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SAVAITINIU ĮVYKIU 
APŽVALGA

SENI GENEROLAI NEMIRŠTA 
-JIE TIK PRANYKSTA 

Amerikoniškos dainelės pos
mai apie tai, kad seni kariai ne
miršta, bet tiktai "fade away" 
patetiškai tinka ir generolui 
Charles de Gaulle. Dešimt me
tų, dešimt mėnesių ir 28 dienas 
de Gaulle tarnavo savo kraštui 
respublikos prezidento kėdėj. 
Tai ne viskas. Jis nuo jaunatvės 
tarnavo Prancūzijos respubli
kai tanko bokštelyje, fronte, po
grindyje. De Gaulle nepažino 
kompromisų, kai būdavo kalba
ma apie arba kovojama už Pran
cūziją.Ilgoj ir spalvingoj Pran
cūzijos istorijoj gal tiktai Na
poleonas galėtų būti palygintas 
sude Gaulle, nes nei vienas taip 
besąlyginiai ir taip fanatiškai 
nėra mylėjęs savo krašto. Jei 
kas sako, kad de Gaulle buvo 
autokratas -jis teisus: de Gaulle 
iš tiesų buvo tikras t ė v as ,iš - 
drįsęs ir gebėjęs savo vaikus 
mokinti,barti, bet, taip pat, my-
lėti.Mylėti savo kraštą ir savo, 
žmones, nežiūrint bent šešetos 
(oficialiai praneštų!) atentatų , 
tūkstančio riaušių, (pradedant 
komunistais ir baigiant jo pa
ties kolegomis generolais), mi
lijono pašiepimų (nemaža kari
katūristų už tai atsidūrė kalėji
me'.) ir dažnai labai jau nešiltų 
pasisakymų užsienyje (pavyz
džiui, dėl kaišiojimų nosies ne 
į savo reikalus - a la Quebec) . 
Tačiau šiandien dera šioje vie- 
toje pasakyti, kad DE GAULLE 
bus ne tik Prancūzijos isto
rijoje įrašytas didžiosiomis 
raidėmis. De Gaulle buvo nea
bejotinai išdidžios ir sugeban
čios kartos atstovas,kartos,ku
ri iš lėto rikiuojasi kapinėse . 
Ir de Gaulle (apie kurį vienas 
pašaipus reporteris yra pasa
kęs: de Gaulle nosis visuomet 
atvyksta pusę valandos anks
čiau už patį generolą), pergyve
nęs karus ir pasikėsinimus da- 

/ bar pasitraukė iš scenos kaip 
dera senam kariui. Jo praneši
mas tebuvo toks: "Nustoju eiti 
respublikos prezidento par ei
gas.Nutarimas įsigalioja šian
dien per piet. " A u revoir, mon 
general'. Vive la France'.

H. N.

DE GAULLE ATOSTOGAUJA 
AIRIJOJE

Generolas de Gaulle su žmo
na šiuo metu atostogauja Airi
joj.Generolas pareiškė, kad jis 
negrįšiąs Prancūzijon tol, kol 
nebus išrinktas naujasis Pran
cūzijos respublikos preziden
tas. De Gaulle su savo palydo
vais užima visą keturiolikos 
kambarių viešbutį, neatsako į 
jokius telefoninius skambini
mus ir nepriima jokių vizitato
rių. Uniformuoti airių polici
ninkai saugo viešbutį ir apylin
kę.
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DU RIMTI KANDIDATAI Į 
PRANCŪZIJOS PREZIDENTUS

Generolui de Gaulle atsista
tydinus, laikinai jo postą užėmė 
senato pirmininkas Alain Po- 
her.Keletos savaičių bėgyje jis 
pasirodė esąs labai (rimtas 
valstybininkas bei gabus admi
nistrator! us. Todėl šiomis die
nomis jam paskelbus, kad ir jis 
kandidatuosiąs į Prancūzijos 
respublikos prezidento vietą, 
prancūzų spauda linkusi many
ti, jog jis gali rinkimus ir lai
mėti. Toks meteoriškas Poher 
iškilimas tikrai įdomus ,nes dar 
prieš kelioliką dienų niekas ne
abejojo, kad prezidentu bus iš
rinktas - ir tai didžiule balsų 
dauguma - Georges Pompidou , 
gaullistų partijos atstovas, bu
vęs Prancūzijos ministeris pir
mininkas nuo 1962 iki 1968 metų.

ČEKAI DAR VIS "TEBELAIS- 
VINAMI"

Oldrich Kaderka, komunistų 
partijos centrinio komiteto, už
sienių reikalų skyriaus virši
ninkas,tapo paliuosuotas iš eitų 
pareigų.Taip pat patirta, kad ir 
KP sekretoriai iš Brno ir Čes- 
ke BudejoviČe rajonų įteikė sa
vo atsistatydinimus. Atsistaty
dinimai buvo priimti ir patvir
tinti.de

ŠVEDASRAŠOAPIE DUBČEKĄ
Nils Lalander, švedų rašyto

jas, savo tik išleistoj knygoj 
"Žmogiškas socializmas" (So
cialism with a Human Face) ra
šo, kad Maskva, dar prieš inva
ziją Čekoslovakijon.buvo numa
čiusi sušaudyti Dubčeką ir kai- 
kuriuos kitus jo bendraminčius. 
Tai nebuvę įvykdyta tiktai dėl 
to,kad generolas Ludvik Svobo
da, Čekoslovakijos respublikos 

■ prezidentas tam griežtai pasi- 
priešinęs. Dalinai nuo to žygio 
okupantus atbaidė ir nepapras
tai greita bei neigiama visų Eu
ropos komunistų partijų reak
cija. Autorius taip pat teigia, jog 
Vengrijos vyriausybė nieko ne
žinojusi apie invazijoj panaudo
tus Vengrijos kariuomenės da
linius. Dėl to kilusi Vengrijos 
vyriausybės krizė, nes vengrai 
jau anksčiau esą nesutikę pana
šiose karinėse sovietų aviantiū- 
rose dalyvauti.

ČEKŲ DARBININKAI GRĄSINA 
Čekoslovakijos statybos dar

bininkai pasiuntė prezidentui 
Svobodai ir minister!ui pirmi
ninkui Černikui rezoliuciją, ku
rioje,tarp kita ko, rašoma: "Jei 
nebus sutvarkytas naujas algų 
nuostatas statybų darbininkam , 
nukentės kapitalinės statybos ir 
ypač gyvenamųjų kvartalų už
baigimas". Čekų profesinės są
jungos skundžiasi, kad vyriau
sybė nutarė algų nekelti, nepra
nešus! apie tokį nutarimą dar
bininkams .

SOVIETINIŲ GENEROLŲ 
EPIDEMIJA

Paskutinėmis dienomis ėmė 
staiga, vienas po kito mirti 
Raudonosios armijos genero
lai. Mirė jų bent keturiolika. 
Turint galvoje, kad So/ietų są
jungoj iš viso yra apie 11,000 
generolų, keliolikos jų mirtis 
galėtų būti ir nelabai reikšmin
gas dalykas. Nors pažįstantiem 
sovietinę sistemą, nenoromis 
kyla mintis ar tik tos mirtys 
nebuvo dirbtinai paskubintos? 
Kiekvienu atveju, kai per dvi 
savaites tiek stambių armijos 
šulų palieka sovietiško rojaus 
žemiškąją egzistenciją, pasau
linė spauda tuo pagrįstai susi
domi. Susidomim ir mes,nors 
labai jų ir neapgailestaujame .

WASHINGTON AS. — Teisin
gumo departamentas tiria tei-. 
sėjo Abe Fortas buvusią advo
katų bendrovę ar ji neįvelta 
keliose raketierių bylose.

NIKOLAI PODGORNY Į 
Š. KORĖJĄ

Kaip praneša Pyongyang ra
dio, Sovietų Sąjungos preziden
tas N. Podgorny atvyko į Šiau
rės Korėją valstybiniam vizi
tui.

TARSIS NEPRIGULMINGIEJI
Trisdešimt šešios valstybės 

pažadėjo dalyvauti Belgrade , 
Jugoslav! jo je .įvyksiančioje, nei 
su Vakarais,nei su Rytais ne
užsiangažavusiųjų, (oops) kon
ferencijoje. Konferencijos data 
dar galutinai nepramatyta.

LENKIJOS REKORDINIAI 
BĖ GIKAI

Kaip praneša iš Oslo, iš tenai 
atvykstančio lenkų laivo "Bato- 
ry" pastoviai "nusiiminėja " 
lenkų piliečiai ir prašo norvegų 
politinio prieglobsčio. Balan
džio mėnesį iš to laivo pabėgo 
keturi asmenys.Tačiau gegužis 
žada sumušti visus rekordus , 
nes jau iki dabar pabėgo net 
dvidešimt aštuoni. Norvegijos 
valdžia tikisi, jog tas skaičius 
iki mėnesio galo dar padidės .

VIENO MAZOLIAUS MAŽIAU 
Daktaras S. R. Bob, kalbėda

mas gydytojų suvažiavime Auc
kland, Naujoje Zelandijoje, pa
brėžė, kad dėl per siaurų batų 
žmonių rasė nustosianti ma
žiausiojo kojos pirštuko.Net jau 
dabar,anot jo tvirtinimo, dažnai 
užtinkama mažų pirštukų susi
dedančių iš dviejų narelių. Ta
čiau netektų nusiminti,nes ke- 
turpirščių kojų žmones tesutik
sime tik už 10.000 metų.

“COMPARE!!” SAYS MRS. SHARPE: Copies of two letters received in 
Montreal last Tuesday. One dated April 30 in Scarborough, Ont. the other dated 
May 1st in Spokane, Washington. Recipient Mrs. Sharpe has written her comments.

KANADOS SAVAITĖ
Nuo 1969 metų gegužės mėn . 

25 iki 31 dienos skelbiama Ka
nados savaitė. Tai savaitei 
ruošti pirmasis komitetas buvo 
sudarytas 1964 metais. Jį suda
rė 60 puebekiečių, pusė prancū
ziškai ir pusė angliškai kalban
čių. Šiais metais tos savaitės 
garbės prezidentu pakviestas 
ministeris pirmininkas Pierre 
Elliot Trudeau. Garbės pirmi
ninkais sutiko įeiti visų Kana
dos provincijų premjerai, iš
skyrus. . . Quebeco provincijos 
Bertrand.Jei tas iš visko gali
ma suprasti (nes pateisinti var
gu ar galima), atrodo rinkimai 
verčia šiandien kiekvieną Que- 
beco politikierių bent skery
čiotis separatistiškai.

KANADOS PAŠTAS BAISIAI 
ŠLUBUOJA

Paštų ministeris Kierans,nu
sileidęs streikuojantiems laiš
kanešiams ir panaikinęs jų šeš
tadieninę tarnybą, tuo metu pa
žadėjo Kanados gyventojams , 
kad pašto patarnavimas tikrai 
pagerėsiąs. Tie, kurie tuo metu 
stipriai abejojo tokiu jo pareiš
kimu, pasirodė esą teisūs: Ka
nados paštas niekad dar nėra 
taip šlubavęs.Jis tikrai prime
na akmens amžiaus laikus. Mū
sų prenumeratoriai, nesulaukią 
NL tą pačią savaitę,gali pagrįs
tai skųstis ne administracija , 
bet p. Kierans tarnautojais, ku
rie, išsikovoję geresnes algas 
ir trumpesnes darbo valandas , 
atrodo, užmiršo apie žmones , 
kuriems turi išnešioti paštą. 
Kaip matome iš pridedamos 
nuotraukos, šia netvarka yra 
pasipiktinę ir patys didžiausi 
Kanados dienraščiai.
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NUOSAVAS SNOBIZMAS
"Dabartinės lietuvių kalbos 

žodynas" žodį snobas nusako 
taip: Tuščias, paviršutiniškas 
žmogus, garbinantis visa, kas 
priimta vadinamo j "aukštuome
nėje". .. O snobizmas-Manie- 
ros,elgsena,būdingos snobui... 
Kaip,-paklauseilinis tautietis, 
-gali atsirasti mūsuose tokių? 
Juk mes seniai išveisėm viso
kius aristokratiškus titulus,se
niai pravedėm žemės reformą 
tėvynėje, esam kilę visi iš tų 
pačių paprastų žemdirbių!

Išeivija tačiau turi savų ka
prizų. Užsikalę daugiau pinigo, 
pasistatę "rezidencijas", baigę 
praktiškus mokslus, užėmę 
aukštesnes pozicijas, ėmėme 
staiga dairytis atatinkamos vi
suomeniškos laktos. Urnai pa
matėme,kad, iš tiesų, prieš ke
lis metus buvęs mūsų darbovie
tės ar mokslo bendras nėra 
mums lygus. Nėra lygus,nes 
neturi dviejų mašinų,blizgančių 
lempų, marmurinių išviečių, 
šildytuvų bei šaldytuvų ar drė
kintuvų, milžiniškos imituoto 
medžio dėžės su Hi-Fi ir 1.1, 
ir 1.1.Taigi,pradėjom žiūrėti iš 
aukšto į tuos bėdžius, į tuos 
"nepasisekėlius", į tuos juoda- 
rankius bei pilkarankius.

Kiekvienoj vietovėj jums pa
pasakos apie nuosavą grietinė
lę,kuri užsiiminėja aukštos klap
sės smegenų gimnastika, t. y . 
plepalais. Kiekvienoj vietovėje 
jums nurodys keletą ar kelioli- 
ką buvusių ar esamų šulų, kurie 
sako pamokslus kitiems, nuro
dinėdami kaip ir kodėl mylėti 
tėvynę, o patys jau nebesurezga 
padoraus lietuviško sakinio. Su 
apmaudu ir gailesčiu pasiguos 
apie vieną kitą,kuris viešoj vie
toj jau nebedrįsta pasakyti lie
tuviško žodžio, kad nesuteptų 
savo aukštos pozicijos.Papasa
kos ir apie tokius superpatrio- 
tus,kurių vaikai vyksta į komuna 
nistinius kraštus koncertuoti , 
nors kitus vykstančius tenai to-

IR GERAI, IR BLOGAI...
(laiškai mums)

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

Red.

Didž. Gerb. p. REDAKTORIAU ,

Prašau priimti nuoširdžią 
padėką už paramą Lietuvių 
Skautų Sąjungai ir jos padali
niams spaudos puslapiuose.

Daugelis straipsnių ir nuo
traukų , o taip pat įvairių žinučių 
iš įvairių vietovių dažnai maty
ti Jūsų laikraštyje. Jų ypatingai 
buvo gausu praėjusiais metais , 
kai skautai šventė 50 m. sukaktį 
ir buvo suplaukę. į didžiulę 5- 
tąją Tautinę Stovyklą. 

kie teisėjai maišo su purvu 
Išgirsime ir apie tokius, kurie 
viešai peikia kiekvieną atvykusį 
politruką, bet slapta pas save 
jam ruošia karališkus balius .

Kas gi atsitiko su pilkų žem
dirbių vaikais ? Į ponus išėjo, - 
sakydavo Lietuvoje kaimiečiai. 
Jie ir šiandien tą sako, nes, iš 
tiesų, kiekvienoj sistemoj (tai
gi, ir komunistinėj) susidaro 
toks pakeltnosių luomas.

Snobizmas yra sena ir įkyri 
liga. Ji labai gimininga savęs 
garbinimo manijai. Megoloma- 
nizmu apsirgę visuomet randa 
bendrą kalbą su snobais. Viską 
žinančių netrūksta visose kolo
nijose. Nėra dalyko apie kurį 
toks visažinys nepasisakytų. Ir 
taip, lyg kirviu nukirsta. Be jo , 
atrodo ne tik Lietuva žlugs, bet 
ir saulė sustos. Be ju, negalima 
pajudinti nei piršto, nes ji vie< 
na žino kaip,kur .kodėl ir kada .

Zmonės tokius dar vadina 
muilo burbulais. Jie, žinoma, ir 
sprogsta kaip burbulai, kai iš 
arčiau į jų didybę pabaksnoji . 
Dažniausia tai žmonės,kilę iš 
vargingų tėvų, kurie kažkodėl 
nori vaidinti aukštesnį, nepa
siekiamą luomą. Jų subuvimuo
se nuo kas minutę minimų titu
lų, titulėlių, titulaičių oras pa
sidaro toks tirštas, kad gali 
akėčios nepririštos kabėti. Jie 
teisia visus, jie negali atsiste
bėti kitų nekultūringumu, jie 
alpstadėl kitų nemoralumo, jie 
neranda niekur sau lygių inte
lektualų, jie atlaidžiai ir su die - 
viška orybe šypsosi iš visko, 
kas mužikiška.

Visiems tokiems mūsų pras
ti žmonės yra jau seniai suradę 
gerą receptą ir patį puikiausią 
patarimą bei pamokymą: Aukš
čiau bambos neiššoksi! Arba, 
mandagiau kalbant(nenOrint pa
žeisti jų jautrių ausų), galima 
būtų pasakyti: Kas pakels šuniui 
uodegą, jei ne jis pats ?

Henrikas NAGYS

Mūsų ištekliai neleidžia mum 
daugiau prisidėti prie lietuviš
kos spaudos palaikymo,bet pra
šau priimti nors simbolinę pa
ramą iš mums atlikusių Tauti
nės Stovyklos likučių sumoje $ 
25.00.

Su geriausiais linkėjimais 
V. s. Petras MOLIS 

LSS Vice-Pirmininkas 
Chicago, Hl.

Ačiū! .Red.

REDAKTORIAU,
Ne visi poetai - Tysliavos . 

Aistis, rodos, nekaip nugyveno 
savo Milfordo elegijomis, o jūs 
dar jūrų neuždegėte savo reda
gavimu. Prie poetiško žodžio, 
laikraštininkui reikia ir žurna
listinio kardo, arba bent drus
kos.Na-Roma ne gi vieną dieną 
buvo pastatyta.Gal "pasiprovy- 
site". Ypač, mano nuomone, 
reiktų dažnai raudono paišelio , 
išbraukyti "laiškuose" esamus 
nuobodžius ilgumus. O' visas 
pirmas puslapis reikalingas vi
siškai naujo kelio: trumpų aiš
kių žinelių,nuomonių ir 1.1. Da
bar - tai it karvės atrajojama 
žolė.

Linkiu jums kuogeriausio 
"oi, varge, vargelį" vargti.

Vytautas ŠIRVYDAS 
Nashua, N. H.

Dar kartą noriu pakartoti ,kad 
"Nepriklausoma Lietuva" kei
čiasi į gana įdomų laikraštį, ir 
atrodo, kad žmonės prenume- 
ruosis ne tiktai dėl sentimento , 
bet net skaitymui.

Su pagarba
G. R. LUNAS

Montreal, Que.

Jūsų laikraštis buvusiems 
montrealiečiams yra mielai 
laukiamas ir įdomus.Tad linkiu 
geriausios kloties visam kolek
tyvui ir linkiu, kad laikraštis ir 
toliau gerai gyvuotų.

Su pagarba
J. LATVYS 

Chicago, Ill.

Yra labai teisingas pasaky
mas, kad "lašas po lašo ir ak
menį pratašo"

Beskaitydama nuolatines ko
respondencijas, liečiančias St. 
Catharines lietuvių koloniją, 
mūsų spaudoj, pritrūko kantry
bės nereaguoti.

Mūsų dabartiniai veikėjai ne
kartą yra pabrėžę siekią sugy
venimo ir darnumo. Bet veikla 
pagrįsta asmenišku prestyžu ir 
skundais, to nepadarys. Tikrai 
to siekdami, greitai galėtumėt 
tą atsiekti,nes vietiniai žmonės 
tuo suinteresuoti ir jau ilgas 
laikas, kaip laukia tos dienos . 
Juk ta mūsų kolonija, bendruo
menė, neatsirado tik šiais me
tais.Mūsų jaunimas ilgus metus 
čia egzistavo gražia veikla ir
šeštadieninė vargo mokykla, 
pergyvenus neeilinius rūpes
čius, visada auklėjo jaunimą 
gražioje lietuviškoje dvasioje. 
"Tėv. Žib". korespondentas pa
stebi "kad mūsų mokykla šlu
buoja jau keli metai". Žinan
tiems kieknors apie mokytoja- 
>vimo darbą, tai yra lengvai su
prantamas dalykas. Vieniems 
išsenka jėgos, kitiems nervai , 
kitiems išgaruoja tikro moky
mo prasmė... ir reikia pakai
talo. Bet vis dėlto mūsų mokyk
la egzistavo,ligi dabartinių vei
kėjų rankos jos nesugriovė. Ką 
daryti,reikė jo rasti išeitį ir jie 
ją rado... Tik gaila, kad mūsų 
vaikai tampa tomis vadelėmis .

Koresp. "Tėv. Žib". vėl pa
stebi, "kad išmoktume atskirti 
asmeniškumus nuo visuomeni
nių dalykų" Bet ar ne dėl asme
niško prestyžo tas viskas ir 
prasidėjo? Jūs dabar stengia
tės parodyti "meilę" mūsų jau
nimui.Rašote,kad mokyklos du
rys visiems plačiai atdaros. Jos 
taip pat buvo atidaros ir perei
tais metais, bet jūsų vaikai jos 
nelankė.

Staiga atsirado mokytojų ir jų 
patarėjų.Aš noriu tik vieną jū
sų paklausti: Kur jūs buvot 
anksčiau,kai mokyklos komite
tas su tokiu rūpesčių jų ieško
jo? Tuomet susilaukė aštrios 
kritikos tie, kurie apsiėmė tą 
darbą dirbti. Ir nuo kada tik 
skautiškos stovyklos tinkamos 
lietuviško jaunimo auklėjimui ? 
Taigi, "vienybė težydi", bet tik 
po jūsų padu.

Dėl paskutinių minėjimų ko
respondencijų būtų geriau jeigu 
nemokantys jų rašyti,nuo rašy
mo iš viso susilaikytų.

Mano linkėjimai mūsų žmo
nėms, nesiduokit prikalbami. 
Kam mes turime savas galvas ? 
Anksčiau susilaikiau nuo šios 
rūšies rašymo, iš pagarbos sa-
vąjai spaudai, bet atrodo, atėjo 
laikas pareikšti ši uos1 faktus .

St. ZUBRICKIENĖ
St. Catharines, Ont.

STASYS JOKUBAITIS- 
SUKAKTUVININKAS

Kanados Šaulių rinktinės pir
mininkas ir visuomenės veikė
jas,šiais metais švenčia 50 me
tų ir 30 metų visuomeninės 
veiklos sukaktis. Jis yra gimęs 
1919 m.balandžio 10 d. Kelmėje , 
Raseinių apskr.

Kiekvienas žmogus turi tam 
tikrus įgimtus sugebėjimus, bet 
ne visada savo gyvenime juos 
išryškina.Sukaktuvininkas savo 
sugebėjimus stipriai Išryškino 
kaipo gabus organizatorius ir 
juos paaukavo visuomeninei 
veiklai. Dar jaunas būdamas , 
gimtojoje Kelmėje suorganiza
vo lėšas instrumentams ir iš
mokino dūdų orkestrą. Suorga
nizavo vaidintojų teatrą ir pats 
jame vaidindamas pastatymuo
se,daugiau kaip 20 veikalų. Ka
ro audrų nublokštas į Daniją 
1945 m.rugsėjo mėn. Kopenha - 
goję (dar rusams esant Danijos 
Bornholmo saloje), susipažinęs 
su žymesniais intelektualais, 
suorganizavo lietuvišką trans
liaciją per Kopenhagos radio 
stotį, kur buvo ryškus lietuvių 
protesto pareiškimas dėl Lie
tuvos okupacijos. Vėliau,gyven-

JANINA JUKNEVIČIENĖ, Varnas Montessori Židinėlio vedėja,

Mokytoja Janina Juknevičiene perima direktorės pareigas šį rudenį, Varnas 
Montessori Židinėlyje, 3038 W. 59 St. Chicago, Ill., Mariajai Varnienei išėjus j 
pensiją. Naujoji direktorė Juknevičienė pradėjo mokytojauti 1941 m. dar 
Lietuvoje. Persikėlusi Kanadon, Montrealyje darbavosi Aušros Vartų pa
rapijos šeštadieninėje mokykloje. Čikagoje mok. Juknevičienė aktyviai j- 
sijūngė į Amerikos Lietuviu Montessori draugijos veiklą, eidama įvairias 
pareigas jds valdyboje ir n’uoŠirdžiai prisidėdama prie sėkmingo Vaiką Na- 

1 AieTit)’ 'įkūrimo'.' Paskutinius’trejus metus eidama "direktorės pareigas.

Varnas Montessori Židinėlis pirmą kartą atidarė savo duris priešmokyk
linio amžiaus vaikučiams balandžio mėn. 1 dieną 1966 metais. Čia priima
mi vaikučiai tarp 2 ir 5 metų amžiaus. Veikia viena lietuviška klasė ir trys 
amerikietiškos, dėl lietuviukų stokos. Būtų labai gražu jeigu šiame Židinė
lyje mokytųsi vien lietuviai vaikai. Be Janinos Juknevičienės mokytojaus 
Julija Smilgienė.

ir daug prisidėjo savo sumany
mu prie Kanados Šaulių rinkti
nės įkūrimo. Suorganizavo pir- 

žiūrovų minios, ! mą Kanados Šaulių suvažiavimą 
Toronte.

damas Danijoje, suorganizavo 
lietuvių chorą, tautinių šokių , 
vaidintojų ir sportininkų gru
pes. Šie meniniai ir sportiniai 
vienetai labai išpopuliarino lie
tuvių ir Lietuvos vardą Danijo
je. Vienos šventės metu, lietu
viams baigus programą, prie 
tūkstantinės 
programą stebėjęs Danijos ka
ralius Fridrikas pasveikino 
meno vadovą St. Jokūbaitį ir pa
gyrė lietuvius.

1950 m.atvykęs i Kanadą, Ha
miltone suorganizavo orkestrą 
"Aidai'.' Vėliau,persikėlęs į To
rontą, suorganizavo pajėgų ir 
populiarų orkestrą "Trimitas".

Toronte gyvendamas,stipriai 
įsijungė į lietuvių visuomeninį 
gyvenimą, dalyvaudamas orga
nizacijose ir lietuvių bendruo
menėj. Daugiausia pasidarbavo 
SLA 236 Toronto kuopoje, kaipo 
generalinis organizatorius, į 
kurią prirašė daugiau kaip 200 
narių, kurį laiką ir pirminin
kaudamas šiai kuopai. 1956 m. 
suorganizavo ir pastatė Toron
te operetę "Viengungiai". Spor
tininkų pakviestas sudarė komi
tetą surinkti lėšas Kanados 
krepšininkams vykti į Austra
liją. Organizuoja įvairias išvy

kas, jų tarpe buvo suorganiza
vęs išvyką į New Yorką demons
tracijai prie Jungtinių Tautų. 
Stipriai veikia Šaulių sąjungoje 
tremtyje. Iškėlė mintį įsteigti

Sukaktuvininko darbai, kaip 
organizatoriaus, yra žinomi ir 
kanadiečių tarpe. Tą liudija at
siųstas Kanados min. pirm. P . 
E. Trudeau sveikinimo laiškas 
sukaktuvių proga ir dalyvavi
mas sukaktuviniam pagerbimo 
pobūvyj federalinių ir Ont. pro
vincijos liberalų parlamentų 
atstovų. Jis dažnai atlieka ne
mažus patarnavimus ir savo 
tautiečiams .dalyvaudamas Ka
nados liberalų politiniam gyve
nime.

1966 metais, už nuoplenus 
Lietuvai ir Šaulių sąjungai 
tremtyj yra apdovanotas "Šau
lių žvaigžde".

Linkėtina sukaktuvininkui ir 
ateityje nepailsti visuomeninėj 
veikloj. Ilgiausių ir darbingų 
metų!

P. GULBINAS.
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V. INGELEVICHUS

LIETUVOS RAUDONOJO KRYŽIAUS
50 METŲ SUKAKTIS

1969 metų sausio mėn. 12 
dienų suėjo 50 metų, kai Kau
ne buvo įsteigtas Lietuvos 
Raudonasis Kryžius. Jo steigi
mo iniciatoriais buvo dr. Ro
kas Šliupas, dr. Jurgis Alekna, 
dr. Vladas Ingelevišius ir 
prov. Jonas Makauskis.

Dr. R. šliupas buvo L. R. K. 
Vyr Valdybos pirmininku nuo 
1919 metų iki 1932 metų galo. 
Dr. R. šliupui pirmininkau
jant, L. R. K. įsteigė pirmas R. 
K. ligonines Kaune ir Panevė
žyje. Įsteigė gailestingųjų se
serų mokyklą. Suėjo į ryšį su 
Tarptautinio R. Kr. Komitetu 
Ženevoje, išgavo pripažinimą 
Liet. Raud. Kryžiui ir išvystė 
bendradarbiavimą su Tarptau
tinio R. Kr. Komitetu.

Įsisteigusiam L. R. Kryžiui 
iš karto buvo daug darbo. Dar 
ėjo karas su įsiveržusiais į Lie
tuvą rusais bolševikais. Vėliau 
teko gintis nuo bermontininkų 
ir Lenkų. Reikėjo padėti ka
riuomenės Sveikatos Tarnybai 
gydyti sužeistus ir sergančius 
karius; reikėjo globoti ir, rei
kalui esant, gydyti tremtinius 
ir karo belaisvius, kurie pir
majam pasauliniam karui pa
sibaigus grįžo namo ir ėjo per 
Lietuvą iš Vakarų į Rytus ir iš 
Rytų į Vakarus. Daugelis tų 
tremtinių ir karo belaisvių bu
vo išvargę, alkani ir sirgo,ypač 
užkrečiamomis ligomis.

Rusai valdė Lietuvą nuo 1795 
iki 1915 metų. Kada jie karui 
einant buvo vokiečių iš Lietu
vos išstumti, paliko Lietuvą 
su keliomis menkai įrengtomis 
ligoninėmis. Vokiečiai, laikę 
Lietuvą okupuotą 1915 — 1918 
metais, įsteigė daugiau ligoni
nių;, bet jų buvo visliek per- 
mažai ir jos buvo irgi menkai 
aprūpintos reikalingomis gy
dymo priemonėmis. Kraštas 
buvo nualintas karo ir ypač 
vokiečių kontribucijomis. Vis
ko trūko — maisto, drabužių, 
vaisių.

Pirm. dr. R. Rokui šliupui 
daug vargo ir darbo teko pa
dėti, kad išgautų L. R. K. ligo
ninėms viską, kas buvo reika
linga. Teko rinkti aukas iš 
krašto, ypač ūkininkų. Nema
žai gauta aukij iš Amerikos 
lietuvių ir JAV Raudonojo 
Kryžiaus. L. R. K. reikalauja
mą iš jo globos ir gydymo dar
bą atliko sėkmingai.
t Vėliau L. R. Kr. padėjo Lie
tuvos Valdžiai pasikeisti poli
tiniais kaliniais ir karo belais
viais su Sovietų Sąjunga ir 
Lenkija.

Savo Gailestingųjų Seserų 
Mokyklose L. R. K. ruošė gai
lestingąsias seseris visam 
kraštui.

Lietuvos Valdžia perdavė 
Birštono kurortą L. R. Kry
žiui, kuris pagal sutartį su 
Valdžia tvarkė jį nuo 1924 iki 
1941 metų. Per tą laiką LRK 
kurorto statybai ir kitiems pa
gerinimams įdėjo į jį apie du 
ir pusę. mil. litų.

LRK įsteigė pirmą Lietuvo
je sanatoriją Aukštojoje Pa
nemunėje gydyti sergančius 
tuberkulioze.

2-jo pasaulinio karo metu 
Sovietų Sąjunga okupavo Lie
tuvą 1940 metais ir nutraukė 
LRK ryšius su Tarptautinio 
RK Komitetu Ženevoje. Oku
pantai norėjo pertvarkyti LRK 
savo pavyzdžiu. Buvęs nuo 
1938 metų LRK pirmininkas 
dr. J. Alekna buvo atleistas iš 
pareigų. Jo vieton buvo pa
skirtas dr. Antanas Garmus. 
Bet pertvarkyti pilnai LRK 
bolševikams nepavyko. Prasi
dėjęs vokiečių - Sovietų Sąjun
gos karas tai sutrukdė. Vokie
čiai, užėmę Lietuvą, pristab
dė LRK veiklą. Neleido jam 
tiesioginiai susisiekti su Tarp- 
tautinioRK Komitetu Ženevo
je. Pasimetusių paieškojimus 
leido daryti per Vokiečių R. 
Kryžių, kuris perduodavo ži
nias į Ženevą. Bet LRK Vyr. 
Valdyba ir L. R. K. įstaigos 
nebuvo suardytos ir veikė Sa
vitarpinės pagalbos sąstate. 
Tik pirm. dr. A. Garmus buvo 
priverstas pasitraukti. Pirmo
mis 2—jo karo dienomis LRK 
greitoji pagalba ir ligoninės 

Kaune ir Vilniuje teikė pagal
bą ir gydė sužeistus civilius gy
ventojus ir, reikalui esant, ru
sus ir vokiečius karius. .LRK 
*teko globoti ir gydyti išėjusius 
iš bolševikų kalėjimų likusius 
neišžudytus kalinius, kurie 
buvo labai išvargę, ir daugelis 
liguisti.

LRK suregistravo 1941 m. 
birželio 14 — 21 dienomis be 
teismo Rusų ssuimtas ir iš
vežtus į Sibirą nekaltus, vi
sokio amžiaus, lyties ir profe
sijos Lietuvos piliečius, kurių 
buvo apie 40.000.

1944 m. vasarą, vokiečiams 
įraukiantis iš Lietuvos ir artė
jant bolševikų kariuomenei, 
daug dešimčių tūkstančių lie
tuvių, bijodami bolševikų ir 
gelbėdami savo gyvybę, ap
leido savo tėvynę ir pasitrau
kė į Vakarus. Pasitraukė į Va
karus ir L. R. K. Vyr. Val
dyba. Tik dr. Jurgis Alekna 
liko Lietuvoje.

1945 metais karui pasibai
gus, L. R. K. Vyr. Valdybos 
vicepirmininkas dr. Vladas In- 
gelevičius, gyv. Bregenze, 
Austrijoje, užmezgė ryšius sii 
Tarptautiniu R. K. Komitetu 
Ženevoje. L. R. K. Vyr. Valdy
ba nutarė atgaivinti L. R. K. 
veiklą tremtyje. Apie tai, pa
gal galimybę, pranešė lietu
viams tremtinių stovyklose ir 
patarė steigti L. R. K. skyrius. 
Dar prieš tai LRK. Vyr. Valdy
bos nariai žinojo, kad tremti
nių tarpe yra nemažai reika
lingų skubios pagalbos ir pa
šalpos. Vyr. Valdyba kreipėsi 
į Įvairias labdarybės organiza
cijas su prašymu lėšų ir daik
tų, reikalingų tremtiniams. Ir. 
LRK. Vyr Valdyba pradėjo rū
pintis ir teikti lietuviams trem
tiniams Įvairią pagalbą ir pa
šalpą.

1944 metais Jungtinėse Ame
rikos Valstybėse Amerikos Lie
tuvių Taryba įsteigė Bendrą 
Amerikos Lietuvių Šalpos Fon
dą (BALFĄ), kad palengvintų 
lietuviams tremtiniams, pabė
gusiems į Vakarų pasaulį jų 
vargingą gyvenimą.

1946 metais BALFo pirm, 
kun. J. Končius atvyko į Euro
pą pasižiūrėti ir surasti būdą 
vykdyti BALFo šalpą lietu
viams tremtiniams. Kada BAL
Fo pirm. kun. J. Končius atvy
ko Į Vokietiją 1946 m„ jis rado 
Liet. Raud. Kryžių veikianti. 
Ištyręs reikalą, rado, kad ge
riausias BALFo bendradarbis 
gali būti Lietuvos Raudonasis 
Kryžius. BALFo ir L. R. Kry
žiaus bendradarbiavimo santy
kiai buvo nustatyti 1946 metais 
Konstancos ir Baden-Badeno 
susitarimais, kuriais buvo su
formuluota abiejij institucijų 
vaidmuo lietuvių tremtinių šal 
pos darbe ir konkrečios to dar
bo vykdymo gairės. Po susita
rimo su L. R. K. Vyr. Valdyba, 
padarius L. R. K. siuntų adre
satu, LRK pareigūnų dėka 
buvo Įmanoma Amerikos lie
tuvių, JAV Valdžios ir labda
ringų organizacijų paramą nu
kreipti į tuos, kam ji buvo 
skirta ir reikalinga.

Piniginėmis pašalpomis bu
vo šelpiami: apie 1800 studen
tų ir keli šimtai moksleivių; 
apie 1000 ligonių^ gydytų sa
natorijose ir ligoninėse; buvo 
apmokamos gydytojų ir dantų 
gydytojų sąskaitos ligoniams, 
kurie patys negalėjo apmokėti. 
Buvo šelpiami apie 2000 trem
tinių lietuvių, kurie neturėjo 
ar buvo nustoję UNRRA’os ar 
pianii lietuviai tremtiniai, at
skirti nuo tautinių bendruo
menių. Buvo šelpiami gim
dyvės, kaliniai, karo belais
viai lietuviai, dar nepaleisti iš 
belaisvės ir šiaip patekę į var
gą-

Maistu buvo šelpiami vaikai 
iki 1 1 metų amžiaus ir senes
nio amžiaus lietuviai tremti
niai.

Gailestingųjų Seserų mo
kyklos buvo įsteigtos 6 stovyk
lose. Jas baigė 135 seserys. 
Taip pat buvo įsteigti dantų 
technikų kursai Augsburge ir 
Muenchene.

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus įsteigimo vienas ii iniciatorių dr. V. Ingelevidius 
(trečias iŠ dėžinės) kitu med. daktaru tarpe tikrina gailestingųjų seserų kurso egza
minų rezultatus. 1947 metais lietuvių stovykloje Kemptene, V. Vokietijoje.

Raudonojo Kryžiaus gailestingųjų seserų kursai, kurie vyko UNRRA’os globoje 
1946- 1947 metais Kempteno lietuvių stovykloje. Kursantės ir lektoriai.

LRK vykdė per Tarptautinį 
RK Komitetą ir j/er Vokiečių 
Raud. Kryžių pasimetusių per 
karą paieškojimus..

1949 metais BALFo pirm, 
kun. J. Končius nutraukė su
tartį ir ryšius su Liet. Raud. 
Kryžiumi. L. R. K. liko veikti 
vienas savo išteklių ribose.

1948 metais prasidėjo emi
gracija. Per 1949 - 1950 melus 
apleido Vokietiją ir kitus Eu
ropos kraštus tremtinių dau
guma. Bet Vokietijoje ir kitur 
Europoje liko apie 10,000 lie
tuvių tremtinių, kurie negalėjo 
išvykti, nes buvo ligoniai, vy
resnio amžiaus asmenys, dau
giavaikės šeimos, našlės su 
vaikais. Liko ir tokių, kurie 
neturėjo afidevitų ar dėl kitų 
priežasčių. Likusiais lietuviais 
tremtiniais rūpinosi ir rūpina
si Lietuvos Raudonojo Kry
žiaus pagal savo išteklius.

LRK šalpai lėšas renka au
komis, daugiausia iš lietuvių, 
buvusių tremtinių Australijo
je, N. Zelandijoje ir kitur. 1952- 
3 metais buvo pravesta rink
liava Šveicarijoje, vėliau Šve
dijoje. 1959 metais New Yor

Eltos Informacijos
OKUPUOTOS LIETUVOS KOLCHOZU

IR SKLYPININKU GAMYBA

Kauno sporto halėj (kur 
1939 metais buvo Europos 
krepšinio varžybos), balandžio 
9 buvo sušaukti Lietuvos sov- 
chozų ir kolchozų vadovai bei 
specialistai išklausyti įtikinėji
mų apie bolševikinio ūkininka
vimo pasiektus laimėjimus. 
(1949 metų pavasarį prasidė
jo priverstinis Lietuvos kol- 
chozinimas).

' Šia proga agr. V. Vazalins- 
kas, dabar vėl vyriausias že
mės ūkio administratorius Lie
tuvoj (kadai Chruščiovo buvo 
išjuoktas) tarpike kita štai ką 
pasakė:

"Visų kategorijų ūkiuose 
kiekvienam 100 ha naudmenų 
gauta po 703 centnerius pie
no, po 147 centnerius mėsos, 
iš to skaičiaus visuomeniniame 
sektoriuje atitinkamai po 412 
ir 85 centnerius".

Šiame posakyje ir glūdi 
kolektyvinio ūkininkavimo vai
sių įvertinimas. Tik paskaičiuo
kime toliau. Būtent, “visų ka
tegorijų ūkiai”, tai yra, kol
chozai, sovehozai ir sklypinin
kai (vadinami “gyventojų 
ūkiai”) naudoja 3,483,000 ha 
žemės naudmenų (dirvų, pievų, 
ganyklų). Iš tų tik 272,000 ha 
naudoja sklypininkai, o 3,211, 

ke įsisteigė Lietuvos Raudona
jam Kryžiui Remti Komitetas, 
kuris gautas aukas iš Rėmėjų 
siunčia LRK Vyr. Valdybai 
Vokietijoje. LRK Vyr. Valdy
ba palaiko ryšius su Tarptau
tiniu R. K. Komitetu ir dabar. 
Taip pat vykdo pasimetusių 
tautiečių paieškojimus.

Liet. Raud. Kryžiaus pirmi
ninkais buvo: 1945 - 1949 me
tais dr. Domas Jasaitis; 1949 - 
1955 metais Jonas Norkaitis; 
1955 - 1957 metais kun. dr. J. 
Gronis; nuo 1957 iki šiai die
nai vėl Jonas Norkaitis.

Dabartinę Vyr. Valdybą su
daro: pirm. Jonas Norkaitis, 
vicepirm. kun. dr. J. Petraitis, 
gen. sekr. Z. Glemžienė ir na
rys J. Kairys .

Per 50 melų savo gyvavimo 
Lietuvos Raudonasis Kryžius 
atliko daug svarbaus ir nau
dingo darbo Lietuvai ir lietu
viams. Jis veikia ir toliau. Gre
ta Lietuvos diplomatinių; pos
tų, LRK yra vienintelė organi
zacija , likusi iš Nepriklauso
mos Lietuvos. Kaipo tokia ji 
yra palaikytina ir remtina. 
Todėl neužmirškime Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus.

000 ha yra kolchozų ir sov- 
chozų (1967 m. pradžios duome
nys iš "LTSR Ekonomika ir 
kultūra 50", Vilnius, 1967). 
Tai išeitų, kad 1968 metais Lie
tuvoj iš viso buvo pagaminta 
2,449 tūkst. tonų pieno ir 512 
t. tonų mėsos. Bet iš tų skai
čių kolchozų-sovchozų nuopel
nas tik 1,323 t. tonų pieno ir 
273 t. tonų mėsos. Beveik tiek 
pat, būtent, 1,126 t. tonų pieno 
ir 239 t. tonų mėsos pagamino 
sklypininkai! Skirtumas tarp 
kolchozų-sovchozų ir sklypinin
kų gamybos — tik 8 proc.: kol.- 
sov. pagamino 54 proc. pie
no, o sklypininkai — 46 proc. 
Mėsos gamybos skirtumas dar 
mažesnis, vos apie 6.5 proc. 
Tai nebūtų nuostabu, jeigu vie
nos ir kitos ūkių rūšies naudo
jamos žemės būtų maždaug vie
nodai. Bet iš tikrųjų sklypinin
kai naudoja tik n'epilnus 8 pro
centus naudingos žemės, kai 
kol.-sovchozai — daugiau kaip 
92 proc.!

Paskaičiavus, kiek kur pie
no bei mėsos gaunama iŠ vieno 
hektaro, pasirodo, kad tuo me
tu, kai kolektyvininkai iš 1 
ha gauna 412 kg pieno ir 85 
kg mėsos (taip V. Vazalinskas 
sako), tai sklypininkai iŠ kiek
vieno ha išspaudžia daugiau 

kaip dešimteriopai, būtent, po 
4138 kg pieno ir po 879 kg mė
sos! Jei ne jie, tai Vazalinskui 
jokiu būdu neišeitų 703 cent
neriai pieno ir 147 cnt. mė
sos iš 100 ha “visų rūšių 
ūkiuose”.

To skirtumo paslaptis ta, kad 
sklypininkai savo naudoja
muose 272-juose tūkstančiuo
se ha išlaiko apie 420 tūkstan
čių karvių ir apie 767 tūkst. 
kiaulių, o kolektyvininkai tri
juose milijonuose ir 211-koj 
tūkstančių ha išlaiko tik apie 
414 tūkstančių karvių ir apie 
873 tūkstančius kiaulių ...

Beje, iš V. Vazalinsko duome
nų matyt, kad 1968 metais kar
vių Lietuvoj būta apie 34-iais 
tūkstančiais mažiau, kaip 1967 
metų pradžioj.

GELEŽINKELIAI OKUPUOTOJE 
LIETUVOJE

Nedidelis “Raudonųjų vėlia
vų” autoritetas Lietuvoj. Pernai 
ir užpernai, kai tik laikraščiai 
paskelbė, ,kad pereinamąją 
“Raudonąją vėliavą” kažkas 
Maksvoj paskyrė Lietuvos pre
kiautojams, tuose pačiuose laik
raščiuose ėmė rodytis iš įvai
rių vietovių žinutės, kuriose pa
sakojama apie netvarką, apsilei
dimą ir kitokius negražius trū
kumus prekyboj. Iš to siūlėsi 
išvada, kad arba tos vėliavos 
buvo duotos nepelnytai, arba 
gal kitur — Rusijoj — su pre
kyba dar blogiau ...

Dabar panašus dalykas kar
tojasi ir su geležinkeliais. Ko-, 
vo 26 Tiesoj vilnietis iš skai
čiavimo mašinų gamyklos rašė:

“Tiesoje š.m. vasario 14 die
ną buvo išspausdinta žinutė 
‘Geležinkelininkam — Raudo
noji vėliava’, kurioje sakoma, 
kad Pabaltijo geležinkelio Vil
niaus apygardos darbuotojai vir
šum plano pakrovė ir pervežė 
tūkstančius tonų krovinių su
mažino pervežimų savikainą, da
vė viršplaninį pelną. Tai labai 
gerai: liaudies ūkis laiku gavo 
planuotus krovinius. Tačiau šio
je žinutėje nė vienu žodžiu ne
užsiminta apie keleivių perve
žimą. Gal ši 'smulkmena' neį
eina Į pagrindinius socialistinio 
lenktyniavimo rodiklius!"

čia prasideda ištisas'‘sąrašas ' 
atvejų, rodančių, kaip vėluoja 
ar iš viso “dingsta’’ Vilniaus 
priemiestiniai traukiniai, kiek 
dešimčių tūkstančių darbo va
landų dėl to prarandama, kiek 
sugadinama žmonėms nervų ir 
ir sveikatos. Žodžiu, ištisa eilė 
pavyzdžių, kalbančių visiškai 
priešingai, negu dažnas “par
tijos ir vyriausybės” šlovini
mas už “rūpesti visų pirma žmo
gui” ...

Štai kaip, anot to laiško, 
atrodo Vilniaus — sostinės!— 
geležinkelių stoty:

“Durys iš perono beveik pas
toviai užrakintos. Centriniame 
įėjime iš stoties atidaryta tik 
viena siaurų durų pusė, pro ku
rią pastoviai ten ir atgal grūda
si žmonės.

“Laiptai tuneliuose susidėvė
ję, Todėl žmonės, ypač vyres
nio amžiaus, dažnai griūva, nu
čiuožia. Tuneliuose trūksta šva
ros. Iki šiol stotyje nepakan
kama informacija. Keleiviai bė
gioja iš vienos platformos į ki
tą, ieškodami savo traukinio.. 
Apie grubumą geležinkelyje jau 
daug buvo rašoma, tačiau ke
leivių aptarnavimas beveik ne
pasikeitė”.

Baigdamas, laiško autoriūs 
aiškinasi:

“Rašydamas laišką, tik vieno 
noriu: paaiškinkite skaityto
jams, kada pagaliau mūsų gele
žinkelininkai, apdovanoti per
einamąja Raudonąja vėlia
va, pradės gerbti keleivius!”

Tiesa laišką įdėjo, bet prašo
mo paaiškinimo nepridėjo . ..

KOKIA BUS JURBARKO 
NAFTOS PERDIRBIMO 
ĮMONE

Naftos perdirbimo įmonė 
Jurbarke projektuojama “Le- 
giprogaz” institute Leningrade. 
Pagalbinius projektavimo dar
bus atlieka ir pramoninės sta
tybos projektavimo institutas 
Kaune. Visi protestai prieš tą 
įmonę nutildyti. Vietoj jų vis 
dažniau ir dažniau laikraščiuo
se pasirodo džiaugsmingi pasa
kojimai, kokia didelė ir graži

būsianti ta įmonė. Anot Kornj. 
Tiesos (kovo 29), įmonė bū
sianti pradėta statyti “artimiau
siu laiku”, šiame pranešime 
pasakoja apie administracinį- 
ūkinį įmonės pastatą, kurį pro
jektuoja kauniškiai architektai. 
Iš to papasakojimo matyti, kad 
Rusijos naftininkų kolonija 
Jurbarke yra numačiusi įsitai
syti gana patogiai:

“Administracinio-ūkinio blo
ko centre—vienuolikos aukštų 
administracinis korpusas. Jame 
įsikurs įmonės administracija, 
laboratorijos, viešbutis. Apie 
šį aukštuminį akcentą sugru - 
puoti kiti korpusai. Su daugia
aukščiu pastatu galerija su
jungta 250 vietų konferencijų 
salė.-Pirmajame aukšte (po sa
le) projektuotojai Įkūrė prie
miestinio autobuso ‘Jurbarkas- 
Naftos perdirbimo įmonė’ dis- 
pačerinę su laukiamuoju kelei- . 
viams.

“Triaukščiame pastate, ku
ris taip pat jungiasi su aukštu
mine dalimi, Įsikurs mokymo 
kombinatas, skaičiavimo cent
ras, automatinė telefonų stotis. 
O didžiausią plotą užims audi
torijos, mokymo kabinetai, la
boratorijos ir bendrabutis.

“Projektuotojai gražiai išpla
navo naftos perdirbimo Įmo
nės administracinį bloką. Už
statymo plotas tik 0.52 ha. O 
želdiniams skiriama net 4.76 
ha. Be to, minėtas architektū
rinis ansamblis sukomponuo
tas aukštesnėje vietoje, prie 
pagrindinio Įvažiavimo į įmonę. 
Visa tai simbolizuos (ypač 
aukštuminis akcentas) mūsų 
technikos žingsnius, paverčian
čius ankstesnį nedaug kam te
žinomą Jurbarką stambiu naf
tininkų centru’.

Šiuo viliojančiu vaizdeliu 
bandoma užmaskuoti nepa
trauklųjį naftos kvapą . . . Bet 
prasiveria kitas plyšys, pro ku
rį tampa matomas paveikslas, 
kaip ištaigingai mano tie nafti
ninkai Jurbarke Įsirengti. Ir tai 
tuo metu, kada dauguma gyven
tojų kančia didžiausią gyvena
mųjų patalpų trūkumą ir kai 
statybininkai -— dėl medžiagų 
stokos ir blogos darbo or
ganizacijos nepajėgia žmo- 
niškai gyvenamųjų- namų - įreng
ti. Kaip dailiai bus apgyvendin
ta tos Lietuvai primestos įmo
nės administracija — jau aiš
ku. Ir drauge aišku, kad nie
kas nesuka sau galvos, kur ir 
kaip gyvens į nedidelį Jurbar
ką sutraukta didelės įmonės 
darbininkija.

KREMLIUS PALIEKA 
PRIVAČIUS SKLYPUS

MASKVA. — Sovietų Sąjun
ga ketvirtadienį paskelbė naują 
kolchozų statutą, prie kurio il
gai dirbo speciali komisija, va
dovaujama paties partijos va
do Brežnevo, šis statutas pa
keis dabar veikiantį, kuris buvo 
priimtas 1935 metais. Lapkričio 
mėnesį bus sukviestas didelis 
kolchozų atstovų suvažiavimas, 
kuriam teks naują statutą pa
tvirtinti.

Naujose kolchozų gyvenimą 
tvarkančiose taisyklėse aiškiai 
atsisakoma Nikitos Chruščiovo 
plano visus kolęhozus anksčiau 
ar vėliau paversti valstybiniais 
ūkiais. Chruščiovas buvo nu
sistatęs ir prieš privačius žem
dirbių sklypus. Naujame statu
te aiškiai pabrėžiama, kad patys 
kolchozai liks, kaip buvę, bus 
paliekami kaimų gyventojams 
ir jų privatūs sklypai. Kaip ži
noma, tuose sklypuose gyvento
jai proporcingai pagamina dau
giau produktų, negu sovehozai 
ar kolchozai.

DIPLOMATINIS PRAPLĖTIMAS

Diplomatinis santykiavimas 
Lietuvos valstybės vardu su 
laisvojo pasaulio valstybių vy
riausybių atstovais dabartinėje 
Lietuvos padėtyje yra riboto 
turinio, bet jis vyksta su žy
miai didesniu valstybių skaičiu
mi, negu prieš II Pasaulinį ka
rą-

Vien 1967 ir 1968 Lietu- 
vos diplomatinės atstovybės, ar
ba, kur jų nėra, tai Vlikas, yra 
turėję pasimatymų bei su
sirašinėjimų su šių valstybių^ 
diplomatiniais atstovais arba vy-į 
riausybių nariais, kaikuriais at
vejais net su vyriausybių gal
vomis.
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KULTŪISIOSĖ KEQKIO
ANGLAS APIE MILAŠIŲ 

IR VILNIŲ
Londono savaitraščio Obser

ver bendradarbis rytų Europos 
klausimais, Neal Aschersonas, 
New Yorke einančiame literatū
ros žurnale The New York Re
view, recenzuoja Lietuvoje gi
musio lenkų poeto - rašytojo . 
Česlavo Miloszio vėliausią ang
lų kalba išėjusią knygą Native 
Realm,Lietuviui įdomūs jo gal
vojimai. Pasakoja:

Jei būtų galima sugrįžti į 
"Wilno", gali būti, viskas pasi
darytų aišku. Jei būtų galima- 
šitokia mintis bene daugelį apie 
rytų Europą rašančiųjų vargi
na - persikelti į švyturiavusį , 
daugiatautį mažąjį didmiestį, 
kokiu jis, pavyzdžiui, būdavo 35 
metai atgal, daugnežinomo, kas 
supa ir nuodija lenkų, lietuvių , 
gudų ir žydų santykiavimą, gali 
būti, pagaliau būtų suprasta.

ŽEMĖ.

Česlovas Milašius.

Po visą Europą, o galima sa- 
kyti ir po visą pasaulį, pribars - 
tyta krikštolėlių to, kas 1939 
metais pradedant, čia sudužo ir 
pasisklaistė. Tiesa, Vilnius ir 
šiandien stovi,bet jis sovietinės 
respublikos sostinė, kur valdo

Mano saldžioji Europos tėvyne,
Peteliškė, ant tavo gėlių tūpdama, sparnus krauju vilgo, 
Tulpių nasruose kaupiasi kraujas, 
Vijuoklių dugne žvaigžde žiba 
Ir plauja grūdus tavo javo.

Tavo žmonės šildo pamėlusias rankas 
Prie vaškinės gėlių grabnyčios 
Ir laukuose klausosi kaip vėjas rauda D E B E

toli gražu ne nepriklausoma 
Lietuvos komunistų partija.Gy
vena čia dar ir šiek tiek lenkų 
bei žydų. Gyventojai, gali būti, 
net gyvena šiek tiek palengvin
tomis širdimis, kad, pagaliau, 
nors nelabai šviesiu būdu, buvo 
išspręsta po dešimtmečių bau
gios netikrovės, kam miestas iš 
tikrųjų priklauso.Tačiau, nebė
ra to "Wilno", kuriame visų šių 
tautelių nuotaikingi santykiai 
rasdavo tiek daug gyvos apraiš
kos.

Čia kaip tik svarbi vėliausioji 
Česlavo Miloszio knyga. Jos an
troji antraštė skelbia, kad čia 
esąs "savęs paieškojimas". Šis 
posakis,tačiau nenusako tikro
jo nuosprendžio apie šį didin
gąjį vieno vyriausių lenkų poetų 
raštą.Jis gimė Lietuvoje, Len
kiją apleido 1951 m. ir dabar 
dėsto slavų literatūras Berke
ley universitete, Kalifornijoj. 
Eilėraščius pradėjęs kurti jau 
pirm karo.Tremties nežiūrint, 
jis turėjo poveikio jaunesniąjai 
lenkų poetų kartai.Ir šis povei
kis, rodos, nemažėja, bet auga . 
Be to, garsėja kaip vienas ge
riausių lenkų literatūros ver
tėjų anglų kalba.

Vakaruose Miloszius pir
miausia paskilbo 1951 m. savo 
The Captive Mind, kurio antra 
laida išėjo 1953 m. Čia rinkinys 
raštų apie idėjas ir žmones, ku
ris buvo įvertintas kaip taiklus

SYS.
Sukryžiuotų ginklų vamzdžiuose.

Tu esi žemė, kur kentėt negėda, 
Nes ten duodamas stiklas skysčio kartaus, 
Kurio dugne amžių nuodas.

DEBESYS, baisūs mano debesys, 
kaip plaka širdis, kokia gėla ir žemės liūdesys, 
debesys, balti ir tylūs mano debesys, 
žiūriu į jus rytą ašarų pilnom akim 
ir žinau, kad many išdidumas, geismas

Į tavo suplėšytą ir šlapialapį vakarą, 
Ties vandenim, kuriais ik šiol vis plaukia 
Centurionų išnykusių ginklų rūdis, 
Sugriautų bokštų papėdėj, 
Akveduktų stulpų šešėly, 
Po ramiu baldachimu pelėdos sparnų,

Raudona aguona, pakirsta ašarų gruodo.

ir žiaurumas ir paniekos grūdas 
mirties sapnui paruošė guolį, 
o mano melo gražiausios spalvos 
uždengė tiesą. Tuomet nuleidžiu akis 
ir jaučiu vėją įkaitusį, sausą
pro mane pučiant. Ak, koki baisūs jūs esat, 
debesys, pasaulio sargai. Leiskit užmigti, 
lai mane gailestinga apglėbia naktis.

šūvis komunistams.Tačiau, da
bar ramesniu laiku, veikalas 
paryški savo tikrąją vertę: įna
šu lenkų literatūron, kaip šal
tinis apie lenkiškąjį stalinizmą. 
Jis buvo parašytas netrukus po 
to, kaip autorius apleido atašės 
vietą Washingtono lenkų pasiun
tinybėje.

Naujas veikalas tviskančiai 
poleminis, tačiau nelengvai su
gaudomas ar atviras, kaip pa
viršium atrodo. Tačiau čia Mi
loszius besidominčiam vaka
riečiui pateikia raktų lenkų-lie
tuvių galvosūkiui, kuris svar
bus, jei norima rytų Europą su
prasti.Kodėl lenkiškojo patrio
tizmo epas ponas Tadas prasi
deda žodžiais :"Lietuva,tu mano 
tėvynė.. . ", jei tarp lietuvio ir 
lenko santykiai nebuvo panašūs 
anglo ir škoto, kai, šiam savo 
"bagpipe" papūtus, anglo akys 
tautiniu jausmingumu apsiaša
roja ?

Arba,kodėl dvarponių šeimoj 
Lietuvoj gimęs lenkas Dzer- 
žinskis įsirašė partijon, kuri 
Lenkijos nepriklausomybę nei
gė, o, po to,nusikėlė į Maskvą, 
būti vyriausiu bolševikų polici
ninku ?Kodėl, to nežiūrint, Var
šuvoj yra jo vardu aikštė ir sto
vi paminklas? Kodėl lenkų ko
munistai nervuojasi dėl žydų 
vaidmens partijos istorijoj ir 
dėl sionizmo.Native Realm pa
deda rasti šiems klausimams 
atsakus. Todėl padeda suprasti 
ir rytų Europą.

Didybės amžiais Lenkija juk 
buvo ne tautinė velstybė, bet 
valstybinė bendruomenė, kurioj 
sugyveno kelios tautos, ištiki
mos vienam valdovui, kurio as
menyje jungėsi Lenkijos kara
lystė ir Didžioji Lietuvos Kuni
gaikštystė. Miloszio prosene
liai, sakoma,buvę vendai,bėgę 
iš Pamarėlio nuo vokiečių kolo- 
nizavimosi ir šimtmečių eigoje 
pasidarė sulenkėjusiais lietu
viais.(Tikrovėj, bene buvo prū
sai?- V. Š.)

Tačiau,šis pasakymas palie
ka daug neišsakyto. Kai jaunas 
Milaszius pasiklausdavo: "Kas 
esu?", tautybės atžvilgiu jam 
atrodydavo tai "absurdu, kaip 
klausti, kas buvo Kopernikas: 
vokietis ar lenkas?"Dideliopo
veikio čia turėjo dėdė poetas 
Oskaras Miloszius. Šis "for
midable" vyras savo laiku turė
jo dvarų ties Dniepru Ukrainoj , 
bet buvo kaimynų lenkų išdavi
ku apšauktas, kuomet juos par
davė didrusiams. Jis 1919 m. 
pasirinko būti Lietuvos pilie
čiu, nors, kalbai pramokti, sa
kosi turėjęs "griostis po žody
nus". Gyvenimą baigė jaunos 
Lietuvos respublikos diplomatu 
Paryžiuje. Vaikaitis Česlovas 
paveldėjo netik rašytojo talen
tą,bet branginimą didkunigaikš- 
tinių tradicijų ir įsitikinimų. 
Sako: "Pavyzdingu rytų euro
piečiu būti yra būti viduje jau
nu, ir vis neaptvarkytų aistrų 
valdomu".

Katalikų gimnaziją lankyda
mas, Česlovas susipažino su 
tamsesnėmis lenkų katalikybės 
antspalvėmis, kurios "nuodėme 
skaitė kiekvieną nusižengimą 
kanonų teisei".Susipažino ir su 
žydų bendruomenės gyvenimu 
Vilniuje.

Jis pasakoja: "Žydų jaunimas 
gana anksti žavėjosi pažangos 
dvasia, todėl jo protestas prieš 
tėvų tikybinį galvojimą būdavo 
stipresnis negu katalikų. Jie iš
juokdavo prietarus, skaitydavo 
Lenino raštus ir dažnai save 
vadindavo marksistais. Gana 
beviltiškai žiūrėjo į savo vals
tybės (kuri tuomet buvo Lenki
ja) ateitį. Komunistų sąjūdis 
šiaip būdavo silpnas ir vis po
licijos nusmelkiamas, bet vis 
gaudavo naujų karingų pritarė
jų ypač žydų jaunuomenėje, nes 
ji būdavo palinkusi Rusijai ir 
todėl imli".

Vėliaune vienas Vilniaus žy
das ar lenkas pasidarė lenkų 
komunistų partijos pareigūnu.

Čia gal ir glūdi priežastis len
kų partiečiuose nuožiūros, kad 
žydai tai "tautinės šaknies ir 
tėvynės-meilės neturįs kosmo
politas".

Rusų revoliucija įvyko kai 
Česlovas buvo jaunu berniuku . 
Savo knygoje prirašė kelis pus
lapius galvojimų apie istorinius 
lenkų irdidrusių santykius. Jis 
yra gyvenęs Paryžiuje, dirbęs 
lenkų radijui (kai Lenkiją valdė 
Pilsudskio pulkininkai), ir matė 
naminės armijos sukilimą prieš 
nacius Varšuvoje. Po to, kelis 
metus tarnavo diplomatu liau
diškai Lenkijai iki draugai,pa
stebėję jo nusivylimus,nutiesė 
kelią apsigyventi Vakaruose.

Miloszius ypač aštriu liežu
viu tvoja smulkiąją lenkų bajo- 
riją-šlėktą.Jis neigiamai žiūri 
į jos vaidmenį visuomenei. Sa
ko, ir inteligentija ir darbinin
kija iš jos yra paveldėję neigia
mų savybių, nes plikbajoriai 
veržėsi į miestus. Net komu
nistų santvarkoje patyrė, kad 
komisarai vertino jo bajorišką 
kilmę.Šlėkta nemėgdavusi mo
kėti skoloms palūkanas, todėl 
kapitalizmo nesuprato ir jo ne
kentė. Ir komisarai, kaip plik
bajoriai, džiugiai viską konfis
kavo, kas ne jų, iš pasiturinčiu- 

jų’ vyt. Sirvydas

II VATIKANO SUSIRINKIMO 
DOKUMENTAI. 3 dalis: popiežių kal
bos ir raštai. Vertė prel. V. Balčiū
nas. "Krikščionis gyvenime" leidi
nys. Iliustravo T. Valius. Boston 
1969. 359 psl.. kaina 4 dol. Be po
piežių kalbų, šiame tome duodamas 
kun. Vyt. Zakaro str. "Bažnyčia su
sirinkimuose" (žr. žemiau) ir kun. 
T. Narbuto sudarytas visų trijų to
mų dalykinis turinys <291-359).

— Valstiečių liaudininkų s-gos VII 
suvažiavimas egzilyje vyko Čikagoj 
III.29-30. Pagrindinėj paskaitoj M. 
Mackevičiuj, apžvelgė mūsų vedamo
sios laisvės kovos padėtį. J. Audė
nas aptarė VUIKo veiklą. Dr.J. Pa
jaujis išrinktas s-gos garbės pirmi
ninku. S-.gai pirmininkauja agr. .1. 
Daugėla. Vietoj mirusio .1. Kardelio 
ir pasitraukusio V. Bildušo į cent
ro komitetą išrinkti L. Girinis - 
Norvaiša ir E. Eoreiša.

aš stengiuosi Jus ir suprasti. Aš nežinau, kokios prie
žastys padarė Jus toki žiaurų. Ar Jūsų širdis iš pri
gimties buvo tokia kieta, ar gyvenimo smūgiai, it 
kalvio kūjis geleži, ją taip apdaužė ir sukietino. Jūs, 
iš pradžių gal ir jautrios širdies, bet staigaus būdo 
žmogus, patekdavote į lokius užkampius, kaip Gu
deliai, kur, be seno klebono, nėra nė vieno apsišvie-

gauti „per lapą" mokytojo liniuotės. Jei mokykloj 
pamokos pasibaigdavo laimingai, linksmi grįždavome 
į pirkelę. Dabar čia būdavo šilta, jauku. Maloniai 
nuteikdavo net dūmų kvapais atsiduodančios juodos 
pirkelės sienos. Senutė sėdėdavo prie langelio ir 
verpdavo, o mes, užgulę staleli, belaukdami valgio, 
ruošdavom pamokas: rašydavom sąsiuviniuose rusiš-

ir „kantarkos". Jie prieš mišias giedodavo rožančių, 
per mišias šventas giesmes, per mišparus „Magni
ficat", Kai kuriuos liturginius tekstus jie mokėdavo 
lotyniškai, juokingai iškraipydami nesuprantamus 
iiems žodžius. Geru ūkininku sūnus ar duktė laikė 
garbe būti „kantaru", „kantarka". Būdavo dar pa
auglių merginų, kurios su baltomis suknelėmis ir

įŠfe,

Mano pirmasis mokytojas mano atminty liko kaip 
nuožmus žiauruolis ir vaikų kankintojas. Staigus ir 
piktas, jis bausdavo vaikus be jokio pasigailėjimo. 
Mėgstamiausia jo bausmė būdavo smūgiai liniuote 
per delną. Suklydus mokiniui atsakinėjant ar kuo 
kitu nusikaltus, mokytojas šaukdavo „nep>KH ,iany!" 
ir imdavo mušti liniuote ištiestą delną. Nuo smūgių 
nelaimingojo delnas ištindavo kaip paduškėlė. Vai
kas verkdavo, klykdavo, maldaudavo, visa mokykla 
sustingdavo iš baimės. Vieną sykį plakamasis neiš
kentęs truktelėjo ranką, ir liniuotė, atsitrenkusi į suo
lą, subyrėjo į šipulius. Kol dailidė padirbo kitą, mes 
kvėptelėjome. Jokia bausmė nebuvo tokia skaudi, 
kaip šita „nep>KH ."any!". Man, laimei, neteko jos pa
tirti. Ne mano pažangumas moksle apgynė mane nuo 

■baisiosios liniuotės, bet mamos sviestas, sūriai ir viš
čiukai, aukojami ponui mokytojui. Atsimenu, moky
tojas ypačiai nekęsdavo vieno mano draugo iš Kal
nynų kaimo, greta manęs sėdinčio viename suole. 
Mušdavo jį kasdien čia į dešinįjį delną, čia į kairįjį, 
žiūrint, katras buvo mažiau ištinęs. Aš sėdėdavau 
greta kaip apmiręs iš gailesčio ir pasibaisėjimo.

Aš tai rašau dabar, praėjus šešiasdešimt metų. 
Pirmojo mano mokytojo, gal būt, jau ir kaulai su
puvę. Kur jisai dingo iš Gudelių, nežinau. Jam nė į 
galvą nebuvo atėję, kad po tiekos metų kas nors 
aprašys jo „pedagogines" priemones Gudelių mo
kykloje. Ir kad tai padarys štai šitas mizernas, liesu
tis, atsikišusiom ausim Mykolaitukas iš Pilotiškių 
kaimo. Ak, kad mes sugebėtume atspėti, kas ir kaip 
mus teis, pusei šimtmečio praslinkus! Kitaip mes 
vertintume mus apsupančius žmones ir, tur būt, ki
taip su jais elgtumės.

Ponas mokytojau! Pirmasis mano mokytojau! 
Jums buvo lemta man ir mano draugams, Gudelių 
parapijos tokiems pat menkučiams vaikams, įdiegti VOmės žemyn. O čia būdavo šalta,

lūšio žmogaus. Mokytojavimas carinio Rusijos reži
mo mokyklose, skirtose ne mokslui skleisti, o rusinti 
ir pravoslavinti, Jums nedavė jokio pasitenkinimo. 
Ko Jūs mus išmokėte? Žodžiu ir raštu pakeverzoti 
nesuprantamų žodžių, šlovinti carą ir jo giminę, iš
važiuojant inspektoriui, šaukti „časliva putiva..." 
Nenuostabu, kad Jus nebetekote meiles nei savo pa
šaukimui, nei vaikams, pavestiems Jūsų globai. Pa
mažu jie tapo Jums sunkia nebepakeliama našta, 
Jūsų savęs prievartavimo priežastimi ir proga. Ir ši
tai meilės vietoje neapykanta ir žiaurumas ėmė ke- 
rotis Jūsų sieloje. Ir visa lai išsiliejo šauksmu „nepžKii 
,'iaiiy!" ir liniuotės smūgiais į nelaimingojo delną. 
Jei taip, tai atsisveikindamas su Jūsų atminimu, pir
masis mano mokytojau, galiu vien Jums palinkėti 
amžinos ramybės man nežinomame Jūsų kape.

Lankant Gudelių mokyklą,- man teko patirti vieną 
nykstančią praeities buitinę liekaną — pagyventi dū
minėje pirkioje. Atšalus rudens orui, o juo labiau 
žiemą, 8 melų vaikui vaikščioti 4 kilometrus į mo
kyklą per sunku. Tėvai ieškojo vietos man apgy
vendinti Gudeliuose. Nelengva tokią vietą surasti 
bažnytkaimyje, kur, be klebonijos ir dvaro, žydo nuo
mojamo, tebuvo vargonininkas, zakristijonas, alinė 
ir viena žydo krautuvėlė. Pagaliau surado senutės 
davatkėlės Marčiuvienės dūminėj pirkelėj, prie pat 
kelio ir šventoriaus, vos įvažiavus į Gudelius. Lūš
nelėj tebuvo vienas vienintelis kambarėlis su kros
nim valgiui virti ir šilumoj palaikyti. Be manęs, ten 
apsigyveno dar du vaikai iš kaimyninio Rudenų 
kaimo. Pirkelės kampe, prie krosnies, palubėj buvo 
įtaisytos plačios kaip ir lentynos, ant kurių mes mie- 
godavom. Visa tai būtų dar nieko, bet kai paryčiais 
šeimininkė užkurdavo krosnį, aitrūs dūmai, nesu
spėję išeiti pro aukštinį, bematant pripildydavo pa
lubę ir viršutinę patalpėlės dalį ligi pusės sienų.
Mums, nepratusiems, dūmai graužė akis, kuteno nosį, kai' ..klapčiukai", sudarydavo vieną iš gausios baž- 
erzino gerklę, ir mes, čiaudėdami ir kosėdami, risda- nytinių tarnautojų garbingos šeimos būrelį. Bene 

nes pro atviras garbingiausi buvo brostvininkai, per iškilmingas 
pirmuosius mokslo daigus, nušviesti pirmuosius gy- duris versdavosi vidun palši žvarbaus lauko oro ka- pamaldas nešę vėliavas, baldakimą, žibintuvus; jie 
venimo žingsnius, kad tas gyvenimas pasidarytų muoliai. Bet vaikas greit prie visko pripranta ir apsi- prižiūrėdavo tvarkos bažnyčioje, praskindavo kuni-

vainikėliais ant galvų per procesijas nešdavo alto
rėlius, vėliavas-„karūnas" su kaspinais,— kiekviena 
po vieną kaspiną. Mažos mergytės, taip pat baltai 
apsirengusios ir su vainikėliais, berdavo gėles po 
kojomis kunigo, einančio po baldakimu ir nešančio 
monstranciją. Joms kontrastą sudarydavo tretinin
kės, tamsiai apsirengusios jau pagyvenusios moterys. 
Jos eidavo su degančiomis žvakėmis rankose.

Patarnaujančių prie mišių vaikų-„klapčiukų" pa
reigos buvo svarbios ir atsakingos. Juk jie buvo arti
miausi kunigo padėjėjai, pamaldų dalyviai, jie, apsi
vilkę baltomis kaip sniegas kamželėmis su mėlyno
mis ar raudonomis palerinėlėmis, sukinėdavosi prie 
pat altoriaus, jie kartu su kunigu kalbėdavo „ini- 
nistrantūrą", į „Dominus vobiscum" atsakinėdavo 
„et eum spiritu tuo", į „per omnia saecula saeculo- 
rum"—„amen", Į „sursum corda"—„habemus ad do- 
minum", jie pildavo vyną į kunigo kieliką, tampy
davo iš vieno altoriaus šono Į kitą didžiulį mišiolą, 
skambindavo varpeliais per pakylėjimą! Visa tai 
pripildydavo graudulio ir pasididžiavimo pamaldžių 
tėvų širdis.

Išmokęs vargonininko nurašytą ministrantūrą, aš

kas raides arba „kaldavom" kokią mažai suprantamą 
pasakėčią.

Vakarais, prie spingsulės arba balanos šviesos 
Marčiuvienė imdavo mums pasakoti visokias būtas 
ir nebūtas „istorijas“. Ji mėgdavo girtis, kaip, jauna 
būdama, tarnavo klebonijoj. Vieną sykį, nakčia, iš
ėjusi į klebonijos tarpdurį, ji pamačiusi nušviestame 
altoriaus lemputės lange judančius šešėlius. Bažny
čioje buvę plėšikai-vagys. Staiga ji pajutusi, kad ir 
šalia jos iš abiejų šonų stovi po plėšiką. Gal ją būtų 
nudūrę peiliais, bet ji apsimetė nieko nemalanti, nu
sispjovė ir sušuko: „Tpfu! Ko aš čia stoviu kaip dur
na! Laikas miegoti!" Viduje ji pažadinusi kleboną 
ir tarnus, ir vagys pabėgę.

Atšilus pavasario orui, mes Marčiuvienės „kva- 
tierą" palikdavom ir vėl pėsti vaikščiodavome į mo
kyklą. Nejauku būdavo eiti per tuščius Ivoniškio 
dvaro laukus pro pusiau nukasinėtą žvyriakalnį, o 
ypač pro apaugusį krūmokšniais upeliuką ir aplūžusį 
tilfelį. Žmonės pasakodavo, kad ten vaidenasi... To
liau Gražiškių kaimas. Netoli kelio Andriulio ūkis. 
Jo šuva kartais išbėga ant kelio. Nelabai piktas, bet 
vis dėlto baugu. O štai ir Pilotiškiai. Palšio kalnelis, 
nuo kurio jau matyti tėviškės gluosniai. Pasiekęs kartu su kitais tokio pat amžiaus berniukais pradėjau 
senąją sodybą su didelėmis liepomis prie kelio, alks
nynėliu ir didžiule laukine kriauše, ežiomis patrau
kiu namų link. Mama jau laukia. Klausinėja, kaip 
sekėsi mokykloj ir spintoj ieško ko nors skanesnio.

tarnauti mišioms — sekmadieniais ir per atlaidus. Be 
ministrantūros, reikėjo dar išmokti perkeldinėti mi
šiolą, pilstyti į kieliką vyną ir vandeni, sutartinai 
skambinti skambalais- paprastais ir krūminiais. 
Paprastais sekmadieniais prie mišių tarnaudavo du, 
o per atlaidus reikėdavo keturių. Tada dėl šių parei
gų varžydavomės, nes iškilmingas mišias laikęs ku
nigas, paprastai svečias, apdalindavo mumis po 10 
ar net 15 kapeikų.

Kai aš vėliau, jau nutolęs nuo „Dievo altoriaus", 
o net ir dabar prisimenu tolimųjų parapijų šventes, 
atlaidus ir gyvai įsivaizduoju anais laikais jas gau
busias nuotaikas, man darosi suprantama, už ką žmo
nės taip tas šventes brangindavo ir prie jų prisiriš
davo. Tai būdavo skaidri prošvaistė jų pilkoje kas
dienėje buityje. Tai būdavo sielos polėkis į kažkokią 
aukštesnę dvasinio gyvenimo sferą ir kartu vaizdas, 

šviesesnis, lengvesnis. O Jūs tą gyvenimą apkartinot pranta. Apsipratome ir mes. Pavalgę kuklių Marčių- 8ui i klausyklą, sakyklą, šlakstant švęstu van-' džiuginąs pojūčius spalvomis, garsais — visa savo- 
piktumu — savo tulžimi, o tų vaikų ašaromis. Tačiau vienės pagamintų pusryčių, per rinką bėgdavome į deniu- renkant aukas. Jie vilkėdavo baltas kamžas. tiška religinių iškilmių estetika ir patetika, 
šiandien, nors iškeliu viešumon Jūsų darbo blogybes, mokyklą, širdy jausdami baimę, ar negausime para- Lygiomis su jais stovėjo giesmininkai „kantarai" bus daugiau.

6. MANO „ANKSTYVIEJI VIDURAMŽIAI"

Gudeliuose aš išmokau dar vieno dalyko — tar
nauti kunigui prie mišių. Čia tarsi pradėjo pildytis 
saldi mano tėvų svajonė ir viltis — padaryti mane 
dievo tarnu visą gyvenimą. Tarnaują prie mišių vai-
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NAUJA ALAN STANK^ ( ALIO STAN
KEVIČIAUS) KNYGA

Tik ka išspausdinta ir pasirodė 
tf- knygų rinkoje nauja /Man Stankdkny 

ga, pavadinta “AS visdėlto labiau 
mėgstu burokų sunka“. Knyga para
šyta prancūzų kalba ir jos pavadini
mas toks: “J’aime encore mieux le 
jus de betterave“ . Knygoje aprašo
mi vaiko pergyvenimai antrojo pasau
linio karo metu Lietuvoje ir Vokieti
joje. Kaip žinome, Alys Stankevičius 
yra išleidus jau kelias knygas pran
cūzu kalba ir taip pat plačiai ir sėk
mingai bendradarbiauja eilėje perio
diniu leidiniu Quebeco provincijoje 
ir kitur. Alys taip pat yra dažnas da
lyvis prancūziškose bei angliškose 
televizijos programose.

$
sol. lilija šukyte jAv-bi4 

SPAUDOS PUSLAPIUOSE.

• Lilijos Šukytės koncertas 
Washingtone. Balandžio 17 d., 
Washingtone, Pam American ti
ni jos koncertų serijoje, dainavo 
New Yorko Metropolitan operos 
solistė Lilija Šukytė. Programą ji 
pradėjo arija iš Glucko operos 
“Ifgenija Tauridėje”, o paskui 
ėjo Schuberto, Wolfo, Gounod, 
Fallos ir Puceinio kūriniai.

Rytojaus dieną apie koncertą 
recenzijas įsidėjo sostinės dien
raščiai “The Washington Post” 
ir “The Evening Star’”. Pirma
jam rašė žymus muzikos kritikas 
Paul Hume, iškeldamas Glucko 
arijos sudainavimą. “Stiliaus, to
no ir klasikinio įsijautimo atžvil
giu šis įspūdingas rečitatyvas ir 
scena buvo gražiai atlikta, — ra
šė Paul Hume. — Galima tarti, 
kad tai buvo pats šauniausias va
karo momentas”. Kritiko nuomo 
ne, gerai pavyko Schuberto ir 
Wolfo dainos. Paul Hume rezer
vuotai atsiliepė apie Puceinio a- 
rijų atlikimą, nors jis pažymi, 
kad tai publiką sukėlė ant kojų.

“The Evening Star” kritikui 
William Bennet susidarė priešin 

gas įspūdis. Pažymėjęs, kad Lili
ja Šukytė turi patrauklų balsą, ji
sai rašė: “...Schuberto dainos ir 
Puceinio arijos labai gerai tiko 
jos balsui ir buvo puikiai sudai
nuotos, ypač su dideliu teksto 
prasmės pagavimu. Arija iš 
“Rondine” ir paskui “O Mia Bab 
bino Caro” iš “Gianni Schicchi” 
buvo gal patys geriausi dalykai 
šiame vakare. Ir vienas ir kitas 
buvo sudainuoti maloniu, skar
denančiu balsu, kruopščiu fraza- 
vimu ir švaria tartimi”.

Vakaro programoje buvo pažy 
mėta, kad Lilija Šukytė gimė Lie
tuvoje ir kad savo muzikinę kar
jerą ji pradėjo Kanadoje. Gausiai 
susirinkusi publika kiekvieną so
listės dainą lydėjo ilgais ploji
mais. .Šį sezoną buvo tai jau ant
ras Lilijos Šukytės koncertas Wa
shingtone.

PAVĖLAVĘS "Į LAISVĘ" NR .
Visiškai neseniai gautas Liet. 

Fronto Bičiulių leidžiamo "Į 
Laišvę" žurnalo pernai metų 
gruodžio mėn. 44 (81) numeris . 
Pasiaiškinime sakoma, jog tai 
įvykę "dėl tam tikrų neprama- 
tytų priežasčių". Ten pat nuro
doma, jog ateityje žurnalas iš
eisiąs reguliariai - kas keturi 
mėnesiai. Žurnalo redaktorius- 
L.Valiukas,P.O.Box 77148, Los 
Angeles, Calif. 90007, USA .

Kaip visuomet, šis politikos 
žurnalas svarus turiniu. Jame 
rašo daug autoritetingų autorių, 
kurie patiekia itin gerų minčių 
ir paduoda įtikinamų išvedžio
jimų.

Ir šiame numeryje, šalia re
dakcijos vardu perduotų dviejų 
vedamųjų,jame rašo kun. G. Ki- 
jauskas, jėzuitų provinciolas , 
lietuvių bendros atsakomybės 
žadinimo reikalu, atspaustas 
pasikalbėjimas suSt.Barzduku, 
dar tuomet PLB v-bos vykd. 
p-ku,kuris nurodo,jog B-nė pa
sirinkusi vidurio kelią. Taip pat 
atspausdintas dėmesio vertas 
kruopščiai paruoštas prof. Z . 
Ivinskio straipsnis,įvardintas: 
"Nepriklausomos Lietuvos po
litinio gyvenimo raida ir lūžiai'.'

Toliau numeryje dr. A. Raz
ma užsimena apie reikalą or
ganizuoti kitą lietuvių fondą po
litiniams reikalams. (Kažin, ar 
nereikėtų pirma užbaigti vieną 
fondą-milijoninį ,tik tada kalbė
ti apie kitą?-Pr. Al.). Alg. Bu- 
dreckis nagrinėja G. Karoso ir 
V. Adamkaus pralaimėjimo 
priežastis, V. Vaitiekūnas-rašo 
apie laisvųjų bendradarbiavimą 
su pavergtaisiais ir kt.

Ne be to, kad rašinių tarpe 
nesirastų ir mažesnės logikos 
dalykų. Čia prisimintinas dr. 

Jono Griniaus rašinys "Vilniaus 
katedros išpirkimas". Kaip ži
nome, katedra šiuo metu pa
versta dailės muziejumi.

Katedros išpirkimo mintis - 
nebenauja. Žymiai anksčiau ją 
kėlė ir Al. Gimantas "Tėv. Ži
buriuose".

Dr. J. Grinius siūlo pastatyti 
naują dailės galeriją Vilniuje ir 
tuo - atgauti iš raudonųjų kate
drą jos tiesioginiam tikslui- 
maldai.Kad nenugąsdinus mūsų 
ir kad žmonės nesakytų: "Aukos 
ir aukos", dr. J. Grinius siūlo 
pinigus rinkti nevien tik iš lie
tuvių, bet iš viso pasaulio tikin
čiųjų.

Taigi... nė kiek nepagalvoj ant 
apie šios sugestijos logiškumą 
-visa tai skamba,sakyčiau,gra
žiai ir patraukliai. Deja, giles
niam įžvelgime į dr. J. Griniaus 
išvedžiojimus-įmatomas neįti
kinamumas tokio projekto įgy
vendinimui.

Nejaugi dr. J. Grinius galvo
ja, kad raudonieji,tiek pastangų 
ir pinigų skiriantieji propagan
dos labui, leis save tiek apsi
juokinti pasaulio tikinčiųjų aky
se, kad jiems, surinkus pinigų , 
būtų pastatyta meno galerija 
Vilniuje,ir kad jie daugiau "ne- 
beskriaustų Lietuvos tikinčiųjų1 
-grąžintų jiems pagrobtą kate
drą?

Jeigu raudonieji norėtų, dai
lės muziejui jie rastų Vilniuje 
ir kitas patalpas, be mūsų pro
jektuojamų jiems pastatyti dai
lės reikalams rūmų. Tačiau jų 
(raudonųjų) propagandoj - šis 
reikalas stovi visiškai kitokioj 
plotmėj. Jie, (muilindami akis 
pasauliui),stengiasi įrodyti, jog 
Lietuvoj nebėra tikinčiųjų, tad 
lietuviams ir katedra neberei
kalinga. O jeigu jie leistųsi tą 
katedrą išpirkti - tuo pačiu pa
rodytų, jog ir tikinčiųjų esama, 
ir esama tokių žmonių, kurie 

Nemunas ties Merkine

savo surinktus pinigus skiria 
tam,kad būtų atitaisytas raudo
nųjų įvykdytas barbariškas dar
bas.

Taigi, dr. J. Griniaus "išpir
kimo" logikos dėsniais vado
vaujantis,sakyčiau,gal būtų ga
lima išpirkti ne tik katedrą, bet 
ir visą Lietuvą iš bolševikų 
okupacijos ?...

Šiaip jau žurnale medžiaga , 
kaip jau minėta,gana gera. Esa
ma ir kitų-įsidėmėtinai vertin
gų dalykų apžvalginėj žurnalo 
dalyj, gana įdomios dviejų lais
vojo pasaulio profesorių su
rinktos žinios apie dabartinę 
padėtį pavergtoje Lietuvoje ir 
kt.

"Į Laisvę" žurnalas leidžia
mas gana plačios apimties. Šis 
nr.80psl.Prenumerata metams 
(JAV ir Kanadoje)-$ 5. 00,kitur 
-$ 3.00.Atskiras numeris-$ 2. -

Pr. ALŠ.

LIETUVA
Tu — mažutė, tu telpi visa 
l Čiurlionio karalių delnus...
Tu — riekelė duonos kasdieninės 
Ant pasaulio vaišių pilno stalo...

Tu ant gaublio — mažas lopinėlis. 
Žalgirio šarvų plieninis žvynas. 
Pirčiupio liepsnos ir kraujo ženklas. 
Ežerų dangaus tyriausias lašas.

Žalias rytas ant pilkų arimų, 
Spindulių lietus aikštės erdvėj. 
Tu — ant gaublio — padūmavęs 

gintaras —
Su pušies kvapu ir kraujo atšvaitu...

Tiktai mūsų meilėj — tu didžiulė.
Mūsų delnuose — tu nesudeginama. 
Mūsų ilgesy — brangiausia pasaka. 
Mūsų akyse tu — saulės kraštas.

Janina Degutytė 
(Iš rinkinio „Siaurės vasaros")

Sukaktys. — 70 metų amžiaus 
kovo 19 sulaukė prof. Alfredas 
Sennas. Gimtinėj Šveicarijoj baigęs 
germanistikos studijas Fribourgo un- 
te, jis atvyko Lietuvon ir čia dėstė 
naujai įsteigtame universitete. 1930 
išvyko į JAV. ligi 1938 profesoria
vo Wisconsin un-te Madisone. o nuo 
1938 profesoriauja Pensilvanijos un- 
te Filadelfijoj, šiame un-te jo pa
stangomis 1947 buvo Įsteigtas bal
tų ir slavų studijų skyrius, kuriam 
visą laiką ir vadovauja. Plačiau prof. 
A. Senno darbus prieš penketą me
tų mūsų žurnale (1934 nr. 10) ap
rašė dr. A. Klimas. Į ŠĮ straipsnį 
ir nurodome žurnalo skaitytojus. Čia 
tepriduriame, kad . ir paskutinieji 
penkeri metai prof. A. Sennui ne
buvo tušti. Pernai sėkmingai baigė 
savo didžiausią darbą — lietuviš
kai - vokiško penkiatomio žodyno 
Wbrterbuch der litauischen Schrift- 
sprache (nuo II tomo galo drauge 
su prof. A. Saliu) leidimą. Be to, 
1966 m. išleido lietuvių kalbos vado
vėlio I dalį Handbuch der h- 
tauirchen Sprache ivol. I: Gramma- 
tik. 495 psl.i. o 1967 m. drauge su 
E. B. Williams parengė septynių kal
bų žodyną The New College Mul
tilingual Dictionary (309 psl.l. Tai 
tikrai gražus derlius, apvainikuojąs 
karjerą mokslininko, kurio darbo di
džiausioji dalis skirta lituanistikai.

KReM 
VE/dRODž'AI

— Adomas ir Ieva buvo 
originalai, o mes — kopi
jos...

Kaip tu derini darbą 
su poilsiu?

— Labai protingai, tik 
gaila, kad darbui bevelk 
nebelieka laiko...

— Ko Jus Jaudinatės, kal
tinamasis? Bijote mano klau
simų? i

— Ne, aš bijau savo at
sakymų...

ASILAS

Didysis aktorius Liudvigas Devrlentas, būda
mas savo garbės viršūnėje, vaidino Berlyne Ri
čardą III-jį. Vos tik jis ištarė žinomuosius žo
džius iš penktojo veiksmo: „Arklįl ArklJI Ati
duosiu visą karalystę už arklįl" — kaip iš pasku
tiniųjų eilių pasigirdo šauksmas: „O asilas ar 
netiks?" — „Tiks, eikite čionall" — atsakė Dev- 
rientas, tuo sukėlęs pritariantį publikos Juoką.

* * * '
1 ' P

— Kaipgi tu iškritai iš lovos?

— O aš naktį miegojau, miegojau ir savęs 

nebežiūrėjau, o paskum pažiūrėjau Į lovą ir ma
tau: jnanęs ten nėra.

— Klek tau metų?
— Greit bus aštuoni, o kol kas trys.

ANTKAPIS

Cincinati miesto (JA.V) kapuose yia antkapis 
su tokiu užrašu:

,,Na, o dabar, brangioji, ar tu tiki, kad aš iš 
tiesų sirgau?"

— Balandžio 4 taip pat 70 metų 
amžiaus sulaukė istorikas Pranas 
Čepėnas. Jo gyvenimą žymi enciklo
pedinis darbas. 1931 pradėjus leisti 
Lietuviškąją Enciklopediją, jis nuo 
pat pradžios įsijungė į šį darbą kaip 
sekretorius, o vėliau vienas redak
torių. Drauge 1940-44 dėstė Vilniaus 
un-to humanitarinių mokslų fakul
tete. Vokietijoj 1945-49 buvo Pabal-

• tijo un-to Pinneberge dėstytojas.
JAV nuo 1,953 dirbę.jUe^ųyiĮį^piį-,^., į 
klopėdijos redaktoriumi. Draugėn su
dėjus abi enciklopedijas/ Pr, •CBp4-:-n< 
nas enciklopediniam darbui yra sky
ręs apie 28 metus, šiuo metu jis 
redaguoja vieną leidinį apie Vytau
to D. un-tą, antrą leidinį —- apie 
Lietuvą šiame amžiuje. Visuomeniš
kai yra veikęs aušrininkuose, Kul
tūros būreliuose ir kt.

60 metų amžiaus IV. 5 su
laukė kompozitorius Julius Gaidelis, 
vienas pačių pagrindinių mūsų muzi
kinės kūrybos atstovų. Jubiliejinis 
60-metis jį užtiko kaip tik tuo me
tu. kai Čikagoj pastatyta jo opera 
'Dana".

— o(J metų kovo 19 sulaukė dr. 
Juozas Sungaila. Medicinos mokslus 
1947 baigęs Austrijoj Innsbrtivko 
un-te ir Kanadoj 1958 įsigijęs rent
genologo specialybę, jis dirba šioj 
specialybėj ir priklauso Toronto un- 
to mokomajam personalui.

J. K. Sudburietis.

4 VOKIEČIŲ OKUPACIJĄ
PRISIMENANT

Per pri evartą į

Vokiečiai, jų karinei mašinai 
sušlubavus .visokiomis priemo
nėmis stengėsi į kariuomenę 
įvilioti ir Lietuvos jaunimą.

Kada gražūs ,bet klastingi žo
džiai ir viliojanti propaganda 
nepadėjo, Generalinis komisa
ras per lietuvių tarėjų įstaigą 
paskelbė vyrų mobilizaciją. Bet 
niekas to mobilizacijos įsaky
mo nepaklaus ė. Jaunimas lietu
vių pogrindžio spaudos infor
muojamas ir perspėjamas į ka
riuomenę nestojo, bet reikalui 
esant slėpėsi gražiosiose Lie
tuvos giriose arba keitė savo 
gyvenamąją vietą. Kaimuose ir 
pamiškėse iš jaunuolių lūpų 
veržėsi šie dainos žodžiai: 
"Lietuvi prikąsk liežuvį, nes 
priešas klausosi vis.Čia visas 
"gestapas" lietuviškai šneka ir 
gaudo po kaimus jaunus berne
lius".

"Lietuvio žvilgsnis visuomet 
krypsta į žaliąją girelę. Visais 
pavojaus laikais mes bėgome į 
miškus. Daugelis mūsų istori
jos lapų parašyti miško glūdu
moje. Mūsų proseneliai tiesė 
klampynėse kūlgrindas ir brido 
jomis į raistus,tankumynus nuo 
priešų, kai mūsų broliai nebe- 

kariškus batus 

galėjo pakęsti pono rimbo, rei
kėjo prieglobsčio giriose. Pra
ėjusio amžiaus metežnikai irgi 
ruošė savo pulkus prieš mas- 
kolį. Mūsų tautos takai į girią 
labai išmindžioti, dar ir dabar 
lietuvis ten slepiasi nuo grę
siančių pavojų" (K).

Miškuose jaunimo dainos ir 
nestojimas į kariuomenę, labai 
įerzino vokiečius ir jų žandar
merija pradėjo naudoti bruta
liausias priemones. Pradėjo 
gaudyti, važinėdami po apylin
kes, bažnyčiose pamaldų metu, 
kinų seansuose ir kitokiais ra
finuočiausiais būdais.

Sugaudytus vyrus aprengdavo 
Wehrmachto uniformomis ir 
tuojau išveždavo griūvančio 
fronto laikyti.

Tarnybos laiku policijos 
punkte suskamba telefonas, iš 
Ukmergės vokiečių žandarme
rijos būstinės, kviečia mane. 
Nenustebau, nes žinojau, kad jų 
telefono centrinėje dirba man 
gerai pažįstamas pogrindžio in
filtruotas lietuvis policininkas 
M.Jis man pranešė, kad iš Uk
mergės trys sunkvežimiai žan
darmerijos ir rusų-ukrainiečių 
daliniai išvyko į Anykščius pa

žvejoti jaunų "žuvų".Man to už
teko, viskas buvo perdaug aiš
ku. Tą dieną Anykščiuose buvo 
didelis turgus ir žmonių buvo 
privažiavę iš įvairių apylinkių. 
Policijos v-kas buvo atostogo
se, vyriausias amžiumi valdi
ninkas M. buvo tarnybos reika
lais išvykęs į Uteną, todėl viską 
greit organizuoti teko man. Vi
sus policininkus pasiunčiau į 
turgų,ne ko nors pirkti, bet ne
oficialiai pranešti,kad jauni vy
rai tuojau pasišalintų, nes at
vyksta vokiečiai gaudyti jų į 
kariuomenę. Žinoma .policija tą 
darydama,daug turėjo rizikuo
ti, nes buvo asmenų, kurie apie 
tai galėjo painformuoti ir vo
kiečių Gestapo.

Daug jaunų vyrų mūsų per
spėjimo paklausė, bet kiti ne. 
Praėjo pora valandų.Trys sunk
vežimiai nuo kojų ligi dantų 
ginkluotų karių įvažiavo į mies
tą ir sustojo prie pat turgaus 
aikštės.Dabar jau ir "netinkie- 
tieji Tamošiai"įsitikino,bet per 
vėlu. Visi žmonės panikoje bė- 
go,slėpėsi, daugelis plaukė per 
Šventąją upę,palikdami viską.

Prisimena man,kaip ir prieš 
daugelį metų caro žandarai 
šaudydami ir kapodami kardais 
Kražių didvyrius privertė 
plaukti per srauniąją Kražantę, 
o dabar Hitlerio žandarai dau

gelį jaunuolių privertė nugalėti 
šaltas Šventosios upės bangas 
ir prisiminti praeities įvykius . 
Atrodo, istorija kartojasi...

Vokiečiai turguje nieko ne
laimėję, atvyko į policiją.

Grupės vadas-žandarmerijos 
kapitonas manęs pareikalavo 
policijos tarnautojų sąrašo. Vė
liau paklausė, kiek turiu laisvų 
nuo tarnybos vyrų.Atsakiau.kad 
laisvi yra tik 7, o viso buvo 13 . 
Klausė,kur yra kiti.Žinodamas , 
kad vokiečiai labai bijo limpa
mų ligų, pasakiau, kad pagal 
daktaro įsakymą išsiunčiau į 
kaimus uždėti "karantiną"vidu- 
rių šiltine sergančių asmenų 
namuose. Iš tikro, toks atvejis 
buvo tik vienas, todėl kitus po
licininkus .kurie buvo liuosi nuo 
tarnybos, paslėpiau. Kapitonas 
įsakė laisviesiems nuo tarny
bos policininkams tuojau su 
ginklais susirinkti į policijos 
punktą. Valsčiaus sekretorius 
(Gr.) telefonu man pranešė, kad 
vokiečiai pareikalavo ir paėmė 
visus naujokų vyrų amžiaus są
rašus. Aštuoni policininkai, 
ginkluoti tik šautuvais, susirin
ko į punktą. Žandarmerijos ka
pitonas prie kiekvieno mūsų po
licininko priskyrė po 2 vokiečiu 
ir vieną ukrainietį karį ir išda
vė raštelius su keliolika nesto

jusių vyrų į vokiečių kariuome
nę pavardėmis. Įsakė juos su
imti, o nesuradus pristatyti jų 
tėvus, ar kitus šeimos narius. 
Aštuonios grupės išvyko į "me
džioklę". Grupė,kurią vedė, ro
dos, polic. Sil. , tik išvykus iš 
policijos punkto,gatvėje susiti
ko motiną, kurios sūnų ta grupė 
turėjo pirmiausia suimti. Poli
cininkas moteriškei lietuviškai 
pasakė: "Spausk namo mama, 
tegu slepiasi sūnus ir tu pati" , 
ir kol medžiotojai apėjo gatvė
mis, o moteriškė padaržėmis , 
tiesiu keliu,viskas buvo sutvar
kyta.Medžioklės metu vokiečiai 
ir jų pagalbiniai kariai parodė 
didelį žiaurumą; neradę nieko 
namuose, laužė duris, daužė 
baldus. Keletas grupių turėjo 
didelius vaidus ir susirėmimus 
su mūsų palydovais-policinin
kais. Po medžioklės visi grįžo 
namo,lietuviai buvo patenkinti, 
vokiečiai labai užsirūstinę, nes 
nei vieno iš ieškomų vyrų nera
do ir neatvedė,bet suėmė dau
gelį tėvų, motinų, seserų.

Suimtuosius uždarė į vieną 
kambarį punkto patalpose ir pa
statė ginkluotą sargybą.

Vokiečiai apie medžioklę ir 
jos nesekmes atraportavo jų 
kapitonui.Šis gi įtūžęs,kaip liū
tas griebė policininkus Sil. ir 

Žv.už sprando ir trenkė iš an
tro aukšto per laiptus žemyn . 
Trankė stalą ir į mane žiūrė
damas rėkė, kad Lietuvos poli
cija netinkama, atseit, negaudo 
savo brolių lietuvių.Su areštuo
taisiais atvedė ir vieną 14 metų 
mergaitę S. ,nes be jos,kito as
mens namuose nerado. Kadangi 
nepilnametė, po didelių ginčų 
vokietis sutiko paleisti, o visus 
kitus įsakė uždaryti į valsčiaus 
daboklę-kalėjimą.Pats su savo 
gaujarengėsi vykti, tur būt, ki
tur daryti medžioklių.

- Kas daryti su areštuotai
siais žmonėmis ?-paklausiau.

- Uždaryti į kalėjimą, o vė
liau tartis su policijos vadu, aš 
jam duosiu nurodymus, -atsakė 
piktu tonu.

Medžiotojams nespėjus iš
vykti iš miesto ribų,visus areš
tuotuosius paleidau į namus ir 
tuojau pranešiau Utenos polici
jos vadui T., šis gi buvo labai 
patenkintas ir sakė, kad labai 
gerai padariau. Taip ir baigėsi 
didžioji vyrų medžioklė, nors 
laikinai palikdama mūsų jaunus 
vyrus vėl ramybėje.

Vėliau dėl vokiečių žiaurumo 
ir sulaužytų kaikurių gyventojų 
namų durų, baldų ir policininkų 
stumdymo parašiau "raportą", 
bet kur jis dingo-nežinau, nes 
atsako nebuvo. (B. d.)

5 psl. *** *** NEPRIKLAUSOMA LIETUVA N r. 21 (1 148), 1969 m. gegužės men.21 d.
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NIAGAROS PUSIASALIS
WELLANDO " LITUANICOS” 
KARTŪNO BALIUS

Su atėjusia pavasario džiaugs
mu, su atgimstančia gamta lyg 
ir traukia žmogų, po sunkių sa
vaitės darbų, kur išvykti ir pa
buvoti su senais pažįstamais , 
pasidalinti mintimis ir pasi
grožėti mūsų priaugančiu jau
nimu.

O ką bekalbėti apie mūsų po
nias ir paneles,kurios daug pa
darė įtakuodamos per 20 metų 
į kanadiečių moterų apsirengi
mą, nors pastarosioms sąlygos 
ir buvo palankesnės,negu ką tik 
atvykusioms;

Ir taip metams einant pirmyn, 
ne tik pavieniai, bet ir paren
gimuose yra puikiausia proga 
pasirodyti-pademonstruoti ap
sirengimo meną. Madų pasau
lyj paskutinis žodis dar netar
tas-ir tai ne apie auksu dabytą 
medžiagą, bet apie įvairiaspal
vį kartūną.

Gerai sukirpus ir pritaikius 
bei pasiuvus, kartūnas teikia 
pasigerėjimą ir pačiam sau, ir 
kitiems.

Ta proga yra Wellande "Uk
rainian Cultural Centre Hall" 
Southwort ir McCabe Ave. kam
pe, kuri randasi miško prie
globstyje,1969 m. birželio mėn. 
7 d.6 v.v.Wellando Medžiotojų ir 
Meškeriotojų klubas "Lithuani- 
ca" ruošia tradicinį kartūno ba
lių.Jis per eilę metų sutraukia 
begales lankytojų ir įvairia
spalves, kaip gėlių darželyje , 
pasipuošusias ponias ir pane
les.

Ir kas gali atspėti jų apsiren
gimo grožio ir traukos paslap
tį?

Klubas už tris gražiausias 
kartūno sukneles skiria $ 20 , 
$ 15 ir $ 10 premijas. Iš jaunų 
merginų bus renkama baliaus 
gražuolė.

Laimingasis loterijos keliu 
laimės modernišką žuvavimo 
komplektą arba $ 100. 00. Lai
mės staliukai, aukoti lietuvių 
prekybininkų,teiks laimės gali
mumų. Laimę išbandysite tur
tingoj loterijoj. Atsilankiusie
ji galės pasirinkti užkandžius- 
valgius pagal savo skonį ir go
murio troškulį nutildyti tuo, ko 
širdis pageidaus.

Gros populiarus p. V. Babec- 
ko orkestras. Studentams kaina 
papiginta.

Savo atsilankymu jūs įgyven
dinsite mūsų įdėtas viltis ir pa- 
puošite kartūno balių savo įvai
riaspalviu apsirengimu.

Jus kviečia ir jūsų su paly
dovais laukia

Klubas "LITHUANICA" 
Wellande.

APIE SKAUTŲ RĖMĖJŲ D-JĄ
Tokia draugija buvo įsteigta 

maždaug prieš penkioliką metų 
tikslu apsaugoti skautukus nuo 
varstymo durų su obuoliu ran
koje tam, kad surinkus savo 
veiklai keletą dolerių.

Be kasmetinio nario mokes
čio buvo įsteigtas ir garbės na
rių mokestis - nemažiau penki 
doleriai. Neužilgo tokių garbės 
narių atsirado dauguma, bet 
laikui bėgant į juos,gaila,vis 
mažiau bebuvo kreipiama dė
mesio, ieškant jau aukotojų 
stambiom sumom, bet ir tokių 
atsirado.

Tuo būdu skautų veikla turėjo 
progos didėti ir padidėjo gana 
žymiai. Didžiausias pajamas 
vienok kas metai duodavo Joni
nių parengimas, bet laikui bė
gant ir šis reikalas pradėjo bū
ti nustelbtas.Prieita prie to,kad 
atsirado žmonių jau viešai kal
bančių apie skautų rėmimo pa
baigą. Paskelbus šių metų dide
lio masto Jonines skautų nau
dai, paminėti žmonės nutarė 
prieš pat Jonines surengti kitą 
didelio masto parengimą. Au
tentiškom žiniorh» dabar gau
tom, tas parengimas tegalėjo 

įvykti apie birželio vidurį, tai
gi, prieš pat skautų Jonines. 
Toks to parengimo tikslas, kaip 
paaiškėjo, ir tebuvo.

Rėmėjams teko sukurti ir 
imtis žygių savo Jonines gelbė
ti. Išgelbėti pasisekė, bet teko 
nelengvai apmokėti: tapo ap
šaukti įvairiais pavadinimais, 
tapo sugriauta skautukų tautinių 
šokių grupė.Atrodo, vistiek ap
simokėjo. Joninės rengiamos 
pilnu tempu, jos įvyks birželio 
28 dieną, jų parengimą palaiko 
plačioji mūsų visuomenė.

RĖMĖJAS

MUSŲ KRAŠTO VERSLININKAI
Niagaros mieste ponai Vaš

keliai plečia savo įmonę taip pat 
didelį .gražų restoraną į dar di
desnį ir dar gražesnį,nes vasa
ros sezonas čia pat.Kai jis pra
sideda, tada Niagaroj nesuskai
toma turistų spūstis iš viso pa
saulio kraštų.

Ponas Butkus ir ponai Radvi
lai Port Colborne mieste-nike- 
lio centre - ir toliau sėkmingai 
veda savo versloves, tęsdami 
lietuvybės darbo palaikymą la
bai nuoširdžiai. Tą patį daro ir 
ponai Sinkai Wellande, kur at
naujintam ir išgražintam vieš
butyje,malonių šeimininkų glo
boje, telkiasi beveik visa Wel- 
lando lietuvių veikla.

SUDBURY, ONT,

Vlados Skripkus

TU ateini galop, mano sesuo ! 
Tai ką gi-
Pašėlk, pasiausk mano sva
jonių pelenuosi
Jau nebebaisi taVo atšiauri 
viešnagė,
Ir be manęs šilai ir marios 
mėlynuos. . . .

Jonas Aistis .
Vladas SKRIPKUS, 57 m. am

žiaus, tragiškai žuvo automobi
lio nelaimėje. Kartu su juo va
žiavusi žmona buvo sunkiai su
žeista. Vlado asmenyje lietuvių 
kolonija neteko rimto, teisingo , 
gero, linksmo lietuvio. Jis sa
vaitę prieš savo mirtį, šią ži
nutę rašančiam kalbėjo:"Tikrai 
žmogaus gyvenimas yra nesu
prantamas, pernai netekom ge
ro lietuvio J. Stepčinsko, kiek 
anksčiau aš netekau mylimos 
sesutės. . . gyvename ir nežino
me ar ilgai?" Atrodo,kad mir
ties nujautimas kalbėjo jo lūpo
mis. Prabėgo savaitė ir Sudbu- 
ryje radio bangomis, laikraš
čiais ir telefonais pasklido 
liūdna žinia, kuri ypatingai su
jaudino lietuvius.... Vladas 
Skripkus žuvo. Jau amžinybėj... 
iš kur niekas nebegrįžta! Nors 
ir nenoromis, bet su ta liūdna 
žinia teko sutikti.

Jo kūnas buvo pašarvotas 
Jakson-Bernard laidotuvių na
muose. Vietos lietuviai,gi minės 
iš Fruitland ir Hamilton, Ont. 
buvusieji draugai ir pažįstami, 
vadovaujant kun.A.Sabui sukal
bėjo rožančiaus dalį ir maldas 
už jo vėlę, o rytojaus dieną pa
lydėjo į traukinį, kuris jį nuve
žė į amžinybę... Port Credit 
lietuvių kapines. Karstas sken
do giminių,draugų ir pažįstamų 
prisiųstų gėlių daugybėje. LB 
valdyba pasiuntė vainiką. Lai
dotuvėmis rūpinosi jo artimieji 
iš Fruitland ir Hamilton, Ont.

Vladas, kaip ir daugumas iš 
mūsų, tėvynę buvo priverstas 
palikti antrojo karo pabaigoje . 
Atvykęs į Kanadą, apsigyveno 
Sudburyjeirnuol950 metų dir
bo International Nickel Co.

Ilsėkis Vladai ramybėje, o 
mes liūdime Tavęs netekę.

J. KRUČAS

ST. CATHARINES, 
ONT.

LITUANISTIKOS KURSAI
Tėvų dėmesiui reiktųpraneš- 

ti.kad jau gana išsamiai yra iš
siaiškinta dėl tų kursų ir tenka 
pridėti, kad visi ženklai rodo, 
jog tų kursų būtinai reikia ir jie 
turi visas reikiamas gražiau
sias sąlygas. Jei trūktų dėsty
tojų -jie atvyktų mielu noru iš 
paties Toronto. Jaunuolių, tin
kamų kursam šiame krašte yra 
apie dvidešimt. Žinoma, ne visi 
į kursus eis, bet, kiek eis - tiek 
gerai,nes lietuvybei visos jėgos 
yra reikalingos, o ateityje bus 
dar reikalingesnės.

Jei tėvai prisibijo, kad vaikai 
ir taip perkrauti mokykloje, 
skautuose ir kitur, tai čia bai
mei irgi pagrindo nėra; kursai 
bus pravesti malonioje poilsio 
atmosferoje ir, kas svarbiausia 
- pagal naują metodą - patiems 
mokiniams pasirenkant daly
kus, kuriais jie labiausiai suin
teresuoti. Žinoma,viskas lietu
vių kalbos dvasioje.

Klausimas tik kyla, kada tuos 
kursus pradėti.Tam reikėtų pa
sitarimo ir su tėvais ir su vai
kais, tačiau per toli atidėti ne
būtų naudinga. Tikėsimės,kad 
b-nė s v-ba, kuri šiais lietuviš
kos šeimos ir kultūros metais 
rodo ypatingai daug dėmesio į 
jaunimą,neužilgo imsis žygių šį 
visą reikalą su visais suintere
suotais išsiaiškinti ir įstatyti 
jau į praktiškas darbo vėžes.

KOR .

PIRMIEJI LITERATŪRINIAI 
BANDYMAI

Šių mfetų gegužės mėn. 4 d . 
T.T.Pranciškonų koplyčios sa- 
lėj,p.S.Zubrickienei talkinant, 
A.Zubrickas skaitė savo kūry
bą.^

Žinoma, pradžia visuomet 
esti sunkoka ir nedrąsi, o be 
atatinkamos reklamos iš kalno , 
tai ir klausytojų susirinko tik 
keletas.

Bet tikėkime, kad mūsų lite
ratų būrelis padaugės-sustiprės 
ir ateityje pasireikš daug drą
siau ir dažniau.

Tenka tik palinkėti geros sėk
mės.

St. Catharines Ap. V-ba.

PADĖKA
Nuoširdžiausią padėką reiš

kiu už dovanas, gėles, sveikini
mus ir lankymą ligoninėje, man 
susižeidus: T. B. Mikalauskui ,
O. F. M.ir T. B. Bagdonui, O. F . 
M. iš Toronto. Bendruomenės 
valdybos atstovams: A. Šetikui 
ir P.Polgrimui, Ramovėnų val
dybos atstovui J.Satkui.SLA 278 
kuopos valdybos atstovams P. 
Polgrimui, A. Ališauskienei, J . 
Girevičiui ir J. Paukščiui. Iš 
Toronto p. p. N. J. Gaideliams ,
P. Gaideliui, V. Jasui ir B.Gai- 
delytei.Iš Hamiltono M. J. Tar
vydams ir A.Klimui. Iš Niagara 
Falls V. S. Gudaičiams. St. Ca- 
thariniečiams P. ir J. Skeive- 
lams.S.K. Galdikams, A. A. Po- 
numiams, P. J. Kalainiams, B. 
K.Gegieckams.J. J. Venckams , 
A.J.Deinorams.L. J. Vyšniaus
kams, A. L. Pusliatns, J. A. Zu- 
brickams.K.J.Grigams, O. Vil- 
bikaitienei, P. Meškauskui, A . 
Zosanui, Z. Jakuboniui, J. Kaz- 
ragiui,S.Kuktai,J. Šarapnickui.

Didžiausia padėka P. ir J. 
Skeivelams už prižiūrėjimą na
mo, būnant ligoninė j e. Jūsų lan
kymas sustiprino mane mora
liai ir prisidėjo prie greitesnio 
pasveikimo. Dar kartą visiems 
dėkui. A. VISOCKAS

Taupyk ir skolinkis
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAUSIAME TORONTO LIETUVIU KREDITO KOOPERATYVE?

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

MOKAME 
5% %už depozitus 
5% %t už Šerus

Pasigėrėtinai apskustų, mo
teriškus antakius primenančių, 
ūsų savininkas, nugeria didesnę 
pusę stiklinės alaus ir sako 
greta sėdinčiam kaimynui apie 
atsiradusią problemą. Vieną 
popietį jo žmona grįžusi iš ap
sipirkimo ekspedicijos ir par
sinešusi turistinių brošiūrų. Ir 
žinia,ar neužsimanys jo išmin
tingoji moteris kelionei į Japo
niją, į Expo 70? Ji pasispau- 
sianti ir taupyme,atsisakysian
ti ir Floridos, o tuo vienu šūviu 
jie nušausią du zuikius. Plonųjų 
ūsų savininkas tik tuomet atsi
mena apie kažkada išreikštą no
rą pamatyti Havajus. O čia jo 
mylimiausioji tik sklaidanti, tik 
žiūrinti spalvotas knygeles, ku
riose siūloma iš trijų turistinės 
kelionės savaičių, dvi praleisti 
Japonijoje, o vieną sustoti,be
veik tikrą rojų primenančiuose 
Havajuose. Jis irgi apžiūrėjęs 
tuos spalvinguosius, nežemiško 
grožio vaizdus ir nebematęs jo
kio išsisukimo iš žmonos užsi
mojimo.

Antrasis, jau savaitgaliui nu
siteikęs, kaimynas sako, kad jis 
irgi galvojęs apie tą parodą, bet 
neseniai anglų kalboje perskai-> - 
tęs vieno japono diplomato Ichi
ro Kawasaki knygą: "Japonija 
be kaukės". Toji knyga priminu
si jam, kadaise Paleckio para
šytą "Maskva be kaukės",ku
rioje Justinas pripliaupęs ne
mažai pagyrų komunistam. Tuo 
tarpu Kawasaki knyga buvusi vi
sai priešinga.Autorius ten vis

SAULT ST. MARIE, ONT.
GRA ŽUS MOTINŲ PAGERBIMAS ti gražiu mūsų jaunimo pasiro-

Šįmet paminėjome Motinos 
Dieną gegužės 11 d. skaitlingai 
susirinkę ukrainiečių salėje. 
Minėjimą atidarė valdybos pir
mininkas L Girdzevičius. Stu
dentė Aldona Kaminskaitė, gra
žia lietuvių kalba, nušvietė mo
tinos svarbą gyvenime. Savo 
įdomioje paskaitoje pacitavo 
garsius įvairių kraštų rašyto
jus. Visi atydžiai klausėsi mūsų 
jaunos studentės žodžių ir ne
pašykštėjo aplodismentų.

Svarbiausią meninės dalies 
vietą užėmė vaidinimas "Klum
pės". Tai vaizdai iš kaimo gy
venimo. Pirmą kartą vaidinime 
dalyvavo mūsų jaunieji artistai 
ir visus nustebino savo gražiu 
pasirodymu.Daug kartų publika 
tiesiog plyšo iš juoko. Vaidini- 
mas.kaipir visa meninė dalis , 
tai Jadvygos Staškūnienės nuo
pelnas. Klumpes nutašė A. Va
nagas ir jas paruošė ponios 
Chinienė ir Skardienė.

Eilėraštį,paįvairintą gėlėmis 
ir paukšteliu, padeklamavo Ire
na Sližytė ir Jonas Duoba. Kam
barinį vaizdelį patiekė gražiais 
tautiniais rūbais apsirengusios 
Klara Goldbergaitė ir Laima ir 
Rūta Motiejūnaitės. Pradėjo su 
laišku motinai ir užbaigė links
mai sudainuodamos ir pašok- 
damos.

Meninės dalies Užbaigai jau
nimas pašoko pačios vedėjos 
sukurtą "Jaunimo Šokį". Šoko 
net šešios poros, taigi nebuvo 
vietos ant scenos ir turėjo šok
ti pačioje Salėje. Visi patenkin-

Tm:7> Vro

KASOS VALANDOS: kasdiena, nuo 10 vai. iki 3val.| 
p.pĮskyr^js sekmadienius. Pirmadienį ir penktadie
nį vakarais nuo 4 vai. 30 min. iki 8 vai. 30 min. Se<- 
tądieniais nuo 9 vai, ryto iki 1 vai. p.p.

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

S. MESKUITIS

(Reportažas iš Toronto)

ką aprašęs neigiamai. Ir apie 
savo kraštą, ir apie žmones, ir 
apie viską, kas tik japoniška . 
Net sostinė ten pavaizduota kai
po vienas iš negražiausių mies
tų pasaulyje.

Plonųjų ūsų savininkas iš
klauso nedėkingą knygos ap
žvalgą ir stebisi tokiais žmo
nėmis,kurie niekina savuosius . 
Jo manymu, jeigu taip mūsų tar
pe,reikė tų gerai paieškoti indi
vido, kuris neigtų savo kraštą. 
Jeigu ir buvo koks vienas kitas , 
jie tikriausia liko tėvynėje su 
Paleckiu liaupsinti Maskvą.

Švariai apsiskutęs vyras mė
gina išvedžioti, jis sako, kad 
mes esą kitokie žmonės. Mes 
lietuviai blaiviau galvoją ir dau
giau pasireiškiame savuoju in
dividualumu. Kuris, iš tikrųjų, 
nesąs labai geras kai kuriais 
atvejais. Kad ir šiuo Lietuvių 
Namų atžvilgiu. Rodos,ir savi 
namai ir nėra jie blogi, bet.ne- 
nuomuojame jų parengimams , 
vis dairydamiesi kažko praš
matnesnio. O taip neseniai bu
vome labai patenkinti turėdami 
tik savo, antklodėmis atitvertą 
kampą^vokiškuose barakuose . 
Esą gerai tik, kad mūsuose re
tai tepasitaiko didesni išsišo
kimai kaip atsitiko įsikūrus 
"Paramai". Į valdybą nebeiš
rinktieji norėjo pakišti koją tai 
milijoninei taupymo instituci
jai. Jie buvo užsimanę tiesiog 
sugriauti tą vos kelis metus 
gyvavusį, jų pačių kūrinį.

dymu ir Jadvygos Staškūnienės 
sugebėjimu taip trumpu laiku 
paruošti tokią gražią progra
mą. Taigi Judita Grlgelaitytė 
įteikė vakaro vadovei gražią 
vakaro vadovei gražią dovaną: 
kristalinę vazą. Jūratė Kamins
kaitė buvo programos pranešė
ja.

Sugiedojus Tautos himną, se
kė vakarienė ir šokiai. Skanią 
vakarienę paruošė mūsų nenu
ilstamos šeimininkės ponios 
Girdzevičienė ir Pareigienė.

Sekančią dieną kolonijos ka
pelionas kun. Aug. Sabas atlaikė 
katedroje lietuviškas pamaldas 
ir pasakė progai pritaikintą pa
mokslą. Vargonais grojo Laima 
Motiejūnaitė.
• Antanas GUSTAINIS turėjo 
sunkią operaciją.Dabar sveiks
ta namuose.
• Jonas SENDŽIKAS irgi turėjo 
sunkią operaciją Mayo kliniko
je, Rochester, N. Y. Operacija , 
atrodo, buvo sėkminga. Laukia
me savo tautiečio, sveikesnio 
grįžtant tarp savo bičiulių.
• Paskutinėj K. A. S. korespon
dencijoj buvo klaidingai para
šyta, kad Lietuvoje mirė GIR- 
DZEVIČIENĖS tėvas. Turėjo 
būti motina. Prieš Velykas mū
sų tautiečiai Antanas ir Pranas 
MOTUZAI gavo žinią, kad Lie
tuvoje mirė jų jaunesnysis bro
lis Juozas. Per Velykas kate
droje už jo vėlę buvo atlaikytos 
šventos mišios.

Reiškiam užuojautą broliams 
Motuzams. RAS.

DUODAME 
inortgičius ir asme 
paskolas iš 7y/i %

LIETUVIŲ EVANGELIKŲ - 
LIUTERONŲ

parapijos jaunimas gegužės 3 d. , 
AIhambros bažnyčios salėj su
rengė pavasario vakarą. Pro
gramą sudarė dainos, deklama
vimas, baletas ir vaidinimas.

Programos pranešėja Silvija 
Šarkutė, kartu padeklamavusi 
Maironio "Jūratę ir Kastytį". 
Baletą solo įspūdingai sušoko^ 
Nora Novogrodskaitė.

Ypatingai įdomus buvo vaidi
nimas,sukėlęs daug nuoširdaus 
juoko."Molis" komedijos auto
rium yra torontiškis Kazys 
Kaknevičius.Komedijoje jis pa
rodo kanadiečio lietuvio jaunuo
lio apsilankymą Lietuvoje ir jo 
pokalbį su savo giminėmis. Au
torius komedijoje humoristine 
forma pavaizduoja išeivių lie
tuvių darkomą lietuvių kalbą, 
įterpiant į ją vis daugiau ir dau
giau angliškų išsireiškimų.

Visi keturi aktoriai patiektas 
roles suvaidino pasigėrėtinai 
(DaivaMikšytė, Jurgis Adoma
vičius, Gerry Langas ir Paulius 
Tarvydas). la.

ALGIRDAS LANDSBERGIS 
dramaturgas .rašytojas .univer
siteto dėstytojas ir teatro žino
vas balandžio mėn. 26 d. , aka
demikų paskaitoje, gvildeno ir & 
aiškino šių dienų modernų tea
trą.

A.Landsbergis nuodugniai ir 
išsamiai patiekė šių dienų avan
gardinio teatro charakteristi
ką,išnagrinėdamas šios teatri
nės srovės visas charakterin- 
gesnes ypatybes.Atsakydamas 
į paklausimus, pabrėžė, kad, jo 
manymu, avangardinio teatro 
era silpnėja ir teatras, grei
čiausia, įgysiąs kitokią formą

A. Landsbergis dėstė mintis 
sklandžiai ir vykusiai.Nesinau
dojo jokiais užrašais,gal tik te
mos planą ir citatas buvo pasi
rašęs.

Originaliai klausytojams pa
skaitininką pristatė kolega A Ig. 
Banelis. la.

* Akademikų draugija, besi-^* 
reiškianti viešų paskaitų rengi
mu,sudarė naują valdybą iš So
fijos Butkevičienės, Vacio Lia- 
čo .Raimundo Stirbio ir Kęstu
čio Raudžio. Mirusios narės 
Izabelės Matusevičiūtės atmi
nimui iš mažų išteklių paaukota 
dešimt dolerių jai statomam 
paminklui.
* Dailininkas Jurgis Račkus 
eksponuoja ir lietuvių dailinin
kų darbus savo Picture Loan 
galerijoje, 3 Charles St. W. Ge- * 
gūžės 5-26 d. d. ten vyksta še
šių kanadiečių paroda. Jų tarpe
ir Telesforas Valius su spal
vingais piešiniais-tapimais. Gi 
gegužės 12-birželio 5 d. d. tarp
tautinės grafikos parodoje ma
tomos Vytauto Kasiulio litogra
fijos.
* Su pašto tarifų pakėlimu vi- 
siškai sumenko pašto tarnyba, ta 
Dabar Nepriklausoma Lietuva 
paprastai Toronte pristatoma 
tiktai kitos savaitės pradžioje . 
Ar nereikėtų akcijos iš vis la
biau spaudžiamų mokesčių mo
kėtojų ?

MIRĖ LIETUVIAI
Elena Vyšniauskienė,48 metų 

amžiaus; Pranas Sniečkus, 48 
metų amžiaus ir Elena Pūdy- 
maitienė (mirė Halifax, N. S.). 
Visi palaidoti iš Šv. Jono Kr . 
parapijos.

4(
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Geriausia taupyti it skolintis tik Hamiltono lietuviu
Kredito Kooperatyve "TALKA**

21 MAIN ST. E., KAME. 203. TEL. 528-0511.
’Nemokamos gyvybes ir asm. paskolų draudimas

Nemokamas pilnas tekiu patarnavimas
Parduodame American Travelers tekius ir money orderius
Užtikrintas indllii| saugumas
Kapitalas virž $1,600,000.00

Darbo valandos: 
Pirm. 9.30—5 v.p.p. 
Antr. 9 JO—5 v.p.p.
Treč. 9.30—5 v. p.p. 
Ketv. 9.30—5 v.p.p. 
Penkt. 9J0—8 v.p.p.

HLN VALDYBOS POSĖDIS
HLN specialus posėdis įvy - 

ko š.m.balandžio 30 d.143 Young 
str. Posėdį sušaukė ir jam pir
mininkavo pirm. G. Palmeris . 
Posėdyje buvo svarstomas gau
tas pasiūlymas už sklypą par
davimui per Crown Trust Co . 
- Toronto. Pirkėjas už HLN 
sklypą pasiūlė $ 192,000.- Prie 
pasiūlymo pridėjo $200.- čekį. 
Pirkėjas mano statyti apart- 
mentus.Kadangi sklypas neata- 
tinka apartmentų statymo zo
nai, pirkėjas pareikalavo, kad 
HLN bendrovė duotų laiko iki 
1971 m.gegužės 31 d. pakeitimui 
zonos.Be to,pridėjo prie pasiū
lymo ir kitų reikalavimų.

Valdybos posėdyje dalyvavę 
pirm. G. Palmeris, 9 valdybos 
nariai ir kontr.komisijos atsto
vas J. Rakauskas, apsvarstė 
gautą už žemės sklypą pasiūly- 
mąir vienbalsiai pasisakė, kad 
siūloma kaina yra žema ir kiti 
reikalavimai pirkėjo, valdybos 
manymu,žalingi Bendrovei.To- 
dėl pasiūlymą atmetė, paliekant 
pirm. G. Palmeriui asmeniškai 
tartis dėl tinkamesnio pasiūly
mo.

G. Palmeris pareiškė, kad iš 
pardavimo agento sužinota, kad 
jei sklypas atatiktų apartmentų 
statymo zonai, būtų aukštesnė 
kaina ir didesnis pirkėjų skai
čius.

J. Bunys įnešė pasiūlymą, kad 
reikia valdybai daryti žygių pa
keitimui zonos, kuri atatiktų 
apartmentųstatybai,nes ir pa
keitus zoną, auto aikštė pilnai 
gali veikti.

Pasiūlymą valdyba išdiskuta
vusi priėmė ir pavedė J. Bui- 
niui pradėti rūpintis zonos pa
keitimu.

Valdyba svarstė pareiški
mus, prašant išmokėti dividen
dus už šėrus, šių asmenų: P. 
Boso, M. Boso, V. Pranckevi- 
čiaus, P. Pranckevičiaus, P. 
Daugino, D. Dauginienės ir J. 
Šarapnicko. Nutarė dividendus 
visiems išmokėti.

J. š.
HLN korespondentas .

KLB DELHI APYL. TAUTOS 
FONDUI AUKOJO:

$ 30.- Žiogas D.
$ 20. - Rudokas A. .Dirsė Br . 

Augaitis P.
$ 15. - Rugienis G., Jakubic- 

kas St.
$ 10. - Augustine Alb. , Rata- 

vičius Kr., Miceika VI. , kun . 
Gutauskas J., Jakubilius S., Ma- 
želkaAnt. .Stonkus B. , Grince- 
vičius M.

$ 7. - Laureckas J., Steigvi- 
la A.

$ 6. -Pargauskas P..Gudins - 
kas B.

$ 5. - Cvirka B. .Dadurka J. , 
KairysAlf. .Augustine St. .Vit
kauskas J., Siurna D. , Ozalas 
P. , Stradomskis J. , Radauskas 
V. .Vieraitis J. , Bartuliai D. ir 
M., Gurklys F., Obelienis Z. , 
Račys M. , dr. Povilaitis B. , 
Beržinis S. .Zebertavičius A. , 
Lukošius K., Šeduikis B. , Kai
rys St., Treigys V., Bačiūnas 
B., Žilvytis Pr., Budreika A. , 
Juzėnas J., Zadurskis V., Ma
siulis A.

$ 4. - Skodis Albina, Mažeika 
Alb.

$ 3. - Lapienis P. , Mrs.Gar- 
nelis.

Po $2. - ir mažiau viso $13. -
Aukotojams, paaukavusiems 

$ 388. - nuoširdus ačiū.
M. RAČYS 

Dalhi Apyl. TF Įgaliotinis

NAUJOSIOS KARTOS 
LIETUVIS,

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

*** ★★★

Savo įstaigą atidarė Royal Bank 
Building, 32 James Street 5o. 
H a m i I t o n, Ont.

Suite 614, 
Tel. 522-8781.

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 Montreolio greitkeliu Nr.40 

arba Nr. 20. Atvažiavę neapsiriksite!____________________

Savininkas Alfonsas Viskantas.

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

L ___

LaSalle Mo Specialist lleg’t
TAISAU IR DAŽAU AUTO-M ASIN AS.

7717 RUE GEORGE LASALLE, P.Q. SA'V. G; DESROCHERS.

(Priešais NL redakciją)

UniueWal Cleanew & allow
B. KIRSTUKAS

TEL. 769-2941.

239 FOURTH AVENUE 
(ot Wellington St.'

DeLuxe Cleaners & Dyers Ltd. 
117-6th AVENUE, 

Lachine, Que.

Sav. P. RUTKAUSKAS

Windsor
1205 Church Avenue. Veroun. P.O.

Tel. 768-6679.

SovTninkai: A. Keršys, P. Petrulis, P. Kersulis,

Baltic Woodwork Co
K. KIAUŠAS ir J. SIAUČIULIS Daromos (vairios durys, langai, vir-

tuves kabinetai ir kiti įvairus medžio
547 Lafleur Ave., L a Sal I e (650) P. Q. dirbiniai.

TEL. 366- 3884

BELLAZZI LAMY INC
BOIS DE CONSTRUCTION 
BUILDING MATERIALS

7682 BLVD. CHAMPLAIN 
coin Glome Ave., LaSalle

EDCO"
Construction Co;

Ltd.
Skambinti W. Lapenaičiui — 366-6237.

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

Todėl, kad jis niekam negataikauja ir nesibijo teisybės ra
šyti. Teisingomis žiniomis is_yisur (daug rašo ir apie dabarti
ni, Lietuvos gyvenimą) laikraštis per 61 metus pelnė gera var
dą ir pasitikėjimą,

Keleivis duoda ir teisinių patarimų, jame rasite gražių ap
sakymu bei eilėras'ciu. Jis turi ir moterų skyrių. Prenumerata 
tik$5.0o.

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

536 Broadway,
So. Boston,Mass.

02127 USA.

■■■ ■ M Tautinės, demokratinės minties mėnesinis lietuvių laikraštis.
Bm I f| Leidžia Varpininkų leidinių fondas.

1 —" * Redaktorius Grožvydas Lazauskas.
Administracijos adresas: Juozas Urbelis
1649 N. Broadway, Melrose Park, III. 60160 USA.

Prenumerata: JAV ir kitur $5.00 metams.

MOKAME Už:.

Depozitus
Sėrus
Terminuotus indelius

SKOLINAME:
Asmenines paskolas i<

Nekilo, turto paskolas is

5%

5 5%

6%

9%
8h%

EUGENIUS KRONAS, B.Sc, F., B.C.L.

SKAMBINKITE , 
iš visu vietą LaSalėje. 

TEL. 366 - 8300

-- visas 24 valandas.

TEL: garažo 366-0500 
namu - 366- 4203

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

TEL. 637-6727

Viską paima is namų ir išvalytus 
pri stato.

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

Windsor yra moderni valykla, turinti 20 me
tu^ patirtį šiam darbe Turinti naujai įrengtą 
mooerni sk i ausi a drabužiu apsauga (storage) 
ir greita^ p atarnavimą.

TEL. 366-6941 

(VAIRI MEDŽIO STATYBINĖ MEDŽIAGA: 

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

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

• Su bendru apšildymu ir atskirai.

• Su virtuves peŽiurr, šaldytuvu ir be jų.

a Žemos kainos ir maži (mokėjimai.

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

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

ABC turi dideli pasirinkimo, įvairiu gėrybių siuntiniams, ... aukščiausios kokybės ir žemiausia kaina! I!

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

ABC turi SPECIALIUS maisto produktus siuntiniams i Lietuva: U Z Vi KAINOS(50% NUOLAIDA) 
Vi sakiausios rūšies maisto pavyzdžiai ir šimtai 
kitokios rūšies maisto produktą, šokolado ir t,t.

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 % p a s i tek i n i m as!

110 sv. cukraus .... $ 15.50
110 sv. miltų ........3 21.50
110 sv. ryžių........ S 25.00
22 sv. taukų....... S 12.70

7 psi. *** **♦ NEPRIKLAUSOMA LIETUVA *** Nr. 21 (1148), 1969 m. gegužes men. 21 d.

NAUJA .VETERANU 
RAMOVES VALDYBA

Naujai išrinktoji (korespon- 
denciniubūdu) Kanados lietuvių 
veteranų s-gos "Ramovė" Ha
miltono sk. valdyba pareigomis 
pasiskirstė sekančiai: pirm. A . 
Ruzgys, I-as vicep. ir inform . 
ir ryšių su organ, atstovas K. 
Baronas, II-as vicep., kartu 
kultūros, parengimų ir išvykų 
vadovas - K. Mikšys, sekr.A, 
Mingėla,ižd.Vl.Česna, vėliavos 
globėjas - J.Mačiulaitis, soc . 
globos J. Švabaitis.

AUDRONĖ
87 East Bay Rd. OSTERVILUE Cape Cod Mass. 02655 

Tel. (Area 617) 428-8425

Hamiltoniečiai numato su
šaukti pas save veteranų s-gos 
sk. pirmininkų posėdį ir grei
čiausiai rudenį Kanados lietu
vių veteranų suvažiavimą. K.B.

PRANEŠAMA APIE NAVJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ — 

sutraukiančią 
hemorofus

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

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

Visais tyrimo atvejais švelnč- 
jant skausmams Įvykdavo hemoroju 
susitraukimas.

Tačiau visų svarbiausia - rt zul- 
tatai būdavo toki nuostabūs,kad šis 
pagerėjimas tęsdavosi daugelį mė 
m siu.

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

Dabar B i o- Dyne galima gauti 
tepalo bei lazdelės formose " Pre
paration H" vardu. Prašykite viso 
se vaistinėse. Pinigai bus gražinti 
jei nebūsite pątenkint.i. ........ _

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

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

Jūsų
Marija ir Ed. J a n s o n a i .

PAGERBTI LIETUVOS KANKINIUS 
DABARTINĖ PROGA NEPASIKARTOS.

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

Tapti šia darbo dalininku laiko jau ne daug beliko.
Kviečiame visus Įamžinti savo ir savųjų vardus Lie
tuvos Kankiniu koplyčios kūrėjų tarpe.

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

LIETUVIŠKAS PUSVALANDIS GIRDIMAS KAS

ŠEŠTADIENIS PER j C FMb STOTI

BANGA 1410, 10:00 VALANDĄ VAKARO

TEL. 669-8834. Programos vedėjos L. Stankevičius

HIGHLAND AUTO BODY, Lietuviams nuolaida.

611 Lafleur Ave. L A S A L L E T el. Buss. 366 -7281 
Savininkai: V. Sušinskas 389-0571 ir J. Zavys 365-3252

JOE’S BUTCHER & GROCERY 
LAURINAITIS JUOZAS •

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

( Prie požeminio “ METRO“ stoties ).

Jettė & Frėre Itee
Plumbing & Heating kontraktorius

LASALLE 366-0330
DART 
CORONET 
CHARGER 
DODGE 
CHRYSLER 
CAMION 
DODGE

, DĖMESIO)
Papigintos šviežios dešros, vietoj uz švara 85 et. -- 
parduodama po 65 et.

• Papiginti minkšti gėrimai: Gurd’s ir Orange didėlėmis 
trankomi s, vietoj 42 et. ui 2 bonkas - parduodama po 
29 et.

0 Taip pat alus visų rūsių. (Nuolaidos be pristatymo).

7635. BOUL. LASALLE 
LASALLE. OUĖBEC LAURENT DAIGNEAUL1

President

Atliekami mechaniniai darbai

Išores taisymas ir dažymas 

Dunlop padangos ir baterijos

• Šildymo ir vandentiekio taisymai ir nauji Įrengimai
• Gozinių priemonių pardavimas ir jrangirncL-^^^į,

• Apkainavima s nemokama

LO ■* PORTRETAI - VEDYBOS - KRIKŠTYNOS 
SUKAKTUVES MAŽAMEČIAMS 

ĮVAIRIOS PROGOS

'ony J

1920 FRONTENAC ST. - MONTREAL, P.Q.

TEL. 525- 8971. T. Laurinaitis

/LRCe
SIUNTINIŲ 
AGENTŪRA

3891 St.Lawrence Blvd.

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

M IS

zonos.Be


D. L. K. VYTAUTO KLUBO DIDYSIS SEZONO UŽDARYMO BALIUS
š.m. balandžio mėn. 25 d., sekmadienį,, 3:30 vai. po pietą klubo didžiojoje 
salėje 2161 St. Catherine Street E., Montreal, P.Q.

Programa išpildys:
1/ Šv. Kazimiero parapijos mišrus, moterų ir vyrų choras, 

vedamas muz. A. Ambrazaičio.

2/ Baleto šokėja p. Danutė Lukauskaitė.

- ' ■ -
..aū :■ < :■ : ’

■ •

'S"1
' jfc'

Po programos bus šilta vakarienė su gėrimais, muzika ir 
vyks linksmi Šokiai.

Visi lietuviai, ypač klubiečiai prašomi kuoskaitlingiausiai 
atsilankyti, linksmai praleisti laika ir tuo pačiu paremti 
klubą.

Bilietai bus gaunami prie iėjimo.

Klubo V o I d y b a.

s valdybos pirm. L. Girinis - NorvaiŠa. Nuotraiaudos

MONTREALIO LIETUVIŲ 
Šeštadieniniu mokyklų 
MOKSLO UŽBAIGA.

Montrealio lietuviu Šeštadieni
nės mokyklos mokslo metus bai
gia gegužes men. 31 d., Šestadie 
ni. Tą diena abiejose, Aušros Var
tų ir Šv. Kazimiero mokyklose vyks 
ta egzamin ai.

Birželio mėn. 1 d., sekmadienį, 
Sv. Kazimiero parapijoj mokslo me
tu užbaigimas. 10 vai. visi moki - 
niai dalyvauja pamaldose. Po pa
maldų salėje aktas, pažymėjimu i- 
teikimas ir vaišės, ruošiamos tėvų 
komiteto.

Maloniai prašome tėvus ir sve
čius gausiai dalyvauti.

Mokyklų Vedėjos.

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

Kaip žinoma,Montreal Enter
prises Reg'd.agentūros savinin
ku yra Albertas Norkeliūnas . 
Jau24 metai, kai jis aptarnauja 
montrealiečius draudimo srity
je.

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

limonius; Rūtos Killmonytės 
tėvus ir kitus pažįstamus.Grįž
dami į namus buvo sustoję Chi- 
cagojepas gimines ir kitus pa
žįstamus.Dabar, po didelės ke
lionės, ilsisi namuose.
* Ona Kreivienė sužalota auto
mobilio nelaimėje.Sveiksta na
muose.
* VI. Granikovas turėjo opera
ciją Reddy Memorial ligoninėj.

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

Po oficialios išleistuvių dalies
- vakarienė. Visi montrealiečiai 
lietuviai ir ypač parapijiečiai nuo
širdžiai prašomi dalyvauti. Išleis 
tuves rengia parapijos Taryba ir

komitetas. Bilietai bus gaunami 
ir prie iėjimo . Dėl in-
formacijo's prašome kreiptis pas P.
Adamonį, tel. 722-3545.

Padėka
Nuoširdžiai dėkojame: gerb.kle

bonui Tėv. L. Zarembai už rūpes
tingu nuolatinę globa, mieloms šei 
ninkėms p.p. Grinkuvienei, Kaspe
ravičienei ir Buzienei už puikaus 
bufeto paruošimą, p.p. už skanius 
pyragus, loterijos fantą aukoto - 
jams ir visiems choro talkininkams, 
kurie prisidėjo prie koncerto pasine 
kimo. Ir Jums mieloji publika už 

gausu atsilankyma.
Aušros Vartą parapijos

UŽUOJAUTA

Gimtosios žemės didžiam mylė
tojui, visuomenininkui Jonui Kar
deliui mirus, gerbiamą E. Karde
lienę giliai užjaučiu ir drauge 
liūdžiu.

A. Kavaliūnaitė.

PADĖKA:
Dr. A.S. Popieraičiui už operaci- 

cija ir dideliai malonu rūpestingu
mą esu didžiai dėkinga.

Didele laimė mums lietuviams 
turėti rūpestinga, gerav daktarą ir 
chirurgą.

Nuoširdžiai dėkoju visiems mie
liems prieteliams lankiusiems ir 
užjautusiems mane ligos metu.

A. Kavaliūnaite.

* Ponų Milašių šeima buvo iš
važiavę visam mėnesiui.Norėjo 
pamatyti visą Kanadą; perva
žiavo visas provincijas iki Van - 
couverio, o iš ten pasuko į Ka
liforniją, kur aplankė ponus Ki-

" GINTARO“ ansamblio mergaičių kvartetas.

• Mirė B. Gurinskas, 67 metu 
amžiaus.

LIETUVI DARBININKE!
Jei Tamsta dirbi metalo ar medžio 

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

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

Viena pamoka 2 dol. 50 centy, tai
gi uz 15 doleriu Tamsta ųsigysi ži
nojimu kurį mokiniai mokyklose, pa-

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

PARDUODAMAS 

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

Tel. 525- 1526 - Ambrasas.

pardavimas

PARDUODAMA DRABUŽIU VA
LYKLA — "Somerled Dry Cleaner's “ 
NOG rajone, Montrealyje.

Kreiptis M. Kiaupa, tel. 488 • 8569.

DR,A,S, POP!ĖRAITIS
s.A., M.D., C.M., M.Sc., L.M.C.C., F.R.C.S.(c). 

CHIRURGINE PRAKTIKA Kreiptis t e l; 931-3275.
SEAFORTH MEDICAL BUILDING 
3550 Cote Des Neiges Rd., Suite 720.

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

tel. 522-7236.

Dr. J. MALIŠKA 1440 St. Catherine Street W.
Room 600

Dantų gydytojas Tel: 866-8235, namų 488 - 8528.

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

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

Dantų gydytoja

Dr. V. GIRIUNIENĖ
Dantų gydytoja

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

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

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

NOTARAS

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

Suite 200 1
Tel. 866- 1359

K AILIU SIUVĖJAS

6396 Bannantyne Verdun, Mon treat

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

(Storage)^

Tel. 767-6183.

8 psi.

ADRESAS: 1465 De Seve Street 

Montreol 205, Que. 

TEL. 766- 5827.

MONTREALIO LIETUVIU KREDITO Ur

KASOS V AL AN DO S: 1465 De Seve St., sekma
dieniais nuo 10:30 iki 12:30 vai. Darbo dienomis- 
nuo 10 iki 3 vai. kasdien, išskiriant šeštadienius. 
Vakarais -- trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7

MOKA UŽ:

DEPOZITUS
ŠERUS t numatyto)

TERM.IND. I metoms
TERM.IND. 2 “
TERM.IND.3

Nemokamos gyvybės draudimas 
iki $2,000 fėrų sumos.

5.0% 
5.5%

7.% 
7.25% 
7.25%

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

Įskaitant gyvybės apdrauda 
iki $ 10,000.
JAU IŠDUOTOS PASKOLOS iki 
term ino lieka senomis paluko n o m i s: 
( pradedant 6.5 % ).

3907 Rosemount Blvd., tel. 722-3545. Diena.-penk
tadieniais nuo 1 iki 6 vai. Vakarai s-•pirmadieniais, 
trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai.

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

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

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

S-to» "CfiS^nr. 752D

P. ADAMONIS
Chartered Insurance Broker

I Su teise dirbti Quebec'o ir Ontario

PROVINCIJOSE

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

Telefonas 727-3120

VISU Rūšių DRAUDIMAS

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

FALCON - FAIRLANE 
GALAXIE - THUNDERBIRD

MUSTANG - TRUCKS

4475 BANNANTYNE AVE., 
VERDUN, QUE.

TEL. 769-8831

NEP fyl KLAUSOMA LIETUVA *** N r. 21(1148) -1969 m. gegužės mėn.?! į.

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

ARVYDAS RUDZEVIČIUS, A.I.B. 271-5758.

Vmited

Tel: nomų 366-2548

USED CARS
1 year guarantee 

Kreipkltes į 

LEO GURECKAS'
Sales Manager’s Assistant 
Keating Ford lietuvis atstovas 

769-8831.
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