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SAVAITINIU ĮVYKIU 
APŽVALGA

Georges Pompidou Maurice Couve de Murvilfe

Michel Debre Francois Mitterand

Visas pasaulis spėlioja, kas užims generolo de Gaulle vietą. Dau
giausia vilčių tur|s buvęs premjeras George Pompidou (kairėje, vir
šuj). Be jo j Prancūzijos prezidento vietą minimi: Maurice Couvei

Murville, dabartinis premjeras ir (apačioje) Mitfhel Debre bei 
Francois Mitterand, socialistas, kairiyip koalicijos atstovas pasku

tiniuose prezidento rinkimuose.

4

* BRITU NETEISYBES
i

Prieš svarstant D. Britanijos 
parlamente įstatymą,įteisinan
tį Baltijos valstybių fondų kon
fiskavimą, D. Britanijos Lietu
vių Sąjunga drauge su latvių ir 
estų panašiomis organizacijo
mis .pritariant šių valstybių di
plomatiniams atstovams, pa
rengė ir įteikė visiems abejų 
rūmų parlamento nariams iš- 

r samią to klausimo studiją, ku
rioje įrodoma,kad D. Britanijos 
vyriausybės pasielgimas su 
Baltijos valstybių Anglijos ban
kui patikėtais fondais yra visiš
kai nesuderinamas su tarptau
tine teise, -nebent vyriausybė 
įsipareigotų konfiskuotus Bal
tijos valstybių aktyvus įrašyti, 
kaip skolas toms valstybėms .

ii

LIETUVIAI PROTĖVIU
ŽEMĖJE

Į kovo pradžioje rytinėje In
dijoje rengiamą lietuvių muzi
kos festivalį iš Vilniaus buvo 
pasiųsta operos solistas Va
lentinas Adamkevičius .Kanadoj 
koncertavęs birbynininkas Ka
zys Budrius ir kanklininkė Bro
nė Simonaitienė. Delegacijoj ir 
docentas Ričardas Mironas, 
sanskrito žinovas.

Prancūzijos komunistų partijos 
kandidatas j prezidentus Jacques 
Duclos. Rinkimai įvyks birželio 1

Prancūzų socialistų veteranas 
Gaston, kandidatuojąs j preziden
tus.

RUSAI KINIETIŠKAI
Hong Konge pagaunamose 

transliacijose kinų kalboje iš 
Sovietų sąjungos girdimi kalti
nimai, kad Devintasis Kinijos 
Komunistų partijos kongresas 
bando suskaldyti tarptautinį ko
munistų veikimą. Tačiau visiš- 
kainemini Lin Piao kalbos, ku
rioje jis ragino kiniečius būti 
pasirengusiems net ir atomi
niam karui su JAV ir Sovietų 
revisionistais.(Priešai#lir#2).

IŠBRAUKĖ IŠ ŠVENTUJU
Vatikano potvarkiu iš šventųjų są 

rašų išbraukti trys dešimtys abe
jotinų šventųjų. Jų tarpe minimi 
ir populiarus Šv. Kristoforas, Šv. 
Barbora, Sv. Katerina. Vieton jų 
įtraukti į šventųjų šarašus 3 Tė
vai jėzuitai, kuriuos nužudė Iro
quois indėnai Kanadoje, Sv. Jur
gis, Anglijos patronas, Thomas 
More, Pierre Chanel iš Australi
jos ir kiti.
BONNA MARKĖS KURSO
NEKEIS

Vakarų Vokietija nutarė savo 
markės kurso nekeisti, kad nepa
bloginus Europos finansinės padė
ties'dėl įvykių P1'arrcŪzijuje. Skli
do gandai, kad markės kursas bū
siąs pakeltas.

PRIIMTAS ABORTU ĮSTATYMAS 
Kanados parlamentas priėmė nau
jąjį įstatymų, pagal kurį abortai, 
tam tikrais labai išimtinais atve
jais, bus atliekami visose ligoni
nėse.
AIR CANADA MECHANIKAI 
T EBESTREIKUOJ A

Jau dvi savaites užtrukęs Air 
Canada lėktuvu mechaniku strei« 
kas dar nerodo ženklų, kad greitai 
baigtųsi. Dėlei streiko joks Air 
Canada lėktuvas neskrenda ir Ka
nados vyriausybė turi milijoninių 
nuostolių.
NORĖJO NUŽUDYTI ANGLIJOS 
SOSTO ĮPĖDINĮ
Netrukus bus teisiami Welsh na

cionalistai, kurie buvo numatė pa
grobti ir, pagal juos, jei būtų rei- 
las, nužudyti Anglijos sosto įpė
dini princų Charles.

— Australijos mm. p’rmmin- 
kas John Gorton atvyko į Wa- 
shingtoną ir čia su prez. Nixo- 
nu aptaria pasaulio saugumo rei 
kalus, ypač Vietnamą, kur ko
vose prieš komunistus dalyvau
ja ir Australijos kariuomenė.

V. Vokietija. — Sovietai, su i- 
talų FIAT b-vės pagalba statosi 
“Togliatti” vardo automobilių 
fabriką ir žada ateityje daugiau 
mašinų perleisti privatiems pi
liečiams. Šioje srityje reikalai ti
krai buvo liūdni. Amerikoje su 
200 mil. gyventojų lengvų maši
nų buvo naujai pagaminta 8,5 
mil. vienetų., o Sovietų Sąjungo
je, su 235 mil. gyv., tik 251,000. 
Iš jų tik trečdalis (75,000) teko 
privatiems asmenims, ekportuo- 
ta 69,000 — ir kas lieka 80,000 
automobilių teko visokios rūšies 
valdiškoms įstaigoms.

— Dubčekas iirinktas fede
ralinio parlamento pirmininku, 
kaip buvo numatęs komparti
jos centro komitetas. Rinki
mai vyko slaptu balsavimu — 
naujųjų reformų įgyvendinta 
naujiena. Už Dubčeką balsavo 
306, susilaikė 6, prieš pabalsa
vo 68.

Žvilgsnis i artėjančių “ ŽMOGUS IR JO PASAULIS“ (Man and His World) paroda Montrealyje.

PRAHA. — Nors naujas pro
sovietinis partijos pareigūnas 

f^Tustav Husak skelbė, kad Če
koslovakija turi laikytis drau
gystės su okupantu Sov. Rusi
ja, tačiau gegužės 1 d. įvykiai 
krašte rodo, kad gyventojai nė
ra linkę paklusti šiai linijai. 
Policija saugojo, kad žmonės 
nedraskytų sovietinių vėliavų. 
Čekoslovakijos vėliavų, kurios 
turi plevėsuoti šalia raudono
sios, buvo dešimtį kartų dau
giau negu raudonų. Kai kuriuo
se miestuose iš viso nebuvo rau 
donų vėliavų.

VIENA. — Rude Pravo, ko
munistų partijos laikraštis Če
koslovakijoj. išspausdino Moks
lų akademijos atsišaukimą, rei
kalaujantį baigti spaudos cen
zūrą. šis atsišaukimas buvo a- 
kademijos narių priimtas jau 
balandžio 3 d., bet išspausdintas 

’tik dabar, su atsiprašymu nau
jojo redaktoriaus Jiri Svoboda, 
kad šis raštas negalėjęs būti 
išspausdintas anksčiau.

VIENA. — Anglijos karalie
nė Elizabetha su vyru atvyko į 
Austriją šešių dienų vizitui.

LAGOS. — Atsiskyrusios nuo 
Nigerijos, Biafros vyriausias 
vadas pulk. Ojukwu buvo pakel
tas į generolus. Jam suteikta 
galia toliau vadovauti kovai prieš 
Nigerijos federalinę valdžią.

Įstrižai pažymėtos sritys Sibire. Kinai teigia kad jos neteisėtai valdomos rusų ir priklauso Kinijai. Aukš
tai dešinėje Damanskio Usurio upėje.

LONDONAS. — Britanija ga
li nutraukti kuAūrirdus ryšius 
su Sovietų Rusija, kadangi ši 
laiko suėmus anglą Gerald Broo
ke, prieš ketvertą metų nuteis
tą už įvežimą į Sovietų Rusiją 
antikomunistiškų proklamacijų. 
Esą dėl to galimas net Bolšoi 
baleto gastrolių atšaukimas 
Londone. Brooke, 30 m., buvo 
nuteistas penkeriems metams ir 
jo bausmė baigiasi kitais me
tais balandžio menėSį.

MASKVA. — Buvęs sovietų 
armijos gen. Piotr Grigorenko, 
vienas iš tų, kuris drįsta dikta
toriams pasakyti tiesą į akis ir 
kuris jau ne kartą buvo suim
tas, buvo vėl areštuotas Taš- 

■ kente ir kaltinamas, kad šmei- 
žiąs Sovietų Rusrą.

TOKIO. — Pekino komunL-tų 
partijos oficiozas paskelbė strai 
psni, kuriame rašoma, kad vi 
si. kurie buvo nukrypę nuo li
nijos, turėtų grįžti ir vien ir g a i 
dirbti. Esą, reikia visi išgelbėti, 
kurie galima išgelbėti.

VATIKANAS. — Kard. J. J. 
Wright, 59 m., Pittsburgh, Pa., 
paskirtas švento tėvo prefektu 
ir jo žinioje bus viso pasaulio 
280,000 katalikų kunigų. Tai 
antras JAV kunigas tokiose 
svarbiose pareigose, šalia vysk. 
P. Marcinkaus.

NAUJOSIOS VLIKo IŠVADOS...

Pavergtoje tėvynėje esantieji ir laisva
jame pasaulyje gyvenantieji lietuviai yra 
reikalingi tarpusavio ryšio, nes vienų su 
kitais bendravimas stiprina ištvermę, Lie
tuvos valstybingumo idėją, iš priespaudos 
išsivadavimo ryžtą ir padeda išlaikyti dva
sinę, kultūrinę bei tautinę tapatybę.

Abišalio bendravimo kliūtys yra Sovie
tą Sąjungos klasta ir smurtu Lietuvai 
primestoji ir tėbetęsiama okupacija. Oku
pantas įvairiausiais būdais natūralią abi
pusę dvasinių, kultūrinių ir tautinių ver
tybių apykaitą i)' stengiasi lietuvių bend
ravimą išnaudoti savo kėslams: (aj pri
pratinti pavergtąjį ir laisvąjį pasaulį prie 
Sovietų S-gos jėga Lietuvoje sudarytos da
bartinės politinės padėties, (b) kelti lais
vuosiuose lietuviuose tarpusavio nesantai
ką, (c) mažinti lietuvių tautos is' prie
vartos išsivadavimo pastangas bei ryžtą 
ir (d) siekti tarptautinio Lietuvos anek
sijos pripažinimo.

Pavienių asmenų ir grupių kelionės, 
apsprendžiamos ir tvarkomos okupanto, 
į pavergtų Lietuvą ir iš Lietuvos į laisvą
jį pasaulį, slepia tas pačias okupanto už
mačias ir yra jo mėginamos panaudoti sa
vo kėslams.

Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komite
to Taryba prašo laisvuosius' lietuvius ne
prarasti budrumo ir laikytis atsargumo, 
kad neapdairūs veiksmai nepatarnautų 
okupanto siekimams; kviečia reikliai stip
rinti lietuvių tautai naudingą ryšį su pa
vergtais broliais, abipusiu asmeniniu pa
grindu, o iškylančias abejones aiškintis su 
V griausiu Lietuvos Išlaisvinimo Komitetu.

— Vliko pirmininkas dr. J. K.
Valiūnas balandžio 28 d. išvyko 
į Europą. Grįš apie gegužės mėn. 
vidurį. Vliko pareigas eina vice
pirmininkas J. Audėnas.
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S A V A I T R AS CIO “ NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 
BIČIULIŲ-RĖMĖJU BŪRELIU 

NUOSTATAI:

Bičiulių-Rėmėjų būreliai su
daromi savanoriškai iš "NL" 
skaitytojų visame laisvame pa
saulyje,kad visais galimais bū
dais laikraštį populiarinti, jam 
talkininkauti ir jį remti.
A. "NL" Bičiuliai - Rėmėjai 
renka "NL" prenumeratas, pri
ima mokesčius .ieško skelbimų.
B. Palaiko nuolatinį glaudų ryšį 
su "NL" redakcija,remia ją ko
respondencijomis,foto nuotrau- 
respondenci jomis, foto nuo
traukomis iš savo apylinkės ir 
informuoja apie skaitytojų nuo
mones.

C. Organizuoja finansinę para

Skelbdami M. Bičiuliu -Rėmėju būreliu, nuostatus, norime paste
bėti, kad labai gerai 'žinome, jog nuostatai tėra raidė, - įgyvendinti 
gi-juos turės musu bič iuliai visame laisvame pasaulyje. Jie turės 
suteikti raidei gyvybę. Jie turės paaukoti nemaža valandų ir dienu, 
vogdami jas iš savo užtarnauto poilsio, kad mūsų, visų ’laikraštis 
galėtu ne tiktai išsilaikyti, bet taip pat tobulėti. šiuo metu mūsų 
didžiausias rūpestis yra naujų prenumeratorių telkimas ir patiesmū 
su savaitraščio nuolatinis praturtinimas ir pritaikymas savų skai
tytoju pageidavimams. Žinoma, ta pačia proga mes norime savo 
puslapius skirti plačiai ir tiksliai iniormacijai, kultūringoms ir gy
voms diskusijoms, rimtiems ir įdomiems svarstymams. Netaikome 
savo žodžių tik mažai intelektualu grupei, bet lygiai taip pat neno
rime jų nusmukdyti ikHliletantiškū bei plokščių tauškalu.Toms už
mačioms mums reikia šiandien savųjų pagelbos. Reikia žmonių no
rinčių ir galinčių dirbti. Reikia žmonių, kurie nori toki o' sa- 
\o laikraščio. Kalnu nenuversime, bet darbuodamiesi ranka rankon 
atsieksime to, ko labiausiai trokštame - išlaikysime s a v o laik
rašti ir užtikrinsiu e sau laisvo žodžio tribūna. Tebūnie tad Šie nuo 
statai paskatas našesniam ir Šviesesniam rytojui .

IR GERAI, IR BLOGAI...
(laiškai mums)

Šiuose laiškuose išreiškiamos mintys nebūtinai atstovauja 
redakcijos pažiūras ar nuomarię. Laiškai gali būti trumpi
nami. I nonimimai pasisakymai nebus snausdinanii.

KODĖL BLOGAI. . . ?
Ačiū, Tamsta Rasteni, už dė

mesį mano laiškams, NL 12 nr . 
Man ne tiek įdomus pats mano 
laiškų įvertinimas, (teisingiau 
nuvertinimas), kiek mano kole
gų anksčiau man pareikštas 
komplimentas, kad aš turįs vil
ko plauką ir savo rašiniais dau
giau atkreipiąs žmonių dėmesį . 
Tada maniau, kad mane gerian
tys, patys tingėdami rašyt ar 
kitokiais reikalais,norėjo atsi
kratyt darbo. Dabar V. R.saky
damas ,kad mano laiškuose nėra 
skaitytojui nieko nauja pasakyta 
komplimentą patvirtina. Jei taip 
pasisektų pasakyt ką naujo, tai 
gal net garsiu pasidaryčiau. 
Jaučiu kaip ir pasitenkinimą, 
kad kadaise man buvo pasakyta 
gal ne komplimentas, bet teisy
bė.

Dvidešimties metų laikotar
pyje teko susidurti su keletą 
redakcijų ir bent su keliolika 
rašančių ar bandančių į laikraš
čius rašyt, ir mano ir visų vie
nodas redakcijoms nusiskundi
mas dėl be atodairinio rašinių 
braukimo ir tiesiog į krepšius 
metimo.(Aš asmeniškai iš šios 

mą,platina šėr.us, renka aukas , 
ruošia įvairius parengimus,ge
gužines, loterijas,bazarus,"NL" 
Spaudos literatūros vakarus, 
diskusinius susirinkimus ir 1.1.

Būrelis susidedąs iš trijų as
menų, iš savo tarpo išsirenka 
būrelio vadovą. Jei būreliai su
sideda iš daugiau asmenų, išsi
renka valdybą (pirmininką, se
kretorių ir iždininką).

Būrelius tvirtina "NL" Spau
dos B-vės valdyba.Nariai gauna 
prenumeratoriam, mokesčiam 
rinkti įgaliojimus ir kitokius 
pažymėjimus.

A’ ed.

rūšies redaktorių išskiriu bu
vusį "Tėviškės Žiburių" redak
torių a.a.dr. A. Šapoką). Redak
toriai mesdami į krepšius raši
nius,manau,dažnai ir nejaučia, 
kad sykiu sumeta nemažai ben
dradarbių, skaitytojų ir prenu
meratorių.V.R. pataria ir nau
jai NL redakcijai taip elgtis . 
Jeigu jau norima įgyvendinti 
dėsnį, kad viskas trumpai, tai 
tas turi galioti visiems, neiš
skiriant nei reikalautojų. Esu 
skaitęs V.R. straipsnių, bet ne
prisimenu nė vieno trumpai pa
rašyto. Pagaliau, prašom nuro
dyti kaip trumpai parašyt. Imu 
pavyzdį iš V. R. 50 eilučių laiš- 
ko-jisvisai trumpas,bet kas jį 
supras? Pavyzdžiui:"J.S."laiš
ką" (dar tik pirmą jo dalį!) per- 
skaitęs, nebesiūlyčiau jo trum
pini. Bus.be abejo, juo ir susi
žavėjusių,bet,mano galva,jis iš 
viso ne į laikraštį buvodėtinas" 
Na ir kas gali suprasti ką šiuo 
sakiniu norima pasakyti; ne- 
trumpint, nes gali būt tuo laišku 
susižavėjusių, bet ir laikraštin 
nedėt? Tai kur? Ar redakcija 
turi jį atskiru lapeliu spausdinti 
ir platinti? Jei ne, tai kokiu bū

du ir kas tuo laišku žavėsis ? 
Tai va, Tamsta Rasteni, prira
šei 30 žodžių, o manąja galva 
galėjai pasakyt daug trumpiau , 
būtent: "Seibučio laiškus krep
šin, ne laikraštin" tik penkiais 
žodžiais. Tai kodėl savo siūlo
mos taisyklės nesilaikote?

Toliau V.R.laiške yra ir dau
giau minčių, būtent, J. S. argu
mentai parankūs tik bolševikų 
propagandistams ir jie,esą, ne
paprastai lengva atremti. Bū
čiau labai dėkingas už atrėmi
mą,nes esu žmogus su žmogiš
komis klaidomis, kaip ir visi. 
Bet jei neatremiat, tai galvoju, 
kad neturite kuo. Tokie pusiau 
prasitarimai yra tikrai labai 
parankūs sukelt prieš asmenį 
silpniau galvojančių neapykan
tą. Jei čia paminėtas ir kitas 
savo mintis aiškiai išdėstytu- 
mėt, pamatytumėt, kad trumpai 
neišeina. Tamsta turi tą ir ži
not,todėl tik klausimas,kodėl iš 
kitų reikalaujat?

Jei kitas V. R. mintis galėjau 
spėliot, tai paskutinės nebesii- 
mu, o ji tokia: "Savo išvadoje 
apie Noreiką (drauge ir apie vft- 
sus dabartinėj Lietuvos padėty 
išlikusius ir šio to net pasieku
sius lietuvius) J. S. parodė ne 
"bendravimo", o tik mūsiškės 
politinės emigracijos mentali
teto patį blogąjį šoną". Kokiu 
būdu, tai gal ir pats V. R. nepa
aiškintų.

Na, kai dėl Vaižganto, tai ma
nau, kad jei jis būtų sulaukęs 
1940 metų, tai Paleckio ir pana
šių jam savais nebebūt laikęs . 
O jei būt, tai mes ir Vaižganto 
savu nebelaikytumėm.

Jovaras SEIBUTIS 
St. Catharines, Ont.

Aną dieną vienas st. cathari- 
nietis išreiškė nuomonę, kad 
mūsų b-je viskas suiro, sugriu
vo,pasimetė. Šis gerb. tautietis 
yra palyginti naujas žmogus 
mūsų b-je. Iš tikrųjų nieko čia 
neatsitiko,nesuiro ir nesugrius 
vo.kas nebuvo sulipdyta rimtam 
ir pastoviam lietuvybės darbui . 
Kiek pav. tautinių šokių grupių 
esame turėję ir kur jos šian
dieną?

Mūsų nedidelė bendruomenė 
neturi dėtis lygi Hamiltonui ar 
Torontui.nieko neturi imituoti , 
o tik skambiai veiklai, bet turi 
dirbti pagal savo jėgas rimtai, 
pastoviai ir darniai ir tam ši 
b-nė turi visas reikiamas są
lygas; mūsų organizacijos pui
kiai veikia ir jei joms niekas 
nekliudytų-tai lietuvybės veikla 
čiažydėte žydėtų ir mums dau
giau nieko nereiktų.

Tai yra mūsų b-nės veiklos 
bruožai,labai puikūs .įtraukian
tys kiekvieną lietuvį į bendrą 
darbą.

Reiktų suprasti tai, kad kiek
vienos tos organizacijos valdy
ba yra įsipareigojusi atlikti to
kį ar kitokį, pagal savo išgales , 
darbą.Tai yra žmogaus garbės 
reikalas. Tad savaime aišku, 
kad turime visi tokiai valdybai 
tik padėti, one kaišioti į jos ra
tus visokius pagalius ar užšok
ti už jos veiklos akių ir tik save 
iškišti. Tokie dalykai ir niekas 
kitas visur priveda ir mus pri
vedė prie kai kurių tarpusaviu 
nemalonumų, bet nieko nesu
griovė, kas stovėjo tvirtai ir 
rimtai. Priešingai,reikalai eina 
labai gražia kryptimi.

Be reikalo tas st. catharinie- 
tis savo rašte rūpinosi-šiemet 
yra ir bus dideli lietuviškos 
veiklos metai ir jie bus darnūs 
ir taikūs ir tą jau rodo visi 
ženklai.Bus Skautų Rėmėjų di
delio masto Joninės ,bus stipriai 
paruoštas kariuomenės šventės 
minėjimas, bus bendras didelis 
Naujų metų parengimas. Para
pijai sueina 20 metų ir jos šven
tė turėtų įvykti, kaip numatyta , 
nes parapiją sudaro niekas ki
tas,kaip mes patys. Esame geri 
katalikai,gerbiame kitų žmonių 
religijas ir įsitikinimus ir mum 
turėtų būti duota proga tą para-

Didliosios apylinkes Australijoje - Sydney L.B. apylinkės naujoji valdyba, kuri buvo išrinkta 
balandžio mėn.27 d. Is dešines: P. Alekna, V. Bitinas, A. Kaminskas, V. Deikus ir B. Genys.

V. Vilkaičio nuotrauka.

KETVIRTOSIOS DAINŲ ŠVENTES
Repertuaro komisija

Pirmininkas — muz. P. Ar- 
monas, nariai — muz. A. Mi
kulskis, muz. V. Mamaitis, ku
nigas B. Jurkšas, muz. M. Ci
bas ir mok. V. Gutauskas.

Ši komisija buvo sudaryta 
ALRK vargoninkų bei kitų lie
tuvių muzikų sąjungos centro 
valdybos posėdy. Visų minimų 
asmenų sutikimai jau gauti. Ko
misijos pareiga — sudaryti IV- 
sios dainų šventės, kuri bus 
1971 liepos 4 savaitgali, re
pertuarą.
Muzikinė komisija

Pirmininkas — muz. P. Ar- 
monas, nariai — suaugusių cho
rų atstovas muz. A. Skridulis 
ir lituanistinių mokyklų cho
rų atstovas mok. V. Gutauskas.

Sies komisuos pirmininkas 
buvo patvirtintas tame pačiame 
posėdy, kuriame buvo sudaryta 
ir repertuaro komisija. Ten jam 
pavesta pasikviesti Chicagoj ar 
apylinkėj gyvenančius du cho
rų vedėjus komisijos nariais. 
Pirm. muz. P. Armonas pakvie
tė čia minimus asmenis. Jie 
sutiko.

Komisija yra nuolatinė. Ji 
rūpinsis visais muzikiniais rei
kalais — repertuaro spausdini
mu, chorų pasiruošimu, pa
čios šventės pravedimu ir 1.1.

pijos šventę atšvęsti labai iš
kilmingai ir visi turėtų tai šven
tei padėti.Tik reikia skirti, kur 
yra parapijos darbas, kur ne. 
Kokios didesnės veiklos mums 
čia bereikia?

Visi ženklai rodo,kad paleng
va grįžta pas mus darnumas . 
Štai Joninės gauna paramą iš 
visų organizacijų, iš visų tau
tiečių ir apie tai dar bus pra
nešta vėliau. Iš savo pusės Jo
ninių rengėjai ,,skautų rėmėjų 
valdyba, žada talką visom orga
nizacijom,kurios tos talkos pa
geidaus. Ar tai nėra gražu?

Tas pats ir su mokykla. Mo
kykla yra rimtas dalykas. Vai
kai turi ateiti į mokyklą moky
tis, one kuriam kitam dalykui . 
Viena diena per savaitę tai yra 
minimaliausias laikas ką nors 
lietuviško išmokti. Rašyti kon
kursinius straipsnius,leisti sa
vo laikraštėlį, kaip kad čia bu-1 
vo skelbiama, pirma reikia, kad 
vaikai išmoktų šiaip taip, bent 
vieną kurį sakinį suregzti. Pir
ma reikia geriau turėti žvirblį 
rankoje, o ne balandį ore. Tai 
bus rimtas lietuvybės darbas ir 
jis negrius ir neirs, kiekviena 
nuotaikos proga.

Kalbant apie to tautiečio raš
te paminėtas sroves ir visokias 
juodas rankas, galima pasakyti 
tai,kad griovimo darbui nesvar
bu ar ranka juoda ar balčiau
sia, kaip sniegas. Garbingas 
klebono vardas yra garbingas ir 
kilnus tikintiem lietuviams, bet 
už jo turi būti atatinkama as
menybė ir,ačiū Dievui,taip daž
niausiai būna.

Kiekvienai kalbai turi būti ir 
vieta ir laikas ir reikalas. Įta
rinėjimų lazda turi du galus , 
geriau, tad apseiti be jos. Kiek
vienoje lietuvių b-je yra nema
ža lietuvių, kurie ant tėvynės 
aukuro yra sudėję ir dar sudės 
jei reiks tokių aukų, kurių ne- 
atsvers nei titulai nei medaliai 
ir to nei vienas iš mūsų kores 
pondentų, įskiriant šį, neturėtų 
pamiršti. KOR.
St. Catharines, Ont.

Dainų rinkinys
Svarstant repertuaro reika

lus, muz. A. Mikulskiui pa
siūlius, nutarta spausdinti, VI- 
sios dainų šventės proga, dai
nų rinkini. Į ji Įeitų naujos dai
nos suaugusių ir lituanistinių 
mokyklų choram, niekur dar 
nespausdintos, lietuvių kom
pozitorių sukurtos. Iš šio rinki
nio būtų paimtos dainos ir IV- 
sios dainų šventės repertuarui. 
Tikslas aiškus — norima šios 
šventės repertuarą panaujinti.

Dabar svarstomos spausdi
nimo galimybės.
Kantata jau priimta

ALRK vargoninkų bei kitų 
lietuvių muzikų sąjungos cent
ro valdybos posėdy, pasitari
muose su JAV LB centro val
dyba, repertuaro komisijos pa
sitarimuose buvo išnagrinėtos 
visokios galimybės sudaryti re
pertuarą. čia neįmanoma visa

PAGERBTI LIETUVOS KANKINIUS

DABARTINE 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- j
tuvos Kankinių koplyčios kūrėjų tarpe.

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

Sao Paulo Lietuvių Rezoliucijos
Rezoliucijos, priimtos S&o Paulo lietuvių visuomenės su

sirinkime 1969 metais, balandžio 20 dieną, Dr. Vinco Kudir
kos Rūmuose, Rua Lituania, 67, Mooca.

ATSIŽVELGIANT, į tai, kad lietuviai Tėvai Jėzuitai, vyk 
dydami teismo sprendimą, išsikelia iš lietuviškų Dr. Vinco * 
Kudirkos vardo namų, mes, čia susirinkę SSo Paulo lietu
viai, apgailestaujame, kad Lietuvių Sąjungos Brazilijoje Val
dyba sutrukdė ir nutraukė čia vykusį šakotą lietuvišką 
darbą.

KONSTATUOJAME, kad šiuo aktu ii lietuviškų namų 
iimetami ne tik Tėvai Jėzuitai, bet taip pat ir «Aušros» cho
ras, ir lietuviška mokykla, ir Brazilijos Lietuvių Bendruome
nė, ir <MQsų Lietuvos* Redakcija ir asmeninė Šv. Kazimie
ro lietuvių parapija.

SMERKIAME tą apgaulingą kelią, kuriuo eidami Sąjun
gos žmonės laimėjo bylą. Smerkiame ir šmeižtus, tų pačių J 
žmonių paskelbtus Sąjungos biuleteniuose ir kaikuriuose už
sienių lietuvių laikraščiuose.

LIUDIJAME, kad šis Sąjungos žmonių elgesys niekuo
met nesutapo su daugumos lietuvių nuomone ir tuo pačiu 
jiems neatstovavo.

DŽIAUGIAMĖS, kad Tėvai Jėzuitai, nežiūrint visų pa
tirtų nemalonumų, ryžtasi ir toliau tęsti savo krikščionišką 
lietuvišką misiją Šv. Povilo mieste.

TIKIMĖS, kad Sąjungos žmonės išpirks savo lietuviškų 
reikalų išdavimo kaltę gausia lietuviška veikla -kurią išvys
tys šiuose ištuštintuose rūmuose. Kitaip, istorija pasmerks, 
juos, kaip smerkta, kiekvieną išdavimą.

Šią rezoliuciją pasirašyti susirinkimas vienbalsiai įgalio 
ja visuomenės atstovus ir lietuviškų vienetų pirmininkus:

1. Klebonas kun. Juozas Šeškevičius, Brazilijos Lietu
vių Bendruomenės Tarybos pirmininkas

2. Juozas Tijūnėlis, Liet. Bendruomenės Valdybos pirm.
3. Jnnas Bružikas, S. J., Šv. Kazimiero asmeninės lietu 

vių parapijos klebonas
4. Juozas Matelionis, Šv. Juozapo Vyrų Brolijos pirm.
5. Marcelė Stankevičienė, Maldos Apaštalavimo pirm.
6. Leokadija Aleknavičiūtė, «Žilvičio> vadovė

, 7. Magdalena Vinkšnaitienė, mokytoja
8. Jieva , Katkienė
9. Mirna Braslauskaitė
10. Kap. Juozas Čiuvinskas
11. inž. Zenonas Bačelis
12. Jurgis SliesoraKis
13. Junas Jodelis
14. Jonas Bajorinas, 'Aušros* choro pirmininkas
15. Petras Šimonis.

RUOŠA 1
tai surašyti. Tik aišku, kad rei
kia pasimokyti iš buvusių paty
rimų, nesivėlinti ir galimai grei
čiau pradėti mokytis.

Nutarta priimti muz. Br. 
Budriūno kantatą “Lietuvos 
šviesos keliu”. Ji yra jau at- 
spausdinta. Tinka mūsų cho- 
•am. Ją galima tuojau jiem Į- 
teikti, kad šie pradėtų moky
tis.
Kiti reikalai

Bus sudarytas šventei ruošti 
organas. Jos vicepirmininku 
bus muzikinės komisijos pirm. . 
muz. P. Armonas. Sis organas J 
rūpinsis visais administraciniais 'i 
reikalais, išskyrus muzikinius, j

JAV LB centro valdybos pir- 
min. inž. Br. Nainys ir pati . 
centro valdyba dabar daro pla
nus. Apie juos bus paskelbta.

K ežys Barzdukas

2 psl. *** *** NEPRIKLAUSOMA LIETUVA *** Nr.20 (1 14 7), 1 969 m. gegužes men. 14 d.



Z ŠTAI, PAGALIAU P A S I S K A I T Y K I T E I R DR. Z. V. REKAŠIU...

Prieš kelis mėnesius " Naujienos" savo vedamajame rase, kad dabartinė NL redakcija atspausdinusi pirmam puslapyje 
apie mirusi J. Kardeli, o antrajame jau esgs . . . Rekašius. Nesakėm tada nieko, nes ir nebuvo kg sakyti: apie musų miru
si redaktorių, kaip sk'aitytojai pastebėjo, buvo atspausdinta NL puslapiuose daugiau, negu Visuose kituose Iaikrasčiuose, 
juos sudėjus kartu, o apie pasirinkta keli9 buvo keliuose vedamuos iuose pasisakyta taip aiškiai, kad tik piktos vai ios 
žmonės arba akli galėjo to nepastebėti. Tačiau norėdami pateisinti Naujienų vedamojo 1 pranašystę , štai, persispausdi
name iš "Akiračiu" naujo numerio (3, kovo men.) Z. V. Rekašiaus straipsni. Apšaukusiems Dr. Z.V. Rekašių beveik raudo
nu, gal ir derėtų kiek patiems paraudonuoti ... is gėdos. Red.

Prie vakarietiškos spaudos pripratu
siam skaitytojui ieškoti informacijos sovie
tinėje spaudoje reikia daug nervų ii- kant
rybės. Reikia, pavyzdžiui, įprasti skaityti 
ne laikraščius, bet.. . organus. Kad ir Vii-’ 

| niuje spausdinama Tiesa — iš išvaizdos 
atrodo visai kaip laikraštis, o tačiau tai 
Lietuvos Komunistų Partijos, Ministrų Ta
rybos ir Aukščiausio Prezidiumo organas. 
Kasdieninėje kalboje sunku įsivaizduoti 
kųnors bendro tarp laikraščio ir kokio nors 
organo (nebent, nesant geresnės išeities, 
ir laikraštis praverčia tam tikriems or
ganams apšvarinti). O tačiau, pasirodo, 
galima išmokti ir organus skaityti, ir šį 
tų sužinoti.

t Po to, kai Jurbarke numatyta naftos 
perdirbimo įmonė iššaukė nemažai pasi
priešinimo Lietuvos mokslininkų ir kultū
rininkų tarpe, apie jos statybų žinių ilgų 
laikų nebuvo. Kovo pabaigoje Komjaunimo 
Tiesa išspausdino trumpų inžinieriaus V. 
Misevičiaus straipsnį ir Jurbarko naftos 
rafinerijos administracinio pastato mode
lio nuotraukų. Rafinerijų, pasirodo, pro
jektuoja Leningrado projektavimo institu
tas, gi administracinį pastatų — Kauno 
statybos projektavimo institutas. Admi
nistracinio ir ūkinio pastato projektas im- 

1 pohuojantis. Kairėje pusėje — vienuolikos 
aukštų administracinis korpusas, sujung
tas su ilgu trijų aukštų bloku, šiame vie
name pastate bus ne tik įmonės adminis- 
ras, bet ir telefono centrinė, autobusų sto
telė, 250 vietų konferencijų salė, viešbu
tis, bendrabučiai ir t. t. Pats pastatas už

SPAUDOS APŽVALGA

KAS NAUJO KOMJAUNIMO IR KOMSENIMO TIESOSE
ims 0.52 hektaro, gi aplink jį želdiniams 
skiriama 4.76 hektaro.

Kadangi viename dideliame pastate nu
matyta vietos labai skirtingiems reikalams 
(ir laboratorijos ir viešbutis po tuo pa
čiu stogu;, atrodo, kad aplinkui fabrikų 
nenumatoma statyti miestelio. Tokia min
tis peršasi dar ir todėl, kad autobusų li
nija Jurbarkas — Naftos Perdirbimo Į- 
monė —■ sustos pačiame pastato viduryje.

Jeigu naftos rafinerija prie Jurbarko 
yra neišvengiama blogybė, tai visdėlto bū
tų gerai, kad bent žmonėms nereikėtų 
arti jos gyventi. Gi apie planus kontroliuo
ti oro ir vandens užteršimų straipsnelyje 
neužsimenama. Tai mat jau nebe kaunie
čių, bet Leningrado reikalas.

Vilnius, sausio 22 d. (Elta). Lietuvių 
išeivių kompozitorių muzikos vakaras 
šiandien sukvietė vilniečius į respubliki
nius Aktorių namus, čia skambėjo Da
riaus Lapinsko, Vytauto Bacevičiaus, Ju
liaus Gaidelio kameriniai kūriniai. Skir
tingi keliai ir likimai nubloškė juos už 
vandenyno — j Jungtines Amerikos Vals
tijas. Vyresnieji ten tęsia savo muzikinę 
veiklų, o I). Lapinskas, vaikystėje atsidū
ręs svetur, ten baigė mokslus, ten pradė
jo ir savo kūrybinę kompozitoriaus bei di
rigento biografijų.

Koncerto programų atliko pianistas R. 

Kontrimas ir styginis kvartetas — A. Vai- 
niūnaitė, P. Kunca, D. Katkus, S. Kučins
kas.

Taip, ir tik tiek sausio 23 parašė Kom
jaunimo Tiesa. „Komsenimo“ Tiesa apie 
tai nieko nerašė. Užtai ..garbės daktarui“ 
A. Bimbai paskyrė tų dienų beveik visų 
puslapį. Už nuopelnus marksizmui ir leni- 
nizmui. Nenuostabu, kad lietuvių išeivijos 
kompozitoriams neliko vietos Tiesos pus
lapiuose. Tikriausiai dėl vietos stokos taip 
pat nei vienu žodeliu nebuvo paminėti di
deli ir svarbūs daktaro Bimbos nuopelnai 
stalinizmui. Gaila.

Aldona Vikertienė — Volungės kolcho
zo Panevėžio rajone melžėja. Prieš aštuo
nerius metus ji iš kiekvienos karvės pri- 
melždavo 900 kilogramų pieno, dabar — 
4052 kg. Jos nuotrauka ir straipsnis apie 
šių socialistinio darbo pirmūnę patalpinti 
kovo 2-os Tiesoje, pirmame puslapyje, pa
čiame viršuje.

Sųžiningi ir geri darbininkai, taigi ir 
Aldona Vikertienė, nusipelno pagarbos ir 
įvertinimo. O mūsų kapitalistiška nuomo
ne, ir didesnio atlyginimo. Negalėtume ta
čiau to pat pasakyti apie Tiesos redakto
rius. Ir ne todėl, kad jie savo laikraštyje 
skiria tiek daug dėmesio tekinimo staklių 
cecho mechanikams, trylikaaukščių namų 
statytojams, laivų dokų monteriams, ge
riems modernios technikos darbininkams. 

Bet karvių melžėjos, tai jau visai kitas 
reikalas. Aldonai Vikertienei, kaip ir vi
soms kitoms melžėjoms daug reikalinges
nės melžimo mašinos, negu straipsniai Tie
soje.

Tiesos redaktoriai kiekviename numery
je nepamiršta skaitytojams priminti, kaip 
blogai buvo buržuazinėje, kapitalistinėje, 
nacionalistinėje Lietuvoje. Taip, tai taip. 
1930 metais mašinos nemelždavo nei .kapi
talistinių, nei socialistinių karvių. Betgi 
dabar jau 1969-ji. Amerikos, Danijos, Šve
dijos karves melžia nebe melžėjos, bet ma
šinos. Ir Aldonai Vikertienei būtų daug 
svarbiau Tiesos pirmame puslapyje pa
skaityti apie tai, kodėl 1969 metais ji dar 
negauna melžimo mašinų. Karas gi pasi
baigė prieš 25 metus. Ketvirtis šimtmečio 
socialistinės pažangos! Po šimts velnių, 
ponai redaktoriai, kaip jums ne gėda.

Raudonuoti galima, o kartais ir reikia, 
ne tik iš ideologijos. Ypač blogiems pro
pagandistams. ..

Kauno Politechnikos Institute užbaigti 
nauji penkių aukštų Radioelektronikos fa
kulteto rūmai. Juose daugiau kaip 150 ka
binetų ir laboratorijų, 600 vietų aktų salė, 
didžiausias Lietuvoje skaičiavimo cent
ras, prof. Baršausko vadovaujamas ultra
garso institutas ir t. t. Naujame pastate 
studijuos 2000 studentų ir 400 aspirantų 
bei dėstytojų, ši naujiena maloni kiek
vienam besidominčiam Lietuves gyvenimu. 
Tikimės, kad ir Vilniaus universiteto nau
jų ir labai reikalingų statybų nereiks 
laukti dar 25 metus. Z. V. Rekašius

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

Jansono populiari ir žinoma vasarvietė “ Audronė" , kuri randasi Oster- 
ville miestelyje, Cape Cod, Mass. 02655 (Tel. Area 617, 428-8425) jau 
rūpestingai ruošiama ir puošiama naujam vasarotoju antplūdžiui. Šiais 
metais vasarvietė bus atidaryta nuo birželio mėn.21" dienos ir jau dabar 
priimami užsakymai. Dr. Jansonas maloniai kviečia lietuvius atvvkli ir 
praleisti savo atostogas nuostabiame Cape Cod pusiasalyje, kur vasaro 
ja,daugelis JAV ir kitų, kraštų įtakingų ir žymiu kultūrininkų bei visuo- 
metuninkų. Vasaros metu vis ose Cape Cod vietovėse vyksta j vairūs 
aukšto lygio teatriniai, bei meniniai parengimai. Maudyklės gi yra'pa
čios geriausios visoj Šiaurės Amerikoj. Kreiptis: E.J. Jansonas, 15 
Rosedale St. Boston, Mass. 02124. Tel. 288 - 5999, o po birželio’ men. 
21 dienos tiesiai į vila " Audronę" (Mrs. Marija Jansonas, 87 l’ast 
Bay Rd., Osterville, Cape Cod, Mass. 02655. iki pasimatymo Šia' 
vasara Audronėje , prie pat Atlanto ir pu.šu pavėsyje I

J ūsų
Marija ir Ed. J a n s o n a i .

MUS'uWpORTAS' REIKALINGI REALIOS
POLITIKOS IEIKSM. 11

Būtų naudinga gyvenamo 
krašto parlamente turėti par
lamentarus iš buvusių emi
grantų, dabar piliečių, tarpo.

L. Linko, G. Routins, S. Kaknevičius, M.
klasės Kanados Lietuviu meisteris. Is kaires: D. Laurinavičius (komandos vad.), V. Juzėnas, K. Kareckas, J. Norkus, 

Misevičius ir L. PI uč i ak is.
K. Baltrūno nuotrauka.

TORONTO AUŠRA - Jaunių A

UŽBAIGTA JAUNIU LYGA
Kanados lietuvių sporto apy- 

gardos jaunių krepšinio lygos 
baigiamosios rungtynės buvo 
sužaistos Toronte, bal. 19-20 d . 
d. Jaunių A klasėje (gim.!950m) 
Toronto Aušra nugalėjus To
ronto Vytį 94:82 tapo š. m. lygos 
meisteriu.Jaunių B klasėje (g. 
1953m.),Hamiltono Kovas baig
mėj nugalėjęs Aušrą 61:54 tapo 
B klasės lygos meisteriu. Jau
niu C klasėje (g. 1955m.) Auš
ros "raudonieji" baigmėje nu
galėję Aušros "geltonuosius" 

' ■ 33 :32 pirmieji tapo lygos meis
teriu ir jaunių D klasėje (g.1957 
m.),Aušra baigmėje laimėdama 
prieš Vytį 33:7 liko D klasės 
lygos meisteriu. Priešbaigmi- 
nėse lygos žaidynėse dalyvavo 
ir Londono Tauro jauniai. Gai
la, kad Rochesterio Sakalas ir 
Montrealio Tauras nebuvo įsi
jungę į šias pirmenybes. Jaunių 
krepšinio lygos atgaivinimas 
yra sveikintinas reiškinys. Ti
kėkime,kitais metais matysime 
daugiau dalyvių.

KANADOS APYGARDOS MER
GAIČIŲ A KLASĖS IR VYRŲ 

KREPŠINIO PIRMENYBĖS 
Balandžio 21 d. mergaičių A 

klasėje Toronto Aušra laimė
dama prieš Toronto Vytį 30:21 
tapo A klasės meisteriu. Bal. 
26-27 d. d. vyrų klasės pirme

nybėse dalyvavo Toronto Auš
ra, Toronto Vytis, Hamiltono 
Kovas ir Montrealio Tauras . 
Pirmenybės buvo pravestos 
vieno minuso sistema. Aušra 
laimėdama prieš Vytį 93:72 ir 
Kovas nugalėjęs Taurą 83:63 , 
abi komandos pateko į baigmę . 
Vytis nugalėjus Taurą 93:79 
klasifikavosi trečion vieton. 
Aušros-Kovo susitikimas baig
mėje įnešė kiek gyvumo. Aušra 
pradėjo trimis metimais, 6:0 
savo naudai, tačiau Kovui išly
ginus,net iki kėlinio pirmos pu
sės pavyko išlaikyti iniciatyvą 
ir vesti žaidimą 6 ir 8 taškų 
persvara. Kėliniui besibaigiant 
Aušros Rautinšo, Stankaus ke
letu staigių prasiveržimų pasė
koje pasekmė tapo išlyginta ir 
Aušra jau nebepaleido iniciaty
vos iš savų rankų. Kėlinys bai
gėsi 44:33 Aušros naudai. An
trame kėlinyje Aušros tvirtas 
dominavimas aikštėje ir rung
tynėse baigėsi 96:70 rezultatu, 
tuom pačiu Aušrai atiteko š. m . 
vyrų klasės meisterystė. Abie
jose komandose matėsi gerų , 
pavienių žaidėjų. Tai, daugumoj 
prieauglis, kuris daug žadąs 
mūsų krepšinio ateičiai.

ŠALFASS-gos GOLFO KOMI
TETAS SKELBIA: komiteto su - 
dėtis, -Algis Rugienius,pirmi
ninkas, 30717 Lund Dr.Varen, 

Mich.48093;Jonas Baris,narys, 
4529 'V.64 PLChicago,III.60629; 
Kostas Lukošius, narys, 28 Pa
lisades, Toronto 3, Ont.

Komiteto užduotis: 1.Koordi
nuoti golfo veiklą Amerikos ir 
Kanados lietuvių tarpe.2.Steigti 
ir plėsti golfo susidomėjimą 
lietuvių tarpe įsteigiant golfo 
klubus ar prie sporto klubų sek
cijas. 3. Sudaryti lietuvių golfo 
rinktinę-lošti prieš kitataučius. 
4. Interpretuoti golfo taisykles 
ir jas nustatyti. 5. Koordinuoti 
ir registruoti lietuvių golfinin- 
kus nepriklausančius klubams 

TORONTO AUŠRA • Jauniu D klases, Kanados lietuviu meisteris* H kairės: 

L. Rautins, V. Rabas, R. Žabas, A. Abromavičius; stovi: J. Gutauskas, R. Sriu- 
biŠkis ir E. Gataveckas. K. Baltrūno nuotrauka.

ar Lėkeijoms.6. Paruošti ir iš
siuntinėti informacinį leidirj , 
skelbiant ir koordinuojant klubų 
ir sekcijų veiklą, rezultatus ir 
atsižymėjimus.

Komitetas pageidauja: i. Vi
sus golfo klubus, sporto klubų 
golfo sekcijas ir golfininkus.ne
priklausančius klubams ar sek
cijoms,registruotis ŠALFASS- 
gos golfo komitete virš minėtu 
adresu.2. Visus golfo klubus ir 
sporto klubų golfo sekcijas rink
ti ar skirti vadovus golfo vado
vavimui ir pristatyti golfo Ko
mitetui. 3. Visų golfo klubų ir

Retai kada spaudoje ar poli
tikų kalbose nedrąsiai keliama 
mintis, kad Lietuvos bylos rei
kalui padėti mes tapę piliečiais 
stotume į gyvenamo krašto po
litines partijas, t. y. dalyvautu
me vietos politinėje veikloje.

Kiek aš prisimenu, musų 
veiksniai beveik niekad spaudo
je negvildeno klausimo, kaip 
pravesti į mūsų gyvenamo kraš
to JA V-ių, Kanados, ar Austra
lijos parlamentus iš naujų pi- 
čių (buv. emigrantų) tarpo ats
tovus.

Priešingai, iš spaudos atro
do, kad dar daugelis iš mūsų , 
ypač senos kartos,su malonumu 
dalyvauja Lietuvoj buvusių par
tijų likučių ginčuose, vadindami 
tai "kova" už Lietuvos laisvę .

Atrodo, kad jau seniai pri
brendo laikas mūsų politikams 
atkreipti didesnį dėmesį į da
lyvavimą gyvenamo krašto po
litinėje veikloje.Politine veikla 
beveik visuose kraštuose pla
čiau užsiima žydų tautybės pi
liečiai. Tuom jie pasiekia pasi
gėrėtinų rezultatų savo Izraelio 
valstybės ir žydų tautiečių pa
saulyje naudai.

Į vietos politinį gyvenimą įeiti 
žinoma, yra ir kliūčių. Svar
biausios kliūtys turbūt yra-tai 
mūsų didelis išsimėtymas pagal 
gyvenamas vietas ir mūsų dau
gelio mažas politinis išsilavi
nimas bei nedrąsumas, paseka 
100 metų dar nevisai išblėsusios 
baudžiauninko psichologijos.

Spėju,kad niekur, gal tik JAV 
- Chicago, viename elektorate 
(rinkiminėj apylinkėj),nėra pa - 
kankamo lietuvių rinkikų skai
čiaus, kurie susitarę balsuoda
mi be pažiūrų skirtumo už lie
tuvį kandidatą galėtų jį išrinkti 

sekcijų golfo vadovus prisiųsti 
golfo Komitetui savo numatytos 
metinės veiklos ir turnyrų pro
gramas, kad galima būtų koor
dinuoti ir skelbti bendrą golfo 
veiklą. 4. Visi golfininkai yra 
prašomi susimokėti ŠALFASS- 
gos metinį mokestį ($2.50). Mo
kestį mokėti per klubus ir sek
cijas nustatyta tvarka. Nepri
klausantys klubam ar sekcijom 
golfininkai moka tiesiai golfo 
Komitetui. Užsimokėję nariai 
gaus sporto žurnalą "Sportas".

Sig. KRAŠAUSKAS 

į parlamentą. Tačiau tai nėra 
nenugalima kliūtis. Mes turime 
ieškoti ir surasti sąjunginin
kus.Kas gi jie galėtų būti ? Man 
atrodo,kad pirmoje eilėje pana
šaus likimo emigrantų grupės , 
pvz.lenkai, ukrainiečiai, čekai , 
latviai bei estai ir dar galbūt 
kiti.

Kelių tautybių emigrantų gru
pės, jų vadovybėms susitarus 
dėl kandidatų, galėtų išrinkti 
savo atstovus į parlamentą. Vi
sa susitarusių grupių emigrantų 
spauda prieš rinkimus, turėtų 
vieningai pravesti rinkiminę 
akciją,kad visu susitarusių tau
tybių rinkikai balsuotų už pa
rinktus kandidatus, kad ir ne 
savo,o kitos dalyvaujančios su
sitarime tautybės.Galima tikė
tis, kad bendromis jėgomis ir 
mums .lietuvi ams .pasisektų iš
rinkti nors vieną lietuvį į par
lamentą.

Mes sakome,kad JAV-se yra 
milijonas ar pusantro lietuvių 
kilmės amerikiečių, lenkai sa
kosi, kad jų ten 10 milijonų. Iš 
lenkų veikėjų pasisakymų teko 
girdėti būk JAV - se yra lenkų 
kilmės 12 parlamentarų ir 4 se
natoriai. Neteko skaityti spau
doje,kad mes bi kuriame kraš
te turėtume lietuvį parlamenta
rą.Tačiau teko skaityti ,kad Ka - 
nadoj yra ukrainiečių tautybės 
parlamento narių. Manau, kad 
jei musų veiksniai butų reales
ni politikai, tuo klausimu užsi
imtų, būtų ir rezultatai. Net to
kioj Australijoj (kur aš gyvenu) 
su 12 milijonų gyventojų, jų tar
pe apie 600 000 europiečių po
karinių emigrantų (apie puse jų 
išrytų Europos,, susitarus ke
liom tautinėm grupėm būtų įmar 
noma išrinkti buvusį emigrantą 
ir ne vieną į Australijos fede- 
ralinį parlamentą.

Keldamas šią mintį turiu vil
ties, kad mūsų, ypač vyriausi 
veiksniai, atkreips daugiau į ją 
dėmesio.Gal apsvarsčius ir su
sitarus pvz. su lenkais bei uk
rainiečiais, kurių visur gyvena 
didelės tautinės grupės, būtų 
galima išrinkti i vietos parla- 
lamentus.netiklenkąar ukrai
nietį ,bet ir lietuvį .Kiekviename 
krašte, turint nors vieną lietu
vį parlamento narį būtų galima 
padaryti įtakos į gyvenamo 
krašto valdžią Lietuvos labui .

V. SENULIS
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KULTŪBIS8Ė KR0MIKA

• GEORGE RAČKUS

KAIP MIRE DZENGISKANAS ?

Įdomi latvių rašytojo Ašlavs 
Egličio knygutė vokiečių kalba.

XIII a. Azijos pabaisą Džen- 
giskanas (angliškai Genghis 
Khan, vok. Dschengis Khan), 
gyvenęs 1167 -1227. Tikroji pa
vardė buvo Temudžinas (mūsiš
kai tariant),kas reiškia: plieną. 
Istoriniai žinomą Džengiskano 
vardą jam suteikė 1206 metais 
įvykęs mongolų ir turkų didikų 
susirinkimas.

Džengiskanas buvęs nepa
prastų gabumų valdyti, kariauti 
vyras.Kur jis ėjęs-pergalė bu
vo laistoma nugalėtojų krauju, 
visišku jų naikinimu. Pasibai
sėtinas žiaurumas, kaip šešėlis 
su saule, lydėjo D. judėjimus . 
Jis buvo atsiradęs ir Lietuvos 
kaimynystėje.

Kaip mirė D. ? Latvių klasi
kas rašytojas Anšlavs Eglitis , 
DP metais gyvendamas Vokieti
joj turėjo sąlygų prieiti biblio
tekas .gerokai po jas pasiknisti • 
Surado įdomios medžiagos apie 
D.Paskelbė latvių spaudoje, vė
liau išleista atskira knygute. 
Neseniai, 1968 m. data, žinoma 
Vokietijos knygų leidykla Harry 
v. Hofmann Verlag, Hamburg, 
išspaudino iš latvių k. vertimą 
antrašte: Dschingis Khans En- 
de.Vertė Charlotte Torp.80 psl.

Persų kronikininkas Abdullah, 
žinomas kaip Vassat ir Hazret

Pagarsėjęs Kanados lietuvis daili
ninkas George Račkus šiuo metu yra 
direktorius Toronto meno galerijos - 
“Picture Loan Gallery“. Pastarieji 
Rackaus kūriniai atlikti visai naujoj, 
originalioj medžiagoj ir savita techni
ka. Dailininkas naudoja savo kūri
niams išėsdinto aliuminijous proce- 
solvadinama Aluchromie ), kurit labai 
tinkamas dekoratyviems efektams, šis 
procesas suteikia galimybių išgauti 
skirtingas dimensijas bei subtilius ir 
naujus spalvinius niunsus. Račkus bu
vo pirmasis Kanadoje, pradėjęs dirbti 
^ia nauja technika. Šiuo metu dailinin
kas, kviečiamas,vyksta i Belgija, kur 
1964 metais pradėjo eksperimentuoti 
su aliuminijous plokštelėmis. 

mano, kad D.mirė tifuso ar pa
našia liga. Turkas EI Nassavi 
mano D.žuvo kautynėse. Si rie
tis Abulfaradaschi tiki, kad jis 
buvo plieniniuįrankiunudurtas. 
Venecijietis Marco Polo sako , 
D. žuvo nuo strėlės. Ssanang 
Sserchen, vienintelis mongolų 
kronikininkas mano,D.žuvo už
burtas gražuolės didikės Si-hia 
žemėje. Prancūzų jėzuitas mi- 
sijonierius iš Languedoc kinie
čių Mantualina enciklopedijoj 
atradęs kitokių duomenų. Apie 
juos Anšlavs Eglitis knygutėje 
rašo, skelbdamas ne kaip sausą 
istorinį nurašymą, bet spindin
čiai žaviu literatūriniu kūriniu.

Pagalvoju: ar nėra panašumo 
tarp Džengiskano ir Stalino? Ar 
neateis naujas koks nors Mao iš 
Kinijos? D. imperija, paremta 
krauju, ugnimi, mirtimi, naiki
nimu nugalėtojų nepaliko nieko 
pasigėrėtino,nieko sektino. Ly
gintina ir su vokiečių Kryžiuo
čių ordininkais vienuoliais, į 
lietuvių kilmės prūsų kraštą 
religijos priedangoje nešę, sėję 
mirtį .naikinimą,ugnį, siaubą. O 
Lietuvos valdovai užkariauto
se,priglaustuose kraštuose pa
liko žmonėse meilę, aukštesnę 
kultūrą, gražesnius papročius , 
pagarbius atsiminimus ne tik iš 
knygų, bet ir nuo gyvų žmonių 
lūpų nedingstančius šimtme
čiais, iki šių dienų, ką stengiasi 
iš paskutiniųjų išplėšti baisusis, 
kruvinasis rusų komunizmas .

Ar negalėtų kuris aukštesnio
sios Vasario 16 gimnazijos mo
kinys, j ei ne kas kitas, tą A. Eg
ličio kūrinėlį išversti ? Tikiu , 
mielai išspausdintų kuris mūsų 
perijodinių leidinių,o gal ir lei
dėjas atsirastų.

Alg. GUSTAITIS
— Skulptorė Elena Kepalai- 

tė išstatyš savo kūrinius Kali
fornijos. Lietuvių dienoje, kurią, 
birželio 15 rengia Šv. Kazimie- 
ro lietuvių parapija, Los Ange
les, Calif.

Muzikui Broniui Budriūnui

Premijų įteikimas kompozito
riui yra retas įvykis lietuvių išei
vijos gyvenime. Jei kas ligi šiol 
ii priekaištavo, kad mūsų muzi
kai nesusilaukia deramos pagar
bos, tai balandžio 26 d. Los An
geles mieste panašūs priekaištai 
pavirto nereikšmingu mitu. Kom 
pozitorius, reikalui esant, gali 
būti iškilmingai pagerbtas.

Bronius Budriūnas laimėjo dvi 
PLB giesmių konkurso premijas 
už dvi tautines giesmes: “Mūsų 
žemę — Lietuvą” ir “Lietuvio 
giesmę”. Premijas įteikti iš Cleve 
lando atvyko PLB valdybos vi
cepirmininkas dr. Antanas But
kus.

NAUJAI IŠLEISTOS 
KNYGOS

Lithuania 700 Years, parašė 
A. Budreckis, J. Jakštas, J. Pu

zinas, S. Lozoraitis, redagavo A. 
Gerutis. Knyga parašyta ang
lų kalboje, didelio formato, kie
tais viršeliais, 474 psl. kaina 
12 dol. Liepsnos ir apmaudo 
ąsočiai, premijuotas J. Gliaudos 
romanas, kaina 4 dol.

Vergijos kryžkeliuose, S. Rū- 
kienė, kaina 5 dol., kietais virš. 
6 dol., Lietuvių literatūra sve
tur, redagavo K. Bradūnas, kie
tais viršeliais 10 dol., Ant. Vil
nelės tilto, P. Jurkus, kaina 
2.50 dol. Peilio ašmenimis, J. 
Jankus, premijuota, kaina 4 dol. 
Dangus debesyse, J. švaistas, 
premijuota, kaina 2.50 dol.

— Istorinius Lietuvos žemė
lapius, JAV L.B. Švietimo tary
bai prašant, atrenka prof. St. 
Dirmantas, kun. dr. A. Juška, 
V. Liulevičius, A. Rūgytė. P. 
Ląmpsatienė ir J. Damauskas. 
Lituanistinių mokyklų ir namų 
reikalui juos norima išleisti dar 
šiais švietimo metais.

— Dail. Romas Viesulas, dės- 
’ tas 'Temple Universitete, Tyler 
School of Art, pakeltas pilnu

premijų įteikimo iškilme

Bronius Budriūnas

profesorium ir nuo šio rudens 
siunčiamas Į Romą dėstyti me
ną to paties universiteto “Ty
ler School of Art in Rome” 
skyriuje dviem metam. Dailinin
kas su žmona Į Romą išvyksta 
birželio pradžioje.

— J. Danis, lituanistas, bu
vęs gimnazijos direktorius Lie
tuvoje, o šiame krašte ilgus me
tus dėstęs lietuvių k. amerikie
čiam JAV LB švietimo Tary
bos paskirtas lituanistinių mo
kyklų inspektoriumi .1 XV vaka
rinėse valstybėse.

— Prof. V. S. Vardys, Ok!a« 
homos universitete dėstąs po
litinius mokslus, ir šiemet pa- , 
skirtas vadovauti rusų kalbi ; ir 
Scvietijos studijų semii irui 
Miunchene, Vokietijoje. kur 
amerikiečiai išlaiko n ilžmiška 
Sovietijcs studijom skirtą įstai
gą. Seminaras Įvyks birželio 6 
liepos 18.

Lilijos šukytės, Metropolitan 
Operos solistės, pasikalbėjimas 
su Vyt. Strolia btlVo transliuo
jamas per Laisvės Žiburio radi
ją gegužės . 4,.sekmadieni. Taip 
pat būvio perduoti kūriniai, 
L. šukytės Įdainuoti jos pasku
tiniuose koncertuose.

Rugiapiūtės pabaigtuvės iš tiesų tai duonos 
džiaugsmo šventė. Bus duonos — šio pagrindinio, 
svarbiausio maisto! Kas gali būti skaniau ir sveikiau 
už juodą ruginę duoną! Visoj apylinkėj buvo žinomi 
ūkininkai, pas kuriuos būdavo gardi duona, gera 
rūgštis. Pas tuos ir samdiniai greičiau eidavo. Jei 
duona būdavo šviežiai iškepta, o atsilankydavo kai
mynė, tai jai būtinai įduodavo parsinešti lauktuvių, 
paragauti šviežios duonos, „mūsų rūgšties". Mūsų 
mama mokėdavo užmaišyti ir iškepti labai gardžią 
duoną. Kad išeitų gera rūgštis, turėdavo būti tinka
mai laikomas ir duonkubilis, ir krosnis tinkamai iš
kūrenta, ir kepimo laikas nustatytas. Lietuvis, toli 
išklydęs iš tėvynės už jūrių marių, pyragų šaly, la
biausiai pasiilgsta ruginės duonos. Kol mūsų valstie
tis minta savo rankomis išauginta duona, tol jis 
jaučiasi pilnavertis žmogus, nors ir vargingoj užda
roj savo buity, tačiau nesvyruojantis, it nendrė nuo 
kiekvieno vėjo pūstelėjimo.

Kitas ūkiškas augalas, užėmęs mano jaunystės 
atsiminimuose poezijos žavesiu apgaubtą kertelę — 
tai linas. Jo apdirbimas taip pat kartais sutelkdavo 
talką. Tačiau aš, rudenius praleisdamas mokyklose, 
tų talkų jau nebematydavau. Mano krašte linų sė
davo tik namų reikalams.

Nebebuvo kituose Lietuvos kraštuose žinomų 
jaujų, kuriose liaudies vaizduotė sukūrė visokių fan
tastinių nuotykių bei pasakojimų. Pas mus jaujas 
pavaduodavo pirtys, mažos lūšnelės linams prasi- 
džiovinti. Išgarsino jas A. Vilkutaitis-Keturakis savo 
visoj Lietuvoj išgarsėjusia komedija „Amerika 
pirty“.

Po rugio linas reikalingiausias kaimo žmogui 
augalas. Jis suteikdavo būtiniausią apdarą — marški
nius. Ilgas lino kelias nuo dirvos ligi žmogaus kūno: 
pasėti, nurauti, nukulti, išmarkyti, pievoj pakloti, 
pirty arba jaujoj išdžiovinti, išminti, nubrukti, iššu
kuoti, suverpti, išausti, drobę išbaltinti ir tik tada 
siūti. Liaudies pasakose, užpuolus nelabajam, siūlo
ma jam išklausyti lino kančias. Bepasakojant tą kan
čią, pragysta gaidys, ir nelabasis dingsta. Prie linų 
daugiausia dirba moterys, mergelės. Ir dainoj dai
nuojama apie mergelę, „rugelių grėbėjėlę, drobelių 
audėjėlę". Linas liaudies vaizduotėj apgaubtas ro- 
-mantika, poezija. Lino žiedas — meilės simbolis: ber
neliui užkrito lino žiedelis už kepurėlės.

Mano atmintyje ripuliuoja lengvo vėjelio pučia
mos mėlynos linų bangos. Kaip tai gražu ir nuotai
kinga! Prieš 30 metų rašiau:

Jei nebūtų tavęs, lino mėlynas žiede,— 
Jei nebūtų galulaukėj mėlyno baro, 
Kur aš eičiau tą klaikų vidudienio metą, 
Kai taip liūdna ir juoda širdy pasidaro? 

Prisimindamas, kiek atmintis siekia, mūsų šeimos 
namų nuotaikas, aš dažnai su kartėliu pasigesdavau 
tos šiltos, intymios jaukios vidinės atmosferos, kuri 
paprastai gaubia artimus, giminingus žmones, o ypa
čiai vienos šeimos narius. Mes vieni kitų varžyda- 
vomės, nerasdavome atviro žvilgsnio, šilto šypsnio. 
Mūsų šeimoje neskambėdavo daina, juokas, linksmi 
pokštai. Laisviau jausdavomės prie samdinių, darbi
ninkų, šiaip svetimų žmonių. Tada ir tėvas pasidary
davo linksmesnis, kalbesnis. Aš mėgdavau draugauti 
su piemenukais. Vasarą kartais su piemeniu eidavau 
nakvoti Į kluoną ant šieno. Kai, pasibaigus metams, 
prieš kalėdas, samdiniai išsiskirstydavo, mūsų šeimoj 
niūri nuotaika dar labiau sutirštėdavo. Tėvai, pasi
naudodami tuo, kad nėra svetimų, mus. vaikus, mo
kydavo ir bardavo už visokius anksčiau padarytus 
nusikaltimus. Pagausėdavo poteriai. Po Naujųjų Me
tų šeimyna, t. y. samdiniai, grįždavo, ir mūsų na
muose nuotaika palengvėdavo.

Linksmiau būdavo, kai vasaros darbymety ateida
vo padienių darbininkų, o kartais šiaip kas iš kai
mynų ar giminių į talką. Tikrosios talkos būdavo 
rugių kirtimo pabaigtuvėms. Tą dieną visi jausda
vome pakilią nuotaiką. Pajėgiausieji — vyrai su grė
bėjomis — stodavo prie rugių lauko, o paaugliai ir 
senesnieji nešdavo pėdus ir statydavo gubas. Namie 
mama, padedant kam nors iš moterų, ruošdavo val
gius, žiūrėdavo, ar nurūgo jau iš anksto užraugta 
gira.

Rugiai jau baigiami kirsti. Varomi paskutiniai 
pradalgiai. Jaunesnieji vyrai, bernai, stengiasi užsi
moti platų pradalgį, kad „kas žingsnis, tai pėdas", 
kad prialsintų savo grėbėjas. O šių garbės reikalas, 
kad neatsiliktų, kad „liptų ant kulnų“ kirtėjui. Kai 
matyti jau pabaiga, paaugliai, metę viską, lekia na- 
mo, kad pasiruoštų aplieti vandeniu kieme ar einan 
čius pirkion kirtėjus.

Antai jie pagaliau pareina. Ataskamba liūdna 
rugiapiūtės daina „Vai tu, rugeli, tu žiemkentėli". 
Tačiau visi linksmi, patenkinti, kad ir išvargę. O 
kiek triukšmo ir juoko parėjus, kai netikėtai ūžte-

,it galvų vandens ąsotis. Niekas nepyksta, besi
bara, nebaudžia išdykėlių.

švęsto vandens rėčkelė, buvo prikalta apskrita me
talinė lenta su įrašais pažymėti besibaigiančio šimt
mečio jubiliejui. Žmonės šlakstydavosi, pamirkę 
pirštus į vandenį, žegnodavosi, bučiuodavo kryžių 
ir tą lentą. Jubiliejaus proga tikintieji, atlikę išpa
žintį ir priėmę švenčiausiąjį, buvo apdovanojami vi
suotiniais atlaidais.

Tėvai turėjo ilgai mane prikalbinėti ir drąsinti, 
kad eičiau į mokyklą. Aš bijojau kiekvieno svetimo 
žmogaus. Į mūsų viensėdiją maža kas užklysdavo, ir 
aš prie svetimų nebuvau pratęs. Pamatęs pro langus 
ką ateinant, dumdavau ant krosnies. Pasakoja, kad 
sykį pas mus užklydo policininkas ar žandaras. Pa
matęs baisų, sagotą, barzdotą žmogų, aš, kiek įkabin
damas, pasileidau ant krosnies. Žandaras tai paste
bėjo, ir jam kilo įtarimas, kas čia būtų... Tėvas vos 
įtikino, kad jis nelįstų ant krosnies ir negąsdintų 
vaiko. Gudelių mokyklos mokytoją aš vaizdavausi 
baisesnį negu tas žandaras. Pasirodė, kad mano ne
klysta.

Gudelių mokykla, kaip ir visos tais laikais 'para
pijų mokyklos, buvo nedidelė. Prie rinkos parapijos 
namų visas galas buvo skirtas mokytojo butui ir 
greta vienas kambarys mokyklai. Tame kambaryje 
tilpo visi trys skyriai, gal apie 30 vaikų. Mokslas tais 
laikais, žinoma, nebuvo privalomas. Mokiniai susi
rinkdavo rudenį gana vėlai, kai pasibaigdavo gania
vos, bulviakasis. Anksti pavasarį vėl turėdavo grįžti 
prie bandos ir ūkio darbų. Dėl to ir mokslo laiką skai
čiuodavo žiemomis. Maža buvo tokių laimingų, kurie 
galėdavo mokytis ištisus mokslo metus. Mokytojui 
sunkiai sekdavosi suderinti savo mokinius vienus su 
kitais ir suskirstyti juos skyriais — klasėmis. Visos 
pamokos eidavo rusų kalba. Lietuviškai vaikai iš
mokdavo iš savo motinų. Per visą mokslo laiką ga
besnieji išmokdavo grabalioti rusiškai daugybos 
lentelę ir keturis elementarius aritmetikos veiksmus. 
Daug laiko ir pastangų mokytojui kainuodavo, kol 
išmokydavo rusiškai pasveikinti ir atsisveikinti kar
tą per metus lankantį mokyklą inspektorių. Įėjęs į 
mokyklą, inspektorius sakydavo: „3jrpaBCTByHTe, pe- 
ūflTa!" Mokiniai turėdavo sustoti ir choru sutartinai 
šaukti: „3ąpaBbH >KejiaeM, Batire FIpeBocxoAHTenbc- 
tbo!“ Atsisveikindamas inspektorius sakydavo: 
„ripomaiiTe, pečara!" Ir dabar dar atsimenu, kaip 
mes pašokdavome iš vietų ir vėl choru, tęsdami 
šaukdavom nesuprantamus žodžius: „Casliva putiva 
vąše pre-pre-pre-prel" Tai turėjo reikšti: „OiacTjiH- 
Boro nyru Bau, Bame FIpeBocxoAHTe.ibCTBo!” Poną in
spektorių, ką-ne-ką mokinius paklausinėjusį, moky
tojas vesdavosi vaišinti, o mes linksmi bėgdavome 
namo. Tą dieną nei vienas nebūdavo plakamas li
niuote per delną, už ausų tąsomas, klupdomas, nykš- 
čiuojamas. Bus daugiau.

Melsvo lino galulaukėj sekdamas buitį, 
Kas jaunystės audringų sapnų nepažino? 
Prasivėrusios laimėje šypsosi lūpos, 
Atsiminusios pasaką mėlyno lino.

Mūsų šeimoj dar šviesiau ir linksmiau pasidaryda
vo, kai tėvas parsiveždavo siuvėją. Nedažnai tai atsi
tikdavo. Kartą per metus, o gal ir per dvejus. Gerą 
siuvėją ne taip lengva būdavo gauti. Reikėjo jį iš 
anksto užsiprašyti, pavaišinti ir žiūrėti, kad kas kitas 
jo neperimtų. Atėjus sutartai dienai, visi namai jo lau
kė. Motina ruošdavo geresnius pietus, vaišes. Ir štai 
tėvas jį parsiveža. Motina skuba pasitikti, vedasi į 
vidų, iš paskos gizelis, kieno nors padedamas, tem
pia siuvamą mašiną, prosą su lenktu kaminėliu, ma- 
tą-aršiną. Po pietų prasideda darbas. Siuvėjas-„kriau- 
čius" apklausinėja, kam ką reiks siūti, apžiūri me
džiagas, milelius, kailius, ima nuo kiekvieno „mierą" 
ir kreida sienoje rašo tik jam vienam suprantamus 
skaitmenis.

Siuvėjui dirbant, laikas eina greitai ir įdomiai. 
Siuvėjas žino daug visokių atsitikimų, pokštų, mįslių, 
moka dainų ir dainuškų. Mums, vaikams, įdomiau
sia, kai gizelis ima kaitinti prosą, prideda į jį žarijų 
ir, uždaręs, atsitūpęs, pučia į skylę taip, kad net ki
birkštys lekia iš kaminėlio. Iš viso siuvėjo darbas 
atrodė man toks lengvas ir patrauklus, o siuvėjai 
tokie malonūs žmonės, kad aš nenorėjau būti nieku 
kitu, kaip tik siuvėju.

Kartą tėvas parsivežė rimorių. Nežinau, kas jį 
prikalbėjo, kad geriems arkliams reikalingi ir geri 
pakinktai. Negražu eržilą, o net ir gera kumele kin
kyti į paprastas darbines plėškes, kuriose smarkius 
arklius ir suvaldyti esą sunku. Reikia stiprių odinių 
šorų. Ir štai vieną sykį tėvas iš Marijampolės parsi
veža pilną krepšį visokių sagčių, rinkių rinkelių, mi
singinių žiedų. Kai papylė visa tai ant stalo, motina 
net aiktelėjo: „Ar tai mums, prastiems žmonėms, 
reikalingi tie blizgučiai?!" Tėvas, nors poniškumo 
nemėgo, šorus nusprendė siūdinti. Kai rimorius dar
bą baigė ir tos sagtys bei rinkės išsisklaidė po visus 
pakinktus, ne taip jau prabangiai jos atrodė. Ir 
mama lengviau atsiduso. Vis dėlto šorai išėjo pui
kūs, ir tik vienas tėvas mokėjo arklius į juos pakin
kyti — į kurią skylę kišti arklio galvą, į kurią uode
gą, kurį diržą ir kaip po pilvu susegti.

5. MOKSLO PRADŽIA

Gudelių pradžios mokyklą aš pradėjau lankyti, 
tur būt, 1900 metais. Atsimenu, bažnyčioje, tuoj 
įėjus, prie pirmojo pilioriaus, kur kabėjojeryžius ir
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Groja ansamblis ,,Lietuva"

DR. KONSTANTINO AVIŽONIO 
NETEKUS

PAVASARIS
Kas man pavasaris! Ne brolis. 
Ne draugas ir ne giminė.
Bet toks platus ir vaiskus tolis. 
Kad negaliu nepaminėt.

Jog jis sudarė foną lapų. 
Žiedų, ir paukščių, Ir šakų. 
Kad parke vėjas krūmą kvapų 
Pagavęs purtė už plaukų,

Kad saulė buvo kaip poetų 
Garbė: ugninga ir sena,— 
Turiu rašyt, kad ji spindėtų. 
Kai jau seniai užges diena.

Henrikas Radauskas 
(Is rinkinio M Strėle danguje**)

• Skulptoriaus Antano 
Mončio kūrinių paroda ati
daroma Paryžiuje, Centre 
Culturel International gale
rijoje, gegužės 2 d. ir tęsis 
iki gegužės 15 d. Parodoje 
bus išstatytos skulptūros, 
piešiniai ir ’’kolažai”.

Dr. M. Gimbutienė,
Penktadienį, gegužės 9 dieną 

7:30 vai. vakaro Santa Monikos 
Lietuvių klubas surengė Dr. M. 
Gimbutienės paskaitą, kuri įvyko 
1210 4th street S. Monica.

Daktare Marija Gimbutienė 
skaitė | ir rodė, nuotraukas 
(slides) apie vėliausias iškase
nas Europoje iš epochos apie 
5,000 metų prieš mūsų erą; ji 
taip pat atsakinėjoj klausimus, 
kokį tos iškasenos turi ryšį su 
Lietuvos senove.
Gimbutienė 1968 Los Angeles 
Times buvo išrinkta viena tarp 
13 moterų, pavadintų “metų 
moterimis”.

+ Prof. Stasys Vainiurtas 
Vilniuje susilaukė 60 metų am 
žiaus. Jis, gimęs ir mokęsis 
Rygoj, 1933 metais tarptau- 
niam pianistų konkurse Vieno
je iškilo į pirmąją to meto stip 
riaušių pianistų dešimkę. Pa
stoviai Lietuvoje apsigyveno' 
tik 1938 metais, ėmęsis peda
goginio muzikos darbb. Ligi 
šiol aktyviai reiškiasi kaip pe
dagogas (konservatorijoj), pi
anistas, kompozitorius ir mu
zikinės veiklos organizatorius. 
Sulaukęs 60 metų amžiaus dar 
yra pasiryžęs kompo'nuoti mu
ziką baletui, bet neužtinkąs tin 
kamo libreto. Iki 70 metų su
lauksiąs, tikriaus&i rasiąs lib
retą ir baletą parašysiąs.

Prof. dr. Marija Gimbutienė dėkoja už jos pagerbimą, kuri surengė Santa
Monica, Cailf., lietuviai vasario 9 d. Nuotr. L. Kanto

A. m. balandžio 20 d. Cha- 
pel Hifl, N. C., daugiau kaip 
keturiup mėnesius sirgęs, mirė 
|Žymus mūsų istorikas dr. Kon
stantinas ^Avižonis.

Konstantinas Avižonis buvo 
gimęs 1909 sausio 16-29 Žaga
rėje, kur jo tėvas dr. Petras 
Avižonis vertėsi gydytojo prak
tika.

Baigęs “Aušros” gimnaziją, 
istoriją studijavo Lietuvos uni
versitete. Nuo 1929 studijas tę
sė Fridricho Vilhelmo univer
sitete Berlyne, čia už diserta
ciją apie lietuvių bajorijos kil
mę XIH-XTV amžiuje gavo filo
sofijos daktaro laipsnį. Be to, 
1935 dar baigė Lietuvos isto
rijos studijas Vytauto Didžiojo 
mokslų fakultete. 1933-1934 is
torinę medžiagą rinko Kroku
vos universitete ir kitur. Nuo 
1934 dėstė istoriją ir ūkio is
toriją Prekybos institute Klai
pėdoje. Tuo pačiu metu moky
tojavo ir “Aušros” gimnazijoje. 
Įsikūrus Lituanistikos Institu
tui Kaune, 1939-1940 buvo to 
instituto reikalų vedėjas ir nuo
latinis sdkrėtdrius. 1940-1944 
Vilniaus universiteto Humani
tarinių mokslų fakulteto Lietu
vos istorijos katedros docentas. 
Mokslini ir pedagoginį darbą 
tęsė ir 1944 pasitraukęs į Va
karus. 1945-1947 dėstė Rusijos 
istoriją Freiburgo universitete 
Vokietijoje, 1946-1948 Lietuvos 
istoriją Pabaltijo Universitete 
Hamburge - Pinneberge. Atvy
kęs į JAV, 1949-1969 profeso
riavo Elon kolegijoj, Elon Col
lege, N. C. 1949-1952 čia buvo 
Europos istorijos ir vokiečių 
kalbos profesorius asistentas, 
1952-1956 ekstraordinarinis pro
fesorius, nuo 1956 istorijos ir 
politinių mokslų profesorius ir

Prof. dr. Kpnatantinas Avižonis

socialinių mokslų skyriaus ve
dėjas.

-Stambiausi a.a. Konstantino 
Avižonio mokslo darbai: Die 
Entstehung und Entwicklung 
des litauischen Adels bis zur Ii- 
tauisch-polnischen Union 1385 
(Berlyno disertacija 1932); Lie
tuvių kilimo iš romėnų teorija 
XV-XVI a. (Praeitis, III, 1939, p. 
1-30); Stanislovo Albrechto Rad
vilo “Merrtoriale” (Lietuvos Pra
eitis, I, 1940, p. 211-292); Bajo
rai valstybiniame Lietuvos gy
venime Vazų laikais, 1940; Švie
timas Lietuvoje XVI I-jo am
žiaus pirmoje pusėje (Lietuvos 
Praeitis, i, 1941, p. 541-568); 
Bendroji rusinimo politika. Ru
sinimo politikos istorinė raida 
ligi 1863 (Kovos metai dėl sa
vosios spaudos, Chicago 1957, 
p. 27-65); Pastabos dėl “naujo
viško V. T. Pašutos Lietuvos 
valstybinės pradžios aiškini
mo” (Lituanistikos Darbai, I, 
1966, p. 89-93) ir kt. Bendra
darbiavo Įvairiuose ameriki-
niuose istorijos žurnaluose. Bu
vo vienas iš pagrindinių Lie
tuvių Enciklopedijos bendradar
bių Lietuvos, Lenkijos ir Rusi
jos istorijos klausimais.

• TECHNIKOS ŽODIS, 19- 
69 m. sausio — vasario ..mėn. 
Nr. I. Leidžia Amerikos Lietuvių 
inžinierių ir architektų sąjungos 
Chicagos skyriaus Technikinės 
spaudos sekcija. Vyr. redaktorius 
G.J. Lazauskas, 208 W. Natoma 
Ave., Addison, III. 60101. Admi
nistratorius M. Krasauskas,x2633 
W. Montgomtry Ave., Chicago, 
Iii. 60632. Metinė prenumerata 
5.00 dol.; studentamas — 2.00 
dol.

KReM 
VE/dRoDZ/M

BUDA ANT KALNO
Pelėsiais ir kerpėm apaugus aukštai. (Tiesa, žiemą viską uždengia 

sniegas, o vasarą nedaug kas ten užklysta). Apie 2 km. nuo Antakalnio 
®d.ve$’ ^aP’e3*n®ie, stovi žalias namukas. Jeigu ne kudlotas šuo, kuris 
re karčiais sudrumsčia tylą, pasitikdamas svečią, pamanytumei, kad lai 
’s v,so niekieno nežinoma sala. Arti neprieisi, nes nėra nei kelio, nei 
takelio Tiesa, ant durų prikaltas užrašas:

LSD „ŽALGIRIO" 
SLIDŽIŲ BAZE

. p'avėrus šio pastato duris, norisi sprukti atgal. Popiergaliai. Smala 
is eplioti stalai, sutrūkinėjusios ir voratinkliais pasipuošus*os lubos.

— Iš šitos landynės sunku iškrapštyti slides, — rodydamas koridorėlį, 
aiškina bazės vedėjas Jonas Latvis. — Slidžių bazė čia sugrūsta jau, 
^ur būt, dvidešimt metų. Slidžių keturi šimtai porų, o nuomoja nedaug

— Jeigu suspės padaryti projektą, tai po dviejų slidinėjimo sezonų 
versime šitą ir statysime naują bazę — vis žadamą. .

Dūmai akis baigia išgraužti — krosnių treti melai negali suremon
tuoti O koridoriuje ir teisėjų kambaryje jos ir visai nekūrenamos . .

Šluosto asaras J. Latvis, vaikšto pasilenkdamas nuo dūmų ir laukia 
slidinėtojų.

Tiesa, prieš pusantrų melų Sapieginėje pastatytas naujas gražus trijų 
aukštų rūmas. Tai turizmo baze. Joje yra simlas porų nuomojamų slidžių 
ir bufetas, tačiau šį rūmą galima surasti tik su kompaso pagalba, nes 
jokie informacijos šaltiniai apie jj nežino.

K nuotraukos pabandykite nustatyti — ar čia griozdų 
sandėlis, ar Vilniaus universiteto slidžių bazė?

išsprendę Aitą klausimą, |iis būsite piimasls Kolunilws, 
atvėręs kelią universiteto studentų slidinėjimui dar Alą žie
mą.

L_ Į—.IJ11 hum V LOVVS
a. šonkaulis

• AIDAI, 1969 m. kovo mėn. 
Nr. 3. Mėnesinis kultūros žurna
las. Leidžia lietuviai pranciško
nai. Redaguoja dr. Juozas Gir
nius, 27 Juliette Str., Boston. 
Mass. 02122; administruoja T. 
Benvenutas Ramanauskas. OEM, 
680 Bushwick Ave., Brooklyn, N. 
Y. 11221. Metinė prenumerata 
7.00 dol

• LAIŠKAI LIETUVIAMS 
1969 m. kovo mėn. Nr. 3. Tėvu 
jėzuitų leidžiamas religinės ir tau
tinės kultūros žurnalas. Redaguo
ja K. Trimakas, S.J. Administ
ruoja Petras Kleinotas, S.J. .Adre
sas: 2345 W. 56th Str., Chicago, 
III. 60636. Metinė prenumerata 
5.00 dol.

III. Žiemos pramogos
Jei iki 1930 m. Kauno miesto 

gyvenime dar buvo jaučiama 
rusiško ir lenkiško būdo įtaka, 
tai pradedant antruoju nepri
klausomybės dešimtmečiu Kau
no miesto veidas pradėjo siste- 
matiškal ir planingai kitėti. 
Kauno miestas tapo lietuvių ad
ministracinio ir kultūrinio gy
venimo centru. Pats miestas ir 
jo gyventojai pasidarė stiprūs 
ir atsparūs lietuviškos dvasios 
ir kultūros reiškėjai, ir kaip 
atrodo, šią žymę išlaikė iki šių 
dienų. Kaunas atsikratė rytų ir 
sėmėsi peno iri žinių iš vakarų. 
Atsirado nauji modernūs vaka
rų Europos stiliaus pastatai, 

> buvo įvestas vandentiekis ir ka
nalizacija, palaipsniui išmeks- 
faltuotos gatvės,puikiai ir sko
ningai i šdekoruotos krautuvės, 
pastatyti gražūs ir erdvūs kino 
teatrai,žmonės pradėjo skonin
gai ir ištaigingai rengtis bei at
sirado visa eilė kitų pakeitimų 
ir pagerinimų. Miesto gyvento
juose užgimė dinamiška ir at
spari tautinė lietuvių sąmonė. 
Jie didžiavosi esą lietuviais ir 
lietuviškos kultūros nešėjais.

KAUNE
(iki 1940 metų)

(Tęsinys iš praeito numerio)

a. Teatrai
Valstybės teatro pastatai,ku

riame tilpo lietuviška opera, 
drama ir baletas, buvo statyti 
caristinės Rusijos laikais. Ne
buvo jie dideli, bet gana gražūs 
ir skoningi. Šiuose pastatuose 
išaugo opera,drama ir baletas , 
o taip pat ir aktoriai, iš kurių 
jau ne vienas paseno ir pasi
traukė iš sceninio darbo.

Kaune dar buvo Tilmanso.Šv . 
Zitos d-jos ir Liaudies Namų 
salės, kuriose neretai buvo at
liekami teatriniai vaidinimai. 
Be to,ir gimnazijų salės tarna
vo moksleivių parengimams ir 
vaidinimams.

b. Kino teatrai
Berods, iki 1929 m. pabaigos 

Kauno kino teatrai terodė tiktai 
nebylias filmas .palydimas pia
nino ir smuiko garsų. Visi svar
besni kinai, kaip Gaza, Triumf, 
Palas ir Odeon buvo Laisvės 
Alėjoje.Šančiuose buvo Iliuzija 
ir Lyra. Žaliakalnyj-Palladium 
ir Hollywood. Buvo dar paskirų 
kino teatrų ir Aleksote ir Sla
badoje.

Antrame nepriklausomybės 
dešimtmetyje atsirado naujų, 

modernių kino teatro pastatų . 
Laisvės Alėjoj-Kapitol, Forum 
ir Metropolitan, Žaliakalnyje- 
Pasaka ir Daina.

Pirmasis garsinis filmas 
Kaune, jei neklystų, buvo paro
dytas 1929 m. Kapitoliuje. Buvo 
rodomo vokiečių pastatymo fil
mą "Žydrasis angelas" su Mar
ten Dietrich ir Emil Jannigs.
c.Muziejai ir galerijos

Donelaičio g-vėje buvo Karo, 
o šalia jo Vytauto Didžiojo mu
ziejai. Jie abu buvo mielai kau
niečių, moksleivių ir provinci
jos ekskursijų lankomi.

Šalia Meno mokyklos, Malūnų 
g-vėj buvo Čiurlionio galerija , 
turėjusi M. Čiurlionio ir kitų 
dailininkų meno paveikslus bei 
kitokias meno vertybes. Čia ir
gi mielai lankydavosi meno mė
gėjai ir mokinių ekskursijos.

Tenka pažymėti,kad prie Ka
ro muziejaus buvo jaukus sode
lis, kuriame vakarais grodavo 
karo invalidų orkestras. Kau
niečiai mielai eidavo tų koncer
tų pasiklausyti. O žiemos metu 
Karo muziejaus vadovybė mies
to gyventojams kasmet sureng
davo įspūdingus Naujų Metų su
tikimus lauke.

d.Šoklų salės
Žymiausioje salėje, Karinin

kų Ramovėje, buvo rengiami 
vieši iškilmingi minėjimai ir 
parengimaij kuriuos dažnai at
silankydavo Respublikos prezi
dentas, diplomatinio korpuso 
nariai ir aukštieji kariuomenės 

bei administracijos pareigūnai .
Studentų Neo-Lituania . kor

poracijos rūmų salė Parodos 
g-vėje buvo dažniausiai naudo
jama tos korporacijos narių. 
Gana erdvi ir jauki buvo ateiti
ninkų rūmų salė Laisvės Alėjoj, 
priešais Saugumo Departamen
to rūmus. Šaulių s-gos salė su 
Akelio šokių kapela buvo gerai 
žinoma Kauno jaunuomenei. Pa
silinksminimai ir parengimai 
dar buvo rengiami Tilmanso , 
Šv.Zitos d-jos ir Liaudies Na
mų salėse.

Vėliau Mickevičiaus g-vėje , 
prie pat Laisvės Alėjos buvo 
pastatyti puošnūs ir ištaigingi 
Trijų Milžinų rūmai. Šių rūmų 
salės buvo naudojamos viešojo 
gyvenimo pokyliams ir paren
gimams.

Dar buvo visa eilė mažių sa- 
liukių miesto priemiesčiuose , 
kuriose buvo rengiami vietiniai 
parengimai.
e. Kavinės ir naktiniai 

lokalai
Puikiausi ir žymiausi buvo 

Trijų Milžinų,Lietuvos Viešbu
čio (Metropolis) ir Versalio. 
Čia buvo puikūs orkestrai, 
maistas ir įvairūs gėrimai. 
Dienos metu tie lokalai veikė 
kaip kavinės.

Dar buvo Lokys, vėliau pasi
vadinęs Automatu, Bar Pale- 
Ale, Urbono restoranas, Tumo 
(božegraika), Mėnulis (Čipur- 
nos) prie Lietuvos Banko pa
statų, Rambynas, Piliečių Klu-

bas Lukšio ir Seimo g-vių kam - 
pe ir naktinis klubas Lozana , 
priešais geležinkelio stotį. Be 
to,buvo visa eilė mažesnių res
toranų įvairiuose miesto kam
puose.

Iš kavinių garsiausios buvo sąrą" (gražų, augalotą studen- 
Konrado ir Perkausko, vėliau tą), taip ir "Grafą" (virš 70 
persitvarkiusi ir pasivadinusi- metų senumo, nusigyvenusį 
Monicos vardu. Virš Metropoli- dvarponį), 
tan kino teatro buvo erdvi ir 
gana triukšminga kavinė Aldo
na.

džiausios buvo Perkausko ka
vinėje, Tumo restorane ir buv . 
kino Oaza salėje. Jose dažnai 
galėjai matyti lošiant iš stam
bių sumų geriausius Lietuvos 
biljardo meisterius, kaip "Gu-

g.Alaus barai
Jie irgi spietėsi Laisvės Alė

joje. Jų buvo gana daug, pav.
Kaip žymiausios kavinės, taip studentų, Mažeikių, Pilzeno,

ir geriausi lokalai spietėsi priešais miesto sodą ir alaus 
Laisvės Alėjoj. Ji buvo gyvybi- baras Pasaka, Gedimino g. 7a. 
nė miesto gyventojų arterija. Alaus baruose lankydavosi 
Buvo įsigalėjęs kažkoks papro- jaunuomenė. Ypatingai triukš- 
tys susitikti ir pasivaikščioti mingi jie būdavo savaitgaliais 
Laisvės Alėjoje. Ypač šeštadie- ir algų išmokėjimo dienomis . 
niaisir šventadieniais Laisvės 
Alėjoje tarp 4 ir 8 vai. vakaro 
būdavo didžiausia spūstis. Val
dininkija,moksleivi ja ir studen
tija gretomis žygiuodavo nuo 
Įgulos bažnyčios iki miesto so
do ir atgal kelias valandas iš ventojų, nes apylinkių gamtinės 
eilės. sąlygos slidžių ir rogučių spor-

Laisvės Alėja vėlais vakarais tui buvo labai palankios. Mieste 
ir naktimis tarnavo taip pat, buvo L F LS, Jachtklubo ir kitos 
kaip pagrindinė miesto turga- čiuožyklos.Ąžuolyne buvo Kūno 
vietė pirktinei meilei. Čia, tarp Kultūros rūmų čiuožykla nau- 
Versalio ir Metropolio ir tiktai 
toje gatvės pusėje, spietėsi 
pirktinės meilės ir pasiūla ir 
paklausa.

f. Biljardinės
Koncentravosi irgi Laisvės linis Kauno gyventojas Lietuvos 

Alėjoje prie didesnių lokalų, nepriklausomybės laikais iki 
nors jų buvo ir visame mieste 1940 m. birželio mėn. 15 d. 
prie mažesnių restoranų. Di-

Juose laisvai ir garsiai pasi
reikšdavo įvairūs nepripažinti 
talentai ,kaip solistai, humoris
tai, poetai ir kiti.

h v Žiemos sportas 
Buvo mėgiamas miesto gy-

dojama ledo rutulio rungtynėms 
bei žaidėjų treniruotėms.

Tai taip maždaug linksmino
si ir džiaugėsi laisvalaikiu ei-

la.
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STCATHARINES ONTARIO
Mūsų tremties gyvenime ne

laimingiausi metai buvo 1968-ti 
Laisvės Kovos metai ir 1969-tų 
Švietimo ir Šeimos metų pra
džia, nes tame laikotarpyje iš
keliavo į amžinybę šie veikliau
si lietuviškų organizacijų vei
kėjai ir lietuvybės puoselėtojai: 
PLBpirm.J.Bačiūnas, ML vei
kėjas E. Simonaitis, "NL" red. 
J. Kardelis ir š. m. balandžio 11 
d.miręs Z. Piliponis, St. Catha
rines lietuviškos kolonijos vei
kėjas. Šitie keturi vyrai dar 
daug,daug galėjo nuveikti lietu
vybės laisvinimo darbe.

Rašančiam šias eilutes gan 
ilgokai teko St. Catharinėj kar
tu dirbti įvairiose organizaci
jose su a.a.Z.Piliponiu, tat apie 
jį ir noriu vieną kitą žodį dau
giau pabrėžti.

Velionis Z. Piliponis gimė 
1909 - tais balandžio mėn. 19 d. 
Žežmariuose, Trakų apskr. , 
ūkininko šeimoje. Baigęs vietos 
gimnaziją, išvyko Kaunan ir 
įstojo į Karo mokyklą, kurią 
baigęs buvo pakeltas į j.ltn. 
laipsnį,Vėliau ilgą laiką gyve
no Klaipėdos krašte, kur buvo 
Martyno Jankaus Šaulių kp. va
du, o taip pat veikė ir Dariaus- 
Girėno šaulių kuopoj. Už sąži
ningą ir stropų vadovavimą 
šaulių kuopoms,buvo pakeltas į 
vyr. Itn. laipsnį.

Man teko su velioniu susipa
žinti tik Kanadoje. Z. Piliponis 
buvo labai ramaus būdo,tvirto 
charakterio,visuomet sukalba
mas ir nuolat besišypsantis, tat 
ir visų buvo labai mėgiamas bei 
gerbiamas. Jis priklausė beveik 
visom mūsų kolonijoje veikian- 
čiom organizacijom, o taip pat 
ir SLA 278 -tai kuopai, kurios 
jis ir įsteigėjas buvo.

Vieną kartą užklaustas, kodėl 
jis taip pamėgo SLA organiza
ciją, velionis atsakė, kad reikia

NIAGAROS
BENDROM JĖGOM-DU DIDIEJI 

PARENGIMAI
Pirmas parengimas ruošia

mas Wellando ir apylinkės Me
džiotojų ir Meškeriotojų klubo 
"Lituanica" Kartūnų balius 
įvyks š. m. birželio mėn. 1 d . 
Wellande-The Ukrainian Cultu
ral Centre salėje.Salė yra nau
jai pastatyta, moderniška, miš
ko pavėsyje.Šioje salėje Kartū
nų balius bus ruošiamas trečius 
metus.Kartūnų balius sutraukia 
daug publikos, nes prie klubo 
priklauso narių iš Buffalo, JA V , 
Hamiltono, Niagara Falls, St. 
Catharines ir kitur. Už kartūnų 
sukneles bus skiriamos pinigi
nės premijos. Bus ir kitų staig
menų. Sekite lietuvišką spaudą 
ir ruoškitės dalyvauti kartūnų 
baliuje Wellande. 

Muzika Juozo Gruodžio

Premjera: 1969 m. geg. 17 d., 8 vai. vak.
II spektaklis: 1969 m. geg. 18 d., 3 vai. p.p.
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Rengia MARGUTIS

priklausyt tokiai organizacijai, 
kokiu jautiesi.Pav. nebuvęs ka
riu,negali priklausyti karių or
ganizacijai, o SLA organizaci- 
toje sutelpa įvairių pažiūrų ir 
įvairių įsitikinimų žmonės,t. y 
kiekvienas, kuris tik nori dirbt, 
lietuvybės labui. SLA ir finan
siniai yra labai stipri organi
zacija, ji stipriai parėmė finan
siniai Neprikl. Lietuvos atsta
tymą, šiuo laiku remia studen
tus stipendijomis ir savo narius 
piniginiai ligos atveju. Reikia 
manyti, kad ir vėl Lietuvai at
gaunant laisvę SLA organizaci
ja vispusiškai! parems krašto 
atstatymą. Tai tik dalis velionio 
pasakytų minčių, kurios ilgai 
liks mano atmintyje.

Velionis buvo palaidotas su 
bažnytinėmis apeigomis .Rožinį 
atkalbėjo ir į kapines nulydėjo 
mūsųparap. klebonas T. B. Mi
kalauskas, O. F. M.

Laidotuvių namuose karstas 
buvo pridengtas tautine vėliava 
ir garbės sargybą nešė ramo- 
vėnai. Balandžio mėn. 14 d. ilga 
mašinų virtinė nulydėjo velionį 
paskutinį kartą St. Catharines 
gatvėmis iki amžino poilsio vie
tos miesto kapinėse. Karstane- 
šiai buvo po 3 iš ramovėnų ir 
SLA.

Atsisveikinimo žodį tarė LB 
St. Catharines apyl. , Ramovėnų 
ir SLA valdybų pirmininkai.Ra
movėnų p-kas, gražiai sulanks
tęs tautinę vėliavą įteikė velio- 
nies našlei.

SLA 278 kuopos,savo ir žmo
nos vardu,velionies žmonai Al
donai, dukroms, žentams, Lie
tuvoje broliams,seseriai ir gi
minėms reiškiu gilią užuojautą. 
Lai bus lengva Tau,mielas Zig
mai,ši,kad ir svetima, žemelė .

P. POLGRIMAS 
SLA 278 kp. p-kas .

PUSIASALIS
Antras parengimas-Joninės , 

kurios įvyksta š. m. birželio 28 
d.St.Denis parapijos salėje,St. 
Catharinėje. Šias Jonines ruo
šia skautų rėmėjai. Joninių pel
nas skiriamas viso Niagaros 
pusiasalio skautų parėmimui , 
nes skautų vienetą sudaro viso 
pusiasalio skautai. Joninių pa
rengimo reikalu jau turėta po
sėdžių, į kuriuos buvo pakviest’ 
ir valdybai nepriklausą. Darbai 
vyksta sklandžiai. Joninių pa
rengimui vadovauja energingas 
veikėjas Step. Šetkus. Joninių 
programą išpildys menininkai 
iš Hamiltono. Programa bus la
bai įdomi. Apie tai-kitą kartą.

Kadangi į Jonines suvažiuoja 
daug lietuvių iš JAV, tai šiais 
metais per Jonines jie bus spe
cialiai pagerbti. J. Š.

PHILADELPHIA,

ATVAŽIAVO AKTORĖ 
A. KUBERTAVICIĘN®

Iš Lietuvos į JAV at a- 
žiavo Lietuvos valstybinės 
dramos aktorė Antanina 
Vainiūnaitė-Kubertavičienė. 
Clevelande gyvena jos duk
tė, o Philadelphijoje bro
lis. Be to, ji turi čia daug 
gerų bičiulių.

Referatas ■ cimpoziume
Philadelphijos LB pirminin

kas Gabrielius Mironas skaitė 
referatą “Jaunuolis lietuvių 
bendruomenės šviesoje” LB 
pietryčių apygardos apylinkių 
studentų simpoziume balandžio 
19 Baltimorėje. Simpoziumą ati
darė apygardos vicepirmininkas 
Liūtas Jurskis.

“Žilvino“ šokėjai 
amerikečię visuomenėje

Philadelphijos tautinių šo
kių grupė “Žilvinas”, vadovau
jama Esteros Bendžiūtės, balan
džio 26 pasirodė televizijoje 
(KYW TV 3 kanale), pašokda
ma šustą i^ jonkelį. Šioje pu
sės valandas programoje bu
vo aiškinama apie tarptautinę 
mugę — Folk Fair, įvykstan
čią gegužės 2, 3 ir 4 Philadel
phijos Civic Center patalpose. 
Šiam įvykiui pareklamuoti bu
vo parinkti lietuviai šokėjai ir 
Jamaicos tautinis orkestras.

r

Amerikos spauda apie 
Baltijos kraštus

Vienas didžiųjų Philadelphi
jos dienraščių, “The Philadel
phia Inquirer’’, savo vedamųjų 
skyriuje balandžio 11 išspausdi
no straipsnį apie britų istoriką 
Arnold J. Toynbee, kuris savo 
neseniai parašytoje knygoje 
kaltina JAV-bes siekimu kolo
nizuoti ne tik pietryčių Aziją, 
bet ir Australiją. Vedamasis tą 
istoriko kaltinimą vadina ab
surdu ir pastebi, kad knygos 
autorius, kalbėdamas apie šių 
dienų kolonializmą, visai neat
kreipė dėmesio i Estijos, Lat
vijos ir Lietuvos likimą.

WATERBURY

Mirė knygnešė 
Ona Baltrušaitienė

Didįjį šeštadienį, sulaukusi 
93 metų, mirė Ona Baltrušai
tienė (Riklikiūtė), žinomo knyg
nešio Antanėlio — Antano 
Baltrušaičio našlė. Velionė gi
mė Kudirkos Naumiesty 1876. 
Brandžios senatvės dienas lei
do savo vaikaičių Antano Įgau- 
nio ir Julijos Puodžiukaitie- 
nės pastogėje ir globoje. Pali
ko dukrą Valeriją Įgaunienę, 4 
vaikaičius ir 3 provaikaičius.

NEW YORK
• šeštoji Madų Paroda 

New Yorke su rengta1 gegu
žės 4 d. puošnioje Le Cor
don Bleu salėje. Parodos 
tikslas šiais metais yra pa
remti ’’Neringos” mergai
čių stovyklos statybą Put- 
name, Conn. Rengimo ko
mitetą sudarė: R. Alinskie- 
nė, I. Dičpinigaitienė, S. 
Gedvilaitė, F. Ignaitienė, A. 
Kazickienė, J. Kiaunienė, 
R. Kudžmienė, A. Sabalie- 
nė, N. U|ėnienė, L. Vainie
nė, M. Varnienė ir J. Vytu- 
vienė.

Inž. Antano Novickio 75 m. 
proga Amerikos Lietuvių Inži
nierių ir Architektų Sąjungos 
N. Y. skyrius ruošia pagerbimo 
pobūvį. Šis pobūvis Įvyks gegu
žės 16, penktadienį, 7:30 v.v. 
Steak Pub restorane, Valley 
Stream, N. Y. New Yorko sky
riaus valdyba kviečia draugus 
bei artimuosius šiame pagerbi
me dalyvauti. Dėl smulkesnių 
informacijų ir registracijos pra
šom kreiptis pas inž. Edvardą 
Verbą, 10-57 E. 99 St. Brook
lyn, N. Y. 11236, CL 1-5058, 
arba pas sekr. Zenoną Jurj, 
tel. 441-7831
Gegužės 17, žeėtadienj — Lietuvių 
Fondo New Yorko skyriaus banke
tas Waldorf - Astorijos viešbutyje, 
Manhattan, N.Y.

Gegužės 24, ieitadienj — Aldonos 
Kepalaitės piano koncertas Town 
Hall salėje, 5 vai. 30 min.

Gegužės 24, ieitadienj — "Lais
vės Žiburio” radijo klubas rengia 
koncertą Maspetho parapijos salė
je, 64-14 56th Rd., Maspeth, N.Y.

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

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

K A50S VALANDOS: kasdiena, nuo 10 vai. iki 3 vai. p 
p.jfjsky^js sekmadienius. Pirmadienį ir penktodj.e- i 
ni vakarais nuo 4 vai. 30 min. iki 8 vai. 30 min. Sės- j 
ta,dieniais nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. p.p.

SOSTINĖ: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West,
_ Toronto 3, Ontario. —■ • —— Telefonas LE 2-8723_________________

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS I — Lietu Latviją, Estiją, Ukraina ir 
.............  ....................................... * U. S. S. R. paprastu bei oro pašt t..

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

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

įvairios sudėties maisto siuntiniai, automobiliams motorai ir 
padangos, motociklai, dviračiai, SKalbiamosios mašinos, siu 
vainosiąs įjo^fhos, televizijos priimtuvai, transistoriniai ra
dijo aparėtai, laikrodžiai, kilimai ir baldai.

Maisto siuntinių svoris neribotas.

BE MUITO DOVANOS:

• Be to, siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki lf>‘t svarų sryno svorio.
• Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitu prekių.
» Gyveną ne Toronte, prašomi savo sudarytus siuntinius bei užsakymus siųsti mums paštu ar ekspresu. Apmo

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

LIETUVIŲ ĮSTAIGA
DARBO VALANDOS: pirmadieniais

— penktadieniais nuo 9 vai. ryto 
iki 7 vai. vakaro; šeštadieniais
— n«o 9' vai. ryto iki 5 vai. p. ja

CO
480 RONCESVALLES AVE. TORONTO 3, t)NT. 

Telefonas LE 1 - s/o98 
Savininkai A. ir S. KALŪZA

THE RED CROSS IS 
PEOPLE LIKE YOU 
HELPING 
PEOPLE LIKE YOU

Reportažas i

Pastebėjęs nekantraujantį , 
nuolat į rankinį laikrodį pasi- 
žiūrintį kaimyną, greta sėdįs 
vyras susidomi. Jis tiesiog pa
siklausia kur anas taip skubąs ? 
Tesąs juk šeštadienis, nedarbo 
diena, o ir laikas tebesąs dar 
gan ankstyvas.

Laikrodžiu susirūpinęs žmo
gus sako, kad jis turįs čia pa~v 
matyti vieną iš savo kolegų. Jis 
jau baigiąs išgerti antrą bonką 
alaus, o jo draugas dar vis ne- 
pasirodąs.Mat rytdienos pamo
kai jis trūkęs šiek tiek medžia
gos, kurią jam pažadėjęs parū
pinti ir čia užnešti vienas jo 
mokyklos bičiulis.

Pirmasis išgirdęs,kad jo pa
žįstamas yra šeštadieninės mo
kyklos mokytojas, maloniai nu
stemba.Tuo pačiu jis išreiškia 
savąjį pasigerėjimą, kad tai 
esąs vienas iš gražiausių pasi
aukojimo pavyzdžių nūdieni
niam mūsų išeivijos gyvenime . 
Svarbiausia,kad mūsuose atsi
randa tokių pasišventėlių, ku
rie,beveik be jokio atlyginimo , 
dirba pedagoginį darbą. Jis pats 
tai už jokį pinigą negalėtų tai 
daryti.Blogiausia jam esą atsi
kelti šeštadienio rytą. Ypač ži
nant, kad tai yra poilsio diena 
po ilgos darbo savaitės. Jis kar
tais net stebisi, kaip jo žmona 
turinti kantrybės išvaryti jų pa
čių vaikus į lietuvišką mokyklą . 
Jų paaugliai ir nenori, ir atsi
kalbinėja, bet vis dėlto niurnė
dami išeina. O jis pats, štai to
kiu maloniu sutapimu, sutinkąs 
vieną iš tų šviesiųjų pasiryžė
lių, kurie nebodami nei laiko , 
atsisakydami net poilsio, stato 
vieną iš gražiausių paminklų 
mūsų priaugančiai kartai. Ypač 
tai esą reikšminga šioje sve
čioje žemėje, kur kiekvienas 
pridygęs lietuviško pasėlio grū
das,ateityje turės neįkainuoja
mą vertę ir neš pasigėrėtinus 
vaisius tolimesnėms mūsų kar
toms. Žinoma, nei pagiros, nei 
gražūs žodžiai negali net maža 
dalimi išreikšti tos padėkos , 
kurią išeivijos lietuviai jaučia 
lituanistiniams mokytojams. 
Nors jis pats domisi, nors jis 
pilnai pritaria šeštadieninių 
mokyklų veiklai, bet jam nesą 
aišku kam ten buvę reikalingi 
tie du mokytojų suvažiavimai. 
Vienas Amerikoje kovo mėn. 15 
d., o kitas, už savaitės Kana-

_ MOKAME
%u’z depozitus 

’ %i. už Šerus
5.000 ir MORTGTCIUS Į 
66% įkainuoto turto. |5% ‘

Dr.P.MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

S. MEŠKUITIS

š Toronto

doje. Jam tai priminė vietinių 
dienraščių sukeltą pasipiktini
mą,kai Toronto miesto Mokyk
los Tarybos nariai,už nuosavy
bės mokesčių mokėtojų lėšas , 
kokios tai konferencijos pre
tekstu, nuvažiavo paišdykauti į 
Hawajus.

Tai išgirdęs, mokytojas tuo
jau įsiterpia. Jis nebeleidžia 
savo kaimynui toliau bekalbėti. 
Tuo pačiu jis sako,kad apie New 
Yorke įvykusį mokytojų suva
žiavimą jis pats nedaug ką ži
nąs, nes ir Toronte buvę atsto
vų iš Amerikos.Bet kas link to
rontiškio suvažiavimo, jis turįs 
pabrėžti, kad čia nebuvę jokio 
pramoginio aspekto ir visi po
sėdžiai praėję darbingoje nuo
taikoje. Bet, tarp kitko, ir tarp 
judviejų tik kalbant, mokytojas 
sako, kad jam irgi kai kas nesą 
aišku.Keisčiausia jam buvę su
važiavimo metu darytos ir vė
liau spaudoje plačiai paskelbtos 
nuotraukos.Vienose iš populia
riausių Dapkaus darytų nuo
traukų,fotografas taip vykusiai 
užfiksavo konferencijos daly
vius, kad nežiūrint ar tai posė
džių salėj,ar pobūvio metu, jei
gu neiš viso, tai pirmose eilė
se sėdinčių svečių tarpe nesi
matė nei vieno mokytojo.

Toronto apylinkės tarybos 
posėdis Įvyko balandžio 20. Tai 
buvo kadencijos pabaiga. Rei
kėjo patvirtinti atskaitomybes, 
išklausyti pranešimus ir iš
rinkti valdybą bei kitus orga
nus kitai kadencijai. Atrodo, 
kad viskas įvyko, kaip buvo 
užsibrėžta. Naujų organų rinki
mas praėjo gana lengvai, nes 
tam iš anksto buvo sudaryta 
nominacijų komisija, kuri rado 
kandidatus. Į valdybą išrinkti: 
S. Masionis. L. švegždaitė, P. 
Būtėnas, V. Paškovičius, K. 
Rusinas, J. Karasiejus, kun.

R. Šakalys; Į revizijos komisi
ją: M. Abromaitis, B. Saplys, 
L. Žemaitienė. Posėdis buvo 
gyvas, su daugelių sumanymu.

Naujai išrinktoji Toronto apy
linkės valdyba pasiskirstė pa
reigomis: Laima Svėgždaitė — 
pirm.. Tėvas Rafaelis Šakalys — 
I vicepirm., inž. Saulius Masio
nis — II vicepirm. ir jaunimo 
sekcijos vadovas, Vytautas Paš
kovičius — ižd., Petras Butėnas 
ir Juozas Karasiejus — paren
gimų vadovai, Karolis Rusinas 
— sekretorius. Valdybos nuta
rimu, kun. kleb. P. Ažubalis pa
kviestas valdybos nariu ryšiams 
su svetimtaučiais palaikyti.

DUODAME 
inortgičius ir asmenines 
paskolas iš/ 7'/i %

Vakarais ir se stodi en i ai s pagal susitarimo.

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

Raštinė: LE 4- 4451.

Apylinkės valdyba, susitarusi 
su šv. Jono lietuvių kapinių ad
ministracija, ruošia Laisvės pa
minklo šventinimo iškilmes. Ge
gužės 31, šeštadieni,

St. Jokūbaitis, energingas or
ganizacijų, ypač šaulių, veikė
jas, buvo "pagerbtas specialiu po
būviu 50 metų amžiaus ir 30 
metų visuomeninės veiklos su
kakties proga. Pobūvis buvo su
rengtas sukaktuvininko bičiulių 
Prisikėlimo parodų salėje balan
džio 26 d.

Pora lietuviu inžinierių, ko
mandiruotų iš Lietuvos susipa
žinti su Kanados ūkininkų sta
tyba, lankėsi Toronte ir kitose 
vietovėse. Lietuvoje yra kilęs 
projektas statyti kolchozų gy- 
ventojams nųinus. Projektuoja
ma statyti atskirus vieno aukš
to namus kiekvienai šeimai at
skirai. Reiškia, atsisakoma nuo 
bendro didelio namo. į kurį lie
tuviai nenori eiti. Tik klausi
mas. kaip bus su Maskva. Nes 
tai aiškiai būtų prieš visa ko- ■ 
lėkt) viznio sistemą.

BORIS VOLKOFF KANADOS 
BALETAS

Šiais metais sueina 40 metų 
nuo įsteigimo Boris Volkoff 
baleto šokių mokyklos. Reikia 
pasakyti, kad Boris Volkoff yra 
pionierius Kanados baleto. Ta 
proga, penktadienį, gegužės 30 
d. , 8 vai. vakaro, Boris Volkoff 
Kanados Baletas rengia Ryer
son Institut - auditorijoj, 41 Ge
rard St.E. iškilų baletinio meno 
pasirodymą, dalyvaujant Bra
tislavos prima balerinai - Fio
rentina! Logekova , žymiam Š. 
Amerikos kontinento šokėjui- 
Bill Martin-Viscount ii' Michel
le Starbuck. Tiems baletinio 
meno pragarsėjusiem šokėjam 
asistuos.anotp.Boris Volkoffo , 
dvi kylančios į baleto žvaigždes 
lietuvaitės: Nora Novogrods- 
kaitėir Lucia Barkauskaitė.Vi
so bus 25 artistės ir artistai.

Boris Volkoff baleto mokykla 
kviečia mėgstančius baletinį 
meną Toronto lietuvius atsilan
kyti ir pasigėrėti šio meno gro
žiu. Bilietai į tą baletinio meno 
šventę gaunami: Boris Volkoff 
baleto studijoj, tel. WA 2-2918 
nuo 10 vai. ,J.Novog(Novogrods- 
kas) 769-8846 ir vaidinimo die
nos vakare prie durų. Bilietų 
kainos po$ 2.50ir $3. 50. Pra
džia 8 vai. vakaro Ryersono 
Instituto Auditorijoj, 41 Gerard 
St. E.

Boris Volkoff Baleto Studija 
lietuviam žinoma ir įdomi tuo , 
kad tenai nemažai mokosi lietu
vaičių.Tenai mokytojaujair tu
ri savo studiją, buvusi Kauno 
Valstybinio teatro operos bale
rina, p. Zinaida Orentienė. J. N.
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HAAAI LTOM Kanados Lietuvių Fondas

Geriausia taupyti ir skolintis tik Hamiltono lietuvių

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

bemokamas gyvybės ir asm. paskolų draudimas

Nemokamas pilnas £ekiu patarnavimas
Parduodame American Travelers Čekius ir money orderius

Užtikrintas indėliu saugumus
Kapitalas vir£ $ 1,600,000.00

Darbo valandos: 
Pirm. 9.30—5 v.p.p. 
Antr. 9-30—5 v.p.p. 
Treė. 9-30—5 v. p.p. 
Ketv. 9.30—5 v.p.p.

iPenkt. 9.30—8 v.p.p.' 
i šeši- 9—1 v.p.p. . ’

MOKAME UŽ:.

Depozitus
| Serus

Terminuotus indelius
Į SKOLINAME;

Asmenines paskolas i£

Nekiln. turto paskolas is

5%

5 5%

6%

KANADOS LIETUVIŲ FONDAS 
sveikina naujus narius, padidi
nusius Fondo šeimą gražiomis 
skaitlinėmis:
332 Strodomskis,Julius $ 1000.
333 Šernas, Gytis M. inž. 100.

334 Montrealio K- L. Katalikių 
Moterų D-ja 100.

Ponas J. Strodomskis gyvena 
Delhi apylinkėje, ir plačiai ži
nomas kaip vienas iš stipriųjų 
ūkininkų.

Inž.G.M.Šernas, jaunas inži
nierius, turįs savo Consulting 
professional engineers G. M • 
Šernas and Associates įstaigų- 
5233 Dundas St. W. Islington , 
Ont.

Montrealio Katalikių Moterij 
Draugija įnešė paskutinį ketvir
tį ir pasidarė pilnateisiu fondo 
nariu.

Fondas džiaugiasi, o ateities 
Lietuva jumis didžiuosis.

K. LUKOŠIUS 
KLF sekretorius

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDI 
TO KOOPERATYVAS TALKA

Kovo men. 31 dienai bankelio 
balansas buvo $1,566,410.88. Še
rai - $995,307.38, depozitai - 
$338,572.51, narių skaičius - 
1170, skolininku - 330. Pelno 
per šiuos metus'padaryta $21, 
500.52. Pastaruoju metu banke
lio balansas kyla ir krinta nevie
nodu ritmu. To priežastis yra ne
pastovi viso krašto finansinė pa
dėtis. Paskolų procentai vis ky
la, tuo apsunkindami kredito ga
vima. Taip pat bankai šiek tiek 
pakelia ir indeliams procentus , 
bet ne tokia pat proporcija, kiek 
paskoloms. Mūsų bankelis deri
nasi prie viso krašto finansinės 
padėties ir, kolkas, pilnai pajė
gus aptarnauti visus paskolų pa
reikalavimus. Naudokitės savo 
bankelio patarnavimais. ( 7 aip ra 
šo bankelio biuletinis).

• Visuotinis narių susirinkimas 
iš pelno nutarė paskirti Vasario 
16 gimnazijai Vokietijoje $600, 
Hamiltono lietuvių skautams 
$100, Hamiltono Sporto klubui 
•‘Kovas“ - $100 ir St. Catharines 
lietuvių šeštadieninei mokyklai 
$25. Taip pat dar papildyta $100 
Sporto Klubui "Kovas (bet šie 
du paskutinieji paskyrimai pada
ryti tik valdybos nutari nu, s. m. 
balandžio mėn. 5 d).

9%
8h%

Aukos Altai

L.K.Mindaugo Šaulių kuopos scenos mėgėjai “Subatvakario" atlikime Montreolyje. 
ji savaitgali jie dalyvauja Hamiltone.

MIKE’S TEXACO SERVICE STATION

601 St. John Road TEL. 695-3883

POINTE CLAIRE , QUE ;
(M. RUTKAUSKO)

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

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

Savininkas Alfonsas Vi skontas

L.K.Mindaugo šauliu kuopos scenos mėgėjos ‘ Subatvakario“ attikime Montreolyje. 
tios atlikėjos dalyvauja Hamiltone ši savaitgali.

buvo septynios LB 
prisiuntusios surink- 
tiesiog ALT-ai. 
darbo reikalams au- 
ir ALT-ai prisiuntė

SPECIALIOS KAINOS:
Krikštynoms, vestuvėm s ir laidotuvėms.

I tolimesnes užmiesčio ir kito miesto vietoves

SKAMBINKITE , 

iš visų vietų LaSa/ėje. 

TEL. 366-8300

-- visas 24 valandas.

LaSalle Auto Specialist liep V.
TEL: garažo 366-0500 

namų - 366 • 4203

Amerikos Lietuvių Taryba po 
šių metų Vasario 16 d. minėji
mų gavo aukų iš 57 lietuviškų 
organizacijų ar ALT-os skyrių. 
Jų tarpe 
apylinkės, 
tas aukas

Laisvės 
kas rinko
ir septynių parapijų kunigai: 
prel. L. Mendelis, Baltimore, 
kun. S. Morkūnas, Sioux City, 
kun. S. Saulėnas, Cambridge, 
Mass., kun. A. Vainauskas, Na
shua, N. H., kun. J. Zuromskis, 
Lowell, Mass., kun. A. Abra- 
činskas, Normood, Mass., kun. 
V. Martinkus, Providence, R. I.

Daugiausia aukų (iš eilės) : 
Čikaga, Detroitas, Bostonas, N. 
Yorkas, Brocktonas, Los Ange
les, Miami, Rockfordas. St. Pe- 
tersburgas, New Britain, Lake 
County, Indiana ir Kenosha.

TAISAU IR DAŽAU AUTO-M ASIN AS-

REMEMBER
HELP YOUR RED CROSS

TO HELP

lietuviškas pusvalandis girdimas kas

ŠEŠTADIENIS PER

TEL. 669-8834.

STOTI

BANGA 1410, 10:00 VALANDĄ VAKARO

Progromosvedejos L. Stankevičius

pranešama apie naują
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ —

sutraukiančią 
hemorofus

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

Pagarsėjęs tyrimų institutas at
rado nepaprastą gydomąja medžia
ga, sugebančia sutraukti hemoroju? 
be skausmo. Ji per kelias minutes 
sumažina niežėjimą ir nepatogumus 
bei pagreitina uždegimo pažeistu 
audiniu gijimą.

Visais tyrimo atvejais šveinė- 
jant skausmams įvykd.vo hemorojų 
susitraukimas.

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

To buvo pasiekta naudojant gydo
mąją medžiagą (Bio- Dyne), kuri 
greitai 
celėms 
augimą.

Dabar 
tepalo bei lazdelės formose "Pre
paration H" vardu. Prašykite viso 
se vaistinėse. Pinigei bus gražinti 
jei nebūsit

padeda užgyti pažeistoms 
ir sužadina nauju audiniu

B i o- Dyne galima gauti

GERIAUSIA IR VERTIN
GIAUSIA DOVANA SAVO 

GIMINĖMS

— DOVANŲ PAŽYMĖJI
MAI PILNAI

GARANTUOTI
Jūsų giminės galės nusipirkti 
KĄ norės, KADA norės ir daug 
daugiau gaus už juos. SPECIA
LIOSE DOLERIŲ VNEŠ- 
POSYLTORGO KRAUTUVĖSE 
jūsų giminės galės nusipirkti ką 
tik norės ir ŽYMIAI PIGESNĖ
MIS KAINOMIS, kurios yra 
daug daug žemesnės, ne
gu jų tikroji kaina. Ir jūsų gimi
nės galės tai patvirtinti. Nėra 
jokio MOKESČIO už ši patarna
vimą. Jei norite savo gimines 
padaryti laimingais, užsakykite 
DOVANŲ PAŽYMĖJIMUS

PER MUS.
UŽSAKYKITE DABAR TIK PER 
INTERTRADE EXPRESS CORP.

125 East 23rd Street.
New York, N.Y. 10010 U.S.A. 

PRAŠYKITE MŪSŲ
NEMOKAMU. KATALOGU

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

SAV. G. DESROCHERS. HIGHLAND AUTO BODY
Unive'ižal Cleaners &

B. KIRSTUKAS

TEL. 769-2941

239 FOURTH AVENUE 
(at Wellington St.!

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

GALĖK GAS BAR
DIRBTUVĖ — GA

611 b Lafleur Avė. L A S A L L E 

Savininkai: V. Sušinskas 389-0571

R A Z A

Tel. Buss.

ir J. Z avy s

S

366 - 7281 

365-3252

Atliekom! įvairūs automobilių taisymo ir 
dažymo darbai:

Infra red & Vinyl Tops painting 

Gazolinas, Alyva ir kiti patarnavimai 
Padangos žemiausiomis kamomi. 

ir baterijos.

De Luxe Cleaners & Dyers Ltd.
117-6th AVENUE. 

Lachine, Que.

Sav. P. RUTKAUSKAS

Windsor

TEL. 637- 6727

Viskqpaima is namų ir išvalytus 
pri stato.

Valome visokius drabužius, langų užuolai
das. lovų užtiesalus, antklodes, karpetus, 
sopkas ir visą kita namu apyvoka.

Windsor yra moderni valykla, turinti 20 me
tu patirti šiam darbe. Turinti naujai irengta 
moderniškiausia drebuziu op saug a ( storage) 
ir greita, patarnavimą.

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

Tel. 768- 6679.

Baltic Woodwork Co.
K. KIAUŠAS ir J. SIAUČIULIS 

i
547 Lofleur Ave., L o Sal I e (650) P, Q.

T EL. 366- 3884

dirbiniai.

BELLAZZI-LAMY INC
ROIS Dj. CO'JSTHUCTiON 
BUILDING MATERIALS

7682 BLVD. CHAMPLAIN 
coin Biėme Ave., LaSalle

EDCO"
Construction Co.

Ltd.
Skambinti W. Lapenaiciui -- 366- 6237.

JOE’S BUTCHER & GROCERY
LAURINAITIS JUOZAS •

TEL: 524 - 0 209

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

, DĖMESIO!
rapigintos šviežios dešros, vietoj uz švara 85 et. -- 
parduodama po 65 et.
Papiginti minkšti gėrimai: Gurd’s ir Orange didėlėmis 
Lankomis, vietoj 42 et. uz 2 bonkas — parduodama po 
29 et.
Taip pat alus visų rūšių. (Nuolaidos be pr i < toty mo).

DART 
CORONET 
CHARGER 
DODGE 
CHRYSLER 
CAMION 
DODGE

Jettė & f r ere Itee
Plumbing & Heating kontraktorius

PORTRETAI - VEDYBOS ■ KRIKŠTYNOS
SUKAKTUVES MAŽAMEČIAMS 

ĮVAIRIOS PROGOS

• Šildymo ir vandentiekio taisymai ir nauji irenoimoi

• Gazinių priemonių pardavimas

Apkainavima s nemokama

LASALLE 366-0330
a

i,'DODGE
' ‘-.VK

AUTOMOBILE INC

LAURENT DAIGNEAULT
President

TEL. 366-6941

LASALLE. QUEBEC 
TĖL. 366-7618

(VAIRI 

Durys, 
Masonite, 
B.P. i šdirbin • oi , cementas ir kt.

McDŽlO STATYBINE MEDŽIAGA: 

langų rėmai. Izoliacija, Ten - Test, 
statybinis popieris , cementas.

5>UNT/N/y 
AG E N TŪR A

Visokiu nomų pardavimas ir išnuomavi
mas Lo Salioj c ( 5! j, 4U, 3’z kambariai). 
Su bendru apšildymu ir atskirai.

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

Todėl, kad jis niekam nepataikauja ir nesibijo teisybės ra
šyti. Teisingomis žiniomis išjdsur (daug rašo ir apie dabarti
nį Lietuvos gyvenimą) laikraštis per 61 metus pelnė gera 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.

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

536 Broodwoy,
So. Boston,Mass.

02127 USA.

S
- ■ > Tautines, demokratines minties mėnesinis lietuviu laikraštis.
Lg I Leidžia Varpininkų leidinių fondas.
BbM Redaktorius Grozvydas Lazauskas*

Administracijos adresas: Juozos Urbelis
1649 N. Broadway, Melrose Park, III. 60160 USA.

Prenumerata: JAV ir kitur $5.00 metams.

'ony 3

1920 FRONTENAC ST. - MONTREAL, P.O.

TEL. 525-8971.

k'ĄUMĄS

T

3891 St.Lawrence Blvd.

Montreal 18, P, C.

Te/. VI4 -9098

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

ABC aptarnauja Montreolyje LIETUVIUS klientus, kuriu pilna pasitikėjimo turi jau 14-ką netų.

ABC turi dideli pasirinkimo, įvairiu gėrybių siuntiniams, ... aukščiausios kokybes ir žemiausia kaina!!1

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

ABC turi SPECI ALIUS maisto produktus siuntiniams i Lietuva: U Z Vj KAINOS! 50% NUOLAIDA)
Vi šok iousios rūšies maisto pavyzdžiai ir šimtai 
kitokios rūšies maisto produktu, šokolado ir 1.1. 

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

NELAUKDAMI UŽEIKITE I ABC IR UŽSAKYKITE 
SIUNTINIUS, TADA IŠVENGSITE SKUBĖJIMO

ABC patarnavimas--- 100%pasitekinimas!

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

7 psi. ***• *** NEPRIKLAUSOMA LIETUVA *** Nr.20 ( 1 14 7), 1969 m. gegužes men.14 d.
1I



Šių metu “NL“ spaudos baliaus jaunimo šokiu premiją laimėjusi pora • Algis Ptasinskas su partnere. Trofeįa įteikia jos 
ma'cenotas(Keating Ford atstovas) Leonas Gureckas. Šalia stovi NL Spaudos bendroves valdybos pirm. L. Girinis - Norvaisa.

laikina ši lygi bei choro egzisten
ciją.

Sį savaitgalį Aušros Vartų cho
ras, vedamas ponios M. Roch, su 
jos talkininku A. Kebliu,pasirodė 
su beveik visai nauju repertuaru 
ir leido klausytojui suprasti cho
ro vadovųo ypač choristą, atsida
vimų koncerto pasiruošimui, ži
nant, kad tai visa įvyko tik jų tu
rimu laisvalaikiu. Sis choras taip 
pat turi daug jaunų balsįį, kas ne
abejingai atsiliepia ir i koncer
tų pasisekimus. Ypač šio koncer
to publikoje buvo daug gražaus 
ir linksmo jaunimo.
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS 
sekmadienį nors ir labai blogame 
ore, bet publikos susilaukė ir tai 
neabejotinai jos dalį pritraukė 
skelbta “ TZ“ redaktoriaus kun.dr. 
Pr. Gaidos paskaita. Kalbėtojas 
susirinkusių neapvylė, nes labai 
gražiai ir praktiškai nušvietė Mo
tinos reikšmę kasdieninybėje, lie
tuviškoje veikloje bei kultūroje ir 
net įvilkdamas į poezija — Braz
džionio ir Selomėjos Neries Moti
nai skirtais eilerašČiu posmais.

Redaktorius atvyko iš vakaro ir 
dalyvavo A.V. parapijos choro 
koncerte.

Minėjimo meninę programa išpil
dė “ Gintaro“ ansamblis ir Litua 
nistiniu Kursu mokiniai.

Pr.P.

Kairyte sveikinama laivo kapitono.

NL REDAKTORIUS VYKSTA 
ČIKAGON.

" Jūratė ir Kastytis“ premjeros pa
matyti vyksta gegužės 17, 18 ir 19 
dienoms Čikagon. M.redakt. dr. 11. 
Nagys apsistos pas tėvus ir Katiliš
kius l.emonte.

WlTAS
NEPAPRASTAS "LITO"
SUSIRINKIMAS
Montrealio Lietuvių Kredito Uni
jos “ Lito" valdyba kviečia 1969 
m. birželio mėn. 1 d., sekmadie
ni, 3 vai. po pietų, D.L.K. Vytau 
to Lietuvių Klube, 2159-61 St. 
Catherine Street E, Montreal, ne
paprastų visuotinį “ Lito“ narių 
susirinkimą sekančia dienotvar
ke:
1. Susirinkimo atidarymas.
2. Balsų skaičiuotojų ir tikrinto

jų rinkiniai.
3. Praeito metinio susirinkimo pro 

tokolo skaitymas ir priėmimas.
4. Išėjimas iš Quebec Credit 

Union League.
5. Perėjimas į Cendel Credit 

Union Federation.
6. “ Lito“ statutui peržiūrėti ko

misijos sudarymas.
7. Susirinkimo uždarymas.

Registracija prasidės 2 vai. 30 
min. Nariai prašomi pasiimti na
rio knygeles.

P. Kudinskas
1 i to “ S e k r e t o r i u s.

"Žmogus ir jo pasaulis" 
parodos bilietus jau galima įsi-

gyti -!T FTte71’. Sezoninių bilietų 
kaina suaugusiems virš 18 n etų 
Šiemet tik $12.00, o jaunuoliams 
( nuo 6 iki 18 metu ) $7.50. Vai - 
kai iki 6 metų šiais metais įlei
džiami nemokamai. Paroda atida- 
ibma birželio men. 12 d. Nupirkę 
sezoninius bilietus iš anksto, da
lyvaus įvairių vertingų prizų lok*, 
rijoje. Norintieji loterijoje daly
vauti, turi pranešti savo nusipirk - 
to bilieto numerį, savo pavarde, 
adresų ir telefonų sekančiu adre
su: Post Office Box 1969, Mon
treal 10.1, Que. Atrodo, kad mon- 
trealiečiams šiais metais apsimo 
kės pirkti sezoninius bilietus, kaip 
dieninius, kadangi dieninių bilie 
tų kaina $2.50 ir jokios nuolaidos 
nei dabar, nei vėliau nebus duoda
ma.
P ADIDINTOS PALŪKANOS

“ Lito“ valdyba nutarė padidinti 
ti palūkanas už terminuotus indė
lius. Už vienų metų indėlį dabar 
bus mokami 7%, už dvejų ir trejų 
metų indėlius 7.25%. Montrealio 
lietuviai kviečiami kuo daugiau 
santaupų perkelti į “ Litą“ , kad 
padidėjusi apyvarta atsvertų di
desnes mokamas palūkanas už 
santaupas, nekeliant palūkanų už 
paskolas.

EKSKURSIJA Į “UPPER CANADA 
VILLAGE"
jaunųjų nariu įvyks birželio men.
21 <1., šeštadieni. Dalyvauti gales 
nariai nuo 7 iki 16 metu amžiaus. 
Registracijos korteles bus išsiun
tinėtos artimiausiu laiku.

Foto: Tony Laurinaitis.

• “Lito“ namų statybos kiauši
niui studijuoti paskutiniame val
dybos posėdyje buvo sudaryta ko
misija iš P. Petronio, J. Šiaučiu- 
lio, V. Piečaičio, J. Ladygos ir 
P. Rudinsko.

• “ Litas“ bus uždarytas sekan
tį sekmadieni, gegužes mėn. 18 d. 
ryšium su ilguoju savaitgaliu.

IŠVYKSTANČIAM SV.KAZIMIERO 
parapijos kun. J. Gaudzei yra ren
giamos išleistuves parapijos sa
lėje gegužės mėn. 24 d. 8val.vak.

Po oficialios išleistuvių dalies 
- vakarienė. Visi montrealiečiai 
lietuviai ir ypač parapijiečiai nuo
širdžiai prašomi dalyvauti. Dėl in
formacijos prašome kreiptis pas P. 
Adamonį, tel. 722-3545.

JANES PAULIŪTF.S VESTUVES
1 New Yorke įvykusias gegužės 
mėn. 10 d. buvusios mo> trealietės 
daininikės J. Paulititės vestuves 
buvo nuvykusi ;.cs buvusi dainavimo 
mokytoja op. sol. p. E. Kardelienė,, 
pp. G. ir J. Zabieliauskai irki.

MONTREALIS DAINOS ŽENKLE
Paskutiniuosius du savaitgalįus 

montreal iecitts 1 ietuvi us dainomis 
žavėjo parapijų chorai. Pirmu kon
certu buvęs-Sv. Kazimiero parapi
jos, vedamas prityrusio muz. A. 
Ambrozaičio pajėgė pasiekti gero 
choro lygio, pritraukdamas nema
žai jaunu paje’gu, kas tvirtina ne-

ŠTAI KAIP TURĖTU BŪTI!

Perspausdiname iŠ. Lietuviai Amerikos 
Vakaruose“ Nr. 4 įsidėmėtina adminis
tracijos kreipimąsi i visas organizacijas 
bei pavienius asmenis. Musuose to retoi 
paisomo, bet iš tiesy, argi ne taip turėtu 
būti elgiamasi ?

ORGANIZACIJŲ VALDYBŲ

DĖMESIUI

La V administracija už parengi
mų reklamas yra nustačiusi šias 
kainas:

1. Už patalpinimą “Parengimų ka
lendoriuje” — pirmą kartą — $2: 
už kiekvieną sekančio mėn. nume
ryje pakartojimą — po $1.

2. Už pranešimus (rengėjų para
šytus), kad bus ar įvyks vakaras, 
balius etc. — už 1 skilties 1 Ine. 
pranešimą — $2 ir už sekančio inč. 
skelb. po $1; puslapio aukščio skil
tis — $10.

Ta pati kaina už aukotoju sąrašų, 
padėką ir pan. rašiniu talpinimą.

3. Vž didelį skelbimą (display ml) 
2-jti skilčių pločio. 1 inč. aukščio 
$•*>; ir už kiekvieną sekanti inėii.t 
po $5.

•I. Jei norima, kad redaktorius ar 
redakcijos narys atvyktų į parengi
mą ir apie jį parašytų (iieįsiparei- 
gojant būtinai teigiamai), prašomu 
atsiusti redakcijai 2 bilietus nemo
kamai (complimentary). Redakeiįės 
nariai atsisako nusipirkti bilietą li
po vakaro dar gaišti valandą kitą 
aplašant įvyki.

Klišiu radarymas iš prisiųstų 
fotografiją Maža k.iš.ąoja $4.<m 
(per Vieną skiltį), didesne (per dvi 
skiltis) mm $7 iki $10.

Tas sąlygas prašome atsiminti vi
sų organizaciją valdybas, taip p:it 
ir atskirus asmenis.

Mūsą laikraštis iš niekur negauna 
jokios paramos, neturime brangiu 
skelbimų: už viską nirime užmokė
ti patys leidėjai, skaitytojai ir 
suinteresuotieji, kurie nori, kit 1 
apie juos būtą parašyta, ar kad tilp
tų ją nuotrauka. LAV Adm.

Panele Nemyra

KELIAUJANTI AUSTRALIJOS 
LIETUVAITĖ

Tai Nemyra Kairytė, gimusi 
1948 m. kovo 9 d. Anglijoje. Tė
veliams .Juozui ir Aldonai Kai
riams apsisprendus neįsikurti 
Anglijoj,giminių patariami 1952 
m.išvyko į Australiją geresnio 
gyvenimo ieškoti.Tuo metu Ne
myra buvo peržengusi 4 metus. 
Užaugusi, visu atsidėjimu ruo
šėsi aplankyti dalį pasaulio tau
tų.Nemyra išpat mažens pavyz
dingai mokėsi.Tėveliams pade
dant, sėkmingai baigia mokslą 
ir 1966 m. pradėjo mokytojauti. 
1969 m.vasario 5 d. ji išvyko il
gai kelionei laivu. 1969 m. kovo 
3 d. pasiekė New Yorko uostą. 
New Yorke apžiūrėjusi istori
nes vietas, vizitavo mokyklas , 
kalbėjosi su mokytojais, moki
niais.Taip susidarė realų vaiz
dą apie Amerikos mokyklų tvar
ką ir mokslo lygį. Iš New Yorko 
išvyko į Kanadą ir 1969 m. kovo 
10 d. atvyko į St. Catharines 
miestą ir apsistojo pas savo 
mamytės kaimynus iš Lietuvos 
pp. Dauginus. Besisvečiuodama 
paspp.Dauginus,padedant Dau
ginu! ir šias eilutes rašančiam , 
Nemyra aplankė garsųjį Kana
dos Niagara Falls krioklį,vietos 
muziejus ir Toronto miestą. 
Nemyra nufilmavo Toronto lie
tuvių namus,Šv. Jono Krikštyto
jo maldos namus ir kitas žy
mesnes vietas.Nemyra aplankė 
J. ir A. Zubrickus, su kuriais

pasidalino žiniomis apie jų pa
žįstamus lietuvius, gyvenančius 
Australijoje.

1969 m. kovo 18 d. N. Kairytė 
išvyko į Ameriką, Chicagos 
miestą, aplankyti savo dėdę A . 
Gerbenį ir kitus gimines.

N.Kairytė taip rašo iš Ame
rikos: "Nors apsistojau pas gi
mines,bet mažai būnu pas juos. 
Visą laiką keliauju. Noriu kuo 
daugiau aplankyti žymesnių vie
tų".

Keliauninkė N. Kairytė, pagal 
iš anksto sudarytą kelionės pla
ną keliauja iš Australijos į New 
Yorką, Kanadą, iš Kanados iki 
Kalifornijos ir vėl į New Yorką . 
Iš New Yorko į Angliją išplau
kia laivu š.m. gegužės mėn. Dvi 
savaites išbus Anglijoje.Apsis- 
tos pas savo krikšto tėvus Pet
kevičius. Iš Anglijos vyksta į ■ ? 
Europą, kur išbus 2 savaites. 
Aplankys Vokietiją, Austriją,

I Šveicariją, Italiją, Prancūziją 
ir Belgiją. Iš Europos vėl su
grįžta į Angliją, kurioje išbus 
keturias savaites.Po to lėktuvu 
išskris atgal į Australiją.

N.Kairytė,kad ir gimusi išei
vi joje,puikiai kalba lietuviškai . 
Priklauso Melbourne tautinių 
šokiu grupei "Klumpakojis" ir 
skautams.

Linkių N. Kairytei laimingai 
apkeliauti dalį pasaulio ir su
grįžus į Australiją, vėl įsijungti 
į lietuvišką veiklą.

J. ŠARAPNICKAS

vartojo 16 savaičių pusę metų vienus metus
Fotografijos jeodo, kad JIB vaistai ATAUGINA PLAUKUS, pašalina 
pleiskanas, šašus, niežėjimą, sulaiko plaukų slinkimą, gražina natūra
lią plaukų spalvą MOTERIMS ir VYRAMS užtikrintai. JIB 8 uncijų 
bonka — $5.50. Užsakymus su pinigine perlaida siųskite JIB labo
ratorijos atstovybės Kanadoje adresu:

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

ADRESAS: 1465 De Seve Street

Montreal 205, Que.

LIETUVI DARBININKE!
Jei Tomsto dirbi metalo ar medžio 

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

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

Viena pamoko 2 dol. 50 centi^, tai
gi uz 15 dolerių Tamsta ųsigysi ži
nojimu k urį mok in i ai mokyklose, pa
prastai įsigyja per dvejus metus.

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

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

CHIRURGINE PRAKTIKA *

MONTREALIO LIETUSIU KREDITO

TEL. 766 - 5827.

TEL; 931-3275.

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

Dr. E. ANDRUKAITIS

Dr. J. MALIŠKA
Dantų gydytojas

832 St. Joseph Blvd. E. 
(kompos St. Andre), 

tel. 522- 7236.

1440 St. Catherine Street «V.
Room 600

Tel: 866-8235, namu 488 - 8528.

• ki $2,000 Šerų sumos.

MOKA UŽ:

DEPOZITUS 5.0%
ŠERUS t numauta) 5.5% 

TERM.IND. ) metams 7.% 
TERM.IND. 2 “ 7.25%
TERM.IND. 3 " 7.25%

Nemokamos gyvybės draudimas

DUODA paskolas:
ASMENINES iŠ 9.7c 
NEKILN. TURTO iŠ 8.5% 

iškaitant gyvybės apdrauda 

iki $ 10,000.

JAU IŠDUOTOS PASKOLOS iki 

t ermino lieka senomis palukano m i t 
( pradedant 6.5 % ).

KASOS VALANDOS: 1465 De Seve St., sekma* 
dieniais nuo 10:30 iki 12:30 vai. Darbo dienomis • 
nuo 10 iki 3 vai. kasdien, išskiriant še <t od i en i u s. 
Vakarais — trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 
iki 9 vai.
3907 Rosemount Blvd., tel. 722-3545. Diena- penk
tadieniais nuo 1 iki 6 vol. V ak ar ai s • »P i r m od i nn i ai s, 
trečiadieniais ir penktadieni oi s nuo? iki 9 vai.

Sekmadieniais nedirbamo vasara nuo birželio 15 d. 
iki rugsėjol5 d. ir per visus ilguosius savaitgalius

Dr. A. O. JAUGELIENĖ
Dantų gydytoja

1410 Guy St. pirmas aukštas 
11-12 kambarys.

Tel. 932- 6662; narna 737■9681.

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

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

S-to» "LiM“ nr. 752D

P. ADAMON1S
Chartered Insurance Broker

Su teise dirbti Quebec’o ir Ontario

PROVINCIJOSE

Sekr. M. Arlauskaitė, tel. 722- 3986.

Dr. V.GIRIUNIENE
Dantų gydytoja

5330 L’Assomation Blvd.
Tel. 255 ■ 3535.

PARDUODAMAS 

vasarnamis 5-kių kambariu su pilnu įren
gimu ir su vidaus apstat/mu. Labai gračio 
je, ant upės kranto, vietovėje ir tik 20 m) 
lių nuo Montrealio. Si vasarvietė yra su 

dideliu žemės sklypu St Dorahty, Que.

T ei. 525 ■ 1526 - X. Ambrasas.

ADVOKATAS

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

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

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

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d

6695 _ 35th Avenue, Rosemount,

Montreal. Telefonas RA. 7-3120

VISU Rūšių DRAUDIMAS

PARDAVIMAS
PARDUODAMA DRABUŽIU VA

LYKLA --- “ Somerled Dry Cleaner's ' 
NDG rajone, Montrealyje.

Kreiptis M. Kiaupa, tel. 488 ■ 8569.

NOTARAS

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

Suite 200 1
Tel. 866- 1359

JUOZAS GRAŽYS
K A I L I U SIUVĖJAS 

6396 Bannantyne Verdun, Mon treat

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

(Storage/

Tel. 767-6183.

FALCON - FAIRLANE 
GALAXIE - THUNDERBIRD 

MUSTANG - TRUCKS

4475 BANNANTYNE AVE., 
VERDUN, QUE.

TEL. 7Č9-8831

USED CARS
1 year guarantee 

Kreipkitės į 

LEO GURECKAS

Sales Manager’s Assistant 
Keating Ford lietuvis atstovas 

769-8831.

T el: namų 366 • 2548
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