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Party Standings

Naujajame Ouebeco provin
cijos parlamente Liberalu par - 
tija,vadovaujama 36 metų (jau
niausio premejero visoj provin
cijos istorijoj) partijos vadovo 
Robert BOURASSA užims net 72 
kėdes.Tokia,tiesiog triuškinan
čia jėga, provincijos liberalu 
partija buvo išrinkta keturiems 
metams valdyti šią,gerokai pa
krikus ią ekonomiškai ir idelolo- 
giškai, provinciją. Šie rinkimai 
buvo taip labai aiškus atsaky
mas į įvairias separatistines 
tendencijas,kurias skelbė Par
ti Quebecois: 76 % nenori 
skirtis nuo Kanados. Separatis
tų partija gavo 24 nuošimčius 
balsų,bet pagal šią britų rinki
minę sistemą (tarp kita ko, ši 
sistema yra atstovaujama ir ki
tuose kraštuose)tepravedė par- 
Lamentan 7 atstovus. Yra tei - 
giančių, kad ir kitose partijose 
(pav. Union Nationale) esą dar 
separatistiniu tendenciji’ asme
nų, todėl, iš tiesu, atsiskyrimą 
palaikančiu būsią daugiau negu 
24 nuošimčiai. Nesutinkame su 
šiuo teigimu,nes rinkimai visai 
aiškiai įrodė,kad net 10% pačios 
Parti Quebecois balsuotoji’ bal
savo daugiausia protestuodami 
prieš dabartinę federalinę ir 
provincinę politiką bei nedarbą , 
bet ne prieš Kanados federaliz
mą. Pažymėtina,kad daugiausia 
balsu separatistinė PQ laimė
jo pačiame Montrealio mieste 
(kituose miestuose, ypatingai 
Quebece,ji pasirodė silpnai) ir 
tai pačiuose vargingiausiuose 
prancūzų apgyventuose kvarta
luose.Taigi jų jėga yra kol kas 
proletariate, moksleivijoje ir 
studentijoje bei tokių jaunuoliu] 
tarpe, kurie griovė ir naikino 
viską, visur ir dėl visa ko. Tuo 
tarpu, tokio liberalu partijos 
laimėjimo nesitikėjo net di
džiausi šios partijos optimis
tai. Atrodo, kad bekompromisi- 
nė ir realistiškai šalta Robert 
Bourassa linija įtikino didžiulę 
dauguma šios provincijos gy
ventojų. Jis tikino prieš rinki
mus, kad jo partija besąlyginiai 
pasisako už vieningą Kanadą ir 
nori provinciją pirmiausia iš
gelbėti iš neišvengiamai grę
siančio ekonominio bankroto. 
Ir Bourassa pasirinktas šių 
rinkimų šūkis "QUEBEC AU 
TRAVAIL" (Quebecas-į darbą) 
patiko daugeliui rinkėjų, nes jis 
aiškiai kontrastavo su neveiklia 
buvusia Union Nationale partija 
Ir ypatingai su visą dieną besi
valkiojančiais gatvėmis su pla
katais ,nieko neveikiančiais, ap-

sikutvėlusiais paaugliais. Ne
vienam tada atėjo mintis gal
von, kad šitokiems reikės 
mokėti pašalpas ,jais reikės rū
pintis,© dirbantysis turės dirb
ti dar sunkiau. Nuotaiką visoj 
provincijoj sugadino taip pat ir 
žinios, kad keliolika šimtų mi
lijonų dolerių jau išvežta ir kad 
kelias dienas prieš rinkimus , 
vis labiau plintant kalboms apie 
galimą separatistu labai stipru 
pasirodymą dar didesni kapita
lo kiekiai paliko šią provinciją 
ir iškeliavo Ontario link. Eili
niam žmogui (ir.be abejo, spe
cialistui) tokie įvykiai rodėjku
ria linkme bus žengiama, jei 
rinkimus laimėtu separatistai. 
Rene Levespue,separatistų va
das, tuos finansų iškėlimus pa
vadino tiesiog kapitalistine bei 
anglosaksiška konspiracija,kad 
išgąsdintų vargšelius kvebekie- 
čius.Dalinai su tokiu Levespue 
kaltinimu ir galima sutikti, bet 
galima suprasti ir tuos, kurie 
visom priemonėm siekia paro
dyti neprotaujantiems, kas jų 
laukia.Liūdniausias likimas iš
tiko, be abejo, senąją, Duplesis 
įkurta ir puoselėta, konserva- 
tyviai-nacionalistinė Union Na- 
tionale. Jos vadas ir buvęs 
premjeras J. -J. Bertrand vos 
vos pats laimėjo rinkimus savo 
apylinkėj, bet visa eilė jo mi- 
nisterių ištiko daug liūdnesnis 
likimas.Kaikurie jų pralaimėjo 
labai dideliais skirtumais. Nau
jajame parlamente Union Natio
nale atstovų bus tiktai 16 (kai , 
tuo tarpu,praeitame parlamen
te jų buvo net 55). Nemažiau ta
čiau visus nustebino taip pat 
naujos,pirmą kartą provincijos 
rinkimuose dalyvaujančios 
Kreditistų partijos 13 atstovų 
pravedimas į naująjį parlamen
tą. Camil Samson, šios naujos 
provincinės partijos vadas, pa
sitarė su triukšminguoju Caou- 
tte (vadovaujančiu šios partijos 
federalinį sparną) Išjojo kovon 
labai triukšmingai ir pasitikė
damas savim ir savo šalininkų 
neapvylė. Pažymėtina, kad ši 
partija-panašiai kaip separa
tistų PQ-daugiausla atstovų lai
mėjo pačiuose neturtingiausiuo
se prancūzų užkampiuose. Už 
kreditistus daugiausia balsavo 
protestuojantys ūkininkai.

Skaitytoju patogumui persi- 
spausdinam iš Montrealio dien
raščio "The Gazette ".detalias 
šių provincijų rinkimų lentelės. 
Jose rasite visas pagrindines 
informacijas ir palyginimus.
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polls — 68 per cent — (percentage bracketed): 
Liberals .................................
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Doubtful .....................
Others ...........................
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Iš to kaip naujasis provinci
jos premjeras elgiasi tuoj po 
rinkimų, galima spręsti jį bū
siant darbingu ir neaušinančiu, 
be reikalo burnos. Dviem die
nom po rinkimu praėjus jis jau 
nuvyko į Ouebecą, kalbėjosi su 
buv.premjeru Bertrand, sutarė 
po savaitės perimti valdžią ir 
tada paskelbti naują ministerių 
kabinetą. Dėl pastarojo vyksta 
visa eilė spekuliacijų, bet mes 
apie jį parašysime tiktai tada , 
kai jis bus oficialiai pristatytas 
spaudai ir gyventojams. Tą pa
čią dieną naujasis premjeras 
įsakė užšaldyti visas nereika
lingas vyriausybės išlaidas ir 
ir pranešė spaudai, kad praėju
sios vyriausybės nesudarytas 
biudžetas būsiąs paruoštas bir
želio mėn. viduryje. Ta pačia 
proga jis užtikrino, kad medi
care bus pradėta š. m. liepos 
mėn. 1 d. Minėdamas medicare , 
Bourassa dar pastebėjo, kad 
sveikatos draudimas galįs už
sitęsti kelis mėnesius tik tuo 
atveju, jei buvusi vyriausybė 
nėra pakankamai susitarusi su 
gydytojų sąjungomis.

Amerikiečių spaudos žinio
mis,tuojau po rinkimų dalis ka
pitalo,palikusio Ouebecą į JAV- 
es,ima taip pat grįžti į provin
ciją. Tai tik esą ir užtikrina ,

kad Bourassa duotas pažadas 
apie 100 000 nauju darbu būsiąs 
ištesėtas, nes naujai investuo
jamas kapitalas sukurs tuoj pat 
naujii statybų, įrengimu, taigi, 
ir darbų.

dar tebėra

CANADIAN LABOR CONGRESS 
(Congres du Travail du Canada) 
KANADOS DARBO KONGRESO 
GEGUŽIO PIRMOS 
ATSIŠAUKIMAS.

Spausdiname Kanados Darbo 
Kongreso pirmininko Donald 
M acDonald atsišaukimą į Kana
dos gyventojus, gegužio pirmo
sios proga:

Šios gegužio pirmos proga 
Kanados darbininku unijų nariu 
mintys yra su tais milijonais 
darbininku, kurie
persekiojami jų totalitariniu 
vyriausybių. Yra kraštų kur 
profesiniu sąjungų atstovai yra 
kankinami ir kalinami už tai, 
kad gina savo teises. Kitose ša
lyse gi unijos tėra pačiu vy
riausybių sukurtos institucijos , 
kurios padeda vyriausybėms 
geriau kontrcliuct darbininkiją.

Mes Kanadoj esam laimingi , 
kad mūsų krašte laisvė ir de
mokratija nėra vien tik tušti 
žodžiai, todėl užtikriname pa
vergtuosius ,kad jų nepamiršom 
ir kad nenurimsim tol, kol visi 
pavergtieji bus išlaisvinti iš 
kairiųjų ir dešiniųjų tironijų .

Mes taip prisimename mili
jonus tuos, kurie vargsta vargą 
šiame perteklių pasaulyje ir 
kurie kenčia karu skriaudas.

Šiame amžiuje, kai žmogus 
siekia žvaigždžių nebėra vietos 
tokiems viduramžiniams apsi
reiškimams.

Būdami International Confe
deration of Free Trade Unions 
tikrunariu, mes esame įsitiki
nę, kad tarptautinis pasaulio 
darbininku solidarumas daugelį 
šių ydų ir neteisybių panaikins .

Mes,Kanados darbininkai, ti
kime tarptautinių laisvų unijų 
idealais, kurios siekia duonos , 
taikos ir laisvės visiems žmo
nėms.
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TEGUL BONA
aš žinosiu , kad šiluma ir 

tirpstantys ledai purena ir 
girdo žeme.

Ir žemė globos savo gilu
moje sėklas , maitins jas ir 
atiduos žolei, gėlei, javui, me
džiui. ..

Ir visa bus reikalinga , ir 
visa atsitiks savo laiku.

Tegul būna meilė.Tegul bū
na meilė moters. Tegul būna 
meilė vyro. Tegul būna mo
ters ir vyro meilė.

Aš žinosiu, kad moteris 
taps motina ir maitins sėklą 
savo meile , savo kvėpavimu, 
savo rūpesčiu ir baime, savo 
judesiais , savo darbu , savo 
poilsiu, savo širdies plakimu, 
savo krauju.
Tegul būna pavasaris.
Tegul būna gyvybė.
Tegul būna smėlio grūdas ir 
ir uolos, saulė ir mėnuo;
tegul būna ašara, ežeras ir 
jūra;
tegul būna pienė ir orchidėja 
ir ąžuolai;
tegul būna rugiai ir vynuogės 
ir duonmedžiai;
tegul būna skruzdėlė , bitė ir 
iguanos,
plaštakės, gervės ir arai; 
laukinė pelė , arkliai ir žira
fos. ..
Tegul būna pavasaris po kiek
vienos žiemos,
tegul būna meilė po kiekvie
nos neapykantos.
Tegul būna pilkos mėlynos 
žalios rudos juodos vaikų 
akys.

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. Red.

AR TAI TIESA?
ATSAKYMAS į "LONDONIŠ

KIO" KORESPONDENCIJĄ. 
Teko nustebti, paskaičius š.

m. bal. 1 d. "N. L." Nr.13 
/1192/ , 2 puslapyje, laiškų sk. 
"Ir gerai, ir blogai" tilpusią 
"Londoniškio" koresponden
ciją Lietuvių Dienos leidinio 
reikalu. Kadangi ten "pagrin
dinės patrankos" buvo nu
kreiptos prieš mane, tai p.Re
daktorius , gal bus tiek malo
nus ir leis ir man tuo reikalu 
išsitarti.

Paminėta žinute, atrodo, lyg 
ir norima sudaryti įspūdį, kad 
p. Chainauskas siūlė leidiniui 
platesnės apimties turinį, o aš 
siauresnės. Tikrumoje buvo 
atvirkščiai. Sklido kalbos, būk 
p. Chainauskas pasakęs, kad 
jis numatąs plačiai aprašyti 
tik "Baltijos" ansamblį, o vi
sa kita jam esą visai nesvar
bu. Taigi ar begali būti siau
resnis mastas už šį? Paliksiu

PAVASARIS -
Tegul būna baltos geltonos 
raudonos juodos jų rankos.
Tegul būna viltis ir šypsena, 
ir susimąstymas ir rimtis - 
džiaugsmas jų skruostuose.
Tegul būna jų pėdų ženklai 
smėlyje, žolėje ir asfalte.
Tegul jų pilveliai turi maisto, 
tegul jų širdys turi meilės, 
tegul jų galvos tarnauja iš
minčiai -
Tegul mažasis džiaugiasi sa
vo vikria jėga, 
tegul mažoji šildo savo šir
dim ir apgina vabalėlį nuo 
sunkios pėdos.
Tegul jie irgi žino,kad viskas 
ir vis i yra kam nors reikalin
gi ir geri, ir tegul viskas, kas 
turi atsitikti, įvyksta savo 
laiku.
Motina, pasakyk jiems visa tai
- pasakyk, kad pavasaris vi
suomet ateina,
pasakyk, kad pavasario nėra be 
pilkų, mėlynų, žalių, rudų, juo
dų akių,
be baltų, geltonų, raudonų, juo
dų rankų,
be vilties , šypsenos, rimties 
ir džiaugsmo...
Motina - dykumos duobėj ieš
kanti vandens, sustyrusias ko
jas šiaurėje šildanti kvapu, 
riksmu maitindama bealps- 
tantį badu,
pasakyk, kad pavasario nėra be 
pilkų, mėlynų, žalių, rudų, juo
dų akių,
be vilties , šypsenos rimties 
ir džiaugsmo...

Duktė

sklidusias kalbas nuošalyje, 
jomis nesiremsiu , nes kiek 
jos tikros,to nežinau,bet mė
ginsiu atsakymą rasti faktuo
se.

Nei aš, nei kiti asmenys, su 
kuriais teko kalbėti, neprisi
mena, kad p. Chainauskas būtų 
siūlęs paliesti visos Kanados 
politinį ir meninį gyvenimą.© 
jei ir siūlė, ar tai yra įmano
ma apimti nedidelio mąsto 
leidinyje? Juk ir toks veika
las kaip "Lithuanians in Ca
nada" mėgino ribotis tik lie
tuvių kultūriniu įnašu į Kana
dos gyvenimą. Paėmus tokį 
mąstą tektų tomus prirašyti 
ir pagaliau, ar tai yra LD lei
dinio tikslas - rašyti apie vi
są Kanadą? Tikrumoje p. Chai
nauskas siūlė aprašyti tik 
programos dalyvius ir dabar
tines Londono organizacijas, o 
klebonas , aš ir dar eilė kitų, 
be to dar siūlėme pridėti ir 
trumpą praeities aprašymą, 

nes tų asmenų, kurie padėj' 
Londono veiklai organizaci
nius pagrindus, įnašas apylin
kei yra svarbus, o gal net ir 
svarbesnis , negu dabar dir
bančiųjų geresnėse darbo są
lygose: jei tie pionieriai to 
būtų nepadarę, gal šiandien ir 
mums netektų džiaugtis da
bartine gyva veikla Londone. 
Visi esame lygūs broliai lie
tuviai ii' visiems turi užtekti 
vietos, nedarant skirtumo nei 
dėl religinių nei dėl politinių 
ar grupinių įsitikinimų. Taigi 
mes siūlėme praeitį ir dabar
tį, o p. Chainauskas - tik da~ 
dartį. Tad kas siūlė platesnę 
apimtį? Toliau sakoma , kad 
buvau išrinktas leidinio leidė
ju, lyg ir norėjau būti tame 
darbe tik vienas , kad atstū
miau jaunimą ir 1.1. Tai yra 
nei daugiau nei mažiau kaip 
grynas melas.Buvau išrinktas 
ne leidėju, bet leidinio komi
sijos pirmininku ir šalia sa
vęs toje komisijoje turiu dar 
penkis asmenis, kurių du yra 
iš jaunimo gretų'. Kažkodėl 
bandoma naudotis dvigubu 
standartu: jei p. Chainauskas 
kandidatuoja, tai bandoma ‘ai- 
kyti vieną taisyklę,o jeiDani- 
liūnaSjtai - kitą. LD komiteto 
buvo priimtas bendras prin
cipas: LD komitetas savo po
sėdyje išrenka komisijų pir
mininkus, o šieji savo nuožiū
ra pasirenka komisijos na
rius. Todėl ne tik aš, bet ir 
dauguma Lietuvių Dienos ko
miteto narių buvo tos nuomo
nės , kad tas pats principas 
taikytinas ir leidinio komisi
jai. Niekas nepiršo p.Chai- 
nauskui narių į jo komisiją, 
palikdami tą teisę jam pa
čiam, bet kai Daniliūnas atsi
dūrė komisijos pirmininko 
rolėje, tai p.Chainauskas ma
nė , kad šiuo atveju reikėtų 
rasti kitą tinkamesnę taisyk
lę , būtent, išrinkti jam ir 
bent vieną narį. Todėl jis siū
lė, kad Liucija Petrašiūnaitė 
būtų 'paskirta oficialiai kaip 
padėjėja". Gi korespondentas 
"Londoniškis" dar pridėjo: 
"bet E. Daniliūnas nesutiko... 
Gaila, kad jaunimo atstovas 
taip ir liko neįjungtas tan dar
ban". Irgi gryniausias melas.' 
L. Petrašiūnaitė yra viena iš 
darbščiausių ir lietuviškiau
sių mergaičių visoje apylin
kėje , turinti labai daug darbo 
ne tik studijų, bet ir veiklos 
daugelyje sričių. Ją būčiau 
kvietęs į savo komisiją, jei ir 
niekas nebūtų siūlęs. Ji joje 
yra ir šiandien, viena iš la- 
biausiaidarbu apkrautų komi
sijos narių. Taigi kur tas 
"Londoniškio" minimas jauni
mo atstūmimas ir darban ne- 
įjungimas , kai komisijoje net 
du jaunimo atstovai?’. Tiesa, 
pavaduotoju buvo išrinktas 
kun. B. Pacevičius. Bet ar tai 
nusikaltimas? Buvo norima , 
kad pavaduotojas turėtų dau
giau laiko ir didesnį organi
zacinį patyrimą, kad pirmi
ninkui susirgus galėtų nešti 
svarbiausią leidinio naštą. Ar 
begali būti tinkamesnis šioms 
pareigoms asmuo kaip kun, B. 
Pacevičius: nusimanąs ne tik 
muzikoje ir literatūroje, bet 
ir beveik kiekvienoje meno 
šakoje, turįs artimus ryšius 
su londoniškiais, gerai pažįs
tąs dabartines šios apylinkės 
problemas? Iš žinutės susi
daro įspūdis, lyg aš vienas 
norėjau viską tvarkyti. Tikru
moje yra priešingai. Šuo yra 
kur kitur pakastas. Kai p. 
Chainauskas buvo prašytas 
būti leidinio komisijos pirmi
ninku, jis sutiko su sąlyga, kad 
kaip jis vienas suredaguos, 
taip turės būti atspausdinta. 
Tai ko mes tada ir į tuos po
sėdžius renkamės, jei negali
me savo nuomonės pareikšti?
Aš žadėjau sutikti su LD ko
miteto daugumos narių nuo
mone. Posėdin susirinkusieji 
palinko į demokratinę pusę ir 
nutarė prisilaikyti anksčiau
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ARCHITEKTŲ SĄJUNGŲ SUVAŽIAVIMAS

Gegužės 30-31 d. d. Toronte 
vyks dešimtas Pasaulio ir 
Amerikos Lietuvių Inžinierių 
ir Architektų Sąjungų /su
trumpintai PLIAS ir ALIAS/ 
suvažiavimas. Suvažiavimai 
būna maždaug kas dveji metai 
ir pirmieji devyni buvo J. A. 
Valstybėse, o šis suvažiavi
mas, organizuojamas PLLAS 
ir ALIAS centro valdybų , bus 
pirmą kartą Kanadoje. Suva
žiavime šeimininkais ir visų 
parengimų rengėjais yra To
ronto Pasaulio Inž. ir Arch. 
Sąjungos /PLIAS/ skyrius.

priimto ir kitoms komisijoms 
taikomo principo, kad visi jų 
planai turi būti svarstomi ir 
nustatomi komiteto posėdžiuo
se. Tada p.Chainauskas atsi
sakė ir kai aš buvau išrinktas 
ar prieš numatomą išrinkimą, 
p. Chainauskas surado kitą vi
sai priešingą taisyklę: istori
nės žinios turi būti taip ats
pausdintos, kaip jos yra pa
tiektos organizacijų ir redak
torius nieko negali keisti. Ki
taip sakant, jei p. Chainauskas 
yra redaktorius - visos teisės 
priklauso jam, o jei Daniliū
nas - jam priklauso tik dar
bas,bet jokių teisių: jis nega
li keisti, jis negali šio ir to 
daryti. Dabar leidinio turinys 
bus priimtas leidinio komisi
jos, o paskui svarstomas LD 
komiteto, kuris nustatys galu
tinę redakciją.

Pagaliau, koks gi tikslas ši
tokių žinučių rašymo; apsun
kinti mūsų laikraščių pusla
pius bereikalingais ginčais, 
pakenkti LD leidimui.ir tuo 
pat - pačioms Lietuvių Die
noms? Žinome, kaip atsilie
piame apie paukščius, kurie 
savo lizdą teršia. Nuomonių 
suderinimui vieta - LD posė
džiai. Tai kam tada bandoma 
laikraščius padaryti dvikovos 
arena?’. Ar nenaudingiau bū
tų nukreipti turimą energiją į 
pozityvų darbą, kurio yra tiek 
daug, o ne į beprasmius gin
čus spaudoje? Dažnai prime
nama , kad jaunimas šalinasi 
nuo liet, veiklos. Jei šalinasi, 
tai greičiau dėl šitokių ginčų, 
o ne dėl ko kito. Mano konkre
tus siūlymas - nekelti kontra- 
versinių klausimų spaudoje, 
bet juos aiškintis vietoje. Tai 
bus daug naudingiau ne tik 
Lietuvių Dienos šventei šį ru
denį, bet ir visai liet, veiklai 
Londone. Aš galėjau pradėti 
rašyti į kiekvieną numerį nuo 
pat pirmo LD posėdžio, nuro
dydamas, kas man atrodė ne
tvarkoje. Vis dėl to, to neda
riau siekdamas bendrojo gero 
apylinkėje. Naujų korespon
dentų, rašančių apie Londoną, 
dabar atsirado labai daug ir 
visi jie rašo didelę "teisybę", 
tik kažkodėl neišdrįsta pasi
rašyti ne tik pavarde , bet net 
ir inicialais. Tolimesnes iš-

- vadas tegul pasidaro patys 
gerb. "NL" skaitytojai.

Daniliūnas

Gerb. Redaktoriau
Praėjusiame mėnesį/kovo/ 

viename "N. L. " ar.buvo kro
nika iš Toronto apie Tautos 
Fondą , kur nusiskundžiama 
kam buvo prisidėta prie a. a. 
Iž. Matusevičiūtės paminklo 
statymo iš Fondo lėšų su ini
cialais J.K. Kadangi aš ret
karčiais, rašydamas į "N. L." 
pasirašau J.K. , tai Tautos 
Fondop-kas ir keli kiti tą ko
respondenciją primetė man .

Aš pastebiu, kad tos kores
pondencijos nerašiau ir nesu 
jos autorius. Gi su inicialais 
J.K. yra Toronte keliolika 
lietuvių, kurie irgi spaudoje 
b end r ada rb iau j a.

Su pagarba
Toronto j. Karka

TORONTE 
*********************

Švyturys Loke Eric ežere prie Detroit upės žiočių. Pastote? Department of 
Transport of Canada. Projektavo J.V. Danys( Iš lietuvių inž. ir arch, su
važiavimo Ottawoje parodos ).

Valdybos pirmininkas yra B.
Barauskas,} kurį galims 
kreiptis visais informaciniais 
reikalais /3O5 Runnymede 
Rd., Toronto 9, Ont., Tel. 
769-0532/.

Šalia organizacinių posėdžių 
bus paskaitos ir dvi parodos, 
į kurias kviečiama visa vi
suomenė. Šių metų pradžioje 
ALIAS ir PLIAS paskelbė lie
tuviško vasarnamio architek
tūrinį konkursą. Konkurso 
projektai bus išstatyti šioje 
parodoje. Kitoje parodoje bus 
profesiniai ir mokslo darbai.

Dauguma posėdžių , visos 
paskaitos ir parodos vyks Tė
vų Pranciškonų Namų salėje. 
Suvažiavimo programoje dar 
numatyta golfo žaidynės, ban- 
kietas Royal York viešbutyje 
ir Toronto apžiūrėjimas.

Svarbesni suvažiavimo pro
gramos punktai. Sekmadienis, 
gegužės 30 d, 13-15 vai. Ati
daromasis posėdis. 15.30 — 
17.30 Paskaitos - vadovauja 
dr. A. D a muš is , Wyandotte 
Chemical Corp., Detroit, 
Mich.
1. "Marsas, laseriai ir leuke
mija. Erdvių technologijos 
pritaikymas medicinos prob
lemoms", dr.V.Klemas, Op
tinės ir Paviršiaus Fizikos 
laboratorijos vedėjas, General 
Electric Co.: Pensilvanijos 
Valstijos Universiteto lekto
rius, Philadelphia, Pa.
2. "Technikos ateities prob
lemos metalurgo akimis", dr.

MOKINIŲ KONKURSU, 
kurie buvo vykdomi praeitais 
metais Kanados lituan. mo
kyklose , Kanados mastu pir
mųjų vietų laimėtojai iš raši
nių, ištraukų iš laikraščių ir 
lietuviškos veiklos jau atrink
ti. Mokyklų vedėjams apie tai 
pranešta. Gegužės 9 d. 4 vai. 
susirenka į Torontą , Tėvų 
Pranciškonų patalpas mokyk
lose laimėję pirmas vietas iš 
deklamavimo ir dailiojo skai
tymo atrinkti pirmųjų vietų 
visos Kanados mastu, Gegužės 
3 vai. visų konkursų Kanados 
mastu pirmųjų trijų vietų lai
mėtojai susirenka į Torontą, 
kur jie Tėvų Pranciškonų pa- 
rap. salėje susirinkusiai pub
likai bus viešai pristatyti ir 
apdovanoti premijomis , o po 
to seks Toronto Maironio mo
kyklos mokslo metų užbaigi
mo aktas su oficialiąja ir me
nine dalimi. Kartu ten pat bus 
ir visų mokyklose laimėjusių 
pirmas vietas 
darbų paroda.

Švietimo komisija 

V. Fidlerię, Tyrimu mokslinis 
bendradarbis, Atomic Energy 
of Canada Ltd., Chalk River, 
Ont.
20. OO Banketas - Royal York 
Hotel, Convention Floor, Ball
room, Sekmadienį,gegužės 31 
d. : 11.15-12.15 Pamaldos, 14- 
15. 30 Darbo posėdis , 15,30- 
16.30 Forumas: "Inžinieriaus 
ir architekto vaidmuo lietuvių 
visuomenėje" , moderatorius 
J. P.Nusvytis /Cleveland/, ki
ti dalyviai Br.Nainys, J.A.V. 
Lietuvių Bendruomenė /Chi
cago/ , H. Bankaitis , ALIAS | 
atstovas /Cleveland/, A.Rin- 
kūnas, Kanados Lietuvių Ben
druomenės /Toronto/ ir J. V. 
Danys, PELAS atstovas /Otta
wa. 17 - 19 Paskaitos - vado
vauja dr.R.Kasūba.Clevelan- 
do Valstybinio Universiteto 
mech. inžinicrijos profeso
rius, Cleveland, Ohio.
1. "Ateities perspektyvos van
denynų inžinierijoje" , M . Pa- 
kštyš, Smigių ir Vibracijos 
tyrinėjimų skyriaus virš in in- ' 
kas, Electric Boat Division of 
General Dynamics, Groton, 
Conn.
2. "Architektūra ir męs", J. 
Okunis, Boston, Mass.
3. "A: omobilio saugumas", 
S , B a č k a i t i s , Federalinės 
Sauskelių Administracijos 
Saugumo Biuro Autovežimių 
konstrukcijos skyriaus virši
ninkas. U. S. Department of 
Transportation , Washington, 
DoCj PLIAS Centro Valdyba

KIPRO BIELINIO PALIKIMO 4 
PREMIJA

1965 m. gruodžio 7 d. mi
ręs Kipras Bielinis paliko 
3000 dol. premijai už para
šyta mokslinį arba beletristi
ne forma, veikalą apie rusų 
bolševikų ir vokiečių nacių 
okupuoto] Lietuvoj vykdytus 
teroristinius veiksmus ir ge
nocidą.

Premijai veikalai turi būti 
įteikti ligi 1972 m, sausio 1 d. 
Testamento vykdytojų bus pa
kviesti ekspertai, kurie iš pa
siūlytų ar jau išspausdintų 
veikalų parinks vieną premi- 
juotiną ir jo autoriui bus iš
mokėta premija. Premija bus 
išmokėta tada, kada premijuo
tas veikalas bus išspausdintas.

Informacijų ir siūlymų rei
kalu prašome kreiptis šiuo 
adresu: Pijus Venr ova, 6324 
S. Maplewood Ave., Chicago, 
Ill. 60629. USA.******************************

konkursinių ("NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS*
naujiems skaitytojams prenume- 
rata tik $5.00 pirmiesiems metams 
****^**-1lt********************* *

2 psi. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA ••• Nr. 18(1197), 1970 m. gegužės men. 6 <1.



“GRANDINĖLĖ“ IŠVYKSTA.

Clevelando "Grandinėlė", 
kaip jau visiem'- žinoma, grei
tu laiku išvyksta gastroliuoti 
po lotynų Amerikos kraštus. 
Misija, aišku, labai didelė, at
sakinga, reprezentacinio po
būdžio. Todėl, neretas mūsiš
kių ir galvoja, ar tas mūsų 
jaunimo ansamblis tikrai yra 
pakankamai pajėgus tinkamai 
atstovauti lietuviškosios kul
tūros apraišką - mūsų tautinį 
šokį. Paskutiniu me’u Grandi
nėlė turėjo visą eilę pasiro 
dymų amerikiniuose didmies
čiuose, kurie praėjo su didžiu 
pasisekimu. Puikūs įvertini
mai, pagyros, atėjo ne vien tik 
iš savųjų, bet ir iš nelietuvių 
svečių , didžiosios spaudos 
šiltų atsiliepimų neišskiriant. 
Reiškia, egzaminas išlaikytas, 
kaikeno turimos abejonės liko 
išblaškytos, ir galima drąsiai 
tarti, kad ansamblis yra pilnai 
pasiruošęs atlikti prisiimtą 
uždavinį pietinės Amerikos 
kontinento valstybėse.

Šiam Jūsų bendradarbiui, 
vieno Grandinėlės pasirody
mo metu, buvo pavesta sutikti 
ir globoti specialiai pakvies
tus amerikiečius svečius. Jų 
tarpe būta gimnazijų ir kole
gijų mokomojo personalo na
rių, kunigų, vienuolių, vietos 
verslo gyvenimo ryškesnių 
asmenybių.Įdomu buvo stebė
ti, kai iškart gana skeptiški 
nelietuvių veidai spektaklio 
pradžioje, virto simpatingais, 
draugiškais ir jau visiškai 
entuziastingais pirmosios da
lies pabaigoje. Jau pertraukos 
metu, vienas General Motors 
bendrovės pareigūnas, sky
riaus vedėjas, pribėgęs tvir
tino, kad, girdi, laimingi jūs, 
lietuviai, turintieji tokio pui
kaus jaunimo. Esą, jei visas 
mūsų amerikinis jaunimas 
būtų toks,kaip jūsiškiai,kurie 
taip puikiai pasirodė scenoje, 
tikrai būtų galima kalbėti apie 
geresnį rytojaus pasaulį ir 
šviesesnę mūsų visų ateitį'. 
Kita vienuolė seselė ir moky
toja, neslėpė savo susižavėji
mo, vis negalėdama patikėti, 
kad Grandinėlės dalyviai tėra

Prof. dr. A. R A M Ū N 0^ Ottawos Universiteto Lyginamosios 
Pedagogikos Centro direktoriaus ir Pedagoginių Mokslų 
Fakulteto vicedeLano.nau j i veikalai:

<§> DEVELOPMENT OF THE WHOLE MAN

THROUGH PHYSICAL EDUCATION........
Išleido Ottawos uni versitetas, 435 psi. įvado pa
rašė Avery Brundage, tarptautinio olimpinio komi
teto pirmininkas. Prof. J. Maritain pareiškė apie šį 
darbą: “Tai galutinis klausimo nušvietimas**.
® DIALOGE ENTRE ROME ET MOSCOU • —
Ekumeninis žvilgsnis i Rusijos ir Europos santy
kius praeityj, dabartyje ir ateityje. Įvadą parašė 
kardino! as Koenig. Išleido Ottawos Un- tas.
<®> IŠ SUTEMU ( AUŠRĄ-— (prancūzu k.) 

Jame iškeltos naujos mintys apip žmogų, tauta ir 
žmoniją kosminiam amžiui auštant. t

Veikalai gaunami A. V.parap. Kioskai e, 
1465 De Seve Si.,Montreal 205, P. Q.

VIENO SPEKTAKLIO S K E R S P I Ū V I S

( Vietoje sudiev Grandinėlei) 
Al. G imantas

tik mėgėjai, o ne profesiona
lai. "Kas jūs, tokie, tie lietu
viai, jog sugebate suburti sa
vo jaunimą tokiam našiam 
darbui?" - ji vis dar tęsė sa
vuosius samprotavimus. Tau
tiečiai patys atvykdami atsi
vedė savo pažįstamus ameri
kiečius, kaimynus, bendradar
bius, darboviečių viršininkas. 
Niekas neabejojo, kad Grandi
nėlės pasirodymas tinkamai 
pristatys lietuvius. Apsirikti 
ar apgailestauti tikrai nerei
kėjo. Spektaklio pabaigoje, pa
čiam teko matyti ir girdėti, 
kaip susižavėję kitataučiai 
svečiai pynė komplimentus po 
komplimentų, dėkojo juos pa
kvietusius lietuvius, priminė, 
kad jei, dar kartą lietuviai su
ruoš ką nors panašaus, jie at
sivestą ir savo kitus artimuo
sius bei pažįstamus. Ne vie
nas gailėjosi, kad ir šį kartą 
neatsivedė savo kitų artimųjų.

Ir tuo metu, kai Grandinėlės 
ansamblis skina laurus po 
laurų, kai jie jau visai išvaka
rėse savo didžiosios kelionės 
į pietus,atsiranda mūsų tarpe 
jėgų, panūdusių griauti, ardyti 
taip gražų ir prasmingą an
samblio darbą, kaišioti savo 
nelabuosius baslius į gražiai 
riedančio vežimo ratus. Pas
klido gandai, gandeliai, purvi
nos insinuacijos kai kurių 
Grandinėlės vadovų adresu... 
Tiesiogiai ame, šaukiant, kad, 
štai, va, nauji komunarai mū
sų tarpe , saugokimės jų, jų 
pinklių, jų slaptųjų kėslų. Ny
ku ir gudu ir graudu darosi 
mūsų pačių susikurtose lietu
viškose džiunglėse, lyg netu
rėtume savigarbos, kultūros, 
na, ir paprasčiausios etikos 
ar padorumo. Atrodo, sąmo
ningai norima griauti, sėti vi
suomenėje nepasitikėjimą, 
kiršyti, nustatyti vienus prieš 
kitus, nes, kai kas tiesiog ne
gali pakęsti, kai mato ką nors 
veiksmingo, gražaus ir pozi
tyvaus. Visa laimė,kad abso
liutinė dauguma mūsų sąmo
ningų tautiečių visiškai ne
kreipia jokio dėmesio į sklei
džiamas paskalas. Toji pati 

visuomenė tiems gandone
šiams duoda patį tinkamiau
sią atsakymą - nepaprastai 
gausų dalyvavimą Grandinėlės 
spektakliuose, ar jie būhj Cle
velands , Philadelphijoje , ar 
New Yorke, Detroite , ar dar 
kitur. Todėl, čia ir norėtųsi 
kreiptis tiek į Grandinėlės 
vadovus , tiek ir visus kitus 
ansamblio narius, padėkoti 
jiems už tokį gražų ir tiesų 
lietuvišką darbą , priminti 
jiems dar kartą, kad nepalūž
tų po nepelnytų šmeižtų banga, 
bet visu tiesumu ir dar dides
niu užsidegimu skleistų lietu
viškojo tautinio šokio grožį 
savųjų ir svetimųjų masėse! 
Patys mątote, visuomenė vi
sur Jus . priima nepaprastai 
šiltai ir lietuvišku nuoširdu
mu, atsieit, turite pilną pasi
tikėjimą, tikrą mandatą atsto
vauti amerikinę Lietuvą ir 
mūsų subtilųjį tautinį šokį. 
Sėkmės jums visiems pietuo
se , žavėkite lotynų kraštų 
žmones ir ten gyvenančius 
savo tautiečius. Mes ir toliau 
pasitikime jumis’.

PAMIRŠTIEJI {KAITAI
Mūsų audringais laikais, 

kad įvykiai rieda stulbinan
čiu greitumu, kartais nepas
tebime dalykų, kurie neturė
tų būti pamiršti. Prie jų pri
klauso lietuviai, kalinti 1943 
-45 metais vokiečių koncen
tracijos stovykloje Stuttho- 
fe. Apie tai, kad jie buvo lie
tuvių tautos įkaitais, labai 
retai tebuvo užsiminta spau
doje. Tiktai dabar išėjusioje 
knygoje ‘‘Lithuania 700 
years”, trumpai parašyta, 
kad ‘ ‘1943 m. kovo mėn. pro
fesoriai, intelektualai, kuni
gai ir kiti buvę deportuoti 
kaip įkaitai į vokiečių kon
centracijos stovyklą”.

Patsai faktas, kad vokie
čiai XX amžiuje okupuotame 
krašte ėmė įkaitus ypatingai 
ryškiai apibūdina jų barba
riškumą. Tų lietuvių įkaitų 
buvę 47; jų pavardės mūsų 
visuomenė turėtų įsidėmėti:

Bauba, Kazys — žuvo nu
kankintas Stutthofe; Blažys, 
Vincas; Briedikis, Juozas — 
mirė Lietuvoje dėl kalinimo; 
Budrys, Ignas; Burogas, Pe
tras; Butkus, Vladas; Čiu- 
berkis, Jonas; Darginavičius, 
Adolfas; Darginavičius, Vla
das; Germantas, Pranas — 
žuvo, nukankintas Stutthofe, 
Grigas, Bronius — žuvo nu
kankintas Stutthofe; Yla, 
Stasys; Januševičius, Anta
nas; Jurgutis, Vladas — mi
rė Lietuvoje dėl kalinimo; 
Kantvila, Aleksandras, Kati- 
nauskas, Jonas; Kerpė, Pe
tras — žuvo, nukankintas 
Stutthofe; Kiškis, Petras; 
Kriaučiūnas, Mečys, Kučins
kas, Antanas; Kuprėnas, Ka

zys; Lipniūnas,, Alfonsas — 
mirė, nukankintas stovyklos 
evakuacijos metu; Liūdžius, 
Antanas; Mackevičius, Me
čys; Mackonis, Rapolas; Ma- 
čiokas, Mykolas; Malinaus
kas, Jonas; Masaitis, Zigmas 
— mirė nukankintas Stuttho
fe; Masiulis, Petras; Meilus, 
Vytautas; Narakas, Juozas; 
Noreika, Jonas — mirė Lie
tuvoje bolševikų nukankin
tas; Puskunigis, Leonas; Re- 
kūnas, Kazys; Rimašauskas, 
Jonas; Sruoga, Balys — mirė 
Lietuvoje kalinimo pasėkoje; 
Stanevičius, Vytautas, Jo
nas; Šiurna, Julius; Tumė
nas, Algirdas — mirė nukan
kintas Stutthofe; Valentą, 
Juozas; Valiukevičius, Jur
gis ; Žukauskas - Narutis, Pi
lypas.

Šie lietuviai, suimti Lietu
voje 1943 m. kovo 16-17 die
nomis, nebuvo teisiami, jiems 
nebuvo pasakyta kodėl jie 
uždaromi j koncentracijos 
stovyklą ir tik prieš pat išei
nant iš Stutthofo, jie gavo 
raštinėje pasiskaityti, kuo 
jie kaltinami, būtent:

“. . . (kalinio vardas ir pa
vardė) vadovavo lietuvių re
zistenciniam judėjimui, ypa
tingai kurstė prieš Reicho 
komisaro paskelbtą lietuvių 
tautos mobilizaciją. Saugu
mo policijai ir Rytų krašto 
SD įsakius, sutinkant aukš- 
esniam SS ir policijos vadui, 

siunčiamas nenustatant ter
mino į Vokietijos reicho kon
centracijos stovyklą.

Pasirašė: SS Standarton- 
fuerer Jaeger".
(Šis dokumentas be da. cs. 

Čia paduodamas jo vertimas 
iš vokiečių kalbos).

Kai man, deleguotai nuo 
suimtųjų šeimų, teko lanky
tis vokiečių okupacinėse įs
taigose, besirūpinant kalinių 
išvadavimu, nekartą teko gir
dėti suimtiesiems taikomą 
baisų žodį “Geisel” - įkaitas. 
SS Standartenfuerer Jaeger 
1943 m. balandžio mėn. 23 d. 
savo įstaigoje Kaune man 
stačiai pareiškė:

“Jeigu lietuvių jaunimas 
eis Į vokiečių l aruomenę, tai 
jūsų vyras ir kiti bus laisvi, 
jei ne, tai. .iškalbingu 
rankų mostu baigė jisai be 
žodžių.

1945 m. sausio men. 14 d. 
mano vyras. Balys Sruoga, 
man rašė:

”. . . aš esu įkaitas už mūsų 
tautą, ir šios aukos suvoki
mas palengvina mano gyve
nimą. Juk tai yra didelė gar
bė būti auka už savo tautą 
Kaip tik čionai išmokau ver
tinti mūsų tautos tūkstančių 
metų kultūros ir jos palikime 
didingumą. Mūsų vargše, ne
laiminga tauta gali didžiuo
tis savo tūkstančių metų kul
tūra. Ji turi visai skirtingas 
garbės, išminties, kvailumo, 
ir teisėtumo sąvokas. Mūsų 
tautos tradicinės, e'.ines ir es
tetinės sąvokos pasidarė man 
mastu. Aš didžiuojuos, būda
mas įkaitu už tokią didžią 
vidinę kultūrą . . . Mums rū
pi pagrindinis dalykas: išlai
kyti mūsų žmonišką garbin 
gumą, mūsų tradicinę etinę 
ir estetinę kultūrą ...”

Versta iš vokiečių kalbos, 
kuria laiškai iš Stutthofo tu
rėjo būti rašyti.

Apie Jaegerio galą pranešė 
vokiečių laikraščiai, kad jis 
svetingą pavardę naudoda
mas, išsislapstė, kaip tarnas, 
iki 1959 m. balandžio mėn. 
Kai ji susekė, buvo suimtas 
ir kaip ligonis, palaipintas j 
kalėjimo ligoninės vienukę. 
Čia jis birželio 22 dieną, pa
sinaudodamas duoto jam var
toti radio vielomis, pasikorė. 
Jis buvo 70 metų amžiaus. 
TrXJTJ..- V. Sruogienė.

SUŠAUDYTI LIETUVOS 
KOMUNISTAI

Mažosios Lietuvių Tarybinės 
Enciklopedijos I I tome, kuris 
apima K-P raides, paskelbia apie 
30 Lietuvos komunistų pavardžių, 
kurie ..žuvo neteisėtai represuoti 
asmenybės kulto sąlygomis“.

Matulaitytė Katrė, gydytojo St. 
Matulaičio duktė iš Pilviškių, su
šaudyta Minske 12. 4. 1938.

Norvydas Peliksas sušaudytas 
Maskvoje 3. 4. 1938.

Kernovičius Konstantinas stišau 
dytas Rostove 11. 9. 1938.

Buvę Voronežo gimnazijos mo
kiniai Mickevičius Balys ir Matu-

Nukelta i 7 psl.
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KELIONĖS ĮSPŪDŽIAI KALIFORNIJOJE
*************************************************************

Kai kurie korespondentai 
rašo perdėm palankiai apie 
Kalifornijos klimatines sąly
gas ir gerus uždarbius ir lai
mingą senatvės prailginimą.

Išgyvenau Los Angeles 
mieste apie dešimts savaičių 
ir per tą laiką pasistengiau 
arčiau pažinti šį kraštą: gam
tines sąlygas,geologinę padė
tį, miesto situaciją , žmonių 
gyvenamas sąlygas, tautybių 
kokybę ir kiekybę, industrijos 
kokybę ir kiekybę lietuvių 
darbininkų užimamas pozici
jas fabrikuose, mieste kasdie
ninius incidentus ir lietuviškų 
organizacijų pajėgumą bei 
veiklą. Lapkričio pabaigoje 
aplankiau lietuvių parapijos 
Šv.Kazimiero šventovę. Šioje 
parapijoje energingai darbuo
jasi trys R, Kat. lietuviai ku
nigai, priešakyje su klebonu 
Mong. J. Kučingiu.

Los Angeles mieste ir apy
linkėse gyvena apie dešimts 
tūkstančių lietuvių. Buvau at
silankęs ir kitais sekmadie
niais, bet lankytojų skaičius 
negausus, išskyrus1 "Bernelių 
Mišias". Už šventovės yra 
kiemas ir ten pat parapijos 
salė,V eik ta knygynas, pr teky
je su energingu vedėju p. V. 
Prišgintu.Knygų ir laikraščių 
pasirinkimas gausus. Parapi
ja turi darnų chorą, kuriam 
vadovauja energingas kompo
zitorius Br. Budriūnas. Veikia 
šeštadieninė mokykla, kuriai 
išsijuosus darbuojasi ponia 
Razutienė, ji taipogi vadovau
ja tautinių šokių grupei. Kitos 
organizacijos veikia silpniau 
negu didesniuose miestuose 
Kanadoje. Parapijos salė ga
lėtų būti erdvesnė ir gražes
nė , pagal lietuvių kolonijos 
gyventojų skaičių, taip pat ga
lėtų turėti arti Štf. Kazimiero 
šventovės: vaikų darželį , se
nelių prieglaudą ir smulkaus 
kredito bankelį lietuvių pato
gumui. Paminėtąsias lietuviš
kas institucijas Los Angeles 
lietuviai lengvai galėtų įsigy
ti, jeigu visa kolonija darniai 
koope ruotų 1 ietuvybės ge rove i. 
Deja pasak autoritetingų lie
tuvių - jeigu visi lietuviai į 
vieną kupetą krautų, tai galė
tum- nuversti dalį kalnų , ku
rie mums šešėlina šiaurinį 
vakarinį ir rytinį horizontą, 
Užuot be vienybės nėra galy
bės. Jeigu iš dešimts tūkstan
čių lietuvių kolonijos tik apie 
du tūkstančiai priklauso prie 
lietuvių parapijos , tai negali 
būti jokios kalbos apie kalnų 
vertimą, o tik merdėti stagna
cijos taške. O gi čia lietuvių 
intelektualų yra daug daugiau 
negu kituose Amerikos did
miesčiuose, ir jų materialinis 
pajėgumas yra labai didelis, 
nes jų mėnesinės pajamos yra 
daug stambesnės negu kituose 
Amerikos steituose.

Los Angeles lietuvių para
pija savo savaitiniame biule
tenyje dažnai parašo įdomių 
naujienų, kaip pav.: Kiekvie
nas lietuvis, privalėtų žinoti, 
kad Los Angeles miestas api
ma 60 mylių skersinį plotą ir 
jo gyventojų skaičius užima 
antrąją vietą Amerikoje ir 
yra greičiausiai auganti vie
tovė. Geografiškai šis plotas 
užima visą Los Angeles ir di
desnę dalį Orange sritis, la
bai apgyventas Riverside San 
Bernardino ir Venuros apsk
ritis. Nuo glamenėjančio Pa- 
cifiko okeano iki sniegu ap
dengtų kalnų randasi apie de
šimts milionų gyventojų Los 
Angelės miestas, kurio dides
nė dalis žmonių gyvena vienos 
šeimos namuose, įsikūrusios 
miesto centro lygumuose, slė
niuose , kalnų papėdėse ir kai 
kurie kalnų aukštumose. Iš tų 
gyventojų skaičiaus apie mi- 
lionas turi nuosavus automo

bilius , apie šeši milionai te
lefono abonentus. 1968 metais 
šiame mieste esančioji gamy
ba pagamino produktų už ke
turiasdešimta septynis bilio- 
nus dolerių. Asmeninės žmo
nių pajamos siekia apie ketu- 
riasdešimts bilijonų dolerių 
ir jos kasmet didėja apie du 
su puse bilijono dolerių. In
dustrijoje dirba daugiau negu 
milijonas darbininkų, o visi 
kiti dirba įvairius profesinius 
darbus.Kalifornijos vardu yra 
vadinamas žemės plotas nuo 
St. Luis Obisko iki San Diego 
ir Meksikos sienos. Čia ketu
riolikos apskrityse įskaitant 
ir Los Angeles gyvena trylika 
milijonų žmonių, kas sudaro 
64 procentus visos Kaliforni
jos gyventojų skaičiaus.

Šio ploto gyventojai 1968 
metais uždirbo virš keturias
dešimta aštuonis bilijonus do
lerių, tos pajamos sudaro 54 
procentus visos Kalifornijos 
valstybės pajamų. Tai yra 
maždaug trys tūkstančiai aš- 
tuoni šimtai dolerių kiekvie
nam šio ploto gyventojui.

Čia per metus pastatoma 
virš du šimtai tūkstančių nau
jų namų , iš Kalifornijos im
portuotąja statybinės medie
nos medžiaga. Naujų gyvento
jų prisideda kas nv-tal apie 
d.išimtai šešiasdešimts tūks
tančių, Šiame plote apytikriai 
gyvena apie dešimts tūkstan
čių lietuvių.

Los Angeles miestas su sa
vo priemiesčiais yra lietuvių 
apgyventas gausiai. Į šį egzo
tinį kraštą apsčiau atvyksta 
apsigyventi jaunos šeimos, su 
profesionaliu išsilavinimu ir 
pensininkai,kai kurie likvida
vę biznius arba įpėdinystės 
teisėmis perleidę giminėms, 
Ši Kalifornijos vietovė savo 
klimatu yra ideali poilsiui ir 
senatvę prailginti.Šiame mil
žiniškame plote, prie Holly- 
woodo kalnų papėdės įsikūrė 
lietuvių parapija ir puošni 
šventovė Šv.Kazimiero vardu.

Bendrai suglaudus peršasi 
išvada , kad Los Angeles 
miestui išstaigingai užsilai
kyti padeda nevien pervestas 
kapitalas iš kitų Amerikos 
ateitų bei kitų pasaulio kraš
tų, bet labai daug įtakos turi 
pavyzdinga Los Angeles mies
to administracija, nes tenai 
labiausiai vyrauja "Dovydo 
žvaigždė".Net ir gatvėse ma
tosi pavyzdinga tvarka, nes ant 
gatvių autobusų pristojimuosę 
įrengti poilsio suolai, gražiai 
balti dažyti suolai ir ant atlo
šo dangiškais dažais išdažyti 
Dovydo žvaigždės ženklai.

Tik vienintelis dalykas 
peiktinas - per daug šunų 
mieste, nes vakarais seni ir 
jauni, senos moterys ir mer
ginos išsiveda šunis ant švie
žio oro į gatves ir nekalti su
tvėrimėliai atlieka visus gam
tinius reikalus prie puošnių
jų rezidencinių namų, bei vilų 
ant gražiai nukirptųjų žolynų, 
kurios japonų rankomis rū
pestingai yra prižiūrimi, pa
tręštam! ir palaistomi.Deja, 
gyvylėlių šlapimas yra kur 
kas stipresnis , negu vanduo 
bei trąšos, todėl visur prie 
namų žolynai negailestingai 
yra lopais išdeginti. Idealistai 
lietuviai irgi pamėgdžioja 
"mūsiškius" ir bereikalingai 
vargsta su šunimis, gal todėl, 
kad lengviau būtų pritapti prie 
mėlynžvaigždžių luomo. Jeigu 
lietuvišku protu vadovautųsi, 
tie žmonės galėtų tuos liuos- 
laikius sunaudoti prie spaudos 
skaitymo bei tautinio kūrybi
nio darbo , iš kurio galėtų tu
rėti daug naudos patys sau , o 
tuo labiau lietuviškoji visuo
menė, negu vakarais tąsytis 
su šunimis ant gatvės,

Br. Milašius
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AKTORIAUS LEONO BARAUSKO 
REČITALIS

"Dienomis , kada mane ap
nikdavo niūrios dvejonės , kai 
susimastydavau ilgesingai 
apie savo tėvynės nedalią, tu 
vienas likdavai man paguoda 
ir stiprybe - o didysai, galin
gas, tiesasaki, laisvasai, gim
tasis žodi1." Taip, maždaug, 
rašė Turgenevas 1882 metais. 
Tada, toli nuo tėvynės, Pran
cūzijoj.

Panašius jausmus jausda
vom ir mes kadaise. Dar prieš 
penkis, dešimt, penkioliką me
tų. Kai turėjom Montrealyje 
teatrą, kai parengimuose, li
teratūros vakaruose, minėji
muose plačiai, laisvai skam
bantis lietuviškas žodis iš
šaukdavo ašaras. Visa tai 
praeitis.

Š. m. balandžio mėn. 25 d. 
įvykęs , L. Katalikių Moterų 
Draugijos dėka .Leono Ba
rausko dailiojo skaitymo re
čitalis tesutraukė vos 120 
žmonių , nors turėjom progą 
išgirsti ne eilinį to meno puo
selėtoją. Kas dar svarbiau, 
nuolat žengiantį pirmyn, tobu
lėjantį, laisvėjantį menininką, 
tremties teatro ambasadorių 
Lotynų Amerikos lietuvių ko
lonijose.

Net ir tie, kurie tarėsi jį 

Kultūros židinio projekto fasadas, archit. Adolfo Tyliaus. Išplanuota salė, Lituanistinės mokyklos patalpos, orga
nizacijoms kambariai, biblioteka, meno galerija, spaustuvės, redakcijų bei administracijų patalpos, koplyčia, vie
nuolynas, muziejus, d-r-o-o k -f y vtd-.

pažįstą, kurie turi įsigiję jo 
neseniai išleistą plokštelę, 
buvo nustebinti Barausko in
terpretacijos niuansuotumu 
bei sugestyvumu. Aktorius bu
vo įtraukęs savo programon 
kai kuriuos plokštelėn įrašy
tus gabalėlius. Vien tik J.Me
ko eilėraštis, kurį plokštelėj 
palydi Stempužienės dainavi
mas, scenoj praskambėjo nuo- 
gėliau, neramstomas muziki
nio fono. Užtat visi kiti pras
kambėjo daug įtaigingiau, be
tarpiškiau ir tvirčiau. O tai 
nemenkas aktorinis nuopel
nas , nes skaitomoji kūryba 
nebuvo lengvai išbarbenamos 
eilutės.

Akt. L. Barauskas pradėjo 
programą Donelaičio "Pava
sario linksmybėmis". Visi 
mokam atmintinai pirmąsias 
eilutes, bet "Metai" žerėte 
žėri nuostabaus poetiškumo 
žėručiais /"Vislap , kas ru
dens biaurybėj numirė verk
dama"/, kad pilnai pasotinti 
klausytojo alkį, atkuriant tą 
rašytojo jėgą, yra tikrai neei
linis uždavinys. Juo labiau, 
kad varžo hegzametro "gor- 
setas". Teko girdėti įrašus, 
kuriuose "Metus" deklamuoja 
dabartiniai Lietuvos aktoriai 
ir neretai nusivilti intonacijų 

vienodumu, monotonija.
L. Barausko interpretacija 

buvo savarankiška, savaimin
ga, subtili. Vieninteliu prie
kaištu būtų skubotumas pra
džioj: gal todėl, kad mes esam 
įpratę į tam tikrą štampą - lė
tą kalbėseną, tarsi hegzamet
ru būtų atidaromi plačiai lan
gai. Bet vėliau Barauskas 
vaizdžiai atkūrė Donelaičio 
realistinius vaizdus , neretai 
žestu palydėdamas interpre
tuojamą tekstą /kalba apie 
muses/. Jis išlaikė neperdė
damas pamokslinį Donelaičio 
toną. Ypatingai jis pasistiepė 
gabalėlyje, kur kalbama apie 
parlėkusius gandrus - kaip jie 
lopo savo išklypusį namą, 
meilikaujasi ir ryja varles 
bei rupuižes didesnei Viešpa
ties garbei. Nemažesniu jaut
rumu Barauskas perdavė Do
nelaičio susižavėjimą lakš
tingala.

Galima būtų ginčytis, ar de
rėjo šį gabalėlį skaityti pro
gramos pačioj pradžioj. Pub
lika dar nepasirengusi. Antra 
- Donelaitis visos mūsų lite
ratūros karūna. Mūsų manymu 
"Metai" turėjo užbaigt, jei ne 
visą rečitalį, tai bent pirmąją 
programos dalį. Kaip ten be
būtų, tiems,kuriems lietuviš
kas žodis išliko iki šiol pa
guoda ir stiprybė, "Metai" bu
vo neužmirštamo kūrybišku
me apraiška.

Visai kitokio pobūdžio yra 
J. Kaupo "Arlekino meilė".Tai 
nepaprasto trapume, "dilgeli-

VYTAUTO K. JOHYNO Studijoje: (iš koirės) prel. Balkonas, dali. Jonynas ir prcl. Tulaba apžiūri Vatikano 
koplyčiai daromų skulptūrų modelius ir ju nuotraukos. Foto: by Vytautas Maželis.

nio šilko" trapumo, romantiš
ka fantazija. Aktoriui lengva 
pernelyg išryškint tai, kas 
šiam kūrinėlyje yra prasto, 
knygiško, ir pažymėtinai sun
ku iškelti, tai kas svajinga ir 
poetiška. Realistinė mokykla 
čia bejėgė.Barauskas,kariam 
aiškiai padėjo perkąsti šį rie
šutą Lapinsko muzika darant 
plokštelę , rado ištisą gamą 
naujų spalvų ir įtaigiai įvai
ravo pasakojimo tempą. Pažy
mėtinai jautriai praskambėjo 
lyrinė pasakos pabaiga, kada 
klausytojas puikiai jautė tam
saus koridoriaus šaltį, kont
rastuojantį sinkopiniam rit
mui ženklinančiam tekstu,kur 
kalbama apie kovą su Varle. 
Varlės "charakteris" buvo 
sukurtas itin įtaigiai ir teko 
pastebėti, kaip jaunesnio am
žiaus klausytojai sekė pasaką 
su dideliu susižavėjimu.

J. Meko lyrinį gabalėlį Ba

rauskas perteikė subtiliai, be 
rėksmingos egzaltacijos.

Antrą programos- dalį suda
rė Butkų Juzės žemaitiški 
tekstai. Literatūrine prasme, 
tai žinome, mailius. Ne kažin 
kokios vertės. Tas "jonai li- 
thuanien" daugiau atnbgrafinė 
medžiaga, smulkioji tautosa
ka, ir’norisi klaustus , ar ne
vertėjo Barauskui pasidairyti 
svaresnio literatūrinio žodžio 
pas Valančių, Stanevičią ir 1.1. 
Iš kitos pusės dailiojo žodžio 
rečitaly iškyla problema,kaip 
išlaikyt lygsvarą, nepervar
ginant klausytojo.

'jLoBarauskns išėjo seenon 
pasirėdęs žemaitišku aprėdu 
ir klumpėm , ir per tą visą 
linksmąją dalį nesiliovė juo
kinęs publiką puikiu žemaičio 
flegma' iškurnu, lėtum ■, kalbė
senos perdavimu. Turini "Pa
langos Juzės" plokštelę, buvo 
Įdomu palyginti, kur aiškiau 

skamba žemaičių tarmės 
šiurkštybė. Barausko klausan
tis kilo mintis, o kas būtų jei 
į tą "žemaltystės" dalį akto
rius būtų staiga žybt'. ir į- 
traukęs augštaitišką , ar dzū
kišką, gabalėlį. Kontrasto dė
lei. Šiaip publikai ši progra
mos dalis regimai labai pati
ko ir Barauskas t urėjo net bi- 
suoti, perskaitydamiis "Pasa
ką apie tris domius".

Šiuo dalykėliu" , tarė jis, 
aš kažkada pradėjauMontrea- 
lyj savo aktorinę karjerą ..." 
Iš tiesų, milžiniškas nuotolis 
skiria anų dieną Barauską 
deklaiTU’VUą; .„naivius ' Braz
džionio eilėraščius , vėliau 
stypięlėjusį visu ūgiu "Milži
no Pa unksmės" Zbignieve, iki, 
išoriniai kiek sustambėjusio, 
pražilusio, bet jaunatviško ir 
nepaprastai meniškai subrem- 
_Tisio_Barausko,kurį girdėjom 
šiam rečitalyje. Neabejotinai
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štai ir trečioji mūsų poilsio diena Sibiro kolchoze. 
Toli mes atsidūrėme nuo savojo krašto. Kiekviena va
landa ir minutė tų nuotolį vis didino ir didino, o 
dabar tėviškė jau nebepasiekiama. Tik sapnuose, nors 
kartais ir baisūs jie būna, mes apsilankome namie ir 
vaikštome gimtųjų laukų takeliais ir paežėliais.

Kas dabar ten dedasi? Iš laikraščių jau žinome, 
kad Lietuvą užėmė vokiečių armijos. Komunistuojąs 
elementas dažnai sakydavo, kad jie pasitraukdami nie
ko nepaliksią, viską sunaikinsią ir sudeginsią, kad 
priešui atitektų tik miestų griuvėsiai, o sodybų pamatų 
akmenyse tik vėjai pelenus nešiotų. Taip jie graižėsi, 
bet ar spėjo savo ketinimus įvykdyti ?

Ar liko gyva Nijolė? Seneliai jau seni. Ar pakako 
jiems jėgų ir ištvermės savo gyvybėm išsaugoti? Man 
nežinomas ir labai neaiškus vyro likimas. Buvo pasa
kyta, kad jį matė vagone, uždarytą su Vincu Gučium 
ir kitais pažįstamais. Ir vėl raminuosi. Palikau sau
gioje vietoje, tėvynės miškų glūdumuose. Gal kaip 
nors ir išsislapstė

Didesnė minčių dalis sukasi vis apie namus, nors 
turime ir savo rūpesčių, kurie nepalieka mūsų ramy
bėje nė minutėlei. Sukame galvas maisto reikalais. 
Vietos gyventojai labai vargingai gyvena ir blogai 
maitinasi.

\ Tamošauskai nusipirko vištą. Jie lauke pasikūrė 
ugnelę ir verda. Skanus vištienos kvapas erzina žmonių 
uoslę ir senuosius kaimo gyventojus. Vietiniai ironiš
kai nusišypso ir sako, kad jie sau tokio malonumo ne
gali leisti, Girdi, greitai baigsis ir jūsų visi pasisma- 
guriavimai.

Apie pietus atbėga pasiuntinė ir liepia tuojau vi
siems tremtiniams ateiti į raštinę. Einu su neramia 

širdimi. Žinome, kad raštinė yra visų enkavedistų, 
emgebistų ir raudonųjų tijūnų lizdas, šioje įstaigoje 
visuomet rasi raudoną šėtono išperą, kuri ruošia tau 
pražūtį.

Čia jau radome būrelį atėjusių mūsiškių, o kiti 
dar tik rinkosi. Šnekučiuojamės apie karą, apie dabar
tinį mūsų gyvenimą, apie šeimininkus. Pasakojamės 
vieni kitiems, kur kas apsistojo. Visi stebisi vargingu 
vietinių žmonių gyvenimu.

Kalbamės, bet visiems rūpi tas pats reikalas. Kam 
čia mus visus susišaukė? Spėliojame, bet niekas nieko 
nežino.

Staiga atsidaro raštinės durys, pro kurias įeina 
kolchozo pirmininkas S. L. Lysenka su dviem unifor
muotais saugumo pareigūnais. Vienas mūsų komen
dantas A. N. Siusiukalovas, kitas saugumietis nepa
žįstamas. Jie norėjo mus apžiūrėti ir susipažinti su 
atitremtais liaudies priešais ir Sovietinės imperijos 
griovikais. Permeta mus aštriu žvilgsniu ir tiesiog per 
buhalteriją nueina į pirmininko kabinetą.

Nutyla visos šnektos. Susikaupę ir susirūpinę 
laukiame, ką pašauks pirmuoju ir ką jam pasakys. 
Pirmoji auka buvo Geležinis. Tai apie keturiasdešimt 
penkerių metų amžiaus ūkininkas iš Žemaitijos. Nuo 
šeimos jis nebuvo atskirtas. Kartu su juo ištremta 
žmona ir trys vaikai: Zenonas, Stasė ir Onutė. Tas 
žemaitis labai ramaus būdo ir jokiam režimui nesi- 
knaisiojo po pamatais. Tai tikras Lietuvos ūkininko 
tipas. Atrodo, baigęs tik pradžios mokyklą.

Nekantriai laukiame jo išeinant. Neilgai jį laikė. 
Išeina kaip iš pirties, visas paraudonavęs, stambūs 
prakaito lašai rieda per veidą. Visi teiraujasi, ką jam 
pasakė, bet jis iš susijaudinimo negali nė žodžio iš
tarti. Tik numojo ranka ir pasakė, kad viską tuojau 
patys išgirsime ir pamatysime.

Pašaukė ir mane. Įeinu. Kambarėlis mažytis ir 
labai jau paprastas, net nė kiek neprimena viršininko 
kabineto. Ant sienos "viso pasaulio darbininkijos tėvo, 
mokytojo ir vado” Stalino paveikslas, šonuose pora 
žemės ūkio darbus vaizduojančių plakatų. Stalas pa
prastas, griozdiškai atrodo ir apdengtas raudona per
keline staltiese.

Už stalo centre sėdi komendantas, o šonuose pir
mininkas ir saugumietis.

— Jūs esate pilietė Rokienė?
— Aš, — atsakau.
Patikrina dar kitus duomenis: kada gimusi, kur 

gyvenau Lietuvoje, iš kur išvežta ir kokia profesija.
— Mokytoja, — atsakau. Visi trys susižvalgo ir 

ironiškai nusišypso.
— Kodėl viena? Kodėl nėra vyro? —• piktai pa

klausia.
Atsakiau, kad jis buvo išvažiavęs pas tėvus ūkin 

ir mokykloje jo nebuvo, kada mane suėmė ir išvežė. 
Apie dukrelę Nijolę nieko neklausia. Ir aš neužsimenu, 

tarytum dar ir dabar saugodama ją nuo tų žiaurių 
žmonių.

Su manimi kalbasi labai griežtai, kaip su didžiau
sia nusikaltėle. Vis varto ir žiūrinėja vyro bylą, šią 
bylą su vyro fotografija šaulių uniformoje buvo atsi
vežę mane suimant.

Ima komendantas iš bylos spausdintą lapelį ir 
skaito, kad pagal Sovietų Sąjungos baudžiamojo ko
dekso 58 paragrafą (straipsnio dabar neprisimenu) 
esu ištremta Sibiran dvidešimt penkeriems metams ir 
naudosiuos silnyje teisėmis. Tai reiškia, kad kas mė 
nuo privalau registruotis ir asmeniškai pasirodyti ko
mendantūroje. Be komendanto leidimo neturiu teisės 
kitur apsigyventi. Be pirmininko leidimo negalima pa 
sitraukti iš kolchozo. Be jo sutikimo niekur negalima 
iš kolchozo išvykti. Jei būtų reikalas pas gydytoją ar 
turgun, tai tam reikalingas pirmininko leidimas.

Davė tą lapelį pasirašyti, kad sprendimas man 
paskelbtas, žinomas ir suprantamas. Jokio asmens ta
patybę įrodančio raštelio nedavė. Panašius lapelius tu
rėjo pasirašyti visi tremtiniai. Jokių išimčių nė vienam 
nebuvo padaryta, net ir seneliams. Visiems užsmalino 
po dvidešimt penkeris metus. Iš nepilnamečių parašų 
neėmė.

Iššokau iš kabineto visai pritrenkta ir suglumusi. 
Visai nejaučiu savo žingsnių, nematau žmonių ir nesu
prantu, ko jie manęs klausia. Apstulbusi išeinu laukan. 
O tie dvidešimt penkeri metai vis giliau veržiasi į 
sąmonę ir kaip didžiausia žaizda drasko krūtinę. Ne 
dienos, ne mėnesiai, dvidešimt penkeri metai! Ilgi, bai
sūs ir be vilties žiburėlio Sibiro metai. Visiems mums 
paskelbtoji bausmė darosi vis baisesnė ir klaikesnė. 
Išgirdę tą baisų sprendimą, pradėjome blaškytis, kan
kintis ir žvelgėme į amžinai žaliuojančias taigas paklai
kusiomis akimis. Neradome atsakymo, už ką lietuvis, 
išplėštas iš tėvų žemės, taip žiauriai baudžiamas. Tai 
raudonųjų Kremliaus ponų kruvinų rankų darbas, pa
tvirtintas Lietuvos ’’prezidento” J. Paleckio.

Laisvajame pasaulyje galvojama, kad jei nepa
darei niekam bloga, nenusikaltai valstybei, visuomenei 
ir viešajai tvarkai, tai niekas tavęs nesuims, nebaus ir 
netrems. Remiantis žmonijos moralės kodeksu, taip ir 
turėtų būti, bet jis ignoruojamas komunistiniuose 
kraštuose.

Taip norisi desperatišai šauktis teisingo dangaus 
keršto ir pasiskųsti laisvojo pasaulio žmonėms;

— Išgirskite, pamatykite ir užtarkite nekaltai pa
smerktus tremtinius!

Aš, silpna moteris, turėjau tėvynę, tėvus ir savo 
šeimą. Tai buvo mano pasaulis, kuriame turėjau ma
žytę vietelę ir buvau reikalinga. Tą aiškiai parodo tre
jų metų dukrelės ašaros ir klyksmas ’’Mamyte, neik!”

Vaikams reikalingos motinos, vyrams žmonos, o 
seniems tėvams sūnūs ir dukros, jų senatvės ramsčiai. 
Mano motiną, netekusi manęs, Ariogalos bažnyčioje su

klupusi prie Nukryžiuotojo kojų, meldėsi, verkė kruvi
nomis ašaros ir klykė, kad net visa bažnyčia skam
bėjo. Su ja raudojo tūkstančiai nuskriaustųjų, su ja 
verkė visa Lietuva. Tai buvo tautos agonijos pradžia.

Niekaip negalima suprasti, kodėl tai raudonajai 
erkei pasirodė, kad vaikui nereikalinga motina, o mo
tinai — vaikas. Kas davė jai teisę įsisiurbti į mūsų 
tautos kūną, apnuodyti nekaltus mūsų krašto gyven
tojus ir palikti Sibiro beribėse lėtai mirčiai.

Sibire veisiasi nuodinga incifalitinė erkė. Jai įkan
dus žmogus pradeda sirguliuoti ir silpnėti. Po dvejų 
metų ligonį paralyžuoja. Pagulėjęs dar porą metų 
lovoje ir pasikankinęs, jis miršta.

Visuose tremtiniuose buvo tas,pats dvasinis ap
maudas. Visi dejavo ir nemiegojo naktimis. Ieškojome 
vieni kitiems suraminimo žodžių, bet jų nesuradome ir 
pagalbos iš niekur nesitikėjome susilaukti.

Mes buvome visiški bejėgiai kovoti prieš iš anksto 
jau mums parengtą likimą. Kūno ir dvasinės jėgos 
kasdien mažėjo ir silpo, o kovai už būti ar nebūti jos 
buvo mums labai reikalingos.

Išnyko kaip miražas iš mūsų akiračio laisvasis pa
saulis, kurio likučiais mes dar gyvenome. Jau beveik 
tikri esame, kad tėvai nematys savo vaikų, vaikai nesu
lauks tėvų, nors ir akis pražiūrėtų ir vartuose klanelį 
išstovėtų. Dauguma mūsų jau neturėsime šeimų ir ne
atgausime jose prarastos vietos, nes vyrai atskirti ir 
uždaryti mirties stovyklose.

Greičiausia nematysime savo tėvynės ir tėvų ka
pų. Baigia išblėsti mumyse paskutinė vilties kibirkš
tėlė. Kas liks iš mūsų po dvidešimt penkerių metų? 
Ruseno mūsų krūtinėse dar mažytis vilties spindu
lėlis, tai plačiais frontais liepsnojanti stichija — ka

is. Kiek išliks mūsų gyvų jei jau šiandien daugeliui 
j akis žvelgia gauruota bado šmėkla. Nei prieglaudos, 
nei paguodos nerodo mums šis nevaišingas šiaurės 
kraštas. Komunizmas mus pavertė benamiais, kuriems 

'■ ra vietos kur prisiglausti nuo šaltų Sibiro vėjų. Ma
rilės pažinome Sibirą. Tik iš aprašymų, tik iš pasa

ko. įimų mūsų laisvės kovotojų su caro valdžia, tik iš 
knygnešių, kandalais skambančių ir pėsčiomis keliau
jančių Sibiran. Nemielas čia kraštas, ir mes nenorime 
jame palikti savo kaulų.

Nekaltiems žmonėms dvidešimt penkeri metai. 
Tai dvidešimtojo amžiaus civilizacija ir teisė visiems 
į laisvę. Štai tau tarptautinės lygos ir žmoniškumui 
ginti organizacijos! Prieš globalinio masto despotus 
dreba dar likęs jų nepaliestas pasaulis. Jų įsakytos 
minios vyrų, palydimos trankių kariškų orkestrų gar
sų, eina mirti už vergų imperiją, užmiršdamos būrius 
be globos paliktų našlaičių.

Daug mūsų čia, bet gyvename ne vienoje vietoje, 
o išmėtyti po penkiasdešimt žmonių kolchoziniuose Si
biro dvaruose. Tai atsarga, kad vergai nesukiltų.

Bus daugiau.
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"MINDAUGO KRIKŠTAS“ Vatikano koplyčiai daromu skulptūrų modai i s - V. K. Jonynas.

viena iš pačių įdomiausių pa
rengimų Montrealyje.

Programoj taip pat dalyva
vo jauna, daug gabumų paro
džiusi pianistė Egidija Pet
rauskaitė, paskambinusi for
tepijonu Hayden' o sonatos 
pirmąją dalį iš Šopeno nok
tiurną.,

V. A. J.

Apie žodynų atsiradimo 
pradžią

Istoriniai duomenys ro
do, kad pirmiausia žodyną 
vartojo asirijiečiai ir babi

loniečiai, aiškinimui ženklų, 
ne žodžių. Pavyzdžiui, ar 
gali suprasti kiniečių ženk
lus, be aiškinimo?

Graikijoje žodynai pasiro
dė daugiau negu prieš 2,000 
metų.

Aristophanes Bizantijoje 
parašė žodyną, aiškinda
mas nežinomus žmonėms 
Komplikuotus žodžius grai- 
Kii Kalboje.

Vėliau pasirodė lotynų 
kalbos žodynai, kuriais nau
dojosi vien tik mokslinin
kai, ypatingai teologijoje.

Anglijoje pirmas žodynas 
pasirodė 1604 m., kurį pa
rašė Robert Cowdrey, iš ar
ti 3,000 žodžių.

Veik per šimtmetį žody
nai aiškino tik sunkiausius 
žodžius.

John Kersey išleido žody
ną 1702 m. su 28,000 žodžių. 
Jis įdėjo aiškinimą ir pa
prastų žodžių, dėl pagerini
mo kalbos ir rašybos.

Vėliau, 1730 m. Nathan 
Bailey išleido žodyną su 60,- 
000 žodžių.

Paskiau žodynai daugėjo 
ir gerėjo visose civilizuotes
nėse šalyse.

ŽIEMOS NEMIGAS

Žiburėlis graudžiai merkias. . . 
žemė gaubiasi sapnu. . .
Be paguodos ir suvargęs
Aš pavasarį menu. . .

Seksi vaidulą ar mintį —
Jų tėkmė vis ta pati. . .
Miręs veidrodis, atspindi
Sniego sūkurius nakty. . .

Tyli namas apledėjęs
Grauduly nykios žiemos, 
lik už durų daužos vėjas 
Nuo sniegynų dykumos.

Va, tariau — ir jis jau šičia! —
Ūkia šiurpiai, pratisai, 
Ir iš peleno į gryčių 
Žyra žiežirbų gaisai. . .

Švelniai, gailiai vėjas kaukia 
Vakarų vienumoje. . .
Suoki, suoki, senas drauge. 
Mano žemės puotoje!

ŠAUKIMAS

Lenkis, mirtingas, žydrynės gaisams!
Lenkis pavasario lapų balsams. 
Lenkis — žemiausiai — rudens stagarams!

Melskis karštai rožės žiedui jaunam, 
Žemės grožybės kerų sklidinam. 
Garbink — šakelę kely dulkinam!

Lenkis, kai saulė kaitri prasišvies: 
Gerbk ir didybę bedugnės nakties, 
Švęsk ir mažybę žemelės smilties. . .

Lenkis žvaigždėms, kad sužibo aukštai, 
Griauskis, kai tolimų žaibų matai. 
Melskis j kibirkštį mažų karštai!

Is Jurgio Baltrušaičio poezijos rinkinio

Išleido Kipro Petrausko 
plokšteles

Okup. Lietuvoje platina
mas Kipro Petrausko įrašų 
albumas, kurį paruošė Vil
niaus plokštelių studija, bet 
pagamino Rygos ’’Melodi
jos“ fabrikas. Plokšteliu al
bumas apima 1924-1948 m. 
į d a i 11 a v i m u s —k ūry bin g i a u- 
sią Kipro Petrausko gyve
nimo laikotarpį. Iš esmės tai 
pakartotos savo metu įrašy
tos plokštelės, tad, kaip ir 
pastebi Tiesa, tas. nors ir 
kruopščiai atliktas, buvusių 
plokštelių restauravimas vis 
dėlto ’’negali iki galo at
spindėti visą didžiojo .daini
ninko balso grožį“. Daba1’ 
plokštelių įrašymo technika 
žymiai tobulesnė, be to. kar
tojant buvusias K. Petraus
ko įdainuotas plokšteles, ga
mintojai Vilniuje1 naudojosi 
ir vartotomis plokštelėmis 
Tačiau išleistasis albumas 
jau malina atskleisi didžio
jo lietuviu tautos tenoro kū
rybą.

K. Petrauskus plok.-telės 
v ra išleis'os ir l.oudvme.

Pagerbtas d<". P. Mažylis
Kaune sau o 23 d. pa

gerbtas pro''. iir. Pr. Mažy
lio atminiu . z.ymiam, jau 
mirusiam ginekologui tą 
dieną britu kak_- metai.

bkimu- - •.;> Medicinos 
ii'. ti .u'e ■’ ‘ iužj'ii.; spaudo
je įskeltas n.1 tik kaip talen- 
tmg; .• ■ • jas, bet ir “da
lyvi i1:-e už Tarybų val
džia imduveje“.

(E)

PAKROVĖJAS 
ŠAKĖS IR VĖJAS

Susiliko t rok lorinis pak r<>\ėjas, ša k As ir \ėj«is. \ įsi jie piikLitisė % lenam 
Minininkui Zarasų rajono B.illiiAkių kolūkini

|)<ij(*L>i<iu.si<is, t»\ rosi p.ikio\ėjas. Mi manim nebent lik siu- 
Uhlnis kranas susih t»inhi.

Kerėpla tu! iAsKiepė <akės. \i pasisukinėtum mūsiškio kolūkio 
tvartuose bei įtartinose' Iš krovos, esančios Rinke <u p.iie |\«iito. mėšl.Į 
pakrauti tu tai nesii>inč\ siu.

\<i. ir atrado dėl ko rietis! sup\k<;s suūžė vėjas. Indu abu mill 
dint»i hnonenis, lik ne musu kolnkx je. Pamenate. pernai po dvi toihis oi 
gailinių lr<išų įlekiami teda\ėnie. (> šiemet, malvt, (lai blogesni reikalai 
visus Liukus apkeliavau, bet ne \ ienos tra.šų rietuvės nepastebėjau. Prie 
lėtinu, tiesa, \ra \iena-kiLi krūvelė. Bet pūstelėsiu ir iš jų tik sutrūniję 
kiaudaį pasitiks.

Del to nesiginčysiu. sutiko paktoiėįas. Ištisus metus be dar 
bo stovėjau. Kųlp nupirkę parvežė i sautfojimo aikštei, taip iki šiol iš \ ie 
tos nepajudėjau. Be darbo indimis apaitųau. susmukti i Jcme baiųiu, () kirk 
k!<ilėjaii naudingo darbo padaryti, kirk darbo ranku pakristi! I ukst mė-ius 
tonų durpių, trąšų bučiau be \aiip> persanistes, kulne* dešimtis javų stirlų 
sukrovęs! O daliai stoviu, ir tiek.

Hi-bi-hi! nusikvatojo šakės. \ akut mačiau antra loki, kaip l.i 
'e, atvežė. Dabar valėsi! dviese tinųiniauti.

K<i dviese veiksim, įeii»u aš virinis sumdij.iu' neiškentė p.ikro 
vėjas.

Xa, ko ųi nukabinai nosį! Mušti sesių (Liut*i<ni ir LH nclinini k<i veik 
Ii. padrąsino pakrovėja šakės Mėšlo iš tvarių beveik nebermDiame. 
Mus kastuvai pavaduoja. Mat, kai tvartus pradėjo kieikli diiip«niis. o ne 
šiaudais, to mėšlo beveik riebepasiQamina.

Zniooaus rankų paleliu' inlojai liūdnai dairėsi j ištuštėjusius, klanais pa
dengtus Liukus. ( ia pat, technikos aikštelėje, uulėjo stn udi justomis pava 
Jomis traktoriries royes. Jonis per Jiem.) neteko išveJtr nė v ieno orųaniiiiu 
trąšų vežimo.

Pro šąli ėjo kolūkio pirmininkas Jomis Misiūnas, t įkliuvęs u> kažkokio 
mechanizmo, kyšančių iš žemės, jis pikiai nusikeikė.

Vejas linksmai nusikvatojo iš nerangaus ir neukiško vadovo ir nupla/- 
deno pa v asarejančials Liukais, nusinešdamas su savim Ųirdėla pakrovėjo ir 
šakių beri»J(Di<t pinča.

Satyros ir Jumoro žurnalas “ŠLUOTA“

Kazys Musteikis

į PRISIMINIMŲ 
FRAGMENTAI j

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

C.ia spausdinami Kazio Musteikio prisiminimu 
fragmentai paimti iš jo knygos, kuria dabar išlei 
džia \idos knygų klubas. 1 Ladbroke Gardens. 
London. It . 11. Great Britain.

* **

RAŠTIKIS IŠEINA Į ATSARGĄ

Sudaręs Ministrų taryba, po kelių dienų Mer
kys vieną rytą paskambino man ir paklausė, ar yra 
atvykęs į tarnybą Raštikis. Paklausiau adjutantą, ir 
tas atsakė, kad dar nėra. Merkiui pasakiau, kad 
Raštikio dar nėra, o kai atvyks — aš jam paskam
binsiu. ...šimts pypkių“, sakė Merkys. Pasirodo, jie 
buvo susitarę susitikti Merkio bute, o dabar jau greit 
vienuolikta valanda, ir Raštikis ne tik neatvykęs, 
bet ir nepaskambinęs. Aš pakartojau, kad, kai tik 
atvyks, Merkiui paskambinsiu.

Nepraėjo ir kelios minutės, kai štabo viršinin
kas generolas Pundzevičius atnešė man Raštikio ra
portą, kad jis yra susirgęs. Aš tuojau paskambinau 
Merkiui ir Prezidento adjutantui, kad Kariuomenės 
vadas yra susirgęs ir kad Kariuomenės vado parei
gas eis štabo viršininkas gen. Pundzevičius. Susirgti 
visiems pasitaiko, taigi Raštikio raportas nieko ne
nustebino. Bet po dviejų ar trijų dienų — kitas jo 
raportas: prašo atleisti jį iš Kariuomenės vado parei
gų. Kodėl? Motyvų jokių. Aš tuojau paskambinau 
Merkiui ir specialiai nuvažiavau pas Prezidentą pra 
nešti apie Raštikio raportą. Ta pat proga papasako
jau Prezidentui tarp mūsų pasireiškusių nesklandu
mų priežastis. Prezidentas pagalvojo, patraukė pe
čiais, bet nieko nepasakė.

Po poros dienų Merkys paskambino man ir pa
sakė, kad jis vykstąs pas Prezidentą. Liepė ir man 
nuvykti.

Kai susirinkom — kalba ėjo dėl Raštikio ra
porto atleisti ji iš Kariuomenės vado pareigų. Mer
kys papasakojo, kad jie abu su Raštikiu buvo susita
rę susitikti ir išsiaiškinti, jog nebūtų nesklandumų 
bendradarbiauti. Mat, Raštikio autoritetas tuo 
metu buvo nemažas. Merkys tai žinojo, bet norėjo, 
kad Kariuomenės vadas laikytųsi toliau nuo politi
kos.

Prezidentui toks Raštikio populiarumas, matyt, 
taip pat nepatiko. Jis nepiktai, tik su šypsena veide 
pastebėjo, kad Kariuomenės vado toks perdėtas po
puliarumo ieškojimas esąs nesveikas.

Baigiant tą pasitarimą, Prezidentas liepė ne
trukus vėl pas jį susirinkti ir pakviesti Raštikį.

Taip prasidėjo ilga, varginanti, daug laiko ir 

nervų kainavusi Raštikio iš kariuomenės .,pašalini
mo“ komedija.

Po poros dienų vėl susirinkom pas Prezidentą: 
Merkys. Raštikis ir aš. Prezidentas norėjo išsiaiškin
ti. sužinoti priežastį, kodėl Raštikis panoro pasi
traukti iš pareigų. Prezidentas labai nuoširdžiai, tie
siog tėviškai prašė Raštikį nekomplikuoti reikalo ir 
grįžti j pareigas štai Prezidento žodžiai: ..Suprantu, 
dirbai, pavargai — paimk atostogų, pailsėsi. Pava
žiuok kur nors į Švediją ar Šveicariją ar kitur. Neturi 
pinigų — padėsime". Raštikis teigiamo atsakymo 
nedavė. Merkys tylėjo. Taip tada tas trumpas pasi
tarimas buvo baigtas. Klausimas liko kyboti ore.

Kodėl Raštikis tada nieko konkretaus neatsa
kė. greitai paaiškėjo.

Vieną dieną atsilankė pas mane į kabinetą Pa
nemunės klebonas protonotaras Grigaitis. Jis sakė, 
jog turis žinių, kad Raštikis sutiktų grįžti i savo par
eigas, jeigu bus pakviestas. Aš atsakiau, kad yra 
gauti du Raštikio raportai: vienas, kad jis susirgo, 
ir antras, kuriuo jis prašo atleisti jį iš pareigų. Taigi 
jis bet kada gali grįžti ir eiti savo pareigas be jokio 
pakvietimo, t) jeigu norima kokio nors specialaus 
kvietimo, tai čia jau Prezidento reikalas.

„Tai išrūpinki! man audienciją pas Preziden
tą". pasakė Grigaitis. Iš palies protonolaro daug 
kartų buvau girdėjęs, kad jis dažnai pasimato su 
Prezidentu, tai dabar pasakiau, kad nemanau, jog 
jam būtų reikalingas mano tarpininkavimas. Bet jei 
jis nori aš galiu paskambinti.

Paskambinau Žukaičiui. čia pat. dar pačiam 
protoribtarui mano kabinete tebesant, Žukaitis pra
nešė, kad protonotarui prezidentūros durys visuo
met atviros.

Kai protonotaras išėjo, aš tuojau paskambinau 
Merkiui ir papasakojau apie šį vizitą. Merkys nieko 
neatsakė. Po poros dienų Merkys man pasakojo, jog 
protonotaras buvęs pas Prezidentą prašyti, kad Raš
tikis būtų pakviestas atgal į pareigas, kaip nepamai
nomas pareigūnas. Prezidentas nesutikęs ir sakęs: 
„Valstybėje nėra nepakeičiamų asmenų. Visi esame 
pakeičiami". Raštikio manevras, kad jis ne savo no
ru. bet kviečiamas grįžta į pareigas, nepavyko.

Anais laikais Karininkų Ramovė Kaune leido 
karininkams skirtą mėnesinį žurnalą „Kardą". Ir 
štai to žurnalo 1939 m. gruodžio mėnesio nume
ryje buvo išspausdintas furorą sukėlęs Raštikio 
straipsnis. Nežinau, ar Vidaus reikalų ministras Sku
čas, kurio žinioje buvo spaudos priežiūra, savo nuo
žiūra, ar atsiklausęs Prezidentą tą žurnalo numeri 
konfiskavo. Sencacija! Kaip? Kodėl? Kas drįso? 
Skučas paskambino man. „Ar skaitei Raštikio 
straipsnį Karde?“ „Dar ne“. „Tuojau prisiųsiu, pa
skaityk. Konfiskavau“.

Kai gavęs perskaičiau, tai reikėjo stebėtis. Būtų 
labai įdomu ir dabar tą straipsnį paskaityti.

Raštikis dažnai parašydavo laikraščiui ar žur
nalui, ir tai nieko nestebino. Bet šis straipsnis buvo 
politinio turinio diktatas — nurodymai, kaip kas ką 
turi daryti. Prisimenu nurodymą Užsienių reikalų 
ministerijai: „Su Maskva reikia stengtis palaikyti 
draugiškus santykius“.

Kitas įdomus, tiesa, nepolitinis to straipsnio 
bruožas tai Raštikio nusiskundimas jo gaunamu ma
žu atlyginimu: „.Kur matyta, kad Kariuomenės va
das, kuris atsako už viso krašto saugumą, gautų ma
žesnį atlyginimą už miesto burmistrą, kuris atsakin
gas tik už vieną miestą“. Tai buvo taikoma Mer
kiui, kai jis buvo Kauno miesto burmistru.

Straipsnio konfiskavimas, aišku, Raštikiui bu

vo nelauktas smūgis ir jo ambicijos įžeidimas. Kad 
savo prestižą atstatytų ir dar pakeltų, jis pateikė sa
vo septynis punktus sąlygas, kurias išpildžius, jis 
suliktų grįžti ; savo pareigas. Sąlygos buvo tokios:

i Kad Prezidentas kuria nors proga viešai pa
sakę iii kalbą, kurioje pabrėžtų, jog jis yra palenkiu- 
las Kariuomenės vado veikla. Tania jis. ' Raštikis 
taip pat kur inn'tčpasukvtų kalbą, kurioje'pabrėžtų “ 
kad jis savo darbe vadovaujasi Prezidento nurody
mais ir k;ul tarp jų nėra jokių skirtumų pažiūrose i 
salsiybės reikmių tvarkymą

2. Seimo pirmininkui kati Seimas be pakei 
timii priimtų Raštikio pasiiilytus kariuomenę lie 
ėiančius įstatymų projektus.

3. Ministrui pirmininkui kati jis panaudotų 
visas priemones, jog jo. Raštikio, vaidas gatvėse ii 
kitose vietose nebūtų neigiamai linksniuojamas.

4 \ itlatis reikalų ministrui Skučui kati jis 
viešai atsiprašytų Raštiki už jo straipsnio konfiska
vimą.

5. Kati jo pateikiamieji kariuomenės biudžetai 
nebūtų apkarpomi.

6 ir 7 punktai buvo menkesnės reikšmės, jų ge
rai neprisimenu, todėl ir praleidžiu.

Kai šie punktai-sąlygos pasiekė Prezidentą, lai 
Merkys. Skučas ir aš buvome pakviesti prezitlentū- 
ron pasitarti.

Kaip visada, pirmas prasiėjo kalbėti Preziden
tas. Jam šios sąlygos nepatiko, .lis pasiraukė ir pa
sakė: „Kažin, ar šios sąlygos nėra Raštikiui padik
tuotos?" Šiaip Prezidentas kalbėjo be pykčio, ra
miai.

Dėl jam statomosios sąlygos Prezidentas pasa
kė. kati jis visuomet savo kalbose teigiamai prisimin
davęs kariuomenės vado veiklą. Ir dabar jis sutiktų 
kur nors per pulko šventę dar karta tai pakartoti. Po 
Prezidento kalbėjo Merkys. Jis lietė antrąjį ir tre
čiąjį punktus. Merkys sakė, kad tada, kai jis buvo 
Seimo pirmininku, visi įstatymų projektai, persvars
tyti Seimo komisijoje, buvę žymiai geresni. Taigi ne
pasitikėti Seimo komisijomis nebūtų jokio pagrindo. 
Kai dėl jam, kaip ministrui pirmininkui, keliamųjų 
sąlygų, tai jis negalįs ir neturįs priemonių uždrausti 
piliečiams gatvėje ar kavinėje savo plepaluose minė
ti Raštikį. Tai priklauso nuo paties Raštikio. Kol 
jis elgėsi tinkamai, nebuvo jokių kalbų ir nekilo pa
našios rūšies klausimų. O dabar, paskendęs savo di
dybės manijoje, jis nebežino, ko nori. Merkys pra
dėjo karščiuotis, atsistojo, pradėjo vaikščioti po 
kambarį. Paskui atsiprašęs vėl atsisėdo.

Skučas skaniai nusikvatojo ir pasakė: „Pone 
Prezidente, aš tai neatsiprašysiu“.

Šio pasitarimo metu neprieita jokio sprendimo. 
Sekančiam pasitarimui Prezidentas paprašė iškvies
ti ir Raštikį. Po poros dienų vėl susirinkom pas Pre
zidentą: Merkys. Raštikis ir aš. Skučo nebuvo.

Prezidentas visų pirma apgailestavo susidariu
sią padėtį, prašė Raštikį grįžti ir dirbti, kaip ligi šiol. 
Prezidentas sakė, kad praeityje jis visuomet pabrėž- 
davęs savo pasitenkinimą Kariuomenės vado veik
la. Jis ir dabar, progai pasitaikius, galėtų tai pakar
toti. Prisiminė Raštikio straipsnį. Pasakė, kad 
straipsnis esąs netikęs. ..Kur nueisime, jei taip pra
dės rašyti divizijų vadai ar kiti kariai?“ Sveikiau 
esą, kai kariuomenė laikosi nuošaliau nuo politikos. 
Yra Užsienių reikalų ministerija, ten dirba specia
listai, ir jie geriau žino, su kuo ir kokius santykius 
palaikyti. Prezidentas kalbėjo ramiai, tėviškai, pa
mokomai.

Paskui Prezidentas paklausė mane, kiek gi Ka

riuomenės vadas gauna algos j mėnesį. Aš atsakiau, 
kad Kariuomenės vadas į mėnesį gauna 750 litų už 
brigados generolo laipsnį ir 1500 litų už Kariuome
nės vado pareigas. Visą laiką gyveno Panemunėje 
kareivinėse, taigi turėjo nemokama butą. kurą, švie
są Be to, jis naudojasi automobiliu,' šoferiu, jr jam 
atlvainamos komandiruotės į polieoiia ir. manevrus. 
Prezidentas pasakė: „Tai. rodos, nemaža, bet jei ne
užtenka galima atlyginimą pakelti".

čia Prezidentas prisiminė savo algą, kai jis hu
so Klaipėdos krašto įgaliotiniu. Jo alga buvusi žy
miai mažesnė negu Klaipėdos uosto Tautų Sąjungos 
Įgaliotinio. „Tokie įstatymai reikia jų laikytis, o 
jeigu negerai pakeisti", sakė Prezidentas.

Kai dėl burmistro algos. Prezidentas sakė, kad 
ią nustato miesto taryba. Valstybė j tai nesikiša, lai 
ne jos reikalas.

Po Prezidento kalbėjo Merks s. Jis sakė, kad 
Raštikis be pagrindo kelias nepasitikėjimą Seimo 
komisijomis. Jis pavyzdžiais nurodė Į karininkų 
laipsnių ir kilus įstatsmų projektus, kurie, persvars- 
tvti Seimo komisijose, išėjo žymiai geresni. Merkys 
taip pat pakritikavo Raštikio norą uždrausti pilie
čiams savo plepaluose minėti Raštikį. Merkys sakė, 
kad mes neturime liek policininkų ir negalime jų 
siųsti į kavines ar gatves klausytis, ką žmonės kalba.

Po tokių Prezidento ir Merkio pasisakymų Raš
tikis, atrodė, suprato, kad su tomis savo sąlygomis 
jo bus per daug išsišokta. Jis paprašė žodžio ir pa
sakė: „Pone Prezidente, aš nieko nenoriu, neturiu 
nei namų, nei pinigų, nei dvarų. Prašau lik atleisti 
mane iš kariuomenės".

Merkys iki šiol kalbėjo ir sėdėjo ramiai. Bet 
kai Raštikis pasakė, kad jis ir dvarų neturįs, Meri 
k_\s pajudėjo kėdėje, susiraukė ir paraudo. Mat. 
Merkęs, lygįagrečiai su Kauno vandentiekio stotim, 
šitoje Neries pusėje turėjo nusipirkęs dvarelio cent
rą ir dėl Raštikio lokio pasakymo pasijuto įžeistas.

Merkęs paprašė žodžio. Prisiminęs Raštikio 
jam statom.įsius sąlygas, pasakė, kodėl jis jų negali 
išpildyti. Pradėjo karščiuotis. Prikišo Raštikio norą 
visiems pataikauti, kad tik daugiau populiarumo įsi
gytų. Pareiškė nusistebėjimą, kad Raštikis toks ne
turtingas. nieko neturįs. Esą. kaip gi tie kapitonai, 
majorai, gaudami daug kartų mažesnį atlyginimą, 
v ištiek įsigę ja sklypelius, statosi namelius? Tai esą 
gerai, taip ir turi būti. Kalbą jis baigė: „O tamsta, 
liek melų gaudamas tokią algą, nieį.0 neturi. Tai 
kur gi pinigus praleidai? Su... pralėbavai?" Tokia

• žiauri Merkio kalba Raštikį visai parbloškė, sužlug
dė. Raštikis lyg ne savo balsu dar kartą pakartojo 
prašymą atleisti jį iš kariuomenės ir neatsisveikinęs 
išėjo.

Merkęs atsiprašė Prezidentą už tokią šiurkščią 
kalbą. Jis sakė: „Man pasidarė pikta, kad Raštikis, 
visada toks išdidus, čia taip nusiubagino".

Prezidentas pasakė: „Dabar aišku, kad neturi
me Kariuomenės vado. Reikia ieškoti kito“. Liepė 
pagalvoti dėl kandidatų ir vėl pas jį susirinkti.

Kariuomenėje buvo nusistovėjusi tvarka, kad 
paleidžiamasis Į atsargą karininkas, jei jis būna iš
tarnavęs nustatytą laiką, pakeliamas į sekantį aukš
tesnį laipsnį. Raštikiui trūko dviejų savaičių. Prezi
dentas pamojo ranka ir liepė man parengti aktą.

1940 m. pradžioje Raštikis buvo pakeltas į divi
zijos generolo laipsnį ir atleistas į atsargą. Birželio 
gi pradžioje, jam pačiam prašant, vėl buvo priimtas 
į kariuomenę ir paskirtas Aukštųjų karininkų kur
sų viršininku.

Bus daugiau.
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VACYS DAUNORAS,

atvykęs Kanadon, turės pirma savo

KONCERTĄ
LONDONO MIESTE, Colborne Community Centre, 
435 Colborne - Dundas g-viu kampas.
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KVIEČIAME GAUSIAI ATSILANKYTI VISUS 1

Niagaros pusiasalis
Pavasaris Niagaros pusiasalyje

Kai mes tik užsimename 
apie St. Catharines , Weland, 
Port Colborne bei Niagara 
Falls, Ont. miestelius, tai tuo 
pačiu jau turime galvoje visą 
gražųjį Niagara pusiasalį. 
Kaip margas šis pusiasalis 
yra įvairiais žiedais , tai taip 
jis mišrus žmonių tautybė
mis.

Kaip ir visur kitur, gal tik 
išskyrus Quebeeo provinoijo- 
ją, ir čia dominuoja anglo
saksai. Bet ypač po antrojo 
pasaulinio karo ir Niagara 
pusiasalyje įsikūrė gan daug 
naujų apeivių ir įvairių tauty
bių. Tenka pastebėti, kad ne
aplenkė šios gražios vietovės 
ir naujieji ateiviai lietuviai. 
Vienas kitas čia įsikūrė ūkyje, 
ar tai gražiam, vynuogyne- 
sode, bet daugumas dirba 
įvairiose įmonėse. Liaudies 
išmintis gi sako , kad kai du 
stos, tai visados daugiau pa
darys... Tat taip ir naujieji 
lietuviai ateiviai neliko pavie
niais, kas sau, lyg kad'Įįog^žy- 
do bitelės, bet tuojaus ėmė 
organizuotis į įvairius tauti
nius - kultūrinius vienetus. Gi 
lietuviškos bendruomenės, 
kaip tokios , mintis ir gimė 
Kanadoje, nors ir po labai 
sunkios kovos ir didelių in
trigų. Tat ir gražiam? Niaga
ra pusiasalyje turime net avi 
LB valdybas , t.y. vieną We
lland m., kuriai jau antri me
tai vadovauja parapijos klebo
nas, o kitą St.Catharinėje,ku
riai vadovauja šiais metais J. 
Sarapnickas. Abu paminėtų L 
B valdybų pirmininkai, savo 
nepailstama energija , lietu
viška - visuomenine veikla ir 
labai taktišku elgesiu, sudaro 
pagrindą gražiam tarpusa- 
viam sugyvenimui ir kaimy
niniam kooperavimui abiejų L 
B valdybų. Reikia pabrėžti, 
kad jų pastangomis labai pui
kiai veikia šeštadieninė mo
kykla ir beveik visi tėvai lei
džia savo vaikučius. Taip pat 
ir į skautų eiles vėl sugrįžo 
didokas skaičius jaunuolių.

LB a-kės v-ba apjungia mus 
visus, bet labai gražiai čia

PRANEŠAMA APIE NAUJA 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ 

sutraukiančią 
hemorojus

Tai yra ypatinga gydomoji medžiaga 
irodžiusi galio sutraukti hemorojus ir 

pataisyti sugadintus audinius.
Pagarsėjęs tyrimu institutas atrado ne 

paprastą gydomąją medžiaga, sugebančią 
sutraukti hemorojus be skausmo. Ji per ke 
lias minutes sumažina niežėjimą ir nepa
togumus bei pagreitina uždegimo pažeistu 
audiniu gijimą.

Visais tyrimo atvejais švelnėjant 
skausmams įvykdavo hemoroju susitrauki
mas.

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

To buvo pasiekta naudojant gydomąją 
medžiaga ( B i o - D y n e), kuri greitai 
padeda užgyti pažeistoms celėms ir suža
dina naujų audinių augimą.

Dabar B i o - D y n e galima gauti te
palo bei lazdelės formose “Preparation H" 
vardu. Prašykite visose vaistinėse. Pini
gai bus gražinti jei nebūsite patenkinti.
)00000ft00(x)0000000000000000000000000»

Rengėjai.

reiškiasi ir Niagara pusiasa
lio KLVS "Ramovė" skyrius, 
kuriam pirmininkauja šio 
skyriaus įsteigėjas, did. vi
suomenės veikėjas J. Vyš
niauskas. Tai yra demokrati
nių principų žmogus. Vos tik 
perėmęs skyriaus vadovavi
mą , tuojau pagyvino ne tik 
skyriaus apsnūdusį gyvavimą, 
bet ėmėsi iniciatyvos išlygin
ti ir bendruomenės valdyboje 
pasireiškusius nesklandumus. 
Su džiaugsmu norisi pasakyti, 
kad ir jojo šeima labai akty
viai prisideda prie bendruo
meninių reikalų.

Bet netikėta ir nelaukta ži
nia, suteikia visiems Niagara 
pusiasalio lietuviams didelio 
liūdesio. Prieš nekurį laiką, 
mūsų parapijos klebonas pa
reiškė , kad greitu laiku jis 
mus apleis - bus iškeltas ki
tur. Aišku, gi savaime, kad per 
eilę metų buvome susigyvenę 
-supratę ir bus labai sunku 
skirtis.

Bet esame bejėgiai kitų 
sprendimą pakeisti ir linkime 
jam gražios sėkmės naujoje 
vietoje. Ateivis

CALGARY, Alberta

Balandžio 11 d. calgariečius 
aplankė Vankuverio "Atžaly
nas" su savo tautiniais šo
kiais, daina ir poezija.

"Atžalyno" atsilankymas 
Calgario lietuvių tarpe paliko 
neužmirštamą įspūdį. Šiai ma
žai lietuvių kolonijai jis davė 
naujų jėgų ir vilčių dėl Lietu
vos išlaisvinimo ir palaikyti 
lietyvybės reikalus šiame 
krašte. Reikia pastebėti, kad 
"Atžalynas" atvyko savo lė
šomis. Tai labai didelė auka 
lietuvybės labui, o taip pat ir 
Calgario lietuviam?.

"Atžalynas" buvo pakvies
tas K. L. B-nės Apylinkės var
du. "Atžalyno" vadovai p. A. 
Šmitienė ir L.Cesnaitis, tik
rai atliko gerą darbą šį pasi
rodymą įgyvendindami. Aid. 
Goranson labai gyvai ir įtiki
nančiai padeklamavo "Jūratė 
ir Kastytis". A .Bubnys, J. Vi- 
leitaitė drauge su V.Šmitaite 
parengė programą labai įdo
mią ir gaivinančią lietuvio 
širdį. Gaila, kad scenos apš
vietėjas B. Vileikis negalėjo 
pasinaudoti scenos lempomis, 
nes dėl jos mažumo, šokėjai 
buvo priversti šokti pačioje 
salėje. Vistik B. Vileikis atli
ko puikų darbą. "Atžalyno" 
padėjėjai L. Klimavičienė ir 
B.Vileita ištikro yra darbštūs 
tautiečiai. Reikia paminėti ir 
pačių šokėjų nepaprastą pasi
ryžimą: ilga varginanti kelio
nė , kuri užtruko penkais va
landas ilgiau nei kaip kad bu
vo numatyta, kalnų sniegas ir 
akmenys, jų pačių akimis ste
bint, užvertė kelią į Calgary. 
Vadovaujant Prof. K. Šalkaus
kui ir kitiems Calgario Uni
versiteto vadovams, jaunimas 
nuo 1O vai. ryto iki 1. OO po 

pietų lankėsi universiteto pa
talpose. Vėliaus Calgario Zo
ologijos sode. Po to - repeti
cija , vakarienė ir vėl atgal į 
salę, kur jie , stebint latvių, 
estų, vokiečių ir kanadiečių 
atstovmas , atliko puikią pro
gramą.

Šokėjai , būnant jiem? Cal
gary, nakvojo ir vaišinosi pas 
vietinius lietuvius.Po progra
mos, bendruomenės prim įnin
kąs A.Nevada Calgario lietu
vių vardu, "Atžalyno" dalyvius 
apdovanojo Calgario miesto 
prisiminimo dovanėlėmis. 
Lietuviškas ačiū "Atžalynui" 
už gerą ir širdingą žygį.

K. L. B. Apylinkės valdybą 
•Calgaryje sudaro; Antanas 
Nevada, pirm, ir Juozas Du
bauskas su Pranu Sluoksniu.

Pakeleivis

Chicago, III.
• Chicngojc privačių mokyk
lų klausimos labai aktualus, 
nes ypač katalikų nebegali iš
silaikyti. Dėlko negali? Viena, 
kad daug seselių palieka vie-' 
nuolynus, kurios beveik už dy
ką m . kino, antrą, kard. Cody 
viešai televizijoj pareiškė, kad 
jam nėra jokios problemos 
maišyti baltųjų išlaikomose 
mokyklose juodukus, jiems net 
kelius milionus dolerių davęs. 
Tikintieji ir tėvai tuo labai 
pasipiktino, todėl aukos ne tik 
mokyklųbet ir bažnyčių išlai
kymui labai sumažėjo. JAV 
katalikai turėjo 10.406 pra
džios mokyklas, 2,181aukš., 
297 kolegijas bei universite
tus su 435,716 studentais. 
Konstitucija neleidžia iš fed, 
valdžios sumų jas šelpti.
• Lietuvių Prekybos rūmų, 
šiemet bus išdalintos stepen- 
dijos keliem- lietuviams 
moksleiviams geg. 17 d. Ste- 
pendijos nuo 250 - 500 dol. 4 
m. laikotarpiui. Praeitais me
tais gavo S moksleiviai. Prieš 
tai reikia paduoti pareiškimus 
LP rūmų valdybai, /p.K.Ok- 
sas 10520 So.Hamilton , Chi- 
cago/.
• Lietuvos Vyčia i rengia 
ekskursiją į Romą, kuri iš
vyksta birž.3O d. iš New Yor- 
ko ir ten dalyvaus liepos 7 
Lietuvos kankinių koplyčios 
atidaryme. Vyčių organizaci
jos seimas įvyks Chicagoje 
rugp. 19-23 d. Vyčių veikla yra 
gyva, ypač Chicagoje - jie tu
ri savo salę, dalyvauja su sa
vo choru šventėse ir LTV 
programoj. Chorui vadovauja 
muz.F.Strolia.Tai daugiausia 
čia užaugęs jaunimas.
• BaL 12 d. Lietuvių Moky
tojų s-ga Gage Parko salėje 
turėjo simpoziumą , tema: 
"Bažnyčia ir lietuvybės išlai
komas. " Jame dalyvavo su 
paskaita kun. Pr. Geisčiūnas 
iš NewYorko.Jis kalbėjo apie 
dabartinius įvykius Bažnyčios 
gyvenime, Kalbėjo ir Chicagos 
veikėjai: p. V.Šimkus,K.Bru
žas, Al.Regis, mokyt. Rudys 
vedė simpoziumą,T.Blinstru- 
bas, stud. Povilčiutė, mokyt. 
Gulbinskas ir eilė kitų. Iš to
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T O N T O
Taupyk ir skolinkis pirmutiniame ir didžiau- p A p A M A 

SIAME TORONTO LIETUVIŲ f Mi\M/rlM 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA Kapitalas virš trijų su puse milijonų dolerių

5’/2% už depositus ASM. PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGIClOS
6% už šėrus (numatoma) papai valdžios nustatvta norma -- 66% Įkainuoto turto.
l°o už 1 m term den VISŲ NARIŲ GYVYBE apdrausta santaupų dydyje, bet
734% uz 2 m term dec nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju ap-

' '' ’ - H- draus|ns j]ęi $5.000.
IMA -S: KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 vai. iki 3 vai. p. p., išskyrus

•Si sekmadienius. Pirmadieni ir penktadienį vakarais nuo 4 vai. 30 min.
00 ..4 *ki 8 vai. 30 min. Šeštadieniais nuo !» vai. iki 1 vai. p. p. (liepos ir
8% uz mortgicius nigpju(io lllėn. šeštadieniais uždaryta).

Įl: BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
3% už asm. paskolas if’ Toronto 3, Ontario. t».? Telefonas LE 2-8723

LITERATŪROS MUZIKOS 
VAKARAS

K. L. K. moterų d-jos centro
valdyba savo metinės šventės
ir "Moters" žurnalo sukakties 
proga suruošė ir literatūros 
ir muzikos vakarą /19.4/ 5 
vai.po p. Prisikėlimo salėje.

Programą išpildė pianistė 
Julija Rajauskaitė /dabar p. 
Petrauskienė/ ii' poetas Jonas 
Aistis.

Pianistė Julija Rajauskaitė 
Amerikoje gimusi lietuvaitė 
dar prieš 11-rą p. karą baigu
si Kauno konservatoriją, da
bar gyvenanti New York ir tu
rinti savo muzikos studiją, M 
K. Čiurlionio, J. Gaidelio, Šo
peno Ir Liszto kūrinių.

Publika žavėjosi jos skam
binimu, entuziastiškai plojo, 
prašė kartoti.

Julija Rajauskaitė yra au
kštos klasės pianistė, turi ge
rą techniką ir mokėjimą per
duoti kompozitorių kūrinius 
.inkštojform^ je įsigyvenant ir 
pa'raukiant k’ausytojus.

Poetas Jonis Aistis skaitė 
savo kūrinių, bet dėl techniš
kų scenos kliūčių nevisoje sa
lėje buvo girdimas ir mato
mas. Bendrai tik tie poetai, 
rašytojai savo kūrinius patys 
turėtų skaityti, kurie turi dė
klams ainių gabūmij , kaip H.

simpoziumo pasisakymų ir 
faktų išryškėjo; lietuvių para
pijose lietuvybė silpnėja, jei 
kai kuriose dar klesti litua
nistikos mokyklos, tai tik dė
ka tėvų rūpesčio.
• Įsteigta Chicagos univer
sitete lietuvių katedra, iš vi
suomenės jau susilaukė para
mos. LDK B'.rutės skyriaus 
valdyba nutarė užsakyti visus 
6 tomus "Encyclopedia Litua- 
nica". Taip pat įsteigtas litu
anistinėms studijoms remti 
šiame un-te komitetas,kurian 
įeina: dr.G.Balukas , dr.A. 
Razma , K.Girvilas , dr.F. 
Kaunas, dr.E.Ringus, J.Žibi— 
tienė, Prekybos Rūmų pirm, K. 
Oksas ir kun.dr. J.Prauskis.
• Chicagos lietuvius pasiekė 
Bern. Brazdžionio knyga "Po
ezijos Pilnatis".Tai liuksusi
nė knyga,kuri gal bus pirmoji 
taip puošniai ir gražiai iš
leista. Tai jam ir tautai neiš
dildamas paminklas'.
• Chicagoje veikia Liet. R, 
Katalikų susiviejinimas , net 
turi savo apksritį su keliolika 
skyrių.Apksrities valdybą su
daro pirm. A .Budris, sekr.dr. 
P. Jokubka , kas. Sirečikas, 
kvotėjas dr.Danilevičius,teis, 
patarėjas dr. K. Šidlauskas, 
inform. St. Jūras. Viename 
valdybos posėdyje buvo nutar
ta, kad gerai būtų turėti 
"Drauge" atskiras skyrius 
apie susiviejinimo veiklą, be 
to padažninti savo laikraščio 
"Garso" išleidimą, dabar jis 
labai retai pasirodo. LRKS- 
mas yra labai didelė organi
zacija apdraudos pobūdžio, tu
ri kelius milionus dolerių sa
vo žinioje. Centras Wilkes 
Barre, Pa. Jos pirm. L,Šimu
tis, ilgametis "Draugo" buvęs 
redaktorius, kuris jau išėjęs į 
pensiją ir rašo veiklos atsi
minimų knygą.
• Vaižgantp šimtmečio mi-
ą «» Nr. 18(1197), 1970 m. gegužės mėti.

Nagys , Santvaras , L.Švėgž- 
daitė ir kt.

Publikos buvo gal virš 200, 
Ypatingai turėjo ateiti tie, ku
rie vaikus moko muzikos.

J. Karka

LENINAS TORONTO 
CITY HALL

Sąryšyje su 1OO melų Le
nino gimtadieniu Maskva per 
Jungtinių Tautų organizaciją 
UNESCO organizuoja ir lais
vojo pasaulio kraštuose paro
das.

Toronto City Hali Lenino 
paveikslų ir knygų paroda 
/daugiausia anglų kalba/ buvo 
atidaryta balandžio 13 - 23 d. 
bibliotekos patalpose I aukšte.

Lankytojai daugumoje yra 
priešingi , kaip man buvo pa
aiškinta vienos bibliotekos 
tarnautojos. Daug kas teiravo
si kodėl miesto ponai leido 
žymiausio pasaulio žudiko 
Stalino sėbro, gairių nustaty
to žudymams Lenino prista
tymą laisviems žmonėms, kaip 
genijų, šventąjį. Svetlana Sta- 
linaitė abu, tėvą Staliną ir Le
niną, priskiria prie žmonijos 
nusikaltėlių. Tai žmonių ir 
laisvių žudikai, kaip ir Adol
fas Hitleris.

Edmund Burke organizaci
ja balandžio 15-16 d. išplatino 
dhug atsišaukimų įeinantiems

Lietuvių Forumo radijo vedėjai Marija ir Antanas RUDŽIAI buvo 
surengę specialią programą,skirtą prof.dail. Adomo Varno 90 metų 
sukakties minėjimui. Programos dalyviai: Vytautas Kasniūnas, sr/, 
inŽ. Antanas Rudis, prof. dail. Adomas Varnas ir dail. Zenonas Kolba,

nėjimas įvykobal.12 d,McKay 
pradžios mokykloj. Jį organi
zavo ir pravedė Neo-Lithua- 
nia Korp, kur žmonių pilna 
salė , iškilmingai su vėliavo
mis įžygiavo organizacijų ats
tovai, atidarė dr.Kriaučeliū- 
nas, trys trumpos paskaitos ir 
meninė programa, parodė ren
gėjų sugebėjimą publikos ne
išvarginti. Paskaitininkai prof. 
A ugus t ina v ič ien ė, kun. G a rš va, 
prof. dr.Ramūnas iš Kanados. 
Buvo deklamacijų ir Aidučių 
choras. Visa tai truko porą 
valandų, tačiau taip mielas ir 
žymus Vaižganto prisimini
mas.
• Chicagoje turime jau du 
filmų gaminimo šaltinius: tai 
Lietuvių televizija ir vėliau 
išaugokun.Kezio studija.LTV 
jau pagamino Lietuvos vete
ranų "Ramovės" filmą "Iš 
praeities į dabartį" , o kun. 
Kezys su foto studija "Penk
toji tautinė stovykla" iš skau
tų gyvenimo. Tai labai įdomūs 
filmai, kur Chicagoje lietuviai

6 <1.

į biblioteką ir praeinantiems 
po visą aikštę.

Atsišaukime labai vykusiai 
išaiškinta tikras Maskvos ir 
Lenino veidas , karų ir žųdy - 
mų specialistai, organizato
riai.

Kartu protestuojama ir 
prieš Aldermsnus , kurie įsi
leido į City Hali. Vienas al- 
dermanas tyrinėja kastai ati
darė duris. A išku per ateinan
čius rinkimus jis nebegali ti
kėtis daug balsų,

J. L,

— LB Toronto apylinkės val
dyba balandžio 17 d. nasiski-rs- 
tė pareigomis: pi) m. Vyt autas 
Skrinskas, vicepirmininkui: kcn. 
P. Ažubalis ir inž. Raimundas 
Stiibys, sefer. Liuda Gvhdic.iė.■ 
ižd. Vytautas Stabai;..mas.
jaunimo reikalam inž. .-’aulius 
Masionis ir inž. Eugenijus Sičiu-* 
nas, parengimų vadovas Petras 
Būtėnas.

Vienintelę, Kanados valdžioje re
gistruota lietuviška natū alaus gydy
mo sveikatos klinika. Mediciniškas 
ir pooperacinis gydymas. Psycholo- 
ginė terapija. Masažai. Elektronika, 
raudoni ir uUriivioleliniui spinduliai. 
Terminė ir garų terapija. Plivzimai 
gydomieji judesiai, - hydro terapija. 

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

460 Roncesvalles Avė, 
Toronto. Ont. LH3-8008.

rinkosi gausiai jų pasižiūrėti. 
Dar ruošiama mūsų žymes
niųjų valstybininkų ir veikėjų 
filmą. Visi filmai yra garsi
niai. Nemaža filmų yra prisu
kęs ir p.Martinkus, p.Saka- 
dolskis, jukeli tūkstančiai pė
dų guli mano filmų bagaže, tik 
dar reikia jas redaguoti ir 
paversti į garsines. Tam ži
noma reikia daug skirti dar 
pinigų.
• Marquette Parke "Lithua
nian Plazoj" mūsų parapijos 
mokykloj jau kelinti mę'ai 
veikianti kasdieninė lituanis
tinė mokykla, kurios direkt. 
yra p. Pr. Razminas. Reikia 
džiaugtis , kad seselės ir pa
rapijos vyresnybė tai mokyk
lai klestėti suteikia visas ge
riausias sąlygas. Tai 8 metų 
kursas ir pradžios mokykloj 
einantieji vaikai kartu su pa
mokom, išklauso ir lietuvių. 
Kitose parapijose yra šešta
dieniais , rengiamos šventės, 
minėjimai, taut, šokiai.

Bal. Brazdžionis



Geriausia taupyti ir skolintis tik Hamiltono lietuvių

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

Nemokamas gyvybes ir asm. paskolų draudimas 

Nemokomas pilnas Čekiu patarnavimas
Parduodame Ar.'^rican Travelers Čekius ir money orderius 
U ^tikrintas indtl ių saugum .>s 
Kapitalas vir£ $ 1,850,000.00

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

PAIEŠKOMI ASMENYS:
BLOKUVlENĖ-SINKEVIClūTfi, 

Ievą, d. Jurgio. 1935 metais iš Prie
nų išvykusi j JAV-bes. gyvenusi 1940 
metais Waterbury. Conn.

BRUŽAS, Jonas ir Justinas, sūnūs 
Jono, 1939 m. gyvenę Chicagoje.

BRŪZGA. Vincas, s. Prano, 1943 
metais būk tai gyvenęs Chicagoje.

BRŪZGUS, William C ir jo žmo
na Maria Monika, turėjo vaistinę 
Norwood, Mass.

BULEVIČ1US-BALYS, Edvardas, 
s. Vlado, iš Krakių miest, po karo 
gyveno Anglijoje.

CEPLIKAS. Kazimieras, arba jo 
vaikai, senas ateivis.

DRANGINIENE - SINKEVIČIŪ
TĖ, Ona. d. Jurgio, 1935 metais iš 
Prienų išvykusi i JAV-bes. gyvenusi 
Waterbury. Conn.

GASIŪNAS, Aleksas, gini. Pik- 
čiūnų km., Pašvitinio vi., j JAV-bes 
imigravo 1913 m., gyveno Baltimo- 
rėe.

JAGMINAS, Antanas ir Juozas, 
sūnūs Antano, gyvenę Chicagoje ar 
jos apylinkėje.

KAULIUS, Vincas ir jo žmona 
Antanina, gini. Alšauskaitė. d. Juozo, 
gyvenę 1107 Buitler St.. Easton. Pa.

KEMPKA, Vytautas, gim. 1933 
IV. 16. Kybartuose, gyvenęs Vokie
tijoje. studentas.

KOLAS, Juozas, gim. 1912 metais. 
1946 metais iš Vokietijos išvykęs i 
Kanadą.

KONIUSAUSKAS. Valius, s. Ig
nis Krakių miest.
MALKVAITYTĖ, M., buv. studentė.

MISIŪNAS. Albertas', s. Tamo
šiaus.

NEKROŠIUS, Aleksandras ir jo 
broliai: Bronius. Juozas. Vladas ir 
Vacys

PELOSI. Sophie. 1956 m. gyve
nusi 166 Thurber Ave.. Brockton, 
Mass.

PERVENECKAS. Antanas, bei jo 
sūnūs: Antanas ir Juozas, gyvenę Chi
cagoje.

REMENČIŪTĖ. Domicėlė, d. Jo
no! ištekėjusios pavardė nežinoma 
gim. 1911 m. Raseinių ap.. Bartiškių 
km.. Raudonės vi . Ištekėjusi iš JAV- 
biu persikėlė i Argentiną.

RUKŠĖNAS. Antanas (RUK- 
SON. Anton) s. Juozo, gim. Švenčio
nių ap.. Daugėliškio vi.. Vaišniūnų 
km. gyvenęs 317 Wadwarth Ave., 
Waukegan. Ill.

TA.RGONSKAS. s. Juozo, iš Kra
kių miest.. po karo gyventi Vokieti
joje.

URBA. Leonas, s. Stasio iš Kra
kių miest., po karo gyveno Vokie
tijoje.

URBUTIS, Antanas.
VASILIAUSKAS, Antanas, s. Ma

to. iš Norkūnu km.. Krakių valsč.
ZANDOVA1TĖ, Lydija, gim. 

1935. IV. 30 Tauragės apskr., gyve
nusi Vokietijoje, buv. studentė.

ŽIOGAS, Chas. gyvenęs Cedar 
Rapids. Iowa.
' ŽUROMSKAS. Česlovas, s. Kazio, 

iš Krakių miest., iš Vokietijos atvy
kęs i JAV-bes.

Ieškomieji arba apie juos žinantieji 
maloniai prašomi atsiliepti.

CONSULATE GENERAL OF 
LITHUANIA

41 West 82nd Street
New Yqrk, N.Y. 10024.

WELLAND, ONT.
Kanados L.B. Wellaudo 

apylinkės valdybos pastango
mis pravertas šioje apylinkė
je Tautos Fondui vajus. Paly
ginti taip mažoje kolonijoje 
davė gražių vaisių, kas ats
pindi šios kolonijos lietuviškų 
reikalu supratimų ir tarpusa
vio susiklausymų.

A įkeltas iŠ 3 p si.
SUŠAUDYT1 LIETUVOS KOMUMSTAI...

•sevičius Baltrus sušaudyti 19:18. 
Olskis Jonas ir I’ileris Romanas 
sušaudyti .Maskvoje 19:17 m. Tuo 
pat laikotarpiu sušaudyti Kacas 
Chaimas. 'Raganas Simonas. Kal- 
manavieius Moisiejus, Kasperai- 
tis Jonas, Kazlaučiūnas Pranas, 
Knomnas Vilgelmas. Kundrotas 
Jurgis. Kopka Vincas. 'Kubiliūnas 
Antanas, Kurklietis Kostas. Lic- 
kevieiai Jonas ir Juozas, poetė 
Merkytė Aleksandra —- Lavėnos 
Liūda, Meskupas Borisas, Naujo
kaitis Kazys. Niedvaras Antanas. 
Pašukams Eugenijus. Paukštys 
Bronius, Pauliukevičius Bonaven 
turas, Pitriekis Juozas. Preikšas 
Pranas, gen. Putlia Vytautas. Ne- 
tupskaitė Jadvyga žuvo ’Sibire 
194'2 m., o Kunigėlis Jonas — 
1941 m. Archangelsko lageryje.
"~Arg enUnoš’LTe'fiTvIu B al s as

iiaaxi Altov

Aukojo sekančiai:
$15. - J.Radvilas, $1O. - B. An
driušis, J. Butkus, B. Jackevi
čius, M. ir V. Jasiulioniai, B. 
Luomanas, Kun.B.Mikalaus
kas , K. S inkus, A. Stankevič ius. 
$5.- J.Čepaitis , M.Kuzovas, 
J.Kutka, V.Morkūnas,A.Pa
mataitis, J.Paąžuolis, A.Pi
voriūnas , E.Remežaitis, M. 
Šalč tunas, P. Šidlauskas, B. Si
monaitis, A. Smulskis, J. Stai- 
gys, K.Stankevičius , J.Staš
kevičius. $3.- J.Baliukas, P. 
Bersenas, J.Blužas,A.Čepu- 
kas, J.Green, V.Karalius, M. 
Urbšys, A.Žinaitis. $2.50 V. 
Bieliūnas , Z. Izokaitis. $2.- 
P. Adams, J. Bieliūnas, V. Iva
nauskas, J. Ma.šauskas, V. Pi
voriūnas , A .Ramanauskas, E. 
Surkienė. $1.- E.Gudaitis,J. 
Neckroch, V. Vitkauskas.

Visiems aukotojams nuo
širdus ačiū.

Ta pačia proga tenka padė
koti p. A.Stankevičiui, kuris

B^NGA 1410, 11.00 VALANDA VAKARO

1053 Albanele Cr., 
Duvcnioy, Mtl. P. O. T L. 669 - 8834. r ,-ogramos vedėjos L. • * 1 n k e v i c i u

MIKE’S TEXACO SERVICE NATION

60 i St. John Road TEL. 695- 3885

POINTE CLAIRE , QU E .
(M. RUTKAUSKO)

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

arba Nr. 20. Atvažiavę neapsiriksite! ___________

Carito
Savininkas Alfonsas Viskantas

SPECIALIOS KAINOS:
o Krikštynoms, vestuvėm s ir I aidotuvems.

* / tol imesnes užmiesčio ir kifo miesto vietove.

LaSalle Auto Specialist Reg’d.

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

UniueUal Cleane'tA &
B. KIRSTUKAS

TEL. 769- 2941

239 FOURTH AVENUE 
(ai We//»nglon StJ

Windsor
Dry Cleaners & dyers Co. Ltd.

1205 Church Avenue. Verdun. P.Q.

Tel. 768- 6679.

Savfninkai: A. Kersys, P.

Baltic Woodwork Co. T EL. 366- 3884

K. KIAUŠAS ir J. SIAUCIULIS

547 Lofleur Ave., La Salle (650) P. Q.

BELLAZZI-LAMY INC. ~
BOIS DE CONSTRUCTION 
BUILDING MATERIALS

7682 BLVD. CHAMPLAIN 
coin 6Ieme Ave.. LaSalle

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

Todėl, kad jis niekam neęataikauja ir nesibijo teisybes ra
šyti. Teisingomis žiniomis išjvisur ( daug rašo ir apie dabarti
nį Lietuvos gyvenimą) laikraštis per 61 metus pelnė gera var
dą ir pasitikėjimą.

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

Jau galima gauti 1970 --- metų Keleivio Kalendorių. —• Kaino S 1.00.

536 Broadway,
So. ocsten ,Moss. 

02127 USA.

SĖJA Tautinės, demokratines minties mėnesinis lietuvių laikraštis. 
Leidžia Varpininku leidinių fondas.

Redaktorius Grozvydas Lazauskas.
Administracijos adresas: Juozas Urbelis
1649 N. Broadway, Melrose Park, III. 60160 USA.

Prenumerata: JAV ir kitur $5.00 metams.

7 psl. *•* *•* NEPRIKLAUSOMA LIETUVA *' [\r. 18(1197), 1970 m. gegužės men. 6 d.
Vi'

MOKAME UZ:

Depozitus

Seru s
Uz vienų metu indėlius 

SKOLINAME: 
Asmenines paskolas iŠ 

Nekiln. turto paskolos i •»

5%
6'4%

8%

10%

9%

Lieoos ir rugpiucio menesiais sestadieniais uždaryta.

taip sėkmingai talkininkavo 
aukų rinkime.

Bendruomenės Valdyba 
LIET. B-NĖS DELHI APYL. 
TAUTOS FONDUI AUKOJO:
Vasario 16-t.os Minėjimo I<- 

ias 1OO d oi.
L. B-nės Delhi Apyl. V-ba 

50 dol.
Po 20 dol. ' 
Augaitis Petras 
Dirsė Bronius 
PojOdpL
Augustine Albertas 
Kun.dr. Gutauskas J, 
Rugienis Gediminas 
Ratavičius Ksaveras 
Mačiulis Jonas 
Jakubickas Stepas 
Stonkus Ben.
Grinkevičius Marius 
Račys Martinas 
Po 15 dol.
Rudokas Alfonsas 
Po 7.00 dol.
La.treckas Justas 
Po 5.00 dol.

<iK AL3INKIT , 

iš visų vietų LaSa/ė/e.

TEL. 3 6 6 - 3300

-- visas 24 valandas.

TEL: tjorazo 366 0500
namų 366 420

TAISAU IR DAŽAU AUTOMAŠINAS.

SAV. u. DESROCHERS.
J

---- —------------------------------------------------- - 

ailo'iA
Valau ir taisau vyriškus ir moteriškus 
drabužius. Siuvu naujus, pagal užsaky 
mus, vyriškus paltus, kostiumus ir kel 
nes. Aukštos kokybes medžiagos.

____________________________________________
Valome visokius drabužius, langų užuolai
das, lovų užtiesalus, antklodes, kerpėtus, 
sopkas ir visų kitą namu apyvoka.

W;-,dsor yra moderni valykla turinti 20 me
tu patirti šiam darbe Turinti naujai įrengta 
moderniškiausia drabužiu ap saug a ( storage) 
ir greita, patarnavimą.

Petrulis, P. Kvriulis, A. Greibus.

Daromos įvairios durys, langai, vir
tuves kabinetai ir kiti ivairus medžio 
dirbini ai.

ĮVAIRI MEDŽIO STATYBINE MEDŽIAGA: 

Durys, langų rėmai. Izoliacija, Ten - Tesi, 
Masonite, statybinis popieris , cemento,-., 
B.P. išdirbiniai , cementas ir kt.

Jurėnas Juozas
Malakauskas Petras
Ozalas Petras
Steigvila Antanas 
Rimkus Monika 
Radauskas Vytas 
Žilvytis Pranas 
Treigys Vincas 
Vitkauskas Jonas 
Lukošius Karolis 
Siurnai D. ir O. 
Vytas Vladas 
Pargauskas Pranas 
Masiulis Antanas 
Gudinskas Bronius 
Kairys Alfonsas 
Bačtunas Bronius 
Žiogas Domas 
Povilaičiai B. ir M, 
Kairys Stasys 
Miceika Vladas 
Po 4.00 dol.
Budreika Antanas 
Po 3.00 dol.
Matelis Cypras
Lapienis Petras

Po 2.00 ir mažiau viso 
14.00 dol. Viso suaukota 431 
J oi. Aukotojams nuoširdus 
ačiū’. M, Račys
L. B-nės Delhi Apyl. Tautos 

Fondo Įgal.

MONTREAL
AUŠROS VARTŲ VYRU 

OKTETO LINKSMA VAKARIS
Š. m, balandžio m*n. 18 d. 

Aušros Vartų salėje įvykęs 
linksma vakaris praėjo tikrai 
pakilioj nuotaikoj. Svečių, ži
noma, galėjo būti Į r kiek dau
giau 5 bet, turint galvoj, daug 
visokių pa vengimų įvykusių 
per pastarąsias savaites 
Mc rirealyje , žmonių visdėlto 
buvo nemažai. Beje, jei šių 
dainininkų šeim >se nebūtų j- 
vyke nelaimių beikitų svarbių 
priežasčių, mcntrealięčiai šio 
vakaro - koncerto nebūtų nei 
matę, nei girdėję. Mat, kon
certas buvo skirtas Bostonui, 
kur toks links m?vakaris, pil
nas staigm nų ir netikėtume, 
buvo seniai numatytas.

Vakaro ceremonijų meiste
riu buvo Algis Mažeika. Ant jo 
pečių gulė didelė dalis vakaro 
pasisekim • naštos. Atliko jis 
savo uždavinį labai gerai. 
Programą, pranešinėjo R. ir A, 
Bulotai. Dekoracijos - p. L, 

HIGHLAND AUTO BODY

'OtllJ 3

1920 FRONTENAC ST. - MONTREAL, P.Q.

TEL. 525 • 8771.

L

Lafl'.ur Ave. L A S A L L E Tel. Buss. 366 7281 

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

Jettė & frėre Itee
Plumb ng & Heating kontraktori us

• DART
• CORONET
• CHARGER
• DODGE
• CHRYSLER
• CAMION 

DODGE

LAURENT DAIGNEAULT
President

140-2e AVENUE
LASALLE JOO"U34U

* Šildymo ir vandentiekio taisymai ir nauji įrengimai 

» Gaziniu priemonių pardavimas ir jrengimęj

• Apkainavimn s nemokama 4

A.B.C. PARCEL SERVICE

3891 ST. LAWRENCE BLVD. 

MONTREAL, QUE., CANADA

TEL. 844-9098

A.B.C. Parcel service patarnauja gerbiamiems lietuviams klijentams jau 17 metų ir ryžtasi tai 
daryti dar daugelį metų ateityje.
A.B.C. yra vienintelė bendrovė Montrealyje, kuri turi visus leidimus ir teisę pati išrinkti mokes
čius bei siųsti siuntinius tiesiai iš Montrealio.
Mes turime pilna pasirinkimų įvairiausių nedžiagų, tinkamų siuntoms, ir duodame dideles nuolai
das angliškoms medžiagoms ( joms muitas yra tiktai $ 1.00 - vienas doleris - už jardų) f8

už apsiaustus nuolaida iki Į Į

Parduodame taip pat specialius pažymėjimus (certificates), už kuriuos galima pirkti prekes 
dolerinėse krautuvėse Lietuvoje.
Skubėkite mus aplankyti arba skambinkite mums, kad galėtumėte gauti visų informacija.apie 
tai, ką geriausia šiuo metu siųsti Lietuvon. A&C

Grinkevičiūtė su talkininkėm. 
Šventišką stalą paruošė p. 
Grinkevičienė su poniom Bu- 
ziene, Mažeikiene, Kasperavi
čiene, Ūsiene ir kt. Prie stalų 
patarnavo choristės ir cho
ristai.

Oktetas maloniai nustebino 
vakaro svečius savo plačia ir 
gerai paruošta programa. Ma- 
tėsikiek daug darbo buvo įdė
ta ir okteto vadovės ponios M. 
Roch ir pačių dainininkų. Ok
tetą sudarė: I tenorai: A. Gu
das ir B. Juras ; II tenorai: A., 
Rusinas ir A .Urbonas ; bari
tonai: H.Celtorius ir A.Jan
kus; bosai: V.Kačergius ir P. 
Žukauskas. Taip pat solo ats
kirai dainavo sol. A.Keblys 
tris dainas : Žaliojoj lankelėj 
/ muz. J.Tallat-Kelpšos/, Kla
jūnui /žodž, B, Brazdžionio, 
muz. St.Gailevičiaus,^ ir Stok 
ant ak m neito /muz. J. Jurgu- 
čio/.Bisui padainavo dar:Mu- 
zikantai atjojo.

M_A DAME OLGA

S P E L I0 T 0 J A IR PATARĖJA

Kortų ir iš rankos delno žymių skaitymo pagalba spėlioja 
ir pataria būties, vedybiniuose, šeimyniškuose, sveikatos, 
darbo ir kituose gyvenimiškuose reikaluose. Ji žada pagel
bėti visiems.

Užeiti galima kiekviena dienų nuo 9 vai. ryto iki 
9 vai. vakaro, 6568 Chateaubriond A ve. Montreal, 
netoli Seaubien Metro stoties. Susitarimui skam
binti tel. 271-3192. Taip pat sutinka atsakyti i 
laiškus, rašytus anglų kalboje.

- PORTRETAI • VEDYBOS • KRIKŠTYNOS 
SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS 

ĮVAIRIOS PROGOS

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

* 4r ★ * ★ ★

e Nailoninis trikotažas, moterį ška ir vyriška apatine apranga.
a Savininkai iš Kauno ir laisvai kalba Iietuviškai.

*** *** /oeo HUTCHISON S’
J. WISGARDISK ' 1 WISE i MONTREAL. QUE

W. L A P E N A T
General Construction Reg'd.

89 Orchard Sfreof LaSalIe, Que.
* * ★ * ** w

įvairi industrine, komercine ir rezidencinė statyba. Duodame 
įvairius patarimus, įkainavimus,be jokio atlyginimo. Darbas 
atliekamas sąžiningai ir prieinama kaina. Teh_ 366_-_6237. _

f" JOE’S BUTČHĖR 1GROČERY 
LAURINAITIS JUOZAS

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

Lietuviams nu.olairio.

• Atliekami mechaniniai darbai

• liores taisymas ir dažymas

o Dunlop padangos ir baterijos

Po koncerto okteto vadovė 
ir sol.A.Keblys buvo apdova
noti ir baigiamąjį žodį tarė 
okteto globėjas Tėv. L, Za
remba, S J, dėkodamas už kon
certą ir ragindamas nesustoti 
viduryje kelio, bet žengti juo 
sėkmingai tolyn. Po to sekė 
vaišės,loterija ir šokiai,gro
jant paikiai ispanų kapelai.

T, Laurinaitis



DIDŽIAI GERBIAMIEMS
S.L.A. 123-ios KUOPOS 

MARIAMS.
S. m. gegužės mėn. IO d. 

"sekmadienyje , 1O vai. 30 
min. , po lO-tos valandos pa
maldų/ , Aušros Vartų para
pijos salės šoniniame kam
baryje, įvyks S. L.A. 123-ios 
Kuopos visuotinis-metinis na
rių susirinkimas , kuriame 
Tamsta esi maloniai kviečia- 
m?s/a/ dalyvauti.

Susirinkimui numanoma se
kanti darbotvarkė: 1. Įžanginė 
dalis, 2. Pereito susirinkimo 
protokolo skaitymas ir tvirti
nimas , 3. Valdybos praneši
mai: a/ pirmininko, b/ finan
sų sekretoriaus, c/ iždininko, 
d/ iždo globėjų, 4. Pasisaky
mai dėl pranešimų, 5. Valdy
bos rinkimai, 6. Kuopos ats
tovavimo SLA 56-me Seime 
klausimas , 7. Klausimai ir 
sumanymai.

Broliai ir Seserys , jauski- 
mc pareigą, bent kartą metuo
se, atsilankyti į Kuopos narių 
visuotinį susirinkimą ir jame 
aktyviai dalyvauti.

Stp. Kęsgailą
Kuopos pirmininkas 

M. Juodviršis
Finansų sekretorius 
★★★★★★★★★★★★★★★★
PADĖKA ****************

"Baltijos" Stovyklavietės 
Komitetas nuoširdžiai dėkoja 
Toronto universiteto šokėjų 
grupės vadovei Birutei Nagte- 
nei, "Gintaro" ansamblio va
dovui Zigmui Lapinui ir pro
gramos organizatoriui Juozui 
Piečaičiui bei visiems jos da
lyviams už šaunią meninę da
lį stovyklavietės 5-kių metų 
sukakties minėjime.

Taip pat didelė padėka pri
klauso V. Piečaičiui, K.Kiau
šui, J. Šeidžiui, Dr. I. Gražytei, 
J. Siaučiuliui, J. Dalmantui, G. 
Drešerienei , p.Keršienei, S. 
Morkūnui,V.Skairgiriui ir ki
tiems skaitlingiems talkinin
kams.

PARAMA "BALTIJAI"
"Baltijos" 5-kių metų su

kakties minėjimo metu gauta 
čekiais arba 5-kių metų pasi
žadėjimais /skliausteliuose 
anksčiau gauta parama/: Po 
$1OO: "Geležinio Vilko" Skau
tų Tuntas /$487/, S. V. Piečai- 
čiai /$155/, A R.Gitai /$235/, 
J.P.Adamoniai /$1O5/, A.S. 
Baršauskai /$12/ ir Z.J.Pie- 
čaičiai /$80/.

Po $75: "Neringos" Skaučių 
Tuntas/$485/, Montr. Moks. 
Ateitininkai /$275/,E.P. Jur- 
gučiai /$5O/.

Po $60: G.P. Montvilai 
/$135/,Dr.J.Mališka /$23O/.

Po $50: Aušros Vartų Pa
rapija /$95O/, Lietuviai Tėvai 
Jėzuitai /$7 23/, J. P. Žukaus
kai /$5O/ , J.B. Niedvarai 
/$75/ ir S.J. Naruševičiai 
/$4O/.

Po $25: B. H. Nagiai/$51/, 
M. J. Šiaučiuliai/$34/ , G. P. 
Rudinskai /$246/.

Po $20: Kazys Barteška
Po$lO: G.V.Kudžmai /$35/, 

A. J. Gečiai /$34/ , Highland 
Auto Body, A.Keturka/$1O/.

IS EINAMŲJŲ SĄSKAITŲ

MOKĖKITE VISAS SAVO

SĄSKAITASL

LITO“ ČEKIAIS.

D. L. K. VYTAUTO KLUBO
Pašalpines Draugijos

BALIUS
Š. hl gegužės_men. 16 d., šeštadienį, 7 vai. vakaro didžiojoje klubo 

saleje,2161 St. Catherine Street E., Montreal, P.Q.

* * *

Trumpa^ lietuviškų dainų programa išpildys Šv. Kazimiero parapijoj 
choras, vadovaujamas muziko Alekso Ambrozaičio.

★ ★ ★

Po programos bus šilta vakarienė su gėrimais, 
muzika ir šokiais.

įėjimas: suaugusiems tik $3.00, jaunimui pusė kainos

Klubo Valdyba.

Po $5: K.Mickai/$12/.

draugai, 
aukotojai 

savo

Tuo būdu "Baltijos" 5-kių 
metų sukakties metu buvo į- 
mokėta arba pasižadėta viso 
$1,335. Anksčiau buvo gauta 
$1, 2OO, taigi šiuo m>ztu vajus 
pasiekė $2,535. Užplanuota 
$7,000, trūksta $4,465.

Labai gaila , kad "Baltijos" 
baliuje dalyvavo tik "užkietė
ję" stovyklavietės 
užtai čia skelbiami
tikrumoje tik padidino 
įnašus, o naujų beveik neatsi
rado. Nejaugi "Baltija" suin
teresuotas tik minėjime atsi
lankęs šimtelis Montrealiečių 
lietuvių?

Be to, B.Katilius padovano- dalyvavo liek daug tautiečiu, kurie la 
jo iš Lietuvos atsivežtą gra
žią lininę tautinę vėliavą ir 
jos kotui įsigyti $1O, Loterijai 
padovanojo L.Gureckas, Kea
ting Ford firmos atstovas , 8 
setus peilių , P. Žukauskas, 
Shenley firm '.s atstovas, 3 
bonkas užsieninio vyno ir ke
lius kitus fantus E. Čepaitienė. 
Visiems didelis ačiū’.

Pr.R.
VILNIAUS OPEROS SOLISTO 
VACLOVO DAUNORO koncer
tas Montrealyje numatytas š.m. 
gegužės men. 30 d. Vieta ir lai
kas bus skelbiama vėliau. Jojo 
koncerto reikalu rūpinasi B. Ma- 
rijošius iš Toronto ir DLK Vy
tauto Klubas.

<» Leit. Bimas Navikenas iš Que- 
beco perkeltas i P etawaw a,Ont.

« N L tam auto jos Sil vijos rr Vin 
co Pievaičių penkmetė dukrelėDai 
va bežaisdama nulūžo koja.

DĖMESIO, DĖMESIO!

Cape Cod, Mass. USA lietuvių vasarvietei vasaros sezonui reikalinga 
2 mergaites padavinėti i stalą ir tvarkyti kambarius ir 2 moterys virtu
ves darbams. Del sąlygų kreiptis: Marija Jansonas, 15 Rosedale St., 
Boston, Mass. 02124 USA.

P0PIERAITIS
'|£.A., M.D., C.M., M.Sc., L.M.C.C., F.R.C.S.(c)

CHIRURGINĖ PRAKTIKA k R e i p t i s Tel. 93 1 - 3275
SEAFORTH MEDICAL BUH-DING 
3550 Cote Des Neigęs Rd., Suite 720.

Dr. E. ANDRUKAITIS

Dr. J. MALIŠKA
Dantų gydytojas

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

Dr. V. GIRIUNIENĖ
Dantų gydytoja

ČEKIAI VELTUI

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

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

ADVOKATAS Suite 205

J. P. Miller, b.a., b.c.l. 168 Notre Dame St. E.
Tel: 866-2063; 866-2064. 1

NOTARAS

J. BERNOTAS, B.A., b.c.l.
Sun Life Building 

Suite 200 J
Tel. 866- 13 59

Siuvu ir parduodu
Taisau ir remodeliuoju 
Vasaros laike saugojimas 

(Storage)!

Tel. 767-6183

K AILIU SIUVĖJAS

6396 Bannantyne Ave. Verdun, Montreal

LITUANISTINĖS MOKYKLOS

mokslo metų užbaigimo proga

ŠOKIA lietuvių jaunimui,

griežiant OMNIBUS - POP’70 orkestrui (gitaristui R. Skučui), 
gegužes men. 9 d. 7 vai. vakaro, Šv. Kazimiero parap. salėje.

įėjimas nemokamas
Tėvų Komitetas.

ko buvo suruoštas Aušros Vartų parap. 
salėje, priesvestuvinis pobūvis. Jame' 

bai puikiai buvo vaišinami, net dauge 
Ii u i atrodė, kad vyksta Algio ir Nancy 
vestuvinė puota.
o P paeitas savaitgalis buvo parengtim 

vardiniu vaišės ir Sv. Kazimiero para 
p i joje choro koncertas. Abiejuose pa 
rengimuose dalyvavo pakankamai da 
Šyvių. Sekmadieni Aušros Vartų parap. 
salėje buvo Motinos dienos pamineji

<•> Juozas Jocas ir Juozas Trane 

čiu alkoholiniu gėrimu verslu, l<u 
ris yra Delhi, Ont. Greitu laiku abi 
šeimos išsikelia ten gy venti. J . Tra 
nelis iki dabar turėjęs restoraną su 
partneriais Stankaičiu ir Varoninkai 
čiu, savo dalį pardavė jiems. J. Jo- 
cas iki dabar gyvenęs savo namuose 

liui.
® Ilgamečiai " Būtos“ krautuves sa
vininkai p.p. Gauriai LaSallųe, krau
tuvę pardavė ir išsikėlė gyventi i sa
vo vasarvietę, St. Donat. P.Q.

832 St. Joseph Blvd. E. 
(kampus St. Andrė) 

tel. 522-7236.

1440 St. CATHERINE Street W.,
Room 600

Tel: 866-8235, namu 488-8528.

1410 Guy St. pirmas aukštas 
11-12 kambarys.

T ei. 932-6662; namų 737- 9681.

8 psi. *•* •••

į'C'xV1 BIBI ■■■■B I ■■■■
D r. E. Knystautas

B AIG Ė A UK Š TVOSI US 
MOKSLUS

Emilius Kuystautas , gimęs 
24 d. gruodžio 1945,Kemptene, 
Bavarijoje , Loyola College 
Moitrealyje baigė B. Se. laips
niu fizikoje 1965 m,

M ag ist.ro la ipsnį /M > Sc/ 
taip pat fizikoje gavo 1937 m,

ADAMONIS INSURANCE AGENCY, INC. 
GAISRAS - AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ - GYVYBĖ 
3907 A Roseaij.it Blvd.

TEL: Off.: 722-3545; Res. 256-5355 
S-tos "Lite" nr. 752D

ADRESAS:

MONTREALIO LIETUVIU KREDITO UNIJA

MOKA UŽ:

EINAMĄSIAS S-tos 5,0%
ŠERUS I numatyta) 6.0%

TAUPOMĄSIAS s-tas 6.5% 
TERM.IND. t metams 
TERM.IND. 2 
TERM.IND. 3

7.25 % 
7.75% 

8.00% 
Nemokam v. s gyvybės draudimas 
iki $2,000 Šerų sumos.

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA 727 3120

695 — 35th Avenue, Montreal, 409,
Albertas NORKE LIŪNAS, b.a. c.s.c., i.b. 727-3120

,1 v NAMU:
Arvydas RUDZEVIČIUS ■ a.I.b. ‘ 271-5758

KOMERCINIO, P RIV AT AUS TURTO, AUTOMOBILIŲ, ATSAKOMYBĖS. G Y V YBcS DRAUDIMAI

TEL. 769-8831

USED CARS
I year guarantee

Kreipkitės į

LEO GURECKAS

Sales Manager*
Keating Ford lietuvis (ttStp

769 -J83Į.__

Tel: nomij 366 - 2548

BANNANTYNE AVĖ.,

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA •»*Nr. 18(1197), 1970 m. gegužės men. 6 <1.

AUSROS VARTU PARAPIJA
RUOŠIA

E N E su šokiais

GEGUŽES! May) men. 16 d. 7:30 vai. vakaro, 

1465 De Seve St. ir Drake g-vių kampas ( Fbrapijos 
salėje).

BUS IR

įėjimas: suaugusiems $3.00, 
mokslei viamsS 1.50.

Connecticut Universitete, Ta
me pačiam', universitete, / U., 
oi Conn. / , fizikoje "Coinci
dence Study of High Energy 
Nit rogen-Ion-A rgon A tom Co- 
11 is ion" ir to pasėkoje jam 
buvo suteiktas, daktaratas.

Po to persikėlė į Laval'io 
Universitetą Quebec'o mieste 
kur ir šiuo metu dirba "Cent
re de Recherches sur les 
A tomes et les Mollecules" 
/C.R.A.M./

Siu metų kovo mėnesį daly
vavo fizikų suvažiavime Oak

1465 Dc Seve Street

Montreal 205, Que.

TEL. 766- 5827.

D y_9d?A-P AS K O L AS :
(iškaitant nario gyvybes apdrauda

iki $10,000 paskolos sumos) 
ASMENINES, čekiu kredito ir nekilo, 
turto (rezidenc. nuosavybių) iš 9% 

INVESTACINES pagal ju rusi nuo 
9.5% iki 12%.‘

TERMINUI suėjus paskolos atnauji
namos iš tuo metu galiojančio palu“ 
kanu, procento.

Parapijos Komitetas.

Ridge Natronae Laboratories, 
Tennessee, JAV.

Taip pat savo profesijoje 
yra pakviestas š. m. birželio 
mėn. į Lysekil, Švedijoje ir 
vėliau AAR.HVS Danijoje da
ryti pranešimus apie savo 
darbų eizikojė naujausius re
zultatus , tema 'Beam-Foil 
Spectoseopy and Stripping",

turi planų, 
prancūzų

Ateityje E.K.
patobulinęs savo
kalbos žinias, vykti ilgesnėms
studijoms į Prancūziją,

P. ADAMONIS
Chartered Insurance Broker

Su teise dirbti Quebecb ir Ontario

Sekr. M. Arlauskaite, tel. 722 - 3 9 86. 
----------------------------------------- ------------ 4

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

3907 Rosemount Blvd., tel. 722-3545. Diena.-penk- 
taditniais nuo 1 iki 6 vai. Vakarai s--pirmadienio''m. 
treciao* jniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai.

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

Roseaij.it
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