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SAVAITINIU ĮVYKIU 
APŽVALGA

Montrealio miesto burmistras Jean Drapeau savo namuose stebi 
televizijoje EXPO’70 parodos atidarymą Japonijoje.

IŠKILMINGAI ATIDARYTA 
EXPO’70 OSAKOJ, JAPONIJOJ.

Š.m.kovo mėn.13 dieną Japo
nijoje,Osakos mieste, atidaryta 
pasaulinė paroda EXPO 70. 
Prieš trejis metus tokia paroda 
vykoMontrealyj EXPO 67 var
du. Parodą atidarė Japonijos 
imperatorius Hirohito trum
pu žodžiu. Parodos atidarymą 
komunikacijos satelito dėka,ga
lėjo stebėti visas pasaulis. Ati
darymo iškilmės buvo labai įs
pūdingos ir turėjo pabrėžtinai 
Tolimųjų Rytų charakterį. Pa
rodos rengimo komiteto nariai, 
prieš pradėdami kalbas, giliai 
lenkėsi ir imperatoriui, ir su
sirinkusiai 70-ties tūkstančių 
žiūrovų miniai.Vėliau buvo pa
leista erdvėn tūkstančiai balio
nų, spalvuotų popierėlių ir pa
rodos aikštę užtvindė malonus 
rytietiškų kvepalų aromas. Po 
to aikštėj šoko ir dainavo visų 
pasaulio kraštų vaikai, grojo 
vaikų orkestrai ir į visą šitą 
margumyną įsinungė ir paviljo
nus aptarnaujančios merginos. 
Iš tiesų, paroda daro grandio
zišką vaizdą.Neatsitiktinai, nes 
EXPO 70 dalyvauja didžiausias 
skaičius valstybių ir joje pri

publikos prezidento garbei. Či
kagoje, kaip teigia Pompidou 
spaudos referentas, prezidento 

, žmona buvusi apspif ūdyta, o 
tarpe nešvankių plakatų matėsi 
vienas, vaizduojąs kaip Pompi
dou bučiuojąs nuogą Nasser už-

statyta didžiausias skaičius pa
viljonų. Be Kanados pagrindinio 
paviljono, EXPO 70 dalyvauja 
dar ir trys didžiosios Kanados 
provincijos: Quebec, Ontario ir 
British Columbia. Žiūrint į šią 
parodą, norėjosi sutikti su vie
no komentatoriaus žodžiais,kad 
XXI šimtmetis priklauso Japo
nijai.Ir,labai galimas dalykas , 
kad tai jau prasidėjo su šia mil
žiniška paroda.

PRANCŪZIJA PASIPIKTINUSI 
SAVO PREZIDENTO 
ĮŽEIDIMU

Beveik visa Prancūzijos 
spauda atspausdino piktų atsi
liepimų dėl įžūlių išsišokimų, 
ypačiai Čikagoj e, jų respublikos 
prezidentui lankantis JAV-ėse. 
Ta prasme,prancūzai gana vie
ningi - įžeidinėjimus jų prezi
dentui jie laiko įžeidimu ir pa
čiai Prancūzijai. Kritikuoja 
prancūzų spauda ir netaktišką 
Čikagos miesto burmistro Da
ley, New Yorko miesto burmis
tro Lindsay ir gubernatoriaus 
Rockefeller boiĮęotavimą ban- 
kietų, skirtų Prancūzijos res- 

pat buvo pirmas ai Kanados mi- 
nisteris pirmininkas, kuris ne
pasitenkino aplankymu vieno ki
to pavyzdinio namelio, kur gy
vena eskimai, bet buvo malūn
sparniu nuskraidintas į ledinių 
namukų kaimą ir aplankė kelis

pakalį. Ir pačios JAV-ių spau
dos manymu, demonstravę žy
dai bus kiek persistengę,nes,bū
dami JAV-ių piliečiais, jie pa
rodę lyg ir absoliutų nesiskai
tymą su savo gyvenamo krašto 
papročiais, o tesidomėję kaip 1 
apginti Izraelio interesus.

NUTEISTI 8 WEST INDIES 
NEGRAI, NAIKINĘ SGWU 
ĮRENGIMUS V
Montrealyje teisėjas Kenneth ; 

Mackay nuteisė 8 svečius stu- j: 
dentus, kurie buvo atsiųsti čia 
studijuoti Sir Williams univer- | 
sitete, už naikinimą kompiute
rių centrą 33,500 dolerių bauda | 
ir pasiūlė juos deportuoti į jų 
kraštą.Kaip žinia,minia studen
tų iš Trinidad ir Tobago, pri- | 
darė universitetui apie 1,600,000 3 
dolerių nuostolių. Įdomu, kad 
West Indies kraštutiniai triukš- • 
mauja jau kelinta diena, protes
tuodami prieš šių studentų tei
simą.Kažin kaip tie patys pro
testuotojai reaguotų,jei kelioli
ka kanadiečių studentų, nuvykę 
jų kraštan, pradėtų deginti ir 
naikinti West Indies salų uni
versitetus? Iš tiesų, ar never
tėtų rimtai persvarstyti Kana
dos vyriausybei tokių anarchis
tų įsileidimą? Teisingai paste
bėjo buvęs min.pirm. J. Diefen- 
baker, kad tokio plauko studijo- 
zų mums tikrai nereikia.

TRUDEAU APLANKE 
TOLIMĄJĄ KANADOS 
ŠIAURE 

4.
Amerikiečių bendrovėms 

ėmus daugiau domėtis Šiaurės 
ledjūri-o vandenyno pakraščiuo
se esančiais milžiniškais aly
vos ištekliais, ir Kanada susi
rūpino pabrėžti, kad tie vande
nys yra Kanados teritoriniai 
vandenys. Ir dėlei to, ir dėl to , 
kad pačiais eskimais ir indė - 
nais imta rimtai domėtis, mi- 
nisteris pirmininkas Trudeau 
išsiruošė greitai, bet gana 
reikšmingai, kelionei į eskimų 
apgyvendintas sritis. Jis taip

senius eskimus, gyvenančius 
savo iglu.

GALU GALE BUS 
MEDICARE IR QUEBECO 
PROVINCIJOJE !

Provincijos sveikatos mini- 
steris Jean-Paul Cloutier š. m . 
kovomėn.10 dieną pranešė, kad 
Medicare sveikatos draudimas 
bus pradėtas Quebeco provin
cijoje nuo š. m. liepos mėn. 1 d . 
Apie tai Quebeco provincijos 
vyriausybė pranešė ir visų ma
žumoj laikraščiams .atsiųsdama 
specialius komunikatus. Ben
drai imant, po STAR simpoziu
mo,provincinė vyriausybė ėmė 
detaliai informuoti mus ir kitus 
mažumų laikraščius apie numa
tomus įstatymus bei naujus po
tvarkius. Apie medicare įvedi
mą palankiai atsiliepė visi pro
vincijos laikraščiai, nors kai- 
kurie jų tuoj pasiskubino pridė
ti, kad iki šiol, deja, dar nėra 
baigta tartis du dviem, daktarus 
atstovaujančiom, profesinėm 
organizacijom. Kad daktarai 
sveikatos draudimu nesidžiau
gia, suprantama, nes betkokia 
valstybinė draudimo sistema 
gerokai apkarpys jų riebokus 
honorarus, bet faktas lieka fak
tu, kad tokia apdrauda ir Kana
doje, ir šioje provincijoje ypa
tingai,buvo reikalinga jau prieš 
daugelį metų. Yra pasigirdę 
balsų, ypatingai iš opozicijos 
parti jų,kad draudimas paskelb
tas tiktai dėl rinkimų. Norėtu
me tuo rimtai suabejoti, nes bet 
kuri partija, kuri laimės atei
nančius provincijos rinkimus , 
turės medicare įvesti, jei no
rės būti išrinkta kitą kartą.

QUEB-ECO PROVINCIJOS 
RINKIMAI (VYKS .
S.M.BALANDZIO MEN. 29 
DIENA

Provincijos premjeras J. -J. 
Bertrand visai netikėtai prane
šė, kad rinkimai įvyks š. m. ba
landžio mėn.29 d. , trečiadienį. 
Nustebinta buvo visa spauda ir 
politiniai stebėtojai bei partijų 
vadai, nes visi laukė rinkimų

Premier Bertrand

Robert Bourassa

tiktai vasaros pabaigoje arba 
net rudenį. Įvairiai aiškinama

tokia ankstyva rinkimų data. 
Yra nuomonių,kad rinkimai pa
skelbti taip anksti todėl, kad 
opozicijos neturėtų daug laiko 
tinkamai jiems pasiruošti ir 
kad nereikėtų dar prieš rinki-r 
mus paskelbti naują provincijos 
biudžetą. Anot naujojo liberalu 
partijos vadovo Robert Bouras - 
sa,dabartinė valdančioji partija 
Union Nationale esanti despe
ratiškoje padėtyje, nes provin- 
cįja skęstanti skolose ir padot - 
raus biudžeto nei neįmanoma 
sudaryti.Separatistų vadas Re
ne Levespue gi tvirtina, kad UN 
bijo jo sąjūdžio (Parti Quebe- 
cois)sustiprėjimo ir norėtų gau 
ti naują mandatą kiek galima 
anksčiau, nes vėliau jo partija 
užtikrintai laimės rinkimus. 
Levespue taip pat tvirtina, kad 
jo partija gausianti pakankamai 
balsų, ir būsianti toji frakcija , 
kuri nulems daugumą provinci
jos parlamente. Lygiai pasitiki 
savim ir Bourassa, tvirtinda
mas,kad liberalai dabar laimės 
užtikrintai rinkimus, nes jų 
esanti vienintelė partija, kuri 
besąlyginiai remia Kanados 
vienybę ir federaciją. Paskuti
nis tvirtinimas, be abejo, turi 
daug tiesos,bet vardan objekty
vumo,reikia pasakyti,kad ir UN 
niekur nėra aiškiai pasisakiusi 
prieš Kanadą ir laiko separatis
tinę PQ savo rimčiausiu varžo
vu, nes šiai gali prarasti savo 
jaunųjų rinkėjų balsus. Ketvir
toji provincinė partija, neseniai 
iįsisteigusi Kreditistų grupė, at
rodo, tegali visoms trims pa- 

Ikenkti,atimdama lemiamą skai
čių balsų kaikuriose vietovėse, 
kur kreditistai nuo seno turi di
delį skaičių pasekėjų.Kiekvienu 
atveju šie Quebeco rinkimai bus 
patys įdomiausi ir lemtingiausi 
nuo konfederacijos laikų, nes 
juose galų gale paaiškės koks 
procentas provincijos gyventojų 
rimtai remia Quebeco nepri
klausomybės sąjūdį. Kaip tiktai 
todėl ir lietuviai turėtų gerai 
įsisąmoninti rinkimų svarbą ir 
kiekvienas šiuose rinkimuose 
balsuoti už tos partijos kandi
datus , kurie kovoja už Kanados 
vieningumą ir tvirtą federalinę 
sistemą.
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KEIČIAS RUBAI
MARGO SVIETO. ..

Kadaise mūsų tautos žadin
tojai sėmėsi stiprybės iš tų 
paprastų eilių. Guodė jų širdį 
poeto pramatymas, kad "silp
nas kelia, tvirtas griūna", nes 
tokia yra logiška ir dažnai ne
gailestinga mūsų žmogiškosios 
istorijos slinkstis. Daugelio 
pavergtųjų širdį ir vėl guodžia 
tie patys, beveik naiviai, su
eiliuoti žodžiai, nes ir moky
tieji bei protingieji teigia, kad 
visų imperijų pamatai nebuvo 
amžini. Betgi yra taip pat at
šiauresnių ir reiklesnių žmo
nių: jie norėtų visų reformų 
tuč tuojau, kol jie tebėra gyvi. 
Tad ir pasitelkia jie savo 
tikslams bombas , šautuvus, 
plytgalius, plakatus,ugnį. Esa
me patys liudininkai tokio 
karštagalviškumo ir neapy
kantos, nes Šiaurės Amerikos 
miestai daug kur atrodo kaip 
po karo. Laisvas žodis pasi
darė irgi dviašmeniu kardu - 
dažnai jis sukapoja vardan 
laisvo žodžio pačią žodžio 
laisvę.

O vis dėlto giliai, po visais 
tokiais pigiais kasdieniniais 
išsišokimais, teka pagrįsto il
gesio ir neramybės upė. Tam 
tikros reformos subręsta ir 
prašosi sprendžiamos. Socia
linė lygybė, sveikatos apdrau- 
da, pensijos, rasinė ir pasau
lėžiūrinė tolerancija, žmogaus 
rūpestis kito žmogaus dalia ir 
dar daugelis kitų lygiai svar
bių klausimų verčia įstatymų 
rašytojus bei vykdytojus do
mėtis šia diena ir šios dienos 
žmogum. Politinės partijos 
Vakaruose , kartais labai ne
noriai, įsirašo savo progra- 
mosna socialines reformas, 
nes jų nukišti užpečkin ne
begalima.

Monarchinės formos darosi 
ne tik pasenusios, bet netgi 
komiškos , nes net beraščio 
nebegali įtikinti , kad mūsų 
tarpe yra kokių kilnesnio 
kraujo piliečių, kuriems dau
giau Hųodama ir leidžiama tik

IR GERAI, IR BLOGAI...
(laiškai mums)

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

KANADOS LIETUVIŲ fondo klausimas kieno tai bu
FONDO REIKALU.

Skaitydamas Kanados lietu
vių laikraščius, "N. L. " ir "T. 
Ž". tankiai matai pavardes 
įstojančių nariais į Lietuvių 
Fondą , įmokant šimtinę, kiti 
iki 1OOO. Tai gražus patrijotų 
lietuvių darbas. Pagrindinis 
kapitalas stovi nejudinamas, o 
nuošimčiai dalijami grynai 
ifetuviškiems geriems tiks
lams : šeštadieninėms lietu
viškoms mokykloms , sportui 
ir kitiems lietuvybę palaikan
tiems reikalams. Panašaus 

todėl, kad jie gimę po kita 
žvaigžde. Žvaigždės ir žmo
nės liko be hierarchinių au
reolių. Tiesa , dar milijonai 
badauja ir miršta nedatekliu- 
je, dar yra vergų stovyklų, kur 
žmogus išnaudojamas biau- 
riau negu viduramžiais ar fe
odalizmo gadynėj, dar yra 
sistemų, kur už laisvą mintį 
baudžiama baisiau negu už 
vagystę ar melą, - bet vis 
daugiau jaunų žmonių visam 
pasaulyje , įskaitant ir dikta
tūrines sistemas, įžvelgia, kur 
tūno pats biauriausias žmoni
jos vėžys. LAISVĖ tapo daug 
kur savaime suprantamybe ir 
jos reikalaujama su vis di
desne aistra. Net dvasinį 
žmonių gyvenimą aptarnau
jančios institucijos ima aty- 
džiau klausytis paprasto, pil
kojo žmogaus balso. Imama 
įžvelgti , kad Evangelija buvo 
taikoma lygiai v.isiems , kad 
artimo meilės įstatymas ly
giai privalomas ir tiems, ku
rie jį skelbia.Gal net daugiau, 
aštriau.

Todėl neįmanoma numoti ran
ka į viską, kas šiandien vyks
ta , ir subedravardyklinti vi
sus neramumus į komunistinę 
konspiraciją. Yra šviesių 
ženklų ir tamsumoj , yra 
sveikintinų žygių ir revoliu
ciniuose užsimojimuose. Pa
vasaris, ateidamas žemėn, ne
išvengiamai ir dažnai su
griauna taip pat vieną kitą 
tvarkingą sodybą, išlaužia 
uostų krantines ir apsemia 
miestus.

Vieno betgi turėtume rei
kalauti visados - kad tokie są
jūdžiai gimtų iš meilės arti
mui, ne iš neapykantos.Kad 
jie gimtų laisva individo valia, 
o ne nuodingos agitacijos ins
piruoti. Kad būtų paisoma 
nuolat ir visuomet daugumos 
valioš.Tik tada tokie reformų 
sąjūdžiai atneš sveikintinų 
pasikeitimų pasaulyje.

Henrikas Nagys 
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Prof. dr. A. R A M Ū N 0 - Ottawos universitetoLyginamosios Peda
gogikos Centro direktoriaus ir Padagoginių Mokslų Fakulteto vicede* 
kano, nauji veikalai:

& DEVELOPMENT OF THE WHOLE MAN 

THROUGH PHYSICAL EDUCATION-
Išleido Ottawos universitetas, 435 psi. Įvado pa* 
rašė Avery Brundage, tarptautinio olimpinio 
teto pirmininkas. Prof. J. Maritain pareiškė apie 
darbą: "Tai galutinis klausimo nušvietimas 

<§> DIALOGE ENTRE ROME ET 
Ekumeninis žvilgsnis į Rusijos ir Europos santy. 
kius praeityj, dabartyje ir ateityje. Įvadą parašė 
kardino! as Koenig. Išleido Ottawos Un- tas. 
<®> IŠ SUTEMU I AUŠRĄ-— (prancūzu. 

Jame iškeltos naujos mintys apip žmogų, 
žmoniją kosminiam amžiui auštant. i

Veikalai gaunami A. V.parap. Kiosko/ 
______ 1465 De Seve St,.,Montreal 205, P*

vo iškeltas pirmosios Krašto 
Tarybos suvažiavime Toron
te. Iškėlėjas motyvavo taip-, 
kad nuolatinis aukų rinkimas 
yra nepastovus, ir greitai at
sibos žmonėms aukoti ir au
koti be galo. Reikalinga kaip 
nors sukalti pagrindinį kapi
talą , kuris stovėtų nejudina
mas, o nuošimčiai būtų naudo
jam < lietuvybės tikslams. Jau 
tuomet buvo numatyta apie 
$TOO, OOO. Kas iškėlė tą 
klausimą neprisimenu - tai 
senas laikas. Tuomet klausi
mas buvo kiek padiskutuotas 
ir atidėtas ateičiai. Per eilę 
metų Krašto Tarybos suva
žiavimuose ir atskirų asmenų 
tas klausimas buvo spaudoje 
bei susirinkimuose keliamas, 
ir pagaliau pasišventusių 
žmonių buvo suformuoti įsta
tai, gana tikslūs, kad tik pačių 
narių išrinkta valdyba tvarko 
visą reikalą. O kas gi kitas 
turi teisę tvarkyti jeigu ne 
patys nariai? Jeigu nebūtų at
siradę žmonių su neaiškiais 
tikslais, kurie keliami susi
rinkimuose ir spaudoje, tai L. 
F. tikslas būtų pilnai atsiek
tas. Nors ir dabar artėja prie 
$60,000, o tai graži suma, 
Bet, deja, daromas triukšmas 
Toronte atsiliepia ir kitur. 
Įgaliotiniams paprašius stoti 
nariu , daugumoje gauni atsa
kymą , tegu jie susitvarko te
nai, Toronte, tai ir aš duosiu 
šimtinę.

"Nepriklausomoj Lietuvoj", 
3-1-70 Pr. Alšėnas nurodo 
vieną iš daugiausia triukšmą 
darančio prieš L.F. , būtent, 
A.Rinkūną. Taigi tebus leista 
ir man paklausti poną A.Rin
kūną: Kokia teise galėtumėte 
L. F. kapitalą panaudoti ki
tiems tikslams , kurie nenu
matyti L.F. įstatuose? Kodėl 
ponas A.Rinkūnas , būdamas 
visuomenininkas , negali pri
sitaikinti prie bendro darbo? 
Man neišnyko iš atminties 
1949 metų Montrealio suva
žiavimas-, kuomet p.A.Rinkū
nas, tik įkėlęs koją į šį kraš
tą ir atsivežęs iš Toronto ke
letą jaunų vyrų, terorizavo 
suvažiavimą net tris dienas. 
Man ir dabar ausyse skamba 
A.Rinkūno kurstymas jaunų 
vyrų: "Referuok stipriai'." Ir 
ką jūs tada norėjote pasigrieb
ti? "Nepriklausomą Lietuvą", 
kuri senų lietuvių buvo taip 
sunkiai įsteigta? Per ją juk 
visa eilė vadinamų dipukų su
sirado savo gimines ir drau
gus. O jūs norėjote pasigrobti 
ją savo užmačioms? Tas 
triukšmas suvažiavime tik 
pakenkė lietuvių vienybei, ir 
dabar dar juntamas.

Kiek teko nugirsti, kad Lie
tuvių Fondas buvo įregistruo
tas atskirai nuo Bendruome- ' 
nės su tikslu, kad nepatektų į 
panašias rankas. Ne mano' 
reikalas mokyti poną A.Rin
kūną , nes jis, žinoma, moky- • 
tesnis už mane, bet turiu tei
sę pastebėti , kad kaip jums 
nepavyko Montrealio suvažta
me, nepavyks ir dabar, nes 
keliamas triukšmas ne vietoj.

P. Liaukevičius 
Portage La Prairie, Man.

★ ★★★★★

“NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS“ 
naujiems skaitytojams prenume
rata tik $5.00 pirmiesiems metams 
•kje ★★★★★★★★ ★ *******************************

. LUKOŠEVIČIAUS KALBA, PASAKYTA PER VASARIO 16 

II. 15, HAMILTONE, Ont.
***

DR. P
DIENOS MINĖJIMĄ, 1970. v

(TĘSINYS)

Pamažu reikalas išvirto į 
aistrą,lenktyniavimą su kaimy
nais ir giminėmis, ar tai dėl 
geresnių baldų,automobilių,lai
vų,namų, vasarnamių, tolimes
nių ir brangesnių kelionių ir t. 
t. ir 1.1. Visai to nejausdamas 
žmogus prarado savo likusią 
laisvę ir pasidarė vergu pir
miausia pinigo, o toliau ir tuš
čio didžiavimosi.Pasidarė ver
gu didžiųjų prekybos namų, ku
rie nusakė,kaip kada ir kuo tu
ri rengtis. Kaip, kada ir ką turi 
valgyti.Ką valgyti prieš televi
ziją žiūrint, kuo užsigerti pa
baigus žiūrėti. Prekybos namai 
nustatinėja dietas sustorėjimui 
arba suplonėjimui, kitu įpaka
vimu pasiūlydami tą pačią pre
kę plonam ir storam.

Namai pasidarė tiktai vieš
bučiu, nes daugelis tėvų savai
tėmis nesimato, vienas dirbda
mas naktį, o kitas dieną ir tai 
ne dėl duonos kąsnio,o dažniau
sia dėl kokio nors sugalvoto 
preteksto. Neliko laiko tikram 
šeimos gyvenimui, nes vaikus 
kartu abu tėvai mato gal tik ke- 
letai valandų vakare. Nutrūkus 
normaliam šeimos gyvenimui 
ten pradėjo bujoti piktžolės .ku
rios daugelį šeimų sugriovė , 
palikdamos niekuo nekaltus 
vaikus sunkiai gyvenimo kovai 
vienus .Sakome tai, nes gyvena
moji aplinka taip paveikė mus , 
kad pasidarėme tik jos stebėto
jai,bet ne formuotojai. Pamažu 
pradėjome sekti masę, kuri gali 
piršto nejudindama stebėti mir
tinai mušamą žmogų, už tai, kad 
jis vakare pasibeldęs norėjo 
pasiklausti kelio ir sutrukdė 
mėgiamą televizijos programą, 
ar kitą pramogą. Prapuolė žmo
gaus meilė ir atsakomybė kitam 
žmogui. Dingo rūpestis visam 
tam, kas bus rytoj. Svarbu, kad 
šiandien malonu ir gera. Visais 
kitais reikalais tegu rūpinasi 
kas nors kitas. Kas tas "kas 
nors kitas", kartais ir pačiam 
ne visiškai aišku. O iš tikrųjų , 
ar tai taip labai svarbu?

Tačiau, kas bus rytoj, svarbu 
ir labai svarbu.Geriau apsidai
rę aplinkui,išsigąstam, kad tai, 
kas darosi, žmonijai nežada 
nieko gera.Kažkokia jėga žmo
niją stumia į netvarką, vardan 
teisybės,taikos, rasinės ir ki - 
tos lygybės. Kai kurie iš tų šū
kių vyresniems labai gerai pa
žįstami ir nuvilkus avies kailį, 
visaip kitaip atrodo.

Tačiau jaunoji mūsų karta 
aplinkos buvo veikiama per ei
lę metų, kai mes lenktyniavome 
banko knygučių storumu. Ji 
šiandien labai dažnai lengviau 
tiki naujoms moderniškoms 
idėjoms, kaip išsigandusių tėvų 
sunkiai suprantamiems argu
mentams. Protestuoti galima 
prieš ir už daug ką ir taisytinų 
dalykų sąrašas ilgas, tačiau 
daug protestuojančių nebando 
ir sunkiai suvokia atsakomybės 
jausmą už tai, kas ir kaip turė
tu būti padaryta, vietoj to,prieš 
ką demonstruoja. Mus baugina 
suklaidintų jaunuolių veiksmai, 
ar tai kirviais daužant mokslo 
priemones, ar deginant mokslo 
įstaigas, kurios jiems turėjo 
padėti surasti išeitį šių dienų 
sunkumus sprendžiant. Mus 
taipgi baugina skaičiai oficia
liai skelbiamų statistikų,kurio

se ryšku jaunų žmonių skaičius 
dalyvavusių žmogžudystėse ar
ba savižudystėse. Negalime 
lengvai praeiti pro skelbiamas 
žinias, kurios nurodo pavardes 
ir vietas vaikų,žuvusių nuo per- 
didelės dozės vaistų. Jaunuolių , 
kurių amžius nesiekia metų 
skaičiumi abiejų rankų pirštų. 
Olabiausiai mus gąsdina reak
cija mirusiojo draugų, kurie vi
sai šaltai stebėjo nelaimingą 
mirusį savo draugą ir teiravo
si, ar nebuvo rasta nesunaudotų 
nuodų. Norime grįžti vėl prie 
savo tvirtinimo, kad šių dienų 
žmonės darosi stebėtojų gene
racija,nes juk priprasta matyti 
televizijoje, kaip žudomi žmo
nės ir naikinama visa. Ir pats 
gyvenimas pasidarė tik televi
zija,kai keliasdešimt New Yor- 
ko žmonių stebi sceną, kurioje 
pargriuvusią mergaitę peiliu 
bado užpuolikas ir niekas nepa
kelia piršto.Mat,šiuo metu-ma
nęs tai neliečia, negaliu kištis į 
kitų reikalus,galvoja ne vienas . 
Taip,mūsų jaunimas auga šito
kioje aplinkoje. Mūsų jaunimas 
labai dažnai mato savo draugus, 
kurie ieško progų palikti aplin
ką prisiuostę klijų,ar įsišvirkš- 
tę nuodų.O gal ir jau mūsų tar
pe atsiranda verkiančių tėvų , 
kurių vaikai nukeliavo su šia 
mase. Mus baugina aplinka ir 
ir žmonių reakcijos stoka. Kai 
pasikalbi su jaunais žmonėmis , 
tai pamatai ir supranti ,kad ma
žuma yra pavergusi daugumą. 
Vadinamieji"militant students" 
nesibijo atsistoti prieš daugu
mą ir užkrauti savo valią. Ne
sibijo policijos,teismų, nepasi
duoda jokiai priimtai tvarkai. 
Iš keliolikos tūkstančių studen
tų atsiranda keli šimtai, kurie , 
gerai susiorganizavę perima 
studentų atstovavimą, laikraš
čių leidimą,televizijos ir radi
jo programų kontrolę. Jie kalba 
visų studentų vardu tiktai dėl 
to, kad didesnė dauguma rinki
muose į studentų atstovybes 
nesiteikė dalyvauti, sakydami 
"vis ką nors išrinks".Taip daž
niausiai tuos "vis ką nors" ir 
išrenka. Vyresnieji iš mūsų tuos 
pačius dalykus mato ir gerai 
žino iš miesto savivaldybių, 
mokyklų komisijų ir kitokių 
rinkimų, kur visuomenei yra 
duota galia parinkti žmones, 
kurie jų vardu kalbėtų ir tvar
kytų visus juos liežiančius da
lykus. Labai lengva tokiais at
vejais prarasti laisvę laisvėje 
gyvenant ir labai sunku ją at
gauti be aukų. Šiandien žmonija 
turės brangiai sumokėti už tai, 
ko per keliasdešimt metų ne
matė reikalo tvarkyti normaliu 
keliu ir ignoravo.

Natūralu, kad vyresnieji 
kreiptų akis į. jaunąją kartą ti
kėdamiesi, kad jie kada nors 
juos pakeis. Dažniausia visuo
menėj išauga pakankamas skai
čius jaunų veikėjų, kurie pama
žu įsijungia į visuomeninę veik
lą ir nejučiomis pakeičia pa - 
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vargusius. Kokia yra gi mūsų 
situacija? Lietuviškame gyve
nime šiandien yra pats kritiš
kiausias periodas.Kapą po kapo 
pilame seniesiems mūsų veikė
jams, kurie paliko mums rasti 
geriausią būdą lietuvybei .išlai
kyti naujose sąlygose. Mūsų 
jaunosios kartos veikėjų der
lius nėra labai didelis. Tačiau 
už skaičių daug svarbesnis yra 
dalykas,kad jie būtų laisvi žmo
nės laisvėje.Svarbu, kad jie ly
giai ir su tokiu pačiu atsidavi
mų demonstruotų prieš daro
mas skriaudas lietuvių tautai, 
kaip jie demonstruoja šiandien 
visur už taiką Vietname. Taika 
ir žmogaus laisvė turi tik vieną 
interpretaciją ir ji turi būti tai
koma visos žmonijos mastu, o 
ae vergiškai .demagogiškai kie
no nors įtakoje su išskaičiavi
mais.

Mums svarbu,kad jaunoji mū
sų karta tikėtų tuo, ką mes jai 
sakome. Gi tikėti galima tiktai 
tada,kai sakantysis gyvena tuo , 
ką jis teigia. Jaunoji karta Lie
tuvą ir lietuvius pažins tik tiek 
ir tokią, kokią mes įstengsime 
sukurti jų sąmonėje ir širdyje. 
Gi kurti, reiškia mylėti. Kiek
vienas kūrinys yra meilės vai
sius.

Naivu būtų tikėti, kad jaunoji 
karta Lietuvą ir lietuvių tautą 
supranta taip,kaip dauguma mū
sų ją suprato. Jau anksčiau sa
kėme, kad dauguma jų augo ir 
mokslus ėjo kitose gyvenimo 
sąlygose. Gyvenimas nestovi 
vietoje ir labai greitai keičiasi. 
Reikia išnaudoti pasikeitimų 
gerąsias puses. Tačiau tai rei
kia daryti vieną turint galvoje- 
kovoje už tautos laisvę nėra 
dviejų terminų: jie ir mes. Vi
sai nesvarbu, ar mes rytoj sto
sime prie fabriko mašinos, ei
sime į universitetą, įstaigą ar 
mokslinę laboratoriją-Lietuvą 
jaunose savo vaikų širdyse sta
tysime iš tų pačių meilės Lie
tuvai plytų. O gal kartais tos 
meilės Lietuvai ir lietuvių tau
tai plytos bus daug stipresnės 
ir ilgiau stovės padėtos nuo 
Šimkaus fizinio darbo išvargu
sių rankų ? Šiandieninė kova nė
ra "ar išliksiu", bet "ar kovo
damas sukursiu". Ir ar rfian. 
duota medžiaga, ar aš jos klau
sysiu. Ar sukursiu jauname 
žmoguje laisvės troškimą, o ne 
vergo dvasią? Sukursiu drąsos 
kovoti su nepalankia aplinka. 
Laisvės ir drąsos kovoti už 
žmogų ir jo teises, bet ne už 
medžiagą. Juk ir pati brangiau
sia viso pasaulio medžiaga ne
gali atstoti vieno laisvo žmo
gaus.

Pavojų tautinei sąmonei iš
likti gyvai ir išsilaikyti labai 
daug, tačiau ir mūsų skaičius 
yra nemažas.Šiandien nėra ste
buklingų vadų ir neklaidingų 
galvų-visi esame žmonės. Ne 
nuo masės,bet nuo individo, nuo 
savęs paties pradėkime atgimti 
šių dienų reikalavimams. Už 
nepriklausomybę ir laisvę 
ruošdamiesi kovoti patys turi
me pasidaryti laisvi. Vergijos
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KAIP GYVENA 
AMERIKIEČIAI

Kiekvienas tipiškas ameri
kietis, pagal jų pačių statisti
nius davinius , /kiek senes
nius/, kasmet gauna 305 laiš
kus arba kitokias pašto siun
tas. Per tą patį laiką jis pa
daro 438 telefoninius iššauki
mus , skambindamas pažįsta
miems , draugams ir kitais 
kasdieniniais reikalais į krau
tuves, valdžios įstaigas ir ki
tur.

Tas pat "tipiškas amerikie
tis" metų laikotarpyje suval
go 397 kiaušinius, sukerta 151 
svarą mėsos , išgeria 1,1 ga
liono stipraus alkoholinio gė
rimo ir 16,7 galionus alaus.

Dar norėtumėt šiek - tiek 
amerikoniškos statistikos ? - 
Prašau’. Amerikiečiai kasmet 
švenčia 1.566.793 vestuves. 
Vadinasi, tiek porų amerikie
čių sukuria šeimyninį gyveni
mą. Deja, prašyčiau perdaug 
šitokiu faktu neapsidžiaugti. 
Amerika - vis Amerika'. Daug 
tenai apsiveda, kaip matote, 
pusantro milijono, bet... daug 
ir išsiskiria. Per metus "di- 
vorsuotų" porų susidaro net 
388.000'. ....

Dirbančiųjų Amerikoj 72. 
242.000, iš to skaičiaus že
mės ūkyje tedirba tik 6.970. 
OOO žmonių. Kiti - daugiausia 
fabrikuose.

Didžiausi žmonių gyvybių 
atėmėjai Amerikoje - širdies 
ligos /jomis kasmet miršta 
545.675 žmonės/ ir vėžys, 
/nuo jo miršta 215. 525/. Aukš
čiausias šiomis ligomis ser
gančiųjų procentas esąs New 
Hampshire ir Massachusetts 
valstijose, žemiausias - New 
MeX ico.

Pr.Alš.

Britanijos Londone Lietuvių Namai yra septynių aukštų 
pastatas, kuriame yra įsikūrusi Didž.Britanijos Lietuvių są
jungos raštinė, "Europos lietuvio" redakcija, Nidos leidykla 
ir spaustuvė. Lietuvių Namų salėje vyksta lietuvių šokiai ir 
kiti renginiai.Tuose pačiuose namuose yra ir daugiau kaip40 
kambarių viešbutis , kuriame dažnai apsistoja keliaujantieji 
lietuviai iš Australijos, JAV, Kanados ir kitur. Tarp nuolati
nių gyventojų, kurių dauguma lietuviai, yra ir žinomas latvių 
karikatūristas V.Sarkanas, kurio paišytoji juokdaryba nuola
tinai spausdinama didžiojoje Londono spaudoje, o taip pat ir 
prancūzų, švedų, amerikiečių laikraščiuoe. Mūsų nuotraukos 
centre matome V.Sarkaną linksmai pasakojantį apie savo 
naujausiąją karikatūrą Lietuvių Namų svetainėje, nors abiejų 
lietuvių veidai atrodo pernelyg rimti ir skeptiški. Gal jie su
sirūpinę lietuviškosios spaudos reikalais ? Dešinėje — "Eu
ropos lietuvio" ir "Pradalgių" redaktorius rašytojas Kazi
mieras Barėnas,kairėje — laikraštininkas R.E.Maziliauskas.

Vienui Vieni ...
(Po Vasario 16 apmąstymai)

Iš mūsų spaudos puslapių jau 
galima susidaryti tikslus vaiz
das apie ką tik visur praėjusius 
Vasario 16-sios minėjimus ame
rikiečių lietuvių kolonijose. 
Daugiau ar mažiau, atrodo, kad 
bene dauguma visų susitelkimų 
praėjo trafaretine ir gerokai 
įprasta tvarka. Atrodo, nebuvo 
bandyta paieškoti naujų kelių , 
gal naujų būdų ir formų tokiam 
iškilmingam aktui pravesti.Dar 
daugiau,visuotinas akcentas bu
vo mestas mums patiems, lyg 
vietinės aplinkos autoritetai 
mažiausia būtų mums reikalin
gi. Žinia, čia jau ne vien mūsų 
pačių kaltė,nes visokeriopų mi
nėjimų rengėjai gal net doku
mentuotai gali paliudyti, kaip 
mums, lietuviams, bent iki šiol 
dar niekad nepavyko gauti bent 
vieno esamos Washingtono ad
ministracijos pareigūno. Ne
svarbu,ar ten šeimininkautų de
mokratai ar respublikonai,ben
droj i linkmė vis ta pati ir nesi
keičianti. Greičiausia, ne vien 
dėl to, kad tokiu mostu nenori
ma piktinti sovietinio milžino, 
bet ir dėl to, kad esame negau
sūs, kitaip sakant, gal ir per- 
menkas balsuotojų blokas.

Juk, kad ir kaip būtų keista , 
bet lietuviai niekad dar savo 
tarpe neturėjo jokios ryškesnės 
valdančiosios partijos asmeny
bės savo tarpe. Čia buvo tik vie - 
na, sakytina, pusiau išimtis, kai 
Valstybės Sekretoriaus padėjė
jo Afrikos reikalams postą tu
rėjo G. Menr-en Williams, tuo 
kart Vasario 16 minėjimo metu 
jis atvyko ir kalbą pasakė susi
rinkusiem Detroito lietuviam. 
Bet, taip pat buvo žinoma, kad 
jo tas žodis buvo pateiktas aukš
tesniems sluoksniams aproba
vimui gauti ir taip pat buvo pa
skutinės jo tai dienos tame pos
te, nes greit po to jis gavo nau
ja paskyrimą. Tuo tarpu, kiek 
buvo įvairių ir neeilinių lietu
viškų susitelkimų, kongresų, 
seimų, net pasaulinio masto , 
Washingtone, New Yorke, Chi- 
cagoje, deja, niekad niekas ne
siteikė atvykti iš sostinė. Buvo 
juk dedamos pastangos kviesti 
prezidentus, viceprezidentus , 
departamentų sekretorius, bet 
visos tos pastangos buvo tuš
čios. Lenkai, ukrainiečiai, šve
dai .norvegai .graikai, buvo kur - 
kas laimingesni už mus.

Tiesa, mes beveik visuomet 

gaunam JAV senato ar kongre
so narius, vietinių valstijų, ar 
didmiesčių pareigūnus, bet jų 
dalyvavimas nevisada esti pa
stebimas vietinės spaudos. 
Amerikiečiai kongresininkai 
atvykę į mūsų minėjimus, daž
nai labai šauniai pakalba,sujau
dina mūsų patriotinius jaus
mus, įdeda savo pasakytus žo-. 
džius į Kongreso leidinį. Jau 
vien iš tų visų jame atspausdin
tų kalbų surinkus ir atskirai iš
leidus, susidarytų storokas to
mas.Ir kas iš to? Tie visi pus
lapiai daugiau jau dokumentinė 
kartais gal tik sentimentinė 
medžiaga ir tiek. Užtat, ir kyla 
klausimas, ar mes neperdaug 
dėmesio skiriam visiems tiems 
kongresininkų pasisakymams 
ar net ir kongresinėms rezo
liucijom, kuriom eigos neduo
da Washington© administracija.

Reiškia,tylos suokalbis prieš 
Pabaltijo tautų teisių atstatymą 
tęsiama toliau. Padėtis tole
ruojama ir nič nieko nedaroma , 
net nebandoma ta linkme dary
ti, kad sovietija vienu ar kitu 
būdu išleistų iš savosios lete
nos tris Pabaltijo respublikas.. 
Įvairūs pokalbiai, ryšiai, tarp 
Washingtonoir Maskvos netik, 
kad didėja, bet jie ir gilėja. Ir 
nėra jokių duomenų spręsti ar 
guostis, kad ten bent vienu žo
deliu būtų kas užsiminta mums 
rūpimais reikalais ar klausi
mais.

Mes kartais pakalbame, kad 
sovietijai itin rūpi išgauti ofi
cialus Pabaltijo pripažinimas 
jiems .Kažin? Mokyklų vadovė
liai, išleisti žemėlapiai, enci
klopedijos, jei mini kur Pabal
ti jį, tai jau beveik visur ir visa
da, kaip sovietinės imperijos 
dalį. Iš pasaulio istorijos, Eu
ropos istorijos vadovėlių, Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos var
das kaip ir pranykęs,nebent pa
žymint sakiniu kitu, kad jų būta 
nepriklausomų valstybių tarp 
I-ojo ir II-ojo karo. Sovietai, 
ar kas pripažįsta ar ne, sau ra
miausiai gabena, jei tik randa 
reikalo sovietinius lietuvių,lat
vių,estų pareigūnus,mokslinin
kus, kultūrininkus, menininkus , 
sportininkus ir visur viskas to
leruojama, niekur niekas jokio 
protesto nereiškia. Visur šyp- 
somasi, spaudžiamos rankos , 
sveikinamasi, atsistojama so
vietinio himno pagerbimui.Kaip 

padėtis pasikeistų, jei, sakyki
me, sovietai tą pripažinimą ir 
išgautų? Sovietinamos Lietuvos 
gyventojai išleidžiami į užsie
nius ir juose priimami sovieti
niais pasais,įvažiavimas į kraš
tą irgi eina per sovietines kon- 
sularines įstaigas, o mes čia 
dar guodžiamės, kad sovietai 
labai reikalingi oficialaus oku
pacijos pripažinimo. . . Sunku 
pripažinti,priprasti ir supras
ti, kad, Sudūvio žodžiais, esame 
vienui vieni. ..

Al. GIMANTAS

KAD NEBŪT VELTUI 
RAŠYMAS

Laikraščius skaitydamas, 
randu nemažai auksinių min
čių ir apsidžiaugiu,kad’šis ar 
kitas reikalas jau įstatytas į 
gerą eigą. Bet žiūrėk praėjo 
mėnuo ir keli, ir metai ir keli, 
o minėtasis reikalas nepaju
dėjęs nė iš vietos ir pagaliau 
palikęs visai užmarštyje.

Tas įvyksta tais atvejais, 
kada į rašančiojo mintis ne
atkreipiamas dėmesys. Tuo
met rašinys kad ir auksine 
mintimi lieka bereikšmiu, o 
rašančiajam tik laikas sugai- 
rašančiajam tik laikas sugai
šintas. Išeivijos lietuviškoj 
periodikoj rašantieji laiką 
gaišina ne už pinigą, bet iš 
idealizmo, todėl jiems atsily- 
ginkim nors atkreipdami dė
mesį į jų gerąsias mintis, tuo 
pačiu jau bus pasitarnauta 
savo tautai.

Jau ilga eilė metų, kai ne
galiu atsiskirti su dviem Det
roito žurnalistais, tai Alfon
sas NAKAS ir ASTAŠAITIS- 
Al. Gimantas. Pavartęs senai 
perskaitytus laikraščius ran
du daug A.Nako reportažuose 
raudonų brūkšnių, kuriuos ka
daise pasibraukiau galvoda
mas, kad reiktų į juos atsi
liepti. Dar daugiau subraukyti 
Al. Gimanto straipsniai, ku
riais jis kelia labai aktualias 
mintis ir į juos’ reiktų atsi
liepti. Aišku, ne visuomet su 
pritarimu.Bet kaip, jei aš vos 
suspėju laikraščius tik pers
kaityti? Tačiau atsitinka tokie 
momentai, kada aš sekmadie
nio ryte pasakau mamai, kad į

NAMIE IR SVETUR
O Stasio Žymanto,,Dirvoje"* 

spausdintoji straipsnių serija 
vis dėlto verta pasiskaityti. 
Sausio 21 d. jis gvildena lie
tuviškąją vienybę tarybinės 
kultūrinio bendradarbiavimo 
ofensyvos šešėlyje. Anot S. 
Žymanto:

— Laisvųjų lietuvių tarpe 
pastaruoju metu pasireiškusi 
ir tolydžio vis labiau gilėjanti 
ir aštrėjanti poliarizacija dėl 
santykių su okupacijoje gyve
nančia tauta... yra žalinga ir, 
kaip rodo kitų išeivijų patir
tis, gali būti pražūtinga. Jaus
mams įsisiūbavus racionalus 
ir logiškas galvojimas tampa 
neįmanomas...

Autorius prisimena dabar
tinį Vakarų Vokietijos minist
rą pirmininką Willy Brandtą, 
kuris kalbėdamas apie sovie
tinius taikiojo sambūvio už
mojus , pareiškęs : "Jei mes 
tik paskirais atvejais reaguo
sime į savo pergale tvirtai 
įsitikinusio priešo veiksmus, 
mes laipsniškai išseksime ir 
galutinoje išvadoje liksime 
sugniuždyti".

Nurodęs į tarybinių įstaigų 
siūlomąjį kultūrinį bendra
darbiavimą, S. Žymantas rašo:

-- Užsieno lietuvių politi
nių sluogsnių reakcija į šią 
prieš juos nukreiptą Lietuvos 
okupanto ofensyvą , tais pa
čiais Willy Brandt žodžiais 
kalbant, buvo atžymėta nega
tyvizmo stigma. Ji buvo atsi
tiktinė, mažiausia dešimtį 
metų pavėluota , negatyvi ir 
pasyvi.

Prieš keliolika metų Brita
nijos Londone kilo sumany
mas steigti bendrą lietuvių- 
lenkų kultūrinę draugiją. Ilgai
niui draugija, pavadinta A. 
Mickevičiaus vardu, nuveikė 
kai kurių įsidėmėtinų darbų: 
išleido Sibiro lietuvaičių mal
daknygę anglų ir lenkų kalbo
mis, surengė rimtų koncertų 
ir akademinio lygio paskaitų. 
Lietuvių-lenkų bendradarbia
vimas iš tikrųjų buvo našus, 
nors nei lietuviai lenkams 
prakišo Vilnių, o ir lenkai V il
niaus, tur būt, neatsižadėjo... (

Tą draugiją steigiant, savo 
nuomonę pareiškė ir vienas iš 
tikrųjų visų nuoširdžiai ger
biamas , Lietuvos kultūros ir 
politikos istorijai didžiai nu
sipelnęs nedviprasmiškai se
nosios kartos lietuvis. Jis lie

bažnyčią eitų pėsčia, o aš ra
šysiu.Taip atsitiko ir šiuokart 
perskaičius "N. L. "Nr.7 kul
tūriniam puslapyje Al. Giman
to straipsnį "Čiurlionis žudo- 
mas'ar ne,bet mirštantis"...

Ačiū, labai ačiū, Tamsta Al. 
Gimantai, už šį rašinį ir už 
patiekimą minčių Čiurlionio 
gelbėjimui. Toliau jau visų 
šiapus Atlanto, lietuvių didelė 
pareiga skubiai galvot, kalbėt, 
rašyt ir prieit prie konkrečių 
veiksmų lietuvių tautos geni
jaus gelbėjimo. Ta pačia pro
gą ir savąjį trigrašį apie 
Čiurlionio paveikslų gelbėji
mą nuo sugedimo.

Sunku sutikti su mintimi, 
kad jei išeivijos lietuviai rim
tai susirūpintų Čiurlionio me
no paminklų apsauga, kad pa
tys rusai dėl savo prestižo tą 
padarytų.Tik jei jiems tas būt 
galėję iš syk duot pakankamai 
lėšų ir specialistų tinkamai 
galerijai įrengti. Daugiau ga
lim tikėti, kad rusai tyčia da
rys taip, kad tie paveikslai 
sunyktų, nes jie ne ruso, bet 
lietuvio kūryba.

Gana nepatikima ten ir lė
šas siųsti. Jie tas lėšas pri
ims su malonumu, bet ką su 

tuvių- lenkų draugijos inicia
toriams trumpai drūtai pata
rė: "Neprasidėkite su lenkais. 
Jie jus apgaus'." O vienas 
smailialiežuvis lietuvis vis 
dėlto atsakė: "O gal mes juos 
apgausime?

Tai ne anekdotas, o faktas, 
ir jis prisimena, kai užsienių 
lietuvių vadovaujantieji politi
niai sluoksniai , santykių su 
tautos kamienu Lietuvoje aki
vaizdoje, S.Žymanto žodžiais, 
reaguoja negatyviai. Visko 
neigimas dar toli gražu nėra 
politika, o S.Žymantas, kurio 
niekas, tur būt, neįtars esant 
sovietų patikėtiniu, sako:

— Formulės ir rezoliucijos, 
draudimai ir pasmerkimai, 
neišbaigti ir neišsakyti strai
psniai, klaidingomis ir netei
singomis prielaidomis atrem
tos išvados, aštrūs poleminiai 
pasisakymai negali atstoti ir 
neatstoja giliai išmąstytos ir 
vieningai sutartos, tvirtais 
principais atremtos , pozity
vios, aktyvios ir visų laisvųjų 
lietuvių darniai vykdomos po
litikos , okupacijoje gyvenan
čios tautos ir jos okupanto at
žvilgiu.

Dr. A.J. Greimas vasario 
mėnesį "Prancūzijos lietuvių 
žiniose" rašė:

— Ar imsi visą tautą, ar 
pavienį individą , ar kalbėsi 
apie lietuvį Lietuvoje, ar pla
čiame pasaulyje — lietuvis 
šiandien tautinės mažumos, ar 
tos mažumos atstovo būklėje.

O būti mažumoje — nepato
gi situacija'. Lengviausias ke
lias iš tos padėties išeiti esąs 
iš gero lietuvio pasidaryti 
blogu prancūzu, antraeiliu 
amerikiečiu ar rusu. Pasak 
dr. A. J, Greimo, lietuvio as
meninės vertės supratimą ne
abejotinai rodo šiandien lie
tuvių tauta savo žemėje:

— Išlieka tik tie individai, 
kurie sugeba, savęs neparduo
dami, surasti sau vietą juos 
supančioje visuomenė je. Išlie
ka tik tos tautinės mažumos, 
kurios, saugodamos savo tau
tinę asmenybę, intuityviai ži
no, pagal dabar madoje esan
čią formulę, iki kol galima ei
ti "per toli". Tai tautos, ku
rios turi istorinį patyrimą ir 
istorinę kantrybę.

Lietuvių tautos išmintis: 
mokėti išlaukti...

R. E. M az iliauskas

jomis padarys , tai jau kitas 
reikalas. Labai lengvai gali 
įvykti taip, kaip su Klaipėdoje 
bažnyčios statyba.

Visai kita kalba būtų siųsti 
ten tos rūšies specialistus. 
Tuo geriau,kad /pagal Al.Gi- 
mantą/ jų yra Amerikoje, tai 
su jais ir tuoj pradėt kalbėtis. 
Tuomet iš rusų tik leidimas 
gaut.

Amerika su Rusija veda 
kultūrinį bendradarbiavimą, 
tai jį ir lietuviams reiktų iš
naudoti saviems reikalams. 
Rusams nebūt kaip užginčyti, 
kad lietuviškojo genijaus dar
bų apsauga nėra kultūrinis 
dalykas,

Gerai kad detroitiškis šią 
mintį kelia, nes dabartiniu 
metu Detroite randasi ir žur
nalistų sąjungos centras, tai 
ši mintis nebūtų atleista, kol 
ji nebus pradėta vykdyti. O 
žurnalistams linkėtina , bent 
šiuo reikalu, ištvermės, kad 
Tamstų balsas neliktų šauks
mu tyruose, bet taptų kūnu.O 
ils taps, jei visi vieningai sa
vomis plunksnomis jį parem- 
sit.Geros sėkmės*.

J.Seibutis
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VLADAS ŠLAITAS

PRIEŠKARINIS LAIKRODIS 
Metai atheša palengvėjimą. 
Vaikučių juokas už lango atneša džiaugsmą, 
višt.os "kapa kapa su dešimčia" atneša džiaugsmą, 
arba kačiukas prieš saulę atneša džiaugsmą: 
džiaugsmą be apskaičiavimo, 
džiaugsmą be išskaičiavimo, 
džiaugsmą,kuris priklauso tiktai senatvei. 
Saulė leidžias. Bobulė snaudžia. Ir taip taikingai 
tiksi sienoje prieškarinės gamybos laikrodis.

IKAGOJE VERDI “ LA FORZA DEL DESTINO“ LIETUVIŠKAI

***

RUDENIO ROŽĖS 
Laikas, 
kuris praėjo, 
yra ne mano.
Antra vertus, 
jis niekados ir nebuvo mano.
Buvo laikas, 
ir dingo laikas. 
Ir nėra laiko.
Ir paliko tik paskutinės rudenio rožės.

Dienai praėjus, 
ruošiuosi vakarui, 
Atėjus vakarui, 
ruošiuosi nakčiai, 
esu visam pasiruošęs: 
neišskiriu 
nei mirties galimybės.

Visos dienos bėga į savo saulėleidžius, 
ir visos upės bėga į savo didžiuosius vandenis, 
ir visos meilės 
bėga į savo senatvę ir užmiršimą, 
tiktai mano širdy pasiliko nesusileidusi 
mano mirusi meilė.

Britanijos Londone gyvenantis viduriniosios kartos poetas 
Vladas Šlaitas pokarėje išleido jau septynias savo eilėraščių 
knygas. Praeitaisiais metais išėjo paskutinioji jo knyga 
"Aguonų gaisras". Praeitaisiais metais Vladas Šlaitas taip 
pat viešėjo ir Amerikos žemyne, kur savo kūrybą skaitė lite
ratūros vakaruose Čikagoje ir Detroite. 1959 m. gavęs Lie
tuvių rašytojų draugijos premiją, VI.Šlaitas iš tiesų yra po
puliarus poetas ne tiktai tarpe "grynosios poezijos" mėgėjų, 
bet ir aplamai visuomenėje. Pastaraisiais metais jo poezijo
je išryškėjęs ne visuomet poetiškai apvaldytas religinis mo
tyvas paskutiniuosiuose eilėraščiuose jau yra pastebimai li
teratūriškai apdorotas ir įvilktas į meniškai išspręstą poeti
nę formą. Čia spausdinami du naujausieji, iki šiol dar niekur 
nespausdinti Vlado Šlaito eilėraščiai.

rem

Kas yra mano gyvenimas?
Tai yra didelė meilė.
Ir jeigu mano gyvenimas 
kartais nebūna meilė, 
tai tada ir gyvenimas: 
tai tiktai būna pusiau sulankstytas paveikslas ne savo vietoje.

Visos dienos bėga į savo saulėleidžius, 
ir visos upės bėga į savo didžiuosius vandenis, 
ir visos žemiškos meilės 
bėga į savo senatvę ir užmiršimą, 
tiktai mano širdis, 
kaip auksinis ir lengvas lieptas, 
nuolat veda mane į gražesnio gyvenimo krantą.

Nuostabus kolektyvas , kurį 
jau daugiau kaip dešimtį rhetų 
žinome Čikagos Lietuvių Ope
ros vardu, kurio tuzino operų 
repertuare yra ir dvi lietu
viškos, šį pavasarį stato Giu
seppe Verdi trijų veiksmų 
operą "La forza del destine". 
Apie ją, šitą operą, apie jos 
statytojus ir išpildytojus,apie 
spektaklių laiką ir vietą čia 
noriu vienu ypu N. Lietuvos 
skaitytojus informuoti.Manau, 
kad mano informacija, ypač 
dėl bilietų paštu užsisakymo, 
ne vienas pasinaudos.

VERDI - OPERŲ KARALIUS
Kalbėti apie "La forza del 

destino", kurią statytojai iš
sivertė į "Likimo galią",nėra 
jau taip lengva vien todėl, kad 
daugumai mūsų ji kaip ir ne
žinoma. Mat, nei Kaune , nei 
Vilniuje, mums tenai gyvenant, 
ji dar niekada nebuvo statyta, 
o šiame kontinente kiek gi 
mes, išvis, operų tepaklauso
me. Apie jos muzikinę vertę 
galime neabejoti vien todėl, 
kad ji yra sukurta didžiausio 
operų genijaus.

Giuseppe Verdi gimė Itali
joje, Roncale vietovėje, Par
mos kunigaikštystėje 1813 me
tais. Muzikos iš vargonininko 
pramokęs,paskui ir pats var
gonininkavęs, pradėjo kompo
nuoti labai jaunas. Per visą 
ilgą gyvenimą /mirė 1901 m., 
taigi 88-rių/ sukūrė visą eilę 
muzikos šedevrų, kurių tarpe 
didžiausią skaičių sudaro 
operos. Jas Verdi rašė gru
pėmis , tam tikrais laiko tar
pais vis kitokias. Pavyzdžiui, 
pirmojo periodo, arba pirmos 
grupės operos , labai mėgia
mos ir šiame krašte, yra "Na
bucco" , "Macbeth". Antrojo

periodo - mums geriausiai 
žinoma "La Traviata" , kurią 
Kaune, Valstybės teatre,sta
tydavo kiekvienų N. Metų iš
vakarėse, o taipgi Kaune sta
tytos "Rigoletto" ir "II Tra- 
vatore" /"Trubadūras"/.

Trečioje grupėje įžymiau
sios yra Kaune statytos "Ai
da", "Don Carlos", "Un ballo 
in maschera" /"Kaukių ba
lius/" ir mano rašinio objek
tas "Laforza deldestino",ku
rios pirmą versiją Verdi su
kūrė 1862,o antrąją, dabartinę 
-1869 metais, tad lietuvišką 
sceną ir publiką ji išvys tik 
ką šimtmetį atšventusi.

RASINĖS NEAPYKANTOS, 
MEILĖS IR KERŠTO

LIBRETAS
Toliau kalbėti apie Verdi 

asmenį ir jo kūrybą , reikštų 
kalbėti per keliolika puslapių. 
Vis dėlto patarčiau tiems,ku
rie mano "Likimo galios" 
spektaklyje dalyvauti, būtinai 
prieš tai pasiskaityti LE , ar 
betkurioje kitoje enciklopedi
joje.

Libreto tekstas parašytas 
kažkokio nežinomo Francesco 
Maria Piave /nei LE, nei E. 
Britanica , nei E.Americana 
apie tokį asmenį žinios netu
ri/. Laikas? Turbūt, 18-tas ar 
pradžia 19-to šimtmečio.Vie- 
ta?Ispanija ir Italija.Didžiau
sia įtampa ir tragedija pra
sideda prologe, Sevilijos mar
kizo di Calatrava rūmuose. Jo 
vienintelė duktė Leonora, įsi
mylėjusi didiko ir indėnų 
princesės sūnų Don Aivaro, 
negaudama sutikimo už jo te
kėti /rasinė neapykanta1./, 
rengiasi su juo pabėgti.Di 
Calatravabėglius užklumpa ir 
netikėtai iššovusio Don Alva-

STEFANIJA ROKIENĖ

VERGIJOS 
KRYŽKELIUOSE

♦ ♦ ♦ I* ♦ *

KELIONĖ
SIBIRO

UPĖMIS

KOMENDANTAS

Novosibirske enkavedistai mus nukraustė į bar
žas ir perdavė tremtinių komendantams. Kartu buvo 
perduotos visos mūsų bylos ir žinios apie tremiamuo
sius. Ne visi susigaudę naujoje padėtyje, bet kai kas 
suuodė mūsų ateitį iš pasikalbėjimų su naujaisiais mū
sų ’’ponais” — komendantais.

.Mus perėmė, kaip vėliau paaiškėjo, komendantas 
N. A. Siusiukalovas. Tai buvo jau pagyvenęs žmogus, 
aukštas, kumpa nosim, pailgu, žiauriu ir nieko gera 
žmogui nežadančiu veidu. Jis buvo apsivilkęs žalia pa
laidine ir mūvėjo tokios pat spalvos kelnes. Labiausiai 
visiems krito į akis tai kiauros kojinės.

Daugelis dar nesiorientavo, kad tai yra labai di
delis mūsų viršininkas ir kad vėliau reikės prieš jį 
drebėti, kaip vėjo pučiamiems epušės lapeliams.

Baržoje iš visų kampų lėkė jo adresu pastabos:
— Tai nususę rusai. Valdininkai ir tie neturi už 

ką nusipirkti kojinių ir vaikšto kiaurais kulnais.
— Greičiausia, kad paskutinis girtuoklis. Nė vieno 

gero daikto pas jį nematyti, nes viską prageria. Užfun- 
dykim jam susidėję, tai gal mus paleis.

Ir štai tą mintį ’’užfundykim” arba duokim kyšį 
kai kas pasigavo ir pradėjo rengti naujus planus.

Iš kampo atsiliepė jau senvva moteris.
— Ne tam veža, kad paleistų. Tik pasižiūrėkit į 

komendanto veidą ir viską suprasit. Jo išraiškoje slypi 
baisi ir žiauri laukinio plėšiko prigimtis. Tik krimina
liniuose filmuose mačiau tokius veidus.

žiūrime visi išplėtę akis ir stebime komendantą. 
Iš jo apsirengimo, judesių ir spiaudymosi į visus paša
lius sprendžiame apie sovietišką valdininkiją. Vaikš
čiodamas po baržą, jis atidžiai apžiūrinėja ir stebi savo 
aukas. Jei pasitaiko kieno nors bagažas išsikišęs į taką, 
tai paspiria koja ir tai daro su di .iu ir neslepiamu 
malonumu. O rusiški keiksmai, savo šlykštumu paėmę 
pasaulinį rekordą, taip ir slysta jam nuo liežuvio.

LIETUVOS DARBININKŲ ŠEIMA

Baržos viduryje tremtinė Stupelienė pasistatė ko
jinę siuvamą mašiną. Kai kurios operatyvinės grupės, 
matyti, buvo žmoniškesnės ir leido pasiimti didesnį 
bagažą. Dabar mašina atstoja stalą, apie kurį grupuo
jasi didelė ir vieninga žemaičių Vizgirdų-Stupelių šei
ma. Ją sudaro; Stupelienė su vyru, jų sūnus Edvardas 
ir dvi dukterys, Birutė ir Vanda su berniuku. Ta dvi
lypė šeima, matyti, gražiai sugyveno, nes kartu va
žiuoja Stasys ir Liudas Vizgirdos su šeimomis ir pirmo 
vyro duktė Bronė Vizgirdaitė, kuri atskirai gyveno, 
bet tremiant prijungta prie šeimos. Tai plati Lietuvos 
darbininkų šeima. Motina yra siuvėja, o Stupelis su 
sūnumis ir posūniais — paprasti darbininkai. Bronė 
dirbo Klaipėdos audimo fabrike, nes buvo prityrusi 
audėja.

Vizgirdos ir Stupeliai geri ir susipratę lietuviai ir 
patriotai. Visa tos šeimos jaunoji karta priklausė Lie
tuvos šaulių Sąjungai. Tas, žinoma, labai nepatiko Lie
tuvos okupantams ir jiems parsidavusiems lietuviams.

Motina irgi neapkentė mūsų šalies grobikų, nes tik 
per vienus okupacijos metus jau pajuto gyvenimo pa
blogėjimą ir ekonominius trūkumus. Būdama siuvėja, 
dažnai susitikdavo su žmonėmis, ir savo neapykantą 
atėjūnams viešai išliedavo ir naująją santvarką pakri
tikuodavo. Už tatai ir tremia šiuos žmones Sibiran. 
Kai pasižiūriu į tą padorią ir taip gražiai susiklausan
čią Lietuvos darbininkų šeimą, tenka karčiai nusišyp
soti. Kur teisybė?

Atriedėjus Lietuvon sovietiniams tankams, visa 
gerkle buvo šaukiama ir į visas keturias pasaulio šalis 
trimituojama, kad atėjo darbininkų valdžia, kad nuo 
šio laiko darbininkai patys viską tvarkys, kad dabar 
viskas darbininkijos: žemė su jos gelmių turtais, fab
rikai ir įmonės, bankai ir prekių sandėliai, krautuvės 
ir miestų didieji pastatai — darbo liaudies ir darbo 
valstiečių nuosavybė. Puiku, viskas mūsų.

O kas atsitiko? Po metų tariamieji draugai lietuvį 
darbininką pasmerkė ir tremia Sibiro vergijon. Lietu
viams darbininkams nėra vietos savo tėvynėje, nes 
jie turi užleisti savo kraštą ir savas darbovietes atė
jūnams.

SKALBIMAS

Mažai mes dabar valgome. Sriubos daugiau nebe
duoda. Gauname tik po kepaliuką duonos, kurios turi 
ištekti trims ar keturioms dienoms. Gauname ir vi
rinto karšto vandens — ’’kipetok”. Cukraus ar uogie
nės jau retai kas beturi, o jei pas ką ir yra maišelio 
kampe, tasai tausoja dar juodesnei dienai. Daugelis 
duoną valgo tik su vandenėliu, bet yra ir tokių, kurie 
iš saujos ir lietuviškų lašinių pagraužia.

Parazitai mūsų nesigaili ir be pasigailėjimo čiul
pia mūsų kraują. Kelionės metu tiek daug jų prisiveisė, 
kad nebeturime ramios minutėlės. Visa laimė, kad ne
sirodo dėmėtoji šiltinė. Visi iškristume, kaip rudenį 
šalnų pakąsti ir pageltę lapai.

Plaukdami Obe ir matydami čia pat gausybę van
dens, nutarėme skalbtis. Pas vienus atsirado kibiras, 
pas kitus — dubuo, treti surado virvagalį ir jau turime 
viską, ko mums reikia — pratinamės prie - komunos. 
Pririšome kibirą ant virvės galo ir puikiausiai pasise- 
miam vandens, nes mūsų barža vos vos šliaužia. To
liau nuo miestų vanduo švarus, minkštas ir visai tin
kamas skalbimui. Tik visa bėda, kad mažai kas turi 
muilo. Jei kas ir turi gabaliuką, tai tyli ir su kaimynais 
nesidalija. Gerai ir be muilo. Triname rankomis balti
nius ir skandiname tas raganas, kad prigertų. Bet kur 
tau jos skęs. Negalima vandenyje jų prilakinti, vis 
gyvos ir vis ropoja. Sušlapusias ututes pribaigiame 
nagais. Vis bus kiek mažiau. Gal ir juokinga atrodo, 
bet esamose sąlygose niekaip negalime nusikratyti juo- 
danugarėmis.

Dažnai užlipame ant baržos denio. Tai žiūrėk — 
kamputy pasislėpusi moterėlė jau gaudo keršąsias. 
Kitos moterys ją užstoja, padaro priedangą, kad neuž
eitų komendantas ar sargybiniai.

Liuda vis gaudo gyvius, krauna tuščion vaistų 
bonkutėn ir su pagieža barasi:

— Rupūžės, gyvatės, kad juos pirmas perkūnėlis 
nutrenktų. Ir ką jie padarė iš mūsų tik per vieną mė
nesį! Jau mes ir į žmones nebepanašūs. Pririnksiu pil
ną bonkutę ir drėbsiu komendantui akysna, o geriausia 
tai už kalnieriaus. Namuose mes gerai ir švariai gyve
nome, ir utėlės mūsų negraužė.

Paulina, matyti, rami moterėlė, neiškenčia neįsi
kišusi:

— Nerūgok, kaimynėle, nuo to mums nepaleng
vės. Visiems tie patys pyragai. Manai, kad kitiems 
širdis neverda pykčiu ir neapykanta ruskiui. Kol tu
rėjome savo kariuomenę ir buvome namie, reikėjo gin
tis. O dabar kaip avis sudarė ir gabena skerdyklon.

Už stulpo sėdėdama viena senutė atsiliepė:
— Barniais ir rūgojimais mes nieko neatsieksime. 

Vargas mums, kad mūsų maža tauta ir silpna buvo 
valstybė. Kas gali atsilaikyti prieš tokį milžiną, kaip 
Rusija. Ne mes jiem reikalingi, bet mūsų žemė, sody
bos ir visa Lietuva. Aišku, kad jie nori nusikratyti pa
vergtų kraštų gyventojais. Jie iš lėto ir nežymiai mus 
visus sunaikins. Mes tremties keliais važiuojame ne 
paskutiniai.

KOMITETAS

Kažkas kviečia, kad visi lietuviai susirinktų į vie
ną nurodytą baržos kampą. Tremtinė N. paaiškino, kad 
kilo sumanymas išsirinkti komitetą, kuris rūpintųsi 
tremiamųjų reikalais ir šalpa. Ir kokie mes buvome 
tada naivūs, nesupratome savo apverktinos būklės ir 
nejautėme, kokie pyragai mūsų laukia. '

Paprašyta dar vienas senyvas vyras paaiškinti 
apie komiteto tikslus. Jis papasakojo apie 1914 metų 
karo pabėgėlius Rusijon, apie jų komitetų veiklą ir 
rūpinimąsi lietuvių reikalais. Tačiau pamiršo jis pri
dėti, kad tai buvo ’’kruvinojo carizmo” laikais ir kad 
tais laikais žmogus vistiek dar nebuvo laikomas gy

vulio vietoje.
Visi sutinka su pasiūlymu ir nutaria išsirinkti ko

mitetą. Kandidatai buvo siūlomi iš įvairiu Letuvos 
kampelių, kad nebūtų šališkumo savo parapijiniams 
reikalams. Zarasiškiai pasiūlė mane. Visi susirinku
sieji pasiūlytiesiems kandidatams paplojo, ir taip buvo 
išrinktas penkių asmenų komitetas. O tai jau buvo 
nusikaltimas komunistinei santvarkai ii- režimui.

Visi išrinktieji išėjome į vidurį pasirodyti rinki
kams, susipažinom ir jau norėjome pasikalbėti mums 
rūpimais reikalais, bet tuojau prisistatė uniformuoti 
pareigūnai. Jie ėmė klausinėti, kas čia per triukšmas, 
koks čia susibūrimas, ir įsakė visiems skubiai išsiskirs
tyti. Greitai nėrėme visi kaip pelės po šluota prie savo 
maišelių.

Dabar dažniau pradėjo vaikščioti uniformuoti en
kavedistai, žiūrinėti mus ir varstyti akimis. Jie tik
rai norėjo susekti, ar šie beginkliai žmonės labai pa
vojingi sovietinei santvarkai. Jau tada pradėjo pla
nuoti, kaip juos išskirstyti, kad nebūtų vieningi ir su- 
sicementavę. ■

Mes irgi reiškėme savo nuomones apie jų išsila
vinimą, žmoniškumą, žiaurumą ir kultūringumą. Daug 
kas iš mūsų tada nerūpestingai juokėsi iš ’’valdžios” 
kiaurų kojinių ir nenumatė, kad tie ’’ponai” greitai 
parodys mums savo galią.

PELĖSIŲ ATSARGOS

Dažnai duoną gaudavome jau pasenusią ir prade
dančią pelėti. Išpiaustytus pelėsius visi mesdavo upėn.

Ant denio stovime būrelis moterų, aptariame die
nos įvykius, ginčijamės ir kartais pašnekame apie nau
jausius gandus. Prie mūsų prieina ir į kalbas įsiterpia 
dar visai žvalus senukas ir pataria:

— Nesibarkit. Savo reikalų tais ginčiais mes ne
pataisysime. Ir taip dar labai neaiškus mūsų rytojus, 
žinote, kad jau prasidėjo karas, o kartu su juo eina 
badas ir ligos. Nesvaidykite supelėjusios duonos žu
vims, bet geriau ją rinkite ir džiovinkite. Ant denio vė
jelis papučia, saulutė smarkiai užkaitina ir mano sužie
dėjusi duonutė jau puikiai išdžiūvo. Vykstant Rusijoje 
revoliucijai, bado metu žmonės ir vadavosi tik tokiais 
sausainėliais. Pelėsiai yra kenksmingi ir jų daug prival
gius galima susirgti, todėl prieš valgant duonos sau
sainius reikia gerai išvirti ir pelėsiai nėbus kenksmingi 
sveikatai. Neskanu, bet badui žvelgiant akysna, skanu
mynų niekas neieško.

Po to senuko pamokslo visos susimąstėme ir pa
jutome tą bado šmėklą čia pat baržoje slampinėjančią. 
Visi gyvename ta duonute, kurią gauname iš savo pa
lydovų. Negausime jos — jau ir badas.

Nuo to laiko supelėjusios duonos niekas upėn ne- 
bemetė. Visi rinko pluteles, džiovino saulutėje ir kro
vė į savo maišelius. Aš supelėjusios duonos sausainė
lių prisidžiovinau gana daug ir juos bado metu apsi
laižydama suvalgiau.

Bus daugiau.
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simponiniam orkestrui, praeitų metų 
operos “Likimo Galia", kurią stato

Muz. Vytautas Marijošius diriguoja Hartfordo, Conn. USA. 
gruodžio mėn. 11 d. šiuo metu jis ruošia pastatymui Verdi 
Lietuvių Opera C ikagoje.

O žmonės , kurie visą "Li
kimo galios" ratą užsuko ir 
visus anksčiau išvardytus su
kvietė, suprašė, surikiavo, yra 
dabartinė Čikagos Lietuvių 
Operos valdyba: pirmininkas 
Kazys Skaisgirys, vicepirmi
ninkai Stefanija Lazauskienės 
Gediminas Kazėnas ir Jonas
Mockaitts, sekretorė Gražina 
Bičiūnaitė, iždininkas Albinas 
Smolinškas ir turto globėjas 
Jurgis Vidžiūnas.

Apie simfoninį orkestrą 
nieko neturiu pasakyti, nes čia 
jau visi samdyti profesionalai 
-amerikiečiai ir jie mano žo
džių neskaitys...

solistųgarsėja gerais darbais.Kad 
netoli jo urve lindi buvusi

"Likimo galią" diriguoti mylimoji - jis nežino. Į vie-
apsiėmė Hartfordo,Conn.uni-nu°Tyną atvyksta DonCarlo ir, Premjera - 1970 m.balandžio 
versiteto muzikos profeso-gavęs progą, šaukiaDon Alva- 
rius , buvęs Lietuvos Valsty-ro dvikovon. Šis priešinasi, 
bės operos vyriausias diri-betyra išprovokuojamas.Kau-

ro pistoleto yra mirtinai su- besuminėsiu tik prie 
žeidžiamas. Mirdamas duktė- pasiskirstymo priėjęs, 
rį prakeikia. Leonoros brolis 
Don Carlo lieka keršto vyk
dytoju^

Pirmame veiksme Leonora 
slapstosi , o jos brolis Don 
Carlo jos ieško. Neįmanyda- gentas ir meno vadovas, dau-tis išeina-už vienuolyno, netoli 
ma geriau, prieglaudos prašo gelį kartų dirigavęs ameri- Leonoros 
ir ją gauna Hornachuelos vie- 
nuolynę.Čia tėvas /vienuolis/ 
Guardiano ją įkurdina oloje- 
urve ir meldžia Dievą nu
bausti kiekvieną, kuris bandy-

olos. Don Carlo 
kiečių muzikiniams kolekty- sunkiai sužeidžiamas ir prašo 
vams Vytautas Marijošius Don Aivaro, dabar tėvą Raffa- 
/apie jį plačiau irgi vertėtųele , išklausyti išpažinties ir So.California Ave., Čikagoje 
pasiskaityti LE 17-tam ir 36-duoti išrišimą. Alvaro-Raffa- Bilietų kainos : partneryje- 
tam tomuose/. Režisierius, išele nebūdamas tikras, ar to

kReM 
VE/DRoDZ/AI

NUO VIRVELES

Vaikšto sargas. Budrus sargas. Šauniai ūsus 
užraltęs. Vienvamzdi ant peties užsimetęs. Tegu 
pasikėsina kas Į valdišką turtąl Tegu tik pa
bando! Pasūdys tokiam — neatmirkys...

Naktls be mėnulio.
Onuškio tarybinio ūkio kiaulidė.
Tyros sąžinės brigadininkas P. Lukoševičius 

grumiasi su valdiška kiaule. 174 kilogramai gy
vo svorio blaškos! brigadininko rankose. Klaikiai 
žviegia.

— Kad ją paraitai! Dar kas Išgirs. . .
Lukoševičius vis dėlto nugali. Įsikibęs 

ausų, per laukus raitas lekia tiesiog

Išjotosios vietoje fermoje lieka brigadininko

KADA, KUR IR KAIP 
PATEKTI?

Tuo tarpu yra numatyti ke
turi "Likimo galios" spektak-. 
liai. Paprastai vienas ar du 
pridedami tuo atveju, jei pir-mus. . .

, . . w . IšjOtOsiua ticiujc iciiuujc ncna
miesiems bilietai is anksto par§as, sveriantis... 21 kilogramą, 
išparduodami. Taigi , kada? O Ragelių tarybiniame ūkyje gal kitaip bu

vo? Ten Skreblšklų skyriaus valdytojas kartą 
savo veršj Į valdišką buliuką Išmainė. GI Jo- 

18 7'30 Vai Vakare II šnek- nl5kl° Skyriuje vietoje bekono garde atsirado 
’ * . kažkieno nupiepęs paršas. . .

takllS — balandžio 19, 4 vai. po ...Stovi svarstyklės. Prie svarstyklių — Sartų 
pietų; III - balandžio 25, 7:3Otar*'blnl° ūkio vyr. zootechnikas V Kvedaras, 

£ ’ vyr. vet. gydytojas P. Glrlunas Ir skyriaus brl-
V.V.; IV - balandžio 26, 2:3Cgadlnlnkas P. Idas. O ant svarstyklių — prl- 

plautos telyčios mėselė. Viso labo 298 kllogra- po pietų. mal
Kur? Marijos Aukštesnio- Kažkuris mosteli ranka, ir (vyksta 

, - . , , ... „„^„Vietoje 298 kg akte atsiranda 140stos Mokyklos saleje, 67OCsvorls 
" " . — Skani bus mėselė! Te-te...

. . . Įsivaizduokime šitaip. Tarybinio 
agronomo L. Kiliulio karvė susitinka

kiaulės 
J na-

stebuklas, 
kilogramų

pernai "Danos" pastatymo pa-kiam nusidėjėliui gali nuode- ne-po 7, 5 ir 3 dol. Premje- 
■žįstams , Petras Maželis mę išrišti, pagelbon šaukia iš 
Dailininkas - Jurgis Daugvilaolos atsiskyrėlį. Čia visi trys brangesni. 
Dirigento asistentas - Alvy-vienas kitą atpažįsta. Leonora 
das Vasaitis.Chormeisteriai-puola prie mirštančio brolio, 
Alice Stephens ir Alfonsasbet Don Dario, paskutines jė- 

austrue , abu pakeitę vardus. Gečas.Akompanuotojas-Ber-gas sutelkęs, ją nudurta. Da- 
Pirma Aivaro išgelbsti Carlo 
gyvybę tam susipykus su pi
nigų lošėjais, paskui Carlo ji dainininkai: Danutė Stankai-meldžiasi...

tų jos ieškoti, jos buveinėu 
patekti.

Antrame veiksme Don Ai
varo susitinka su Don Carlo 
Italijoje, kaip karininkai,kar
tu su italiais kovoją prieš

nardas Prapuolenis. bar jau, žinoma, supuola visi
Solo partijas turi sekantie-vienuoliai , klaupia , gieda,

ūkio vyr. 
vyr. zoo- 

po 8, 6.50 ir 5 dol., O balko-technlko v- Kvedaro numylėtinę. Agronomo ra-

ron visi bilietai vienu doleriu

Asmeniškai bilietai gauna
mi MARGINIUOSE, 2511 W.6£ 
th Street.

Paštu užsakyti, nurodant 
datą, kainą, skaičių ir pride
dant čekį, parašius sekančiu 
adresu : Mr. Pranas Naris , 
6538 So. Washtenaw Ave. 
Chicago, Ill. 60629.

Alfonsas Nakas

slaugo, jau kaip prisiekęs am- lyte /Leonora/, Stasys Baras 
žiną draugystę už išgelbėji- ZA Įvaro/ , Algirdas Braziu 
mą , kovoje sužeistą Alvaro. /Carlo/, Jonas Vaznelis /vie- 
Pažadėjęs sudeginti mirštan- nuolis Guardiano/, Roma Mas
čio Aivaro laiškus, Carlo ne-i-ienė /čigonė Preciosilla/, 
tikėtai pamato tarp jų Leono— Vladas Baltrušaitis /Melito- jėgos niekur neissisuksi, nie— buvo surengtos dailės parodos 
ros nuotrauką ir atpažįsta sa- ne/, Julius Savrimas /Trabu-kur ir niekada nepabėgsi. O New Yorke, Čikagoje ir kitur 
vo priešą«A Įvaro pagyja. Car— co/ , Genovaitė Mažeikienė tam prakeiktam mulatui tai Dalyvavokelios dešimtys dai— 
lo iššaukia jį dvikovon, bet /Curra/, Bronius Maciukevi- išvis daugiausia košės privir- lininkų 'su keliais šimtais kū- 
abu priešai — draugai — prie— čius /Alcade/,Vytautas Nukasta: Leonora ir Don Carlo bent vinių.
šai kareivių yra išskiriami. /Markizas/ , Vaclovas Mom- jau savo žemiškas kančias • Kazys Bradūnas atidavė 

Trečiame , paskutiniame,kus /chirurgas/ ir Juozas pabaigia , o jis , Don Aivaro-spaudai savo poezijos rinkinį 
veiksme Don Aivaro jau pen- Aleksiūnas /vėl Trabuco/. Raffaele lieka gyventi ir ken-"Donelaičio kapas".
kerius metus gyvena Horna- Scenos technikinis vadovas tėti... • Greit pasirodys Juzės Au-
chuelos vienuolyne ir , kaip-Česlovas Rukuiža.Apšvietė- Buvo librete eilė ir kitų gustaitytės-Vaičiūnienės nau-

MENINIS SĄSTATAS, 
SOLISTAI, TECHNIKINIS 

PERSONALAS
Moralas aiškus : nuo likimo * Vasario 16-tosios proga

vienuolis Raffaele, apylinkėje jas - Kazys Cijūnėlis. svarbių veikėjų, bet jų vardus ja knyga "Rūpestis".

guotojl giriasi:
— Seimininkas Iš ūkio man šieno toną par

vežė! Ir už dyką, nes Jis — vyr. agronomas! . .
— Mūl — pašaipiai nusiviepia Kvedaro nuo

savybė. — Mano šeimininkas pusantros tonos 
dobilų Iš fermos parvežė Ir tai nesigiriu! Irgi, 
sako, už dyką. Mat, jis — vyr. zootechnikas! . .

. . . Ragelių tarybinio ūkio sandėlininkas K. Ml- 
kalkinas mušasi | krūtinę:

— Aš nežinau. Aš tikrai nežinau, Iš kur 
mano sandėlyje — bevelk penkių tonų pertek
lius! Be to, aš tų grūdų Ir nepavogiau. . .

Tačiau perteklius — pašėlusi pagunda. Kuo 
toliau nuo tokios pakusos, Jei nori gryną sąžinę 
turėti!

Dunksi kaip Į būgną krūtinėn Ir Ragelių sky
riaus valdytojas Kazanavičius. Mat. Ir Jis pa
miršo, kam sandėlyje paliko 350 kg kviečių, 
nors pagal dokumentus tie kviečiai Jau pa
sėti. . .

Vaikšto sargas. Budi sargas. Bet ne visus 
smulkius naminius vagis jis pamato. Sargo vien
vamzdis nukreiptas tik prieš tuos, kurie vagia 
nemokšiškai: lipa per tvoras, lenda pro langus. 
O kombinatoriai plekšnoja sargui per petį ir 
šaiposi:

— Daboji, tėvai? Dabok akylai! Kad menkiau
sias vagis nepraljstų! . .

Tie kiaulių mainai, šieno-dohllų centneriai, grū
dų ar mėsos kilogramai jiems atrodo niekai. 
Smulkmenos, girdi. Nesubiednės likis dėl tokių 
„niekniekių".

Bet žmonės sako: „Šiaudas prie šiaudo ve
žimas". „Niekniekis" prie „niekniekio" — jau 
šis tas. Tai jau ne smulkmenos, o grynas nuosto
lis ūkiui. Antra vertus, gerbiamieji Ilgapirščiai, 
„nuo virvelės prie kumelės", o nuo kumelės Ir 
užgrotų!.. "ŠLUOTA"

— Štai kur mūsų pjaunamosios!.. “ ŠLUOTA" , 1965 m.

• Paskutinis "S^jos" nume
ris skirtas buv. Lietuvos mi- 
nisteriui Mykolui Šleževičiui.

• Vasario 17-28 d.d. Phonix 
galerijoje , New Yorke vyko 
dail. Kazimiero Žoromskio
paroda.

2.
Kazys Musteikis

FRAGMENTAI j
***

Kazys Musteikis buvo Lietuvos kariuomenės 
generolas ir paskutinysis nepriklausomosios Lie 
tuvos krašto apsaugos ministras. Jis iš arti ste
bėjo ir dažnai asmeniškai dalyvavo valstybinio 
Lietuvos gyvenimo užkulisiuose. Savo prisimi
nimuose jis iškelia ir naujų, iki šiol viešai dar 
neskelbtų, duomenų.

Čia spausdinami Kazio Musteikio prisiminimų 
fragmentai paimti iŠ jo knygos, kurią dabar išlei
džia Nidos knygų klubas, 1 Ladbroke Gardens, 
London, R'. 11, Great Britain.

***
Pasirodo, kad apie vidurnaktį husarų pulko, 

aviacijos, karo technikos ir 2-jo pėst. pulko dvi kuo
pos iš kareivinių nužygiavo į Kauno vidurmiestį, 
pražygiavo Laisvės alėja ir vėl dar prieš aušrą grįžo 
į kareivines. Keli tankai paties Kubiliūno įsakymu 
buvo grąžinti į garažą. Nė vienas šių dalinių neturė
jo uždavinio užimti kurią nors svarbesnę įstaigą, pa
vyzdžiui, paštą, radijo stotį.

Svarbesni sukilėlių vadai buvo husarų pulko 
vadas gen. štabo pik. Bačkus, laikinai ėjęs Aviacijos 
viršininko pareigas gen. štabo pik. lt. Narakas, Ka
ro technikos dalių pik. lt. Gražulis, aviacijos majo
ras Pyragius, husarų pulko majoras Matulevičius, 
šarvuočių rinktinės kapitonas Ivanauskas ir dar ge
ras puskapis žemesnio laipsnio karininkų iš įvairių 
Kauno įgulos kariuomenės dalių.

Iš priešingos pusės Karo mokyklos viršininkas 
gen. Jackus, ponios čaplikienės įspėtas, aplinkiniu 
keliu, pro Napoleono kalną, su kariūnų daliniu nu
skubėjo prezidento apsaugoti. Prezidentūros ginti 
neteko, nes joks kariuomenės dalinys neturėjo užda
vinio ją užimti, ir niekas nesikėsino į prezidento as
menį.

Laikinai ėjęs 2-jo pėst. pulko vado pareigas 
pik. Tumas Šančiuose buvo pasirengęs nepraleisti, 
jei kas iš Panemunės ar Šančių įgulų bandytų žy

giuoti į Kauną. Ir čia jokių ginkluotų susirėmimų 
neįvyko. Toks nakties įvykių vaizdas buvo susidaręs 
iš gautųjų pranešimų.

Koks gi buvo Kubiliūno vaidmuo? Ar sukili
mas buvo nukreiptas prieš Prezidentą? Ar Kubiliū
nas tikrai norėjo įvykdyti perversmą?

Kubiliūnas labai gerbė Prezidentą. Buvo pa
tenkintas režimu. Kubiliūnas norėjo vyriausybės pa
keitimo, norėjo vyriausybės, kurioje nebūtų nei 
Giedraičio, nei Rusteikos.

Nėra abejonės, kad Bačkus, Narakas ir kiti su
kilimo vadai veikė su Kubiliūno žinia, greičiausiai 
ir jo nurodymais. Kad kariuomenės daliniai buvo 
išvesti į gatvę be uždavinio ką nors nuversti, suimti 
ar užimti, tai tas tik parodo Kubiliūno norą ne per
versmą vykdyti, bet tik atkreipti dėmesį tų, kuriuos 
reikia pagąsdinti. Tiesa, kelias tam pasiekti gal tru
putį naivus, bet toks jis buvo. Buvo tatai ne sukili
mas, bet tik neapgalvotas nesusipratimas.

Tą pat birželio 7 d., 12 vai., į štabą atvyko gen. 
Jackus. Visur bėgiojo, ant visų rėkė, davinėjo įsa
kymus. Buvo aišku, kad Prezidentas jam yra pave
dęs eiti Kubiliūno pareigas.

Jackus, sužinojęs, kad Aviacijoje yra iš Zarasų 
atskraidintas prof. Voldemaras, įsakė iššaukti laiki
nai ėjusį Aviacijos viršininko pareigas gen. štabo 
pik. lt. Naraką. Jam atvykus į štabą. Jackus pribėgo 
prie jo: „Ar yra Aviacijoje prof. Voldemaras?" 
„Yra“, atsakė Narakas.

Jackus: „Jei pristatysi čia į štabą — jums vis- 
las bus dovanota“.

Narakas, galvą nuleidęs, pagalvojo ir tyliai at
sakė: „Pristatysiu“. Jackus stvėrė Naraką į glėbį, pa
bučiavo ir rankas trindamas nubėgo j savo kabinetą.

Tikrai po poros valandų Voldemaras buvo at
vežtas į štabą ir įvestas į Kubiliūno kabinetą. Prie 
durų stovėjo du karininkai — sargybiniai.

Šios suirutės metu dažnai prireikdavo nueiti pas 
ministrą. Tą dieną, įėjęs į jo kabinetą, pamačiau to
kį vaizdą: ministras Giedraitis, lyg naujokas prati
mų aikštėje, tvirtu žingsniu maršavo savo kabinetu. 
Iš vieno kabineto galo nueina į kitą, sumuša kulnim 
'ir raportuoja: „Pone profesoriau, aš tamstą areštuo
ju“. Paskui apsisuka, sumuša kulnim ir į kitą galą ir 
vėl raportuoja: „Pone profesoriau, man yra įsakyta 
tamstą areštuoti“. Paskui pažiūrėjo į mane, nusišyp
sojo ir pasakė: „Nemaloni misija, bet ką padarysit 
Iš savo kabineto ministras tvirtu žingsniu nuėjo prie 
Voldemaro. Voldemaras atsistojo. Ministras atra
portavo, kad jis, vyriausybės pavedimu. Voldemarą 

areštuojąs. Voldemaras paklausė: „Ką su manim da
rysite?“ Ministras Giedraitis nieko neatsakė ir liepė 
karininkams Voldemarą išvesti. Tai buvo paskuti
nis kartas, kai mačiau prof. Voldemarą.

Kaip buvo areštuoti Kubiliūnas, Bačkus, Na
rakas — neteko matyti. Jie, kaip ir daugelis kitų su
kilimo dalyvių ar įtartųjų, per kelias dienas buvo 
uždaryti karo kalėjime, 6-tame forte.

Birželio 12 d. tas pats ministras pirmininkas 
Tūbelis sudarė naują Ministrų tarybą. Naujuoju 
Krašto apsaugos ministru buvo paskirtas Kariuome
nės teismo pirmininkas generolas Šniukšta. Labai 
geras teisininkas, geras ir labai kuklus žmogus. Tik
ras tėvukas. Savo išvaizda, apsirengimu nereiškė 
pretenzijų į generoliškumą. Gatvėje sutiktas, nelau
kė, kad karininkas ar kareivis jį pirma sveikintų. 
Jis sveikino visus. Tai buvo visiška priešingybė Jac
kui.

Reikėjo spręsti, ką gi daryti su suimtaisiais ka
rininkais. Tardymas jau buvo pradėtas. Tardymą 
vedė komisija, kurios pirmininku buvo 1-mos divi
zijos vadas generolas Tamašauskas. Bet kas toliau, 
kai tardymas bus baigtas? Klausimas atsidūrė Karo 
taryboje. Pagal įstatymą Karo tarybą sudarė: pirmi
ninkas ministras Šniukšta, nariai — ėjęs Vyriausio
jo štabo viršininko pareigas gen. Jackus, abiejų ka
riuomenės štabo valdybų viršininkai, vadinasi, gen. 
Gerulaitis ir aš. Tiekimų viršininkas gen. Sutkus, 
Kariuomenės teismo pirmininkas gen. Mieželis ir 
11-os divizijos vadas gen. Adamkavičius.

Tame tarybos posėdyje Jackus nenusėdėjo savo 
vietoje: karščiavosi, daužė kumštini stalą ir vis šau
kė: „Sušaudyti tokius niekšus, sušaudyti. Tai bus vi
siems pamoka. Sušaudyti".

Ministras Šniukšta, galvą nuleidęs ir rankas pa
sidėjęs ant kelių, klausėsi ir tylėjo. Kai jam atsibo
do Jackaus rėkavimų klausyti, jis ramiu ir tyliu bal
su pasakė: „Kai tamsta būsi mano vietoje, galėsi 
šaudyti, o aš nešaudysiu“. Jackus paraudo ir atsisė
do.

Šis posėdis pasibaigė. Nebuvo padaryta jokio 
konkretaus nutarimo. Tik sekančią dieną ministras, 
grįžęs iš prezidentūros, pasakė, kad suimtieji bus tei
siami karo lauko teismo. Jis įsakė parengti tuo rei
kalu įsakymą kariuomenei ir nurodė karo lauko teis
mo sudėtį: pirmininkas — tik pakeltasis į genero
lus Čaplikas ir nariai — 3-čio artilerijos pulko va
das pik. Dočkus, kariuomenės teismo pik. Rudmi- 
nas ir ypatingų reikalų karininkas pik. Braziulevi- 
čius.

Šis teismas Kubiliūną, Bačkų, Naraką nuteisė 
mirties bausme. Prezidentas visiems trims šią baus
mę pakeitė kalėjimu. Daugeliui žemesnio laipsnio 
karininkų buvo atimti laipsniai, ir jie buvo atleisti 
iš kariuomenės, švelniausia bausmė buvo perkėli
mas į kitą kariuomenės dalį. Kalėjimo bausme nu
baustieji buvo pervesti teisingumo ministerijos ži
nion. Kubiliūnas buvo padėtas Panevėžio kalėji
mam Po ketverių metų Prezidentas jam bausmę do
vanojo.

Buvo 1939 m. pavasaris. Aš jau buvau 
Krašto apsaugos ministru. Kartą po pranešimo Pre
zidentas paklausė mane, ar aš sutinku Kubiliūną. 
Atsakiau: „Ne“. Prezidentas: „O ar galėtum jį su
rasti?“ Aš atsakiau, kad Kubiliūno Sesuo yra ištekė
jusi už priešlėktuvinės artilerijos kapitono Telksnio, 
tai jie, greičiausia, susitinka ir žino, kur dabar Ku
biliūnas gyvena.

Prezidentas susimąstęs tylėjo. Paskui, lyg vie
nas sau galvodamas, prisiminė birželio mėnesio įvy
kius, asmenis ir atsidusęs pasakė: „Ačiū Dievui, kad 
apsieita be aukų“. Prezidentas tęsė toliau, jog jis 
girdėjęs, kad Kubiliūnas sunkiai verčiasi, ir jis būtų 
linkęs kaip nors jam padėti — mokėti jam pensiją. 
Mokėti pilną pensiją — apie 900 litų mėnesiui — 
gal būtų negerai. Būtų daug priekaištų. Pradžioje. 
Prezidentas sakė, gal Kubiliūnas sutiktų priimti tik 
dalį pensijos, o vėliau galėtų gauti pilną. Prezidentas 
liepė man jį surasti ir išsiaiškinti. Pradžioje, sakė, 
galima būtų mokėti 300-400 litų į mėnesį.

Tą ar sekančią dieną paskambinau kpt. Telks
niui. Paprašiau jį, kai pamatys Kubiliūną, kad pa
prašytų jį užeiti pas mane į butą. Po poros dienų jis 
atėjo. Trumpais kailiniukais apsivilkęs, atrodė neiš- 
vargęs ir geros nuotaikos. Pirmiausia jis man davė 
kalėjime savo parašytąją knygą. „Glupstva, čia nie
ko nėra. Iš nuobodumo kalėjime papeckojau“. Gai
la, kad knygos neperskaičiau ir šiandien net jos pa
vadinimo neprisimenu.

Besikalbėdami prisiminėm ir birželio įvykius, 
bet jis vengė apie juos kalbėti. Mostelėjo ranka ir 
pasakė: „Nesusipratimas".

Aš pasakiau, ką Prezidentas man yra pavedęs. 
Jis susijaudino ir apsidžiaugė, kad. gaudamas nors 
ir dalį pensijos, galės lengviau verstis. Sutarėm, kad 
pra.džioje jis gaus po 400 litų į mėnesį. Atsisveikin
damas prašė padėkoti prezidentui už jo rūpestį.

Bus daugiau.
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Žiema nik sostinėje

/Reportažas iš Sudbury, Ont./ 
Šiaurinėje Ontario provin

cijos dalyje, didžiulių ežerų ir 
miškų apsuptas, švytinčiomis 
padangėmis verčiant degančią 
nikelio lavą , sapnuoja Sudbu- 
rio miestas. Tai tik viena jo 
pusė. Antrasis Sudburio mies
tas nematomas ,' nes tęsiasi 
giliai po žeme miesto ir arti
mų apylinkių ribose. Čia ver
da požeminis gyvenimas ir 
darbas 24 valandas paroje.Tai 
didžiausias nikelio kasyklų 
požeminis miestas pasaulyje. 
Kada paviršiaus Sudburis gy
vena ramų, kaip ir kiti mies
tai gyvenimą, vysto prekybą, 
pramonę, stato namus,kepa... 
duoną, kai gyventojai gimsta, 
auga ir miršta, tuo pačiu lai
ku požeminiame Sudburyje 
rieda didžiuliai elektriniai 
traukiniai tempdami nikelinių 
akmens nuolaužų didžiulius 
vagonus , didesnius už rusiš
kus, kuriais nekaltus lietuvius 
vežė į Sibirą, dunda akmens 
masė nuo sprogdinimų šūvių, 
ūžia "Simba" , "Jumbo", 
"Fann" ir kitokių rūšių galin
gos mašinos , o prie jų stovi 
tas pats žalių "popierėlių" iš
troškęs miesto gyventojas, jų 
tarpe ir lietuvis, žinodamas, 
kad už savaitės išneš į pavir
šių gražų ir apvalios skaitli
nės čekį, kuris įjungtas į vie
ną ir bendrą viršutinio mies
to finansinės sistemos maši
ną, suks fabrikus, prekybos ir 
biznio įmones, išlaikys bažny
čias , ligonines , viešbučius, 
klubus , "butlegerius" ir ... 
kapines.

Į šio miesto ir apylinkių 
gyvenimo tėkmę yra įsijungę 
ir apie 300 ir daugiau lietu
viškų "dūšių", pradedant pir
maisiais emigrantais ir bai
giant buvusiais D.P., jų čia 
gimusiais vaikais ir kitais jau 
pensiją ir gražia senatve be
sidžiaugiančiais lietuviais. 
Materialinis gyvenimas vyks
ta grynai pagal finansinės sis
temos nustatytą tvarką, tauti- 
nis-kulturinis-pagal norą, tu
rimą energiją, tautinį susi
pratimą ir turimas veiklos ir 
ir meno pajėgas.

Lietuvos Nepriklausomybės 
atstatymo 52 metų sukaktis 
paminėta. Priimta rezoliucija 
Lietuvos okupacijos reikalu ir 
persiųsta Kanados minister iui 
ir greit gautas atsakymas, 
pranešant, kad rezoliucija 
perduota užsienių reikalų mi-

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ 

sutraukiančią 
hemorojus

Tai yra ypatinga gydomoji medžiaga 
įrodžiusi galia sutraukti'hemorojus ir 

pataisyti sugadintus audinius.
Pagarsėjęs tyrimu institutas atrado ne 

paprastu gydomąją medžiagą, sugebančią 
sutraukti hemorojus be skausmo. Ji per ke 
lias minutes sumažina niežėjimą ir nepa
togumus bei pagreitina uždegimo pažeistų 
audinių gijimą.

Visais tyrimo atvejais švelnėjant 
skausmams įvykdavo hemoroju susitrauki
mas.

Tačiau visu svarbiausia - rezultatai 
būdavo toki nuostabūs, kad pagerėjimas 
tęsdavosi daugelį mėnesiu.

To buvo pasiekta naudojant gydomąją 
medžiaga (Bio-Dyne), kuri greitai 
padeda užgyti pažeistoms celėms ir suža
dina naujų audinių augimą.

Dabar B i 0 - D y ne galima gauti te
palo bei lazdelės formose“Preparation!!" 
vardu. Prašykite visose vaistinėse. Pini
gai bus gražinti jei nebūsite patenkinti.

Geriausia, oficiali ir pilnai 
garantuota dovana į LIETUVA 
yra DOVANŲ PAŽYMĖJIMAI'

(G Ift Certificates)
Jie gali būti išrašomi aneriki etiškai s 
doleriais arba privilegijuotais rubliais. 
Su šiais dovanų pažymėjimais jūsų gi
minės gali tenai s pirkti viską, kq nori, 
už pusę kainos ar dar pigiau.'

LABAI SVARBU, priimame 
užsakymus automobiliams.

INTERTRADE
EXPRESS CORP.

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

PraSykite mūsų neapmokamo katalogo I

nisterio žiniai.
Minėjime dalyvavo miesto 

burmistras J. J. Fabbro su 
žmona, Mr. Žūk ir Mr.Pala- 
dichuk su žmonomis - atsto
vavo ukrainiečius, Mr.Saare 
su žmona atstovavo estus ir 
Mr. V. Karklins - atstovavo 
latvius. Svečiai, trumpu žodžiu 
sveikino lietuvius ir linkėjo 
laisvės tėvų kraštui. Tenka 
pastebėti, kad ukrainiečių ats
tovas Mr. Palaidichuk prieš 
metus laiko su kitais 2 dali
ninkais yra nupirkęs didžiau
sią šiame mieste hotelį - 
"Coulson" , o jo žmona lietu
vaitė - Dženkaitytė , žinomų 
Lietuvoje Dženkaičių- polici
jos vado ir garsaus lakūno, 
vėliau buvusio "AERO" klubo 
viršininko sesutė. Malonu bu
vo klausytis jos žodžių:-"Kur 
susirinks nors 10 lietuvių, aš 
ir mano vyras būsime su ju
mis kartu". Lauksime. Bur
mistrui Fabbro įteikta knyga: 
"Lithuanians in Canada".Dau
giausiai padėjusiai bendruo- 
nės veikloje , L.B. valdybos 
nutarimu p. Agotai Pranskū- 
nienei įteikta padėka ir svei
kinimas su dovana, nes tuo pat 
laiku ji šventė savo gimtadie
nį. Programą atliko A. Kusins- 
kio vadovaujamas mišrus cho
ras, M.Venskevičienės vado
vaujami šeštadieninės mokyk
los mokiniai ir Danguolės Rė
mė ikytės vadovaujama lietu
vaičių grupė.

Minėjimą baigus miesto 
burmistras su žmona aplankė 
L.B. valdybos pirmininką jo 
namuose, kur taip pat, dalyva
vo ir grupė tautiečių. Sekantį 
sekmadienį kun. A.Sabas at
laikė pamaldas už tėvynę.Vė
liavą prie altoriaus įnešė E. 
Šviežikas ir tautiniais drabu
žiais apsirengę palydovės - Z. 
Griškoriytė ir D.Kusinskytė.

Esame socialūs , todėl be 
tautinių reikalų, pripažįstame 
ir draugystę, todėl ypatinges
nėms progoms atsiradus, ruo
šiame paminėjimus. Kazimie
ras Daunys dalyvaujant dide
liam skaičiui tautiečių išleis
tas į pensiją ir paminėta jo 
dar tremtyje surinktos ir iš
leistos dainų knygelės - "Te
gul skamba mūsų dainos" su
kaktis.

Įsigijo ir į naujus namus 
įkurdinti A.L. Baltučiai ir F. 
A.Albrechtai, pabūviuose da
lyvavo daug tautiečių, neap
lenktos ir tautinės tradicijos.

"Geležinis vilkas" medžio
tojų ir žvejų klubas perinko 
naują valdybą 3 metams: St. 
Krivickas - pirmininkas , M. 
Pranskūnas - sekretorius, Po
vilas Jutelis - iždininkas.Re
vizijos kontrolė: J.Staškus, J. 
Kručas ir Pr.Griškonis.Lau
kiame, kad su pavasario saule 
ir purienų žiedais pagyvės 
klubo veikla.

Algis Remeikis, mokytojas, 
ruošiasi į vedybinį gyvenimą,

3% už asm. paskolas

U

Motociklai, automobiliai, automobiliams motetai, skalbiamo
sios masinos, siuvamosios mašinos, televizijos ir radijo 
priimtuvai, šaldytuvai ir t.t.

Prisiminkime bafkinj gyvenimą stovyklose, prieš atvykstant i Kanada.
Nuotraukoje: iš kairės: Albinas Pajeda, Juozas Jurėnas, Juozas Kručas.

KASOS V Al.ANDOS: kasdien nuo 10 vai. iki S vai. p. p., išskyrus 
sekmadienius. Pirmadieni ir penktadienį vakarais nuo 4 vai. 30 min. 
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

ta proga lietuviai vyrai su
rengė gražų viengungių atsis
veikinimą, o vedusiųjų priė
mimą į savo tarpą proga, po
būvį.

Vytautas Kručas , studijuo
jantis Toronto universitete, 
buvo išrinktas su keletą kitų 
studentų, ir Kanados federali
nės ir Quebeko provincijos 
valdžių finansuojami dalyvavo 
visos Kanados universitetų 
studentų atstovų suvažiavime 
-Quebeko mieste.

Mūsų biznieriai Viktoras 
Gudriūnas - "Prospect" hote- 
lio savininkas ir Jonas Re
meikis - "Elgin Lunch", telef. 
675-6916, kurie' verčiasi labai 
gerai, taip pat nuoširdžiai re
mia ir tautinę veiklą. J.Re
meikis, du metai iš eilės,Tau
tos Fondui aukojo po $50. oo 
Sėkmės.

Žiemos žvejyba labai sėk
minga , saulės ir vėjo nubu
čiuoti grįžta su dideliu skai
čiumi įvairių žuvelių, o ka
dangi žuvis be vandens gyven
ti negali, tuoj atsiranda prie 
jų ir "Canadian Club" giminės 
vandenėlio, kuris saulės ir vė
jo padarytą žalą verčia nie
kais. Su medžiokle blogiau.be 
keletos nekaltų stirnelių, dau
giau nieko, "mūsų" - briedžių 
prisivilioti, nors ir geriau-
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Aš 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“ .

IŠ

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

Taupyk ir skolinkis .pirmutiniame ir didžiau ciakac todamto iit-rnvii

MOKA
5Vi °/o už depositus 
6% už serus (numatoma) 
7% už 1 m. term. dep. 
73A% už 2 m. term. dep.

IMA
8% už mortgičius

ROS SIUNTINIAI IR DOVANOS Į — h Lo,,iUk °tnc " 
*■ H. S. S. R. paprastu bei oro pastų.

DOVANOS BE MUITO:
į i | Taip pat persiunčiame pinigus, už kuriuos gavėjas gali

I nusipirkti įvairių^prekių ir maisto dolerinėje krautuvėje .
Norint pasiųsti automobilį, prašome pirma pasiteirauti, 
nes automobilių skaičius yra ribotas.

Be to, siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki 19% svarų gryno svorio.
Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitu prekių.
Gyvena ne Toronte, prašomi savo sudarytus siuntinius bei užsakymus siųsti mums paštu ar ekspresu. Apmo
kėsite gavę mūsų pranešimą.
Sąžiningai ir greitai patarnaujame.

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

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

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

480 RONCESVALLES AVE. TORONTO 3, t)NT. 
Telefonas LE 1 - 3098 

Savininkai A. ir S. KAI,OZĄ

HENRIKAS NAGYS 
TORONTE

Nagys surado laiko atitrūk
ti ne tik nuo tiesioginio mo
kyklos darbo , bet ir nuo poe
zijos, dėstymo bei redagavi
mo, atvykti į Toronto ir kal
bėti akademikų surengtoj pas
kaitoj apie "Triukšmingąją ir 
ramiąją revoliuciją lietuvių 
poezijoj". Paskaita buvo šeš
tadienį , vasario 28 d., Prisi
kėlimo muzikos studijoje.

Studija buvo pilnoka visokio 
amžiaus svečių , mėgstančių 

.literatūrą ir poeziją.
Priešpaskaitinę įvadą į ne- 

siems medžiotojams nepavy
ko. Lankėsi žiemos metu ir 
viešnia "Flu" , bet kaip nepa
geidaujamą pasiuntėme per 
sieną į Ameriką. Tai tik maži 
trupinėliai iš nikelio akmeny
nų požeminės karalijos,

J. Kručas

PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- n A Q A A A A 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ r AiKM/vlZA 
KREDITO KOOPERATYVE

Kapitalas virš trijų su puse milijonų dolerių
|>: ASM. PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGICIŪS 

pagal valdžios nustatytą normą — 66% Įkainuoto turto.
p VISŲ NARIŲ GYVYBĖ apdrausta santaupų dydyje, bet 

nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju ap-
>: draustos iki $5.000.

seniai išleistą H . Nagio poezi
jos rinkinį "Broliai balti ait
varai" skaitė poetas Balys 
Rukša. Teko nustebti, kaip ge
rai ir kruopščiai buvo paruoš- Donelaičio 
tas jo referatas. Rukša skaitė 
jį gyvai ir jausmingai. Gaila 
tik, kad nebetenka daugiau už
tikti Rukšos eilėraščių perio
dinėj mūsų spaudoj. O anks
čiau, jų būdavo apsčiai.

Ramiu , giliu ir skambiu 
balsu kalbėjo Nagys apie Do
nelaitį, Maironį, Putiną, Kazį 
Binkį ir"KeturiusVėjus".Pa
minėjo jis visus iškylius Lie
tuvos poetus. Nepamiršo jis 
nei jaunų gabių išeivių.Dekla- 

, mavo ir džiaugėsi iškyliais 
sovietinės Lietuvos dainiais. 
Anot jo, visi Lietuvos poetai 
įdomūs, Tik lietuvių poezija 
nepergyveno staigių sukrėti
mų-pasikeitimų. Jei buvo ko
kie, tai tik švelnūs perėjimai.

Tik šios paskaitos metu su
pratau, koks potencialus ir di
namiškas yra Nagys lietuvių

literatūros ir poezijos žino
vas. Kaip laisvai ir intriguo
jančiai įdomiai perėjo jis per 
lietuvių poezijos dirvonus nuo 

iki mūsų laikų.
Kaip vykusiai ir vaizdžiai pa
tiekė savo žinias ir mintis 
auditorijai. Čia proza, čia dek
lamavimu , kartais sustoda
mas keletai sekundžių surasti 
tinkamam išsireiškimui api
būdinti vieno ar kito poeto ti- 
piškesnį kūrybos epizodą.

Nėra ko stebėtis,kodėl nau
jųjų laikų "Lietuvos Istorijos" 
leidėjai pasirinko Nagį reda
guoti lietuvių literatūros ir 
poezijos skyrių. . la ******

Vienintelė, Kąpados valdžioje 
’’.istruota lietuviška natūralaus gydy
mo sveikatos klinika. Mediciniškas 
ir pooperacinis gydymas. Psycholo- 
ginė terapija. Masažai. Elektronika, 
raudoni ir ultravioletiniai spinduliai. 
Terminė ir garų terapija. Phyziniai 
gydomieji judesiai, — hydro terapija. '

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

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

AŠ ESU KANADOS

PILIETIS

GOVERNMENT OF CANADA — KANADOS VYRIAUSYB
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hamiAltom
Geriausia taupyti ir skolintis tik Hamiltono lietuvių 

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

Nemokamas gyvybės ir asm. paskolų draudimas
Nemokamas pilnas Įlekiu patarnavimas
Parduodame American Travelers fekius ir money orderius
Užtikrintas indėliu saugumus 
Kapitalas virk $ 1,850.000.00

KVIEČIAME VISUS
Š.m. balandžio.4 - 5 dieno

mis švenčiame savo 20 m. 
veiklos sukaktį ir norime ją 
atžymėti šeštadienio vakare 
šokiais Jaunimo Centre ir taip 
pat koncertu Scott Park Audi
torijoje sekmadienį.

20 m. ilgas laiko tarpas 
žmogaus gyvenime, dar ilges
nis grupės veikloje.Visi gerai 
prisimename pirmuosius 
žingsnius - silpnus ir vargin
gus mūsų tremties gyvenimo 
pradžioje. Palaipsniui "Gyva- 
taras" augo ir stiprėjo. 20 
metų laikotarpyje buvo įvai
rių momentų: liūdnų ir links
mų, sėkmingų bei mažiau sėk
mingų. Laikas užmarštin 
skandina nesekmes,o gražieji 
momentai vis labiau išryškė
ja. Labai dažnai sėkmė lydėjo 
mus: daug puikių ir pakilių 
momentų išgyvenome, ne kar
tą pajutome jog verta ir gar
binga lietuviu būti, savo liau
dies meno turtais kitus žavė
ti ir patiems pasidžiaugti...

Dabartines šokėjų eiles su
daro jau Hamiltone gimęs jau
nimas ir jų skaičius žymiai 
prašoko pirmosios, prieš 20 
metų pradėjusios veikti, gru
pės eiles. Jaunuoliai bedirb
dami pasiekia gražių rezulta
tų. Tačiau , jei ne pirmieji 
žingsniai, ne pirmųjų šokėjų 
entuziasmas , bei nugalėtos 
kliūtys, vargu "Gyvataras" iš 
viso egzistuotų. Iš mažos ir 
silpnos šakelės išauga stiprus 
medis , jei jo šaknys giliai 
įleistos.

Tad nes norime ir tikimės, 
jog ši šventė bus visų mūsų - 
senesniųjų ir jaunųjų susiar
tinimas ir pabendravimas.

Šiuo viešu atsišaukimu 
kviečiame visus: buvusius Ha
miltono tautinių šokių grupės 
šokėjus, nežiūrint kiek laiko 
jie grupėje praleido ir kur jie 
dabar besirastų; Hamiltono 
visuomenę, kuri visados rodė 
mūsų darbui daug pritarimo; 
kaimyninių kolonijų tautinių 
šokių šokėjus s bei jaunimą, o 
taip pat ir visus apylinkių lie
tuvius. Pasikvieskite ir drau
gus -kanadiečius. Stengsimės 
Jūsų neapvilti.

Iki pasimatymo'.
Gyvataras

Darbo valanaos: 
Pirm. 9.30—5 v.p.p. 
Antr. 930—5 v.p.p. 
Treč. 9.30—5 v. p.p. 
Ketv. 9.30—S v.p.p- 
Penkt. 9.30—S v.p.p.

MOKAME UZ:

Depozitus 5%
Šėrus 6!4 %

Uz vienų metu indėlius 8%
SKOLINAME:
Asmenines paskolas iš . 10%

Nekiln. turto paskolas i J' 9%

Liepos ir rugpjūčio mėnesiais sestadieniais uždaryto.

Violeta Bendžiūtė, pirma kartą pasirodys 
Kanadoje “Gyvataro“ koncerto metu ba
landžio men. 5 d.Sxott park Auditorijoje. 
Ji yra išleidusi savo plokštelę "Toks mu
su likimas“ Dainavo keletą kartu televi - 
zijoje. Priklauso Rittenhouse Opera Socie 

fy-

SAVI PAS SAVUS
Hamiltono Lietuvių Kredito 

Kooperatyvas "Talka" pradė
jo šešioliktus veiklos metus. 
1955m. "Talka" pradėjo ir už
baigė metų veiklą su 95 na
riais ir 10,177 dol. kapitalo. 
Kredito kooperatyvas "Talka" 
kiekvienais metais augo narių 
skaičiumi ir didėjo kapitalas. 
Iki 1966 m. į kooperatyvą įs
tojo 1013 narių su 1,181,337 
kapitalu. Kooperatyvas per 11 
veiklos metų peržengė vieną 
milijoną kapitalo. Per tą lai
kotarpį bankelio valdyba ir 
ved. E. Lengnikas sąžiningai 
tvarkydami finansus įgavo na
rių tarpe pasitikėjimą ir po 
1966 m. kooperatyvas ėmė 
sparčiai augti ir šiais metais 
yra vilčių pasiekti 2-jų mili
jonų kapitalą.

Bankelis , sparčiai augda
mas, turi galimybių nariams

LIETUVIŠKAS PUSVALANDIS GIRDIMAS KAS

TREČIADIENI PER

BANGA 1410, 11.00 VALANDA, VAKARO

1053 Albanele Cr., 
Duvernay, Mtl. P.Q. TEL. 669-8834. Programos vedėjas L. Stankevičius

MIKE’S TEXACO SERVICE STATION

601 St. John Road TEL. 695- 3883

POINTE CLAIRE, QUE.
(M. RUTKAUSKO)

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

arba Nr. 20. Atvažiavę neap s i ri k s ite !

Savininkas Alfonsas Viskantas.

SPECIALIOS KAINOS:
o Krikštynoms, vestuvėm s ir laidotuvėms.
• / tolimesnes užmiesčio ir kito miesto vietoves-

l —

SKAMBINKITE,

■ iš visu vietą LaSalėję.

TEL. 366-8300

-visas 24 valandas.

išmokėti aukštesnius %. Narys 
įnešęs netrumpesniam laikui 
kaip metams, už savo santau
pas gauna 8% palūkanų.Kituo
se bankuose tokių procentų 
neišmoka. "Talkoje" laikomi 
pinigai yra apdrausti. Be to, 
kiekvieno "Talkos" nario gy
vybė yra nemokamai apdraus
ta dviems tūkstančiams dole
rių. Kooperatyvas "Talka" per 
tuos penkiolika veiklos metų 
yra išmokėjęs virš 12 tūkstan
čių lietuviškiems reikalams. 
Stambiomis sumomis buvo 
paremta Vasario 16-tosios 
gimnazija ir vietos šeštadie
ninė mokykla. Šiais metais 1 
paremta ir St. Catharines 
šeštadieninė mokykla , paski
riant jai $50. oo. Laikydamas 
savo santaupas "Talkoje" esi 
pilnas šeimininkas ir turi 
sprendžiamą balsą savo san
taupų tvarkyme. Šiais metais 
sankatariniečiai, kurie dar 
nesame nariais , įstokime 
"Talkon". Savo santaupas lai
kydami "Talkoje", sustiprin
sime kooperatyvą. Narių pato
gumui "Talka" yra įsteigusi 
agentūrą Pranciškonų parapi
jos salėje, 75 Rolls Avė.

J. Šarapnickas

PADĖKA
Mirus mūsų mylimai žmo

nai ir sesutei, A. A. STASEI 
ŠUKAITIENEI - VAITKUTEI, 
nuoširdžiausią padėką reiš
kiame, giminėms , draugams 
ir visiems pažįstamiems , už 
taip gausų lankymą laidotuvių 
namuose, už gausias aukas Švt 
Mišioms, už gėles,pareikštas 
užuojautas žodžiu , raštu ir 
spaudoje , ir visiems palydė- 
jusiems į amžiną poilsio vie
tą kapines.

Ypatinga padėka Prel.Dr.J. 
Tadarauskui, Kun. L.Vėželiui 
OFM , ir Kunigui Gaudzei, už 
Rožinio maldas per du vaka
rus ir jautrius žodžius laido
tuvių namuose, už Šv.Mišias 
ir palydėjimą į kapines.

DLK Algirdo Šaulių kuopos 
pirmininkui P. Kanopai už vi
są laidotuvių tvarkymą, bro
liams šauliams ėjusiems gar- 
vės sargybą ir karsto nešimą.

Kanados Saulių Rinktinės

Pirmininkui S. Jokūbaičiui, ir 
Delhi DLK Gedimino Šaulių 
kuopos Pirm. Stp. Jakubickut 
už tartą kapinėse atsisveiki
nimo žodį.

Vyras A.Šukaitis, sesutė M< 
Rudokienė ir broliai Jonas ir 
Povilas Vaitkai.

PRANEŠIMAS
Vi siems Susivienijimo Lietuvių Ameriko
je, 123 kuopos nariams Montrealyje, kad 
s.m. kovo 22 d. 10:30 vai. Aušros Vartų, 
parėpi jos salėje įvyks rinkimai į S.L.A. 
Pildomąją Taryba

Kuopos Valdyba.

STAIGMENA BALTIJOS VAKARE 
s.m. balandžio 11 d. Birutė'Vaitkūnaite
Nagiene, ir ši ai s metai s dėstanti moder

nų šokį Toronto universitete, ruošia dide
le staigmena,vakcrui, kuris jvyks Ausros 
Vartų parap. saleje. Plačiau kt. nr.

D. L.K. VYTAUTO KLUBO 
metinis šėrininkų susirinki
mas , įvykęs š. m. kovo 8 d., 
priėmė dėl kapitalo sukėlimo 
sekančius valdybos pasiūly
mus :
1. Pakelti klubo šėrų kapitalą 
iki klubo pastato vertės , t. y. 
300,000 dol. išleidžiant iki 
12,000 šėrų po 25.00 dol.
2. Leisti pirkti kiekvienam 
nariui iki 120 šėrų, arba 
3,000 dol.
3. Parduoti šėrus visiems 
lietuviams , net ir nepriklau
santiems Pašalpinei Draugi
jai ar esantiems vyresnio 
amžiaus.

Bendrai susirinkimas pra
ėjo su nuotaika /pasiryžimu/, 
kad žūt būt reikia išlaikyti Vy

tauto klubą,kaipo vieną iš se
linusių ir svarbiausių Mont- 
realio lietuviškų institucijų. 
Per 60 savo gyvavimo metų 
klubas suvaidino didelę rolę 
Montrealio lietuvių gyvenime. 
Jei jį prarastume, kito tokio 
klubo mūsų kolonija jau gal 
niekad neįstengtų sukurti. To
dėl gelbėkime ir remkime 
mūsų klubą, patys pirkdami 
klubo šėrus ir prisidėdami 
prie jų platinimo bei paragin
dami savo draugus ir pažįsta
mus.

Papildomai pasižadėjo nu
pirkti stambesnį kiekį šėrų 
šie nariai:

Ona Žilinskaitė 40 šėrų už 
$1, OOO. -
Kazys Martinėnas 26 šėrus už 
$600.-
Vladas Paciukonis 26 šėrus 
už $600.- Sekr. J. Skučas.

• Šeštadienj Juozapiniu vakaras 
klube praėjo labai gražiai, Kai kas 
stebėjosi, kad nemažas skaičius 
"Lito" narių iš susirinkimo atvy
ko kluban, lygiai, kaip ir “Lito' 
susirinkime dalyvavo nemažai 

k I ūbi ežių.

A tkelta iš 2 psl.
LUKOŠEVIČIAUS KALBA. . .

pančiai pirmiausia turi nukristi 
nuo mūsų pačių rankų, kad jos 
būtų laisvos paimti bet kokį 
ginklą kovoje už lietuvių tautos 
laisvę ir Lietuvos nepriklauso
mybę.Tik tada ši kova bus pras- 
minga.Tiktadaiš vergijos kel
sis laisva Lietuva.

Dr. P. Lukoševičius.

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

★** ★★*

® Nai tonini s trikotažas, moterį ika ir vyriška apatinė apranga.
• Savininkai ii Kauno ir laisvai kalba Iietuviškai.

*** *** ■ 7080 HUTCHISON S’
J. WISGArdiSKV (WISE! MONTREAL. QUE.

W. LAPENAT
Genera/ Consfrucfion Reg'd. 

89 Orchard Slreot LaSalle, Que.

įvairi industrinė, komercinė ir rezidencinė statyba. Duodame 
įvairius patarimus, įkainavimus,be jokio atlyginimo. Darbas 
atliekamas sąžiningai ir prieinama kaina. T ei. 366-6237.

JOE’S BUTCHER 4 GROCERY !
LAURINAITIS JUOZAS

TEL: 524 - 0209

1918 Frontenac Street, Montreal, P.Q

LaSalle Mo Specialist /leg’ll.

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

TEL: cjorozo 366-0500 
namų - 366-4203

TAISAU IR DAŽAU AUTO-M ASIN AS.

SAV. G. DESROCHERS.

HIGHLAND AUTO BODY j
Lafleur Ave. LASALLE Tel. Buss, 366 -7281 

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

Lietuviams nuolaida.

UniueiAal Cleaned & ZlailoTA
B. KIRSTUKAS

TEL. 769-2941.

239 FOURTH AVENUE 
(of Wellington St.)

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

DART 
CORONET 
CHARGER 
DODGE 
CHRYSLER 
CAMION 
DODGE

Windsor
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

PADĖKA 
*********************

Š. m. vasario 21 d. mums bu-| 
vo padaryta staigmena-įkurtu
vės, persikėlus gyventi naujoje 
vietoje.Esame giliai dėkingi už 
vaišes,parodytą nuoširdų drau
giškumą ir įteiktą dovaną šiems 
asmenims: p.p. Adomauskams , 
Agurkiams,Bajoraičiams, Bal
siams, Banevičiams, Burdina - 
vičiams, Chrolavičiams, Chro- 
manskiams, Gasiūnams, Gim
žauskams, Klevams, J. Karec- 
kams, P. Kareckams, Karalė- 
nams, P. Latauskui, Šopiams , 
Pilipavičiams, Pauliukams , 
Repčiams, F.Rimkams,Repeč- 
kams, A. Trumpickienei, Vens- 
lovams.Žurliams, Žemaičiams 
ir St. Žvirbliui.

Ypatinga padėka-staigmenos 
iniciatoriams poniai A. Pilipa
vičienei ir ponui J. A domaus- 
kui.

Ta pačia proga esame nuošir- j 
džiai dėkingi ir Hamiltono SLA 
72 kuopos valdybai bei jos na
riams už įteiktą dovaną anksty
vesnių laiku,tuo pačiu tikslu.

Jūsų Z. ir A. PULIANAUSKAI 'v-

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

Windsor yra moderni valykla, turinti 20 me
tu patirtį šiam darbe, Turinti naujai įrengto 
moderniškiausia drobužių ap sauga (storage) 
ir greita, patarnavimą..

SavTninkai: A. Kersys, P. Petrulis, P. Kersulis, A. Greibus.

1205 Church avenue. Verdun. P.Q.

Tel. 768-6679.

Baltic Woodwork Co.
K. KIAUŠAS ir J. SIAUČIULIS DoromoS lv°iri°S duryS* 'an9<,i

547 Lafleur Ave., L a Sol I e (650) P. Q.

TEL. 366-3884

dirbiniai.

BELLAZZI - LAMY INC
BOIS DE CONSTRUCTION 
BUILDING MATERIALS

7682 BLVD. CHAMPLAIN 
coin 6iėme Ave.. LaSalle

TEL. 366-6941

ĮVAIRI MEDŽIO STATYBINĖ MEDŽIAGA:

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

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

Todėl, kad jis niekam nepataikauja ir nesibijo teisybes ra
šyti. Teisingomis žiniomis iš^visur (daug rašo ir apie dabarti
ni. Lietuvos gyvenimų) laikraštis pėr 61 metus pelnė gera, var
dą ir pasitikėjimą,

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

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

536 Broadway,
So. Boston,Mass.

02127 USA.

ana ■ M Tautines, demokratines minties mėnesinis lietuvių laikraštis.
I JĮ .Leidžia Varpininkų leidinių fondas.

■■■ ■ Redaktorius Grozvydas Lazauskas.
Administracijos adresas: Juozas Urbelis
1649 N. Broadway, Melrose Pork, 111.60160 USA.

Prenumerata: JAV ir kitur $5.00 metams.

7635. BOUL. LASALLE 
LASALLE. QUEBEC 

TĖL. 366-7818
LAURENT DAIGNEAULT

President

Jette & Frere Itee
Plumbing & Heating kontraktorius

• Atliek ami mechaniniai darbai

• Išores taisymas ir dažymas

9 Dunlop padangos ir baterijos

• Šildymo ir vandentiekio taisymai ir nauji Įrengimai

• Gazinių priemonių pardavimas ir įrengi

• Apkainavimg s nemokama
,140- 2e AVENUE A

LASALLE JOD-UJJU

1920 FkONTENAC ST. - MONTREAL, P.Q.

LO ~ °ORTRETAI - VEDYBOS • KRIKSTYNOS 

SUKAKTUVES MAŽAMEČIAMS 

ĮVAIRIOS PROGOS

TEL. 525-8771. T. Laurinaitis

A.B.C.
SIUNTINIŲ 
AGENTŪRA

3891 St.Lawrence Blvd.

Montreal 18, P.Q.

Tel. VI4-9098

DĖMESIO !
AEC siuntinių agentūra praneša lietuviams klijentams, kad, nežiūrint bendro muitu pakėlimo, 
yra tokių prekių už kurias muitas sumažintas.
Vilnonei medžiagai kostiumams, pavyzdžiui, muitas lieka tas pats: $1.00uz jardą.
Visai eilei prekių muitas pakeltas tik labai nežymiai.
ABC taip pat sumažino kainą pusiau (50%) dideliam kiekiui geros angliškos medžiagos.
ABC priima automobilių užsakymus ir išrašo piniginius pažymėjimus ( Money Certificates),už 
kuriuos jūsų giminės gali pirkti Lietuvoje [vairiausių prekių dolerinėse krautuvėse. A.B.C.
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7*. .
S._rn. Jkovo_men._2J_d^ šeštadienį_ AUŠROS VARTŲ parapijos salėje 
bus rodomas garsinis filmas

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

SIAME FILME PAMATYSITE:***************************
Nepriklausoma Lietuvą ir jos gamtos grožę

<§> Berlyno - Maskvos Pakto pasirašymo ir 2 - jo pasaulinio 
karo pradžia

<§> Lietuvos kariuomenės žygi į Vilnių
<§> Pirmą bolševiką Lietuvos okupacija ir ju Žiaurumus
<@> Naciu ir bolševiku karo, okupaciją ir jo pasėkas
<g> Antrąją bolševiku okupaciją ir t. t.

Seansu prad£iaį_5:30 val^i r_8 vai. vakaro.

Filmos parodymo rengėjai iš T o r o n t o.

MONTREALIO LITUANISTI
NĖS MOKYKLOS ŽINIOS 
Šiometinis Vasario 16 Die

nos Minėjimas mokykloje bu
vo kitoks negu kita is metais ir 
būtent dėl dviejų dalykų: pir
ma - šią Šventę paminėjo vi
sa lituanistinė mokykla kartu 
ir antra - Vasario 16 minėji
mas sutapo su paskelbtu kon
kurso rezultatų K. L. B.Švie
timo Komisijos pravesto Lie
tuvių Švietimo ir Šeimos Me
tams atžymėti.Konkurse buvo 
raginami dalyvauti visi litua
nistinių mokyklų mokiniai se
kančiose srityse: l. dailiojo 
lietuviško žodžio - deklama
vimo ir dailiojo skaitymo, 2. 
rašinėlio, 3. - iškarpų iš lie
tuviškų laikraščių rinkinėlio 
ir 4. - dalyvavimo lietuviško
je veikloje.

Šventė buvo pradėta mokyk
los vedėjos ponios J.Blauz- 
džiūnienės pakviečiant pa
gerbti įnešamą vėliavą ir su- 
giedant giesmę - Marija, Ma
rija. Po to sekė įprastiniai 
mūsų visuomenės atstovų 
trumpi žodžiai. Minėjime da- 
lyvavoK. L. B.MontrealioSei- 
melio Prezidiumo Pirminin
kas p. Pr. Rudinskas , Aušros 
Vartų Parapijos Klebonas Tėv. 
L. Zaremba, K. L. B. Švietimo 
Įgaliotinis A.Kličius, Tėvų 
Komiteto atstovė švietimo 
reikalams ponia S.Piečaitie- 
nė, Jury Komisijos nariai, Dr. 
U. Gražytė ir ponia Br. Luko
ševičienė.

Tai dienai pritaikintą žodį 
tarė mokytoja seselė J.M. 
Saulaitytė. Mokiniams supran
tama ir artima kalba ji ragi
no niekuomet nepamiršti Lie
tuvos ir pasidaryti jos dalim 
įsijungiant į lietuvišką veiklą. 
Tuo oficialioji dalis buvo ir 
baigta. Trumpa, tačiau labai 
sklandi.

Sekančioje dalyje K. L. B. 
Švietimo Įgaliotinis A.Kličius 
perskaitė Jury Komisijos ak
tą. Jury Komisiją be jau mi
nėtų Dr. II. Gražytės ir ponios 
Br. Lukoševičienės dar papil
dė Švietimo Įgaliotinis A.Kli
čius ir Tėvų Komiteto atstovė 
švietimo reikalams ponia S. 
Piečaitienė. Konkurse dalyva
vę mokiniai pagal Švietimo 
Komisijos parėdymą buvo su
skirstyti į dvi grupes: pirmoji 
grupė - visi mokiniai iki šeš
to skyriaus imtinai , antroji 
grupė - nuo septinto iki de
vinto skyriaus imtinai.

Jury Komisijos nutarimu 
konkurso dalyviai pasiskirstė

'Iwcotnelax
PRANAS TAUTKUS, 
(buvęs mokytojas) 

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

Šešta d ieniais nuo 1 - 5 v.PM 
A. Matulio bute:
7686 Edward St., LaSalle. 
Tel. 366-3805.

X**
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. 

sekančiai: 1.Deklamavo - pir
moji grupė - pirma vieta - 
VidaMorkūnaitė /penktas 
skyrius/ , antra vieta - Julija 
Adamonytė /šeštas skyrius/, 
trečia vieta - Irena Adamony
tė /trečias skyrius/; antroji 
grupė - pirma vieta - Rasa 
Lukoševičiūtė /aštuntas sky
rius/.

2. Dailiojo skaitymo - pir
moji grupė - pirma vieta - 
Kristina Kličiūtė /ketvirtas 
akyrius/ , antra vieta - Anta
nas Gečius /šeštas skyrius/, 
trečia vieta - Vida Morkūnai- 
tė /penktas skyrius/; antroji 
grupė - pirma vieta-Rasa 
Lukoševičiūtė /aštuntas sky
rius/ , antra vieta - D a n a 
Blauzdžiūnaitė /devintas sky
rius/ ir Rūta Pocauskaitė 
/aštuntas skyrius/.

3. Rašinėlių konkursas - 
pirmoji grupė - pirma vieta - 
Antanas Gečius /šeštas sky
rius/ už rašinį "Kuo norėčiau 
būti,kai užaugsiu", antra vie
ta- Paulius Gečius /ketvirtas 
skyrius/ už rašinį "Mano mė
giamiausias gyvulėlis"; antro
ji grupė - pirma vieta - Vili— 
jaMalciūtė /devintas skyrius/ 
už rašinį "Nusikaltimas ir 
bausmė" , antra vieta - Dana 
Blauzdžiūnaitė /devintas sky
rius/ už rašinį "Erdvėje".

4. Iškarpa iš lietuviškų 
laikraščių - pirmoji grupė - 
pirma vieta - Paulius Gečius ' 
/ketvirtas skyrius/, antra vie
ta - Ina Lukoševičiūtė /ket
virtas skyrius/; antroji grupė 
- pirma vieta - Rasa Lukoše
vičiūtė /aštuntas skyrius/.

5. Dalyvavimo lietuviškoje 
veikloje-pirmoji grupė - pir
ma vieta - Ina Lukoševičiūtė 
/ketvirtas skyrius/ ; antroji 
grupė - pirma vieta - Rasa 
Lukoševičiūtė /aštuntas sky
rius/.

Visus konkurso laimėtojus 
Švietimo Įgaliotinis pakvietė į 
Garbės Prezidiumą. Abiejų 
grupių pirmųjų vietų laimėto
jus Tėvų Komitetas apdovano

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

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

Dr. E. ANDRUKAITIS 832 St. Joseph Blvd. E. 
(kampos St. Andr6) 

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. 0. J A U G E L 1 E N Ė 
Dantų gydytoja

1410 Guy St. pirmas aukštas 
11-12 kambarys.

Tel. 932-6662; namų 737 - 9681.

Dr. V. GIRIUNIENĖ
Dantų gydytoja

5330 L'Assumption Blvd. 
Tel. 755 - 3535.

ADVOKATAS

JJP. Miller, b.a., b.c.l
Suite 205

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

NOTARAS Sun Life Building

J. BERNOTAS, b.a., b.c.l. T^l„,

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d. 
DRAUDIMO AGENTŪRA 727*3120

JUOZAS GRAŽYS
K A I L I U SIUVĖJAS 

6396 Bannantyne Ave. Verdun, Montreal

Jacoma Standard
BRITISH HOUSE IS CALLED IN CRISIS

Russia’s Troops 
Occupy Lithuania

Soviet Trojan Horse in Baltic States
Soviet Take Over Militnrv Bases la Extonin, Latvia, LithuaniaSudden Corman Pact With Russia 

Demands Speedy Defense Orders

BUMX

Soviet Russia Occupies the Baltic States i 
ESTONIA - LATVIA ■ LITHUANIA
’BEAR HUGGOLD BEACH TIMES ttn~u

oi)C jniniiipi'B aTfilnnir

fSnibs Halifax Star ij'i'ribs

g™ny attack^ ™ED 

nampa times

His Promise to Hitler Rei4ra.^ters Eastern P™?!

This first Lithuanian Motioj 
Picture made in Canada is decT

of Lithuania, the Siberian Taiga 
and the Nazi Concentration Camps

» Kovo mėn. 8 d. įvykusiamejo lietuviškų dainų plokštelė
mis ir knygomis. Malonu bu
vo matyti mūsų mažuosius už 
garbės stalo susodintus. Bent 
vieną kartą jie pasijuto tikrai 
labai svarbus šios Šventės da
lyviai ir programos išpildy- 
tojai, nes beveik visiems teko 
ar tai paskaityti, ar padekla
muoti laimėtų dalykų ištrau
kas. Kaikuriems iš jų norma
laus dydžio kėdės pasirodė 
peraukštos ir matėsi gerokas 
tarpas tarp jų batukų ir grin
dų. Sveikiname visus laimėto
jus ir linkime ir toliau pasi
likti lietuviškoje veikloje.

Be to , programoje buvo li
tuanistinės mokyklos mokinių 
šokių grupės pasirodymas. 
Tenka pastebėti, kad lietuviš
ki šokiai sudaro mokomų da
lykų programos dalį. Tauti
nius šokius mokina mokytoja 
Hilda Lapinienė, šokiams gro
ja Algis Lapinas.

Nutilus paskutiniams Lie
tuvos Himno žodžiams,gausus 
būrys tėvų ir svečių skirstėsi 
namo. Skirstėsi su mintim, 
kad skelbiamuose konkursuo
se turėtų ir galėtų dalyvauti 
visi mokiniai. Skirstėsi su 
mintim , kad ne visi tėvai pa
kankamai skyrė laiko ir pas
tangų padėti mokytojams. P. L.

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

(Storage)!

Tel. 767-6183. 

K. L. Katalikių Moterų susirin
kime paskaitą apie humaristę 
- satyrikę V.Žilinskaitę, paį
vairintą keliais charekterin- 
gais kūrinėliais, skaitė p.M. 
Jonynienė. Dalyvavo gražus 
būrelis narių bei viešnių.

Draugijos pobūvis įvyks š. 
m. balandžio mėn. 25 d. Auš
ros Vartų parapijos salėje. 
Programą išpildys aktorius 
Leonas Barauskas , buvusio 
Montrealio Dramos Sambūrio 
narys , gražiai besireiškiąs 
Čikagoje bei išvykose į kitas 
lietuvių kolonijas Šiaurės ir 
Pietų Amerikoje.

D Ė M E S I O I
Išnuomuojami kambariai LacSilver 
St Donat, P. C. Asmeniui $25.00 
( be rrcisto). Galima naudotis viri
mo pečiumi ir Šaldytuvu. Maistas 
iš krautuvės (grocery ) pristatomas 
2 kartus savaitėje. Privažiavimui 
kelias asfaltuotas.

Teirautis 365-8619.

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

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

S-tos "Ci t ė" nr. 752D

P. ADAMONIS
Chartered Insurance Broker

Su teise dirbti Quebecb ir Ontario 

PROVINCIJOSE

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

MONTREALIO LIETUVIU KREDITO

ADRESAS: 1465 De Seve Street 

Montreal 205, Que. 

TEL. 766-5827.

UNIJA

'MOKA U Ž:
EINAMĄSIAS S-tas 5.0%

ŠERUS I numatyta) 6.0 % 
| TAUPOMĄSIAS s-tas 6.5%

TERM.IND. ! metams 7.25%
TERM.IND. 2 “ 7.75%
TERM.IND.3 “ -8.00%

Nemokomas gyvybės draudimas 
iki $2,000 Šerų sumos.

6695 — 35th Avenue, Montreal 409,
, Albertas N 0 R K E L I U N A S , B.A. C.S.C., I.B. 727- 3 120.j
I | | „ NAMU:
II Arvydas RUDZEVIČIUS , a.i.b. 271-5758

KOMERCINIO, P RI V AT A U S T U R T O, AUTOMOBILIŲ, ATSAKOMYBĖS, GYVYBES DRAUDIMĄ'.

T ei: namų 366 - 2548

4475 BANNANTYNE AVE 
VERDUN. QUE.

USED CARS
1 year guarantee £

Kreipk Itos į

LEO GURECKA5
Sales Manager-

Keating Ford lietuvis atstovas] 
769-8831.

LIETUVOS VALST. Op.sol. Elz- 
bieta Kardelienė išleido plokšte
lę, kurioje įdainuota daug dainų ir 
ariju. Ji bus neužmirštamas prisi
minimas mūsų solistės gausių kon
certu Montrealyje ir visoje Šiaurės 
Amerikoje. Plokštelėje yra taippat 
retas “ Traviatos“ operos duetassi 
Kipru Petrausku, dainuotas dar Lie 
tuvoje, musų operos žydėjimo lai
kais. Plokštelę galima Įsigyti pas 
p. E. Kardelienę, 683 Beatty Ave., 
Verdun, P. Q.Canada ir AušrosVar- 
tu Parapijos kioske. Kaina $6.00 ir 
persiuntimui - $1.25.(Toronte gau
nama pas O. Indreiienę).

e Kostas (laputis iš Ontarijos, ta
bako ūkio savininkas, buvo atvykęs 
į Montreal! pas broli Prana ir sese
rį Monika^.'

PARDUODAMA pusiau komercinė 
nuosavybė Beyries & 65th Avė 

LaSal I e.
Name yra kirpykla, sukuotojos sa- 
lionas ir gyvenamos patalpos.Cen- 
tralinis apšiIdymas,karštas vanduo 
Pajamos $3,900 metams. Kaina$22, 
500. Mortgage- paskola $13,500 po 
7% iki 1983 metų.

Tel. 366-4788, po 5 vai. vakaro.

DUODA paskolas:
ASMENINES iŠ 9.%
Čekiu kredito iš 9.% 
NEKILN. TURTO iš ',9% 
iškaitant gyvybės apdrauda 
iki $ 10,000.

JAU IŠDUOTOS PASKOLOS i k i 
termino lieka senomis patukanomis- 
(pradedant 6.5%).

KASOS VALANDOS; 1465 De Seve St., sekma
dieniais nuo 10:30 iki 12:30 vai. Darbo dienomis - 
nuo 10 iki 3 vai. kasdien, išskiriant šeštadienius. 
Vakarais — trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 
iki 9 vai.
3907 Rosemount Blvd., tel. 722-3545. Diena.-penk
tadieniais nuo 1 iki 6 vai. Vakarat s--pirmadienia< s. 
treči ao: "rniai s ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai.

Sekmadieniais nedirbama vasara, nuo birželio 15 d 
iki rugsėjo':5 d. ir per visus ilguosius savaitgalius

IS EINAMŲJŲ SĄSKAITŲ

ČEKIAI VELTUI

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

*****
MOKĖKITE VISAS SAVO

SĄSKAITAS

"LITO" ČEKIAIS.

Kovo mėn. 14 d. įvykusiame “ Lito“ 
susirinkime i valdomuosius organ, 
darinkti šie asmens; v.aldybon inž. 
A. Kličius ir Pr. Hudinskas; kredi
to komisijon Ig. Petrauskas; revi- 
zijon J. Maskeliūnas.
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