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SAVAITINIU IVYKIU 
APŽVALGA

Jean - Jacques Bertrand praėjusi šeStadienį išrinktas 
Union Nationale partijos lyderiu.

KAI DU JAUČIAI SUSIREMIA 
RA GAIŠ

Praeitą savaitę Maskvoje ru
sai su savo sėbrais baigė žodi
nį karą Kinijos adresu. Pats 
Brežnevas kvietė visus į"le- 
miamą kovą prieš Pekino ar- 
dančią politiką bei josios šovi
nizmą". Suprantama,tai buvo tik 
Kremliaus pastangos atkovoti 
josios prarastą autoritetą pa
saulio komunistų akyse. Tačiau 
tikroji kova reiškėse ne Mas
kvoje. Ir tikroji kova nesireiš- 
kė vien tiktai žodžiais. Ties So
vietų Kazakstano respublikos ir 
Kinijos Sinkiango provincijos , 

„ o taip pat ir tarp Kabarovsko ir 
Vladivostoko, žodžiai buvo vir
tę veiksmais. Kinija turi rimtų 
teritorinių nepasitenkinimų, 
kurių antroji pusė nesirįžta pa
tenkinti. Taigi jai telieka pasi
rinkti diplomatijos ar kovos ke
lią.Rusai iš kitos pusės turi ir
gi tik dvi galimybes ir būtent: 
diplomatiškai izoliuoti kinus 
arba laikyti juos pakankamai 
silpnais, kad jie nepajėgtų savo 
reikalavimų paremti ginkluota 

r jėga. Nors diplomatiškai kinai 
ir yra jau kaip ir nugalėti, ta
čiau po ginkluotų susirėmimų 
rusams neretai vis tenka skai
čiuoti savųjų žuvusių lavonus . 
Kas, savaime suprantama, 
Kremliaus vadovams nelabai 
patinka.Tačiau Kinija-ne Čeko
slovakija ir prieš įsiveliant 
reikia gerokai pasirengti. Būtų 
labai gera turėti laisvas ran
kas Europoje.Neprošalį būtų ir 
JAV kooperacija arba bent to
kios kooperacijos viešas de
monstravimas ir nebūtinai Ki
nijos klausime. Taip pat gal 
vienu iš svarbiausių ir dar ne- 
išpręstų problemų tenka laiky
ti ir pačios Sovietijos pastovu
mą, čia turima galvoje Krimo 
totorių ir bendrai intelektualų 
nerimavimai.Nebereikalo kovo 
mėn. "Komunistas" ragino ru
sus "kovoti prieš antrąjį fron
tą" ir įspėjo, jog tai būsianti 

sunki kova. Taip pat rusai no
rėtų įsigyti ir neutraliųjų prie
lankumą.To jie siekia gan pla
ningai. Kosyginas ir Podgorny 
nevažinėtų po tokias karalijas , 
kaip Afganistanas ir neflirtuo
tų su karališkom valdžiom, jei 
tas neužgarantuotų bent menko 
prielankumo, kad ir iš vietinių 
komunistų pusės. Taip pat ir 
sovietų ambasadorius Vakarų 
Vokietijoj neįtikinėtų, kad maž
daug už Sovietų - Kinijos ribos 
pasibaigia vakarų civilizacija 
(optimistai?). Ir suprantama 
kodėl. Vakarų Vokietija, po Ja
ponijos, aktyviausiai su kinais 
prekiauja. Atrodo, kad baimė , 
jog kinai su vokiečiais gali kar
tu atakuoti Sovietus vis dar te- 
bedirgina rusiškuosius nervus . 
Dirginaiki to, kad net bandoma 
apeliuoti net ir į vokišką sąži
nę, vardan "vakarietiškos civi
lizacijos".

Kinija irgi nesnaudžia. Ir jų 
ambasadoriai po truputį grįžta į 
savuosius postus. (Po smegenų 
išplovimo). Tačiau Kinijos di
plomatinė kova bus kur kas 
sunkesnė.Ir tai dėl vidinių pro
blemų. Po neišvengiamos Mao 
mirties, režimas turės išgy
venti kovą dėl valdžios. Maois- 
tams teks susiremti su tokiais 
kaip ChouEn-lai.Šiandien kinai 
žino, kad jie negali lygintis su 
rusais nei konvenciniuose, nei 
branduoliniuose ginkluose. Ir 
nors balandžio mėn. Mao pa
skirtasis įpėdinis Lin Piao savo 
kalboje drąsiai purkštavo, ra
gindamas Kiniją ruoštis bran
duoliniam karui ir prieš Rusiją 
ir prieš Ameriką, tačiau, nere
tai aštrus tonas maskuoja iš
mintingą elgseną. O Kinija žino 
labai gerai,kad josios moder- 
niųjųginklųištekliaiyrair ma
ži ir lengvai sunaikinami. Kinų 
karo su rusais atveju Sinkiango 
provincija, kur kaip tik ir ran
dasi Kini jos atominės energijos 
įrengimai, būtų lengvai pasie
kiami rusų lėktuvais bei rake

tomis. Kiniečių pristatymo lini
jos yra per toli nusitiesusios ir 
taptų lengvu taikiniu. Šiuo metu 
kiniečiai intensyviai treniruoja 
net du armijos korpusus dyku
mų kautynėms. Visa kinų ka
riuomenė yra paruošta partiza
niniam karui, nes tokio karo 
meistru buvo ir patsai Mao. Bet 
šitoks karas nelabai tiktų šian
dien. Kinijos aviacija ir laivy
nas yra apgailėtinai silpni. Vien 
Mongolijoje sovietai turi 300 
vidutinio atstumo raketų. Iš
plėstas sovietų aerodromų 
tinklas Sibire ir daugelyje vie
tovių^ rytus nuo Omsko) sutelk
tos jėgos duoda sovietams leng
vai manevruojamos kariuome
nės apie 1,5 milijonų vyrų. Tai
gi, susumuojant ką karo atveju 
rusai gali padaryti iš Kinijos , 
stebėtina, kad Brežnevas dar 
tvirtina, jog Kinija ruošiasi pul
ti rusus. Ar nebus tik išsekusi 
rusų kantrybė ? Be to, ateis lai
kas, kai kinai galės pasiekti ra
ketomis ir pačią Maskvą. Tada 
bus jau pervėlu. įdomu, ar šios 
ir panašios mintys negundo 
Kremlių pagalvoti apie "pro
filaktišką karą? (vž)

IR TAIP TENKA BĖGTI IŠ 
RAUDONOJO ROJAUS'.

Du jauni kubiečiai pasislėpė 
prie Ispanijos sprausminio lėk
tuvo ratų ieškodami laisvės . 
Vienas jaunuolių, lėktuvui vos 
pakilus, nukrito ir užsimušė. 
Antrasai betgi po 7 su pusės va
landų skridimo pasiekė Madri
dą. Lėktuvui nusileidus aero
drome, jaunuolis buvo atrastas 
šalia lėktuvo ratų sušalęs ir be 
sąmonės. Atgavęs sąmonę jis 
papasakojo apie bėgimą ir savo 
draugą, kuris buvo pasislėpęs 
prie dešiniojo rato. Lėktuvas 
skrido 20.000 pėdų aukštyje, kur 
temperatūra siekia apie 40 
laipsnių žemiau nulio. Kad šis 
jaunuolis be specialaus kvėpa
vimo aparato galėjo iškęsti tiek 
valandų nepaprastą šaltį ir 
greitį įrodo, kad laisvės troški
mas yra galingesnis ir už mir
ties riziką. Verta būtų diktato
riui Castro apie tai pagalvoti, 
nes jis sugeba šešias, septynias 
valandas tiktai.. .prakalbas sa
kyti.

KELS PERSEKIOJIMO 
KLAUSIMĄ

Sekantį mėnesį Maskvoje 
įvyks rašytojų kongresas, į kurį 

Christian Science Monitor

Writers Guild of Great Britain 
delegatai, kurie tikrumoje at
stovaus per 2000 radio, televi
zijos ir filmų rašytojų, yra pa
siryžę jei nepavyktų to klausi
mo pravesti iš kongreso de
monstratyviai pasitraukti.

NACIAI APDOVANOJA NACIUS
Rytprūsių ’ 'Landmannschaf t'' 

(vokiškųjų pabėgėlių iš Rytų 
Prūsijos vyriausioji organiza
cija Vakarų Vokietijoje paskyrė 
aukštus pasižymėjimo ženklus 
"Preussenschild" ("Prūsų sky
dus") dviem vokiškiems "me- 
mellenderiam": Richardui Me- 
yeriui ir Pauliui Brockui.

Buvęs mokyklų patarėjas R . 
Meyeris pasižymėjo kaipo vie
nas aršiausių vokietininkų gy 
nėjų Klaipėdos krašte ir buvo 
beatodairinis kurstytojas prieš 
Lietuvos valstybę ir lietuvių 
tautą.Tą pačią pragaištingą po
litiką Meyeris varė ir po antro
jo pasaulinio karo, ilgus metus 
vadovaudamas "memellende - 
rių" organizacijai Vakarų Vo
kietijoje.Menkai žinomas rašy
tojas Paul Brock yra anos or- 
c mizacijos spaudos referentas.

Kaip rašo "Memelev Dampf- 
boot" (Hitlerio laikais pavirtęs 
nacių organu), pasižymėjimo 
ženklai buvę paskirti aniems 
kurstytojams prieš Lietuvą"ju- 
biliejinlais metais", t. y. Klai
pėdos krašto atplėšimo nuo 
Lietuvos 30 metų sukakties 
proga.

Aukštų žymenų suteikimą 
Meyeriui ir Brockui tenka lai
kyti piktu akibrošktu^nukreiptu 
prieš Lietuvą ir lietuvių tautą . 
Tuo pačiu Maskvai duotas nau
jas argumentas kaltinti Vakarų 
Vokietiją revanšistiniais kės
lais. A. G.

DRAUGIŠKAS ĮTIKINĖJIMAS 
Po Gromyko kalėdinio vizito 

į Kairo sekė formalus Sovietų 
raginimas keturių pasikalbėji
mui ir visa serija pasiūlymų , 
kaip išspręsti Arabų - Izraelio 
konfliktą. Paskutiniuoju vizitu, 
sovietų užsienio reikalų minis - 
teris, atrodo, bandė parengti 
prezidentą Nassarį sekančiom 
Sovietų - JAV derybom. Dar 
prieš vizitą "Pravda" aštriai 
puolė arabus už jų per karišką 
nusiteikimą bei aštrią propa
gandą, kuri anot jos, tik ardanti 
taikos galimybes. Gili tyla ap
gaubė keturių jėgų pokalbius

pasišovė vykti ir britų delega- New 
cija.Tačiau britai yra nusistatę 
įtraukti į dienotvarkę ir rašy
tojų persekiojimo klausimą.The

Lordas Alexander iŠ Kanados išvykimo metu

pasitarimus (Sovietų-JAV) Wa
shingtone.Nors tyla ir buvo pa
geidaujama iš besiderinčiųjų 
pusės, tačiau kai ji nusitęsia 
perilgai, krinta įtarimas, kad 
arba derybos artėja prie spren
dimo galo, arba vi^ai nepajuda 
iš vietos. Visų nustebimui, pa
skelbtuoju komunikatu,paaiškė
jo, jog po ilgo "nėštumo" gimė 
principai, kuri e buvojau priim
ti dar lapkričio mėn. 1967 JTO 
Saugumo Tarybos.Gromyko at
rodo,turi nemažai vargo įtikin
ti arabus dėl "teritorinių apre- 
guliavimų". Yra lengviau įsi
vaizduoti nuolaidas įvairiuose 
kituose svarbiuose klausimuo
se, nekaip svarstyti ar Izraelio 
atsitraukimas iš užkariautų te
ritorijų turėtų būti visiškas ar 
tik dalinis.Ir prezidentas Nas
ser sutinka daug kur nusileisti , 
bet ne teritoriniuose klausi
muose. Sunku tikėtis Arabų at
sisakymo nuo reikalavimų pa
sitraukti iš 1967 metais užka
riautų vietovių.Tačiau dar sun
kiau tikėtis Izraelį pasitrau
kiant. Ponia Goldą Meir, neper
seniausiai vizituodama Londo
ną, pareiškė, kad jeigu Izraeliui 
keturių nutarimai bus nepriim
tini, tai jie tų nutarimų ir ne
paisys. Kadangi Izraeliui bus 
vargiai priimtini rusų siūly
mai, lygiai kaip Egiptui nebus 
atraktyvu ką siūlys JAV, tai 
Goldą Meir komentaras lyg ir 
pranašauja tų pasitarimų nepa
sisekimą. Taigi ko gero bus 
kaip toj pasakoj: Gyveno dieds 
ir boba, jie turėjo šieno galą, 
pasakysiu vėl iš galo. Gyveno

MIRĖ BUVĘS KANADOS GENE
RALINIS GUBERNATORIUS

LORDAS ALEKSANDRAS

Birželio mėn. 16 dieną Lon
done,Anglijoje mirė vienas žy
mesniųjų britų karo herojų E ari 
Alexander of Tunis. Jis pasižy
mėjo britišku šaltakraujišku
mu, ir buvo paskutiniųjų tarpe , 
kai jie traukėsi iš Dunkirk 1940 
metais. Vėliau jis sėkmingai 
vadovavo britų daliniams Bur
iuos ir Šiaurės Afrikos kauty
nėse. 1944 metais buvo vyriau
siu alijantų karinių jėgų virši
ninku Italijos fronte. Jis buvo 
vienintelis karys,po gen.Eisen
hower, apdovanotas Afrikos 
Žvaigžde 8 ir L Taip pat jau
niausiu lauko maršalu britų is
torijoje (53 metų). Tarp 1945 ir 
1952 metų Lordas Alexander 
buvo paskutiniuoju ne kanadie
čiu Kanados Generaliniu Guber
natoriumi. Jis mirė sulaukęs 77 
metus amžiaus.

NIXONAS LANKYSIS
montrealyje

Birželio mėnesį 27 dieną su
eina 10 metų nuo Šv. Lauryno 
kanalo atidarymo. Sukaktuvių 
paminėjimui rengiamos jungti
nės iškilmės, kuriose dalyvaus 
JAV prezidentas M. Nixon ir 
Kanados min. pirm. Pierre El
liot Trudeau. Penktadienį pre
zidentas po iškilmių Kanados 
pusėje apsilankys ir Expo salo
se,vėliau visa svita vyks į Mas .- 
sena, New York, kur bus toliau 
tęsiamos paminėjimo ceremo
nijos.
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Labiauiš pareigos bei reika
lo, neguiš smalsumo, skaityda
mi išeivijos laikraščių vedar- 
muosius ir nevedamuosius pa
sisakymus, parašytus iškilmin
gu paskutiniojo teismo tonu, 
pradedam rimtai nuogąstauti 
dėl mūsų egziliodvasinės svei
katos stovio. Neviename jų ky
šo beveik nuogi persekiojimo , 
didybės .įtarinėjimo, neklaidin
gumo ir kitokių manijų simpto
mai. Neretu atveju susidaro įs
pūdis, jog rašoma dėlei, lygiai 
ne jaukaus,reikalo užpildyti ne
gyvą laiką, arba paglostyti ka
daise nešiotą, nuosavą (dažnai 
savo paties pagamintą) karūną. 
Todėl mūsų išeivijos periodi
koje knibžda visokių (dažnai 
slapyvardėmis operuojančių) 
seklių, dabotojų, tvarkytojų, 
saugotojų,įtarinėto jų,patarinė- 
tojų,juodknygių vedėjų ir 1.1, ir 
1.1. Šie individai, tarsi kokia 
nepasamdyta totalitarinės vals
tybės saugumo policija, uosto, 
šniukštinėja, matuoja įtartinus 
šešėlius .pėdsakus, konspirato- 
rius, agentus-nuo vaikų darže
lio iki VLIKo. Kiekvienas lietu- 
vis-išskyrus, žinoma, juos pa
čius bei jų gimines-jiems įtar
tinas,sektinas,tirtinas. Jie vie
ni stovi kaip tas "ąžuols drūts 
prie Nemunėlio". Visi kiti yra 
tiktai svyruojančios nendrės , 
sukirmiję obuoliai, mažakrau- 
jai uodai.Ieško jie tų savo aukų 
dieną ir naktį,nes kitokio dar
bo neturi. "Radę" paskelbia 
spaudoj.. . Žinoma, jie nemato , 
kad tie šešėliai yra j ų pačių.' 
Kvapai ir įtartini krabždėjimai 
-irgi jų pačių! -

Bet yra ir kita rūšis svieto 
lygintojų, kurie nežino nei savo 
paskirties, nei savo užduočių. 
Jie rašo vedamuosius bei pa

* * * > + * $ *

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.

LAIŠKAS REDAKCIJAI

Kadangi St. Cathariniečio pa
stabas dėl mano straipsnelio 
apie A. Rūkštelės dailę dėjote 
ne laiškų skyriuje, manau, kad 
reikia kiek paaiškinti pasipik
tinusio korespondento nesu
prastą "profesionalo" sąvoką.

Yra įprasta menuose profe
sionalais vadinti tuos,kurie sa
vo užsiėmimą priima,kaip rim
tą reikalą ir jame yra pilnai 
patyrę. Tuo tarpu mėgėjui toks 
užsiėmimas būtų pašalinis, at
sigaivinimui, laiko praleidimui 
-hobby. Sakysim, scenoj įvykus 
kokiai nors nesėkmei, mėgėjas 

grindinius straipsnius dėl to , 
kad taip įprasta. Dėl to, kad ra
šyti reikia. Jie prirašo viso
kių niekų ir visokių klišių, nes 
taip turi būti. Joks skaitytojas 
jų straipsnių neperskaito iki 
galo, joks skaitytojas nesidomi 
kas ten parašyta, bet visi su
tinka,kad tas rašinėlis yra pa
triotiškas. Tai pagrindinis 
kamšalas visų išeivijos laik
raščių. Jo nei reikia, nei kam 
dėl jo galva skauda. Jis ten at
spausdintas,kadangi vieta lais
va.

Nei pirmos,nei antros rūšies 
rašliavų mums visiems nerei
kia. Geriau tada palikti tuščio 
popieriaus lakštą. Jis nekaltas . 
Išeivijos spauda negali ir neturi 
tapti megolomanų bei išvėselių 
pasireiškimo arena. Jei mes 
skelbiamės kovojąsubolševiz- 
mu, turime žinoti kodėl ir kaip 
kovojame. Psichopatiškais įta
rinėjimais arba išvėsusiom 
mintim mes tikrai komunistinio 
okupanto nenugalė Sime. Tie,ku
rie galvojair mano, kad jie ko
voja prieš komunizmą kartoda
mi archaiškas mintis, tegul pa
tikrina savo žodyną-komuniz
mas šiandien nebėra toks, koks 
jis buvo Lenino ir Stalino lai
kais. Šiandieninis komunizmas 
yradaugrafinuotesnis.Jį norint 
nugalėti reikia naudoti rafinuo
tesnes priemones. Ir jas daž
niausiai naudoja-tegul kam tai 
patinka ar ne - kol kas tik keli 
mūsų leidinį ai,būtent,METME
NYS ir AKIRAČIAI:'Tiems, ku
rie tuo suabejuos, norime pri
minti,kad pirmiausia bolševiki
nis režimas iškorę tuos, kurie 
kalbėjo apie socialinę lygybę, 
liberalus ir socialdemokratus! 
Ar ne tiesa?

Henrikas NAGYS

tuojau sumištų, gi kitas nė ne
mirktelėjęs tuoj pat surastų iš
eitį ir tęstų vaidinimą. Apie to
kį sakytume, jog jis-profesio- 
nalas. Taigi profesionalizmas 
tokia prasme, kuria rašiau, nie
ko bendro neturi su mokyklų 
lankymu ar diplomais.Neturi ir 
kūrybiškos reikšmės.

Sutinku, kad rašant spaudoje 
reikia būti labai aiškiu. Tačiau 
ar jau būtina pradėti nuo Ado
mo ir Ievos,aiškinant kiekvieną 
žodį .kuris normaliai turėtų bū
ti dalykais besidomintiems sa
vaime suprantamas. P. ALBA .

Toronto, Gnt.

ANGLIJOS LIETUVIŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Suvažiavime dalyvavo 15 
skyrių atstovai, jie atstovavo 
542 narius. Nuspręsta, kad vi
si lietuviai, kurie gyvena Ang-

DIDŽIAI GERBIAMIEJI, 
Po ketverių metų paliekam 

Japoniją ir keliamės į naują pa
skyrimo vietą-Ispaniją.Kai su
sitvarkysime,parašysiu ir pra
nešiu naują adresą. Tuo tarpu 
būkit geri ir sustabdykite laik
raščio siuntinėjimą čionai.

Nežinau kaip stoviu sų pre
numerata. Kad neatsilikčiau, 
siunčiu už dvejus metus ir dar 
desėtką dolerių "NL" parėmi
mui.

Nuoširdūs linkėjimai visiem 
ir ypač Dr. Nagiui pasiėmus 
sunkoką naštą.

Jūsų
V. MEILUS 

Canadian Embassy, 
Tokyo,Japan.

Gerb. p. Redaktoriau,

Norėčiau pareikšti savo pa
geidavimą, jei Jūs leidžiate sa
vo skaitytojams pageidavimus, 
reikšti. . .

Su "Nepriklausoma Lietuva" 
mano ryšiai labai seni, nepri- 
puolamai, bet tendencingai, dėl 
to laikraščio buvusios pakrai
pos ir principų.Kita mūsų spau
da daugumoje yra perdaug ka
talikiška ir kaipo tokia,yra per - 
daug partinė,ko aš ne labai ver
tinu.Šiuo savo pasakymu neno
rėčiau būti suprasta klaidingai . 
Nevertinu ne todėl, kad toji 
spauda yra katalikiška (aš pati- 
tebesu tikinti),bet todėl, kad tos 
partijos vadovai yra ypatingai 
įžūlaus elgesio ir religiją nau
doja visai kitiems savo tiks
lams.Kanadoje,Toronte, aš.gy
venau ilgus metus ir ten turiu 
pažįstamų žmonių, o tuo tarpu 
Montrealyje lietuvių gyvenimas 
man svetimas.Mano pageidavi
mas yra, kad "Nepriklausoma 
Lietuva"duotų daugiau kronikos 
ir žinių iš Toronto paprastų 
žmonių gyvenimo.Nemanau,kad 
aštikviena esu tokioje padėty
je. Žmonės ypa gyvenę stovyk 
lose, turėjo bendrus pažįsta
mus,o vėliau daugelis išsiblaš
kė po visą Amerikos kontinentą. 
Kadangi "N. Lietuva" platesnes 
žinias duoda tik iš Montrealio 
lietuvių gyvenimo, tai nekuriem 
žmonėm tenka prieš savo norą 
ir principus skaityti "Tėviškės 
Žiburius", arba prenumeruoti 
"N. Lietuvą" ir neturėti jokių 
žinių, kurias normaliai žmonės 
laikraštyje randa.

Turiu viltį,kad šie mano mo
tyvai nepaliks be Jūsų dėmesio .

Geriausios sėkmės ir su 
aukšta pagarba Tamstoms

Olga Veronika KARPIS- 
KARPIENĖ

Yountville, Calif.

REDAKTORIAU, 
siunčiu "Nepriklausomos 

Lietuvos "prenumeratą už 1969 . 
Už laikraščio paįdominimą- 
ačiū. A. BARŠAUSKAS 
LaSalle, P. O.

Ii joje, bus laikomi sąjungos na
riais, o taip pat ir atskiros 
draugijoj bei sambūriai galės 
bendrai sąjungai priklausyti. 
Iš P. Mašalaičio pranešimo pa
aiškėjo, kad yra galimumas 
parduoti Lietuvių Namus, ku
rie yra Londone, ir už juos esą 
galima gauti 30,000 svarų- Bet 
tada lietuviai neturėtų savo ži
dinio ir todėl nuo pardavimo' 
susilaikoma. Susirinkimas bu
vo painformuotas, kad minis- 
terio K. B. Balučio paminklui 
surinkta 360 svarų.

PIRČIUPIO TRAGEDIJA IRGI BUVO BOLŠEVIKU 

ČEKISTU KRIMINALAS

Birželio 3 diena suėjo 25 metai nuo vieno iš žiauriųjų 
įvykių Lietuvoje - tai buvo Pirčiupio kaimo sudeginimas: ne 

tik trobesių, bet ir 119 ten rastu gyvų žmonių...

Pirčiupio įvykio neatskiriama 
priklausomybė į “baisiųjų Lie
tuvos birželių” eilę yra akivaiz
di. Ji tačiau nėra atitinkamai 
įsisąmoninta svetur dabar tuos 
birželius mininčiųjų. 

%
Visų pirma todėl, kad Pirčiupį 

ir jo gyventojus vokiečių essesi- 
ninkų baudžiamoji komanda su
degino 1944 metų birželio 3 die
ną, karo veiksmų frontui jau vi
siškai artėjant į Lietuvą, žinia 
apie tą įvykį tuo metu per kelias 
savaites nedaug tepasklido ir 
tai tik gando pavidalu. Iš Lietu
vos pasitraukusieji daugumas 
apie Pirčiupį pirmą kartą išgir
do tik po keleto ar net keliolikos 
metų.

čekistai — nacių sėbrai
Antra, — apie Pirčiupį infor

macija yra tapusi monopolizuo
ta bolševikinės propagandos rei
kalams, ir skaudžioji tragedija 
tiesiog begėdiškai be paliovos 
naudojama piešti rėksmingiems 
plakatams, kurių tik parašai ne
va reiškia užuojautą tragedijos 
aukoms, o visa substanciją sten
giasi nukreipti dėmesį ir atmin
tį nuo savųjų čekistu piktadary
bių. Kiek galima garsiau rėkia 
apie Pirčiupį, kad menkiau bū
tų tegirdima apie Rainius, Prą- 
vieniškes, Panevėžį, Zarasus, 
Červenę,,, (Ir Kauno IX fortą 
garsina, turistams rodinėja tik 
1943-44 metų ten vykusius žiau
rumus aiškindami ir tuo pačiu 
slėpdami, bandydami išdildyti iš 
atminties, kad čekistai-enkave- 
distai pirmieji, jau 1940-41 me
tais, tame pačiame forte buvo 
įsteigę “mirtiesprieangį”: ten gi 
buvo “laukiamasis” visiems pa
smerktiesiems žūti. Skirtumas 
tarp esesininkų ir enkavedistų, 
žinoma, buvo. Netgi tikra prie
šingybė: esesininkai staigia ug
nim degino, enkavedistai nesku
bėdami speiguose žmones mari
no... Esesininkai Pirčiupyje su
degino 119. čekistai per IX for
tą ir panašius “laukiamuosius” 
iš gyvenimo išbraukė per vieną 
birželį apie tiek pat šimtų žmo
nių, o ilgainiui net ir tūkstančių.

Visų tų dalykų minėjimų Lie
tuvoj nerengia. Rusų ir jų če
kistų vardo blizgintojai nervin
gai piktiriasi, girdėdami, kad ki
tur dar minima viskas, kas ne
lemtaisiais birželiais Lietuvoje 
dėjosi. Sako, kam prisiminti, ko 
jau nėra: kas buvo — pražuvo!

Bet “pražuvo” (nuo propagan

MANCHESTERIO Jountmo šokių grupė( vadovaujamo B. Snabaitienės ) laukia 
savo eiles festifalio programoje.

Eltos Informacijos

distų liežuvio!) tik rusų čekistų 
kriminalai. Kitų nuodėmių ne 
tik nepamiršta, bet ir primygty- 
nai vis dar primena ir primena. 
Tuo tikslu birželio 2 d. ir Pir
čiupyje vėl buvo surengtas 
stambaus masto minėjimas (25 
m. sukakties proga), į kurį su
gužėjo daug vyresnybės iš Vil
niaus, kuri su savim atsitempė 
net ir ten tuo mętu pasipainio
jusį Kanados komunistų parti
jos CK sekretorių.

Ar SS tik gynėsi?
Iš Vilniaus atvykęs CK sekre

torius A. Barkauskas vienoj sa
vo kalbos vietoj Pirčiupyje su
degintuosius nušvietė jau nebe 
kaip nekaltas nacių (arba, kaip 
jie sako, fašistų) aukas,-o kaip 
aktyvius kovotojus bolševikų pu
sėje. A. Barkauskas paskelbė 
anuomet Lietuvos gyventojų 
kažkaip nepastebėtą “faktą”: 
kad bolševikiniai partizanai nu
kovę “daug tūkstančių” vokiečių 
kareivių ir karininkų, ir pridėjo, 
kad pirčiupiečiai tiems partiza
nams uoliai padėję. Devynis pa
minėjo įsakmiai, bet tvirtina, 
kad “jiems padėjo visi šio kaimo 
žmonės”...

Tokiu — tik po 25 metų iš
trauktu — dalyko nušvietimu 
partijos sekretorius pirčiupie- 
čius, tiesa, bolševikų akyse gal 
kiek ir išaukština: vietoj nieko 
nedėtų “neutralių avinėlių”, tai
gi visiškai nekaltų aukų, jis pa
skelbė juos savosios pusės ka
riniais herojais, dalyvavusiais 
karo veiksmuose, kuriuose žuvę 
tūkstančiai vokiečių! Bet tuo 
pačiu tas partijos pareigūnas 
gražesne spalva nušvietė ir ese
sininkus'' teroristus. Jei būtų 
tiesa, ką A. Barkauskas dabar 
Pirčiupy paskelbė, tai išeitų, 
kad tie esesininkai nebuvo tero
ristai — nieko nedėtų žmonių 
žudytojai; ko gera, Barkauskas, 
besigirdamas bolševikinių ban
ditų efektyvumu, ims įrodinėti, 
kad esesininkų veiksmas Pir
čiupyje buvo tik gynimasis...

Pirčiupio įžeidimas
Ligšiol apie Pirčiupį buvo ži

noma, kad jo sudėginimas su gy
vais žmonėmis buvo vienas iš 
barbariškiausių teroro aktų, są
moningai atliktas prieš nieko ne
dėtus žmones, aiškiai žinant, kad 
jie žudomi'už kitų padarytą 
veiksmą. Vokiečiai, vos įžengę 
Lietuvon, jau paskelbė, kad už 
kiekviena užfrontėje nužudytą 

vokietį žudysią po šimtą aplin
kinių gyventojų, visiškai neatsi
žvelgdami, ar yra jų tarpe tik
rasis vokiečio žudikas...

Ties Pirčiupiu buvo nušauti 
t"- du vokiečiai. Po keliolikos 
metų Zimanas, Tiesos redakto
rius, pasigyrė, kad tai jo vado
vaujamas partizanų (arba, jų 
terminologija tariant, banditų) 
būrys tai padarė. Zimanas žino- , 
jo, kuo tokia — karo požiūriu 
visiškai nereikšminga — me
džioklėlė reiškia greta esančio 
kaimo gyventojams. Tačiau ne- 
sudraudė iitičr pigaus laimėjimų 
sąskaitos padidinimo: sumedžio
jo porą kažkur važiuojančių vo
kiečių, rizikuodami apie dviejų 
šimtų vietinių gyventojų gyvy
be! Taigi netiesiogiai ir tas par- 
tizanų-banditų būrys su Zima
nu priešaky turėtų atgailauti už 
Pirčiupio likimą.

Pirčiupio aukų paskelbimas 
aktyviais rusų bandų šalininkai, 
taigi, savojo krašto išdavikais, 
yra prasimanytas pirčiupiečių 
apšmeižimas ir įžeidimas.

Pirčiupis, kaip ir visa Lietu
va, tapo rudojo ir raudonojo te
roro auka tik dėl to, kad teroris
tai visų pirma buvo sėbrai, tik 
paskui susipyko, o Lietuvai tarp 
dviejų susipešusių teko nuo 
abiejų nukentėti.

VLIKo pirmininkas 
lankėsi Valst. Dep-te

NEW YORK. — Vliko pirm, 
dr. J. K. Valiūnas birželio 4 d., 
lydimas Lietuvos atstovo J. Ka- 
jecko, lankėsi Valstybės De
partamente, Washingtone, ir 
matėsi su Baltijos skyriaus vir
šininku Barclay Ward. Pakar
totinai kalbėtasi apie sovietinių 
muitų dovaniniams siuntiniams 
klausimą. Su ypatingu dėmesiu 
buvo priimta Vliko pirmininko 
pateiktoji informacija, liečianti 
padėtį Lietuvoje.

Iš PET veiklos Europoj
ROMA. — Pavergtųjų Euro

pos Tautų Seimo atstovai ge
gužės 20 d. iš Paryžiaus nuvy
ko į Romą. Ten turėjo pasitari
mų su vyriausybės bei parlamen 
to įvairių grupių atstovais.

PET Atstovybė Vokietijoje

Pavergtųjų Europos Tautų 
Seimo delegatūra Vokietijoje 
savo visuotiniame susirinkime 
perrinko Elmarą Reisenbergą, 
estą, pirmininko pareigoms. Vi
cepirmininku išrinktas dr. D. 
C. Amzaras, rumunas, o sekre
torium Jordanas Raičevas, bul
garas. PET Seimo biuro Bon- 
noje direktorium yra Valteris 
Banaitis.
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Taip dienos bėga 
Chicago] e

įvairių įvykiu reportažas iš lietuviu sostinės.

Nerasi turbūt lietuvio^ kuris 
nežino „kur yra miestas Chica
go. Čia ir verda, ypač savaitga
liais tas pilnas lietuvybės kati
las: suvažiavimai, posėdžiai, 
šventės .operos .teatrai, visokių 
organizacijų centrai, čia juk 
virš 100 tūkstančių lietuviškų 
širdžių plaka, ilgėdamos savos 
Tėvynės,užgęsta svetimoj šaly. 
Juk lietuvių net buvusių 12 pa
rapijų, daug įvairių prekybos 
centrų, daug mokyklų, čia tūks
tančiai jaunimo savoje idėjų 
veikloje, ruošiasi ateičiai, kad 
senesniai kartai pasitraukus , 
galėtų tą lietuvybės žiburėlį 
plasdenti, iki laisvės rytas nu
švis ten toli už Atlanto. .. Ilges
nio įvado ir nebereikia, nes ir 
mūsų pavergtoj Tėvynėj, žmo
nės gerai žino,kur yra Chicago , 
nes iš čia plaukia geraširdžių 
artimųjų pagelba, iš čia į ten ir 
iš ten atvyksta artimųjų, o pa
skutiniu metu net tokia "Prav
da" aštriais žodžiais "sutvar- 
kė"mūsų mielą miesto burmis
trą Daley,kuris komunistiniams 
agentams neleido veikti, kaip 
kad jie buvo suplanavę.Tai gar
si Chicago!

PARENGIMAI, PARENGIMAI
Kai atsisuki dvi kasdienines 

radio valandėlių išklausyti pro
gramų (Sophie Barkus ir Mar
gutis), tai jose tuoj patirsi, kiek 
visokių judėjimų Chicagoje sa
vaitgaliais vyksta. Pranešėjai 
juos skelbia veltui, kai kada or
ganizacijos atsidėkoja, kai kada 
nieko, nors jų pagelba ir tūks
tantines "sukala", bet kasgi pa
galiau svarbu, kiti net vengia 
pelnus skelbti. Tiesa yra dar 
viena radio programa -inž. A . 
Rudžio "Lietuvių Forumas", kur 
joje girdimi įvairių paklausimų 
ir atsakymų,dauggyvenimiškos 
pagelbos ir patarimų.Labai ge
rai kad ji yra, balandžio mėn. 
26 d.atšventė jau savo metines . 
Didelę padėką ponams Rudžiam 
taria tūkstančiai klausytojų. Bet 
apie tai kitą kartą. Čia noriu 
pradėti parengimais. Štai jau 
penktadieniais vakarais jau 
Jaunimo Centre, ar kitose salė
se vyksta paskaitos: Fronto Bi
čiuliai, Santara, Šviesa, religi
jos sekcijos, o paskutinioji buvo 
gerbiamo Geručio, iš Šveicari
jos, su "Lithuania 700" knygos 
atsiradimu.Sudomino lietuvius, 
veik pilna salė mūsų kartos (II 
pasaulinio karo pabėgėlių), ke
letas klausimų ir paskaita tuo 
pasklido radio bangomis ir 
dienraščiuose.

Šeštadienį,tai turi apsigalvo
ti kur eiti, ar į operą, šv. Anta
no gimnaziją paremti, o gal į 
Pakšto salę,kur Gustonių kaimo 
patriotai nori sukalti "Tūkstan
tį" ir į Lietuvių fondą. Operoj 
jau pilna, Pakšto salėj nedaug , 
daugiausia panevėžiečių, sau 
gražiai sukasi prie orkestro 
garsų,o Jaunimo centre jau kas 
kita. Čia keli šimtai, susirinkę 
tėvai ir svečiai, nuoširdžiai 
linksminasi, žiūriu ir net an
gliškai leidinėlis dalinamas 
apie gimnaziją. Įvairių žinių ir 
paveikslų.Gražiai iliustruotas. 
Gal ką lietuviško jame rasiu: 
nieko,tik J.E. Vincent Brlzgys , 
iš Kauno vys’.upas. Tegu, ta
rkuosiu, juk čia taikoma ameri
kiečiams, visuose 4 metų kur
suose randu ir lietuvių kalbos 
pamokas. Gerai, kitaip juk ne
galima, lietuvybė tegu keliauja 
su sportu, pamaldomis, choru 
(nežinau ar jis moka lietuviš
kai) ir kt. Tėvai džiaugėsi mo
kyklos drausme ir gerove, todėl 
ir virš tūkstantėlio pelno gim
nazijai ir sukalta'.

Sekmadienis, tai juk poilsio 
dienai Kur tau poilsis, pradedu 
nuo pamaldų Jaunimo centre, 
skautų sueigom,įvairiais posė

džiais ir susirinkimais, baigiu 
8. 30 lietuvišką televiziją be
žiūrint. Pamaldose viskas lie
tuviškai-net per jas ir pasiemi 
"Mūsų Žinių"biuletenį, kur ra
dau štai kas parašyta:. . “Čika - 
goję posėdžiauja JAV LB Tary
bos nariai. Tikimės, kad jų po
sėdžiuose viešpataus vienybės 
ir lietuviško ekumenizmo dva
sia. . . " Nagi įeinu į Čiurlionio 
Galerijos patalpą (rūsy), tikrai 
čia kun.Dabušis pirmininkauja, 
pirm.Kapočius kažin ką kalba , 
jaunasis Barzdukas tyli, o visų 
veidai įkaitę (ir būta "audringų 
vėjų", vos tik CV neišvertė iš 
koto",) bet tegu, mūsų patikėti 
išrinkti atstovai išmoksta "de
mokratiškai" valdytis ir viens 
kitą papešioti,žinoma kultūrin
gai. Už durų nutvėriau besikal
bant poetą Bern. Brazdžionį, su 
žymiu mūsų parapijos kan.A 
Zakarausku.Mūsų žymusis poe
tas, "LD" redaktorius, kelių 
knygų autorius, jau 60 metų at
šventęs,keli plaukeliai ant gal
vos, jau kelintą kartą čia lanko
si Chicagoje, nuliūdau pamatęs 
ir pasikalbėjęs, nesakysiu dėl 
ko, jis toks artimas, gal kada 
vėliau, kai tauta kelsis laisvam 
gyvenimui, jei šv. Kazimiero 
nublukinti, liūdni kapai nepri
glaus.Tiek to,LB eina savo ke
liu, aš juk turiu skubėti dar į 
Anglijos Lietuvių klubo pusme
tinį susirinkimą, o po to dar 
nors Viliaus Bražėno paskaitos 
pasiklausyti. Taip ir suspėjau .

Vyčių salėje jau ramiai šne
kučiavosi buvę Anglijoj tautie
čiai, jie čia atvykę jau nuo 1961 
metų įsteigė klubą ir daug jau 
gero padarė: suteikta pašalpos , 
LFkeli šimtai, veikta daug, bet 
nelaimė-juoda katė perbėgo ke
lią ir iš vieno klubo atsirado 
du. Anglijos lietuvių klubo val
dybai neklausant daugelio pra
šymų jį plėsti, susirinko virš 
šimto narių ir tą valdybą paša
lino, išsirinko naują ir dabar 
tęsia veiklą toliau, o kiti sudarė 
atskirą grupę ir įsteigė "Seną
jį Britanijos Lietuvių" klubą. 
Labai netaktiškai pasielgė ir 
teisėjo pareigas atliko LF val
dyba, kad ji indėlius atstovauti 
puskyrė "Sen. Britanijos" klu
bui. Tiek to, jau tokia lietuvio 
mada, kad ambicijos svarbiau 
už tiesąl Štai čia matote, kun . 
Kuzminskas kalba į susirinku
sius apie Lietuvos Bažnyčios 
stovį Lietuvoje, klubas remia 
visus,kurietikpagelbos prašo, 
pernai tūkstantinė paskirta, o 
šiemet tūkstantinė paskirta trir 
jų Anglijoj gyvenančių rašytojų 
kelionei, kur lap. mėn. 9 dieną 
Jaunimo centre įvyks iškilus 
literatūros vakaras'.Štai ką nau
joji klubo valdyba su nariais ir 
rėmėjais pasiekė, atsikvies ra
šytojus, turės meno puotąl O 
"Draugas" ir rengėjai negalėjo 
Gliaudos pasikviesti į Detroitą 
iš KalifornijosI Tiek to, ALK 
klubas į ateitį žiūri svarbiais 
darbais, veikimais ir jam sėk
mės!

Jaunimo Centras - ak kad jis
toks mielas ir savas, jo jau ne- bar 
beužtenka lietuviškai veiklai , 
kuriami Lietuvių Tautiniai Na
mai, kur jau bendrovė veikia, o 
Jaunimo C. valdytojai jėzuitai 
nori jį praplėsti. Kun. Kubilius
rūpinasi lėšomis, o čia vėl iš
kilo naujas mostas-Tėvas Ke- 
zys,žymus foto menininkas su
manė įsigyti garsinį filmavimo 
aparatą ir štai po kelių mėne
sių jau jį turįs, dar kiek skoloj, 
bet lietuviška visuomenė juk 
duosni. JC čia kurį laiką veikė 
įsteigtas Informacijos Centras, 
tėv.Sabataičlui išvykus, jis din
go,todėl Atgimimo sąjūdžio at - 
stovai iškėlė mintį, kad reikia 
suruošti seminarą, išrinko su
darė komitetą su pirm. J. Vai- 

člūnu priešaky ir jis dvi dienas 
tęsėsi :kalbėjo p.Juzė Daužvar- 
dienė, inž. Rudis, žurn. Pieža , 
kun. Bagdonavičius ir paskuti
nis V. Bražėnas. Jo paskaitos 
atbėgau pasiklausyti tik pabai
gos: "Žiūrėkime mieli lietu
viai, kad ateities priešų neria
ma kilpa mus neužliūliuotų, jie 
dabar švelniai koncertais ir pa
rodom, ekskursijom mus ardo, 
bet kaip sakoma, jei varlė įmes
ta į karštą vandenį, juk tuoj at
gal iššoks, o jei ji įdėta bus į 
šaltą ir iš apačios ją pamažu 
kaitins, tai sau palengva šiltai 
ir užmigs amžinai, todėl nesi - 
duokime,kad jie mūsų visokiais 
"bendradarbiavimais "neužner- 
tų mirties kilpos".

Keli klausimai ir Seminaras 
baigtas,o mūsų spauda jau spė
jo jį "įvertinti", girdi, kad jame 
nebuvo jaunimo, kuriam turėtų 
rūpėti ateities gyvenimas, juk 
mokslininkų juk čia daug turi
me, jie šio krašto kalbas gerai 
vartoja,jie galėtų Informacijos 
centrą įsteigti su visom orga
nizacijom išvien-remiant, mes 
juk po keletos ar daugiau metų 
išnyksime. Tegu tik kas nors 
veikia. ..

Taigi, iš paskaitos jau į na
nus.Nekantriai laukiu Lietuvių 
televizijos programos. Juk ji 
vienintelė laisvame pasaulyje. 
Jau dėka gerų prekybininkų ir 
rėmėjų, kaip trys metai gyvuo
ja. Metinių išlaidų, labai tau- 
piant, virš 24 tūkstančiai, iš
leistas kapitalas pateisina savo 
tikslą, lietuviams garbė, lietu
vybei pelnas, o jos leidėjui p. 
Šlutui ir komitetui, didelis rū
pestis ir darbas ją išlaikyti, to
dėl geg. 24 d. JC įvyks didelis 
banketas.Taigi,žiūriu šio vaka
ro programą: LTV gražus įva
das. Cicero ateitininkių būrelis 
išpildo kelias dainas, vedamas 
p. Prapuolenytės,jos kad aiškiai 
ir gražiai sudainuoja, tai net už 
širdies tVeria. . . Pirmą kartą 
girdžiu seselių išgarsėjusią 
giesmę "Dominik" lietuviškai . 
Reikia pagirti ateitininkes • už 
tokihs ir kitas gražiai išpildy
tas dainas. Toliau, prel.Balčiū
no pasikalbėjimas su p. Siutu , 
apie "Krikščionis ir Gyveni
mas" knygos serijų leidimo 
reikalu. Antrojo Kaimo suvai
dintas trumpas juokingas apie 
Sovietų mokslininkų "Gudrumą',' 
dar po p. Vengianskio praneši
mų ir daina bei skelbimais pro
grama užsidaro. Padaryti pro
gramą,reikia talento ir pinigo, 
todėl Chicagos ir apylinkių lie
tuviai, kviečiami prisidėti ir 
pagelba talentu ir parama.

Dar,tiesa,užmiršau paminė
ti, kad JC vyko tą pačią dieną 
įvairūs susirinkimai, pamokos 
tautinių šokėjams.Užbėguį vie
ną klasę. Čia būrys moterų, kas 
per jos, klausiu pirmąją suti
kęs.Tai Lietuvių Moterų Fede
racijos Chicagos skyrius, jos 
priklauso viso pasaulio moterų 
organizacijai, jų darbas didelis 
ir plačiai einama Lietuvos ne
laimė ginti ir jos užtarėjų ieš
koti. Garbė lietuvėms moterims 
kad Ir čia dirbamai Reikia netik 
po savus vandenis plaukioti, o 
daug veikti plačiau, kad pasau
lis pajustų Rytų Europos vergi
jos nelaimę, kur tarp 90 milijo
nų buvusių laisvų gyventojų, da- 

malama į imperialistinį 
komunizmą, _ be pasigailėjimo 
naikinamos tautos.

Dar pabaigai, noriu pasakyti 
ir apie mūsų Chicagos spaudą. 
Čia eina du dienraščiai, abu 
priešingų polių. Vienas laikosi 
savo kelio, o kitas labai įgrįs
tai knaisiojasi po LB pamatais , 
ją verčia į dulkeles, visokių ne
malonumų prirašo, jo pusla
piuose iškoneveikiami LF bi
čiuliai,žurnalistai,Lietuvos ka
riuomenė ir visa kita, kas jo li
nijai nepatinka. Be jokios spau
dos etikos, moralės užpuolami 
veikėjai, buvo puolamas rezo
liucijų darbas p. Valiuko veda
mas, draskytas! dėl Vasario 16 
gimnazijos, žodžiu, labai negra-

Kęstutis Vilčinskas šį pava
sarį baigė Ottawos universite
tą, pritaikomųjų mokslų fakul
tetą ir gavo B.A. Sc. laipsnį, su 
"Magna cum Įaudė" atžymėji- 
mu. Už pasižymėjimą moksle 
jam buvo įteikti du aukso meda
liai: vienas paties Ottawos uni- 
versiteto-už pirmąją vietą fa
kultete,ir antras Kanados Inži
nierių Sąjungos-už pirmą vietą 
inžinierijoje. Jam taip pat buvo 
suteiktos ir dvi stipendijos: N. 
R. C. Scholarship Athlone Fel
lowship Ir McGill University 
Graduate Stipend. Kęstutis Vil
činskas yra gimęs 1947 metais.. 
Gyvendamas Ottawoje gyvai 
reiškėsi lietuvių veikloje; eilę 
metų buvo jaunimo būrelio val
dyboje. Linkime Kęstučiui, šiuo 
metu gilinančiam studijas Mc
Gill universitete, Montrealyje, 
sėkmės moksle.

žu kad spauda tarnauja ne mūsų 
vienybei ir patriotiškumui, o 
kažin kokiems vienos rūšies 
tikslams. Daugelis ateivių jį 
metė skaitę.Kam viso to reikia , 
užtenka, kad mus komunistai 
drasko ir kiršina sąmoningai 
savo šlamštais, mums laisvie
siems tereikia gražia forma 
gyvenimą gvildenti, o ne purš- 
kalais, šmeižtais ir vienybės 
ardymu. Jau pasitraukia mūsų 
senieji veikėjai ir spaudos žmo
nės,kaip p. Šimutis,p. M. Vaįdy-

Nukelta i 7 psl.

Nereikia laukti senatvės 
gali jau dabar 

paduoti prašymą 
pensijai

65Sulaukus
Nuo 1970'm. sausio mėn. 1 die

nos, senatvės pensija bus moka 
ma, sulaukus 65 metus.

Jeigu jau esate 65 metų, ar bū
site prieš 1970 m. sausio mėne
sį, užpildykite prašymą dabar. 
Pirma išmokėjimą gausite jau 
sausio mėnesi. Jeigu sulauksite 
65 metus 1970-aisiais metais, 
paduokite prašymą šešis mėne
sius prieš 65- ąjį gimtadienį.

Prašymai senatvės pensijai 
randasi kiekvienoje pašto Įstai
goje. Juos galima taip pat gaub
ti, rašant Regional Director of

OTTAWA

Prof. S. Dirmantąs buvęs,ir J. V. Danys dabartines Pasaulines, 
Lietuviu Inžinierių ir Architektų Sąjungos (PLIAS) pirmininkai, 
Kanados" skyrių suvažiavime Otfawbje, gegužes men. 17- 18 d.d.

Prano Baltuonio medžio šak- 
nų-skulptūrų paroda įvyks Ot
tawoje, Chateau Laurier vieš
buty, Peacock Alley Lobby, nuo 
birželio mėn.26 dienos iki bir
želio mėn. 28 dienos. Paroda 
bus atdara nuo 9 vai. ryto iki 10 
vai. vakaro. Ottawos lietuviai 
turėtų nepraleisti progos ir ap
silankyti.

-uosius metus.
Old Security jūsų provincijos 
sostinėje. Kartu su prašymu, 
jums bus atsiusta visa informa
cija apie Kanados senatvės 
pensija.

Užtikrintas pajamų priedas.

Kai tik jūsų senatvės pensija 
bus patvirtinta, gausite taip pat 
pareiškimą ir visas informacijas 
apie užtikrintą pajamų priedą 
(Guaranteed Income Supplement). 
Jums gali būti išmokamas prie
das, kartu su senatvės pensija, 
užtikrinantis bent 109 dol. ir 20 
et. atlyginimą kas mėnesį.

THE DEPARTMENT OF NATIONAL HEALTH AND WELFARE
THE HON. JOHN MUNRO, MINISTER
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VASAROS NAKTYS
Ramios, malonios vasaros naktys;
Medžio užmigęs nejuda lapas; 
Viskas nutilo, viskas nurimo. 
Vienos tik žvaigždės mirkčioja, dega.

Viskas užmigo, viskas nurimo;
Žemę apsupo meilės svajonės; 
Neša jos sielą, neša, liūliuoja, 
Ilgesio pilnos ir įkvėpimo.

Vasaros naktys, ramios, malonios, 
Atilsiu liūdną širdį viliojat! 
Tiek tų ant žemės sielvartų, vargo!.. 
Jūs tiktai vienos ramios, vienodos.

Ramios, vienodos! Magiška jėga 
Migdote gamtą saldžia svajone! 
Kam gi nemigdot mano troškimų! 
Ko man taip ilgu, ko man taip liūdna!

Noris apimti visą pasaulį;
Noris mylėti dievą aukščiausį;
Noris pasiekti amžiną grožį!..
Ko gi taip liūdna! Ko gi taip ilgu!

Maironis

PROFESINIU IR MOKSLO DARBU PARODA 
INŽlNIERf U IR ARCHITEKTU SUVAŽIAVIME

Pasaulinės Lietuvių Inžinie
rių ir Architektų Sąjungos 
(PLIAS) Kanados skyrių suva
žiavimo Ottawoje gegužės 17-18 
d. programoje buvo ir profesi
nių ir mokslo darbų paroda. Tai 
pirmoji tokio pobūdžio paroda 
Kanadoje ir reikia džiaugtis , 
kad buvo labai sėkminga.

Parodabuvoldomi savo įvai
rumu ir aukšta studijų ir 
straipsnių kokybe, ką liudija 
tas, kad jie buvo atspausdinti 
žinomuose specialiuose kana
diečių, amerikiečių ir įvairių 
Europos kraštų mokslo ir tech
nikos žurnaluose ar tarptauti
nių suvažiavimų ar profesinių 
organizacijų konvencijų dar
buose. Iš parodoj dalyvavusių

jų dalyvių septyni autoriai yra 
su savo darbais atstovavę Ka
nadą ar jos profesines ir moks

lines organizacijas tarptauti
niuose kongresuose.

Profesiniai ir moksliniai 
darbai nedygsta kaip grybai. 
Juos paruošti reikia ne mažai 
darbo ir ilgesnio laiko, nes daž
niausia turi būti paremti tyri- 
nėjimais.ilgais skaičiavimais , 
kas reikalauja laiko. Specialių 
žurnalų nėra gausu, todėl darbų 
atspausdinimas ir nėra leng
vas, ypač kad šios rūšies raši
niai turi pereiti kritišką įverti- 
nimą.Reikalaujama, kad darbai 
turėtų originalumo, ar patiektų 
svarbios profesijai ar mokslui 
medžiagos. Specialios spaudos 
skaitytoji} yra, palyginti mažas 
skaičius, todėl toki darbai yra 
mažiau žinomi, ypač kad profe
siniai ir moksliniai darbai nė
ra reklamuojami.

Taip pat paroda buvo įdomi 
ir dalyvių įvairumu, nes buvo 
trijų generacijų inžinierių: ša
lia veterano darbų, kuris moks- 

. lūs baigė dar prieš Lietuvos ne
priklausomybę ir vėliau rkjąyė 
Lietuvos universitetą, buvę ir 
visai neseniai Kanadoje baigu
siųjų j aunu jų inžinierių darbai.

Parodoje dalyvavo 30 asme
nų su 110 profesinių ir moksli
nių darbų. Darbai ir projektai 
buvo iš įvairių sričių ir čia ne
įmanoma juos visus išvardinti, 
todėl bandysime duoti santrau
ką paminint kai kuriuos būdin

gus darbus iš atskirų sričių.
Architektūrinius darbus iš

statė 4 dalyviai: dr. A. Kulpavi- 
čius (Lietuviųbažnyčios ir kul
tūrinio centro Detroite pers
pektyvinis vaizdas), J. Ladyga 
("Drive-in" bažnyčios projek
tas ir 3 kiti darbai), V. Trečio
kas (šv. Raimundo bažnyčia 
Hull,Que.,Arch.L.Sarra-Bour- 
net priežiūroj e ir 3 darbai), V. 
Zubas ("Baltijos" stovyklos pa
statai ir dar 2 darbai).

Bendrųjų darbų srityje prof. 
S. Dirmantas išstatė 4 spaus
dintus darbus.

Elektrotechnikos srities dar
bus išstatė dr. R. Bartnikas (6 
spausd. darbai, iš jų "Pulsed 
Corona Loss Measurements in 
Artificial Voids and Cables", 37 
p. , skaitytas konferencijoje 
"Conference Internationale des 
Grands Reseaux Electripues*', 
Paris, 1966); dr. A. Jurkus (8 
spausd.darbai, iš jų "A Coaxial 
Radio-Frepuency Power Stan
dard" atspausdintas IEEE 
Transactions on Instrumenta
tion and Measurement", USA. , 
196 6); A .Ketvirtis -knyga"High- 
way Lighting Engineering", To
ronto, 1967,333 psi.

Geodezijos srityje buvo T. 
Šiurnos 2 spausd.darbai ir me
dalis.

Geologijos srityje buvo du 
dalyviai: R. A. Jurkus, geologi

niai užtvankos profiliai ir dr . 
J. Rimšaitė - knyga "Studies of 
Rock-Forming Micas", Dept, of 
Energy, Mines and Resources , 
Ottawa, 1967, 82 p. ,9 plates , 
4 diagr. ir 4 spausd. darbai 

įskaityti tarpt, geologinėse kon
ferencijose JAV,Indijoje ir Če
koslovakijoje.

Mechanikos srities atstovai 
buvodr.A. E. Aneliūnas (4 nuo
traukos iš popierio gamybos in
dustrijos tyrinėjimų ir 3 
spausd.darbai,tarp jų "A Prac
tical Method for Measuring Ab
solute Reflectances", kartu su 
S. M. Chapman, Pulp and Paper 
Research Institute of Canada 
paskaita skaityta metiniame 
suvažiavime 1968); dr. R. Knys- 
tautas (9 įvairių spausd. darbų,

’tarp jų.pav. ."Diagnostic Expe
riments on Converging Detona
tions", kartu su B. Lee, E. Dueck 
ir A. Lee skaityta VI Interna
cionaliniame Kongrese E. M ach 
Institute Freiburg, Vokietija); 
G. Mitalas, M. Sc. (11 darbų 
spausdintų Kanadoje ir JAV. , 
pav., "An Assessment of Com
mons Assumption in Estimating 
Cooling Loads and Space Tem
peratures ".[Transactions ASH- 
RAE ,72nd Annual Meeting,1965).

Metalurgijos sritį atstovavo 
dr. V. Fidleris su 12 spausd. 
darbų įvairių kraštų žurnaluose 
daugiausia iš atominių įmonių 
tyrimų srities, pav. , "Uniaxial 
In-Reactor Creep of Zirconium 
Alloys ".Journal of Nuclear Ma
terials,26 (1968)p.p. 51-76, Ams
terdam, Holland.

Pramoninėsinžinierijos sri
tyje darbus išstatė iš savo dar
bo sričių A. Bulota, J. Bulota , 
Z. Lapinas ir S. Naginionis (6 
nuotraukas stambių pr amoni-

į nių įrengimų dirbant F. J. Ras- 
i kin Ine. firmoje).

Statybos srities darbus re
prezentavo 11 dalyvių,kurių dau
guma parodojedalyvavo grupė - 
mis kaip dirbantieji projektavi
mo ir statybos firmose. Paro
doje buvo išstatyta projektų, 
modelių Ar atliktų darbų nuo
traukos ar perspektyviniai 
vaizdai.

tuvių kalba pavadino ją „cyganskim językiem", 3° mokymo metodas kartais būdavo keistokas, 
kažkokiu žargonu, kuriuo nieko kilnesnio nesą gali- Štai mes rašome diktantą. Kriaučiūnas diktuoja: Su
ma išreikšti. Kriaučiūnas, giliai įsižeidęs ir pasipik- nus myli tėvą. Ir kartu aiškina:
tinęs, ryžtasi įrodyti, kad lietuvių kalba esanti gimi- — Sūnus... Klausykite: nesakau sūnus, bet sakau 
ninga lotynų ir graikų kalboms ir tinkant, išreikšti sū-ū-ū-nusl Žinokite, kaip parašyti. Myli... nesakau 

i kilniam turiniui lygiai kaip ir lenkų kalba. Jis verčia mili, o sakau my-y-y-li... Žinokite, ką parašyti. Tė- 
. lietuviškai J. Kochanovskio eiles „Czego chcesz od vą... nesakau tėvą, o sakau tė-ė-ė-vą... Ir koks links
mas, Panie, za Twe hojne dary" ir išsirūpina direk- nis? Žinokite, kaip parašyti!
toriaus sutikimą padeklamuoti jas iškilmingame R jei kuris nors iš paskutinio suolo neiškentęs 
1870/71 mokslo metų baigimo akte. Tais pačiais me-šūkteldavo: ū ilgąją, arba ė su tašku! — baisiausiai 
tais ir Kriaučiūnas baigė gimnaziją. Ta pačia proga supykdavo ir puldavo „pasakinėtoją".
jis paskaitė ir savo išverstą Krylovo pasakėčią „Se- Mūsų mokytojas palaikydavo su mumis santykius 
nelis ir mirtis". Direktorius, kyštelėjęs nosį į rank- ne vien tik klasėje. Jis turėjo turtingą biblioteką 
raštį, priekaištingai paklausęs, kodėl jis rašytas ne lituanistikos klausimais. Jis mielai mums leisdavo ir 
rusiškomis raidėmis. Kriaučiūnas trumpai atsakęs: skatindavo naudotis savo knygomis. Atsimenu jo 
„Knpn.inuefi hobo3Mo>kho BbipaaiiTbcm" Eilėraščių kuklų, medinį, žemą namelį nuošalioje gatvėje prie 
skaitymas padaręs didelį įspūdį. Lietuvių kalba pir- miesto sodo—visados mums svetingai atvirą. Štai 
mą sykį suskambėjo viešai oficialiame akte rusinimo jis man, antrosios ar trečiosios klasės mokiniukui, 
mokslo įstaigoje. Kriaučiūnas paliko apie 10 versti- rodo knygeles:
nių eilėraščių iš Puškino, Lermontovo, Krylovo, ta- — Žiūrėk, čia gražios pasakėlės, o čia rimta filo- 
čiau kaip rašytojas vardo neįgijo. Plunksną nelabai sotinio turinio knygelė „Epikteto aforizmai". Katros 
mėgęs. nori?

Aš pasirinkau „Epikteto aforizmus", nors nežino- 
Iš visų mano mokytojų man ryškiausiai atmintyje jau, nei kas tas Epiktetas, nei kas . tie aforizmai.

stovi Petras Kriaučiūnas. Pirmiausia imponuodavo Kilus pirmajam pasauliniam karui, Marijampolės 
jo didelė, žila, žemyn platėjanti, visą krūtinę priden-gimnazija išsikėlė į Jaroslavlį. Ten išvyko ir P. Kriau- 
gianti barzda. Stambus veidas, tiesi nosis, aukšta, api-čiūnas. Eidamas mokytojo pareigas, jis kovojo už 
plikusi kakta, geros, ramios išraiškos ir kartu gyvos, lietuvių kalbos teises, kurias siaurino beįsigalinfi 
žvitrios akys žadindavo pasitikėjimą ir nekeldavo mokykloje lenkų kalba. Jaroslavlyje Kriaučiūnas ir 
jokio priešiškumo bei vengimo jausmo, taip būdingo mirė 1916 m. sausio 20 d., sulaukęs 65 savo amžiaus 
anų laikų mokytojo ir mokinio santykiams. Mes juo metų. Vienas iš laidotuvių dalyvių taip aprašo pas- 
pasitikėdavome ir jo nebijodavome, nepaisydami jo kutinę su velioniu atsisveikinimo sceną: „Laidoti su- 
staigių judesių, griausmingo balso ir momentinio su
pykime už kokią vaikišką išdaigą ar neklusnumą. 
Jį, žilabarzdį mokytoją, ir mus, naivius, nedaug ką 
suprantančius vaikus, jungė tarsi kokius sąmoksli
ninkus nujaučiama opozicija prieš visą tą mums, lie
tuviams, priešišką įstaigos dvasią ir jos vadovybę. 
Kad mes esame sąmokslininkai, rodė mūsų moky
tojo iš papratimo atsargus, įtariantis žvilgsnis į stik
lines klasės duris, prieš jam išsitraukiant iš kišenės 
lietuvišką laikraštį arba imantis mus mokyti kurią

J. Jablonskis-Rygiškių Jonas taip apibūdino anų patriotinę dainą. Įėjus direktoriui į klasę ar žvilgte- 
laikų P. Kriaučiūną: „Didesnio lietuvio, kito įžymės- rėjus pro stiklines duris, Kriaučiūnas pašnabždomis 
nio už P. Kriaučiūną žmogaus tuomet nebuvo Suval- įspėdavo lietuvišką spaudinį bevartant} mokinį: 
kų žemėje. Jis buvo ir mokytojas, ir žodininkas, ir 
švietėjas, ir žadintojas, ir kurstytojas — buvo visų 
galų žmogus." (M. Gustaitis, Op. cit., p. 28.)

Aš pridėsiu, kad jis buvo ir poetas — taip pat dėl Kriaučiūnas, senas draudžiamosios gadynės patrio- 
lietuvių kalbos propagandos reikalo. M. Gustaitis tas, vis dar lydėjo tėvynės meilę kurstantį žodį 
minėtoje monografijoje pasakoja, kad, Kriaučiūnui konspiracijos gestais. Mes tai jausdavom, ir tas žo-

VINCAS MYKOLAITIS-PUTINAS ir gavo vietą Marijampolės gimnazijoje. Lotynų kal
bą Kriaučiūnas dėstė savotiškai. Vengdamas rutinos 
ir norėdamas palengvinti mokiniams atsiminti kalbos 
taisykles, jis sudėdavo jas eilėmis, pritaikydavo me
lodijas paprastai kokios patriotinės dainos ir- dai
nuodavo su visa klase. „Tegul giria šlamščia ūžia" 
pakeisdavo tokia „daina":

9. GAIVIOS SROVES TVANKIOJE APLINKOJE

Mamie caobū Ha is
Masculini generis:
Panis, piscis, erinis, Unis, 
Ignis, lapis, pulvis. cinis — 
Tra-ta-ta, tra-ta-ta,
T ra-ta-ta-ta-ta!

Skambėdavo ir toks posmas:

Neutra ųerbtpe Ha or: 
Aequor, marmot, ador, cor. 
Feminini generis.

Mano laikais tų „eilėraščių" dainuoti neteko, nes 
lotynų kalbą mums dėstė ne Kriaučiūnas. Užtat mes 
traukdavom tikrąsias dainas „Tegul giria šlamščia, 
ūžia", „Tu, žirgeli, juodbėrasis". Lietuvybės propa-1 
gandą Kriaučiūnas varė tiek pirmuoju, tiek antruoju 
Marijampolės gimnazijoj savo mokytojavimo etapu. 
Pirmuoju etapu ta propaganda ėjo sunkiau, bet buvo 
ypačiai reikalinga. Mieste viešpatavo lenkų ir rusų 
kalbos. Kariškiai, rusai mokytojai, žemesniųjų kla
sių mokiniai kalbėjo rusiškai, visi kiti miestelėnai, 
moksleiviai, inteligentai ir pusinteligenčiai — lenkiš-

Reikėjo, kad į tvankią, nesveiką gimnazijos at
mosferą įsiveržtų gryno oro srovė. Reikėjo, kad 
mokiniuose atsirastų kažkokia opozicija rutinai, be- 
idėjiškumui, o gal patiems pagrindams — carinei 
santvarkai. Reikėjo, kad mokinys ne vien būtų bau
džiamas, bet ir persekiojamas už savo įsitikinimus, 
dėl kurių jis jaustųsi pranašesnis už kitus. Tik tokia 
opozicija gali jaunuolį paveiki) taurinančiai, paska
tinti daug ko atsižadėti, daug kam pasiryžti.

Tokią gaivią srovę anais laikais Marijampolės 
gimnazijoj sukėlė du mokytojai — Petras Kriaučiū
nas ir Motiejus Gustaitis ir du sąjūdžiai — naciona
linis lietuvių ir revoliucinis 1905 metų.

Į Marijampolės gimnaziją P. Kriaučiūnas grižo 
1906 m., man esant II klasėje. Mums jis dėstė lietu
vių kalbą, o kitose klasėse turėjo dar keletą valandų 
lotynų kalbos. Didesnį vaidmenį Marijampolės gim
nazijoje P. Kriaučiūnas suvaidino pirmuoju savo
mokytojavimo ten etapu, 1881 —1887 m. Ir tada jis kai. Net ir turtingesnieji prakutę kaimiečiai griebda- 
dėstė lotynų ir lietuvių kalbas. Šio laikotarpio vosi „poniškos" kalbos. Reikėjo didelio tautinio susi- 
P. Kriaučiūno veiklos aš savo atsiminimuose negaliu pratimo, didelio kovingumo, atkaklumo bei entuziaz- 
pavaizduoti, nes manęs tada dar nė pasaulyje nebu- mo ryžtis eiti prieš tą taip plačiai išsiliejusią nutau- 
vo. Vis dėlto, pagarbos ir dėkingumo skatinamas, timo srovę. Kriaučiūnas viso to turėjo. Per pamokas 
aš noriu čia nubrėžti vieną kitą ir iš to laikotarpio jis rodydavo lietuviškų spaudinių, pasakodavo epi- 
jo asmenybės bruožą, kad ir mano skaitytojas gautų 
pilnesnį supratimą apie šį ankstyvą, įžymų, kuklų, 
o dabar jau baigiamą pamiršti mūsų tautiškumo ža
dintoją. Šiam reikalui aš- pasinaudosiu jo bendra
žygio Motiejaus Gustaičio monografija „Petras 
Kriaučiūnas", šiandien maža kam prieinama, o ta
pusia mano paties atsiminimų dalimi.

P. Kriaučiūnas buvo baigęs Marijampolės gimna
ziją, Seinų dvasinę seminariją ir Peterburgo dvasinę 
akademiją ir įgijęs teologijos kandidato laipsnį, ta
čiau švęstis kunigu atsisakė „dėl pašaukimo stokos", 
o iš tiesų, kad Mogiliovo vyskupijos dvasinė vyres
nybė, kurios sutikimu jis galėjo mokytis akademijoj,
neleido jam grįžti į Lietuvą. Varšuvos universitete dar baigiant Marijampolės gimnaziją, sykį mokyto- dis dėl to mums darydavos itin reikšmingas bei su- 
jis išlaikė lotynų kalbos mokytojo cenzo egzaminus jas Plevinskis, lenkas, per pamoką išjuokdamas lie- gestyvus.  

zodų iš Lietuvos istorijos, mokydavo lietuvių kalbos, 
rašybos, skatindavo rinkti tautosaką. Mieste viešose 
vietose visados su lietuviais kalbėdavo lietuviškai, 
kas anais laikais būdavo neįprasta.

— Kišk, tamsta, kišk į pasuolę!
Bijoti tarsi jau nebuvo ko, nes spauda jau buvo 

leista, lietuvių kalbos pamokos ėjo legaliai, bet

sirinko kuone visa lietuvių kolonija ir visa Mari
jampolės gimnazija — mokytojai ir mokiniai. Visa
dos bus atmintinas man tas momentas, kada, suėjus 
į ligoninės lavoninę, atidaryta a. a. Petro kūnas. Ve- 
lionies veidas visada buvo pažymėtas kilnybės ir di
dybės bruožais. Dabar, atidengus kūną, mes nuste- 
bom: rodos, Mykolo Angelo Mozė gulėjo prieš mus, 
karste paguldytas. Kokia tai gili kaip jūra, neaprė
piama kaip amžinybė dūmą ryškėjo atspausta jo vei
de; kokia tai, rodos, nežemiška paslaptis glūdėjo po 
jo aukšta ir plačia kakta!.. Visi žiūrėtojai, lig šiol 
gana laisvai sau bešnekučiavę, dabar, kaip elektros 
srovės pagauti, staiga surimtėjo, negalėdami nuo ve- | 
lionies akių atitraukti, o gimnazijos direktorius Be
nediktovas, kaip ir tokiu nuostabiu įkvėpimu visų 
jausmus įspėdamas, sušuko: „KaKofi Be.iimccTBeniibiii 
bha!" Taip, iš tikro tai buvo pilna prakilnios didy
bės išvaizda." Jaroslavlio kapinėse jį palaidojo dvie
juose karstuose — metaliniame ir mediniame — su 
viltimi kada nors pervežti į Lietuvą. Ar išsipildys ta

.„. , Bus daugiau,
viltis?
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J. V. Danys, dabar dirbantis 
Department of Transport, daly
vavo su 3 užtvankų ir 5 švyturių 
projektais ir 3 spausdintais 
darbais (iš jų "Prince Shoal 
Lighthouse " buvo skaityta VII 
Tarptautiniame Švyturių ir Lai
vininkystės konferencijoje 1965 
m. Romoje, Italijoje).

A.Kličius.A.Dainiusir J.Ki
birkštis dirbantieji Bechtel 
Corp. , Montreal, dalyvavo su 3 
projektų nuotraukomis ir bro
šiūromis.Nikelio,vario ir gele
žies rūdos apdirbimo įmonės 
statyta Kanadoje ir kitur,

Iz.Mališka.A.Daugelavičius , 
V. Stankevičius, J.Dabkus, J. 
Zabieliauskas, V. Šipelis ir J. 
Lukoševičius, dirbantieji E &B 
Cowen, Consltg. Engineers, 
Montreal, išstatė 4 projektų, 
modelių ir perspektyvinių vaiz
dų nuotraukas ir brošiūras . 
Projektai buvo iš didžiulių po- 
pierio ir popiermalkių apdirbi
mo įmonių pastatytų ar statomų 
įvairiose Kanados vietovėse.

Taip pat buvo išstatyta Lie- 
tuvių Inžinierių ir Architektų 
Sąjungos 1946-69 metų žurnalų 
rinkinys. Žurnalas pradėta leis
ti Vokietijoje 1946 m. pavadini
mu "Inžinieriaus Kelias" ir iki 
1948 m.išleista 10 numerių. Tuo 
pat laiku išleista ir 2 numeriai 
"Technikos Pasaulio". Tada bu
vo popieriaus ir spaudos prie
monių nedatekliaus metai.Iš vi
so ką nors išleisti reikėjo turė
ti daug pasiryžimo ir įdėti daug 

JEI NENORI

ATSILIKT, 

TAI “EGLUTE” 

PASKAITYK!
^Siunčiu “Eglutei” $5.00.

darbo. 1951 m. JA Valstybėse 
žurnalas buvo atgaivintas 
"Technikos Žodžio" vardu ir 
dabar leidžiamas 6 kartus per 
metus. Dabar žurnalas gražiai 
techniškai leidžiamas ir pa
skelbia daug vertingos medžia
gos.

Žurnale yra atspausdinta ne
maža straipsnių parašytų lietu
vių inžinierių dabar gyvenančių* 
Kanadoje, bet jie atskirai šioje 
parodoje nebuvo išstatyti.

J. V. DANYS

VERTINGA KNYGA 
JAUNIMUI

TĖVIŠKĖLĘ Aš REGIU. 
Prano Imsrio parašyti eilė
raščiai jauniesiems skaity
tojams. Iliustravo Aida 
Vektarytė. 40 puslapių. 
Spaudė Vilties spaustuvė 
Clevelande. Kaina $1.00.

***
Kartu su Henriku vienų iškil

mių proga, klausėmės pamoks
lo, kaip mūsuose sakoma, pri
taikyto tai brangiai dienai. Ku
nigas nuoširdžiai ragino mylė
ti Tėvynę ir rūpinosi jaunimo 
atšokimu nuo savo tautos. Sakė , 
kad kaikurie jų tariasi žiūrį 
plačiau, jaučiasi visam pasau
liui priklausą-taigi tauta-kaip 
savoji - nebereikšminga. Esą , 
lietuviai čia yra trumparegiai , 
užsidarę akli gatvyje-niekas ki
tas jiems nesvarbu. Taip pade
javęs, pamokslininkas, deja, 
priekaištam atsakymo nerado.

Pamokslai sakomi kiekvieną 
sekmadienį. Jie paprastai nuo
lankiai išklausomi irtuč tuojau 
pamirštami.Tiktai apie šį rei
kia pakalbėti, nes jis išreiškia 
netik pamokslininko, bet ir ben
drai visų mūsų pasimetimą 
santykiuose su savo jaunimu. 
Nesame tik mes neišradingi. 
Kalba su jaunimu nesiriša ir 
visuose Vakaruose (simptomai 
rodosi ir anapus). Kai tėvams 
gyvenimas pasidaro nebeaiš
kus, vaikams jis pasidaro dvi
gubai neaiškus ir išminties jie 
tuomet neišvengiamai ieško jau 
nebe namuose. Tad ir liekame 
įtikinami pamokslininko nuro
dytų argumentų,nes patys nebe- 
suvokiame, kad galėtų būti ki - 
taip.
***

Supuola dviejų naujų kunigų 
atėjimas į bendruomenę. Dva
siškių luomui nebesant patrauk
liam,ypatingas džiaugsmas tra
diciniai tikintiesiems, nes iš 
jaunųjų tikimasi religinės at
vangos. Džiaugsmas turėtų būti 
ir tiems, organizuotą religiją 
šiandįeniniame gyvenime svar

PROPIRSCIAI .....

bia nebelaikantiems,nes ateina 
du susipratę lietuviai. Ypač kai 
abu vyrai yra vienuoliai, tiesio
giniai priklausomi lietuviškom 
vadovybėm,© ne paprastai mūsų 
reikalams svetimiems vieti
niams hierarchams.

Lietuviškame gyvenime viską 
tenka dirbti atsitiktinai, nuo 
normalaus duoną (ir pyragą) 
pelnamo darbo atliekamu laiku . 
Tiktai kai kurie laikraščių re
daktoriai ir kunigai bei vienuo
liai pilną laiką gali pašvęsti sa
viem žmonėm. Tad dvasiškiui 
ir vėl, panašiai kaip Aušros 
laikais, tenka pilnutinio visuo
menės vadovo (nebūtinai vado) 
užduotis .tiktai dabar jau turime 
ir pakankamai "part time" vai
ruotojų, padėjėjų, kontrolierių 
bei oponentų. Nebesame visiš
kos avelės ir kunigo žodis ne
bėra šventas. Todėl ir jo vaid
muo dabar kitoks ir, manau, 
svarbesnis. Jam privalu būti 
netik pateptu, bet ir natūraliu 
vadu arba visų mūsų reikalų 
profesionaliu tvarkytoju.

Jauniesiems kunigams Anta
nui Saulaičiui ir Jonui Degučiui 
iš visos širdies linkime tokiais 
tapti.

Lyg tai emigracinės tuštu
mos užpildymui, užsimota sta
tyti paminklus. Tiesa,intencijos 
kilnios ir emocinis reikalingu
mas,greičiausia, yra.Betgi kaž 
kaip nejauku kai tokiems daly
kams surenkamos stambios su
mos, okitiems lietuviškos kul
tūros ar išeivijos egzistencijos 
pratęsimo reikalams pinigų nė
ra.

Mūsų laisvės kovotojai ir 
kankiniai neatperkami mūrais , 
marmuru ar vitražais. Jie, sa-

kReM 
VE/DRODŽ./M

Atsiminimai ir skola

Dabar aš rašau savo atsiminimus, — 
pasakoja rašytojas.

Ar dar nepriėjai tos vietos, kada aš 
tau paskolinau pinigų? -paklausė ji drau
gas.

Sydnėjaus mieste. Australijoje. vagys 
nudžiovė greitosios pagalbos automobili, 
nu.ūpo ženklus, uždėjo kitus, nudažė ir 
pardavė policijai. ,

Amerikiečių profesorius D. Moras nu
tarė LSD narkotiką išbandyti su gyvu
liais.

O iš to bandymo išėjo štai kas: voras 
numezgė netaisyklingą voratinklį, raudona 
žuvelė pasidarė žalia, o žiurkė nuolė kati
ną.

UODAS IR JAUTIS

Uodas nutūpė jaučiui ant rago. Patupė
jęs jau norėjo skristi, bet dar paklausė 
jautį, ar norįs, kad jis nuskristi!. Jautis 
atsakė:

Nepajutau, kada atskridai, nepajų- 
siu, kada nuskrist.

Pasakėčia apie menka žmogų, kuris, nei 
ateidamas, nei nueidamas, nepadaro nei 
žalos, nei naudos.

koma, mirę už mūsų laisvę, už 
Dievą, už tai, kad tauta gyventų. 
Ir liūdna, kad mes, likę, tuos 
idealus išgyvenam vien tik sta
bais. A. POVILAINIS

• Julija Shukys - šukytė, 
Metropolitan operos soliste, ge
gužės 29 d. išvyko į Europą. 
Ji turi sutartį du mėnesius 
dainuoti Vokietijo's operoje.

— Lietuvos himną grojanti 
žadintuvą Lietuvių muzikologi
jos archyvui padovanojo Vacį. 
Romanas-Ramanaųskas. Lietu
vos himno meliodiją žadintuve 
buvo įtaisęs Vilniui Vaduoti s- 
gos Klaipėdos skyrius. Laikro
dis 1932 buvo pirktas Kaune.

• Dr. Kosto Jurgėlos studiji
nis 1000 riuikraščio puslapių ap
imties veikalas apie' 1863 tn. su
kilimą Lietuvoje, greit' pabaigus 
išspręsti fim-mavimo problemas, 
netrukus bus pradėtas rinkti ir 

•bus spausdinamas Lietuvių En
ciklopedijos spaustuvėje Bostone.

• Dailininkas Romas Viesu
las iš eilės gavo jau trečią 
Guggenheim Fellowship premi
ją. Pirmą premiją jis gavo 1958 
m-, antrą — 1964 ir šią trečią
ją 1969 metais. Romas Viesu
las gimė Lietuvoje, Freiburge 
baigė Ecole des Arts et Me
tiers, studijavo Paryžiuje, į A- 
meriką atvyko 1951 metais.

lituanistiniai turtai Švedijoje
BRONIUS KVIKLYS DRAUGAS. 1969 m. gegužės mėn. 31 d.

★ ★★

Dažnas istorikas ar kuris nors 
artimos srities mokslininkas, no
rėdamas pilnesnę ir geriau doku
mentuotą studiją apie mūsų kraš
tą paruošti, dažniausia medžia
gos turi ieškoti užsienyje. Tiesa, 

l mes patys kūrėme savo istoriją, 
bet lietuviai apie save senovėje 
beveik nieko nerašė. O kas sve
timų buvo parašyta, svetur ir da
bar tie raštai bei dokumentai te
bėra.

Vis dėlto buvo sukurtas didžiu 
lis D. L. Kunigaikštijos archy
vas, kuriame daugelio amžių do
kumentai suburti. Bet ir jį sveti
mieji išplėšė, kaip kitus mūsų raš- 
to ar meno turtus. Pagrindinę 
Lietuvos metrikos dalį pačiu
po rusai. 1920. VII. 12 d. sutarti
mi su Lietuva sovietai pasižadėjo 
Lietuvos metriką sugrąžinti. De
ja, pažadai pažadais ir liko. Net
gi po šio karo dėtos pastangos ar
chyvą atgauti, kada Lietuva ir 
Rusija “viena didžiulė socialisti
nė šalis” yra, nebuvo sėkmingos.

Daug mūsų istorinės medžia
gos pateko į Lenkijos muziejus 
bei archyvus. Bet mažai kam bu-

AAA ★★★

vo žinoma, kad nemaža senosios 
lituanistikos yra ir Švedijos mu
ziejuose. Kaip jie ten atsirado?

1655 m. švedai buvo užėmę vi
są vakarinę Lietuvos dalį. Nuo 
Kauno kairiuoju Nemuno kran
tu jie žygiavo į Lenkiją. 1700— 
1709 m., Siaurės karo metu, Šve
dai buvo užėmę visą Lietuvą. 
Tiesa, jie mūsų žemėje nepasili
ko, bet ir namo sugrįžo netušti. 
Jų karo grobis buvo ne vien tik
tai mūsų krašto auksas, sidabras, 
įvairūs dirbiniai: okupantai vežė 
si karines vėliavas, patrankas, iš 
bibliotekų išplėštas knygas, ir D- 
L. Kunigaikštijos kanceliarines 
bylas. Po 1655 m. karo jie buvo 
išsigabenę ir Lietuvos metriką. 
Po 1660 m. Olivos taikos metriką 
grąžino, tačiau ne visą. Kai lie
tuviai reikalavo ir likusias bylas 
grąžinti, švedai pasisakė negalį 
to padaryti, nes pasak jų, bega
benant nuskendęs metriką vežęs 
laivas. Lietuviai patikėjo ir dau
giau dokumentų sugrąžinti nebe- 
reikalavo. Neprik. metais metri
kos grąžinimo klausimas nebu
vo ir keltas. Tiesą, vienas kitas 
mūsų istorikų į Švediją nuva-

5 psl. *** 

žiuodavo. Dr. A. Šapoka čia rin
ko istorinę medžiagą, ieškodamas 
1655 m. Kėdainių sutarties do
kumentų. Kitais dalykais jis nesi 
domėjo ar jų neužtiko. Po II pa
saulinio karo Švedijoje lankėsi 
dvi Lenkijos mokslininkų grupės, 
išbuvusios archyvuose po keletą 
mėnesių. Jos surado nemaža 
Lietuvą liečiančių dokumentų ir 
į registrus visa tai įtraukė polonis 
tikos vardu. Iš mūsų gal tik J. 
Lingis ir pik. Urbonas šį tą Šve
dijoje buvo suradę. Kiti istorikai 
neturėjo nei laiko, nei sąlygų.

Užtat savotiškai įdomu, kad 
Švedijoje esančiais mūsų istori
niais turtais ėmė domėtis okup- 
Lietuvos istorikai ir etnografai. 
Atsirado toks reikalas: sumanyta 
atstatyti Biržų pilį. Deja, Lietuvo 
je senosios Biržų pilies planų ne
bebuvo. Manyta, kad jie galį bū
ti švedų archyvuose, nes švedai 
savo laiku buvo Biržus su pilimi 
užėmę.

P. m. rudenį į Švediją, neleng
vai gavę rusų okup. valdžios su
tikimą, buvo nuvykę: istorikas 
dr. Juozas Jurginis ir Kultūros 
paminklų apsaugos valdybos vir 
šininkas arch. Jonas Glemža. Į 
Upsalą ir Stockholmą komandi
ruotę gavo tik 1.4 dienų. Nese
niai “Literatūros ir meno” Nr. 
16 ir 17 istorikas J. Jurginis pa
skelbė ką jie Švedijos archyvuo
se užtiko.

Stockholm© kariniame archy 
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ve jie rado daug Biržų pilį lie
čiančios dokumentinės medžia
gos. Švedai leido dokumentus 
(pilies planus ir raižinius) nusi
fotografuoti ar nusikopijuoti. Pla 
nų originalai buvę spalvoti, da
ryti tušu. Darbas atliktas 1629 ir 
1704 metais. Dabar, turint šią 
medžiagą, nebebūsią sunku nu
statyti, kaip senovėje atrodė Bir
žų pilis ir kaip ji keitėsi. Šia pro
ga prisiminta, kad okup. Lietu
vos kultūrininkai, jeigu jų pa
stangų nesustabdys rusai, nori 
Biržų pilį visoje didybėje atstaty
ti ir paversti turistine vieta, ko
kia dabar yra Trakai.

Beieškodami medžiagos apie 
Biržų pilį, mūsų mokslininkai su 
rado šiek tiek medžiagos ir apie 
Kauno, Gelgaudiškio, Veliuonos, 
Plungės ir kitų vietų pilis. Deja, 
šios pilys pavaizduotos tik sche
matiškai ir nedaug medžiagos 
teteikia jų galimam atstatymui.

Valstybės archyve ir karališko
sios bibliotekos rankraščių sky
riuje, vedėjo dr. H. Jervo pade
dami, mūsiškiai surado net 8 
rankraščių knygas — originali- 
nius dokumentus su antspau- 
dias ir parašais, kurie buvo Lie
tuvos D. Kunigaikštijos iždo ar
chyvo dalis. Tai D.L.K. dvarų ir 
valsčių, valstiečių duoklių, mo
kesčių bei prievolių dokumentai. 
Ypač daug medžiagos apie Aly
taus, Šiaulių ir Gardino ekono
mijas: rasti tų ekonomijų 1649 
m. surašymai, iš kurių aiškėja 

kaimų vardai, kiemų skaičius, 
valstiečių prievolės ir svarbiau
sia — dvarų pastatai, jų inter
jeras, namų apyvokos daiktai, 
tvoros, sodai ir visa kita, nekal
bant jau apie žemės plotą, gyvu
lius ir pasėlius. Šie ir kiti doku
mentai pateikia daug niekur ne
skelbtos medžiagos apie Užne
munės gyvenimą. Ypač šiam rei
kalui pasitarnausiąs Alytaus e- 
konomijos surašymas. Gardino e- 
konomijos surašyme rasta daug 
medžiagos apie Gardino mūrines 
ir medines pilis: kaip jos buvo 
įiengtos, kaip ginkluotos ir su
tvirtintos.

Toliau dr. Jurginis rašo: “Lie
tuvos metrikos švedai neslepia, 
nes tatys nežino ar ją turi. Tam, 
kas sudarytų jų archyvuose ir 
bibliotekose esančios Lituanikos 
katalogą, jie gausiai atlygintų."

Armijos muziejuje kabančios 
kelios lietuviškos XVII a. vėliavos. 
Dar daugiau tokių vėliavų esą 
fonduose. Ten pat esančios laiko 
mos ir savo laiku švedų iš Biržų 
pilies paimtos patrankos. Kaip ži 
nome, nepr. metais buvo atlie
tos jų kopijos ir padėtos Karo 
muziejuje Kaune. Kokie lietuviš
ki turtai slepiasi muziejų fonde, 
svečiams iš Lietuvos dėl laiko sto 
kos nepavykę patirti.

Upsalos universitete J. Jurgi
nis su J. Glemza suradę kiek 
XVI a. lietuviškų knygų: J. Bret
kūno “Giesmes” (1589 m.), M. 

Mažvydo “Paraphrasis”, Bret
kūno “Kollecctas” (1589 r ;.), J. 
Bretkūno “Kancionalą” ( 1589 
m.) ir rankraštį “Chrikschz.onijs- 
ka giesme apej Uszgimimo Chris 
taus". Tai labai didelės reteny
bės. Čia yra nemažiau reti Kė
dainių kalvinistui XVII a. vidu
rio ir kiti leidiniai.

Bibliotekų be n uziejų lanky
tojos stebino ir vedlį tvarka: 
Švedijoje jums gali paduoti, ku

rį dar niekieno nevartytą bylą, o 
palaidi lapai be antspaudų ir nu 
merių sudėti j aplankus. Mūsų 
aichyvistam,-. gali pasirodyti, kad 
tai labai netobula sistema, nes la
pus galima pasiimti ir išsinešti. 
Z noma, kad galima. Tačiau Šve
dijos žmogaus, įžengiančio pro 
bibliotekos arba archyvo duris, 
niekas neįtaria nesąžiningumu. 
Nesąžiningas skaitytojas laiko
mas labai reta išimtimi.”

Reikia manyti, kad ši neilga 
poros Lietuvos mokslininkų vieš
nagė bus naudinga Lietuvos 
mokslui: Švedijoje lietuvis moks
lininkas gali daug ko naudinga 
rasti ir daug ko iš jų pasimokyti.

*** *** ***

REMEMBER
HELP YOUR RED CROSS

TO HELP



~ NIAGAROS PUSIASALIS...  —

KLVS “ RAMOVE“ , Niagaros pusiasalio skyrius, kaip ir kiekvienais metais, rengia 
savo tradicine išvyką - gegužinę, kuri įvyks ramovėno V. Beliuno ūkyje prie 
Welland, Ont.

š. m. liepos mėn. 6 - tq dieną. Pradžia- 12:30 vai.
★ ★★★★★ir*****************************************

Niagara pusiasalio ramovėnai kviečia visus lietuvius praleisti drauge keletą valan
dą po atviru dangumi, gražiai žaliuojančiame sode. Čia bus linksma muzika, vaišės, 
sportinis šaudymas, turtinga loterija ir daug kitokių įvairumų.

★ ★★ ★★Ar ★★★

Pasitaikius lietui bei esant šaltam orui, Ši išvyka nukeliama į 

liepos mėn. 13 dieną.

Valdyba.

ST. CATHARINES, 
ONT.

TAUTYBIŲ PARADAS
Tai pirmas toks paradas šia

me mieste. Jį suorganizavo 
miestas, kaip bandymą suorga
nizuoti trečią jėgą Kanadoje ša
lia anglą ir prancūzų.

Paradas ir festivalis pasise
kė gana gerai, tačiau pačių ka
nadiečių,anglų lojalistų kilmės , 
dėmesys buvo menkas. Nežiū
rint to, tautybės turėjo progos 
pasirodyti ir savo sena kultūra , 
kilme, tradicijom ir liaudies 
dirbinių grožiu.

Eisena išsirikiavo prie mies
to rotušės, vedama trankių or
kestrų ir vaizdas buvo retai kur 
matomas, savo spalvingumu, 
apdarais ,nuo šviesiaplaukių at
letų šiauriečių iki pasakiškais 
parėdais pasipuošusių pietie
čių. Mums rūpėjo lietuviai, bet 
pasisekė ir šį kartą, ir lietuvių 
grupė atrodė viena iš gražiau
sių ir buvo gana gausi. Žinoma, 
į talką atėjo p. G. Breichmanie- 
nė su savo padėjėjomis ir gau
sia grupe vyresnių ir jauniau
sių tautinių šokių šokėjų. Šie 
arenoje puikiai atliko savo dar
bą ir buvo apdovanoti plojimais 
tokio pat smarkumo, kaip ir ki
tos geriausios grupės.

Vienintelė skautų grupė-lie
tuvių, eisenoj atrodė, kad ir ne
gausi,bet žvali, gražiai žygiavo 
nešdama tautinę vėliavą,parašą 
ir vesdami visą lietuvių para
dą. Vaizdą pagražino kelių lie
tuvių moterų labai puošnūs tau
tiniai drabužiai. KOR.

SUDBURY, ONT
Vasaros sezonui prasidedant, 

lietuviškoji veikla sumažėjo , 
nes daugumas tautiečių savait
galiais traukiasi iš miesto 
triukšmo ir fabrikų dūmų bei 
požemių monotonijos. Laiką 
praleidžia saulėtose savo va
sarvietėse. Iš ten ir lauksime 
daugiau lietuviško gyvenimo ži
nučių.
***

MIRĖ BRONIUS VARYS

Bronius Varys, 63 m. am
žiaus,labai trumpai sirgęs, mi
rė ligoni nė j e. Liko žmona Emi
lė, sūnus ir dukra - abu jau su
kūrę savo šeimas. Palaidotas 
Park Lawn kapinė s e-Sudbury j.

Varys gimė Sault Ste. Mary , 
Ont. , bet mažas būdamas buvo 
tėvų parvežtas į Lietuvą, ten 
užaugo, baigė mokyklą, vėliau 
kaip Kanados pilietis grįžo at
gal ir ilgiausią gyvenimo dalį 
pragyveno Sudburyje, dirbda
mas IN C O. Buvo linksmas .drau
giškas,ypatingai mėgo lietuviš
kas dainas ir jas dainuodavo.

MOKAME
S’4 %u’z depozitus
|5% % už Šerus

KA50S VALANDOS: kasdiena, nuo 10 vai. iki 3 vai. p
p,,fl1sskyj£5,sekmadienius, Pirmadieną ir penktadie
ni. vakarais nuo 4 vai, 30 min. iki 8 vai. 30 rr.in. Šeš
tadieniais nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. p.p.

BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario. — • — -----  L7 ? Z7ZZTelefonas LE 2-8723

(VAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS Į — hi!,!!¥o (Jk,otn<'ir
* U. S. S. R. paprastu bei oro pastų.

.......................................................... JBE MUITO DOVANOS:

BOKIME SVEIKI

įvairios sudėties maisto siuntiniai, automobiliams motorai ir 
padangos, motociklai, dviračiai, skalbiamosios mašinos, siu 
vamosios lęoįįihos, televizijos priimtuvai, transistoriniai ra
dijo aparatai, laikrodžiai, kilimai ir baldai.

Maisto siuntinių svoris neribotas.

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

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

įvairius siuntinius iki 19%į svarų gryno svorio.

ŠIRDIES ATAKŲ 
GALIMA IŠVENGTI

Paskutiniai medicinos mokslo 
duomenys rodo, kad širdies 
priepuoliai nėra koks prigimtas 
dalykas ar atskiro žmogaus in
dividuali savybė.
Širdies atakų galima išvengti iš 
mažens per visą gyvenimą var
tojant tinkamą maistą. Ypač 
maistą ir savo svorį turi pri
žiūrėti asmens virš 35 metų. La
bai svarbu valgyti mažo riebu
mo ir cholesterolingumo maistą. 
Cholesterolio galima paimti tik 
300 miligramų per dieną. Gi pa
gal Nacionalinės Tyrinėjimo Ta 
rybos nurodymus jauna viduti 
nio ūgio moteris gali naudoti 
po 2,800 maisto caloriju per die
ną, gi jaunas vidutinis vyras— 
3,500 maisto caloriju. 3,500 ca- 
lorijų yra maždaug lygios vie
nam kūno svarui. Jeigu norima 
per savaitę sumažinti du svarus 
svorio, tai reikia savo maistą 
sumažinti 7,000 caloriju.

Daugiau šiuo reikalu informa
cijų teikia Amerikos Širdies 
Draugijos vietinis skyrius. Vi
suomet privalu atsiminti, kad 
dietą naudoti ir savo svorį ma
žinti galima tik su gydytojo pa
tarimu ir jo priežiūroje.

Vienas šimtas gramų arba trys 
ir vienas trečdalis uncijos žalio 

maisto savyje turi:

Bakonas (rūk., virtas) — 90 
cholesteriolo, 611 caloriju,

Jautiena — 70 sholesterolio, 
135 caloriju.

Sviestas — 250 cholesterolio, 
716 caloriju,

Sūris: cheddar — 100, chol., 
390 caloriju,

Sūris cottage, creamed — 15 
cholest., 106 caloriju,
Sūris cream (grietinės) — 120 
colester., 374 calo ijų,

Viščiukas be odos — 60 chol., 
112 caloriju,

Kukurūzų dribsniai (corn
meal — 0 cholester., 355 calo- 
rijų,

Kukurūzų aliejus (corn oil) — 
0 cholester., 900 caloriju, 
Visas kiaušinis — 550 cholester., 
163 caloriju.

Kiaušinio trynys — 1,500 cho- 
colester., 374 caloriju.

Kiaušinio baltymas — 0 chol., 
51 caloriju,

Žuvis — 70 chol., 79 caloriju.
Ledai (icecream) — 12 proc, 

riebumo — 45 chol., 27 caloriju,
Gyvulių tautai — 95 col., 902 

caloriju,
Kepenys (jaučio) — 300 chol., 

140 caloriju,
Kenuota vėžių mėsa — 200 

chol., 95 caloriju.
Margarinas — 0 chol., 720 ca

loriju,
Margarinas alyva — 0 chol., 

720 caloriju,
Pienas: normalus pienas — 

11 cholest., 65 caloriju,
Pienas normalaus riebumo 

džiovintas — 85 col., 502 calo
riju,

Nugriebtas pienas — 3 chol., 
36 caloriju.

Alyvų aliejus — 0 chol., 900 
caloriju,

Alyvos žalios — 0 chol., 116 
caloriju,

Materialiniai buvo gerai įsikū
ręs. Tebūnie jam lengva Kana
dos žemelė. Užuojauta žmonai 
ir šeimos nariams. J. Kr.

Austrės — 200 chol., 66 calo
riju,

Riešutų aliejaus— 0 chol., 900 
caloriju,

Liesa kiauliena — 70 chol., 
174 caloriju.

Bulvės riekutės virtos alyvoj 
— 0 col., 568 caloriju,

Bulvės (French fried ir veg. 
oli) — 0 chol., 274 caloriju,

Safflower oil — 0 chol., 900 
caloriju,

Lašiša (saalmon, king, can
ned) 70 chol., 210 caloriju,

Kenuoti šrimpfai — 125 chol., 
80 caloriju,
Sopos aliejus — 0 chol., 900 ca

loriju.
Sweetbread (calf.)—250 chol., 

94 caloriju,
Tuna žuvis kenuota (veg. 

oil.) — 70 chol., 288 caloriju, 
Kalakutiena — 75 chol., 218 ca
loriju,

Jogurtas iš paprasto pieno 
(panašiai rūgusis pienas) — 11 
chl.. 62 caloriju.

KAS NEGALI SKRAIDYTI 
LĖKTUVAIS

Paprastai manoma, kad 
širdies ligomis sergantieji ne
gali skraidyti lėktuvais. Bet 
tai nėra absoliuti tiesa. Papras
tai tokiomis ligomis sergantie
ji, gali bę pavojaus, skraidyti 
lėktuvais. Išimtį sudaro sunikus 
širdies iigonys, bet ir šie gali 
skraidyti lėktuvais, tik turi pa
sirinkti lėktuvus, kuriuose yra 
įruoštos specialios kabinos, ap- 
saugojančios keleivius nuo dide
lių aukštumų, žmonės, 'kurie 
nesunkiai gali užlipti, kad ir 
ant nedidelio kalnelio ir nuo jo 
nueiti žemyn, tokie be baimės 
gali skristi lėktuvais. Sergan- 
tieji dusuliu, astma ir kvėpavi
mo organų sukrikimais, lėktu
vais skraidyti negali. Turėję 
širdies smūgius, gali skristi lėk 
tuvu tik po šešių savaičių, nes 
per Sį laiką širdies veikimas 
papeštai susitvarko.

MĖŠLUNGIS
Kartais žmogų iš miego paža

dina stiprūs skausmai blauzdoje 
— koja pritraukta, blauzdos rau
menys sukietėję. Tai — mėšlun
gis. Jis gali paliesti ne tik blauz
dos, bet ir pilvo, tarpšonkauli- 
nius bei kitus raumenis. Mėš
lungis trunka keletą minučių. Jį 
galima nutraukti, energingai ma
sažuojant raumenį, stengiantis 
pramankštihti jį. Panašūs trau
kuliai gali užeiti ir dienos metu.

Mėšlungį sukelia kraujagyslių 
susitraukimas, spazmas, medžia
gų apykaitos sutrikimas raume- 
nyje. Jam atsirasti padeda per
vargimas, ypač tos raumenų gru
pės, kurią mėšlungis paliečia. 
Spazmas gali atsirasti stipriau iš
alkus, staiga pasikeitus aplinkos 
temperatūrai, pavyzdžiui, mau
dantis šaltame vandenyje.

Didelę reikšmę mėšlungiams 
atsirasti turi'nervų sistemos, ke
penų, endokrininių liaukų bei pa
čių kraujagyslių susirgimai. La
bai žalingai veikia rūkymas.

Dažniau kartojantis mėšlun
giams, reikia kreiptis į gydytoją. 
Išaiškinus jų priežastis, galima 
pritaikyti atitinkamą gydymą. 
Lydantis, jeigu nerandama kito, 
paruošiančio dirvą mėšlungiui, 
susirgimo, reikia tinkamai sut
varkyti darbo ir poilsio režimą, 
masažuoti raumenis, vartoti kal
cio druskas, medžiagų apykaitą 
t va rkančius preparal its.

Jeigu dėl dažnų mė’lungių sun 
ku ligoniui, paprastai vyresnio 
amžiaus, vaikščioti, padeda krau
jagysles plečiantys preparatai. 
Rūkantiesiems būtina mesti rū
kyti. Ypač sunkiais atvejais efek 
tyriai padeda ehirnreinės opera
cijos Gyd. Z. Satkevičius.

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

KAPITALAS *‘r* trijv MILIJONŲ DOLERIŲ.
ASM. PASKOLAS duodame .iki $5.000 ir MORTGTCIUS 
pagal valdžios nustatytą normą 66% įkainuoto turto.
VISŲ NARIŲ GYVYBE apdrausta santaupų dydyje, bet

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

Be to, siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus
Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitu prekių.
Gyveną ne Toronte, prašomi savo sudarytus siuntinius bei užsakymus siųsti mums paštu ar ekspresu. Apmo
kėsite gavę mūsų pranešimų.
Sąžiningai ir greitai patarnaujame.
Jeigu turima neaiškumu, prašome klausti, - telefonu bei rašyti, mielai paaiškinsime ir duosime patarimą,
Mūsų įstaiga labai daug patarnavo ir pasiruošusi patarnauti ateityje.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA
DARBO VALANDOS: pirmadieniais

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

DERAMAI PAMINĖTAS 
BIRŽELIS

Paminėjimai visokių net ir 
svarbiausių įvykių, metas me- 
tan vienodai vartaliojant tuos 
pačius dalykus, neišvengiamu 
nuobodumu neutralizuoja reikš
me įvykių, kurių vieni vis dar 
susirenkame prisiminti,kiti gi, 
nebepernešdami banalumo, at
sisakome būti brangintinų daly
kų viešos profanacijos liudinin
kais. Tad malonu pranešti, kad 
birželio išvežimų sukaktis To
ronte buvo atžymėta taip, kad ir 
ciniškas "Akiračių" kolumnis- 
tas greičiausia nebejaustų 
skausmo.

Ketvirtadienio vakare birže
lio 12 d. anglikonų šv. Pauliaus 
bažnyčioj ekumeninėms pamal
doms susirinko baltiečiai pro--' 
testantai, katalikai ir, gal būt, 
kiti. Progai sudarytoje liturgi
joje visi dalyviai savoje kalboje 
bendrai giedojo giesmę-Jumal, 
sind me kiidame... Dievs ir 
mūsuceriba. . Dieve Tėve dan
guje. . . Holy God,we praise Thy 
Name.Pagaliau ir šventnamyje 
suėjome į drauge. (Nesvarbu, 
kad šeimininkų lonkose sudėto
se knygose katalikai tebevadi
nami klaidatikiais).

Tarp šventraščio skaitymo ir 
maldų įterpti, giedojo lietuvių 
mišrus choras (toks dabar yra) 
vedamas kunigo B. Jurkšo, lat
vių bažnytinis choras, estų 
contraltas ir vargoninkė-solis
tė. Pagrindinis žodis buvo Ca
tholic Labour Relations mokyk
los direktoriaus jėzuito kunigo 
Ch.McGuire. Paeiliui po ilges
nių lietuvio,latvio ir esto kuni
gų žodžių sugiedoti himnai.

Pamokslininkas kanadietis 
buvo simpatingas mūsų reika
lams ir neblogai informuotas , 
tiktai savą komunizmo analizę 

1 galėjo atidėti birčininkų mitin
gui. Netuščiai kalbėjo kunigas 
Algimantas Žilinskas, kurį, be 
abejo, bažnyčioje pirmą kartą 
išgirdo daugumas šį kartą dau
giau susirinkusių lietuvių.

Buvo tikrai prasmingai pa
minėtos mūsų nelaimės dienos.

ab

• Stalo tenisininkai sėkmingai da
lyvavo Ontario atvirose stalo teniso 
pirmenybėse. Padedami svečio iš 
okup. Lietuvos A. Saunorio, laimėjo 
visas svarbesnes varžybas.

• Krepšinio stovyklautojams prime 
narna, kad pasiskubintų su registrą 
cija. šiais metais stovyklos įrengi 
mai bus pagerinti. Įrengtos šviesos 
ir galima bus lavintis vakarais.

• Registracija į septintąją Romu
vos stovyklą vykdoma vienetuose. Va- 
dovai-vės registracijos lapus su mo
kesčiu grąžina tuntininkams iki lie
pos 1 d. Stovykla prasidės liepos 19 
d. jaun. skautams-tėms, kurie stovyk
laus vieną savaitę.

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

Telefonas LE 1 - 3098
Savininkai A. ir S. KALŪZA

PAŠVENTINTAS LAISVĖS PA
MINKLAS IR KANKINIŲ KO

PLYČIA

Toronto lietuvių kolonija ką 
tik atšventė dvigubą šventę ir 
dvigubas iškilmes. Gegužės 31 
d. Toron te įvyko Čiurlionio an
samblio koncertas,skirtas mū
sų tautos žuvusiems didvyriam 
pagerbti, o rytojaus dieną-bir- 
želio l,Šv. Jono Krikštytojo var
do lietuvių kapinėse, prie Port 
Credit, Ont. buvo pašventintas 
Laisvės paminklas ir kankinių 
koplyčia. Šventinimo iškilmėse 
dalyvavo tas pats Čiurlionio an
samblis, vadovaujamas A. Mi
kulskio ir apie 2500 žmonių iš 
Toronto ir aplinkinių liet, kolo
nijų-

Taip pat dalyvavo ir šventi
nimo ceremonijas atliko To
ronto vysk.T. B. Fulton, prel. J. 
Balkūnas, gen. konsulas dr. J. 
Žmuidzinas. Tenai buvo atlai
kytos koncelebracinės šv. Mi
šios (prel. J.Balkūnas, kun. Hai
dukas iš Kolumbijos ir Tėvas 
Placidas Barius, OFM. )•

Po šventinimo nuoširdžią 
kalbą pasakė vysk. Fulton, o ug
ningą pamokslą girdėjome-iš 
svečio prel. J. Balkūno lūpų. Ir 
tai nestebėtina,nes šis prelatas 
-mūsų gal garsiausias pamoks -

Padėkos žodį taria kun. P. AŽUBALIS.
Nuotrauka S. Dabkaus.

DUODAME 
tnortgičius ir asmenines 
paskolas iš 7x/i%>

lininkas, kalbėtojas-tikras tri
būnas .

Po šventinimo buvo uždegtas 
Laisvės žibintas ir paleisti trys 
balti balandžiai, kaip laisvės 
troškimo ir taikos simboliai, 
taip pat sudėtos gėlės mūsų did
vyriams pagerbti.

Laisvės žibintą uždegė gen . 
konsulas dr. J. Žmuidzinas, da
lyvaujant Sibiro tremtinių at
stovams, kūrėjams - savano- , 
riams,šauliams,1941 m. sukili
mo dalyviams ir org-joms su 
vėliavomis. Galiausiai kalbą pa
sakė gen. kons.dr. J. Žmuidzi
nas, o padėkos žodį tarė kleb. 
kun. P. Ažubalis.

Čia minimo didingo projekto 
autor i us -ar ch .V. Liačas. Koply- 
plyčios statyba rūpinosi kapinių 
administracija, o Laisvės pa- 
minklo-KLB Toronto apylinkė . j

Koplyčion tilps apie pustre
čio šimto žmonių, o aplinkui 
esančiam amfiteatre, lanku su
pančiam koplyčią aukštėjan
čiais laiptais (po 20 dviejuose 
lankuose) daugiau2000 žmonių . 
Taigi, bendras statinys ir jo 
vaizdas-grandiozinis,didingas.

Koplyčios durys - platėjimo 
pavidalu leis matyti žmonėms, 
kas koplyčioje daroma. Ant ko
plyčios stogo,lyg ant specialaus 
pylimo,iškyla Laisvės kovų pa- į 
minklas. Jis - 40 pėdų aukščio , 
su laiptais, vedančiais į viršų , 
simbolizuojančiais mūsų kovos 
kelią į laisvę. Tuos laiptus - 
mums dar reikės perlipti. Visas 
projektas pareikalaus (jis dar 
nepilnai užbaigtas) daugiau kaip 
35,000 dol. Paties paminklo są - 
mata-per 10)000 dol. Finansinio 
reikalo išlyginimui - sudarytas į 
k-tas, pirmininkaujamas Aug. 
Kuolo,buv.apyl.v-bos p-ko. Au
kas siųsti: 941 Dundas St. W. , 
Toronto 140, Ont. Pr. ALŠ.

• Toronto etninių grupių festiva
lis, vad. "Karavanas” bus birželio 16 
— 30 d. Mūsų salėje lankytis kvie
čiame 26, 29 ir 30 dienomis tarp 6 
ir 10 v.v.
• Kun. B. Jurkšas yra išvykęs ato

stogų; grįš liepos 5 d.
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HAMIALTON MŪSU^S'PORTAS
Geriausio taupyti ir skolinti* tik Hamiltono lietuvių 

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

Nemokamos gyvybės ir asm. paskolų draudimas
Nemokamas pilnas tekiu patarnavimas
Parduodame American Travelers tekius ir money orderius
Užtikrintas indėliu saugumas
Kapitalas virst $ 1,600,000.00

Darbo valandos:
Pirm. 9.30—5 v.p.p.
Antr. 9.30—5 v.p.p.
Treč. 9.30—5 v. p.p.
Ketv. 9.30—5 v.p.p.
Penkt 9.30—8 v.p.p.
Šešti 9—1 v.p.p. ' ,

MQKAME UZ:
Depozitus 5%

Sėrus 5 5%
Terminuotus indelius 6,5%
SKOLINAME:
Asmenines paskolas i< 10%

Nekiln. turto paskolas iT 9 %

Liepos ir rugpiūcio mėnesiais sestadieniais uždaryta.

Detroito LSK Kovas ir Kle- 
velando lietuvių golfo klubo 
bendras turnyras, birželio 8 d . 
Detroite, pavyko su pasiseki
mu, nors ir lošimo aikštės bu- 
blogame stovyje ir visą dieną 
lijo. Dalyvavo 34 golfininkai.

Pirmą vietą laimėjo Pranas 
Cekauskas su 84 smūgiais, ge-

Dar gerai pasirodė Alfonsas 
Velavlčlus (92), Antanas Racka 
(92) .Algis Banys (94) ir Vincas 
Vaičaitis (96) iš Klevelando. 
SEKANČIOS LIETUVIŲ GOLFO 

VARŽYBOS:
Birželio 29 d. -Wasaga, Ont. at
viros varžybos,ruošia Kanados 
Sporto Apygarda.

beperka automobilius ir kitus 
dalykus išsimokėjimui.Taip jie 
netik žymiai permoka, bet ir 
gražų pelną krauna kitų kišenėn, 
nežiūrint,kad parankiai yra lie
tuviškos finansinės įstaigos, ab.

KOOPERATYVAI ĮVES KREDI
TO KORTELES

Didiesiemsbankams išplėtus 
kredito kortelių naudojimą, ne
atsilieka ir Kanados ekonomi- 
mijoje vis didėjančios svarbos

SLA 72 KUOPA RUOŠIA 
GEGUŽINE

Gegužinė įvyksta š. m. liepos 
6 d. , sekmadienį, A. Padolskio 
sodyboje,158 Willow Str. Paris , 
Ont.A. Padolskio sodyboje SLA 
72 k. jau treti metai iš eilės 
ruošia gegužines ir visos buvo 
sėkmingos .A. Padolskio 8 akrų 
sodyba pavyzdingai prižiūrima 
ir vietovė tinkamai sutvarkyta 
gegužinėms ir poilsiautojams . 
Veikia maudymosi baseinas , 
kuriame gali maudytis visi ge
gužinės dalyviai nemokamai. 
Vanduo yra filtruojamas. Gegu
žinės aikštė apaugusi medžiais 
ir jų pavėsyje sustatyti stalai. 
Gegužinės dalyvių patogumui 
veikia 2 krosnys, kuriomis gali
ma pasinaudoti taip pat nemo
kamai.

Šiais metais ruošiasi atvykti 
svečių iš Toronto. SLA 72 k. 
veikėjas Jonas Novogrockas 
aktyviai įsijungė į platinimą lo
terijos bilietų ir organizuoja 
iškilą į gegužinę. SLA 72 kuopa 
kviečia organizuotai dalyvauti 
ir SLA 278 kuopą iš St. Catha
rines. St. cathariniečiai organi
zuotai ruošiasi vykti į SLA 72 
kuopos gegužinę ir išvyksta 9 . 
30. Kas nori įsijungti į šią iš- 
kilą-skambinkite J.Šarapnickui 
682-9444.

Dėka SLA 72 kuopos veikėjų 
P. ir D. Dauginu iš St. Cathari
nes,kurie paaukojo loterijai fo
to aparatą ir hamiltoniečių V . 
ir S. Burdinavičių, kurie paau
kojo sieninį laikrodį ir F. Rim
kaus,paaukojusio rankinį radio 
tranzisterį, šiais metais lote-

PR A NEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ — 

sutraukiančių 
hemorofus

■f- Tai yra ypatinga gydomoji 
medžiaga, įrodžiusi galią 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 nepatogumui/ 
bei pagreitina uždegimo pažeistu 
audinių gijimą.

Visais tyrimo atvejais švelnė- 
jant skausmams įvykdavo hemorojų 
susitraukimas.

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

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. Pinige! bus gražinti 
jei nebūsite patenkinti

rija bus turtinga. SLA kuopa iš 
gauto pelno remia tautinę veik
lą.

Gegužinėje veiks užkandžių 
ir minkštų gėrimų bufetas. Bus 
ir kitų staigmenų: jaunimo 
sporto varžybos - bėgimas ir 
šuolis į tolį. Geriausiai pasiro- 
džiusiems bus įteiktos premi
jos.
Nuobodžiauti nereikės. Kvie
čiame Brantfordo-Woodstock, 
Paris ir iš kitur lietuvius da
lyvauti susipažinimo gegužinėj 
š.m. liepos 6 d. A. Padolskio 
sodyboje.

Kelias į gegužinę: iš Hamil
tono važiuojantiems 2-ju keliu, 
važiuoti tiesiai iki sutampa su 
5-tuoju, kirskite 5-tą kelią tie
siai ir pavažiavę 1 su puse my

lios, sukite į kairę. Už pusės 
mylios prie kelio plėvesuos 
Lietuvos trispalvė A. Padolskio 
sodyboje.

Važiuojantiem 5-tuoju keliu, 
sankryžoje 2-jo ir 5-tojo kelio 
yra šviesos. Važiuojantiems 
rytų kryptimi prie šviesų sukti 
į kairę. Vakarų kryptimi-į de
šinę pusę.

Jei oras būtų nepalankus, ge
gužinė vistiek įvyks. A. Padols- 
kis užleidžia savo gyvenamas 
patalpas, kurios lengvai sutal
pina apie šimtą asmenų.

Jei važiuojantiems į geguži
nę susidarytų sunkumų rasti A . 
Padolskio sodybą, skambinkite 
dėl informacijos, Paris 442 - 
3576.

Laukiame atsilankantį gegu
žinę. KUOPOS VALDYBA

raisuluošė ir laimėjo antrą vle- 
rai sulošė ir laimėjo antrą vie
tą Ignas Anužis (88), trečią ir 
ketvirtą vietą pasidalino kleve- 
landiškis Henrikas Bankaitis 
(91) ir detroitiškls Rimas Ke- 
zenius (91).

Liepos 13 d. -Detroite, uždaras 
specialus DISK Kovo turnyras 
Warren Valley Golf Course.
Liepos 27 d.-Detroite, Detroi
to Lietuvių atviras turnyras, 
Rochester Golf Course.

ŠALFAS S-gos Golfo K-tas .

Fotografijos sodo, kad JIB vaistai ATAUGINA PLAUKUS, pašalina 
pleiskanas, šašus, niežėjimą, sulaiko plaukų slinkimą, gražina natūra
lią plaukų Spalvą MOTERIMS ir VYRAMS užtikrintai. JIB 8 uncijų 
bonka — $5.50. Užsakymus su pinigine perlaida siųskite JIB labo
ratorijos atstovybės Kanadoje adresu:

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

įgalinantieji kredito kooperaty
vai. The Financial Post rašo , 
kad jau šią vasarą kredito kor
teles įves Saskatchewan© koo
peratyvai. Tinklą numatoma ne
užilgo išplėsti visose vakarų 
provincijose.Be abejo,ir rytuo
se seks tokių pelningų lengvo 
kredito pasų įvedimas. Neveltui 
komerciniai bankai nuogąstauja 
dėl kredito kooperatyvų plėti
mosi.

Pagal kooperatyvų pi aną,kor
telių naudotojai - kooperatyvų 
nariai gaus automatišką pasko- 
ląiš 12% metams, jeigu jų sąs
kaitoje neužtenka pirkinio pa
dengimui. Bankų Chargex kai
nuoja 18% už mažesnias sumas 
ir 12% už didesnias jeigu nesu
mokama laike 25 dienų nuo sąs
kaitos patiekimo. -ab

LIETUVIŠKAS PUSVALANDIS GIRDIMAS KAS

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

TEL. 669- 8834.

MIKE'S TEXACO SERVICE STATION

601 St. John Road TEL. 695-3883

POINTE CLAIRE, QUE.
(M. RUTKAUSKO)

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

arba Nr. 20. Atvažiavę neapsiriksite!

•STOTIk

Programos vedėjas L. Stankevičius

APSIMOKA P

Kiek lietuviški kredito koo
peratyvai pagelbsti saviesiems 
matyti iš sekančios paskolų ap
žvalgos.

Šiuo metu ipotekinės pasko
los-mor gi či ai gaunamos iš 9.5 
- 9. 75% jas imant iš privačių 
įstaigų, gi valdžios garantuotos 
paskolos neša 9.37%. Tuo tarpu 
lietuvių kooperatyvai tokias pa
skolas duoda tik iš 7.5%, Mont- 
realyje 8. 5% ir Hamiltone iš 

’9%.Taigi skirtumas yra ryškus.
Dar didesnis skirtumas yra 

asmeninėse paskolose. Finansų

AS SAVUS

kompanijos prašo 15.24% iki 
$ 1500(tiekteleidžiaįstatymas) , 
gi už daugiau jau reikia mokė
ti tarp 18 ir 21%. Bankai už to
kias paskolas skaito 11-12%, ta
čiau manoma,kad tai turės grei
tai pakilti. Perkant naują auto
mobilį priskaitoma 14-15. 5%, o 
už namų apyvokos reikmenis 
virš 18%. Mūsų kooperatyvuose 
paskolas asmeniniam reikalam 
galima gauti iš 7.5% Toronte ir 
iš 9% Montrealyje ir Hamilto
ne - 10%.

Daugelis mūsų tautiečių te-

BUS ŠILTAS LIEPOS MĖNUO
Numatoma, kad temperatūra 

birželio mėnesį didžiumoje On
tario provincijos bus normali, 
gi kritulių kiek mažiau. Mon
trealyje bus žymiai šilčiau nei 
pernai, taipogi bus daug mažiau 
lietaus.

Liepos mėnuo visoje rytinėje 
Kanadoj bus karštas ir sausas , 
betgi pranašaujama, kad rug- 
plūtyje bus vėsu su normaliais 
krituliais.Reiškia, atostogauki
me anksti.

Lietuviams nuolaida.

•daįCecetr ‘Radža
Savininkas Alfonsas Viskantas-

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

SKAMBINKITE, 
iŠ visų vietų LaSalėįe. 

TĖL. 366 - 8300 

— visas 24 valandas.

HIGHLAND AUTO BODY
6 7 7 Lafleur Avė. ,L A S A L L E T ei. Bus s. 366 - 7281
Savininkai: V. Sušinskas 389-0571 ir J. Zavys 365-3252

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

namų - 366- 4203

TAISAU IR DAŽAU AUTO-MASINAS.

7717 RUE GEORGE LASALLE, P.Q. SAV. G. DESROCHERS.

(Priešais NL redakcijų)

JOE’S BUTCHER & GROCERY
LAURINAITIS JUOZAS •

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

( Prie požeminio " METRO" stoties).

Uniue'iAal Cleaned & ZJailoU
B. KIRSTUKAS

TEL. 769-2941.

239 FOURTH AVENUE 
(of Wellington St.)

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

Jettė & Frėre Ite'e
Plumbing & Heating kontraktorius

• Atliekami mechaniniai darbai

• Išores taisymas ir dažymas

a Dunlop padangos ir baterijos

DĖMĖSI OI
Papigintos šviežios dešros, vietoĮ už svarą 85 et. 
parduodama po 65 et.
Papiginti minkšti gėrimai: Gurd’s ir Orange didėlėmis 
bonkomis, vietoj 42 et. už 2 bonkas -- parduodama po 
29 et.
Taip pat alus visą rūsių. (Nuolaidos be pristatymo).

Windsor
DRY CLEANERS Be DYERS CO. LTD.

1205 church Avenue. Verdun. P.Q.

Tel. 768-6679.

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

Windsor yra moderni v alykla, turinti 20 me
tu patirtį šiam darbe Turinti naujai įrengtų 
moderniškiausią drobužių ap sauga (storage) 
ir greitų patarnavimą..

140 - 2e AVENUE >
LASALLE

Savi*n inkai: A. Kersys, P. Petrulis, P. KerŠulis, A. Greibus.
AUTOMOBILE INC.

DART 
CORONET 
CHARGER 
DODGE 
CHRYSLER 
CAMION 
DODGE

Baltic Woodwork Co. tel•»«
K. KIAUŠAS ir J. 5IAUCIULIS Daromo. įvairios durys, langai, vir-

tuves kabinetai ir k.iti ivairus medžio
547 Lafleur Ave., La Salle (650) P. Q. dirbiniai.

763S. BOUL. LASALLE 
LASALLE. OUĖBEC LAURENT DAIGNEAULT

President

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

• Apkainavima s nemokama

Atkelta iš 3 psl.
TAIP DIENOS BĖGA...

la (niekad daugiau nebegrįš į 
redakciją), p.Grigaitis, jaunieji 
atėję, turėtų mesti tą šlykštų 
papratimą, atsivežtą iš nelai
mingos tremties, tegu mūsų 
spaudoj spindi lietuvis lietuviui 
solidarumas, nežiūrint mūsų 
partijėllų ir idėjų gyvenime I 
Jukspaudąyra šiuo metu mums 
svarbiausia palaikyti ir mylėti , 
dar po keliolikos metų ir jei 
nebus laisvos Lietuvos, ji pa
mažu išnyks, tai sąlygos rodo . 
Spaudos, sau ir jaunimui nepa
mirškim, tas tik mus jungia ir 
veda prie ilgesnio išsilaikymo 
lietuviškoj jūroj!

Bal. BRAZDŽIONIS

BELLAZZI-LAMY INC. ~
BOIS DE CONSTRUCTION 
BUILDING MATERIALS

7682 BLVD. CHAMPLAIN 
coin Blame Ave.. LaSalle

[VAIRI MEDŽIO STATYBINĖ MEDŽIAGA:

Durys, langų rėmai. Izoliacija, Ten - Test, 
Masonite, statybinis popieris , cementas, 
B. P. i {dirbiniai , cementas ir kt.

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

536 Broadway, sius metus. Jį vieni giria, kiti peikia, bet visi Jį mėgsta skai- 
So. Boston,Moss. tyti. Kodėl?

02127 USA. Todėl, kad jis niekam negataikauja ir nesjbijo teisybes ra
šyti. Teisingomis žiniomis is .visur ( daug rašo ir apie dabarti
nį Lietuvos gyvenimą) laikraštis per 61 metus pelnė gera var
dą ir pasitikėjimą.

Keleivis duoda ir teisinių patarimų, jame rasite gražių ap
sakymu bei eilėras'c'iu. Jis turi ir moterų skyrių. Prenumerata 
tik $5.00.

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

f* mm ■ * Tautinės, demokratines minties mėnesinis lietuvių laikraštis.La I f| Leidžia Varpininkų leidinių fondas.
* * Redaktorius Grožvydas Lazauskas.

Administracijos adresas: Juozas Urbei i s
1649 N. Broadway, Melrose Pork, III. 60160 USA.

Prenumerata: JAV ir kitur $5.00 metaąis.

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

R.B.C
SIUNTINIŲ 
AGENTŪRA

IO+ PORTRETAI - VEDYBOS - KRIKŠTYNOS 
SUKAKTUVES MAŽAMEČIAMS

ĮVAIRIOS PROGOS

TEL. 525-8971. T. Laurinaitis

3891 St.Lawrence Blvd-

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

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

• ABC aptarnauja Montrealyje LIETUVIUS klientus, kurių pilną pasitikėjimą turi jau 14-ką metų.
• ABC turi dideli pasirinkimo, įvairių gėrybių siuntiniams, •— aukščiausios kokybės ir žemiausia kaina! II

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

9 ABC turi SPECIALIUS mai sto produktus siuntiniams i Lietuvą: U Z K Al NO S (50 % NUOLAIDA)

NELAUKDAMI UŽEIKITE I ABC IR UŽSAKYKITE 
SIUNTINIUS, TADA IŠVENGSITE SKUBĖJIMO

ABC patarnavimas — 100 % p a s įtek i n i m as

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

Prašykite katalogo.
110 sv. cukraus .... $ 15.50 Šitos kainos įskaitant’: produktus, 
110 sv. miltų 21.50 muitų, persiuntimo mokestį ir 1.1.
110 sv. ryžtųf 25.0,0 Jūs nemokėsite nė vieno cento 
22sv. taukų.12.70 daugiau!
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LIETUVIU DALYVAVIMAS
“ MAN AND HIS WORLD“ 
PARODOJE
Etninių grupių paviljone“ Etnic 
Mosaic“ lietuviams yra gautos 
trys dienos, rugpiučio men. 7. 8 
ir 9, d.ienomis.

Šiuo metu jau turime kelioli
ka gražių lietuviško eksponatų, 
kurie jau įstatyti paviljone. Tiki
mės jog mūsų tų dienų progai, su
sitarus su patyrusiais žmonėmis , ' 
galėsime pasirodyti su skaitlinges 
niais eksponatais. Kai bus susitar 
ta su mūsų meninių grupių vado
vais, detalizuotų pranešimų talpin
sime spaudoje.

KLB Montrealio apylinkės 
Valdyba.

BALTIJOS KETVIRTOJI TALKA 
plaustui padaryti, išbaigti kirsti 
miškui ir atlikti paskutinius paruo
šiamuosius darbus stovyklavimui 
įvyks birželio mėn. 28-29 dieno
mis. Nakvynėms lovų ir matracų 
yra pačioje stovyklavietėje. Taip 
pat, gazinė virtuve, šiltas van - 
duo ir kt. patogumai. Kas mėgsta
te gamtų ir bendrų darbų, visi 
kviečiami dalyvauti. Pr. R.

DĖMESIO !
Visi į NL laikraščio GEGUŽINĘ, 

kuri įvyks liepos mėn. 13 d.,
SEKMADIENI.PR. J u 0 D K 0 J 0 PLIAŽE PRIE a u t o -ro u t e — 

K F

LAURENTIDES KALNUOSE —

“ Litas bus uždarytas liepos mėn.
1 d., bet bus atidarytas tarpšven 
tėję - birželio mėn. 30 d.

'Vallee Bleue
SKI CENTRE & DEVELOPMENT

VAI DAVID, QUE.

BIRŽELIO MĖN. 29 d., SEKMADIENĮ P.SKRUIBIO VASARVIETEJE, Pointe Fortune, P.Q. ĮVYKSTA 

*** *** *** *** *** A** *** *** *** *** *** *** *** ***

TRADICINĖ ŠAULIŲ GEGUŽINĖ
į/ LIETUI ESANT, GEGUŽINĖ NUKELIAMA I SEKANTI SEKMADIEN t.

• >

J vai. p.p. yėliavos pakėlimas
Prizinis šaudymas

PROGRAMOJE: Lietuviška muzika
Bufetas ir užkandžiai
Loterija, žaidimai jaunimui ir neskelbiama staigmena L.K.MINDAUGO ŠAULIU KUOPOS VALDYBA

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

Dr. K. Ambrozaitis šį pava
sarį baigė odontologiją McGill

GERIAUSIAI I’AILSĖSIT PER SAVO ATOSTOGAS 
CAPE COD - OSTERVILLE 

KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO JŪROS 
PLIAŽO — GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE 

JANSONŲ VASARVIETĖS VILOJE

^AUDRONE

tt

87 East Bay Rd., Osterville Cape Cod, Mass. 02655 
Tel. (Area 617) 428-8425

0

Vila Audronė yra apsupta didelio pušų, beržų ir kt. 
dekoratyvinių medžių parku. Daug vietos poilsiui ir 
žaidimams.
Erdvūs kambariai, rami ir jauki aplinkuma.
Visai arti šiltos srovės, privatus atviros jūros pliažas 
(7 min. pėsčiom).

• Geras lietuviškas maistas.
Atidaroma vasarojimui nuo BIRŽELIO 22 D iki RUG

SĖJO MĖN. 15 D. ir jau DABAR priimami užsakymai.

Kreiptis: DR. ED. JANSONAS. 15 ROSEDALE ST.. 
BOSTON. MASS. 02124. TEL. 2X8-5999. o po BIRŽELIO 
22 D. tiesiai i vilą AUDRONĖ — CAPE COD, MASS., 
MARIJA JANSONAS.

Visi maloniai kviečiami atvykti Į šių gražiausia ir
*4^7 didžiausių Cape Cod žalumynuos paskendusių lietuviškų 
WW pajūrio vilų.

SKAUTŲ-ČIŲ STOVYKLA
Greit artėja šių metų skautų 

ir skaučių stovykla, kuri įvyks 
nuo liepos 20 d. iki rugpiūčio 3 
d. Baltijoj . Skautai, skautės, ir 
visi norintieji stovyklauti yra 
prašomi kuo greičiau užsire
gistruoti pas tuntininkus, V . 
Plečaitį - 366-7041 ir A. Bar- 
šauskienę-365-3339. Kaip buvo 
pranešta, stovyklos mokestis 
vienam asmeniui yra $ 20 vie
nai savaitei ir $ 35 dviem sa
vaitėm.Ši suma įskaito apdrau- 
dą. Registracijos mokestis yra 
2.00.Šeimoms turinčioms dau
giau kaip vieną stovyklautoją , 
yra nustatyta papiginta kaina .

Šių metų stovykla žada būti 
labai įdomi. Stovyklos štabai 
yra sudaromi iš sekančių žmo
nių: skautų komendanto parei
gas pasidalino V. ir J. Piečai- 
čiai, stovyklos kapelionas bus 
Tėv.Zaremba ir sporto vedėjo 
pareigas — R. Otto. Dar nega- 

, lutinai išrinkta skaučių komen- 
1 dantė.

Visi stovyklos dalyviai bei 
tėvai rūpinasi savo transportą - 
cijaį stovyklą. Sunkumams su
sidarius,galima skambinti tun- 
tininkams.

“ Baltijos Ateitininkų, vasaros 
stovykla jau čia pat, t.y. liepos 
mėn. 12 d. iki 19 d.

Kadangi vietos ribotos, o ją ne 
daug laisvų beliko, tai norime at
kreipti j tai tėvelių dėmesį ir pa
raginti, jeigu dar būtų norinčiu 
stovyklauti ir nedelsiant savo su 
ną ar dukrą Įregistruoti.

Puiki proga sveikai ir naudingai 
praleisti savaitę Laurentian kal
nuose, vadovaujant ateitininkų va
dovybei. Kviečiami visi mokslei
viai, nežiūrint kokiai organizaci
jai priklausytų.

Visais stovyklos reikalais pra
šome kreiptis tiesiai pas Sės. M. 
Margaritą 766-9397.

Į Ateitininku vasaros stovyk
lų “Baltijoj“ iš Montrealio visi 
prašomi išvykti 9:00 vai. ryto (lie
pos mėn. 12 d.). Stovykla uzsi -

baigs su iškilmingu vėliavos nu
leidimu liepos mėn. 19 d. (šešta-' 
dienį po pietų.

P.s. Galima gauti Pirmosios 
Komunijos ir Sutvirtinimo apeigų 
nuotraukų pas fotografų T. Lau
rinaitį, tel. 766-5827.

NAUJAS VERSLININKAS
A. Lapinskas iš LaSalle, atidarė 
nekilnojamo turto prekybą 5776 
Bannantyne Ave. , Verdun.

Lietuviai suinteresuoti namą pir 
kimu arba pardavimu gali kreip 
tis pas ši naują verslininką ir jis 
maloniai pasitarnaus.

universitete ir įsigijo dantų gy
dytojo - chirurgo diplomą. Taip 
pat 1965 metais tame pačiame 
universitete išlaikė Bachelor of 
Science egzaminus.

Šių metų birželio mėnesio 
pabaigoje išvyksta į Atlantic 
provincijas (Nova Scotia, New 
Brunswick ir Prince Edward 
Island), kur darbuosis kaipdan- 
tų gydytojas federalinės val
džios sveikatos departamente: 
Department of National Health 
and Welfare.

Gydymas apribotas indėnams
rezervuotose vietovėse,kur yra

• Susirgusi Kregždiene , kuri ^>a- teikiama federalinės valdžios 
guldyta Montreal Gen. ligoninėje, mediciniška pagalba suaugu-
• Henrikas Adomonis buvo visą siems ir mokyklinio amžiaus 
savaitę Belechasse Hospital svei vaikams.
katos4 tyrimams. Linkim jaunam daktarui daug
• Ona Klemkiene su šeima išvykę, sėkmės ir greito sugrįžimo į 
vasaroti įCapeCod, Mass. USA. Montrealio lietuvių koloniją.

• Adv. Stasys Daukša dirba Mon
realio miesto valdyboje, kamba
rys 308.

• Paulė Ancevičienė, gyvenusi 
Oakvilėje, Otavoje ir Toronte, 
atsikėlė gyventi į Montreal}.

SUSIRGUSI DAIL. ANASTAZIJA 
TAMOŠAITIENĖ.
Susirgusi ir paguldyta Kingstone 
ligoninėje dail A. Tamošaitiene. 
Linkime greito pasveikimo.

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

CHIRURGINE PRAKTIKA KREIPTIS T E L; 931-3275.

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

ADRESAS:

MONTREALIO LIETUVIU KREDITO Uf Ai

1465 De Seve Street 

Montreal 205, Que.

TEL. 766- 5827.

MOKA UŽ:

GERIAUSIA DOVANA 
savo vaikams, vaikaičiams yra tokia, ku
ri: vienkartinė, nesenstanti, nepakeičia
ma, neįkainuojama, individuoli, origina- 
| i ir nuoširdi.

Visos informacijos ir pavyzdys - atsiun
tus $1.00 išlaidoms padengti (u£si sakius 
atskaičiuojama).

Rašyti: “NL“ administracija, C//° M.G 
7722 Geprge Street, 
La Salle 690, P.Q.

Dr. E. ANDRUKAITIS 832 S loseph B1 d
(kampas St. Andre), 

tel. 522-7236.

Dr. J. MALIŠKA
Dantų gydytojas

1440 St. Catherine Street «t.
Room 600

Tel: 866-8235, namų 488 - 8528.

Dr. A. O. JAUGELIENĖ
Dantų gydytoja

1410 Guy St. pirmas aukštas 
11-12 kambarys.

Tel. 932-'6662; namu 737 - 9681.

DEPOZITUS 5.0%
ŠERUS (numatyta) 5.5%

TERM.IND. I metams
TERM.IND. 2 “ 7.25%
TERM.IND. 3 " 7.25%

Nemokamos gyvybės draudimas 
iki $2,000 iėrų sumos.

DUODA PASKOLAS:

ASMENINES iš 9.% 
NEKILN. TURTO is 8.5% 
Įskaitant gyvybės apdrauda 
iki $ 10,000.
JAU IŠDUOTOS PASKOLOS i k I 
termino lieka senomis pat ūk an o m i s- 

, ( pradedant 6.5 % ).

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

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

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

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

S-tos "ClhT'nr. 7520

P. ADAMONIS
Chartered Insurance Broker

Su teise dirbti Quebecb ir Ontario

PROVINCIJOSE

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

LIETUVI DARBININKE!
Jai Tamsta dirbi metalo ar medžio 

dirbintą fabrike, tai Tamstos gami
niai yra ne kas kita, kaip geometri* 
r'S figūros. Tok t darbą žymi oi po- 
ianfvino geometrijos žinojimas. Ne
žinodamas geometrijos, Tamsta nie
kuomet nebusi nei meistras, nei fon
tanas. Tai kodėl nesusipazinti su 
geometrija? Mokytis niekuomet ne
vėlu.

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

Viena pamoka 2 dol. 50 centi/, tai
gi uz 15 dolerią Tamsta ųsigysi ži- 
rio/imę, kurį mokiniai mokyklose, pa
prastai įsigyja per dvejus metus.

S. Kriauciunas
38, Prospect Hill, 
Swindon, Wilts, 
England. #

Dr. V.GIRIUNIENĖ 5330 L'Assomption Blvd.
Tel. 255 - 3533.

Dantų gydytoja

ADVOKATAS Suite 205

J.P. Miller, ba, b.c.l.
NOTARAS Sun Life Building

J. BERNOTAS, B.A., b.c.l

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS

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

JUOZAS GRAŽYS
KAILIU. SIUVĖJAS 

6396- Bannantyne Verdun, Mon treat

Siuvu ir parduodu
Taisau ir remodeliuoju 
Vasaros laike saugojimas

(Storage)\

Tel. 767-6183.

ALBERTAS NORKELIŪNAS , B.A. C.S.C., LB. 727- 3120.
|< NAMU:

ARVYDAS RUDZEVIČIUS, A.l.B. 271- 5758.

TEL. 769-8831

FALCON - FAIRLANE 
GALAXIE - THUNDERBIRD 

MUSTANG - TRUCKS

475 BANNANTYNE AVE., 
VERDUN, QUE.

8 psi. •** *** NEPRIKLAUSOMA LIETUVA *** N r. 26 (1153 ), 1969 m. birželio mėn. 25 d.

USED CARS 
1 year guarantee

Kreipkitės į

LEO GURECKAS
Sales Manager’s A saistant 
Keating Ford lietuvis atstovas 

769-8831.

Tel: namų 366- 2548
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