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SAVAITINIU ĮVYKIU 
APŽVALGA

Dabartiniai Čekoslovakijos raudonieji valdovai: Husak, Strougal ir kt.

ČEKOSLOVAKIJOS 
TRAGEDIJA BAIGTA

Dabartinis Čekoslovakijos 
komunistų vadas Husak galų 
gale baigė mauro darbą. Pas
kutiniai trys likę Dubčeko su
žmoginto komunizmo linijos 
atstovai pašalinti iš savo pa
reigų. Tai Oldrich Černik, fe
deralinės vyriausybės buvęs 
premjeras, darbininkų profe
sinių sąjungų vadovas Karei 
Polaček ir Slovakijos premje
ras Stefan Sodovsky. Černiko 
vieton pasodintas buvęs stali- 
nisto Antony Novotny vidaus 
reikalų ministeris /taigi, visų 
čekistų viršininkas/ Lubomir 
Strougal. Kiti du naujai pas
kirtieji yra lygiai ištikimi 
Maskvos tarnai: Antonin Ka- 
pek, buvęs Prahos miesto ko
munistų partijos organizaci
nio komiteto pirmininkas, Jo- 
sekKorcak,tapęs nauju prem
jeru, ir Josef Lenart,buvęs 
stalinis to Novotny vyriausybės 
galva.Visi atleistieji automa
tiškai jcasitraukė ir iš visų 
postų Čekoslovakijos komu
nistų partijoje. Pasitraukė, ž i- 
noma, ne savo valia, bet pri
versti. Lygiai kaipDubček, ku
ris Husako yra išsiųstas ne- 
reikšmingon Turkijos amba- 
sadon ambasadorium, turėjo 
pranešti iš Ankaros apie savo 
pasitraukimą iš komunistų 
partijos valdančiųjų luomo. 
Visas tas komiškas politinis 
žaidimas, iš šalies žiūrint, su
kelia tiktai užuojautos jausmą 
čekų ir slovakų tautoms, ku
rios neabejotinai dabar turės 
užmokėti už tuos kelis mėne
sius padvelkusio laisvės vėjo. 

Judo pabučiavimas — Brežnevas bučiuoja gen. Svobodą, Čekoslovakijos prezi
dentą, praeitais metais, Maskvos aerodrome.

Pasiguosti galima, kadDubče
ko vyriausybės ir pakraipos 
žmonės nebuvo sušaudyti ar 
pakarti, kaip tai anksčiau bu
vo įprasta proletarų rojuose. 
Iš kitos pusės, betgi, įdomu 
pastebėti kaip šį visą pasaulį 
užvaldyti siekianti imperija 
liguistai bijo kiekvieno lais
vės dvelktelėjimo. Baltijos 
tautų tragedija , Budapeštas, 
Poznanė ir vėliau Praha įro
dė , kad raudonasis kolosas 
stovi ant molinių kojų. Čekos
lovakijos tragedija yra baigta 
laikraštinėse kronikose , bet 
Čekoslovakijos žmonės niekad 
nepamirš nei Dubčeko svajo
nės, nei raudonųjų tankų,kurie 
begėdiškai sutraiškė tą sva
jonę.

JAV-ių PREZIDENTO
KALBA Į TAUTĄ

Richard Nixon su kiekviena 
nauja savo kalba įrodo, kad jis 
nėra tiktai paprastas admi
nistratorius ir , kad jis, toli 
gražu, nebus tiktai gražiakal- 
bis prezidentas, kuris uždan
gstė savo pasyvumą gražia, 
bet negyva frazeologija. Pir
miausia, prezidento buvo aiš
kiai ir nedviprasmiškai pasi
sakyta, kad JAV-ių ekonomija 
nebesitaikys prie kitų šalių, 
bet stengsis užbėgti už akių 
galimai infliacijai savam 
krašte. Tuo, kaip buvo galima 
tikėtis, labai susirūpino An
glija ir kitos, tiesioginiai nuo 
JAV-ių ekonomijos potencialo 
priklausančios, šalys. Betgi 
Amerika pirmą kartą po labai 
ilgo laiko išdrįso,savo prezi
dento lūpomis, pasakyti, kad 

duosnių dovanų laikotarpis 
baigėsi. Tas jankis, kuris,kai 
buvo reikalas, mirė už Euro
pą, o vėliau visokių pienburnių 
ir nedak epelių buvo siunčia
mas namo/Yankee go home'./, 
dabar pasakė buvusiems są
jungininkams ir pusiau drau
gams, kad jie tesirūpina savo 
kišene ir savo ekonomine atei
timi patys. Lygiai kategoriš
kas ir įdomus buvo Nixono 
pareiškimas, kad nuo dabar 
JAV-ių vyriausybė aiškiai 
skiria ekonominėms vidaus 
problemoms didžiausią dėme
sį ir kad ilgai demokratų ir 
respublikonų žadėtas vertybių 
perkratymas yra įvykęs fak
tas. Įvykęs faktas, stebėtojų ir 
politinių reporterių nuomone, 
yra taip pat paties Nixono po

BIAFROS PADĖTIS TEBĖRA 
NEAIŠKI

Vakarų pasaulį pasiekian
čios žinios apie nugalėtos 
Biafros situaciją tebėra labai 
surizgusios. Vieni žurnalistai 
ir net oficialūs stebėtojai tei
gia, kad jokių išsišokimų tenai 
nesą, o kiti žurnalistai nuolat 
rašo apie įvairias žudynes, 
prievartavimus ir represijas 
ne tiktai prieš nugalėtus biaf- 
riečius, bet ir pačius žurna
listus bei stebėtojus. Charak
teringa, kad Nigerija neįsilei
džia nieko iš tų organizacijų 

Manitobos šimtmečio baliun-P. E. Trudeau atvyko su aktore Barbra strelsard

litinės filosofijos gilesnis ir 
platesnis pobūdis ir drąsa pa
sisakyti apie kaikurias nela
bai populiarias reformas.Tarp 
šiųpirmoji yra oro ir vandens 
užteršimas , su kuriuo dabar 
bus pradėta visai rimtai ir 
griežtai kovoti. Lygiai svarbi 
yra Vietnamo karo problema, 
kurią Nixonas, atrodo, išspręs 
nuolat daugiau amerikiečių 
karių gražindamas Amerikon 
ir panaudodamas Vietname 
pačius Pietų Vietnamo kari
nius dalinius. Hanojuje dėl šios 
politikos imta rimtai rūpintis, 
nes komunistinei propogandai 
bus žymiai sunkiau pateisinti 
savo dalinių veiksmus prieš 
brolius /tai yra, pietų vietna
miečius/ negu prieš atėjūnus 
amerikiečius.

/bažnytinių arbakaritatyvinių/, 
kurios savo laiku sušelpė ap
suptąją Biafrą. Kanados vy
riausybė jau nusiuntė Biafron 
visą lauko ligoninę ir , užsie
nio reikalų ministerio Sharp 
teigimu, netrukus pasiųs dar 
trijų lauko ligoninių pilną 
įrengimą bei reikmenis.

DIDŽIOSIOS BRITANIJOS 
PREMJERO VIZITAS jAV-se

Harold Wilson, Anglijos mi
nisteris pirmininkas, lankyda
masis Washingtone tarėsi

įvairiais gyvybiniais savo 
krašto reikalais.Svarbiausių
jų tarpe , aišku, buvo naujoji 
Nixono paskelbta ekonominė 
politika. Jos britai ypatingai 
prisibijo,nes betkokia ameri
kiečių ekonominė izoliacija 
gali sukelti kituose,nuo Ame
rikos priklausančiuose kraš
tuose, ekonominę krizę. Atro
do, kad JAV-ių prezidentas 
sugebėjo Wilsoną įtikinti, jog 
tokiai baimei nėra jokio pa
grindo. Wilsonui toks užtikri
nimas, tikriausia, padės šį ru
denį įvyksiančiuose rinkimuo
se laimėti daugiau balsų.

VĖL KELIAMAS KANADOS 
KONSTITUCIJOS KLAUSIMAS

Kanados ministerio pirmi
ninko labiausiai pamėgta tema 
ir pagrindiniu rūpesčiu buvusi 
naujoji Kanados konstitucija 
kurį laiką buvo palaidota po 
žymiai menkesnių, bet neati
dėliojamų, darbų ir rūpesčių 
griūtim. Kaikurie politiniai 
komentatoriai jau pradėjo 
skelbti, kad Trudeau esą atsi- 
kandęs dantį ir nebenorįs to 
skaudaus klausimo judinti. 
Betgi Trudeau naujosios Ka
nados konstitucijos nepamir
šo. Praeitą savaitę jisai pas
kyrė 20 parlamento narių ko
misiją , kuri apvažinės visą 
kraštą ir apklausinės įtakin

gus asmenis dėl naujai rašo
mos konstitucijos Įvairių as
pektų. Įdomu, kad ir konstitu
cijos perrašymo atveju Tru
deau laikosi savo lėto ir aka
demiškai atsargaus tempo , 
Nors pastaruoju metu dauge
lis buvusių jo simpatikų žur
nalistų ima pereiti į kartais 
net labai kandžią kritiką dėl 
tokio vėžliškumc, Trudeau, at
rodo, nei dėl šių dezertyrų, nei 
dėl kitų pustau apspręstų 
problemų perdaug nesijaudina . 
Jis /o koks gi kitas Kanados 
ar kito krašto premjeras būtų 
išdrįsęs tai padaryti?/ net į 
Manitobos provincijos šimt
mečio minėjimą atvyko su 
Barbra Streisand, žinoma JAV 
-ių aktore, dainininke irHoly- 
woodo žvaigžde.

DRUMSTA QUEBECO 
PROVINCIJOS POLITIKA 
Kredittstų partijai nutarus 

dalyvauti Quebec© provincijos 
rudeniniuose rinkimuose, po
litinė padėtis šioj provincijoj 
pasidarė dar drumstesnė. 
Ekspertų nuomone.kreditistat 
atimslą daugiausia balsų iš 
valdančios Union Nationale 
partijos, taip pat iš separatis
tų Parti Quebecois , bet patys 
į provincijos parlamentą ne
praveš ią nei vieno atstovo. 
Turint galvoj, kad visos pra
našystės yra rizikingas daly
kas, ypač politinės, visdėlto 
reikia sutikti, kad kreditistai 
nėra jokia rimta politinė jėga, 
Ji, iš tiesų, tiktai dar labiau 
sunarplios , ir šiaip neaiškią , 
šios provincijos politinę pai
niavą ir eiliniam piliečiui bus 
dar sunkiau atskirti tikrus 
dalykus nuo netikrųjų. Claude 
Wagner, nelaimėjęs liberalų 
partijos lyderio posto, buvo 
visai atvirai Caouette vilioja
mas į Quebec© provincijos va
do pareigas.Bet, taip bent da
bar atrodo, Wagner šias vi
liones atmetė. Be abejo, tat 
pats protingiausias sprendi
mas, nes kreditistai niekad 
šioje provincijoje rimto vaid
mens nevaidins.

SPAUDOS

BALIUS 
š 1

ŠEŠTADIENI
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RŪPI SAVAS LAIKRAŠTIS?

Spaudos baliai ne mūsų iš
radimas. Jau Lietuvoje spau
dos baliai sutraukdavo visą 
Kauno šviesuomenę. Kai sa
kom šviesuomenę s turim gal
voje ne aristokratiją ar ko
kius šiaudinius inteligentus, 
bet visus tuos - prastuolius 
bei turtingus, -kurie skaito. 
Pagal tą garsų ir taiklų šūkį, 
laimėjusį berods "MūsųRyto
jaus" konkursą, tiktai LAUKI
NIS LAIKRAŠČIŲ NESKAITO.

Šią savaitę Montrealio lie
tuviai turi progos įrodyti, kad 
jie nepriklauso tokiai tamsuo
lių grupei. Sakome tat be jokių 
atsiprašinėjimų,nes visai kon
krečiai ir paprastai kalbant, 
Spaudos balius mums, tai yra, 
NEPRIKLAUSOMAI LIETU
VAI , yra vienas pačių svar
biausių gyvybės šaltinių.Spau
dos baliaus pajamos mūsų 
laikraštį, labai didele dalim, 

!išlaiko gyvą.

Nesame, berods, niekad šio
je vietoje kreipęsi tiesiu žo
džiu į montrealiečius lietuvius 
savojo Spaudos baliaus proga. 
Betgi dabar yra atėjęs laikas 
išsiaiškinti. Be mandagių už- 
uominių ir nevyniojant žodžių 
į pakulas. Niekam nėra pas
laptis, kad kas metai vis ma
žiau mūsų šviesuomenės atsi
lanko į Spaudos balių. Kodėl? 
Atsakymų yra begalė. Vie
niem-, girdi, salė perprasta, 
kitiems publika perprasta, dar 
kitiems programa nekokia, o 
yra ir tokių, kurie visai nerau
donuodami pareiškia,jog jiems 
esą nusibodę aukoti, aukoti ir 
aukoti.

Argi visi šie argumentai 
yra ko verti?Tiems,kurie dėl 
salės ir publikos skundžiasi, 
galim priminti, kad kai Aka
deminis sambūris praeitais 
metais rengė balių šauniau
siam Montrealio viešbutyje su 
vakariene ir visokiais kito
kiais išraitymais, dalyvių bu
vo vos virš šimto... Ir ge
riausios programos mūsų ko
lonijoj nesutraukia daugiau 
dviejų šimtų žiūrovų ir klau
sytojų. O kalbant apie aukas, 
juk tiesiog gėda tvirtinti, kad 
tie keli doleriai lietuviškam 
reikaluinublednIntų mus.Tarp 
kita ko, tarp mūsų kalbant, 
daugiausia aukoja ne tie pini
guočiai, bet paprasti darbi
ninkėliai.

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.

Gerb. Redaktoriau:
Jūsų redaguojamam savait

rašty nr.48 įdėta koresponden
cija iš Toronto gyvenimo ant

Spaudos balius toks, 
kokie žmonės į jį 
ateis. Ne mes, bet jūs, 
Montrealio lietuviai, tą mūsų 
balių padarysit šauniu arba 
pilku.Todėl mes į jus šiandien 
ir kreipiamės, ir kviečiame 
visus, visus ir kiekvie
ną lietuvį Montrealyje 
ir Quebeco provincijoj: pada
rykit mūsų balių tokiu, koks 
jis būdavo prieš penkiolika 
metų, kai salėj žmonės netilp
davo! Ateikit vist - turtingi ir 
vargšai, Išmokslinti ir pras
čiokai, senos ir naujos kartos 
ateiviai, nes mūsų Spaudos ba
liuje yra tikrai vienintelė 
proga pabūti su kiekvienu sa
vo žemės žmogum. Nesidi- 
džtuokime be reikalo, nenie
kinkime be pagrindo, nežiūrė
kime iš aukšto vienas į kitą, 
nes NEPRIKLAUSOMA LIE
TUVA yra visų laikraštis, 
kaip ir pats lietuviškas žodis 
yra visų mūsų žodis.

Mes neabejojame, kad mont- 
realiečiailietuviai didžiuojasi 
ir džiaugiasi savu laikraščiu. 
Tik įsivaizduokime , nors va
landėlei, kaip nejauku būtų be 
savo laikraščio, kaip nesma
gu būtų skaityti kas darosi 
mūsų gyvenime kokio nors ki
to miesto ar net valstybės lie
tuviškam laikraštyje. Be to, 
juk mūsų savaitraštis buvo 
pirmasis lietuviškas laikraš
tis Kanadoje.Vtsa tai, jeigu ne 
paprastas reikalas išlaikyti 
savo spausdintą žodį išeivijo
je, mums atrodo yra pakanka
mas pagrindas šių metų Spau
dos balių padaryti masine de
monstracija savam laikraš
čiui. Pamirškime visas nie
kingas smulkmenas ir įrūdy
kime sau ir visiems kitiems, 
kurie mus įprato vadinti ap
kiautėlių kolonija, kad nesam 
nei apkiautę , nei miegaliai. 
Tebūnie šis Spaudos balius 
tikra manifestacija, kad vi
si esam vienos žemės vai
kai. Ir tenesupyksta tie, kurie 
ir į šį Spaudos balių numos 
ranka, jeigu jų mes nebelaiky
sime N E P R IK LA US OMOS 
LIETUVOS bičiuliais. Jūsų 
ir mūsų yra baltus, ir 
mūsų ir jūsų yra "Ne
priklausoma Lietuva". Šį sa
vaitgalį yra proga įrodyti, kad 
tai tiesa, Iki pasimatymo/šį 
šeštadienį DLK Vytauto klubo 
didžiojoje salėje!

rašte "Seka Turtus" nesiderina 
su rimto laikraščio išore.

Aš nieko neturiu prieš pačią 
korespondenciją-nes tai realus 

gyvenimo pavyzdys ,kur iškelia
ma aikštėn kai kurių lietuvių , 
"patriotų" laikysena savo para
pijų ir lietuviškų centrų atžvil
giu.

Pridėdami antgalvę šiai ko
respondencijai "Seka Turtus", 
Tamstos tuo pačiu lyg ir prita
riate tai žmonių grupei, kuriem 
lietuviški reikalai ir jų rėmi
mas yra antros eilės reikalas .

Pageidaučiau,kad ateityj pa
našių korespondencijų su špil- 
kavimo tendencija laikrašty ne
būtų dedama, nes tai laikraščio 
prestižą labai žemina ir tuo pa
čiu skaitytojų skaičių mažina.

Su pagarba,
E. ŠLEKYS 

Toronto, Ont.
P,S. Antraštė ne mūsų, bet /pačio 
korespondento. Laikraščio pres
tižą, mūsų manymu, Žemina tik 
melas. 'Red.

"Nepriklausomos Lietuvos" 
redakcijai,

Siunčiame su šiuo laišku 
Lietuvių Akademinio Sambū
rio Montrealyje 25 dolerių 
auką ir linkime pačiam laik
raščiui, redakcijai bei leidė
jams sėkmės.

Jūsų
A.Kličius,

Lietuvių Akadem inio Sambūrio 
pirmininkas

Liet.Akad, sambūriui dėko
jame. Iš tiesų , NL-oje šiuo 
metu dirba ir talkininkauja - 
be paties redaktoriaus - visa 
eilė sambūrio aktyvių narių.

Red.

laiko žodis
Kas du meta įvykdomi Susi

vienijimo Lietuvių Amerikoje 
Pildomosios Tarybos rinki
mai. Šiais rinkimais kaskart 
nariai rodo vis mažesnį susi
domėjimą. Balsavimuose ne
dalyvauja nė 20% narių. Kai 
gruodžio mėn. buvo vykdomos 
nominacijos į PT, nebuvo vie- 
šaipasiskelbęs nevienas nau
jas kandidatas, o tik dabartinė 
PT. Nesant pasirinkimo, kam 
dar vykdyti nominacijas?

Kad išjudinus SLA narius, 
prieš du metus ir šiemet iš
leistas laikraštėlis Laiko Žo
dis, 87-14 tilth. Str., Room 9, 
Richmond Hill, N. Y, 11418, tik 
visa bėda , kad aną metą ir 
šiemet jis gaunamas po PT 
nominacijų.

Laiko Žodis, patiekia, netsu 
nuotraukomis, 3 naujus kandi
datus į PT: Joną Daugėlą, Vy
tautą Alantą ir Petrą Janušką, 
o į daktarus kvotėjus Dr. Vy
tautą Avlžonį.bet pažymi, kad 
"Taip pat neėsame atsiklausę 
asmenų , kurie mūsų manymu 
tiktų kandidatais į Pild. Tary
bos postu' ". Kaip galima bal
suoti už kandidatą, jeigu neži
nai ar jis sutiks būti renka
mas ? 24 pusi. rašoma:"Laiko 
Žodis remia Dr. Algirdo Bud- 
recklo kandidatūrą į Susivie
nijimo Lietuvių Amerikoje 
Sekretorius" ir 22 pusi. įdėta 
jo nuotrauka su trumpa bio
grafija.

Aplamai , tenka pastebėti, 
kad SL<A yra atsilikęs nuo ka
talikų susivienijimo. Pastara
sis jau prieš 8 metus ėmė 
mokėti savo nariams dlvlden- 
tus , .o SLA , tik paskutiniojo 
seimo delegatai tai privertė 
PT daryti ir jie buvo išmokė
ti pereitais metais. Katalikų 
susivienijimo seimo pirmi
ninkai yra renkami iš delega
tų tarpo, o SLA Dargls, pasi
remdamas senais nuostatais, 
dar ir šiemet seime yra pasi
ryžęs pirmininkauti ir neduo
ti balso jo nepageidaujamiems 
delegatams. Katalikų susivie
nijimas remia daugiau ben
druosius lietuvių visuomenės 
reikalus , o SLA PT tik savus 
fondus.

S.P.

"SKAUTŲ AIDO" REIKALAI 
NAUJOSE RANKOSE

Lietuvių skaučių Ir skautų 
žurnalas,oficialus mūsų s-gos 
organas, leidžiamas Tarybos 
Pirmijos, per paskutinius 6- 
rius metus redaguotas Oakvi
lle ir spausdintas Putnam, 
Conn., nuo 1970 metų pradžios 
perkeltas į Chicagą. Taigi mū
sų mielasis "Skautų Aidas" 
perėjo į naujas rankas. Re
daktorių bus s. Juozas Toliu
šis, o redakcinėn komisijon į- 
eina : v.s.A. Namlklenė, v.s. 
kun. J.Vaišnys ir s.B.Vosy
lius. Malonu pažymėti, kad re
dakcinėn komisljon įėjo v. s. 
kun.J.Vaišnys,buvęs Ilgame
tis "Laiškų lietuviams" vyr. 
redaktorius ir paskutiniu lai
ku vėl perėmęs redaguoti 
"Laiškus lietuviams". "Skautų 
A Idą" techniškai apipavidalin
ti padės v. s. VI. Vljeikis , bu
vęs mūsų Sąjungos Vyriausias

Dalis Anglijos ir Vokietijos lietuvių skautų 1969 metų stovykloje, ir dvi busimosios 
skautės galvoja: Ach ! kada gi mes galėsime Įstoti i Jūsų eiles.. Nuotrauka A. Kiečio.

VASARIO 16-sios ŠVENTĖ
Vasario 16-sios šventės 

proga sveikiname visas KLB 
Apylinkių Valdybas ir visus 
tautiečius , kviesdami kuo 
skaitlingiau dalyvauti minėji
muose ir duosniai paremti 
tautos vadavimo darbą paau
kojant didesnę auką Tautos 
Fondui. Į minėjimų programas 
įtraukite mūsų priaugantį jau
nimą , kad jis aktyviau įsit
rauktų į mūsų lietuviškąją 
veiklą ir gėriau suprastų mū
sų tautos rūpesčius.Tegul bū
na ši šventė paminėta kuo iš
kilmingiausiai.

LIETUVOS VĄIZDŲ 
SKAIDRĖS

Krašto Valdyba jau įsigijo 
Lietuvos vaizdų skaidrių rin
kinį. Didelė dalis jų yra skir

TAUTOS FONDAS - 
PAVERGTOS TĖVYNĖS

VILTIS
Mieli lietuviai1. Tautos 

Šventės - Vasario 16 minėji
mu, kaip Ir kiekvienais me
tais, pradedamas Tautos Fon
dui lėšų telkimo vajus.

Pavergtos Tėvynės laisvi
nimo kovai tęsti, be tam dar
bui eilės pasišventusių asme
nų , dar reikia Ir nemažai lė
šų. Neturint užnugario - Ne
priklausomos Valstybės, ta 
materialinė našta tenka lais
vėje esantiems lietuviams.

Kiekvieno lietuvio yra šven
ta pareiga prie šio visų mūsų 
siekiamo tikslo savo didesne 
ar mažesne auka prisidėti.

Jei Tau, mielas tautieti, per 
Šventės minėjimą nebūtų gali
mybės savo duoklės laisvini
mo reikalams atiduoti, rask 
kitą progą , arba neužtrenk

Nukelta i 6 psl,„ - - s__________ —»

11. Wellando 145.00
12. Windsoro 330.00
13. Winnipego 72.00
14. Port Arthur ■ Fort William 12.00
15. Kalgario 106.50
16. Otavos 84.00
17. St. Catharines 90.00
18. Oakvillės 72.00
19. Procentų už indėlius 292.88
20. Pavienės aukos ir kt. 132.65

IS viso $7,854.64
1969 m. sausio 1 d. likutis $1,796.76

Iš viso $9;651.40
IŠLAIDOS

1. Išsiųsta Tautos Fondo 
centrui per pirm. prel.
J. Balkūną $8.000.00

2. Už skelbimus spaudoje

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

skautininkas ir žinomas spau
dos darbininkas bei gražių 
meniškų knygų ar albumų lei
dėjas.

Skautų Aldą administruoti 
sutiko ps.Augustinas Ožentas, 
6840 So. Campbell, Chicago, 
III. 60629.

Mielieji skautų bičiuliai - 
rėmėjai, sesės ir broliai, pre
numeruokime , platinkime ir 
visais būdais remkime "Sk. 
Aidą"!

NAUJA MŪSŲ SĄJUNGOS 
VYRIAUSIOJI VADOVYBĖ 
Kaip žinoma Lietuvių Skau

tų Sąjungos korespondentinis

ta Vilniui, Kaunui, mūsų pajū
riui, Trakams ir 1.1, Skaidrė
mis gali pasinaudoti,netik KL 
B Apylinkių Valdybos , bet ir 
visos lietuviškos organizaci
jos. Malonu būtų, kad jomis 
susidomėtų jaunimo organiza
cijos, kurių nariai daugumoje 
yra gimę už Lietuvos ribų. Su
interesuoti prašome kreiptis į 
Valdybos Sekretorių K.Baro
ną, 1975 Barton St. E., Apt. 311, 
Hamilton 31, Telef. 54

PADĖKA
KLB Kultūros Komisija 

nuoširdžiai dėkoja Prisikėli
mo parapijos Katalikių Mote
rų D-jos skyriaus valdybai ir 
visoms narėms už paaukotus 
6 tomus Vinco Krėvės raštų 
Tautinės Kanados bibliotekos 
lietuviškajam skyriui. Taip 

1969 m. Tautos Fondas Kanadoje sutelkė $7,854.64
PAJAMOS ir per radiją - 87.70

Gauta iš L. B-nės apylinkėse vei- 3. Išlaidos ryšium su lėšų
kiančių Tautos Fondo atstovybių, telkimu 77.05
įgaliotinių ir kitų šaltinių: 4. Auka buv. ilgametės TF

1. Toronto $2,900.00 atstovybės narės Iz. Ma-
2. Hamiltono 1,400.00 tusevičiūtės paminklui 50.00
3. Sudburlo 311,00 5. Bankams, pašto ženk-
4. Delhi 388.00 lams, telefonui ir raš-
5. Montrealio 500.00 tinės reikmenims 23.65
6. Londono 388.61 ■----------
7. Rodney 165.00 IS viso $8,238.40

1970. I. 1 d. lieka 81,413.00

Balansas $9,651.40

154.00
123.00
188.00

8.
9.

10.

Edmontono 
Sault Ste. Marle 
Vankuverio

suvažiavimas šiuo metu yra 
pilnoje eigoje. Presldtumo 
pirmininkas s. K.Nenortas iš 
Bostono, Mass., informuoja, 
kad, suskaičiavus suvažiavimo 
dalyvių balsavimo korteles , 
nauja mūsų S-gos Vadovybė 
jau išrinkta. Sąjungos Tarybą 
sudarys 18 narių, kurie arti
miausiu laiku Išrinks S-gos 
Pirmlją Ir josios pirmininką. < 

Vyriausiu skautininku Iš
rinktas v. s.Pr.Molis, o jo pa
vaduotoju s. Š. K U lulls, abu iš 
JAV Atlanto Rajono.

Vyriausia skautininke Iš
rinkta s. L.Milukienė iš New 
Yorko Ir jos pavaduotoja s. St. 
Subattenė Iš Bostono.

Akademinio Skautų Sąjūdžio 
Vadijos pirmininku išrinktas 
f ii. s. Liūtas Grinius, pavaduo- ; 
toja Stf. Gedgaudienė, abu Iš 
Ramiojo Vandenyno Rajono.

Taip pat išrinktas Sąjungos 
Garbės Teismas, Kontrolės 
Komisija, Seserijos, Brolijos 
ir Akademinio Sąjūdžio garbės 
gynėjai. Naujai iš rinktieji Ra
jonų vadai per šią kadenciją 
bus pilnateisiai Sąjungos Ta
rybos nariai. Kanados Rajono 
Vadu Išrinktas s.K.Batūra iš
Toronto.

L. E-tas

pat, nuoširdi padėka priklauso 
rašytojui J. Gliaudai už at
siųstas savo knygas,verstas į 
anglų kalbą. Ta pačia proga 
prašome visų lietuvių rašyto
jų paaukoti po vieną egz. jau 
anksčiau ar paskutiniu metu 
išleistų savo kūrinlų.Taip pat, 
malonu būtų , kad atsirastų 
mecenatas Br.Kviklio 4 tomų 
leidiniui "Mūsų Lietuva". Šį 
gražų leidinį numatoma įteik
ti taip pat Tautinei Kanados 
Bibliotekai Otavoje.

SOLIDARUMO /NAŠAI
Nuoširdžiai dėkojame už 

solidarumo įnašus, gautus Iš 
Sault Ste Marle, Sudbury Ir 
Vancouver apylinkių. Prašome 
ir kitas apylinkes atsiskaityti 
už 1969 metus,

KLB Krašto Valdyba

Tautos Fondo idėja mūsų lietu
viškoje visuomenėje yra gyva, nes 
pavergtos Tėvynės laisvinimo reika
lams sutelkiamos lėšos kasmet didė- į 
ja. Tai rodo paskutiniųjų 4 metų 
skaičiai: 1966 m. sutelkta $5,271.00, 
1967 m. $6 056.00, 1968 jubilėjinlais 
metais $11,071.00 ir 1969 m. $7,854.- 
64. Tautos Fondo Atstovybė Kana
doje reiškia nuoširdžią padėką L. fi
nes apylinkių valdyboms TF apylin
kių atstovybėms bei įgaliotiniams ir 
aukų teikėjams už rūpestingą talką 
Tautos Fondui, o taip pat mieliems 
tautiečiams savo gausiomis aukomis 
remiantiems pavergtos Tėvynės lais
vinimo darbą.

St. Banells, T. F. Atst. pirm.
VI. Kazlauskas, ižd.

2 psl................. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA »** Nr. 5(1170), 1970 m. vasario men. 4 d.



KANADOS LIETUVIŲ
KATALIKŲ CENTRAS

Toronto Prisikėlimo parapi
jos patalpose 1969 m. lapkričio 
1 d., organizacinis komitetas, 
susidedąs iš J. Matulionio, prel. 
dr. J. Tadarausko, kun. P. Ažu
balio, kun. P. Bariaus, OEM, 
kun. dr. P. Gaidos, dr. J. Sun- 
gailos, V. Sondos, dr. O. Gustai
nienės ir dr. A. Lukienės, sušau 
kė Kanados lietuvių katalikų 
suvažiavimą įsteigti Kanados 
lietuvių katalikų centrui. Daly
vavo klebonai su parapijų rink
taisiais atstovais, įvairių orga
nizacijų bei institucijų atstovai 
ir svečiai.

Komitetas suvažiavimui pa
teikė planuojamojo centro sta
tuto projektą, kuris su kai ku
riomis pataisomis buvo priim
tas. Į centrą buvo išrinkti kun. 
P. Ažubalis, kun. P. Barius, kun. 
P. Gaida, kun. F. Jucevičius, 
V. Kolyčius, sės. I. Marijošiūtė, 
J. Pleinys, dr. B. Povilaitis, A. 
Ramanauskienė, C. Senkevičius 
ir dr. J. Sungaila. Prel. J. Ta- 
darauskas įeina kaip Kanados 
lietuvių katalikų Kunigų vieny
bės atstovas.

Naujojo centro nariai tą pa
čią dieną sušaukė savo pirmąjį 
posėdį ir balsavimo būdu parei
gomis pasiskirstė: pirmininkas 
dr. J. Sungaila, vicepirmininkai 
kun. P. Barius, OFM, ir dr. B. 
Povilaitis, iždininkas K. Mangli- 
cas, korespondencjios sekreto
rė A. Kuolienė, protokolų sek
retorė A. Ramanauskienė.

Antrajame centro posėdyje 
gruodžio 11 d. nariai apsprendė 
savo organizacinę sąrangą ir 
darbo planą. Kadangi centro 
Veikla apims religinę - moralinę 
lietuvių katalikų gyvenimo sritį 
ir remsis religinėmis bendruo
menėmis — parapijomis, orga
nizacijomis bei įvairiomis insti
tucijomis, tai nepramatoma stei 
gti centro skyrių, o palaikyti 
tiesioginius ryšius per centro 
sekretoriatą su įvairių vieto
vių religiniais vienetais.

Šiai plačiai veiklai sudarytos 
9 centro komisijos: 1. planavi
mo komisija, kuri ruoš konkre
čius bendros veiklos planus, 
teiks sumanymus atskiroms ko
misijoms ir derins jų planavi
mą; 2. informacijos komisija 
rūpinsis lietuvių, anglų ir pran
cūzų visuomenės informavimu 
bei religinės spaudos paruoši
mu; 3. jaunimo auklėjimo ko
misija rūpinsis moraliniu auk
lėjimu parapijose, mokyklose, 
organizacijose, o taip pat ir ati
tinkamų auklėjimui priemonių 
bei asmenų paruošimu; 4. pa
rapijų bei sielovados komisija

rūpinsis parapijų perorganizavi
mu pagal naująją Vatikano H 
susirinkimo dvasią kunigų ir 
pasauliečių bendradarbiavimui, 
parapijų lietuviškumu, uždaro
mis rekolekcijomis, šeimų rei
kalais ir lankymu apylinkių, ku
riose nėra lietuvių kunigų: 5. 
liturgijos komisija seks apeigų 
pakeitimus, rūpinsis jų įgyven
dinimu Kanados lietuvių katali
kų parapijose, palaikys ryšį su 
vyriausia liet, katalikų liturgi
ne komisija; 6. studijų komisija 
seks pagrindinius pasikeitimus 
katalikų Bažnyčioje bei naujo
sios teologijos raidą ir apie tai 
informuos visuomenę; 7. šalpos 
komisija rūpinsis pagalba oku
puotos Lietuvos tikintiesiems;
8. religinės spaudos platinimo 
komisija rūpinsis religinio-mora 
linio turinio knygų skleidimu 
jaunimo ir suaugusiųjų tarpe ir 
platintojų tinklo organizavimu;
9. finansų komisija rūpinsis fi
nansų telkimu ir paruoš centro 
biudžetą.

Daugumai komisijų jau nu
matyti vadovai, o kai kurioms 
net ir visi nariai, bet galutinis 
sąstatas paaiškės tik po kito 
posėdžio.

Artimiausioje ateityje numa
tyta centrą pristatyti Vatikano 
pronuncijui Kanadoje, Kanados 
vyskupų konferencijos pirminin 
kui ir visiems Kanados vysku
pams. Centras bus pristatytas 
kaip visų Kanados lietuvių ka
talikų atstovybė. Kanados lietu
vių katalikų centro oficialus pa
vadinimas angliškai — “Lithu
anian Canadian Catholic Coun
cil”, o prancūziškai — “Le con- 
seil de lituaniens. canadiens ca- 
tholiques”.

Konkrečiai nutarta pasirūpin
ti naujo lietuviams kankiniams 
kryžiaus statyba jėzuitų kanki
nių šventovėje Midland, Ont., 
ir greitu laiku suorganizuoti stu 
dijų dieną lietuviškų parapijų 
problemoms ryšium su dabarti
niais pasikeitimais nagrinėti.

Tolimesnėje ateityje pramato- 
ma lietuvių parapijose rengti 
Lietuvos laisvės dieną ir ta pro
ga kreiptis į Kanados vyskupus, 
kad jie painformuotų tikinčiuo
sius ir atkreiptų tinkamą dė
mesį į religijos persekiojimą Lie 
tuvoje. Trejetos metų laikotar
pyje norima surengti Kanados 
lietuvių katalikų kongresą su 
plačia programa — jungtiniais 
chorais, meno parodomis .įvai
riais pasirodymais ir religinė
mis apeigomis. J. Stšk.

Alytaus gimnazijos sukaktuvinis suvažiavimas įteikia $1200.00 inaša Į 
Lietuviu Fonda. (1? kairės) E. Juknevičienė, dr. A. Razma ir dr. G. Baltikas.

Nuotrauka V. Noreikos.

L E N K I J 0 S **

J. A. VALSTYBĖSE

Čikagos televizijos 26 kanalu lietuviškos programos veikia jau 
4 metai. Vyksta daug filmą ir aky vaizdiniu pasirodym u. Kanados 
ar kitu vietovių lietuviai kviečiami su s . vu^vietovią filmomis (juo 
da - balta-24 frame ), kurios bus parodytos tūkstančiams 'žiūrovų. 
Nuotraukoje LTV darbuotojai; (iš kaires) B. Brazdžionis, Ed.
Vengianskas ir T. Siutas. Nuotrauka M. Nagio.

A LYTA US gimnazijos 
5O-TIES METŲ MINĖJIMAS 

1969 metais rugsėjo mėn. 
suėjo 50 metų, kai Alytaus 
mieste rinkosi Dzūkijos jau
nimas iš kaimų ir miestelių 
pasiilgęs mokslo ir šviesos. 
Nesant prityrusių pedagogų, 
tinkami} patalpų, mokslo prie
monių, sunkūs buvo pirmieji 
žingsniai. Netruksiant norų ir 
ryžto per trumpą laiką Aly
taus valstybinė gimnazija iš
augo į skaitlingą mokslo židi
nį, daug davusį žinomų Lietu
vos sūnų ir dukrų, kurie nebo
dami sunkių mūsų tėvynei die
nų , paliko ištikimi Dzūkijos 
vaikai. Taigi šios gimnazijos 
buvę mokytojai ir mokiniai iš
eivijoje, atšventė garbingą 50 
-ties metų įsteigimo sukaktį, 
suruoštą Čikagoje 1969 me
tais lapkričio 28 ir 29 dieno
mis. Šiam suvažiavimui ėmėsi 
iniciatyvos, Čikagoje gyve
nantieji alytiškiai: E. Juknevi
čienė, kun. dr. Urbonas, I. Kai
rytė, dr. G. Batukas ir kiti.Šis 
jų sumanymas buvo mielai 
sutiktas ir virš 1OO alytiškių 
susirinko Čikagoje - jaunimo 
centre. Daug kalbų ir prisimi
nimų sutikus ilgai nematytus 
suolo draugus.

Lapkričio 28 dieną vakare 
registruojamės ir apžiūrime 
turtingą meno parodą: Kasiu
lio, Veščiūno, Juodžio, brolių 
Peirikonių, Daugvilos ir kitų 
buvusių Alytaus gimnazijos 
auklėtinių. Lapkričio 29 dieną 
susirinkę Jaunimo centre so
delyje padėjome vainiką mi
rusiųjų prisiminimui ir baž
nyčioje išklausėme šv.Mišias, 
jungdamiesi su visais esamais 
ir buvusiais alytiškiais. Šv. 
Mišias atnašavo kun.prof. Tu- 
lula net iš Romos atvažiavęs. 
Po pamaldų rinkomės į di
džiąją Jaunimo centro salę 
vakaro meninei ir linksmajai 
daliai.Atidarymo žodį tarė E. 
Juknevičienė , pati energin
giausia šio suvažiavimo ini
ciatorė ir pakvietė vakaro va
dovu dr. G.Baluką.St.Barzdu- 
kas , buvęs gimnazijos direk
torius ir dabartinis Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės pir
mininkas, trumpu žodžiu per
bėgo gimnazijos gyvenimą, nuo 
įsikūrime iki šių dienų. Šia 
proga buvo įteikta $1.200 
Amerikos Lietuvių Fondui 
gimnazijosvardu.Vakaras nu
sitęsė iki vėlyvos nakties be
sidžiaugiant susitikus taip se
niai nematytus veidus, kai ku
rie susitiko pirmą kartą po 
30-40 metų. Nejučiomis nu
klysti atgal į ošiančius miškus 
Nemuno krantuos, jaunų nerū
pestingų dienų prabėgusius

i LITUANUS ŽURNALAS, MINĖDAMAS 15 METŲ SUKAKTI, 
SKELBIA JUBILIEJINI VAJŲ — SU YPATINGOM DOVANOM.
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Jau penkiolika metų., kai Lituanus, leidžiamas anglų kalba, atlieka ■ |T|| I II II fl 
laisvųjų lietuvių šauklio pareigas 97 pasaulio šalyse — tiek valstybių jis l| | Įj 11 II U U 
paštu pasiekia keturis kartus metuose. Penkiolikos metų sukakties proga, Viena 
šveicaru firma, p. Ad. Vaitkevičiui tarpininkaujant, mūsų žurnalui pa
dovanojo didesnį kiekį „Tobler" šokolado. Visi nauji prenumeratoriai, 
užsisakė LITUANUS iki vasario 16 d., gaus paštu ,,Tobler‘‘ šokolado 
dėžutę. ‘ ★ ★ X * ★ ★ ★

Čekius rašykite LITUANUS vardu, P. O. Box 9318, Chicago, Hl. 60690.

metus; pasijunti lyg būtum 
naujai atgimęs. Kaip žinoma, 
Lietuvoje irgi buvo paminėta 
ši sukaktis .Virš scenos domi
navo 5O-ties skaitlinė šalia 
nulaužtos pušies šakos, kuri 
lyg būtų atvešta iš Alytaus se
no šilo. Ši nulaužta šaka sim- 
boltngai kalbėjo vakaro daly
viams jos ir mūsų vienodą li
kimą.

B.S.

POEZIJOS VAKARAS 
ALGIMANTUI MACKUI

Čikagos Jaunimo centre 
1970 m.sausio mėn.16 d.San
tara-Šviesa surengė Algiman
to Mackaus atminimui skirtą 
literatūros vakarą. Algiman
tas Mackus, žuvęs prieš pen- 
keris metus, buvo ir santarie- 
tis, ir neabejotino talento po
etas, kartu su Vitalija Bogu- 
taite ir Liūne Sutema atstova
vęs požemininkų generaciją. 
Literatūros vakaras buvo pra
vestas ir įformintas tikrai 
kultūringai. Scenos subtilų 
apipavidalinimą atliko dail. 
Vytautas Virkau. Vakarą pra
dėjo poetė Eglė Juodvalkytė 
jausmingu atidaromuoju žo
džiu. Vėliau keturi jauniausi 
poetai-ės skaitė savo kūrybą : 
Aldona Zailskaitė , Austė Pe- 
čiūraitė , Viktoras Dorda ir 
Eglė Juodvalkytė. Po jų sekė: 
Rimas Vėžys , Jurgis Šlekai
tis, Liūnė Sutema,Kazys Bra- 
dūnas ir Henrikas Nagys. Ant
rojoj vakaro dalyje aktoriai 
Dalia Juknevičiūtė , Leonas 
Barauskas ir Jonas Kelečius 
skaitė eiles iš pomirtinio Al
gimanto Mackaus rinkinio, de
dikuoto, žuvusiam taip pat auto 
nelaimėje, Antanui Škėmai, 
CHAPEL B. V is i trys aktoriai 
Mackaus kūrybą skaitė pasi
gėrėtinai, todėl vakaras pali
ko gilų įspūdį salę užpildžiu
siai Čikagos publikai. Didžiau
sią vakaro organizacijos naš
tą nešė Gintautas Vėžys, 
Lakštuoriė Vėžienė ir Vytautas 
Vepštas. bL

• Inž. BRONIUS NAINYS, JAV 
LB Centro valdybos pirminin
kas, yra pakviestas ir sutiko 
dalyvauti JAV LB Lemonto 
apylinkės ruošiamose disku
sijose su kongresmanu E.Der- 
winski. Diskusijos įvyks š.m. 
vasario 8 d. pietų metu Glen
eagles Golfo klube, 123 ir Bell 
str., Lemont, Ill.

• LEONARDO VALIUKO va
dovaujama JAV LB informa
cijos komisija paruošė ir LB 
apylinkių valdyboms bet ki
toms organizacijoms išsiunti
nėjo pirmą dalį informacinės 
medžiagos anglų kalba. Me
džiagą sudaro rezoliucijų, 
proklamacijų bet laiškų pa
vyzdžiai miestų burmistrams, 
gubernatoriams, kongresma- 
nams bei senatoriams ir šių 
pareigūnų pavardės ir adre
sai. Medžiaga yra prieinama 
ir kitoms organizacijoms bei 
asmenims. Suinteresuotus 
prašome kreiptis - L. Valiu
kas, P. O. Box 77048, Los An
geles, California 90007. JAV 
LB informacijos komisiją įs
teigė ir jos darbus finansuoja 
JAV LB Centro valdyba.

JŲ ORGANIZACINIS GYVE
NIMAS. SPAUDA. GALIMYBĖS 
IR NUOTAIKOS. KAIP JIEMS 
PADĖTI?

DabartinėjeLenkijoje, veikia, 
taip vadinama Lietuvių Visuo
meninės Kultūros Draugija, ku
rios centro valdyba leidžia kol- 
kas neperiodinį laikraštį "Auš
rą". Kiek čia žinoma, vietinės 
valdžios palankumas lietuviams 
nėra jau toks spontaniškas, jei 
iki šiol dar vis yra trukdymu 
vienintelį Lenkijos lietuvių lei
dinį paversti nuolatiniu organu. 
Pastangų,kiek girdėti,ta linkme 
daroma nemažai.Praėjo jau vi
sa eilė metų, o pažanga dar to
kia menka.. .

Kaip ten bebūtų, bet yra vil
čių, kad lietuviai, pagaliau, su
silauks savo nuolatinio ir regu
liariai juos lankančio ryšininko 
- savojo laikraščio. Išeivijos 
rašančiųjų tarpe, jau nekartą 
buvo diskutuojama mintis, kaip 
būtų galima prisidėti prie lie
tuviškos spaudos,leidžiamos už 
Lietuvos ribų,bet sunkiai priei
namos Vakarams talkos. Čia 
turima galvoje talka savais ra
šiniais, nuotraukomis, kores
pondencijomis, na, prenumera
ta ir gal materialine pagalba . 
Visa būtų, regis, gražu ir rem
tina, bet iki šiol tuo klausimu 
dar sunku susidaryti vieningą 
nuomonę.

Pirma, sovietinamos Lenki
jos komunistinė valdžia turi 
pilną kontrolę visų pas save lei
džiamų spausdinių, aišku, ir 
svetima kalba leidžiamų laik
raščių. Todėl, tenka labai abe
joti, ar ir lietuviško laikraščio 
redaktoriams būtų priimtina 
bet kuri talka ateinanti iš Va
karu. Jei ir būtų kas lauktina, 
tai,tikriausia"Liaudies Balso", 
"Laisvės" ar "Vilnies" stiliumi 
ir įsitikinimais. Iš pačios so
vietinamos Lietuvos pusės,nors 
ir turimi ten kontaktai,bent kol- 
kas žymesnės paramos irgi ne
sulaukiama, išskyrus visą eilę 
labai skambių žodžių ir pažadu . 
Taigi,Lenkijos lietuvių spaudai 
tikrai nėra lengva padėtis, tuo 
labiau,kai nėra nei ypatingų re

sursų nei lėšomis,nei intelek
tualine talka.

Kaip tik dėlto ir nereikėtų 
stebėtis, kad ir jų dabartinis 
organas "Aušra" yra labai ne
vienodas ir, sakytina, svyruo
jantis turinio atžvilgiu. Bet čia , 
tuoj pat būtina pastebėti, kad 
bendras įspūdis,bent jau turinio 
atžvilgiu, kurkas geresnis, už 
sovietinamos Lietuvos spaudą, 
kurioje dar vis būtini įvairūs 
bendrieji sovietinių progų ir 
neprogų minėjimai, partijos 
garbinimai, šlovinimai, pirmū
nų, spartūnu, melžėjų ir šėrėjų 
kulto platinimas ir 1.1. "Aušro
je" jau to viso balasto žymiai, 
žymiai mažiau. Atiduodama ir 
čiabūtinoji duoklė, bet ir ji vi
sai nesudramatinta, neperdaug 
keliama,lyg šiaip sau, iš reika
lo, iš pareigos, ne pirmajame 
plane.

Reikia suprasti ir įvertinti 
visų tų Lenkijos lietuvių pastan
gas siekiant turėti iš išlaiky
ti savąjį .lietuvišką organą.Tie
sa,šioje pusėje kaikas būgštau
ja, kad, esą, koks skirtumas, ar 
ten lietuviškas laikraštis lei
džiamas, ar ne. Girdi, vlsvien 
visa raudonąja gija persunkta , 
viskas atskiesta sovietine pro
paganda, vistiek prisideda prie 
žmonių sąmonės nuodijimo ir 
tiek. Gal čia ir esama kiek tie
sos,bet,toli gražu,nepilnos. Pa
varčius keletą jų laikraščio nu
merių, perskaičius įdėtą me - 
džiagą, pasvarčius keliamas 
mintis ir temas, netaip jau sun
ku pastebėti, kad ir be to visai 
sovietinei spaudai būdingo su
kirpimo, jau kaip anksčiau mi
nėta,vis dar lieka nemažai vie
tos ir grynai saviem, tautiniam 
reikalam, jiem kelti, nagrinėti, 
sielotis. Jaučiama, kad esama 
tam tikro ryšio tarp laikraščio 
ir skaitytojų ir kartu gali pa
stebėti, kad kas galima kelti 
viešumon Lenkijoje, nebūtinai 
tokiems ar kitokiems reikalams 
rasis vietos sovietinamos Lie
tuvos spaudoje.

Galimas dalykas ,kad laikraš
čio tvarkytojų tarpe, bus asme- 
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“Grandinėlė” į Piety Ameriką
P. Amerikos lietuviai kviečia 

“Grandinėlę” 1970 m. birželio 
mėnesį atvykti į Kolumbiją, Ve- 
necuelą ir, jeigu ištekliai leis, į 
kitas P. Amerikos valstybes. 
“Grandinėlė” kvietimą priėmė. 
Penkiasdešimt šokėjų vyksta 
parodyti P. Amerikos lietu
viams ir ypač jaunajai kartai 
gražiuosius lietuvių šokius, už
degti juos n^uju tautinio darbo 
entuziazmu ir sustiprinti lietu
viškos išeivijos saitus.

P. Amerikos lietuviai per te
leviziją pristatys “Grandinėlę” 
platiems gyventojų sluogsniams, 
o į koncertų sales kvies augštuo- 
siūs tų valstybių pareigūnus ir 
lietuvių bičiulius. Spalvingu 
tautiniu šokiu, taip žaismingai, 
kaip ji viena temoka, “Grandi
nėlė” kalbės tūkstančiams apie 
Lietuvą, garsins jos vardą, su
pažindins svetimtaučius su gin
taro krašto tautine kultūra.

“Grandinėlės” P. Amerikos 
Išvykos Vykdomasis Komitetas, 
Globos Komitetas, JAV LB 
centro valdyba ir PLB valdyba 
kreiniasi i visus JAV ir Kana
dos lietuvius: 1. padėkime mūsų 
jaunimui šia išvyką įvykdyti, 2. 
sudėkime išvykai būtinus $15.- 
000, 3. savo iniciatyva steikime

išvykai remti komitetus. Pinigai 
turi būti sutelkti iki 1970 m. ge
gužės 15 d.

Brangūs šiaurės Amerikos 
lietuviai, paremkime tuos, ku
rie patys dirba ir kurie, entu
ziazmu degdami, skiria savo jė
gas lietuviškajam idealui.

Aukas išvykos reikalams pra
šom siusti šiuo adresu: “Gran
dinėlė”,’ c/o Mr. V. Staškus, 110 
East 226 Street, Cleveland, Ohio 
44123, USA.

Išvykos globos komitetą su
daro:

PLB valdybos pirm. St. Barzdukas, 
PLB jaunimo vicepirmininkė, M. 
Lenkauskienė, JAV LB cv pirm. B. 
Nainys, JAV LB Ohio apygardos 
pirm. dr. A. Butkus, JAV LB Kleve- 
lando I apyl. pirm. F. Eidimtas, JAV 
LB Klevelando II apyl. pirm. K. Žie- 
donis, Ohio Lietuvių Gydytojų Drau
gijos pirm. dr. E. Drukteinis, Ame
rikos Lietuvių Inžinierių ir Archi
tektų Sąjungos pirm. dr. S. Matas. 
Vykdomasis komitetas: R. Kudukis, 
pirm., A. Sagienė, koordinatorė, V. 
Staškus, ižd., nariai: N. Kersnauskai- 
tė, G. Kudukienė, A. Stempužienė, 
M. Aukštuolis, K. Gaižutis, J. Garla, 
V. Mariūnas, K. Narbutaitis, J. Na- 
rušas, P. Petraitis, V. Rociūnas, V. 
Sakas ir J. Stempužis.

‘'Grandinėlės" P. Amerikos Išvykos
Vykdomajam Komitetui

"Grandinėlės" išvykai į Pietų Ameriką siunčiu

$ ..................... auką
Aukotojo vardas ir pavardė

Adresas ................... ................... ....... .'.

....................................................... ■■■..... ZlP ■•••'■......
Čekius prašom išrašyti "Grandinėlės” vardu ir siųsti šiuo 
adresu:

"Grandinėlė", 
c/o Mr. V. Staškus, 
110 East 226th Street, 
Cleveland, Ohio 44123, USA

Kiekvienam aukotojui bus pasiųstas asmeninis pakvitavi
mas ir padėka. Bendrasis aukotojų sąrašas bus paskelbtas 
spaudoje.
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Kocnp. Vytautas Bacevičius

MIRĖ KOMPOZITORIUS 
VYTAUTAS BACEVIČIUS

Vienas ryškiųjų, ypač moder
niosios muzikos, mūsų kompo
zitorių Vytautas Bacevičius mi
rė sausio 15 d. ligoninėje, New 
Yorke, eidamas 65-sius savo 
amžiaus metus.

Baigęs muzikos mokslus už
sieniuose, Vytautas Bacevičius 
1930-39 metais buvo Kauno kon 
servatorijos profesorius, o 1942 
— 1948 m. profesoriavo New 
Yorko ir Brooklyno konservato
rijose. Nuo 1948 m. buvo “Mu
sical Club” organizatorius ir ve
dėjas. Kaip pianistas, jau nuo 
1923 m. daug koncertavo Va
karų Europoje, P. Amerikoje ir 
Jungtinėse Amerikos Valstybė

se. Nemažai rašė, kaip muzikos 
kritikas, lietuvių ir prancūzų 
spaudoje. 1932 — 1935 m. Kau
ne leido ir redagavo žurnalą 
“Muzika ir teatras”.

Parašė muziką operai “Vaidi
lutė” ir baletui ‘Šokių sūkury
je”. Sukūrė keliolika simfoni
nių veikalų, per šimtą fortepi
jonui bei stygų kvartetui. At
stovaudavo nepriklausomą Lie
tuvą tarptautiniuose muzikos 
festivaliuose.

Savo kūryboje Vytautas Ba
cevičius naudojo naujas kom
pozicines priemones, todėl yra 
Vaikomas vienu modemiaiusių 
lietuvių kompozitorių. Viena a- 
merikiečių muzikos leidykla per 
nai išleido jo kūrybos plokšte
lę, kur pats kompozitorius at
lieka fortepijonui parašytus sa
vo kūrinius. Velionis Vytautas 
Bacevičius yra brolis prieš me
tus Varšuvoje mirusios kompo
zitorės ir smuiko virtuozės Gra
žinos Bacevičiūtės.

PILSTYMAS IŠ KIAURO f 
KIAURĄ

Pavojinga kritikuoti litera
tūros kritikus.Su tokiu rašiniu 
galima lengvai įsiriati į veid
mainystės duobę ir susilaukti 
pelnytos pašaipos : Arklio ne- 
kaustęs , ant ledo nejok! Vis 
dėlto skepticizmo velniūkštis 

gundo surizikuoti ir pasakyti 
tai,ką širdis galvoja.

Verda kraujas dėl didėjan
čio literatūros suakademini- 
mo. Kai žvilgteri į universite
tų bibliotekas ir pamatai dan
goraižį knygų apie kūrybos 
procesą, pajunti gomuryje 
pseudomokslinio žargono sko
nį.Dimensijos, vizijos, pras
mės, ieškojimai, kompleksai, 
kontrastai, ritualai, mitai, iš- 
tekos, įtakos... Kiek kalbėji
mo. Kiek to nagrinėjimo. Kiek 
monotoniško pilstymo iš kiau
ro į kiaurą.Kiek daug nužmo
ginto stiliaus. O kur autentiš
ka kūryba? Ji dažniausiai nu
kišta į užkulisius, kad nesi- 
maišytų akademinei literatū
rai po kojomis,

Žargoninis kriticizmas 
plinta ir mūsų tarpe. Ne kartą 
šitame laikraštyje buvo pla

Paveikslas Rimos Tekutjlės, kuris praeitame nr. praėjo be parašo. R. Tekutytė jau 
kelinti metai mokosi meno mokykloje. Nuotrauka L. Giriūno.

kamas tautiečių įsibėgėjimas 
"kritikuoti" viską, kas tik pa
nosėje pasimaišo. Buvo sako
ma: Tai kuolų skaldymas ant 
priešo makaulės. Iš tiesų, tai 
yra tik laikmečio aistra, šak
nų galūnėm is s lekianti univer
sitetų balyną, o iškalbingumu 
prilygstanti Aristofano kome
dijos "Varlės" kvarksėjimui.

Ir Chicagoje,lietuvių moks
lo ir kūrybos simpoziume, 
šauniai dominavo literatūros 
profesoriai. Abejoti jų moks
liniu entuziasmu nedera, nors 
buvo ir tokių, kurių akademinė 
apimtis rungtyniavo su Ar
gentinos žemvaldžių teritori
jomis .Viename asmenyje: kal
botyra, lietuvių, rusų literatū
ros,visuotinė literatūra; prie
do, filosofija. Gilu, platu,kaip 
vandenynas,Reikia tik džiaug
tis žmogaus plačiu akiračiu. 

Tačiau kai toks eruditas de
dasi akademinio lygio žinovu, 
o ne žurnalistu, verta paabe
joti.

Literatūros simpoziumo po
sėdyje kelis kartus buvo pa
brėžtas "mes specialistai" 
būvis. Nuo tokio pasigyrimo 
literatūra nenukentėjo, tačiau 
iš kai kurių pasisakymų pa
aiškėjo, kad profesoriai,kaip 
Holivudo kaubojai, kartais šau
do iš tuščių pištalietų. Pasi
girdo, kad ir tokia salvė: Mo
dernioji rusų literatūra nėra 
pakankamai pristatyta pasau
liui. Deja,faktai prieštarauja. 
Rusų literatūra - senoji ir 
modernioji - kažkodėl prista
toma gana plačiai. Amerikoje 
palyginti nedidelio miesto 
South Gate bibliotekoje knygų, 
nagrinėjančių rusų XX am
žiaus literatūrą , yra kelios 
dešimtys, o gretimo didmies
čio /penkiolikos minučių ats
tumu/ bibliotekos tarptauti
niame skyriuje tokių knygų 
yra keli šimtai. Tas pats su 
autentiška kūryba ir su žur
nalais. Kitokie vėjai pučia lie
tuvių intelektualų, net dėstan
čių pirminiuose didmiesčio 
universitetuose, bibliotekoje 
lietuvių literatūros ieškoma 
kaip amerikoniško automobi
lio Vilniaus gatvėse.

Arba vėl. Simpoziume į 
klausimą: Ar Garęia Lorca

Muzikai, B. Budrlunas ir A. Mikulskis, 
perėje 60 metu amžiaus rib^, kurie ati
tinkamai buvo pagerbti praėjusiu metu 
pabaigoje.

daro įtakos lietuvių literatū
rai, lakoniškai atkirsta: Ne. 
Tačiaufaktai byloja kitaip. Kai 
kurių mūsų poetų eilėraščiuo
se - Amerikoje ir Lietuvoje - 
Lorcos vardas minimas kaip 
akstinas, dėlkurio jaudinama- 
si, galvojama ir rašoma. Ar 
tai nėra įtaka? Juk Garcia
Lorca liberalų sluoksniuose 
yra tapęs XX amžiaus mitu.
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Gaunu pieštuką ir blanknotėlį. Rašau giminėms 
raštelius, prašau neapleisti vaiko ir mėtau pro vagono 
plyšelius.

Pastovėjo traukinys stotelėje, ir vėl važiuojam. 
Pravažiuojame pro mažą miškelį, čia manevravo Lie
tuvos kariuomenės raiteliai. Staigmena: žaibo greitu
mu raiteliai išsirikiuoja ir ginklu gerbdami atiduoda 
mums pagarbą! Tai buvo paskutinė Lietuvos laisvės 
žiburėlio pagarba mirti pasmerktiesiems. Taip įvyko 
netoli. Pabradės.

To vaizdo aš nepamiršiu iki paskutinio atodūsio. 
Jis man buvo ramsčiu sunkiausioje gyvenimo valan
doje.

Štai ir Naujoji Vilnia. Traukinys sustoja. Stovim. 
Šalia manevruoja kitas traukinys. Matau pro langelį 
mokytojo A. Pranckūno ir kitų vyrų galvas. Jis nusekė 
savo šeimą, kad būtų kartu ir sutiktų bendrą likimą.

Staiga atrakina vagono duris ir iššaukia visus 
vyrus. Kam? Spėliojimai, abejonės. Gal tardymui, gal 
dar sugrįš. Iššoko vyrai kaip stovi, dauguma net ir 
be kepurių. Visus juos persodino į kitą traukinį, žmo
nos dar bandė per sargybinius perduoti maisto ir dra
bužių. Vieni paėmė, kiti ne, bet ar atidavė, kas gi žino. 
Mūsų vagone liko tik vienas senukas lenkas iš Dūkšto 
apylinkės, kuris mane Sibire vis guosdavo, kad grįšim. 
Bet jis negrįžo, mirė ...

Naujosios Vilnios stotyje buvo daugybė žmonių, 
ir visi verkė kruvinomis ašaromis. Matau ir tokį vaiz
dą: stovi vyras atsirėmęs stulpo, stovi lyg suakme
nėjęs, o ašaros per skruostus jam rieda upeliu. Aš 
vis mėtau raštelius. Pamatė vieną raštelį tas vyras ir 
primynė koja. Buvau tikra, kad tas raštelis pasieks 
adresatą. Ir štai po daugelio metų matau: guli vyro 
byloje pageltę mano anuomet rašyti laiškeliai:

"Naujoji Vilnia 1941. VI. 19 d. Važiuojam po 
truputį. Stovim ilgai stoty. Valgyt dar turim. Veža 
labai daug. Vyrus atskyrė nuo moterų.

Labai gaila dukrytės. Nors jai geriau, negu 
važiuojantiems. Nors pamatyčiau kada nors ... La
bai gaila visų. Visur visi labai gaili. Verkia. Neap
leiskit vieni kitų . . . Kur veža, nežinia. Kai nu
veš — parašysiu. Pažįstamų mūsų vagone daug. 
Imbradiškių, Stelmužiškių ir t.t.

Neapleiskit, neapleiskit mažytės. Kartu va
žiuoja Stelmužės šeima ir t.t Atiduokit seneliui ar 
Pranui”.

"Naujoji Vilnia 1941. VI. 20. Vyrus atskyrė 
nuo moterų net kitan ešelonan. Sako, bus jų kita 
kryptis — šiaurė.

Šeimos išardytos, ieško vieni kitų. Liūdna. 
Neapleiskit... N. Važiuoja daug iš visur.

Kalbėjau su Kretinga, Plunge ir t.t. Kiti ke
liai sunkūs — labai apstatyti... Mūsų irgi dar 
neaiškūs. Bijau ... tik ne dėl savęs ... Šiaip mes 
nieko nežinom. Siauri langeliai. Valgyti turim. Dėl 
atostogų raštas buvo sutvarkytas. Šiandien, sako, 
važiuojam į Molodečną. Nutarimai iš anksto. Da
bar netardo. S. Sudie!”

Taip mes prastovėjome Naujojoje Vilnioje ilgoką 
laiką, kol sudarė du ešelonus. Vyrų traukinys išėjo
pirma.

Birželio 20 d. pradėjo stumdyti ir mūsų traukinį. 
Prikabino antrą garvežį, ir jautėme, kad jau artinasi 
paskutinės minutės. Visų Naujosios Vilnios šventyklų 
varpai iš pat ryto skambino ir skambino. Pavakariais 
pradėjome galvoti, kad tas varpų gaudimas mums 
skiriamas.

Šalia mūsų traukinio vaikštinėja uniformuotas 
Lietuvos karys. Savo glėbyje laiko didelę gėlių puokš
tę ir joje paslėpęs savo lūpas mums šneka:

— Nenusiminkit. Tuojau bus karas ir mes jus 
išvaduosim. Nepameskit vilties. Dievas neapleis, o 

mes jums padėsime išsilaisvinti.
Nors viltis išsilaisvinti buvo labai maža, bet to 

mielo kario žodžiai mus ramino ir stiprino.
Traukinys pajudėjo. Iš vagonų pasigirdo skaus

mingas ’’Marija, Marija ...” O varpai vis skambino ir 
skambino. Tai buvo paskutinis Tėvynės varpų ’’Re
quiem” mirtin važiuojantiems, tai paskutinės minutės 
gimtojoje žemėje.

Mūsų traukinys vis smarkiau ir smarkiau bėgo 
Gudijon.

Jau daug metų praėjo nuo anų baisiųjų dienų. Iš 
ištremtųjų labai nedaug išliko gyvų. Pirmiausia krito 
seneliai, vaikai ir stiprieji vyrai. Daugelį pribaigė ba
das, ligos, nepakeliamos klimatinės sąlygos ir sunkus 
priverčiamas darbas.

Sibiro taigos nuklotos lietuvių ir kitų tautų trem
tinių kaulais. Eini taiga ir po milžinišku kedru randi 
gražiai sukritusių kaulų krūvelę. Eini toliau — prie 
pichtos tremtinio kaulai guli. Atsisėda pavargęs, bado, 
ligų ir sunkaus darbo iškankintas pailsėti ir neatsike
lia. Lieka po taigos milžinais tik kaulai, kurie porina, 
kad čia žmogus ilsėjosi...

NUOTAIKOS MŪSŲ VAGONE

Jau nutilo graudūs giesmės ’’Marija, Marija” ai
dai. Nutolo ir Naujosios Vilnios bažnyčių varpų gau
dimas. Traukinys smarkiai lekia pirmyn. Esame iš
plėšti iš tėvynės ir atskirti nuo savosios tautos ir arti
mųjų. Toli pasiliko gimtosios sodybos ir Lietuvos lais
vės simbolis — jos kareivėliai. Vagonai be langų ir 
stipriai saugomi. Jų įnamiai turi sutikti su likimu, ir 
jiems jau iš anksto suplanuota ir paruošta vergija.

Tauta, parblokšta ir traukoma nevilties konvul
sijų, nepasipriešino žiauriajam okupantui. O mes, už
kalti vagonuose, šnekėjome ir vylėmės, kad gal kas 
nors susprogdins gelžkelį ir sustabdys mūsų kelionę 
į mirtį.

žiūrėjome pro vagonų plyšelius ir stebėjome pro 
šalį lekiančius svetimos šalies vaizdus. Norėjosi užsi
miršti ir nors valandėlei nusikratyti slegiančiomis 
mintimis.

Kai tik nutyla kalbos, tai tuojau ir pasigirsta iš 
visų kampų atodūsiai. Mus slegia nežinia savosios atei
ties ir savo artimųjų nežinomas likimas. Vardų mes 
neminėjome, nes tardymai suimant priminė būti at
sargiems.

Vaikai irgi jaučia, kad kažkas darosi nepaprasta. 
Jie labai nervingi ir nuolat zirzia, verkia ir nerimauja. 
Vieni prašo valgyti, nors dar nealkani; kiti gal prisi
mena savo minkštas ir patogias lovutes. Vagone taip 
maža vietos, labai nepatogu ir kieta. Kiti reikalauja 
gerti, žino, kad nėra vandens, užtai jo taip labai ir 
nori. Pieno atsargos, kurias buvome gavę žydų sąs
kaitom jau baigėsi.

Vaikų verksmas man giliai paliesdavo širdį. At
rodė, kad verkia mano mažytė dukrelė Nijolė. Nėra 
mamytės, gal nėra ir tėvelio. Tarytum girdžiu jos 
balsą: ’’Kur tu, mamyte? Sugrįžki pas mane!” O ma
mytė galvoja, kad geriau, jei tavęs nėra vagone. Nors 
neturėsi motinos, bet gal gyva išliksi. Gal bado ir troš
kulio nematysi. Dabar tu turi pienuko ir vandens, o 
tavo sesutės ir broliukai alpsta nuo troškulio, užra
kinti vagonuose. Nieko aš šiandien tau negalėčiau 
duoti, tik supti ant rankų, glausti prie krūtinės ir 
švelniai raminti.

Visi pradedam spręsti problemą, kaip ir kur gauti 
vaikams vandens. Daug kalbėjom, svarstėm ir projek- 
tavom, o vandens vis nėra. Stoįyse žmonių prie mūsų 
visai neprileidžia, ir vandenėlio nepaprašysi, o trošku
lys dar baisesnis už badavimą. Nusprendžiam, kad rei
kia laukti lietaus. Tik debesėlių versmės gali pagirdyti 

ištroškusius mažuosius vagono gyventojus. Netrukus 
įvažiavome į lietaus zoną ir visi labai apsidžiaugėm. 
Vieni savo maišeliuose surado dubenėlį, kiti puoduką, 
šokom rinkti pro plyšelius lietaus vandenį. Traukiniui 
smarkiai lekiant, šis darbas nesiseka, ir krištoliniai 
vandens lašeliai lekia tolyn.

Greit privažiavome stotį. Mūsų ešeloną pastūmė 
j šalį ir pastatė ant atsarginių bėgių. Lietutis lynoja. 
Renkam lietaus lašelius, bėgančius nuo vagono stogo, 
ir pilam j didesnį indą. Motinos košia vandenį per sku
durėlius ir girdo savo mažuosius. Vaikai godžiai ir 
pasigardžiuodami geria. Vandenėlis labai skanus, 'neš 
ilgai lauktas ir sunkiai gautas. Tai Dievulio ranka jį 
mažiesiems papylė iš aukštybių. Belyjant prisirinkome 
puodą vandens ir atsargai.

Turime tik du mažus langelius ir pro juos dairo
mės. Visi prie jų sutilpti negali, tad arčiau sėdintieji 
perduoda matomuosius vaizdus kitiems vagono gyven
tojams.

Aš sėdžiu prie vieno langelio ir einu pranešėjos 
pareigas. Stotelė maža, žmonių tik vienas kitas sto- 
vinėja. Aplink slampinėja keli darbininkai. Viršuje 
durų kabo vainikais papuoštas Stalino paveikslas.

Girdime ateinant kitą traukinį. Dar neskiriam, iš 
kurios pusės eina garsas. Traukinys lekia pro šalį. 
Vagonų platformos kažkuo pakrautos ir apdengtos bre
zentais. Atrodo, kad vežami ginklai, nes sąstatą lydi 
kareiviai. Mes vis dar stovime, o pro mūsų traukinį 
pralekia ir antras, ir trečias, ir daugybė traukinių su 
ginklais ir kariuomene. Visi šnekame, kad gal rusai 
ruošiasi manevrams ir Lietuvon permeta daugiau ka
riuomenės. Mus nenormaliai ilgai laiko šioje stotelėje, 
ir pajuntame kad kažkas įdomesnio dedasi. O gal 
karas ?

Vagonuose labai tvanku ir nėra oro, nes nėra jo
kios ventiliacijos. Visai neturim kuo kvėpuoti. Labai 
dvokia, ir dar daugiau orą gadina marškomis užtver
tas mūsų ’’tualetas”.

Jau ir naktis atėjo, o mes vis dar stovime vietoje. 
Gulime pusiau sėdomis, atsirėmę į savus maišus, ku
riuose sudėtas visas mūsų turtas. Kai kas užsnūsta, 
nes nuovargis padaro savo. Dažnas suniurna, vydamas 
nuo savęs klaikaus sapno slogutį. Dažnai iš miego iš
budina lekią pro šalį traukiniai, keldami pragarišką 
triukšmą.

Aušta niūrus birželio mėnesio rytas. Mes jau pa
mėtėme ir dienas. Bandome skaičiuoti. Atrodo, kad 
yra birželio 24 diena. Laikas jau būtų ir pusryčiauti, 
bet niekas dabar tuo nesirūpina ir normaliai nevalgo. 
Užgraužta ką nors išsitraukę iš maišo vieną kartą per 
dieną, ir to pakanka.

Staiga trinktelėjo ir sujudėjo mūsų ’’nameliai”. 
Prikabino garvežius ir vėl tempia, skuba ir neša pir
myn, lyg velnias sielą i pragarą. Jei taip jau skuba, 
tai tikrai veža į pragarą, iš kurio neišsipirksi nei mal
domis, nei atlaidais, nei rusiškais daugiaaukščiais 
keiksmais. Gal net pats pragaro valdovas nesugalvojo 
tokių žmonėms kankinimų, kaip Stalinas.

Atrodo, kad mes čia seniai ir ilgai sėdime., žiūriu 
pro spygliuota viela apkaltą langelį. Gal ką nors nauja 
pamatysiu. Aplinkui nė gyvos dvasios. Dangus apsi
niaukęs ir kartu su mumis verkšlena. V. Blaževičienė 
skundžiasi, kad labai skauda galvą. Iškišu pro langelį 
skarelę ir palaikau, kol nuo lietaus sušlampa. Tai bus 
ligonės galvai kompresas. Mes jaučiamės visai nuver
tintais žmonėmis. Ta dešimties dienų kelionė mus labai 
išvargino ir esame nebepanašūs į žmones: apšepę, su
sivėlę, po akimis juodi ratai. Akys prisimerkusios ir 
meta klaikų žvilgsnį. Stasė užsivilkusi kelias suknutes 
ir viena iš po kitos matosi. Elena giriasi, kad ir ji 
daug prisivilkusi. Gal tik tas ir paliks, ką turime ant 
savęs. Bet turtais dabar mažai kas rūpinasi, nes sie
loje vežamės nerimą ir skausmą. Tas skausmas atsi
spindi mūsų akyse, naujose veido raukšlėse ir plaukų 
sidabro gijose. BUS DAUGIAU.

kritikus.Su


Raimundo Piesinos, kurio darbų Išsta
tyta buvo Montrealio Jaunųjų dailinin
kų parodoje. Aušros Vartų parapijos 
salėje, paveikslai.

Nuotrauka L. Glriflno.

MIELA TURĖTI DRAUGU

SVETUR

Argi lietuviai poetai ir dra- 
maturgai nesidomi modernią
ja pasaulio literatūra ir nepa
jėgta parkaityti Iš pa n iš kai? 
Tuo galima pagrįstai abejoti.

Pseudoąkademizmas ne vi
suomet tnato gyvenimą tokį, 
koks jis yra. Profesoriams 
dažnai rūpi mokslinis tonas , 
sunkiasvoris, dirbtinis žody
nas, citatų bei išnašų tikslu
mas, o ne gyvenimo kūnas. 
Literatūra be gyvenimo yra 
tuščiavidurė. Buvo keliamas 
susirūpinimas, jei koks anų 
laikų anstolis ar šių dienų 
batsiuvys,prisiskaitęs akade
minių raštų, nusiperka rašo
mąją mašinėlę ir laisvalai
kiais su pasismaginimu tarš
kina diletantiškus straipsnius 
apie literatūrą ir meną. Psi
chinės terapijos akimis žiū
rint, tai labai naudingas užsi
ėmimas , nors šaudoma pro 
šalį ir dirginamos žinovų/ku- 
rie jaučiasi turį privilegiją 
rašymui/ pajautos. Bet ar šių 
dienų akademinė raštija yra 
taiklesnė ir santūresnė? Juk 
dažnai apie vieną poeto eilutę 
ar kokį nors kompleksą pri
pučiamos storiausios knygos, 
sudarinėjamos schemos, teo
rijos , o taikinio vidurys taip 
ir lieka nepalytėtas.

Vienas bičiulis man prisi
pažino: Jei norėčiau išgirsti 
nuomonę apie kokį nors da
bartinį poezijos šedevrą, ausį 
atsukčiau lyriką mylinčiam 
batsiuviui, tuo tarpu literatū
ros profesoriui iš mandagu
mo tik mirktelėčiau.

Pr. Visvydas

Lietuvių laikraštis "Laikas”, 
leidžiamas Argentinoje, rašo 
apie sulietuvėjusį italą. Esą, 
Lietuvių Kolegijoje Romoje, 
tarp lietuvių klerikų, esąs ir 
italų kilmės klerikas Domini- 
co Valenti, kuris ne tik puikiai 
kalbąs liętuviškai, bet dar mo
kinąs lietuvius klerikus lietu
viškai taisyklingai kalbėti. Kaip 
tai įvyko ? O čia - trumpa isto- 
rijėlė.

Dominico Valenti gimęs 1946 
m.birželio 20 d. Brooklyne (JA 
V-bėse) netoli lietuvių parapi
jos.Dar vaiku būdamas žaisda- 
vęs su lietuvių vaikais ir pra
mokęs kiek lietuviškai. Vėliau 
vis daugiau pradėjęs domėtis 
lietuvių kalba, neš jam atro
džiusi ji labai graži ir įdomi, 
ypač lietuviška tarsena. Prieš 
dvejus metus nutaręs įstoti į 
Lietuvių Kolegiją Romoje, kad 
visai gerai išmoktų lietuvių 
kalbą.

Kaip pats klierikas D. Valenti 
prisipažįstąs, iš pradžių nebu
vo lengva. Bet kadangi turėjęs 
didelį norą išmokti, nugalėjęs 
visus sunkumus ir dabar visai 
laisvai ir gražiai kalbąs lietu
viškai, rašąs ir skaitąs lietu
višką spaudą. Todėl Kolegijos 
vyriausybė paskyrusi jį,kad pa
dėtų lietuviams klerikams lie
tuviškai taisyklingai išmokti 
kalbėti, nes kiti, atvykę iš įvai
rių kraštų, turi svetimų kalbų 
priemaišų.

Paklaustas kai bus įšventin
tas kunigu, kur dirbsiąs, nedve
jodamas atsakęs, kad tiktai lie
tuvių parapijoje, o jei Lietuva 

būtų laisva-vyktų Lietuvon dar-? 
buitis.

’’talko" bendradarbis palin
kėjęs jam, kad laiinihgai baigtų 
mokslus Ir galėtų savo* troški
mą išpildyti - dirbti tarp lietu
vių.

Dienraštis "Naujienos", lei
džiamos Čikagoj, rašo apie uk
rainiečių opetą Teodorą Kurpi- 
tą, didelį lietuvių draugą ir ne
maža savo kūrybos paskyrusi 
Lietuvai ir lietuviams.

Teodoras Kurpi ta, satyrikas 
bei žurnalistas, gimęs Vąk.Uk
rainoje 1913 m. Savo kūrinius 
pradėjęs spausdinti 1929 m.mė- 
nesiniam leidinyje vaikams 
'.’Mūsų Bičiulis", o neilgai tru
kus, jau visos V. Ukrainos lei
dyklos spausdinusios jo kūri
nius.

Tada žymi Vak. Ukrainos da
lis buvo lenkų okupuota (su se
nosios Santarvės pritarimu), 
tad iki 1939 m. rugsėjo, t. y. iki 
Lenkijos žlugimo, T. Kurpita 
dirbo spaudos koncerne VUkrai- 
nięka Pressa", vėliau Lvovo 
srities Tautinio Švietimo sky
riuje.

T.Kurpita yra autorius visos 
eilės poezijos rinkinių. Emigra
cijoj, V. Vokietijojzbuvo išrink
tas Ukrainiečių Literatų-Daili
ninkų Sąjungos pirmininku, Lit.- 
mokslinio žurnalo "Gimtasis 
Žodis "bei humoristinio žurna
lo "Uodas Ežys" vyr. redakto
rium.Ten išlėidęs grožinės li
teratūros rinktinę, taip pat ir 
savo kūrybos tris leidinius. Jų 
eilėje-garsiąsias "Karikatūras 
iš Literatūros".Atvykęs Čika
gon, išleidęs du savo kūrybos 
rinkinius.Ypač buvusi puošni jo 
rinktinė, skirta mirusiai žmo
nai Gigai, "Mėlynos Rožės".Ten 
pat redagavęs savaitraščius 
"Ukrainiečių Gyvenimas" ir 
"Čikagos Žinios". Ten išvydę 

Prof. dr. A. R A M U N 0 - Ottawos universiteto pedagoginio mokslo

<§> DEVELOPMENT OF THE WHOLE MAN

THROUGH PHYSICAL EDUCATION........
Išleido Ottawos universitetas, 435 psi. Įvada pa
rašė Avery Brundage, tarptautinio olimpinio komi 
teto pirmininkas. Prof. J. Maritain pareiškė apie šį 
darbą: "Tai galutinis klausimo išryškinimas*.
<8> iŠ SUTEMU | AUŠRĄ-—

Jame iškeltos naujos mintys apie žmogų, tauta ir 
žmoni j ą kosminiam amžiui prasidedant.

<§> DIALOGVE ENTER ROME ET MOSKOU-----
Ekumeninis žvilgsnis į Rusijos ir Europos santy
kius praeityj, dabartyj ir ateityj. įvadcL parašė 
kardinol as Koenig. Išleido Ottawos Un- tas.

Veikalai Raunami A. V.parap. Kioskai e, 
1465 De Sere St.,Montreal 205, P. Q.

paąaulį lr -keletas ję redaguotų 
žyĮftew£iųjų' ukrainiečių poetų 
Rinktinių.

Kaip šis žymusis ukrainiečių 
poetas esąs nusiteikęs lietuvių 
ir Lietuvos atžvilgiu, esą aišku 
iš patelkiamų jo trijų eilėraš
čių vertimų: 1) Myliu Lietuvą, 
2) Vilnius ir 3) Lietuvių Lais
vės šventei. (Eilėraščių verti
mai dienraštyje paduoti ištisai. 
Mes gi, skaitydamiesi su vieta 
ir laiku,pacituosime tik po vie
ną punktą iš jų).

MYLIU LIETUVĄ
Nors aš tolimas burtams ro
mantikos,
Betgi brangios man valandos 
praėjusių laikų,
Ir myliu, kattagiečiai, jūs 
Baltikos -
Sušiltą širdimi, kaip žemai
čių miškų.

Gedimino aš aiškiąją kalbą 
mylėt nepaliauju,
Kurioje jūs dvasia ir kryžia
vos, ir augo... ir 1.1.

VILNIUS
Teisybę nors sakyt neleista, 
Visiems bet tarsiu savo tie
są pilną:
Myliu aš Vilnių, kaip ir Lvo
vo miestą,
Kaip Lvovą branginu aš Vil
nių.

LIETUVIŲ LAISVĖS ŠVENTEI 
Pavasario karietos ritos.
Už Jus mes meldėmės be pa
liovos,
Kai auštant sostinėje Laisvės 
rytui,
Iškėlėt saulę Lietuvos...

Kaip matome, nors iš paci
tuotų paskirų jo eilėraščių 
punktų, šis ukrainiečių poetas- 
didis draugas Lietuvos.

Pr.ALŠĖNAS

KReN/I 
VE/dRoDž/AI

PAS MUS SVEČIUOSE LAZDIJŲ RAJONO LAIKRAŠČIO 
..DARBO VĖLIAVA- SATYRINIS SKYRELIS

ŠIMTAPROCENTINIS PEDAGOGAS

Kuomet pereitų mokslo metų |>r<iclžlo|e atvyko Lazdijų rajono liaudies švietimo sky
riaus darbuotojai pažiūrėti, kaip naujai paskirtas mokvtojas Algirdas Loveika Stebulių 
aštuonmetėje mokykloje matematika dėsto, 15 nustebimo net aiktelėjo. Pasirodo, iš Lo- 
veikos dėstomo dalyko mokiniai ne tik kad nieko daugiau neišmoko, bet Ir užmiršo lai, 
ka anksčiau žinojo. Skyriaus vedėjas J. Juknevičius tuojau Įsakymą — už darbo sužlug
dymą iš einamu pareigu atleisti. Loveika Irgi ne pėsčias s- j teismą pareiškimą. O byli
nėtis jis sugeba. Todėl netrukus jie vėl grjžo i Stebulius mokslo dirvonuose gilias vatjas 
varyti. Varė žmogelis, varė tas vagas ir taip nukreivuliavo, kad pavasari aštuntos klasės, 
kuriose jis dėstė, neišlaikė matematikos egzamino. Kaip sakoma, visu 100 procentų.

Iš \ llnlaus atvyko speciali komisija. Juk paruošti mokinius taip, kad nė vienas ne- 
išlaikytų egzaminų, Irgi reikia tam tikrų sugebėjimų. Komisijos nariai, Išnarplioję visų 
ta reikalą, priėjo vieningos nuomonės: kadangi Loveika neturi specialaus pasiruošimo, 
net nėra baigęs vidurinės mokyklos, todėl jis dirbti mokytoju negali. Be to, instrukcijoje 
apie švietimo darbuotojų atlygio apskaičiavimo tvarką juodu ant balto parašyta, kart as
menys, neturintieji bendro vidurinio išsilavinimo, Į pedagogini darbą nepriimami.

O ką darvtl su tais, kurie jau priimti, kokj allvglnlmą jiems priskaičiuoti? Apie tai 
Instrukcija diplomatiškai nutyli.

Bet grįžkime prie musų herojaus. Loveika antrąkart už sužlugdytą mokomąjį darba 
buvo atleistas iš pareigų ir antrąkart parašė liaudies teismui pareiškimą, prašydamas 
„atstatyti j darbą, Išmokant priklausančią kompensaciją, o atšakiu jus už piktnaudžiavimą 
nubausti".

Dabar rajono liaudies švietimo skyriaus darbuotojai pirštus kremta, kodėl nepareika
lavo Iš Loveikos dokumentų apie išeitą mokslą, prieš priimdami jį mokytojauti. O šimta
procentinis mokytojas šypsosi:

- Iškrėsiu aš jiems dar kartą pokštą. Tegul tik mane teismas j darbą grąžins. Tuomet 
iš piano dėstomo dalyko ne tik aštuntokai, bet tr kitų klasių mokiniai bus patikti ant
riems metams. Zinosil, kaip neįvertinti mano sugebėjimų. . .

A. PETR AI l is

— Ar kuro tavo traktorius prfatt* „ 
go, kad sustojo? — dar nuo prlean- Sjį 
gio šūktelėjo Mačiukonlenė, pama-*C 
člusi traktorininką V. Liaukevlčlų, L; 
kai šis kieme sustabdė traktorių.

— Be kuro, kaimynėle, Ir žmogus nf 
gali sustoti, — atšovė traktorininkas.gA

— Na, tada riskls j trobą, —>SU"ĮE*, 
komandavo Marčlukonienė. — Prl-M 
pildysiu.

Kai prisipildęs „kuro" traktorlnin-|ĮĮ 
kas Iškėblino Iš Marčlukonienės tro-Įm 
bos, jis vis dėlto prisiminė, kad turi Si 
šiandien dirbti cukrinių rankelių lau-Q| 
ke. Kad būtų stačiau, traktorininkas w 
pasuko per karklynėl) Ir kartu sufl® 
traktoriumi atsigulė. Geras ,,kuras"jf§ 
•dilėm padėjo.

ko Iii k is
A. APUTIS

1966 m. “ŠLUOTA

Į MONTREALIO LIETUVIUS

Montrealio Lietuvių Bendruomenės 
"Baltijos” Stovyklavietės 

Komiteto

ATSIŠAUKIMAS

Į NAUJĄ PENKMETĮ
JauniausiaMontrealio lietuvių organizacija-"Baltijos" stovyklavietė-žengia į naują penkmetį 

su didelėmis viltimis. Per praeitą penkmetį buvo pastatyti pagrindiniai stovyklavietės pastatai, 
padarytos aikštės, keliai, maudyklos. Lig šiol, į "Baltiją" jau yra investuota virš $ 15, 000, iš 
kurių tik $ 4,350 skola "Litui".

"Baltijos" siekimas naujam penkmečiui -pad ar y ti stovyklavietę verta mūsų vai
kų. "Baltijos" patogumai tebėra toli nuo tų patogumų, kuriuos turi kitos stovyklavietės ar mūsų 
pačių privačios vasarvietės.

Elektros tinklo užbai gi ma s , geras vandenti ekis , prausyklos ir išvie
tės,patogi sporto aikštė,geros maudyklos,išvalytas miškas-tai sekan
čio penkmečio uždaviniai.

NUOSAVYBĖS TEISIŲ ĮGYJIMAS
Dabartiniai mūsų stovyklavietės 25 akrai žemės yra nuomojami iš Provincinės valdžios 10- 

čiui metų už 25 dol. sumą. Tačiau kiekvieno lietuvio širdis nerami, kol jis tebėra nuomininkas . 
"Baltija" kiekvienu metu gali tą žemę perimti savo nuo s a vy bėn , t a č i au 
tatai rišasi su maždaug $ 1,500 išlaidų.

"BALTIJA" SIEKIA $ 7, 000
Žemės nuosavybės teisiųįgyjimui, skolos likučio likvidavimui ir tolimesniems stovyklavietės 

gerinimo darbams "Balti ja" skelbia naują lėšų telkimo vajų ir nori sukelti 
$ 7,000. Pirmasis vajus davė $ 9,500, kuris įgalino įvykdyti statybas ir atlikti pagrindinius 

(t žemėtvarkos darbus. Šis antrasis vajus turėtų pastatyti "Baltiją" ant kojų. Atlikus numatytus 
darbus ir apmokėjus skolas, stovyklavietės administracines išlaidas būtų nesunku padengti iš 
stovyklautojų mokesčių ir "Baltiją" remiančių organizacijų aukų.

PASIŽADĖJIMŲ VAJUS
Nėra vilties $ 7, 000 sukelti gyvais pinigais. Po nuodugnių s varstymų Stovyklavietės Komitetas 

priėjo išvados, kad nėra geresnio būdo tai sumai sukelti, kaip naujas piniginių pasižadėjimų 
vajus penkiems metams, panašus į 1965 metais įvykdytąjį.

Praeito vajaus daviniai rodo,kad iš 200 "Baltijos" fundatorių ir rėmėjų, 90% yra "Lito" nariai 
ir kad jų sutikimas nurašinėti nuo jų sąskaitų pasižadėtas sumas "Baltijos" naudai buvo pats 
lengviausias ir sėkmingiausias lėšų telkimo būdas.

FUNDATORIAI IR RĖMĖJAI
Savo rėmėjams pagerbti "Baltija" turi savo "aukso knygą" ir paminklinę lentą pačioje sto

vyklavietėje, į kurias įrašomi visi rėmėjai sekančiomis grupėmis:

Garbės Fundatoriai - pasižadą duoti $ 500 ar daugiau.
Fundatoriai - $ 100 ar daugiau (po $ 20 į metus).
Garbės rėmėjai - $ 50 ar daugiau (po $ 10 į metus).
Rėmėjai - $ 25 ar daugiau (po $ 5 į metus).

Savaime suprantama, kad "Baltija" bus dėkinga ir už visas mažesnes vienkartines aukas. 
Daugelis iš Tamstų jau esate fundatoriais ar rėmėjais. Bet "Baltija" dar neužbaigta. Pakelkite 
savo įnašą pasirašydami naują pasižadėjimą pagal išgales.

Neužmirškite, kad Montrealis turi tik vieną "Baltijos" stovyklavietę su kuklia $ 15,000 inves- 
tacija.Toronto turi net tris stovyklavietes,į kurias skautai-ės jau yra investavę netoli $ 60, 000, 
Prisikėlimo parapija $ 75, 000 ir Šv. Jono parapija $ 25, 000; taigi, apie $ 160, 000.

MIELAS TAUTIETI,
Stovyklavietės Komitetas nuoširdžiai prašo tolimesnės Tamstos paramos "Baltijai". Būk 

malonus pasirašyti prie šio atsišaukimo pridedamą pareiškimą nurašinėti "Baltijos" naudai nuo 
Tamstos sąskaitos "Lite" per sekančius kelius metus tam tikrą sumą kasmet ir ją grąžinti 
"Litui". Tamstos duosnumas įgalins Stovyklavietės Komitetą įvykdyti užsibrėžtus uždavinius ir 
padaryti "Baltiją" patrauklesne kaip mūsų jaunimui, taip ir senimui.

P. RUDINSKAS
"Baltijos" Stovyklavietės Komiteto Pirmininkas

J. ŠIAUČIULIS
Iždininkas

Kun. L. ZAREMBA, S. J., 
Aušros Vartų Parapijos Klebonas

Kun. F. JUCEVIČIUS
Šv. Kazimiero Parapijos
Klebonas

Sės. MARGARITA
Nekalto Prasidėjimo Marijos Seserys

AUŠRA BARŠAUSKIENĖ 
"Neringos" Skaučių Tuntas

VINCAS PIEČAITIS
"Geležinio Vilko" Skautų Tuntas

LADAS GIRIŪNAS
Montrealio Moksleiviai 
Ateitininkai

IGNAS PETRAUSKAS
L. K. Mindaugo Šaulių Kuopa

V. PIEŠINIENĖ
Liet. Kat. Moterų Dr-jos 
Montrealio Skyrius
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LIETUVIŠKU VASARNAMIU PROJEKTU

KONKURSAS★ ★★★★★★★
Amerikos Lietuvių Inžinierių ir Architektų Sąjungą skelbia lietu

viškų vasarnamių projektų konkursą.Vienas iš konkurso reikalavimų yra 
suteikimas kiek galima daugiau lietuviškos architektūros bruožų vasar
namio išorei ir vidaus išplanavimui. Skiriama trys piniginės ir trys atžy- 
mėjimo premijos. Projektus reikia pristatyti iki 1970 m. balandžio 15 d. 
Projektų paroda Įvyks Pasaulio ir Amerikos Dėtuvių Inžinierių ir Archi
tektų sąjungų suvažiavime Toronte 1970 m. gegužės 30-31 d. d. Konkur
se kviečiami dalyvauti visi lietuviai. Konkurso taisyklės gaunamos Lie
tuvių Inžinierių ir Architektų sąjungų skyriuose ( PLIAS ir ALIAS).

¥¥¥¥¥

^PRANEŠIMAS Nr.l-7O
ŠALFASS-gos Centro Val

dybos ir Revizijos komisijos 
rinkimai.

Remiantis §A LFASS-gos 
Statutu ir ŠALFASS-gos vyk
domųjų organų rinkiminiais 
nuostatais ,ŠA LFASS-gos Gar
bės Teismas , susidedąs iš 
pirmininko Jono Gustainio bei 
narių - Tėvo Pauliaus Balta
kio O.F.M. ir Herberto Ste- 
paičio, skelbia naujos ŠALFAS 
S-gos Centro Valdybos ir Re
vizijos Komisijos rinkimus.

ŠALFASS-gos Centro Val
dybą bei Revizijos Komisiją 
renka korespondenciniu būdu 
visi ŠALFASS-je registruoti 
sporto klubai bei kiti sporti
niai vienetai, pagal rinkiminių 
nuostatų numatytą procedūrą.

Oficiali rinkimų paskelbimo 
data yra 1970 m. sausio 21 d.

Kandidatų nominavimo ter
minas - 1970 m. vasario 17 d. 
/pašto antspaudo data/.

Nominuojamų kandidatų są
rašai privalo būti pasiųsti ŠA 
LFASS-gos Garbės Teismui, 
šiuo adresu:

Mr. J o n a s G u s t a i n i s , 
179 Cassandra Blvd. , 
Don Mills, Ont.

Smulkios instrukcijos yra 
išsiuntinėta visiems ŠA LFASS 
-gos vienetams.

ŠALFASS-gos Garbės Teis
mas informuos pranešimų 
formoje apie tolimesnę rinki
mų eigą.

ŠA LFASS-gos
GARBĖS TEISMAS

1970 m. ŠALFASS-gos 
KREPŠINIO IR TINKLINIO 

PIRMENYBĖS
1970 m. Š. Amerikos Lietu

vių K repšinio ir Tinklinio Pir
menybės įvyks 1970 m.balan
džio 18-19 d., Chicagoje, III. 
ŠALFASS-gos Centro Valdy
bos pavedimu pirmenybes vyk
do ŠALFASS-gos Vld. Vakarų 
Sporto Apygardos Komitetas.

Krepšinio pirmenybės bus 
vykdomos šiose klasėse: a/ 
Vyrų A: b/ Vyrų B; c/ Jaunių 
A /1951 m. gimime ir jaunes
nių/; d/ Jaunių B /1954 m.gi
mime ir jaunesnių/; e/ Mote
rų; F/ Mergaičių A /1951 m. 
gim, ir jaunesnių./

Vyrų B kl. varžybose turi

ST. CATHARINES, ONT.
TĖVŲ KOMITETAS

Apylinkės valdybos žinioje 
veikianti mokykla jau turi tė
vų komitetą: A .Šetikas pirmi
ninkas, J.Kazragys sekreto
rius ir A.Pranskus išdinin- 
kas. Komiteto svarbiausias 
darbas bus lėšų sudarymas , 
bei transporto parūpinimas , 
nes yra tėvų, kurių darbas ne- 
leidžla rūpintis valkų važinė
jimu. Visi geri ženklai rodo, 
kad jau beveik vist tėvai lei
džia mokyklon vaikus jei tik 
vaikai yra nugabenami mo
kyklon ir pargabenami namo 
tada, kai jie patys to negali 
padaryti.

Taigi palengvai einame prie 
idealios padėties ta prasme, 
kad mokysis lietuviškai be
veik visi apylinkės vaikai. To 
reikšmė mūsų tautai yra labai 
didelė dabar ir dar ji padidės 

teisę dalyvauti tik silpnesnieji 
klubai ir antrosios komandos 
tų klubų , kurie dalyvauja A 
klasėje. Kvalifikacijas vyrų B 
klasei nustatys ŠALFASS-gos 
Krepšinio Komitetas.

Krepšinio pirmenybės e-vy
rų A ir B bet jaunių A klasėse 
leidžiama dalyvauti nedaugiau 
kaip 8 komandoms, kitose kla
sėse - nedaugiau kaip 6. Ko
mandos atrenkamos pagal apy- 
gardinių pirmenybių davinius 
arba pagal ŠALFASS-gos 
Krepšinio K-to parėdymą.

Tinklinio pirmenybės bus 
pravedamos šiose klasėse: a/ 
Vyrų; b/ Juniorų /I949 m.gi
mimo ir jaunesnių/; c/ Mote
rų B; e/ Mergaičių A /1951 m. 
gim. ir jaun./; f/ Mergaičių B 
/I954'm. gim. ir jaun./

Moterų B kl. varžybose turi 
teisę dalyvauti tik silpnesnieji 
klubai ir antrosios komandos 
A klasėje dalyvaujančių klubų. 
Moterų B kl.kvalifikacijas nu
stato ŠALFASS-gos Tinklinio 
Komitetas.

Tinklinio pirmenybėse da
lyvaujančių komandų skaičius 
neapribojamas.

Krepšinio pirmenybėse vi
sose klasėse bus pravestos 
"Vieno minuso"/single elimi
nation/ sistema . su paguodos 
ratu.

Tinklinio pirmenybės vyks 
"Dviejų minusų" /double eli
mination/ sistema.

Smulkios informacijos bei 
instrukcijos bus specialiu ap
linkraščiu išsiuntinėtos vi
siems sporto klubams.ŠALFA 
SS-gai nepriklausą vienetai, 
kurie domėtus!šiomis pirme
nybėmis, prašomi nedelsiant 
kreiptis į pirmenybių vykdy
tojus, šiuo adresu:

MR. ZIGMAS ŽIUPSNYS , 
7127 South Francisco Avė., 
Chicago , III. 60629. Telef.: 
/312/ - 771-6412

Šios pirmenybės yraXX- 
sios Š. Amerikos Lietuvių Žai
dynės ir kaip jubiliejinės bus 
pravestos su išskirtinu iškil
mingumu. Iš lietuvių visuome
nės tikimės šioms varžyboms 
prideramo dėmesio, o iš spor
tininkų - skaitlingo dalyva
vimo ir stropaus pasiruoši
mo.

ŠALFASS-gos Centro V-ba

ateityje. Tam padedamų pas
tangų, neretai gana sunkių, tik
rai netenka gailėtis : vargu ar 
yra kas svarbesnio. Kantrybės 
reikia ir jos turi parodyti vi
si. Kartą pradėję vaikus leisti 
mokyklon - jokios aplinkybės 
to lankymo neturėtų nutraukti.

Gaila , atskilusių vaikų nei 
tėvų dar nėra pasisekę suves
ti į bendrą darbą, nors tam 
didelių pastangų padėjo visai 
bešališkas asmuo-skautų vie
tininkas P.Balsas. Reikta ti
kėtis , kad pastangos, kada nors 
duos gerų rezultatų, tuo tarpu 
dirbame su tiek jaunimo, kiek 
yra ir reikia pasakyti, darbas 
eina pasigėrėtinai gražiai.

Kor.
• “The St. Catharines Standard” 
dienraštis sausio 24 d. laidoje 
skaitytojų laiškų skyriuje pa
skelbę ilgoką Stepono Setkaus 
rašinį apie Lietuvą Vasario 16 
proga.

JONINĖS ŠIEMET ĮVYKSTA 
BIRŽELIO 27 DIENĄ

Joninėms jau gauta didelė, 
erdvi ir graži Canadian Le
gion salė esanti pačiame 
miesto centre. Vedamas susi
rašinėjimas dėl programos. 
Šis pranešimas maloniam dė
mesiui visų tų , kurie ką nors 
planuoja tam laikui.

Skautų Rėmėjai

SUDBURY, ONT.
1970 metų', vasario mėn. 15 

dieną, Sudburio apylinkės Lie
tuvių žvejų ir medžiotojų 
sporto klubas "Geležinis Vil
kas" kviečia į visuotiną narių 
susirinkimą, tuojaus po lietu
viškų pamaldų toje pačioje 
"Christ the King" bažnyčios 
salėje. Dėl klubo gerovės visų 
narių dalyvavimas būtinas.

Bus renkama nauja valdyba 
ir aptariami einamieji reika
lai.

Klubo Valdyba

Eurttpa
A. A, TOMAS PEČIU LIONIS 
Pereitų metų lapkričio mėn.

8 dieną Šveicarijoj mirė To
mas Pečiolionls. Buvo gimęs 
1926 m,Kaune. Nuo 1940 metų 
iki pasitraukiant iš Lietuvos į 
Vakarus/1944/, gyveno ir mo
kėsi Vilniuje. Dar gimnazistu 
būdamas buvo įstojęs savano
riu į vieną mūsų besikurian
čių savisaugos batalijonų, ku
rie betgi greitai buvo likvi
duoti/vokiečiu/. Iš Vokietijos 
pasitraukęs į Šveicariją, sun
kiose pabėgėlio sąlygose bai
gė 1949 metais Zueriche aukš
tąjį mokslą, kaip statybos in
žinierius. Vėliau dirbo poli
technikume mokslinį tyrinėji
mo darbą vandens ir 'įžeminės 
statybos srityje, kur pasižy
mėjo savo naujais metodais. 
Aktyviai dalyvavo mūsų išei
vijos bendruomenėje, rūpinda
masis jos vieningumu. Tiesus 
ir tolerantiškas , kuklus ir 
švelnus , bes laukojąs idealui 
iki savęs išsižadėjimo buvo 
svetimšalių ir tautiečių dėl 
savo būdo ir charakterio ger
biama asmenybė. Tragiškas 
likimas palaužė jo sveikatą 
daug žadančioj jaunystėje.To- 
mas Pečiulionis buvo genero
lo Motiejaus Pečlulionio, pa- 
sireiškusio mūsų partizani
nėse kovose, sūnus.

Tebūnie jam lengva sveti
ma žemelė.
• BERNO kantato vyriausy
bė paskyrė Dr.phil.Jan Peter 
Locherį Berno universiteto 
privatdocentu baltų kalboms 
ir literatūrai.

Dr.Locheris jau kelis me
tus skaito paskaitas apie bal
tų kalbas ir literatūrą Neu- 
chatel universitete, kur savo 
laiku dėstė prof.dr. Max Nie- 
dermannas. Ateityje jaunas 
šveicarų mokslininkas laikys 
paskaitas iš tų pačių mokslo 
sričių abiejuose šveicarų 
universitetuose.

Baltų Draugijos Vokietijos 
teisininkų ratelis nutarė 1972 
me tų vasaros olimpiados pro
ga sušaukti Miunchene baltų 
teisininkų suvažiavimą. Baltų 
Draugijos teisininkų rateliui 
vadovauja Kielio universiteto 
tarptautinės teisės profeso
rius Dietrich Loeber.

Atkelta it 2 psl.
TAUTOS FONDAS. . .
durų apsilankančiam Tautos 
Fondo atstovui tos duoklės 
paimti.

BROLI LR SESE , Tavo au
kos prašo ne koks nežinomas 
praeivis,bet Tavo tikroji mo
tina Lietuva , savo vaikams 
laisvės prašyti ateina. Kiek 
padėsi, tiek ir bus padaryta. 
Tad duok iš širdies, kad Tavo 
auka labiau sustiprintų lais
vinimo darbą.

Tautos Fondo Atstovybė 
Kanadoje

Vasario 16, 1970 m.

Taupyk ir skolinkis pirmutiniame ir didžiau- D ADA M A 
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KREDITO KOOPERATYVE
Kapitalas virš trijų su puse milijonų dolerių

į ASM. PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGICIOS 
:♦ pagal valdžios nustatvta normą — 66% Įkainuoto turto.
> VISŲ NARIŲ GYVYBĖ apdrausta santaupų dydyje, bet 
;t nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju ap- 

draustos iki $5.000.:»_____________________ ____ ____ —---- ---- - -... *
Į: KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 vai. iki 3 vai. p. p., Išskyrus 

sekmadienius. Pirmadienį Ir penktadienį vakarais nuo 4 vai. 30 min.
■Į Iki 8 vai. 30 min. Šeštadieniais nuo 9 vai. Iki 1 vai. p. p. (liepos Ir 
;» rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).
j; BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
:• Toronto 3, Ontario. Telefonas LE 2-8723

MOKA

5Yi% už depositus 
6% už serus (numatoma) 
7% už 1 m. term. deo. 
7%% už 2 m. term. dep.

įVYžYkY)

IMA

8% už mortgičius

8% už asm. paskolas
»■■■ ■ - m. ■■■■ i—i —

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS Į __  Lietuvą, Latviją, Estija, Ukrainą ir 
U. S. S. R. paprastu bei oro paštu. 

DOVANOS BE MUITO:
Motociklai, automobiliai, automobiliams motorai, skalbiamo-ii ■ Taip pat persiunčiame pinigus, uz kuriuos gavėjas gali 
sios mašinos, siuvamosios mašinos, televizijos ir radijo nusipirkti ivairiąprekią ir maisto dolerinėje krautuvėje .
priimtuvai, šaldytuvai ir t.t. Norint pasiųsti automobilį, prašome pirma pasiteirauti,

nes automobilių skaičius yra ribotas.
• Be to, siunčiame Jūsą sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki 19?4 svarų gryno svorio.
• Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitu prekių.
o Gyveną ne Toronte, prašomi savo sudarytus siuntinius bei užsakymus siųsti mums paštu ar ekspresu. Apmo

kėsite gavę mūsų pranešimą.
• Sąžiningai ir greitai patarnaujame.

• Pries pradedant ruošti siuntinį prašome rasti laiko ir pasiteirauti kiek ko galima viename siuntinyje siųsti, 
nes nuo 1969 m. spalio men. daiktu ir ypač medžiagų kiekiai yra sumažinti. Be to, jei turima neaiškumų, pra
šome klausti, telefonuoti bei rašyti — mielai paaiškinsime ir duosime patarimą.

■ Mūsų įstaiga labai daug kam pasitarnavo ir pasiruošusi patarnauti ateityje. LIETUVIŲ ĮSTAIGA
DARBO VALANDOS:
pirmadieniais — penktadieniais nuo 9 vai. ryto 

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

AUKOKIME TAUTOS FONDUI
Šiais metais lygiai kaip ir 

praeitais metais Vasario 16 d. 
minėjime, kuris Toronte įvyks 
vasario 15 d., sekmadienį, 4 
vai. p.p. Central Technical 
School salėje /Harbord St. - 
Borden St. kampe/ Tautos 
Fondo Toronto apylinkės ats
tovybė pradės T. F. lėšų telki
mo vajų. Tą dieną prie įėjimo 
į salę T.F. atstovai visiems 
dalyviams dalins vokelius su 
atitinkamais lapeliais, kuriuos 
užpildytus su auka per pert
rauką surinks paskirti rinkė
jai.

Šios mūsų tautai reikšmin
gos šventės proga, vasario 15 
d., sekmadienį, visų trijų lie
tuvių parapijų gerb. klebo
nams mielai sutikus prie baž
nyčių bus irgi daromos rink
liavos Tautos Fondui.

Nepamirškime, kad dėl Tė
vynės laisvės ir nepriklauso
mybės tūkstančiai geriausių 
Lietuvos sūnų savanorių-kū
rėjų, karių, šaulių ir miško 
brolių - partizanų savo gyvy
bes sudėjo ant Tėvynės auku
ro. Lietuvių Charta primena, 
kad "darbu , mokslu , menu, 
turtu ir pasiaukojimu lietuvis

PAIEŠKOJIMAS
Paieškoma Marija Žadelkaite 

Petruką i tiene, d. Antano, kuri 
iš Hamburgo atvyko i Kanada. 
Jos ieško G ra žvid a P e tr u kai
tytė - Soliškienė, d. Pijaus.

P rašoma pranešti: Angele Č esnulis, 
70 Main St., Paris, Ont. Canada.

Atkelta iŠ 3 psl.
APIE LENKIJOS LIETUVIUS... 
nų, kurie, gal yra ir vietiniais 
partijos ar administracijos pa
reigūnais. Bet,kaip kitaip galėtų 
būti "liaudies demokratijos" 
šalyje, kokia esanti šiandieninė 
Lenkija? Juk ir tie patys len
kai,yra nemaži savo krašto pa
triotai, dažnai tiesiog šovinis
tai, nors ir partinį bilietą ne- 
šiotų.Taippat žinome, kad len
kiškasis nacionalizmas, raudo
nas ar baltas tai būtų, visvien 
nėra labai pakantus mažumų at
žvilgiu. Bloga buvo anuometinė 
padėtis prieš karą, kažin ar kas 
geresnio šioj plotmėj matoma 
ir šiandien. Ir jei sovietinamos 
Lietuvos teritorijoje, regis, vi
sai neblogai klęsti ir lenkiška 
spauda, knygos, mokyklos, var
giai ar kas panašaus esama 
Lenkijos globoje esančių lietu
vių tarpe. Vilnius, gal ir galėtų, 
bet, kažkodėl, ar nepermažai 
daro intervencijos tiesiai ar per 
Maskvą padėti Lenkijoje gyve
nantiems lietuviams likti savo-

480 RONCESVALLES AVE. TORONTO 3, <)NT. 
Telefonas LE 1 • 3098 

Savininkai A. ir S. KALŪZA

kovoja.kad apgintų ir išlaiky
tų nepriklausomą Lietuvos 
valstybę". Auka Tautos Fondui 
yra dalyvavimas toje kovoje 
savo turtu. Ta auka dar nė 
vieno neatpalaiduoja nuo da
lyvavimo kovoje darbu, moks
lu, menu ir pasiaukojimu.

Norėdami išvengti bereika
lingo trukdymo mielų aukoto
jų namuose ir neapsunkinti 
aukų rinkėjų, nuoširdžiai pra
šome Vasario 16 d. proga 
įteikti savo auką Tautos Fon
dui. Pas tuos, kurie bus rasti 
neaukoję,būsime priversti ei
ti į namus ir prašyti aukos.

Tie tautiečiai, kurie dėl 
įvairių priežasčių negalės 
Vasario 16 d. proga įteikti sa
vo aukos Tautos Fondui, gali 
vėliau ją įnešti į Tautos Fon
do einamąsias sąskaitas To
ronto lietuvių kredito koope
ratyvų bankeliuose. "Prisikė
limo Parapijos" bankelyje 
sąskaitos Nr. 1255, o "Para
mos" bankelyje Nr. 763.

T.F. Toronto Apylinkės 
A tstovybė

♦ Sukaktys. Dail. Telesforas Va
lius ir ponia sausio 24 d., daly
vaujant gausiam bičiulių būriui, 
atšventė 25 metu vedybų su
kakti.

G R E I C I A U... PIGIA U... GERIA U...

IR TIKRAI PADĖSITE SAVO ARTIMIESIEMS 
UŽSAKYDAMI SIUNTINI PER 

BALTIC STORES LTD
( Z. JURAS 1

421 HACKNEY ROAD, LONDON, E.2. ENGLAND 
Telephone: 01-73 9 8734

***********
Si rudeni siūlome 3 dovanu siuntinius sudarytus ii tokiu dalyku, kas labiausiai 
reikalinga ir naudinga Lietuvoje.

RUDENINIS ( 1 ) 1969.

3 jardai vilnones veliūro medžiagos vyriškam arba moteriškam paltui, 3)4 jardo 
puikios kostiumines angliškos vilnones medžiagos vyriškam arba moteriškam 
kostiumui, 2 jardai crimplene medžiagos puikiai suknelei, vyriškas arba mote
riškas aukotos rūšies megztukas, Išeiginiai nailono marškiniai arba bliuskute,
1 pora vyrišku arba moterišku kojinių (vilnoniu arba nailoniniu), 20 geriausios 
rūšies cigarečių. Kaina $ 100.

RUDENINIS ( 2) 1969.
**★★★*

Nailoninis itališkas vyriškas arba moteriškas lietpaltis, 314 jardo vilnonės 
angliškos kostiuminės medžiagos, 2)4 jardo vilnones moteriškai suknelei me
džiagos, 1 gelėta arba ornamentais vilnonė skarelė, 1 vyriškas arba moteris- 
kas megztukas, 1 kaklaraištis arba deže Šokoladiniu saldainiu, 2 šilkinės 
arba nailonines skarelės. Kaina $ 100.

MAISTO SIUNTINYS 1969.************************, ■ "i“ '■ ■ ■■ ’.'■./■''■I • ‘i ‘ ''' '■ ;■/. ■ .-.ž'-MfMj K

6 sv. geriausių kanadlšku miltu, 54 s v. arbatos, 1 sv. kakavos, 2 sv. ryžiu, 
'4 sv. pipiru, % sv. bapkos lapu, !4 sv.geriamo šokolado, 1 dėžutė neseafes,
2 sv. geriausių kiauliniu tauku, 1 dėže šokoladinių saldainių. Kaina $35.00.

• I kiekviena rūbu siuntini galima dadeti šluos labai naudingus Ir pageidau
jamus dalykus Lietuvoje: Nailoniniai lietpalčiai $11.00, geriausios rūšies 
vilnonės skarelės $5.00, nailonines kojinės $2.00, nailoniniai marškiniai 
$9.00.

e Taip pat priimame užsakymus auto mašinoms, motociklams, dviračiams, 
televizijos aparatams, šaldytuvams ir t.t.

• Musu sąskaitos sutelkia Jums teisę gauti mokesčiu mokėjimo sumažinimo.
a Kiekvieno siuntinio pristatymas yra garantuotas.

sios tautos sąmoningais na- rastų kokius prieinamus būdus 
riais. Gal išeivijos lietuviai ar kelius? Al. GZMANTAS

• Ontario Mokslo Centras (On
tario Science Centre) Don Mills 
Rd. ir Eglinton Avė. nutarė įsi
leisti pensininkus už pusę įėji
mo bilieto kainos, t.y. už $0.50. 
Centro vadovo D. Omand nuo
mone, daugumas pensininkų iŠ 
įvairių prieglaudų atvyksta gru
pėmis. Taigi, nebus vargo nu
statyti, kad jie iš tikrųjų yra 
pensininkai. Pavieniam asme
niui, turinčiam 65 metus am
žiaus, pakaks žodinio pareiški
mo, kad jis yra pensininkas.
• Pr. Baltuonio šakninių skulp
tūrų parodos atidarymas — Pri
sikėlimo parodų salėje vasario 7 
d., 3 v. p.p.
• PLIAS Toronto skyriaus tra
dicinis balius įvyks vasario 7 d. 
Islingtono golfo klubo patalpo
se, 45 Riverbank Cr., Islington, 
Ont.
• Mažosios Lietuvos moterų 
draugijos šiupinys rengiamas 
vasario 10, antradienį, Prisikė
limo parapijos salėje.
• VASARIO 16 Toronte šven
čiama vasario 15, sekmadienį. 
Visi parengiamieji darbai jau 
baigiami.

* * * * * *
Vienintelė, Kąpados valdžioje re

gistruota lietuviška natūralaus gydy
mo sveikatos klinika. Mediciniškas 
ir pooperacinis gydymas. Psycholo- 
ginė terapija. Masažai. Elektronika, 
raudoni ir ultravioletiniai spinduliai. 
Terminė ir garų terapija. Phyzlniai 
gydomieji judesiai, - hydro terapija. 

Dr. B. Naujalis, R.M. Ps.D. N.Pt.R.N.A.
Natūralaus gydymo specialistas. 

460 Roncesvalles Avė, 
Toronto, Ont. LE3-8008.
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HAMILTON
Geriausia taupyti Ir skolintis tik Hamiltono lietuvių

KREDITO KOOPERATYVE "TALKA
21 Main Street East, Room 203, tel. 528 • 0511.

Nemokamas gyvybės ir asm. paskolų draudimas
Nemokamas pilnas tekiu patarnavimas
Parduodame American Travelers tekius ir money orderius
Užtikrintas Indėliu saugumas

Darbo valandos: 
Pirm. 9.30—5 v.p.p. 
Antr. 9.30—5 v.p.p. 
Trei. 9.30—5 v. p.p. 
Ketv. 9.30—5 v.p.p. 
Penkt. 9.30—8 v.p.p. 
Mt. 9—1 v.p.p.

MOKAME UZ:

Depozitus 
Serus 
Už vienų metu indėlius 
SKOLINAME: 
Asmenines paskolas iŠ
Nekilti, turto paskolas ii 9%

5%
614 %

8%

10%

turi būti mūsų demonstracija 
besąlyginio pasipriešinimo 
smurtui ir sustiprinimas jėgų 

, mūsų tolimesnei kovai už mū
sų protėvių žemę. Tad, visų 
hamiltoniečtų pareiga sekma
dienį, vasario mėn. 15 d. už
pildyti Scot Park mokyklos 
salę iki pat pakraščių’. Daly- 

dfl vaukime visi, nes ir pati pro
grama bus labai įvairi ir įdo
mi. Pagrindinę kalbą pasakys 
svečias iš Montrealio dr. P. 
Lukoševičius , o meninę dalį 
išpildys garsusis Montrealio 
Gintaro ansamblis, koncerta
vęs Montrealyje, Otavoj, Va
šingtone ir Toronte. Gintarą 
sudaro 50 jaunuolių t. y. kan- 
klintnkai, birbyninkai, vamz- 

C* delininkai, deklamatoriai, 
kvartetas ir tautinių šokių 
grupė. Ansamblio vadovas 
Z i g m a s Lapinas, kvarteto - 
Ina Kličlenė ir tautinių šokių - 
Hilda Lapinienė.

Atvykstantiems jaunuoliams 
yra reikalinga nakvynė. Ha
miltono kolonija yra garsi sa
vo svetingumu , tad ir tikime, 
kad patalpinti apie 50 svečių 
iš Montrealio daug sunkumų 
nesudarys. Galintieji mont- 
realiečlus pas save priimti, 
prašomi skambinti B-nės 
pirm. A.Juozapavičiui telef. 
544-5015. Plačiau apie šventę 
-sekančiame NL nr.

r

DIDELĮ UŽGAVĖNIŲ blynų 
bailų rengia jUamlltono kata
likės moterys vasario mėn. 
IO d. Jaunimo Centre. Bus 
skanių valgių, įdomi meninė 
programa, orkestras ir tur
tingas bufetas. Įėjimas suau
gusiems, įskaitant skanėstus 
Ir kavą tik 2. 50 dol., jauni
mui 1 dol. Tad, antradienį, už- 

V gavėnių vakarą, visi pralei
džiam Jaunimo Centre, kur 
bus linksma Ir smagu, nes tik 
už įėjimo bilietą, galėsime pa
ragauti bent 12 skanėstų Ir tuo 
pačiu, atleisime savo žmonas 
tą dieną nuo virtuvės darbų. 
Pradžia 6 vai. 30 mln.

K.B.

METUOSE
DOVANU PAŽYMĖJIMAI 

L LIETUVA
* w

yra vertingi auti o DOVANA, 

kurie yra PILNAI GARAN •

ITUOTI Ir jai* dldžiauilas 

paslrnklmae labai priimtomis 

kainom! e, PRAŠYKITE mūsų 

KATALOGO Ii kurio patys 

matysite kodėl yra geriausiai

DOVANU PAŽYMĖJIMAI

**

INTERTRADE 
EXPRESS CORP, 
125 East 28rd Street

New York, N.Y. 10010

Liepos Ir rugplučlo mėnesiais šeštadieniais uždaryto.

KAIRĖJE IR DEŠINĖJE NUOTRAUKOS 

MONTREALIO JAUNIMO ANSAMBLIO, 

KURIS DALYVAUS VASARIO 16-slos 
MINĖJIME HAMILTONE

APDRAUDA IR TIKROVĖ
***

‘'GUDRŪS IŠVEDŽIOJIMAI" 
APIE 80%) CO-INSURANCE"

Dažnai jūs išgirsite savo 
agentą minint "Co-Insurance" 
terminą su 8O%>-1OO%) - tokia 
tat yra kaina imant apdraudą

su Co-Insurance , Ir aukštes
nė kaina, be Co-Inslrance.

Apdraudos eigoje Co-Insu
rance praktiškai sutinkama 
du kartus: apdraudą imant ir 
mokant už gaisro nuostolius.

Daugumos supratimu 80% 
Co-Insurance , reiškia , kad 
gaisrui atsitikus , bus moka
ma tik 80%) padarytų nuosto
lių. Visai netaip'.

Pats "Co-Insurance" pava
dinimas,“reiškia, kad apdraus
tasis tampa daliniu apdraudė- 
ju su apdraudos bendrove, iš
einant iš susitarimo tarp 
draudimo bendrovės ir ap
draustojo , kad nuosavybė bus 
apdrausta bent 80%, nuosavy
bės piniginės vertės. Atveju, 
jei apdrauda bus žemesnė ne-

UETUVIŠKAS PUSVALANDIS GIRDIMAS KAS

TREČIADIENI PER STOTI

BANGA 1410, 11.00 VALANDA VAKARO
1 053 A lbonele Cr., 
Duvernoy, Mtl. P.Q. TEL. 669 - 8834. programos vedėjos L. Stankevldlu

MIKE'S TEXACO SERVICE STATION

601 St. John Road TEL. 695-3883

POINTE CLAIRE, QUE.
(M. RUTKAUSKO)

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

arba Nr. 20. Atvažiavę neapsiriksite!

Savininkas Alfonsas Viskantas

SPECIALIOS KAINOS:
o Krikštynoms, vestuvėms ir laidotuvėms.
• / tolimesnes užmiesčio ir kito miesto vietove:.

SKAMBINKITE^ 

iš visu vietų LaSalėję.

TEL. 366-8300

— visas 24 valandas.

gu 80% piniginės nuosavybės 
vertės - apdraustasis pats 
taps draudėjo dalininku tokiai 
sumai , kuri papildytų iki 
trūkstamos , nurodytos 8O%> 
nuosavybės piniginės vertės 
ir tuo pačiu,trūkstamoje pro
porcijoje , atsakys už nuosto
lius, jei apdraudos nebuvo 80% 
nuosavybės piniginės vertės,

Įrašius šį susitarusia, arba 
taip vadinamą "Co-Insurance 
Clause", yra duodama 20-25% 
nuolaida nuo apdraudos kainų. 
80% Co-InsuranceClause, yra 
abiems pusėms naudingas su
sitarimas: bendrovė gauna di
desnes sumas apdraudų, o ap
draustas Is, gauna žemesnę 
kainą. Tenka išpildyti vieną 
sąlygą: apdrausti nuosavybę 
nemažiau, kaip 80% piniginės 
jos vertės.

Pasitaiko , kad norėdami 
gauti 20 - 25% nuolaidą, nuo 
apdraudos kainos įrašo Co- 
Insurance Clause, bet neat
kreipia dėmesio Į reikalą ap
drausti nuosavybę 80%o nuo
savybės piniginės vertės, At
sitikus gaisrui, nuostolių mo
kėjimas apskaičiuojamas, pa
gal Co-Insurance sąlygas.Čia 
dažnai nusiskundžiama , kad 
bendrovė ėmė ir nuskaltė-ne- 
mokėjo visų nuostolių. Tam 
turi būti pagrindas. Dažniau
siai tai bus 80% Co-Insurance 
sąlygų neišpildymas,

Praktiškai Co-Insurance 
veikia sekančiai - keletas pa
vyzdžių :

Vertė $20,000. Co-Insu
rance Clause 80%. Apdrausta 
$1O, OOO. Sudegė viskas. Ben

drovė mokės visus $10, OOO, 
nors ir apdrauda buvo su 80% 
Co-Insurance Clause, nes fak- 
tlnai.irpats apdraustasis, da
linai turi dengti nuostolius, 
būdamas nepakankamai apsi
draudęs.

Vertė $20,000. Co-Insu
rance Clause 80%. Apdrausta 
$10,000. Nuostolių padaryta 
už $10, OOO. Bendrovė mokės 
tiktai $6, 250, nes pagal 80%) 
Co-Insurance Clause, turėjo 
būti apdrausta $16,000, taigi 
$8,000 mažiau. Proporcija 
$6,000 prie $16,000, yra 
3/8. Taigi, 3/8 nuostolių, nuo 
visų $1O,OOO nuostolių, arba 
$3,750 nebus mokama.

Vertė $20,000. Apdrausta 
$20,000 su 80% Co-Insu- 
rance Clause. Sudegė viskas. 
Mokės $20,000 , nors ir yra 
80%; Co-Insurance Clause.

Vertė $20,000. Apdrausta 
$16,000 su 80% Co-Insuran
ce Clause. Nuostolių $18,000. 
Mokės $16,000, tai yra,ne
daugiau, kiek yra apdraudos.

Išvadoje, pasinaudojant žy
miai pigesne kaina ir įrašant 
Co-Insurance Clause, nepama
žinti apdraudos sumų.

P.Adamonis
Chartered Insurance Broker

ŠV.KAZIMIERO PARAPIJA
• Parapijos Margučių vaka
rienė įvyks balandžio m. 11 d.
• Kovomėn.7d.,Kazimie- 
r in lų vakarienės metu bus įdo
mi programa. Turėsime tur
tingą loteriją, gros geras šo
klų orkestras. Vakarienės 
rengėjai prašo visus įsigyti 
bilietus Iš anksto, nes tuo pa
lengvės vakarienės ruošimo 
darbai.

Bilietus galima gauti klebo
nijoje Ir pas parapijos k-to 
narius.
• Tėv. Juozas Aranauskas S.
J., kurį laiką pabuvęs mūsų 
parapijoj, Išvyko atgal į Čika
gą. Suvalkietis

IŠNUOMUOJAMAS
************************** 

komercinis 5 - kiu atskiru kamba
rių butas, tinkąs nrofesonalui — 
medicinos daktaro ar kitokio vers
lo įstaigai. Šios patalpos yra ko
mercinėje gatvėje, kurias tučtuo
jau galima užimti.

Skambinti 728-0343.

LILY HOSIERY MFG CO.
NYLON HOSIERY, LINGERIE a MENS' UNDERWEAR

*** ***

e Nailoninis trikotažas, moteriška ir vyriška apatini apranga.
• Savininkai iš Kauno ir laisvai kalba lietuviškai.

*** *** /oeo HU-CHISON ST
J. WISGARDISKY (WISE) MONTREAL, QUE.W. LAPENAI

General Construction Reg'd. 
89 Orchard Street LaSalle, Qua, 

*** ★** **★

įvairi industrinė, komercinė ir rezidencinė statyba. Duodame 
įvairius patarimus, įkainavimus be jokio atlyginimo. Darbas 
atliekamas sąžiningai ir prieinama kaina. TeJ;_jĮ66_- 6237.

JOE’S BUTCHER&
LAURINAITIS JUOZAS

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

LaSalle Mo Specialist llegV. TEL

TAISAU IR DAŽAU AUTO-MAŠlNAS.

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

(Priešais NL redakciją)

HIGHLAND AUTO BODY l
Lietųvlums nu.olojdo.

UniveiAal Cleaneti &
B. KIRSTUKAS

TEL. 769-2941.

239 FOURTH AVENUE 
(of Wellington SfJ

Windsor

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

Valome visokius drabužius, langų užuolai
das, lovų užtiesalus, antklodes, karpetus, 
sopkas Ir visa kitą namu apyvoka.

Wi-.dsor yra moderni valykla, turinti 20 me
tu patirti šiam darbe Turinti naujai įrengta 
mod-rnisklausla drabužiu apsaugo (storage) 
ir greito, patarnavimą..

Savfnlnkal: A. Kers*ys, P. Petrulis, P. KerŠulis, A. Greibus.

1203 church Avenue. Veroun. P.Q.

Tel. 768- 6679.
Jettė & Frėre Itee

Plumb’ng & Heating kontraktori us

Baltic Woodwork Co.
K. KIAUŠAS Ir J. SIAUCIULIS Daromo. įvairios durys, langai, vlr-

tuves kabinetai Ir kiti įvairus medžio
547 Loflour Ave., L a Solio (650) P. Q, dirbiniai.

TEL. 366- 3884

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

U

• Atliekami mechaniniai darbai

• Išorei taisymai Ir dažymas

a Dunlop padangas Ir baterijos

D ART 
CORONET 
CHARGER 
DODGE 
CHRYSLER 
CAMION 
DODGE

LAURENT DAIGNEAULT.
President

- °0RTRETAI • VEDYBOS- KRIKŠTYNOS 
SUKAKTUVES MAŽAMEČIAMS 

ĮVAIRIOS PROGOS

• Šildymo ir vandentiekio taisymai ir nauji įrengimai

• Gazinių priemonių pardavimas ir

___ ___ • Apkainavima s nemokama

LASALLE 366-0330

BELLAZZI-LAMY INC
BOIS DE CONSTRUCTION
BUILDING MATERIALS

7882 BLVD. CHAMPLAIN 
coin 6Um, Ave., LaSalle

TEL. 366- 6941

(VAIRI MEDŽIO STATYBINE MEDŽIAGAI 

Durys, langu, rėmai. Izoliacija, Ten ■ Tost,. 
Masonite, statybinis poplerls , cemento:., 
B.P. Išdirbiniai , cementas Ir kt.

Aišku, ęsate girdėję, kad tai laikraštis, kuris jau eina 62- 
slus metus. Ji vieni gina, kiti peikia, bet visi JĮ mėgsta skai
tyti. Kodėl?
„ Todėl, kad jis niekam nepataikauja ir nesibijo teisybes ra
šyti. Teisingomis žiniomis isjvisur (daug rašo Ir apie dabarti
ni, Lietuvos gyvenimą) laikraštis per 61 metus pelnė gerą var
dą ir pasitikėjimą.

Keleivis duodą ir teisiniu patarimu, jame rasite gražiu ap
sakymu bei eilėraščiu. Jis turi ir moterų skyrių. Prenumerąr.a 
tik S 5.1)0.

Jau galima gauti — 197Q — metų Keleivio Kalendorių. — Kaina $ 1.00.

536 Broadway,
So. oaston .Moss.

02127 USA.

am ■ jk Tautinės, demokratines minties mėnesinis lietuviu laikraštis. 
M B flą Leidžia Varpininku leidinių fondas.

—— * * Redaktorius Grozvydos Lazauskas.
Administracijos adresas: Juozas Urbeils
1649 N. Broadway, Melrose Park, 111. 60160 USA.

Prenumerata: JAV ir kitur $5.00 metams.

'ony j

1920 FRONTENAC ST. - MONTREAL, P.Q.

A.B.C.
SIUNTINIŲ 
AGENTŪRA

TEL. 525- 8771. T. Laurinaitis

3891 St.Lawrence Blvd..

Montreal 18, P.Q.

Tel. VI4- 9098

DĖMESIO I
AEC siuntinių agentūra praneša lietuviams klijentams, kad, nežiūrint bendro muitų pakėlimo, 
yra tokių prekių už kurias muitas sumažintas.
Vilnonei medžiagai kostiumams, pavyzdžiui, muitas lieko tos pots: $ 1.00 už jardą.
Visai eilei prekių muitas pakeltas tik labai nežymiai.
APC tnin pat sumažino kaina našiau (56%) dideliem kiekiui geros angliškos medžiagos.
AEC priima automobilių užsakymus ir išrašo piniginius pažymėjimus ( Money Certificates), u z 
kuriuos jūsų giminės gali pirkti Lietuvoje [vairiausių prekių do(erinėse krautuvėse.
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BUS PREMIJUOJAMI i Vyrai ir moterys, mergaitės,-jauni, seni ir pagyvenę, 
visi į.baliutmOs ateikit !
Čia rasit kūnui, dvasiai peno-ir vakarą linksmai praleisit I 

ai fantus, kuriu pavardės bus *** *** ***
paskelbtos sekancio|e lamrascio laidoje. Taip pat primena kad lote- NuotraukabaUauskaralaitėsirPrhlcesiUiš- 
riios fantai iŠ atvykstančių i balių svečii. k i - - -.' rinkimo proga, praeitu metų spaudos baliuje.

1 imM—M—R bUS m°lon-"' priimt!. Nuotrauka T.Laurinaičio.

HL dėkoja tautiečiams už duotus loterij 
paskelbtos sekančioje laikraščio laidoj

L; ' *^*J**L*LS***********1J> Riklausomyres švente 
iNhNNhWIN^^^

— VASARIO 16-ji Montreal y j e rtinima vasario 15 d., ;sekmadieni.
rTK tCtCK n 7CrC7C X X X X 7TK 7TK XX XXXX X XX XX X XXX

Pamaldos-11 vai. Aušros Vartų ir v„_- • •• t * i-**************** ' r '>v> Kazimiero parapijų bažnyčiose.

J|**r**t?***************>^^*H^^co!e Normale de Mūšią ue salėje, 4873 Westmount Ave., 
Westmount, Que. Salė pasiekiama iš Sherbrooke West, važiuo
jant į šiaurę Claremont gatve.

****^******^*į e?r'^'°US0rn0r’ Lietuvos“ Redaktoriaus paskaita; Sės. Jurgitos Saulaitytės ir 
denriko Nagio poezija; Aušros Vartų parapijos oktetas; moterų ir mišrus chorai.

*** ***

Visi maloniai kviečia m i dalyvauti.

K LB Montrealio Seimelio Prezidiumas.

iŠ kairės: H. Adomonis, M. Gureckaitė, J. Šiauciulis, red. dr.H. Nagys, R. sušlnskaltė, A. Laurinaitytė, B. Nagienė ir L. Girinis.

nfprikla USOMYBĖS 
ŠVENTĖS - VASARIO 16 d. - 
minėjimas šiais metais įvyks 
gražioje Ecole Normale de 
Musiųue salėje , 4873 West
mount Ave., Westmount, Que. 
Norima minėjimą padaryti 
sklandų, trumpą ir pradėti be 
pavėlavimų.

Šiais metais prie įėjimo 
bus tik vienas aukų lapas, ta
čiau su dviemis skiltimis: * 
viena skirta aukoms 
minėjimo ruošėjui - 
KLB Montrealio Sei
melio Prezidiumui ir 
antra skirta aukoms 
Tautos Fondui. Aukoto
jai prašomi savo nuožiūra au
ką paskirstyti.

Nepriklausomybės atstaty
mo minėjimas yra gera proga 
kiekvienam lietuviui atiduoti 
savo vienkartinę metinę auką 
lietuvybės reikalams. O jų yra

IŠ EINAMŲJŲ SĄSKAITŲ 

:kj*ix

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

CHIRURGINĖ PRAKTIKA k r e i p t i s Te . 93 1 - 3275
SEAFORTH MEDICAL BUILDING 
3550 Cote Des Neiges Rd., Suite 720.

ČEKIAI VELTUI

“Litas" ne tik nieko neskaito už 
Tamstų išrašytus čekius iš einamų
jų sąskaitų, bet dar už jas moka 5% 
palūkanų ir apmokėtus čekius kas 
mėnesi gražina paštu.

★ ★★★★ 
MOKĖKITE VISAS SAVO

SĄSKAITAS 

"LITO" ČEKIAIS.

"LITO" narių visuotinis 
metinis susirinkimas kviečia
mas š.m. kovo mėn. 14 d., 
šeštadienį, 4 vai. po pietų Šv. 
Kazimiero parapijos salėje, 
3426 Parthenals Street, Mont
real 315, Que. Bus renkami du 
nariai į Valdybą,vienas į Kre
dito Komisiją ir vienas į Re
vizijos komisiją. Kvietimai į 
susirinkimą , darbotvarkė ir 
apyskaitanartmas bus išsiun
tinėti vasario mėnesyje.

< 

daug,net ir vietinių.Tačlau,ko 
galima laukti iš nesenai 
Tamstų išrinkto naujo seime
lio, jeigu kasoje yra tik $70.- 
Parama seimelio prezidiumui 
yra auka lietuvybės išlaiky
mui emigracijoje. O ji čia 
tirpsta net greičiau, kaip už 
"geležinės uždangos". Parama 
Tautos Fondui yra auka mūsų 
laisvės kovai, kurią veda VLIK 
as ir kitos centrinės mūsų 
laisvinimo organizacijos.

Kodėl nepasidairyti, ką da
ro kiti savo tautybių išlaiky
mui ir nepasekti jų pavyz
džiu ?Štal, praeitą savaitę ma
ža Cote St. Luc žydų kolonija 
savo veikėjo Norman Spector 
pagerbimo vakarienės proga 
sudėjo Izraeliui $235,000. 
Teisybė, mes nesame toki tur
tingi, kaip žydai, bet ir ne toki 
biedni, kad Vasario 16 d. mi

Dr. E. ANDRUKAITIS

Dr. J. MALIŠKA
Dantų gydytojas

DR. A. 0. J A U G E L I E N Ė 
Dantų gydytoja

Dr. V. GIRIUNIENE
Dantų gydytoja 

JUOZAS GRAŽYS
KAILIU SIUVĖJAS 

į396 B^nnantyne Verdun, r.‘ on trial
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nėjimas rengėjams baigtųsi 
su nuostoliu, kaip tai atsitiko 
pernai.

Pr.R.

• Š.m, vasario mėn. 8 d., 
12 vai. p,p. kuopos būstinėje 
šaukiamas L. K. Mindaugo 
šaulių kuopos , Jūros šaulių 
sekcijos steigiamasis susi
rinkimas.

Suinteresuoti šios sekcijoj 
veikla kviečiami dalyvauti.

Sekcijos organizacinis 
komitetas

GERAS PIRKINYS
Parduodamas pigia kaina Pool

room - bilijardas, pusė arba visas 
Sąlygos tikrai labai geros!

Skambinti 729 - 1761.

832 St. loseph Blvd. E. 
(kampus St. Andr6)

tel. 522-7236.

1440 St. Catherine Street 
Room 600

Tel: 866-8235, namu 488 - 8528.

14 10 Guy St. pirmas aukštas 
11- 12. kambarys.

T ei. 932- 6662; namu 737- 9681.

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

MONTREALIO ŠAULIŲ 
BALIUS

Praeito mėnesio pabaigoje 
įvykęs L.K.Mindaugo šaulių 
kuopos vakaras - balius buvo 
visais atžvilgiais pasisekęs. 
Žmonių buvo pilna Aušros 
Vargtų parapijos salė, vaidini
me- montažo visi klausėsi la
bai atydžiai, loterija buvo vie
na pačių turtingiausių, kokią 
yra tekę matyti Montrealyje, 
guviaisukosi šokančios poros, 
grojant visiems įtikusiam or
kestrui, šilta vakarienė buvo 
be galo skani, o bufetas ir pa
davėjai vos spėjo aptarnauti 
ištroškusius. Prieš vakarą 
daug kas domėjosi montažu 
"Praamžių vainikas". Monta
žą sudarė, įtarpus parašė, re
žisavo ir sceną apipavidalino 
vienas ir tas pats žmogus.bū- 
tent, Juozas Šiaučiulis. Kiek
vienam suprantama, kad tiek 
darbo atlikti gali tik giliai pa
sišventęs žmogus. Todėl ir 
vertinant montažą, reikia apie 
ta i pirma pagalvoti. Aišku, kad 
mantažas nebuvo profesiona
linio lygio. Bet to niekas ir 
nebandė teigti. Priešingai.Šių 
pastabų autorius , pavyzdžiui, 
galvoja, kad visai be reikalo

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

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

S-tos "Lite" nr. 752D

P. ADAMONIS
Chartered Insurance Broker

Su teise dirbti Quebec’o ir Ontario 

PROVINCIJOSE

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

MONTREALIO LIETUVIU KREDITO

ADRESAS: 1465 De Scve Street 

Montreal 205, Que. 

TEL. 766- 5827.

UNIJA

MOKA UŽ:

EINAMĄSIAS S-tas 5,0% 
ŠERUS (numatyta) 6.0% 
TAUPOMĄSIAS s-tas 6.5% 
TERM.IND. t metams 7.25% 
TERM.IND. 2 “ 7.75%
TERM.IND.3 “ 8.00%

Nemokamas gyvybės draudimas 
iki $2,000 iėrų sumos. 

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d. 
DRAUDIMO AGENTŪRA 727~3120
6695 — 35th Avenue, Montreal, 409, 

Albertas N 0 R K E L I U N A S , B.a. c.s.c., i.b. 727- 3120.
|l „ NAMU:

Arvydas RUDZEVIČIUS . A.I.B. 271-5758

KOMERCINIO, PRIVATAUSTURTO, AUTOMOBILIŲ, ATSAKOMYBE S, G Y VYBtSDRAUDIMA!
ADVOKATAS Suite 205

J,tP. Miller, K-A., B.C.L. Tek8866-2063°'86682064.

| NOTARAS $un Life Building

J. BERNOTAS, B.A., B.C.L.

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

(Storage)'

Tel. 767-6183. Tel: namų 366-2548

USED CARS
1 year guarantee

Kreipkitės į

LEO GURECKAS 
•Sales Manager’s Assistant 
Keating Ford lietuvis rfstovas 

769-8831.

4475 BANNANTYNE AVE 
VERDUN, QUE.

■t

prieš ir po vaidinimo buvo 
tiek atsiprašinėjama,kad mes 
čia tiktai paprasti žmonės, 
menki mėgėjai. Mėgėjiškas 
buvo spektaklis, bet gėdos jis 
nei rengėjams , nei vaidinto
jams nepadarė. Juozas Šiau- 
čiulis montaže pririnko daug 
geros patriotinės poezijos, 
įdomiai suskirstė ją į penkis 
laikotarpius ir gana išmonin
gai scenoje visa tai parodė 
apšviestais skaitmenimis.Ge
ra pusė vaidintojų-deklamuo- 
tojų savo uždavinį atliko visai 
pakenčiamai, nors pačio teks
to galėjo būti ir mažiau. Dek
lamuoto ja i buvo aprengti au
tentiška minėtų laikotarpių
apranga, kuri - ir vėl - buvo 
atlikta pagal J. Šiaučiulio nu
rodymus . Beje, Juozas S iau- 
čiulis taip pat deklamavo kai- 
kuriuos posmus užkulisiuose 
ir, reikia pasakyti, savo užda
vinį atliko labai gerai. Bend
rai kalbant, montažą patrum
pinus ir nebandant įvesti jo
kios vaidybos /nes ji nelabai 
sekasi/ bei kelis deklamuo- 
tojus kiek išlyginus, šis mon
tažas būtų visai įdomus dide
lei daliai mūsiškės publikos 
Montrealyje ir kituose mies-

PJJ0 D.A P A S K O L A S

| ASMENINES is 9.% 
Čekiu kredito ii 9.%
NEKILN. TURTO is 9% 
iškaitant gyvybės opdraudo 
iki $ 10,000.

I JAU IŠDUOTOS PASKOLOS iki 
termino lieka senomis Dalūkanomfs' 
(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 šeStadienius. 
Vakarais -- treči ad;eni ai s ir penktadieniais nuo 7 
iki 9 vai.
3907 Rosemount Blvd., tel. 722-3545. Diena.-penk
tadieniais nuo 1 iki 6 vai. Vakarai s—pirmadieniais 
treZiao1 jniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai.
Sekmadieniais nedirbama vasara, nuo birželio 15 d 
iki rugsėjo :5 d. ir per visus ilguosius savaitgalius

tuose.Dekoracijos/taip pat J, 
Šiaučiuliol/ buvo visai įdo
mios, tiktai, žinoma, scenoje 
niekad nereikia šalia teatri
nio pobūdžio dekoracijų nau
doti gyvus, nukirstus medžius. 
Labai simpatingai praskam
bėjo visos vaidilutės, ypač, 
lietuvaitės vaidmenyje, Vida 
Kizerskytė. Iš kitų sėkmin
gesnių aktorių paminėtini: V. 
Dikattienė ,. P.Tekutięnė, V. 
Sušinkas /nešęs didžiausią 
teksto naštą/,' J.Zavys,P.Di- 
kaltis ir S. Rentas. Po vaidini
mo sekė šilta vakarienė, lote
rija ir linksmoji dalis, kurios 
neapvylė nei rengėjų, nei sve
čių. H. N.

9 Gaurys Ant. buvo susirgęs ir 
turėjo operaciją Lachines ligoni
nėje.

• Pr. ir 0. Voroninkaičiai, turėję 
restoraną St. Lawrence Blvd., ji par
davė, ir dabar dirba partneriu su J. 
Praneliu, ir J. Stankaičiu ADAMS 
restorane, LaSallėje.
e Petrulis Jonas jau kuris laikas 
kaip kontraktorius statybininkas 
dirba Bostone ir jo apylinkėje. Kai 
kurie rr.ontrealiečiai yra išvykę jo 
vedamoje statyboje dirbti. J. Liu - 
ibinskas buvo susirgęs ir turėjo ope- 

| racija,.Bostono ligoninėje, USA.
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