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SAVAITINIU ĮVYKIU 
APŽVALGA

NARKOTIKAI JAUNIMO TARPE

ČIKAGOJE NUTEISTI SEPTYNI 
ANARCHISTAI

KARALIŠKAS PASTAS 
TEBEŠLUBUOJA

Jau kelinta savaitė Montrea- 
lyje pašto tarnautojai ir paštą 
išvežiojančių sunkvežimių ap
tarnautojai arba atvirai strei
kuoja arba susirenka į, taip va
dinamas studijines diskusijas . 
Nors Eric Kierans tikrai nega
lima būtų įtarti arba apkaltinti 
energijos bei išmonės stoka, 
bet gerbiamasis paštų minis- 
teris Montrealyje paštų sutvar
kyti iki šiol neįstengė. Toji vi
sur dabar linksniuojama "tylio
ji revoliucija", kurią pradėjo 
Lesage liberalų vyriausybė (su 
Rene Levespue, tuometiniu mi- 
nisteriu, pūtusiu didžiausiąją 
dūdą), pradeda palengva išsi
gimti į bukagalvišką priešini
mąsi visur ir dėl visa ko. Pašto 
netvarka yra tiktai dar vienas 
neatsakingumo pavyzdys. Kon
krečiai kalbant,pavyzdžiui,pra
eitos savaitės "NL" nr.9 nors 
buvo išsiųstas, kaip kiekvienas 
numeris,antradienį,kai kuriose 
Montrealio miesto vietovėse 
skaitytojų nebuvo pasiekęs dar 
penktadienįl

BETSY CLIFFORD ■ KITA 
KANADIETĖ SKI ČEMPIONE

Nancy Green tapo, su pagrin
du, Kanados sporto pasididžia
vimu bei pažiba. Jos aukso me
daliai liudijo pasauliui, kad Ka
nada yra šiaurės sporto šalis 
ir kad su ja verta ir reikia skai
tytis. Nancy Green pasitraukus 
iš aktyvaus sporto,buvo nuogąs
taujama,kad ilgokai nebeabeiras 
kito ar kitos, kurie galėtų jos 
atsiekimus pakartoti. Betgi vos 
po metų tokia nauja žvaigždė 
atsirado.Štai,Vai Gardena, Ita
lijoje, įvykusiose pasaulinėse 
pirmenybėse, ottavietė Betsy 
Clifford, 16 metų amžiaus, lai
mėjo pirmąją vietą ir auksinį 
medalį giant slalom varžybose . 
Dabar ji svajoja apie 1972 metų 
olimpijadą ir norėtų laimėti vi
sus tris aukso medalius ski var
žybose. Jeigu jai tai pasisektų, 
ji būtų pirmoji moteris sporti
ninkė, kuriai tai pavyko.

Visoj Šiaurės Amerikoj kas
dien pasirodo spaudoj žinios 
apie nepilnamečius, naudojan
čius reguliariai įvairius narko
tikus: marijuaną, hašišą, LSD. 
Kaikurietų naudotojų tėra vai
kai dvylikos, trylikos ir ketu - 
riolikos metų amžiaus. Kana
doje toji problema kasmet 
opesnė.Ypatingai Kanados did
miesčiuose - Montrealyje, To
ronte, Vancouveryje narkotikų 
vartojimas jaunimo tarpe sie
kia pasibaisėtinų proporcijų. 
Policija vis dažniau suima vai
kus ir paauglius arba pardavi
nėjančius arba naudojančius 
narkotikus.Montrealio mokyk
lose mokytojai pakartotinai ra
ginami įspėti mokinius dpie 
narkotikų pavojus sveikatai ir 
gyvybei. Daugelis nelaimingų 
tėvų ir jaunimo auklėtojų su pa
grindu prašo Kanados vyriau
sybę žymiai pagriežtinti baus
mes visokiems gobšiems ver
telgoms,kurie uždarbiauja nuo
dydami ir žudydami visų tautij 
jaunąją kartą. Nelegalioje nar
kotikų prekyboj didelę rolę vai- 
dinaRaudonoji Kinija, kuri pati 
savo piliečiam narkotikus nau
doti griežčiausiai draudžia, bet 
duoda juos įvairiem savo agen
tam, kad paskleistų šiuos nuo
dus Vakarų pasaulyje.Savo pur
viną ranką toje nuodu maišaty
je yra įkišusi ir Mafia ir visos 
kitos panašios padugnės, uždir
bančios milijonines sumas iš 
šios baisios žmonių nelaimės ir 
tragedijos.

PASKENDO KITAS PRANCŪZU 
POVANDENINIS LAIVAS

Prancūzijos karo laivynas 
pranešė, kad povandeninis lai
vas "Eurydice" paskendo Vi
duržemio jūroje su visa įgula. 
Šis laivas, pastatytas 1952 me
tais , buvo tos pat klasės kaip ir 
1968 metais Viduržemio jūroje 
paskendęs prancūzų povandeni
nis laivas "Minerve". Povan
deniniu laivu "Eurydice" 1968 
metais jūros dugnan nusileidęs 
buvo pats respublikos, preziden
tas gen. Charles de Gaulle, kur 
jis padėjo vainiką "Minerve" 
laivo žuvusios įgulos atmini
mui. Pasauli o spaudos praneši
mu, laive įvykęs paslaptingas 
sprogimas ir tik po to nutrūkęs 
bet koks ryšys su povandeniniu 
laivu. Panašiai paslaptingai ir 
neišaiškinamai paskendo ir 
"Minerve". Yra nuomonių, kad 
tai darbas penktosios komunis
tinės kolonos, nes pastaruoju 
metu Sovietų sąjunga ypač sten
giasi įsistiprinti su savo laivy
nu Viduržemio jūroje.

1968 metais,demokratų kon
vencijos metu, Čikagoje, buvo 
kilusios kruvinos riaušės tarp 
įvairių kairiųjų elementų, pro
testavusių prieš laisvių varžy
mą,kapitalizmą bei įvairius ki
tokius pasireiškimus, ir tarp 
Čikagos miesto policijos. JAV- 
ių visuomenė aiškiai pasiskirs - 
tė į du labai priešingus lage
rius: tuos, kurie palaikė de
monstrantus ir tuos, kurie už
stojo policiją,bandžiusią palai
kyti viešąją tvarką. Žiūrint iš 
Kanados,atrodo, kad ir vieni, ir 
kiti turėjo nemažai argumentų 
prieš ir už.Vienoj ir kitoj pu - 
sėj buvo brutalių išsišokimų.

DAVID DELLINGER

už teismo įžeidinėjimą. Nuteis
ti jie visi nuo 29 mėnesių kalė
jimo iki mažesnių bausmių. 
Charakteringa betgi buvo tai, 
kad niekad dar JAV-ių teismų 
istorijoj nebuvo prikalbėta tiek 
nešvankių žodžių ir keiksmų 
teisėjo ir pačios valstybės ad
resu. Kadangi daugumas kaltL- 
namųjų buvo žydų kilmės (ir 
pats teisėjas Julius Hoffman yra 
žydų kilmės'.), tai labai dažnai 
teismo procedūrai ir teisėjui 
kaltinamųjų buvo metamas na
cių,fašistų ir panašūs priekaiš
tai. Teismo eigos metu dažnai 
kaltinamųjų idėjos draugai ruo
šė įžūlias demonstracijas, ty- 
čiodamiesiiš JAV-ių ir demo
kratijos. Neabejotinai didelė 
dauguma amerikiečių šiem de
mokratijos duobkasiam simpa
tijų nejaučia. Betgi nuteisus 
juos,kilo ir vėl didžiulis triukš
mas ir tebevaroma įžūli akcija , 
kad šie jaunuoliai būtų padaryti 
lyg ir kapitalistinio teismo kan- 
kiniais.Mūsų manymu, didžiau
sia užuojauta jiems gali būti 
skiriama tikuž tai, kad, pasodi
nus juos kalė jiman,tapo nukirp
ti jų ilgi ir gerokai taukuoti

TOM HAYDEN

ABBIE HOFFMAN

Dabar baigėsi Čikagoj ilgą laiką 
nusitęsusi byla prieš septynis 
pagrindinius tų demonstracijų 
organizatorius bei inspirato
rius.Teismas juos rado kaltais

Sean M. Holly

JUDGE JULIUS HOFFMAN

Sean M. Holly. Rašomąja maši
nėle parašytame raštelyje, ku
ris buvo išsiuntinėtas visiems 
laikraščiams, raudonieji tero
ristai reikalauja Gvatemalos 
vyriausybės paleisti keturius ji 
sėbrus iš kalėjimo ir leisti jiem 
išvykti Meksikon. Jei tai nebū
sią padarytą-raštelyje rašoma- 
Mr. Holly būsiąs nužudytas. 
Laikraštį leidžiant, dar nebuvo 
aišku kaip ši nemaloni istorija 
pasibaigs.Kaip žinia, 1968 me
tais šioje valstybėje, tų pačių 
raudonųjų teroristų buvo nužu
dytas JAV - ių ambasadorius 
John Gordon Klein, bandant jį 
pagrobti iš jo automobilio. Po 
šioįvykio visi JAV-ių diploma
tai buvo įspėti būti atsargiais , 
bet kiekvieno diplomato, deja , 
neįmanoma visą laiką saugoti.

LFON DEGRELLE KARTUS 
LIKIMAS

Hitleris vienu metu prasita
rė, kad jei jis turėtų sūnų, no
rėtų, kad tasai būtų toks, kaip 
Leon Degrelle. Leon Degrelle , 
riterio kryžiaus kavalierius - 
buvo belgų fašistų - vadinamų 
rexistų-vadas. Jis aktyviai da
lyvavo su savo vadovaujamu

MIRĖ DAR VIENA GARSIOJO 
KANADOS PENKETUKO NARĖ

Marie Dione,sulaukusi 35 m . 
amžiaus, mirė nuo kraujo išsi
liejimo į smegenis. Ji gyveno 
viena,atsiskyrusi nuo vyro Hou
le,Montrealyje. Jau nuo vaikys
tės ši,pati silpniausia, penketu
ko mergaitė išgyveno įvairius 
nervinius bei fizinius negalavi
mus. 1954 metais mirė jos se
suo Emilie,epileptiniopriepuo- 
lio metu uždususi vienuolyne. 
Liko gyvos dar trys seserys: 
Yvonne, Annette, Cecile. Marie 
buvo palaidota St. Bruno mies
telyje,netoli Montrealio.Laido
tuvėse dalyvavo trys gyvosios 
seserys, tėvas Oliva Dionne ir 
motina Elzire Dionne. Pažymė
tina,kad ši,visam pasaulyje pa - 
garsėjusi, šeima visdėlto savo 
tarpe sunkiai sugyveno ir pen
ketukas paliko tėvų namus kai 
tik sulaukė pilnametystės. Ne- 
sugyvenimo priežastimi buvo, 
be abejo,pinigai,o taip pat stip
rūs emociniai nelygumai.

VĖL PAGROBTAS AMERIKIEČIU 
DIPLOMATAS

Kovo mėn. 5 d. Gvatemalos 
komunistiniai teroristai pagro
bė JAV-ių ambasados patarėją

^CHINA^

flamųSSIegijonu daugelyje an
trojo pasaulinio karo mūšių ir 
juose pasižymėjo kaip labai 
drąsus ir sumanus karininkas . 
Trečiajam reichui žlugus ir 
Hitleriui nusižudžius ,Leon De
grelle, kaip ir kiti stambūs vo
kiečių nacionalsocialistinio re
žimo šalininkai turėjo ieškoti 
politinio prieglobsčio. Tokį jis 
rado Franco Ispanijoje. Belgi
jos vyriausybė pakartotinai ban
dė jį atsigabenti, nes Belgijos 
teismo jis buvo nuteistas mir
ties bausme už savo krašto iš
davimą. Generalissimo Franco 
betgi tik prieš kelias dienas bu
vo priverstas Degrelle papra
šyti kraustytis iš Ispanijos. 
Spėliojama, kad jis dabar esąs 
Egipte. Jis ir, pagarsėjęs karo 
metu,SS pulkininkas Otto Skor
zeny yra vieninteliai legendari- 
hiai nacių herojai išlikę gyvi. 
Leon Degrelle buvo taip pat pa
žymėtinų gabumų rašytojas, pa
skelbęs visą eilę gerai parašy
tų rašinių apie kovas prieš ko
munizmą. Įdomu pažymėti, kad 
šiuo metu pasaulinė opinija to
kius, kaip Degrelle, piešia juo
džiausiom spalvoni, bet labai 
panašaus sukirpimo ir krimi
nalinio pobūdžio komunistinius 
fanatikus užstoja ir net padaro 
savotiškais kankiniais arba re
formatoriais (plg.Cohn-Bendit).

Degrelle su dukra
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visur ir visada pati T. F.Ats
tovybė pakartotinai pabrėžia.

Todėl T. F. Atstovybės 
skirstymas lėšų aukščiau mi
nėtiems reikalams yra netiks
lus ir aukotojų suklaidtnimas 
ir tik pastšovimas pataikauti 
srovinėms užgaidoms.

Torontiškiai gerai žinome, 
kad darbšti visuomenininkė a. 
a. Izabelė Matusevičiūtė buvo 
aktyvi ateitininkė ir viso ka
talikų konservatyvaus lietuvių 
sparno rėmėja.

Prieš mirtį ji pradėjo la
biau su kritika atsinešti į vi
są kraštutinį, netaip toleran
tingą, ateitininkų bei visą ka
talikišką torontiškių akciją.

Pasėkoje to, ji tapo pašalin
ta iš ilgo mokytojavimo lietu
vių mokyklose /Toronte/, ji 
buvo pašalinta ir iš "Moters" 
redaktorės vietos.

Jai mirus, nebuvo atiduota 
atatinkama pagarba. Dėl tokio 
bendraidealoginių žmonių el-

VAINIKAI... VAIDENASI
"Pilnateisis" - slapukas at- 

sakoįmano pastabas š.m.va
sario 18 d., "NL" Nr. 7 /1186/. 
Su slapukais ginčytis nemėgs
tu, bet reikalas rimto pobū
džio - atsakysiu.

"Pilnateisis" rašo, kad J. 
Kručas aptaria klausimą dėl 
lietuvių bendruomenės Sudbu- 
rio apylinkės vardu pirkimo 
gėlių vainiko mirusiems apy
linkėj gyvenusiems lietu
viams , bet netiesa - turėtų 
būti: - "aptaria Lietuvių Ben
druomenės susirinkimo pri
imtą nutarimą "raudoniems" 
lietuviams mirus, L. B. valdy
bai vainikų nebepirkt.

Toliau rašo: "Iki šiol apyl. 
v-ba savo nutarimu gėliij vai
nikus pirkdavo kiekvienam 
lietuviui,nežiūrint ar jis buvo 
"baltas", ar "raudonas". Iški-

Dr. P. Lukoševičius Foto: R. KunnopuU

DR. P. LUKOŠEVIČIAUS KALBA, PASAKYTA PER VASARIO 16 
DIENOS MINĖJIMĄ, 1970. 11. 15, HAMILTONE, Ont.
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DIDELIO DARBO PRADŽIA
gesio buvo pasipiktinta net li
beralinės visuomenės dalies. 
Tokiai opinijai susidarius,

Pirmasis žingsnis žengtas. 
Lietuviškos Enciklopedijos 
anglų kalba pirmasai tomas 
jau išleistas. Toji enciklope
dija vadinasi "ENCYCLOPE
DIA LITUANICA" ir jos bus 
išleista šešeri tomai. Encik
lopedijos redaktorius prof. 
Simas Sužiedėlis. Aplankas 
dail. Telesforo Valiaus. Pir
masis tomas apima A, B ir C 
raides ir yra 608 puslapių. 
Didelio formato; spaudos dar
bas atliktas švariai; ypač pat
raukliai ir kultūringai atrodo 
keturių spalvų aplankas. Lei
dėjas - Juozas Kapočius. 
Neseniai rašėme, kad Juozas 
Kapočius ištesėjo , išleisda
mas Lietuviškąją Enciklope
diją. Ir vėl jis, savo ryžtu ir 
savo ištekliais, pradėjo tęsėti 
kitą pažadą išeivijai ir Lietu-

eiviai lietuviai. Ypač tie, ku
rie, dėl kokių nors priežasčių, 
neįstengė ar negalėjo užsisa
kyti lietuviškosios enciklope
dijos lietuvių kalba. Jei nori
me, kad kitataučiai domėtųsi 
mumis, nepamirškime, kad ir 
patys turim domėtis savo kul
tūra, atsiekimais, likimu bei 
tauta. Užsisakykime ENCYC
LOPEDIA LITUANICA: Sau, 
vaikams, pažįstamiems, drau
gams tai bus nepamirštama 
dovana. Kaip tiktai dėl to že
miau spausdiname šios en
ciklopedijos užsisakymo la
pelį, kurį užpildę siųskite lei
dyklai. Padėkime tiems, kurie 
ištęsi. Juozas Kapočius to tik
rai yra nusipelnęs'.

Henrikas Nagys

Order No............

ateitininkai ėmėsi iniciatyvos 
minėtai darbščiai , buvusiai 
visuomenininkei pastatyti ant 
jos kapo paminklą.

Kiek teko girdėti, ateitinin
kai taip pat inspiravo T.F. 
Atstovybę prisidėti lėšomis 
prie to paminklo statymo.

Dabar kyla klausimas ar T.
F. Atstovybė ir ateity statys 
"ilgamečiams" darbuotojams 
paminklus iš pavergtos tėvy
nės laisvinimui suaukotų lėšų?

Tokiems tikslams, ar spau
dą paremti kiekvienas gali tai 
asmeniškai padaryti be T. F. 
Atstovybės tarpininkavimo.

Todėl T. F. Atstovybė netu
rėtų skirti kitokiems tikslams 
suaukotas lėšas. J.K. 
Toronto, Ont.

Gerb.NL Redaktoriau,
Lapkričio mėn. pabaigoje

vai. Kaip ir ką begalvotume 
apie šį atkaklų aukštaitį /kl-To. 
lęs iš Ukmergės apskrities - 
žiūr. Liet, EnciklopedijosXX 
tome, 482-3 psl./, vieno jam 
niekad negalėsime prikišti, 
būtent, kad savo darbo neatli-

Lithuanian Encyclopedia Press, Ine.
361 W. Broadway, P.O. Box 95
Šo. Boston, Mass. 02127

"Ū.S.A. '

įvykęs visuotinas L. Bendruo
menės narių susirinkimas ųž- 
gyrė praėjusių metų valdybą ir 
jos pirmininką A. Šeti ką už, gra
žią veiklą ir nuveiktus darbus 
ir tą pačią valdybą perrinko se
kančiai kadencijai.

ko, kad savo žodžio neišlaikė. 
Kai šiandien išeivijoje nema
ža įvairių gražiausių užsimo
jimų lieka tiktai botago pliau
kštelėjimu vėjuje arba vande
nyje, jis vienas, atrodo, tik įsi
rikiuoja į tą nedaugelio būrį, 
kuris tebeturi savo kraujuj D- 
L.K. Gedimino dorybę: Grei
čiau plienas sutirps į vašką..

ORDER Iš tikrųjų kolonija gali di
džiuotis turėdama tokią ener-

I hereby subscribe to the six volumesgingą,darbščią ir sumanią val- 
of the ENCYCLOPEDIA LITUANICA*dYb£l-Nė vieno minėjimo nebu- 
in the English language and agree to payv0 praleista tinkamai nepami- 
$90.00 in six installments each instaUmentnėius:Visi Parengimai buvo su- 
due when the volume is ready for delivery.rUO^^ ^u0 iškilmingiausiai, su 

gražiomis programomis, pa
kviečiant iš kitų kolonijų meno 
ansamblius .chorus .tautinių šo-

Kaip jau buvo skelbta spaudoj..................į“.................
ir radijo bangomis /Voice of 
America perdavė tai ir Lie
tuvai/, kiekvienas šios įsidė- signature
mėtinos enciklopedijos tomas 
bus maždaug 6OO puslapių ir 
juose bus Sutelkta kiek gali- Please print Name and Address 
ma daugiau svarbios lituanis
tinės medžiagos ir informa-..................................... ........................
ctjos saviesiems ir kitatau
čiams. Neapsiriksime tarda-...... 4.....................................................
mt, kad praeis daugelis išei
vijos žygių ir daugelis nuveik- Be m a r k 8.
tų darbų bus nugrimzdę užuo- 
marštin, bet ši enciklopedija 
liudys daugelį metų apie mūsų 
išeivijos atiduotą skolą Lie
tuvai. Aišku, užsisakys ją 
įvairios ir įvairių tautų bib
liotekos, universitetai ir mo
kslinės įstaigos. Neabejojame------- ------
tačiau, kad ją užsisakys ir iŠ * Pirmasis tomas jau atspausdintas.

kiųgrupes, solistus ir žymiuo
sius visuomenininkus-paskai- 

...tininkus.
Ir atrodo, turėdami tokią 

veiklią valdybą, visi galėtume 
„„būti šimtu procentu patenkinti.

Deja, atsiranda ir tokių, kurie 
patys nežino ko ųori. Tik, ačiū 

'"' Dievui, tokių nedaug: trys-ke
turios šeimos, kurios susiran- 

—giusios į savo šeimyninį kiautą, 
atitolusios nuo lietuviškos veik
los,laikosi pasyviai, nebemoka 
nė bendruomenės nario mokes
čio, boikotuoja bet kuriuos lie
tuviškus parengimus ir ištrau
kė savo vaikus iš lietuvių šeš
tadieninės mokyklos ir skautų. 
Nori ką tai pabaidyti, arba, kad 
bendruomenės pirmininkas, ar 
mokytojai, ar skautų vadovai 
jiems nusilenktų ir gražiai pa
prašytų. . .ODieve, kokia mize-

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.

rija užgulė kai kuriuos mūsų 
žmones! Jeigu jie savo vaikus 
leistų į mokyklą ar į skautus , 
tai jie galvoja, kad didelę ma
lonę darytų bendruomenės val
dybai, mokyto j am ar skautų va
dovam. Juk tai dėl jų ir jų vai - 
kų gero daroma ir jiems auko
jamasi! Jie už tai turėtų būti tik

lūs klausimui, ar pirkti vaini
ką "raudonajam" mirusiam, 
kyla klausimas - ką laikyti 
"raudonu".

Su šiuo klausimu pilnai su
tinku, kad išaiškinti "raudonu
mą" sunku, taip, kaip išaiškin
ti "Pilnateisio" , pasislėpusio 
slapyvardyje "pilnatelsišku- 
mą". Perskaičius netrumpą 
rašinėlį, atrodytų, kad Sudbu- 
rio lietuvių tarpe tik ir šliau
žioja "raudonosios." pabaisos, 
o KLB statutas per prievarta 
uždeda lietuvybės pančius ir 
nenorinč iam būti lietuviu, nors 
to jis niekam ir nepareiškia 
/"Pilnateisio" nujautimas, J. 
K./ , vietinės L.B. valdybos 
buvo negeros, nes "neskrinin- 
gavo" ir negaudė, neišaiškino 
lietuvių komunistų, lietuviams 
mirus pirko "brangius" /$1O- 
12, J.K./ vainikus.

Skaitome toliau: - "Ne pas
laptis , kad buvusioms Sudbu- 
rlo apyl. valdyboms, taipogi ir 
dabartinei yra žinomi visi 
"raudonieji" Lietuvos valsty
bės duobkasiai .ir turėtų būti 
pagal K. L.B. statutą apyl. v- 
bos nutarimu prjpąžiųįi ųe-’ 
pilnateisiais b-nės nąpjais".

Komunizmą laikiau, laikau 
ir laikysiu - tautine nelaime, 
lietuvįkomunistą-tautos prie
šu, o asmenis, kurie neištyrę, 
ar dėl asmeniškų išskaičiavi
mų, nieko bendra su komuniz
mu neturintiems sega raudoną 
etiketę - tautiniais ligoniais. 
Tokių pavyzdžių neseniai tu
rėjome ir Sudburyje.

Atrodo, kad "Pilnateisis" 
raudonumą taiko daugiausia 
mūsų kolonijos senesnės kar
tos emigrantams, bet ar galė
tų nuoširdžiai, ranką pridėjęs 
prie širdies pasakyti - taip, 
jie komunistai. Daugelis iš jų, 
nors ir retkarčiais dalyvavo 
ir dalyvauja tautiniuose pa
rengimuose , nors ir ne kiek
vienais metais aukodavo ir 
retkarčiais aukoja TF, moka 
solidarumo mokestį /Daviniai 
iš LB v-bos archyvo/ , neap- 
leisdavo vizituojančio kunigo. 
Daugumos bažnyčioje nesima
tė, bet čia asmeniškas reika
las. Atsižvelgus į amžių, bu
vusias emigracijos sąlygas, 
galėtume pavadinti "suklai
dintais" , bet ne visus komu
nistais. Kompartinos bilietų 
nei vienas nepasirodo, nes ne
turi. Sutinku, kad ir jų tarpe 
gali būti vienas, kitas komu
nistas, bet tik išimtys.

Jei raudonas vienas , kitas 
ir yra - tai "Pilųateisis" ne
turėtų jaudintis,o jei LB val
dyba per eilę metų, "Pilnatei
sio" įtartam asmeniui mirus 
vainiką ir pasiuntė, tai matyti 
didelio "raudonumo" nerado, o

Nukelto į 3 psl.

■Renkamės į sales,pabūti kar- ! 
tu,pakalbėti apie tuos,kurių dė
ka Lietuvos vardas,nors kartais ' 
ir sudarkytai,vėl buvo žymimas 
pasaulio žemėlapiuose. Kaikas 
gal .pasakys, kad renkamės pa
kartoti šimtus kartų sakytų žo
džių . Gal nekuris pavadins 
verkšlenimais kalbose pareikš
tas mūsų kritiškas mintis.

Šiandien jau penkiasdešimt 
antrą kartą minime 1918 m. va
sario mėn. 16 d. Vilniuje pa
skelbtą Nepriklausomybės Ak
tą, kuriuo Lietuva vėl buvo at
statyta nepriklausoma valsty
be. Susirenkame paminėti tų, 
kurie lyg ąžuolai griuvo savo 
kūnais užtverdami kelią Lietu
vos vardą noringiems suniekin
ti.Susirenkame nukenkti galvas 
prisimindami visus tuos, kurie 
1918 - 1921 metais nedatekliuje 
spaudė nepaprastus šautuvus su
spaudė paprastus šautuvus sau- 
spaudė paprastus šautuvus sau
godami lietuvių tautos ap 
spaudė paprastus šautuvus sau
godami lietuvių tautos apsi
sprendimą būti laisvais. Paga
linu, renkamės paminėti ir tų, 
kuriepasiliko Tėvynėje ir savo 
krauju plovė -turgaus aikščių 
grindinius ir mirę bijojo, kad 
neatpažintų skausmo prislgėtų 
motinų.,, seserų, brolių ir kitų 
giminių.

Nekartosime kančioje sukur
tų aimanų ir dejonių mus pasie
kiančių dainų,eilėraščių,iš duo
nos padarytų rožančių, iš skar
dos gabalėlių sudėtų Aušros 
Vartų Dievo Motinos paveikslų , 
Sibiro lietuvaičių maldaknygių , 
kurias dabar skaito milijonai 
mažos mūsų tautos nepažįstan
čių krikščionių. Nors keletai 
minučių sustosime prie pačios 
laisvės ir nepriklausomybės 
sąvokos, kiek ir kaip ji paliečia 
mus ir visus tuos, kurių tarpe 
mums tenka gyventi. Su kurių 
vaikais mūsieji lanko mokyklas, 
kolegijas ir universitetus.

Nepriklausomybe supranta
me lasivą grupės žmonių apsi
sprendimą tvarkyti visus rei
kalus daugumai priimtina for
ma. Individo gyvenime, laisve 
suprantame tokį žmogaus gyve
nimą visuomenėje, kuris, nepa
žeisdamas kito žmogaus teisių , 
jam leidžia vystyti savo pasi
ryžimus kokio nors gėrio sie
kimui. Tokias sąvokas savo 
mintyse turėdami palikom Lie
tuvą, tikėdami kada nors jas 
įgyvendinti praktiškai.

Nepriklausomybės ir laisvės 
sąvokos laikui bėgant keitėsi ir 
tebesikeičiai, tačiau principai 
visuomet liks tie patys. Jei se
niau viena kuri tauta apsispren
dė savo valstybės ribose daly
kus tvarkyti viena ar kita pras
megai tas sprendimas buvo ga
lutinis. Šiandien taip nėra ir

galbūt niekuomet nebebus. Juk 
šiandien nėra ir negali būti tau
tos,nei valstybė s, kuri bendram 
žmonijos gėriui nebūtų paauko
jusi dalies savo nepriklauso - 
mybės. Savaime suprantama, 
kad kai kurių valstybių įnašas į 
gėrio banką labai menkas. Atsi
sakymas kaikurių teisių spręs
ti savo reikalus į nieką neatsi
žvelgiant dažniausia padarytas 
su išskaičiavimu. Juknepaslap- 
tis,kad daugelis valstybių atsi
sako savo principų ar dalies 
principų, nes už jo vienokio ar 
kitokio sprendimo žiba aukas 
(kartais net ir ne savas). Kaž
kurios iš jų nuryja karčią sve
timos įtakos piliulę, kad leng
viau galėtų parduoti kviečius,ar 
kitus žemės ūkio ar pramonės 
gaminius.Šiandien nei paskiros 
valstybės, nei individas negali 
daryti to, kas patogiausia. Indi
vidų laisvė labai dažnai suvar
žoma, kad dabarties žmonija 
galėtų iš visofunkcijonuoti. La
bai dažnai sprendimo teisė, ku
ri seniau priklausė individui, 
šiandien,savu noru, yra perlei
džiama miestui, provincijai ar 
valstybei.

Palikime tokios sistemos 
sunkumus ir pirmumus įvertin
ti tiems, kurie yra tam kompe
tentingi. Mūsų akys krypsta į 
žmogų, kuris vardan pažangos 
ir "tikslesnio" susitvarkymo 
yra pažymimas numeriu skai
čių eilėje, arba skylute moder
niškų skaičiavimo mašinų kor- ' 
telių sistemoje.Labai dažnai jo 
likimą apsprendžia numerių ir 
kortelių sąmoningas grupavi
mas kokių nors tikslų siekiant. 
Ir dažniausia tie tikslai visiškai 
paneigia asmens laisvę ir žmo
gišką traktavimą.

Kiek liko žmogui laisvės ? 
Kiek jis pats dar gali spręsti ar 
prisidėt prie savo likimo spren
dimo? Po to, kas anksčiau buvo 
pasakyta, atrodytų, kad jis be
veik nebeturi laisvės tvarkyti 
savo gyvenimą. Gal dalinai tai 
ir tiesa?

Grįžkime atgal keliollką me
tų ir pažiūrėkime, ką radome 
atvykę į mums svetingus kraš
tus. Pokario metais su visu 
įnirtimu buvo atstatoma vakarie j 
tiškojl Europa. Įvairiais var
dais pavadinti pagalbos planai 
šelpė atsikuriančias tautas ir 
valstybes. Amerikos žemyno 
(turiu galvoje ir Kanadą) pra
monė dirbo septynias dienas ir 
dienoje dvidešimt keturias va- į 
landas,kad išpildytų rinkos rei
kalavimus. Dauguma mūsų su 
visu įnirtimu griebėmės darbų , 
kurie tik tebepasitaikė, kad už
tikrintum rytojų savo šeimoms. 
Pramonėje prapuolė irdaug to
kių,kurie Europą paliko mokslo 
nebaigę,laikinai, kaip kaikas iš 
jų tada sakė, užvertė knygas . *

DĖL TAUTOS FONDO
ATSTOVYBĖS KANADOJE 

IŠLAIDI]
Aukščiau minėtos atstovy

bės už 1969 m. apyskaitoj ran
dame išlaidų padarytų šiems 
tikslams: buvusios ilgametės 
T. F. atstovės narės Iz.Matu

sevičiūtės paminklui; kitur T. 
F.atstovybė aukoja vietos sa
vaitraščiui "Tėviškės Ž ibu- 
riai" $20.-

Lietuvių Tautos Fondui su
aukotos lėšos yra skirtos gry
nai pavergtos tėvynės laisvi
nimo reikalams. Tą kaip tik

dėkingi.
Bendruomenės narys 

Niagara Falls, Ont.
Sovietų "Inturisto” duomenimis, 

Lietuvą daugiausia lankė turistai 
ii kraštų-. Lenkijos, Rytų Vokie
tijos, JAV, D. Britanijos, Vengri
jos, Fed. Vokietijos. Toliau seka 
Kanada, Čekoslovakija ir Sirija. 
Be to, buvo turistų ir iš Pietų 
Amerikos kraštų.  (E)

Dalis prie jų grįžo, nors ir pd 
keletos metų.Tačiau dauguma , 
pajutę pinigo vertę ir galią, sa
vo pažadus grįžti prie" užvers
tos knygos diena iš dienos ati
dėliojo.Užbaigus vienus metus , 
su naujais kilo noras naujų da
lykų, kurie rodėsi net būtinai 
reikalingi. (b. d.)
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********************* *****************************************
J E j G U SVEČIAS ATVYKTŲ iŠ MARSO...

********>■. *************** **************************************
Pranys Alšėnas

Mėnulis jau užkariautas, 
žmonių kojomis mindytas. Nū
dien garsieji pasaulio moksli
ninkai, galingiausių teleskopų 
pagalba, šaudo savo žvilgsnius 
į Marso planetą, norėdami pa
tirti, ar yra kokia nors gyvybė 
ant tos planetos, ar ne.

Deja, ligi šiol sužinoti tiks
liai dar nepavyko. Tik "skrai
dančiųjų lėkščių" antplūdžiui 
pasipylus žemės paviršiuje- 
buvo gandų , gandelių, būk, 
marsiečiai padarę "invaziją" 
žemėn.Tačiau tai buvo gandai, 
legendos...

Na, bet, kaip ten bebūtų, pri- 
leiskime, kad ant Marso gy
vena žmonės. Taip lygiai pri- 
leiskime, kad, štai, vieną die
ną, puikiu moderniu lėktuvu, 
nusileidžia šion "ašarų pa
kalnėn" - mūsų suvargus ion 
žemelėn padorus džentelme
nas. .. svečias iš Marso...

IR KĄ JIS ČIONAI 
PAMATYTŲ ?

Be abejonės, tas svečias 
pamatytų daugelį dalykų ir, 
svarbiausia, tokių dalykų, ku
rių mes , apatijos apimti že
mės gyventojai, nematome ar
ba nenorime matyti.

Marsietis pamatytų šioje 
žemėje begaliniai didelę ne
santaiką tarp žmonių. Jo šir
dis, greičiausia, nujaustų, kad 
šios žemės gyventojai, ar kam 
patinka, ar ne, vėl skuba nau
jo visuotinio karo link.

Jeigu tas svečias iš Marso 
atidžiai stebėtų , nuoširdžiai 
klausytų šios žemės žmonių 
pokalbius, pasektų spaudą, ra
diją , televiziją , būtų akylus 
įvairioms tuščioms diploma
tų ir valstybių galvų konfe
rencijoms, pasitarimams ir t. 
t. - jis tikrai susidarytų vaiz
dą, jog perdaug ilgai svečiuo
tis žemėje negalima ir neap
simoka, nes... gali užklupti 
naujas visuotinis karas...

KAS DAUGIAU JAM KRISTŲ
Į AKIS?

Gi jis, neabejotinai, įsitikin
tų , jog šioje žemėje esama 
dviejų visiškai skirtingų ir 
priešingų vienas antram blo
kų: totalistinio ir demokrati
nio. Jis pamatytų, kad tarp tų 
dviejų blokų yra tokia stora 
geležinė siena /dar storesnė 
už Churchillio išgalvotą "ge
ležinę uždangą"/ , kad jeigu 
kas tos sienos nemato - yra 
aklas , o jeigu kas tik nori 
vaizduotis jos nematąs - yra 
naivus , arba - prisimetėlis 
išdavikas.

Savaime aišku , svečias iš 
Marso panorėtų mesti žvilgs
nį ir į begaliniai didelius ar
senalus atominių , hidrogeni
nių ir kitokių baisiai destruk- 
tyvinių ginklų, kurie išdėstyti 
JAV, Didž.Britanijos saugio
se vietose arba Sovietų Sąjun
gos slaptose Uralo landynėse.

Europos
Vasario 21 d. muzikas dr. H . 

J. Dahmen,gyvenąs netoli Štut
garto,V. Vokietijoje,minėjo sa
vo 60 metų amžiaus sukaktį.

Dr.Dahmen yra pasižymėjęs 
kaipo ištikimas lietuvių tautos 
bičiulis.Pasiųstas kaipo kultū
ros reikahj referentas į vokie
čių generalinį komisariatą Lie
tuvoje antrojo pasaulinio kax •> 
metu, jis suėjo į draugiškus 
situs su visa eile lietuvių kul
tūrininkus.Dr. Dahmen ne tik m 
slopino lietuvių kultūros, bet, 
priešingai,pasidarė jos gynėju , 
todėl netrukus buvo iš Lietuvos 
atšauktas.Tačiau jis nenutrau
kė ryšių su lietuvių kultūrinin
kais.

Pokario laikais dr. Dahmen 
priklausė prie Baltų Draugijos 

/Sakoma , kad tų ginklų skai
čiai Sovietuose - net pradedą 
pasivyti ir pralenkti jAV-bių 
tokių pat ginklų kiekius/...

Jis,/tas svečias iš Marso/, 
gal panorėtų apžiūrėti ir gi
gantiškas radaro užtvaras, to
limo skridimo bombonešių 
gamybos fabrikus, bepilotinių 
sviedinių ir raketų gamyklas 
ir 1.1. Dargi,galimas daiktas, 
jis susidomėtų milijonais vy
rų po ginklu abiejų blokų la
geriuose. Ir tie vyrai, kitaip 
sakant , vyrų ištisos masės, 
jam padarytų rėžiantį įspūdį.

IR KĄ TIKRAI JIS TUOMET 
PAGALVOTŲ ?

Nagi , jau nesvyruodamas, 
pasakytų: žemės gyventojai 
galvotrūkščiais skuba į naują 
/ir tai visuotinį - totalinį/ ka
rą. Kitaip gi - šitokios padė
ties neišaiškinsi...

Žemėje marsietis pamatytų 
tarp žmonių didelę antipatiją, 
kurstomą valdžios pinigais ir 
visokiomis propagandinėmis 
priemonėmis. Pamatytų pilkus 
milžiniškų kraštų žmonelius 
/Sovietų S-goj, Raud.Kinijoj/ 
visiškai prislėgtus jr terori
zuojamus saujelės despotų. Jis 
pamatytų kurstomą žemėje 
begaliniai didelę rasinę nea
pykantą tarp Vakarų baltųjų ir 
Rytų geltonųjų bei juodųjų ra
sių, pamatytų persekiojimus 
ir kurstymus religiniame lau
ke.

Taipogikilnusis Marso sve
čias, reikia manyti, panorėtų 
užsukti į Jungtines Tautas.Be 
abejonės, Jungtinių Tautų nau
jieji rūmai- jam padarytų įs
pūdžio ir ganą gražaus, bet 
pačios organizacijos UN veik
la - toli gražu - ne. Juk ir 
mes , net pilkieji šios žemės 
gyventojai, kurie, atrodo, esa
me taip užguiti laiko dvasios, 
įžiūrėsime, jog Jungtinės Tau
tos, turinčios per šimtą vals
tybių /narėmis/, tačiau kokios 
jos bejėgės'. Josnegali/ir ne
galės ateityje/ priversti pa
klusti UN nutarimams, netgi, 
savo organizacijos narių.

Kiek buvo nutarimų , kiek 
rezoliucijų, įsakančių Sovietų 
Sąjungai ištraukti savo kruvi
ną armiją iš Vengrijos, tačiau 
- ar ji pakluso? - Toli gražu, 
ne'. Toji armija ir dabar te- 
beskandina ašarose ir krauju- 
je laisvės trokštančių vengrų 
tautą. Tas pats - ir su Čekos
lovakija. Nors dėl Čekoslova
kijos okupacijos - Jungtinės 
Tautos, nebesiryžo jokių re
zoliucijų priimti, nes - kas gi 
iš to? ...

Taigi, slegiantį įspūdį išsi
vežtų iš šios žemės svečias iš 
Marso , o ką jis, iš tikrųjų, 
galvotų išskrisdamas - tik 
viena jo marsietiška galva te
galėtų žinoti ir tik jo marsie- 
tiškas liežuvis mums papo
rinti. ..

Lietuviai
Vokietijoj steigėjų ir jau ilges
nį laiką eina vokiečių-lietuvių 
sekcijos pirmininko pareigas . 
Jis uoliai dalyvauja"Baltų Drau
gijos" veikloje ir yra vienas 
aktingiausių jos gausių kultū
rinių parengimų organizatorių. 
Beveiknei vienas muzikinis pa
rengimas neapsiėjo be jo vie
nokios ar kitokios paramos. 
Būdamas Stuttgarto radio sto
ties aukštas pareigūnas (diri
gentas), jis atvejų atvejais pa
siekė, kad bal tų parengi mų pr o - 
gramos buvo perduotos per vo
kiečių radio stotis. Jo dėka bal-- 
tų muzikinės programos buvo 
atliktos pirmaeilių vokiečių 
simfoninių orkestrų.

Jubiliatą asmeniškai pasvei
kino muz. V. Banaitis, 'Baltų Dr. 

lietuviškosios sekcijos lietuvių 
pirmininkas, o centro valdybos 
vicepirmininkas dr. A. Gerutis 
pasveikino telegrama.Stuttgar
to miesto burmistras įteikė dr . 
Dahmen miesto aukso medalį. 
Jubiliejų plačiai paminėjo tiek 
Stuttgarto radio stotis, tiek visa 
tenykštė spauda.

Estų laikraštis "Voitleje", 
išeinąs Heidelberge, V. Vokie
tijoje, Lietuvos ir Estijos ne
priklausomybės paskelbimo 
sukakčių proga įsidėjo dr.A. 
Geručio ilgėlesnį straipsnį. Ja
me autorius suminėjo eilę faktų 
iš netolimos praeities,liudijan
čių apie lietuvių ir estų tautų 
glaudų bendradarbiavimą. Str. 
nurodoma, kad estų sostinės 
Talino gimnazijoje nuo 1896 m. 
senąsias kalbas dėstė prof. Jo
nas Jablonskis, lietuvių rašo
mosios kalbos "tėvas". Taline 
nuo 1896 iki 1918 m. gyveno ve
terinarijos gydytojas Jonas Bu
lotas,žinomas visuomenės vei
kė j as, Lietuvos nepriklausomy
bės laikais pakeltas į genero
lus.Tartu universitete mokslus 
ėjo nemaža lietuvių jaunimo. 
Straipsnyje pastebima, kad carų 
valdymo laikais estų tauta buvo 
laimingesnėje padėtyje, negu 
lietuvių tauta,kuriai teko pakel
ti barbarišką spaudos draudi
mą. Tuo metu kai kitos tautos , 
pagautos tautinio atgimimo dva
sios, galėjo daugiau ar mažiau 
nevaržomai plėtoti savo tautinę 
kultūrą,lietuvių tauta vilko pik
čiausios rusiškos priespaudos 
jungą.

Straipsnis pailiustruotas dail. 
J.Mackevičiaus paveikslo "Vy
tautas prie Juodosios jūros" 
nuotrauka.

Šveicarijos lietuvių bendruo
menė surengė vasario 21 d. Liu- 
cerne Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimo minėjimą ir ta 
proga sušaukė savo narių vi
suotinį susirinkimą. Pamaldas 
atlaikė kun. prof. J. Juraitis.

Naujos valdybos pirmininku 
išrinktas dr. P. Radvila, kasi- , 
ninke ir sekretore I.Kaestli —... 
Augevičiūtė (buv. Šveicarijos 
konsulo Lietuvoj žmona) ir val
dybos nariu dr. A. Hofer (V.Dar- 
gužas).

Minėjimas buvo suruoštas 
kartu su Šveicarijoje gyvenan
čiais estais ir latviais. Progra
moje dalyvavo I. Stasiulienės 
vadovvaujama tautinių šokiii 
vadovaujama tautinių šokių gru
pė.Estai ta proga paminėjo sa
vo valstybės nepriklausomybės 
paskelbimo sukaktį.
STUDENTĖ IŠ HARTFORD, USA.

Su amerikiečių studentu grupe 
buvo atskridusi Ona Kriščiokai- 
tytė. Ji buvo maloniai sutikta, ir 
priimta kai kuriu,šventėms neiš- 
vykusiu studentu, Muenchene.
• Mirė J. Karpavičius, kuris il- 
ga_laikąbuvo laikomas Sanato
rijoje, Altersheime.

Atkelta iš 2 psl.
VAINIKAI... VAIDENAS...

pagerbė lietuvį , parodė jo 
draugams, jei ir jie tokie, kad 
ir kaip benorėtų savo tautinės 
prigimties ir kraujo negalės 
išsižadėti, bet tik tikras ke
lias į lietuviškąjį gyvenimą.

"Pilnateisio" pasiūlymas 
| mirusius tautiečius pager
biant, vietoj vainikų, aukoti T. 
Fondui,K.L.Fondui ir skelbti 
lietuviškoje spaudoje, atrodo, 
geras, - tik gaila, pavėluotas. 
Ar kitais metais L. B. visuo
tinis susirinkimas padarys to
kį nutarimą ir ar vainikų 
problema anuliavus , neiškils 
vėl tas pats su T.F. ir KLF 
aukomis.

Reikia tikėti, kad problema 
palengvėtų ir būtų naudingiau 
lietuvybės išlaikimo reika
lams. Dėkoju "Pilnateisiui" už 
pastabas, taip pat patariu per 
daug šališkai, neišsiaiškinus 
neteisti kitų , nes visuomenė 
norėtų žinoti ir jūsų "a libi", 
bet gaila, kad jūs kokiais tai 
sumetimais, savo noru, pasis
lėpėte redakcijos stalčiuose. 
Sudbury, Ont. J. Kručas

trumpmenos
• Dažnai ir, tur būt, su pa
grindu skundžiamės, kad iš- 
eiviškoji mūsų spauda vis dėl
to esanti labai jau nuobodi ir 
neįdomi. Tik, sakome, dažnoki 
joje išsivystą barniai tą nuo
bodulį retkarčiais kiek pra- 
sklaido, bet jie, tie barniai, ne 
visuomet pasižymį itin didele 
kultūra ir džentelmeniškumu. 
Tokie priekaištai, matyt, sa
vyje slepia ir ne vieną tiesos 
grūdą, tačiau tokio nuobodulio 
laipsnio, kokį savo puslapiuo
se įdiegti įstengia tarybinė 
spauda, užsienio lietuvių laik
raščiai dar toli gražu nėra 
pasiekę.

O nuobodžiausia toje tary
binėje spaudoje bene bus ko
munistinė hagiografija. Va, 
šiais metais sukanka 1OO me
tų nuo Lenino mirties.Ir kiek
viename Lietuvos laikraštyje, 
kiekviename Vilniaus žurnale, 
diena dienon, be jokio atodū
sio rašoma apie Leniną. Nėra 
straipsnio, nėra temos ar gy
venimo srities, apie kurią ra
šant nebūtų surasta būdų paš
lovinti Leniną. Net tokia sri
tis , kaip lietuvių kalbos tyri
nėjimas , kuri Leninui tikrai 
niekad nei rūpėjo, nei jį domi
no, neapsieina be .leniniškių 
citatų. Anądien Tiesoje pasi
sakė Vilniaus universiteto Fi
lologijos fakulteto dekanas 
prof. dr. J.Kazlauskas. Daly
kiškai jis kalbėjo apie lietuvių 
kalbos studijas, bet bent pusę 
netrumpo savo rašinio pasky
rė Leninui. Lietuvos skaityto
jas iš tikrųjų privalo turėti 
nemaža kantrybės ir įgūdžių 
skaityti tarybinę spaudą...

• Prisiminimai pastaruoju 
metu , atrodo , išvirto į bene 
populiariausią mūsų literatū
rą. Net keliolikos šimtų egz. 
tiražu leidžiamos prisimini
mų knygos bematant išpar
duodamos , o poezija ar net 
rimtesnis romanas taip ir 
ieško skaitytojų .Vaitkau s pri
siminimų virtinė anais metais 
net premijos laurų susilaukė, 
o skaitytojų daugumai netoli
mos mūsų praeities aprašy
mai, matyt, patenkina smalsu
mą ir gal net sensacijų troš
kulį.

Dabar Nidos knygų klubas 
savo 77-ju leidiniu skaityto
jams siūlo Kazio Musteikio 
prisiminimus. Kaip ir visi 
prisiminimai, taip ir K.Mus
teikio ši knyga, žinoma, nėra 
objektyvus istorijos atpasa
kojimas. Autorius buvo Lietu
vos kariuomenės generolas, 
ministras ir tvirtas Smetonos 
režimo šalininkas. Iš savo po
žvilgio jis prisiminimus at
pasakoja , tačiau apstu juose 
įdomybių ne vien tiktai smal
siems skaitytojams, bet, gal 
būt, ir mūsų istorikams .Bene 
pirmą kartą mūsų raštijoje 
autoriaus yra aprašomas 1934 
m. vykęs voldemarininkų ban
dymas nuversti Smetonos val
džią,© pirmoje eilėje genero
lo Kubiliūno vaidmuo tame 
perversme. Vėliau , vokiečių 
okupacijos metais susikom
promitavęs Kubiliūnas Mus
teikio pristatomas ne kaip 
Voldemaro šalininkas,betkaip 
"vokiško tipo rikiuotės gene
rolas". Musteikio knyga , tur 
būt, susilauks ne tik dėmesio, 
bet ir ginčų mūsų spaudoje...

• Britanijos Londone jau an
trą dešimtmetį gyvuojantis 
Nidos knygų klubas knygas 
paprastai išleidžia dvyniais. 
Atseit, skaitytojai — klubo na
riai — vienu ypu susilaukia po 
dvi knygas. Taip, matyt, pato
giau ir taupiau: leidyklai kone 
per pus sumažėja ekspedici
jos ir pašto išlaidos. Ir su K. 
Musteikio prisiminimais Nida 
pasaulin išsiunčiu jos leidy
binį dvynį. Tai Kazimiero Ba- 

rėno "Tūtoto gaidžio metai". 
Knyga iš ties stambi, 400 pus
lapių, ir vaizduojami joje 1915 
-1919 metų įvykiai Lietuvos 
kaime , kai kraštą buvo oku
pavę vokiečiai. Pasak auto
riaus: "Rūpėjo duoti kiek pla
čiau nupieštą vaizduojamojo 
metofoną ir didžiausią dėme
sį skirti vaizduojamam žmo
gui". Ir kukliai pridūrė : "Ar 
man tai pasisekė, turiu palik
ti kitiems spręsti".

Sekantieji Nidos knygų klu
bo leidiniai bus A.Vaičiulai
čio "Valentina" , Vyt. Alanto 
novelių rinkinys, na, ir "Sep
tintoji pradalgė"...

Ona Šimaite

• "Žmoniškumas buvo jai 
vienintelis šio pasaulio matas, 
ir jei ji ko žmonėse ieškojo, 
tai til^gero", rašė vienas lei- 
dinys'iO kitas laikraštis: "Jos 
nuopelnas yra tik vienas, di
delis nuopelnas — begalinė 
meilė, žmogui, atsidavusi, pa
siaukojanti meilė iki paskuti
nės gyvenimo minutės". Pir
masis leidinys: kun. Petro
šiaus vadovaujamos Prancū
zijos Lietuvių Bendruomenės 
biuletenis , o antrasis: ryši- 
ninkiškasis Vilniaus "Gimta
sis kraštas".

Būna asmenybių,kurios sa
vo grynu humanizmu susprog
dina "šiapus ir anapus" polia
rizaciją įr politinius tarpek
lius, o tokiu žmogumi ir buvo 
sausio 17 d. Paryžiuje mirusi, 
76 metų amžiaus sulaukusi 
Ona Šimaitė. Ji gimė Akinė
je bežemių šeimoje, vidurinį
jį mokslą ėjo Rygoje, studija
vo Maskvoje. Paskutiniaisiais 
nepriklausomosios Lietuvos 
metais O.Šimaitė dirbo uni
versiteto bibliotekoje. Antro
jo pasaulinio karo metu vo
kiečiams okupavus Lietuvą, ji 
gelbėjo žydus. Vokiečiai ją 
tris kartus suėmė, pagaliau 
išvežė į Praveniškių koncen
tracijos stovyklą, iš kur buvo 
išsiųsta į nacių mirties fabri
ką Dachau, o iš Dachau į konc- 
lagerį Elzase.

Įvertindamas jos nuopelnus 
gelbėjant nuo vokiečių žydus, 
Izraelis jai paskyrė pensiją, o 
1966 m. Yad Vashem institu-

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

vicedekano nauji veikalai:

<§> DEVELOPMENT OF THE WHOLE MAN
THROUGH PHYSICAL EDUCATION.......

Išleido Ottawos universitetas, 435 psl, įvadą pa
rašė Avery Brundage, tarptautinio oi impi nio'komi 
teto pirmininkas. Prof. J. Maritain pareiškė apie ši 
darbą: "Tai galutinis klausimo nušvietimas ".

<§> DIALOGE ENTRE ROME ET MOSCOU•—
Ekumeninis žvilgsnis i Rusijos ir Europos santy
kius praeityj, dabartyje ir ateityje. įvadc^ parašė 
kardinai as Koenig. Išleido Ottawos Un- tas.
<Š> IŠ SUTEMU Į AUŠRĄ-— (prarr-Jzu. k.) 

Jame iškeltos naujos mintys apip žmogų, tautij ir 
žmoni j q kosmini am amžiui auštant.

Veikalai gaunami A. V.parap. Kioskaiet 
1465 De Seve St.,Montreal 205, P- Q-

Esate 
naujas 
Kanadoje?
Štai ką turite žinoti 
apie pajamų mokesčius 
Kanadoje pajamų mokesčiais 
apdedami visi šio krašto gy
ventojai, ne tik piliečiai. Čia 
gyvenantys turi pranešti visas 
pajamas>.net ir gaunamąsias iš 
užsienio. Jei savo pajamas gau
nate algos forma, jūsų darbda
vys jau 'bus atskaitęs pajamų 
mokestį. Jis turi jums -išduoti 
T4 raštelį iki vasario mėnesio 
pabaigos, kuriame surašyta 
kiek uždirbote ir-kiek pajamų 
mokesčio atskaityta. Viena ko
pija T4 raštelio turi būti pride
dama prie užpildytų pajamų 
mokesčių pareiškimų ir kartu 
pasiunčiama. Jei dirbote pas 
kelis darbdavius vienų metų 
laikotarpyje, gausite kelis T4 
raštelius, kuriuos reikia prijung
ti. Dauguma mokesčių mokėto
jų gauna paštu pajamų mokes
čių pareiškimus. Jie yra spaus
dinti, su mokesčių mokėtoju pa
vardėmis, adresais ir socialinės 
draudos (Social Insurance) nu 
meriu. Naujai atvykęs i šį kraš
to turi pasirūpinti pirmo kar
ta pajamų mokesčių pareiški- 
;mo forma — pasiimti ją iš 
pašto įstaigos. Kai mes ja gau
sime ir jūsų pavardę įrašysime, 
sekančiais metais ir jums ji bus 
prisiųsta paštu. Informacijų bro
šiūra yra pridėta- prie kiekvie
nos pajamų mokesčio pareiški
mo formos. Joje yra atsakymai 
į kiekviena jūsų klausima. Bet 
jei dar turėtumėt abejonių, ga
lite nemokamai gauti patarimų 
ir informacijų iš kiekvienos apy
linkės pajamų mokesčių įstai
gos. Ten galite užeiti, paskam
binti ar parašyti. Daug mūsų 
tarnautojų kalba įvairiomis kal
bomis. Jei norite, galite atsives
ti draugą,- kuris, jums išverstų 
paaiškinimus.

reikia pagalbos? 
naudokitės mūsų 
vadovu
farbii musu tarnautojais)

Department of National 
VS/ Revenue
The Hon. Jean-Pierre Gote, 
Minister

tas ją apdovanojo Teisiųjų 
medaliu. Ona Šimaitė buvo tik
ras humaniškos lietuvaitės 
pavyzdys , kuri nebodama pa
vojaus savo gyvybei, nuo mir
ties nasrų gelbėjo kitus žmo
nes.
• Britanijos Londone Vasa
rio 16 minėjimas buvo suruoš
tas vasario 25 d. Lietuvių so
cialinio klubo salėje. Pagrin
dinę paskaitą minėjime skaitė 
montrealietis ekonomistas Al
fredas B. Pusarauskas.

Londoniečių tvirtinimu, tai 
buvusi iš pačių įdomiausių ir 
turiningiausių lietuviškų pas
kaitų, pastaraisiais metais 
girdėtų Londone. f?. £’. M>
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LITUANUS žurnalo platinimo vajui talkino Maria aukštesnio
sios mokyklos " RŪTA" ratelio narės. Iš kairės į dešinę : LITUANUS 
žurnalo energingasis reikalų vedėjas Jonas Kučėnas, I. Marcinkaitė ,

PROPIRSCIAI
A', roviloims

Tiktai vienas iš šimto’To- 
ronto lietuvių skaito lietuviš
kus kultūros žurnalus .Tai pa
aiškėjo T. Žiburiams atsklei
dus jog Toronte tėra 38 žur
nalo Aidai prenumeratorių, gi 
visoje Kanadoje vos šimtas 
/Montrealyje 17*./.Negeriau ir 
su Metmenimis - jų prenume
ratorių Toronte lygiai 30. Be 
abejo, dalis skaito abu žurna
lus, tad iš eina, kad didžiausio
je Kanados lietuvių kolonijoje 
yra nedaugiau 75 giliau besi
dominčių lietuviška kultūra.

mo skaitytojų telkimui. Tuo 
labiau iš beštabių redaktorių. 
Betgi kultūros žurnalai yra 
išeivijos lietuviškumo dar ga
jos gyvybės žymės. Tad yra 
mūsų visų reikalas, o ypač 
mūsų vadų - bendruomeninių 
veiksnių, švietimo ir kultūros 
komisijų. Jie ir turėtų žurna
lų gerovę pasistatyti vienu 
savo darbo uždavinių , gal būt 
planingai /ir išradingai/ vyk
dydami skaitytojų verbavimo 
vajus , gal savo lėšomis su 
sveikinimu naujavedžiam 
siųsdami Aidų ar Metmenų, ar

I
KADA
ŽMOGUS
TAMPA
KULTŪRINGAS?

KULTŪROS MINISTRAS LION. 
ginas Šepetys atsako 
| „ŠVYTURIO" ŽURNALISTO TO
MO SAKALAUSKO KLAU
SIMUS

R. Pagutytė, E. Varškytė, R. Butikaitė, A. Slmonavičiūtė ir R. Balčiūnai- /5O vieno ar kito leidinio pre- 
tė

Miela? Lietuvi!
numeratorių x 1.5 skaitytojo 
lygu 75 - prieš čia priskaito-

abejų , prenumeratą, gal kaip 
kitaip. Tiktai reikia, visų pir
mą , kad ir jų pačių namuose

LITUANUS yra vienintelis mokslinis žurnalas laisvajame pasaulyje, 
kuris anglų kalba pristato lietuvių tautos padėtį ir gina jos reikalus 
prieš iškreiptą sovietų okupantų propagandą. LITUANUS taipgi spaus
dina Lietuvos istorijos, meno, kalbos ir literatūros studijas, ir tuo kelia 
tautinį susipratimą mūsų studijuojančiame jaunimą.
LITUANUS yra siuntinėjamas į 97 laisvojo pasaulio kraštų universi
tetus, kolegijas ir bibliotekas. Keturis sykius per metus LITUANUS 
lanko šias įstaigas ir atstovauja Lietuvą. Šis darbas negali būti tęsia
mas be Jūsų prenumeratos ir paramos. Jūsų prenumerata tiesiogiai re
mia LITUANUS darbą.
Pas pabaltiečius LITUANUS yra vienintelis žurnalas, kuris per 15 me
tų, vien lietuvių pastangomis išsilaikė ir pasiekė tarptautinio dėmesio. 
Mes tikimės, kad Jūs padėsite šį darbą tęsti ir toliau.
LITUANUS žurnalas yra ne tik svarbus' kitataučių informavimui, bet 
imponuoja mūsų lietuviškąją studentiją. Kviečiame įsijungti į LITUA
NUS darbą ir Naujų Metų proga užprenumeruoti LITUANUS sau arba 
kuriam studentui. Jis Jums tikrai bus dėkingas.
Turime vilties, kad į mūsų prašymą atsiliepsite prenumerata arba auka. 
Iš anksto esame dėkingi.
Su geriausiais Naujų 1970 Metų linkėjimais!
LITUANUS

P. O. BOX 9318

CHICAGO, ILLINOIS 60690

mus aštuonis tūkstančius lie
tuvių/. Yra daugiau nei nujau
timas , jog daugumas kitų ne
sidomi bet kokia kultūra. Ką 
tokioje graudžioje padėtyje 
daryti? Peršasi noras iš kar-z 
tėlio tarti: "Teprasmenga mū
sų taip vadinami inteligentai 
inžinierių ir daktarų baliuo
se". Tačiau taip nedera.

Nepopuliaraus turinio lei
diniai ir čia Amerikoje pa
kenčiamu skaitytojų skaičiu
mi negali didžiuotis, nors ir 
turi priemonių jį didinti skel
bimais, nuolatiniais cirkulia
rais, paskelbimu goresniuose 
knygynuose ir aukštųjų mo
kyklų bibliotekose. Tuo tarpu 
skaitytojų apatija verkšlenda
mi mūsiškiai nerodo jokio ag
resyvumo. Lietuvis gi perdė
tai nerangus , be paraginimo, 
ir tai pakartotino, niekam ne
siryžta. Štai ir aš pats tiktai

kultūros žurnalai būtų svečiai.
Ne išmaldos reikia prašyti, 

amžinu priminimu patriotinės 
pareigos , bet įtikininju , jog: 
"prenumeruoti žurnalą - tai 
ne "aukotis", o tik juo naudo
tis; ne leidėjus "remti", o tik 
savęs pačių neskriausti", kaip 
rašoma į dvideš imtpirmuos ius 
leidimo metus žengiančių Ai
dų sausio mėnesio numeryje. 
Amen.

Praeitų metų lietuviškų 
įvykių apžvalgoje Aidai neiš
vengia užkliūti už jau su ne
mažu patyrimu save liaupsi
nančio čikagiečio architekto 
kabliuko. Ir čia kartojama 
geraširdžio Draugo naujiena 
apie Jono Muloko /ir sūnaus/ 
premiją JAV architektų są
jungos parodoje.Tai ne melas. 
Tiktai propogandistai retai

Talpindami 'LITUANUS“ žurnalo reikalu vedėjo J. Kučėno naujametiška 
atsišaukimą norime priminti: turimoroiš žiniomis į Kanada siuntinėjama 
buvo 200 egz. skaičius ir iš kurių 2 trečdaliai bibliotekoms ir žymesnėms 
Įstaigoms, t.y. tik vienas trečdalis apmokamų. Š.m. pradžioje “Lituanus“ 
žurnalo leidėjai vykdydami vajų ir kanadiečiams lietuviams išsiuntinėjo 
nemaža kieki laiškų, tikslu gauti nauju prenumeratorių. Todėl primename, 
NL skaitytojams, kad atkreiptu tinkama dėmėsi, nes kanadiečiai lietuviai 
turėtų turėti' gausesni skaičių šio žurnalo .prenumeratorių, kai jaunimo di- " 
džioji dalis yra studijuojanti o ypač, baigusi aukštuosius mokslus. NL.

asmeniškai redaktoriaus pas
tumtas /sugėdytas ?/ neper
seniausiai Aidus pastoviai 
gaunu.

Turbūt nedrąsu laukti iš 
pačių tokios nepelningos pre
kės leidėjų didesnio entuzias-

meluoja , bet daug rečįąpgpą- 
sako teisybę.

Tai įspūdinga žinia verta 
visų mūsų pasididžiavimo sa
vo tautiečio atsiekimu , nes 
štai JAV architektų sąjunga 
"specialia aukščiausia premi-

ŽURNALISTAS: Ministre, su Ju
mis norėtume pakalbėti apie kai 
kurias individo kultūrinio progre
so problemas.

Reikia pastebėti, respublikos 
kultūros pasiekimai dažnai iliust
ruojami įvairiais skaičiais ir pro
centais. Tankus mokyklų, kultūros 
namų, teatrų, muziejų, bibliotekų, 
kino teatrų tinklas; radijo, televi
zijos, gastroliuojančių teatrų, kon
certų, kilnojamų parodų, knygų 
išplitimas, leidžiantis visiems vi
suomenės nariams, nepriklauso
mai nuo gyvenamosios vietos, su
sipažinti su kultūrinėmis vertybė
mis, matyt, yra būtinas, jei tauta 
nori sukurti visuotinę, socialistinę, 
tikrai demokratinę kultūrą. Tai 
kalba apie atitinkamą ryšj tarp 
žmonių, apie komunikacijos laips
nį. Skaičiai, rodantys pasiekimus 
šioje srityje, yra kiekybiniai ro
dikliai, bylojantys apie augimo 
perspektyvas. Bet jie nekalba 
apie kultūros kokybę. Kiekybiniai

ja" atžymėjo lietuvį. Tiktai... 
tokios sąjungos nėra. Iš viso 
bendrinės JAV architektus ap
jungiančios draugijos, kaip iš 
aprašymų Drauge ir Aiduęse 
suprastume, nėra, jeigu nes
kaityti labiau elitinio Ameri
can Institute of Architects. Gi 
kompanija kuri žavėjosi Mu
loko šedevrais nežinoma,kai
po turinti kompetenciją spręs
ti bet kokius architektūros es
tetikos klausimus. Jos kon
vencija atėjo ir praėjo, o apie 
premijas didžiuose JAV ar
chitektūriniuose žurnaluose
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j vėl kaip . su ta .^/Įuloko 
bažnyčia N. Y. Times real es
tate puslapyje. "New Yorko 
miesto premija už Maspheto 
liet. par. bažnyčią" - tikrai, 
kunige redaktoriau J.Daugi.'.

pasiekimai, nevirtę kokybiniais, 
rodo tik civilizacijos laimėjimus. 
Labai svarbu, su kokiomis kultūros 
vertybėmis žmogus susiliečia ir 
kaip jis jas sugeba suvokti. Vadi
nasi, norint nustatyti individo kul
tūringumą, matyt, reikia atsakyti j 
tris klausimus: kokios bendravimo 
formos tarp jo ir kultūrinių verty
bių, tarp jo ir kitų individų, ką 
jis gauna ir kaip suvokia? Apie 
tai ir norėtume pakalbėti.

Visų pirma įdomu žinoti, ar šie 
klausimai tyrinėjami, ar renkama 
informacija. Kokie jos apdoroji
mo principai ir metodai?

MINISTRAS: Deja, tarybinės 
kultūros teorijos mokslas kol kas 
silpnai vystomas. Tiesa, kai ku
rios atskiros kultūros šakos yra 
neblogai ištirtos, tačiau komplek
siški tyrinėjimai — apverktino) 
būklėj.

Kultūros informacijos kaupimas 
bei jos tyrimas mūsų respublikoje 
kol kas yra tik užuomazgoj. Gai
la, kad šie pirmieji tyrimai nėra 
sukoncentruoti ir centralizuoti, 
kad jie nėra Kultūros ministerijos 
žinioje. Suprantama, be visapu
siškos kultūrinės intormacijos, be 
jos analizės labai sunku kryptin
gai organizuoti darbą; tiksliai ne
žinant poreikių, sunku teikti pa
siūlą.

Šiuo metu ketiname suorgani
zuoti grupę, kuri turėtų komplek
siškai tirti konkrečius kultūros ir 
visuomenės savybių procesus. Vė
liau jos veiklos apimtis turėtų iš
siplėsti.

ŽURNALISTAS: Kokios ateityje, 
Jūsų nuomone, turėtų būti svar
biausios kultūrinių vertybių priar
tinimo prie individo formos? Kas 
jau atgyveno? Kas gimsta nauja?

MINISTRAS: Nenorėčiau sutikti 
su anksčiau Jūsų iškeltu teiginiu, 
kad skaičiai — tik kiekybiniai kul
tūros rodikliai, terodą civilizacijos 
pasiekimus. Netikslinga būtų atski
rai ieškoti kultūros kiekybinių ir 
kokybinių rodiklių, juos atskirti ar 
priešpastatyti. Tai dvi to paties 
reiškinio dalys, santykiaujančios 
taip, ki(lpr 'pavyzdžiui, mene san
tykiauja forma ’ ir turinys. Iš tikrų
jų ar tū£s"‘drįstume kokią nors 
visuomenę pavadinti kultūringa, 
jei ji neturėtų bibliotekų, teatrų, 
muziejų, jei ji mažai leistų knygų 
ir t. t. Ar mūsų dailininkų šeimos 
gausumas nesudarė prielaidų nau
jam tarybinės lietuvių dailės šuo
liui, jos paplitimui, įdiegimui gy
venime!
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BARŽOS

Kraustomės j baržas nuolat sargybinių raginami: 
’’Skarei, skarei!” Nusibodo jiems mus prižiūrėti ir sau
goti. O gal bijojo, kad kas nors nepabėgtų. Aiškinkis 
tada dėl kokio nuskurdusio ir suvargusio liaudies prie
šo dingimo!

Nemielos mums pasirodė tos baržos: didelės, drėg
nos ir visur druskos pribarstyta. Matyt, kad jomis ve
žiojama druska.

Čia pat buvo atėjęs ešelonas ir su estų tremtiniais. 
Į baržas dabar kraustėmės visi. Estai pasirodė labai 
nedraugiški ir jautėsi už mus pranašesniais, nes dau
gelis mokėjo rusiškai kalbėti. Jie stengėsi baržose už
imti geresnes ir patogesnes vietas. Jei lietuviai greta 
jų apsistodavo, jie bardavosi ir varydavo juos tolyn. 
Vartojo net ir fizinę jėgą — stumdydavosi ir spardy
davo mūsų maišus. Jie pasirinkdavo patogesnes vietas 
ir jas laikydavo saviesiems, kurie dar neatsikraustė 
iš vagonų. Vėliau vergo dalia visus sulygino.

Pagaliau susiradome vietelę baržoje ir mes. Pasi- 
dėjome atsineštąjį savo turtą ir galvojome, kad nau
joje vietoje bus geriau, nes čia, palyginti su vagonais, 
platu ir erdvu. Mūsų vagono gyventojai stengėsi ap
sistoti krūvelėje, nes per visą kelionės laiką susigyve
nome, o kartu mums atrodė jaukiau ii- drąsiau.

Sėdime ant savo maišų ir dairomės naujoje aplin
koje. Dabar svarstome, kiek laiko mes gyvensime šiose 
baržose ir kaip ilgai dar plauksime Sibiro upių keliais. 
Jau pagailo mums ir vienintelio sibirinio geležinkelio. 
Nttgrūs į tolimus Sibiro užkampius, ir mes negalėsime 
sugrįžti į namus. O mus dar vis toliau grūda nuo tų 
namų. Jau pėsčiomis sunku būtų pareiti. Bet kad tik 
paleistų — vistiek eitume, nors ir ropomis tektų ropoti.

Baržoje praplatėjo mūsų paša s. Galima vaikš
čioti po visą laivą ir miklinti sustingusius sąnarius. 
Ant denio galima pakvėpuoti grynu oru, jausti švelnų 
vėjelio glostymą ir saulutės auksinių spindulių gaivi

nančią šilumą. Taip malonu visa tai po pragariškos ke
lionės užkaltuose vagonuose. Kyla noras užsimerkus 
ilsėtis ir viską pamiršti.

Tuojau visi šoko vaikščioti ir miklinti savo nusė
dėtas ir jėgų netekusias kojas, čia buvo platu ir daug 
vietos. Slampinėdami pakampėmis, visi ieškojo gimi
niu. draugų ir pažįstamų, norėdami pasikalbėti, gal ką 
nors nauja išgirs, gal jie daugiau žino, gal paguos, 
nuramins. Savo vargus tai tikrai papasakos. Jei gerai 
pažįstami, tai skųsis savo likimu dar daugiau už tave, 
Tada savoji nedalia ir vargas atrodys mažesni, nes 
reikės artimą raminti.

Baržoje sutikau daug pažįstamų zarasiškių mote
rų: Naglienę, Haleckienę, Juodinienę, Sarapinienę, Bel- 
žakienę, Ubeikienę, Lukoševičienę, Juodvalkienę, Kve
darienę ir kitas.

Kitame baržos kampe susigrupavę žemaičiai: Stu- 
peliai, Vizgirdos, Jasinskiai, Bacerskiai, Svilai, Ru- 
džiūnai, Buterlevičiai, Geležiniai ir Tamošauskai. Jų 
šeimos nebuvo išardytos. Vyrų atskyrimas nuo šeimų 
buvo išspręstas dar Lietuvoje bylas sudarant. Tada 
buvo nutarta, kurie yra pavojingesni sovietinei san
tvarkai ir už tai turi mirti.

salia grupelė Lietuvos žydelių šeimų. Jų vyrai 
irgi nuvaryti koncentracijos stovyklosna.

Visų valstybių ir kultūringų tautų mokslininkai 
ir gydytojai rūpinasi žmonių sveikata. Tai buvo ir yra 
aktualiausias tautų ir žmonių giminės išlikimo reika
las. Kalėjimai taip pat turi gydytojus, kurie rūpinasi 
kalinių sveikata. Kodėl dabar nėra nė vieno sovietinio 
gydytojo, kuris rūpintųsi tremtinių sveikatos reikalais? 
Pagaliau tegu nesirūpina suaugusiais ’’prasikaltėliais", 
kurie yra tiek kalti, kad gyveno savo protėvių žemėje 
ir ją mylėjo. Tas okupantui, žinoma, nepatiko, bet 
tremiamųjų turtas tai tikrai patiko, nes buvo gro
biamas su malonumu. Gal nepatiko, kad Baltijos šalių 
žmonės kultūringesni už ’’matuškos” gyventojus? Ste
bint pravažiuojamąsias vietoves, tikrai atrodo, kad jie 
atsilikę nuo vakarų valstybių šimtu metų.

Niekaip negalima suprasti, kodėl nesirūpinama 
vaikų sveikata. Juk tai visų tautų ir valstybių ateities 
pagrindas. Gydytojų esama, bet tūkstantinėms trem
tinių minioms nedavė nė vieno. Juk iš vaikų išaugtų 
sveiki ir stiprūs šalies piliečiai, kurie būtų naudngi ir 
sovietinei valstybei. Pagaliau ir vergai turi būti sveiki 
ir tvirti, jei norima iš jų turėti "darmavos” darbo jėgos.

Sunkiai serga penkerių metų Tamošauskų berniu
kas. Nogėtume jam padėti ir kur nors surasti gydytoją. 
Pradėjau lakstyti po baržą, klausinėti žmonių ir ieš
koti tremiamo gydytojo. Mūsų baidoke gydytojo nesu
radau, o jis būtinai reikalingas, nes greta manęs labai 
dejuoja sunkiai susirgusi senutė. Nors ir beviltiška 
mūsų būklė, bet niekas nenori mirti.

Bevaikštinėdama pasmerktųjų minioje, sužinojau, 
kad grata stovinčioje baržoje yrą lietuvis gydytojas. 
Paprašiau sargybinį, kad leistų man nueiti į aną bar
žą. Leido. Abi baržos suvo sujungtos permetamomis 

lentomis, kurios atstojo lieptą. Nuėjusi susiradau jau
ną lietuvį gydytoją, kurį parsivedžiau pas mūsų ligo
nius. Apžiūrėjo senutę ir sergantį berniuką, davė kaž
kokių vaistų, ir po to vizito sergantiems pasidarė ge
riau. Padėkojome, ir gydytojas sugrįžo į savo ’’laivą". 
Taigi turim savo bendro likimo lietuvį gydytoją. Ži
nome, kad jis visada stengsis sergantiems padėti, tik 
visa bėda, kad jis neturi vaistų. Et, kam gi pasmerk
tiesiems vaistai! Be vaistų greičiau išmirs liaudies 
priešai, ir komunistinė imperija bus saugesnė.

Aš irgi blogai jaučiuosi. Gal kalta aplinkuma, o 
gal tas lakstymas ir rūpinimasis sergančiais. Bandau 
savo maišą plačiau išskleisti ir rengiuosi pailsėti. At- 
sugulu, bet per visą naktį blaškausi ir negaliu užmigti. 
Labai skauda galvą, krūtinę, ir jaučiu, kad turiu daug 
karščio. Rytą geri žmonės ir man parvedė tą patį dak
tarą. Pamatavo temperatūrą, pasiklausė ir nustatė 
aštrų gripą. Tuojau man davė vieną tabletę, ir pade
javo, kad neturi vaistų. Pajuokavo, kad vakar laks
čiau ir rūpinausi kitais, o dabar ir pati sugriuvau. Gy
dytojas rimtai priminė, kad mums negalima dabar 
sirgti, ir palinkėjo greitai pasveikti.

Daktaro apsilankymas paveikė raminančiai, o tab
letė numušė temperatūrą. Panorau miego, kiek pasnau
džiau, išprakaitavau ir pasidarė lengviau. Taip sirg
dama praleidau visą dieną, ir sulaukiau nuostabios Si
biro nakties. Sėdžiu ant savo maišo, žiūriu j viską 
apatiškai ir stengiuosi nieko negalvoti. Tačiau įkyrios 
mintys vistiek neduoda ramybės. Ką tik sutemo. Lau
kiu, kad danguje žvaigždelės sužibėtų ir pašviestų 
mums skurdaus ir nežinomo likimo kelyje, kuriame 
mes visi atsidūrėme ir sėdim tarytum ubagėlai prie 
savųjų maišelių. Nyksta ir vidinė jėga, kuri taip ne
senai dar mus stiprino, ugdė viltį ir pasiryžimą iš
likti. Gal ir jos pritaria komunistinei bestijai. Ne! 
Dangus negali pritarti tokiam žiauriam ir baisiam 
terorui.

Labai greitai pasirodė aušra. Nespėjo sutemti, ir 
jau aušta.

Teisingai gydytojas priminė, kad mums negalima 
sirgti. Ir aš galvoju, kad reikia būti stipriems, nes 
sergančiais niekas nesirūpina ir ligonims nėra jokios 
globos. Rimtai apsirgai — tai jau tikrai neišliksi gy
vas, išmes tave į dumbliną Obės vandenį. Reikia lai
kytis, nes dar yra šiokios tokios vilties, o ją žadina 
prasidėjęs karas. Tikime, kad vokiečiai sunaikins ko
munizmą ir mus išvaduos. Ar šiaip vergija, ar taip 
vergija. Kultūringesnei tautai gal ir vergauti bus ge
riau. O gal leis ir savo tėvynėn sugrįžti? Rusai veža 
suėmę tūkstančius nekaltų žmonių, kad į mūsų sody
bas atgabentų būrius kolonistų ir kad Lietuvos žemė 
liktų be lietuvių.

Štai nubėgo į viršų dvi jaunutės uniformuotos 
gimnazisčiukės. Tai Lionė Juodvalkytė ir Aldona Lu- 
koševičiūtė. Jos yra artimos draugės, nes iš tos pačios 
Zarasų gimnazijos. Jas sieja amžius, bendra galvosena, 
skaudus likimas, nežinoma ateitis ir tokia netolima ir 

miela praeitis. Viskas jų taip greitai prarasta, staiga 
išplėštos iš mokyklos suolo, dabar bijo nustoti ir arti
mos draugystės, čia pat yra ir jų motinos.

Baržos pakraštyje stovi vienišas, gal 16 metų ber
niukas Kostas. Jis buvo vienas suimtas ir dabar va
žiuoja tremtinių minioje be tėvų ir artimųjų. Jis neturi 
jokio bagažo ir šiltesnio drabužio. Apsirengęs gimna
zisto uniforma ir be kepurės, nes areštuojant nespėjo 
jos pasiimti. Neturi ir jokio krepšelio ar maišiuko. Nie- 
kas, atrodo, juo nesirūpina, nes visi užimti savomis 
bėdomis, šis vargšas jaunuolis, kaip viesulo ridenama 
šieno gniūžtė, slenka su visais kartu pirmyn.

Taip gelia širdį žiūrint .į tuos jaunus ir gležnus 
Lietuvos laukų žiedelius. Už ką tie jaunuoliai suimti 
ir tremiami? Sugriautas jų gyvenimas, o prieš akis 
beviltiška ateitis. Tikrai jau jie nematys mokyklos 
suolo. Jeigu išliks gyvi, tai vilks sunkų komunistinės 
vergijos jungą.

Kokia baisi gyvenimo ironija! Svetimieji okupavo 
mūsų kraštą, suėmė visai nekaltus žmones, jaunuolius 
ir vaikus ir apkaltino nepadarytomis piktadarybėmis. 
Tų kaltinimų prirašė ištisas bylas. Kiekvieno byloje 
fotografija, kad niekas nepaspruktų nuo rusiško ’’tei
singumo” rankos. Mes visi čia esame beteisiai, be jokio 
teismo nutarimo apkaltinti ir ištremiami iš amžiais 
mūsų protėvių, senelių ir tėvų gyventos ir jų krauju 
ir prakaitu aplaistytos žemės.

O, pasauli, suprask ir žinok, kad Lietuva nuo am
žių mūsų senolių ir mūsų žemė!

OBjėS UPE ŽEMYN

Pamažu plaukiame žemyn didžiausia Sibiro upe 
Obe. Tai tikrai milžiniška upė. Ji savo ilgumu yra 
ketvirtoji pasaulyje. Baseino dydžiu yra pirmoji, o 
pagal vandens nuotakumą yra trečioji visoje Sovietų 
Sąjungoje. Ją pralenkia tiktai Jenisejus ir Lena. Ties 
Novosibirsku jos platumas pusantro kilometro. Kai kas 
iš tremtinių labai stebėjosi jos dydžiu ir galvojo, kad 
čia ne upė, bet jūra. Gal tik Sibire tokio dydžio upės 
ir sutinkamos. Dūkšte sėdėdami vagonuose labai bijo
jome Sibiro, o dabar jau esame jame.

Lėtai plaukiame ir stebime plačias apylinkes. Upės 
krantai žemi, supami lygumų ir neišmatuojamų girių. 
Tai milžiniški Sibiro miškai — taigos. Jos laiko apgu
lusios šį kraštą, senos ir labai didingos. Taigose yra 
vietų, kur dar žmogus savo kojos nebuvo įkėlęs.

Vietos gyventojai susispietę gyvena paupės kai
meliuose, bet ir tuos išvystame labai retai. Mūsų ke
lionė vyksta ramiai, be nuotykiu ir nesusipratimų. Oras 
pasitaikė gražus, šiltas, saulutė skaisčiai šviečia ir net 
kepina, bet naktys žvarbios ir šaltokos.

Nors gražu plaukti didžiuoju vandens keliu, bet 
mūsų ramybė jau prarasta. Ir greičiausia jos mums 
niekas ir niekada nebesugrąžins.

Bus daugiau.
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Kiekybiniai kultūros pasiekimai 
sudaro sųlygas ir prielaidas indi
vidui ir visuomenei atskleisti ir 
toliau vystyti kūrybines jėgas.

Vadinasi, kultūros įstaigų ir ver
tybių gausinimas lieka ir toliau 
svarbus ir būtinas. Kitas reikalas, 
kad, pavyzdžiui, kultūros įstaigas 
reikia gausinti ne susmulkinant 
jas, ne kuriant jas kiekvienoje gy
venvietėje, o pasirenkant filialų, 
skyrių kūrimo kelių. Numatoma 
netrukus įkurti Kauno dramos 
teatro filialų Kapsuke. Tokia siste
ma leis geriau disponuoti kūrybi
nėmis jėgomis, kadrais, technika.

Dabar iškilo svarbus uždavinys 
— suformuoti naujo, atitinkančio 
šiuolaikinį mūsų visuomenės išsi
lavinimų kultūros namų, kultūros 
darbuotojo modelį. Kultūros na
mai — ne tik estetinės informaci
jos ir pasigėrėjimo, kultūrinės 
veiklos akstinas, bet ir žmonių 
įvairiapusiško bendravimo vieta.

ŽURNALISTAS: Matyt, dialek
tiška, jog kiekybiniai pasiekimai 
kurį laikų neigiamai veikia koky
binius. Taip verčia manyti kai 
kurie mūsų kultūrinio gyvenimo 
faktai. Antai reikšmingas ir nau
jas kultūrinio gyvenimo reiškinys: 
profesionalūs teatrai dažnai lan
kosi provincijoje. Kad pamaty
tum dramos spektaklį, nebereikia
belstis j didžiuosius miestus. Bet 
tai viena kultūrinio bendravimo
pusė, kiekybinė. Kita — tų spek
taklių kokybė. Kokia ji gali būti, 
jei, sakysime, Šiaulių dramos teat
ras per metus turi parodyti 360 
spektaklių; atmetę šventadienius, 
atostogas bei laikų, rengiant 
premjeras, įsitikinsime, kad 30 
aktorių kolektyvui tai didžiulis 
krūvis, verčiųs skubėti, gaminti 
pusfabrikačius. Arba štai kita — 
meno saviveiklos — sritis. Išplė
tus kultūros namų tinklų, iškilo 
kvalifikuotų vadovų, veiklos for
mų, repertuaro problema. Dažnai 
meno saviveiklai keliamas užda
vinys — siekti profesionalumo. 
Deja, neįmanomas daiktas; ji ne
gali kurti tikro, gilaus, profesio
nalaus meno. Žmonės, kurie nuo
lat susiduria su įvairiomis savi
veiklos formomis, dažnai regi ne
maža diletantizmo ir primityvu
mo. . .

Kaip derinti kiekybės ir koky
bės problemas, kaip jas spręsti 
kompleksiškai?

MINISTRAS: Toliau gilindamie
si j kultūros kiėkybę ir .j<pj$ypę,’ 
nuosekliai mųstydami, ąįiręįjjrpe 
paliesti senų kultūros elito ir ma
sių problemų, kuri, beje, mūsų 
gyvenime sėkmingai sprendžiama. 
Abejoju, ar visada pakiltų teatrų 
meistriškumas, idėjiškumas, jeigi 
jie mažiau gastroliuotų. Komuni 
kacija tai tikrai susilpnėtų. Be to 
nereikia pamiršti, kad pajėgių 
teatrų, kaip ir kitų meno kolekty
vų gastrolės, yra ekonomiškai 
reikalingos. Tiesa, ne visos. Pa
vyzdžiui, operos teatro gastrolės 
visuomet yra nuostolingos, bet, 
nepaisant to, jos yra rengiamos.

Kultūrai, įvairiems meno kolekty
vams skiriamos mililnlikos dota
cijos, todėl valstybė siekia, kad 
grįžtų bent nedidelė dalis lėių. 
Šiuo metu beveik visi respublikos 
teatrai vykdo finansinius planus. 
Manau, šie planai yra tam tikras 
akstinas siekti kūrybinio ir admi
nistracinio išradingumo.

Noriu pabrėžti, kad visada, 
vertindami įvairių meninių ko
lektyvų veiklų, pirmiausia vado
vaujamės idėjiniu meniniu krite
rijumi, o tik po to — finansiniais 
rodikliais.

Kitas dalykas — meno savi
veikla. Jei į meno saviveiklų žiū
rėsime vartotojo akimis, jei jų 
traktuosime kaip mūsų profesio
nalaus meno spragų užpildytojų, 
koncertų, parodų gauslntojų — 
sumenkinsime jos funkcijas, priei
sime aklavietę. Saviveikla nieka
da nepakeitė ir nepakeis profe-
sionalaus meno, nors kartaįs gali 
prie jo priartėti. Į jų reikia žiūrė
ti kaip j gerų progų „kurti, vado
vaujantis grožio dėsniais" (Mark
sas). Vadinasi, meno saviveiklos 
tikslas — suteikti žmogui sųlygas 
veikti meno, grožio sferoje. Tu
rėdami tai omeny, mes sakome, 
kad saviveikla ir jos formos pri
valo tobulėti, kad ji turi siekti 
profesionalumo, tačiau nesakome, 
kad ji visuomet turi jį pasiekti.

ŽURNALISTAS: Vakarų sociolo
gai ir filosofai nemaža dėmesio 
skiria žmogaus „susvetimėjimo", 
meno standartizavimo, „kultūrinės 
industrijos" problemoms. Pasiro
do, žmogus, „maitinamas" tech
niškai kokybiška kultūrine pro
dukcija, gaminama serijiniu būdu, 
naudodamasis civilizacijos pasie
kimais, prarado skonį, žmogiškuo
sius kontaktus, tikrųjj džiaugsmų, 
pasimetė daiktų gausybėje. Jo 
skonį, nuomonę ėmė formuoti 
žaibiškai besikeičianti mada. Kaip 
sakoma, tik jo reikia civilizacijai, 
o jos jam — nereikia.

Ar mūsų žmogui negresia 
„standarto" pavojus? Ar pastebi
mas jaunimo pomėgis naudotis 
tik viena ar keliomis (televizija, 
džiazas) ryšio formomis, neugdo 
vienpusiškumo; kokie iškyla sun
kumai, sprendžiant individo sa-
varankiško mąstymo, jutimo ir su
vokimo problemas?

MINISTRAS: Standarto proble
ma yra labai svarbi. Standartas 
materialinės žmogaus veiklos pro
cese yra progresyvus dalykas. Be 
jo mes tiesiog negalime įsivaiz
duoti pramonės pažangos.

Tačiau standartų taikant dvasi
nės kūrybos sferoje, jis tampa 
neigiamu reiškiniu. Standartas vi
sada tinka statybos darbams, bet 
labai sunku jį panaudoti architek
tūroje. Kas atsitiktų, jei standarto 
griebtųsi skulptoriai ir kiti meni
ninkai. Beje, neiškęsiu nepaminė
jęs tai, kad kai kurių mūsų meni
ninkų darbuose jaučiamas polinkis 
„pasauliniam standartui". Čia ne
lemtų reikšmę turi mada. Dar Hė
gelis kalbėjo, kad nuo mados at
silikti juokinga, o sekti ja kvaila. 
Mada yra naudinga, kol skleidžia 
kų nors nauja, kol neužvaldo žmo
gaus individualybės, nesustandar- 
tizuoja jos. Geras skonis — ma
dos pažabojimo laidas.

. Kurti turiningų, savitų įvairių 
,Stilių ir braižų meninę kultūrų, 
priartinti jų prie kiekvieno žmo
gaus — reiškia *" sėkmingiausiai 
kovoti su „standarto pavojumi".

Televizija, radijas yra labai di
deli mūsų amžiaus atradimai. Ta
čiau jie neprivalo išstumti kitų 
žmogaus veiklos būdų, sričių. Pri
valo juos papildyti. Mūsų laikais 
žmogus, turėdamas tranzistorinį 
radijo aparatų, nepajudėjęs iš 
vietos, nors ir nemokėdamas ra
šyti ir skaityti, gali daug ko suži
noti is viso pasaulio, tačiau argi 
jis neturi mokytis rašyti ir skaityti! 
Arba štai įsivaizduokime Naujųjų 
Metų vakarų. Žmonės, užuot prie 

šventinio stalo pasikalbėję, pasi
džiaugę, tylėdami žiūri televizo
rių. Šventė neteko nepakartojamo, 
savito bruožo, žmonės praranda 
intymius ryšius. Televizija labai 
gerai gali informuoti apie teatrų, 
kinų, tačiau kol kas jokiu būdu 
negali jų pakeisti. Ji privalo ir to
liau labai intensyviai Ieškoti savo 
specifikos, įtaigios kalbos.

Tenkinantis viena kuria nors me
no šaka, viena kuria estetinės ar 
kitos informacijos priemone, Išky
la vienašališkumo pavojus. Tačiau 
vargu ar galima šiuo aspektu ly
ginti televizijų ir džiazų. Televizi
ja — labai universalios informaci
jos ir poveikio priemonė, o džia
zas — tik nedidelė, specifinė 
muzikos pasaulio dalelė. Geriau 
žiūrėti televizijos laidas, kuriose 
išgirsi ir simfoninės, ir kamerinės, 
ir džiazo muzikos, negu lankytis 
vien tik džiazo vakaruose. Nepa
lyginami dalykai.

Ugdyti žmogaus individualybę, 
savarankiškų mųstymų — mūsų 
kultūros pagrindinis tikslas. Tik 
toks žmogus gali būti pilnavertis 
socialistinės visuomenės narys.

ŽURNALISTAS: Kaip žinia, žmo
gų gali „perverti", kaip tų mito
loginį Sebastijonų strėlės, vertin
giausi meno kūriniai, didžiausios 
kultūrinės vertybės, tačiau, jei jis 
nebus pasiruošęs jų suprasti, — 
šitas spiečius klaidžios be adreso. 
Sprendžiant tų problemų, nenoro
mis žvilgsnis krypsta į mūsų mo
kyklas. Reikia pastebėti, kad daž
nas, baigęs aukštųjų mokyklų, sto
koja elementaraus estetinio iš
prusimo; nemoka taisyklinga, aiš
kia, vaizdinga lietuvių kalba reikš
ti savo minčių, ypač raštu.

Ar mūsų amžiuje gamtos moks
lų, techniškų specialybių žmo
nėms būtinas gilus humanitarinis 
išprusimas, estetinis išsiauklėji
mas?

MINISTRAS: Tiek anksčiau, tiek 
dabar, tiek, manau, ir ateityje vi
siems žmonėms būtina estetiškai 
išprusti. Manau, didelis dėmesys 
„fizikų ir lyrikų" dvikovai tėra 
šmaikštus žodžių žaismas. Nėra 
dvejonės, kad literatūra ir menas 
išreiškia platesnius, bendresnius 
žmogaus dvasinius poreikius, o ki
tos veiklos sritys (tuo labiau spe
cialybės) — siauresnius, specifi
nius. Kitaip sakant, literatūroje ir 
mene atsispindi bendresni žmo
gaus dvasinės veiklos bruožai, ku
rie, pasakyčiau, netelpa techniškų 
specialybių ribose, kuriuos suvok
ti yra būtina įvairių profesijų 
žmonėms. Dėl to nereikia norėti, 
kad visi žmonės vienodai gerai 
mokėtų ir mėgtų „fizikų ir lyri
kų". Su menu, literatūra privalo 
bendrauti KIEKVIENAS žmogus, 
o su fizika — pagal reikalų.

Humanitarinis išprusimas, este
tinis išsilavinimas būtinas visiems. 
Galima padaryti didelius priekaiš
tus vidurinėms ir ypač aukštosioms 
mokykloms dėl nepakankamo dė
mesio jaunimo estetiniam auklėji
mui. Konkretūs duomenys rodo, 
jog moksleiviai, studentai dar re
tai lankosi koncertuose, teatruo
se, netgi kino teatruose. Šitas lan
kymasis turi labai vienpusiškų 
charakterį, nėra masiškas. Jauni 
žmonės dažniausiai pasitenkina 
siaura meno sritimi ar žanru.

Netgi manyčiau, kad organiza
ciniai pradai, skiepijant meilę me
nui, gali būti gana veiksmingi. 
Antai moksleivis, pirmų kartų nu
vestas už rankos į operų, antrų ar
ba trečių kartų, gal būt, nueis 
pats, ja susidomės, pamėgs. Este
tiškai auklėjant jaunuolį, nebloga 
ir pastūmėti, ir įteigti, tik, manau, 
nereikia niekada drausti. Draudi
mas — blogas patarėjas. Drausda
mi moksleiviui domėtis lengvųja 
muzika ar džiazu, vargu ar jį mes 
priversime klausytis simfoninės 
muzikos koncertu.

Čia pat reikia savikritiškai pa
sakyti, kad dar gana bloga kultū
ros, meno gyvenimo reklama, re
cenzijos dažnai nuobodžios, neat
skleidžia kurinių grožio, jų ypa
tybių.

. Visiškai prisidedu prie žurnalo 
nerimo dėl mūsų inteligentijos, 
ypač techniškosios, kuri dažnai 
neatidi grynajai lietuvių kalbai, 
dažnai nemoka aiškiai, trumpai 
reikšti savo minčių. Tai, be abejo
nės, kalba ne tik apie lingvistinį 
išsilavinimų, bet ir apie kultūra. 
Tai irgi byloja apie mūsų mokyk
lų darbų.

ŽURNALISTAS: „Komunizme,— 
rašė Karlas Marksas — visuomeni
nių vertybių matas bus ne daroo 
laikas, o laisvalaikiai". Laisvalaik*s 
— tai žmogaus kūrybinė, kultūri
nė erdvė. Paskaičiuota, kad Tary
bų Sųjungoje vyras vidutiniškai 
per dienų turi laisvalaikio 3 vai 
36 min., o moteris — 1 vai. 57 
min. (viso nedarbo laiko). Nusta
tyta, kad laisvas laikas išnaudoja
mas trejopai: poilsiui, pramo
goms, lavinimuisi. Dabar, esant 
dviem poilsio dienoms per savai
tę, labai aktuali racionalaus lais
valaikio praleidimo problema.

Kas lemia vienokj ar kitokį lais
valaikio praleidimo pobūdį; kas 
trukdo — transporto, prekybos ar 
kitų grandžių darbas — kuo di
desnę laisvo laiko dalį skirti la
vinimuisi, kultūrinių vertybių įsisa
vinimui?

MINISTRAS: Kiekvienas žmogus 
pats nusprendžia, kaip praleis
ti laisvalaikį. Tai priklauso nuo jo 
interesų, išsilavinimo, nuo gyve
nimo tikslo.

Suprantama, kaip visada, tarp 
norėjimo ir galėjimo yra intarpas, 
dažnai trukdųs įgyvendinti užsi
brėžtus tikslus. Manau, čia ne 
paskutinę vietų užima transporto, 
prekybos ir kiti buities faktoriai, 
tačiau jie jokiu būdu nenulemia 
laisvalaikio praleidimo charakte
rio. Kiekvienas žmogus, norėda
mas tobulintis, visuomet suras 
laisvo laiko. O ta buitis dažnai 
panaudojama kaip dingstis pasi
teisinti. Žinoma faktų, kad ir to
se vietose, kur palyginti neblogai 
dirba prekybinės organizacijos, 
ritmingai funkcionuoja transpor
tas, knygas skaito, teatrus, kon
certus lanko nedaug žmonių. Esti 
ir priešingai. Žmonės sugeba skai
tyti knygas ir važiuodami trauki
niu, metro.

Dabar, dvigubai padidėjus lais
valaikiui, kol kas dvigubai nepa
didėjo kultūrinio tobulinimosi pro
cesas. Matyt, čia didžiausių reikš
mę turi ne sųlygos, o poreikiai. 
Dabar laisvalaikis turėtų ugdyti 
poreikį, o tai savo ruožtu reika
lautų sudaryti sųlygas tobulinimui- 
si. Sis procesas tikriausiai labiau 
palies ne jau susiformavusio žmo
gaus sųmonę, o jaunus, bręstan
čius protus. Kultūros darbuotojai 
ir turėtų aktyviau padėti mokyk
loms ugdyti jaunuolio smalsumų, 
plėsti jo interesų ratų.

Jūsų paminėtos trys laisvalaikio 
praleidimo formos yra susijusios 
ir ne visada tarp jų galima ma
tyti aiškių ribų. Vienam teatras, 
knyga — aktyvus poilsis, lavini
masis ir tobulinimasis, kitam — 
pramoga.

Todėl nenorėčiau kategoriškai 
atsakyti į nekategoriškus klausi
mus.

ŽURNALISTAS: Dar labai gajus 
utilitarinis požiūris į kultūrines 
vertybes. „Kaip nors pragyven
siu, — tūlas sako, — ir be simfo
nijų". Dar dažnai ieškoma ap
čiuopiamos naudos. O juk „gro
žio suvokimas sudaro kiekvienos 
kultūros pagrindų" (Kolmogoro
vas). Matyt, „išsivaduojama iš 
daiktų" ne taip greitai, kaip pa
lys daiktai kuriami.

Kokiais būdais, kokiomis formo
mis racionaliausia sužadinti ir iš
ugdyti žmoguje kūrybinį poreikį? 
Kuo pasireiškia kultūros ir moralės 
sųveika?

MINISTRAS: Kūrybinį poreikį 
visų pirma galima sužadinti pačia 
kūryba (kaip, pavyzdžiui, muziki
nę klausų galima išlavinti tik pa
čia muzika). Nei paskaitom, nei 
kalbom čia mes nedaug kų tenu
veiksime. Visos visuomenės ir 
kiekvieno asmens suinteresuotu
mas visu mūsų gyvenimu, menu, 
estetinėmis vertybėmis, bendras 
kultūrinio lygio kilimas, — bene 
svarbiausias faktorius, ugdųs kū
rybinį potencialų. Kiekvienas ge
ras meno kūrinys — tartum „ant
ausis", pažadinus individų iš su
stingimo, išjudinus jį veikti, kurti, 
suteikiųs nepakartojamo estetinio 
džiaugsmo. Tačiau yra meno kū
rinių (turiu galvoje dekadentinius 
darbus), kurie tampa „antausiu" 
blogųja prasme, bukina žmones.

Kultūros ir moralės sųveika la
bai glaudi. Tai pastebėjo filosofai 
jau žiloje senovėje. Įvairiose epo
chose ji buvo įvairiai traktuojama. 
Pavyzdžiui, vokiečių romantikai, 
spręsdami moralines problemas, 
net pervertino kultūros reikšmę, 
ignoruodami socialines sųlygas ir 
kitus svarbius veiksnius. Tačiau 
viena neabejotina: kultūra yra la
bai svarbus faktorius, padedųs 
sėkmingai spręsti moralines prob
lemas.

ŽURNALISTAS: Kokiais kriteri
jais remiantis, nustatomas indivi
do, tautos, visuomenės kultūros 
lygis?

Kaip galima būtų pailiustruoti 
mūsų kultūros kokybinius pasieki
mus?

MINISTRAS: Tikslaus kriterijaus, 
kuriuo būtų galima matuoti kul
tūrų, kiek žinau, nėra. Tautos ar 
visuomenės kultūros lygis nusta
tomas, gretinant įvairius kultūri
nius reiškinius vietos ir laiko at
žvilgiu, gretinant jų vystymosi in
tensyvumų.

Apie kiekybinius kultūrinius ro
diklius jau kalbėjome. Kartoju, jie 
neatskiriami nuo kokybinių. Norė
čiau tik pabrėžti esminius mūsų 
kultūros požymius: demokratišku
mų. humanizmų, liaudiškumų. Vie
na, jie pasireiškia tuo, kad mene, 
literatūroje ir įvairiose kultūrinėse 
vertybėse dvasinį pasitenkinimų 
randa pačių įvairiausių poreikių 
žmonės. Kitaip sakant, kultūra pa
tenkina poreikių platumų ir visa
pusiškumų. Antra vertus, labai 
svarbu pabrėžti visuotinį tų porei
kių charakterį. Kiekvienas kultūri
nis reiškinys nesiriboja maža gru
pe žmonių.

ŽURNALISTAS: Kuo pasireiškia 
nacionaliniai elementai mūsų ku1- 
tūroje?

MINISTRAS: Tarybų Lietuvos 
kultūros nacionalinis charakteris 
pasireiškia ne atskirais elementais 
ar išoriniais požymiais, o tuo, jog 
kultūra, menas, literatūra išreiškia 
esminius liaudies gyvenimo bruo
žus. pobūdį. Tik grįsti vidinio ar
tumo savosios liaudies pasaulėjau
tai ir meninio mųstymo principams 
meno kuriniai ar ištisi kultūros 
reiškiniai organiškai gimdo šiuo
laikines išraiškos priemones.

Antra vertus, tik giliai naciona- 
liški kūriniai tampa internacionali
niu reiškiniu, paplinta toli už res
publikos ribų.

ŽURNALISTAS: Ačiū už pokal
bį.
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— Alio,’ alio, buitinio aptarnavi- 
mo kombinatas?

— Kombinatas klauso. . .
— Mūsų įstaigai reikia jūsų įstai

gos patarnavimo. Malonėkite at
siųsti žmones supiauti ir sukirsti 
malkas.

— Parašykite pareiškimą supiovi- 
mui.

— O sukirtimui nereikia?
— Ne. Šioje srityje apsitarnauk i- 

te patys. . .
— Alio, alio, kombinatas? Tris

dienas laukėme, niekas malkų ne-
piauna.

— O ar apmokėjote? Ne? Pirma 
apmokėkite. . .

— Alio, alio, apmokėjome, bet 
malkų niekas nepiauna.

— O įgaliojimas?
— Koks įgaliojimas?
— Kaip tai koks? Kad malkas su

plautų?
— Nesuprantu. Jeigu jūs duodate 

darbininkams įgaliojimo raštą, pagal 
kurį jie turi teisę piauti mūsų mal
kas, tai čia bereikalingas darbas. 
Mes ir be įgaliojimo jiems patikė
sime. Tik atsiųskite greičiau.

— Keistuolis. Jūsų įstaiga turi 
mums parašyti jgaliojimą.

— Kokį įgaliojimą?
— Paprastą. . .
— O ką įgalioti?
— Nesvarbu. Kad tik igalioji-

mas.
— Tai kas gi tokią, atsiprašant, 

tvarką įvedė?
— Pilieti, netrukdykite. Galite

skųstis — nurodymą turime iš aukš
čiau.

Sakių buitinio aptarnavimo kom
binato direktorius A. Cikotas pakė
lė telefono ragelį.

ranka. O ką, jeigu ten patvirtins, ir 
pridės dar, jog visoje respublikoje 
tokia tvarka. Arba net daugiau: nori 
nusikirpti plaukus — rašyk įgalio
jimą.

"ŠLUOTOS“
— Prašau pasirašyti, viršininke!..

Alio, alio, banko valdytojas?
Ar tai tiesa?

— Taip, mes davėme nurodymą 
kombinatui be įgaliojimo materiali
nių vertybių niekam neatleisti. Bet 
kokiai paslaugai atlikti joks įgalioji
mas nereikalingas. O kad kombi
nato buhalterija reikalauja, tai to
dėl, kad jos darbuotojai tingi galvo
ti, kur kas tinka.

Ką gi, einame toliau — malkas 
piauti reikia. Gal vis tik pavyks 
įveikti tuos mandruosius kombinato 
buhalterius.

į mane sužiuro keturios poros 
moteriškų akių. Keturi stalai, šūs
nys popierių.

— Patariame parašyti įgaliojimą. 
Jūs mums popierėlį — ir baigtas 
kriukis. Tuojau siunčiame žmones 
malkų piauti

— O ką tašyti, ką įgalioti?
— į „materialinių vertybių" gra

fą rašykite „Malkų supiovimas", o 
„įgalioti°. . . kokią r.ors pavardę, — 
mokė mane moteriškės.

— Ir visa tai patvirtinti apvaliu 
antspaudu?

— Taipl
— Bet juk tai nesąmonė! Be to, 

bankas tokių nurodymų nedavė. Tai 
jūs pačios išsigalvojote.

— Ne bankas, o Vyriausioji val
dyba, ta kur Vilniuje, — paėmė j 
rankas naują kozirį moteriškės.

Išmuštas iš pusiausvyros, aš jau
norėjau skambinti j sostinę, j tą 
pačią vyriausiąją, ir paklausti, ar tai
tiesa, bet, atgavęs žadą, numojau

Kazys Musteikis

l PRISIMINIMU 
FRAGMENTAI į

*** -
Kazys Musteikis buvo Lietuvos kariuomenės 

generolas ir paskutinysis nepriklausomosios Lie T tuvos krašto apsaugos ministras. Jis iš arti ste
bėjo ir dažnai asmeniškai dalyvavo valstybinio 
Lietuvos gyvenimo užkulisiuose. Savo prisimi
nimuose jis iškelia ir nauju, iki šiol viešai dar 
neskelbtu, duomenų.

Čia spausdinami Kazio Musteikio prisiminimu 
fragmentai paimti iš jo knygos, kuria dabar išlei
džia Nidos knygų klubas, I Ladbroke Gardens, 
London, IT. 11, Great Britain.

* * *
GENEROLO P. KUBILIŪNO SUKILIMAS

Buvo 1931 m. vasara. Aš, Briuselyje baigęs Ka
li ro akademiją, grįžau į Kauną. Vyriausiojo štabo 

viršininkas, arba kitaip vadinamas Kariuomenės va
das, generolas Kubiliūnas paskyrė mane Kariuome
nės štabo I-jo arba mobilizacijos skyriaus viršinin
ku.

Darbas skyriuje nebuvo labai įdomus, bet ma
no pirmtako generalinio štabo pulkininko Grigana- 
vičiaus jau buvo gerokai aptvarkytas. Reikėjo tik 
retkarčiais patikrinti komendantūrose ir valsčių sa
vivaldybėse naujokų, atsarginių, arklių ir transporto 

t priemonių vedamuosius sąrašus ir, atsižvelgiant į 
įvykusius pasikeitimus, padaryti atitinkamų pataisų.

Kai po metų Administracijos valdybos virši
ninkas pik. J: Mačiulaitis susirgo, tai Kubiliūnas 
mane paskyrė laikinai eiti tos valdybos viršininko 
pareigas, čia jau darbo buvo daugiau, ir darbas žy
miai įvairesnis. Valdybai priklausė: rikiuotės, spau
dos ir švietimo, ūkio ir pensijų skyriai bei kariuome
nės štabo apsaugos komanda. Daugiausia darbo tek
davo rikiuotės skyriui: įsakymai kariuomenei, kari
ninkų kėlimas į laipsnius, paskyrimai, komandiruo
tės, atestacijos, pabaudos ir kt.

Mano tiesioginis ir netarpiškas viršininkas bu
vo pats Kubiliūnas. Ankstyvesnė tarnybinė pažintis 
su juo buvo maža. Dabar gi įvairiais reikalais be
veik kasdien tekdavo jį matyti, su juo kalbėtis. Buvo 
gera proga artimai jį pažinti.

Generolas Kubiliūnas buvo gimęs 1894 m. ne
toli Rokiškio. Pirmojo Pasaulinio karo metu Vil
niuje baigė karo mokyklą, dalyvavo kare prieš vo
kiečius. 1919 metų pradžioje grįžo į Lietuvą ir įsto
jo į mūsų besikuriančią kariuomenę. Dalyvavo Ne
priklausomybės kovose. Joms pasibaigus, buvo pa
siųstas į Karo akademiją Prahoje. Ją baigęs, ėjo ge
neralinio štabo valdybos viršininko pareigas ir 1929 
m. buvo paskirtas Vyriausiojo štabo viršininku.

Generolas Kubiliūnas buvo kuklus, tvarkingas 
ir labai darbštus. Nerūkė, negėrė. Buvo labai nekal
bus, nemėgo linksmų kompanijų, neieškojo garbės. 
Jo mėgiamiausias, ypač pavasarį ir vasarą, laisvalai
kio praleidimas — tai nuvykti į husarų pulką, pasi
imti arklį ir... į Kalnicos apylinkes, į Kleboniškių 
mišką.

Politiniais klausimais nebuvo stiprus ir politika 
visai nesidomėjo. Jokiai politinei partijai simpatijų 
nereiškė. Jo nuomonė apie partijas: „Niekis, žiūri 
tik savo kromelio“.

Kubiliūnas buvo tikras karys, tikras rikiuotės 
generolas. Sakyčiau, vokiško tipo generolas. Moky
mo aikštėje, poligone ar kariuomenės manevruose, 
pastebėjęs klaidą ar apsileidimą, jis nesivaržė pada
ryti pastabą ar pabarti, nesvarbu, kas klaidą butų 
padaręs: eilinis, leitenantas ar generolas. Galima 
drąsiai tvirtinti, kad kito tokio generolo, tokio ri
kiuotės viršininko ir vado, kaip generolas Kubiliū
nas, mes savo kariuomenėje neturėjome.

Dėl jo sumanumo ir darbštumo mūsų kariuo
menė, nežiūrint jai skiriamų kuklių lėšų, vis dėlto 
buvo tinkamai paruošta. Buvo gerai sutvarkytas ap
mokymas, moderniškai organizuotas kariuomenės 
štabas, įsteigta įvairių mokymo ir pasitobulinimo 
kursų su generalinio štabo kursais priešakyje, įsteig
tas poligonas ir t. t.

Bet vienas jo puoselėtas noras liko neįvykdytas. 
Jam nepatiko mūsų pulkų ir divizijų organizacija: 
palyginti, didelė ir labai nejudri masė žmonių. Jis 
norėjo pereiti į atskirus batalionus, suvedant į atski
ras brigadas ir aprūpinant jas ryšių ir ypač transpor
to priemonėmis.

Tokio pobūdžio kariuomenės daliniai nebūtų 
gramozdiški ir žymiai judresni. Tai būtų buvęs ma

žas žingsnis motorizuotos kariuomenės link. Mūsų 
kaimynai, neskaitant lenkų, ta kryptimi buvo žymiai 
labiau pažengę į priekį. Bet tokiai reorganizacijai 
reikėjo didesnio karininkų kadro ir daugiau lėšų 
priemonėms įsigyti.

Krašto apsaugos ministru tada buvo pulkinin
kas B. Giedraitis. Nedidelio, tik iš rusų karo meto 
sutrumpintos karo mokyklos laidos, karinio išsilavi
nimo, bet šiaip geras, linksmo būdo, mėgstąs kom
paniją žmogus. Visiška priešingybė Kubiliūnui. Jis 
visai nerėmė Kubiliūno, kariuomenės rūpesčiais ne
sirgo ir mėgdavo Kubiliūną gnybtelėti: „Mes ir gen- 
štabistus mokam patvarkyti“. Kubiliūnas dažnai nu
siskųsdavo: „Ko tik paprašysi — tai kaip žirniai nuo 
sienos“. Nenuostabu todėl, kad santykiai tarp jų bu
vo gerokai pašliję.

Kitas ministras, su kuriuo Kubiliūnas nebuvo 
geruose santykiuose, tai Vidaus reikalų ministras 
pulkininkas S. Rusteika. Nesantaikos priežastis bu
vo Rusteikos noras leisti jo Saugumo departamen
tui, kurio viršininkas tada buvo Statkus, įvesti ka
riuomenėje sekimų, užverbuojant karininkus sekti 
savuosius. Ministras Giedraitis, geras Rusteikos bi
čiulis, tam nesipriešino, o Kubiliūnas apie tai tiesiog 
girdėti nenorėjo: „Sugriaus drausmę kariuomenėje“.

Kartą Kubiliūnas, kai aš vis dar ėjau Administ
racijos valdybos viršininko pareigas, pasiuntė mane 
pas Saugumo departamento direktorių Statkų išsi
aiškinti ir Kubiliūno vardu įspėti jį, kad, jeigu bus 
sužinota, jog kas nors iš karininkų ar puskarininkių 
yra užverbuotas sekti savuosius, tai tas be jokių ce
remonijų, kaip niekšas, bus šalinamas iš kariuome
nės.

Statkus tikino, kad jo departamentas į sekimą 
kariuomenėje visai nesikiša ir jokių verbavimų ne
vykdo. Statkui patikėti buvo sunku, ir faktas liks 
faktu, kad toks sekimas buvo organizuojamas. Ne
prisimenu, kad už tai koks nors karininkas būtų bu
vęs iš kariuomenės pašalintas, bet gandų, įtarinėji
mų ir nesantaikos į karininkų šeimą buvo įnešta ne
maža. Tik griežtas Kubiliūno reagavimas neleido 
šiai blogybei kariuomenėje įsigalėti.

1934 m. birželio 7 d., apie 6 vai. ryto, atbėgo 
pas mane į butą budinčio štabe karininko pasiųstas 
puskarininkis ir pranešė, kad nakties metu į štabo 
kiemą buvo įvažiavę tankai. Nuskubėjau į štabą. Jo
kių tankų jau nebebuvo, tik kiemo takuose tankų 
vikšrų žymės, štabe jokio pašalinio karininko. Gat
vėse jokio kareivio.

Kai budintis štabe karininkas atraportavo, aš 
paklausiau jį, ar pranešta vyriausiojo štabo viršinin
kui gen. Kubiliūnui. Budintis karininkas atsakė, kad 
Kubiliūnas pats yra buvęs štabe, tankams įsakęs 
grįžti į kareivines ir pats parėjęs namo.

Jei Vyriausiojo štabo viršininkas žino, pagal
vojau, vadinas, visiška tvarka, ir pats grįžau namo 
papusryčiauti.

Dar prieš aštuntą vėl grįžau į štabą. Paskambi
nau Generalinio štabo valdybos viršininkui genero
lui Gerulaičiui. Pasakiau, ką žinojau. Jis nustebo ir 
greitai atvyko į štabą, štabe visiška tvarka. Visur 
prasidėjo darbas, visi karininkai savo vietose. Ku
biliūnas į darbą paprastai ateidavo prieš devintą. 
Abu su Gerulaičiu laukėm jo ateinant, štabe kari
ninkai kuždėjosi, kad, esą, buvęs rengtas pervers
mas, bet kas jį rengė — niekas nežinojo.

Apie 9 vai. paskambino Prezidento adjutantas 
gen. štabo pik. lt. žukaitis ir pasakė, kad generolas 
Gerulaitis ir aš tuojau atvyktame pas Prezidentą. 
Nuvykome. Nei aplink prezidentūrą, nei preziden
tūros kieme jokios kariuomenės, jokios policijos ne
buvo matyti. Tik įprasta prezidentūros sargyba.

Prezidentūros didžioje salėje prie stalo sėdėjo 
Prezidentas, Karo mokyklos viršininkas generolas 
Jackus ir 2-jo pėst. pulko vadas pik. Čaplikas. Pa
prašė ir mus prie to pat stalo atsisėsti. Jackus ir Čap
likas, o ypač Jackus, buvo labai karingai nusiteikę. 
Pradėjo mus klausinėti, kur mes buvome naktį, ką 
mes žinome apie praėjusios nakties įvykius. Aišku, 
buvome tardomi. Gerulaitis atsakė, kad jis buvęs na
mie ir nieko nežinąs. Aš irgi atsakiau, kad naktį bu
vau namie ir tik iš ryto man buvo pranešta apie tan
kų buvimą kariuomenės štabo kieme. Kai nuėjau į 
štabą — tankų jau nebebuvo, ir kai budintis karinin
kas pranešė man, kad pats Vyriausiojo štabo virši
ninkas tankus grąžinęs į kareivines, aš grįžau namo. 
Tikrai daugiau aš nieko nežinojau.

Prezidentas atrodė labai išvargęs, tik klausėsi ir 
mūsų visai neklausinėjo. Mus įtarti nebuvo pagrin
do. Prezidentas pasakė: „Tai grįžkite ir žiūrėkite ka
riuomenėje tvarkos“.

Kai grįžom, Kubiliūno štabe dar nebuvo. Ge
nerolas Gerulaitis susiskambino su Kauno įgulos ir 
provincijos kariuomenės dalių vadais. Visur buvo 
ramu, tvarka. Susidarė ir šioks toks nakties įvykių 
vaizdas. BUS DAUGIAU.
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APLINKRAŠTIS 
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KANADOS LIETUVIŲ DIENA 
16-toji Kanados Lietuvių 

Diena šiemet yra rengiama 
Londone, Ontario Padėkos 
Dienos savaitgalyje. Paren
giamieji darbai jau pradėti, 
numatant Lietuvių Dienai la
bai plačią programą. Iš anks
to prašome visus Kanados lie
tuvius šiai šventei pasiruošti 
ir gausiai dalyvauti Lietuvių 
Dienoje Londone. KLB Krašto 
Valdyba artimiausių išlaidų 
padengimui paskolino Londo
no Apylinkei $1, OOO. 
THUNDER BAY APYLINKĖS 

PRAŠYMAS
K LB Thunder Bay apylinkės 

valdyba /buv.Port Arthur and 
Fort William/ dar kartą krei
piasi į visas apylinkės valdy
bas ir visus Kanados lietuvius, 
prašydama finansiniai parem
ti jų tautinį darbą, įrengiant 
šalia kitų tautybių ir lietuviš
ką darželį , kuris būtų kaip 
simbolis dalelytės Lietuvos 
žemės. Aukas prašome siųsti 
apylinkės pirmininkei Dr. E. 
Jasevičiūtei, Sanatorium, 
Thunder Bay.

KULTŪROS KOMISIJOS 
PRANEŠIMAS

Kultūros Komisija numato 
aplankyti kiek galint didesnį 
apylinkių skaičių, pasitarti 
kultūrinės veiklos reikalais. 
Apklausinėjimų, simpoziumų, 
paskaitų pagalba kartu su 
įvairių sričių veikėjais , nus
tatyti ateinančiam dešimtme
čiui lietuvių kultūrinės veik
los gaires. Neužmirštinas ir 
bendradarbiavimas su orga
nizuota kanadiečių visuomene 
per Folk Arts Council.

Br. Kviklio "Mūsų Lietuvos" 
visus 4 tomus Kanados Tauti
nei bibliotekai Otavoje sutiko 
padovanoti visiems gerai pa
žįstamas torontiškis . visuo
menininkas p. J. Matulionis. 
Jam nuoširdžiai dėkojame.

PLB VALDYBOS PASITARI
MAS SU KANADOS JAUNIMU 

TORONTE
Ryšium su rengiamu Pa

‘ As neturėjau čia gimti, kad jausčiau pasididžiavimą 
ir pasitenkinima būti Kanados piliečiu.“

“Nuo to laiko kai tapau savo pasirinkto krašto piliečiu, 
pajutau teisę pilnai dalyvauti kuriant ateitį šio didžio, 
laisvės ir galimybių krašto“

„AŠ ESU KANADOS
PILIETIS 

IŠ 
PASIRINKIMO!"

saulio Lietuvių Jaunimo Kon
gresu 1972 metais, š.m. kovo 
mėn. 14-15 d.d.Toronte viešės 
PLB Valdyba, kuri šeštadienį 
7 vai. v. Prisikėlimo parapi
jos muzikos studijų patalpose 
susitiks su jaunimo organiza
cijų atstovais ir pavieniais 
veikėjais kongreso reikalais 
pasitarti. Malonu būtų, kad ar
timųjų apylinkių jaunimo or
ganizacijų vadovai arba jų 
atstovai galėtų šiame pasita
rime dalyvauti. Sekmadienį P 
LB Valdyba turės savo posėdį 
o po jo 4 vai.p. p. turės spau
dos konferenciją su vietiniais 
laikraščių korespondentais.

LIETUVOS VAIZDŲ 
SKAIDRĖS

Lietuvos vaizdų skaidrės 
rado platų atgarsį Kanados 
lietuvių tarpe. Sault Ste.Ma
rie ir Vancouver apylinkių 
valdybos ir keletas jaunimo 
organizacijų jau pasinaudojo 
arba užsisakė jas rodyti savo 
nariams. Krašto Valdyba kvie
čia dar prieš vasaros atosto
gas nedelsiant užsisakyti 
skaidres , kurių didelė dalis 
skirta Vilniui , Kaunui, Tra
kams, pajūriui ir kitoms Lie
tuvos vietovėms. Skaidres 
Krašto Valdyba skolina nemo
kamai. Užsisakyti prašome 
pas Krašto Valduos Sekreto
rių K. Baroną, 1978 Barton St. 
E.,Apt.311, Hamilton 31, Ont. 
Telef. 545-3594.

ENCYCLOPEDIA LITUANICA
Lietuvos Nepriklausomybės 

šventės proga iš spaudos iš
ėjo 1-mas tomas Lietuvių En
ciklopedijos anglų kalba - En
cyclopedia Lituanica, apiman
ti raides A-C.Daugelis viešų
jų ir universitetų bibliotekų 
pačios užsisakys šį vertingą 
leidinį. Tačiau kiekvieno lie
tuvio intelektualo pareiga yra, 
kad Encyclopedia Lituanica 
sau vietą rastų kiekvienoj 
mokslinėj institucijoj, o ypač 
universitetų ir parlamentų 
bibliotekose, kur apie Lietuvą 
randami dar seni, tendencin
gai iškraipyti leidiniai, atvaiz
duojantieji mūsų kraštą tik iš 

neigiamos pusės.
Mieli Kanados lietuviai, o 

ypač studentija - teiraukitės 
savo miestų ir universitetų 
bibliotekose šio reprezenta
cinio leidinio'. Jeigu šios ins
titucijos Encyclopedia Litua
nica dar neturėtų - pareika
laukite ją įsigyti užsisakant 
šiuo adresu: Lithuanian En
cyclopedia Press, Inc., 361 W. 
Broadway , P.O. Box 95, So. 
Boston, Mass. 02127,U.S.A.

SOLIDARUMO ĮNAŠAI
Solidarumo įnašai už 1969 

metus gauti iš Windsoro apy
linkės. Dėkojame ir kartu 
prašome ir kitas apylinkes 
atsiskaityti už 1969 metus.

K. L. B. Krašto Valdyba

Ottawa, Ont.
VASARIO 16

Tą dieną prie City Hali plė- 
vesavo mūsų trispalvė. Iš vie
tinių radio stočių-CFRA pri
minė tai, pasveikindama lie
tuvius.

Pats minėjimas buvo nukel
tas į vasario 22d. .sekmadie
nį.

Katedros žemutinėje koply
čioje buvo atlaikytos iškil
mingos pamaldos. Šv.Mišias 
atnašavo ir didžiai prasmingą 
pamokslą pasakė Regioninis 
Arkivyskupijos Vikaras Kun. 
Dr. Viktoras Skilandžiūnas.

Minėjimo sueiga įvyko Ar
kivyskupijos salėje. Dalyvavo 
apie 80 tautiečių ir keletas 
svečių kanadiečių. Naujai iš
rinktasis Ontario provincijos 
Liberalų Partijos Preziden
tas p. John Richard su Ponia, 
lydimas mūsų tautiečio p. Jo
kūbaičio iš Toronto, be to, TV 
-Channel 13 žinių Redaktorius 
p; Elton su Ponia. Į minėjimą 
atvyko p. Palilioniai net iš 
Kingstono, o p. Leveriai - iš 
Cambells Bay.

Minėjimui vadovavo Apyl. 
V-bos P-kas Paškevičius.Ati
daromojo žodžio daly - lietu
vių kalba - buvo žuvusiųjų pa
gerbimo apeigos, kurias atli
ko mūsų pats jaunasis prieš
mokyklinio amžiaus atžalynas, 
vadovaujamas jų mokytojos 
Alės Paškevičienės. Juozukui 
Radžiui uždegus 3 tautinių 
spalvų žvakutes, mažytės 
mergytės priėjusios padėjo
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'SIAME TORONTO LIETUVIŲ S Ašlv Al/r 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA
5 hz % už depositus 
6% už šėrus (numatoma) 
7% už 1 m. term. dep. 
73A% už 2 m. term. dep.

IMA
8% už mortgičius

8% už asm. paskolas

Buvusiam premjerui John Diefenbaker*iui 
įteikiamas laisves medalis Lietuvos ne
priklausomybės minėjime Toronte.

Edvardas Naujokas atvyko iš 
Vokietijos ir apsigyveno Toron
te

po gėlytę prie didžiulio lietu
viško Koplvstulpio,

Pagrindinį žodį tarė Prof. 
Dr.Antanas Ramūnas , kuris 
tokiom progom yra tiesiog ne
pamainomas šviesių, viltingų 
minčių išreiškėjas - kalbėto
jas, paliekąs gilų, ilgai išlie
kantį įspūdį.

Šia proga buvo perskaityti 
Krašto V-bos, Estų, Latvių ir 
Čekų sveikinimai, be to, mus 
sveikino žodžiu dalyvavę 
svečiai.P.Richard šiltais žo
džiais pristatė p. Jokūbaitis.

Šios iškilmingos sueigos 
metu, pirmininkaujantis pas
veikino mūsų B-nės dvasios 
Vadovą Kun. Viktorą po pa
aukštinimo bažnytinėse parei
gose proga.

Kapitalas virš trijų su puse milijonų dolerių

I
* ASM. PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGIČIUS 
♦ pagal valdžios nustatytą normą — 66% įkainuoto turto. 
• VISŲ NARIŲ GYVYBĖ apdrausta santaupų dydyje, bet 
t nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju ap- 
: draustos iki $5.000.
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: KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 vai. iki 3 vai. p. p., išskyrus 
* sekmadienius. Pirmadieni ir penktadienį vakarais nuo 4 vai. 30 min.

j iki 8 vai. 30 min. Šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vai. p. p. (liepos ir

• rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).
; BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West,• Toronto 3, Ontario. Telefonas LE 2-8723

• Kredito kooperatyvo “Para
mos” susirinkime vasario 22 d. 
dalyvavo 211 narių. Po tradici
nių valdybos pranešimų buvo 
gana ramios diskusijos ir rinki
mai. Valdybon išrinkti: Pbanas 
Bastys ir Aleksas Petryla, į kre
dito komisiją — Viktoras Pet
raitis, į revizijos komisiją — 
Augustinas Kuolas. Pareigomis 
pasiskirstė: pirm. H. Stepaitis, 
vicepirm. Pr. Bastys, sekr. dr. 
J. Yčas, ižd. St. Grigaliūnas, na
rys A. Petryla. Pelno turėta virš 
$50.000. Dividendo paskirta 
paskirta 6%. Lietuviškom orga
nizacijom bei institucijom pa
skirta: Toronto šeštad. mokyklai 
$800, Vasario 16 gimnazijai 
$500, sporto klubui “Aušra” 
$100, sp. klubui “Vytis” $100, 
skautų stovyklavietei $250, Ka
nados Lietuvių Fondui $100, 
Tautos Fondui'$100, L. Vaikų 
Namams $50.
• Mt. Sinai ligoninėje serga 
kūr.-savanoris S. Asevičius. Wes
tern ligoninėje gydosi J. Morkū
nas, prieš vienerius metus su
žeistas eismo nelaimėje.
• Adv. G. Balčiūnui padaryta 
nugarkaulio operacija Šv. Juoza
po ligoninėje.

Meninėj daly išgirdome pa
čių jaunųjų ir senimo atliktą 
programėlę; pasigesta tik mū
sų žiedo - studentijos įnašo.

Iš dalyvių - Vida Balsevi
čiūtė padeklamavo eilėraštu
ką, visi mažieji su vėliavytė- 
mis atliko bendrą deklamaci
ją "Vasario 16", p.Kongelienė 
jautriai paskaitė eilėraštį 
apie Vilnių ir pabaigai Alė 
Paškevičienė paskaitė ištrau
ką iš poemos "Manoji Lietu
va".

Minėjimo pradžioje pagie
dota Kanados giesmė, o baig
ta mūsų tautos himnu.

Po to, įvyko suneštinės vai
šės nepaprastai puošnioj ap
linkoj: prie gražiai padengtų 
ir papuoštų stalų, gėlėmis ir 
girliandomis dekoruoto, mais
tu apdėto stalo.Didžiai pagir
tina ši puošmena, ypač Vasa
rio 16 d. proga.

Padėka už tai priklauso p. 
Liūdai Plečkaitienei - v-bos 
sekretorei , kuriai talkino p. 
Šiūrnienė.

Minėjimo metu vyko mūsų

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 '

421 HACKNEY ROAD, LONDON 
Telephone: 01-739 8734 

***********
Sj rudenį siūlome 3 dovanu siuntinius sudarytus iš tokiu dalyku, kas Jobiouslai 
reikalinga ir naudinga Lietuvoje.

E.2,

RUDENINIS ( 1 ) 1969.

3 jardai vilnones veliūro medžiagos vyriškam arba moteriškam paltui, 3'/i jardo 
puikios kostiuminės angliškos vilnonės medžiagos vyriškam arba moteriškam 
kostiumui, 2 jardai crimplene medžiagos puikiai suknelei, vyriškas arba mote
riškas aukštos rūšies megztukas, išeiginiai nailono marškiniai arba bliuskutė, 
1 pora vyrišku arba moterišku koj inių ( vi Inoniu arba nailoniniu), 20 geriausios 
rūšies cigarečių. Kaina $ 100.

RUDENINIS ( 2) 1969. »**m*o**»,<(i*tt,

• A.a. Jonas Tamošaitis mirė š. 
m> vasario 23 d. Sunnybrook li
goninėje. Jo sūnus Edvardas 
yra gimnazijos mokytojas Scar- 
boro mieste.
• “V a r p o” choras, dalyvavęs 
jungtiniame chore, kuris pasiro
dė su programa Vasario 16 mi
nėjime, sukruto ruoštis pavasa
riniam koncertui. Vasario 16 d. 
įvyko “Varpo” valdybos posėdis, 
kuriame aptarti ateinančio kon
certo planai. Choras džiaugiasi 
ir sveikina naujas nares — Vai
dą Kuprevičiūtę, Virginiją Dau- 
lenskytę ir laukia daugiau na
rių. Repeticijos vyrams — 
pirmadieniais 7.30 v.v., mergai
tėms ir moterims — 7.30 v.v., 
antradieniais Lietuvių Namuo
se.

Vienintelė, Kapados valdžioje re
gistruota lietuviška natūralaus gydy
mo sveikatos klinika. Mediciniškas 
ir pooperacinis gydymas. Psycholo- 
ginė terapija. Masažai. Elektronika, 
raudoni ir ultravioletiniai spinduliai. 
Terminė ir gariįterapija. Phyziniai 
gydomieji judesiai, — hydro terapija. 

Dr. B. Naujalis, R.M. P s. D. N. P t. R. N. A.
Natūralaus gydymo specialistas.

460 Roncesvalles Avė, 
Toronto, Ont. LE3-8008.

periodinės spaudos 1945 - 70 
m. laikotarpio paroda, kuriai 
vadovavo V-bos Vice-pirmi- 
ninkė p.Ancevičienė; būta per 
65 įvairių pavadinimų mūsų 
laikraščių ir žurnalų.Dalyva
vę svečiai buvo nustebinti to
kiu lietuviškos išeivijos kul
tūriniu veržlumu ir pajėgumu

Visai aplinkai lietuvišką 
atspalvį pridavė Dr. Marijos 
Ramūnienės - Krašto V-bos
Kultūros Komisijos Pirminin 
kės parodyti mūsų tautodailės 
lietuviški suvenyrai, kuriais 
gausiai papuošta buvo žuvu
sioms pagerbti vieta ir be to 
gražiai paskleista ant greti
mų stalų scenoje.

Tą dieną vakare Pašl 
namuose įvyko Estų ir
B-aių vadovybėms priėmimas
dalyvaujant mūsų
V-bai ir Prelegentui Dr.Ra 
mūnui su Ponia.

Pobūvio metu aptarta ben 
droji pabaltiečių šiems me
tams veikla.

Nukelta į 7 psl.

“Kanados vėliava yra ir mano vėliava, ir jaučiuosi pil
nateisis i galimybes ir pareigas su visais kitais ku
riems ji plevėsuoja“ .

Ar jūs esate kvalifikuotas gauti Kanados pilietybės suteikiamas 
privilegijas ir atsakomybes ? Apie tai sužinokite ir pasitikrin- 
kite jums artimiausiame Kanados Pilietybės Teisme (Canadian 
Citizenship Court). Jie yra pasiruošę jums padėti šiuose mies
tuose: Halifax, Moncton, Montreal, Ottawa, Sudbury, Toronto, 
Hamilton, St.Catharines, Kitchenet, London, Windsor, Winnipeg, 
Regina, Saskatoon, Calgary, Edmonton ir Vancouver. Taip pat 
galite rašyti: Registrar of Canadian Citizenship. Secretary of 
State Department, Ottawa.

re?

GOVERNMENT OF CANADA — KANADOS VYRIAUSYBE 

.................................................................. 
Illi If—UJUl —llMUI IllL ll ILBII ■Tjlflll—MUBIIIII IL IJIIIILIIILĮLM...... .

6 psl. **• NEPRIKLAUSOMA LIETUVA Nr- 10 (1189), 1970 m. kovo mėn. 11 d.

Nailoninis itališkas vyriškas arba moteriškos lietpaltis, 3!4 jardo vilnonės 
angliškos kostiuminės medžiagos, 2Y1 jardo vilnonės moteriškai suknelei me
džiagos, 1 gėlėta arba ornamentais vilnonė skarelė, 1 vyriškas arba moteriš
kas megztukas, 1 kaklaraištis arba dėžė Šokoladinių saldainiu, 2 šilkines 
arba nailoninės skarelės. Kaina $ 100.

MAISTO SIUNTINYS 1969.************************
6 sv. geriausių kanadišku miltų, ’/2 sv. arbatos, 1 sv. kakavos, 2 sv. ryžiu, 
% sv. pipiru, % sv. bapkos lapu, Yi sv.geriamo šokolado, 1 dėšutė nescafes, 
2 sv, geriausių kiauliniu taukų, 1 dėžė šokoladinių saldainių. Kaina $35.00.

• j kiekviena rūbu siuntini galima dadėti šiuos Jobai naudingus ir pogeidau* 
jamus dalykus Lietuvoje: Nailoniniai lietpalčiai $11.00, geriausios rūšies 
vilnonės skareles $5.00, nailonines kojinės $2.00, nailoniniai marškiniai 
$9.00.

• Taip pat priimame užsakymus auto mašinoms, motociklams, dviračiams, 
televizijos-aparatams, šaldytuvams Ir 1.1.

e Musu sąskaitos suteikia Jums teisę gauti mokesčiu mokėjimo sumažinimo., 
o Kiekvieno siuntinio pristatymas yra garantuotas.



HAAAl^LTOM
Goriauiia taupyti Ir skollntia tik Hamiltono lietuvių

KREDITO KOOPERATYVE "TALKĄ
21 Main Street East, Room 203, tel. 528 ■ 0511.

Nemokamos gyvybės ir asm. paskolų draudimas
Nemokamas pilnas tekių patarnavimas
Parduodamo American Travelers tekius ir money orderius
UDikrintas Indėlių saugumus
Kapitalas virš $ 1,850,000.00

Darbo valandos: 
Pirm. 9.30—6 v.p.p. 
Antr. 9 JO—5 v.p.p. 
Treč. 9.30—5 v. p.p. 
Ketv. 9.30—5 v.p.p. 
Penkt. 9.30—8 v.p.p.

MOKAME ŲZ:
Depozitus 
Sėrus 
Uz vienų metų Indėlius 

SKOLINAME: 
Asmenines paskolas ir 
Nekiln. turto paskolas iŠ

5%
6‘/z %
8%

10%

9 %

Liupos ir rugpluclo mėnesiais šeštadieniais uždaryta.

Atkelta is 6 psl. 
OTTAWA. . .

E stų N epr iki aus omyb ė s m i- 
nėjime,kuris įvyko vasario 21 
dieną, lietuvius atstovavo apyl. 
v-bos p-kas dipt. tnž. A.Paš
kevičius ir Ponia.

Pagrindiniu kalbėtoju-jų mi
nėjime buvo ukrainiečių kil
mės senatorius Dr.Yuzyk, pa
sakęs daug šiltų žodžių mums 
pabaltiečiams.

A. Vilniškis

J. I.B. vaistai, patentuoti Šveicarijoje Nr. 458628, 
registruoti JAV ir Europoje, ATAUGINA PLAUKUS, 
išgydo pleiskanas, šašus, niežėjimą, sulaiko plaukų 
slinkimo, gražina natūralia plaukų spalva, MOTERIMS 
ir VYRAMS. 100 procentų garantuotai, J. I.B. varto- <>
damas 8 uncijas 16 savaičių, nebūsi nei plikas, nei ;;
žilas. !>

Užsakymus su $6.00 money orderiu siųsti:
JIB Laboratorija, 2498 Daugall Ave., Windsor, Ont. <;

Didžiai Gerb. Lietuvių Namų Hamiltone Nariai L

Pranešdami apie Lietuvių Namų Hamiltone Akcinės Bendrovės narių metini susirinkimų, 
kviečiame jame dalyvauti. Jis šaukiamas 19"0 metu kovo mėn, 21 d. , šeštadieni. 3 vai. vak. 
Parapijos Salėje, 58 D u n d u r n s t r . , North.

Susirinkimo dienotvarkė:
1. Narių registracija.
2. Susirinkimo atidarymas.
3. Susirinkime prezidiumo rinkimas.
4. Mandatu Komisijos rinkimas.
5. Praėjusių LN nariu visuotinio susirinkimo protokolo priėmimas.
6. Valdomųjų organu pranešimai: a) Valdybos Pirmininko, b)Buhalterioir ReikalųV-ėjo, 

?)Kontrolės K-jos, d)Mandatų K-jos apie LN B-vės likvidacijosbalc avima paštu.
7. Diskusijos dėl pranešimų.
8. Balanso ir apyskaitų už 1969 metus bei išlaidų sąmatos 1970 m. tvirtinimas.
9. Auditoriaus tvirtinimars.

10. Lietuviu Namų Akcinės Bendrovės ateities svarstymas.
11. Valdomųjų organų rinkimai.

'ausimai ir sumanymai.
13. Susirinkimo uždarymas.

Kviečiame Tamstą šiame susirinkime dalyvauti arba įgalioti Jus atstovauti kita asmenį. 
Hamilton,

1970 m. vasario mėn. 26 d. Lietuviu Namu Hamiltone A/B VALDYBA

St. Catharines,
NAUJI METAI

Kaip tradicija ir šį kartą 
Naujų Metų /197O/ sutikimą 
surengė SLA 278 kp. Šį kartą 
Naujus Metus sutikome gra
žiame Welland House viešbu
tyje. Nors svečių ir nebuvo 
daug ir kuopa iš to pelno ne
padarė, bet visų dalyvių nuo
taika buvo pulki ir visi liko 
patenkinti ir prašė sekančiais 
metais tokį sutikimą suruošti. 
B-nėsV-bai, organizacijoms 
ir visiems dalyviams, vieno
kiu ar kitokiu būfduVprtsidėju- 
slems prie Naujų"lVfetų suruo
šimo, kuopos vardu tariu nuo
širdų ačiū.

LIETUVIŠKAS PUSVALANDIS GIRDIMAS KAS

TREČIADIENI PER STOTI

BANGA 1410, 11.00 VALANDĄ VAKARO
1053 Albanele Cr., 
Duvernay, Mtl. P.Q. TEL. 669- 8834 Programos vedėjas L. 5 t a n k e v i i u s

MIKE’S TEXACO SERVICE STATION

601 St. John Rood TEL. 695-3883

POINTE CLAIRE, QUE.
(M.RUTKAUSKO)

• Atliek amo prabėgamo ir kapitalinio auto-mašinų Darbus.
• Taip pat patarnavimas gazolinu, alyva, padangomis Ir kt.
o Tiktai keliolika minučių IŠ Montrealio greitkeliu Nr.40 

arba Nr. 20. Atvažiavę neapsiriksite I

karite
Savininkas Alfonsas Viskantas

P. Polgrimas 
v-bos vardu >

specialūs!
★★★★★a M

siuntiniai į 1 
LIETUVĄ ■

Iš anksto apmokėtas muitas ir 0 
persiuntimas. Gavėjas nieko ’ 
nebemoka. ■

IT - 605 — $ 31.80 3
4*/z sv, rūkytų lašiniukų, 2!4 sv. j 
tauku, 41/?. sv. ryžiu, 4‘/z sv. cuk-B 
raus, 4‘/z sv. kvietiniu miltu. j
IT --- 607 — S 34.70
20 sv. kvietiniu miltų ir 20 sv. 
ryžių. !
SPECIAL 1 — $38.50
10 sv. taukų, 10 sv. kvietinių 8 
miltų, 10 sv. ryžių, 10 sv. cuki. 4 
DELICIOUS— $ 45.00 J
1*4 sv. degintos kavos, 1 sv, j 
šveicariško Šokolado, 2‘A sv. 8 
cukraus, 2!4 sv. ryžių, llA sv. J 
sviesto, l'A sv.šveicariško sū- 8 

l»rlo, l‘A sv. rūkytų lašiniukų, l‘A ■
sv. rūkyto kumpio, 214 sv. ivai- 

’ rių vaisių, 214 sv. marmelado, 214 ® 
I sv. kvietiniu miltų, 114sv, pui- J 
klausių pyragaičių bei vaflių. j

* 10 SKARELIU — $46.80 1
Į 5 vilnonės skareles, be kutosų, 4
didelių arba mažų gėlių bei tur- 1

I kiŠkais piešiniais papuoštos, i- 1 
i vairiausiu spalvų; taip pat 5ŠI1- J 
' kinės skarelės, Įvairiausiu spal-] 
| vu. fl
k ITALIŠKI NAILONINIAI |
’ LIETPALČIAI
J Vyriški ar moteriški visųdydžių -i 
k nuo mažų iki dideliu — spalvos j
* tamsiai mėlyna, tamsiai žalia it ’
k tamsiai ruda. (
i 1 lietpaltis$25.90, 21ietp.$39,30i 
^SPECIALUS PASIŪLYMAS — F 
k IMITACINIS KAILINIS PALTAS,! 
F pasiūtas iš garsios Borgama £ 
b medžiagos. Mink spalvos (tamsiai! 
L rudas) ir Persian Lamb spalvos i 
► (juodas). Be galo pigūs — tik
h $99.00. I

Užsakykite dabar.
Užsakykite tik per

INTERTRADE
EXPRESS CORP.
125 East 23rd Street

New York. N.Y. 10010
Reikalaukite mūsų nemoka
mo katalogo su dar daugiau 
dovanų. Taip pat telraukitSs 
apie naują. patvarkymą, 
siuntiniu persiuntimui!

SPECIALIOS KAINOS:
o Krikštynoms, vestuvėm s ir laidotuvėms.
• / tol imesnes užmiesčio ir kito miesto vietove.',.i —

SKAMBINKITE, 

iš visu vietų LoSa/ė/e.

TEL. 366-8300

- visas 24 valandas.

KAD NELIKTU NEPASTEBETA
Jausdami, kad NL skaitytojų da

lis nuobodžiai priima prieš ir po - 
šventiškus aprašymus, nes kiekvie 
noje lietuvių kolonijoje ir pasiruo
šimai ir pravedamos programos be
veik tos pačios. Todėl apie vietos

Montrealyje Vasario 16 minėjimą 
objektyvesnio aprašymo ir nebuvo. 
Bet visgi girdisi nepasitenkinimų, 
lyg tai būtume nuskriaudę Montre
al! ? Kas-gi galima būtų pridėti 
daugiau negu kitose vietovėse ? -- 
tos pačios pamaldos bei pamokslai; 
vėliavų Įnešimas ir išnešimas; sve
čių o ypač, kitų dviejų pabaltiečių 
tautu atstovų dalyvavimas bei jų žo
dis; na ir užbaigos ■ Tautos Himnu.

Jei reikėtų rašyti apie minėjimą 
Montrealyje, reikėtų rašyti, kad iš
kilmingame akte nebuvo ilga dr. H. 
Nagio kalba ir, kad nebuvo kitų tau
tybių atstovų kalbų. Meninėje daly
je buvo poezijos, kuria skaitė patys 
autoriai H. Nagys ir J. Saulaitytė, 
ir neblogai paruoštas A. V. parapi
jos mišrus bei pavienis ( vyru ir mo 
terų) choras, kuris išpildė savo 
programą koncertinio laiko mastu. 
Na ir, 'kad minėjimas vyko kitoje, 
negu pernai meta, salėje. Bet irgi, 
kuo ir kaip geriau ar blogiau buvo , 
laukėme kitų parašant. IŠtiesų sa
lė koncertui tinkamesnė negu Vy
tauto klube pernai, bet ji buvo ne 
mūsų ir už kurią reikėjo atatinka
mą sumą sumokėti, kai pernai klu 
bas davė veltui. Publikai susirink
ti, vieniems arčiau ir patogiau bu
vo šiais.metais o antriems - per
nai. Girdisi dar kitu nepasitenki
nimų, bet kuriuos iškėlus spaudon 
nieko gero ir net konkretaus ben
dram labui neduotų.. Tai trumpai 
tariant, be suminėtų kai kurių skir 
tumų, minėjimas praėjo taip, kaip 
ir kitur. pr p

VIENERIU METU LAIDOTUVIŲ 
PRISIMINIMUI

NL redaktoriaus Jono Kardelio mir
ties vieneriu metų sukaktis NL nr. 6 
buvo atitinkamai paminėta. Š. m. va-

sario mpn. 28 d. velionies žmona p. 
Elzbieta Kardelienė pasikvietusi i 
savo namus artimiausius draugus i< 
velionies bendradarbius, labai iški
liai paruoštomis vaišėmis ir atida
rant didžiulę Šampano bonką, kuri 
padovanota buvo velioniui dar gy
vam esant,jo 75 m. amžiaus sukak
ties proga, Įteisino jo ne tik mir
ties, bet ir antrųjų laidotuvių - pe
lenų urnos padėjimo vieneriu metų 
sukakti Čikagoje. Ponia Kardelie
nė svečiams labai nuoširdžiai per
statė savo visų metų liūdėsi, papra 
Šydama svečius juo ne persiimti ir 
su gyvenimo realybe sutikti. To pa
ties ir svečiai jai palinkėjo.

“ BALTIJOS“ STOVYKLA
"Baltija" primena, kad ba

landžio mėn. 11 d., šeštadienį, 
įvyks stovyklavietės penkių 
metų sukakties minėjimas ir 
stovyklavietės fundatorių ir 
rėmėjų pagerbimas. Progra
mą išpildys jaunimas.

"Baltijos" vajus vyksta 
silpnokai. Nejaugi mes mont- 
realiečiai nenorime pagerinti 
savo vienintelės kuklios jau
nimo stovyklavietės ?Ką reiš-

kta lig šiol padaryta $15,000 
investaclja į 25 akrų plotą, įs
kaitant pastatus ?Dar visa lai
mė, kad daugelį stovyklavietės 
pagerinimo ir priežiūros dar
bų atliko pats jaunimas ir ne
gausūs talkininkai.

Kiekvienam montrealiečiut 
lietuviui vertėtų susigalvoti.Į 
Klubą ir bažnyčias mes in
vestuojame apie tris ketvir
čius milijono, o į vienintėlę 
jaunimo stovyklavietę - vos 
$15, OOO. Kas gi tas mūsų ins
titucijas perims , jeigu neliks 
lietuviško jaunimo? Tuo tar
pu nėra abejonės , kad gera 
lietuviška stovyklavietė yra 
nepamainoma vieta mūsų jau
nimui susidraugauti ir jų lie- 
lietuvtškai dvasiai sustiprinti.

Stovyklavietės vajų parėmė 
/skliausteliuose parama gauta 
per paskutinius 5 metus/:!. 
Gražytė $1OO. OO /$IOO. OO/, 
Izidorius Mališka $50.00 
/$75.OO/, L Petraškevičius 
$25.00 /$25.OO/, K.Rimke
vičius $10,00 /$45.OO/ ir J.

Nukelta į 8 psl.
................. . ... ........... .........-................

LILY HOSIERY MFG CO.
NYLON HOSIERY. LINGERIE & MENS’ UNDERWEAR

★★★ ***
o Nailoninis trikotažas, moteriška ir vyriška apatine apranga.
e Savininkai iš Kauno ir laisvai kalba lietuviškai,

*** *** zoeo HUTCHISON ST
J. WISGARDISKY (WISE) MONTREAL, QUE.W. LAPENAI

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

*★★ *** **★

įvairi industrinė, komercinė ir rezidencinė statyba. Duodame 
įvairius patarimus, įkainavimus be jokio atlyginimo. Darbas 
atliekamas sąžiningai ir prieinama kaina. TeJ. 366_-_6237.

BUTCHER ^GROCERY
LAURINAITIS JUOZAS

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

LaSalle luto Specialist Heg’i TEL; =°-

TAISAU IR DAŽAU AUT0-MASINAS.

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

(Priešais NL redakcija)

HIGHLAND AUTO BODY
Lafleur Avė. L A S A L L E Tel. Buss. 366-7281 

Savininkai: y. Sušinskas 389-0571 ir J. Z avy s 365-3252

Lietuviams nuolaida.

Unive'iSal Cle a nei A &
B. KIRSTUKAS

TEL. 769-2941.

239 FOURTH AVENUE 
(of Wellington SfJ

Windsor

75ailol4
Valaujr taisau vyriškus Ir moteriškus 
drabužius. Siuvu naujus, pagal užsaky 
mus, vyriukus paltus, kostiumus ir kol 
nes. Aukštos kokybės medžiagos.

Valome visokius drabužius, langų užuolai
das, lovų užtiesalus, antklodes, kerpėtus, 
sopkas Ir visą kitą namų apyvokų.

12OS CHURCH AVINUI, VZRDUN, P.Q. , ’ i i l . I ,1 M
Windsor yra moderni valykla, turinti 2U mo
tu patirtį šiam darbe Turinti naujai Įrengtų 
moderniškiausių drabužiu apsauga (storage) 
Ir greita,patarnavimų..

Savi’nlnkali A. Kersys, P. Petrulis, P. KerŠulls, A. Grelbus.

AUTOMOBILE INC.

7635, BOUL. LASALLE
LASALLE. QUEBEC

Tel. 768-6679.

Jettė & frėre Itee
Plumbing & Heating kontraktoriui

DART 
CORONET 
CHARGER 
DODGE 
CHRYSLER 
CAMION 
D OD OE

LAURENT OAIONEAULT
Prilldent

o Atliekami mechaniniai darbai

• Uores taisymas ir dažymas 

» Dunlop padangos ir baterlios

• Šildymo ir vandentiekio taisymai ir nauji įrengimai 

•e Gazinių priemonių pardavimas ir irenoimcL^^L" 

e Apkainavimn s nemokama s<::ig=-^.ij

Baltic Woodwork Co,
...........i.- . . /, »,,X........... Daromos įvairios durys, langai, vlr-K. KIAUŠAS ir J. SIAUCIULIo . ,tuves kabinetai Ir kiti įvairus medžio

547 Lofleur Ave., La Salle (650) p. Q. dirbiniai.

TEL. 366- 3884 LASALLE 366-0330

BELLAZZI-LAMY INC
BOIS DE CONSTRUCTION 
BUILDING MATERIALS

7682 BLVD. CHAMPLAIN 
coin 61eme Ave.. LaSalle

TEL. 366-6941

ĮVAIRI MEDŽIO STATYBINĖ MEDŽIAGA: 

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

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

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

Keleivis duoda ir teisinių patarimu, jame rasite gražiu, ap
sakymu bei eilėraščiu. Jis turi ir moterų skyrių. Prenumerata 
tik $6.00.

Jau galimo gauti — 1970 — metų Keleivio Kalendorių. — Kaina $1.00.

536 Broadway,
So. Boston .Mass.

02127 USA.

B
bi ■ a Tautinės, demokratines minties mėnesinis lietuvių laikraštis.
La 1 Jį Leidžia Varpininkų leidinių fondas.

" " Redaktorius Grozvydos Lazauskas.
Administracijos adresas: Juozas Urbelis
1649 N. Broadway, Melrose Park, 111. 60160 USA.

Prenumerata: J AV ir kitur $ 5.00 metams.

'ony 3

1920 FRONTENAC ST. - MONTREAL, P.Q.

IO~ °0KTRETAI - VEDYBOS - KRIKŠTYNOS 
SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS

ĮVAIRIOS PROGOS

TEL. 525-8771. T. Laurinaitis

3891 St,Lawrence Blvd..

SIUNTINIŲ 
AGENTŪRA

Montreal 18, P.Q.

Tel. VI4 - 9098

DĖMESIO !
AEC siuntinių agentūra praneša lietuviams klijentams, kad, nežiūrint bendro muitų pakėlimo, 
yra tokių prekių už kurias muitas sumažintas.
Vilnonei medžiagai kostiumams, pavyzdžiui, muitas lieka tas pats: $ 1.00 uz jardą.
Visai eilei prekių muitas pakeltas tik labai nežymiai.
ABC taip pat sumažino kaina pusiau (50%) dideliam kiekiui geros angliškos medžiagos.
ABC priima automobilių užsakymus ir išrašo piniginius pažymėjimus ( Money Certificates),už 
kuriuos jūsų giminės gali pirkti Lietuvoje įvairiausių prekių dolerinėse krautuvėse.
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MOKĖKITE VISAS SAVO

Photo: M. Sauvageau Ine.

<@>

SĄSKAITAS€
LITO“ ČEKIAIS.

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 grąžina paštu.

Montrealio Lietuviu Kredito Unijos "Lito" valdyba ir komisijos 1969 metais. Sėdi is kairės: J. Siauciulis,-void, narys 
veiklos plėtimo reill, D. Jurkus - sąskaitybos vedėjas. J. Bernotas - pirmininkas, Pr. Rudinskas - vedėjos ir sekretorius, 
P. Petronis- void, vicepirm.. Stovi: P. Styra- void. II vicepirm., J. Lukoševičius - revizijos kom. pirm., J. Adomaitis - 
rev. kom. narys, V. Piecaitis - Kredito kom. narys, Stp. KesgaiIo - kred. kom. pirm., Ig. Petrauskas - kred. kom. narys ir 
J. Ladyga-rev. kom. narys. Savo kandencija iiais metais užbaigė: valdyboje J. Siauciulis ir Pr. Rudinskas, kred. kom. 

Ig. Petrauskas ir rev. kom. J. Lukoševičius.

IS EINAMŲJŲ SĄSKAITŲ

"Lito" metinis susirinki
mas įvyks šeštadienį, kovo 
mėn. 14 d. 4 vai. po pietų,Šv. 
Kazimiero parapijos salėje. 
Po susirinkimo vakarienė. 
Kviečiami dalyvauti nariai ir 
svečiai, kurie domisi "Lito" 
veikla.

X***Z*******^**** ********* *****^*'<^^**  ̂****** ****************_*r'
JUOZAPINĖS- ŠILTA VAKARIENĖ 
*^****^******^****  ******************** ****************************

Š. m. kovo mėn. 14 d., šeštadienį 7:30 vai. vak.

D.L.K. Vytauto klube, 2161 St. Catherine St. E.
★ ★★

Klubo valdyba nuoširdžiai kviečia visus lietuvius šioje tradici 
nėję, gerai paruoštoje ir su išgėrimais, vakarienėje dalyvauti.

★★★ ★★★

Įėjimas tik $ 3.00
Klubo Valdyba.

š. m._kovo_mėn._2JA, seštadienL AUŠROS VARTŲ parapijos salėje 
rodomas garsinis Tilrnas 

“LIETUVOS TRAGEDIJA“ ******************************
( Su lietuviška muzika bei angliškais paaiškinimais) 

ŠIAME FILME PAMATYSITE:

------ —--- --- AKTYVAS 1970 H 28 1969 11 28
"Litas" per vasario mėnesį

padidėjo $85,000. Daugiau- Kasa Banke 13o, 858 98,569
šiai padidėjo einamosios sąs- Paskolos 2,317,3o6 2,131,221
kaitos - net $60,OOO.Atrodo, Vertb. popieriai 145,786 142, 693
kad palengva "Lito" nariai Term. ind.banke 35, ooo 4o,ooo
pradeda įsitikinti, kad gėrės- Term. ind. Lygoje 25,ooo 2o, ooo
nių sąlygų čekiams rašyti jie Lygos namai 1, ooo 1, ooo
niekur negaus. Stabilizacijos Fondas 1, 491 1,491

——------— — Šerai Lygoje 106 lo6
"LITUI" 15-ka METŲ Šerai Centr.kasoje 2, 248 1, 617

Montrealio Lietuvių Kredi- Balanso draudimas - 7o3
to Unija "Litas" šiemet šven- Inventorius IO ,572 4, o65
čia savo 15-kos metų sukaktį. Laikinos sumos __ 867 —
Savo veiklą "Litas" pradėjo $2, 670, 234 2,441, 465
1955 m. sausio mėn. 16 d. su
79 nariais ir $392 šėrų kapi- PASYVAS
talu. Pi’adžioje "Lito" augi-
mas buvo gana lėtas. Pirmus Serai 1, 218,378 1,300, 388
metus "Litas" užbaigė su $25, Einam, sąskaitos 543,358 608, 535
444, penktus su $311, 675, de- Termin. indėliai 701,360 456, 910
šimtus su $1,215,352 ir pen- Taupom, sąskaitos 109,678 -
kioliktus su $2, 582, 840. Di- Atsargos fondas 18, 734 14,437
dėjant žmonių pasitikėjimui Namų fondas 18, 302 14,060
"Lito" augimas spartėjo. Per Garantijų fondas 25,160 20, 919
paskutinius 6 metus "Litas" Veiklos plėt.fondas 2, 5o2 2, 2o6
savo valdomą kapitalą patri- Įst. mokestis 11 17
gubino. Uždarytos sąskaitos 50 45

Nesustabdė "Lito" augimo Mokėtinos palūkanos 7,035 -
ir paskutiniais dvejais metais Nepaskirstytas pelnas 2,645 3, 6o8
sustiprėjusi bankų ir "trust" Šių metų pelnas __ 23,031 20,340
kompanijų konkurencija.Mažų 
administracijos išlaidų ir ap-

$2, 670, 234
*** * * ★ ★ * ★

2,441,465

mis nuolatiniais tarnautojais.
Nuo šių metų liepos mėn. 1 

d. Provincijos valdžia įveda 
valdišką santaupų apdraudą 
iki $20, OOO kiekvienam na
riui. Tuo būdu nuo šių metų 
narių santaupos "Lite" bus- 
garantuotos ne tik "Lito" tu
rėta 3 mil, dol. apdraudą nuo

&

<®>

<§>

❖

Nepriklausomą Lietuvą ir jos gamtos groži
Berlyno - Maskvos Pakto pasirašymo ir 2 - jo pasaulinio 
karo pradžią
Lietuvos kariuomenes žygi į Vilnių
Pirma bolševikų Lietuvos okupacija ir jų žiaurumus 
Nacių ir bolševikų karą, okupaciją ir jo pasėkas 
Antrąją bolševikų okupaciją ir t. t.

Filmos parodymo rengėjai iš Toronto.

dairaus pinigų investavimo 
dėka "Litas" tebemoka aukš
tesnes palūkanas už santaupas 
ir ima žymiai mažesnes pa
lūkanas už paskolas, kaip ban
kai. "Lito" padėtį sunkina di
delės nekil. turto paskolų su
mos išduotos penkiems me- 
tasm iš 6.5%, kurių paskuti
nės atsinaujins tik 1972 m.To
kių paskolų dar yra $400,000, 
kai tuo tarpu už $700,000 
terminuotu indėliu "Litas" 
pats moka 7-8%. Tikslu ats
verti šį neigiamą palūkanų 
santykį, "Litas" palaipsniui 
didina investacines paskolas 
iš aukštesnio palūkanų pro
cento. Tačiau pagrindinės-as- 
meninės ir rezidencinės nekil. 
turto paskolos - ir toliau lie
ka iš palyginti žemo 9% palū
kanų procento, įskaitant gyvy
bės apdraudos premiją.

Paskutinis "Lito" balansas 
1970 m. vasario mėn. 28 d.bu
vo sekantis:

Taigi, lyginant su praeitais 
metais ’’Litas" paaugo $229, 
OOO. Labiausiai auga termi
nuoti indėliai ir taupomosios 
sąskaitos , tai yra, santaupos 
iš aukštesnio procento. Mažė
ja šėrų ir einamųjų sąskaitų 
sumos.

"Lito" čekių sistema veikia 
be priekaištų , tik gaila, kad 
dar maža narių dalis "Lito" 
čekiais tesinaudoja. Įsigijus

naują atskaitomybės mašiną 
"Lito" sąskaityba tiksliai su
vedama kiekvienai dienai. Ly
giai taip pat. labai palengvėjo 
irdividentų apskaičiavimas ir 
prirašymas. Savo vidujiniu 
susitvarkymu ir atskaitomybe 
"Litas" šiandien prilygsta bet 
kuriai Caisse Populaire ar 
bankui. Nežiūrint to, veikda
mas per du skyrius "Litas" 
vis dar išsiverčia tik su tri-

vagysčių, plėšimo, išeikvoji
mų ir 1.1. ,bet net ir nuo ban
kroto'. Žinoma, tatai turi tik 
teoretinės reikšmės, kadangi 
per penkiolika metų "Litas" 
yra nurašęs į nuostolius tik 
$7,000 paskolų, kas sudaro 
0.1% nuobendros išduotų pas
kolų sumos. Tokių gerų re
zultatų mūsų žiniomis neturi 
neviena kredito unija, "casse 
populiare" ar bankas šioje 
provincijoje.

Per tuos 15-ka metų "Li
tas" yra padėjęs daugeliui sa
vo narių įsigyti nuosavybes, 
pradėti prekybas ar kitus 
verslus bei pagelbėjęs pigiu 
kreditu bėgamiesiems narių 
reikalams. Atrodo, kad jau yra 
atėjęs laikas ir pačiam "Li
tui" susirūpinti savo namų 
įsigyjimu.

"Litas" žengia į šešiolik
tuosius metus su pilnu pasiti
kėjimu ir geromis viltimis.

P. Rudinskas, 
"Lito" Vedėjas.

IŠSTATYTI KANDIDATAI
1 “Lito“ valdybą išstatyti sekan
ti asmens: V. Bilevičius, inž. A. 
Kličius, Pr. Rudinskas ir J. Siau- 
čiulis. Į revizijos komisiją: A. Be- 
niušis, B.Comm., inž. J. Bulota ir 
J. Maskoliūnas, B. Sc. Į kredito ko
misiją išstatytas tik 1 kandidatas- 
Ig. Petrauskas. Į valdyba renkami
2 nariai ir i komisijas po viena(

EVANGELIKAMS PRANEŠIMAS 
š. m. kovo mėn. 15 d. 11:30 vai. 

bus pamaldos St. Johns Lutherans 
Church, 3594 Jeanne Mance Street 
Montreal. Pamaldas laikys ikun. H. 
Dumpys, kurios bus su šv. vakarie 
ne. Prašome skaitlingai dalyvauti 

Parapijos Komitetas.
• Praeitoje savaitėje yra mirę 2 
lietuviai: Stasys Genys 63 m. ąmž. 
ir Bronius Gaižius 71 m. amžiaus.

POPICRAITIS
B.A., M.D., C.M., M.Sc., L.M.C.C., F.R.C.S.fc) 

CHIRURGINĖ PRAKTIKA K R E i P T I S Tel. 93 1 - 3275
SEAFORTH MEDICAL BUILDING
3550 Cote Des Neiges Rd., Suite 720.

Dr. E. ANDRUKAITIS 832 St* Joseph Blvd. E. 
(kampas St. Andr£), 

tel. 522-7236.

Dr. J. MALIŠKA
Dantų gydytojas

1440 St. CATHERINE Street W., 
Room 600

Tel: 866-8235, namu 4 88 - 852 8.

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

Atkelta iš 7 psl. 
“BALTIJA“ . . .

Dalmantas $5.00 /$25.OC/. 
Viso lig šiol gauta $665. Už
planuota $7,000 trūksta 
$6,335. Visiems vajų parė- 
musiems labai dėkojame.

Pr.R.

Keating Ford Sales Ltd. Verdun 
dalina dovanai geros rūšies vir
tuvės peilius tiems, kurie bent 
kokių mašinų užpirkimo reikalu 
pasiteiraus . Kreipkitės į jų Co. 
manadžerį Leoną Gurecka, jis 
jums mielai pasitarnaus.

DĖMESIO!
IŠnuomuojami kambariai LacSilver- 
St Donat, P.Q. Asmeniui $25.00 
( be maisto). Galima naudotis viri
mo pečiumi ir Šaldytuvu. Maistas 
iš krautuvės (grocery ) pristatomas 
2 kartus savaitėje. Privažiavimui 
kelias asfaltuotas.

Teirautis 365-8619.

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

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

S-tos "Lilė’' nr. 7520

MONTREALIO LIETUVIU KREDITO UNIJA

ADRESAS: 1465 De Save Street 

Montreal 205, Que. 

TEL. 766-5827.

DUODA PASKOLAS:
5.0%
6.0%

'MOJLA...ŪŽ:
EINAMĄSIAS S-tas 

ŠERUS L numatyta) 
TAUPOMĄSIAS s-tas 6.5%
TERM.IND. } metams 7.25% 
TERM.IND. 2 " 7.75%
TERM.IND. 3 ‘ 8.00^’

Nemokamas gyvybės draudimas 
iki S2.000 Serų sumos.

ASMENINES is 9.%
Čekiu kredito iŠ 9.% 
NEKILN. TURTO iš 9% 
iškaitant gyvybės apdrauda 
iki $ 10,000.

JAU IŠDUOTOS PASKOLOS i k i 
termino lieka senomi s palūlc an o m i s’ 
.(pradedant 6.5%).

MFG. CO. LTD.,

PLACE CRĖMAZIE, 140 CREMAZIE BLVD. WEST, 
MONTREAL 351, QUE.

Išparduodamos suknelės su defek
tais, medžiagos ir medžiagų atlai
kai. Viskas atpigintomis kainomis. 
Prašome kreiptis ketvirtadieniais 
ir penktadieniais nuo 12 vai.pietų 
iki 1 vai. i r šeštadieniai s nuo 10v 
ryto iki 12 vai. (6- tas aukštas).

P. ADAMONIS
Chartered Insurance Broker

Su teise dirbti Quebec’o ir Ontario

PROVINCIJOSE

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

KASOS VALANDOS: 1465 De Seva St., sekma, 
dieniais nuo 10:30 iki 12:30 vai. Darbo dienomis - 
nuo 10 iki 3 vai. kasdien, išskiriant šeštadienius. 
Vakarais — trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 
iki 9 vai.
3907 Rosemount Blvd., tel. 722-3545. Diena.-penk
tadieniais nuo 1 iki 6 vai. Vakarai s --pirmadieniais. 
trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai.
Sekmadieniais nedirbama vasara, nuo birželio 15 d 
iki rugsėjo'5 d. ir per visus ilguosius savaitgalius

PRANAS TAUTKUS, 
(buvęs mokytojas) 

turi daug prityrimo užpildyti 
visokius INCOME TAX blan
kus. Kreiptis asmeniškai arba 
skambinti tiktai Šiomis 
dienomis ir valandomis:

Šeštadieniais nuo 1 — 5 v.PM 
A. Matulio bute:
7686 Edward St., LaSalle. 
Tel. 366-3805.

Dr. V. GIRIUNIENĖ
Dantų gydytoja

1410 Guy St. pirmas aukštas 
11-12 kambarys.

Tel. 932-6662; namų 737-9681.

5330 L' Assomption Blvd.
Tel. 255 - 3535.

J>l\ Miller. b.a., b.c.l

Sekmadieniais nuo 1 -- 5 v.PM 
Tony Laurinaitis Photo Studio, 
1920 Frontenac St.,Montreal. 
Tel: 524-0209 arba 525-8971.

Taipgi jis užpildo visokius pensi 
ju ir emigracijos blankus.

NOTARAS

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

KAILIU SIUVĖJAS

6396 Bannantyne Ave. Verdun, Montreal

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

i Albertas N 0 R K E L I U N A S , b.a. c.s.c., i.b. 727-3120
I, j NAMU
' Arvydas RUDZEVIČIUS , a.i.b. 271-5758

KOMERCINIO, p RIV AT A U S T U R T O, AUTOMOBILIŲ, ATSAKOMYBĖS. GYVYBĖS DRAUDIMĄ

Sun Life Building 
Suite 200 1

Tel. 866- 1359

Siuvu ir parduodu
Taisau ir remodeliuoju 
Vasaros laike saugojimas 

(Storage)\

Tel. 767- 6183,

Suite 205

168 Notre Dame St. E. 
Teh 866-2063; 866-2064.

4475 BANNANTYNE AVĖ. 
VERDUN, OUE.

USED CARS
1 year guarantee

Kreipkitės į
LEO GURECKAS

Sales Manager- 
ifing Ford lietuvis atstovas

769 -_883L__

Tel: namų 366- 2548

TEL. 769-8831

8 psl. *** **• NEPRIKLAUSOMA LIETUVA N r. 10 (1189),  .1970 m. kovo mėn. 11d.

Rosemj.it

	1970-03-11-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0001
	1970-03-11-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0002
	1970-03-11-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0003
	1970-03-11-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0004
	1970-03-11-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0005
	1970-03-11-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0006
	1970-03-11-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0007
	1970-03-11-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0008

