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SAVAITINIU ĮVYKIU 
APŽVALGA

Quebeco prov. min. pirmininkas 
Jean J. Bertrand

NESUTARIMAI DEL KALBU 
ĮSTATYMO TEBESITESIA

Nors provincinė vyriausybė 
ir pareiškė, kad įstatymas nr . 
63 tesąs pirmasis visoj eilėj 
įstatymų, kurie galutinai iš
spręs Quebeco provincijos vi
sas kalbines ir politines bei 
ekonomines problemas,separa
tistų įgituojami studentai ir 
mokiniai kasdien demonstruoja. 
Demonstracijos iki šiol buvo 
taikios,nes teišmušti keli lan
gai ir žalos padaryta labai ne
daug, bet demonstrantų plaka
tai yra įžūlūs ir be galo šovi - 
mistiški. Pagaliau, atrodo, pri
trūko kantrybės net separatis
tams iki šiol simpatizavusių 
provincijos ministeriųgrupė ir 
visas kabinetas vieningai pa
smerkė ir separatistus ir ne
atsakingus mokytojus bei pro
fesorius,atvirai agitavusius sa
vo mokinius palikti mokyklas ir 
žygiuoti gatvėmis. Premjeras 
Jean-Jacques Bertrand taip pat 
atsisakė savo tupinėjančios vie
toje laikysenos ir labai karštoj 
kalboj pasmerkė visus tuos sa
vo tautiečius, kurie, jo žodžiais 
tariant, serga menkvertybės 
kompleksu ir paniškai bijo an
glosaksų. Bertrand taip pat puo
lė visus tuos, kurie, nors ir ne

pritardami teroristams bei se-■ 
paratistams, sėdi užpečkiuose 
ir nedrįsta pareikšti savo nuo
monės. Parlamento debatuose 
separatistų partijos Parti Que
becois vadas Rene Levesque 
buvo supykdytas, kai vienas ka
bineto ministerių jam nurodė, 
kad dauguma leidosi terorizuo
jama smulkios bet reikšmingos 
mažumos .Nežiūrint separatistų 
isterikes,įstatymas,atrodo,bus 
priimtas dar šią savaitę.

DRAPEAU REMIA ĮSTATYMĄ 
Nr. 63

Montrealio miesto burmis
tras užsitraukė įvairaus triukš
mingo elemento nemalonę, pa
reiškęs,kad pilnai remia naujo
jo įstatymo kalbinę politiką. 
Kaip žinia, šis įstatymas nors 
ir apskelbia prancūzų kalbos 
pirmumą,bet taip pat pilnai ap^ 
saugoja tėvų teisę mokyti vai
kus ta kalba, kuria pasirinks 
(reiškia, viena abiejų oficialių 
krašto kalbų, t. y. anglų arba 
prancūzų).

TIKRINS IŠGERIANČIUS 
VAIRUOTOJUS

Šių metų pabaigoj bus oficia
liai pradėti vartoti specialūs 
prietaisai, kurieįgalins polici
ją nustatyti alkoholio kiekį vai
ruotojų kraujuje. Policija turės 
teisę kiekvieną įtariamą girtu
mu sulaikyti ir priversti jį 
kvėpuoti į tam tikrą aparatą. 
Asmenys,kurie tokio tyrimo at
sisakys, galės būti baudžiami 
iki $ 1000 bauda arba kalėjimu 
iki šešių mėnesių. Teisingumo 
ministerija Ottawoje apie tai 
pranešdama taip pat pastebėjo , 
kad tokie tikrinimai gali prasi
dėti visoj Kanadoj gal jau net 
lapkričio mėn. 15 dieną.

NDP ATMETĖ KRAŠTUTINĖS 
KAIRĖS KELIA v

Winnipege įvykusioj Naujo
sios Demokratų partijos (NDP) 
konvencijoj, po ilgų diskusijų , 
buvo atmestas Toronto univer
siteto profesoriaus Watkins 
kraštutiniškai kairus ir šimtu 
procentų antiamerikietiškas 
manifestas. Tame manifeste, 
tarp kita ko, buvo siūloma jung
tis tarptautinėn kovon prieš 
amerikietiškąjį imperializmą. 
Nė žodžio nepasakyta ten apie 
sovietinį imperializmą.65 nuo
šimčiai delegatų pasisakė už 
David Lewis įspūdingai gintą ir 
partijos vadovybės parašytą 
partijos programą,kurioje pir
moj vietoj keliama Kanados vie
nybė ir šios partijos kova prieš 
visas didžiąsias korporacijas- 
amerikiečių ir kanadiečių.

EUROPA STREIKU ŽENKLE

Atrodo, jog didžiausią pasi
priešinimą valdančlom politi
nėm partijom rodo ne opozi
cija, bet darbininkija.

Karalienė Elizabeth II-ji.

KARALIENĖ NEBEKALBĖS 
PER KALĖDAS

Didžiosios Britanijos kara
lienė Elisabeth II nutarė sulau
žyti tradiciją,pradėtą George V 
1932 metais, ir nesakyti kalbos 
per Kalėdų šventes. Bucking
ham Palace, pranešdamas apie 
tai, pastebėjo, kad karalienės 
kalba būsianti atspausdinta ir ja 
galės pasinaudoti tie laikraš
čiai, kurie to pageidaus. Nuta
rimas liečia tiktai šiuos metus 
- kitais metais tas nutarimas , 
pageidaujant, galės būti ir pa
keistas.

RAUDONOJI KINIJA SUĖMĖ 
DAR DU BRITU PILIEČIUS

Be septynerių dar tebekali- 
namų britų piliečių komunisti
nės Kinijos valdžia suėmė dar 
du. Paskutinėm savaitėm raudo
nieji kiniečiai buvo paleidę ke
letą anksčiau suimtų anglų, to
dėl Londone buvo viliamasi, kad 
ir likusieji netrukus būsią pa
leisti. Dabar tos viltys atrodo , 
išblėso.Du naujai suimtieji yra: 
Mrs.C.Martin,apie 70 metų am
žiaus, ir Bill McBain, apie 80 
metų amžiaus.Nežiūrint šio nuo
latinio jos piliečių terorizavi
mo, Didžioji Britanija tebepa
laiko santykius su raudonąja 
Kinija.

Kairėje Kinijos ir dešineje Sov, sąjungos kariuomenės prie sienos,
dėl kurių “nesusipratimų“ prasidėjo ■pasitarimai Kosygin ir Chou-En-lal

Italijoje streikavo laikraš
čių spaustuvių darbininkai. 
Statybų darbininkai irgi atme
tė paskutinius pasiūlymus ir 
žada išeiti streikan spalio 28
dieną, Neperseniausiai trans
porto darbininkams išėjus 
streikan beveik buvo supark- 
ližuotas bet koks sus is tekt-

. Grįžo streikavę pašti- 
užtaidar tebestrei- 

kuoja chemijos bei metalo 
darbininkai.

Anglijoje sustreikavus an
gliakasiams buvo prarasta 1,7 
bilijonai tonų anglių. Taip 
pat streikavo Fordo/4OO/maši 
nų pristatinėtojai. Neatsiliko 
ir kepėjai.

Vakarų Vokietijos naujoji 
valdžia pradeda pažinti strei
kų skonį, kai plieno darbinin
kai Esseno rajone išėjo į 
streiką. Juos pasekė Ruhro 
angliakasiai ir reiklauja net 
15% algų pakėlimo.

Prancūzijoje irgi pasireiš
kė eilė smulkesnių streikų, 
vien tik tam , kad po de 
Gaubtinė valdžia prisimintų 
ir juosius.

Atrodo, jog visos Europos 
valdžios yra žūtbūtinai pasi- 
ryžusios sustabdyti kainų ir 
su tuo susijusį algų kilimą, 
nes prisibijoma ekonominio 
nusmukime.

NEGALIMA TYČIOTIS iŠ 
MASKVOS NEI BELGRADE

Buvęs liberališko žurnalo 
(dabar uždaryto) redaktorius 
Zoran Gluscevic nuteistas še
šiems mėnesiams kalėjimo už 
pašaipų rašinį apie sovietų Če
koslovakijos išprievartavimą. 
Teismo sprendime sakoma, kad 
jis baudžiamas už žeminimą 
svetimos valstybės ir jos ka
riuomenės prestižo. Gluscevic 
gindamasis teisme pareiškė , 
kad Jugoslavija oficialiai pa
smerkė sovietinės kariuomenės 
intervenciją Čekoslovakijoje, 
todėl jis nematąs kokiu būdu jį 
esą galima kaltinti antikomu
nizmu arba įžeidinėjimu tų, ku
rie esą buvę pačios jugoslavų 
vyriausybės ir partijos pa
smerkti.

LIBANE VIS DAR 
NERAMU

Libane vis dar neaišku kuri 
pusė' laimės - ar nuosaiklnis 
sparnas, kuris nenori leisti 
arabų partizanams iš Libano 
teritorijos puldinėti Izraelį, ar 
karštagalvi škesni jaunesnės 
kartos atstovai, kurie reikalau
ja solidarumo su kitais arabų 
kraštais kovoje prieš Izraelio 
valstybę.Net Ottawoje 20 arabų 
studentų buvo kuriam laikui 
okupavę Libano ambasadą, pro
testuodami prieš tos šalies, jų 
nuomone, išdavikišką laikyseną 
kitų aijabų kraštų atžvilgiu.Am- 
basadorius Alif Gebara betgi 
paneigė žinias apie ambasados 
"okupaciją", nes jis esą "oku
pantus" šiltai priėmęs ir mie
lai paaiškinęs savos vyriausy
bės laikyseną.

SYRIA v

♦ Sirijos sostinėje demons
travo 100,000 žmonių minia, 
protestuodama prieš Lebano vy
riausybės varžymus arabų par
tizanams. Lebanas atšaukė am
basadorių iš Irako ir pareiškė 
protestą Sirijai dėl partizanų 
puolimo.

SOVIETAI VĖL KALBA 
SU KINAIS

Pekinge prasidėjo kinų-so- 
vietų derybos pasienio reika
lais. Tačiau , Tass agentūra 
skuba įspėti, kad ideologiniai 
skirtumai,toli gražu, nėra dar 
išspręsti. Paskutiniuose savo 
biuleteniuose vis tebepuola 
Mao Tse-tung ir kitus jo sėb
rus. Iš Forpiozos ateinančio
mis žiniomis tvirtinama, kad 
kiniečiai leidosi į šias dery
bas tik po Kosygino asmeniš
ko pagrąsinimo sunaikinti ki
nų atominių ginklų įrengimus.

r.s. ŠHzcMMr&il

savo antika.
IZRAELIO RINKIMUOSE 
POSŪKIS KARINGESNIUJU 
PUSĖN
Nors dabartinės ministerės 

pirmininkės Goldą Meir vado
vaujama koalicija ir laimėjo 
rinkimus, bet pralaimėjo 5 at
stovus.120 vietų Knesete dabar
tinė valdančioji koalicija surin
ko bent 58 vietas. Kraštutinė 
dešinioji Gahal partija turės 25 
atstovus, nes laimėjo tris nau
jas vietas. Rinkimų analistai 
teigia,kad šie rezultatai aiškiai 
rodo vis stiprėjančią gynybos 
ministerio Moshe Dayan pozi- 
ciją.Rinkimai taippatįrodė, jog 
griežtos politikos su ąrabtj 
kraštais šalininkai laimi vis 
daugiau Izraelio valstybės gy-

MIRĖ J. FRANK WILLIS
Visiems Kanados radijo klau

sytojams ir televizijos žiūro
vams gerai pažįstamas komen
tatorius J. Frank Willis mirė Š . 
mėn. 27 dieną ištiktas širdies 
smūgio. Jo sodrus balsas ir kul
tūringi komentarai buvo tapę 
kaip etikete visoms CBC pro
gramoms. Neužmirštami lieka 
jo komentarai ir jo sudarytos 
programos apie Kanados karius 
antrojo ir pirmojo pasaulinio 
karo metu, užgriuvusių anglia
kasių gelbėjimas Moose River 
kasyklose ir serija apie Atlanto 
pakrančių žvejus.

'.V
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KIEK PONU!...

(Kelios liūdnos pastabos apie 
tebe s munkantį kultūrinį nuo

smukį)
Turbūt neverta nei minėti, 

koks baisus triukšmas kilo dėl 
to kadaise paskelbto kultūrinių 
nuosmukio manifesto. Nemanė 
jį pasirašiusieji, tikriausia, šia 
iškilminga protesto nota su
stabdyti pačio- kultūrinio smu
kimo.O jeigu kuris iš jų taip ir 
manė, tai gali skubiai persio
rientuoti: TEBESMUNKAME 1

Kas ? Kur ? Kodėl ? klausinė
ja geros ir piktos valios pilie- 
čiai.Mūsu kultūrinis gyvenimas 
gi klestil Štai, kad ir šį rudenį 
-kiek visokių suvažiavimų,sim
poziumų,aptarimų,pasitarimų , 
manifestacijų,deklaracijų ir t. 
t. ir 1.1. Paskaitos skaitomos 
apie kultūrą, literatūrą, menus 
ir mokslus ir t. t. Va, vienas 
prof.dr.skaito apie viską iš ei
lės-taip sakant,nuo A iki Z. Vi
są kultūrą. . .

Kitose srityse, neblogiau se
kasi "gintis" nuo nuosmukio. 
Štai, ruošiamos vieno vertėjo , 
kūrėjo, pedagogo (ir dar ko tik 
norit) antologijos. Tose antolo
gijose, tiesa, praleidžiami, kai- 
kurių priešų ir kenkėjų kūri
niai, bet už tai kolegų kandžių 
darbai triumfuoja.Kito garsaus 
poeto ir dramaturgo bei kultū
ros ramsčio jau kuris laikas 
nurodinėjama kaip, kur ir kada 
būti lietuvišku rašytoju. Gerbia
mas nurodinėtojas aiškiai per
mato kiekvieną lietuvį rašytoją. 
Kaip su Roentgen© spinduliais < 
Tas lietuviškai rašo-tas nei 
Nors paties nurodinėtojo bei 
ramsčio kūrybą tenka taisyti 
bent keliems kalbininkams... 
Paskutiniuose "Akiračiuose" 
tūlas narsuolis (tikėkimės, ne 
slapyvardininkas ?) jau kelintą 
kartąnaikina"Literatūros Lan
kus", nustatinėja naujos kriti
kos gaires ir mokina jaunus bei 
senus literatūrinės išminties . 
Mokindamas ir labai iš aukšto 
apaštalaudamas jis nuolat per
šauktai savąjį patiekalą, lyg jo 
skonis būtų pačių dievų sukur
tas.Prisimena ta proga ir kitas 
panašiai modernus lietuvių li
teratūros lygintojas kažkur Los 
Angeles, kuris po savo naiki
nančios kritikos nesugebėjo iš
vardinti kritikuojamų autorių 
knygų pavadinimų.

Charakteringa taip pat, kad 
visi šie svieto lygintojai ir nau
jos literatūrinės dimensijos 
šaukliai labai atsargiai vaikšto 
apie tų kūrybą, kurie savo laiku 
jiems buvo kietai pokštelėję per 
galvą.Bijodami kuokos,jie nuo

KANADOS LIETUVIŲ FONDAS
Nauji nariai ir įnašai
339. Braziukaitis Al. $IOO
340. Alšėnas Pranas $100
341. Jagela Stasys $1OO
342. Z. /Toronto/$100

KOKIE JIE GRAŽŪS!...

lankiai rykštininkams smilkina 
didybės dūmą. Ir, žinoma, nuo
smukio paveikslui tinkamai už
baigti, reikia paminėti, kad va
kardienos didieji egzekucinin- 
kai tą smilkalą priima be prie
kaišto.

Smunkančio nuosmukio mo- 
zaikon gražiai įsipina to aro
gantiško sukirpimo pirmeivis , 
kuris didžiu balsu ir kiekviena 
proga tyčiojasi ir iki ašarų juo
kiasi iš visų zuikiapėdiškų bai
lių,nedrįstančių pasakyti aiškią 
savo nuomonę, smulkių niekše
lių, kurie tik po slapyvardės 
kauke išdrįsta kokiam asme
niškam priešui įkąsti į kulną ir 
bendrai visokių neiškepėlių bei 
nedakepėlių,naminio š’ins išti
kimybę kartojančių savo stabo 
mintis bei eiles, bet pats rū
pestingai užsidangsto net mer
gaitiškom slapyvardėm, kad tik 
kas nors, gink Dieve, neįtartų jo 
kalbėjus piktus žodelius. Tokie 
drąsuoliai dažniausiai katego
riškai užginčyja savo tapatybę 
ir, pėdoms sumėtyti, panaudoja 
savo draugų inicialus. Jie tad 
išlieka tyri kaippirmasai snie
gas,© ant j o draugo galvos gra
fomanai ir užgauti megolomo- 
nai kapoja kuolus. Olimpietis gi 
nuduoda,kad nieko nepastebi... 
Netoliau nuo šio dvasios aris
tokrato ir tas miglų gamintojas, 
kuris savo literatūrinius išve
džiojimus surašo taip įmant
riai,kad paskui turi pasikviesti 
uošvę arba žmoną, jog pats su
prastų ką parašė. Senesniems 
kovotojams ir fronto gynėjams 
pasitraukus į pensiją arba kri
tus nelygioj kovoj prieš tamsą 
ir hipokriziją, smogiamųjų da
linių pozicijas ir vėl užima tie 
patys profesionalai grafomanai, 
kurie prieš penkioliką ir dvide
šimt metų buvo iš mūsų kultū
ros sodo išgyvendinti. Jie tik 
pakeitė taktiką-giria tuos .kurių 
bijo ir spiaudo į tuos, kurie jų 
nelietė dėl kvapo. . . Jiems pa
klusniai talkininkauja vienas 
kitas pasimetęs jaunuolis,kuris 
savo profesoriaus pareikštus 
metodus taiko viskam dogma
tišku stropumu. Paklusniai 
lankstydamiesi prieš savo pa
čių sukurtus stabus ir stabelius 
šie naujieji "aristokratai" mus 
greitai paners į tokią balą, kad 
kitą ''Literatūrą Svetur" rašy
dami (gal po dar 20 metų), at- 
sispaudinsimeir atspaudinsim 
tik tuos, kuriuos kažkada varg
dienė Juozapata taip gailiai ap
tarė. . .Tikrai-liūdna pasaka...

Henrikas NAGYS 

343. Barščiausko J. atm.$lOO
Zelba S. $50

Juozas Barščiauskas mirė 
1949 m. Buvo pažangus ūkinin
kas, koperatyvų stetgėias. Jo

atminimui įnašą aukojo žentas 
buv. KLF Tarybos Pirm? V. 
Ignaitis.

Š„m. spalio 25 d; įvyko Fon
do Tarybos posėdis. Paskirs
tytas pelnas liet, mokykloms 
ir organizacijoms viso$2200. 
Pusė tų pinigų skirta mokyk
loms, o kita pusė kultūrinėms 
organ iz ac i joms.

Paskirstymą padarė komi
sija /kun. P. Ažubalis, K. Ape- 
ravičius ir A.Sakus/, Taryba 
nieko nekeitė, tik papildė dar 
$200. Detalus paskirstymas 
bus paskelbtas atskirai.

Taryba rado, kad Fondo va
jus šiais metais eina silpnokai 
/gauta įnašų $6036, viso Fon
de $53,878 įnašų ir $2698 pro
centų, išlaidų $281/, tai Tary
ba pavedė iždininkui P. Lėliui 
vėl imtis Fondo vadovavimui 
iš kur jis buvo pasitraukęs.

Tad prašome mielus tautie
čius jungtis į Fondo narių ei
les, kur galėtume stipriau pa
remti mūsų B-nės pastangas 
išlaikyti liet, mokyklas bet 
organizacijas, Aukas ir įnašus 
siųsti ižd. P. Lėliui, adresu: 
325Seaten St. .Toronto Ž, Ont. 
arba betarpiai įmokėti lietu
vių bankeliuose.

KLF Inf.

IV-sios DAINŲ S V E N T E ! *******************************
RUOŠA****************

IV-sios J. A.V. ir Kanados 
Lietuvių Dainų Šventės reper
tuaro 2 sąsiuvinys "Dainos 
vaikų chorui", tikimasi, pa
sieks lituanistines mokyklas 
lapkričio mėn.pradžioje,

Užsiregistravusiems daly
vauti IV-joje Dainų Šventėje 
suaugusių mišriems chorams 
jau išsiuntinėta arti 700 eg
zempliorių Br. Budriūno kan
tatos "Lietuvos Šviesos Ke
liu". Chorai, manantieji daly
vauti IV-joje Dainų Šventėje, 
kviečiami nedelsiant regis
truotis , pranešant dalyvių 
skaičių šiuo adresu:

Petras Armonas

IR GERAI, IR BLOGAI... 
(laiškai mums)

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

Red.

QUO VADIMUS ?
KO IŠKADIJAMĖS? 

arba
O SU KUO KUMPĮ RYSI, 

KADA KRIENŲ NEBUS?'.
"Nepr. Lietuvos" redakcija 

kažkodėl persispausdino iš 
"Dirvos" 64 numerio anonimi
nį straipsnį, kuriame rauko
mas! dėl Lietuvių fondo planų 
išleisti Lietuvos istoriją.Nors 
nei viena redakcijų nesiteikė 
pažymėti, kad straipsnio min
tys diskusinės , norėtųsi jas 
pakomentuoti.

Nelabai susigaudom,kas tas 
Lietuvių fondas Ar tai tas pats 
geležinis, nikelinis, pakulinis , 
"milijoninis" fondas, ar koks 
kitas? Bet kiekvienam aišku, 
kad skirti mizernus $5. OOP 
moksliniam trijų tomui veika
lui yra užgaulus pasityčioji
mas. Juk vien perrašyti maši
nėle rankraštį kainuos apie 
tai.O kur honoraras istorikui?

Bet "Dirvos" straipsnio au
torius graužiasi ir dėl to nu
graužto graužtuko. Kodėl, gir
di,nesudaroma plataus redak
cinio kolektyvo?Tiesa, jis pri-
pažįsta tam tikrą kompetetin- 
gumą Prof. Z. Ivinskiui, bet 
tuoj pat suabejoja, ar profeso
rius sugebėsiąs objektyviai 
įvertinti tokius kvapą užiman
čius istorinius įvykius, kaip 
kad Gruodžio 17-tąją? Ar Jis 
sugebėsiąs atpasakoti visas 
muštynes - kautynes,kurių gi- 

4538 So.Hermitage Ave., 
Chicago, III. 60609

Suaugusių chorui be Br. Bu- 
drtūno kantatos "Lietuvos 
Šviesos Keltu" yra jau numa
tyta, dar rodos niekur išeivi
joje negiedota J. Naujalio 
"Malda už Tėvynę". Ji yra 
verčiama į lietuvių kalbą ir 
tuoj bus įgraviruota.

Visi , numatančių dalyvauti 
IV-joje Dainų Šventėje, chorų 
dirigentai prašomi siūlyti 
Šventės repertuaran pagei
daujamas dainas. Su tokiu pra
šymu jau buvo asmeniškai 
kreiptasi į repertuaro kom . 
narius. Dainos pageidaujama, 
kad būtų skambios ir savo su
dėtingumu prieinamos vis tems 
chorams .Vįsos pasiūlytos dai- 
nosbus sutrauktos į vieną są
rašą ir išsiuntinėtos reper
tuaro kom. nariams balsavi
mui.

Dirigentai prašomi greit ir 
aktyviai atsiliepti, nes reper
tuaras norima paruošti gali
mai greičiau išsiuntinėjimui. 
Prisidėkime prie šio darbo 
vist, kad nebūtų daugiau kriti
kų negu darbininkų.

Muzikui Stasiui Sližiui IV- 
stos Dainų Šventės repertua
ro kom. vardu reiškiu padėką 
už nuoširdų rūpestį ir pasiū
lymus , iškeltus Draugo Kult. 
Priede. Dėl pasiūlyto chorų 
dirigentų suvažiavimo reper
tuaro reikalu, buvo tartasi su 
J.A.V.L.B. Centro valdybos 
pirmininku inž. Br.Nainiu ir 
L. R. K. Vargoninkų bei kitų 
Muzikų Sąjungos Pirm.muz. 
VincuMamaičiuirprietta vie
ningos nuomonės,kad tokio su
važiavimo suorganizavimas 
pareikalautų nemaža išlaidų 
ir daug darbo, o konkrečios 
naudos gali duoti neperdau- 
giaustai, Tad nutarta repertu
arą sudaryt i korespondenc Intu 
būdu.

Petras Armonas 
IV-sios Dainų Šventės ir 

muzikinės komisijos 
Pirmininkas

lią reikšmę tegali suprasti tik 
specialistai kariškiai? Žodžiu 
Ivinskis jam , visų pirma , 
"trefnos" partijos žmogus.

Jei toks liurškalas būtų pa
sirodęs prieš 40 ar net 20 
metų, nebūtumėm labai dyvi- 
jęsi. Bet metas atsikvošėti. 
Visų pirma,tokios erudicijos 
mokslininkai , kaip Ivinskis, 
patvoriuose nesimėto. Antra-, 
nebūtinai kolektyvinis veikalas 
yra pranašesnis už vieno as
mens sukurtą, permąstytą kū
rinį. Esame turėję kolektyvi
nių veikalų, ir žinom jų vertę, 
bei trūkumus. Galima prasi
manyti visokius komitetus - 
admiralitetus, kolektyvus / su 
organizacijų vėliavom ir gar
bės prezidiumais/, bet kai rei
kia dirbti visvien vienas žmo
gus veža. Ko tada draskytis dėl 
nenudėtos meškos kailio? An
tra, ko tvoti kuolu, jei dar ne
žinom kaip prof. Ivinskis pla
nuoja vykdyti savo pasiryši- 
mą?Anuš, jis ketina verbuotis 
bendradarbius iš tos užgauliai 
juokingos sąmatos išteklių?

Nevykusiu savo išsišokimu
"Dirvos" straipsnio autorius 
gali tik dar labiau užvilkinti 
Lietuvos istorijos išleidimą , 
kai ir taip jau ketvirčiu šimt- 
mečiovėluojamės.Visa tai tik 
kalba apie mūsų tautinį sąmo
ningumą.

Am-am-am'.'.'. 
Montreal, Que.

SKYRIŲ VEDA SKAUTININKAS L. EIMANTAS.
1496 Mar4oll Place, London, Ont.Canada.

s.v. v.si. Algimantas Kazakevičius
Rover Scouts, Traidenis
Group Leader

MUS ĮVERTINA KITATAUČIAI
JA Valstybių Ramiojo Vande

nyno rajono skautai ir šiemet 
turėjo šaunią vasaros stovyklą. 
Malonu pastebėti, kad į lietuvių 
skautų stovyklas atkreipia dė
mesį ir kitataučiai. Štai Los 
Angeles lietuviams skautams 
amerikietė ponia Virginia 
Thompson padovanojo lietuvių 
tautinę vėliavą ir atitinkamą 
bronzinę lentą šiai dovanai at
žymėti. Per dovanos įteikimo 
iškilmes stovykloje p. Thomp
son kalbėjo:

-Man yra didelė garbė ir ma
lonumas būti jūsų svečiu.

Prieš maždaug metus laiko 
aš esu patyrusi apie Jūsų dar
bus šioje stovykloje ir jau mi
nėtu laiku turėjau progos atsi
lankyti čia. Tikrai buvau suža
vėta Jūsų pastangomis ir dar
bu. Stebėjaus visa kuo, ką išvy- 
dau.Aš taip pat pastebėjau, kad 
lyg kažko svarbaus čia trūktų 
ir todėl galvojau, jog būtų gra
žu atnešti Jums dovaną ir do
vaną tokią, kurią Jūs pripažįs
tate kaip garbingą simbolį Jūsų 
šalies ir žmonių. Todėl šią do
vaną Jums įteikiu su dideliu 
respektu ir pasigerėjimu.

Prašau vieną iš Jūsų šaunių
jų vadovų Algimantą Kazakevi
čių išeiti iš rikiuotės į priekį. 
Sutik, Algimantai, priimti šią 
dovaną Traidenio Skautų Vyčių

VISUOMENĖS DĖMESIUI
★ ★★ ★★★★ •k'k'k ★★★★★★★★★★★ A; A

PASAULIO LIETUVIU AR- 
chyvo vadovybė, atsižvelgda
ma į tai, kad suėjo jau 25 me
tai nuo pasitraukimo iš Lie
tuvos nuo bolševikų, pasiryžo 
surinkti pabėgimo atsimini
mus. Laukiama iš "kiekvieno 
plačių atsiminimų,kuriuos Ar
chyvas saugos rašiusiųjų ar
timiesiems ir ateinančioms 
kartoms,kad sužinotų ką išgy
veno tos nelaimės metu. Labai 
naudingos ir nuotraukos. Kas 
jų turėtų, prašoma prijungti 
prie atsiminimų. Siųsti šiuo 
adresu: Pasaulio Lietuvių Ar
chyvas , 5620 So. Claremont 
A ve., Chicago, Ill. 6063 5, USA.

AUKOS NEPRIKLAUSOMAI
LIETUVAI

( Padėka aukojusiems iki liepos 1 d.)
J

81. Šarūnas J. $ 2.00
82. Bulkė P. 5.00
83. Šablauskienė O. 0.75
84. Keršiene D. 2.('G
85. Vasiliauskas K. 1.50
86. Stirbys K. 1.00
87. Dr. Malkus E. 14.00
£8. X. 50.00
89. Krištolaitis J. 3.50
90. Meškauskas M. 4.00
91. Jasiunas A. 4.00
92. Budreika J. 2.00
93. Petrulis M. 4.00
94. Katinas A. 4.00
95. Šimoliūnas S. 3.50
(1.3. Marijošius B. 4.00
97. Jasinevičius V. 1.0U
98. Lukas A. 10.00
99. DŽiaugienė B. 2.00 

būrelio vardu. Telaimina Jus 
Dievas,tebudi ir saugo Traide
nio būrelis šią dovaną visų 
žmonių džiaugsmui.

Skautas vytis v. si. A. Kaza
kevičius susijaudinęs lietuvių 
tautinę vėliavą ir atžymėjimo 
lentą priėmė. Šį įvykį liudija 
pridedama nuotrauka.

s. Liūtas GRINIUS

KANADOS RAJONO SKAUČIŲ-V
TU SUVAŽIAVIMAS k

S. m.spalio mėn. 11 d. Hamil
tone, lietuvių parapijos salėje 
įvyko vyresnių skaučių .vyčių ir 
vadovių-vadovų suvažiavimas.

Suvažiavimo pradžioje invo- 
kaciją atkalbėjo prel. J. Tada- 
rauskas.

Su dideliu dėmesiu išklausyta 
dr. s. Ilonos Gražytės iš Mont- 
reallo paskaitos apie šių dienų 
jaunimo etiką ir moralę. Pa
skaitos tema tikrai aktuali, tik 
per valandą-kitąsunkoka ją iš
gvildenti .Reiktų daugiau laiko. 
Todėl preligentė bandė su dide
liu įsijautimu ir,reikia pasaky
ti,daug kur su pasisekimu, per
duoti visas tas jaunimo šių die
nų nuotaikas ,elgio formas, daž
nus revoliucinius nusiteikimus 
bei savo indentifikacijos-savęs 
ieškojimo būdus ir galop visuo
menės reikalavimus labai kon
densuotais apibrėžimais.Malo
nu pažymėti, kad paskaitininke 
gražiai moka dėstyti savo min
tis ir sutrauktu būdu.

Po paskaitos vyko tikrai įdo
mios diskusijos,bet jau pasida- 
Jnus visai auditorijai į tris 
grupes pagal amžių.

Iš po pietinės suvažiavimo 
eigos pažymėtinas jaunimo 
simpoziumas,per kurį gvilden
ta, ką būtų galima įnešti naujo į g 
skautų veiklą. Buvo pasisaky
mų, kad reiktų kai ką mūsų 
veikloje iš pagrindų keisti,no
rėta mažiau, paradų iškilmių, 
atžymėjimų, o daugiau tylios 
darbų ir susikaupimo veiklos , I 
daugiau jaunesnių vadovų.

Vakare buvo tikrai nuotaikin
gas laužas. L.E-TAS

100. Tonkūnas J. 2.0Q
101. Pažuolis J.
102. Toronto Šaulių Vi. Putvio

1.00

Kuopa 10.00
103. Liorentas J. 2.00
104. Biveinis A. 1.00
105. Effertas P. 4.00
106. Danys J.V 4.00
107. Zavackis S. 10.00
108. Pečiulis L.
109. Detroito ’ ‘ Žiburėlio' '

3.00

Skyrius 50.00
110. Norius A. 18.50
111. Jurjonas A. 4.00
112. Mickevičius A. 3.50
M3. Mozūras B. 2.00
lit. Kvietkauskas P.
115. ‘‘Parama'' Toronto

4.00

Kredito Unija 50.00
116. Šetkus S. 2.00
117. SviklaJ. 3.50
118. ('Litas'' Montrealio

Kredito Unija 250.00
119. Valka V. 17.00
120. Barteška Pr. 2.50
121. Dundulis A.
122. Lietuvių Skautų

1.00

Sąjunga 25.00
123. Skripkutė L. 2.50
124. Vaisiūnas J. 5.00
125. Bakūnas V. 2.00
126. JagiellaO. 2.00
127. Dr. Sruogienė V. 9.00
128. Mikalajūnas A. 10.00
129. Tranelis J. 10.00
130. Bakūnas L. 12.50
131. Evans G. 5.00
132. Urbas S. 2.00
133. Aglinskas V. 2.00
134. Meilus V. 10.00

Niekad nebus perdaug dosniu ranku.
Lietuviškas spausdintas žodis ypač to-
kios geraširdės paramos vertas. Todėl
spausdindami šį saraša, norime nuošir-
džiai padėkoti visiems paskiriems asme
nims ir visoms organizacijoms, kurie mū 
sų savaitraščio nepamir&o šiais metais. 
Vėliau aukojusius skelbsime sekančių
metu pradžioje. Ačiū.

t
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INFORMACIJA
Lietuvių Mokslo ir Kūrybos 

Simpozijume, ruošiamam Pa
dėkos dienos savaitgalį Čika
goje .matematikų, fizikų, 
c he m ikų posėdis įvyks šeš
tadienį, lapkričio mėn. 29 d. 
nuo 9:30 iki 11.30 vai. prieš 
piet MIDWAY HOUSE patal
pose.

Yra numatoma šią trumpą 
dviejų valandų posėdžio prog
ramą tvarkyti taip, kad daly
viai galėtų kuo plačiau ir kuo 
geriau viens kito profesinę 
veiklą bei darbus pažinti.

Kad būtų galima iš anksto 
posėdžiui pasiruošti,prašome 
matematikus , fizikus ir che
mikus pranešti savo profesi
nių bei mokslinių darbų trum
pus aprašus ir pasiryžimą da
lyvauti simpozijume atskirų 
sričių vadovams.

Matematikai žinias pa
tiekia prof.dr. A rūnu t Liu- 
I e v i č i u t, 7430 South Maple
wood, Chicago, Ill. 60629

Fizikai - prof.dr.Rimui 
Vaišniui, 470 Prospect Appr. 
75 New Haven, Conn. 06511

Chemikai - dr. Adolfui 
Damuštui , 8050 Hartwell
Detroit, Mich. 48228

Atliekantiems mokslinio ar 
pritaikomojo tyrimo darbą bus 
sudaryta kelių minučių proga 
žodžiu bei skaidrėmis pasida
linti mintimis su posėdžio da
lyviais. Dėl laiko stokos tai 
negalės būti moksliniai pra
nešimai pilna žodžio prasme, 
bet tai bus medžiaga visuo
menei supažindinti su moks
linį darbą dirbančiaisiais.

Tad iki greito pasimatymo 
Padėkos dienos savaitgalį, 
lapkričio mėn. 26 - 30 d.d., 
Lietuvių Mokslo ir Kūrybos 
Simpozijume Čikagoje.

Matema tkų, fiz ikų, chemikų 
posėdžio organizatoriai

• Mokslo ir Kūrybos Simpo
ziumo atidarymas įvyks 1969 
m. lapkričio 27 d., /Padėkos 
dieną/ 2 vai. 30 min. p.p. Či
kagoje, Jaunimo Centre, 5620 
So. Claremont Ave. Atidarymo 
ceremonija bus labai trumpa, 
nes atidarymo programoje jo
kie sveikinimai nėra numaty
ti. Visuomenei bus pristatyti 
Simpoziume dalyvaują Garbės 
Svečiai. Tuoj po atidarymo 
seks Forumas: "Svarbesnių 
Mokslo Šakų Stovis Lietuvoje".

• Dr. Edmundas Ringus šiuo 
metu yra išvykęs į Japoniją; į 
rengenologų suvažiavimą, kur 
praleis apie 2 savaites laiko. 
Dr.Ringus rūpinasi Mokslo ir 
Kūrybos Simpoziumo finansi
niais reikalais.

• Prof. dr. Bronius Vaškelis, 
Mokslo ir Kūrybos Simpoziu
me,savo moderuojamame Lie
tuvių literatūros posėdyje 
skaitys paskaitą:"Partizaninio 
judėjimo pavaizdavimas so
vietinėje lietuvių literatūro
je".

• Prof. dr. Rimvydas Šilba
joris atvyksta į Mokslo ir Kū
rybos Simpoziumą Čikagoje ir 
lietuvių literatūros posėdyje 
skaitys paskaitą: "Poetinio 
vaizdo ieškojimai naujoje lie
tuvių literatūroje".

• Prof, d r. Benius Mačiuika, 
atvyks į. Mokslo ir Kūrybos 
Simpoziumą ir dalyvausdr.T. 
Remeikio organizuojame foru
me "Svarbesnių Mokslo šakų 
stovis Lietuvoje". D r. Mačiui
ka darys pranešimą tema 
Mokslas Lietuvoje Sovietinės 
santvarkos rėmuose /Bendra 
mokslo padėties ir krypties 
apžvalga/ , "Background Pa
per".

• Dr. Romualdas Kašuba ir 
dr . Steponas Matas organizuo
ja mokslinį posėdį "Medžiagų 
ir Erdvės Technologija". Po
sėdyje paskaitas skaitys: dr. 
Šarūnas Užgiris, dr.Romual
das Viskonta,Stasys Bačkaitis 
ir Šarūnas Lazdinis. Šarūnas 
Lazdinis Ohio State Universi
ty ateinantį pavasarį gaus 
daktarato laipsnį iš aeronau
tikos inžinerijos srities. Šis 
įdomus mokslinis posėdis, 
viešas visai visuomenei,įvyks 
Mokslo ir Kūrybos simpoziu
mo metu, lapkričio 28 d. 3:30 
vai. p. p. Čikagoje, Chicago 
Midway House patalpose.
• Kun. K. Trimakas, S. J., 
Mokslo ir Kūrybos Simpoziu
me moderuos forumą: "Lietu
vių Kultūrinė ir Mokslinė 
Spauda". Forumą sudaro: K. 
Bradūnas , Draugo Kultūrinio 
Priedo redaktorius , B.Braz
džionis,Lietuvių Dienų redak
torius, dr. J. Girnius, Aidų re
daktorius, dr. V. Kavolis, Met
menų redaktorius ir dr. A. Kli
mas, Lituanus redaktorius.
• Dr. Vytautas Klemas, In
formacijos ir erdvių techno
logijos posėdžio moderatorius 
Mokslo ir Kūrybos Simpoziu
me,skaitys paskaitą:"Optima- 
linis fotografavimo spalvų pa
rinkimas Marso paviršiaus 
išryškinimui". ■
• Dr. Kostas Ostrauskas 
Mokslo ir Kūrybos simpoziumt 
moderuos pasaulinės literatū
ros mokslinį posėdį, kuriame 
dalyvaus anglų, ispanų, vokie
čių, rusų ir prancūzų kalbos 
ir literatūros specialistai. Po
sėdžio tema: Kaip tinkamiau 
panaudoti savo žinias ir paty
rimą lietuvių kultūriniame 
darbe.
• Mokslo ir Kūrybos Simpo
ziumo, įvykstančio Padėkos 
Dienos savaitgalio metu, Či-H 
kagoje, moksliniai posėdž iai, 
forumai ir paskaitos yra atvi
ri visiems. Visuomenė kvie
čiama gausiai juos lankyti ir 
panaudoti progą susipažinti su 
lietuvių mokslininkų,ypač jau
nesniųjų, laimėjima is, darbais 
ir jų lietuvišku nusiteikimu.

• Arch. Arvydas Barzdukas 
moderuos forumą "Mokslinin
ko Padėtis Savoje Visuomenė
je". Forumas įvyks Mokslo ir 
Kūrybos Simpoziumo metu, 
1969 lapkričio 29 d. 3:30-5:30 
v.p.p.Čikagoje Midway House 
motelyje . Forum’e dalyvaus: 
prof. dr. Julius Šmulkštys , 
prof. Zenonas Rekašius, dr. 
Vytautas Vygantas,dr. Edmun
das Lenkauskas ir inž.Bro
nius Nainys.
• Dr.Vytautas Klemas Moks
lo ir Kūrybos Simpoziumui 
organizuoja ir moderuos 
mokslinį posėdį "Informacijos 
ir Erdvių Technologiją". Šia
me posėdyje prelegentais yra 
pakviesti dr. V.Mikėnas , dr. 
Z.Rekašius,Henrikas Bankai- 
tis ir dr. Antanas Dundzila . 
Visuomenė yra kviečiam at
silankyti į šį posėdį.
• Povilas Žumbakis, Jadvyga 
Dočkuvienė , Jonė Bobinienė, 
Marija Remienė.Elenutė Bra- 
dūnaitė, Laima Nainytė ir Jo
nas Pabedinskas sudaro "Su
sipažinimo Banketui" rengti 
komisiją. Banketas įvyks 1969 
lapkričio 29 d. 8:30 vai. vak. 
Sharkos restorane, Čikagoje, 
Mokslo ir Kūrybos Simpoziu
mo proga.
• Į mokslininkų ir visuome
nės susipažinimo banketą, 
įvykstantį Mokslo ir Kūrybos 
Simpoziumo proga 1969 lapkr. 
29 d. 8:30 v. v. Sharkos res
torane, 6301 W. 63rd. Str., 
Chicago , stalus prašome už
sisakyti pas Joną Pabedinską, 
Tel. 858-2074.

SLA prezidentas Povilas Dargis sveikina naujai išrinktą 
sekretorių dr, Algirdą B udrecką ( kairėje ), kuris eis Šias 
pareigas vietoje B. P i va r i u n i erie s..

Algirdas Gustaitis.

KADA ALT'O DELEGATAI DERAMAI GYNĖ

PRŪSIJOS KLAUSIMA JAV-iu STATE s *
DEPARTMENTE (Užsienio Reikalų Ministerijoj) ?

( Straipsnio pradžia 42 nr. )

ŠIUO KART BENT ŠIAURINĖS 
PRŪSIJOS DALIES PRISKYRI
MAS LIETUVA? YRA GYVYBI
NĖS REIKŠMĖS

Juo ilgiau gyvensim, tuo ryš
kiau pastebėsim, jog Prūsijos 
sujungimas su Lietuva yra ne 
tik svarbus ekonominiu, kultū
riniu, juo labiau tautos istori- 
niu, etnografiniu požiūriu, bet 
yra dabartinės egzistencijos 
būtenybė.

Mes, lietuviai, esame įpratę 
manyti apie savo tėvynę kaip 
apie retokai gyvenamą kraštą. 
Taip galvoti įpratome pasižiū
rėję į Belgiją,Daniją,Vokietiją, 
Angliją ir kitą tirščiau apgy
ventą valstybę.II Pasaulinis ka
ras,kaip šaltas maras,staigiais 
ypais sumažino tikruosius pi
liečius.

Betgi jau pasigirsta nuomo
nių, jog Lietuva esąs per tirš
tai apgyventas kraštas,palygi
nus sujos okupantu Sovietų Ru - 
sija. 1970 metais Lietuva, pa
sieksianti apie 3 000 000 gyven
tojų, bet tai jau būsią apie 50 
žmonių vienam kvadratiniam 
klimoterui.kai Sov.Rusija tetu
ri apie 3 žmones vienam kvadr. 
km.Todėl, esą, kai kas pradeda 
nuogąstauti,kad rusai galį pra
dėti lietuvių retinimą, juos vie
nokiais ar kitokiais pridengi
mais išgabenant į Bolševikijos 
retybes. Kartais, esą, dėl "gy
ventojų tirštumo" trukdoma iš 
Bolševikijos tolių grįžti išvež
tiems, ištremtiems lietuviams , 
nes jie neturėsią kur Lietuvoj 
apsistoti.

Užuot vežus ar vykus į Sovie
tų Rusijos tolius "dirvonų plėš
ti", "praktikuotis baigus aukš 
tuosius mokslus" ir kitais mū
sų tautos naikinimo kabliukais 
bandant mažinti lietuvius, tokie 

numatyti "savanoriai" turėti 
(jei galėtų) vykti į šiaurinę Prū
sijos dalį. Nejučiomis susida
rytų pastovus, naujas, teisėti} 
tos srities gyventojų tinklas.

Prūsijos lietuviai nėra visiš
kai išnaikinti.Man ne kartą pra
nešė1 tame krašte buvę ar apie 
jį tiesioginių žinių turintieji, 
jog Prūsijos gyvena lietuvių. 
Kiek yra išlikusių iš senųjų vie
tinių gyventojų ir kiek yra at
vykusių naujai, sunku dabar pa- 
sakytį^Ąlg. Budreckis straips
nyje "Kiek yra lietuvių?", pa
skelbtam "Dirvos" nr. 92,1968 
m. rašo, kad Rytprūsiuose esą 
60 000 lietuvių. Vokiečiai taip 
pat randa kelias dešimtis tūks
tančių vokiečių pietinėj Prūsi
jos daly, kurią dabar adminis - 
truojalenkai.(Žiūr. : Egbert A . 
Hoffmann: Ostpreussen heute . 
Ein Reisebericht. 1967).
"SANDARA" ATSAKINĖS VE

DAMAISIAIS?
Praėjus keliom dienom po 

minėto mano rašinėlio paskel
bimo "Naujienose" rugp. 9 d. , 
ALTonario gerb.p. M. Vaidylos 
redaguojama "Sandara" rugp.15 
d. , nr. 33 paskelbė vedamąjį 
antrašte :Karaliaučius ir Lietu
va".

Malonu, jog neužsigavo dėl 
kritiškų pastabų. Kai tuo tarpu 
"Draugo" redakcija buvo atsi
sakiusi spausdinti, be rašto , 
anei druko,tylomis grąžino ra
šinėlį, kurį, manau, sutiksime , 
redaktoriai galėjo dėti. Argi 
kartais "Draugo" redaktoriams 
(redaktoriui?) Prūsijos dalies 
priskyrimas prie Lietuvos yra 
cenzūrotina blogybė ?

Tame vedamajame "Sandara" 
rašo:

"Karaliaučiaus universitetas 
tapo įkurtas 1544 metais ir ja

Užjūrio pašto s 
Terminai ir ta 

i Lietuva

iuntos
rifai

Laiškai

Paprastu paštu 
lapkričio 14

Oro paštu 
gruodžio 11

Siuntiniai spaNo 24 gruodžio 5

Laiškai
.12 et. pirmoji uncija
.07 et. kiekviena sekanti uncija .15 et. kiekviena pusė uncijos

Sveikinimo kortelės 
neužklijuotuose vokuose

.06 et. pirmosios 2 uncijos

.03 et. kiekvienos 2 sekančios unc. .15 et. kiekviena uncija

me atidaryta lietuvių kalbos ka- 
tfedra.Ten įsisteigė pirmoji lie
tuvių studentų korporacija "Li
thuania".

Dar XIX šimtmetyje prūsų 
lietuviai atkakliai gynė savo 
tautiškumą,papročius .Kaimuo
se ir sodybose skambėjo lietu
vių kalba.

Vienas didžiausių žmonijos 
filosofų Emanuelis Kantas buvo 
taipgi prūsiškos kilmės. Jis at
sišaukė: "Prūsų lietuviai tikrai 
nusipelnė, kad jų savitumas ir 
grynoji kalba išliktų gyva tiek 
mokykloje,tiek ir bažnyčioje" .

Turint tą viską galvoje, rei
kia pripažinti,jog Karaliaučiaus 
srities priskyrimas prie Sovie
tų Sąjungos yra paniekinimas 
istorinių ir tautinių principų . 
Toji sritis yra dalis Lietuvos ir 
pastarajai turėtų priklausyti, 
kai Lietuva vėl bus nepriklau
soma valstybė.

Tarpe Lietuvos ir Karaliau
čiaus visad buvo artimi ryšiai 
ar tai kultūriniai ar ekonomi
niai.

Rusija su tuo kraštu niekad 
nieko bendro neturėjo. Ji tik no
rėjo užgrobti Karaliaučių, kad 
giliau įsiskverbus į Vakarų Eu
ropą.

Jau pirmoji pasaulinio karo 
eigoje Rusija reikalavo, kad jai 
būtų suteiktas Karaliaučius , 
kaip vienas karo grobių. Vienok 
to jai nepavyko atsiekti,nepri
valėtų tai pavykti ir galutinėse 
taikos derybose, nes Vakarai 
jau turėjo užtektinai progų pa
tirti ko iš tikro siekia Maskva 
Europos centre.

Vakarų Europos apsaugai 
reikalinga atstumti rusus ko to
liausiai į rytus".

Taigi, "Sandara" nesikuklina 
pasisakyti Prūsijos reikalu. Ir 
ne pirmą kartą. "Tėviškės Ži
buriai" 1968. VI. 6 d., nr. 23 pa
skelbė J. Lankeliškiečio str.: 
Kada paaiškės Potsdamo pa
slaptis? Jį netruko ištisai per
sispausdinti "Sandara"1968.VI. 
14 d. , užvardinę: "Kaip atiteko 
sovietam Karaliaučiaus sritis? 
Tenai bandomas kelti klausi
mas, kodėl bent šiaurinės Prū
sijos dalies negavę sovietinė 
Lietuva. Manau, tai pagrindinis 
klausimas.Kaikąiš to straips
nio cituojame:

"Girdėta, jog okupuotos Lie
tuvos lietuviai komunistai buvo 
išprašę Sovietų Sąjungos val
dovus tą kraštą-bent šiaurinę 
Prūsiją-perleisti Lietuvai,nes 
ten labai daug Lietuvos istori
jos, tą sritį padėjo užimti lietu
viai kariai,deja, užvilkti sovie
tinėmis uniformomis.

Gerokai prieš Potsdamo kon
ferenciją, kuriai pagrindinė li
nija buvo nustatyta ankstesnėse 
konferencijose, sakoma, lietu
viai gavę sutikimą parengti do
kumentus, įrodančius Prūsijos 
lietuviškumą.Girdėta,prof. Pa- 
karklis su kitais tokią medžia
gą rinko, ją buvo paruošęs. Esą 
lietuvių atstovai buvo net nuva
žiavę į Potsdamą. Sovietai pa
žadėję leisti jiems prie derybų 
stalo prieiti, jei amerikiečiai- 
anglai - prancūzai nesutiktų 
šiaurinės Prūsijos dalies pa
vesti administruoti sovietams.

Sovietų Rus i ja be vargo gavo 
laikinai administruoti šiaurinę 
Prūsijos dalį. Pietinę "davę" 
Lenkijai, kaip gerai prieš vo

kiečius sąjungininkei. Tada so
vietai lietuvius atstovus, kurių 
gal anglosaksai nematė ir apie 
juos gal nieko negirdėjo, tylo
mis pašalinę. Jie norėję sunai
kinti ir visus tam klausimui pa
rengtus ginti lietuvių dokumen
tus.Ir po to okupantų bolševikų 
rusų laikysena šiaurinės Prū
sijos dalies lietuviškumo at
žvilgiu iš esmės pasikeitė. 
Prieš tai jie net JAV lietuvių 
komunistų spaudoje varė akciją 
už lietuviškus Prūsus, bet po 
Potsdamo konferencijos nuti
lo.

Tada prasidėjo dar ir dabar 
smarkiai grojama plokštelė; 
Prūsijos šiaurinę dalį paėmę 
administruoti sovietai, nes to 
krašto, kaip labai sunaikinto , 
nenorėję lietuviai.Tuo nesinori 
tikėti, nes... " Ir 1.1.

KODĖL .TUO KLAUSIMU ALT 
as TEBETYLI KETVIRTĮ 

ŠIMTMEČIO?
Užuot tokį paklausimą pari

tus A LTui, antai, "Nauj i enų " r e - 
dakcija pūstelia link manęs. 
Esą, aštikdabar sukrutęs pro
testuoti, kai nuo Jaltos susita
rimų praėjo 25 metai.

1944 vasario 4-11 dienomis , 
vykstant Jaltos konferencijai 
Sovietų Rusijoj, gyvenau vokie- 
čių-nacių okupuotoj Lietuvoj ir 
apie jos pasitarimų rezultatus 
net norint nebūčiau turėjęs ga
limybės gauti reikiamų duome
nų.Tik žymiai vėliau, jau gyve
nant JAV-se pradėjo išryškėti 
kaip buvę. Galimas dalykas, 
niekad nesužinosime tikrosios 
eigos, nes skelbiamos gal ne 
mums rūpimos smulkmenos, o 
tik svarbiausieji pasitarimų do
kumentai. Perskaičiau nemaža 
tuo reikalu atsiminimų,užrašų .

Betgi bent Prūsijos dalies 
atgavimu pradėjau rūpintis , 
veikti ne tik prieš 25 metus, bet 
net anksčiau, kada dar niekas 
nesvajojo apie Teheraną, Jaltą 
ar Potsdamą. Studentaudamas 
ir studijuodamas nepriklauso
moj Lietuvoj pradėjau judinti 
platesnės, teisingesnės Lietu
vos reikalą.Buvau parašęs kny
gutę: Kodėl turi būti didesnė 
Lietuva?, kuri vieninteliam 
rankrašty liko Lietuvoj. Vilniu
je ats. gen. T. Daukantas buvo 
pasikvietęs mane talkon rengti 
mokslinį jo darbą apie platesnę 
Lietuvą.Tasai gen. , universite
to profesoriaus T. Daukanto di
delės svarbos nebaigtas darbas 
bus likęs Lietuvoj, nes jo jis 
nebuvo išsivežęs į užsienius.

Kad ateityje nebūčiau kalti
namas tik dabar sukrutęs pro
testuoti dėl Lietuvai turinčių 
žemių galima prisiminti Pary
žiuje lenkų leidžiamą kultūros 
žurnalą "Kultūra", nr. 7, 1956 
metų, kur minėjau ir lietuviš
kos Prūsijos klausimą. Tai 
užuominine žinute: Vilnius ir 
Rytprūsiai lenkų spaudoje pa
skelbė "Draugo" kultūrinis 
priedas 1956. X. 13 d.

Rūpintis vien Prūsijos atga
vimu Lietuvai neužtenka. Buvau 
ir tebesu nuomonės, kad Lietu
va turi stengtis atgauti galimai 
teisingesnę teritoriją ne vieno
je vietoje, bet Rytuose, Pietuo
se ir Vakaruose. Tuo reikalu 
spaudoj paskelbta mano straips
niukų.Ieškantieji tokių žinių ga - 
lėtų paskaityti:

Nukelta i 6 psl.
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VYTAUTO MAČERNIO POEZIJOS

EGZEKUCIJA

1969 metais, spalio 18 dieną 
Čikagoje,minint 25 metus nuo 
Vytauto Mačernio žuvimo, 
pleišėjant ir aižėjant salės 
sienom nuo šiurpulingų būgnų 
trenksmų,maždaug pusantrai 
valandai, buvo nužudytas ir jo 
žodis. Parafrazuojant Algi
mantą Mackų - tai atsitiko ly
giai aštuntą valandą vakaro ir 
nelygiai aštuntą valandą va
karo -

O tokia šventiška nuotaika 
buvo apėmusi, artėjant šiam 
vakarui'.Kažkaip jau,Čikagoje 
pasidarė savaime supranta
ma, kad jeigu Darius Lapins
kas ką nors rengia, arba pri
sideda prie rengimo, užtikrin
tai neišeisi iš salės tuščiom 
ausim ir akim.

Šventiškoji nuotaika, atkak
liai įsikibusi, dar bandė išsi
laikyti vakarui prasidėjus, iki 
visa pavirto į kažką panašaus 
į ritualinę "baisiąją naktį". 
Tada,staiga, pasigedau Vytau
to Mačernio žodžio. Tiesa, 
švystelėdavo jis protarpiais 
lyg žaltvykslė nakties ir pel
kių gūdumoje, bet vis silpniau, 
vis neaiškiau.’

Su malonumu sutinku būti 
apšaukta neišmanėle, nesu
prantanti naujų kelių arba jų

ieškojimo,nejaučianti šių die
nų komplikuoto žmogaus rei
kalavimų,ir taip toliau, ir taip 
plačiau, ir taip giliau; tačiau 
ir nuoširdžiausiai stengiantis, 
negaliu nei išgirsti, nei pajus
ti Vytauto Mačernio poezijoje 
isterikes /įtampą-taip/, nei 
neapvaldyto šūkavimo /už
slėptą šauksmą - taip/, lygiai 
kaip negaliu suderinti su me
kenimais, aikčiojimais, ikčio- 
jimais, ūkčiojimais, skieme- 
niavimais ir būgnais, jo poe- * 
zijos pasaulio.

/Tiesa, prieš maždaug 20 
metų, Vokietijoje, mados "eg
zistencialistai" vaikščiojo ba
lansuodami virš scenos iš
temptam virvėm , iškeltais 
lieptais, ir protarpiais sudun
dant būgnam, skiemeniavo R. 
M. Rilkes "Duino Elegijas", 
kartais nelabai grakščiai į 
sceną nuslysdami. Bet tenai 
buvo Žodis. Taigi, nieko nėra 
neįmanomo, ir, kaip sakoma , 
nieko esmėje nėra naujo, o tam 
tikrais laiko tarpais tik iš
imama iš naftalino pravėdini- 
mui./

Gal šitie keisti ir primity
vūs garsai ir būtų tikę kai ku
riomis Vizijų dalim paryškin
ti , ir su saiku juos vartojant

IŠ VYTAUTO MAČERNIO “VIZIJŲ”

Ir žody — tobulajam rutuly — nušvito naujas, nemirštąs 
pasaulis —

Jame skendėjo vandenynai, ir kalntį viršūnės žvalgėsi aplinkui
išdidžiai,

Ir amžinųjų vasarų kaitriojoj saulėj
Liepsnojo mano žemdirbių tėvynės kalvos ir laukai.

*

Ir vienąsyk aš grįšiu vėl į protėvių namus, ant rankų nešdamas 
karalių gėlę,

O pasitikt išeis išdidžios vakarų ir šiaurės gentys,
Ir jų gražuolės moterys ir aukštos šviesiaplaukės jų mergaitės, 
Atėjusios į žemės laiminimo šventę.

įspūdis būtų likęs visai įdo
mus. Tačiau kai jie pradėjo 
kartotis kas penkios ar kelios

minutės,kaip gimdymo skaus
mai , žmogus pradėjai nekan
triai laukti natūralios pabaigos

-šiuo atveju - vakaro galo.
Jeigu, anot Vytauto Mačer

nio , žodis - tobulas rutulys- 
pats savyje yra pasaulis, tai 
kodėl tą žodį, jam paskirtą va
karą, taip nebeatsekamai ir 
nebesuprantamai užgošti ki
tais garsais? Kodėl gi taip 
naiviai nuspręsti,kad klasiško 
šaltumo ir apvaldymo eilėraš
tis "Garsusis Toreodor" klau
sytoją tik tada pasieks, jeigu 
jis bus šaukte iššauktas, per
rėkiant būgnų kanonadą ?

Pagaliau .kodėl Vytauto Ma
černio Vizijų vakaras?Tokia
me suplanavime ir perdavime, 
tai galėjo būti betkieno vizijos 
-vieno iš rengėjų, veikėjų ar 
žiūrovų. Ir visai nebūtinai poe
to. Net nebūtinai užrašytas, o 
spontaniškai išsakytos, iš
šauktos ar išskiemeniuotos, 
kelių ar keliolikos. Ko gero 
būtų visai įdomus vakaras bu
vęs. Rimtai.

Be ja , Vytauto Mačernio 
draugų /Pauliaus Jurkaus ir 
Henriko Nagio/ kelių sakinių 
atsiminimai įkalbėti juostelė
je , prie šio vakaro derinosi 
neaiškiu perdavimu. Progra
moje pažymėto KazioBradūno 
žodžiai, išviso nebuvo girdi
mi. O pagaliau gal ir buvo?Gal 
tik nenugirdau ar nesupratau ?

Gi’įžus atsiverčiau /labai 
sentimentaliai/ Vytauto Ma
černio poezijos rinktinę. Žiū
riu,viskas tebėta.Plaukia ne

aprėpiamos Vizijos sklidinos 
šviesos ir ramybės, šešėliuo
tos , pritvinkę tylos ir skaus
mo, nostalgiškos ir lyriškos, 
ir tokios stiprios, sveikos ir 
stiprios,kad net saugu darosi. 
Viskas tebėra.Grakštūs, išdi
dūs, apvaldyti sonetai. Ir ma
žieji satyrai švypso. Viskas 
tebėra.

6 gal Darius Lapinskas tik
rai Čikagą perdaug išlepino? 
Nes po pirmųjų jo pastatymų, 
"Lokio", vėliau "Maro",norė
josi vis daugiau ir daugiau, vis 
kažko kito ir kitaip, Gal tikrai 
žiūrovą i pradėjo iš jo perdaug 
reikalauti arba tikėtis ?Taigi, 
gal, gal?.. Tačiau šis jo susi
tikimas su Vytautu Mačerniu, 
tebuvo praėjimas pro šalį. 
Mandagiai kalbant.

Sutinku, kad "poezijos egze
kucija",žiaurokai skamba. Ga
lima būtų ir nedramatizuoti, o 
paprastai pasakyti "Vytauto 
Mačernio poezijos moderni
zavimas". Tokiu atveju savo 
pastabą labai trumpai ir aiš
kiai pareikštų patsai Vytautas 
Mačernis:

Pone N., su jūsų nuomone 
aš sutinku,

Kad poetą betkurį mes gali
me laikyt kvailiu,

Bet jūsų asmeniui parodyt 
būtų ne pro šalį,

Kad ne kiekvienas kvailas 
ponas poetu būt gali.

Zina Katiliškienė

LIETUVIU SUKILIMAS 
VILNIUJE 1941 M.

IŠ ASMENIŠKŲ PRISIMINIMŲ JR IŠGYVENIMŲ
47 psl. brošiūra, parašyta Vytauto Rimkaus ir 
išleista Nidos leidyklos Londone, 1969 m. NL 
vietoje recenzijos ištisai perspausdina, palie
kant skaitytojui pačiam ją aptarti.

b ry rrę ri_ rnr n rręjręji ręyi^ji ręj-
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Aišku, karo atveju okupantas ypač akylus, prie
kabus, kerštingas, ir jei jam tiesiogiai nedega kulnys, 
šoks gaudyti įtartinųjų ir čekistiniu stiliumi daug iš
kart be platesnių apklausinėjimų sušaudys viena kul
ka į pakaušį.

Pajutau savo gyvybės vertę. Jos lengvai neati
duosiu. Okupantai rusai privalo sužinoti, kad čia lie
tuvių, ne bolševikų, žemė! Pamaniau, kad panašiai 
turėtų galvoti ir visi kiti pogrindininkai, kurių, neži
nojau kiek, yra Vilniuje.

Palikęs kolegą V. klausytis radijo žinių, kurias 
jis sakėsi man smulkmeniškai papasakos, kai sugrį
šiu iš miesto, išėjau, norėdamas susitikti kokį po
grindininką. Nuėjau į vieno namus, bet neradau. 
Gal jis irgi išėjo kitų ieškoti. Tokiems susitikimams 
neturėjome numatė vietos.

Nuėjau į „Valgio“ valgyklą Gedimino gatvėje. 
Ten kai kurie mūsiškių kartais valgydavo. Ir ten nei 
vieno nebuvo. Bevalgant sukaukė miesto sirenos, iš
girdome vokiškų puolamųjų bombonešių, „štuko- 
mis“ vadinamų, kaukiantį zvimbimą žemyn, ir tuoj 
pasigirdo spiegiantis bombų kritimas ir garsūs bom
bų sprogimai netoli „Valgio“ miesto centre. „Štu- 
kos“ bombardavo ar tiltą per Nerį, ar prie pat tilto 
esančius namų apyvokai gazo tankus. Nei viena 
bomba nepataikė nei į tiltą, nei į gazo tankus. Tik 
aplinkoje išdužo daugybė langų, apgriovė keletą ne
reikšmingų pastatų. Tuoj ore pasijuto- geistas dūmų, 
dulkių kvapas, bet jis greitai išsisklaidė.

Grįžtu į studentų bendrabutį. Atsargiai žiūrau— 
rusų nematyti. Apeinu pastatą iš kito Šono. Nieko 
įtartino. Išeina pažįstama studentė. Klausiu. Ne, ji 
viduje nematė rusų.

Įeinu į bendrabutį nusprendęs, kad jei iš kur už
pultų ar ateitų rusai, bandyčiau iš jų atimti ginklą, o 
juos nušauti. Jau laikas pradėti fiziškai priešintis. 
Lietuviai nėra kokie avinai, kad rusai ar išgamos 
slavai galėtų mus varyti į savo skerdynes. Ne! Blo
giausiu atveju žūsiu, bet nesileisiu kaip vergas išve
damas iš bendrabučio. Kas nors turi pradėti kovoti. 
Kodėl būtinai kitas, ne aš? Argi aš vertas tik susmir
dusi© ruso kulkos į pakaušį?

Atsargiai, ramiai įeinu į bendrabutį. Kaip pa
prastai, tyliai pasisveikinu su administracijos stu
dentais. Paklausiu naujienų, gal yra svečių, kurie 
manęs teiravosi. Jie supranta. Nieko nėra.

Dėl visa ko neinu tiesiai į savo kambarį, bet vie
nu aukštu žemiau pas gerą kolega. Jis noriai užbė
ga prie mano kambario. Beldžiasi, niekas neatsako.

Tykiai prieinu prie savo kambario. Prie durų 
klausausi. Nieko negirdėti. Atsirakinu, įeinu. Tikrai 

nieko nėra. Nutariu palaukti vienminčių. Klausyda
masis radijo žinių, stebiu gatves, ar neatvažiuos če
kistų sunkvežimis.

ŠAUKIAMAS Į SVARBŲ SUSIRINKIMĄ

Po kurio laiko beldimasis į mano duris. Nesi
bijodamas atidarau. Geras pažįstamas pogrindinįn- ų ,s 
kas N., ne kartą davęs pranešimų, nurodymų. Atėjęs 
pranešti, kad maždaug po pusvalandžio man reikia 
būti Teisės Mokslų Fakulteto dekanato patalpose. 
Ten vyks svarbus pasitarimas, į kurį ir aš turiu nu
vykti. Jis eis drauge su manim. Universiteto durys iš 
Napoleono aikštės pusės bus neužrakintos, laisvos, 
kiek žinoma, rusų nesaugomos. Jei saugomos, turė
sime kitur susirasti įėjimą.

Tuoj išeiname iš kambario. Dar yra laiko. Stab
telime studentų skaityklos kambaryje, esančiame pir
mame aukšte. Iš ten matyti pagrindinės durys, gali
ma lengvai pakliūti ir į kiemą.

Ramu. Pavartome spaudos.
Laikas eiti.
Abu išeiname. Artimiausiu keliu leidžiamės 

Vilniaus universiteto link.
Mieste jaučiama karo nuotaika. Gatvėse sku

bantieji rusų sunkvežimiai, pilni karių, reikmenų. 
Ties viena gątve rusų kariuomenės pilnai ginkluotas 
dalinys, jų kelios dešimtys. Vyrai išvargę, dulkini. 
Stabtelėję poilsio. Iš namų, kiemų išbėgę žydiškos 
išvaizdos žmonės jiems duoda vandens, maisto.

Einame toliau.
Jau Napoleono aikštė. Už jos ir universitetas. 

Joje, artėliau gražiųjų gubernatūros rūmų, augo di- , 
dokas, tankiomis šakomis, gana platus medis. Pri
ėję aikštę, smarkiai žingsniuojame universiteto link. 
Mūsų dešinėje aukšta mūro siena. Tada pastebiu po 
plačiašakiu medžiu stovintį sunkvežimį. Rusų ka
riuomenės sunkvežimis, pilnas ginkluotų vyrų. Per 
vėlu grįžti, nes jie pastebėjo mus. Einame tiesiai to
lyn pro juos. Bendrakeleiviui tyliai patariu į rusus 
nežiūrėti, ramiai žingsniuoti. Jis tyliu balsu atsako 
supratęs.

Tą dieną buvau užsivilkęs vadinamąsias „golf" 
kelnes, kurių apačia buvo susegama žemiau kelių, ir 
likusi palaida medžiaga drimbančiai dengė apie pu
sę blauzdų. Tokias kelnes nešiojau lyg protestą prieš 
okupantus rusus, kurių nei vienas tokių vakarietiš- ■ 
kų kelnių nenešiojo. Jų nemačiau nei lenkuose, šiuo 
momentu pagalvojau apie savo golfiškas kelnes: ru
sai sunkvežimyje tikriausiai supranta, kad eina ne 
rusas, tai ir jo bendrakeleivis nebus kitoks. Taigi, jie 
yra priešrusiai. Bet gal kaip tik dėl išsiskiriančios iš
vaizdos atmes galimybę būti kokiais revoliucionie- '■ 
riais, nes per ryškiai krentame į akis.

Pastebiu, sunkvežimyje suklaupę, sustoję uni
formuoti rusai dėvi melsvomis čekistų kepurėmis. Į 
mus jų šautuvai atkreipti visą laiką. Nepasukdamas 
galvos pastebiu — enkavedistai pakelia savo auto
matus, šautuvus ir taiko į mus, tarpusavyje tyliai kal
basi, kažin ką tariasi, lyg ginčijasi. Greičiausia, apie 
mus, ką daryti su tais paikšais vaikščiotojais.

Manyje tviksteli mintis: o gal jie žino apie šau
kiamą slaptą susirinkimą, kuris, be abejo, nebus už 
okupantus. Gal jie čia kaip tik laukia ateinančių, gal 
jau sugaudė kitus, dabar mums eilė... Visi žino, vi
sose valstybėse studentai karšti prispaudėjų nekentė
jai. Be abejo, tai žinoma ir enkavedistams.

Galvoju, jei pasigirs šūvis ar šūviai, tuoj krisiu 
žemėn ir gulėsiu kaip negyvas. Manau, taip pasi
elgs ir bendrakeleivis, nors dėl rusų artumo nedrąsu 

jam patarti, nes jie gali nugirsti, suprasti.
Einame tiesiai tolyn. Lygiai ties sunkvežimiu. 

Rusų balsų nesigirdėti. Jie bus nusprendę, ką daryti 
su mumis.

Girdžiu savo širdies daužymąsi. Ji plaka taip 
smarkiai, kad bijausi, jog neišgirstų rusai. Rodos, 
keliuose blokuose girdėti. Stengiuosi išlaikyti nepa
keistą veidą, bandydamas šypsotis. Lyg gerklė džiūs
ta.

Jau praėjome ginkluotą sunkvežimį, širdis dau
žosi kaip gongas.

Dar kelios dešimtys sekundžių, ir būsime uni
versitete. Be galo daug laiko. Daug minčių praskrie
jo.

Jau einame kiemeliu į duris, vedančias Teisės 
Mokslų Fakulteto link. Gal kiek per anksti ištiesiau 
ranką joms atidaryti... Jau laipteliai... Dar keli 
žingsniai... Durys lengvai atsidaro. Įeinu, paskui ir 
bendrakeleivis. Pašokame laiptais aukštyn.

— Maniau, jie šaus, — tykiu balsu N.
— Laimė buvo pėsčiųjų pusėje, — atsakau.
Dar kiek, ir Teisės Mokslų Fakulteto dekanato 

raštinė.

POGRINDININKŲ SUSIRINKIMAS

N. atidaro duris į dekanatą. Įeiname. Ten apie 
dvidešimt ar kiek mažiau vyrų, kurių vos kelis paži
nau. Rūkoriai sudarę daug dūmų. Sužiuro į mudu, 
naujai įėjusius. Žiūrau, kur atsisėsti. Vienas univer
siteto tarnautojas atneša iš kito kambario porą kė
džių. Susėdame.

Man iš dešinės vienos Vilniaus milicijos nuova
dos viršininko pavaduotojas pilna uniforma. Jį tik iš 
matymo pažinojau. Nustebę sveikinamės, paduoda
mi rankas. Kitas pažįstamas — eilinis universiteto 
tarnautojas. Ir pora kitų, dirbančių įvairiose mies
to dalyse.

Gal jau visi suėję, nes fakulteto docentas Ž., ku
rio dekanato patalpose vyko Susirinkimas, atsistoja 
ir pradeda kalbėti. Atrodo, jis sušaukė šį susirinki
mą. ir visi jo klausosi. Pažinojau jį dar vaiku būda
mas, kai jis pats dar buvo gimnazistu ir pas mus kar
tais užeidavo.

Ž. sako, kad jis jaučia didelį atsakingumą pra
dėdamas šį susirinkimą. Sako, visi čia esantieji yra 
lietuviai pogrindžio veikėjai, nors iki šįol gal ne visi 
buvo pažįstami. Mes čia sušaukti nepaprastai svar
biu reikalu: Vilniaus lietuvių pogrindžio vardu nu
spręsti, kada ir kaip daryti Vilniaus mieste sukilimą 
prieš okupantus rusus komunistus.

Trumpai lukteri.
Visi tyli.
Jis, negarsiai atsikosėjęs, tęsia maždaug taip:
Kaip žinome, pradėtas Vokietijos - Sovietų Ru

sijos karas. Kautynės vyksta ir Lietuvos žemėje. Iki 
šiol vokiečiai laimi. Nežinoma, kada Vokietijos ka
riuomenė pradės pulti Vilnių. Gal visi sutiks, kad 
mums nepaprastai svarbu savo sostinę išsaugoti ne
sunaikintą, ir prieš užeinant vokiečiams būtina tu
rėti savo, lietuvių, rankose ir valdžioje. Visi žinome, 
kad mieste ir apylinkėse, be gausių raudonosios ar
mijos ir jų policijos dalinių bei komunistų, yra veik
lus lenkiu pogrindis, kurio absoliučią, daugumą, ma
noma, sudaro Lenkijos okupacijos metais suvežtieji 
kolonistai, po Lenkijos - Vokietijos karo pasislėpę 
buvę lenkų karininkai, kariai. Tas dvi karines pajė
gas reikia turėti dėmesyje. Nuo mūsų sprendimo pri
klausys, ar daryti sukilimą, o jei daryti, tai kaip ir 
kada. Per skubus, neapgalvotas, silpnai organizuo
tas lietuvių sukilimas gali atnešti ne mūsų visų 

trokštamą Vilniaus išlaisvinimą, bet gali sunaikinti 
miestą ir jame esančius lietuvius, ir to mums nedova
notų visos po mūsų būsimos lietuvių kartos, kad ne- 
įvykdėme savo, kaip patriotų lietuvių, uždavinio. 
Todėl didįjį klausimą svarstykime visu rimtumu. 
Prašo tuo reikalu pasisakyti pirmiausia kovinių vie- J 
netų vadus.

Vienas po kito jų praneša, kad sukilimui pasi
ruošta. Laukia tik įsakymo, kada ir kaip.

Po jų atsiranda daug kalbėtojų. Dauguma pri
taria sukilti nelaukiant, gal šį vakarą.

Kai kurie nori sužinoti, kur yra vokiečių ka
riuomenė, ar ji ruošiasi tuoj užimti Vilnių, kaip vo
kiečiai numatę elgtis su sukilusiais lietuviais, kad 
vietoje čia praneštų dviejų galimų priešų neturėtume 
trijų priešų, taigi ir vokiečių greta rusų ir lenkų. Ar 
į Vilnių įžygiavę ir jį paėmę vokiečių kariai nepra
dės šaudyti civilių ginkluotų žmonių, kokie bus lie
tuviai? Ar turimas tiesioginis ryšys su Vokietijos ka- į 
rine vadovybe?

Ž. atsako, kad Vokietijos karinė vadovybė ži
no apie galimą lietuvių sukilimą visoje Lietuvoje ar 
paskirose jos vietose. Smulkmėm} neturima. Jis ma
no, kad vokiečiai supras, jog lietuviai sukilo prieš ru
sus, ne prieš vokiečius.

Bene visi buvo ne tik pasisakę, bet kai kurie ir 
patriotines kalbas išdrožė. N. pasiūlo ir man pasa
kyti savo nuomonę.,

Atsistojęs sakau (kai kurie kalbėjo stovėdami, 
kai kurie sėdėdami), kad idealaus sukilimo nėra. Ka
ras rieda Vilniaus link. Nemanau, kad vokiečiai ap
eis Vilnių į jį neįvažiavę, nes šis miestas svarbus ka
rių moralei ir plačiajai propagandai. Perdaug pasiti
kėti iki šiol gautais vokiečių karinės vadovybės pa
žadais nereikėtų. Jie gali galioti, iki nepasikeis be jo
kios priežasties. Jokiam karo statute neįmanoma su-; 
rašyti visų karo galimybių, jos išsivysto karo eigoje, 
jas padiktuoja ir nenumatytos galimybės. Karo metu 
labai svarbu staigumas, kartais net su minimaline 
smogiamąja jėga. Jei tokius smogiamuosius vienetus 
salima sudaryti šiandien visoje sostinėje, tai tuo rei
kia grįsti savo nuosprendį. Iki šiol turėjome nemaža 
laimės, nes ne visi buvome rusų ar enkavedistų su
gaudyti. Bet ar tokie laimingi būsime, jei atidėsime 
kitam kartui? Ir kada būtų tas kitas kartas? Rytoj 
jau gali būti per vėlu, kaip ir šiandien gali būti per 
anksti. Kas būtų, jei rusai, pajutę apie rengiamąjį 
sukilimą, šoktų masiškai areštuoti lietuvių, dešimte
riopai sustiprintų milicijos, kariuomenės dalinių ap
saugas? O jei sukiltų lenkai ir prieš mums pajudėjus 
bandytų sulikviduoti rusus? Ką mes žinome apie 
lenkų pogrindį Vilniuje? Tiesa, lietuvių pogrindis 
nušovė porą lenkų pogrindininkų, išdavusių lietu
vius, bet tas nieko neišsprendžia. Sukilimas vis tiek 
pareikalaus aukų, gal ir iš čia esančių, nesvarbu, ka
da jį pradėtume ar kaip sėkmingai jis vyktų. Svarbu 
veikti sutartinai, vienu laiku. Būtina tiksliai- nusta
tyti, kokias vietoves pirmiausia užimti, ir sukilimą 
visame mieste pradėti minutės tikslumu. Pirmuoju 
puolimu tą pačią minutę turėtų būti užimtos visame 
Vilniuje milicijos nuovados, geležinkelio stotis., radi
jas, aerodromas, tiltai, pagrindiniai keliai, išlaisvin
ti politiniai kaliniai ne tik iš kalėjimų, bet ir iš trau
kinių Vilniuje ir Naujoje Vilnioje. Jei tai galėtume 
įvykdyti — būtų beveik idealu, nors pasaulyje nieko . 
nėra idealaus. Siūlau sukilimą pradėti šį vakarą.

Vėl nemaža visų kalbėta, ginčytasi, tartasi.
Pagaliau vienbalsiai priimtas nutarimas: suki

limą Vilniuje pradėti šiandien. 1941 metą birželio 
23 d., 7 vai. vak.

Bus daugiau.
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PROPIRSCIAI
** *

Meno dalykai LITUANUS žur
nale buvo tvarkomi pavyzdingai 
nuo Vyganto iki Remeikio re
dakcijos , tiek leidinio išvaizda, 
tiek pristatomų menininkų pa
stoviu lygiu. Dabar, atėjus vi
siškai kitokiems, ar nepradės 
brautis visokios meno žvaigž
dės, "lietuviškos architektūros" 
kalviai bei panašūs genialūs 
kūrėjai ? Kad nauji vėjai nela
bai jaukūs, rodo paskutinis LI
TUANUS numeris,kurio išvaiz
da primena gimnazijos laikus 
prieš daug metų.
* * *

Neskelbiama kieno, bet iš 
programos spėtina, kad Čika
goje ruošiamas "Mokslo ir kū
rybos simpoziumas" telaiko
mas vien JAV lietuviams,nes 
paskaitininkų nei vieno iš Ka
nados. Greičiausia, rengėjai 
galvojo, kad čia rimtų mokslo 
ir kultūros žmonių nėra. Jeigu 
tikrai taip būtų, tai reikia pa
kaltinti mūsų bendruomeninę 
vadovybę, kad ji laiku ten ne
pristatė knygos Lithuanians in 
Canada, kur kruopščiai sure
gistruoti visi verti vyrai ir mo
terys.

Mokslinės pagelbos ameri
kiečiams,matomai,reikia. Pro
gramoje štai matome, jog lie
tuvių kalbotyros, lietuvių lite
ratūros ir dar pasaulinės lite
ratūros atskirom temom pri- 
seina kalbėti tam pačiam pro
fesoriui. Tas tai gi nieko, ypač 
kai nėra kitų kas nusimanoLVis - 
gi, kad mokslininko padėtį vi
suomenėj, aiškins architektas ir 
dar net nei daktaras nei profe
sorius, tai gal tas ir nevisiškai 
mokslintiška. Pasakysite, jog ne 
man, liaudiškam provinciolui,

f

spręsti. Be abejo.
* * *

Su mūsų didžiais intelektua
liniais įvykiais vis kaž kas ne
visai taip. Bendrieji Čikagos 
Kultūros Kongresai dažniausia 
neišlipa virš DRAUGO kultūri
ninkų akiračio. Tokia kultūra 
nepatenkinti liberalai ir jų ben
dri kasmet renkasi savan "kul
tūros kongresan" Tabor Par
moję. Kai amerikiečiai, galop 
įsisąmoninę, jognėra nei kata
likiško nei parmazoniško moks
lo, išformuoja katalikų mokslo 
draugi jas,mūsiškiai tebesiruo- 
šia į Katalikų Mokslo suvažia
vimą. Dabar, lapkrityje, šiaip 
lietuviško intelektualizmo biz
nyje nesireiškę skautai, talkon 
pasikvietę ateitininkus, ruošia 
savąją pramogą. Sakytume, kuo 
daugiau, tuo linksmiau - jeigu 
viskas nebūtų taip pretenzinga 
ir skambu.
** * •

Hamiltono Lietuvių Namai, 
kurie jau paskelbė likvidacija , 
liks, turbūt, jau nebeatkartoja- 
mu Kanados lietuvių gyvenimo 
fenomenu.Daugumo  j tiktai vie
no asmens tikru pasišventimu 
ir drąsa, (kartais net iki įkyru
mo) buvo sukelta mūsų mąstu 
didžiulė suma su kuria galėjo 
būti įvykdyti reikšmingi pro
jektai. Pavyzdžiui, Toronto es
tai su mažiau pinigų pastatė 
Tartu College, lietuviai Hamil
tone gi pasklydo "kaip žydo bi
tės". Dalimi, kad buvo trukdymų 
iš savųjų, bet labiausia, kad ne
beužteko žmogiškų pajėgų, nors 
pastangų ir netrūko. Neatsirado 
ar nebuvo prileisti tie, kurie 
būtų sugebėję gerai pradžiai 
duoti galvos.

***
Nejaugi mes visi italai? Ne

jaugi neatsiras manpagelbinin- 
kų apginti Quebeco prancūzus ? 
O gal jau montrealiečiai jau iš
siklijavo iškabas :"DĖL DĖME- 
SIOSTOK06,LIETUVIŲ RYTO
JUS QUEBEKE ATŠAUKTAS".
***

Kai siunčiau šešis dolerius 
už naujagimio mėnraščio "Aki
račiai" prenumeratą, niekaip 
negalvojau, kad ir vėl kada teks 
tam pačiam reikalui rašyti če
kį. O visgi emigrantų masei ne - 
silankstą "Akiračiai" ištęsėjo, 
nors ir su dviejų numerių per- 
trauka.Atsirado ir galinčių ra
šyti ir norinčių skaityti. Mato
mai buvo tikras reikalingumas 
-reikėjo atsverti turinio atžvil
giu beveik vienalytę ir įdomumu 
pilką mūsų spaudą. Nekuriems 
mūsų dabar lietuviškas gyveni
mas nebetoksai tvankus.

Negaliu girtis greitu skaity
mu,bet abiejų dienraščių savai
tės laidų ir dar trijų savaitraš
čių peržvalgai tetrunka valan
da, gi "Akiračiai" pagauna nuo 
pradžios iki galo, kaip nei vie
nas kitas mūsų periodikos lei
dinys. Ne tai, kad labai gyvai 
būtų prirašyta (dažniausiai 
anaiptol),bet kad visa aktualu.

Tegul "Akiračiai" tiktai to
liau tęsėja.

***
Aleksandras Solženitsynas 

romane "Pirmoji Juosta" tie
sioginiu liudijimu aprašo stali
ninius laikus -nuolatinę baimę, 
apkaltinimo prasmę, visuotinį 
melą-visa tai, ką pokario išei
viai metus dar neįsisenėjusioje 
santvarkoje dalinai išgyveno; 
Šiuo metu madinga pabrėžti,kad 
"suliberalėjusioje" sovietijoje 
dabar jau nebe taip. Aišku, kad 
nei Kad ir tokį Solženitsyną 
anuomet Berija nebūtų palikęs 

gyvo, kai kontrabandiniai jo 
raštai vakaruose raudonie
siems fašistams bado akis. De
ja,dar perdaug kas panašu. Taip 
tariant,nereikia būti sovietolo- 
gu, tik prisimintini baimės su
pančioti svečiai iš mūsų tėvy
nės Expo vasarą ir vėliau. Var
gu ar galėtų būti kitaip, kai tie 
patys prokurorai,draugus kalė- 
jiman sukišę karjeristai ir me
lo ekspertai tebedaro tvarką.

Stalino palikuonys į vakarus 
siunčiamo žurnald'Soviet Union 
Today" paskutiniame numery
je senu stiliumi tebeporina apie 
tautų džiaugsmą sovietiškoje 
"federacijoje". Jie,akis užmer
kę, tebetvirtina, jog lietuviai, 
latviai ir estai "Hitlerio atakos 
išvakarėse išreiškę norą įeiti 
į Sovietų Sąjungą, ką jie ir pa
darę". Betgi tuščios maskvinių 
pastangos. Kas jų tiesa tebetiki, 
kai Solženitsyno knygos Ameri
koje bestselleriai ?1 
***

Neseniai Londone likęs rusij 
rašytojas Kuznecovas savo eg- 
zilio priežastimi nurodė asme
ninės bei kūrybinės laisvės 
nepramatymą. Jis atsisakė sa
vo išspausdintų knygų ir net pa
vardės,kuria jos buvo išleistos, 
nes knygos ištikrųjų parašytos 
ne jo, bet rėžimo. Kaikurių va
kariečių hypokritiškai liberalių 
intelektualų, Kuznecovas buvo 
apšauktas oportunistu, menku 
kūrėjuir net pamišėliu, ką senu 
įpročiu tvirtino ir sovietiniai 
pareigūnai.

Tačiau, jog ir kiti rusų (be 
abejo, ir visos Sovietijos) rašy
tojai panašiai jaučiasi, matome 
ir iš gerai parašytos Solženi
tsyno "Pirmosios Juos tos".Ten 
jis irgi mini viltį, jog kada nors 
jų knygos būsiančios teisingai 
perrašytos.

Iki šiol nei vienas Lietuvos 
rašytojo laisvas kūrinys nepa-

K^Etyl
VE/ drodz/ąi

ATSIMINIMŲ 
su indėnais metu 
savo ištikimu tar-
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ATSARGUMAS
Gatve lėtai važiuoja auto

mobilis, vairuojamas jaunos 
moters. Greta automobilio 
šaligatviu eina vyriškis ir 
nurodinėja vairuotojai:

— Išjunk sankabą, (junk 
antrą bėgį! Stabdžius!

Praeiviai sustoja ir nuste
bę žiūri. Vyriškis paaiškina 
jiems:

— Tai mano žmona! Mo
kosi vairuoti.

— Ar nebūtų geriau, jei 
jūs atsisėstumėte arėta 
žmonos ir ją mokytumėte?

— Matote, automobilis ap
draustas, o aš ne. .

Vyriškis sėdėjo ant suoliuko ir nejudančiomis akimis žiūrėjo j at
verstą žurnalą.

— Rebusą arba kryžiažodį sprendžia! — pagalvojau.
Bet tuo metu palietis suspaudė kumščiais smilkinius ir suraukė kaktą.
— Ne! Greičiausiai šachmatų uždavinį! — nusprendžiau.
Priėjau arčiau. Vyriškis atsivertė... tarptautinių žodžių žodynėlį. Cla 

aš jau pradėjau susigaudyti. Priėjau visai arti. Ir tikrai. Mano spėlio
jimas pasitvirtino. Žmogus skaitė mūsų poetų naujausius kūrinius!

Karnavalinis vakaras ką tik prasidėjo. Prie salės, kurioje turėjo vyk
ti Jokiai ir žaidimai, grūdosi vakaro dalyvių būrys. Viri salės durų 
pakabintas margaspalvis plakatas.- „Leidžiama tik su kaukėmis". Dau
gelis piliečių pasipiktinę:

— Negi reikės užsidėti dar vieną kaukę!

siekė mūsų viešam paskleidi
mui,nelyg Solženitsyno ar Terz 
knygos. Ar manytina, kad ne
prievartaujamos literatūros te
nai nėra, kad mūsiškiai nekasa 
jos po žemę,nelygKuznecovas ? 
Vargu, tiktai atsiskleisti gal 
trūksta drąsos, kuri jau apmal
šinta partizanų pamoka. Be to , 
rizika antraeiliam "lygiesiem" 
didesnė nei patiems šalies šei
mininkams.

Iš 
„Karų 

jojau su 
nu indėnu per laukinį Ar
kanzaso užkampį. Staiga to
lumoje pamačiau būrį gink
luotų Sijuksų giminės indė
nų,

— O-o! Dabar tai mudu 
nemalonumų, —turėsime 

sušukau.
— Ką jūs, pone, turėjote 

galvoje, sakydamas ,,mu
du“? — nekaltai paklausė iš
tikimasis indėnas.“

(Iš B. SMITO, patarėjo 
čiabuvių reikalams 19 a. 

gale, atsiminimų).

* Šiuo metu svarbi New Yorko 
dailės galerija O. K. Harris 
(Johns, Oldenburg, Stella, War
hol) pardavimui turi Kazio Var
nelio darbus. Taip sužinome iš 
galerijos skelbimo Artf.orum 
žurnale.

Čikagoje gyvenąs mūsų vidu
rinės kartos dailininkas, anuo
met dar nepakliuvęs į "Lithu - 
a'nianArt in Exile" dirba opti - 
n i ame pobūdyje. - a.

Paklydusios avys
LIETUVIŠKOJI, VOKIŠKOJI IR RUSIŠKOJI KLAIPĖDA

Maziliausko iš “Europos Lietuvio")( Straipsnis R. E.

Naminis lietuviškumas
Apie praeitį, ypač kai ji dar, palyginti, 

nesena, kai gyvieji jos liudininkai tebegy
vena mūsų tarpe, kai daugelis vis dar jau
čia anos praeities padarytąsias politines, 
tautines, gal net asmenines ir jausmines 
žaizdas, dažnai nesutariama. Nuomonių, 
vertinimų būna įvairių, viens kitam prieš
taraujančių, o kraštutiniausios pažiūros 
paprastai aplamai maža terodo pastangų į 
buvusius įvykius pažvelgti objektyviai, be
šališkai.

Prie tokių, lietuviams nepaprastai opių, 
kone tragiškų klausimų priklauso ir Klai
pėdos, Klaipėdos krašto ir klaipėdiečių bu
vusieji ir esantieji santykiai su likusia Lie
tuva ir lietuvių tauta, šimtmečiais politine 
ir karybos siena nuo lietuvių tautos ka
mieno atskirti, vokiečių valdomi, kalbinės 
ir kultūrinės vokiečių įtakos formuojami 
klaipėdiečiai ilgainiui ir, matyt, neišven
giamai vystėsi skirtingai, sakytume, išsi
rutuliojo tipiškas „klaipėdiečio“ tipas, su 
savaimingais socialiniais ir etniniais jo 
bruožais.

700 metų vokiečių valdžios Klaipėdos 
kraštui ir klaipėdiečiams, aišku, negalėjo 
nepalikti savo įtakos. Klaipėdos krašto 
ekonomika, gyventojų gerovė, o taip pat ir 
krašto administracinė sistema buvo žymiai 
pažangesnės ir tobulesnės, negu likusioje 
Lietuvoje. Patys klaipėdiečiai šitą savo 
pranašumą matė, ir todėl daugelis jų su 
nepasitikėjimu ir įtarimu vertino galimy
bes po Pirmojo pasaulinio karo Klaipėdos 
kraštą prijungti prie nepriklausomos Lie
tuvos respublikos. Taip galvojo ne vien 
tiktai jau suvokietėję ar Klaipėdoje įsikū
rę tikri vokiečiai, bet ir daug tų klaipėdie
čių, kurie savo šeimose dar kalbėjo lietu
viškai, puoselėjo lietuviškus papročius. 
Daugelio jų lietuviškumas buvo maždaug 
„naminis“, aiškiai nepolitinis, iš tikrųjų 
tik nežymi, palyginti, klaipėdiečių dalis 
turėjo išvystytą nacionalinį lietuvišką są
moningumą.

Pokario tuštuma
Tačiau tų tikrųjų klaipėdiečių — auto

chtonų Klaipėdos krašte šiandieną beveik 
nebeliko. Beveik 90 nuošimčių — apie ket
virtį milijono — klaipėdiečių Antrojo pa
saulinio karo metu buvo evakuota į vaka
rines Vokietijos provincijas. 1944 m. so
vietų kariuomenei artinantis prie Baltijos, 
vokiečių įstaigos Rytprūsių ir Klaipėdos 
krašto gyventojus prievarta vertė su visu 
turtu, su manta, arkliais ir galvijais trauk
tis į Vakarus. Dalis klaipėdiečių, gal būt, 
pasitraukė ir savo noru, tačiau išdava bu
vo aiški — Klaipėdos kraštas ištuštėję.

Tik labai nedidelis klaipėdiečių skaičius 
pokario metais grįžo į Klaipėdos kraštą. 
Buvę vokiečių kariai, patekę į sovietų ka
ro nelaisvę, kartais užsirašydavo lietuviais 

ir būdavo atleidžiami į Klaipėdos kraštą. Į 
tėviškę grįžo klaipėdiečiai, dėl karo veiks
mų įstrigę Rytų Vokietijoje. Vienas kitas 
namo pasuko ir iš Vakarų Vokietijos. Ta
čiau tai tebuvo, palyginti, lašas jūroje. 
Grįžusiųjų skaičių, be abejo, keleriopai 
prašoko tie keliasdešimt tūkstančių klai
pėdiečių, kurie pastarojo dešimtmečio bė
gyje iš Lietuvos repatriavo į Vakarų Vo
kietiją. nes pagal Sovietų Sąjungos-Vaka- 
rų Vokietijos sutartį, kaip klaipėdiečiai, 
buvo pripažinti vokiečių piliečiais.

žodžiu, šiandieną apie kokį nors Klaipė
dos Krašto vokiškumą kalbėti tebūtų ne
susipratimas. Tikrųjų klaipėdiečių Klaipė
dos krašte beveik nebeliko, o susidariusią 
gyventojų tuštumą jau užpildė kiti.

Rusiškiausias miestas
Apie vokiečių kalbos ir kultūros, apie 

vokiško valstybingumo įtaką Klaipėdos 
krašte tikroviškai kalbėti tegalime tik iki 
1944 metų. Šiandieną konkreti grėsmė 
Klaipėdos krašto lietuviškumui atsirado iš 
kitos pusės: jokioje kitoje Lietuvos dalyje 
nėra įkurdintas toks didelis rusų gyvento
jų nuošimtis, kaip Klaipėdos krašte. Poka- 
rėje ištuštėjusiame Klaipėdos krašte buvo 
apgyvendinta daug tūkstančių rusų nau
jakurių. Apleistose Klaipėdos krašto sody
bose ir apgriautuose jo miestuose kūrėsi ir 
lietuviai iš kitų Lietuvos rajonų, bet dide
lę dalį tos susidariusios gyventojų tuštu
mos užpildė rusų tautybės naujakuriai. 
Faktas lieka faktu, kad Klaipėda šiandie
ną yra pats „rusiškiausias“ Lietuvos mies
tas.

Sunku pasakyti, ar šitokio Klaipėdos su
rusinimo galima būtų buvę išvengti. Pati
kimų, išsamių apibendrinančių' duomenų 
labai maža, pavienių liudininkų pasakoji
mai dažnai tesiremia nuogirdomis, gan
dais, o kitais atvejais teatskleidžia tik, pa
lyginti, siaurą asmeniškų pergyvenimų 
pluoštą, kurie apriboja galimybes daryti 
plačias, apibendrinančas išvadas. Tačiau 
kone visi duomenys tvirtina, kad pokarėje 
Lietuvoje buvo daromos rimtos ir organi
zuotos pastangos ištuštėjusį Klaipėdos 
kraštą apgyvendinti lietuviais.

Sunku pasakyti, ar ir iki kokio laipsnio 
tokios pastangos buvo skatinamos Lietu
vos kompartijos viršūnėje, tačiau yra ne
maža duomenų, kad ne vienas lietuvis pir
maisiais pokario metais „kelialapį į Klai
pėdą“ gavo iš vietinių partijos organizaci
jų ir kitų sovietinių įstaigų, o nenorin
tiems vykti dažnai būdavo primenama, 
kad „Klaipėdoje mums reikia savo žmo
nių“...

Didesnio masto lietuvių įkurdinimą Klai
pėdos krašte, aišku, trukdė anų pokario 
rpetų suirutė, partizaninis karas, stalinisti- 
nis teroras. Tačiau turime pagrindo visiš
kai rimtai prileisti, kad toks didelis rusų 
tautybės atėjūnų įsikūrimas Klaipėdoje vi

siškai nebuvo atsitiktinis, kad rusai nau
jakuriai Klaipėdon vyko ne vien tiktai dėl 
to, kad ten buvo susidariusi gyventojų tuš
tuma, o patys lietuviai nepajėgė arba ne
sugebėjo jos užpildyti.

Strateginė reikšmė
Rusija Pabaltijui labai didelę strateginę 

reikšmę skyrė nuo pat Petro I laikų, šiais 
laikais geopolitinė rytinio Baltijos jūros 
pakraščio reikšmė nesumažėjo, gal tik pa
didėjo. Maskva negalėjo būti abejinga ir 
nerūpestinga dėl Baltijos pakrančių sau
gumo. Todėl ištuštėjusių Rytprūsių rajo
nuose — Karaliaučiuje ir jo srityje — bu
vo įkurdintas politiškai patikimiausias so
vietinių piliečių elementas — rusai, todėl 
tokiais sparčiais šuoliais išaugo rusų gy
ventojų skaičius Rygoje, todėl, tur būt. ir 
Klaipėdos krašte rusų naujakurių gausa, 
matyt, nėra atsitiktinė.

Ar šitas rusiško elemento įkurdinimas 
Lietuvos pajūryje vyko sistemingai, pagal 
iš anksto Maskvoje smulkmeniškai išdirb
tą planą, ar jis įvyko kaip savotiškas prie- 
produktis, vykdant Karaliaučiaus srities 
kolonizaciją, gal būt, net savotiškai lenk
tyniaujant su atsikeliančiais lietuviais iš 
likusios Lietuvos. — šiandieną neturime 
duomenų spręsti. Tai pagaliau nėra nė la
bai svarbu: faktas lieka faktu, kad Klaipė
dos kraštas dabar yra netekęs viso savo 
buvusio vokiškumo. kad jis yra iš esmės 
lietuviškas, bet su labai žymia rusų nauja
kurių, o tuo pačiu ir rusų kalbos ir kultū
ros įtaka.

Praeities balsas
Vadinas, šiandieną svarstymai apie Klai

pėdos krašto vokiškumą tegali būti aka
demiški. vystomi teorinėje plotmėje, pri
klausantieji istorijai, o ne mūsų dienų tik
rovei. Tačiau kalbos, šūkiai, pamfletai ir 
visokiausi rašiniai apie „vokiškąjį Klaipė
dos kraštą“ vis dar pasigirsta aistringai, 
trankiai ir iššaukiamai. Tai savotiški pra- 

* eities balsai, operuojantieji buvusiomis, j 
dabarties tikrovę nebeatremtomis katego
rijomis, tačiau su visiškai betarpiška da
barties aistra ir užsiangažavimu. Tai pa
čių klaipėdiečių balsai.

Daug klaipėdiečių pokario metais iš Va
karų Vokietijos išemigravo į užjūrius, ta
čiau bene didžiausia jų dalis įsikūrė Vaka
rų Vokietijoje. Tik. palyginti, nedidelė 
klaipėdiečių dalis įsijungė į lietuvių išeivi
jos gretas. Daugelis klaipėdiečių yra pilna
teisiai Vakarų Vokietijos piliečiai ir jau
čiasi vokiečiais. Klaipėdiečių jaunimas, 
jau suaugęs ir subrendęs Vakaruose, tik 
labai išimtinais atvejais tesupranta lietu
viškai. yra visiškai asimiliavęsis Vakarų 
Vokietijos visuomenėje ir net vokiškai jau 
kalba savo gyvenamosios provincijos tar
me (pvz... bavariškai, švabiškai. plati).

Vokiškieji klaipėdiečiai Vakarų Vokieti
joje yra susibūrę į savo specialią organiza
ciją. vadinamą „Landmannschaft" (maž
daug: žemiečių sąjunga), kuri, kaip ir vi
sos Vak, Vokietijoje veikiančios pabėgėlių 
iš rytinės Vokietijos organizacijos, finan
siškai yra remiamos valstybės. Lietuviškai 
galvojant, ši organizacija turi kai kurių ne 
itin simpatiškų bruožų.

Si klaipėdiečių organizacija savo politi
niuose siekiuose reikalauja vadinamojo 
„Heimatrecht“, atseit, „teisės į tėvynę". 
Tai, be abejo, galėtų būti visiškai supran

tamas ieškinys Sovietų Sąjungai, gal ir 
Lietuvai arba net ir pačiai istorijai. Kaip 
jis praktiškai galėtų būti' reiškiamas, tur 

- būt. nežino-nė patys tie Vokiškieji klaipė
diečiai. Tačiau nėmaloniattsiai, kone atstu
miančiai veikia tai. kad eilė šių klaipėdie
čių veikėjų buvo kadaise nemenki nacių 
pareigūnai, pasižymėję lietuvių ir lietuviš
kumo engimu, kurie dabar dedasi kažko
kiais šventais angelėliais, kurie, esą, anais 
„tūkstantmečio reicho" laikais tevedė tau
tinę kovą už vokiškumą...

Subarbarinta kova
Ir mes. lietuviai, retai tęmėgstame prisi

pažinti. kad kova tarp vokiškumo ir lietu
viškumo Klaipėdos krašte buvo visiškai 
tikroviška. Nežiūrint to. kad daug klaipė
diečių veikėjų anuomet buvo savo kilme 
tikri lietuviai su gražiomis .(tik vokiškai 
rašomomis) lietuviškomis pavardėmis, jie 
nedviprasmiškai palaikė vokiškumą ir sie
kė Klaipėdos kraštą prijungti prie Vokieti
jos. Tokia tautinė kova vyko, tai istorinis 
faktas, o atėję naciai tą kovą tik subarba- 
rino ir sužvėrino. Konkrečių pavyzdžių ši
tam teiginiui paremti galima būtų prirašy
ti ištisus puslapius.

Vokiškųjų klaipėdiečių organizacija Va
karų Vokietijoje vis dar. atrodo, didele da
limi gyvena anų buvusių kovų aistra. Jų 
laikraštyje ..Memeler Dampfboot" („Klai
pėdos garlaivis"), jų veikėjų prakalbose 
vis dar liejama anų kovų tulžis, dažnai 
niekinami lietuviai, skundžiamasi, kokie 
tie lietuviai biaurūs. baisūs., kaip jie ne
žmoniškai skriaudė tuos vargšus klaįpė- 
diečius.

Lietuviškoji mūsų spauda į tokius ir pa
našius „Memeler- Dampfboot" išpuolius 
jau seniai nustojo reaguoti. Tur būt. tei
singai. nes daugelis tokių išsišokimų yra 
labai primityvūs ir neverti rimto dėmesio. 
Tačiau kartais būna paskelbiama ir įdo
mesnės medžiagos, kur aiškiai matomos 
autoriaus pastangos reikalą pristatyti nors 
ir iš savo — vokiško — taško, bet objekty
viai. Toli gražu ir tokiliose rašiniuose ne 
su viskuo galima sutikti, bet tokie doku
mentai vis dėlto jau laikytini vertinga me
džiaga tai praeičiai objektyviai pažinti. 
Prie tokių rašinių esame linkę priskirti ir 
prisiminimus Johanno Pakalnischkįo 
(kaip jis pats savo vardą ir pavardę rašo), 
buvusio Klaipėdos atstovo Lietuvos seime. 
Naujojo lipo seimas

Lietuvos vokiečių laikraštis „Heimat- 
stimme" (..Tėvynės balsas"), savo 1969 m. 
Nr. 7. 8. 9 perspausdindamas iš „Memeler 
Dampfboot" J. Pakalnischkio prisimi
nimus. pridėjo ir savo komentarus. Juose, 
be kitti ko. ir taip rašoma:

..Praėjus dešimtmečiui po 1926 m kari
nio pučo, perversmu prie valstybės vairo 
priėjęs režimas, nežiūrint vis dar tebesan
čio karo stovio, susiruošė įsteigti parla
mentą. Naujojo tipo „seimas" iš tiesų ne
buvo joks parlamentas, išrinktas tiesio
ginis rinkimais. Apskritys per apskričių 
valdybas nominuodavo savo kandidatus, 
kurie tokiu būdu praktiškai jau ir būdavo 
išrinkti. Todėl 1936 m. birželio mėnesį pra
vestieji rinkimai tebuvo grynas formalu
mas. Balsų skaičius, kurį kandidatas gau
davo. klaidino jokio vaidmens. Kad to
kiomis aplinkybėmis mažumų atstovai 
(kaip, pvz., Lietuvos vokiečių atstovas Ru
dolfas Kinderis demokratiškame seime) į 

parlamentą patekti negalėjo, buvo akivaiz
du ir. tur būt. iš anksto numatyta. Išimtį 
tesudarė Klaipėdos kraštas, kuris ir šio
mis aplinkybėmis į Lietuvos seimą galėjo 
pasiųsti tris atstovus. Vienas jų. Johanų 
Pakalnischkis. Klaipėdos deleguotas į 
Kauną, taip pat buvo ir Klaipėdos krašto 
seimelio atstovas".

Pareigos ir išmintis
„I leimatstimme“ redakcija, kaip mato

me. teisingai ir objektyviai atkreipia savo 
skaitytojų dėmesį į tą faktą, kad tautinin
kų režimo 1936 m. „susiruoštas įsteigti“ 
seimas iš tiesų nebuvo demokratinis. Anų 
laikų politinio gyvenimo smulkiau neži
nantiems tai svarbi nuoroda, nes ji atsklei
džia faktą, kad to seimo atstovais tebuvo 
režimui artimi arba bent patikimi žmonės. 
Šioje šviesoje turėtų būti vertinami ir pa
ties J. Pakalnischkio atsiliepimai apie ki
tus seimo atstovus. Pats J. Pakalnischkis 
prisiminimuos atsiskleidžia kaip (anom są
lygom) nuosaikus, bet aiškus klaipėdietis- 
vokietininkas.

Save lengvai ironizuodamas, jis rašo:
„Seimelyje (Klaipėdos) buvo 24 atsto

vai vokiečiai. Ir trys lietuvių bloko atsto
vai buvo klaipėdiečiai, kurie, nežiūrint 
skirtingų pažiūrų, mums buvo pažįstami. 
Teo tarpu seime (Kaune) mes. trys klaipė
diečiai. buvome kaip trys paklydusios 
avys. kuriomis, kent pradžioje, niekas ne
pasitikėjo ir žiūrėjo su nepasitenkinimu.

„Darbas pasunkėjo, kai. seimui susirin
kus. buvo priimtas seimo statuto straips
nis. reikalaujantis, kad kalbos turi būti sa
komos laisvai ir negali būti skaitomos. Ši
ta taisyklė menamai buvo nukreipta prieš 
r-i’s. klaipėdiečius. kad negalėtume per
skaityti pareiškimų, mums surašytų Klai- 
p. 1 jo, šitas straipsnis vėliau ir lietuvių 
n.‘“r.vi.i dažnai būdavo laužomas. Pradžioj 
j: būva griežtai paisoma, man tai sudarė 
ypač daug sunkumų, nesijaučiau galįs tin
kamai ;r likt i savo pareigas ir mielai, bū
čiau atsistatydinęs. Tačiau nenorėjau pasi
rodyti bailus ir nepriaugęs ir Vadovavausi 
priežodžiu: „Kam Dievas davė pareigas, 
duos ir reikalingą išmintį". Kodėl gi šilo 
pasaulio didieji ir turtingieji išmintį tik 
sau turėtų pasilaikyti?

„Lietuviai mus stebėjo su nepasitikėji
mu. o namie mums buvo rodomas gal ir 
perdaug didelis pasitikėjimas. Daug eili
nių klaipėdiečių tikėjo, kad mes. trys at
stovai, Kaune stebuklus parodysime. Te
turėjome seime kumščiu trenkti į stalą, ir 
lietuviai jau it mažytėliai nusileis. Be to, 
dar prisidėjo ir „Sovog" (pronacinė vokie
čių politinė organizacija, kurios Vadai už 
priešvalstybinę veiklą buvo suimti - Red.) 
politikų pavydas, kurie tuo metu buvo iš 
politinio gyveninio išjungti ir su nuostaba 
klausėsi, kad seimo atstovai gauna po 900 
litų mėnesinės algos ir po 14 litų dienpini
gių posėdžių metu, kurie tęsdavosi po tris 
mėnesius pavasarį ir rudenį. Kartą net 
prisidėjo mėnuo nepaprasto posėdžio.

„Pagaliau ir Kaune pradėjo ledas tirpti, 
kai seime pastebėjo, kad klaipėdiečiai ne
atsiuntė eks'remistų ir karštakošių. Nema
tėme savo uždavinio plyšį didinti, bet, 
anaip.oi. nesusiprąiimtis išlyginti ir supra
timo siekti, tuo pačiu metu nė savųjų tei
sių neatsisakant.

Bus daugiau.
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Mičigano didmiestyje viskas pilka
Reportažas iš Detroito

Negali sakyti, kad Detroito 
miesto taryba tik kyailus pot
varkius leistų.Retkarčiais pa
sitaiko ir visai gerų. Antai, pe
reitą vasarą buvo išleistas 
potvarkis, draudžiąs gatvėse 
deginti medžių lapus. Didelis 
čia daiktas , pasakys mūsų 
miesto nepažįstąs. Didelis,di
delis čia daiktas'.-iš džiaugs
mo sušuks kiekvienas rimtas 
detroitietis. Didelis daiktas 
todėl, kad retas kitas miestas 
Amerikoje turi tiek medžių , 
kaip mūsiškis. Tik išskyrus 
vidurmiesčio pusratį,nuo Det
roito upės taip mylios ar pu
santros spinduliu. Toliau-tar- 
tum ištisas parkas,sukarpytas 
bažnyčių bokštų , fabrikų ka
minų, retų pusdangoraižių. O 
kvailių visur netrūksta. Tokių 
nesubrebdėltų, su tyneidžerio 
mentalitetu, yra gal ketvirta 
ar penkta dalis. Pr'iedo-senu- 
kai, pensininkai, kuriems la
pus sugrėbti nesunku, bet juos 
sukimšti į plastikinius maišus 
kiek sunkiau. Tad nuo rugsėjo 
vidurio,gal 6-8 savaitėm, gra
žieji priemiesčiai užsidegda
vo.Dienai ir nakčiai. Giedro
je ir lietuje. Apsaugok, Vieš
patie, kai lietuje, nes tuomet 
dar žibalu, benzinu,karosinu , 
žodžiu-visokiais naftos išdir
biniais perpilama, kad degtų. 
Betkokia kaina, . Su ugnim, ar 
tik vienais, susmirdusiais dū
mais. Rašydavo užsikosėję 
silpnaplaučiai skundus dien
raščių skaitytojų skyriuose, 
bet niekas jų neklausė.Kartais 
spaudoj pasisakydavo, koks 
medicinos daktaras,jog lapai, 
sušluoti su cemento ar asfalto 
dulkėmis,uždegti skatina plau
čių vėžį. Bet degintojai,kaip ir 
cigarečių rūkytojai, vienodai 
abejingai atsakydavo "so 
what?" Kai išleido potvarkį , 
kai pagrasino 1OO dolerių ir 
30 dienų arešto bausme, tai 
lapų deginimas užsibaigė. Ai, 
kokios gražios dabar čia gie
dros dienos'. Ir koks skaidrus, 
šaltas rudenio lietutis sekma
dieniais /deja'./. Įmanoma 
kvėpuoti.Gera bristi žvangan
čiais, lūžtančiais lapais.Gera 
vakarais matyti pusę mėnulio 
ir kelias žvaigždes...

Turn on the lights, - prieš 
vadinamą Vietnamo morato
riumą sušuko JAV senatorius 
Hugh Scott.Turn on the lights', 
-spalio 13 vedamajame pakar
tojo Detroito News dienraštis. 
Turn on the lights visi, kurie 
pritariate savo krašto prezi
dentui.

Spalio 15 į gatves išėjo gal 
dešimt tūkstančių detroitiečių. 
Į vidurmiestį žygiuojančių ma
sę sudarė apie penki tūkstan
čiai Wayne State universiteto 
studentų, kartu tempdamiesi 
ne tik daug mokomojo perso
nalo narių , bet ir patį savo 
prezidentą /atsiprašau, rek
torių/. Susirinko kita tiek iš 
kelių vidurinių mokyklų. Buvo 
margą minia,nuo teoretikų in
telektualų, iki užkietėjusių bol
ševikų. Vietomis kilo raudona 
vėliava , bet ją nutempdavo ir 

Dali. A. Tamošaitis, kurio dalies paroda vyksta Windsor© universiteto patalpose.

sudraskydavo patys demons
trantai. Vietomis šūkteldavo 
valio Šiaurės Vietnamo arba 
Kinijos diktatorių garbei, bet 
tie balsai greit užkimdavo. Di
delė dauguma labai norėjo tą 
pačią dieną baigti Vietnamo 
karą ir viską atiduoti komu
nistams. Maža buvo Maskvos 
ir Pekino kaltintojų , bet be
veik visi plakatai keikė Nixo- 
ną ir Washingtoną.

Nežinau, kiek lietuvių stu
dentų dalyvavo,jei iš viso da
lyvavo/čia negaliu galvos gul
dyti nei už savo sūnų.. ./,bet 
viliuosi, kad mano kartos lie
tuvių ten niekas nagų nekišo.

Ak, buvo ir kitokių. Buvo 
pagarsėjęs antikomunistas 
Don Lobsinger su būreliu ka
riuomenės veteranų bei nuo 
tarnybos laisvų policininkų. 
Jie grupavosi po kelias dešim
tis ir aniems vietkongo apaš
talams šaukė "išdavikai'. "Kai 
tribūnoje prieš Amerikos po
litiką Vietname kalbėjo neg
ras, Mičigano seimelio narys, 
tat minia ir klausė, ir prita
riančiai šaukė. Kai prie mi
krofono priėjo Don Lobsinger, 
tai kaukdama minia jam ne
leido išsižioti. Žinių komen
tatorius nusistebėjo,kad tie, 
kurie nori , jog jų klausytų 
Amerikos prezidentas, visiš
kai nenori girdėti, ką kalba jų 
oponentas.

O šviesos tikrai užsidegė. 
Kai išėjau 15-sios ryte, dar 
neišaušus, į gatvę, tai visų, 
kurie į darbą prieš mane iš
sirengė , prie durų buvo pa
liktos šviesos. Apšviestas ne 
kiekvienas namas. Bebalsis 
atsakymas garsiai rėkian
tiems. ..

Cikagiškis Anglijos lietuvių 
klubas, pasikvietęs iš Angli
jos rašytojus dailiajam žodžiui 
savo lūpomis paskelbti,suteiks 
džiaugsmo ir Detroitui. Lap
kričio 16 čia bus Vladas Šlai
tas ir skaitys savo poeziją.Kai 
rašau jau yra žinoma, jog li
teratūros vidudienis /ar po
pietis?/ įvyks Dieviškos Ap
vaizdos parapijos salėje, tik 
dar nėra žinoma, kurią valan
dą. Pasek, skaitytojau, pasku
tinės savaitės ir to paties ra
dio transliacijas ir sužinosi. 
Vlado Šlaito poezija iš jo pa
ties lūpų - tai ne kasdienis 
patiekalas.. .

Neseniai mirusio, buvusio 
Lietuvos respublikos prezi
dento, seimų nario ir visuo
menininko,paskui Sibiro trem
tinio Aleksandro Stulginskio 
pagerbimą rengia Detroito’ 
Lietuvių Organizacijų Cen
tras. Lietuvių namuose. Gruo
džio 7, sekmadienį, 12 valandą. 
Ką gi dar prie šios žinelytės 
pridėti? Ogi - ateikime .Ogi - 
gerbkime savo tautos didvy
rius ir kankinius.

Va,berašant,Lithuanian Me
lodies per radiją užgrojo: dai
lininkas Antanas Tamošaitis 
atvažiuoja į Winds orą. Žino
ma, kad su naujais savo tapy
bos darbais. Paroda būsianti, 

kaip ir prieš pora metų jo 
žmonos Anastazijos Tamošai
tienės darbų, Windsoro uni- 
versitete.Kada?Nuo spalio 27, 
iki lapkričio 21. Vadinasi, ke
turias ilgas savaites.Šie mano 
žodžiai skaitytoją tikrai dar 
laiku pasieks, jei savaitrašty
je anksčiau ir niekas nepara
šytų! Kokios lankymo valan
dos, kuriose patalpose? Visa 
tai galima lengvai atsekti, 
paskambinus, sakysim,kad ir 
p. Mykolui Kiziui į Windsorą , 
kur dailininkas apsistos.

Tikiu, kad Antano Tamošai
čio kūrybos jau daugelis pasi
ilgo.Tikiu, kad tautiečių paro
doje netruks iš abiejų Detroi
to upės pusių...

Kai šios eilutės rašomos, 
jau į pabaigą eina Balfo mė
nuo. Jau ant kulnų lipa Dramos 
mėgėjų sambūrio sukaktuvės . 
Jau už pusantros savaitės 
/lapkričio 1/ pianistė Aldona 
Kepalaitė koncertuos Meno 
Instituto rūmuose.Bet visatai, 
kai skaitytoją pasieksiu, bus 
jau praeitis. Tai čia tam kar
tui ir dedu tašką.

Alfonsas Nakas

Chicago, Ill.
SU MOKESČIU REKOLEKCIJOS

Uždaros rekolekcijos mo
terims įvyks š. m. lapkričio 7— 
9 d. Cenacle rėk. namuose 
(11600 S. Longwood Dr.). Re
kolekcijoms vadovaus kum. L. 
Zaremba, SJ. Mokestis 25 dol. 
Kviečiame niekados rekolekcijo
se nedalyvavusiais ir kasmet 
dalyvaujančias skubiai regis
truotis: dienomis “Draugo” te
lefonu, vakarais pas dr. Jonę 
Meškauskienę tel. PRospect 
6-9801.
• JAV LB Centro valdyba iš
siuntinėjo Čikagos apygardos 
LB apylinkėms bendraštį, 
kviesdama jas talkininkauti 
BALFui atliekant metinį lėšų 
telkimo vajų.
• Anatolijus Kairys,JAV LB 
Kultūros Fondo pirmininkas, 
rūpinasi Jaunimo Teatrų su
organizavimu kitose LB apy
gardose. Kaip visuomenei ži
noma, A .Kairio iniciatyva su
organizuotas Čikagoje toks 
Jaunimo Teatras veikia jau du 
metai. Taip pat gražiai veikia 
ir Jaunimo dramos studija.
• Laima Nainytė , Loyolos 
Universitete studijuojanti po
litinius mokslus, mokytojauja 
Dariaus-Girėno šeštadieninė
je lituanistinėje mokykloje. Ji 
taip pat aktyviai dalyvauja vi
suomeniniame darbe ir šiems 
metams yra išrinkta Studentų 
Ateitininkų Čikagos Draugo
vės pirmininke.

ST.CATH ARINES, 
ONT.

KLB APYLINKES VALDYBOS 
INFORMACIJA

Su Tautos šventės paminė
jimu,pasibaigė irA-kės V-bos 
darbai, o taip pat ir kadenci
jos laikas baigiasi. Prieš akis 
ir vėl naujos valdybos rinki
mai. Naujos valdybos rinkimų 
ypatingai laukia mūsų apylin
kės jaunesnio amžiaus ir pil
ni energijos lietuviai.

Apylinkės valdyba visuotiną 
mūsų kolonijos lietuvių susi
rinkimą šaukia šių metų lap
kričio mėn. 16 dieną tuojaus 
po pamaldų, 75 Rolls Avė., t; 
y. T. T. pranciškonų koplyčios 
salėje.

Kaip ir visuomet, svarbiau
siu punktu eina naujos Apylin
kės V-bos ir Revizijos K-jos 
rinkimai, o taip pat ir daugu
ma kitų klausimų teks iš
spręsti bei apkalbėti.

Tat visus kviečiame skait-

Taupyk ir skolinkis
MOKA

5 Vi % už depositus 
6% už serus (numatoma) 
7% už 1 m. term. dep. 
734% už 2 m. term. dep.

IMA
8% už mortgičius

8% už asm. paskolas
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NUOŠIRDUS AČIŪ
Dr. Bernardui Naujaliui ir 

Mrs. M.Rickling/buvusiai Vo
kietijos oper. solistei/, už at
silankymą už garbės svečių 
stalo,mano š.m.rugsėjo mėn. 
20 d. 6O-ties metų gimtadie
nio proga. Taip pat dėkingas 
Nepr. Lietuvos Redakcijai už 
patalpinimą tokio gražaus po
etiško dr.B.Naujalio straips
nio, kuris mano mintis nunešė 
ten kur visas tas Lietuvos tė
vynės grožis randasi.

Gerb. Redakcija, ir dr. B. 
Naujalis mane įgalina būti dar 
geresniu lietuviu ir dar dau
giau aukotis dėl visko kas yra 
lietuviška.Dabar žinau,kad N. 
L. Redakcija irgi dirba dėl 
lietuviškumo. Ačiū.

Juozas Žiurinskas

SKAUTU VEIKLA
• Jūrų budžiij įgulos vadu išrink

tas ps. P. Būtėnas.
• Lapkričio 8 d. — metinis baza- 

ras. Fantai renkami kiekvieną sek
madienį skautų būkle ir Šv. Jono Kr. 
parapijos salėje po Mišių. Tėvų ko
mitetas prašo visus ką nors bazarui 
paaukoti.
PRIEŠVEDYBIN1S PAGERBIMAS

"Šauerio" pobūvis pas p. 
Karbūnienę surengtas spalio 
26 sekmadienį, žinomų preky
bininkų Br. Sargaičių dukre
lei,kurios vestuvės įvyks lap
kričio 8 d. Toronte.

lingai dalyvauti susirinkime ir 
bendrai spręsti mūsų koloni
jos bendruomeninius reikalus.

SOLIDARUMO MOKESTIS
Šiuo laiku A-kės V-bos na

riai renka solidarumo mokes
tį, tat prašome mūsų kolonijos 
lietuvius sumokėti tą simbo
lišką dviejų /2/ dolerių mo
kestį už šiuos metus.

A-kės Valdyba

NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS
S LA. 27 8 kuopos š. m. spalio 

mėn. 12 d. turėjo visuotiną na
rių susirinkimą. Nors susirin
kimas nariais ir nebuvo labai 
gausus, bet praėjo labai tvar
kingai ir gražiai.

SLA. 278 kp.kaip tradicija, 
jau eilė metų rengia Naujų 
Metų sutikimą. Tat ir šiais 
metais, t. y. jau lO-tą kartą iš 
eilės rengia Naujų Metų suti
kimą, tik šiais metais labai 
gražioje salėje, t.y.Welland 
House, Ontario - King gatvių 
kampas.

Tat visi Niagara pusiasalio 
lietuviai bus mielai laukiami 
Naujų Metų sutikime.

Daugiau informacijos bus 
kiek vėliau mūsų spaudoje.

Rengėjai
• KLVS-ga "Ramovė", Nia
garos pusiasalio skyrius ren
gia Lietuvos kariuomenės at
kūrimo 51 metų sukaktuvių pa
minėjimą , kuris įvyks lapkr. 
mėn. 22 d. 6.30 vai. vak. ir 
sekmadienį 1O vai. ryto Pran
ciškonų koplyčioje bus pamal
dos už žuvusius karlus-parti- 
zanus. Skyriaus Valdyba

LONDON, ONT.
IŠ ŠEŠTADIENINĖS 

MOKYKLOS VEIKLOS
Mokslo metai pradėti dar 

senoje vietoje-parapijos sa

PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- D A D A AA A 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ KMKM/lrlM 
KREDITO KOOPERATYVE

Kapitalas virš trijų su puse milijonų dolerių
ASM. PASKOLAS duodame iki $5.0U0 ir MORTGIČIUS 
pagal valdžios nustatytą normą — 66% Įkainuoto turto. 
VISŲ NARIŲ GYVYBE apdrausta santaupų dydyje, bet 
nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju ap- 

t®; draustos iki $5.000.
;$« KASOS VAIzANDOS: kasdien nuo JO vai. iki 3 vai. p. p., išskyrus 
•®: sekmadienius. Pirmadieni ir penktadieni vakarais nuo 4 vai. 30 min.
• ®; iki 8 vai. 30 min. Šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vai. p. p. (liepos ir 

rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINE: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 

:!• Toronto 3, Ontario. Telefonas LE 2-8723

METROPOLITAIN OPEROS (New York) SOLISTĖS SOPRANO- 

LILIJOS ŠUKYTĖS KONCERTAS

Po vasaros atostogų KLB 
valdyba suruošė sol. L.Šuky
tės koncertą Brockton mokyk
los salėje, sekmadienį, spalio 
26 d. 4 vai. p.p.

Toronto visuomenei sol. L. 
Šukytė sava, čia baigusi mu
zikos mokslus-iuniversitetą.

Publikos prisirinko pilna 
salė, nes ji turi daug gerbėjų . 
Visiems lietuviams džiaugs
mas ima , kad turime gražios 
išvaizdos su geru balsu ir iš
simokslinimu pasaulinio gar
so operos teatre /Metropoli
tan/ savą solistę,kuri kopia į 
viršūnes, keldama garsą lie
tuvių.

lėje,bet nuoš.m. rugsėjo mėn. 
27 dienos mokykla nusikėlė į 
naujas modernias patalpas- 
kat. pradinę mokyklą, esan
čią Londono pietuose, Hill— 
Colborne gatvių sankryžoje. 
Gauta labai patogiomis sąly
gomis 4 erdvios klasės. Pa
mokos pradedamos 9:30 ryto.

Tiek tėvų tiek mokinių nuo
taika giedri,darbo sąlygos žy
miai pagerėjo; lauktina,kad ir 
darbo vaisiai bus našesni.

Tautiniai šokiai bei dainavi
mas vyksta kas antrą šešta
dienį pakaitomis. Mažesniems 
įvesta žaidimų ir mankštos 
pratimų.

I6-TOJI LIETUVIŲ DIENA 
LONDONE

Nors iš kitų apylinkių spau
doje /žiūr. "Nep. Lietuvos" š. 
m. 40 numerį/ jau buvo pa
sisakymų , kad londoniškiai 
"dėl pagrįstų priežasčių nega
lės suruošti LietuviųDienos", 
bet tatai londoniškiams nuo- 
taikosnenumušė ir jokių "svy
ravimų" jų tarpe nepasireiš
kė. Todėl visų suinteresuotų 
ir mielų tautiečių dėmesiui 
pranešame , kad pagal Ben
druomenės Kanados Krašto 
Centro Valdybos pasiūlymą 
londoniškiai 16-tą Lietuvių 
Dieną ruošia 1970 m. spalio 
mėn.10-11 dienomis per Padė
kos ilgąjį savaitgalį. Sudary
tas L. Dienai ruošti Komite
tas muo š. m. rugsėjo mėn. 
d. aktyviai veikia.

L. Eimantas

WELLAND, ONT.
NAUJŲ METU SUTIKIMAS
Š.m.Wellando organizacijų 

vadovaujančių asmenų aptari
me, Naujų Metų sutikimą ruoš 
Medž.lr Mešk.klubas "Lithu- 
•nica", kuris turi tam ir len

Publika daugiausia žavėjosi 
lietuvių kompazitorių daino
mis ir operų arijimis.

Dainų išpildymas , vaidyba 
pavergė publiką ir bissui tu
rėjo dažnai kartoti.

Po koncerto KLB apyl.p-kė 
poetė L. Švigždaitė padėkojo 
solistei ir publikai. Pelnas eis 
liet, kapinių laisvės koplyčiai 
statyti.

J. Karka

STUDENTU PARENGIMAS 
Spalio 24 Šv. Jono parapijos 

salėje praėjo su pasisekimu. 
Susirinko akademikų ir stu
dentų apie 90.

Pobūvį organizavoKLB val
dyba - L. Švigždaitė , inž, S, 
Masionis ir kt. daug pasidar
bavo rengiant. Klebonas kun. 
P.Ažubalis parėmė materia
liai.

. K,

Df* B »_ NA U J A L IC natūralaus gydv
aro sveikatos klinika ( metus gt/inos g/ 
dymo mokslo ir praktika atlikęs ivairic- 
se ligoninėse) pilnai veikia ir prilmc 
pacientus nuo 9 vai. ryto ik Z L vai. vak., 
460 Ronc*»svalles Avė. Toronto, OnL, 
Tel. LE 3-8008.

Be to, kas neisigijote lietuviu kalbo
je Dr. Naujalio išleistos knygos - kaip 
apsisaugoti nUb' širdies priepuolio, tai 
pri siuntus 2 do|er įus gausite paštu 
knygelę “ Pažink savo širdį ir padėk jai’*

gvinančių sąlygų. Jį palaiko 
pajėgūs prekybininkai ir vers
lininkai.

Klubo veikimas/susirihki- 
mai, posėdžiai, apart išvykų/, 
vyksta Crowland lietelio pa tal
pose,kurio savininkai yra p,p, 
Sinkai.

P.Sinkus pareiškė: "Vyrai, 
kolei aš čia būsiu-jums /klu
bui/ salė veltui'. Klubas to va
dovaudamasis , turės galimu
mą, nesiekdamas pelno, medi
nių švenčių proga, sutraukti 
kuodaugiausiai lietuvių,Netik 
narių, kurių yra iš Wellando, 
Buffalo,St. Catherines, Hamil
tono ir kitų vietovių, bet ir 
svečių, sutikti N. M. Wellande, 
Crowland hotelio salėje.

J.
' ...................... ....................................................................................———i.

■

Atkelta ii 3 psl.
KADA ALT’o DELEGATAI. . .

Už Lietuvą ar už Vokietiją? 
Europos Lietuvis nr.50,19G4m. 
Ginkime Lietuvos istorines tie
sas, Naujienų Antroji dalis, nr. 
819, 
Lietuvos sienos stumdomos 
kaimynų,Tėviškės Žiburiai,nr. 
19,1967.
Dinozaurai grįžta į žemę arba 
žemėlapių "žinovų" žaidimas 
žarijomis.Naujienos.nr.  101,1967 ■ 
Nevalia priešintis lietuvių tau
tos valiai'. Lietuvių tautos valią 
pareiškė Lietuvos Steigiamasis 
Seimas-Nepriklausoma Lietuva,

14 nr. 50-51,1967.
Mažoji Lietuva,Laisvoji Lietu
va, nr. 1,1968.
Atsakant į Lietuvos žemėlapio 
puolimus, Laisvoji Lietuva nr . 
4 ir 6,1968.
Išliks Naugarduko lietuviai ? Ar 
okupuotos Lietuvos tautiečiai 
įstengs juos Išsaugoti? Tėviš- : 
kės Žiburiai, nr. 41,1968.
(Skelbiamas sąrašėlis toli gra
žu nepilnas). (Pabaiga).
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HAMILTON
_________________—__________________ I______

Geriausia taupyti ir skolintis tik Hamiltono lietuvių 

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

Nemokamas gyvybes ir asm. paskolų draudimas 

Nemokamas pilnas tekiu patarnavimas 
Parduodame American Travelers tekius ir money orderius

Pirm. 9.30—5 v.p.p.
Antr. 9.30—5 v.p.p.
Treč. 9.30—5 v. p.p.
Ketv. 9.30—5 v.p.p.
Penkt. 9.30—8 v.p.p.
šešti 9—1 v.p.p.

i
i

MOKAME UŽ:.

Depozitus 5%
s'ėrus 5 5 %

Uz vienų metu indėlius 8%
SKOLINAME: ;
Asmenines paskolas IS 10%

Nekiln. turto paskolas i? 9%

Užtikrintas indeliu saugumas
Kapitalas virš $ 1,600,000.00 Liepos ir rugpjūčio mėnesiais sestadieniais uždaryta.

MALONIAI KVIEČIAME VISUS ATSILANKYTI I HAMILTONO

on
SKAUTU g į J - ties METU

VEIKLOS MINĖJIMĄ, KURIS ĮVYKS ŠEŠTADIENĮ, 

lapkričio mėn. 15 d. 7 vai. vak. Jeronimo Centre.
, ***** ****************** *******4* ****** *******

★★★ ★★★ ★★★

Po trumpė iškilmių ir meninės programos, bus linksmi šokiai, gros Beni-Ferri orkestras, 
veiks turtingas bufetas, laimės staliukai ir loterija.

Hamiltono Skautes - Skauto* *' Rėmėjai.

Praeitų metu Akademinio Sambūrio baliaus debiutantfts su palydovais: pirmoj eilėj is kaires: L. Bakaitytė, L. Gedvilaitė, V. 
Murauskaitė, L. Žižytė, D. Blauzdžiunaite, V. Adomonytė, B. Kuncevičiūtė. Antroj eilėj: R. Tamulionis, R. Bulota, A. Ba
kaitis, A. Krisčiokaitis, V. Akstinas, A. Skučas ir A. Paškauskas.
r Lietuvių Akademinio Sambūrio ruošiamas balius ivyks lapkričio mėn. 15 d. 7:30 vol. vak. Chateau Champlain viešbutyje. 
Šokiams gros Sacha vedamas 5 asm. orkestras. Po vakarienes programa išpildys “Gintaras“ ansamblio mergaičių kvartetas, 
įėjimas $12.50 asmeniui ir bilietus bus galima gauti iki lapkričio 9 d. pas kiekviena sambūrieti arba valdybos narius: M. 
Beniušiene 671-6374, H. Lapiniene 681-7605, S. Piečaitienę 366-7041, G. Dainiu 626-3564, J. Kibirkštį 728-2614, A. Kilčių- 
331-5590. Nuotrauka T. Laurinaičio.

Lapkričio 22 ir 23 d. Hamil
tono Ramovėnat ir D.L.K.A1-

dovaujama p. Breichmanienės 
ir Hamiltono parapijos choras

303 organizacijos prašomos 
dalyvauti pamaldose su savo

VISUOTINAS SUSIRINKIMAS
K.L.B. Hamiltono Apylinkės 

V-ba šaukia visuotiną susirin
kimą, kuris Įvyks š.m. lapkri
čio mėn. 18 d. /antradienĮ/ 6 
vai. 3Omin.Aušros Vartų Pa- 
rapijos salėje. Dienotvarkėje 
įvairūs pranešimai ir rinki
minės komisijos sudarymas. 
Hamiltono ir apylinkės lietu- 

1 viai maloniai prašomi šiame 
susirinkime kuo skaitlingiau 
dalyvauti.

Apylinkės Valdyba

Chicago, 111.
Ž YMAUSLIETUVOS VALS 

4 TYBININKO, VISUOMENI
NINKO IR ADVOKATO 
MYKOLO SLEŽEVIČIAUS 

mirties 30 metų sukakties viešas 
paminėjimas bus 1969 m. lapkri
čio mėn. 16 d. 4 vai. p.p. Jauni
mo Centro didžiojoje salėje, 2345 
West 56 St., Chicago, 111. USA.

Programoje Lietuvos gen. kon 
šulo dr. P. Daužvardžio žodis, 
trumpos paskaitos adv. dr. Gab- 
riebaus Gedvilos tema “ Mykolo 
las Sleževičius demokratinėms 
perspektyvoms gęstant“ ir inž. 
Ant. Novickio - “ Mykolas Sleževi 
cius Lietuvai lemiamos kovos 
metu“. Meninėj dalyje trio-smui
kas Pov. Matiukas, violančelė - 
Petr. Armonas ir fortepijonas-M. 
Motiekaitis - išpildys Johannes 
Brahms, Felix Mendelssohn 
Bartholdy ir Frinz Shubert kuri-

< nius.

LIETUVIŠKAS PUSVALANDIS GIRDIMAS KAS

.C F M B .
BANGA 1410, 1C-.00 VALANDĄ VAKARO

' T EL. 669 - 8834. F r og r amo s vedėjas L. Stankevičius

MIKE’S TEXACO SERVICE STATION

601 St. John Road TEL. 695-3883

"OINTE CLAIRE, QUE.
(M. RUTKAUSKO)

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

arba .ir. 20. Atvažiavę neapsiriksite I

.daįCecvt
Savininkas Alfonsas Viskantas

SPECIALIOS KAINOS:
e Krikštynoms, vestuvėms ir laidotuvėms.
• / tolimesnes užmiesčio ir kito miesto vietoves- •* ... -

SKAMBINKITE, 

iš visu vietų LaSalėje. 

TĖL. 3 66 - R300 

— visas 24 valandas.

LaSalle Mo Specialist lies’ll. TEL

TAISAU IR DAŽAU AUTO-MASINAS.

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

(Priešais NL redakciją) •

Universal Cleaners & Zjailo'iA
B. KIRSTUKAS

TEL. 769-29417'T'

239 FOURTH AVENUE 
(at Wellington St.)

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

NAUJI PAGERINTI 
ir pilnai garantuoti 

DOVANŲ PAŽYMĖJIMAI

I LIETUVA
< <g<M < <W®>

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

Windsor
DRY CLEANERS fle DYERS CO. LTD. 

1205 Church Avenue. Verdun. P.O.

Tel. 768-6679.

Valome visokius drabužius, langų užuolai
das, lovų užtiesalus, antklodes, kerpėtus, 
sopkas ir visą kitą namų apyvoka.

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

Savi'ninkai: A. Kerseys, P. Petrulis, P. Kersulis, A. Greibus.

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

Vneshposyltorg yra žymiai suma 
tinęs kainas ir jūsų giminės da 
aar galės gauti daug daugiau pre 
du, už šiuos DOVANU PAŽYMĖ 
JIMUS. Todėl d vanų pažymėji - 
nai yra geriausia ir naudingiau
sia dovana - jie yra geriau už pi 
ligus ir siuntinius.

PRAŠYKITE MŪSŲ ******************** * * *
KATALOGU*************>

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

Vžsfeakylrit dabar. Užsisa
kykite tik per

INTERTRADE 
EXPRESS 

CORP.
125 E. 23rd Street 

New York, N.Y. 10010

Baltic Woodwork Co. tel
K. KIAUŠAS ir J. SIAUČIULI5 Daromos Įvairios durys, langai, vir-

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

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

Durys, langu rėmai. Izoltaci|a, Ten - Test,
7682 BLVD. CHAMPLAIN 
coin 6Iėme Ave.. LaSalle

536 Broodway,
So. Boston,Mass.

02127 USA.

Masonite, statybinis popieris , cementas 
B.P. išdirbiniai , cementas ir kt.

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

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

Keleivis duoda ir teisinių patarimu, jame rasite gražiu ap
sakymu bei eilėrašc'iu. Jis turi ir moterų skyrių. Prenumerata 
tik $ 5.00.

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

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

Redaktorius Grožvydas Lazauskas.
Administracijos adresas: Juozus Urbells
1649 N. Broadway, Melrose Park, III. 60160 USA.

Prenumerata: JAV ir kitur $5.00 metams. 

girdo Šaulių Kuopa jau yra pa
siruošę numatytoms datoms 
sutikti svečius iš arti ir toli
mesnių apylinkių,kariuomenės 
šventės mlnėjime-sekmadienį 
ir baliuje šeštadienį, J.C.sa
lėje , 58 Dundurn St.N., Ha
milton.

Šeštadienį sekanti progra
ma: a/ Hamiltono "Aukuras" 
vadovė p. Kudabienė - Daugu
vietytė išpildys humoro šiu
pinį, b/ svečių malonumui bus 
turtinga daiktinė loterija, lai
mės staliukai,virtuvė su karš
tais užkandžiais,baras su gė
rimais ir visų mėgiamas "Do- 
mtntko" orkestras. Pradžia 7 
vai. vakaro.

Sekmadienį, lapkričio 23 d. 
11 vai. ryte iškilmingos pa
maldos Vilniaus Aušros Var
tų parapijos bažnyčioje už žu
vusius karius , partizanus ir 
šaulius.Šv.Mišias atnašaus ir 
pamokslą sakys gerb. prelatas 
Dr.J. Tadarauskas.

Užsibaigus pamaldoms su 
iškilminga eisena bus nešami 
vainikai ir vėliavos pagerbti 
žuvusius prie kankinių kry
žiaus. Po to visuomenė ir or
ganizacijos renkasi į J.C.sa
lę iškilmingam minėjimui. 
Paskaitą skaitys sav. kūrėjas 
prof. Zubrys. Meninę dalį at
liks: tautinių šokių grupė va-

vadov.muziko p. Paullonio.Vi- vėliavomis. v.t.ranu ir šaulių v-boi.

G R E I C I A U... PIGIA U... GERIA U...

IR TIKRAI PADĖSITE SAVO ARTIMIESIEMS 

UŽSAKYDAMI SIUNTINI PER 

BALTIC STORES LTD
( Z. JURAS )

421 HACKNEY ROAD, LONDON, E.2. ENGLAND
Telephone: 01-739 8734

***********
Si rudenį siūlome 3 dovanu siuntinius sudarytus ii tokiu dalyku, kas labiausiai 
reikalinga ir naudinga Lietuvoje.

RUDENINIS ( 1 ) 1969.*********************
3 jardai vilnones veliūro medžiagos vyriokam arba moteriškam paltui, 3Xa jardo 
puikios kostiuminės angliškos vilnonės medžiagos ❖ yriškam arba moteriškam 
kostiumui, 2 jardai crimplene medžiagos puikiai suknelei, vyriškas arba mote
riškas aukštos rūšies megztukas, išeiginiai nailono marškiniai arba blluskute,
1 pora vyriškų arba moteriškų koj Inlų ( vilnoniu arba nailoniniu), 20 geriausios 
rūšies cigarečių. Kaina $ 100.

RUDENINIS ( 2) 1969.
********************

Nailoninis itališkas vyriškas arba moteriškas lietpaltis, 3’/i jardo vilnonės 
angliškos kostiuminės medžiagos, 2h jardo vilnonės moteriškai suknelei rąe- 
džiagos, 1 gėlėta arba ornamentais vilnonė skarelė, 1 vyriškas arba moteriš
kas megztukas, 1 kaklaraištis arba deže Šokoladiniu saldainiu, 2 šilkinės 
arba nailoninės skarelės. Kaina $ 100.

MAISTO SIUNTINYS 1969. ************************

6 sv. geriausių kanadišku miltu, h sv. arbatos, 1 sv. kakavos, 2 sv. ryžiu, 
% sv. pipiru, % sv. bapkos lapu, h sv.geriamo šokolado, 1 dėžutė neseafes,
2 sv. geriausių kiauhniu tauku, 1 deže šokoladinių saldainių. Kaina $35.00.

e I kiekviena rūbu siuntini galima dadeti šiuos labai naudingus ir pageidau
jamus dalykus Lietuvoje: Nailoniniai lietpalčiai $11.00, geriausios rūšies 
vilnonės skarelės $5.00, nailonines kojinės $2.00, nailoniniai marškiniai 
$9.00.

e Taip pat priimame užsakymus auto mašinoms, motociklams, dviračiams, 
televizijos aparatams, šaldytuvams ir t. t.

• Musu sąskaitos suteikia Jums teise gauti mokesčiu mokėjimo sumažinimo.

o Kiekvieno siuntinio pristatymas yra garantuotas.

Jettė & Frėre Itee
Plumbing & Heating kontroktori us

140 - 2e AVENUE A ft A
LASALLE 3OQ-U33U

• Šildymo ir vandentiekio taisymai ir nauji Įrengimai
• Gazinių priemonių pardavimas ir jrengimęj

• Apkainavimn s nemokama s*11

I

'ony j
1920 FRONTENAC ST. - MONTREAL, p Q.

A.B.C.
SIUNTINIŲ 
AGENTŪRA

TEL. 525- 8971.

- PORTRETAI - VEDYBOS - KRIKŠTYNOS 
SUKAKTUVES MAŽAMEČIAMS 

ĮVAIRIOS PROGOS

DĖMESIO

T. Laurinaitis

3891 St.Lawrence Blvd-

Montreal 18, P.Q.

Tel. VI4-9098

ABC kviečio visus klijentus agentūron apsilankyti asmeniškai, nes vietoje bus 
lengviau paaiškinti naujuosius muito mokesčius. Už maisto Siuntinius muitas lieka 
tas pats.

B.B.C.
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D. L. K. VYTAUTO KLUBO
PA S ALPINĖS DRAUGIJOS METINE

VAKARIENE
š. m. lapkričio mėn. 15 d..šeštadieni, 7:30 vai. vakaro, didžiojoje klubo ★********★ ★★★★★★*■★*★★salėje 2161 St. Catherine Street E. Montreal, P.O.

VVV v’™V VVV

bus Šilta vakariene su gėrimais, 
muzika ir Šokiais

AAA ZSuYkXS, Z>AA AAA<&ksxq> <gxoxg> <£XQXg> <5<ęXg>

Jūsų skaitlingas atsilankymas bus oarama pašalpines draugijos sergantiems. 
Be to, prašome padovanoti vakarienės loterijai fantu.

Bilietai jau platinami ir bus gaunami prie i ėjimo, kurių 
kaina $3.50 ir jaunimui $2.00.

Pašalpinė Draugija.

LIETUVOS KARIUOMENĖS 
ŠVENTĖS MINĖJIMAS 
MONTREA LYJE

Įvyks š. m. lapkričio mėn. 22 
-23 dienomis. Šeštadienį, lap
kričio 22 d. 7 vai. vakaro Auš
ros Vartų parapijos salėje iš
kilmingas minėjimo Aktas . 
Kanados Šaulių Rinktinės Val
dybos plrm.St. Jokūbaičio pas
kaita.

Meninę programą išpildys 
solistė A.Paškevtčienė ir so
listas A .Keblys. Deklamacija 
p.P. Tekuttenė ir p. J. Zavys . 
Po meninės programos veiks 
užkandinė, bufetas, muzika ir 
loterija.

Sekmadienį, lapkričio 23 d.
11 vai.Aušros Vartų bažnyčio
je iškilmingos pamaldos už 
Lietuvos laisvę žuvusius, kū
rėjus savanorius,karius, šau
lius ir partizanus.

Bus renkamos aukos Lietu
vos laisvės kovų invalidams.

Organizacijos prašomos da
lyvauti su vėliavomis ir rink
tis 1O. 30 vai.

Minėjimą ruošia L.K. Min
daugo Šaulių kuopa, L.K.Kū
rė jų-Savariorių ir L.K. Vete
ranų ir "Ramovė” Montrealio 
skyriai.

L.K.Šventės Minėjimui 
ruošti komitetas

NAUJOS

VILKIUKŲ SUEIGA
Šv.Kazimiero parapijos ri

bose gyvenantiems vilkiukams 
sueiga bus šv. Kazimiero pa
rapijos salėje lapkričio 16 d. 
10:30 vai. ryto.

Sekanti vilkiukų sueiga įvyks 
lapkričio 19 d. 10:30 vai.Auš
ros Vartų parapijos salėje .Vi
si vilkiukai ar vilkiukų am
žiaus berniukai gyveną para
pijos ribose yra kviečiami da
lyvauti.

• Katalikių Moterų Draugijos 
Montrealio skyriaus susirin
kimas Įvyks lapkričio 9 d.po 
11 vai.pamaldų,Nekalto Prasi
dėjimo seserų namuose.

SUKAKTIES PAMINĖJIMAS
Monrealio lietuviškos mokyk- 

dvideŠimtmečio sukaktis labai 
gražiai paminėta,spalio men. 18 
d. Aušros Vartų parapijos salėje. 
Pagerbti dirbę ir tebedirba moky 
tojai, kuriems iteikta atatinkami 
pažymėjimai. Mokyklos steigė
jas yra buvęs mok. A. Ališaus
kas ir ilgiausiai mokykloj dirbu
si Br. Lukoševičienė. Programa 
išpildė “ Gintaro" jaunimo an - 
samblis, vadovaujamas Z. Lapi
no. Parengime dalyvavo daug 
j aunimo, apgailėtinai mažai - 
senimo. ,
GRĮŽTA I LIETUVA

Albertas Laurinčiukas, dir
bos korespondentu prie Jungti
niu Tautu, išvyko atostogų ir su- 
griž pabaigoj metų. Buvo susto
jęs Montrealyje, aplankyti įsigy
tus pažįstamus Expo67 metu.
• M. Butkienė-Bubelyte, svečia
vusi ilgesni laika JAV-se, išvy
ko laivu per Montreali. Ja atlydė
jo jos prieteliai Maziliauskai iš 
Toronto.
• Stasys Mačiulis svečiavęsis 
6 menesius pas Liaubus Čikago
je, buvo atlydėtas Pranskūnu iš 
Toronto i laiva Montrealyje.

AUSROS VARTU PARAPIJOS
• parapijos klebonas daly
vavo Kanados lietuvių kunigų 
susirinkime Hamiltone. Lap
kričio 1 - 2 dienomis kartu su 
kitais atstovavo parapiją Ka
nados Lietuvių Katalikų ats
tovų suvažiavime.Toronte. Po 
to bus Čikagoje lietuvių jėzui
tų posėdžiuose. Lapkričio 7-9 
dienomis praves rekolekcijas 
katalikėms moterims Čikago
je. Namo tikisi pargrįžti lap
kričio 1O d.
• Mirė Sinkevičienė 75 m. 
amžiaus iš LaSalle, palaidota 
per A.V. bažnyčią.

SV.KAZIMIERO PARAPIJA.
Parapijos bazaras pasibaigė 

sekmadienio vakare ir yra 
gauta $4, 823, 50 pajamų.

Bazaro užbaigimo proga 
klebonas nuoširdžiai dėkoja 
visiems už gausų ats llankymą. 
Ypatingai jis nepagailėjo gra
žių žodžių bazaro rengėjams 
ir visiems talkininkavusiems.

Pajamos iš bazaro paleng
vins parapijai apsimokėti vi
sas šių metų išlaidas. Buvo 
galvojama , jog šiais metais , 
parapija neapseis be skolos,bet 
dėka bazaro pasisekimo, to 
bus išvengta.

Klebonas taip pat dėkojo vi
soms šeimininkėms ir kitiems 
talkininkams.

Salę tvarkė Mrs.Russell su 
pagelbininkėms ir virtuvės 
kasą tvarkė p.M.Arlauskaitė.

Pereitam sekmadienyje pa
mokslo metu, klebonas bandė 
pasibelsti į parapijiečių jaus
mus , o ypatingai į jaunimą, 
prašydamas įsijungti į cho
ristų eiles, primindamas,jog 
ankščiau ar vėliau turėsim 
perduoti parapiją ir jos gyve
nimą, mūsų jaunajai kartai.

Šiuo metu mišrus choras 

praturtėjo viena nauja choris
te, p. Augūniene-sopranu. Taip 
būtų gražu, kad tai padarytų 
daugelis parapijiečių turinčių 
gerą balsą ir klausą ir atsi
lieptų į nuoširdų klebono pra
šymą.
• Pereitame sekmadienyje, 
bazaro užbaigimo proga, buvo 
Įteikta parapijos dovana, pa
rapijos komiteto p-ko žmonai 
Mrs, E.Russell, už jos dide
lius nuopelnus mūsų baza- 
rams .Dovaną įteikė jauniausia 
bazaro darbininkė Isabelė 
Ambrasaitė.
• Parapijos komitetas jau 
pradėjo pasiruošima darbus 
N. Metų sutikimui.
• Mūsų parapijietė, p.La
zauskienė, paaukojo parapijai 
$1OO.-
• Parapijos cho ras,išsirinko 
naują seniūną p. Jurgį Susevt- 
čtų. Buvęs ilgametis choro se
niūnas p. Ch.Ambrasas iš sa
vo pareigų pasitraukė.
• Bažnyčios pamatų i-emonto 
darbai yra baigiami ir tas pa
rapijai kainuos su virš $2000
• Julija Norkeliūnaitė buvo 
susirgusi ir turėjo operaciją.
• Parapija šiais metais, at
mokėjo $500 skolos lietuvių 
klubui.Dar likosi $1500.

Suvalkietis

• M atas Meckevičius, Doug
las Verdun ligoninėje , o jo 
žmona Reddy Memorial, dr. 
A ,S. Popieraičio priežiūroje.
• A. Yu.škienė R.Victorijos 
ligoninėje.

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

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

S-tos -Lite'’ nr. 752D

P. ADAMONIS
Chartered Insurance Broker

Su teise dirbti Quebec’o ir Ontario

PROVINCIJOSE

Sekr. M. Arlauskaitė, tel. 722- 3986.

• M. Leknicktenė buvo susi
žeidusi savo vasarvietėje,lan- 
kė dr. A „S. Popieraltį ir ligo
ninę, jau dabar sveiksta.

• Praeitą šeštadienį naują 
šeimos židinį sukūrė Junė- 
MarijaRasimavičiūtėsuGlenn 
-Robert Holmes. .

MONTREALIO PARENGIMAI
D. L.K.Vytauto Klubo vaka

rienė - lapkričio 15 d.
L. Akademinis Sambūris

- lapkričio 15 d.
Lietuvos Kariuomenės Šven

tės minėjimas-lapkričto 22-23
Nidos Klubo Vakaras - lap

kričio 29 d.
Šaulių vakaras-sausio 24 d.
Nepr. Lietuvos Spaudos ba

lius - vasario 7 d.
Baltijos Stovyklos Vakaras

- balandžio 11 d.

JIB

JIB VARTODAMAS NEBOSI NEI

JIB
Fotografijos rodo, kad JIB vaistai ATAUGINA PLAUKUS, pašalina 
pleiskanas, šašus, niežėjimų, 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 DougaU Ave, Windsor, 12. Ont.

JOE’S BUTCHER & GROCERY 
LAURINAITIS JUOZAS

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

PADĖKA
Š.m. spalio mėn. 4 dieną, 

minint mano mylimos žmo
nos, Birutės mamytės, a.a. 
Emilijos Kringeltenės miri
mo metines , širdingai dėko
jame visiems, kurie dalyvavo 
gedulingose pamaldose.

Ypatingai dėkojame p.p. An
tanui ir Zofijai Vilimam, kurie 
organizavo-paruošė pusryčius 
parapijos salėje. Taip pat dė
kojam- žemiau išvardintiems: 
/kurie prisidėjo savo darbu 
pusryčių paruošimui/ p.p. 
Leknickams, p. Kuzaltlenei, p. 
Čečkauskienei, p.Spaičienei, 
p. Narušienei-Noris,p. J. Paz- 
nokaičiui ir p. Piečaičiui.

Reikale mes Jūsų visų nie
kada nepamiršime.

Su pagarba:
Martynas Krlngells 
Birutė Vilimas

vartojo 16 savaičių pusę metų

Mėnesinis polūkanų skaičiavimas 
ir prirašymas, laisvas pinigu išė
mimas, bet be čekiu rašymo 
privi legijos.

><4, S POPIERAIT/S
(B.A., M.D., C.M., M.Sc., L.M.C.Č., F.R.C.S.(c) 

CHIRURGINĖ PRAKTIKA KREIPTIS T E L, 931-3275.

SEAFORTH MEDICAL Bll’t DING 
3550 Cote Des Neiges Rde, Suite 720e

ADRESAS: 1465 De Savo Street

MONTREALIO LIETUVIU KREDITO UNIJA

Montreal 205, Que.

TEL. 766- 5827.

Quebec Credit Union League ne 
paprastas Kredito Unijų atstovu 
susirinkimas kviečiamas lapkri
čio mėn. 8 d. Jame bus svarsto
mas Lygos ir Cendel Federition 
susijungimas. Ryšium su tuo ir 
“ Lito“ perėjimas iš Lygos į Cen 
del buvo suspenduotas iki rudens. 
Siame Lygos susirinkime turės 
paaiškėti tolimesne tu Lygų ir 
“Lito" santykis. Susirinkime at
stovaus J. Bernotas, P. Rudins - 
kas ir P. Stvra. >->P r. R.

Dr. E. ANDRUKAITIS 832 St. loseph Blvd. E. 
(kampos St. Andre).

tel. 522-7236.

Dr. J. MALIŠKA
Dantų gydytojas

1440 St. Catherine Street •>.
Room 600

Tel: 866-8235, namu 488 ■ 3528.

MOKA už:
EINAMĄSIAS S-tas 5.0% ' 

ŠERUS t numatyta) 5.5% 
TAUPOMĄSIAS s-tas 6.5% 
TERM.IND. Įmotėms 7.25% 
TERM.IND. 2 “ 7.75% .
TERM.IND. 3 . “ 7.75% 

Nemokamas gyvybės draudimas 
Iki $2,000 Šerų sumos.

DUODA PASKOLAS:

ASMENINES Is 9.% 
NEKILN. TURTO IŠ 9% 
iškaitant gyvybės apdrauda 
Iki $ 10,000.
JAU IŠDUOTOS PASKOLOS Iki 
termino lieka senomis patūkannml 
(pradedant 6.5% ).

KASOS VALANDOS: 1465 De Sevc St., sekma- 
dieniais nuo 10:30 iki 12:30 vai. Darbo dienomis • 
nuo 10 iki 3 vol. kasdien, išskiriant šeštadienius. 
Vakarais -- trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 
iki 9 vol.
3907 Rosemount Blvd., tol. 722-3545. Diena.-penk
tadieniais nuo 1 iki 6 vai. Vakarai s --pirmodienlai», 
treči ao1 tniois ir penktadieniais nuo 7 Iki 9 vol.
Sekmadieniais nedirbamo vasara, nuo birželio 15 d. 
Iki rugsėjo '5 d, ir por visus ilguosius savaitgalius

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

M10 Guy St. pirmas aukštas 
11-12 kambarys.

Tel. 932-6662; namu 737■ 9681.

LIETUVI DARBININKE!
Jei Tamsta dirbi metalo ar medžio 

dirbinių fabrike, tai Tamstos gami
niai yra ne kas kito, koip geometri
nes figūros. Toki, dorba. zvr-.iai pa
lengvino geometrijos žinojimas. Ne
žinodamas geometrijos, Tamsta nie
kuomet nebūsi nei meistras, nei for— 
manas. Tai kodėl nesusipozinti su 
geometrij,a? Mokytis niekuomet ne
valu.

Per šešias pamokos (rastu) Tams-, 
tai sutelksiu geometrine- Elnias, ku
rios praktiškai Tamstai reikalingos, 
nevargindamas Tamstos aksiomo
mis Ir teoremomis.

Viena pamoka 2 dol. 50 eentų, tai
gi už 15 dolerių Tameta įsigysi ži
nojimų, kurį mokiniai mokyklose, pa
pročiai įsigyja per dvejus metus.

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

Dr. V.GIRIUNIENE
Dantų gydytoja

5330 L’Assumption Blvd. 
Tol. 255 ■ 3535.

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

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

N O T A R A S

J. BERNOTAS, B.A., b.c.l
Sun Lift Building 

Suite 2001 
Tel. 866- 1359

kailiu siuvėjas

6396- Bannantyne 'rerdun, Montreal

e Siuvu Ir parduodu
• Taieou ir remodeliuoju
> Vasaros laike saugo|imas

'Storage)'
Te/. 767-6183.

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

Albertas NORKE LIŪNAS, b.a. c.s.c., i.b. 727-3120.
Hl „ NAMU:
1 Arvydas R U D Z E V I Č I U S - A.I.B. 271-5758.

KOMERCINIO, PRIVATAUS TURTO, AUTOMOBILIU, ATSAKO MYB ĖS, GYVYBĖS DRAUDIMAI

8 psL ,*, ,„ NEPRIKLAUSOMA LIETUVA *** Nr. 45 (1 1 72), 1969 m. lapkričio men. 5 d.
<

<? . , TEl. 769-8831

USED CARS 
1 year guarantee

Kreipkite. į 
LEO GURECKA5

Sales Manager’s Assistant 
Keating Ford lietuvis 

769-8831.
Tel: namų 366-2548
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