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SAVAITINIU ĮVYKIU 
APŽVALGA

SOCIALISTAS WILSOHAS KONSERVATORIUS HEZTHaS

Visas pasaulis su susidomėjimu laukia parlanento rinkimų 
T<. Britanijoje. , Pastarieji duomenys rodo, k dabartinis 
premjeras Ii. Wil«nnas pirmauja, bet ir konservatorių lyde
ris F. lįeatlias atkakliai tebekovoja už britu balsuotojų 
balsus.

PILIETINE KOVOS
JORDANE

Penkias dienas vyko aršios 
kovos tarp Palestinos Išlaisvi
nimo Liaudies Fronto ir regu
liarios Jordano kariuomenės . 
Trintis tarp arabu partizanų ir 
karaliaus Husseino prasidėjo 
beveik nuo pat pirmos dienos 
jaunajam karaliui atsisėdus į 
sostą.Nesusipratimu ir trinties 
pagrindinė priežastis yra Hus<- 
seino nenoras karu spręsti san
tykius su Izraeliu, -jis verčiau 
nori atsiekti taikių paliaubų tie
sioginiu susitarimu. Tuo tarpu 
žydų iš Palestinos iškraustytie
ji arabai, susitelkę į anksčiau 
minėtąjį partizaninį sąjūdį,apie 
jokias derybas nenori nei kal
bėti ir metodiškai puldinėja Iz
raelio ūkius bei kariuomenės 
įrengimus iš Jordano valstybės 
pasienyje esančių savo išeities 
pozicijų. Izraelio vyriausybė 
pakartotinai įspėjo karalių Hus- 
seiną.kad tokiu partizaniniu už
puldinėjimų iš Jordano terito
rijos netoleruos ir už juos lai
kys atsakingais tiktai oficialią 
Jordano vyriausybę bei patį ka- 
ralių.K^iip reporteriai praneša 
per tas penkias dienas vykusio
se kovose žuvę net septyni šim
tai žmonių ir be galo daug nuos - 
tolių padaryta, sudeginus arba 
išsprogdinus kaikurios pasta
tus. Partizanai beveik nužudė 
patį Jordano karalių, kai prie 
Ammano miesto (Jordano sos
tinės) apšaudė karaliaus auto
mobilį, nužudydami tris jo pa
lydovus ir lengvai sužeisdami 
Husseiną. Partizanai taip pat 
buvo suėmę ir laikę įkaitais ke
lis šimtus užsieniečių, jų tarpe 
visą eilę ambasados tarnautojų 
bei reporterių.Tuo tarpu Egipr 
to ir Izraelio kariai vėl susirė
mė Egipto teritorijoje, kai Iz
raelio kariuomenės dalinys įsi
veržė į Egipto teritoriją. Viena 
ir kita pusė teigia, kad susirė
mimuose žuvę apie 20 priešo 
karių, o apie 40 buvę sužeisti. 
Pastarosios kautynės vyko prie 
Sueso kanalo.

iO’/iną KOSMONAUTAI 
ERDVĖJE

Jau savaitė aplink žemę 
skrenda sovietiniame erdvėlai
vyje du rusai kosmonautai. Kaip 
paprastai, Maskva apie skridi
mo tikslus nesako nieko, pasi
tenkindama lakoniškiu sakiniu, 
kad tiedu kosmonautai atlieka 
mokslinius tyrimus.Vakriečių 
spauda betgi mano, kad sovietų 
kosmonautai stengsis sumuoti 
amerikiečių ligi šiol laikomą 
ilgo skridimo erdvėje rekordą .

PASAULINES FUTBOLU 
PIRMENYBĖS

Meksikos mieste,Meksikoje , 
jau įpusėjo tarptautinės žaidyė 
nės, kurių nugalėtojas laimės 
Pasaulinio meisterio taurę ir 
vardą. Ekspertų nuomone nuga
lėtojas būsiąs Brazilijos vals
tybinis vienetas. Šias eilutes 
rašant, burtų keliu dabartiniai 
nugalėtojai buvo taip suporuo
ti: Anglija (dabartinis meiste
ris) žais prieš Vakaru Vokie
tiją,Brazilija prieš Peru, Mek
sika prieš Italiją ir Sovietų Są
junga prieš Urugvajų. Pusiaufi- 
nalinės rungtynės bus žaidžia
mos birželio 17 ir jose susitiks 

Brazilijos ir Peru rungtynių 
laimėtojas prieš Urugvajaus-> 
Sovietų Sąjungos rungtynių lai
mėtoją; kitose gi susitiks Itali
jos - Meksikos laimėtojas su 
Anglijos-Vakarų Vokietijos lai- ! 
mėtoju. Žaidynėmis susidomė
jimas milžiniškas,nes šį futbo
lą žaidžia visas pasaulis,išsky
rus JAV ir Kanadą, kuriose eu- 
ropietiškasai futbolas (soccer) 
silpnai prigijęs.

VIS DAR 
STREIKAI

Pagal Paštininku unijos nu
tarimą paštininkai streikuoja 
po vieną dieną visoj Kanadoje , 
kad tokiu būdu priverstu fede- 
ralinę vyriausybę padaryti nuo
laidų dabar vykstančiuose pasi
tarimuose Ottawoje. Birželio 12 
paštininkai streikavo Montrea- 
lyje.Kaip žinia,Montrealis nuo 
tų streiku kenčia jau trečią mė
nesį, todėl visos siuntos (įskai
tant ir mūsų laikraštį) gauna
mos be galo nereguliariai, o 
daugelis ju dingo vietiniams te
roristams panaudojus bombas.

nebeskirs premiją
RŪKORIAMS

Federalinei vyriausybei pa
geidaujant,visos didžiosios ci
garečių gamyklos nutarė nuo. 
liepos 1 d., panaikinti visokius 
kuponus,pagal kuriuos rūkoriai 
turėjo progos laimėti net ke
liasdešimt tūkstančių dolerių. 
Ottawos nuomone, toks pinigų 
dalinimas paskatina daugelį 
žmonių pirkti didesnius kiekius 
cigarečių.

ŠV. JONAS 
SEPARATISTAS ?

Federation des Societes Saint 
- Jean-Baptisto vykdomas ko
mitetas nutarė, kad ateityje vi
suose rinkimuose rems sepa
ratistų kandidatus.Tas pats ko
mitetas taip pat pasisakė už be
sąlyginį vienos prancūzų kalbos 
įvedimą šioje provincijoje.Sun
ku betgi patikėti, kad Šv. Jonas 
Krikštytojas (šios provincijos 
patronas) taip lengvai bus įra

šytas į separatistų sąrašus ? '. 
Neskyrimas religijos nuo poli
tikos, deja, yra šioje provinci
joje, dar gerokai įsišaknijęs.

QUEBEKG PARLAMENTU
Darbai

BOURASSA

Quebeco mieste, be ypatingos 
pompos ir didelio triukšmo, 
atidaryta naujai išrinktojo par
lamento sesija tuojau ėmėsi 
darbo. Pagrindiniu rūpesčiu yra 
prancūzų kalbos padarymas ofi
cialia (working) reikalinga kal
ba šioje provincijoje ir skubus 
įvedimas Sveikatos apsaugos 
(Medicare) įstatymo. Šiek tiek 
kalbų sukėlė 7-ių Parti Quebe - 
cois (separatistų) partijos na
rių atsisakymas prisiekti ka
ralienei. Beje, vienas jų anks
čiau prisiekė, bet vėliau aiški
nosi, bet nežinojęs ir nesusi- 
gaudęs kam jis prisiekiąs . 
Premjeras Robert Bourassa ,jų 
paklaustas ar mano pakeisti ne
tolimoje ateityje priesaikos 
tekstą, atsakė, kad tą klausimą 
studijuoti jau sudaryta speciali 
komisija ir netrukus bus nu
tarta kaip tą tekstą pakeisti. 
Betgi jo žodžiais, kol tekstas 
nepakeistas .pagal įstatymą joks 
parlamento narys negali teisė
tai užimti savo vietos parla
mente, jei nėra davęs nustatytos

priesaikos. Kol kas separatis
tai dar svo vietų neužėmė, bet 
stebi parlamento sesijų eigą 
nuo balkono, skirto žiūrovams . 
PQvadas R.Levespue vėl nusi
skundė, kad rinkimų įstatymas 
esąs niekam tikęs,nes jų parti
ja nežiūrint didoko procento 
balsu gavusi tik septynis atsto
vus. Jis taip pat pareiškė, kad 
netrukus apskųsiąs vyriausiam 
teismui trijų balsavimo apylin
kių nenormalumus, kurie nulė
mė jo partijos kandidatų pralai
mėjimą. Vienas tų pralaimėju
siųjų yra jis pats. Charakterin
ga,kad jo pagrindinis priekaiš
tas yra nukreiptas prieš nau
juosius emigrantus,kurie,  girdi, 
neturėdami teisės balsuoti, vis 
dėlto buvę įtraukti į balsuotojų 
sąrašus ir visi kaip vienas bal
savę prieš separatistus. (Gal 
bent dabar kaikurie politikie
riai supras, kad mūsų balsas 
irgi šį tą gali L)

LEVESQUE

Parlamenta opozlci|os lyderis.

!$°l-DINGAI ATIDA>;YTA 
PARODA MONTVILAI YJE

Beveik 300 000 žmonių su
plaukė pirmąją dieną(š. m. bir
želio 12) į trečiąją iš eilės MAN 
AND HIS WORLD tarptautinę ' 
parodą. Ši paroda yra tiesiogi
nis tęsinys EXPO'67 ir jai nau
dojamos tos pačios ,salos St. 
Lawrence upėje, kurios buvo 
specialiai supiltos anai tarp
tautinei parodai, Šių metų paro
dos pagrindinė tema-turizmas . 
Parodoje dalyvauja apie trisde
šimt valstybių ir visa eilė pa
viljonu bus visiškai nauji. Pa
rodoje vėl dalyvaus kaikurios 
valstybės, nedalyvavusios pra
eitais metais, pav. Vakarų Vo
kietija ir Sov. Sąjunga. Kaip jau 
minėjom praeitame numeryje , 
šioje parodoje bus atstovauja
mos ir visos tautinės mažumos, 
gyvenančios Montrealyje. ET
HNIC MOSAIC paviljone (buvu
siam Japonijos) dalyvauja apie 
30 tautinių grupių. Ju vėliavos 
iškabintos pačiam paviljone ir 
kiekviena tautybė turės savo 
specialias dienas. Šį šeštadie
nį,birželio mėn. 13, tris pirmą
sias tautines dienas pradeda 
lenkai.Pažymėtina,kad tiktai p^- 
C. G. Stanczykowskio rūpesčiu 
energija (ir, dalinai, ištekliais), 
Montreal!© miestas sutiko tokį 
paviljoną ruošti.Sovietai dėl šio 
paviljono jau pareiškė savo ne
pasitenkinimą, ypatingai dėl jų 
užgrobtų kraštų vėliavų iškabi
nimo ir tariamos antisovietinės 
propagandos: Pastarosios so
vietai labiausiai bijo (taigi, pa
gal lietuvišką patarlę: Vagie, 
kepurė degal).

Lietuvių dienos bus penkios 
paskutinės parodos dienos-rug- 
sėjo 3, 4, 5, 6 ir 7 -oji. KLB 
Montrealio skyrius jom jau rū
pestingai ruošiasi.Oficialią pa
viljono atidarymo dieną (birže
lio 13) iškilmėse lietuvius ats
tovavo KLB Montrealio seim. 
prez.pirm. Pr.Rudinskas,lietu
vių skyriaus tvarkytoja p. B. 
Nagienė ir dvi tautiniais rūbais 
pasipuošusios lietuvaitės :Daina 
Kerbelytė ir Audra Žurkevičlū- 
tė.
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KANADOS KRAŠTO VALDYBA

Netolimoj mūsų tautos ir 
valstybės istorijoj joks kitas 
mėnuo nėra įrėžęs tiek neuž
mirštamų ir skaudžių randų 
kaipbirželis.Kodėl istorija ir 
lemtis pasirinko šį nuostabų 
šiaurės kraštų mėnesį, kai 
svaigina tūkstančio laukų gė
lių, vešlios žolės ir šalinan
čių medžių kvapai,kai gaivias 
naktis nušviečia beržynai, kai 
širdys atsigauna galų gale po 
ilgos, varginančios žiemos,- 
vienas Praamžius težino.Rau
donieji tankai riedėjo mūsų 
žemės keliais tą mėnesį, neš
dami vergiją. Komunistinis 
režimas tą mėnesį pagaliau 
atidengė savo klastingo huma
nizmo kaukę ir pradėjo - po 
metų-tremti lietuvius į Sibi
rą . tą patį mėnesį jaunuoliai 
ir darbininkai sukilo prieš 
sovietinę imperiją , kai dvi 
diktatūros griebė viena kitą 
už gerklės. Išeivijoje įprato
me labiau minėti tik birželi
nius trėmimus. Daugelyje vie
tovių tie minėjimai organizuo
jami kartu su latviais ir es
tais, kad iškelti tragedijos di
dumą ir parodyti tų trijų res
publikų solidarumą. Galima 
drąsiai tvirtinti, kad kiekvie
nas mūsų išeivijoje buvo pa
liestas to bestiališko sovieti
nės imperijos patento - atsi
kratyti sau nepageidaujamu 
elementu , kaip jų žargonu sa
koma,-nes kiekvienas prara
dome tą mėnesį tėvus , sene
lius , brolius ir seseris arba 
gimines. Lygybės barbaro bo
tagas kirto per Lietuvą , Lat
viją ir Estiją kaip niekad tų 
tautų istorijoje: prekiniuose 
vagonuose troško, badą ir pa
niekinimą kentė vaikai, seniai 
ir moterys , valdininkai, ūki
ninkai ir darbininkai, ligoti ir 
sveiki , turtingi ir skurdžiai. 
Tą mėnesį šiaurės Europa 
buvo nutempta į kartuves. Tą 
mėnesį prasidėjo šimtams 
tūkstančių pabaltiečių greita 
arba lėta mirtis. Tą mėnesį 
Sibire pradėjo mūsų žmonės 
kalti kryžius saviesiems. Ne
pamirškime tai'. Nepamirški
me ir priminkime tai visiems 
šaukiantiems tik apie Siaurės 
Vietnamo vaikus , moteris ir

IR GERAI, IR BLOGAI...
(laiškai mums)

šiuose laiškuose išreiškiamos mintys nebūtinai atstovauja 
redakcijos paniūras ar nuomonę. Laiškai gali būti trumpi
nami. Anoniminiai pasisakymai nebus spausdinami. Red-

IR uAR DEL DR. Z. ( NE V.) REKAŠIAUS

N.L.1970m.gegužės 13 d. nu
meryje atspaustas p. J. Klemo 
laiškas dėl prof. dr. Z. Reka
šiaus paskaitos Toronte apra
šymo.Nežinau,kas tas p. J. Kle
mas ir kokios jo kvalifikacijos 
spręsti, ar paskaita akademiš
ka ar ne. Negalėčiau, žinoma, ir 

senelius, - tegul jie nors šį 
mėnesį paverkia ir už mūsų 
vaikus, moteris ir senelius. 
Nemačiau iki šiol tokių plaka
tų nei vieno taikos demonst
ranto rankoj. Jie mus nurašo 
lengva ranka , nes mes - pagal 
jų žargoną - esame fašistai ir 
atžagareiviai. Įsikalkime sau 
ir įkalkime tokiems apsime
tėliams į galvą, kad tik tada 
tikėsim jų gerais norais ir jų 
gera valia , ir jų taikos nuo
širdumu, ir jų ašarų tikrumu, 
kai pamatysim, kad jie de
monstruoja ir už mūsų nu
žudytus žm ?nes , ir už mūsų 
išniekintą tautą. Nežinomas 
Aukštaičių ūkininkas miršta 
lygiai tokia pat neatšaukiama 
ir neteisinga mirtim kaip 
koks nors , beveik į šventuo
sius išaukštintas , Guevara. 
Estijos vaikas sušalęs Sibiro 
taigoj yra lygiai toks pat ne
gyvas vaikas kaip Šiaurės 
Vietnamo kaime sudegęs kū
dikis. NETEISYBĖ visur yra 
lygiai tokia pati neteisybė, nes 
mirtis yra be partinės spal
vos ir be ideologijos. Visos 
žmogžudystės nepateis inamos: 
ir komisarų įvykdytos, ir po
licininkų, ir taikos demonst
rantų.

Tebūna birželis mūsų kova 
prieš žmogaus paniek in imą, 
žmogaus pavergimą, tautų iš- 
teriojimą , laisvės smaugimą. 
VISUR, VISADA ir VISAIS lai
kais'. Kad mums skauda la
biausiai savo krašto trage
dija - suprantama. Supranta
ma ir pateisinama, kad nie
kas iki šiol už mus nepro
testavo ir neverkė, be mūsų 
pač ių. N i e k a s nešaukė balsu 
valandų valandas, prie Krem
liaus mūsų žuvusių, nukankin
tų ir ištremtų pabaltiečių 
milijoną pavardžių .Tą mė
nesį - neužmirštamą birželį, 
padarykime tai patys. Tebus 
tai mūsų demonstracija - tyli, 
kantri , bet neatiaidi. Kada 
nors už tą nekaltai pralietą 
mūsų žmonių kraują kas nors 
brangiai užmokės , nes tokia 
yra istorijos raida ir toks 
yra negailestingas istorijos 
teismas.

Henrikas Nagys

aš to padaryti,nes,deja,toje pa
skaitoje nedalyvavau. Tačiau 
paskaitęs Klemo laišką, truputį 
abejoju dėl jo kvalifikacijų, ir 
štai dėl ko: (1) jis net nemoka 
parašyti žodžio akiratis: (2) jis 
profesorius prie Rekašiaus pa
vardės rašo kabutėse, nors visi 
žino,kad Rekašius yra profeso-

kytojai: išfk.įd. : Austos 

vikenienė, G. Gedviliene 

p i n i en ė•

riusbe jokių kabučių: ir (3) jis 
rašo, "jeigu Pentagonai randa 
būdus sužinoti kiek Lietuvoje 
yra rusų" (kalbos netaisau), tai 
ir Rekašius turėtų rasti.Čia jau 
prisimena pasakėčia apie gaidį , 
kuris mokė lakštingalą dainuo
ti.

Visiškai sutikčiau, kad p. J. 
Klemui galėjo nepatikti -pats 
Rekašius,arba jo paskaitos iš
vados,bet tą jis turėjo ir pasa
kyti , o ne spręsti, ar profesorių 
Rekašiii rašyti kabutėse ar ne ,. 
arba ar jo paskaita buvo akade
miška ar ne. Z. Rekašius skaito 
paskaitas mokslo draugijose , 
suvažiavimuose,pagaliau,ir sa
vo universitete, ir niekas jų 
akademiškumu neabejoja. Aš 
pats ne kartą esu girdėjęs Re
kašių kalbant ir visados stebė
jausi jo logika ir moksliniu 
klausimo svarstymu.

O Z. Rekašiaus straipsnis 
Akiračiuose apie Lietuvos demo
grafija yra viena geriausių stu- 
dijėlių šiuo klausimu.

Vincas TRUMPA 
Washington, D. C.

Didžiai gerbiamasis Poae 
Redaktoriau,

maloniai prašau patalpinti 
Jūsų vedamajame laikrašty 
klaidos atitaisymą, kuris jau 
buvo paskelbtas "Sėjoje"/ 1970, 
m. 1-2 nr./, bet į kurį N.L> 
nebuvo atsižvelgta.

Matyt, kad mano straipsnis 
"Pamirštieji įkaitai" , tilpęs 
"Nepriklausomos Lietuvos" 18 
nr. š.m. gegužės 6 d., buvo 
perspausdintas iš "Sėjos" š. 
m, 1-2 nr. pakartojant ten įsi
brovusią stambią korektūros 
klaidą: Lietuvos įkaitų sąraše 
buvo praleistos Mykolo Peče
liūno ir Stasio Puodžiaus pa
vardės. Dėl to buvo kilusi 
spaudoje visai nereikalinga 
eilė spėjimų.

Stasys Puodžius, buvęs Ge
neralinis tarėjas Vilniuje, 
kartu su kitais 46 lietuvių į- 
kaitais buvo išvežtas į Stutt- 
hofą ir ten 1943 m. balandžio 
mėn.14 d. mirė kankinio mir
timi. 1970 m.vasario mėn. 19 
d. "Naujienose" tilpę P. Mor
kūno išvedžiojimai, kad Stasys 
Puodžius iš viso nebuvęs 
Stutthofo stovykloje , yra be 
pagrindo.

Stutthofo koncentracijos 
stovykloje be minėtų įkaitų 
buvo ir daugiau lietuvių kali
nių , pav., Henrikas Blazas ir
ir kiti. Tačiau jie nepriklausė 
prie nacių ironiškai vadinamų 
"Ehrensheftlinge" /faktinai 
Lietuvos įkaitų/, nebuvo lai
komi kartu su pastaraisiais 
ir aš apie juos savo straipsny 
nerašiau.

Dr. V.Sruogienė
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j Vardas ir pavardė--------------- ---------------------------------------------- f

Į Adresas---------------------------------------------------------------------------- {
I

j Parašas —------------------------------------ 1
Į Data--------------- ---------------
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APLINKRAŠTIS - 
INFORMACIJA Nr. 15 

Persitvarkymai Krašto Val
dyboje. Krašto Valdybos vice 
- pirmininkui a. a. St. Kairiui 
mirus,vice-pirmininko parei
gom pakviestas Balys Sakalas, 
kuris šalia naujų pareigų pa
silieka ir toliau Politinio Ko
miteto pirmininku. Kitas 
Krašto Valdybos vice-pirmi- 
ninkas yra J.R.Simanavičius, 
kuris šiuo metu yra ir Baltų 
Federacijos pirmininku.

"G y va taro'' išvyka į Vidu
rio ir Vakarų Kanadą. "Gyva- 
taras" išvyksta iš Hamiltono 
aplankyti su koncertais vidu
rio ir vakarų Kanados apylin
kes š. m. birželio 26 d. Apy
linkės prašomos į šiuos kon
certus pakviesti kiek galint 
daugia i svetimtaučių, nes šis 
mūsų reprezentacinis viene
tas tikrai neapvils nei vieno, 
ir iš šių jų pasirodymų visi 
išsineš gražiausius atsimini
mus bei nuomonę apie mūsų 
tautinius šokius.Ta pačia pro
ga "Gyvataras" aplankys ir 
Red Daer , Alberta, mįestelį, 
kuriame kaip tik tuo laiku 
vyks megė ir ten pasirodys 
dideliai šios mugės miniai. 
Visai "Gyvataro" grupei lin
kime sėkmės , o jums vidurio 
ir vakarų Kanados apylinkių 
lietuviai džiaugsmo ir pasidi
džiavime gražiais lietuviš
kais tautiniais šokiais.

H T a u t v a i č i e n ė s knyga 
"Tautų kapinynas Sibiro ta_i- 
gose". Krašto Valdyba nupir
ko ir išsiuntinėjo visoms apy
linkių valdyboms po vieną 
knygą anglų kalboje -"Tautų 
Kapinynas Sibiro Taigose". 
Knyga tinka įteikti bet kokia 
proga vietiniams kanadie
čiams susipažinti su tremti
nių pergyvenimais tremtyje 
bei žiaurumais rusų enkave
distų. Apylinkės norinčios 
daugiau šių knygų užsisakyti 

, prašomos kreiptis tiesioginiai 
į p. J.Novogrodskį , 87 Win
dermere Ave., Toronto 159, 
Ontario. Vienos knygos kaina 
$1.75

Krašto Tarybos Sesija Otta- 
woje. Ottawos apylinkei suti
kus priimti ir globoti Krašto 
Tarybos Sesiją nutarta su
šaukti š.m. spalio mėn. 24-25 
d.d. Ottawoje tautinės biblio
tekos patalpose .Ta pačia pro

ga Ottavos apylinkės valdyba 
numato suruošti meno parodą, 
o Krašto Valdybos Kultūros 
Komisija įteiks Lietuvių En
ciklopediją ir kitas surinktas 
lietuvių ir anglų kalba lietuvių 
rašytojų knygas bet žurnalų 
komplektus Kanados tautinei 
biblioteka i.Ta pačia proga bus 
surengtas meninis pasirody
mas - koncertas vietiniams 
kanadiečiams ir Ottovos bei į 
suvažiavimą atvykusioms lie
tuviams. Prašome visas apy
linkes bei visus Krašto Tary
bos narius šią datą iš anksto 
rezervuoti suvažiavimui.

Patvirtintas____ Pabaltiečių
Moterų Tarybos statutas.
Krašto Valdyba patvirtino Pa
baltiečių Moterų Tarybos sta
tutą , kuriuo Taryba vadovau
sis savo veikloje. Jeigu kurios 
apylinkės turi ar norėtų įs
teigti Pabaltiečių Moterų Ta
rybas , prašomi kreiptis į 
Krašto Valdybą ir mes jums 
nuorašus šio statuto prisiusi
me .

Rezoliucijos Lietuvos Stei
giamojo Seimo 5O-ties metų 
jubiliejaus proga.VLIKAS yra 
paruošęs ir Krašto Valdybai 
prisiuntęs rezoliuciją , kuri 
tiktų įteikti krašto vyriausyr 
bei šio jubiliejaus proga. Apy
linkės , kurios numato tokius 
minėjimus rengti ir kurios 
norėtų tokią rezoliuciją Kana
dos vyriausybei įteikti, prašo
mos iš anksto kreiptis į Kraš
to Valdybą ir nuorašus šios 
rezoliucijos Jums prisiusime.

Lietuvių Dienos Londone, 
Ontario. Londono Apylinkės 
Valdyba daro viską, kad 16—ji 
Kanados Lietuvių Diena būtų 
sėkminga savo programa ir 
nuotaika. Data - per Padėkos 
Dienos savaitgalį-spalio mėn. 
10-11-12 d.d. Visus prašome 
kuo gausingiau dalyvauti ir 
savo dalyvavimu paremti ne
didelę Londono apylinkę, kuri 
nepabūgo sunkaus darbo , ir 
pasiryžo pirmą kartą Kanados 
Lietuvių gyvenime šią dieną 
surengti Londone.

KLB Krašto Valdyba,

IV-JI JAV IR KANADOS 
LIETUVIŲ DAINŲ ŠVENTĖ

Reguliarus visuotinių dainų švenčių rengimas su
daro JAV ir Kanados lietuvių bendruomenių kultūri
nės veiklos dalį. IV-ji JAV ir Kanados Lietuvių Dainų 
Šventė įvyksta 1971 liepos 4 Chicagoje.

•
Naujausiomis JAV LB C. V-bos informacijomis,
• Dainų šventės repertuaras jau išspausdintas ir 

įsiregistravusiems chorams išsiųstas,
• deja, dar ne visi chorai įsiregistravo,
• pats laikas tai padaryti, ir Muzikinė Komisija 

nuoširdžiai ragina gerb. chorų vadovus kuo skubiausiai 
legistruotis šiuo adresu: Petras Armonas, 4538 So. Her
mitage Ave., Chicago. III. 60629, tel. 376-6020,

• naujai įsiregistravę chorai taip pat tuojau gaus 
gaidas ir galės pradėti iš anksto šventei ruoštis.

•
IV-sios Dainų Švenės Repertuaro Komisija posė

džiavo 1969 lapkr. 9 Elizabethe, N. J., Vargonininkų ir 
kitų muzikų sąjungos centro valdybos pirm. muz. Vin
co Mamaičio bute, kur, be jo, taip pat dalyvavo: Rep, 
K-jos pirm. muz. Petras Armonas ir nariai — s-gos cv 
garbės pirm. prof. Aleksandras Aleksis, cv II sekr. My
kolas Cibas ir kun. Bronius Jurkšas; be to, Rep. K-jos 
nutarimu, posėdy taip sprendžiamojo balso teise dalyva
vo sekr. muz. Algirdas Kačanauskas ir muz. Bronius Jo
nušas. Po pasisakymų priėję vieningą nuomonę, kad 
šventės repertuaras nebūtų apkrautas sudėtingomis, 
mažesniems chorams sunkiau įveikiamomis dainomis, 
posėdžio dalyviai IV-sios Dainų Šventės- suaugusiųjų 
choro repertuarui parinko šias dainas:

y Amerikos ir Lietuvos himnai,
J. Naujalio Malda už Tėvynę,
St. Šimkaus Atsisveikinimas su giria,
M. K. Čiurlionio Oi lekia, lekia,
J. Žilevičiaus O. kad išauštų,
K. V. Banaičio Nei vėjas pučia, 
J. Bendoriaus Mergužėle lelijėle, 
A. Aleksio Pirmyn į kovą,
St. Gailevičius Oi, toli, 
Br. Jonušo Einu per kiemą, 
J. Stankūno Jaunystės maršas.

Be to, repertuare bus jau anksčiau Įtraukta Br. 
Budriūno kantata "Lietuvos šviesos keliu”, visiems cho
rams Įveikiama ir įsiregistravusiems jau išsiųsta.

Jungtiniam vaikų chorui jau anksčiau parinktos 
šios dainos:

Br. Budriūno Mūsų žemė — Lietuva,
F. Strolios Šėrėm žirgus Gardine,
F. Strolios Partizano mirtis,
J. Zdaniaus Su mokslu į rytojų,
J. Bertulio Tėvynė šaukia,
K. V. Banaičio Ant ežerėlio rymojau,
J. Kazėno Į mokyklėlę, 
St. Sližio Tėvelių kraštas.

•
Vadinas, parengiamieji IV-sios Dainų Šventės re

pertuaro darbai yra baigti. Dabar eilė chorams reper
tuarą išmokti. Toliau paskutinis žingsnis — pati šven
tė. Suskanąbek, mūsų daina, mūsų Tautos garbei ir 
ateičiai!
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LIETUVIU INŽINIERIŲ IR ARCHITEKTU SUVAŽIAVIMAS TORONTE

Laisvame pasaulyje lietu
vius inžinierius , architektus 
ir tiksliųjų .mokslų profesio
nalus jungia Pasaulio Lietuvių 
Inžinierių ir Architektų Są
junga /PLIAS/. Iš maždaug 
1,000 inžinierių ir architek
tų virš 600 yra J.A .Valsty
bėse, kur veikia regioninė 
Amerikos Lietuvių Inžinierių 
ir Architektų Sąjunga/A LIAS/. 
Kanadoje ir veikia panaši re
gioninė sąjunga PLIAS rė
muose, kaip ir ALIAS. Šis su
važiavimas buvo dešimtas or
ganizacijų suvažiavimas ir 
pirmą kartą vyko Kanadoje.

Suvažiavime buvo virš 70 
inžinierių, architektų ir sve
čių iš J.A.V. atstovaujančių 
ALIAS skyrius Bostone, Balti- 
morėje, Čikagoje, Clevelande, 
Detroite , Los Angeles , New 
Yorke, Philadelphijoje ir Wa
shingtone. Iš Kanados PLIAS 
skyrių atstovų ir svečių buvo 
iš Montrealio - 7 , Ottawos - 
1O ir, žinoma, dominavo pa
rengimų ruošėjai - Torontas, 
kurio skyriaus sąrašuose yra 
75 ir kurių didelė dauguma 
dalyvavo įvairiuose paruoši
mo darbuose. Taip pat buvo 
matyti iš Hamilton, Kingston, 
Deep River , Groton, Conn, ir 
kitur. Paskiruose posėdžiuose 
ir parengimuose dalyvių skai
čius svyravo nuo 80 iki 200.

Suvažiavimas vyko Pran
ciškonų Parodos salėje bei 
kitose patalpose ir Royal 
York viešbutyje.

Inž. B. Baranauskas

ATIDAROMASIS POSĖDIS
Suvažiavimą atidarė inž. B. 

Baranauskas , Toronto PLIAS 
skyriaus pirmininkas,pasvei
kino visus suvažiavusius ir 
palinkėjo geros darbo sėkmės. 
Darbo prezidiuman pakvietė 
pirmininkais arch. A. Kerelį 
iš Čikagos ir inž. J.Sližį iš 
Toronto , sekretoriais inž. S. 
Naginionį iš Montrealio ir inž. 
A. Ciplijauską iš Toronto. į 
garbės prezidiumą pakviesti 
J. V.Danys - PLIAS Centro 
Valdybos pirm. , gen.kons.dr. 
J.Žmuidzinas , PLB Centro 
Valdybos narys A.Rinkūnas, 
prof. S.Dirmantas - liet.pro
fesorių draugijos pirm., KLB 
pirm. dr. S. Čepas ir kun.P. 
Barys OEM.

Posėdžiui vadovavo arch.A. 
Kerelis. Kun. BarysOFM per
skaitė invokaciją , kurią sekė 
Lietuvos , Kanados ir JAV 
himnai ir mirusių ir žuvusių 
narių prisiminimas. Gedulin
gos muzikos fone , inž.H.La
pas perskaitė mirusiųjų pa
vardes.

Prof. dr. A. R A M Ū N O, Ottawos Universiteto Lyginamosios 
Pedagogikos Centro direktoriaus ir Pe joginių Mokslų 
Fakulteto vicedel-ano,nauji veikalai:

DEVELOPMENT OF THE WHOLE MAN
THROUGH PHYSICAL EDUCATION........

Išleido Ottawos universitetas, 435 psi. Ivada pa
rašė Avery Brundage, tarptautinio oi impi nio komi
teto pirmininkas. Prof. J. Maritain pareiškė apie šį 
darbą: " Tai galutinis klausimo nušvietimas“.

DIALOGE ENTRE ROME ET MOSCOU.......
Ekumeninis žvilgsnis i Rusijos*ir Europos santy
kius praeityj, dabartyje ir ateityje. Įvadą parašė 
kardinolas Koenig. Išleido Ottawos Un - tas.
® IŠ SUTEMLĮ ( AUŠRĄ — (prancūzu, k.)' 

Jame iškeltos naujos mintys apip žmogų, tauta ir 
Žmoni ją kosminiam amžiui auštant. i

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

PIRMININKŲ ŽODŽIAI
PLIAS pirm. J. V. Danys 

ypatingai pasidžiaugė, kad šis 
X~tas ALIAS ir PLIAS suva
žiavimas pirmą, kartą daro
mas Kanadoje , nors JAV na
riai sudaro 2/3 visos organi
zacijos. Lietuvius inžinierius 
ir architektus jungia pirmiau
sia lietuviška kilmė , o toliau 
profesinių reikalų bendrumas. 
Vidujinis organizacijos veiki
mas yra nedemonstratyvus, 
nes ribojasi profesiniais ir 
tautinės kultūros ir lietuviš
kos visuomenės reikalais, bet 
įtaka visuomenėje yra didelė. 
Paskiri nariai labai daug dir
ba įvairiausiose visuomenės 
organizacijose , dažniausiai 
vadovaujančiose pozicijose.

Sąjunga siekia suburti vy
resniąją , vidurinę ir jaunąją 
kartą, kas neblogai sekasi, nes 
profesiniai interesai mažai 
paiso amžiaus, nėra idealogi- 
nių susidūrimų. Profesinėje ir 
mokslinėje srityje yra pa
siekta, ypač jaunesniosios 
kartos, labai gražių rezultatų. 
Lietuvių tauta yra atstovauja
ma inžinerijoje tarptautinėje 
plotmėje,lietuviai skaito pas
kaitas tarptautiniuose kongre
suose, spausdina savo darbus 
tarptautiniuose mokslo ir 
profesiniuose žurnaluose.

Dr.S. J.Matas, ALIAS pirm, 
pastebėjo, kad šis suvažiavi
mas yra netik jubiliejinis de
šimtas, bet kartu pamini 400 
metų sukaktį nuo įkūrimo pir
mosios Lietuvių aukštosios 
mokyklos - Jėzuitų Akademi
jos - Vilniuje. Lietuvių inži
nierių įnašas matomas visur, 
jų yra universiteto profesorių 
tarpe, jie tyrinėja erdvės, že
mės ir vandenynų technologi
jos ypatingai sudėtingus klau
simus, užpatentavo šimtus iš
radimų, yra svarbių įmonių ir 
institucijų vadovų eilėse. Dau
gelis kolegų yra pasiekę aukš
čiausių mokslo laipsnių ir yra 
pripažinti savo sričių specia
listais ne tik Š. Amerikoje bet 
ir visame pasaulyje.

Yra inžinierių vadovaujan
čių pagrindinėms mūsų orga
nizacijoms, pav., inž. Bronius 
Nainys yra A LB pirmininkas, 
inž. Eugenijus Bartkus-Ame
rikos Lietuvių Tarybos pirmi
ninkas. Narių skaičius ALIAS 
auga, 1960 m. buvo 400, o 1970 
m. 650. Yra skyrių, kur dau
gumos mūsų skyrių valdybos 

pirmininkai yra jaunos kartos 
žmonės.

SVEIKINIMAI
Žodžiu sveik inodr. J.Žmui- 

dzinas, gen. konsulas Kanado
je, prof.S.Dirmantas, profe
sorių draugijos pirm. , A .Rin- 
kūnas P LB centro valdybos 
vardu . dr. S, Čepas - KLB 
centro valdybos vardu.

Raštu sveikino J. Rajeckas, 
Lietuvos atstovas Washingto
ne, dr. V. Paprockas, Pasaulio 
ir Amerikos Liet. Gydytojų 
pirm. ,PLIAS įgaliotiniai Ang
lijoje / J. Vilčinskas/, Austra
lijoje /V. Bernotas/, Venesue
loje ir P. Amerikoje /V.Venc- 
kus/, Argentinoje /V. Goge
lis/, E.Bartkus, ALT pirm, , 
B. Nainys A LB pirm., S. Jokū
baitis, Kanados Saulių Rinkti
nė , Lietuvių Enciklopedija, 
Balzako kultūros muziejus, 
Lietuvos Istorijos Draugija/ 
Karių Sąjunga "Ramovė", Syd- Į 
ney, Australijoje inžinieriai,■ 
San Francisko inžinieriai ir 
eilė pavienių asmenų.
LIETUVIŠKU VASARNAMIU 

KONKURSO PROJEKTAI 
Inž. J. Augustinavičius pra

nešė konkurso rezultatus. 
Gauta 8 projektai, vienas iš jų 
gauta pervėlai. Jury komisija 
iš 4 architektų ir vieno inži
nieriaus pagal nustatytą taškų 
sistemą, nusprendė premijuo
tų projektų eilę.Atidarius vo
kus paaiškėjo, kad pirmąją 
premiją laimėjo E. A.rbas, Los 
Angeles , antrąją A.Knlpa- 
Kulpavičius , Toronto, ir tre
čiąją - J.Okunis , New York. 
Už sekančius projektus atžy- 
mėjimai pripažinti E.Arbui, 
Los Angeles, J.Nuliui,Chica
go ir R.Manomaičiui,Boston.

Pinigines premijas 200, 
IOO ir 50 dol., laimėtojams 
įteikė prof. S. Dirmantas. E. 
A.rbui nesant, jo premiją pe
rėmė perdavimui Los Angeles 
PLIAS skyriaus pirm. V. Vi
dugiris.

Premijas laimėjusieji ir 
atžymėtieji projektai buvo 
meniškai išstatyti Parodų sa
lėje. Kartu buvo išstatyta iš 
arch. Kulpos rinkinio tipiškos 
Lietuvos kaimo ir senojo Vil
niaus architektūros pavyz
džiai.

PROFESINIŲ IR MOKSLO 
DARBŲ PARODA

Dviejose patalpose buvo iš
statyta skaičius įmonių, už
tvankų, bažnyčių, švyturių ir t. 
t. nuotraukos , brėžiniai, at
spausdinti referatai, paskaitos 
mokslinėse ir profesinėse 
konvencijose, knygos,patentai 
ir 1.1. Šioje parodoje dalyva
vo 40 dalyvių: 1 iš Brazilijos, 
4 iš Australijos , 18 iš J.A. V. 
ir 17 iš Kanados.

Trumpą pranešimą apie pa
rodą padarė J. V.Danys, o pa
rodą atidarė gen. konsulas dr. 
J. Ž^nuidzinas.

/Bus daugiau/

Garsiu Tėvų Vaikai
Niekas neabejoja, kad mūsų 

jaunime įvyko didelės per
mainos. Mūsų jauni berniukai 
ir mergaitės nebėra tokie, ko
kie yra jo tėvai. Jie turi ilgus 
plaukus.Užima universitetų ir 
kolegijų rektorių ar preziden
tų, ar dekanų raštines , daly
vauja taikos demonstracijose, 
daugelis - sako apie 30 nuo
šimčių - rūko marijuaną ir 
kada gauna pakvietimą eiti į 
kariuomenę , geriau sutinka 
eiti į kalėjimą, negu i kariuo
menę. Jų pavardės yra Rocke
feller, Hearst, Taft, Rogers, 
Laird, Luce, Schlesinger, Sal- 
tonstall , Scranton. Kas jie 
yra? Kas pažįsta Jungtinių 
Amerikos Valstybių gyvenimą, 
tuojau mato , kad jų tėvai už
ima aukštas vietas, jie yra 
garsūs. Ką tėvai stato, tą jų 
vaikai griauna. Išeina , kad 
vaikai visiškai nebrangina sa
vo tėvų idealų. Kas tėvui yra 
gera, tas vaikui yra bloga.

Rick Taft, Yale universiteto 
studentas, yra jaunas maišti
ninkas, sukilėlis prieš dabar
tinę tvarką Amerikoje , kurią 
i o tėvas ir protėvis William 
Howard Taft, 28-tas Amerikos 
prezidentas ir vyriausio teis
mo narys šventai gynė pradė
damas pačiame Yale univer
sitete kaip studentas. Gal pa
našumas tarp tėvų ir vaikų 
yra tik tas, kad vaikai lanko tą 
patį universitetą , ką ir tėvai. 
Rick Taft visiškai nepakenčia 
m okyklos adm in is t r a c i j os
dvasios , prieš kurią , girdi, 
reikia kovoti.

Richard Rockefeller , Har
ward universiteto studentas, 
sako, kad reikia pakeisti Ame
rikos politinę sistemą , vei
kiant iš vidaus, pasinaudojant 
tos pačios sistemas prieme
nėmis. Jo tėvas yra Harward 
universiteto buvęs studentas, 
kaip dabar jo sūnų s.Tėvo var
das yra David, jis yra dabar 
Chase Manhattan Bank direk
torius.

John Laird , Waisconsin'o 
universiteto sofmoras, akty
viai dalyvavo demonstracijose 
ar eisenose prieš Vietnamo 
karą. Jo tėvas Melvin Laird 
yra dabartinis Apsaugos Mi
nisterijos sekretorius , kuris 
kaip tik smarkiausiai ir veda 
karą Vietname ir Cambodijo- 
je.Kokia ironija'.

Doug Rogers , Yale univer
sitete teisių fakulteto studen
tas sako, jis esąs universitete 
todėl, nes norįs pakeisti įsta
tymus liaudies naudai. Jo tė
vas yra užsienių reikalų sek
retorius William P.Rogers.

Morris Abrams , Harward 
universiteto studentas, Bran- 
deis'o univ. Rektoriaus ar 
prezidento sūnus : senoji kar
ta ar generacija turėjo didelę 
pagarbą, net pamaldumą į se
nus idealus ir tradicijas ir 
nesirūpina išrišti mūsų da
bartines gyvąsias problemas.

Joe Seamans, 21 m.Aviaci
jos sekretoriaus sūnus pasi
žymėjo eisenose prieš karą 
Vietname.
KAIP VISA TAI IŠAIŠKINTI?

Pirma, šita generacija turi 
tą ypatybę , kad nematė karo, 
ji gimė po karo , nematė bai
saus II Pasaulinio karo, kada 
nebuvo pakankamai nei mais
to, nei rūbų,kada1 ėvai ir bro- 
liaikariuomenėje kovojo. Pats 
mačiau, kaip jaunimas grįžęs 
iš karo veržėsi į universite
tus, kur norėjo pasiekti moks
lo ir diplomo. Universitetą i ir 
profesoriai tada buvo geri. 
Dabar jaunimas gyvena tur
tingoje tėvų aplinkumoje.

STUDENTAI PRIEŠ
. UNIVERSITETUS

Dabar jau klausimas, ar 
studentai yra daugiau nusista
tę prieš Institucijas ar prieš 
autoritetą ? Kas yra tos insti
tucijos? Praktiškai studentai 

yra labai piktai nusistatę 
prieš universitetus? Kodėl? 
Kadangi tėvai yra turtingi, tai 
siunčia vaikus į kolegijas ir 
universitetus.Tokiu būdu uni
versitetai yra perpildyti. Į 
medicinos fakultetą gali pav. 
priimt i į kursą 120, daugiau 
negali nes American Medical 
Association neleidžia, nes ji 
nustatė kiekvienam medicinos 
fakultetui skaičių. Jeigu tegali 
priimti pav. tik 120, o prašy
mų yra apie du tūkstančius, 
universitetas turi išgalvoti 
visokių gydrybių, kaip atmesti 
ir atstumti studentus, kas la
bai erzina juos. Turi irgi iš
galvoti priemones, kaip pasi
rinkti, kokius kriterijus turėti, 
priimant ir vėliau metų bėgy
je. Priimant yra 'personality 
tests", o metų bėgyje yra 
"efficiency tests". Medicinoje 
ir gamtos moksluose tie 
"tests" yra tikrai sunkūs.To
dėl suprantama , kodėl yra 
daug "dropouts". Kaip matė
me , studentai nori pakeisti 
universitetus iš vidaus.

Antra , įvairių universitetų 
profesoriai susirinkę, kalbėjo 
ir prileido, kad tie studentai 
nėra prasti: jie turi net per
daug dorybių /excess of vir
tues/ : jie nori šitoje "ašarų 
pakalnėje" turėti visas gėry
bes, visas lygybes, pasaulį be 
karų, be rasių skirtumo. Jauni 
žmonės parodo toje kovoje 
daug pasišventimo, pasiauko- 
timo, taigi jie turi daug dory
bių. Kitas profesorius sakė, 
jauni žmonės negalvoja apie 
savo ateitį,/no permanent co
rn iii rm nts/ j žodžiu nenori 
susirišti ateičiai nė jokiais 
pasižadėjimais - išeina, kad 
yra ji e rup ėst ingi savo ateiti
mi. Žino, kad Amerikoje badu 
nemirs. Kitas profesorius 
pastebėjo , kad jauni žmonės 
nebijo priešintis autoritetui, 
ne tik kad nebijo, bet didžiuo
jasi, jeigu policija ar guards
men juos stumdo, irareštuoja, 
m'elai leidžiasi save per TV 
pasirodyti.Yra didvyriai. Lai
ko kaipo didelę dorybę per
žengti įstatymus, laužyti nuos
tatus, /to break the law/. Ki
tas profesorius sako, kad da
bartinis jaunimas nori pri
versti kitus , kad pildytų jų 
valią, kad senesnioji karta nu
sileistų. Dar kitas profesorius 
stačiai pavadino mūsų jaunus 
žmones "barbarians of virtu
es", išeitų,kaip šventieji bar
barai. Iš istorijos žinome,kad 
naujos barbariškos , bet iš 
prigimties sveikos, ryžtingos 
ir karingos tautos užpuolė se
nas civilizuotas, didžios kul
tūros ir civilizacijos tautas, 
sunaikino jas kaip antai Ro
mėnus , kurie valdė didžiau
sius plotus, pastatė tiltus, van- 
dentekius ir kelius, kurie ir 
šiandieną tebesilaiko, taip 
šiandieną "barbarians or vir
tues" griauna ir statys ką 
nors naują.Ką? Tuo tarpu dar 
nežinome. Gal šiandieną svar
biau nugriauti senus stabus.

KAS DARYTI?
Vienas papasakojo tokį 

anekdotą. Kariuomenėje atsi
radęs vienas kareivis,papras
tas kareivėlis, ką tik pašauk
tas į kariuomenę/buck priva
te/. Kiekvieną kartą, kada tik 
yra laisvas nuo bėgiojimų ir 
lavinimosi šaudyme , nuo ri-

J.Venckus S. J. 
kiuotės, eina po kareivines ir 
kareivinių aikštes ir renka 
popiergaliukus.Atradęs vieną, 
pauosto ir meta šalin. Jieško 
kito, atradęs pauosto ir meta 
šalin. Jis tai daro dienomis, 
savaitėmis ir mėnesiais: jieš
ko popiergalius, pauosto ir 
meta šalin. Draugai ir paskui 
viršininkai galvojo , kad tas 
kareivis yra jaunas,"nesutupė
tas kareivėlis" kad jis netinka 
kariuomenei, kad jį reikia at
leisti iš kariuomenės. Parašė 
atleidimo popierį ir jam įtei
kė.Tas kareivis paėmė popie
rį, pauostė iš visų pusių ir 
kišdamas jį į kišenę pasakė; 
"Šitas popieris yra geras". Ir 
apleido kariuomenę. Kokia yra 
moralė, koks pamokymas? 
Esame tokiame laikotarpyje, 
kad žmonės jieško visokių da
lykų , atradę pauosto ir meta 
šalin. Dabar reikia turėti 
kantrybės ir laukti , kol atsi
ras ką, pauostys, pauostys ir 
pasakys "It's all right", žmo
nės vėliau pasakys, kad tie 
jauni žmonės gal ir nebuvo 
tokie nemokšai, kaip ir tas 
kareivis.

Yra tokių , kurie turi didelį 
tikėjimą į žmogų. Jeigu žmo
gus galėjo pergyventi kelis 
ledynų periodus, pergyvens ii' 
mūsų laikų kosmiškus sukrė
timus. Žmonija yra kaip ban
guojanti jūra , ateina audros, 
kai kurie sudūžta uolose, o 
kurie išlieka - vis bus tokių, 
kurie išlieka - neš toliau ži
bintą, bus vadinami didvyriais, 
promitiejajs , žmonijos gera
dariais.

Paskutinieji triukšmingi su
sidūrimą i jau nebuvo tarp stu
dentų ir universitetų adminis
tracijos , bet tarp studentų ir 
prez.Nisono, tarp intelektų ir 
paties aukščiausio Amerikos 
autoriteto.

įdomu ir tas, kad kairieji 
elementai savo neindentifi- 
kuoja, jau nesivadinaSDS/Stu- 
dents for Demonratic Society/, 
dar mažiau leidžia save va
dint i komunistais, kartais kak
liai pasisako , kad yra mark
sistai, nors jie tikrumoje visi 
yra tikri komunistai. Tie, ku
rie nėra komunistai- jų tarpe 
yra gerų krikščionių,katalikų,
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kunigų ir vienuolūj - irgi da
lyvauja demonstracijose , nes 
nori taikos ir nekenčia karo 
kaipo tokio. Karas yra blogas 
dalykas.Skirtumas gali būti 
tik toks, kokia kaina mes taiką 
pirksime. Iš to išeina,kad ši
tame tokiame stipriame tauti
niame ir valstybiniame judė
jime nepasireiškė, bent pavir
šiuje, religinis faktorius. Pa
viršutiniai žiūrinti, atrodo,kad 
čia nėra susidūrimo 'arp ti
kinčiųjų ir netikinčiųjų viduje. 
Nori pasiekti tą gerą, kad 
Amerikos kareiviai grįžtų na
mo. Be jokios abejonės,Šiau
rės Vietnamas laimi. Apie tai 
viešai nekalbama, tik kiekvie
nas galvoja pagal savo filoso
fiją.

Hyppie klausimas pasilieka 
liūdnas, Šito straipsnio auto
rius turėjo progos su jais su
sitikti Kalifornijoje ir kitur. 
Jų tarpe yra labai daug pabė
gusių iš namų Ir iš mokyklų. 
Su jais turėjau progos ilgiau 
kalbėti. Jie širdingai priima 
kiekvieną, kuris su jais nori 
kalbėti, pažinti ir mylėti. Jie 
atsilygina meile, kurios netu
rėjo šeimoje.



J. ŽILEVIČIAUS

Lietuvių Muzikologijos
Archyvas

2345 WEST 56 STREET
CHICAGO, ILLINOIS 60636

OPEROS J U B I L I

Šių metų gegužės 28 d„ va
kare Tėvų Jėzuitų patalpose

įvyko pirmasis organizacinis 
susirinkimas Lietuvos Vals-

E J U S

tybinės Operos 50 metų jubi
liejui paminėti. Organizato-

Posėdžio dalyviai: (iš kairės) K. Kraučiunos, S. Velbasis, A. Sprindys, Adomaitienė, Tėv. G, K i jauskas, S. J., J.
Žilevičius, Gr. Giedraitytė, A. Kalvaityte, Z. Toliušiene, V, Kulikauskienė, J. Kulikauskas.

Nuotrauka Virgilijaus Kauliaus, S.J.
* * *

J. ŽILEVIČIUS’

Library of Lithuanian
Musicology 

rius J. Ž ilevičius, buvęs Lie
tuvos Operos Tarybos narys 
dar tebegyvenąs, nes jo drau
gai/K. Petrauskas, J.Tallat- 
Kelpša ir St.Šilingas/ jau mi
rę , Lietuvių Muzikologijos 
Archyvo vardu ėmėsi suorga
nizuoti Lietuvos Valstybinės 
Operos 50 metų įsteigimo ju
biliejų - akademiją, tą dalyką 
iškėlė spaudoje ir išsiuntinė
jo virš 50 pakvietimų buvu
siems Lietuvos operos įvairių 
rūšių aktyviems dalyviams. Į 
pakvietimus entuziastingai at
siliepė laiškais , telefonais ir 
asmeniškai sveikino daugelis 
įvairių šakų dalyvių, Pirmasis 
susirinkimas entuziastingai 
praėjo. Organizatorius J. Ži
levičius, pasveikinęs susirin
kusius buvusius operos daly
vius , pranešė apie tikslą ir 
nušvietė svarbumą taip istori
nės vertės reikalą suruoštoje 
akademijoje gražiai paminėti, 
nes opera Lietuvos Valstybi
niame gyvenime suvaidino ne
paprastai didelį vaidmenį. Po 
to pateikė darbotvarkę, Po jo 
pasveikino tėvas G.K> jauskas,
S. J. prozine Lolas', palinkėda
mas sėkmės darbe.Susirinki
mu’. pirmininkavo sol. A, 
Sprindys, labai sumaniai pra
vedęs patiektus programos 
punktus. Nutarta akademiją 
suruošti gruodžio 13 d, Jauni
mo Centre, organizuoti nuot
raukų parodą iš Lietuvos ope
ros gyvenimo, 'pakviesti aka

demijai pora paskaitininkų, 
susikaupus, pagarbiai išklau
syti rinktinių mirusiųjų solis
tų plokštelių ir banketas.Aka
demijos pravedimui išrinktas 
komitetas: sol.S,Adomaitienė, 
A.Sprindys,A.Kalvaitytė ir J. 
Žilevičius. Reikalui esant ko
mitetas įgaliotas kviestis 
daugiau bendradarbių.Aptarta 
ir jubiliejinis leidinys lietu
vių ir anglų kalbomis , su 
trumpa Lietuvos Valstybinės 
operos veiklos istorine apž
valga ir iliustracija. Sudėta 
aukų raštinės išlaidoms $55. 
Susirinkimo eigą į garsia- 
juostę įrašė komp. J. Zdanius. 
Apgailestauta, kad dėl neturė
jimo visų buv. valstybinės 
operos dalyvių adresų nebuvo 
galima visus pakviesti , todėl 
labai prašomi, negavę kvieti
mų, atsiųsti savo adresus LM 
A vardu /2345 W. 56th.St., 
Chicago, III, 60636/.

L. m. a.

1972 METŲ SEZONE BUS 
PASTATYTA NAUJA 
LIETUVIŠKA OPERA

JAV LB Centro valdybos 
nutarimas..

1970 metų balandžio30die
ną savo posėdyje JAV LB 
Centro valdyba , apsvarsčiusi 
prof. Vytauto Marijočiaus pa
siūlymą, liečiantį naujų lietu
viškų operų sukūrimą bei pa
statymą, nutarė:

1. Imtis iniciatyvos ir neati
dėliojant organizuoti atatin
kamas institucijas parašyti 
keturioms naujoms lietuviš
koms operoms.
2. Šiam uždaviniui įvykdyti 
kviesti JAV LB Centro valdy
bos kultūros reikalų vedėją, 
rašytoją Anatolijų Kairį suda
ryti atatinkamą kolegiją, į ją 
pakviečiant prof. Vytautą Ma- 
rijošių,Čikagos Lietuvių Ope
ros atstovą ir kitus reikalin
gus asmenis.
3. Įgalioti prof. Vytautą Mari- 
jošių pakviesti keturis išeivi
jos lietuvius kompozitorius 
toms operoms parašyti, suda-r 
ryti su jais sutartis ir prista
tyti jas JAV LB Centro valdy
bos patvirtinti.
4. Kiekvienam kompozitoriui 
skirti honoraro po vieną tūks
tantį dolerių ir kiekvienam 
libretistui po tris šimtus do
lerių.
5. Visas , su operų parašymu 
susidariusias išlaidas dengti 
III-čiosios dainų šventės pel
no dalimi , skirta muzikinei 
kultūrai kelti ir, reikalui 
esant, papildomų išlaidų pa
ieškoti iš kitų šaltinių.
6. Kviesti Čikagos Lietuvių 
Operos kolektyvą , naujus kū
rinius , ar kūrinį , pastatyti 
1970 metų sezono , Antrojo 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongreso proga.

JAV LB Centro Valdyba

Z

28.
STEFANIJA RŪKIENĖ

VERGIJOS 
KRYŽKELIUOSE

♦ «» A *•

SU
DALGIU

SIBIRE ‘

MANO PIRMOJI LIGA SIBIRE

Visos mūsų darbo dienos panašios į pirmąsias. 
Susigyvenome su Geležiniais ir su vietiniais kolchoz- 
ninkais. Jie nesišalina nuo mūsų ir nuo savęs neskiria, 
nors jiems pasakyta, kad mes esame Sovietų Sąjungos 
priešai. Jie supranta, kad mūsų visų vienodas gyve
nimas ir labai netikra ateitis. Kartais net jaučiame ir 
užuojautą mums. Iš visų labiausiai išsiskiria šara- 
burovų šeima. Čia dirba tik Zina ir Kolka, bet jie at
rodo santūresni už kitus, daugiau išsilavinę ir nesi- 
keikia, nors vilki vienodais iš maišų pasiūtais skar
malais, kaip ir visi kaimo gyventojai.

Mane sugraudeno Zinos gera širdis. Ji turėjo įsi
dėjusi tik pusę stiklinės druskos, bet vistiek man davė 
arbatinį šaukštelį sarankoms ir česnako lapams pasi
sūdyti, nors aš galėjau viską be druskos valgyt. Krau
tuvėje druskos jau seniai nebėra, užtat visi ją labai 
taupo ir brangina. Prekes Sibiro kaimuosna atveža 
tik žiemos metu, nes vasarą keliai neišvažiuojami.

Vieną vakarą pasijaučiau labai blogai: gelia visus 
kaulus ir labai skauda galva. Valgyti nesinori, tad nu
ėjau būdon ir atsiguliau. Naktį pradėjo labai skaudėti 
kelius. Taip staiga mane ta liga prispaudė, kad tik su 
dideliu vargu galiu apsiversti ant kito šono. Skun
džiuosi Bronei, kad labai rimtai sergu, bet žinodama, 
kad ji iš darbo grįžo labai pavargusi, dantis sukandusi 
tyliu, kad jai netrukdyčiau poilsio. Degu visa kaip 
ugnyje. Užmerkiu akis ir klaidžioju niekada nematy
tais keliais. Matau lakstančią Nijolytę, ją seka enka
vedistai ir tykoja pasigauti. Praveriu akis, ir viskas 
dingsta. Užsimerkiu ir matau didelį ir labai šakotą 
medį, lyg tai būtų senasis Stelmužės ąžuolas. Jis 
žvilga ir raubuliuoja nuostabiai gražiomis vaivorykštės 
spalvomis. Taip ir žiūriu apsiblaususi į tą medį, sten
giuosi neatmerkti akių, nes bijau paskęsti tamsoje. O 
tamsa tai mirtis. Taip išsiblaškiau visą mielą naktelę. 
Jaučiu, kad turiu labai aukštą temperatūrą, bet jokios 
pagalbos iš niekur nesitikiu.

Rytą kelia ir varo mane dirbti. Pajudinu kojas, 
bet jos atsisako manęs klausyti. Nepajėgiu užkelti ko
jos ant kojos. Pakeliu galvą, tuojau pradeda akyse 
kibirkštys lakstyti. Bronė pranešė prievaizdai, kad aš 
labai susirgau. Ji man atnešė duonos ir vandens puo
duką, o pati išėjo šienauti.

Sirgdama taigoje išgulėjau tris dienas. Prižiū
rėtojas atėjęs pasižiūrėjo ir pasakė, kad su manimi 
blogai. Priminė, kad rytoj atvažiuoja iš kaimo su mais
tu, tai grįžtant nuveš mane į Malinovką. Jis pataria 
važiuoti pas jo motiną, kuri man sergančiai galės kiek 
padėti ir mane paslaugyti.

Kitą dieną atvažiavo Petka. Čia jis pernakvojo. 

Pailsėjo jautis, ir mane sergančią išvežė iš taigos. Fedia 
liepė mane nuvežti pas jo motiną ir pasakyti jai, kad 
jis mane siunčia. Vakarą pasiekėme kaimą. Petka mane 
nuvežė tiesiai pas Malyševus. šeimininkė mane priėmė 
su užuojauta ir paguldė ant grindų. Kitą dieną aplankė 
mane senutė Jasinskienė-. Ją paprašiau, kad čia atneštų 
visus mano kunklelius.

Jasinskienė nustatė, kad man yra aštrus kelių są
narių uždegimas. Ji apie ligas ir apie gydymą gerai 
nusimano, nes yra medicinos sesuo ir akušerė. Pridėjo 
man prie kelių karštus kompresus ir liepė gulėti. Va
karienei šeimininkė įpylė ir man bulvienės. Sriuba vos 
tik truputį pražilinta. Visi jie valgo tik nugriebtą pie
ną, o sviestą ranka mokesčiams, nes tie labai dideli ir 
pinigais ir natūra.

Kelias dienas guliu be jokios gydytojo ar felčerio 
pagalbos ir be vaistų. Kad nors būtų aspirino tempe
ratūrai numušti. Gydausi pati, kaip išmanydama. Kai 
verda šeimininkė valgyti, tai įkaitina plytą, kurią, su
vyniojusi į skudurus, dedu prie skaudančių kelių. Su- 
choje kaime, už dvylikos kilometrų nuo Malinovkos, 
yra sveikatos punktas, prie kurio priskirtas ir mūsų 
kaimas. Punkto vedėja moteris, ne gydytoja, o felčerė. 
Sovietų Sąjungoje dar labai išplitusi felčerių profesija, 
kada visame civilizuotame pasaulyje medicina felčerius 
jau senai pamiršo. Nueiti į sveikatos punktą dar ne
turiu jėgų. Po truputį taisausi. Kai sustiprėsiu, gal
voju, eisiu pas felčerę, nes iš jos reikia gauti pažymė
jimą, kad tikrai sirgau ir nesimuliavau.

Brigadininkas jau teiraujasi apie mano sveikatą, 
nes mano rankos jau reikalingos kitiems darbams. O 
kai gulėjau su aukšta temperatūra ir raičiausi skaus
mo kamuojama, tada niekas nematė ir niekas nepa
siūlė jokios pagalbos.

Per dvi- savaites kiek pasitaisiau ir išėjau į svei
katos punktą ligos pažymėjimo. Nepristatysi pažymė
jimo — teismas ir kalėjimas. Dabar karas ir niekam 
negalima sirgti. Felčerė apžiūrėjusi pripažino sąnarių 
uždegimą ir už prasirgtą laiką gavau pažymėjimą.

Esu dar silpna, kol įsieinu, šlubuoju ir dar gero
kai skauda abu kelius, bet svarbu, kad jau galiu paeiti.

Tai buvo pirmoji mano liga Sibire, kuri, palyginti, 
baigėsi laimingai.

PASIEKOS IR MEDUS

Sibiro taigose šienavau dešimtį metų, gal tiksliau 
būtų pasakius, dešimtį vasarų. Darbo sąlygos nepage
rėjo. Sibiro uodai ir mašaliokai neišnyko, bet ir toliau 
uoliai veisė savo naujas ir dar gausesnes generacijas. 
Taip pat jie nepasirašė su žmonėmis ir gyvuliais nepuo
limo sutarties, nes nuolat troško jų kraujo, kaip ir 
pati komunistų partija.

Sibire pažinau tikruosius uodus ir mašalėlius ir 
toji pažintis buvo baisi. Tai ne ta ankstyvesnė Lietu
voje, kada liauna berželio šakute baidžiau įkyrius zir
zimus, sukeldama malonų vėjelio šiurenimą.

Darbas lankose dar pablogėjo, nes darbo rankos 
sumažėjo ir įrankiai susidėvėjo, kitus kolchozininkai 
nukombinavo. Krautuvės buvo tuščios, o kiekvienam 
šienpioviui reikalingas dalgis ir pustyklė.

Maistą vargu ar dar galima buvo daugiau pablo
ginti, o valstybė vis griežčiau ir daugiau' reikalavo 
duoklių ir pyliavų. Kolchozuose maisto produktų nepa
daugėjo, nes labai stigo darbininkų, o karvutės nevedė 
po du veršelius.

šienavome giliai taigoje, net už pusantro šimto 
kilometrų nuo kaimo. Atrodo, neišmatuojami miškų 
plotai, bet tie miškai jau buvo pasidalinti ir turėjo 
savo šeimininkus. Taigos priklauso valstybinėms pa- 
sodoms, sovietinėms organizacijoms ir kolchozams.

Kiekvieną vasarą apsistodavome prie buvusios 

kiržako sodybos. Čia dar stovėjo senas svirnas, kuris 
ėjo kulistano pastato pareigas, ir baigianti griūti dar
žinė. Vargšas kiržakėlis, ir čia jį pasiekė sovietinė ko
lektyvizacija. Pabėgęs nuo caro policijos persekiojimų, 
jis čia ilgą laiką ramiai gyveno, bet bolševikai ir tai
goje jį susirado.

Be mūsų kolchozo, toje apleistoje sodyboje apsi
stodavo ir kitų kplchozų šienąutojai. čia savo pievas 
turėjo ir kasmet šienaudavo grynai vokiškas kolcho
zas Rote Front. Tame kaime gyveno vieni vokiečiai, 
tik jų pirmininkas buvo rusas komunistas.

Susipažinau su viena mergaite iš to vokiško kai
mo. Ji man papasakojo, kad visi kaimo gyventojai 
vokiečiai ir tarp savęs šneka tik vokiškai. Kaimo vaikų 
lopšelyje auklės su vaikais kalba vokiškai, kad jie 
išmoktų savo gimtąją kalbą. Bet kaimo mokykloje 
dirba jau rusai mokytojai ir viską dėsto rusiškai.

Kartą slaptai buvau nuvykusi į tą vokiečių kaimą. 
Visur galėjai pajusti vokišką tvarkingumą ir drausmę. 
Jie stengėsi išlaikyti savo motinų kalbą, tautos papro
čius, evangelikų tikybą ir europinę civilizaciją. Jų kol
chozas buvo gerose organizacinėse rankose, tvarkin
gai vedamas ir turtingas. Visi šio kaimo gyventojai 
buvo atitremti 19.31 m. iš Pavolgio.

Vokiečiai jau buvo atlikę savo paskirtą bausmę ir 
fr galėjo visur laisvai važinėti, bet prasidėjus karui su 
vokiečiais juos vėl pavertė tremtiniais ir paėmė ko
mendantūros žinion. Jie, kaip ir mes, turėjo komendan
tūroje registruotis ir be leidimo negalėjo niekur iš
vykti iš savo kaimo. Tik tiek jiems buvo geriau, kad 
jie buvo jau seni šio kaimo gyventojai ir turėjo po 
karvutę, be kurios Sibire labai sunku gyventi. Laikė 
paršelį, avį, kelias višteles ir visi turėjo po daržiuką, 
kuriuose augo ir žydėjo pagrindinis sibiriečio maistas 
— bulvės. Gyvenami namukai buvo panašūs į visų 
Sibiro kaimų trobeles. Tik čia buvo švariau, visi dar
bai atliekami laiku ir be ilgų pavėlavimų.

šalia mūsų šienapiūtės stovyklos buvo vieno kol
chozo pasieka, kurioje buvo apsistoję ir šienavo Bak
čaro saugumas ir Selpo organizacijos darbininkai. 
Pasiekomis Sibire vadinami bičių ūkiai. Vienas žmo
gus, bitininkas, gyvena giliai taigoje. Jam yra pasta
tyta, geresnė negu kaimiečio, dviem galais troba ir 
tvartelis. Viename gale gyvena bitininkas su šeima, o 
į antrą trobos galą vėlai rudenį sugabena avilius su 
bitėmis ir visą žiemą juos laiko vienodoje tempera
tūroje. Lauke, nors ir geriausiai įrengtuose aviliuose, 
bitelės sušaltų.

Kolchozai turi po kelias pasiekas. Joms vietos 
parenkamos, kur yra geresnė bitėms ganiava, kur 
buvo anksčiau išdegęs miškas ii- dabar auga avietynai, 
augaliukai ’’piurėj”. Tai aukštos, rusvais žiedeliais 
gėlytės, iš kurių bitės gauna labai daug medaus.

Atrodo, kad pasiekose labai malonu ir romantiška 
gyventi. Kas čia patenka, tas gyvena gamtoje, kaip 
koks miškų karalius. Aplink niūkso tamsūs miškai, 
žiemą priverčia iki kaklo sniego ir niekur neišeisi, ne
išvažiuosi, niekas ir pas tave neužklys. Tada pasiekose 
lankosi tik žvėriukai ir alkani taigų paukšteliai.

Žiemą čia nepasirodo joks prašalaitis, todėl saugu 
čia gyventi, nebaisu blogo žmogaus ar plėšiko. Taigoje 
vienas žmogus negali klydinėti, nes pati gamta jį tuo
jau sunaikina. Sibire didžiausi žmogaus priešai yra 
badas, šaltis ir sniego audros — buranai, o dabar dar 
ir komunizmas.

Visos rajono organizacijos, pramonės kombinatai 
ir artelės, taigose turi savo pasiekas. švenčių progomis, 
žinoma, tik sovietinių, tos organizacijos medų parda
vinėja savo nariams, darbininkams, tarnautojams kol- 
chozininkams. Dažniausia parduodama po penkis ar 
aštuonis šimtus gramų medaus. Prisimenu, kartą ir 
aš gavau pusę kilogramo medaus. Kolchozininkams už 
medų pinigais nereikia mokėti, nes atskaito iš darb- 

dienių.
Karo laiku visai nebuvo cukraus, tad gauti kiek 

medaus ir kasdien suvalgyti nors po arbatinį šąukštelį 
buvo jau prabanga, šienaujant, kada čia pat pašonėje 
pasieka, taip ir neišeina medus iš galvos. Kombinuoji 
ir galvoji, kaip gauti nors stiklinaitę to saldumyno.

Vieną perpietę neiškenčiau ir nuėjau į pasieką. 
Radau senioką triusinėjantį apie avilius. Matau, kad 
labai suplyšusi jo šiaudinė skrybėlė. Tuojau pagalvo
jau, kad jau bus medaus, nes aš gerai moku pinti šiau
dines skrybėles. Pasisveikinu bitininką ir užvedu kal
bą. Paklausiu, kaip sekasi gyventi giriose, pasiteirauju, 
ar daug bitės prinešė medaus. Kalbant kaip laputė 
suku uodegą vis apie medų. Primenu, kad labai suply
šusi jo skrybėlė ir reikėtų geresnės.

— O iš kur ją paimsi? — jis man atrėžia.
Aš jam tuojau pasisiūlau nupinti skrybėlę, tik 

reikia gauti ruginių šiaudų.
— Šiaudų yra, nes netoli nuo čia baltuoja vieno 

kolchozo dideli ir platūs rugių laukai. Kiek reikia šiau
dų? Rytoj parnešiu, — šnekėjo mano sugundytas se
niokas.

Rytojaus dieną jis man atnešė ruginių šiaudų 
pėdą.

Kelias dienas poilsio pertraukomis pyniau pynę 
ir siuvau skrybėlę. Išėjo gražus, lietuviškas šiaudinis 
skryblius. Nunešiau skrybėlę bitininkui ir grįždama iš 
šienapiūtės parsivežiau pusę litro medaus. Sunkiose 
dienose gera viskas mokėti.

Bitininkas buvo labai patenkintas ir mane pavai
šino medumi, bet labai nedaug jo vieno galima suval
gyti. Juokaudamas jis man pasakė, kad medus tinka 
valgyti su viskuo, bet neskanu jį valgyti su karčiuoju 
ridiku.

Užsidirbusi medaus, buvau gerai nusiteikusi. Gre
ta mūsų pievų su kaliniais šienavo Bakčaro saugumas. 
Poilsio metu skaičiau laikraštį. Vienas enkavedistas, 
kuris prižiūrėjo ir saugojo kalinius, priėjęs paklausė, 
kas laikraštyje rašoma apie karą. Aš jam nuotaikingai 
papasakojau, kad vokiečiai jau arti Maskvos. Tas pasi
sakymas man išspruko staiga ir neapgalvotai.

Tuojau jis mane pradėjo barti ir kabintis. Girdi, 
kaip aš galiu džiaugtis priešo pasisekimais. Aišku, kad 
aš palaikau priešą. Tokius žmonės reikėtų uždaryti 
kalėjiman. Dar pridūrė, kad kalėjimo maža, reikėtų 
sušaudyti.

Galvoju, kad jau su manim baigta. Suims. At
skaitęs pamokslą dar pridėjo:

— Tavo laimė, kad niekas negirdėjo mūsų pasi
kalbėjimo. šį kartą dar praeis taip, nes aš neturiu liu
dininkų. Jei dar pasikartos toks išsišokimas, tai smar
kiai nukentėsi.

Buvau patenkinta, kad šį kartą išsipainiojau, tai 
kur čia tą džiaugsmą kartosi. Reikia išmokti visai 
susičiaupti ir tylėti. Jei jau kalbi su žmonėmis, tai turi 
padaryti neišskaitomą veido išraišką ir, prisiminus 
karą, dar pridurti, kad tai laikinis priešo laimėjimas 
ir kad mūsų šaunieji sakalai ^ikrai užims Berlyną.

Kitoje pusėje šienavo Bakčaro Selpo darbininkai. 
Jie buvo gerai aprūpinami maistu. Kasdien gaudavo 
po šešis šimtus gramų duonos, geresnės mėsos ir pa
kenčiamą sriubą. Jie vėliau išeidavo į darbą ir anks
čiau grįždavo. Dirbdavo nuo devintos valandos ryto, 
iki šeštos valandos vakaro, turėdavo daugiau laiko 
poilsiui. Darbininkai buvo geriau aprūpinti už kolcho- 
zininkus. Visi gauna, nors ir menką, bet jau nuolatinį 
atlyginimą pinigais. Jų ir prižiūrėtojai buvo manda
gesni ir mažiau keikėsi, nors iki tikro mandagumo 
buvo dar toli gražu. Nesutikau dar čia tokio žmogaus.

Argi ir mes laukiniais čia išvirsime?
Bus daugiau.

4 psl. ••• •** NEPRIKLAUSOMA LIETUVA Nr. 24 {1203), 1970 m. birželio mėn. 17 d.



PRANYS ALSĖNAS
j- Ž M U I D z I N A s— LYRIKAS PROZOJE

J. Žmuldzlao beletristiniuose 
laukuose, reikia pasakyti, gana 
reti,bet lygiagrečiai tenka pri
durti,Jog tie žingsniai-pakanka- 
mai tvirti, subrendę. Šitokį tei
gimą malonu išreikšti perskai
čius Jo vėllausįjį leidinį-lyrinių 
pasakojimų knygą 'Runcė ir 
DandierlnasPrieš tai daugiau 
-ne kažin kiek ir buvo jo para
šyta, geriau pasakius, išleista: 
1928 m. novelių rinkinys "Ryto 
kraujas" ir 1931 m. poema "Pa
jūrio himnas". Šiaip jau-ypač 
eilėraštlnės J.Žmuidzino kūry- 
bOs-buvo tilpę tremtyje išleis
tam rašytojo metrašty "Trem
ties metuose", "Lietuvių dieno
se" ir kitur.

Kai 1962 m. pradžioj J; Žmui- 
dzinas buvo paskirtas Lietuvos 
konsulu, vėliau (1962. V U. 15.) 
Generaliniu Lietuvos konsulu 
Kahadai, jis, atvykęs iš Mont- 
realio,atidarė savo įstaigą To
ronte ir apsigyveno mano kai- 
mynystėj-Evelin gatvėj, tuomet 
pradėjom vienas kitą aplankyti , 
nes malonu būdavo pabuvoti to
kioj kūrybongoj šeimoj-pasige
rėti dail. alinos Žmuidzinienės 
tapybine kūryba, o rašyt. Jono 
Žmuldzlno - rašytiniais kūri
niais. Tada Jonas Žmuidzinas 
jau turėjo galutinai paruoštą 
spausdinimui "Runcės ir Dan- 
dlerino" rankraštį. Kartą iš 
rankraščio jis man ir paskaitė 
keletą puslapio. Buvau sužavė
tas skaitomos prozos mintimis 
ir skaitytojo (kartu, žinoma, Ir 
kūrėjo) skaitymo meistrišku
mu. Jau ir tada pagalvojau, jog 
J.Žmuidzinoskaitytas kūrinys ,

nors tai prozinis dalykas, bet 
turįs savyje visus lyrinius pri
valumus, kur reiškiama kūrėjo 
(šiuo atveju supoetintą) nuotai
ka, jo jausmai, pergyvenimai. 
Dabar gi,kada įmyga jau išėjusi 
iš spaudos ir ant mano rašomo
jo stalo jau randasi net du jos 
egzemplioriai (vieną prisiuntė 
"Nidos" knygv klubas, kaip pre - 
numeruojant, iam jr visus leidi
nius,o kitą-p.ts aut rius su de
dikaciją ir autografu), tada jau 
pats knygą perskaičiau. O ją 
skaityti - buvo tikras malonu
mas, nes kūrinys, reikia pasa
kyti,ne iš "po kirvio", bet labai 
dailiai nuobliuotas. Jo kūrybinis 
stilius - primena rašyt. Pulgio 
Andriušio kūrinį "Anoj pusėj 
ežero" ar kitokią lyrinę kūrybą 
prozoj.

J. Zmuidzino knyga talpina 
savyje keturius ne vienodo su
kirpimo dalykus, vienus ilges
nius, kitus - trumpesnius, kaip: 

Ateinant, Rausvė, Mokytojas 
Visbaras ir ^uncė su Dandieri- 
nu. Pagal pastarąjį pasakojimą 
- ir pati knyga pavadinta.

Norėdamas šias trumpas pa
stabas pailiustruoti J.Žmuidzi
no rašymo stiliumi, cituoju jo 
kūrinio apie Rausvę (tai jo tė
viškės upelis) pradžią:

"Už savo sesę Šešupę skais
tesnė, bet niekieno nedainuota , 
šitaip nelauktai pažeminta 
Rausvė, verkšlendama pro sū
duviu sodus, žydriom ir gelto
nom gėlėm nubarstytais slė
niais, sau vingių vingiais tekė- 
jo.Taipji bėgo ir bėgo raitytom 
alksnių alėjom ir mėlynam 
karklų pavėsy vilgindama lin
gavo įkrantėj sirpstančias ger
vuogių kekes, tarytum juodus 
žvaigždynus." (psl. 15).

Matome, kokie tai ilgi perio
diniai sakiniai, bet, kartu, kokie 
jie stiprūs savo kūrybine dva
sia ir nuotaikomis, tik skaityk

Izida Petravičiūtė

ATĖJAU

Atėjau tyliai, 
Nepabudinau. .. .
Tik atėjau — duris pravėriau, 
Buvau— . . . bet nematei.
Atėjau — buvau — ir nematei, 
Nes tyliai išėjau.

IŠVAŽIAVAI

Važiuok prie horizonto, 
Mažosios traukinių linijos. 
Keliauk per aukštus kalnus.
Matyk jūrą — gražią, 
žalią, melsvą.
Bet Angelų miestas, 
lauks tavęs.

Jūra,
Mergaitė graži,
Žvilgnis, 
šypsena.
Lauks — Angelų miestas 
Trijų keleivių, kol sugrįž.

Kalnai,
Jūra,
Žmonės,
Namai, medžiai
Stovės ir lauks, trijų keleivių 

kol sugrįž.

"MUSU VYTIS“, 1969 r>.

ir gerėkisl

Jonas Žmuidzinas,RUNCĖ ir 
DANDIERINAS, Nidos Įmygu 
klubo leidinys Nr. 73, 1969. 
Spausdinta "Nidos" spaustuvėje 
1, Ladbroke Gardens, W. 11, Gt. 
Britain; 110 psl. Viršelis dail. 
1-alinos Žmuidzinienės, knygos 
kaina Klubo nariams -minkštais 
viršeliais 10 šil. arba 2 dol. , 
kietais-14 šil.arba 3 dol. Nena- 
riams - 25% daugiau.

KReM 
VE/dRODž/M

PASAKOS -
patarimas

K ienos lih idhis buvo tsUikmųs 
kdil |din gcn,tusios mintys dteind nokti. 
K<! nors susdĮ)nd\(,s it |i<ibu<l'ęs, tuo) 
sok<l<i\o is lo-.os ir ližiušs <l,t\o. Poškui 
los mintis tik dpdoiotlovo ir vilkdavo 
i i't-dakc i |<į.

Kada ir kaip pis tašote. pdsi- 
leitavo kartą redaktorius.

Autorius papasakojo.
\ algykit tik lengx t valgr ir tik 

tris valandas prieš eidamas gulti 
patarė redakloi uis.

MELAGIS
Vienus žmogelis mėgo meluoti kut 

lelkld II kur neteikia, tiesiog malonu 
ind |<iulr

“Edgar certainly looks worried.”

NEPASAKOS
Karlą u pašaipiai u/kalliitio klebo

nas.
Klausyk, sumeluok ką nors a‘
Mielai kunigėli mu lai p.uiu lii. ■ • 

i HIU. Ilk laiko lietui UI.
Tai k ui taip sk ulu'
Vyrai lik ką eželi- sugavo daug žu

vies. O as pinigų kaip tyr ia liepilsl- 
emiau. Kai gn’šiu. tada sumeluosi u.

..( hm. . pagal v o|o kir lį' 'litis, 
šviežia žuvis II num lie pto šalį Rei
kia paskulieli

Jis nubėgo pili- ožeio, bet nerad< 
ne gy vi is dvasios. ,

Iš “ Šluotos “

LIETUVOS STEIGIAMOJO SEIMO
AUKSINIS JUBILIEJUS

( Dr. V. Daugirdaitės Sruogienės kalba, pasakyta per radijo Čikagoje)

Kasmet susikaupę minime 
Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimą - 1918 metų vasa
rio 16-os dienos aktą. Su ne
mažesne pagarba turime 
švęsti Lietuvos Steigiamojo 
Seimo susirinkimo dieną.Kaip 
tik gegužės 15-tą, suėjo 50 
metų nuo to taip svarbaus įvy
kio, kuris yra vienas iš švie
siausių visoje Lietuvos isto
rijoje. Seimas ratifikavo va
sario 16-sios nutarimą ir pa
dėjo teisėtus pagrindus Lie
tuvos nepriklausomam gyve
nimui.

Mintis apie tai , kad tauta 
turi būti valdoma per savo 
rinktuosius atstovus atėjo į 
Lietuvą iš paties pirmojo de
mokratijos židinio, iš aštuo
nioliktojo šimtmečio filosofų 
Rousseau, Montesquieu, Vol
tero. Tas pats židinys apšvie- 

Į tė ir Jungtinių Amerikos 
Valstybių konstituciją ir 
Prancūzijos Assemble Cons- 
tituante. Šią idėją atnešė pas 
mus emigrantai, atsidūrę Va
karuose po Lietuvos Lenkijos 
valstybių padalinimų. Tai su
tapo su ilga, šimto dvidešim
ties metų rusų okupacija.Lie
tuvos šviesuoliai išsaugojo tą 
idėją kartu su laisvės troški
mu. Jie brangino ją kaip tą 
šventąją ugnelę , Gabiją.Daž
nai ji vos ruseno po pelenais, 
vėl sužėrėjo per 1831-jų, 1863- 
jų metų sukilimus ir vėl pri
geso. Bet jos jau niekas nus
telbti negalėjo. Devynioliktojo 
amžiaus pabaigoje į Lietuvą 

( gaivališkai veržėsi tautų 
laisvės idealas’.

Baudžiavos pančius nusi
metęs pakėlė galvą lietuvis 
valstietis. Skaudžiai jis jautė 
skriaudą, J<ad dvarininkai, /vos 
4 procentai visų Lietuvos gy
ventojų/ valdo didesnę visos 
žemės ploto dalį..., kad nuto
lo nuo tautos kamieno mūsų 
kilmingasis luomas , ir kita 

kalba kalbėjo ir į svetimą 
kraštą, Lenkiją dairėsi... Su
prato valstiečiai, kad savo ša
lies vadovavimą turi perimti į 
savo rankas. Sąmonino Jono 
Basanavičiaus "Aušra" 1883 
m. , Vinco Kudirkos "Varpas" 
1889 m., augo spauda, žodį į 
užkampius nešiojo knygnešiai. 
Bet okupantai tebesmaugė. 
Sunku dar buvo svajoti apie 
laisvę. Maža kas begirdėjo 
pavienius pranašiškus balsus. 
O jau 1887 metais Jonas Šliu
pas lenkiškai rašė: "Litwa 
chce byc niepodleglą politycz- 
ie" /Lietuva nori būti politiš
kai nepriklausoma/. Jurgis 
Bielinis, "Knygnešiųkaralius" 
1889 m. nusibastęs į kokį tai 
lenkų kongresą Paryžiuje 
trukšmą keldamas šaukė : 
"Lenkai turi pripažinti Lietu
vai nepriklausomybę'."

Ir tik susiorganizavę so
cialdemokratai pirmieji 1896 
m. aiškiai įrašė į partijos 
programą , kad Lietuva turi 
būti savistovi demokratiška 
respublika. Po to ir "Varpas" 
1896 m., socialistai,demokra
tai, liaudininkai, krikščionys 
demokratai tą patį ėmė kelti.

1905 metų revoliucija pa
drąsino Didžiojo Vilniaus sei
mo atstovus /cituoju/ "reika
lauti Lietuvai'autonomijos su 
seimu Vilniuje, išrinktu visuo
tinu, lygiu, tiesiu ir slaptu bal
savimu, neskiriant lyties, tau
tybės, tikėjimo"/citata baig
ta/. Tik autonomijos reikalau
ta'. Pilnas nepriklausomybei 
laikas dar nebuvo atėjęs. Vėl 
užslinko slėgianti tyla...

Ir tik pirmojo pasaulinio 
karo metu , kada ėmė griūti 
pastovioji tvarka Europoje, 
nepriklausomybės idėja buvo 
pribrendusi. Sujudo sukruto 
visur lietuviai. Kas buvo Ru
sijoje atsidūręs,bandė išgauti 
iš caro, paskui iš revoliucinės 

vyriausybės savo aspiracijų 
įgyvendinimą. BeviViškai'.

Karštai, uoliai talkininkavo 
broliai ir sesės amerikiečiai 
išeiviai. Sauja patriojotų gyvai 
veikė Europos diplomatinėj 
dirvoj. Likę sargyboj pačiame 
krašte veikėjai vedė sunkią, 
atkaklią kovą ir su okupantais 
vokiečiais ir su lenkais. ..

Kai Jungtinu} Amerikos 
Valstybių prezidentas Wilson 
1918.1.8 paskelbė savo ketu
riolikos punktų deklaraciją, 
kai Rusija paskendo revoliu
cijos sūkury ir bolševikai pa
sirašė Lietuvos Brastoje se
parating taiką su vokiečiais, 
kai Santarvininkų nugalėtos 
Vokietijos galybė krito - tada 
susiklojo palanki mums tarp
tautinė būklė.

1918 metais vasario 16 dię- 
ną Lietuvos Valstybės Taryba 
paskelbė Vilniuje Lietuvos ne
priklausomybę. Betgi palan
kios tarptautinės padėties ne
būtų užtekę, jeigu nebūtų tvir
tai pasireiškusi visos Tautos 
valia ir jos gyvybinės jėgos. 
Dar ir to nebūtų pakakę, jeigu 
nebūtume turėję savos ka
riuomenės'. Mykolo Sleževi
čiaus pašaukti savanoriai at
liko šventą pareigą , išvadavo 
Lietuvą ir priešų - rusų ko
munistų , vokiečių bermonti
ninkų, lenkų POW sąmoksli
ninkų. ..

Tada , nuo priešų išvalytas 
kraštas galėjo ruoštis Stei
giamajam Seimui. Užvirė 
priešrinkiminė agitacija. Pir
mą kartą parlamentarinės 
nuotaikos pagauta mūsų tauta 
pasirodė jai pilnai pribrendu
si. Nepamirštinas visos tautos 
pasiaukojimas.Savanorių mo
tinos, jauni kunigai, mokytojai, 
šviesuoliai, kurie sąmonino 
praūžusio karo suvargusius 
žmones, kurie kėlė iš griuvė
sių nualintą kraštą. Nepamirš
tinas tas liepsnojantis entu- 
zijazmas , kurs statė Neprik
lausomąją '.

Buvo tarp partijų ir šiurk- 
šios polemikos spaudoje ir 
kalbėtojų mitinguose, "bački
ninkų" tarpe. Tačiau rinkimai 
1920 metų balandžio 14 - 15 

dienomis praėjo tvarkingai, 
ramiai, be muštynių, be eks
cesų. Balsavo daugiau kaip 90 
procentij visų turėjusių teisę 
balsuoti. Vargu kur kitur pa- 
(šauly rinkimai į parlam.ntą 
pravedami laip teisingai, taip 
sąžiningai, kaip buvo atlikti 
tų atmintinų m* tų pavasarį 
Lietuvoje.

Į Steigiamąjį Seimą buvo 
išrinkta šimtas dvylika atsto
vų: 59 krikščionių demokratų, 
29 valstiečių liaudininkų, 12 
socialdemokratų , 7 žydai , 3 
lenkai,! vokietis, 1 nepartinis. 
Tautos Pažangos partija , ne™ 
populeri krašte dėl savo anti- 
demok ratiškų tendenc ijų, ypač 
dėl sumanymo kviestis Lietu
vos karalium vokietį Urachą - 
ši partija, lygiai kaip inteli
gentų liberali} grupė Santara, 
neturėjusi kontakto su liaudi
mi - nepravedė nei vieno ats
tovo. Per visas Seimo kaden
cijas atstovų tarpe /jų per vi
są laiką buvo 15Ozz dirbo ir 
astuonios moterys.Nepamirš
kime, kad net Jungtinėse Ame
rikos valstybėse moterys te
gavo pilnas balsavimo teises 
tik tais pačiais tūkstantis de
vyni šimtai dvidešimtais me
tais '.

1920 metų gegužės penkio
liktą dieną susirinko Kaune 
Lietuvos Steigiamasis Seimas, 
Laikinoji sostinė , dar iš po 
karo atrodžiusi skurdžiai, pa
sipuošė. Keli triumfaliniai 
vartais , vainikai, trispalvės 
vėliavos.. .Nuo pat ryto judė
jimas. Iškilmingos pamaldos 
katedroje, šventei pritaikytas 
vyskupo Skvirecko pamokslas. 
Kariuomenės paradas.Simbo
linis ąžuolų sodinimas. Visų 
lietuvių širdys džiaugsmingai 
plakė. Bet tik pavakarė atėjo 
kulminacinis punktas, kada 
miesto teatre sausai prikimš
tai suėjo atstovai,vyriausybės 
nariai,, veteranai kovotojai už 
Lietuvos laisvę, jaunimas.

-•Atstovai užėmė vietas par
tery. Pirmu žvilgsniu jie gana 
pilkai atrodė. Po karo vargų 
ir turimi drabužiai buvo labai 
kuklūs. Bet susipažinus arčiau 
su tuo, kas jie buvo, tie lietu

vių tautos išrinktieji atstovai, 
šiandie turime žemai lenkti 
prieš juos galvas. Atstovų 
tarpe turėjome keturiasde
šimt keturius išėjusius aukš
tąjį mokslą, 22 dar tebestudi- 
juojančių , 9 gydytojus, 13 tei
sininkų , 12 dvasininkų, šešis 
nepriklausomybės signatarus, 
3 buvusius Rusijos Dūmos 
atstovus. Dauguma buvo žmo
nės kvalifikuoji savo darbui, 
visą savo gyvenimą pašventę 
Lietuvos bylai. O ir tie darbi
ninkai , ūkininkai, savamoks
lio i taip pat jau aktyviai dirbę 
savivaldybėse, spaudoje, buvo 
pasiruošę didžiuliam uždavi
niui.

Pirmąjį Seimo posėdį ati
darė pakilia kalba preziden
tas Antanas Smetona. Pakvie
tė atsistojimu pagerbti sava
norius, paguldžtusius už Lie
tuvą galvas. Pareiškęs , kad 
Laikinosios Vyriausybės rolė 
baigta , perdavė valdžią Stei
giamajam Seimui. Baigė šiais 
žodžiais: "Skelbiu Steigiamą
jį Seimą atidarytą. Vyriausią
jį narį prašau paimti pirmi
ninkaujančio vietą. Valio'." 
Jam pritarta plojimais.

Į sceną išeina Gabrielė Pet
kevičaitė , rašytoja, nenuils
tanti lietuviško darbo puose
lėtoja. Jos kalba jautri, giliai 
prasminga. Retas iš dalyvių 
sulaiko ašaras.Posėdžio sek
retore pakviečiama jauniau
sioji amžium atstovų tarpe 
Ona Muraškaitė Račiukaitie- 
nė.

Nuostabiu sutapimu seimo 
prezidiume dvi moterys'.

Seka sveikinimai. Pats pir
masis iš anglų.Keliamos ova
cijos. Toliau iš latvių, vilnie
čių.

Seimo pirmininku išrenka
mas Aleksandras Stulginskis, 
garbingasis krikščionių de
mokratų šulas. Pagal susita
rimą sekretoriaus vietą uži
ma liaudininkas kapitonas 
Vladas Natkevičius.

Kalba Stulginskis. Rimtai, 
dalykiškai, irgi susijaudinęs 
skelbia: /cituoju:/

"Lietuvos Steigiamasis Sei
mas , reikšdamas Lietuvos 

žmonių valią , proklamuoja 
esant atstatytą nepriklausomą 
Lietuvos valstybę,kaip demo- 
krating vaistybę , etnologinė
mis sienomis, ir laisvą nuo 
visų valstybinių ryšių, kurie 
yra buvę su kitomis valstybė- 
m i s ’'.

Tai pirmoji Seimo rezoliu
cija. Dideliu dvasiniu pakili
mu , visiem-' atsistojus, ji 
vienbalsiai priimta,

Triukšmingi plojimai. Gie
damas Lietuvos Himnas.

1 920 m. birželio 23d, Stei
giamajam Seimui prisistato 
naujas ministrų kabinetas di
džiai Lietuvai nusipelniusio 
veterano daktaro Griniaus va
dovaujamas .Steigiamasis Sei
mas dirbo iki tūkstantis devy
ni šimtai dvidešimt antrųjų 
metų rudens. Pergyveno sun
kius kovos su lenkais laikus, 
didelę kovą už pasaulio pri
pažinimą. Turėjo 257 posė
džius, išleido virš trijų šimtų 
įstatymų,kurių tarpe buvo to
kie svarbūs , kaip Lietuvos 
valstybės konstitucijos paren
gimas, žemės reformos, savos 
valiutos įvedimo; Seimas įkū
rė Lietuvos universitetą, visą 
eilę mokslo ir kultūros įstai
gų, vidaus tvarkai įstatymus. 
Pasirašyta taikos sutartis su 
Sovietų Sąjunga /kurią ši bru
taliai sulaužė 1940 metais'./. 
Nustatytos sienos su Latvija. 
Ėjo derybos su lenkais, su Va
karų Sąjungininkais dėl lenkų 

^pagrobto Vilniaus ir srities 
dėl Klaipėdos.

Per Seimą pasireiškęs lie
tuvių sugebėjimas tvarkytis, 
organizuotis , daugiausia pa
veikė, kad didžiosios pasaulio 
valstybės, paskui jas ir kitos, 
pripažino Lietuvą de jure, kad 
Lietuva buvo priimta pilnatei
siu nariu į Tautų Sąjungą.

Tebūnie man leisti užbaigti 
Gabrielės Petkevičaitės žo
džiais : "Nors mintimis ir 
troškimais būkim visi šiandie 
drauge .Tenestinga tame mūsų 
sielų susijungime nei vieno 
tautos darbuotojo, nei vieno 
dėl tautoš ir krašto laisvės 
kovotojo'."
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—. ■. ■■ SS Niagaros pusiasalis — '  -

LAUKIAME VISU LIETUVIU ATVYKSTANT I ** & *

TRADICINĘ JONINIU SVENTęJH
ST. CATHARINEJE, l>!ržę]įp_27_4ienęit^ynkhjąnai_6._30_yaL_pi_2.

CANADIAN LEGION H A L L — 111 Church Street

* * *

Programoje: LONDONO LIETUVIU ANSAMBL IS " BALTI JA" 

HAMILTONO PARAPIJOS CHORAS 

JONŲ PAGERBIMAS 

AMERIKOS LIETUVIU STALAS

* ★ ★

šokiams gros s. babecko lietuviškas orkestras

VISI BŪTINI IR GALIMI JONINIU PRIEDAI 1

NUOŠIRDŽIAUSIAI KVIEČIAME VISUS LIETUVIUS I Ši GRAŽU «. S. '
JAUNIMO IR SENIMO SĄSKRYDĮ I

Skautu Rėmėjų V a I d y b a

Taupyk ir skolinkis pirmutiniame ir didžiau- n a n a a a a 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ f AAKM/VIZI 
KREDITO KOOPERATYVE

APIE MUSŲ JAUNIMĄ, 
STOVYKLAS IR JONINES 
Beveik visur dejuojama dėl 

lietuviško jaunimo padėties, 
tačiau daroma labai nedaug. 
Išimtis yra Niagaros Pusia
salis , kuris štai jau 20 metų 
neatleidžia kovojęs dėl jauni
mo lietuvybės išlaikymo.

Kartais toje kovoje sekasi 
blogiau, kartais geriau, bet ta 
kova vyksta neretai sukelda
ma ant kojų visus. Visa tai, 
žinoma , yra verta - žodžiais 
gali pakalbėti kiekvienas'. Ir 
dar kokiais gražiais žodžiais’. 
Mos gi sale žodžių mėginame 
problemas imti tiesiog už ra
gų.

Dabar mūsų jaunimo skautų 
veikla, kiek sumažėjo.Yra tam 
ir rinkų priežasčių ir viena 
jų tai, kad jaunimas auga ir 
išaugęs skirstosi ir m-s nie
ko čia negalim< padaryti. Ga
lime ‘ik vieną-, dirbti su liku
siais. Daug jų ar maža,bet 
dirbti reikia.

Sumažėjo galimybės jauni
mui sueiti kuria nors proga, 
tačiau yra išeitis: leiskime 
vaikus į jaunimo stovyklas. 
Praktika įrodė , kad jaunimas 
iš stovyklų grįžta sustiprėję 
lietuvybėje, kartais visai pa
sukę šia kryptimi. Pasirodo, 
kad stovyklos yra lyg ir kokie 
lietuvybės kursai.

Suprantama, kad gausesnės 
šeimos neišgali, kad ir norė
tų vaikus leisti į stovyklą.Čia 
štai ir ateina į pagalbą skau
tų rėmėjai. Per eilę metų jie 
yra daug suaukoję ir surinkę 
skautų reikalams. Jų rengia
mos kas metai Joninės duoda 
taip pat gerų pajamų , kurios 
visos eina skautams. Tas pats 
bus ir šiais metais: rengia
mos plataus masto Joninės, 
kurių dar kitas tikslas yra ir
gi nemažesnės reikšmės : pa
laikyti stiprų lietuvybės kul
tūrinį ir tautinį gyvenimą. Jo
ninės , kurios šiemet įvyksta 
St. Catharinėje birželio 27-tą 
dieną yra vienos žymiausių 
šio krašto metinių kultūrinių 
įvykių, kurias širdingai visa
dos palaiko visi čia lietuviai 
iš artimų ir tolimų vietovių.

Jaunimo rėmėjas

BŪKIME SVEIKI
VAIKU DANTYS, Ražo Jr. A.J. Gusenas “ Sonticrcįe“

* ★ ★

Neretai girdime, moteris sa
kant, kad mano vieno vaiko dan 
tukai yra sveiki ir tvirti, o kito, 
tai įra ir pūva be sustojimo. Ko
dėl taip yra?

Todėl, kad vieno vaiko dantu
kams montuojantiems buvo už
tenkamas kiekis, kalio ir fosfo
ro mineralinių druskų suteikta 
iš motinos kasdieninės mity
bos.

O kito vaiko buvo trūkumas 
— nedateklius. Dėlto ir jo dan
tukai susimontavo silpni, grei
tai įrantieji ir pūvantieji.
Šiandien yra žinoma, kad vien 

tik nuo kalio ir fdsforo minera

St. Catharines,
LIETUVIAI TAUTYBIŲ 

FESTIVALYJE
Lietuviai tautybių festiva

lyje, kuris tęsėsi visą savaitę 
pasirodė labai gerai: veikė 
dvi parodos , gerai ir gražiai 
suorganizuotas, parade daly
vavo gausus būrys, programą 
arenoje išpildė Hamiltono 
"Gyvataras" jaunieji ir vy- 
resnieji šokėjai ir išpildė la
bai gražiai. Miss Lithuania, 
Vaidilutė Setikaitė, kad ir pa
rinkta komisijos savo nuožiū
ra, pasirodė labai tinkama už
dėtom jai pareigom. Puikiai 
atrodė paradeper miestą,taip 
pat puikiai pasirodė vakare 
kitų miss tarpe , ką liudija ir 
vietos spaudoje įdėta nuotrau
ka kartu su miesto burmistru, 
V. Setikaitė atrodė geriausiai 
visų kitų tautybių mergaičių 
tarpe.

Tai visa kas lietė lietuvius. 
Kas lietė miesto festivalio 
suorganizavimo tvarką, tai ji 
buvo žemiau vidutinės. Tokia 
tvarka kaip buvo be jokios 
abejonės atbaidys daugelį tau
tybių nuo kitų rne tų cestivalio. 
Lietuvių parodos suorgani
zuotos vieno žmogaus nepa
ilstančio Adolfo Šet.iko galima 
sakyti ir buvo vienintelės sa
vo vardo. Kitos tautybės vos 
ne vos pasirodė, bet dauguma 
neorganizavo jokių parodų. 
Šiam didžiuliam festivalio 
darbui miestas nepaskyrė, ga
lima sakyti, jokios reklamos. 
Sis tas. Daugelis nežinojo. Į 
areną susirinko nemažas 
skaičius tautybių, bet atlikę 
savo programą, kuri buvo per- 
tęsta virš 5-kių valandų, ėjo 
namo. Paskutiniems neliko 
žiūrovų.

Prie visko prisidėjo dar 
blogas oras programos metu.

Bendruomenės valdyba, per 
A.Setiką, padėjo didelių pas
tangų , bet daugumos lietuvių 
dėmesys festivaliui buvo 
menkas. Nežiūrint to viso 
darbas apsimokėjo: parodas 
didžiausiu susidomėjimu ap
žiūrėjo masė žmonių. Visą 
programą perdavė televizija, 
tuo būdu Lietuvos vardas vėl 
buvo gerai paminėtas. Kor.

linių druskų, priklauso būsimas 
danties sienelių tvirtumas bei 
stiprumas.

Esant mienralinių druskų trū
kumui kasdieninėje vaiko mity
boje montuojančios dantų sie
nelės pasidaro silpnoj? ir greitai 
paveikiamos puvimo bakterijų, 
kurios turi progą veistis pakliu
vusiam į tarpdantės maiste. Bur 
noje dantys neturi gana alkali- 
nio rezervato, kad galėtų atskie
sti, neutralizuoti susiformavu
sias burnoje rūgštis. Maisto ga
balėliams įstrigus į tarpdantės, 
prasideda puvimas ir susikau
pė puvimo bakterijų lizdai.

Kas nori, nors trumpam, pa
bėgti iš didmiesčio ir surasti 
ramaus ir gaivinančio poilsio, 
tas nepravažiuos pro TOMKŲ 
VASARVIETĘ, kuri yra ant 
pat Atlanto vandenyno ir turi 
visas sąlygas, apie kurias 
kiekvienas didmiesčio žmogus 
per ilgus metus svajoja.

Dėl smulkesniu informacijų 
rašykite:

V. Tomkus
700 Ocean Dr.

Juno Beach

North Palm, FLA. 33403

arba skambinkite
(305) 844-3388

Nevien tik augančių vaikų 
dantys įra ir pūva miestuose, 
bet ir ūkiuose. Tačiau ir ūkinin
kų vaikai negauna maisto su 
pakankamu kiekiu mineralinių 
druskų reikiamu augančių vai
kų kūno kaulams ir dantims.

Šiandien tiek daug reklamuo-., 
jami įvairūs pastai ir milteliai i; 
dantų apsaugai nuo puvimo, ir l 
kad juos vartojant bus galima 
dantys palaikyti sveikame sto 
vvje. Tai absurdas — netie
sa.

Dantis gali apsaugoti nuo iri
mo ir puvimo vien tik gerai ba
lansuota mityba, o n,e pastai ir 
milteliai įvairiais vąrdais pava
dinti.

Yra gerai žinoma, kad 95 pro
centai lankančių pradines mo
kyklas vaikų turi iranėius, pū- į 
vančius dantis. Nežiūrint, kad 
mokyklose mokytojai samdomi 
mokyti vaikus, kaip apsaugoti 
nuo suirimo dantis šepetuko pa
galba.

Ar toks metodas padeda? Vi
sai mažai.

Bostone Burnos Higienos kli
nikos vedėjas štai ką sako: "Jau 
pirmoje klasėje vaikai mokomi, 
kaip apsaugoti dantis ir užlaiky
ti burnos sanitariškumą. Bet 
kiekvienu metu po atostogų 
grįžta į mokyklas vis daugiau 
ir daugiau vaikų su irstančiais, 
pūvančiais dantimis. Tas aiškiai 
rodo, kad per praeitų metų ke
letu labai mažai padaryta pir
myn pažangos dantų higienoje.
Kame yra viso to kaltė? Bran

gūs vaikų augitojai, pagalvoki
te, tvirtai ir išsamiai apie au
gančių vaikų dantų įrimą ir pu
vimą 1

Šunys gavo vėžį 
nuo cigarečių

NEW YORKAS. — Amerikos 
Vėžio Draugijos ir Veteranų Ad
ministracijos mokslininkai pa
skelbė konferencijoje savo tyri-' 
mų su šunimis rezultatus, kurie 
parodo, jog cigarečių rūkymas 
kenkia šunims ir sukelia jų plau
čiuose vėžį.

Dr. Oscar Auerbach ir dr.Cuy- 
ler Hammond 1967 metais nu
pirko vienos rūšies 94 šunis, 
“beagles”. Visiems buvo pada-_ 
rytos skylės gerklėje ir j jasr 
įdėti vamzdeliai, kuriuos buvo 
galima sujungti su cigarečių 
kandikliais. Astuoni šunys ir 
po šios operacijos nerūkė, jie 
buvo laikomi palyginimui su rū
kančiais. Kiti rūkė po devynias
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MOKA
5’/2% už depositus
6% už serus (numatoma) 
7% už 1 m. term. den.

uz 2 m. term. dep.

IMA
8% už mortgiėius

8% už asm. paskolas

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

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

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

PRANEŠAMA APIE NAUJA 
GYDOMĄJA MEDŽIAGĄ 

sutraukiančia v 

hemorojus
Tai yra ypatinga gydomoji medžiaga 
Įrodžiusi galia sutraukti hemorojus ir 

pataisyti sugadintus audinius.
Pagarsėjęs tyrimu institutas atrado ne 

paprastų gydomąja medžiaga, sugebančia 
sutraukti hemorojus be skausmo. Ji per k( 
lias minutes sumažina niežėjimą ir nepa
togumus bei pagreitina uždegimo pažeistų 
audiniu gijimą.

Visais tyri m o atvejais švelnėjunt 
skausmams įvykdavo hemoroju susitrauki
mas.

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

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

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

cigaretes per dieną >’r po H-onipo 
laiko priprato prie cigarečių, .jų 
pv-'šy'.iave ir l;ml;.!;i\., 
grupė rūkė cigaretes su filtru ir,, 
per 875 dienas surūkė G.’. 13 ci
garetes. Kita grupė, susidedanti 
iš 1’ šunų. rūkė “mažai", iii: 
3.193 cigaruos be filtrų per tą 
•pati periodą. Trečia buvo sun
kiu rūkorių grupė. '! m 2. I šu
nys surūkė po 9,129 cigaretes be 
filtro.

šių bandymu re;:. Hat ;i tokie: 
iŠ nerūkančių šunų vi-' liko gy
vi. rūke cigaretes su filtrais du 
nudvėsė. 13G gavo emfizemą, 
6'.’ turėjo fibroze. Panašiai ir

Kapitalas virš trijų su puse milijonų doleriu
ji; ASM. PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGICIUS
:!• pagal valdžios nustatvtą normą -- 66% Įkainuoto turto.

VISŲ NARIŲ GYVYBE apdrausta santaupų dydyje, bet 
t nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju ap- 

•<|: draustos iki $5.000.
;A.- KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 vai. iki 3 vai. p. p., išskyrus 

sekmadienius. Pirmadieni ir penktadieni vakarais nuo 4 vai. 30 min. 
iki 8 vai. 30 min. Šeštadieniais nuo !) 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

Ė GERIAUSIAI PAILSĖSI? PER SAVO ATOSTOGAS
| CAPE COD-OSTERVILLE
= KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO JŪROS PLIAŽO
= - — GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE

I JANSONŲ VASARVIETĖS VILOJE

| AUDRONE
87 East Bay Rd., Os+erville Capo Cod, Mass. 02655

| Tel. (Area 617) 428-8425

E • Vila Audronė yra apsupta didelio pušų, beržą ir kt. delcoratyvi-
E nią medžią parku. Daug vietos poilsiui ir žaidimams.
E • Erdvūs kambariai, rami ir jauki aplinkuma.
= • Visai arti šiltos srovės, privalus atviros jūros pliažas (7 minutės
= pėsčiom 1.
= • Geras lietuviškas maistas.

E Atidaroma vasarojimui nuo birželio 20 iki rugsėjo mėn. 7 d. ir 
E vau dabar priimami užsakymai.

E Kreiptis: DR. ED. JANSONAS — 15 ROSEDALE ST.. BOSTON. 
= MASS. 02124 itelef. 288-59991. o po birželio 22 d. tiesiai į vilą 
E AUDRONĖ — CAPE COD, MASS.. MARIJA JANSONAS.
E Visi maloniai kviečiami atvykti j šią gražiausią ir didžiausią
= Cape Cod žalumynuos paskendusia, lietuviška pajūrio vilą. _
rmuniiiinunniiiiniiiiiiniiuniminmiinniimmiuiimmnmmiiiiiiiiiiiniiiiiiiir

lengvi rūkoriai, rūįe be filtrų 
cigaretes; du nudvėsė, 24'1 ga
vo emfyzenią. 13'. gavo fibro
ze. Iš likusiųjų. kurie daug rū
kė lie filtrų, net 12 nudvėsė. 
79'.’ gavo vėžį. 98'.’ gavo emfy- 
zemą ir 91'. turėjo fibroze.

Iš 86 Šimu, kurie rūkė, 28 nu
dvėsė. kiti beveik visi gavo li
gas, kuriomis šunys norni'aliai 
nesusergu. .Mokslininkai visus 

senis po eksperimentų numari
no :r tikrino ju plaučius, kurie 
parodė didelį pasikeitimą.

I’r. Auerbach spaudos kon- 
fei-em ijoje pabrėžė, kad ban
dymu tikslas nebuvęs įrodyti, 
kad cigaretės su filtrais mažiau 
kenksmingas už cigaretes be fil
trų. Eksperimentai parodė, kad 
rūkymas per dvejis metus šu
nims duoda plaučiu vėžį.



HAMI

Nemokamas gyvybes ir asm. paskolų draudimas
Nemokamas pilnas l*ekiu patarnavimas
Parduodame American Travelers tekius ir money orderius 
U* ikrintas indUriį saugumas
Kapitalas virst $ T ,850,000.00

» Č I A IS

Tel. 524-0209. :

Nuotrauka A. Jurgaičio.

gimo dienos jų nuveiktu? dar
bus netik mokykloje, bet įvai-

DELHI Š A U L II

JubHiiarai Antanina ir Jonas Mikšiai su parengimo organizatoriai s. 

tus darbus nuo parapijos ir 
šeštadieninės mokyklos įstei-

LTON
DELHI, ONTARIO

(l

G«rtau«ia taupyti ir skolintia tik Hamiltono lietuviu

KREDITO KOOPERATYVE "TALKA
21 Main Street East, Roon| 203, tel. 528-0511. Darbo valandos: 

Pirm. 9.30—5 v.p.p. 
Antr. 9.30—5 v.p.p. 
Tre6, 9.30—5 v. p.p. 
Ketv. 9.30—5 v.p.p. 
Penkt. 9.30—8 v.p.p. 
šeši- 9—1 v.p.p.

MOKAME UZ:

Depozitus 
jTėru s

Uz vienų metu indėlius

SKOLINAME:

Asmenines paskolas i<
Nekilo, turto paskolas i£

5%
6‘/2 %

8 %

10%

9

Liepos ir'rugpiučio menesiais Šeštadieniais uždaryta.

U/S!

I

KU/FCWri/ MLYIMUTI
KftnRDOS SfiUL/Ų ŠUEHTEJE

M IN l!l K / S

7 DIFHa, 7 vai. VAKARE, D H L H I L E M K U SALEJE, 
St., IV Y K ST , IŠK ILMI‘ G A I' !■ >1C O S LIETUVIU 5 A U L llį Š V E ii T Ė , 
:..LVVk"S LIETUVOS rTM. r.nvS'.'l-KS Ok. J. ŽHUIOTIUAS, ŠAU- 

JUGOS 'lUIt'Kz.S Vl»:c?s T / O ŠI •'? 1’ M S, KLB KRAŠTO VALDYBOS 
LIS SVEČI'J IŠ J/ V n KANADOS.

E
GRAUaI PaSIREISKĘS, c

INIJ-.O .-.US; M BLIS. VADOVAUJA/

GARBI STAIGMENA
Šių metų gegužės 30 d. Ha

miltono lietuviai iškilmingai 
pagerbė labai daug nusipelniu
sius tautos ir tėvynės išsilai
kyme ir ugdymą labui išeivi
joje mūsų brangius jubilijen- 
tus šeštadieninės vyskupo Va
lančiaus liet, mokyklos ilga
metį vedėją Joną Mikšį ir jo 
žmoną , taipogi ilgametę mo
kytoją Antaniną Mikšienę 
-G ra jautakaitę. Jiedu garbin
gai atšventė savo kruopštaus 
įdėto darbo ir iniciatyvos lie
tuviškos mokyklos plėtime ir 
jos ugdyme iki aukščiausio 
laipsnio DVIDEŠIMTS PEN
KIŲ METŲ SUKAKTI ir beto 
DEŠIMTIES METU VEDYBI
NĘ SUKAKTĮ.

Hamiltono lietuviškos orga
nizacijos, priekyje su prelatu 
dr. J. Tadarausku, tų sukakčių 
laiką rimtai budėjo ir kruopš
čiai ruošėsi, kad atitinkamai 
jos būtų atžymėtos. Ponų M ik- 
šių sukakčių paminėjimo ini
ciatorius prelatas dr.J.Tada- 
rauskas sudarė tam reikalui 
specialųkomitetą iš mokyklos 
vedėjo vicepirmininko K.Mi
lerio ir kitų parapijiečių,

Iškilmės prasidėjo šešta
dienio vakarą 7 vai. vakare. 
Jaunimo Centro salė buvo iš
puošta tautiniais ženklais ir 
tautiniais paveikslais.

Pagerbti mielus solenizan- 
tus prisirinko pilna salė pa
rapijiečių. Punktualiai 7 v. v. 
įvedė į salę garbius jubilijan- 
tus specialiai parinktoji ko
misija. Prie įėjimo durų sole- 
nizantai buvo pavaišinti tradi
ciniu maistu: duona, druska ir 
vynu. Iš čia, grojant skautų 
maršą ir lydimi susirinkusių
jų aplodismentais solenizan- 
tai buvo nuvesti prie garbės 
stalo , prie kurio jau laukė jų 
artimieji: močiutė , broliai, 
sesutės ir kiti giminės.

Invokaciją kalbėjo orelatas 
dr. J. Tadarauskas. Tada mo
kyklos vedėjo pavaduotojas p. 
K. Mileris pakvietė prelegatą, 
visuomeninką , mokytoją A. 
Rinkūną tarti pagrindinį svei
kinimo žodį. Garbusis kalbi
ninkas A.Rinktinas nepašykš
tėjo gražių žodžių mieliems 
solenizantams, iškeldamas jų 
nuveiktus didžius darbus, tau
tos išlaikymui bei vadavime 
Tėvynės sulygindamas juos 
su lietuviais patrijotais -Mai
roniu ir kitais.

Antruoju prelegentu kalbėjo 
prelatas dr. J. Tadarauskas. 
Jis iškėlė solentzantų nuveik-

LIETUVIŠKAS pusvalandis girdimas kas

TREČIADIENI PER STOTI

BANGA 1410, 11.00 VALANDA VAKARO

1053 Albanele Cr., 
Duvernoy, Mtl. P.O. TEL. 669 8834. rzogramos vedėjos L. .>

Y:-’

TEXACO

MIKE’S TEXACO SERVICE STATION

601 St. John Road TEL. 695 - 38b5

POINTE CLAIRE, QUE
(M. RUTKAUSKO)

p Atliekame prabėgamo ir kapitalinio auto-mašinų . arbus.
fi Taip pat patarnavimas gazolinu, alyva, padangomis ir kt.
9 Tiktai keliolika minučių iš Montrealio greitkeliu Nr.40 

arba Nr. 20. Atvažiavo neaosirik site ! 

Savininkas Alfonsas Viskantas-

SPEC/AL/OS KAINOS:
o Krikštynoms, vestuvėm s ir ! aidotuvėm s.

» I tolimesnes užmiesčio ir kito miesto vietoves

S K A M 8 I N K I T F 

iš visu vietų LaSa/ė/e.

TEL. 366-8300

— visas 24 valandas.

riuose organizacijujse bei 
parengime vaikučių vaidybos 
montažų. Prelatas solenizan- 
tus pavadino didvyriais , mil
žinais smulkiuose kūnuose.

Trečiuoju prelegentu kalb a - 
jų Tėvų Komiteto pirmininkas 
G. Jasevičius. Jis dėkojo visų 
tėvų vardu garbės jubilijan- 
tams p,p. Mikšiams už jų nu
veiktus didžius darbus vaikų 
švietimo srityje.

Ketvirtuoju prelegentu kal
bėjo tos pačios šeštadieninės 
mokyklos ved. pavaduotojas 
mokytojas K.Mileris. Jis nu
švietė, kad geresnio mokyklos 
vedėjo negali būti ir nebus, 
nes solentzantų kruopštumu 
ir energija yra baigę daug 
lietuviukų pilną kursą,bei už
baigę dešimtąją klasę su ge
rais pažymiais ir jau baigę 
aukštuosius mokslus angliš
kose institucijose ir šiandien 
užimančius aukštas tarnybas. 
Po to dar lietuvaitė visuome- 

i n minkė ir tautinių šokių šokė- 
f ja ir jaunųjų .grupių mokytoja 

p. Lina Verbickaitė apsistoju
si nuoširdžiai padėkojo gar
biems pedagogams ponams 

ukelta i 8 nsl.

KANADOS ŠAULIU ŽINIAI
Kanados Šaulių Šventė - Su- 

važiavimas šiais metais į- 
vyksta birželio 27-28 d.Delhi, 
Ontario.

Šventės programa ; birželio 
27 d. šęš tądien}, nuo 1 vai. p. p. 
atvykstančių šaulių ir svečių 
sutikimas - registracija lietu
vių parap. salėje, 37 Talbot st.

Antrą vai .tarnybinis posėdis 
dalyvaujant Šaulių Sąjungos

pirmininkui V. Tamošiūnui. 7 
vai. vakare iškilmingoji ir 
m?ninė dalis,Po to bus šokiai, 
vakarienė, bufetas,loterija ir 
kita.

Birželio 28 dieną, sekma
dienį, iš ryto 11 vai, iškilmin
gos pamaldos lietuvių bažny
čioje. Šauliai dalyvauja orga
nizuotai su savo kuopų vėlia
vomis.

DLK Gedimino - Delhi
Šaulių Kuopos Valdyba,

LAURINAITIS JUOZAS
DĖMESIO^ PJ7AFJLQ..L Pajuoduotų perkama kaina, 

visų rūšių minkšta gėrimą po $2.00 už case, Varškę 5!6 sv.už$2.10. j 
Pigiausiomis kainomis šviežias ir rūkytas dešras ir kitus produktus.. 
Atvykite patys i krautuvę - 1^18 Frontenac St.( Prie pat METHO).

LaSalle Mo Specialist Keg’d.

7717 RUE GEORGE LASALLE, P.Q.

(Priešais NL redakciją)

Universal Cleaners &
B. KIRSTUKAS

TEL. 769-2941.

239 FOURTH AVENUE 
Wellington St.,1

Windsor

TAISAU IR DAŽAU AUTO-M ASIN AS.

SAV. G. DESROCHERS.

I

Valau ir tai sau '‘yriškus ir moteriškus . 
drabužius. Siuvu naujus, pagal užsoky 
mus, vyriškus paltus, kostiumus ir kel 
nes. Aukštos kokybes medžiagos.

i EL: garažo 366- 0500 
namų - 366•4203

AUTOMOBILE INC

DART 
CORONET 
CHARGER 
DODGE 
CHRYSLER 
CAMION 
DODGE

7635. BOUL. LASALLE 
LASALLE. QUEBEC 

TĖL. 366-7818. Valome visokius drabužius, langų užuolai
das, lovų užtiesalus, antklodes, karpetus, 
sopkas ir visa, kitą namu apyvoka.

1205 Church Avenue. Verdun. P.Q. ... . • nn
Windsor yra moderni voiykia,. turinti ZV me* 
tu patirti, šiam darbe Turinti naujai įrengta 
moc ?rni sk i ausi a drabužiu ap sauga (storage) 
ir greita^ patarnavimą,.

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

Tol. 768- 6679.

Baltic Woodwork Co
K. KIAUŠAS ir J. SIAUCIULIS Daromos Įvairios durys, langai, vi.-

tuves kabinetai ir kiti įvairus medzi
547 Lafleur Ave., La Salle (650) P. Q. dirbiniai.

TEL. 366- 3884

BELLAZZI LAMY INC
BOIS DE CONSTRUCTION 
BUILDING MATERIALS

7682 BLVD. CHAMPLAIN 
coin Gieme Ave.. LaSalle

TEL. 366-6941

įVAIRI MEDŽIO STATYBINE MEDŽIAGA:

Durys,
Masonite, statybinis popieris, cementą.-,, 
B. P. i šdirbinini , cementas ir kt.

longv rėmui. Izoliocijo, Ten - Test

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

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

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

Jau galirr.a gauti —- 1970 metą Keleivio Kalendorių. -*• Kaina $ 1.00.

536 Broadway,
So. Boston,Mass.

02127 USA.

t-

■■ ■ a Tautinės, demokratines minties mėnesinis lietuvių laikraštis.
Bm I Leidžia Varpininkų leidinių fondas.
®* * Redaktorius Grozvydas Lazauskas.

Administracijos adresas: Juozas Urbelis
1649 N. Broadway, Melrose Park, 111. 60160 USA.

Prenumerata: J A V ir kitur $ 5.00 metams.

7 psl.

V

W. LAPENAT
Genera/ Consfruc//on Reg'd.

89 Orchard Street LaSalle, Que.

LILY HOSIERY MFG. CO.
NYLON HOSIERY, LINGERIE » MENS UNDERWEAR

LAURENT DAIGNEAULT
President

J. WISGARDISKy (WISE)

o Nailoninis trikotaias, moterįška ir vyriška apatinė apranga.
• Savininkai iš Kauno ir laisvai kalba Iietuviškai.

, *** *** /O6O HU-CHISON S'*
MONTREAL, QUE

• Šildymo ir vandentiekio taisymai ir nauji įrengimai 
» Gazinių priemonių pardavimas

• Apkainavimn s nemokama s^3^

IO ~ PORTRETAI - VEDYBOS • KRIKŠTYNOS 
SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS

ĮVAIRIOS PROGOS

įvairi industrine, komercine ir rezidencinė statyba. Duodame 
įvairius patarimus, įkainavimus.be jokio atlyginimo. Darbas 
atliekamas sąžiningai ir prieinama kaina. Tel._366_-_6237

HIGHLAND AUTO BODY
Laflcur Ave. LASALLE Tel. Buss. 366-7281 

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

Atliekami mechaniniai darbo

• Išores taisymas ir dažymas 

o Dunlop padangos ir baterijos

rTT>i yDODGE i i
! 1 J ta ----------—1

t:!

Jettė & frėre Itee
Plumbing & Heating kontraktorius

140-2e AVENUE 
LASALLE 43OO"U33v

3891 ST. LAWRENCE BLVD. 

MONTREAL, QUE, CANADA 

TEL. 844-9098

T. Laurinaitis

T/S 
J U •A.B.C. PARCEL SERVICE

'ony J

1920 FRONTENAC ST. - MONTREAL, P.Q.

TEL. 525- 8971.

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

už apsiaustus nuolaida iki j® B J /O
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 LIETUVA Nr.24 (1203), 1970 m. birželio mėn. 17 d.

'Kap«e

%25c4%25afkainavimus.be


MOW1REAL KAM REIKALINGA?
Yra išnuomuojami 2 kambariai, ku
rie gali tikti paskiriems asmenims 
arba vedusiai porai.Juozas Balsys 

5688 Beurling Ave. Verdun, 
tel. 766-6778.

Birželio mėli. 27 d. ( šeštadieni) p. F. Skruibio vasarvietėje, 
b ointe Fortune P. Q. ruošiamas

F1AZ0SI0S LIETUVOS BIČIULIAI 
Ui PftlJAUČlAHTIEJI!

D'ZA’jCIJDS ?C-ių METINIŲ. PROGA š. m. liepos r.ėn. 1 /., 
šeštov.ien\ 5 vai. r-a pietų vyksta į DAINAVA^, •■-.>:r ruošia
mės laužas - rirbĮians.

’kaina S 3.URegistruotis pas K. AndruškevičitĮ, 681-6602 
aria 721-0614

b.L.B. DRAUGIJOS 
VALDYBA

L i tas • "Litas” prašo atsiimti iš

žiavimas į stovyklavietę buvo 
užverstas išlaužtais medžiais, 
o pamladoms koplytėlė visiš
kai nugriauta. Pr.R.

Joniniu Laužas

• Valdiška santaupų apdrau
da "Lite" įsigalioja nuo šių 
metų liepos mėn. I d. Pagal 
Quebeco valdžios jšleist^ įs
tatymą kiekvienam kredito 
unijos nariui garantuojama už 
$20, OOO santaupų net ir Kre
dito Unijos bankroto atveju. 
Taigi, santaupoms kredito 
unijose, "Caisse Populaire” ir 
bankuose dabar galioja tas 
pats draudimas ir tai pačiai 
sumai.

• ’’Lito" balansas gegužės 
mėn.31 d. buvo $2, 657,158.16. 
Lyginant su 1969 metų tuo pat 
mėnesiu padidėjimas yra 
$146,000. Kovo mėnesyje bu
vo pasiekta virš 2.7 mil. do
lerių , tačiau apie $100,000 
nuėjo pavasarinėms narių in- 
vestacijoms.

Šiuo metu santaupų augimas; 
’’Lite" vėl padidėjo ir yr'a vil
ties netrukus grįžti prie dvie
jų ir trijų ketvirčių milijono 
dolerių balanso.

• "Lito” Aušros Vartų sky
rius sekmadieniais bus užda
rytas per vasaros mėnesius 
pradedant birželio mėnesio 21 
d. sekmadieniu.

PLOKŠTELIU MĖGĖJAU !
Pranešu,kad išleidau nauję, ilgo gro

jimo modernios lietuviškos lengvos muzi
kos plokštele, pavadinta "—7,GIMTI N ES 
DANGUS“. Tai yra trečia £io žanro lietu
višku kompozitorių, linksma, pačios pas
kutinės mados dainų ir muzikos plokštele, 
išleista šiame kontinente.

Plokštelėje irasyta 12 dainų: Gimtinės 
dangus, Jura gimtoji. Prie lau/o. L inksma 
sis medžiotojas. Keliones daina. Žaliasis 
potvynis. Grįžtant į uosta, Čipolinas, Ve
jas pusto kopų smiltis. Prie apleisto namo 
Siaurės atradimas ir Skausmas.

Solistu tarpe yra Edmundas Kuodis, Jo 
nos Girijotas, Vaclovas Daunoras, Julius 
Jo^kevirius, Lilijana Ablenaite, Eugeni - 
jus lyanouskas, Viktoras Vaskas, A’eksas 
Lemanas, Ona Valiukevičiūtė ir Irena Pos- 
kute.

Plokšteles viršelį piese dail. R. Bukaus 
kas. Užsakykite tuoj pat, nes išleistas ri* 
botas skaičius. Vienos plokŠtele's kaina si 
prisiuntimu $5.75. Užsakydami plokštelę 
malonėkite prisiųsti ir pinigus.

L. Stankevičius
Montrealio L iet. P usvalandzio

V e d ė j a s
1053 Albane!** Cr.,
Lavai, P.C. Canada.

Rosemounto skyriaus užmirš
tą naują "baseball” pirštinę, 
sviedinį ir keletą kitų smul
kių pirkinių, kurių jau senokai 
niekas neatsišaukia.

• į "Lito” ekskursiją į Gran
by zoologijos sodą užsiregis
travo virš ' O jaunųjų "Lito" 
narių,taigi bus du autobusai.

• Solidarumo mokesčio $2. - 
nurašinėti pareiškimai pa
lengva plaukia ir jų jau turi
ma apie 1OO. Bet ką tatai 
reiškia iš 5000. Montrealio 
lietuvių ar kad ir iš 1400 "Li
to” airių? ArgiKLB Montre
alio Seimelio Prezidiumas 
daug gali nuveikti su $200 
pajamų ' motus, kurių 50% 
pagal statutą atiduodama Ka
nados Krašto Valdybai. Vien 
skyriaus įrengimas "Mai and 
his World” parodoje kainuos 
tokią ar kiek didesnę sumą. 
Ūžta*: visi kviečiami aktyviau 
prisidėti prie solidarumo mo
kesčio įm akėjimo, kadangi ta
tai vienintelės pastovios 
bendruomenės lėšos.

• "Baltijos” komitetas šį 
pavasarį numato pastatyti dvi 
naujas pajėgias vandens pom
pas, bloksinį pompų namuką ir 
privesti vandenį į jau senai be 
naudos kalne stovinčias ber
niukų ir mergaičių prausyk
las. Tą darbą tvarko inžinie
riai A.Kličius, G.Vazalinskas 
ir J.Kibirkštis.

W Energingo naujojo stovyk
lavietės pirm. B. Niedvaro 
iniciatyva jau Įvyko viena tal
ka "Baltijos" miško valyme 
darbams. Joje dalyvavo pats 
B. Niedvaras, R, Otto, P.Mont
vila ir iš jaunųjų R.Žitkus.

• Šiais metais būta labai 
vėjuotos žiemos, kad net įva-

AUSROS VARTŲ PARAPIJOS

• pas mus lankosi"kun. Al
gimantas Kezys, S.J., iš Či
kagos. Sekantiems lietuvišką 
spaudą jis pažįstamas kaip 
puikus fotografas-menininkas, 
laimėjęs keletą premijų net 
tarptautinėse parodose. Jis 
taip pat yra Čikagos Lietuvių 
foto archyvo organizatorius.
• Montrealio ateitininkai ir 
šiais metais organizuoja jau
nimo stovyklą liepos 18 - 25 
dienomis Baltijoje. Apsis
prendusius stovyklauti kvie
čiame registruotis pas seselę 
M. Margaritą. Telef.: 766- 
9397.
• Praėjusį sekmadienį buvo 
pakrikštyta Audreja - Veroni
ka, Heraldo ir Elvyros M įka
la jūnaitės Celtorių dukrelė.
• Aušros vartų parapijoje 
irena A,Burbsite ruošiasi iš
tekėti už čikagiškio Sauliaus 
Guma.isko,
• V. ir C . E. Visockiu sūnus 
Yves Šv. Jono parapijoje ruo
šiasi tuoktis su Diane Lalan- 
dė.

PADĖKA
Nuoširdingas ačiū visiem?, 

kurie aplankė mane ligoninėje 
ir namuose mane ligos metu - 
Aušros Vartų Klebonui Za
rembai, Šipeliams , Bernotui, 
Gražiams, Llokaičiams, Pet
roniams, Balčiūnams, Jakup- 
kai, Džiaugienei, Kazakevi
čienei, Tumosienei, Banda-/ 
ruk , Dombrausky, St. Virba- / 
lams, J. Jagminams, F. Janu- f 
lianiams, RobertuiKinuį, Ai- 
lin Kinutei, J. Mačioniams, P. 
Maoioniams, Maiklui Gudui, 
Dauderams , P. Vizbarams, 
Brakniui , Savanorienei , K. 
Gudžiūnams , Keršulienei, 
Skinky i, J.Bendžiams, Kara- 
levičiams , Čižauskui ,V. Gurk 
liui, Mastavičienei, K. Janu 
lioniams , Bab Swept, V.Ma
sson, B. Masson, Katasano- 
vui, Pergula!, Charliui už 
prisiuntimą dovanų ir linkėji
mus greičiausiai pasveikti 
Taip pat širdingiausiai dėko
ju už dovanas visiems ki
tiems .

J. Bakanavič ius

■ATKELTA iš 7 psi.

GARBI STAIGMENA...

Mikšiams už kruopštų skiepi
jimą mokinių širdyse tautos 
meilę tėvynei Lietuvai, šalia 
lietuviško rašto bei taisyklin
gai tarimo lietuviško žodžio.

Užbaigai solenizantus pas
veikino šešių metų šeštadie
ninės mokyklos mokinys ponų 
Labuckų sūnus gražiu eilė
raščiu, pritaikintu šios šven
tės progai.

Užbaigus prelegentų žodį, 
organizacijos sunešė brangias 
dovanas ir sudėjo ant garbės 
stalo priešais solenizantus. 
Už dovanas padėkos žodį tarė 
jubil. Jonas Mikšys. Toliau 
sekė ponų Paulionių solo dai
nos ir J. Simonavičiaus solo 
ir pagaliau parapijos choro 
dainos, vadovaujamos muziko 
Paulionio.

Br. Milašius

t i

DR.A.S. POPURAITIS
A. A., M.O., C.M., M.Sc., L.M.C.C., F.R.C.S. (c) 

CHIRURGINĖ PRAKTIKA KREIPTIS Tel. 93 1 -3275
SEAFORTH MEDICAL BUILDING 
3550 Cote Des Neigęs Rd., Suite 720.

Sun Life Building 
Suite 200 1

Tel. 866- 1359

Dr. E. ANDRUKAIT1S 832 St. Joseph Blvd. E. 
(kampus St. Andrė) 

tel. 522-7236.

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

Dantų gydytojas Tel: 866-8235, namu 4 88 - 8528.

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

1410 Guy St. pirmas aukštas
11- 12 kambarys.

Tel. 932-6662; namų 737-9681.

Dr. V. GIRIUNIENe 5330 L'Assumption Blvd.
Tel. 255 - 3535.Dantų gydytoja

ADVOKATAS Suite 205

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

N 0 T A R A S

J. BERNOTAS, B.A., B.c.L

KAILIU, SIUVĖJAS

6396 Bannantyne Ave. Yerdun, Montreat

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

(Storage)\

Te/. 767-6183.

8 psi.

P r o r 0 r. O i e : L e UŽ A S. ŠOKią PLATFORMOS ATI-V. RYMAS, 
MENIHĖ DALIS. 3UFETAS. LOTERIJA. ŠOKIAI 
IR ŽAIDIMAI.

_  rraoxic 7 vcL a. p.

L. K. .'lindau^c Saulių Kuone.

PARDUODAMA 1
CILUX

CH
Paini puodui

Esant problemoms duodami patarimai 
Skambinkite telefonu, pristatysime į namus

^°duit3 cU Pantui

UŽ

QUINCAILLERIE 
DE LASALLE HARDWARE

W. THEROUX, PROP. /- ’
7688 Edouard, LaSalle 365-0470

Coin-ComM 6<r Ayenfte

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

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

P. ADAMONIS
Chartered Insurance Broker

Su teise dirbti Quebecb ir Ontario

PROVINCIJOSE

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

ADRESAS: 1465 De Scve Street

MONTREALIO LIETUVIU KREDITO UNIJA

5.0%
6.0%
6.5%

MOKA UŽ:

EINAMĄSIAS S-tas 

ŠERUS t numatyta) 
TAUPOMĄSIAS s-tas
TERM.IND. I metams 7.25% 
TERM.IND. 2 “ 7.75%
TERM.IND. 3 “ 8.00%

Nemokamas gyvybes draudimas 
iki $ 2,000 Šeru sumos.

Montreal 205, Que.

TEL. 766- 5827. KASOS V AL ANDOS: 1465 De Seve St., sekma
dieniais nuo 10:30 iki 12:30 vai. Darbo dienomis- 
nuo 10 iki 3 Vai. kasdien, išskiriant šeštadienius. 
Vakarais -- trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7

DUODA PASKOLAS'
■(iškaitant nario gyvybes apdrauda 

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

INVESTACINES pagal ju rūši nuo 
9.5% iki 12%.

TERMINUI sve|us paskolos atnauji
namos iš tuo metu galiojančio palū
kanų procento.

3907 Rosemount Blvd., tel. 722-3545. Diena.- peak-" 
(□dieniais nuo 1 iki 6 vai. V ak orai s-.pirmadienio' s, 
trečiao* rniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai. , 
Sekmadieniais nedirbama vasara, nuo birželio 15 <J 
iki rugsėjo ;5 d. ir per visus ilguosius savaitgalius

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA 727-3120
6695 — 35th Avenue, Montreal, <09,

I, Albertas N 0 R K E L I U N A S, b.a. C.s.c., lb. 376-378'
I1 V NAMU:

Arvydas RUDZEVIČIUS . A.I.B. 672-5303,

KQMERCINIO, PRIVATAUS TURTO, AUTOMOBILIU, ATSAKOMYBĖS, GYVYBĖS DR A

FORDTEL7ž9-8881

... ... NEPRIKLAUSOMA LIETUVA »** 
1

4475 BANNANTYNE AVĖ., USED CARS
I year guarantee

Kreipkitės į

LEO GURECKAS
1 Sales Manager

Keating Ford lietuvis atstovas
__769-_883L___

Tel: namų 366-254ff

Nr. 24 (1203), 1970 m. birželio mėn. 17 d.
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