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SAVAITINIU IVYKIU 
APŽVALGA

Robert Bourassa,
Quebec’o prov. min.pirmininkas

506,000 GAUS DARBO 1976 
METAIS

Quebeco pramonės taryba, 
pranešė premjerui "Robert 'ou- 
rassa,kadjaul976 šioj provin
cijoje bus galima suteikti dar
bo bent pusei milijonu bedarbiu. 
Kaip žinia,Bourassa per rinki
mus yra pažadėjęs šios provin
cijos gyventojams, kad jau 1971 

i metų pradžioj darbo bus apie 
| 100 000 bedarbiu.
■

FLQ TERORISTAI VĖL 
PRADĖJO SPROGDINTI BOMBAS 
MONTREALYJE

Pastarąją savaitę Montrea- 
lyj,po ilgoko ramybės periodo, 
vėl buvo išsprogdintos trys ne
mažos bombos. Po kelių dienu 
FLQ (Quebeco laisvinimo fron
to) teroristai parašė laiškus 
dviem dienraščiams,paaiškin
dami,kad tai jų darbas, kovoj ant 
prieš kapitalizmą.Viena bomba 
buvo išsprogdinta senamiestyj , 
kur sutelktos stambios finansi - 
nės įstaigos, viena prie Queen 
Mary Veteran’š Hospital, kur 
gydomi pirmojo ir antrojo karo 
buvusieji Kanados kariai, o tre
čioji vienos didesnės įmonės 
automobilių pastatymo aikštėj. 
Laimei, žmonių nebuvo nei už-

Newsweek—Bernard Gotfryd

New Yorko darbininkai su JAV-iu vėliavom demonstruoja uk Nixsona it prieš, 
kairiuosius. Vienam plakate buvo įrašyta: ‘Šalin Mao Lindsay ! '

mušta,nei sužeista, bet nuosto
lių pridaryta už keliasdešimt 
tūkstančių dolerių. Naujasis 
provincijos premjeras Robert 
Bourassa tuo tuojau įsakė pra
vesti nuodugnų tyrimą ir kaltuo- 

i sius griežtai nubausti.

DRAMATIŠKI BIRŽOS 
SVYRAVIMAI

Praėjusią savaitę visos akci
jos pagrindinėse JAV-iu, Kana
dos ir kitų net kaikumu Euro
pos valstybių biržose ėmė stai
giai smukti. Tai sukėlė ekono
mistų ir, be abejo, stambiųjų 
biznierių bei spekuliatoriu tar
pe paniką.Akcijų pardavimas ir 
pirkimas dramatiškai sumažė
jo ir net pats JAV-iu preziden - 
tas ėmėsi greitos iniciatyvos , 
kad įvykiams užbėgtu už akių . 
Savaitės pabaigoj,lygi ii ir stai
giai ir dramatiškai,.akcijos pra
dėjo kilti ir pasiekė ankstyves- 
nias kainas. Finansų ekspertų ir 
stebėtoju nuomone,tai įvyko da
linai dėl Nixono užtikrinimo 
apie Kam’-.'odijos karinių veiks
mų laikinumo ir bendro ekono
minio stabilizavimosi tenden- 
cijos.Kanados ir kitų valstybių 
biržos pasekė JA V-ių biržų pa
vyzdžiu ir akcijų kainos šiuose 
kraštuose taip pat grįžo į nor
malu lygį.

YRA IR KITA AMERIKA

Pro įkyrių įvairiausio plauko 
taikos demonstrantų alasą pra
deda girdėtis ir kantriosios bei 
tyliosios Amerikos balsas. Vis 
labiau ir labiau iki šiol nuoša
liai. laikęsi gyventojai ima taip 
pat plakatus į rankas .nešą A me- 
rikos vėliavas, kad parodytu ir 
pasauliui ir saviesiems kitą 
Amerikos veidą-nupraustą, be 
neapykantos ir be nešvankybių, 
savam kraštui ir vyriausybei. 
Ypač raudonieji ir ružavieji iš- 
verstagerkliai marksistai turė
tų gerai įsidėmėti neseniai New
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Yorke vykusias darbininku de
monstracijas. Taigi, pati daroo 
liaudis,apie kurios tariamą iš
naudojimą ir skurdą taip gailiai 
dejuoja požemininkai, kelias 
dienas demonstravo ne tik save 
ištikimybę Amerikai, bet, pasi
taikius progai, gerokai prilupo 
karingus taikos demonstrantus . 
Aišku, tuoj pasigirdo isteriški 
balsai dėl tokio brutalios jėgos 
naudojimo. .. Pasirodo, kai tas 
pačias lazdas ir akmenis nau
doja kiti, nuosavas kailis skau
da.

PARYŽIUJE VĖL SUKILO 
MAOIST AI

Prancūzijos saugumo polici
ja ieško marksistu-maoistu va
do Alain Geismar, kuris kalti
namas pastarųjų riaušių plana
vimu ir pravedimu.Riaušės kilo 
suėmus du revoliucinės kairės 
laikraščio La Cause du Peuple 
redaktorius. Riaušėse beveik 
išimtinai dalyvavo keliu licėjų 
mokiniai,vadovaujami profesio- ■ 
nalų kairiųjų konspiratorių.Po
licija suėmė 937 asmenis; vė
liau jie visi, išskyrus vadus , 
buvo paleisti.Nuostoliu padary
tą, sunaikinus vieną banką ir 
Paryžiaus griežtųjų mokslų ins
titutą už 182 000 dolerių. Šios 
riaušės buvo suorganizuotos vi
sai panašiai ir to paties plauko 
žmonių, kaip 1968 metų vasarą 
liūdnai pagarsėjusio fanatiko 
Cohn-Bendit sukilimas.

MINISTERIS PIRMININKAS 
TRUDEAU GRIŽO IŠ KELIONĖS 
APLINK RAMU JI V ANDENY N \

Gegužės mėn.29 dieną, vaka
re,Pierre Elliot Trudeau grįžo 
sostinėn Ottawon, iš kelionės , 
trukusios 19 dienu ir aprėpusios 
net 27 000 myliu.Ministerį pir
mininką šiltai sutiko apie 100 
žmonių būrys, einąs ministerio 
pirmininko pareigas George Mc 
Ilraith, sveikatos ministeris 
John Vunro ir gamtos ištekliu 
ministeris J. J. Greene. Tą pa
čią dieną Vancouveryje, iškėlus 
koją ant Kanados žemės jį pa
sitiko ir būrelis moterų de- 
monstrančių, kurios norėtų li
beralesnių abortojstatymu šia
me krašte.Trudeau su demons-
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trantėmis ir keliais darbinin
kais, demonstravusiais prieš 
nedarbą, kurį laiką pasikalbėjo 
irpažadėj. į šiuos reikalus at
kreipti d.iugiau dėmesio. ' en- 
drai Trudeau kelione Australi
jon, Naujejon Zelandijon, eilėje 
X i ji,s valstybių nei Japonijon 
laikoma pasisekusia ypač gy
vesnės prekybos prasme.Kana
dos ministeris pirmininkas 
Osakon atvyko kaip tiktai Kana
dos dieną ir pasaulinės parodos 
lankytojams pasakė kalbą. Ka
nados diena,stebėtoju nuomone, 
buvo viena iš labiausiai iki šiol 
pavykusiu nacionaliniu dienu 
FXPO 70. Trudeau taip pat ka
tegoriškai paneigė gandus, kad 
ši kelionė įvelsianti Kanadą į 
kokius nors naujus karinius 
paktus. Kelionė, jo žodžiais ta
riant, buvo atlikta grynai ekono
miniu bei prekybiniu ryšiu pa
gyvinimui suAustralija bei Azi
jos tautomis ir neturi nieko 
|sėndro su dabartinėmis JA V-iv 
kovom Pietų Vietname ir Kam- 
bodi joj. Visų aplankytųjų kraštų 
spauda ypač pabrė.' ė ministerio 
pirmininko asmens paliktą gerą 
įspūdį .todėl ir ta prasme kelio
nę reikia laikyti labai pavyku
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sią.Tarptautinėje politikoje as
meniniai santykiai tarp valsty
bės vyrų dažnai lemia žymiai 
daugiau negu šaltos notos arba 
bekraujė kurtuazija.

KAMBOD1JOJE TEBEIEŠKO 
PAGRINDINIU KOMUNISTINIU 
BAZIŲ.

Prezidento Nixono paskelbta 
laikinoji karinė intervencija 
Kambodijoje kol kas turėjo tik 
ribotą pasisekimą.Iki šiol rasti 
nemaži požeminiai raudonųjų 
Šiaurės Vietnamo dalinių ginklu 
ir amunicijos sandėliai bei li
goninės, bet pačios vyriausios 
komunistų būstinės amerikiečių 
ir Pietų Vietnamo kariai dar kol 
kas nerado.Taip pat ir didesnio 
masto susirėmimų su priešu 
būta nedaug, nes komunistiniai 

jAV-iu kariai, kažkur Kambodijoje, žiūrinėja požeminiuose sandėliuose atrastus komunistą dokumentus. Kambodiečiai civ. padeda.
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daliniai, atrodo, traukiasi į 
džiungles ir >et kokio nors lem
tingo mūšio vengia.Iki šiol JAV « 
-ių ir Pietų Vietnamo daliniai 
nuostolių žuvusiais ir sužeis
tais turėjo nedaug, komunistu 
žuvo bent dešimteriopai dau
giau. Prezidentas Nixonas.ne - 
seniai sukvietęs A merikos eko
nomistus, dar kartą užtikrino , 
kad amerikiečiu daliniai būsią 
iš Kambodijos atitraukti kaip 
anksčiau buvę žadėta, t. y. kito 
mėnesio pabaigoje.

Charakteringa,kad taikos de
monstrantai iki šiol dar niekur 
nereikalavo Šiaurės Vietnamo 
daliniu atsitraukimo į savo te
ritoriją, nors šie pirmieji pa
žeidė Kambodijos teritorialumo 
teises ir praktiškai niekieno 
nekviesti okupavo dalį Kambo
dijos valstybės.
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ir jausmus. Jie rėkia už taiką , 
bet patys šaltakraujiškai žudo, 
degina ir sprogdina. Jie verkia 
klausydamiesi eilių apie žmo
nijos meilę, o čia pat isteriškai 
kviečia masinės hipnozės ap
temdytą minią (kaip Adolfo Hit
lerio laikais),plėšti ir deginti
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APSIMETĖLIAI IR PASIMETĖLIAI

Nekartą šioje vietoje pasisa
kėme apie tai, kad vyresnieji ir 
senesnioji kartos turi stengtis 
suprasti jaunimą.Vienas kelias 
buvo siūlomas - būti kartu ir 
dirbti kartu su savuoju jaunimu.

Šiandien norime kalbėti apie 
tuos,kurie JAV-ėse ir Kanado
je tariasi kalbą už jaunąją 
kartą.Apie popierinius revoliu- 
cinierius, isteriškus anarchis
tus, save reklamuojančius pc- 
žemininkus ir marksistinio 
raugo pirmeivius, kurie nuolat 
įžūliau ir garsiau braunasi į Š. 
Amerikos universitetus bei mo
kyklas,nuduodami kankinius ar
ba net žmonijos sąžinės saugo
tojus. Paskatino mus tokiam at - 
viram ir kietam žodžiui vieno 
mūsų pačių revoliucijos bei tai
kos apaštalo verksmingas ir 
"piktas"laiškas NL redaktoriui. 
(Plačiauapie tai bus sek. nume
ryje).

Kad jaunimas visais laikais 
kovojo prieš surambėjusią ir 
supelėjusią tvarką,kad kėlė bal
są prieš hipokriziją ir žmogaus 
paniekinimą,-vis i žinom. Daž
nas mūsų pačių ir šiandien ko
voja už tuos idealus. Galu gale, 
mes ir išeivijos lemtį pasirin
kome, kadangi nebegalėjome 
pernešti sovietinio melo, hipo- 
krizijos bei teroro.

Visi žmonės trokšta taikos . 
Nei vienas žmogus nenori mir
ti,bet protestuojant tiktai prieš 
Šiaurės Vietnamo vaikų žudy
mą,esame apsimetėliai. Protes
tuokime prieš visu vaiku vi
same pasaulyje žudynes. Gaili - 
kimės ir nužudyto studento, ir 
nužudyto policininko, ir negyvo

vokiečio, ir ruso, ir pietų viet
namiečio,ir prancūzo,ir arabo , 
ir žydo, ir negro, ir lietuvio, ir 
kiniečio... Visi žmonės turi 
teisę gyventi - ne tiktai tie, dėl 
kuriu rėkia ir mėto akmenis bei 
keiksmus kraštutinė kairė , 
kraštutinė dešinė, ar šiaip nar
kotikais apsisvaiginę exhibicio- 
nistai. Nei vienas neturi taikos 
bei meilės monopolio-nei tau
kuotais ilgais plaukais apsilei
dęs,nei ežiuku nūsikirpęs ponai
tis.Tuo tarpu šiuo metu vis la
biau ir labiau tam tikra klika 
bando save vaizduoti vieninte
liais pranašais arba išganyto
jais, nors ju vienintelis apsi
reiškimas tėra-mioga, brutali , 
apsimetėliška neapykanta.Di - 
dėlė dalis tėra paprasti tingi
niai ir parazitai, sugebą gyven
ti mūsų demokratinėje visuo
menėj tik todėl, kad yra dar pa
kankamai sveikų organizmų , 
kuriais jie be skrupulu minta.

Jie siūlo sugriauti dabartinę 
demokratinę laisvojo pasaulio 
santvarką,nes ji esanti supuvu
si. Tačiau kol kas dar vis ne
aišku ką jie siūlo tos santvarkos 
vieton. Kol nėra geresnės san
tvarkos (o nesakome, kad demo
kratija yra tobula: nieko nėra 
tobulo šioje žemėje), norėtume 
verčiau likti su dabartine sis
tema. Norime likti, nes gerai 
žinome koks rojus yra ten, 
kur toji sistema buvo sugriau
ta jau prieš 50 metų.

Pasimetėlių vadai (kurie toli 
gražu, nebėra joks jaunimas) 
manipuliupja patamsėję virve
les ir įvairiais naiviais masa
lais suvedžioja jaunuju sąmonę

IR GERAI, IR BLOGAI...
(laiškai mums)

Šiuose laiškuose išreiškiamos mintys nebūtinai atstovauja 
redakcija s paniūras ar nuomone. Laiškai gali būti trumpi
nami. Anoniminiai pasisakymai nebus spausdinanii. Red.

Amerikos miestus,universite
tus, Kanados kompiuterių cen
trus ir 1.1. Jie spiaudo į veidą 
savo krašto kariams, kad jie 
kovoja prieš komunizmą. Jie 
degina savo krašto vėliavas ir 
mojuoja raudonom ir juodom 
vergijos bei anarchijos vėlia
vom. Ir visa tai jie gali daryti 
tik todėl, kad jie,deja, turi lais
vę visa tai d,a ryti.

Ir reikia būti totaliai apte
musiu, kad visa tai pavadintum 
progresu arba avangardu. Tai
ką ir naują, geresnę santvarką 
laimėsime tik tada, kai žmonės 
sugebės ramiai, be isterikos ir 
savęs gailesčio, priimti dau
gumos norą,d a u gu m o s nuo
monę, kuri bus iš-reikšta lais
vais rinkimais. Kodėlturėtu 
milijonai žmonių priimti kelių 
ar keliolikos tūkstančių rėksnių 
ir aptemėlių diktatą? Kokia die
viška apvaizda suteikė kaip tik 
šitiems apsimetėliams ir pasi
metėliam teisę nustatyti visuo
meninės ir moralinės žmonijos 
normas ? Todėl,kad jie retkar
čiais surezgia kokį diletantiškai 
agitacinį eilėraštį arba tekstą 
propagandinei dainuškai ? Kad 
susuka vieną kitą pusiau arba 
visai pornografinį filmą? Kad 
raštu arba žodžiu drėbteli ne
švankiu žodžiu krūvelę? Kad 
nėra plovę plaukų ir keitę apa
tinių pusmetį arba metus? Kad 
drįsta (sic!) nusirengti ir vaikš
čioti nuogi?

betgi tokiu yra jau buvę yi- 
sais laikais ir visose bendruo
menėse, bohemose ir ligoni
nėse! Klounų,pasirodėlių,tešla
galvių niekad netrūko ir niek, d 
netrūks. 3etargi todėl jie jau 
ir turi teisę kurti naują (?) pa
saulį KITIEMS? Kol jie vienas 
su kitu atlikinėja savo avangar
dinius (arba ariergardinius ?) 
ritualus nuosavuose priemies
čiuose ir rūsiuose, -niekam nei 
rūpi,nei skauda.Daugių daugiau
sia smalsūs turistai ir žiopliai 
nueina pasižiūrėti to jų cirko. 
3et kai jie tuos savo dvasios.iš- | 
puolius perša mums, mes,ne tik 
galime,ir turime aiškiai, viešai 
ir tvirtai pasakyti jiems NE ’.

Kai jie pradeda nuodyti mūsų 
vaikus, mes jiems turime tvir
tai pasakyti savo nuomonę ir , 
reikalui esant,išpjauti juosįoaip 
votį, iš gyvo organizmo.

Pertekęs turtais ir patogu
mais,šis kontinentas sirguliuo
ja paskutiniii Romos imperijos 
dienu išsigimimu ir ligom. Ap
simetėliai ir pasimetėliai yra 
tu ligų simptomai. O vis dėlto 
tikim žmogų m ir žinome, kad 
visos šitos popierinės revoliu
cijos ir nedakepėliij tulžys su
silauks to paties likimo, kaip 
daugelis tokių prieš ir po mūsų 
-juos nuplaus nuo žemės veido 
pirmas švarus ir kantrus pava
sario lietus.

Henrikas NAGYS

BIRŽELINIŲ ĮVYKIŲ 
MINĖJIMAI

Vėl ateina birželio mėnuo, 
o su juo kartu ir skaudi bir
želinių įvykių sukaktis. Šiais 
metais ji sutampa su 3O-ties 
metų Lietuvos okupacijos su
kaktimi, Visas Lietuvių Bend
ruomenės institucijas kvie
čiame šias sukaktis atitinka
mai paminėti. Šių tragiškų į- 
vykių pasėkas paskleiskime 
kuo plačiau amerikiečių vi
suomenėje, kad ir vėl primin
tume ir neleistume jai už
miršti mūsų tautos kančių ir 
jos nešamos vergijos. JAV LB 
informacijos komisija vėl pa
ruošė tam tikslui skirtos in
formacinės medžiagos anglų 
kalba. Visus LB padalinius 
kviečiame ja pasinaudoti. Pa
naši medžiaga, paskleista Va
sario 16 proga, Lietuvos oku
paciją plačiai pristatė ameri
kiečiam- .Dabar, informacijos 
komisijos pagalba, kuo plačiau 
pristatykimr jiem- mūsų tau
tos genocidą,

GENOCIDO PARODA
30 metų okupacijos sukak

čiai paminėti ir Lietuvos tau
tos genocidui išryškinti sve
timųjų tarpe,Am rikos Lietu
vių Taryba yra sudariusi kil
nojamą genocido parodą. Pa
roda, kruopščiai dailininko 
Kolbos paruošta, labai vaiz
džiai pristato vieną mūsų kiū
tos didžiosios tragedijos dalį 
ir yra verta rimto svetimtau
čių dėmesio.

Amerikos Lietuvių Taryba, 
patyrusiai dr. L.Kriaučeliūno 
rankai vadovaujant, 1970 m. 
birželio 13 dieną, 5:30 vai, p, 
p,, Čikagoje, Sheraton Chicago 
Hotel. 505 N Michigan Ave,, 
ruošia tos parodos atidarymą 
ir pristatymą amerikiečių vi
suomenei. Kadangi numatyta 
tai dienai program.) bus pas
kelbta spaudoje , čia jos ne- 
karlojam. , bet primenamo, 
kad į atidarymą yra pakviesti 
žymūs amerikiečiai , garbes 
svečiai: kongresmenai E.De r- 
winsky ir R.Puchinski, col.R, 
V a nd e r v o r t, gubernatorius 
Ogilvė ir kiti. Pagrindinę kal
bą pasakys kongreso mažu
mos vadas Gerald Ford iš 
Michigano.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
atstovai kreipėsi į JAV LB 
Centro valdybą, prašydami 
.Bendruomenės paramos ir 
talkos genocido parodos pasi
sekimui užtikrinti.

JAV LB Centro valdyba 
kviečia visus Bendruomenės 
narius šį vertingą ALTo dar
bą paremti ir prisidėti prie 
jo tinkamo įvykdymo, Ypač 
svarbu , kad parodos atidary
me ir po jo įvykstančioje iš
kilmingoje akademijoje - va-

karienėje gausiai dalyvautų 
lietuvių visuomenė , ypač iš 
Čikagos , kad tinkamai save 
pristatytumėme garbingiems 
svečiams. Ar nevertėtų kam 
nors pasirūpinti šią parodą 
perkelti į kitus miestus ir su 
ja supažindinti kitų vietovių 
amerikiečius. Norintieji tai 
padaryti prašomi kreiptis į 
ALTos centrą Čikagoje. No
rintieji šį ALTos darbą pa
remti pinigine auka, ją prašo
me siųsti šiuo adresu: Mepys 
Šimkus, 4259 So. Maplewood 
Ave., Chicago, Ill. Tel. CL 4- 
7450 arba YA 7-2046

JAUNIMO SIMPOZIUMAS
Gegužės 2-3 dienomis Či

kagoje įvykęs JAV LB Centro 
valdybos organizuotas Jauni
mo Simpoziumas praėjo labai 
gerai ir visapusiškai pasise
kė. Keturiasdešimt aštuoni 
simpoziumo dalyviai įrodė, 
kad lietuvių išeivija Tiri pui
kaus, lietuviškai galvojančio 
ir giliai lietuviškais reikalais 
bes is ielojanč io jaunime, ku r is 
sugeba gražia lietuvių kalba 
rimtai ir akademiškai disku
tuoti ir spręsti visiem - mums 
rūpimas problemas. Taip pat 
simpoziumas aiškiai pasisakė 
už jaunimo įsijungimą į Bend
ruomenę ir pageidavo iš jos 
konkretesnių darbų jaunimo 
atžvilgiu. Jaunimui pačiam 
pageidaujant, JAV LB Centro 
valdyba dar šiais metais Dai
navos stovykloje suruoš stu
dentams akademinio lygio li
tuanistinius kursus. Tai bus 
vienas iš konkrečių uždavinių.

Jaunimo Simpoziumas JAV 
LB Centro valdybai kainavo 
apie 2000 dolerių, nemažai 
išlaidų pareikalaus ir litua
nistikos stovykla! Ir vėl išky
la lėšų klausimas? Ir vėl 
mums reikia kreiptis j apy
linkes ir prašyti pa ramus, ku
rios m.s labai mažai tesu
lauktam .

Todėl, nors ir kelintą kartą, 
prim, nam.- ir prašom LB 
apylinkes duosniau paremti 
jos darbus, susijusius su jau
ninu ■ reikalais. Be apylinkių 
paramos lituanistikos kursai 
įvykti negalės.

RINKIMAI
iki JAV LB VI-tosios Tary

bos rinkimų beliko kelios die
nos. Dar karią kreipiami- Jū
sų dėmesį ir prašome visus

Gerbiamas Redaktoriau, 
prašau patalpinti mano at

sakymą ponui Al. Gimantui į 
jo straipsnį, atspausdintą "N. 
L. ".Nr. 5/1184/ 1970 m. vasa
rio 4 d.

Informuoti lietuvių visuo
menę p’.ačiam pasaulyje apie 
lietuvius kiekvienam krašte 
esančius yra geras dalykas ir 
naudingas visiems lietuviams 
visais atžvilgiais. Kad Lenki
joj veikia Lietuvių Visuome
nės Kultūros Draugija tai yra 
labai puiku. Jie leidžia savo 
laikraštį "Aušra" - tai yra 
patriotinis dalykas. O Jūs de
juojate , kad lenkų valdžia 
trukdo ir nėra tos valdžios 
palankumo. Ką Jūs norit pasa
kyti? Jūs galvojat apie vien
kartinį valdžios išsišokimą, 
nes tokia yra to žodžio pras
mė. Tai būtų komiška. Lenkų 
valdžios palankumas nėra 
spontaniškas, bet yra nuolati

nis palankumas ir globos tei
kimas. Kiekviena organizacija 
savo leidiniams turi turėti lė
šų. Jūs gerai suprantat tą rei
kalą. Amerikoj nėra ko tai 
aiškinti. Lietuvių leidinys 
"Aušra" nėra valdžios orga
nas ir negali turėti pakanka
mai lėšų leisti jį kasdien.

Tiesa , lietuviai Lenkijoj 
stengiasi savo laikraštį iš
plėsti, bet jiems trūksta lėšų. 
O ką gali padėti turtuoliai 
Amerikos lietuviai, turintieji 
šimtus tūkstančių dolerių ir 
tuo didžiuodamiesi? Kur yra 
tas broliškumas? Jūs siūlot 
pagalbą pavidale korespon
dencijos ir nuotraukų. Būkite 
ramūs, lietuviai Lenkijoj mo
ka rašyti ir daryti nuotraukas. 
Jiems reikia tik materialinės 
paramos. Lėšų.

Jonas Maculevičius 
Montreal, Que.
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KANADOS LIETUVIŲ
FONDAS PASKYRĖ $3000 
LIETUVIŲ KULTŪRINEI 

VEIKLAI
Kanados Lietuvių Fondo Ta

ryba savo posėdyje įvykusiam 
gegužės 23, 1970 - peržiūrė
jus Pelno Skirstymo Komisi
jos paruoštą projektą paskyrė 
Lietuvių kultūros reikalams 
$3000. oo

Iš šios sumos didžiausia 
dalis 1450 dolerių tenka lie
tuviškam švietimui:

1. Lituanistinėms mokykloms 
$1050. oo
2.Lituanistikos seminarui 
$200

3. Vasario 16 d. Gimnazijai 
$200.

Viso $1450
4. KLB Švietimo Komisijai 
$300
5. KLB Edmontono Apylinkei 
$250
6. KLB Kultūros Komisijai 
$1OO
7. KLB Thunder Bay Apylinkei 
$50

Viso $700
8. Lietuvių Stovykloms :

a/ Ateitininkų $1OO
b/ Baltijos $1OO
c/ Skautų $1OO
Viso $300

9. Sporto Klubams:
a/ Aušra $1OO

b/ Kovas $1OO
c/ Vytis $1OO
Viso $300

10, Lietuviškai Spaudai: 
a/ Neprikl. Lietuvai $75 
b/ Tėviškės Žiburiams $75

Viso $150
11, Toronto Lietuvių Namų 
Skaityklai $50
12, Tėvynės Prisiminimų Ra
dijo programai paremti $50.

K, L. Fondo Taryba nuošir
džiai dėkoja Pelno Skirstymo 
Komisijai, kurią sudarė pirm, 
K.Aperavičius, nariai: kun.P. 
Ažubalis, A .Sakas,dr. A .Ra
monienė , B. Bumbulis ir A 
Kuolas už atliktą darbą,

Kanados Lietuvių Fondas

prie urnų 1970 m. birželio 6- 
7 dienomis. Tai pati didžiau
sia mūsų bendruomenės pa
reiga.

GRANDINĖLĖS IŠVYKA
Ankstyvesnių bendraraščiu 

esame kreipęsi į Jus , prašy
dami paremi i Grandinėlės iš
vyką. į Pietų Ameriką.Drįsta
me dar kartą priminti, kad 
kelionės .išlaidoms padengti 
jai dar trūksta 5000 dolerių, 
Nuoširdžiai prašome jai pa • 
dėti. Paskubėkime jai pri
siųsti turimas aukas.

JAV LB Centro Valdyba

MES ATEINAM'.
Lietuvi, kuris naudojiesi 

vakarų demokratijos laisvė
mis;

Lietuvi , kuris gyvai jauti 
mūsų tautos tragediją;

Lietuvi, kuris lauki iš jau
nimo iniciatyvos ir darbų - 

ATSILIEPK’,
M>.'5 ateinam su pilnutiniu 

Kristaus laisvės ilgesiu;
M<03 ateinam su giliu tikė- 

kėjim’. į laisvą tau'os ateitį;
Mes ateinam su konkre

čiais darbais’.
Jaunimas Už Tikėjimo 

Laisvę yra pasiuntęs kelius 
šimtus m- mc randumų Jungti
nėms Tautoms , vyskupams, 
kunigam- ; yra užmezgęs ry
šius su mūsų dvasiškijos bei 
visuomenės vadais ir gavęs 
jų pritarimą; renka dokumen
tine medžiagą apie lietuvių 
religinę padėtį; ruošia 'petici
ją Apaštalų Sostui religinės 
laisvės klausimais.

Šiems darbam,- neužtenka 
vien idealizm ■ ir norų, bet 
reikalinga ir stipri materia
linė parama. Jaunimo Žygio 
už Tikėjimo Laisvę komitetas 
skelbia visuotinį vajų, kuris 
pradedamas šių metų gegužės 
24 dieną ir baigsis birželio 21. 
Vajų pradeda specialus Fi
nansų Komitetas Čikagoje.

į Jaunimo Žygį už Tikėjim-. 
Laisvę yra įsijungę:

Dr,Stepas J,Matas 
Akademinis Skautų Sąjūdis

Danutė Ciuberkylė 
Korp. Neo-Lithuania

Gintias Aras
Lietuvių Jūrų Skautija

Milda Jokūbaltytė 
Lietuvių Skaučių Seserija

Algirdas P.Muliolis 
Lietuvių Skautų Brolija

Bruno Bartkus 
Lietuvos Vyčiai

Rimas Laniauskas 
Moksleivių Ateitininkų S-ga

Marytė Ga.iliušyiė 
PLB Jaunimo Sekcija

Romualdas Bublys
Studentų Ateitininkų Sąjunga 

Dr. Jurgis Augius
Finansų Komiteto pirmininkas

Alfonsas Purgauskas 
Finansų Komiteto iždininkas

Aukas siųskite: Jaunime 
Žygis už Tikėjimo Laisve, c/o 
Alfonsas Pargauskas-, 6643 
South Francisco A venue, Chi
cago, Ill.,USA, Čekius rašy
kite Lithuanian Youth For Re
ligious Freedom vardu. 
Clevelandas, 1970 gegužės 13

In

I
2 psi. “• “* NEPRIKLAUSOMA LIETUVA '** Nr< 22 (1201). 1970 birželio men. 3 <1.

E.De


Sukankant septyniasdešimt 
penkiariem metam amžiaus 
/197O.V„21/ pravartu nors 
keliais sakiniais pagerbti ir 
paminėti garbingą jubiliejatą- 
dr„ B. Matulionį. Jis dar pilnas 
energijos, veiklus savo profe
sijoje, aktyvus visuomeninėje 
veikloje, su kuriuo ne taip jau 
lengvai galėtų lenktiniuoti 
dažnas , kad ir per pus už jį 
jaunesnis.

Jautrus visuomenės gyveni
mo apreiškose , atviras ir 
nuoširdus žmogus, giliai nu
simanąs savo profesiniame- 
medicinos gydytojo darbe, ne
svyruojantis kovotojas prieš 
Lietuvos okupantą-bolševikiš- 
ką rusą, kurį jis visuotnet 
maskolių vadina.

Dr. B. Matulionis nuosavo 
jaunų dienų tvirtai apsispren
dęs lietuvis patriotas , gilus 
demokratas - nuo studentavi
mo dienų įsijungė į valstiečių 
liaudininkų eiles. Kur jis eina, 
kur sustoja s visur įdeda savo 
visą sielą ir sumanumą. Tai 
tėvų ūkininkų/Antakalnio kai
mo Utenos valsčiaus/ sūnus 
iš mažens išmokytas dirbti t. 
y. visur ir visuomet būti nau
dingu žmogumi. Savo gyveni
mo ir mokslo eigoje, B. Matu
lionis, gerai pažinęs ir supra
tęs V.Kudirkos ir kitų varpi
ninkų pozityvios galvosenos 
ir tokios pat veiklos dėsnius, 
jis buvo visą savo gyvenimą 
šiems principams ištikimas. 
Apie tai liudija visi jo darbai.

Iš mažens augęs grynai 
kaimo lietuviškoje aplinkoje, 
gimnazistas Balys Vilniuje 
atsisakė tikybos pamokas at
sakinėti lenkiškai , ir ne tik 
dėl to, kad lenkų kalba jam 
buvo svetima, bet kad jis jau 
gerai žinojo esąs save supra
tęs lietuvis. Už tai jis buvo 
savo kalsės draagų-lenkų už- 
pultas-plūstas ir net pešiotas. 
Čia mūsų Baliui teko ir savo 
raumenis panaudoti, kol nuo jų 

' apsigynė. Bet per tai jis įsigi
jo daug pagarbos. Baigę gim
naziją , abiturientai neruošė 
išleistuvių puotos, kas bendrai 
būna priimta, o jai skirtas iš
laidas jie sudėjo Matulioniui, 
kad jis, būdamas neturtingas, 
galėtų pradėti lankyti univer
sitetą. Buvo sudėta 75 rubliai. 
Aišku,visi kiti mokslo dalykai 

b Vinogradovo gimnazijoje, ku
rią jis baigė 1915 m., buvo 
dėstomi rusų kalba, nors gim
nazija buvo Lietuvos sostinė
je, nes tada jau nuo 1795 m. ne 
tik Vilnių, bet ir visą Lietuvą 
valdė carinė Rusijos valdžia.

Labai gerai baigęs gimna
zijos mokslus , Balys nesun
kiai patenka į sunkiai priima
mą Karo Medicinos Mokslų 
Akademiją Petrapilyje /dabar 
Leningradas/. Tam tiko ne tik 
geras gimnazijos atestatas, 
bet ir ūgis, graži jo išvaizda 
ir gera sveikata.

Rusijos universitetų, kaip ir 
šios Akademijos studentams, 
buvo griežtai uždrausta poli
tikuoti ar bent burtis į etnines

kuopeles. Įstojęs į Adademiją, 
Matulionis joje rado vyres
niųjų studentų turimą slaptą 
lietuvių kuopelę pasivadinusią 
"Frateraitas Lituanica". Ją 
dar 1908 m. buvo suorganiza
vę studentai: Vladas Nagevi
čius, vėliau Lietuvos genero
las, Kazys Oželis, vėliau Lie
tuvos pulkininkas , Vladas In- 
gsliavičius, vėliau Lietuvos 
pulkininkas, Pranas Sližys, 
taip pat Lietuvos pulkininkas 
ir kt. Mūsų Matulionis tuo 
nesitenkino, kaip kad kiti, jis 
įsijungė į bendrą Petrapilio 
lietuvių studentų organizaciją, 
kurios 1917-1918 m. buvo pas
kutiniu prim įninku ir į liaudi
ninkų kuopelę, taip pat, kaip ir 
visos kitos, slaptai veikiančią. 
Visur jis buvo veiklus, kad ir 
drauge rūpestingai tęsdamas 
savo mokslą.

Pasirinkdamas buvusių var
pininkų - tada organizuotų 
liaudininkų - srovę, Balys jau 
buvo aiškiai apsisprendęs de
mokratas, už demokratiją, ku
ri, nepriklausomybę atgavus, 
geriausiai tiktų lietuvių vals
tiečių - ūkininkų tautai, savo 
nepriklausomą valstybę tvar
kyti.

Prasidėjus Rusijos revoliu
cijai /1917 m. vasario mėn./ 
lietuviai studentai išlindo iš 
pogrindžio į viešąjį gyvenimą, 
gerai suprasdami, kad revo
liucija yra geriausias kelias 
atskirti Lietuvą nuo Rusijos 
ir atkurti savo nepriklausomą 
valstybę. Tokie pozityvūs 
samprotavimai buvo pakanka
mai išsiplėtę visoje lietuvių 
emigracijoje.Revoliucijos ei
goje B. Matulionis jau buvo 
aktyvus socialistų liaudininkų 
veikėjas organizacijose ir jų 
leidžiamajame savaitraštyje 
"Naujoji Lietuva". Jis buvo ir 
1917 m,gegužės mėn.Petrapi
lyje įvykusio Lietuvių Seimo 
dalyvis.

Kuomet tais pat metais ru
denį Rusijos demokratinę re
voliuciją bolševikai sužlugdė 
savo vadinamąja "Spalio Re
voliucija" ir rusų bei kitoms 
buvusios Rusijos imperijos 
sienose tautoms užkorė pro
letariato diktatūrą su istori
joje nežinomu despotizmu ir 
teroru, įvyko didelė krizė ir 
Lietuvos Socialistų Liaudinin
kų Partijoje. Partijos jaunų 
karštuolių vadovybė pasuko į 
bolševikų kontrarevoliucijos 
bangas ir neužilgo ten išnyko. 
Jiems pasipriešinusius narius 
iš partijos išmetė. Šie ir kiti 
tuojau susigriebė ir 1918 m. 
įsteigė naują "Lietuvos So
cialistų Liaudininkų Demo
kratų Partiją". Jos steigėjais 
buvo adv.Mykolas Sleževičius, 
Felicija Bortkevičienė, Albi
nas Rimka , Balys Matulionis 
ir kt.

Pasibaigus Rusijos - Vokie
tijos karui ir abiem pusėm 
pasirašius Lietuvos Brastoje 
taikos sutartį, atsirado gali
mybės lietuviams pabėgėliams 
iš Rusijos grįžti atgal į Lie

tuvą. LSLD Partijos vadovybė 
i ragino savo narius skubėti 
grįžti namo, nes jie žinoję, 
kad Lietuvos Taryba paskelbė 
atstatanti Lietuvos nepriklau
somybę ir kad savo krašte vi
si žmonės bus labai reikalingi 
paskelbtąją nepriklausomybę 
ne tik faktinai atstatyti, bet ją 
ir išlaikyti.

Taip ir buvo. Si partija la
bai veikliai reiškėsi nepri
klausomybės atstatyme ir jos 
nuo Lietuvos priešų apgynime. 
Ypatingai didelį vaidmenį su
vaidino partijos pirmininkas 
adv. M. Sleževičius 1918 m. 
gruodžio 20 d. ,kaip tik tomis 
pat dienomis, kuomet ir Tary
bos pirmininkas A .Smetona ir 
ministeris pirmininkas A .Vol
demaras su keliais savo kabi
neto nariais, buvo išvykę į už
sienį. Tuo savo visai neapdai
riu, o gal ir dėl bolševikų bai
mės žygiu, jie paliko Vilniuje 
visai kaip ir tuščia valdžios 
vietą. Valstybės Tarybos liku
sieji nariai pakvietė Sleževi
čių sudaryti naują laikinąją 
Lietuvos vyriausybę, ką jis ir 
padarė gruodžio 26 d. Jo kaip 
minister to pirmininko ir ka
rininko M. Velykio, kaip kraš
to apsaugos ministerio para
šais buvo gruodžio 29 d. iš
leistas garsusis Lietuvos jau
nimui atsišaukimas, kad jie 
stotų savanoriais į kariuom - 
nę Lietuvos valstybės nuo 
priešų ginti. Pavojus iš Rusi
jos kariuomenės buvo didelis, 
nes ji jau buvo prie Lietuvos 
sienų ir žygiavo gilyn į kraš
tą. Pačiu vėliausiu metu sava
norių pašaukimas, atlaikė Lie
tuvos nepriklausomybę dvide
šimt dvejis metus. Ir iš viso, 
valstiečiams liaudininkams 
teko suvaidinti žymios rolės 
Lietuvos valstybiniam gyve
nu .

Dr. B Ma tulionis , kiek jis 
buvo veiklus politikoje būda
mas Rusijoje revoliucijos 
mc‘u, nemažiau buvo energin
gas ir veiklus grįžęs į Lietu
vą tik jau nebe politikoje , bet 
savo, kaip mediko, profesinia
me darbe. Jis visą laiką/192O 
-1940/ buvo karo gydytojas 
užsitarnavęs pilną pulkininko 
laipsnį. Jo darbai nr dicinos 
sveikatos srityse siekdavo 
žymiai toliau negu sergančių 
karių gydymas. Jo pastango
mis Karo Ligoninėje ir Uni
versiteto naujose klinikose 
buvo įrengi fizioterapijos ka
binetai. Jo vadovaujama komi
sija sudarė planus, pagal ku
riuos Likėnuose buvo gerai 
įrengta mineralinių vandenų 
gydykla. Keletą metų buvęs 
Birštono gydyklos ir vasar
vietės direktoriumi, d r. Matu
lionis naujai pertvarkė purvų 
gydymą. Jei prieš tai per me
tus gydydavosi apie 1OOO li
gonių, tai po kelerių metų, gy
dydavosi bent po4OOO ligonių 
per me‘us.

Dažnais metais jis savo lė
šomis aplankydavo kelis Va
karų Europos kurortus - va
sarvietes , gydyklas, jas aty- 
džiai studijavo ir savo žinias 
bei patyrimus , krovė Biršto
nu!. 1934 - 1935 m. studijavo 
Vienoje vidaus ligas ir ten į- 
sigijo medicinos daktaro 
laipsnį. Karo ligoninėje, jis 
buvo pakeltas į konsultantus, 
tuo jam buvo pripažintas 
sveikatos ii’ medicinos srity
se naujas autoritetas.

Bolševikams okupavus Lie
tuvą, dr. Matulionis buvo tuo
jau atpalaiduotas nuo visokių 
pareigų. Po kiek laiko jie jį 
areštavo ir daugiau, kaip ke
turis mėnesius laikytas ir vis 
N.K.V.D. tardytas ir tardy
tas.

Vokiečių okupacijos metu 
dr. Matulioniui teko okupaci
nėse sąlygose tvarkyti Lietu
vos žmonių sveikatos reikalai. 
Jo didelis nuopelnas yra tai, 
kad jis griežtai pasipriešin
damas nacių užmačioms su-

KITI APIE RIAUŠES IR RIAUŠININKUS

Spausdiname ištraukas iš mūsų spaudos apie JAV-se (ir dalinai Kanadoje ) vyks 
tančias riaušes ir tų riaušių inspiratorius bei dalyvius. N esame vieni ir nėra mū 
su balsas tik “supuvusios sistemos“ gynimas. Giname pačią žmogaus teisę ir 
laisvę kovoti prieš tuos, kurie smurtu, nori sugriauti santvarką, paremta, demo - 
kratinės daugumos įsitikinimais ir valia. Red.

* * *
( Ištraukos iš * Draugi

Amerikos jaunimas kelia 
triukšmą prieš visuomeninę 
tvarką, prieš mokslo įstaigas, 
prieš karą ir prieš vyriausy
bę. Triukšmauja ne tik Ame
rikoj, bet ir jaunimas Euro
pos universitetuose. Tai tapo 
lyg mados reikalu, nes jis nori 
sugriauti įprastinę tvarką, bet 
neturi planų naujai tvarkai su
kurti. Tai kova prieš nuobo
dumą ir perteklių, bet kartu 
ir prieš pažangos siekimą. Jau
nimo dalis šiuo atveju išlieja 
energiją ne kūrybai, bet grio
vimui, kad kada nors ir kas 
nors sukurtų naujus įstaty
mus ir naują visuomenę.

Įdomu, kad į klausimus, ko 
nori šio krašto studentija, 
triukšmaujančio jaunimo atsto 
vai atsako tik norį būti išklau
syta ir suprasta, šūkis teisin
gas, bet nepilnas, nes dalis sta
toma visumos vietoje. Būti su
prastam reiškia tinkamai pri
statyti savo reikalavimus. Kad 
vyresnieji suprastų jaunimo 
troškimus, reikia ne triukšmo, 
bet aiškaus pasisakymo. Ki
taip tariant, tik kalbantis te
galima susikalbėti, tik išklau
sant tegalima suprasti ir tik 
siekimus aiškiai parodant te
galima būt suprastam. Kaip tik 
šiuo atveju triukšmaujanti stu 
dentų dalis klysta, kai ji ne
kalba, kad kiti suprastu, bet 
mėgina priversti kitus atkreip
ti dėmesį ir paklusti. O kai 
verčiama paklusti vyresni žmo
gų, tai neišvengiamai susilau
kiama ir reakcijos, neg vyres
niojo patirtis greičiau parodo

naikinti 300 psichiatrinių li
gonių, juos nuo tos mirties iš
gelbėjo. Jis griežtai atsisakė 
vykdyti vokiečių reikalavimus 
išsiųsti į Rytų crontą 500 
Lietuvos gailestingųjų seserų, 

Emigracijoje dr. B. Matu
lionis greitai vėl įsijungė į 
visuomeninį ir politinį dnrbą- 
Lietuva okupuota , reikia ko
voti dėl jos laisvės, -taip sam
protaudamas, jis atsinaujinęs 
tapovėl veikliu visuomeninin
ku. Jis aktyviai pradėjo reikš
tis valstiečių liaudininkų eilė
se /1951 - 1953/ buvo Centro 
Komiteto narys. Jis jungiasi į 
lietuvių bendruomenę ir vis 
būna išrenkamas į JAV Lietu 
vių Bendruomenės Tarybą. Jis 
daug skaito paskaitų politic 
niais klausimais , rašo strai
psnius Nepriklausomos Lietu
vos ir Keleivio savaitraščiuo
se , Sėjos žurnale ir kt. Dr. 
Matulionis suredagavo Fra- 
ternitas Lituanica jubiliejinį 
leidinį, penkiasdešimties me
tų šios organizacijos veiklos 
sukakčiai paminėti /19O8 - 
1958/. Jis suredagavo genero
lo Vlado Nagevičiaus mono
grafiją , kurioje jis, rašyda
mas apie Nagevičiaus žy
miuosius darbus, labai išsa
miai aprašė Karo Muziejų 
Kaune. Tai didelis istorinio 
paminklo - tautos šventovės - 
įvertinimo darbas.

Dr. B. Matulionį visuomet 
miela susitikti , nes jis vis 
pilnas gyvumo, nuoširdumo ir 
atvirai diskutuoja Lietuvos ir 
kitus visuomeninius ir politi
nius klausimus.

Atvykęs į Ameriką, mūsų 
jubiliejatas tuojau pradėjo 
dirbti Wallum Lake, R. Island 
sanarotijoje , kur ir dabar 
sėkmingai darbuojasi.

Mielas Baly, šia proga lin
kiu , kad Tavo troškimai ir 
mūsų visų gilūs norai - pa
matyti laisvą ir nepriklauso
mą Lietuvą - greičiau išsipil
dytų, kad kenčianti lietuvių 
tauta numestų maskolių jai 
uždėtą jungą. Mūsų visų at
kakli kova padėti pavergtai 
tautai atgauti laisvę , dar la
bai labai reikalinga - tęskime 
iki laimėsime.
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klaidas ir galimas išdavas. Už
tat prievartai nesilenkia nei 
vyriausybė, nei iš viso vyres
nioji karta, bet tik tokie, kurie 
drumstame vandenyje ieško 
apsvaigusių aukų savo kėslams 
vykdyti.

Tačiau kalbėtis reikia. Kal
basi vyriausybės atstovai, mok 
slo ištaigu atsakingi vadovai 
ir visuomenės vadai. Bet jie 
nekalba ta ananchine tvarka 
— triukšmu, o kalba tinkamais 
argumentais, kurie parodo klai 
da ir atskiria tiesą, jei tos tie
sos ir tėra kartais tik kriks- 
lai. Gal prireiks ir kitų prie
monių tinkamam pokalbiui, 
bet tai jau bus teisingumo į- 
staigos.

*
Išlepintas ir pertekęs Ame

rikos jaunimas dažnai ieško 
primityvaus gyvenimo ir apsi- 
svaiginimo. Nesugebąs ieškoti 
priemonių kūrvbai, siekti mok
slo ir pasiruošimo ateičiai ke
lia anarchistinius Šūkius ir net 
mėgina reikštis politikoj, šis 
mėginimas būtų geras, jeigu 
jaunimas į jj žvelgtų rimtai ir 
su atsakingumu. Bet nebūda
mas dar pasiruošęs ir pilnai 
subrendęs, jis pakliūva i tam
siu kėslų įtaką, kuri lengvai 
veikia jaunas sielas, čia ir mė
gina savo laimėjimus skinti 
komunistai, anarchistai, be- 

Nuomonės 
y tu viską i reikštų — visomis jė

gomis už Ameriką. Ir ką mes 
prie to begalėtume bepridėti.

ir akmenys
Gyvename Amerikos universitetų studentų riaušių, demonst

racijų, smurto laikotarpį. Jau kelinti metai sklinda Amerikos 
universitetuose protesto bei revoliucijos dvasia. Tiesa, nėra tai 
vien Amerikos išradimas — Europos universitetuose, ypač Pran
cūzijoj ir V. Vokietijoj, taipgi netrūksta protesto nuotaikų. Pro
testo bei revoliucijos dvasia tapo aplamai jaunimo laikysena ir 
net mada. Jaunieji dabar protestuoja prieš viską, ypač prieš bet- 
kokį autoritetą — tėvų, mokytojų, kunigų, policininkų, teisėjų ir 
t. t. Esą reikia kovoti prieš esamą tvarką — “establishment”. 
Kodėl reikia, retas kuris gali paaiškinti, o dar labiau formuluoti. 
Net ir iš tų pareiškimų, kurie skelbiami spaudoje, matyti, kad 
nei protestui, nei juo labiau revoliucijai nėra pagrindo. Pastara
sis atsiranda jaunų žmonių vaizduotėje, kurioje dirbtinai kursto
ma protesto nuotaika. Noras tampa minties tėvu, juoba, kad pro
testas vaizduojamas kaip jaunatviškos drąsos išraiška, kaip savo
tiškas didvyriškumas. Apie jį prapliumpa kalbėti didžioji spauda, 
radijas, televizija. Ir kas gi Amerikoje nenori patekti į pirmuo
sius dienraščių puslapius. į televizijos ekranus? Būna netgi tokių, 
kurie padaro kriminalinį nusikaltimą, kad pagarsėtų. Jaunimo 
protesto kurstytojai nėra išskirtinai šio tipo žmonės, bet jie išnau
doja taip pat studentijos norą būti pažangiais. Universitetas, ku
rio studentai nedemonstruoja, nekelia riaušių, neorganizuoja 
smurto veiksmų, laikomas atsilikusiu. Juo didesnės riaušės, juo 
“pažangesni” studentai. Seniau tokį prestižą sudarydavo futbolo 
komandos, o dabar - - riaušininkai.

★ ★ ★

Esant tokiai protesto nuotaikai, nesunku pakišti jaunimui 
patrauklius taikinius. Vienur protestuojama prieš valgyklos mais
tą. kitur — prieš profesorius, prieš universiteto vadovybę, tre
čiur — prieš krašto valdžią. Amerikos jaunimui buvo parinktas 
Vietnamo taikinys, kuris daug ką suviliojo. Kad tai iš šalies pa
kištas taikinys, matyti jau iš to", jog visą laiką demonstracijos 
būna koordinuotos ir tai viena linkme — prieš savo krašto tei
sėtą vyriausybę, prieš savus karius. Dar niekas nedemonstravo 
prieš Amerikos karių žudymą, jų užpuldinėjimą, jų lakūnų kan
kinimą. Garsiai buvo šaukta'prieš amerikiečių karių įvykdytus 
žiaurumus, bet niekas neprotestavo prieš š. Vietnamo žiaurumus. 
Reiškia, yra slapta, koordinuojanti ranka, siekianti ne tiktai 
Amerikos, bet ir kitų kraštų universitetus. Niekas neskelbia, kas 
yra toii ranka. Kad ji yra prokomunistinė, nėra abejonės, nes 
veikia komunizmo naudai. Pridengtu būdu ji pakiša taikos idea- 
la universitetu studentams kaip kažką kilnaus, nors iš esmės tai 
yra “pax sovietica”, t.y. sovietinė taika. Laisvame krašte opozi
cija yra demokratinės santvarkos dalis, bet kai ji tampa nebe
valdžios, bet pačios valstybės opozicija, ji pasidaro priešo talki
ninke. Taip įvyko pvz. su Amerikos žymia studentijos dalimi. Ji 
pasitarnauja priešui, kenkdama savo gimtojo krašto interesams. 
Teisingai orez. R. Niksonas pastebėjo, kad Ameriką įveikti gali 
tik amerikiečiai. Ir tai vyksta tokiame krašte, kur studentija turi 
geriausias sąlygas, didžiausią laisvę, bet stokoja moralinio ir tau
tinio principingumo. Tai jaunimas, kuris pažįsta tiktai indivi
dualinę savo laisvę, kuriam mažai terūpi pats pylimas, saugojąs 
tą laisvę. ★ ★ *

Dėl šitokios laikysenos kaltas no vien jaunimas. Jis nenu
krito iš dangaus ir netapo protesto nešėjais per vieną diena. Jeigu 
šiandiena universitetai skundžiasi savo jaunimu ir jam tvarkyti 
kviečia ne tik policiją, bet ir kariuomenę, tai labai didele dalimi 
kalti jie patys. Ne kas kitas, Amerikos mokyklos, ypač augštosios, 
tokia linkme išauklėjo savo mokinius. J. Dewey sistemos dvasia 
persunkė visa .Amerikos auklėjimą. Ji rūpinasi ne tiek pačia tiesa, 
kiek jos subjektyviu jieškojimu. Jai svarbiau ne tiesa, bot nuo
monė. Iškeldama individo laisve, nuomonės kulta, ii nustūmė ob- 
iektyvią tiesą į antraeile vietą. Tokiai sistemai užtenka nuomonės, 
ieigu žmogus ja gyvena. Esant tokiai silpnai pagristai pasaulė
žiūrai ar visai jos nesant, nesunku buvo, įsiskverbti žmonėm su 
tvirtom idėjom ir jomis užkrėsti svyruoiančius b«i Jieškančius 
Amerikos studentus. I universitetų profesūras sugužėjo asmenys, 
nešini marksistinėm ir giminingom idėjom a la Marcuse. Tokiu 
mokytoju dėka Amerikos universitetų dauguma nasuko libera- 
linėn kairėn. Jų ligi šiol ugdytos nuomonės pasklido gatvėse ir 
pavirto akmenimis, nukreiptais i .savo karius, pareigūnus, profe
sorius. Jei šiandien studentai degina savo universitetų patalpas, 
iš esmės kaltas ne Vietnamas, ne nrez. R. Niksonas. bet pirmiau
sia mokytinai, kurie išauklėjo tokią generacija. Ju klasėse na- 
sklelstos idėjos pavirto liepsnomis^ naikinančiomis šimtmečiu 
institucijas. Ateiti gali pakeisti sveikasis elementas tvlinčios 
daugumos eilėse Tr tie, kurie praregės tragišku pasekmių su- 
krėsti. Pr, G. ^‘7Ž“ nr. 20^1059) vedamasis )

STASIUI KUZAICIUI mirus, jo žmona ir vaikus 
nuoširdžiai užjaučiame

Mari ja ir Jonas Lėk,niekai.

dvasės masės vadai ir neatsa
kingi politikos mėgėjai.

*
Sovietų Rusija neskelbia, 

kad New Yorko darbininkai 
išėjo streikuoti -prieš miesto 
merą, kad jį vadino raudonu, 
kad mušėsi su studentais, kad 
reikalavo dėl riaušininku žu
vimo pusiau nuleista vėliavą 
pakelti. Sovietų Rusiia gerai 
žino, kad Amerikos darbinin
kas, ar bedarbis, važiuojąs ma
šina atsiimti nedarbo pašalpos, 
niekada nebus suviboiamas 
šūkio apie komunistinį roių. 
Maskva gerai žino, kad daž
nai didžiausi komunizmo prie
šai yra Amerikos darbininkų 
unijos vadai, šiandien jau pa
tys komunistai isitikinę, kad 
Amerikos" darbininko negali
ma suvilioti, nes jis yra paty
ręs, koks didelis yra darbinin
kų išnaudotojas komunizmas.

Komunistai stengiasi sukurs 
tyti ne darbininkus, bet stu
dentiją ar inteligentus, kad 
darbininkų vadais būtų tie. ku
rie nė lašo prakaito nėra išlie
ję, kurie iš netnrėiimo ką veik
ti demonstruota Prieš JAV vv- 
riau.svb'5, ginančia Amerįką 
nuo d’džiaųsio darbininku prie
šo komunizmo. Vykstant Sov. 
Rvsijote priverstiniems darbi
ninku mitingams, kuriuose nie
kinama Amerika, vykstant ne
atsakingu jaunuolių riaušėms 
Amerikoje, galima pasidžiaug
ti Amerikos darbininkais, be
žygiuojančiais su darbo rūbais 
ir apsaugos šalmais New Yor
ko gatvėmis ir dainuojančiais 
“USA, all the way’’, kas lie-
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BERNARDAS BRAZDŽIONIS

Meninis apipavidalinimas Alf. Dociaus

Bernardas Brazdžionis, Poezijos 
Pilnatis. Eilėraščių rinktinė, suda
ryta iš 12 autoriaus poezijos knygų. 
Iliustracijos, aplankas ir meninis 
apipavidalinimas dail. Alf. Dociaus. 
Su autoriaus portretu, darytu Vyt. 
Maželio. Išleido “Brazdžionio poe
zijos rinktinei leisti komitetas”, pir
mininkaujamas J. Andriaus, bend
radarbiaujant “Lietuvių Dienų” lei
dyklai, 1970 m. Didelio formato, 
592 psl. Kaina $10.00.

Gaunama:

MINUTĖS

Neskubėkit, bėgančios minutės, 
Amžinybės laikrodžio sparnais, 
Jūs man, vėjui rudenio papūtus. 
Apipylėt širdi pelenais...

Jūs kažkur nusinešate žiedus 
Ir pirmosios meilės vainikus, 
Pirmai skausmo ašarai nuriedus. 
Ilgesiu paženklinat takus —

Ilgesiu negęstančios aušrinės, 
Ilgesiu netilstančios giesmės,

. Ilgesiu nežemiškos tėvynės, 
Ilgesiu šventu gelmių versmės.

Ir be jūsų .bėgančiųjų žingsnių 
Aš čia žemėj nieko negirdžiu, 
O be jūsų amžiaus čia sustingčiau, 
Nepasiekęs Viešpaties žvaigždžių...

BRANGINKIME SAVO SENĄ KALBĄ

( Rašo Antanas Klimas - "LAIKAS“ Argentinoje)

"LIETUVIŲ DIENŲ” LEIDYKLA 
4364 Sunset Boulevard 

Hollywood, California 90029

LIETUVIŠKAM ŽODŽIUI

(Fragmentas)

O, mūs šventas lietuviškas žodi. 
Ilga nakti vergijoj kalėjęs.
Ne kaip vergas šiandien pasirodyk. 
Bet kaip laisvas pavasario vėjas.

Šauk i žygi prieš svetima junga. 
Iš kapu kviesk pakilti vaidila — 
Apie skaudu likimą ir sunkų 
Užmirštųjų dienų teprabyla.

Tepabunda krūtinės užmigę. 
Tepradės mūsų širdys vėl plakti. 
Ir, išėję i vieškelių žygi.
Šviesiu rytu paversim ta nakti!

LIUDININKAI

(Ištremto Sibiran — mirusio liudijimas. Fragmentas)

Esu sūnus, palikes motina ir tėvą vargui ir vergijai.
Esu užgesęs žiburys tarpu vidurnakčio šešėlių.
Esu pasaulio' širdyje žaizda, kuri negyja.
Esu žmogus, palikęs gimtai žemei siela.

O kūnas mirė. Ir palaidojo jie kūną
Čia po ledu ir po Sibiro sniego marška balta.
Kai siaučia pūgos ištisus metus, kai žaibu pralekia taifūnas.
Aš nedrebu ir nebijau, prie minus šešiasdešimt Celsijaus — nešalta!
Nerinkit man aukų. Nesiųskite. Nereikia man drabužio nudėvėto.
Ir nenešiokite veidmainiškos užuojautos veiduos.
Guliu aš sielvarto karste, ir galvai man nekieta.
Ir gera širdžiai prieglobstyje motinos maldos...

KĄ KIEKVIENAS 
LIETUVIS TURĖTŲ 
ŽINOTI APIE LIETUVIŲ 
KALBĄ

Pasklidę po pasaulį, mes 
nuolat susiduriame su nelie
tuviais, kurie teiraujasi apie 
lietuviŲ kalbos kilmę, jos po
būdį, jos santykius su kito
mis (ypač su slavų, ir germa
nų) kalbomis, apie mūsų kal
boj svarbą kalbotyroje. Čia 
mes duosime 15 “punktų”, 
kurie bendrais bruožais atsa
ko į dažniausiai iškeliamus 
klausimus.

1. Lietuvių kalba yra viena 
iš daugelio indoeuropiečių 
kalbų. Kartu su latvių ir jau 
išmirusiomis prūsų, kuršių, 
žiemgalių ir sėlių kalbomis 
lietuvių kalba sudaro baltų 
kalbų grupę indoeuropiečių 
kalbų šeimoje. Anksčiau bal
tų kalbos buvo taip pat vadi
namos aisčių kalbomis: tai 
yra vardas, kurį mūsų kalbi
ninkai Jaunius ir Būga paė
mė iš romėnų rašytojo Ta
citus raštų (Aestiorum gen- 
tes).

2. Indoeuropiečių kalbų 
šeimą sudaro apie 15 pagrin
dinių kalbų grupių:

l) Tocharų kalba (rytiniame Tur 
kęstam*, svniai išmirgsi).

:.?) Indo-iranėnų grupė:
a) iranėnai: persų k., paštų k.

(Afganistane., kurdu k..

(.■setu k., skitu k. (išmirusi > 
ir 1.1.

Ii) indai: senųjų imlų (snn- 
įkritus). |>uli, nnii.josios 
šiaurės Indijos kalbos; hin
di, gujurati, bengnli ir daug 
kitų.

.1) Armėnų kalba.
4) Trakų kalbi (I’iinmnijos diily 

je ligi maždaug- Konshintinopo 
lio, išmirusi l.

5) Frigų ' kalba (šiltutės vakaru 
Turkijoje, išmirusi).

(I) Anatolijoj kalbos (visos seniai 
išmirusius, neseniai ntrasios 
įrašuose Turkijoje ir Sy rijoje).

7) Hetitų kalba (labai -eiii n u a i 
' Turkijoje).
S) Graikų kalba.
!)j Albanų kalba.

10) Ilyrų kalba (vidurii- l'.iitopoje, 
išmirusi).

11) Italikų (romanų) kalbos: oskii 
umbrų, lotynų, italų, ispanu, 
port ugnių, prancūzų, rumtimi il
ki.

12) Keltų kalbos (likučiai Airijoje, 
talijoje, llretonijos pusiasaly
je; kadaise užėmė didžiulius 
plotus \ id. ir piel ų-\akut ų l'.it- 
ropoje).

I.i) Baltų kalbos: lietuvių, latvių: 
išmirusius; prūsų, kuršių, žirni 
uoliu ir sėlių kalbos.

1-1) Germanų (teutonų) kalbos: is 
landieėių. norvegų, danų, švedų, 
vokiečiu, anubi, olandu, iiiz-n n 
UI.

I.",) Slavų kalbos: rusu. -.•ūdų. ui, 
rail...... lenku, čeku, -lovukų,
k.-išidm, vendu, buluiirų. slovė
nų; -< r!>o-k roat u. nmkvdoiiieėių 
kalbos.

Pastaba. Vieni kalbininkai priskai
to in -*i .*;-i i dauuiau, kili milžinu: 
nėra visiškai vienodos kla.sil ikui-i ios.

ZD’ STEFANIJA RŪKIENĖ

VERGIJOS 
KRYŽKELIUOSE

» • ♦ A » •

su

DALGIU
SIBIRE

TRUMPAS POILSIS

Ilsėjomės tik pusvalandį. Ir vėl ’’padjom”, ir vėl 
rūstus rusiškas ’’vstavai”. Greit visi pašoka, pasiima 
dalgius ir skuba į savo "deliankas”.

Mano ir Bronės gautieji pievos rėžiai yra greta. 
Sueiname kartu šienauti. Vakarą prašysime prievaizdą, 
kad mums pievos normą paskirtų vienoje vietoje ir 
darbą padalytų pusiau. Persimesime vienu kitu žode
liu, tad vis bus linksmiau.

Klausiu savo draugę, kaip jai sekasi šienauti. Pa
sirodo, ir jį šienelį pjauna, kaip ir aš — kapoja. Mažai 
kas iš moterų Lietuvoje mokėjo šienauti. Tai buvo vyrų 
darbas, jaunų bernelių šienpiovėlių. Mūsų sesės tėvy
nėje buvo tik grėbėjėlės. Jos šauniai švaistėsi lygiose 
lankose, su gražiai išrašytais grėbleliais. O čia moterys 
dirba visus sunkiuosius darbus. Vyrai stengiasi būti 
viršininkais ir komanduoti, o dažnai pasistengia ir 
skanesnį maisto kąsnelį pasiglemžti ir suryti. Toks 
paprotys čia yra atėjęs iš Kinijos.

Prakaituodamas kapojame vešlią taigos pievą, o 
ji atrodo kaip nebaigta pešti višta. Išvaikytų mus Lie
tuvos ūkininkas iš pievužėlės už tokį šienavimą. Prisi
menu, tėvas taip gražiai pievą nušienaudavo, kaip kir
pėjas plaukus mašinėle. Laimingas mąno sengalvėlis, 
kad jo čia nėra. Man dabar atrodo visi blogumai geres
ni už alkaną ir vergišką mūsų dabartinį gyvenimą.

Plušame, bet mūsų normos kibai nežymiai mažėja, 
fur būt, tik pusę padarysime. Kas bebūtų, bet dalgį 
pasipustyti reikia išmokti.

Nors j vakarus jau gerokai pakrypusi, saulutė dar 
labai kaitina. Gerai, kad nors vėjelis gūsiais pūsčioja 
ir išgainio.ja uodus ir mašalaites. Tie mažieji kenkėjai 
negailestingai kankina mus ir gyvulius, nors dar tik 
popietė. O kas gi bus vakarą? Ant veidų turime siet- 
keles, bet mašalynas vistiek kur nors susiranda sky
lutę ir įkiša savo ištroškusį kraujo snapą. Mašalai ir 
už uodus bjauresni. Tie padarėliai visiems jau gerokai 
apkandžiojo veidus ir kojas. Ant veidų iškilo didoki, 
raudoni ir kieti spuogai. Sukandžiota oda smarkiai 
niežti, ir besikasant gaunasi kraujo užkrėtimas. Tai 
tikra Dievo rykštė Sibirui. Užtat čia, nežiūrint vasaros 
karščių ir nepriteklių, visos moterys nešioja ilgas kel
nes ir švarkus su ilgomis rankovėmis.

Seni darbininkai šneka, kad uodai labai bijo de
guto. Kolchozas prisirenka beržinių tošių ir išsivaro 
to skystymėlio, bet mažai jo turi ir labai taupo. Mes 
taip pat neišgalvojame, kaip ir kur būtų galima nu- 
kombinuoti bent kiek to tošinio degutėlio.

SARANKOS

Pagaliau atėjo laukiamas vakaras ir pradėjo tem
ti. Pasirodė su sieksniniu matu prievaizda, apmatavo 
mūsų darbą ir užsirašė savo užrašų knygutėn. Froska 
su Dunia jau eina į stovyklą. Prie jų prisijungiame ir 
mes su Brone. Baloje nusiprausiame rankas ir veidą. 
Merginos laksto ratu ir kažko ieško. Staiga viena su
šunka;

— Ateikit pas mane, sarankų radau!
Priėjusios pamatėme gražiai žydinčius augaliukus. 

Dauguma jau buvo peržydėję. Tie augaliukai ant šak
nų turi mažas apskritas bulvytes ir jomis dauginasi. 
Froska išrovė vieną saranką ir su pagaliuku prikasė 
mažų bulvyčių. Duoda mums ir sako:

— Skanios, valgykit! Mes visada jas valgome. 
Kada atitrėmė čia mūsų tėvus ir senelius ir paliko 
taigoje, tai jie sarankomis maitinosi ir taip gynėsi nuo 
bado.

Nukrapštome nuo bulvyčių žemę, baloje nuplau
name ii- eidamos valgome. Tikrai skanios. Labai gerai. 
Dabar ir mes jau pažinsime šį augaliuką ir turėsime 
papildomo maisto. Pamačiusios sarankas, jau tikrai 
nebepraeisime pro šalį.

Prie laužo grįžtame labai pavargusios. Seniokas 
Fedorovičius, dalgių meistras, paima mūsų dalgius ir 
pažada paVaisinėti ar net ir išplakti. Už savo darbą ir 
jis gauna tik darbdienius, o atlyginimą gaus gale metų. 
Tai buvo geras žmogus. Jis mus paklausinėjo, kaip 
sekasi šienauti, paramino, patarė nenusiminti ir pri
minė. kad priprasime prie sunkių gyvenimo sąlygų, 
jeigu ištversime. O dėl išdirbio normų jis pasakė:

— Nesiplėškite. Kiek išeina, tiek ir pakaks. Vistiek 
nieko neuždirbsite.

Skubame vakarieniauti, nes arbata jau buvo iš
virta. Visi darbininkai jaučiasi labai pavargę. Pavaka
rieniavę greit prinešame ir primetame į laužą malkų ir 
dūliname savo būdosna. Išmetame šlapią žolę ir vidų 
išklojame šakomis. Bus sausiau. Rytoj jau pradžius 
šienas, tai turėsime kuo sausiau pasikloti. Reikės dar 
šakų pasilaužyti, kad pasikeltume guolį aukščiau nuo 
šlapios žemės.

Jau antrą naktele miegosime taigoje. Bet šį va
karą pirmiausia reikia dūmais išvaikyti iš būdelės uo
dus ir nakčiai angoje susikurti lauželį.

LITOVKA

Gana greit užmiegame, nes išvargęs organizmas 
reikalauja poilsio. Skauda pusiaują. Nuo drėgmės ge
lia visus kaulus ir raumenis. Tačiau ilsėtis padeda ty
ras Sibiro miškų oras, pilnas spygliuočių medžių kva
po. Taigose vyrauja spygliuočiai medžiai. Lapuočiams 
čia sunkiau įsikibti ir išsilaikyti, nes žiemos šalčiai 
dažnai juos gerokai apkandžioja.

Besivartydamos nuo vieno šono ant kito, pro mie
gą dejuojame, nes nuo neįprasto darbo skauda visą 
kūną. Kartais sapne sušunkame ir verkiame. Vis dar 
mus persekioja areštas ir nežmoniškos trėmimo są
lygos.

Ankstyvą rytą saldžiai miegame, bet ir vėl ko
manda keltis. Greit pašokstame iš patalo. Reikia pri
nešti į laužą malkų, papusryčiauti ir susirasti dalgius. 
Einame prie dalgių meistro būdos, kurią jis pasistatė 
po dideliu medžiu. Tas medis visas dalgiais apkarstytas.

Girdžiu kažkas šneka:
— Gde moja litovka? (Kur mano lietuvė?).
Pamaniau, kad man gal tik taip pasigirdo, bet ir 

vėl tą pati kartoja. Pasižiūriu į sesutes Geležinytes 
(jos dar tik dideli vaikai), žvilgteriu į Bronę, bet jos 
į tą ruso murmėjimą nekreipia dėmesio. Galvoju, kad 
maskolis mus traukia per dantį.

Juk ’’litovka” — lietuvė, vadinasi, mus linksniuo
ja. Dar pasižiūriu į tą rusą, bet jis ieško savo dalgio 
ir mumis visai net nesidomi. Dalgius visi buvo pasi- 
ženklii’ę, ir kiekvienas savąjį lengvai atpažįsta. Aš 
savąjį pažįstu iš šakoto dalgiakočio, kuris visas nusė
tas stavariukais. Vėliau paaiškėjo, kad čia dalgį va
dina ne ’’kasa”, bet "litovka”.

Pasiėmusios darbo įrankius, grįžtame prie laužo 
pusryčiauti. Davinys tas pats. Riekutė duonos ir, puo
dukas karšto vandens. Pietūs būna geresni, nes gauni 
dubenėlį sriubos ir gabaliuką arklienos.

Valgome, o man vis knieti sužinoti, kodėl dalgis 
vadinamas "litovka”. Yra žinomas ir plačiai vartoja

mas rusiškas žodis ’’kasa” — dalgis, veiksmažodis ”ka- 
sit” — šienauti. Reikia kreiptis pas senioką Petrovičių 
Jegorovą. Jis čia seniausias, tai daug žino ir tikrai iš
aiškins "litovkos” istoriją.

Taip ir buvo. Jis papasakojo, kad kadaise Sibire 
gyvenęs lietuvis kalvis. Tas lietuvis pirmasis šiame 
krašte nukalęs dalgį. Kadangi jis vadinosi "litovec”, 
tai jo nukaltas įrankis pavadintas ’’litovka”. Niekas 
dalgio čia kitaip ir nevadina, kaip tik "litovka”.

Tai pasirodo, kad mes čia ne pirmieji. Jau anais 
senais laikais čia gyventa lietuvio, kuris, padovanoda
mas sibiriečiams dalgį, įamžino čia savo tautos vardą.

Yra žinoma, kad Lietuvoje žmonės dalgius pradėjo 
vai toti daug anksčiau, negu Rusijoje. Kai’ rusams dal
gis buvo naujenybė, tai lietuvis be jo jau negalėjo iš
siversti.

VALAKUŠKA

Po pusryčių einame savo normų baigti. Dalgis pa
taisytas, iškaltas ir pirmas kelias pradalges pjaunu 
lengvai. Vėliau mano dalgelė atšimpa ir vėl prasideda 
žolės kapojimas. Kartais atrodo, kad geriau būtų žolę 
rauti. Apie darbo švarumą jau nebegalvojame. Svar
biausia — kad tik kaip nors greičiau tą normą baigti. 
Jei pasilieka daug nenupiaufos žolės, tai mums pri
kiša. jog tai tyčios darbas.

Visos tremtinės esame pritrenktos ir labai nusi
minusios. Išnyko nuo mūsų veidų šypsenos ir juoko 
ruoželiukai. Pradžioje dar pasijuokdavome iš kokios 
nors smulkmenos, o dabar nebeima juokas, nors kar
tais vietinių darbininkų elgesys, kalbos ir grubūs juo
kai mums pasirodo tiek keisti, kad būtų verta pasi
šaipyti.

Fiziškai jaučiamės labai nusilpusios. Negi su tokiu 
maistu galima dirbti sunkius darbus? Tas maistas gali 
tik gyvybę palaikyti, kad žmogus tuojau nemirtų badu. 
Vietiniams geriau, nes jie prisidura savo maisto, o 
mums silpna ir galva svaigsta. Ilgainiui toks gyveni
mas tikrai mus pribaigs.

Dirbame už duonos žiaunelę, sriubos dubenėlį ir 
gleivėtos arklienos gabaliuką. Bet staiga atvažiavęs 
kolchozo pirmininkas čia dirbančius tremtinius aprė
kė, išplūdo, prasikaltėliais, sabotažninkais, buržujais ir 
liaudies priešais išvadino. Ii- vis tik dėl to, kad normų 
neišpildome:

— Dabar karo metas. Jei savo darbu nepalaikysite 
kovojančių frontų, tai visus be jokių ceremonijų nu- 
šluosinie nuo žemės paviršiaus.

Tylėdami skubame ir jau baigiame nušienauti sa
vo normas. Ateina brigadininko pavaduotojas, baigus 
plauti liepia išmušti pradalges ii' visam kolektyvui eiti 
vieno didelio viksvyno baloje nupjauti. Baigusios dar
bą einame su Brone balon. Bala didelė, viksvos aukš
čiau keliu, o vandens ligi pusiau blauzdų. Prieiname 
prie Geležinių. Ir jo vaikams nesiseka šienauti, nes 
mergaitės šio darbo niekada nedirbusios. Tačiau joms 
geriau, nes tėvas dalgius papusto. Jis pasigriebė ilgą 
ir gerą pustykle ir dabar neturi vargo.

Visi supuolę tą viksvyną greit nušienavome. Da
bar sukomandavo nuplautą žolę sugrėbti, išvilkti sau- 
sumon ir sukrauti Į kupetaites. Galvojame, kas čia per 
apgaulė, šlapias ir varvančias viksvas įsako sukrauti 
krūvosna, o neliepia iškratyti. Ruselės tuojau mums 
paaiškina, kad žolę "valakuška” vešime į aukštesnę 
vietą ir išdžiovinę krausime j labai dideles stirtas, o 
žiemą' kolchozas šieną parsiveš į kaimą.

Laukiame to nuostabaus vežimo. Tuojau pasirodė 
ir ’’valakuška”. žiūrime, trinamo akis ir stebimės sibi- 
riniais dyvais. A, tai sovietinė mechanizacija, kuria 
komunistų partija taip giriasi ir didžiuojasi. Susižval- 
gome su Brone ir sutartinai šypteliame. Iškirstas sto
rokas berželis. Prie kamieno pritaisytas branktas, už 
kurio užkabinta viržiai su plėškėmis ir pakinkytas ark
lys. Vadelių nėra, tai arklį už apinasrio vedžioja dvy
likos metų berniukas. Yra čia du vaikai, kurie dirba 
kartu su suaugusiais. Jiems pataikomas lengvesnis 
darbas. Ant to berželio šakų prikrovė pusvežimį viks

vų ir nuvilko į aukštesnę vietą. Taip suvežą visą šlapią 
žolę ir išmėto krūvelėmis. Mes, penkiolikos žmonių gru
pė, viksvas plonai iškratėme ir palikome saulutei pa
dirbėti.

Tai tau ir sovietinė mechanizacija.
šiandien, galvojau, nutaikiusi laisvelesnę akimir

ką, susipinti plaukus, bet taip ir nepasitaikė laisvos 
valandėlės. Reikės per pietų pertrauką pasišukuoti.

LAUKINIS ČESNAKAS

Iškračius šieną, išgirdome komandą "obiedat”. 
Visi darbininkai tekini pasileido laužo linkui. Kiek apsi- 
praususios ir mes iš paskos einame. Ruselė Froska 
man sako:

— Eime, aš tau kai ką parodysiu.
Seku paskui. Ji pribėga prie kažkokio su gan il

gais, piršto platumo lapais augalo ir pradeda tuos la
pus skinti. Liepia ir man tų lapų prisiskinti.

— čia labai geras ir naudingas augalas. Tai lau
kinis česnakas. Jo lapai, truputį pasūdžius, labai ska
nūs. Mes valgome juos ir be druskos. Jei žmonės šių 
lapų nevalgytų, tai cinga visiems dantis išlupinėtų, — 
apšvietė mane Froska, x

Kaip vėliau patyriau, cinga yra labai nemaloni li
ga. Pradeda kraujuoti dantų smegenys, vėliau atsi
randa žaizdos, ima klibėti visi dantys ir pagaliau iš
krenta. Tai būdinga ir labai išplitusi Sibiro liga, kuri 
atsiranda nuo prasto maisto ir stokos vitamino C.

Rusai tą laukinį česnaką vadina ’’kalba”. Prisi
skinti ir aš saują lapų, dar gerai pasižiūriu į tą nau
dingąjį augalą, kad kitą kartą ir viena jį atpažipčiau, 
ir slenku koja už kojos prie laužo. Ir vis dėlto vietiniai 
gyventojai už mus yra stipresni. Gal ir mes ilgainiui 
įprasime ir užsigrūdinsime. Tačiau silpnesnieji turės 
išmirti, kaip netinkami Sibiro gyvenimo sąlygoms. 
Nėra ko čia stebėtis, čia mus ir atvežė sunaikinti.

Pietaujame. Maisto davinys tas pats — dubenėlis 
sriubos ir gabaliukas arklienos. Išvalgau savo sriubą 
ir Bronę vaišinu su kalba. Sukramtome lapus ir beveik 
per prievartą nuryjame. Pabandome įsidėti į burną po 
mažytį gabaliuką arklienos ii- valgome su tais lapais. 
Gerai išeina. Organizmas laukan nemeta. Taip pamažu 
ir suvalgėme žirgelio mėsą.

Prie laukinio česnako lapų įpratome ir dažnai juos 
valgydavome. Tas augalas mus apsaugojo nuo cingos 
ir išgelbėjo tremtinių dantis.

Aprūpiname ugnelę malkomis ir griūname pail
sėti. Nuošaliau pasitraukusi, susišukuoju plaukus-ir 
kietai susipinti kasas, kad nors porą dienų laikytų. La-;1 
bai būtų gerai, kad turėčiau tankias šukas, nes galvą 
jau gerokai niežti...

Grįžusi prie laužo atsigulu ant plikos žemės. Taip 
gera gulėti, kaip šuneliui susirietus j kamuoliuką. Ilgai 
ilsėtis neleidžia. Nieko jau mums nereikia: nei pagal
vės, nei patalynės, nei rankšluosčio. Miegame apsirengę 
su tais pačiais drabužiais, su kuriais po balas braido
me. Kaip greitai galima viską iš žmogaus atimti. Gais
ras žmogaus negali nuskriausti taip, kaip komunistinė 
valdžia. Po gaisro lieka gimtoji žemė po kojomis, drau
gai ir pažįstami, kurie nukentėjusj sušelpia ir neap
leidžia sunkiose valandose. O čia žmogus laikomas y lė
toje darbinio gyvulio.

Greit vėl kelia ir ragina darban. Pakylame ir slen
kame, bet jau neskubame, nes mūsų kojos jau nebe- 
paklusnios. Nešame šlapią žolę iš balos ir krauname į 
krūvutes. Kiti darbininkai krauna žolę ant valakuškos 
ir veža į pakilesnes vietas. Tas laikas šliaužia taip jau 
lėtai. Kad nors saulutė paskubėtų leistis žemyn ir su
trumpintų mūsų lažo dienelę.

Tėvynėje šienapjūtės darbai teikdavo tik malo
numą. o čia jie didžiausia kankynė. Grėbėme išdžiū
vusį šienelį ir traukėme į plaučius lankų žiedelių svai
ginančius kvapus. Buvome sotūs, o badas ir sapnuose 
nesisapnupdavo, Ir tijūnai niekam ant karčio nesėdė
davo.

4 psl. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA •••!*. 22 (1201), 1970 m. birželio mėn. 3 d.



3. Reikia griežtai atmesti 
teoriją (skelbiamą kai kurių 
rusų, lenkų, vokiečių ir pran
cūzų kalbininkų), kad kada 
nors yra buvusi bendra baltų 
ir slavų prokalbė. Abi šių 
dviejų grupių prokalbės išsi
vystė atskirai ir savarankiš
kai, tik, būdamos kaimynė
mis ilgoką laiką, turėjo pa
daryti vi,ena kitai tam tikros 
įtakos. O daug slaviškų žo
džių buvo paskolinti ir perim
ti į lietuvių kalbą, palyginti, 
visai neseniai, tik paskuti
niaisiais šimtmečiais, ir tai 
jokios artimesnės giminystės 
kilmės atžvilgiu neįrodo.

4. Yra nemaža bendrybių 
tarp baltų ir germanų kalbų. 
Atrodo, kad pačioje pradžio
je, tuojau po išsiskyrimo 
iš indoeuropiečių prokalbės, 
germanų ir baltų kalbos bu 
vo daug artimesnės viena ki
tai, kai tuo tarpu slavai gy
veno daug arčiau ir turėjo 
daugiau bendrybių su indo— 
iranėnais.

5. Lietuvių kalba turi ben
drybių ir su senųjų indų kal
ba (populiariai vadinama san 
skritu), bet beveik visos tos 
bendrybės yra paveldėtos ir 
išlaikytos iš indoeuropiečių 
prokalbės. Yra grynas nesu
sipratimas sakyti, kad san
skritas yra beveik lietuvių 
kalbos motina. Sanskritas 
yra tik tam tikra prasme 
“motina” išjos kilusioms da
bartinės kalboms šiaurės In
dijoje: hindi, urdu, bengali, 
gujaraii ir 1.1. Visoms kitoms 
indoeuropiečių kalbų gru
pėms sanskritas yra tik “se
suo“.

Maždaug tą patį galima pa
sakyti ir apie lietuvių kalbos 
ir lotynų kalbos santykius: 
panašumai abiejose yra tik 
paveldėti iš indoeuropiečiu 
prokalbės. O tokie panašūs 
sakiniai kaip lotynų tres viii 
jugum trahunt ir lietuvių 
trys vyrai jungą traukia te

rodo abiejų šių kalbų didelį 
konservatyvumą ir archaiš
kumą.

(i. Lietuviu kalbu yra taip put dau
giau ar mažiau gimininga s't visomis 
aukščiau išvardintomis kalbą grupė
mis ir kalbomis. Dnngiaiisia yra gimi
ninga su tomis kalbomis, kurios išlai
kė si-nov išk<-sm-s l orimis.

7. .Mums nėra žinoma, iš kur. h-dy- 
nams iš Europos pasitraukus, atėjo į 
Europą imloeurapicčią protėviai. Kai 
kurie a rrbi-ologa i tvirtina, kad jie
alrj.) iš pietą, t.y. nuo \ iilui'zeiiuo 
jūros, kiti, jritlvoja, ktul jie atkeliavo 
iš viduriiiė'-eeiit rinės Azijos (ne iš 
Indijos)-, per t ralo kalnus, maždaug 
.'Stilių 4110(1 m. pr. Kr. Kalbininkai, <!<•

tūnu-jūiiii pr.
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9. Ir baltų prokalbė išsi
skyrė iš indoeuropiečių pro
kalbės apie 2500 pr. Kr. Tada 
baliai buvo užėmę labai di
delius žemes plotus: maždaug 
nuo kairiojo Vyslos kranto 
ligi Dauguvos, nuo Baltijos 
jūros ligi maždaug srities į 
pietų-rytus nuo Maskvos.

10. Apie 500-300 pr. Kr. 
baltų prokalbė suskilo į va
karų baltus (prūsai ir gal 
kuršiai) ir rytų baltus (lietu
viai, latviai, žiemgaliai, sė
liai).

11. Apie 800-1000 po Kr. 
jau pradėjo atsiskirti lietu
vių ir latvių kalbos. Prieš 800 
po Kr. lietuviai ir latviai dar 
kalbėjo viena kalba, nors ir 
tada jau buvo aiškių tarmi
nių skirtumų. (Apskritai, nė
ra vienodo kriterijo nuspręs
ti, kada tarmė dar yra tar
mė, o kada tarmė jau tampa 
kalba).

MIRĖ POETAS - RAŠYT JUOZAS PAROJUS
(1917.111. 17. ■ 1970.1. 2.1

Parojus - Paršelis Juozas, 
gimęs 1917 m. kovo 17 d. 
Aukštakalniu; vnk. Troškūnų 
valse. Panevėžio apskr. Mirė 
šių metų sausio 2 d. J.A.V. 
Brooklyne. Pradžios mokslą 
ėjo Troškūnuose, vidurinį — 
Anykščiuose, o gimnaziją bai
gė Panevėžyje. 1939 m. baigė 
karo mokyklą aspirantu, 
gaudamas leitenanto laipsnį. 
Studijavo teisę, bet nebaigė.

12. Taigi, įskaitant ir pro- 
baltiškąją erą. lietuvių kalba 
yra apie 4500 m. “amžiaus”.

13. Tačiau nėra jokios abe
jonės, kad lietuvių kalba yra 
archaiškiausia, arba senoviš- 
kiausia, iš visu gyvi! indoeu
ropiečių kalbų. Dėl daugelio 
priežasčių, kurios kalbinin
kams dažnai nėra aiškios, lie
tuvių kalba išlaikė kai kurias 
tokias senas formas, tokią 
seną akcentuacijos sistemą, 
tokius senus morfologinius, 
fonologinius ir žodyninius 
modelius, kad joks rimtas 
darbas lyginamojoje indoeu
ropiečių kalbotyroje be lietu
vių kalbos neįmanomas.

I I. E tu. suomiu, lybiu ii vengru
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miniligos tarpusavyje ir priklauso 
ugro-finu kalbu šeimai.

Basku kalba (šiaurinėje Ispanijoje 
ir kiek pietų l’ratieūztioie) via ne-

15. Okupuotoje Lietuvoje 
Maskva ir jos gauleiteriai da
bar labai gudriai stengiasi 
lietuvių kalbą už empti ant 
rusiško kurpali?, us: lietuvių 
kalboje jau priveista rusiciz- 
mų — rusų kalbos žodžių, ru
siškų darinių, priešingų lie
tuvių kalbos darybos dės
niams, ii1 1.1.

Juozas Parojus

Su tremtinių banga pasitrau
kė į Vokietiją, iš kur 1948 m. 
emigravo į Kanadą. Montrea- 
lyje suorganizavo skautus 
vyčius. 1957 m. persikėlė į 
JAV, apsigyvendamas Broo- 
klyno mieste. Išspausdino ei
lėraščių rinkinius — “Sulau
žytos Dienos” 1962 m. ir 
"Partizanų akys” 1965 m. 
prozos veikalėliai — “Sveiki 
Gyvi” 1964, “Į Laisvę, Į Mė
nulį” 1968.

* * *

MANO LIETUVA

Ten, kur pavasarį sula teka, 
Rugpjūty duona sava. 
Iš vargo, prakaito ir nieko 
Pakilo šauni Lietuva.

Ir šiandien šneka tas pats
INevėžis, 

Papurtęs vargus nuo pečių — 
Tik kas išlygins krūtinėj rė- 

Įžius, 
Kurie dar slegia, kuriuos ne- 

!šu? ...

Juozas Parojus.

kE/DRoDž/M

Giving him the tools

>STE

Kazys Musteikis

į PRISIMINIMU 
FRAGMENTAI §

Kazys \lustei ki s buvo Lietuvos kariuomenės 
generolas i r pasku tinysis nepriklausomosios Lie 
tavos krašto apsaugos mini s Iras. Jis iš arti ste 
bėjo ir dažnai asm ent škai dalyvavo valstybinio 
Lietuvos gyvenimo užkulisiuose. Savo prisimi 
triniuose jis iškelia ir nauju, iki šiol viešai dar 
rieškei b tu, duomenų.

Čia spausdinami Kazio 1/u steik io pri si mi n imu 
fragmentai paimti iš įo Invgos. kuria dabw i.šlei 
džia \idos knygų klubas, i Ladbroke Gardens. 
London. II. //. Great Britain.

Tik pradėjus Prezidentui kalbėti, buvo attiestas 
pilnas ultimatumo tekstas. Sekantieji du ultimatu
mo punktai buvo:

2. Sudaryti nauja Sovietų Sąjungai priimtina, 
vyriausybe, kuri pajėgtų ir būtų pasiryžusi laiduoti 
garbingą Sovietų Sąjungos ir Lietuvos savitarpinės 
pagalbos sutarties Įgyvendinimą ir ryžtingai sutram
dyti sutarties priešus.

3. Įleisti naujas sovietų kariuomenės įgulas ne
ribotu skaičiumi į visas svarbesnes Lietuvos vieto
ves. kai! būtų patikrintas Sovietų Sąjungos ir Lietu
vos savitarpinės pagalbos sutarties vykdymas ir už
kirstas kelias tolimesniems provokaciniams veiks
mams prieš sovietų Įgulas Lietuvoje.

Atsakymo laikas: birželio 15 d.. 10 vai. ryto.
Iki to laiko atsakymo negavus, bus laikoma, 

kad Lietuva atsisako aukščiau pateiktuosius Sovie
tų Sąjungos reikalavimus vykdyti.

Visi tylėjo. Kalbėli pradėjo Prezidentas. Jis 
trumpai apžvelgė mūsų santykius su rusais, lik nese
niai pasirašytąją sav itarpinės pagalbos sutarti ir šį 
ultimatumą apibūdino, kaip begėdišką rusų kišimą
si į mūsų vidaus reikalus.

Prezidentas sakė, kad jis sutiktų svarstyti tik 
antrąjį ultimatumo punktą. Sakė: „Būna atsitikimų, 
kai didelė valstybė paspaudžia mažąją ir mažoji nu
sileidžia”. Prezidentas sakė, kad ir mes šiuo atveju 
galėtume nusileisti ir sudaryti naują vyriausybę, bet 
priimtiną ne rusams, o pirmoje eilėje mums patiems. 
Trečias punktas esąs aiškus laužymas neseniai pasi
rašytosios savitarpinės pagarbos sutarties.

Kai dėl pirmojo ultimatumo punkto, tai Skučo 
ir Povilaičio atidavimas teismui būtų didelis sąžinės 
apsunkinimas. Jie dirbdami vadovavosi įstatymais 
ir Prezidento nurodymais. Dabar, atiduodami juos 
teisman, priimtumėm sau rusų išgalvotąsias šlykš
čias provokacijas.

Toliau Prezidentas priminė įvykusį Valstybės 
Gynimo Tarybos posėdį, kuriame buvo nutarta, 
kad. gresiant iš rusų pusės Lietuvos nepriklausomy
bei, mes ginklu priešinsimės. „Dabar tas laikas 
atėjo“, sakė Prezidentas ir pasiūlė ultimatumą at
mesti ir gintis.

Po to Prezidentas paprašė pasisakyti kitus. 

Merkys tylėjo. Bizauskas ''radėjo įrodinėti, kad ul'i-f 
maluma reikia priimi;. Jis mintinė neseniai įvykusį 
C'tų-rusų pasienyje-incidentą. kur rusų manevrų me-i 
tu Lstiios pasieny e buvo pačiu rusti nukauti du ratt-l 
Jonarmiečiai, Rimai apkaltino estus. Estai sutikoj 
atsiprašė, ir incidentas buvo geruoju likviduotas! 
Tai ir mums Bizauskas siūlė nusileisti.

Toliau its siūlė Skučą ir Povilaitį paaukoti vaisi 
lybės gerovei ir sutikti tuos atiduoti teisman, nes. įh 
sakė, juos teis mūsų teismas, tai ir bausmę lengvą 
pritaikys.

Kai Bizauskas pasakė, kad reikia sutikti Skiičą 
ir Povilaitį atiduoti teisman, tai Prezidentas, labai 
supykęs, pašoko iš kėdės ir. pirštu durdamas į Bi
zauską, pasakė: „Kai tu būsi mano vietoje, tai galė
si išduoti, aš to nepadarysiu”. Prezidentas atsisėdo. 
Bizauskas. lyg truputį sumišęs, savo pasisakymą bai
gė siūlymu ultimatumą priimti ir nesipriešinti.

Aš pasakiau, kad visi ultimatumo punktai yra 
žiaurūs, bet baisiausias yra tretysis punktas, nes jo 
priėmimas reikštų visišką Lietuvos okupaciją. Gyni
masis būtų sunkus ir. aišku, nebūtų sėkmingas, bet 
tautos ateičiai jis būtų reikšmingas. Siūliau ultima
tumą atmesti ir ginklu priešintis.

Audėnas trumpais bruožais priminė mūsų me
džiaginio gyvenimo padarytąją pažangą, gražiai 
klestinčią kooperatyvų veiklą. Sakė, kad karas tą 
viską sugriautų. Siūle ultimatumą priimti ir nesiprie
šinti.

Masiliūnas pasisakė už nesipriešinimą, bet siū
lė. kad Prezidentas ir vyriausybė turėtų pasitraukti, 
jog nepatektų į rusų bolševikų rankas.

Kiti ministrai tylėjo. Prezidentas paklausė Vit
kausko nuomonės. Vitkauskas atsakė, kad, esant 
krašto viduje rusų įguloms, gintis būtų neįmanoma. 
Jis .siūlė ultimatumą priimti ir nesipriešinti.

Tada Bizauskas pradėjo pulti Merkį. Jis stebė
josi. kati Merkys iki šiol dar nesusiprato atsistaty
dinti. Merkys tylėjo. Bizauskas karščiuodamasis sa
kė. kad mes turime labai populiarų žmogų ir Mask
vai priimtiną — gen. Raštikį. Jis pasiūlė tuojau iš
kviesti Raštikį ir jam pavesti sudaryti nauja minist
rų tarybą. Merkys iš karto tylėjo ir nieko į Bizausko 
puolimą neatsakė.

Prezidentas sutiko, kad būtų iškviestas Rašti
kis.

Pundzevičius išskubėjo jo atvežti. Buvo pada
ryta posėdžio pertrauka. Prezidentas su Merkiu 
išėjo į Prezidento kabinetą. Kiti ministrai prie salės 
atvirų langų kalbėjosi, rūkė. Aš su Vitkausku, kaip 
nerūkoriai, pasilikome sėdėti savo vietose. Prie mū
sų piktas ir susiraukęs priėjo Bizauskas. „S.... lietu
viški generolai, nemoka padėties išnaudoti ir atsi
kratyti Smetonos režimo”. Mes su Vitkausku pasi- 
žiūrėjom į vienas kitą ir nieko neatsakėm. Buvo la
bai keista, kad Ministro pirmininko pavaduotojas 
tokios kritiškos padėties akivaizdoje galvoja apie at
sikratymą režimu.

Prieš 4 vai. ryto atvyko Raštikis. Bizauskas bu
vo išėjęs jo pasitikti. Jie abu kartu Įėjo į salę, ir Raš
tikis atsisėdo šalia Bizausko. Iš savo kabineto grįžo 
Prezidentas su Merkiu. Posėdis vėl prasidėjo.

Prezidentas suglaustai supažindino Raštikį su 
ultimatumo turiniu, su atskirų ministrų pasisaky
mais ir paaiškino, kam Raštikis yra kviestas. Prezi
dentas sakė, kad jis paveda Raštikiui sudaryti nau
ją vyriausybę. Raštikis neatsisakinėjo, bet suabejo
jo, ar jo, kaip Vokietijoje baigusio karo akademiją, 
kandidatūra bus rusams priimtina. Tuojau įsiterpia 

Bizauskas. Jis priminė Molotovo priekaištu Mer 
k".u. kad rusams palankaus nusistatymo Kariuome
nės vadas buvęs pašalintas iš pareigų. Bizauskas tei
gė. kad Raštikio kandidatūra bus rusams priimtina

Raštikis sutiko sudaryti naują vvriausybę Va
dinas. nuo šio momento jis dalyvauja posėdyje, kaip 
busimosios vyriausybės pirmininkas.

Aš paprašiau žodžio. Pakartojęs savo anksčiau 
pareikštai:) nuomonę, kad ultimatumą'reikia atmes
ti ir gintis, paprašiau Prezidentą, kad jis leistų pasi
sakyti naujajam Ministrui pirmininkui.

Raštikis atsakė: „Krašte yra įgulos. Gintis būtu 
neįmanoma. Reikia visus reikalavimus priimti ir ne
sipriešinti”.

Man pasidarė pikta. Neprašęs žodžio pasakiau: 
..Anksčiau duok pinigų, pinigų, o dabar bijom 
šautuvą pakelti".

Bizauskas ve! pradėto karščiuotis ir raeinti erei 
čiau ultimatumą priimti, nutraukti tardymo komisi
jos darbus, tai ;; rusai padarys mums nuolaidų ir 
-ušvelnins sąvo reikalavimus. Jokantas kalbėto ki
bai trumpai. Jis sakė: „Jeigu taip, tai paimkim ir 
pasipriešinkim". \ itkauskas. padilinęs sėdimąją kė
sle. sakė, kad jis pritariąs Raštikio nuomonei, joe 
gynimasis būtų neįmanomas, kai krašte yra įgulos

\ aisty bes kontrolierius Šakenis pasakė: „Vis 
dėlto geriau būtu pasipriešinti”.

Prezidentas griežtai pareiškė, kad jis pirmojo ii 
trečiojo punktų priimti nesutinka. Jis atsistojo ir pa
sakė. kad išeinąs. Kilo sąmyšis, prašyta, kad pasi
liktų. Prezidentas atsisėdo. Prezidentas sakė, kad 
jeigu nesipriešinama, tai jis. protesto ženklan, savo 
pareigas pagal konstituciją perduos Ministrui pir
mininkui ir pats išvažiuos pailsėti. Sakė, kad nega
lįs pasilikti krašte, nes tokiu atveju rusai priverstų jį 
pasirašyti visokių dokumentų ir tuo pačiu subolše- 
vikinti Lietuvą.

Naujų pasiūlymų nebuvo. Merkys, visą laiką 
nė žodžio neprataręs, atsistodamas rankomis suda
vė per kelius ir pasakė: „Aš manau, kad pirmąjį ir 
antrąjį punktą reikia priimti, o dėl trečiojo — nau
jam pirmininkui reikia vykti į Maskvą tartis".

Taigi mintis dėl pasipriešinimo buvo palaidota. 
Tada aš pasiūliau nors protestą pareikšti.

Prezidentas; „Būtinai".
Raštikis: „Tas nieko nepadės. Nereikia rusų er

zinti jokiais protestais. Mums reikės su jais dirbti, 
todėl reikia rodyti daugiau nuoširdumo".

Taip birželio 15 d.. 7 vai. ryto, buvo baigtas 
paskutinis Nepriklausomos Lietuvos Ministrų tary
bos posėdis.

Jokių balsavimų nebuvo, bet visi dalyviai buvo 
prašomi pareikšti savo nuomones.

To posėdžio metu išryškėjo:
1. Respublikos Prezidentas naują vyriausybę 

paveda sudaryti Raštikiui.
2. Su daugumos Ministrų tarybos narių, naujai 

parinkto Ministro pirmininko ir Kariuomenės vado 
siūlymu ultimatumą priimti ir nesipriešinti Preziden
tas nesutinka.

3. Prezidentas pagal konstituciją savo pareigas 
paveda eiti Ministrui pirmininkui ir išvyksta užsie
nin.

Tuojau po to posėdžio Merkys norėjo pirminin
ko pareigas perduoti Raštikiui. Raštikis nesutiko. 

Jis šukė, kad pareigas perims tik tada, kai Ministrų 
taryba nūs sudary t;! ir Prezidento patvirtinta.

Prezidentas paklausė Merki: „Kur yra Skučas 
'U Povilaičiu'.’”

POSĖDŽIO DALYVIAI SĖDĖJO:

Durys iš \alės

Durys i Prezidento kabinetą

Merkys: „Pone Prezidente, jie yra saugioje vie
loje”.

Prezidentas Merkiui: „Žiūrėk, kad šių žmonių 
gyvybė nebūtų mums ant sąžinės”.

Prezidentas ir Merkys prašė visus ministrus bū
ti arčiau prezidentūros arba Ministrų tarybos rūmų, 
kad prireikus galima būtų surast;

Raštikis su Prezidentu kalbėjosi dėl naujos ta
rybos sudarymo. Girdėjau, kaip Raštikis kalbino 
Tamošaitį, Jokantą, Vitkauską įeiti į jo sudaromąją 
vyriausybę. Su Urbšiu ketino susisiekti telefonu. Bi
zauskui buvo numatoma pasiuntinio vieta Vašing
tone. Apie 9 vai. ryto aš ir Tamošaitis atvykome į 
Ministrų tarybos rūmus. Netrukus atvyko ir Merkys. 
Mus pašaukė pas Merkį. Jis visiems ministrams da
vė po 1.000 dolerių. Apie 10 vai. aš vėl grįžau į pre
zidentūrą. Apie 10 vai. buvo gautas iš Maskvos pra
nešimas. kad Raštikio kandidatūra nepriimtina. Vi
siems buvo nelauktas smūgis, bet labiausiai Bizaus
ko optimizmui.

Lietuvių Enciklopedijoje ir mūsų spaudoje vi
sur buvo rašoma, kad rusų ultimatumą Lietuvos vy
riausybė priėmė.

Lietuvos konstitucijos paragrafas 141 yra tokio 
turinio:

„Mobilizaciją, karą ir taiką sprendžia Respub
likos Prezidentas Ministrų tarybos pasiūlymu“.

šiuo gi konkrečiu atveju Ministrų tarybos dau
guma siūlo ultimatumą priimti.

Prezidentas nesutinka. Tai kaip gi — ultimatu
mas priimtas ar ne?

Tokio klausimo iki šiol dar nesprendė mūsų tei
sininkai. Jis yra įdomus ne tiek praktiškam reikalui, 
kiek teoretiškai išaiškinti šiam teisiniam klausimui.

Bus daugiau.
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BALZEKO LIETUVIU KULTŪROS MUZIEJUS ČIKAGOJE
i

Marijos vardo mergaičių gimnazijos Čikagoje meno klases paroda 
Balz.eko Liet. Kultūros muziejuje vyko nuo gegužes men. 10 d. iki 
31 dienos. Nuotraukoje trys mokinės prie išstatytu eksponatu.

jau šimtmetis, kai
LIETUVIAI GYVENA

ČIKAGOJE
Turimomis žiniomis pir

mieji lietuviai: Liutkevičius, 
Jurgis ir Baltrus Spokevičiai 
su šeimomis , Čikagoje apsi
gyveno 1870 metais birželio 
mėnesį.Tuo būdu, šiemet, bir
želio mėnesį sukanka 1OO 
metų.

Balzeko lietuvių kultūro 
muziejus numato šį mums, 
lietuviams, istorinį įvykį, ati
tinkamai paminėti. Todėl, šiuo 
kreipiamės į visus Čikagoje 
ir kitur JAV,Kanadoje bei ki
tur gyvenančius lietuvius, 
skaitydami šį kreipimąsi jei 
ne patys , minėtųjų šeimų pa
likuonys /vaikai, vaikaičiai ar 
kt. giminės/,tai visi kiti apie 
juos žinantieji , prašomi su
teikti šių žinių: palikuonių pa
vardė ir vardas, o jeigu pa
vardė būtų suamerikoninta, tai 
kaip dabar vadinasi , amžių, 
tikslų adresą , profesiją ar 
verslą, šeimyninę būklę/ve
dęs ar ne?/ ir taip pat mate
rialinę būklę; ar tebevartoja 
dar šeimoje savo tėvų /lietu
vių/ kalbą?. Tari lietuvišką 
ar mišrią šeimą ir 1.1.

Labai pageidaujama, kad 
pasiteiraujantieji patys arba 
apie juos žinantieji /kaip au
kščiau minėta/, atsiųs+ų šiam 
muziejui jų arba šeimų narių 
bei gyvenamų vietų /namų, 
farmų, įmonių/ fotografijas ir

***********************************************************^*

STEIGIAMAS LIETUVIŠKŲJŲ KNYGŲ SKYRIUS

Kanados Tautinėje Bibliotekoje
* * *

Šiam Skyriui knygos pradėtos 
rinkti jau pereitais metais. Yra 
paaukota L.Enciklopedija.,Kvik
lio "Mūsu Lietuva", Krėvės 
Raštai, daugumas mūsu išeivi
jos rašytoju yra atsiuntę savo 
knygas, leidėjai ir laikraščių , 
žurnalų r edakci j c s pa ž adė j o j au 
išleistų ir dar išleisimu knygų , 
po Iegzempliorių,žurnab , laik
raščių komplektų.

Knyga trapus mūsų lietuviš
kosios kultūros žiedas, reika
laująs geros globos. Tos taip 
reikiamos globos dar nespėjo
me platesniu mastu suorgani
zuoti : stokojame pastatų Kultū
ros Centrams .bibliotekom, sa - 
lems, skaitykloms, šeštadieni
nėms,mokykloms ir ju knygynė
liams,studentu namams-išpla- 
navę bendruomenės,visuomeni
nę, kultūrinę, veiklą, dešimčia , 
šimto metu pirmyn, pirmyn, su- 
skir-stę į pirminius ir antrinius 
po-reikius ir siekius, bei renka
mas aukas, su laiku didesnėse 
kolonijose turėsime L.Kultūros 
Centrus. Kanados Tautinė Bi
blioteka imasi lietuvišką knygą 
apsaugoti, (kaip gaila, kad KTB 
ir Archyvo rūmai tebuvo pasta
tyti 1967 ir didžiai vertingos 
kan.Saulio,kon. Geručio biblio
tekos sulaukė a^ nežinomo, ar 
liūdno likimo),savo keturiopais 
kataloginiais sąrašais, siunti- 
nėjamsis viso pasaulio dides
nėms bibliotekoms,gerai išre
klamuoja pačią knygą bei jos 
autorių; patarnauja bent kur 
esančiam skaitytojui. 

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

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

Išleido Ottawos uni versi tet as, 435 psi. Įvado pa 
rašė Avery Brundage, tarptautinio olimpinio kam 
teto pirmininkas. Prof. J. Mari tai n pareiškė apie š 
darbo: "Tai galutinis klausimo nušvietimas“.

<§> DIALOGE ENTRE ROME ET MOSCOU.......
Ekumeninis žvilgsnis i Rusijos ir Europos sonty. 
kius praeityj, dabartyje ir ateityje. įvadą paraše 
kardinolas Koenig. Išleido Ottawos Un • tas.
<$■ IŠ SUTEMŲ Į AUŠRĄ—— (prancūzu Į

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

Veikalai gaunami A. V.parap. Kioskai< 
1465 De Seve St.,Montreal 205, P. Q.

kitas čia nepaminėtas, išsa
mias žinias.

Rašyti prašome lietuvių ar
ba anglų kalbomis. Už suteik
tas žinias Balzeko lietuvių 
kultūros muziejaus vadovybė 
iš anksto nuoširdžiai dėkoja.

Muziejaus adresas: Balze- 
kas Mnzeum Lithuanian 
Culture, 4012 W.Archer ave
nue, Chicago, Ill. 60632. Tele
fonas: 312 347-2441

BLKM Stanley Balzekas, jr. 
įsteigėjas ir prezidentas

L. Knygų Skyriuje planuoja
ma sutelkti lituanistinius, lie
tuviu rašytoju, klasiku .Lietuvos 
bei lietuvių tautos istorijos vei
kalai: tad jis patarnaus L. Se
minaru, L. Kursu studentams , 
dėstytojams.

Gerbiamieji tautiečiu, rašy
tojai, spaudos darbuotojai, Įmy
gu mylėtojai,prašom i peržiūrė
ti savo bibliotekas ir paaukoti 
dalį savo Įmygu KTB Lietuviš
kųjų Knygų Skyriui.

Kokios Imygos renkamos:
1. Lietuvių rašytoju, poetu, kla
sišku ir dabartinių, veikalui,
2. Lituanistiniai,kalbos mokslo, 
tautosakos veikalai ir rinkin. 
tiek lietuvių,tiek svetimų rašy
tojų;
3.Istorijos,Lietuvos iri.tautos, 
tiek lietuvių autorių, nuo pat 
pirmųjų .vadovėliu iki šių dienų 
m.st aripsnių,veikalu, tiek sve
timųjų bet kada, bet kokia kalba 
apie L ir Ltautą rašytu knygų ;
4. L. žodynai, žemėlapiai, seni 
ir nauji,
5.1.meno ir tautodailės knygos,
6. Lietuviškų operų, simfonijų , 
dainų ir k: t,lietuvių kompozito
rių kūrinių gaidos. Kas sutiktų 
atrinkti iš Chicagos Jėzuitu 
Jaunimo Centre esančiame Mu
zikologijos esamu gaidų?prof. 
Žilevičius suti <o ir prašė pa
imti dalį gaidų globon Gerbia
mieji muzikai, muzikos moky
tojai, tautiečiai su mašinom 
vykstą į Čikagą,prašomi atrink
ti iš ten esamų gaidų rinkinių ir 
atvesti į bet kurią did. Kanados

-k + ★

lietuviu koloniją.
7. Maldaknygės, senosios kny
gos,s.maldaknygės (gali būti ir 
blogame stovyje, jej senos).
8. Lietuvių rašytojų veikalai 
versti į kitas kalbas
9. Lietuvių rašytoju mokslo vei
kalai ir liet, ir svetimom kal
bom.
10.Istorinė medžiaga apie išei
vius :senu laikraščiu,skelbimų, 
programų,aprašymu apie išei
vių veiklą-ekonominę, sociali
nę, kultūrinę: apie tremties gy
venimą stovyklose: stov. laik
raščiai,net sieniniai, ranka ra
šyti, kalendoriai, dienoraščiai , 
programos, įvykiu aprašymai 
ir pan.

Be to yra skiriamos premijos : 
I-ji$ 20: II-ji $ 15: GI-ji$ 10. - 

Pageidautina,kad Imygos būti’ 
gerame stovyje. Knygas rinks 
jaunimo organizacijos - ateiti
ninkai ir skautai-gegužės mėn. 
gale ir birželio pradžioje.

Gerbiamiems aukotojams ir 
mieliesiems rinkėjams -bendra
darbiams dėkom iš anksto 
darbiams dėkojam iš anksto už 
lietuviškojo reikalo parėmimą.

Dr. Marija P.^amunienė 
Pirmininke.

Niagaros pusiasalis

APIE TRADICINES MŪSŲ 
JONINES

Nežinia kodėl bet lietuviška 
visuomenė Jonines labai 
mėgsta.Kas jas berengtų vis- 
tiek visados suvažiuoja spūs
tis žmonių. Šie žmonės savo 
atsilankymu tiesiog įlieja nau
jos gyvybės į šio krašto ne- 
pergausiausią lietuvių veiklą 
ir net gyvenimą. Pasirodo, kad 
laikas nuo laiko pabūti lietu
vių minioje yra didelis daly
kas. Joninės, atrodo, yra vie
nintelis parengimas subrau
kiąs lietuvius net iš toliausių 
kraštų. Tai proga, kada seni 
draugai turi progos susitikti, 
nes šalę Joninių tai yra turiz
mo centras ir retas nėra ap
lankęs šio Niagaros krašto.

Tikslas tų Joninių yra dve
jopas : pirmiausia įsigyti lėšų 
paremti jaunųjų lietuvių-skau- 
tų veiklą ir ją parem'i ne var
ganais centais, bet taip kaip 
reikia , tiek kiek reikia , kad 
jaunimas negalėtų teisintis, 
kad negali gerai veikti nes 
nėra lėšų.

Lėšos yra.Kas metai papil
domos. Joninių pelnas atiduo
damas iki paskutinio cento 
skautams. Kad nors vienas 
centas nenuslystų kur į šalį 
prižiūri kas met renkama vis 
nauja Revizijos Komisija. 
Toks yra visų šio krašto lie
tuvių pageidavimas ir jie turi

Taupyk ir skolinkis pirmutiniame ir didžiau- p/į p a/MA
SIAME TORONTO LIETUVIŲ ■ Atį/vIAI
KREDITO KOOPERATYVE oooooooooooooooooooooooooooooo^

MOKA

5 Vi % už depositus 
6% už šėrus (numatoma) 
7% už 1 m. term. den.
7 % % uz 2 m. term. dep.

IMA

8% už mortgičius

8% už asm. paskolas

PASIKALBĖJIMAS TRAU KINYJE

Reportažas iš

Vienas iš dvieju greta sėdin
čiu vyrų skaito lietuvišką laik
raštį.Kitas,tuc tarpu, žvilgsniu 
bėginėja vagono pakraščiuose 
esančiais skelbimais-reklamo- 
mis.Traukinys skubėdamas vos 
apšviestu požemiu įbėga į gerai 
apšviestas stotis ir išleidęs, ar 
pasipildęs keleviais, t.ęsia ke - 
Ii.?nę.

Laikraštį skaitęs vyras stai
ga pakelia galvą ir atsigrį ęs į 
sava bendrakeleivį saki ,kad šia 
žinute jis tiesiog nenorįs tikė
ti. Čia esą rašoma, kad iš To- 
ronto Apylinkės pirmininkės 
pareigi’ pasitraukusi Laima 

iišvėgždaitė ir valdyboje buvęs 
Paškevičius.Ju vieton įėję pir
mininku Skrinskas ,o pavaduoto
ju kun. A žubalis.Kiek jis pažįs
tąs panelę Švėgždaitę, ji esanti 
viena iš darbščiausiu ir gra- 

; ži ausiu mūsu kolonijas mergi
nų.Nežiūrint jos nesenai palai- 
d tu tėvelio ir universiteto stu
dijų,ji,išrinkta,sumaniai vade— 

' v>.v Toronte Apylinkei. Jai pr - 
įvedant Vasario 16 minėjimą, 

;,pr grama buvę vienu iš pui
kiausiu. Dėl to minėjiman pa
kviestas svečias kalbėtojas,bu
vęs Kanados premjeras Diefen- 
bakėr i s, tarp kitko pas a kęs, k. id 
turint tokius asmenis kai,; 
Švėgždaitė, netolimoje ateityje 
galime tikėtis ir savųjų par
lamentarų. baigdamas savąjį 
nusistebėjimą,laikraštį skaitęs 
vyras prieina išvados, kad pa- 

Vienintele lietuvių kapela Australijos LB Sydney apylinkėje. Iš kairės: A. 
Dulinskas, I\. Kazokas, A. Sankauskas ir A. Laurinaitis.

pilną teisę to pageidauti: dau
giausia skautams jie ir suau
koja. Vienkartinė auka - šim
tas dolerių čia nėra didelė 
naujiena.

Tas viskas įgalina mūsų 
skaudus veikti gerai ir jie vei
kia puikiai. Praeitais metais 
jų eilė kiek sumažėjo,nes vy
resni išsisklaidė po mokyklas, 
bet auga gražus prieauglis ir 
reikia laukti ta veikla vėl su
stiprės.

Salia ekonominių reikalų 
eina kultūriniai ir tai bene 
svarbiausia. Joninės duoda 
progos išjudinti lietuvybės 
veiklą, ją sustiprinti ir išneš
ti toli už kasdieninės veiklos 
ribų.

Nėra tokio didesnio meno

Kapitalas virš trijų su puse milijonų dolerių
|: ASM. PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGIČIŪS 
Ii pagal valdžios nustatyta normą — 66% įkainuoto turto. 
I: VISŲ NARIŲ GYVYBE apdrausta santaupų dydyje, bet

• nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju ap- 
; draustos iki $5.000.
; KASOS VAI.ANDOS: kasdien nuo 10 vai. iki 3 vai. p. p„ išskyrus 
t sekmadienius. Pirmadieni ir penktadieni vakarais nuo 4 vai. 30 min. 
C 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

Toronto

vasario egzaminai ir pasunkė
ję pamokos, grečiausia, pri - 
vertė uoliąją mergaitę pasi
traukti iš visuomeninio darbo.

Antrasis, paėmęs laikraštį, 
žvilgsniu permeta komentuoja
mą Linutę.Gražindamas kaimy
nui laikraštį jis sako, kad Lai
mos studijos čia neturėjusios 
nieku bendro.Ten buvę kompli- 
kuotesnės problemos, kurios 
privertė ją pasitraukti. Viena iš 
svarbiausių mergaitės pasi
traukimo priežasčių buvęs lais
vės paminklas lietuv škos.Port 
Credit kapinėse. To paminklo 
statybai buvo numatyta $10 000 . 
Vadovaujantis tėvynės laisvini
mo mintim,pradžioj buvo leng
vai sutelkta^ 6 000. Bet su pro
gresuojančia statyba paaiškėjo , 
kad paminklas neturi jokios 
laisvės idėjos; jis daugiau pri
mena kartuves vaizduojantį ce
mentinį ounkerį.Visuomenei nu
sivylus 
projektu ir pasunkėjus 16 ht rin
kimui, statybos iniciatoriai pra
dėjo finansinį spaudimą organi
zacijų vadovybėm. Šiuo atveju 
daugiau ar mažiau buvo palies
ta ir Apylinkės valdyba. Ten 
esantiems jaunosios kartos ats
tovams Švėgždaitei, Paškevičiui; 
jiems vadovaujantis laisvu ap
sisprendimu, tapo nesupranta
mas kad ir teigiamas iš šalies 
ateinąs spaudimąs.Dėl to jie,ne
ieškodami kitokio pasirinkimo, 
padarė savo sprendimą ir pa

abejotinos reikšmės

* A jJ; jį; jį; jį: * jį;

vienetonei Amerikoje nei Ka
nadoje , kuris nėra turėjęs 
progos pasirodyti mūsų Joni
nėse. Pernai programą, atliko 
visi trys svarbiausi Hamilto
no meno'vienetai, šiemet yra 
laukiamas visas veikiantis 
Londono jaunimas, Hamiltono 
lietuvių choras ir dar taria
masi su kitų vietovių meno 
vienetais.

Pernai įvyko dvi parodos: 
liaudies dirbinių ir lietuviškų 
vaizdų bei veidų paroda. 
Skamba kukliai, bet vistiek 
buvo išstatyta apie 50 alieji
nių paveikslų bei portretų ir 
visa tai, savaime aišku, rodo 
ir šio krašto lietuvių pastan
gas žengti mūsų tautos kultū
riniu keliu kaip galima ge

prasčiausiai pasitraukė.
Tai klausydamas laikraštį 

skaitęs vyras įsiterpia ir sako , 
kad tas visas reikalas jam sa
votiškai primena aną sekma
dienį, pamaldų metu išklausytą 
T.Placido pamokslą. Tas gabus 
žodžio meistras pamoksle nusi- 
skęsdamas mažėjančiu dėmesiu 
kunigu luomui, labai vaizdžiai 
iškėlė tikrąją dvasininko reikš
me religiniame gyvenime. Api
būdindamas dabartinę padėtį ir 
kas kart didėjantį žmonių pasy
vumą kunigų atžvilgiu tas pasi
gėrėtinas pamokslininkas iš es
mės perdavė tikrąją dvasiškio 
pas kirtį. Eidamas prie tiesiogi
nio dvasininko pašaukimo, Pri
sikėlimo parapijos klebonas 
ypatingai pabrėžė, kad pirklyba 
kaipo tokia ir visokį kitokį su 
bizniu susiję reikalai neturėtų 
rasti net mažiausią vietą baž
nytinėje aplinkoj .Anot pamoks
lininko Placido nuosaikiai per
duotų minčių, finansinės trans
akcijos, tuo labiau jeigu jos iš
eina iš religijos rėmu .visai ne
turėtu užimti ir taip ribotą pa
jėgumą turinčių kunigo rankų.
Visi tokie piniginiai reikalai tu
rėtų būti palikti išimtinai pa
sauliečių rūpesčiui.

S. PRANCKUNAS
* * t .« » ♦

Vienintelė, Kanados valdžioje re
gistruota lietuviška natūralaus gydy
mu sveikatos klinika. Mediciniškas 
ir pooperacinis gydymas. Psycholo- 
ginč terapija. Masažai. Elektronika, 
raudoni ir ultravioletiniai spinduliai. 
Terminė ir garu terapija, Phyziniai 
gydomieji judesiai, — hydro terapija.

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

460 Iloncesvalles Avė, 
T o r o n t o, On t. L.E 3 - 8 008.

riau.
Ir šiemet Joninės bus pa

ruoštos gerai ir patraukliai 
ne vien tik jaunimui, bet ir 
senimui,kuris būtinai ką nors 
įdomesnio suras šiame pa
rengime, o nevten tik progra
ma ir šokius.

Šiemet Joninės įvyksta bir
želio 27 dieną St. Catharinėje, 
todėl aukos skautams ir jų lo
terija i bus pradėtos rinkti ne
užilgo. Malonia i prašoma jau
nimo veiklos rėmėjus ir šie
met pagalvoti apie gerą auką 
parėmimui mūsų skautų veik
los už ką iš anksto tariama 
nuoširdus lietuviškas ačiū.

Joninių rengėjai
Skautų Rėmėjų Valdyba
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HAMILTON
Geriausia taupyti Ir skolintis tik Hamiltono llotuviif

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

Nemokamos gyvybes ir asm. paskola draudimas

Nemokamos pilnos Seklų patarnavimas
Parduodame American Travelers tekius ir money orderius

Užtikrintas ind&lii£ saugumas 
Kapitalas viri’$’1,8 50,000.00

SLA 72 kuopos tradicinė 
gegužinė įvyksta š. m. liepos 
12 d. A. Padolskio sodyboje, 
Paris, Ont.

Šiais metais kuopa yra už
simojusi pravesti loteriją ir 
iš gauto pelno paskirti $1OO 
dolerių Kanados Lietuvių 
Fondui.

Loteriją medžiaginiai jau 
parėmė: P. ir D. Dauginai iš 
St. Catharines , paaukodami 
vertingą rankoje nešiojamą 
radio. Iš Hamiltono, VI.Bag
donas ir St. Pilipavičius ran
kinį laikrodį, pinigines premi- 

| jas paaukavo Cherry-Beach 
Motei savininkai p.p. Venclo
vai, Ig. Varnas ir A.Kaušpė
das.

Prašome pagal išgales pa
remti platinamą loteriją, kad 
galėtumėm sukelti numatytas 
lėšas Kanados lietuvių Fon
dui.

SLA 72 k. Valdyba
I

Ottawa, Ont.
Gegužės 16 dieną lietuvišką 

šeimą sukūrė Danutė Vilčins- 
kaitė ir Jonas Kiškis. Vestu
vės praėjo giminių ir jaunimo 
tarpe tikrai lietuviškoje nuo
taikoje.

Abu jaunieji studijuoja me
diciną, kurią Jonas jau baigia. 
Šiuo laiku atlieka praktiką li
goninėse.

Abudu nekartą dalyvavo lie
tuviškų parengimų programų 
išpildymuose , o Danutė buvo 
lietuvių studentų būrelio sek
retorė.

Otavos lietuviai džiaugiasi 
jų pasiryžimais, linki jiems 
sėkmės ir tikisi ir toliau juos 
turėti savo tarpe. Dalyvis

» MONTREAL

Darbo valandos: 
Pirm. 9.30—5 v.p.p. 
Antr. 9.30— 5 v.p.p. 
Treč. 9.30—5 v. p?p. 
Ketv. 9.30—5 v.p.p. 
Penkt. 9.30—8 v.p.p.

MOKAME UZ:

Depozitus

Seru s
Už vienų metu indėlius 

SKOLINAME:
Asmenines paskolas iŠ
Nekiln. turto paskolas ii

Liepos ir rugpiučio mėnesiais šeštadieniais uždaryta.

Pernai metų stovyklautoja Gintarė Jurkute.

3339 , D. Blauzdžiūnaitę : 366- 
3397.

Šios stovyklos m ‘u yra 
planuojama Atlanto ir Kana 
dos rajonų vadovų mokykla -

AUŠROS VARTŲ PARAPIJA
® Ši penktadieni 6.30 vai. vak. bus 
pirmojo mėnesio penktadienio pritai 
kiūtos pamaldos ir po valandai šv. 
Mišios.
• Parapijos choras yra pasiruošęs 
Juozo Naujalio “ Malda už Tėvynę1, 
kuria giedos pirmaji kartą ši sekma
dienį.
• Mirė Ona Naikelienė, kuri palai
dotą per A.V. parapiją.

• Mirė Stasys Ražaitis 51 m.amž. 
ir Petras Zabiela apie 70 metu amž

VASAROS STOVYKLA
Montrealio skautai-ės sto

vyklaus nuo liepos 25 d. iki 
rugpiūčio 9 d. Visi kviečiami 
registruotis pas vienetų vado
vus arba pas V.Piečaitį: 366- 
7041 , A. Baršauskienę: 365-

PRANEŠAMA APIE NAUJA 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ 

sutraukiančia 
hemorojus

Tai yra ypatinga gydomoji medžiaga 
{rodžiusi galia sutraukti hemorojus ir 

pataisyti sugadintus audinius.
Pagarsėjęs tyrimų institutas atrado ne 

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

Visais tyrimo atvejais švelnėjant 
skausmams įvykdavo hemoroju susitraukė 
mas.

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

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

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

5%

6*/2 %
8%

10%

9%

taigi bus svečių ir iš tolimes
nių vietovių ir tuo pačiu paty
rusių vadovų.

Dalyvaukim -kaitlingai.
Tuntininkai

U ETJ VIb< r-S PUSVALANDIS GIRDIMAS KAS

TREČIADIENI PER

BANGA 1410, 11.00 VALANDA VAKARO

STO’I

1053 Albanele Cr.,
Duvernoy, Mtl. P.O. T ’-.L. 66 S 8834. r rogramos vedėjas L. 1 ■» n k c v i c i u

MIKE’S TEXACO SERVICE STATION

( M. RUTKAUSKO)
o Atliekame prabėgamo ir kapitalinio auto-mašinų . arbus.
e Taip pat patarnavimas gazolinu, alyva, padangomis ir kt.
e Tiktai keliolika minučių iš Montrealio greitkeliu Nr.40 

arbu Nr. 20. Atvažiavę neaosirik site !

60 i St. John Road TEL. 695- 3883

POINTE CLAIRE, QUE.

Savininkas Alfonsas Viskantas■

SPECIALIOS KAINOS:
o Krikštynoms, vestuvėm s ir I ai dotuvem s.

I tol imesnes užmiesčio ir kito miesto vietove.

LaSalle Mo Specialist lleg’d. ‘;

TAISAU IR DAŽAU AUTO MASINAS.

7717 RUE GEORGE LASALLE, P.Q. sav. - Desrochers.
(Priesois NL redukciją)

Universal Cleaners & ZJailoU
B. KIRSTUKAS

TEL. 769- 294'

239 FOURTH AVENUE 
(of We//rngfon 5/.,'

Windsor
Dry Cleaners & dyers co Ltd.

1205 Church avenue. Verdun. P.O

Tel. 768- 6679.

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

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

Windsor yra moderni valykla turinti 20 me
tu patirti šiam darbe Turinti naujai Įrengta 
moderniškiausia drebuziu ap saug a ( storage) 
ir greita, patarnavimo .

Savi’ninkai: A. Kersys, P. Petrulis, P. Kųjrsulis, A. Greibus.

Baltic Woodwork Co. tE..
K. KIAUŠAS ir J. SIAUCIULIS Daromos įvairios durys, langai, vir-

tuves kabinetai ir kiti ivairus medžio
547 Lofleur Ave., L a Sali e (650' P. Q. dirbiniai.

BELLAZZI-LAMY INC. ~
BOIS DE CONSTRUCTION 
BUILDING MATERIALS

7682 BLVD. CHAMPLAIN 
coin 6ieme Ave.. LaSalle

(VAIRI MEDŽIO STATYBINE MEDŽIAGA: 

Durys, langų rėmai. Izoliacija, Ten • Test, 
Masonite, statybinis popietis , cemento ., 
8. P. išdirbiniai , cementas ir kt.

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 is visur ( daug rašo ir apie dabarti
nį Lietuvos gyvenimą) laikraštis per 61 metus pelnė gera var
dą ir pasitikėjimą.

Keleivis duodą ir teisinių patarimu, jame rasite gražiu ap
sakymu bei eilėraščiu. Jis tūri ir moterų skyrių, Prenumertu 
tik $6.00. ’ ‘

Jau galima gauti --- 1970 --- metą Keleivio Kalendorių. — Kaina $ 1.00.

536 Broadway,
So. ocston.Mass.

02127 USA.

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

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

Prenumerata: J AV ir kitur $ 5.00 metams.
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iš visu vietų LaSaleje.

TEL. 366-3300

-- visas ?,4 valandas.

Lafleur Ave. L AS AL L E Tel. Buss. 366 7281 

Savininkai: y. Sušinskas 389-0571 ir J. Zavys 365-3252

Sveikatos draudimas bus netrukus 
įvestas Quebec'e k

Mūsų provincijoje netrukus bus Įvestos sveikatos draudimas 
(L’Assurance - Ma/adie ). Ar jūs pats ir jūsų šeimos nariai jau 
užsiregistravote Sveikatos draudimo komisijoj ?

Jei negražinote dar jums pasiustos registracijos kortelės, 
tuč tuojau pasiųskite ja mums užpildę joje reikalaujamas žinias. 
Jeigu tokios korteles negavote, užpildykite apačioje spausdina
ma anketa, iškirpkite ja, ir tuojau siųskite šiuo adresu:

Regie dr (’assurance - maladie du Quebec
Centre d’inscription
Casier postai 6600
Quebec 2, Que.

L ASSURANCE-
DU QUgPEC ,

PLEASE PRINT
FAMILY NAME

HIGHLAND AUTO BODY

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

DODGE

LAURENT DAIGNEAULT
President

Jette & Frere Itee
Plumb:ng & Heating kontraktorius

140-2e AVENUE 
LASALLE 366-

Lietuviuos nuolaida.

• Atliek airi) mechaniniai darbai

• Bores taisymas ir dažymas

a Dunlop padangos ir baterijos

* Šildymo ir vandentiekio taisymai ir nauji Įrengimai

e Garinių priemonių pardavimas ir įrengi

• Apka inavimn s nemokama

0330
1920 FRONTENAC ST. - MONTREAL, P.Q.

PORTRETAI - VEDYBOS - KRIKŠTYNOS 
SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS 

ĮVAIRIOS PROGOS
T EL. 525- 8971. T. Laurinaitis

A.B.C. Parcel service patarnauja gerbiamiems lietuviams klijentams jau 17 metų ir ryžtasi tai 
daryti dar daugelį metų ateityje.
A.B.C. yra vienintele bendrove Montrealyje, kuri turi visus leidimus ir teisę pati išrinkti mokes
čius bei siųsti siuntinius tiesiai iš Montrealio.
Mes turime pilna pasirinkimų įvairiausių nedžiagų, tinkamų siuntoms, ir duodame dideles nuolai
das angliškoms medžiagoms (joms muitas yra tiktai $ 1.00 ■ vienas doleris - už jordų),!”1

ui apsiaustus nuolaida iki _ || /n

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.

NEPRIKLAUSOMA L IETUVA Nr. 22 (1201), 1970 m. birželio mėn. 3 d.



mono lis

priešais Montreal

45 min. koncertas : 
žodis - Estų pirm.

DEPORTACIJŲ MINĖJIMAS
Jungtinis pabaltiečių birže

lio mėnesio deportacijų į Si
birą minėjimas šiais metais 
įvyks sekančia tvarka:

Birželio mėn. 11 d.,ketvir
tadienį, 7 vai. 30 min.bendras 
koncertas erdvioje Montreal 
West miesto salėje, 50West
minster South.

Programoje:
7 vai. 30 min. vainiko padė

jimas prie Nežinomo kareivio 
paminklo 
City Hali.

7 vai. 
Įžanginis
Moldre, trumpa paskaita-prof. 
dr. M.Puhvel. Lietuvių meni
nę dalį išpildo "Gintaro" an
samblis, vadovaujamas Z. La
pino , Estų - jaunimo choras 
vedamas O.Avarmaa, Latvių- 
vyrų choras "Junda" vedamas 
D. Vitolds. Baigiamasis žodis 
-latvių pirm. G.Sukse.

Birželio mėn.14 d. .sekma
dienį 11 vai. pamaldos Aušros 
ir Sv. Kazimiero parap. baž
nyčiose.

Birželio mėn. 15 d., pirma
dienį, 9 vai.vakaro radijo pus
valandis per CKVL-FM radi
jo stotį,banga 96.9.

Visi kviečiami skaitlingai 
atsilankyti į koncertą , kuris 
bus įdomus ii’ gero meninio 
lygio. Daug vietos mašinų pa
statymui. Privažiavimas 
Sherbrooke West,Maissoneu- 
ve Blvd., Upper Lachine Rd. 
ir No. 2 Highway. Kadangi 
praeityje tų minėjimų ruoši
mas savaitgaliais neturėjo 
pasisekimo, tai šiais metais 
tai bandoma padaryti šiokio
mis dienomis.

KLB MONTREALIO SEIMELIO 
P R E. Z I D I U M A S

kas esate "Lito" nariai užplldy- jame. Laukiame Ir daugiau, 
kitėjuos ir pasiųskite nurodltu 
adresu,arba, būnant "Lite", at
neškite jį."Litas" mielai patar
naus atlikti nesunkią tautinę pa
reigą.

Kas nesate "Lito" nariai pra
šom asmeniškai ar paštu kreip
tis į Seimelio Prezidiumo iždi
ninką,adresu: J.Šiaučiulis,6897 
Mazarin st., Montreal, 205, tel. 
767-2781.

Praeitame pranešime spau
doj buvo paminėti 69 asmenys , 
kurie per 6 metus (nuo 1964) per 
"Litą" pastoviai mokėjo solida
rumo mokestį,duodami pagrin
dą visam Montrealio Seimelio 
Prezidiumo veikimui. Jiems vi
siems didelis lietuviškas ačiū 
ir pagarba, nes jie savo tautinę 
pareigą atliko ir atlieka tyliai 
ir kantriai!.

Bet ar tiktai jie vieni privalo 
nešti visą Montrealio Lietuviš
kosios Bendruomenės naštą? 
Ta pareiga priklauso visiems , 
be išimties visiems kas tiktai 
laiko save lietuviškos bendruo
menės nariu.

Malonu pažymėti, kad į skel
biamą KLB solidarumo mokes
čio vajaus eiles iki šiol naujai 
įsijungė šie asmenys:

S. Naginionis, J.Pawlovsky, 
E.Kardelienė,O. Bieliūnaitė, S . ■ 
Umbrasas, J. Jurėnas, V. Stan
kūnas, J. Araminas, V. Balčiū
naitė,E.Navikienienė, S. Ponai
tis, K. Purvinskaitė, J. Strelie- 
nė.K.J.Montvydas, V. Valka, A . 
Kudžma, B. Jungmeisteris, P . 
Juodelis, V.Koskus ir j. Painio
tas. Visi jie sutiko solidarumo 
mokestį mokėti per "Litą". P . 
Klezas, J. Malciu ir E. Stehr 
įmokėjo ats tirai.Naujai 23-vi - 
so 92.Visiems atlikusiems savo 
tautinę pareigą maloniai dėko-

J. ŠIAUČIULISElzbietos KaraelienesMUZIKOS STUDIJOS
KLB Montrealio Seimelio DVIDEŠIMTIES METŲ SUKAKTIES KONCERTAS J»ĮrięĮio -?®ni.l3_jL6.L0L £#R-_APlr£s_X?Lt’LRP[?E- 
Prezidiumo Iždininkas.

ŠV.KAZIMIERO PARAPIJA

Gegužės mėn. 23 d,, parapi
jos salėje p.p. M. ir J.Klei- 
zams buvo suruošta puota , jų 
25 metų vedybinio gyvenimo 
paminėti. Šio subuvimo orga
nizatorės buvo solizantų duk
relės June ir Linda bei p. 
Kleizienės sesutė Julie Gar- 
gasienė.

Vakaro programą pravedė 
p. J.Gargasienė pakviesdama 
pirmiausia kalbėti solizantų 
dukrelę June. Ji trumpai, gra
žiais žodžiais, apibūdino savo 
tėvelius ir jų tėvišką gerumą 
ir nuoširdžiai dėkojo visiems 
puotos dalyviams už tokį gau
sų atsilankymą, Buvo 300 
svečių.

Po to solizantus sveikino 
brolis Albertas Kleiza , Šv. 
Onos d-jos p-kė M.Gruckū- 
nienė,Šv. Elzbietos d-jos p-kė 
O.Kreivienė ir Kleizų busi
masis žentas Mr. John Sodo. 
Vėliau klebonas F. Jucevičius 
sukalbėjo maldą ir po to pra
sidėjo vaišės. Šiose vaišėse 
dalyvavo ir solizantų giminės 
iš Ontario provincijos Mrs. 
Arnilia Ragaisas - solizantės 
sesutė iš Toronto, Mr & Mrs. 
Robert Wright iš Fort Erie, 
Mr.& Mrs. Charles Daukas iš 
Oakvile ir kiti.

Solizantai buvo apdovanoti 
gražiomis ir vertingomis do
vanomis bei pinigine $:OOC 
dovana.

o praėjusių metu lene ir P. Adomonis ir dešinėje mokiniai.>, sveikina mokiniu tėvai N. Gud
* Y * * * * * * *

• Kaip ja j yra nutaria , šie- 
mel nebus tokio bazaro, kokie 
būdavo anksčiau. Ka ip papras-

tai,kiekvienais metais, taip ir 
šiemet turėsime loteriją. Ji 
skirsis nuo pereitų tuo, jog 
vietoje anksčiau buvusių 1O 
laimėjimų, šiem." turėsime 
50 laimėjimų. Tad tikimės ir 
daugiau išplatinti bilietų kny
gelių. Neužilgo bus išsiuntinė
ta visiems parapijiečiam- po 
l bilie tų knygu'ę, su klebono bei 
parap. k-to narių laišku.

Bilietų knygelėje, dėl vietos 
stokos, bus įrašyta tik 1O lai
mėjimų. Pagal galimybes 
stengsimas per spaudą visus 
parap. supažindinti ir su kito- 
m‘3 40dovanų, kurios bus tik
rai vertingos ir savo gausumu 
pralenks anksčiau buvusias 
metines rudenio loterijas.

Parapijos k-tas prašo pa
rapijiečių , tie kurie galėtų 
gauti dovanų iš savo darbo
viečių, mūsų metinei rudenio

loterijai, kreipkitės į kleboną 
ar parap. k-to pirmininką, tel. 
351-2199, kurie su mielu noru 
jus aprūpins rekomendaciniu 
laišku.

® Lapkričio mėn. 11 -12 die
nom is-vakarais, turėsime pa
rapijos salėje E'ingo. Lapkri
čio 14 d., šeštadienyje, taip pat 
parap. salėje bus didžiulė va
karienė. Vakarienės metu j- 
vyks metinės rudenio loteri
jos laimėjimų traukimas.

• Liepos mėn, 12d. 
parap. k-tas ruošia g t 
p:kniką, gražiame p.Vekterio 
ūkyje - vasarvietėje prie 
Mascouche.

minų

Suvalkietis

KAS I JONINES ?
S. m. birželio men. 27 d. F. Skrui- 
bio vasarvietėje bus Joninių lau 
žas ir šokiu platformos atidary
mas. Vykstama ir autobusais ir 
prašome registruotis iki birželio 
15 d. Tel: 637-9229; 366- 1673: 
389-0571. Kaina $2.00.

L. K.Mindaugo Šauliu
K u o p a. -P

ŽVEJŲ IŠVYKA
Dominion dienos savaitga

lyje Montrealio lietuvių žve- 
joiojų-medžiotojų klubas "Ni
da" suruošė žvejybos išvyką į 
Ba.skatong'o ežerą. Dalyvavo 
virš dvidešim' lietuvių.

Tačiau lietingam orui ir 
dar per aukštam vandeniui 
esant, ryškesnių rezu’tatų ne
pasiekta, J,š.

KLB SOLIDARUMO 
VAJAUS REIKALU

Kiekvienas KLB 
jausti savo tautinę
neraginant kartą į metus susi
mokėti solidarumo mokestį 2- 
jų dolerių sumoje.

Tuo paremiant platu ir šako
tą KLB organizacijos darbą, 
svarbiausią Lietuvybės i šia iki - 
mą šiame krašte.

Malonūs Montrealio Lietu - 
viai,nebūkimpaskutienieji tar
pe kitų KLB apylinkių.

Įrodykime kad esame pajėgūs 
ir pilnai suprantame savo ben
druomeninę pareigą. Atlikim ją 
noriai ir savanoriškai, patys 
sau.

Neperseniausiai daugelis iš 
Tamstų gavoteKLB Montrealio 
Seimelio Prezidiumo biuletenį 
su juo kartu ir solidarumo mo
kesčio pareiškimą. Prašom at
kreipti malonų dėmesį ir visi

MOKESČIO

narys turi 
pareigą ir

GERIAUSIAI I’AILSĖSIT PER SAVO ATOSTOGAS 
CAPE COD - OSTERVTLLE 

KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO JŪROS 
PLIAŽO — GRAŽIOJE LIETI V1ŠKOJE 

JANSONŲ VASARVIETĖS VILOJE

87 East Bay Rd., Osterville Cape Cod. Mass. 02655 
Tel. (Area 617) 128-8125

• Vila Audronė yra apsupta didelio pušų, beržų ir kt. 
dekoratyvinių medžių parku. I)aU£ vietos poilsiui ir 
žaidimams.

• Erdvūs kambariai, rami ir jauki aplinkuma.
• Visai arti šiltos srovės, privatus atviros jūros pliržas 

(7 min. pėsčiom).
• Geras lietuviškas maistas.

Atidaroma vasarojimui nuo BIRŽELIO 7 P iki RUG
SĖJO MĖN. 20 D. ir jau DABAR priimami užsakymai.

Kreiptis: DR. ED. JANSONAS. 15 ROSEDALE ST.. 
BOSTON, MASS. 02124. TEL. 288-51)!)!). <, po BIRŽELIO 
22 D. tiesiai į vila AUDRONĖ CAPE COD. MASS., 
MARIJA JANSONAS.

Visi maloniai kviečiami atvykti i šia gražiausia ir 
didžiausia Cape Cod žalumynuos paskendusių lietuviška 
pajūrio vilą.

LAURINAITIS JUOZAS IeL 221*2“29J.
D Ė M E S10^ 1 Parduodu alų po S3.90 už case,

visų rūšių minkšta gėrimą po $2.0G už case, Varškę 5!6 sv.už$2.10. 
Pigiausiomis kainomis šviežias ir rūkytas dešras ir kitus produktus. 
Atvykite patys i krautuvę - 1918 Frontenac St.( Prie pat METRO),

LILY HOSIERY MFG CO
NYLON HOSIERY, LINGERIE a MENS UNDERWEAR

e Nai lonini s trikotažas, moterį ška ir vyriška aaatinė apranga. 
» Sovininkoi iš Kouno ir ioisvoi kolto lietuviškoj.

*** *** JOBO HU’CHISON ST
MONTREAL. QUEJ. WISGARDISK-' 'WISE)W. LAPENAT

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

įvairi industrine, komercine ir rezi denci nė statyba. Duodame 
įvairius patarimus, įkainavimus.be jokio atlyginimo. Darbas 
atliekamas sąžiningai ir prieinama kaina. TeL_ 366_-_6237.

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

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

P. ADAMONIS
Chartered Insurance Broker

į į j Su teise dirbti Quebecb ir Ontario

PROVINCIJOSE

Sekr. M. Arlauskaite, tel. 722- 3986.

Ihiiiliciilio lietuviu KiTi/ilo l'i>

IS EINAMŲJŲ SĄSKAITŲ

ČEKIAI VELTUI

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

kas

MOKĖKITE VISAS SAVO

SĄSKAITAS 

“LITO“ ČEKIAIS.

"LITO" jaunųjų narių eks
kursija šiemet įvyks į Granby 
Zoologijos sodą. Amžius nuo 
6 iki 16 metų. Užsiregistruoti 
iki birželio mėn.lO d. Išvyks
tama autobusais nuo abiejų 
"Lito" skyrių 9 vai. 15 min. 
ryto ir grįžtama į tas pačias 
vietas 3 vai. po pietų. Vykti 
galt ir dabar naujai įstoję 
jaunieji nariai.

Pr.R.

įM.A.S. POPlERA/T/S
B. A., M.D., C.M., M.Sc., L.M.C.C., F.R.C.S.(c) 

CHIRURGINĖ PRAKTIKA ’■KREiPTisTel. 93 1 -3275
SEAFORTH MEDICAL BUILDING 
3550 Cote Des Neiges Rd., Suite 720.

ADRESAS: 1465 De Scve Street

Montreol 205, Que.

TEL. 766- 5827.

MONTREALIO LIETUVIU KREDITO UNIJA

KASOS VALANDOS: 1465 De Scvc St., sekmo- 
dieniais nuo 10:30 iki 12:30 vai. Darbo dienomis - 
nuo 10 iki 3 vai. kasdien, išskiriant šeštadienius. 
Vakarais — treci a?: eni ai s ir penktadieniais nuo 7

Dr. E. ANDRUKAITIS
5.0%

6.0%

D y. ° 9 A p a s K O L A S ■'

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

tel. 522-7236.

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

Dr. J. MALIŠKA 1440 St. CATHERINE Street W., 
Room 600

Dantų gydytojas Tel: 866 - 8235. namu 488-8528.

DR. A. 0. JAUGELIENE 
Dantų gydytoja

1410 Guy St. pirmas aukštas 
11- 12 kambarys.

Tel. 932-6662; namų 737- 9681.

Dr. V. GIRIUNIENĖ
Dantų gydytoja

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

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

NOTARAS

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

Suite 200 1
Tel. 866-1359

K AILIU SIUVĖJAS

6396 Bannantyne Ave. Verdun, Montreal

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

(Storage)'

Tel. 767-6183.

MOKA UŽ:

EINAMĄSIAS S- los 

Šerus i numatyto) 
TAUPOMĄSIAS s-tas 6.5%
TERM.IND. I mėtoms 7.25% 
TERM.IND. 2 " 7.75%
TERM.IND. 3 “ 8.00%

Nemokomas gyvybės drout-imaT 

iki $2,000 £ėrų sumos.

(iškaitant nario gyvybes opdrauda 
iki $10,000 paskolos sumos) 

ASMENINES, čekiu kredito ir nekiln. 
turto (rezidenc. nuosavybių) iš 9% 

INVFSTACINES pagal ju rusi nuo 
9.5% iki 12%.

’ TERMINUI suėjus paskolos atnauji

namos iš tuo metu galiojančio palu“ 
kanu, procento.

3907 Rosemount Blvd., tel. 722-3545. Diena.-penk- 
todieniois nuo 1 iki 6 vai. Vakarai s--pirmadieniai)*, 
treciaa’ *niais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai.

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

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA 727~3120

695 — 35th Avenue, Montreal, <09,

Albertas N 0 R K E LIŪNAS, 9-a. c.s.c., i.b. 727.3120. 
| I NAMU:

1 Arvydas R U D 7 £ V I Č I U S - AJ B- 672-5303.

KOMERCINIO. PRIVATAUSTURTO. AIJ T C H0 B l L I U. ATSAKOMYBEI. 0. Y V Y B e S D R AUDI M

4475 BANNANTYNE AVĖ.,

FORDre-7čQ-B83'
USED CARS

1 year guarantee
Kreipkiles į

LEO GURECKAS
Sales Manager

Keating Ford lietuvis atstovai
769-883L__

Tel: namų 366-2548
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