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SAVAITINIU ĮVYKIU 
APŽVALGA

VAKARU VOKIETIJOS 
RINKIMAI

Praeitą savaitę įvykę Vakarų 
Vokietijos rinkimai pirmą kartą 
nedavė nei vienai partijai aiš
kios pergalės. Krikščionys de
mokratai,vadovaujami dabar - 
tinio kanclerio Kiesinger, pra
rado balsų, bet liko stipriausia 
partija su 242 atstovais (prara
do 3 atstovus) ,o socialdemokra
tai, vadovaujami Willy Brandt, 
laimėjo 22 vietas ir dabar turi 
224 atstovus. Laisvųjų demo
kratų partija, kuri šiandien gali 
pakreipti naujos vyriausybės 
sudarymą, pralaimėjo 19 atsto
vų ir dabar teturi 30 atstovų. 
Vakarų Vokietijos parlamente 
šiuo metu yra 496 atstovai. Tai
gi, naują vyriausybę galės su
daryti tiktai toji partija, kuri 
įstengs sudaryti koaliciją su 
maža Laisvųjų Demokratų par
tija. Iki šiol Vakarų Vokietiją 
valdė Vadinama didžioji koali
cija, t. y. krikščionių demokra
tų su socialdemokratais.

Paskutinėmis žiniomis,susi
tarimas tarp socialdemokratų 
Ir Laisvųjų Demokratų atsiek
tas, ir tuo būdu, naujuoju kanc
leriu būtų Willy Brandt.

••ntoiii •paciallujų, daliniy (Green Bereft) vadas, pulkininkas Robert Rheault, 
su savo žmona ir dukra Bostono aerodrome, grįžus iš Piety Vietnamo.

Krikščionių demokratų par
tija valdė Vakarų Vokietiją nuo 
antrojo pasaulinio karo iki šių 
dienų.

TRIUKSMAS DEL ATOMINIO 
BANDYMO

DU SOVIETLį SĄJUNGOS 
PILIEČIAI BANDĖ
PAVOGTI 
LĖKTUVĄ

Iš Beiruto, Lebanono, prane
šama, kad du Sovietų sąjungos 
piliečiai, vienas diplomatas 
(Aleksandras Komiakovas), o 
kitas Sovietų ambasados tar
nautojas (Vladimir Vasiljevas) 
bandė prancūzišku Mirage 
sprausminiu kovos lėktuvu 
skristi į Sovietų Sąjungą. Abu 
buvo Lebanono policijos sulai
kyti. Arešto metu Komiakovas 
net du kartu bandęs nusižudyti . 
Apėliojama, kad abu Sovietų Są
jungos piliečiai turėję prancūzų 
statytą sprausminį lėktuvą nu
skraidinti į Sovietų Sąjungą 
nuodugniam ištyrimui. Kaip ži
noma,šis lėktuvas yra naudoja
mas Izraelio aviacijos kovoje 
su araLų kraštais

Jungtinėms Amerikos Vals
tybėms paskelbus požeminio 
branduolinio užtaiso sprogdini
mą Aleutų salų grandyje (Am- 
čitkos saloj), vadinamų radika
lių studentų grupių pradėta bal
singa akcija kaikuriose vietose 
pasiekė net isteriškų proporci
jų. Buvo bandyta kaikuriose JA 
Valstybių - Kanados pasienio 
taškuose sulaikyti judėjimą,ak
menimis apmėčius mašinas ir 
sužalojus net niekuo nedėtus 
pakeleivius.Nežiūrint to triukš
mingo protesto ir dar keistes
nių pranašysčių apie galimus 
žemės drebėji mus bei potvyni- 
nes bangas, bandymas įvyko ir 
jokių baisių pasėkų neatsitiko . 
Pažymėtina, beje, kad tokios ir 
panašios žmonijos gelbėjimo 
demonstracijos visados vyksta 
tiktai kai Jungtinės Amerikos 
Valstybės sprogdina branduoli
nius užtaisus. Kai panašias 
bombas sprogdina Raudonoji

Kinija, Sovietų Sąjunga ar net 
Prancūzija, aršieji žmonijos 
gelbėtojai kažkaip pamiršta sa
vo pareigas. Gali būti, kad tik 
jankių užtaisai pavojingi žmo
nijai,kiti net padeda jai bujoti...

Kardinolas Leger sveikinamas vienos faunu- 
tęs sutikėjęs Dorval aerodrome.

išteisinti Šeši specialiuju
DALINIU KARININKAI

Jungtinių Amerikos Valsty
bių vyriausybei(sakoma pačiam 
prezidentui liepiant) atsisakius 
leisti liudyti CIA (Central Inte
lligence Agency) agentams,kal
tinimai prieš šešis žaliųjų ba-

rečių (Green Beret) karininkus 
atšaukti ir jie paleisti laisvėn. 
Tie šeši karininkai buvo apkal
tinti nužudę tūlą abiejų šalių (t. 
y. Pietų Vietnamo ir Šiaurės 
Vietnamo) agentą. Kaltinimas 
buvo iškeltas armijos vadovy-
bės.kuri jau ilgą laiką griežian
ti dantį ant ČIA, kad pastaroji 
dažnai savo uždaviniams atlikti 
panaudoja specialiuosius JAV 
kariuomenės dalinius.Kiekvienu 
atveju, užsienyje ši komiška 
byla buvo sukėlusi didelio nusi
stebėjimo, nes kol kas visose 
šalyse (neišskiriant nei komu
nistinių) priešo nužudymas ne - 
buvo laikomas nusikaltimu, jei 
įvykdytas kario,vykdančio savo 
vadovybės įsakymą. Green Be
ret byla buvo išpūsta per kraš
tus visų antiamerikietiškųjų są
jūdžių pačiose Jungtinėse Ame
rikos Valstybėse ir kituose kon
tinentuose. Galima pridurti, kad 
visa šios negudrios ir neska- 

bylos istorija rodo kaip 
Jungtinės Ameri-

Valstybės tvarko savo va- 
"image".

KARDINOLAS LEGER GRĮŽO į
MONTREAL^
Buvęs Montrealio arkivysku

pas kardinolas Paul Emile-Le- 
ger grįžo keliems mėnesiams 
į Montrealį rinkti aukų Afrikai 
ir savo prižiūrimoms ligoni
nėms. 65 metų amžiaus kardi
nolas atrodė labai pavargęs ir 
sunykęs, kai išlipo iš lėktuvo 
Dorval tarptautiniame Mont
realio aerodrome. Trumpoje 
kalboje, kurią pasakė gausiai 
susirinkusiems jo pasitikti 
montrealiečiam, kardinolas iš
sireiškė,kad trečiasis pasaulis 
(t. y. Afrika) reikalinga be galo 
daug pagelbos ir kad jo arkivys
kupo pareigos, kurias jis ėjo 
Montrealyje, jam dabar atro
dančios tiktai paprastos atosto
gos. "Esu laimingas grįžęs 
Montrealin, bet turiu pasakyti , 
kad mano tėvynė dabar yra Af
rika", - pasakė kardinolas Le-

JAV pros. R. Nixon priėmęs Izraelio ml n. pirm. 
Goldą Meir Washingtone.

Gromyko Ir Trudeau Ottawoje.

ger. Jis yra vienas iš nedauge
lio tokių aukštų bažnyčios digrt 
nitorių,pasirinkusių misijonie- 
r i aus skurdžią buitį vietoj pra
bangios diocezijos valdytojo 
vietos.
GROMYKO OTTAWOJE

Sovietų Sąjungos užsienių 
reikalų ministeris Gromyko at
vyko į Ottawą pasitarimams. 
Manoma,kad bus paliesta kvie
čių sutartis ir kiti svarbūs 
tarptautiniai klausimai. Įdomu, 
kad šį kartą draugą minister! 
pikietavone anti sovietini ai de
monstrantai, bet pro"Mao ko - 
munistai. Jie šūkavo, kad Gro
myko esąs imperialistas ir lai
kė rankose iškėlę Mao minčių 
raudonas knygeles.

BERTRAND UZ DVIKALBĮ 
OUEBECĄ ? "Klausyk ką kalbu, nežiūrėk ką
Komiakoje žodžių jūroje, ku- darau'. .

Generolas Jean V. Allard, neseniai pasitraukęs iš Kanados generalinio 
štabo viršininko pareigu, atsisveikindamas su savo vadovautais daliniais, 
saliutuoja praskrendant lūs sprausminius CF- 100 kovos lėktuvus Ottawoje.

rioj nebegalima išskaityti pro 
vincinės vyriausybės minčių 
neseniai, galų gale, paleido sa 
vo anteles ir bukštūsis prem 
jeras Jean-Jacpues Bertrand 
Jis, kalbėdamas vienos angliš 
kai kalbančios (?) organlzacl- 
jos bankete, išsitarė, kad visų 
mažumų teisės naujajame (?) 
Quebece būsiančios apsaugotos. 
Angliškai kalbantys Quebeco 
provincijos gyventojai neturį ko 
nugąstauti. Vėliau betgi, kai re
porteriai bandė jį kiek prie sie
nos prispirti dėl liūdnai gar - 
sėjančio švietimo ministerio 
Cardinal laikysenos, jis tiktai 
atsakė, kad šią nuomonę palai
kąs ir ponas švietimo ministe
ris.Iš jo darbų taip neatrodo... 
O gal čia reikėtų vadovautis to 
lietuviško feljetono morale:
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PASKUTINIAM NEPRIKLAUSOMOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS
Lietuvos laikinosios sostines Laisves Alėja, pagrindinė ir gražiausia gatvė nepriklausomybės metais Kaune.

r
PREZIDENTUI MIRUS

A. STULGINSKIS

Iš Lietuvos gautomis žinio
mis, š.m. rugsėjo mėn. 22 die
ną, Kaune, mirė Aleksandras 
Stulginskis, paskutinis iš bu
vusių gyvų nepriklausomos 
Lietuvos respublikos prezi
dentų. Su jo mirtim lyg ir už
verčiame dar vieną lapą savo 
šalies istorijos. Charakterin
ga, kad paskutinis' miręs Lie
tuvos respublikos prezidentas 
iškentėjo . visą savo krašto 
žmonių galgotą. Jis - kaip dau
gelis lietuvių, užplūstant pir
majai ir antrajai bolševizmo 
bangai-buvo Sibiro tremtinys 
/jau nuo 1941 metų/ ir po Sta
lino mirties grąžintas savo tė
vynėn skurdo ir gyveno tiktai 
iš savo dukters ir žento gera
širdystės. Jis turėjo daugelį 
progų palyginti laisvosios Lie
tuvos gyvenimą su vergija, nes 
jam buvo lemta išvaikščioti 
lietuvių tremtinių takus Sovie- 
tijos šiaurėje. Jis turėjo pro
gos būti liudininku kaip sovie

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.

R ed.

Mielas Redaktoriau,
Man labai patiko neseniai 

spausdintos dvi suglaustų atsi
minimų atkarpos "Kaunospor
to klubai". Kukliam autoriui 
"la" priklaiso mano nuoširdi 
padėka.

Sportas Lietuvoje anuomet 
buvo šviesiausia gyvenimo ap
raiška. Lietuviai , mylėdami 
skalsų nepriklausomybės orą, 
veržėsi į rungtynių aikštę , 
mėgo ąžuolyną ir paupį. Lie
tuvos gamta ištisus metus lai
mino sportą. Net ir stiprokas 
lietus neišgązdindavo žaidėjų . 
Juk ne iš cukraus.

Kyla mintis: ar negalėtų 
laisvame pasaulyje įsikūrę 
sporto veteranai ir prisiekę 
mėgėjai sutelkti atsiminimų 
pluoštą ir išleisti antologijos 
knygoje. Esu tikras, daugelis 
jų prie bokalo pasakoja sporto 

tinė sistema negailestingai 
naikina kiekvieną žmogų, ku
ris nori išlikti žmogumi, iš
laikyti savo tautybę, tikėjimą 
ir paprastą žmogaus išdidumą.

Kauno kapinėse palaidojo jį. 
mūsų broliai ir seserys, kad 
iš Panemunės aukštumų galė
tų jis amžinai matyti laisvus 
Nemuno vandenis. Jie palai
dojo buvusį Lietuvos respub
likos prezidentą, laisvos Lie
tuvos prezidentą, bet nepalai
dojo su juo kartu laisvės 
troškimo. Kad ir kaip ilgai ir 
atkakliai, kad ir kiek nuožmiai 
ir gėdingai stengtųsi Maskvos 
ir partijos patikėtiniai išplėš
ti iš lietuvių Lietuvoje ir vi
sam laisvam pasaulyje tikėji
mą būsima aušra, - jie to ne
įstengs padaryti. Mes buvome 
ir esame liudininkais nuolat ir 
nuolat stipriau pasireiškiančio 
tautinio susipratimo, pasidi
džiavimo savo kalba ir kultū
ra, pasitikėjimo savim ir sa
vo tautos paskirtimi, laisvė
jančiomis apraiškomis visuo
se menuose, kad galima drą
siai teigti, jog ir pačioje pa
vergtoje Lietuvoje nei tautinis 
jausmas, nei laisvės viltis nė
ra mirę. Ir vieną dieną visi 
lietuviai visam pasaulyje vėl 
atkurs laisvą ir nepriklauso
mą Lietuvos respubliką ir mū
sų sostinėje Vilniuje išrinks 
ir vėl savo laisvos respubli
kos prezidentą. Ir taip bus 
įvykdytas mūsų buvusių pre
zidentų testamentas ir pralie
to kraujo ir iškentėtų kančių 
kaina kelsis vėl LIETUVA.

žygius, kurie, mano manymu, 
yra netik įdomūs,bet ir kupi
ni sveiko sąmojaus. Dar vis 
ausyse skamba centro puolėjo 
raginimas jaunių rungtynėse: 
"Krukeli, kirsk, kirsk'. " Bet 
kaip kirsi, jei kamuolio nesi
mato? Priešo vartai apgulti. 
Sąmyšis didžiausias. Dėl viso 
ko spyriau. Goias'. Mūsų nau
dai'. Apsikabinę bučiuojamės. 
Taigi, nejučiom galima pasi
daryti didvyriu. O kaip su tais 
urvais , kuriuos basi vaikai 
kasdavo po "Makabi" stadiono 
tvora paneryje ir iš kitų basų 
vaikų už "įėjimą" imdavo po 
1O centų ?Teko ir man ne kar
tą kaip sliekui tokiu būdu iš- 
liaužti į aikštę ir su pasigar
džiavimu žavėtis mūsų inter
nacionalų žaidimu.
Valio Lietuvos sportininkams'.

South Gate,Calif. Pr.V.

KANADOS KRAŠTO
VALDYBA

KLB KRAŠTO TARYBOS 
SUVAŽIAVIMAS

KLB-nės Krašto Tarybos 
suvažiavimas šaukiamas š.m. 
spalio mėn. 18 d. Toronte.Tai 
šio krašto lietuviškas "parla
mentas" , kuriam tenka pada
ryti nuveiktų darbų metinę ap
žvalgą, nustatyti gaires toli
mesnei veiklai. Įvykis svarbus 
ir reikšmingas kadangi Kana
dos lietuviai neturi atskirai 
veikiančių politinių, kultūrinių 
ar šalpos grupių. Jie visi telpa 
KLB-nės veiklos rėmuose.Tad 
ir dažna i kyla m intis: ar pakan
ka KT suvažiavimo vieną kar
tą metuose, ar nevertėtų sesi
jas šaukti bent du kartus ? Tie
sa dideli plotai, neleidžia at
vykti tolimųjų "auksinių vaka
rų" dalies atstovams į šiuos 
suvažiavimus, tad tikrumoje , 
Kanados lietuviškas gyveni
mas yra sprendžiamas Quebe- 
co irOntarloKT nartų, kadan
gi didžiausi lietuvių centrai 
randasi Toronte, Montrealyje 
ir Hamiltone.

Tačiau užmirštama, kad ir 
mažesnėse kolonijose taip pat 
verda lietuviškas gyvenimas. 
Ir ne kartą, jis artimo nelai
mės reikaluose, mūsų veiksnių 
finansiniuose klausimuose yra 
žymiai stipresnis ir jautres
nis už didžiųjų kplonijų'.Toktats 
pavyzdžiais gali būti Londonas, 
Delhi, St. Catharines, Windso- 
ras, Wellandas, Ottawa, Fort 
William,Sudbury ir 1.1, irt.t. 
Deja, be ap. valdybų pirminin
kų ar jų įgaliotinių,Krašto Ta
rybos narių sąstate tik mato
me tų ap. atstovus.

Kodėl? Reikalas labai pa
prastas J) idesnės kolonijos pa
prastai balsuoja už savo mies
tų - apylinkių kandidatus "nu- 
šluodamos nuo žemės pavir
šiaus" tas darbo skruzdės ma
žos e kolonijose,kurios neturi 

Padėka
Mirus mano mylimam vyrui a. a. Antanui Račiūnui, 

nuoširdžiai dėkoju gerb. klebonui kun. F. Jucevičiui už visa 
patarnavimų ir palydėjimo i kapus.

Ypatingai gili padėka priklauso p. J. Naruševičiui ir p-lei 
M. Arlauskaitei už suteiktų didelę pagalba pirmomis sunkio- 
mis valandomis ir visoms giminėms už nuoširdžia užuojauta^ 
ir visokeriopą paslaugą.

Dėkoju šeimininkėms: p.p. M. Gručkūnienei, E. Baršaus
kienei ir N. Naruševičienei už skaniai paruoštus pusryčius 

»ir patarnavimą.
Taip pat dėkoju visiems draugams ir pažįstamiems uz 

pareikštas užuojautas, atsiustas gėles ir užprašytas Šv. 
Mišias. Už. aplankymų laidotuvių namuor-e ir taip gausiai 
palydėjusiems į amžino poilsio vietą.

Antanina Račiūnienė.

titulų, diplomų, o savo veikla 
yra pažįstamos gal tik 1OO- 
200 asmenų kolonijai... Bet 
užmirštama, kad be tų "pilkų
jų" veikėjų, neįmanomas būtų 
mūsų visas bendruomeninis 
gyvenimas ir gal nebereikalin
ga būtų ir pati Krašto Taryba'.

Š.m. spaliomėn. 18d.Krašto 
Tarybos dienotvarkė žinoma. 
Be trafaretinių - kasmetinių 
pranešimų ir klausimų, į dar
botvarkę yra įtrauktas ir K T 
rinkimų sistemos pakeitimo 
projektas, kadangi pereitų me
tų KT sesijoj buvo sudaryta 
komisija šiam reikalui išstu
dijuoti.

Gan platus projektas paruoš
tas irbus perduotas spręsti š'. 
m.Krašto Tarybos sestjai.Ne- 
kalbėsim smulkmeniškai, ats
kirais paragrafais šio projek
to klausimu, tačiau siūlydami 
jį priimti, vykdant būsimus KT 
rinkimus apygardomis ir KT 
rinktų narių sąstatą iš 30 as
menų pakelti iki 50.

Rinkiminės apygardos būtų 
šios:
1. Vancouver-Edmonton 1 ats .
2. Calgary-Winnipeg 1 ats.
3. Vidurio Kanados/St.Marie, 

F. William,Ottawa/ 2 ats.
4. Tabako augintojų /Delhi, 

Rodney, Tillsonburg, Sim
coe/ 2 ats.

5. Niaga Falls/St. Cathari
nes, Welland/ 2 ats.

6. Londono 2 ats.
7. Sudbury 2 ats.
8. Windsoro 2 ats.
9. Hamilton 8 ats.
10. Montreallo IO ats.
11. Toronto-Oakville 18 ats.

Viso 50 atstovų.

Tai yra tik projektas, mūsų 
manymu, vertas dėmesio ge
resnei ir dar gyvesnei Kana
dos lietuviško gyvenimo veik
lai.

K. Baronas

Kanados Lietuvių Fondas
Dar prieš vasaros atosto

gas pradėtas suintensyvintas 
vajus, kol kas dar nedavė lauk
tų vaisių.Tikimasi atostogoms 
pasibaigus tautiečiai atsilieps 
į Fondo laiškus.

Kas Dievo-Dievul, kas tėvy
nės - tėvynei. Jeigu tu nebes- 
kaitai, kad Lietuva tavo tėvynė 
- Lietuvių fondas tavo įnašo 
neprašo.Tie, kurie lietuviai ne 
tik žodžiais, bet ir darbais, tie 
savo pareigą atliks.

Kaip gražu šį kartą skelbti 
naujausią Lietuvių Fondo na
rę , švenčiančią savo septy
niasdešimt pirmąjį gimtadie
nį. Gimusi Lietuvoje 1898 m. 
spaliomėn. 1 dieną; ne lietuvių 
tautybės, sena ateivė, jos mi

■‘■ 'T oįėf. • . ''f • T I

Mirė buv. Lietuvos prezidentas
Aleksandras

Gautomis iš Lietuvos ži
niomis, rugsėjo 22 d. Kaune 
mirė Aleksandras Stulgins
kis, paskutinis dar buvusių 
gyvų nepriklausomos Lietu
vos prezidentų. Jis palaido
tas rugsėjo 24 d. Panemunės 
kapinėse prie Kauno.

Jis ir paskutinis dar bu
vęs gyvas Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo ak
to signataras.

Aleksandras Stulginskis 
gimęs 1885 m. vasario 26 d. 
Kutalių kaime, Kaltinėnų 
valsčiuje,- Tauragės apskri
tyje. . Pabaigęs Kaltinėnų 
pradžios mokyklą, jis mokė
si Liepojos gimnazijoje ir 
žemaičių kunigų seminari
joje Kaune, bet j kunigų luo
mą nejstojo, o išvyko į Aust
riją, kur Innsbruke studija
vo filosofiją ir vėliau Halės 
universitete Vokietijoje — 
agronomiją.

Grįžęs Lietuvos, jis vertė
si agronomo profesija, drau
ge aktyviai dalyvaudamas 
kultūrinėje ir politinėje lie
tuvių veikloje. Pirmojo karo 
metu gyveno Vilniuje ir čia 
dalyvavo visuose pagrindi
niuose Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo darbuo
se, buvo Lietuvos Tarybos 
narys, organizavo krikščio
nių demokratų partiją ir ki-; 
taip reiškėsi politikoje.

1920 m. jis buvo išrinktas 
į Steigiamąjį seimą ir tais 
pačiais metais — Steigia
mojo seimo pirmininku. 
Nuo 1920 iki 1926 m. A. 
Stulginskis dvi kadencijas 
buvo Lietuvos prezidentu. 
Krikščionims demokratams 
pralaimėjus rinkimus, jis 
gyveno Kaune, ir toliau da-

ręs vyras lietuvis, tai ponia 
Polė Burbulienė. ,

Nauji fondo nariai:
337 Jauneika J. *
338 Burbulienė Polė.

Jonas Gustainis papildė saT 
vo įnašą iki $200. OO.Dėkui 
Jonai'. »

Gaila, kad apie p. Jaunelką 
gauta tiek mažai žinių. Jis gy
vena Straffordville, Ont. < ■

Didieji lietuvių patriotai,, 
knygnešiai, savanoriai meilėj 
ir kraujo auka Lietuvai laisvę 
išpirko'. Kurioje grupėje tu» 
mielas broli, sese, nori prl-r 
klausyti? Kanados Lietuvių 
Fondo narys - tylus kovotojau 
už Lietuvos laisvę. y

K. Lukošius, 
KLF Sekretorius i

Stulginskis
lyvavo politinėje veikloje, p 
vėliau įsikūrė savo ūkyje.

1940 m. jis buvo bolševi
kų suimtas, kalintas ir 1941 
m. išvežtas į Sibirą, iš kurip 
grįžo tik po Stalino mirties.

Ligi savo mirties A. Stul
ginskis gyveno Vilijampolė
je skurdų pensininko gyve
nimą, tik savo dukters ir žen
to iš JAV paremiamas.

ALB KRAŠTO TARYBOS! 
PIRMININKAS PASISAKO*: 

•1 
NesusipratimŲ tarp bendruomer 

nės ir Altos negali būti
•Dr. P. Vileišis, naujasis LB 

tarybos pirmininkas (kai dėl 
ligos pasitraukė J. Kapočius) 
irgi šiuo klausimu pasisakė; 
“Tarp bendruomenės ir Altos 
nuomonių skirtumų negali būti 
ir nesusipratimų ateityje netu* 
retų būti. Esame tos pačios tau
tos vaikai, turime pašvęsti visas 
jėgas mūsų tautos laisvei ir ne* 
priklausomybei... Aš užtikrinu 
jus, kad bendruomenė žiūri su 
dideliu prielankumu į jūsų šven 
tą darbą ir, nepaisant kai ku
rių protokolinių nesklandumų, 
esmėje yra kartu su jumis. Ži
nokite, kad bendruomenė yra ir 
bus jūsų geriausias talkinin
kas kovoje už Lietuvos laisvę’’.'

Motery diena
J. Tautų sesiją 
atidarant

ji
J. Tautos. — Jungt. Tautų 

gen. asamblėjos 24-sios sesi
jos pirmininku išrinkta Liberi
jos atstovė Angie Brooks, ad
vokatė, diplomatė, sena pažįstai 
ma Jungt. Tautose. Ji čia mė
giama, nes moka logiškai kali 
bėti ir gerai posėdžius vesti; 
kuo čia nepasižymi daugybė 
komisijoms pirmininkaujančių 
vyrų.

'2 pel. ♦♦♦ NEPRIKLAUSOMA LIETUVA N r. 41 (1168), 1969 m. spalio mėn. 8 d.
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LIETUVIU - LENKU DERYBOS 

SUVALKUOSE
(ParuoŽė Kazys Baronas)

Istorinis yra spalio mėn. mū
sų valstybei ir tautai. 1920 m. 
spalio mėn.lenkai pasirašė su
tartį Suvalkuose,tačiau ją grei
tai sulaužė, užimdami mūsų 
sostinę ir kartu pradėdami žy
gį į visą Lietuvą. 1939 m. spalio 
mėn.mūsų kariuomenė vėl įžen
gė į sostinę.Šių istorinių įvykių 
proga, duodame mūsų skaityto
jams 1966 m.Varšuvoj išleistos 
Petro Lossovskio knygos iš
trauką iš lietuvių-lenkų pasita
rimų Suvalkuose. Pavergtos 
Lietuvos spaudos pranešimu,P. 
Lossovskis š. m. gegužės mėn. 
vėl lankėsi Lietuvoj, rinkdamas 
medžiagą naujam leidiniui - K. 
B.

3*C * ** * if
Konferencija Suvalkuose, sa

vo apimtimi ir reikšme, virši
jo visus ligšiolinius lietuvių- 
lenkų pasitarimus. Konferenci
jos svoris išplaukia iš to, kad 
joje buvo atsiektas formalus 
susitarimas, o jos pasekmės- 
visuomet primenamos lietuviš
kos pusės-daugelį metų sunki
no lietuvių-lenkų santykius.

Konferencijos sušaukimas 
buvo sujungtas su tokiais įvy
kiais, kaip pietinės Suvalkijos 
klausimas, o taip pat rugsėjo 
mėn.20d. Tautų Sąjungos nuta
rimu. Šis pasiūlymas atėjo iš 
lenkų užsienių reikalų ministe- 
rio, kuris tuo keliu norėjo su
švelninti blogą įspūdį, kurį pa
darė lenkų kariuomenės peržy- 
glavimas per Lietuvos teritori
ją. (W. Pobog-Malinovski savo 
"Najnowsza historija politycz- 
na" rašo, kad J. Pilsudskis Su
valkų pasitarimams davęs suti
kimą, norėdamas laimėti laiką 
ir atitraukti lietuvių dėmesį nuo 
Vilniaus),

Taigi, jau rugsėjo mėn. 26 d. 
Lenkijos užsienių reikalų min. 
Sapiega,pasiuntė lietuviams te
legramą, siūlydamas rugsėjo 
mėn. 29 d. abipusišką pasitari
mą Suvalkuose "be ginklo, dar 
kartą, išrišti įvairius lietuvių- 
lenkų nesusipratimus". Lietu
vos vyriausybė jau rugsėjo 
mėn. 27 d. davė savo sutikimą 
ir kartu pranešė, kad lietuvių 
delegacija į Suvalkus atvyks 
rugsėjo mėn. 29 d. vakarą.

Iš taip greito lietuvių atsaky
mo galima buvo spręsti,kad pa - 
sitarimų lietuviai labai pagei
davo. Lietuvos vyriausybė,per
gyvendama didelius nepasiseki
mus ir nuostolius kovose su 
lenkais pageidavo labai greitų 
karinių paliaubų. Vėl iš kitos 
pusės,Lietuvos vyriausybė bu
vo pasiruošusi atiduoti visą 
pietinę Suvalkiją, sutelkdama 
visas jėgas prie vieno pagrin
dinio uždavlnio-Vilnlaus išlai
kymo. Vadovaujančiuose lietu
viškuose sluoksniuose buvo ti
kima, kad pasitarimai prie En- 
t ant ė s atstovų ir Tautų Sąjungos 
kontrolės k-jos, kurios buvo 
laukimą kiekvienu momentu, 
užtikrins saugumą Lietuvai nuo 
įvairių lenkiškų netikėtumų.

Lietuvos atstovai į Suvalkus 
atvyko rugsėjo mėn. 29 d. vaka
re. Jos sąstatą sudarė gen. Itn . 
M.Katche.maj. A. Šumskis, Br . 
Balutis,M.Biržiška,V. Čarnec
kis. Jie jau rado ten lenkų at
stovus : plk.M.Mackievič, J. Lu- 
kasievič, rtm. A. Romer ir V, 
Przemicky kaip stebėtojai dar 
dalyvavo JAV atstovas Pabaltijo 
kraštam Kelley ir Anglijos mi
sijos nariai Pabaltijui Dellaha- 
aye ir Padgitter. Nebuvo tik 
Prancūzijos atstovo. Šie stebė
tojai į Suvalkus atvyko lietuvių 
prašymu, kad tik savo stebėji
mu darytų įtaką pasitarimams 
Iki atvykimo Tautų S-gos kon
trolės k-jos narių.

Oficialiai, pasitarimai buvo 
pradėti rugsėjo mėn. 30 d. Plr-

Sitaip atrodo Vilniaus panorama, žiūrint nuo Vingio parko.

moję konferencijos dienoj su
tikta tik su karinių paliaubų pa
skelbta išilgai Focho linijos ir 
Suvalkijoj .Ryšium su tuo, atsi
radusios diskusijos parodė dvi 
priešingas derybų vedimo ten
dencijas: pirma,lietuviškoji,ėjo 
prie konkrečių reikalų ir klau
simų statymo, siekiant susita
rimo, kuris užtikrintų Vilniaus 
krašto priklausomybę Lietuvai. 
Tuo tarpu antroji - lenkiškoji, į 
pasitarimus siekė įnešti labai 
plačių diskusijų elementą, lie
čiantį paskutiniųjų mėnesių bė
gyje grynai Lietuvos vyriausy
bės santykių reikalą su Lenki
ja ir vis staigiais.naujals.už- 
metimais - vengiant galutinų 
klausimų išsprendimo.

Tos tendencijos dar labiau 
pasireiškė antrą posėdžių die
ną. Lenkų delegacija atėjo su 
plačia deklaracija, kurioj vėl, 
naujai, buvo užmetama lietu
viams neutraliteto laužymas. 
Tačiau deklaracijoj taip pat bu
vo įpintas pareiškimas ,kad len
kiškoji pusė nepripažįsta lietu- 
vių-sovietų sutarties,pasirašy
tos liepos mėn. 12 d. ir kartu 
išplaukiančių iš jos konsekven- 
cijų. Taip pat, lenkų tezė buvo 
ta,kad Lenkijos vyriausybė jau
čiasi įpareigota ginti teises ir 
reikalus tų gyventojų, kurie be 
jokio atsiklausimo buvo įjungti 
į Lietuvos valstybės ribas. Taip 
pat pranešta, kad lenkiška ka
riuomenė, dešiniajam Nemuno 
krante, strateginiais sumeti
mais, numato užimti Merkio - 
Varėnos-Bastūnų liniją. Be to , 
pareikalauta, kad visa geležin
kelio linija Suvalkai-Simnas- 
Alytus - Varėna būtų atiduota 
lenkų valdžiai.

Tuo tarpu, lietuvių delegaci
ja, pajudino visai kitas proble
mas : nesilaikymas karinių pa
liaubų Suvalkijoj ir platesnis , 
ofenzyvinis lenkiškų dalinių ju
dėjimas dešiniajam Nemuno 
krante.

Diskusijos aiškiai nukrypo 
nuo pirmykštės temos: lenkai , 
įvykius prie demarkacijos 1 ini— 
jos, skyrė tik lietuviams. Kas 
liečia judėjimą Nemuno deši
niajam krante,Varėnos linkme, 
pik. Mackievič tvirtino, kad tai 
įvykiai grynai vietinio pobūdžio, 
siekiantieji išstumti tik "šva
riu būdu lietuvių dalinius iš ka
rinės operacijos teritorijos". 
Užbaigdamas pik. Mackievič 
užakcentavo, kad tų įvykių nėra 
reikalo rimtai vertinti,nes jie 
greičiausiai įvyko be lenkų ka
rinės vadovybės žinios.

Spalio mėn. 2 d. posėdžio ne
buvo, nes keli lietuvių delega
cijos nariai išvyko pasitarimui 
su savo vyriausybe. Lenkiškoji 
pusė nebuvo tam priešinga.

- (b.d.)

TAUTINIS ATKAKLUMAS BALTIJOS 
VALSTYBĖSE 

Tokia antrašte žinomo švei
carų dienraščio"Neue Zuercher 
Zeitung" korespondentas,, lan
kęsis Baltijos valstybėse, at
spausdino straipsnį apie savo 
kelionę.Straipsnio vertimą pa
teikiame ištisai:

"Pasipriešinimas rusifikaci
jos tendencijoms. Lankytojas 
Baltijos valstybėse netruks 
greit įsitikinti, kad rusai ten 
nėra mėgiami.Ihtouristo vado
vas, kuriam rūpi neprarasti šar
vo vietos, susietos su daugeliu 
privilegijų, papūgiškai kartoja 
sovietinę propagandą - pasaką 
apie savanorišką Baltijos vals
tybių įsijungimą į Sovietų Są
jungą ir pasakoja, kaip po to 
įsijungimo, Sovietų pagalbos 
dėka,Baltijos valstybės per dvi
dešimt metų iš atsilikusio feo
dalinio ir beviltiškai nususinto 
krašto, išsivysčiusios į visais 
atžvilgiais klestančius ir pa
žangius kraštus. Kiti baltai, su 
kuriais kalbėjomės, traukė ki
tokią dainą. Mūsų pokalbių da
lyviai-išskyrus tik kelis, sūku
riais buvome suvesdinti oficia- 
liškai-buvo atsitiktinės pažin
tys lėktuve,taksi,parkų suoluo
se arba prie staliukų kavinėse 
ir restoranuose.Nei vieną kartą 
mes savo atsitiktinėmis pažin
timis nestatėme tiesioginių 
klausimų politinėmis temomis . 
Mes leidome jiems patiems pa
sirinkti pasikalbėjimo kryptį.

Savaime suprantama, kad de
šimt dienų trukusi kelionė po 
Baltijos valstybes, kurių kiek
viena yra didesnė nekaip Švei
carija, gali perteikti tiktai ben
drą įspūdį, kuris, be to, apsiri
boja sostinėmis, nes kitur ke
liauti draudžiama.Kad nuotaika 
yra antirusiška,nukreipta prieš 
Baltijos valstybes užplūdusius 
ir ten įsikūrusius rusus, - toji 
nuotaika yra taip aiški ir ryški, 
jog to,bendrai paėmus, neneigia 
nei patys rusai, kuriuos mes 
sutikome. Bet ne taip lengva at
sakyti į klausimą, kiektoji nuo
taika, nukreipta prieš svetimus 
atėjūnus,liečia Baltijos valsty
bių priklausomybę Sovietų Są
jungai ir komunizmui.Tuo klau
simu mūsų pokalbių partneriai 
buvo visumoje santūrūs ir jų 
nuomonės skyrėsi.

Kultūrinė paguoda.Nepapras
tai stiprus yra noras pasireikš
ti tautinėje srityje, paliekant 
nuošalyje klausimą,kiek tas no
ras susitaiko su Baltijos vals4- 
tybių priklausomybe Soviet 
tų Sąjungai.- Įsitikinimas, jog 
esama savaimingų, skirtingų, - 
su kuo Maskva kovoja, kaipo su 
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erezija, - visuotinai puoselėja
mas, ne .tik prieškarinės kar
tos,bet ir jaunimo.Kaip tik jau
ni žmonės mums nuolat kalbėjo 
apie jų poetus, dailininkus, 
mokslininkus, ir ypač apie jų 
dainų šventes, kurios kas pen- 
keri metai sudaro estų, latvių ir 
lietuvių patriotizmo kulminaci
nį punktą. Taip pat partijos na
riai ^sūkuriais mes kalbėjomės 
(bet tokių buvo nedaug) .neslėpė, 
kad jiems jų tiesioginė tėvynė 
yra mažiausiai tiek pat prie šir
dies kaip Kremlius.

Baltų sostinių gatvėse, krau
tuvių vitrinose ir biuruose be
veik neužtiksį Lenino paveiks
lo, tuo tarpu kai Maskvoje jis 
kabo kiekviename kampe ir ne
privalo stigti nei viename vie
šame pastate ar salėje. Mes ne
matėme . nei vieno kaspino ar 
plakato su partiniais šūkiais, 
kaip tai Iškabinta Maskvoje ir 
kituose rusų miestuose. Mes 
lankėme paveikslų parodas-dvi 
Rygoje, tris Taline ir dvi Vil
niuje, - bet ten nematėme nei 
vieno Lenino portreto,lygiu bū- 
dunei vieno sovietinio ar komu
nistinio vado, bet taip pat nebu
vo kokio baltų nacionalinio kar - 
žygio atvaizdo.

Parodos buvo būdingos ir ki
tais atžvilgiais. Jose buvo iš
statyti gyvų dailininkų darbai. 
Dvi parodos vaizdavo dabartinį 
meną Estijoje.Vilniuje ir Tali
ne nei vienas paveikslas nebuvo 
nutapytas socialistinio realiz
mo stiliuje; tuo tarpu Rygoje- 
visi.Vilniuje ir Taline visi pa
veikslai buvo abstraktiniai;daug 
paveikslų surrealistinių, ir pa
veiksluose su daiktine tapyba 
siužetas buvo nutapytas, kaip ir 
vakaruose,pagal formalinį, one 
realinį požiūrį. Šios parodos 
niekuo nesiskiria nuo tų, kurios 
rodomos vakaruose. Kitoniška 
buvo nebent tai, kad kai kurie 
paveikslai su religiniais siuže
tais (ne visi) buvo pavadinti 
"kompozicijomis". Tačiau pa
veikslų su religiniais motyvais 
buvo ne daugiau, kaip vakaruo
se.

Pelšės šešėlis.Visiškai kito
kios buvo abidvi parodos Rygo- 
je.Ten Lenino irgi nebuvo. Ta- 
člau vienoj e parodoje nesimatė 
nieko kito, kaip socialistinis- 
realistinis didvyriškumas, žy

giuojąs priekin Ir gigantinis, o 
kitoje parodoje dailininkas iš
statė peisažus.bet taip, kaip to 
noripartija.švariailrbe fanta
zijos.Šitas skirtumas mums iš 
viso atrodė būdingas nuotaikai, 
kuri viešpatauja Rygoje. Tiesa, 
ir ten mes girdėjome mažai ką 
draugingo rusams, bet žmonės 
nebuvo atviri ir ne pabrėždavo 
Jan po penkių minučių, kad jie 
esą latviai,o ne rusai. Jie pasi
sakydavo santūriau, ir jeigu iš 
viso paliesdavo politines te
mas, tai protarpiais apsižval
gydavo,ar kas neklauso, -tai, ko 
mes niekada nepastebėjome nei 
Taline,nei Vilniuje.Ši kitoniška 
slogi atmosfera aiškinama kai
po Pelšės veiklos padarinys. 
Jis nuo 1959 iki 1966 metų buvo 
Latvijoje partijos vadas.Pelšė , 
gimęs latvis, dabar yra Mas
kvoje politinio biuro narys ir 
partijos svarbaus kontrolinio 
komiteto pirmininkas. Jis ilgus 
metus buvo stalininio saugumo 
tarnyboje.

Tikslių duomenų,kiek rusų po 
karo atsirado Baltijos valsty
bėse, negalima gauti. Tačiau jų 
skaičius siekia šimtų tūkstan
čių, tuo tarpu kai bendras gy
ventojų skaičius sudaro 6.5 mi- 
lijonų.Vilniaus mieste lietuviai 
tesudaro mažumą. Iš pradžių 
rusai atvyko kaip specialistai 
ir padėjo baltams sukurti pra
monę, kuri jiems buvo primes
ta, nors net ir partijos sluoks
niuose pasireiškė opozicija,nes 
buvo apleistas iki tol klestėjęs 
žemės ūkis. Baltai nusiskun
džia,kad rusai,baigę darbą,ne
grįžta į savo tėvynę ir kad vis 
daugiau rusų atvyksta ir čia 
įsikuria, nes jiems, matomai, 
Baltijos valstybėse geriau pa
tinka, nekaip pas save namie. 
Rusai jaučiasi-kaip teigia bal- 
tai-kaip savo rūšies vadovauja
mas sluoksnis ir kaipo civili
zacijos nešėjai. Jie laikosi įsi
kibę į geras tarnybas, kurios 
jiems buvo paskirtos forsuotos 
industrializacijos eigoje, nors 
jau seniai tas vietas galėtų už
imti baltai .Rusams taip pat tei
kiama pirmenybė,skirstant bu
tus, kas tuo labiau žmones py
kina, nes butų stoka daugiausiai 
atsirado dėl rusų antplūdžio.

Neišdildomi atsiminimai. 
Matomai sovietų propagandai 
nepavyko, nežiūrint milžiniškų 
pastangų, išdildinti iš baltų at
minties, kad Maskva 1940 me
tais aneksavo tris Baltijos vals
tybes jėga,pasiremdama Hitle
rio - Stalino paktu, ir kada tuo 
metu inscenizuotas "tautos at-

VYSK. DEFREGGER EIS BAŽNYTINES PAREIGAS

Vatikano miestas. Vatikano 
oficiozas OsservatOre Romano 
pabrėžtinai pareiškė, kad 
Miuncheno pagelbįnis vysku
pas Matthias Defregger/pasi
liks kaip buvęs savo bažnyti
niame poste net jei Italijos 
teismas ji nuteis dėl masines 
žmogžudystės praeito II-jo Pa
saulinio karo metu.

Vysk. Defregger, spaudai iš
kėlus, pats prisipažino, kad 
būdamas nacių armijos kapi
tonu, 1941 metais praleidęs įsa
kymų , sušaudyti septyniolika 
italų Filello kaimo gyventojų 
kerštui už tai, kad italų parti
zanai to kaimo apylinkėse nu
žudę keturis vokiečių karius.

Vatikano oficiozas pareiškė, 
kad monsinjoro Defraggerio 
viršininkai yra susipažinę su 

Vokiečių katalikų vyskupas Mat
thias Defregger, kuris II-jo pa
saulinio kąru meįų, tarnauda
mas kapitono laipsny nacių ar
mijoje, įvykdė įsakymą sušau- 
dvti 17 civiliu italu.

slklausimas" tebuvo paprastai 
farsas. Net ir Intouristo vado
vas, dėstydamas privalomąją 
istorijos eigą, tik apgraibomis 
kalbėjo apie ano meto įvykius , 
pridurdamas, kad tuomet susi
dariusi "komplikuota situacija" 
ir kad Baltijos valstybės "ati
tekusios" Sovietų Sąjungai. 
Žmonių atmintyje taip pat pa
siliko atsiminimas,kad gyveni
mo standart as Latvijoje ir Es
tijoje buvo aukštesnis nekaip 
Sovietų Sąjungoje ir kad ūkis , 
dėka kvalifikuotos gyvulinin
kystės ir pieno ūkio, nieku būdu 
nebuvo taip atsilikęs, kaip tai 
teigia sovietų propaganda.

Antra vertus, baltai nusivo
kia, jog artimiausiu laiku jie 
neturį jokių šansų atgauti ne
prigaus omybę. Sovietų įsiver - 
žlmai Vengrijon ir Čekoslova- 
kijon tai jiems aiškiai parodė , 
jeigu dar iš viso buvo reikalin
ga įrodymų. Tokiomis aplinky
bėmis jie bando šiaip taip su
sitvarkyti. Sovietų vadai, atro
do, yra linkę jiems suteikti 
menkų koncesijų, pavyzdžiui, 
tokiubūdu, jog jiems leidžiama 
tapyti ir Išstatyti paveikslus , 
kurie bent šiuo metu Maskvoje 
negali būti rodonii. Tuo metu 
sovietų spauda tolydžio įspėdi- 
nėja baltus dėl "nacionalizmo" 
ir reikalauja, kad jie pagaliau 
išsižadėtų "buržuazinės ideolo
gijos liekanų".

Būdingas buvo straipsnis 
"Pravdoje" šių metų sausio 24 
d., kuriame vienas lietuvių par
tinis vadas rūstavo dėl "lokali
nio patriotizmo ir nacionalinio 
egoizmo". Pasak jo, tarp lietu
vių vis dar esama "moksliškai 
neteisingų pažiūrų į istorinę 
Lietuvos praeitį". Lygiu būdu 
esama lietuvių, kurie neteisin
gai vertiną "brolišką pagalbą ir 
apsikeitimą specialistais tarp 
Sovietų Sąjungos tautą" ir esą 
įtarūs kitų sovietinių tautų (at
sieit,rusų) atžvilgiu. Ypač ten
ka smerkti "nacionalistinės lie
kanos iš buržuazinės ideologi
jos "peršamos kaip partijos po
litika,teigiant,kad Lietuvos ko
munistų partijai pirmoj vietoj 
turįs stovėti Lietuvos gerbūvis . 
"Nuolaidumas lokalinio patrio
tizmo ir jo reiškėjų" atžvilgiu 
esąs pavojingas ir kenksmin
gas. Per mažai rodoma budru
mo.Spauda turinti griežčiau ko
voti prieš tokius reiškinius.Pa
našiai vienas estų partijos va
das š. m. birželio 26 d. rašė 
"Sovietskaja Rossija" laikraš
tyje apie Estiją".

jo darbu bažnyčiai per 20 me
tų ir jo rolę tose egzekucijose 
skaito ‘‘per ilgą ir vertingą ku
nigišką tarnybą moraliai užge
sintą”. .. Laikraštis piktai kal
tina spaudą, kuri “išpūsdama 
kampaniją prieš msgr. Defre- 
ggerį’*, sudariusi tai bylai ne
palankias sąlygas.

L’Aųuila miestelio taryba, 
kurios administracijai priklau
so Filetto kaimas, atmetė vys
kupo Defreggerio prašymą at
leisti jam jo kaltę ir pavedė 
prokurorui pradėti tos masinės 
žmogžudystės tyriinaVakarų Vo

kietijos vyriausybės organai tą 
reikalą pradėjo pakartotinai ty
rinėti. šiuo metu vyskupas yra 
suspenduotas, bet jis Muenche- 
ne eina vikaro pareigas.
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IŠ CIKLO “DONELAIČIO

KAZYS BRADŪNAS

KAPAS” • Tumo-Vaižganto gimi
mo šimtmetis Chicago je bus 
minimas š. m? gruodžio .27 
d. Jaunimo Centre.

ŽODŽIAI

Pasislėpė žodžiai po medžiais, 
Po javais, po pakelio žale — 
Pavarai tu arkliuką pavadžiais 
Ir išlipęs žingsniuoji šalia.

Karštą žodį po žodžio atrasdamas, 
Ridinėji delnuos kaip kaštoną, 
Čia pat iŠ tų žodžių iškepdamas 
Šiltą hegzametro duoną...

O mes dabar tartum patrakę 
Tarškam ratais kitais, 
Žodžius lyg arklius užplakę 
Devyniais prakaitais,

Kol nugriūva jie užkapoti 
Pakelio akmenyse — 
Ir Donelaitis ima raudoti 
Žodžio šermenyse.

S. Ulžinskas. K. DONELAITIS (vitražas), 
"on ffpjrrci-ETBVT^r-—" "

DONELAITIS LOŠIA 
KORTOMIS SU MIRTIMI

Kai šiaurėn paršvilpė kregždės, 
Atvėrei tu langą į saulę 
Ir kortas padalinai 
Tarp savęs ir mirties.

O, kaip tau sekėsi 
Vasaros popiečiais, 
Kada javų brandumu 
Mirčiai kortas sumaišei.

Bet slapta jai ruduo 
Žemėtu pirštu
Pradengė juodąjį tūzą... 
Dieve, dabar pamačiau — 
Tavo rankos ėmė drebėti...

Ir jau šaltis žiemos
Užėmė žadą,
Kai, partiją baigiant, 
Buvo atvožtas
Dočio parvežtas karstas...

Tada tu metei
Viską laiminčią kortą — 
Paklojai “Metus” ! >

> i tWWiMWi;.H,M. 1,

• Andriaus Kuprevičiaus 
piano koncertas - rečitalis, 
įvykjftš. m. spalio 3 d., 8 v. 
vak. Venezueloje, Caracas 
Bellas Artės salėje.

• Lietuvių Moterų Klubų.. 
Federacija, vadovaujama V. 
Leskaitienės, rugsėjo 13 d. 
atžymėjo savo ilgų dauge-, 
lio metų darbo pabaigtuves ‘ 
— ką tik iš spaudos išėjusį • 
anglų kalba leidinį ’’The Li- ». 
thuanian Women”, nes šio 
užsimojimo įgyvendinimas, , 
kaip jo redaktorė adv. B. 
Novickienė savo žodyje pra- ' 
nešė, užsitęsė daugiau nei' 
10 metų dėl stokos lėšų. <

L
* Dirvos novelės konkur

sui gautos dar dvi novelės: 
’’Velnias” ir ’’Sprendimas^..

Jury komisiją sudaro:. 
Petras Balčiūnas, Viktoras' 
Mariūnas ir Kęstutis G ai-, 
džiūnas.

• Lietuvių Foto Archyvo 
skelbtas foto konkursas bai
giasi š. m. spalio 31 d. Nuo
traukas ir skaidres siųsti 
konkurso vedėjui Algirdui 

'Grigaičiui, 2081 Plainfield 
Dr., Įįlgfį^laines, 111. 60018.

Brian BEEDHAM 8.

KOMUNIZMO KRIZĖ
(Laisvai vertė Vacys Žilys)

<&' <^> 4^

Antroji žmonių grupė, kurie gana nuoširdžiai nori 
vėl viską pradėti nuo pradžios yratrocktstai, Pasku
tiniųjų poros metų studentų neramumai Paryžiuje, 
Berlyne, Londone, Romoje ir Ne v York’e buvo vado
vaujami-įdomaus mišinio: maoistų, anarchistų ir kitų 
kuriuos galima būtų priskirti prie kairiųjų fašistų. Iš 
jų svarbiausieji - Leon Trock'to pasekėjai. Komunis
tas Trock’is kritikavo Leniną/nors jis ir daug jam 
gelbėjo revoliucijos pradžioje/ ir vėliau buvo Stalino 
nužudytas. Trockistai nori pabandyti sukurti marksis
tinę bendruomenę, bet šiuo kartu, be jėgos aparato 
koks pasireiškia Sovietų sistemoje.

Trockistų problema glūdi tame, kad ir jie /kaip 
Stalinas ir Mao/ yra nutašyti su vienodu tikėjimu į 
vienos partijos sistemą. Paradoksiška, nes jie kartu 
kritikuoja diktatūrinę jėgos koncentraciją. Iki šiol jie 
nen'isakė kokiu būdu jie valdytų jei jiems pavyktų už
imtų valdžią. Tačiau neįtikima jog jie pakęstų orga
nizuotą opoziciją iš nekomunistų arba rusiškų komu
nistų pusės. Kaip ir kiti komunistai, jie tiki, kad pa
grindinė marksizmo savybė glūdi gamybos suvalstybi- 
nime. Ir nors kai kurie iš jų susižavėję darbininkų 
tarybomis /kokios yra Jugoslavijoje/, jie nepajėgia 
paaiškinti kokiu būdu gali efektyviai veikti suvalsty
binta pramonė be stiprios valdžios įtakos visai kraš
to ekonomijai. Taigi ir jie atsiduria prie pirminės 
problemos: kaip suvaldyti jėgos mašiną, kurią jie pa
tys susikurtų jų užbrėžtų tikslų įgyvendinimui.

Vertėtų prisiminti, kad 1920 metais Trockis, ban
dydamas tvarkyti Rusijos industriją, buvo sugalvojęs 
’’darbo militarizacijos” idėją. Net ir Rusijai tat buvo 
vienas iš sunkiausiai įgyvendintinų pasiūlymų. Įkopęs 
valdžios aukštumon, pirmykštis Trockis pavirto vie
nodai brutaliu jėgos naudotoju, kaip ir visi kiti jo sėb
rai.

Sunku yra susilaikyti nuo išvados, kad pagrindinė 
marksistų problema /leninistų, trockistų, maoistų ir

kitų/ glūdi jų įsitikinime, jog jie vieninteliai supranta 
"istorijos ^dėsnius” ir todėl tik jie tėra įgalioti naudo
tis jėga, kuri atskleisianti istoriją po jų nosimis. Jie 
aštriai ginčijasi savo atskalūnų tarpe įrodinėdami, jog 
tik jų grupei priklauso tiesa. Ir nežiūrint kurie iš jų 
laimėtų, išdavos greičiausiai būtų tokius pačios:kelio- 
se rankose atsidurtų jėga,, pranyktų pakaita skirtin
goms idėjoms, būtų panaikinta opozicija ir išdyktų dik

Nogi, gal pabandykime vėl ii naujo... molltoujontis studentas Paryžiuje...

tatūra.Daugelio tragedijų priežastimi yra arogancija. 
Marksizmo tragedijos priežastis irgi ne kitokia.

nėra išeities

Tokia yra marksizmo krizėj Mažai rasimepasauly- 
je žmonių, kurie vienu ar kitu atveju,bebūtų susižavė
ję idėjomis apie žmogaus santykį su žmogumi, kaip 
savo raštuose suformulavo Marksas dar aname am
žiuje. Bet komunistų sąjūdis, nelyginant Bažnyčia, 
turi būti vertinamas vienodai pagal jų darbus kaip ir 
pagal jų tikėjimą. Praėjus 85 metams po Markso mir
ties paaiškėjo, kad jo palikuonių sukurtoji mašinerija 
nepajėgė paveldėtų idėjų praktiškai įgyvendinti. Kai 
kuriais atžvilgiais jie sugebėjo padaryti dalykus dar 
blogesniais negu kad galima buvo iš tų idėjų tikėtis. 
Taip pat paaiškėjo, jog iki šiol dar niekam nepavyko 
surastibūdo kaip tokią mašineriją tinkama i suvaldyti.

Pagrinde yra tik du būdai, kuriais kraštas gali 
tvarkyti savo žmonių gyvenimą. Ir tiktai du’. Vienas 
iš jų marksistinis, pagal kurį grupelė žmonių, tarią 
turį raktus į pačią istoriją, padaro save atsakingais 
už kiekvieną gyvenimo aspektą: politiką, ekonomiją , 
kultūrą ir ką tik jūs bepaminėtumėte, nes jie apie vis
ką "nusimano". Antrasis būdas - vakarietiškas, ne
komunistiškas, nerandant jam geresnio vardo, pava
dinkime pliuralizmu. Pagal pliuralizmą kiekvienoje 
veikimo srityje yra daug nepriklausomų jėgų centre- 
lių, kurie yra priversti tarp savęs varžytis, Politi
koje yra\dvi ar daugiau partijųJIndustrijojeyra kelio
lika didžiulių korporacijų ir didelis skaičius mažes
nių kompanijų. Kultūroje ir /giminingose srityse pa
sireiškia įvairios leidyklos, filmų studijos, laikraš
čiai ir televizijų kompanijos. Pliuralistinis pasaulis 
nėra visados patogus. Varžybos tarp tų nepriklauso
mų galios centrų padaro gyvenimą įtemptą. Bet už tai 
jis atsilygina efektyvumu: palieka atviras duris nau
joms idėjoms ir pašalina galimybes kam nors sumo- 
nopolizuoti visą galią.

Be abejo, abejose priešingose sistemose yra nema
žai įvairumų. Jugoslavija skiriasi nuo Rusijos, kaip 
Šveicarija skiriasi nuo JAV. Bet tie įvairumai atski
rose sistemose yra mažiau svarbūs negu skirtumai 
tarp pačių sistemų. Pavyzdžiui, Jugoslavija labiau pa
našesnė į Rusiją ar Kiniją negu į bet kurią savo neko
munistinę kaimyninę valstyvę.

BUS DAUGIAU.

4 psl. ♦♦♦ NEPRIKLAUSOMA LIETUVA ♦•'Nr.41 (1168),. 1969 m. spalio m S n. 8 d.

f



PRANO LEME
PRANYS

Prieš, mano akis puošnt- 
gražiai išleista ir didoka kny
ga, pasipuošusi Pauliaus Jur
kaus dailiai nupieštu aplanku 
ir vinjetėmis-tai Prano Lem- 
berto eilių knyga, užvardinta 
vieno jo , labai populiaraus, 
daina virtusio, eilėraščio "Tau, 
sesute" vardu. Deja, tai nebe 
paties Pr. Lemberto rūpesčiu 
išleista, bet jo pomirtinė kny
ga, kurią išleido specialiai su
darytas knygai lelstikomitetas.

Knygon sudėtų eilių auto
rius,dipt,, teisininkas, ilgame
tis notaras Lietuvoje ir kele- 
tos dailiųjų menų puoselėto
jas - solistas, teatralas /dau
giausia pasireiškęs anais lai
kais "Vilkolokyje"/ , o svar
biausia-poetas, Pranas Lem- 
bertas.mirė 1967 m.lapkričio 
29 d. Santa Monikoje, Calif.

Todėl ir šioji knyga-labai 
įvairi. Kaip ir pačiam tituli
niam lape rašoma, jon įtrauk
ta poeto, a. a. Prano Lember
to, gyvenimas, kūryba ir drau
gų prisiminimai, galima saky
ti,nekrologinė dalis. Knygą re
dagavo redakcinė komisija: 
Bern. Brazdžionis , Bronys 
Raila, Juozas Švaistas ir Alė 
Rūta.Jie parašė apie velionį ir 
sparnuotų žodžių prisimini
mus, mat, vis i-rašytojai. Kny
gą išleido poeto šeima ir spe
cialūs komitetas .A t spaudė Tė
vų Pranciškonų spaustuvė, 
Brooklyne, N.Y.

Reikia tikėtis, jog artimieji 
ir jo draugai pastatys ant po
eto Pr. Lemberto kapo ir gra
žų granitinį paminklą, bet, iš 
tikrųjų, šis paminklas-knygos

ERTO "TAU SESUTE“
alšėnas

***K

su jo kūryba? išleidimas - yra 
daug prasmingesnis ir patva
resnis paminklas mirusiajam. 
Todėl pagarbos verti tie, kurie 
tai padarė-knygą ir jo kūrybą 
suredagavo ir išleido. į

Knygoj , kaip minėta, dau
giausia pasireiškę, knygos re
dakcinės k-jos nariai. Jie vist 
davę po straipsnį.Rašyt.Alė 
Rūta-rašo pirmoj t, pavadinda
ma velionį žmoniškumo kupinu 
lyriku. Redakcijos tarpan įsi
terpia ir mūsiškis veteranas 
poetas, kan.Mykolas Vaitkus, 
pavadindamas mirusį kūrėją 
Praną Lembertą - poetu džen
telmenu. Bronys Raila-knygoj 
pasireiškia dviem rašIntais - 
Žvaigžde vakarine /atspaudu 
iš "Dirvos"/ ir savuoju atsis
veikinimo žodžiu kapinėse.

Poetas Bern.Brazdžionis- 
atspaudž ta taip pat savo kalbos 
kapinės e fragmentą apie miru
sįjį, kaip apie širdies Žmogų . 
Rašyt. Juozas Švaistas, raši
nyje "Kentėti, atleisti, mylėti" 
keliais žodžiais, kaip jis rašo, 
ušsimena apie Pr. Lembertą, 
kaip žmogų.

Patiekiamos raštu mintys 
ir Alenos bei Mykolo Devenių, 
rašinyje - "Pranui Lembertui 
išėjus". Be to, kapinių žodis ir 
arch.Edm.Arbo,pasakytas po
etą laidojant.Ten pat-atspaus
tas ir autobiografinio pobū
džio/kiek ilgesnis/ paties Pr. 
Lemberto žodis, pasakytas įs
tojant į Dailiųjų Menų Klubą 
Los Angeles,Kalifornijoj, 1964 
m. gruodžio mėn. 6 d.

Be to, knygoje duota net 1O 
knygos lapų nuotraukomis ir

vaizdais Iš poeto Pr.Lember-,, 
to gyvenimo ir jo kelionės šio
je Žemėje. Toliau-pora rank-., 
raštintųfaksimtlių, sąrašas jo 
eilių,kurioms parašyta muzi
ka /ir kokių kompozitorių/ , o 
taip pat-kom. J. Gaidelio gai
dų rankraštis, parašytas Pr. 
Lemberto žodžiais "Meilės 
rytas." -

Pagaliau, veliontes kūryba- 
jo eilėraščiai, imti iš anksčiau 
išleistų rinkinių ir vėliausioji 
poeto P.Ifcmberto'kūryba. Po
eto kūrybos knygos dalis sus
kirstyta į šluos paskyrius: 
"Saulėtekiai", "Palūžę dienos" 
/atrodo, privalėtų būti "Palū
žusios dtenos"-Pr .Al. /, "Bal
tija šaukia", "Miniatūros"/gal 
reikėtų "Miniatiūros"-Pr JAI./ 
ir "Proginiai - dedikacijos" . 
Gale knygos - paskelbtas auko
tojų /knygai išleisti/ sąrašas 
ir turinys.

Pr. Lemberto eilėdara, ga
lima sakyti, t radicinė,ypač to
kia,kokia anuomet buvo Lietu
voje, kaip dailė j, taip ir poezi- 
joj-daug piešiama ir daug ei
liuojama apie leituvišką gam
tovaizdį, gal ir gubas, kūri
niuose-daug sentimentalumo, 
kaip ir šioje knygoje, ypač mi- 
nlatūrų ir proginių-dedikaci
nių eilėraščių trumpučiuose 
kūrinėliuose. Žinoma, kaipo 
pomirtinėj knygoj, tai visiškai 
pateisinamas tų visų trumpu
čių /dedikacinių/ eilėraštukų 
ir trumpų posmelių sudėji
mas, kur te buvo parašyti žmo
nai,anūkėms, taip pat-visai il
giausiai eilei draugų, jų vedy
bų,vardinių,gimtadienių ir ki
tokiomis progomis - progelė
mis, bet gyvam poetui esant- 
būtųbuvę galima vistškaibetų 
apseiti.

Šiaip jau - a. a.poeto Prano 

Lemberto eilės buvo ir tebėra 
gana kūrybingos ir, pasakytu
me, dainingos, sklandžios sa
vo turiniu ir mintimis bei 
jausmais.Nebe reikalo net de- 
šiinčiai jo eilėraščių parašė 
muziką šte-gerat žinomt-mū- 
sų muzikat-kompozitorlat: St. 
Graužinis , Pr. Ambrazas, J. 
Gaidelis, Ant.Budriūnas, Jer. 
Kačinskas, Č.Sasnauskas, J. 
Bertulis, VI. Jokubėnas ir kt.

Jo sukurtasis eilėraštis 
"Tau, sesute, puikios gėlės"/ 
muzika-St. Graužinio/, galima 
sakyti, buvo ir tebėra įaugusi 
lietuvių tautos žmonių širdys- 
na.Jąją dainavo ir tebedainūo- 
ja mūsiškė liaudis, ją dainuo
davo ir Nepr. Lietuvos kariai 
/ir aš pats traukdavau joda
mas gusarų pulko kavaleristų 
gretose: "Tau, sesute, puikios 
gėlės, o man kardas prie šir
dies".. . nė nekeldamas klau
simo,kas šių puikių posmų au
torius?. ../ Netgi ir dabarti
niu metu, esą, kažkuris "t ary- 
binis" Lietuvos rašytojas "Tau, 
sesute" dainą pavadinęs "liau
dies daina", kurią ir "tarybi
niai partizanai dainuodavę"...

Taigi, iš viso knygos įspū
džiai ir a.a. poeto Pr.Lember
to kūryba - būtų pasigėrėtini, 
jei... kas "jei?" Jei nebūtų 
knygoj tokių stambių korektū
ros klaidų /netgi-antraštėse/, 
kaip: Kun. Juozui Prunksiut 
/vietoj Prunskiu (/-dedikacijos 
jo 25 m. kunigystės ir 50 m. 
amžiaus proga-antraštė. To- 
liau-Dt. Stasiui Jasatčtui-taip 
pat dedikacijos antraštė vidtoj 
Dr. St. Jasaičiui /vardinėse/. 
Dar toliau - Senatorui /vietoj 
Senatoriui/ ir kt.

Knyga 269psl. apimties,kai
na-nepažymėta, taip lygiai ir 
tiražas nežinomas.

KReM 
VE/DRODį/M

Sunkus gyvenimas
— Vyro gyvenimas tikrai nepa 

vydėtinas, — tarė giliai atsidus 
sęs 60 metų amžiaus vyras. •«

— Kodėl? — paklausė žmona1.-
— Todėl, kad pirmus 20 metų 

motina klausinėja, kur jis eina ir 
ką daro, o paskui per 40 metų 
žmona klausinėja, kur jis eina ir 
ką veikia,- o likusius metus gimi
nės klausinėja, ar jis yra para
šęs testamentą.

Aiškus įrodymas
—Mano dukrele —pasakoja tė

vas Onutei— perdaug nešnai
ruok j vaikinus ir pasirink vie
ną, kad ir Ruginį. Aš esu tikras, 
kad jis tave myli giliai ir pasto
viai.

—Bet iš kur tėveli gali žinoti 
tokius dalykus?

—Kaip gi ne? Jau arti metų 
kaip jis skolinasi iš manęs pinigų 
ir, nepaisant to, dar vis lankosi 
pas mus.

JUOZAS TUMAS-VAIŽGANTAS
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VAIŽGANTO 
TĖVIŠKĖJE 
ŠIANDIEN

Vaizdžios Rytų Aukštaitijos 
vietovės. Ypač Anykščių rajono 
Svėdasų apylinkės, kur prieš 
šimtą metų Malaišlų kaime gi
mė ir augo įžymus mūsų rašy
tojas Juozas Tumas-Vaižgantas. 
Malonu žvelgti j rudenio spal
vomis paryškintas akvarelės — 
Jaros klonius, Alaušo, Beragio Ir 
Uosintėlio ežerų mėlynę, Į jų • 
tarpe besipuikuojančius Svėda
sus, parymoti prie medžių pa
unksnėje prigludusio paminklo 
rašytojui, apjuosto įvairiaspal
viai žydinčių astrų.

Svėdasai — vienas gražiausių 
miestelių ne tik Rytų aukštai
čiuose, bet ir visoje Lietuvoje. 
Jaukus, gražus ne vien gamto
vaizdžiu. Šią vasarą Svėdasų 
gatvės buvo išasfaltuotos, todėl 
atrodo dar gražiau. Nuotaikingai 
nuteikia vidurinė mokykla, prie 
kurios neseniai pristatytas nau
jas moderniškas 16 klasių kor
pusas. Netoli Svėdasų pastatyta 
ir gražiausia rajone Aulellų aš
tuonmetė mokykla. O apylinkių 
darbo žmones ypač nudžiugino 
erdvi universalinė parduotuvė ir 
kavinė.

Iš Svėdasų asfaltuotas plentas 
veda Į MalalŠlus, kur nuo amžių 
glūdumos tebestūkso Juodžio 
kelmas, Popšutė, Valiulio kalne
lis, čiurlena Malaiša... Cta, 
buvusios Tumų sodybos vietoje, 
pokario metais ant postamento 
buvo pastatytas akmeninis Vaiž
ganto biustas, kur j rūpestingai 
apglėbę saugo keroto ąžuolo ša
kos. . .

IDO-OSIOMS GIMIMO

INTELIGENTIJA SUBURZUAZEJO
(Taiprošė J. Tumas - Vaižgantas )

JUBILIEJINĖ PARODA
LTSR Mokslų Akademijos 

Centrinėje bibliotekoje surengta 
paroda, skirta lietuvių literatūros 
klasiko J. Tumo-Vaižganto šlm- 
tostoms gimimo metinėms.

Parodoje eksponuojami Vaiž
ganto rankraščiai, knygos, foto
grafijos, kritinė literatūra apie 
rašytojo gyvenimą Ir kūrybą, am
žininkų atsiminimai. Pirmajame 
parodos skyriuje esanti medžia
ga daugiau atspindi Vaižganto 
biografijos bruožus: čia jo au
tobiografija, testamentas, laiškai, 
rašytojo tėvo, gimtinės, jo pa
ties fotografijos. Toliau dedamos 
Vaižganto knygos, išleistos nuo 
pat mūsų amžiaus pradžios iki 
„Pragiedrulių", naujai pasirodžiu
sių jubiliejaus Išvakarėse. Nema
ža vietos skiriama J. Tumui- 
Valžgantul — lietuvių literatū
rinio palikimo tyrinėtojui.

O. ČESNULEVIČIŪTE 
MA Centrinės bibliotekos 

vyriausioji bibliografė

Anokios ne gegužinės, tos mūsų dabartinės 
andai aprašytosios „narodnyja gulianija": įos su
prastėjo! Kuriems parūpo šisai dalykas, tie ėmė 
nagrinėti priežastis ir nusprendė, jog tai pasek
mė mūsų inteligentijos, kultūringųjų mūsų gaiva
lų, nutolimo nuo liaudies.

Ai man, tai labai panašu j teisybę. Mes, inte
ligentai, vis smarkiau šaukdami apie nepaprastą 
tiesiog savo demokratingumą, iš tikrųjų, vis toliau 
randamės nuo tojo teorijoje dievinamojo demo- 
so, tos mūsų liaudies, juodadarbių. (..

Mes, inteligentai, pristigome idėjų; dėl to Ir 
minia jų nebteko. Mes gavom kone pilną asme
ninę ir surinkfinę savivaldybėse laisvę gyventi, 
tik ji, ai man, vis didinama, nedidino mūsų gamy
bos, mūsų darbo tose srityse, j kurias taip ver
žėmės, kol buvome ne laisvi — bendravime su 
liaudimi ir jos kultūrinime. (...). Labai žemai at
siprašome tą liaudj, kuriai žadėjomės dirbsią: to
kia gadynė... „Times is money" — laikas lai 
pinigas: gaišti būtų nusidėjimas sau, savo šeimai, 
savo...

Pirmieji tą tiesą: laikas tai pinigas, supratome 
mes, tautos dainiai, rašytojai, ėmė gaminti už ho
norarą. Gaminama vis daugiau, o idėjiškumo —* 
vis mažiau. Ei, dailė dailei... Ką čia bebersi mi
niai obalsius, kad galima juos, raketomis laidyti 
j padebesius.

Juristai griebės praktikos. Gina teisų, gina ne
teisų. Ar ne vis liek gaišti laikas, už kur} mo
kama? Tiesa, teisė ir teisybė — money, nieko 
daugiau... Praleisti aukštų honorarų gadynę dėl 
liaudies — bene per didelis reikalavimas? Ot, 
trupučiuką tai galima paskirti Idėjai: Ir miniai 
naudinga, ir pačiam nepragaištlnga. ■.____________

Bet kas — spekuliantas, pramonininkas, šmugle- 
ris. Ir šiais vargingiausiais laikais, šiais aršiausios 
kovos su kapitalizmu, kapitalas auga taip spar
čiai, kaip niekados. (...)

Labai gražiai spekuliuoja ir ..Į^ęretas kunigėlis: 
„kelia pramonę", „plečia pirkfybą", padeda vals
tybei padaryti agrarinę reformą, smulkindami la- 
tifundijas. Ad majoram Dei gloriam patriaeque 
utilitatem... Pelnelis, uždarbėlis skyrium, koope
racijomis ir partijomis, asmenų praturtėjimas, sa
kysite, nepatrioiinis darbas? Pilietis — valstybės 
dalelė; jo perteklius fact yra pačios valstybės tur
tas. O kultūra vėl kas gi yra, jei ne pramonės 
ir pertekliaus koeficientas? Tai pramoninkas yra 
kultūrtregeris, garbingasis valstybės asmuo ir be 
jokių demokratizmų, be jokių nusileidimų j minią, 
j liaudj. Pagaliau, aukščiausią mūsų idealą — Ne
priklausomybę — gina diplomatai ir armija, bet 
patepa pramoninkai. Sauso niekas neklauso. Be- 
plga diplomafizuoti, kai užpakalyje yra kas vy
linga svetimų kraštų spekuliantams parodyti. Trum
pai tariant, valio buržuAzumas, o su idėjomis tai 
kaip Dievas davė: atidėtos nesurūgs.

Kam lįsti j liaudį su idėjų mielėmis: lai pati 
liaudis dedasi prie mūsų „kultūros"I Ir ji dedasi: 
dar geriau supranta spekuliacijos ir pelno ver
tybę, šmugeHuoja, suka, papirkinėja, atsipirklnėja, 
pagaliau, baido. Ar tai ne — kultūra?

Taip dalykams stovint, nujau, bene tik geriau, 
kad mes, sumaterializėįę Inteligentai, nebesiskver
biame j liaudj. Bereikėtų paliauti deklamavus: 
per liaudj ir su liaudimi Ir liaudyje (per ipsum et 
cum ipso et in Ipsp). Mūsų infeligentija, nors 
gante plebs, tačiau nailone — jau buržujai. Mes

protininkij, 
tarp darbo žmonių ir kapitalo, nei nuo vienų, 
nei nuo kitu nepriklausomų, tad bešališkų tarpi
ninkų; nebeturime. Omai netekę, inteligentinio 
proletariato, nebėra artistinės bohemos — visa 
to, kas neturėjo pinigų, bet turėjo daug laisvo 
laiko ir buvo greiti šurmuliuoti. Visi valdininkau
jame, visi uždarbiaujame iš valstybės, nebesiteik- 
dami visuomenei, nebeapdirbinėdami jos šiaip 
ar taip.

.Materializmas baigia mumyse užmušti idėjingu- 
mą. Inteligentas, — sakyk — biurokratas, bus tas 
pat, — pats netekęs, ko gi beduos liaudžiai? 
O kad mes netekome idealizmo, tai aiškiausiai 
reiškia mūsų iškilmės, girtos ir dažnai beprasmės. 
Jos pabaigia idėjiškumą plėšti nuo kilniausių mū
sų dalykų.

Ar' seniau reikėjo patriotizmas stiprinti alkoho
liu, ar džiaugsmui išreikšti reikėjo pasigerti? Pat
riotizmo buvome ir be to kupini, ir džiaugsmas 
reiškėsi savaime, ne dirbtinai. Dabar tokios kilny
bės ir svarbos valstybinę nepriklausomybės Šven
tę šventėme tokia pat orgija, kaip ir pavasario 
šventę — gegužinę. Jūra alkoholio — valstybės 
lėšomis ir valstybės sankcija. Alkoholio neregė
tai brangaus, vis dėlto dešimteriopai paįvairinto 
varsomis ir skoniu.

Rautas miesto valdybos būste, rotušėje. Kone 
vieni vyrai, moterų maža. Muzika griežia tuščioje 
salėje, nes visa sukviestoji visuomenės grietinė 
sausakimšai bufeto salėse. Ne tiek kanda, kiek 
geria ir tokiu įnirtimu, pasiieškodami stiprumų, 
kad net skruostai ir akys krauju pasruvę. Paga
liau, visus pagauna girtas džiaugsmas; ko gi, jei 
ne... Lietuvos nepriklausomybės. O, ironijai Da
rosi gurguolės visai svetimų kits kitam, to vieno 
alkoholio sutapytų žmonių, svetimų tauta, įsitiki
nimais ir supratimais. Viską tam tik, žinoma, kar
tui niveliavo, sulygino alkoholis; tikriau, viską 
panaikino, palikdamas tuščią vietą, pilną neutra
lumą. Ir darosi ne kilnu, tik kvaila.

Štai, centre vienos gurguolės geras mano pa
žįstamas Vaižgantas; ir jis įkaušęs — iš patrio
tizmo. Iš vienos pusės jį bučiuoja krikščionis de
mokratas, drauge įkalbinėdamas, jog Pažanga vi
sai be reikalo „siuntanti", nes ir pati ne geriau 
veikusi. Vaižgantas sutinka. Iš kitos pusės jį bu
čiuoja lenkų frakcijos narys ir drauge* „smufnie 
ai do smierci" skundžiasi, jog laisvai atg'imusio-
je Lietuvoje lenkai esą vergai ir beteisiai pa
rijai. Vaižgantas sutinka. Trečion pusėn jj suka 
visai gepažįstamas vokietis ekonomistas ir liežu
viu, kuriam jau kliūva jo paties kulniai, daro in
terview; pranašauja Lietuvai Olandijos, Liberijos 
ar ko panašaus ateitį. Vaižgantas nieko nesu
pranta, vis dėlto sutinka. Iš tolimojo ketvirtojo 
Šono, užsimiršęs, jog jis ne eskadronu čia ko-

KAUNO
Pasigėrė sodietis — tai kiaulė nevalyvasis; pa

sigėrė inteligentas — tai linksmas ponelis!
Taip sakydavo seniau. Dabar virsta antraip. So

dietis paslapčiomis prasivaro naminės, nevalytos, 
su sivuchiniu aliejum tebesančios, prisideda mė
lynojo akmenėlio ir paslapčiomis prisisprogęs, 
arba čia pat dvesia, arba virsta kur j šiaudus 
„išsisirgti". Mūsų inteligentui kiti pravaro ir si- 
vųchinj aliejų atskiria ir savoji valstybinė, taip 
sakant, pilietinė pilstytuvė supilsto. Be to, už
sieniai inteligentui patiekia visokių erzac likto
rių, konjakų, ponių ir kitokių nuodingiausių nuo
dų. Visa ta> jis geria atvirų atviriausiose vietose, 
puikiose cukraininėse, įvairiuose restoranuose, 
klubuose, geria dieną, geria naktj. Visiems yra 
karo stovis ir liepiama iki pusiau vienuoliktos už
darinėti įstaigas, o iki pusiau dvyliktos visiems 
f>8reiti namo. Visiems, visiems, tik ne girtuokliams 
nteligentams. ‘lie srėbta iki pirmos ir antros, Srė- 

bia, dalyvaujant tvarkos dabotojams, čia pat, 
nuotokos nustoję, virsta j sutrų latakus (rinštokus):
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manduoja; Iš visų plaučių, lyg laivė kapitonas 
smarkios audros metu, šaukia jam „Gelžinis Vil
kas", ... : pat pusę salės šaukia Vaižgantui, jog 
jis privaląs... dar išgerti. Vaižgantas meiliai su
tinka ir kyloja stiklelį į vos regimą tolį. Vieny
bė, jau ką gil Jo akiniai besibučiuojant sulanks
tyti, per juos nebesimato, nors nuolat įuos taiso. 
Jis... komiškas.

Komiškas ir rimtas šiaipjau bankininkas, dabar 
- su buteliu pasileidęs kankanuoli. Komiški Ir visi, 

kurie urmu afakuoia valstybės viršininką, kad pa
velytų gavėnioje šokti, destis, mažiau nusidėti, 
neg pasigeriant. Rauto šeimininkas — blaivinin
kas. Jis, matyt, moraliai kenčia toje ypatingoje 
„nepriklausomybės" šventėje. Bet ką bedarys, 
pasileidęs miniai, pataikavęs žemam įos instinktui, 
laiku nepaplaukęs prieš alkoholio srovę.

Štai pokylis „visa ko naujinfojų — Kristuje". 
Už susirinktus pinigus — brangi muzika, brangi 
vakarienė ir... tie patys brangūs gėrimai, įvarą 
į žymų deficitą. Laukta daug ko gera — 
kai, o gauta daug ko bloga: neišlaikyta 
kūmo.

Jo gi paties rekomenduojamo Jaunajam 
jui stiliaus neišlaiko pats Vaižgantas per 
ninku instanciją ir savo perdėtu vaišingumu už
gauna svečius blaivininkus.

Priimame užsienių svečius — tvanas alkoholio. 
Sutinkame svetimus artistus, lydime savuosius — 
tvanas alkoholio. Mūsų menininkai N. Metus su
tinka visai ne dailiškai, ne sąmoningai, tik girtai.

Taip visur, visados, kol prilipome liepto galą, 
kol ėmė kilti toje pat girioje srityje reakcija. Aš 
pats, noriai dalyvaudamas visose iškilmėse, drįs
tu viešai pasiimti dalį sunkios atsakomybės už 
tai; tai mane įdrąsino ir kitiems viešai pasakyti: 
imkitės dalį atsakomybės už sisfematingą alkoho- 
lizavimą jaunos mūsų visuomenės!

Ai man, niekas iš manęs ir iš kitų atsakymo 
dar nėra pareikalavęs... Visi kits kitam patai
kaujame, kits kitą pakcnčiame ir visi drauge — 
skęstame! Skęstame tyliai; niekas nešūkteria: gel- 
bėkimės!

Pirmon galvon būtų tai mūsų garbingos Blaivi
ninkų draugijos pareiga. Negana terorizuoti al
koholio žalingumas; reikia kiekvienam atskirame 
atsitikime tarti moraliai autoritetingas savo pro
testo žodis. Reikia civilės drąsos bet kam, net 
aukščiausiam, tarti:

dvasiš- 
idėjiš-

Veikė- 
kanau-

—- Jūs kalbate apie taupymą visuomenės lė
šų, mes pridedame reikalavimą, kad „geroji" 
comme ii tautinė draugija taupytų ir visuomenės 
dvasią, darytų ją kultūriškai elegantišką, o ne or- 
dinariškai nuodėmingą. Orgiją peikiame lygiai 
elegantiškame klube, kaip ir gegužinių krūmuo
se; dar labiau. Bent sveikata tegu atsveria jū
sų — suburžuazėjimą!

SODOMA
tai buvo pasergima netoliese buv, karininkų ka
zino, kol jj, kaip paleistuvystės ir galutino ištvir
kimo vietą, uždarė... Taip pat š. m. 21 d. visa 
publika per dieną matė Kauno vakzalo bufete 
tris vyresniuosius generalinio štabo viršininkus 
visai jau be nuotokos esant dėl nežmoniško ap- 
sigėrimo.

Publika stebisi, pečiais glamžo. Tai tokiu laiku, 
kada mūsų likimas Vilniuje svarstosi, vos vos pa
remiamas; kada ten siunta, nesulaukdami instruk
cijų. Kuriam Lietuvos piliečiui, tai matant, negels 
širdį dėl Lietuvos likimo, nesišiaui plaukai, ma
tant, kokiose rankose yra mūsų krašto gynimas. 
Viešosios nuomonės atstovai neturi teisės tylėti; 
tad visuomenės vardu protestuojame ir šaukiame: 
išgirskite, kam yra pavesta karo dalykai! Juk tai 
nesutaikinami dalykai, kai vienus šaukia kraujo 
lieti, o kiti degtinės upelius lieja, patys juose 
skęsta ir mūsų tėvynę skandina!

Lietuvos visuomenė negali, neprotestuoti, kai 
jos likimas yra atiduotas — girtuokliams.

sss 'Se;
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Mičigano didmiestyje viskas pilka
, Reportažas iš Detroito

Verkusi Ir verkusi šita va
sara miršta su šypsena. Sau
gas giedras rugsėjis, kaip visi 
Mičigano rugsėjai, ir padūma
vusiam Detroite teikia daug 
džiaugsmo. Ai,kad tas rugsė
jis tęstųsi iki Kalėdų'.

Altos kongresas šį kartą 
lietuviškąjį Detroitą buvo su
judinęs. Per Darbo dienos sa
vaitgalį, tiksliai-rugpiūčio 30, 
31 ir rugsėjo l dienomis. Bet 
apie tai jau didelė banga per 
spaudą persirito ir dar vis te
berašoma. Rašoma tų, kurie 
dalyvavo.Šių eilučių autorius, 
deja, kongrese atsirado pasku
tinę minutę ir besuspėjo tik į 
koncertą, po ilgos trijų savai
čių kelionės. O nepamačius, 
nepauosčius, nepalietus, neiš
girdus - argi galima kitus in
formuoti ?Su visais savo mies
to tautiečiais džiaugiuosi, kad, 
jei stebuklų ir nepadarę, Det
roito veikėjai kongreso šeimi
ninkų vaidmenį visai paken
čiamai atliko.O juk tai pirma- 
sia Altos kongresas pas mus 
iš viso...

Spalis pas mus vadinasi 
Balfo mėnesiu. Detroite tokia 
spalinė Balto rinkliavos tradi
cija seniai prigijo.Vietinė Bal
fo 76-to skyriaus valdyba r ink- 
liavaikeletą mėnesių ruošiasi. 
Ypač būna sunku prisiprašyti 
aukų rinkėjus, kurie praleistų 
vakarų bei savaitgalių laisva
laikį, važinėdami į lietuviškų 
šeimų namus.

Šios eilutės, pirmiausia, ir 
taikomos Detroito skaityto
jams. Kaip priminimas.Žino
kite , kad Balfo vadovai jūsų 
adresą turi ir žmogų tikrai at- 
siųs'. Palikite savo auką sutar
toje vietoje, kad bet kuris šei
mos narys galėtų atiduot. Vi
sokios amerikiečių šalpos ir 
abejotinų tikslų organizacijos 
kasmet mums nemažas sumas 
tiesiai per gerklę išlupa, bet 
dažnas stengiamės išsisukti 
su skatikais nuo Balfo rinkėjų. 
Remkime Balfą, nes tai vie
nintelė sava šalpos organiza
cija , kuri žino., kaip geriau 
gautą dolerį sunaudoti.

Taupyk ir skolinkis
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAUSIAME TORONTO LIETUVIU KREDITO KOOPERATYVE

PARAMA
KAPITALAS viRŠ trųu sų puse milijono doleriu. 

ASM. PASKOLAS duodame .ik? $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.
Paramo* nariu gali būti kiekvienas lietuvis,, gyvenąs Kanadoje 
BŪSTINE: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario. — •-- Telefonas LE 2-87.23

MOKA n. II IMA
5% %ul depozitus 7/i% už asm. paskolas, 
|5%%iužšėrus 'I 7/i% už mortgiČius 
6% % už 2 m. term. dep.

KASOS VALANDOS: kasdieną, nuo 10 vai. iki 3vaJ.p 
P«(r?skyj^s}sekmadieniu5. Pirmadienį ir penktadie
ni vakarais nuo 4 vai. 30 min. iki 8 vai. 30 min. Ses» 
tcylieniais nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. p.p. ( liepos ir 
rugpiDČio mėnesiais šeštadieniai s uždaryta).

Zuzana Arlauskaitė - Mik
šienė rugpiūčio 28 atšventė 80 
-tąjį gimtadienį.O keliais mė
nesiais anksčiau siiėjo 20 me
tų nuo jos įsikūrimo Valstijo
se ir Detroite.

Jubiliatės profesija-aktorė. 
Ak, tiesa, šimtmečio pradžioj e 
buvo paruošta mokytojavimui, 
bet neprigijo. Sceną pasirinku
si, scenai ištikima liko visą 
gyvenimą, iki šiandien, Kas 
nori pasitikrinti datas, prašo
me pasižiūrėti LE I tomo 280 
-tą puslapį.

Kad skaitytojas permanytų, 
kaip iš saVo krašto išblokšta 
aktorė galėjo likti ištikima 
scenai,turiu qar paaiškinti.Ogi 
Zuzana Arlauskaitė tapo reži
siere. Pirma Vokietijoje, In- 
golstadte, o piskui -Detroite. 
Ingolstadto metų nedaug, tai ir 
nespėjo įsibėgėti , nors ir iš 
ten išėjo keletas gerų veikalų 
į daugelį DP stovyklų. Bet Det
roite 1949 metų spalio mėnesį 
jos suorganizuota vaidintojų 
grupė pirmąjį kartą išėjo į 
sceną ir pasivadino Detroito 
Dramos mėgėjų sambūriu.Ke- 
lios dešimtys savų ir versti
nių veikalų per dvidešimtme
tį buvo parodyti 107 /taigi- 
šimtas septyniuose'./spektak
liuose. Išauginta eilė gerų ak
torių. Keletas žalių jaunuolių, 
atėję su visiškai nusususia lie
tuvių kalba, Sambūryje nuosta
biai atlietuvėjo. Spektakliai 
buvo ne tik Detroite, bet ir ei
lėje kitų JAV bei Kanados 
miestų.Visur už dyką, vis lei
džiant pasipelnyti Sambūrį 
kvietus iom kultūrinėm, šalpos 
arba politinėm organizacijom. 
Dvidešimties metų kelyje 
Sambūris ir jos steigėja bei 
vadovė Z. Arlauskaitė išgyve
no daug tikro triumfo valandų 
ir nemaža karčių nusivylimų. 
Ypač graudu būdavo jiems, 
scenoje, ir mums, salėje, kai 
net į premjeras tesitelkdavo 
ateiti tik saujelė žiūrovų. Ši
toks publikos praskydimas 
ypač reiškėsi keletą paskuti
nių metų. Bet Dramos mėgėjų 
sambūris nemirė ir, kol Z .Ar
lauskaitė ant scenos ar prie 
scenos laikytis pajėgs, tol gy
vuos, nepaisant, kiek žiūrovų 
spektakliuose dalyvaus.

Dramos mėgėjų sambūrio 
sukaktuvių iškilmės įvyks spa
lio 25, Tarptautinio Instituto 
rūmuose/lll E. Kirby St. /Apie 
tikslų vakaro laiką ir atliksi
mą programą skaitytojas ga
lės sužinoti iš lietuviškų radio 
transliacijų, nes šias eilutes 
rašant dar nebuvo viskas pa
aiškėję.

Rudenio ir žiemos sezonas 
tuoj prasidės. Iš Dainavos vėl 
sulėksime į Lietuvių namus, į 
kitas sales, su pobūviais, po
kyliais, koncertais,par odomis, 
programomis .Šį tą, manau, jau 
galėsiu kitą mėnesį paskelbti.

O dabar ką?Prasidėjo moks
lo metai. Lietuviškajam Det
roite , kaip ir pernai , veikia 
dvi lituanistinės mokyklos .Ne
griškajame Detroite jau byra 
mokyklų langai ir mušami mo
kytojai. Baltuose Detroito 
priemiesčiuose jau daromos 
"sit - ins" repeticijos kaiku- 
riuose universitetuose. Jau 
vyksta eitynės prieš Vietnamo 
karą. Jau kalbos apie mariju- 
anątr LSD ir kalbos apie SDS. 
Pailsėjęs Detroitas ruošte 
ruošiasi žiemos pramogoms...

Pereito pavasario keliuose 
reportažuose rašiau apie jau-

Zuzana AHauakaltS-MIkMenB, Det
roito Dramos MSgSjų Sambūrio re
žisierė.

nų mergelių, beveik išimtinai 
dviejų universitetų studenčių., 
žudymus. Kai čia parašydavau, 
tai, iki skaitytoją pasiekdavo, 
vis po naują auką žūdavo. Jei 
neklystu, įtariamasis atsidūrė 
kalėjime pačiame liepos gale. 
Jo pavardė-John Norman Co
llins, Jis 23 metų, Eastern U. 
Ypsilanti , Mich, studentas. 
Aukštas, gražus atletas, nepa
prastai mandagus, inteligen
tiškas, merginų glnte neaps i- 
gynęs ir pasimatymus vis su 
naujomis skyręs. Septynios žu
vo mūsų apylinkėje, panašio
mis aplinkybėmis., viena prie 
Toledo, Ohio, panašiai bene 
trys Kalifornijoje, kur Collins 
su draugubuvo nuvaž iavęs .Yra 
eilė dar neišaiškintų kitų žmo
gžudysčių, prie kurių, galimas 
daiktas, šitas meilus studentas 
bus nagus prikišęs. Dabar ruo
šiamas teismas. Spauda tyli, 
kad neatsitiktų, kaip su slau
gių žudiku Čikagoje /perdaug 
iš anksto išgarsino,kas duoda 
pasmerktajam progą spirtis 
egzekucijai/. Bet už savaičių 
ar mėnesių sprogs didelė ži
nia. Iš jos gims nauji filmai, 
gal Capote rašys naują best
selerį ir visa liaudis turės 
daug įdomių šnektų. Tik tru
putį kantrybės...

Alfonsas Nakas

Juozas Bakis • ALTORIAUS ŽIBINTAS 
£v. Jono Krikštytojo bažnyčioje Toron
te (Keramika ir skaldytas stiklas).

NAUJAS BŪDAS IŠMOKYTI 
LIETUVIŠKAI SKAITYTI 
Toronto Maironio šeštadieni

nės mokyklos vedėjas J. Andru
lis naujų mokslo metų proga pa
reiškė, kad mokykla ir toliau 
stengsis, kiek galėdama, išmoky
ti vaikus gerai lietuviškai skai
tyti. Bus panaudojami ne tik va
dovėliai, bet ir vaikų laikraštė
liai, jų skyriai laikraščiuose. Mo
kykla taipgi stengsis išmokyti 
savo mokinius lietuviškai rašy
ti, panaudojant skyrių laikraštė
lius. Bus mokoma vadovauti po
sėdžiams, rašyti protokolus ir 
laiškus. Lietuvių kalbos grama
tika bus mokoma iš specialių 
pratimų. Taisyklės išplauks is 
gyvos kalbos ir sakinių. Bus ven
giama sauso kalimo geografinių, 
istorinių smulkmenų ir siekiama 
perteikti žinias diskusijų ir klau
simų forma. Dainos, taut, šokiai, 
vaidyba irgi įjungti programon. 
Į pagalbą ateis ir pedagogas 
A. Rinkūnas.. Jis paruoš specia
lius klausimų lapelius pagal nau
ją metodą ir tuo pagyvins patį 
mokymą. Iš mokyklos vadovy
bės pusės viskas padaryta, kad 
lituanistiniai dalykai vaikams 
būtų perteikiami kiek galint gy
viau, įdomiau. Belieka tėvams 
atlikti savo pareigą — siųsti vai
kus į šeštadieninę mokyklą. Nė 
vielas lietuvių vaikas neturėtų

būti nuskriaustas — paliktas be 
lietuviškos mokyklos. Bendromis 
jėgomis galima dar dau? pada
ryti. Padaryta jau graži pra
džia. Tikimės visų tėvų ir orga
nizacijų talkos.

“Laisvosios Lietuvos” laikraš
čio, 'romano konkurso komisija 
rugsėjo 17 d. posėdžiavo pas ko
misijos pirmininką gen. konsulą 
J. Žmuidziną. Posėdyje dalyva
vo, be paties pirmininko, kun. 
dr. J. Gutauskas, Vyt. Tamulai- 
tis, R. Kralikauskienė, Stp. Ja- 
kubickas. Posėdyje buvo svars
tomi gauti keli romanų rank
raščiai. Kadangi dar nevisi ko
misijos nariai buvo perskaitę 
rankraščius, sprendimas atidėtas 
kitam posėdžiui.

R. Paulionis išvyko gilinti me
no studijų į Čikagą. Kartu su juo 
išvyko ir jo žmona mokytoja 
Giedre Paulionienė-Rinkūnaitė.

Dr. B . NAUJALIO natūralaus gydy
mo sveikatos klinika ( metus gilinęs gy
dymo mokslą ir praktika atlikęs įvairio
se ligoninėse) pilnai veikia ir priima 
pacientus nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vok., 
460 Roncesvalles Avė. T o r o n t o, Ont., 
Tel. LE 3-8008.

Be to, kas neisigijote lietuviu kalbo
je Dr. Naujalio išleistos knygos • kaip 
apsisaugoti nuo širdies priepuolio, tai 
prisiuntus 2 dolerius gausite Į paštu 
knygelę M Pažink savo Širdį ir padėk jai“

DETROITO DRAMOS MĖGĖJŲ SAMBŪRIS
I-je eilėje: Rimas Bukauskas, Algirdas Pesys; Il-je eilėje: Danutė Jan- 

kienė, Irna Laurus-Laurinavičienė, Stepas Iljasevičius, režisierė Zuzana 
Arlauskaitė-Mikšienė, rašytojas Vyt. Alantas; 111-je eilėje: Karolis Balys, 
Stasys Garliauskas, Valentina Hotraitė, Marijus Sajauskas, Rita Garliaus- 
kaitė, Kazys Gricius, Birutė Marėiukaitytė, Vincas žebertavičiiis.

Giliau nepagalvojus atrodo, 
kad politika ir menas yra du 
skirtingi tarp savęs nieko ben
dra neturintys dalykai. Pagal
vokime daugiau ir pamatysi
me, kad politika labai tankiai 
šaukiasi pagalbos iš meninin
kų ir su jų pagalba pasiekia 
daug laimėjimų.

Tiek Amerikoje, tide ir Ka
nadoje mes esame liudininkai, 
kaip įvairūs kandidatai prašo 
arba samdo įvairius meninin
kus rinkiminei propagandai 
pagyvinti. Kino artistai, operų 
solistai ir įvairūs kitokį me
nininkai vis daugiau ir daugiau 
įsitraukia į politinį gyvenimą 
ir tampa arba vienos ar kitos 
partijos rėmėjais. Vis daugiau

ir daugiau atsiranda žmonių , 
kurie per meną išgarsintas 
pavardes naudoja rinkiminei 
propogandai.

Meno reikšmę politikoje dar 
daugiau suprasime jei pažvel
gsime į televizijos programas. 
Kiekvienas politinis veiksnys 
yraglaudžiai surištas su tele
vizija. Politinės idėjos išvys
tymas ar politinio žmogaus iš
kėlimas šiuo laiku nėra gali
mybe televizijos pagalbos. 
Politiniems tikslams skirtos 
programos turi būti meniškos, 
kad bėtų patrauklios ir popu
liarios visuomenėje.

Mums lietuviams čia yra 
labai svarbu suprasti ir įver
tinti meno reikšmę poltttnla-

me gyvenime. Menas yra labai 
svarbus dalykas politiškiems 
už s įbrėžimams siekti.

Per Tautos šventės minėji
mą St. Catherines PLB-nės 
švietimo T.p-kas A.Rinkūnas 
kalbėjo apie politiką. Jis iškė
lė kad mums lietuviams yra 
labai svarbūs du politiniai 
klausimai - Lietuvos laisvės 
atstatymas ir lietuvybės išlai
kymas. Lietuvos laisvės atga
vimas yra gvildenamas čia 
mūsų esamų pelitinių organų 
kaipVLlKas arALTas.Tai yra 
daugiau profesionalų darbas ir 
mes daug kuo padėti negalime, 
bet turime remti pinigais ir 
stengtis parinkti gerus atatin
kamus asmenis.Antroji gi po
litika - lietuviškumo išlaiky
mas yra visų mūsų reikalas ir 
šis darbas vis lems mums pri
klauso.

Mano nuomone, menas turė
jo ir turės labai daug įtakos į 
lietuviškumo išlaikymą. Šis 
dalykas St.Catherine buvo įro
dytas tuojau po paskaitos. Lon
dono "Baltijos" ansamblis iš
pildė meninę programą. "Bal
tija" padainavo 6 dainas ir pa
šoko 9 šokius.Programa buvo 
paįvairinta individualiais pa- 
s trodymais'Busir inkus tųjų au
dringas plojimas demonstra
vo, kad lietuvis myli lietuviš
kas dainas ir liaudies šokius. 
Buvo matyti kaip ašara nurie
dėjo ne iš vieno klausytojo, kai 
ansamblis išpildė "Lietuva 
brangi".Ir vėl juokai pasipylė 
per"OituJoneli",arkai "Bal
tija" su vaidyba atliko "Ei ber
neli vientury". Susirinkusieji 
karštai plojo per "Aštuomytį" 
ir iš širdies juokėsi per "Ože
lį". Gėrėjosi greitu "Polkutės" 
tempu, intymiai sekė našlės ir 
ir našlio žaidimą per "Našlės" 
šokį. Toks entuziastiškas plo
jimas įrodė, kad žmonės myli 
lietuvišką meną, o jei mes jį 
jiems rodysime-savaime su
prantama , kad lietuviškumas 
bus išlaikytas.

St. Catherines per Tautos 
šventės minėjimą buvo susi
rinkę daugumoje suaugę žmo
nės galbūt todėl jų širdis taip 
giliai palietė "Baltijos" an
samblis. Bet yra daug duome
nų, kad mūsų čia augęs Jauni
mas šiltai priima lietuvišką 
šokį ir lietuvišką dainą. Tas

pats "Baltijos" ansamblis bu
vo labai šiltai priimtas jauni
mo Hamiltone , per Lietuvių 
dienas, studentų rengiamame 
jaunimo linksmavakaryje nors 
dalyvavusieji buvo išimtinai 
jaunimas čia gimęs ir augęs.

Jeigu lietuvybė yra prezer- 
vuojama ir ugdoma klausytojų 
bei žiūrėtojų tarpe per meniš
kus pasirodymus, tai dar dau
giau lietuvybė yra palaikoma 
ir ugdoma pačiuose ansamblių 
ir meninių grupių dalyviuose. 
Sunku čia augusį jaunuolį pri
versti eiti į lietuvišką mokyk
lą, kai jau jam sueina 15 - 16 
metų, dar sunkiau jį priversti, 
kad jis išmoktų lietuvišką ei
lėraštį , chore dainuojąs jau
nuolis lengvai išmoksta dainąs 
žodžius ir pamilsta tas dainas . 
Ansamblių dalyviai , kai va
žiuoja pas Įrodymams autobusu, 
dainuoja lietuviškas dainas, 
nes jos jiems pasidaro malo
nios, nes už jų padairiavtmą Jie 
gauna daug plojimų. Per vaidi
nimų ar montažų parengimus 
mūsų jaunieji aktoriai nepa
prastai praturtina lietuvišką 
žodyną. Aš galėčiau pavyzdžių 
duoti be galo-kiek daug menas 
duoda lietuvybės išlaikymui.

Noriu dar vieną dalyką pa
brėžti. Meninėse grupėse da
lyvaujančiam jaunimui yra 
daug sunkiau nukrypti į šunke
lius. Jie yra per daug užimti. 
Atminkime, kad mums reika
linga sveika ir gaji atžala, jei 
mes tikime į šviesų rytojų. 
Purvini,plaukais apaugę, svai
galų prisigėrę bei prisirūkę 
jaunuoliai lietuviams neša gė
dą, bet ne naudą.

Mes vis daugiau ir daugiau 
aimanuojame, kad jaunieji lie
tuviai sudaro mišrias šeimas. 
Leiskime jaunimą dalyvauti 
meniniuose vienetuose,tegu jie 
vienas kitą geriau pažįsta. Juk 
tai ne išimtis, kad šokėjas ve
da savo šokėją, arba du cho
ristai vedasi. Tokia pora vi
suomet pasiliks lietuviška. Iš 
tokių porų tankiai ir įvairūs 
vadovai išauga.

A.Rinkūnaspasakė,kad Lie
tuvos išlaisvinimo politika yra 
profesionalų rankose, bet jis 
su manim 'tikrai sutiktų, kad 
meniniai pasirodymai laisvės 
kovotojų darbą palengvina, nes 
lietuvis per meną, per tautinį

šokį vis daugiau ir daugiau da
rosi žinėmas. Tuose miestuo
se, kur yra susikūrę meniniai 
ansambliai, lietuvis jau nėra 
maišomas su ukrainiečiu. Lie
tuviški tautiniai šokiai pasiekė 
tolimus Kanados vakarus,to
limus St.John's Newfoundland'e t 
ir tolimą Prancūziją, o visus 
kitokius pasirodymus univer
sitetuose , „klubuose, politinių 
partijų konvencijose būtų sun
ku ir suskaičiuoti.

Todėl yra aišku, kad susi
pratę lietuviai tėvai turėtų kaip 
galima daugiau skatinti savo 
vaikus stoti į vienokią ar kito
kią meno grupę. Visi lietuviai 
turėtų globoti mūsų meninius 
vienetus ir juos atitinkamai 
pagerbti. Turėtų sudaryti są
lygą, kad tokie meniniai viene
tai turėtų progos daugiau pasi
rodyti^ tiduokime tinkamą pa
garbą ir vadovams, nes jie tat 
tikrai supranta , kiek daug 
reikšmės duoda menas lietu
vybės išlaikyme, jie žino,kad 
menas ir politika yra dalykai 
glaudžiai vienas sukitu surlš- 
tl« B.A. ■on

II -- Šios METINES■:

Lietuvos Pirmojo Prezidento 
Antano Smetonos Karo Mokyk
los 23 - ji laida paminėjo savo 
karo mokslo pradžios 30-tąsiąs 
metines.Šiaurės Amerikoje gy
veną buvę karo mokslo draugai 
buvo suvažiavę Kanadoje, neto
li Toronto: liepos 26 d. Pres - 
tone ir liepos 27 Paryžiuje (Pa
ris). Ir vieną ir įeitą dieną ofi
cialiose dienotvarkės dalyse 
buvo prisiminti visi 23-čiai lai
dai priklausę, taipgi, jų gyveni
mo keliai bei jų likimas. Ta 
proga nutarta pasveikinti visa- 
me pasaulyje pasklyduslus bu
vusius bendraminčius ir palin
kėti jiems geriausios sėkmės;.

Kaikurie suvažiavusiųjų buvo 
nesimatę virš 28 metų. Kadangi 
dalyviai buvo atvykę su žmono
mis, tai po oficialios dalies 
kiekvieną dieną sekė ir links
moji. Buvo dainuota, šokta ir 
linksmintasi iki vidurnakčių}. 
Suvažiavę iš Vankuverio, Niu
jorko ir Člkagcs tikrai nesigai- 
lėjonuveiktųtolių ir viliasi vėl 
kada nors netolimoje ateityje 
suvažiuoti. Vyt. VINTARTAS
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Geriausio taupyti Ir skolintis tik Hamiltono lietuvių 

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

Nemokamos gyvybes ir asm. paskolų draudimas 
Nemokamas pilnas tfekiu patarnavimas 
Parduodame American Travelers tekius ir money orderius

varva rimujuw.
Pirna. 9.30—5 v.p.p.
Antr. 940—5 v.p.p.
Treč. 9.30—5 v.p.p.
Ketv. 9.30—5 v.p.p.
Penkt. 940—8 v.p.p.
Segti. 9—1 v.p,p.

MOKAME UŽ;.
Depozitus 5%

Sėtus 5 5%
Uz vienų metų indėlius 7,5%

Į SKOLINAME:

Asmenines paskolas i* 10%

Nekiln. turto paskplas i? 9%

UFtikrintas indėlių saugumas
Kapitalas vir? $ 1,600,000.00 Liepos ir rugpiūcio mėnesiais sestadieniais uždaryta.

VILNIAUS DIENOS minėji
mas yra rengiamas šį sekma
dienį spaliomėn. 12 d. Jis pra
dedamas 11 vai. ryto pamaldo
mis VAV bažnyčioje. Šv.Mi
šias laikys monsj.dr.J.Tada- 
rauskas ir pamokslą sakys 
svečias iš Romos monsj.dr. J. 
Bičiūnas.

4 vai. p. p. Jaunimo Centre 
įvyksta iškilminga akademija 
su menine programa. Paskai
tą - "Vilnius ir mūsų santykiai 
su lenkais šiandieną" skaitys 
monsj. dr. J,Bičiūnas iš Ro
mos, o meninę programos dalį 
atliks Aukuras , Gyvataras ir 
A V parapijos choras. Hamilto
no ir ap. lietuviai, o ypač Vil
niaus krašto, kviečiami minė
jime dalyvauti kartu prisime
nant mūsų sostinę ir jos reikš
mę lietuvių tautai.

. Minėjimą rengia KLB-nės 
Hamiltono ap,. valdyba ir Vil
niaus Krašto Lietuvių S-ga. 
Organizacijos prašomos mi
nėjime dalyvauti su savo vė
liavomis.

K. B.*

PRANEŠIMAS
Lietuvos kariuomenės 51 

metų sukakčiai paminėti buvo 
sukviesta Veteranų ir Šaulių 
valdybos posėdžiui š. m. rug
sėjo mėn. 25 d., kuriame nuta- 
rė kartu surengti 51 metų Lie
tuvos Kariuomenės sukakties 
paminėjimą lapkričio 22 ir 23 
d. d. J. Centro salėje 58 Dun- 
durnSt., Hamiltone.

Maloniai kviečiame visus 
prijaučiančius lietuvius skait
lingai dalyvauti bankete lap
kričio 22 d. ir lapkričio 23 d. 
11 vai. r. Aušros Vartų parap. 
bažnyčioje pamaldose. Po pa
maldų bus padedami vainikai 
prie kankinių kryžiaus ir po to

šventės paminėjimas.
Smulkesnės informacijos 

apie banketą ir šventės eigą 
bus paskelbta spaudoje.

Veteranų ir Šaulių Valdybos

• Spalio 11-12 d. Hamiltone šau
kiamas Kanados skautų-vyčių, vyr. 
skaučių ir vadovų-vių sąskrydis. jJį 
šaukia rajono vadeiyos ir kviečia vi
sus bei visas dalyvauti. Prašoma tun- 
tininkus-kes pranešti į sąskrydį vyks
tančių skaičių iki spalio 1 d. šiuo 
adresu: s. D. Gutauskienė, 187 Bold 
St., Hamilton 10, Ont.
• SVEČIAI IŠ BRITANIJOS. Pas 
Antaną Navicką, gyv. Enfield 36, lie
pos mėn. iš Britanijos atskrido jo 
tėvai J. M. Navickai, sesuo Bernade
ta su vyru Snobaičiu ir 2 metukų sū
neliu Andriuku.

• JUOZAS GIEDRAITIS • GIEDRIS 
susituokė su Amalija V. M. Fron- 
čak rugsėjo 13 d.

LIETUVIŠKAS PUSVALANDIS GIRDIMAS KAS

ŠEŠTADIENI S PER C F MB ,.<STOTI

PRANEŠAMA APIE NALjĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ — 

sutraukiančią 
hemorofus

- - Tai yra ypatinga gydomoji 
medžiaga, įrodžiusi gal i g su
traukti hemorojus ir ^pataisyti- 

‘ s ug a d intusaudinius.
Pagarsėjęs tyrimų institutas at

rado nepaprastą gydomąjamedžia
gą, sugebančią sutraukti hemorojus 
be skausmo. Ji per kelias minutes 
sumažina niežėjimą ir nepatogumus 
bei pagreitina uždegimo pažeistu 
audinių gijimą.

Visais tyrimo atvejais švelnė- 
. jant skausmams įvykda vo hemoroju 
susitraukimas.

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

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

Dabar Bio-Dyne galima gauti 
'tepalo bei lazdelės formose " Pre
paration Hovardu. Prašykite viso 
se vaistinėse."’Pinigai bus gražinti

TEL. 669-8834.

BANGA 1410, 10:00 VALANDĄ VAKARO

ProgrChios vedėjos L. Stankevičius

MIKE’S TEXACO SERVICE STATION

601 St. John Rood, I TEL. 695-3883

"’OINTE CLAIRE, QUE.
(M. RUTKAUSKO)

• 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 Jr. 20. Atvažiavę neapsiriksite!—---------!----- 8?—rrtr-------------------------------------

Traded
Savininkas Alfonsas Viskantas-

SPECIALIOS KAINOS: 
o Krikštynoms, vestuvėms ir laidotuvėms. 
• / tolimesnes užmiesčio ir kito miesto vietoves. k  ■ •

SKAMBINKITE, 
iŠ visų vietų LaSalėje*

TEL. 366-8300

-- visas 24 valandas.

LaSalle li/lo Specialist lleį’l TEL =”
TAISAU IR DAŽAU AUTO-MASINAS. 

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

(Priešais NL redakciją)

Univetial Cleaned & fiailoid
B. KIRSTUKAS

^nebūsit TEL. 769-2941.

239 FOURTH AVENUE 
(of Wellington St.)

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

NAUJI PAGERINTI 
ir pilnai garantuoti 

DOVANU PAŽYMĖJIMAI

1 LIETUVA«******************^

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

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

Vneshposyltorg yra žymiai suma 
žinęs kainas ir jūsų giminės da 
jar galės gauti daug daugiau pre 
cių už šiuos DOVANU PAŽYMĖ 
IIMUS. Todėl dovanų pažymėji- 
nai yra geriausia ir naudingiau
sia dovana - jie yro geriau už pi 
ligus ir siuntinius.

PRAŠYKITE MŪSŲ 
******************** * * *

KATALOGU *************>
iŠ ko tikrai sužinosite dovanų 

pažymėjimu vertę už jūsų pini
gus ir taip pat kokia naudojuos 
gavus turės Jūsų giminės.

UšsteskyUt dųbar. Užsisa
kykite tik per

INTERTRADE 
EXPRESS 

CORP.
12fi E. Street

New York, N.Y. 10010

Windsor
Dry Cleaners dyers co. ltd.

1205 Church Avenue. Verdun, F.Q.

Tel. 768-6679.

Savi'ninkai: A. Kersys, F

Valome visokius drabužius, langų užuolai
das, lovų užtiesalus, antklodes, karpetus, 
sopkas ir visą kitų namų apyvoką.

Windsor yra moderni valykla, turinti 20 me
tu patirtį šiam darbe. Turinti naujai įrengtą 
moderniškiausią drabužiu ap saug a (storag e) 
ir greita4 patarnavimą..

Petrulis, P. KerŠulis, A. Greibus.

Baltic Woodwork Co.
K. KIAUŠAS ir J. SIAUCIULIS Daromo, (vairias durys, langai, vir-

tuves kabinetai ir kiti įvairus medžio
547 Lofleur Avė., La Solle (650) P. Q. dirbiniai.

BELLAZZI-LAMY INC. “
BOIS DE CONSTRUCTION (VAIRI MEDŽIO STATYBINĖ MEDŽIAGA:
BUILDING MATERIALS , , „

Durys, langu, rėmai. Izoliacija, Ten - Test, 
7882 BLVD. CHAMPLAIN Masonite, statybinis popieris , cementas,
coin 61ėme Aye.. LaSalle B.P.'T.dirbinioi , cementas'ir kt.

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

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

Keleivis duoda ir teisinių patarimų, jame rasite gražią ap
sakymu bei eilėraščiu. Ji» turi ir moterų skyrių. Prenumerata 
tik $ 5.00.

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

536 Broadway,
So. Boston,Moss.

02127 USA.

1P* ■ M Tautinės, demokratines minties mėnesinis lietuvių laikraštis.
La I jĄ Leidžia Varpininkų leidinių fondas.

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

Prenumerata: 4.AV ir kitur $5.00 metams.

SAVO TEV\

Tur būt daugeliui iš mūsų 
teko įsitikinti ir užtikti spau
doje , kad savo žiaurumu, po 
Čingischano, pasižymėjo Sta
linas’.

Svetlana rašo, jog daugelis 
galvoja, kad diktatūrą, slaptąją 
policiją, partinę biurokratiją 
ir kitką "sugalvojo" Stalinas* 
Svetlana tvirtina, kad visą tą 
tvarką jis paveldėjo iš Lenino . 
Partinį monopolį, įvesta Leni
nu, negailestingą komunistinį 
valdymą visiems laikams, 
praktikuoja ir dabar. Svetlana 
rašo, kad dabar Sov.S-goje ir 
kitur idealizuoja Leniną ir vi
sokiais būdais nori apjuodinti 
Staliną, užmiršdami, kad tas 
viskas prasidėjo su Leninu.

Prie jo atsirado opozicio
nieriai ir kova su jais. Prie jo 
prasidėjo tas procesas, kurį 
Svetlana vadina, komunistinės 
partijos "susinaikinimu".

Kas liečia Staliną, Svetlana 
rašo, kad jis puikiai žinojo, jog 
jo partinė opozicija-dešinioji 
ir kairioji-yra prieš jį ir, kad 
visa tauta gali stoti prieš jį , 
jei jam nepasisektų sutvarkyti 
opoziciją. Jis buvęs puikus po
litikas ir nelaukdamas kol bus 
nušalintas, pirmasis juos nu
šalino. Tuo metu jis buvo visai 
sveikas, pasitikįs savimi, bet 
ne savo padėjėjais. Po n Pas . 
karo jis atliko naują valymą , 
kuris aiškiai turėjo paranoinį 
/psichinį/charakterį .Valymas 
po karo - Svetlana rašo-kitas 
dalykas, nes paskutiniuoju lai
ku Stalinas buvo ligonis. A r jis 
buvo beprotis-nežino. Dabar
tinį sovietinį rėžimą ji skaito 
neiklek ne geresnį nei buvusį 
Stalino laikais.

Buvusių ir esamų Sov. S-gos 
valdytojų Svetlanos apibūdini
mas: Michail Suslov - Svetla*- 
nos nuomone-yra pats pavojin
giausias , partijos aparate 
žmogus. Jis ne tik teoretikas , 
bet ir gabus "praktikas", vi
suomet pasiliekantis už "sce
nos". Nuo sosto nuvertė Chruš- 
čevą, jis.

Aleksėj Kosygin - rašo, kad 
pasisekimo niekur neturės.

Leonid Brežnev, gener. par
tijos sekretorius -užsispyręs 
biurokratas, be jokio nusima
nymo vadovauti.

Nikita Chruščev-buvo geras 
žmogus. Nemandagus. Pasiė
mė perdaug atsakomingas pa
reigas, todėl, kitų nesuprasda

mas kad jį išnaudoja, buvo pa
šalintas. Jis buvo juokingas 
savo atsinešlmuose su artis
tais ir rašytojais, bet buvo į- 
domus^geras žmogus.

Anastas Mikojan. Be abejo
nės iš visų pats išmintingiau
sias ir gabiausias asmuo, to
dėl jis ir išliko. Jis tipingas 
dalyvis visame kame, taipgi ir 
blogame.

Večlslav Molotov. Žmogus, 
kuris niekuo nepasitikėjo. Jis 
ir jo žmona Polina buvo Svet
lanos motinos draugai, bet tie
sa, Stalino tas nesutrukdė iš
siųsti ją į koncentracijos sto
vyklą. Dabar jiems beliko pri
siminti gerus, prie Stalino lai
kus, kada jie buvo valdžioje. 
Po Stalino mirties jiems Sov. 
S-goje nieko nebeliko.

Gergij Malenkov, įėjęs isto
rijon, kaip Stalino įpėdinis, bu
vo liberalas,aišku,sulyginant 
su kitais. Inteligentiškas 
žmogus iš inteligentiškos šei
mos .Kada jį "paprašė" apleis
ti Kremlių jis jų neats ipraši- 
nėio.

Gyvendama A m er iko j e S vet- 
lana yra patenkinta. Mėgsta 
buvoti New Yorke, užeiti į res
toranus, "Kiek kiekviename 
žingsnyje įvairenybių... Kiek 
visoko'. Kaip viskas nuo Mas
kvos skiriasi'."

K. M. J. Šarūnas

ONT
MAŽOJE BENDRUOMENĖJE 

DIDELI ĮVYKIAI
Ypatinga i graž ia i buvo pam t- 

mėta tautos šventė.Londono 
tautinis meno ansamblis "Bal
tija" galima sakyti St. Catha- 
rinę paėmė šturmu. Retai kada 
buvo taip išjudinta publika, 
tiek plota, šaukta ir bisuota. 
Tai ansamblio vadovų kun. Pa- 
cevičiaus, Danos Chainauskie- 
nės ir Miro Chainausko nuo
pelnas.

Gaila, taupant vietą, tenka tik 
keliais žodžiais įvarvinti šį 
ansamblį, bet esame tikri, kad 
dar daug kas kalbės ir rašys 
apiešįmeno vienetą.Visi da
lyviai dar labai jauni , pilni 
jaunatviškos ugnies. Turėdami 
tokius vadovus, dirbdami taip 
kaip dabar, "Baltija" pagarsės 
po visą Kanadą ir Ameriką. To 
jiems ir linkime'.

Labai įdomi buvo PLBŠ Ta
rybos pirmininko Antano Rin- 
kūnopaskaita. Jis taip pat įtei
kė mokytojų įvertinimo diplo
mus tėvui B.Mikalaukul OFM 
ir p. Marijai Gverzdienei.

Tautos dienos minėjime da
lyvavo žymiai daugiau žmonių 
negu buvo tikėtasi.

Kar.

• Siekiąs Čikagoje magistro 
laipsnio , solisto - muziko A 
Paulionio sūnus Rimas su 
žmona, lankės i pas tėvus.

• Vietiniai fabrikai ima atlei
dinėti žmones. Visi jaučia 
atoslūgį po didelio ekonominio 
pakilimo paskutiniais keliais 
metais.

• Sveiksta mūsų ligoniai. Ke- 
letai buvo padarytos sunkios 
operacijos. Linkime visiems 
greito pasveikimo'.

VARTODAMAS NEBOSI NEI PLIKAS, NEI ŽILAS

JIB vienus metusvartojo 16 savaičių

• F. S. Janušoniai atostogavo Ber 
naudoje;

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

JIB Laboratorija, 2498 Dougall Ave, Windsor, 12. Ont.

• Šildymo ir vandentiekio taisymai ir nauji įrengimai

• Gazinių priemonių pardavimas ir jrengimjy

• Apkainavimn s nemokama s

Jettė & Frėre Itee
Plumbing & Heating kontraktorius

140 - 2e AVENUE > O LASALLE 3OO-U330

IO~ PORTRETAI - VEDYBOS - KRIKŠTYNOS 
SUKAKTUVES MAŽAMEČIAMS

ĮVAIRIOS PROGOS

T. Laurinaitis

'orn^. 3
1920 FRONTENAC ST. - MONTREAL, P.Q.

TEL. 525-8971.

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

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

7psl.x*** »** NEPRIKLAUSOMA LIETUVA **• N r. 4 1 (1 168), 1969 m. spal io men? 8;<J.



MONTREALIO LIETUVISKUJU

MOKYKLŲ K

Spalio mėn. 18 d., Šeštadieni 7:30 vai. vakaro 

AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS SALĖJE

MINĖJIMAS-BALIUS
įdomia menine programą atliks buvę ir dabartiniai mokyklų mokiniai — jaunieji talentai, 
vadovaujami Birutės N a g i e n ė s.

& Šokiai ■ Loterija. Bufetas. .Stiprus ir kt. gėrimai. <§> įėjimas $3.0,0, moksleiviams - $ 1.50.
KVIEČIAME VISUS DALYVAUTI — Tėvų Komitetas.,

Monlmilio Lietuviu Kredito Unija

MONTREALIO LIETUVIŠKU 
MOKYKLŲ PRANEŠIMAS

Spalio mėn. 11 d--Padėkos die
nos savaitgalyje šeštadieninių 
pamokų mokykloje nebus. Visus 
mokinius prašome rinktis spalio 
18 d. šeštadienį.

Mokyklos Vedėja.

PAAUKOJO LIETUVIŠKĄ
ENCIKLOPEDIJĄ

Ponia Vera Mikelėnienė iš 
Delhi, Ont. paaukojo Kanados 
Bibliotekos lietuviškam sky
riui visus L E tomus. Naujoji 
T.K. B.liet.skyriaus mecena
tė, našlė, dr. Mikelėno motina,

Montrealio lietuviai skautai š.m. vasaros stovykloje. Viduryje stovi stovyklos kapelionas 
Tėv. L. P. Zaremba, Ausros Vartų parapijos klebonas. (

MOKA UŽ
EINAMĄSIAS SĄSKAITAS

"GINTARO" ANSAMBLIO
VEIKLOS PLANAI

“ LITAS“ nieko neskaito už išra
šytus čekius ir juos kas mėnesi 
gražina paštu.

"EVERYBODY'S MONEY" 
yra populiarus kredito unijų 
laikraštis skirtas nariams. 
Nemažą jo skaičių " L it as " 
prenumeruoja ir per abu sky
rius nemokamai dalina 
nartams. Jame yra labai gerų 
patarimųkaip tvarkyti savo pi
niginius reikalus, kokias pirk
ti mašinas , baldus ir kitas 
prekes. Pažymėtina,kad jame 
nėra apmokamų skelbimų,nors 
spausdinami milijoniniai tira
žai. "Everybody* s Money" iš
eina 4 kartus per metus, "Li
to" nariai kviečiami jį pasiim
ti atliekant savo operacijas 
"Lite".

Gintaro ansamblis po vasa
ros atostogų pradėjo intesyviai 
repetuoti.

Vadovų ir Tėvų komiteto 
įvykusiame posėdyje buvo ap
tartas darbo planas sekančiam- 
sezonui.

Naujai išrinktas tėvų komi
tetas pasiskirstė pareigomis: 
Ir. Lukoševičienė - pirmininkė 
A .Ališauskas-vice pirmininkas 
A.Blauždžiūnas - sekretorius 
J.Drešeris - iždininkas 
E.Kerbelienė-parengimų vad.

Gintaro ansamblio numaty- 
šie koncertai:
Gruodžio mėn. 7 d. Toronte

Birbynės mel. koncertas.
2. MontrealiomuziejujeKalė- 
dų eglutėje.
3. Ottawoje, vasario mėn. vi
duryje tautybių pasirodyme.
4. Metinis Gintaro koncernas 
su Toronto Birbyne, balandžio 
pradžioje/pirmas šeštadienis 
po Velykų. / Koncertas numa
tytas Plateau salėje.

Be to Gintaras yra kviečia
mas į Hamiltoną Gyvataro dvi
dešimtmečio minėjimui.

ti
1.

be L.E. paaukojo dar dvi se
nas biblijas, knygų, žurnalų ir 
T.K. muziejui įvairių tautodai
lės dirbinių, kuriuos drauge su 
įvairiais kitais eksponatais at
vežė į Ottawą L.K.M.Delhi 
skyriaus pirmininkė p. Ratavi- 
čienė.

Didis ačiū už duosnumą ir 
prisidėjimą prie lietuviško 
reikalo.Būtų gera, kad T.K.B . 
liet, skyrius turėtų B. Kviklio 
"Mūsų Lietuvą", P. Auglaus 
"Monografiją", V. Krėvės ir 
kitų mūsų klasikų pilnus rin
kinius.

Lauksime ir kitų tautiečių 
pasekant p, V. Mikelėnienės 
pavyzdžiu.

Dr. Marija Ramūnienė 
Kultūros Komisijos Narys 
Muziejaus ir Bibliotekos 

reikalams.

e Zinaitis Sigitas susituokė 
su Mary Shanon. Jis yra moky
tojas ir dirba Darcy McGee High 
School. Praeitą savaite yra mi
rusi jo mamytė M. Zinaitienė.

KANADOS RAJONO VYR.
SKAUČIŲ .VYČIŲ IR VADOVŲ 

-TŲ SUVAŽIAVIMAS
Laikas: š. m. spalio mėn. 11 d. 
Vieta: 58 Dundurn str. N.', 
Hamilton, Ont ./Parapijos salė/

Dienotvarkė
1O vai. Registracija.

Mokestis $1.00
10.30 Atidarymas
11. OO Invokactja
U. 15 Pašnekesys - Jaunimo 
moralinėmis ir socialinėmis 
problemomis, s.I. Gražytė 
1.00 Pietūs
2.30 Jaunimo simpoziumas 
tema "Jei aš būčiau kompete- 
tingose pareigose, ką aš įneš- 
čiau į lietuvių skautų veikimą". 
Moderatorė ps. A. Volungytė 
4.00 Pertrauka - kava
4.30 Atskiros vyr. skaučių, 
vyčių ir vadovų sueigos.
6. OO Vakarienė
8,00 Linksmavakarls

Suvažiavimo reikalu prašau 
kreiptis į s. D. Gutausklenę , 
187 Bold St., Hamilton IO, Ont.

Kanados Rajono Vadeivė

• Mirė Jurgis Mikeliūnas 76 m. 
amžiaus.

» Susirgusi Ona Balčiūnienė 
kuri paguldyta į ligoninę.

APDRAUDA REIKALUI

DAŽNAI SUTINKAMAS REIŠKINYS, KAD 
APDRAUDA BUVO NEPAKANKAMA,

BLOGIAUSIA, KAD TAI PAAIŠKĖJA JAU 

NELAIMEI ATSITIKUS.

AUTOMOBILIU APDRAUDOJE YRA SVAR
BU TURĖTI DIDESNĘ SUMĄ UŽ JŪSŲ 
ATSAKOMYBĘ (Liability).

Pav., $200,000 sumai kainos lyginant su kaina $ 100,000 
suma, daugumoje atveju yra skirtumas tik keli doleriai i 
metus.

"LITO"balansas $2,517,604 
Nuo pradžios metų "Litas" 

paaugo $130, OOO.Svarbesnės 
aktyvo pozicijos /skliauste
liuose pernai tame pat mėne
syje/ : kasa banke $71,197 
/75, 908/ , išduotos paskolos 
$.263,328 /2,141,018/, ver
tybiniai popieriai $145,786 
/92, 293/. Svarbesnės pasyvo 
pozicijos: šėrai $1,279,002 
/l, 412, 856/, terminuoti indė
liai $538,11O /22O, 810/, at
sargos fondai $51, 592 /36,569/ 
ir šių metų pelnas $90,304 
/76.481/.

Nežiūrint "Lito" duodamų 
labai gerų sąlygų čekių apy
vartai "Lito" einamosios sąs
kaitos tesudaro tik penktą da
lį viso balanso.

Pr.R.

GRAŽIAI PAVYKĘS DLK 
VYTAUTO KLUBO BALIUS

Praeita šeštadieni, klubo valdy 
bos iniciatyva, buvo suruoštas 
rudens sezono pirmasis parengi
mas. Publikos prisirinko ne ma
žai , kuri buvo pavaišinta gerai 
paruoštais valgiais ir gėrimais.

"• B. Žilinsk as buvo išvykęs j 
brolio laidotuves Toronte.

JOE’S BUTCHER & GROCERY
LAURINAITIS JUOZAS

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

Sveikatos sumetimais parduodu pilnai veikiančią kolonia— 
liniu prekių krautuvę. Prie krautuvės yra įrengimas mėsai 
išdirbti į maisto gaminius - Šviežias ir rūkytas dešras ir ttr 
Alui parduoti yra visi reikalingi leidimai (licence). Vietovė 
klijenturai labai gera,.turinti keletos dešimčių metų įsise
nėjimą, o paskutiniaisiais metais dar pagerėjimą, nes prie 
pat požeminioMETRO“ stoties. Pirkimo sąlygos geros - 
pagal įvairiausių būdų susitarimą^.

Skambinkite krautuvės telefonu 524 - 0209. IŠ tolimesniu 
Kanados vietovių naudokite papigintą nakties meto tarifą- 
išsukdami savo telefoną 1 - 5 14 - 525 - 8971.

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

CHIRURGINE PRAKTIKA REIPTIS T E L; 931-3275.
SEAFORTH MEDICAL BUILDING 
3550 Cote Des Neiges Rd., Suite 720.

Dr. E. ANDRUKAITIS
• ‘ ' Lito“ nariams primename, kad 
ateinantį ilgąjį derliaus šventės 
savaitgalį, spalio mėn. 12 ir 13 
dienomis įstaigos neveiks abiejuo 
se skyriuose (sekmadieni ir pirma
dieni ). Pr. R.

Dr. J. MALIŠKA
Dantų gydytojas

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

832 St. loseph Blvd. E. 
(kampus St. Andre), 

tel. 522-7236.

1440 St. Catherine Street 
Room 600

Tel: 866-8235, namu 488 - 8528.

NAMU APDRAUDOJE YRA SVARBU TURĖTI 
DIDESNĘ SUMĄ UŽ JŪSŲ ATSAKOMYBĘ — 
(Public & Personal Liability).

Pav., — $ 100,000 sumai kainos skirtumas, lyginant su kaina 
10,000 - $25,000 sumai, daugumoje atvejų yra tik keli dole
riai i 3 metus. • ''3 •i

Si informacija visuomenei yra pateikiama:

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
Chartered Insurance Brokers 

Tel. 722 - 3545.

ADRESAS: 1465 De Sove Street 

Montreal 205, Que. 

TEL. 766-5827.

MONTREALIO LIETUVIU KREDITO UNIJA

MOKA UŽ:

EINAMĄSIAS S-tas
ŠĖRUS (numatyta) 5.5%
TERM.IND. įmetami 7.25%
TERM.IND. 2 “ 7.75%
TERM.IND. 3 “ 7.75% 

Nemokamos gyvybės draudimas 
iki $2,000 Šerų sumos.

DUODA paskolas:
5.0% ASMENINES is 9.% 

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

JAU IŠDUOTOS PASKOLOS iki 
termino lieka senomis patukanomis 
(pradedant 6.5%).

KASOS VALANDOS: 1465 De Seve St., sekma* I 
dieniais nuo 10:30 iki 12:30 vai. Darbo dienomis*, 
nuo 10 iki 3 vai. kasdien, išskiriant šeštadienius. 
Vakarais — treci adieni ai s ir penktadieniais nuo 7 
iki 9 vai.
3907 Rosemount Blvd., tel. 722-3545. Diena.-penk-
1_____ -------------- " - .................... ’* *
treci aa: *2niai s ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai. 
Sekmadieniais nedirbamo vasara, nuo birželio 15 d 
iki rugsėjo '5 d. ir per visus ilguosius savaitgalius

JYU/ hosemouni Diva,, tci. r X.X.-lziviim,- yvim- 
tadieniais nuo 1 iki 6 vai. Vakarai s--pirmadieniais,

V. ... _____ -7 :L: o ..«•

LIETUVI DARBININKE!
Jei Tamsta dirbi metalo ar medžio 

dirbiniu, fabrike, tai Tamstos gami
niai yra ne kas kita, kaip geometri
nes f igūros. Toki, darbo* žymi ai pa
lengvino geometrijos žinojimas. Ne
žinodamas geometrijos, Tamsta nie
kuomet nebusi nei meistras, nei for-- 
manas. Tai kodėl nesusipozinti su 
geometrija? Mokytis niekuomet ne
vėlu.

Per sesias pamokas ( rastu ) Tams
tai suteiksiu geometrine*" žinias, ku
rios praktiškai Tamstai reikalingos, 
<<« v arg i ndama s Tamstos aksiomo
mis ir teoremomis.

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

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

1410 Guy St. pirmas aukštas 
11-12 kambarys.

Tel. 932-6662; namu. 737-9631.

Dr. V. GIRIUNIENE
Dantų gydytoja

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

J.P. Milieu B.A., B.C.L
Suite 205

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

NOTARAS $on Life Building

J. BERNOTAS, B.A., b.c.l.

JUOZAS GRAŽYS
KAILIU SIUVĖJAS 

6396- B annantyne V erdun, Montreal

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

(Storage)'

Tel. 767-6183

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

i, Albertas N 0 R K E L I U N A S, b.a. c.s.c., i.b. 727-3120
I v NAMU:

1 Arvydas RUDZEVIČIUS . 271-5758

KOMERCINIO, PRIVATAUSTURTO, AUTOMOBILIU, ATSAKOMYBĖS, GYVYBĖS DRAUDIMAI

FORD
USED CARS 

1 year guarantee
Kreipkitės į 

LEO GURECKAS
Sales Manager’s Assistant 
Keating Ford lietuvis atstovas 

769-8831.

Tel: namų 366-2548

TEL. 769-8831

8 psl. *♦* *** NEPRIKLAUSOMA LIETUM A Nu41 (1168), B69 m. spalio mėn 8 d. I
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