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SAVAITINIU ĮVYKIU 
APŽVALGA

Penktadienio vakare Nixo- 
nas turėjo pasikalbėjimą su 
žurnalistais. Tas pasikalbėji
mas buvo simultaniškai per- 1 
duotas ir plačiosioms Ameri
kos bei Kanados masėms per 
televiziją. Prezidentas atsa
kinėjo į jam daromus prie
kaištus dėl amerikiečių dali
nių įžengimo į Kambodiją ir 
bandė išaiškinti to žygio prie
žastis. Jis taip pat nurodė ir 
tų karinių operacijų tikslus. 
Pirma - išardyti komunistų 
susisiekimą ii’ antra - pakirs
ti priešo tolimesnį ginklų tie
kimą. Jis pastebėjo, jog šiuose 
užsimojimuose jau pasiekta 
daugiau negu, kad iš anksto ti
kėtasi. Pagal prezidentą, da
bartiniai atsiekimai pareika
laus mažiausiai astuonių mė
nesių iki komunistai pajėgs 
atgauti tai ką jie prarado ko
munikacijos ir tiekimo srityse. 
Žinant,kad ten netrukus prasi
dės lietingasis laikotarpis, ga
lima tikėtis, jog tai palengvins 
ir numatytai karo vietnamiza- 
cijos programai. Todėl ir tiki
masi, jog ateityje jau neberei
kės tokio masinio amerikiečių 
įsivėlime , nes tolimesnę karo 
eigą galės sėkmingiau vykdyti 
ir patys pietų vietnamiečiai.

Prezidentas Nixonas save 
pasikalbėjime kreipėsi ir į 
tuos, į Washingtoną suvažiavu
sius, protestuotojus ir kitus jo

Kent Universiteto studentei demonstruoja. Priekyje sudegintas sandeli
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politikos Kambodijoje kritikus. 
Jis pastebėjo, kad prezidentas 
ir visa Amerikos valdžia sie- 

’ kia tų pačių tikslų kaip ir jo 
kritikai - galimai greičiau 
baigti karą Vietname. Ir pri
minė , kad veiksmai Kambodi
joje kaip tiktai ir pagreitins 
šio tikslo atsiekimą. Tie 
veiksmai taip pat turėtų įti
kinti ir Hanojų, kad jų pastan
gos pagyvinti karo eigą atsi
muš į nuolatinį ir tvirtą są
jungininkų pasipriešinimą. 
Prezidentas todėl ir tikisi, jog 
Hanojus bus priverstas rim
toms ir prasmingoms dery
bom'.-.

DEMONSTRACIJOS 
WASHING TONE IR KITUR 
Šeštadienį į Washingtoną 

suplaukė ir demonstravo prieš 
Amerikos įsivėlimą į.Pietry
čių Azijos konfliktą apie 50, 
OOO žmonių minia. Demonst
racija, bendrai, praėjo taikin
gai ir baigėsi be jokio rim
tesnio incidento. Po saulėlei
džio tačiau, kai kurios padau- 
žėlių grupės,slankiodamos po 
miesto centrą, ėmė kulti lan
gus bei padeginėti automobi
lius. Čia turėjo įsikišti poli
cija ir panaudoti ašarinių du
jų bombas tų karštakošių iš
sklaidymui. Buvo ir suimtų.

Prieš karą nukreiptų, de
monstracijų buvo ir kituose 

amerikiečių miestuose: St. 
Paul , Chicagoje , Denver ir 
San Diego. Netrūko jų ir ki
tuose kraštuose: Vakarų Ber
lyne, Toronte, Londone, Ko
penhagoje, Australijoje, Japo
nijoje, Suomijoje, Izraelyje ir 
Šveicarijoje.

VIEŠOJI NUOMONĖ UŽ 
NIXONĄ

Viešosios nuomonės tyri
nėjime biuras praneša, kad 
57% amerikiečių pritaria pre
zidento politikai. Sis apklau
sinėjimas buvo padarytas tuoj 
po to kai prezidentas nutarė 
pasiųsti Amerikos dalinius į 
Kambodiją. Kiti 31% ameri
kiečių nepritaria prezidento 
žygiui, ir 12% sakosi neturį 
tuo klausimu jokios nuomo
nės. Tie rezultatai rodo, kad 
prezidento populiarumas yra 
paaugęs net 4% nuo paskuti
niųjų tyrinėjimų pravestų 
kovo mėnesį.

VAKARU VOKIETIJA 
TARIASI SU MASKVA

Vakarų Vokietijos sekre
torius , Egon Barr lankėsi 
Maskvoje ir lesė pasitarimus 
su sovietų pareigūnais dėl 
galimos nepuolimo sutarties 
pasirašymo. Jis jau netolimo 
je praeityje turėjo apie de
šimtį pasitarimų posėdžių su 
sovietų užsieno reikalų mi
nister iu A. Gromyko.

BERGŽDŽIOS AUKOS
Maždaug prieš savaitę Kent 

State University, Kent, Ohio, 
studentai kelias dienas tero
rizavo miestą ir jo gyvento
jus. Padėtis tapo tiek nepa
kenčiama , kad buvo iššaukta 

nacionalinė gvardija. Bet ir 
tie buvo apmėtyti akmenimis 
ir plytgaliais.Nepagelbėjo net 
ašarojančių dujų panaudoji
mas. Susirėmimo įkarštyje 
kai kurie gvardijos nariai ne
išlaikė šalto kraujo ir paleido 
šautuvų šūvius į beartėjan- 
čius ir grąsinančius demons
trantus. Mirtinai sužaloti bu
vo keturi jaunuoliai ir devyni 
sužeisti.New York Times ko
respondentas , tyrinėjęs Kent 
miesto gyventojų reagavimą į 
šią tragediją, patiekia jų cha- 
rakteringesnius pasisakymus. 
"Gėda, kad tvarkai atstatyti 
prireikė griebtis žudynių, bet 
vaikams ten nereikėjo maišy
tis", - sakęs vienas. "Jei aš 
būčiau šaudęs aš būčiau nu
šovęs gerokai daugiau",-pri
dėjęs kitas."Man neaišku,ko
dėl įsileidžia tokius kiršyto- 
jus kaip Rubin, kuris 
kursto žudyti net savuosius 
tėvus" - klausė trečias. "Jie 
yra visi nedisciplinuoti. Nuo 
šešių metų amžiaus jiems 
niekas nėra pasakęs "ne".Kas 
nors juk turi juos sustabdyti", 
tvirtino sekantysis;. "Mėne
siais net metais prieš šią 
tragediją Kent gyventojai pa
kėlė didžiulius materialinius 
nuostolius; buvo priversti 
klausytis šlykščiausių žodžių; 

buvo užkabinėjami gatvėse ir 
namuose. Kiek gi galima pa
kęsti ?" - teiravosi vėl kitas. 
"Tie vaikai buvo pasirengę 
sudeginti viską. Ir jei miesto 
žmonės savo turto apsaugoji
mui būtų griebę ginklus , nu
šautų būtų kurkas daugiau ne
gu keturi" - baigė vienas.

GRAFIKU PARODA 
BALTIMORE JE

Gegužės 9 dieną Baltimorėš 
liet, namuose atidaryta lietu
vių grafikų paroda, kurioje 
savokūrinius išstatė dailinin
kai: Vytautas Ignas , Vytautas 
Jonynas , Alfonsas Krivickas, 
Žibuntas Mikšys, Vaclovas 
Ratas, Algirdas Šimkūnas,Te
lesforas Valius ir Roma s Vie
sulas. Šią parodą suorganiza
vo leidykla Gabija. Prieš sa
vaitę ši paroda buvo New 
Yorke.

ENCYCLOPEDIA LITUANICA 
OTTAWOS PARLAMENTO

J. BIBLIOTEKOJE
KLBOttawos apylinkės val

dyba įteikė kanados parla
mento bibliotekai pirmąjį 
Encyclopedia Lituanica tomą. 
Enciklopediją priėmė pats 
bibliotekos direktorius ir iš
reiškė didelį pasitenkinimą,

BOSTONAS PAGALIAU 
LAIMĖJO

Sekmadienį pasibaigė ledo 
rutulio finalinės žaidynės, ku
riose Bostono Bruins ketvirtą 
kartą iš eilės įveikė St. Louis 
Blues. Tiktai paskutinėse 
rungtynėse St. Louis pajėgė 
parodyti šiokį tokį pasiprie
šinimą ir pralaimėti /pratę

. .. .. „ v Nuotrauka iŠ * The Montreal Star*
Neperseniausiai išsprogdinta vėl viena Montrealio pašto ištaigu patalpa. Čia,ko gero, galėjo pražūti ir dalis mum s siunčiamų 
prenumeratos ar kitu mokesčių. Būtų gera, jei mūsų skaityto jai - p renumeratorlai, paskutiniuoju laiku tokius mokėjimus siun
tę, pasitikrintų ar jų čekiai buvo deponuoti ( nurašyti bankas sąskaitoje) ar ne. Jei ne - tai jie bus pražuvo. NL.

sime/ rezultatu 4:3. Anksty
vesnius susitikimus Bostonas 
laimėjo penkių,keturių ir tri
jų įvarčių skirtumu, Taigi pa
galiau , net po 29 metų pert
raukos , Bostonas laimėjo 
garsiąją Stanley Cup , o su ja 
ir pasaulinį profesionalinio 
ledo rutulio čempiono titulą.

ŽUVO WALTER REUTHER
Žinomas amerikiečių dar

bininkijos vadas,Walter Reu
ther žuvo lėktuvo nelaimėje. 
Su juo kartu žuvo jo žmona ir 
dar keturi kiti asmenys. 62 
metų amžiaus UAW /Jungti
nės automobilių darbininkų 
unijos/ prezidentas buvo vie
nas iš atsakingiausių darbi
ninkijos vadų. Šias pareigas 
jis ėjo nuo 1946 metų ir va
dovavo 1,600,000 darbinin
kų.

TREČIOJI KANADOS JĖGA
Toronto advokatas Kazimir 

Bielski, kalbėdamas lenkų 
jaunimo suvažiavime Edmon
ton e, pareiškė, jog jam nubodo 
klausytis kad anglai ir pran
cūzai tariasi esą vieninteliais 
Kanados įkūrėjais. "Mes visi 

esame šio krašto svečiai ir 
kartu bendromis pastangomis 
šį kraštą pastatėme". Ponas 
Bielski toliau tvirtino, kad 
lenkų kilmės ateiviai atjaučia 
ir supranta kalbos teisėmis 
susirūpinusius prancūzus-ka- 
nadiečius, ir pridūrė: "Bet ir 
mes turime labai svarbių tei
sių šalia anglofonų ir l'ranko- 
fonų. Jei aš kalbėsiu angliškai 
ar prancūziškai, tai priklau
sys nuo mano pasirinkimo, bet 
prašau man to negrusti per 
gerklę". Advokatas Bielski 
yra Kanados Lenkų Kongreso 
centrinės valdybos narys ir 
jis kalbėjo 200 jaunųjų atsto
vų suvažiavime. Baigdamas 
jis savo klausytojams primi
nė: "Jūsų ateitis yra šiame 
krašte ir neleiskite Smitams 
ir džionams? lo paneigti. Mes 
galime daug šiam kraštui 
duoti. Kad ir kultūriniai tirp
dančio katilo teorija yra klai
dinga tai įrodė JAV-bių patir
tis. Kanados kultūros audinys 
yra nanugstas iš įvairių kul
tūrinių grupių įnašų". Redak
cijos žiniomis , vien tik K ve- 
beke yra apie 500, OOO nei 
anglų nei prancūzų kilmės 
asmenų. Taigi maždaug tiek 
pat kiek už separatistus bal
savusiųjų.

50 METU NUO LIETUVOS
STEIGIAMOJO SEIMO

Šį penktadienį sueina 50 
metų ndb Lietuvos Steigiamo- 
joSeimc pirmojo susirinkimo. 
Šiuo mętu JAV-se gyvena ke
letas to seimo narių: Magde- 
lena Galdikienė, Mykolas Kru
pavičius , Juozas Pronckus, 
Jonas Pukalka ir Kazys Škir
pa.
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dalį, jų neteisėtai 19'20 m. oku
puotą, apsaugoti nuo pavojaus 
nebe tik vokiečių, bet tada jau 
ir rusų.

Kiekvienam ir ne politikui 
buvo aišku, jog reklamavimasis 
nei kieno nepripažintu neutra
litetu nebuvo jokia reali prie-
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monė Lietuvos valstybės egzis
tencijai išsaugoti. Priešįngai- 
tuo monu Lietuva tapo supara- 
ližuota kaip politinis subjektas 
ir nuvairuota į kitų valstybių 
politikos objekto padėtį, ę supa- 
savimu Vilniaus klausimu tik 
išleido gelbėjimosi raktą iš sa
vo rankų bei pati pasipiršo Mo
lotovo konšachtui suRibbentro- 
pu už Lietuvos vyriausybės nu
garos.

Su pagarba
K. ŠKIRPA 

Washington, D. C.

Ketvirtis Šimtmečio
Praėjusią savaitę suėjo 25 

metai nuo karo veiksmų pa
baigos Europoje. Žvilgtelėję 
atgalios matome kiek daug 
pasikeitimų įvyko nuo to laiko. 
Tradiciniai pasaulyje pirma
vusi Britų Imperija prarado 
savo įtaką ir galią. Josios, pa
lyginti , menki šiandieniniai 
ištekliai privertė ją atsisakyti 
nuo platesnių ambicijų ir su
sirūpinti vien tiktai savo iš
silaikymu.

Kita Europos jėga, Prancū
zija, po vokiečių okupacijos ir 
karo veiksmų apnaikinta taip
gi nepajėgė atgauti savo an
kstyvesnės reputacijos.Net ir 
generolui De Gaulle nepavyko 
sugrąžinti Prancūzijai pir
maujančios Europoje rolės. 
Na , o Vokietija , padalinta ir 
apkarpyta pavirto į gamybinį, 
bet jau jokiu būdu ne karinį, 
milžiną. Ir taip šiandieną iš
liko tik dvi "galybės" , kurios 
perėmė tolimesnį pasaulio li
kimą į savo rankas : JA V-ės 
ir Sovietų Sąjunga.

Tie, kurie išgyvenome karo 
veiksmų pabaigą Europoje, 
gyvai prisimename tą laikiną 
anuometinį džiaugsmą. Tiesa, 
užsibaigę karo veiksmai tuo- 
met pašalino galimos mirties 
pavojus. Civilis ir karys drą
siau žvelgė į rytojų. Tačiau 
mes ir visas pasaulis matė
me, jog buvusio karo sąjungi
ninkų /Vakarų ir Rytų/ san
tykiai dar taikos nežadėjo.Su
sikūrė Šiaurės Atlanto Apsi
gynimo Organizacija ir Var
šuvos Paktas.Prasidėjo bran
duolinių ginklų gamybos var
žybos.

O vistiktai keista , kad su 
visoms savo branduolinių 
ginklų grąsomis, šiandieninis 
pasaulis jaučiasi saugiau ne
gu kad betkada praeityje.Taip, 
įvairūs vietinio pobūdžio ka
rai tebesitęsia. Tolimuose ir 
Vidurio Rytuose liejasi krau
jas. Tačiau , bent teoretiškai 
neatrodo, jog visa tai galėtų 
įsiliepsnoti į pasaulinį susi
rėmimą. Ir jeigu du paskuti
nius pasaulinius karus, kaina
vusius milijonus žmonių gy
vybių, skyrė tik 21 metai, tai 
ši 25 metų sukaktis yra jau 
šioks toks laimėjimas.

Suprantama, mus nedžiugi
na mūsų tautos padėtis. Nesi
džiaugiame nei latvių, estų ar 
visos Rytų Europos likimu. 
Nesižavime JAV-ių iki šiol 
vestąja politika ir visu griež
tume atmetame Sovietų Są
jungos plečiamą ir primeta
mą vergiją.

Tačiau , stebėdami didžiųjų 
"galybių" žaidimą, bei jų nuo
latinį dėmesį tiktai savie
siems interesams, visdėlto, 
neturėtume prarasti vilties. 
Nes patsai žmogus ir vienoje 
ir kitoję geležinės uždangos 
pusėje keičiasi. Ten ir čia 
nyksta šventosios karvės ir 
nustojama tikėti netikraisiais 
dievais.

Ketvirtis šimtmečio pašali
no pasaulinio karo grėsmę. 
Tikėkimės, kad per sekantį 
ketvirtį visos tautos išsilais
vins, ir kad vergijos pančiai 
bus padėti į muziejus, kad by
lotų apie ligšiolinę žmogaus 
menkystę.

v. ž.

DĖL DR. V. REKAŠIAUS

Praėjusiame "N. L. " 1. a. la
bai gerai įvertinamas dr. Reka
šius "Akyračių" redaktorius. 
Jaunas vyras, dirba mokslinį 
darbą ir dar redaguoja lietuviš
ką laikraštį,domi s i nuoširdžiai 
lietuviškomis problemomis.Tai 
vis pliusai. Deja, per Toronto 
Akademikii suruoštą paskaitą 
buvo pasirodyta neakademiškai, 
skystokai. Ateity tokių klaidų 
neturėtų daryti,norėdamas būti 
"profesoriaus" kėdėje.

Į paskaitą susirinko univer
sitetus baigę Lietuvoje, Vakaru 
Europoje su titulais įvairių sri
čių specialistai. Jų tarpe buvo 
ir ekonomistų statistikos spe
cialistų arba dirbusių šioje sri
tyje.

Paskaitos tema buvo Lietu
vos gyventojų judėjimas,statis
tika dabar.

Paskaitininkas dr. Rekašius 
paskaitą pradėjo išdalindamas 
"Akyračių" žurnalo nr., kurbu-

JAV LIETUVIU BENDRUOMENES 
RINKIMAI

Kandidatų išstatymas į VI- 
tąją JAV LB Tarybą baigėsi 
1970 m. bal. 30 d. Rinkimai 
įvyks birželio 6-7 dienomis.

JAV LB Centro valdyba 1970 
m. bal. 19 d. savo posėdyje, ku
riame dalyvavo III-čios Tau
tinių Šokių Šventės Komiteto 
pirm. dr. L. Kriaučeliūnas, 
programos vadovė J. Matolai- 
tienė, ir LB Čikagos Apygar
dos valdybos atstovai pirm,A. 
Juškevičius ir Irena Smielia- 
sukienė , paskirstė III-čios 
Tautinių Šokių Šventės pelną, 
4000 dol. palikta IV-tai Tau
tinių Šokių Šventei, o likusieji 
pinigai lieka JAV LB Centro 
valdybos kasoj ir bus naudo-

Dr. Petras Vileišis, JAV LB prezidii> 
mo pirmininkas.

jami tautinių šokių puoselėji
mui. Tačiau, posėdžio nutari
mu , tie pinigai negali būti 
naudojami tautinių šokių gru
pių išvykoms remti.

Ralph T.Smith, JAV sena
torius iš Illinois, atsiuntė JAV

5J K A (VA DOS KRAŠTO

vo jo paskaitos tema straipsnis .
Taigi, klausytojai turėjo tik 
skaityti,kas parašyta, o paskai
tininkui, reikė jo tik atsakyti į kai -v 1<aiP nepailstamas

IR GERAI, IR BLOGAI...
(laiškai mums)

Šiuose laiškuose i Sreiškiamos mintys nebūtinai atstovauja 
redakcijos pažiūras ar nuomonę. Laiškai gali būti trumpi
nami. Anoniminiai pasisakymai nebus spausdinami. Red.

GERBIAMIEJI,
Teikitės paskelbti artimiau

sioje Jūsų laikraščio laidoj se
kantį faktų atitaisymą:

Š.m.balandžio 15 d. "NL" lai
doje paskelbtame Kazio Mus
teikio prisiminimu fragmente 
yra pasakyta: "Škirpa... "pasi
remdamas" Dr. Kleisto "paža
dais,įrodinėjo, kad Lietuva, ei
dama su vokiečiais ir atsiim- 
dama iš lenku Vilnių, gaus iš 
Fuehrerio mažų mažiausiai 
Slovakijos statusą". Kitoje vie
loje vėl pasakyta "Škirpos per
šamąjį Slovakijos statusą"...

Skaitau reikalinga pareikšti, 
jog visa tai yra gryniausia ne
tiesa:

1. Dr. Kleist per mane jokio 
pažado Lietuvai gauti "iš Fueh
rerio" Slovakijos statusą niekad 
nebuvo davęs.

2. Aš niekad nei savo ano me-

to tarnybiniuose pranešimuose 
Užs. Rkl. Min-jos centrui nei 
žodžiu nebuvau niekam"piršęs 
Slovakijos statuso".

3. Aš insistavau nepraleisti 
progos atsiimti Vilnių ir Vil
niaus kraštą ne pagal kokį iš 
vokiečių pusės pagundymą, bet 
vien dėl tautiniai politinio bei 
istorinio įpareigojimo, kuris 
gulo ant nepriklausomosios 
Lietuvos dalies ir kad apsaugo-, 
jus sakytą Lietuvos teritorijos 
sritį nuo įsiveržimo į ją kito 
okupanto-rusų raudonosios ar
mijos, arba ir vokiečiu karinių 
jėgų.

4. Aš siūliau pravesti žygį į 
Vilnių tarp 8 ir 15 rugsėjo (1939 
m.),kuomet lenkai savo okupa
cines jėgas iš Vilniaus ir Vil
niaus krašto jau buvo atitraukę, 
tuo parodydami savo nebepajė- 
gumą tą Lietuvos teritorijos

kur iuos klaus iraus .Kiti tuo j pa - 
stebėjo,kad "mes ir namie ga
lėjome paskaityti straipsnį".

Statistikos duomenys surink
ti apie Lietuvos gyventojus iš 
rusų šaltinių. Kaip jis pats ir 
kiti pažymėjo, kad jie nėra pa
tikimi.Dr. Rekašius pažymėjo , 
kad kitų šaltinių nėra surinkti 
duomenų apie Lietuvos gyven
toju pasiskirstymą tautybėmis 
ir pn. Tai irgi yra netiesa. Jei 
Pentagonai randa būdus sužino
ti kiek Lietuvoje yra rusu ka
riuomenės, rusu, tai patyręs 
statistikas - mokslininkas irgi 
visuomet suras kelius kaip apy
tikriai surinkti statistikos duo
menis.

Dr. Rekašius pažymėjo, kad 
Lietuvoje dabar trūksta darbo 
jėgos, tai priseina atsikviesti 
rusus.

Tuo tarpu kitoje vietoje pa
žymėjo, kad 170 000 lietuviu 
specialistu, akademiku, darbi
ninku ir kt. įvairiausių profesi
jų tebėra Sibire ir kitose res
publikose už Lietuvos ribų.

Kaip mes žinome iš spaudos 
dar ir dabar "savanoriškai" te
bevažiuoja į plačią tėvynę tal
kon statyti namų, griovių kasti, 
žemės dirbti,miško kirsti. Apie 
tai buvo nutylėta.© kiek kariuo
menėn paimta jaunų vyrų ir iš
vežti daugumoje prie Kinijos 
pasienio.

Dabar jau lietuviai jaunuo
liai, baigusieji gimnazijas, ver
buojami į karo mokyklas ir bus 
ruošiami karininkais.Aišku, jie 
bus pasiųsti naujuos karo žydi- 
niuos į frontus Arabijon,E.Viet
nam prie Kinijos sienų,nes rusų 
karininkai reikia taupyti okupa
cinėms armijoms.

Taigi aš skaitaudr.Rekašiaus 
paskaitą apie Lietuvos gyvento
jų statistiką, nevykusią. Mums 
buvo tik laiko gaišinimas. Pa
skaitininkas turi būti pasiruo
šęs akademiškai.

J. KELMAS 
Toronto, Ont.

APLINKRAŠTIS - 
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Mirus a,a, St.Kairiui, 
Š.m. kovo mėn.25 d. Toronte 
mirė K.L.B. Krašto Tarybos 
narys ir K rašto Valdybos vi
ce - pirmininkas a. a. St.Kai
rys , išbuvęs šiose pareigose 
beveik 5metus, iš kurių 3 me
tus buvo KLB Kultūros Komi
sijos pirmininku. Staigi a.a. 
St. Kairio mirtis sukrėtė ne
tik Kanados , bet ir viso lais
vojo pasaulio lietuvius,kadan
gi velionis buvo plačiai žino
mas savo visuomenine veikla, 

darbininkas
bendruomęninėj dirvoj ir 
skautiškam gyvenime. Palai
dotas š.m,kovo mėn. 28 d. Šv. 
Jono Krikštytojo lietuviškose 
kapinėse, Port Credit, Ontario. 
Mūsų užuojauta velionies šei
mai ir artimiesiems.

Lietuvos Steigtam jo Seim- 
5O-ties metų jubiliejus,

Šiais matais sukanka 50 
metų nuo Lietuvos Steigiamo
jo Seimo sušaukimo. Tai yra 
labai svarbi istorinė data mū
sų atsikūrusios valstybės gy
venime , padėjusi pagrindus 
demokratinei santvarkai. Vi
sos apylinkės prašomos pagal 
sąlygas šį jubiliejų paminėti 
surengiant minėjimus atskirai 
arba juos prijungiant prie ki
tų šių metų minėjimų.

K. L. B. K rašto Tarybos sesija. 
VII-sios Krašto Tarybos 3- 

ji sės i ja numatoma sušaukti š. 
m. spalio mėn. 24-25 d,d. Ota
voje. Ta pačia proga būtų į- 
teikta Lietuvių Enciklopedija 
ir kitos lietuviškos knygos 
Kanados Tautinei Bibliotekai. 
Visi Krašto Tarybos nariai ir 
apylinkių pirmininkai, prašo-* 
mi šią datą iš anksto rezer
vuoti šiam suvažiavimui.

Krašto Tarybos papildymas. 
Mirus a. a. St.Kairiui , iš

esančių,kandidatų, pagal balsų 
daugumą į KLB Krašto Tary
bą pakviestas Balys Sakalas 
iš Toronto.

Vytis prie automašinų.
Iš PLB Valdybos KLB Krašto 
Valdyba gavo tinkamas prie 
automašinų priklijuoti vytis. 
Kaina tik 50 centų. Apylinkių 
valdybos,bei pavieni asmenys 
norintieji jų gauti sau arba 
platinimui, prašomi kreipeis į 
Krašto Valdybą , 1011 College 
Street* Toronto 4, Ont.

Jaunimo pasitarimas_CJ_e_- 
Įande.

S.m. gegužės mėn. 16-17 d. 
d. PLB Valdyba Clevelande 
šaukia Pasaulio Jaunimo Kon
greso reikalu posėdį. Malonu 
būtų, kad iš Kanados dalyvau
tų kuo daugiau jauninu ■, besi
sielojančio mūsų tautiniais

Inz. Bronius Nainys, JAV LB Centro 
valdybos pirmininkas.

LB Centro valdybos pirm. inž. 
B. Nainiui raštą, kuriame nu
rodo kokių žygių senatorius 
imasi dėl siuntiniams muito 
sumažinimo ir Etnic Heritage 
Studies Centre įstatymo pro
jekto priėmimo.

VA L D Y B A

reikalais bei besidominčio 
Kongresu. Krašto Valdybos 
Jaunimo Sekcija dalyvaus visa
in corpore. Būtų gerai, kad 
nors po vieną atstovą nuvyktų 
ir iš mūsų apylinkių.Tos apy
linkės, "kurios tokius atstovus 
pasiųs , prašomos iš anksto 
pranešti apie tai KLB Jauni
mo Sekcijos pirmininkui p, G. 
Breichmanui, 201 Jackson Str. 
W. Apt. 504, Hamilton, Ont. 
Telefonas: 525-7992,

Solidarum o įna š a i.
Gauti solidarumo įnašai už 

1969 metus iš Toronto apylin
kės - $466.12, iš Oakvilles 
apylinkės - $41. oo ir iš Rod
ney apylinkės - $15.oo. Nuo
širdus ačiū’. Laukiame ir iš 
atsilikusių apylinkių atsis
kaityme už 1969 metus,

K , L. B. Krašto Valdyba

******************************************* ******************
LONDONE BUS 16- ji KANADOS LIETUVIU. DIENA *■★********★★★★***★***★**> *************************************

Rašo L. Eimantas

1970 metų spalių mėn. 10-11 
dienomis - Padėkos Dienos 
savaitgalį - Londono mieste 
bus, 16-toji Kanados lietuvių 
Diena.

Pernai, metų pabaigoje, su
darytas šiai didžiulei lietuvių 
šventei ruošti Komitetas ir 
daugelis paruošiamų darbų 
jau atlikta. Kanados Lietuvių 
Bendruomenės Krašto Valdy
ba šventei ruošti Komitetą 
aprobavo ir per Apylinkės 
Valdybą rūpinsis Lietuvių 
Dienos paruošiamų darbų fi
nansavimu.

Kadangi Londono lietuvių 
apylinkė nedidelė, todėl hie
nai ruošti Komitetas ir visi 
apylinkės lietuviai jaučia, kad 
prisiėmė didelę pareigą ir at
sakomybę. Norėdami savo įsi
pareigojimus tesėti , Dienai 
ruošti Komitetas ir visi lon- 
doniškiai maloniai prašo visų

• “ NL“ naujiems prenumeratoriams tik S5.00 už pirmus metus I
• Naudokitės šia patogia užsisakymo forma:

Į Vardas ir pavardė

Į Adresas

Į Data
Parašas -1

I fi
J

apylinkių ir tautiečių pagel- 
bos ir paramos. Laukiama vi
sų lietuviškų kultūrinių, me
ninių, organizacinių vienetų 
talkos , pasiūlymų bei suges
tijų,© malonių tautiečių - gau
saus atsilankymo.

Oficialiai 16-toji Lietuvių 
Diena prasidės šeštadienį 
spalių mėn. lOd, Didžiulėje 
Londono Arenos salėje, Ri- 
dout-Bathurst gatvių kampas, 
bus grandiozinis susipažinimo J 
vakaras , kurio pradžia 8 vai. 
vak. Smulkesnė programa bus 
pranešta vėliaus , viena tik 
aišku,kad ji bus įvairi ir įdo
mi,

Lietuvių Dienos išvakarėse, 
numatomas jaunimo studenti
jos linksmavakaris, Apie šį 
penktadienio parengimą taip 
pat smulkiau bus pranešta vė- 1 
liau. Šeštadienį - spalių mėn. 
1O d. prasidės įvairios sporto 
varžybos. Visi šiuo reikalu 
suinteresuotieji prašomi 
kreiptis į sporto Komisijos 
pirmininką p.E.Daniliūną , 15 
Elmwood Ave East, London 16, 
Ont.

Sekmadienį - spalių mėn. 11 
dieną bus didžiulis koncertas 
pačiame miesto centre - Cen
tennial Hall puošnioje salėje. 
Programą išpildys meninės 
pajėgos. Dalyvaus daug val
džios ir aukštosios visuome
nės atstovų. Šio didžiulio pa
rengimo Komisijos pirminin
ku yra p. Miras Chainauskas, 
241 Highbury St., London 41, 

Nukelta i 6 psl.
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AR KANADOS LIETUVIU FONDAS PRIKLAUSO 

BENDRUOMENEI?

( Rašo L. Fondo v-bos narys ir reikolųved. P. L el is)

Toks klausimas per eilę me
tų buvo keliamas spaudoje, su
sirinkimuose, atskiru asmenų 
ginčuose ir net Garbės Teisme. 
Fondas gaudavo ir tokiu pata
rimu: sutvarkykite santykius su 
Bendruomene, tai pamatysite 
kaip gausiai įnašai pradės 
plaukti į Fondą.

Tiesa, kad Kanados Lietuvių
Bendruomenės pirmykštis pla
nas surinkti lietuvybės reikalam 
$ 100,000 į tam tikrą fondą už
sitęsė perilgai. Bendruomenės 
Fondas, vad. geležinis buvo įs
teigtas 1957 m. gruodžio 1 d. Jo 
įstatai Krašto Tarybos buvo 
priimti ir jis galėjo pradėti 
veikti. .. bet... jis nepradėjo 
veikti dėlto, kad kaikurių atsa- • 
komingų asmenų buvo sabo
tuotas ir užmarintas stalčiuje.

Šio Fondo pavadinimas ir įs
tatai vėliau buvo legaliu būdu 
Krašto Tarybos pakeisti. Bet 
tas pakeitimas Fondo esmės 
nepalietė ir dabartinis Kanados 
Lietuvių Fondas, nežiūrint kad 
veikia atskiru čarteriu.priklau- 
so Kanados Liet-Bendruomenei.

Atskiras čarteris Fondui gau
tas dėlto,kad taip reikalavo Ka
nados valdžia (Corporation Act) 
ir Krašto Taryba nerasdama 
išeities turėjo sutikti ir prisi
taikinti.Kaikurių asmenų sukel
tas ginžas dėl Fondo santykiu 
su Bendruomene buvo nepama
tuotas ir įvyko dėl nežinojimo 
faktų ir Bendruomenės Krašto 
Tarybos nutarimų. Per 17 metų 
be pertraukos būdamas KLB 
Krašto Tarybos nariu, atydžiai 
sekiau ir veikiau Bendruome
nės fondo kūrime, tai pasirem
damas Krašto Tarybos protoko
lais patiekiu č ia Fondo steigimo 
faktus chronologinėje tvarkoje.

Steigimas pastovaus Fondo 
parūpinti Bendruomenei lėšas 
buvo iškeltas I-sios Krašto Ta
rybos suvažiavime Toronte 1953 
m. ką paminėjo ir p. Liaukevi- 
čius savo str. š.m. NL nr. 4 . 
Jis tame posėdyje dalyvavo.
Konkretus Fondo steigimas įvy- tutus paruošti išrinkti V. Ignai-
ko 1957 m.Teisininkas K.Grigai
tis parašė Tėv. Žib. nr. 3 ilgą 
straipsnį "Steikime Geležinį 
Fondą" kur jis išdėstė tokio 
fondo reikalą ir metmenys.Gri
gaitis tuo metu ouvo Krašto 
Valdybos sekretorium o aš rei
kalų vedėju (faktinai iždininku), 
tai mudu daugiausia ir rūpino
mės B-nės Fondo steigimu. Pir
mininkas V.Meilus nelabai pri
tarė Fondo steigimui, jis laikė
si pasyviai bet netrukdė darbo . 
Grigaitis paruošė Fondo įstatus 
ir pageidavo sušaukti Apylinkių 
pirmininkus kurie pasisakytų 
ar toks Fondas steigtinas.

1957 m. birželio 1 d. suvažia
vę Apylinkių Pirmininkai arba 
Sekretoriai pasisakė už Fondo 
steigimą. 1957 m. gruodžio 1 d . 
Krašto Tarybos suvažiavimo 
protokole užrašyta: "Geležinio 
Fondo steigimą referavo K.Gri
gaitis. Buvo gyvos diskusijos . 
Nutarta jį įkurti 18 balsų už, 7 
prieš ir 4 susilaikė. G. F. statu
tas priimtas su kažkuriomis pa
taisomis".

Nuo to momento Fondas ga
lėjo pradėti veikti jei tik būtų 
atidaryta Banke sąskaita ir pa
skelbta spaudoje kur siustų įna
šus.Daugiau nieko ir nereikėjo, 

Prof. dr. A. R A M Ū N O? Ottawos Universiteto Lyginamosios 
Pedagogikos Centro direktoriaus ir Pedagoginių Mokslų
Fakulteto vicedekano,nauji veikalai:

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

Išleido Ottawos universitetas, 435 psi. įvado pa
rašė Avery Brundage, tarptautinio olimpinio komi
teto pirmininkas. Prof. J. Maritain pareiškė apie šį 
darbo: "Tai galutinis klausimo nušvietimas*.

'<& DIALOGE ENTRE ROME ET MOSCOU.......
Ekumeninis žvilgsnis i Rusijos_ir Europos santy
kius praeityj, dabartyje ir ateityje. Ivadc^ parašė 
kardino! as Koenig. Išleido Ottawos Un- tas.
<g> IŠ SUTEMU I AUŠRA,-— (prancūzu k.) 

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

Veikalai eaun ami A. V.parap. Ki o s ko j e, 
1465 De Seve St.,Montreal 205, P- Q-

nes Fondo valdytoju lai kinai ga
lėjo būti pati Krašto Valdyba . 
Toronto Apylinkės kasoj buvo 
sutaupyta $ 700 Geležiniam Fon
dui, o Krašto Valdybos kasoj $ 
1000,bet nesant Fondo s-tos tie 
pinigai sutirpo.

1958 m. gruodžio 6 d. Krašto 
Tarybos suvažiavimas (TŽ nr .
11) Pirm. V.Meilaus pranešimas: 
" Geležinio Fondo suorganiza
vimas nepavyko del kelių prie
žasčių. Pirmiausia nesurasta 
tinkamo,pakankamo autoriteto 
su patyrimu Fondo valdytojo. 
Neišaiškinta ar toks Fondas ne
būtų apdėtas kokiais mokes
čiais, o be to nenorėta pradėti 
dar vienos rinkliavos kai vyk
doma rinkliava PLB Seimui.Gal 
būsimai Valdybaipasiseks šiuo 
atžvilgiu daugiau ką padaryti".

1959 m.lapkr.28-29 d.Kr.Ta
rybos suvažiavime Montrealyje 
Pirm.V.Meilus savo pranešime 
apie Fondą nieko neminėjo.Nau- 
juKr. Vald. Pirmininku išrink
tas S. Kęsgailą.

1961 m.spaliu 7-8 d.K.T.suva
žiavimas Toronte.Pirm.S.Kęs
gailus pranešimas. Fondo įsta
tai pasiusti į Ottavą patvirtinti. 
Kr. Valdyba pakvietė Dr Šemogą 
J.Kardelį ir P.Rudinską vado
vauti Geležinio Fondo įkūrimui. 
Krašto Valdyba mano,kad Ka
nadoje turėtų būti tik vienas 
Fondas, o "milijoninis" Fon
das turėtu apsiriboti USA. Pa
našiai pasisakė Rudinskas ir 
Rinkūnas. "Milijoninio" Fondo 
įgaliotinis Kanadoje V. Ignaitis 
savo pranešime išdėstė,kad su
jungimas geležinio ir Milijoni
nio Fondu kliūčių nesudaro. 
Pirmininkaujantis V. Užupis 
formuluoja pasiūlymą kad būtų 
paskirta Komisija kuri išdirbs 
naują statutą vadovaujantis "mi
lijoninio" Fondo principais ir 
patiekti kitas Kr.Tarybos sesi
jai tvirtinti.Pasiūlymas priim
tas.Geležinio Fondo vardas pa
keistas į Kanados Liet. Fondą- 
18 balsu prieš 2.Į Komisiją sta- 

tis, S. Jakubickas ir P. Januška 
(Atrodo kad Ignaitis su savo 
projektu vėl sumaišė kortas) 
1962 rugsėjo 15-16 d. K. T. suva
žiavimas Ottavoje Kanados Lie
tuviu Fondo įstatai, kuriuos mi
nėta komisija paruošė (faktinai 
tai Amerikos L .Fond o įstatai 
pritaikyti Kanadai) buvo priimti 
16 balsu, 6 susilaikius ir 4 pa
sisakius kad Įstatus reikia dar 
karta peržiūrėti. Išrinkta nauja 
Kr. Valdyba kurios pium. tapo 
Dr.P.Lukoševičius.1964 m. ba
landžio 18 d. įvyko pirmas Fon
do narių susirinkimas išrinko 
Fondo Taryba iš 10 asmenų ku
rie sudarė Valdyba iš 5 asme
nų. Fondo statutas vienbalsiai 
priimtas ir nutarta daryti žy
gius juos įregistruoti Kanados 
Valdžios įstaigose.

1966 m.spalių 8-9 d. K. T. su
važiavimas Toronte. Karščiau
siu diskusijų susilaukė Liet. 
Fondo reikalai. Po ilgų ginčų 
nutarta: KLB Krašto Taryba iš
renka specialią komisiją kuri 
kartu su Fondo Taryba da
rys žygių įregistruoti Fondą. 
Krašto Tarybos ir Fondo narių 
priimto statuto dvasioje. Į šią 
specialią komisiją išrinktas 
Dr. J. Sungaila, kitus du narius 

paskirs Krašto Valdyba ir To
ronto Apylinkės Valdyba. (Gin
čas kilo dėlto, kad Fondo narių 
priimtą statutą padavus Įregis
truoti, kanadietis advokatas pa
keitė daug paragrafų kaip rel- 
kalauja Canada Corporations 
Act).

1966 m. gruodžio 18 d. įvyko 
bendras posėdis Fondo Tarybos 
ir Bendruomenės atstovų (Dr . 
Sungaila S.Kairys ir B. Saplys). 
Dr.Sungaila pareiškė kad jis su 
Fondo Pirmininku buvo nuvykęs 
pas adv.Kelly del informacijos . 
Po to buvo pasitarimas suKraš- 
to Valdyba. Advokato paruoštas 
statuto projektas atatinka seno
jo statuto dvasiai ir jis yra įre- 
gistruotinas. Komisijos nariai 
dėl paruošto statuto principiniai 
sutinka išskyrus kas liečia Fon
do narių proporciją ir dėl šau
kimo Fondo narių susirinkimo 
prieš statutą registruojant.

Komisijos nariams protokolą 
pasirašius ir išvykus Fondo Ta
ryba posėdį tęsė toliau.

Komisijos pasiūlymui kad 1 
trečdalį Tarybos narių skirtų > 
Bendruomenė, Fondo Taryba 
pritarė o dėl šaukimo narių su
sirinkimo žiemos metu ir susi
siekimo netikrumo-nutarta at- ; 
siklausti Fondo narius kores- 
pondenciniu būdu, pasiuntus 
kiekvienam nariui išversta lie
tuviu kalbon statutą susipažinti 
ir atsakyti pridėtoj kortelėj- 
sutinka ar nesutinka.

1967 m. vasario 18 d. Fondo 
komisija pirmininkaujant B-nės 
atstovui Dr.J.Sungailai suskai
tė gautus atsakymus ir rado: 
158 balsai statutui pritarė 18 
balsų nepritarė ir 9 susilaikė .

1967 m.spalių 14-15 d. Kr. Ta
rybos suvažiavimas Toronte . 
Fondo pirm A. Pacevičius pra
šo Tarybą sutikti su Fondo ang
lišku pavadinimu Lithuanian 
Canadian Foundation nes Krašte 
Valdyba nesutikusi tai padaryti.

A. Rinkūnas: Pagal B-nės 
statutą mes turim teisę įsteigti , 
bendruomenės fondą, jei mes 
sutinkam su siūlomu vardu tai 
vėliau mes negalėsim atskiro 
fondo steigti.

Dr. Sungaila: Kas yra Ben
druomenė? L. F.tai ir yra ben
druomenės fondas. Klausimas 
kyla dėl Krašto Valdybos domi
navimo, ji neturėtų nei bandyti 
jo valdyti.

Inž. Kšivickis: Statyti balsa
vimui. Rinkūnas siūlo balsuoti 
slaptai. Balsavimo rezultatai: 
18 pasisakė už, 12 prieš, 5 susi
laikė. Lietuvių Fondas lieka 
vardu: Lithuanian Canadian 
Foundation.

1968 m.kovo 2 d. Visuotiname 
narių susirinkime Fondo statu
tas galutinoj formoj buvo pri
imtas slaptu balsavimu.Už sta
tuto priėmimą gauta 204 balsai, 
prieš 4 balsai, susilaikė 7 bal
sai.

Štai ir visa istorija. Ji paro
do kad Kanados Lietuvių Fon
das, koks jis dabar yra, buvo 
sukuHas Bendruomenės t. y . 
K-rašto Tarybos. Jo pavadini
mas ir įstatai pakeisti legaliu 
būdu su Krašto Tarybos prita
rimu. Nors Fondo jurisdikcija 
pagal Kanados įstatytmus per
kelta iš B-nės organų į Fondo 
narius, bet tas Fondo bendruo
meninio pobūdžio esmės nekei
čia.Nesunku suprasti kodėl kai 
kurie KLB Krašto Valdybos 
Pirmininkai nenorejc^kad viena 
B-nės institucija išslystų iš 
Bendruomenės organų kontro
lės.

Meilus ir Kęsgailą rodė pa
syvų pasipriešinimą-jie Fondo 
kūrimą uądelsė 5 metus, o Rin
kūnas parodė ir aktyvų pasi
priešinimą. Faktinai Fondas 
normaliai pradėjo veikti 1964m. 
Jei jis būtu pradėjęs įnašus 
rinkti 1957 m. -o tam jokių kliū
čių nebuvo-tai šiandien turėtu
me Fonde ne60tūkstbetl20tūkt. 
Mes daug ginčijamės dėl nees
minių dalyku o pagrindinius rei
kalus praleidžiame nepastebė
tus ir tuo padarome savo Ben
druomenei nuostolį. P. LELIS.

1863-ČIŲ METŲ TELŠIŲ SUKILĖLIAI

1863 metų sukilimas Telšių 
apskrityje buvo masiškas ir 
audringas, čia veikė dideli Se
verino Groso - Aleksandraičio, 
B. Dluskio - Jablonausko, Sta
nevičiaus, Šimkevičiaus ir dau 
gelio kitų vadovaujami sukilė
lių būriai.

1863 metų istorijoje telšiš
kiams visada pasiliks atminti
ni du sukilėliai kunigai — Izi
dorius Noreika ir Antanas 
Gargasas. Jie pačiomis pirmo
siomis sukilimo dienomis kar
tu su žmonių masėmis įsijungė 
į sukilėlių eiles ir buvo vienos 
pirmųjų ir didžiųjų 1863 me
tų sukilimo aukų Žemaitijoje.

I. Noreika buvo drąsus ir 
valingas vyras. 1863 metų pir
mojoje pusėje jis suorganiza
vo sukilėlių būrį ir veikė Tel
šių apskrityje. 1863 metų lie
pos mėnesį jo vadovaujamas 
sukilėlių būrys kazokų buvo 
užkluptas ties Šatėmis. Būrys 
negalėjo atlaikyti žymiai di
desnių priešo pajėgų, sukilėliai 
buvo išblaškyti, o pats I. No
reika paimtas į nelaisvę. Nar
siai besiginančiam nuo užpuo
likų sukilėlių vadui vienas ka
zokas smogęs kardu į galvą. 
I. Noreika nuo to smūgio par
kritęs. Paimtas į nelaisvę, su
žeistas Nareika buvęs supan
čiotas, pririštas prie ratų gar
džių ir, keturių ginkluotų ka
reivių apsuptas, išvežtas į Tel-
šius. Egzakutoriai jį vežę per 
Barstyčius, Mikytus, Platelius, 
Žemaičių Kalvariją ir Alsė
džius. Miesteliuose ir dides
niuose kaimuose vilkstinė bū
davo sustabdoma. Jai sustojus, 
nuaidėdavęs kariškas trimitas, 
sugrodavęs kariškas orkestras’ 
sudundėdavę būgnai, kad pa
trauktų vietinius gyventojus 
pasižiūrėti vežamo belaisvio. 
Kazokų vadas miniai aiškinęs, 
kad šis sukilėlių vadas norė
jęs nuversti caro valdžią. I. 
Noreikos veidas buvęs sužalo
tas, kruvinas ir apdulkėjęs, a- 
kys iš skausmo ir nuovargio 
pusiau primerktoms, per ratų 
gardes iš žaizdų sunkęsis 
kraujas.

PRANEŠIMAS Nr.129
Liečia; Toronto LSK "Vy

tis" Krepšinio Mokyklą,
Prieš keletą metų "Vytis" 

sporto klubas buvo sudaręs 
sąlygas keletai jaunių , talen- 
tingesniųjų krepšinio žaidėjų, 
nuvykti į "Bob Cousy" krep
šinio mokyklą Amerikoje.Re
zultatai buvo geri. Jauniai iš
moko geresnių pagrindų mo
derniajame krepšinyje, tačiau 
finansiniai pasirodė nedaug 
kam prieinama. "Vytis" vado
vybė nutarė tokių krepšinio 
mokyklą organizuoti pati.

Prieš du metus , pasikvietę 
F.Chickowskį iš Detroito in
struktoriumi, gavę sąlygas Sv. 
Jono Krikštytojo parapijos 
stovykloje, Springhurst vasar
vietėje , pradėjo darbą. Apie 
šią mokyklą sužinojo Ontario 
Leadership Athletic Camp ir 
atsiuntė savo atstovus susi
pažinti. Pasėkoje ši organiza
cija labai stipriai pradėjo re
komenduoti ir piršti idėją, pa
daryti šią krepšinio mokyklą 
atvira visam Kanados jauni
mui. Kadangi pirmus du me
tus finansiniai turėta nuosto
lių , "Vytis" vadovybė’ nutarė 
šią mokyklą šiais metais pra
plėsti ir jon priimti kanadie
čių jaunius, lietuvių jaunimui 
tačiau suteikiant pirmenybę.

Krepšinio mokykla yra įsi
kūrusi TorontoŠv. JonoKrikš- 
tytojo parapijos stovykloje,

Parvežtas į Telšius, I. No
reika buvo įmestas į kalėjimą. 
Teismas jį nuteisė mirties bau
sme, kuri buvo įvykdyta prie 
keli o į Alsėdžius, netoli Telšių, 
tada buvusiuose miesto gany
klose.

Antanas Gargasas, kaip ir 
I. Noreika, buvo baigęs kuni
gų seminarija Varniuose ir 
(pradžioje vikariavęs Darbėnuo 
se. Prasidėjus 1863 m. sukili
mui, jis paprašęs Žemaičių vys 
kūpą M. Valančių leisti jam 
stoti į sukilėlius. Tačiau, su
prantama, vyskupas neleidęs. 
Negavęs vyskupo leidimo, A. 
Gargasas savo valia išėjo į su
kilėlius ir įstojo į Šimkevičiaus 
vadovaujamą būrį. Vėliau jis 
suorganizavo kitą sukilėlių bū 
riį. 1863 metų birželio mėnesį 
Gargasas būrio priekyje atvy
ko į Varnių miestelį, įsakė iš
plakti rykštėmis pristavą Ce- 
chanovskį ir dvarininką malū
nininką Berentą dėl to', kad jie 
veikė prieš sukilėlius ir rėmė 
carinės valdžios administraci
nes ir karines įstaigas. Tų pa
čių metų birželio 7 d. A. Gar
gasas Varniuose buvo suimtas 
ir išvežtas į Telšių kalėjimą, 
o rugsėjo 20 d. karo lauko teis 
mo nuteistas mirti.

Sušaudžius kazokai arkliais 
užtrypę duobių vietas, kad ne
pasiliktų jokių pėdsakų. Dau
giau kaip 50 metų šis brangus

Žemaičių klumpininkai Plungėje

ORTAS
Springhurst vasarvietėje, apie 
85 mylias į šiaurės vakarus 
nuo Toronto , prie Georgian 
Bay. Du dideli , geroje prie
žiūroje barakai, talpiną 120 
asmenų , administracijos pa
talpos, bažnyčia, meksfaltuota 
aikštė su apšvietimu nakties 
žaidimams ir kt.

Instruktorius F.Chickows- 
ki, buvęs Australijos išvykoje 
Š. Amerikos Lietuvių Rinkti
nės dalyvis, vedąs savo krep
šinio mokyklą Detroite,Mich., 
turįs didelį patyrimą kaipo 
žaidėjas, kočas ir mokytojas, 
taip pat laikąs labai iškilius 
rekordus koeaujant įvairiems 
krepšinio vienetams mėgėjų 
/amateur/ lygoje.

Mokyklos laikas yra numa
tytas sekančiai:
I- ma savaitė nuo liepos 25 d. 
iki rugpiūčio 1 d.
II- ra savaitė nuo rugpiūčio l 
d. iki rugpiūčio 8 d.
III- čia savaitė nuo rugpiūčio8 
d. iki rugpiūčio 15 d.
IV- ta savaitė nuo rugpiūčio 15 
d. iki rugpiūčio 22 d.
V- ta savaitė nuo rugpiūčio 22 
d. iki rugpiūčio 29 d.

Numatyta priimti nedaugiau 
kaip 40 berniukų vienos sa
vaitės periodui. Mokestis 
$5O.oo savaitei, kas padengia 
maistą , nakvynę ir mokslą. 
Suinteresuoti prašome kreip
tis dėl detalios informacijot 
mokyklos vedėjo adresu: Mr. 

ir atmintinas kapas buvo try
piamas čia besiganančių mies
tiečių gyvulių. Tačiau jis ne- 
išdilor iš žmonių atminimo.

Nepriklausomos Lietuvos 
laikais telšiškiai iškėlė suma
nymą, pagerbiant I. Noreikos 
ir A. Gargaso atminimą, jų 
palaikus perkelti į tinkamą 
vietą. Tačiau niekas tiksliai 
nebeatsiminė sušaudymo vie
tos. Laimei, dar tebebuvo iš
likęs gyvas to tragiško įvykio 
dalyvis senelis Miniotas, ilga
metis Telšių įstaigų knygve- 
dys. Tada Miniotas buvęs ber
niukas, įlipęs į medį ir iš tolo 
sekęs visą sušaudymo sceną. 
Be tekils gerai įsidėmėjęs ir 
egzekucijos vietą. Pagal jo pa
sakojimą buvo nustatyta suki 
lėlių laidojimo vieta. 1922 me
tų liepos 17 d. I. Noreikos ir 
A. Gargaso’ palaikai buvo iš
kasti ir iškilmingai palaidoti 
Telšių bažnyčios šventoriuje. 
Po jų palaikų ekshumacijos 
telšiškiai dviejų atskirų duo
bių rajoną pažymėjo apkastu 
apvaliu pilkapiu, kurio vudu- 
ryje vėliau buvo pastatytas 
ąžuolinis kryžius.

1966 metų rudens audra I. 
Noreikos ir A. Gargaso' pamin 
klinį kryžių nuvertė. 1968 me
tų vasarą buvusio kryžiaus 
vietoje pastatytas paminklinis 
akmuo (inž. archit. St. Mišu- 
čio projektas).

Šiandien istorinę vietą gau
siai lanko turistai.

--------------A. Nezabitauskas 
"TĖVYNĖ"

M.Duliūnas ,162 Rusholme 
Drive, Toronto 4, Ontario, Ca
nada. Patariama neatidėlioti, 
nes kaip anksčiau minėta mo
kykla yra atvira kanadie
čiams , taip kad kiekvienas 
uždelsimas gali sudaryti są
lygas, kad nebeliks vietų. Lie
tuvių jaunimui norima suteik
ti pirmenybę, tačiau dar kartą 
kartojame , prašome skubiai 
susirišti su p.Duliūnu.

Centro Valdyba stipriai re
komenduojame sporto klu
bams pasinaudoti šia gera 
proga. Paraginkite tėvus pa
dėti jaunimui patekti bent vie
nai savaitei į šią mokyklą. 
Mokykloje nustatyta tvarka, 
drausmė ir pati programa yra 
taip paruošta , kad laiko bet 
kokiems asmeniškiems su
manymams nebelieka. Ši mo
kykla turi gerą vardą.Tad pa
sinaudokime ja. Toronto LSK 
"VYTIS" už šią iniciatyvą 
sveikiname ir linkime pasi
sekimo.

Centro Valdyba

• Čikagos krepšinio žaidynėse Vyčio 
jauniai A buvo lygiavertis priešinio- 
kas Amerikos komandoms. Vytiečiai 
paguodos turnyre laimėjo I vietą. 
Vyčio krepšininkai pralaimėjo pir
mas rungtynes Klevelando Žaibui 63: 
74 (39:49), bet laimėjo antras prieš 
Detroito Kovą 63:62 (34:33) ir tre
čias prieš Čikagos Nerį (52:50 ( 30: 
22). Vyčio komandoje žaidė: Duliū- 
nas 37, Sodonis 36, Ignatavičius 56, 
Akelaitis 16, Ramanauskas 2, Kakne
vičius 3, Juzėnas 28.
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ALDONA GUSTAS Eilėraščiai MARIJA SAULAITYTĖ

ALDONA GUSTAS DAR VIENA PASAKA NEIŠSAKYTA KAI TU IŠEISI

MEILĖS TEKSTAI
1962 m. Vakarų Vokietijoje 

išėjo pirmasis lietuvaitės ir 
vokiečių poetės Aldonos Gus
tos eilėraščių rinkinys 
"Nachtstrassen" — "Naktinės 
gatvės". Šeštoji, iki šiol pas
kutinioji jos poezijos knyga 
vadinasi "Liebedichtexte", ku
rie pačios autorės pageidavi
mu į jos gimtąją lietuvių kal
bą verstini "Meilės tekstai".

1932 m. kovo mėti. 2 d.Kar- 
ceviškiuose , Pagėgių apskri
tyje, gimusi Aldona Gusta jau 
beveik 30 metų gyvena Berly
ne. Ištekėjusi už estų kilmės 
vokiečių rašytojo ir žurnalis
to G. Holmsteno , gyvendama 
mieste , kuriame nėra dides
nio lietuvių telkinio , ji savo 
gimtosios kalbos jau nebega
lėjo paversti kūrybine prie
mone: ji kuria vokiečių kalba. 
Tačiau ji pati pabrėžia , kad 
jai skaudu, nesurandant lietu
viškų žodžių savo kūrybai.

Aldona Gusta, be abejo, yra 
moderni poetė, einanti su da
bartiniu vokiečių poezijos 
avangardu , ką akivaizdžiai 
liudija jos "Meilės tekstai". 
Tai iš tikrųjų labai puošniai,

sakytume, prabangiai išleista 
knyga, iliustruota dviejų ber
lyniečių — Wolfgang JOrgo ir 
Erich Schč'nigo — dvispalviais 
lino raižiniais.Vokiečių spau
da šią paskutiniąją jos knygą 
palankiai įvertino. Ji aplamai 
yra pripažinta ir dažnai 
spausdinama kūrėja Vakarų 
Vokietijoje. Jos eilėraščiai 
dažnai patenka į antologijas, 
žurnalus,Berlyno dienraščius, 
ji savo kūrybą skaito per ra
diją ir televizijoje.

Pats knygos pavadinimas 
sako, kad "Meilės tekstų" pa
grindinė tema yra meilė — 
erotinė meilė. Modernus vo
kiečių poetas Karl Keolowas, 
Aldonos Gustos knygą recen
zuodamas , rašo: "Šitos auto
rės stiprus erotiškas vaizdin
gumas niekur nebūna banalus 
ar dargi brutalus... Kas as
meniška, intymu. . . perkelia
ma į subendrintą erotišką si
tuaciją".

"Meilės tekstus" išleido: 
Berliner Handpresse - Wolf
gang Jč'rg, 1 Berlin, Habsbur- 
gerstr. 6. Germany. Knygos 
kaina: 40 markių.

R.E.M.

gaiviu karščiu 
be judesio pradeidau naktį

pavargusi meilės žaismu 
aptemdžiau savo lytį

vėjuotam kambary 
šnabždėdama dėliojau uogas paeiliui

basa stovėjau 
su archaiška aušra burnoj

Panas 
vienaakis 
kreivakojis 
miške 
faunus dresiravo 

aš tirpau 
truputį 
gyriau 
saulės žarą 

moterys 
nūs įrenginėjo 
iki rožių 
nuogumos 

o dobilai žydėjo 

žiūrėk 
riebus 
plaukuotas 
ir šlakuotas 
harmcnų kupinas 
Eros sėdi šalymais 

ak 
šiltos jojo akys

mes mėgstam vienas kitą 
tik kartais jis skaudžiai 
įžnyba

mažus mėnulio akmenis 
/ ji davė man grąžos

Kuo remti tylu žvilgsni 
pasaulio, dar vieną kartą 
apsisukančio ir randančio 
pirmąją saulę, 
Įbridusią i vakarykšti 
sapną?

Juk ten ir man 
dar vieną kartą veriasi 
neišsakyti toliai, 
bet ten ir man nebėra vietos, 
kol šviesos vakarykštės 
paliečia mano slenksti 
ir lūžta per anksti.

BALTUOJA MIESTAS

Žiema turi jauną, 
be išraiškos veidą, 
kurio sunykimą lemia 
atsitiktinės sąlygos, 
visai nerimtos, 
visai nesvarbios,

Ji skuba gatvėmis, 
kol tamsu, 
kol nestaigi aušra 
atlaidžiai duoda laiko 
prisidengti.

Baltuoja miestas, 
ir visos gatvės 
turi naują krypti, 
ir tik žiema, 
tik ji viena suabejoja 
savimi.

įsikandau dangų 
mėlynė krauju man tekėjo 
vėjas mane išmetė iš kūno 

t gulėjau prie visatos kojų 
visam atvira

apskritu pilvu
į miuzikboksą įsirėmus
su nuo bambos kabarojančiom 

žvaigždėm
naktis rymojo

paprašiau aš jos 
alaus
ir sąlyčio odos

Vertė R.E.MaziliauskasI
(SEKANTYS YRA ANTROJO 
L. F. A. FOTO KONKURSO

LAIMĖTOJAI:
Skaidrių Grupė :
I. J. Prapuolenis - Kalėdos
II. A. Jelionis - Ramybė
III. J.Šablauskas - Ruduo 
Atžymėjimai -
K„Daugėla - Žiema
A. Jęlionis - Saulės Žaismas
A. Jelionis - Burtai
J. Sadauskas - Kalėdų Naktis

Kai tu išeisi, 
nebesuprasiu skirtumo 
tarp sambrėškio ir saulės pakilimo.

Dangus, žiedais nuklotas, 
primins, kad žemėj visad vasara, 
skaudžiai žalia, 
ir melsvai pilkos liūtys 
klusniai pripildo išstatytus Didus, 
neliesdamos dangaus.

ŽIEMA

Aš ncdrisiu tavęs apkabinti, 
kai, palaiminęs slenksti, 
ant gaublio mėlynai nudažyta 
ir per daug netikra lytimi 
nuplauksi.

Žemėj ledas neskaudus 
ir geras širdžiai.

Bet tada, 
tau prailginus tamsą, 
pasijusiu apsupta žiemos.

UOSTAS
, f' ?

Bėgiai sueina tolumoj.
Raminuosi, norėdama manyti, 
kad ten sankryža, 
už kurios visomis kryptimis 
drąsi pilnatis, 
sidabrinės gožos, 
valtys ant kranto 
ir kelione patenkinto 
jūrininko daina.

J. Šablauskas - Miško Rytas
G. Valiunienė - No. 2 
Nuotraukų Grupė :
I. .J.Prapuolenis - Žuvėdros 
II. K.Daugėla - Planas
III .V. Kaulius, S, J. -R ibotumai 
Atžymėjimai -
K. Daugėla - Ryto Migla
J. Kasakaitis - Kas Ten?
J. Prapuolenis - Puodeliai

• Liet. Švietimo ir Šeimos 
Metų proga JA Valstybių L.B. 
Švietimo Taryba pavertė sa
vo leidžiamą "Švietimo Gairių" 
leidinį į periodinį spaustuvėje 
spausdinamą žurnalą. Jis eis 
kiekvienų metų rudenį ir pa
vasarį, t. y. du kartus per me

tus. Metinė prenumerata yra 
$2.-. Nuoširdžiai raginame 
visuose kraštuose šį leidinį 
prenumeruoti. Adresas: Mr. P. 
Maldekis , 1836 So. 49 Court, 
Cicero, Illinois, 60650. USA .

• Kanados L.Ė.ŠvietimoKo- 
misija. yra išleidusi kelis 
šimtus mokomųjų skaidrių iš 
Lietuvos geografijos , istori
jos ir kitų dalykų. Turėdama 
galvoje tų skaidrių naudingu
mą netik mokyklai bet ir jau
nimui, P LB Švietimo Taryba, 
gavusi pašalpą į JAV Fondo, 
nutarė po vieną rinktinę skaid
rių seriją nusiųsti kiekvie
nam kraštui nemokamai.

STEFANIJA RŪKIENĖ

VERGIJOS 
KRYŽKELIUOSE

GYVENIMAS
SIBIRO

KOLCHOZUOSE
*¥¥

BENDRASIS KATILAS

žmonės, gyvendami normalų gyvenimą, rūpinasi 
savo sielos reikalais, plečia savo protines galias ir 
stengiasi susikurti patogų gyvenimą. Ne tik pats žmo
gus rūpinasi savimi. Jam pagalbon ateina valstybė, vi
suomenė, dvasiškiai ir įvairių sričių mokslininkai, žmo
nių dvasiniams poreikiams tarnauja spauda, literatūra, 
teatras, daina ir visos meno šakos. Lengvesnį gyve
nimą teikia žemės ūkio, technikos ir mechanizacijos 
mokslai. Sveikatą saugo ir nuo mirties gelbsti ištobu- 
lėjusi dvidešimtojo amžiaus medicina ir chemijos 
mokslai. Jei žmogus žmogui nebūtų vilku, tai gyvenk 
ir norėk gyventi.

Dėl mūsų sunkių gyvenimo sąlygų niekas galvos 
sau nekvaršina, šiose pasvietėse nėra jokios knygos, 
nei padoraus laikraščio ar žurnalo. Mes negalime čia 
naudotis savo išsimokslinimu, gyvenimo patirtimi ir 
profesiniu pasiruošimu. Net žmonių sveikatos sargai 
gydytojai privalo purvą bristi, taigose šieną piauti ir 
medžius kirsti. Mes esame numesti, kaip tas kelio 
akmenėlis, per kurį visi važiuoja, kurį visi mindžioja 
ir, kas tik nori, tas gali jį paspirti ir nuridenti į pur
vyną. Jau pradeda spardyti ir mus.

Daug kartų girdėjome, kaip mus koneveikė: bur
žujai, kapitalistai, išnaudotojai, išgamos, tautos at
matos, reakcionieriai ir siurbėlės. Sakoma, kad reikėjo 
mus vietoje sunaikinti, o ne vežioti. Dar nesunaikino. 

Ir ta malonė padaryta tik todėl, kad komunizmo sta
tybai stigo darbo rankų, ir ’’ponams draugams” rei
kėjo vergų.

Sielos reikalais jau nesirūpiname, nes tam netu
rime ir menkiausių sąlygų. Nėra čia nei bažnyčių, nei 
dvasiškių. Neleidžiama susiburti ir išeiginėmis dieno
mis, nes bijoma maldos. Bijoma, kad iš nuskriaustųjų 
krūtinių neišsiveržtų galingi giesmės aidai: ’’Dievas 
mūsų prieglauda . ..” čia pradedame atbukti ir viską 
pamiršti. Lieka tik vienas rūpestis — kaip nors ilgiau 
išlikti gyviems.

Maisto problema visiems iškyla visu savo svaru
mu. Jei kas dar ir turi porai mėnesių atsargų, tam 
nesumažėja rūpestis rytojaus diena. Lietuvoje mūsų 
elgetų krepšiai buvo turtingesni už tremtinių turimas 
maisto atsargas. Jiems buvo dar geriau ir todėl, kad 
turėjo pilną judėjimo laisvę. Jei vargšui nepatiko vie
nas šventorius, jis nuėjo atlaiduosna kiton parapijom 
Eitume ir mes kur nors kitur, jei išleistų. Sustotume 
tik ten, kur rastume sotesnį duonos kąsnelį. Tai tik 
bereikalingi mūsų svaičiojimai. Jei ir leistų iš čia iš
eiti, tai niekur nenukeliautume, paklaidžiotume po tai
gą ir, nė gyvos dvasios nesutikę, sugrįžtume atgal. 
Mes esame uždaryti kaip stovykloje, tik vietoje spyg
liuotų vielų tvoros aplinkui didingai ošia ir žaliuoja 
taigų tvora su murmančių meškinų sargybomis, čia 
mums sudaryta tokios gyvenimo ir darbo sąlygos, kad 
greičiau atsikratytų nepageidaujamu elementu.

Darbas privalomas, ir mes be savo tiesioginių 
varovų brigadininkų ir jų padėjėju — ’’zvenevodų”, 
turime ant kartelės pakabintą bendrą sriubos katilą. 
Nors juodas jis ir dūmais atsiduoda, bet kiekvienas 
vergas, į jį žiūrėdamas, seilę varvina. Mums Sibire 
daugiau nieko negalima išgalvoti, kaip tik sekti paskui 
aprūkusį katilą, nes jis nors tam kartui nuramina alkio 
kirminą, suteikdamas mums skystutės sriubos dube
nėlį ir pašvinkusios arklienos gabaliuką.

Karo laikas. Labai stinga maisto ir aprangos. 
Mums įsakyta dieną ir naktį dirbti, nes tremtinių pe
čiais reikia paremti nuo Baltijos iki Kaspijos nusi
driekusius ir nuo vokiečių tankų siūbuojančius ir braš
kančius sovietinių armijų frontus. Gerai žinome, kas 
tinginiaus ar vengs darbo, tas bus apšauktas liaudies 
priešu, o priešai karo metu naikinami.

Gražu taigoje. Maloniai mus šildo Stalino saulutė, 
ir ant ugniakuro kunkuliuoja bendrasis katilas.

KULISTANAI

Kelias pirmąsias dienas dirbome pievose, kurios 
buvo tik už astuonių kilometrų nuo kaimo.

Liūdniausi čia man buvo pirmieji pietūs. Virėja 
įmetė į kibirą nulaužusi kelias laukinių aviečių šakutes, 
pavirino ir išėjo aviečių arbata, kuri turėjo aviečių 
skonį ii- spalvą. Pietums gavome po puoduką tos arba
tos. Džiovintų duonos plutelių turėjau dar iš kelionės 
susitaupiusi, žiūriu dabar į tą vandenėlį ir taip darosi 
graudu, kad ašaros pačios skruostais ritasi. Kad nors 
truputėlį turėčiau cukraus.

Mane atvežęs į Malinovką Fedia Malyševas turėjo 
stiklinę pieno, įsidėjęs arbatai užsibaltinti. Jis pasiūlė 
ir man to pienuko užsibaltinti aviečių vandenėliui. Aš 
buvau pritrenkta tų pirmųjų pietų ir visos aplinkos. 
Staiga tas mongolo ido nuoširdumas taip mane paveikė, 
kan sukandusi dantis įsmeigiau akis vienan taškan ir 
stengiausi nepravirkti. Matydamas, kad aš esu labai 
išsiblaškiusi, tas berniukas pats užbaltino mano arbatą.

Po stiklinę pieno turėjo įsidėję visi senieji kaimo 
gyventojai, bet cukraus niekas neturėjo. Nesimatė jų 
krepšeliuose nei mėsos, nei sviesto, nei sūrio gabaliu
ko. Jei kas turėjo atsinešęs "lepiošką” — blyną, tai 
buvo išdidus ir labai patenkintas.

Visi Sibiro kolchozai yra milžiniškai dideli. Dir
bamos žemės jie turi tiek, kiek sugebėjo atkariauti iš 
taigos. O tos taigos taip jau lengvai nepasiduoda žmo
gaus rankų valdomos.

Pradedant kirtimus — ’’karčiovkas”, buvo pasi
rinkta išdegusių miškų plotai ar skurdesnės ir retesnės 
taigos, kad būtų lengviau išdirbti. Todėl kolchozų dir
vos miškuose išmėtytos labai netvarkingai, ir tie dir
bamos žemės lopai yra labai toli nuo kaimų, o pievos 
net už septyniasdešimt kilometrų miškuose vešliai ža
liuoja.

Prasidėjus laukų darbams, darbininkai negrįžta 
nakvoti j kaimą, nes tolimas kelias ir tokios vaikšty
nės nusineštų visą poilsio naktį, žmonės po sunkios 
darbo dienos būna labai pavargę, todėl reikia taupyti 
jėgas ir apavą.

Jokių susisiekimo priemonių kolchozai neturi. Jei
gu jos ir būtų, tai sunkvežimiais be kelių ir per pa
žliugusias dirvas neišvažiuosi. Parankiausia ’’mechani
zacija” tai primityvus jaučio traukiamas vežimas. O 

tas jautelis suvargęs, kaip ir visi kolchozininkai, tik 
matosi, kad kojas statinėja.

Pati kolektyvizacija taip sutvarkyta, kad visada 
vienoje vietoje dirbtų keliolika darbininkų, nes dides
nio vieneto būna daug našesnis ir produktingesnis dar
bas, o kombinavimas sunkiau įvykdomas, nes dides
nėje grupėje visada bus ir partijos akys.

Tolimuose laukuose darbininkams laikinai gyventi 
yra pastatai, kurie vadinasi kulistanais. Dažniausia 
tai būna iš apvalių rąstų pastatyta keturkampė troba, 
kiek primenanti lietuvišką jaują. Joje yra langai, du
rys ir žmonėms miegoti dviejų aukštų narai. Apšil
doma geležinėmis krosnelėmis. Ne visi kulistanai turi 
stalus ir suolus. Dažnai pasitenkinama apskrita ’’čiur- 
ka” — kalade, kuri puikiai atstoja kėdę. Dažniausia 
nuvargusių darbininkų gyvenimas ir poilsis būna ant 
narų. Jei darbininkai kulistane netelpa arba jiems ne
duoda ramybės nuolatiniai pastato gyventojai tarako
nai, tai vasarą išeinama laukan ant rąstų pasėdėti, o 
kartais ir miegoti lanke. Bet čia tuojau prisistato de
besys uodų ir mažyčių Sibiro mašalėlių. Tada sunku 
nuspręsti, kurie Dievo padarėliai žmones mažiau var
gina.

Prie kulistanų yra pašiūrės grūdams laikyti. Jos 
vadinasi rigomis ir atstoja sandėlį ar svirną, tik čia 
nėra jokių įrengimų ar aruodų. Grūdai, duona ir kiti 
maisto produktai laikomi ant grindų. Kulistanuose 
vasarą visada gyvena sargas. Juo parenkamas kolchozo 
vadovybei patikimas žmogus, kuris savo budriomis 
akimis nuolat seka kombinatorius ir simuliantus. Sar
gas būna ištikimas socializmo šunelis, ir alkani ken
kėjai visada jo privengia.

Darbymečiu kulistane būna ir virėja, kurią iš sa
vo tarpo išsirenka patys darbininkai. Virėja dirba ir 
laukuose, bet ji anksčiau paleidžiama iš darbo pietų 
ar vakarienės išvirti. Kartais virėją darbininkams 
primeta kolchozo vadovybė.

Kiekvienas kolchozas turi po keletą kulistanų. 
Yra artimieji ir tolimieji kulistanai. Artimieji kulis
tanai būna ne toliau, kaip dešimt kilometrų nuo kai
mo. Iš čia daug darbininkų po darbo lekia į namus. 
Tolimieji kulistanai nuo kaimo nutolę per dvidešimt 
kilometrų ir toliau. Dažnai kulistanai turi atskirus 
pavadinimus: ’’Medvežyj kulistan” ar ’’Vavilovskyj 
kulistan” ir panašiai. Tie pavadinimai padeda darbi
ninkams orientuotis, kur jie siunčiami dirbti.BUS DAUGIAU.

4 psl. *** NEPRIKLAUSOMA LIETUVA ’•»' Nr. 19(1198), 1970 m. gegužes men, 13 d.



ANTANAS ŠKĖMA LIETUVOJE

VELNIŠKAI KNIETINČIOS GUDRIOS CITATOS

„Pagyvensim — pamatysim“, anądien 
savo samprotavimus užbaigė Birutė 
Drungienė (plg. Akiračiai, Ne. 5/1969). 
Taip ir atsitiko: maždaug tuo pačiu me
tu, praeitųjų metų pabaigoje, B. Drun- 
gienės lūkesčius savaip patenkino du, taip 
sakant, „priešakiniai“ Vilniaus literatūri
niai leidiniai.

Pergalės gruodžio mėnesio sąsiuvinyje 
vilniškio Kultūriniu ryšių su užsienio lie
tuviais komiteto pirmininko pavaduotojas, 
žurnalistas ir literatūros kritikas Vytau
tas Kazakevičius nemažų savo nuolatinės 
skilties „Iš užsieniu lietuvių kultūrinio gy
venimo“ dalį paskyrė replikai aniems B. 
Drungienės samprotavimams. V. Kazake
vičiaus žodžių vis dėlto negalime laikyti 
vien tiktai atskiro laikraštininko ir litera
tui os vertintojo nuomone. Jo einamos pa
reigos, ypač, prisiminus, kad vilniškio ry
šininkų komiteto pirmininkas V. Karve
lis jau yra senelis ir kad visai įstaigai 
faktiškai ir vadovauja V. Kazakevičius, 
šiaip ar taip mums leidžia V. Kazakevi
čių laikyti autoritetingu tarybinio režimo 
kalbėtoju. O jam Birutės Drungienės sam
protavimai nedviprasmiškai nepatiko. . .

B. Drungienė komentavo praeitaisiais 
'metais Lietuvos literatūrinėje spaudoje 
įsismaginusias .diskusijas dėl vidinio mo
nologo arba sąmonės srauto atėjimo lie
tuvių literatūron. Ir ji nurodė, kad šalia 
Lietuvoje kuriančių komunistų rašytojų 
A. Bieliausko ir M. Sluckio romanų, ku
riuose yra įdiegtas vidinio monologo me
todas ir apie kuriuos Vilniaus literatų dis
kusijos iš esmės tesisuko, visiškai nebuvo 
užmintas A. Škėma. O pastarasis lietuvių 
literatūroje ir bus pirmasis savo kūrybo
je sąmonės srautą panaudojęs.

DIENI! A ŠČIŲ D I VI SI OS
V. Kazakevičius replikuoja piktokai, au

torei prikišdamas, esą,, ji „palieja skys
tokų tulžį Naujieną dvasia“, ko mes ne
drįstume priskirti prie labai dalykiškų 
apibūdinimų. Apie tulžies skystumų spręs
ti gal vis dėlto labiau pritiktų medikams, 
o ir Čikagos lietuviškųjų dienraščiu dva
sios nevisuomet yra labai konsekventiškos 
ir vientisos, kad jas galėtume rimtai ir 
be aiškių definicijų vartoti kaip lyginimo 
mastų... Jau aiškiai neteisus V. Kazake 
virius yra implikuodamas, kad B. Drun
gienė tvirtinusi, jog „mūsų romanistus 
.pasąmonės srauto* mokęs. . . A. Škėma“. 
To autorė aname rašinyje iš tikrųjų nė 
netvirtino.

Pagaliau abejotinas V. Kazakevičiaus 
teiginys, kati „A. Bieliauskas, M. Sluckis 
ir kiti mūsų rašytojai tikrai apsiėję be 
A. Škėmos įtakos, kad jų kūryba jam vi
siškai priešinga problematika, idėjų dva
sia. . ." Kažin. Sąmonės (o ne p«s«»ioucs, 
kaip kad rašo V. Kazakevičius) srauto 
metodas visuomet įvairuos tarp atskirų 
autorių, priklausomai nuo jų kūrybinės 
individualybes, tačiau tas metodas tokio 
pobūdžio veikaluose vis dėlto išlieka bend
rinis, ir iš jo išplaukianti problematika 
yra bendrų., T;J prasme ir V.. K.ązakevi-^ 
cinus minimieji autoi'iąi su A. Škėma lie
tuvių literatūros aruoduos gali būti pri
skirti vienai kategorijai, bent kiek tai lie
čia aptariamuosius veikalus. Tesame lin
kę sutikti su ta cituotąja V. Kazakevi
čiaus teiginio dalimi, kur jis nurodo, kad 
minėtieji Lietuvos autoriai „apsiėję be A. 
Škėmos įtakos“. Tur būt. taip ir buvo, nes 
kai Kauno romanas ir Adonio obuolys bu
vo rašomi, svetur kuriančiųjų lietuvių ra
šytojų knygos dar beveik visai neprasi
skverbdavo Lietuvon. Betgi, kaip jau mi
nėjome, to B. Drungienė nė netvirtino. . .

Ano B. Drungienės rašinio pavadini
mas „Kada bus atrastas Škėma?“, pasak 
V. Kazakevičiaus, tėra pretenzingas pasi-

maivymas. Toks apibūdinimas vargu ar 
laikytinas itin elegantiškų, tačiau pasiro
do, kad autorės retoriškas klausimas buvo 
visiškai gyvenimiškas. Šiandieną jau 
turime viešą įrodymą, kad, be paties V. 
Kazakevičiaus (kuriam, kaip žinome, visi 
išeivijos leidiniai yra prieinami), Antano 
Škėmos romaną Baltą drobulę tikrai skai
tė ir atrado literatūros kritikas Algiman
tas Bučys.

TRADICINES NUODĖMES
Savo netrumpą, per du savaitraščio nu- 

nerius spausdintą apybraižą (plg. Litera- 
taros ir meno 1969 m. gruodžio 20 ir 27 
laidas) autorius pavadino „Žmogus ir 
žmonės“. Verta čia pacituoti A. Bučio ra
šinio įžangą ir lygia dalia verta susilaiky
ti nuo tos įžangos komentavimo, paliekant 
tai patiems skaitytojams. O prasideda ra
šinys šitaip:

„Retkarčiais velniškai knieti iš arčiau 
pasižiūrėti į abstrakcijos miglose sken
dinčias didžiąsias literitūros problemas, 
kurias taip skambiai vadiname literatūros 
humanizmu arba dehumanizacija, hero
jaus susvetimėjimu, asmenybės degrada
vimu ir masiška dvasinių poreikių stan
dartizacija stulbinančios technikos gady
nėje; pagaliau norisi kiek detaliau ap
čiuopti etinius tolesnės žmogaus brandos 
r: matus. ..

„Pagirtinas noras, tačiau vėlgi — kaip 
jį tu įkūnysi, nepasitelkęs gudrių citatų, 
i e sirausęs mūsų vis labi iu :samstančiam 
skaitytojui mažiau težinomon medžiagon, 
nepažarstęs gausiai besiperšančių atsaky
mų ir dar priedo... nes;'.lydys?

„Ką gi, belieka dar kartą prisiimti šils 
tradicines mūsų literatūrinės kritikos 
i i odėmes ir vėl tikėtis skaitytojo 
(mano pabraukta — R. E. M.) miėl-išir- 
dystės. .

Visas A. Bučio rašinys, iš tiesų, ir yra 
Antano škėm ; romano nagrinėjimas, r- 
ašinyje gausiai pabertos „gudrios cita

tos“ visos yra iš Baltos drobulės. Ir tu
rime dabar visiškai sutikti su Vytautu 
Kazakevičium, tvirtinusiu, kad „A. Škė
ma Lietuvos skaitytojui buvo draugiškai 
ir nuoširdžiai pristatytas“. A. Bučys šitą 
„vis labiau išprustančiam skaitytojui 
mažiau težinomą medžiagų" išnagrinėjo, 
išskaidė, netgi įstatė į pasaulinį moder
niosios literatūros kentekstą ir, be abejo, 
sužadino tų išprususių skaitytojų smalsu
mų patį Škėmos romanų perskaityti. De
ja. nedidelis Baltos drobulės egzem
pliorių skaičius tėra pasiekęs Lietuvą ir 
todėl tas smalsumas tik labai ribotai te
galės būti patenkintas.

Algimanto Bučio erudicija, jo nuovoka 
modernioj;je Vakarų literatūroje ir inte
lektualiniuose jo formuotojuose yra aki 
vaizdi, nors vienu kitu dešimtmečiu ir at
silikusi nuo dabarties, kas, apie 1S>52-51 
m. sukurtųjų Baltą drobulę rašant, ne
būtinai laikytina atsilikimu. Ieškodamas 
bendrojo vardiklio tokiuose dvidešimtojo 
amžiaus rašyt juose, kaip B. Brechtas, 
M. l-’rischas. F. Duet enmatas. j)i‘je .hį ;sĮi- 
kurtųjų veikėjų gretindamas Balins Ura , 
bulės Garšvai pastarąjį ilgbhiis citatomis" 
įstatydamas j romano socialinę aplinkų 
aštuonmili,joninį New Vorkų. - A. Bučys 
pagaliau prisimena ir „vienišųjų minia", 
kuria prieš dvidešimt metų išryškino ame
rikiečių sociologas I). Riesmanas (A. Bu
čio transkripcijoje, deja, išvirtęs į D. Riz
gi aną ).

PAŽINTINĖ SVARBA
Jei dar pridėsime „Froidų" (suprask: 

Freud). Nathalie Sarraute („Sarot“). 
Marcei I’roustą ir kitus, matysime, kad 
A. Buėi.i apybraiža Lietuvos skaitytojui 
iš tiesų gali turėti ir nemenkos pažinti

nės svarbos, jam suteikdama tikroviškes
nį vaizdą apie tas problemas, kurios Va
karų rašytojuose vyravo prieš vieną kitą 
dešimtmetį. Jau vien tiktai dėl to tas ra= 
šinys Literatūroje ir mene labai sveikin
tinas, nors mums, be abejo, nfaloniausia, 
kad šiuokart Lietuvos skaitytojui ne tik 
„draugiškai ir nuoširdžiai“, bet tolygiai 
kruopščiai bei sąžiningai buvo pristatytas 
Antano Škėmos romanas Balta drobulė. 
Dar daugiau: A. Bučys Škėmos romano 
problematiką ir tos problematikos spren
dimo būdą įstato ne vien tiktai j pasauli
nės literatūros kontekstą, bet lygia dalia 
nurodo ir į užsienių lietuvių literatų pa
sisakymus, sakykime, A. Landsbergio, H. 
Radausko, H. Nag'io ir kitų samprotavi
mus, tiesiogiai ar netiesiogiai palietusius 
Škėmos romano problemas.

Drįstame netgi tvirtinti, kad A. Bučio 
rašinys yra iki šiol bene geriausias, išsa
miausias ir įžvalgiausias Antano Škėmos; 
romano nagrinėjimas — šiapus ar ana
pus. Gausios citatos iš aptariamojo roma
no Lietuvos skaityt, jui taip pat gana aki
vaizdžiai parodo Škėmos stilių, pačią vei
kalo nuotaiką ir jo pobūdį. Aišku, A. Bu-; 
čys yra tarybinės literatūros mokyklos.' 
auklėtinis, neišvengiamai naudojantis va
dinamosios marksistinės estetikos metodus.. 
Tačiau jis niekur nėra vulgarus, dogma
tiškas arba schematiškas.

Neaplenkia A. Bučys nė viso to buvusio 
ūžesio, kilusio užsienio lietuviuose, kai 
1958 m. londoniškė Nidos leidykla išleido 
Balta, drobulę. Žinia, mūsų konservatyvie-" 
ji „moralistai" romaną sutiko itin atšiau
riai. o Nidos darbuotojų pasakojimu. Ni
di s knygų klubas dėl to nustojo netgi 290 
prenumeratorių. „Stebinantis švent. 'Viš- 
kūmas!“, komentuoja A. Bučys, ir jis i.įl
indo į Henry Miller. Norman Mailer bei 
kitus dabarties rašytojus, prieš kuriuo-, 
Škėmos romanas iš tiesu yra lašai ,.dro. 
vingus“. Pasak A. Bučio:

„Nervingai mąstantis ir nesąmoningai 
maištaujantis A. Škėmos herojus neslepia, 
savo pasišlykštėjimo tikrove, bet kartu pa-į 
<lemi nktrųoja turtingą dvasinių išgyveni* 
mų skalę, nerimstančių siela, visapersme!’ 
kiantį tiesos ir grožio šiokį, ir tuo. manau, 
jis daug artimesnis žymiausiam nūdienos 
amerikečių negrų rašytojui Džeimsui 
Boldvinui. taip pat maištaujančiam ir be
sisemiančiam jėgų ne tik iš prigimtinių 
individo resursų, bet ir iš gryniausių sa
vos rasės dvasinių bei kultūrinių šaltinių, 
senųjų papročių, pagimdžiusių ir origi
naliausius religinės ekstazės ritualus, ir 
temperamentinguosius negrų bliuzus. Taip 
ir A. Škėmos herojus: savo vaizduote ir 
prisiminimais jis remiasi dar į senovės 
Lietuvos mitus bei etika, o dabartyje yra 
įsišaknijęs daugiasluoksnėje Vakarų kul
tūroje, negailestingoje didmiesčio būtyje,

pilniausiai, tur būt, įkūnydamas A. Škė
mos išsvajotą žmogaus koncepciją“.

SLOGUTIS ŠIAPUS IR ANAPUS
Anot A. Bučio, Antanas Škėma yra 

blaivus ir negailestingas kapitalistinės 
tikrovės analitikas, ir su šiuo autoriaus 
teiginiu tegalime sutikti. Ir panaudotosios 
citatos iš Baltos drobulės šitą nevisuomet 
malonią kapitalistinę tikrovę dažnai labai 
taikliai išryškina. Teabejojame, ar pavar
totoji „kapitalistinės tikrovės“ sąvoka šia
me kontekste nėra per siaura. Iš tiesų, 
dabarties žmogaus slogutis, kurį taip ryš
kiai pavaizdavo Antanas Škėma savuoju 
Garšva, yra lygia dalia taikytinas ir bū
dingas perdėm centralizuotai bei suuni- 
formintai technologinei visuomenei, kurio
je gyvena „vienišųjų minia“. O toji tech
nologinė visuomenė yra aprėpusi ne vien 
tiktai kapitalistinius kraštus, bet ir Ta
rybų Sąjunga, neišjungiant nė Lietuvos. 
Akivaizdžių pavyzdžių šiai prielaidai pa
remti galėtume rasti dabartinėje Lietuvos 
.literatūroje, o pirmoje eilėje kaip tik tuose 
sąmonės srauto ar vidinio monologo me
todu parašytuose kūriniuose. Tas metodas, 
matyt, iš tikrųjų yra itin tinkamas būdas 
pavaizduoti moderniojo žmogaus slogutį 
ir vienišumą. . . šiapus ar anapus.

Dabar, po tokio tikrai „draugiško ir 
nuoširdaus“ Antano Škėmos romano pri
statymo Lietuvos skaitytojui Algimanto 
Bučio apybraiža, būtų vis dėlto gera, jei 
Vytautas Kazakevičius savo kritikams 
šiapus galėtų, taip sakant, nušluostyti no
sį ir paskelbti, kad, štai, Vaga, sakykime, 
60.000 egzempliorių tiražu- leidžia A. Škė
mos raštus. A. Bučys juk akivaizdžiai įro
dė, kad Škėma tikrai to yra vertas, na, ir 
tiems „šventeivoms“ šiapus būtų duotas 
vadinamasis atkirtis. Tačiau abejojame.

Atsiverskime kad ir 66-tą Baltos dro- 
bulės puslapį (Nidos laidoje), šeštasis
skyrius prasideda sakiniu: ,.1941-aisiais 
metais Antanas Garšva buvo partizanas“. 
Ne komunistinis, žinoma, bet anaiptol: 
prieš raudonuosius kovojęs ir galop viena 
jauną raudonarmietį nukovęs.

86-89 puslapiuose A. Škėma vaizduoja 
šiurpą sukeliančių scenų, kai čekistas Si
mutis suimtąjį Garšvą tardo, įžeidinėja, 
tyčiojasi ir sadistiškai muša, sunkiai su
žalodamas galvų. Iš tiesų, tai labai svar
bi, kone raktinė romano vieta, bent dali
nai paaiškinanti vėliau įvykusį Škėmos 
herojaus išprotėjimų. Ši romano vieta yra 
labai svarbi ir kitoje, sakytume, gilesnėje 
plotmėje. Modernų šių laikų žmogų skau
dūs likimo smūgiai lygia dalia ištinka 
liek kapitalistinėje tikrovėje, liek ir ko
munistinėje santvarkoje. O tai, tur būt, 
ir bus viena paties Škėmos įžvalgų, ku
rias jis stengėsi įdiegti savo kūryboje.

Juk ir A. Bučys sako:

IEŠKĄ NTIEMS SI NKIA U
„Mums gi. manau, kaip tik savo ne

rimastinga dvasia yra artimas A. Škėma, 
nes ir mums gerai suprantamas nuošir
dus rašytojo prisipažinimas: ,Vis dėlto 
dabartiniame chaose ieškojimas, tur būt, 
nėra nuodėmė. O ieškantiems sunkiau, nei 
suvaliusiems* "..

■ Tačiau gausių Baltos drobulės citatų 
tarpe A. Bučio rašinyje nėra nė vienos 
iš aukščiau nurodytųjų vietų. Nedrįstu- 
me dėl to kaltinti nei A. Bučio, nei Lite
ratūros ir meno redakcijos, nei pagaliau 
Vytauto Kazakevičiaus. An.l A. Bučio: 
neįmanoma, metafiziniu užmoju sujungti 
tą, ką išskyrė istorija; negalima derinti 
ten, kur būtina skaidyti, istoriškai ana
lizuoti ir konkrečiai vertinti tiek socializ
mų (prisiminkim antitarybines sceneles 
romane), tiek kapitalizmo poveikį asme
nybei. . ■“

Taigi — tos „antitarybinės scenelės“ 
ir Lietuvos skaitytojo teisė į Škėmos kO 
ry a. Liūdna tokia dialektika, bet...

R. E. Maziliauskas
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Paminėsit mano žodi!..
Rašo Kukutis

... kad atsarga gėdos nedaro! 
Taip sakant — atsimerkite ir pa
sižiūrėkite! Ir, bent šiuo atveju, 
toli žvalgytis nereikia; pasižiū
rėkite, tėveliai, akyliau j savo jau
nuosius šeimos narius nes, ne ka- 
žinkur tai ir ne pasakų šalyse, 
bet čia pat ir, galbūt, visai ant 
jūsų pačių namų slenksčio tupi 
pabaisa! Už plėšiką plėšresnė, už 
žmogžudį — žiauresnė ir už marą 
— maresnė grėsmė. Jos vardas — 
NARKOTIKA. Taip- Narkotika, 
ją prekiautojai, jos naudotojai, 
jos pasekmės ir viso šito trage
dija.

Ak, aš žinau — dažnas pasaky
site, kad: — “Ach! Ką tenais da
bar, tas durnelis, Kukutis pliur
pia? Daug jis išmano! Tegu sa
vo, jei turi, prisižiūri! “Atsira
do!”..,

Bet — taip ir viskas “Atsirado 
ii- atsiranda”...

Bestelėkite valandėlei ir pagal
vokite. Rimtai! Ir pasakykite ar 
ne teisybė, kad man, jums ir vi
siems kitiems šio krašto gyvento
jams dar net ir prieš porą me
tų atrodė, jog narkotikų proble
ma kankino tiktai Ameriką. Ka- 
žinkur ir kažinkas augino aguo
nas, iš jų spaudė opiumą, iš opiu
mo virė heroiną ir kažinkokie glu- 
šiai heroiną troškė sau po skūra 
arba — šniaukė. Ak, ką tenais! 
Filmoms sen-sacizuoti išmislas. Nei 
taip buvo, nei ką!...

— Girdi! Augina kanapes, jų 
lapus smaukia, džiovina ir smali- 
na! ?..

— Tai ir avinai! Kodėl nesuka 
iš kanapių virvių arba nedaro ka- 
napienio!

— Girdėjai! Koks tenais pecke- 
lis netyčia rado LSD, Sako pasi
jautęs esąs milijonierium ir, lyg, 
lio dangų vaikštinėjęs auksinėmis 
klumpėmis...?

— Dyvai? Ir aš apstokai L.s.d. 
- radęs sukvailiuočiau. Naujame 

Valiant’e kaip ant debesėlio 
plaukyčiau!..

Aguonos, kanapės, kažinkoks 
“hašišdš”, 1 durnaropės!... Rauk 
juos visus kipšas! Kas rūko — 
tegu sau rūko! Kas šaukia — 
tegu šaukia, kas adata bado sau 
sėdynę — tegu bado... Australijo
je tokių baikų niekas nekrečia! 
Kitajuose, Amerikoje — gal?.. 
Australijoje “doupių” nėra!!!

•Dėja, Daugiau ar mažiau, pa
našiai galvojo ir mūsų karalienės 
governamentas. Juodu ant balto 
bažinosi, kad narkotizmas čia gal
vos nekelia. Jeigu vieną-kitą tais 
vaistais besipeckiojantį sugavo (ir 
tai netyčia!), tai ką? Pypkę atė-

neprigis! Čia “junkies” nebuvo ir 
... nebus!”

Nebus? Bet — atsirado! Savai
me aišku, pradžioje vienas ir, gal, 
kitas. Vėliau — keletas. Paskui 
—daugiau! Pernai — jau labai 
daug ir šiemet — kas bežino?! 
Ir taip, palengva, vakar dienos 
problema šiandien yra rytojaus 
dienos didelis rūpestis. Paskubo
mis kepami seime ir seimeliuose 
nauji įstatymai, nauji draudimai, 
nauji ginklai ir vis kovai prieš 
Narkotiką ir narkotikus kurių... 
“nebuvo”. Tačiau daugelis ir už 
mane daug rimtesnių piliečių gal
voja, kad: — “šaukštai po pie
tų!”

Atsiminkite, jeigu taip galima 
pasakyti, kad narkotizmas ir jam 
palinkimas veik visais atvejais 
prasideda iš menkų dalykų, kad, 
kaip ir vėžys, neišauga per vieną 
naktį! Aišku, nevisiems, bet, vis- 
dėlto, daugeliu atvejų vienas 
“Bex” nuo galvos skaudėjimo, du 
— nuo galvos gėlimo, trys — “ant 
pagirų”... Viena tabletė — kad 
neužmigtum prie studijų knygos, 
dvi — kad užmigtum nemigos 
kankinamas, trys — kad atrody
tum darbe gyvas iš po baliaus... 
Vienas, rodosi taip nekaltas, tik 
“dėl juoko" dūmas kanapės, vie
nas “trip’as for kicks” LSD ... 
“Purpile Heart”... “Aw, come on 
Mate! Be a sport! Don’t be 
square!..."

Nenumokite ranka. Nenumokite. 
Australijoje jeigu kas plinta bro
leli — sesule! plinta! Per neap
galvotai nutėkštą gyvą nuorūką 
(cyzą, kansarą, but’ą...) svilo Tas- 
manija, kepė obuoliai medžiuo
se.. Ir mums — ar nekliuvo? Du 
“bob’ai" arkliui ant uodegos (iš 
pradžių “just for fun") ir ki<4c 
jau mūsų tautiečių, nupirkę “mak
leriams” Rolls-Royc’ą, patys vaikš
čioja pėsčiomis ir kiaurais ba
tais?... Prasidėjo nuo stiklo alaus, 
Waterbordo griovyje išdžiūvusiam 
gomuriui ir daėjo iki ""Ežy” klu
bo,; kur kibiras skaitosi tik “švil
puko pavilgymas”... Ir į pirmuo
sius mini-sijonėlius irgi kreiva aki
mi žiūrėjome. O šiandien? Gal 
ir nuogas tešmuo blakstienos ne
pakeltų... !

Juokas — tebūna juoku! (Nors 
ir juokas gana užkrečiama liga). 
Nepasakyk, brolau, kad: — “Ma
no šeimoje to nebus!” Netikėjo ir 
tie, pirkę savo vaikams, dar pie
nui paausiuose neapdžiūvus, ma- . 
šimts, netikėjo! Negalvojo kad 
taip bits, bet palikę kapinėse gė
lių krūva apkrautą sūnaus kapą

LITHUANIAN « . LAIDOS LIETUVIU KALBA akiračiai nr. 2 f 16) me’ konfiskavo, penksvariu, ar tai kiekvieną dieną žiūrėdami
girdi, nubaudė ... pabarė. 0 vis- į dukters stiklinę akį — dabar
dėlto — debesys niaukstėsi, matė- žino, kad: — "Buvo!’’ Ir mažai
si alarmuojančių ženklų bet, ir tepasigūodžia sakydami: — “Aš
vėl — tai, ką?Laikraščiai pripra- nežinojau! Ak, kad nors paukšte
lę iš degtuke vsžimus priskaldyti... lis būtų ausin čiulbterėjęs..!”
Narkotika? — “Ech, Australijoje

“ MUSU PASTOGE“

GMT Sekmadienis Pirtnadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis Šeštadienis
Liet.
Laiku Bangos Kilociklai

1530
1600 
and

1700
1730

Naujienos ir 
Komentarai 
LieHivių 
Veiklos 
Apžvalga 
Žinios 
Reportažai

Naujienos ir 
Komentarai 
“Kuriančiojii 
Amerika" 
Kultūriniai 
įvykiai 
Sportas

Naujienos ir 
Komentarai 
Ekonominis 
Gyvenimas 
Muzikas 
Iškilieji 
Asmenys

Naujienos ir 
Komentarai 
Jaunimo 
Valandele- 
Mūsų Pasaulis 
Amerikana 
įvykių fonas

Naujienos ir 
Komentarai 
’‘Amerika 
Šiandien”
Mokslas 
Technika 
Išradimai

Naujienos ir 
Komentarai 
Spaudos ir 
Žurnalų 
Apžvalga 
Amerikana

Naujienos ir 
Komentarai 
Savaitine 
Apžvalga 
Religines 
Žinios

1830
1900

ir
2000
2030

13
19

25
31

21740(1530-1600)
15300(1700-1730)
15235 (1530 1600)
11960(1530-1600)
9660

Kazys Musteikis

I PRISIMINIMŲ
FRAGMENTAI

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

Čia spausdinami Kazio Musteikio prisiminimų 
fragmentai paimti iš jo knygos, kuria dabar i ši ei 
džia \idos knygų klubas, 1 Ladbroke Gardens. 
London, R'. 11, Great Britain.

***
NAUJO KARIUOMENĖS VADO

PASKYRIMAS
Paaiškėjus, kad reikės ieškoti naujo Kariuome

nės vado, vieną rytą Merkys paskambino ir pasa
kė, kad sutartą dieną ir valandą atvykčiau pas Pre
zidentą pasitarti dėl kandidatų.

Kai susirinkom, Prezidentas vėl apgailestavo, 
kad Raštikis pasitraukė, prisiminė, kaip jis buvo pa
skirtas, teigiamai vertino jo veiklą, bet kartu ir ne
vengė kartesnio žodžio dėl jo perdėto populiarumo 
ieškojimo.

Trumpai pasikalbėjus, Prezidentas paprašė ma
ne pasisakyti dėl kandidatų. Pats Prezidentas gerai 
pažinojo visus vyresniuosius karininkus, bet klau
piamas dabar turėjau aš pasisakyti.

Pradėjau nuo generolo Pundzevičiaus. Sakiau, 
kad pirmuoju kandidatu reikėtų laikyti kariuomenės 
štabo viršininką gen. Pundzevičių. Jis turėjo nema
žą komandavimo stažą ir šiaip buvo pavyzdingas 
karininkas ir viršininkas. Bet visa bėda, kad jis 
griežtai atsisako. Toliau sekė buvęs Tiekimo virši
ninkas gen. Gerulaitis ir divizijų vadai Adamkevi- 
čius ir Čaplikas. Jų kandidatūros iš karto atkrito. 
Generolas Vitkauskas, lik neseniai paskirtas I divi
zijos vadu, gražiai įvykdė Vilniaus užėmimo opera
ciją, gražiai tvarkėsi Vilniuje. Šiaip buvo labai 
darbštus, gabus ir tvarkingas karininkas. Į politiką 
jis nesikišo, bet buvo laikomas aiškiu valstiečių liau
dininkų šalininku.

Rimčiausiu kandidatu, sakiau, reikėtų laikyti 
buvusį trečios divizijos vadą gen. Rėklaitį, dabar pa
skirtą santykiams su rusų įgulomis palaikyti. Jis tu
rėjo ilgą rikiuotės stažą, buvo geras divizijos vadas, 
mokėjo drausmę palaikyti. Apskritai jis buvo rim
tas ir tvarkingas karininkas. Baigdamas ir pasiūliau 
Rėklaičio kandidatūrą.

Prezidentas irgi teigiamai vertino Rėklaitį. 
„Bet va“, Prezidentas sakė, „vėl visi šauks, kad Pre
zidentas apsistatę giminėmis“. Mat, Rėklaitis buvo 
vedęs ilgamečio prezidentūros kanceliarijos viršinin
ko dr. Bielskaus seserį. O dr. Bielskus buvo artimai 
susigyvenęs su prezidentūra, ir kai kas jį laikė Prezi
dento gimine, štai kodėl Prezidentas ir galvojo, kad 
Rėklaičio paskyrimas sukels daug kalbų. Bet šį kar
tą Prezidentas nepasisakė prieš Rėklaičio kandida
tūrą.

Po to Prezidentas paprašė Merkį pasisakyti 
Merkys iš karto pasiūlė gen. Vitkauską. Jis didžiai 
vertino Vitkauską kaip gabų, darbštų ir tvarkingą 
karininką. Jų pažintis siekia 1921 metus, kai majo
ras Merkys buvo Vietinės kariuomenės vadu, o Vit
kauskas jo štabo viršininku. Vėliau visą laiką jų san
tykiai buvo geri. Taip, pavyzdžiui, kai Merkys buvo 
Kauno miesto burmistru, jis kalbino Vitkauską už
imti vicejiurmistro vietą. Vitkauskas nesutiko tik dėl 

lc kad dar nebuvo ištarna'-es kariuomenėje 
jos.

Kai po Černiaus Merkys sudarinėjo Ministrų 
tarybą, tai Vidaus reikalų ministru visų pirma jis 
kalbino ne Skučą, bet Vitkauską. Ir tada Vitkaus
kas nesutiko, nes kariuomenėje jau turėjo aukštą di
vizijos vado vietą ir kad jo, kaip jis pats sakė, darbas 
Vidaus reikalų ministerijoje neviliojus. Štai ir dabar, 
pasinaudodamas proga, Merkys vėl iškėlė Vitkaus
ko kandidatūrą.

Prezidentas vėl paklausė mane, ką aš galvočiau 
dėl Vitkausko kandidatūros. Atsakiau, kad Vitkaus
ką pažįstu, kaip blaivų, tvarkingą ir drausmingą ka
rininką. Pasakiau, kad jis yra gabus, darbštus, ge
ras matematikas. Beveik visi šaudybos statutai buvo 
jo darbas. Papasakojau, kaip kas vasarą poligone 
Vitkauskas organizuoja ir vykdo kariuomenės dali
nių šaudymo pratimus. Taip pat priminiau, kad jo 
tikras brolis 1919 m. už bolševikinę veiklą buvo su
šaudytas. Baigdamas pasakiau: „Pone Prezidente, 
jei Rėklaičio kandidatūra atkristų, tai kito pasirin
kimo mes neturime“.

Vėl pradėjo kalbėti Prezidentas. Papasakojo, 
kad jis gerai pažįstąs Vitkausko žmonos tėvus 
Kundrotus. Tėvas esąs Aleksoto pradžios mokyk
los vedėjas, priklausąs socialdemokratų partijai, 
esąs geras lietuvis ir geras mokytojas.

Merkys dar kartą pasisakė už Vitkausko kandi
datūrą.

Tada Prezidentas pasakė: z,,Gerai, tegul būna 
Vitkauskas“.

Man Prezidentas paliepė iškviesti iš Vilniaus 
Vitkauską ir įspėti, kad būtų pasirengęs perimti par
eigas. Spaudoje dar liepė neskelbti. Po poros dienų 
Prezidentas įsakė parengti paskyrimo aktą.

Ir taip 1940 m. sausio mėn. generolas Vincas 
Vitkauskas buvo paskirtas Lietuvos Kariuomenės 
vadu.

Dabar, po daugelio metų, kai prisimenami tie 

laikai, dažnai būnu klausiamas: „Ar Vitkauskas bu
vo bolševikas?" Aš visuomet atsakau: „Ne“.

Tikrai per ilgą mūsų pažinties laiką neteko pa
stebėti jo simpatijų rusams bolševikams. Jis viešai iš 
jų pasijuokdavo, vadindavo burliokais ir chamais. 
Rusų atstovybės tarnautojams jis. ir terminą nukalė: 
„Zamudonskije diplomaty“.

Taigi, kai atsakau, kad jis nebuvo bolševikas, 
man lyg kas smeigtuku baksteli. Gal aš netiesą sa
kau? Ir prisimenu tokį atsitikimą iš 1940 m. gegu
žės mėn. pradžios, kai rusai pradėjo daryti mums 
priekaištus dėl jų kareivių grobimo ir prezidentūro
je buvo sušauktas Valstybės Gynimo Tarybos posė
dis. Tarybą sudarė ir posėdyje dalyvavo: pirminin
kas — Prezidentas, nariai: Užsienių. Vidaus, Kraš
to apsaugos. Finansų, Susisiekimo ministrai. Ka
riuomenės vadas ir štabo viršininkas.

Posėdyje buvo nutarta:
1. Rusams Lietuvą puolant — mes ginklu prie

šinsimės.
2. Prezidentas ir vyriausybė pasitrauks į Ku

dirkos Naumiestį ir ten laikysis, kiek aplinkybės 
leis.

3. Blogiausiu atveju, Prezidentas ir vyriausybė 
pasitrauks į Vokietiją.

Kai po posėdžio grįžome abu su Vitkausku į 
štabą, pakeliui jam pasakiau: „Dabar bent bus aiš
ku, žinosim, ką daryti". Vitkauskas patraukė pečiais 
ir sumurmėjo: „Aš... aš...“— lyg suabejojo. Ką ga
lėjo reikšti šitas jo „aš... aš..."? Ar pasisakymas prieš 
pasipriešinimą rusams, ar nenoras pasitraukti į Vo
kietiją? Štai šitas momentas sukelia mažytę abejonę. 
Bet mano galutinė išvada: vis dėlto būčiau linkęs 
manyti, kad Vitkauskas bolševiku nebuvo, bet, kaip 
ir daugelis kitų labai garbingų lietuvių, manė, jog 
su rusais bolševikais bus galima sugyventi. O kai ru
sai paspaudė, neužteko drąsos pasipriešinti, ir nurie
dėjo į okupanto pataikūnų eiles. Bus baugiau.

5 psl.................NEPRIKLAUSOMA LIETUVA ••• Nr. 19(1198), 1970 m. gegužės mėn, 13 d.
1 ■ D



Chicago, III.

o Praėjo jubiliejiniai metai; 
Nepriklausomybės paskelbi
mo , Lietuvos kariuomenės į- 
kūrimo, Lietuvos karo aviaci
jos s 20 metų gyvenimo JAV, 
mokyklų, ansamblių sukaktys. 
Taip viskas praeina ir mūsų 
išeivijos dalis nulingavo į 
anapus. Likusieji stengiasi į- 
amžinti, paminėti žymių tau
tos žmonių šimtmečius, Lie
tuvos 400 metų istorija , iš
leidžiamos knygos , net ir at
siminimų forma. Chicagoje 
yra didelis išeivijos centras, 
kur čia lietuviai visais gali
mais būdais stengiasi įam
žinti kas ypatingai vertinga, o 
laike kelių metų, jau nebetoli 
artėja LF milionas, tai kraitis 
atgimstančiai Lietuvai.

o Mes Chicagoje turime žy
mių muzikų, dailininkų, rašy
tojų, žurnalistų, organizacijtj 
veikėjų.Štai neseniai paminė- 
jom muziko Strolios mirties 
metines, sol. Brazį pagerbėm 
per p. Rudžių radio, o gegužės 
23 d. Jaunimo centre rengia
mas muzikės Alice Stephens 
pagerbimas. Ji prieš 40 m. čia 
įsteigė dainavimo studiją , 30 
m.kaip pradėjo dirbti su cho
ru, dabar dar turi "Aidučių" 
chorą ir dėsto konserv., ko
legijoj, Marijos Aukšt. Mokyk
loj ir yra Lietuvių Operos 
moterų choro vedėja. Jos rū
pesčiu buvo išleistos net 4 
lietuviškos plokštelės.

o Jau daugelį metų čia vei
kiąs "Pedagoginis lituanisti
kos institutas", vedamas p. V. 
Velčikos. Jo tikslas paruošti 
jaunimą ir suaugusius peda
gogais lituanistikos dalykų. 
Jame dėsto senieji mūsų pro
fesoriai ir mokytojai Lietuvos 
metodu, bet štai to instituto 
mokiniai ėmė ir pareiškė 
"Drauge" savo pageidavimus, 
o p. Vaišnienė "Naujienose" 
tokį protestą nustūmė į šalį. 
Jaunimas nori eiti kartu su 
gyvenimu , todėl kas tiko se
niau, dabar jau netinka, reikė
tų mokymo metodus ir pro
gramų bei dėstymą, papildyti 
šių dienų gyvenimo dalykais.

o Chicagos Lietuvių žurna
listų skyrius turėjo bal. 18 d. 
metinį susirinkimą , kuriame 
buvo aptartas 1O metų veiklos 
knygos išleidimas. Skyrius į 
knygos fondą nutarė paskirti 
300 dol. Nariai skatinami bū
ti mecenatais, kviečiami savo 
kūryba jame dalyvauti. Vėliau 
buvo revizijos kom. praneši
mas, kur 69 m. veiklos vaiz
das silpnas: nors skyriuje są
raše yra 32 nariai, tačiau mo
kestį užsimokėjo tik 1O. Ka
soje yra 488 dol., turėtas vie
nas visuotinas su-mas, 4 val
dybos posėdžiai. Knygos ve

damos tvarkingai. Komisija 
padarė pasiūlimų į veiklos pa
gyvinimą, kur buvo truputį pa
diskutuota. Valdyba paliko ta 
pati su pirm. A.Gintneriu 
priešakyje.Iš revizijos komi
sijos pasitraukė p. V. Zalato
rius , jo vieton išrinktas p. 
Kaunas.

o Bal. 19 d. sekmadienis bu
vo turtingas parengimais : LF 
metinė vakarienė , kurion su
sirinko virš 200 žmonių, su- 
telkami LF net 20 tūkstančių 
dolerių, kon.Daužvardis įtei
kė jaunuoliui M.Kasniūnui LF 
medalį už jo rūpestį "Lithua
nian Plaza" įsteigimo. Jauni
mo Centre vyko Lietuvos 
Aviacijos įkūrimo 50 metų 
sukakties paminėjimas. Čia 
buvo pagerbti žuvę lakūnai 
Jėzuitų koplyčioj ir salėje. O 
Kegley salėje rungėsi įvairios 
jaunimo sporto komandos at
vykę net iš Kanados. Nors 
oras buvo lietingas, tačiau 
žmonių visur buvo.

o Birželio 13 d. Chicagoje 
Sheriton viešbutyje atidaroma 
Lietuvių Genocido paroda ir 
kartu bus prisimintas į Sibirą 
trėmimai. Pagrindiniu kalbė
toju bus kongres. Fordas iš 
Michigan, paroda tęsis iki 
birž. 20 d., joje bus įstatyta 
686 nuotraukų. Parodos ini
ciatoriai dail. Z .Kulka ir A. 
Valėnas , padedant Alto cent
rui. Šis įvykis tektų iškelti 
amerikiečių spaudoj, visiems 
parašyti, kad ją jie aplankytų.

Bal. Brazdž ionis

WELLAND, ONT.
WELLANDO “ LITUANICOS“ 
KARTŪNO BALIUS
Su atėjusiu pavasario 

džiaugsmu, su atgimstančia 
gamta lyg ir traukia žmogų, 
po sunkių savaitės darbų, kur 
išvykti ir pabuvoti su senais 
pažįstamais pasidalinti minti
mis ir pasigrožėti mūsų pri
augančiu jaunimu.

O ką bekalbėti apie mūsų 
ponias ir paneles, kurios daug 
padarė įtakuodamos virš 20 
metų į kanadiečių moterų ap
sirengimą, nors pastarosioms 
sąlygos ir buvo palankesnės, 
negu ką tik atvykusioms.

Ir taip metams einant pir
myn , ne tik pavieniai, bet ir 
parengimuose yra puikiausia 
proga pasirodyti - pademons
truoti apsirengimo meną.Ma
dų pasaulyje paskutinis žodis 
dar netartas, ir tai ne iš auk
so dabytos medžiagos , bet iš 
įvairiaspalvio kartūno.

Gerai sukirpus , pritaikius, 
pasiuvus , kartūnas taikia pa
sigėrėjimą sau ir atkreipia 
kitų dėmesį. Ir kas gali ats
pėti ponių ir panelių traukos 
paslaptį apsirengimo mene? 
Ta proga yra Wellande Knig
hts of Columbus Hall, 5 Lin-

Rūtos Lee lietu
viška virtuvė >'

( Nuotrauka iš L,os Angeles Times)
♦ ♦ ♦

Rūtos virtuvė Los Angeles Ti
mes (gautas per p. Levine) bal. 9 
šeimininkavimo skyriuje rašo 
apie. Rūtos Kilmonytės vaišes 
svečiams-

Ji su motina apkrauja stalą 
taip, kad “vaišės būtų menkos’ 
jei ant stalo nebūtų bent 40 
patiekalų; būtų dar menkesnės, 
jei tarp jų nebūtų 15 lietuviš
kų”, sako R. Kilmonytė.

Tokiam stalui parengti ir 
trim namam valdyti reikia ener
gijos. Iš kur jos tiek turi — 
klausia korespondentas. “O tai 
dėl to, kad manyje yra lietu
vė”, atsako Rūta . . .

Toliau laikraštis aprašinėja 
Rūtos stalo lietuviškus patieka
lus: rauginti kopūstai, dešros, 
kugelis, babka ir t.t.

♦ ♦ ♦ * ♦ ♦

kolnStr.W. 1970 m. birželio 
mėn. 6 d. 6 vai. vak. Wellando 
medž.ir mesk.klubas "Lithu- 
anica" ruošia kartūno balių. 
Jis per eilę metų sutraukia 
begales lankytojų įvairiaspal
viai, kaip darželyje gėlių, pa
sipuošusių ponių ir panelių.

Klubas už tris gražiausias 
kartūno sukneles skiria: $20, 
$15.oo , $lO.oo premijas. Iš 
jaunų merginų bus renkama 
baliaus gražuolė.

Gros populiarus p. V.Ba- 
becko orkestras. Studentams, 
kaina papiginta. Jus kviečia ir 
jūsų su palydovais laukia 
Klubas "Lithuanica" Wellande

St. Catharines,
TAUTYBIŲ FESTIVALIS
Po pernykščio pasisekimo 

šiemet mt.sų miestas organi
zuoja tautybių festivalį labai 
plačiu mastu. Festivalis tęsis* 
visą savaitę .Tautybių parodė
lės bus įrengtos miesto vitri
nose bei prekybos centruose.

Lietuviai irgi smarkiai ruo
šiasi, kad nepasirodytiblogiau 
už kitus. Pernai lietuviai fes
tivalyje , galima sakyti, buvo 
vieni iš pačių geriausių.Žino
ma - didelė dalis nuopelno 
tenka Hamiltono "Gyvataro" 
gausiam būriui šokėjų. Be jų 
vargu kas būtų išėję. Šiemet 
žada irgi padėti.

Viso esmė - pinigas.Be pi
nigų apie jokį pasirodymą ne
būtų galima nei kalbėti, todėl 
b-nės valdyba šiemet pati ski
ria nemažą sumą ir energin
gai renka aukas,kur tik gali.

Tuo tarpu paskirta komisi
ja išrinkti šauniausią vietos 
lietuvaitę , kuri festivalyje 
atstovaus lietuvius kur tik 
reikės.

Festivalio pradžią galima 
laikyti jau gegužės 14 dieną. 
Pabaiga bus gegužės 23 dieną 
bendru visų tautybių pasiro
dymu bei užbaigos baliumi.

Lietuviai turėtų dalyvauti 
visur ir pasinaudoti proga 
duotafestivalio organizatorių: 
dėvėti tautinius drabužius vi
suose viešuose subuvimuose 
bei miesto gatvėse.

Kor.

Atkelta iš 2 psl.
... LIETUVIU DIENA ...

Ont. Suinteresuotieji prašomi 
į jį kreiptis dėl visų detalių.

Ruošiama ir paroda. Paro
dos Komisijos pirmininkė yra 
p.I.Daniliūnienė, 15 Elmwood 
Ave E., London 16, Ont.

Tikimasi , kad per abi die
nas bus malonių svečių iš 
įvairių lietuvių apylinkių. Ka
dangi Londono lietuvių nedaug, 
visus svečius apnakvindinti 
pas savuosius bus neįmanoma. 
Sudaryta Nakvynių ir Priėmi
mo Komisija , kurios pirmi
ninkė yra Birutė Eimantienė, 
48 Hawkerbury Ave., London

Taupyk ir skolinkis pirmutiniame ir didžiau- ©ap/į/į/ia 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ t 
KREDITO KOOPERATYVE <*&***^^

Kapitalas virš trijų su puse milijonų dolerių
i: ASM. PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGIČIUS 
:♦ pagal valdžios nustatytą normą — 66% įkainuoto turto. 
• VISŲ NARIŲ GYVYBE apdrausta santaupų dydyje, bet 
:į nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju ap- 
•: draustos iki $5.000.

KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 vai. iki 3 vai. p. p., išskyrus 
>1 sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį vakarais nuo 4 vai. 30 min. 
;j iki 8 vai. 30 min. šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vai. p. p. (liepos ir 
;• rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).
■; BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
:• Toronto 3, Ontario. Telefonas LE 2-8723

MOKA
5!4% už depositus 
6% už serus (numatoma) 
7% už 1 m. term. den.
7%% už 2 m. term. dep.

IMA
8% už mortgičius

8% už asm. paskolas

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS Į
DOVANOS B

Motociklai, automobiliai, automobiliams motorai, skalbiamo-ii . 
sios masinos, siuvamosios mašinos, televizijos ir radijo ) Į j 
priimtuvai, šaldytuvai ir t.t.

__  Lietuvą, Latvi? ų, Estija, Ukrainą ir 
U. S. S. R. paprastu bei oro paštu.
MUITO:

Taip pat pcisiunčiame pinigus, už. kuriuos gavėjas gali 
nusipirkti įvairią prekių ir maisto dolerinėje krautuvėje .

Norint pasiųsti automobili, prašome pirma pasiteirauti, 
nes automobilių skaičius yra ribotas.

• Be to, siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki 19U svarų gryno svorio.
» Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitu prekių.
« Gyveną ne Toronte, prašomi savo sudarytus siuntinius bei užsakymus siųsti mums paštu ar ekspresu. Apmo

kėsite gavę mūsų pranešimą.
o Sąžiningai ir greitai patarnaujame.

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

» Mūsų įstaira labai daug kam pasitarnavo ir pasiruošusi patarnauti ateityje. LIETUVIŲ {STAIGA
DARBO VALANDOS:
pirmadieniais — penktadieniais nuo 9 vai. ryto 

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

"KARO IR TAIKOS KRYŽ
KELIŲ" vardu simpoziumą 
surengė Akademikų d-ja ba
landžio mėn. 18 d. Lietuvių 
Vaikų Namų auditorijoje.

Simpoziumo vadovu buvo dr. 
Antanas Musteikis, socialogas 
iš DIYouville College,Buffalo, 
N, Y. Nariais: Vincas Trum
pa, istorikas iš Washington D. 
C., kung. dr.Antanas Paškus, 
psichologas iš Gannon Colle
ge, Erie, Pa. ir dr. Julius Sla
vėnas, istorikas iš State Uni
versity College, Buffalo, N. Y,

Dr. A. Musteikis įžanginiu 
žodžiu atidarė simpoz iumą, Po 
jo kalbėjo istorikas dr. J. Sla
vėnas temaLietuvos neprik
lausomybė - mažos valstybės 
dilema." Joje jis nagrinėjo 
Lietuvos nepriklausomybės 
klausimą I-mojo pasaulinio 
karo metu, Paryžiaus taikos 
konferencijoje, didžiųjų to me
to politikų pažiūrą į Rytų Eu
ropą, vokiečių, sovietų ir rusų 
pažiūrą į Baltijos valstybes ir 
aktyvią tuometinę Amerikos 
lietuvių veiklą. Išvadoje jis 
nurodė , kad aktyvi išeivija,

K LB - nes LONDONO APYLINKES VALDYBA š. m. gegužės mėn. 23 d., šeštadieni 
PARAPIJOS SALEJE, 1414 Dundas 
g-ve, ruošia savybiniu

“LONDON, ONT."“““'

Gros geras orkestras, veiks visu rūsiu gėrimu bufetas, bus galima gauti geru užkandžių, nu
matoma labai įdomi loterija.

f*d £ 2 1 ° J_vhL La_-_
* * * * * *

V isus londoniškius irartimesniųapylinkių tautiečius Apylinkės V aldyba 
maloniai kviečia atsilankyti. Primintina, kad šis bendruomenės parengi
mas bene bus paskutinis prieš XVI lietuviu Diena Londone, kuri įvyks 
s. m. spalių men. 10- 11 dienomis -- Padėkos savaitgalyje.

32, Ont. Ji pa rūpins norintiems 
kambarių London Hotel ir Ho- 
lyday Inn viešbučiuose. Parai 
kambario kaina nuo 11 dolerių. 
Kambarius reikia užsisakyti 
iki šio birželio mėn. 1 d.

Lietuvių Dienų dalyviams 
lietuviškos pamaldos bus Lon
dono R. K. Vyskupijos Kated
roje, Duffer in-Richmond gat
vių kampas. Šiuo reikalu rūpi
nas Londono lietuvių parapi
jos klebonas kun. B. Pacevi- 
čius, kuris yra Dienos Kofni- 
teto sudėtyje ir uoliai talki
ninkauja visuose reikaluose.

Lietuvių-evengelikų pamal
domis rūpinas p. E.Gocentas, 
945 Maitland St., London 24, 
Ont.

Numatoma išleisti Kanadoj

E

480 RONCESVALLES AVE. TORONTO 3, ONT.
Telefonas LE 1 - 3098 

Savininkai A. ir S. KAI.ŪZA

tam tikru laiku ir prie tam 
tikrų sąlygų , gali daug ko at
siekti.

Kun.dr. Antanas Paškus na
grinėjo "Laisvės sąmonę 
krašte ir egzilyje". Apibrėžė 
laisvės sąmonės supratimą ir 
nagrinėjo ją marksistiniame 
ir krikščioniškame pasaulyje, 
t.y., Rytuose ir Vakaruose.

Istorikas Vincas Trumpa 
analizavo "Tiesos sąmonę 
Lietuvoje ir egzilyje".- Patie
kė dvi tiesos samprotas ir tų 
dviejų samprotų ribose nagri
nėjo tiesos supratimą Lietu
voje ir tremtyje.

Antrąją simpoziumo dalį 
sudarė diskusijos. Paklausi
ma i buvo jpatiekiaml klausy
tojų, Simpoziumo vadovas 
stengėsi pravesti diskusijas 
trijų klausimų ribose.

Aktuali simpoziumo tema 
ir pajėgių prelegentų vardas 
sutraukė auditorijon per 1OO 
asmenų.

MOKINIU KONCERTAS
Anądien,kaip ir kiekvienais 

metais, nueinu į metinį C idab-

16-tos Lietuvių Dienos leidinį. 
Jau priimami įvairių firmų 
/lietuvių ir kitataučių/ skel
bimai. Jų kainos: ketvirtis 
puslapio - $2O.oo, pusė pus
lapio - $3O.oo ir puslapis - 
$50. oo.Skelbimų rinkime lon- 
doniškiams talkininkauja ir 
kitų apylinkių lietuviai: St. Ba- 
nelis,l7 Limerick Ave.,Wes
ton /Toronto/, Ont. .Vl.Micei- 
ka, RR 7, Simcoe,Ont., V.Ig- 
naitis, RR 3, Rodney, Ont. Ti
kimasi turėti talkininkų Det
roite, Windsore ir Hamiltone. 
Visais skelbimų ir leidinio 
piniginiais reikalais prašom 
kreiptis į J.Butkų, 687 Brant 
St., London, Ont. tel. 439-6889. 
Leidinio redakcinės Komisijos 
pirmininkas yraE.Daniliūnas, 

rae gimnazijos mokinių kon
certą, Programoje tos gimna
zijos iškylusis orkestras ir 
lOO-to asmenų Frederictono, 
iš New Brunswick, gimnazijos .t 
choras.

Puiki ir įvairi vakaro pro
grama, linksmi ir nušvitę vai
kų veidai, atitraukia svečius• * nuo kasdieninio gyvenimo rū
pesčių ir teikia jiems fizinį ir 
dvasinį poilsį.

Pirmojo aukšto gimnazijos 
vestibulis ir koridoriai iška
binėti gražiai įrėmuotais mo- - 
kinių vardais. Tat iškyliųjų 
moksle mokinių pavardės-ho- 
nour club’members. Kažkaip 
krenta į akis ir 63 ir 69 metų 
lentoje ta pati vienintelė lie
tuviška pavardė.

****** ’
Vienintelė, Kanados valdžioje re

gistruota lietuviška natūralaus gydy
mo sveikatos klinika. Mediciniškas 
ir pooperacinis gydymas. Psycholo- 
ginė terapija. Masažai. Elektronika, 
raudoni ir ultravioletiniai spinduliai. 
Terminė ir garų terapija. Phyziniai ,1 
gydomieji judesiai, — hydro terapija.

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

460 Roncesvalles Avė, .
/T uron to, Ont. LE3-8008.

• «* *«* "’Vž

15 Elmwood Ave East, London 
16, Ont.

Londono lietuviai tikisi, kad
16 Kanados Lietuvių Diena bus 
galima reikiamai pravesti, kai 
iš visur ateis gerų talkininkų, 
ypač laukiama gausaus tautie
čių atsilankymo.Visa is Lietu
vių Dienos reikalais galima 
kreiptis į Komiteto Pirminin
ką Alg. Eimantą, 48 Hawker
bury Ave. .London 32, Ont. 
Komiteto sekretorių A.Dra- 
gūnevičlų,272 South Crest. Dr. 
London 63, Ont. arba infor
macijos bei propogandos K- 
jos pirmininką And.PetraŠiū- 
ną, 54 Hydro H., London 41, 
Ont.

L. E-tas |

6 psl. ••• NEPRIKLAUSOMA LIETUVA “ Nr.l9(1198), 1970 m. gegužes men. 13 d.

pinigas.Be


HAMILTON
Geriausia taupyti ir skolintis tik Hamiltoną lietuviu

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

Nemokamas gyvybes ir asm. paskolų draudimas
Nemokamas pilnas tekiu patarnavimas
Parduodame American Travelers tekius ir money orderius

Pirm. 9.30—5 v.p.p. 
Antr. 930—S v.p.p> 
Treč. 9.30—5 v. p.p. 
Ketv. 9.30—5 v.p.p.
Penkt. 930—8 v.p.p.
SežtL 9—1 v.p.p. •

MOKAME UZ:.

Depozitus 5%
Sėrus 6>/2%

Uz vienų metu indėlius 8% 
SKOLINAME:
Asmenines paskolas iŠ '0%

Nekiln. turto paskolas ii 9%

Ufiikr intas indSlit£ saugumus 
Kapitalas virk $ 1,8 50,000.00 Liepos ir rugpiučio menesiais sestadieniais uždaryta.

J ET ALL THE WAY 
WITH SABENA- 
EUROPE'S MOST 
HELPFUL AIRLINE

KANADOS LIETUVIŲ VETERANŲ 
SĄJUNGA '•RAMOVĖ“ MONTREAL

CSABENA)
BELGIAN Mrtld. AIRLINES

į saulėta, Lietuvą 
3 palydimos ekskursijos:

Birželio 18 iki liepos 4 d 
Liepos 23 d.- Rugp. 8 d 
Rugp. 27 d. - Rugsėjo 

12 d.

Nuo $ 749.00 - $ 799.00.

Visuotinis Ramovės s-gos 
Hamiltono sk. narių susirinki-

I mas šaukiamas š.m. gegužės 
mėn. 17 d. /sekmadienį/ p. 
Česnos patalpose, 92 Victoria 
Ave N., telef. 522-7646. Visi 
Hamiltono kariai - veteranai 
prašomi dalyvauti.

Valdyba

K. L. BENDRUOMENĖS 
nauja apylinkės 

valdyba
Naujai išrinktoji Hamiltono 

Apylinkės Valdyba pareigomis 
pasiskirstė sekančiai:

Pirm. - K.Mileris
Vice-pirm.- J. Krištolaitis 
Vice-pirm.- L. Verbickąitė 
Sekret. - P.Lesevičius 
Ižd. - O.Stasiulis
Vadovė jaunimo reikalams- 
S.Martinkutė
Parengimų vadovas - K.
Mikšys
Valdyba dėkoja Hamiltono 

lietuviškai visuomenei už pa
sitikėjimą ir stengsis daryti 
viską, kad tas pasitikėjimas 
nebūtų apviltas. »

Taip pat gili padėka buvu
siam V-bos pirmininkui Alf. 
Juozapavičiui ir visiems jo 
valdybos nariams už gražų 
dviejų metų mūsų apylinkės 
lietuvių reprezentavimą ir už 
jų įdėtą darbą ir rūpestį mū
sų bendram tautiniam reika
lui.

Dabartinis Apylinkės Val
dybos adresas:

K. Mileris
152 Kensington Ave., South
Hamilton 24, Ontario

ŠV.KAZIMIERO PARAPIJA
Koncertas - vakarienė, ku

ris įvyko parapijos salėje, ge
gužės 2 d. pasisekė gerai. At
silankė nemažai parapijiečių 
ir svečių.

Pirmoje koncerto dalyje, 
pasirodė mišrus parap. cho
ras ir antroje koncerto dalyje 
moterų choras, vadovaujamas 
muz. Alekso Ambrozaičio.

Sol. p. G. Čepkauskienė iš
pildė solo ariją iš operos "Ri- 
goletto" - Verdi ir ariją iš 
operos "La Traviata" - Verdi.

Po solistės pasirodymo 
mišrus choras išpildė Velykų 
Rytas iš operos "Cavalleria 
Rusticana" - Mascagni ir pa
baigai su soliste išpildė "Kar
velėlis" Sasnausko ir "Mano 
Protėvių Žemė" - Budriūno.

Po kiekvienos dainos , tiek 
choristai, tiek solistė , susi
laukė didelių plojimų. Ypatin
gai solistė jau su pirma savo 
daina , užkariavo klausytojų 
širdis.

Koncerto programą prane
šinėjo J. Laimikis. Pianu 
akompanavo Mr. Thomas Le- 
gardi.

Koncerto pabaigoje klebo
nas kun. F.Jusevičius tarė 
keletą žodžių , išreikšdamas 
didelę padėką choro vedėjui 
muz. p.Aleksui Ambrozaičiui, 
visiems choristams, sol. p. G. 
Cepkauskienei ir visiems šio 
koncerto dalyviams. Po kon
certo vyko vakarienė ir šo
kiai.

• Geg. 3 d., sekmadienį,po 11

SABENA BELGIAN UJtrM. AIRLINES
3 PLACE VILLE MARIE • MONTREAL 2. P.O.. CANADA

Taip pat yra ištaigos: Quebec’e, Ottawoje, T oronte, Winn ip ege ir V ancouveryjc.

PADĖKA
"Rūta" maisto produktų 

krautuvė užbaigdama savo 20 
metų darbuotę prekyboje, nuo
širdžiai dėkoja buvusiems 
klijentams. Ypatinga padėka 
tiems,kurie per 20 metų nuo
širdžiai mus rėmė prekyboje. 
Dalinai atsilygindami už Jūsų 
lietuvišką nuoširdumą , Jūsų 
vardu aukojam "Nepriklauso
mai Lietuvai" 1O dol.

Su pagarba - Rūta

PADĖKA
Nuoširdžiai visiems dėkoju, 

kurie mane aplankė Lachinės 
ligoninėje ir namuose: P. P. 
J.Gaurys, J.Kriaučeliūnai, E. 
J. Paunksniai , L. A.Kudžmai, 
B. J. Lukoševičiai, LVazalins- 
kienė , O. J.Dauderiai , Ada-

k

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ 

sutraukiančią 
hemorojus

Tai yra ypatinga gydomoji medžiaga 
įrodžiusi galia sutraukti hemorojus ir 

pataisyti sugadintus audinius.
Pagarsėjęs tyrimu institutas atrado ne 

paprastu gydomąją medžiaga, sugebančią 
sutrauk’.i 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 “P reparation H' 
vardu. Prašykite visose vaistinėse. Pini
gai bus gražinti jei nebūsite patenkinti.

►

Nacionalinio širdies Institu
to mokslininkai skelbia, kad jau 
yra tiek ištobulintas dirbtinas 
iščius, kad ėriukas išėmus iš 
avie; gimdos išlaikė 55 valandas 
dirbtinos gimdos tanke ir tuo
met “pagimdė” visiškai sveikas 
avytes.

Medikai numato didelę nau
dą žmonijai ta prasme, kad bus 
galima 1 sutrumpinti motinoms 
nėštumo laiką bent trimis mė
nesiais tą laiką negimusius kū
dikius auginant dirbtinose gim
dose, kur kūdiki bus galima ma
tyti, sekti jo sveikatą ir vysty- 
rriasi bei lig dar negimus pa
taisyti pasirodžiusius trūkumus 
ir defektus. Esą bus galima ir 
smegenis pataisyti. Pavyzdžiui, 
Kalifornijoje tokiu būdu žiur- 
kyčiams buvę padidinti smege
nys, duodant augimo "hormonų.

TREČIADIENI PER

LIETUVIŠKAS PUSVALANDIS GIRDIMAS KAS

BANGA 1410, 11.00 VALANDA VAKARO

STOT'

1053 Albanele Cr.,
Duvernay, Mtl. P.O. / TEL. 669 - 8834. programos vedėjas L. Stankevičių

MIKE’S TEXACO SERVICE STATION

601 St. John Road TEL. 695-3883

POINTE CLAIRE, QUE.
(M. RUTKAUSKO)

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

arba Nr. 20. Atvažiavę neapsiriksite!

Savininkas Alfonsas Viskantas-

SPECIALIOS KAINOS:
o Krikštynoms, vestuvėms ir laidotuvėms.
• / tol imesnes užmiesčio ir kito miesto vietoves 4

LaSalle Auto Specialist Heį’H.

SKAMBIN K I T E 

iš visu vietų LaSalėje. 

TĖL. 366-8300 

-- visas 24 valandas.

TEL: garažo 366-0500 
namų «• 366- 4203

TAISAU IR DAŽAU AUTO-MASIN AS,

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

(Priešais NL redakciją)

Universal CleanetA & ZjailotA
B. KIRSTUKAS

T E L. 769-294TT/*

239 FOURTH AVENUE
(of Wellington St.)

Windsor
ORY CLEANERS & DYERS CO. LTD. 

1205 Church avenue. Verdun. P.Q.

Tel. 768- 6679.

Savfninkai: A. Kersys,

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

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

Wi-.dsor yra moderni valyklaf turinti 20 me
tu patirtį šiam darbe Turinti naujai įrengtą 
moč ?rni sk i ausi a drabužiu apsauga (storage) 
ir greita* patarnavimą,.

P. Petrulis, P. Kersulis, A. Greibus.

Baltic Woodwork Co.
K. KIAUŠAS ir J. SIAUCIULIS

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

TEL. 366-3884

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

BELLAZZI-LAMY INC.
BOIS DE CONSTRUCTION 
BUILDING MATERIALS

7682 BLVD. CHAMPLAIN 
coin 61emo Ave., LaSalle

ĮVAIRI MčDZIO STATYBINE MEDŽIAGA:

Durys, langu remoi. Izoliacija, Ten - Test, 
Masonite, statybinis popietis, cemento,-., 
B. P. i sdirbinioi , cementas ir kt.

val. pamaldų, mūsų parapijos 
choristai , turėjo subuvimą- 
vaišes , parap. salėje.Svečių 
tarpe matėsi kunigas Ka
zimieras Kuzminskas iščika- 
gos, sol. p. G. Čepkauskienė su 
savo Mamyte , bu v. ilgametis 
choro seniūnas C. A mb rasas 
ir buvęs choristas - jaunasis 
dantų gydytojas K. Ambro- 
zaitis.

Šio gražaus subuvimo metu 
buvo pasakyta gražių kalbų, 
kuri įspūdingiausia buvo tai 
choro ved. muz.A.Ambrozai
čio. Keletą gražių ir švelnių 
žodžių tarė ir mūsų mieloji 
solistė p.G.Čepkauskienė.

Buvo sudainuota ir keletas 
dainų, žinoma neatsiliko ir 
mūsų solistė, kuri susilaukė 
gražių komplimentų,

Suvalkietis

GRAŽI VEDYBINE SUKAKTIS, 
kuri buvo suruošta Monikai ir My
kolui Grinkams.Aušros Vartų para
pijos salėje, praeita šeštadieni. I 
jųjų 35 metų sukakties vaišes at-

AR ŽINOTE, KAD 

“NEPRIKLAUSOMOS 
LIETUVOS" SPAUSTUVĖ 

pf’spf sdlna bilietus, pakvietimus, 
1 viz-ąnes ir pudėnos kortele^, į-.

vairius blankus, receptams tane
lius, vedybinius pakvietimus, inir 
nes atveju užuojautos lai$ktis-.vi 
sektus finansinius pranekiniusilt. 
bus su adresais, žurnalus, lai.’i - 
rasotus ir kt.
adresas: 7722 George Street, 

LaSalle (690) Mtl.f>.Q. 
Canada.

kauskai, P.Adamonis. Dėkoju 
vyko nemažai jų artimųjų ir svečių, už gėles ir dovanas.
kurią suorganizavimu rūpinosi Mon- Su pagarba, A.Gaurys
trealio Saulių kuopos valdyba.

MADAME 0 L G_ A

SPELIOTOJA 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.

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

JOE’S BUTCHER & GROCERY
LAURINAITIS JUOZAS

TEL: 524-0209

1918 Frontenac Street, Montreal, P.Q

HIGHLAND AUTO BODY,,
Lafleur Ave. LASALLE Tel. Buss. 366 7287

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

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

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

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

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

536 Broadway,
So. Boston ,Moss.

02127 USA.

■■ ■ ■ Tautinės, demokratines minties mėnesinis lietuvių laikraštis.
Lb I Leidžia Varpininkų leidinių fondas.
ml SP Redaktorius Grozvydos Lazauskas.

Administracijos adresas: Juozas Urbelis 
1649 N. Broadway, Melrose Pork, III. 60160 USA.

Prenumerata: JAV ir kitur $5.00 metams.

Lietuvi urns nuolaida.

• Atliekami mechaniniai darbai

• I šoros/tai symas ir dažymus

a Dunlop padangos ir baterijos

Jettė & f r ere Itee
Plumb:ng & Heating kontraktori us

LASALLE 366-0330
• Šildymo ir vandentiekio taisymai ir nauji Įrengimai 

e Gozinių priemonių pardavimas ir jrengimrj

• Apkainavima s nemokama

A.B.C. PARCEL SERVICE

3891 ST. LAWRENCE BLVD. 

MONTREAL, QUE, CANADA 

s 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 teise pati išrinkti mokes
čius bei siųsti siuntinius tiesiai iŠ Montrealio.
Mes turime pilna pasirinkimų įvairiausių medžiagų, tinkamų siuntoms, ir duodame dideles nuolai- 
das angliškoms medžiagoms (joms muitas yra tiktai $ 1.00 - vienas doleris - už jardą),jF*

už apsiaustus nuolaida iki J || /fl

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, kų geriausia šiuo metu siųsti Lietuvon. JPtC

7 psl. ••• NEPRIKLAUSOMA LIETUVA *• Nr. 19(1198), 1970 m, gegužės men. M d.



ŽVEJOTOJI} - MEDŽIOTOJŲ 
DĖMESIUI

D. L K. VYTAUTO KLUBO
Moatrealio lietuvių žvejo- 

tojų - medžiotojų klubo "Nida" 
1970 metų sezono žvejybos ir 
parengimų planas:

Š.m. gegužės mėn. 16-17-18 
dienomis žvejybos turnyras, 
Baskatong Lake , Lannagen 
Camp. Vadovas St.Pocauskas, 
tel. 766-4793.

Gegužės mėn. 23 d. žvejybos 
turnyras Lake St. Francis, St. 
Annicet,Que. Vadovas A. Ur
bonas, tel. 672-3262.

Rugpiūčio mėn. 23 d. gegu
žinė ir žvejybos turnyras P. 
Skruibio ūkyje, Point Forture, 
Que. Vadovas Br. Kirstukas. 
Tel. 769-2941.

Spalio mėn. II d. sezono už
darymo žvejybos turnyras, 
Lake St. Francis St. Annie et 
Que. Vadovas A.Mylė. Tel. 
767-4530.

Sausio mėn. 23,1971 m. 1970 
metų sezono uždarymo balius, 
kuris įvyks "Vytauto" klube.

Medžioklės reikalais pra
šome kreiptis į St. Vyšniaus
ką tel. 324-5862 ir į J.Urba
navičių tel.768-7127.

"Molson" premijoms gauti, 
užpildytas "Entry form" pra
šome siųsti klubo "Nida" sek
retoriui. Nidos klubo premi
joms gauti užpildytas formas 
siųsti "Nidos" premijų komi
sijos pirmininkui A.Žiukui, 
320 - 1st. Ave., LaSalle, Que, 
Tel. 366-5491.

Premijuotini nariai turi bū
ti apsimokėję nario ir kitus 
mokesčius.

Klubo Valdyba

KLEBONO VARDINĖS
Aušros Vartų parapijos 

klebonui Leonui Zarembai S. 
J. parapijos moterų Šv. Onos 
Draugija , gegužės mėn. 2 d. 
parapijos salėje suruošė var
dines.

Vakaras praėjo malonioje 
ir jaukioje nuotaikoje. Dalyva
vo gausus būrys parapijiečių. 
Kleboną sveikino visa eilė pa
rapijinių ir visuomeninių or
ganizacijų atstovai.

Meninę programą atliko A. 
V. parapijos choro vyrų okte
tas ir sol. A.Keblys.

Skani vakarienė, loterija ir

[inibšMs
IŠ EINAMŲJŲ SĄSKAITŲ

ČEKIAI VELTUI

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

*****
MOKĖKITE VISAS SAVO

SĄSKAITAS t
“LITO" ČEKIAIS.

"Litas"bus uždarytas abie
juose skyriuose gegužės mėn. 
17 ir 18 dieną /sekmadienį ir 
pirmadienį/ - Viktorijos ilgo
jo savaitgalio metu.

BENDRUOMENĖS 
BIULETENIS

KLB Montrealio Seimelio 
Prezidiumo išsiuntinėtas biu
letenis susilaukė palankaus 
atgarsio. Jau gautas nemažas 
skaičius pareiškimų solidaru
mo mokestį nurašinėti nuo 
sąskaitų "Lite". Gautieji pa
reiškimai bus skelbiami spau
doje. Kadangi solidarumo mo
kestis yra vienintelis pasto
vus bendruomenės pajamų 
šaltinis, tai visi kviečiami ne
pagailėti tų dviejų dolerių į 
metus ir išsiuntinėtus pareiš
kimus pasirašyti. Pr.R.

Pašalpines Draugijos

B/IIIUS
į>. m. gegužės mėn. 16 d., šeštadienį, 7 vai. vakaro didžiojoje klubo 

salėje,2161 St. Catherine Street E., Montreal, P.Q.
* * *

Trumpa^ lietuviškų dainų programa išpildys Šv. Kazimiero parapijos 
choras, vadovaujamas muziko Alekso Ambrozaičio. B e to, 
programa papildys baleto šokėja Danutė Lukauskaitė.

¥ ¥ ¥

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

Įėjimas: suaugusiems tik $3.00, jaunimui pusė kainos

Klubo Valdybė.
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AUSROS VARTU PARAPIJA
RUOŠIA

VAKAR E N E su šokiais

G E G U Ž E S ( May ) mėn. 16 d. 7:30 vai. vakaro, 
1465 De Seve St. ir Drake g-vių kampas ( Fbrapijos 
salėje).

BUS

įėjimas: suaugusiems $3.00, 
mokslei viams$ 1.50.

Parapijos Komitetas.

K ONCER TA&
■i. ■

š. m. gegužės mėn. 30 d., šeštadienį - 4 vai. po pietų,

kuris įvyks- MARGUERITE DE LAJEMMERAIS MOKYKLOS SALĖJE, 
5555 Sherbrooke Street East (L’Assomption g-vės kampas, sekanti 
q - vė už Pie-IX Blvd.)3 ' * * *

Solistas paskutiniu laiku koncertavęs JAV-se ir Kanados kitose 
lietuviu kolonijose. Montrealiečiams gerai prisimenamas iš 
EXPO’67 laiko.

baras bylojo apie organizato
rių įdėtą triūsą.

Šokiams grojo geras or
kestras. Klebonas T,. Zaremba 
jautriu žodžiu padėkojo ren
gėjoms ir visiems susirinku
siems bei jį sveikinusiems.

Atrodo, kad parengimas bus 
davęs ir gražaus pelno.

Malonu, jog yra tebepuose- 
lėjamos senos lietuviškos 
tradicijos.

J. Šiauš lulls

• Gegužės 1 d. 11 vai. vak. du 
banditai ginklu grąsindami pri
vertė Queen Mary Delicatessen 
sav. J.Gedvilą atidaryti kasą, iš 
kurios jie pasiėmė visas dienos 
pajamas (apie$ 205),palikdami 
tik smulkias monetas.
» Montreal Enterprises Reg’d 
Draudimo Agentūra yra numačiu
si atidaryti skyrių Brassard, P.Q.

AUŠROS VARTŲ PARAPIJA
• parapijos vajaus vakariene Šį 
šeštadieni. Parapija laukia atsi
lankančių parapijiečių ir svečiu.
m Gegužinės pamaldos vyksta 7:’ 
30 vai. vak. trečiadieniais ir penk 
tadieniai s.
a Šv. Onos draugija organizuoja 
šventkelione i Lachute, P.Q. šio 
mėnesio 31 d. Registruotis drau
gijos valdyboje iki gegužės 24 d.
9 Kat. Moterų draugijos susirin 
kimas gegužės 17 d. po 11 vai. pa
maldų. Taip pat ir tretininkių.
• Parapijos klebonas dėkoja vi
siems ji sveikinusiems jo vardi
nių^ parengimo proga.

ALLAN STANKĖ (Stankevičius) 
DALYVAUJA RADIO IR TV- 
PROGRAMOJE: radio - kiekvie-

! na rytą nuo 9 iki 10 vai. CKAC per 
stoti - programoje “ AvotreStanke“ 
ir televizijoje kasdien nuo 6 iki 7 
vai. vak. per 10 kanai a.

\M. A. S. POPltfAITIS
\B.A., M.D., C.M., M.Sc., L.M.C.C., F.R.C.S.(c).

CHIRURGINĖ PRAKTIKA kreiptis Tel. 931-3275
SEAFORTH MEDICAL BUILDING 
3550 Cote Des Neiges Rd., Suite 720.

Dr. E. ANDRUKAITIS 832 St. Joseph Blvd. E. 
(kampas St. Andrėj 

tel. 522-7236.

br. J. MALIŠKA
Dantų gydytojas

1440 St. CATHERINE Street W., 
Room 600

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

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

1410 Guy St. pirmas aukštas 
7 7-72 kambarys.

Tel. 932-6662; namų 737- 9687.

Dr. V. GIRIUNIENe
Dantų gydytoja

5330 L’Assomption Blvd. 
Tel. 755 - 3535.

ADVOKATAS Suite 205

J.P. Miller, B.a., B.C.L.
NOTARAS

J. BERNOTAS, B.A.,
Sun Life Building 

n m ■ Suite 200 7
D.V.L. Tel. 866- 73 59

Siuvu ir parduodu
Taisau ir remodeliuoju 
Vasaros laike saugojimas 

(Storage)^

Jei. 767-6183. j

K AILių SIUVĖJAS

6396 Bannantyne Ave. Verdun, Montreal

8 psl. •••

į koncertą įėjimas S 3.00, jaunimui -$1.50. 
Kviečiame visus atsilankyti.

Po koncerto VYTAUTO KLUBO SALĖJE rengiamas Solisto

PRIĖMIMAS — VAKARIENĖ,

kurioje prašome visus dalyvauti. Bus ir muzika, 
įėjimas $ 2.00.

D.L.K.Vytauto Klubo Valdyba

1. ___

Sol. V. Daunoras dainuoja Expo’67 
metais Montrealyje.

******* * * ****************** * * * * * * **************************** *

ADRESAS: 1465 De Seve Street 

Montreal 205, Que. 

TEL. 766- 5827.

APSIDRAUSK!
ADAMONIS INSURANCE AGENCY, INC.
GAISRAS - AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ - GYVYBĖ 1
3907 A Rosemont Blvd.

P/ ADAMONIS
Chartered Insurance Broker

| Su teise dirbti Quebecb ir Ontario 

PROVINCIJOSE
TEL: Off.:, 722-3545; Res. 256-5355

S-tos "Lite" nr. 752D Sekr. M. Arlauskaite, tel. 722 - 3 9 86.
..... ..... . .... ........—,

MONTREALIO LIETUSIU KREDITO UNIJA

MOKA U Z:
EINAMĄSIAS S-tos 5.0% 

ŠERUS L numatyta) 6.0% 
TAUPOMĄSIAS s - tas 6.5% 
TERM.IND. 1 metams 7.25% 
TERM.IND. 2 - 7.75%
TEPM.IND. 3 “ -8.00%

Nemokamas gyvybės draudimas 
iki $2,000 £ėrų sumos. 

< ------------------------------------ —________

DUODA paskolas:
[(iškaitant nario gyvybes apdraudę 

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

INVESTACINES pagal ju^rūši nuo 
9.5% iki 12%.

TERMINUI suėjus paskolos atnauji
namos iš tuo metu galiojančio palu* 
kanų procento.

KASOS V AL ANDOS: 1465 De Seve St., sekma- 
dieniais nuo 10:30 iki 12:30 vai. Darbo dienomis - 
nuo 10 iki 3 vai. kasdien, išskiriant šeštadienius. 
Vakarais — trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 
iki 9 vai.
3907 Rosemount Blvd., tol. 722-3545. Diena.-penk
tadieniais nuo 1 iki 6 vai. Vak arai s--pirm adien iai s, 
treči ao' rni ai s ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vol.

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

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA 727 3120
.695 — 35th Avenue, M o n t r e a 1, 409, »

i Albertas NORK E LIŪNAS, s.a. c.s.c,, i.b. 727- 3120.
I | „ NAMU:
i1 Arvydas RUDZEVIČIUS . A.I.B. 672- 5303.

KQMERCINIO, privatausturto, automobiliu, atsakomybės, gyvybės draudim

------- 1 ----------------------- -- -----------------------—— .  

*“ NEPRIKLAUSOMA LIETUVA **• Nr. 19(11981,1970 m. gegužės men. 13 d.

used cars
1 year guarantee

Kreipkitės į

LEO GURECKAS
Sales Manager'

Keating Ford lietuvis atsto
769 - 883 L

Tel: namų 366*2548
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