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Netaiku ir netikėtos mirties atveju

The Honourable Daniel Francis Johnson
P.C.. B.A., LLB„ Q.C. ,

QUEBEC’O PROVINCIJOS MINISTERIS PIRMININKAS.

KAS NAUJA KANADOJE

Š. m. rugsėjo mėn. 26 
dienos rytą mirė Quebeko 
provincijos premjeras 
Daniel Johnson. Mirė 
staiga, ištiktas širdies 
smūgio,vos grįžęs po il
gų atostogų Bermudos 
salose. Tokiu būdu trys 
paskutiniai Union Natio
nale partijos premjerai 
mirė eidami pareigas: 
Maurice Duplessis, Paul 
Sauve ir dabar Daniel 
Johnson. Johnson 1966 
metais laimėjęs rinki
mus labai nedidele dau
guma ir pakeitęs, pažy
mėtinų reformų įvedusį, 
liberalų partijos kabine
tą, vadovaujamą Jean Le
sage,pasirodė esąs vidu
rio kelio politikas, ieško
jęs efektingo bendradar

biavimo sufederaline vy
riausybe Ottawoje ir ban
dęs prilaikyti šovinisti
nes tendencijas savojoje 
provincijoje. Nors ligi 
šiol jo vyriausybė nėra 
nieko pažymėtino nuvei
kusi, pats Johnson buvo 
apsukrus ir sumanus po
litikas, sugebėjęs išnau
doti kiekvieną federali
nės vyriausybės suklupi
mą ir spontaniškai kylan
čias jaunosios prancūzų 
kanadiečių aspiracijas. 
Jo mirtis yra neabejoti
nas nuostolis Quebekui, o 
taip pat ir Kanadai, nes 
naujosios Kanados kons
titucijos pasitarimai tu
rės būti atidėti neribotam 
laikui.Jopasek;ju numa
tomas Jean Jacpues Ber

trand, dabartinis teisin
gumo mlnisteris, kuris, 
kiek galima spėti, seks 
savo mirusio premjero 
pėdomis.Tačiau sakoma, 
kad Bertrand nenorįs to
se pareigose likti visam 
laikui,o kiti minimi kan
didatai (Cardinal ir Tremb 
lay) atrodo,jau atstovauja 
griežtai nacionalistinę 
liniją. Labai galimas da
lykas, kad toks jų įverti
nimas nėra labai tikslus, 
nes, sakysim, švietimo 
ministeris Cardinal kol 
kas turėjo progos pasisa
kyti tik savo ministerijos 
tvarkomais reikalais. 
Švietimas gi, pagal da
bartinę Kanados konstitu
ciją,yra visiškai provin
cijų vidaus reikalas.

Jean-Jacques Bertrand Quebec^o prov. teisingumo 
ministeris, kuris numatomas ministerių pirmininku 
- vietoje mirusio D. F. Johnson.

Pierre Elliot Trudeau, 
vienas pačių populiariau-

tuciją rodo, kad Trudeau 
ne tik labai gerai žino ko

įvykių apžvalga
Praeitoji savaitė, nors 

ir nepasižymėjo dideliais 
ir sukrečiančiais įvy
kiais, vis dėlto, bent ke
liais atvejais, gali turėti 
didelės reikšmės toli
mesniam Vakarų pasaulio 
likimui. Štai, demokratų 
partijos kandidatas į JAV 
prezidento postą, Hubert 
H. Humphrey, visai neti
kėtai pareiškė, kad jo žo
džiais tariant,"Jungtinės 
Amerikos Valstybės ne
gali būti viso pasaulio po
licininku. To nenori nei 
Amerikos piliečiai, nei 
likusioji pasaulio dalis". 
Toks pareiškimas labai 
griežtai skirtingas lig
šiolinei prezidento John- 
sono vestai politikai. At
rodo,kad H. H. Humphrey 
po skandalingai praėju
sios demokratų konven
cijos Čikagoj, nutarė pa
taikauti tiems amerikie
čių sluoksniam,kurie yra 
pasiryžę,bet kokia kaina , 
pasitraukti iš Vietnamo. 
Tai yra vadinamoji "nau
joji kairė", sąjūdis pri
traukęs didelę dalį Ame
rikos akademikų ir, be 
abejo, triukšmingą, nors 
ir nelabai gausią,jaunimo 
dalį. Ar tai padės H. H . 
Humphrey laimėti prezi
dentinius rinkimus, tenka 
labai abejoti, nes, bent 
šiuo metu,atrodo,kad Ri
chard Nixon yra daug 
rimtesnis kandidatas. Ne
tolima ateitis tokius spė
liojimus arba patvirtins , 
arba juos atmes.

GEORGE W. BALL , 
Jungtinių Amerikos Vals
tybių ambasadorius Jung
tinėse Tautose, pasitrau
kė iš savo pareigų ir tapo 
H. H. Humphrey užsienio 
politikos pagrindiniu pa-

James Russell Wiggfcs

jo reiškia, jog sovietinė 
nepriklausomybė tėra žo
dinis melas .pridengiąs 
paprastų paprasčiausią 
vergiją. Tokiu tai grubiu 
būdu Maskva bando kaip 
nors nusiplauti sukruvin
tas rankas Čekoslovaki
joje.Vargu tačiau kad net 
ir naiviausi internaciona
lo ir sovietinės taikos 
trimituotojai Vakaruose 
tokiom begėdiškom fra
zėm patikės.

George W. BaB
tarėju. Jis buvo žinomas 
taikios politikos Vietna
me šalininkas. Taigi po 
penkių mėnesių JAV yra 
vėl priverstos ieškot kito 
asmens labai atsakingam 
ir svarbiam darbui. Jo 
postą užima buvęs "Wa
shington Posfvyriausias 
redaktorius James Rus
sel Wiggins .Jis yra arti
mas prezidento Johnsono 
draugas ir savo vedamuo
siuose palaikė ligšiolinę 
oficialią Washington© po
litiką.

V THANT
Jungtinių Tautų gene

ralinis sekretorius U 
Thant,kuris lig šiol nepa
sižymėjo jokiais diplo-

matiniais nei politiniais 
gabumais,ir vėl kritikuo
ja didžiąsias jėgas, keis
tai ir nesuprantamai su
jungdamas ir Čekoslova
kijos ir Vietnamo įvy
kius. Tarp visų jo nepa
sisekusių planų jis siūlo 
dar vieną-keturių didžių
jų užsienių ministerių 
konferenciją,kuri turėtų, 
jo nuomone,įvykti Jungti
nių Tautų sesijos metu. 
Atrodo, kad jis ligi šiol 
nėra pajėgęs suprasti (o 
gal nenorėjęs suprasti), 
kad sovietų žygiai Euro
poje tėra apgalvotai vyk
doma komunizmo, seniai 
numatyta,pasaulio paver
gimo idėja.Tai labai vaiz
džiai patvirtina komunis
tų oficiozo Pravdos 
straipsnis,kuriame tūlas 
S. Kovalevas aiškina, kad 
"komunistiniai kraštai 
gali pasirinkti savo atei
ties kelią, bet negali at
siskirti nuo Maskvos" 
Ciniškai skamba ir kitas 
jo teigimas, kad "komu
nistiniai kraštai yra ne
priklausomi,bet jų nepri
klausomybės pagrindu tu
ri likti darbo klasė, o ne 
kokia abstrakti nepri
klausomybė'.' Tai, be abe

ANTČNIO SALAZAR

Po 36 metų tėviškos 
diktatūros, Portugalijos 
ministeris pirmininkas 

.Salazar, kuris šiuo metu 
guli be sąmonės ligoninė
je, buvo priverstas val
džią perduoti į savo šali
ninko Marcelio Caetano 
rankas.Tarptautinių įvy
kių stebėtojai mano, kad 
vidujinė Portugalijos po
litika iš esmės nepasi
keis. Nepasikeis nei jos 
užsienio politika.Marcel- 
lo Caetano buvo žinomas , 
kaip Salazaro dešinioji 
ranka,savo metu kietai ir 
griežtai valdęs Lisabonos 
universitetą.

Generolas De Gaulle, 
pastaraisiais metais nuo
lat dažniau rodąs politi
nio sukalkėjimo ženklų, 
buvo be galo šaltai ir net 
priešiškai sutiktas Vaka
rų Vokietijoje. Jo vizito 
metu vokiečių užsienio 
reikalų ministeris Brandt

visai atvirai įspėjo De 
Gaulle, kad "jeigu Pran
cūzija nesiliaus blokavusi 
Britanijos priėmimą 
Bendrojon Europos rin- 
kon, Vokietija bus pri
versta pasirašyti sutar
tis su paskiromis Euro
pos valstybėmis". Brandt 
pasisakė, kad Vokietija 
nebemano daugiau tole
ruoti De Gaulle neapykan
tos Didžiajai Britanijai ir 
imsis viena iniciatyvos 
apjungti visas Europos 
valstybes, kartu su Ang
lija, į bendrą ekonominį 
vienetą. Vakarų Vokietija 
taip pat žiūri su baime į 
dabartinius sovietų žy
gius Čekoslobakijoje, nes 
jie tiesioginiai grąsina ir 
Vokietijai ir visai Euro
pai.Vakarų Vokietija no
rėtų išgirsti aiškų pasi
sakymą, kad bet kokios 
tolimesnės sovietinės 
agresijos atveju Europo
je,ypač prieš Vakarų Vo
kietiją,NATO ginklu gin
tų laisvąją Europą. Tuo 
tarpu De Gaulle nuolati
niai nesamos Prancūzijos 
didybės iškėlimai ir kiši
masis į kitų tautų reika
lus (konkrečiai, Quebeco 
provincijos ir Kanados 
vidaus reikalus) rodo,kad 
Prancūzija pasidarė la
bai abejotinos vertės 
partneris laisvosios Eu
ropos ginyboje.

Dabartinės Čekoslova
kijos vyriausybės išprie
vartauti pareigūnai vis 
dar tebeplanuoja vykti 
Maskvon ir reikalauti, 
sovietų okupaciniai dali
niai pasitrauktų iš jų ša
lies.Minimi Aleksandras 
Dubček, tautinės tarybos 
pirmininkas Josef Smr- 
kovsky, prezidentas L. 
Svoboda, vidaus reikalų 
ministeris Jan Pelnar ir 
jo pavaduotojas Franti- 
šekVasek.Kadtoks žygis

šių Kanados ministerių 
pirmininkų, gana lėtai ir 
miglotai pradėjęs savo 
pirmuosius žingsnius, 
ima vis labiau ir efektin
giau reikštis kaip atsar
gus ir gerokai konserva
tyvus valstybininkas. Jo 
pasisakymai apie parla
mentą,De Gaulle, Kiniją, 
NATO ir naująją konsti-

duotų teigiamų rezultatų, 
sunku patikėti, o tačiau 
negalima nepaminėti šių 
vyrų drąsos ir tikro pa
triotizmo. Jų dėka Čeko
slovakijos pavergimas 
atidengė dar kartą sovie
tinės "brolijos" veidmai
niškumą ir kartu priminė 
Vakarų pasauliui, kad 
Praha tėra viena dalelytė 
ilgos ir baisios komunis-

siekia.bet taip pat sugeba 
savo idėjas konkrečiai į- 
gyvendinti.Jo ankstyves
nysis nerūpestingo ir gal 
net šiek tiek neatsakingo 
žmogaus įvaizdis pamažu 
ima kristalizuotis į kie- 
tarankioir įžvalgaus po
litiko portretą. Labai gali 
būti, kad laikraštininkai , 
taip šiltai priėmę ir ap
tarę naująjį minister} 
pirmininką, buvo visais 
atžvilgiais teisūs.

tinto teroro dramos.

Couve de Murville, Prancūzi
jos min. pirmininkas yra atvy 
kės i Kanada - Quebec’s, min. 
pirm. Daniel Johnson laidotu 
ves. Šia proga iau turėjo susi
tikima su Kanados min. pirm. P. 
E. Trudeau, akyvaidoje nese 

niai įvykusiu politiniu nesusi
pratimu issiaiskinimui.

o Per Pragos radio stoti Gus 
tav Husak paneigė pasklidu - 
sias žinias, kad dabartinis 
Čekoslovakijos min. pirm, ir 
kom. partijos lyderis Alexan
dra Dubcek bus pakeistas 
juopaciu-G. Husak.
o Si trečiadieni galutinai pa
aiškės kas bus Quebecb min . 
ministeris pirmininkas ir Na
tional Lnion partijos lyderis.

LIETUVIU PROFESORIŲ 
DRAUGIJOS

Amerikoje spaudai ruo
šiamai Lietuvos (vėliau 
Vytauto Didžiojo, gi I- 
sios rusų komunistų in
vazijos -okupacijos pra
minto Kauno,o prie nacių 
vėl Vytauto Didžiojo) uni
versiteto monografijai 
(1922.11.16 -1944. VII. 16) 
iki šiol suaukojo kolegos 
inžinieriai tiek dolerių: 
E.Manomaitis-10,V. Vin- 
tortas-13,J.Sakalas-5, S. 
Švedas-10,R.Šiaudikis-5 , 
K.Bertulis-5,D. Adomai
tis (1966. IX. 12) -10. Kol 
kas-58 dol. Ačiū už pra
džią. Spėju,kad vien trim 
techniškiem fakultetam 
(Technikos, Statybos ir 
Technologijos)reikės su
kelti bent 3 000. Todėl 
laukiu daugiau aukų. Pa
skubėkite, kas dar nėra 
atsiuntęs žinių-medžia
gos apie Technikos ir Sta
tybos fak-tus. Ypatingai 
stinga faktų apie įgijusius 
inž.diplomus 1944m. (gy
nybos datos, diplomantų 
skaičius, pavardės, dipl. 
projektų temos ar įgyta 
specialybė). Adresuokite 
- St. Dirmantas, 6616 S. 
Washtenaw, Chicago 606 
29. Apie Technologijos 
f-tą medžiagą baigia 
rinkti kol. A. Damušis . 
Galite siųsti ir per mane.
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V. s. kun. J. Vaišnys, SJ.

tracijair muzikinių kon
trastų stoka. Būtų netei
singa ir vaikiška stengtis 
šį priekaištą atmesti. 
Įvairiuose mūsų koncer
tuose ir operose jau ne 
kartą teko dalyvauti so
listų "laidotuvėse", kai 
per stipriai grojąs or
kestras (o kartais ir pia
ninas) palaidodavo mūsų 
solistų gražius balsus ir 
kilnias pastangas. O kad
musų kompozitorių kuri-

PLB III SEIMO
/ Pabaiga. /

MENINIAI SEIMO
PARENGIMAI

niuose per maža kontras 
tų, kad jie dažnai neįdo 
miai ir neįspūdingai nu 
skamba, tai taip pat ne

NUTARIMAI
Sveikinimai pavergtam kraštui

1968 m. New Yorke įvykęs 
Pasaulio Lietuvių bendruome- 
nės III seimas, kuriame daly
vavo laisvojo pasaulio lietuvių 
atstovai, sveikiną ■ savo brolius 
ir seseris pavergtoje tėvynėje 
ir pažada ištikimybę tiems ide
alams. už kuriuos ilgoje ir gar
bingoje L’etuvos istorijoje ko
vojo kiekvienas taurus lietuvis. 
Seimas, žinodamas, koks sun
kus yra svetimųjų jungas, iš
reiškia pasigerėjimą krašto lie
tuvių pastangomis priešintis o- 
kupantui ir ginti Lietuvos rei
kalus. Užsienio lietuviai jaučia
si esą neatskiriama tautos dalis 
ir todėl pažada visomis jiems 
prieinamomis priemonėmis rem
ti savo brolių bei seserų tėvy
nėje tylų, bet ryžtingą darbą 
ir tokiu būdu prisidėti prie švie
sesnės Lietuvos ateities staty-

St. Barzdukas,
P.L.B. vykdomasis p-kas

mo.

Lietuvos okupacijos 
pasmerkimas

Pasaulio Lietuvių bendruome
nės III seimas, remdamasis Lie-
tuvių char.tos įpareigojimu gin-

Pasaulio Lietuvių bendruome
nės seimas išreiškia tvirtą įsi
tikinimą, kad tiktai visiškas tau 
tų bei žmogaus teisių atstaty
mas laiduos lietuvių tautos kul
tūrinę bei socialinę pažangą ir 
pilną kūrybinių jėgų išsivysty

ti ir išlaikyti 'nepriklausomą 
Lietuvos valstybę ir ryždama- 
,sis šalia lietuvybės ir lietuvių 
kultūros išlaikymo telkti lais
vuosius lietuvius kovai, kad kuo 
veikiau Lietuva būtų išvaduo
ta iš Sovietų Sąjungos okupa
cijos, pakartotinai pasisako už

m4- . „ . . Jungtinių Tautų paskelbtą Žmo-
Šiais reikšmingais Lietuvos g,jUS te:sįU deklaraciją ir smer- 

nepriklausomybės atstatymo kia klastingą komunistinį so- 
penkiasdešimtosios sukakties vietų okupantą, kuris žiaurio- 
metais užsienio lietuviai su pa- priemonėmis slopina paverg 
garba bei dėkingumu prisimena tos lietuvių tauws kultūrinį sa. 
visas skaudžias lietuvių tautos vjcUnią išnaudoja ekonominę 
aukas kovoje už laisvę ir dar su krį§to gerovę bei garntos tur. 
didesniu pasiryžimu bei meile Us> nuvertina bei nužemina ne
savajam kraštui pažada siekti kultūrinius bej religinius 
didžiojo tikslo Lietuvos ne- re;akinius. kaip paminklus, baž- 
priklausomybės atstatymo. nyčias ir visa, kas lietuviui bran

gu, be paliovos persekioja tiky- 
Žodis laisvojo pasaulio lietuviam bą, ypač jaunimo religinius į- 

1918 m. vasario 16 dieną Vii- sitikinimus, ardo šeimas, vyk-
niuje paskelbtas Lietuvos ne
priklausomybės atstatymas yra 
visos lietuvių tautos valios iš
raiška ir todėl neatšaukiamas 
aktas, kuris įpareigoja kiekvie
ną lietuvį eiti už savąją valsty
bę dirbusių, kovojusių bei kri
tusių pėdomis ir visomis jėgo
mis siekti gimtojo krašto lais
vės.

Šitoje dvasioje Pasaulio Lie- 
tuv:ų bendruomenės III seimas

do 1 autinį genocidą ir stengiasi 
užgniaužti lietuvių tautos lais
vės ir nepriklausomybės troški
mą.

Bendruomenės uždavinių 
ryškinimas

Pastangos išlaikyti lietuvių 
tautos gyvybę ir politinę akciją, 
siekiančią atstatyti Lietuvos vai 
stybės suverenitetą, yra pagrin-

ragina visus laisvėje gyvenau diniai ii- neišskiriami visų lietu
čius lietuvius jiems prieinamo-vių uždaviniai. Jiems vykdyti 
mis ' ir gyvenamam istoriniam reikia solidarios visuomenės, ku- 
momentui pritaikintomis prie- rią jungtų bendras tikslas ir ku- 
monėmis remti pavergtojo kraš- rios neskaidytų skirtingos prie- 
to kovą už laisvę, palaikant sumonės to tikslo siekiant.
tauta ryšius, kurie ugdytų bei Tikslo ir darbo vienybės išlai- 
stiprintų jos tautinius, religi-kymas yra vienas iš syarbiau- 
njus bei laisvės idealus, keitusiu Pasaulio Lietuvių bendruo- 
jos pasipriešinimą svetimiesiem menės uždavinių ateinančiame 
remtų savitos kultūros vysty- penkmetyje. Bendruomenė pri- 
mąsi ir palaikytų solidarumo valo:
saitą tarp krašto ir užsienio lie- a) švelnipti visUOnieninę įtam- 
tuvlų’ pą ir sudaryti sąlygas nuomo-

Seimas laiko, kad ryšiai sunių pasikeitimui ne tarpusavio 
pavergtąja tauta ir su kiekvie-kova, bet žmogišku dialogu; 
nu geros valios lietuviu, rtetar- b) bendrame darbe pripažinti 
naujančiu okupanto tikslams, visų geros valios bendruomenės 
yra viena svarbiausių priemo-nąrįų žodžio laisvę ir naudotis 
nių lietuvių tautos kovai už laiš-itiek daugumos, tiek mažumos 
vę remti ir išeivijos politinei bei teigiamais įnašais;
kultūrinei misijai užsienyje stip- C) darnaus klausimų sprendi- 
rinti. Ryšių su kraštų klausi- mo siekti, vadovaujantis asmens 
mu seimas ragina vadovautis teisių principais ir demokrati- 
bendrų veiksnių nutarimu. niu procesu.

Nuo seimo darbų ir dis
kusijų pavargę dalyviai 
galėjo atsigauti meniniuo
se parengimuose. Penkta
dienį buvo suruoštas li
teratūros ir kamerinės 
muzikos vakaras. Jis tę
sėsi apie tris valandas . 
Tai šiek tiek perdaug. Per 
daug buvo ištęsta pirmoji 
literatūrinė dalis,tad ka
merinės muzikos metu 
jau buvo ir salė gerokai 
pratuštėjusi, ir nenoro
mis merkėsi išvargusių 
klausytojų akys. Dalyviai 
paprastai mėgsta klausy
tis poezijos, nors ir ne 
taip jau meniškai dekla
muojamos, bet jiems ne
sužadina beletristikos ar 
dramos gabalai,ypač jei
gu jų skaitytojai nepasi
žymi aukštais teatrali
niais gabumais.

Jeigu seimas buvo pra
dėtas literatūros ir ka
merinės muzikos vakaru , 
tai iškilmingai buvo už
baigtas didžiuoju koncer
tu Lincoln Centro filhar
monijos salėje. Susirinko 
apie pusantro tūkstančio 
lietuvių,užpildžiusių apie 
du trečdalius gražios, 
elegantiškos filharmoni
jos salės.Koncertas buvo 
dviejų dalių. Pirmoje da
lyje mūsų solistai Stasys 
Baras, Dana Stankaitytė 
ir Jonas Vaznelis su Vy
tauto Marijošiaus diri
guojamu simfoniniu or
kestru išpildė Juliaus 
Gaidelio, Vlado Jokubėno, 
Jeronimo Kačinsko ir Kar 
zio V. Banaičio kūrinius . 
Antroje dalyje pasirodė 
Čiurlionio ansamblis .Kai 
kurios dainos buvo paly
dimos kanklių ir birby
nės, kitoms talkininkavo 
solistai: RomaMastienė, 
Irena Grigaliūnaitė ir Al
gimantas Grigas .

PO KONCERTO 
buvo galima girdėti bal
sų,kad antroji dalis, t. y. 
Čiurlionio ansamblis, iš
pildęs liaudies dainas, 
nebuvo reikalinga. Su to
kia nuomone visiškai ne
norime sutikti. Antroji 
dalis kaip tik ir parodė 
mūsų dainų grožį ir klau
sytojus šventiškai nutei
kė. Panaši mintis vyravo 
ir koncerto aprašyme ki
tos dienos "New York Ti
mes" dienraštyj. Ten bu
vo labai pasidžiaugta 
Čiurlionio ansambliu ir 
lietuviškomis dainomis . 
Buvo pagirta ir pirmoji 
dalis, paminėti visi trys 
solistai,visi keturi kom
pozitoriai ir dirigentas , 
bet buvo prikišta kompo
zitoriams (išskiriant K. 
Banaičio Barcarolę) ne
gailestingai sunki orkes-

ginčytinasfaktas.Bet ne
žiūrint šių trūkumų, kon
certas buvo tikrai didin
gas,mums nesudaręs gė
dos prieš svetimtaučius.

ĮVAIRIOS SEIMO 
IŠKILMĖS

Sekmadienį buvo iškil
mingos seimo pamaldos 
šv.Patriko katedroje. Di
džiulė Niujorko katedra 
buvo pilna žmonių. Žino
ma, tik maža dalyvių dalis 
buvo lietuviai, visi kiti- 
amerikiečiai, tad ir mi
šios, ir pamokslas buvo 
anglų kalba. Tai buvo ge
ra proga pakalbėti sve
timtaučiams apie mūsų 
tėvynę ir apie dabartinę 
mūsų padėtį. Gražų pa
mokslą pasakė Tėvų Jė
zuitų provincijolas Gedi
minas Kijauskas.S.J. ,bet 
jeigu jo .pamokslas būtų 

,dvigubai trumpesnis, tai 
būtų buvęs dar gražesnis. 
Bažnyčioje buvo lietuviš
kai sugiedota "Pulkim ant 
kelių", "Marija, Marija" 
ir Lietuvos himnas.

IŠKILIOJI LIETUVAITĖ
Šeštadienio vakarą bu

vo didysis seimo banke
tas, kurio metu pristaty
ta iškilioji lietuvaitė, ar 
grožio karalaitė, Čiurlio
nio ansamblio dalybė pa
nelė Orentaitė su savo 
dviem palydovėm :Maryte 
Šimkute ir Milda Joku- 
baityte.

Seime į daug ką buvo 
mėginta žiūrėti kontro
versiškai, tad tuo pačiu 
žvilgsniu galima žvilgte
lėti ir į gražuolių rinki
mus.Kai kurie juos labai 
gina, ypač remdamiesi 
dabartine mada,o kiti vi
siškai juos smerkia, kaip 
lietuviams netinkamą pa
protį. Norint patenkinti ir 
vienus ir kitus,dabar mė
ginama tą išrinktąją va
dinti ne grožio karalaite, 
bet iškiliąja lietuvaite ,ir, 
j ą rinkdama, jury komisi
ja stengiasi kreipti dėme
sį ne tik į fizinį grožį, bet 
ir į asmenybę bei lietuvių 
kalbos mokėjimą. Vis dėl 
to, šiaip ar taip, kaip iš 
praktikos tenka matyti, 
nulemia fizinis grožis. 
Jury komisijai labai sun
ku suderinti fizinį grožį 
su asmenybės kilnumu ir 
lietuviškumu,užtat dažnai 
jos sprendimu publika 
nebūna patenkinta.Reikė
tų apie tai pagalvoti ir 
vertinimo būdą šiek tiek 
pakeisti.

JAUNIMO FESTIVALIS

Šeštadienį po pietų bu
vusios parodos vietoj bu-

GRUODŽIO 7 IR 8 DIENOMIS

Vliko valdyba parinko 
Vliko seimo šių metų po
sėdžiams. Šie posėdžiai 
šiemet vyks Sheraton-At
lantic viešbuty,New Yor
ke.

Vliko valdyba jau pra
dėjo rinkti medžiagą ir 
pasiūlymus s varstyti- 
niam klausimam spręs
ti. Seime bus minima ir 
dvidešimt penkerių metų 
Vliko veikimo sukaktis . 
Vlikas pradėjo veikti Lie
tuvoje, 1943 metų lapkri
čio 25 dieną. (Elta)

LAIŠKAS NL REDAKCIJAI

"Nepriklausomoj Lie
tuvoj" š. m. rugpiūčio 28 
paskelbtas raštas PLB 
valdybos pirmininkui J. 
Bačiūnų!, pasirašytas S. 
Jokubauskaitės - Pagnier 
ir A.Venskaus. Rašte sa
koma,kad Prancūzijos L. 
B. atstovai į PLB seimą 
esąneteisėti. Šiai klaidi
nančiai informacijai pa
taisyti, pranešu:

I. Prancūzijos Lietuvių 
Bendruomenės organai 
yra šie:
1. taryba-vyriausi as PrL 
B-nės reikalų tvarkyto
jas,
2. valdyba - vykdomasis 
organas,
3. revizijos komisija ir
4. garbės teismas.

Tik šie organai savo 
kompetencijos ribose tei
sėtai šaukia susirinki
mus ar posėdžius ir le
galiai sprendžia bendruo
menės reikalus.

II. Tivrtinu, kad joks 
bendruomenės organas 
š.m.liepos 13 nebuvo su
šaukęs PrLB-nės narių 
pasitarimams, kaip klai
dinančiai informuoja S. 
Jokubauskaitė - Pagnier 
ir A. Venskus. Šie asme
nys neatstovauja ir nepri
klauso jokiam bendruo
menės organui ir neturi 
jokios teisės spręsti ben-
druomenės reikalų. Jų 
minimi "pasitarimai" bei 
"įgaliojimai" yra ne kas 
kita, kaip bendruomenės 
organų teisių uzurpavi- 
mas bei pažeidimas.

III. S. Jokubauskaitė - 
Pragnier ir A. Venskus 
visiškai neteisėtai neigia 
PrLB-nės organų rinki
mų legalumą. 1968 m. va
sario 25 tarybos posėdy;
rinkimai visų tarybos na
rių buvo patvirtinti galio
jančiais, o š. m. liepos 1 
d. išrinktus tarybos na
rius kartu su PrLB-nės 
statutu patvirtino ir pran
cūzų valdžios organai. 
Legalių rinkimų išvadoj , 
aišku,yra teisėti ir tary
bos narių renkami atsto
vai suvažiavimams, kon
gresams,įskaitant ir III- 
jį PLB seimą.

Kun. J. Petrošius
PrLB krašto valdybos 

pirmininkas.
1968.9.4.

vo suruoštas jaunimo fes
tivalis. Atrodo, kad jo 
tikslas buvo propagandi
nis-supažindinti svetim
taučius su Lietuva, tačiau 
tų svetimtaučių beveik 
nesimatė,tik būreliui lie
tuvių buvo pranešinėjama 
ir pasakojama dviem kal
bom: angliškai ir lietu
viškai. Jaunimo pastan
gos labai girtinos,bet ne
žinia dėl ko rezultatai ne
buvo toki, kokių tikėtasi.

Dar kartą metus žvilgs
nį į seimo darbus bei kal
bas, prisiminus įvairias

Baltu Dienoje kalba Montrealio Seimelio pirm. J. Lukošiūnas.

MISS LITHUANIA 1968

Clevelandietei Daliai Orantaitei, PLB seimo bankete išrinktai 
"Miss Lithuania" uždedamas gintaro vainikas.

R. Kisieliaus nuotrauka

Brangiam Tėvui, Dr. B. K E M E Z I

Lietuvoje mirus, Irena L u k o š e v 
seima^ ir visus artimuosius užjaučiame
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dalyvių nuotaikas, pama
tai, kad dabar mes vis ne
galime užmiršti dviejų 
įvykių: Lietuvos okupaci
jos ir krepšininkų išvy
kos į Lietuvą. Kai kas gal 
labai nustebs,kad čia su
gretinome šiuos du taip 
skirtingus ir visai nepa
lyginamus įvykius. Taip, 
stebėtis tikrai yra ko. 
Reikia stebėtis ir gailėtis 
kad kai kam šie du įvykiai 
atrodo beveik vienodos 
svarbos. Mes Lietuvos 
okupacijos nepamirštame 
ir niekad neturime už
miršti,bet seniai turėjo
me pamiršti tą būrelį ne
paklusnių jaunuolių,kurie 
prieš mūsų veiksnių valią 
buvo nuvykę į Lietuvą 
žaisti krepšinio. Jie lie
tuvių išeivijos neatstova
vo,nes tokiam atstovavi
mui nebuvo gavę įgalioji
mų iš atitinkamų mūsų 
bendruomenės ar diplo
matinės tarnybos organų. 
Tada mes juos galėjome 
atitinkamai nubausti, jei
gu jie nusikalto, bet atro
do, kad mes tada pradė
jome muses šaudyti iš

armotų, susiskaldėme, 
pradėjom vieni kitus įta
rinėti, pravardžiuoti ir 
primesti nebūtų dalykų. 
Jau antri metai vis to ne
galime užmiršti, negali
me ir nenorime vieni su 
kitais bendradarbiauti ir 
jungti jėgas bendrai kovai 
už Lietuvos laisvę.

"SUJUNKIME MILIJONĄ 
LAISVŲ LIETUVIŲ VIE

NINGAM DARBUI"
Gal šis seimas ir jame 

pareikštos mintys mums 
atidarys akis. Gal Vliko 
pirmininko mestas šūkis 
"sujunkim milijoną lais
vų lietuvių vieningam 
darbui" bus mūsų išgirs
tas. Gal ateinančiam ben
druomenės seime jau bū
sime užmiršę mus ski
riančius ir veiklą para- 
ližuojančius praeities 
įvykius ar įvykėlius. Gal 
tada mūsų širdys bus su
jungtos bendrai idėjai, o 
rankos-bendram darbui. 
Gal tada mūsų akys bus 
nukreiptos ne į praeitį, 
bet į ateitį. Dieve, padėki

J. Vaišnys,S. J.
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Vytautas A. Jonynas

DAILININKŲ pp, TAMOŠAIČIU

PAGERBIMAS
(Vienos, neužmirštamos išvykos įspūdliai)

Vis sudėtingiau darosi 
išreikšt pagarbą ir padė
ką visuomenininkams,ku
rių dėka išeivijos gyveni
mas neužako apmusijuo- 
se mauruose. Medaliai, 
garbės ordinai dalyjami 
skautų stovyklose, sim
boliniai pagerbimai ran
da vietos kongresuose bei 
seimuose. Visa tai, gal - 
būt,ir tinkama priemone . 
Tačiau nespontaniška,ne- 
atstojanti draugiško ran
kos paspaudimo, nepom- 
pastiško Ačiū.

Kaip tik tokio kuklaus 
žesto ieškojo montrea- 
liečių grupė, prisiminusi 
pp. Tamošaičius-darbš- 
čius lietuvius nusikėlų- 
sius andai akmeningon 
Ontario("a place to stand, 
a place to grow") vienok 
nenutraukusius ryšio su 
sena kolonija, ir regulia
riai apsilankančius Mont- 
realyje kiekvieno reikš
mingesnio įvykio proga.

Pačią mintį juos pa
gerbti iškėlė p. Irena Lu
koševičienė, prisiminusi 
"Neprikl. Lietuvoj" nau- 
jakūrystės laikus, kada 
Tamošaičiai buvo įpilie— 
tinę YMC'oj savo studiją . 
Rodosi būtų galėjusios 
jos mokinės sudaryti tą 
margą būrį,suskridusį 20 
-ties metų studijos pro
ga, jei ne nelemtoji suor
ganizavimo problema.

6.
STASYS GERVILAS

TRYS NUPLĖŠTOS KAUKĖS

(N. Lietuvos slaptosios policijos detektyvo 
pergyvenimai Vilniuje ir Vilniaus krašte 1939 -

1944 metais).

Po šio matyto vaizdo , 
ilgai nelaukęs aš išėjau iš 
prieteliaus buto savo ke
liais, o prietelius B. taip 
pat dingo iš Vilniaus, kad 
aš jo daugiau nemačiau. 
Koks jo likimas vokie
čiams okupavus Lietuvą, 
man irgi nežinomas.

Praėjus keliems mė
nesiams, 1941 m. birželio 
mėn. baigiantis,vokiečių 
kariuomenei okupavus 
Vilnių, tikrinau tą namo 
rūsį, kur matėme čekistų 
sumetamus žmonių lavo
nus. Tai buvo didelio 4- 
rių butų namo rūsys, per
tvertas į dvi dalis. Vieno
je dalyj buvo didelė kros
nis namui šildyti, o an
troje dalyje - anglių san
dėlis krosniai kūrenti. 
Anglių sandėlys ir buvo 
po tuo langu,kur mes ma
tėme šiurpią sceną.

Komunistinio režimo 
čekistai, vietinių komu
nistų bei provokatorių įs - 
kųstus žmones .tardydavo 
daugiausia naktimis .nau
dodami žiauriausias 
priemones iki užmušimo. 
Kiti suimtieji tardomi, 
neišlaikydami paniekos 
ir kančių, nusižudydavo 
patys čekistų centrinės 
įstaigos rūsyje, kalėjimo 
vienutėse, kuriose suim
tuosius laikydavo. Tar
dant, užmuštus arba mi
rusius, labai slėpdavo ne 
tik nuo pašalinių žmonių, 
bet ir nuo savų kareivių 
bei kitų žemesnio rango 
čekistų.

Vieną kartą sausio 
mėn. pabaigoje, einu Py
limo gatve ir prie vieno 
skersgatvio susistabdo 

Galėjo tai išvirsti ir pla
čiu, viešu, tradiciniu mi
nėjimu, su šokiais, pra
kalbom ir šiaip kalbelėm, 
jei ne ta organizuotumo 
stoka, kurią paprastai 
konstatuojam.

Kiekvienu atveju,būrys 
nekantrių ,niekieno neįga
liotų piliečių, nusprendė 
pasielgt savaip, ir štai 
skaistų rugsėjo 21 d. ryt
metį Tamošaičių sodybon 
ėmė sukti, krypuodamos 
nuo važmos, automašinos 
išdidžiais "la belle pro- 
vince"ženklais. Bematant 
iš jų pasipylė kiemelin , 
meškerykočiais,šautuvė
liais nešini vaikai, išsi
kėlė, purendamos garba
nas, orios lietuvės mote
rys. Neišsidavė šeimi
ninkai,ar tai jiems staig
mena,bet kai išėjo iš stu- 
bos žilagalvis jaunuolis 
Tamošaitis (vis tuo pačiu 
storu vilnoniu megstiniu, 
kuris jam kaip Mao Tse 
Tungui - tunika), jis ne
besuspėjo,nei sveikintis , 
nei aiškinti svečiam prie 
sodybos išstatytų skulp
tūrų genealogijos.

Tuo nepaprasta toji Ta
mošaičių sodyba(toji "at
sarginė Lietuva" kaip vė
liau neradę žodžio aiš
kins prie stalo svečių at
stovai), kad ji kaskart vis 
tokia pati ir kaskart vis 
trupučiuką kitokia. Pasi- 

mane du vidutinio ūgio 
vyrukai,kurių vienas bu
vo apie 20 m. amžiaus, o 
antras apie 35. Sulaikiu
sieji mane klausia paso, 
atsakau, kad namuose - 
išėjau tik labai trumpam 
laikui.Nors tai buvo apie 
8 vai.vakaro ii’ mažai ap
šviestoje vietoje, vienas 
iš jų priėjęs arčiau, pa
žiūrėjęs manį akis, sako: 
-Tai eisim į komisariatą. 
Tą ištaręs,apžiūrėjo ma
no kišenes ir pasilenkęs 
tikrina ilgų batų auluose. 
Tuo pat momentu aš jam 
daviau stiprų smūgį deši
nės kojos keliu į nosį 
taip, kad čekistas išvirto 
ant šalygatvio. Gi kelda
mas dešinės kojos kelį, 
suduoti mane kračiusiam 
čekistui, tuo pat momen
tu mostelėjau kaire ranka 
šalia manęs stovinčiam 
jaunam čekistui per vei
dą ir, gerai sudavęs, nes 
rankomis griebėsi už 
veido,pats visu greitumu 
pabėgau į šalutinę gatvę- 
pasislėpiau.Šiedu civiliai 
apsirengę čekistai buvo 
lietuviai arba Lietuvos 
rusai be patyrimo ir pa
darė klaidą,kurią mikliai 
išnaudojau ir išsigelbė
jau. Po šio įvykio, daugiau 
prisilaikydavau kąimuo- 
se ir viensėdžiuose.

Šeima su dviem mažais 
gyveno Vilniuj ir retkar
čiais per patikimus as
menis pristatydavau pa
pildomo maisto ir palai
kydavau ryšį su žmona, 
iš kurios gaudavau kai 
kurių naujovių ir aš ją 
painformuodavau kai ku
riais reikalais.Tuo labiau

Dailininkė Anast. Tamošaitienė gėrisi savo meno audiniu- 
staklėse darbo metu.

keitusi,papilnėjusi. Šiuo
kart "abstrakčiomis 
skulptūromis "-asemblia- 
žais. Kartais naiviais, 
kartais išradingais, bet 
visada kalbančiais apie jų 
autoriaus norą išsakyti 
grožį esamų paprastų 
daiktų,kasdienybės reik
menų, kalba. Juodai nu
teptos dūmtraukių dalys , 
pavargę bidonėliai, lie
mens netekusi keptuvė , 
lempų stovai, krumplia
račiai, visoks laužas, 
tampa Tamošaičio ran
kose Įmantrių formų sto- 
vylomis, patraukiančiom 
pakeleivingųjų dėmesį. 
Savotiškai šis "Skanseno 
muziejus" parengia sve
čią žengt šeimininkų bu- 
veinėn bei studijon, kur jį 
pasitinka varsų gėlynai.

Nesiskirtų Tamošaičių 
sodyba nuo kitų ūkių, iš
sirikiavusių palei kelią, 
jei ne menės vidus, kur 
viskas taip sava ir lietu
viška. Pradedant Tamo
šaitienės gobelenais, tau
tiniais raštais,Tamošai
čio vitražinėmis fresko

buvo geras ryšis su liku
siais draugais Vilniuje 
per gerą lietuvę buv. val
dininkę R. , kuri gyveno 
mūsų bute ir turėjo pla
čias pažintis su įvairiais 
žmonėmis.Buvo gerai ži
noma,kaip čekistai be pa
sigailėjimų senų ir vaikų, 
visoje Lietuvojejskaitant 
ir Vilnių, suimtus nekal
tus žmones, suvarytus į 
gyvulinius vagonus,laiky
davo po kelias dienas su 
stipria sargyba,neduoda
mi ir vandens atsigerti.

Grįžtu šiek tiek atgal. 
Dar tarnaujant krim. po
licijos tarnyboj, maždaug 
už dviejų savaičių komu
nistams okupavus Lietu
vą, vieną kartą pietų lai
ku, būnant man sekcijos 
raštinėje, ateina apšepęs 
lenkiukas su terba ir kai 
kuriais įrankiais ir sako 
norįs patikrinti telefono 
aparatą, kuris netiksliai 
veikia.Aš grįžęs iš mies
to ir nežinodamas telefo
no veikimo,pamaniau,kad 
tikrai sugedęs ir nekrei
piau dėmesio į "telefo
nistą", ką jisai daro su 
telefono aparatu."Telefo- 
nistas',' pasikrapštęs prie 
telefono, po 20 minučių 
išėjo iš įstaigos,o aš tuo
jau tikrinu tą patį telefo
no aparatą ir randu įdėtą 
viduje kokį tai daiktelį , 
labai panašų į kombinuo
tą sagą. Labai atsargiai 
pritvirtinu dangtelį ir, už 
valandos atėjusiam savo 
vyresniam, parodau ir 
pasakau,kad buvęs "tele
fonistas" taisė telefoną ir 
paliko tą įtariamą apara
te dalelę. Tuomet mums 
paaiškėjo "telefonisto" 
tikslas-įstačius mikrofo
ną čekistų centre,klausy
tis mūsų pasikalbėjimų. 
Antrą mikrofoną radome 
Vilniaus muitinės virši
ninko S. kabineto telefo
ne.

Nepaprastai liūdnai ir 
skaudžiai teko pergyventi 

mis, tautodailės stiliuj 
sukurta "archaika", bai
giant smūtkeliais, kupa- 
rėliais,knygomis, repro
dukcijų leidiniais-viskuo 
kas kvepia gimta žeme .

"Aš pirma užlėksiu, 
šauksiu
Saugot žmones, saugot 
stogus 
Lietuvos-pasaulis lau- 
kia-
Didelės, keistos, seno
viškos

rašo kažkur jaunas .gabus 
poetas Sigitas Geda. Štai 
ta pati didelė, keista, se
noviška Lietuva ir pasi
tinka lankytoją Tamošai
čių priemenėj. Argi gali 
būti kitaip? Ar nebuvo 
Antanas ir Anastazija 
Tamošaičiai tais pirmai
siais šaukliais, išlėku
siais saugot mūsų pasto
gių lobių. Visa Tamošai
čių kūryba (jau net bana
lu kartoti) yra pastanga 
įskaityti drobių raštuos , 
spalvų sąskambiuos, 
kraičio skrynių pieši
niuos ir kaitoj geležyj tą 
"burtažodį tautos".

vaizdus Vilniaus mieste , 
komunistų suorganizuotų 
"džiaugsmo ir padėkos" 
demonstracijų metu. Vie
tiniams komunistams 
reikėjo organizuoti1'tas 
begėdiškas eisenas, ku
rias jie išpūsdami, apra
šydavo savo spaudoje, o 
Maskvos laikraščiai Ir 
radio taip pat pakartoti
nai skelbė, neva liaudies 
šauksmą,"apvalyti" oku
puotą kraštą nuo buržua
zinių fašistų ir pan. Tad 
tuo sudarė neva ir pa
grindą arba pasiteisinimą 
vykdant komunistų ir če
kistų suplanuotą terorą 
prieš lietuvh] tautą.

Kaip anksčiau minėjau, 
gyvendamas toliau nuo 
Vilniaus, 1941 m. birželio 
mėn.16 d. , apie vidurdie
nį, buvau su savo draugu 
prie vieno ežero,kur mus 
susirado vienas jaunas 
berniokas, sakydamas, 
kad aš tučtuojau eičiau į 
kaimą , nes iš Vilniaus 
atvyko keistai atrodanti 
moteris,kuri būtinai nori 
su manimi pasimatyti. 6 
- šių kilometrų kelionė 
neilgai užėmė laiko ateiti 
į numatytą vietą. Atėjęs į 
viensėdžio sodybą, randu 
tą "keistuolę" su antra 
artimai gimininga mote
rimi.Tai buvo mano žmo
na, kuri tikrai baisiai ir 
nenormaliai atrodė, iš
trūkusi iš čekistų rankų; 
akys nuo verksmo ir aša
rų užtinę, veidas nuo dul
kių purvinas ir taip pat 
sutinęs, plaukai - kaip 

šiuo tosražai, prisidengusi 
paprasčiausiu darbo ap
siaustu, dulkėta, basomis 
žaizdotomis kojomis, ant 
kurių matosi kraujo žy
mės.

Pamatęs žmoną, pir
moje eilėje paklausiau, 
kur yra 2 ir 4 metų am
žiaus vaikai, kurie buvo 
prie motinos - žmonos ? 
Žmona atsako, kad tikrai 
nežinanti, bet mananti -

Dailininkas Ant. Tamošaitis gėrisi savo meno “Objektu X“ .

Dailininkas Antanas Tamošaitis savo studijoje prie 
Kingstono, Ont., šalia produktingo darbo tapyboje, “atsi
gaivinimui“ renka geležies laužą, nebenaudojamas maši
nų dalis ir pan. Iš kurių sustato Įdomius objektus - skulp 
turas. Jų pilnas kiemas nuotaikiai domino šios vasaros 
atostogautojus pas vaišinguosius Tamošaičius. ab.

"Matai',' sakys man Ta
mošaitis,"man priekaiš
tauja, kad mano drobių 
spalvos niūrios,tamsios . 
O,štai va,prijuostė poros 
šimtų metų senumo. Ma
tai koks duslumas".

Iš tiesų, tamsžaliam 
dugne į mane žvelgia le- 
važandžių (tulpių) silue
tai: liepų medaus gelto
nis, vaiskus Vievio-Vil
niaus ežerų žalumas, 
"Afrikos žibuoklių" vio- 
letas. Bet bendras įspū
dis tamsus.

Mes dabar vaikštome 
"galerijos" (kažkada ten 
būta sūrinės, dabar-Ta- 
mošaičių studijos antrojo 
aukšto)linguojančia asla. 
Moterys užsigaišo Ta
mošaitienės dominijoj - 

juos globoja mūsų bute 
gyvenanti moteris R. .ar
ba prižiūrės kaimynės- 
kitos moterys,kurios dar 
galbūt čekistų nebus iš
vežtos į tolimą Sibirą. Tą 
pat dieną pasiunčiau į 
Vilnių patikimą moterį , 
kad mūsų vaikus, jeigu 
ras sename bute ar pas 
kaimynus, tuoj au atgaben
tų! tą vietą,kur mes esa
me.Sekančios dienos rytą 
vaikai buvo pristatyti į 
saugią vietą - mums.

Visai mūsų šeimai bū- 
nantsaugioje vietoje, ap
siraminusi ir pailsėjusi 
žmona papasakojo, kaip 
čekistai norėję išvežti 
mūsų šeimą sunaikini
mui.

1941 metų birželio mėn. 
17 d. 3 vai. ryto žmoną 
prikėlė iš miego stiprus 
į duris bildesys. Pažiū
rėjusi per langus ir pa
mačiusi aplink namą ka
reivius su durtuvais ant 
šautuvų,suprato padėtį be 
išeities ir atidarė duris . 
Įeina čekistų karininkas 
su dviem ginkluotais ka
reiviais,kurie apžiūri vi
sus kambarius ir užima 
sargybų vietas atskiruo
se kambariuose.Karinin
kas, vyr. Įeit, laipsnyje , 
klausinėjo, kur aš esąs . 
Patyręs,kad manęs nėra , 
įsakė žmonai skubiai pa
kuotis daiktus išvažiavi
mui, o pats pasišaukęs 
pas mus gyvenusią mote
rį, kuri gerai skaitė ir 
kalbėjo rusiškai, pradėjo 
daryti smulkią buto kra- 
tą.Rastus popierius ir net 
receptus, duodamas mi
nimai moteriai, liepdavo 
paaiškinti rusiškai. Pa
imtas nuotraukas, kurių 
buvo nemažai,taip pat tu
rėjo paaiškinti,ypač gru
pinėse nuotraukose; kada 
ir kokiomis progomis pa
darytos nuotraukos ir tu
rėjo pasakyti esamų žmo
nių pavardes, kur ir ką jie 
dirbo ir pan.Nelabai jam 

seklyčioj, kur staklės, 
kaišytiniai sijonai, kur 
mirga įstrižinių kryžmos 
- projektai būsimiems 
gobelenams.

P. Tamošaitienė, atro
do, perjungusi bėgius . 
Spalvos prigesintos.Nėra 
to linksmo triukšmingu
mo, kaip kad ankstyves
niuose darbuose. Kada 
rodos taip ir regi laimin
gą vaikų spūstį .sprunkant 
iš mokyklos. Dabar-cini- 
jų žydėjimas, pasteliai. 
Gobelene tai išsispręs 
kitaip, bet aiškiai regima 
pastanga tapybines kon
strukcijas kažkam pa
jungti; racionalizuoti.

Tik, Viešpatie, koks 
darbštumas, koks atkak
lus ieškojimas to vieno, 

pasisekė gauti tikrų ži
nių, bet visus albumus ir 
kitas nuotraukas paėmė 
su savimi.

Šiai mūsų šeimos dra
mai vykstant, žmona ir 
kitos moterys dėjo daik
tus į čemodanus, maišus 
ir net surišdamos antklo
dę, dėjo į prie durų sto
vėjusį sunkvežimį. Žmo
na verkė .netikėtai užpul
ta čekistų tuo labiau, kad 
jai reikia išvažiuoti su 
dviem mažais vaikais be 
vyro ir kitų vaikų. Baisią 
šeimos tragediją paste
bėjusios dvi kaimynės 
moterys ir ponia R. bandė 
įkalbėti čekistą karininką 
nors laikinai palikti žmo
ną su vaikais ramybėje, 
kol parvažiuos vyras. 
Pradžioje čekistas griež
tai priešinosi pašalinių 
moterų prašymui ir visus 
daiktus jau sunešęs į 
sunkvežimį,grįžo į kam
barius,ragino skubiai ap
sirengti ir aprengti vai
kus,nes už pusę valandos 
turėsią išvažiuoti. Tai 
buvo paskutinis baisus 
momentas ir žmona,stai
ga susirgusi, krito be są
monės ant grindų. Tame 
pat kieme gyvenančių mo
terų įkalbėtas,ir pats če
kistas, pamatęs žmoną 
rimtai susirgusią, vaikų 
verksmą ir 1.1. , šiek tiek 
atkreipė dėmesį-susilai
kė nuo išvežimo ir kažkur 
dingo pats vienas. Žmo
nės matė,kaip jisai nuėjo 
į milicijos komisariatą. 
Vėliau paaiškėjo,kad kal
bėjosi telefonu, nes už 5 
minučių grįžęs į mūsų 
butą, liepęs kareiviams 
sunešti iš sunkvežimio 
visus daiktus vėl į butą ir 
vienai žydų tautybės mo
teriai pasakęs, kad šį 
kartą žmoną su vaikais 
paliekąs ir vėliau paim
siąs visą šeimą ten, kur , 
kaip čekistai ir komunis
tai sako-baltosios meš
kos gyvena. Bet, kaip jau 

nepakartojamo akordo'. 
Tylus, kantrus ieškoji
mas.Tamošaitienė nelin- 
kus klausti ar patinka ? Ir 
pagalvoji, turbūt gerai, 
kad neklausia. Varge tu 
mano, kažin ar būtumėm 
turėję žaviuosius audi
nius, jei taip audėjėlės 
būtų paisiusios vyrų nuo
monės.

Tamošaitis kitoks. Jis 
gainioja žiūrovą nuo dro
bės prie drobės, rodo pa
veikslų eskizus, aiškina 
techniką,kompoziciją, fi- 
gūratyvines užuominas . 
Kaip dėta vyrui, jo aukšte 
mažiau tvarkos. Žiū kom
pozicijos kvadratą kerta 
pusiau užstodamas, pail
gas keturkampis. Užtat 
kaip smagu atkėlus, ar 
pakėlus nuo grindų pavir
tus! eskizą, išvyst juose 
dar vieną naują sprendi
mą, naujo ieškojimo ele
mentus. Šalia senų, gerų 
pažįstamų, įsipilietinu- 
sių, vadinamojo "naujoje 
Tamošaičio stiliaus"dar- 
bų.

Lauke svaiginanti, ele
giška rudenio saulė. Jau 
vis erzliau trainiOjas vai
kai, nesulaukdami, kada 
brauksim prie upės. O 
svečiai neišprašomi iš 
galerijos. Jie kalbasi su 
paveikslais, gobelenais , 
rietimais. Teisingiau, jie 
klausosi ji] kalbos. Apie 
žmogaus vienatvę, lietin
gus rudenius,žemės ilge
sį. Ir jų žodis tikras.

Pagaliau štai mes prie 
upės, žemoj verandoj. 
Kažkada ji pasimatė tikra 
Krėvos pilim.Dabar daug

Nukelta 6 psl.

žinom a, neilgai teko anais 
metais čekistam ir ko
munistam lietuvius tero
rizuoti ir lėtai mirčiai į 
tolimo Sibiro tuštumas 
vežioti.

Apgyvendinęs visą šei
mą saugioje vietoje, pats 
išvažiavau į vieną mies
telį, arti Vilniaus ir, ap
sistojęs pas ištikimus 
žmones, tuojau pasiuntė
me porą asmenų į Vilnių 
įgauti daugiau žinių iš as
menų, su kuriais turėjo 
būti atnaujintas ryšis iki 
paskutinės minutės arba 
iki paskutinio asmens, li
kusio gyvo ar nesuimto.

Birželio mėn. 20 d. po
vakary, grįžę iš Vilniaus 
ryšininkai pasakė naujau
sias žinias ir padavė vie
ną lapą seno laikraščio, 
iš kurio sužinojau(skubus 
šifras), ką ir kur turime 
daryti toliau, nes karas 
tarp Vokietijos ir Rusijos 
artinasi gal dienomis, o 
gal ir valandomis. Tokią 
žinią gavęs, negi sėdėsi 
prie pat Vilniaus-daug 
reikalų ir šis tas reikia 
padaryti neatidėliojant 
gana tolokai nuo Vilniaus .

Birželio mėn. 21 d. pa
vakary, atsirandu netoli 
Merkinės-Perlojos aero-’ 
dromo, kuriame bolševi
kai buvo sukoncentravę 
didesnį skaičių mašine
rijos, daug kariškos me
džiagos ir degalų. Bet 
bolševikai, ruošdami ta
me rajone įsitvirtinimus, 
plačiai po kaimus ir miš
kus natruliavo su šunimis, 
kas buvo nesaugu. Persi
kėliau. Sustojau arti Va
rėnos, vieno žinomo ūki
ninko pastogėje, iš kur 
gerai matomas nuo aero
dromo ateinantis plentas 
ir už keliolikos kilome - 
trų-aerodromo padangė. 
Nieko ypatingo - viskas 
ramu ir tyki naktis; be 
jokių naujienų iki sekant 
čio vėlaus vakaro.

Daugiau bus.
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kulturivb^jkovika
Geriausioji jo opera —

..Mindaugas"
Prieš penkiasdešimt 

metų Lvove mirė žino
mas kompozitorius, Sta
nislovo Moniuškos 
mokinys Henrikas Ja- 
leckis (1846—1918). 
Kaip ir jo mokytojas, 
jis ne karių kūrybai 
rinkosi lietuviškų te
matikų.

Baigęs Varšuvos 
Muzikos institutų, H. 
Jareckis dirbo Pozna
nės teatre kapelmeis
teriu. 1873 m. buvo pa
kviestas į Lvovą ope
ros orkestro dirigentu. 
Čia jis praleido 27-erius 
metus, daug pasidar
bavo, ugdydamas Lvo
vo muzikinę kultūrų, 
rašydamas originalius 
kūrinius. Jis sėkmin
gai pasireiškė beveik 
visose kompozicijos 
srityse, tačiau žymiau
sių ir geriausią H. Ja- 
reckio kūrybos dalį 
sudaro operos ir opere
tės, kurių premjeros 
dažniausiai įvykdavo 
Lvovo teatre. Tai — 
operos ,,Mazepa" 
(1876 m.), „Mindau
gas” (1880 m.), „Jadvy
ga" (1886 m.), „Barbora 
Radvilaitė" (1893 m.), 
operetė „Nakvynė 
Apeninuose" (1876 m.), 
A. Mickevičiaus dra
minė baladė „Tėvo su
grįžimas" (1897 m.). 
Keletas kitų H. Jarec- 
kio operų liko rankraš
čiuose.

Nors ir labai emo
cingi, meistriškai or- 
kestruoti H. Jareckio

kūriniai, tačiau, jam 
gyvam esant, jie nebu
vo labai populiarūs. 
Kompozitoriui visiškai 
nepelnytai priekaiš
tauta, kad jo kūryboje 
nėra išorinio spindesio, 
stinga efektingų me
lodijų. To meto Lvovo 
publika žavėjosi italų 
operomis, lengvai įsi
menamomis paviršuti
niškomis melodijomis.

Nepakankamai įver
tinta ir geriausioji H. 
Jareckio opera „Min
daugas" (autoriaus lib
retas pagal J. Slo- 
vackį). Tuo tarpu tai 
labai vertingas, origi
nalus kūrinys, parašy
tas muzikinės dramos 
principais, kupinas re- 
čitatyvinio pobūdžio 
melodijų, drąsių har
moninių sąskambių. 
Operos partitūroje gau
siai ■ panaudota poli
fonija ir tiems laikams 
naujos instrumentaci- 
jos priemonės.

Lvovo scenoje „Min
daugas" išsilaikė neil
gai. Tik vėliau, pra
slinkus daugiau kaip 
pusei šimtmečio (1935 
m.), kompozitoriaus sū
naus Tado Jareckio 
(taip pat kompozito
riaus) iniciatyva, šis 
kūrinys buvo antrą 
kartą pastatytas Sta
nislavo operos teatre. 
Si kartą „Mindaugas" 
susilaukė didelio ir 
pelnyto pasisekimo.

VYTAUTAS 
JURKSTAS

Metropolitan opera šią vasarą specialiai kilnojamoje scenoje New Yorko parkuose davė 14 operos 
koncertų. Carmen operoje dainavo ir Metropolitan operos solistė, mūsų tautietė Lilija Šukytė.

V. Maželio nuotrauka

PLATĖJA MUSŲ SPAUDOS
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Šeši mokslų daktarai
Birželio antroje purėje 

želi Lietuvos mokslininkai 
apgynė mokslų daktaro di
sertacijas. Penki tapo me
dicinos mokslų daktarais — 
Kauno Medicinos instituto 
farmakologijos katedros 
vedėjas docentas A. Mic
kis, to paties Instituto hos- 
pltallnės terapijos kated
ros asistentė A. Lukotevi- 
ilūtė ir trys Vilniaus uni
versiteto medicinos fakul
teto darbuotojai — Infek

cinių ligų katedros vedė
jas docentas P. Čibiras, 
normaliosios fiziologijos 
katedros vedėjas B. Pade
gimas, patologinės anato
mijos katedros docentė E. 
Stalioraitytė.

Menotyros mokslų dak
taru tapo muzikologas J. 
Gaudrimas. Sis mokslinis 
laipsnis jam sutelktas už 
pokerio metais gausius 
mokslinius darbus.

Naujausias išeivių 
spaudos kūdikis Akira
čiai, pavadintas "atviro 
žodžio" mėnraščiu, esa
mos spaudos buvo sutik
tas jeigu ir ne isterišku 
pasipiktinimu, tai bent 
nejaukiai.

Vieni, ne juokais, lei
dėjus beveik komunistais 
arba jų prigautais žiop
liais išvadino, kaip kad 
Naujienos sakė-raudonie- 
ji juos ant "buko" pagavę . 
Kiti dievojasi jog būtų pa
tys spausdinę beveik vi
sus Akiračių straipsnius. 
Dar kitiems čia nieko 
naujo ir tik pakaitalas ki
tam liberalų žurnalui, lyg 
mėnraštis ir žurnalas bū
tų tolygus. O Vienybės 
Vyt.Sirvydas visai nesu
sigaudė kur skambina 
varpais, tardamas: kam 
reikėję-geriau būtų buvę 
pačioje Vienybėje priedu 
eiti,nors kitas,matyt irgi 
iš redaktorių, naujagimį 
jau vadina "aiškiu nacio
nalistų laikraščiu". (Ga
lėjo geriau,terminus vie-#■ ;• ;• i nodinant,sakyti"nacionara 
linių revizionistų").

AKIRAČIAI
Tai vis gryni nesusi

pratimai, o gal ir nesu
pratimas dalykų. Reiktų 
sutikti, kad dauguma jau 
dviejų numerių rašinių, 
bent teoretiškai, galėjo 
būti patalpinti esamoje 
spaudoje-ne radikalai gi 
tie akiratininkai. Betgi 
čia prisimena "nuosmu
kio" manifesto laikai, ka
da jį pasirašiusiems tuo
metinis šeštadieninio 
Draugo redaktorius iš
siuntinėjo kvietimus ben
dradarbiauti patiem, jei
gu nepatinka kaip kiti kul
tūrina. Mažai kas teatsi - 
rado, nes argi lietina e- 
nergija, kai ji neutrali
zuojama šalia dedamomis 
išmintimis. Matome kaip 
tuo atžvilgiu pasikeitė 
reikalai redaktoriauti ė- 
mus žmogui su kita nuo
taika. Taigi, skųstis, kad 
nesidedama kartu, nėra 
visiškai teisinga. Beto ir
gi teisybė, kad daugelis 
dabartinių akiratininkų 
raštų nuėjo redakcijų pa- 
stalėn.O jeigu ir dėjo, tai

sunevisiškai patraukliais 
prierašais. Gi su redak
torium, kaip ir su kunigu 
per pamokslą bažnyčioje, 
nesiginčysi.

Nederėtų tad užsigauti, 
kai nevisi įtelpa į daugu
mą pažiūrų suvienodėju
sią spaudą. Anaiptol, rei
kėjo džiaugtis, kad lietu
viška spauda platėja, at
siranda nauji, jaunesni 
žmonės,kuriem lietuviš
ki reikalai tiek rūpi, kad 
jų labui apleidžiamos 
dažnai ir tiesioginės pro
fesinės pareigos. O la
biausiai, malonu, kad at
sirado potencialas pa
traukti ir tą jaunimą, ku
riam, su pagrindu ar nę , 
lietuviška spauda neįdo
mi. Tokio potencialo iš
pildymui duomenų jau da
bar yra.

Kai kur užsimenama, 
jog tai tik kitas liberalų- 
santariečių organas. Iš 
tikrųjų, tokia teisybė nu
mažintų mėnraščio svar
bą. Gerai tad, kad ir čia 
teigimai nevisiškai tiks
lūs. AkirąčjLų redakcija 
antrame numeryje rado

•Trljos

VEDA D R. GUMBAS

Nepatiko Tokia Rolė
Žymus anglų aktorius James 

Garrick, buvo raginamas kandi
datuoti į parlamentą.

— Ne, mieli bičiuliai, — atsa
kė aktorius. — Aš geriau vaidin
siu didelio žmogaus rolę scenoje, 
negu kvailio parlamente.

JAV prezidentiniai kandidatai: II. Humphrey kviečia susi' 
prasti, R. Nixon visus įspėja, G. Wallace visiems grasina.

KOKS DARBAS, TOKS IR UŽMOKESTIS
Vokiečių medikas, homeopatijos kūrėjas Sa

muelis Hanemanas (1755—1843) kartą priėmė tur
tingą anglą, kuris ilgai ir smulkiai pasakojo gy
dytojui apie savo negalavimus. Hanemanui pa
ciento nusiskundimai nepadarė didelio įspūdžio. 
Vizitui baigiantis, jis išėmė iš spintos mažą bute
liuką ir atkišo ligoniui, sakydamas:

— Prašom gerai pauostyti, ir jūs Išgysite nuo 
visų ligų.

— Kiek esu skolingas? — paklausė pacientas.
— Tūkstantį frankų,—atsakė gydytojas.
Anglas nedelsdamas išsiėmė iš portfelio bank

notą ir pakišo Hanemanui į panosę:
— Prašom gerai pauostyti, ir jums bus pakan

kamai atlyginta.

reikalą pastebėti,kad pir
mojo numerio plotą pri
pildę 20% tautininkų (be 
abejo jau ne jaunuolių) , 
30% ateitininkų, tiek pat 
santariečių,10%skautų ir 
10% greičiausia komu
nistų ir komjaunuolių(ne- 
komentuotos perspaudos 
iš Lietuvos spaudos). Tai 
jau viltingas ženklas, kad 
bent jaunesnieji nebesi- 
s kirs to pagal priklauso
mybę sambūriams, bet. 
pagal pažiūras į šiandie
nius klausimus.

Vietoj pagrįstos Akira
čių kritikos (kam gi jos

nereikia) - pasirodė už - 
gaulės beginant lietuviš
kas dogmas. Jaučiamas 
lygir noras, kad naujagi
mis ilgiau neištvertų, lyg 
ir pasitenkinimas, kai 
laikraštis neišeina laiku. 
Ir vis iš tų, kurie nuola
tos deklaruoja,kaip jiems 
lietuviškas raštas bran
gus. Tai nuotaikos žmo
nių, kuriems jau dabar 
lietuviškos spaudos aki
račiai perplatūs.Kiti mes 
tikėsimės,kad jie greitai 
dar nesusiaurės.

4.w >A. Povil ainis .'

Was Mykolaitis
SuK1LĖL1A|p“as

Tu žinai, kas tavęs čia laukia? Šitose vietose, kur jį geriausia žmonės pažįsta, jis ti- draugavo. Daugiausia Kazio prikalbėtas, jis patraukė
Ir pats atsakydavo: kiši papildyti savo būrį naujais savanoriais. Dimša drauge į mišką. Maskoliaus kulka jam pataikė sta-
- Kasdien busi alkanas, miegosi ant kietos žemės, pritaria šitam sumanymui. Jis turi žinių, kad vyriau- čiai į galvą viršuj dešinės ausies. Toje vietoje plau- 

dažnai vaikščiosi basas. Mūšyje gali būti nukautas siuoju sukilimo vadu Lietuvoje paskirtas Zigmantas kai sulipo nuo pradėjusio krešėti kraujo. Keli lašai 
arba sužeistas. Gali patekti j maskolių nagus. O jei Sierakauskas jau esąs Vilniuje, netrukus atvyksiąs Į dar sunkėsi per kaklą pro apykaklę.
išsigąsi ir bandysi pabėgti nuo saviškių, pats tavo vir- Kėdainius, sujungsiąs smulkesniuosius sukilėlių bū- Antrasis buvo iš Surviliškio parapijos. Ir jį daug 
šininkas tave nudės kaip išdavikų. Apsigalvok! Ta rįus ir pats stosiąs jų priešakyje. Tad Mackevičiui kas pažino. Neaukšto ūgio, juodbruvys, tylus vyru- 
kaip, nori eiti su mumis? pravartu laikytis arčiau prie Kėdainių. kas, labai paslaugus ir draugiškas, jis spėjo įsigyti vi-

Jei atvykėlis nesvyruodamas atsakydavo „taip” Nutaria vakare palikti Miegėnų mišką. Reikia per- sų pasitikėjimą, o kai kurių ir bičiulystę. Kulka jam 
Mackevičius kreipdavosi į saviškius: tvarkyti būrį taip, kad jis galėtų lengvai žygiuoti smogė į krūtinę kairėje pusėje. Ten, kur jis krito, ant

Tai kaip, vyrai? Priimsime į būrį? menkais kaimų keliais. Į du vežimus sukraunami rei- žemės telkšojo balutė kraujo. Steponas liepė atsegio-
Jei niekas nesipriešindavo, savanoris pasilikdavo kalingiausi daiktai, maistą vyrai turi neštis kiekvie- ti drabužius, apkamšė ir aprišo žaizdą, kad sulaikyti 

nas sau. Mackevičius jos raitas, nes jam reikia ma- kraują.

Abu užmuštieji gulėjo dabar pakelėj ant krante
lio aukštielninki, ant krūtinės sudėtomis rankomis, iš
blyškusiais, bet nuostabiai ramiais veidais, paliepiš- 
kis tarsi net su vos pastebima šypsena lūpose. Jan
kauskų Kazys negalėjo atitraukti akių nuo savo drau
go veido.

XIV
Iš tiesų, kai būrys apsivilko pilkomis milinėmis, 

susijuosė diržais, užsidėjo vienodas juodas kepures, 
atrodė kaip tikras kariuomenės dalinys. Ai timiausio-Įbūryje. 
mis dienomis ėjo rikiuotės mankšta, pratimai su dal- Taip pamažu būrys išaugo ligi trijų šimtų žmo- tyti visą būrį. Raiti jos dar Jankauskų Kazys ir Venc- 
giais ir šautuvais. Aikštėje ir miške aidėjo šūkavi-nių. Jie susigyveno, susidraugavo, pasidarė lyg irkų Adomėlis. Jiedu kaip sumaniausi ir vikriausi žval- 
mai, komandos garsai, šūviai. Jauniems vyrams visaviena šeima. Mackevičių visi pamilo ir klausė begys kelią ir apylinkę, praneš apie pavojų. Jiedu ap- 
tai paliko. Jie greitai atsikratė kaimietišku užguitųprieštaravimo kiekvieno jo žodžio. Jiems patiko jo ginkluoti šautuvais ir pistoletais. Šautuvus dar turi 
žmonių sustingimu, darėsi žvalesni, drąsesni, suma-atvirumas, griežtumas, jo teisingumas. Jie buvo pasi-Petras Balsys, Steponas ir dar vienas kitas. Visi kiti 
nesni. ryžę eiti paskui jį į ugnį ir į vandenį. laiko ant peties tiesiai prie kotų pritvirtintus dalgius.

Vidurdieniais, poilsio metu, suskambėdavo dai- Jie dar nežinojo kada, tačiau jautė, kad netrukusJie nesigėdi šito prasto ginklo. Mackevičius ir Kolyš- 
nos. Jie mokėjo jų visokių, bet reikėjo naujų, dabar-reiks jiems pakelti didelį bandymą ir krauju sutvir-ka aiškino, kad dalgininkai tai didžiausia kiekvieno 
tinei būklei pritaikytų. Tokių nedaug kas mokėjo.tinti savo ištikimybę jam ir savo kraštui, savo tėvy-sukilimo jėga. Pats Mackevičius turi už diržo du pis- 
Tik Balsių Petras ir Venckų Adomėlis atsiminė vienąnei, savo žemei bei savo žmonėms, 
kitą. Tad pramokę, visi mėgdavo dainuoti.

Oi lekia, lekia gulbių pulkelis,
Tėvynę ginti ragin brolelius.

Arba kitą:
Kelkis, kelkis, mielas broliukėli, 
Eik žirgelio balnoti.

Tačiau vakarais po visų dienos darbų, saulei leidžian
tis, visi rinkdavosi ir telkdavosi aplink Mackevičių 
ir galingais balsais traukdavo jo išmokytą giesmę:

Eikim, broliai, visi drauge, kur Nemunas plaukia. Sukilimas plečiasi. Būrį surinko Boleslovas Kolyška,.
Klaus paliokai,, žiūrėdami, koks tai valskas traukia, daugiausia iš bajorų, šlėktos. Tą pat padarė Kušlei- 

Tai lietuvninkai, tai broliai mūsų, 
Su jais atimsime tėvynę musų.

Kaip tai gražu pažiūrėti, blizga dalgiai, lancės,
Stov ir lauk kaip mūras lietuvių povstancai.

Lietuva mūsų, Tėvyne šventa,
Mes tavo sūnūs, tu būsi apginta.

toletus ir prie šono kardą. Šiuos ginklus gerai var
toti jį išmokė Kolyška.

Mackevičius valandėlę stovėjo susikaupęs, paskui 
pakėlė galvą, aštriu žvilgsniu apžvelgė būrį ir pra
bilo:

— Mano kovos draugai. Mes gyvename sunkią 
valandą. Ištiko mus pirmas smūgis. Priešo kulkos pa
kirto štai du mūsų draugus. Skaudus tai smūgis, ta-

Ta pačia diena jie išsilenkė Kėdainių, nakti pra
leido miškely ir anksti rytą traukė toliau link Dotnu
vos. Ir čia prasidėjo pirmieji kruvini bandymai. Ne-| čiau taip jau turi būti. Ne šiandien, tai ryt kuris nors 
toli nuo Naujaberžių kaimo prie Kėdainių—Dotnuvos iš mūši) turi kristi. Mes esame kariai, tad turime būti 
'kelio jie susitiko su rusų kariuomenės daliniu. Sal- pasiruošę mirti kiekvieną valandą. Mes sukilome ir

Baigiantis kovo mėnesiui, į stovyklą atvyko dak-. , . , . ...” . . o 1 .7 7 } dar nebuvo pratę staiga pulti priešą. Susirėmimo ven-
aras Dimša, susirado Mackevičių ir ilgai vienu dugė jr vieni ir km Maskoliai paleido §Qvi salvę ir 
kalbėjosi. Dirnsa, kaip paprastai, turėjo svarbių zinių,skubia- itraukė už kalnelio. Jiems įkandin š.

- • ' ’kėjo keletas medžioklinių šautuvų ir iš sukilėlių bū-
• ’ tm • t ' • ’ * ‘........................rio. Tačiau sukilėliuose staiga prasidėjo maišatis. Kai

ka ir Dluskis-Jablonovskis. Vyriausybė jau ėmėsikurie grjuvo j pakelės griovį, kai kurie leidosi bėgti 
priemonių sukilimui malšinti. Paskelbtas karo stovis.j krQmus. Veltui Mackevičius šaukė, kad priešas trau- 
Uždrausta nešioti tautiniai drabužiai, konfederatės,kįasij kad pavojus praėjo. Venckų Adomas, pajojė- 
diržai su erelio ir vyčio emblemomis sagtyse. ĮsakytajęS j krantelį, patvirtino, kad saldotų jau nebema- 
sekti gyventojus, ypačiai pakeleivingus. Sustiprintostyfj Vyrukai atsipeikėjo negreitai. Ir čia paaiškėjo 
karo komendantūros, didinamos kariuomenės įgulos.baįgus dalykas: du sukilėliai gulėjo prie kelio negy- 

Naujų minčių, nepatirtų jausmų sukeldavo buvu-^*enur Kitur jau ir kaimuose pasirodę kaiiuomenėsvk k,d du vajtojo sužeisti. Mackevičius pats apžiūrė
siu baudžiauninkų širdyse tos dainos ir giesmės. Su-Kuopos. jo sužeistuosius ir perrišo žaizdas. Ačiū dievui, jos
sikaupę ir atkakliai pasiryžę nugalėti visus sunkumus Patarčiau, kunige, keisti stovyklos vietą, kal'nebuvo pavojingos. Paskui įsakė paguldyti nukautuo- 
ir pavojus, jie virsdavo į savo kietus guolius, kad^T® Dimša,--kad čia jus neapsuptų kada iš netyčių.sius ant Krantelio. Visi susirinko aplinkui juos. Visų 
Saulei tekant vėl pakiltų grūdintis dvasia ir kūnu di- Mackevičius patarimų nemėgsta. Jis pats žino, kasvejdaj j^uvo liūdni, rūstūs. Jaunesnieji sunkiai tram- 
deliems bandymams, kurie jų laukė. jam daryti. Tačiau šis Dimšos patarimas sutinka ir sudė ašaras.

Netrukus gandai apie Mackevičiaus sukilėlių sto-jo paties manymu. Taip, reikia keisti vietą. Per ilgai 
vykią plačiai pasklido apylinkėje. Ateidavo savano-užsistovėjus toj pačioj vietoj, nors pavojaus ir ne
rių, jaunų vyrų, daugiausia pabėgusių iš dvarų ber-būtų, žmogus imi apkerpėti, aptingti. Juo labiau tas Vienas iš nukautųjų buvo jaunas bernas iš Palie- 
nų. Juos vesdavo pas Mackevičių. Jis tiriamai rūsčiainesveiKa jaunų vyrų būriui, 1----------------  _
apžiūrėdavo kiekvieną, išklausinėdavo, kas jis toksKariuomenė, kaip vanduo, turi tekėti, judėti, 
ir dėl ko panoro stoti į sukilėlius. Paskui 
klausdavo:

XV

dotų buvo žymiai mažiau negu sukilėlių, o sukilėliai kovojame už savo žemę, už savo kraštą, už savo bro
lius, kad jiems ir mums, kurie liksime gyvi, būtų švie
sesnis gyvenimas. Nesibijokime mirties. Mirti turėsi
me visi. Mirtis mūšio lauke nuo priešo kulkos yra 
lengvesnė, negu patale nuo sunkios ligos ar senat
vės. Čia kritusius dėkingai minės mūsų kraštas, mū
sų broliai. Palaidokime juos čia, ant šito krantelio. 
Tegul jų kapai primins praeiviui, kad šita žemė atva
duota jo brolių krauju.

Pakelėj, ant krantelio, išdygo pirmas sukilėlių ka
pas. Tai įvyko kovo 27 dieną.

Po šito pirmo susirėmimo Mackevičius nutarė pa
keisti savo žygio kryptį. Greičiausia, kad kariuome
nės dalinys kur nors netoliese laukia sustiprinimo iš 
Kėdainių ir ruošiasi vėl pulti sukilėlius. Mackevičius 
pasuko į šiaurės vakarus. Vietos čia buvo žemos, ap
augusios krūmais, patogios ir dieną eiti nepastebė
tiems. Pavakariop jie pasiekė mišką, nutarė čia pa- 

kariuomenės daliniui.pių kaimo. Šilėniškiai jį gerai pažinojo. Jis dažnai at- silsėti, o toliau traukti naktį. Taip būsią saugiau.
■ .................... , silankydavo į šokius prie Dundulio kalvės, dainuo-

rūsčiai Taip, reikia keltis, bet kur? Mackevičiui rūpi pa-davo prie Galinio liepos. Turėjo gražų balsą, mėgo 
traukti atgal pro Paberžę ir Surviliškį, link Dotnuvos, linksmus pokštus, kaip ir Jankauskų Kazys. Jiedu

Daugiau bus.
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DĖL ETNOGRAFINIO
ŽEMĖLAPIO

PERDĖTAS SMERKIMAS
Yra gražus ir teisingas 

klasiškas aforizmas "ėst 
modus in rebus" (yra ri
bos dalykuose). Aforiz
mas būtų itin įsidėmėti
nas mūsų kai kuriems 
spaudos darbuotojams. 
Jis turėtfj perspėti juos 
ką rašant būti nuosaikius 
ir rimtai atsižvelgti į 
priešingas nuomones bei 
veiksmus. Spaudos žmo
nės,jei jiems rūpi neper
žengti rimtumo ribų,turi 
atidžiai svarstyti argu
mentus už ir prieš ir 
rasti tinkamą sprendimą 
tarp prieštaraujančių 
nuomonių.Pagrindinė są
lyga įtikinančiam ir pa
grįstam sprendimui yra 
dalykiškumas, t.y. įrody
mai, paremti nagrinėja
mo klausimo pagrindiniu 
pažinimu.

To "modus in rebus" , 
atseit,nuosaikumo trūks
ta straipsnyj "Labai blo
gas Lietuvos žemėlapis", 
Nepriklausomoji Lietuva 
Nr. 30-31 (1968. VIII. 14) , 
kurio autorius pats sa
vaitraščio redaktorius . 
Straipsnis liečia Lietu
vos Tyrimo Instituto iš
leistą etnografinį Lietu
vos žemėlapį. Jau pati 
straipsnio antraštė ir 
ypač ilga įžanga apie lie
tuvius priešus patiems 
lietuviam pakvimpa žur
nalistine gražbylyste, tai

kyta skaitytojams įtakuo- 
ti. Ji nebūtų reikalinga 
pačiam straipsnio turi
niui.

Dalykinis straipsnio 
turinys yra etnografinės 
Lietuvos samprata ir jos 
pavaizdavimas žemėla
pyje.

KAS YRA ETNOGRAFINĖ 
LIETUVA ?

Etnografinės Lietuvos 
mintis kilo mūsų veikė
jam drauge su jų pastan
gomis atkurti nepriklau
somos Lietuvos valstybę. 
Jau žodyje "atkurti" ar 
"atstatyti" glūdėjo aliu
zija į praeities Lietuvos 
d. kunigaikštiją, atseit, 
busimoji nepriklausomo
ji Lietuva laikyta lyg at
gaivintąja praeities Lie
tuva. Bet čia pat skubėta 
pastebėti,kad nesiekiama 
tos praeities Lietuvos 
sienų,į kurias buvo įjung
tos slavų tautos. Dabar 
stengiamasi turėti ją tik 
tose sienose, kur gyvena 
lietuviai bei lietuvių kil
mės gyventoj ai.Tuo būdu, 
istorinė Lietuva buvo pa
koreguota, pakeičiant ją 
etnografine Lietuva. Šios 
etnografinės Lietuvos 
sienos buvo,berods,pir
mą kartą nubrėžtos (be 
Maž. Lietuvos) lietuvių 
Berno konferencijoje 
(1917. XI. 2 - 10. Žiūr.LE. 
XVI.158).Vėliau etnogra-

• ABC yra tik viena kompanija Montrealyje, kuri įgaliota pri
imti siuntinius ir legaliai išrinkti muito mokestį.

finės Lietuvos reikalavi
mą kėlė Steigiamasis Sei
mas, kaip kalbamo str. 
autorius pažymi.

Principe priimta etno
grafinės Lietuvos sąvoka 
ne taip jau lengva nubrėž
ti geografiniuose plotuo
se. Čia mes susiduriame 
su klausimu, ką laikome 
lietuvių kilmės gyvento
jais. Kalba tam nepakan
kamas kriterijus,nes mes 
turėjome tikrai lietuviš
kų sričių gyventojus, kal
bėjusius slavų (lenkų ar 
gudų) kalbomisatseit, 
sulenkintus ar sugadintus 
lietuvius.Kai kalba nega
lima ištisai vadovautis , 
tada griebiamasi arti
mesnės ar tolimesnės 
praeities, tariant, istori
jos ir joje ieškoma atra
mos etnografinėms .Lie
tuvos sienoms susekti.

ISTORINIŲ VARDŲ 
MAIŠATIS

P. redaktorius beato
dairiškai smerkdamas 
Lietuvos Tyrimo Institu
to žemėlapį kaip tik ir 
šaukiasi istorijos. Jos 
vardu ir norėtų matyti 
įtrauktus į jį senųjų prū
sų, galindų ir jotvingių 
plotus. Bent kiek s u lietu
vių pirmtakų aisčių (ar 
baltų praeitimi susipaži
nusiam pirmiausia topte
lėja autoriaus trijų ais- 
tiškų vardų maišalynė, 
kur bendrinis vardas su
plakamas su jo daliniu. 
Juk žinoma, kad prūsais 
vadintos aisčių giminės 
maždaug tarp Nemuno ir 
Vyslos. Jų pagal Petrą 
Dusburgietį, kryžiuočių

Baltu Dienos minėjime Place de Nations aikštėje(EX.’0/67) dalis publikos ir toliau miesto vaizdas.
Foto: J. Sablauskas.

kronikininkąpriskaitoma 
net 11. Jų tarpe yra galin
dai ir jotvingiai. Tik jot
vingiams Dusburgietis 
duoda kitą vardą-sūduvių, 
nors neneigia ir pirmojo . 
Tiesa, jotvingiai seniau 
daugelio laikyti atskira 
aisčių kiltimi šalia prūsų 
ir skirti nuo sūduvių. Pa
grindą tam davė lenkų ir 
rusų šaltiniai, kurie gan 
dažnai mini jotvingių var
dą dėl nuolatinių su jais 
karų, be jokio ryšio su 
prūsais.

Mums jau pasenusioms 
pirmųjų lietuvių aukštes
niųjų mokyklų lankyto
jams I. Pas. karo gale ir 
pirmaisiais nepriklauso
mybės metais gal: būti 1

dar atmenamas nedidelis 
Prano Lietuvos istorijos 
vadovėlis, kuris minėjo 
jotvingius šalia prūsų 
lietuvių ir kitų aisčių gi
minių. Labai gražiai atsi
menu, kaip mes studen
tai, išmokslinti pagal 
Prano vadovėlį, buvome 
tiesiog apstulbinti, kai 
prof.K.Būga vienoje eili
nėj paskaitoj 1923-24 m. 
semestre tvirtai pareiš - 
kė, kad nebuvo jokios at
skiros jotvingių giminės . 
Jie buvo prūsai sūduviai 
kitu vardu vadinti. Pri
trenkti tos naujienos mes 
ir pertraukos metu ap- 
spitom mylimą profeso
rių klausdami, kaip čia

yra, kad mums iki gyvo 
kaulo įkaltos jotvingių gi
minės visai nebuvo. Pro
fesorius ramiai, bet pri
mygtinai tvirtino Prano 
ir kitų vadovėlių klaidą.

Šiaip ar taip jotvingius 
ir galindus mes turime 
minėti taip,kaip minime , 
pvz., sembus, natangus , 
bartus ir kitas prūsų gi
mines.

DĖL PRŪSŲ (GALINDŲ 
IR JOTVINGIŲ) LIETU

VIŠKUMO.
P.redaktoriui "visiškai 

neginčijami dalykai, kad 
prūsai,galindai ir jotvin
giai buvo lietuvių tautos 
šakos, daliniai". Čia pat

UZ'/2 KAINOS (50% NUOLAIDA)

9 ABC aptarnauja LIETUVIUS klijentus Montrealyje, kuriu 
turi pilną pasitenkinimą per praėjusius 13-ka metą.

9 ABC turi didelį pasirinkimą^ įvairią gėrybių siuntiniams, 
kuriu yra aukščiausia kokybė — žemiausia kaina!! 1

9 ABC dabar turi SPECIALIUS maisto produktus siuntiniams:

Telefonas 768-6679

PARDUODAMA
Jau išėjo iš spaudos Jono Šiauriečio įdomi knyga, 

“ APOCA.LI P S Ė*
20 - jo amžiaus raida. Nuostabūs Įvykiai. Romos katali
kų bažnyčies reformos apocalipsės šviesoje. Perskaity
kite ir apsvarstykite. Reikalaukite pas visus lietuviškų 
knygų platintojus arba pas leidėjų Šiuo adresu:

Jonas Burčikas
2272 Lavalle, Ville Jacques Cartier, P.Q.

Canada.

Jette & Frere Itee
/Plumbing & Heating kontraktorius

• Šildymo ir vandentiekio taisymai ir nauji įrengimai

• Gazinių priemonių pardavimas ir jrengimcy

• Apkainavima s nemokama s

J00 s v. cukraus .... S 15.50
100 sv. miltų 21.50
100 sv. ryžių 25.00
20 sv. taukų... .... $ 12.70

Šitos kainos įskaitant: produktus, 
muitą, persiuntimo mokestį ir 1.1, 
Jūs nemokėsite nė vieno centą 
daugiauI

Užeikite i ABC dabar ir padarykite užsakymus, tai 
išvengsite skubėjimo.

ABC patarnavimas — 100 % p a s i t e n k i n i m a s !

Johan Tiedman R eg d
DIRBU VISŲ RŪŠIŲ BALDUS 

PAGAL UŽSAKYMUS

1692 Clark Street /prie Dorchester/ .Montreal, P.Q.
TEL: 861- 3032, 
vakare- 254- 6898. /Kalbame lietuviškai/.

BALTIC WOODWORK CO.
DAROMOS ĮVAIRIOS DURYS, LANGAI, VIRTUVĖS KABITAI- 

IR KITI ĮVAIRŪS MEDŽIO DIRBINIAI.

K. KIAUŠAS ir J ŠIAUČIULIS.
Adresas: 547 Lafleur Str., LaSalle.

Montreal, P. Q. Tel. DO 6-3884.

LaSALLE AUTO SPECIALIST Keg’d
SAV. C. DESROCHERS 

Taisau ir dažau lengvas mažina* 
7717 GEORGE LASALLE, QUE.

(Prieial* „Nepriklausomos Lietuvos” redakcija)
Tel.: garažo 366-0500

namų 366-4203

WIN DSOR
DRY CLEANERS & DYERS CO. LTD. 

Valome visokius drabužius ir kitą Jūsų namų apyvoką.
Savininkai:

A. Keršys, P. Petrulis. P. Keršulis, A. Greibus.
1205 CHURCH Ave., Verdun, Montreal.
 ' ■ ---------------

,40’lasalvleenue366-0330
366-78 I 8

1/lniue'iAal CleaneTA & ZJailoTA
« Valau ir taisau vyriškus ir moteriškus drabužius.
• Siuvu naujus pagal užsakymus vyriškus paltus, 

kostiumus ir kelnes.
• Aukštos kokybės medžiagos.
239 FOURTH AVENUE B. KIRSTUKAS

(af Wellington St.). lei. 769-2941

Naujų :
Natrio* u/

pasiremiamair V. T. Pa- 
tušo žinomu veikalu, kur 
"plačiai rašoma apie prū
sus, galindus ir jotvin
gius,kaip apie lietuvius". 
Iš tikrųjų, su tuo Pašuto 
veikalu taip nėra, kaip p. 
redaktorius rašo. Štai 
kaip Pašuto kalba apie 
prūsus: "Mes ypatingai 
nagrinėjame šaltinius 
prūsų istorijos ;t.y.tautos 
etniškai artimiausios lie
tuviam, turėjusios su jais 
panašią visuomeninę ir 
politinę santvarką,bet tik 
iš dalies įėjusios į Lie-j 
tuvos valstybės sudėtį. 
Nesutapdami tų dviejų 
tautų, turėjusių toliau 
skirtingas raidas, mes 
plačiai išnaudojame prū
sų medžiagą palygina
mam istorijos tyrimui 
mums rūpimos proble - 
mos" (Obrazovanie Li- 
tovskago gosudarstva, 
Moskva 1959.4 p.).

Kas galėtų įžiūrėti šia
me Pašutos išvedžioji
me, kad jis laikė prūsus 
lietuvių tautos dalimi ?Iš 
tikrųjų, jis laikė juos tik 
artimus lietuviams, ko 
niekas neginčyja.Juk tiek 
prus ai, tiek lietuviai pri
klausė vienai ir tai pačiai 
aisčių padermei ar pro- 
tautei.Pašuto,kuriam rū
pėjo aiškinti Lietuvos 
valstybės kilmę iš pačių 
pagrindų, lietė plačiai be 
pačių lietuvių dar ir kitas 
aisčių gimines. Bet tai 
nereiškia,kad jis jas bū
tų lietuvių tautos dalimi 
laikęs.

Iš tikrųjų, anais senais 
laikais,kada aisčių gimi
nės paskirai gyveno, ne
gali būti kalbos apie ko- 

Nukelta j 6 p si.
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Tel. 525-8971
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1920 FRONTENAC ST. - MONTREAL, P.Q. 
PORTRETAI - VEDYBOS- KRIKŠTYNOS

SUKAKTUVES MAŽAMEČIAMS
ĮVAIRIOS PROGOS

1920 Frontenac St. Montreal, P.Q. T. Laurinaitis

ME 7-6727
DE LUXE CLEANERS

Sav. P. RUTKAUSKAS
117—6th Avenue, Lachine.

BELLAZZI - LAMYtlNO
DO 6-6941 7682 Champlain Blvd. Ville Lašale.

Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai.
Insuliacija, Ten-Test, Masonite, statybini* popieris.

HIGHLAND AUTO BODY
CALEX GAS BAR 

DIRBTUVĖ — GARAŽAS
Atliekami Įvairūs automobilių taisymo ir dažymo darbai:

Infra red & Vinyl Tops painting

Gazolinas, Alyva ir kiti patarnavimai

Padangos žemiausiomis kainomis 
ir baterijos.

611b Lafleur Avė. LASALLE

Savininkai: V. Sušinskas 389-0571

Lietuviams nu.ola.ida.

Tel. Buss'. 366- 7281 

ir J. Zavys 365-3252

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ — 

sutraukiančią 
hemorojus

-- Tai yra ypatinga gydomoji 
medžiaga, įrodžiusi galią su
traukti hemorojus ir pataisyti 
sugadintus audinius.

Pagarsėjęs tyrimų institutas at
rado nepaprastą gydomąją medžia- 

;ga, sugebančią sutraukti hemorojus 
be skausmo. Ji per kelias minutes 
sumažina niežėjimą ir nepatogumus 
bei pagreitina uždegimo pažeistu 
audinių gijimą.

Visais tyrimo atvejais švelnė- 
jant skausmams įvykdavo hemorojų 
susitraukimas.

J] Tačiau visų svarbiausia - rtztrl- 
. tatai būdavo toki nuostabūs,kad šis

JOE’S BUTCHER & GROCERY
LAURINAITIS JUOZAS

ALUS, MINKŠTI GĖRIMAI IR VISOKĮ MAISTO PRODUKTAI.

pagerėjimas tęsdavosi daugelį mė 
n r-.iu.1

To buvo pasiekta naudojant jydo- 
mąją medžiaga (B i o- Dyne), kuri 
greitai padeda užgyti pažeistoms

PRITYRĘS ŠVIEŽIŲ IR RŪKYTŲ LIETUVIŠKAM SKONIUI DEŠRŲ 

GAMINTOJAS.
PRISTATYMAS GREITAS IR SĄŽININGAS Į NAMUS, SALES VISOSE 

MIESTO DALYSE.
,19 18 Frontenac Street, Montreal, TEL. 524 - 0209

/ Prie požeminio “METRO“ stoties*./-

celėms ir sužadina naujų audinių 
augimą.

Dabar Bio- Dyne galima gauti 
tepalo bei lazdelės formose "Pre
paration H” vardu. Prašykite viso 
se vaistinėse. Pinigai bus gražinti 
jei nebūsite patenkinti.
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Taupyk ir skolinkis
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- ~ ~ M
SIAME TORONTO LIETUVIŲ PAUAfvlA 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKAME
5% už depozitus
5’/2% už šėrus

KAPITALAS virš trijų
ASM. PASKOLAS duodame .iki $5.000 ir MORTGIČIUS 
pagal valdžios nustatytą normą — 66% įkainuoto turto. 
VISŲ NARIŲ GYVYBĖ apdrausta santaupų dydyje, bet 
nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju ap
draustos iki $5.000.
Paramos nariu gali būti kiekvienas lietuvis, gyvenąs Kanadoje
KASOS VALANDOS: kasdiena 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 9 vai. iki 1 vai. p.p. (liepos ir 
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINE: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario. • Telefonas LE 2-8723

SVEIKATOS KLINIKA-Health Clinic
Medicininis ir pooperacinis gydymas

Vienintele valdžios registruota natūralaus gydymo lietuviška klinika. 
Įvairūs spinduliai, elektriniai ir fiziniai rankų masažai, spindulinės ir 

garų vonios. Gydomieji judesiai ir psichologinė terapija.
B. Naujalis, Ps.D.R.M.N.Pt.

460 Roncesvalles Ave.z Toronto Tel. LE 3-8008

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS Į
Lietuvą, Latviją, Estiją, Ukrainą ir 
U. S. S. R. paprastu bei oro paštu

BE MUITO 
{vairios sudėties maisto siuntiniai, 
automobiliai, automobiliams moto
rai ir padangos, motociklai, dvira
čiai, šaldytuvai, skalbiamosios maši
nos, siuvamosios mašinos, televizi
jos priimtuvai, pianinai, foto apara
tai. radijo priimtuvai, transistori- 
niai radijo aparatai, laikrodžiai, ki
limai. baldai, butai (apartamentai), 
poilsis kurortuose, poilsis kurorte

Be to, siunčiame Jūsų sadarytna Ir apdraustus Įvairius siunti
nius iki 19% svarų gryno svorio.
Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
Gyvenų ne Toronte, prašomi savo sudarytos siuntinius bei užsa
kymus siųsti mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavo mtuų 
pranešima. 
Sąžiningai ir greitai patarnaujame.
Jeigu turima neaiškumų, prašome klausti, tele tonuoti bei tašyta, 
mielai paaiškinsime ir duosime patarimą.
Mūsų įstaiga labai daug kam patarnavo ir pasiruošusi patar
nauti ateityje.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA 
BALTIC EXPORTING CO.

480 RONCESVALLES AVE. TORONTO 3, ONT.
Telefonos LE 1 ■ 3098

DARBO VALANDOS: pirmadieniais — penktadieniais nuo 9 vai. ryt* 
Iki 7 vai vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. p.p

Savininkai A. Ir S. KALOZA

Atkelta iŠ 3 psl. 
kur hoteliuose-moteliuo- 
se plačiai naudojamas de
koravimas grubiais ak
menimis.Ir skobnios,kal
tos geležies žvakidės,ne
be naujiena. Tada viskas 
buvo egzotiška ir. . .sava. 
Sava išliko ir dabar. Ir ne 
man vienam,bet visiems .

Jei netikit, tai paaiš
kinkit kas atsitiko su mū
sų moterim?Kur dingo jų 
amžinas zirzimas "gra
žiai valgyk", "nesiremk 
alkūnėm ant stalo"! Kas 
pasidarė vyrams. Jie 
taikstos riektis sau kum
pio riebalus,tašo paštetą , 
tarsi niekad negirdėję 
baubų apie chlosterolį. Iš 
įpratimo, jie užsidažė 
baltakę kažkokia anglo
saksiška sunka, ir štai at- 
lietuvėjęs jų gomurys jos 
kažkaip nepriima. Užke
rėta ta Krėvos pilis, ne- 
kitaip! Užkerėtos tos 
skobnios.į kurias kažka
da rėmėsi alkūnėm tiek 
šviesių žmonių! Tamošai
čių svečių.

"Žinote vasarojo čia 
kartą kanauninkas M . 
Vaitkus", pasakos vėliau 
prie stalo H. Nagys, "ir 
sakomam "Žinai, čia vi
sai kaip maža Lietuva.

SĖJA
Tautinės, demokratinės minties mėnesinis lietuvių laikraštis. 

Leidžia Vaspinin'ių leidinių fondas
Redakt orius Vytautas B i Id u š a s . 

Administracijos adresas: JUOZAS URBELIS.
1649 N. Broadway, Melrose Park., Ill., USA.

Prenumerata: JAV ir kitur 3 dol. metams.

DUODAME 
mortgičius iš 7% 
asm. paskolas iš 7% 

MILIJONŲ DOLERIŲ.

DOVANOS:
su gydymu ir t. t.

Maisto siuntinių svoris neribotas.
Turime naujus iliustruotus kata

logus, kuriuose yra smulkus aprašy
mas ir paaiškinimai. Pažymėtos kai
nos yra galutinės.

Taip pat persiunčiame pinigus, už 
kuriuos gavėjas gali nusipirkti įvai
rių prekių specialiose dolerinėse 
krautuvėse.

DAILININKŲ PAGERBIMAS...
Laksto taip guviai ir vis 
kartoja: "visai kaip Lie-
vėlėj".

Užu lango ąžuolai, ga
lingas Šv. Lauryno s niau
tas.Rausta krūmokšniai. 
Šeimininkas jau aprodė 
svečiams žūklės laimikį: 
sieksninius lydžius. Jau 
spėjo apšviesti apie kam
po žuvingumą, jo gilme- 
nų pabaisas :karši us, kuo
jas, sapalus, ungurius, ar 
aš žinau.Dabar jis jukina 
ponias smulkiosios tauto
sakos pavyzdėliais. Jo 
arsenalas neišsenkantis . 
Užrašytų taip! Išleistų. 
"Gyveno apie mus", pasa
kos jis man kiek vėliau , 
"tokie amerikonai.Aš,bū- 
davo, prisiklausau jų pa
sakojimų ir papasakoju 
Cvirkai. O tas, žiūrėk, 
brūkš t i r į" Fr ank Kr ūkę "! 
Gaila nėra Cvirkos, kad 
užrašytų. Ir iš viso, kai 
pasiklausai tos smulkios 
tautosakos, kokiadar mo
nochromatinė mūsų pro
za, nedrąsi ir prėskoka.

Tik ne ąžuoluose, ne 
prastoj Nemuno kopijoj, 
broliai, ta mažytė Lietu
va, o mumyse pačiuose! 
Mūsų laisvam juoke, mū
sų paprastume, mūsų no-

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

KETURI DIDIEJI ATVYKSTA [ TORONTĄ^.

1968 m. spalio 6 d. 6:30 vai. vakaro Prisikėlimo parapijos salėje įvyks

LITERATŪROS VAKARAS
Dalyvauja žymiausieji mūsų poetai ir rašytojai:
PULGIS ANDRIUŠIS iš Austalijos
BERNARDAS BRAZDŽIONIS iš Los Angeles
ANTANAS GUSTAITIS ir
STASYS SANTVARAS iš Bostono.

P rogramoje naujausieji ir įdomiausieji jų kūriniai 
perteikiami klausytojams pačiu autorių.

įėjimas 3 dol.;, studentams ir moksleiviams - 2 dol., ,

KVIEČIAME VISUS ŠIOJE NEPAPRASTOJE IR RETAI PASITAIKANČIOJE 
LITERATŪROS ŠVENTĖJE DALYVAUTI.

L. E. Leidykla.

MW IMKIM HOUSE
Raportažas iš Vakarų Kanados

Išsimaudžius karštuo- I 
se Fairmount,B. C. , van
denyse, išbandžius neto
liese esančius Radium 
HotSprings mineralinius 
šaltinius, kelionė Alber
tos link tęsiasi kalnais ir 
tarpekliais. Nors keliai 
čia labai geri, bet ir pa
kraščiai visur asfaltuoti 
(ne žvyriniai, kaip Onta
rio). Todėl įsibėgėjus 
staigesniam pakalnės po
sūkiu, ar sutinkant prie
šais lenkiančią mašiną, 
gan patogu suktelėti į ša
lį per geltonais dažais 
pažymėtą juostą. Mašinai 
svirstelėjus arčiau baltų 
pakelės stulpelių, įdomu 
dirstelėti į uolotomis 
kaskadomis tarpeklio be
dugnėn nuo aukšto kriti
mo putojantį vandenį .Ret
karčiais tenka ir stabtel
ti,kada taip arti pakelėje 

re būti drauge.
Ir staiga pasidaro visai 

gera,vis ai ne nejauku,kad 
mes užgriuvom kaip"cha- 
mai litvinai" visa ruja 
pas vaišinguosius šeimi
ninkus,kad nėra nei gar
bės stalo, nei sveikinimo 
telegramų iš kitų apygar
dų,kad dovanų teatvežėm 
tikmedelį. Žvakių lašno
jime auga kažkas didelio, 
kažkokia vienybė kurią 
bandys aptart dr.P.Luko
ševičius ir dr. H. Nagys , 
ir kuri neaptariama, ne
bent anksčiau rašytais H. 
Nagio žodžiais:

"Neišsiskirkim broliai 
būkim kartu -
tegul ateina naktis vi
siems iš karto;
tirpsta veidai,siluetai , 
žodžiai migloj 
dreba epušės lapai".

Naktis, (tik, ačiū Die
vui, kita, paprastoji, kas- 
dieniška)užklupo mus už- 
sigaišusius puotoj ir au
tomobilių prožektorių 
šviesoj įteikėm savo 
"surprise party" dovaną 
- šermukšnį. Medelį ste
buklingą, saugantį nuo 
piktų dvasių, ligų ir dak
tarų. Nebuvo gausus mūsų 
būrys sustojęs puslankiu, 
kai jį pasodinom šiltą 
rugsėjo naktį.Ar tai svar
bu? Juk nesodinom jo sa
vo vardu, o visų, kuriem 
Tamošaičių kultūrinis 
darbas yra mielas ir sa
vas, vardu.

Atsibedė šermukšnio 
šaknys į tris puses-Otta- 
vos, Toronto, Montreallo 
link, ir liko stovėt, kad 
primintų vieną motorka- 
dą.Jųbus ir daugiau. Apie 
juos visus, tuos artimus 
žmones ir galvojo dail. 
Tamošaitis atsidėkoja
mas savo ir žmonos var
du už suteiktą staigmeną. 

sėdi didžiulė meška, įdo
mu akimis pasekti į krū
mus skubantį meškiuką, 
ar čia pat besiganančią 
elnių porą.

Tautinio parko,turisti
nė Banff vietovė ir snie
guotomis kalnų viršūnėm 
atsispindįs (kaip veidro
dis) Luise ežeras,pasi
tinka ne visai svetingai. 
Nors jau rugsėjis ir tem
peratūra čia kalnuose že- 
moka.bet turistų dar la
bai daug. Nežiūrint ir 
aukštų kainų,nakvynė be
veik neįmanoma gauti. 
Viskas čia taip persunkta 
biznieriškais polėkiais , 
kad savaime prisimena 
nuošaliau esą Fairmount 
šaltiniai. Geriau ten būtų 
likta ilgėliau vienai kitai 
dienai.

Leidžiantis iš kalnų 
naujuoju, tik šįmet už
baigtu Žvyriniu, bet jau 
pradėtu asfaltuoti keliu, 
po šimto mylių,kalnai pa
laipsniui mažėja pakol 
išsilieja plačiom lygu
mom. Čia yra įsikūręs 
nedidukas miestelis Roc
ky Mountain House. Anks
čiau čia užsibaigdavo iš 
Red Deer į kalni] pusę ei
nąs asfaltuotas kelias . 
Šiam miestely gyvena 
vienintelis lietuvis,anks
tyvesnis ateivis, Leonas 
Kaniušis. Atvažiavęs 
prieš daugelį metų, Ka
niušis atsikvietė iš Lie
tuvos sužadėtinę ir čia 
apsivedę išaugino gražią 
šeimą. Perleidęs savo ūkį 
žentui,šįmet Kaniušis iš
ėjo į pensiją. Nors p. Ka
niušis jau turi 60 metų, 
bet atrodo tvirtas kaip 
ąžuolas.Kietas ūkio dar
bas ir laukų oras taip už
grūdino šį joniškietį, kad 
jis gyvens dar daug metų . 
Kaipo pavyzdį tenka pa
minėti prie Sylvan Lake 
gyvenantį kitą joniškietį 
Leoną Palkotą. P. Palko- 
tas,turėdamas apie 60 m . 
irgi perleido ūkį savo sū
nui ir įsigijo vasarvietės 
biznį.Tik dabar,po 25 m. 
ir artėjant prie 85 p. Pal- 
kotas nutarė parduoti sa
vo biznį ir išei'.i poilsiui .

Nesant daugiau lietu
vių, Kaniušio ir Palkoto 
atžalynas išsimaišę su 
vietinėm atmainom ir tik 
iš kamieno begalima pa
žinti kadaise čia buvus 
Šiaurės Lietuvos pali
kuonių. S. Pranckūnas .

PATAISYMAS:
Raportaže numeryje37, 4 psl, 
antroje skiltyje 4 eilutėje 
yra praleista po žodžio kel
tas, ... turi būti:
Vasara juo keliasi turis
tai pasigerėti iš viršaus 
miesto reginiu, o žiema 
naudojasi slidininkai. Iš 
už įlankos posūkio pasi
rodo laivas-keltas,

Atkelta iš 5 psl. ŽEMĖLAPIS... maždaug

kius dalinius vienos ar 
kitos tautos.Tada dar ne
buvo jokios tautos šian- 
dienykščia prasme. Te
buvo paskiros giminės ar 
kiltys, kurios derėjo vė
liau,taip sakant, medžia
ga tautoms susidaryti. 
Tuo būdu, iš šiaurinių 
aisčių, gyvenusių abipus 
Dauguvos žemupio, išsi
vystė latvių tauta. Iš lie
tuvių (siauresne prasme 
nei šis žodis dabar varto
jamas),susitelkusių deši
nėje vidurinio Nemuno 
pusėje ir Neries baseine 
susidarė lietuvių tautos 
kamienas. Prie šio ka
mieno jau istoriniais lai
kais prisijungė žemaičių 
kiltis (kuri politiškai vi
siškai nesutapo su lietu
vių tauta per visą Lietu
vos d. kunigaikštijos lai
ką); be to, šiaurėje į ją 
įsijungė sėliai (latvių is
torikų laikomi latvių tau
tos dalimi. Iš tikrųjų, jie 
buvo aisčių (baltų) tauta , 
kaip teisingai tvirtina A . 
Salys.LE.XXVII.22). Vie
na dalis sėlių įsijungė į 
lietuvių tautą, kita į lat
vių. Kaip jau Pašuto pa
stebėjo,prie lietuvių tau
tos prisimaišė kiek ir 
prūsų. Gal būti, jo turėta 
galvoje jotvingiai, gyvenę 
aplink Gardiną ir į Lietu
vą pabėgusieji prūsai. Pa
galiau, Ordino nukariauti 
prūsai sudarė atskirą 
tautą.

Klaidinga daugelio tu
rima nuomonė, kad prūsų 
kiltys nepergyvenusios 
Ordino užkariavimų ir 
žuvusios karuose. Anų 
laiku] žema kariavimo 
technika ne tiek jau daug 
gyventojų išnaikindavo. 
Yra žinoma, kad XV a. ir 
vėliau, atseit, pasibaigus 
karams, net vakarinėse 
Prūsijos dalyse, Ordino 
pirmiausia užimtose ir 
kolonizuotose, dar prūsų 
ištisai gyventa, kaip rodo 
vienas lenkų liudininkų 
pareiškimas.

Ginčų dėl lenkų-lietu
vių ir kryžiuočių sienų 
XV a. pradžioje lenkai 
kalbėjo apie Uosos upę , 
Vyslos įtaką, skiriančių 
lenkišką Kulmiją nuo ki
tos pusės gyventojų "tu
rinčių ir turėjusių savo 
ypatingą kalbą, t. y. prū
sišką,kurios "nei vokietis 
nei lenkas nesupranta" 
(Lites ac res gestae inter 
Polonos Ordinempue Cru- 
ciferorum, v. 2. p. 28).Jei 
prūsai dar laikėsi pavys- 
lyj,be abejo jų turėjo būti 
ir kitose vietose. Apie 
1500 metus Prūsiją apra
šęs Simonas Grunau, do
mininkonas, dar girdėjo 
prūsų kalbą Semboje ir 
kitur ir pats jos kiek buvo 
pramokęs.BetXVII a. ra
šęs Kr. Hartknochas iš 
Torunio jau liudija, kad 
nėra Prūsijoje bendruo-
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“ Šilainės“ tautiniu šokių grupės šokėju dalis programoje 
Detroite, USA. Nuotrauka J. P re ibio.

menės, kur žmonės išti
sai prūsiškai kalbėtų.Te
galima užtikti tik vieną 
kitą senį tą kalbą mokan
tį.Tad prūsai suvokietėjo 

per pusantro 
šimto metų.le tai įvyko, - 
kas,r odos ,būtų nuostabu , 
- tuo metų, kada didesnė 
Prūsų dalis priklausė 
Lenkų karalystei (buvo 
"karališki Prūsai"). Ko
dėl jie baigtinai išnyko 
beveik per tris kartas , 
būtų atskiras klausimas 
tirti.

Iš senosios Prūsijos 
krašto paliko skirtinga 
sritis, gavusi Mažosios 
Lietuvos vardą. Ji apėmė 
maždaug dviejų prūsiš
komis laikytų kilčių-na- 
druviųir skalvių,-gyven
tus plotus. Jos gyveno įsi
terpusios tarp didžiųjų 
girių ir mažai tebuvo pa
liestos vokiečių koloni
zacijos. Šios Ordino lai
kais prūsiškomis laiky
tos giminės nuo reforma
cijos laikų išliko lietuviš
komis, kada jų kalba tapo 
įvesta į bažnyčią ir net 
įstaigose imta vartoti. 
Paskutinių d. magistrų ir 
ypač pirmųjų kunigaikš
čių (hercogų) plačiu mas
tu užsimota kolonizacija, 
pavertusi daug nepasto
vų, klajokišką gyvenimą 
giriose vedusių sėsliais 
žemdirbiais, sustiprino 
lietuvių tautybę. Nors iš 
kitos pusės,nemaža jų ta
po baudžiauninkais vieti
nių vokiečių dvarininkų, 
kunigaikščių įkurdintų 
jiems dovanotuose dide
liuose žemės plotuose . 
Tuo būdu, nuo reforma
cijos laikų įsikūrė M. Lie
tuva su baudžiauninkų ir 
kiek laisvųjų masėmis ir 
vokiečių dvarininkais.

ETNOGRAFINIS ŽEMĖ- 
LA PIS-ISTORINĖS TAU

TOS ŽEMĖLAPIS

Lietuvių tauta, kaip ir 
kiekviena, yra istorijos 
padaras. Istorijos lėmi
mu ji pasklido tam tikro
se geografiniuose plotuo
se, kurie jai priklauso. 
Etnografinio žemėlapio 
autoriams ir tenka ne
lengvas uždavinys susek
ti tuos jos užimamus plo
tus istoriniais laikais ir 
pagal juos nubrėžti žemė-
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q Aišku, esate girdėję, kad tai laikraštis, kuris 
£ jau eina 61 -sius metus. Jį vieni giria, kiti peikia, bet 
į visi jį mėgsta skaityti. Kodėl?
H
* Todėl, kad jis niekam nepataikauja ir nesibijo 
p teisybės rašyti. Teisingomis žiniomis iš visur (daug 
h rašo ir apie dabartinį Lietuvos gyvenimą) laikraštis 
į per 60 metų pelnė gerą vardą ir pasitikėjimą.
H

' Keleivis duoda ir teisinių patarimų, jame rasite 
I gražių apsakymų bei eilėraščių. Jis turi ir moterų
- skyrių. Prenumerata tik $5.00.

I Jau galima gauti 1968 m. Keleivio Kalendorių
■ ---------——— -__________________________________________________________________ -.
M

KELEIVIS
■

* 636 Broadway, So. Boston, Mass. 02127
■
N
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lapį. Mūsų čia kalbamo 
žemėlapio sudarytojai ir 
ėjo į lietuvių tautos pra
eitį, paisė pirmykščių 
Lietuvos valstybės plotų,
apimtų Vilniaus, Trakų 
vaivadijų ir Žemaičių ir 
ypač svarbaus geografi
nio termino - Lithuania 
propria,užtinkamo XVI a. 
žemėlapiuose.

Kalbamas žemėlapis 
sudarytas iš dviejų isto
rinių Lietuvos dalių: bu
vusios Lietuvos d. kuni
gaikštijos kamieno, vėliau 
Rusijos imperijos val
džioje atsidūrusio ir ka
daise Vokiečių Ordino ir 
paskui Prūsijos valdžioje 
buvusios dalies; t. y. Di
džiosios ir M ažosios Lie
tuvos. Ši paskutinioji bu
vusi pats šiaurės rytų 
Prūsijos kampas. Jos va
karinė ir pietinė siena 
žymių XIX a.kalbininkųir 
istorikų išvesta palei 
Deimenos upę su Prieg
liumi iki Alnos upės.Šią- 
ja upe ji ėjo iki Alnos 
miestelio, nuo jo vesta 
Svenės upe iki Unguros 
aukštupio.Jos vakarinia
me pasienyje buvo mies
tai Vėluva, Tepliuva ir 
Girduva, pietiniame-An- 
gerburgas ir Galdapė.

Etnografinis žemėlapis 
ir turėtų žymėti šią vaka
rinę ir pietinę Maž. Lie
tuvos sieną.Tačiau Insti
tuto žmonės,nepaisydami 
istorijos .įtraukė į žemė
lapį visą Sembą su Kara
liaučiumi ir dar dalis ki
tų kadaise prūsiškų buvu
sių sričių. Vadinasi, 
įtrauktos Prūsijos dalys , 
kurios niekuomet nebuvo 
vadintos Maž. Lietuva. Jei 
šios prūsiškos dalys lai
komos etnografine Lietu
va,tai kyla klausimas,ko
dėl likusioji Prūsija iki 
Vyslos išskiriama? Bū
dami nuoseklūs žemėla
pio autoriai būtų turėję, 
parafrazuodami garsius 
Vytauto žodžius, kalbėti 
sau: "Prūsai yra mūsų 
protėvių žemė ir mes 
reikalaujame jų iki Uo
sos" ir pagal tą šūkį nu
braižyti žemėlapį. Tada 
jie būtų patenkinę ir Ne
priklausomos Lietuvos 
redaktoriaus pageidavi
mą,nes tame žemėlapyje 
būtų buvę visi prūsai su 
galindais ir jotvingiais .

Ps.D.R.M.N.Pt
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HAMILTON
Geriausio taupyti ir skolintis tik Hamiltono lietuvių

Kredito Kooperatyve “TALKA”
21 MAIN ST. E., KAMB. 203. TEL. 528-0511.

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

Angšti nuošimčiai už Indėlius 
Prieinamos skolinimosi sąlygos 
Nemokamas CUNA gyvybės 
ir paskolų draudimas. 
Pilnas čekių patarnavimas 
Užtikrintas indėlių saugumas 
Malonus lietuviškas patarnavimas

St. Catharines agentūra: 75 Rolls Avė, Tėvų pranciškonų 
parapijos salėje sekmadieniais po pamaldų.

V. NOREIKOS KONCERTAS
Šį šeštadienį, spalio 5 

d.,7 v. v.Hamiltone įvyks 
Virg. Noreikos koncer
tas. Jis bus Central Audi
torium, 192 Wentworth 
Str. N. Jam akomponuos 
jo žmona Ženeta,Vilniaus 
operos simfoninio orkes
tro dirigentė.

Aš,kaip neseniai atvy
kusi iš Lietuvos, noriu 
Tamstoms patikrinti, kad 
Virgilijaus balsas yra 
nepaprastasl Kada jis 
dainuodavo Vilniaus ope
roje, į tą spektaklį bilie
tai buvo Išperkami daug 
anksčiau ir tai ne visada 
jų galima buvo gauti.

Kviečiuvisus lietuvius 
šios retos progos nepra

leisti ir išgirsti jo nuos
tabi} dainavimą.

Jūsų O. Bakšienė .

DĖL " GYV AT ARO u IŠVYKO S

Gyvataro Išvykos į 
Prancūziją Komitetas 
prašo visas KLB-nių ap . 
valdybas, organizacijas 
ir pavienius asmenis, su
grąžinti aukų lapus, ka
dangi apyskaita reikalin
ga duoti netik lietuvių vi
suomenei ,bet taip pat Ka
nados vyriausybei ir Ha
miltono savivaldybei.

Prašome aukų lapus at
siųsti iki spalio mėn.16 
d. šiuo antrašu: K. Žu
kauskas,310 Queen St. So., 
Hamilton.

Komitetas .

KLB HAMILTONO AP. 
V - BOS PASIKETIMAI

Pasitraukus iš Hamil- 
-tono apylinkės valdybos 
vice-pirmininkui P. Ma
sių!, jo vieton pakviesta 
buvusi kandidatė p. D. 
Prunskutė.

"LITHUANIANS IN 
CANADA"

Primename, kad šis 
gražus lietuvių leidinys 
galima gauti pas Hamil
tono apylinkės valdybos 
pirm. A. Juozapavičių,tel. 
544 - 5015, arba jaunimo 
vadovą G. Breichmaną, 
tel. 627 - 1420. Leidinys 
gražiai atspausdintas 
anglų kalboj e, kietais Vir
šeliais, ir kainuoja 8. 00 
dol. Įsigykime jį visi ir 
praturtinkime savo knygų 
lentyną,arba padovanoki
me kitiems, bet kuria 
proga. K. Ž .

TAUTOS FONDO 
BANKETAS

Tautos Fondo v-ba nu
tarė šiemet savo tradici
nį priešadventinį subat- 
vakarį,kuris įvyksta lap. 
30 d. , šeštadienį, daryti 
baliaus pobūdžio. Rekor
dinė L ai s vės Kovos Metų 
rinkliava įrodė,kad žmo
nės čia pritaria ir remia 
Tautos Fondo idėją, todėl 
valdyba tikisi, kad ir ši-

SUDBURY, ONT>

Piknikauto ai V. Gudriūno vasarvietėje, deiinėje J.B.Sfanltą teima.

tas parengimas susilauks 
nemažesni© pritarimo. 
Rengėjams tačiau reikia 
jau iš anksto žinoti, kiek 
tame baliuje žmonių no
rėtų dalyvauti,kad paskui 
pagal svečių skaičių, būtų 
galima susirasti ir patal
pas. Banketas pramato- 
mas su užkandžiu, alučiu, 
gera muzika,laiminga lo
terija ir menine progra
ma. Vienam asmeniui įė
jimas - 5 dol. Visi esate 
nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti ir jau dabar regis
truotis pas O.Stasiulį,tel. 
528 - 2055; pas Br. Gra
jauską, tel. 544-4829, ar 
pas kitus Tautos F. v-bos 
žmones.Sąrašas turi būti 
sudarytas ligi spalio 15 d.

Tautos Fondo v-ba

- Jonas Baltrušaitis-De- 
vison mirė sulaukęs 58 
metus. Gimęs Anglijoje, 
lietuvių tėvų šeimoje, dar 
mažas su tėvais atvyko į 
Kanadą.Pradžioje gyveno 
Montrealyje,o vėliau įsi
kūrė Sudburyje ir dirbo 
INCO. Nors Lietuvos ne
buvo matęs, bet kalbėjo 
puikiai lietuviškai, be to , 
iš tėvų buvo išmokęs daug 
senoviškų lietuviškų dai
nų, kurias su pamėgimu 
dainuodavo ligi savo mir
ties. Palaidotas Sudbury, 
R. K. kapinėse. Jonai, te
būnie tau lengva Kanados 
žemelė.
- LB valdybos ir "Gele
žinis vilkas" klubo gegu
žinė įvyko naujoje ir mo

derniškai įrengtoje va
sarvietėje. Viktoro Gu- 
driūno vasarvietė randa
si Noellvile Ont. rajone , 
apima 160 akrų plotą.Lie
tuvių ir svečių dalyvavo 
daug. Įvykdytos sporto 
rungtynės. Vyrų bėgime 
pirmąją vietą laimėjo 
Pranas Gabrėnas.Moterų 
- Elena Tolvaišienė, o 
jaunjų ~ Arnoldas Lapie- 
nis.Magdutė Stepšytė.

Viktoras Gudriūnas yra 
savininkas "Prospect" 
hotelio-viešbučio,pasek
mingai verčiasi, taip pat 
padeda lietuvių bendruo
meniniuose reikaluose. 
-LB valdybos surengtas 
Tautos šventės minėji
mas praėjo lietuviško so

lidarumo ženkle, dalyva
vo daug tautiečių ir sve- 
ičių. Programą išpildė 
lietuvaitės: Danguolė Re- 
meikytė,Irena Glizickai- 
tė,Danutė Kusinskytė, Zi
ta Griskonytė ir Saulė 
Poderytė. Tikrai jaus
mingą eilėraštį padekla
mavo dar mažytė, bet ga
bi Vilija Remeikytė.

Dabar laukiame ka
riuomenės šventės minė
jimo, kuris įvyks š. m. 
lapkričio mėn.23 d. , šeš
tadienį,ukrainiečių salė
je.
- Antanas Gatautis at
šventė savo 50 metų am
žiaus sukaktuves. Sukak
tuvių minėjimą paruošė 
jo draugai p.M. A. Prans - 
kūnų namuose, dalyvau
jant dideliam skaičiui jo 
draugų. Pasakyta sveiki
nimo kalbų, įteikta dova
nų. Antanas - nuoširdus 
bendruomenės talkinin
kas. J. Kručas.

TORONTO, ONT.
B. NAUJALIS, turintis sveikatos 

kliniką 460 Roncesvalles Avė., išklau
sė vienų metų medicinos teorini li
gonių priežiūros kursą ir dabar pa
skirtas atlikti keturių mėnesių prak
tiką Toronto General, Sick Children, 
Toronto Western ir Riverdale ligoni
nėse po vieną mėnesi kiekvienoje. 
Dėl tos priežasties jo sveikatos kli
nika veiks tik nuo ketvirtos valandos 
po pietų ir šeštadieniais visą dieną. 
Kreiptis telefonu LE 3-8008.

VALSTYBINGUMAS
IR TAUTIŠKUMAS

KĘSTUTIS KEBLYS
Paskaita perspausdinta iš “ DRAUGO“ , kuri buvo 

skaityta Pasaulio Lietuviu. Bendromenės UI’ jame seime'1 
rugsėjo 1 d. New Yorke.

(P radzia praeitoje laidoje) menės dėmesys ir parama lietu-
Atrodytų, kad nėra jokio pa

vojaus Bendruomenei pasiduoti 
tokiai silpnai argumentacijai, 
“valstybininkų” pastangoms su
bordinuoti tautinės gyvybės rei
kalus valstybingumo principams. 
Tiesa, Bendruomenė dar tebesi
laiko tvirtai užsiangažavusi dar
bui kultūriniam dirvone. Tačiau 
negalima nepastebėti kartais iš
ryškėjančių tendencijų Bendruo 
menės kultūrinius darbus nu
spalvinti politiniu dažu. Pereitų 
metii kultūros kongreso akade
minės programos dalyvių išskri- 
ningavimas grynai politiniais su 
metimais yra aiškus pavyzdys, 
kad ir Bendruomenės organai nė 
ra laisvi nuo pagundos varžyti 
kūrybinės išraiškos laisvę pagal 
politinius dienos vėjus.

Girdime daug balsų, raginan
čių Bendruomenę sukti savo ve
žėčias politinės veiklos kryptim 
Tie balsai, ateinantys ir iš “tau
tininkų” ir iš veiksniuose nesu- 
telpančių “valstybininkų”, atei
tyje ir gausės ir garsės.

Manau, kad ijeiidrucinwnfe, bū 
dama vieninteliu demokratiniais 
pagrindais sudarytu veiksniu, tu 
rėš imtis vis daugiau ir daugiau 
politinės atsakomybės. Politinė 
kryptis Bendruomenei neišven
giama. Tačiau sukdama šiuo ke
liu, Bendruomenė turi laikytis 
savo seno principo — nesiverž
ti į darbą, kuris jau dirbamas, 
nesiginčyti dėl pirmavimo ir 
kompetencijų, bet. veikti ten, kur 
dar neveikiama, užpildyti spra
gi, dirbti tai, ko kiti veiksniai 
nesugeba ar nespėja atlikti.

Bendruomenės dėmesys politi
nei akcijai turi augti. Bet čia 
slypi ir rimtas pavojus, kad su- 
politikėdama Bendruomenė ne
apleistų kultūrinio darbo. Rie
dant politikon, reikia ne keisti 
bėgius, bet nusitiesti naujus, rei
kia ne Vienpusiškai siaurėti, bet 
plėstis. Eiti politikon kultūros 
sąskaita būtų didelė klaida. Ben
druomenė gali atlikti abu dar
bus. Ji apjungia daug gabių žmo
nių, kultūrininkų ir politikų'. Vi
siems yra vietos ir darbo. Todėl 
šalia augančio dėmesio politikai, 
turi dar labiau stiprėti Bendruo-

viškos kultūros kūrybai, moks
lui, švietimui.

Šiame politikos—kidtūros kon 
tekste Bendruomenė kultūrai sko 
linga dar ir daugiau. Bendruo
menė privalo kultūrinei veiklai 
garantuoti autonomiją, laisvę 
nuo aklo tarnavimo politinaims 
dienos reikalams. Valstybingu
mas Bendruomenei turi būti tiks 
lą rodančiu principu, bet ne prie 
mone uždėti viržius kūrybiniam 
išeivijos pasireiškimui.

Jei vienpusiškas supolitikėji- 
mas yra artimos ateities pavo
jus, tai “valstybininkų” — “tau
tininkų” susiėmimo pasėkos — 
visuomenės pakrikimas ir skili
mas — yra jau dabar egzistuo
janti problema. Tai ne rytojaus 
grėsmė, bet šiandienos nelaimė. 
Reikia dar kartą pabrėžti, kad 
skilimą ugdo ne pats nuomonių 
skirtumas, bet savo nuomonių su 
absoliutinimas ir mėginimas jas 
įpilietinti viešam gyvenime, ne
siskaitant su priemonėmis. Išsi- 
siskyrimo laužą kursto vienmin
tiškumo manija. Todėl mūsų gy 
venimą vagoja keisti reiškiniai. 
Iš jų turėtume juoktis, jei galė
tume į juos žiūrėti kaip neutra
lūs stebėtojai. Bet kaip mes ga
lime likti neutralūs, jei tos griau 
nančios apraiškos varo pleištus 
į pačius mūsų Bendruomenės su
gyvenimo pagrindus? Gal kam ir 
juokinga, kai vos nesugriūva VL 
IKas po smulkių įvykių eilinia
me samariečių susirinkime šia
me mieste. Bet ne juokas, o gi
lus rūpestis, jei suvoktam VLIKo 
svarbą mūsų tautos politiniams 
siekimams. Gal išspaudžia šyps
nį, sužinojus, už kokius politi
nius nusikaltimus pašalinami 
prelegentai iš Kultūros kongreso. 
Tačiau šypsena pradingsta, pa
galvojus, į kokią visuomenę pra
dedame panašėti, kai kultūrinį 
minčių pasikeitimą pradedame 
normuoti policine vienybe. Gal 
humoru nuskamba šaukimas ap 
sivalyti Lituanistikos institutui 
nuo triukšmingos mažumos. Bet 
humoras sustingsta rūpesčio rau 
kšle, kai suvokiame, kas gresia 
mūsų kultūriniam gyvenimui, 
kuomet kūrybingumo matai pa

keičiami politinės linijos ir vien
pusiškai suprasto patriotizmo 
svarsčiais. Ar ne į “Spyglius ir 
dygliu” tiktų ir šio seimo kurio
zas — •engėjų sprendimas, kad 
Čiurlionio ansamblis nesugebės 
reprezentuoti lietuvių Lincoln 
centre, jei atsiveš vieną tautinei 
drausmei nusikaltusį muzikan
tą, tačiau tikrai puikiai at
liks Didžiojo koncerto pro
gramą, jei tą nusikaltėlį paliks 
namie? Juoktumės! ir iš šito ap
sivalymo žygio, jei ne tai, kad vi
suomenė, kurioje niekeno neįga
liotiems leidžiama ir kaltinti, ir 
nuteisti, ir nubausti, panašėja 
ne į tvarkingą bendruomenę, bet 
į linčo teise sauvaliaujančią mi
nią. Ir pagaliau visai nejuokin
ga, kai net mūsų aukščiausieji 
PLB valdybos pareigūnai yra 
apšaukiami kolaborantais ir ko- 
munarais.
Į šiuos mūsų visuomenės pakri
kimo pavyzdžius galima numo
ti ranka, tariant, kad tai vien 
ekstremistinės apraiškos, kad tai 
atskiri išsišokimai, kurie ncatsto 
vauja valstybingumo etikete žy
mimos daugumos. Taip, galime 
sutikti, kad bendrosios tendenci
jos, virtusios konkrečiu veiksmu, 
dažnai tampa nepriimtinos net 
“Valstybininkų” daugumai. Bet, 
antra vertus, reikia pripažinti, 
kad tuos kraštutinius žygius pe
ni bendrasis daugumos nusistaty 
mas eliminuoti kitaip galvojan
čią mažumą ne tik iš politinio 
— visuomeninio, bei ir iš kul
tūrinio išeivijos gyvenimo. Eks
tremistinis tarpusavio kandžioji
masis apkartina mūsų aplinką ir, 
aišku, vienybėn neveda. Bet pa
grindinį skaldymo pleištą varo 
ne atskiri išsišokimai, o toji per
dėta vienamintiškumo manija, 
tasai apsivalymo kompleksas. 
Bendruomenei skilimo pavojus 
glūdi ne kur kitur, kaip nusista
tyme užslopinti kitaip galvojan
čių baisą, ne kur kitur, kaip pa
stangose siekti vienybės ne jun
giant, o išskiriant.

Bendruomenės vadovybė yra 
atsakinga už darną ir tikslo vie
nybę lietuviškoj visuomenėj. Aš 
neabejoju, kad PLB valdyba, o 
taip pat ir kraštų valdybos dės 
pastangas šią problemą spręsti. 
Tačiau sprendžiant, Bendruomc 
nę gundys radikalaus metodo pa 
prastumas. Nes lengviausias ke
lias gi ir yra ribotis daugumos 
vienybe, nusigręžiant nuo nepa
tenkintos mažumos. Bendruome 
nei bus siūloma bazuotis tik 
“valstybininkais”, o į “tautinin
kus” visai nekreipti dėmesio. Bus 
sakoma: jų mažai, jie nesvarbūs, 
jei jie neina su mumis, lai dings
ta sau, mums jų nereikia. Apsiva 
liūs nuo nusiangažavusio ele
mento, Bendruomenė bus ir vie
ninga ir švari.

Smarkiai klystų Bendruomenė, 
jei pasiduotų tokiai pagundai, 
nors ir labai lengvą kelią žadan
čiai. O klystų štai dėl ko. Pir
miausia, mūsų nėra tiek daug, 
kad galėtume lengva ranka save 
genėti. Mes negausūs — mūši; 
tikslams reikalinga kiekviena pla 
katą nešanti ranka, kiekviena 
protaujanti galva, kiekviena ra
šanti plunksna. Jei pradėsime 
beatodairiškai valytis, gal ir liks 
švari gryčia, bet greit tuščia. O 
šiuo atveju, ką mes norime iš
jungti? Tiesa —mažumą. Bet 
darbingą mažumą, turinčią aps
čiai kūrybinio potencialo, galin
čią daug padėti bendrajam mū
sų tikslui. Tos mažumos galuti
nis atskilimas nuo Bendruome
nės būtų didelis, ilgalaikis nuos
tolis. Dar daugiau — atstumda
ma neortodoksiškai nusiteikusią 
mažumą, Bendruomenė praras 
tų pasitikėjimą jaunime. Jauni
mas, mūsų studentai, šiuo metu 
stovi ant Bendruomenės slenks
čio ir su pasipiktinimu žiūri į 
dabartinius kivirčus. Jei visuome 
tas paprastam žmoniškumui ne
bus atstatytas, jaunimas tikrai 
pasiliks anapus Bendruomenės. 
Ir pagaliau, atsisakydama ieško
ti vienybės, pripažįstant mažu
mos teises, Bendruomenė praras
tų didelę dalį savo demokratiš
ko charakterio, tos brangios žy
mės, kuri ją skiria iš kitų veiks
nių.

Užgydyti skilimo žaizdą, su
jungti nepagrįstos nesantaikos ža 
lojamą visuomenę — tai Bend
ruomenės ateinančio penkmečio 
uždavinys. Nelengva tai misija. 
Tai problema, kurios sprendimas 
iš Bendruomenės vadovų parei
kalaus ir sumanumo, ir atkak
laus ryžto, ir drąsos.

Ką Bendruomenė gali daryti, 
kad valstybingumo ir tautišku
mo srovės liautųsi kryžiavęs! be
tiksliame konflikte? Pirmiausia 
tenka nusistatyti kokios vieny
bės siekti, kokios ne. Nuomonių 
vienybė neįmanoma, net nepa
geidautina. Mes niekad neturė
sime vienos nuomonės nei ben
dravimo su kraštu reikalu, nei 
VLIKo sudėties klausimu, nei 
Bendruomenės politinės — kul
tūrinės pusiausvyros problema. 
Siekti uniforminės vienybės čia 
būtų tik jėgų eikvojimas. Tačiau 
ir įmanoma ir reikalinga siek
ti pagrindinio tikslo ir darbo vie
nybės. Reikia siekti solidarios, vi
suomenės, kurią jungtų bendras 
tikslas — tautinės gyvybės išlai
kymas ir tautos išsilaisvinimas, 
atviros visuomenės, kurią neskal 
dytų skirtingos priemonės to tiks 
lo siekiant.

Kad atstatytų darbingą solida
rumą lietuviuose, Bendruomenė 
pirmiausia turi stengtis kuo grei
čiau pašalinti iš mūsų gyvenimo

tas ekstremistines pilietinio karo 
nuotaikas, priešų ieškojimą savo 
tarpe ir trumparegišką apsivaly
mo įtūžimą. Žodžiu, reikia steng 
tis švelninti įtampą, reikia suda
ryti sąlygas nuomonių pasikeiti
mui žmogišku dialogu, o ne vie
nas kito kaltinimu ir įžeidinėji
mu. Žinoma, Bendruomenė ne
galės sustabdyti visų ekstremisti
nių išsišokimi] — visuomet bus 
balsų, apšaukiančių kitaip ma
nantį lietuvį komunistu. Tačiau 
Bendruomenė gali atimti pagrin 
dą tom skaldančiom jėgom reikš 
tis daugumos vardu. Dabar, kai 
atpirkimo ožių ieškoma remian
tis veiksnių, o tuomi pačiu ir 
Bendruomenės autoritetu, tos ap 
raiškos įgyja visuotinumo pobū
dį ir atrodo, kaip daugumos įtū
žimas likviduoti kitaip galvojan 
čią mažumą. O yra galima su
daryti tokią atmosferą, kurioje 
tie v,isi mūsų gyvenimą apkarti
nantys išsišokimai būtų traktuo
jami kaip antibendruomeniškai 
nusiteikusios.ir neatsakingos ma
žumos žygiai ne už veiksnius, 
bet prieš bendrą darbą ir prieš 
lietuvišką solidarumą. Tokią at
mosferą sukurti Bendruomenė 
.gali. To siekiant, Bendruome
nė turi būti atsargi su viešais 
pasmerkimais", kaltinimais ir tau 
fines' drausmės principo beato
dairišku švaistymu kiekvienai 
smulkmenai. Tautinę drausmę 
įgyvendinti bus lengviau tylia 
diplomatija, derybomis, negu vie 
šais smerkimais. Radusi reikalo 
bausti savo narius; Bendruome
nė turi tai atlikti per savo insti
tucijas, demokratinio teisės pro
ceso keliu. Viešas pasmerkimas 
yra ne kas kita, kaip neatsakin
gas žmogaus atidavimas minios 
teismui, linčui, ne kas kita, kaip 
atviras kvietimas visiems neapy
kanta degantiems ekstremistams 
mindžioti individo teises. Neuž
teks jei Bendruomenė rūpinsis 
atsakingumu prieš žmogų vien 
savo organizaciniuose rėmuose. 
Šioj srity Bendruomenė turi įta
koti ir kitus veiksnius, kad ir jie, 
nors ir nutolę nuo eilinio lietu
vio, respektuotų individo teises 
savo darbuose ir pareiškimuose.

Siekdama užlopyti skilimo ply 
šius, Bendruomenė privalo su
teikti balsą ir tiem savo nariam, 
kurie neatstovauja oficialių pa
žiūrų praktiškuose mūsų veiklos 
reikaluose. Nesiūlau, kad “tau
tininkų” mažuma būtų įsileista 
į vadovaujančias pozicijas. Čia jo
kio įsileidimo nereikia — įlei
džia ar neįleidžia lietuvis ben- 
druomenininkas, mesdamas sa
vo balsą rinkimų metu. Bet jau 
vien dėl to, kad esame demokra
tiška bendruomenė, nereikia bi
joti skirtingų nuomonių, ir visai 
netikslu stengtis tas nuomones 
nutildyti. Jei daugumos pasirink
tieji metodai tikrai patys geriau

si, kodėl baimintis jų kritikos? 
Kodėl atsitverti nuo skirtingų pa 
žiūrų? Jei Bendruomenė tikrai 
tiki savo demokratiniais pagrin
dais, tuomet ji turi užtikrinti ma 
žumai ne tik teoretinę žodžio 
laisvę, bet ir leisti jai pilnatei- 
siškai dalyvauti bendruomeni
niame darbe. Todėl Bendruome
nės subėgimų programose netiks 
lu ribotis vien daugumos balso 
reiškėjais, ir kongresų, suvažia
vimų, ir kultūrinių parengimų 
programose turi būti įtraukti ir 
tie žmonės, kurie išpažįsta šiuo 
metu nepopuliaru, tautiškumo e- 
tikete žymimą nusistatymą. Jei 
norime tikros darbo vienybės, 
negalime iš visų veiklos sričių 
išjungti tuos, kurie vienu, kitu 
klausimu nepritaria daugumos 
manymui.

Žengdama į sekantį savo gy
venimo penkmetį, PLB turi 
skelbti paliaubas mūsų tarpusa
vio kivirčams ir visuomenės jė
gas, dabar eikvojamas saviesiems 
pulti, nukreipti į našų, vienin
gą darbą lietuvių tautos naudai. 
Vienybę atstatyti, skilimą, sustab 
dyti — sunkus uždavinys. Sun
kus, bet nėra neįmanomas. Tiks
lo vienybei pagrindas yra — juk 
mes visi sutariame, kad Lietuvos 
išsilaisvinimas yra mūsų išeivi
jos pastangų tikslas. Tą tikslą 
pripažįsta ir tautinę gyvybę ak
centuojanti fnažuma, nežiūrint 
to, kad kovos įkarštyje jie daž
nai kaltinami nųsiangažavimu, 
pabėgimu iš laisvės kovos fron
to. Tikslas bendras visiems. Jis 
mus neskiria, jis jungia. Skiria
mės tik mažiau esminiuose rei
kaluose, nesutardami kaip efek
tingiausiai šiandien, šio momen 
to situacijoj to tikslo siekti. Vie
ni labiau pabrėžiame tautos gy
vybės išlaikymo reikalą, kiti no
rime visas pastangas pagrįsti po
litine akcija. Nęsutarimas, pasi
renkant priemones, mūsų neskal 
dys, jei pajėgsime suprasti, kad, 
einant į tikslą, nebūtina traukti 
tik vienu vieninteliu keliu. Svar
bu, kad visos mūsų pastangos 
juda viena kryptim, kad ir skir
tingom vėžėm. Reikia tik, kad sa 
vų vėžių nelaikytume pačiu tiks
lu. Tad pagaliau nesvarbu ar ke
lią, kuriuo einame, vadinsime 
valstybingumu ar tautiškumu, 
nes tai bus tik patogios etiketės 
užimtai linijai apibūdinti. Visuo 
meninės krypties etiketė nėra ly
gi vertybei. Tad jei valstybin
gumą bei tautiškumą suprasime 
ne kaip savo ar oponentų iška
bas, bet kaip neatskiriamų verty
bių. pynę, nusakančią visiems 
bendrą tikslą, tuomet tarpusavio 
kivirčų ginklus sukabinę ant sie
nų, galėsime atsidėti tam, kas 
mūsų buvimą išeivijoj įprasmina 
— kūrybingam darbui savo tau
tai, laisvai, nepriklausomai Lie
tuvai.
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mitu mem
Šį rudenį,rugsėjo mėn . 

7 d. Montrealio salose , 
skirtose "Žmogui ir jo 
Pasauliui" Tautų Aikštė
je buvo minima Baltų 
Diena.

Šioje prasmingoje vie
toje,priglaudusioje drau
giškas ir netaip jau drau
giškas tautas ir valsty
bes, lyg jaunas miškelis 
stiepėsi visų, kurios tik 
norėjo prisidėti,tautij vė- 
liaviniai stiebai. Plevena 
jų viršūnėse vėliavos, 
primindamos, kad žmo
gus ir jo pasaulis yra vi
sų kuriamas, visiem rei
kalingas, visus stebinąs 
ir žavįs. Primena, kad 
tautos yra reikalingos 
įvairia prasme viena ki
tai, taip kaip individui 
reikalingas kitas žmogus 
ieškoti ir kurti, dalintis 
ir džiaugtis.

Baltai minėjo 50 metų 
nuo jų nepriklausomų 
valstybh; įkūrimo. La 
journeedes pays Baltes- 
Baltic Day-taip buvo pa
skelbta, pranešta, užra
šyta ant sagių, kurias 
skaitlingos minios daly
viai buvo prisisegę. Net 
po iškilmių, pasklidus po 
visą parodos plotą, žmo
nės apie tas sages klau- 
sinėjoirjas apžiūrinėjo.

Si skaitlinga minia, 
pergyvenusi karo nesėk
mes it tėvynių netekimą, 
himnus grojant stovėjo ir 
giedojo, žiūrėdami į jau
nos kartos šviesius vei
dus ir rankas nešančias 
vėliavas.Tą valandą ais
čių giminė, užgniaužusi 
širdgėlą sekė vėją vėlia
vose ir nebebuvo vien tik 
piliečiai Kanados, turtin-

Dr. J. ŠEMOGAS
5441 Bannantyne, Verdun

P irmadieni ir 
Ketvirtadieni
Antradieni
Penktadieni
Trečiadieni

2 - 4; 7 -9 pm.

2 ■ 4 pm. ,
2 - 4; 7 - 9 pm. 
7-9 pm. .

gos ir kultūringos vals
tybės, - jie buvo ir savo 
krašto ir istorijos .dainos 
ir šiaurės žvaigždės ir 
gintaro gabalo dalis...

Trumpi, nuoširdūs pa
sveikinimai bei linkėji
mai (Montrealio burmis
tro įgaliotinio, Baltų Fe
deracijos pirmininko , 
Lietuvių Bendruomenės 
Montrer.lyje pirmininko) 
pradėjo iškilmes ir pro
gramą.

Simpatingai ir linksmai 
pasirodė lietuvių tautinių 
instrumentų orkestras , 
kuriam entuziazmo įkvė
pė ir gerai jį paruošė 
Zigmas Lapinas.Tai jau
nas atžalynas, grojąs 
kanklėmis, skudučiais , 
birbynėmis ir lumzde
liais. Jis palydėjo mūsų 
liaudies šokių grupę, kuri 
šauniai pradėjo progra
mą su Gyvataru ir vėliau 
dar pasirodė su keliais 
nuotaikingai atliktais šo
kiais. Montrealio Aušros 
Vartų parapijos choras 
gerai atliko tris iškil
mingas, senobines dai
nas.Tačiau, nežiūrint la
bai iškilmingos progos , 
būtų gera išgirsti kiek ki
tokį repertuarą. Choro 
medžiaga yra gera, nuo
širdžiai jam atsidavusi ir 
dirigentė ponia M. D. 
Roch, - tačiau būtų labai 
verta pasitarti dėl įdo
mesnio ir charakterin- 
gesnio repertuaro.

Estai imponavo savo 
gerai paruošta ritminės 
mankštos grupe. Ypač 
įdomus buvo pasirody
mas su raudonais sviedi
niais. Jie turėjo ir tauti
nių šokių grupę ir didelį 
vyrų chorą.

Latviai buvo gerai pa
ruošę tautinius šokius , 
mažąjį orkestrą ir cho
rus.

Šventė buvo geriau su-

KONCERTAS
AKOMPANUOJA: ZENETA NOREIKIENĖ

DATA: spalio mėn. 12 d. ( šeštadieni) 8:00 vai. vakaro
VIETA: INSTITUT MARGUERITE BOURGEOYS, 4873 Westmount Ave.,Montreal,P.Q

KAINA: $ 3.00, moksleiviams $1.50
Rengėjai.

Įrel:767-3775,• namu 366- 9582

DANTLI GYDYTOJAS

Dr. J. MALISKA

1396 St. Catherine St. W. 
Suite 419, tel. UN 6-8235

Namų tel. MU 1-2051

JAUGELIENE
Dantų gydytoja

1410 Guy Street I aukštas 
11-12 kambarys, 

Tel: 932-6662; namu 737-9681

d v GIRIUNIENĖ
Dantų gydytoja

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

Sav. Adomonis • Adams

Namu te!. 747-9000

organizuota negu anks
čiau rengtosios: kalbos 
.trumpos, sklandus įėji
mai ir išėjimai scenon . 
Iš pranešėjų išsiskyrė 
latvių atstovė, kuri gra
žiai ištardama maloniu ir 
aiškiu balsu,anglų ir pran
cūzų kalbomis, pravedė 
šventę. Kažin kodėl rei
kėjo aiškinti kiekvieną 
programos numerį abiem 
kalbom?Tai užvilkino pa
čią programą ir konkre
čios naudos neatnešė.Bū
tų pilnai užtekę pradžioje 
duoti trumpą šokių ir mu
zikos instrumentų cha
rakteristiką ir dainų kil
mę.Tai būtų buvę ir įdo- 
miauir lengviau pasilikę 
atmintyje.Tuo labiau, kad 
grupių ir išpildomų daly
kų pavadinimai buvo jau 
abiem kalbom programo
se atspausdinti.

Malonu buvo matyti ir 
žmones fotografuojančius 
ir filmuojančius tos šven
tės momentus.

Šia proga dedame 
montrealiečio Jurgio Ša- 
blausko padarytas šven
tės nuotraukas. B. N.

“ Litas“ Thanksgiven Day sa
vaitgali bus uždarytas.

"BALTIJOS” VAJUS
Anksčiau buvo gauta $ | 

40. 00. Dabar gauta $ 10.1 
00: J. V. Biliūnai, J.M. 
Adomaičiai, J. S. Kęsgai
lai ir A. S. Danaičiai. Po 
$ 5.00: K.O.Sitkauskai ir 
B. Abromonis. Ligi šiol 
viso gauta $ 90. 00. Dide- I 
lis dėkui. Laukiame dau
giau. P. R.

ATSISVEIKINIMAS SU 
KLEBONU

Aušros Vartų parapijos kle 
bonas Tėvas K. Petkys, S. J. 
išbuvęs pareigose apie 7 me 
tus p-rkeltas kitoms parei 
goms i Čikagą. Šeštadieni, 
dalyvaujant pilnai parapijos 
salei montrealiečiu, gana tur 
tingai paruoštos vakarienės 
metu vyko atsisveikinimas 
su išvykstančiu. Ne mažai 
organizacijų atstovu gyvu 
žodžiu išreiškė atsisveiki
nimą^ kai kurios įteikė ir do 
vanas. Visiems vaizdi dova- 
vana buvo 14 svarų kepta žu
vis-muskelluug, tai buvo 
Žvejų klubo 11 Nida“. Tėvas 
Pečkys labai nuoširdžiai už 
viską padėkojo. Atsisveikin 
damas apgailestavo, kad tų- 
rys palikti montrealiečius su 
kuriais taip nuoširdžiai bu
vęs susibendravęs.

Dar tektų suminėti, kad šios 
atsisveikinimo iškilmės prasi 
dėjo koncertu, kuri davė para
pijos choras. Sis choras, nors 
ir kaip parapijos vienetas, 
bet šių paskutiniųjų metų 
tarpe yra išėjęs į lietuviško 
jo gyvenimo viešuma ir net 
už Montrealio ribų. Choro ly 
gio pakilimui, nemažai prisi
dėjęs savo globa buvo išvyk 
stantis Tėvas K. Pečkys.

Naujuoju klebonu jau yra 
atvykęs Tėvas L. Zaremb a, 
kuris šia proga tapo pasvei-

kintas. Naujasis klebonas 
sveikindamas montrealiečius 
perdavė sveikinimu- nuo P. 
Amerikos lietuviu, iš kurių 
tarpo čia atvyko.
KLB KRAŠTO VALDYBA 

PERRINKTA
Praėjusi savaitgalį Toron 

te vyko KLB Tarybos suva
žiavimas, kuriame išrinkta I 
nauja valdyba iš Šių asmenų 
Dr. S. Čepas, S. Kairys, J. 
Simanavičius, L. TamoŠaus 
kas, J. Ceponkutė, K. Čiup- 
linskas, B. Sakalas, K. Ba-| 
ronas ir G. Breichmanas.

Garbės Teisman: A. Gražys, 
dr. V. Pavilanis, dr. M. Ra- 
mūnienė, J. ’Adomaitis ir M. 
Juodviršis.

NL BENDRADARBIS
Sigitas ir Olga Pranskū- 
nai šios vasaros dalį pra
leido Kanados vakaruose 
- Vancouveryje ir kitose 
gražiose gamtos vietovė
se. NL ir skaitytojai dė
kingi tokiam bendradar
biui, kuris taip brangų 
savo atostogų laiką nepa
gailėjo ir savo įgytus įs
pūdžius pasidalino su 
skaitytojais. NL.

• Vienas iš taurių anks
tyvesnės išeivijos atei- 
vių.Kapuskasing gyvenąs 
ir beveik visą lietuvišką 
periodiką prenumeruojąs 
Stepas Urbas lankėsi To
ronte - čia ištekėjusios 
dukros Marytės naujagi
mio krikštynose.Su p. Ur
bu atkeliavo sūnus Anta- V 
nas ir sūnaus sužadėtinė" 
- abu kūmai. Ponia Ur- l 
bienė prieš porą metų nu
kentėjusi auto nelaimėje , 
dar nepakankamai susti-' 
prėjusi-liko namuose.

Elzbieta Pleskevičienė, 
. . . . . , _ • 66 m. amžiaus, mirė rugsėjo 14kurinius musų žymus poetai d ūkyje prie Aylmer> Ont.; pa. 
ir rašytojai - Pulgis Andriu- laidota rugsėjo 16 d. lietuvių 
šis, Bernardas Brazdžionis,'kapinėse Port Credit. Laidojimo 
Antanas Gustaitis ir Stasys apeigas atliko Delhi lietuvių 

1 par. klebonas kun. dr. J. Gu- 
bantvaras. tauskas.  

LITERATŪRINIS VAKARAS
Šį sekmadienį skaitys savo

TIK PER ANGLIJA

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

Chirurįinė p rak tilt a
SEAFORTH MEDICAL BUILDING,

3550 Cote Des Neiges Rd., Suite 720-

KREIPTIS TELEFONU 93J- 3275.

JOSEPH P. MILLER
B. A., B. C. L. 

Suite 205

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

NOTARAS

J BERNOTAS
B. A., B. C. L-

Sun Life Building 
Suite 200 1

Tel. 866- 1 3 59

jSouįĮaul duto
6636, Clark St. Montreal 

f prie St. Zotique ) 

TEL: 277- 5059, 277-5323

A T L I E K A M E DARBUS:
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Wheel A.lingment
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SOL. V. NOREIKA 
pirmadieni jau atskrido is 
Lietuvos į Kanada. Montrea 
lio aerodrome persėdo ir iš
vyko į Torontą.
• Iš Lenkijos yra atvykusi 
Stankevičiūtė - Trumpauskie- 
nė paviešėti pas gimines Ka 
nadoje.
» Si savaitgali lankėsi Mon
realyje Dr. B. Matulionis iš 
JAV-bių. Gerb. Daktaras tu
rėjo tikslą aplankyti sergan
ti NL redaktorių J. Kardeli 
e Z. Piečaitienė serga ir tu - 
rėjo operacijaGen. ligoninėje. 
s» Susilaukė sūnaus ir broliu 
ko pp. J. Tranelių šeima.

JIB VARTODAMAS NEBOSI NEI PLIKAS, NEI ŽILAS

vartojo 16 savaičių

iSH,

A
pusę metų vienus metusJIB

Fotografijos rodo, kad JIB vaistai ATAUGINA PLAUKUS, pašalina 
pleiskanas šašus, niežėjimą, sulaiko plaukų slinkimą, gražina natūra
lią plaukų spalvą MOTERIMS ir VYRAMS užtikrintai. JIB 8 uncijų 
bonka_ $5.50. Užsakymus su pinigine perlaida siųskite JIB labo
ratorijos atstovybės Kanadoje adresu:

P. Januška, 2498 Daugall Ave. Windsor 12, Ont.

Adresas: 7465 De Seve Street 
Montreal 20, Que., tel. 766- 5827

MONTREALIO LIETUVIU KREDITO UNIJA

Pigiau, greičiau ir geriau galima pasiųsti dovanų siun
tinėlius savo artimiesiems Lietuvoje.

Artėjant vasarai, dabar jau pats laikas pagalvoti kokį 
dovanų siuntini, sudaryti ir pasiųsti savo giminėms.

Žemiau siūlome du specialiai paruoštus, praktiškus ir 
labai naudingus siuntinius:

VASARINIS 1968 - 1.
Storo, gėlėto nepermatomo nailono medžiaga dėl 4 suknelių, 
3b jardo vilnonės angliškos medžiagos vyriškam kostiumui, 
3b jardo vilnonės angliškos medžiagos moteriškam kostiu
mui, 1 terelyno bliuskutė, 1 vyriški nailoniniai marškiniai,

Doros vyriškų arba moteriškų geriausios rūšies nailoninių 
i nių — S 75.00 .

VASARINIS 1968 - 2.
Pavasariniam arba vasariniam paltui vilnonė medžiaga, 3b 
jardo' vilnonės angliškos kostiuminės medžiagos, gėlėta ne
permatomo nailono medžiaga dėl dviejų suknelių, 1 šilkinė 
skarelė. 1 vyriški nailoniniai marškiniai, 1 svaras šokoladi
nių saldainių, 1 vyriškas arbamoteriŠkas nailoninis Iietpaltis
— S 75.00.

Taip pat į bent kuri siuntinį galima dadėti žemiau iš
vardintus dalykus, kurie yra visuomet naudingi ir laukia
mi Lietuvoje. Vilnonė labai gera skarelė $4.00, nailoninis 
itališkas lietpaltis $ 10.00, vyriški arba moteriški vilnoniai 
megstul ai $12.00, nailoniniai marškiniai $7.00, vyriškos ar
ba moteriškos nailoninės labai geros kojinės $2.00.

BALTIC STORES LTD.Z
(Z. JURAS)

421 HACKNEY RD.. LONDON, E. 2. ENGLAND. 
TELEF. SHO 8734.

Su malonumu priimame užsakymus, kuriuos pats siuntėjas 
pasirenka iš kainoraščio arba užsisako kas Jam patinka. Taip 
pat, persiunčiame ir‘Jūsų pačių supirktus siuntinius. Mūsų 
sąskaitos duoda teisę į Income Tax sumažinimą, jei siuhti- 
niai yra siučiami Šeimai.

Atstovai: a. Kusmskis, 167 College St., Apt. 2, Sudbury, Ontario.
L. Radzevičius, 530 Windermere Ave., Toronto 9, Ont..

APSI DRAUSK!
ADAMONIS INSURANCE AGENCY,INC
GAISRAS - AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ -GYVYBĖ

P AR DAVIMAS
Parduodamas BILIJARDAS 

( poolroom esantis Montrealio 
miesto centre, 2145 St. Catherine 
Street E., ( greta Lietuvių Klubo) 
arba tik viena biznio dalis, kuri 
Petro Yanuškos išlaikyta 21 me
tus. Skambinkite tel. 366-3802.

MOKA UŽ:

DEPOZITUS 4.4%
ŠERUS 5%%
TERMN.INDELIUS IKI 7%

Nemokamas gyvybės draudimas 
iki $2,000 berfdros seru ir 
depozitų sumos ._______________

DUODA PASKOLAS IŠ 9% 

iškaitant gyvybės apdrauda. iki 
$ 10,000

JAU IŠDUOTOS PASKOLOS i k i 
termino lieka senomi s paf ūk ano 
( pradedant 6.5 % ).

m: s

P. ADAMONIS
Chartered Insurance Broker

3907 ROSEMONT BLVD.

Tel. OFF.: 722 - 3545 , , , RES. 256-5355
Sekr.: M. Arlauskaitė tel. 722 - 3986.

S-tos "Lite" nr. 752D

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS

SIUVU IR PARDUODU

Taisau ir Remodeliuoįu
Vasaros laike saugojimas 

/ Storage /'.

6396 Bannantyne, Verdun. 
PO 7-6183,

AR ŽINOMA, KAD

’’NEPRIKLAUSOMOS 
LIETUVOS” SPAUSTUVĖ

spausdina bilietus, pakvietimus, liū
tines ir padėkos korteles, įvairius 
b laiku s, receptams lepelius, vedybi
nius pakvietimis, rrirti.es atveju už
uojautos laiškus, visokius ” statemen 
tus”, vokus su adresais, laikraščius.

Adresas: 7722 Georgo Street,
LaSalle,Montreal,P. Q., 
Canada.

LIETUVIŠKAS PUSVALANDIS GIRDIMAS KAS

STOTIŠEŠTADIENI S PER

BANGA

TEL. 669-8834.

C F M B
1410, 10:00 VALANDĄ VAKARO

Programos vedėjas L. Stankevičius

3907 Rosemount Blvd., tel. 722- 3545. Diena - penktadieniais nuo 1 ik 
6 vai. Vakarais - pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 

iki 9 vol.

Sekmadieniais nedirbama vasara nuo birželio 15 d. iki rugsėjo 15 d. ir 
per visus ilguosius savaitgal ius-

PARDUODAMI “ ŽMOGUS IR JO PASAULIS“ BILIETAI 

PAPIGINTOMIS KAINOMIS.

Kasos valandos: 1465 DeSeve St., sekmadieniais nuo 10:30 iki 12:30 
Darbo dienomis • nuo 10 iki 3 vai. kasdien, išskiriant šeštadienius. 

Vakarais - trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai.

VISU RŪŠių DRAUDIMAS

6695 — 35th Avenue, Rosemount, flramp. St. Zotique)

Montreal. Telefonas RA. 7-3120

CONSTRUCTION CO. LTD.
Namų statybg vykdo ištisomis gatvėmis 
naujoje LaSallėje-

Namai - Duplex ir Fourplex - sau ir 
investavimui .

Narni/ kainos neaukštos, labai lemu 
/mokėjimu - S 1000 - galima įsigyti 
gralius ir vertingus namus.

Skambinti W. L a p e n a t , tel. 366 ■ 6237

A. J. Norkeliūnas
Commissioner of the Superior Court of Montreal

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d

krik%25c5%25a1tynose.Su
rrirti.es

	1968-10-02-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0001
	1968-10-02-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0002
	1968-10-02-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0003
	1968-10-02-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0004
	1968-10-02-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0005
	1968-10-02-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0006
	1968-10-02-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0007
	1968-10-02-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0008

