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SAVAITINIU ĮVYKIU 
APŽVALGA

SOVIETAI IEŠKO DRAUGŲ
Kaippranešaiš Londono, so

vietų ambasadorius Anglijoj 
Mihail Smirnovsky kreipėsi į 
britų užsienių reikalų ministe
riją siūlydamas sušaukti Pan- 
Europos saugumo konferenciją. 
Ministeris F.Mulley tvirtina, 
kad sovietai įtaigoja, jog tokios 
konferencijos reikalingumas 
buvo aptartas praeitą mėnesį 
Varšuvos pakto narių, susirin
kusių Budapešte.

Kiti gi mano, kad, kiniečių 
grąsos akyvaizdoje,sovietai vėl 
ieško draugų, taip kaip Stalinas 
Hitleriui užpuolus.

TOTORIAI SOVIETŲ SĄJUN
GOJE REIKALAUJA DAUGIAU 

POLITINIŲ TEISIŲ
Vakarų pasaulį neseniai pa

siekė dokumentas .kuris liudija, 
kad Krymo totoriai ima vis ar
šiau kovoti už savo politines 
teises.Sovietų intelektualai šią 
totorių kovą rimtai palaiko.Įdo
mu, kad šis dokumentas para
šytas totorių,gyvenančių pačio
je Maskvoje. Jame paaiški at
kaklus šios išdidžios mažumos 
troškimas paskelbti dešimtme
čiais Maskvos vykdytas nuo
skaudas visam laisvam pasau
liui.Rašte minima kaip sovieti
nė policija brutaliai numalšino 
taikias totorių demonstracijas 
Taškenteir Čirčike, suimdama 
demonstrantų oficialią delega
ciją, apsilankiusią Maskvoje 
ieškoti teisybės.Senos kultūros 
turkų palikuonys sudaro apie 
pusę milijono gyventojų, išliku
sių nuo paskutiniųjų Azijos tau
tų žygių Europon. Jie mahome
tonų tikybos ir laikosi senųjų 
savo papročių. Po antrojo pa
saulinio karo, 1945 metais , 
Kremliaus valdovai ištrėmė 
beveikpusę šios genties į įvai
rias priverčiamojo darbo sto
vyklas,prikišdami jiems taria
mą bendradarbiavimą su vokie
čiais.Tiktai 1957, atėjus politi
niam atlydžiui, daliai šių iš 
tremtųjų buvo vėl leista grįžti 
į savo gimtines, nors jos šian
dien tebėra priskirtos prie Uk
rainos socialistinės respubli
kos. 1968 metais buvo surinkta 
apie trys milijonai parašų, pro
testuojant prieš terorą,vykdo
mą totorių apgyventose terito

Cekoslovakijos jaunimas žygiuoja už laisvę

rijose. Jau nuo 1964 metų toto
riai yra siuntę visą eilę dele
gacijų Maskvon, reikalavusių 
grąžinti deportuotuosius ir su
teikti daugiau autonominių tei
sių. Kaikurie šių prašymų pa
siekė Vakarus .pavyzdžiui, pra
šymas nr 82 .parašytas 1969 m . 
sausio mėn.l dieną.

Taškente netrukus bus tei
siami šių sąjūdžių vadai: Rolan 
Kadjev, 29 metų amžiaus, Izet 
Khairov,31 metų, Riša Ulifov , 
49 metų.Ayder Bariev, 26 me
tų, Svetlana Ametova, 26 metų , 
Munire Kalilove, 23 metų, Re- 
shat Baimarov, 28 metų, Van 
Gafarov,54 metų ir kiti. Jie kai - 
tinami antisovietine veikla i r 
šmeižtu.

Krymo totoriai savo atsišau
kimuose teigia, kad 46 procen
tai jų tautos yra ištremta, nors 
Maskva oficialiai pripažįsta iš
trėmus! tiktai (tiktai!) 22 pro
centus totorių.

Atsišaukimuose kreipiamasi 
į Jungtinių Tautų Žmonių Teisių 
institucijas, kad šios ką nors 
darytų dėlei tokios tautžudys- 
tės.Pastarasis pagelbos šauks
mas, pasiekęs Vakarų pasaulį, 
pasirašytas S. P. Pisarevo , P . 
Grigorenko (buvęs Raudonosios 
armijos generolas), P. Jakyro , 
V.Krasino ir daugelio kitų įta
kingų Sovietijos piliečių.

Gal būt,tikrai-"Pavasaris ei
na Karpatų kalnais"? Ir nuo 
Juodųjų iki Baltijos jūrų?

GELEŽINIS KUMŠTIS TRUPI
NA ČEKOSLOVAKIJĄ?

Kremliaus gynybos komisaro 
Grečko geležinis kumštis ėmė 
vis neatlaidžiau gniaužti laisvė
jančios Čekoslovakijos širdį. 
Vakarus pasiekiančios žinios 
tikrai nejaukios. Sovietai visai 
atvirai grąsina bet kokį sekantį 
antisovietinį išsišokimą Čeko
slovakijoje malšinti ginklais . 
Tai reiškia, be abejo, 1956 metų 
Vengrijos skerdynių pasikarto
jimą. Vis daugiau liberalesnių 
čekų ir slovakų atleidžiama ir į 
jų vietas susodinami Kremliui 
ištikimi pataikūnai. Grąsinama 
tankais sutvarkyti ir tą,dar šiek 
tiek laisvą spausdintą žodį, ku
ris drįsta,kad ir labai švelniai, 

, kritikuoti pavergėjus ar jų po
litiką.Maskva atvirai puola če

kų ir slovakų rašytojus, meni
ninkus ir filmų gamintojus, ka
dangi jie "nuodiją" čekoslovakų 
jaunuomenę. Prieinama net iki 
tokio cinizmo, kad Kremliaus 
cenzoriai ir gubernatoriai (pa
našiai kaip ir nacių gauleite
riai) ima prikišti čekams, jog 
jie spaudoje vartoją neestetišką 
kalbą.

Visatai privertė Čekoslova
kijos prezidentą Ludvik Svobo
da kreiptis net į savąją kariuo
menę laikytis ramiai ir neiš
provokuoti rusų. Pats Svoboda , 
paskutinėmis žiniomis, atsisa
kęs toliau susitikti su Grečko ir 
jo palydovais, nes šie atvykę 
Čekoslovakijon kaip nekviesti 
svečiai.

Jordano karalius Hussein su 
savo kariais.

nuo seno varoma stipri antimi- 
litarinė propoganda. Visi šie

J ORDA N O KARA LIUS HUSSEIN 
ĮSPĖJA PASAULĮ IR JAV-ES

Vienas pačių nuosaikiausių ir 
rimčiausių arabų kraštų vadovų 
Jordano karalius Hussein, lan
kydamasis šiuo metu Washing
tone, įspėjo JA V-es ir visą pa
saulį apie galimas liūdnas pa
sekmes, jei Artimųjų Rytų kon
fliktas su Izraeliu nebus laiku 
ir taikingai išspręstas. Jis taip 
patįspėjo visą pasaulį, kad lai
ko pasitarimams nedaug beliko: 
"Mes galime arba atsiekti tei
singą bei garbingą taiką, arba 
prarasti betkokią galimybę tai 
įvykdyti". Keturi didieji tuo tar
pu tebesitaria, kaip tokia taika 
turėtų būti įgyvendinta. Iki šiol 
jokių pažymėtinų rezultatų ne
atsiekta.O per Sueso kanalą Iz
raelio ir Egipto artilerija tebe- 
sišaudo. . . ir okupuotoje Jorda
no teritorijoje arabų mokiniai 
demonstruodami šaukia: "Da
yan yra bailys! Jis žudo mote
ris ir vaikus! "

Gal būt, iš tiesų, Artimieji 
Rytai sėdi ant parako statinės ?

NATO 20 METŲ SUKAKTIS
Šiaurės Atlanto Gynybos or

ganizacija švenčia dvidešimties 
metų sukaktį. Ta proga JAV-ių 
sostinėn suvažiavo visas būrys 
šiai organizacijai priklausan
čių valstybių atstovų. Jie visi 
pasisakė labai kritiškai dėl Ka
nados užsimojimo sumažinti 
savo dalinius Europoje. Ypač 
karštai,tokį Trudeau vyriausy
bės nuosprendį kritikavo Itali
jos, Didžiosios Britanijos bei 
Vakarų Vokietijos atstovai. Jie 
įspėjo Kanadą, kad dabartinė 
Europos situacija ne tiktai kad 
nepateisina dalinių sumažini
mo, bet atvirkščiai, reikalauja 
tokių dalinių pagausinimo.Bijo-

ma taip pat, kad Kanados nepa
geidautinu pavyzdžiu gali pa
sekti ir kitos valstybės, kuriose

ten esą deimanto ir brangaus 
metalo. Dabar federalinė vy
riausybė turės nutarti kaip

tos, kurios gaunamos iš Hong 
Kongo.

Rusai amerikiečiams atsily-

taikieji arba tariami taikieji,
žinoma,slapta tikisi, kad nelai
mės atveju, juos apgins. .. JAV 
-ių kariuomenė. Ar tik neteks 
kada nors perrašyti žinomus 
proraudonųjų šūkius į "Yankee 
come back! " ?

VAKARŲ VOKIETIJOS UŽSIE
NIŲ REIKALŲ MINISTERIO

VIZITAS
Willy Brandt, Vakarų Vokie

tijos užsienių reikalų ministe
ris (ir buvęs Berlyno burmis
tras) šiomis dienomis lankėsi 
Ottawoje ir Washingtone.Įvyku
siuose pasitarimuose Brandt 
ypatingai pabrėžė NATO kari
nių jėgų stiprinimo (o ne silp
ninimo) būtinybę ir desperatiš
ką Čekoslovakijos situaciją. 
Manoma,kad slapti pasitarimai 
palietė ir Sovietų Sąjungos su 
Kinija nuolat gilėjantį kivirčą , 
kuris gali pastūmėti Kremlių į 
sukalbamesnę laikyseną ne tik
tai pačios Vakarų Vokietijos , 
bet ir bendrai Vakarų atžvilgiu.

BIAFRA BAIGIA KRAUJUOTI
Nigerijos vyriausybės dali

niai,ginkluoti sovietų, prancūzų 
bei britų ginklais, baigia galuti
nai nuterioti ir badu išmarinti 
nuolat mažėjančią Bi afros teri
toriją. Biafros pagelbos šauks
mai retai bepasiekia kitų pa
saulio šalių vyriausybes ir, at
rodo, kad šios kultūringiausios 
Afrikos genties likimas netru
kus bus išspręstas.

KOMPLIKUOJASI NAUJOJO 
Aerodromo reikalai 
Ottawos ir Quebeco ginče dėl 

naujojo aerodromo atsirado 
nauja komplikacija: pasirodo, 
kad keli oficialūs provincinės 
vyriausybės asmenys atsižy
mėjo nemažus žemės plotus to
se vietose^kur turės būti stato- 

ateityje derėtis su Quebecu.Ar
ba, palikus visas nemalonias 
komplikacijas šioje irzlioje 
provincijoje,naująjį aerodromą 
statyti netoliese esančioje On
tario provincijoje.Turės, paga
liau, apsispręsti ii’ Bertrand: 
artebetęsti kivirčą su Ottawa , 
ar sutikti su numatyta St. Sco- 
lastipue vietove, atsisakant fik
tyvių mineralinių teisių ir iš
laikant aerodromą savojoj pro-

Most Rev. George B. Flahiff
35 NAUJI KARDINOLAI

Popiežius Paulius VI paskyrė 
35 naujus kardinolus. Jų tarpe 
yra ir Winnipego arkivyskupas 
G.B. Flahiff, ketvirtasis kardi
nolas Kanadoje. Tai didžiausias 
kardinolų skaičius Kanados is
torijoje. Dviejų paskirtųjų pa
vardės neskelbiamos, nes jie 
randasi už geležinės uždangos . 
Taigi dabar esama 134 kardino
lų, daugiau negu bet kada Kata
likų bažnyčioje.

BENDRADARBIAUJAMA
Amerikos "Parade" savait

raščio teigimu, Sovietų Sąjun
gos ir JAV žvalgyba aktyviai 
bendradarbiauja dalindamasi 
žiniomis. Sovietams didelį įs
pūdį daro amerikiečių surenk

gino už paslaugas, nurodydami 
tikslią povandeninio laivo
"Skorpiono" dingimo vietą.Kaip 
žinoma, JAV laivynas šio laivo 
ieškojo Atlante penktus mėne
sius, bet rusai pasirodė geriau 
šį laivą sekę.

Kita įdomi rusų patiekta in
formacija lietė Stalino asme
niškas pinigų sąskaitas Šveica
rijos bankuose.Šių sąskaitų pa
tikrinti Šveicarijoje buvo su
stojusi Stalino duktė Svetlana , 
kuri iš Sovietų Sąjungos per In
diją pabėgo ir dabar gyvena JAV.

VLIKO IR DIPLOMATINĖS 
TARNYBOS ATSTOVAI VALS
TIEČIŲ LIAUDININKŲ SUVA -

ŽIAVIME
Paskutinį kovo mėnesio sa

vaitgalį Vliko pirmininkas dr. 
J.K.Valiūnas lankėsi Hartforde 
,r padarė vietos lietuvių visuo
menei pranešimą apie Lietuvos 
padėtį tarptautinėje politikoj ir 
apie Vliko darbą. Vliko vice
pirmininkas Juozas Audėnas 
tuo pačiu metu lankėsi Čikagoj, 
Lietuvos Valstiečių Liaudinin
kų Sąjungos suvažiavime, ir 
ten, drauge su Lietuvos gen. 
konsulu dr.P. Daudžvardžiu bei 
dr.K. Šidlausku dalyvavo sudė
tinėje paskaitoje (simpoziume) , 
skirtoje samprotavimams apie 
Vliko veiklos planus. (Elta)

Klaidu pasitaiko visurl Štai, net JAV 
ių prezidento antspaude praleista " E“ 
raidė I
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Visiems žinoma, kad pragy
venimas Kanadoj brangsta. Ke
liant atlyginimą darbininkams 
bei amatininkams, neišvengia
mai keliamos kainos už jų pa
tarnavimus .Kyla todėl ir kainos 
už žaliavą bei įvairius reikme
nis. Tautinių mažumų laikraš
čiai, neturėdami gausaus skai
tytojų skaičiaus, vargingai ko
vojo ir tebekovoja už savo eg
zistenciją. Nuo š. m. balandžio 
mėn. 1 dienos Paštų ministeris 
tą jų gyvavimą dar labiau ap
sunkino, pakeldamas dvigubai 
persiuntimo išlaidas. "NL" sp . 
bendrovė,apsvarsčiusi visa tai, 
nutarė pakelti prenumeratos 
kainą iki 7 dol.50 centų Kana
doje, iki 8 dolerių JAV-bėse ir 
Pietų Amerikoje, o visur kitur 
iki 8 dol. 50 centų. Atskiro nu
merio kaina pakelta iki 25 cen
tų. Žinome labai gerai, kaip ne
populiarus toks žingsnis,bet ki
tos išeities neradome. Ir anks
čiau,vos galus su galais suves
dami,esame apie panašų žings
nį galvoję. Tikime, kad mūsų 
skaitytojai mus pilnai supras ir 
lygiai nuoširdžiai mums padės , 
kaip ir praeityje. Niekas kitas , 
o tiktai patys skaitytojai nule
mia kieįcvieno lietuviško laik
raščio likimą.Neturėdami jokių 
specialių fondų bei užnugarinių 
organizacijų, turime pasikliau
ti mūsų prenumeratorių idea
lizmu ir gera valia. Kaip tiktai 
todėl, tame pačiame posėdyje , 
nutarėme pradėti organizuoti 
"NL" Bičiulių būrelius visose 
vietovėse, kurias lanko mūsų 
laikraštis.Tų būrelių pagrindi
niai uždaviniai bus: a) prenu
meratorių bei lėšų telkimas,b) 
organizavimas diskusijų bei 
vakarų, c) bendradarbių telki
mas apylinkėse ir d) lietuviš
kos spaudos populiarinimas. Į 
tuos būrelius kviečiami visi su
sipratę lietuviai, be pažiūrų 
skirtumo, kurie trokšta mūsų 
laikraštį tobulinti ir gyvinti. 
Kviečiami visi, kurie tiki savo 
laisvo žodžio būtinybe ir kurie 
nepritaria vienos kurios nors 
tiesos monopoliui. Kviečiame 
senuosius ir naujuosius atei
vius, kviečiame senimą ir jau
nimą. Liekame, kaip anksčiau , 
atviri kiekvienam pozityviam 
pasiūlymui bei sumanymui.leš-

IR GERAI, IR BLOGAI...
(laiškai mums)

Šiuose laiškuose išreiškiamos mintys nebūtinai atstovauja 
redakcijos pažiūras ar nuomonę. Laiškai gali būti trumpi
nami. Anoniminiai pasisakymai nebus spausdinami.

Red.

GERBIAMAS REDAKTORIAU,
Sveikinu ir. .. užjaučiu Jus , 

perėmus Nepriklausomos Lie
tuvos redagavimą. O ir sveikin
ti, gal būt, tikslingiau būtų ne 
Jus, bet patį laikraštį ir jo 
skaitytojus...

TA, “NL* BIČIULIU r %
MŪSŲ KELIA. Ii v

kome naujų minčių bei idėjų,nes 
tikime, kad kiekvienas žmogus 
turi ką pasakyti.

Laukdami bičiuliškos talkos 
draugiško padrąsinimo, steng
simės nuolat savo puslapiuose 
spausdinti tai, kas domina dau
gumą skaitytojų. Stengsimės , 
kaip lig šiol, duoti vietos abipu
sei nuomonei.Sudžiaugsmu pa- 
sididžiuosim pasisekimais, bet 
išdrįsim taip pat pasakyti kri
tišką žodį, jeigu tokio reikės . 
Esame sulaukę daugelio laiškų 
ir pasisakymų, užgirdančių tokį 
mūsų kelią, todėl, manome, kad 
keli nepatenkinti balsai neturė
tų mus nuo pasirinktojo kelio 
nukreipti. Tačiau ir pastarųjų 
nuomonės visuometišklausysi- 
me.nes žinome, kad tiktai mie
gantieji neklysta. Ta proga, dar 
trumpas žodis apie mūši} kelią. 
Dviejuose laikraščiuose buvo 
pasirodę savotiškos mūsų pa
sisakymų interpretacijos. Tie , 
kurie pažįsta mus, be abejo, dėl 
tų nuduotų nuogąstavimų tiktai 
šyptelėjo. Gi tiems,kurie rimtai 
susirūpino (jei tokių atsirado), 
norime labai kategoriškai pa
kartoti: "NL" rėmė, remia ir 
rems visų mūsų laisvinimo 
veiksnių (VLIKo.ALTos, Diplo
matinės tarnybos .Lietuvių Ben
druomenės, Lietuvos Laisvės 
komiteto ir kt.) pastangas iš
kovoti mūsų kraštui laisvę ir 
atkurti laisvą,nepriklausomą ir 
demokratinę Lietuvos respu
bliką. "NL" jokiom progom ir 
jokiais atvejais nepripažins so
vietinių okupacinių tarnybų ar 
oficialių asmenų slaptos ar vie
šos intervencijos į mūsų išei
vijos visuomeninį, politinį ar 
kultūrinį gyvenimą. "NL" neat- 
laidžiai kovos už žodžio laisvę 
šiapus ir anapus geležinės 
uždangos. Tai betgi nereiškia, 
kad nedrįsime pasakyti kritiš
kos nuomonės ir kad pasisavi
name sau patriotizmo monopo
lį. Nemanome, kad esame pa
šaukti teisti ir mokyti kitus, to
dėl tokio teismo nelaukiame ir 
iš kitų. Lietuviškos išeivijos 
tikslas,mūsų manymu, yra vie
nas: išlaikyti gyvą savą žodį ir 
kultūrą svetur tol, kol galėsime 
visi bendrai vėl dirbti savam 
kraštui savo laisvoj tėvynėj.

Henrikas NAGYS

Būkime atviri: žurnalizmas 
poetui juk visuomet yra klam
pynė, o man, ilgamečiu!. poeto 
Nagio gerbėjui, netgi šiek tiek 
baugu darosi ir kyla klausimas , 
ar redaktoriaus aašta neapri
bos poeto. Ypač svetur,kai laik

raštis neturi pakankamo me
džiaginio pagrindo, kai spaudos 
technika ribota, kai bendradar
biaujančių plunksnų įvairybė 
dažniausiai palieka svajonė, re
daktoriaus pareigos yra itin ne
dėkingos. O norint redaguoti, 
vadovaujantis sąžiningos žur
nalistikos dėsniais, turint ome
nyje lietuvių emigracijos spe
cifiką ir visuomenines įtampas 
-redaktorius beveik verčiamas 
išvirsti į kažkokį išmintingą ši- 
zofreniką. O todėl ir manoji 
užuojauta...

NL su nedideliais tarpais 
skaitau jau daugelį metų, o pa
staraisiais 2 metais, gyvenda
mas Londone,galima sakyti NL 
skaitau atsitiktinai pastoviai. 
Mat, dažniausiai pasiskaitau ją 
"Europos lietuvio" redakcijoj, 
kur dažnai užsuku. Paskutinis 
matytasis NL nr. buvo š. m. 3 
nr. Vadinas, dar daug Jūsų re
daguoto laikraščio numerių ne
mačiau, tačiau, atrodo, kad kol 
kas didžiausias jo trūkumas vis 
dar yra bendradarbių stoka. 
Manau, kad Jūs jų sugebėsite 
pritraukti bei įvairiaip prisi
jaukinti, tačiau esu tikras,kad 
tai nevyks be galvosūkių. Jei 
neįstengsite mokėti nors šiokių 
tokių honorarų, tai pastovaus 
profesionaliau paruoštų straips
nių srauto tikriausiai nesulauk
site. Tai, atrodo, yra daugelio 
redaktorių svetur patirtis, ir , 
manding, tai visiškai supranta
ma aplinkybė - reiklesnio 
straipsnio per 20 minučių ne
pagaminsi.

NL laužymas vis dar yra 
pernelyg nepakankamo lygio, 
neprofesionalus tiek estetine, 
tiek grynai funkcine prasme. 
Rašinių perkėlinėjimas iš pus
lapio į puslapį visuomet yra 
vengtinas, o NL perkėlinėjama 
beveik kiekviename puslapyje. 
Dargi nevykusiai perkėlinėja
ma, sakykime,parašyta nukelta 
į 6 psl. , o tame 6 psl. tenka il
gai ieškoti, kur gi toji tąsa.

Blogi ausi a, kad neturite prie
monių padaryti antraščių dides
niais rašmenimis. Be to, laik
raštis niekados nebus panašus 
į laikraštį. Žinau, kad fotogra
finė raidžių rinkimo mašina 
brangi, o ranka rinkti ir ranki
niu presu atsispausti labai lai
ką gaišina, bet manau, kad ko
kios nors išeities anksčiau ar 
vėliau turėsite ieškoti.

Su širdingais sveikinimais ir 
nuoširdžia pagarbai

R. E. MAZILIAUSKAS 
2 Ladbroke Gardens, 
London, W. 11, 
Gt. Britain

JUBILIEJINIŲ METŲ 
ATGARSIAI

Lietuvos valstybės atsikūri
mo penkiasdešimtmetis derėtų 
atšvęsti taip, kad nors savųjų 
tarpe liktų gražus prisimini
mas. Bet St. Catharines lietuvių 
kolonijoj visuomet einasi pagal 
Gustaičio eilėraštį: "Viskas 
vyksta tobulai,absoliučiai atbu
lai".

Jubiliejiniai metai ir tų me
tų 16 Vasario praėjo, bet jo at
garsius skaitėme visus 68 me
tus, jie perkelti ir į 69-tuosius 
"NL"sausio29d.Rodos,jau būt 
laikas baigti praėjusius ir pra
dėti naujus 69 m. Bet ne, kai 
pradėjo, tai visus metus pakai
tomis. Vieni,kad Vasario 16 su
ruošta kaip dar niekad nebuvo , 
kiti kad blogai ir tas blogumas 
net šeštadieninei mokyklai pa
kenkęs. Jei taip uoliai praeitų 
metų 16 Vasario minėjimu ir 
visų metų veikla "NL" dalinai 
ir "TŽ" skaitytojai maitinami , 
tai būkit malonūs išgirsti ir 
trečios pusės balsą.

Kuo nepasitenkinimas ? Tuo, 
kad Leonard viešbutyje, vaiši
nant miesto burmistrą (reik 
primint kad du - pareigas per
duodantį ir perimantį) ir kitus 
aukštus pareigūnus,į vaišes bu
vo įleisti tik keli asmenys, o kiti 
ne. Tik pagalvokit, kokia baisi 
"skriauda", kad dėl negavimo 
išgert stikliuko ir pasėdėt va
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landą ar dvi vienoj salėj su 
miesto vadovybe jau reikia apie 
tai visus metus rašyti Jei lietu
vybė tik dėl stikliuko ir kažko
kios garbės, tai apie ją nebėra 
ko kalbėt.

Kuo minėjimas geras ? Tuo , 
kad miesto aikštėj iškelta Lie
tuvos vėliava ir pavaišinta 
miesto vadovybė. Gerai, kad vė
liavą iškėlė. Buvo ir vietos 
laikraštyje "The St.Catharines 
Standard"nuotrauka su parašu, 
kad Lietuvos vėliava, bet kas ta 
Lietuva - paaiškinimo nebuvo . 
Bet kokią naudą atnešė vaišės- 
iki šiol dar niekas nepaaiškino . 
Sudėjus ant svarstyklių visų 
metų rašinėjimą ir kasdieninį 
niurnėjimą-tai jų nebeatsvertų 
ir vėliava.

Pavyzdžiui, kad ir mūsų kai
mynai latviai. Jų St. Catharines 
yra apie tiek pat, kiek ir lietu
vių. Jų nepriklausomybės diena 
lapkričio 18. Latvių penkiasde
šimtmečio proga Latvijos vė
liava buvo iškelta visą savaitę. 
Ta savaitė buvo paskelbta latvių 
savaite.Salėj visą savaitę buvo 
latvių paroda: tapyba ir liaudies 
išdirbiniai, kaip audiniai, mez
giniai, gintaro išdirbiniai ir 
kanklės. Taip pat reprezentuo
jama kanklių muzika, dainos ir 
tautiniai šokiai. O vietos laik
raštis apie latvius ir Latviją 
rašė visą savaitę. Tą savaitę 
latviai įteikė Brock universite
to ir miesto bibliotekoms po 
dvi anglų kalboje knygas. Visą 
"Res Baltika" ir kitą "Latvia 
country and people". Tose kny
gose, rašant apie latvių kalbą, 
pažymėta,kad lietuvių kalba se
nesnė už latvių. Vien tik šitas 
sakinys lietuviam daugiau duo
da,negu pačių lietuvių tokia pat 
proga keliami banketai.

Toj pačioj sausio 29 d. "NL" 
išvardinta eilė St. Catharines 
lietuvių kolonijoj įvykusių tau
tinių pasireiškimų. Pavadinta 
"Ryškieji praeitų metų įvykiai". 
Per visą korespondenciją ryš- 

... kia gija tiesiasi posakiai: "Su
manytojas ir vykdytojas kun . 
Mikalauskas"arba"Tėvas Bar
nabas". Tai kam tada reikalin
ga bendruomenės valdyba? O 
paskiau rašo, kad vis sunkiau 
sudaryt geros sudėties valdybą 
("TŽ"). Savaime aišku, kad jei 
vietoj tautybės įvedamas as
mens garbinimo kultas,tai su 
laiku ne tik geros sudėties, bet 
jokios valdybos nebebus galima 
sudaryti.

Bet vistiek tenka pažiūrėt, 
kuo tie ryškieji įvykiai pasi
reiškė. Pastatytas vienintėlis 
visame laisvajame pasaulyje 
žuvusiems už Lietuvos laisvę 
paminklas. Įdomu, kokiu būdu 
apžiūrėjo visą pasaulį ? Ar tik 
nepasigirs kada, kad St. Catha
rines yra ir stebuklingų akių . 
Tikrovėje privačiuose kiemuo- 
sepaminklų statyba nėra visuo
meninio,bet tik kiemo savinin
ko reikalas. Tokių pavyzdžių 
ieškant, nereikia baladotis po 
visą pasaulį, bet čia pat, St. Ca
tharines yra. Daug anksčiau 
žmogus pasistatė namą ir į gat
vės pusę sienoje įmūrijo Gedi
mino stulpus. Čia taip pat lie
tuvių tautybei paminklas.Lietu
vį pagerbiam tada, kada jis tau
tinius paminklus stato iš meilės 
tautai ir nesamdo raštininkų, 
kad už tai jį reklamuotų ir gar
bintų.

Pasigyrė ir vogtu daiktu-Jo- 
ninėmis. Jonines pradėjo ruošti 
1955 m. Vilniaus Krašto Lietu
vių Sąjungos St. Catharines sky
rius ir per aštuonius metus iš
ugdė iki to, kad daugelis vadin
davo antrąja lietuvių diena. Kad 
taip bendruomeninkai ir para- 
pininkai paaiškintų,kodėl para
pijos ruošiamos Joninės vadi
namos švente,o kai ruošė Joni
nių pradininkai vilniečiai, tai 
juos apšaukė komunistais ir pa
dėjo visas pastangas iš jutą pa
rengimą užgrobti.

Būtų daug geriau lietuvybei , 
o ypač pagiroms, kad vieną kart 
susiprastų surimtėt. J. S . 
St. Catharines, Ont.

KANADOS KRAŠTO
VALDYBA

APLINKRAŠTIS- 
INFORMACIJA NR.6

Iš Kultūros K-jos sąstato pa
sitraukė muz. D. Rautinšienė , 
kuri 6 metus telkė mūsų tauti
nio meno medžiagą valstybi
niam muziejui Otavoj.Už atliktą 
darbą muz. D. Rautinšienei ir 
jos bendradarbiams KLBKraš
to Valdyba reiškia nuoširdžią 
padėką.

Kultūros K-jos sąstatas pa
pildytas: inž.E.Čuplinsku,arch. 
N. Liačiene (abu iš Toronto) ir 
dr.M.Ramūniene iš Otavos.Dr . 
M. Ramūnienė Kultūros K-jos 
pakviesta būti ryšininke su 
valstybiniu muziejum. Be to, 
Kultūros K-jai savo paramą pa
tarimais pažadėjo dail. A.A. 
Tamošaičiai ir dail. T. Valius.

Penkioliktoji Kanados Lietu
vių Diena yra rengiama š. m . 
rugpiūčio mėn. 30-31 d. d. Ha
miltone su labai plačia progra
ma. Šia proga numatomas su
šaukti Kanados lietuvių jaunimo 
suvažiavimas, simpoziumas, 
koncertas .pobūvis, par oda ir kt. 
Kviečiami KLB apyl. valdybos 
savo narių tarpe šios šventės

JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ

/ CENTRO VALDYBA

JAV LB CENTRO VALDYBA 
rūpinasi Lietuvos istorijos iš
leidimu. Ją jau pradėjęs rašyti 
prof.Zenonas Ivinskis.Šiuo me
tu yra ieškomas leidėjas.

JAV LB CENTRO VALDYBA 
yra gavusi pasiūlymą išleisti 
Lietuvos okupacijos dokumen
taciją, kuri jau yra baigiama 
ruošti ir keletos mėnesių bėgy
je bus parengta spaudai.

JAV LB CENTRO VALDYBOS 
nariai-Br.Nainys, Jonas Kava
liūnas, Anatolijus Kairys ir 
Kostas Dočkus ruošia praneši
mus Tarybos sesijai,kuri įvyks

Esu "NL" šėrininkas (dali
ninkas) ir mano pareiga yra rū
pintis to laikraščio gerove.

Hamiltono ir Toronto liet.ko
lonijose turiu plačią pažintį ir 
pasikalbėjimuose su tautiečiais 
patyriau, kad red. J. Kardeliui 
susirgus ir jam nustojus eiti 
redaktoriaus pareigas ir laik
raštį paėmus tvarkyti kitiems , 
girdisi balsų, kad su "NL" kas 
tai netvarkoje.

Ypatingai visus labai sujau
dino, kai pasirodė "Naujienose" 
(nr. 50) vedamajame "Kardelis 
pirmame,o Rekašius jau antra
me".

Be to, skaityto j ai nepatenkin
ti, kad laikraštis gaunamas ne 
savaitgalyje, kaip tai buvo pir
miau, bet kitos savaitės pra - 
džioje.

Visi kiti liet, laikraščiai, pa
vyzdžiui, "Tėv.Žib. " ir net iš 
Amerikos "Naujienos", Kelei - 
vis", "Draugas" gaunami laiku .

Remiantis aukščiau išdėsty
tais daviniais,aš kaipo šėrinin
kas, randu reikalingu perspėti 
"NL" kolegiją būti atsargiems 
su straipsniais, užgaunančiais 
patriotinius jausmus.

Ta proga "NL" kolegijai tu
riu dar ką pareikšti: tai dėl 
"Trimito aidų" vedėjo netakto: 
būtent: "NL"nr.13 "Trimito ai
duose" patalpinti Montreallo, 
Toronto ir Hamiltono kuopų 
metinių susirinkimų aprašymai 
ilgiausi,o Hamiltono šaulių su
sirinkimo aprašymas taip su
trumpintas, kad iš jo beveik 
nieko neliko.

Aš buvau tame susirinkime 
ir šaulių kuopos vadovybė pra
šė manęs to susirinkimo eigą 

datą pranešti kuo anksčiausiai , 
kad norintieji vykti Hamiltonan, 
galėtų tam laikotarpiui paim
ti atostogas ar laiškais vesti 
korespondenciją bendram pasi
matymui Hamiltone.

Į Kanados Baltų Tarybą Kr . 
valdyba paskyrė šiuos atstovus: 
dr.S.Čepą,inž.E.Čuplinską,St. 
Kairį, L. Matuką, A. Kalendrą , 
B. Sakalą ir J. Simanavičių .

Lithuanians in Canada leidi
nys savo išlaidas jau padengė . 
Dar yra likę apie 1000 egz. 
Kviečiami KLB apyl. valdybas 
atkreipti dar didesnį dėmesį į 
šį propagandinį anglų kalba lei
dinį, įteikiant jį žymesniems 
asmenims ar kultūrinėms įstai
goms. Malonu būtų, kad ir KLB 
nariai įvairiom progom pado
vanotų "Lithuanians in Canada" 
angliškai kalbantiems savo pa
žįstamiems ar darboviečių ben
dradarbiams.

Gauta solidarumo įnašai iš 
Oakvilės apylinkės. Dėkojame 
ir prašome ir likusias apylin
kes atsiskaityti už 1968 metus .

KLB Krašto Valdyba

šių metų balandžio mėn. 19-20 
dienomis Čikagoje. Centro val
dybos veiklos rėmuose taip pat 
bus padaryti Tautinių Šokių 
šventės ir teatro festivalio pra
nešimai šiuos parengimus vyk
džiusių pareigūnų dr. L. Kriau- 
čeliūno ir A. Kairio.

1
JAV LB CENTRO VALDYBA 
gavo raštą iš Southwest Educa
tion Development Laboratory, 
Austin, Texas, kuriuo ši fede 
ralinės valdžios finansuojama 
mokslo įstaiga prašo suteikti 
jai žinių apie lituanistines mo
kyklas ir lietuvių kalbos moky
mą.

smulkiai aprašyti, ką aš ir pa
dariau, pasiųsdamas redakcijai 
tą aprašymą.

Ir kaip matyti "Trimito aidų" 
vedėjas mano aprašymą kodėl 
tai ignoravo ir sutrumpino są
moningai, ir dar be to, po apra
šymu mano pavardės nepadėjo.

"NL" kolegija "Tr. aidų" ve
dėją turėtų įspėti, kad ateityje 
to nepasikartotų. Jeigu redakci
ja pageidauja, kad įvairūs raši
niai būtų trumpesni, tai nerei
kia daryti išimčių.

Ar ne taip, gerb."NL" kole
gija?

K. LUKOŠEVIČIUS 
Hamilton, Ont.

P.S. Nors ir nenoriai, turime 
pastebėti, kad šio laiško auto
rius turėtų skaityti "NL-ą", o 
ne klausytis kitų skleidžiamų 
niekų.

Mes norime tikėti, kad mūsų 
skaitytojai patys sugeba atskirti 
melą nuo tiesos.

"NL" vėluoja, nes Kanados 
paštas jo laiku nepristato. Ir 
"Tėv.Žiburiai" apie tai jau ne
kartą rašė (argi nepastebėjot?).

Red .
GERBIAMAS REDAKTORIAU, 

Ieškau buv. Panevėžio Apy
gardos Teismo teisėjo, p. Juozo 
Čelkaus, kilusio iš Janutiškių 
km. , Ukmergės valsč. Čia į 
Angliją yra atvykusi tautietė , 
kuri su juo norėtų susirašinėti . 
Juozo Čelkaus brolis kun. Sta
sys Čelkus kunigauja Vilniaus 
krašte. Rašyti:

Mr. Juozas ŽALA
9, Newhampton Rd. East 
WOLVERHAMPTON 
Staffs
ENGLAND



MXJSU ORTA S'
ŠIAURĖS AMERIKOS KREPŠI
NIO IR TINKLINIO ŽAIDYNIŲ 

BELAUKIANT
Kaip jau buvo skelbta, balan

džio 12-13 d. d. Clevelande vyks 
Š. Amerikos lietuvių metinės 
krepšinio ir tinklinio varžybos . 
Neatrodo jos turėtų būti skir
tingos nuo visų jau anksčiau 
buvusių. Centro valdybos pa
skelbta tvarka ir taisyklės tos 
pačios.Klubų vadovybių nuotai
kos,kad dėl šių pirmenybių (Są - 
jungos suvažiavime Detroite 1- 
2 vasario) neatrodė perdaug 
ambicingos, taigi, ką išvysime 
Clevelande apie tai vėliau galė
sim kalbėti.Naujiena šiais me
tais, tai vyrų klasėje krepšiny- 
je ir tinkliny įvedama B klasė . 
Šios klasės įvedimas reikėtų 
suprasti ne vien tik kaipo spor
tinio lygio pakilimas, tačiau iš 
dalies yra sudarymas galimy
bės silpnesnėms komandoms 
efektingiau varžytis lygesniųjų 
tarpe.

Vyrų krepšinyje jau tris me
tus iš eilės meisterio titulą lai
ko Chicagos Neris(H966-67-68). 
Waterburio Gintaras tris metus 
išsilaikė pirmuoju 1960-61-62 
metais. Šiose žaidynėse Neris 
ir Ansonijos Geležinis Vilkas 
(buvęs Water būrio Gintaras) 
reikėtų skaitytis su faktu gali 
būti rimti finalistai. Chicagos 
Neo-Lithuanų komanda pereito
se žaidynėse nedalyvavo, jeigu 
jie pasirodys Clevelande, spėti 
dabar kas laimės meistro titu
lą,būtų sunku. Šios trys koman
dos,kaip vienetai,yra gerai su- 
sižaidę, kovingi ir galima ri
kiuoti į geros klasės krepšinį . 
Buvusios 1965 m. krepšinio iš
vykos Australijon rinktinėje par 
grindiniai žaidėjai ir buvo iš 
šių trijų klubų: Varnas,Jesevi- 
čius-Neris, Modestavičius, Ši- 
lingas-Neo-Lithuania,Bazėnas , 
Adzima, Skilnikas - Geležinis 
Vilkas (tuometinis Waterburi o rmP. p. į

Violeta Nesukaityte (Toronto Vytis) Kanados stalo teniso 
mei stere.

BŪKIME SVEIKI
J. VENCKUS,S. J.

JAV žmonės labai brangina pieno, tiktruputį kavai. Dar ne
savo sveikatą. Savo sveikatai senai buvo laikai, kad pieniški 
palaikyti žmonės tikrai nesigai- valgiai esąs sveikiausias mais- 
11 pinigų.yra dar ir tas įdomu, tas,labiaubuvo atsargūs sumė- 
kad žmogus, kol jis pasiruošia 
eiti pas gydytoją, pats save gy
do. Per televiziją,radio jam įs
minga vaistų visoki komerci
niai vardai.Ir įdomu, jis tiki ir 
perka ir vartoja. Daugelis turi 
nusipirkę populiariškų knygų iš 
medicinos, kurias jis varto, 
daugiau ar mažiau skaito. Be
važinėdamas atrandi namų, kur 
negausi sviesto, tik margariną , 
nes kas nors šeimoje nutarė , 
kad sviestas daugina choleste
rolį kraujuje ir veda prie arte- 
riosklerozės. - Sviesto nega
lima!

Kitur sunku gauti kiaušinių elnės ligos greitai pagerėja,be- 
pusryčlui, nes daugina choles- leidžiant antibiotikus.Tos ligos 
terolį. Yra namų, kur negausi nepareina nuo žmogaus valios ,
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Gintaras).Cleveland© Žaibas su 
Meieriu, Motiejūnu, Detroito 
Kovas su garsiuoju Čekausku, 
Skaisgiriu,Toronto Aušra daž
nai pirmenybėse sukelia staig
menų. Likusios komandos kaip 
Chicagos Lituanica, Aras, To
ronto Vytis,Hamiltono Kovas ir 
galimas dalykas Londono (Ka
nada) Tauras rikiuosis B kla
sėje. Pernai metų žaidynėse , 
kurios vyko Detroite, Šiaurės 
Amerikos lietuvių krepšinio 
rinktinėnbuvo pakviesti: Gyni- 
mas-Čekauskas (Kovas) ir Ci- 
riela (Vilkas), puolime-Varnas 
(Neris), Meieris (Žaibas) ir 
centras-Jesevičius (Neris).Tai 
pagrindinis penketukas. Kiti: 
Radminas.Dzikas,Mulada (Ko
vas) , Jansenas ,Motiejūnas( Žai
bas) , Ridikas, Bazėnas, Adzima 
(Vilkas),Gudas, Galinaitis (Ne
ris).

Jaunių A ir B klasėse žaidy
nėse dalyvauti komandų kontin
gentas visuomet užpildomas. 
Turim gražaus prieauglio. Jau
nių A klasės meisteris Cicero 
Ateitis, jaunių B klasėje pernai 
meisterio titulą iškovojo To
ronto Aušra.

Tinklinis žada būti įdomus . 
Jau B klasės įvedimas rodo ir 
pakilimą ir dalyvių skaičiaus 
padidėjimą. Daug dėmesio rei
kia skirti moterų tinkliniui. 
Cleveland© Žaibas, Chicagos 
Neris,Vėtra-klubaiišvystę ge
rą klasę.

Reikia tikėtis šios metinės 
žaidynės, geriau išsireiškiant 
tradicija tapęs metinis jėgų iš
bandymas praeis geroje spor
tinėj nuotaikoj. Reikėtų tik pa
linkėti dalyviams sėkmės ir 
ryžto siekiant sportinių rezul - 
tatų, mūsų lietuviškąjai visuo
menei, šį kartą Clevelande, ne
pagailėti truputį laiko, susipa
žinti su mūsuoju sportuojančiu 
jaunimu. $ig. Krasauskas.

sa.Daugelis vienuolynų steigėjų 
įrašė net į regulą arba visiškai 
mėsos nevalgyti .kaip antai kar- 
melitai-karmelitės, tik jei gy
dytojas prirašo,arba mažai mė
sos tevalgyti, įvesdami daug 
p. sninkų nuo mėsos. Kaip pa
saulis keičiasi! Buvo manoma, 
kad mėsos nevalgymas geriau 
palaiko skaistybę.

Yra ligos, kurias gydytojai 
gerai pažįsta,nustato diagnozę , 
paskui gydo.Paprastai operaci
jos Laponutoja,pagerėjimas yra 
greitas,stačiai lyg tartum koks 
stebuklas įvyko: taip pat infek-

ARGENTINA

Iš kairės :„A. L. Balso“Moteris 
ir Pasaulis skyriaus red. Ona 
Gudliauskaitė-Ožinskienė, pir
mininkavusi "Miss Lituania" 
rinkimų komisijai vasarvietėje 
"Lietuva"; Irena Grimaitė«Del- 
kienė iš Toronto, papuošusi ka
rūna konkurso laimėtoją Nelidą 
Vaičiūnaitę, už kurios-"Lietu
va" savininkė ir vedėja Kons
tancija Kalibataitė'Masiokienė .

ONOS G. OŽLNSKIENĖS 
PAGERBTUVĖS

Vasario 24, 1969, A. L. Balso 
skyriaus Moteris ir Pasaulis re
daktorei, scenos veikėjai ir an
samblių kūrėjai Onai (ludliaus- 
kaitei Ožinskienei, jos gimtadie
nio proga, artimiausi bendradar
biai įteikė dovanų. Ta proga su
kaktuvininkė lietuviškoje Tulpės 
seklyčioje dalyvius pavaišino va
kariene.

PAS BUENOS AIRES 
LIETUVIUS

Ruošiant 4 - tąjį Pietų Am . 
Lietuvių kongresą Argentinoje , 
kilo mintis ne vien jame daly
vauti, bet kartu susitikti su ten 
gyvenančiais lietuviai.

Prieš porą metų vykstant iš 
Montevideao į San Paulo auto
busu, teko užtrukti veik 72 va
landas kelionėje, dabar Buenos 
Aires iš Urugvajaus sostinės 
pasiekiam per 6 valandas.

Du trečdaliu kelionės važia
vome greitu ir patogiu autobu
su iki Colonia uosto.Toliau mo - 
dernišku laivu plaukėme La 
Plata iki Buenos Aires, kur gy
vena kelios dešimtys tūkstančių 
lietuvių.

Tai viena iš geriausiai ir 
skaitlingiausiai susiorganiza
vusių lietuvių kolonijų Lotynų 
Amerikoje, kuri turi kelias 
stambias organizacijas, tris 
lietuviškos spaudos organus ir 
aktyviai veikia.

Viena iš žymesniųjų orgąni- 
zacijų yra Susivienijimas Lie
tuvių Argentinoj (SLA), pirmi
ninkaujama šiuo metu inž. Alas- 
kevičiaus. Ji giliai įleido šaknis 
į San Martino žemę su savo 7 
ar daugiau, pavyzdingais sky
riais.

Toliau seka "Argentinos Lie
tuvių Centras", "Mindaugo') 
"Nemuno" ir kitų liberalinių 
pažiūrų draugijos. Tačiau pa
skutiniaisiais metais pirmą 
vietą užima "Argentinos Lietu
vių Organizacijų ir Spaudos Ta

išskyrus venerines ligas. Jeigu 
žmogus išvengtų tam tikrų 
veiksmų, tos ar kitos venerinės 
ligos neturėtų. Kadangi tos Ii - 
gos pareina nuo žmogaus va
lios , žmogus varžosi pasirodyti 
su tomis ligomis, todėl visaip 
slepia.

Yra ligų, kurių nepažįstame 
gerai todėl, kad eksperimentai 
yra sunkiai atliekami.Mes labai 
greitai išstudijavome ligas, ku
rios turi ką nors bendra su vi
taminais ir hormonais. Hormo
nus įleidi ar į veną, ar į abdo
minalinį ruimą gyvuliui-po kiek 
laiko stebi pasekmes.Mes paly
ginti greitai išstudijavome tą 
seną klausimą, ar žmogaus 
virškinimui yra reikalingos 
bakterijos viduje. Vaikas gimęs 
neturi bakterijų savo virškini
mo trakte. Motina vieną kitą 
kartą papenėjo kūdikį, jau bak
terijų atsirado. Bakterijos ga
lėtų būti reikalingos,nes kar
tais gamina vitaminus, enzimus 
“ *** NEPRIKLAUSOMA LIETUVA ** 

ryba" (,ALO6T), kurios ranko
se randasi Buenos Aires lietu
vių kolonijos visuomeninės bei 
kultūrinės veiklos vairas.

Nuoširdų susitikimą teko tu
rėti su Pietų Amerikos lietuvių 
spaudos veterano "Argentinos 
Lietuvių Balso" redaktoriumi 
Konstantinu Norkų,kuris,nežiū
rint savo 75 metų, yra visada 
jaunatviškai nusiteikęs ir pil
nas energijos.

Visus lietuvių kultūrinius są
jūdžius įamžina gabus fotogra
fas, "A LB" leidėjas ir adminis
tratorius, Pranas Ožinskas.

Kun. Augustinas Steigvila.S. 
J. , "Laiko" redaktorius, lietu
višku nuoširdumu supažindino 
su labai puikia spaustuve.

Daugiausiai imponavo Jonas 
Čikštas, kuris jau 11 metų pir
mininkauja ALOST organizaci
jai.

Gyvena savo dviejų aukštų 
namuose.Turi modernišką bal
dų dirbtuve su milijoninės ver
tės įrengimais. Savo žmonos 
Ketynaitės globoje išaugino dvi 
dukteris; Eugeniją - medicinos 
gydytoją ir Mariją Aldoną-pe
dagogę bei muzikos profesorę 
ir sūnų Joną, dar lankantį uni
versitetą.

Vaikai išauklėti lietuviškoje 
dvasioje,gerai kalba lietuviškai 
ir skaito lietuvių spaudą. Ypa
tingai Marija Aldona aktyviai 
veikia lietuviško jaunimo tarpe .

Čikšto namai yra savotiški 
užsienio lietuvių užeigos na
mai. Daugeliui lietuvių jis su
teikė butą,maistą ir kt.be jokio 
atlygini mo. Jo namuo se yr a vie - 
šėję lietuviai iš Urugvajaus, 
Brazilijos ir net iš JAV.

Čikštas turi pasakiškoj gra
žioj vietoj vasarvietę "Aukštas 
Krantas", kurią sudaro pusė ha. 
žemės plotas su dviem maudy
mosi baseinais. Aplinkui auga 
pušys,eglės,kaktusai,palmės ir 
atogrąžų medeliai bei vaisme
džiai ir įvairiausios gėlės.

Atokiau dailūs namai.su vi
sais patogumais vasarotojams .

Bevalgant gryname lauke tra
dicinį "asado" - t. y. aviena ar 
jautiena, kepama ant specialių 
iešmų žarijose, -sunku buvo ti
kėti, kad lietuvis, prieš keletą 
metų palikęs civilizuotą Euro
pą, galėjo taip sėkmingai įsi
kurti šių primityvių gyventojų 

arba fermentus.Dabar žinome , 
kad virškinimui bakterijų ne
reikia.Tuos eksperimentus pa
darė Notre Dame universitetas.

Metabolizmo dalykų mes dar 
nežinome tiksliai, nes eksperi
mentai padaryti ant gyvulių ne 
visados pritaikomi žmogui. Ko
dėl neišrišame vėžio klausimo. 
Gyvuliai negyvena tiek ilgai . 
Gyvulio nepriversi rūkyti, todėl 
nežinom, kiek rūkymas gali su
kelti vėžį plaučiuose. Gyvulio 
nepriversi ėsti visa tai ,ką žmo
gus suvalgo. Jeigu kimši kokį 
maistą,bus tik gyvulio kankini
mas. Pagaliau reikia žinoti ir 
gyvulio ypatybes.Mes žinome, 
kad žmogus pats negamina vi
tamino C, taip pat ir beždžionė . 
Daugelis gyvulių patys gamina 
vitaminą C. Eksperimentams 
reikėjo ieškoti tokio gyvulio , 
kuris negaminate vitamino. Pa
galiau suradome - tai yra jūrų 
kiaulytė.

Populiarinėj literatūroj su- 
Nr. 16 ( 1143), 1969 m. bal and?i o mėn. 16d.

tarpe, kur dar landžioja indėnai 
ir gyvatės.

Pradėjus tropikų saulei ke
pinti,čikagietė Salvinija Gedvi
laitė,urugvajietės Pretkutės ir 
argentinietės Irene Stankevi
čiūtė su šeimininko dukra Ma
rija Aida, apsivilkusios bikini, 
krykštaudamos nėrė į baseiną .

Seniai po medžiais vėsinosi 
alumi.

Šeimininkės brolio Klemenso 
Katino ir vilos užvaizdos iš - 
keptos kiaulienos dešrelės bei 
veršienos "asado", mendozinio 
vyno, kuris prilygsta prancūzų 
šampanui, šaltą coca-colą ra
gavome pakviestieji svečiai; 
Antanas Brazaitis su žmona ir 
sūnum, Kulionių šeima, šeimi
ninkai,minėtos.mergaitės ir aš .

Papietavęs,nusiskyniau sal
dų sultingą apelsiną ir susimąs
čiau: ar daug lietuvių taip su
maniai vairuoja savo egzisten
cijos laivą Argentinoj ?

Albinas GUM BARA GIS

tinki dažnai: "žmogus yra tas , 
ką jis valgo ir kiek valgo". Daug 
ligų pareina nuo netinkamos 
dietos,nuo rūkymo, nuo alkoho
lio.Bendras įspūdis yra, kad tai 
yra tiesa, bet atskirame atsiti
kime tai nėra lengva įrodyti. Be 
to, žmogus skiriasi žymiai nuo 
gyvulių, kad jame yra nauja di
mensija, kuri nėra pas gyvulius 
-tai yra žmogaus psichinis mo
mentas. Pav. žymus patalogas 
William Boyd: Textbook of Pa
thology, 1964,psi.277, sako, kad 
reumatizmas pareina nuo di
džio nuovargio,nuo susikrimti
mo, nuo šeimos nelaimių, nuo 
rūpesčio.

Savo laiku kalbėjome apie 
atherosklerozę, arteriosklero- 
zę ir pasakėme, kad tai pareina 
nuo per didelio kiekio choles
terolio. Atrodė, kad reikia val
gyti kuo mažiausiai valgių, kur 
cholesterolio yra.Ne tas chole
sterolis yra tiek pavojingas , 
kurį įvedi su maistu, bet tas , 
kurį pats organizmas pasigami
na.Kepenys galima cholestero - 
lį neiš su maistu atėjusio cho
lesterolio,bet iš acetatų. Be to, 
arteriosklerozė daugel atvejų 
paveldėta genais, tik dar tikrai 
nežinoma,ar kiekviena arterio
sklerozė yra paveldėta. Iš to 
seka, kad, jeigu gydytojas pri 
rašo arteriosklerotikui kokią 
dietą, yra saugiau ją sekti.

REUMATIZMAS
Tai yra graikiškas žodis , 

reiškia,kad kas teka,koks skys
timas,nes reumatikų sąnariuo
se yra susikaupęs toks skysti
mas,kuris juda iš vienos vietos 
į kitą. Bet gali ir skausmas te
kėti iš vienos vietos į kitą. Kas 
nėra matęs savo senelio, ar tė
velio ar mamytės ranką prie 
šono pridėjus, šaukiant: "Gi, 
mano skausmai,oi, kaip gelia’. " 
Žinduoliai, kurie vaikščioja ant 
keturių kojų, tokio vargo neturi 
savo svorį nešti, bet žmogus , 
kuris savo kūną turi nešti ant 
dviejų kojų ir kartais tokiose 
sunkiose sąlygose,kaip bespor- 
tuojant,ar darbovietėje,kur su- 
davimai,sumušimai taip dažnai 
pasitaiko, suprantama, kad ke
liai ilgai bestovint suvargsta.

Reumatizmų ar artričių yra 
daug:

- Pūliuojantis -sužeidei 
kelį, atsivėrė, įėjo bakterija ir 
pradėjo pūliuoti.

-Aštrusis (rheumatic fe
ver). Vaikas sirgo burnos,gerk
lės ligomis .bakterijos pasklido 
po visą kūną, nuėjo į sąnarius , 
į širdį,-užkliuvo ant širdies vož
tuvų,kuriuos sugadino. Čia nau
doja salicilatą,kortizoną, aukso 
druskas.

-Chroniškas artritis: są
nariai patinsta, pasidaro skau
dūs,nugarkaulis nelankstus. Pe
čių,klubo sąnariai pasidaro su
stingę.Patologai sako, kad JAV 
apie puspenkto milijono žmonių 
serga ta liga. Protarpiais page
rėja ir vėl prasideda kančios . 
Daugiausiai moterys serga. Gal 

todėl, kad jos gyvenime daugiau 
nuvargo, daugiau kentėjo, kaip 
jau anksčiau minėjome,kad psi
chinis momentas yra svarbus. 
Vaistų nėra. Žmonės pyksta ant 
gydytojų,kodėl negydo.Eina pas 
"kaulų daktarus", kurie masa
žuoja,elektros šiluma gydo,jei
gu tiki, gelbsti kiek. Čia galima 
būtų pasakyti .jeigu kas neužsi
gaus, ką prof. P. Avižonis oku
listas sakydavo moterim, kurių 
negalėdavo išgydyti: "Mamyte, 
negaliu pagydyti, pavesk savo 
kentėjimus už dūšias čiščiuje".

-Yra kaulų reumatizmas, kur 
irgi gydytojai mažai tegali pa
dėti.

- Podagrinis reumatiz
mas: angį. Gout, vok. Gicht. Ta 
liga yra daug garbingų istorinių 
asmenų kankinusi-karalių, ra
šytojų,poetų,muzikų. Filipas II, 
Ispanijos karalius, savo gyveni
mo gale turėjo būti nešiojamas , 
nebegalėjo paeiti. Kadangi tai’ 
buvo turtingi žmonės, kurie ga
lėdavo daug mėsos valgyti, ir 
gerti, kad tai buvo išdykusiųjų 
(viveurs) liga. Moderniškas 
mokslas juos išteisino, ta liga 
nieko bendro, arba mažai ką 
bendro teturi su jų gyvenimu. 
Ta liga eina genais paveldėjimo <’ 
keliu. -H

URIC ACID
Charakteringa tai yra, kad 

kraujuje pasirodo didesnis kie
kis šlapimo rūkšties(uric acid), 
tikrumoje tos rūkšties druska. 
Normaliai šlapimo rūkšties se- • 
rūme yra 2, 5-6. 0 mg-100 ml. '

Riebalų ir angliavandenių ar ' 
miltinių valgių galutinis pro
duktas yra anglies dvideginis 
(CO2) ir vanduo (H2O), kuriuos 
iškvėpuojame. Proteinai turi 
azotą (N),kuris išeina šlapumu . 
Pas žinduolius galutinis pro
duktas yra urėja, kuri tirpsta 
vandenyj.Šlapimo rūkštis (uric ' 
acid) yra patologiškas dalykas . 
Įdomu,kad pas roplius ir paukš
čius šlapimo rūkštis yra galu
tinis proteinų metabolizmo pro
duktas, kuris sudaro smulkius 
baltus kristalus, kurie netirps- 
ta vandenyj. Jeigu paukščių ga
lutinis baltimų produktas būtų 
urėja, šlapalas (COĮNHg^ iš
tirptų ir uždarytame kevale ne
galėtų nutekėti, todėl palieka 
šlapimo rūkšties kristalizuoto-' 
|e formoje, nes užima mažai 
vietos ir netirpsta, ir nenuodina 
embrioną. Pirmas podagrinio 
pasirodymas gali būti baisus . 
Pirmas ar didysis kojos pirštas 
pradeda labai skaudėti.Vis gal-' 
voja.kurjis galėjo tą pirštą už -' 
sigauti,gal plaudamas žolę kie
me, gal ką spirdamas. Deda vi
sokius kompresus: ir šiltus ir 
šaltus ir alkoholio, galų gale 
apsisprendžia eiti pas gydytoją. 
Ligos vardas "podagra" ir pa
eina nuo kojos gr. pous ir agra 
-skaudus.Šita liga vyrai dažniau 
serga negu moterys.

Gydymas nėra lengvas. Ka
dangi šlapumo rūkštis priklau
so prie purinų, todėl gina valgy
ti ar gerti tuos dalykus, kurie 
turi savo sudėtyje purino for
mulę. Draudžiama gerti kavą, 
arbatą,šokoladą.Tai yra didelė 
auka.

Vaistai: pats nekalčiausias 
bus aspirinas tarp kitų, kurie 
yra stiprūs, pakankamai nuo
dingi ,kaip colchininas .probene
cid (Benemid), phenylbutazone. 
Colchininas (Colchicum autum
nale L. (crocus) svogūnai turi 
nuodingą junginį. Colchininas 
pragarsėjo vėžio studijose, nes 
tam tikroje koncentracijoje su
laiko celių dalinimasi(mitosis) . 
Mes paduodam čia tuos chemi
nius junginius ne tam, kad kas 
juos vartotų savo nuožiūra kada 
jaučia sąnarių skaudėjimą, ar 
sustingimą, bet kad įsitikintų , 
kad liga yra visados rimtas 
dalykas.Kartais liga yra vienoj 
vietoj, o kaltininkai yra visiškai 
kitoje vietoje, pav. reumatizme 
skauda kaulai, o uric acid (šla
pimo rūkštį) gamina kepenys , 
kurios inkstai dėl sutrikimo ne
pašalina, todėl pasilikęs orga-
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REIKIA ATGAIVINTI "KNYGŲ 
LENTYNĄ" IR "GIMTĄJĄ 

KALBĄ"

Prieš kurį laiką gavau iš vie
no Lenkijos universiteto prašy
mą padėti įsigyti "Knygų Len
tyną", kurios paskutiniu laiku 
negauna.

Pasiklausinėjęs patyriau,kad 
pasimirus bibliografui Alek
sandrui Ružancovui, mirė ir jo 
ilgų metų augintinis "Knygų 
Lentyna". 1966 metais buvo iš
leista Lietuvių Bibliografijos 
metraštis, o po to vėl tyla.

Esu tikras, ir daugiau biblio
tekų norėtų gauti lietuvių emi
gracinės spaudos santraukas . 
Tai didelis darbas, vėliau vargu 
ar įmanomas pakartoti.

Stebiuosi, kad įvairios lietu
vių organizacijos, ar paskiri 
kultūrininkai, tuo beveik nesi
rūpina.

Žymesnėse kolonijose atsi
rastų vienas ar daugiau asme
nų, kurie gal sutiktų tokį leidinį 
sistematingai ruošti, jei turėtų 
reikiamas sąlygas ir jei būtų 
užtikrintas leidėjas, prenume
ratoriai, administracija. Pato
giausia ieškinėjimą pradėti nuo 
Čikagos.Iš tolo sunku žinoti da
bartines sąlygas,bet gal sutiktų 
žurn. J. Vaidelys, tokio darbo 
mėgėjas, turintis didelį lietu
viškos spaudos rinkinį.

Redaktorius būtinai turi pri
eiti visą emigracijoj leidžiamą 
lietuvių spaudą, gauti iš leidyk
lų, privačių asmenų išleistus 
leidinius. Organizatoriai pa
rinktų tokiam reikalui geriau
sią vietą.Redaktorius už didelį , 
kruopštų darbą turėtų gauti bent 
šiokį tokį atlyginimą.

"GIMTOJI KALBA"

Taip pat be aimanavimų su - 
stojo "Gimtoji Kalba". Ir vėl 
skaudus, neleistinas nuostolis 
visai emigracinei lietuvių ma
sei. Siūlau:

Kuri nors organizacija (ne
noriu minėti pavadinimų) imasi 
iniciatyvos sušaukti tuo reikalu 
kviestinų asmenų susirinkimą. 
Pradėti gal Čikagoje. Redakto
rius išrenkamas vieniems me
tams .pažadant kitais metais tu
rėti kitą redaktorių, jei jis ne
norės. Dar sekančiais metais 
vėl taip pat. Kur gauti redakto
rius? Be abejo, žurnaliukas tu
rėtų palikti reikiamai aukšto 
lygio, į kurį nežeminant savo 
pavardės, sutiktų rašyti ir ži
nomieji mūsų kalbininkai. Todėl 
ir redaktorius, - riai privalėtų 
deramai mokėti lietuvių kalbą . 
Tokių yra įvairiuose miestuo
se. Jie galėtų redaguoti iš savo 
namų. Organizatoriai galėtų 
raštu kreiptis į buvusius "GK" 
bendradarbius, prašydami vėl 
pradėti bendradarbiauti, kas 
metai parašant bent po vieną 
straipsnį, straipsniuką. Ieškoti 
naujų bendradarbių studentijoj. 
Kreiptis ir į kitose valstybėse 
gyvenančius lietuvių kalbos my
lėtojus talkos.

Skelbta,buvę apie 40 bendra
darbių. Panašų skaičių vėl rei
kėtų sudaryti. Kaip buvęs ben
dradarbis šiemet atsiųsčiau 
bent vieną straipsniuką "GK" .

Greta organizacijų,kodėl toks 
turtingesnis asmuo nesiima to
kio leidinėlio finansavimo ?Įsi- 
amžintis.

Taigi: būtinai reikia pasi
stengti atgaivinti "Knygų Len
tyną" ir "Gimtąją Kalbą" 1

Alg. GUSTAITIS

Naujasis miJsu ansamblis gimė Dainavoje. Čfi c matome ansamblio pradininkus, praeita vasara, žaidžiant ežere.

VEIKALAS APIE A. A.
J. BA ČIŪNĄ

Rašyt. Pulgis Andriušis, gy
venąs Australijoj, dar J. Bačiū
nų! esant gyvam, rašė jo bio
grafiją, veikalą pavadindamas 
"Vieno išeivio gyvenimas". Šiuo 
metu knygos rankraštis jau 
esąs baigtas, dar tik prirašo
mos velionies paskutinės die
nos ir valandos.

Tikimasi,kad knyga galėsian
ti būti atspausta dar šių metų 
rudenį. Tuo reikalu rūpinasi ir 
susirašinėja su autoriumi inž. 
Vladas Adamkavičius - Adam
kus.

Visad judrus,mielas ir neiš
pasakytai darbštus inž.V. Adam
kus šias eilutes rašančiajam 
visiškai neseniai (kovo 25 d.) , 
tarp kita ko, šitaip rašė:

"Turbūt dar labai ilgai pasi- 
gesime velionies,nes jojo nete
kimas-didis nuostolis visai lie
tuviškai išeivijai. Turiu prisi
pažinti, jog man sunku net ir da
bar patikėti, kad jo nebėra, nes 
visa eilė kartu aptartų ir supla
nuotu darbų tebėra neatlikti. O 
jie-turėjo ir privalo būti atlikti. 
Deja. . . Po Bačiūno mirties-at
sidūriau viduryje tvarkytinų 

reikalų ir našlės bei likusių 
brolių bendru nutarimu man 
perduota besąlyginis velionies 
lietuviškų reikalų - veiklos , 
rankraščių, knygų, laiškų, ar
chyvo ir 1.1. tvarkymas.

"Žinau, kad tai nebus įmano
ma padaryti greitai ir tikriau
siai viskas užsitęs gal net dau
giau metų,nes reikės peržiūrė
ti ir suklasifikuoti archyvinius 
ir istorinius susirašinėjimus , 
kurių yra palikta dėžėmis. ..

"Baigdamas noriu Jums pa
dėkoti už malonų bendradar
biavimą praeityje, nors oficia
liai viskas ėjo velionies vardu . 
Tiki uosi,kad šis bendradarbia
vimas nenutrūks. Visą kores
pondenciją malonėkite kreipti 
mano vardu į Tabor Farmą. 
Lieku su nuoširdžiais linkėji
mais, Jūsų V. Adamkus".

Taigi, miela girdėti, jog ne
trukus sulauksim monografijos 
apie ilgametį Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės pirmininką,am
žinos atminties Juozą J. Bačiū- 
ną, kuris taip staiga, taip grei
tai ir netikėtai pasitraukė iš gy
venimo arenos, palikdamas dar 
daug nenudirbtų darbų, o kartu 
su tais darbais-nuliūdusius sa

vo artimuosius ir visą lietuviš
ką visuomenę.

Gi velionies monografijos pa
rengėjas-mums gerai žinomas 
ir prityręs rašytojas Pulgis 
Andriušis. Pr. ALŠ.

„SKAUTU AIDO"PASISAKYMAS

„Skautų Aidas" su savo redak
torium v.s. A. Saulaičių ir ad
ministratorium K. Šimėnu ne
pratę skųstis ir aimanuoti. Jie 
žiūri Į ateitį su viltimi, kad kiek
viena ateinanti diena bus ge
resnė, negu praėjusioji, ir pasi
tikėdami skautais.

Yra tačiau tam tikrų mūsų 
pastangų, reikalaujančių kasdie
ninių reikalu, kurie.,Skautų Ai
dui" daug padėtų. Ši kartą ad
ministracija norėtų kreiptis Į 
skautus-es ir jų vadovus ir pa
prašyti mažos paslaugos.

1. Daug rūpesčio sudaro me
tinės sąmatos sudarymas. Ad
ministracija savo rizika siunti
nėja žurnalą kelis mėnesius ne
mokamai, nors nėra tikra, ar 
prenumerata bus atnaujinta. 
Skaitytojai vėluoja su prenume
ratos atnaujinimu, o kiek daug 
atkristų tu rūpesčių, jei prenu

merata būtų laiku atnaujinta!

2. Vadovai yra prašomi past 
rūpinti, kad kiekvienas viene
tas turėtųi(Sk. Aido“ platintojus.. 
Daug dar yra skautų „Sk. Aido" 
negaunančių. Jei kiekvienas 
skaitytojas surastų dar po vie
ną naują prenumeratorių, at
skiro, ,Skautų Aido“ numerio iš
leidimo kaina žymiai sumažė
tų, ir mes būtume pajėgūs pra
plėsti ir pagerinti žurnalą. La
bai girtinas praktiškas reikalas
— rinkti „Skautų Aido'' prenu
meratas kartu su skautų nario 
mokesčiu.

3. švenčių, gimtadienių ar 
vardiniu proga draugam perka, 
me dovanas. O kodėl nesuteikti 
jiem skautiškos dovanos? Tai 
gali kiekvienas padaryti, uisa- 
kvdamas bent vieneriem metam

„Skautu Aidą savo draugui, ar 
jis būtu skautas ar ne. Gal kar
tais jūsų draugai domisi skauta- 
vimu, tik nešino nuo ko pra
dėti. j ką kreiptis. Tokia dova
na būtų net ir paslauga.

4. Administracija dėkoja vi
siem rėmėjam už paramą pra
eityje. Prašo ir toliau nepa
miršti „Skautu Aidui“ paaukoti 
dali nelno, gauto iš savo paren
gimu. 'Leidimo ir persiuntimo 
išlaidos vis kyla, ir kiekviena, 
nors mažiausia, parama yra lei
dėjam brangi1 .

5. Pasitaiko kartais nusiskun
dimų, kad„Sk. Aidas' nepasie
kia skaitytojų. Tokiu atveju ne
laukdami praneškite savo adre
są administracijai, kad būtu ga
lima susidariusias kliūtis išaiš
kinti ir jas pašalinti.

6. Mes darome viską, kad 
„Skautų Aidas būtų jūsų nuo
latinis svečias. Darykite ir jūs 
viską, kad mūsų pastangos nei
tų veltui. Pasistenkite šiandien
— nelaukdami rytojaus.

tf
„ Sk. Aido administracijos ad

resas: 45 Alban St., Dorchester, 
Mass. 02124. K. N.

ii. SENELIAI, TĖVAI

Aš neguliu pasigirti jokiais savo anlenalais, gi
minės senoviškumu. Mano giminės praeitis mano 
sąmonėje nesiekia giliau, kitaip sakant, prasideda su 
mano tėvais -Juozu ir Magdalena Mykolaičiais, Pi
lotiškių kaimo, Gudelių parapijos, anais laikais Bal
bieriškio valsčiaus, Marijampolės apskrities, o dabar 
Plienu rajono, valstiečiais. Mūsų šeimai būdingas už
darumas pasireiškia jau luo, kad aš nežinau net sa
vo senelio vardo, o senelės nei vardo, nei mergauti
nės pavardės, iš kokių namų ji buvo į Mykolaičius 
atėjusi. Mūsų šeimoje apie tai niekad nesu girdėjęs 
kalbant, o aš pats tėvų, deja, neišsiklausinėjau. Se
nelė mirė, kai mano tėvas, jos jauniausias sūnus, 
buvo dar vaikas. Be jo, ji išaugino dar du sūnus — 
Vincą ir Joną (nežinau, katras vyresnis) ir, rodos, 
vieną dukterį (nežinau jos vardo). Vincas ir duktė 
emigravo į Ameriką. Atsimenu Vinco atsiųstą „po
nišką" fotografiją iš Amerikos. Buvo labai panašus 
Į mano tėvą. Jonas baigė Veiverių mokytojų semi
nariją, gavo vietą Lenkijoje, vedė lenkę žmoną, iš
augino, berods, 4 sūnūs ir mirė ar tai pirmojo pasau-
link) karo metu, ar netrukus po karo. Vyriausias Jo- Tačiau pamotė tam sumanymui nepritarė. Teisme ji liktas varstotas, visokių oblių, kaltų, grąžtų rinki
ne sūnūs, Vladislovas, buvo kunigas ir poetas. Jis pareiškė, kad Juozas ūkininkauja gerai, jos neskriau- nys dar ilgai mėtėsi pašiūrėje prie svirno. Jais tad
pasirašinėjo, jei neklystu, Fra Silvia slapyvardžiu, džia ir kad jokio pertvarkymo ji nenori. Taip mano 
Man esant seminarijoj, dėdė buvo atsiuntęs vieną jo tėvas ir pasiliko ūkio paveldėtoju ir savininku.
kūrinį, jei neklystu, pavadintą „Księga proroctw". Mykolaičių ūkis buvo nemažas—„pilna koloni- 
Man neaiškiai atminty vaidenasi, kad tai buvo saty-ja", kaip pas mus sakydavo. Dirbamos žemės vieto- 
rinio kritinio turinio knygelė, liečianti kunigus. Vla-je, rodos, 30 margų, priteisto iš Ivoniškio dvaro miš- 
dislovas tuoj po Spalio revoliucijos žuvo kažkur Ru-ko už servitutus ar ne 16 margų, ilgainiui tėvas dar 
sijoj, ar ne apie Archangelską. Dėdė Jonas su šeima.prisipirko miško ar ne 6 margus, ir tokiu būdu susi
mali dai mažam esant, vieną vasaią buvo parvykę !fjį)rė 52 margai. Ūkis pagal Suvalkijos normas—vi- 
tėviškę pasisvečiuoti. Aš jų neprisimenu. Kai prieš butinis, pagal mūsų apylinkės normas — kiek dides- 
antrąjį pasaulinį karą pasirodė lenkų kalba „Altorių nįs už vidutinį. Turtuoliais buvo laikomi šimtamar- 
šešėly 1 dalis, gavau laišką iš vienos lenkės ponios, Kiek siekia mano atmintis, Pilotiškių kaimas jau 
kuri nustebusi klausė, kas aš per Mykolaitis? Ai ne-Į,uvo įšsiskirstęs į viensėdžius. Tačiau <*š dar atsime- 
su kartais jos buvęs geras pažįstamas kun. Vladis- nu senosios sodžiaus sodybos sodą prie kelio, likusį 
lovas? Atsakiau jai, tą apsirikimą atitaisydamas. Ne-į,e trobesių. Po kurio laiko ir tą sodą panaikino, ka- 
trukus po to atsiliepė jauniausias dėdės. Jono sūnūs,dangį jo nebuvo jokios naudos. Liko tik kelios 
mano pusbrolis Juozas, gyvenąs Censlakavoje. Jis - didelės liepos prie kelio ir atokiau, alksnynėly, sena 
literatas mokslininkas, žurnalistas. Dabar profeso- iaukinė kriaušė, dar ilgus metus viliojusi mus, vaikus, 
rius. Prieš pat karą jis buvo atvažiavęs į Kauną. Su mažais savo vaisiais, kurie, supilti į šieną ir patręšę, 
juo susirašinėju lig šiolei. Apie tai vėliau. būdavo nepaprastas skanumynas.

ir meistraudavo tėvas, o per atostogas kai ką piaus- 
tinėdavau ir aš. Motina tėvo meistryste nelabai bū
davo patenkinta. Seklyčią jis pastatė nors gal ir stip
riai, bet nedailiai. Tėvas dėl motinos priekaištų er- 
zindavos ir pykdavo:

— Matai, dar jai reikia, kad būtų gražu!.. Žiū
rėk, kad būtų stipru. Padarau, ir gerai. Mokėt nerei
kia. Iš kur čia imsi visam kam!

Motina su tėvu į ginčus nesileisdavo, nes žinojo, 
kad jo neperkalbės, o bus iš to vien pyktis.

Mano motina, Magdalena Garbiūtė, buvo kilusi 
iš Amalviškių kaimo, Daukšių parapijos. Mamos tė
viškę gerai atsimenu. Dar ankstyvoj jaunystėj,— 
nežinau, ar jau lankiau Gudelių mokyklą, o gal ir 
ne,— mama kartais, tur būt, šeštadieniais, imdavo 
mane ir pėsčiomis vesdavosi pas senelius. Kelio apie 
6 kilometrai. Rytojaus dieną ar kiek vėliau atvažiuo
davo tėvas ir mudu parsiveždavo. Kokia būdavo tų 
mamos „pabėgimų" priežastis, nenoriu spėlioti nė į

Mano senelis vedė antrą žmoną — Ievą Venciūtę 
iš netolimo Asiūklės kaimo, Prienų parapijos. Iš ant
rosios žmonos gimė 4 dukterys — Ona, Elzė, Katrė 
•r Magdė ir vienas sūnus — Kazys. Pirmosios dvi 
dukterys ištekėjo čia pat Gudelių parapijoj, antro
sios dvi ir Kazys emigravo Į Ameriką. Gerai atsime
nu savo tetų amerikonių puošnias „poniškas" foto
grafijas, kėlusias kaimynų pavydą ir norą patekti Į 
tą „laimės šalį". Kazio fotografija kėlė jo molinai di
delį sielvartą. Kam jis „nusitraukė" pasirėdęs „cici- 
listu". Mat, nuotrauka jį vaizdavo su šiaudine tiesia- 
bryle skrybėle, pritvirtinta prie švarko sagos juodu 
šniūreliu. Lygiai su tokiomis pat skrybėlėmis 1905 
metais sakydavo rinkose „pamokslus" „cicilistai", re
voliucionieriai, šaukdami žmones versti caro valdžią. 
O juos bažnyčiose keikdavo kunigai per savo pa
mokslus. Kazio motina liepė man parašyti jam laišką 
jos vardu ir įgraudenti, kad jis mestų savo paklydi
mus ir grįžtei į gero kataliko kelią. Neatsimenu, ką 
aš ten parašiau, tačiau dėdė Kazys nepaklausė, į ge
ro kataliko kelią nebegrįžo, socialistu pasiliko ligi 
pat mirties. O mirė jau po antrojo pasaulinio karo. 
Atsimenu jo atsilankymą į tėviškę 1907 m. Aš ta
da buvau II klasės Marijampolės gimnazistas. Apie 
tai vėliau.

Mano senelio antroji žmona buvo gera, rami mo
teris. Su savo posūniu, mano tėvu, sugyveno gerai. 
Senelis mirdamas ūkį jam ir paliko su sąlyga išmo
kėti dalis pamotės vaikams. Kokios los dalys buvo ir 
keliniais metais senelis mirė — prieš mano tėvo ve
dybas ar po vedybų — nežinau. Žinau vien, kad pa
motės giminės susitarę kėsinosi ūkį iš mano tėvo at
imti ir uždėti globą, iki Kazys pasidarys pilnametis.

Naujus ūkio trobesius tėvas pastatė atokiau nuo 
kelio, kolonijos vidury, pakilesnėj vietoj. Į pietus 
dviejų galų gyvenamasai namas. Per vidurį prieme
nė ir kamara su girnomis ir sandėliu daržovėms. Iš 
priemenės dvejos durys — šiaurėje į kiemą, pietuose 
į sodeli. Viename namo gale didelė pirkčia su pe
čiumi duonai kepti ir puodams virti. Ant pečiaus ga
lima užlipti, atsigulti, žiemą pasišildyti. Prie pečiaus 
šono šiltas iškišulys, kaip ir suolas, ant kurio galima 
sėdėti ir gulėti. Pirkčioje langai — į pietus, į vakarus 
ir į šiaurę. Pasieniais suolai, kertėje stalas, kitoje ker
tėje audimo staklės. Kitame namo gale - priesekly- 
čis, kur miegodavo tėvai, seklyčia su langais į šiau
rę ir rytus. Kertėje stalas, kitoje lova svečiui. Ato
stogų metu čia gyvendavau aš. Prie seklyčios į pietus 
siauras kambarėlis, „kamaraitė", kur laipindavęs tė
vo seserys, o vėliau samdinė mergina.

Kieme iš dešinės, į rytus, stovėjo klėtis, tvartai 
arkliams, iš kairės į vakarus tvartai karvėms ir kiau
lėms, pastogė kuliamos maniežui. Kiemo gilumoje — 
kluonas javams ir pašarui. Ilgainiui, sodui suaugus, 
naujoji mūsų sodyba gražiai atrodė. Ją puošė iš va
karų šono, prie kelelio ir kiemo, aukštų gluosnių ei
lė, prie vartų gražus klevas, o kieme, prie klėties, du 
dideli, aukšti beržai, pavasariais saldžios sulos vers
mė. Sulą pildavo į statinę kamaroj, ir jos užtekdavo 
ligi rugiapiūtės.

Visus pastatus statė pats tėvas. Jis buvo linkęs 
meistrauti ir savo jaunystėje turėjo progos pasimo
kyti vartoti dailidės instrumentus. Mat, mūsų šeimo
je gyveno karšinčius nebylys dėdė, bene senelio bro
lis, kuris mokėjo dailidės-račiaus amato. Aš jo ne
prisimenu ir žinau apie jį tik iš kalbų. Tačiau jo pa

lai gilintis. Aš. nieko nesuvokdamas, tas išvykas mėg
davau Seneliai ir mamos brolis Jurgis su žmona, 
vadinasi, mano dėdė su dėdiene, mus visados gerai 
priimdavo. Patikdavo man visa senelio sodyba. Seni, 
bet gerai išsilaikę trobesiai su šiaudiniais, samanomis 
apaugusiais, tačiau lygiais, gerai prižiūrimais stogais, 
erdvus, tankia, žalia veja, kaip kilimu, pridengtas 
kiemas, šulinys su aukšta svirtimi, už klėties prie 
sodo „sodželka", kurioje turškė antys, sodas su seno
mis obelimis — viskas man kėlė malonaus smalsumo 
bei pasigėrėjimo jausmą. Atėjęs su mama pas sene
lius, pagarbiai pabučiavęs jiems ranką, tuoj spruk- 
davau į sodą. Obelų šakos beveik siekė žemę, ir man 
buvo lengva čia pat prakąsti vieną kitą obuolį ir 
įsitikinti, ar jis skanus ir ar verta jį skinti. Senelė, 
pas mus vadinama „močiute", greitai manęs pasiges
davo, šaukdavo į vidų ir imdavo vaišinti, kuo tik iš
galėdama. Ir dabar ji atgyja mano atmintyje sena, 
maža, tamsiai apsirengusi, tik su šviesia skarele mo
terėlė, malonaus veido, susirūpinusiu balsu klausi
nėjanti apie mūsų sveikatą ir kaip ten kas namie. 
Senelis — aukštas, liesas, tiesus—vaikščiodavo po 
seklyčią, čia atsisėsdamas, čia vėl atsikeldamas pa
žiūrėti pro langą, kas ten darosi kieme. Ateidavo 
dėdė Jurgis, toks pat aukštas, kaip ir senelis, retos 
kalbos, truputį užsikertantis, aukštu, šiek tiek pri
kimusiu balsu. Dėdienė — graži moterėlė, labai ma
lonaus veido, padėdavo močiutei mus vaišinti. Sekly
čia — erdvi, bet neaukšta, su senoviškais mažais 
langeliais, tinkuota ir baltinta, kas man atrodė labai 
prašmatnu, prabangu, šventiška.

Mano dėmesio centre senelių seklyčioje buvo 
sieninis laikrodis, be spintelės, ant sienos kabanti 
balta, keturkampa dėželė su valandų skaitmenimis, 
juodomis rodyklėmis ir išpaišytomis pakraščiais gė
lėmis. Aš nuolatos žvilgčiodavau Į geltonai spindin
čią, į abu šonu tabaluojančią švytuoklę ir žemyn nu- 
sikorusius pailgus kaip agurkai zvambalus. Valandai 
sukakus, laikrody imdavo čirkšti, spragsėti ir jis pra
dėdavo mušti „adynas". Tada vienas zvambalas leis
davosi truputį žemyn. Jei zvambalai būdavo jau gana 
žemai nusikorę, dėdė imdavo už grandinėlių ąselės 
ir užtraukdavo juos aukštyn prie pat dėželės.

Išmušė šešias,— pastebėdavo dėdė.
O kelintą dabar saulė leidžiasi? — klausdavo 

mama.
— Be penkiolikos minutų aštuntą. Ilgos dabar 

dienos.
Taip. Ilgos tada būdavo dienos. Naktis ateidavo 

negreit. Tačiau ji atėjo. Ji apsiaubė ir mielus mano 
senelius, ir mamą, ir dėdę, ir dėdienę. Likau aš vie
nas. Ir manoji naktis jau arčiau, negu rodydavo sie
ninis laikrodis senelių seklyčioje.

Bus daugi au.
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PRABĖGOMIS?.?".....

*******
Poezij a iš Australijos. Beveik 

iš Anapus. Lietuvio poeto poe- 
zija-SONGS OF ARRIVAL.Vie - 
no, kuris išgyvenOjtą atvykimą 
skaudžiai ir kaip nedaugelis 
mūsų. Beveik-Kelionė mėnulin 
(A Journey to the Moon). Jurgis 
Janavičius: "Būk malonus pa
minėti šį leidinėlį "Nepriklau
somoj Lietuvoj". Poetry and 
Prose Broadsheet yra privatus 
leidinys.Leidėjai: Kazys J. Ke 
mešys ir J. Janavičius. .. Pana
šios formos, didesnės ir ma
žesnės apimties,leidinių (anglų 
ir lietuvi!) kalba) planuojame 
išleisti ir daugiau. . . " Tolimoj 
šalyj-kurios jau beveik ir atsi
minimai nebepasiekia-lietuvis 
poetas kalba kitiems (jų kalbai) 
apie sniegą, kuris krenta, ir kad 
kiekviena snaigė yra gėlė. . . 
Laivai, kuriais neatvykome na
mo, tapo mūsų likimu. ..

*******
"Tėviškės Žiburiuose"(1969 . 

III. 20, Nr. 12-999) V. Šarka ra
šo: "Jauno žmogaus nuomonė 
paniekinama.To nedaro angliš
koji spauda. Net ir kvailą nuo
monę spausdina, o skaitytojai 
randa malonumo pasijuokti ir 
ne juokų skyriuje.Kartais užsi
mezga dialogai, nes kiti skaity-

priskiriamos redakcijai?Leng
va kalbėti apie laisvo žodžio 
būtinybę, o labai sunku tokį 
laisvą žodį toleruoti. Deja, ne 
vien redaktoriai dėlei to kalti. 
Nebent tiek, kad leidžiasi diri
guojami (dėl duonos kąsnio?) tų, 
kuriems laisvė tėra savos nuo
monės viešpatavimas.

*******
"Akiračiai",pasiekę penktojo 

numerio,yra tapę beveik keiks - 
mažodžiu tiems, kurie megolo- 
maniškai tiki savo patriotiniu 
pašaukimu bei neklaidingumu. 
Ir mes manome, kad "Akira
čiuose" yra kiek perdaug asme
niškos dvikovos žymių, bet vis- 
tiek linkime jiems geriausios 
ir šviesiausios ateities. Linki
me todėl, kad "Akiračiai" iškė
lę daugelį mūsų visuomeninio 
gyvenimo piktšašių, kad išdrįso 
realiau ir drąsiau pažvelgti į 
visą eilę mūsų išeiviško gyve
nimo reiškinių,negu kuris kitas 
mūsų periodinis leidinys. Lin
kini "Akiračiams" sėkmės, nes 
tikime dialogu. Linkime "Aki
račiams "ilgo amžiaus,nes dau
gelis jų bendradarbių žiūri į 
mūsų tėvynės išlaisvinimo ga
limybes daug realiau už būrį 
antspauduotų veikėjų. Ne aklai 
užsitvėrę savo įtūžime, išgel- 
bėsime Lietuvą, o s um ani ai 
išnaudodami visas galimybes ,

*******
Kalbant apie "Akiračius".no

rėtųsi šį tą pasakyti ir apie jų 
literatūrinius vertinimus .Tokių 
nedaug. Kaikurie visai ir visai 
taiklūs.Bet,štai, š. m. pirmame 
numeryje, Liūtas Mockūnas , 
recenzuodamas Vytauto Kavo
lio knygą "Nužemintųjų genera
cija" (praėjus beveik metams 
po jos pasirodymo!) yra pa - 
skelbęs keletą gerokai abejoti
nų minčių. Štai,įsidėmėtina ci
tata: "Visai naujas elementas 
Mackaus kūryboje (lyginant su 
žemininkais) yra revulsija ir , 
tiesiog, bodėjimasis emigraci
ne realybe. Abiejų kūryba, ypa
tingai L. Sutemos, ženklina že
mininkų kartos užbaigą, jos te
matinį išsisėmimą ir užsidary-

tojai reaguoja.Sakoma,kad toks 
laikraštis yra įdomus ir gyvas . 
Jame išaiškėja tiesa ir netiesa , 
geros ir negeros pusės. Mūsų 
spaudoje minėtų dalykų neran-

kurias mums suteikia (tegul ir

mą (Mackaus ir Sutemos atve
ju) hermetiškame pesimizme . 
Visai kitoks yra J. Mekas. Jo 
žodis yra be ornamentų ir jis 
kalba pusbalsiu tarsi pats sau.

KReM 
VEfDROD2/N

— Kokios gi žalios, jei raudonos?
— Kvailys! Dabar supranti?
— Suprantul

— Tėveli, kokios čia uogos?
— Mėlynės.
— O kodėl Jos raudonos, (eigų
— Raudonos dėl to, kad žalios.

dame. . . "
Tikra tiesai Bet ar kas nors 

norėjo pastebėti kas ir ko
dėl mūsuose to neperneša? 
Kodėl,pavyzdžiui,net skaityto
jų laiškuose (kaip mūsiškiam 
£"Ir gerai ,ir blogai")jšreiškia- 
mos nuomonės tik mūsuose yra

labai apsukrus) priešas. Negi 
mes tiek nebepasitikim savim , 
kad išsigąstume kiekvieno po- 
litruko trafaretinės tirados ar 
misijos? Maskva tiesaus plūdi
mosi niekad neišsigando (jos toj 
srityje niekas nepralenks!'), bet 
mirtinai bijo atviro dialogo.To
kio dialogo, jei neklystų, ieško 
ne tiktai "Akiračiai", bet ir 
kiekvienas,šautuvo į griovį ne- 
išmetęs, lietuvis. . .

Meko poezijoje nėra emigraci
nių "hang ups". . . Meko poezi
joje nebėra generacijų, praras
tų žemių, mirties bei pozos. . . 
Atmetęs emigracinį pesimizmą 
ir suradęs naujas išraiškos 
formas,J.Mekas, be abejo, sto
vi moderniosios lietuviškos po
ezijos priešakyje".

L.Mockūnas,kaip matosi, yra 
gerokai pasimetęs mūsų poezi

jos istorijoje. Valia jam, žino
ma,manyti,kad tas ar kitas yra 
viršūnėje, bet nevalia nežinoti 
paprastų lietuvių literatūros 
faktų. Nemanome taip pat, kad 
jis gali taip omnipotentiškai 
nuspręsti apie kūrybinius išsi
sėmimus. Jonas Mekas,iš tie
sų,visiškai organiškai priklau
so "Žemės" generacijai ir jo 
"Semeniškių idilės" ir temati
niai ir formaliai tai liudija, nes 
ši Meko knyga ir tėra vienin
telė verta didesnio dėmesio. 
Eksperimentai - arba , pagal 
Mockūną, moderniškumas-ku
ris demonstruojamas pavyz
džiui, "Pavieniuose žodžiuose" 
yra buvęs seniai nualintas mū
suose "Keturių Vėjų" avangar
do. O tai žila senovė*. Galima 
būtų kai ką pasakyti ir apie 
"hang ups". Kažkodėl, kaikurių 
mūsų jaunųjų išmanymu, anga- 
žavimasis dėl Šiaurės Vietna
mo "intervencijos", žygiavimas 
neaiškių taikos apaštalų minioj 
ir "pogrindinis" šokiravimas 
per filmų mediumą yra laiko
mas poetinės nekaltybės ženk
lu. Nesiimdami vertinti tokių 
užsiangažavimų vertės, norime 
tiktai pastebėti, kad joks užsi
angažavimas nėra nei vieno su
tepęs. Nebent, žinoma, L. Moc
kūnas mano,kad tik lietuviš
kas angažavimasis sutepa po -

— Bobute, ar tu pėsčia atėjai?
— Pėsčia, anūkėli.
■ - O tėvelis sakė, kad tave velnias at

nešė.
V. MIKALAUSKAS

— Jurgiuk, atnešk vandens, — prašo ma
ma trečiaklasį sūnų.

— Tegul tėtė atneša.
— O tu?
— Jis į žentus atėjęs, o ne aš.

— Kiek tau metų? — klausia kaimynas 
penkiametį pyplį.

— Šešiasdešimt.
- Meluoji!

— Tai kodėl tada visi sako, kad aš kal
bu kaip senas? , inwclKA

Velnias kojį pakišo J. KASČIŪNAS

etus.Ar nebusime kartais,kiek- madingų apraiškų, bėgdami nuo 
viena kaina plakdamies! prie vilko, užbėgę ant meškos ?
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UŽDAVINYS Nr. 1—KELTI DARBO NAŠUMĄ
Taip pavadintas, “TIESOS“ Nr.C>8(l969 m. kovo mėn.21 d. ) 
atspausdintas, keletos pramonės vadovu sutelktina- pasisa
kymas. Spausdiname, kad išeivijos lietuviai galėtu įtikin
ti kaip, iš tiesų,. sekasi okupuotoje tėvynėje kelti ta .irbo 
našumą. įsidėmėtina ir tai - šiandien Žmonės jau aug ’ >i- 
siau kritikuoja maskvinius planus bei potvarkius. Red.

TOBULINKIME TECHNIKĄ
tvarką privalumų dar nesuspeje-me 

reikia pajusti, tačiau, žiūrint vals- 
visoms lybės mastu, kaip tik tai.

REALI UŽDUOTIS SKATINA
—- Pradėsiu nuo pavyzdžio,

— sako ,.Elfo*" susivienijimo 
generalinis direktorius V. 
BHnkevIčlus- — Kauno 
..Elektra" geriausiu atveju 
per praėjusius metus galėjo 
išleisti 200—210 tūkstančių 
variklių. O planas, duotas 
šiai susivienijimo įmonei,— 
260 tūkstančių. Kolektyvas 
apskaičiavo save galimybes
— įrengimus, pajėgumus 
žmonių kvalifikaciją — ir 
priėjo išvados- jokiu būdu 
tokios užduoties negalės 
įvykdyti. Nuleido rankas ir 
per metus padarė dar ma
žiau, negu galėjo. Šis pavyz
dys dar kartą rodo, kaip de
mobilizuoja žmones nereali 
gamybine užduotis.

Įmonė turi būti užtikrinta, 
kad ji gali išsiversti be ne
reikalingų atsargų, teisingai 
planuoti darbą, vystvtį ga- 
mvbą. Ritmas žlunga, kai 
gamybos reikmės neaprūpi
namos žaliavomis. Netuščia
žodžiausiu. Sį rnėnesj mes tu
rime išleisti 
magnetofonų. Tiek, kiek rei
kia. korpusų negausime. Kur 
tik nesame apsilankę del tų 
nelemtų korpusų! Priėjome 
net iki TSRS Pla.no komiteto 
pirmimnko pavaduotojo. Bet 
iki šiol nežinom, ar bus tie 
korpusai, ar ne. Nepagrįsto 
planavimo pavyzdžių 
daug. Štai, sakysim, 
ritėms gaudavome iš 
vėžio VLKJS 50-mečio 
lio gamyklos. Be to, tokiems 
laidams keliama nemaža spe
cifinių reikalavimų — jų ko
kybė turi būti ypatingai ge
ra. Panevėžiečių produkcija 
neturėjome pagrindo skųstis. 
Niekada nelaikydavome ne
reikalingų atsargų, nes bu
vome užtikrinti, kad tiekėjai 
mūsų neapvils. Ir štai dabar, 
visiškai neseniai, sužinojome 
kad laidą gausime jau iš 
Maskvos. Panevėžiečiai siųs 
savo produkciją j Maskvą. 
Kam to re’kia? Tą gali pa
sakyti ir mažeikiečiai. Laidą 
jie jau gauna ne iš Pąnevė-

17 tūkstančių

planuojamų rodiklių
Mano supratimu, 

kiek galima greičiau 
įmonėms pradėti ūkininkau- apie ka čia tik kalbėjau, da- 

Visi mes prisime- vė liaudies ūkiui milžinišką, 
tiesiog nesuskaičiuojamą 
naudą. Dabar dar mes netu
rime pastovių atskaityme 
normatyvų. O jeigu mums 
duotu kas normatyvus, sa
kysim, bent penkeriems me
tams. tai ne tik mes, bet ir 
daugelis kitu Įmonių parody
tų. kaip reikia dirbti, kaip 
<?Iti darbo našumą, kokių 
far yra didžiulių galimybių

tuįe esančios puikios lie- gam-ntojų visur labai trūks- 
jvklos pagrindu. Deja, ji pri-ta. Siūlo mums ir durpių pra
klauso kitai žinybai, todėl ne- monės specialistus, tr net 
turi darbo ir mažina garny- rnfl’s*r’ pramonės įrengimų 
bą, yra reorganizuojama. inž,n'erius. o mašinų gamin- 
Taip pat verkiant reikalingų gauname vieną-kitą. 
ga ir elektros aparatūros ęra- Manau, didelė klaida užria- 
mykla, dirbanti vien staklių ryti KPI Vilniaus filiale ma- 
įmonėms. Juk dabar, išleidę šmų gamybos , sper.ląlybę. Ta 
puikias, labai gerai užsire- r»ač.ia proga norėtųsi pasaky- 
komendavusias tarptautinės* ti, kad blogai panaudojami 
parodose stakles, mes vos- ir tie inžinieriai, kuriuo* tu- 
ne-vo« sukrapštome jomyrime. Salia mūsų įmonės yrą 
elektros aparatūrą. Ir pare- projektavimo - konstravijno 
dose užsieniečiai mums sa- biuras. Mums labai reikia 
ko: ,,Kodėl gi jūs rizikuoja-.inžinierių, o tas biuras ieško 
t« dėl mažyčio elektros kaiš- užsakymų. Ar ne geriau bū- 
čio savo firmos garbe?". tų, jeigu jie sutelktų savo 

Dar dėl inžinierių kadrų.'pastanga* jsągalbai respubli
kinis metais mes galėtumekos staklių imonėms! Jeigu 
priimti ne mažiau kaip dvi jau mes sukūrėme tokią slip- 
KPI studentų grupes Matau.'rlą staklių gamyklos pramo- 
žmonės čia šypsosi iš to pa- nę. ta’ ir aprūpinkime ją 
sakymo: • daugelis direktorių kaip reikiant. Švaistytis kva-

ka’P nors atsikratyti joarei- su malonumu priimtų dar lifikuoto darbo jėga tiesiog 
ga gaminti socialiąsias »tąk-daugiau inžinierių. Mašinų neprotinga.
les. Kaipgi išvengti šio ps- 
rįdokso. kad. pakeldami ki
tę įmonių darbo našumą, sa
rtos nesmukdytume? Ar ne- 
į-ilima būtų taip sutvarkyti
jflartavimą, kad ir vilkas bū- _ Až norėčtau atkreipti' 
tų sotus, ir ožka sveika, tai dėmesį į planuotojų atsako 
yra. nustatyti, atsižvelgus į mvbę, _ taip pradėjo savo 
gamybos specifiką, truputį.pas..sakyTna „Leli jos" įmonių 
kitokią darbo našumo skai- 8Ugjvienijimo direktorius B 

* ~ ___________  — Reikia ge
riau vykdyti socialistinei 
įmonės nuostatus, kuriuose 
.aiškiai jiasakyta. kad minis 
terija arba žinyba duoda 
įmonei kontrolinius skaičius 
suderinusi 
dymas 
mas.

Kas 
blogo 
nukenčia tiekimą*.

. ti naujai. V ___
ta,1n*me tą nelemtąją senąją 
ne‘ tvarką, kai įmonės vadovas 

.su visais savo padėjėjais suk- 
) davo galvas, kaip gauti kuo 
mažesnį planą. Mažesnis pla
nas kolektyvui reiškė žymiai 

į didesnę naudą. Mes naujai 
ūkininkaujame jau treji me
tai, ir galiu tvirtai pasakyti,

, kad dabar to nėra. Gal dau
gelio kitų naujosios sistemos

— Mūsų įmonėje, nežiū- los būtų geresnės. Tuo 
rint tu. kad paskutiniu metu pu jų kokybė dar dažnai 
smarkiaugo uždarbis, dar- patenkina mūsų.
bo našumo augimo tempai Tfl re|kjj)
buvo didesni - pasakoja kp,et krįtin "Įa.

fabriko direktorius hll ir rnnvci;n;* hrrimft 
nrbaeitiesr ū dX^e/’ Va5urklnas-“ Tačlfll1 mes tūtų bei konstruktorių biurų 
praeities ir dabart ės negalime gyventi, negalvo- ,rtresll. Klek patyre^9> in4

T on f* J 
’stitutąi kartais sprendžia 
problemas, kurios įmonėse

u. P1”' sen'ai išspręstos. Kai pra- 
igb7^’dėjo mūsų įmonės plėtimo 

darbai, turėjome pirkti nau
jus (rengimus. I Maskvą su

Ir, matyt, skaityti č _ jau 4,9 procen-įva41av0 apie įmonių
turi ne tik na-to. Atrodytų, nuostoliai lyg’vyriausiųjų inžinierių. Už- 

’ -r-.-.... |ejgū slėnio — Italijos, Anglijos —
įmonė firmos ėmė siūlyti įrengimus, 

produkcijos Suprantama, įmonės norėjo 
visu pro- pasirinkti pačius ekonomiš

kiausius, jjačius našiausius.
Keletas žodžių apie leng IBe* ką gali pasakyti inžinie- 

_-j______ ' rinc nATirinrls m »r-
__  _.7__ . jos apgink- 004 techninių savybių? Ir, Į"i 

žmogus mažiau išvargęs, kai lavirnn technika. Visi žino- atvirai kalbant, buvo renka- ‘a

To Ms? "penkmečio plane no» iš^A’o juk kaip Tik T'rk«- 

numatyta daugiau . . . Ti? TT •.---m
ti plataus vartojimo prekių rtarbuo‘o,ai <?a^tų is anksto nės šakos bruožą.

b , j stiftirukliiriH •«< ____ ______
gamybai 
geriau ■*
vajai pramonei gamyba Rei- 
M.

—I“"“

iš ..Mėldavkabelio".'ŽiO, ____
Dar vienas klausimas, ku-..Spartos“ 

name 
džia 
skirtumai Tai — kadrąi. Mes darni apie rytdieną, 
daug galvojome apie šią pro-jau dabar ruošiamės ateičiai, 
blemą. h čia aš kalbu ne tik Tai verčia rūpintis ir plana-F 
apie darbininkus, bet ir apie vimo bei tiekimo reikalais P 
inžinierius. Visiškai aiškupė] žaliavų trūkumo 1967 " 
kad. jeigu inžinierius namur>-|metais mūsų įmonė prastovė- 
se nesimoko, jis — blogas in- jo 2,9 procento darbo laiko, 
žiniomis. 1 
inžinierius 
muose. Mes juk turim dau-ir nedideli. Tačiau, 
gybę žmonių, kurie dirba m- juos likviduotume, 
tensyviai ir gamyboje labai galėtų padidinti 
pavargsta. Toks inžinierius išleidimą beveik 
net ir laikraščio nebenori na-centu, 
muose j rankas imti. Reikia, 
mūsų nuomone, surasti laiko vosjos pralnonės 
mokytis darbo m<J”i. kfll perspektyvas ir

ĮM

GERA TECHNIKA REIKALAUJA
DAUG DARBO

— Mes visi didžiuojamės, 
kad Lietuva dabar pagal me 

apie ieng ft!i pataisyti palo apdorojimo staklių ga-
vystymosi rius, nežinodamas vį*ų maši- mybos apimtį yra ketvirtoj? 

' "tetoje šalyje, — pradeda šli- 
..... ..  . ___ kalbant, buvo renka- tavimo staklių gamyklos vy- 

kad šių metų ir ne tik mas’ pagal gaminio ir maši- riausiasis inžinierius A. Kuz 
 —. — Norėčiau čia pa- 

lėšų skir- '^st'tutąi, konstravimo biurų brėžti dar vieną šios pramo- 
..... . .. - - .... -------- ... kuris ne

i. Tačiau tam reikia su»!Pa*>nti ,u tai* pąvyz-speciallstui, netgi ekonomis- 
vystyti mašinų leng- Ežiais, su geromis ir blogo- tui, ne visada būna žinomas 

mis jų savybėmis tr »ųpa- Dabar ir mūsų šalyje, ir už- 
r _ .... slėnyje universalių staklių

daug yra jau pakankajnai. Todėl 
pats gyvenimas diktuoja — 
universalių staklių gamybą 
reik'a mažinti, o spiecialių —■ 
didinti. Dabar specialiųjų 
staklių kai kur 
net iki trečdalio, o vėliau, 
tur būt, gamyba augs 
labiau — iki pusės 
staklių skaičiaus. Mūsų įmo- nes jsavykdave^ 
nė kaip tik ir išleidžia to- pačia idėja, 
kias stakles. Jos į,____
smarkiai padidinti darbo na- suinteresuoti 
Sumą kitose įmonėse. Šaky-mainais. 
sim, Maskvos karbiuratorių daryti valstybės ma*tu. 
gamykla, pasinaudojusi mū- jeigu mes norime leisti la
sų produkcija, galėjo darbo bai Keras specialias stakles, 
imlumą, kai kurias detale* jie nepali ir negalės apsieiti 
apdorojant, sumažinti net du >e kai kurių liejinių mažų 

.................................. .....
' darbo imlumą sumažino du

p kartus, .mašinų gamybos jmo- 
tris kartus. Tačiau

TIKSLIAU PLANUOKIME
orgamzmas įpratęs ir pasi
ruošęs gerai dirbti. Čia rei- . 
k’.a pagalvoti ir apie lekto- ,ų' 
ius, kurie dėstys siuose už

siėmimuose. Sakysim, pernai 
siuvo gerai organizuoti kur
sai prie partijos miesto ko
miteto — matyt, pavyko ge
rai parinkti lektorius. Reikia 
ne tik tokių kursų — būtina 
(suorganizuoti ištisą inžinie
rių mokymo sistemą.

Mes turime gerus kon- 
»truktorių kadrus. Dabar aš- 
tuoni žmonės ruošiasi tapti 
mokslų kandidatais. Deja, 
technologinis paruošimas, 
eksperimentinė bazė, įrankių 
ūkis — visa tai, kuo remia
si konstruktorių

me,

žindinti gamybininku*.

GRAMAI AR TONOS?
Tarsi pratęsdamas V. Blin-tume. Jeigu plastmasinių dtr- 

kūrybinė kevičiaus mintis dėl plana- binių gamyklai būtų vienodai 
Pane- mintis, dar turi būti tobuli- vimo netikslumų, skaičiavi- naudinga -išleisti ir smulkes- 
kabe-

gana 
laidų

mo mašinų gamyklos direk-nius, ir stambesnius gami- 
apgal- torius B. Borisą sako, kad mus, tai mes visi iš jų gau- 
nuola-svarbiausiu savo uždaviniu tume, ko tik panorėtume. Ta-

čiavimo ir materialinio, ika- Dzedavičius. 
tinimo tvarką, kuri skatintų r 
Itisti labai visiems reikalin- į 
gą produkciją mažomis šert 
jomis.

Re to, turime suprasti, kad 
tokias stakles pagaminti sun
ku dar ir todėl, kad reikia 
joms užsakyti daug socia
lių detalių. Kai kurias jmo- 

' ' .0 sudominti 
kurias — 

įgalina tiesiog priversti, kai -kurias 
’i kokiais nors 

Bet visa tai reikia

išleidžiama
su ja 

vis dažniau
Tas nuro 
pažeidžia

dar 
viso

kad dėlblogiausia.
planavimo pirmiausia

Na, bet gamyba auga, j' 
visą laiką mechanizuojama 
kyla darbo našumas. Jeigu 
1965 metais realizavimo pla 
nas buvo 37 milijonai rub
lių. tai šiemet — 60 milijo
nu. Pelno planas išaugo nuo 
3 milnonu 700 tūkstančių iki 
i milijonų 600 tūkstančių. 
Daugiau pradėjo uždirbti 
darbininkai, inžinieriai, Ga» 
mvboa apimtis auga iš es» 
mė« darbo našumo sąskaita. 
Manau, kad vist šie rodikliai 
galėtų būti dar aukštesni, jei- 
’u tobulintume darbą.

narna.
Ypač reikia gerai 

votį, kaip organizuoti 
tmį įmonės techriišką per- gamykla laiko naujų, pažan- č.iau planas plastmasinių dir- 
ginklavimą, kuris užtikrintųgesnių skaičiavimo mašinų binių gamykloje yra išreiš- 
tiek naujų gaminių išleidi- išleidimą. Nereikia tad Įmo- kiemas tonomis. 6 apie ko
mą, tiek darbo našumo kėli-nė* apkrauti . labai dideliais kias tonas gali eiti kalba, jei- 
mą. Tam reikia užtikrinti h- planais ir svarbiausia - „
nansavimą, tiekimą, įrengi- clalizuoti gamybą. Anksčiau gų detalių svoris — tik 10- 
tius. Kiek mes bekalbėtu- Vilniaus kuro aparatūros ga- 14 gramų. Mes patys gami- 
-ne apie darbo našumo au-myktoje buvo plieno llejyk-narnės plieno lydinius, ir la-nPS€ 
girną, be naujos, našio* tech-]a, tiekianti savo j _
nikes to įgyvendinti nesuge-kitoms Vilniaus Įmonėms, iš-tarpu kuro aparatūros ga- .■ ■ . . plf„» o.mvklai 
bėsime. Kaip matote, dauge- tisą plastmasinių’ dirbinių ga- mykla juos galėtų tiekti už 1 >■ ■■ ,, R pjfni»" r.ikaiino* dabar tau smar-
lis problemų, apie kurias čia mykla, Kauno ..Centrolitas". daug pigesnę kalną. Bet tingi,. Elfe>je reikaImga dabar tau jmtr.
kalbėjau, nepriklauso nuo Dabar tie .ryšiai irsta. Būtų jiems taip pat reikalingo* to-^bo našumą pakelsim* o kiai 
mūsų. Laikas pakeisti šią galima tuos ryšiu* išlaikyti irinos. Reiktų pagaliau ryžtim njūsų, gamykloje |ts kris, ir
tvarką. dabar, jeigu tiksliau planuo-fgai pakeisti tą persenusią kaip atrodytų, mes norime

terijų. taip p«t nedidelių 
rengimų tom* staklėm* •«- 
■ijų. Dabar nėra kur jų ga> 
ninti. ..Centrolita*“ — įmo« 

hTh:an*im,O0Aminamė*‘ Tuo n”'™ Paminti keletą to-, ,ė. pritaikyta masinei, o na 
produkciją bat brangiai gaminamės. Tuo #peci;,ių staklįų n6t ir jerljlnei gamybai. o ekspm 

ypatingairimentinė liejykla

i respubli
kos staklių pramonei. Ją 
galima būtų organizuoti Aly-

5 P s I .
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KROVĖJA! TIK VAŽINĖJA
Apie savo įmonės darbą 

kalbėjo pieno kombinato di
rektorius P. Grtctflna*.

— 'Būtų geriausia, — M- 
t jis, — kad parduotuvės 
arėtų savo krovėjus Tada ir 

pačių krovėjų darbas būtų 
našesnis, ir atsakomybė už 
pieno krtkvbę būtų didesnė. 
Šiuo metu krovėjai dirba tik 
maždaug trečdalį pamainos, 
kitą laiką jie pravažtnėja. 
Tatp susidaro gana svarūs

nuostoliai. Tarp kitko, yra 
ir nutarimas. įpareigojanti* 
prekybininku* išsikrauti pro
dukciją savo jėgomis. Deja, 

nevykdomas, ir pieno 
negali

ji* 
kombinatas niekaip 
to pasiekti. Daug naudos ga
lėtų duoti pieno atšaldvmae! 
šiuo atveju galėtum* pri
imti iš kolūkių pieną Uk 
vieną kartą per dieną. Labai 
sumažėtų transporto išlaidos. 
Štai kur didžiuli* darbo na
šumo rezervas.



"GRANDINĖLĖ" balandžio men. 26 d. mes vykstame į L o n d o n ąl

Pirma^ sykį

Klevelondo

išpildys visai nauja žaismingu vestuviniu šokiu programa^ sportininku 

DIDŽIAJAME BALIUJE, 1969 m. balandžio men. 26 d. Centennial Hall - naujoje 

ir moderniškoje salėje - Wellington prie Dufferin. be to, dar: Karalaitės rinkimai , visuotiniu 
balsavimu; loterijoj: televizija, Pr. Baltuonio medžio šaknų skulptūra, transistor radijas ect. 
Šokiams - padidintas orkestras su solistais. Bufetas su visu rūsių gėrimais. Tikimasi, kad 
bus televizijos stoties ir spaudos atstovai, o taip pat pažadėjo dalyvauti ir keletas aukštų 

svečių kanadiečių.
Pradžia 6 vai.30 min., “Grandinėles“ programa 8 vai. vak. Pabaiga 1 vai. ryto.

Sportuojantis jaunimas laukia Jūsų!

L.L.S.K.“ lauras* .

VISUOMENES VEIKĖJAI

Visuomeninis veikimas - or
ganizacija žmogui yra būtinas. 
Tik per organizuotą veiklą žmo
nija yra atsiekusi šių dienų pa
dėtį,sukūrusi kultūrą, civiliza - 
ciją.Kiekvienas žmogus yra ko
kios nors organizacijos narys- 
ar valstybės, ar tautos, ar baž
nyčios, ar daugybės kitų.

Žmogui sakyti,"kad aš niekur 
nepriklausau" yra tas pats,"kad 
jis jau senai mirė ir yra palai
dotas nežinia kur". Kiekvienas 
lietuvis yra lietuvių tautos(gru- 
pės) narys, valstybės narys (Ka
nados ar JAV ar kt.),parapijos 
ir 1.1.

Užtat ir iš savo krašto (gim
tinės) pasitraukę lietuviai yra 
organizuoti. Svetimuose kraš
tuose lietuviai veikia organi
zuotai tikslu išsilaikyti savo 
kalboj, kultūroje, nesumažinant 
tautos kamieno pajėgumo. Jie 
dirba,kovoja už tautos ateitį ir 
dabartinę egzistenciją, mes pa
dedam.

Ten tėvai, čia vaikai. Visi tu
ri dirbti savos šeimos labui , 
pirmiausia. Kas išsižada šei
mos, tas atskalūnu Lietuvoje 
buvo vadinamas.

Iš to išeina, kad kiekvienas 
padorus lietuvis ir tremtyje tu
ri dalyvauti visuomeninėj veik
loj. Turi kur nors prigulėti.

Visuomenės veikėjais reikė
tų skaityti netik organizacijų 
vadus, bet ir eilinius narius, 
prisirašiusius, neprisirašiu
sius,kurie lanko susirinkimus , 
moka mokesčius,užsiprenume
ruoja laikraščius,knygas, lanko 
lietuviškus parengimus, vaikus 
leidžia į lietuviškas mokyklas , 
siunčia siuntinius į Lietuvą gi

JIB VARTODAMAS NEBOSI NEI PLIKAS, NEI ŽILAS

vartote 16 
odd, kad JIB _______ , ___ __
ius, niežėjimą, sulaiko plaukų slinkimą, gražina natūralia MATrcrTiTC -

Fotografių 
pleiskanas, smailiu piuunų aunsimą, gražina natūra
lią plaukų spalvą MOTERIMS ir VYRAMS užtikrintai. JIB 8 uncijų 
bonka — $5.50. Užsakymus su pinigine perlaida siųskite JIB labo
ratorijos atstovybės Kanadoje adresu:

P. Januška, 2428 Daugai! Ave. Windsor 12, Ont.

LONDON, Ont

minėms ir kitur į skurdą pate
kusį lietuvį paremia.

Pagaliau,ir kurie aplanko gi
mines Lietuvoje, atlieka nema
žą lietuvybės veiklą.

Kai visas choras gerai dai
nuoja, tai nuopelnas netik diri
gento,betir kiekvieno choristo.

Kam daugiausia duota, iš to 
daugiau ir reikalaujama. Kas 
daugiau nuveikia,tam ir daugiau 
pagarbos atiduodama.

Gal visais laikais taip buvo, 
kad vadovai visur yra išgarbi
nami, laikraščiuose aprašomi, 
gėlėmis apibarstomi, o eilinis 
narys dažnai užmirštamas, ne- 
priduodama jam reikiama ver
tė. Didieji mažesnį nustumia, 
pasisavina nuopelnus.

Reik žinoti, kad vadovaujan
čių asmenų viršūnėse atsiranda 
asmenų,kurie dirba ir dėl gar
bės gabalo, laurų vainikus už
sideda patys, kai kiti nesiūlo.

Lietuvių tremties veikime 
tas labai ir daug nepakenkia,nes 
tikrieji lietuviai ir vadovai dau
gumoje dirba iš pasišventimo, 
patriotizmo,nelaukdami iš nie
ko vainikų,medalių,ordenų,gar
bės narių.

(Tik tremties šaulių s - ga 
pradėjo kai kuriose vietovėse 
daryti juokus su medaliais,gar
bės nariais, ordenais).

Kas vertas - atiduokime pa
garbą; ar tai vadovas, ar eili
nis, ar su titulais, ar be.

Kai kuriuose laikraščiuose 
beskaitant, visuomenės veikė
jais randama tik direktoriai, 
kunigai,daktarai,gražių bunga- 
lovų, farmų savininkai. O kur 
eiliniai kareiviai, kurių dau
giausia miršta už visų idealus?.

Jonas KARKA

vienus metus
PLAUKUS, pasalina

Welland, Ont.
Wellando ir apyL Medžiotojų 

ir Meškeriotojų klubo "Lithua- 
nica" įvykęs susirinkimas pra
ėjo sklandžiai, darbingai ir 
greitai pirmininkaujant J. Sin
ku! - sekretoriaujant Br. Simo
naičiui.

Buvo įteiktos medžioklės se
zono pabaigimo premijos, ku
rias laimėjo tarpklubinėse me
džioklėse P.Berzėnas, J. Baliu
kas ir K. Stankevičius.

Kartubuvovald.ir rev. komi
sijos rinkimai.kurios perrinktos 
ir darinkti kandidatai į valdy
bą: P.Sidlauskas, M. Kuzavas ir 
E. Baliukienė. Rev. kom. per
rinkti J.Sinkus,J.Blužas ir Br . 
Simonaitis.

Valdyba pirmame posėdyje 
pasiskirstė pareigomis : J.Staš
kevičius -pirm. , Br. Luomanas 
ir St. Bogart - vicepirm. , Pr . 
Berzėnas-kasininkas ir St. Bin
kienė-sekretorė.

Vietoj išėjusios iš valdybos 
St.Binkienei, sekretorės parei
goms pakviesta pirmutinė kau 
didatė E. Berzėnienė.

Susirinkimas baigtas puikiai 
paruoštomis vaišėmis.

Gautomis žiniomis, valdyba 
artimiausiu laiku šaukia visuo
tiną narių s-mą aptarimui ak
tualių klubo reikalų ir artėjan
čio kartūnų baliaus reikalo, ku
ris įvyks 1969 m. birželio mėn . 
1 d. Wellando "The Ukrainian 
Cultural Centre" salėje. J.

FORT WILLIAM, Ont.

Tautybių parke Fort William, 
Ont., vietos lietuviai gavo nema
žą plotą, kur jie yra pasiryžę 
įrengti lietuvišką skyrių. Pro
jektą paruošė archit. dr. A. Kul- 
pavičius. Projektas jau patvir
tintas vietinės savivaldybės. Ne
trukus rengiamasi pradėti dar
bus. Lėšų pradžiai šiek tiek su
telkta vietoje, bet dar daug 
trūksta. Tam tikslui yra plati
nami loterijas bilietai ir Toron
te. Jū galima gauti pas J. R. Si
manavičių ir kitus platintojus. 
Laimėjimų traukimas — š. m. 
kovo 15 d. Dr. E. Jasevičiūtė, 
KLB Fort Williamo apyl. pirm., 
projekto vykdytoju vardu prašo 
visus padėti lėšomis mažai Fort 
Williamo ir Port Arthuro lietu
viu kolonijai įvykdyti minėtąjį 
projektą.

Delhi - Tillsonburg
NAUJA VALDYBA. KLK Moterų 

Draugijos Delhi skyrius metiniame 
susirinkime kovo 16 d. išrinko val- 
dybon šias nares: E. Augaitienę, J. 
Žiogienę, E. Augustinavičienę, A. 
Ratavičienę, E. Kairienę.

Taupyk ir skolinkis PARAMA
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAUSIAME TORONTO LIETUVIU KREDITO KOOPERATYVE^--------------------------------- ~

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

KASOS VALANDOS: kasdiena, nuo 10 vai. iki 3 vai. p 
p.jjjskyrjjs sekmadienius. Pirmadienį ir penktadie
nį vakarais nuo 4 vai. 30 min. iki 8 vai. 30 min. 
tįdieniais nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. p.p.

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

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVAMOS Į -
, BE MUITO

Įvairios sudėties maisto siuntiniai, automobiliams motorai ir 
padangos, motociklai, dviračiai, SKalbiatnosios mašinos, siu 
vamosios rpajjfhos, televizijos priimtuvai, transistoriniai ra
dijo ap arai ai, laikrodžiai, kilimai ir baldai.

Maisto siuntinių svoris neribotas.

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

DOVANOS:
Turime naujus iliustruotus katalogus, kuriuose yra smul

kus aprašymas ir paaiškinimai. Pažymėtos kainos yi^,galu
tines.

Taip pat persiunčiame pinigus, uz. kuriuos gavėjas gali nu- 
sinirkti įvairiu nrekiu soeciaiio.se dolerinėse krautuvėse.

• Be to, siunčiame Jusą sudarytus ir apdraustus Įvairius siuntinius iki l£Aį svarų gryno svorio.
• Turime pardavimui Įvairių medžiagų ir kitu prekių.
v Gyveną ne Toronte, prašomi savo sudary tus siuntinius bei užsakymus siųsti mums paštu ar ekspresu. Apmo

kėsite gavę mūsų pranešimą.
• Sąžiningai ir greitai patarnaujame.
• Jeigu turima neaiškumu, prašome klausti, - telefonu bei rašyti, mielai paaiškinsime ir duosime patarimą.
• Musu ištaiga labai daug patarnavo ir pasiruošusi patarnauti ateityje.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA
DARBO VALANDOS: pirmadieniais

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

SMULKIAU SUŽINOSIT

SKAMBINANT

(416) 278-7261 
arba

ALL SEASONS TRAVEL AGENCY
323 Lakeshore Rd. E. Port Credit, Ont.

P.F. Paukštaitis, tel. 365-0311, M 
Montreal, P.Q.

Dalia Viskontienė-Skrinskaitė, 
sėkmingai vadovavusi “Varpo” 
chorui, pareiškė nebegalėsianti 
pasilikti vadovės-dirigentės pa
reigose.

Apylinkės valdyba, posėdžia
vusi kovo 25 d., nutarė balan
džio 20, sekmadienį, 4 v. p. p., 
Prisikėlimo par. parodų salėje 
šaukti Toronto apyl. tarybos su
sirinkimą. Jame dalyvauja rinkti 
tarybos nariai ir lietuviškų or
ganizacijų atstovai. Susirinkime 
bus padarytas valdybos veiklos 
metinis pranešimas. Bendruo
meniniais reikalais žodį sutiko 
tarti PLB švietimo tarybos pir- 
min. A. Rinkūnas. Valdyba į To
rontą dar šį pavasarį yra pa
kvietusi Čiurlionio Ansamblį. 
Dail A. Rakštelės paroda, įvyks
tančia Toronte balandžio 19-17 
d.d., pavesta rūpintis vald. na
rei stud. L. Svėgždaitei. Motinos 
Dienos minėjimą apylinkė rengs 
kartu su Toronto šeštadienine 
mokykla. Suvestos sąskaitos pra
ėjusios Vasario 16 minėjimo.Vi- 
suomenininkės a.a. Izabelės Ma
tusevičiūtės Fondui, besirūpi
nančiam ant jos kapo pastatyti 
paminklą, iš apylinkės valdybos 
iždo paskirta $50. Nutarta: pa
reikšti gilią padėką atsistatydi

Eltos Informacijos
Ryšium su sovietinių mokes

čių mažumo garsinimais įsidė
mėtinas šis paklausimas ir at
sakymas į jį vasario 27 Valstie- 
tiečiy Laikraštyje, Vilniuje:

“Kokį pajamų mokestį turi 
mokėti darbininkas nuo mėne
sinio uždarbio 94 rb.? Jo šei
mą sudaro: žmona, 10 metų sū
nus ir žmonos motina, kuri 
gauna senatvės pensiją”.

Atsakymas: “Pajamų mokes
tis mažinamas tiems darbuoto
jams, kurie turi 4 ir daugiau 
išlaikytinių. Kadangi jūs turite 
mažiau 4 išlaikytinius, tai pa
jamų mokestis negali būti ma
žinamas. Nuo 94 rublių uždar
bio pajamų mokesčio jūs turite 
mokėti 7 rublius 48 kapeikas”.

Mažiau kaip 8 proc. mokes
čio nuo pajamų amerikiečiui iš 
pirmo žvilgsnio gali atrodyti se
niai pradingęs sapnas. Bet pa
žvelgus iš arčiau, paaiškėja štai 
kas. Tas paklausėjas (darbinin
kas nuo Šiaulių) per metus už

' _ MOKAME 
5% %uz depozitus 
5% %r už Šerus

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

Savininkai A. ir S. KALŪZA

EKSKURSIJA EUROPON
BIRŽELIO W
2 dienos Maskvoje,

5 dienos Vilniuje,

8 dienos Amsterdame

IR TIK $ 611 A°
Lėktuvas, viešbučiai, pusryčiai ir pervežimai .

REGISTRUOTIS iki balandžio mėn. 20 d.

Dr.P.MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

nusiam valdybos pirm. adv. G. 
Balčiūnui už rūpestingą pirmi
ninkavimą per dvejus metus; 
valdybos vardu Velykų švenčių 
proga pasveikinti kolonijos lie
tuvius. Iki tarybos susirinkimo 
valdybos pirmininko pareigas 
pavesta eiti vicepirmininkui 
kun. P. Ažubaliui.

Baltiečių Federacijos vadovy
bė kovo 27 d. buvo susirinkusi 
posėdžio Prisikėlimo par. patal
pose. Iš kiekvienos tautybės da
lyvavo po 7-8 atstovus. Jie per 
4 valandas apsvarstė specialios 
komisijos paruoštą naują konsti
tucijos projektą ir jį priėmė. Iš 
lietuvių posėdyje dalyvavo: KLB 
krašto valdybos pirm. dr. S. Če
pas, Baltiečių Federacijos pirm. 
J. R. Simanavičius, KLB vice
pirm. ir kultūros komisijos pirm. 
Stp. Kairys, politinio komiteto 
pirm. B. Sakalas, baltiečių mote
rų tarybos atstovė I. Mikiejohn- 
Šernaitė, Arvydas Kalendra, E. 
Cupli.nskas. Konstitucijai pa

dirba 1128 rublius ir iš jų turi 
sumokėti mokesčių 89.76 rb., 
tai yra, kone vieno mėnesio 
uždarbį, nors turi žmoną ir 
mažametį sūnų.

Amerikietis darbininkas, tiek 
dolerių per metus teuždirbda
mas, ne tik neturėtų jokių mo
kesčių nuo to uždarbio mokė
ti, bet, būdamas su šeima, tu
rėtų pagrindo gauti pašalpos.

“Darbininkų valstybėj” 94 
rubliai už mėnesio darbą jau 
“geras” atlyginimas, apdeda- 
mas mokesčiais. Pas “kapitalis
tus — išnaudotojus” 94 dole
riai už 35 valandų savaitę lai
komas dar tik pakenčiamas vi
dutinis darbo atlyginimas.

SENATVĖS APRŪPINIMAS
Žmogus nuo Varėnos at

siuntė į Valstiečių Laikraštį to
kį klausimą:

“Esu pensininkas, antros 
grupės invalidas. Gaunu 30 rub
lių pensijos per mėnesį. Žmo
nai 55 metai. Ji . ligota, niekur

DUODAME 
mortgičius ir asmenines 
paskolas iš 7J6 %

Vakarais ir šeštadienujįs pagal susitarimą.

1082 Bloor W., Toronto, Ont. 
( į rytus nuo Dufferin St. ) 

Routine: LE4- 4451.

ruošti komisijoj iš lietuvių da
lyvavo p. Nausėdas.

Leidinys “Lithuanians in Ca
nada” jau gana plačiai paskleis
tas angliškoj ir lietuviškoj vi
suomenėj. Iki šiol išplatinta arti 
1500 egzempliorių. Gana daug 
egzempliorių pateko į universi
tetų ir viešąsias bibliotekas. 
Daug kas iš tautiečių tą leidinį 
įteikė kaip dovaną savo bičiu
liams kanadiečiams ir amerikie
čiams. Leidinio administracinė 
komisija pastaruoju metu papil
domai išsiuntinėjo 200 reklami
nių lapelių įvairioms bibliote
koms ir gauna naujų užsakymų. 
Būtu gera, kad tautiečiai Vely
kų ir kitų švenčių proga “Li
thuanians in Canada”, gražiai 
išleistą knygą, padovanotų savo 
bičiuliams kanadiečiams. Šio lei
dinio dar platesnis paskleidi
mas yra Visų Kanados lietuvių 
rūpestis. Leidinys gaunamas “T. 
2.” administracijoj ir Toronto 
spaudos kioskuose. Kaina — $8.

nedirba, yra namų šeimininkė. 
Prašau paaiškinti, ar man gali 
būti padidinta pensija, kadan
gi žmona yra mano išlaikyti
nė?”

Atsakymas: — Turint vieną 
nedarbingą šeimos narį — 10 
procentų pensijos, turint du 
ir daugiau nedarbingų šeimos 
narių — 15 procentų ...

Atseit, tas žmogus nedarbin
gos žmonos sąskaiton gaus 
tris rublius per mėnesį... Jei
gu turėtų šeimoj daugiau ne
darbingų, tai gautų net pus
penkto rublio priedo per mė
nesį!

Taip atrodo rubliais išreikš
tas “konstitucijos garantuotas 
senatvės aprūpinimas”.

• J. Vildžiūnas, kuris buvo 
Vilniaus vykd. komiteto pir- 
mininkasarba mayoYas, pakel
tas į ministerio pirmininko Šu- 
mausko pavaduotojus. Nauju 
Vilniaus mayoru paskirtas jau
nas vyras Vytautas Sakalaus
kas. O jo sekretorium, vietoje 
Jurijaus BielousoVo, Kairys 
Mackevičius. ’ ’
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MOKAME UŽ:.
Geriausia taupyti ir skolintis tik Hamiltono lietuviif Depozitus 5%

Kredito Kooperatyve “TALKA” Darbo valandos: 
Pirm. 9,30—5 v.p.p. 
Antr. 930—5 v.p.p.

1 Sirus 5 5%

21 MAIN ST. E., KAMB. 203. TEL. 528-0511. Terminuotus indelius 6%

Nemokamas gyvybes ir asm. paskolų draudimas Treč. 9.30—5 v. p.p.
Ketv. 9.30—5 v.p.p.

' SKOLINAME:
Asmenines paskolas i< 9%Nemokamas pilnas £ekiu patarnavimas t Penkt. 9.30—8 v.p.p.

Parduodame American Travelers fekius ir money orderius 
Uftikrintas indfcliu saugum.s 
Kapitalas viri’ $ 1,600,000.00

' šeit- 9—1 v.p.p. Nekiln. turto paskolos i? 8tt%

I w
KLB Hamiltono apyl. valdyba 

išsiuntinėjo laiškus .prašydama 
įnešti solidarumo įnašą už pra
ėjusius ir šiuos metus, tai yra 
keturis dolerius. Jūsų patogu
mui rasite įdėtus čekius, ku
riuose prašome įrašyti jūsų 
banką,knygutės numerį ir pasi
rašius grąžinti mums pridėta
me voke.

Jūsų jautrus šiam reikalui 
pritarimas daug palengvintų 
valdybos darbą ir neapsunkintų 
jūsų su asmenišku apsilanky
mu. Apylinkės Valdyba .

ATVYKSTA DINAMIŠKOJI 
"GRANDINĖLĖ”

Ateitininkų metinėje šventė
je dalyvaus "Grandinėlė" iš

Klevelando, kur gegužės 3d. 
Kartūnų baliuje išpildys naują 
programą. Šią tautinių šokių 
grupę vyksta pamatyti kelis 
šimtus mylių ne vien lietuviai, 
bet kitataučiai. Todėl lietuviai 
šią grupę laiko geriausia, įdo
miausia bei populiariausia vi

soje Šiaurės Amerikoje. Ji savo 
koncertais žavėjo lietuvius ir 
kitataučius Čikagoje, Detroite , 
Toronte, Klevelande, Daytone , 
Ročesteryjeir kitose kolonijo
se. Spauda apie šią grupę rašė 
daug ir visų atsiliepimai buvo 
gražūs. Po koncerto Toronte

ADAMS TEL. 365-8666

LaSalle Restaurant
• 16 meru pagarsėjęs “ smoked meat’4 patiekalu, 

o Visoks maistas pristatomas i namus.

7633 Lasalle Blvd, ir 4 Avė. kampas,

SKELBIMAS

11I

Dievo Karalystės 
Žinios 

(Tęsinys)
Apreiškimo 20-me skyriuje 

mes turime trumpą simbolinį 
aprašymą kokiu būdu moteriš
kes ainija sutriuškins žalčiui 
galvą. Pasakyta kad angelas 
nužengė iš dangaus nuo Dievo 
ir sugavo '‘senąjį žaltį.'' t. y. 
velnią arba šėtoną ir surišo ,iį 
tūkstančiui metų. Šitas galin
gas “angelas” yra ne kas kitas 
kaip pažadėtasis “ainys,” Kris
tus; ir šitoje pranašystėje yra 
patiektas trumpas paaiškinimas 
kaip bus įkurta jo karalystė ir 
įjo' tūkstantmetirii's karaliavi
mas. Joje taip pat parodyta, 
kad aname tūkstantmetyje bus 
prikeliami mirusieji ir jiems 
bus duota proga gyventi amži
nai atsteigtoje žemėje.

Daugeliems šimtmečiams pra
ėjus po ano tragiškojo atsitiki
mo Edene, Dievas ir vėl parodė 
savo susidomėjimą mirštančiaja 
paderme, duodamas pažadą sa
vo ištikimam tarnui Abraomui. 
Šitam Izraelio tėvui jis pasakė 
jog yra nutaręs palaiminti vi
sas žemės gimines. Duodamas 
šį pažadą Dievas dar kartą pri
siminė apie "sėklą” arba ainį, 
kurio gimimas turėjo įvykti 
sulig dieviškuoju patvarkymu. 
Tą pažadą Dievas patvirtino 
prisieka, ir tai buvo pagrindas 
Izraelio vilčiai laukti ateinan
čiojo Mesijo.

Dievo Ranka

Bet Dievas vis dar tebemyli 
savo žmoginius sutvėrimus, ir 
jo Žodyje yra parašyti jo nuta
rimai pagaliau visiškai išardyti 
šėtoniškąjį viešpatavmą ir su
naikinti visus neapkenčiamuo
sius viešpataujančio šėtono pa
darus, varginančius žmonijos 
padermę ir vedančius į nuodė
mę ir mirtį. Dievo rankos daly
vavimas žmonių reikaluose pa
sirodo aiškiuose ir puikiuose 
žmonijai duotuose pažaduose, 
kurie parašyti jo Žodyje mūsų 
paguodai ir pamokymui.

Nors neapsišvietusiems Dievo 
pažadai gali atrodyti tik seno
binių gudruolių svajonėmis, iš- 
tikrųjų juose pasirodo dieviš
kųjų tikslų santvarka žmonijos 
palaiminimui. Pamatę šitą san
tvarką ir maloningus Viešpa
ties prisirengimus pagaliau iš
gelbėti žmoniją iš nuodėmės ir 
mirties vergijos, mes esame 
įtikrinti, kad dieviškąjame pla
ne nebuvo ir nebus jokių ap
sirikimų; nė vienas iš puikių 
ir meilingų sumanymų neliks 
neįvykintas.

(TEMOS UŽBAIGA)
Kas idomaujatės apie Tiest), mes 

prisiusime veltui knygeliu. Kreipki
tės šiuo adresu:
LITHUANIAN BIBLE STUDENTS 
212 E. 3rd Street,
Spring Valley, III. 61362. USA.

MIKE'S TEXACO SERVICE STATION

601 St. John Road TEL- 695-3883

POINTE CLAIRE , QUE .
(M. RUTKAUSKO)

• Atliekame prabėgamo ir kapitalinio auto-mašinų darbus.
• Taip pat patarnavimas gazolinu, alyva, padangomis ir kt.
• Tiktai keliolika minučių iš Montrealio greitkeliu Nr.40

arba Nr. 20. Atvažiavę neapsiriksite!_______________
‘ ——————

Savininkas Alfonsas Viskantas

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

SKAMBINKI IH, 
iš visų vietų LaSalėje. 

TEL. 366-8300

— visas 24 valandas.

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

namų - 366- 4203

TAISAU IR DAŽAU AUTO-M ASIN AS.

7717 RUE GEORGE LASALLE,UP.Q. IE , SAV. G. DESROCHERS.

(Priešais NL redakcija)

Unive'iAal Cleaner A & ljailor.3
Valau ir taisau vyriškus ir moteriškus 
drabužius. Siuvu naujus, pagal užsaky 
mus, vyriškus paltus, kostiumus ir kel 
nes. Aukštos kokybės medžiagos.

B. KIRSTUKAS

TEL. 769-2941.

239 FOURTH AVENUE 
(af Wellington St.)

Deluxe Cleaners & Dyers Ltd
117-6th AVENUE, 

Lachine. Que.

Sav. P. RUTKAUSKAS

Windsor
dry Cleaners a dyers co. Ltd . 

1205 Church Avenue. Verdun. P.O.

Tel. 768- 6679.

TEL. 637-6727

Viskų paima is namų ir išvalytus 
pri stato.

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

Windsor yra moderni valykla, turinti 20 mo
tu patirtį šiom darbe. Turinti naujai įrengtą^ 
moderniškiausią drabužiu apsauga (storage) 
ir greita patarnavimą,.

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

Baltic Woodwork Co. TEL-3“-jm
K. KIAUŠAS ir J. SIAUCIULI5 Daromos įvairios durys, langai , vir-

tuvės kabinetai ir kiti ivairus medžio
547 Lafleur Ave., L a Sali e (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. Lopenoiciui -- 366- 623

(VAIRI MEDŽIO STATYBINĖ MEDŽIAGA:

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

. Visokių namų pardavimas ir išnuomavi
mas La Salleje ( 51S, 4b, 3b kambariai).

• Su bendru apšildymu ir atskirai.

• Su virtuves pečiui?. Šaldytuvu ir be jų.

• Žemos kainos ir maži (mokėjimai.

$36 Broadway, 
So. Boston,Mass.

02127 USA.

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

Todėl, kad jis niekam negataikauja ir nesjbijo teisybes ra
šyti. Teisingomis žiniomis is^visur (daug rašo ir apie dabarti
nį Lietuvos gyvenimą) laikraštis per 61 metus pelnė gerą 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. — Kaino $ 1.00.

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

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

Prenumerata: JAV ir kitur $5.00 metams.

"TŽ" Al.Gimantas rašė: "Sce
na verda, keičiasi veidai, kei
čiasi rūbai, spalvinga gražu. 
Neperdėta, neištęsta ir nieko 
dirbtina.Skonis ir nuoširdumas 
programos pagrindas, perpin
tas humoru ir nuotaikingumu". 
"Draugas" po koncerto rašo: 
"Grandinėlė" stebino publiką- 
Darėsi įspūdis,kad čia nebe tik 
tautinių šokių grupė, o lietuviš
kas baletas".

"Grandinėlė" į Hamiltoną at
vyksta su naujais šokiais, kurie 
bus matomi pirmą kartą sceno
je.Naujų šokių tarpe matysime 
rezginėlę - vestuvinį šokį. Tai 
atsisveikinimas su jaunuoju ir 
jaunaja išleidžiant. Šokis atlie
kamas su 12 juostų, o jaunajai 
specialiai išaudė naujus rūbus 
p. Vaitonienė Toronte. Kitų šo
kių tarpe matysime šakalinį, 
šelmį, pakeltkojį ir kitus. Pa- 
keltkojis vien vyrų šokis, atlie
kamas su medinėmis klumpė
mis.

Tai verta visiems pamatyti 
"Grandinėlės "koncertą.Rengė
jai kviečia iš anksto taip supla
nuoti savo laiką, kad gegužės 3 
d.visi galėtų dalyvauti šios di
namiškosios mūsų tautinių šo
kių grupės "Grandinėlės" kon
certe. Kviečiame atsivesti ir 
kanadiečius į šį koncertą ir pa
rodyti lietuviškus tautinius šo
kiną.J. P •

Naujojo Montrealio jaunimo ansamblio mergalElu kvartetas su Ina Klidiane(viduryje): 
(IŽ kairds, I eilėj) - Linda BlauzdŽiunaitd, Virginija Murauskaite; ( II eilėj) • Dalia 
BIauzdfiūnaitė, Jolč Andriuikevidiutė. J. šablausko nuotrauka.

LIETUVIŠKAS PUSVALANDIS GIRDIMAS KAS

C F M B
BANGA 1410, 10:00 VALANDA VAKARO

TEL. 669-8834. Programos vedėjos L. Stankevl/ius

SIUNTINIAI LIETUVON
KAUFMAN’S WOOLLENS & TEXTILES

WHOLESALE & RETAIL
4115 St. Lawrence Blvd. Montreal, P.Q. —- TEL. 842 - 5319

IŠ ČIA PASIUSITE SIUNTINIUS SAVO GIMINĖMS PILNAI G AR AN T UOTO MS

URMO KAINOMIS
30% 40 % ŽEMIAU RINKOS KAINOS

u TURIME GERIAUSIOS ANGLIŠKOS VILNON’" S MEDŽIAGOS VYRIŠKIEMS IR MOTERIŠKIEMS KOSTIUMAMS, PALTAMS, 
SUKNELĖMS IR SILKINES - Brocade & Dainty MEDŽIAGOS.

|a DIDŽIAUSI PASIRINKIMĄ KAŠMIRO,NAILONINIŲ IR ŠILKINIŲ SKARELIŲ, SVEDERIŲ IR VISA KITA ŠEIMOS REIK ALAMS 
TAIP PAT PRIIMAME UŽSAKYMUS VYRIŠKIEMS KOSTIUMAMS - Made to measure - IS GERIAUSIŲ ANGLIŠKU MEDŽIAGŲ 

KAINA $54.0(1 ir extra kelnes $13.50.
ISAVININKAS CI1. K A U F M A N A S, buvus audinių fabriko “ LITEX* vedėjas Kaune. Laisvai kalba lietuviškai. 

--------- ----------------------------------------------------tAA—__
Lietuviams nuolaida.

Atliekami Įvairūs automobilių taisymo ir 
dažymo darbai:

Infra red & Vinyl Tops painting 

Gazolinas, Alyva ir kiti patarnavimai 
Padangos žemiausiomis kainomis 

ir baterijos.

HIGHLAND M UTO BODY
C ALEX GAS

DIRBTUVĖ — GARAŽAS

611b Lafleur Ave. L A S A L L E T el. Buss. 366 - 728 1 
Savininkai: V. Sušinskas 389-0571 ir J. Zavys 365-3252

JOE’S BUTCHER & GROCERY
LAURINAITIS JUOZAS

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

( Prie požeminio “ METRO“ stoties).

Jettė & Frėre Itee
Plumbing & Heating kontraktorius

140-2e AVENUE 
LASALLE

ALUS, MINKŠTI GĖRIMAI IR VISOKĮ MAISTO PRODUKTAI.

PRITYRĘS ŠVIEŽIŲ IR RŪKYTŲ LIETUVIŠKO SKONIO DESRU 

GAMINTOJAS.

PRISTATYMAS GREITAS IR SĄŽININGAS I NAMUS,’SALES VISOSE 

MIESTO DALYSE.

• Šildymo ir vandentiekio taisymai ir nauji įrengimai

366-0330
• Gazinių priemonių pardavimas ir jrengimcy

• Apkainavima s nemokama s

SIUNTINIŲ 
AGENTŪRA

3891 St.Lawrence Blvd.

Montreal 18, P.Q.

Tel. VI4- 9098

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

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

9 ABC turi dideli pasirinkimo, įvairių gėrybių, siuntiniams, --• aukščiausios kokybės ir žemiausia kaina 111

9 ABC priima ir pinigus už kuriuos jūsų gimines gali nusipirkti įvairias prekes dolerinėse krautuvėse Lietuvoje.

9 ABC turi SPECIALIUS maisto produktus siuntiniams i Lietuvą: L’ Z Vi KAINOS (50% NUOLAIDA)

NELAUKDAMI UŽEIKITE I ABC IR UŽSAKYKITE 

SIUNTINIUS, TADA IŠVENGSITE SKUBĖJIMO

ABC patarnavimas — 100% pasitekinimasf

1 psl. ”• **’ NEPRIKLAUSOMA LIETUVA *** Nr. 16 ( 1 143), 1969 m. balandžio men. 16 d.

Vi sakiausios rūšies maisto pavyzdžiai ir šimtai 
kitokios rūšies maisto produktų, šokolado ir 1.1. 

Prašykite katalogo.
110 sv. cukraus .... $ 15.50 Šitos kainos įskaitant': produktus,
110 SV. miltų.......... f 21.50
110 sv. ryžių.........$25.00
22 sv. taukų........$ 12.70

muitų, persiuntimo mokestį ir t.f. 
Jūs nemokėsite nė viena centą 
daugiau I



KANADOS LIETUVIU, BENDRUOMENĖS ** BALTIJOS“ STOVYKLAVIETĖS 

KOMITETAS s. m. balandžio 20 d., sekmadienį, AUSROS VARTŲ. PARAPIJOS 
SALĖJE RENGIA

LIETUVIŠKĄ SUBATVAKARį
LIETUVOS KARALIAUS MINDAUGO ŠAULIU, KUOPOS SCENOS 

MĖGĖJU, GRUPĖ IŠPILDYS LIETUVIŠKO KAIMO BUITIES MON
TAŽĄ. REŽISUOJA JUOZAS. SIAUCIULIS. PO VAIDINIMO BUFE
TAS ‘lR LOTERIJOS LAIMĖJIMU, PASKIRSTYMAS. SENIMUI BUS 

GERA PROGA PRISIMINTI LIETUVIŠKA, KAIMA, O JAUNIMUI — 
SU JUO SUSIPAŽINTI.

Pi V . z i i T V^t*******/!*^r a d z i a 6 vai. vakaro. I e | i m a s- $ 1.00,
*+*+******************** 'Moksleiviams - veltui.

★*★★★**★*★*★★★★*★*★★

SUBATVAKARIS IR LOTERIJA .
Ateinantį sekmadienį,balan

džio 20 d. , 6 vai. vakaro Aušros 
Vartų parapijos salėje, įvyks 
"Baltijos" stovy!?'avietės ruo
šiamas Subatvakaris ir loteri
ja.Tatai įdomus lietuviško kai
mo buities montažas. Jį išpildo 
gražiai vasario mėnesyje pasi
rodžiusi Lietuvos Karaliaus 
Mindaugo Šaulių Kuopos Scenos 
Mėgėjų grupė, režisuojama 
Juozo Šiaučiulio.Net ir kurie ją 
matėte, neapsivilsite, kadangi 
šį kartą vaidinimas bus pra
plėstas ir patobulintas. Subat
vakaris įdomus ne tik senimui , 
kurie lietuvišką kaimą gerai 
atsimena,bet ir jaunimui, kuris 
jo visai nėra matęs.

'■ Po vaidinimo veiks bufetas . 
Visiems bus gera proga ramio
je nuotaikoje susitikti su savo 
draugais ir kartu dalyvauti tur
tingoje loterijoje.Šiai . Kanados 
Lietuvių Bendruomenės "Balti - 
jos"stovyklavietės loterijai sa
vo kūrinius yra padovanoję se
kantys Montrealio lietuvių me
nininkai: R. Bukauskas, V. La
pinienė, A.Lymantas,V. Remei
ka, O. Šablauskienė, J. Šiaučiu- 
lis, A.Vazalinskas ir A.Zubie- 

i nė. ,
j Visas pobūvio pelnas skiria- 
‘ mas "Baltijos" stovyklavietės 
i pagerinimui. Visa Montrealio 

lietuvių visuomenė kviečiama 
gausiai atsilankyti. Pr. R .

‘Ši ŠEŠTADIENI A.V. PARAPI

JOS KLEBONO PAGERBIMAS 
" Š.m. balandžiomėn. 19 d. 6 vai. 
vakaro įvyks, Ausros Vartų para
pijos salėje, klebono Tėv. L. Za
rembos, S.J. vardiniu proga ruošia 

, mas, pagerbimas. Karšta vakarie- 
;Ąne. Loterija. Bufetas.

DIDELĖS VESTUVĖS
3c v
. S.m. balandžio mėn. 12 d. įvy

ko didelės ir šaunios Sandros ir 
Kenny Šimonėlių vestuvės. Kę- 
nny yra p.p. L. Simonelių sūnūs.

MONTREALIOLIETUVIŲ ME- 
DŽIOTOJŲ-ŽVEJOTOJŲ KLU
BO "NIDA" NARIUS-MAS .

Susirinkimas įvyko kovo mėn . 
28 d.DLK Vytauto klube ir pra
ėjo sėkmingai. Susirinkimą ati
darė J. Šiaučiulis. Susirinkimui 
pirmininkavo A. Kalvaitis. Se
kretoriavo K. Toliušis.

Trumpą praėjusių metų veik
los apžvalgą padarė J. Šiaučiu
lis ir A. Mylė.

Klubas per praėjusius metus 
turėjo keturias žvejybos išvy
kas, surengė vieną gegužinę ir 
vieną viešą vakarą. Klubo iždas 
turėjo 737.38 dol. pajamų. Susi
rinkimo metu kasoje buvo $ 
653.76.

Metų laikotarpyje į klubą įs
tojo 7 nauji nariai. Šiuo metu 
klube yra 85 nariai. Kontrolės 
komisijos pranešimą padarė J . 
Adomaitis.

Išrinkta nauja klubo valdyba 
pareigomis pasiskirstė sekan
čiai: pirmininkas - Br. Kirstu
kas, vicepirmininkas-A .Žiūkas, 
sekretorius ir iždininkas-A . 
Mylė,p.Kačinskas ir M. Kaspe
ravičienė - nariai. Kandidatais 
liko: J. Zavys ir S. Pocauskas .

Kontrolės komisija: J. Ado
maitis, P. Petronis ir K. Toliu
šis. Parengimų komisijon pa
kviestas VI. Vanagas.

Susirinkimas priėmė J. Šiau
čiulio pasiūlymą įstoti nariu į 
Kanados Lietuvių Fondą su$ 100 
įnašu.

Po susirinkimo buvo rodomi 
iš Molsono gauti filmai ir J. Za- 
vio ir Br. Kirstuko skaidrės .

J. Š.
AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS 

choras duos savo metinį koncertą 
gegužės 10 d. parapijos salėje.

„NL" SPAUDOS BALIAUS METU 
laimėti, bet neatsiimti,daiktai : 
nr. nr. 099090, 099114,099404, 
099709, 000485,099063,099633, 
099164,099461. Prašome, laike 
2 savaibiU'laimėjimus atsiimti.

„N L'.'

GRAŽIAI PAVYKĘS "NL" 
SPAUDOS BALIUS

-sS.m. balandžio mėn. 12 d. D.L.K. 
Vytauto klubo didžiojoje salėje 
įvykęs sįmetinis Spaudos balius 
praėjo labai sklandžiai ir puikioj 
nuotaikoj. Balių atidarė, NL'Spau
dos bendrovės pirm. L. Girinis - 
Norvaiša ir pakvietė trumpam zo- 
dziui„NL"redaktorių dr. H. Nagi. 
Po to jau vyko šokiai, grojant A. 
Balčiūno orkestrui, ir iškiliosios 
lietuvaitės rinkimai, šokių pre
mijavimas bei loterija. Buvo at
vykusių iš tolimesniu vietovių 
(p.p. A. bimonėliaiiš Kaliforni
jos, Kisielaiciai iš Worcester, 
dail. A. Tamošaitis is Kingstono 
ir kt. ). Siu metų baliaus karalai
te išrinkta p. p. Rimute Sušinskai 
tė. Princesėmis liko Maryte Gu- 
reckaitė ir Anelė Laurinaitytė.

Platesnis aprašymas bus at
spausdintas sekančiame„NL" nu
meryje.

ATITAISYMAI
“NL“ 9 numeryje atspausdin

toje užuojautoje turi būti“ Emili
ją ir Juozas Pajaujai“ vieton 
“ Elena ir 1.1.“ .

“ NL“ 11 numeryje, St. Catha
rines ir Niagara Falls Vasario 
16 minėjimo aprašyme pasitaikė 
nemaloni korektūros klaida. Pa
baigoje korespondencijos turėjo 
būti atspausdinta, kad “ vaišės 
ir lietuviškos dainos praėjo 
be muzikos bei 1 inksmų šokių. “ 
Atsiprašome mielą korespondenr 
ta už šia. klaida.

Praeitame"NI“ numeryje, 3 psl. 
atspausdinto straipsnio " Jaunie
ji lietuviai Vokietijoje auto
rius yra Romas Maziliauskas, gy
venas Londone, Anglijoje.Straips 
nio autoriaus pavarde buvo, per 
neapsižiūrej ima, praleista. Atsi- 
Prasome- N^RecĮakcija.

DLK VYTAUTO KLUBO 
valdyba praneša, kad s.m. balan
džio 20 d. sekmadienį, 2 vai. p.p. 
klubo patalpose, šaukiamas vi
suotinis klubo šėrininkų susirin
kimas. Bus svarstomi svarbūs 
klubo reikalai. Tuo pačiu metu 
bus išmokami procentai Trustees.

Klubo V a 1 d y b a.

ATEITININKU ŠVENTE IRAPIE MŪSŲ ANSAMBLĮ RAŠO 
"AVIATION ELECTRIC NEWS" 

"Aviation Electric" didžiulės 
įmonės laikraščio kovo mėn. 
numeris yra įsidėjęs naujojo 
Montrealio lietuvių jaunimo an
samblio nuotrauką ir paminė
jęs, kad jam vadovauja, šios 
įmonės Engineering sekcijoje 
dirbantis Zigmas Lapinas. 
Straipsnyj aprašomas ansamb
lis ir jo vadovas Z. Lapinas . 
Kaip žinia, "Aviation Electric" 
dirba nemažas skaičius Mont
realio lietuvių.

STOVYKLAVIMAS

Montrealio ateitininku švente 
bus balandžio mėn. 27 d." Aušros 
Vartų parapijos salėje. U vai 3y. 
mišios, tuojau po mišių iškil
mingas ižodis ir meninė progra
ma, kurią atliks Montrealio jau
nimas. Kviečiama visa lietuviš
koji visuomenė.

• Moksleivių ateitininkų stovyk- 
la-nuo liepos mėn. 12 iki 19 d.

IŠNUOMUOJAMAS kombarys 
Verdune. Tel. 767-0473.

ATKELTA is 3 psl.

BUKIME SVEIKI...

nizme susikaupia kur nereikia 
ir erzina organizmą skausmais. 
Be to,reumatizmai yra,kaip vis 
daugiau ir daugiau pradeda aiš
kėti - alergiškos prigimties . 
Alergijos tiek mažai dar su
prantamos ir kaip sunkiai dar 
gydomos! Galutinas patarimas 
ir išvada: valgyti įvairius val
gius ir nedideliuose kiekiuose. 
Tai yra kol kas pats tikriausias 
kelias.

Joseckoitč, pirmoji princesė Marytė Gureckoitė, antroji princesė Anelė Laurinaitytė, Karolina Buzoitė, Margarita Buzaitė ir 
NĖ' baliaus 1969 m. karalaitė Rimutė SuŠinskoitė. Foto: Jony Laurinaitis.

ADRESAS: 1465 De Seve Street

Montreal 205, Que.

'JI PRANAS TAUTKUS,
/j buvęs mokytojas,
<( turi daug prityrimo užpildyti 

visokius Income Tax blankus.
Kreiptis asmeniškai arba 

skambinti t i k t a i šiomis die 
nomis ir valandomis:

Šeštadieniais nuo 1—5 v. PM.
A, Matulio bute:

, j 7686 Edward St., LaSalle.
į.. 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.

T)R,A,S, POP!ĖRAITIS
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 832 St. Joseph Blvd. E. 
(kampos St. Andre) 

tel. 522-7236.

TEL. 766- 5827.

MONTREALIO lietuviu kredito u.*" a

KASOS V AL ANDOS: 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

Dr. J. MALIŠKA
Dantų gydytojas

1396 St. Catherine Street West 
Suite 419

Tel: 866-8235, namų 681-2051.

Dr. A. O. JAUGELIENe
Dantų gydytoja

MOKA UŽ: 

I

Nemokamas gyvybes draudimas 
iki $2,000 £erų sumos.

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

DUODA paskolas:
ASMENINES iŠ 9.% 
NEKILN. TURTO iŠ 8.5% 

iškaitant gyvybės apdrauda 
iki $ 10,000.
JAU IŠDUOTOS PASKOLOS iki 
termino lieka senomis palūkanomis 
(pradedant 6.5%).

3907 Rosemount Blvd., tel. 722-3545. Dieno.-penk
tadieni oi s nuo 1 iki 6 vai. Vakarai s--pirmadieniais, 
trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai.

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

LIETUVI DARBININKE!
Jei Tamsta dirbi metalo ar medžio 

dirbinių fabrike, tai Tamstos gami
niai yra ne kas kito, kaip geometri- 
n’s figūros. Toki, darbo, žymiai pa
lengvina geometrijos žinojimas. Ne- 
iinodamas geometrijos. Tamsta nie
kuomet nebusi nei meistras, nei for— 
manas. Tai kodėl nesusipažinti su 
geometrija? Mokyti s ni ekuomet ne - 
vėlu.

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

Viena pamoko 2 doi. 50 centų, tai
gi uz 15 dolerių Tamsta įsigysi ži
nojimu, kurį mokiniai mokyklose, pa
prastai įsigyja per dvejus metus.

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

1410 Guy St. pirmas aukštas 
11-12 kambarys.

Tel. 932-6662; namu 737 - 9681.

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

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

S-to« "Liti*' nr. 752D

P. ADAMON1S
Chartered Insurance Broker

Su teise dirbti Quebec’© ir Ontario

PROVINCIJOSE

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

Dr. V.GIRIUNIENĖi
Dantų gydytoja

5330 L’Assumption Blvd.
Tel. 255 - 3535. •

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

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d

6695 — 35th Avenue, Rosemount, 
l'/camp. Si. Zotigue)

ai. Telefonas RA. 7-3120
ADVOKATAS Suite 205

J,P. Miller B.A., B.C.L. T eh8866-2063°866-2064

NOTARAS $un Life Building

J. BERNOTAS, B.A., B.C.L. T^hs, 
!  

JUOZAS GRAŽYS
K AILIU SIUVĖJAS

6396 Bannantyne Verdun, Mon treat

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

(Storage)!

Tel. 767-6183.

VISU RŪSIU DRAUDIMAS

FALCON - FAIRLANE 
GALAXIE - THUNDERBIRD 

MUSTANG - TRUCKS

4475 BANNANTYNE AVE., 
VERDUN, QUE.

TEL. 769-8831 Tel: namų 366-2548

USED CARS
1 year guarantee 

Kreipkitės į 

LEO GURECKAS
Sales Manager’s As-ebStant 
Keating Ford lietuvis atstovas. 

769-8831.
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