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SAVAITINIU (VYKIU 
APŽVALGA

NERAMUMAI DEL KALBU 
(STATYMU NESIBAIGIA

Laikraštį spausdinant, įsta
tymas nr.63 provincijos parla
mento vis dar galutinai nepri
imtas, o dėl įstatymo nr. 62, ku
rį provincinė vyriausybė pa
skelbė šią savaitę ir šiomis 
dienomis svarstys parlamente , ■ 
pasigirsta vis daugiau nepaten
kintų balsų.

Kalbiniu įstatymu nr. 63 la
biausiai nepatenkinti prancūzai 
separatistai ir jiems simpati
zuoją, kurių daugumą sudaro 
įvairaus amžiaus jaunuoliai, gi 
įstatymo nr.62 projektą atšiau
riai pasitiko angliškai kalban
čioji mažuma, nes jos nuomone 
naujasai Montrealio miesto su
skirstymas j vienuoliką mokyk
linių komisijų esąs nerealus, ir 
nukreiptas prieš visas nepran- 
cūziškai kalbančias mažumas. 
Donald Peacock, Montrealio 
mokytojų sąjungos (angliško
sios) pirmininkas,taip reagavo*. 
"Tiktai kvailiojimų bei nesusi- 
graibymų genijus galėjo tokį 
planą pasiūlyti šiuo metu". Savo 
laiku Montrealio miesto mokyk
linei reorganizacijai planą buvo 
sudariusi Parent komisija. Jos 
planą palaikė visi nuosaikūs pe
dagogai.Betgi šiandien, atrodo , 
tą planą dabartinė provincijos 
vyriausybė ima kaitalioti ir, to
kiu būdu, nebeįtinka nei karš
tiems vienakalbiškumo propa
guotojams,nei šalčiau galvojan- 
tiems nuosaikiesiems.

Pažymėtina, kad šiuo metu 
Quebeco provincijos mokyklose 
yra tokia maišatis,jog ir arčiau 
vyriausybės esantys asmenys 
nežino kas.kurir kaip daroma . 
Kaltės dėl to reikia labiausiai 
ieškoti dabartinės provincinės 
vyriausybės neryžtingume ir 
nesugebėjime apsispręsti ku
riuo keliu ir kaip eiti.

Demonstracijos Montrealyje 
tapo kasdieniu reiškiniu. Jose 
dalyvauja net vaikai 9-14 metų 
amžiaus, kurie ne tiktai nieko 
nežino apie demonstracijų tiks
lą, bet, tėvų neprižiūrimi, ima 
naikinti svetimą turtą ir užgau
lioti bei fiziškai atakuoti visai 
niekuo nedėtus asmenis. Visa 
eilė prancūziški) mokyklų vado
vybių arba nedraudė arba žiū
rėjo pro pirštus,kai jų mokiniai 
paliko klases ir dalyvavo de
monstracijose.Daugelis moky
tojų mokinius viešai agitavo 
dalyvauti tuose išsišokimuose. 
Iš šalies stebinčiam susidaro 
įspūdis, kad kaikurie prancūzai 
kanadiečiai prarado nuovoką ko 
jie siekia ir kur eina. Taip, sa
kysim,lapkričio 7 vakare susi
rinkusi kelių tūkstančių Uni- 
versitede Quebec studentų mi
nia apmėtė policininkus Molo
tovo bombomis ir pagaliais, 
daužė langus ir kelias valandas 
rėkė,kad reikia nuversti fašis- 
tų valdžią, kuri norinti teisti du 

teroristus. Kairiųjų ir komu
nistinių elementų įtaka tuose 
apsireiškimuose yra akivaizdi. 
Le Devoir dienraščio komenta
torius Claude Ryan, atkaklus 
gynėjas prancūzų teisių, savo 
straipsnyje panašaus pobūdžio 
demonstracijas išsitarė,kad tai 
esą gėdingas puslapis prancūzų 
kanadiečių gyvenime, o pačios 
demonstracijos tesančios de
mokratijos karikatūra.

Vaikai demonstruoja Montrealyje

OTTAWA PASKELBĖ DRUNGNA 
MOKESČIU REFORMA 

' K
Ilgai laukta ir apkalbėta mo

kesčių reforma buvo pagaliau 
paskelbta Ottawoje finansų mi- 
nisterio Benson. Taip vadina
moji baltoji knyga rekomenduo
ja neimti jokių mokesčių iš apie 
750 000 mažai uždirbančių ka
nadiečių ir sumažinti mokes
čius kitiems 3 000 000, uždir
bantiems mažiau kaip devynis 
tūkstančius dolerių per metus . 
Kad išbalansuoti valstybines 
pajamas vyriausybė betgi pa
kels mokesčius visiems, kurie 
uždirba daugiau nei $ 9 000 per 
metus. Taip pat, pirmą kartą 
Kanados istorijoj, kapitalo pa
jamos (capital gains) bus inkor
poruotos į individualines paja
mas ir už jas reikės mokėti 
mokesčius. Capital gains - tai 
uždarbiai biržoje, sklypų spe
kuliacijoje ir 1.1. Iš viso, atro
do, kad ir ši mokesčių reforma 
deja,palies labiausiai vidutinių 
uždarbių asmenis, o stambieji 
finansininkai bei pramoninin
kai turės pakankamai skylių iš
lįsti. Ta prasme, Trudeau vy
riausybės mokesčių reforma 
nusivilta. Mokesčių reformos 
visi tikėjosi daug pagrindines- 
nės ir tikrai esminio pakeitimo 
visoj apmokestinimo koncepci
joj. Bet ir čia Trudeau vyriau
sybė, kaip ankstyvesniais atve
jais, bijojo žengti drąsiai pirm 
myn, pasitenkindama trim 
žingsniais pirmyn ir dviem at
gal.

JOEY SMALLWOOD VĖL 
LAIMI

Spragusis Newfoundland© 
premjeras Smallwood neseniai 
įvykusiame tos provincijos li
beralų partijos suvažiavime vėl 
išrinktos partijos vadu. Prieš 
jo labai jau autokratiškai tvar
komą provincinę politiką ima 
šiauštis daugelis jaunesnių li
beralų, bet suvažiavime jų kan
didatas William Carson surinko 
vos 440 balsų (Smallwood tuo 
tarpui 070). Taigi bentketveris 
metus provincija bus vadovau
jama to paties asmens, kuris 
1949 m. Newfoundlandą įjungė 
į Kanados valstybę. Smallwood 
šiuo metu yra sulaukęs 68 metų 
amžiaus.

AUSTRALIJA SUKA KAIRĖN ?

Praėję rinkimai į Australijos 
125 vietų parlamentą rodo gana 
aiškų posūkį kairėn. Valdančio
ji liberalų partija prarado apie 
30 vietų ir naujame parlamente 
teturės apie 6-7 balsų daugu
mą. Darbiečiai labai stipriai 
pasisakė prieš australu dalinių 
dalyvavimą Vietnamo kare f 
prieš JAV-es ir bendrai prieš 
vakarietišką politiką. Pralai
mėjimas į vykęs, žinovų nuomo
ne, dėlei vis didėjančio liberalų 
vado John Gorton nepopuliaru
mo, kuris australus ima erzinti 
savo autokratiška laikysena ir 
visuomenininkui neprideran
čiais asmeniškais išsišoki
mais.

NASSER KVIEČIA ARABUS 
i šventąjį karą

Visų arabų kraštij vadai vėl 
susirenka naujon konferencijon 
kuri svarstys Libano nesutari
mus suAl-Fatah partizanais ir 
bandys,dar kartą, apyienyti vi
sus arabų kraštus šventam ka- 
rui prieš Izraelį. Prieš kelias 
dienas pasakytoj kalboj Nasser 
ypatingai karštai,net isteriškai, 
šaukė, kad arabai, esą paversią 
Artimuosius Rytus kraujo ir 
ugnies jūra, kol Izraelis bus iš
trintas nuo žemėlapio. Izraelio 
užsienių reikalų ministeris į 
šią kruviną retoriką atsakė, kad 
tokios kalbos tiktai dar kartą 
patvirtinančios seniai žinomą 
faktą apie Nasser-jis esąs vie
nas neatlaidžiausių karo kurs
tytojų arabų valstybininkų tar
pe.

veidą užsidenpęs arabų 
partizanas T ripolyje

The Montreal Star simpoziumo dalyviai ( i^ kairės ) A. Barqueiro. J. Vegh. ponia Barqueiro. N.Ciammara, 
J. Gallay, Cunha-Viana. simpoziumo sekretorė, STAR kultūrinio skyriaus redaktorius Jean Pierre Four
nier, jo pavaduotojas John Richmond, J. Lahoud ir H. Nagy s. Nuotraukoj nesimato' C . C hristodoulidis. 
Nuotrauka daryta Star’o fotoreporterio.

THE MONTREAL STAR ŽENGĖ 
REIKŠMINGA PIRMA ŽINGSNI

Vienas autoritetingiausiųjų 
Kanados dienraščių "The Mon
treal Star" pereitą šeštadienį 
(XI. 1) sukvietė visų mažumu 
laikraščių, leidžiamųMontrea
lyje, redaktorių simpoziumą, 
iniciatyvos ėmėsi STAR kultū
rinio priedo reddktorius Jean- 
Pierre F o u r n i e r ir jo pava
duotojas John Richmond. 
Simpoziume dalyvavo:Armando 
Barpueiro, "Portugalijos Bal
so" redaktorius; Christian 
Christodoulidis, atstovavęs 
"Graikų laiškanešio" redakto
rių ir prov. vyriausybę; Niek 
Ciamara, "11 Cittadino Canade- 
se"redaktorius;Joseph Gallay , 
"Kanader Adler" (The Jawish 
Eagle" redaktorius ;Cunha-Via- 
na, "Luso-Canadiano" redakto
rius ; Joseph Lahoud, "Canadian 
Middle-East Journal" redakto
rius; James Vegh, "Hungarian 
Herald" redaktorius ir Henri
kas Nagys, "Nepriklausomos 
Lietuvos" redaktorius. Simpo
ziumą moderavo J. P. Fournier 
ir J. Richmond. Visi pasisaky
mai buvo sekretorės įrašyti 
magnetofoninėn juoston.

Simpoziumo metu dalyvavu
sieji atsakė į dešimt klausimų . 
Kiek ir kaip mažumų laikraš
čiai padeda ir prisideda kurti 
Kanados dabartinį gyvenimą ir 
charakterį.Pačioj pradžioj or
ganizatorių buvo padaryta prie
laida, kad Kanada nesistengia 
tapti katilu, tirpinančiu mažu
mas, bet greičiau kuria mozai
kinę bendruomenę. Kanada sie
kianti ne totalaus ištirpimo(asi- 
miliacijos),bet įsiderinimo (in- 
tergracijosį.Kiek skirtingi bu
vo tų redaktorių pasisakymai , 
kurie daugumoje atstovavo imi - 
grantus, nes J. Vegh teisingai 
nurodė,kad egzilai turi ir kito
kius siekius ir kitokią intergra- 
cijos sampratą. Visi tačiau su
tarė, kad šiandieniame Quebe- 
ke, mažumos turi ieškoti savi
tarpio komunikacijos ir, reika
lui esant, tarti savo žodį. Pasi

tarimo pabaigoje, atsisveikinant
J.P. Fournier taikliai pastebė
jo, jog ir STAR šiandien tęsąs 
"dekanas" (dean) mažumų laik
raščių Montrealyje.

Simpoziumo eigoje buvo pa
kartotinai visų, redaktorių nu
siskųsta,kad iki šiol provincinė 
vyriausybė mažumų laikraš
čiais iš viso nesidomėjusi. Ne
daug dėmesio buvę skirta jiems 
ir iš angliškosios bei prancū
ziškosios spaudos pusės. Atsa
kant į klausimą, ar mažumų 
laikraščiai daug.au linksta į 
angliškąjį ar prancūziškąjį sek
torių šioj provincijoj, beveik 
vieningai buvo pasisakyta už 
apjungtos ir vieningos Kanados 
rėmimą, nes šovinistinės kai 
kurių prancūzei tendencijos nau
jiesiems ateiviams nieko pozi
tyvaus neatnešiančios. Meilė 
per jėgą nesanti įmanoma.

Visų simpoziumo dalyvių bu
vo pageidauta,kad panašūs sim
poziumai būtų tęsiami.Buvo pa
dėkota STAR už šią neeilinę 
iniciatyvą.STAR kultūrinio sky
riaus redaktoriai iš savo pusės 
pažadėjo ateityje pranešinėti 
apie kitų tautybių kultūrinius 
atsiekimus ir parengimus, kad 
visa Montrealio visuomenė gi
liau ir plačiau pažintų visus šio 
miesto kultūrinius aspektus . 
Simpoziumas tęsėsi apie tris 
su puse valandos.

APOLLO 12 RUOŠIASI 
KELIONĖN I MENULI

Kiti trys amerikiečiai astro- totinai burmistrystę vos 3 500 
nautai(Charles Conrad,Richard balsų persvara.

Burmistras Lindsay su abiem savo varžovaisiProcaccino ir Marchi. 
' ■■■ < į 

d. 5

Gordon ir Alan L. Bean) su erd
vėlaiviu Apollo XII š. m. lapkri
čio mėn.14 dieną pakils kel ionėn 
į mėnulį. Jie bus antrieji ir, 
ekspertų nuomone, kalkuriais 
atžvilgiais jų misija gali būti 
komplikuotesnė negu pirmoji, 
kurią atliko Armstrong ir Al
drin, pirmieji žmonės žengę 
žingsnius ant mėnulio. Conrad 
ir Bean bandys nutūpti apie pu
sę mylios nuo tos vietos, kur il
sisi robotas erdvėlaivis Sur
veyor,nušautas ant mėnulio pa
viršiaus 1967 metų balandžio 
mėnesį.ApolloXII misija truks 
10 dienų, keturias valandas ir 
40 minučių, taigi apie dvi 
dienas ilgiau negu Apollo XT. 
Com-ad ir Bean išbus mėnulyje 
31 ir pusę valandos,taigi,dešimt 
valandų ilgiaunegu jų pirmata- 
kai. Jie atliks du pasivaikščio
jimus mėnulio paviršiumi (mė
gindami nusileisti į kraterius), 
kurie truks 3 su puse valandos 
kiekvienas.

JOHN LINDSAY IR CARL STOKES 
LIEKA BURMISTRAIS

New Yorko burmistras John 
Lindsay,kuris šiuose rinkimuo
se kandidatavo kaip nepriklau
somas respublikonas ir mažy
tės liberalų partijos atstovas , 
lengvai laimėjo burmistro kė
dę,nugalėdamas demokratų kan
didatą Mario Procaccino. Cle
veland© gi, negras burmistras 
Carl B. Stokes laimėjo pakar-

daug.au
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Bostone ir Čikagoje vyksta 
pasiruošimai viešiems koncer
tams,kuriuos išpildys solistai 
iš okupuotos Lietuvos.

Tuo reikalu VLEKAS turi 
pareigą atkreipti visuomenės, 
kuriai rūpi Lietuvos laisvės 
reikalai, dėmesį į keletą ap
linkybių, kurios pirmu žvilgs
niu gali būti kai kam neryš
kios.

Abejonės negali būti, kad 
pirminė šių koncertų iniciaty
va ateina iš Lietuvos okupan-

laisvės šauklį, sutaikyti išei
viją su esama Lietuvoje oku
pacine padėtimi, kad pagaliau 
okupantas galėtų skelbti pa
sauliui , jog lietuviai esame 
patenkinti, jog Lietuvos užgro
bimo nepripažinimas be pa
grindo.

Lietuvos priešai, siekdami 
paslėpti savo politinius tiks
lus, sąmoningai kreipia lietu
vių dėmesį į kultūrinę pusę . 
Dėl to jie barsto mums lietu
vių tautosakos ir kultūros tru
pinius. Mes žinome, kad Lie
tuvos menininkais bei operos 
solistais galėtų didžiuotis bet 
kas. Suprantamas mums ir 
'Lietuvos menininkų noras pa- 
smatyti Vakarų pasaulį. Kiek
vienas lietuvis asmeniškai 
mums būtų mielas svečias . 
Tačiau,už meno trupinius, nors 
jiemums ir labai brangūs, ne
galime ir neturime teisės pa
miršti ar išsižadėti Lietuvos 
laisvės idėjos.

Šitokių viešų koncertų ren
gėjai gali nesąmoningai virsti 
klastingos okupanto veiklos 
talkininkais.

Tokio pavojaus reikia veng
ti, juo labiau, kad ne vien tik 
vieši koncertai lemia meno

to. Pagrindinis jo su šiais 
koncertais siejamas tikslas 
yra ne lietuviškos kultūros 
puoselėjimas , bet politinė 
klasta , nes pirmuoju atveju 
nebūtų suprantamas jau dvi
dešimt su viršum metų vyk
domas žiaurus lietuvių tautos 
genocidas.

Sovietinių pareigūnų tikslas 
lietuvių išeivijos atžvilgiu 
aiškus: ją suskaldyti ir sunai
kinti kaip veiksmingą Lietuvos

kūrybą ir tautinės sąmonės 
išlaikymą. Kiekvieno lietuvio 
individualios pastangos yra 
tautos kultūros ir žmonių ge
rovės laidas.

Šia proga kviečiame laisvo
jo pasaulio lietuvius ieškoti 
asmeninių ryšių ir juos stip
rinti su pavergtais lietuviais.

VYRIAUSIAS LIETUVOS 
IŠLAISVINIMO KOMITETAS

New Yorkas,1969 spalio 27 d.
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IR GERAI, IR BLOGAI...
(laiškai mums)

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

R ed.

jo "savose grupelėse".Nežiū
rint kokiu pasivadinimu orga
nizacija ar draugija būtų, bet 
nariai lankosi tik pas "savus”. 
Ir šis apsiribojimas jau pra
deda iššaukti vieni kitiems 
boikoto reiškinį. Gaila, kai per 
tai nukenčia ar nukentėti gali 
pagrindiniai lietuvybės židi— 
niaL A. Gužutis.

MONTREALIS.

APDRAUDOJE SENSACIJŲ NĖRA 
Yra tik paprasti, kasdieniniai 
gyvenimo faktai. Bet jie turi 
pagrindinę reikšmę mūsų gy
venime.

Be abejo , būsite matę ne 
vienoje vietoje į padangę ky
lant gaisro dūmus - nors no
rėtųsi tikėti, kad savasis na
mas, ar inventorius, tikrai ne
degs.

Būsite patys matę didelę 
automobilio nelaimę ir joje 
užmuštų. Ir gal tik tada į gal
vą -atėjo klausimas: - o kokią 
gi - apdraudą ištikrųjų aš tu
riu?

Žinote kaimyną, kurį vagys 
apkraustė - o atrodė ir ką gi 
čia dabar galėtų vogti?

Kažkuriam savininkuikelia- 
ma byla $50, OOO sumai, nes 
nuomininko vaikas iš trečio 
aukšto iškrito,© daugkas tvir
tino, kad blogiausiu atveju,kas 
galiname atsitikti,tai tik ran
ka ar koja nulūžti, paslydus 
ant leduotų laiptų.

Palydėjome ne vieną jauną 
dar, į amžinybę. Likusiai šei
mai sunku su pinigais ir gy
vybės apdrauda būtų buvusi 
pravarti, bet va, vis atrodė , 
kad mirs kas nors kitas - se
kančioje, -ar penktoje gatvėje.

Reikalas apsidrausti yra 
kasdieninis ir toks paprastas 
ir būtinas, taip kaip kasdieni
nė duona.

Reikalas pilnai apsidrausti- 
yra svarbus: nuo to jūsų visas 
gyvenimas gali priklausyti.

Reikalas tinkamai, tiksliai 
apdraudą suplanuoti, kad būti
niausi atvejai būtų apdrausti 
ir pakankamai - yra lygu pa
tiems jūsų rimčiausiems pla
navimams gyvenime.

Jūsų oastrinktas savistovus 
apdraudos agentas yra kon
kretus atsakymas į paminėtus 
klausimus.

Ši agentūra per eilę metų 
kėlė viešumon apdraudos 
problemas ir džiaugiasi didė
jančiu besidominčių lietuvių 
skaičiumi.

Dragunevičius P. - savano- . 
ris kūrėjas, Vyties Kryžiaus 
kar.,davė įnašą tragiškai žu
vusios žmonos atminimui. 
Gyv. Londone.

Mačys A. 83 metų amžiaus 
teisininkas, /dabar ligonis/ 
gyv. prie Londono. Įnašą davė 
jo žmona Grasilda. Gyv.Lon
done.

J. Aušrota - Londono Apyl. 
Pirm., visi kiti aukotojai to
rontiškiai.

Š.m. spalio 25 d.Fondo Ta
ryba patvirtino Komisijos pa
siūlytą pelno paskirstymą kaip 
seka:
KLB Švietimo Komisijai $250 
Maironio Šeštad. Mokyk. 300 
Hamiltono Šeštad. mokyklai, 
Toronto Lituanistiniam semi
narui, Sporto Klub. Vytis, Atei
tininkų Stovyklai ir Skautų 
Vietininkijai po $15Q, viso 
$750.

Šeštad. Mokykloms Mont- 
realyje , Ottavoj , Londone ir 
Baltijos stovyklai Montrealy- 
je po $1OO, viso $400.

Šeštad. mokykloms: Winai- 
pege,Sudbury, Delhi,St. Cathe
rines, Vaikų darželiui Toron
te, Sporto Klub. Aušra , Fort 
William liet, sodui , Studentų 
Sąjungai ir laikraščiams Tėv. 
Žib. ir Neprikl.Lietuva po 
$50, viso $500.

Iš viso paskirta $2200. Ki
tais metais kovo mėn. Fondas 
galės jau daug didesnę sumą 
liet, mokykloms ir organiza
cijoms paskirti,nes šiais me
tais gauti didesni procentai 
/6 3/4/ už kapitalą,© po nau
jų metų lietuvių bankeliai mo
kės. 8%.

Visas Fondo kapitalas yra 
perkeltas į terminuotus indė
lius, Be to,tikimės, kad gera
širdžiai Kanados lietuviai ne
pagailės šimtinės,įstos į Fon
do narius ir tuom padidins ka
pitalą. Šiuo metu Fonde yra 
i$54, 500 įnašų ir $2, 400 pro-r 
centų. , . .... o)p,>:s

Įnašus ir aukas prašome 
siųsti Fondo iždininkui P. Lė
liui, 325 Seaton St., Toronto 2, 
Ont. arba įmokėti lietuvių 
bankeliuose Toronte,Montrea- 
lyje ir Hamiltone.

P. Lelis
Vajaus Ved.

PERSIORGANIZAVO 
KANADOS LIETUVIAI

KATALIKAI

Lapkričio 1 ir 2 dienomis 
Toronte, Prisikėlimo parapi
jos patalpose, įvyko Kanados 
lietuvių katalikų atstovų suva
žiavimas. Jame dalyvavo 81 
mandatuotas atstovas ir eilė 
svečių,kurių tarpe J.E.vysk. 
Vincentas Brizgys , Pasaulio 
Liet.Katalikų Centro Org.k-to 
pirm. K.Klevą, prof. kun. St. 
Yla,KLB Krašto v-bos pirm, 
dr.S. Čepas ir eilė kitų.

Suvažiavime priimtas sta
tutas , įsteigtas Kanados Lie
tuvių Katalikų Centras ir iš
rinkta to Centro v-ba iš 15-

Pasiteiravimas neįpareigo
ja apsidrausti ir nieko nekai
nuoja.

Kanados Lietuvių 
Diena

PENKIOLIKTOSIOS KANADOS LIETUVIŲ DIENOS

Įvykusios 1969 m. rugpiūčio mėn. 29 - 31 dienomis Hamiltone

A PYŠKAITA
Pajamos:
Už įėjimo bilietus į Susipažinimo vakarą............. $2, 257.00
Už įėjimo bilietus į Koncertą.................................. 2, 298.00
Pelnas iš Susipažinimo vakaro loterijų......... 413. 19
Už Koncerto programas,...................................  52. 41
Priedas už amerikoniškus pinigus.......................... .. 11. 90

Viso pajamų,..................................................... $5, 032. 50

Išlaidos:

Koncerto programos išpildytojams......... $1, 474. 90
Salių nuoma...................... .............................. 753. OO
Vakarienė,dovanos ir svečių pavaišinimas... 308. 46
Reklama.....................................   292. 91
Jaunime suvažiavimo įvairios išlaidos.................. 262. 15
Susipažinimo vakaro orkestras............................... 240.00
Meno parodos.................................................................... 95.45
Šaudymo varžybos nuostolis...................................... 19, 15
Įvairios kitos smulkios išlaidos........................ ........ 298. OO

Viso išlaidų......................................................... $3,744. 02
Grynas pelnas..................................................   1, 288. 48

$5,032. 50
Gryno pelno gauta: vienas tūkstantis du šimtai aštuonias

dešimt aštuoni doleriai ir 48 centai.

Gautas pelnas po lygiai paskirstytas tarp Hamiltond.apy
linkės ir Krašto valdybos.

Nuoširdžiai dėkojame visiems už dalyvavimą Lietuvių 
Dienoje ir prisidėjimą prie jos pasisekimo,

A. Juozapavičius K. Žukauskas
Pirmininkas Iždininkas

1969 m. spalio 17 d.

Kanados liet, kataliku suvažiavimo To ronte'da rbo prezidiumas: 
( iš kairės) V. Sonda, prel. dr. J. Tadarauskas, J. Matulionis ir 
dr. J. Sungaila. Nuotiauka kun. Simanavičiaus.

KAŽKAS NEAIŠKAUS ? . . .

Montrealio lietuvių kolonija 
niekuomet nebuvo eisli į vi
suomeninius parengimus, Be
maž tie patys veidai būdavo 
matomi, nežiūrint kokiame 
parengime ir kas ruošėjai.Iš
imtis rasdavosi NL tradici
niuose spaudos baliuose, į ku
riuos ateidavo ir tie, kurių ki
tuose nesimatydavo.

Laikas daro savo ir pasku
tiniuoju metu dar mažiau pra
dėjo atsilankyti, kad net i lie
tuviškų mokyklų ir dar 20 me
tų sukakties paminėjimą vos 
keletą stalų užpildė senimas. 
Džiugu, kad buvo jaunimo, ku
rio dalis buvo "Gintaro" an
samblio t. y. - programos iš-

pildytojai. Kodėl senimą nedo
mina šis lietuviškųjų mokyklų 
židinys, ir net tuos, kurių vai
kai esti tos pačios mokyklos 
mokiniai? Tai yra kas nors 
neaiškaus?...

Klausimodalinis atsakymas 
jau pradeda ryškėti; spėjama, 
kad šio parengimo geresniam 
pasisekimui nepakankamas bu
vo Tėvų komiteto ryšis su vi
suomene ir netgi su mokinių 
tėvais.Daugelis tėvų sampro
tauja, kad metams nustatytą 
sumą sumokėjus už į mokyklą 
leidžiamus vaikus,tai yra vis
kas, kas tėvams būtina.Be to, 
yra atsiradęs ir kitas negeis
tinas reiškinys, tai, kad mon- 
trealiečiai lietuviai apsiribo-

Su pagarba,
P. Adamonis 

Chartered Insurance Broker

kos asmenų.
,Į valdybą įėjo: prel. dr. J. 

Tadarauskas "e officio" bū
du, kaip Kunigų Vienybės pir
mininkas,kun. P. Ažubalis,Tė
vas Placidas Barius, OFM.,

Padėka
Nuoširdžiai dėkojame visiems aukojusiems Šv. 

Mišioms, gėles, aplankiusiems ir palydejusiems 
mūsų mamyte ONĄ PLEČKAITIENĘ ( Amžinojo 
poilsio vieta. I

[patingai dėkojame p.p. Drešeriams, Augan
čioms, Lukauskams ir Keršiams tiek daug pogel- 
bėjusiems laidotuvių metu. Taip pat dėkojame už 
užuojautas.

Borisu šeima.

kun.dr.F. Jucevičius,kaip pa
rapijų klebonai ir kun.dr.Pr. 
Gaida, taip pat - vienuolė se
selė Igne/Marijošiūtė/. Iš pa
sauliečių tarpo v-bon įėjo: V. 
Kolyčius, A.Kuolienė, dr.P. 
Lukoševičius, dr,M,Povilai
tis, A , Ramanauskienė, Č. Sen
kevičius , dr. J,Sungaila,K. 
Manglicas ir J.Pleinys,

Suvažiavime darbo prezi
diume buvo: Prel.dr.J.Tada
rauskas, J.Matulionis irdr.J. 
Sungaila , kurie pirmininkavo 
pasikeisdami ir sekretoriavo 
V.Sonda,

Mandatų k-ją sudarė Mas
tys, Manglicas ir Vaičeliūnas, 
rezoliucijų - dr. P. Lukoševi
čius, kun. dr. Pr. Gaida ir dr. 
M. Povilaitis.

Suvažiavime plačius prane
šimus padarė Kanados Liet. 
Katalikų Centro Org. k-to 
pirm. J. Matulionis, svečias iš 
JAV-bių ir keletoj atvejų kal
bėjo Vysk. V. Brizgys.

Paskaita tema: "Katalikiš
koji veikla į naują kelią" skai
tė prof, kun.St. Yla. Po prane
šimų ir po paskaitos būta 
karštesnių ir šaltesnių disku
sijų, įnešta daug gražių suma
nymų ir pasiruošta pradėti 
naują - perorganizuotą lietu
vių katalikų gyvenimą plačioje 
Kanadoj.

Kun. dr.j.Gutauskas padarė 
pranešimą apie leidimą knygų 
serijos, pavadintos "Krikščio
nis gyvenime".Naująją Centro 
v-bą prašė šį didelį ir kilnų 
darbą paremti morališkai,©

atstovus - prenumeruojant ir 
perkant serijoj išleisimas 
knygas.

Naujojo Kanados Lietuvių 
Centro tikslai,kaip jie statutė 
nusakyti, yra tokie: 1/Apjungti 
Kanados lietuvius katalikus, 
2/Skatinti visokeriopą katali
kišką veiklą ir jai vadovauti, 
3/ Ugdyti religinį ir tautinį 
susipratimą bei atsparumą ir 
4/ Atstovauti Kanados lietu - 
vius katalikus.

Suvažiavimas baigtas Tau
tos himnu ir atstovų bei sve
čių bendra vakariene. Ryto jaus 
dieną/lapkr. 2/ 11:15 vai. Pri
sikėlimo bažnyčioj įvyko iš
kilmingos pamaldos suvažia
vime intencija. Šv.Mišias au
kojo ir pamokslą pasakė vysk. 
V, Brizgys.

Pranys Alšenas.

LIETUVI DARBININKE!
Jei Tamsia dirbi metalo ar medžio 

dirbinių, fabrike, tai Tamstos gami
niai yra ne kas kita, kaip geometri
nes figūros. Toki. darba% žymiai pa
lengvino geometrijos žinojimas. Ne
žinodamas geometrijos, Tamsta nie
kuomet nebūsi nei meistrai, nei for— 
manas. Tai kodėl nesusipazinti su 
geometrija? Mokytis niekuomet no
velų.

Per sesias pamokos (rastu) Tams
tai suteiksiu geometrine^ t'nias, ku
rios praktiška: Tamstai reikalingos, 
•■*’ vargi ndamos Tamstos aksiomo
mis ir teoremomis.

Vieno pamoka 2 dol. 50 centų, tai
gi uz 15 doleriu^ Tamsta įsigysi ži - 
nojimej, kurį mokiniai mokyklose, pa
prastai įsigyja per dvejus metus.

S. Kriaučiūnas
38, Prospect Hill, 
Swindon, Wilts, 
England.
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LIETUVOS VALSTYBES REPREZENTACIJA 
30 mėty Lietuvos Konsulatui Los Angeles mieste

LIETUVIAI VOKIETIJOJE

Julius Jonas Bielskis

Julius Jonas Bielskis gimė 1891 
m. sausio 6 d. Tytuvėnuose, Rasei
nių apskr., Lietuvoje. Amerikon at
vyko baigęs pradžios mokyklų ir 
tik pradėjęs gimnaziją. 1908 m. ir 
toliau tęsė mokslą. 1915 m. baigė 
Blumcr Naturopathic College. Hart
forde, Conn., su N. D. laipsniu. 
1917-19 m. George Washington un. 
klausė bendrosios ir tarptautinės 
teisės paskaitų. Vėliau New Yorko 
universitete studijavo ekonomiką ir 
finansus, o Gecfgetown un-te kon- 
sularinę tarnybą ir tarptautinius 
santykius. 1932 m. baigė teisę A- 
merican University Kalifornijoje, 
gaudamas L. L. B. laipsnį.

Nuo pat atvykimo į Ameriką J. 
Bielskis įsitraukė į visuomeninę liet, 
veiklą, — dirbo Lietuvos Vyčių or
ganizacijoje, 1916 m. buvo Ameri
kos Lietuvių Tarybos įgaliotiniu 
Lietuvoje ir dalyvavo Pavergtų 
Tautų kongrese Lozanoje, lankė ko
lonijas ir rinko aukas nukentėju- 
siems nuo karo Lietuvoje.

kons; tDr, . Bielskis-su žmona ir J. Rajeckas, Lietuvos Atstovas 
asliingtone. Los Angeles mieste surengtam diplomatu priėmime.

XXXX X

(Nepripažinimo dėsnius svarstant) 

Al. Gimantas

Nagrinėjant lietuviškosios 
politikos išeivijoje reikalus , 
bene pačiu pagrindiniu klausi
mu statomas būtinas reikalas 
išlaikyti pasaulio opinijoje 
Lietuvos okupacijos nepripa- 
žinimofaktą.Aišku,tai yra la
bai svarbus faktas, kurio lai
kantis ir su juo susiijusius 
principus vykdant, visada žiū
rima , kad nebūtų, pažeista jo 
esmė. Be to, budriai budima , 
kad likusioje pasaulio dalyje 
tas nepripažinimas ir toliau 
būtų išlaikomas. Žinoma,čia 
didžiausia dalimi lemia, ne 
tiek mūsų pačių įsitikinimai, 
kiek įvairių valstybių politi
kos mostai.

Bet, nelaimei, ištisos vals
tybės, kitos ir labai iškilmin
gais pareiškimais pabrėžian
čios tą nepripažinimo faktą, 
tuoj pat elgiasi taip, lyg pas 
juos nebūtų žinoma, ką daro 
dešinioji ir ką kairioji ranka.

Ar tai paimsime Jungtines 
Valstybes, Kanadą, Britaniją, 
Vak. Vokietiją ar kitas, mato
me, kad sovietai, jei tik randa 
reikalą ir tikslą, ramiausiai 
ir be jokių protestų į savasias 
delegacijas įjungia Pabaltijo 
tautų atstovus, savuosius sta
tytinius, kurie čia priimami 
lygia pagarba ir vaišingumu. 
Tiesa, tokie amerikiečiai, sa
koma, dar bando būti budrūs, 
nekreipdami dėmesio į sovie
tų rašomus savo delegatams 
titulus, bet tas esmės nei kiek 
nekeičia. Nekeičia, nes sovie
tiniai Pabaltijo tautų delega
tai, tegu ir sovietinės delega- 

... cijos sudėty,vaizduoja, kad jie 
■B.:-'

■

1917 m. gegužės mėn. įsteigė 
lietuvių informacinį biurą Washing
tone ir jam vadovavo iki 1919 m. 
Taip pat ėjo Amerikos Lietuvių 
Tautos Fondo pirmininko pareigas; 
1918 m. buvo išrinktas Lietuvos 
Vyčių centro pirmininku. 1919-20 
m. suorganizavo Lietuvos Sargų bri
gadą ir ėjo brigados generalinio 
sekretoriaus pareigas; taip pat buvo 
paskirtas Lietuvos karinės misijos 
nariu J. A. Valstybėse.

1921 m. buvo paskirtas Lietuvos 
finansiniu įgaliotiniu JAV-se. 1923 
m. konsularinis agentas suorgani
zuoti pirmąjį Lietuvos konsulatą 
Amerikoje.

Lietuvos konsulu New Yorke iš
buvo nuo 1924 m. iki 1926 metų 
lapkričio mėn.

1939 m. buvo paskirtas Lietuvos 
garbės konsulu Los Angeles mieste, 
o neseniai buvo paaukštintas į Lie
tuvos generalinį garbės konsulą. Šias 
pareigas ir dabar tebeina.

Los Angeles mieste J. Bielskis 
turėjo aukštą tarnybą Prudential 
Life Insurance kompanijoje. Jau 
kuris laikas yra išėjęs į pensiją.

Dr. J. J. Bielskis yra vedęs Oną 
Ackerytę iš Homestead, Penn. Už
augino dukrą Rūtą, kuri yra ištekė
jusi už Hagtnan, ir sūnų Alfredą, 
kuris dirba amerikiečių bendrovėje 
kaip aukštas pareigūnas.

Dr. J. J. B. mėgsta rašyti, daug 
bendradarbiavo lietuvių ir amerikie
čių spaudoje, pasirašydamas J. Bal
čiaus ir kt. slapyvardžiais ir pavar
de. Yra išleista keletas jo brošiūrų: 
Delegatų kelionė Lietuvon (1916), 
Raktas sveikaton ir laimėn (1918), 
Do You Feel the Draft. Paskiausiu 
laiku išvertė anglų kalbon istorinę 
apysaką “Žalgirio mūšis", kurią 
Lietuvių Dienų leidykla 1963 m. iš
leido “The Battle of Grunwald” 
vardu. Knygos įžangoje davė pla
čią istorinę apžvalgą apie kryžiuo
čius ir apie istorinius Lietuvos 
svarbesnius įvykius. Savo giminę jis 
veda iš Bielskio, kurie minimi jo 
verstame “Žalgirio mūšio” veikale.

atstovauja Estijai, Latvijai ir 
Lietuvai.

Pačiam teko matyti pakvie
timo tekstą, kurį į savo ruo
šiamą priėmimą išsiuntinėjo 
prieš keletą metų Jungtinėse 
Tautose viešėjusi p.Piliušen- 
ko. Ten aiškiai, anglų kalba 
buvo parašyta,kad ji yra Lie
tuvos užsienio reikalų minis- 
teriu ir ministerio pirmininko 
pavaduotoju. Ir ką mes čia ga
lėjome padaryti, ką pakeisti? 
Tie užsieniečiai svečiai, kurie 
lankėsi tame priėmime, ar tai 
būtų diplomatai ar spaudos 
atstovai, jei jau priėmė pak
vietimą,aišku, svečiavosi gal
vodami ir tostus keldami, kad 
esą užsienio reikalų ministe- 
rės globoje.

O, kiek atvyksta įvairių kitų 
sovietinių emisarų, laisvai , 
netrukdomai, niekam nevar
žant, niekam neprotestuojant, 
atitinkamoms įstaigomas iš
duodant įvažiavimo vizas ir 
tiek. Arba, mes sakome, tei
giame ir kasdien sau kartoja
me apie tą nepripažinimą, bet 
jei atskleisime bet kurio kraš
to geografijos vadovėlius, jei 
žvilgterėsime į bet kurio 
krašto išleistus pasaulio, Eu
ropos ar sovietijos žemėla
pius, visur pamatysime, kad 
Pabaltijo valstybės tėra lai
komos tik visos sovietinės im
perijos dalimi.Geresniu atve
ju, tiesa, kai kada ir kaikur, 
nežymioje vietoje rasime 
smulkiomis raidėmis pažymė
jimą, kad JAV nepripažįsta 
sovietinės Pabaltijo respubli
kų aneksijos. Ir tik tiek’. Vis

3 DSl.
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Lietuvių Šalpos Draugija

LABDARA

Apie "Lietuvių Šalpos Drau
giją "Labdarą" buvo skelbta 
spaudoje, bet dar ateina užklau
simų ir prašymų paaiškinti: 1) 
draugijos tikslus, 2) draugijos 
reikalingumą ir 3) draugijos 
veikimo galimybes.

1. Draugijos tikslas nusakytas 
jos įstatuose, būtent "teikti pa
ramą vargan patekusiems Fe
deralinė je Vokietijoje gyvenan
tiems tautiečiams, ypač besi
mokančiam liet, jaunimui". 
Tikslui siekti priemonės: a) 
šelpti vargingus tautiečius ir b) 
išlaikyti senių ir jaunimo prie
glaudas, jaunimo atostogų sto
vyklas bei jose esančius netur
tingus lietuvius, teikti paramą 
ir stipendijas besimokančiam 
lietuvių jaunimui. Lėšos suda
romos iš narių mokesčių, dova
nų,aukų,rinkliavų krašte ir už
sieniuose,taip pat iš parengimų 
pelno.

Šiuo metu ligonius ir senelius 
šelpia BALFas ir Lietuvos Rau
donasis Kryžius ir "Labdaros" 
draugija rūpinasi daugiau mo
raline globa, o aktyviai Draugi
ja remia lietuvių studentiją bei 
moksleiviją ir rūpinasi, kad di
desnis skaičius lietuvių jauni
mo baigtų aukštuosius mokslus. 
Akademikų mums labai trūksta. 
Mes negalime tinkamai pasi
reikšti ir užimti aukštesnių 
visuomenėj pozicijų, kurios 
mums,pagal mūsų gabumus pri
klausytų.

2. Draugijos reikalingumą 
tenka išsamiau paaiškinti.

Mūsų atsilikimas, lyginant su 

daugiau pasaulinių mokslinių 
ir akademinių institucijų, bib
liotekų pradeda palaikyti vis 
dažnėjančius ryšius su Pabal
tijo kraštų panašiomis įstai
gomis. Po truputį, jau nuke
liauta į vieną ar kitą pusę 
mokslo, meno,kultūros pasau
lio asmenybės, po truputį kei
čiamasi studentais ir 1.1. Vi
sa tai vyksta visos sovietijos 
rėmuese, bet, kiekvienu atve
ju, jei tik sovietai randa nau
dingu,visada įkiša ir pabaltie- 
čius. Ir ne šio rašinio tikslas 
gvildenti ar tai geras ar blo
gas reiškinys, kiek tik paro
dyti, kad sovietija, nežiūrint tų 

' visų Vakarų kraštų tariamųjų 
ar tikrų nepripažinimų,regis , 
niekad neturi jokio galvosapio, 
jei tik jiems reikalinga iškiš
ti ar iškelti vieną ar kitą so- 
vietinamų Pabaltijo kraštų as
menybę, net ir politinės reikš
mės turinčių delegacijų sudė
tyje.
Mes dažnai save ir kitus guo
džiame,kad,esą, Lietuvos oku
pacijos nepripažįsta visa eilė 
valstybių... Kaip būtų gera, 
kad tai būtų tiesa. Deja, padė
tis yra kurkas paprastesnė ir 
skurdesnė. Kiek Vakarų vals
tybėse turime pilnai vei
kiančių ir pilnai pripažįs
tamų Lietuvos pasiuntinybių? 
Apie liūdnus reikalus visada 
sunku kalbėti, tuo labiau, kai 
šis autorius kitų jau buvo pa
kaltintas pesimizmo skleidi
mu. Bet,ar geriau būtų, ar pa
dėtis pasikeistų,jei bandytume 
save apgaudinėti, saldžiais 
sapnais gėrėtis? Taip save 
liūliuojant ir migdant, bus 
sunku vieną dieną prabusti ir 
išvysti visą , gal net ir baisią 
tiesą. Ar negeriau tad, žvelgti 
į padėtį atvertomis akimis ir 
vertinti ją taip, kokia ji ištik- 
rųjų šiandien yra .T ik tada, gal 
bus galima rasti veiksminges
nių priemonių ir būdų ateitie'š 
veiklai.
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Laiku Bangos Kitatikiai
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Komentarai 
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13 21740
19 15270

15235
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31 9660

vokiečiais moksle, mums Vo
kietijoje gyvenantiems, aiškus , 
bet užjūrio lietuviams tenka jo 
priežastis smulkiau paaiškinti.

1940m.rusų-okupacijos ir 2- 
jo pasaulinio karo pasekmė bu
vo toki a, kad apie 120 tūkstančių 
Lietuvos gyventojų atsidūrė 
Vokieti joje.Daugumas jų vėliau 
išvyko į platųjį pasaulį, o tik 
nedaugelis negalėjusių išemi
gruoti pasiliko Vokietijoje. Ka
dangi patys vokiečiai tuomet 
jau savo gyventojus evakuavo iš 
aviacijos nuolat griaunamų 
miestų, tai ir visi pabėgėliai, 
dažniausia,buvo apgyvendinami 
kaimuose ir miesteliuose, toli 
nuo didesnių centrų.

Įsistegusios lietuvių organi
zacijos greit suprato, kad bus 
sunkumų prieauglį mokslinti, 
todėl Vokietijos Lietuvių Ben
druomenės Centras nutarė 
steigti liet, jaunimui gimnaziją 
su internatu, kur galėtų mokytis 
iš visur suvažiavęs jaunimas . 
Bendruomenė įsteigė Lietuvių 
Vasario 16 gimnaziją. Vokieti
joje gimnazijas išlaiko dar lat
viai ir vengrai. Pastaraisiais 
metais gimnazijai išlaikyti dalį 
lėšų, būtent 2 trečdalius skiria 
vokiečių vyriausybė,oi trečda
lį turi parūpinti lietuvių ben - 
druomenė. Jai tenka kasmet su
telkti po DM. 170 tūkst. -apie $ 
45 000.

Dabar nutarus statyti naują 
bendrabutį mokiniams,teks ke
letą metų papildomai sutelkti 
kasmet po DM.80 000,-$ 20 000. 
Vokiečių vyriausybė skirs kas
met tai statybai po DM.160 000.

Kad gimnazija galėtų išsi
versti tenka iš tėvų imti mini
malius mokslapinigius po DM . 
70. -$ 18. -per mėnesį. Daugia
vaikėms šeimoms, kurios nori 
leisti 2 ar 3 vaikus susidaro 
su kelionėmis ir kišenpinigiais 
vidutiniškai apie DM.300-350. - 
$ 80 - 90. - per mėnesį. Tokios 
šeimos nepajėgia visus vaikus 
leisti baigti gimnaziją,todėl lei
džia jiems baigti tik kelias kla
ses.Tuo būdu gimnazijoje šiais 
metais 1-je klasėje virš 20-ties 
mokinių,o paskutinėje tik 3. Per 
tai gimnazija paruošia mažai 
abiturientų aukštosioms mo
kykloms. Kad vokiečių vyriau
sybė nepradėti) siaurinti para
mą gimnazijai, tenka rūpintis , 
kad joje būtų pakankamas skai
čius mokinių (bent 100) ir suda
ryti sąlygas didesniam moks
leivių būriui gimnaziją baigti.

Gimnazijos personalas rūpi
nasi auklėti ir mokslinti liet. 
jaunimą,o liet.visuomenė turė
tų parūpinti gimnazijai mokinių 
ir lėšų.

Bet Vokietijoje yra dar kitas 
mokyklas lankančių lietuvių 
moksleivių .kurių dalis irgi rei
kalinga paramos.Turime gražu 
būrelį studentų (57), kurių dalį 
taip pat reikia paremti. Iš val
diškų stipendijų (DM. 290.-$ 73) 
studentai negali pragyventi.Ma
žai kas iš jų gauna tėvų para
mą. Daugelis yra priversti už
darbiauti, užtęsti studijas, o 
dažnainet jas visiškai nutrauk
ti.

Padėti jaunimui mokslintis 
rūpinasi neseniai įsikūrusi 
"Labdaros" Draugija.

Dar norime paaiškinti abejo
nes, ar Vokietijos lietuviai ma
terialiai nėra pajėgūs savo vai
kus tinkamai išmokslinti.

Nors Vokietijos pramonė ka
ro metu buvo beveik visiškai 
sugriauta, bet panaudojus Mar
šalo plano lėšas, ji greitai atsi
gavo ir kartu sumodernėjo. Gy
ventojų gerovė pakilo. Moksli-

nimo sąlygos Vokietijoje yra 
palankios tuo atžvilgiu,kad pra-
džios bei vidurinėse mokyklose 
mokslas yra nemokamas. Ta
čiau toji gerovė mažai tepalietę 
lietuvius, nes vyresnioji karta 
nebepajėgė tuo pramonės kles
tėjimu pasinaudoti. Vieni dėl 
nesveikatos, kiti niekada pra
monėj nedirbusieji, galėjo gauti 
tik prastesnį, menkiau apmoka
mą darbą. O norėdami vaikus 
mokslinti, bet gyvendami kai
muose bei miesteliuose,toli nuo 
aukštesniųjų mokyklų, jie turė
jo apgyvendinti vaikus miestuo
se. Tuo būdu susidaro didelės 
išlaidos, kurias ne kiekviena 
lietuvių šeima begali pakelti.

Vokietijos Statistikos Valdy
ba neseniai paskelbė duomenų 
apie 15 mil. vyrų (išskyrus ūki
ninkus) 1968 metų uždarbius . 
Statistikoj nagrinėjamos jųnet- 
to (atskaičiavus mokesčius ir 
draudimus) mėnesinės paja
mos.Pirmajai kategori jai, turė
jusiųjų virš DM. 1 800.-$ 450.- 
pajamų, priklausė tik 7%, arba 
tik kiekvienas keturioliktasis 
valdininkas ir tarnautojas ir 
26% arba kiekvienas ketvirta
sis savistovių profesijų narys 
(gydytojas, advokatas, versli
ninkas).Šioje kategorijoje dar
bininkų nebuvo. Antrajai kate
gorijai su DM. 1 200 -1 800. - $ 
300-400.-pajamomis priklausė 
1% darbininkų, 19% valdininkų 
bei tarnautojų ir 21% sovistovių 
profesijų.Tai daugiausia akade
mikai. Abiejose kategorijose 
lietuvių labai nedaug.

Trečiajai kategorijai su DM . 
800-1 200. -$ 200-300.-pajamų 
ir ketvirtajai su DM. 600-800. - 
$ 150 - 200. - pajamų priklausė 
darbininkų 66%, valdininku bei 
tarnautojų 62% ir savistovių 
profesijų - 43%. Šiose dviejose 
kategorijose tilpsta daugelis 
lietuvių.

Penktajai kategorijai su pa
jamomis iki DM. 600. - $ 150. - 
priklausė amatus mokinantys , 
bedarbiai bei dirbantieji ne vi
są dieną. Joje buvo darbininkų 
33%, valdininkų bei tąrnautojų- 
12%, ir savistovių prof.-10%. 
Laikau, kad daugelio lietuvių 
mėn. pajamos siekia tarp DM . 
800.-ir DM.1 000. -$ 200-250. - 
Prie to prisideda vaikų priedai 
ir nemokamas gydymas bei 
vaistai. Bet iš tokio dydžio pa
jamų skirti kas mėnuo vieno 
vaiko mokslinimui virš DM.100- 
$ 25. - nelengva. Kalbama apie 
vaikų priedų padidinimą ir mo
kymo sąlygų pagerinimą, bet tai 
tik ateities planai, o šiandieni
nė būklė toli gražu ne rožinė .

Reikalinga iš šalies parama 
ir paskatinimas, kad vaikai 
siektų aukštesnio mokslo, nes 
dažnai tas mokslas baigiasi 
pradžios mokykla.

3.Draugijos veikimo galimy
bės visai aiškios ir pagrįstos .

"Labdara" registruota teis
me,kaip šalpos draugija. Auko
tojams suteikiamos mokestinės 
lengvatos. Draugija turi teisę 
santykiauti su panašiomis vo
kiečių ir tarptautinėmis orga
nizacijom, ir ieškoti paramos . 
Bet Draugijos veikimo pradžio
je turėtų ją pripažinti ir parem
ti patys lietuviai ir jų organi
zacijos.Reikia atminti, kad vo
kiečių vyriausybė remia tiek 
gimnaziją, tiek kitokius kultū
rinius parengimus 2 trečdaliais 
o likusį trečdalį reikia patiems 
pridėti. Panašus nusistatymas 
ir kitais atvejais. Bet nepama- 
nykit, kad "Labdaros" Draugija 
įsteigta fiksavo tautiečių kiše
nes kraustyti. Ji ieško ir kitokių 
šaltinių. Pvz. , per šiuos pir
muosius veikimo metus didelę 
dalį lėšų gavome iš vokiečių 
firmų dėka lietuvių ryšiams su 
jomis.Tik gaila, kad mažai yra

ČIGONŲ TAUTOS LIKIMAS 
IR MES-LIETUVIAI

Dėl čigonų teisinės padėties , 
pasikalbėjime su Vak. Vokieti
jos žurnalo "Stern" atstovu,Ru
dolf Karavai tarptautinės komi
sijos pirmininkui pranešė, jog 
po viso pasaulio kraštus išsi
sklaidę čigonai stengiasi apsi
stoti nuolatinėse vietose.

Klajoklinį gyvenimą vesti či
gonai buvo priversti aplinkybių, 
nes kito pasirinkimo nebuvo.

Čigonai(tikrasis pavadinimas 
"romą", kirtis ant paskutinio 
skiemens) ,yra kilimo iš Indijos, 
iškur, per keletą šimtmečių , 
apytikrai trečiojo ir dešimtojo , 

. buvo išvejamos kaikurios tau
tos.

Viena didelė gentis prisijungė 
prie grupių ir aktyviai dalyva
vo Atillos žygiuose. Po pasku
tiniojo pralaimėjimo 451 m. po 
Kr., toji tauta apsistojo dabar
tinės Rumunijos ir Vengrijos 
plotuose, bet vietiniai gyvento
jai jų nemėgo ir laikė priespau
doje.

Dar iki šių dienų pav. Turki - 
joje ir Ispanijoje tebeveikia įs - 
tatymai prieš čigonus. Visai ne
seniai Anglijos restoranuose 
kabojo ant sienų lentelės su už
rašais: "Čigonai nepageidauja
mi".

Hitlerio laikais apiė 40 000 
vokiškų čigonų buvo išžudyta . 
Apie tokį pat skaičių dabar gy
vena Vak. Vokietijoje, turėdami 
"be pilietybės" pasus. Tų žmo
nių užsiėmimas daugumoje yra 
prekyba tekstilinėmis medžia
gomis, ypač-kilimąis. Europos 
pietinėse valstybėse čigonai 
dirba sunkius darbus, kaip pav , 
geležinkeli!) linijų statyboje.

Į korespondento klausimą, ar 
čigonai, kaip teko girdėti, ar 
dabar turi savo karalių, čigonas 
Rudolf Karavaj atsakė:

Didelės čigonų šeimos, gyve
nančios Prancūzijoje ir Ispani
joje turi išsirinktus viršininkus 
ir jei kuris miršta, išrenka įpė
dinį, kuris ir vadinamas "kara
lių".

Savi tautiečius, kiib'nors' pa -1 
sužymėjusius, taipogi vadina 
"karaliais".Mano tėvą irgi va
dino čigonų karalium todėl, kad 
jis buvo labai turtingas ir vi
siems žinomas.

Tikrojo karaliaus,kaip reikia 
suprasti,čigonai neturėjo ir ne
turi.

Ar ne keistai atrodo, kad iki 
Lietuvos nepriklausomybės at
gavimo lenkuojantieji bažnyčių 
kunigaikščiai,mūsų tėvų ir pro
tėvių, atlikinėti išpažintį lenki) 
kalboje,nevertė; jie pasitenkino 
beveik visų lietuviškų pavardžių 
sulenkinimu. Šiame kontinente , 
kaip užtinkame spaudoje, mūsų 
kraujo, daugelis bažnyčių kuni
gaikščių, mūsų jaunąją kartą 
verčia melstis šio krašto kal
boje.

Jei pasaulinio masto sukrė
timų greit neįvyks, nenorėda
mas būti pranašu, manau,, kad 
per kokį pusšimtį metų visa 
mūsų tauta iš Tėvynės bus "sa
vanoriškai" išsklaidyta po visą 
platųjį Sibirą, o šiame ir kituo
se kontinentuose gyvenantieji 
rinks bendr .valdybas .daugumo
je bažnyčių kunigaikščių pagei
daujamas, per kuriuos savo 
protėviu gražią kalbą pakeis į 
gyvenamųjų kraštų kalbas, o 
save valdyti, kaip čigonai, atei
tyje rinks tik "karalius".

K. M. Juozas ŠARŪNAS 

lietuviu,turinčių tokius ryšius.
Stengiausi apibūdinti "Labda

ros" Draugijos tikslus ir įro
dyti reikalingumą ją remti. Ti
kiuos, kad būsiu suprastas ir 
laukiu mūsų visuomenės "Lab
daros" Draugijai palankumo. 
Ačiū už kantrybę perskaityti.

J. GLEMŽA 
Draugijos Vald. 
Pirmininkas

t



Toks buvo bičiuliu simboliškas atsisveikinimas su ringiu hiiuhusiu du^uuc. ^vynuo.vj- 
kėde užėmė dail. Vikt. Vizgirdos tapytas rašytojo Pulgio Andriušio portretas. Kaip žinia 
Pulgis iš kengūrų., žemės lankėsi mūsuose praeitų metu pabaigoj. N uotra ukoje: (is kairės) 
Antanas Gustaitis, p. A. S a n t v a r i e n ė, (Pulgio ocrtretas), p.A. Gustaitisne ir Stasys
S a ntvaras.

SEPTINTOJ ĮLEIDUS
(Fragmentas iš Pulgio Andriušio atsiminimu )

Ir, va, 1949 m. atsiradęs Sid
nėjuje, kur jau praeitų metų bu
vo leidžiamas A. Baužės ir J. 
Žukausko suorganizuotas lietuvių 
savaitraštis “Mūsų Pastogė”, 
ėmiau vėl rašyti feljetonus, pa- 
kirkindamas mūsų poniutes ir bu
vau užpultas vieno pažįstamo, 
taip pat buvusio ne bet kuo Lie
tuvoje:

— Žiūrėk, mūsų žmonos dabar 
nėra alkuotos poniutės, bet bobos, 
sunkiai pelnančios duonų fabrikų 
darbininkės, apdulkėję valytojos, 
kam jas dabar plakti?

Per dvidešimt metų užjūriuose 
susiklostė nauji lietuviškos ben
druomenės klodai, inžinieriai, dak
tarai (kaip senieji taip ir čia bai
gusieji mokslus), praturtėjo, pa
sistatydino pilaites, apsitvėrė ne 
tik fizinėmis, bet ir socialinėmis 
tvoromis, susidarė naujos santy
kiavimo formos pagal grynai an
glosaksų superego imperatyvų: juo

daugiau uždirbi pinigų, tuo aukš
čiau lipi luominėmis pakopomis, 
tuo darais garbingesnis visuome
nėje, tuo geresniame miesto rajo
ne apsigyveni.

Keistas sutapimas! Lietuvoje 
komunistinio superego diktuojami 
gabūs humoristai turi juoktis iš 
gulinčiojo (apšaukto liaudies prie
šo, išeikvotojo, čekistų jau iš anks
to nuteistojo), o anglosaksinėje 
sistemoje juokdarys taip pat tega
li šaipytis iš gulinčiojo, substan- 
dartinio žmogaus, kuriam nesise
ka (pvz., Erskine Caldwell, John 
Steinbeck). Vadinasi, kaip bepra
dėsi, daina bus vis ne iš to ga
lo...

Novelių rinkinys Purienos po 
Vandeniu (1963) taip pat atsira
do lyg netyčia, besirausiant san
dėlyje, tuštinant nereikalingas se
nienas. Aptikau pamirštų užrašų 
knygutę, kurioj per daug metų 
žymėdavaus temas trumpoms apy

sakaitėms. Chronologiškai tai bu
vo taip pat daina iš kito galo, nes 
paprastai prozininkai pradeda sa
vo karjerų novelėmis, vėliau per
simesdami į romanų. Čia santykis 
tarp apmatų ir ataudų smarkiai 
pasikeičia, atiduodant liūto dali 
pirmiesiems. Prieš prisėsdamas 
dirbti, maniau, trumpai istorijė- 
lei parašyti pakanka teturėt siu
žetas, iš anksto apmesti rėmai, 
net atomazga. Visa tai jau radau 
užrašų knygutėje, tad ramiausia 
sųžine pasižadėjau Londono Nidos 
Knygų Klubui išsiųst rankraštį 
dar prieš nurodytų terminų. Už
rašų knygutėje turėjaus 35 "ga
tavai” paruoštas temas. Juodraš
tį gaminant, viskas subyrėjo lyg 
kortų namelis, užplaukiau ant to
kių ašmeningų povandeninių uolų, 
jog toliau rašiau tik taip sau, tik 
kad užpildžius tuščius popieriaus 
lapus ir šiaip taip atpasakočiau 
kiekvienos istorijėlės mintį. Paaiš

kėjo. kad tie iš anksto sugalvoti 
užtaisai buvo šlapias parakas, ku
ris, atėjus laikui, neiššauna arba 
plepteri šnypštuku. Pradėjus pa
tį maloniausių darbų — galuti
nę redakcijų, reikėjo keisti ne tik 
apmatus, bet ir ataudus, trumpi
nant sakinius, dinaminant jų įkro
vų, apgenėjant būdvardžius, grie
biant veiksmažodinių įvaizdžių. 
Rašytojas niekada nieko gatavai 
ant lėkštės negauna. P. Babickas 
pas Konradų sėdėdamas mėgdavo 
savo kolegoms “duoti temas”, ne
spėjus išgerti puodukų kavos jau 
galėjai neštis namo naujų apysa
kų. J. švaistas, bemeškeriodamas 
Zjarasuose, nepailstamai pasako
davo, kaip reikia parašyti tobu
lų apysakaitę, buvo prakeiktai iš
studijavęs novelės teorijų, kol jo 
klausydavais pameldynėje, atrody
davo, jog tai yra išmokstamas 
amatas kaip ir meškeriojimas. 
Kad gi taip būtų!

JAUTRUS GYVENIMO 
STEBĖTOJAS

Ką tik perskaičiau Lietuvoje 
1969 m.išleistą Algimanto Zur
bos "Viena prie stalo".Tai ne
didelė knygelė, talpinanti 17 
trumpu apsakymų .Autorius man 
negirdėtas. Negaliu pasakyti, 
koks jo ligšiolinis įnašas ir kiek 
jam metų. Tačiau tais apsaky
mais jis prisistato kaip brandus 
vaizduotojas ir moka paliesti 
skaitytojo pajautas.

Savo giliu žvilgsniu į paprasto 
žmogaus pasaulį Alg. Zurba tę
sia mūsų geriausių prozaikų - 
Žemaitės, Biliūno, Krėvės, Ka
tiliškio ir kitų - tradiciją. Vie
natvė, meilė,draugystė,prisiri
šimas, pyktis, įtūžimas, pašai- 
pa,tikėjimas-visa tai sudaro jo 
apysakaičių turinį. Veiksmas 
vyksta Lietuvos provincijoje.

Zurbos sakinys yra lietuviš
kas ir skamba kaip išgaląstas 
dalgis.Taupus žodžiais ir vaiz
dais, Zurba skaitytoją tuoj pat 
įveda į patį įtampos centrą, į 
gyvenimo esmę. Žmonių cha
rakterio ir nuotaikos škicavi-

DAIL. A. TAMOŠAIČIO NAUJU. KŪRINIU. PARODA 
vyksta šiuo metu Windsor-o universiteto (University of Windsor), 
dailjuju menų galerijoje. Paroda vyksta nuo s.m. spalio mėn. 27 d. 
iki s.m. lapkričio mėn. 21 dienos. Parodos p o g a išleistas skonin
gas katalogas, kuriameatspausdinta keturių d a i I i n: n k o darbu nuo
traukos, Robert C. Pinto pratarmė, 25 kuriniu sąrašas ir trumpos 
biografinės žinios. “Tapyba tačiau mums tebėra gyva kalba ir Ta
mošaitis kalba ta mūsų kalba. Jo žodynas modernus, ir prancūzu 
XX a., tapybos atgarsiai joje, be abejonės, pastebimi. Tačiau jo 
tarmes individualybė, kurioje vaidenas senu senovė, yra savita 
tik Tamošai čiui“ ( R .C. Pinto ).

Spausdiname vieno naujųjų darbu nuotrauką: R y t a s (tapyba)

mas yra jo stiprybė. Tik pasi- - ir trumpai kalbėdamas, Alg . ' 
skaitykime "Šilumą", dviejų Zurba gali pasakyti labai daug. 
puslapių vaizdelį, ir įsitikinsim Pr. VISVYDAS

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.

( Pradžia 43 nr.) i

IŠRENKAMAS VILNIAUS MIESTO 
LIETUVIŲ SUKILIMO VADU

Nutarus sukilimo pradžią, iškilo sukilėlių būs
tinės ir sukilimo vado klausimas. Laikinai sukilėlių 
būstine pasiūlomos šios patalpos — Teisės Mokslų 
Fakulteto dekanatas. Visi sutinka.

Sukilėlių vado klausimas pasirodė žymiai sun
kiau sprendžiamas. Pagaliau docentas Ž. pasiūlo 
mane. Studentas N. pasiūlymą iškart drąsiai pare
mia. Dar vienas kitas pritaria.

Tuoj atsistojęs sakau, kad nesu jokio kovinio 
vieneto vadas, nesu net kariuomenėje tarnavęs, pra
šau pasiūlyti ir išrinkti kitą vadą.

Kažin kas pasako, jog kaip tik gerai, kad nesu 
kovinio vieneto vadas, nes tada palikčiau miesto už
ėmime spragą. Kiti pritaria.

Sakau, jei jau tokia visų čia dalyvaujančių su
kilėlių valia, ką gi, negaliu priešintis.

Su paskirais kovinių vienetų vadais greitai nu
tariame jų veikimo ribas. Sutariamas slaptažodis — 
Gedimino kalnas. Visi puolimų, užėmimų planai nu
statomi ir vykdomi kiekvieno vado jam priimtiniau
siu būdu.

Milicijose paimtais ginklais apginkluoti mūsų 
partizanus. Ginklus išduoti pagal slaptažodį „Gedi
mino kalnas“. Pirmiesiems smūgiams naudotis tik 
visiškai patikimais partizanais, gali būti ir moterys, 
ne tik vyrai. Vengti šaudymų. Juo mažiau šūvių, 
kuo mažiau triukšmo, tuo geriau. Nekerštauti ir ne
žudyti rusų, net enkavedistų, jei jie pasiduos nesi
priešindami. Ilgainiui tai mums išeis į naudą ir gali 
sutaupyti daug mūsų partizanų gyvybių. Teismai 
bus vėliau. Visus nuginkluotus rusus laikyti stiprio
je patikimų Vyrų sargyboje už grotų ar izoliuotose 
mūrinėse patalpose. Jei kariais kas užtruktų ar su

tiktų nelauktą pasipriešinimą, pranešti čia, vyr. būs
tinei, bus duoti papildomi nurodymai ar pasiųsta pa
stiprinimų. Eiliniai partizanai neprivalo žinoti, kur 
yra vyr. būstinė nei kas jai vadovauja. Galima tal
kon kviestis lietuvių karius, kurių gali būti mieste 
ar kur besislapstančių, klaidžiojančių.

Tokius maždaug daviau pagrindinius įsakymus.
Pagalvojau, kad mes neturime ginklų vyr. būs

tinėje. Atsirado vienas jaunas, aukštas, tvirtas, bliz
gančiomis, gyvomis akimis vyras, tarnaujantis ko
operatyve, su savimi atsinešęs brauningą, pilną šo
vinių, ir dar'keliolika kišeniuje. Iš to pat kooperaty
vo buvo antras vyras. Pastarasis žinojo beveik visus 
pirmojo narius. Paklausiau, ar gyvomis akimis jau
nuolis norėtų pasilikti štabe saugoti savo vado ir 
vyr. būstinės. Jis išsitempęs mielai sutiko. Jo vyrus, 
kiek įstengs, perims antrasis vyras.

Tada du partizanu, mane atsivedusį studentą 
N. ir darbininką D., pasiunčiau su greta sėdėjusiu 
uniformuotu milicijos viršininko padėjėju užimti 
prie Gedimino gatvės didelę milicijos nuovadą ir iš 
ten tuoj vykti čia, į vyr. štabą, su dviem maišais 
šaudmenų: automatų, granatų, pistoletų ir daug šo
vinių.

Visi sukilėliai išskirstyti ne vienu laiku, skir
tingais keliais.

Dar keletas valandų liko.
Likome: Ž., aš ir mano saugotojas, kurio nei 

vardo, nei pavardės nežinojau ir nežinau iki šiol.
Dairausi pro langus.
Mieste ramu.
Čekistų sunkvežimio po medžiu senokai nėra. 

Į ten buvau daug kartų dirstelėjęs. Mačiau jį nuva
žiuojant į miestą. Gal buvo pasislėpęs nuo vokiečių 
aviacijos, kurios lėktuvai laikas nuo laiko sudugzda- 
vo virš miesto, bet nedaug tebombardavo, nei šaudė.

Nedidelis judėjimas.
Girdėti įvairūs mašinų garsai, tur būt, karinių 

dalinių, bet iš čia jų nematyti.
Doc. Ž. atsisėda rašyti atsišaukimą Vilniaus 

miesto gyventojams apie lietuvių sukilimą. Abu 
skaitome, taisome. Sėda prie mašinėlės, perrašo.

Atsišaukimas netrukus čia pat universitete at
spausdinamas ir sukilimo valandą bus pradėtas pla
tinti visame mieste. Atsišaukimas pasirašytas Lietu
vių Aktyvistų Fronto Vilniaus Štabo vardu.

Į duris pasibeldęs ateina tūlas lietuvis iš univer 
siteto rūsio. Praneša, kad tenai, universiteto rūsyje, 
yra daug pasislėpusių lietuvių ir kiek lenkų. Jie bijo
si galimo vokiečių aviacijos puolimo, bet mano, kad 
universiteto gal nebombarduos. Prašo jų nepamiršti.

Atvykusį prašau mane nuvesti į tą rūsį, kuria
me iki tol nebuvau buvęs. Su juo kiek paėjus, jį pra
šau čia lukterti, niekur nei žingsnio neiti. Tuoj grįž
tu į dekanatą, kurio durys neužrakintos. Subaru sau
gotoją, kad laiko duris neužrakintas ir kad įleidžia 

svetimus. Perspėju nepamiršti, kokiose pareigose jis 
čia paliktas. Netrukus grįšiu.

Apsisukęs išeinu. Girdžiu, už manęs tuoj- užra
kinamos durys. ,

Prieangyje paliktą lietuvį radau ten pat. Tetru
ko ne daugiau kaip minutė.

Leidžiamės man nežinomais laiptais į universi
teto rūsį. Jis silpnai elektros lemputėmis apšviestas. 
Kai kurie kampai visiškai tamsūs. Gana daug žmo
nių. Atlydėjusį prašau parodyti visus įėjimus į rū
sį. Jis abejoja, ar juos žinąs. Pasikviečia studentę, 
gal ji žinanti. Pasirodo, jinai mano vieno geriausio 
draugo S. buvusi sužadėtinė Aldona. Jis neseniai 
mirė Vilniuje siautusios vidurių šiltinės epidemijos 
pakirstas. Ir ji nežino visų įėjimų. Patariu jiems vė
liau apeiti, pasiklausinėti, sužinoti. Ji prašo maisto, 
vandens, aspirino ir kitų paprastų vaistų, nes rūsyje 
yra pora su aukšta temperatūra žmonių, jų vienas — 
lietuvis kareivis rusų uniforma, kelias dešimtis va
landų nevalgęs.

Jai pavedu rūpintis sergančiais ir pasiklausinė
ti, gal kas ten esančių turi vaistų, maisto. Gal čia yra 
gydytojas. Klausiu, ar jis ir jinai norėtų prisidėti prie 
lietuvių sukilėlių. Mielai sutinka. Gerai, nuo dabar 
klausys mano įsakymų. Iš rūsyje esančių sudaryti 
partizanų dalinį, jiems leisti išsirinkti vyresniuosius. 
Surinkti čia turimus ginklus. Iš rūsio ar universiteto 
nešaudyti, prie visų įėjimų pastatyti sargybinius, 
stebėti apylinkę, kviesti galimus iš rusų kariuomenės 
pabėgusius lietuvius karius prisidėti. Ar sugebės 
įvykdyti? Jis išsitempęs sutinka. Pasakau slaptažo
dį, be kurio negalės nė į Dekanatą įeiti. Nueiname 
prie sergančio lietuvio kareivio, pasisveikinu. Malo
nus, paprastas kaimietis. Klausiu, ar sutiktų duoti 
šautuvą, šovinius lietuvių partizanams. Nustebęs 
klausia, ar jau atėjo laikas. Sakau, kad jau reikia 
ginklų, o viską kitką sužinos iš Šio vyro, mane atly- 
dėjusio. Kareivis šypsodamasis sutinka ir pasisiūlo 
eiti sargybą, nors ir su aukšta temperatūra. Aldona 
sergančius laikys visai atskirai nuo kitų, juos, vė
liausia rytoj, perkelsime į universiteto patalpas.

Grįžtu į dekanatą. Durys užrakintos. Bel
džiuosi.

— Kas ten?
— Aš! Ar nepažįsti iš balso? Atidaryk ir įleisk.
— Nieko nepažįstu, — atsako iš dekanato. — 

Slaptažodis.
Pasakiau, tuoj įleido.
Pagyriau jį už atsargumą.
Ne, per tą laiką nieko nepastebėjo, niekas ne

buvo atvykęs.
Pro dekanato langus nei jokio ruso, nei jokio 

žmogaus gatvėse nematyti. Mūsų vyrams bus ne
lengva į paskirtas vietas susieiti, kitiems ginklus at
sinešti.

Pastebiu — gatve išvargęs eina kareivis su šau
tuvu. Jam bepranykstant iš akių, išeina iš rūsio vy
ras, kalbasi. Kareivis, matyti, lietuvis, eina drauge, 
nusiima nuo peties šautuvą, abu dingsta į rūsį vedan
čiuose laiptuose universiteto kieme. Turime dar vie
ną naują partizaną.

Iki sukilimo pradžios dar yra laiko. Išeinu pa
sižvalgyti į miestą.

Išeinu pro tas pačias duris, pro kurias prieš ke
letą valandų nedrąsiai įėjau. Patraukiu tiesiai Gedi
mino gatvės link.

Matyti praskubančių rusų karinių mašinų, sunk
vežimių su rusų šeimomis. Praskuba pavieniai žmo
nės.

Užsuku į lenkų operetės kiemą Gedimino gat
vėje, kur rinkdavosi neaiškių pažiūrų lenkų. Apeinu. 
Tyku, nei balso negirdėti.

Toliau, kitoje pusėje, buvo lenkų redakcija. Ir 
ten, atrodo, normalus judėjimas.

Praeinu milicijos nuovadą, kuriai užimti pa
siųsti vyrai, iš kur turime gauti ginklų. Atrodo, ner
vingas judėjimas. Bet gal visose policijos (milicijos) 
nuovadose pafrontėje pirmomis naujo karo valando
mis būna įtampa.

„Valgio“ užkandinė Gedimino gatvėje uždaryta.
Einu pro buv. Lietuvių Karininkų Rūmus, esan

čius Gedimino gatvės kampe. Prie jų butai karinin
kams. Link tilto per Nerį. Nuo ten į miestą skubiai 
atslenka rusų uniformomis karių dalinys, apie 20 ar 
daugiau vyrų. Jie kitoje gatvės pusėje. Iš toliau ste
biu, ar yra lietuviškai atrodančių. Atrodo, yra. Per
einu į kitą gatvės pusę. Jie eina priešais, prie pat na
mų sienų su parengtais ginklais. Po jų kojomis čeža 
batų traiškomi langų stiklai, išdaužyti vokiečių 
aviacijos. Mes netoli vieni kitų. Atrodo, vadovaujan
tis karininkas lietuvis ir bent keletas kitų.

Tuoj prasilenkiame.
Lietuviškai paklausiu:
— Ar savi?
Karininkas linkteli galva.
Tariu:
— Jei galite, neikite iš miesto. Eikite prie sa

vųjų.
Karininkas linktelėjo, nusišypsojo. „Savi“, — 

išgirdau atsakymą.
Apsisuku, nueinu priešinga kryptimi.
Jau Žygimanto gatvė. Ja iki Vrublevskio biblio

tekos rūmų, pasuku į Antakalnio gatvę, kurioje to
liau yra kareivinių. Pravažiuoja rusų kariškų maši
nų, bet jose kariai atrodo išsigandę, išvargę, lyg no
rintys slėptis, bėgti, o ne kautis. Neatrodo, kad jie 
lauktų puolimo iš vidaus. Gal vokiečiai jiems suda
vė stiproką smūgį.

Pro Katedrą grįžtu į universitetą. Bent truputė
lį žinau mieste esančią nuotaiką.

Bus daugiau.
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LIETUVOS PRAEITIES ISTORINES
APRAIŠKOS

Pastaraisiais metais Lie
tuvoj gana uoliai darbuoja
si eilė specialistų, ieškoda
mi bei tikrindami surastus 
duomenis apie kultūros ap
raiškas Lietuvos praeity. 
Pastangos neretai pasiteisi
na. Prieš kiek laiko taip bu
vo išsiaiškinta keletas fak
tų iš Lietuvos muzikos isto
rijos.

Vilniuje yra du egzemp
lioriai 1693 metais išleisto 
muzikos vadovėlio, kurio 
autorius ir iš kitų šaltinių 
žinomas jėzuitas Žygiman
tas Liauksminas. Turimieji 
to vadovėlio egzemplioriai 
yra iš antros laidos. Pirmoji 
laida buvo išleista irgi Vil
niuje, 1667 metais, bet tos 
laidos niekur neaptikta nė 
vieno egzemplioriaus.

Tiek žinių apie tai ir bū
tų likę, jei Mokslų Akade
mijos rankraštyne nebūtų 
buvus užtikta lenkų istori
ko 1926 metais įrašyta pa
staba, sakanti, jog buvęs 
atspausdintas ’’didysis gra- 
dualas”, tai yra, giesmynas. 

Tuojau buvę prisiminta, kad 
r e s p u blikinėj bibliotekoj 
yra nežinomo autoriaus pa
rengtas ir 17 šimtmetyje iš
leistas "gradualas”. Paaiš
kėjo, kad yra ir giesmynas 
ir psalmių rinkinys su gai
domis, ir yra pavyzdžiai iš 
dviejų laidų — 1667 ir 1693 
metų. Tai kaip tik tie me
tai, kada išleistos ir Liauks
mino vadovėlio laidos. Pa
lyginus antrosios laidos 
giesmynus su vadovėlio an
trąja laida, pasirodė, kad 
formatas, popieris ir šriftai 
visai tie patys. Atseit tie 
giesmynai yra parengti to 
paties Liauksmino, tai prie
dai prie jo vadovėlio. Tą dar 
labiau patvirtina ir vadovė
lio pavadinimas: ’’Ars et 
praxis musicae” —t Muzikos 
menas ir praktika. Tuo bū
du paaiškėjo, kad pirmas 
lietuvio parašytas ir Lietu
voj išleistas muzikologinis 
veikalas buvo ne vienos, o 
trijų dalių, ir kad jo viso 
autorius buvo tas pats jė
zuitas Žygimantas Liauks

minas (Sigismundus Laux- 
min lotyniškoj transkripci
joj).

Be to, paskutinėj daly 
(antifonų ir psalmių rinki
ny) rastas dar ir toks įra
šas: ’’Vario spaudai lėšas 
davė didžiai gerbiamas Jo
niškio dekanas Marijonas 
Kazimieras L i a uksminas, 
Šiaulių klebonas Žemaiti
joj”.

Spėjama, kad dekanas 
Liauksminas buvo jėzuito 
Liauksmino koks giminė, o 
gal irgi ano meto muzikos 
žinovas bei mecenatas.

“ELTA'“.

• ŽYGIMANTO
AUGUSTO
LAIVYNAS

1568 m. Lietuvos didysis kuni
gaikštis ir Lenkijos karalius Žygi
mantas Augustas savo parašu ir 
antspaudu patvirtino aktą, liudi
jantį apie „Jūrų komisijos" (Com- 
missio Marituuri) įsteigimą. Tai 
buvo pirmasis Europoje admirali
tetas.

Kunigaikščio rūmuose prieš tai 
buvo rimtai kalbama, kad jūra 
yra gera priemonė valstybėms su
artinti. Tuo metu valstybės sek
retorius jam įteikė raštą, jog kai
mynystėje yra Baltijos jūros ska
laujamos Švedijos ir Danijos 
valstybės. Be to, jūroje nėra kal

nų, todėl pasieKti šiuos kaimynus 
labai lengva ir naudinga. Turėti 
galingą laivyną vertė ir tas fak
tas, jog Pabaltijo pakrantėse įsi
kūrę kryžiuočiai tada buvo dar 
galinga karo jėga.

„Jūrų komisijos" pirmuoju va
dovu buvo paskirtas vienas žy
miausių Žečpospolitos veikėjų, 
Gdansko kaštelionas Jonas Kost- 
ka.

Valstybės iždas už 80 tūkst. 
auksinių nupirko dešimt laivų. 
Laivyno kūrimui buvo dedama 
daug pastangų. Bankininkai sutei
kė 130 tūkst. auksinių paskolą. 
Pats Žygimantas Augustas sten
gėsi komisijos kasą papildyti pa
jamomis už parduotą miško me
džiagą, muito mokesčiais ir pan.

Žygimanto Augusto laivynas 
netrukus išaugo iki 30 laivų. Bal
tijos jūroje vienu metu galėdavo 
plaukioti net pusė visų laivų. Tai 
buvo nemaža karinė jėga. Štai, 
pavyzdžiui, 1550 m. pradžioje 
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Anglijos laivynas turėjo tik 22, 
o Danijos — 27 laivus. Kaip ma
tyti, .Žygimanto Augusto laivynas 
tiems laikams buvo gana didelis. 
Jam stiprinti visą laiką buvo ski
riama daug lėšų. Todėl laivynas, 
kaip savarankiška ginklo rūšis, 
buvo daug modernesnis už kai
myninių valstybių jūrų pajėgas. 
Danijoje, pavyzdžiui, laivynas bu
vo sukurtas penkiasdešimt metų 
anksčiau. Jam vadovavo kara
liaus skiriamas civilis asmuo ir 
tik vėliau vadovauti pradėjo ka
riniai admirolai. O Švedijoje lai
vynas dar ilgai priklausė sausu
mos kariuomenei, todėl admirolai 
buvo kartu ir pėstininkų dalinių 
vadai. Admirolus su apibrėžtomis 
karinėmis pareigomis pradėta 
skirti tik susikūrus Žygimanto 
Augusto „Jūrų komisijai". Tuo 
pačiu metu kunigaikščio dvaro 
sekretorius Jonas Dimitras Sili- 
kovskis parašė pirmąjį Lietu
vos — Lenkijos valstybės laivynui 
skirtą traktatą „Jūrų valstybė".

• TROJOS ATRADĖJAS 
KLAIPĖDOJE

Henriko Slimano (Schliemann), 
XIX a. vokiečių archeologo, Tro
jos, Mikėnų, Kretos lobių ieško
tojo ir atradėjo, gyvenimas yra 
artimai susijęs su Klaipėda. Il
gus metus H. Šlimanas gyveno 
Rusijoje, kur jis praturtėjo pre
kiaudamas, pasidarė pirmosios gil
dijos pirkliu. Tačiau jis nuspren
dė savo lėšas paskirti Trojos ieš
kojimui. Tai buvo jo vaikystės 
svajonė, kuri apvaldė jo protą 
ir jausmus, pirmą kartą perskai
čius tėvo padovanotą knygą apie 
Homero „Iliadą".

1854 m. H. Šlimanas važiavo 
iš Vokietijos į Peterburgą. Atvy
ko į Klaipėdą, kur buvo jo agen
to Mejerlo ir Ko prekybos na
mai. Keistos mintys jį apniko, kai 
jis perskaitė žodžius, įrašytus 
miesto vartuose: „Vultus fortu- 
nae variatur..." („nepastovi yra 
laimė"). Susimąstęs jis atvyko į 
jo garbei surengtus burmistro 
pusryčius. Apie tai pasakoja VDR 
rašytojas H. A. Stolis (H. A. 
Stoll) istoriniame romane „Trojos 
sapnas" („Der Traum von Tro
ja", Leipzig, 1956).

Kelyje iš Klaipėdos Šlimanas 
sužinojo, kad gaisras sunaikino 
Klaipėdą. Grįžęs atgal, jis pama
lė klaikų vaizdą: ugnies nunio
kotame mieste kaminai kyšojo iš 
griuvėsių lyg antkapių pamink
lai. Uoste jis surado savo agen
tą Mejerį. į Šlimano klausimą jis 
beviltiškai mostelėjo ranka, atseit, 
sudegė prekybos sandėliai.

Pašto stotyje Šlimanas prie ar
batos puodelio skaičiavo savo 
nuostolius. Čia jis susitiko jau
nuolį, kuris, kaip paaiškėjo, iš
gelbėjo jo prekes.

— Kai atplaukė jūsų garlai
vis,— pasakojo jam šis žmogus,— 
mūsų sandėliai buvo prikimšti ir 
nebebuvo čia vietos ne vienai 
statinaitei. Kadangi Mejeris bu
bo išvykę? į kaimą ir aš nega
lėjau iš jo gauti nurodymų, tai 
nusprendžiau savo atsakomybe 
prie pat uosto pylimo pastatyti 
laikiną pašiūrę jūsų prekėms su
krauti. Ten jos ir buvo nuga
bentos. Jūs jau žinote, kad gais
ras prasidėjo mūsų sandėlyje ir 
šiaurės vėjas nešė ugnį per visą 
miestą. Todėl išliko sveika tik į 
šiaurę nuo sandėlio pastatyta pa
šiūrė, kurioje buvo sukrautos jū
sų prekės...

Vėliau H. Šlimanas išvyko į 
Graikiją, apsigyveno Atėnuose. 
Savo jėgas ir santaupas jis pa
aukojo antikinės kultūros pa
slaptims atskleisti. Jo radiniai 
praturtino žymiausius pasaulio 
muziejus.

“Mokslas ir Gyvenimas".

kRe'vi 
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GAMTOS 
MYLĖTOJAI

Mėgsta vilniečiai išvykas Į gamtos 
prieglobstį. Pastovėkite gražų rude
nio sekmadienį prie bet kurio kelio 
netoli Vilniaus. Transportas ant ke
turių, ant trijų ir ant dviejų ratų le
kia pralenkdamas vienas kitą. Pilnas 
krepšių, maišų, meškerių, grybauto
jų, žuvautojų, šautuvų, šunų, me
džiotojų. Su kelialapiais Ir be kelia
lapių. Su profkomitetų apvaliu at
spaudu patvirtintais gamtos mylėto
jų sąrašais ir be sąrašų.

Autoinspektoriai tokiais rytais atsi
kelia anksčiau už. pačius ankstyvuo
sius grybautojus Ir medžiotojus.

Žiūrėkite, saulė dar vos tik išlindo 
pro pušų viršūnes, o netoli Pirčiupio 
jau trepsi keli Respublikinės auto
inspekcijos vyrukai. Jiems, deja, ten
ka žveioti sausumoje. Žvejai jie la
bai išrankus — griebia tik sėdinčias 
prie vairo neblaivias, kreivai važiuo
jančias, su net vai Kingais popieriais 
žuveles.

Kai iš už kalnelio staiga išniro 
„Volga", net visko matę Inspektoriai 
aiktelėjo. Automobilis lėkė prigulęs 
prie žemės, pasiutusiu greičiu.

— Nebent gaisrininkai čia gry
bauti važiuoja, — nustebo eismo pri
žiūrėtojai.

Kai. davus ženklą, „Volga” susto
jo, autoinspektoriai dar labiau nuste
bo: pro automobilio langus kyšojo 
ne meškerės, o kažkokie keisti, lyg 
vandentiekio vamzdžių galai. Prie 
vairo sėdėjo solidus pilietis.

— Esmi Pavlas Krapivnojus, laiki
nai einantis Vilniaus automobilių 
profilaktinės stoties viršininko parei
gas. Esmi ir pirmos klasės vairuoto
jas. Važiuoju su tikslu pulti j gam
tos prieglobstj, išdidžiai paaiškino 
jis.............. s------ ...

— O kelialapis?
— Kelialapis pas šios „Volgos" 

vairuotoją Praną Kimbartą, — nesu- 
mlšęs atsakinėjo einąs viršininko pa 
relgas.

— Tai kodėl jis ne prie vairo?
— Esmi truputį drumstelėjęs, — 

nelabai lanksčiu liežuviu atsiliepė 
nuo užpakalinės sėdynės Pranas Klm 
bartas.

— O „Volga" kieno?
— Lietuvos Aklųjų Draugijos 

Centro valdybos...

— Tai kaipgi čia dabar, — su
griežtino baisa Inspektorius. — Ke 
llalapis Išrašytas visai ne šiai dienai, 
atseit, neteisėtai naudojatės valdiš
ka mašina... Ir susėdote daugiau ne
gu leidžiama — šeši suaugę Ir pa
auglys...

Tai vis per mano jautrią širdį,
— nesumlšo einąs viršininko parei
gas. — Pakeleivingų pasigailėjau...

— Aš pas mirštančią bobutę va
žiuoju, — verksmingai plonu balse
liu atsiliepė vienas pakeleivingų.

— O aš pas amžlnąatllsj dieduką 
keliauju... Tebūnie jam lengva tėvų 
žemelė, — storai kukčiojo, trinda
masis paraudusias akis Ir nosj, kitas.

— Pas savo tetą, tetukę važiuoju... 
Pakėliau ranką — sustojo Ir paėmė... 
Duok dieve sveikatėlę tokiam geram 
žmogui, — greitakalbe Išpyškino tre
čias.

Inspektoriai paprastai nebūna leng
vatikiai. Kai jie linksmai pakalbino 
kartu su pakeleivingais važiuojanti 
vaikiuką, tas su džiaugsmu viską iš
aiškino:

— Mes visi Iš vieno kiemo Išva 
žlavome. Šitie dėdės kartu su mano 
tėte dirba... Važiuojame ž ' vautl. Par 
vešlme žuvų, va, šitokių... — Išskėtė 
rankas vaikiukas

— O šitie vamzdžiai kam? ne
atstojo Inspektoriai.

— Dėdei j kalnią vežu. Geras ma
no dėdė, reikia padėti, — atsiliepė 
Vienas „pakeleivingų".

Inspektoriai savo gyvenime dar 
nebuvo matę tokių vamzdžių vanden
tiekiui: galai užlituoti, (suktos auto
mašinų žvakės, keisti kraneliai... Dar 
labiau įtartinai atrodė kelios lutbolo 
kameros, pripildytos kažkokių dujų, 
elektromagnetas...

— Ką gi, matyt, jūs visi esate di
versantai, — susimerkė tarpusavyje 
Inspektoriai. — Jeigu nenorite sakyti 
teisybės — gausime prokuroro sank
ciją Ir tuojau pat pasodinsime visus 
kaip pavojingus tiltų sprogdintojus...

— Ne, tiltas nesprogsta, vamz
džius dėdė meta po tiltu, j upę, — 
vėl mielai pasišovė viską Išaiškinti 
vaikiukas. — Pritaiso laidą, dėdė 
makaral, makarai, pasuka magneto 
rankenėlę, vamzdis vandenyje tl-l-l- 
Ik buintl Žuvys Ir Iškyla j paviršių. 
Didžiąsias dėdės Išgraibo ir j maišą, 
j maišą. O tos mažiullukės-mažlullu- 
kės, va tokutės — nuplaukia vargše
lės negyvos pavandeniui... ap
gailestavo vaikiukas.

Be didelio vargo buvo Išaiškinta, 
kad „pakeleivingi" yra automobilių 
profilaktinės stoties darbuotojai Jo
nas Gražys, Vadimas Kirilovas, Zbig
nevas Valevskis Ir vienos Vilniaus 
ligoninės ūkinis darbuotojas Nikola 
jus Matvejevas.

Iš viso ko buvo matyti, kad „žvejo
nės" organizatoriai buvo prolilaktinės 
stoties darbuotojai su savo viršininku 
Krapivnojum priešakyje. Ką gi, sto
tyje technika gera, specialistų yra, 
ten Ir pačią pragaro mašiną padarysi, 
jei bus noras. O transportą gauti Ir
gi nesunku. „Pavėžinsi sekmadieni 
luoj pat atremontuosime automaši
ną. Nepavėžlnsl gali sau laukti" 
— štai ir visas biznis. Taip įvyko Ir 
su Aklųjų draugijos „Volga".

Oberbrakonlerlų Kraplvnojų su vi
sa žuvies sprogdintojų brigada au
toinspektoriai išplukdė j paviršių. 
Tik ar nenuvlngluos |ls langiai pa
vandeniui?

*********************** 
IŠ “ ŠLUOTOS“ , 1964 m.

Paklydusios avys
LIETUVIŠKOJI. VOKIŠKOJI IR RUSIŠKOJI KLAIPĖDA

( Straipsnis R.E. Maziliausko is “Europos Lietuvio )

( P radžia praeitoje laidoje )

Arbatėlės su Smetona
..Posėdžių pradžioje' ir pabaigoje. Ix?t ir 

kitomis specialiomis progomis, buvo įpras
ta atstovus Laisvės Alėjoje esančioje Ka
rininkų ramovėje sukviesti arbatėlei. Ir 
mes jose dalyvaudavome. Čia būdavo ne 
tik arbatos, bet ir vyno, konjako, alaus, ka
vos ir užkandžiui (originale: „Sakuska" — 
Red.). Tekiomis progomis būdavo draugiš
kai dębatuojama. Ir prezidentas Smetona 
čia kartais pasirodydavo. Tokiais atvejais 
bandydavau. Jurgelaičio (kito atstovo — 
Rpd.) uoliai paremiamas, lietuviams atsto
vams išaiškinti, kad dėl šalies ekonominio 
skurdo kalti tėra blogi lietuvių santykiai 
su vokiškuoju Klaipėdos kraštu ir aplamai 
su Vokietija.

..Pritarimo šitai pažiūrai susilaukiau iš 
ten. iš kur jos mažiausiai tikėjausi: iš di- > 
rektoriaus Galvydžio. ..Lietūkio" žemės 
ūkio kooperatyvų viršininko. Impulsyviai 
ir garsiai jis tarė: „Pakalnischkis teisus. 
Už savo nepriklausomybę turime tik vo
kiečiu kareiviams dėkoti!" Tokiomis aki
mirkomis pastebėdavome, kad ne visi lie
tuviai buvo vokiečiams priešiškai nusitei
kę.

..Kai buvo svarstomas Kauno universite
to statutas. į manė kreipėsi keli lietuviai 
atstovai ir prašė, kad aš pasiūlyčiau pir
mąją svetima kalba universitete įvesti vo
kiečių. o ne prancūzų kalbų. Jie aiškino: 
..Vokietija juk mūsų artimiausias kaimy
nas. Daug svarbiau, kad mūsų studentai 
vokiškai išmoktų". Jie patys neturėjo drą
sos tą pasiūlymą iškelti. Paaiškinau, kad 
manęs klausimas nedomina, nes Klaipėdos 
krašto jaunimas studijuoja Vokietijos uni
versitetuose. Vėliau pykau ant savęs, kad 
pasiūlymo neiškėliau. Bent būtume matę, 
koks didelis ratas tų. kurie Vokietijai bu
vo palankiai nusiteikę".

Ne kumščiais...
Iš anąkart cituotų J. Pakalniškio prisi

minimų itin išryškėja, su kokiu uolumu ir 
net kruopštumu jis šiandieną dar savo at
mintyje rankioja ir dėlioja nors ir smul
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kiausius faktelius ar nuogirdas, .kurios tik 
galėtų kokiu nors būdu paremti jo pažiūrą, 
kad Lietuvos visokeriopas išganymas bu
vęs artimuose ir draugiškuose santykiuose 
su Vokietija. Pačiuose lietuviuose panašią 
tezę paprastai skelbdavo vadinamieji vol- 
demarininkai. pasižymėję' ne tiek savo 
gausumu, kiek triukšmingumu. Neseni is
toriniai įvykiai, nepaskutinėje eilėje išlikę 
dokumentai apie Hitlerio planus Lietuvą 
germapizuoti šitą Pakalniškio įtaigojamą 
vokiškai lietuvišką idiliją-vis dėlto griau
na. jau nekalbant apie jo prisiminimuose 
išreiškiamą prielaidą, kad ..vokiškasis 
Klaipėdos kraštas" privalo priklausyti Vo
kietijai.

Tokia prielaida lietuviams niekados ne
buvo ir ateityje niekados negalės būti pri
imtina. tačiau iš J. Pakalnischkio prisimi
nimų išryškėja, kad jis Lietuvos seime iš 
tiesų stengėsi diplomatiškai, taktiškai ir 
ne naciškai-rėksmingai puoselėti geresnius 
lietuvių-vokiečių santykius. Jis rašo:

..Ne kumščių stalą daužydamas, bet nuo
latos skatindamas supratimą palaipsniui 
susilaukiau pasitikėjimo. Kartą net buvau 
išrinktas į nelabai svarbią seimo komisiją, 
kuri turėjo apsvarstyti vieno įstatymo pro
jektą. Todėl ilgainiui galėjau ir už seimo 
sient) vienam kitam bėdon patekusiam že
miečiui padėti".

Plechavičiaus byla
„Prisimenu įvykį, kuris Klaipėdos kraš

te nedaug kam tebuvo žinomas. Griežtumu 
prieš komunistus pagarsėjęs lietuvių pul
kininkas Plechavičius kartą girtame stovy
je negražiai elgėsi Klaipėdos krašto pasie
nio vietovės Nimerzatės kurhauze. Jis re
volveriu grasino svečiams. Iššauktas klai
pėdietis policininkas Lepa buvo priverstas 
jį nuginkluoti, kad nepridarytų ko nors 
baisaus. Vėliau pulkininkas pasijuto, kad 
įžeista jo karininkiška garbė, ir liepai iš
kėlė bylą už tarnybinių pareigų peržengi
mą. Visos instancijos Lepą pripažino kal
tu. ir jis buvo nuteistas, rodos, šešis mėne
sius kalėti. Jis kreipėsi į Krašto prezidentą 

(originale „I.andespraesident". matyt, sei
melio pirmininkas — Red.) Baldschų. 
bet ir jis negalėjo padėti, nes Klaipėdos 
krašto įstaigos turėjo pildyti lietuviškų 
teismi) sprendimus. Tačiau Baldschus jį 
nukreipė į mane, ir jis su vienu savo ko
lega mane aplankė Klaipėdoje seimelio 
posėdžių metu. Jam sakiau, kad laikau sa
vo pareiga bent pabandyti padėti savo že
miečiui. Nuvažiavau į Kauną, gavau au
dienciją pas Smetoną, ir Lepai nereikėjo 
sėdėti.

Raštikio byla
„Papasakosiu dar vieną atsitikimą. Lie

tuviai sudaužė Priekulės kapinėse pastaty
tą paminklinę lentą Pirmojo karo metu 
kritusiems kareiviams. 1938 m. pavasarį 
parapija norėjo paminklą atstatyti ir iškil
mingai atidengti. Karo komendantas Lior- 
manas nedavė leidimo. Vieną dieną buvau 
telegrama iš namų iššauktas į seimelio raš
tinę Klaipėdoje. Ten susitikau su atstovais 
Bingau ir Monien. ir tryse elektrine auto- 
matrica per dvi valandas pasiekėme Kau- 
ną. kur pasiprašėme pasimatymo su Lietu
vos kariuomenės vadu ir gynybos ministru 
Raštikiu. Aš ministrą prašiau leisti ati
dengti iškilmingą paminklinę lentą. Jis 
mane išklausė ir pritariamai linktelėjo: 
„Sutinku, sutinku" (originale įrašyta lie
tuviškai „sutinku" — Red.). Todėl iškil
mės galėjo įvykti, kaip buvo iš anksto su
planuota".

Šioje vietoje bene įterptinta. kad asme
nų pavardės vertime rašomos taip, kaip ir 
vokiškame prisiminimi) originale. Rašti
kis. sakykime, rašomas teisingai lietuviš
kai. o Baldžius jau vokiškai — Baldschus. 
Prisiminimų autorius tuo. matyt, pabrėžia 
aprašomųjų asmenų „lietuviškumą" arba 
„vokiškumą". Vietovardžiai vertime visi 
sulietuvinti, atseit, atstatyti į pirmykštę 
lietuvišką lytį. Autorius, sakykime. Prie
kulę vadina „Proekulse“. .

Lenkų ultimatumas
Kai politiniai įvykiai neliesdavo Lietu

vos santykių su Vokietija ir „vokiškuoju 
Klaipėdos kraštu", J. Pakalnischkis savo 
atsiminimuose lietuviškuosius reikalus ap
rašo su šiltu jausmu ir aiškiai prolietuviš- 
kai. Pavyzdžiu gali būti ir jo prisiminimai 
apie 1938 m. Lenkijos ultimatumą Lietu
vai. Jis rašo:

„Du seimo posėdžiai man ypač įstrigo: 
1938 m. kovo mėnesį buvęs slaptas posėdis 
dėl lenkų Lietuvai įteikto ultimatumo ir 
antras posėdis, kuriame buvo svarstomas 

karo stovio panaikinimo įstatymas 1938 
metų spalyje.

„Pirmojo posėdžio aplinkybes dar ge
rai prisimenu. Kovo 18 d. rytą grįžau iš 
posėdžių Kaune ir iš Klaipėdos siauruoju 
geležinkeliu važiavau namo. Baugstkora- 
luose manęs jau laukė žmona su telegrama 
iš Kauno, kuria buvau skubiai kviečiamas 
atgal į nepaprastą posėdį. Atstovo žmonos 
likimas! Sekančiu siauruku turėjau grįžti 
į Klaipėda, kad suskubčiau į naktinį Kau
no traukinį.

„Kovo 19 <1. visi seimo nariai su didele 
įtampa susirinko. Apie įvykius pranešė, 
rodos, pats užsienių reikalų ministras Lo
zoraitis. Kovo 11 d. Marcinkonyse (origi
nale „Marcinkance" — Red.) prie len
kų-lietuvių sienos lietuvių pasienio sargy
biniai nušovė ienkų kareivį. Lenkijoje vy
ko demonstracijos, reikalaujančios žygio į 
Kauną ir lenkt) kariuomenės bazės Nemu
no žiotyse. Varšuvoje buvo paskelbtas la
bai griežtas ultimatumo projektas, bet už
sienių reikalų ministras Beckas jį labai su
švelnino ir įteikė Kaunui. ’Tačiau ir pasta
rasis Lietuvai buvo pakankamai iššau
kiantis. Vienintelis ultimatumo punktas 
buvo- reikalavimas su Lenkija užmegzti 
diplomatinius santykius. Santykius už
megzti su Vilniaus krašto plėšiku juk reiš
kė su tuo apiplėšimu susitaikstyti ir nuo 
Vilniaus atsisakyti.

„Dėl susidariusių aplinkybių — Vokie
tijos reichas buvo dėl Klaipėdos užsirūsti
nęs — visi atstovai rėmė ultimatumo pri
ėmimą".

Su portfeliu iš salės
„Svarstymai dėl karo stovio panaikini

mo 1938 m. spalio mėnesį truko keletą die
ni). Čia jau nebebuvau neįsivėlęs vykstan
čios dramos stebėtoju, čia aš pats ilgą lai
ką buvau skriaudžiamas. Todėl, gal būt, 
kai kurie įžvalgesni lietuviai atstovai ir 
baiminosi, kad galiu perdaug aistringai re
aguoti. Jie manęs prašė šiuo klausimu ty
lėti ir jiems perleisti reikalą ir klaipėdie
čiams priimtinu būdu sutvarkyti. Vieną 
dieną iškentėjau, bet tada nebegalėjau ty
lėti. Paprasčiausiai turėjau pasakyti, kiek 
daug pikto jie su 12 metų trukusiu karo 

'-stoviu pridarė. Atrodė, kad aš įdūriau į 
širšių lizdą. Bestija, šiukšlė, išdavikas 
tai tebuvo kelios tų malonybių, kurios man 
buvo šaukiamos, kumštims siūbuojant. Ar 
turėjau į tai įsivelti ir į plūdimą atsakyti 
plūdimu? Ranka pamojau seimo pirminin
ko kėdėn: „Neprivalau tokio plūdimo klau

sytis!" Pasiėmiau portfelį ir iš posėdžių sa
lės išėjau".

šioje pastraipoje bene ryškiausiai pasi
reiškė tas pabrėžtinas Johanno Pakalnisch
kio atsiribojimas nuo Lietuvos valstybės. 
Čia aiškiai ir su matomu kartėliu išryškė
ja, kad lietuviai tai „jie", tai „kiti“, „sve
timi", ne „mes”. „Be kumščio“ trejetą me
tų puoselėjęs draugiškus santykius su lie
tuviais seimo atstovais, prisiminimi) auto
rius juos staiga pavadina „širšių lizdu“...

J. Pakalnischkis šioje vietoje, atrodo, vi
siškai nė nesigilina, kodėl tas karo stovis 
taip dirbtinai ir nenormaliai ilgai Lietuvo
je aplamai buvo paskelbtas. Jis tikrai ne
buvo sugalvotas tam, kad „skriaustų“ klai
pėdiečius vokietininkus. Iš tiesų tas karo 
stovis buvo pagrindinis tautininkų režimo 
ramstis. O to režimo butaforijai sukurtojo 
seimo atstovas, Johannas Pakalnischkis, į 
reikalų rimčiau, atrodo, nė nebandydamas 
įsigilinti, štai, išplūsta „širšių lizdu". Kaž
kaip nerimta ir nenuoseklu...

Supratimas
Seiman prisiminimų autorius vis dėlto 

grįžo. Kaune jis buvo dar tada, kai Hitle
ris Lietuvi) privertė Klaipėdos kraštą ati
duoti Vokietijai. Jis rašo:

„1939 m. kovo 22 d. vakare, kai Vokieti
jos policijos daliniai ties Tilže jau žygiavo 
į Klaipėdos kraštą, važiavau Kaunan į sa
vo paskutinį seimo posėdį — iš mūsų trijų 
buvau vienintelis. Kovo 23 d. atsisveikinau 
su seimo pirmininku. „Galimas dalykas, 
kad mes just), klaipėdiečių, gerai nesupra
tome“, tarė jis su apgailestavimu“.

Galimas dalykas, kad seimo pirminin
kas buvo teisus. „’Didlietuviams“ vis dar 
nėra lengva įsijausti į šimtmečiais skirtin
goje kultūrinėje aplinkoje besiformavusius 
„mąžlietuvius“, suprasti jų galvoseną, įsi
jausti į ji) mąstyseną. Tačiau lietuviškų in
teresų suprasti nepajėgia nė neabejotinai 
lietuvių kilmės, vokiečiu besijaučiąs, „nuo
saikiai“ laikytis bebandąs Johann Pakal
nischkis. Pasak jo, nei dabartiniai Lietu
vos valdantieji, nei išeivijos vadai nesu
prantą klaipėdiečių „Heimatrecht“, teisės 
į savo tėvynę. „Jei jie bent dabar mus su
prastų!“ savo prisiminimus užbaigia Pakal
nischkis. Tikriausiai suprastų, jei jis pats 
iš savo taip dažnai linksniuojamų trijų žo
džių pirmąjį išleistų. Tie žodžiai: „Vokiš
kasis Klaipėdos kraštas“.

R. E. Maziliauskas
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=========== ST CATHARINES, ONT.----------------------
KLYS “ RAMOVE“, Niagara pusiasalio skyrius, rengi a Lietuvos Kariuomenės atkūri
mo 51 metu, sukaktuviu,paminėjima, Welland - Page gatvių, kampe ( susikirtime), kuris 
įvyks Šeštadieni, lapkričio mėn. 22 d. 6:30 vai. vak. punktualiai.

Programoje: Paskaita skaitys - svečias is JAV - biu. 
*********1**********;**** ... 7 I. . sz | m t . • • •

Menine dali, išpildys - Rocnesterio meninis vienetas
a. Misrus choras,
b. Moterų^sekstetas,
c. Atatinkama poezija.

Vėliau seks Šokiai prie gero orkestro, laimės staliukai ir turtinga loterija. Taip pat veiks 
įvairių gėrimu bufetas.

★★★ ★★★

Sekmadieni, lapkričio mėn. 23 d. 10 vai ryto Tėvų pranciškonu koplyčioje bus pamaldos 
už žuvusius karius - partizanus.

*** *** *★*
Visi Niagara pusiasalio ir apylinkės lietuviai yra kviečiami atsilankyti į šia tradicine ka- 
riųšvente , kurioje pasiklausysite paskaitos ir gražios meninės programos ir linksmai 
praleisite keleto* valandų laiko. Taip pat kviečiame skaitlingai dalyvauti sekmadienio 
pamaldose.

Skyriaus Va I d y b a.

Taupyk ir skolinkis pirmutiniame ir didžiau- p ADA M A 
SIAME IORONTO LIETUVIŲ f AA/r 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA
5’/2% už depositus
6% už serus (numatoma) 
7% už 1 m. term. deo. 
734% uz 2 m. term. dep.

IMA
8% už mortgičius

8% už asm. paskolas

Kapitalas virš trijų su puse milijonų dolerių
:|: ASM. PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGIČIUS 

pagal valdžios nustatytą normą — 66% Įkainuoto turto. 
VISŲ NARIŲ GYVYBĖ apdrausta santaupų dydyje, bet 
nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju ap-

:p: draustos iki $5.000.
KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 vai. iki 3 vai. p. p., išskyrus 
sekmadienius. Pirmadieni ir penktadienį vakarais nuo 4 vai. 30 min. 
iki 8 vai. 30 min. Šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vai. p. p. (liepos ir

iii; rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).
»S.: BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 

Toronto 3, Ontario. Telefonas LE 2-8723

SUDBURY, ONT.
LIETUVIU. BENDRUOMENĖS VALDYBA s.m. lapkričio mėn. 22 d., 
šeštadieni, 130 Frood Rd.,ukrainieciųsalėje ruošia Lietuvos kariuo 
menės paminėjimų.Vi si tautiečiai kviečiami dalyvauti, pasikviečiant 
savo draugų ir svečių.

*** *** ***

Gros geras orkestras.Veiks bufetas.
, *** *** ***

KLB Skyriaus Valdyba.

A Igirdas Janulaitis
Ontario Hydro laikraštukas 

"Hygroseope" šių metų spalio 
mėn. 17 d. numeryje praneša, 
kad prie Cornwall esančią Ro
bert H. Saunders elektros jė
gainę praeitą vasarą aplankė 
7:5,000 lankytojų. Juos visus 
traukdavo gigantiški stoties 
įrengimai,tačiau maloniausiai 
būdavo nustebinti žaliomis ve
jomis,spalvingais gėlynais bei 
dekoratyviniais krūmą is .Pasi
rodo, kad 1OO akrų plote esa
ma net 60,000 įvairiausių 
gėlių ir keliolika šimtų krū
mų. Laikraštis taip pat paste
bi, jog R.H.Saunders jėgainės

vejos ir gėlynai yra vieni iš 
gražiausių Hydro jėgainių tar
pe ir visa tai dėka patyrusio 
gėlininko Algirdo Janulaičio, 
kuris per paskutinius 11 metų 
iš po statybos paliktų krūvų 
šiukšlių ir duobių padarė pat
raukliausią apsilankymo vietą 
visoje rytinėje Ontarijoje, 
"Hygroseope" pažymi, kad Al
girdas Janulaitis gėlininkystę 
studijavo dar Lietuvoje ir nuo 
atvykimo Kanadon /1947 m./ 
vadovauja Hydro įmonių vejų, 
gėlių,dekoratyvinių krūmų bei 
medelių priežiūrai.

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 i

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

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

RUDENINIS ( 1 ) 1969.*********************
3 jardai vilnones veliūro medžiagos vyriškam arba moteriškam paltui, 3’3 jardo 
puikios kostiumines angliškos vilnonės medžiagos vyriškam arba moteriškam 
kostiumui, 2 jardai crimplene medžiagos puikiai suknelei, vyriškas arba mote
riškas aukštos rūšies megztukas, išeiginiai nailono marškiniai arba bliuskute,
1 pora vyrišku arba moterišką koj i ni u ( vi I non i u arba nailoniniu), 20 geriausios 
rūšies cigarečių. Kaina $ 100.

RUDENINIS ( 2) 1969.********************
Nailoninis itališkas vyriškas arba moteriškas lietpaltis, 3^2 jardo vilnones 
angliškos kostiuminės medžiagos, 2Yi jardo vilnonės moteriškai suknelei me
džiagos, 1 gelėta arba ornamentais vilnonė skarele, 1 vyriškas arba moteriš
kas megztukas, 1 kaklaraištis arba deže Šokoladiniu saldainiu, 2 šilkinės 
arba nailonines skarelės. Kaina $ 100.

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

6 sv. geriausių kanadi šku miItų, Fj sv. arbatos, 1 sv. kakavos, 2 sv. ryžiu, 
% sv. pipiru, % sv. bapkos lapu, ’/? sv.geriamo šokolado, 1 dėžutė nescafes,
2 sv. geriausių kiauliniu tauku, 1 dėže šokoladinių saldainiu. Kaina $35.00.

• I kiekviena rūbu siuntini galima dadeti šiuos labai naudingus ir pageidau
jamus dalykus Lietuvoje: Nailoniniai lietpalčiai $11.00, geriausios rūšies 
vilnones skareles $5.00, nailonines kojines $2.00, nailoniniai marškiniai 
$9.00.

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

• Musu sąskaitos suteikia Jums teise gauti mokesčiu mokėjimo sumažinimo.

9 Kiekvieno siuntinio pristatymas yra garantuotas.

LONDON, ONT.
VEIKLIOS MOTERYS 

Šeštadieninė lituanistikos 
mokykla Londone veikia jau 
labai senai. Darbštūs moky
tojai įdeda daug darbo ir daug 
laiko, kad mūsų jaunimas pra
moktų lietuviško žodžio ir 
rašto. Mokytojų talkininkai yra 
tėvų komitetas,kuris neša ant 
savo pečių visą administraci
nį darbą. Londone daug esame 
turėję komitetų, gi šiemet tė
vų komitetą sudaro trys mo
terys. Tai yra p, Birutė Ei- 
mantienė,p.Gražina Petraus
kienė ir p. Aldona Pocienė. 
Taip atrodo, kad Londone se
niai turėjome tokį veiklų ko
mitetą. Komiteto rūpesčiu yra 
gauta geros mokyklos patal
pos. Geros klasės ir geri suo
lai palengvina mokytojų darbą 
ir suteikia mokyklinę atmos
ferą mokinių tarpe. Anksčiau 
mokyklos eidavo parapijos sa
lėje. Kadangi visos klasės bu
vo vienoje salėje,darbas buvo 
sunkus ir viena klasė trukdė 
kitai.

Spalio 25 d. mokyklos tėvų 
komitetas, surengė labai pui
kų šok ių vakarą .Nuotaika buvo 
puiki, muzika gera."Baltijos” 
ansamblis atliko šiai progai 
pritaikytą trumpą programą. 
Laike programos Londono lie
tuvių bendruomenės pirm.J. 
Aušrotas pasveikino visus 
šeštadieninės mokyklos dar
buotojus ir pranešė, kad PLB 
-nės valdybos švietime komi
sija yra atsiuntusi Londono 
lietuviškos mokyklos mokyto
jams padėkos diplomus. Dip
lomams įteikti buvo pakvies
tas KLB-nės švietimo K-jos 
pirm.p.L.Tamošauskas. Prieš 
įteikdamas diplomus p. Tamo
šauskas jautriu žodžiu pasvei
kino visus mokyklos darbuo
tojus,pasigėrėjo gražiu jauni
mo būriu, sutelktu "Baltijos” 
ansamblyje.Londono visuome
nei palinkėjo ir toliau darbuo
tis lietuvybės reikalui.

Diplomais buvo apdovanoti 
šie mokytojai: ilgametis mo
kyklos vedėjas ir mokytojas 
L. Eimantas , mokytojos - p. 
U. Bliskienė, p. G. Petrauskie
nė ir p.D. Chainauskienė.

o Spalio mėn. 26 d. įvyko 
Londone visuotinis susirinki
mas. Išrinkta nauja valdyba į 
kurią įeina: Juris Aušrotas , 
Alfonsas Pocius, Andrius Pet- 
rašiūnas,Juozas Lukša ir Vik
toras Navickas. Linkime sėk
mės naujajam komitetui,nes 
per jų kadenciją Londone įvyks 
16-toji Kanados Lietuvių Die-

1. Chicagoje, neseniai pasi
rodė storoka ir gana įdomi 
nauja knyga, pavadinta "Nuo 
krivūlės iki raketos". Tai bu
vusių Lietuvos pašto,telegra
fo,telefono ir radijo tarnauto
jų atsiminimai apie pašto įsi
kūrimą , sėkmingą 20 metų 
plėtimąsi ir jos tarnautojų 
kultūrinį gyvenimą. Knyga turi 
apie 550 puslapių ir su 300 
nuotraukų ir spalv. Lietuvos

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS Į — E(,iic ul”ain0 ir“ * U. S. S. R. paprastu bei oro pastų.
DOVANOS:

Turime naujus iliustruotus katidoguj, kuriuose yra smul 
kus aprašymas ir paaiškinimai. Pažymėtos kainos yra galu- 
tinęs.

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

/JE MUITO 
įvairios sudėties maisto siuntiniai, automobiliams motorai ir 
ladangos, motociklai, dviračiai, skalbiamosios mašinos, siu 
rautosios mašinos, televizijos priimtuvai, transistoriniai ra- 
jijo aparatai, laikrodžiai, kilimai ir baldai.

Maisto siuntinių svoris neribotas. I
o Be to, siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus (vairius siuntinius iki 19Yi svarų gryno svorio.
a Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
u Gyvena ne Toronte, prašomi savo sudarytus siuntinius bei užsakymus siųsti mums paštu ar ekspresu. Apmo

kėsite gavę mūsų pranešima.
o Sąžiningai ir greitai patarnaujame.
o Jeigu turima neaiškumu, prašome klausti, - telefonu bei rašyti, mielai paaiškinsime ir duosime patarimą,
o Musu ištaiga labai daug patarnavo ir pasiruosusi patarnauti ateityje.

DARBO VALANDOS:
pirmadieniais — penktadieniais nuo 9 va), ryto

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

LIETUVIŲ ĮSTAIGA
BALTIC EXPORTING CO.

480 RONCESVALLES AVE. TORONTO 3, f)NT.
Telefonas LE 1 - 3098 

Savininkai A. ir S. KALŪZA

PLB PIRMININKAS TORONTE
Kanados Lietuvių B-nės 

Krašto Tarybos narių suvažia
vimo proga,spalio 18 d. Toronte 
lankėsi Pasaulio Lietuvių Bntiės 
Centro v-bos pirm. Stasys 
Barzdukas.

Garbingasis svečias suvažia
vime ne tik tyliu svečiu nesilai
kė,bet ir labai aktyviai reiškė
si įvairiose suvažiavimo daly
vių diskusijose ir tarė po žodį 
-kitą įvairiais kitais klausimais 
ir atvejais.

Stasį Barzduką anksčiau ži
nojau ir pažinojau kaip gerai 
žinomą pedagogą,ypač lituanis- 
tą-žinovą, Fordhamo universi
teto lituanistikos dalykų dėsty
toją, šiaipjau-labai gerai mez
gantį rašytinį ir sakytinį žodį , 
taigi,žurnalistą ir gražių min
čių oratorių (ne dėl jo balso pa
jėgumo ar dikcijos meistrišku
mo), bet dėl itin sklandžiai 
reiškiamų minčių.Nebūtų, mat, 
žmogus kūnu;siela ir inteligen- 
tine dvasia-lituanistas.Kaip jau 
minėjau, jis geras žurnalistas 
ir redaktorius .dabar,šalia PLB 
pirmininko pareigų, redaguojąs 
ir "Pasaulio Lietuvį".

Dėl tos jo nepralenkiamos 
lituanistikos, buvau kartą ir aš 
pakliuvęs į jo nagus. Pasaky
čiau, vos išsisukau. O buvo-ši- 
taip:

Kai paruošiau Mažosios Lie-

pašto ženklus. Ji suskirstyta į 
20 skyrių ir lengvai susigau- 
doma norimos medžiagos su
siradimu. Iki šiol jau yra iš
platinta pusė knygos tiražo. Ji 
yra įrašyta kietuose, mėlynos 
spalvos , kaip buv. pašto tar
nautojų uniformos.Knyga įdo
mi ne tik paštininkui, bet ir 
visuomeninkui bei kultūrinin
kui,© ypatinga i-istorikui. Kuy- 
kos užsakymo reikalu rašyti: 
A . GintneriS, 3221 W. 61 st., 
Chicago, Ill. USA. 60629.Jos 
kaina - $5.-
2. Drezdeno miestas,Vokie
tijoje , Saksonijoje , buvo su
bombarduotas 1945metų vasa
rio 13 - 14 dienomis. Jame ‘uo 
laikugyvęno daug lietuvių,ku
rie visa tai matė ir pergyve
no. To pragaro žemėje įspū
džius reikėtų užrašyti. Me
džiaga būtų panaudota atski
ram leidiniui, kuris jau ruo
šiamas 25 metų sukakties pro
ga, nuo to baisaus įvykio pa- 
mihėjimui.Reikalinga atsimi
nimų medžiaga ir nuotraukos, 
©ypatingai žuvusių lietuvių ta
me Drezdeno pragare. Viską 
siųsti adresu: A. Gintneris , 
3221 W. 61 st. J Chicago, Ill. 
USA. 60629.

tuvos patriarcho, Martyno Jan
kaus, monografijos rankraštį, 
tai tos knygos leidėjas, a. a. J. 
Bačiūnas, kaip savo dideliem 
dviem draugam-prof. dr. J. Pu- 
zinui ir lituanistui-pedagogui - 
Stasiui Barzdukui-ėmė ir pave
dė rankraštį peržiūrėti ir pa
sakyti savo nuomones apie jo 
kalbinę - taigi, lituanistinę bei 
kompozicinę bei istorinę vertę 
O leidėjas,kaip žinome, yra pa
dėties viešpats. Jis nenori ke- 
letos tūkstančių dolerių išmes
ti, jei toji knyga būtų su žymes
niais trūkumais.

Taigi, šiedu savo sričių ži
novai-"liūtai "(Puzinas ir Barz
dukas) ir ėmė mane šokdinti, 
kaip mažą ėriuką. Nors šokinė
jau,bet ir atsikirtinėjau-disku
tavau (raštiškai) ir replikavau 
į jų (ypač į prof. dr. J. Puzino) 
įvairius užmetimus, klaidų - 
klaidelių nurodymus .kartais -ir 
didelesnius ar maželesnius 
perdėjimus, pakol rankraštis 
pasidarė priimtinas ne tik jo 
peržiūrėtojams,bet ir leidėjui, 
amžinos atminties J. Bačiūnui. 
Pagaliau, St. Barzdukas tarp 
manęs ir dr. J. Puzino buvo pa
sidaręs, netgi, tam tikru "mo
deratoriumi" ir padėjo mums 
mintis suderinti.

Tad tokie (papildomi) buvo 
mano žinties ir pažinties prie
dai su lituanistu Stasiu Barzdų- 
ku. Kiek mažiau jį pažinojau 
kaip visuomeninką, nors žino
jau (prie pirmininko a. a. J. Ba - 
čiūno) jį esant PLB-nės vykdo
muoju vicepirmininku ir "Pa
saulio Lietuvio" redaktoriumi, 
na, kas be ko, gal kartais reda
guojantį Pirmininko kalbas, ar 
duodantį jam vienokius ar kito
kius patarimus, kaip kad daro 
Kiesingeris Nixonui. . .’Tai, sa
kyčiau, gal buvo ir viskas iš 
mano žinojimo apie Barzduką 
tojoj srityj.

Bet čia, (bendruomenininkų 
suvažiavime Toronte),nors jis 
(Barzdukas) susitikęs ir pasi
sveikinęs su manim, prasitarė , 
jog šiaipjau -laikraštininkų ven
giąs, "prisibijąs" ir duodąs 
jiems kelią-apsilenkdamas...

Nežiūrint.to, apie jį patį, kaip 
visuomenininką ir PLB pirmi
ninką, Toronto posėdžių metu- 
gana daug patyriau ir sužinojau. 
O iš to - jau esu pajėgus daryti 
kokias nors išvadas.

Norėtųsi pasakyti, jog jis 
(Barzdukas)-tikrai buvo vertas 
įsiauti į a. a. J. Bačiūno batus . 
Pastarasis, mat, buvo visur ir 
visų gerbiamas bei mylimas to
dėl,kad nors pats būdamas tau
tininkų srovės žmogus )net gar
bės nariu išrinktas), bet buvo

ypatingai didelis tolerantas vi
sų srovių žmonėms ir, atrodė , 
už lietuvių sugyvenimą ir vie
nybę buvo pasiryžęs . netgi, gal
vą guldyti.

Na, ir jo įpėdinis, Stasys 
Barzdukas,nors būdamas deši
niojo sparno žmogus, bet taip 
pilnas gražaus solidarumo visų 
kitų įsitikinimų savo broliams 
ir sesėms lietuviams.

Tai buvo nesunku pastebėti 
ypač minėtam lietuvių suvažia
vime Toronte. Jis daugelį kartų j 
ten kalbėjo, ir kalbėjo taip dai
liai, taip tolerantiškai, pasaky
tume, tarytum net tėviškai savo 
mintis dėstė, atsakinėjo į pa
klausimus, kad, atrodo, visi, o 
visi suvažiavimo dalyviai buvo 
juo ypatingai patenkinti.

Ne be reikalo jam Ohio Liet. 
Gydytojų d-ja gal prieš porą ar 
trejetą metų paskyrė tūkstančio 
dolerių premiją už visuomeninę 
veiklą ir, bendrai, bendruome
niškumą.

Gyvuok, mūsų -(visų U -Pirmi - 
ninke.dar ilgus metus ir skleisk 
bei stiprink mūsų tarpe ben
druomeniškumo (taigi,ir tarpu
savio sugyvenimo) idėją.

Pr. ALŠĖNAS

Dr. B « NAUJALIO natūralaus gyt'v 
mo sveikatos kl inika ( metus gilinęs gy
dymo mokslą ir praktika atlikęs ivoiric- 
se ligoninėse) pilnai veikia ir priime 
pacientus nuo 9 vai. ryto iki L vai. vak.t 
460 Roncasvalles Avė. Toronto, Ont., 
Tel. LE 3-890?-.

Be to, kas neisigijote lietuviu k libo
je Dr. Naujalio išleistos knygos - kaip 
apsisaugoti nuo širdies priepuolio, tai 
prisiuntus 2 dolerius gausite paštu 
knygele M Pažink savo širdį ir padėk jai"

PRANEŠAMA APIE NALjĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ t-

sutraukiančia 
hemo rojų s

•• Tai yra ypatinga gydomoji 
medžiaga, įrodžiusi galiq su
traukti hemoroįus ir pataisyti 
sugadintus audinius.

Pagarsėjęs tyrimų institutas at
rado nepaprastą gydomąją medžia
gą, sugebančią sutraukti hemorojus 
be skausmo. Ji per kelias minute? 
sumažina niežėjimą ir nepatogumus i 
bei pagreitina uždegimo pažeistu, 
audiniu gijimą.

Visais, tyrimo atvejais švelnč- 
jant skausmams ivykd-;vo hemeroją 
susitraukimas.

Tačiau visų svarbiausia - rezul
tatai būdavo toki nuostabūs,kad šis 
pagerėjimas tęsdavosi daugeli mė
nesiu.

To buvo pasiekta naudojant jydo- 
mąją medžiagą (Bio- Dyne), kuri, 
greitai padeda užgyti pažeistoms 
celėms ir sužadina naujų audiniu 
augimą.

Dabar B i o- Dyne galima gauti 
tepalo bei lazdelės tormobe "Pre
paration H" vardu. Prašykite vise 
įse vaistinėse. Pinige! bus gražinti 
Į jei nebūsite pąt<>n):i.ni.i. . .'S

f /
u psl. **• NEPRIKLAUSOMA LIETUVA *’* N r. 46 (1 173), 19 69 m. lapkričio mėn. 12 d.



HAAAlJhLTOM
Geriausia taupyti ir skolintis tik Hamiltono lietuvių

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

Nemokamas gyvybės ir asm. paskolų draudimas 

Nemokamas pilnas Ifekiu patarnavimas
Parduodame American Travelers tekius ir money orderius
Uftikrintas indėliiį saugumas 
Kapitalas virf $ 1,600,000.00

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

MOKAME UZ:

Depozitus 5%

Sirus 5 5%
Uz vienų metu indėlius 8%

SKOLINAME:
Asmenines paskolas iŠ 10%

Nckiln. turto paskolas ii 9 %

Liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta.

MALONIAI KVIEČIAME Q¥TT) A 'TA? 4 JZ A f 
VISUS I P RI E SAD V E NT IN I F

< <-

kuris ruošiamas šeštadieni, lapkričio men. 29 d. JAUNIMO CENTRE, ************************<•******************

Programoje: G. Veličkos 2 veiksmu^ muz. pjese

“ŽYDINTIS VASAROS VEJAS“

kuri^ stato Hamiltono jungtines meno pajėgos.)

Lietuvos kariuomenės atkūrimo paminėjimas rengiamas Kanados Lietuvių Veteranų Sąjungos 
“Ramovė“ ir L.S.S.T. Hamiltono D.L.K. Algirdo Šauliu Kuopos, 1969 m. lapkričio mėn. 22 d., 
šeštadienį 7 vai. vak J.C. salėje, 58 Dundurn Street N. Hamiltone

B A L I U S -5 0 K I A Ii

1, Jumoro Šiupinys, vad. p. E. Kudabienės. 2.Bufetas: kieti ir minkšti gėrimai.
3. Turtinga daiktinė loterija. 4-Laimės staliukai. 5,Groja Benny-Ferry orkestras. 
Bilietai gaunami prie įėjimo. Suaugusiems $2.00, o studentams $1.00.

f*K*°**G*K M
I. 11 vai. ryto organizacijos įneša vėliavas Į bažnyčia, 2. Šv. Mišias atnašaus prel. dr.
J. Tadarauskas ir pasakys pamokslo, 3. Po pamaldų Litera už žuvusius karius, šaulius
ir partizanus, 4. Vainiku ir vėliavų nešimas prie kankinių kryžiaus, 5. Apie 12:45 vai. 
iškilmingas vėliavų įnešimas į Jaunimo Centro sale,.6. Minėjirro uždarymas. 7. Garbės • 
prezidiumo kvietimas, 8. Prof, dr, A. Zubrio paskaita, 9. Vėliavų išnešimas, 10. Per
trauka 10 minučių, 11. Tautinių Šokiu grupė “ Gyvataras“ , vad. p. Breichmanienės, 12. 
Hamiltono Aušros Vartų parp. Choras, vad; muz. p. Paulionio, akomponuojant p. M. 
Kleivaitei ir 13. Programos pranešėja p. S. Martinkutė. Minėjimo užbaiga Tautos 
Himnas. Veteranų ir Saulių Valdybos.

Turėsime šiltų užkandžių bufetu, visokio pasirinkimo bara, turtingu loterija^ ir laimes staliukus. 
Dominic Ferry orkestras nuo 9 iki 1 vai. Vaidinimo pradžia - 7 vai. vakaro.

I ė j i m a s - $ 2.50
Tautos F. Skyr. V o I d y b a.

"VASAROS SEZONO“ 
UŽBAIGIMAS

Kad prisiminus vasaros se
zono išvykų įspūdžius ir ma
lonumus, mieli p. p.Stasė ir 
Albinas Baršauskai kviečia 
sekmadienį, rugsėjo 14 dieną, 
sezono užbaigimui.

Štai ir saulėta sekmadienio 
popietė. Saulutė dar stipriai 
kaitina. O tebežydinčių gėlių

suvokiau, kas tai per "sezono 
uždarymas... "Vos spėjus pa
sisveikinti, man buvo pasiūly
tas iškilmingas minkštas 
"sostas",matyt po ilgų ir rim
tų diskusijų patekęs į tokią 
posiziją,kad šio grynai mote
riško sambūrio "auka",tapusi 
visų stebėjimo objektu,būtų be 
priekaištų matoma iš bet ko
kio nuotolio ir bet kokiu kam
pu nukreiptam smalsių akučių

džią padėką iniciatorėms p.p. 
S,Baršauskienei , J.Adamo'- 
nienei, S.Laimikienei ir mie
loms ponioms: V.Keturkienei, 
E.Kličienei, P.Kuncevičienei, 
V.Mecelienei, p.Šmitienei,S. 
Skučienei, L.Rupšienei, J.Ki- 
zerskienei , T.Čipkienei, J. 
Ambrdzaitienei, A.Išganaitie- 
nei , B.Malaiškienet, M.Mu
rauskienei ir J.Žukauskienei.

G. Vaitiekūnaitė-Bijūnienė

TAUTOS FONDO SUBATVAKARIS
"Žydintis Vasaros Vėjas" vėl 

dvelktels šeštadienio vakarą 
Jaunimo C.salėje. Lapkr. 29 d .

^Tautos Fondo ruošiamame 
priešadventiniame subatvakary 
hamiltoniečiai turės progos dar 
sykį pamatyti visų labai mėgia
mą G. Veličkos 2 veiksmų mu
zikinę pjesę.Kiekvienas ją tik
riausia prisimena iš Vokieti
jos stovyklinių laikų. Vietoj su
kurtas ansamblis iš dramos bū
relio "Aukuras", tautinių šokių 
grupės "Gyvataras" irparap. 
choro tą veikalą yra gražiai at
kūręs ir kartą statęs čia Toron
te ir St. Catherines, kur visur 
susilaukė labai didelio pasise
kimo. Čia 'rėdomas Lietuvos 
vienas įjan'emunės kaimas, kur 
baigę šienapiūtų lietuviai vaiši
nasi alum, suėjusi talka links
mai dainuoja ir susikabinusios 
poros trenkia jonkelį ir klumpa
kojį, kai tuo tarpu tarp jaunų 
vyksta meilės intrigos. Mums 

||tai sukelia praeities nostalgiją 
ir ilgesį savo gimtojo krašto. 
Gi jaunimas čia turės progos 
pamatyti vieną gyvą lietuviško
jo gyvenimo iškarpą iš netoli
mos praeities.

Vaidinimas prasidės 7 vai. v . 
o š' kiai-nuo 9 iki 1 vai. Šokiam 
gros lietuvių mėgstamas Domi
nic Ferry orkestras. Bus bufe
tas su šiltu užkanžiu, baras su 
dideliu pasirinkimu ir vertin
gų fantų loterija. Po 20 dol. lai
mės staliukams yra aukoję mū
sų duosnūs verslininkai: Ant. 
Tėvelis,Alf.Šilinskis ir A.Liau- 
kus. Paskirkime šitą priešad- 
ventinį subatvakarį išėjimui. 
Čia atvykę pamatysime gražų 
vaidinimą ir maloniai praleisi
me laiką su savo draugais ir 

pažįstamais. Niekas dar nesi
gailėjo dalyvavęs Tautos Fondo 
ruošiamame vakare. K. M .

LIETUVIŠKAS PUSVALANDI S GI RDIMAS KAS

ŠEŠTADIENIS PER

TEL. 669-8834.

TAUPOMOSIOS SĄSKAITOS IŠ

Mėnesinis palūkanų skaičiavimas 
ir prirašymas, laisvas pinigų išė
mimas, bet.be čekių rašymo 
privilegijos.

BANGA 1410, 1C-00 VALANDĄ VAKARO

Programos vedėjas L. Stankevičius

MIKE’S TEXACO SERVICE STATION

60 I St. John Road TEL. 695-3883

’"‘OINTE CLAIRE, QUE.
(M. RUTKAUSKO)

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

arba ,:r. 20. Atvažiavę neapsiriksite I

Savin tkas Alfonsas Viskantas

SPECIALIOS KAINOS:
o Krikštynoms, vestuvėms ir laidotuvėms.
• I tolimesnes ulmiescio ir kito miesto vietoves-

SKAMBINKITE 

iš visų vietų LaSalėįe.

TEL. 366-8300

-- visas 24 valandas.

m zy gg g i įv • »• j gg 9 g TEL: garažo 366-0500

LaSalle Luto Specialist Regu.

TAISAU IR DAŽAU AUTO-MASINAS.

7717 RUE GEORGE LASALLE, P.Q. sav. ū. DESROCHERS.

(Priešais NL redakcija)

viliojantis aromatas prašyte 
prašo pasėdėti lauke, kaip vi
durvasarį. Aplinkui tylu, ra
mu , tik karts nuo karto tylą 
perskrodžia žemę drebinantis 
pakylančio lėktuvo ūžimas . 
Staiga nuskamba telefonas ir 
pasigirsta uždusęs Stasės bal
sas: "Ar dar nevažiuojat?Įsa- 
kymas-tuoj pat prisistatyti'."

Nors ir sekmadienis , atsi
randa neatidėliotinas darbas, 
o čia dar pakelėj. Kol darbas 
buvo padarytas, teko atvykti 
beveik porą valandų pavėlavus 
-daugiau, nei leidžia lietuviš
kas punktualumas. Ant laiptų 
jau seniai trypia Stasė, o už 
nugaros - Albinas: "O jūs ne
vidonai, kur jūs buvot? Seniai 
atšalo steikas, vėl reikės iš 
naujo šildyt'. Manėm, kad kas 
jau "atsitiko".Albiną siunčiau 
pažiūrėti ar kas nenutiko pa
keliui - tik ką sugrįžo". 
-"Darbas pirma, o malonumai 
paskui" , - teisinasi Bronius.

Tebeaidint priekaištų tira
dai, Albinas vedasi Bronių į 
virtuvę , o Stasė - mane laip
tais žemyn ką tai parodyti. Vos 
nužengus kelis laiptelius, žiū
riu - o gi pasieniui išsirikia
vęs gražus būrys paslaptingai 
besišypsančių ponių.Tik dabar

žvilgsniui, Gi "sosto" dešinė
je,kampas prikrautas kruopš
čiai supakuotų spalvingų dė
žių.

Susirinkusiųjų vardu p. Ju
lija Adamonienė taria nuošir
dų sveikinimo žodį būsimai 
mamai. Gausūs linkėjimai bū
simam naujagimiui palydimi 
žalio vyno tostu. Toliau seka 
sudėtingas ir ilgas triūsas- 
nuplėšti ir išardyti dailų įpa
kavimą ir visų akivaizdoj at
verti paslaptingą dėžių turinį, 
kurio įspėti toli gražu nebuvo 
galima. Buvo atvejų,kad ir do
vanos paskirtis reikalavo ko
mentarų.

Besidalinant įspūdžiais, lai
kas greit prabėgo, juo labiau, 
kad jis buvo paįvairinamas 
skaniais tortais su kavute. Po
nios pamažu išsiskirstė, o aš 
likau su gausybe gražių dova
nų būsimam naujam piliečiui.

Šita pirmoji maloni staig
mena Kanados žemėje, į kurią 
įkėliau koją vos prieš dvejis 
su puse metų, man paliko ne
išdildomą įspūdį .Pasijutau di
delės, nuoširdžios lietuviškos 
šeimos nariu, šeimos, kurios 
idealai ir siekiai nėra man 
svetimi.

Už visa tai reiškiu nuošir-

UniveMal Cleaned &
B. KIRSTUKAS

TEL. 769-2941.

239 FOURTH AVENUE 
(ot Wellington St.)

Windsor
DRY CLEANERS Gt DYERS CO. LTD.

1205 Church Avenue. Veroun. P.Q.

Tel. 768- 6679.

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

Windsor yra moderni valykla, turinti 20 me- 
tu patirti, šiam darbe Turinti naujai Įrengta 
mod ?rni sk iausi a drebuziu apsauga (storage) 
ir greita^ patarnavimą..

Savfninkai: A. Kers*ys, P. Petrulis, P. Kersulis, A. Greibus.

Buitie Woodwork Co.
K. KIAUŠAS ir J. SIAUČIULIS Daromos įvairios durys, langai, vir-

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

BELLAZZ1-LAMY INC
BOIS DE CONSTRUCTION
BUILDING MATERIALS

7682 BLVD. CHAMPLAIN 
coin 6ieme Ave., LaSalle

TEL. 366- 3884

TEL. 366-6941

ĮVAIRI MEDŽIO STATYBINE MEDŽIAGA; 

Durys, langu rėmai. Izoliacija, Ten - Test, 
Masonite, statybinis popieris, cementas, 
B. P. i šdirbinici , cementas ir kt.

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

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

Keleivis duoda ir teisiniu patarimu, jame rasite gražiu ap
sakymu bei eilėraščiu. Jis turi ir moterų skyrių. Prenumerata 
tik $5.00.

Jau galima gauti — 1979 -•- metų Keleivio Kalendorių. — Kaina $ 1.00.

536 Broadway,
So. Boston,Moss.

02127 USA.

S mb B a Tautines, demokratines minties mėnesinis lietuvių laikraštis.
Lb Į Jį Leidžia Varpininkų leidinių fondas.

» Redaktorius Grozvydas Lazauskas.
Administracijos adresas: Juozas Urbei i s
1649 N. Broadway, Melrose Park, 111.60160 USA.

Prenumerata: J A V ir kitur $ 5.00 metams.

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

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

• Gazinių priemonių pardavimas ir įrengimai

• Apkainavimn s nemokama s

LASALLE 366-0330
Jony j

1920 FRONTENAC ST. - MONTREAL, P.Q.

A»SeC»
SIUNTINIŲ 
AGENTŪRA

TEL. 525- 8971.

-PORTRETAI- VEDYBOS - KRIKŠTYNOS 
SUKAKTUVES MAŽAMEČIAMS 

ĮVAIRIOS PROGOS

T. Laurinaitis

3891 St.Lawrence Blvd- 

Montreal'18, P.Q.

Tel. V! 4-9098

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

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

AoBoCo
___________________ ■ -- ----------- -----------

1 psi,.*** *»* NEPRIKLAUSOMA LIETUVA *** Nrt 46 (1173), 1969 m. lapkričio men. 12 d.
< U



D. L. K. VYTAUTO KLUBO
PAŠALPINĖS DRAUGIJOS METINĖ

VAKARIENE
š. m. lapkričio mėn. 15 d.,šeštadienį, 7730 vai. vakaro, didžiojoje klubo 
salėje 2161 St. Catherine Street E. Montreal, P.Q.

bus Šilta vakariene su gėrimais, 
muzika ir Šokiais

Jūsų skaitlingas atsilankymas bus parama pašalpinės draugijos sergantiems.
Be to, prašome padovanoti vakarienės loterijai fantu.

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

Pašalpine Draugija.

Lapkričio men. 22 d. , šeštadienį 7 vai. vak. Aušros Vartų salėje rengiamas 
★ ★★★★★★★★★★★★★★★★'★★★★lt ★★**★**★★**★**★*★**** ■**★**

LIETUVOS KARIUOMENES ŠVENTES

MINĖJIMAS
Programoje: a. IŠKILMINGAS MINĖJIMO A K T A S : St. Jokūbaičio paskaita ir kt.

J® 
nivi j

%

b.

c.

M E N I N E DALIS: Atlieka solistai A. Paskevičienc ir A. Keblys ir dekla- 
muotojai P. Tekutiene ir J. Zavys.

BUFETAS SU UŽKANDŽIAIS, MUZIKA IR LOTERIJA.

ĮĖJIMAS: $ 1.00 auka.

Sekmadieni, lapkričio mėn. 23 d. 11 vai. Aušros Vartų bažnyčioje iškilmingos *********************Af***.6***********į*****,*^Į*** . i v. ' . . .i < . .•minėjimo pamaldos. Maloniai kviečiame visus atsilankyti.
V . ,

L.K.Šventes minėjimui ruošti 
Komitetas.

nu vynu.
D-jos pirmininkė M.Gruč- 

kūnienė gražiais žodžiais dė
kojo visiems už atsilankymą. 
P.Marija Arlauskaitė pers
kaitė laiškutį gautą iš d-jos 
narės A. Juškienės, kuri ran
dasi Royal Edward ligoninėje.

Pietuose dalyvavo Tėvas 
Rafaelis Šakalys , kuris tuo 
metu pavadavo į Torontą iš
vykusį kleboną.

Vėliau Parapijos Tarybos 
Pirmininkas p. Alfonsas Ruz- 
gaitis užkvietė visus pietų da
lyvius į N. M etų sutikimą, ku
ris įvyks parapijos svetainėje 
gruodžio 31 d. 9 v. v.
• Lapkričio3 d. - Vėlinės ir 
ta proga 8 val.vak.buvo atlai
kytos mišios.' Jau prieš porą 
savaičių , visi parapijiečiai 
buvo kviečiami kuo skaitlin
giausiai dalyvauti pamaldose. 
Labai gaila,nes bažnyčia buvo

apytuštė. Gal pasiteisinsime, 
jog oras nebuvo palankus - ly
nojo.
o Užperettas sekmadienis 
buvo pirmasis mėnesio sek
madienis, tad ir rinkliava bu
vo žymiai didesnė, kaip pap
rastai. Berods virš $200.

Suvalkietis
VILKIUKŲ DĖMESIUI ___________________________ ,

Sekanti vilkiukų sueiga’MEDŽIOTOJU KLUBO "NIDA", 
įvyks ateinantį šeštadienį 
lapkričio!5 d.tuoj pat po šeš
tadieninės mokyklos pamokų, 
ipokyklos patalpose. Visi vil
kiukai dalyvauja uniformuoti. 
Ta pačia proga bus priimami
ir nauji nariai į vilkiukų ir į; LIS ir KUKULIS“, parašyta ir re- 
skautų draugoves. žisuojamąj. Šiaučiulio.

• Petronėlė Milerienė su 
marčia - adv. Milerio žmona 
Lorain, išvažiavo į Barbados.
• P. V. Vizgantienė - Likienė 
gyvenanti Floridoje dabar lan
kosi Montrealyje pas sūnų Li
ka.
e M. Mackevičius, J. Stulgins- 
kienės tėvelis, sveikatai sunega
lavus yra Rosemounte ligoninėje.

MONTREALIO LIET. ZVEJOTOJŲ

metinio sezono uždarymo balius - 
vakarienė rengiama lapkričio mėn. 
29 d. Vytauto klube. Baliaus me
tu bus įteikiamos sezoninės premi 
jos - taurės.

Programoje bus proga pamatyti 
vieno veiksmo komediją “'PUPU-

KANDIDATŲ APYLINKĖS 
VALDYBON VAJUS

Sis vajus pradėtas jau prieš 
6 savaites vyksta gana lėtai, 
nes dauguma, pas kuriuos bu
vo kreiptasi asmeniškai, dėl 
vienokių ar kitokių aplinkybių, 
nebenori sutikti. Todėl šiuo 
atveju, mes kreipiamės į vi
sus Montrealio apylinkės lie
tuvius prašydami talkos, kuri 
yra labai paprasta: kurie ga
lite arba žinote norinčius ir

galinčius dirbtibendruomenėj, 
prašome užpildyti žemiau de
damą anketą ir kuo greičiau
siai ją pristatyti rinkimų ko
misijai sekančiu adresu: A. 
Jonelis, 1260 Allard St.,Ver
dun. 204, arba apylinkės val
dybai: P.Klezas 348 - 1st. 
Ave., LaSalle. Prašome šiam 
reikalui atkreipti rimtą dė
mesį , kadangi čia yra mūsų 
visų svarbus reikalas. ■
KLB Montrealio A-kės V-ba

* * ***i***** >1:

A s žem iau pasi rašęs . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
gimęs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
užsiėmimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Montrealio apylinkės seimeli.

Parašas . . . 
men. ... d.

men. . . . . . . . . . . d.
. . . sutinku kandidatuoti i KLB

11. Maskoliūnas Jonas
12. Martinėnas Kazys
13. Bendžiuvienė Marijona
14. Juškevičius /Miller/ J.
15. Juškienė Alice
16. Jokubka Petras turėjęs 
darbovietėje nelaimę ir šiuo 
metu nedirba, bet nuo klubo 
pašalpos savanoriškai atsisa
kė.
17. Mirė senas d-jos narys įs
tojęs į klubą 1913 metais-Vin- 
cas Tamošaitis 93 metų am
žiaus.
• Klubo šėrininkų susirinki
mas šaukiamas lapkr.mėn.23 
d. 2 vai.p.p. .kuriame bus iš
statomi kandidatai sekančių 
metu valdybai.

Vice-pirm. G.Almauskas

* Ona Januškienė iš Long 
Island atvažiavo į Rasimavi- 
čiūtės vestuves ir dabar sve
čiuojasi pas gimines p.p. Ja
nuškas.

žisuojamąj. Šiaučiulio.
Bilietai bus platinami, kurių ne

atsisakykite isigyti iš anksto. 
Klubo nariai, galintieji paaukoti 
loterijai fantų, galėsite jas pri
statyti vakaro metu parengime ar
ba skambinkite 767-4530.

NIDA“ klubo valdyba.

Montreal, 1969 m

D. L.K. VYTAUTO KLUBO 
PAŠALPINĖS D-JOS 

NARIAMS
Š. m. lapkričio mėn. 15 d. 

mūsų d-ja rengia savo metinę 
vakarienę. Šios vakarienės 
tikslas atkreipti narių dėmesį 
į savo savitarpinės pagalbos 
draugiją.

Per 60 su viršum metų d- 
jos gyvenimo daug, daug yra 
padėjusi savo nariams nelai
mės atveju: išmokėtos dide
lės pinigų sumos pašalpoms 
ir pomirtinėms.Ypatingai pas
kutiniais metais. Kai nariai 
amžiumi pasidarė vyresni, tai 
daugiau susirgimų,o ypač mi
rimų, nes mirus laidojimas 
išmokamas atatinkamos su
mos,vadinamos pomirtinėmis.

Todėl draugija turi ieškoti 
naujų kelių savo finansų sut
varkymui ir tai yra visų pa
reiga.

Šiuo kartu valdybos kviečia- 
mi.visi kaip vienas dalyvauki
me savo d-jos metiniame pa
rengime ir tai nors šiuo būdu 
paremsime d-ją. Prisiminki
me visi, kad d-ja kaip ankš
čiau yra pagelbėjus i taip ir 
ateityje didžiosios nelaimės 
atveju pagelbės nariams.

5. Janušienė Domicėlė
6. Gyvis Pranas
7. Bunys Walter ,
8. Lukošienė Eugenija 

Mockevičienė Mikasė
1O. Radzevičius Jonas
9.

SV.KAZIMIERO PARAPIJA
Lapkričio mėn. 2 d., para

pijos svetainėje, Šv.Onos D- 
jos narės,po II vai.mišių su
ruošė pietus. Atsilankė nema
žai svečių.Visibuvo pavaišin
ti skaniais valgiais ir raudo-

Bukauskas po sėkmingos medžioklės. Dėžinėje,iš praėjusios 
Linas Bukauskas sir tolimos Kanados šiaurės lydeka.

APSI DRAUSK! P. ADAMONIS
ADAMONIS INSURANCE AGENCY, INC. i Chartered Insurance Broker
GAISRAS - AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ - GYVYBĖ 1 | Su teise dirbti Quebeco ir Ontario

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

____________________ S-tos "Lite" nr. 752D • Sekr. M. Arlauskaitė, tel. 722 - 3 986.

ADRESAS: 1465 Dc Seve Street 

Montreal 205, Que. 

TEL. 766- 5827.

MONTREALIO LIETUVIU KREDITO UNIJA

M.Q.K..A už:
EINAMĄSIAS S-tas 5.0% 

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

Nemokomas gyvybės draudimas 
iki $2,000 Šerų sumos.

Pašalpinės D-jos sergantieji 
nariai:
1. ' Trumpa Julius
2. Kizerskis Petras
3. Mikalauskienė Veronika
4. Tubis Jonas

\M.A.S. POPIERAIT/S
B. A.. M.D., C.M., M.Sc., L.M.C.C., F.R.C.S.(c) 

CHIRURGINĖ PRAKTIKA KREIPTIS T E L. 931-3275.
SEAFORTH MEDICAL BUILDING 
.3550 Cote Des Neiges Rd., Suite 720.

Siuvu ir parduodu 
Taisau ir remodeliuoju 
Vasaros laike saugojimas:

(Storage)'
T ei. 767-6183,,

Dr. E. ANDRUKAITIS 832 St. loseph Blvd. E. 
(kampas St. Andrėj,, 

tel. 522-7236.

Dr. J. MALIŠKA
Dantų gydytojas

1440 St. Catherine Street -V.
Room 600

Tel: 866-8235, namu 488 - 8528.

DR. A. 0. J A U G E L 1 E N Ė 
Dantų gydytoja

1410 Guy St. pirmas aukštas 
11-12. kambarys.

Tel. 932- 6662; namu 737 -9681.

Dr. V. GIRIUN1ENĖ
Dantų gydytoja

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

A D V O K A T A 8

J,.P. Miller, b.a., b.c.i

Suite 205

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

NOTARAS $un Life Building

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

K AILIU SIUVĖJAS

6396-Bannantyne Verdun, Mon treat

DUODA paskolas:
ASMENINES is 9.% 
NEKILN. TURTO is 9% 
iškaitant gyvybės opdrauda 
iki $ 10,000.

JAU IŠDUOTOS PASKOLOS i k i 
termino lieka senomis palūkanom!r 
(pradedant 6.5%).

KASOS VALANDOS: 1465 De Seve St., sekma- 
dieniais nuo 10:30 iki 12:30 vai. Darbo dienomis • 
nuo 10 iki 3 vai. kasdien, išskiriant šeštadienius. 
Vakarais -- trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 
iki 9 vai.
3907 Rosemount Blvd., tel. 722-3545. Diena.-penk
tadieniais nuo 1 iki 6 vai. Vok aroi s--pirmadieniais, 
trečiaa; rniois ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai.
Sekmadieniais nedirbamo vasara, nuo birželio 15 d. 
iki rugsėjo '5 d. ir per visus ilguosius savaitgalius

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

, Albertas N 0 R K E L I U N A S, b.a. c.s.c., i.b. 
|i

1 Arvydas RUDZEVIČIUS . A.LB.

KO M ERCINIO, PRIVATAUSTURTO, AUTOMOBILIŲ, ATSAKOMYBĖS, GY V Y B Ė S D R AUDI M Al

727-3120- 
NAMU:

271-5758.

4475 BANNANTYNE AVĖ., 
VERDUN, QUE.

TEL. 769-8831

USED CARS
1 year guarantee 

Kreipkitės į 
LEO GURECKAS

Sales Manager's Assistant
Keating Ford lietuvis atstovas

769-8831.__

Tel: namų 366-2548
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