee:

a) The linguistic rights of the majority as well as the 
protection of the rights of the minority;

b) The full expansion and diffusion of the French 
language in Ouėbec in all fields of activity and also 
at the educational, cultural, social and economic 
levels".

All persons or groups wishing to appear before the 
Commission must so signify in writing to the Commis
sion Secretary, Mr Guy Frėgault, P.O. Box 175, 
Parliament Building, Ouėbec, P.O., before March 31st, 
1969, giving name, address and occupation.

In addition, all persons or groups wishing to submit a 
brief on any aspect of the linguistic question in Ouėbec 
must so notify the Commission Secretary before March 
31st, 1969. Briefs may be written in French or English. 
All submissions must be filed at the office of the 
Commission, preferably in fifteen copies, before June 
30th, 1969.

The Commission will begin accepting briefs on April 
30th, 1969.

At the sender's request, any communication received 
by the Commission may be considered as confidential.

The Commission will give notice in due course of the 
places, dates and times of its public hearings.

Published by order of the Commission appointed to 
conduct this enquiry.

Ouėbec. February 25th, 1969

Guy Frėgault 
Secretary

GOUVERNEMENT DU QUEBEC 
GOVERNMENT OF QUEBEC 
Conseil executif Executive Council

sielojimasis lietuvių ir Lietu
vos reikalais etc.

Dėl jo energijos, pareigingu
mo ir suspėjimo visur ir viską 
atlikti-čia tik vienas pavyzdė
lis iš daugelio: jeigu jam para
šydavau laiškutį iš Toronto į 
Sodus,Mich..atsakymas jau bū
davo ant mano stalo tą pačią sa
vaitę penktadienį ar (jau vėliau
siai) šeštadienį ar pirmadįenį. 
Bet tai jau, matyt, tik dėl pašti
ninkų kaltės.

Jis visuomet būdavo pilnas ne 
tik energijos,bet ir gražaus są
mojaus - humoro, gražių išsi
reiškimų ir, be to, labai logiškų 
minčių. Jis save vadindavo"ūki- 
ninku",bet su juo (su jo sveiku 
ir logišku galvojimu) sunku būtų 
susilyginti, netgi, daugeliui ir 
universitetinius laipsnius tu
rinčių asmenų. Jo straipsniai 
spaudoj - buvo paremti kietos 
logikos mintimis, o jo išsireiš
kimai laiškuose - pilni gražaus 
sąmojaus. Kartą jis (tarp kita 
ko) man rašo: "Žinai, buvau su
negalavęs. Būta netvarkos su 
mano akimis. Bet šiaip taip, 
"išsilaižiau"... (atseit, išsigy- 
džiau-Pr. Al.).

Ilsėkis ramybėje, Didis Lie

tuvi,draugiško j Lietuvai žemė- 
je-Amerikoj;<kurlos kelius, ta
kus ir takelius mindei daugiau 
70 metų, ir niekad, o niekad ne- 

I užmiršdamas savo gimtojo 
krašto-LietUvos.Velionės žmo
nai ir jo artimiesiems - mano 
nuoširdžiausia užuojauta.

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ 

sutraukiančią 
hemorojus

Pai yra ypatinga gydomoji medžiaga 
rodžiusi galią sutraukti hemorojus ir 

pataisyti sugadintus audinius.
Pagarsėjęs tyrimų institutas atra

do nepaprastą gydomąją medžiagą, 
sugebančią sutraukti hemorojus be 
skausmo. Ji per kelias minutes 'suma
žina niežėjimą ir nepatogumus bei 
pagreitina uždegimo pažeistų audinių 
gijimą.

Visais tyrimo atvejais švelnėjant 
skausmams, įvykdavo hemorojų susi
traukimas.

Tačiau visų svarbiausia — rezulta
tai būdavo toki nuostabūs, kad šis pa
gerėjimas tęsdavosi daugelį mėnesių.

To buvo pasiekta naudojant gydo
mąją medžiagą (Bio-D'yne), kuri grei
tai padeda užgyti pažeistoms celėms 
’r sužadina naujų audinių augimą.
, Dabar Bio-Dyne galimi gauti tepa
lo bei lazdelės formosė “Preparation 
H” vardu. Prašykite visose vaistinė
se. Pinigai bus grąžinti, jei nebūsi
te patenkinti.

1 psl. *** **’ NEPRIKLAUSOMA LIETUVA *** N r. 13(1140), 1969 m. kovo men. 26 d.
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NAUJAS "VILTIES" NUMERIS 
Skaitytojus ką tik pasiekė pa

skutinis tautinių šokių mokytojo 
Vytauto F.Beliajaus leidžiamas 
"Vilties" žurnalo numeris. Šis , 
dvidešimt septintus metus ei
nąs leidinys yra visad įdomus 
lietuviams, nes kiekviename 
numeryje kas nors apie juos 
parašoma.

1969 sausio-vasario numeris 
apima 36 puslapius. Viršelis 
yra iliustruotas Cievelando šo
kėjos Živilės Naimanaitės at

Dail.Adomas Varnos savo darbu, parodos atidarymo metu Chicagoįe. Iš kaires: S. Dirmantas, 
A. Varnas, Vysk. V. Brizgys ir dr. J. Jerome. J. Kasakaičio nuotrauka.

vaizdu,o tekste yra Cievelando 
"Grandinėlės", Omahos "Ram- 
byno"ir Čikagos kalėdinės eg
lutės Mokslų ir Pramonės mu
ziejuje puošėjų vaizdai ir apra
šymai.

V. F.Beliajus patiekia "Augo 
sode serbentas "dainos ir "Naš
lio" žaidimo vertimus angliškai 
su gaidomis, kelis lietuviškų 
valgių receptus ir savo išgyve
nimų ir kelionių įspūdžius iš 
lapkričio - gruodžio mėnesio. 
"Viltis" taip pat praneša apie

VLIKo pirmininko sūnaus Do
minyko Valiūno dalyvavimą pa
broliu Eisenhauerio-Nixonaites 
sutuoktuvėse.

Yra taip pat įdomi "Vilties" 
gelbėjimo vajaus atskaita, iš 
kurios matyt, kad tarp 450 au
kojusių buvo 16 lietuviškomis 
pavardėmis.Vajus davė $ 4088 . 
50 pajamų ir žurnalo ateitis 
bent 1969 metais atrodo garan-c' 
tuota. Nežiūrint, kad žurnalas 
kiekvienam numeryje mini lie
tuvius,2100 skaitytojų skaičiuje 
lietuvių turbūt nėra daugiau de
šimties procentų. Šis leidinys 
yra paplitęs visame laisvame 
ir net už geležinės uždangos

esančiame pasaulyje. Jo popu
liarumą geriausiai vaizduoja 
tai,kad 1969 lapkričio-gruodžio 
mėn. laidos yra jau visai išsi
baigusios.

Besidomintįs gali žurnalą už
siprenumeruoti už $ 3. 50 me
tams ,$6.00 dviem metams, ra
šydami P. O. Box 1226, Denver , 
Colorado, 80203, USA.

• Viktoras Vizgirda, kuris 
lankėsi Lietuvoje, buvo' nuvy
kęs iš Bostono j Ohicagą ir 
skaitė paskaitą apie meno pa
dėtį dabartinėje Lietuvoje.

• Prof. J. Jurginis, sulaukęs 
60 metų, Vilniuje buvo pa
gerbtas. Jo pagerbime dalyva
vo lietuviai visuomenininkai ir 
mokslininkai.

SAMOGITIA (ŽEMAITIJA).

30 -toj metinėj grafikos parodoje Philadelphia, U.S.A, dalyvauja ir du lie
tuviai menininkai: Viesulas Romas ir Telesforas Valius. Dedame Valiaus 
kurinio, isstdtyto parodoje, reprodukcija.

J. G. J.

POKALBIS SU ALEKSANDRU
DANTA

Sydney - Australija 
Gruodžio 1968 - tais.

I
J. Vyresniosios kartos atmin

tis daugeliu atveju yra vienin
telis šaltinis nušviesti įvai
riausius praeities aspektus, be 
kurių nušvietimo daug kas bu
simom kartom liks nesupran
tama ir atvira spekuliacijom ir 
nevaisingiems ginčams.

Kas, Jūsų manymu,šiuo klau
simu darytina?

D. Man atrodo, kad praeities 
nušvietimui geriausia būtų mū
sų istorikų surinktoji medžia
ga. Pirmiausiai, jie turi tam 
sugebėjimų, yra specialistai, o 
antra,jie,žmonės .stengiasi būti 
kiek galima bešališki. Yra, ži
noma,ir kitas šaltinis: mes tu
rim daug visokių vyresnės kar
tos memuarų.Tų memuarų teko 
ir man nevienus skaityti. Juose , 
tačiau, nesvietiškai išryškėja 
asmeniškumai.Autorius dažnai 
savo asmenį aukštai iškelia ar
ba kitus asmenis smarkiai nu
žemina. Rezultatai gaunasi la
bai blankūs.Be to, nemaža dalis 
tų memuarų yra iš viso, labai 
lėkšti. Kai kuriuose iš jų, man 
atrodo, ir istorikas medžiagos 
sau mažai terastų.

J. Galvojau apie kitokios rū
šies medžiagą. Būtent, įvykius 
netelpančius į kokius oficialius 
rėmus ar raštus. Pvz., asmenų 
santykiai su kitais vadovavu
siais žmonėmis, su žmonėm, 
kurie užėmė anais laikais svar
besnius postus.Ir, taip pat, apie 
asmeniškus nuotykius, nebūti
nai karo ar sujudimų laikais iš
gyventus. Tokių darbų dažnai 
užtinkam kitų tautų spaudoj-ne
formalių pašnekesių ar prisi
minimų, ryškiai nušviečiančių 
žmogaus asmenybę.

D. Na, taip. Mano supratimu, 

kalbant apie asmenis,susidary
tų toks jau labai ištęstas daly
kas. Nes mes, nors ir maža 
valstybe būdami, turėjom ne
mažą skaičių žmonių vyresnėse 
pozicijose. Bet išsiskiriančių 
asmenybių,kurios ryškiai atsi
spindėtų mūsų istorijoje, skai
čius nėra didelis. Kartas nuo 
karto, ar tai laikraščiuose, ar 
net atskiruose prisiminimuose 
mes apie jas išgirstam. Ir, aš 
manau,kad tai vis medžiaga is
torikui.

Šiaip jau kalbėti apie asme
nis būtų labai jau keblus ir 
smulkus dalykas. Paliest vieną 
kitą, taip. Bet visą litaniją iš
kalbėti. . . Mūsų Enciklopedija 
yra išleista. Ten asmenys yra 
nušviesti labai trumpai ir aiš
kiai. Apie kai kuriuos, gal, ir 
per plačiai ir be reikalo prikal
bėta. Bet, bendrai paėmus, me
džiagos ten užtektina, kad šį bei 
tą užuosti.

n
J. 16-tam "Metmenų"numery 

pasirodžiusiam straipsnyj yra 
iškeliama mintis, kad mūsų eg- 
zilinių veiksnių akcijose ir mū
sų spaudoj ryškiai atsispindi 
nuo realybės nenutolusio "lea- 
dership*o" trūkumas.

Ar turėtumėt į tai ką pasaky
ti?

D. Hm.Na,aš manau, kad mes 
esam,taip sakant,jauni. Valsty
bė mūsų laisva išgyveno vos 
dvidešimts metų ir mes dar ne
sugebėjome subręsti ir sudary
ti tradicijų. Ir tas trūkumas 
jaučiasi visame mūsų gyveni
me. O mūsų veiksniuose, kaip 
kad priimta sakyti, yra jaučia
mas tarytumei lyg ir kokios 
dogmos laikymasis, kaip,pvz. , 
Cievelando suvažiavime prieš 

kelis metus priimtas nutari
mas, jog su kraštu negalima jo
kio ryšio turėti. Tokiais nuta
rimais mes tik užkertam kelią, 
bet kokiai savitarpei lietuviško 
gyvenimo pažinimo eigai.Gyve
nimas keičiasi. Lietuvoj, gi,ir gi 
gyvena žmonės-lietuviai. Jie, 
žinoma, prispausti, vienas ki
tas, gal būt, pasidaręs Quislin- 
gu, vienas kitas realiu žmogu
mi,galvojančiu,kad reikia san
tykiauti ir su pačiu okupantu , 
jau vien tik tam, kad gyventi ir 
tautiškai ką nors veikti-pasiek
ti.Kitaip,gali būti, jiems ir ga
limybės tam nesusidarytų. O 
emigrantams neturėti ryšio su 
savos tautos nariais, mano su
pratimu, yra nesveika. Nesvei
ka,aišku, ir vieniem ir kitiem. 
Tarp vieno ir antro lietuviško 
galvojimo gali pasidaryti labai 
didelėpraraja.Ir dėl to mes,ir 
vieni ir antri, turim susirasti 
ką bendro. Ir, tą bendrą suradę , 
turėtumėm vienas kitam kiek 
galima, padėti.

Šitas dalykas, man atrodo, 
yra gan svarbus. O tas mūsų 
toks dogmatiškas veiksnių nu
sistatymas rodo tų veiksnių ne
svietiškai didelį konservatiš- 
kumą ir lankstumo trūkumą.

J. Daugiau lankstumo trūku
mą, negu paties sugebėjimo 
vesti?

D. Sugebėjimas vesti yra la
bai reliatyvi sąvoka.Vienas, gal 
būt, sugeba esamose sąlygose , 
o nebesugeba praėjus tam tik
ram laikui. Ir atvirkščiai: jeigu 
šiandien nesugebama,rytoj,gal, 
bus sugebama. Svarbu yra, kad 
žmonės dirba. Bedirbdami jie 
ieškos ir būdų tam geresniam 
vadovavimui surasti.

J. O ar neatrodo Jums, kad 
tame nelankstume ar tame ne
sugebėjime vesti slepiasi taip 
patir baimės aspektas.? Vieno
kiu ar kitokiu būdu pradėti ben
dravimą su kraštu, būtų maž- 
daugtas pats ką stoti, jeigu taip 
galima pas akyti,į intelektualinę 
dvikovą.Reiškia: jeigu tu savim 
pasitiki, jeigu tu jauties užten
kamai išsilavinęs, dvasiniai ir 
diplomatiniai stiprus, tai stoji 
ir kauniesi. Bet jeigu tu nujau
ti, kad tavo argumentai silpno

ki arba, kad tavo intelektualinės 
pajėgos neužtenkamai stiprios, 
tai tada žmogus sakai: Ne, aš 
nesutinku. Aš nebendrauju. Aš 
turiu savo įsitikinimus, aš gy
venu, niekas man netrukdo ir į 
jokius bendravimus ašneįeilei- 
džiu ir niekam nepatariu įsi
leisti.

Ar neatrodo Jums, kad šis 
baimės aspektas irgi galioja?

D. Aš manau,kad ne. Bet YRA 
baimė visai kitokios rūšies.Įsi
kalbėta baimė. Šitokia: Okupa
cija yra įvykusi ir de facto kai
po tokia yra pripažinta. Tiktai iš 
didesniųjų valstybių pusės nėra 
pripažinta Lietuvos aneksija 
prie Rusijos. Ir, vadinasi, tokiu 
būdu dar mūsų senosios Lietu
vos atstovai palaiko santykius 
su tom didžiojom valstybėm. Ir 
čia,va,mūsų veiksniai per savo 
tokį dogmatiškai konservatyvų 
žiūrėjimą ir turi tą baimę. Jiem 
atrodo, jog pradėję bendrauti 
su, kad ir privačiu žmogumi 
Lietuvoje, mes, tuo pačiu, lyg ir 
patys tą aneksiją pripažįstame . 
Va, čionai toji veiksnių baimė 
ir glūdi. Atrodo, įžiūrima, jog 
kiekvienas, užimantis bet kokią 
poziciją Lietuvos tarybinėj'val
džioj, yra jau, taip sakant, So - 
vietų Rusijos atstovas.O pripa
žįstant atstovą, pripažįstama 
pasidaro ir pati aneksija.

Gal,sakysim, tremties orga
nizacijoms yra ir nepatogu ben
drauti su kokia krašto institu
cija. Bet privatūs žmonės ben
draudami ir santykiaudami, o 
nevien tik laiškus rašydami ir 
siuntinius siųsdami, galėtų pa
siekti lietuviškam reikalui daug 
daugiau.

J. Tai pagal Jus išeina, jog 
aneksijos pripažinimas ar ne
pripažinimas nepriklauso nuo 
užsienyj gyvenančių lietuvių 
laikysenos;nesvarbu yra kokie 
lietuviai užsienyj gyvena ir ką 
jie asmeniškai galvoja. Lietu
vos aneksijos pripažinimo jie 
kaip ir neįtakoja?

D. Savo santykiais su priva
čiais asmenimis Lietuvoj,even
tualiai ir privačių draugijų san
tykiais su kokiom nors profesi
nėm draugijom tenai, man atro
do, kad ne. Svarbiausia čia yra 

pačios Rusijos santykiai su ki
tomis valstybėmis. Jeigu tos di
desnės valstybės iki šiol anek
sijos nepripažino,tai dėl santy
kių privataus su privačių, man 
atrodo;, jos; savo nusistątymo

..nekeis. Bet.-kai , kurie, mū>- 
sų veiksniai šitą baimę neabe
jotinai turi.

III
J.Ar Jums neatrodo,kad dau - 

gelis mums labai svarbių dar
bų,kaip pvz. , jaunimo mokymas 
savos kalbos, informacija ir 
švietimas per spaudą, savišal
pos organizavimas ir 1.1, yra 
apleisti ir tvarkomi be plano ir 
be racionalaus pagrindo.

D. Iš šalies žiūrint,atrodo lyg 
ir be plano. Bet tuos planus su
sidaryti yra labai sunkus dar - 
bas.

Mes turim čia užsienyj ins
titucijų. Viena iš jų yra pasiva
dinusi Vyriausiu Išlaisvinimo 
Komitetu ir jos pagrindinis rū
pestis yra politinis, t.y. , lyg ir 
kasyti tą lietuvišką klausimą - 
neduoti jam užmirti. Ji,žinoma , 
tais jūsų paminėtais dalykais 
nesirūpina.

Antra yra Lietuvių Bendruo
menė ir įvairios kultūrinės or
ganizacijos. Jų, mano suprati- 
mu.reikalasiryratąviską pla
nuoti ir organizuoti. Bet, kaip 
mes žinom, Bendruomenė yra 
plati, pats centras yra JAV-ty- 
bėse, kur gyvena daugiausiai 
lietuvių, kitos dalys išsimėčiu
sios, vienos stipresnės, kitos 
silpnesnės. Tiems reikalams 
tvarkyti reikalingi ir asmenys 
ir resursai, o juos mobilizuoti 
iš neturtingų emigrantų yra 
sunkoka. Jeigu mes turėtumėm 
daugiau turtingų žmonių, tas 
reikalas ,gal būt,truputį paleng
vėtų.Todėl yra labai patartina, 
kad lietuviai mestųsi į priva
čius verslus, į laisvas profesi
jas, idant kaip galima daugiau 
pajamų turėti ir tuo pačiu, lie
tuviškąjį reikalą daugiau pa
remti. O planavimas, žinoma, 
priklausys nuo esamų žmonių. 
Jeigu tie žmonės sugebės pla
nuoti daugiau ir geriau,tai tada , 
aišku, planingiau eis ir darbai. 
Yra planuojama.be abejo, ir da
bar, bet neatrodo, kad tie plana

vimai būtų tobuli.
J. Tai jums atrodo,kad plana

vimui ir rimtam darbui pirmoj 
eilėj trūksta finansų, žmonių, 
na,ir taip pat,tikriausiai,ir lai
ko. Lietuvįšįiąs darbas egzjlyj 

• .yra,,kai p čia.pasakius, labiau ūa 
weekend job". Savaitės eigoj 
daugumas žmonių dirba pragy
venimui,© šeštadieniais ir sek
madieniais užsiima lietuviš
kais reikalais.

D. Taip maždaug ir yra.
Žinoma, jeigu mes.pasinau- 

dojęAmerikos liet, daktarų or
ganizacijos duotu impulsu, su
darytumėm Lietuvišką Fondą 
iki vieno milijono dolerių, o iš 
jojo gaunamus procentus pa- 
naudotumėm remti mūsų reika
lus, tada jau būtų šis tas.

IV
J. Tarp 1962 ir 1968-tų metų 

Lietuvą parėjo ribota, tačiau 
ekonominį ir kultūrinį krašto 
gyvenimą stipriai paveikus li- 
beralizacija. Jos metu iškilo 
visiškai nauja poetų ir rašytojų 
karta,pasirodė didelis skaičius 
knygų, antologijų, almanachų. 
Tuo pat laiku užgimė filmų ga
myba,sužydėjo teatras,muzika.

Koks yra Jūsų požvilgis į tą 
liberalizacijos bangą?

D. Yra sveikintina, kad tas 
atolydis davė truputį laisvės 
mūsų rašytojams. Ir anksčiau, 
kaip žinoma, jie rašė ir savo 
spaudą turėjo, bet jie tarnavo 
tiktai komunistinei propagan
dai. O 62-68 -tų metų laikotar
pis lyg ir davė individui trupu
tėlį daugiau laisvės ir,štai, ma
tom poeziją ir kitokio žanro li
teratūrą žymiai įdomesnę ir 
smarkiai pagerėjusią. Tiktai 
sunku yra pasakyti, ar atolydis 
užsitęs. Iš įvykių Čekoslovaki
joj sprendžiant, atrodo, kad tas 
liberalesnis laikotarpis yra vėl 
užspaudžiamas.Bet jeigu jis ir 
toliau tęsis, tai reikia tik 
džiaugtis. Naujaja literatūra 
galėtų daugiau pasinaudoti ir 
užsienio lietuviai, o žmonės 
Lietuvoj turėtų ką šviežesnio - 
ne vien tik grynai propagandinę 
komunistų partijos medžiagą.
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Reportažas is Detroito
MIČIGANO DIDMIESTYJE VISKAS PILKA...

Nepaprastai lengva žiema. 
Jei šaltis klek paspaudė, tai tik 
prieš Šventes. Bet jos gi buvo 
seniai,seniai. Jau vasario vidu
ry prasidėjo saulėtos dienos . 
Irnebeapsiniaukė tris savaites. 
Kovas su ankstyvais pažarais . 
Pavasario pranašas .O saulė vis 
žeme ritinėjas. O naktys pilnos 
mėnesienos. O Vakarė užteka 
šviesi, akį verianti. Jei ne 
šmėkliškai plikos medžių ša
kos, jei ne naktimis pastingusi 
pilka žemė, būtų labai roman
tiška ir labai poetiška.

*******
LŽS centro valdyba posėdžia

vo vasario 28-ją. Buvo rutinos 
reikalų, buvo ir nekasdienių. 
Nors tik mėnuo tepraėjo nuo 
pereito posėdžio, o į centrinį 
skyrių padavė prašymus vėl bū
relis senų žurnalistų. Aišku, jie 
buvo priimti s u dideliu džiaugs - 
mu. Štai, tie vyrai: čikagiškis 
Vladas Būtėnas-Ramojus, cle- 
velandiškis Jonas F. Daugėla , 
čikagiškis Antanas Kučys, ar- 
gentinietis Kastantas Norkus , 
čikagiškis tėvas Kęstutis Tri
makas,S. J.ir Vytautas Volertas 
iš New Jersey.Galėjau trims iš 
jų pridurti redaktorių titulus , 
galėjau kitiems trims priskai
čiuoti po kelius laikraščius, kur 
jie bendradarbiauja. Bet argi 
yra skaitytojas, kuris apie bent 
vieną iš jų nežinotų, kuris ne
būtų skaitęs jų straipsnių, jų 
žurnalų, jų knygų? Lietuvių 
Žurnalistų sąjungos centrinis 
skyrius auga,auga.Ir tai centro 
valdybai kelia ūpą.

Nutarta paskelbti dviejų šū
kių konkursą. Vieną Lietuvos 
laisvinimo adresu, o kitą-lietu- 
vybės išlaikymo.Bus duodamos 
premijos,už kiekvieną po 40 do
lerių. Jury komisiją sudarys 
pati c. valdyba. Konkurse daly- 

‘ Vaūti galės kiekvienas lifetuvis , 
'be'ūhižiaus ski^tiittiU.' Plačiau 
apie konkursą čia nebeaiškin
siu, nes tik ką patyriau, kad už 
poros dienų taisyklės bus spau
dai išsiuntinėtos .M an regis ,kad 
konkursas turėtų būti gyvas. 

Šūkį kurti galima visur: į TV 
aparatą beveizint, mašina ar 
autobusu į darbą važiuojant, 
prie braižomosios lentos ry- 
mant, universitete paskaitas 
klausant,bare alaus stiklinę ge
ri ant, su dulkių siurbliu kilimus 
valantir, turbūt,bažnyčioje be
simeldžiant. . .Na,tuoj redakto
riai gaus oficialų pranešimą.

Karščiausias šio posėdžio 
darbotvarkėj e-Draugo laureato 
reikalas.

*******

Taip jau išėjo, kad centro 
valdyba apsiėmė patalkinti 
Draugo dienraščiui. Šiemetinio 
romano konkurso jury komisija 
buvo iš detroitiečių. Premiją 
laimėjo buvęs detroitietis. Či
kagoje, matyt, tos kasmetinės 
iškilmės gerokai apsibodo.Kaž- 
kas kažkam pasiūlė Detroitą . 
LŽS centro valdyba apsiėmė. 
Pelnas ar nuostolis-su Draugu 
perpus.

Kovo22 tos iškilmės bus. Tai 
yra bus buvę,nes žinau,kad šios 
eilutės skaitytoją pasieks "po 
visam". Su Stasio Baro tenoru. 
Berods, su Kazio Bradūno lyri
ka ir dr. S. A liūno devyneriom . 
Ir su glėbiu "Apmaudo ąsočių" , 
ir su kalbom, ir su benediktinu 
uždaryta kava, su tortais, su 
skanumynais.Keturi c.valdybos 
vyrai būti} prapuolę su ta visa 
iškilme. Bet į talką yra pasisiū
lę kelios organizacijos, didelės 
ir mažos, didelių ir mažų. Visi 
talkins, atsiprašau,bus talkinę 
ir viskas bus, atsiprašau, bus 
buvę,kaip numatyta.© jeigu ne
bus buvę,tai, pažadu, čia paaiš-
kinsiu sekantį kartą, kodėl taip 
nebuvo. • .

*******
NL vasario 26 - sios laidoj, 

primindamas šimtą nuo Vaiž
ganto gimimo, Vincas Trumpa 
rašdf "Galir gerai, kad ifer jo
ki ė
Vaižganto metų, nes iš tų skel
bimų dažnai nieko doro neišei
na.Idėjomis reikia gyventi, o ne 
jas skelbti". Antrąjį sakinį pa
sibraukiau. Jį pakeisčiau maž- 

veiksniai neskelbė ‘‘jėkių

daugį tokį: neskelbti idėjų,pa
gal kurias nesiruošiama gyven
ti.

Tikrai tenka džiaugtis, su V . 
Trumpa sutinkant, kad neužsi
šokta su Vaižganto metais, nors 
jis ir labai vertas. Nes kas iš
judintų kultūrininkus bei lite
ratus Vaižganto minėjimus 
ruošti,apie jį paskaitas skaity
ti, apie jį straipsnius rašyti, 
jeigu patys kultūrininkai ir li
teratai būtų abejingi ? Geriau be 
rėksmo, be perdldelio užsian
gažavimo, bet su šiokiais to
kiais rezultatais,negu ant kiek
vieno oficialaus aplinkraščio 
užrašius "Vaižganto metai(s)", 
niekur nesimatytų Vaižganto. 
Kad priminė - gerai. Keliems 
redaktoriams pasitarnauta. Jie 
iki rudens gal šį tą sugalvos.

*******
Dar grįžkime į Detroitą. Mes 

turime gerą progą ir privalome 
ją išnaudoti Anąsyk užsiminiau 
apie Dieviškos Apvaizdos para- 
pij ą ir nebaigiau.Dabartinę baž
nyčią lygiai už metų greitkelis 
verčia. Valdžia už dabartinius 
pastatus ir arkivyskupija iš lie
tuvių suaukotų sumų, sudėti ža
da virš pusmilijonio. Ta suma 
naujai bažnyčiai, klebonijai ir 
kultūriniams pastatams. Bet su 
sąlyga: parapija grynai lietu
viška,lietuvių pinigais išlaiko
ma.Nesusiras pakankamai lie
tuvių, tai parapija liks teritori
nė, be jokių mums privilegijų , 
be kultūros centro.Dabar komi
tetas neriasi iš kailio, parapie- 
čius organizuodamas, re
gistruodamas ,į bažnyčią trauk
damas, kad dar prieš ją nu
griaunant kurija žinotų, kiek čia 
tų lietuvių.Kad Detroite su pla
čiomis apylinkėmis prisilaiko 
apie 20,000 tautiečių,tai tikras 
dalykas.Kad vos 10-15 nuošim
čių jų priklauso visoms trims 
parapijoms,tai irgi beveik fak
tas .Kiti-visur, kur papuola. Net 
dalis ir labai gerų patriotų.

Atėjo laikas!Bandymo laikas . 
Laikaš brauktis iš airių, lenkų,
italtį'frdėtisį savo,daug žadan
čią parapiją. Proga yra absoliu
čiai vienkartinė .Jei dabar stip- 
rf lietuviška parapija nebus su
kurta, jei dabar geras, moder
nus kultūrinis centras nebus 

sutvertas,tai visam pastatysim 
kryžių.

*******
Kai mūsų broliai Kanadoje 

dvidešimtį atšventė pernai ir 
užpernai, tai Detroite, Čikago
je ir kitur Valstijose dauguma 
švęsime šiais ir kitais metais . 
Nagi,1949-siais,po to palaimin
to dypybiliaus,kaip amaras už- 
plūdome šį karštą. Po laivą ir 
po du kas savaitę. Gal ir dau
giau,negu po du. Ir kiekviename 
po šimtinę ir po kitą lietuvių.

Dvidešimt metų'. Nuo tos die
nos, kai it girtas padėjau koją 
ant Niujorko krantinės. Kai už
pildęs šimtą aplikėišenų šapoj, 
gavau darbą vidurnakčio šiftoj 
už 1.60 į valandą. Kai seno, gero 
tautiečio forde vežamas į pik
niką glosčiau pliušą ir sakiau: 
"ne, ne, ne, negali būti, kad aš 
kada tokį karą turėsiu! " Kai 
kramtydamas gumą šokau su 
laibom čiagimėm lietuvaitėm ir 
bariau už jų maišytą kalbą. Kai 
steigti tautinių šokių grupes , 
tremtinių bendruomenes, vai
dintojų būrelius. Kai. . . Kai...

Dvidešimt metų'. Vieni krito 
po automobilio ratais,kitus šir
dis ir vėžys ankstyvai nuskynė , 
dar kiti virto Smith'ais ir Jo- 
nes'ais, o visi iki vieno suseno . 
Na, dvidešimt metų, tai geras 
trečdalis gyvenimo. Nebe taip 
jau tragiškai atrodys ir laido
tuvių skelbime: "Amerikoje iš
gyveno 20 metų... " Va, kur su
kaktuviniai metai'. Ne vienas ir 
ne kartą šiais metais nugersi- 
me ta intencija. Nes gi dar yra 
šiek tiek sveikatos ir tikrai la
bai labai yra iš ko. ..

Alfonsas NAKAS

. * KAI KOMPIUTERIS IŠPRO-
TĖJA. JAV-ių sveikatos, švie
timo ir socialinio gerbūvio mi
nisterijos kompiuteris,dėl per

kaus aus darbo, pasimetė ir ėmė 
rašyti čekius bet kam. Čekius 
gavo net senai iš darbo atleisti 
arba niekad nedirbę, asmenys . 
Buhalteriai rankiniu būdu ap
skaičiavę visus duomenis, nu
statė, kad pakrikęs kompiuteris 
pridarė net 4 milijonus nuosto
lių.

Paskambino Iš susivienijimo 
Lietuvos iemfcs ūkio technika“ 

Kretingos skyriaus.
— Pas jus statomai eksperi

mentinei karvidei reikalingas 
melžimo agregatas. Dabar j| tu
rime — atvažiuokit. Tik tegul 
atvyksta ne ekspeditorius, o vy
riausiasis Inžinierius. (spėkite, 
kad jis gerai patikrintų agre
gato komplektavimų, nes mes, 
afvažiavę montuoti, Iš jūsų pa- 
relkalauslm, jog viskas būtų 
kaip reikiant. Jei ko nors truks 
— nedlrbslm.

Mums šie žodžiai nuskambėto 
gana keistai ir nei juokingai. 
Juk reikėjo siųsti Inžinierių, kad 
nupirktų agregatą Iš tų, kurie, 
netrukus atvažiavę, jį vį| |j mū
sų perims Ir sumontuos karvi
dėje.

Mūsų ūkyje ši nelaiminga kar
vidė jau statoma trejus metus. 
Tikimės, kad ketvirtaisiais pa
galiau bus baigta, žinoma, rei
kia pasirūpinti Ir mechanizmais,' 
bet ar tš viso ūkis turi juos su
pirkinėti? Kodėl gi negalėtų vi
sus mechanizmus ir agregatus 
naujai statomoms gyvulininkys
tės termoms kaupti susivieniji
mo skyriai, kurie yra statybi
ninkų subrangovai. Juk jie tuos 
pačius mechanizmus montuoja,
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NETIKUSI TVARKA
derina. Tai kam las vargas su 
priėmimais Ir perdavimais?

Šitaip būtų daug patogiau Ir 
ūkiams, ir statybininkams bei 
susivienijimui. Oklams atkristų 
daug rūpesčių, palengvėtų ap
skaitė. Statybininkai palaikytų 
ryšius tik su montuotojais, ir 
nebereiktų nuolat teirautis ūkiuo
se, kada bus gauti visi (rengi
mai. Susivienijimo specialistai Ir
gi nebeleškolų savo prekių 
Ūkiuose, kur jos. belaukiant sta
tybos pabaigos, dar kartais nu
simeta.

žinoma, nieko naujo aš čia 
nepasakiau. Apie lai daug kal
bama ir rašoma, tačiau nieko ne
daroma. Kam teko būti pas 
draugus vokiečius, žino, kad ten 
ūkių vadovai tik parenka pro
jektą, sudaro sutari) su rango
vu Ir pasiima raktus. Be to, ūkių 
specialistai dar supažindinami su 
pastato naudojimo taisyklėmis 
Štai ir visas rūpestis, nes klek- 

=> -vienas žino savo darbą. Argi 
ii."* tięjjalėtumc panašiai tvarkytis Ir 

mes? Cla ne kažin kokia proble
ma. Tik reikia, kad statybinin
kai Ir montuotojai, kurie kartu 
yra Ir tiekėjai, surastų tarp sa
vęs bendrą kalbą.

L. TRAKUMAS 
Kretinuos rajono 

Salantų tarybinio ūkio 
direktorius

Pr. VISVYDAS

ARKLIAI, GULBĖS IR 
EKSPERTAI

Šeštadienio rytmetį nuva
žiuoju į Shell stotį pasikeisti 
alyvos. Kresnas, plačiaveidis 
baskas draugiškai klausia:

- What do you think about 
Dr. Fager's chances in Marga
rita stakes ?

Žiūri jis į mane juodomis 
akimis, o man nepatogu-nieko 
nesuprantu. Tiesiog noriu pa - 
lysti po sunkvežimio ratu. Pa
stebėjęs mano pasimetimą, ge
rasis baskas už mane įsprau
džia atsakymą:

- I know, you think Gamely 
will win. No, sir! Dr. Fager has 
the stakes".

Jeine tas baskas, tikriausiai 
dar ir šiandien nieko nežinočiau 
nei apie Billy Shoemaker ar Ai
varo Pineda, nei apie Royal 
French ar Rising Market, nei 
apie home stretch, daily double 
ir daug kitų keistų vardų ir žo
džių. Arklių lenktyniavimas 
Pietų Kalifornijoje turi kelis 
milijonų rėmė jų.Kiekvienas su
tiktas gatvėje žmogus pažįsta 
hipodromų vietovardžius: Santa 
Anita, Del Mar, Los Alamitos , 
Hollywood Park ir Caliente. Iš 
eilės jie visi veikia ištisus me
tus.

Į tas lenktynes žmonės suneša 
aruodus pinigų.Hollywood Par
ke ir Santa Anitoje tarp 50 ar 
70 tūkstančių veidų pamatysi 

labai daug negrų ir meksikie - 
čių. Palyginti tai neturtingas 
luomas, didžia dalimi gyvenąs 
iš valstybinių pašalpų. Tačiau 
prie arklių lenktyniavimo jie 
lipa kaip prie medaus. Dažnas 
ateina ir su vaikais. Iš pradžių 
būna linksmi. Bet apie vakarą , 
šeštam ar septintam ratui pasi
baigus, jie yra visiškai prasilo- 
šę. Sėdi ant purvinų laiptų, pa
sirėmę kumščiais nuliūdusius 
veidus.Ant cemento kur-ne-kur 
mėtosi tuščios degtinės bonku- 
tės; draikosi krūvos laikraščių; 
skraido tūkstančiai spalvuotų 
bilietukų, kuriuos pralaimėju
sieji su pykčiu yra nusviedę že
mėn. O vaikai trinasi pakam
piais,glaudžiasi prie virbų per
tvaros, žiūrėdami į prajojan
čius arklius. Jie kažkaip negali 
įsisąmoninti tėvų įkarščio ir 
nusiminimo.Tai didmiesčio gy
venimas. Bet žmonės myli jo 
skaudžias pramogas.

Santa Anita, esanti Arcadia 
mieste,man labiausiai patinka. 
Kai smogo nedaug,atsiveria ga
lingas San Gabriel kalnyno fa
sadas. Violetiniai šlaitai čia pat 
-ranka pasiekiami.Atrodo kaip 
didžiulės skulptūros šonai. 
Apačioje, virš stogų ir gatvių, 
buriuojailgakamienės palmės. 
Aikštės viduryje, kur žaliuoja 
švelni veja,yra įrengti gėlynai .
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Prie jų ant suolų sėdi žmonės , 
įsigilinę į lenktynių sąrašus . 
Kiti vaikšto gelsvais takeliais . 
Tikra idilija. Nuo tribūnos gali 
žvalgytis pro žiūronus ir aš
trinti atšipintą žvilgsnį. Nebū
tinai arkliai ir lažybos. Nebūti
nai azartas. Bet kai pasigirsta 
pradžią skelbiantieji trimitai, 
širdis suspurda. Žiūronai auto
matiškai nukrypsta į paraduo
jančių raitelių pusę.Tada nega
li atsigerėti žirgais. Veisliniai: 
bėriai, sarčiai, juodbėriai. Ko
kie gražūs! Bežiūrint ūmai su
liepsnoja noras, kaip toj bala
dė j, sėsti į tymo balnelį ir joti į 
svetimą šalį.

Apskritai, apie tas lenktynes 
nedaug ką nusimanau. Vieną 
šeštadienio popietį sėdėjau su 
losangeliečiu bičiuliu Kazimie
ru ir studijavau suktą lenktynių 
sąrašą.Skaičiai, vardai, statis
tikos, duomenys, kažkokie ne
aiškūs simboliai. Ach, du Lie
ber! Kad taip žmogus be niekur 
nieko galėtų atspėti laimėtoją 1 
Intuityviai? O dabar-viskas 
prieš akis dzinguliukai. Paga
liau užkliuvau už vardo "Song 
of Ireland". Patiko. Nusipirkau 
bilietą.Kazys juokėsi,kad pasi
rinkau šlubą arklį.

-Kur tau šlubas, -teisinausi. 
- Tai tokia linguojanti ristelė. 
Gracinga. Žiūrėk, koks sveikas 
odos blizgėjimas.

Deja, Kazys buvo teisus. Ma
no Airijos Dainelė atkulniavo 
paskutinė. Bet ir Kaziui nekaip 
sekėsi. Jis sąrašų neskaito. Pa
prasčiausiai prieš kiekvieną jo
jimą pradingsta. Sako:

- Einu pasižvalgyti.
Aš puikiai pažįstu tą Kazio 

žvalgymasį.Sustoja prie baro. 
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Bokalas alaus. Cigaretė. Po to 
trumpas pokalbis su kokiu nors 
stovinčiu ar praeinančiu "eks
pertu". Tik tada jis stabtelia 
prie langelio ir nusiperka "patį 
laimingiausią" numerį.

Mano taktika kitokia. Aš ieš
kau užuominų. Kartą gražioje 
Hollywood Parko aikštėje ste
bėjau tvenkiniuose plaukiojan
čias gulbes. Norėjau įsijausti į 
jų klasišką ramybę.Staiga ding
telėjo mintis apie kažkada skai
tytą W. B. Yeats eilėraštį "The 
Wild Swans of Coole". Juk ten 
yra skaičiuojamos gulbės! 
Ėmiau ir aš skaičiuoti. Mažame 
tvenkinyj pamačiau šešias bal
tas ir vieną juodą, atsilikusią 
nuo kitų. Šeši ir vienas! Juk tai 
užuomina.Kūlversčiais nusiri
tau prie langelio, kur pardavi
nėjami "daily doubles" bilietai, 
ir paprašiau pirmam ratui šeš
tąjį ir antram pirmąjį numerį . 
Magiška kombinacija!

Kai pasigirdo trimitai ir 
spalvingi žokėjai išjojo virtinė
je, įsmigau žiūronais į pasi
rinktąjį gražuolį -nr. 6. Dingo- 
jos, kad kiekvienas jo kaulas , 
kiekvienas sąnarys virpa per
gale. Net ir jojikas Valenzuela 
geltono ir žalio šilko marški
niais buvo toks lietuviškai arti- 
mas.Ogulbės, gulbelės! Dėl vi
so ko dar kartą suskaičiavau. 
Mėgstu tikslumą. Šešios baltos - 
Bet kur juodoji? Niekur nega
lėjau surasti.Dingo.Sidabrinia
me prūde aiškiai matėsi tik 
baltosios.Pakraštyje plūduria
vo juoda plastikinė iškamša. 
Tiesiog aiktelėjau. Nei šis,nei 
tas.. .Kiekvienas gali spėti, ko
kia buvo lenktynių pasekmė. 
Šeštasis lengvai atbėgo pirmuo

ju. Tačiau antrame rate nr. 1, 
kuris ironiškai vadinosi "Never 
Too Late",atsiliko.Mačiau, kaip 
lėkdamas jis muistėsi,lyg bim
balų kandomas. Ir kaklas pylėsi 
prakaito čiurkšlėmis.

Kazimierui tą dieną papūtė 
linksmesni vėjai. Lipdamas 
laiptais žemyn pasižvalgyti,pa
matė prie kolonos rymančius 
du žilaplaukius senukus. Stovi 
ramūs, o žmonių kamšatis ap
linkui-bėga, stumdosi, jaudina
si. Vienam senukui atsitiktinai 
išsprūdo šluostomi akiniai. Ne
sudužo, nes krisdami atsimušė 
į Kazio batą. Kazys pakėlė ir 
mandagiai įteikė.Senukas dėko
ja. O Kazys tuoj ir sako:

- You both gentlemen look li
ke exper ts. Do you have any tips 
for today's daily double ?

Kazys tokiu atveju moka pa
siutiškai šiltai nusišypsoti.

Šypsnys ir diplomatija jam 
padėjo. Senasis žinovas patarė 
paimti 6 ir 3. Kaip tarė, taip ir 
padarė.Tą vakarą,važiuodamas 
drauge namo, Kazys nesiliovė 
dainavęs "Paleidau žirgą į lan
kas" ir pažadėjo paaukoti kle
bonui kelias dešimtines salės 
statybai.

Ne visuomet ekspertų patari- 
mas eina į naudą. Nuvykome 
kartą į Del Mar, esantį vande
nyno pakraštyj e,netoli San Die
go miesto. Įsitaisėme ispaniš
kos architektūros tribūnoje. 
Pasijutome kaip turtingi kreo
lai.Gera po stogu,kai lauke lie
tutis krapnoja, kai gurkšnis iš 
pantelės šildo kraują.Tačiau po 
penkto rato viskas pasidarė ne- 
miela.Velniškai nesi sekė.Kiuk- 
sojom apsiblausę. Akiratis bu
vo pilkas. Netoli,už aikštės tvo

ros riogsojo susigūžusi gyven - 
vietė - pastatai su balkonais ir 
sulytais baltiniais. Ko, ko, bet 
sulytų baltinių negaliu kęsti. 
Padangėje pralėkė rėksnės žu
vėdros, nežadėdamos nieko ge
ro. Man nusibodo žvalgytis.

Kazys tuo tarpu,ištempęs au
sis,klausėsi už nugaros triukš
mingai šnekučiuojančių jaunuo
lių. Vienas iš jų, Larry, vis gy
rėsi, kad septintame rate nu- 
šluosiąs saują žaliukų. Jis kar
tojo:

- I gonna bet for my horse- 
"Here Comes the Trouble".

Koks keistas vardas, pagal- 
vojau. O anas jaunuolis vis pū
tė:

- All statistics show that she 
is the best turf runner. That's 
my baby!

Dabar Kazys sunerimo.Apsi- 
dairė. Paslapčia dirstelėjo į pi
niginę. Žinojau, kad jis yra pa
siryžęs :arba. . .arba.Septintam 
ratui artėjant nugurino žemyn . 
Kai grįžo, paklausiau:

- Ar turi ?
-Turiu,brolyti,-smagiai at

šovė ir,atsisukęs į Larry, pa
mosikavo kelis geltonus lažybų 
lapiūkščius. - That's my baby 
too!

Abu jie skardžiai nusikvato
jo. Apie pasekmes nerašysiu, 
nes Kazys nelabai mėgsta, kai 
aš imu pasakoti šitą istoriją 
pažįstamiem. Jis prisiekė į Del 
Mar niekad nevažiuoti. Jo žo
džiais, nepatinkanti senoviška 
architektūra, ir vaizdas aplin
kui nekoks. Bet aš žinau-ta ku
melaitė "Here Comes the 
Trouble" dar ir šiandien jam 
neišeina iš galvos.



KANADOS SOSTINĖ OTTAWA

Energingoji apylinkės v-ba 
atgaivino šeštadieninę mokyk
lą, kuri kovo mėn. pradžioje 
pradėjo veikti su 10 mokinių. 
Mokyklos vedėjas - V. Balsas , 
kuriam žada ir kiti patalkinti. 
Išrinktas tėvų k-tas iš Jurkie
nės ir Radžiaus. Mokykla tikisi 
paramos ir iš L. Fondo tiesio
giniai ar per Krašto v -bą mo
kyklos priemonių ir kitokių iš
laidų nors daliai padengti.

Estų nepriklausomybės šven
tės minėjime lietuvius atstova
vo ir sveikinimo kalbą pasakė 
apyl.v-bos p-kas p.Priščepion- 
ka. Mūsų B-nės vadovybei pa
darius pradžią, šiais metais ir 
estų vėliava pirmąjį kartą buvo 
pakelta prie miesto rotušės.

A.Paškevičius,kuris Ottawos 
Liet. B-nės buvopagerbtas, mi - 
nint B-nės gyvavimo dvidešimt
metį, kaip ilgiausiai vadovavęs 
šiai B-nei-šių metų kovo mėn. 
1 d. atšventė savo 60 metų am
žiaus sukaktį. Kuklaus pobūvio 
metu jam jo prieteliai įteikė 
dovanėlę-nupieštą portretą.

Ottawa LittleTheatre galeri
jos patalpose-400 King Edward 
str. vyksta arch. V. Trečioko 
dailės kūrinių paroda. Lankyti 
galima kovo 12-22 d. 11 a. m. -5 
p.m.ir vakarais vaidinimo me
tu.

Šią galeriją, kurią aplanko 
5000 vien tik teatro lankytojų , 
yra verta kiekvienam ir savųjų 
aplankyti; išstatyta viso 19 pa
veikslų.

Pagal Kanados Lietuvių Fon
do planą, užplanuotoji suma $ 
2000 Ottawos apylinkei išpildy
ta 100%. Viso iš šios apylinkės 
turima 12 narių. Paskutinis įna
šas padarytas paties įgaliotinio 
Paškevičiaus savo mirusių tė
vų Lietuvoje atminimui įamžin
ti.

Stambiausias mecenatas - 
apylinkės v-ba,kurios vardu iki

Šiol įnešta $ 700. Tai stambiau
sias įnašas iš visų šio krašto 
apylinkių v-bų tarpo, nors savo 
dydžiu ši apylinkė yra viena iš 
mažesniųjų.

Kovo 9 d. sekmadienį įvyko 
eilinis PLIAS Ottawos skyriaus 
susirinkimas skyr. pirm, dr . 
inž. A. Jurkaus bute. Dalyvavo 
didelė dauguma skyriaus narių 
su savo poniomis ar vyrais. Su
sirinkimo metu išklausyta labai 
įdomus geologijos dr. J. Rim
šaitės pranešimas apie pasku
tinįjį geologijos kongresą, įvy
kusį Čekoslovakijoj, kurio eiga 
sutapo su nelemtaisiais Sovietų 
pakartotinos okupacijos įvy
kiais. Ji parodė jos pačios pa
gamintą kelionės metu filmą ir 
nemažai pavienių skaidrių.

Be to, skyr.sekretorius dipl. 
inž.Danys painformavo apie pa
siruošimo darbus įvykstančiam 
pirmajam Kanados lietuvių in
žinierių ir architektų suvažia
vimui,kuris įvyks Ottawoje ge
gužės 17 -19 d. , kada yra gra
žiausias tulpių žydėjimo metas.

L. Fondo įgaliotinio vykdomas 
vajus sukaupti lėšų bendrajam 
visų Ottawos lietuvių įnašui pa
didinti, norima baigti vėliausiai 
iki Motinos Dienos minėjimo, 
kurio metu įvyks ir dovanų pa
siskirstymas.Kiekvienas paau
kojęs 50 cnt. , turės galimybę 
laimėti vieną iš šių dovanų: lie
tuvių dailininkių p. p. A. Tamo
šaitienės, E. Šiurnienės ir N. 
Trečiokienės kūrinius, "Lithu
anians in Canada" knygą arba 
Kanados metalinių pinigų setą 
ir kelis sidabrinių-nikelinių pi
nigų setus,nes kam dar rūpi tė
vų žemė-tas Lietuvių Fondą re
mia.

1968 metais, Vasario 16 gim
nazijai paremti surinkta $ 93. - 
Būrelio vadovė jau kelinti me
tai iš eilės yra p. Danienė.

A. VILNIŠKIS.

ST.CATHARINES. ONTARIO
ŠVIETIMO REIKALAI
Aną dieną išgirdome vieną 

viešą pareiškimą, gerokai pa
keičiantį čia mūsų lietuviškos 
veiklos gaires. Asmuo ilgus 
metus rūpinęsis mokyklos rei
kalais, nutarė duoti progos ir 
kitiem pasidarbuoti šioje svar
bioje srityje. Ypač čia visiems 
rūpi mokyklos padėtis. Per pa
staruosius metus pasikeitė trys 
mokytojai, dabar atėjo ir ket
virtas. Aišku, tai nėra gerai 
mokyklai.Mokinių lankymas ir
gi nebuvo geras. Vargu galima 
dėl to ką kaltinti. Lietuviška 
veikla niekad nebuvo rožėmis 
klota.Nei čia, nei kur kitur. Vi
sur tenka nugalėti kliūtis. Šalia 
to, turime prisipažinti patys , 
kad trūksta visuomeniniam dar
bui patyrimo. Jau vien tik tai , 
kad nesugebame atskirti visuo
meninių reikalų nuo asmeniš- 
kumų-aiškiai parodo mūsų ža
lumą šioje srityje.Tačiau gyve
nimas rodo ir šioje srityje pa
žangą. Yra tokių,kurie atskiria, 
ir tokių skaičius didėja.

Grįžtant prie mokyklos rei
kalų, manoma, kad naujos jėgos 
daug dėmesio kreips į bendruo
menės visą mokyklinio amžiaus 
jaunimą. Nėra mūsų tarpe ir ne
turi būti "katalikiška šeima" , 
"mišri šeima", o turi būti tik 
lietuviška šeima.

Auga mūsų gražus ir skait
lingas atžalynas, jau yra pa
čiuose metuose baigti, kad ir 
nedidelius, lituanistikos kur
sus, gauti pažymius. Pasidai
rę pamatysime, kad turime tam 
daugiau kvalifikuotų žmonių, 
negu, kad iš karto atrodo.

Kas nemėgina-nieko nepasie-

tete lietuviai studentai dar ne
susiorganizuoja, nes pirmais 
studijų metais yra apkrauti dar
bu, bet žada susiorganizuoti ki
tais mokslo metais.Skaičius tuo 
tarpu yra tiksliai dar nežino
mas, bet dvylika studentų jau 
palaiko ryšius. Nemaža kandi
datų mokosi čia gimnazijose ir 
ateityje jie visi, reikia tikėtis , 
papildys studentų organizaciją 
iki gražaus skaičiaus.

Sėkmės lietuviams studen
tams!

PUIKIAI PASIRODĖ!
Skautai gražiai šiemet su

rengė Kaziuko mugę.Mugė buvo 
išpirkta bematant. Valgiai-vi
sus sužavėjo, bet programa la
biausia.Vadovavo Nijolė Gverz- 
dytė. Žvaliai, gyvai ir .pasirodo , 
turi didelį lietuviškų dainų ir 
šposų repertuarą.Tai gabi,daug 
žadanti mergaitė.Mokosi gerai, 
toli nuėjusi ir pianino klasėje . 
Nuo jauniausių dienų vargonin- 
kaujaper lietuviškas pamaldas. 
Visi lietuviai jaučiasi jai už tai 
skolingi.Tikėsimės, kaip nors , 
kada jai atsilyginti už tą didelį 
pastovų pasišventimą, kartais 
mergaitei net nesveikuojant. 
Bet nukrypau nuo temos. Atsi
prašau.

Visas Šv.Kazimieroparengi
mas parodė, kiek daug mūsų 
jaunimas dirba!Reiktų į skautus 
įtraukti visus, kurie dar nėra 
įtraukti. Ypač jauniausius. Duo
kime progos jiems įeiti į lietu
vybės kelią.Suraskime juos,nes 
jie nori būti surasti. KOR .

JONINĖS ĮVYKS BIRŽELIO 28
Ne birželio 21 dieną, kaip, kad

Tie visi pasikeitimai padaryti 
todėl,kad Buffalo birželio 21 d. 
įvyksta labai didelės vestuvės , 
labai populiarių žmonių šiame 
krašte ir Joninėms tenka duoti 
kelią šiam svarbiam įvykiui.

Rengėjai planuoja šiemet Jo
nines padaryti patrauklias vi
sokio amžiaus žmonėms.Ren
giama liaudies dirbinių paroda 
ir taip pat lietuviškų veidų-por- 
tretų paroda. Jei vietos būtų-tų 
veidų atsirastų iki 60-retas jų 
būtų nepažįstamas (Tikimės!)

Maloniai prašom suintere
suotus įsidėmėti ir laiką ir vie
tą. RENGĖJAI

WINDSOR, Ont
AUKOJO TAUTOS FONDUI 

Windsor© ir plačios apylinkės 
lietuviai, minėdami Vasario 16 
-tosios Šventę ir Tautos Fondo 
vajaus metu aukojo Tautos Fon
dui: $ 30.-dr. D. ir S. Naikaus - 
kai,po $ 2O.-dr. V. Ablėnas, V. 
Čerškus,P.B. Januškai, A. Juš- 
kauskas, A. Krakauskas, dr. G. 
Kuras ir Z. Laurinavičius. Po 
$ 10. -V. Baltrušiūnas, R. Dum
čius. Vyt. Kraniauskas, V. Pun- 
džius, S. Simanavičienė ir F. 
Švabauskas. Po $ 6. -B. Balai - 
šis. Po $ 5. - B. Barisas, Vyt. 
Barisas, Butvydas, Pr .Dumčius, 
C. Garbus, J. Giedriūnas, Pr. 
Jankus, Pr.Kairys, Z.Mistau- 
tas,L.Z.Mockai, K. Linkevičie
nė, A. Rimša, Pr. Rudokas, R . 
Vilembrektas, J. Sinkus ir E. 
Zatorskis.Po $ 3.-M.Kizis, Alb. 
Tautkevičius.Ant.Tautkevičius , 
J. Sventickas ir Weir. Po $ 2. - 
B. Badikonis, E. Baltulienė, M . 
Bartulienė,A. Kažemekaitis, A . 
Kozulis.P. Kuncaitienė, kun. D . 
Lengvinas ir Stasys Taurinskas 
Po$ l.-P.Eidukas, P. Kraniaus
kas ir R. Puida.

Išviso suaukota 350 dolerių. 
Aukas rinko A.Juškauskas ir P . 
Januška. Visiems aukojusiems 
nuoširdi Tautos Fondo padėka .

P. JANUŠKA 
Tautas pondo Įgaliotinis i

7 IF :s ft v j g? |

Winnipeg, Man.
Vietos lietuviai, švęsdami Va

sario 16, į savo iškilmes pa
kvietė ir ukrainiečius, kurie pri
sidėjo prie programos dainom 
— choru ir solo. Dalyvavo ir 
spaudos atstovai.

Taupyk ir skolinkis
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAUSIAME TORONTO LIETUVIU KREDITO KOOPERATYVE

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

" . MOKAME 
5% %už depozitus 

už Šerus

PARAMA
DUODAME 

mortgičius ir asmenines 
paskolas iš 7'/i %

KĄ^OS VALANDOS: kasdiena, nuo 10 vai. iki 3 vai. p 
p.Jjsskyrjjs sekmadienius. Pirmadienį ir penktadie
nį vakarais nuo 4 vai. 30 min. iki 8 vai. 30 min. Šeš
tadieniais nuo 9 vai. ryto Iki 1 vai. p.p.

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

EKSKURSIJA EUROPON
BIRŽELIO 3 ik. 19
2 dienos Maskvoje,
5 dienos Vilniuje,
8 dienos Amsterdame

SKAMBINANT

(416) 278-7261
arba

IR TIK s 611,55
Lėktuvas, viešbučiai, pusryčiai ir pervežimai .

REGISTRUOTIS
SMULKIAU SUŽINOSIT

iki balandžio mėn. 1 d.

BAC ĖN AS,
ALL SEASONS TRAVEL AGENCY

323 Lakeshore Rd. E. Port Credit, Ont.
P.F. Paukštaitis, tel. 365-0311, M 

Montreal, P.O.

S. MFŠKUITIS

TUBSMUISOO iMSKTHltS
(Reportažas iš Toronto)

Atkelta is 2 psl.
TRIMITO AIDAS...

Jokūbaitis ir moterų sekcijos 
vadovė šaulė E. Dambrauskie
nė, už nuopelnus kuopai, susi
rinkimo buvo pakelti garbės 
šauliais.

Susirinkimas buvo baigtas 
Tautos Himnu.

Kuopos valdyba yra dėkinga 
par. klebonui, kuopos garbės 
šauliui kun.P. Ažubaliui už lei
dimą susirinkimui naudotis sa
le.

Kuopos valdyba, atsižvelgda
ma į Kanadoj einančios spau
dos,radio valandėlės, šauliškos 
spaudos ir lietuviškos šešta
dieninės mokyklos sunkumus , 
nutarė 1969 metais paremti; 
laikraščius: "Tėviškės Žibu
riai" - $ 10. -, "Nepriklausomo 
Lietuva 10.-/'Tremties Tri
mitas", "Karys"-$ 15,-.radio 
valandėlė "Tėvynės Prisimini- 
mai,l-$ 10.-ir Toronto lietuviš-

Tursamiegis - tik pradėjusio 
temti vakaro laikotarpis. Pa
baigus šerti galvijus, jau per 
tamsu darbuotis kieme. Tuo 
tarpu esant per anksti pirkioje 
degti žiburį, šeimininkei triū- 
siant apie ugniakurą, prie bala
nos ruošiant vakarienę, susi
metę kaimynai šnekučiuojasi , 
svarsto savo reikalus.

Panašiai yra Toronte, Lietu
vių Namuose, kur penktadienio 
vakarais susirinkę mūsų žmo
nės pasišnekučiuoja, aptaria 
bėgamas problemas, išgeria 
alaus bonką.

4= 4: sjc sjc * *

Savaitės pabaiga patenkintas 
žmogus sutvarko "Paramoje" 
savo reikalus, įsideda banko 
knygutę į liemens kišenę, užsi- 
segioja paltą ir,užsidėjęs skry
bėlę, rengiasi išeiti. Tuo metu 
jo dėmesį patraukia laikraš
čiais apdėtas stalas. Vyras 
dirsteli į rankinį laikroduką ir , 
neskubėdamas .prieina prie sta
lo. Čia jis vėl nusiima skrybėlę , 
atsisegioja paltą ir sėdasi skai
tyti.

Vyras pavarto vieną laikraš
tį,paskaito kitą,peržiūri trečia. 
Žmonės ateina ir išeina. Vieni 
skuba į namus .kiti ižsuka į sa
lę išgerti bonką alaus. Pačiu iš 
darbo ėjimo laiku prie banko 
langelių išauga eilės; jos ir vėl 
sutrumpėja.Vienas,kitas priė
jęs prie spaudos stalo pavarto 
laikraštį ir net nebesulankstęs 
skubiai išeina.

Laikraščiais besidomįs pi
lietis, peržiūrėjęs beveik visą 
spaudą, pastumia paskutinį, už
vardintą "Sandara", ir rengiasi

eiti. Tuo pačiu jo dėmesį pa
traukia kitame stalo gale "Lie
tuvių Dienas" vartąs kaimynas. 
Nieko nelaukdamas,jis kreipia
si į žurnalą skaitantį tautietį , 
prisipažindamas, kad domisi 
Kalifornijos lietuviais ir te
nykščiu leidiniu. Jo manymu, tai 
esąs vienintelis mūsų kalboje 
taip gražiai leidžiamas pa - 
veiksluotas žurnalas. Jį patį esą 
labai domina ten įsikūrę tautie
čiai. Jo prenumeruojamoje 
spaudoje esą labai daug rašoma 
apie tenykščius lietuvius.Dėl to 
jam parupę -sužinoti ar ir kiti 
mūsų laikraščiai taip pat daug 
apie juos rašo.Dabar, atsiradus 
progai, jis peržiūrėjęs nemaža 
periodikos ir patyręs, kad kali- 
forniečiai savo veikla tikrai 
viršija kitas kolonijas. Tai pa
tyręs, jis negalįs atsistebėti, 
kad nežiūrint ten suplaukusio 
mūsų senimo, Vakaruose esą 
neišsemiami lietuviškos ener
gijos aruodai.

"Lietuvių Dienas" žiūrėjęs 
tautietis, nustebęs pakelia akis 
į Vakarais susidomėjusį skai
tytoją ir, jį išklausęs, sako, kad 
tikrumoje ten taip nėra. Kad ten 
yrapajėgingų plunksnos darbi
ninkų, to jis neneigia. Jis, taip 
pat,negalį s paneigti, kad jie ten 
daug ką padailintai aprašo, iš
pūsdami pagražina. Jie vienas 
už kitą, įvairiuose laikraščiuo
se garsina savus susiėjimus , 
dailiųjų apraiškų pobūvius. Kad 
ten nėra pranašiau už kitas vie
toves, jis galįs įrodyti papras
čiausiu pavyzdžiu. Tai sakyda
mas "Lietuvių Dienas" skaitęs 
vyras pakelia žurnalą. Tuo pa
čiu jis sako, kad tai esąs nau

jausias šių metų sausio mėn. 
numeris, omus jis pasiekęs tik 
kovo mėn.Dar daugiau jis nusi
vylęs,kai sužinojęs apie tenykš
tį Vasario 16 minėjimą. Mes čia 
Rytuose raginame savus, kvie
čiame vietinius svečius daly
vauti toje šventėje. Mes tiesiog 
neriamos iš kailio, norėdami 
kuo iškilmingiau atšvęsti tą di
džiąją šventę. Tuo tarpu Vaka
ruose jie susirenka, ta proga 
pasikalba, ir tariasi atlikę savo 
pareigą. Jie matyt net nepagal
voja apie tai, ką padarė tenykš
čiai estai užpereitą savaitę, 
švęsdami savo nepriklausomy
bės šventę. Estai mokėjo taip 
vykusiai prieiti prie miesto 
burmistro,taip prie jo prisikal
bėjo, kad jų vėliava ženklinda - 
ma Kažką iiėpaprasto,ištisą 'sa
vaitę plevėsavo prie Los Ange
les rotušės dangoraižio.

Ontario provincijos bažnyčio
se kovo 2 vyskupų pageidavi
mu pamokslus sakė pasaulie
čiai. Tema — katalikiškas švie
timas. Prisikėlimo parapijoj tą 
dieną kalbėjo stud. Algis Pute- 
ris. Jis yra ateitininkų moks
leivių centro valdybos pirmi
ninkas. Kalbėjo labai išmąsty
tai, aiškiai ir gražia lietuvių 
kalba.

Kaziuko mugė, kuri jau Įsigy
veno ir kurią rengė Toronto 
skautai, vyko kovo 2 parapijos 
salėse. Buvo turtinga ekspona
tais, kurie daugiausia buvo ir 
parduodami. Daug įvairių val
gių, kuriuos gamino pačių skau
tų mamytės. Lankytojų buvo 
labai daug. Visi gėrėjosi tokia 
gausia “paroda”.

Dviem mirusiem redakto
riam — dr. A. Šapokai ir J. 
Kardeliui — buvo pašvęsta pa
rapijos suma. Giedojo solistė 
Marija Vilčiauskaitė.

Prisikėlimo parapijos reko
lekcijos vyksta kovo 16-30. Ve
da jėzuitas iš Chicagos tėvas 
A. Tamošaitis.

Šv. Jono parapijoj rekolekci
jas kovo 23-30 ves kun. dr. F. 
Jucevičius iš Montrealio.

ką šeštadieninę Maironio mo
kyklą - $ 25. -

Pabaltiečių veteranų korpui 
(Baltic Veteran Corps) Toronte 
šiais metais iš eilės tenka pir
mininkauti Toronto VI. Putvio 
kuopos pirmininkui. Tas parei
gas kuopos pirm-kas šaulys St. 
Jokūbaitis perėmė iš praeitais 
metais pirmininkavusio latvio 
O. Perro š. m. kovo 6 d.

š. P. G.

DLK ALGIRDO ŠAULIŲ KUO- 
PO METINIS NARIŲ SU-MAS .

rių susirinkimas. Susirinkimą 
atidarė kuopos valdybos pirm. 
P.Kanopa. Atsistojimu pagerb
tos įneštos tautinė ir kuopos 
įvėliavos.Valdybospirm. P. Ka
nopa padarė platų kuopos veik
los pranešimą.Kuopa įsisteigu
si prieš dvejus metus yra pilna 
energijos šauliškoje ir visuo
meninėje veiki oje.Kuopa praei
tais metais įsigyjo kuopos vė- ' 
Įiavą, surengė didingą Lietuvos 1 
kariuomenės minėjimą. Nariu 
įstojo į Kanados Lietuvių Fon
dą,finansiniai remia kitų orga
nizacijų veiklą. Šiais metais

Rinktinės kuopų šaudymo pir
menybes.

Susirinkimo metu, 7 naujai 
į kuopą įstoję nariai priėmė 
priesaiką.

Naujos valdybos rinkimai 
praėjo sklandžiai ir darni ai.Su
sirinkimas visą buvusią valdy
bą perrinko ir sekančiai kaden
cijai. Valdybos pirm.perrinktas 
P. Kanopa.

Bendrai, visas susirinkimas 
praėjo darbingai ir sėkmingai.

Baigtas Tautos Himnu.
Po susirinkimo įvyko bendra 

kavutė,kurioje dalyvavo ir sve-

CHICAGO, ILL
• Valstiečių liaudininkų su

važiavimas kviečiamas kovo’ 
29 - 30 dienomis Chicagoje. Su
važiavime numatytas M. Mac
kevičiaus politinis pranešimas 
aktualiais reikalais.

• Naujos lietuvių operos Da
na premjera įvyks Chicagoje 
balandžio 12 d. Solistai — D. 
Stankaitytė, R. Masienė, S. Ba 
ras, A. Brazis, J. Vaznelis. Re
žisierius — P. Maželis, dailinin 
kas — A. Kurauskas.

kia. SUINTERESUOTAS buvo spaudoje ir laiškuose pra- Kovo 1 d. Hamiltono lietuvių kuopai yra pavesta suruo&ti ju- čiai. Jų tarpe ir parapijos kle-
nešta. Taip pat jos , įvyks ne parapijos salėje įvyko DLK Al- biliejinį LŠS-gos tremtyje su- bonas prelatas dr. J. Tadaraus-

LIETUVIAI STUDENTAI Merritono salėje, bet Dennis . girdo šaulių kuopos metinis na- važiavimą ir pravesti Kanados kas.
Mūsų Brocko vardo universi- Netoli didžiojo kelio. -------------------------------------------------------------------—-----—---------------------------------
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Geriausia taupyti ir skolintis tik Hamiltono lietuvių 

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

Nemokamas gyvybes ir asm. paskolų draudimas
Nemokamas pilnas tekiu patarnavimas
Parduodame American Travelers S'ekius ir money orderius
Uftikrintas indėlią saugumus
Kapitalas virJ $ 1,600,000.00

Darbo valandos:
Pirm. 9.30—5 v.p.p.
Antr. 940—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.
SeSt. 9—1 v.p.p.

MOKAME UŽ:

Depozitus 5%
Serus 5\5 %

A 
Terminuotus indelius 6%

SKOLINAME:
Asmenines paskolas iŠ 9%
Nekilo, turto paskolas i? 8^%

LIETUVIŲ DIENA HAMILTONE
Šiemet Hamiltonas ruošia 

Kanados Lietuvių Dieną. Data 
pramatyta Darbo Dienos - La
bour Day savaitgalį, rugpiūčio 
30 ir 31 dienomis. Jau sudary
tas ir šventei ruošti komitetas: 
pirm.AIf.Juozapavičius, I vice- 
pirm.K. Baronas, II vicepirm. 
K.Mikšys, sekr. Pr. Lesevičius 
ir S.Martinkutė,ižd. K. Žukaus
kas ir jaunimo reikalų vadovas 
- G. Breichmanas. Liet. Dienos 
informacija rūpinsis K.Mile - 
ris, simpoziumu - J. Pleinys , 
banketu-L. Skripkutė,meno pa- 
roda-Ald. Matulienė, šeštadie
nio susipažinimo vakaru-K. 
Mikšys ir koncerto programa 
-K.Baronas. Į šventės ruošimo 
programą yra sukviesti patys

pajėgiausi kolonijos žmonės. 
Nors Lietuvių Diena bus dar tik 
rudenį, bet jau dabar tam yra 
užsuktas veiklos ratas, nes no
rima šitais Švietimo ir Šeimos 
Metais Kanados Liet.Dieną ata
tinkamai atžymėti.

Liet. Dienos Informacija

NAUJAS RĖMĖ JŲ KOMITETAS
Š. m. kovo mėn. 2 d. Kaziuko 

Mugės metu, susirinkę skautų 
tėvai išrinko 1969 metams Ha
miltono skautų tėvų ir rėmėjų 
komitetą.

Naujai išrinktas komitetas , 
kartu su skautų vadais, susirin-

TEL. 365-8666

LaSalle Restaurant
. 16 metu pagarsėjęs “ smoked meat“ patiekalu, 

o Visoks maistas pristatomas i namus.

7633 Lasalle Blvd, ir 4 Ave. kampas,

LA S AL L E .1 E.

SKELBIMAS.

8
, Dievo Karalystės 

Žinios
(Tęsinys

Naujasis Testamentas nebuvo 
duotas pasauliui nė nusidėjė
liam ir jame nėra siūloma viltis 
atversti pasaulį pirma negu Kris 
tus sugrįš paimti savo sužiedoti- 
nę. Jo sugrįžimo tikslas yra įs
teigti Dievo Karalystę, dėl ku
rios Jėzus mokino savo mokyti
nius melstis. „Teateinie tavo ka
ralystė. Tebūnie tavo valia kaip 

L danguje, taip ir žemėje.“ Apaš
talas Povilas savo antrame laiške 
Timotiejui (3:16, 17) sako: „Vi
sas Dievo įkvėptas Raštas yra 
naudingas mokinti, sudrausti, pa
taisyti. auklėti teisybėje, kad 
Dievo žmogus būtų tobulas, tin
kamas kiekvienam geram dar
bui.“.

Taigi Biblija arba visas Šven
tasis Raštas, susidedantis iš Se
nojo ir naujojo Testamento, yra 
Dievo įstatymo knyga.

Joki kita knyga niekad nebu
vo taip savo draugų mylimų, kaip 
Biblija. Milionai žmonių atvirai 
liudijo apie savo meile ir darbais 

“ parodė savo tikėjimą į ją, ir dau
gelis mirė gindamas ją. Iš jos 
kaip iš saulės šviečia taip daug 
geros įtakos, kiek niekad neišėjo 
nė iš jokios kitos knygos. Pas
tebėtina, kad nėra jokių išimčių, 
kurie tik laikosi jos patarimij ii’ 
nurodymų, tie greit apsišviečia, 
nugali ir atmeta daug blogų įpro
čių ir pasidaro teisingais, ra
miais, rimtais, blaiviais, meilin
gais, patenkintais ir laimingais 
žmonėmis.

BIBLIJA
♦ Ji Yra Gyvojo Dievo žodis

„Nors Biblija parašyta dauge
lio pranašų labai skirtingais lai
kais ir skirtingose apystovose, 
vienok ji nėra vien paprastuoju 
moraliu patarimu, išminties išsi
reiškimu ir suraminimo žodžių 
rinkiniu. Ji yra daugiau negu 
tokia: Ji aiškiai, moksliškai ir 
tvarkiai pasakoja šio pasaulio 
blogybių priežastis, bei vienati
nius prieš jas vaistus ir jų galu
tinas pasekmes, kokias numato 
Dieviškoji išmintis, kuri jau ži
nojo to plano pabaigą pirmiau, 
negu jį pradėjo. Ji taipgi pažy
mi Dievo žmonių kelią, palaiky

tu dama ir sustiprindama juos tais 
didžiais ir brangiais pažadais, 
kurie turės išsipildyti, kuomet 
jiems ateis laikas.“.

(Bus daugiau)

Kas idomaujates apie Tiescj, mes 
prisiusime veltui knygeliu^ Kreipki
tės šiuo adresu:
LITHUANIAN BIBLE STUDENTS
272 E. 3rd Street,
Spring Valley, III. 61362. USA.

LIETUVIŠKAS PUSVALANDIS GIRDIMAS KAS

ŠEŠTADIENI S PER

TEL. 669- 8834.

Al? ŽINOTE, KAD
"NEPRIKLAUSOMOS, 

LIETUVOS" SPAUSTUVĖ 

spausdina bilietus, pakvietimus, 
vizitines ir padėkos korteles, i- 
vąirius blankus, receptams lape
lius, vedybinius pakvietimus, mir 
ties atveju užuojautos laiškus.vi 
sakius finansinius pranešimus,ve 
kus^su adresais, Žurnalus, laik
raščius ir kt.
Adresas: 7722 George Street.

LaSalle (690) Mtl.f>.Q. 
Canada.

C F Mb

Juozas Stankaitis

STOTI

kę PIetkūnųbute,aptarė veiklos 
planus ir pasiskirstė pareigo
mis: pirm.-Paukštis Alfonsas , 
vicepirm. - Breichamanas P, 
sekr. - Stonkus Zenonas, ižd . - 
Paškevičius Julius, ūkio reik.- 
Stukas Dionyzas, parengimų- 
Gedminienė, Stonkienė Birutė, 
nariai: Aušrota Algis, Petkūnas 
Juozas. b. P.

KLB HAMILTONO APYL.V-BA 
netolimoje ateityje pradės so - 
lidarumo įnašo rinkimą.Dėl vi
sų patogumo šis dviejų dolerių 
įnašas per metus bus prašomas 
per laišką.Prašome kas neįne- 
šė už praeitus metus kartu įneš
ti už du metus -tai yra keturis 
dolerius.

Jūsų jautrus šiam reikalui 
supratimas ir pritarimas daug 
palengvintų valdybos darbą ir 
neapsunkintų jūsų su asmenišku 
apsilankymu.

Apyl. Valdyba.

Kredito kooperatyvas 'Talka' 
savo metini akcininkų susirin
kimą buvo sušaukęs vasario 
22. Kapitalas per metus padi
dėjo ir jau siekia pusantro mi
lijono dolerių. Už akcijas išmo
kėta 5.5 proc. Iš pelno paskir
ta: Vasario 16 gimnazijai Vo
kietijoj 600 dol. Metų laiko
tarpyje buvo išleista lietuviš - 
kom organizacijom ir veiklai 
per 2,000 dol. Susirinkime bu
vo nutarta Įsigyti nuosavus na- . 
mus.

^SPORTĄ S

Chicagos Neries komanda jau tris metus iš eilės laimėjusi Šiaurės 
Amerikos Lietuvių Krepšinio meisterio titulą. Iš kairės: Varnas, Jan
kauskas, Galinaitis, Valaitis, Sunas, Jesevičius, Bendoraitis. Var
nos P. Amerikos ir Australijos, Jesevičius Australijos - buvusių 
krepšinio išvykų rinktinių dalyviai.

BANGA 1410, 10:00 VALANDA VAKARO

Programos vedėjas L. Stankevičius

Savininkas Alfonsas Viskantas

SKAMBINKITE , 

iš visu vietų LaSalėje'.'

SPECIALIOS KAINOS:
e Krikštynoms, vestuvėms ir laidotuvėms. '
• I tol imesnes užmiesčio ir kito miesto vietoves

TEL. 366 - 8300

— visas 24 valandas.

* Ištikimybė? Švedijos viešo
sios opirjiijos tyrinėjimo insti
tutas prianeša, ':ad švedai ir 
švedės (|net 90%L) pasisako už 
vedybinę ištikimybę. To paties 
instituto duomenimis lygiai 
toks pat procentas tačiau pasi
sako ir už priešvedybinį lytinį 
bendravimą, jei tai "atsitinka iš 
tikros meilės".

1969 M. ŠALFASS-gos KREP
ŠINIO IR TINKLINIO PIRME

NYBĖS
ŠALFASS-gos centro valdyba 

skelbia,kad 1969 m.Š.Amerikos 
lietuvių krepšinio ir tinklinio 
pirmenybės įvyks š. m. balan
džio mėn. 12-13 d. d. , Clevelan- 
de, Ohio. Pirmenybes praves 
Cleveland© LSK Žaibas.

Krepšinio pirmenybės bus 
vykdomos šiose klasėse: vyrų 
A,vyrų B, jaunių A (1950 m. gi
mimo ir jaunesnių), jaunių B 
(1953 m.gim. ir jaun.), moterų , 
mergaičių A (1950 m. gim. ir 
jaun.).Pirmą kartą pirmenybė
se bus vykdoma vyrų B klasės 
varžybos, kuriose turės teisę 
dalyvauti silpnesnės komandos 
ir antros komandos tų klubų, 
kurie dalyvaus A klasėje.Kvali
fikacijas B klasei nustatys ŠALr 
FASS-gos krepšinio komitetas .

Krepšinio pirmenybėse-vyrų 
Air Bbei jaunių A klasėse lei
džiama dalyvauti nedaugiau kaip 
8 komandoms, kitose klasėse-

pravedamos šiose klasėse: vy
rų,juni orų (1948 m. gim. ir jau
nesnių),moterų B, mergaičių A 
(1950 m.gim.ir jaun.),mergaičių 
B (1953 m.gim. ir jaun.). Pirmą 
kartą pirmenybėse įvedama 
moterų B klasė, kurioje teisę 
dalyvauti turi tik silpnesnės ko
mandos ir antros komandos A 
klasėje dalyvaujančių klubų. 
Moterų B klasės kvalifikacijas 
nustato ŠALFASS-gos tinklinio 
komitetas. Tinklinio pirmeny
bėse dalyvaujančių komandų 
skaičius neribojamas.

Krepšinio pirmenybės visose 
klasėse bus vykdomos vieno 
minuso (single elimination) sis
tema su paguodos ratu. Tinkli
nio pirmenybės visose klasėse 
bus pravestos dviejų minusų 
(double elimination) sistema. 
Smulki informacija yra specia
liu centro valdybos aplinkraš
čiu siuntinėjama visiems spor
to klubams. ŠALFASS - gai iki 
šiol nepriklausę vienetai, kurie 
domėtųsi pirmenybėmis,prašo-

LaSalle loto Specialist Iteg’d.
TEL: garažo 366-0500 

namų - 366-4203

TAISAU IR DAŽAU AUTO-MASINAS.

7717 RUE GEORGE LASALLE, P.Q. SAV. G. Desrochers.
(Priešais NL redakcija)

* Ieškote optimistų ? JAV sena
torius Eugene McCarthy pa
reiškė New Yorke, kad jis vėl 
kandidatuos į JAV prezidentus 
1972 metais.

nedaugiau kaip 6. Komandos at
renkamos pagal apygardinių 
pirmenybių davinius arba pagal 
krepšinio komiteto parėdymą.

Tinklinio pirmenybės bus

mi tiesiai kreiptis dėl informa
cijos į ŠALFASS-gos centro 
valdybą šiuo adresu: Mr. A. 
Bielskus,15321 Lake Shore Blvd. 
Cleveland, Ohio 44100, tel. 216-

Unive'iAcil Cleane'ij &
B. KIRSTUKAS

TEL. 769-2941.

239 FOURTH AVENUE
(at Wellington StJ

Deluxe Cleaners & Dyers Ltd.
117-6TH Avenue.

Lach ine, que.

Sav. P. RUTKAUSKAS

Windsor
1205 church Avenue. Verdun. P.Q.

Tel. 768-6679.

75allot 5
Valau ir taisau vyriškus ir moteriškus 
drabužius. Siuvu naujus, pagal užsaky 
mus, vyriškus paltus, kostiumus ir kel 
nes. Aukštos kokybės medžiagos.

HIGHLAND AUTO BUDY
CALEX GAS BAR 

DIRBTUVĖ- GARAŽAS

611b Lafleur Avė. LASALLE Tel. Busp. 366-7281

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

JOE’S BUTCHER & GROCERY
LAURINAITIS JUOZAS

TEL. 637-6727

Viskąpa ima is namų ir išvalytus 
pri stato.

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

Windsor yra moderni valykla, turinti 20 me
tu patirti, šiam darbe. Turinti naujai įrengta 
modern i šk i ausi ą drabužiu apsauga (storage) 
ir greitą patarnavimą,.

Savi'ninkai: A. Keršys, P. Petrulis, P. Kersulis, A. Greibus.

Baltic Woodwork Co,
K. KIAUŠAS ir J. ŠlAUCIULIS Daromos įvairios durys, langai, vir-

tuves kabinetai ir kiti ivairus medžio 
547 Lafleur Ave., L a Salle (650) p. Q. dirbiniai.

BELLAZZI-LAMY INC. “
BOIS DE CONSTRUCTION 
BUILDING MATERIALS

7682 BLVD. CHAMPLAIN 
coin 6ieme Ave.. LaSalle

EDCO"
Construction Co.

Ltd.
Skambinti W. Lapenaiciui — 366-62

ĮVAIRI MEDŽIO STATYBINE MEDŽIAGA:

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

4 Visokių namų pardavimas ir išnuomavi
mas La Salleje ( 5%, 4J6, 3/6 kambariai).

• Su bendru apšildymu ir atskirai.

• Su virtuves pečiurr, Šaldytuvu ir be jų.

-7. o Žemos kainos ir maži (mokėjimai.

KELEIVIS
Aišku, ęsate girdėję, kad tai laikraštis, kuris jau eina 62- 

536 Broadway, sius metus. Jį vieni giriu, kiti peikia, bet visi jį mėgsta skai- 
So. Boston,Mass. lyti. Kodėl?

02127 USA. Todėl, kad jis niekam neęataikauja ir nesibijo teisybes ra
šyti. Teisingomis žiniomis is „visur (daug rašo ir apie dabarti
ni Lietuvos gyvenimą) laikraštis per 61 metus pelnė 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.

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

Redaktorius Grozvydas Lazauskas.
Administracijos adresas: Juozas Urbells
1649 N. Broadway, Melrose Park, 111.60160 USA.

Prenumerata: JAV ir kitur $5.00 metams.

TEL: 524 - 0209

1918 Frontenac Street, Montreal, P.Q 
( Prie požeminio “ METRO“ stoties).

Jettė & Frėre Itee
Plumbing & Heating kontraktorius

Lietuviams nuolaida.

Atliekami Įvairūs automobilių taisymo ir 
dažymo darbai:

Infra red & Vinyl Tops painting

Gazolinas, Alyva ir kiti patarnavimai 
Padangos žemiausiomis kainomis 

ir baterijos.

ALUS, MINKŠTI GĖRIMAI IR VISOKĮ MAISTO PRODUKTAI. 

PRITYRĘS ŠVIEŽIŲ |R RŪKYTŲ LIETUVIŠKO SKONIO DEŠRŲ 

GAMINTOJAS.
PRISTATYMAS GREITAS IR SĄŽININGAS Į NAMUS, SALES VISOSE 

MIESTO DALYSE.

• Šildymo ir vandentiekio taisymai ir nauji Įrengimai
• Gazinių priemonių pardavimas ir įrengimey

• Apkainavima s nemokama s

LASALLE 366-0330

7635, BOUL. LASALLE 
LASALLE. QUEBEC

SIUNTINIŲ 
AGENTŪRA

DART 
CORONET 
CHARGER 
DODGE 
CHRYSLER 
CAMION 
DODGE

LAURENT DAIGNEAUIT
President

TEL. 525-8971. T. Laurinaitis

- PORTRETAI - VEDYBOS - KRIKŠTYNOS 
SUKAKTUVES MAŽAMEČIAMS 

ĮVAIRIOS PROGOS

'ony. 3
1920 FRONTENAC ST. - MONTREAL, P.Q.

T f S
/ / j _ ___ L

K ĄUSV A S 3891 St.Lawrence Blvd.

Montreal 18, P. Q.

Tel. VI4-9098

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

ABC aptarnauja Montrealyje LIETUVIUS klientus, kurių pilna, pasitikėjimo turi jau 14-ka, metų.

ABC turi dideli pasirinkimo, (vairiu gėrybių siuntiniams, ... aukščiausios kokybės ir žemiausia kaina!!!

ABC priima ir pinigus už kuriuos jūsų giminės gali nusipirkti (vairias prekes dolerinėse krautuvėse Lietuvoje.

ABC turi SPECIALIUS maisto produktus siuntiniams i Lietuvą: U Z '4 KAINOS(50% NUOLAIDA) 
Visokiausios rūšies maisto pavyzdžiai ir Šimtai 
kitokios rūšies maisto produktų, šokolado ir 1.1.

Prašykite katalogo.

Šitos kainos įskaitant: produktus, 
muitą, persiuntimo mokestį ir 1.1. 
Jūs nemokėsite nė vieno centą 
daugiau!

NELAUKDAMI UŽEIKJTE I ABC IR UŽSAKYKITE 
SIUNTINIUS, TADA IŠVENGSITE SKUBĖJIMO

ABC patarnavimas — 100%pasitekinimas!

110 sv. cukraus .... S 15.50
110 sv. miltų 21.50
110 sv, ryžių........$25.00
22sv. taukų... .... $ 12.70

7 psi. *** *** NEPRIKLAUSOMA LIETUVA *** Nr. 13(1140X 1969 m. kovo mėn. 26 d.



SPAUDOS BALIUS - balandžio 12 d.

A. Kucys- Varpininkų Filisteriu Draugi
jos ir Varpo suvažiavimo organizatorius 
1968 metu suvažiavime.

J. Daugėla - L. V. L iaudininku.- Varpinin
ku Centro V-bos pirmininkas.

Š. m. kovo men. 29 - 30 d.d. Čikagoje vvksta L. V. Liaudininku • Varpininkų suvožia 
vimas.' Montreal iecius bičiulius suvažiavime atstovaus L. J. Girinis - Norvaiša.

SVARBUS IR PASISEKĘS “LITO“ 
METINIS SUSIRINKIMAS

(tęsinys is praeitos NL laidos. )
“ Lito“ susirinkimas prasidėjo

4 vai. p.p. ir vyko taip sklandžiai 
kad nebuvo sustota net diskusi
joms dėl valdomųjų organu prane
šimų, kurie buvo rastu išsiunti
nėti prieš susirinkimą. Revizijos 
komisijos pranešimų susirinkimas 
prašė padaryti gyvu žodžiu, bet 
ir dėl šio pranešimo nekilo esmi
nių klausimų. Todėl, gal ne vie
nas susirinkimo dalyvių pagalvo
jo, kad susirinkimas per greit baig 
sis. . . 0 ištikrųjų, gal ir dėl šios 
priežasties susirinkimui teko net 
perilgai užtrukti, iškilus metinio 
pelno paskirstymo, vieno žiranto 
nuo paskolos mokėjimo atleidimo 
klausimams ir galiausiai dėl pa
siūlymo sudaryti komisiją “ Lito“ 
istatų peržiūrėjimui. Kadangi su
sirinkimas jau buvo nusilesęs 
apie 4 valandas, šie abu paskuti
nieji klausimai nors ir buvo pra
dėti svarstyti, bet nesiryžta juos 
šiame susirinkime esminiai spręs 
ti ir jie buvo palikti sekančiam 
susirinkimui. Bet visgi su aptari
mu, kad žirantui Albertui Mace
liui nedaryti išskaitymus iki se
kančių metų susirinkimo, kuris į- 
nešes į sąskaitą gautus pinigus 
iš darbovietės dėl jo sveikatos 
nustojimo. Pelno paskirstymas pa 
gal valdybos pasiūlymą, susirin
kimo buvo net balsavimu pataisy 
tas, papildant sumas Šeštadieni
niai mokyklai, Jaunimo Baltijos 
stovyklai ir “IXILvai“. Paskirsty 
ta sekančiai: Sėst. Mokykloms $ 
1000, Baltijos stovyklai $500, At- 
eitininkams-moksleiviams $100, 
Skautams: Neringos ir Geležinio 
Vilko tuntams po $100, Jaunimo 
ansambliui $100, Vasario 16 gim
nazijai $100, 'N.M. Pr. Seselių na
mams $100,'“NL - vai“ 250 ir“ TŽ“ 

- $50.
“ Lito“ veikla per praėjusius 

metus padarė nemažą pažangą, nes 

finansiniai kapitalu paaugo $285. 
000 ir lygiagrečiai pelnu. Padaugė
jo 64 naujais nariais.

Po susirinkimo dalyviai pavai
sinti gerai paruošta vakariene.

Pr. P.

ŠV.KAZIMIERO PARAPIJA
» Rekolekcijos vyksta šią savai
te kiekviena vakara 8 vai. pamoks 
lai ir po jų mišios. Užbaiga - sek
madienį su suma. Rekolekcijos 
veda kun. Alfonsas Grauslys.
o Klebonas kun. dr. F. Jucevi
čius rekolekcijos vesti yra išvy
kęs i Toronto.

AUŠROS VARTŲ PARAPIJA 

ŠV. ONOS DRAUGIJOS
INICIATYVA

ruošiamas pagerbimas-vardines 
Aušros Vartą parapijos klebonui 
Leonui Zarembai, kurios įvyks 
balandžio 19 d. vakare Aušros 
Vartų parapijos salėje.

‘— Aukojo parapijos altoriui po 
$100: B. Buzas ir J. Valašimas; $50:
J. Dauderis; po $25: J. Biliūnas, S. 
Katinas, A. Kličius; po $20: P. Jo- 
kūbauskas, K. ir Z. Giedraičiai, J. 
Gorys, J. ir M. Kazlauskas, E. Mo- 
tečienė, B. Niedvaras, A. Rokienė,
O. Sabliauskienė, K. ir E. Vaicekaus
kas; po $15: V. Jakonis, V. žižys; 
$14: E. Aleksiejūnaitė; po $10. P. 
Bagušis, O. Bieliūnaitė, B. Bijūnas,
P. Dikaitis, B. Pilipavičienė, J. Gau- 
rys. M. Juodviršis, B. Juras, L. Jur- 
jonas, p. Kelernienė, K. Lignugaris, 
D. Linkonas, P. Mickus, K. Milašius, 
H. Nagys, J. Pakulis, M. Pakulienė,
K. Rimkevičius, P. Savickas, J. Siau- 
čiulis, P. Zabiela, A. Zubrickias ir A. 
Mitchell; $9: V. Žitkus; po $5: B. 
Jungmeisteris, K. Martinėnas, P. 
Naura, A. Pakulis, K. Verbickas; $2: 
B. Rinkevičius.

e Henrikas Adomomis su šeima ir 
A. Jurjonas su žmona buvo išvy
kę i Pembroke, Ont., kurvyko ves
tuvės pas Kiškius. Ištekėjo jų 
duktė Regina.

PASIŪLYKITE!

Noriu pirkti padėvėtą, bet nedaug 
įvažinėta automobilį. Metai ir mar
kė nesvarbu. Skambinti 482-4094.

ADAMONIS INSURANCE 
Agency Inc. , vedama Petro 
Adamonio,pasirašė sutartį ap- 
draudos reikalams su Guardian 
- Union Group of Insurance 
Companies.Ši bendrovė žinoma 
kaip viena iš didžiųjų apdraudos 
bendrovių priklausančių Tarifo 
grupei.

Kaip žinoma, ši agentūra jau 
nuo seniau atstovauja: Royal 
Insurance Group ir Prudential 
Assurance Co. Ltd. Pa.

MIRĖ PIJUS NARUŠEVIČIUS, 
sulaukęs 85 m. amžiaus, kuris 
gyveno West Lorn’e Ont.,- ^uliu- 
dime liko duktė Terese - Rastap- 
kevičienė7 sūnūs: Vincas, Jonas, 
Bronius ir Antanas. Pastarasis is 
Lietuvos, bet šiuo metu lankėsi 
Kanadoje ir palydėjo tėvą į amži
no poilsio vietą.

A. Naruševičius kovo 24 d. iš- 
Montrealio,(kuris dar svečiavosi 
pas brolį Joną,J-išskrido atgal i 
Lietuvą.

Atkelta iš 1 psl.
[VYKIU APŽVALGA...

Schulenburgas aną rugsėjo 25 
naktį,ką tik grįžęs iš pasimaty
mo su Molotovu, kuris perdavęs 
tokį Stalino pasiūlymą:

"Iš teritorijos, esančios Ry
tus nuo demarkacijos linijos 
(čia kalba apie liniją Lenkijoj, 
ties kuria buvo sustojusios ru
sų ir vokiečių kariuomenės , 
užėmusios Lenkiją. E.) mums , 
vokiečiams, būtų pridėta visa 
Liublino provincija ir toji Var
šuvos dalis, kuri siekia Būgą. 
(Provincijomis čia vadinamos 
Lenkijos vaivadijos. E.). Už tai 
mes, vokiečiai, turėtume atsi- 
sakyti savo pretenzijų į Lietu
vą.Stalinas šią sugestiją pažy
mėjo, kaip busimųjų derybų su 
reicho užsienių reikalų minis
tru objektą ir pridūrė, kad jei 
mes, vokiečiai, sutiktume, So
vietų S-ga tuoj pat imtųsi spręs
ti Baltijos kraštų problemą pa
gal rugpiūčio 23 d. protokolą. 
Jis laukiąs dosnios vokiečių vy
riausybės paramos. Stalinas 
įsakmiai išskaičiavo Estiją, 
Latviją ir Lietuva, bet nepami
nėjo Suomijos".

Rugpiūčio mėnesį sąmoksli
ninkai net ir slaptame protokole 
buvo atsargūs su žodžiais ir 
nevartojo tokių, kurie visiškai 
aiškiai rodytų, ką sąmokslinin
kai galvojo. Būtent, tada jie da
linosi "interesų sferą". . . Da
bar,po mėnesio, jau kalbėjo ne
be taip atsargiai :mes jums pri-

NL red. Jonas Kardelis įteiki a titulini, kaspinu 1968 metu, Spaudos B ai i aus k ar ai a i te i • Alei Skrupsk ytei. 
dešinėje J. Šiaučlulis rinkimų konkurso, pravedąs ir asistuoja R. L ūko i iūn oit ė. Foto: Tony’s Laurinaitis.

dėsim tą ir tą plotą, o jūs atsi- 
sakykit pretenzijų nuo to ir to . 
Labiausia įsidėmėtina tas, kad 
Stalinas dabar jau žadėjo tuoj 
pat "spręsti Baltijos kraštų 
problemą pagal rugpiūčio 23 d. 
protokolą". O tame protokole 
buvo kalbėta tik apie kažkokius 
"teritorinius bei politinius per
tvarkymus". Kai pasiūlė Liub
lino vaivadiją už Lietuvą,tai jau 
lengva suprasti, apie kokius 
"pertvarkymus" ten kalbama. 
Bet reikšmingiausia tai, kad 
Esti j ai, Latvi j ai ir Lietuvai už
imti Stalinas prašė Hitlerio su
tikimo ir dosnios paramosl Tą 
turėtų labai gerai įsidėmėti ir 
visi dabartiniai komunistiniai 
istorikai Lietuvoj: ne lietuvių 
tautos ar liaudies,ir net ne Lie
tuvoj šį tą veikinėjusių komu
nistų, o tik Hitlerio sutikimo ir 
dosnios jo vyriausybės para
mos Stalinas laukė prieš pradė
damas okupacijos žygį Baltijos 
valstybėse.

Hitleris nesibrangino. Leido 
Ribbentropui duoti Stalinui be
veik viską, ko tik tasai prašo , 
kadangi manė paskui vistiek 
viską atsiimt. Ir štai, po trijų 
dienu nuo Stalino pasiūlymo, 
Maskvoj pasirašytas ankstes
niojo slapto protokolo slaptas 
pakeitimas, būtent:

"1939 m.rugpiūčio 23 d. slap
tas papildomasis protokolas 
pataisomas (1 punktas) tuo bū
du,kad Lietuvos valstybės teri

torija atitenka SSSR įtakos sfe
rai, tuo tarpu kai iš antros pu
sės Liublino provincija ir Var
šuvos provincijos dalis atitenka 
Vokietijos įtakos sferai (žiūr. 
žemėlapį prie šiandien pasira
šytos sienų ir draugiškumo su
tarties).Kai tik SSSR vyriausy
bė imsis ypatingų priemonių 
Lietuvos teritorijoje savo inte
resams apsaugoti, dabartinė 
Vokietijos - Lietuvos siena bus 
ištaisyta sienos natūralumo ir 
paprastumo sumetimais tokiu 
būdu, kad Lietuvos teritorija, 
esanti į pietvakarius nuo lini
jos, pažymėtos prijungiamame 
žemėlapyje, atiteks Vokietijai.

Toliau pareiškiama,kad aukš
čiau minėtos Sov. S-gos prie
monės nepalies dabar galiojan
čių ūkinių susitarimų tarp Vo
kietijos ir Lietuvos.

Maskva, 1939 m. rugsėjo 28d. 
Už Vokiečių reicho vyriau
sybę - von Ribbentrop
SSSR vyriausybės pavestas- 
V. Molotov. "
Taigi, Ribbentropas neatida

VESTUVINIU SUKNIŲ 
PASIŪLYMAS

Puošnios ir įvairaus dydžio vestuvinės suknios 
žemiau išpardavimo kainos/ kurių vertė $ 100 ir 
daugiau — parduodamos po $ 25 - 35. 
Darykite užsakymus’sau ir giminėms i Lietuvą.

Br. Kirstukas, tel. 769-2941 
239- 4 Ave., Verdun, Mtl. P.Q.

ADRESAS: 1465 De Seve Street

vė visos Lietuvos. Sutiko leisti 
Stalinui ar Molotovui imtis 
"ypatingų priemonių", tai yra , 
įsiveržti Lietuvon ir ją užimti , 
bet išsireikalavo Molotovo suti
kimą "ištaisyti sieną". Ta "pa- 
taisyta"siena turėjo eiti Nemu
nu: visa vadinamoji Suvalkija 
arba Užnemunė turėjo likti vo
kiečiams.

Vokiečiai tą slaptą susitari
mą ne perdaug slėpė. Teisa, sa
vo laiku apie jį niekas nieko ne
sužinojo tarp lietuvių, bet vo
kiečių pareigūnai net ir Kaime 
buvo šiek tiek apšviesti. Bent 
jau tada, kai Maskva pateikė 
Lietuvai ultimatumą,vienas vo
kiečių spaudos atstovas Kaune 
prasitarė,kad norintieji išveng
ti bolševikų,gali-užteks tik per
sikelti, pavyzdžiui, kad ir į 
Aleksotą,-Kauno priemiestį ki
toj pusėj Nemuno. Bet rusų ka
riuomenė .įsiveržusi į Lietuvą, 
kažkaip "užmiršo" apie susita
rimą "ištaisyti sieną1,’ ir užėmė 
visą Lietuvą, o paskui vėl ėmė 
su vokiečiais derėtis . (E)

PRANAS TAUTKUS, 
buvęs mokytojas, 

turi daug prityrimo užpildyti 
visokius Income Tax blankus.

Kreiptis asmeniškai arba 
skambinti tiktai šiomis die 

nomis ir valandomis:
Šeštadieniais nuo 1—5 v. PM. 

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

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

Restorane Kaunas.
2587 Ontario St. East. 

Tel. 525-0196.
Taipgi jis užpildo visokius 

pensijų ir emigrac. blankus.

POPlĖRAITIS
B.A., M.D., C.M., M.Sc., L.M.C.C., F.R.C.S.(c). 

CHIRURGINE PRAKTIKA KREIPTIS T E L‘931-3275.
SEAFORTH MEDICAL BUILDING 
3550 Cote Des Neiges Rd., Suite 720.

Dr. E. ANDRUKAITIS

Dr. J. MALIŠKA
Dantų gydytojas

MONTREAL!© LIETUVIU KREDITO U’

Montreal 205, Que,

TEL. 766- 5827.

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

tel. 522-7236.

MOKA UŽ:

DEPOZITUS 5.0%
ŠERUS (numatyta) 5.5%
TERM.IND. 1 metams 6.5%
TERM.IND. 2 “ 6.75%
TERM.IND.3 7.0%

Nemokamas gyvybės draudimas 
iki $2,000 Šerų sumos.

DUODA paskolas:
ASMENINES is 9.% 
NEKILN. TURTO is 8.5% 
įskaitant gyvybės apdrauda 
iki $ 10,000.
JAU IŠDUOTOS PASKOLOS iki 
termino I ieka senomis palūkanom i s 
( 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
tadieniais nuo 1 iki 6 vol. V ak arai s--p i rm ad i en i a i s, 
trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai.

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

1396 St. Catherine Street West 
Suite 419

Tel: 866-8235, namų 681-2051.

LIETUVI DARBININKE!
Jei Temsta dirbi metalo ar medžio 

dirbinių, fabrike, tai Tamstos gami
niai yra ne kas kita, kaip geometri
nes figūros. Toki, darbų, žymiai pa
lengvina geometrijos žinojimas. Ne
žinodamas geometrijos. Tamsta nie
kuomet nebūsi nei meistras, nei for—, 
manas. Tai kodėl nesusipazinti su 
geometrija? Mokytis niekuomet ne
vėlu.

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

Vieno pamoka 2 dol. 50 centg, tai
gi ui 15 dolerių Tamsta įsigysi ži- 
nojimg, kurį mokiniai mokyklose, pa
prastai įsigyja per dvejus metus.

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

Dr. A. O. JAUGELIENE
1410 Guy St. pirmas aukštas 

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

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

3907 A Rosemont Blvd.
TEL: Off.: 722-3545; Res. 256-5355

S-tos ’'Lite*' hr. 752D

Pl ADAMONIS
Chartered Insurance Broker

Su teise dirbti Quebec b ir Ontario

PROVINCIJOSE

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

Dr. V. GIRIUNIENĖ 5330 L' Assomption Blvd.
„.„n,t,.;.. Tel. 255 - 3535.Dantų gydytoja

4BVOKAT4J Suite 205

B.A., B.C.L.

NOTARAS Sun Life Buiiding

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

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

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d
VISU Rūšių DRAUDIMAS

imited

JUOZAS GRAŽYS
K A I L I U, SIUVĖJAS 

6396 Bannantyne Verdun, Montreal

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

(Storage)^

Te/. 767-6183.

FALCON - FAIRLANE 
GALAXIE - THUNDERBIRD

MUSTANG - TRUCKS

4475 BANNANTYNE AVE., 
VERDUN, QUE.

TEL. 769-8831

6695 __35th Avenue, Rosemount,
(kamp. St. Zotique.)

Telefonas RA. 7-3120

USED CARS
1 year guarantee

Kreipkitės į

LEO GURECKAS
Sales Manager’s Assistant
Keating Ford lietuvis atstovas

769-8831.

Tel: namg 366- 2548
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