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SAVAITINIU ĮVYKIU 
APŽVALGA

DUBČEK IR SMRKOVSKY PA
ŠALINTI IŠ PAREIGŲ

Kaip galima buvo lengvai nu
matyti, Kremliaus raudonojo 
maršalo Grečko vizitas Prahon 
nebuvo bergždžias. Budelio kil
pa jau užveržiama. Čekoslova
kijos komunistų partija prane
šė, kad Iš pareigų atleisti Aleks
ander Dubčekir Josef Smrkovs- 
ky.abu siekę padaryti komunis - 
tinį režimą humaniškesnių ir 
demokratiškesnių bent Čeko- 
slovakijoje.Kaip žinia, Dubček, 
sovietams okupavus Čekoslo
vakiją,buvo fiziniai kankinamas | 
ir pagaliau Išsivežtas į Maskvą . 
Grįžęs Prahon, tačiau, Dubček 
pasirodė esąs ne tiktai drąsus 
žmogus, bet ir ištikimas savo 
tėvynės sūnus, nes nesiliovė 
preišinęsis Kremliaus užma
čioms. Čekoslovakų tauta, iš
skyrus kelis Maskvos prisipla
kėlius ir aklus tarptautinio ko
munizmo išpažinėjus, vieningai 
pasisakė už jo laikyseną ir rei
kalavo okupacinius dalinius pa
likti jų kraštą. Paskelbus Dub- 
čeko ir Smrkovskio pašalinimą, 
Prahos ir kitų didesnių Čeko
slovakijos miestų gatves pra
dėjo patruliuoti sovietiniai tan

Cekijos "Muravjovas“ Grečko su savaisiais Prahoje.

kai.Okupantai,neslėpdami savo 
panikos,grąsina čekams ir slo
vakams, jei šie bandytų viešai 
demonstruoti. Nežiūrint visų 
šių kraštutinių priemonių.Mas- 
kvos patikėtiniai žino, kad Če
koslovakija taip lengvai nepasi
duos. Dubčeko vieton partijos 
sekretorium paskirtas Gustav 
Husak. Šis yra taip pat sėdėjęs 
virš 10 metų kalėjime už pasi
priešinimą senai stalinistinė! 
linijai, bet tautos nemėgiamas 
už savo minkštą laikyseną so
vietinės okupacijos metu. Pre
zidentas LudvikSvoboda atrodė 
labai pavargęs ir prislėgtas , 
kai per televiziją pristatė čekų 
ir slovakų tautai naująjį parti
jos vadą Husak.Paminėjęs Dub
čeko pasitraukimą iš pareigų, 
Svoboda pabrėžė, kad "Dubčeko 
vardas liks mūsų tautos istori
joje". Iš tikrųjų Dubček buvo , 
slaptu balsavimu, pašalintas iš 
pareigų, tačiau Maskvos ranka, 
neabejotinai,dirigavo šiuos rin
kimus iš užkulisių.Naujasis se - 
kretorius Husak užtikrino če- 
koslovakus.kadjis taip pat jokiu 
būdu neprileisiąs stallnlstlnės 
eros grįžimo. Jis tvirtino, kad 
1968 metų sausio mėnesio re

formos (pradėtos Dubčeko) bū
siančios tęsiamos bei atodairos. 
Jo žodžiais betgi tauta netiki. 
Atrodo, kad Maskvos purvinam 
žaidime ir Husak tėra laikina 
figūra-po jo, be abejo, bus "iš
rinktas" tikrai paklusnus Mas
kvos tarnas,panašus į stalinls- 
tinės eros engėją Novotny.

PO "PUEBLO"-LĖKTUVAS
Šiaurės Korėjos kariniai lėk

tuvai užpuolė toli nuo jų terito
rijos skrendantį amerikiečių 
žvalgybinį lėktuvą EC-121 ir jį 
numušė.Lėktuvas nukrito į Ja
ponų jūrą.Lėktuvo įgulą sudarė 
31 žmogus.Iki šiol nerastas nei 
vienas gyvas įgulos narys,tiktai 
du lavonai. Manoma, kad visi 
įgulos nariai bus žuvę,nors vie
nu metu buvo pasklidę gandai, 
jog 7 amerikiečiai kariai pa-
kliuvę Šiaurės korėjiečių ne
laisvėn.Šį kartą Baltieji Rūmai 
reagavo greitai ir griežtai. 
Prezidentas Nixon pareiškė re
porteriams, kad šios rūšies 
žvalgybiniai skridimai bus ir 
toliau tęsiami,tik su atatinkama 
naikintuvų apsauga. Panašauk 
užpuolimo atveju, JAV kari
niams lėktuvams duotas įsaky
mas priešą sunaikinti. Charak
teringa taip pat, kad numušto 
JAV lėktuvo įgulos ieškant, ieš
kančius lėktuvus ir helikopte
rius saugojo stiprūs JAV avia
cijos daliniai, kuriems taip pat 
buvo įsakyta užpuolimo ar ko
kio trukdymo atveju, priešą ap
šaudyti. Pirmą kartą istorijoje 
numušto lėktuvo galimų išsi- 
gelbėjusiųjų padėjo ieškoti ir 
Sovietų sąjungos laivyno keli 
laivai, tuo metu buvę užpuolimo 
vietoj.Sovietų sąjungai už tokią
pagelbą Nixon oficialiai pade- skelbta, kad Vykdomajai val- 
jo. Šiaurės Korėjai buvo įteik
tas gi labai griežto turinio pro
testas.

NAUJI DALYVIAI 1969 PARO
DOJE "MANANDHIS WORLD"

Montrealio burmistras Dra
peau prisikalbėjo vėl vieną kitą 
buvusį bei naują dalyvį savo pa
rodai. Stambiausia žuvis, be 
abejo, yra Sovietų sąjunga, kuri 
vėl sutikusi parodoje dalyvauti. 
Problema tiktai atsirado todėl, 
kad sovietai savo EXPO 67 pa
viljoną (statytą italų) pernai pa
vasarį nusigriovė ir nusivežė į 
Maskvą. Labai galimas daly
kas, kad ir vėl sulauksime ke
lių lietuvių-patarnautojų, o gal 
ir ekskursijų. Kalbant apie pa
viljono patarnautojus, norėtųsi 
tikėti, kad susilauksime klek 
mažiau paniurusių ir paslan
kesnių lietuvių, nei 1967 metais 
(gal net ir kultūringesnių "pa
lydovų" ?’.). Be to, parodoje su
tiko ir vėl dalyvauti Čekoslova
kija,kurios paviljonas EXPO 67 
buvo laikomas pačiu įdomiausiu 
ir skoningiausiu,todėl lankytojų 
ir šiais metais jame.be abejo, 
netruks.Prisidės prie populia
rumo,žinoma,ir didvyriška če
kų ir slovakų laikysena prieš 
rusiškąjį okupantą. Dar daly
vaus Bulgarija, Kipras, Ispani
ja, o taip pat ir Lenkija, kuri 
dalyvavo jau ir praeitais me
tais.

Naujojo Monrealio jaunimo ansamblio vadovai: (is kairės) tautinių Šokiu - Hilda Lapinienė; mergaičių kvar
teto - Ina Kličiene ir viso ansamblio - Zigmas Lapinas. Ansamblio krikštynos i/ pirmasis koncertas ivyks 
š.m. balandžio men. 26 diena. Aušros Vartų parap. salėje. J. Šoblausko nuotrauka. ‘

Mao ir Lin Piao.

LIN PIAO PAKEITĖ
MAO TSE-TUNGĄ

Devintojo Kinijos komunistų 
partijos kongreso metu pa- 

džial Raudonojoje Kinijoje da
bar vadovausiąs Lin Plao.Mao 
Tse-tung lieka kaip ir oficialus 
raudonųjų kiniečių stabas,kurio 
"šviesiom" mintim pasiremda
mi,kiniečiai traukia dantis, ka
sa griovius ir kausto arklius . 
Pažymėtina, kad šis proletari
nis režimas yra pasiekęs tokių 
psichopatiškų apsireiškimų, jog 
sveiko proto žmogus nebegali 
jais net patikėti. Jų rūšies ko
munizmas yra tikrai "opiumas 
liaudžiai", nors kiniečių ideo
loginis bei faktinis bankrotas 
tiktai įrodo seniai žinomą fak
tą apie komunistinės sistemos 
neįgyvendlnamumą.

SOVIETAI BANDO NAUJAS 
RAKETAS RAMIAJAME VAN

DENYNE
Sovietų lėktuvnešiai į šiaurės 

■ mont

ŽMOGUS IR JO PASAULIS“ - parodos vaizdo dalis.

rytus nuo Havajų bando tolimų 
distancijų raketas. Maskva įs
pėjo visus laivus nesiartinti 
prie šios vietos 9000 kvadrati
nių mylių plote. Bandymai tęsis 
iki š.m.birželio mėn.15 dienos .

BULGARŲ PREMJERĄ PRIĖ
MĖ AUSTRIJA

Šiomis dienomis Austrija su
tiko priimti Vienoje Bulgarijos 
ministerį pirmininką ir komu
nistu partijos vadą Todor Ž iv- 
kovą. Živkovas atsilankė ir iš
buvo penkias dienas .Tas vizitas 
buvo numatytas jau praeitų me
tų rudenį, bet Austrija tada at
sisakė jo dėl to,kad bulgarų da
liniai dalyvavo Čekoslovakijos 
okupacijoje.

PASIRODO,JUGOSLAVIJA NE- 
TOKIA JAU STIPRI

Tito, Iškilus Čekoslovakijos 
krizei ir vėliau sovietams ją 
okupavus .rimtai susirūpino sa
vo krašto gynyba. Jis buvo prl- 

trenktas, kai jam paaiškėjo, jog 
daugelis jo generolų mažai ar
ba visiškai nesidomėjo krašto 
apsauga.Todėl pastaruoju metu 
tyliai pašalinti bent 9 generolai 
ir visas būrys žemesnių kari
ninkų. Daugelis jų už tai, kad 
buvo perdaug draugiški Sovietų 
sąjungai ir jos karininkams. 
Tito taip pat nutarė ginklus sa
vo kariuomenei nebepirkti iš 
rusų, bet iš Šveicarijos, Švedi
jos bei Prancūžljos. Įdomu, kad 
toks karinis nebudrumas buvo 
nurodytas kroatų komunistų va
do Vladimir Bakarlč, kuris, pa
vyzdžiui, tvirtino, jog sovietai 
būtu galėję per šešias valandas 
pasiekti Kroatijos sostinę Za
grebą ir per dvyliką valandų 
Adrijos pakrantę. Kaip žinia , 
kroatai dabartinėje Jugoslavi
joj nevaidina didelio vaidmens , 
nes jiems buvo,ypač tuoj po ka
ro,prikišamas bendradarbiavi
mas su Vokietija. Karo metu 
Kroatija buvo pasiskelbusi ne
priklausoma valstybe ir kroatų 
daliniai, kartu su vokiečiais , 
kovojo prieš komunistus. Visi 9 
Tito atleistieji generolai yra 
serbai.

PUEBLO" KAPITONAS BU
CHER IŠTEISINTAS

Šiaurės korėjiečių nelaisvėn 
patekusio žvalgybinio laivo 
"Pueblo"kapitonas Cmdr.Lloyd 
M. Bucher, po ilgesnio laivyno 
teismo apklausinėjimo, buvo 
pripažintas nenusikaltęs JAV 
laivyno nuostatams. Jam buvo 
tiktai išreikštas papeikimas už 
nesunaikinimą laivo slaptųjų 
dokumentų.

JMMCA
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LITUANIE INDEPENDANTE *** INDEPENDENT LITHUANIA

Už Lietuvos išlaisvinimą! Už ištikimybę Kanadai! 
Pour la liberation'de la Lituanie ! Loyautė au Canada ! 
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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LEIDŽIA SPAUDOS B - VĖ " NEPR ĮKLAUSOMA LIETUVA"

Vyriausias redaktorius dr. Henrikas Nagys.
Vyt, redaktoriaus pavaduotojas Vacys Žižys.
Administratorius ir technikinis redaktorius Pranas Paukštai tis.

TEL. 366-6220
1122 George Street LaSalle, Montreal-- Quebec -• Canada.
Prenumerata metams: Yearly Subscription Rates:
Kanadoje...............................$7.50
JAV ir Pietų Amerika. . .$8.00 
Vi sur kitur...........................$ 8.50
Atski ras numeri s............... $0.25

Adresu pakeitimas 25 c L (siusti prie prenumeratos arba pašto ženklais) 
Ilgalaikiai skelbimai, susitarus, gauna iki 50% nuolaidos.

KALBANT APIE JAUNIMĄ...
<

Taigi, kalbant apie jaunimą 
(šią patogią pradinę frazę pa
siskolinau iš dali. A.Tamošai
čio,kuris savo sodyboje, Kings- 
tone, taip pradėdavo pasakoti 
studentams ir savo svečiams 
naują anekdotą), galima būtų 
tęsti pašnekesį bevelk be galo . 
Niekam nebuvo, nėra ir nebus 
skirta tiek daug patarimų, pa
mokymų,pagyrimų, papeikimų, 
graudenimų, nusivylimo ir pa
sididžiavimo, susirūpinimo ir 
tikėjimo kaip jaunajai kartai . 
Netiktai lietuviškajai-visoms , 
visų tautų ir visais amžiais . 
Visa tai suprantama, nes jau
nieji yra senųjų tęstinumo lai
das.Jaunieji, ar jiems patinka, 
ar ne, yra tie, kurie iš pailsusių 
rankų perima estafetės lazdą . 
Nenuostabu todėl, jei senieji rū
pinasi kuria linkme ir kaip toji 
lazda bus nešama. Slapta visi 
tėvai tikisi, kad jų vaikai t ę s 
tėvų užsimojimus, kad jie baigs 
tai,ko senieji nesugebėjo ar ne
suspėjo įgyvendinti. Dar dau
giau, tėvai tikisi, kad jų vaikai 
visa tai darys lygiai arba labai 
panašiai, kaip senųjų buvo da
roma. Žodžiu,senoji karta labai 
dažnai žvelgia į jaunuosius kaip 
į antrą, pataisytą, laidą. Kaip 
tiktai šioje vietoje prasideda 
nesutarimai. Jaunieji nenori 
būti paprastu,kad ir tobulesniu , 
pasikartojimu.Jie nori būti sau 
žmonėmis, nori būti atskirais 
individais, kurie ieško savo ke
lių ir savo būdų įgyvendinti tai , 
kas jiems atrodo svarbu ir 
būtina.Mūsų pradžios mokyklo
se dainuotoji dainelė "O jūs , 
vaikai, taip darykit, kaip tėvelis 
daro! " jiems tikrai neatrodo 
nei žavinga, nei sektina. Taip 
gimsta pagrindinis senosios ir 
jaunosios kartos konfliktas, ku
ris, tikriausia, prasidėjo nuo 
pačios pirmosios šeimos laikų . 
To šeimyniško kivirčo įvairiau
sius aspektus išgyvena ir išel- 
vlškoji lietuvių bendruomenė . 
Išgyvena juos, kaip patyrėme , 
ir Lietuvoje likusi didžioji mū
sų tautos dalis.

Pabandykime pažvelgti, nors 
trumpai,į abiejų pusių pagrin
dinius rūpesčius.Senieji vis la
biau kremtasi dėlei to, kad mū
sų jaunimas nesidomi gyvybi
niais lietuviškais reikalais ir į 
daugelį ,kaip sakoma,šventų da
lykų numoja ranka. Jaunimas gi 
atsako, kad senieji atsiliko nuo

IR GERAI, IR BLOGAI...
(laiškai mums)

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

SOCIALDEMOKRATŲ 
SUSIRINKIMAS

Š.m.Balandžio men.5 d. įvyko 
Hamiltono Lietuvių Socialde
mokratų skyriaus metinis narių 
susirinkimas.

Canad a . . ................$ 7.50
USA & South America.. $8.00
Other Countries .... $8.50
Single copy.......................$0.25

gyvenimo ir,užsidarę savo geto 
sienose, gyvena muziejinėmis 
vertybėmis.Senieji prikaišioja 
jaunimui,kad šis nębeturįs ryž
to bei noro kovoti už savo ša
lies laisvę, o jaunimas atsiker
ta, kad senieji kovos metodai 
yra ne tiktai supeliję , bet ir vi
siškai neefktingl.Senieji tvirti
na jaunimą esant abejingu lie
tuviškoms organizacijoms ir 
politiniams susigrupavimams , 
o jaunieji skundžiasi senųjų ne
noru įsileisti į vadovybes jau
nus žmones. Senieji sako, kad 
jaunimas nepaisąs moralinių 
nei pasaulėžiūrinių gairių, o 
jaunimas teigia nenorįs prisi
imti žmonių rūšiavimo į "sa
vus" ir "nesavus" bei kišimąsi 
į asmeninius kiekvieno žmo
gaus reikalus. Senieji, su pasi
baisėjimu, kritikuoja jaunųjų 
dabar pamėgtą muziką, dainas 
bei šokius, o jaunimas jiems 
primena prieš 40-50 metų ne
mažiau triukšmingą muziką ir 
nemažiau šokiruojančius šo
kius. Senieji krato galvas, žiū
rėdami į šių dienų jaunimo ma
das, o jaunieji kvatoja sklaidy
dami 1920-30 metų madų žurna
lus.

Taigi, atrodo, baisu tai, kas 
nesava, gi suprantama tai, kas 
artima, kas sava. Nors ir nesu 
kompromisų šalininkas, šioje 
sankryžoje, ieškočiau abipusio 
supratimo. Neviskas trenkia 
pelėsiais, kas sena, -neviskas , 
betgi, taip pat verta dėmesio , 
kas nauja. Yra pastovių konser
vatyvių dalykų, kurie Išgyvena 
šimtmečius, - yra nepastovių 
dalykų, nors jie pamėgdžlojami 
ir milijonų šiandien.Senoji kar
ta turėtų nereikalauti aklo se
kimo ir paklusnumo, o jaunoji 
karta turėtų gerai apsvarstyti 
viską, ką ji dažnai pasiryžusi 
lengva ranka mesti į šiukšlyną. 
Kalbant konkrečiai apie lietu
višką jaunimą, reikėtų pripa
žinti jaunimui jų ryžtą ir jų at
siektus laimėjimus (pavyzdžiu 
galėtų būti naujieji jaunimo an
sambliai Montrealyje ir Toron
te), nesistengiant juos amžinai 
mokinti ir barti, o mūsų lietu
viškasis jaunimas turėtų įsisą
moninti, kad vyresnieji nebūti
nai nori juos užgožti. Ieškoti 
reikėtų nuoširdaus supratimo, 
o jei jo negalima, tai nors kul
tūringos pakantos.

Henrikas NAGYS

R ed.

Atidarius susirinkimą buvo 
paprašyta visų sustoti ir susi
kaupti pagerbi mui mirusio "Ne- 
pr. Liet. " red. J. Kardelio.

Tai buvo tolerantas: visuo- 
moninkas,laikraštininkas, išti —

2 psl

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

V-ji Lietuviu Skautų, Tautinė Stovykla 1968 metais. Vadovybe parado metu. Sėdi iš kairės: v. s. K s. Zil inskienė, 
paskutinė Nepr. Lietuvos Skaučių, Seserijos vyriausia skautininke,v. s. V.Šenbergas pirmasis vyriausias skauti 
ninkas, v. s. Stp. Kairys, v. s. O. Zailskienė, prof. Ign. Končius, LSS vyriausia skautininke v. s. M. Jonikiene, 
skaučių stov. viršininkė v.s. M. B arni skaitė, v. s. Korzonas, LSB vyriausias skautininkas v.s. VI. Vijeikis, 
Akademinio skautų sąjūdžio pirm. v. s. E. Vilkas ir Evangelikų sk autų kapel ionas kun. A. Trakis.

V. Kizlaičio nuotrauka.

VYRIAUSIOS SKIAUTININKĖS 
VIEŠNAGĖ KANADOJE

Praeitų metų pabaigoje bei 
šių metų pradžioje Vyriausias 
Skautininkas VI. Vijeikis viešė
jo pas Australijos lietuvių skau
tus,© šio kovo mėn.pabaigoje ir 
Vyriausioji Skautininke M. Jo
nikienė buvo atvykusi Kanadon 
ir aplankė bei susipažino su 
mūsų sesėmis Montrealyje,To
ronte, Hamiltone,St. Catharines, 
Londone bei Delhi.

Nors daugumoje Vyriausioji 
Skautininke virš minėtose vie
tose lankėsi darbo dienomis ir 
tik vakarais susitikdavo su 
skaučių vienetais bei jų vado

kimai tarnavo tėvynei Lietuvai, 
bei lietuviškam žodžiui visą sa
vo gyvenimą, asme, ninius rei
kalus palikdamas antroje vieto
je.

Aptarus skyriaus einamus 
reikalus, sekė pranešimai, dis- 
kusias, klausymai ir sumany
mai.

Hamiltono lietuviai soč-dem. 
atydžiai seka spaudoje mūsų 
veiksnių ir bendromeninę veik-, 
lą, tai šiame metiniame narių 
susirunkime buvo perskaityti , 
istudijuoti ir išdiskutuoti svar
bus straipsniai būtent:
I. Naujienose N-41 vedamajame 
straipsnis "Vliko pareiškimas 
bendradarbiavimo su lietuvos 
žmonėmis reikalu"

Po diskusijų prieita vieningos 
išvados, kad riekia būti atsar
giems, neužmiršti, kad turime 
reikalą su klastingu okupantu- 
rusu ir maskviniu agitropu , 
kuriu tikslas yra mus įvairiais 
būdais užliulioti o paskui su
virškinti.

Visus bendradarbiavimo rei
kalus su okupuota Lietuva vesti 
reikia tik su Vyriausio Lietu
vos Jšlaisvinimo Komiteto ži
nia.

Toliau susirinkimui buvo 
perskaityti Naujienose N --4 
"Amerikos Lietuvių Tarybos 
pareiškimas" ir tame pačiame 
Naujienų numeryje straipsnis 
"Apgailėtinas išsišokimas 
prieš Altą".

Po diskusijų vienbalsiai pa
smerkė Amerikos Lietuvių B- 
nės Centro V-bos pirm. Br. 
Nainį už judošiškus žygius 
laužime susitarimus, kurie bu
vo sudaryti tarp Amerikos Lie - 
tuvių Tarybos ir Pasaulio Lie
tuvių B-nės bei jos padalinio.

Susirinkime vienbalsiai buvo 
pasisakyta, kad Hamiltono liet, 
socl.demokra.iki šiolei rėmė ir 
toliau rems Vilką ir Altą.

Su dideliu susidomėjimu bu
vo išklausytas Algirdo Pužau
sko straipsnis patalpintas Nau- 
**♦ ♦** NEPR ĮKLAUSOMA LIETUVA *** N r. 17 (i 14 4 ), 1969 m bal and 2 io m ėn. 2 3 d.

vėmis, bet visur sesės skautės 
savo vyriausią vadovę sutikda
vo labai pakilia nuotaika ir tik
rai gausiai. Pav.Toronte Prisi
kėlimo parapijos salė buvo pil
nutėlė šauniai išsirikiavusių 
skaučių,nors tai buvo antradie
nis.

Tiek su sesėmis, tiek su jų 
vadovėmis Vyriausioji Skauti
ninke labai atsidėjus aptarė vi
sus rūpimus klausimus bei vie
tos reikalus ar aktualijas, davė 
visoms naudingų nurodymų, pa
tarimų, pasiūlymų. Todėl Vy
riausios Skautininkės viešnagė 
Kanadoje be abejonės sustipri
no, pagilino ir pakėlė sesių 

jienose"Ant sklidaus diktatūros 
kelio" Hamiltono socl-dem. pa
taria pirm. Br, Nainiui persi
galvoti .palikti tą erzelį,tą skal
dymą ir su visais bendrai vie
ningai dirbti vargstančios tė
vynės labui.

Pabaigoje klausimuose ir su
manymuose buvo užklausta, ką 
mano daryti Hamiltono soc- 
dem. skyrius kuris yra "Nepr . 
Liet. " šerininkas dėl naujos 
laikraščio linijos kuri red. J . 
Kardeliui dėl ligos nustojus eiti 
pareigas ir po jo mirties pasi
keitė blogon pusėn ką matome 
iš Naujienose N-50, vedamaja- 
mame straipsnyje "Kardelis 
pirmame o Rakašius jau antra
me".

J tą klausimą skyriaus pirm . 
K.Lukoševičius atsakė: kad šis 
"Nepr. Liet. " vadovybės posū
kis blogon pusėn yra sekamas 
ir atėjus tinkamam laikui soc- 
dem. bus reaguojamas.

Šis metinis susirinkimas bu
vo labai pozityvys, gyvas ir už
sitęsė iki vidurnakčio.

Pasibaigus diskusijoms buvo 
renkama naują Valdyba, susi
rinkimui prašant 1969 met. V-ba 
liko ta pati. Biivęs

Red, prierašas: Šią kores
pondenciją spausdiname netai
sę, kaip pageidavo "Buvęs". 
Ateityje tokių t "žinių" nebe- 
spausdinsime.Mielai ištaisome 
tų mūsų bendradarbių raštus , 
kurie ieško teisingos informa
cijos, bet asmenų nešmeižia. 
Tokių gi, kurie užsiiminėja ne
įgaliotu "sekimu" ir skelbia ne
būtus kaltinimus, savo pusla
piuose nepageidaujame. RED.

MALONUS PONE DAKTARE,
Esu labai patenkintas Tams

tos padarytais"Nepr. Lietuvos" 
pertvarkymais. Laikraštis pa
gerėjo.

Linkiu Tamstai ir Jūsų štabui 
sėkmės.

Reiškiu pagarbą, 
Australia. V. ŠLIOGERIS

skaučių darbo nuotaiką ir jų 
vienetams tatai atneš dar di
desnę darną, o lietuvybei-nau
dą- ____ __  ____

ATGAIVINTAS VYČIŲ BŪRELIS
Šiomis dienomis Londono lie

tuvių skautų vietininkijos skau - 
tų vyčių būrelis, jei taip galima 
išsireikšti, gavo daug šviežio 
kraujo.Mat, skautų vyčių būre
lio sueigon atsilankė 8-ni skau
tai, kurie amžiumi priartėjo 
prie vyčių ir entuziastingai įsi
rašė į skautų vyčių-kandidatų 
eiles.Geriausios sėkmės ir na
šaus vyčiavimo jauniesiems'.

L. E-TAS

ANSLAVS EGLITIS NĖRA 
VERTAS IŠ LIETUVIŲ KA LBOS 

"Triese vienose rogėse" yra 
šmaikšti literatūrinė novelė . 
Anšlavs EglTčio kūryba godžiai 
skaitoma latvių, jis laikomas jų 
klasiku,latvių literatūrinės kal
bos meistru, naujovininku ir 
sunkiai bepavejamu plunksna. 
Kas nors turėtų išversti bent 
vieną jo knygą į lietuvių kalbą. 
Lietuviai yra neleistinai atsili
kę vertimais iš latvių k. , lygi
nant su jų vertimais iš lietuvių 
kalbos.

Man strigo red. prierašas , 
kad Anš. Eglftis yra paruošęs 
apie lietuvių literatūrą straips
nių "bei vertimų iš lietuvių 
prozos". Anšlavs EglTtį sutinku 
bent kelioliką kartų per metus , 
bet mudu niekad nesikalbam 
lietuviškai ir nežinojau jį mo
kant mūsiškai. Kartais kai ku
riuos straipsnius iš lietuvių k. 
jam išverčiu žodžiu angliškai , 
nes aš nemoku latviškai. Jis 
mielai parašo apie lietuvius , 
ypač apie lietuvius Hollywood'e, 
apie lietuvius filmų artistus , 
artistes.

Tuoj paskambinau telefonu. 
Širdingai sutiko žinią apie jo 
novelės spausdinimą,klausė kas 
įdavė, atsakiau - nežinau. - Ar 
vertimas gerai skamba? - At
sakiau,kad gerai. Pasakiau apie 
įvadą, jis taip pat nustebo pa
baiga, mano kas bus sumaišęs 
su kuo mokančiu ar mokėjusiu 
lietuviškai, gal mirusiu Emils 
Skujenieks. Ne, lietuviškai jis 
nemoka ir nieko iš lietuvių k. 
nėra vbrtęs. Sakė,ilgesnį daly
ką apie lietuvių meną yra pa
skelbęs Pasaulio Meno Istori
jos tritomio paskutiniame to
me, kurie buvo išleisti nepri
klausomoj Latvijoj apie 1935- 
1940. To veikalo yra išlikusių 
kai kuriose Amerikos bibliote
kose. Kiti straipsniai apie lie
tuvius tebuvę bėgamais įvy- 

i kiais.Tą "NL" nr. jam siunčiu.
Prašė ir kitų su jo vertimu.

Paklausus, ar nemano rašyti 

savo biografinių atsiminimų,' 
atsakė, kad šiuo kartu dar ne , 
nors apie tai galvoja. Nemaža 
biografinių prisiminimų yra 
ankstyvesnėje jo kūryboje,ir tai 
skaitantiems nesunkiai sugau
nama.

Anksčiau esu kitoje spaudoje 
rašęs, kad Anšlavs EglTtis gy
vena vien iš rašymo latvių 
spaudai. Už kiekvieną latvių 
spaudai parašytą eilutę gauna 
atlyginimą,nors būtų eilinė ko
respondencija. Juo labiau už re
portažus (dažnokai apie filminį 
veikimą Hollywoode). Negali 
būti klausimo apie noveles, ro
manus, dramas. Už kiekvieną 
vaidinimą gauna atskirą hono
rarą, o latvių teatras kasmet 
važinėja po kelias dešimt latvių 
kolonijų JAVir Kanadoj. Atski - 
rą honorarą gauna už teisę 
spausdinti teatrinius jo veika- 
lus,paskui vėl už kiekvieną vai - 
dinimą jam teatralai moka. Lat
vių visuomenei tai visiškai 
normalu. Atseit normalu, kad 

.ii

kultūrininkai, rašytojai, žurna
listai gauna už kiekvieną para
šytą eilutę. Ne vien tik EglTtis . 
Jis nesipuikina pasiųsti redak
cijoms net visai trumpą kores
pondenciją ir po ja nesiaukšti- 
na padėti savo parašą. Ar ne
verta apie tai pagalvoti lietu
viams,dažnokai didžiuojančiais 
geru susiorganizavimu?

Algirdas GUSTAITIS 
Los Angeles, Calif.

I N F 0 R M A C I J A.
Lietuvių Fondo metinis susi

rinkimas, įvykęs 1969 Švietimo 
ir Šeimos metų kovo 29 dieną 
Jaunimo Centre Chicagoje, iš
klausęs LF Tarybos, Valdybos , 
Investavimo, Pelno skirstymo 
ir Kontrolės komisijų praneši
mų bei susirinkimo dalyvių dis
kusijų,priėmė šiuos nutarimus:

1.Susirinkimas tvirtina ir už
giriu LF vadovybės veiklą, jai 
reiškia pilną pasitikėjimą fi
nansinių reikalų tvarkyme ir 
nuoširdžiai dėkoja už atliktus 
darbus.

2. Susirinkimas skatina LF 
vadovybę bei narius ir toliau 
intensyviai telkti lėšas, panau
dojant ir naujus būdus ,kaip pvz . 
vakarienių rengimo, meninių 
koncertų su premijų įteikimu 
ruošimu ir kt. , kad šiais Lie
tuvių Švietimo ir Šeimos metais 
greičiau priartėtume prie užsi
brėžto vieno milijono dolerių 
fondo.

3. Susirinkimas prašo ir ska
tina visą lietuvių visuomenę 
stoti į LF narių eiles ir visur 
kelti LF istoriškai reikšmingą 
idėją, nes LF ne tik ateityje 
duos, bet jau ir dabar duoda di
delę paramą lietuviškam švie
timui ir visai plačiajai lietuvių 
kultūrinei veiklai.

4. Susirinkimas sveikina Lie
tuvos Diplomatinę Tarnybą 
laisvajame pasaulyje, VLIKą, 
PLB Valdybą, ALTą, BALFą , 
visų kraštų Lietuvių Bendruo
menes ir JAV LB apygardų bei 
apylinkių valdybas, spaudą, ra
diją ir visas lietuvių instituci
jas bei organizacijas.

LF Metinio Susirinkimo Nu
tarimo Komisija:

Vytautas KUTKUS 
Stasys RUDYS _ 
Jonas KAVALIŪNAS

Padėka
1969 m.kovo mėn. 24 d. mirus 

mano mylimam vyrui Stasiui 
Kličiui, visiems man padėju
sioms nelaimės valandą nuo
širdžiai dėkoju: Aušros Vartų 
kun.Tėv.St.Kulbiui, S. J. , atlai
kiusiam pamaldas, savo sesu
tėm bei švogeriams B. D. Mu- 
zykams, L.M.Taparauskams ir 
Aldonai, padėjusiems tvarkyti 
laidotuves bei palydėjuslems 
mano vyrą į paskutinę poilsio 
vietą, man pačiai esant ligoni
nėje. Taip pat visoms mote
rims, kurios paruošė priėmi- 
mą,sugrįžus iš kapų. Ačiū jums 
visiems - jūsų nepamiršiu Iki 
būsiu gyva.

Eleonora KLIČIUS Ir podukra 
Linda MILIUS.



JIE MIRTI NEBIJOJO
*** 1945 m. rugsėjo mėn. , nuo 
kovose gautų žaizdų, didvyrio

TRIMITO AIDAS
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mirtimi mirė LLK Panevėžio 
apygardos partizanų vadas Itn . 
Stepas Girdžiūnas.
*** 1945 m. rugsėjo mėn. 25 d . 
Skaistgirio miške Lietuvos 
Laisvės kovotojai - partizanai 
sumušė stiprų NKVD dalinį. Sa
vų nuostolių neturėjo.
*** 1946 m.gegužės mėn.pabai - 
goję, Mikalinės miške, prie Ši
lavoto, kautynėse su NKVD-is- 
tais apsupime,miško slėptuvėj , 
žuvo LLK partizanas Ąžuolas . 
*** 1947 m. žiemą, Suvieko 
miškuose,kautynėse prieš Lie
tuvos okupantus,didvyrio mirti
mi mirė Rytų Aukštaitijos LLK 
partizanų vadas kpt. Galminas . 
*** 1947 m. .bekovodami prieš 
Lietuvos okupantus, žuvo šie 
Vabalninko apylinkės LLK par
tizanai: Romas Petronis, Anta
nas Užubalis, Jonas Viksva,Pe
tras Viksva, Br. Mikonis, Jonas 
Baltutis,Šidlauskas ir Valentė- 
lis.
*** 1949 m.sausio mėn. , kauty
nėse prieš bolševikinius stri
bus, nelygioje kovoje žuvo LLK 
Siaurinės Lietuvos partizanų 
vadas,aviacijos kpt. Tendžiulis 
ir partizanas Jonas Davainis . 
*** 1951 m.vasarą,tarp Papilės 
ir Pandėlio, bolševikų milici
ninku apsuptas, bekovodamas 
garbingoje kovoje žuvo LLK 
partizanas Jonas Čepulis.
*** 1951 m.nuo bolševikų ranki} 
didvyrio mirtimi žuvo Sala
miesčio LLK partizanų dalinio 
vadas Bronius Vaivada.
*** 1951 m. liepos mėn. , Biržų 
girioj įvyko Šiaurinės Lietuvos 
partizanų vadų pasitarimas.

Tais pačiais metais įsteigta 
"Sierakauskio" LL partizanų 
tėvūnija.
*** 1953 m. žiemą, LLK "Pilė
nų" tėvūnijos partizanai užėmė 
Kučgaliokaimą, Pandėlio vals
čiuje.
*** 1954 m. vasario mėn.Raš- 
čiūnų miške,bekovodamas prieš 
bolševikų milicininkus, žuvo L 
LK partizanas Stasys Jasiūnas . 
*** 1955 m. gegužės mėn. 16 d . 
į bolševikų rankas papuolė Sa
lamiesčio LLK partizanas Juo
zas Baltušis.
*** 1956 m. , Vengrijos sukili
mo metu,Lietuvos okupantų mi
licija sugavo gyvą Dzūkų Dai
navos apygardos partizanų va
dą Itn. Adolfą Ramanauską-Va
nagą, kurį be teismo Kaune su
šaudė.
*** 1962 m. spalio mėn. 10 d. 
Vilniuje,Lietuvos okupantų val
džios teismas, mirties bausme 
nuteisė buvusį LLK partizaną 
Povilą Tinterį.
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Toronto Vlado Putvio saulių kuopos nauju narių priesaika (abiejuose paveiksluose ): 
priesaikos tekstą skaito kuopos v-bos pirm. St. Jokūbaitis. Foto: S. Dabkus.

*** Paskiri Lietuvos Laisvės 
kovotojų-partizanų veiksmai il
giausiai reiškėsi šiose apylin
kėse: Biržų apylinkėje iki 1953 
-54 m., Tauragės apylinkėje iki 
1957-58 m.ir Rietavo apylinkė
je iki 1959 m.

LIETUVOS ŠAULIŲ SĄJUNGOS 
50 METŲ JUBILIEJAUS SU
KAKTIES SUVAŽIAVIMAS -

SVENTE KANADOJE
Įvyks š. m. gegužės mėn. 17 - 

19 d.d.Hamiltone,Jaunimo Cen
tro salėje (DLK Algirdo šaulių 
kuopos globoje).

Suvažiavimui numatyta plati 
meninė ir s-gos veiklos darbų į 
programa.Gegužės 17 d. šešta
dienį, minėtoje salėje įvyks 
bendras visų dalyvių vakaras- 
balius. Meninėje programoje 
pasirodys solistas V. Verikai- 
tis,dailiojo žodžio sakytojas A . 
Sutkaitis ir Montrealio LK Min
daugo šaulių kuopos scenos mė
gėjų grupė, kuri suvaidins lie
tuviško kaimo buities montažą 
"SUBATVAKARIS".

Gegužės 18 d. , sekmadienį , 
A V bažnyčioje iškilmingos pa
maldos,kurias atlaikys prel.dr. 
J.Tadarauskas.Po to darbų po
sėdžiai ir bendros visų dalyvių 
vaišės.DLK Algirdo šaulių kuo
pos valdyba maloniai kviečia 
visus Kanados bei JAV brolius 
ir seses šaulius,taip pat ir visą 
lietuviškąją bendruomenę jubi
liejinėje šventėje dalyvauti. 
Smulkesnės programos detalės 
bus paskelbtos mūsų spaudoje 
vėliau.

*$*$+**
Veiklus LŠS-gos ir lietuviš-

Eltos Informacijos
NEPASITENKINIMAS LIETUVOS 
RAŠYTOJAIS

Komunistų partija Vilniu
je vėl piktai suurzgė prieš 
rašytojus ir redaktorius. Šį 
kartą Maskvos emisaro bal
su.

Kovo 11 d. Vilniuje buvo 
sušauktas respublikinio CK 
visuotinis susirinkimas (ple
numas) apsvarstyti jaunimo 
indoktrinacijos sustiprinimo 
priemonių. Pagrindinį pra
nešimą darė ne Sniečkus, o 
iš Maskvos prie jo priskir
tas prižiūrėtojas Charazo- 
vas.

Kaip ir visada tokiose bol
ševikų kalbose, pradžioj iš
skaičiavo ilgą virtinę pagyri
mų. anot kurių jaunimo auk
lėjimas komunistinėj dva
sioj Lietuvoj visur vykstąs 
puikiausiai. Po to — irgi, 
kaip visada — prasidėjo trū
kumų skaičiavimai ir prie
kaištai. Aštriausias užsipuo
limas nukreiptas prieš rašy
toją Joną Mikelinską:

— Praėjusių metų pabai
goje, — kalbėjo Charazo-

kosbendruomenės veikėjas St. 
Jokūbaitis, Toronto Vlado Put
vio šaulių kuopos ir Kanados 
šaulių rinktinės valdybų pirmi
ninkas švenčia 50-ties metų 
amžiaus sukaktį. Ta proga ba
landžio 26 d. , Prisikėlimo pa
rodų salėje yra rengiamas iš
kilmingas sukaktuvininko pa
gerbimas.

"Trimito "Aidas" sukaktu-
vininkui linki ilgų, šviesių ir 
darbingų metų.

*******
Šių metų rudenį Vlado Putvio 

kuopai sunkanka penkiolika me
tų nuo jos įsteigimo. Šių metų 
kuopos valdybą sudaro: pirm. 
St. Jokūbaitis, I vicepirm. ir 
šaudymo vadovas V. Keturakis , 
II vicepirm. ir ryšininkas su 
baltiečių veteranais P. Jonikis , • 
sekr.R.Daugėlienė,ižd. J. Moc
kus,moterų sekcijos vadovė E . 
Dambrauskienė,padėjėja Z. Jo
nikienė.Kandidatai: K.Daulens- 
kas, G. Daugėla ir V. Pilėnas .
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LK Mindaugo šaulių kuopos 
sporto klubo "Tauras" krepši
nio komanda, balandžio mėn. 26 
-27 d.d.dalyvaus Kanados spor
to apygardos krepšinio pirme
nybėse Toronte.

Kuopos valdyba į įvykstantį 
LŠS-gos T.suvažiavimą Hamil
tone gegužės mėn.17-19 d. d. or
ganizuoja ekskursiją, autobusu. 
Vyksta visi "Subatvakario" da
lyviai ir sportininkai. Autobuse 
likusių vietų skaičius yra ribo
tas. Norintieji vykti kartu pra
šome registruotis pas valdybos 
pirm. Ig. Petrauską.

vas, aišku, kieno nors pamo
kytas ir pakurstytas, nes 
pats juk Mikalinsko raštų 
negalėjo suprasti, — ’’Per
galės“ žurnale buvo išspaus
dinta J. Mikalinsko apysa
ka ’’Trys dienos ir trys nak
tys“, kurioje autorius su už
uojauta aprašo savo herojų, 
nekenčiantį mūsų visuome
nės. ’’Tiesos“ laikraštis iš 
partinių pozicijų davė tinka
mą atkirtį šiam paskviliui, 
nukreiptam prieš tarybinius 
žmones. Negalima nematy
ti, kad panašūs kūriniai yra 
pavojingi mūsų jaunimo idė
jiniam grūdinimui.“

Tai grėsmingas apkalti
nimas ne tik rašytojui, bet 
ir ’’Pergalės“ redaktoriam... 
O tie — kieti titnagai: A. 
Baltakis, Justinas Marcinke
vičius — vardai, kuriems 
kandant net ir Charazovo 
dantys šiais laikais gali iš
lūžti...

Mikelinskas jau ne pirmą 
kartą ’’paimamas į ataskai
tą“. Jau praėjusį pavasarį 
jis toj pačioj ’’Pergalėj“ pa
skelbė novelę apie buvusio 

partizano su buvusiu stribu 
susitikimą, ir partijai tas pa
sakojimas nepatiko. Tada 
vienas žinomas partietis 
”Lit. ir Mene“ išsibarė, ir 
tuo viskas pasibaigė. Dabar 
praėjusio gruodžio ’’Perga
lėj“ pasirodė tos ’’Trys die
nos ir trys naktys“. 60 pus
lapių apysaka, kurią kaž
koks Antanas Balsys ’’Tie
soj“ ”i miltus sumalė“, kaip 
netikusią meniniu, o ypač 
politiniu požiūriu. Mat, toj 
apysakoj yra parodytas ku
nigas, ir parodytas ne taip, 
kaip partija reikalauja ku
nigą rodyti. Balsys kaltina 
Mikalinską, kad tasai ’’kuni
go tiradoms“ paskyręs išti
sus puslapius, kad kunigas 
kalba apie surakintas lūpas, 
apie nebylio padėtį, kurioje 
esanti bažnyčia, į kunigo lū
pas esanti ’’sudėta visa Va
tikane besišliejančiij reak- 
cingųjų klerikalinių emig
rantų propaganda“, ir visa 
tai esą palikta ne tik be tin
kamo, bet iš viso be jokio 
atsakymo...

Mikalinskas buvo kaltina
mas, kad jis ir kito persona
žo lūpomis suformulavęs 

’’buržuazinių filosofų ir 
propagandistų“ pažiūrą į 
’’tarybinę visuomenę“. Kal
tinime cituojamas toks pasi
sakymas apie tą visuomenę:

’’...jie (žmonės. E.) visi 
be išimties slepia už septy
nių durų su septyniais už
raktais savo dvasios turtą ir 
neturtą. Kodėl? Dėl to, kad 
kiekvienas individas pagal 
savo sugebėjimus maskuo
jasi, slepia tikrąjį veidą, vai
dina svetimą vaidmenį, 
dangstosi demagoginėmis 
frazėmis ir meluoja, meluo
ja... Juo apdairesnis ir vik
resnis subjektas, juo sunkiau 
jį pažinti“.

Suprantama, kad partijos 
davatkoms plaukai pasišiau
šė nuo tokių minčių. Bet J. 
Macevičius, rašytojų s-goš 
sekretorius (tai ir politru- 
kas) oficialioj apžvalgoj, 
kad ir pripažinęs šiek tiek 
trūkumų Mikelinsko apysa
koj, nupeikė Balsio kritiką, 
sakydamas, kad toje ’’socia
linės- estetinės analizės kri
terijai perauga i politinę fra
zeologiją ir tuo pačiu pažei
džiamas mokslinis ir objek
tyvus kritikos charakteris“.

Prieš Macevičių partijos 
CK susirinkime pasisakė ra. 
dijo-TV viršininkas Janui- 
tis, o visiškai už Balsį, kaip 
jau pirma sakyta, — Chara- 
zovas.

Turbūt, tik po kelių ar ke
liolikos mėnesių paaiškės, 
kokios bus šio susirėmimo 
pasekmės.

Ta pačia proga Charazo- 
vas priekaištavo Kaune lei
džiamam ’’Nemuno“ žurna
lui, ’’kurio puslapiuose“, e- 
są, ’’kartais pasirodydavo 
silpni meniniu, ydingi idėji
niu atžvilgiu kūriniai“, ir 
neišliko sausa nė ’’Komjau
nimo Tiesa“, kuri, sakė, 
—’’nušviesdama tokį svar
bų klausimą, kaip jauni
mo politinis švietimas, daž
nai apsiriboja medžiagos 
persispausdinimu iš centri
nių laikraščių. Nėra reikia
mo principingumo, spausdi
nant kaikurias medžiagas li
teratūros. meno, etikos ir fi
losofijos klausimais... žemu 
lygiu ir iš neteisingų pozici
jų bandoma analizuoti atski
lų rašytojų ir menininkų kū
rinius.“

žodžiu, aiškūs komunis
tai nebepataiko eiti koja ko
jon...

★ Prof Juozas Matulis, su
laukęs 70 metų, garbinamas 
ne tik Lietuvoje, bet pagerb
tas ir Maskvoje, nes jam įteik
tas aukščiausias sovietuose Le 
nino ordenas.

1969 m. pal a n d ž i o men. 23 d.

..HAVE FUN."..
Ir putėsi,vampėsi varlė,nes 
norėjo tapti didele, drūta ..

Aigune(1858) ir Pekinge(1860) 
caro gubernatorius Muravjovas 
pasirašė su Kinų imperatorium 
"sutartį".pagal kurią Amūro ir 
Usuri upės sudaro sieną tarp 
Rusijos ir Kinijos. Toje sutar
tyje rusai įsipareigojo saugoti 
Kiniją nuo išorinio ir vidaus 
priešo. Tačiau rusai nei nema
nė vykdyti savo pažado.

1919 metais Leninas principe 
atsižadėjo Rytų Sibiro, bet, aiš
ku,nei nemanė jo atiduoti kinie - 
čiams.

Vladivostokas (liet. Valdyk 
Rytus) tapo rusų Gibraltaru už
imtame Rytų Sibire.

Stalino laikais Sibiras buvo 
paverstas milžinišku konclage- 
riu.Miškuose,kasyklose, staty
bose žuvo milijonai nekaltų 
žmonių. Vietiniai azijatai buvo 
paniekinti iki vergų lygio. Jų 
padėtis buvo daug žiauresnė ,nei 
JAVAlabamos skurstančio ne
gro.

1964 m. "broliškoji Kinija" 
priminė rusams, kad ryšium su 
Sino-Sovietų bendra siena, kuri 
buvo atsiekta "nelygia sutarti
mi", bus patiektas ilgas sąra
šas. . .

To sąrašo dar iki šiol nėra , 
bet nebėra ir politinio bendra
darbiavimo tarp Sovietų ir Ki
nijos. Jau prieš du metus prie 
Amūro upės, tarp kiniečių ir 
rusų vyko aktyvus "kultūrinis" 
bendradarbiavimas. Kiekvieną 
rytą kiniečių pasieniečiai prie 
upės kranto,atsukę nugarą į ru
sus, nusileisdavo kelnes ir ro
dydavo savo nuogas "katiušas" . 
Tik kai rusai jiems pradėjo ro
dyti Mao paveikslus, kiniečiai 
buvo "nuginkluoti". . .

Išilgai 4600km.pasienio pra
sidėjo ginkluotas "bendradar
biavimas'.' Pagalr,ūsas, per pa
skutinius. tris mętųs virš, 2000 
kartų kinai pažeidę sieną. . .

Pagal kinus, vien tik Čenpao 
saloje rusai apšaudė kinų pos
tus 16 kartų nuo sausio mėn. 23d.

Nieko nestebina ir ši sovietų 
provokacija, nes šiandien dar 
Kinija yra silpnesnė už Sovie
tus, po kelių metų-Vankoms , 
Vosyliams,Sergi ejams ir Nata- 
šoms gali priseiti "rauti" iš Si
biro. . .

Taigi, jau dabar mažus pasie
nio konfliktus rusai provokuoja 
tankų ir šarvuočių pagalba.

Tačiau daug reikšmingesni 
faktai yra:

1. Sovietai stengiasi sukelti- 
išplėsti rytinėje Kinijoje anti - 
maoistinį judėjimą. "Nationali- 
nis Gelbėjimo Komitetas"-So- 
vietų viltis. . .

2. Išorinėj Mongolijoj, kuri gi 
yra visiškoj Sovietų kontrolėj ir 
netoli Kinijos atominių ginklų 
gamybos centro (Sinkiango pro
vincijoj), rusai 1968 metais jau 
įrengė keletą šimtų vidutinio

Prel. A. Deksnys - naujas Europos 
lietuvių vyskupas

Roma. — Kun. A. Miciūnas 
praneša iš Romos, kad prel. An
tanas Deksnys yra pop. Pauliaus 
VI paskirtas Europos lietuvių vys 
kupu.

Naujasis vyskupas prel. A. Dek
snys yra gimęs 1906 m. gegužės 
9 d. Butenišky, Juodupės vals., 
Rokiškio apskr. 1926 m. baigė 
Rokiškio gimnaziją. Baigęs Kau
no kunigų seminariją, 1931 m. 
gegužės 30 d. įšventintas kunigu. 
Vikaravo Panevėžio katedroje ir 
Biržų parapijoje. 1936-40 m. 
studijavo Šveicarijos Friburgo u- 
niversitete, įsigydamas filosofijos 
daktaro laipsnį.

Šiuo metu yra Amerikos Liet. 
Kunigų vienybės c.v. vicepirmi
ninkas. ir nuo 1943 m. buvo 
East St. Louis, Ill., Nek. Prasi
dėjimo lietuvių parapijos klebo
nu.

nuotolio raketoms iššovimo ba
zių.Iš tų bazių rusai lengvai gali 
pasiekti ir Kinijos industrijos 
centrą Mandžūri ją ir sunaikinti 
net patį Pekingą.

3.1968 metais spalio mėnesį 
rusai pradėjo traukti savo ka
riuomenę prie Mongolijos sie
nos.

4. Vakarų žvalgybos žinio
mis, rusams reikalaujant, 1968 
lapkričio mėnesį, kaip "simbo
linė pagalba", į Išorinę Mongo
liją buvo pasiųsta viena lenkų 
kariuomenės divizija.

Rytų Vokietijos karo specia
listai ruošia mongolus moder
niam dykumų karui.

Aišku, šios rūšies pasiruoši
mai vyksta tyliai ir viešai ne
skelbiant. Nutyli ir rusai, kad 
kiniečiai:

1. Sutraukė virš 5 milijonų 
kariuomenės prie Sino-Rusų 
sienos .(Rusai teturi tik 3.2 mi
lijonus kariuomenės).

2. Be jokios reklamos rengia 
Albanijoje raketines bazes, iš 
kurių kiniečiai galės lengvai 
pasiekti Leningradą, Maskvą ir 
kitus žymius rusų miestus.

Kiek rusams kiniečiai yra 
rimtas priešas, galima iš to 
matyti:

a. Staiga sovietų diplomatai 
pradėjo lankytis pas vakariečių 
vyriausybes, skelbdami, kad jie 
pasiryžę ginti Europą nuo gel
tonojo pavojaus - t. y. nuo kinų 
antplūdžio. (Ar tokių minkšta
galvių atsiras, kurie tuo pati
kės?).

b. Staiga sovietai gerinąs! sa
vo mirtiniems priešams: va
karų vokiečiams, japonams ir 
net Formozos Čankaišekui.

c. Sovietų maldavimas Var
šuvos pakto narių, kad šie ne
atsisakytų mirti už Rusijos im
periją Tolimuosiuose Rytuose. 
Tačiau šį kartą satelitai išdrįso 
pasakyti rusams "N.ę"j.,.. .;

Kiniečiai už rusus yr a gėrės--111:0 t>: I l •» V ! I , H ,:h i R 11R
ni diplomatai. Ypač daug simpa
tijų jie įsigyja rusų pavergtose 
tautose. Taip:

1. Lenkijoje, Kinų ambasada 
rodo filmą apie rusų nužudytus 
lenkų karininkus Katyno miš
kuose.

2. Čekoslovakijoje, kinų am
basada kviečia pas save čekus, 
kuriems rodomas filmas apie 
rusų invaziją ir rusų elgesį Če
koslovakijoje.

Kas iš to iš eis-sunku dar pa
sakyti. Bet kada rusai savo bu
vusį draugą Mao vadina "išle
pintu tinginiu su neveikliomis 
galūnėmis", kiniečiai gi šaukia, 
kad sovietai "elgiasi, kaip pa
siutę šunes, kurie tol nestaugs , 
kol nepamatys savo karstų", ar
ba: "Pakarti Kosyginą, iškepti 
Brežnevą", tai tenka laukti šir
dį kutenančių staigmenų.Turbūt 
milijonai Sovietų piliečių ir pa
bėgėlių linki Sino-Sovietų sie
nos srityse tai,ką mes čia anglų 
kalba vadiname "Have fun! "

J. G.

Nau josi s vyskupas Antanas Deksnys.
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KOLTŪBINĖ
LIETUVIŲ TAUTINIAI INS

TRUMENTAI
Senieji lietuvių liaudies Ins

trumentai pasižymi dideliu ori
ginalumu ir jokiame kitame 
krašte nerastumėme jiems ata- 
tikmens.

Montreallo jaunimo muziki
nis ansamblis troško atkurti ir 
išlaikyti čia,šitame kontinente , 
tos įdomios senovės ir turtingo 
originalumo vertybes.

Šio orkestro įkūrėjas ir va
dovas Zigmas Lapinas, pradė
jęs dirbti su orkestru papras
tais instrumentais, palaipsniui 
juos pakeitė tipingais lietuviš
kais, pats juos išmaningai at
kurdamas, pasisemdamas žinių 
iš retos ir sunkiai gaunamos li
teratūros.

Visiems būtų įdomu-prisi
minti, ar naujai susipažinti-su 

Lietuviu tautiniai muzikiniai instrumentai. J. Sablausko nuotrauka.

keturiais pagrindiniais mūsų 
tradicinių apeigų palydovais:

Kanklės-styginis instrumen
tas,įvairaus dydžio. Jomis gro
ja dažniausiai moterys, nors 
senovėje keliaujantieji dainiai 
sakė sakmes ir dainavo paslly- 
dėdaml kanklėmis. Garso ats
palvis panašus į gitaros arba 
citros. Vienos kanklės turi nuo 
8 iki 22 stygų, grojamos pirš
tais arba mažais pagaliukais.

Ragelis-pučiamasis instru
mentas apie 16 inčų ilgio, paga
mintas iš medžio su 9 skylutė
mis, vartojant abiejų rankų 
pirštų galus.Instrumento pabai
ga yra sujungta su platyn einan
čia jaučio rago dalimi. Ragelis 
dažniausia buvo mėgiamas pie
menų ir skerdžių. Jo garso to
nas -šiltas ir toli nešantis, lyg 
klarlneto ar saksofono.

Skudutis - tai paprasta tiesi 
dūdelė,kurios priekinė anga yra 
bevelk uždengta ir pučiant gau
nasi vienas tonas. Paprastai, 
grojėjas turi jų keturis ar še
šis, sudėjęs vieną prie kito. 
Pučia pakaitom tai į vieną, tai į 
kitą.Tonai keičiasi pagal tų dū
delių ilgumą ir storumą. Garsai 
šiek tiek primena vargonėlius . 
Skudučiai vartojami pabrėžti 
ritmui ar harmonijai dainavi
mui ar kitiems instrumentams.

Lumzdelis-yra kaip švilpynė 
su 9 skylutėm, mėgiama groti 
jaunesnių vaikų, pagaminami iš 
žilvičio žievės. Kadangi jų di
dumas ir tonas labai panašus Į 
medinės fleltos-šlame orkestre 
jos ir vartojamos (angliškai 
vad. recorder arba prancūziš
kai -flute douce).

Šis straipsnis spausdinamas 
Montreallo naujojo “ ansamblio 
krikštynų proga. RED.

STATOMAS PIRMAS LIETU
VIŠKAS MODERNUS BALETAS

IŠEIVIJOJE
Š. m. gegužio 17 ir 18 dieno

mis, Marijos Aukštesūlošlos 
mokyklos auditorijoje,Čikagoj, 
įvyksta modernaus Išraiškos 
šokio spektaklis "Jūratė ir Kas
tytis". Premjera statoma šeš- 
tadienį,8val.vakaro,lr bus pa
kartota sekmadienį, 3 vai. p. p. 
Choreografiją sukūrė ir pagrin
dinį Jūratės vaidmenį atliks iš
raiškos šokėja Birutė Valtkū- 
naitė - Naglenė. Taip pat daly
vauja šokėjų grupė - Birutės 
Vaitkūnaltės šoklų kurso stu
dentės iš Toronto universiteto. 
Visiems žinomą Maironio teks
tą rečituos aktorius Leonas Ba
rauskas .Muzika parašyta kom-, 
pozltoriaus Juozo Gruodžio. 
Dalį tos muzikos kompozitorius 
Darius Lapinskas pervedė mo
teriškam balsui. Vokalinę par - 
tiją Išpildys solistė’ Aldona 
Stempužienė. Visą pastatymą 
režisuoja ir muzikallnę dalį 
tvarko kompozitorius Darius 
Lapinskas.Pastatymo rengėjas 
-MARGUTIS.Bilietus platina ir 
informacijas telkia MARGUTIS, 
2422 W. Marquette Rd., Chica
go, Ill. 60629, USA.

Naujojo Monrealio jaunimo ansamblio šokėjos ir šokėjai: mergaitės (is kairės) - V. Žitkute, A. Žurkevieiūtė, D. Kerbelytė, 
S. Jurkevičiūtė, K. Bendžiūtė, A. Staskevičiūtė, R. Styraitė, R. Bunytė; berniukai (iš kairės) - A. L ap inos/akompanuo j a), 
G. Bunys, S. Riouka, L. Drešeris, R. Skučas, R. Šeidys, A. Pocouskas, V. Išganaitis, P, Drešeris, P,. Brikis.

J. Sablausko nuotrauka.

VYSKUPO VALANČIAUS 
MUZIEJUS

Nasrėnų kaime,s ody bo j e, ku - 
rioje manoma gimęs vyskupas 
Motiejus Valančius, vasario 21 
dieną buvo atidarytas M. Valan
čiaus memorialinis muziejus . 
Eksponatus tam muziejui eilę 
metų rinko Kretingos kraštoty
ros muziejaus direktorius Juo
zas Mickevičius su kitais kre
tingiškiais kraštotyrininkais. 
Jiems pavykę surinkti daugiau 
kaip šimtą eksponatų,kurių tar
pe esą vysk. Valančiaus raštų 
originalų, jo asmeninių daiktų , 
nuotraukų, o taip pat ir droži
nių, vaizduojančių arba patį 
vyskupą Valančių, arba jo raš
tuose sukurtas asmenybes.

DAIL. A. KUČUI 60 METŲ
Vilniuje 60 metų amžiaus sau

sio 24 susilaukė dailininkas gra
fikas Antanas Kučas. Kilęs nuo 
Biržų (Deiki’škių kaimo), Anta
nas Kučas baigė meno mokyk
lą Kaune 1935 ir po to buvo 
mokytojas Tauragės, Kaišiado
rių, pagaliau Kauno gimnazi
jose. 1944 buvo paskirtas dės
tytoju taikomosios dailės in
stitute (buv. meno mokykloj, 
Kaune), o nuo 1951 yra pro
fesorius Dailės institute Vilniu
je.

A. Kučas yra vienas iš pro- 
duktingiausių lietuviškos kny
gos iliustratorių apipavidalin
tojų Lietuvoje, patrauklus 
“braižo lietuviškumu”. Neskai
tant eilės žymesniųjų verstinių 
knygų, jo iliustruotų knygų są

raše yra V. Krėvės “Bobulės 
vargai”, Žemaitės “Marti”, A. 
Žmuidzinavičiaus ir Petro Kal
poko monografijos, Putino “Al
torių šešėliai”, “Prūsų kalbos 
paminklai”, “Gedimino laiš
kai”. S. Stanevičiaus “Pasa
kėčios” (Stanevičiaus 200 metų 
sukakčiai paminėti), B. Sruogos 
“Lietuvių liaudies dainų rinkti
nė” ir, žinoma, jo dar meno 
mokykloje besimokant pradė
tas darbas — Aišbės “Brička”, 
iš kurios vienas raižinys yra ir 
Lietuvių Enciklopedijoj.

• Vilniaus Universiteto bib
lioteka jau sulaukė 400 metų, 
tad ji yra seniausia ne tik Lie
tuvoje, bet ir pačioje -Rusijoje. 
Vilniaus universiteto miestelis 
jau pernai pradėtas statyti, 
bet ši statyba eina nenorma
liai lėtai, kadangi rusai viso
kiais būdais trukdo' šią sta
tybą.

Mirė prof. dr. Bronius 
Sidaravičius

Kovo 5 -ilgos aiTsunr ? 
kios ligos Kaune mirė me
dicinos mokslų daktaras 
Kauno medicinos instituto 
odos ir Veneros ligų kated
ros vedėjas prof. dr. Bronius 
Sidaravičius, gimęs Šakių 
hpskr. 1897 m.

Velionio plunksnai pri
klauso per 70 mokslinių dar
bų. Jis parašė ir pirmąjį ori
ginalų vadovėlį studentams 
lietuvių kalba "Odos ir ve
nerinės ligos“.

ANSAMBLIO KRIKŠTYNOS - 
BALIUS

Kaip jau žinoma, Montreallo 
Jaunimo ansamblio krikštynos 
ir pirmasis jų koncertas įvyks
ta š.m. balandžio mėn.26 dieną 
lygiai vieną minutę po septynių 
vakare.Ansamblį šiuo metu su
daro 45 asmenys, kurie ilgai ir 
intensyviai savo koncertui ruo
šėsi. Programa bus įdomi ir ne
stokos staigmenų. Šia proga iš 
Toronto atvyksta montrealiečlų 
pasveikinti visas Toronto lietu
vių jaunimo "Birbynės" an
samblis (60 asmenų) su savo 
vadove muz. D. Vlskontiene. 
"Birbynė" taip pat pasirodys 
programoje. Jaunimas ir visa 
lietuviškoji visuomenė nekan
triai laukia koncerto ir svečių 
iš Toronto,kad galėtų visi kartu 
pabendrauti .Ansamblio krikšto 
tėvais pakviesti: pp. E. Karde
lienė ir Pr.Rudinskas, M. Jony- 
nienė ir Stepas Kairys, D. Vis- 
kontlenė ir J.Šablauskas. Mont
reallo Jaunimo ansamblis, ku
rio vardas bifš ’ paskelbtas 
krikštynų metu, jau pakviestas 
koncertuoti į Washingtoną,D.C., 
Ottawą ir vėliau į Torontą .

• J. Tuinila iš Bostono' yra 
tarp? 18, kuriuos Balfo seimas 
Chicagoje pakėlė į garbės na
rius.

• Bostono Lietuvių Piliečių 
klubas gegužės 18 dieną rengia 
didelį bankietą.

Senelių iš motinos pusės giminę aš vertinau aukš
čiau negu savąją. Pirmiausia pavardė. Mykolaitis — 
nieko prasmingesnio nesako. Buvo kadaise kažkoks 
Mykolo sūnus — ir tiek. Kas kita Garbus. Garbus — 
garbūs — žmogus garbingas, vertas pagarbos. Mano 
senelis toks ir buvo. Jis priklausė tai kategorijai lie
tuvių valstiečių, kuriuos kadaise charakterizavo Vy
dūnas. Tai nesugadinti liaudies žmonės, kad ir be
moksliai, tačiau suvokiantieji savo žmogiškąją vertę. 
Jie nusižemina, nesilanksto prieš vyresnybę, nesie-prie tvartų, pasikinkyti, privažiuoti prie vartų, o mes 
kia ponui rankos bučiuoti, žino savo vietą gyvenime, kaip ponai susėsdavom ir, drebėdami iš baimės, kad 
be reikalo nieko neužgaus, neįžeis, tačiau ir patys arkliai nenustygdami nepradėtų nešti, leisdavomės 
nesiduos užgauliojami. Kur reikia, jie bus kieti, kurį pakalnę. Padėti tėvui nė nebuvo kam. Aš jau ėjau 
reikia, atlaidūs. į mokslus, buvau „poniškas", o jaunesnieji broliai

Mano pažįstami, ir bičiuliai kartais paspėlioja, ko-dar per maži. Tėvas samdinių nemėgo. „Bernuką" re-
kias savo būdo savybes aš esu paveldėjęs iš tėvo, tai kada imdavo, tik tarnaitę —„mergą" ir piemenų- jo į kišenių, o nesigėdyčiau viešai jį laikyti rankoje, 
kokias iš motinos. Paveldėjimo klausimas yra sūdė-ką: be jų ūkyje jau niekaip nebuvo galima išsiversti. Sunkus darbas vargino tėvą fiziškai, o savotiška re-
tingas ir vargu ar gali būti neginčijamai išspręstas. Rugiapjūtės ir šiaip skubiųjų lauko darbų metu sam- Ilginė askezė neleido į jo dvasią įspindėti skaistes- 
Tų pačių tėvų vaikai dažnai esti taip nepanašūs nei dydavosi padienius darbininkus. Visa kita atlikdavo niam džiaugsmo, grožio, poezijos spinduliui.
veido bruožais, nei psichinėmis savybėmis! O vis pats vienas. Visą lauką apardavo, užsėdavo ir užakė- Visa tai, ką aš čia parašiau apie savo tėvą, dabar 
dėlto tos pačios šeimos narius jungia daug kas bend-davo. Kai reikėdavo prasikulti sėklos arba duonos, kelia man baimę, ar aš teisingai parašiau? Ar aš jo 
ra. Be to, vieni vaikai esti daugiau panašūs į tėvą, kol dar neturėjo kuliamosios, nuo vidurnakčio pats nesumenkinaU, ar neaptemdžiau jo atminimo ir sūnui 
kiti į motiną. Taigi kaip aš? Pirmiausia rūpi gabumų, vienas papsėdavo spragilu. Net kaimynai apkalbė- deramos pagarbos mirusio tėvo atžvilgiu,—tėvo, 
talento klausimas. Jeigu aš turiu lasytojo ir poetodavo. O kur dar visi kiti smulkieji ūkio darbai — kuris, aukodamasis gal daugiausia dėl manęs, tapo 
talentą, tai iš kur jis? Iš tėvo ar motinos? Rašytojų gyvulių priežiūra, padargų taisymas, virvių sukimas! tokiu, kokį mano gal perdėtas kriticizmas čia pavaiz- 
ir poetų Mykolaičių šeimoj būta ir be manęs. Jau šiam darbui buvo skirti ilgi rudens ir žiemos vaka- davo Įr štai matau, kad aš čia iš tiesų parodžiau tik 
minėjau dėdės Jono sūnūs Vladislovą ir Juozą. Apierai. Tėvas meistriškai sukdavo virves, vadeles, riš- vieną, iš paviršiaus lengviau pastebimą jo charakte- 
paties dėdės gabumus nieko nežinau. Jauniausias davo kūlius ir stogams kūlelius — paprastus ir varpi- r,Oi asmenybės aspektą. Džiaugiuosi, kad man teko 
tėvo brolis Kazys, nors mokęsis tik pradžios mokyk- nius. Nežinančiam-nemačiusiam sunku ir įsivaizduoti, pastebėti ir antras, gilesnis, tik retais momentais pro 
loję, Amerikoj rašinėjo į laikraščius. Apie savo tėvą kiek sugebėjimo ir jėgos reikalauja toks paprastas, buities drumzles iškyląs aikštėn jo sielos, jo išgyve-
ką aš galėčiau pasakyti? Pirmiausia, tai buvo prak-kaip atrodo, darbas — kūlių rišimas. Spragilu iškultų nimų atžvilgis. Žmogus yra labai sudėtingas įvairių
tinio proto ir darbo žmogus. Grožis ir nauda jam ėjo rugių šiaudus po pluoštą suimti rankomis, aukštyn komponentų padarinys. Sudėtingas ir nepastovus' 
lygiagrečiai, nauda grožį dažniausiai nustelbdama, virš galvos kilnojant ir nuleidžiant, iškrėsti, pagaliu- Žmogaus sielos gelmėse esama ir prieštaringų jo kas-
Dar tau kad būtų gražu? Žiūrėk, kad būtų padaryta ku iššukuoti, sudėti į vieną vos apkabinamą krūvą, dienei buičiai pradų, kurie kitokiomis sąlygomis
gerai, stipriai! — atsikirsdavo jis motinai. Gyvenimas susisukti iš tų pačių šiaudų stiprų ryšį, kūlį, drūtga-būtų galėję jo gyvenimą nušviesti kitokiomis spal- 
jį vertė žiūrėti pirmiausia naudos. Jaunas paveldėjęs Ivje juo surišti ir su tam tikru pagaliu taip suveržti, vomis. Tačiau retkarčiais atsiranda progų aniems

ūki su išmokėtinomis dalimis, paskui ėmęs leisti ma
ne j mokslą, be to, dar norėjęs padidinti ūkį — pri
sipirkti miško, turėjo suktis kaip įmanydamas, negai
lėdamas savęs. Iš prigimties stiprios sveikatos, galįs 
stipriai, riebiai pavalgyti, jis spaudė save į darbą 
kaip ponas baudžiauninką. Iš baudžiauninkų, berods, 
jis ir buvo kilęs, ne taip kaip Garbai iš „karališkųjų" 
valstiečių, ne lažininkų, o činšininkų. Ponams tėvas 
visą gyvenimą lenkėsi, bet jų nemėgo, o širdyje gal 
ir niekino, kaip veltėdžius, tinginius. Savo aplinkoj 
jis vengė ir šešėlio poniškumo. Rengėsi kuo papras
čiausiai. Niekas nebūtų prikalbinęs jį pasikabinti 
„šlipsą". Jis mėgo gerus arklius, laikydavo „stoninį" 
eržilą. Sekmadieniais užkinkęs gražią porą į senoviš
ką, dar iš savo tėvo paveldėtą bričkelę, veždavo mus 
i bažnyčią. Būdavo piktas, kad vienas turi triūstis 

kad nė piršto už ryšio neužkiši! Tokių kūlių būdavo 
pristatytas visas peludės galas. Iš jų rišdavo kūle
lius stogams dengti, imdavo šiaudus lovoms iškloti 
ir kitokiems namų reikalams.

Tokie ir kitokie darbai atimdavo visą tėvo laiką 
ir visas jėgas. Kur jau jam svajoti apie grožį bei 
gyvenimo malonumus! Vasarą popietėmis jis tenkin
davosi nuvirtęs kur sode pavėsyje ir kokią valandą 
užsnūdęs, kad vėl stotų į darbą ligi nakties su trum
pa pavakarių užkandžio pertrauka.

Nenuostabu tad, kad tėvas dažniausiai būdavo 
paniuręs, rūstus, reiklus ir piktas. Visi jo reikalavi
mai turėdavo būti pildomi be jokio atsikalbinėjimo 
bei niurnėjimo. Darbštumą ir klusnumą jis laikė 
šventomis dorybėmis. Nekentė vakaruškų, degtinės, 
o ypačiai kortų. Buvo religingas ligi fanatizmo. Var- 
gas tam, kas, jam girdint, prasitars prieš bažnyčią, 
kunigus, tikėjimą! Visi namiškiai rytas vakaras turė
davo atsiklaupę kalbėti poterius, prieš valgį persi
žegnoti, griežtai pildyti visus bažnyčios įsakymus ir 
religinius įpročius. Nusivedęs mane į bažnyčią, rei
kalaudavo, kad aš, kalbėdamas rožančių, nekiščiau

pradams iškilti į viršų ir kasdienėje žmogaus bui
tyje. Man teko matyti tėvą tokiomis progomis.

Jau vaikščiojau'į Gudelių mokyklą, o gal jau bu
vau Marijampolės gimnazistas, kai vieną kartą tėvas, 
nežinau kokia proga, gal naktigonės arklių pasiga
nyti, pasiėmė mane i mišką. Susikūrėme laužą. Nieko 
daugiau neatsimenu, tik tą laužą, tamsoje nusiko- 
rusias, liepsnų nušviestas eglių šakas ir paslaptingą, 
truputį šiurpią nakties tylą. Ir štai stovi į kamieną 
atsirėmęs tėvas. Tas paveikslas visam gyvenimui 
įstrigo į mano sąmonę. Stovi tėvas ir žiūri į liepsną. 
Tačiau jis ne liepsną stebi, o skendėja kažkokioj vi
dinėj jo dvasioj išnirusioj vizijoj. Jo veido išraiška 
rodo, kad jis visai atitrūkęs nuo savo vargingos, 
skurdžios buities, nuo savo kasdienių darbų rūpes
čių, o savo pagilėjusiu jausmu siekias! su kažkokia 
jam nesuvokiama, bet jaudinančia, prasmingesne 
realybe. Kas žino, ar ne tėvo tos nakties, to momen
to išgyvenimas apvaisino ir mano paties sielą, emo
cijas, vaizduotę ir ar ne jis kaip tolimas aidas atsi
liepė manajame realybės suvokime, kai po 20 metų 
sakiau: „Tarp dviejų aušrų pasaulis kaip pasaka."

Panašių nusiteikimų tėvo veido išraiškoje paste
bėjau ir vėliau — kai paryčiais giedodavo šventas 
giesmes arba vėlai vakare, jau sutemus, baigęs visus 
darbus, grįždamas per kiemą, stabteldavo ir pakel
davo veidą į žvaigždėtą aukštį. Vėliau ir aš pats, ar 
ne panašaus jausmo pagautas, sušukau:

Dievuli mano, kas per šviesios naktys, 
Ir kas šviesių padangių per aukštumas!
O žvaigždės, žvaigždės, didelės ir mažos, 
Taip spindi, net graudu, dievuli mano!

Ir dar vieną neįprastą išraišką mačiau tėvo veide, 
kai jis, paprastai niūrus, rūstus, paėmęs ant rankų 
sūpavo ir glamonėjo vieną iš mažesniųjų mano bro
liukų. Ne, mano tėvas nebuvo toks, kokį įpratome 
matyti kasdienėje buityje, darbų rūpesčių prislėgtą. 
Teisingai pasakė mano sesuo Magdutė, tada jau stu
dentė, po tėvo mirties: „Mes jo nesupratome."

Bus daugiau.
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KULTŪROS PROGRESAS: Studentai pirmiau ir dabar (15 laikraščio “Latvija Amerika“ 

P rany s Al senas.

NŪDIENINIS JAUNIMAS - IR

KAIP KAS JI
Tiesą pasakius .nūdienis jau

nimas, jeigu dar gal netiktų pa
sakyti, jog baisus, tai, bent, apy- 
baisis. Visokie jų streikai, re- 
voliucionavimai, kompiuterių 
daužymai universitetuose ir kt., 
nebekalbant jau apie hipiškąjį jų 
"kultą", savaime aišku, kelia 
suaugusiuose, (ypač tėvuose), 
rimto susirūpinimo. Nors, iš 
tikrųjų turint galvoj tam tikrus, 
(gal tam tikrais protarpiais 
įvykstančius), pasikartojimus , 
gal nereikėtų tų išpuolių per
daug tragiškai vaizduotis, nes 
kaip jie atėjo staiga, taip, (irgi 
staiga), praeis.

Šiemet turime 1969 - tuosius 
metus. Meskime žvilgsnį kiek 
atgalion, sakysime, į 1917-tuo- 
sius. Apie tai, savo "Autobio
grafijos vietoje"yra rašęs am - 
žinos atminties mūsiškis kūrė
jas,a. a.V. Mykolaitis-Putinas . 
Štai, fragmentėlis iš jo rašto:

SUPRANTA?
". . . mergaitė labai nustebo 

ir nutarė, kad aš būsiąs muzi
kas,greičiausiai smuikininkas. 
Ji vien stebėjosi, kad aš nekei- 
kiuMocarto, Bacho ir kitų mu
zikos genijų. Reikia atsiminti, 
kad tai buvo revoliucinio sąjū
džio metai ne vien politiniame- 
visuomeniniame.betir kultūri
niame gyvenime.Kelionės metu 
nuo Petrogrado ir Kislovodsko 
traukiniuose ir garlaivyje aš 
prisiklausiau iki valiai įnirtu
sių ginčų .beveik peštynių,įvai - 
riausiomis temomis.Atsilapoję 
įžūliais veidais jaunuoliai futu
ristai ir kitokio naujojo meno 
šalininkai griovė muziejus.daur; 
žė Praksitelius ir Mikelandže
lus, degino Rafaelio madonas , 
vertė pasaulį aukštyn kojomis 
su visa jo senove... "

Taigi, visiškai panašiai kaip 
šiais laikais. Panašių dalykų 
esama ir nūdien, tik,žinoma, tie 

dalykai ne visų ir ne vienodai 
interpretuojami bei supranta
mi. Tėvai, auginantieji vaikus, 
(ypač vadinamų "teenager" am
žiaus), tą reikalą vienaip su
pranta,bevaikės šeimos, moky
tojai. auklėtojai .kunigai ir kito
kių profesijų bei luomų asme
nys-vėl kitaip ir 1.1.

Štai,prasidedančios gavėnios 
proga kunigas sako pamokslą 
ir užsimena apie "nelinkusį at
gailauti" mūsiškį jaunimą, tarp 
kita ko pabrėždamas: "Nesvar
bu, kokie to jaunuolio plaukai : 
ilgi ar trumpi, svarbu, kad jie , 
girdi, nebūtų purvini.. . Kaip 
plaukai,taip ir jo siela-kad ne
būtų purvini". ..

Sėdėdamas bažnyčios suole 
(šalia) paauglys sūnus, su ku
riuo neretai kovojama dėl plau
kų apsiklrpimo, kumšteli tėvą 
alkūne, tarytum sakydamas:

"Pasiklausyk,tėve,ir kunigas 
mano pusėj... "

Tai gi,mat kunigui,neauginan
čiam vaikų, šitas reikalas vie
naip atrodo, o tėvui (ar tėvams)/ 
nebeatskiriantiems kurie iš jų 
vaikų yra dukterys ir kurie sū
nūs, jau kitoks vaizdas prasi
šviečia. ..

II.
Kaip matome, supratimas 

apie šių dienų jaunimą-nėra 
vienodas ir, toli gražu, ne vi - 
sų vienodai vertinamas. Net kai 
kurie atstovai iš paties jaunimo 
tarpo-visiškai kitaip į tuos rei
kalus žiūri, negu dauguma nū - 
dienos jaunuolių.

Štai, "Europos Lietuvyje" , 
(1969. I. 7 d. numeryje), O. Au- 
dronytė šitaip tuo reikalu para
šė:

"Seniai žinome,kad šio kraš
to (Anglijos - Pr. Al.) lietuvių 
karta labai susirūpinusi priau
gančiuoju savo jaunuolynu. Jie 
įvairiais būdais bandė traukti 
juos į lietuviškas lietuvių jau
nimo gretas. Pagaliau, labai nu
džiugau,kai vieną dieną išvydau 

"Europos Lietuvyje" jaunimui 
skirtą skyrelį. Dar labiau nu
džiugau, kai pamačiau, kad tą 
skyrelį pats jaunimas ėmėsi 
redaguoti.Taip, neturtingas tas 
skyrelis, bet mes gerai žinom, 
kad kiekviena pradžia yra sun
ki arba labai sunki. Lietuvių 
jaunimas ėjo šio krašto mokyk - 
las anglų kalba. Dėl to kai kam 
ir sunku ką nors parašyti. Ne
kaltinkime jų už tai.

"Šiame jaunimo skyrelyje vi
suose numeriuose mačiau: po
puliariausios savaitės plokšte
lės. Gal ir gerai tiems, kurie 
mėgsta triukšmingą muziką, 
šaukiančias ir įvairiais balsais 
rėkiančias dainas ir besaikį 
būbnų daužymą.Šiame skyrely
je aš pasigedau lietuviškų dai
nų. O jos tokios mielos-tokios 
gražios. Jomis gėrisi kitatau
čiai,kai išgirsta. Jos verčiamos 
^„svetimas kalbas. Šiuos mūsų 
fįainų perliukus yra jau labai 
labai seniai pastebėję tokie di
deli žmonės, kaip Šileris, Gėte 
įrkt.Bet apie jas šiame skyre
lyje nė žodelio".

"Paskutiniame šių metų "Eu
ropos Lietuvio" numeryj mums 
skyrelio redaktoriai pasiūlė 
pabandyti bytelių dainą, kuri 
lietuvio dvasiai kažin ar priim
tina.Ir mes,šią dainą dainuoda - 
mi, nenustebinsime nieko, tik 
parodysime savo menkumą. O 
prie tos dainos ar nepasiūlys 
mums dar užsiauginti ilgus 
plaukus, juos suvelti, apsikars
tyti blizgučiais, apsirengti juo
kingais rūbais ir pasiversti bai
dyklėmis arba čiučelomis, to
kiomis, kokias šio krašto ūki
ninkai stato laukuose žvirbliam 
baidyti.Tai tada gal kai kam ir 
atrodys labai puikus lietuvių 
jaunimas,nes prie tokios dainos 
tinka tik tokie rūbai". ..

Nežinau O. Audronytės nei 
amžiaus, nei profesijos, bet,, 
mano akimis,ji bravo mergaitė!

I KReM
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MAŽIEJI
Darželio auklėtoja rodo vaikučiams nau

jausią pasakų knygelę.
-- Pasakykite, vaikučiai, ką norėjo daili

ninkas nupiešti šiame paveikslėlyje/
— Skruzdėlytę!
— Ne!
— Drugelį!
— Ne!
— Pelytę!
— Ne!
— Katinėli!
— Atspėjai. . .

Beplėšdamas Jonukas netyčia apverčia 
dažų dubenėlį, susitepa rankas ir puola i 
ašaras.

— Na, nusiramink! Nėra dėl ko verkti! 
Reikia lik rankas nusiplauti... — guodžia 
jį mama.

— Taigi aš dėl to ir verkiu. ..

-•- Vaikučiai, dėdė įus labai myli I

— Reportažas iš Detroito
MIČIGANO DIDMIESTYJE VISKAS PILKA...

Kai rašomos šios eilutės(Ve- 
lykų metu) Detroitas dega nea
pykanta. Nuotaikos yra įkaitę iki 
raudonumo. Jeigu ne šalti ba
landžio lietūs, jeigu šitaip lie
poje ar rugpiūty, žodžiai gal 
pereitų į veiksmus ir turėtume 
rasines riaušes,baisesnes,negu 
1967-jų vasarą.

Viskas prasidėjo kovo 29-ją , 
Linwood ir Philadelphia gatvių 
sankryžoj. Negrų baptistų baž
nyčioje posėdžiavo pati karin
giausia juodų revoliucini erių 
grupelė, gal apie pusantro šim
to jų. Automobiliu patruliavę du 
jauni, balti, pagal pavardes, at
rodo, lenkų tautybės,policinin
kai, prie bažnyčios pastebėjo 
grupę vyrų, su karabinais ant 
pečių.Išlipę iš automobilio, po
licininkai bandė ginkluotus pa
tikrinti. Vienas, o gal ir keli, 
atidarė ugnį ir abu policininkai, 
kulkų suvarstyti, krito. Vienas 
jų buvo miręs vietoje. Kitas , 
nors sunkiai sužeistas, spėjo 
prišliaužti prie mašinos, pasi
šaukti radio - telefonu pagelbą 
ir .paspaudęs gazopedalį,maši
ną trenkti į artimiausią medį.

Tokia buvo pradžia. Sulėkė 
kelios dešimtys policijos ma
šinų. Žudikai buvo spėję subėgti 
į bažnyčią ir, raginami pasi
duoti, iš ten atsišaudė. Policija 
į bažnyčią įsiveržė, ginlduotus 
nuginklavo, visus kitus iškratė 
ir suėmė.Bet dramatišldausias 
incidento epizodas kaip tik čia 
ir prasideda. Nespėjus suimtų
jų ištardyti, nespėjus paimti 
pirštų nuospaudų ir padaryti 
parafino tyrimų žmogžudžių 
pirštams,visus,išskyrus du,vi
so bene 135 suimtuosius, ne
gras, žemesniojo teismo teisė
jas George W. Crockett,jr. įsa
kė paleisti.Tas teisėjas,kai dar

*******
O savaitę prieš minimą Tnci- 

denfą/publika itgi ttihėjb apie 
ką kalbėti.Maždaug už 40 mylių 
į vakarus nuo Detroito, tarp Ann 
Arboro ir Ypsilanti, taigi tarp 
milžiniško Mičigano universi
teto ir nemažo Pietrytinio uni
versiteto miestų, poros dienų 
tarpe buvo nužudytos dvi mer- 
ginos.Vienajų-teisų studentė,o 
kita - narkotikuose paskendusi 
šešiolikmetė. Jei tai būtu buvę 
tik tos dvi, kad ir kelių mylių 
nuotolyje, reikalas dar nebūtų 
toks įdomus. Bet per nepilnus 
paskutinius dvejus metus (tiks- 
liai-per 21 mėnesį), panašiomis 
aplinkybėmis, visiškai netoli 
dabartinių žmogžudysčių vie
tos, buvo nužudytos kitos dvi, 
abi studentės. Nei vienos žudi
kas dar nesugautas. Policijos 
ekspertų nuomone, bent trys iš 
keturių buvo nužudytos to paties 
asmens, lytinio išsigimėlio. 
Spėjama, kad jis yra vienos iš 
minimų dviejų mokslo įstaigų 
studentas ir kad merginos buvo 
nužudytos po to, kai laisvu noru 
leidosi pavežamos automobiliu. 
Žinoma, jaunų, gražių merginų 
žudymo istorija neturi nieko' 
bendro su rasine neapykanta . > 
Liaudis skaito straipsniusjtar- 
tum kriminalinius romanus ir 
niekas giliai į širdį neima. Net 
ir tos studentės, toš galimos 
maniako aukos. Nenustebsime , 
jei už kelių savaičių ar mėne
sių, vėl bus rastas nuogas mer
gaitės lavonas, su šilkine kojine 
aplink kaklą, su kulkų skylėmis 
galvoj, su tvarkingai šalia lavo
no sukrautais rūbais. Policija 
ir vėl pripažins, kad ji žuvo to
dėl, jog leidosi pavėžinama....

*******
Sakiau, pakalbėsiu, kaip bai

gėsi Draugo romano konkurso 
laimėtojo pagerbimas. Kai jau 
viskas įvyko, tai kalbėti, deja , 
nėra daug ko. Lietuvių namų 
scenoje keli dideli žmonės 
Sveikindami įvykį ir laureatą , 
jie kalba didelius ir nedidelius 
žodžius. Maždaug trys šimtai 
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jis prieš porą metų į teisėjo 
postą kandidatavo, dešiniųjų 
buvo apšauktas komunistu ir 
gatvėse bei prie bažnyčių pla
tintuose lapeliuose buvo nuro
dyta eilė įvykių, kur Crockett 
tarp komunistų maišėsi. Nepai
sant to, jis į teisėjus buvo leng
vai išrinktas, nes jo distrikto 
balsuotojai buvo negrai. Jau ne 
kartą jis pagarsėjo, išleisda
mas be užstato negrus krimi
nalistus, arba už žmogžudystę 
duodamas juokingai mažas, vos 
kelių metų bausmes (vienur bu
vo ir toks "lengvinantis" moty
vas: plėšiko nužudytas baltasis 
buvo bene 76 metų, taigi jam 
vistiek,girdi,nebedaug buvo li
kę gyventi).

Kai nužudytas policininkas 
Michael Czapski buvo laidoja
mas, tai policijos delegacijos 
atvažiavo iš beveik visų didžių
jų JAV miestų ir iš Kanados , 
Ontario. Abu dienraščiai ėmė 
pulti negrų vadus, kad jie Croc
kett veiksmus užstoja ir pro
testuoja dar už bažnyčios de- 
sakravimą (bažnyčios,iš kurios 
šaudė policininko žudikai!). 
Prasidėjo vienų ir kitų piketa- 
vimas. Policijos profsąjungos 
vadai reikalauja teisėją Croc
kett suspenduoti, o negrai ir 
baltųjų anarchistų bei komunis
tų kalbėtojai jį laiko didvyriu. 
Miesto burmistras, policijos 
komisaras ir kiti perdėtiniai 
įtūžusius ramina. Policininkų 
žmonos su mažais vaikais ke
linta diena piketuoja. Laikraš
čiai pilni kontroversijos.Sakau, 
jei tai būtų vasaros karščių me
tas,Detroitas vėl degtų ir spro
ginėtų.Tik šį kartą, manau, bū - 
tų aukų dešimteriopai, nes, jei 
tikėti darbovietėj sklindančiais 
prakeiksmais negrams, būtų 
daug baltųjų snaiperių...

5 psl. *** *** N

salėje dairosi,kur gi laureatas . 
Bet'jd nėra. TdllfAa^'kelias iš 
L'bš Arigbleš į Detrb'ftą.. . Į Či- 
čagą, tiesa, jis atvyko keturius 
kartus.Bet čia Detroitas, čia jo 
gyventa ir rašyta. Čia jis turi 
draugų ir priešų. Čia jis neat
važiavo. Draugas sveikina aš
tuonioliktojo romano laureatą 
ir aštuonioliktąjį mecenatą. 
Mecenatas tūkstanties čekį ati
duoda Draugui,kad laureatą pa
siektų. Labai nejauku,labai sle
gianti visų nuotaika. Ak, turė
čiau pavardėmis operuoti. Tu
rėčiau paminėti,kas buvo ir kas 
nebuvo, kas ką kalbėjo ir kas 
nieko nekalbėjo. Bet pavardės 
yra kitur jau paskelbtos daugelį 
kartų.Paskelbta ir ką kalbėjo. 
Tik.bentiki šiol,kai kąnutylint. 
Kodėl aš turėčiau būti pirma
sis, parašęs viską, kaip atsiti
ko?.. .

Šitų tamsių iškilmių buvo ir 
antroji - šviesi-dalis. Tai kon
certas. Čia lietuviškomis liau
dies dainomis ir operų arijomis 
pragydo Stasys Baras, akompa
nuojamas Algirdo Vasaičio. Čia 
Zita Kevalaitytė - Visockienė 
deklamavo "Eglę, žalčių kara
lienę". Čia Aloyzas Baronas 
skaitė savo humoristines eiles . 
Pusantros valandos, pakaito
mis, tai ašaras braukėme, tai 
juokėmės. Ir plojome, plojome , 
plojome. Ir kai tiems, kurie į 
vhkarą neatėjo, vėliau pasako
jome, tai jie baisiai gailėjosi. 
Taip, laureato pagerbimas vir
to pirmaeiliu koncertu ir dailio
jo žodžio rečitaliu. Tokį mes jį 
ilgai atminsime.

*******
Kokia proga-niekas nekalba. 

Nes nei gimimo, nei tragiškos 
mirties sukaktis. O Antanas 
Škėma bus pagerbtas kaip rei
kiant.

Jau buvau čia užsiminęs. Jau 
vienokią ir kitokią datą ban
džiau paskelbti.Datos bene tris 
kartus keitėsi. Ir programa vis 
nebuvo nusistebėjusi.Bet dabar 
ir data jau tvirtai įkalta, ir nu
matyti dalykai kiekvieną savai t-

r. 1 7 ( 1 144 ), 1969 m. balandžio me

galį repetuojami. Taip, visi ak
toriai savo vietose. Ir rėžisie- 
šiėriai.ir paskaitininkas, pasa
kęs "taip".

Dabar galiu jau paskutinį kar
tą ir visai tiksliai pasakyti, kaip 
Antanas Škėma Detroito Lietu
vių namuos bus pagerbtas šeš
tadienį, gegužės 10 dieną, 8 vai. 
vakaro. Štai kaip:

IDalis. 1. "Mano gi esmė", iš
trauka iš "Čelestos". Skaito Da
nutė Jankienė.2. "Antanas Škė
ma ir jo kūryba "-pas kaita. Skai
to Jonas Kiznis.

II Dalis. "Dailininko Antano 
Garšvos atsiminimai", ištrauka 
iš "Baltosios drobulės". Skaito 
Vytautas Ogilvis. 2. "Šventoji 
Inga", vieno veiksmo drama. 
Režisuoja Justas Pusdešris. 
Vaidina: Ingą-Nijolė Šlapelytė; 
Skaidrą-Rimas Korsakas; Vy
rą, kuris ilgai tyli-Marijonas 
Sajauskas; pasakatojas Justas 
Pusdešris; 3."Žilvinėli. ..", iš- 
traukaiš "Čelestos". Skaito D. 
Jankienė.4. "Živilės", dramati
nės legendos,3-čias paveikslas . 
Režisuoja Dalia Juknevičiūtė . 
Vaidina: Živilę-Birutė Marčiu- 
kaitytė; Karijotą - Karolis Ba
lys; Svajūną-Vytautas Ogilvis; 
Ašautą-Algirdas Pesys; Gluos
nį-Vincas Žebertavičius.

Scenos apipavidalinimas Vy
tauto Ogilvio, garsų efektai ir 
apšvietimas Algio Plečkaičio , 
rež. padėjėja D. Jankienė. Ren
gėjai - A. Škėmos akademijos 
komitetas.

Gal duotos pavardės toliau 
gyvenantiems ir nedaug tereiš
kia. Bet mums.detroitiečiams , 
jos yra labai svarbios. Įjungta , 
išskyrus vieną kitą, beveik vis
kas,ką turime geriausio.Neten
ka abejoti, kad jiems pasiseks , 
kad akademija bus aukšto lygio , 
kad per aktorius pamatysime 
A. Škėmos didybę. Mane nera
mina tik vienas dalykas: ar bus 
publikos ? Norėtųsi ,kad būtų jos 
kuo daugiau.Nes A. Škėma ver
tas daugelio tūkstančių žiūro
vų, klausytojų. Ne kelių dešim
čių. • ■ 
. 23 d.

*******
Ne dešimtys,o šimtai detroi- 

tiečių kasmet važiuoja į Čika
gos lietuvių operą. Balandžio 12 
didelis būrys bus "Danos" 
premjeroj. O tuo pačiu laiku či- 
kagiškis Antras kaimas Detroi
to Lietuvių namuos duos savo 
linksmybių spektaklį.Balandžio 
19 vėl daugdetroitiečių Čikago
je gėrėsis trečiuoju "Danos" 
spektakliu. O tuo metu Detroite , 
Čikagos lietuvių scenos dar
buotojų trupė .statys Antano Rū
ko "Bubulį ir Dundulį". Detroite 
publikos nėra gausu, nes lietu
vių "tik".. . 20 tūkstančių, o ak
tyvių lietuvių tik 2-5 šimtai 
(pareina nuo to,kas rengiama ir 
kaip išreklamuojama). Iš kalno 
žinau, kad svečiai vaidintojai 
pasiges publikos. Ir žinau, kad 
ne jų čia kaltė, o vietinių neap
dairių veikėjų, kurie, ką užma
nę, visiškai nepaiso aplinkybių.

*******
Paskutinė vieša paslaptis - 

Amerikos Lietuvių Tarybos su
važiavimas (gal konferencija, 
ar kongresas, jei mandriau iš
sireiškiant).Nutarimas padary
tas pereitą vasarą, bet viešai 
nedaug iki šiol šnekėta. Dabar 
jau galima rėkti visa burna: 
1969 Darbo Dienos savaitgaly
je; Statler - Hilton viešbutyje , 
Detroitovidurmiesty; su posė
džiais , su koncertu, su baliumi. 
Altos pirmininkas Eugenijus 
Bartkus, prieš pat Velykas į 
Detroitą atvažiavęs, su vieti
niais veikėjais galutinai susi
tarė. Man regis, kad Detroitas 
panašių konferencijų,kongresų, 
suvažiavimų turėtų dažniau su
laukti. Juk esame vidury konti
nento. Esame lengviausiai pa
siekiami iš betkurio Valstijų ir 
Kanados didmiesčio, išskyrus , 
žinoma, abiejų kraštų tolimuo
sius vakarus.Bet,tuose toliuose 
-kiek jau čia tų lietuvių bėra?

Alfonsas NAKAS 
Detroitas, 1969. IV. 5



Taupyk ir skolinkis

įaus Karalaites įuosta Rimutei Susinskaitei, asistuojant praeitu metų karalaitei Alei Skrupskytei 
___________________________________ ____________ ____  Foto: Tony’s Laurinaitis.

PARAMA
PIRMUTINIAME IR DUŽIAUSIAME TORONTO LIETUVIU KREDITO KOOPERATYVE^----------------------- ---------------

KAPITALAS virž *"19 MILIJONŲ DOLERIŲ.
ASM. PASKOLAS duodame .iki $5.000 ir MORTGIČIUS 
pagal valdžios nustatytą normą — 66% įkainuoto turto.
VISŲ NARIŲ GYVYBE apdrausta santaupų dydyje, bet

i nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju ap
draustos iki $5.000.
Paramos nariu gali būti kiekvienas lietuvis, gyvenąs Kanadoje

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

MOKAME 
5% %uz depozitus 
5%/or už Šerus

DUODAME 
mortgičius ir asmenines 
paskolas iš; 7% %

OTTAWA
PAGERBTAS KUN.DR.

VIKTORAS SKILANDŽIŪNAS
Šių metų pirmoje pusėje Ot

tawos Liet. B-nės dvasiniam 
vadovui kun. dr. Viktorui Ski- 
landžiūnui sukanka: 25 metai , 
kai įšventintas kunigu, 15 metų , 
kai dirba pastoracinį darbą Ot
tawos arkivyskupijoj, kartu ei
damas Ottawos lietuvių ben
druomenėj kapeliono pareigas 
ir 50 metų amžiaus.

Šią trigubą sukaktį Ottawos 
liet.bendruomenė paminėjo šių 
metų kovo 30 dieną, Velykinio 
susikaupimo agapės metu.

Sukaktuvininkas visiems nuo
širdžiai padėkojo; po to, buvo 
suneštinės vaišės-kavutė.

Gegužės 3 d.sekmadienį,South 
March parapija,kurioj kun. Vik
toras klebonauja,ruošia taip pat 
iškilmingą paminėjimą. B-nės 
p-kas paragino Ottawos Liet. 
B-nę nuvykti ir dalyvauti to mi
nėjimo iškilmingose pamaldo
se. A. VILNIŠKIS

SUDBURY

K VALANDOS: kasdiena, nuo 10 vai, iki 3val.p 
p.^ s sk y rp ss ck m od i en i u s. Pirmadienį ir penktadie
nį vokarois nuo 4 vol. 30 min. iki 8 vol. 30 min. Šeš
tadieniais nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. p.p.

S. MEŠKUITIS

TUBSAMIEGIO <MGKTGLĖS

Sueiga įvyko arkivyskupijos 
posėdžių salėje. Atidaromąjį 
žodį tarė B-nės pirm. Prisče- 
pionka, pakviesdamas dipl. inž . 
A. Paškevičių pasakyt išsames - 
nį žodį.Savo žodyje prelegentas 
supažindino su sukaktuvininko 
biografija, priminė sunkumus 
išrūpinant galimybę apsigyven
ti lietuviui kunigui Ottawoje. Čia 
prisiminta kun.Gaidos ir Kana
dos Liet. Kunigų Vienybės pa
galba.Be to,iškėlė, paryškinda
mas kun. Viktoro, kaip ganytojo 
ir visuomenininko būdinguosius 
veiklos momentus ir būdo bruo
žus, kaip atsižadėjimas savęs , 
duosni pagalba artimui iš savo 
kuklių ir ribotų šaltinių, kan
trumas,organizaciniai sugebė
jimai, šaltinis gerų sumanymų 
ir iniciatyvos .visada maloni,ge
ra,dažniausiai linksma (pavir
šutine prasme) nuotaika, kas 
yra labai būdinga sukaktuvinin
kui.

Lietuvių Bendruomenės v-ba 
š.m.gegužės mėn.10 dieną, šeš
tadienį,? v.p.p. , 130 Frood Rd. , 
ukrainiečių salėje rengia iškil
mingą motinos minėjimą.

Programoje: jaunimo žodžiai 
motinai,lietuvaičių kanklių mu
zika. Programoje pažadėjo da - 
lyvauti ir svečių: estų tautinių 
šokių grupė ir ukrainiečių cho
ras. Vėliau linksmi šokiai, gera 
muzika, įvairus bufetas.

Kviečiame visus tautiečius 
kuo skaitlingiau dalyvauti, taip 
pat pasikviesti svečių ir pažįs
tamų.

Atskiri kvietimai niekam ne
bus siuntinėjami. Laukiame.

L. B. VALDYBA

Po to sekė sveikinimai. Svei
kino: Pranciškonų vardu-sve
čias kunigas Tėvas Rafaelis iš 
Toronto .pravedęs Ottawos lie
tuviams rekolekcijas; Ottawos 
lietuvių jaunimo vardu-M. Da- 
nytė; Krašto Tarybos vardu-ta- 
rybos narys iš Ottawos dr. Ma
rija Ramūniūnė.PLIAS Ottawos 
skyriaus vardu-dr. inž. A. Jur
kus; Lietuvių Fondo-įgaliotinis 
Ottawai dipl. inž. A. Paškevi
čius, įteikdamas ir dovanėlę ir 
pabaigoje vadovybės vardu buvo 
įteikta B-nės dvidešimtmečio 
apylinkės p-kų fotografija-vin- 
jetėsuvisų dalyvių parašais ir 
p. Jurėnas tarė labai jautrų žo
dį, įteikdamas bendrąją visų ti
kinčiųjų dovaną - trupinėlius 
"savęs širdies".

"Geležinis vilkas" žūklautojų 
ir medžiotojų klubas š. m. ba
landžio mėn. 12 d. turėjo metinį 
narių susirinkimą ir vakarie
nę. "Red Cap" alaus bendrovės 
atstovas parodė 3 turistinius, 
spalvuotus filmus apie žvejybą 
ir medžioklę Ontario provinci
joje. Susirinkimui pirmininka
vo J.Staškus ir sekretoriavo A . 
Jasiūnas. Pranešimą iš praėju
sių metų veiklos padarė klubo 
p-kas St. Krivickas ir iždinin
kas L. Baltutis. Pasirodė, kad 
sąrašuose narių yra apie 70,bet 
labai mažai aktyvių, nes į susi
rinkimą atvyko tik 38.

Pagal valdybos pare!šlamą , 
klubas linksta į deficitą, todėl 
po ilgesnių aiškinimuisi .nutar
ta klubo mokestį pakelti ligi $ 
5.00.Reikia tikėtis,kad su atei
nančiais vasaros mėnesiais 
klubo veikla pagyvės ,nors jokių 
planų tolimesnei veiklai susi
rinkimas nenutarė, bet pasiti
kėjo energinga klubo valdyba.

Po visų "pasikalbėjimų" puiki 
vakarienė ir bufetas visus at
gaivino, o už tai turėtume būti 
dėkingi valdybai, o ypatingai 
uoliom šeimininkėm A. Prans- 
kūnienei ir M. Venskevičienei.

Klubo p-kas S.Krivickas įtei
kė trofėjas-taures už šaudymą 
ir žvejybą laimėjusiems na
riams.

LONDON, Ont
JUDA MŪSŲ JAUNIMĖLIS
Šalia šaunaus "Baltijos" 

sambūrio,kuris jau kelinti me
tai gražiai reiškiasi dainos , 
vaidybos ir tautinių šokių ba
ruose, iškyla ir antras jaunimo 
sambūris - Londono ietuvių 
sporto klubas "Tauras". Jis 
pradžioje kukliai reiškėsi tik 
krepšinyje, bet paskutiniu laiku 
londoniškiai tapo visai rimti 
varžovai Toronto "Aušros" bei 
"Vyties" sporto klubams, De
troito ar Hamiltono "Kovo" 
sportininkams.

Š.m.balandžio mėn.26 d. 2 v. 
po pietų Londone, Beck gimna
zijoje, bus krepšinio turnyras, 
kur išmėgins savo jaunąsias jė
gas Toronto tikrai stipri latvių 
krepšinio komanda, Detroito 
"Kovo" ir Londono "Tauro" 
krepšininkai.

Vakare bus didysis sportinin
kų balius-linksmavakaris. Pra
džia 6 vai. 30 min. gražiausioje 
Londono salėj-Centennial Hall, 
550 Wellington Rd. , Londono 
miesto pačiame centre.

Programoj numatyta: pagar
sėjusios savo dinamiškais šo
kiais Clevelando "Grandinėlės" 
pasirodymas. Bus išpildyta visa 
eilė lietuvių vestuvinių šokių . 
Kai kurie iš šių šokių niekur 
nėra šokti viešame pobūvyje.

Vakaro karalaitės rinkimai . 
Varžybose galės dalyvauti vi
sos netekėjusios linksmavaka- 
rio dalyvės, o jas rinkti visa 
publika.

Ypatinga loterija taip pat su
kels publikos susidomėjimą. 
Laimėti bus galima televizijos 
bei radijo aparatų, suklpt. Pr. 
Baltuonio medžio raižinį ir 
daug kitų vertingų dalykų.

Gros puikusis padidintos su
dėties orkestras. Protarpiais 
dainuos solistai. Veiks turtin
gas visų rūšių gėrimų bufetas .

Iš greitkelio-401 highway-į 
Londoną geriausia įsukti Wel
lington Rd. įvažiavimu ir va
žiuoti šiuo keliu iki miesto cen
tro, kur Centennial Hall-550 
Wellington Rd. turi daug vietų 
automobiliams pasistatyti.

Linksmavakaris tęsis iki 1 v . 
ryto.

Paremkim mūsų sportuojan
tį jaunimą gausiu atsilankymu.

L. E-TAS

(Reportažas iš Toronto)
Nors apypilnėje salėje yra 

- nemažas ūžesys, bet aiškiai 
girdisi, kiek nuošaliau sėdin
čių, dviejų žmonių pokalbis . 
Tiksliau tikvieno apvalveidžio , 
retėjančių plaukų savininko aiš
kinimas, kuriame jis sakosi čia 
ateinąs ne tiek alaus išgerti, 
kiek savus pamatyti, su jais pa
sikalbėti. Ne dėl to,kad jam kai
po viengungiui įkyrėtų vienuma. 
Ne.Jam tik norisi sužinoti kaip 
kiti gyvena, kaip kam sekasi . 
Jam pačiam geriau ir negali 
būti. Jis gyvenąs beveik auksi
nius laikus. Jau kelinti metai jo 
laikoma didesnės apimties nuo
savybė nešanti tokias geras pa
jamas,kad jis prieš porą savai
čių įsigijęs mašiną, kurioje net 
mūsų prezidentas nevažinėjęs . 
Už tą naująjį pirkinį, jis, kaip 
niekur nieko,paėmęs ir išrašęs 
$ 6000.-čekį.Ir darbovietėj be
veik kas šeštadienį pavaryda
mas viršvalandžių, jis to pinigo 
jau beveik ir nebeskaičiuojąs .

Prieš entuziastingąjį pasa
kotoją sėdįs,ramių veido bruo
žų pilietis pakelia savo putoto 
alaus stiklą, jį kiek nugeria ir , 
pastatęs,klausia: jam nesą aiš
ku, kodėl tokios brangios maši- 

. nos pirkėjas dar einąs į fabri
ką? Negi jam neužtenka lėšų, 
kurias gauna iš pelningosios 
nuosavybės? Kaip jis beprižiū- 
rįs tą savo didįjį turtą? Kaip 
jis būdamas vienas visur besu-

spėjąs.ir dar dirbdamas virš
valandžius? Jis pats, apgailes
taudamas prisipažįsta, kad nie
ko panašaus neturi. Neseni ai net 
skolas baigęs mokėti už savo 
namelį. Jis dirbąs tik vienas, o 
reiklioji šeima neleidžia apie 
mašiną net pagalvoti. Pradžioje 
jis manęs, kad taip sukrapščius 
skatiką nors kokiai padėvėtai. 
Vis būtų patogiau vasarą Suval
kais išvažiuoti kur prie ežero . 
O apie naują jis net nesvajojęs . 
Tuo labiau apie tokį liuksusinį , 
kaip jo bendras, kad įsigijęs . 
Juk tai beveik vidutinio namo 
įmokėjimui pradinė kaina. Na , 
kaip ten bebūtų, jis atsigrieb
siąs šį vakarą. Jo bičiulis,tik- 
riausia, neatsisakys jo į namus 
pavėžėti s u brangiuoju automo
biliu. Jiem kaip tik pakeliui esą . 
Naujos mašinos savininkas pa
sijunta kiek nepatogiai. Jis pri
sipažįsta, kad čia atvažiavęs su 
tramvajum. Nors jis neblogai 
išlaikęs važiuotojo egzaminus , 
bet vis dar neišdrįsta išimti to 
liuksusinio vežimo iš savo ga
ražo. Jeigu taip pakelėje kokia 
nelaimė, ar kas į jį įvažiuotų; 
juk, vis dėl to, tai esąs didelis 
turtas.

Tuo tarpu prie jų prieina pa
davėjas nešinas padėklą su

-----------------------------------------—H

alaus bonkom. Abu vyrai užsi
sako dar po alų. Jiems atsiskai
tant,namo skolas baigęs mokėti 
pilietis pastumia patarnautojui 
atskiriaupariedėjusią monetą. 
Padavėjui renkant nuo stalo 
tuščias bonkas ir neskubant pa
kelti jam pastumtą arbatpinigį , 
naujosios mašinos savininkas , 
susižėręs savąją grąžą tiesiog 
į piniginę, pastebi tą vienišą, li
kusią monetą. Jis, greičiausia , 
palaikęs tai savo neapsižiūrėji
mu,greitai sugriebia vertingąjį 
sidabro gabalėlį ir,net nemirk
telėjęs, skubiai įsideda sau į 
kišenę.

• Pagal metinius balansus ma
toma, kad abiejuose lietuviš
kuose Toronto kredito koopera- 
tyvuose-Paramoje ir Prisikė
limo parapijos yra sukaupta 
apie šešis milijonus dolerių in
dėlių. Neatrodo, jog tai būtų jau 
šiuolaikinė riba, nes nei viena, 
nei kita įstaiga nepanaudoja iš
radingesnių priemonių sutrauk
ti laisvą torontlečių kapitalą, a.

• Montreal!© le maire Drapeau 
pašalplnėje loterijoje laimė, 
tūkstančio dolerių sumoje,nu
sišypsojo poniai Jadwigal Bur- 
dzllauskas iš Hespller, Ont.
• Vytautas Petrulis paskirtas 
vyriausio architekto pareigoms 
A. D. Margison and Associates 
Ltd. inžinerijos įstaigoje.

SDf

VASARINEI SVEIKATOS 
STOVYKLAI

Reikalingi raumeningi, jauni vyrai, 
muskulu auginimui'instruktoriaus pa
reigoms. Atlyginimas iki $100,- savai
tei. Kreiptis,-prisrunciant savo nuotrau
ką: WINTERSET FARM, RR 2, 

Maberley, Ont. Canada.

“If you’d used C-I-L paint 
^^^last time, darling, 

you wouldn’t be
painting now.

J. K.

Šaudo: P. Jutelis, stebi: VI, Kriauteiiūnas ir VI. Juika.
J. Remeikio nuotrauka.

PARAMA MOKYKLAI
Londono lietuvių šeštadieninę 

mokyklą efektingai paskutiniu 
laiku parėmė šimto dolerių au
ka vietos lietuvių kat. moterų 
draugijos skyrius. Mokyklos 
vadovybė išreiškė gilią ir šir
dingą padėką. L. E-TA S

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ — 

sutraukiančia 
h e m oro fu s 

-• Tai yra ypatinga gydomoji 
medziaga, įrodžiusi galią su
traukti hemoroįus ir pataisyti 
sugadintus audinius.

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

Visais tyrimo atvejais švelnė- 
jant skausmams įvykdavo hemoroju 
susitraukimas.

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

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

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

De LaSalle
HARDWARE

CILUX

PAGERBTI LIETUVOS KANKINIUS 
DABARTINĖ PROGA NEPASIKARTOS.

Mums dabar gyvenantiems tenka nepasikartojanti privilegija įam
žinti Lietuvos varda ir jos kankiniu atminima lietuviška koplyčia šv. 
Petro bazilikoje, Romoje.

Tapti šio darbo dalininku laiko jau ne daug beliko.
Kviečiame visus įamžinti savo ir savųjų vardus Lie
tuvos Kankinių koplyčios kūrėjų tarpe.

Aukas siųsti adresu: LITHUANIAN MARTYRS’ CHAPEL FUND.
2701, W. 68 St.Chicago, III. 60629, USA.

C1 LUX $|Q95
• Pirkdami įsitikinsite, kad pigiausiai ir geriausiais 

danais atliekate savo namų pavasarinius dažymus.

• Taip patjdažymui visos priemonės ir,problemoms 
esantzpatarimai.

• Langams stiklai ir jų įdėjimas.
W. THEROUX prop. 
7688, Rue Edouard Street 

LaSalle.TEL. 365 0470
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haaaiAltom
Geriausia taupyti ir skolintis tik Hamiltono lietuviu 

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

Darbo valandos:
Pirm. 9.30—5 v.p.p.
Antr. 9.30—S v.p.p.

MOKAME UŽ:

Depozitus

Sėrus

Terminuotus indėlius

5%

5 5% 

6%
Nemokamas gyvybės ir asm. paskolų draudimas
Nemokamas pilnas £ekiu patarnavimas
Parduodame American Travelers Čekius ir money orderius
Užtikrintas indėliu saugumas
Kapitalas vir£ $ 1,600,000.00

Treč. 9.30—5 v. p.p. 
Ketv. 9.30—5 v.p.p. 

, Penkt. 9.30—8 v.p.p.
SeSt- 9—1 v.p.p.

SKOLINAME:
Asmenines paskolos i£

Nekilo, turto paskolas is

9%

8 Vi %

LIETUVIU NAMU POSĖDIS 
IR NUTARIMAI

1969 m. balandžio 11 d. 143 
Young str. įvyko pirmas HLN 
bendrovės naujos valdybos po
sėdis. Posėdį atidarė bendrovės 
pirm. G. Palmerls. Pirm, pri
statė dabartinės valdybos sąs
tatą ir kvietė valdybos narius 
neatsisakyti užimti pareigų. 
Kvietė sąžiningai dirbti ben
drovės labui. Sprend žiant klau
simus, turėti atskirą savo nuo
monę,nes išdiskutuotas klausi
mas yra tobulesnis. Valdyba 
šiais metais pasiskirstė parei
gomis sekančiai: G. Palmeris- 
pirm. , A. Kamaitis-vicep. , P . 
Pranckevičius - sekr. , A.Bui- 
nys-prot.sekr. , J.Krištolaitis- 
ižd. , St. Bakšys - buhalteris ir 
auto aikštės prižiūrėtojas, J. 
Šarapnickas - metraščio vedė
jas ir korespondentas. Nariais 
liko: J. Steiblys, Vl.Čėsna.Vl. 
Bagdonas ir P. Vizbaras. B-nės 
pirm.pasidžiaugė,kad šiais me
tais labai sklandžiai praėjo pa
reigų pasiskirstymas.

Šiais metais ant čekių įgalia- 
vo pasirašinėti: G. Palmerį, J . 
Krištolaitį ir St. Bakšį. Svars
tant š.m. kovo 22 d. visuotino 
šėrininkų susirinkimo nutari
mo įvykdymą: "Visiems šėrl- 
ninkams išsiuntinėti anketas , 
kad pareikštų savo nuomonę 
apie bendrovės ateitį". Šis klau
simas buvo plačiai diskutuotas . 
Kontr.kom. atstovui J. Rakaus
kui patarus ir valdybai prita
rus, priėjo vieningo nutarimo : 
pirma paskelbti laikraščiuose, 
kad šėrinlnkai praneštų savo 
vėliausią adresą iki š.m. bir
želio 1 d.bendrovės sekretoriui 
P.Pranckevičiui, 143 Young St. 
Hamilton, Ont.

Visus šėrlninkus prašom at
kreipti dėmesį į šį nutarimą ir 
tuojau pranešti savo adresą 
aukščiau nurodytu adresu. Ben
drovės sekretorius turėdamas 
teisingus adresus, išsiuntinės 
visiems šėrininkams anketas , 
ir čia galės asmeniškai atsaky
ti į anketoje patiektus klausi
mus.

Valdyba svarstė šėrininkų: 
M.Šalčiūno.P. Šidlausko ir kitų 
pareiškimus išmokėti dividen
dus už šėrus. Visų pareiškimai 
buvo patenkinti.

J. ŠARAPNICKAS, 
HLN koresp.

GRANDINĖLĖS KONCERTAS 
HAMILTONE

Gegužės 3 d. , šeštadienį , 
įvyks ateitininkų ruošiamas 
tradicinis kartūnų balius. Ba
ilaus dalyvius savo turtinga ir 
gražia programa visus nuteiks 
Grandinėlės šokėjai,kurie va
dovaujami nenuilstamo vadovo 
L.Sagioyra paruošę visai nau
jų šokių. Šiuose naujuose šo
kiuose atsispindi vestuvių nuo
taika,© ši visa šoklų pynės pro
grama yra vestuvinių Iškilmių 
ženkle. Šokyje, pavadintame 
"Jaunuosius palydint", jaunoji 
turės specialiai A. Valtonienės 
iš Toronto Išaustus rūbus. Jau
nųjų rankas riš 12 juostų, o nau
ji mergaičių rūbai puoš Gran
dinėlės šokėjus.

Hamlltoniečlal ir apylinkių 
lietuviai bus pirmieji, kurie tu
rės šią gražią progą matyti 
naujai paruoštą Grandinėlės 
programą. Naujųjų šoklų tarpe 
matysime rezginėlę.pakeltkojį, 
šelmį ir kitus dar nematytus 
šokius. Grandinėlė koncertavo 
daugely lietuvių kolonijose Ir 
kitataučiams.Su šia nauja pro
grama jie jau koncertavo ba
landžio 12 d. Klevelande, balan

džio 19 d. - Baltimorėje, Kana
doje koncertuos balandžio 26 d . 
Londone ir gegužės .3 d.pas mus 
Hamiltone. Šokėjams groja 15 
asmenų orkestras,kuriam vad . 
žinomas muzikas J. Pažemls.

Programos pradžia 7 v. vak. 
salė bus atidaryta nuo 5.30 vai. 
v. Prašome nesivėluotl,progra
ma prasidės punktualiai. Po

programos bus nuotaikingi kar
tūnų baliaus šokiai, kuriems 
gros V.Babecko orkestras. Tad 
visi, dideli ir maži, vykstame į 
Grandinėlės koncertą.

JAUNIMO ŠOKIAI. Ateitininkų 
metinės šventės proga moks
leiviai ateitininkai gegužės 3 d . 
ruošia jaunimui šokius parapi-

MOVT^REAL Klevelando "Grandinėle ; |. R,aul inaitytė, D. Juodėnaitė ir J. Balaišytė.

LIETUVIŠKAS PUSVALANDIS GIRDIMAS KAS

C F MB
BANGA 1410, 10:00 VALANDĄ VAKARO

TEL. 669 - 8834. Programos vedėjas L. Stankevičius

MIKE’S TEXACO SERVICE STATION

601 St. John Road jTEL. 695-3883

POINTE CLAIRE, QUE.
(M. RUTKAUSKO)

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

arba Nr. 20. Atvažiavę neaosiriksite !  

Tacito
Savininkas Alfonsas Viskantas

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

LaSalle Auto Specialist lleį’d.

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

SKAMBINKITE , 
iš visų vietų LaSalėje.

TEL. 366 - 8300

-- vises 24 valandas

TEL: garažo 366-0500 
namų - 366• 4203

TAISAU IR DAŽAU AUTO-MASIN AS.

SAV. G. DESROCHERS.

jos salėje. Į ateitininkų ruošia
mą metinę šventę atvyksta daug 
jaunimo iš Detroito, Klevelan
do, Ročesterio, Toronto ir kitų 
vietovių. Šokiams gros geras 
orkestras.Tas pats bilietas ga
ilos į Grandinėlės koncertą ir 
jaunimo šokius. Moksleiviai 
ateitininkai kviečia visą lietu
viškąjį jaunimą skaitlingai da
lyvauti. J. P.

SKAUČIŲ VIEŠNIA IŠ ČIKAGOS
Verbų sekmadienis Hamilto

ne buvo pradėtas su Iškilmingu 
rekolekcijų užbaigimu, kurias 
pravedė J. E. vysk. Brizgys.

Po kiekvienų mišių katalikės 
moterys vaišino visus karštais 
pietumis, kava ir tortais.

Toje pačioje salėje,3-čią va
landą po pietų, rinkosi skautės 
sutikimui viešnios iš Člkagos- 
Šiaurės Amerikos vyriausios 
skautininkės Malvinos Jonikie
nės.

Sueigoj dalyvavo "Širvintos" 
tunto skautės ir svečiai. Pro-

grama buvo trumpa,bet linksma 
ir įdomi.Skautės pašoko, daina
vo,sekė pasakas. Buvo pakarto
tas ir lėlių teatras "Meškiukas 
rudnoslukas" kurį meniškai pa-

G. Neįmanąs ir P. Aiženas- šokyje Oielis.

ruošė v.skautė Aldona Markow .
Ta pačia proga buvo pasitari

mai skautų vadovų suvažiavimo 
ir vasaros stovyklavimo reika
lais. L. S.

Universal Cleaned & Tjailo'iA
B. KIRSTUKAS

TEL. 769-2941..

239 FOURTH AVENUE 
(at Wellington St.)

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

HIGHLAND AUTO BODY
CALEX GAS BAR

DIRBTUVĖ — GA

S 11 b Lafleur Ave. LASALLE 
Savininkai: V. Sušinskas 389-0571

RAŽAS

T el. Buss. 366- 7281 

ir J. Zavys 365-3252

Lietuviams nuolaida.

Atliekami Įvairūs automobilių .taisymo ir 
dažymo darbai:

Infra red & Vinyl Tops painting

Gazolinas, Alyva ir kiti patarnavimai 
Padangos žemiausiomis kainomis 

ir baterijos.

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

Lachine, Que.

Sav. P. RUTKAUSKAS

TEL. 637-6727

Visk ą paima is namų ir išvalytus 
pri stato.

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

Windsor yra moderni valykla, turinti 20 me
tu patirtį šiam darbe. Turinti naujai įrengta 
moderniškiausią drobužių apsauga (storage) 
ir greita* patarnavimą..

Savfninkai: A. Kersys, P. Petrulis, P. KerŠulis, A. Greibus.

1205 Church Avenue. Verdun. P.Q.

Tel. 768-6679.

Baltic Woodwork Co.
K. KIAUŠAS ir J. SIAUCIULIS Daromos Įvairios durys, langai, vir-

tuves kabinetai ir kiti įvairus medžio
547 Lafleur Ave., La Salle (650) P. Q. dirbiniai.

TEL. 366- 3884

BELLAZZI-LAMY INC. - ■
BOIS DE CONSTRUCTION 
BUILDING MATERIALS

7682 BLVD. CHAMPLAIN 
coin 6ieme Ave., LaSalle

(VAIRI MEDŽIO STATYBINĖ MEDŽIAGA: 

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

JEDCO* 
Construction Co.

Ltd.
Skambinti W. Lapcnaiciui — 366-6237.

e Visokių namų pardavimas ir išnuomavi
mas La Salleje ( 5)4, 4)4, 3)4 kambariai).

• Su bendru apšildymu ir atskirai.

• Su virtuves pečium, šaldytuvu ir be jų.

• Žemos kainos ir maži (mokėjimai.

Aišku, ęsate girdėję, kad tai laikraštis, kuris jau eina 62- 
sius metus. Ji vieni giria, kiti peikia, bet visi jį mėgsta skai
tyti. Kodėl ?
, Todėl, kad jis niekam nejjataikauja ir nesjbijo teisybes ra
šyti. Teisingomis žiniomis is jvlsur (daug rašo ir apie dabarti
ni. Lietuvos gyvenimą) laikraštis per 61 metus pelnė gerą var
dą ir pasitikėjimą.

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

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

536 Broadway,
So. Boston,Mass.

02127 USA.

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

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

Prenumerata: JAV ir kitur $5.00 metams.

JOE’S BUTCHER & GROCERY
LAURINAITIS JUOZAS

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

( Prie požeminio “ METRO“ stoties).

ALUS, MINKŠTI GĖRIMAI IR VISOKĮ MAISTO PRODUKTAI. 

PRITYRĘS ŠVIEŽIŲ IR RŪKYTŲ LIETUVIŠKO SKONIO DEŠRŲ 

GAMINTOJAS.

PRISTATYMAS GREITAS IR SĄŽININGAS I NAMUS,'SALES VISOSE 

MIESTO DALYSE.

Jettė & Frėre Itee
Plumbing & Heating kontraktorius • Šildymo ir vandentiekio taisymai ir nauji įrengimai 

e Gazinių priemonių pardavimas ir įrengimai

• Apkainavima s nemokama s

DART 
CORONET 
CHARGER 
DODGE 
CHRYSLER 
CAMION 
DODGE

LAURENT DAIGNEAULT 
Prėsident

iti'iaa

- PORTRETAI - VEDYBOS • KRIKŠTYNOS 
SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS 

ĮVAIRIOS PROGOS

LASALLE 366-0330

7635. BOUL. LASALLE 
LASALLE. QUEBEC 

TĖL. 366-7818

SIUNTINIŲ 
AGENTŪRA

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

TEL. 525- 8971. T. Laurinaitis

K 4 U/V A S

KLIMAI T! S

3891 St,Lawrence Blvd.

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

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

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

ABC turi dideli pasirinkima,įvairių gėrybių siuntiniams, -- aukščiausios kokybės ir žemiausia kaina! I!

ABC priima ir pinigus už kuriu js jūsų giminės gali nusipirkti įvairias prekes dolerinėse krautuvėse Lietuvoje. 
y

ABC turi SPECIALIUS mai sto produktus siuntiniams i Lietuvą: U Z Vi KAINOS (50% NUOLAIDA) 
Vi sakiausios rūšies maisto pavyzdžiai ir šimtai 
kitokios rūsies maisto produktų, šokolado ir 1.1. 

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

NELAUKDAMI UŽEIKITE i ABC IR UŽSAKYKITE 
SIUNTINIUS, TADA IŠVENGSITE SKUBĖJIMO

ABC patarnavimas — 100% pasitekinimos!

110 sv. ąukraus
110 sv. miltų ,.r
110 sv. ryžių..r
22 sv. taukų...

.. $ 15.50 
...$21.50 
..$25.00 
„$12.70
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momtIreal.
DAR APIE MUSŲ SPAUDOS 

BALIŲ
Kaip jau minėta praeitam m- 

numery, balius praėjo nuotai - 
kingai ir sklandžiai. Žmonių, 
žinoma, galėjo būti ir daugiau , 
nes gi dalyvavimu,o ne žodžiais 
konkrečiai paremsime savą 
laikraštį. Ypatingai turtinga bu
vo šio baliaus loterija, todėl 
daugelis svečių grįžo namo su 
vertingomis dovanomis. Svečių 
tarpe matėsi nemaža jaunimo . 
Daugelis užsisakė "NL" ir ap
simokėjo prenumeratos mokes
tį-v

Šokiu premijavimo komisija 
(J.Lukoševičius,S.Piečaltienė , 
B. Nagienė, B. Malalškienė, J . 
Plečaitis ir V. Žlžys) paskyrė 
dovanas taip: už valsą K. Petru
lienei ir J.Simonavičlui,už tan
go V. Jocienei ir J.Traneliui ir 
už jaunimo šokį A.Ptašinskul 
ir partnerei. Premijos buvo pa
skirtos Montreal Enterprises 
Reg'd.(A. Norkeliūno),Insuran- 
ce Agency Ine. (P. Adamonio) ir 
Keating Ford Sales Ltd. (L. Gu
recko) .

Loterijos didieji fantai, kurių 
šiais metais buvo tikrai daug, 
teko: Tamošaitienės paveikslas 
J.Šeidžiui,Bukausko paveikslas 
p.Intienei,Remeikos paveikslas 
p.Dyer,Baltuonio skulptūra M . 
Gureckaitei. Loteriją pravedė 
p. A. Mylė, talkininkaujant p. p . 
E. Alinauskienei, V. Girinienel 
ir p. Buzienei.

Bilietus platino M. Gudienė , 
R.Lukoševičienė,K. Gužaitė,M . 
Buzaitė, M. Gureckaltė, V.Ki- 
zerskytė,A. Laurinaitytė,R. Su- 
šinskaltė, E. Kalvaitytė.

Prie įėjimo bilietų dirbo ir 
tvarką palaikė: J.Lukoševičius, 
M. Gudienė, P. Allnauskas, A . 
Mecells ir A. Norkeliūnas. Vi
siem išvardintiem bei kitiem 
vienol<iu ar kitokiu būdu prisl- 
dėjusiemir ypatingai DLK Vy
tauto klubo vadovybei už gražų 
ir nuoširdų bendradarbiavimą 
baliaus metu, nuoširdžiausia 
padėka.

LOTERIJAI aukojo:

Soltuonis Pr. jo darbų skulptūra, Lek- 
riickai J. ir M. saldainiu dėže, specia
lu rankinuką ir degtinės, P. Girdžius 
vyno bonkg, B. Abromonis laikrodi, Gou- 
rys A. šokolado 4 dėžės, J. ir R. Lakose 
vičiai vaza ir kt., X- stiklu i. ąsočiu 3 
set., X- kovos puodukų su lėkštėms '3 
set.. Snapkouskas A. vyno bonka, Siau- 
čiuliene M. vyno bonką, doil. A. Tamo
šaitis paveiksi g, dai I. A. Tamošaitie
ne paveikslo, dail. R. Bukauskas pa
veikslo, V. Remeika paveikslo, dail. O. 
Sablauskienė paveikslo, Gudai L. ir M. 
paveikslo, Girinienė V.' suknelei medžio 
gos, Adomoniene O. rankšluosti, Viliu- 
siai J. skustuvo, Moliene M. marmelado, 
Nagiene B. knygg, Capkauskas B. knyga, 
Bitnerienė H. $4, Brazdžionis B. $5, K. 
Jakubauskienė $2, Keturkos P- ir V. $5, 
Seidys $2, J. Magiška $2.50, Petrulis J.' 
$5,ir X- $5. Nuoširdus visiems aciu.

ATSISVEIKINIMAS

K. L. Katalikių Moterų D-jos 
Montreallo skyriaus valdyba , 
vadovaujama pirm. Piešlnie- 
nės, suruošė seselių namuose 
atsisveikinimą p. M.Šemogie- 
nei, apleidžlančlai Montreal}.

Atsisveikinime dalyvavo dva
sios tėvas Zaremba,S.J. , sese
lės ir gausus narių skaičius bei 
viešnių.

Įžangoj pirmininkė patiekė 
keletą minčių iš draugijos veik
los, o po to pakvietė Br. Luko- 
ševičienę.draugijos vardu,tarti 
keletą žodžių atsisveikinimo 
proga.P.Br. Lukoševičienė sa
vo mintimis palietė p. M. Šemo- 
gienės asmenį ir jos veiklą, 
įsijungus į organizacinį darbą. 
Draugijos vardu pirmininkė 
įteikė Pr. Baltuonio medžio 
skulptūrą, prisiminimą ilgo 
bendradarbiavimo draugijoj.

P.M.Šemogienė, padėkos žo
džiu, pabrėžė, kad Montrealls 
visuomet jai paliks gilų įspūdį , 
prižadėdama jį dažniau aplan
kyti.

Sekmadienio popietė praleis
ta prie turtingai paruošto vai
šių stalo,paįvairinta dainomis .

Sudiev ir linkėjimai įsijungti 
naujoj vietoj-Sudbury į veiklos 
darbą, neužmirštant Montrea- 
lio, kuriame praleista tiek daug 
gražių valandų organizaciniame 
darbe. M. M .

MOKSLE1X 1 Al ATE1TIMNKAI 
ruošiasi savo metinei Šventei , 
kuri bus švenčiama balandžio 27 
d. Atatinkamas paminėjimas bus 
Aušros Vartų parapijos salėje po 
11 vai. pamaldųi- i buri atvyks 

V.Kolycius iš Toronto.
• Aušros Vartų parapijoje pirmoji 
Komunija ir Sutvirtinimo sakra
mentas bus gegužes mėn. 4 d. 
Atvyks vysk. V. Brizgys. Po 11 
vai. mišių, kuriu metu šie sakra
mentai bus teikiami, bus pusry
čiai-agapė, kartu su vyskupu.
Šiai agapei kviečiami visi tau
tiečiai.
® Mirė Albertas Levinskas 52 m. 
amžiaus, kuris turėjo laikrodžių 
ir kitu brangenybių krautuve.

GRAŽIAI PRAĖJO A.V. PARAP. 
klebono Leono Zarembos. S.J. var 
dinių iskilrr.es. Menine programa į- 
spudingai išpildė A.V. parapijos 
choras, vadovaujamas p. M. Roch. 
Buvo daug sveikinimu, vakariene 
ir bufetas. Plačiau bus kitam nr.

JUOZAS TRANELIS, 
ankstyvesnis restorano " Adams" 
savininkas, dabar vėl atsipirko 
Leono Gurecko turėta dali tame 
restorane, LaSaleje. Kaip žinia, 
L. Gureckas yra grizes i Keating 
Ford'a Verdune.

"NL-va" ir BENDROVĖ

DLK VYTAUTO KLUBUI
reikalingas barmenas veikiančia
me likeriu pardavime. Skambinti 
klubo pirm. J. Skinkiui - 522-9606.

PAVASARINIS IŠPARDAVIMAS
The Church of St. James the Apostle. 
1439 St. Catherine St. W(prie Bishop)

PAGRINDINIS - IŠPARDAVIMAS 

gegužes mėn. 1d.- ketvirtadieni - nuo 
10 vai. ryto iki 10 vai. po pietų.

LIETUVI DARBININKE!
Jei Tamsta dirbi metalo ar medžio 

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

Per sesias pamokos (rastu) Tams
tai suteiksiu geometrines žinias, ku
rios praktiškai Tamstai reikalingos, 
nevargindamas Tamstos aksiomo
mis i r teoremomi s.

Viena pamoka 2 dol. 50 centų, tai
gi uz 15 dolerių Tamsta ųsigysi ži
nojimų, kurį mokiniai mokyklose, pa
prastai įsigyja per dvejus metus.

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

MONTREALIO 3AUNIMO ANSAMBLIO

.. ■ r‘ ' y ■" '•’ '■■■■.. •< • . ; :r- ’•

ĮVYKS BALANDŽIO MEN* 2.6D.
PRADŽIA: MINUTĖ PO 7 VAL.VAK,
AUŽROS vartu salėje

PROCRAMO^E- i OFICIALI DALIS, 
KONCERTAS, 
ŠOKIAI, BUFETAS, 
LOTERIJA,VAI BtS.

j Ė, J | MAS *2.50 MOKSLEIVIAMS $1.00

AMERICAN TRAVELLERS ČE
KIUS Tamstos galite įsigyti 
"Lite" kaip Amerikos, taip ir 
Kanados valiuta.Užtat vykdami 
į keliones, nesivežkite didesnių 
sumų pini gaiš,nes daug saugiau 
vežtis "travellers" čekiais.

GEGUŽĖS MĖNESIO pradžia 
yra pats geriausias laikas per
kelti Tamstų santaupoms į kre
ditų unijas, kadangi balandžio 
mėn. 30 d. visi bankai prirašo 
palūkanas už pusę me tų. Už Įdė
tus depozitus iki gegužės mėn. 
10 d.palūkanos mokamos už pil
ną metų ketvirtį. P. R.

PRANAS TAUTKUS, 
buvęs mokytojas, 

turi daug prityrimo užpildyti 
visokius Income Tax blankus. 

Kreiptis asmeniškai arba 
skambinti tiktai šiomis die 

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

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

Tel. 366-3805.

Restorane Kaunas.
2587 Ontario St. East.

Tel. 525-0196.
Taipgi jis užpildo visokius 

pensijų ir emigrac. blankus.

NL spaudos baliaus pirmoji pri ncese M. Gureckoitė, karalaitė R. Susinskaite ir antroji

ADRESAS: 1465 De Seve Street

Montreal 205, Que.

pricese A. Laurinaityte.

Foto: Tony's Laurinaitis.

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

CHIRURGINE PRAKTIKA Kreiptis t e L; 931-3275.

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

Dr. E. ANDRUKAITIS

Dr. J. MALIŠKA
Dantų gydytojas

TEL. 766- 5827.

MONTREALIO LIETUVIU KREDITO UN’.A

MOKA UŽ: D U O D A PASKOLAS:

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

tel. 522- 7236.

DEPOZITUS
ŠERUS l numatyta)

TERM.IND. 1 metams
TERM.IND. 2
TERM.IND. 3

Nemokamas gyvybės dr< 
iki $2,000 šėrų sumos.

5.0%
5.5%
6.5%
6-75% ' iki $ 10,000.
7.0%

ASMENINES IŠ 9.% 
NEKILN. TURTO iŠ 8.5% 

| iškaitant gyvybės apdrauda

JAU IŠDUOTOS PASKOLOS i k i 
termino lieka senomis paTok ano m i s 
(pradedant 6.5%). t

1396 St. Catherine Street West 
Suite 419

Tel: 866-8235, namu 681-2051.

Dr. A. O. JAUGELIENE ?4/og
14 10 Guy St. pirmas aukštas 

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

Dantų gydytoja

Dr. V. GIRIUNIENE
Dantų gydytoja

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

J.P. Miller, b.a.
Suite 205

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

NOTARAS

J. BERNOTAS, B.A., B.C.L
Sun Life Building

Suite 200 1
Tel. 866-1359

KAILIU. SIUVĖJAS

6396 Bannantyne Verdun, Montreal

Siuvu ir parduodu 
Taisau ir remodeliuoju 
Vasaros laike saugojimas 

(Storage^
T ei. 767-6183.

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

Sekmadieniais nedirbama vasara, nuo birželio 15 d. 
iki rugsėjo15 d. ir per visus ilguosius savaitgalius

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

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

S-tos “Lite’' nr. 752D

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

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d
VISU RŪŠIŲ DRAUDIMAS

FALCON - FAIRLANE 

GALAXIE - THUNDERBIRD

MUSTANG - TRUCKS

4475 BANNANTYNE AVE., 
VERDUN, QUE.

TEL. 769-8831

8 osl *** *** NEPRI KLAUSOMA LI ETUVA Nr. 1 7 (1 144 ), 1969 m. balandžio mėn. 23 d.
f < <

P. ADAMONIS
Chartered Insurance Broker

Su teise dirbti Quebec’o ir Ontario

PROVINCIJOSE

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

6695 __35th Avenue, Rosemount,
fkamp. St. Zotique)

Montreal. Telefonas RA. 7-3120

USED CARS
1 year guarantee

Kreipkitės į

LEO GURECKAS
Sales Manager’s Assistant

Keating Ford lietuvis atstovas

769- 8831.

Teh namif 366- 2548

proga.P.Br
iskilrr.es
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