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APŽVALGA

DERYBOS DEL . . . STALO
Paryžiuj tebevykstančios de

rybos dėl karinių paliaubų Viet
name nepažengia iš vietos. Ne
seniai vyriausiu JAV atstovu 
pasitarimuose paskirtas Henry 
Cabot Lodge (vietoj Averell 
Harriman),bet tai nepadarė jo
kio įspūdžio Šiaurės Vietnamo 
komunistiniams satelitams nei 
jų partizanams (t.y. vadinamam 
Tautinio išsilaisvinimo fron
tui). Šiuo metu derimasi dėl. . . 
stalo formos. Kad ir kaip keis
tai tai skambėtų, stalo forma 
yra gana svarbi; Ir štai dėl ko: 
Šiaurės Vietnamas nori derėtis 
dviese prieš du-taigi siūlo ke
turkampį stalą, nes laiko savo 
teroristų-partizanų atstovus ly
giateisiais pasitarimų daly- 
viais.Šitai kategoriškai atmeta 
Pietų Vietnamo vyriausybė, su
tinkanti kalbėti ir derėtis tiktai 
su Šiaurės Vietnamo vyriausy
be ir visiškai nepripažįstanti, 
Pietų Vietnamo teritorijoj siau
čiančių,teroristų. Iš tiesų, šie 
teroristai tėra reguliarios 
Šiaurės Vietnamo kariuomenės 
dalini ai, atsiųsti savo vyriausy
bės vesti tokio pobūdžio kovų . 
Tie kariai nedėvi jokių unifor
mų ir todėl nei Pietų Vietnamas, 
nei JAV jų fiktyvios egzilinės 
vyriausybės (Tautinio išsilais
vinimo fronto) nenori skaityti 
lygiateisiu pasitarimų partne
riu. JAV ir Pietų Vietnamas 
siūlo betkokios formos stalą , 
bet įsakmiai nori pabrėžti tų 
derybų dvipusį pobūdį, t. y. , kad 
tariasi JAV ir Pietų Vietnamas 
su Šiaurės Vietnamu.

Busimasis Nixono patarėjas 
tautinės apsaugos reikalams 
Henry A. Kissinger siūlo tokią 
išeitį:pravesti trejas derybas . 
Pirmosios turėtų vykti tarp 
JAV ir Šiaurės Vietnamo (Ha
noi) vyriausybių grynai kari
niais klausimais : antrosios- 
tarp Pietų Vietnamo (Saigon) ir 
Tautinio išsilaisvinimo fronto 
partizanų - teroristų dėl Pietų 
Vietnamo politinės ateities, ir 
trečiosios turėtų būti pravestos 
tarptautinių veiksnių, kad pasi
baigus kariniams veiksniams , 
būtų užtikrinta taika.

Kitokios nuomonės yra Pietų 
Vietnamo viceprezident Nguyen 
Cao Ky, vadovaująs savo dele
gacijai Paryžiaus pasitarimuo
se ir pastaruoju laiku karčiai 
nusiskundžiąs, kad esąs puola
mas ir komunistų ir JAV ne
kantrių bei nepalankių sluogs- 
nių. Jis su pagrindu, nurodė 
amerikiečiam, kad,pavyzdžiui, 
Šiaurės Vietnamo dar niekad 
viešai nepuolė nei Maskva, nei 
Pekingas. Ky siūlo taip pat tri
aukštę derybų formulę. Pirmo
sios, pagal jį, turėtų vykti Pa
ryžiuje tarp JAV, Pietų Vietna
mo ir Šiaurės Vietnamo. Jos 
liestų tiktai kariškus klausi
mus. Antrosios derybos turėtų 
vykti ant neutralaus laivo, de
militarizuotoj vandenų zonoj, 
tarp Pietų ir Šiaurės Vietnamo 
vyriausybių.Jose būtų aptaria
mi vidaus, komunikacijos, pre

kybos ir civilinio susisiekimo 
klausimai.Gi treciosiose dery
bose (tarp Pietų Vietnamo ir 
Tautinio išsilaisvinimo fronto 
atstovų), kurios turėtų įvykti 
Saigone, prezidento rūmuose, 
būtų aptariamos politinės ir 
saugumo problemos.

Galima tad tuprasti, kad pa
sitarimai nevyksta ir nevyks 
sklandžiai.Nuomonės, iš tiesų , 
be galo skirtingos'.Otačiaukoks 
nors susitarimas,ypač dėl ka
rinių paliaubų Pietų Vietname, 
galimas, nes Maskva yra jau 
nekartą davusi suprasti,kad to
kio taikesnio sprendimo pagei
dautų. Turbūt, dėl to, kad ir ki- 
nietiškoji meška domisi ne tik
tai Šiaurės Vietnamu, bet ir 
Kremliaus vis labiau smunkan
čiu prestižu internacionalinio 
komunistų sąjūdžio tarpe. Ne
veltui Pekingas aistringai įro
dinėja, kad tik Mao-Tse-Tung 
tesąs vienas vienintelis ir tik
rasis tėvas ir mokytojas!

ŠEIMYNIŠKA NESANTAIKA

Nors, pagal Šventąjį Raštą, 
žydai ir arabai esą tikri pus
broliai, nuo Izraelio įsikūrimo 
(nuo 1947 metų lapkričio mėne
sio) Viduriniuose Rytuose tai
kos nėra. Jungtinių Tautų Sau
gumo taryba pasmerkė Izraelį 
už Beirutho aerodromo užpuo
limą. Šio puolimo metu buvo su
naikinta visa eilė Arabų kraš
tams priklausančių civilinių 
lėktuvų.Tai buvo padaryta atsi
lyginant už arabų teroristų Ei 
Fatah organizacijos dviejų na
rių atentatą prieš Izraelio ke
leivinį lėktuvą Atėnų aerodro
me. Atentato metu žuvo vienas 
keleivis ir buvo sužeistų.Iš tie
sų, tai yra nesibaigianti gran
dinė atsilyginimų (dantis už 
dantį, akis už akį principu), ku
rie prasidėjo jau 1947 metais . 
Viso to pagrindine priežastimi 
buvo ir tebėra arabų kraštų ne - 
noras pripažinti Izraelio vals
tybę. Gi Jungtinės Tautos, ku
rios pačios Izraelį įkūrė ir pri- 
pažino.vistiknepajėgia,atrodo , 
užtikrinti šiai jaunai ir naujai 
valstybei taikių ir tinkamų eg
zistavimo sąlygų. Kai žydų ir 
arabų santykiai tris kartus jau 
įsiliepsnojo karu, kiekvieną 
kartą jungtinės arabų karinės 
pajėgos buvo ir greitai ir efek
tingai sumuštos mažytės, bet 
drausmingos bei gerai ginkluo
tos Izraelio kariuomenės. Pa
saulis tokiais atvejais būdavo 
Izraelio pusėj. Tačiau, kai tie 
kariniai susirėmimai įgauna 
vis labiau nemalonaus pasalinio 
pobūdžio, objektyvūs stebėtojai 
ima nerimauti, nes tokie išsi
šokimai gali labai lengvai įskel
ti trečio pasaulinio karo ki
birkštį. Sovietų sąjungos, JAV- 
iųir Prancūzijos laikysena tik
rai padėties nepataiso. Žaidžia
ma tamsiom kortom ir kitų li
kimais .nors, mūsų manymu, jei 
šios galybės rimtai siektų tal
kos Viduriniuose Rytuose,galė

tų tai nesunkiai įgyvendinti. Sa
kysim, galima būtų paskirti tas 
pinigų sumas, kurios išleidžia
mos apsiginklavimui šių nesu
gyvenančių pusbrolių, - švieti
mui .medicinai .maistui bei ben
dro gerbūvio pakėlimui.

TRUDEAU STEBINA IR 
LINKSMINA LONDONĄ

Neįprasta mūsų ministerio 
pirmininko laikysena stebina 
šaltakraujus britus. Stebina dėl 
daugelio dalykų. Jis buvo vienas 
vienintelis iš visų ministerių 
pirmininkų,kuris oriai nesėdė
jo pusvalandį savo limuzine, kai 
šių spūstis neįstengė laiku pa
siekti Commonwealth pasitari
mų salės. Trudeau išlipęs, ra
miai nužingsniavo keletą šimtų 
j ardų,nesigailėdamas, kad pra
ras tais atvejais įprastinę pri
ėmimų pompą. Jis taip pat lais
valaikius prašoko su dailiomis 
Londono moterimis. Ir jo atsa
kymai reporteriams labai daž
nai užkirsdavo žadą, nes buvo 
ir taiklūs, ir tiesūs, ir kupini 
sąmojaus. Nėra jokios abejo
nės, kad Trudeau buvo pats 
spalvingiausias tų pasitarimų 
dalyvis. Galima, žinoma, būtų 
suabejoti jo išreikšta nuomone 
apie NATO, arba lanksčiu išsi
sukimu kalbant apie Rodeziją, 
bet negalima abejoti jo diplo
matiniais sugebėjimais. Tai 
įrodo netiktai jo pasisakymai, 
bet visa eilė pasitarimų, kurių , 
pirmoj eilėj,siekė įvairių vals
tybių atstovai, vertindami jo 
atstovaujamo krašto laikyseną 
bei jo asmenišką nuomonę. Tai 
jau vienas aiškių įrodymų, kad 
Kanada vis labiau užima vieną 
pirmaujančių vietų Common
wealth valstybių tarpe. Ir pati
Didžioji Britanija vis labiau 
skaitosi su savo buvusia Domi
nija.

NIX0NUI PAKĖLĖ ALGĄ
Nuo pirmojo JAV prezidento 

George Washington laikų pre
zidentinė alga pakeliama tiktai 
ketvirtą kartą.George Washing
ton gaudavo tik 25, 000 dolerių 
į metus.Kennedy ir Johnson al- 
algabuvo 100,000dolerių. O Ni- 
xonui kongresas pakėlė algą vi
su šimtu procentu: jis gaus 200 , 
000 dolerių į metus. Negano to , 
jam paskirta dar 50,000 dolerių 
reprezentacinėms išlaidoms. 
Ir taip pat numatyta nebloga 
pensija-25, 000 dolerių iki gy
venimo galo.Visa tai turės pa
tvirtinti senatas, bet rimto pa
sipriešinimo nesitikima.

VĖL ATEINA KENNEDY!

Edward M.Kennedy,36 metų 
amžiaus, nužudytųjų John ir 
Robert brolis, išrinktas JAV 
senato demokratų partijos bo
tagu (whip), t. y. savos partijos 
išrinktųjų senatorių partinės

Musų keliaujantis ministeris pirmininkas Pierre Elliott Trudeau.

disciplinos prižiūrėtoju bei 
saugotoju. Jo pareiga bus pri
žiūrėti,kad senatoriai balsuotų 
kritiškais atvejais ne pagal sa
vo vidinį įsitikinimą bei sąži - 
nę, bet taip,kaip partinė disci
plina reikalauja. Whip pareigos 
laikomos ir atsakingomis, ir 
svariomis, todėl jau dabar kal
bama, kad tai pirmas E.M. Ken
nedy žingsnis į Baltuosius Rū
mus. Senato istorijoje jis bus 
pats jauniausias šiose pareigo
se.

BERTRAND, BOMBOS IR 
BAIMĖS

Jean Jacpues Bertrand, nau
jasis Quebeco premjeras, nuo 
gruodžio mėn.9 dienos iki sau
sio mėn. 8 dienos išbuvęs Lavai 
ligoninės kardiologijos institu
te dėl visuotinio nuovargio bei 
širdies negalavimų, vėl grįžo į 
darbą. Tebesklinda gandai, kad 
jis galįs premjero pareigų at
sisakyti. Minima taip pat, kad 
premjeras planuojąs mėnesį 
poilsiauti Pietuose.Tuo tarpu, 
Quebeco politinė padėtis tebe-

Jean - Jacques Bertrand — pasveikęs 
Quebeco provincijos premjeras.

sidrumsčia. Nors provincijos 
naujasis imigracijos ministe
ris Yves Gabias pareiškė, kad 
"nebus naudojama jėga: mes 
imigrantams sudarysim tokias 
malonias sąlygas, kad jie tuč 
tuojau trokš įsilieti į prancūzų , 
bet ne į anglų eiles", atrodo, pa
gal neseną patirtį, tokia utopija 
retas tetiki. Prisiminkime tik
tai St. Leonard! O ponas minis
teris štai ką sako:'Kiekvienas 
imigranto vaikas turės pilną 
laisvę lankyti arba prancūziš
kas, arba angliškas mokyklas. 
Ir joks suaugęs nebus verčia
mas pasirinkti kurią nors kal
bą. .. Jeigu imigrantai norės 
tapti kanadiečiais anglais,mes 
jų nestabdysime'.' (Jeigu tai nė
ra masalas naujiem rinkimam, 
tai tesinorėtų pakartoti seną 
lietuvišką priežodį: "O, kad iš 
tavo burnos į Dievo ausį! ")

Deja,bombos tebesproginėja.
Net Ottawoje pašto dėžutės pa- • 

sidarė nesaugios. O Montrealy 
tik per neapsižiūrėjimą liko ne
išsprogdinta policijos vado Gil
bert rezidencija.Kaip anonimi
nis telefono skambintojas pa
reiškė vienai redakcijai .Gilbert 
bus persekiojamas už tai,kad 
per praeitų metų Šv. Jono Krikš
tytojo paradą Montrealyje jo 
policininkai apkūlę demons
truojančius separatistus.Mies
to savivaldybė paskyrė net pi
niginių premijų tiems, kurie pa
dės demaskuoti pakrikusius te
roristus .padėjusius iki šiol jau 
virš 50 dinamito užtaisų. Vienas 
tokių užtaisų sprogo net mokyk
loje.Tad reikia sutikti su Mont- 
realio miesto savivaldybės pir
mininko Lucien Saulnier nuo
mone, kad šitokie brutalūs išsi
šokimai yra darbas "mažumos , 
nepripažįstančios jokios atsa
komybės.Labai aišku,kad bom
bos nepatarnauja tiem tikslam , 
kurių sprogdintojai siekiaJPrie- 
šingai.jos kenkia miesto ir pro
vincijos ir visų gyventojų ge
ram vardui".

Persekioja Quebeco provin
ciją ir įvairios iš senųjų metų 
užsillkusios baimės. Viena jų , 
tai gręsiantis mokytojų strei
kas, nes mokytojų prof, šią (j. 
jokiu būdu neįstengia susitarti 
su provincijos vyriausybe. Kita 
-nuolat kylančios kainos ir mo
kesčiai.Šiuo metu Quebeco pro
vincijos gyventojas moka aukš
čiausius mokesčius visoj Ka
nadoj, bet, vargu ar gali kas 
tvirtinti,jog šis gyventojas ge
riausiai gyvena. Net medicini
nės apdraudos, atrodo, ši pro
vincija tesusilauks po kelias
dešimt metų. Pagaliau, baimi
namasi ir Hong Kongo gripo, 
nors šis vienodai prigriebė vi
sas provincijas bei kraštus . 
Kaip paskutinės žinios teigia - 
net Maskvą.

TURBO FIASCO . , . .

Ilgai reklamuotas greičiau
sias ir šauniausias Kanados 
traukinys,turėjęs jus nulakdin- 
ti per 4 valandas iš Montrealio 
į Torontą,po pusantrų metų vė
lavimo ir vos pavažinėjęs ke
lias savaites, vėl grąžintas į 
dirbtuves ir taisomas. Taigi , 
lėktuvinis garvežys ne taip 
lengvai suklijuojamas! Turėjo 
jis vežioti keleivius į Expo 67 , 
vėliau į "Žmogus ir jo pasau
lis", dar vėliau tiktai į Torontą 
ir Montrealį,bet jau per pirmą
ją kelionę atsitrenkė į sunkve
žimį, vėliau ėmė gesti, o dabar 
ir visai sustojo. Geležinkelių 
žinovai klausia, su pagrindu, at
rodo, kodėl negalima buvo pa
leisti paprastą greitąjį trauki
nį, nes tokie, sakysim, Prancū
zijoje pasiekė 208 mylių per 
valandą greitį,o Japonijoje tarp 
130 ir 150 mylių. Esant dabarti
nėms kreivėms ir dabartiniams 
bėgiams, Kanados traukiniai 
negali vistiek greičiau važiuoti 
kaip 100 mylių į valandą.

PRANAŠYSTĖS 1969
M E T A M S

Gerai žinomas italų ateities 
spėjėjas Panthos paskelbė visą 
eilę savo pranašavimų. Galima 
jomis tikėti arba netikėti,bet, 
pavyzdžiui, praeitiems metams 
jis buvo išbūręs senatoriaus 
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Ši pakili pozityvi paskutinio
sios VLIKo sesijos nuotaika ir 
mūsų politinių grupių pade
monstruotas neabejotinas soli
darumas be abejo įpareigoja ir 
visą lietuvių tautinę visuomenę 
plačiai paremti tautos vadavi
mo pastangas ir aktingai per 
joje dalyvaujančias organizaci
jas įsijungti, nes anot VLIKo 
energingojo pirmininko dr.Kęs- 
tučio Valiūno:

"Dvidešimt penki veiklos me
tai liko praeityje su visom 
mūsų sėkmingom pastangom, 
klaidom ir atsiekimais.Didy- 
uždavinys - Nepriklausoma 
Lietuva-tebėra nepasiektas. 
Tad su nauju ryžtu, ir nuo
širdžiu vieningumu ir viltimi 
ženkime į ateitį Aukščiausias 
telaimina mūsų šventas pa
stangas. "Ir šviesa ir tiesa 
mūs žingsnius telydi... Var
dan tos Lietuvos vienybė te
žydi".

Jonas F. Daugėla
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Nuotrauka V. Maželio.
SUKAKTUVINIAM VLIK’O SEIMUI 

PRAĖJUS.

Jeigu kada nors ateityje mū
sų istorikai specialistai bandys 
parašyti mūsų tautos politinio 
gyvenimo istoriją, tai neišven-

vergtame krašte,tuoj aū pasiek
dama net tolimiausius Lietuvos 
užkampius ir tauta netik de fac
to pripažino naujai susidariusią 

giamai turės ryškiomis spalvo
mis atžymėti mūsų tautos anks
tyvą pasaulėžiūrinės ideologi
nės diferenciacijos ir politinio 
susigrupavimo faktą ir gražiu r 
pavyzdžiu ateities kartoms pri- i 
statyti mūsų politinės vienybės 1 
idealo įgyvendinimą didžiųjų 1 
istorinių pavojų ir likiminių j 
bandymų laikotarpiais.

Mūsų politinės grupės, atsi- 1 
rėmusios ne vien į socialeko- : 
nominių programų skirtumus , i 
bet taip pat ir turėdamos savo j 
pasaulėžiūriniai ideologinius ; 
skirtingus atspalvius, visada < 
vedė gana aštrią politinę kovą 1 
dėl galimai didesnės įtakos tau
toje ir visais laikais mobiliza
vo visas savo fizines ir dvasi
nes jėgas tautos pasitikėjimą 
laimėti ir tuo pačiu susidaryti 
sau palankias sąlygas savo po
litinėms doktrinoms krašte re
alizuoti. Šiandien apgailestau
dami galime konstatuoti, kad 
istorijos bėgyje ši kova ne vi
sada išsilaikė deramame lygyje 
ir,tūlu atveju,nepajėgė išvengti 
grynai partinių ar net asmeni
nių aistrų pasireiškimo.

Tačiau nežiūrint į tai, dideliu 
pasididžiavimu galime konsta
tuoti,kad didžiųjų tautos pavojų 
metu visada mūsų visos tauti
nės politinės grupės be jokios 
išimties sugebėjo nuslopinti vi
sus tarpusavius skirtingumus 
ir visada solidariai suderinda
vo savo jėgas bendrai valstybi
nio darbo talkai ir visoje tauto
je pajėgė iš ugdyti politinė s vie
nybės idėją.

Idealiu tokios politinės vie
nybės pavyzdžiu tenka be abejo 
laikyti Vasario 16-tos dienos 
aktą,kurį pasirašė visokių įsi
tikinimų, įvairaus amžiaus ir 
skirtingo išsilavinimo vyrai ir 
paskelbė jį plačiajam pasauliui; 
ir vėliau Mykolo Šleževičiaus 
sudarytą plačiosios koalicijos 
vyriausybę, kuri pašaukė visą 
tautą prie ginklo ir nelygioje 
kovoje apgynė kraštą nuo visų 
išorinių pavojų.

Šis gražus mūsų tautos poli
tinės vienybės pavyzdys buvo 
pakartotas ir 1943 metais, kada 
mūsų kraštas vėl kentėjo žiau
raus okupanto jungą, ir mūsų 
visų politinių grupių bei tuo 
metu jau plačiai pasireiškusių 
rezistencinių kovos sąjūdžių 
vadai .nebodami jiems gręsian
čio gyvybinio pavojaus, lapkri
čio m. 25 d. susirinko draugėn 
Ir sutarė sudaryti tautos poli
tinei valiai reikšti ir tautos iš
laisvinimo kovai vadovauti vie
ningą politinį organą: Vyriau
siąjį Lietuvos Išlaisvinimo Ko
mitetą.

VLIKo deklaracija,skelbianti 
besąlyginę kovą už tautos lais
vę, buvo paskelbta sekančių 
metų Vasario m. 16 d. JI, žaibo 
greičiu, pasklido visame pa-

kraštopolitinę vadovybę, bet ir 
vieningai pakluso jos autorite
tui.

Vėliau daugelis VLIKo orga
nizatorių ir jo veikėjų šį savo 
ryžtą apmokėjo konclagerių, 
kalėjimų ir Sibiro tremties 
kančiomis, o ne vienas už tai 
paaukojo ir savo gyvybę...

Tad 1968, Laisvės Kovų me
tais sukanka sidabrinis šio 
reikšmingo įvykio jubiliejus.Tą 
sukaktį atatinkamai atžymėjo ir 
paskutinioji VLIKo metinė se
sija-metinis seimas ir didelė 
dalis jo darbų praėjo šios su
kakties fone.

Ne džiaugsmo nuotaikomis 
pasitinkame šią sukaktį. Juk 
niekas tada nesitikėjo,kad VLI- 
Kui teks švęsti 25-tąjį gimta
dienį. Visi,manding, tada gi gy
venome greito išsilaisvinimo 
viltimis, bet žiauri gyvenimo 
realybė, bolševikų smurtas, o 
taip pat ir laisvojo pasaulio po
litinės klaidos bei laisvės prin
cipų nebojimas privertė mus 
netik minėti šią sukaktį, bet ir 
minėti ją didžios nevilties ir 
tamsių ateities perspektyvų še
šėlyje.

Tačiau džiaugsmo nuotaikas 
išgyvenome visi šios paskuti
niosios VLIKo sesijos dalyviai, 
nes turėjome progos visai lie
tuviškai visuomenei paliudyti , 
kad mūsų tautos politinė vieny
bė ir jos tvirta konsolidacija 
yra pilnai išlaikyta per visą šį 
ketvirtį šimtmečio ii' jos nepa
jėgia sugriauti nei milžiniškos , 
milioninėmis sumomis, grąsi- 
nimais,provokacijomis ir tero
ru paremtos bolševikų pastan
gos, nei mūsų pačių gyvenime 
pasitaikę kaikurie nesutarimai, 
nuomonių skirtumai ar savųjų 
nepasitikėjimas.

Paskutiniosios VLIKo sesi
jos darbinga nuotaika,visų gru
pių gausus dalyvavimas ir pozi
tyvi kūrybinga bei solidari nuo
taika, o taip pat ir realus poli
tinės aplinkos įvertinimas bei 
visų diskusijų bei pareiškimų 
kultūringas akademinis lygis 
visiems paliko neužginčijamą 
įspūdį,kad mūsų visos politinės 
bei rezistencinės organizacijos 
ir šiandieninių didžiųjų tautos 
sunaikinimo pavojų akyvaizdoje 

i liko pilnai ištikimos prieš 25 
į metus paskelbtai deklaracijai 

ir tautos vienybės idealą pilnai 
• išlaikė ir šiandien tebelaiko 
i savo visos veiklos aukščiausia
■ gaire.

Be vidujinės konsolidacijos
■ nepalaužiamumo taip pat buvo
■ konstatuota ir visų mūsų politi -
■ nių veiksnių bendro darbo vie

nybė,© ypatingai sklandus arti-
i mi ir nuoširdūs bendros kovos
- ir pastangų santykiai su kita 
į taip pat labai svarbia Amerikos 
> lietuvių or ganizacija-Amerlkos
- Lietuvių Taryba.

KĄ DARYSIME 1969 METAIS?
Pasaulio Lietuvių Seimas 

Pasaulio Liet. Bendr. valdyba 
paskelbė 1969 m. Lietuvių Švie
timo ir Šeimos metais. Tai 
reiškia tais metais mūsų visuo
menės,ypač Bendruomenės rū
pesčiai ir veikla turės koncen
truotis daugiausiai apie mūsų 
jaunimo lietuvišką auklėjimą 
bei jo institucijas ir apie mūsų 
šeimas, gi pačios šeimos pasi
ryžta ir pasišvenčia auklėti sa
vo vaikus lietuviškus, sugeban
čius vartoti savo tėvų kalbą, ak
tyviais lietuvių jaunimo veiklo
je ir tuo pačiu atspariais juos 
supančiai beidėjinei ir anar
chistinei aplinkai.

Pas. Liet. Bendr. valdyba ir 
Švietimo Taryba tuo reikalu iš
leido atsišaukimus ir progra
mą. Čia skelbiame Kanados lie

IR GERAI, IR BLOGAI...
(laiškai mums)

Šiame skyriuje laiškai gali būti trumpinami redakcijos 
nuožiūra. P ageidautina todėl, kad šie pasisakymai bū- 
tų, kiek įmanoma,trumpesni. Red.

Gerbiamas Pone Redaktoriau, 
dideliu liūdesiu ir skaudančia 

širdimi išgyvenome mūsų bi
čiulio Jono Kardelio pasitrauki
mą iš aktyvaus "Nepriklauso
mos Lietuvos" laikraščio reda
gavimo darbo,žinodami,kad tuo 
pačiu Jis užbaigė ir savo žur
nalistinę veiklą, kuriai panau
dojo visą savo gyvenimą, jo gra
žiausias dienas,energiją ir pa
liko gilų pėdsaką lietuviškos 
publicistikos baruose.

Tačiau džiaugiamės sužinoję, 
kad "NL" Bendrovės valdyba 
nutarė pakviesti Jus tęsti Jono 
Kardelio darbą ir tuo pačiu šio 
seniausio Kanados lietuvių laik
raščio redagavimo našta perėjo 
į Jūsų patikimas rankas. Giliai 
vertindami Jūsų pasišventimą 
lietuviškos kultūros ir tautinės 
veiklos reikalams, turime pa
grindo tikėti,kad Jūsų tvarkoma 
"Nepriklausoma Lietuva" dar 
labiau sustiprės savo turiniu 
ir tuo pačiu patrauks į savo 
skaitytojų būrį dar daugiau viso 
pasaulio lietuvių, o ypatingai iš 
jaunosios mūsų kartos.

Tad mūsų Sąjungos vardu 
sveikinu Jus, Pone Redaktoriau, 
perėmus šias garbingas parei
gas ir širdingai Jums linkiu ir 
toliau išlaikyti laikraščio tauti
ni ai-demokratišką nusistatymą 
ir jo puslapiuose puoselėti di
džiuosius varpininkų humaniz
mo ir tautinio susipratimo ide
alus.

Tuo atveju galiu Jums paža
dėti ir toliau visokeriopą mora
linę bei medžiaginę paramą bei 
artimą bendradarbiavimą.

KANADOS KRAŠTO VALDYBA
1011 College Street, To ronto 4, Ont.

tuvių visuomenei KLB Švietimo: 
Komisijos priimtą ir Krašto 
Valdybos patvirtintą sekančią 
tų metų programą:
1. KLB apylinkės:

a) minint Vasario 16 d. ,į me
ninės dalies išpildymą įtraukia 
lituanistinių mokyklų ar to am
žiaus jaunimąir paskaitose kal
bama lietuviškos šeimos ir lie
tuviško auklėjimo temomis,

b) daro žygių, kad daugiau 
jaunimo lankytų lituanistines 
mokyklas .stotų į jaunimo orga
nizacijas, vyktų į jaunimo sto
vyklas ir bendrai daugiau dė
mesio skiria jaunimo reika
lams bei jo lietuviškam auklė
jimui.
2. Motinos Dienų minėjimų 
rengėjai į meninės dalies pro
gramą įtraukia lituanistinių

“ mokyklų ar to amžiaus jaunimą,

Ta pačia proga maloniai pra
šau Jus pasveikinti ir visus Jū
sų bendradarbius bei talkinin
kus.

Jus didžiai gerbiąs

JONAS F. DAUGĖLA 
LVLS-gos Centro K-to

Pirmininkas

Mielasis Daktare,
Kaip matyti iš "NL" praneši

mo,perėmėt vyriausiojo redak
toriaus naštą.

Leiskite ta proga Jus pasvei
kinti bei palinkėti tvirtų pečių , 
tiesaus žingsnio ir budrios dva
sios. Galimas daiktas .našta ne
bus lengva, bet jaunai energijai 
ir sunkumai nugalimi.

Tad geriausios sėkmės-
Jūsų kun. Pr. GAIDA

Gerbiamas Redaktoriau,
Būdamas laikraščių talkinin

ku (kartu ir "NL") apsidžiaugiau 
nauju jaunu redaktoriumi. Mano 
galvojimu, kiekviena tauta pa
gimdo kūrėjus; poetus, rašyto
jus, muzikus, tapytojus, kurie 
yra įpareigoti skelbti pasauliui 
tautos kultūrą, jos džiaugsmus 
ir vargus ir autoritetingai pa
sisakyti viešai visomis tautos 
problemomis ar savoje žemė
je, ar kitur. Kūrėjų žodis vi
siems sminga tiesiai į širdį ir 
uždega mases dideliems dar
bams .dideliems žygiams kovoj 
už saVo egzistenciją.

Spausdintas žodis,ypač trem
ty j e,patekęs į tikrų specialistų 
rankas,turi didžiausios reikš - 

paskaitose ragina tėvus savo 
vaikus auklėti lietuviškai ir 
siųsti į lituanistines mokyklas , 
jaunimo organizacijas bei sto
vyklas. Paskaitininkais pagei
daujama kviesti jaunosios kar
tos atstovus.
3. Tėvai prašomi savo tarpe ir 
su vaikais kalbėti tik lietuviš
kai, aprūpinti vaikus lietuviška 
spauda ir knygomis, siųsti juos 
į lituanistines mokyklas, į jau
nimo organizacijas ir stovyk
las.
4. Dvasiškiai prašomi įvairio
mis progomis skatinti tėvus sa
vo vaikus lietuviškai auklėti.
5. Lietuviška spauda ir jos 
bendradarbiai prašomi tais me
tais dažniau kelti tėvų ir lietu
viškos visuomenės didesnį su- 
sirūpįnimą musų jaunimo lietu
višku auklėjimu.

ALTO VALDYBA į’AS

Po 1968 m. lapkričio mėn. 23 
d. įvykusios Amerikos Lietuvių 
Tarybos konferencijos naujai 
išrinktos ALTos valdybos pir
masis posėdis įvyko, 1968 m . 
gruodžio mėn.12 d. Asmeninėje 
valdybos sudėtyje padaryti pa
keitimai: R. Kat. Federacija 
vietoje pasitraukusio kun. Pr . 
Garšvos delegavo Leoną Jarą, 
Tautinė Sandara vietoje teisėjo 
A. F. Wells-Juzę Gulbinienę ir 
vietoje Lietuvos Vyčių John 
Evans įėjo Moterų Sąjungos 
atstovė Emilija Vilimaitė.

Pirmajame posėdyje valdyba 
pasiskirstė pareigomis sekan
čiai: vienbalsiai pirmininku iš
rinktas inž.Eugenijus Bartkus, 
I-ju vicepirmininku - dr. Pijus 
Grigaitis, vicepirmininkais - 
Teodoras Blinstrubas, Povilas 
Dargis, Juzė Gulbinienė, Jonas 
Jasaitis,Emilija Vilimaitė, se
kretorium-dr. Vladas Šimaitis, 
protokolų sekretorium-Leonas 
Jaras,iždininku-Mikas Valdyta

mės. Juo stipresnė kokybiškai išsilaikymas.
spauda, juo ilgesnis lietuvybės Nukelta j 6 psl.

Nepriklausomos Lietuvos kariuomenės kūrėjui - savanoriui 
kpt. ADOLFUI ŽILINSKUI mirus, p. Marijai ž ilinskienei, sūnui 
Vytautui ir visiems artimiesiems gilią užuojauta reiškia

J. ir M. Š i a u 6 i u I i a i.

Mielą GALINĄ &MAITIENE gilaus liūdesio valandoje, 

jos MAMYTEI mirus JAV -se nuoširdžiai užjaučiu

Sofija Z e m I i c k i e n e .

PRANUI S U R B L I U I staiga mirus, Žmona Lilija, 

dukras: Dalią, Laimą ir žentą skausmo valandoje nuoširdžiai 

užjaučiame ir kartu liiTdime - O. ir S. Macikynai (se«j.), 
0. ir G. Jonaičiai, 
Z. ir S. Ulbinai.

6. Lituanistinės mokyklos tais 
metais:

1) Surengia bent vieną spe
cialų parengimą(neskaitant Ka
lėdų Eglutės .mokyklos užbaigi
mo ir panašiai).

2) Praveda:
a) rašinių,
b) užrašų (dienoraščio)da- 

lyvavimo lietuviškoje 
veikloje,

c) dailiojo žodžio ir
d) paveikslų apie Lietuvą 

rinkimo konkursus.
Visiems anksčiau suminė

tiems konkursams taisyklės 
bus paskelbtos vėliau.
7. Daug metų lituanistinėse 
mokyklose išdirbę mokytojai 
bus atžymimi Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės Švietimo Tary
bos nustatytu būdu.

KLB Švietimo Komisija 

ISKIRSTĖ PAREIGOMIS 

ir finansų sekretorium-Jonas 
Talalas.

Posėdyje buvo aptarti pir
mieji uždaviniai, kuriuos turi 
vykdyti ALTos valdyba. Jų tar
pe: ryšių užmezgimas su nauja 
JAV administracija, pasiruoši-
mas Vasario 16-sios minėji
mams, Genocido paroda, leidi
nį ai, s ritini ai ALTos darbuoto
jų suvažiavimai ir kt. Vilko se
sijoje dalyvavusiam ir New 
Yorke susirgusiam dr. Pijui 
Grigaičiui, telefonu ir raštu, 
perduoti visos valdybos linkė
jimai greičiau sustiprėti ir 
grįžti prie nesibaigiančių ALT- 
os valdybos darbų. Taip pat pa
siųsti sveikinimai New Jersey 
ALTos veikėjui Albinui Trečio
kui, švenčiančiam 75-rių metų 
amžiaus sukaktį.

Trumpus pranešimus apie 
atliktus darbus padarė pirm. 
E. Bartkus, T. Blinstrubas, J. 
Talalas, dr. VI. Šimaitis ir J. 
Jasaitis. ALTos Inf.
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Kanados Lietuvių Fondas
1968 M. TAUTOS FONDO AU
KOTOJŲ SĄRAŠAS IŠ SAULT

ST. MARIE
Po $ 10. 00 aukojo:

H. Matijošaitis, V. Miniauskas , 
V. Skaržinskas.

Po $ 6. 00 -
S. Druskys.

Po $ 5.00 -
B.Švilpa,P. Puteikis, P. Gaspe- 
r as, Z. Gi rdvaini s, N. A ukšti kai - 
nis.V.Vainutis, A. Skardžius, I. 
Genys,I.Girdzevičius, J. Sardis.

Po $ 3.00 -
J.Malskis, J. Meškys, J. Kraš- 
či auskas.

Po $ 2. 00 -
M.Pareigia,J. Žebaitis.A. Bal
čiūnas,A. Motejūnas, J. Vinslo- 
vas (Wawa), V. Žiurauskas, P. 
Umbrazas.S.Grigelaitis, J. Ok- 
manas J.Liudavičius, A. Žemai
tis, A. Vanagas, A. Motuzas, J. 
Duoba.

Po $ 1. 00 -
J.Kazakauskas, A. Trakinskas , 
B.Kaminskas,K.Sližys, V. Gold- 
bergas, V. Skaržinskas, A. But
kaus kas, U -Virbi cki enė, T .Svar - 
lys.

Aukų surinkta viso $ 132. 00 
Be to,pasiųsti minėjimų loteri
jų pelnai:

Vasario 16-tosios $53.53
Motinos Dienos $ 41. 00 

Viso T. F. Komitetui pasiųsta 
......................................... $226.53

S. S. Marie T. F. įgal. 
P. Gasperas.

Nauji nariai ir įnašai:
317. Gudjurgis Povilas $ 100
318. Juškaus kas Antanas $ 100

DIDYSIS LIETUVIU NAMU

L A I M

Hamiltono LN bendrovė, įs
teigta 1958 m. , per paskutiniuo
sius 10 metų buvo vienintelė 
ekonominė organizacija poka
rinėje išeivijoje,kuri įrodė, kad 
ir lietuviai sugeba ir gali at- 
.sįękti nepaprastai imponuojan
čių ekonominių laimėjimų. LN 
b-vė su Delta nuosavybės par
davimu pasiekė pirmą ir patį 
svarbiausią panašioms organi
zacijoms statomą reikalavimą- 
išūgdė jai patikėtas tautiečių 
lėšas keturgubai, kas, prisime
nant šiame darbe sutiktas kliū
tis ir daugeliu atvejų nepalan
kias sąlygas, yra labai retas 
ekonominis įvykis.

DELTOS NUOSAVYBĖS 
PARDAVIMAS

Šių metų lapkričio 8 d. maž
daug po penkių metų pastangų , 
kartais, kaip vėliau matysime , 
visiškai nepateisinančių pa
prasčiausios logikos, nekalbant 
jau apie ekonominius apskai
čiavimus, Delta buvo pagaliau 
parduota Gerti Johannai Wer
ner iš Toronto už $ 175.100,- 
Pirkėja tą dieną baigė įmokėti 
$ 65. 000. - grynais, o likusiai 
$ 110.100. - sumai skolos davė 
pirmą morgyčių iš 8,5% 10-čiai 
metų šiomis sąlygomis: šią 
skolą pirkėja atmoka,grąžinda
ma kas 3 mėnesius po $ 1000, - 
pagrindinės skolos ir trijų mė
nesių palūkanas. Morgyčiai yra 
atviri, ir pirkėja dalį ar visą 
skolą gali grąžinti bet kuriuo 
laiku be pranešimo iš anksto ir 
be jokių pridėtinių mokesčių. 
Pirmasis mokėjimas 1969 m. 
vasario 15 d., apskaičiuojant 
palūkanas už 3 mėnesius ir 7 
dienas,tad minimą datą LN b-vė 
gaus $ 1000,-skolos ir $ 2521.63 
palūkanų, iš viso $ 3521. 63. Tų 
pat metų gegužės 15 d. gausime 
$ 1000,-pagrindinės sumos ir $ 
$2318,38nuošimčių;rugp. 15 d. 
$ 1000,-skolos ir $ 2297,13 pa- 
lūkanų-viso$ 3297.13 ir lapkr . 
15 d.gausime skolos ir palūkanų 
$ 3275.88. Per pirmuosius me
tus iš Deltos morgyčiaus gausi
me $ 4000,-pagrindinės skolos 
ir $ 9413. 02 palūkanų, viso $ 
13413. 02.

Tenka pažymėti, kad operuo-

319. Juškauskienės Marijos at
minčiai..................................$ 100
320. N. N. Windsor........... $ 100
321. Dr. Matukas Antanas $ 500

Papildė įnašus:
Ottawos apyl.v-ba iki $ 700 
P. Petrėnas, Sudbury iki $600 
J. Vaičeliūnas, Sudbury $400 
Inž. S. Naikauskas, Windsor iki 
.............................................. $ 400

Įmokėjo Edmontone:
T. Uogintas ir M. Zakarevičius 
po $ 75, M. Dudaravičienė, E . 
Melikauskas ir V. Kasperavi
čius po $ 50, J. Popikaitis $ 40.

P. Gudjurgis gyvena Edmon
tone, A. Juškauskas ir N. N.- 
Windsore. Dr.A. Matukas dirba 
Woodstock ligoninėj ,bet skaito
si torontiškis. Be šio įnašo dr . 
Matukas yra anksčiau įnešęs 
$ 1000 Amerikos Lietuvių Fon
dui.

Visiems aukotojams Fondas 
nuoširdžiai dėkoja.

Nors praėjusieji metai KL 
Fondui buvo neblogi-gauta įna
šų $ 15000 sumoje, bet vistiek 
užsibrėžtas planas liko neišpil
dytas, nes Laisvės Kovos me
tais dar neturime Fonde $ 50 
tūkstančių-(trūksta$ 2500), ta
čiau tikimės, kad šiais metais 
Kanados lietuviai savo Fondą 
rems su nemažesniu pasiauko
jimu.

Klaidos pataisymas: TŽ nr . 
9 atspausdinta "Jaškauskienės 
atminimui" - turėjo būti "Juš
kauskienės-".

P. Lelis .
Reik. Vedėjas

ĖJIMAS.

jant patiems Deltos pastatą, tik 
pirmi ir antri metai po jo nu
pirkimo davė didesnį pelną 
prieš amortizaciją už dabar 
gausimas palūkanas (tada kinas 
davė pirmais metais apie $ 11. 
000, - ir antrais apie $ 9.000. - 
gryno pelno).Gi paskutiniųjų 8- 
nių metų Deltos pelnas prieš 
amortizaciją nėra buvęs dides
nis $ 8. 000, - į metus. Be to , 
reikia pažymėti,kad LN v-ba ir 
paskiri jos pareigūnai už Del
tos administravimą atlyginimų 
negavo. Palyginę minėtą pelną 
ir gausimas už skolą palūkanas 
matome,kad už Deltos nuosavy
bę gavome gerą kainą.

Pirkėjos įmokėti uždarymo 
dieną $ 65. 000,- grynais pasi
skirstė sekančiai:
1. Komisija už pardavimą Crown
Trust Toronte 4% $ 7004, -
2. Išlaidos advokatui $ 1008,50
3. Atmokėjimui turėto ant Delta
morgyčiaus $55000. -
4. Gautas likutis grynais pini
gais $ 1987,50

viso $65000. -

DELTOS PARDAVIMO PELNAS
Šį kompleksą, susidedantį iš 

21 buto,10 krautuvių ir raštinių 
ir 917 vietų kino, pirkome 1958 
m.balandžio 30 d.už $ 173.000, - 
įmokėdami grynais $ 65. 000, - , 
kurių$25.000,-reikėjo skolin
tis iš banko.Per 10 metų atliko
me kapitalinių remontų už $ 10 . 
051,57, taip kad pardavimo die
nai ji mums kainavo $ 183. 051, 
57. - Per tą patį laiką jos amor - 
tizuota $ 56.999. 05, - ir šiuo 
metu Deltos kaina buhalterijos 
knygose yra $ 126.052,52. Ją 
tad pardavus už $ 175.100, -yra 
gauta bruto pelno $49. 047.48, - 
Ryšium su pardavimu sumokė
jome namų pardavimo agentū
rai ir advokatui $ 8, 012. 50, - 
tad iš Deltos pardavimo gavom 
$ 41. 034.98 pelno.

Jei laike vienų metų nuo šios 
transakcijos LNb-vėįsigys ki
tą nekilnojamą turtą, tuo atveju 
nereikės valdžiai mokėti 23% 
pelno mokesčio nuo amortiza
cijos pelno. Jei laike vienų me
tų nieko nepirksime, turėsime 
sumokėti valdžiai $ 9. 438. 05

LB Australijos Kra?to Tarybos susirinkimo sesijoje, Sydney apylinkės 
atstovai: sėdi dešines Kr. v-bos pirm. S. Narušis ir apyl. pirm. A. Dudaitis. 
Stovi: is dešinės: P. Alekna, J. Kapitonas, V. B ūke vi dfius, J. Ramanauskas, V. 
Miniotas, P. Pūkas, J. Kedys ir antroje eileje: A. Kutka, V. Asevičius, dr. V. 
Vingilis, V. Deikus, I. Dudaitienė, L. Deikuviene ir V. Vilkaitis.

XI-toji ALB krašto tarybos sesija įvyko gruodžio 28 - 30 dienomis Adelai 
deje, Pietų Australijoje.

mokesčių, ir iš Deltos pardar- 
vimo šiuo atveju mums liktų $ 
31. 596. 93 gryno pelno.

LN b-vė šiuo metu jokių sko
lų neturi,išskyrus savo narius 
ir LN Kultūros Fondą. Nariams 
yra prirašytų ir neišmokėtų di
videndų apie $ 30. 000, - ir Kul
tūros Fondui b-vė skolinga $ 3 . 
500,- viso$ 33.500,- LN b-vės 
pagrindinį kapitalą sudaro 1000 
akcijų po $ 100,- viso $100. 000- 
ir 59 obligacijos (paskolos Še
rai) po $ 100. - viso $ 5. 900. - 
Iš viso LN kapitalas šiuo metu 
yra $ 105. 900, - Kaip matome, 
šį kapitalą dengia su kaupu tu
rimasis $ 110.100, - morgyčius . 
LN turimas miesto centre apie 
48. 000 kv. pėdų sklypas-auto- 
aikštė yra grynas 10-ties metų 
uždarbis. Šį sklypą paskutinysis 
LN narių susirinkimas nutarė 
užrašyti pardavimui,prašant po 
$ 7, - už kv. pėdą, kas sudaro $ 
336. 000, - Šį sklypą pardavus , 
valdžiai mokesčių mokėti ne
reikės, nes kainos pakėlimas 
ant žemės yra laikomas kapita
lo laimėjimu (capital gain) ir, 
kaipo toks, pagal veikiančius 
įstatymus,neapmokestinamas . 
Tad jeigu paversime visą LN 
turtą į pinigus, gausime su šiuo 
metu turimais kasoje apie $ 4. 
000, - iš viso apie $ 450. 000, - 
Atmetus skolą nariams divi
dendais,skolą Kultūros Fondui , 
eventualias sklypo pardavimo 
išlaidas ir atmokėjus paskolos 
šėrus nariams,mums liktų apie 
$400.000,- kas atitiktų $ 100, - 
akcijai - $ 400, -

KAIP DELTA PARDUOTA?
Per penkis paskutiniuosius 

metus Deltos nuosavybė buvo 
bandoma parduoti, dedant tam 
visas pastangas,bet tik per Ha
miltono pardavimo įstaigas . 
Kadangi, manau, niekas nėra 
savo turto taip niekinęs, kaip 
didelė dalis LN narių ir spaudoj 
ir gyvu žodžiu yra peikę savąją 
Deltą, tad nenuostabu, kad ir 
rimto pirkėjo Hamiltone neat
sirado J>r įsimindamas šffaktą, 
dabartinis LN v-bos p-kas Jur
gis Paliliūnas - Palmer v - bai 
pasiūlė užrašyti Deltą pardavi
mui per Toronto įstaigas ir bū
tent, per Crown Trust, kurioje 
namų pardavėju dirbo jo geras 
ilgametis prietelius Antanas 
Pauplys.LN v-ba p-ko pasiūly
mą priėmė ir pavedė jam Deltą 
užrašyti pardavimui per minėtą 
įstaigą vienam mėnesiui, pra
šant už ją $ 175. 000, - Ir staiga 
visi reikalai pasikeitė! Intere- 
sentai Deltai pirkti pradėjo lan
kytis beveik kasdieną,ir keletas 
jų davė pasiūlymus. Geriausias 
iš jų buvo G. J. Werner $ 165 . 
000,- V-ba šį pasiūlymą svars
tė savo rugsėjo 29 dienos posė
dyje ir nutarė 5 balsais už, 3 
balsais prieš (šie trys siūlė at- 
sirašytiuž$ 170. 000, -) ir vie
nam susilaikius, Deltą parduoti 
už $165.000 su$ 65. 000, -įmo
kė jimu grynais ir likusiai $ 100. 
000, - sumai duoti pirmą mor
gyčių iš 8,5% su sąlyga, kad LN 
susirinkimas,kuris buvo nutar

ta šaukti spalio 26 d. ,šią trans
akciją patvirtins.Tokiu būdu v- 
bos buvo nutarta Deltą parduoti 
už $ 165. 000, -, kas atitiko pir
kėjos pasiūlymą. Čia ir iškilo 
intriguojantis momentas: kaip 
tat įvyko, kad už ją buvo gauta 
net $ 10. 100, - daugiau?!

Laikotarpyje tarp v-bos nu
tarimo-rugsėjo 29 dienos ir su
sirinkimo datos-spalio 26 die
nos LN v-bos p-kas J. Palmer 
nepasitenkino gauta už Deltą 
kaina,bet savo iniciatyva nuvy
ko į Torontą pas Ant. Pauplį ir 
paprašė,kad jis iki susirinkimo 
dar bandytų gauti geresnių pa
siūlymų. J. Palmer pastangos 
apvainikuotos dideliu laimėji
mu. Laike paskutiniųjų 4 savai
čių prieš susirinkimą A. Paup- 
lis dar gavo du pasiūlymus: $ 
170.000,- ir $175. 000, - Su pa
skutiniuoju jis nuvyko pas G. J. 
Werner,kurios $ 165. 000, - pa
siūlymą LN v-ba priėmė rugsė
jo 29 d. ir pranešė, kad jos pa
siūlymas atkrito. Tada ji dar 
pridėjo $ 100,- ir Deltą nupirko 
už.$ 175.100, - Štai,kaip įvyko , 
kad už Deltą buvo gauta $ 100, - 
daugiau,negu ji buvo v-bos už
rašyta pardavimui.

Šis įvykis visu ryškumu iške
lia pareigingą, nuoširdžią ir 
taurią J. Palmer LN narių at
žvilgiu asmenybę! Dažnas jo 
vietoje būtų tik didžiavęsis, ga
vęs už Deltą $ 165. 000, -, kas , 
kaip vėliau matysime, buvo net 
$20.000, -daugi au už prie š pus - 
antrų metų tuometinės LN v-bos 
suvestą pardavimą už $ 145 . 
000, - ir žymiai blogesnėmis 
sąlygomis. Už šias pastangas 
visi LN nariai turėtų jausti ypa
tingą pagarbą ir padėką dabar
tiniam LN v-bos p-kui J. Pal
mer, ir taipogi nuoširdžiai dė
kingi tautiečiui A. Paupliui iš 
Toronto,kuris šį Deltos parda
vimą įvykdė. Dalis LN narių, 
įvertindami šias J. Palmer pa
stangas, paskutiniajame visuo
tiniame susirinkime siūlė už šį 
darbą jam konkrečiai atsidėko
ti,paskiriant jam stambesnę pi
niginę dovaną.

Šis Deltos pardavimas pa
brėžtinai įrodė, kad LN b-vės 
įkūrėjas ir ilgametis jos p-kas 
St. Bakšys buvo daugiausiai 
įžvalgus, praeityje visą laiką 
užsispyrusiai siūlydamas už 
Deltą prašyti $ 200. 000, - Už tą 
jo kietą nusistatymą prieš porą 
metųLN v-bos posėdžiuose jis 
buvo ne kartą tuometinio v-bos 
p-ko ir daugumos v-bos narių 
pasityčiojančiai išjuokiamas. 
Dabar pardavus Deltą p-kas J. 
Palmer viena proga rašančia
jam yra pareiškęs, jog už Deltą 
būtų buvę galima gauti daugiau, 
jeigu už ją būtų buvę daugiau 
prašoma. Vis dėlto, nežiūrint 
šios prielaidos .reikia skaityti , 
kad esamomis sąlygomis Delta 
parduota labai gerai.

DELTAI PARDUOTI PRAEI
TIES BANDYMAI

Ryškesniam vaizdui pravar
tu būtų čia prisiminti, kad Del
tą buvo bandoma parduoti pra

eityje. Prieš du metus, pirmi
ninkaujant Alf. Patamsiui, pro
tokoluose randame eilę nutari
mų, iš kurių aiškėja, kaip tuo
metinė LN valdyba ir jos p-kas 
lengvapėdiškai žiūrėjo į visuo
menės jiems patikėtą didelį tur
tą. 1966 m. rugs. 18 d. LN v-bos 
posėdyje, pirmininkaujant Alf. 
Patamsiui ir sekr. J. Romikat, 
v-ba padarė šį nutarimą: "Pa
gal balsų daugumą bus listina- 
maper Tucklerįstaigą 3 mėne
siams už $ 139. 900. -" (Proto
kolas, Nr. 154).

1966 m.gruodžio 2 d.LN v-bos 
posėdžio protokole,Nr.156, pir
mininkaujant Alf. Patamsiui ir 
sekretoriaujant J. Romikat, 
skaitome šiuos nutarimus:

"Pirm. A. Patamsis atidarė 
posėdį, perskaitydamas naujai 
gautą Deltai parduoti per p. 
Tuckler pardavimo įstaigą ofe- 
rą. Naujoji gauta ofera yra są
lygomis gimininga ankstyves
ni ai oferai, tik skyrėsi sekan
čiai: kaina $ 145. 000. - įmokė- 
jimas $ 35.000, -, o likusioji su
ma $110.000,-lieka mums pir
mų morgyčių formoj, numokant 
per 5 metus iš 8% ir $ 916, - 
mėnesine rata kartu su palūka
nomis ir skolos grąžinimu. St. 
Bakšys nesutiko su šia ofera , 
motyvuodamas,kad mes, laiky
dami pirmus morgyčius ir mo
kėdami aukštesnius procentus 
ir mėnesines numokėjimo ratas 
(kaip vėliau matysime-Talkai, 
P. P. )-tas per 5 metus sunau
dos mūsų mažą įmokėjimą. Vi
siems šiuo reikalu pasisakius, 
p-kas prašė pasisakyti, kas su
tiktų duoti pažadus asmeninėm 
paskolom iš "HLCr.Union Tal- 
ka"(reikėjo skolintis $ 40.000,- 
kad atmokėjus tuo laiku buvusį 
$ 62.000, - Deltos morgyčių-P . 
P.). Sutiko duoti pažadus šie 
v-bos nariai: p. A. Patamsis, p. 
A.Šilinskis.p.P. Savickas, p. V . 
Leparskas, p. F. Krivinskas, p.
J. Varnas, p. P. Sakalas, p. A. 
Dirsė. Radus žirantus p-kas 
atidavė balsavimui oferos priė
mimą. Oferą priimti gauta 7 
balsai už, 2 balsai prieš (prieš 
balsavo St. Bakšys ir J. Palmer- 
P. P.) ir 2 balsai susilaikė. "

Ir pagaliau visų mūsų laimei 
1967 sausio 4 d. v-bos posėdžio 
protokole, Nr. 157 randame šį 
nutarimą: "Deltos pastato pir
kėjui atsimetus, v-ba rado ne
tikslu skubėti šaukti susirinki
mą anksčiau numatytą datą sau
sio 22 d. "

Dėkui Dievui, kad tuo metu 
pirkėjas atsisakė,nes, kaip pa
aiškės vėliau, pardavę šiomis 
sąlygomis Deltą, per 5 metus 
būtumėm neturėję nei Deltos , 
nei pinigų! Palyginę dabartinį 
Deltos pardavimą su anksčiau 
paminėtu,gauname nepaprastai 
skirtingus LN naudai rezulta
tus. Pirmas morgyčius būtų be
veiktas pats .būtent $ 110. 000, - 
bettiksu0,5% mažesnėmis pa
lūkanomis, kas duotų maždaug 
po $ 550, - per pirmus metus 
mažiau, negu dabar gauname. 
Pirkėjas būtų mokėjęs po $ 916.- 
kas mėnesį arba $ 10.992,- į 
metus, vietoje dabar gaunamų 
$ 13. 413, 02, t. y. $ 2421, 02 per 
pirmus metus mažiau.Pasisko
linę iš Talkos $ 40, 000, - iš 9% 
atmokėjimui Deltos tuo metu 
buvusiomorgyčiaus,šiai skolai 
grąžinti turėtumėm mokėti 
maždaugpo$832, - kas mėnesį 
arba $ 9984, - per metus. Tokiu 
būdu mums liktų į metus tik $ 
1008, -, oper 5 metus $ 5040, -.

Deltą pardavę prieš du me
tus, po 5 metų turėtumėm že
miau duodamą sumą:

1. Penkių metų iš morgyčiaus 
mokėjimų likutis $ 5040. -

2. Nuo šios sumos palūkanos 
už laikomus banke terminuotais 
indėliais pinigus apie $ 750. -

3. Po penkių metų dar liktų 
pagrindinės skolos apie $ 95. 
000, - Iš viso po 5 metų turėtu
mėm apie $ 100. 790, -

Dabar gi, pardavę Deltą, po 5 
metų, jei pinigų neišleistumėm 
Ir laikytumėm juos terminuo

tais indėliais banke Iš 6%, apy- 
tikriai turėtumėm šiuos rezul
tatus ;

1. Iš dabar gautų $ 65. 000, - 
grynais, mums liko apie $2000.

2. Per5metus iš morgyčiaus 
gausime skolos ir palūkanų apie 
$ 65. 000,-

3. Laikydami gaunamus pini-? 
gus banke per 5 metus gautu- 
mėm apie $ 10. 000, -

4. Po 5 metų mums liks mor
gyčiaus $ 90.100, - Taigi, po da
bartinio Deltos pardavimo po 5 
metų iš viso turėsime apie $ 
167.100,- arba net $ 66. 310, - 
daugiau negu būtumėm gavę, jei 
būtumėm pardavę Deltą prieš 
dus antrų metų.

Šie akivaizdūs faktai pabrėž
tinai parodo,kiek nuostolių būtų 
padariusi LN A. Patamsis ir jo 
vadovaujama valdyba ir dar 
ryškiau iškelia nuopelnus da
bartinio p-ko J. Palmer ir jo 
vadovaujamos valdybos. Mano 
tat duota šiam rašiniui antraštė 
visiškai atitinka tikrovei ta 
prasme,kad dabartinė v-ba pil
nai atlaikė daugelio LN narių 
neatslūgantį spaudimą jai, par
duoti Deltą už bet kokią paeitai - 
kiusią kainą. Dabartinė v-ba su 
Deltos pardavimu netik davė 
Lietuvių Namams stambias pa
pildomas pajamas,bet dar gi ir 
iš visos buvusios maišatynės 
išėjo kaip moralinė nugalėtoja .

IŠVADOS

Ištisinis LN entuziastas St. 
Bakšys, rinkdamas Lietuvių 
Namams pinigus ir įvairiomis 
kitomis progomis, mums vi
siems nuolatos kartojo: "Lie
tuvišką darbą dirbkime ir mūsų 
sudėtas į LN lėšas auginkime" . 
Jo siekimo antroji dalis ir pati 
sunkiausia Deltą pardavus rea- 
lizavosi-narių sudėtos šimtinės 
jau išaugo iki keturšimtinių.ir 
reikia tikėtis,kad toliau jos dar 
sparčiau augs, bet tik su sąly
ga, jei į v-bas rinksime nuošir
džius, geros valios, sąžiningus 
ir sugebančius LN, reikalus 
tvarkyti asmenis.

K. Mileris "TŽ" Nr. 32 iš 
1968,rugp. 8 d. savo straipsnyje 
"Namai, kurių nebestatysime" 
primygtinai siūlo LN likviduoti 
ir pinigus išsidalyti,o "TŽ" Nr . 
45 iš lapkr. 7 d. žinutėje "Lie
tuvių Namai miršta ilga ir sun
kia mirtimi" nuteikia skaityto
jus,kad mes savo tikslo pasiek
ti negalime.Šiuo savo viešu pa
sisakymu,K. Mileris , sakyčiau, 
pareiškė, ko jis norėtų,bet vi
siškai pamiršo dabartinį LN 
ekonominį pajėgumą. Pardavę 
visą LN turtą ir sudarę apie $ 
400. 000, - mes pilnai galime šį 
tikslą atsiekti.

Per pirmuosius LN darbo 10 
metų nuolatos ėjo narių pareiš
kimai jųpinigams atsiimti,ku
rių iki šiol turime netoli 500. 
Beveik jie visi, kaip susitarę , 
kartojo:"Kadangi LNnestatėte , 
todėl savo pinigus ir atsiimu". 
Gyvenimas parodė,kad jie viena 
galvojo, o kita kalbėjo. Dabar 
irgi LN nestatome, dar gi net 
viešai daugelis kalbame apie jų 
likvidaciją, bet pareiškimo pi
nigams atsiimti nei su pyragu 
negausi.

Ir dar vienas didžiausias iš 
eilės kitų mažesnių,realaus gy
venimo išryškintas paradok
sas! Tas asmuo, kuris daugiau
siai į Lietuvių Namus įdėjo sa
vo laiko,kantrybės, patvarumo , 
nekalbant jau apie lėšas, ir ge
ros valios ir yra "didžiausias 
kaltininkas", kad iš 100 dol. iš
augo $ 400, -, šiuo metu dauge
lio tų pačių, LN narių yra la
biausiai nekenčiamas, kolloja- 
mas ir net apvaginamas. Čia ir 
pasitvirtina mūsų tautos šimt
mečiais sukurta išmintis ir iš
reikšta patarlėmis: "Savo pa
rapijoje pranašu nebūsi! "

Pranas Pranckevičius 
LN V-bos sekretorius
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!’.i mojo leidimo (1653) bendras an'r.išli- 
tos lapas.

"Literatūros ir Meno" lap
kričio 2 d. numery skelbiama , 
kad surastas pilnas pirmojo 
"Knygos nobažnystės krikščio
niškos" (1653) egzempliorius. 
Jos originalas saugomas Švedi
joj .Upsalos karališkojo univer
siteto bibliotekoj. Įdomus, esą, 
šios knygos kelias .nors dar ne
žinomi visi jo vingiai ir posū
kiai iš Kėdainių į Upsalą. Toliau 
straipsnio autorius,Juozas Tu
melis, rašo:

Surastas pilnas pirmojo „Knygos no
bažnystės krikščioniškos“ leidimo egzemp
liorius galutinai išsprendžia tik vieną 
problemą — XVII a. (1653 ir 1684 m.) bu 
vo du jos leidimai. Neišaiškinta lieka daug 
kitų, tiek Įsisenėjusių problemų, tiek da 
bar naujai iškilusių. Kas, pvz., visiems 
keturiems autoriams išmirus, paruošė ant
rąjį knygos leidimą bei minėtą 1680 m. 
katekizmą-elementor ių „Pradžia pamokslo 
dėl mažų vaikelių“ (V. Biržiška ji mėgina 
priskirti 1701 m. „Naujo Testamento" pa
rengėjo S. Bitnerio plunksnai)? Tuo metu 
aktyviai veikė J. Bozymovskio ir S. Min
vydo sunūs Jonas ir Mikalojus, devinta
jame XVII a. dešimtmetyje žinomi savo 
pastangomis tęsti lietuviškos biblijos verti
mo paruošimo darbą. Be paminėtųjų. XVII 
a. pabaigoje Lietuvos Didžiosios Kuni
gaikštystės evangelikai-reformatai dar tu
rėjo ištisą plejadą kitų šviesuolių, rašti
jos gimtąja kalba ouoselėtojų (J. K. Kra- 
inskis, S. Monkevičius. S. Lipskis, J. 
ž/.s^odzkis ir kt.). Tačiau konkreti jų veikla 
dar t< be.’.-ūkia savo istoriko.

JUOZAS TUMELIS

— Veikalas apie statutą. Ati
duotas spaudai veikalas apie 
pirmąjį Didžiosios Lietuvos Ku
nigaikštystės Statutą, išleistą 
1529 metais. Veikalo vertimą 
paruošė prieš keletą metų Pa
ryžiuje mirusi istorikė dr. De- 
veikytė-Navakienė. Jį peržiūrėjo 
ir spaudai parengė bei įvadinį 
žodį, pastabas ir žodynėlį para
šė teisės istorikas dr. Aleksan
dras Flateris. Platesnį straipsnį 
apie “Statuto” vertėją dr. De

veikytę, paraižė prof. dr. Zeno
nas Ivinskis gi bibliografiją ir 
kalbą tikrino prof. dr. Petras 
Jonikas.

1969 M. LITUANUS ŽURNALO 
REDAKTORIAI

Lituanus Fondacija gruodžio 
mėn. 16 dieną pakvietė dr. Kęs
tutį Skrupskelį ir dr.Antaną Kli
mą redaguoti 1969 metų Litua
nus žurnalą. Abudu jaunosios 
kartos akademikai yra profeso
riai ir aktyvūs lietuvių visuo
menės veikėjai.

Lituanus Fondacija širdingai 
dėkoja 1968 m. redakcijos ko
lektyvui :dr. Anatolijui Matuliui, 
dr. Tomui Remeikiui, dr. Anta
nui Sužiedėliui ir dr. Broniui 
Vaškeliui už jų įdėtą darbą ir 
uolų bendradarbiavimą. Fonda
cija ypatingai reiškia viešą pa
dėką vyriausiam redaktoriui 
dr.Tomui Remeikiui, kuris per 
penkis metus redagavo ir rūpi
nosi Lituanus žurnalo reika
lais. Tikimės, kad dr. Tomas 
Remeikis ir toliau visokeriopai 
rems Lituanus žurnalą ir Fon- 
dacijos uždavinius.

Visiems skaitytojams .rėmė
jams ir visai lietuvių visuome
nei,linkime linksmų šv. Kalėdų, 
o naujieji 1969 metai te atneša 
mūsų tautai vienybę ir tepri- 
duoda naujos energijos kovai už 
Lietuvos laisvę ir nepriklauso
mybę.

Geriausia dovana 1969 me
tams yra Lituanus žurnalo pre
numerata. Siųskite savo prenu
meratos mokestį $ 5. 00 adre
su: LITUANUS, P. O. Box 9318 , 
Chicago, Illinois 60690.

Algis ZAPARACKAS 
LITUANUS Fondacijos 

Pirmininkas

ĮSIDĖMĖTINAS KREIPIMASIS!
Kanados National Library 

Otavoje norėtų gauti lietuvišką
ją enciklopediją. Jeigu kas no
rėtų turimą savo enciklopediją 
padovanoti arba už atlyginimą 
perleisti,prašome pranešti KL 
BKrašto Valdybai-1011 College 
Street, Toronto 4, Ontario.

S. Čepas , 
KLB Krašto Vald. Pirm .

Ir mes norime netiktai pri
tarti, bet paraginti pasiturin
čius savo tautiečius įsiamžinti 
(tikra to žodžio prasme) savo 
vardus neabejotinai kilniam 
tikslui. NL.

"VAAUUU". Tu tik pažiūrėki 
Pažiūrėk kokia Kikimoral -su
šuko lietuvaitė,atvertus "Aidų" 
7-tąjį numerį, 306-tam pusla
pyje,kur vaizduojama "turtinga 
moteris Lietuvoje", piešinys iš 
S. Heldto kodekso.

Išsamiame, profesoriškai 
sausame,straipsnyje "Lietuvos 
gyventojų tipai XVI a. grafikoje: 
Adelhauser - Heldt - Vecellio" 
dr. Povilas Rėklaitis užmiršo 
primint skaitytoj ui, kad kažkada 
rūbas (tiek vyrų, tiek moterų) 
turėjo pabrėžti asmens visuo
meninę padėtį. Hierarchijos 
dėsnis ilgą laiką akcentavo 
"baltarankiškumo laipsnį".Tik 
palaipsniui aprėdas pasidarė 
funkcionalus,praktiškas.Ir taip 
frakas išsivystė iš raitelio kos
tiumo.Todėl ir skelti skvernai. 
Esą ir cilinderis (katiliokas) 
turėjęs kitą paskirtį: tarnavęs 
savotišku apsaugos šalmu,idant 
virsdamas nuo kumelio dvarpo
nis nesusitrenktų smegenų.

Moterys, gudresnės (nevisa- 
da, žinoma), paisė hierarchijos 
dėsnio.Plačios dekolte,vyravu
sios viduramžio pabaigoj rodo, 
kad Jievos dukros naudojusios 
savo tikslams ir Suvedžiojimo 
dėsnį (Seduction principle). Ar 
ši mada buvo paplitus Lietuvoj, 
vienas, turbūt, dr. Rėklaitis te
žino? Bet siaubo klyksmas, iš
trūkęs iš jautrios lietuvaitės 
sielos gelmių,didžiai supranta
mas.Iš kur galėjo ji atspėti, kad 
tas "Kikimoros" parėdas, turė
jęs įkvėpti praščiokams baimę 
penkių varsnų spinduliu?

Lieka tai, kad prof. Rėklaitis 
pasirinko sau labai įdomų už
davinį-tirti Lietuvos kostiumų 
istoriją. Gal kada nors Sužino
sim, kad ir mūsų vadinamieji 
tautiniai rūbai yra sumanių dai
lininkų išmislas.Kas žino?

*******

TAI BENT ŽMOGĖNASl 1!
Kaip paskelbė "The Montreal 

Star" neseniai vienoj žinutėj 
Jungtinių Tautų vertimų skyriuj

PROPERŠOS Surinko T auros

dirbąs vienas alzasletis(53 me
tų Georges Schmidt), kuris mo
kąs 66 kalbas, neskaitant tar
mių. Ir ne visas žemaitiškai. 
"Aš studijavau", -sako jis,- 
maždaug 15 arabų tarmių, bet 
jas skaitau kaip vieną kalbą".

Kasdieniniame darbe jam 
tenka daugiausiai naudoti ang
lų,prancūzų,ispanų ir rusų kal
bas, ir kartkartėmis kiniečių 
kalbą.Užklaustas, iš kur atėjęs 
jam noras pasidaryti poliglotu , 
jis atsakė,kad geriausias būdas 
pažinti žmones,jų mintyjimą ir 
psichologiją, esą išmokus jų 
kalbą.

Tai va! O mes vargšeliai 
niekaip neįkandam prancūzų 
kalbos ir dar širstam, kad kve- 
bekiečiai karts nuo karto pa
gąsdina įžūlius angį of onus, kad 
bent kiek gerbtų gyvenamojo 
krašto kalbą.

O mūsų glūpi vaikeliai nie
kaip nepramoksta savo pačių 
tėvų "liežuvio".

*******

Tie, kurie stebi išeivijoj iš
augusių jaunųjų rašytojų pir
muosius žingsnius, žino, kad 
"Ateitis" yra jų žurnalu. Tačiau 
mūsų laukia nusivylimas atver
tus neseniai tos leidyklos iš - 
leistą Aldonos Baužinskaitės- 
Kairienės lyrikos rinkinį-"De- 
talės".

Tai aiškiai vyresnės kartos 
moters eilėraščių, rašytų dar 
nuo gimnazijos laikų, pluoštas . 
Liuoslaikio valandom sukurti , 
naiviai simboliški posmai, ne
rodo,išskyrus kelias detales (ir 
rinkinio pavadinimas savotiš
kai taiklus) didesnės autorės 
potencijos augti.

Knygelė lengvai įsirikiuoja į 
tą grupę, kurią dr. J. Girnius 
yra pavadinęs "pavėlavusių ta
lentų" grupe.

Knygelė iliustruota nemažiau 
mėgėjiškais Onos Stankaitytės 
-Baužienės piešiniais.

*******
Kai žinomas Kvebeko daini

ninkas Claude Leveillee pasa
kojosi savo įspūdžius iš gastro
lių po Sovietų Sąjungą, jis maž
daug šitaip suminėjo aplankytas 
vietoves: ... "dainavau Mas
kvoj, Leningrade, Taline ir vi
duramžiškam 13-to šimtmečio 
mieste-Vilniuj". Aiškiai pajų* 
tom, kad Lietuvos sostinė jam 
paliko didelį įspūdį.

Kaip patiem lietuviam bran
gi senoji Gedimino tvirtovė aky- 
vaizdžiai matosi iš dabartinės 
grafikos ir gausių turistinių 
leidinių. Pastaruosius dabar 
papildo naujai išleista Vilniaus 
monografija:

J. Jurginis, V.Merkys, A. Tau
tavičius. Vilniaus miesto is- 
torija.Nuo seniausių laikų iki 
Spalio revoliucijos. Vilnius , 
"Mintis" 1968.
Aptardamas "Literatūroj ir 

Mene", spalio 19 d. numery šį 
neeilinį leidinį Alf. Kazlauskas 
sumini, kad yra buvę nuomonių 
jog Vilnius egzistavęs jau Min
daugo laikais. "Bet jei sutiksi
me", rašo jis, "kad Vilnius kaip 
miestas, įsikūręs 1323 m. , tai 
1973 m.turėsim švęsti 650-sias 
miesto įkūrimo metines.Šis ju
biliejus taps tradiciniu, nuo ku
rio, norėsim mes to, ar ne, vė
liau negalima bus atsiriboti". 
Daug kalbama taip pat apie 
autentiškąjį Vilniaus herbą, ir 
patariama laikytis istorinės 
tiesos.Įdomios ir šios mintys :

"Pagal miestų datavimo tvar
ką Gediminui priklauso Vil

Garsusis žaidikas John Unitas (Jonaitis) Baltimorės Lietuvių Radijo 
programoje, kur vedėjas A. J. Juškus padarė pokalbi ir apdovanojo lie. 
tuvlškomis plokštelėmis. \ Foto Bruno Leikus

niaus įkūrėjo garbė ,o 1323 m. ir 
toliau lieka Vilniaus įkūrimo 
metais" (psl.35). Čia užmiršta
mas svarbus ir .turbūt, esminis 
dalykas. Gediminas kalba ne 
apie bet kokį Vilnių, bet kara
liškąjį, t. y. sostinę. O miesto 
vardo paminėjimas ir miesto 
sostinės paminėjimas toli gra
žu nereiškia vieną ir tą patį .Štai 
Berlynas atsirado 1307 m. susi
liejus dviems gyvenvietėms, o 
Brandenburgo centru tapo tik 
1486,Prūsijos sostine virto dar 
vėliau.Maskva pirmą kartą pa
minėta 1147,Maskvos kunigaikš
tystės centru pasidarė XIII a. 
antroje pusėje,o centralizuotos 
Rusijos valstybės sostine tapo 
tik XV a. paskutiniame ketvir
tyje,valdant Ivanui m.Taigi, nuo 
miesto iki sostinės Berlynas ir 
Maskva ėjo ištisus šimtmečius. 
Kas kita atsitiko su Vilniumi . 
1323 m.Vilniaus vardo paminė
jimas reiškia, kad jau tuomet 
Vilnius buvo centralizuotos 
Lietuvos sostinė. Taigi, jeigu 
mes ir minėsime 1323 m., tai 
turėsime minėti ne Vilniaus , 
kaip miesto įsikūrimą, bet Vil
niaus, kaip Lietuvos sostinės, 
metines. "

Pasakodamas savo įspūdžius 
iš Lietuvos, dr. F. Jucevičius , 
kaip prisimenat,rašo matęs pro 
traukinio langą nedažytas stotis 
ir griūvančias lūšnas. Krašte 
vaikščiojanti baimė, skurdas ir 
neviltis.Ir iš tikrųjų,kokia var
ginga padėtis krašto gilumoj,
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statymo, nors ir netikiu sukilimo pasisekimu. Savomis 
jėgomis imperijos nenugalėsime, o Europa į šį rei
kalą nesikiš. Tad leisti, kad revoliucija nukryptų 
prieš mus, bajorus-žem valdžius, valstybės, kokia ji 
bebūtų, pagrindą, juk lai nesąmonė, ponas Geištore! 
Tai nusikaltimas! Neleiskite chlopams Įsiviešpatauti, 
kol dar nepervėlu. Aukos jau krinta. Iš Bagynų, šito
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namo. Graudus buvo susitikimas tėvo su dukterimi. Po trumpos valandėlės už šoninių durų pasigirdo 
Jadvyga, nors laikė Pranciškų pavojingu žmogumi, geležies žvangėjimas, sunkūs žingsniai, spynoje su
vis dėlto tokio baisaus keršto iš jo nelaukė. Taip pat čirpė raktas, durys sugirgždėjo, ir į koplyčią įėjo 
ir iš baudžiauninkų valstiečių ji nesitikėjo tokios ne-Viktoras Survila, lydimas dviejų kareivių sargybinių 
apykantos. Romantiška luomų vienybės idėja, lig šiol su nuogais kardais rankose, ir dežuruojantis karinin- 
gaubusi sukilimą, žuvo Bagynų liepsnose. Apie grįži- kas. Iš paskos sekęs kareivis uždegė dvi žvakes ant 
mą į tėviškę dabar nebebuvo kalbos. Ji pasijuto ne- altoriaus. Kunigas užsidėjo stulą. Jaunieji pasisvei-
beturinti tėviškės. Mintis, kad ji turinti lydėti Vik-kino liūdnais šypsniais, tačiau laimės džiaugsmas didelių tradicijų dvaro, beliko pelenų krūva. Nedaug 
torą į ištrėmimą, dabar galutinai įsišaknijo jos gal- švietė jų akyse, kai abudu greta sustojo prie alto- betrūko, kad ir aš pats būčiau kritęs nuo maištininkų 
voje. Palenkti tėvą dabar pasidarė kur kas lengviau, riaus.
Beliko laukti teismo sprendimo. Apeiga buvo trumpa. Po šliūbo dežuruojantis ka-

Ilgai laukti nereikėjo. Teismas įvyko po kelių die- rininkas leido tėvams ir pajauniams pasveikinti jau
nų. Buvo rasta, kad Viktoras Survila palaikė santy- nuosius, pasikeisti keliais sakiniais ir mostu įsakė sakote, yra teisybė. Ir aš taip manau. Aš sukilimo

idėjai nepritariau iš pat pradžių. Tačiau, jei, nepai
sant išmintingi} įspėjimų, ugnis suliepsnos, buvau pa- 

.. , , siryžęs patriotinę pareigą atlikti. Ir štai ja atlieku:ėjo is koplyčios į naują gyvenimą. , ,
... .. .... . „ ... . _ esu revoliucinio Lietuvos provincijas valdančio sky-Po dviejų dienu Viktorą Survilą išdangino i Sa- ’

maros guberniją. Įkandin išvyko ir jo jaunoji žmona. riaus Pirmininkas- Formaliai ir aš esu maištininkas- 
Laikinai jiedu išnyko iš gimtosios padangės. sukilėlis-revoliucionierius. Jei mane suseks ir suims, 

Ponas Skrodskis, pasilikęs Vilniuje po dukters su-8Tvas nebetiksiu. Štai mano likimo paradoksas. Ta- 
tuoktuvių, vėl atlankė generalgubernatorių Nazimo-čiau bajoriją, dvarus reikia gelbėti. Aš savo postą 
vą, norėdamas plačiau painformuoti jį apie įvykius privalau tam reikalui panaudoti. Kai ką aš jau ir pa- 
savame krašte ir prašyti, kad vyriausybė imtųsi griež-dariau. Aš sustiprinau Skyriuje baltųjų įtaką. Kovo 
tų priemonių prieš maištaujančius chlopus. General-mėnesį mano išleisti atsišaukimai ragina susilaikyti 
gubernatorius pritarė ponui Skrodskiui, tačiau pats nuo sauvališkų veiksmų, jungtis liaudžiai su šlėkta, 
jau neapsiėmė į tuos reikalus gilintis, palikdamas tai aš viską dariau, kad revoliucinės partijos veiksmai 
savo įpėdiniui generolui Muravjovui, kuris netrukus jjūtų bent kiek sulaikyti, nes visiškai juos sutramdy

ti jau nebuvo galima. Jeigu man pavyktų sutramdyti 
Dvarininkų interesų gynimo reikalu lankėsi ponas . , ... ... ,H „raudonieji —Kalinauskas, Mackevičius, Sierakaus

kas ir kiti į juos panašūs, aš laikyčiau savo misiją 
baigta ir savo žuvimą pateisintu.

Jiedu išsiskyrė kaip geri bičiuliai, radę bendrą 
kalbą. Tačiau nė šią atvirumo valandą Geištoras ne
jautė visiško pasitikėjimo Skrodskių ir jam neatsklei
dė visų Skyriaus priemonių, kurių buvo imtasi tram
dyti sukilimas Lietuvoje: kokie žmonės buvo skiria
mi revoliuciniais komisarais, miestų ir apskričių vir
šininkais ir kokios jiems buvo duotos instrukcijos 
plėsti įtaką liaudžiai, siekiant ją palenkti dvarininkų' 
pusėn ir tokiu būdu nutraukti tarp šių luomų įsigalė
jusią neapykantą.

kirvio.
Geištoras klausė susirūpinęs.
— Taip, gerbiamas ponas kaimyne. Viskas, ką jūs

kius su rusų revoliucionieriais Peterburge, platino skirtis. Viktoras su sargybiniais dingo šoninėse du- 
revoliucinę spaudą ir aktyviai dalyvavo veikloje ryse, sugirgždėjo raktas, žingsniai nutolo. Jaunoji 
prieš jo imperatoriškosios didenybės vyriausybę. Vik- Jadvyga Survilienė, tėvo už parankės prilaikoma, iš
taras Survila buvo nuteistas 10 metų ištremti į Sa
maros guberniją. Toks sprendimas anais laikais buvo 
laikomas švelniu dėl pono Skrodskio pažinčių bei 
asmeninių ryšių su aukštais valdžios žmonėmis.

Dabar Jadvygos pasiryžimas lydėti Viktorą į iš
trėmimo vietą, nepaisant tėvo atkalbinėjimų, pasidarė 
galutinis. Ir ji ėmė prašyti tėvą išrūpinti generalgu
bernatoriaus sutikimą susituokti su Viktoru Survila 
kalėjime. Lydėti sužadėtinį neištekėjusiai ir su juo 
gyventi tremtyje tai reikštų užtraukti ant Skrodskių 
šeimos amžiną gėdą. Reikėjo sutikti.

Generalgubernatorius leidimą tuoktis davė. Liūd
nos apeigos turėjo būti atliktos kalėjimo koplyčioje, turėjo atvykti Į Vilnių, 
dalyvaujant patiems artimiesiems. Spėjo atvykti Vik
toro tėvai. Sutartą dieną prie kalėjimo koplyčios su- Skrodskis ir pas Lietuvos provincijas valdančio sky- k
stojo karieta, iš kurios išlipo sutuoktuvėms derame riaus pirmininką Jokūbą Geištorą. Skrodskis kažkur
drabužiu su ilgu baltu vualiu apsitaisiusi Jadvyga, buvo girdėjęs, kad „raudonojo" judėjimo Lietuvos
ponas Skrodskis su fraku ir cilindru, ponai Survilai komitetą, kuriam vadovavo chlopomanas, demago-
ir du Skrodskių giminaičiai — pajaunys ir pajaunė. Sas Kostas Kalinauskas, pakeitė pagal Varšuvos in-
Koplyčioje jie rado jau laukiantį prie altoriaus ku- strukcijas daugiausia iš „baltųjų" sudarytas antras
nigą. Jadvyga, išblyškusi, kietai sučiaupusi lūpas ir Skyrius. Deja, tos pačios Varšuvos „baltųjų" instruk-

— Aš taip ir maniau! Ten jų visas lizdas. Vienas rūsčiai suraukusi antakius, visomis jėgomis stengėsi CM°S leido sudaryti sukilimo žandarmeriją. Žandarai 
Balsys ko vertas! Sako, su Mackevičium išėjęs. O, sulaikyti ašaras. Ponia Survilienė nesivaržydama turėjo teisę net mirtimi bausti išdavikus, skundikus
greičiausiai, su Pranciškum susiuostęs. Paminės jie raudojo, o ponas Skrodskis su bajorui deramu hono- *r šiaip sukilimo disciplinai bei reikalavimams nusi
manė. Vilniuj jau aš padarysiu. Visą tą širšyną nu- ru laikė išdidžiai pakėlęs galvą, kairiąja prie šono kaitusius asmenis. Skrodskis įtarė, kad ir jo buvusis
šluosiu nuo žemės paviršiaus. Jie mane, aš juos. spaudė cilindrą, o dešine kartas nuo karto suko ūsą vežėjas Pranciškus bene bus toks sukilėlių žandaras.

Su tokiais ketinimais ponas Skrodskis išsiskubino ir pešiojo jau visai pražilusią barzdelę. Koplyčioje Sudegintų Bagynų savininkas, didžiai pasipiktinęs, 
į Vilnių, nuogąstaudamas, kad neprasilenktų su Jad- buvo vėsu ir prietema. Kiekvienas garsas nejaukiai skundėsi Geištorui: 
vyga. Iš tiesų jis rado dukterį besirengiančią važiuoti aidėjb mūro skliautuose. — Aš suprantu revoliuciją dėl Žečpospolitos at-

Ponas Skrodskis su Pšemickiu apsistojo Liepų dva
re pas poną Survilą. Išlipęs iš fajetono, ponas Skrods
kis apsidairė. Dangaus pakraštys, kur turėjo būti 
Bagynai, raudonavo nuo didelio gaisro.

— Šunsnukiai!.. Chamai prakeikti!.. Paminės jie 
mane!.. — kumštis sugniaužęs, pagrasino ponas 
Skrodskis.

Ach, pone, - sudejavo Pšemickis.- Dėkokime 
dievui, kad likome sveiki ir gyvi.

Išėjęs jų pasitikti ponas Survila, sužinojęs, kas 
atsitiko, nerado žodžių savo pasipiktinimui išreikšti.

— Aš visuomet sakydavau,— kalbėjo jis, lydė
damas tokius netikėtus svečius į vidų,— kad, trauk
dami chlopus į revoliuciją ir juos ginkluodami, mes 
žaidžiame su ugnimi. Politiniai perversmai — bajorų, 
šlėktos reikalas. Žečpospolita turi būti tik jų atsta
tyta.

Rytojaus rytą, ponams dar tebemiegant, Liepų 
dvarą pasiekė žinios apie Bagynų sunaikinimą. Kaip 
kaltininkai tos nelaimės, buvo minimas ne tik Pran
ciškus su savo banda, bet ir Šilėnų kaimiečiai.

Per pusryčius išgirdęs apie tai, Skrodskis prapliu
po grasinimais:

Bus daugiau.
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toliau negu matosi pro traukinio 
langą,galima spręsti Iš St. Dau
nio straipsnio Kultūros Barų 9 
No. pavadinto aliarmuojančia 
antrašte-"Koks bus etnografi
nių paminklų likimas?"

"Etnografiniai daiktai-ne fo
tonuotraukos ar dokumentų 
pluoštelis. Jiems reikia daugiau 
vietos saugyklose, eksponatų 
salėse. Turbūt, dėl to renkami 
daugiausia smulkieji daiktai , 
kuriuos muziejininkai patys ga
li parsinešti, kurie ekspozicijų 
salėse "neprašo" grindų, o ga
lima pakabinti ant stendų bei 
sienų. Kraštotyros muziejams 
labai trūksta patalpų saugyklom. 
Beveik be saugyklų verčiasi 
Mažeikių, Ukmergės, Švenčio
nių, Alytaus, Kretingos muzie
jai".

"Atrodo, kad šiandien dėl 
transporto skųstis nereikėtų, o 
vis tik eksponatų atvežimas - 
muziejams didelė problema. 
Jei kartais koks kolūkis išnuo
moja sunkvežimį eksponatams 
iš to paties kolūkio pervežti, tai 
po to lauk "riebios" sąskaitos: 
girdi valstybės muziejus, gali 
mokėti... Čia ne mašinos "da- 
vinėjimas daužymui", ne be
prasmis atsitraukimas nuo ga
mybos,o kultūrinė veikla, svar
bus, nors ir atrodytų, nedidelis 
indėlis liaudies kultūron.

Arba vėl.Iš tolo boluoja nau
ja mūrinė kolūkio gyvenvietė . 
Pe r eini. N amukai ,n amukai-vi e - 
nas į kitą panašūs, visa gatvė: 
pakelė tartum apvalyta nuo et
nografijos. Jei kur užsiliko ko- 
lonuota klėtelė ar tradicinis gy
venamasis namas su langinė
mis ir žirgeliais,-vadinasi, ne
suspėta nuversti. Jei tradicinė 
troba "prisiderino" prie naujos 
gyvenvietės,tai jos šeimininkas 
skuba seklyčios lubas pakalti 
faneros lakštais, verčia žirge
lius nuo čiukuro, kad namas 
nors Įdek panėšėtų į standarti
nius namukus.. .Nemaloniaipa
sijunti, kada Žemaitijos kolū
kietis, įvesdamas retesnį svetį 
į savo tradicinę menę, atsipra- 
šWt*,Čia pas mus viskas seno
viška,taip,kaip kaime". Į tą pa
čią menę-seklyčią,kuri iki šiol 
tebėra lietuviško namo interje
ro pavyzdys.

Kartą apžiūrėjom vieną tokią 
"senovišką" žemaičio trobą - 
svetainę. Plačios grindų lentos 
prikaltos dar medinėmis vini
mis (tai kalba apie pastato am

žių). Žemaitiškas skobnis-ąžuo- 
linis,masyvus. Pasieniais suo
lai.Spinta su segmentine žvaigž
dute durys e. Stori, keturkampi ai 
s kers lanki ai ir ant jų dviem ei
lėm klotos storos, tarytum vaš
kuotos, lentos. Viskas žemai
tiška, o šeimininkas skuba pa
siteisinti: "Ai nespėjom pasi
remontuoti. Nebetinka prie šių 
laikų". Iš apačios balkių pakal
siąs faneros lakštus ir nudažy
siąs baltais dažais. Įrodinėjom 
ir prašėm, kad dar kurį laiką 
negadintų seklyčios,gal dar kas 
užklys pasižiūrėti,gal įvertins? 
Ką pasakysi ,mums išeinant,dė
kojo žmogus: "Manėm, kad ne
betinka. Jei gražu-paliksim".

"Kaimo žmonhj butiniai po
reikiai išaugo. Žmonės nori 
naujų namų,šviesių langų, naujų 
baldų.Gyvenimo tėkmės niekas 
neužturės. Bet - "kodėl, girdi , 
kaime turime gyventi blogiau 
už miestietį?Deja-ne miestie
tį, o miesčionį. Lubos ir sienos 
kalamos fanera, kabinamos ant 
sienos karalaitės su gulbėm. . . 
Tad argi ne miesčionio skonis 
braunasi į kaimo buitį ?... Su
tikime, laiko aptrintas baldas 
naujam bute nebetinka. Betgi 
kokia gamykla gamina baldus , 
kurie būtų artimi valstiečio 
skoniui, sodiečio dvasiai, ku
riais jis galėtų pakeisti liaudiš
kus baldus ? Ar buvo kada kal
bėta ir galvota kaip tradicinės 
statybos gyvenamą namą pri
taikyti šių dienų kolūkiečio po
reikiams ?"

"Labai graži idėja išsaugoti 
senus grupinius kaimus. Į sau
gotiną kultūros paminklų sąra
šą įtraukta jų bent keliolika. . .

Kaip išsaugoti seną sodybą, 
panaudojant praktiniams reika
lams ūkinius pastatus, kuri e nei 
kolūkiečiui,nei kolūkiui ekono
miškai nebereikšmingi? Jei šie 
ir panašūs klausimai nebus 
sprendžiami, tai etnografinių 
kaimų artimiausia ateitis ne
linksma. ..

Pavyzdžiui .paimkime Anykš
čių rajone,netoli Rubikių ežero, 
"Pergalės" kolūkyje esantį, 
Mielašiškių kaimelį.Nedidelio, 
bet gražaus būta. Prieš keletą 
metų čia dar galima buvo rasti 
nemaža šimtamečių sodybų su 
įdomia želdinių sistema. 1968 
metų vasarą aplankėme jį su 
rajono architektu ir tiesiog gė- 
dyjomės žmonėms pasakyti,kad 
kaimas yra saugomas, kaip

liaudies kultūros paminklas. Jo 
nebėra.Sodybų ūkiniai pastatai, 
priklausę kolūkiui, beveik visi 
nugriauti, nes prašėsi šiaudų 
stogams.Likusios vienišos pir
kios su išdarkytais želdiniais , 
buvusi gatvė atrodo kaip po sti
chinės nelaimės. Beveik kiek
vienoje pirkioje šeimininkai 
apiberdavo rajono' architektą 
"prašymais" leisti namus atre
montuoti, tai yra iš dvigalių pa
daryti "naujoviškus"-uždengti 
šiferiu,išpiautiplačius langus. 
Teisūs. Jie turi gyventi švie
siai,kultūringai. Bet juk pasta
tai paminkliniai .negalima keis
ti 1

Laukia konservacijos etno
grafiniai paminklai ir pakelėse. 
Štai, išėjus L Kostkevičiūtės 
monografijai, Vincas Svirskis , 
tarytum naujai sužydėjo. O pa
kelėse jo, ir kitų liaudies meis
trų kūrybos žydėjimo metas ar 
tik nebus praėjęs ? Apkerpėjo , 
suskilinėjo,visai nupliko,palin
ko kryžiai su žmonių figūromis 
ir saulėmis. Metai po meti} jų 
skaičius pakelėse mažėja. Jei 
kas, važiuodamas pro šalį.ne- 
užkliudė,jei koks meno "mylė
tojas" nenusipiovė, tai lietus ir 
darganos baigia su jais susido
roti. Vienas Kėdainių rajono ko
lūkietis prašyte prašė Liaudies 
buities muziejų,kad "jo Svirskį" 
greičiau pasiimtų į Kauną, nes 
vietoje-liūdnas jo likimas. Ne
galima. Saugomas vietoje. Bet 
ar apsaugos lentelės pridengs 
Svirskio ir kitų liaudies meni
ninkų kūrybos paminklus nuo 
lietaus, saulės ir vėjų?

Juos reikia kažkokiu kitokiu 
būdu-ne tik prikalta lentele-iš- 
saugoti. Jei vertingą meno kū
rinį paliekame laukuose,tai bū
tina jo medieną padaryti atspa
rią, o jei šiandien dar neturime 
tokių priemonių, kurios užti
krintų apsaugą, tenka skubiai 
spręsti: išsaugoti juos muzie
juose kartų kartoms, ar ir to
liau laikyti pakelėse dar keletą 
ar kelioliką metų, žinant,kad pq 
to' tikrai iš jų nieko neliks". 

Albinas j

Žukauskas
MEILĖ
Troba kadai dar nugriuvusi 
Dėmesį mano patraukė, 
Noriu ištirti lūžgalių krūvą, 
Kokią paslaptį kaupia!

Lotų ir sienmedžių sąvartas 
Plėšiu nubrėžytais pirštais.

Sunkiai duodasi pamatas, 
Senas, dar kirviais rištas.

Noriu galop sužinoti,
Kas gi toji tėvynė!
Kam ji vadinasi motina!
Kam ne vergo gimtinė.

Kam epochoj beprotėje,
Vien negandais apsipylę. 
Ją taip mylėjo protėviai! 
Ko gi jos mes taip nemylime!

Kultūros Barai, Nr. 4(40) 1968.

Eltos.. 
Informacijos

Neseniai mus pasiekė 
patikimai autentiškas
kreipimasis iš pavergtos 
Lietuvos, pašaliečių ne
kontroliuotu būdu perduo
tas ryšium su Lietuvos 
nepriklausomybės atsta
tymo 50-ties metų sukak
ties minėjimais. Kreipi
mosi esmė išreikšta šiais
trimis raginimais lais
viesiems tautiečiams:

- Tikėkite ir Jūs taip, 
kaip mes tėvynėj tikim, 
kad Lietuva vėl bus lais
va ir nepriklausoma.

- Vyresniajai kartai 
nykstant, ruoškit jauni
mą,kad būtų lietuviškas , 
kad suprastų Lietuvos 
reikalus ir juos gintų 
laisvame pasaulyje.

- Daryidt, ką galit pa
dėt mums mūsų sunkioje 
kovoje prieš okupantą.

Šie žodžiai įspūdingi 
ne savo naujumu, o prie
šingai,-juose girdimu ta- 
patingu kartojimu to, kas 
lygiai taip pat buvo jau
čiama, tikima ir sakoma 
tada,kai lietuvių tauta iš
tvermingai stengėsi atsi
laikyti prieš vokiečių 
okupacijos slėgimą ir 
rengėsi atstątyti sužlug
dytą Lietuvos nepriklau
somybę. Tada veikusieji 
keli okupantams prieši
nimosi centrai ryžosi vi
sas pogrindi škai kovai 
persitvarkiusias politi
nes Liėtuvos’pajėgas su 1 
jungti.Dabar suėjo jau 25'
-eri metai nuo to tamsaus
lietingo 1943 metų lapkri
čio 25-tosios vakaro, ka
da,pogrindžio keliais įgi
jęs tautos pasitikėjimą, 
susirinko pirmojo posė
džio Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas . 
Jis tapo lietuvių tautos

KF?E/vi

SVAJONĖ IR REALYBĖ.,,

-4Š satyros ir jumoro žurnalo "ŠLUOTA" .

Pastaruoju melu mūsų pramonė pradėjo gaminli grakščių linijų ir termų, 
patogius naudojimui, jo savininkui suteikiančius daug džiaugsmo ir pasiten
kinimo, nebrangiai kainuojančius mopedus, kurių pąvyzdj mes matome ant- 
roioie nuotraukoje.

Pirmojoje nuotraukoje — seniai laukiamos masinos „Fiat-124" model's. 
. Tai bus demokratiška mašina, skirta plačiosioms darbo žmonių ma

sėms, — pareiškė gamyklos vyr, inžinierius A. K.

valios išraiška ir negin
čyta vadovybė,į kurią tau
ta ėmė lygiuotis ir kurios 
nurodymus ėmė sekti bei 
vykdyti.

Karo audrai pasisukus 
atgal,vėl pasikeitė Lietu
vos okupantai ir kovos 
aplinkybės.Kova buvo ta
pusi žiauri ir kruvina. Po 
eilės metų ji buvo pri
versta nublėsti be laimė
jimo.Bet iš tariamai nu
slopintų pasipriešinimo 
židiniųį laisvę dar ir da
bar siunčiamas atsikrei- 
pimas liudija, kad tikėji
mas atgausima laisve ir 
būsima Lietuvos nepri
klausomybe Lietuvoj nė

ra nei palaužtas,nei nu
slopintas.

Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas , 
per 25 - erius metus ne
susvyravęs tame pačia
me tikėjime, gruodžio 7- 
8 d. bus savo seimo me
tiniuose bei sukaktuvi
niuose posėdžiuose susi
rinkęs dar labiau tame 
tikėjime balso iš Lietu
vos sustiprintas ir pasi
ryžęs tą per tiek laiko 
nepakitusį tautos troški
mą ko plačiausiai skelbti 
ir įmanomai uoliau rū
pintis iš jo kilusių ragi
nimų bei pavedimų vyk
dymu. * ELTA.

STASYS GERVILAS 18-

TRYS NUPLĖŠTOS KAUKĖS

(N. Lietuvos slaotosios po/ici/os detektyvo 
pergyvenimai Vilniuje ir Vilniaus krašte <939 - 
- 1944 metais ).

Lenkai išsidėstę kautynių 
tvarka,laukia įsakymo iš ligoni
nėje apsistojusių karininkų, ku
rių tarpe, kaip jis pats pasisakė 
ir kiti matė jį iš ženklų, buvo 
pulk, leitenantas apie 50-55 m. 
amžiaus.L.partizanai patruliuo
dami miestelio šiaurinės dalies 
gatves,sulaikė jauną moterį lie
tuvę, bet gerai kalbančią lenkiš
kai, ir ją pristatė į ligoninę pa
sikalbėjimui. Ją trumpai apklau
sinė ję, karininkai jai įsakė tuo
jau eiti pas mus į bunkerį ir pa
sakyti mums, (o mūsų buvo apie 
40 ginkluotų ir neginkluotų vy
rų), kad gražiuoju pasiduotumėm 
lenkų partizanam. Priešingu at
veju bunkeris būsiąs sunaikin
tas, o mes iššaudyti. Žinodami, 
kad vokiečių esame išduoti, tu
rėjome kalbėtis su minima mo 
terimi ir pasakyti jai mūsų nu
sistatymą. Mūsų atsakyme buvo 
pabrėžta, kad mes žinom jų pa
siruošimą pulti ir, nenorėdami 
su lenkais jokios kovos vesti, 
neišsidėstėm kautynių pozicijon 
irneieškojompagelbosiš kitur. 
Tai lenkų partizanų vadovybė tu
ri pergalvoti ir suprasti lietuvių 
taikingus bei gerus norus sugy

venti su lenkais ir su kitų tauty
bių žmonėmis.

Minimai moterei išėjus su 
mūsų atsakymu,gal už penkioli
kos minučių suskamba bunkeryj 
telefonas. Vienam iš policijos 
pareigūnų atsiliepus, lenkų par
tizanų vadas sako: "Čia kalba 
lenkų partizanų brigados vadas 
pulk.leitenantas" ir dar paklau
sė su kuo jis kalbąs. Lietuvių 
polic. pareigūnas, besikalbąs su 
užpuolikų vadu ir pasakęs savo 
tikrą vardą ir pavardę ir vėl su
laukia reikalavimo be sąlygų pa
siduoti. Policijos pareigūnas , 
laisvai kalbantis lenkiškai, jam 
dėsto, kad toks reikalavimas iš 
jų pusės yra nežmoniškas, žiau
rus bei pavojingas.

Lenkų partizanų vadas, ra
miai išklausęs lietuvio parei
gūno, telefonu išdėstytas mintis, 
dar pasakė, kad ginkluoti lietu
viai išeitų iš bunkerio nepasi
ruošę šaudyti ir eitų Vilniaus 
gatve vokiečių komendantūros 
ir Jurdzikos kaimo link. Tada 
pusiaukelyje, ant plento, sudėtų 
visus ginklus ir tada be ginklų 
eitų Varėnoslink. Į tą pasiūlymą 
lenkų partizanų vadui buvo at

sakyta, kad "jūs norite mus iš
šaudyti vokiečių rankomis,nes 
yra žinoma apie 4 vokiečių kul
kosvaidžius, kurie atidengtų 
stiprią ugnį pamatę jus ar mus". 
Tai išgirdęs lenkų partizanų 
vadas, liepė palaukti prie tele
fono. Už kokių dviejų-trijų mi
nučių jis pareiškė, kad keičiąs 
savo nuomonę ir, kad lietuviai 
iš bunkerio neišeitų iki 8 vai. 
ryto. Taip pat pasakė,kad turi 
būti pašalinti iš Eišiškių ap
skrities valdybos pirmininkas 
V.Lapurka,policininkas A.Meš- 
kutis ir Jonas Rudzinskas. Pa
gal lenkų skundus, kurie pasie
kė lenkų partizanų vadovybę,šie 
žmonės labiausiai skriaudę len
kų gyventojus ir dėl ramybės 
bei geresnio sugyvenimo su 
lenkais išvardinti pareigūnai 
negalį būti Eišiškėse.

Jokių priemonių prieš šiuos 
patrijotus jų viršininkai nesiė
mė ir tęsė savo pareigas. Tik 
Vincas Lapurka, savo noru, se
kančią dieną iš Eišiškių išvyko. 
Toks buvo telefoninis dalinis 
pasikalbėjimas su lenkų parti
zanų vadovu ir susitarimas iki 
8 vai.ryto iš bunkerio neišeiti, 
o lenkų partizanų po 8 vai. ryto 
jau miestelyje nebūsią. Taip ir 
įvyko-savo žodį ištesėjo.

Jau sutartas su partizanų 
"vadu" laikas artinasi - 8 vai. 
ryto. Tai gražus saulėtas De
vintinių šventės rytas. Nesku
bam išeiti iš slėptuvės į gatvę , 
laukdami pranešimų iš savųjų 
artimų žinių teikėjų, kurie gy
veno, apie Eišiškes, kaimuose. 

Gavę užtikrintas žinias,kad už
puolikų gaujos mažais būriais 
pasitraukė iš miestelio, išėjom 
iš slėptuvės. Radome koopera
tyvą visiškai apiplėštą, visas įs
taigas ir kai kuriuos privačius 
butus sujauktus ir geresnius 
daiktus išvogtus. Buvo paimta 
net geresnės rūšies šaukštai ir 
kiti virtuvės rakandai. Lenkų 
partizanai begėdiškai sunaikino 
lietuvių mokyklos knygas; in
ventorių ir dar, matomai pagal 
įsakymą,pridergė ant stalų, pa
likdami krūveles žmonių išma
tų.

Po šio lenkų partizanų už - 
puolimo kai kurių pareigūnų 
šeimos apleido Eišiškes. Vo
kiečiai patarė, kad girdi, būtų 
gerai, jei laikinai nors lietuvių 
policija išvažiuotų į Varėną ir 
tai, ilgai nelaukus. Po Eišiškių 
užpuolimo lenkų partizanai pa
sitraukė Kalesninkų link ir ap
sistojo kaimuose bei dvaruose 
arti Eišiškių - Varėnos plento. 
Tikras jų skaičius nėra žino
mas,bet,gali būti, iki 200 vyrų.

Apie 2 valandą po pietų, vo
kiečiai parūpino didelį sunkve
žimį. Į jį sulipo 15-17 ginkluotų 
lietuvių policininkų, 1 vokiečių 
karininkas, 1 vokiečių puskari
ninkis , 3 vokiečių kareiviai ir , 
ruda uniforma,žemės ūkio rei
kalam "fiureris" su savo lenke 
"sekretore','kuri buvo pasodin
ta prie šoferio.

Sunkvežimiui privažiavus ar
ti Ančiuškų kaimelio, kuris 
apie 5 kilometrus nuo Kales
ninkų, krūmuose ir pakalnėse, 

netoli plento, buvo pastebėti 
lenkų partizanai.Sustojus sunk
vežimiui, lietuviai ir vokiečiai 
skubiai ritosi iš sunkvežimio , 
užimdami gynimosi vi etas,o tuo 
momentu iš priešakio ir iš vie
no šono pasipylė kulkosvaidžių 
ir šautuvų stipri augnis. Lenkų 
partizanai iš anksto jau buvo 
pasiruošę ir užėmę geras po - 
zicijas iš dviejų pusių. Jau nuo 
pirmų šūvių buvo mirtinai ir 
lengviau sužeistų ir padegtas 
sunkvežimis, kuris ir sudegė. 
Lenkų partizanai su perbėgi
mais skubiai artinosi prie lie
tuvių ir vokiečių ir vieni poli
cininkai su vokiečiais pasida
vė, nors iš vokiečių nebuvo nei 
vienas sužeistas. Kiti, prisi
dengdami šūviais, traukėsi per 
atvirą lauką į krūmais apaugu
sias vietas, bet tik keliems pa
sisekė išlikti sveikiems ir pa
sisekė vienam kitam sužeistam 
pasislėpti .Tai buvo baisi trage
dija, apie kurią baisu pagalvoti 
ir sunku, iki smulkmenų, išsi
aiškinti.

Policininką Antaną Meškutį , 
pasidavusį,lenkų partizanai su
ėmė ir nusivarę su savimi tar
dė ir nežmoniškai kankino, nes 
jis buvo Vilniaus krašto lietu
vis. Vėliau pasiekė žinia,kad A . 
Meškutis buvo surištom kojom 
ir rankom įleistas į šulinį ir 
taip kankinio mirtimi miręs. 
Kur A.Meškutis palaidotas ne
buvo žinoma ir nebuvo galimy-

Kiti nelaimingi
lietuviai patriotai -dešimt jaunų 
vyrų kraujuje paskendę ir api

yra biųišsiaiškinti.

plėšti gulėjo laukuose net 24 va
landas.

Lenkų partizanai nužudė iš 
pasalų vienuolika gerų patriotų 
jaunų lietuvių ir vokiečio, ūkio 
srities fiurerio, "sekretorę" 
bei vertėją. Tada pasitraukę į 
kaimus arčiau Nočios bažnyt
kaimio .kėlė puotas ir du ar tris, 
partizanus, gaujų vadovybė pa
kėlė į aukštesnius laipsnius . 
Nuosaikesni kaimų gyventojai 
lenkai buvo nepaprastai pasi
piktinę ir apie tai pranešė pa
reigūnams lietuvių tarnyboje.

Žuvo-policijos vado pareigas 
einantis buv. Lietuvos kariuo - 
menės leitenantas A. Puodžiū
nas, vyr. policininkas Sadaus
kas, vyr. policininkas, vokiečių 
kalbos vertėjas, Kalibatas, Ei - 
šiškių nuovados policininkas Il
gūnas ir kiti, kurių pavardės 
užmirštos ir nepasisekė suži
noti. Visi žuvę buvo atvežti į Ei - 
šiškes laidotuvėms. Lietuviai 
patriotai buvo palaidoti drau
giškai vienoje vietoje su savo 
ano meto lietuvių policininkų 
arba kariškom uniformom ir su 
visais turėtais laipsniais bei 
kitais ženklais.

Vienuolika Lietuvos sūnų, 
jaunų vyrų,žuvo gindamiesi nuo 
lenkų partizanų pasalūniško už
puolimo.Lenkų partizanų vadai 
niekados nebūtų organizavę lie
tuvių puolimo, jeigu nebūtų 
slaptai susitarę su vokiečių na
cių Eišiškių apskrities įstaigų 
vadais.

GALAS 1.
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B A T U N LANKO JUNGTINIŲ TAUTU ATSTOVUS CALGARY, ALTA
(BROOKS)

Gruodžio pabaigoje, New 
Yorko BATUN(Baltic Appeal To 
The United Nations) atstovai 
pradėjo 1968 - 69 metų vizitus 
pas Jungtinių Tautų Įgalioti
nius. Pirmąjį vizitą padarė Ka
nados ambasadoriui George Ig
natieff. Buvo kalbėtasi baltų 
problemomis ir teirautasi am
basadoriaus nuomonės apie 
baltų klausimo kėlimą JT foru
me.

Ambasadorius George Igna
tieff yra kilęs iš žymios šei
mos. Jo tėvas buvo paskutinės , 
laisvos Rusijos valdžios švie
timo ministeriu. Pats G. Igna
tieff yra pasižymėjęs diploma
tas. Jis yra buvęs Kanados am
basadoriumi Belgrade ir Kana
dos atstovu NATO centrinėje 
įstaigoje. Ambasadorius G. Ig
natieff puikiai orientuojasi So
vietų Sąjungos pavergtų tautų 
problemosePasikalbėjimo me
tu jis, pasirodė, gerai susipaži- 
su pabaltijo kraštų istorija ir ,

Atkelta iČl psl. PRANAŠYSTĖS 1969 . . _

Robert F. Kennedy mirtį, Jac- 
pueline Kennedy vedybas, rusų 
astronauto Juri Gagarino mirtį 
ir JAV astronautų kelionę ap
link mėnulį. 1969 metams jis 
skelbia,kad Jacpueline Kennedy 
susilauks naujagimio,Graikijo
je įvyks dideli neramumai, bet 
karalius Konstantinas namo ne- 
grįšiąs, Ispanijoj įvyks rimti 
neramumai, JAV astronautai 
nors ir priartės dar kartą prie 
mėnulio, ant jo kojos neiškeis , 
Sovietų bandymai pasiekti mė
nulį baigsis tragedija, Britų 
ekonominis gyvenimas ir pra
monė pagerės, taip pat žinoma 
italų kino žvaigždė Gina Lollo- 
brigida dar kartą ištekės. Pa
gyvensim - pamatysim'

SVARBESNIEJI PRAĖJUSIU 1968
METU ĮVYKIAI » *

Sausį s
2 d. dr.Philip Blaibergui pa

daryta širdies persodinimo 
operacija. Ją atliko Pietų Afri
kos daktaras Christian Barnard 
Cape Town ligoninėje. Dr. Blai- 
bergtebegyvas ir gerai jaučia
si.

22 d. Šiaurės korėjiečių pa
grobtas USA žvalgybinis karo 
laivas "Pueblo" su 83 jūreivių 
įgula.

Vasaris
1 d. Kanados armija, laivynas 

ir aviacija apjungta į vieną vie
netą,pavadinta Canadian Armed 
Forces.

Kovas
4 d. Kanados vyriausybė nu

traukė diplomatinius santykius 
su Afrikos valstybe Gabonu, ka
dangi pastaroji į švietimo mi
nisteriu konferenciją pakvietė 
tiktai Ouebeco provinciją, ap
lenkdama federalinę vyriausy
bę Ottawoje.

16 d. JAV senatorius Robert 
Kennedy pareiškė kandidatuo
siąs į JAV prezidento postą.

31d. prezidentas Johnson pa
skelbė, kad prezidentiniuose 
rinkimuose nebekandidatuo- 
siąs.Taip pat paskelbė sulaikąs 
didesnės Šiaurės Vietnamo te
ritorijos bombardavimą lėktu
vais.

Balandis
4 d. Memphis mieste, JAV-ių 

pietuose, nušautas kunigas dr. 
Martin Luther King,didis kovo
tojas už negrų teises.

6 d. Pierre Elliott Trudeau 
išrinktas Kanados liberalų par
tijos lyderiu.

Gegužis
14 d. Prancūzijos studentai 

okupavo 18 universitetų ir pra
dėjo plačias riaušes.020 d. še
ši milijonai darbininkų pradėjo

George Ignatieff 
bendrai,buvo gan simpatiškas .

Tokios rūšies vizitai buvo 
bandyti 1965-66 metais. Tačiau 
šį kartą yra tam žymiai geriau 
pasirengta.Lankomi daugumoje 
aukštesnio rango pareigūnai.

Pagal BATUN pirmininką 
kun. N. Trepšą net ir tos dele
gacijos, kurios anais metais 
buvo abejingos tokiems pasi
kalbėjimams, šįmet reaguoja 
pozityviau.

streiką, kuris pakirto visą bus parašyta plačiau "NL" sa- 1969 m.sausio mėn.5 d. , sekma- 
Prancūzijos pokario ekonominį vaitraštyje. dienį, tuoj po lietuviškų pamal-
gyvenimą. =• Tautos Fondui už 1968 metus dų. J. K.

31 d. Montrealyje padaryta 
pirmoji širdies persodinimo 
operacija Kanadoje.

Birželis
5 d. Senatorius Robert Kenne- 

dy nušautas Los Angeles vieš
butyje.Mirė sekančią dieną, ne
atgavęs sąmonės.

25 d. Kanados liberalų parti
ja,vadovaujama naujai išrinkto 
lyderio P. E.Trudeau laimi rin
kimus. Parlamentan išrinkta: 
155 liberalai, 72 progresyvieji 
konservatoriai, 22 Naujosios 
demokratų partijos atstovai, 14 
kreditistų ir 1 nepriklausomas 
kandidatas.

.Liepa
18 d. Prasidėjo paštininkų 

streikas Kanadoje.
29 d. Popiežius Paulius VI 

paskelbė savo, kontraversijas 
sukėlusią, encikliką apie gim
dymų kontrolę.

Rugpjūtis
8 d. Richard Nixon respubli

konų partijos nominuojamas 
kandidatas JAV -ių prezidento 
pareigoms.

20 d. Sovietų ir Varšuvos pak
to karinės pajėgos okupuoja Če
koslovakiją.

28 d. Hubert Humphrey, JAV 
viceprezidentas, demokratų 
partijos konvencijoje,Čikagoje, 
nominuotas kandidatu į JAV 
prezidentus.

Rugsėjis
26 d. Ouebeco provincijos 

premjeras Daniel Johnson mirė 
ištiktas širdies smūgio.

Spalis
2 d. Teisingumo ministeris 

Jean-Jacpues Bertrand perima 
Ouebeco premjero pareigas.

20 d. Jacpueline Kennedy iš
tekėjo už graikų laivų .magnato 
Aristotalis Onassis.

Lapkritis
5 d. Respublikonas Richard 

Nixon laimi JAV-ių prezidenti
nius rinkimus.

24 d. Generolas de Gaulle, 
bandydamas išgelbėti pašlijusį 
franką, paskelbia ypatingą tau
pumo įstatymą.

26 d. Ouebeco svaiginamųjų 
gėrimų tarnautojai baigė strei
ką, kurį pradėjo birželio 26 d .

Gruodis
23 d. JAV laivyno žvalgybinis 

laivo "Pueblo" įgula grįžo na
mo,išbuvusi 11 mėnesių šiaurės 
korėjiečių nelaisvėje. Laivas 
negrąžintas.

25 d. Trys amerikiečiai as
tronautai apskrenda mėnulį.

SUDBURY

Pries keliolika metu, gyvenome i 
esame i>sisklside po plačiuosiui

Jonui Kardeliui, buvusiam NL re
daktoriui sunkiai sergant, jo ma
terialinei padėčiai palengvinti J. 
Kručo pastangomis surinkta ir be 
tarpiai pasiųsta $65.00.

Jonas Remeikis nusipirko 
restoraną-valgyklą.Verčiasi la
bai gerai. Alfonsas Zlatkus.su 
draugu,nusipirko hotelį. Kotelis 
"Star" randasi Azilda, Ont. Apie

šokome Sudburyje, o dabar jau 
Kanados plotus ir kitur...

surinkta rekordinė suma $ 413. - 
Kolonijos gyvenimo istorijoje , 
tai pirmą kartą, atrodo, kad lie
tuviškos širdys ir piniginės tau
tiniams reikalams darosi kas 
metai atviresnės. Daugiausiai 
aukojo: J. Remeikis $ 50. 00, J. 
Žiūkas $ 25. 00, J.Vaičeliūnas $ 
20. 00 ir kt. , kurių sąrašą pa
skelbs "TF" - Finansų Telkimo

tuos 2 asmenius, nusipelniusius atstovybė.
lietuviškos kolonijos gyvenime , —LB valdybos rinkimai įvyks

ST.CATHARINES,
IR VĖL NAUJI METAI

Kažkur yra pasakyta, mirė 
karalius, - gimė karalius. Tat 
taip ir su tais metais yra. Seni 
nukeliavo amžinybėn,lai gyvuo
ja Nauji 1969 Metai.

Šį kartą Naujų Metų sutikimą 
mūsų kolonijoje surengė SLA . 
278 kp. Tam tikslui buvo paim
ta erdvi ir graži salė, kur kiek
vienas galėjo laisvai pasijusti, 
nors ir dideliam dalyvių skai
čiui esant.

Labai puikus buvo orkestras 
ir kas stebėtina, kad svetimtau-’ 
čiai galėjo taip grabai sugroti ' 
Lietuvos himną.Tai pirmas toks 
nuotykis mūsų kolonijoje. Gra
žiai sutvarkyti stalai, papuošta 
scena su mūsų vytimi ir tri
spalve priešaky, sudarė jaukią 
nuotaiką ir kiekvienam primi
nė, jog tai lietuvių sutinkami 
Nauji Metai.

Kad ir mažytė, bet gražiai 
sutvarkyta loterija, gerai pa
ruoštas mals tas, šampanas, ke
puraitės ir kit. rodė rengėjų 
įdėtą darbą ir rūpestingumą. 
Čia jau priklauso kreditas pir
moje vietoje SLA ilgamečiu! p- 
kui p. Polgrimui, p. P. Polgri- 
mienei,fin. sekr. p. A. Ališaus
kienei ir kitiems valdybos na
riams. Barą aptarnavo ižd. J. 
Paukštys,o prie įėjimo sekr. J. 
Girevičius.

Keletą minučių prieš 12 vai.
susirinkusius pasveikino lietu
vių ir anglų kalbomis ir palin
kėjo laimingų Naujų Metų LB 
ap. v-bos pirm. p. A. Šetikas . 
Pritariant orkestrui, gražiai 
nuskambėjo Lietuvos himnas, 
paskiau gi sekė šampanas, šo
kiai ir sveikinimai.

Kai mūsų lietuviška kolonija 
skaičiumi gerokai paūgėjo, tai 
ir Naujiems Metams neišsite
kome vienoje salėje. Keletas 
šeimų, su kun. B. Mikalausku 
priešakyje net į Vellandą buvo 
išvykę pasilinksminti Naujųjų 
Metų proga.

Naujųjų Metų dienoje, t.y. 
sausio 1 d. buvo numatyta užge
sinti ugnelę, kuri ruseno prie 
mūsų bažnytėlės ištisus jubi
liejinius metus,bet šaltis ir pū
gos paskubėjo ją anksčiau nu
slopinti.

Gi po gedulingų pamaldų,kun . 
B.Mikalausko patvarkymu, vai
niką prie šalimais esančio pa
minklėlio padėjo parapijos 
maršalka P. Meškauskas. Es
mėje gal ir nėra taip svarbu kas 
darbą atliko, bet logikos trupu
tėlis būtų visai ne pro šalį, kai 
mes čia turime LB ap. v-bą ir 
dar kelias organizacijas.

ONTARIO
RENKA AUKAS J. KARDELIUI 

PAREMTI
Bendruomenės valdybos pa

stangomis pradėjo rinkti aukas 
redaktoriui J.Kardeliui parem
ti, jam susirgus ir patekus į ne
lengvą materialinę padėtį. Au
kas renka veiklus B-nės iždi
ninkas Pr. Dauginas. P. Daugi
nas apsidžiaugė, kad St. Catha
rines lietuviai tokiems reika
lams yra jautrūs. Lankantis pas 
Juozą ir Vandą Alonderius,Van
da Alonderienė išsireiškė: 
"Reikia džiaugtis, kad esame 
sveiki ir galime dirbti, o pate
kusį' lietuvį į ligą, nedateklių 
reikia visuomet paremti". Ir p. 
V.Alonderienė papildė vyro pa
skirtą auką. P.Dauginas yra pa
siryžęs aplankyti visus St. Ca
tharines lietuvius.

B-nės valdyba šiais metais 
yra užsibrėžusi patarnauti nuo
širdžiai visiems lietuviams. Br- 
nės pirm.A.Šetikas yra pareiš
kęs: "Ne lietuviai turi tarnauti 
valdybai,bet valdyba turi patar
nauti lietuviams, j ei nori išvys
tyti sėkmingesnę b-nės veikląl " 

Korespondentas .

NAUJA SKAUTAMS REMTI 
DRAUGIJOS VALDYBA 
tapo išrinkta sekmadienį, 
senajai gerai atlikus savo 
metinį darbą. Pareigomis 
pasiskirstyta: S. Šetkus-
pirmininkas.JSkeivalas- 
vicepirm., S. Vickosas- 
iždininkas.Dar dviejų na
rių laukiama iš Wellando.

Naujoji valdyba jau tu
rėjo pirmąjį posėdį ir nu
tarė ir ateinančiais me
tais rengti didelę Joninių 
šventę toje pat Meritono 
salėje,kaip ir kitais pra
eitais metais ir salė jau 
paimta birželio 21 dienai .

NIAGARA FALLS, Ont.
MIRĖ PRANAS SURBLYS 
1968 m. gruodžio mėn. 31 d . 

širdies liga mirė Pranas Surb- 
lys,gim.l905 m. gruodžio mėn. 
31 d. Žamaitijoje. Palaidotas 
Niagara Falls, Ont. Fairview 
kapuose 1969 m.sausio mėn.3 d .

S-tis» meldžiasi.

Atkelta iš 2 psl
IR GERAI IR BLOGAI. . .

Tačiau iki šiol mūsų treipties 
spauda yra iš Lietuvos atsivež
tų politinių grupių asmenų ran
kose. Yra dešinioji, kairioji ir 
tautiniškojispauda.Tikjų žmo
nėms pilnai spaudos puslapiai 
atversti. Iš dalies gal tai nėra 
ir bloga. Kas kaip moka, taip ir 

Bet, kaip gerb. re-

AMŽINĄ ATILSĮ-
JUOZAS STRIMAITIS

Š.m.lapkričio m.26 d . 
po sunkios ir skausmin
gos vėžio ligos, mirė 
Brooks ligoninėje Juozas 
Strimaitis. Velionis buvo 
kilęs iš Pranskabūdžio 
km., Žvirgždaičių vai.Ša
kių aps. 1892 m. Lietuvoje 
buvo ūkininkas/Atvyko į 
Kanadą 1923 m. Įsikūrė 
šiaurės Albertoje, vėliau 
persikėlė į Brooks apy
linkę, o po kelių metų į 
Haspero, Altą. Ten pirko 
miškingą ūkį ir po kelių 
metų sunkaus ir intensy
vaus darbo jį pavertė pa
vyzdingu ir našiu. Vėliau 
šį ūkį pervedė savam sū
nui Algirdui, o pats per
sikėlė į Brooks miestelį 
pensininku. '

Velionis paliko žmoną 
Antaniną,sūnų Algirdą ir 
dukras Agutę, Liudą ir 
Danutę. Taip pat du bro
lius: vieną Lietuvoje, gi 
kitą Brazilijoje, ir ketu - 
rias seseris: Petronę 
(Kaniušienę), gyv. Rocky 
Mountain House, Alta, ir 
3 kitas Lietuvoje. Taip 
pat 10 anūkų ir 10 proanū
kių. <

Laidotuvės įvyko lap
kričio m. 30 d. Į Brooks 
miestelio kapus velionį 
lydėjo ilga vilkstinė ma

daktorius pažymėjote, ne vi
siems ir ne visada lietuviškoje 
dabartinėje tremties spaudoje 
galima buvo pasisakyti. Jūs ryž
tatės leisti prakalbėti ir tiems , 
kurie neturėjo progos ir nebuvo 
išklausyti kitų,kad "nepažeisti" 
grupės interesų.Tai sveikintina 
galvosena.

Faktas, kad lietuvių partinis 
pasiskirstymas pagal ideologi
nius ir pasaulėžiūrinius įsitiki
nimus < gyvena paskutinius lai
kus.Tai yra praeities liekanos, 
kurios pasibaigs su senos kar
tos išmirimu.

Šiame krašte ir JAV-ių poli
tinės partijos labai mažai ben
dro tebeturi su ideologiniais 
partijos narių įsitikinimais. 
Mūsų jaunoji karta šiomis idė
jomis jau yra persiėmusį.

Mūsų jaunoji akademikų kar
ta,čia mokslus baigusi, šypsosi 
dažnai iš mūsų "senių" partinių 
kovų, rietenų, veikimo.

Atkūrimas tremtyje ateiti
ninkų, neolituanų, varpininkų - 
liaudininkų yra tik pereinama
sis tarpas.Dalis jaunimo, tiktai 
tėvų spaudžiami, prisideda, kiti 
ironizuoja.

Nauji laikai-nauji reikalavi
mai, nauji galvojimai, naujas ir 
lietuvybės supratimas tegul ly
di "N. Lietuvą".

Būtų didelis laimėjimas, jei 
"NL" taptų visų lietuvių, ypač 
jaunųjų, forumu.

Linkiu naujų kelių ,ir idėjų 
Jūsų naujame darbel

Jonas Karka.

ŠAULIAI NEPATENKINTI 
CENTRO VALDYBA 

Juozo Daumanto vardo 
šaulių kuopa Los Angeles 
Calif. 1968 lapkričio 3 d . 
susirinkime sužino jo,kad 
Šaulių Centro valdyba 
keistai ar neleistinai el
giasi. Dėl nuotolių buvu
siam šaulių atstovų suva
žiavime Los Angeles 
šauliai nebuvo pasiuntę 
atstovo.Ten dalyvavę va
dovybę išsirinko iš atsto
vu, ne visų šaulių balsa
vimu. J. Daumanto šaulių 
kuopos rašytą raštą ne
svarstė. J. Daumanto šau
lių kuopa nebuvo pakvies
ta į šaulių šaudymo var
žybas. Kreiptasi į šaulių 
garbės narį gen.Mustei- 

šinų ir prie kapo susi
spietė didžiulė grupė tau
tiečių atsisveikinti su sa
vo mirusiu bičiuliu.

Juozas Strimaitis buvo 
ramaus, linksmo būdo, 
susipratęs lietuvis.Su vi
sais nuoširdžiai ir gra
žiai sugyveno.Kaip ir visi 
susipratę lietuviai, Juo
zas sielojosi savo tėvy
nės likimu.

Laidotuvėse dalyvavo 
Lietuvių Bendruomenės 
pirm.A.P. Nevada su po
nia,ponai Bielčiai, ponai 
T. Andersonai, ponia V. 
Jaugienė,ponia V. Grigiene 
nė, ponas P. Balsaitis ir 
ponas J. Jauga.

Tebūna tau, Juozai, 
lengva Šio krašto žemė ir 
ilsėkis ramybėje. 
KLB CALGARY APYL. 
valdyba visų Calgary ir 
apylinkės lietuvių vardu, 
išreiškia užuojautą po
niai Antaninai Strimai
tienei, jos sūnui Algirdui, 
dukrai ir žentui pp. Rut
kauskams .dukroms Liu
dai ir Danutei ir kitiems 
šeimos nariams. Šią 
skausmo ir liūdesio va
landą,netekus savo myli - 
mo vyro ir tėvo Juozo 
Strimaičio,mirusio š. m . 
lapkričio m. 26 d.

Calgary ir apylinkės
Lietuvių B-nės v - ba .

kį, kuris liepos 14 d. at
sakyme neatsakė nė į vie
ną užklausimą.

Šaulių Centro valdyba 
pila ordenus kartais visai 
nedaug nusipelnusiems , 
tuo žemindami buvusius 
garbingus nepriklauso
moje Lietuvoje įsteigtus 
ir tik labai atsižymėju
siems šauliams, šaulėms 
dalintus.' Švaistymasis 
ordenais,medaliais labai 
sumažiną jų vertę, kar
tais net pajuokai išsta
tant. Kas nors būtinai tu
ri sustabdyti mėtymąsi 
medaliais, iki jais bus 
apdovanoti visi į emigra
cinę Šaulių Sąjungą įsto
jusieji.Nepamirština, čia 
šauliai teina paprastų or
ganizatorių pareigas, ne
rizikuodami gyvybe ir 
nežūdami už Tėvynę, kaip 
dažnai buvo nepriklauso
moje Lietuvoje, ypač jos 
kūrimosi pradžioje. Siū
lytina medalių dalinimą 
visai sulaikyti, arba įs
teigti kitokius atžymėji- 
mus ar net kitokius me
dalius. Šaulys.

Esame Naujųjų Metų išvaka
rėse. Ką senieji metai mums 
davė gerai žinome, o ką atneš 
Naujieji... galime tik spėlioti . 
Bet visi tiki ir linki kitiems 
laimingų Naujųjų Metų.

Kaip bendradarbis, naujam 
"NL" redaktoriui, pavaduotojui 
administratoriui ir visiems re
dakcijos,administracijos talki
ninkams, "NL" B-vės valdybai , 
linkiu sėkmės ir laimingų Nau
jųjų Metų.

"Nepriklausomos Lietuvos" 
skaitytojams Sudburyje - sėk
mingų Naujųjų Metų. Su giedria 
viltimi žiūriu į Naujųjų Metų 
saulėtekį ir tikiu, kad "NL" 
skaitytojų šeima mūsų koloni
joje žymiai padidės.

Turiu atsiprašyti kolonijos 
"NL" skaitytojus, kad paskuti
niuosius 2 mėnesius, tam tikrų 
aplinkybių verčiamas, negalė
jau pasirodyti su Sudburio kolo
nijos gyvenimo kronika mūsų 
savaitraštyje.

Sų nauja viltimi, su didesne 
energija susitiksime "NL" sa
vaitraščio puslapiuose sekan
čiu metu. Tikiu, kad naujasis 
redaktorius mus tip amai Įver
tins. J. Kručas.
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Tautos Fondo Hamiltono skyriaus valdyba, kuri Laisvės Kovos Metais surinko rekordinę sumą- 
$2300.00. Iš kairės: O. Stasiulis, B. Grajauskas, K. MiIeris,pirm., A. Matulienė, S. Samus ir V. 
Kezinaitis. Nuotraukoje tiūksta F. Rimkaus. Nuotrauka A. JuraiSio.

Geriausia taupyti ir skolintis tik Hamiltono lietuviu
Kredito Kooperatyve “TALKA"

21 MAIN ST. E., KAM B. 203. TEL 528-0511.

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

Darbo valandos: 
Pirm. 9.30—5 v.p.p. 
Antr. 9J0—5 v.p.p. 
Treė. 9.3#—5 v. p.p. 
Ketv. 9.30—5 v.p.p. 
Penkt. 9.30—S v.p.p. 
Šešti. 9—1 v.p.p. •

VĖDARŲ BALIUS
Hamiltono Lietuvių DLK Al

girdo šaulių kuopa savo dviejų 
metų sukaktuvių proga ruošia 
Vėdarų balių 1969 m. vasario 1 
d. Jaunimo Centre, grojant vi
su žavinančiam Domininko or
kestrui su turtinga loterija ir 
laimės staliukais,visus prašo
me dalyvauti, nes nesigailėsite 
atvykę. Plačiau bus aprašyta 
sekančiam numery.

Šaulių Valdyba

LKJx2-_LLM_\L
Dievo Karalystės

Žinios

9
Kada bus tikroji taika atsieigia 

žemėje ?

Gyvename svarbiausiame lai
ke, kuriame pildosi pranašys
tės.

Pasaulio žmonių karalystės 
pradėjo griūti nuo 1914 metų, 
ir tas jų griuvimas tęsiasi. Tik
rosios thikos neturėjome nuo 
1918 metų.

Kiekvienais metais švenčia
me Paliaubų Dieną, lapkričio 11, 
nors pasauliniai vargai padidė
jo nuo 1914 metų. Bet visgi jie 
nebuvo didžiausi, apie kuriuos 
Jėzus kalba, nes tada bus didis 
vargas, kokio dar nebuvo nuo 
svieto pradžios iki šiolei, nei 
Srityje neb(us._ ......  . ,

Ir jei nebūtų patrumpintos 
šios dienos, tai nebūtų išgelbė
tas nei vienas žmogus.

Bet dėl išrinktųjų bus pa
trumpintos tos dienos. Mat. 24: 
21-22 ir Dan. 12:12.

Taigi jau esame priėję prie 
išsipildymo šių tekstų. Seniau 
nebuvo taip aišku, kaip dabar, 
kuomet jau turime atomų ener
giją išrastą ir jos naikinamoji 
jėga visiems jau žinoma.

Todėl nėra randamas išsigel
bėjimas niekur kitur, kaip tik 
prie Karalių Karaliaus ir prie 
Viešpačių Viešpaties.

Galime tarti šiuos žodžius 
Dėkojame Tau Viešpatie, visa
gali Dieve, kurs buvai, esi ir 
būsi, kad ėmei savo didžia ga
lybe ir viešpatauji.

Tautos yra susipykusios ir 
atėjo Tavo rūstybė ir numiru
siu laikas, kad jie būtų teisiami 
ir kad Tu atiduotumei atlygini
mą savo tarnams, pranašams, 
šventiesiems ir tiems, kurie Ta
vo vardo bijos, mažiems ir di
deliems, ir suniekinti tuos, ku
rie žemę sugadino. Apr. 11:17- 
18.

Tikroji ir amžina taika tik 
tada bus įsteigta čia ant že
mės, kada Dievo Karalystė taps 
įvykinta pilnoj žodžio pras
mėje.

(Temos užbaiga)

Kas įdomaujatės apie Tiesą, mes 
prisiųsim veltui knygelių.

Kreipkitės šiuo adresu:
Lithuanian Bible Student., 
212 E. 3rd Street, 
Spring Valley, III. 61362

AR ŽINOTE, KAD 
“nepriklausomos 

LIETUVOS“ SPAUSTUVĖ 
spausdina bilietus, pakvietimus, 
vizitines ir padėkos korteles, į. 
vairius blankus, receptams lape
lius, vedybinius pakvietimus, mir 
ties atveju užuojautos laiškus. vi 
so lis finansinius pranešimus,ve, 
kus^ su adresais, Žurnalus, laik - 
rascius ir kt.
Adresas: 7722 George Street,

LaSalle (690) Mtl. f\Q. 
C a n a d a. ,

KAUKIŲ BALIUS HAMILTONE
Kaukių balius rengiamas 

Vysk. Valančiaus šeštad. pra
džios mokyklos tėvų komiteto, 
įvyks vasario 15 d. Jaunimo 
Centro salėje. Pradžia 7 v. v .

Prašome visus hamiltonie- 
čius.kiekkas galėsite,jo paren
gimui ir didesniam pelno gavi
mui, prisidėti loterijai fantais 
ar pinigais,laimės staliukais ir 
1.1. Fantus ar pinigus galima 
įteikti per mokinius, mokytojus 
ar tėvų k-to narius. Šių metų

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 Daugai! Ave. Windsor 12, Ont.

LIETUVIŠKAS PUSVALANDIS GIRDIMAS KAS

ClFlMlB
BANGA 1410, 10:00 VALANDĄ VAKARO

TEL. 669-8834. Programos vedėjas L. S t o n k fe v i J i u s

LaSalle Auto Specialist Reg’d. TEL ’™”

TAISAU IR DAŽAU AUTO-MASIN AS.

7717 RUE GEORGE LASALLE, P.Q. sav. g. Desrochers.

Windsor
Dry Cleaners & Dyers Co. Ltd.

1205 CHURCH AVENUE. VERDUN. F.Q.

(Priešais NL redakcija)

Universal Cleaners & ZjailoTA
B. KIRSTUKAS

TEL, 769-2941.

239 FOURTH AVENUE 
(at Wellington St.)

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

Deluxe Cleaners & Dyers Ltd.
117-6TH AVENUE.

LACHINE, QUE. TEL. 637-6727

Sav. P. RUTKAUSKAS
Viską paima is namų ir išvalytus 

pri stato.

Tel. 768-6679.

Valome visokius drabužius, langų užuolai
das, lovų užtiesalus, antklodes, karpetus, 
sopkas ir visą kitą namų apyvoką.
Windsor yra moderni valykla, turinti 20 me
tu patirti^ šiam darbe. Turinti naujai įrengtų 
moderniškiausią drabužiu op saug a (storage) 
ir greitą patarnavimą..

Petrulis, P. Kersulis, A. Greibus.SavTninkai: A. Keršys, P.

Baltic Woodwork Co. tel.,...,™
K. KIAUŠAS ir J. 5IAUCIULIS Daromos įvairios durys, langai, vlr-

tuves kabinetai ir kiti įvairūs medžio
547 Lafleur Ave., L a Sal I e (650) P. Q. dirbiniai.

DART 
CORONET 
CHARGER 
DODGE 
CHRYSLER 
C AM I O N 
DODGE

LAURENT DA1GNEAULT 
PresidentBELLAZZI-LAMY INC. “

BOIS DE CONSTRUCTION 
BUILDING MATERIALS

7882 BLVD. CHAMPLAIN 
coin 6ieme Ave., LaSalle

EDCO" 
{Construction Co 
Į Ltd.

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

Todėl, kad jis niekam nepataikauja ir nesjbijo teisybes ra
šyti. Teisingomis žiniomis is^visur (daug rašo ir apie dabarti
ni, Lietuvos gyvenimą) laikraštis per 61 metus pelnė gerą var
dą ir pasitikėjimą.

Keleivis duodą ir teisinių patarimų, jame rasite gražiu^ ap
sakymu bei eilėraščiu. Jis turi ir moterų skyrių. Prenumerata 
tik $5.00.

Jau galima gauti — 1969 — metų Keleivio Kalendorių. — Kaina $ 1.00.

S36 Broadway,
So. Boston,Mass. 

02127 USA. 

SĖJA Tautines, demokratines minties mėnesinis lietuvių laikraštis. 
Leidžia Varpininkų leidinių fondas.

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

Prenumerata: JAV ir kitur $5.00 metams.
ABC patarnavimas — 100 % p asitek i n i m asl

7 psl. - NEPRIKLAUSOMA LIETUVA Ni.3 (1130), 1969 m. sausio 15 d.

tėvų k-tas: Jasevičius Gr. , tel. 
549-3668,pirmininkas: Stankus 
Jonas, tel. 545-5432, Trumpic- 
kas Algis,Dundas,tel.627-4363 . 
Morkūnas Vytautas, tel. 389- 
1905.

Prašome kaukes iš anksto 
ruošti ir skaitlingai dalyvauti . 
Kaukės bus premijuojamos pi
niginėmis dovanomis.

Kviečiame visus Hamiltono 
ir kitų kolonijų lietuvius gausiai 
atsilankyti.

Tėvų komitetas .

Jettė & Frėre Itee
Plumbing & Heating kontraktorius • Šildymo ir vandentiekio taisymai ir nauji įrengimai

• Gazinių priemonių pardavimas ir įrengimai

• Apkainavimo s nemokama s

LASALLE 366-0331T

ĮVAIRI MEDŽIO STATYBINE MEDŽIAGA:

Durys, langų rėmai. Izoliacija, Ten - Test, 
Masonite, statybini s popieris , cementas, 
B.P. i šdirbiniai , cementas'ir kt.

• Visokių namų pardavimas ir išnuomavi
mas L a Sal I ej e ( 5)4, 4)4, 3)4 kambariai).

• Su b endru apšildymu ir atskirai.
• Su virtuves pečium, šaldytuvu ir be jų.

Skambinti W. Lapencičiui -- 366- 6237. • Žemos kainos ir maži (mokėjimai.

■MtorontoHHB
Taupyk ir skolinkis
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAUSIAME TORONTO LIETUVIU KREDITO KOOPERATYVE

PARAMA
KAPITALAS virš trijų MILIJONŲ DOLERIŲ.

ASM. PASKOLAS duodame .iki $5.000 ir MORTGICIUS 
pagal valdžios nustatytą normą — 66% įkainuoto turto. 
VISŲ NARIŲ GYVYBE apdrausta santaupų dydyje, bet. 
nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju ap
draustos iki $5.000.
Paramos nariu gali būti kiekvienas lietuvis, gyvenąs Kanadoje

MOKAME 
5% už depozitus 
5!6 % už Šerus
KASOS VALANDOS: kasdienąnuo 10 vai. iki 3 vai. p. 
p.paskyrus sekmadienius. Pirmadienį ir penktadie
nį vakarais nuo 4 vai. 30 min. iki 8 vai. 30 thin. Šeš
tadieniais nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. p.p.

BŪSTINE: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario. —- •---- Telefonas LE 2-8723

ILGIAU L AUK SITE — ILGI AU 
KENTĖSITE, TIE, KURIE IEŠKOTE 
PALENGVĖJIMO, TUOJAU PAT, SKAI
TYKITE ŠIAME SKELBIME MŪSŲ PASIŪ 
LYMA: k
DIANA DROPS lašai palengvina stiprų ko 
sėjimą,slogos metu, peršalus krūtinę, kre- 
biant šalčiui, karŠligės metu, skaudant są
narius ir visą kūną, užkimus, čiaudant, 
negaluojant nosiai, sergant astma arba 
bronchitu. Palengvina taip pat kvėpavimą. 
Joks vaistas neveikia taip greitai ir taip 
užtikrintai kaip — DIANA DROPS. Vieno 
butelio kaina mūsų vaistinėje — tik $2.00

LUSCOE PRODUCTS LIMITED, 559 BATHURST STREET, TORONTO 4, ONTARIO, CANADA

■■■montrealHHi

7636. BOUL. LASALLE 
LASALLE. QUEBEC 

TĖL. 366-7818

AeS'Ce
SIUNTINIŲ 
AGENTŪRA

RESTAURANT NOVELTIES
6590 Laurendeau (V.Emard), 

Montreal,
kurio savininkai Ona ir Jonas 
Budėnai, kviečia užeiti lietu- 
vius. Galima gauti įvairiausių 
smulkių prekių ir lietuviams 
bus duodamos nuolaidos.

VESTUVINIU SUKNIŲ 
PASIŪLYMAS

Puošnios ir Įvairaus dydžio vestuvinės suknios 
žemiau išpardavimo kainos, kuriu \erte $ 100 ir 
daugiau -- parduodamos po $25-35.
Darykite užsakymus sau ir giminėms į Lietuvų.

Br. Kirstukas, tel. 769- 2941 
239- 4 Ave., Verdun, Mtl. P.Q.

JOBS BUTCHER & GROCERY 
LAURINAITIS JUOZAS

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

( Prie požeminio “ METRO“ stoties).

ALUS, MINKŠTI GĖRIMAI IR VISOKĮ MAISTO PRODUKTAI. 

PRITYRĘS ŠVIEŽIŲ IR RŪKYTŲ LIETUVIŠKO SKONIO DEŠRU 

GAMINTOJAS.
PRISTATYMAS GREITAS IR SĄŽININGAS I NAMUS,’SALES VISOSE 

MIESTO DALYSE.

TEL. 525-8971.

'ony J
1920 FRONTENAC ST. - MONTREAL, P.Q.

IO“ PORTRETAI - VEDYBOS- KRIKŠTYNOS 
SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS

ĮVAIRIOS PROGOS

fk'ĄUAr/JS

ABC yra tik viena kompanija Montrealyje, kuri (galiota priimti siuntinius ir legaliai išrinkti muito mokesti,.

ABC aptarnauja Montrealyje LIETUVIUS klientus, kurių pilną pasitikėjimo, turi jau 14-ką metų.

ABC turi dideli pasirinkimo, (vairią gėrybių siuntiniams, ... aukščiausios kokybės ir žemiausia kaina! 11 

ABC priima ir pinigus uz kuriuos jūsų gimines gali nusipirkti įvairias prekes dolerinėse krautuvėse Lietuvoj 
ABC turi SPECIALIUS maisto produktus siuntiniams i Lietuva:

NELAUKDAMI UŽEIKITE (ABC IR UŽSAKYKITE 
SIUNTINIUS, TADA IŠVENGSITE SKUBĖJIMO

UZ>/2 KAINOS(50% NUOLAIDA)

Aagitt neodlmdal oi indėnas 
Prieinamos skolinimosi sąlygM 
Nemokamas CUNA gyvybės 
Ir paskolų draudimas. 
Pilnas čekių patarnavimas 
Užtikrintai indėlių saugomas 
Malonus lietnvUkas patarnavimas

DUODAME 
mortgičius ir asmenines 
paskolas iš 7%.

ROXODIUM — mediciniškas skystis, ku
riuo isitrynus pagerėja artričio, reumatiz
mo, raumenų, nugaros, IŠijo bei Šlaunų 
skausmai. Taip pat pečių, rankų, alkūnių, 
riešfų skausmai. Nuo šių'vaistų pasitaiso 
nelankstūs bei skausmingi pirštų sanariai, 
kojų riešai, keliai, peršalusi krūtinė. Jie 
padeda neuralgiškiems galvos skausmams, 
skaudant ausis, veidą, sprandą, susižei
dus, jsidrėskus, išsinarinus arba pertem
pus sąnarius bei išsiplėtus venoms. Gydo 
niežėjimą, pūliavimą, spuogus. Pasekmės 
greitos, padeda ūmai. ROXODIUM nedegi
na ir neerzina odos. Venkite tašiau jais 
paliesti akis I Tik $2.00 mūsų vaistinėje.

PIRMAS KANADOS LIETUVIU • 
MEDALIS

Nukaldinti Lietuvos 50 m. ju
biliejui paminėti.

Diametras 40 mm..storis 5mm. Bronzi- 
i niu kaina $3, sidabriniu,! numeruoti ) 
$ 12, auksiniu( 24 kt.) $ 185. “ Delux“ 
dėžute 2 medaliams 1.75, vienam 
$1.50. užsakyti Šiuo adresu:

Rev. B. JurkSas, P.O.Box 127, 
T o r o n t o 19, Ont. Canada.

VERTINGA IR PRASMINGA 
DOVANA KIEKVIENAM I

w r L.

T. Laurinaitis

3891 St.Lawrence Blvd.

Montreal 18, P. (į).
Tel. YI4-9098

100 sv. cukraus 15.50 Šitos kainos įskaitant: produktus,
100 sv. miltų ..„„,,$27.50
100 sv. ryžių..„„„$25.00
20 sv. taukų... „„ $ 12.70

muitų, persiuntimo mokestį ir f. t. 
Jūs nemokėsite nė vieno cento 
daugiau I



Vasariol5 d. SPAUDOS BALIUS,

AUKOS JUNGTINIAM FINANSŲ 

KOMITETUI

1. J.Staškaus.SudburloLBpirm. nas.
....................................... $ 423.00
2. K.Milerlo,Hamiltono TF ats . 
pirm..-........................ $ 300.00

$ 4. 00-Šviežikas Kazimieras , 
Zlatkus Alfonsas, Jasiūnas Au
gustinas .Poderys Kęstutis, Juo-

DLK Vytauto klube bus įdomus 
ir,kaip visuomet,linksmas "NL" 
spaudos balius.Šokių metu dai
nuos,palydimas puikaus orkes
tro,BOSTONO VYRŲ SEKSTE
TAS, vadovaujamas kompozito
riaus Juliaus Gaidelio. Bus iš
kiliausios lietuvaitės rinkimai, 
gausus bufetas, turtinga loteri
ja (jai jau plaukia vertingi fan
tai) bei kitokios staigmenos . 
Kviečiame visus Montrealio 
lietuvius nepamiršti šito tradi
cinio baliaus 1 Taip pat prašome 
tą šeštadienį susilaikyti nuo ki
tokių parengimų. Iki pasimaty
mo vasario 15 dieną DLK Vy
tauto klube'.

Sekite mūsų skelbimus "Ne
priklausomoje Lietuvoje"!

JONO KARDELIO FONDAS

1969 m. sausio mėn. 9 d. "Ne
priklausomos Lietuvos" redak
cijos patalpose įvykusiame Jo
no Kardelio Fondo komiteto po
sėdyje buvo peržvelgta gautų 
pajamų ir išlaidų padėtis.Kons - 
tatuota.kad į paskelbtą atsišau
kimą visa lietuviškoji visuo
menė gyvai reagavo. Už tai ko
mitetas yra didžiai dėkingas . 
Šiuo metu sergantį Joną Kardelį 
ištiko dar viena nelaimė - jis , 
bandydamas atsikelti iš lovos , 
nelaimingu būdu, nusilaužė ko
ją. Todėl jį teko vėl paguldyti 
ligoninėn. Tokiu būdu, susidarė 
naujos didelės išlaidos. Komi
tetas prašo aukotojų dar gau
siau paremti Jono Kardelio fon
dą. Iš anksto dėkojame už pa
ramą.Aukas siųsti šiuo adresu: 
J. Šiaučiulis, 7722 George St. , 
LaSalle, Que. , 690, CANADA .

* Rosemounto Katalikių Moterų 
ratelis po vasaros atostogų vėl 
pradėjo savo veiklą.Įvyko kele
tas sueigų.Gruodžio mėn. 22 d . 
vadovaujant pirm. P.Grigelie- 
nei, ratelis suruošė Kūčias ne 
tik narėms, bet ir narių šei
moms.

Be narių Kūčiose dalyvavo 
svečiai-Rosemounto parapijos 
kunigai.

Kūčios praėjo tykioj ir šven
tiškoj nuotaikoj.

BRANGUS MONTREALIO 
LIETUVIAI

Kiekviena žmogiška tragedija 
mus paliečia, sukrečia.

Mes neseniai skaitėme "Ne
priklausomos Lietuvos" laik
raštyje atsišaukimą kviečiantį 
mus visus ištiesti pagalbos 
ranką buvusiam "NL" redakto
riui J. Kardeliui.

Man, kaip L. Bendruomenės 
pirm, , kiekvienas lietuvis, yra 
lygiai brangus ir kiekvieno lie
tuvio nelaimė paliečia lygiai 
skaudžiai. Bet pažįstant redak
torių J. Kardelį kaip žmogų ir 
kaip lietuvį, jį taip staigiai iš
tikusi sunki nelaimė mus palie
čia ypatingai skaudžiai. Tai 
žmogus,lietuvis .kuris visą sa
vo gyvenimą paaukojo kitiems , 
savąjamkraštui ir gimtam žo
džiui.

Ir šia proga,nors aukos gali
ma siųsti tiesiai Fondo Komite
to adresu,bet kaip MLB pirmi
ninkas .maloniai kreipiuosi į vi
sus Montrealio lietuvius, lietu
vių organizacijas ir parapijas , 
ir aš tikiuosi, kad nei viena or
ganizacija neatsisakys pravesti 
savo tarpe pagalbos akciją šios 
žmogiškos tragedijos atveju.

KLB Montrealio Seim.Pirm . 
J. LUKOŠIŪNAS .

RENGIAMAS “ SUBATVAKARIS“

LK Mindaugo šaulių kuopos 
moterų skyrius .vasario 1 dieną , 
Aušros Vartų salėje, rengia di
delį .puikų vakarą-balių.Meninė 
programa: "Subatvakaris'.'kurį 
ruošia kuopos scenos mėgėjų 
grupė. Visi kuopos nariai su pa
žįstamais ir svečiais yra ma
loniai kviečiami į rengiamą va- 
karą-balių atvykti.

Kovo mėn.2 dieną, sekmadie
nį, Aušros Vartų salėje, šaulių 
būstinės kambaryje, šaukiamas 
LK Mindaugo šaulių kuopos 
narių eilinis metinis susirinki
mas. Visi nariai kviečiami su
sirinkime dalyvauti.

LK Mindaugo šaulių kuopos 
VALDYBA

Šv.Kazimiero parapijos jau
nimo klubas sekmadienį, sausio 
19 d. ruošia slidinėjimo iškylą. 
Išvykstama nuo Šv. Kazimiero 
bažnyčios 8.30 vai. ryto. Dėl 
smulkesnės informacijos 
kreiptis į Antaną Skučą, telef. 
722 - 6152.

AUŠROS VARTŲ PARAPIJA 

Parapijiečių susirinkimas.
Sekmadienį, sausio mėn. 12 

dieną,tuojau po 11 valandos pa
maldų, Aušros Vartų parapijos 
salėje įvyko visuotinis parapi
jiečių susirinkimas.Buvo renka
mi du nauji parapijos komiteto,, 
nariai vietoje tų, kurių kaden
cija pasibaigė 1968 metų pabai
goje. Iš pasiūlytų kandidatų iš
rinkti Romas Ottas ir Bronius 
Buzas . Šio susirinkimo me
tu klebonas taip prft painfor
mavo parapijiečius apie dabar
tinę Aušros Vartų parapijos pa
dėtį.

Kun.Stasys Kulbis, S. J. išvy
ko į Jungtines Amerikos vals
tybes pavaduoti vieno lietuvio 
klebono. Numatoma, kad jis ten 
išbus apie mėnesį laiko.

* 1969 m.vasario mėn. 8 dieną, 
Aušros Vartų parapijos salėje 
Montrealio Lietuvių Katalikių 
Moterų draugija ruošia Kaukių 
Balių - Užgavėnių Vakarienę . 
Kviečiamas jaunimas ir suau
gusieji jau dabar pradėti ruošti 
kaukes tam vakarui. Įėjimas su 
kaukėmis-veltui. Originaliau
sios kaukės bus premijuojamos. 
Bus karšta vakarienė,geras or
kestras, bufetas, loterija ir ki
tokios staigmenos.

* Šventes pas motiną p. E. Na
vikienę praleido lelt.Rimas Na- 
vikenas, kuris pastaruoju metu 
perkeltas į Kanados kariuome
nės parašiutininkų dalinį Val- 
catier, Quebec.
* Nikodemas Prišmantas susi
žiedavo su lietuvaite, atvykusia 
iš Suvalkų trikampio.
* Montrealyje lankėsi Lietuvių 
jėzuitųprovinciolas Tėv. G. Ki- 
jauskas,S.J. Po Kalėdų švenčių 
jis išvyko atgal į Čikagą.

3. J. Girevičiaus.St. Catharines
TF įgal........................ $ 280. 00
4. P.Morkūno, Toronto TF ats .
pirm............................ $ 255.90
5. P. Gaspero, Sault Ste Marie
T F įgal........................ $ 173.00
6. VI. Bakūno, Pembroke, Onta
rio................................ $ 10. 00

Jungtinis Finansų Komitetas 
dėkoja už gautas aukas ir dar 
neaukojusius prašo aukas siųs
ti: Mr. VI. Kazlauskas, 20 Bru- 
mell Ave..Toronto9,Ont. Lais - 
vės Kovos metų metų bendra 
apyskaita bus paskelbta vėliau 
atskirai. Informacinis Komitetas.

zapavičius Antanas, Kusinskis 
Aleksas.
$ 3. 00- Kriaučeliūnas Vladas , 
Tolvaišą Stasys, Žukauskas 
Klemas .Albrechtas Fernandas, 
Stepšys Vaclovas,Baltutis Leo
nas, Griškonis Pranas, Llau- 
dinskas Stasys, Kraujalls Pra
nas, Gabrėnas Pranas, Paulaitis 
Juozas, Glizickas Juozas, Kri
vickas Stasys, Kriaučeliūnas 
Jurgis, Ramonas Kostas,Ruk- 
šys Andrius, Valančius Juozas , 
Milčius Algis,Norbutas Kazys , 
Butauskas Viktoras, Liutkus 
Povilas,Šleinius Jurgis,Bružas

PARAMA "BALTIJAI"
Aušros Vartų parapijos kle

bonas Tėvas L. Zaremba parė
mė "Baltiją" $ 100. 00 ir KLB 
Montrealio Apylinkės Seimelio 
Prezidiumas $ 178.42. Aušros 
Vartų parapija yra "Baltijos" 
garbės fundatorius, davusi virš 
$ 500. 00, o Seimelio Prezidiu
mui Prezidiumui iki $ 500. 00 , 
betrūksta tik $ 22. 00. Abiems 
"Baltijos" fundatoriams labai 
dėkojame. Pr. R.

SV.KAZIMIERO PARAPIJA

Sausio 25 d. Šv. Onos d-jos 
vakarienė.

Kovo 1 d. Kazimierinių vaka
rienė.

Balandžio 12 d. Margučių va
karienė.

Gegužės 3 d. Choro koncer
tas.

NAUJU METŲ SUTIKIMAI 
MONTREALYJE

1969-tuosius metus montre- 
aliečiai sutiko labai linksmai . 
Nors dažnas buvo kamuojamas 
Hongkongo gripo, bet namuose 
neliko.Buvo visa eilė labai šau
nių ir puošnių privačių Naujų 
Metų sutikimų,kur dalyvavo ke
letas arba fiet keliolika šeimų. 
Organizuotai Naujus Metus su
tiko virš 300 žmonių D. L K . 
Vytauto klube, nemažas skai
čius Šv. Kazimiero ir Aušros 
Vartų parapijų salėse. Lietuvių 
Akademinis sambūris savo tra
dicinį Naujų Metų sutikimą 
šiais metais suorganizavo pas 
p. p. Beniušius.

* Susižiedavo J. Gudaitė su S. 
Gahanu.

* Juškevičius -Miller Jonas bux 
vo susirgęs ir gydėsi Royal 
Victoria ligoninėje.
* Jurkienė Alice serga ir gydo
ma Royal Edward ligoninėje.

* Mirė Bulokienės sūnus Povi
las Therien,sulaukęs vos 40 m. 
amžiaus.Liko našlė žmona B1-j 
tė Mikaliūnaitė,sūnus, brolis ir 
dvi seserys.
* Mirė Bronė Motiejūnienė, su
laukusi 75 metų amžiaus.

VYTAUTO KLUBO PATIKĖ
TINIU (Trustees) REIKALU.

Man būnant pirmuoju DLK 
Vytauto klubo patikėtinių (trus - 
tees) pirmininku.kai vyko karš
čiausias pinigų telkimas staty
boms, teko daug kam aiškinti 
skolinimo sąlygas ir pačių 
patikėtinių (trustees) teises. 
Todėl nenuostabu, kad ir šian
dien daug kas prašo paaiškini
mų kokia yra dabar patikėtinių 
(trustees) padėtis ir kodėl ne
šaukiami, jau kelFmetai, jų su
sirinkimai. Taip pat klausiama, 
kodėl dabartinis pirmininkas , 
be susirinkimo,paskyrė patikė
tiniais (trustees) savo šeimos 
narius ir daro, pats savo valia , 
kapitalo mokėjimo atidėlioji- • 
mus.Į visus tuos klausimus gali 
atsakyti dabartinis patikėtinių 
(trustees) pirmininkas. Galiu 
tiktai paaiškinti, kad, pagal pa
tikėtinių (trustees) taisykles , 
pirmininkas neturi jokios tei
sės, be susirinkimo nutarimo, 
daryti bet kokius virš minėtus

Valys .Gatautis Antanas .Kručas 
Juozas,Staškus Juozas, Staške
vičius Albertas.
$ 2. 00 - Lumbys Jonas, Marti
šius Juozas.
$ 1.00-Jonikas Klemas, Račins-
Jonas, Bružas Ignas, Gurklys

Juškai petras> Mikšys Antanas, Bar-
vydas Vincas.

SUDBURIEČIŲ AUKOS: 

$ 50. 00-Jonas Remeikisl 
$ 25.00-Jonas Žiūkas. 
$ 20. 00-Vaičeliūnas Juozas . 
$ 1!?. 00-Jackus Stasys. 
$ 15. 00- Gudriūnas Viktoras 
Venskevičius Petras, 
Vladas.
$ 10. 00-Jutelis Petras, Žilėnas 
Antanas,Tutinas Kostas, Batai-I 
tis Juozas, Kulnys Julius, Ri
mas Kazys.
$ 8. 00- Braškys Antanas, Ja- 
sinskas Jonas,Strakauskas An
tanas, Poderys Kazys, Eiduke
vičius Bronius.
$ 5. 00-Grigutis Alfonsas,Ma- 
zaitis Petras, Šereiva Klemas , 
Semežys Petras, Jutelis Povi
las,Sabas Antanas, Daunys Ka
zimieras , Pranskūnas Mykolas, 
Kibickas Jonas, Stankus Justi-

IEŠKOMI ĮPĖDINIAI
Justinas BERNOTAS gali gau

ti savo dėdės Konstanto Kaspa
ro Vauro palikimo dalį poros 
tūkstančių dolerių sumoje.

Turimomis žiniomis Justinas 
Bernotas yra gimęs 1925 metais 
Tilvikų kaime, Kulių valse. ,iš 
Europos išvykęs į JAV-bes ar 
Australiją.
Consulate General of Lithuania 

41 West 82 Street 
New York, N. Y. 10024

nutarimus. Nieko čia nereiškia 
kokią sumą yra įnešęs patikėti
nis (trustee), nes jis teturi vie
ną balsą, kaip ir visi kiti pati
kėtiniai.

Tad pirmininkas turėtų susi
prasti ir kuo greičiausiai su
šaukti susirinkimą.Kitu atveju, 
dešimt procentų narių galėtų 
reikalauti, kad toks susirinki
mas būtų tue tuojau sušauktas.

__ J, Petrulis

PROGA GERĄ DARBĄ GAUTI 
ALJAC Sportswer drabužių siu
vyklai - Disining room'ui reika
lingas pattern - maker ( iškarpą 
pritaikymui). Aplyginimas la
bai geras. Kreiptis:

9600 St. Lawrence Blvd.
Tel. 389 - 8248. Montreal.

LASALLĖJE PARDUODAMA 
“ADAMS“ RESTAURANT“

NUOSAVYBĖS DALIS,

kuri priklauso Leonui Gureckui. 
L. Gureckas su partneriu Juozu 
Stankaičiu ši restoraną isigijo 
praėjusiais metais iš J. Joco ir 
J. Tranęlio. L. Gureckas pirk
damas restoraną paliko darbo
viete Keating Ford Verdun, ku
rioje atsakingose pareigose (Sa
ke-manager assistant) išdirbęs 
buvo virš 4 metą. Šios kompani 
jos savininkai pasigesdami jo , 
šiuo metu pasiūlė viliojančias 
sąlygas ir prisikalbino Gurecką 
grįžti atgal. Todėl šio restoran® 
nuosavybės parduodamą pusę ga
lima įsigyti prieinamomis sąly
gomis ir šią progą neturėtu pra
leisti lietuvis. Pr. P.

ADRESAS: 1465. De Seve Street 

Montreal 205, Que. 

TEL. 766- 5827.

MONTREALIO LIETUVIU KREDITO UNIJA

"LITAS" PRIMENA 
savo nariams, kad metų pradžia 

«yra pats geriausias laikas per
tvarkyti Tamstų sutaupoms . 
Kas suinteresuotas turėti di
desnę gyvybės apdraudą, tam 
patartina padidinti savo šėrų 
sąskaitą,kadangi "Litas" drau
džia narių gyvybę tik pagal san
taupas laikomas šėrų sąskaito
se.

Kas nori gauti didesnes pa
lūkanas už pastovias santaupas, 
tam patartina jas perkelti į ter
minuotus indėlius. Turintieji 
didesnes sumas įdėjimui ar 
perkėlimui į terminuotus indė
lius, kviečiami tuo reikalu pa
sitarti su "Lito" vedėju."Litas" 
yra nusistatęs mokėti už termi
nuotus indėlius ne mažiau kaip 
Tamstos galėtute gauti kur nors 
kitur.

"Lito" depozitų sąskaitos la
bai naudingos čekius rašan
tiems nariams. "Litas" moka 
už jas 5%, o už išrašytus čekius 
skaito tik po 10 centų. Tokių są
lygų Tamstos negausite nė vie
name banke. Pr. R.

Suite 205

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

CHIRURGINE PRAKTIKA KREIPTIS T E L, 931-3275.

SEAFORTH MEDICAL BUILDING 
3550 Cote Des Neiges Rd., Suite 720.

Dr. E. ANDRUKAITIS 832 St. Joseph Blvd. E. 
(kampas St. Andre)

tel. 522-7236.

Dr. J. MALIŠKA 1396 St. Catherine Street West 
Suite 419

Dantų gydytojas Tel: 866-8235, namų 681- 2051.

Dr. A. O. JAUGELIENĖ ę
1410 Guy St. pirmas aukštas

Dantų gydytoja 11-12 kambarys. , 
Tel. 932-6662; namu. 737■ 9681.

Dr. V. GIRIUNIENE 5330 L'Assomption Blvd.
Tel. 755 ■ 3535.

Dantų gydytoja

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

NOTARAS

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

Suite 200 1 
Tel. 866- 1359

K AILIU SIUVĖJAS

6396 Bannantyne Verdun, M o n t r e a I

Siuvu ir parduodu
Taisau ir remodeliuoju
Vasaros laike saugojimas

(Storage)1
Tel. 767-6183.

MOKA U Z:

DEPOZITUS
ŠERUS < numatyta)
TERM.IND. 1 metams
TERM.IND. 2 “

Nemokamas gyvybės draudimas 
iki $2,000 Šerų sumos.

5.0% 
5.5% 
6.0% 
6.5%

DUODA paskolas:
ASMENINES iš 9.% 
NEKILN. TURTO iŠ 8.5% 
iškaitant gyvybės apdrauda. 
iki $ 10,000.
JAU IŽDUOTOS PASKOLOS iki 
termino lieka senomis palūkanom i s 
( pradedant 6.5 % )._____.

KASOS V AL ANDOS: 1465 De Seve St., sekma- 
dieniais nuo 10:30 iki 12:30 vai. Darbo dienomis • 
nuo 10 iki 3 vai. kasdien, išskiriant šeštadienius. 
Vakarais — trešiadieniai s ir penktadieniai s nuo 7 
iki 9 vai.
3907 Rosemount Blvd., tel. 722-3545. Diena.-penk
tadieniais nuo 1 iki 6 vai. Vakarai s--pirmadieniais, 
trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai.
Sekmadieniais nedirbama vasara, nuo birželio 15 d. 
iki rugsejo|15 d. ir per visus ilguosius savaitgalius

HIGHLAND AUTO BODY
CALEX GAS BAR

DIRBTUVĖ — GA

611 b Lafleur Ave.LASALLE 
Savininkai: V. Suiinskas 389-0571

RAZAS

Tel. Buss. 366- 7281 

ir J. Zavys 365-3252

Atliekami įvairūs automobilių taisymo ir 
dažymo darbai:

Infra red & Vinyl Tops painting

Gazolinas, Alyva ir kiti patarnavimai 
Padangos žemiausiomis kainomis 

Lietuviams nu.olajda. it baterijos.
10% speciali nuolaida iki 1969 m. vasario 28 d. tiems, 

bkurie atsineš Šį s k e I b i m q.

ADAMONIS INSURANCE AGENCY, INC.
GAISRAS - AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ - GYVYBĖ

Tel. OFF.: 722-3545
S-toi "Lite" nr. 752D

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

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d
*

VISU Rūšių DRAUDIMAS

ADAM'S 
LaSalle Restaurant

• 16 metų pagarsėjęs “ smoked meat" patiekalu.

• Visoks maistas pristatomas i namus.

Juozas Stankaitis TEL. 366 - 0754. Leonas Gureckas

7633 La Salle Blvd, ir 4 Ave. kampas, L a S a I I ė j e.

8 psi. • NEPRIKLAUSOMA LIETUVA N r. 3 (1130), 1969 m. sausio 15 d.

P. ADAMONIS
Chartered Insurance Broker 

3907 ROSEMONT BLVD.
Sekr. M. Arlauskaitė, tel. 722-3986

RES. 256-5355

6695 — 35th Avenue, Rosemount, 
^kamp. St. Zotique)

Montreal. Telefonas RA. 7-3120
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