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SAVAITINIU IVYKIU 
APŽVALGA

LĖKTUVO NELAIMĖ
Praeitą savaitę Mexicana 

lėktuvų bendrovės lėktuvas 
Boeing 727 , leisdamasis į 
Meksikos miesto internacio
nalinį aerodromą., nukrito į 
pelkyną , maždaug 2000 pėdų 
ptieš nusileidimo kelią. Lėk
tuvo nelaimėje žuvo 16 asme
nų ir 75 buvo lengviau ir sun
kiau sužeisti. Birželio mėn.4 
d. nukrito kitas tos pačios 
bendrovės lėktuvas ir toje ne
laimėje žuvo 79 žmonės, jų 
tarpe garsusis meksikietis te
nisininkas Rafael Osuna.

JAV IMA RIMČIAU KOVOTI 
PRIEŠ NARKOTIKŲ PIRKLIUS

Paskutinėmis žiniomis JAV 
-ių vyriausybė imasi griežtes
nių priemonių prieš narkotikų 
prekybą. Visus atvykstančius 
iš Meksikos tikrino muitinin
kai ir automobilių vilkstinės 
nusitęsė net šešetą mylių. Per 
vieną dieną buvo tokiu būdu 
patikrinta apie 30. OOO auto
mobilių ir apie 90.000 as
menų. Tkirinant vieną lėktuvą, 
skridusį iš Meksikos, rasta 
net 1OOO svarų marijuanos . 
Muitininkai gi konfiskavo apie 
2000 svarų to paties narkoti
ko. Didelė dalis šių narkotikų 
buvo skirta Berkeley univer
sitetiniam miestui.

TELEVIZIJA BANDO 
ATSIKRATYTI ŽIAURUMŲ
JAV-iųkomisija, tyrinėjanti 

žiaurybes, rodomas filmuose 
ir televizijos programose, pa
reiškė, kad pačių televizijos 
bendrovių kontrolė esanti ne
pakankama . K emisijos nuomo
ne, įvairios žiaurybės bei žu- 
dimai, kasdien brukami žiūro
vams, neigiamai paveikia ypač 
silpnesnio nusistatymo asme
nis. Ypač neigiamai atsiliepia 
tai vaikams ir paaugliams . 
Nors šiais metais naujosiose 
rudeninėse programose tokių 
brutalumų mažiau , komisija 
prašo vyriausybės , kad ji 
griežčiau reaguotų į dar išliku
sių žiauriųjų programų gamin
to jus. Komisijai vadovaujaDr. 
Milton S.Eisenhower.

TERORISTAI VĖL ŽUDO 
PIETŲ VIETNAME

Šeši žuvo ir aštuoni buvo 
sunkiai sužeisti, kai Siaurės 
Vietnamo teroristai įmetė 
bombą į vieną restoraną .Vis i 
žuvę ir sužeistieji buvo viet
namiečiai. Atentatas įvyko 
Chau Doc mieste, apie IOO my
lių į vakarus nuo Saigono.

Iš Saigono taip pat praneša
ma, kad Pietų Vietnamo infor
macijos ministerija ateityje 

nebeleis platinti prokomunis
tinės rašliavos, net jeigu ji bū
tų pridengta grožinės literatū
ros etikete. Kritika perkratys 
ir visas taip vadinamas anti
karines dainas,kurias dainuo
ja įvairaus plauko raudonieji 
pac if is ta i. V ienos dainos tačiau 
šis įstatymas nepalies,būtant, 
Pietų Vietnamo tautinio him
no, nors jį yra parašęs žino
mas Pietų Vietnamo komunis
tas rašytojas Luu Huu Phuoc.

DIDYSIS VALYMAS PRAHOJE 
JAU PRADĖTAS

Čekoslovakųkomunistų par
tijos laikraštis Rude Pravo 
praneša, kad 16 vadinamų pro- 
gresyvių/tai yra liberalų/ko- 
munistų esą pašalinta iš par
tinio kongreso ir dar trys bu
vo priversti pasitraukti posė
džių metu. Ir Dubček laukia Lis 
likimas.Dubček iki šiol išven
gė tokio likimo tiktai todėl, 
kad jį užstojo valstybės pre
zidentas ir tautinis herojus 
generolas Ludvig Svoboda.

DUBČEK

NAUJAS KOMUNISTINIO 
VIETNAMO PREZIDENTAS
Vietoj mirusio HoChiMinh, 

prezidentu paskirtas Ton Due 
Thang, 81 metų senas partietis. 
Šiaurės Vietnamo vicepresi- 
dentu išrinktas Nguyen Luong 
Bang , buvęs ambasadorius 
Maskvoje. Prezidento postas 
koministinėj sistemoj betgi 
yra tik reprezentacinis ir tik
rąją galią teturi centrinio par
tijos komiteto pirmininkas. Jo 
pavardė dar nežinima. Gali
mas dalykas, kad vidinė kova 
del šio svarbaus posto dar te
bevyksta ir nusitęs kelis mė
nesius.

ITALAI ATSAKO QUEBECUI
Italų savaitraščio II Citadi- 

noCanadesevyriausias redak
torius Nicola Ciamarra išsa
miam straipsnyje, atspausdin
tam The Montreal Star rugsė- 
so mėn. 24 dienos numeryje, 
atsako kodėl italai didele da
lim nutarė pasirinkti anglų 
kalbą. "Pasirinkome anglų kal
bą , nes ji garantuoja mums 
kaskienę duoną" sako Ciama- 
ra. "Pasirinkome anglų kalbą 
ne todėl, kad angliškai kalban
tys kanadiečiai mums rodytų 
daugiau simpatijų, bet dėlei to, 
kad dauguma kanadiečių kalba 
tąja kalba". Jeigu nuolat aršiau 
pasireiškianti netolerancija 
dar vis augs, nebus italams jo
kio kito pasirinkimo kaip susi
pakuoti savo daiktus ir keltis 
iš šios provincijos. Tokiu at
veju anglų kalba padėsianti ita
lų imigrantams įsikurti kitoj 
provincijoj. Labai pakenkę ge
resniems santykiams , pagal 
Ciamarra, ir atviras nepasiti
kėjimas bei neapykanta arba 
totalus abejingumas iš pran- 

■ ūzų pusės. Taip pat prancūzų 
mokyklos esančios žymiai 
menkesnio akademinio lygio 
negu angliškos. "Mes galim su
prasti, kad prancūząikovoja už 
savo teises , bet mes negalim 
suprasti kodėl, tai darydami, 
jie turi trypti kitų teises" ra
šo italų savaitraščio redakto
rius. "Mes laukiame tos die
nos, kai prancūzai kanadiečiai 
nebenaudos prie kiekvieno 
imigranto tautybės žinomo 
prakelktobūdvardžio Ir jis ga
lės šioje provincijoje rasti sau 
darbą betkurioje srityje". 
Straipsnio pabaigoje Ciamarra 
rašo: "Mes siūlome Quebeco 
gyventojams įrodyti savo mei
lę gimtąjam kraštui, priimant 
visus naujuosius ateivius, lyg 
draugus ir brolius, bet ne kaip 
priešus.Tačiau toks patriotiz
mas, kurį parodė ponas Ray
mond Lemieux ir jo pasekė
jai, išdaužydami langus 118 
krautuvių St. Leonarde, mums 
palikobiaurų prieskonį, Jie iš
niekino kitų laisvę". Kalbant

apie diskriminaciją, gal ver
tėtų kovotojams už savo laisvę 
įsidėmėti, kad kiekvieno lais
vė turi būti lygiai toleruoja- 
ja.Ir Redaktoriaus Ciamarra 
žodžiai galėtų būti pakartoti 
kiekvienos mažumos šioje 
provincijoje.

QUEBECAS ENGIA INDĖNUS
Šiaurinėje Quebeco provin

cijoje tebegyvenantys indėnai 
nuolat žiauriau persekiojami 
provincinių valdininkų. Apie 
1800 indėnų , priklausą Cree 
genčiai ir gyveną tarp Chibou- 
gamou ir Senneterre, yra pa
sidarę tikri vergai. Provinci
nė vyriausybė jiems atima že
mes , kuriose jie galėjo me
džioti ir žuvauti, ir priverčia 
juos badmiriauti.Šių indėnų li
kimas kasdien darosi sunkes
nis, bet provincinė valdžia at
rodo juos visai pamiršusi. The 
Montreal Star reporteris B. 
Richardson ilgame straipsnyje 
aprašo šios giminės tragišką 
likimą, kreipdamasis į provin
cinę vyriausybę, kad šiką nors 
darytų , jei ne iš pareigos tai 
bent dėl papraščiausio žmo
giškumo.

ŽIAURUS KANADOS 
TAUTINIS SPORTAS

Dar neprasidėjus NHL /Na- 

tional Hockey League/ regu
liarioms rungtynėms, jau keli 
ledo rutulio žaidėjai buvo sun
kiai sužeisti. Per vienas paro
domąsias rungtynes,žaidė jams 
susimušus lazdomis , Teddy 
Green, Bostono Bruins gynė
jas , buvo skubiai nuvežtas 
Ottawos ligoninėn su sutra iš- 
kintu galvos kaulu. Jam galvą 
praskėlė Wayne Maki, St. 
Louis Blues žaidėjas. Greene 
galvos sužeidimą chirurgai 
operavo net tris valandas . 
Lengva įsivaizduoti klek nau
jų pac ientų susilauks ligoninės, 
kai prasidės r uguliarios rung
tynės, kuriose kovojama už 
kasdieninę duoną ir algą...

KOMUNISTINIS BLOKAS 
MANEVRUOJA

Šiuo metu vyksta didžiuliai 
kariniai pratimai,kurių užduo
tis apsaugoti Lenkiją nuo gali
mo užpuolimo. Pratimuose da
lyvauja kariuomenės, laivyno 
ir aviacijos daliniai iš Sovietų 
Są jungos,LenkljoSjČ ekoslova- 
kijos ir Rytų Vokietijos.

y r a svarbiu Lietuvos 
OKUPACIJOS ‘metu
DOKUMENTU

Prancūz ijos A mbasados Bo
noje, Mision deRecherche dės 
Victimes de la Guerre, Mr. P. 
Fassine nuolatinis ryšininkas 
tarp tarptautinių paieškojimų 
įstaigų, išgavo iš vokiečių vy
riausybės ir perdavė Pary
žiaus dokumentacijos cen
trams okupacijos meto Gesta
po IrSicherhetspolizei und SD 
aukų ir padarytų nuostolių do
kumentaciją: okupacijos adml- 
nistratyviniai įsakymai, ap
linkraščiai, privalomo regis
travimo ankietos ir sąrašai. 
Ta medžiaga buvo išvežta iš 
Paryžiaus vokiečiams atsi
traukiant. Ji suteikia svarbių 
davinių okupacijos meto isto
rikams,tyrinėto jams ir nuken
tėjusių, bei be žinios dingusių 
paieškojimams. Dokumentaci
ja yra visiems laisvai prieina
ma. Sąrašuose figūruoja visa 
eilė Lietuvos piliečių.
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siūloma susipažinti su besky- 
rine sistema ir kai kuo pasi
naudoti, atsižvelgiant į vietos 
sąlygas;
8. džiaugiasi naujų vadovėlių 
bei pratimų leidimu, ypač ban
dymais juose pagauti dabarti
nio vaiko mentaltte'ą;
9. sutinka , jog varžybos, jei 
gerai išplanuotos ir sugeban
čios vaiką sudominti, turėtų 
būti naudojamos pritaikytose' 
situacijose, derinant su moks
lo metų kalendoriumi;
10. priėjo išvados, kad lietu
vių jaunimo organizacijos ir 
sporto bei meniniai vienetai 
yra svarbi pagalbinė priemo
nė tautinio sąmoningumo ug
dyme ir todėl ragina jaunimą 
priklausyti organizacijoms bei 
vienetams,prašydami organi
zacijas ir vienetus derinti sa
vo veiklą su mokyklų darbu;

11. prašo JAV LB Švietimo Ta
rybą parengti aukštesniųjų

Einu-ir paupiai ne tokie, 
Vien valtys paverstos prie 
kranto.
Lieku nuo sūkurio atokiai, 
O paukščiai skrenda, skren
da. ..

(Antanas Miškinis,Ruduo)

Kodėl neparašyti vedamojo

mens, gal rudeninės audros at
neša gailesnį vandenyno bangų 
šniokštimą ?

Mums, kaimiečių vaikams, 
mažų miestelių ir geležinkelio 
stočių augintiniams, nedidelio 
krašto vaikams, tikras rudens 
kvapas ir tikra jo panorama at
siveria tiktai gamtoje. Gal tą

JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ / CENTRO VALDYBA

ŠVIETIMO TARYBOS INFORMACIJA

JAV LB ŠVIETIMO TARYBOS 
surengtos Trečiosios lietu

vių mokytojų studijų savaitės, 
įvykusios 1969 rugpiūčio 17-

24 dienomis Dainavoje, daly
viai
1. dėkoja stovyklos vadovybei, 
organizatoriams ir rėmėjams 
už sudarymą sąlygų pasvars
tyti švietimo klausimus ir pa-

limesnio tautinio susipratimo 
šaltinis;
4. pabrėžia ypatingą priešmo
kyklinio auklėjimo svarbą lie
tuviškame švietime Ir prašo 
organizuoti priešmokyklinius

mokyklų /9-12 skyrių arba V- 
Vili klasių/programas,kurios 
būtų pritaikytos šių dienų 
reikalavimams;
12. kviečia tėvus, mokyklas, 
organizacijas ir visą visuome
nę ugdyti vieningumą tarp visų 
lietuvių, kur jie bebūtų;
13. sutarta,kad a/ mokykla iš- 
duodabaigimo pažymėjimus už 
tiek skyrių,kiek ji turi, o mo 
kinys gauna baigimo ar lanky- 
mopažymėjimą už tiek skyrių, 
kiek yra baigęs ar lankęs, b/

apie rudenį ? Prieš kelias die
nas jis oficialiai - pagal visus 
žemės kalendorius-prasidėjo... 
Ne tiktai pagal kalendorius : 
anądien,išplaukę su Kostu meš
kerioti prie vienos iš tūkstan
čio salų, matėm keliantis mig
los kamuolius ir pro juos skren
dančias ančių linijas. Ir Tamo
šaičių takas į paupį tą rytmetį 
buvo baltas nuo šalnos. O šį sa- 
vatgalį tikriausiai prie Daina - 
vos kaimynai pradės jau rai
šioti rožių krūmus ir medelius 
ir tikrinti šautuvus medžioklei..

Ruduo. Taiklus vardas tam 
metui, kai visa žemės žaluma 
pradeda vysti ir ruduoti. Kiek
vieną rudenį prisimenu vieno 
savo mylimo poeto du eilėraš
čius. Viename jis kalba apie la
pų kritimą: jie krenta ir kren
ta, ir krenta, lyg danguose vys
tų didžiuliai sodai: jie krenta 
liūdni ir visko atsisakę, nes jų 
vasara jau praėjo; ir kitame ei
lėraštyje jis pasakoja, kad ta
sai,kuris atėjus rudeniui palie
ka vienas-ilgai bus vienas; bu
dės,skaitys,rašys ilgus laiškus 
ir alėjomis vaikščios, šnarin
damas sausu lapus...

Nežinau kaip tie, kurie mies
tuose gyvena, jaučia rudenį.Gal
būt, didmiesčių akmuo kitaip 
spindi,gal žmonių žingsniai ki
taip dunksi ant asfalto ir ak-

vakarą.kai staiga šiaurės pusė
je ima pleventi šiaurės pašvais
tės ugnis. Gal tą rytmetį, kai at
sikėlus anksti,vietoj mažo eže
rėlio matai tiktai miglos jūrą 
ir joje vos įžiūrimus pusnuogių 
medžių siluetus. O gal saulėtą 
vidudienį, kai vėl užkopus ant 
pažįstamos kalvos, žalių miškų 
ir kalnų neužmatomose platy
bėse ima rodytis raudonos, gel
tonos, rudos dėmės... Debesys 
kitokie, mėlynė nebe tokia, tyla 
gilesnė ir skaudesnė.

Paukščių ir žvaigždžių skli
dinas dangus. Ir retkarčiais , 
šaltesnį rytmetį, tariesi užuo
dęs tolimo sniego kvapą...

Ir sakai sau: kadaise, pačiom 
pirmosiom mokyklos dienom, 
mokytojas rodė kaip sudėti gra
žius rudeninius lapus į senas 
knygas ir sąsiuvinius; kažin kur 
dabar tos knygos ir tie lapai ?

Tada atsiverti kitą knygą ir 
pradedi skaityti vėl eiles apie 
rudenį:

Iš ūkanoto rūškano rudens 
Paklydęs gervių sielvartas 
skardėjo.
Ir gaila man tų metų ir van
dens,
Kur šita ūkanų tyla tekėjo...

(Jonas Aistis)

Henrikas NAGYS

*** *** **★

IR GERAI, IR BLOGAI...
(laiškai mums)

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

Red.

Gerbiamas Redaktoriau:
S. m. rugsėjo mėn. 1O d. NL 

nr. Hamiltono kronikoj C.M. 
trumpai aprašo /ir kartu kri
tikuoja/ įvykusią 15-tą Kana
dos Lietuvių Dieną. Be abejo, 
kritika yra labai sveikas vei
ksnys , kadangi duoda progą or
ganizatoriams išvengti klaidų 
šventės rengimo programoj. 
Būta jų ir Hamiltone. Gal vie
na didžiausių klaidų - šventės 
rengimas Darbo Dienos sa
vaitgalyje, kada atmosferinės 
sąlygos yra labai nepąlankios 
patiems dalyviams ir progra
mos atlikėjams. Be to, mūsų 
jaunimas vasaros metu yra 
įsitraukęs į darbus apmokėji
mui studijų universitetuose,

tas ir jis sunkiai yra "pagau
namas" nors vienai tautinių 
šokių ar dainų repeticijai. Pa
našiai buvo ir su 15 KLD tau
tiniais šokiais , jaunimo cho
rais: kviestos kelios grupės, 
ryšium su išvykusiais į darbą 
dalyviais, griežtai atsisakė nuo 
dalyvavimo. Padėtį išgelbėjo 
Gyvataras /dalis šokėjų atvy
ko tik šeštadienį iš tabako ūkių, 
tad ir C.M.atrodė išvargę/ iš 
Toronto Birbynė, kuri taip pat 
"surinko" savo choristus.

KLB Krašto Tarybos s'uva- 
žiavimas šaukiamas š. m. spa
lio 18 d. KLB Krašto Valdyba 
prašė visų ap. valdybų apsis
pręsti ir su konkrečiais pa
siūlymais atvykti į Krašto Ta

rybos suvažiavimą dėl 1970 m. 
Kanados Lietuvių Dienos ren
gimo. Kiek žinoma,' kandidatų 
jau yra: tai KLB Londono ap. 
valdyba. Atsiras ir daugiau. 
Tačiau iš anksto siūlau ateity
je Lietuvių Dienas ruošti ne 
Darbo Dienos savaitgalyje,bet 
Padėkos Dienos t.y.spalio m. 
Ši data palengvins programos 
išpildymą tautinėms meni
nėms grupėms ir taip pat, ne
leis lieti prakaito lašų pasi
linksminime ar koncerte.

K.Baronas, Hamilton

Gerb. p. Redaktoriau , 
Ne tik aš , bet ir daugelis 

Sault Ste. Marie, Ontario, gy
venančių tautiečių , buvome 
nustebinti š. m. rugsėjo mėn. 
3 d."Nepr.Lietuvoje" pasiro
džiusia, mūsų miestą ir lietu
vių koloniją liečiančia,kores
pondencija.

Visų pirmiausiai,tai aiškiai 
manoma, kad korespondentas 
yra ne iš čia gyvenančių. Dar 
blogiau, kad jis nebuvo pakan
kamai susipažinęs su vietinė
mis kasdienybėmis., faktais, o 
svarbiausia, tai su mūsų tau
tiečių nuotaikomis.

Pati korespondenc ija turėjo 
būti patalpinta ne mūsų mies
to, bet Batchawana, Ont. /kur 
įvyko išleistuvės/ vardu, nes 
iš čia mūsų kolonijos kapelio
no kun. Augustino Sabo išleis
tuvėse dalyvavo tik tautiečiai 
B. M.Švilpai. Gi Batchavvanoje 
gy venantie j i taut ieč iai-V .S taš - 
kūnas ir V.Švarlienė net nes
kaito save priklausą mūsų S. 
S.Marie, Ont. lietuviųkolonijai.

Korespondencijoj rašoma, 
kad mūsų tautiečiai labai nu
liūdo prarasdami taip nenuils
tamą Dievo tarną.. .Matomai, 
mūsų tautiečiai to nuliūdimo 
taip priblokšti, kad net nesusi
gaudė suruošti savo sielų ga
nytojui išleistuves ir, atrodo,

gilinti žinias ir ryžtasi jomis 
pasidalinti su mokinių tėvais;

2. dėkoja spaudai už parodytą 
dėmesį ir prašo ir toliau rem
ti lituanistinių mokyklų darbą 
keliant jųposityvias apraiškas;
3. prašo LB apylinkių valdy
bas aktyviai įsijungti į vietos 
švietimo darbo talką kontak
tuojant tėvus ir atkreipiant jų 
dėmesį, jog visi lietuviai vai
kai turi lankyti lituanistines 
mokyklas,nes tautiškumas 
pirmoje eilėje gimsta 
šeimoje,gi mokykla yra to-

niekas čia tokių išleistuvių ne- 
ruoš...

Atkreipiąs dėmesį kores
pondencijoj išsireiškimas, kad 
buvęs mūsų kapelionas nei 
vieno nepasmerkė. .. Kitų ne- 
smerkimą galima skaityti di
džiadvasiškumu ar didele to
lerancija, bet kai šios rūšies 
"minkštybės" mūsų kolonijoje 
virto "pasmerktųjų" garbini
mu, tai daugelis mūsų tautie
čių to negalėjo suvirškinti.

Abejoju ar išvykstančio ka
pelione veide pasiliko nuošir
di šypsena, nes koresponden
cijoj paminėtas pasitikėjimo 
jausmas mūsų tautiečiuosebu- 
vo tikrai pavirtęs nepasitikė
jimu ir kitokiais priešingais 
bei neigiamos nuotaikos jaus
mais. ..

Dar viena buvusio kapeliono 
padaryta mūsų kolonijai žala , 
taikaikurių vietinių korespon
dentų atbaidymas nuo bendra
darbiavimo lietuviškuose lai
kraščiuose, kurie nutraukė ra
šinėjimą negalėdami pakęsti 
beisugromuliuoti nuolat spau
doje pasirodančių kun.A.Sabo 
perdėtai saldžių ir neužtar
nautų garbinimų, nekalbant jau 
apie kitas klaidas.

N.K. 
Sault Ste. Marie, Ont.

skyrius - darželius;
5. randa , kad yra reikalinga 
kreipti ypatingas dėmesys į 
angliškai kalbančius vaikus ir 
prašo vietoves sudaryti sąly
gas, kad jie galėtų lankyti tam 
skirtas klases ar mokyklas;
6. konstatuoja,kad skaityba yra 
būtina kiekvienam moksleiviui 
ir todėl a/prašo tėvus vaikams 
užprenumeruoti vaikų laikraš
tėlį "Eglutę" ar kurį kitą jau
nimo laikraštį irb/ragina mo
kyklas sudaryti kilnojamas bib
liotekėles iš prieinamų knygų;
7. sutinka,kad lituanistiniame 
mokyme nuolat reikia 
ieškoti naujų būdų bei 
metodinių patobulinimų; todėl

mokinys, norys gauti baigimo 
pažymėjimą už daugiau skyrių , 
negu jo lankomoj mokykloj yra , 
laiko egzaminus arba tokioj 
mokykloj, kuri norimą skyrių 
skaičių turi, arba savo mokyk
los mokytojų komisijoje, ku
rioje dalyvauja Švietimo Tary
bos atstovas ir c/ aukštesnio
siomis mokyklomis laikomos 
tos ketverlų me ;tų mokyklos, į 
kurias priimami mokiniai bai
gę 8 skyrių pradžios mokyklos 
kursą, kurio baigimas įrodo-
mas arba baigimo pažymėji
mu, arba stojamaisiais egza
minais;
14. prašo JAV LB Švietimo 
Tarybą ir ateinančiais metais 
organizuoti s+udijų savaitę.

,a ii. ro 11 ••■■ir*

PRANEŠIMAS
Mirė ELZBIETA Š 0 S I E N Ė, gimusi 1903 m Babtuose 
ir gyvenusi Kaune iki jį apleidžiant 1944 metais.

Pašarvota buvo St. Hellen koplyčioje Longuieil 
ir palaidota per Šv. Kazimiero bažnyčia 1969 m. 
rugsėjo mėn. 26 diena.

I

Duktė Genovaitė Kazlauskienė 
ir šeima.

M WWH

A f A ANTANUI SUTKAICIUI mirus, 
jo žmonai Aldonai, Lietuvoje dukteriai Olgai 
ir sūnui Vytautui ir kitiems giminėms gilia 
užuojauta reiškia

Gasperas ir Elizabeta Alinouskai 
ir visa šeima.

LVS“RAMOVĖ“ Montrealio Skyrius.

Musu Kredito Unijos nariui

At A
ANTANUI SUTKAICIUI

mirus, jo žmonai Aldonai ir artimiesiems nuoširdžia 
užuojauta reiškia

Montrealio Lietuviu Kredito
Unijos“ Lito“ Valdyba.

Onai Janulynienei mirus, jos dukteris --

ADA JOSIUKIENE IR KAZIMIERA RICKUV1ENE ir 
ju Šeimas nuoširdžiai užjaučiame __

Juozas ir Katarina Ambrasai.

Mirus ELZBIETAI ŠOSIENEI, jos dukteri Genovaite 
Kazlauskiene ir jos šeima nuoširdžiai 
užjaučiame

Genovaitę Kazlauskiene ir jos seimą, 
,os motinai ELZBIETAI ŠOSIENEI mirus, nuoširdžiausiai 
užjaučiame

Pranas ir Aldona Paukštaičioi.
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EUROPOS LIETUVIAI
VOKltTUA

"Baltų Draugijos" Vokieti
joje leidžiamame leidinyje 
"Mitteilingen aus baltischem 
Leben" įdėtas Dr.A.Geručio 
vedamasis straippnis apie jo 
kelionę Amerikon. Autorius 
ypač nušvietė lietuvių kultūri
nį gyvenimą Amerikos Jungti
nėse Valstybėse.

Šveicarijoje gyvenąs rašy
tojas Dr.h.c.Edzard Schaper 
gavo šių metų Vokietijos lite
ratūrinę premiją. Rašytojas 
yrakarštas baltų tautų laisvės 
gynėjas ir keliuose savo ro
manuose rašęs apie lietuvius.

"Reader's Digest" šveica
riškoji laida "Das Beste" rug
sėjo numeryje paskelbė ruso 
Anatolijaus Martschenko iš
trauką iš jo knygos apie "So
vietų darbo stovyklos šian
dien" ►Autorius kelerius metus 
išbuvo įvairiose sovietų pri
verčiamojo darbo stovyklose.

Autorius aprašo taip pat su
sitikimus su lietuviais ir ki
tais baltais , kurie irgi buvo 
laikomi Rusijos priverčiamo
jo darbo stovyklose. Pomos 
stovyklon, merdvinų teritori
joje, 500 kilometrų į pietry
čius nuo Maskvos, buvęs pa
talpintas rusų rašytojas J.Da
niel , nuteistas kartu su kitu 
rašyto jum A. S iniavskiu.Pasak 
autorių, "lietuviai kvietė Da
ntelį į savo baraką, kai jie dai
nuodavo savo tautines liaudies 
dainas". Kitu atveju autorius 
aprašo , kaip stovyklą lankę 
vienos baltų respublikos ats
tovai, bet tos respublikos pa-

mas jau anksčiau kilęs ginčas 
tarp centro valdybos pirminin
ko Grentzo ir Mannheimo sky
riaus pirmininko Ttdecko. 
Mannheimo padalinys atsisky
ręs nuo centro organizacijos ir 
sudaręs naują sambūrį /"Deut- 
schlandbund ostpreussischer 
Memellander"/. Ginčui paaš
trėjus, centro valdybos pirmi
ninkas G.Gretz atsistatydinęs. 
Pastorius Butkewitsch ilgame 
rašte išdėstęs savo pasitrau
kimo priežastis .Pasak jo, cen
tro valdyba esanti nedarbinga, 
o pačioje organizacijoje retš- 
kiąsis pakrikimas. Pagaliau 
jaunimo reikalams referentas 
J.Waschkies savo pasitrauki
mą motyvuoja tuo, jog jam ne
skiriama lėšų veiklai.Valdyba 
paskyrusi jaunimo reikalams 
metams maždaug 50 dolerių, 
bet paskum ir šią sąmatą iš
braukusi.

"M emeler Dampfoot",aima
nuodamas dėl "memellende- 
rių" organizacijos pakrikimo, 
dar pastebi, kad du vokietinin
kų veikėjai /rašytojas Rudolf 
Naujokirbuv.Klatpėdos mies- 
tobibliotekos vedėjas Dr.Ger- 
hard Lietz/, kuriems buvusi 
pašiūlyta centro valdybos pir
mininko vieta, pasiūlymo ne
priėmę. Dabar ieškoma naujo 
kandidato , kuris turįs būti 
"aukšto rango ir gero vardo" 
vyras.

LIETUVOS V O K I E Č I A

Vasario 16 gimnazijos choro dalis su gimnazijos direktorium V. Natkevičium.

.......
sario 16 gimnaziją. Dalyvavo skautuose, 
Evang. japnimo rately, tautinių šokių gru
pėje. Žada studijuoti mediciną ar chemiją 
Heidelberge.

Antanas Juodzevičius, gimęs 1940. IX. 1 
Ochsenfurte (Bavarijoj), baigęs vokiečių 
pradž. mok. VII skyrius, 1962 m. įstojo į 
gimnazijos III kl. Dalyvavo mokinių chore 
ir šoko tautinius šokius. Žada vykti į JAV. 
pabūti ten kokius metus ir grįžti Vokieti
jon studijuoti pedagogikos.

Petras Nevulis, gimęs 1951. IV. 3 Bava
rijoj. Bamberge, baigęs vokiečių pradž. 
mokyklos IV skyrius, 1961 m. įstojo į Va
sario 16 gimnazijų. Priklausė ateitininkai® 
(dvejus metus'buvo kuopelės pirmininku), 
skautams (buvo Aušros tunto adjutantu), 
dalyvavo mokinių chore ir tautinių šokių 
grupėje (dvejus metus buvo jos seniūnu). 
Neseniai išrinktas Vokietijos Lietuvių 
bendruomenės jaunimo sekcijos valdybos 
sekretorium. Žada studijuoti anglistiką, li
tuanistiką ir istoriją Muenchene.

Visi trys yra mišrių šeimų vaikai, atėję 
į gimnaziją nė kiek nemokėdami lietuvių 
kalbos, kurią čia gerai išmoko ir gavo už 
ją gerus pažymius brandos atestatuose. Vi
si trys yra pilnateisiai Vokietijos Lietuvių 
bendruomenės Romuvos apylinkės nariai.

Socialdemokratijos istorijos apžvalgos seminaras
Prieš metus, t. y. 1968.VII.13- 2, 44 ir 4, 32) ir su vienuolynais.

14 Bad Godesberge, Annabergo 
pilyje, įsisteigė Vokietijos Lie
tuvių socialdemokratų draugija 
(VLSDD). Ji pasistatė sau tiks
lą suburti lietuvius socialdemo
kratus aktyviam darbui, siekiant 
įgyvendinti socialdemokratines 
idėjas lietuvių visuomenėje ir 
aplamai pasaulyje. Konkretus 
VLSDD darbas atrodo aiškėja iš 
neseniai išleistų darbo gairių. 
Vienas konkrečių Draugijos už
davinių yra suaktyvinti ir pra
plėsti lietuvių socialdemokratinį 
■sąjūdį Europoje.- Priemonės šio 
uždavinio įgyvendinimui yra tarp 
kitko suvažiavimai ir seminarai. 
Toks seminaras — tai pirmasis 
po VLSDD įsisteigimo — buvo 
suruoštas š. m. liepos 11-13 Bad 
Godesberge, Annaberge. Daly
vių daugumą sudarė jaunimas 
ir jaunesnės kartos atstovai, ku
rių tarpe buvo ir ne VLSDD na-

Baigdamas, referentas dar trum
pai apžvelgė Pelagijiečių, Bogu- 
milų, Paterėnų, Valdenzų ir Be- 
gardų sąjūdžius. Pastariesiems 
sąjūdžiams tarp kitko būdinga, 
kad jie reikalavo atsisakyti pri
vačios nuosavybės arba grįžti Annabergo pilyje, 
prie tikrosios krikščionžbės.

Arturo Hermano referatas

lietu-mo Vokietijos ir Anglijos 
vių socialdemokratų. Dauguma 
pasisakė už apsijungimą fede
ratyviniu būdu.

“NAUJIENOSE”

MIRUSIEJ1
Saarwelingene širdies smūgio ištiktas 

gegužės 2 d. mirė Saaro krašto apylinkės 
narys Pranas Bružas. Buvo gimęs 1896. X. 
10. Paliko žmoną Elzę ir 6 vaikus, kurių 
vyriausias Pranas 15 metų ir jauniausioji 
Ingė 8 metų amžiaus.

Muenchene gegužės 27 d. Planegg sana-
K Dikšaifia tor*j°ie mirė Muencheno apylinkės narys 

Albinas Paškauskas. Palaidotas gegužės 30 
EUROPOS LIETUVIŲ d' Muencheno Nord kapinėse. Buvo gimęs

FRONTO BIČIULIŲ KONFERENCIJA *89’' \ 2 Laukehškiuose, Vilkaviškio aps. 
Dirbo Vytauto Didž. universitete mechani- 

Ji įvyko liepos 17 d. Bad Godesberge, kos praktikos lektorium, suomių konsulate 
Konferenciją atidarė Kaune vyr. meistru. Kybartuose turėjo sa- 

ELFB pirmininkas prof. dr. Zenonas Ivins-vo dirbtuvę. Muenchene gyvai dalyvavo 
kis, jai pirmininkavo kun. Br. Liubinas, obendruomeninėje veikloje. Paliko našlę 
sekretoriavo Paulina Ivinskienė. Buvo iš-Anastaziją Muenchene, dukterį Birutę su 
klausyti ir išdiskutuoti pirmininko, iždi-vaikais Nuernberge ir sūnų Jurgį Austra- 
ninko, biuletenio redaktoriaus, ELFB at-lijoje.
stovo Studijų savaitės rengimo komisijoje 
ir ELI pranešimai. Išrinkta nauja valdyba 
ir kiti veiklos organai. Europos Lietuvių 
fronto bičiulių valdybos pirmininku ir to-

Arturas Hermanas savo refe 
rate “Socialdemokratai ir lietu 
vių bendruomenė” nurodė, kac 
VLSDD yra neatskiriamai suriš
ta SU bendruomene, nes diaugi-įįau liekasi prof. dr. Zenonas Ivinskis, 
ja išaugo iš bendruomenės, jos 
kūrėjais buvo ne kas kitas, kaip 
bendruomenės nariai. Priaugu
si jaunoji karta stojo prieš šab- 
loniškumą ir nusistovėjimą ben
druomenėje, 
esant, tad visai neatsitiktinai 
susidarė opozicija iš socialisti
nių pažiūrų lietuvių. Toliau re-

TRYS BAIGUSIEJI

dabar baigė16 gimnazijųVasario 
jaunuoliai.

Petras Buračas, gimęs
gene (Bavarijoj), baigęs

trys

1949. VI. 17 Wan- 
vokiečių pradžios 

Tokiai padėčiai (mokyklos IV skyrius, 1960 m. įstojo į Va-

— Paminklą a. a. Erdmonui 
Simonaičiui, neseniai mirusiam 
Mažosios Lietuvos veikėjui, su
tarta pastatyti 'ligi spalio 30 die 
nos, t. y. ligi velionio gimimo 
dienos.

— Annas Lymantas, “Lietu
vos Pajūrio" redaktorius, lan
kėsi Vokietijoje.

vadinimo įsakmiai nemini.Pa- 
sibaigus lankytojų prakalboms, 
vienas jaunas baltų kalinys nu
ėjęs prie tribūnos ir įteikęs 
popieriun įvyniotą bukletą. Ta 
proga jis pasakęs: "Leiskite 
mano tautiečių vardu įteikti 
Jums bukietą iš gėlių, kurios 
auga čia, toli nuo mūsų tėvy
nės". Kiti kaliniai pasijuto už- 
s įgavę dėl tokio jauno kaliuic 
nusižeminimo ir ėmė šaukti: 
"Išdavikas, šnipas',". Tačiau 
kai kalbėtojas atvyniojo taria
mų gėlių bukietą,pasirodė, kad 
vieton gėlių buvo spygliuota 
viela...

Autorius jiar vienu kitu at
veju mini estus ir latvius, su 
kuriais susitikęs stovyklose. 
Kalinimo sąlygos tose stovyk
lose buvusios tokios klaikios, 
jog neretai pasitaikydavę net 
kanibalizmo.

"Memeler Dampfboot" pra
neša , kad Vakarų Vokietijoje 
veikiančioje "memellenderių" 
organizacijoje /"Arbertsge- 
meinschaft der Memellander"/ 
įvykęs skilimas: atsistatydinę 
pirmininkas Georg Grentz, re
ferentas bažnytiniams reika
lams pastorius Butkewitsch ir 
referentas jaunimo reikalams 
Hermann Waschkies,

Kaip "M.D," rašo,prie ski
limo priėję dėl įvairių prie
žasčių. Pirmoje vietoje minl-

Ketvirtam Lietuvos vokiečių žemietijos 
(Landsmannschafto) suvažiavimui, įvyku
siam per Sekmines Neheim-Huesten (Sau- 
erlande), Vokietijos Lietuvių bendruome
nės valdybos pirmininkas J. K." Valiūnas 
pasiuntė sveikinimą, kurį lietuvių ir vokie
čių kalbomis perskaitė Kr. valdybos įga
liotas visuomenininkas V. Banaitis.

— Lietuvos vokiečiai buvo lojalūs Lie
tuvos piliečiai, kurių niekas išvaryti nė 
nemanė, — kreipdamasis į spaudos atsto
vus, pareiškė V. Banaitis, kaip Vokietijoj 
gimęs ir augęs lietuvis. — Jie paliko savo 
gimtąjį kraštą sunkia širdimi, Lietuvai ne
priklausomybės netekus. Europos tautų so
lidarumas reikalauja nepamiršti, kad Va
karų laisvė išpirkta Rytų Europos tautų 
nelaisve ir šimtų tūkstančių pabėgėlių li
kimu.

Baigdamas, kalbėtojas priminė visų iš
eivių etinę pareigą — padėti savo gimta
jam kraštui nelaimės valandoje. Toks 
bendras darbas įprasmina tiek Lietuvos 
vokiečių organizacijų darbą, 'išlaikant sa
vas tradicijas, tiek lietuvių pabėgėlių tau
tybės išlaikymo pastangas. Lietuvių katali
kų vardu sveikinimo žodį tarė tėv. K. Gul
binas. Dr. P. Karvelio sveikinimo telegra
mą perskaitė Žemietijos seniūnas (Sprec- 
her) prof. dr. Johannes Strauch, kuris sa
vo baigiamoje kalboje priminė susirinku
siems Lietuvos istoriją ir kvietė nepamirš
ti senosios tėvynės Lietuvos. Susirinkime 
miesto šaulių namuose (Schuetzenhaus) 
dalyvavo apie tūkstantis žmonių.

Sekminių pamaldas vietos katalikų baž
nyčioje laikė kun. V. Šarka, pasakydamas 
gražų pamokslą vokiečių ir lietuvių kalbo
mis. Parapijiečiams buvo padalyta infor
macinės medžiagos apie tikėjimo padėtį 
Lietuvoje su prašymu pasimelsti už Ken
čiančią Bažnyčią.
Neheim-Huesten miesto, globojančio Lie

tuvos vokiečius, moderniškoj rotušėje įvy
ko dailės paroda, kurios įdomiausią dalį, 
be abejo, sudarė dievdirbio Stasio Motu
zo lietuviškų kryžių, koplytėlių bei kitų 
medžio drožinių rinkinys. Suvažiavimo 
vyksmą, pasakytąsias kalbas bei parodą 
iliustruotais reportažais atžymėjo vokie
čių spauda.

rių. Seminarui vtdovavo Armi
nas Lipšys iš Darmstadto.

■Pirmojo referato tema buvo 
“Socializmo pradmenys senovės 
Graikijoje ir vėliau” (K. Dikšai- 
tis). Įvade referentas pabrėžė,, 
jog svarbu žinoti socialistinės 
idėjos šaknis, nes daug kas klai
dingai galvoja, manydami, kad 
socializmo idėjos pradžia esanti 
prancūzų revoliucijoje arba Mar
kso “Komunistiniame manifes
te”. Seminaro dalyviai turėjo 
progos susipažinti su socialisti
nėmis idėjomis, iškeltomis Pla
tono “Valstybėje” ir Aristote
lio “Politikoje”, šie senovės 
Graikijos filosofai, į kurių veika
lus gilinosi pasaulinio masto 
mintytojai kaip Cicero, Augus
tinas, Rousseau, Hegel, Fichte, 
Comte ir kiti, svarstė jau bend
ros nuosavybės ir teisingo turtų 
paskirstymo klausimus.

Toliau referentas apžvelgė Ro
moje buvusius socialinius sąjū- 
džuis, kurie siekė pakeisti nuosa
vybės paskirstymą arba sušvel
ninti klasinį visuomenės charak
terį. (Plebėjų “streikas”, vergų 
sukilimai, Tiberijaus Gracho pa
stangos pravesti žemės refor-’ 
mą,). Socialistinių idėjų Romo
je nebuvo.

Antroje referato dalyje susi
pažinta su Esenu sąjūdžiu Judė
joje (bendra nuosavybė, bend
ras valdymas, gailestingumas, 
teisingumas), su pirmaisiais 
krikščionimis (Apaštalų darbai

Lietuviu Evangelikų Liuteronų BaŽnyKloz Sinodo lselvl|o)e dalyviai: it kairei: F. Skėrys, kun. Stanaitis, M.
Kllienė, senį. kun. A. Keleris, garbės senį. kun. A. Gelžinis, kun. J. Ųrdze Ir kun. Aldonis Putcž._____
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referentas paminėjo, kad social
demokratai įnešė spalvos ir įdo
mumo į blyškų lietuvišką gyve
nimą; prilygino upeliui, kuris 
pradėjo tekėti per stovintį ir 
'maurais besitraukiantį vandenį. 
/‘Mūsų kultūrinis-politinis užda
vinys bendruomenėje yra ir to
liau likti šaltiniu naujo pagy
vėjimo, jei ne atsinaujinimu mū
sų lietuviškų prūdų”. Referate 
buvo toliau dėstoma, kaip so
cialdemokratai turi konkrečiai 
dirbti bendruomenėje: stebėti 
valdančiųjų Huettenfelde dar
bus, informuoti visuomenę, iš
dirbti planus veiklos pagerini
mui, kreipti dėmesį į apylinkių 
veiklą kaip bendruomenės pag
rindą (Mūsų vieta yra liaudies 
tarpe ir su liaudimi”) ir rūpintis 
jaunimu.

“Palaikykime humorą ir drau
giškumą, teisę kritikuoti ir būti 
kritikuojamais. Visi mes esame 
lietuviai: smetonininkai ir ko
munistai, krikščionys ir ateistai; 
džiaukimės tokį įvairumą ma
tydami. Tada turėsime vilties, 
kad ši bendruomenė ras dar ke
lią į Lietuvą ir kalbą su lietu
viais Lietuvoje”, baigė A. Her
manas.

“Vakarų Europos komunistų 
partijos ir Maskvos ‘konciliu- 
mas‘” buvo A. Lipšio referato te
ma. Apžvelgtos Italijos, Prancū
zijos, Anglijos ir Skandinavijos 
komunistų partijos ir jų santy
kiai su Maskva, siekiančia ir to
liau vadovauti komunistiniam 
sąjūdžiui pasaulyje. Referentas 
išryškino separatistines kai ku
rių suminėtų partijų tendenci
jas, kurios ypatingai išaiškėjo 
per neseniai Maskvoje įvykusį 
komunistų partijų suvažiavimą. 
Konstatuotas nevieningumas pa
sauliniame komunistų sąjūdyje.

Numatyta paskaita “Socialde
mokratinės partijos ir marksiz
mas” neįvyko. Jos vietoje buvo 
diskutuojamas ryšių su Lietuva 
klausimas. Konstatuota, kad lie
tuviškoji visuomenė Vakaruose 
grupuojasi į “valstybininkus” ir 
“tautininkus”. Pastariesiems 
daugiau rūpi tautinis lietuvių iš
likimas tiek Lietuvoje, tiek iš- 
leivijoje^ Ryšiai su kraštu pade
da išeivijai pristabdyti asimilia
ciją. Toliau svarstyta kaip ry- 

, šius su Lietuva būtų galima pra
plėsti.

Laisvu laiku VLSDD nariai 
aptarė organizacinius reikalus. 
Tartasi ir su Anglijos lietuvių 
laboristų grupės atstovu R. Bau- 

fbliu dėl koordinacinio apsijungi-

LIETUVIAI AMERIKOS PILIEČIŲ KARE
Nemaža Krokosmečio suki

lėlių buvo jauni kariai, kai jie 
atvyko į Ameriką. Kilus Ame
rikos piliečių karui 1861 m. 
daugelis jų įstojo į Unijos ka
riuomenę kovoti už antrąją 
tėvynę ir Už vergų išvadavimą. 
Prie jų prisidėjo ir vėlyvesnie- 
ji ateiviai.

Yra apskaičiuota, kad 1861 
•— 1865 metais kare Unijos pu
sėje kovojo keli tūkstančiai 
lenkų, o konfederatų gretose 
arti 300. Tų “lenkų” tarpe tik
rai buvo keli šimtai lietuvių, 
ką liudija piliečių karo archy
vų oficialūs sąrašai. Gerą laik
raščio puslapį užimtų lietuvių 
'‘jankių” ir “lietuvių konfede
ratų pavardžių ir kilimo vie
tų katalogas.

Beje, pakanka paminėti 
smulkiau patį iškiliausi lietu
vį karį, kovojusį Linkolno ar
mijoje, būtent — kapitoną A- 
leksandrą Bielaskį - Beleckį.

Visi lenkai istorikai tvirti
na, kad Aleksandras Beleckis 
gimęs Lietuvoje. 1831 metais 
jis kovojo už Lietuvos laisvę 
prieš rusus Vilniaus - Panevė
žio - Šiaulių bare. Kai lenkų ge
nerolas Dembinskis traukėsi 
1831 m. liepos mėnesį po ne
pavykusio bandymo paimti Vii 
nių pro Ukmergę, A. Beleckis 
narsiai vadovavo ariergardui. 
Vėliau jis buvo sunkiai sužei
stas ties Grochova, Lenkijoje. 
Jam pavyko pasprukti į užsie
nį. 1832 metais jis atvyko į 
Portlandą, Maine, ir gavo dar
bą geležinkelio inžinierium. A- 
merikos piliečiu jis tapo 1842 
m. liepos 17 d. Daugiau kaip 
8 metus praleido ištikimai at
likdamas pareigas JAV Vy
riausioje žemės įstaigoje. Jis 
ilgus metus gyveno Ilinojuje, 
kur vedė Mary Ann Carey iš 
Springfieldo.

Prezidentas Linkolnas in* 
tyjniai jį pažinojo gyvenant 
Ilinojuje ir aukštai įvertino jo 
karinius sugebėjimus. Kai pra 
aidėjo piliečių karas, ’prezidon- 
t&s Linkolnas pasiūlė jam ka*

pitono laipsnį reguliarinėje ka
riuomenėje. Beleckis tuojau su 
tiko. Pradėjęs eiti tarnybos 
pareigas, jis buvo priskirtas 
prie generolo McClernando ir 
jam buvo įsakyta vykti į Cairo 
stovyklą. Pirmosios kovos, ku
riose jo divizija dalyvavo, bu
vo Belmonto mūšis 1861 m. 
lapkričio 7 d. Belecko žirgas 
buvo po juo nušautas; pėščias 
verždamasis pirmyn su savo 
pasiimtos šalies vėliava ranko
je, šaukdamas karius sekti pa
skui jį, jisai krito, nukautas 
patrankos sviedinio. Generolas 
McClemandas dėjo daug pa
stangų surasti jo kūną, bet, ka 
dangi jis buvo palaidotas su 
mase kitų žuvusių, jis negalėjo 
būti atpažintas.

Įdomu, kad jo palikuonys, 
įskaitant ir anūką Alexander 
Bruce Bielaski, kuris buvo pir
masis (1912 - 1919) FBI vir
šininkas, laikė Aleksandrą Be- 
leckį “lietuviu — Lietuvos len
ku” (Lithuanian — Lithua
nian Pole). Šioji tradicija ir 
šiandien išliko Bielaski šei
moje.

Buvo vienas negarbingas 
momentas iš Pilietinio karo 
laikotarpio. Mat, iš visų Eu
ropos galybių vien carinė Ru
sija simpatizavo Linkolno vy
riausybei Piliečių karo metu. 
Užtat ■ Valstybės sekretorius 
Seward stengėsi palaikyti kuo 
geriausius santykius su rusais. 
1864 m. rusų karo laivynas 
atplaukė į JAV uostą. Tuo
met keli lenkai jūrininkai de
zertyravo. Jų tarpe buvo lie
tuvis Milewski (Miliauskas). 
Tie caro laivyno matrosai pa
darė pareiškimą, kad jie nori 
tarnauti. Amerikos kariuome
nėje prieš vergiją. Deja, Va
šingtonas, nenorėdamas erzin
ti Petrapilio, juos atidavė ru
sams. Dėl šio Incidento 1864 
m. rugsėjo 8 d. lenkai, lietu
viai ir čekai suorganizavo pro- 

' testo demonstraciją. Niujorke.
Algirdas Budreckis 
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Daug kas apgailestavo šių 

metų pradžioj, kad plačiai gar
sinti Bendruomenės organų, iš
eivijos organizacijų planai at
žymėti Lietuvos Laisvės Kovij 
metus liko neįgyvendinti ir ne
davė nieko konkretaus. Laimei 
tą pasyvą atitaiso kai kurių pa
vienių pasiryžėlių tylus darbas . 
Tokiu,sakysim, buvo K. Bradū- 
no suredaguotas kolektyvinis 
veikalas - "Lietuvių literatūra 
svetur”. Prie jų tenka priskirt 
ir neseniai išėjusią iš spaudos 
Birutės Novickienės knygą - 
"The Lithuanian Woman". Pra
tarmėj minima, kad autorės no
ru buvo šiuo informaciniu leidi
niu atžymėti Lietuvos atsikūri
mo penkiasdešimtmetį.

Vargu ar kas gali kalbėti au
toritetingi au Lietuvos moterų 
vardu, kaip Birutė Grigaitytė- 
Novickienė. Visą jos gyvenimą 
ženklina aktyvus,entuziastingas 
dalyvavimas įvairiuose visuo
menės gyvenimo frontuose. Čia 
ji atstovė Petrapilio Lietuvių 
Seime, čia Vitebsko liaudies 
universiteto steigėja, čia vėl, 
jei ne iniciatorė, tai uoli talki
ninkė įvairių patriotinių orga
nizacijų veikloj. Jos energija 
nuostabi. Jai atitenka garbė būti 
moteriai baigusiai Lietuvos 
universitetą Pagilinusi studijas 
Paryžiuje, B. Novickienė nauja 
energija metasi į tuolaikinį po
litinį gyvenimo sūkurį, ryžtin
gai darbuodamasi valstiečių- 
liaudininkų partijoj ir centro

M. JONYNIENĖ

E LIETUVES 
N G L I Š K A J A I

E N E I
organuose.Nuo 1929 m. iki pir
mosios bolševikų okupacijos B. 
Novickienė kovoja už socialinės 
globos įstatymų pagerinimą, 
reikalaudama juridinių patari
mų parūpinimo nepasiturin
tiems, keldama nepilnamečių 
teismų,motinystės ir vaiko ap
saugos reformų svarbą. Skaus
minga liga (aštrus artritis) pa - 
verčia ją ligone. Nežiūrint to, ji 
rašiniais spaudoj ir savo orga
nizaciniu talentu prisideda prie 
moterų judėjimo židinių palai
kymo. Yra dažnai išrenkama į 
moterų tarybų (Pabaltijo, Pa
saulio moterų tarybos) pirmi-
ninkes.

Skaitytojai yra turėję progos 
susipažinti su B. Novickienės 
erudicija iš Lietuvių Enciklope
dijoje tilpusiu išsamių jos 
straipsnių. Dabar šis patyrimo 
bagažas perteikiamas anglų 
skaitytojui.Nežiūrint to,surink
ta vienon vieton dokumentinė 
medžiaga yra įdomi ir patiems 
lietuviams.

Knyga padalinta į septynius 
skyrius. Pirmieji trys kalba 
apie lietuves garsias padavi
mais (Gražiną, Živilę) arba apie 
istorines asmenybes (Mortą), 
Mindaugo žmoną, Oną, Vytauto 
žmoną, Barborą Radvilaitę ir t. 
t.) .Itin įdomių moterų asmeny
bių (be Emilijos Platerytės) au
torė randa Didžiosios Verguvės 
(1795-1918) laikmetyje.

Gal kiek perdaug glaustai, 
konspektiškai palietusi Nepri

BIRUTE NOVICKIENĖ
( Nuotrauka daryta prie? daugelį metų)

klausomybės laikotarpį, autorė 
peršoka į tremties bei emigra
cijos meto moterų veiklą.Tenka 
pripažinti knygai tem tikrą pro
porcijos stoką. Skyrelis apie 
lietuves tremtyje (58 psl.iš jų 
35 nuotraukos) ir skyrelis apie 
lietuvių moterų organizacijas 
(58psl.jų tarpe 35 nuotraukos); 
sudaro daugiau negu pusę viso 
knygos puslapių skaičiaus. Sa
vaime aišku autorės pirmuoju 
uždaviniu buvo supažindinti 
svetimtaučius su Lietuvos mo
terų judėjimu ir jo ryškiausio
mis atstovėmis. Neabejotina, 
kad kruopščiai surinkta medžiar 
gayra vertinga. Reikia tikėtis , 
kad dėl tos informacinės ver
tės, leidinys prasiskins kelią į 
JAV bibliotekas. Bet lietuvis 
skaitytojas jaučia, kad paskuti
nių skyrelių persvara suteikia 
leidiniui žįnyno ppbųdį. DabąrJ 

kai liudininkų pažinusių betar
piai Nepriklausomybės laikų 
gyvenimą gretos dieną iš dienos 
mažėja, kažkaip apgailestauji, 
kad autorė nesiteikė papasakoti 
plačiau apie pažangą padarytą 
socialinių įstatymų srityje, ži
noma palyginant su tais, kurie 
tuo metu egzistavo pernelyg 
galingesnėse ir turtingesnėse 
valstybėse.

Prie leidinio prijungti trys 
priedai.Pirmajame suminimos 
pavardės moterų, dalyvavusių 
tarptautiniuose suvažiavimuo
se. Antrajam atstovės moterų 
klubų sąskrydžiuose įvykusiuo
se po Antrojo Pasaulinio karo. 
Pagaliau trečiam skyrely 
spausdinami lietuvių dainų pa
vyzdžiai,versti iš Rėzos tauto
sakos rinkinių.Šis skyrelis tru
putį iškrenta iš leidinio rėmų. 
Iš tiesų lietuvių etnografijai

PROPIRSCIAI

Žiūrinčiam iš šalies nejau
kiai atrodoNLeditorialinis ap
rašymas įvykių Montrealio St. 
Leonard priemiestyje. Kažkaip 
nesinori tikėti prancūziškos 
kultūros stoka Quebeke. Sąži
ningas Toronto anglosaksas 
(kuris dažnai prancūzams rodo 
didesnį prielankumą nei Mont
realio lietuvis) tvirtins, kad di
džiausias kultūrinis gyvastin
gumas Kanadoje kaip tik tenai. 
Jis nurodys jų pirmaujančius 
dailininkus,filmus, teatrą, lite
ratūrą. Beje, nekels balso ir 
prieš tvirtinimą, jog Expo 67 
tegalėjo taip atrodyti tiktai 
Montrealio vyraujančioje įtako-
■saw——— —n ■■ ■ ■ — .........................- —

skirtų puslapių skaičius paly
ginti nedidelis,ir tos kelios dai
nos vargu ar leis pajusti skai
tytojui lietuvių dvasios savitu
mą. Šiaip B. Novickienė rašo 
lengvai.vaizdžiai.Knygos spau
dos darbas,fotografinės klišės , 
atlikti be priekaišto. Viršelį ir 
kuklias vinjetes atliko P. Jur
kus.

Pabaigai pažymėkim.kad šio
kios tokios painiavos sukelia 
lietuviui skaitytojui moteriškų 
pavardžių rašymas vyriškąja 
lytim.Autorė aiškinasi pratar
mėj, kad ji daranti tai, kad ne- 
apsunkintų skaitymo svetimtau
čiui skaitytojui nepažįstančiam 
lietuvių kalbos plonybių.

Birutė Novickis.The Lithuanian 
Woman. Published by the Fede
ration of Lithuanian Women's 
Clubs. Printed by Franciscan 
Press, Brooklyn. 1968.197 psi. 

je. Kultūringumo dėliai galėtu
me palyginti ir Montrealio Me
tro su Toronto transportacijos 
kanalizacija.

Regis kas ne kas,bet jau mes , 
tautinio išnaikinimo pavojuje 
esanti lietuviai, galėtume būti 
labiau jautrūs puebekiečių sie
kimams.Kaip Feliksas Jucevi
čius ateitininkų kongrese pa
stebėjo,šaukiame laisvės savai 
tautai, bet jos nepripažįstame 
nei afrikiečiams, nei Amerikos 
negrams, nei Quebeco prancū
zams.Kas gi yra siauraprotiš- 
ka apie penkių milijonų vienos 
giminės žmonių nepriklausomą 
valstybę? Ypač kai ji tėra, vis 
sparčiau gausėjančių puebekie
čių, bent man įtikinančia, nuo
mone, vieninteliu laidu išlikti 
anglosaksiško visokeriopo im
perializmo tvane.

Argi mums labai patinka kai 
mūsų tėvynėje jaučiasi šeimi
ninkais rusai,kai jųjų mokyklos 
žiūri kitur. Kažin ar rusiškos 
bei lenkiškos mokyklos Lietu
voje yra mažiau įaugusios į 
kraštą, kaip kad toksai McGill 
universitetas ? Galiu liudyti,kai 
jame patekus jautiesi lygiai 
kaip Toronte, be jokio ženklo, 
kad dvikul tūrini ame bei kalbi
niame mieste esi. Kaip gi mes 
patys tai savo krašte toleruotu
me ? Argi nepriklausomoj Lie
tuvoj kas labai mėgo žydus už 
tai, jog jie nesuaugo su kraštu, 
jo kalba ir kultūra ? St. Leonar
de daužomas! lazdomis -atsime
nu, kaip Lietuvoje žydai bu
vo mėtomi į Nevėžį. Ar ne dau
gumoje panašios priežastys ?

Viena blogybė nepateisina ki
tos .St.Leonard nėra gero elge-

Brion BEEDHAM

KOMUNIZMO KRIZĖ
(Laisvai vertė Vacys Žižys) 

<§>' <§> <§> <§>

Tokie buvo tie trys rim'd bandymai, po antrojo pa
saulinio karo pakeisti Lenino valdžios mašiną. Var
dan pilnumo, reikia pažymėti, kad ir rusai yra darę 
mažus pakeitimus ir eksperimentus. Vienu metu, 
Kruščevas bandė apriboti įvairiausių Sovietų Sąjungos 
rajonų partijos komitetų galią, perskeldamas ir pa
darydamas po dukomitetus: iš kurių vienas rūpintųsi 
pramone, o kitas žemės ūkiu. Tokiu galios atskiedi— 
mu nepasitenkino vietiniai vadukai ir šis bandymas 
buvo panaikintas. Vėliau liberaliam ekonomistui, prof. 
Liberman'ui buvo leista pravesti reformą, kuri apri
bojo "rodyklių" skaičių - tai yra privalomas normas, 
kurias sovietinėm įmonėm patiekdavo centriniai pla
nuotojai. Bet kadangi svarbiausią kainų nustatymo 
darbą ir toliau tebeatlieka centriniai planuotojai, tai 
yra aišku, kad Rusijos vadai dar nėra pasiruošę, su 
tinkamu rimtumu, spręsti šių problemų. Du kartu 
/pirmą - prie Kruščevo ir dabar prie Kosygino/ kai- 
kurių sprendimų darymas buvo atimtas iš centrinių 
ministerijų Maskvoje ir perduotas vietinėms val
džioms. Tai palengvino darbo naštą Maskvos biuro
kratams, bet užkrovė tiems, kurie, tikriausiai, yra 
dar mažiau kompententingi. Kiekvienu atveju tai ne
išsprendžia pagrindinių santykių tarp planuotojų ir 
vadovaujančių.

Buvo dar taip vadinama "supanašėjimo teorija". 
Pagal ją, kai vakarų kraštai pastebės planavimo tei
giamybes ir komunistai sušvelnins centralizaciją,tai 
ilgainiui abi sistemos supanašės. Tačiau ši tęorija 
užmiršo pagrindinius šių sistemų skirtumus:viena re
miasi kolektivizmo principu, o antroji, kad ir kaip nu
tolusiai -krikščionišku individualizmu. Dabar vis la
biau aiškėja, kad tie kurie paveldėjo Lenino sukoncen
truotą jėgą neišdrįs priimti tokių pakeitimų, kurie 
grėstų jų asmeniškiems autoritetams. Ir Rosos Lux
emburg "keletas tuzinų, nenuilstamos energijos par
tijos vadų" vėl atitiesė vieną iš tų tariamai palinkusių 
stiebų į pirmykštę ir'griežtai tiesią liniją.

TIE, KURIE NORI PABANDYTI VĖL IŠ NAUJO

Revisionistai bandė ištrūkti iš žabangų į kurias 
juos įstūmė pats Leninas. Jie bandė grįžti link dviejų 

vakarietiškų liberalizmo idėjų. Jie bandė susigrąžinti 
rinkos principą ekonomijoje ir tam tikras varžybas 
politikoje. Iki šiol nei vienam iš jų, net Jugoslavijai , 
tai nepavyko.

Kita komunistų grupė į tą pačią problemą atsinešė 
skirtingu būdu. Tie žmonės pripažįsta, kad , sistema, 
kurią Leninas sukūrė Rusijoje 1917, nepasisekė .Ir jie 
sako, kad norint sukurti komunist inę bendruomenę , 
reikia pradėti viską vėl iš naujo. Iš apačios į viršų. 
Jie yra marksizmo fundamęntalistai.Ir į jų skaičių neį
eina dabartiniai Šiaurės Vietnamo ir Kubos vadai. Ho 
Chi Minh ir Fidel Kastro gerbėjai vakaruose mano, jog 
jiedu kažkaip atrado rusiškąjai sist emai pakaitalą . 
Tikrumoje: ne'.

Šiaurės Vietnam’as yra absoliučiai ortodoksiška 
komunistinė valstjbė. Partija, krašto ekonomijos kon
trolė, bei politinis gyvenimas visiškai nesiskira nuo 
rusų. Ir pas juos apie 100,000 ūkininkų žuvo l^ai 
buvo pravedama kolektyvizacija 1955 ir 1956 metais. 
Tas pats atatinka ir Kubai su josios 20,000 politinių 
kalinių.Kuba skiriasi nuodaugelio komunistinių kraš
tų tuo, kad Kastro palaiko geresnį kontaktą su savo 
žmonėmis. Jam yra lengva, nes kraštas yra mažas 
/8 milijonai i gyventojų/, televizijos priimtuvų skai
čius didokas. Bet tai nepaliečia pačios problemos. 
Šiaurės Vietnam'as ir Kuba yra dar tik pirmoje ko
munistinės bendruomenės stadijoje. Jos tebėra val
domos. atsižymėjusių žmonių, kurie patys pravedė pas 

save revoliucijas, Tie kraštai dar vis sprendžia san
tykių problemas su savo nekomunistiškais kaimynais. 
Bet kai jie peržengs į antrąją jų vystimosi stadiją, o 
tai įvyks tada kai Ho ir Kastro "įpėdiniai" pradės var
žytis dėl vadovavimo, tada nereiktų nustebti, jei šito
ji sistema pasigamintų vietinius Stalinus ir Šiaurės 
Vietnam1 e ir Kuboje.

Taigi grįžkime prie tų marksizmo fundamentalis
tų. Jų yra dvi grupės. Ir abi yra nuoširdžiai įsitiki
nusios, kad reikia viską pradėti vėl iš naujo.

Pirmoji grupė susideda iš Mao Tse-tung ir tų Ki
nijos komunistų, kurie palaikė jį "kultūrinės revoliu
cijos" metu 1965 metais. Mao, gerai įžvelgęs į pasau
lio ortodoksines komunistų partijas, kurių tarpe yra 
ir jo paties, pastebėjo jose daug silpnybių/jas yra 
aprašęs savo knygelėje/. Jo partija, taip kaip ir kitos, 
pasiglemžusi jėgos monopolį, užsikimšusi ausis nuo 
kitų žmonių idėjų, pirmoje eilėje tesirūpina savo jė
gos tęstinumu.Štai dėl ko Mao pasikvietė Kinijos jau
nimą partijos išvalymui. Jis jiems davė ir atatinkan- 
tį vardą: "raudonieji sargai".

Kultūrinės revoliucijos nepasisekimo priežastimi 
nebuvo vien tik "raudonųjų sargų" žiaurumai, nors jei 
kada visa teisybė išplauks į paviršių, gal paaiškės 
jog tai buvo daug didesnis kataklyzmas negu mums bu
vo iki šiolįmanoma sužinoti. Taip pat nereiktų kaltin
ti vien tiktai patį Mao, kad jis bežadindamas jaunuolių 
jausmus,padarė save herojiniu stabu dar didesniu net 
ir už patį Staliną. Nors 1965 metų Kinijos įvykiams 
pasmerkti tai yra stiprūs argumentai. Bet pagrindinė 
kultūrinės revoliucijos kritika glūdi tame, kad jie pra
šovė visiškaipro šalį:kad jie tiktai pakeitė vieną, vir
šūnėje sėdėjusią, gaują kita, ir visai neatitaisė pačios 
sistemos pagrindinių klaidų. Dabartiniai Kinijos pro
vincijose sudaryti "revoliuciniai komitetai" susideda 
iš trilypio mišinio: kultūrinės revoliucijos parinkti 
nauji žmonės, armijos atstovai ir senieji partijos 
žmonės, kurie prisipažino savo klaidas. Šis naujas 
mišinys turėsią s viską gerai pakratyti. Bet ir šie nau
ji vadai, taip kaip ir senieji, tebesinaudoja viską ap
rėpiančia jėga ir jų jokia legali opozicija nekontro
liuos. Taigi pirmininkas Mao atkūrė pagrindinę mark
sizmo klaidą - idėją, kad tėra viena tiesa ir ji turi 
būti atiduota į vienos rūšies rankas, o net keisčiau 
galvojant atrodytų, kad norint sustabdyti vėl galimą 
partijos sukalkėjimą, reiktų daryti panašius "raudo
nųjų sargų" siautėjimus kas dsšimtį metų.
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PRABĖGOMIS?."?
Lietuvių Dienos Hamiltone 

buvo beveik pavyzdingai suor
ganizuotas. Vienas kitas neda- 
teklius pasitaiko pas visus ir 
visur. Ypač pavyzdingai buvo 
tvarkoma visa Dienų programa. 
Organizacinis komitetas vertas 
tikrai pagyrimo. Abi dailės pa
rodos paliko kiek skubotą vaiz
dą. Dail. H. Žmuidzinienės pa- 

sio pavyzdžiu kaip nebuvo ir 
Nevėžis. Galima tiktai neteisi
nant įsijausti į piktybių kilmę . 
Beje nejauku dabar Montrealio 
lietuviams, per dvidešimt metų 
su viršum sutapus su galinges
niais. Yra krikščioniška atjaus
ti,tiktai būtų nedrąsu reikalau
ti ypatingos meilės piliečiams 
po tiek metų teįstengiantiems 
nusipirkti tūbaiforų tenykščia 
kalba? Gaila, kad nuo pat pra
džios lietuviai pasekė kitų emi
grantų pavyzdžiu,vieton ieškant 
atramos savą žemę turinčiuo- 
se-tuomet dar užguitais tęsant, 
bet dabar jau, gal būt,netrukus 
pilnais šeimininkais tapsian
čiais. Gal dar ne pervėlu? 

Mūaų Kaunas nepriklausomybės laikais

rodoje šalia subtiliai atliktų 
akvarelinių kompozicijų buvo 
nemažas kiekis monotipiniųva- 
rijantų,kurie parodą pagausino, 
bet nepadarė jos įdomesne. Akį 
rėžė kaikurios gramatinės klai
dos kūrinių pavadinimuose. Jau
nųjų dailininkų tarpe buvo jau 
girdėtų vardų ir jų kūriniai iš
siskyrė iškaikurių nevisai vy
kusių eksperimentų. Bendras 
jaunųjų dailininkų parodos vaiz
das tačiau buvo šviežias ir įdo
mus.

*******
Norėtųsi šioje vietoje pasi

sakyti ir dėl šiame numeryje 
spausdinimų svarstymų PRO- 
PIRŠČIUOSE. Niekas nenori ir 
negali paneigti kvebekiečių at- 
siekimų kultūrinėj srityje. Nie
kas nenori pagaliau paneigti 
prancūziškai kalbančiųjų kana
diečių aspiracijų, siekiant iš
laikyti savo kalbą ir kultūrą. 
Tačiau jau visai kitas dalykas 
yra lyginti Quebeco provinciją 
su Afrikos tautomis ir ameri- 
čiais negrais bei pateisinti ma
žytės grupės smurtą ir siaura- 
protiškumą. Quebeco provincija 

savo švietimą tvarkė visai au
tonomiškai nuo pat konfedera
cijos pradžios. Jei ji nesugebėjo 
per šimtą metų išsiauginti pa
kankamai inteligentijos ir va
dovaujančių asmenų,tikrai nėra 
anglosaksų kaltė. Kaltės tenka 
ieškoti jų pačių fanatiškai siau
ram auklėjime ir tradiciniai 
pašlijusioj administracijoj.

A. Povilainis klausia, kodėl 
lietuviai nepasirinko prancūzų- 
kanadiečių, o liko su angliškai 
kalbančia Kanados dauguma ? 
Ne tiek dėl paprastos egzisten
cijos, bet dėl to, kad prancūzai 
kanadiečiai buvo patys atšiau
riausi naujųjų ateivių diskri - 
minuoto j ai. Tai žino kiekvienas 
dirbęs betkurioj įmonėj,net ne 
prancūzų vadovaujamoj.

Lyginti kitų mažumų likimą 
nesavo valstybėj (pav. žydų) su 
prancūzų - kanadiečių savoj 
valstybėj yra jau ne tik nesusi
pratimas, bet ir nesiskaitymas 
su realybe. Visa eilė kanadiečių 
įmonių ieško prancūzų-kanadie- 
čių tarpe jau kelis dešimtme
čius asmenų tinkančių vadovau
jančioms pozicijoms ir jų,deja , 
nerado. Dėl to, turbūt, nekalti 
anglų kalbos universitetai ? 
Montrealio lietuviai nesutapo 
nei su galingaisiais,nei su silp
naisiais, jie visai paprastai at
važiavo į Kanadą (ne į Que - 
bekąl) ir užsidirbo duoną kur 
ir kaip galėjo. Ne lietuvių kal
tė, kad prancūzai - kanadiečiai 
jiems nesuteikė jokių galimybių 
tą duoną užsidirbti prancūziš
kai kalbančiųjų tarpe. Tiems , 
kurie turėjo mokytis naująją 
krašto kalbą visai nebuvo svar
bu ar mokytis angliškai, ar 
prancūziškai. Nors šiandien 
karščiausi frankofilai, turbūt, 
negalės montrealiečiams lietu
viams užtikrinti, kad, pavyz
džiui, Quebeko galimoj (ar bū- 

almoj) respublikoj jie bus lygiai 
traktuojami ir gaus tarnybas 
pagal savo sugebėjimus? St. 
Leonard tai gerai paliudija.

Tad ginant neva skriaudžia
mus puebekiečlus, verta nuo
dugniau susipažinti su faktais 
ir tos provincijos visuomenine 
politine ir ypač švietimo politi- 
ka.Gal tada paaiškės, kad sepa
ratizmo sąjūdis yra didžia da
lim grupelės šovinistų n e u r o - 
z ė , kylanti iš savo menkaver- 
tybės kompleksų ir paprasto 
nesugebėjimo atsipalaiduoti nuo 
vienokių ar kitokių autokratinių 
"vadų" bei "vadukų". Tarp kit
ko, kodėl montrealiečius lietu
vius įtarti hipokrizija, gal jie 
tenori būti eiliniai Kanados pi
liečiai, kaip kiekvienos kitos 
provincijos gyventojai ? Ir argi 
galima teigti,kad Kanados įsta
tymai nesuteikia lygių teisių 
visiems savo gyventojams ?

Galiausia,dar tokia paraštė ■: 
Deja,ne visi tie,kurie taip giliai 
sielojasi prancūzų kalbos liki
mu Kanadoj e, yra lygiai jautrūs 
lietuvių kalbos likimui Kanado
je, JAV-se ir visur kitur išei
vijoje. Šitai teko montrealie
čiams lietuviams jau patirti ant 
savo kailio...

(O pagal mano draugą: reikės r 
išvažiuosim ir vėli Mūsų tėvynė 
nei Montrealyje,nei Toronte...)

VčReM 
ve/dRodz'm

MODERNIŠKAS GAIDYS
Gaidys, mėšlyne radęs miežio grūdą, 
Kviest višteles į puotą nepanūdo. 
Girdi, nebeisiu protėvių keliu, 
Nes — inkubatorinis aš.
Todėl galiu
Tešaukti, džiazui grojant, „bis"!
Ir tas moderniškas gaidys, 
Besivaikydamas naujovių, 
Algai mėšlynan grūdą splovė.

Praėjus mėnesiui, prispyrė gaidj badas.
Tad, grūdą prisiminęs, grjžo j mėšlyną. 
Ilgai ieškojo jo, ilgai kankinos, 
Deja, nerado.

MEILĖS VARDAN
JI buvo viena, o jų daug.
JI matydavo juos kasdien, Ir su kiekvienu nauju pasimatymu jos širdis 

vis lankiau sutvaksėdavo.
— Mes galime būti tavol — villoklškal gundė jie, žadindami jos aistra 
Ir ji pamažėle pasidavė.
Nesistebėkite: ji buvo viena, o jų — bevelk keturi tūkstančiai!
JI — Ašvos tarybinio ūkio kasininkė Irena Srėballiitė, o JIE — valdiški 

rubliai, Įvairių machinacijų dėka (vyr. buhalteriui A. Sinkevičiui,nekontro
liuojant) Iš rikio kasos perėję kasininkės nuosavybėn.

Taip aistra kapeikai sugundo eiti nusikaltimo keliu.

Naujos S. Tomarienės knygos
Rašytoja 'Sonia Tomarienė, ku

ri pirmoji iš išeivijoje gyvenan
čių rašytojų pradėjo spausdinti 
savo knygas Lietuvoje, taip pat 
išleidžia ir nemaža knygelių vai
kams ir išeivijoje. Dabar vėl pa
sirodė jos dvi knygelės, kurias 
išleido vienuoliai saleziečiai Ita
lijoje. Viena iš jų vadinasi „Pe
lytė geležytė“, o kita — „Lapė 
snape“. Pirmąją knygelę iliustra 
vo Viktorija 'Bimbaitė ir Laima 
iKirlytė, o antrąją — Nijolė Ja- 
tulytė.

JUOZAS TUMAS-VAIŽGANTAS
lOO-OSIOMS GIMIMO METINĖMS

Rugsėjo men. 20 diena suėjo 100 metu nuo gimimo Juozo Tumo - Vaižganto. Ši sukaktis paminima 
lietuviškoje išeivių spaudoje, taip pat paminima dabartinėje Lietuvoje. NL perspausdina iš Vilniaus 
“ IIESOS Retrės Cesnulevičiūtes rašinį, iš kurio skaitytojai matys ten. spaudos sąvoką apie Juozą 
Tumap- Vaizganta.

„Ir tapau savosios, lietu
viškos visuomenės tarnas; 
ne, dar daugiau — jos ver
gas, dėl jos metų metais ne
bematęs, kaip skaisti saulutė 
šviečia ir džiugina. Kur tik 
kas man liepė eiti, ėjau, ne
atsiklausdamas, kas jį įga
liojo man liepti: bet tik vi
suomenės labui. £jau, dirbau 
be atodairos, laiku nesume- 
tęs, ai aš tam kvalifikuotas“, 
— yra pasakęs J. Tumas- 
Vaižgantas savo gyvenimo 
pabaigoje.

J. Tumas-Vaižgantas gimė 
1869 m. rugsėjo 20 d. Malai- 
šių kaime, netoli Svėdasų 
(Anykščių raj.). Jo vaikystė 
ir jaunystė buvo panaši j ki
tų to meto pasiturinčių vals
tiečių vaikų gyvenimą. Bai
gęs Kunigiškių pradinę ir Di- 
nabarko (dabar — Daugavpi- 
lio) realinę mokyklą, J. Tu
mas 1888 m. įstojo į Žemai
čių kunigų seminariją Kau
ne. Seminarija, ribojusi in
telektualinį jo brendimą ir 
trukdžiusi vystytis meniniam 
talentui, nenumarino gyvybe 
trykštančios J. Tumo širdies, 
nepavertė jo siauru obsku
rantiško klerikalizmo atstovu. 
Jo etinius bei estetinius idea
lus formavo ir ugdė ne tiek 
katalikybės dogmos, kiek jo 
gimtojo kaimo aplinka, vai
kystėje patirti gilūs gamtos 
įspūdžiai, liaudies dvasinės 
kultūros lobiai, pagaliau są
moningai pasirinktos visuo- 
meninės-kultūrinės veiklos

mas prieglobsčio: 1905 metų 
vasarą V. Kapsukas kurį lai
ką slapstėsi pas J. Tumą Va
daktėliuose. Už pritarimą re
voliucijai J. Tumui buvo iš
kelta byla, jis buvo ištrem
tas į kitą parapiją, o 1906 
m. atsidūrė Vilniuje. Čia jis 
redagavo dienraštį „Lietu
vos žinios", dirbo tautinin- 
kiškos krypties laikraštyje 
„Viltis", aktyviai dalyvavo 
lietuvių kultūriniame gyveni
me. Tačiau dėl kunigijos in
trigų 1911 m. iš Vilniaus jis 
buvo iškeltas į Laižuvą.

Pirmojo pasaulinio karo 
metais J. Tumas gyveno Ry
goje ir Peterburge, buvo iš
vykęs į Ameriką rinkti au
kų, dirbo spaudoje, nukentė- 
jusiems nuo karo šelpti ko
mitetuose, dalyvavo buržua
zinių partijų politinėje veik
loje. Grįžęs j Lietuvą 1918 
m., J. Tumas iš pradžių apsi
stojo Vilniuje, kur sulaukė 
Tarybų valdžios paskelbimo. 
Socializmas jam buvo sveti
mas, proletariato diktatūra 
atrodė „nedemokratingas su
manymas", bet J. Tumą žavė
jo tarybinės vyriausybės kul
tūrinė politika. V. Kapsuko 
paskatintas, jis palaikė ryšius 
su Švietimo Liaudies Komisa
riatu, išvertė keletą leidinė
lių pedagogikos klausimais, 
jų tarpe — N. Krupskajos 
knygą „Liaudies švietimas ir 
demokratija".

Įsikūrus buržuazinei Lietu
vai, kurios idealą J. Tumas

Kun. Juozas Tumas-Vaižgantas

pobūdis — dalyvavimas lie- ilgą laiką puoselėjo ir dėl jo Oficialiųjų ir bažnytinių vir- tyvus lietuvių nacionalinės 
tuvių nacionalinio išsivadavi- kovojo, jis vėl redagavo įvai- šūnių ignoravimas, pašlijusi kultūros puoselėtojas, liau- 
mo judėjime. , rius leidinius, dalyvavo rinki- sveikata, pagaliau kartais net dies buities ir dvasinių

Sulenkėjusios bažnytinės muose, iš pradžių palaikė skaudus suabejojimas savo „deimančiukų" ieškotojas, 
vyresnybės blaškomas iš vie- tautininkų partiją. Valdantie- nueito kelio ir paliktų dar-....... Tikrasis mano pašauki-
nos parapijos į kitą, caro vai- ji sluoksniai J. Tumą oficia- bu prasmingumu pavertė pa- mas ieškoti ir lasyti tautos 
džios pareigūnų persekioja- liai pagerbė: jis tapo garbės skutiniuosius J. Tumo-Vaiž- kultūros blizgučių, (. ..) gėrė- 
mas, J. Tumas nenusiminė, kanauninku, daugelio bur- ganto gyvenimo metus tik- tis jais, širdis maitinti jais, 
Jis rūpinosi draudžiamos lie- žuazinių organizacijų garbės ra vidine drama, kurią jis tik idant nenugrimstų į nusimi- 
tuviškos spaudos gabenimu ir nariu, jis buvo nepakeičiamas retkarčiais užsimindavo arti- nimą ar į kokią materialybę", 
platinimu, daug energijos ir iškilmių ir minėjimų prezidiu- miausiems bičiuliams. J. Tu — taip vieno „Pragiedrulių" 
laiko atidavė laikraščių stei- muose, kviečiamas svečias mas-Vaižgantas mirė teturė- veikėjo lūpomis nusakė Vaiž- 
gimui ir redagavimui. J. Tu- vyriausybės rūmuose. Bet J. damas tik 63 metus, 1933 m. gantas savo veiklos pobūdį, 
mas buvo žymiausias dešinio- Tumas greitai turėjo progos balandžio 29 d. Pe- ilgus metus jis rūpestin-
sios kryptięs „Tėvynės sar- įsitikinti, kad daugelis jo Seniai nuėjo užmarštin po- gai rinko ir išsaugojo daug 
go" publicistas, organizavo svajonių pasiliko tik utopija, litiniai Vaižganto idealai, žiu- reikšmingų, o ne vienu atve- 
inteligentams skirtą žurnalą kad politiškai įsitvirtinusi go jo aukštinta santvarka, ju ir unikalių mūsų kultūros 
„Žinyčia". buržuazija tesirūpina tik sa-istoriniu faktu tapo jo visuo- ir literatūros istorijos faktų

1905 metų revoliucijos jvy- vanaudiškais klasiniais inte-meninė veikla ir gausios pub- bei eksponatų. Mėtomas iš 
kiai patraukė ir J. Tumą, resais. J. Tumas dėl to sielo-licistikos dalis. Tačiau, me- vienos parapijos į kitą, pasi- 
Tiesa, jo veikla neišėjo iš josi, pyko, barėsi ir kritika-tams bėgant, vis labiau ryš- nėręs visuomeniniame darbe, 
buržuazinio liberalizmo rėmų, vo, daug kuo nusivylė. Jiskėja Vaižganto vieta ir reikš- Vaižgantas niekada neužmirš- 
tačiau nekėlė abejonių jo darėsi vis svetimesnis valdan-mė lietuvių kultūros ir lite- davo užrašinėti tautosaką, 
simpatijos revoliucijai. { J. tiesiems sluoksniams, jausda-ratūros istorijoje. žmonių atsiminimus, biografi-
Tumą kreipėsi tuo metu caro mas, kad yra po truputy stu- Vaižgantas — šiuo vardu nes ir bibliografines žinias 
žandarų persekiojamas V. miamas iš viešojo visuomeni-senovės lietuviai vadino linų, apie rašytojus, rinkti tauto- 
Kapsukas, laikinai ieškoda- nio ir kultūrinio gyvenimo.derliaus dievaitį — buvo ak-' dailės pavyzdžius. Be Vaiž

ganto neapsieidavo joks žy
mesnis kultūrinio gyvenimo 
įvykis; jis recenzuodavo be
veik kiekvieną naujai pasiro
džiusią knygą, džiaugdamasis 
kad ir mažiausiu talento 
blykstelėjimu; jis domėjosi ir 
vertino dailę, muziką ir ypač 
teatrą. 1922—1929 metais, 
prikalbėtas V. Krėvės-Micke
vičiaus, Vaižgantas universi
tete skaitė paskaitas apie 
spaudos draudimo laikotarpio 
lietuvių literatūrą, Jo paskai
tos, pasižymėjusios faktų 
naujumu ir gausumu, ryškio
mis rašytojų charakteristiko
mis, daugeliu jų buities ir 
aplinkos detalių, ir šiuo metu 
yra vertinga medžiaga litera
tūros istorikams.

Kurį laiką Vaižgantas buvo 
Lietuvos Rašytojų ir Žurna
listų sąjungos pirmininku. 
Jis buvo nuolatinis literatūri
nių vakarų svečias, mylėjo 
jaunimą, ypač pradedančiuo
sius rašytojus, globojo juos, , 
skatindamas ir geru žodžiu, 
ir materialine parama. Vaiž
ganto dosnumas ir nesava
naudiškumas buvo tapęs net 
priežodžiu.

Vaižgantas — patraukli ir 
(domi asmenybė. Dėl savo de
mokratiškumo, atvirumo, nuo
širdaus ir gyvo būdo visuo
menėje jis susilaukė didelio 
populiarumo. Būdamas bur
žuazinės ideologijos atstovu, 
Vaižgantas netapo aklu šios 
ideologijos propaguotoju ir 
vykdytoju. Platus akiratis, 
nuolatinis gyvenimo stebėji
mas, didelė tolerancija kitų 
pažiūrų ir įsitikinimų žmo
nėms leido jam visapusiškiau 
ir objektyviau pažvelgti į 
daugelį tikrovės reiškinių ir 
fa*ktų. Savo publicistikoje pa
sakęs daug karčios tiesosi 
klero ir buržuazijos adresu, 
Vaižgantas pagarbiai kalbėjo 
apie V. Kapsuką, teigiamai 
vertino 1918—1919 m. Tary
bų valdžios socialinius ir kul
tūrinius potvarkius, buvo 
pradėjęs bendradarbiauti pa
žangiame „Kultūros" .žurnale.

| lietuvių literatūrą Vaiž
gantas įėjo XIX amž. pabai
goje nedidelės apimties pro
zos ir dramos vaizdeliais. Vė-, 
liau, 1914—1915 m., pasirodė 
apsakymų ciklas apie karą. 
Žymiausieji Vaižganto prozoj 
kūriniai parašyti po 1917 me] 
tų, — „Pragiedruliai", „Dėdėą 
ir dėdienės", „Išgama”, „Že
maičių Robinzonas", „Neby
lys".

Pirmasis Vaižganto kūrybos 
šaltinis — jo gimtoji žemė. 
„Kone nuo pat kūdikystės! 
lopšio ir iki pat pasenusioj

lazdos aš nieko tiek konkre
čiai nemylėjau, deja, nei pa
ties pono dievo, prisipažįstu, 
nors ir be to prisipažinimo 
visiems tai aišku, kiek slieko 
širdžia tą velėną, po kurią 
aš štai jau septintą dešimtį 
metų landžioju", — su jam 
būdingu tiesumu ir vaizdin
gumu yra pasakęs Vaižgan
tas. Kaip ir kitiems XX amž. 
pradžios lietuvių rašytojams, 
taip ir Vaižgantui pagrindi
nis vaizdavimo objektas buvo 
kaimas. Tačiau į kaimą jis 
pasižiūrėjo kitaip, negu kri
tinio realizmo rašytojai. Vaiž
ganto netraukė socialiniai 
santykiai, klasiniai prieštara
vimai, įvairios blogybės ir 
ydos. Ir čia pasireiškė jo pa
saulėžiūros ribotumas, nors 
negalima sakyti, kad Vaiž
gantas būtų jų nepastebėjęs 
ar nesupratęs. Visoje lietuvių 
prozoje vargu ar rasime, pa
vyzdžiui, taip įspūdingai nu
tapytus klaikius baudžiavos 
vaizdus, kaip „Pragiedrulių" 
skyrelyje „Alijaušo pasakos". 
Bet Vaižgantui rūpėjo visai 
kitos problemos. Jo kūrybinę 
prigimtį domino visokeriopi 
liaudies kultūros reiškiniai, 
gilus ir turtingas kaimo žmo
gaus dvasinis pasaulis.

Savo raštuose Vaižgantas 
sukaupė labai gausią ir au
tentišką medžiagą — kaimo 
buities ir papročių vaizdus, 
tradicijas ir etnografiją, tau
tosaką, kraštovaizdžio bruo
žus, įvairų tipažą. Visa tai 
yra įprasminta, susieta vie
ningos idėjos. Vaižgantas 
poetizavo paprastą žmogų — 
jo moralinį taurumą, optimis
tinę pasaulėjautą, dvasios 
turtingumą. Prisiminkime me
nininko siela apdovanotuo
sius Mykoliuką, Peliksį, Na
palį, darbščiuosius Severiutę 
ar Vincą Kaniavą, poetiškuo
sius Aleksą Taučių, Iešman
tų Saulių ir daugelį kitų.

Vaižganto proza nėra siau
rai vienpusiška. Jo darbštūs 
ir dori žmonės gyvenime daž
nai nelaimingi, patiria daug 
rūpesčių ir skausmo. Žmo
gaus konfliktas su jį supan
čia aplinka, dramatiškas jo 
likimas ryškus ne tik „Dėdė
se ir dėdienėse", bet ir visuo
se žymesniuose Vaižganto 
kūriniuose. Tačiau, rašytojo 
žodžiais, „šešėliai tepareiškia 
šviesą", todėl jo kūrinių pa
saulis giedras, pilnas džiaugs
mo, prasmės ir grožio. Vaiž
gantui rūpėjo parodyti, kad 
liaudis, kurianti dvasines ir, 
materialines vertybes, nepa
lūžusi sunkiausios priespau
dos ir socialinių neteisybių

epochose, turi teisę j laisvą tybėmis Vaižgantas laikė 
ir savarankišką gyvenimą, gamtos jausmą ir darbo mei-

Stambiausias ir reikšmin- žmogus neatskiriamas 
giausias Vaižganto kūrinys; ?uo R supančios aplinkos, su 
padedąs pilnai suprasti jo]? suaugęs, ją giliai jaučia ir 
ideologiją, kūrybinę indivii išgyvena. Jis pasižymi gyvy- 
dualybę bei meninį savitumą, bingumu, natūraliu fiziniu ir 
yra „Pragiedruliai", pasirodę dva?in,1.u 8rozlu- ?ra' rasyl°' 
1918—1920 metais. Tai su-1° zodzia1^ „stiprios gamtos 
dėtingas ir prieštaringas vei- s,'Prus padaras . Žmogaus ir 
kalas. Jame ryškiai atsisklei-, Ęatnlos Paralele giliausia jų 
džia buržuazinės rašytojo pa- tarpusavio sąveika ir suda- 
žiūros, ypač tautinės vieny- [° Y,en? Pacill. būdingųjų 
bės propagavimas ir kylan- Vaizj-anl° me.n,n,° pasaule- 
čios lietuvių buržuazijos va zdzi° bruozų' Vaizduoda- 
aukštinimas. Tačiau šiandien ™as. zm°gaus meilę gamtai, 
reikšmingi kiti momentaL V?,z*an as nebuvo naujas 

'Mums įdomu į „Pragiedru- muSLl literatūroje. Tačiau 
liūs" pasižiūrėti kaip į pla, įprasmindamas gamtos jaus
tų ir apibendrintą XIX amžj m<l-. Parodydamas ją kaip fi- 
pab. - XX amž. pradžioszlnes ,‘r Psichines žmogaus 
Lietuvos kaimo gyvenimo pa. energijos ir įkvėpimo salti- 
veikslą, kuris apjungia istorjJ nV. ražytojas yra originalus ir 
nius, ekonominius ir kultūri- R'lus-
nius reiškinius. Vaižganto žmogus yra so-

,.Pragiedruliuose" vaizduo-cialinė būtybe. O keltas ja 
jama lietuvių nacionalinio iš- laP11 yra darbas Darbas zmo- 
sivadavimo judėjimo pradžia 8U‘ ~ neJ,k egzistencijos pa
ir įvairios to judėjimo pa-grindas, bet >r jo doroves, jo 
sireiškimo formos — pirmiau-zni?®isko vertingumo matas, 
šia kova dėl lietuviškos spau-,del darbo, gamtos, pilna- 
dos, liaudies raštingumo ir krauJ° žemiško gyvenimo 
visuomeninio sąmoningumo Poetizavimas. kūrybinių zmo- 
ugdymas. Vaižgantas ieškojo, Raus 8a UJ aukštinimas, liau- 
fiksavo ir poetizavo įvairius dles moralinio atsparumo toi- 

; nacionalinės sąmonės pra- 8lmaf.ir s"daro nenykstancią 
giedrėjimo momentus, tačiau socialinę Vaižganto kūrybos 
vien jais nesitenkino. Jis bu- vertS-
vo Įsitikinęs, kad būtina kel- Vaižgantas — didelis me
ti ir materialinę kultūrą, nininkas. Jo kūriniai pasižy- 
krašto ekonomiką. Todėl taip mi ne tik epiniu platumu ir 
plačiai vaizduojami „protai sodriu realistiniu piešiniu, bet 
— naujienos" —■ Vidmantai ir ir romantiniu rašytojo polė- 
Sešiavilkiai, jų darbštumas, kiu, natūralia ir gaivališka jo 
sumanumas ir atkaklumas, prigimtim, išsiliejančia sli- 
gerinant savo ūkius, vystant liaus ekspresyvumu' ir plas- 
žemdirbystę ir kaimo pramo- tiškumu. Todėl pats autorius 
nę. dažnai tampa vienu iš kūri-

„Pragiedruliuose" yra dau- nio veikėjų, atvirai reiškiąs 
gybė veikėjų, įvairių sociali- savo pažiūras ir emocijas, 
nių tipų, įvairių visuomenės svarstąs daugelį žmogiškosios 
sluoksnių atstovų. Bet iš visų būties klausimų. Vaižganto 
Vaižgantas ypač išskiria ke- kūryboje nėra „sustingimo, 
lėtą. Tai inteligentai — susi- dirbtinumo, amato, o plazda 
pratėliai, šviesuoliai, kaip gyva mintis, gyvas jausmas, 
juos vadina rašytojas. Vaiz- tiesiogiai patirta nemeluota 
duodamas šių veikėjų darbus tikrovė" (V. Mykolaitis-Puti- 
ir likimą, Vaižgantas kėlė nas).
svarbią inteligentijos ir liau- praėjo šimtas metų nuo 
dies santykių problemą, teig- Vaižganto gimimo. Jo kory
damas, kad tik bendraudami po ilgos pertraukos vėl 
su liaudimi, ją šviesdami ir pasirodžius „Pragiedruliams", 
mokydami, inteligentai randa naujo sušvinta visu savo 
savo gyvenimo tikslą ir pras- grožiu ir prasmingumu, ne- 
mę- senstančiomis etinėmis ir es-

„Pragiedrulių” problemati- lėtinėmis vertybėmis. Ir todėl 
ka gana plati. Juose Vaiž- didelės reikšmės įgyja pasku- 
gantas sukūrė apibendrintą tinieji Vaižganto testamento 
liaudies žmogaus paveikslą, ir žodžiai: „Lietuvą ir lietuvius 
šiuo metu mums priimtiną ir mylėjau, bet sentimentus 
sbktiną, įprasmino tėvynės jiems jau iškalbėjau savo raš- 
sąvoką,' ieškojo etinių naci- tuose, — prašom pasiskaity- 
jos pagrindų. ti, ir bus vistiek, ar tebesu,

Didžiausiomis žmogaus ver- ar nebesu".

5 psl. *** •*♦. NEPRIKLAUSOMA IŪ£TUVA ♦»* Nr.40 (1 167), 1969 m. spalio mėn. 1 d.



LIETUVIAI JUNGTINĖSE VALSTYBĖSE
Amerikos Lietuvių Kongre

sas , įvykęs Darbo dienos sa
vaitgalyje Detroite, dar gyvas 
ne tik spaudoje ir dalyvių po
kalbiuose, bet irpačiam Alt'os 
biure.

Alfos valdyba gauna daug 
laiškų , kuriais 
svaikinimai su
pravestu ir pasisekusiu kon
gresu ir taip pat skatinimai ne
nuilstamai dirbti Lietuvos lais
vinimo darbą.

tieji Alt'os istoriją užsisakyti 
prašomi kreiptis Alfos biuro 
adresu: 6818 So.WesternAve., 
Chicago, Illinois 60636. Isto
riją rašo Alfos garbės pirmi
ninkas Leonardas Šimutis.

LIETUVIŲ PROFESORIŲ^ J .DRAUGIJA AMERIKOJE * aUpyk ir SKOllTlKlS

išreiškiami 
pavyzdingai

Amerikos Lietuvių Tarybos 
valdybos nariai tuoj po kon
greso įsijungė į kitus Alfos 
darbus.Pradeda ruoštis Vasa- 
r io 16-tos ios m inė jimams, A lt' 
os suvažiavimui ir ypatingai 
daug dėmesio skiria Dr.K. 
Šidlausko patiektam projektui 
įvykdyti ir Lietuvių tautos ge
nocido parodos išstatymui.

Kongrese Dr.K.Šidlauskas 
pateikė projektą kaip gauti 
Lietuvos laisvinimo darbui 
daugiau paramos iš JAV vy
riausybės.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
valdyba Tarybą sudarančioms 
organizacijoms, Tarybos na
riams /direktoriams/ ir Ta
rybos skyrių valdyboms iš
siuntinėjo Amerikos Lietuvių 
Tarybos statutą kartu su pra
šymu pasisakyti dėl reikiamų 
Statute pakeitimų. Pasisaky
mus , pastabas ir pasiūlymus 
prašoma prisiųsti Amerikos 
Lietuvių Tarybos valdybai iki 
š.m.spalio mėn.15 d. adresu: 
6818 So. Western Ave., Chi
cago, Illinois 60636.

Konkrečių pasiūlymų Ame
rikos Lietuvių Tarybos statu
to pertvarkymui valdyba nuo
širdžiai laukia. Pasiūlymai 
mielai bus priimami ne tik iš 
organizacijų,bet ir iš asmenų 
kurie domisi Alt’ os veikla, jai 
padeda ir siekia,kad Lietuvos 
laisvinimo darbas būtų sėk
mingas.

Jūratė Jasaitytė ir šiais 
metais mokytojauja Kr.Done
laičio šeštadieninėje mokyk
loje. Ji paskirta dėstyti šešta
jam skyriuje.

J. Jasaitė nors tik praėjusį 
pavasarį baigė aukštesniąją 
Marijos mokyklą , bet jau su 
diplomu yra baigusi Pedago
ginį Institutą , vienus metus 
mokytojavusi Kr. Donelaičio 
mokykloje ir tris vasaras lie
tuvių literatūrą dėstė Nekalto 
Prasidėjimo seselių vasaros 
stovykloje mergaitėms Putna- 
me.Šį rudenį J. Jasaitytė pra
dės studijuoti Illinois univer
sitete, Chicagoje.

Amerikos Lietuvių Taryba 
pritaria BATUNo ruošiamai 
demonstracijai prie Jungtinių 
Tautų, kuri rengiama tikslu at
žymėti 3O-ties metų sukaktį 
Molotovo - Ribentropo pakto. 
Šio pakto išdava-Lietuva pate
ko į Sovietų Rusijos vergiją. 
BATUNo užsimojimą Ameri
kos Lietuvių Taryba remia ne 
tik moraliai, bet paskyrė ir fi
nansinę paramą.

Lietuvių Profesorių Draugija 
Amerikoje šaukia savo narių 
visuotiną suvažiavimą 1939 m. 
lapkričio mėn.30 d. sekmadienį 
3 vai. Čikagoje. Bus paminėtas 
L. P. D. A. dvidešimtmetis, ap
tarsime praeities ir ateities 
veiklą, išrinksime centrinius 
organus. LPDA valdyba prašo 
visus gerb. Kolegas atsiliepti, 
pranešti ar malonėsite atvykti 
ir dalyvautLAtsiuntusiems sa
vo dabartinius adresus bus su
teiktos suvažiavimo darbotvar
kė ir apyskaita. Mirus valdybos 
iždininkui (A.A. dipl. inž. Kazys 
Paukštys) ir sekretoriui (A.A. 
kompozitorius Juozas Bertulis)! 
laiškus su priedais malonėkite ' 
kreipti šiuo adresu: St.Dirman- 
tas,6616 So. Washtenaw, Chica
go 606 29, USA.

PARAMA
PIRMUTINIAME IR DiDŽi.-.JiJAME TORONTO LIETUVIU KREDITO KOOPERATYVE.----------------------- -------—

KAPITALAS virš trijlį su puse milijono doleriu.
.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
BOŠTINE: Lietuvių Namai
Toronto 3, Ontario. —

1129 Dundas Street West, 
Telefonas LE 2-8723

Įvairūs siuntiniai ir dovanos i -
t

MOKA
%už depozitus

5% už Šerus
6% % už 2 m. term. dep.

IMA
>7)4% ui asm. paskolas

, 7/i% už rr.ortgičius

KASOS VALANDOS: kasdiena, nuo 10 vai. iki Sval.jp 
p. s skyrus sekmadienius. Pirmadienį ir penktadie
ni vakarais nuo 4 vai. 30 min. iki 8 vaL 30 mitu Šeš
tadieniais nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. p.p. ( liepos ir 
rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta).

Lietuvą, Latviją, Estija, Ukraina ir
U. S. S. R. paprastu bei oro pašti.

DOVANOS:
Turime naujus iliustruotus katalogus, kuriuose yra smul

kus aprašymas ir paaiškinimai. Pažymėtos kainos yra galu
tinės.

Taip pat persiunčiame pinigus, už kuriuos gavėjas gali nu
sipirkti įvairiu prekių specialiose dolerinėse krautuvėse.

.fiE MUITO
Įvairios sudėties maisto siuntiniai, automobiliams motorai ir 
padangos, nxitociklai, dviračiai, skalbiamosios mašinos, siu 
vamosios rpašhios, televizijos priimtuvai, transistoriniai ra
dijo aparatai, laikrodžiai, kilimai ir baldai.

Maisto siuntinių svoris neribotas.
• Be to, siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki l!>k svarų gryno svorio.
• Turime pardavimui įvairią medžiagų ir kitų prekių.
u Gyveną ne Toronte, prašomi savo sudarytus siuntinius bei užsakymus siųsti mums paštu ar ekspresu. Apmo

kėsite gavę mūsų pranešimą.
« Sąžiningai ir greitai patarnaujame.
» Jeigu turima neaiškumu, prašome klausti, - telefonu bei rašyti, mielai paaiškinsime ir duosime patarimą
• Musu ištaiga labai daug patarnavo ir pasiruošusi patarnauti ateityje.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

VIEŠI JONAS BIKINIS
Aktorius Jonas Bikinis, kurio 

šeima yra išsimėčiusi po visą 
Ameriką, atvyko iš Lietuvos ir 
lanko savo artimuosius.

LILIJOS ŠUKYTĖS TRIUMFAS 

NEW YORKE

Emilija Vilimaitė Alfos 
valdybos vicepirmininkė, ko
operacijos Giedros ir kitų or
ganizacijų veikėja ir Leonidas 
Jaras Alt’ os valdybos sekre
torius dalyvavo Detroite įvy
kusiame Amerikos Lietuvių 
kongrese ir prieš kongresą 
aktyviai reiškėsi jo rengimo 
darbuose.

L. Jaras be sekretoriaus pa
reigų rūpinasi ir Alfos leidi
niais. Dabar ruošiama ir bus 
išleista Alt’os istorija. Norin-

Lili jos Šukytės, Met
ropolitan operos solis
tės, grįžusios į JAV po 
sėkmingų pasirodymų ir 
puikių muzikos kritikų 
įvertinimų Muencheno 
operoje Vokietijoje, reči
talis newyorkiečiams lie
tuviams įvyko š.m. rug
sėjo 14 dieną, Town Hall 
salėje.

• Dr. Danguole Variakojytė, 
paskutiniu laiku . profesoriavusi 
Chapman College World Cam
pus AFLOAT, buvo pakviesta 
Loyolos univeisitete dėstyti an
tropologiją. Darbą pradeda nuo 
šio semestro pradžios. Jau atvy
ko į Chicagą. ir tuo tarpu gyve
na pas savo tėvus Petrą ir Ka
zę Variakojus, 5743 So. Camp
bell Avė. Danguolė visą laiką 
palaikė ryšius su lietuviais ir 
dalyvauja Akademinio skautų 
sąjūdžio veikloje.
• Audronė Valinevičiūtė, so

liste, iš Paryžiaus atskrido j 
Chicagą ir apsistojo pas savo 
gimines.
• Muzikas Faustas Strolia 

mokys dainas ir muziką Lemon 
to Maironio lituanistinėje mo
kykloje.
• Lietuvių tautinių šokų In
stituto' valdyba ateinančiame' 
sezone planuoja savo veiiklą 
praplėsti, įsteigti tautinių šo
kių mokytojų mokyklą.
• Kun. M. Krupavičius po 

antros operacijos iš ligoninės, 
gerokai susilpnintomis jėgomis Į 
■grįžo į savo cicerinę sodyf’ęą.

DARBO VALANDOS: pirmadieniais
— penktadieniais nuo f) vai. ryto 

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

IŠKELIAMAS KUNIGAS
Prisikėlimo parapijos ku

nigas T v. Paulius Baltakys iš
keltas į Brooklyno vienuolyną 
spaustuvės vedėjo pareigoms. 
Tv. Paulius Toronte dirbo be
velk nuo pranciškonų parapi
jos įkūrimo. Čia jis įsteigė 
parapijinį "Aušros" sporto 
klubą ir toliau su tikru pasi
šventimu globojo sportininkus. 
Jo vieton atkeltas Tv.Augus
tinas Simanavičius, ankščiau 
mokytojavęs švAntano gimna
zijoje Kennebunkporte , yra 
ryžtingas golfininkas ir jau 
dalyvavo "Aušros" ekipoje 
rungtynėse su "Vyčio" klubu.

Po rečitalio suruoštame priėmime soL Lilija Šukytė su "Lais
vės Žiburio” padovanota lietuviška lėle. Dešinėje LNF pirm. E. 
Čekienė ir Vliko pirmininkas dr. J.K. Valiūnas.

V. Maželio nuotrauka

VYKSTA RACKAUS PARODA
Sekmadienį atidaryta Jurgio 

Račkaus dailės paroda. Rodo
mi vėliausi darbai šią vasarą 
sukurti Belgijoje jopuoselėjar- 
moje anodizuoto aluminiaus- 
medžiagoje. Paroda Picture 
Loan Galerijoje tęsis iki spa
lio 6 d.

480 RONCESVALLES AVE. TORONTO 3, HtlNT. 
Telefonas LE 1 - 3^)98 

Savininkai A. ir S. KALU Z A

• Į šeštadieninės mokyklos 
parengiamąjį ir pirmą skyrių 
užsiregistravo 53 mokiniai. 
Ateina jau vaikai tų kurie šią 
mokyklą yra baigę.

• Paminklinis kryžius Mid
land© šventovėje yra reikalin
gas pagrindinio remonto ir gal 
net atstatymo, nes genda me
dis.

• Susižiedavo Rūta Gvildytė 
su Kęstučiu Poškumi. Abu yra 
skautų vadovai , o Gvildytė, 
profesionalė mokytoja , dar 
dirba ir šeštadieninėje mo
kykloje .

• Akademikų Draugijos rengia
ma paskaita įvyks spalio 4, šeš
tadieni, 7.30 v. v. Prisikėlimo 
muzikos studijoje. Dr. A. Matu
lis iš Green Bay, Wise., kalbės 

_ v-tema: “Drama ir proza dabarti
nėje Vokietijoje”. Dr. A. Matulis 
dėsto Wisconsino universitete 
Green Bay vokiečiu kalbą ir li
teratūrą.

NIAGAROS PUSIASALIS

• J Toronto burmistrus, kandi
datuoja dabartinis burmistras 
Dennison, kontrolierė adv. M. 
Campbell ir t adv. W. Archer.

• Taksių kainos Toronto mies
te pakeltos 10%. Šį pakėlimą 
miesto vykdomasis komitetas 
patvirtino. Važiuojantiems pvz. 
3 mylias pakilo nuo $1.40 iki 
$1.55, bet važiuojantiems tik vie
ną mylią atpigo nuo 85 et. iki 
80 et. Pagal naujas taisykles, 
pradinė kaina yra 50 et., t.y. už 
pirmą pusę mylios, o už kiekvie
ną tolimesnį mylio ketvirtadalį • 
— po 10 et.

♦ Pranas Kupčiūnas, 65 me
tų amžiaus, staigiai mirė nuo šir
dies smūgio naktį iš rugsėjo 20 
i 21 d.

Dr. B . NAUJALIO natūralaus gydy
mo sveikatos kl inika ( metus gilinęs gy 
dymo mokslo Ir praktika atlikęs įvairio
se ligoninėse) pilnai veikia ir priim'c. 
pacientus nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak., 
460 Roąęesvalles Avė. T oronto, Ont.r 
Tel. L E 3-8008;

Boto, kęs neisigijote lietuviu kalbo
je Dr. Naujalio išleistos knygos - kaip 
apsisaugoti nuo širdies priepuolio, tai 
prisiunlus 2 dolerius gausite paštu 
knygelę " Pažink savo širdį ir padėk jai“

KILNIŲJŲ IŠKILMIŲ ŠVIESOJE
Bostone suruoštas pagerbimas SLA garbės narei Jadvygai Tumavičie- 
nei, kuri yra sena veikėja šios organizacijos. Vertinant jos nuveiktus 
darbus galima taikyti ši išsireiškimą:

/, Atėjo išmintingi žmonės ir 
pašaukė visus lietuvius į vie
nybę, pakvietė ir esamas drau
gystes jungtis į vieną didžiulę 
organizaciją, kurią pavadino 
Susivienijimu. Pagal šio’s or-

ganizacijos steigėjų mintį, Su
sivienijimui turėjo priklausyti 
visi geros valios lietuviai, be 
pažiūrų ir įsitikinimų skirtu
mų.

Čia matome SLA prezidentą Povilą Dargį, sakantį 
pagrindinę kalbą, greta jo pati solenizantė J. Tumavifiienė.

• Komas Kankus, gimęs 
Rytprūsiuose, išaugęs Kempte 
no tremtinių stovykloje, Chi
cagoje išėjęs mokslus, studi
juodamas pradžioje ekonomę 
ją, vėliau istoriją ir literatū
rą. Įstojęs į kariuomenę, įgi
jo svarbias specialybes: para
šiutininko, hdlikapterio valdy
tojo, pagaliau piloto. Preziden 
to aktu jam suteiktas “war
rant officer” laipsnis.

• Vytas-Vincas Vosylius žu 
vo Vietname. Jo šeima gyvena 
East Saint Lotiis, Ill.

CHICAGO, Ill. bandė apiplėš
ti Lithuanian Bakery kepyklą 
2450 W. 59 St. Jaunas negras 
užėjęs nusipirko pyragaitį už 
21 et., vėliau jį suvalgęs pap
rašė kito ir kai buvo paprašy
tas mokėti ištiesė ginklą, sa
kydamas, kad čia apiplėšimas. 
Išsigandusi pardavėja metė kaž 
kuo, ir juodukas paleido šūvį. 
Išbėgdamas paleido dar šūvių. 
Peršautos pardavėios ponios 
Dailidkienė ir Benešienė, abi nu 
gabentos į Šv. Kryžiaus Hgo- 
ninę, kur jų sveikatos stovis 
yra patenkinamas.

• Teresė ir Jurgis Pečkiai į- 
sigijo Cicero, III. svetainę 1500 
So. 49 avė. Kadangi prie alinės 
yra ir salė, tai daugelis ir pa
naudoja susirinkimams ar pobū
viams. ________

16-TOJI LIETUVIU DIENA
Yra gauta žinių,kad Londo

nas, kuriam išpuola rengti 16- 
ją Lietuvių Dieną, dėl gana pa
grįstų priežasčių to padaryti 
kitais me'ais negalės. Krašto 
Valdyba dėlto kreipėsi į St. 
Catharinę, kuri nėra abejonės 
kaip labai aktyvi b-nė, tą Die
ną surengti gali ir greičiausiai 
nuo to neatsisakys. Ta proga 
keletą minčių:

Lietuvių Dieną dabar su
rengti nėra didelis dalykas: 
svarbu, kaip surengti. Ar ne
būtų atėjęs laikas pagalvoti 
apie Lietuvių Dieną pilna ta 
žodžio prasme, planuojant pa
ruošti tą dieną 3-4000 žmo
nių?

Tokio masto dieną galima ir 
reiktų suruošti. Tam žinoma 
neužtenka keletas kurios b-nės 
žmonių. Reikiakomiteto suda
ryto ne iš to, kas papuolė po 
ranka, bet parenkant žmones 
iš artimiausių b-nių.Pagaliau 
tai yra Krašto V-bos parengi
mas ir Krašto V-ba turėtų taip 
į tą L.Dieną ir žiūrėti.

To labiau, kad tai dienai iš 
K.Valdybos tikrai daug mažiau 
darbo reiktų laukti, negu ma
noma. K. V-bos pagrindinis 
darbas būhį reprezentacijos 
paruošimas ir ta reprezenta
cija turėtų būti visiškai kitokio 
pobūdžio negu iki šiol. Pak
viesti aukščiausius valdžios 
atstovus ne ilgos programos 
kančiom,bet tik pasirodymui, 
daugiausiai 10 - 15 minučių. 
Pasveikinimui ir niekam dau
giau'.

Už tai tie valdžios pareigū
nai būtų mums tik dėkingi. K. 
Valdybai tuo pat būtų progos

"paklebenti duris". L,Dienai 
tas duotų politinio pobūdžio, 
žinoma irsis momentas turė
tų būti visiškai kitoks negu iki 
šio laiko. Turėtų būti labai 
stipriai iškeltas spaudoje. To 
mums tik ir tereikia primini
mui kanadiečiams apie mūsų 
siekimus šiame krašte.

Programa turėtų būti ir su
sipažinimo vakarui. Lengves
nio pobūdžio, aktuali.Šios rū
šies programa išlaidų daug 
nepadidintų , užtat sutrauktų 
daug daugiau žmonių.

Pagrindinis koncertas sek
madienį turėtų būti įvairus, 
stiprus, įtraukiąs daugiau me
nininkų, kreipiant daugiau dė
mesio ne į "garsenybes", bet. 
į palaikymą tų lietuvių meni
ninkų, kurie pastoviai, me'ai iš 
me‘ų dirba lietuvybei. Progra
ma be išimties ‘urėtų būfi iš
pildoma tik lie‘uvių menininkų, 
kas ir tinka Lietuvių Dienai.

Žodžiu Lietuvių Diena turi 
mūsų menines jėgas sukoncen
truoti. Tas kaštuos daugiau, 
tačiau lietuviška visuomenė 
tada žinotų L. Dienos tikslus, 
aiškią ir tiesią lietuvybės dar
bo liniją ir ją mielai palaikytų.

L. Dienos iki šio laiko nei 
viena nepasižymėjo kiek stip
resne propoganda, Be rekla
mos, be įtikinimo, kad kas da
roma gerai, šiuose kraštuose 
niekas neišeina. Ir lietuvis no
ri būti įtikinamas, nori būti 
pakartotinai primintas kas, 
kur ir kada.Ir nieko čia blogo 
nėra. Jis atneša save ir savo 
pinigus ir reikalauja,kiek dau
giau dėmesio negu iki šiol.

Tas viskas ir dar daugiau 
panašia kryptimi savaime rei-

kalauja daug daugiau jėgų ne
gu buvo iki šio laiko mobili7 
zuojama.Ir gerų, rinktinių jė
gų. Planų ir sumanymų iš visų 
kraštų, iš visų vietovių, kokia 
ta Lietuvių Diena turi būti.

Lietuvių Dienos suruošimo 
darbą gali lengva i atlikti kiek
viena bendruomenė .Bet nevis- 
ką'.Čialr visa geros L.Dienos 
suruošimo paslaptis,

S, Šetkus

STIPRINTINAS DĖMESYS į 
JAUNIMĄ

Paskatinių Joninių grynas 
pelnas skautų naudai buvo be
veik lygiai 510 dolerių. Ir šią 
vasarą pasiųsta eilė skautų 
stovyklon, apmokėta einamos 
jų veiklos sąskaitos ir dar ka
soje kitų metų Joninėms reng
ti liks nemažiau 400 dolerių. 
Galima bus pagalvoti apie ko
kį 1OOO dolerių kasoje lietu
viško jaunimo nauda i. Atsiran
da minčių iš tų pinigų remti 
jau ne vien tik skautus, bet 
kiekvieną lietuvį jaunuolį šia
me Pusiasalyje, kuris tik no
rėtų vykti į skautų ar ne skau
tų stovyklą ar norėtų kokiu 
nors būdu pasireikšti lietuvy
bės darbe. Pas įdarytų lyg koks 
jaunimo fondas.

Pinigų reikia visur. Mūsų 
šeštad. mokyklos dar vis *ebe- 
vargsta netinkamose patalpo
se , netinkamuose suoluose, 
prie netinkamų stalų. Atėję iš 
blizgančių Kanados mokyklų į 
kurią buvusio garažo skylę jie 
nesijaučia perdaug laimingi. 
Išsitepa drabužius betampyda
mi suolus ir stalus paruošiant 
pamokai klasę.

Turint pinigų galima būtų 
net išnuomuoti tinkamas patal
pas. Tada noriau visi eitų mo
kyklon. Nukelta i 7 psl
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HAAAIAlTON
Geriausia taupyti ir skolinti* tik Hamiltono lietuvių

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

Nemokamas gyvybes ir asm. paskolų draudimas
Nemokamas pilnas tiekiu patarnavimas
Parduodame American Travelers čekius ir money orderius

Užtikrintas indllii| saugumas 
Kapitalas virži $1,600,000.00

H. L.N. BENDROVĖ 
LIKVIDUOJASI

Š. m. rugsėjo 19 d.Mandatų 
komisija susidedanti iš A. Pa
tamsio, J.Kažamėko, O. Bak- 
šienės ir Kontrolės komisijos 
atstovams-O.Aušrotienei ir O. 
Stasiuliui dalyvaujant,patikri
no pas bendrovės sekretorių, 
149 Yung str., Hamiltonas, pri
siųstus paštu balsavimo lape
lius ir rado: už likvidavimą 
pasisakė 677 šėrai. Vienuolika 
šerų-balsų daugiau kaip rei
kalauja konstitucija likvidaci
jos atveju.

Bendrovės valdyba sužino
jusi balsavimo rezultatus per
gyveno prislėgtoje nuotaikoje; 
o ypatingai šios Bendrovės il
gametis pirmininkas ir orga
nizatorius S. Bakšys.

Deltos pastatas parduotas, 
bet pirkėjas vis dar stato rei
kalavimus Bendrovei/dėlpa- 
sįtaikusiųdabar atsirandančių 
elektros tinkle sugedimų/.At- 
rodo, kad B-vė bus priversta 
aiškintis per teismą.

HLN koresp. J. Š.

ŠAUDYMO SPORTO 
MĖGĖJAMS

Hamiltono Medžiotojų ir Žū- 
klautojų klubas kviečia Onta
rio lietuvių šaudymo sporto 
mėgėjų klubus į tarpklūbines 
molinių balandžių /trap/ šau- 
dymo varžybas dėl pereina
mosios taurės.

Kartubus išrinkti 3 geriau
si Ontario šauliai;" Šiose'var
žybose gali dalyvauti ir klu
bams nepriklausą šaudymo 
sporto mėgėjai.Trys individu
aliai geriausiai sušaudę, lai
mės vertingas pereinamąsias 
taures.

PRANEŠAMA APIE NAVjĄ
> GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ — 

sutraukiančią
hemorofus

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

Pagarsėjęs tyrimų institutas at
rado nepaprastą gydomąją medžia
gą, sugebančią sutraukti hemorojus 
be skausmo. Ji per kelias minutes 
sumažina niežėjimą ir nepatogumus 

± bei pagreitina uždegimo pažeistų 
’ audiniu gijimą.

Visais tyrimo atvejais švelnė- 
jant skausmams įvykdavo hemorpjų 
susitraukimas.

Tačiau visų svarbiausia - re zul- 
tatai būdavo toki nuostabūs,kad šis 
pagerėjimas tęsdavosi daugeli mė 
nešiu. 1

To buvo pasiekta naudojant jydo- 
mąją medžiagą (B i o- Dyne), kuri 
greitai padeda užgyti pažeistoms 
,celėms ir sužadina naujų audinių 
augimą.

Dabar B i o- Dyne galima gauti 
.tepalo bei lazdelės formose "Pre
paration H” vardu. Prašykite viso 
įse vaistinėse. Pinigai bus gražinti 
Ufbpebūsitę patenkini i. ......  -

METdVl DARBININKE!
Jei Tamsta dirbi metalo ar medžio 

dirbinių, fabrike, tai Tamstos gami
niai yra no kas kito, kaip geometri- 
r-s figūros. Toki, darbq, zyn.iai pa
lengvina geometrijos žinojimas. No- 
zinodamos geometrijos, Tamsta nie
kuomet nebūsi nei meistras, nei for— 
manas. Tai kodėl nesusipazinti su 
geometrija? Mokytis niekuomet ne
vėlu.

Per sesias pamokas (rastu) Tams
tai suteiksiu geometrines žinias, ku
rios praktiškai Tamstai reikalingos, 
nevargindamas Tamstos aksiomo
mis ir teoremomi s.

Viena pamoka 2 dol. 50 centų, tai
gi uz 15 doleriu Tamsta ųslgysi zi - 
nojimrį, kurį mokiniai mokyklose, pa
prastai įsigyja per dvejus metus.

S. Kriaučiūnas 
38, Prospect Hill, 
Swindon, Wilts, 
England.

Darbo valandos:
Pirm. 9.30—5 v.p.p.
Antr. 9.30—5 v.p.p.
Treč. 9.30—5 v. p.p.
Ketv. 9.30—5 v.p.p.
PenkU 930—8 v.p.p 
šeši. 9—1 v.p.p.

MOKAME UZ:

Depozitus

S&rus
Uz vienų metų indėlius

| SKOLINAME:

Asmenines paskolas i$

Nekiln. turto paskolas iš

S %

5 5% 
7,5%

10%

9%

Liepos ir rugpjūčio menesiais sestadieniais uždaryta.

Varžybos įvyks š.m. spalio 
mėn. 26 d. Hamiltono Medž. ir 
Žūklautojų klubo šaudykloje.

Varžyboms registruotis pas 
A. Buinį, 229 Locke Str., N. 
Hamilton, Ont. Tel. 538-1793.

Hamiltono Medž. ir 
Žūki. Klubo Valdyba

Hamiltono Liet, Medž. ir 
Žūklautojų klubas dalyvavo 
Kanados Liet. Dienos proga 
pravestose šaudymo varžybo
se. Liet. Dienos pereinamąją 
taurę laimėjo Toronto Vytis , 
numušdama 434 molinius ba
landžius, o Hamiltono klūbas- 
425. Individualiai pirmą vietą 
laimėjo V. Sližys /Ham./ 93 
taškai, antrą L. Zaleskis / Tor/ 
92 ir trečią A .Šimkevičius 
/Ham. / 92 taškai.

Spalio mėn. 5 d. klubo šau
dykloje bus pravesta lašinukų 
ir mėsos bryzų /bacon & steak/ 
šaudymo varžybos. Bus šaudo
ma į molinius balandžius ir į 
taikinius. Šaudymas tęsis iki 
sutemų.

Spalio mėn. 18 d. bus praves
ta klubo mažojo kalibro /22/ 
šaudymo varžybos.

Spalio mėn. 19d. molinių ba- 
landžių /trap/ varžybos j Šau
dymų pradžia 10 vai. iki 3 vai. 
p. p. Šaudymams registruotis 
pas A.Buinį iki šaudymo pra
džios .Trims gerinusiems ma
žojo kalibro ir molinių balan
džių šauliams paskirtos taurės.

Valdyba kviečia visuose 
šaudymuose gausiai dalyvauti.

Ham. Medž. ir Žūki.
___ Klubo Valdyba

LIETUVIŠKAS PUSVALANDIS GIRDIMAS KAS

ŠEŠTADIENI S PER CifIMIB -■STOTI

BANGA 1410, 10:00 VALANDĄ VAKARO

TEL. 669 - 8834. Programos vedėjas L. Stankevičius

MIKE’S TEXACO SERVICE STATION

601 St. John Road I TEL. 695-3883

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

arba .k. 20. Atvažiavę neapsiriksite!

"GINTE CLAIRE, QUE. 
(M. RUTKAUSKO)

tarifo
Savininkas Alfonsas V i skontas

SPECIALIOS KAINOS:
e Krikštynoms, vestuvėms ir laidotuvėms.
e / tol imesnes užmiesčio ir kito miesto vietoves-

SKAMBINKITE, 
ii visų vieti^ LaSalėje?

TĖL. 366 - 8300

— vises 24 valandas.

LaSalle Mo Specialist Reg’d.
TEL: garažo 366-0500 

namų - 366- 4203

TAISAU IR DAŽAU AUTO-M ASIN AS.

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

(Priešais N L redakcijų)

UnivetAal Cleaned & ZjailotA
B. KIRSTUKAS

TEL. 769-2941.

239 FOURTH AVENUE 
(of Wellington St.)

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

Windsor
DRY CLEANERS Of DYERS CO. LTD. 

1205 Church Avenue. Verdun. P.Q.

Tel. 768- 6679.

Iš kambario apyvokos padaryta '™tosį' Ka',rįie būdas Hsi gelbėt i iš viršutinių namo aukštu, gaisrui 
nusileidimui priemonė. prasidėjus.

ST.CATHARINES, 
ONT.

Gyvai svarstoma galimybė 
surengti 16—ją Lietuvių Dieną 
St. Catharinėje , jei kartais 
Londonas susvyruotų.

Tariamasi sudaryti žymiai 
didesnę skautams remti val

dybą. Ateinančią vasarą pla
nuojama surengti didžiausio 
masto Jonines, kurios atneštų 
kokį IOOO dolerių pelno.Šiuo 
pelnu paremti netik skautus, 
bet kiekvieną lietuviuką norin
tį dalyvauti bendrame lietuvy
bės darbe, pav. norintį vykti į 
skautų ar kurią kitą stovyklą.

PROGA ĮRODYTI
KLB Švietimo pirmininko L.

Yra proga įrodyti, jog mes 
netik kalbame,bet ir darome.

Rūta
Veiklus skautas Marius Šet- 

kus persikėlė sutdijuoti fizi
kos į Windsoro universitetą.

Marija Šetkuvtenė prisijungė 
prie dr.Lenkausko ir dr. Balt
ruko šeimų ir išvyko į kelionę 
po Ameriką.

\V atome visokius drabužius, langų u "zuo I ai
das, lovų užtiesalus, antklodes, karpetus, 
isopkas ir visą kitą namų apyvoka.

Windsor yra moderni valykla, turinti 20 me
tu patirtį šiam darbe Turinti naujai Įrengtų 
moderniškiausią drabužiu apsauga (storage) 
ir greita* patarnavimą,.

Savfninkai: A. Kersys, P. Petrulis, P. Keršulis, A. Greibus.

Baltic Woodwork Co.
K. KIAUŠAS ir J. s"lAUČlULI5 Daromas įvairios durys, langai, vir-

tuves kabinetai ir kiti įvairus medžio 
547 Lofleur Ave., L a Salle (650) P. Q. dirbiniai.

BELLAZZI-LAMY INC
BOIS DE CONSTRUCTION 
BUILDING MATERIALS

7682 BLVD. CHAMPLAIN 
coin 61ėme Ave., LaSalle

TEL. 366-6941

(VAIRI MEDŽIO STATYBINE MEDŽIAGA: 

Durys, langu, rėmai. Izoliacija, Ten - Tesi, 
Masonite, statybinis popieris , cementas, 
B. P. i šdirbinioi , cementas ir k t.

VIS
Aišku, ęsate girdėję, kad tai laikraštis, kuris jau eina 62- 

sius metus. Jį vieni giria, kiti peikia, bet visi jį mėgsta skai
tyti. Kodėl ?

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

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

Jau galima gauti --- 1969 --- metų Keleivio Kalendorių. — Kaino $1.00.

536 Broadway,
So. Boston ,Moss.

02127 USA.

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

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

Prenumerata: JAV ir kitur $5.00 metams.

Lietuvių muzika radijo pro
gramoje. Radio-Canada leidiny
je “Iči Radio-Canada” 1969 m. 
3 nr, skelbiama programa, ku
rion įjungta ir lietuvių muzika. 
Oficialus programos pavadini
mas — “Musique des nations”, 
jos vadovai — Pierre Rainville 
ir Alain Stankė (Aloyzas Stan
kevičius). Lietuvių programa bus 
transliuojama spalio 25, šešta
dienį, 16.30, banga 690. Paaiški
nimus pokalbio forma teiks A. 
Stankė ir dr H. Nagys.

DAUG STAIGIU MIRČIŲ
Jau buvome mineje, kad mirė 

A. Sutkaitis, taip pat praeitoje 
savaitėje staigiai numirė Elzbie
ta Sosienė(G. Kazlauskienės mo 
tina), Matilda Žinaitienė ir Bro
nislavas Braknys.
• Sunkiai susirgo M. Katiniene, 
kuri paguldyta Reddy Memorial 
ligoninėje ir ten Dr. A. Popierai- 
cio priežiūroje turėjo operacija.

® D. Gražiene buvo nuvykusi pas 
sūnų, kuris profes oriauj a Sher
brooke universitete, ten susirgo 
ir dabar randasi ligoninėje, Dr.
A. Popieraičio priežiūroje.
• Antano Sutkaičio laidotuvėse 
dalyvavo velionies žmonos bro
lis A. Dundzilas su motina ir J. 
Abromaitis iš Chicagos, USA.
«* Sv. Kazimiero par. Sv. Onos 
draugijos susirinkimas ivyks spa
lio mėn. 12 d. parapijos saleje.

Tamošausko dėka mokykla ima 
palengva judėti į priekį. Kle
bonas šiuo reikalu susitarė su 
b-vėe pirmininku. Patalpos 
yra. Mokinių irgi, palyginti, 
daug.

Dabar del mokytojavimo. 
Galime dėtis dideliais patri- 
jotais, veikėjais ir tautos dar
buotojais, bet jei laikui atėjus 
negalima mūsų jaunimutpaau- 
koti nei vienos valandos per 
mėnesį-išsfokime iš lietuvių 
tautybės.

Atkelta iŠ 6 psl. 
STIPRINTINAS DĖMESYS. . .

Žodžiu lėšos suteiktų visai 
kitokį vaizdą mūsų jaunimo 
veikloje.Lėšos-sukeltos pačių 
šio krašto lietuvių darbu.

Neužilgo bus renkama nauja 
skautams remti valdyba. Krei
pkime visą savo dėmesį į šią 
.valdybą, dalyvaukime jos rin
kimuose. Kurkime savo pačių 
rankomis lietuviško jaunimo 
ateitį. Tulpė

JOE’S BUTCHER & GROCERY
LAURINAITIS JUOZAS

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

Sveikatos sumetimais parduodu pilnai veikiančia, koloma- 
liniu prekių krautuvę. Prie krautuvės yra įrengimas mėsai 
išdirbti i maisto gaminius ■ Šviežias ir rūkytas des’ras ir lt- 
Alui parduoti yra visi reikalingi leidimai (licence). Vietovė 
k I ijentūrai labai gera, turinti keletos dešimčių met u įsise
nėjimą, o paskutiniaisiais metais dar pagerėjimą, nes prie 
pat požeminio ■“ MET R 0“ stoties. Pirkimo sąlygos geros - 
pagal Įvairiausiu būdų susitarimą.

Skambinkite krautuvės telefonu 524 - 0209. Iš tolimesniu 
Kanados vietovių naudokite papiginta nakties meto tarifa - 
išsukdami savo telefoną 1-514 • 525 • 8971.___________ '

Jettė & Frėre Itee
Plumbing & Heating kontraktorius

LASALLE 366-0330

• Šildymo ir vandentiekio taisymai ir nauji įrengimai

• Gazinių priemonių pardavimas ir jrengimcj

• Apkainavimn s nemokama s*52^

3891 St.Lawrence Blvd- 

Montreal 18, P. Q. 
Tel. VI4- 9098

A. B. C.
SIUNTINIŲ 
AGENTŪRA

DĖMESIO !
ABC kviečia visus klijentus agentūron apsilankyti asmeniškai, nes vietoje bus 

lengviau paaiškinti naujuosius muito mokesčius. Už maisto siuntinius muitas lieka 
tas pats.

7 psį.»»** *** NEPRIKLAUSOMA LIETUVA ***.. Nr. 40 (1 167), 1969 m. spalio mėn. 1 d. .



SEZONO ATIDARYMO BALIUS
s. m. spalio mėn. 4 d., šeštadieni, 7.30 vai. vakaro, DIDŽIOJOJE KLUBO SALĖJ E,

★ ★★★★★ ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★'**★★*★*★★* ******
2161 St. Catherine Street E.

TRUMPĄ PROGRAMĄ IŠPILDYS LK.Mindaugo Šaulių Kuopos scenos 
mėgėju grupė, suvaidindama lietuviško kaimo buities montažo 
“ S U' B A T V A K A R I S“.

<§> Po programos bus šilta vakarienė su gėrimais, gera muzika ir šokiai
<§> Visi lietuviai, ypač tie, kurie dar nėra matę šio vaidinimo, prašomi 

visi atsilankyti. Linksmai praleisti laika ir tuo pačiu paremti klubą.

Bilietai jau platinami ir bus gaunami prie įėjimo. Kaina $3.50 >r jaunimui $2.00.
Prašome nesivėluoti, nes programa prasidės punktualiai. Klubo Valdyba

Montrealio Lietinių Kredito Unijii

kos pabaigai dar prisidėjo J. 
Piečaitis, broliai Rudžiauskai, 
J. Šipelienė.R.Rudinskas ir V. 
Rossy.

Talka aptvarkė stovyklavie
tės rajoną, iškirto ir sudegino 
daug miško, padarė sėdynes 
prie laužavietės ir paruošė sto
vyklavietės pastatus žiemai. 
Visiem dalyviam didelis ačiū.

MOKA UŽ 
EINAMĄSIAS SĄSKAITAS 

5%
“ LITAS“ nieko neskaito už išra
šytus Čekius ir juos kas mėnesi 
gražina paštu.

"LITO" UŽDARBIS TIK 2%
"Litas" dar turi $ 543 000 

nekilnojamo turto iš 6.5%, kurių 
paskutinės atsinaujins naujomis 
aukštesnėmis palūkanomis tik 
1972 m. Šiuo metu "Litas" jau 
turi$ 523 710 terminuotų indė
lių, už kuriuos moka iki 7. 75%. 
Vidutiniai už term, indėlius iš
eina 7%, taigi daugiau, kaip pats 
"Litas" gauna už 0.5 milijono 
išduotų paskolų iš 6.5%. Ben
dras "Lito" paskolų vidurkis 
yra 8.15%, o bendras išmokamų 
dividendų ir palūkanų vidurkis 
už santaupas yra 6.12%. Taigi 
"Lito" administracijos išlai
doms, įstatymu numatytiems 
kapitalams didinti ir lietuvybės 
reikalam remti lieka tik2.03 %.

"Lito" padėtis būtų žymiai 
geresnė, jeigu nariai daugiau 
pinigų laikytų einamose sąskai
tose ir naudotųsi "Lito" če
kiais. Pr. R .

PASKUTINĖ "BALTIJOS" 
talka buvo sėkminga, bet nela
bai skaitlinga. Dalyvavo įpras
ti veidai - R. Otto, P. Montvila , 
R. Montvila, B. Niedvaras, J. 
Dalmantas ir P.Rudinskas.Tal-

tros kabeliui $ 43.63, cemento 
vamzdžiams $ 29.16 ir kt. Daug 
stovyklavietei sutaupė talkos, 
kurių dėka buvo išvalyta daug 
miško, padarytas plaustas, til
tas, vartai ir daug kitų darbų , 
tik gaila,kad talkos ribojosi tais 
pačiais dalyviais.

Stambesnės šių metų paja
mos: gauta iš įvairių asmenų 
$ 462, loterijos ir subatvakario 
pelnas $ 477. 83, stovyklautojų 
mokesčiai $ 225.

Be to, nemažai turto šiemet 
buvo gauta daiktais: du šaldytu
vai (Ptašinskai ir Ottai), stalas 
virtuvei (Paunksniai), purškin- 
tuvas nuo uodų ir musių (Ada- 
monis Insurance Agency), me
talinės statinės plaustui (Šei- 
džiai ir Baršauskai Verdune), 
geležinės dalys plaustui (Scrap 
Yard savininkai Broliai Miller 
perM.Krauzą) ir vartai į mau
dykles (Dauderiai).

Be to,stovyklųmetup. p. Pie- 
čaičių iniciatyva buvo praves
tas sėkmingas vajus naujai 
pompai įgyti ir pompos namu
kui pastatyti, kuris lig šiol jau 
davė $ 427. 00.

Po visų šitų darbų "Baltijos'* 
kasoje beliko tik $ 411. 00, taigi 
vos kelių mėnesių skolos mo
kėjimam, jei neskaityti specia
laus fondo pompai.

Svarstant ateities planus, bu
vo nutarta stovyklavietės mo
kestį padidinti iki $ 2. 00 į sa
vaitę moksleiviams, iki $ 3. 00 
kitiems ir iki $ 5. 00 nuomojant

"BALTIJOS" KOMITETO Po
sėdyje ižd. J. Šiaučiulis patiekė 
1968-69 m. apyskaitą. Nuo 31-3 
-68 iki 31-3-69 gauta pajamų: 
likutis iš praeitų metų $ 856 80 , 
organizacijų ir pavienių asme
nų aukos $ 2 459. 92, palūkanos 
iš "Lito" $ 32. 58, kitos pajamos 
$ 42.00,viso 3 391. 30. Išlaidos: 
gražinta skolų "Litui" $ 1 100, 
sumokėta palūkanų $ 298.70, 
įvairūs remontai $ 338.20, mo
kesčiai $ 283.30,apdrauda$ 93. 
95,ūkio išlaidos $139.71 ir įgy
tas inventorius $ 11. 73, viso $ 2 
265.59. Likutis 1969-70 m. $1 
125.71.Ryšium su skolų ir palū
kanų mokėjimais jau kelinti me
tai "Baltija" nepajėgė atlikti jo
kių didesnių pagerinimų. Skola 
"Litui" nuo $ 7 500 iki 31-3-69 
buvo numokėta iki $ 4 800.

"Baltijos" Komiteto pavasa
rinio posėdžio nutarimu šią va
sarą buvo įvykdyta visa eilė 
darbų ir padarytos didesnės 
stovyklavietės pagerinimo iš
laidos, kaip bet kuriais kitais 
metais po statybos užbaigimo , 
būtent: už griovių iškasimą, 
krepšinio aikštės padarymą, ne lietuviams.Kadangi stovek
sporto aikštės padidinimą, pa
ežerės sklypų išlyginimą ir ta
kų padarymą,į skaitant 85 sunk
vežimius žvyro,$ 565. 80. Mau
dyklų plaustui (tik medžiagai, 
kadangi darbas buvo atliktas 
talkininkų) $ 110.20, lentynoms 
vaikų indams $ 118.28, keturių 
talkų išlaidoms $ 137. 01, elek-

lavietė vien lietuvių reikalams 
per mažai teišnaudojama, tai 
nutarta kitais metais pradėti 
jos nuomavimą. Tam reikalui 
sudaryta komisija iš dr.I. Gra
žytės, J. Kęsgailienės, J. Lady- 
gos ir J. Kibirkščio.

Pompos ir vandentiekio per
tvarkymo reikalams sudaryta

NAUJI PAGERIANTI
ir pilnai garantuoti

NAUJOS KAINOS SU**************************

NUOLAIDA **************

DR,A,S, POPIERAIT/S
2.A.. M.D., C.M., M.Sc., L.M.C.Č., F.R.C.S.(c)_____

CHIRURGINE PRAKTIKA REIPTIS T E L; 931-3275.
seafo'rth medical puh.ding 
3550 Cote Des Neiges Rd., Suite 720.

Dr. E. ANDRUKAITIS 832 St. loseph Blvd. E. 
(kampas St. Andre )_ 

tel. 522- /236.

VnėshposyItorg yra žymiai suma
žinęs kainas ir jūsų giminės da
bar gales gauti daug daugiau pre 
kiu už šiuos DOVANU PAŽYMĖ
JIMUS. Todėl dovanų pažymėji
mai yra geriausio ir naudingiau
sia dovana - jie yra geriau už pi
nigus ir siuntinius.

Dr. J. MALIŠKA
Dantų gydytojas

1440 St. Catherine Street -V.
Room 600

Tel: 866-8235, namu 488 - 8528.

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

14 10 Guy St. pirmas aukštas 
11-12 kambarys.

T ei. 932-6662; namu 737 - 9681.

PRAŠYKITE MŪSŲ* *,* ***************** * * *
KATALOGU************ **

iš ko tikrai sužinosite dovanu 
pažymėjimu verte už jūsų pini - 
gus ir taip pat kokia naudojuos 
gavus turės Jūsų giminės.

Užsisakykit dabar. Užsisa
kykite tik per

INTERTRADE 
EXPRESS 

CORP.
125 E. 23rd Street

New York, N.Y. 10010

Dr. V.GIRIUNIENE
Dantų gydytoja

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

J.P. Miller, b.a., b.c.l,
Suite 205

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

f

N O T A R A S

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

Suite 200 1
Tel. 866 -J 3 59

JUOZAS GRAŽYS
K AILIU SIUVĖJAS 

6396- Bannantyne Verdun, Montreal

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

(Storage)'

________ Tel. 767-6183.

niigeviciai, kuriu sutuoktuvės 
Aus’ros Vartų bažnyčioje.

metams ,kol skola bus likviduo
ta. J. Šeidys pasiūlė "Baltijos" 
5-kių metų sukakčiai paminėti 
ir skaitlingiems "Baltijos" rė
mėjams pagerbti suruošti po 
Kalėdų didelę vakarienę su šo
kiais ir bufetu.

Tie klausimai atidėti sekan
čiam komiteto posėdžiui.

Nežiūrint kai kurių sunkumų , 
"Baltija" yra aiškus ir gyvas 
pavyzdys,kad bendruomenė gali 
sukurti ir išlaikyti ekonomines 
institucijas,jei tik atsiranda tuo 
reikalu besirūpinančių žmonių.

Pr. RUDINSKAS

R a i m u n 
i v y k o Ii

komisija iš inžinierių G. Vaza- 
linsko, J. Kibirkščio ir A.Kli- 
čiaus.

Nemaža diskusijų sukėlė pi
niginiai reikalai. Kadangi prieš 
5 metus įvykdytas vajus pasi
žadėjimais jau baigėsi, tai yra , 
daugumas tuos pažadus jau įmo
kėjo, tai "Baltija" lieka be pa

stovesnių pajamų. Vien iš sto
vyklautojų mokesčio ir organi
zacijų aukų mokėti skolas ir iš
laikyti stovyklavietę nėra įma
noma. Nutarta prašyti "Litą", 
kad turimą paskolos likutį pa
verstų beprocentine paskola. 
Siūlyta pravesti naują pasiža
dėjimų vajų kitiems penkiems

?R ANE ŠONAS
Kanados rajono vyresniu skau 

čiu, vyčių ir vadovių - vadovų su
važiavimas įvyks š.m. spal io mėn. 
11 d. Hamiltone, 58 Dandurn St. • 
Parapijos salėje.

Programoje numatomas pašneke
sys s. I. Gražytės, Jaunimo simpo 
ziumas tema: Jei aš būčiau kopelė 
tingose pareigose, ką aš ineščiau 
i lietuvių skautų veikimą. Atskiros 
vytių, vyr. skaučių ir vadovių su 
eigos ir 1.1,

Atvykstantieji praneša iki spa
lio 5 dienos s. Gutauskienei, 187 
Bold Street, Hamiltonas, Ont.

Kanados Rajono
V a d e i v e

DLK VYTAUTO KLUBO 
pašalpinės draugijos susirinkimas 
įvyks kį sekmadienį 2 vai. p.p. ir 
šerininku visuotinis susirinkimas 
šaukiamas spalio 19 d. 2 vai. p. p.
LIETUVOS KARIUOMENĖS ŠVEN 
TĖS MINĖJIMAS įvyks lapkričio 
mėn. 22 ir 23 dienomis.
0 “NIDOS“ klubo vakaras yra nu
matytas lapkričio mėn. 29 d.

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

3907 A Rosemont Blvd.
TEL: Off.: 722-3545; Res. 256-5355

S-tos "Cite" nr. 7520

P. ADAMONIS
Chartered Insurance Broker

Su teise dirbti Quebec’o ir Ontario

PROVINCIJOSE

Sekr. M. Arlauskaite, tel. 722 - 3 9 86.
■ ■■ .. .— L-;- • '.v

Li
ADRESAS: 1465 De Seve Street 

Montreal 205, Que. 

TEL. 766- 5827.

MONTREALIO LIETUVIU KREDITO UNIJA

MOKA UŽ:
EINAMĄSIAS S-tas 

ŠERUS 
TERM.IND. | metams 
TERM.IND. 2 “
TERM.IND. 3

Nemokamas gyvybės draudimas 
iki $2,000 Šerų sumos.

5.0%
i numatyta) 5.5 % 

: 7.25% 
7.75% 

7.75%

DUODA paskolas:
; ASMENINES is 9.% 

NEKILN. TURTO is 9% 
iškaitant gyvybės apdraudo 
iki $ 10,000.

i JAU IŠDUOTOS PASKOLOS iki
j t erm i no I ieko senomis palūkanom i s. 
(pradedant 6.5%).

KASOS VALANDOS: 1465 De Seve St., sekma- 
dieniais nuo 10:30 iki 12:30 vai. Darbo dienomis - 
nuo 10 iki 3 vai. kasdien, išskiriant šeštadienius. 
Vakarais — trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 
iki 9 vai.
3907 Rosemount Blvd., tel. 722-3545. Diena.-pe'nk- 
tadieniais nuo 1 iki 6 vai. Vakarai s--pirmadieniais, 
tree i ao:rn i o i s ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai.

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

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA 727 3120
6695 — 35th Avenue, Montreal, 409,

i Albertas N 0 R K E L I Ū N A S, b.a. c.s.c., i.b. 727- 3 120 
I | I NAMU;
1 Arvydas R U D Z E V I Č I U S - A-I.b. 271-5758

KOMERCINIO, P RI y AT A U S T U R T O, AUTOMOBILIU, ATSAKOMYBĖS, GY V YBE.S DRAUDIM A.

USED CARS 
1 year guarantee

8 psi. *** *** NEPRIKLAUSOMA LIETUVA *** N r. 39 (1 166), 1969 m. rugsėjo mėn. 17 d. 24 d.

366-2548

Kreipkitės į 

LEO GURECKAS
Sales Manager’s Assistant
Keating Ford lietuvis atstovas

769-8831.


	1969-10-01-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0001
	1969-10-01-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0002
	1969-10-01-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0003
	1969-10-01-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0004
	1969-10-01-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0005
	1969-10-01-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0006
	1969-10-01-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0007
	1969-10-01-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0008

