
Mr.' r^.icni-s
1..ve..

neprikausoma 
lietuva

SENIAUSIAS LIETUVIŲ SAVAITRAŠTIS KANADOJE LE PLUS VIEUX JOURNAL LITUANIEN AU CANADA THE OLDEST LITHUANIAN NEWSPAPER IN CANADA

NR.47(1174), XXVIII METAI *** *** 1 969 m. NO V E MB R E-N 0 V E MB E R- L A P K R IČ10 19 d. “ * L-ITUANIE INDEPENDANTE INDEPENDENT LITHUANIA *•’ *** Postage oaid Lachine, P.Q.

SAVAITINIU ĮVYKIU 
APŽVALGA

Astronautai Conrad, Gordon ir Bean

APOLLO 12 PAKELIUI Į 
MĖNULI 

i

Išlyginus kaikuriuos paskuti
niu momentu atsiradusius su
trikimus, Apollo 12 erdvėlaivis 
pakilo nuo žemės ir šiuo metu 
keliauja mėnulio link. Trys as
tronautai (Conrad, Gordon ir 
Bean) jaučiasi gerai ir visa 
erdvėlaivio aparatūra veikia be 
priekaišto.Betgi per pirmąsias 
45 sekundes buvo rimtai susi
rūpinta,nes,atrodo, erdvėlaivio 
raketai pradėjus kilti pro au
dros debesį s,į ją trenkė žaibas , 
nes pasigirdo garsus sprogi
mas. Kontrolės personalas gal
voja, kad tas sprogimas galėjo 
įvykti ir dėl statinės elektros 
pakrovos .kylant pro audros de
besis.Kelioms sekundėms buvo 
stabtelėjusi multimilijoninių 
įtaisų širdis, ir tai užregistra
vo ir kapsulės, ir kontrolės sto
ties aparatūra. Kitą dieną dėlei 
to pasigirdo spaudoje nepaten
kintų balsų, kaltinančių kontro
lės stotį apsileidimu,kad raketa 
buvusi šauta,nors oras tuo me
tu buvęs labai nepalankus.

KOMUNISTINĖ KINIJA IR VĖL 
NEPRIIMTA I JT

126 Jungtinėms Tautoms pri
klausančios valstybės ir vėl nu
balsavo Komunistinę Kiniją ne- 
priimtiį Jungtinių Tautų orga
nizaciją.Prieš prieš priėmimą 
balsavo 56 valstybės, 48už pri
ėmimą ir 21 valstybės susilai
kė. Susilaikiusių tarpe buvo ir 
Kanada, kuri šiuo metu Švedi
joje veda su raudonosios Kini
jos atstovais pasitarimus dėlei 
eventualaus raudonosios Kini
jos pripažinimo ir užmezgimo 
su ja diplomatinių santykių. Ka
nados pėdomis, atrodo,pasekė 
ir Italija su Belgija-abi taip pat 
susilaikė ir netrukus pradėsian
čios pasitarimus su raudonąja 
Kinija.

INDIRA GANDHI IŠMESTA iŠ 
NUOSAVOS PARTIJOS

Kongreso partija, kuriai iki 
šiol priklausė dabartinė Indijos 
ministerė pirmininkė Indira 
Gandhi, nutarė ją pašalinti iš 
partijos dėl sunkių disciplininių 
nusikaltimų savai partijai. Nu
tarimą padarė 21 asmens parti
jos komitetas. Šalia nutarimo 

partijai pasiūlyta taip pat iš
rinkti naują ministerį pirminin
ką. Politikų nuomone, tasai ko
miteto nutarimas Indiros Gan
dhi ministerio pirmininko po
zicijos nesugriausiąs. Jos šali
ninkai teigia, kad ji turinti pa
kankamai šalininkų tarp 431 
Kongreso partijos parlamento 
narių. Pastarieji kaip tiktai ir 
renka iš savo tarpo ministerį 
pirmininką.

IR VĖL DEMONSTRUOJA 
WASHINGTON E

Praeitą savaitę ir vėl tūks
tantinės minios demonstravo 
Washingtone, reikalaudamos , 
kad JAV-ii; vyriausybė baigtų 
karą Vietname tuojau pat ir be 
jokių sąlygų. Ypatingai triukš
mingi tose demonstracijose yra 
įvairūs kairiųjų simpatikai, ku
rie nūšioja komunistines vėlia
vas,bet niekad neprisimena ko
munistų padarytas žmogžudys
tes ir baisybes tame pačiame 
Vietname. Iš šalies žiūrint at
rodo, kad Vietnamo karas tėra 
pretekstas kairiesiem ele?nen- 
tam niekinti Vakarus ir pačias 
JAV - es. Jei tas karas būtų ir 
tuoj pralaimėtas, šie rėksniai 
rastu kitą priežastį juodinti an- 
tikomunistus ir teršti savo liz
dan.
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bukštumą EXPO 67 parodoje , 
kai sovietų paviljonas būdavo 
saugomas dieną ir naktį būrio 
uniformuotų ir neuniformuotų 
policininkų.

liškai kalbančius studentus mo
kytis tose apylinkės mokyklose 
tik prancūzų kalba. Tai jau aiš
kiai prieštarauja įstatymo nr. 
63 raidei ir dvasiai.

Proposed School
for the

S’oo Island of Montrea

MONTREAL

000 dolerių, bet iš 265 parapijų stambių vagysčių bei apiplėši 
net 150 esančios skoloje. Skolos mų yra taip pat tiesioginiai šie 
[siekiančios net 10 376 581 dole- jamas su Mafia. Taip, sakysim 
rį. Praeitais metais betgi sko- apie 78 000 000 dolerių verty 
los buvusio 1 610 000 didesnėsl bės popierių vagystės yra atlik

Demonstruoja ir uz JAV-bės ir Nixona.

DR'S. HAIDASZ PASKIRTAS 
PARLAMENTARINIU 
SEKRETORIUM

John Munro, sveikatos ir 
socialinio aprūpinimo minis- 
teris, Ottawoje paskelbė, kad 
jo ministerijos parlamentari
niu sekretoriumi paskirtas dr. 
Stanley Haidasz iš Toronto. 
Dr. Haidasz yra lenkų kilmės 
ir studijavo Ottawos universi
tete /B. Ph,, L.Ph./ ir Toron
to universitete /M.D./. Visą 
laiką palaikė ryšius su lenkų 
organizacijomis ir buvo įvai
riųjų organizacijų valdybose. 
Nuo 1957 metų, kai jis buvo iš
rinktas į federalinį parlamen
tą,dr .Haidasz buvo parlamen
tariniu sekretorium prie svei
katos ir socialinio aprūpinimo 
ministerijos 1963 metais,prie 
Indėnų reikalų bei šiaurės iš
sivystymo ministerijos 1966.

GALI TEKTI PARDUOTI 
BAŽNYČIAS

Kardinolas Maurice Roy, 
Quebeco miesto arkivyskupas , 
pirmą kartą paskelbė viešumai 
jo vadovaujamos diecezijos pa
rapijų finansinę būklę. Pasiro- 
do, kad dėl įvairių priežasčių 
(iš jų svarbiausioji - keitimas 
gyvenviečių ir kaikurių kvarta
lų ir apylinkių industralizacija) 
visa eilė parapijų nebegali fi
nansiniai išsiversti. Stambių 
paskolų išmokėjimas tą būklę 
dar apsunkina. Visos diecezijos 
nuosavybė esanti verta 2,377.

RCMP PADĖJO FBI SUIMTI 
TERORISTUS

Pastaruoju metu New Yorko 
mieste pradėjusių siausti tero
ristų, kurie išsprogdino keliuo
se viešuosiuose pastatuose di
namito užtaisus, ieškojusi FBI 
susilaukė pagelbos iš Kanados 
RCMP. RCMP suteikė ameri
kiečių saugumui žinių ir šiuo 
metu FBI suėmė keturis asme
nį: kurie įtariami tais teroris
tiniais pasireiškimais New 
Yorke. Jų pavardės: Samuel Jo
seph Melville, George Demmer
le, John D. Hughey ir Jane Lau
ren Alpert. Dar ieškoma Pat 
Swinton. Trys vyrai, ir viena 
moteris (ir kita dar tebeieško
ma) bus netrukus teisiami.Mel
ville ir Demmerle buvo saugu
mo suimti, kai krovė į kariuo
menės sunkvežimį naują bom
bą.

MAFIA SIAUČIA MONTREALYJE 
IR KANADOJE

Per pastaruosius pusantrų 
metų Montrealyje įvykdyta apie 
40 žmogžudysčių, kurios aiški
namos Mafia dviejų gaujų riva- 
lizacija. Neseniai paskelbtame 
Prevost raporte,kur buvo tiria
ma padugnių veikla Kanadoje ir 
ypač Montrealyje, rašoma, kad 
JAV-se įsitvirtiną Mafia vadai 
yra Montrealyje įkūrę stiprius 
padalinius, kontroliuojančius 
įvairią nelegalią veiklą. Taip 
pat padidėjęs skaičius įvairių 

tos, policijos nuomone, Costa 
Nostra organizacijai priklau
sančių kriminalistų.Minimi šie 
-jau iš seniau žinomi-gangste
rių vardai: Vic Cotroni, Luigi 
(Louis) Greco, Rocco ir Giuse
ppe Violi, Joe (Bananas) Bonna- 
no, Steph enMagadino, Paul Scia- 
cca ir kiti.Policijos tvirtinimu, 
šie asmenys turi pinigų sumas 
savo kontrolėje, kad galėtų su
žlugdyti visą Kanados finansinę 
pusiausvyrą.

JOKIU DEMONSTRACIJŲ 30 
DIENU

Pagaliau Montrealio miesto 
savivaldybės kantrybė buvo iš
semta. Miesto vykdomasis ko
mitetas specialiame posėdy nu
tarė uždrausti visas demons
tracijas Montrealyje mažiau
siai 30 - čiai dienų. Draudimas 
yra teisiškai įgyvendintas, pri
rašant atatinkamą papildymą 
(bylaw) prie egzistuojančių sa- 
vivaldybinių įstatymų. Šio įsta
tymo nepaisantiems numatyta 
arba6 mėnesių kalėjimo baus
mė arba $ 100 dolerių bauda . 
Suprantama, kad prieš šį įsta
tymą balsingiausiai pasisakė 
visi anarchistiniai ir kairieji 
elementai,kurie jau buvo numa
tę visą eilę naujų demonstraci
jų. Taip, sakysim, kairiųjų stu
dentų organizuojama demons
tracija prieš Vietnamo karą ta
po pirmoji šio, seniai laukto, 
įstatymo auka. Apklausinėjus 
Montrealio miesto gyventojus , 
pasirodė, kad didžiulė dauguma 
ne tiktai šį įstatymą palaiko, 
bet pareiškė nuomonę, jog tokį 
įstatymą reikėjo jau išleisti 
prieš kelis metus.Charakterin
ga, kad, pavyzdžiui, seniau no
rėję demonstruoti pHeš komu
nistinį imperializmą arba prieš 
sovietinę okupaciją Montrealy- 
je, demonstracijoms leidimo 
negaudavo.Taip Atsitiko,kai bu
vo norima demonstruoti Buda
pešto okupacijos arba Čekoslo
vakijos įvykių metu. Negavo ir 
lietuviai net kelis kartus leidi
mo didesnio pobūdžio eisenoms 
miesto gatvėmis,nekalbant jau 
apie suprantamą savivaldybės

MICHEL CHARTRAND - ISTERIKU 
BALSAS

Unijos vadas Michel Char
trand, kuris šiuo metu veda ar
šią kovą prieš įstatymą nr. 63 , 
kaltina visus ir visas instanci
jas, tvirtindamas, kad Quebeco 
provincija ir visa Kanada esan
ti kapitalistinių imperialistų 
rankose ir kas jis nemanąs ty
lėti, kol gražumu ar jėga, pro
letariatas nelaimėsiąs šios ko
vos. Jis yra teismo jau kelis 
kartus baustas už agitaciją ir 
šmeižtus. Jo jau seniai buvo 
kiršinama visuomenė prieš 
naujuosius ateivius,kurie .pagal 
jį, esą atima prancūzams dar
bus ir mokosi pirmoje eilėje 
anglų kalbą. Jis, žinoma, labai 
patogiai,užmiršta,kad kaip tik
tai tokie kaip jis ir į jį panašūs 
nei vieno naujojo ateivio nepri
ima darbuosna ir todėl verčia 
ieškoti darbo angliškai kalban
čiose įmonėse.

ĮSTATYMAS Nr. 63 DAR VIS 
NEPRIIMTAS

Separatistų simpatikam truk
dant, kalbinis įstatymas dar vis 
nepriimtas. Union Nationale, 
valdančioji Quebecopartija,Li
beralams pritariant, pravedė 
nuostatą,kad nuo dabar provin
cinis parlamentas turės būti 
sesijoje kasdien nuo 11 vai. ryto 
iki 11 vai. vakaro. Daugiausia 
kliūčių sudarinėjo Levespue, 
Michaud ir Proulx. Pastarasis 
tiktai šiomis dienomis perėjęs 
separatistų pusėn iš valdančio
sios UN partijos.

ĮSTATYMAS Nr.62 VERTAS 
RIMTO DĖMESIO BEI 
ATSARGUMO

Spausdiname šiame numeryje 
įstatymunr.62 siūlomą mokyk
linių . apylinkių paskirstymą ir 
siūlome skaitytojam su juo ge
rai susipažinti. Žinovų nuomo
ne, .paskirstymas taip padary
tas, kad vyriausybė, pasinaudo
dama prancūziškai kalbančiųjų 
dauguma, galėtų versti ir ang-

(statymu Nr.62 sįulomas mokykliniu apylinkių paskirstymas Montrealyje
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NEI VIENAS NENORI MIRTI...

Ir didvyriai nenori mirti. Ir 
bailiai nenori mirti. VISI NE
NORI MIRTI. Tokį plakatą no
rėčiau nešti moratoriumuose. 
Kariai nežūva todėl, kad jiems 
gyvenimas nebrangus, kad jiem 
nebėra prasmės gyventi, kad jie 
žaidžia su mirtimi. Jie pasiima 
ginklą todėl,kar kartais verčiau 
būti laisvu žuvusiuoju negu gy
vu vergu.

Neseniai teko skaityti kaip 
Britanijoj, šį rudenį, būrys tai
kos demonstrantų badė pirštais 
ir spiaudė į pirmojo ir antrojo 
pasaulinio karo veteranų eise
ną. Šitie jaunuoliai pamiršo, jog 
šiandien jie gali tyčiotis iš sa
vo krašto karių tiktai todėl, kad 
pastarieji apgynė Didžiosios 
Britanijos salą nuo vokiečių in
vazijos. Jei ne šitie "militaris- 
tai ir kvailiai" (kaip juos išva
dino nevalyvus pienburniai) , 
neturėtų demonstracijų laisvės 
nei vienas anglas. Visi karai yra 
baisūs, bet užpultieji turi teisę 
gintis. Visi karai yra nežmoniš
ki, bet dažnai reikia kovoti dėl 
to, kad galėtum išlikti žmogum. 
Visi karai yra primityvaus 
instinkto apsireiškimas ,bet sa
vo ir savųjų gyvybės ir laisvės 
gynimas yra taip pat pirminis 
žmogaus instinktas. Todėl pa
tetiški, atrodo, piene ir taukuos 
užaugintų jaunuolių paradai už 
taiką ir prieš militarizmą, nes 
jie nežino nei kas yra taika, nei 
kas yra karas. Nežino jie nei 
kas yra mirtis, ir kas gyveni
mas. Nežino jie ir laisvės są
vokos. Viskas jiems, tarytum 
padėta ant sidabrinės lėkštės: 
jie ir pačią laisvę vaipytis iš 
laisvės priima kaip savaime 
suprantamybę, nes jiems nepa
žįstama vergija. Visi jie turėtų 
per Vėlinės nueiti į kritusiųjų 
kapines, atsiklaupti prieš tuos 
milijonus kryžių, po kuriais 
miega tokie pat jauni žmonės , 
kaip ir jie, ir melstis į Dievą ar 
į savo dievus, ir dėkoti tiems , 
kurie tyli, kad jie galėtų šūkau
ti.Nėra didesnės parodijos,kaip 
burnoti prieš tuos, kurie visas 
žmogaus laisves padarė įmano
momis savo gyvybės kaina. Už 
tai šiandieniniai taikos sąjū
džiai,didele dalim, tėra pasity
čiojimas iš taikos.

Tie,kurie verkia vaikų ir mo
tinų, ir kaimų Šiaurės Vietna
me, tegul išmoksta verkti už 
VISUS vaikus ir motinas, ir 

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.

Šiandien - sekmadienis. Ką 
tik grįžau iš bažnyčios, kur 
girdėjau labai išmintingą pa- 

O W girdėtomis
■ ■ mintimis netskenčiu nepasi

kaimus visame pasaulyje, ta
da mes tikėsime jų ašaromis . 
Tie, kurie demonstruoja prieš 
amerikiečių atomines ir hidro
genines bombas, tegul išdrįsta 
demonstruoti ir prieš sovieti
nes ir kinietiškas atomines ir 
hidrogenines bombas, tada mes 
tikėsime jų demonstracijų nuo
širdumu. Tie, kurie protestuoja 
prieš vakariečių demokratijos 
suktumąir kalėjimus, tegul iš
eina į gatves nešdami plakatus 
ir apie sovietinių ir komunisti
nių diktatūrų bestiališkumą ir 
jų kalėjimų pragarus, tada mes 
tikėsime jų protestu. Kitu atve
ju, mes šitose demonstracijose 
tematome tai, kas jos iš tiesų 
yra: sovietinio ir komunistinio 
agitpropo aptemdytos nieko ne
išmanančių paauglių papliauš
kos,už kurių sėdi,virveles tam
pydami, visokių naujų ir senų, 
ir"demokratinių"politrukų kai
rūs raudonieji kampeliai. Už 
vieną karį, tikrą karį, kuris 
šiandien kovoja dar už laisvę 
Vietname ar kur nors savo 
krašto miškuos, ar kur nors 
Afrikos dykumoj, ar Kamčatkos 
koncentracijos stovykloj, mes 
galime atiduoti visus išgveru
sius ir minkštuose foteliuose 
paskendusius naujosios kairės 
ideologus, turtingų fabrikantų 
išlepintus "anarchistus" sūne
lius, iš nuobodumo neturinčias 
ką daryti (dienos metu) išdažy
tas ir iškvėpintas "revoliucijos" 
pasiilgusias dukreles ir visus 
kitus, seniai muilo ir vandens- 
reikalingus pogrindininkus.Ne- 
tikime jų taikos apaštalavimu, 
nes mums užmuštas ar primuš
tas policininkas yra taip pat tik 
užmuštas ar primuštas žmo
gus. Netikime jų taika, nes 
minkštakūniai laisvės nėra ver
ti. Netikime jų meile, nes jų 
pogrindinių filmų meilė nėra 
pasikėlusi aukščiau juosmens . 
Netikimnei jų trokštamu nauju 
pasauliu, nes parazitai gali tik 
tol gyventi ,kol yra sveikų orga
nizmų, kuriais jie gali misti.

Todėl šiandien lenkiu galvą 
prieš kiekvieną karį visam pa
saulyje. Net ir tuos, kurie buvo 
varomi frontan pamišusių arba 
didybės manija sergančių už
kariautojų. Lenkiu galvą prieš 
kiekvieną kritusį karį, nes nei 
vienas nenori mirti.

Henrikas NAGYS

dalinęs su lietuviškosios spau
dos mylėtojais ir jos skaity
tojais.

Pamokslininkas kalbėjo 
apie nūdienį R.Kat. Bažnyčios 

atsinaujinimą, anot Popiežiaus 
Jono 23-čiojo, plačiau prada- 
rymą Bažnyčios langų, įsilei
dimą daugiau šviežio oro ir, 
pagaliau , apie tos linkmės 
vykdymą bei pasitaikančius 
kraštutinumus - nesilaikymą 
vidurio kelio , kuriuo /ir tik 
kuriuo'./ dažniausiai ir pato
giausiai pasiekiamas norimas 
tikslas.

Pamokslininkas čia nurodė 
pavyzdžiais ir pasitaikančius 
kraštutinumus. Esą,dabarti
niu metu, esant būtinam rei
kalui, leidžiamašv.Mišias at
laikyti ir parivčiuose namuo
se. Koks tas "būtinas reika
las" ir kokios tai privalėtų 
būti sąlygos stnašauti Šv. Mi
šias privačiuose namuose? Į 
tai atsakydamas pamokslinin
kas ųurodė,pav. ilgai sergantį 
ir gulintį lovoj žmogų , kuris 
jau senokai nebagali lankytis 
bažnyčioj ir išklausytiŠv. Mi
šių. Arba vėl: senukų pora 
švenčianti, sakysime, auksinį 
/5O metų/ vedybinės sukak
ties jubiliejų ir nebegalinti 
/ dėl senatvės ar ligos prie
žasčių/ atsilankyti bažnyčion 
į Šv.Mišias ir 1.1.

Deja , šiuo metu pasitaiką 
atvejų, nuvedančių šį reikalą į 
kraštutinumus. Buvę tokių at
sitikimų, kada buvusios laiko
mos Šv. Mišios privačiuose 
namuose be rimtai pateisina
mų priežasčių, pav. švenčiant 
fiziniai pajėgių žmonių var
dadienius, gimtadienius, etc. 
Gi . Šv. Mišių metu - Komuni
jai buvusi naudojama papras
ta duona ir pn. Kodėl taip at
sitinką? Savaime aišku, todėl, 
kad nesilaikoma vidurio kelio 
ir nueinama į kraštutinumus.

Po to pamokslininkas užsi
minė apie kraštutinumus ir 
nesilaikymą vidurio kelio ir 
mūsų kasdieniniam gyvenime, 
ypač tautiniuose ir laisvės ko
vos reikaluose.

Esą, šiuo metu nemaža mū
siškių lankosi pavergtoje Lib- 
tuvoje.Vieni iš jų.grįžę atgal, 
papasakoją ką matę rimtai ir 
objektyviai - visa tai, kas ma
tyta, perkošdami per savo lo
gikos koštuvą. Jie saką, jog 
yra gera /ir kur gi nebus? Juk 
dvidešimt penkeris metus ne
galėjo gyvenimas ir bent ko
kia pažanga sustoti vietoj/,bet 
yra ir bloga, yra trūkumų, ne
priteklių ir pan. Kiti gi,pabu
voję penketą dienų /ir, dargi, 
dažniausiai tik Vilniuj, nelei- 
džaint jiems lankytis niekur 
kitur/, okupantų propagandiš- 
kai nuteikti, grįžę stengiąsis 
nuduoti daugiau žiną apie gy
venimą pavergtoj Lietuvoj, 
negu tie, kurie toj okupacijoj 
gyvena jau dvidešimt penkeris 
metus. Esą, ten visko yra, vis
ko pilna - tik gyvenk, ir norėk. 
Lygiai, girdi,taip,kap gyve
nant mums dar UNRRA-os 
stovyklose, amerikiečiai 
klausdavę: - Kodėl jūs neva
žiuojate namo - tėvynėn? Juk 
ten taip puiku, taip gera - tik
ra liaudies demokratija...

Pasitaiką kraštutinumų-ne- 
silaikymo vidurio kelio ir mū
sų tarpe šičia - Amerikoj, 
Kanadoj , ypač su atvykstan
čiais pasisvečiuoti pas gimi
nes iš anapus.

Esą, su vienu svečiu iš pa
vergtos Lietuvos buvę šitaip. 
Jis lankęsis jaunimo stovyk
loj. Buvęs giedamas Lietuvos 
himnas ir tuomet - atsiradęs 
iš mūsiškių asmuo., kuris pa
norėjęs būti ano svečio sek
liu. Begiedant Lietuvos him
ną, negana to, kad jis atidžiai 
svečią iš Lietuvos sekęs aki
mis, bet dar, plius prie to, ir
nežymiai nufotografavęs.Mat, 
tai buvę padaryta tam, kad už
fiksavus , ar dar rūpi svečiui 
iš Lietuvos mūsiškis himnas.

Po to - salėj stovyklautojų 
buvę pietaujama. Buvęs pak
viestas ir anas svečias iš 
Lietuvos kartu pavalgyti. 
Prieš valgį, kaip paprastai,

PASIKEITIMAI KRAŠTO 
VA LDYBOJE

P. St. Kairiui pasitraukus iš 
Kultūros Komisijos priminin- 
ko pareigų,Valdyba šioms pa- 
reigomas perimti pakvietė ir 
kooptavo į Valdybą Dr.M.Ra- 
mūnienę. Visais kultūros Ko
misijos reikalais prašome 
kreiptis šiuo adresu: Dr.M. 
Ramūnas, 187 Carling Avė., 
Ottawa 1,Ontario. St. Kairys 
pasilieka ir toliau Krašto Val
dyboje vice-pirmininko parei
gose.

PASIKEITIMAI ŠVIETIMO 
KOMISIJOJE

Iš Švietimo Komisijos sąs
tato pasitraukus p.J.Andriu
liui ir p-lei A .Businskaitei, į 
Komisiją pakviesti nauji na
riai. Komisijos pirmininkui p. 
L. Tamošauskui pristačius, 
Valdyba patvirtino sekančios 
sudėties Švietimo Komisiją: 
Pirmininkas-L.Tamošauskas, 
Vice-pirmininkas -A.Sungai- 
lienė,Sekretorius - V.Tasec- 
kas, Portokolų Sekretorius-A. 
Šukys, Iždininkas-B. Čepaitie
nė ir Narė - L.Senkevičienė.

ŠALPOS FONDO REIKALAI
Iki šiol mūsų Šalpos Fondas 

nebuvo registruotas valdžios 
įstaigose ir todėl negalėjo iš
duoti pakvitavimų aukotojams, 
kuriuos jie galėtų pridėti pil
dant "Income Tax" formas 
atleidimui paaukotos sumos 
nuo mokesčių mokėjimo.Aps
varsčius šį reikalą valdyba 
nutarė, kad jau atėjo pats lai
kas mūsų Šalpos Fondą užre
gistruoti valdžios įstaigose. 
Pavesta Šalpos Fondo pirmi
ninkei p. A. Kuolienei susirišti 
su adv. G. Balčiūnu ir jo pa
prašyti atlikti registracijos 
formalumus. Kai bus Fondas 
užregistruotas apie tai bus 
pranešta visoms apylinkėms 
atskiru aplinkraščiu.

LIETUVOS VAIZDŲ 
SKAIDRIŲ REIKALU:

Kaikurioms apylinkėms pa
geidaujant,Krašto Valdyba nu
tarė įsigyti Lietuvos vaizdų 
skaidrių rinkinį, kurį galėtų 
paskolinti pavieniom apylin
kėm joms prašant.Tai bus ge
ra priemonė vyresniesiems 
atgaivintiprisiminimuSjO jau
niesiems pažinti mūsų tėvų 
krašto gamtos grožį, jos ar
chitektūrinius bei istorinius 
pastatus,meno ir kultūros lai
mėjimus. Pavesta Švietimo 
Komisijos Pirmininkui p. L. 
Tamošauskui tokį rinkinį ne
delsiant sudaryti ir apylinkėm 
prašant, jį paskolinti.

KRAŠTO TARYBOS RINKIMO 
TAISYKLIŲ PAKEITIMO 

REIKALU
Krašto Tarybos sesijoje, 

įvykusioje š.m. spalio 18 d., 
nutarta keisti Krašto Tarybos 
rinkimų taisykles ta prasme, 
kad Tarybos atstovai bus ren

buvę žegnojamasi ir kalbama 
maldelė. Svečias pastebėjęs , 
kad ir šiame momente jis bu
vęs fotografuojamas, mat... 
"ar dar jis žegnojasi?... "

Po to minimas lietuvis iš 
Tėvynės skundęsis kunigui: 
Esą, mes dar ir Lietuvos him
no nepamiršome, taip lygiai - 
ir žegnotis tebemokame, bet 
kam pas jus tokie įtarinėji
mai, tokia seklystė?...

Taigi, kaip matote, įdomūs 
pavyzdžiai, panaudoti kunigo 
pamoksle ir jie , deja, tikri
ne išgalvoti, paimti iš gyve
nimo. Štai, kur nueinama,kai 
nesistengiama eiti vidurio ke
liu,o nuklystama į kraštutinu
mus , geriau pasakius, į šoni
nius šunkelius... 

kami ne vienu sąrašu visai 
Kanadai, bet kiekviena Rinki
minė Apylinkė rinks savus 
atstovus. Nutarta padidinti 
rinktų atstovų skaičių iš 30 
iki 50, kad tuo būdu ir ma
žiausia Rinkiminė Apylinkė 
galėtų išsirinkti bent po vie
ną atstovą, o didesnėse Rin
kiminėse Apylinkėse būtų iš
renkamas pakankamas atsto
vų skaičius ,kad esant reika
lui būtų galima iš jų sudaryti 
Krašto Valdyba. Krašto Tary
bos rinkimo taisyklėms pa
ruošti Valdyba nutarė dabar
tinę trijų asmenų Komisiją 
/ K. Baronas, E.Daniliūnas ir
J.Simanavičius/ padidinti iki 
5 asmenų pakviečiant adv.G. 
Balčiūną iš Toronto ir V.Ig- 
naitį iš Rodney.

Pagal naujas taisykles nu
matyta, kad Apylinkių pirmi
ninkai , Krašto Valdybos ir 
Garbės Teismo nariai pasi
lieka ir toliau kaip iki šiol 
buvo, Krašto Tarybos nariais.

VLIKO BROŠIŪRA APIE 
LIETUVĄ :

VLIKas yra išleidęs gana 
skoningai paruošta keliolikos 
puslapių brošiūrėlę pavadinta 
"How much you know about 
Lithuania". Gana daug ir ge
ros medžiagos joje galima 
rasti ir ypatingai tinka įteik
ti svetimtaučiams ir kana
diečiams įvairiomis progo
mis. Krašto Valdyba yra už
sakiusi 1OO egzemplorių šios 
brošiūrėlės ir kai tik gausi
me , tuojau išsiuntinėsime po 
kelius egzempliorius visoms 
apylinkėms susipažinti. Apy
linkės galės ją užsisakyti tie
sioginiai iš VLIKo. Vienos 
brošiūrėlės kaina - IO centų.

LEIDINIU "LITHUANIANS IN 
CANADA" REIKALU:

Leidinio "Lithuanians in 
Canada" Administracinė Ko
misija praneša, kad nuo š.m. 
lapkričio 15 dienos šio leidi
nio pardavime kaina lietu
viams sumažinama iš $8.00 
iki $5.00. Apylinkių Valdybos 
prašomos pačiom užsisakyti 
po keletą ar keliolika egzem
pliorių šio leidinio ir surasti 
platintoją arba pačiai valdy
bai paplatinti šį leidinį lietu
vių tarpe. Iki šiol mes dar ne
turime geresnio leidinio ang
lų kalba, kurį galėtume įteikti 
kanadiečiams bei įvairioms 
įstaigoms , kaip "Lithuanians 
in Canada". Bandykime šią 
knygą paskleisti kiek galint 
plačiau.

SOLIDARUMO ĮNAŠAI.
Gauta solidarumo įnašai iš 

Hamiltono, St.Catharines ir 
Montrealio apylinkių. Dėkoja
me, Prašome ir kitas apylin
kes atsiskaityti už 1969 me
tus.

K. L. B.Krašto Valdyba.

J A V LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖ 
Gerbiamas Redaktoriau,
Į Mokslo ir Kūrybos Simpo

ziumą norime pakviesti visus 
mokslininkus iš JAV ir Kana
dos, tačiau neturime daugelio 
nei adresų,nei apie juos žinių. 
Todėl, nieko geresnio nesu
galvodami, norime kreiptis į 
juos per spaudą.

Maloniai prašome Jus mums 
šiame reikale padėti ir iš
spausdinti šį kvietimą arti
miausioje Jūsų redaguojamo 
laikraščio laidoje.

Už šį patarnavimą iš anksto 
dėkojame. Su pagarba,

Bronius Nainys 
Pirmininkas

Chicago, 1969.X. 1O

DIPLOMATIJOS ŠEFO 
LAIŠKAS

Lietuvos diplomatijos šefas 
S. Lozoraitis yra pasiuntęs 
Prancūzijoje leidžiamo laik
raščio Nice Matin redaktoriui 
tokio turinio laišką:

"Perskaitęs Tamstos laik
raštyje p.p.Gosset korespon
denciją apie jų kelionę į so
vietų okupuotąją Lietuvą, dė
koju Tamstai t r Tamstos ben
dradarbiams už susidomėji
mą mano kraštu, Aš negaliu 
tačiau praleisti tylomis šio 
korespondencijos posmo; "Iš
buvusi 20 metų Pilsudskio 
Lenkijos provincija ir pakė
lusi 4 metų nacių okupaciją, 
Lietuva dar kartą nulenkė nu
garkaulį ir pateko į geležinę 
Stalino Rusijos globą..."

Šie išvedžiojimai yra rei
kalingi vieno atitaisymo ir 
vienos pastabos. Pirma, Lie
tuva nėra buvusi Pilsudskio 
Lenkijos provincija. Lietuvos 
valstybė , kurios įsteigimas 
siekia Xlll-ojošimtmečio,bu
vo atstatyta 1918 metų vasario 
16 dieną. Nuo to laiko ir ligi 
1940 metų birželio mėnesio, 
tai yra ligi sovietų įsiveržimo 
ir okupacijos,Lietuvos Respu
blika buvo nepriklausoma. Aš 
tariuos galįs tai paliudyti, nes 
man teko būti Lietuvos užsie
nio ministeriu 1934-38 metais.

Kai del nugarkaulio lenkini
mo aš pastebiu , kad reikia 
naudoti mažiau "spalvingą" ir 
tikslesnę - moraliniu, politi
niu bei teisiniu atžvilgiu-ter
minologiją, apibūdinant užpul
to ir okupuoto krašto padėtį. 
Tokia terminologija privalo 
būti taikoma tiek Lietuvai, 
tiek, pavyzdžiui, kalbant apie 
Belgijos padėtį 1940-45 me
tais."

LIETUVIU PROFESORIŲ 
DRAUGIJA AMERIKOJE^

Laikas nuo laiko vis yra 
klausiama - kas gali būti šios 
draugijos nariais. LPDA Val
dybos spaudai koresponden
tas, dr.K. Gudaitis tą klausi
mą jau buvo spaudoje aiški
nęs. Tačiau vis atsiranda jau
nų kolegų, kuriems reikalinga 
informacija. Todėl vėl skel
biame, kad į L.P.D.A. gali 
įstoti be amžiaus ir pasaulė
žiūros skirtumo visi lietuviai 
ar kilę iš Lietuvos asmenys 
dirbę ar dirbą akademinį mo
kymo, mokslo ar tyrimo dar
bą Laisvos Lietuvos ar. kitų 
demokratinių kraštų universi
tetuose ar atitinkamo lygio 
aukštojo mokslo ar meno įs
taigose nepaisant jų akademi
nių laipsnių, eitų ar einamų
jų pareigų. Pageidaująs įstoti 
asmuo gali iš Valdybos gauti 
draugijos įst atus , kitokią in
formaciją ir anketą. Pagei
daujama esamų LPDA nartų 
rekomendacija. LPDA Valdy
bos adresas: St. Dirmantas, 
6616 S. Washtenaw,Chicago, 
III. 60629 U.S.A.

Pakartotinai kviečiame LP 
DA narius atvykti LPDA vi
suotinau susirlnkiman 1969 m. 
lapkričio 30 d.3 vai.Čikagoje 
Jaunimo namuose. 12 vai. po 
pamaldų vainiku pagerbsime 
mirusius kolegas. Posėdžio 
metu paminėsime draugijos 
dvidešimtmetį , aptarsime 
ateities veiklą , išrinksime 
centrinius organus, išklausy
sime nario Pr.Čepėno prane
šimą apie ruošiamą leidinį 
apie kauniškio V. D. veiklą. 
St.Dirmantas galės paskaityti 
apie tris XVII šimtmečio lie
tuvius mokslininkus - autorius 
ir vieno jų 1653 m. rankrašti
nį Tauragės apylinkių žemė
lapį. Anksčiau atvykusioms 
būtų proga dalyvauti nuo lap
kričio 26 d. organizuojamam 
mokslininkų simpoziume, į ku
rį yra kviečiami LPDA visi 
nariai.

L. P. D. A. Valdyba

2 psl. ♦** *** NEPRIKLAUSOMA LIETUVfl *** Nr. 47 (1 174), 1969 m. lapkričio mėn, 19 d.
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KUOPOS MOTERŲ SKYRIAUS 
SUSIRINKIMAS

Spalio mėn. 26 d. Aušros 
Vartų parapijos salėje, šaulių 
kuopos būstinės kambaryje 
įvyko U.K. Mindaugo š. kuopos 
moterų skyriaus metinis na
rių susirinkimas. Susirinkimą, 
atidarė buvusi skyriaus vado
vė š. J. Jukonienė. Susirinkimą 
pravedė š. A. Urbonavičienė s 
sekretoriavo kuopos sekreto
rius A.Mylė.J. Jukonienė pa
darė trumpą skyriaus praeito 
laikotarpio darbų apžvalgą iš 
kurio išryškėjo glaudus ben
dradarbiavimas bendroje kuo
pos veikloje, kartu su broliais 
šauliais.Pažymėtina,kad min- 

>. daugietės pirmosios iš visų 
kitų kuopų įsigijo.gražias,pa
našias į Lietuvoje nešiotas 
uniformas.Šiuo metu skyriuje 
yra 26 sesės - iš jų devynios 
mergaitės.

Gana gyvai praėjo nauji 
skyriaus valdybos rinkimai. 
Nauja skyriaus valdybos pir- 
mininkė,pagal statuto nurody
mus, dviejų metų kadencijai 
daugumos balsų išrinkta š.V. 
Dikaitienė. Į skyriaus valdybą 
išrinkta: š.M.Kasperavičienė 
-vicepirmininkė, P. Tekutienė 
-sekretorė ir V.Kizerskytė - 
jaunimo reikalams , kuri vė
lesnio kuopos valdybos posė
džio nutarimu kooptuota į kuo
pos valdybą. Kandidatėmis li
ko R.Sušinskaitė, M.Grinku- 
vienė ir A. Urbonavičienė . 
Diskusijose dėl moterų uni- 

• formų buvo siūloma kaikurių 
pakeitimų. Daugumos nutarta 
jokių pakeitimų nedaryti, nes 

r:'ė'šančios Uniformos ‘yį*a gra- 
£ 'žios i'r pato^iCsl'Baigmeje 
’ naujai išrinktoji skyriaus pir

mininkė padėkojo visoms se
sėms už pasitikėjimą ir prašė

BĖGLIAI IR JŲ PROBLEMOS 
POKARINĖJE VOKIETIJOJE

Vakarų sąjungininkai atka
riaudami iš Trečiojo Reicho 
Europos okupuotus kraštus, ii 
palaipsniui vis gilyn si inkdami j 
Vokietijos vidurį, jau turėjo pa
ruošę planus vakarų Europai 
atstatyti ir tvarkyti.

Antrojo pasaulinio karo 
j veiksmai apgadino nemažus že- 
_ mės plotus, be to, išvietino ne

mažai gyventojų bei suardė ir 
* nutraukė tarpusavius valstybių 
‘ ekonominius, politinius ir so- 

r_ dalinius santykius. Todėl jau 
. 1943 m. ,dar karui vykstant, va
karų sąjungininkai įsteigė ata- 

, tinkamą instituciją pokarinėm
problemoms spręsti ir išrišti.
Tą instituciją jie pavadino Uni- 

( ted Nations Relief and Rehabi- 
, litation Administration, su
trumpintai vadinama UNNRA .

Artėjant karui į pabaigą, va
kariečiai kartu su Sovietų Są
junga pasidalino Vokietiją oku
pacinėmis zonomis. Šiaurė ati
teko anglams, pietų vakarai-
prancūzams, vidurio ir pietų 
rytai-amerikiečiams ir rytai-

. Sovietų Sąjungai.
Po Vokietijos kapituliacijos 

vakariečiai 3-jose savo zonose
atrado apie 9 milijonus užsienio 
darbininkų, suvežtų į Vokietiją 
karo pramonės darbams. Vieną 

‘ penktadalį to skaičiaus sudarė 
moterys.Be to, apie 4 milijonai 
išvietintų darbininkų buvo su
rasta Reicho okupuotose vals

TRIMITO AIDAS
I960

būti solidariomis ir darbščio
mis.

Susirinkimas baigtas Tau
tos himnu ir puikiais sesių 
paruoštais užkandžiais kartu 
su susirinkime dalyvavusiais 
broliais šauliais.

J.Šiaučiulis

ORGANIZUOJAMA ŠAULIŲ 
JAUNIMO TAUTINIŲ ŠOKIŲ

GRUPĖ
Kuopos Valdybos posėdžio, 

lapkričio mėn. 2 d. nutarimu, 
L.K. Mindaugo šaulių kuopos 
ribose nutarta suorganizuoti 
Šaulių Jaunimo tautinių šokių 
grupė. Visas Montrealyje 
esantis jaunimas - berniukai 
ir mergaitės, nejaunesni kaip 
16 metų ir nepriklausą jokiai 
kitai tautinių šokių grupei, bet 
norintys tautinius šokius šok
ti, maloniai kviečiami, be jo- 

i kių ideloginių ir socialinių 
' skirtumų jungtis į organizuo

jamą Šaulių Jaunimo tautinių 
šokių grupę. Registruotis ir 
informuotis prašome pas šau
lių kuopos jaunimo vadovę š. 
V.Kizerskytę-asmeniškai ar
ba telefonu 766-1657 , ir pas 
kuopos meno reikalų tvarky
toją J. ŠiaučiulįsTel. 767-27SI.

, Tradicinis, kasmetinis,šau
lių vakaras su įdomia menine 
programa nutarta suruošti 
1970 m. vasario mėn. 24 d., 
šeštadienį, Aušros Vartų sa- 
lėje.Visa Montrealio lietuviš
koji visuomenė prašoma at
kreipti malonų dėmesį ir šau
lių vakare dalyvauti.

Naujais nariais į kuopą įs
tojo L. Grinkutė, M.Grinkųs , 
L.Sušinskienė, kun.K.Raudeliu 
nas, V .Barauskas ir V.Pukteris.

Iš kuopos kasos paskirta 20 
dol. auka Fort Williams K. L. 
B. lietuviško projekto įgyven

BĖGLIAI LIETUVIAI UNRRA
( 1945 - 1949 m. )

UNRRA direktoriaus poveduotojas Ir tarnautoja kalbasi su sol. Dauge 
liene Kempteno OP stovykloje; dešinėje tarnautojos Z. Puzinauskas 
(krepšininkas) ir E. Vengionjkas. Nuotrauka P. Urbucio.

tybėse. Prie to skaičiaus tenka 
dar pridėti atrastus karo be
laisvius.

Viena iš UNNRA funkcijų bu
vo surinkti tuos darbininkus-, 
aprūpinti juos maistu, rūbais , 
suteikti jiems reikiamą medi
cinos pagalbą ir sutelkus trans - 
portą,sugrąžinti juos į namus .

1945 m.vasarą apie 7 milijo
nai darbininkų buvo sugrąžinti 
į savo kilmės kraštus. Bet čia 
pat,jaul946 m. žiemą paaiškė
jo, kad per vienas milijonas as
menų, dėl savo kraštuose pasi
keitusio režimo,nepanoro grįž
ti į tėvynę. Tą milijoną sudarė: 
600 000 lenkų, 100 000 jugosla
vų,250 000 pabaltiečių ir 50 000 
ukrainiečių. Jie buvo išsimėtę 
po Vokietiją, Austriją, Italiją ir 
Šiaurės Afriką. Be to, po karo

dinimui.
Kuopos sporto klubo "Tau

ras" vyrų krepšinio komanda 
intensyviai treniruojasi ir 
ruošiasi dalyvauti ateinančio 
sezono miesto krepšinio pir- 
menybėse.Komandos papildy
mui kviečiami nauji žaidėjai.

Kuopos sergantieji: š.L. 
Sušinskienė sveikatos pasi
tikrinimui atsigulė į Royal 
Victoria ligoninę;š.O. Vierai- 
tienė ir š. P. Kizerskis po 
sunkesnių operacijų gydosi ir 
sveiksta namuose.

J.Š. '
APDOVANOJIMAI

Šaulių Žvaigždės Ordino 
Tarybos nutarimu Nr. 28/69 
apdovanoti yra šie šauliai:

Š.Ž. ORDINU
1. J.Daumanto š.kp.Los An
geles garbės šaulys, Lietuvos 
Konsulas dr. J.Bielskis,
2. Vld. Putvio š. kp. Toronte 
garbės šaulys, kun. dr. Petras 
Ažubalis,
3. L.K.Mindaugo š.kp.Mont
realyje šaulys K.Kiaušas.

Š.Ž. MEDALIU
1. Vld. Putvio p. kp. Toronte 
garbės šaulys St. Jokūbaitis,
2. L.K.Mindaugo š.kp.Mont
realyje šaulys Pr.Dikaitis.

Toronto Vld. Putvio šaulių 
kuopa š.m. lapkričio mėn. 29 
d. švenčia 15 metų kuopos įsis- 
teigimo sukaktį.Minėjime da
lyvaus C.V. pirmininkas Vld. 
Išganaitis ir Kanadoje esan
čių kuopų pirmininkai. "Tri
mito Aidas" linki visiems Vld. 
Putviokuopos nariams ir Val
dybai gražaus, našaus naujo 
ryžto šauliškame darbe.

'^Š vyturio" Jūros šaulių 
kuopa suorganizavo orkestrą. 
Pirmas pasirodymas buvo 
spalio 4 d.

Vokietijoje buvo dar atrasta 
100 000 žydų, bet jų skaičius jau

U N R R A - Pabaltiečių stovyklos Komptone policijos dalis — lietuviu grupė. 
Viduryje vadovybė su viršininku aviacijos majoru Juozu Vaičium (kuris šių metu 
pradlioje mirė Kalifornijoje). Iš kairės: Matuleviiius, K. Vaiiius, Pr. Paukštai-’ 
tis, S. Mockūnas, A. Petrauskas, J. Vaičius, A. Kunstavičius, neprimenama pa
vardė, Vaitkus, K. Bužas ir kt.

1946 m. pašoko iki 200 000, nes 
daug jų karui pasibaigus, atbėgo 
iš Lenkijos, Vengrijos ir Ru
munijos.

2. AMERIKIEČIŲ KARINĖS 
VALDŽIOS ORGANŲ TARNY

BOJE
Amerikiečių karinės pajėgos 

užėmusios bęt kurią svarbesnę 
vietovę Vokietijoje, tuč tuojau 
steigdavo karinės valdžios būs
tinę tai apylinkei tvarkyti ir 
valdyti.Karinė valdžia duodavo 
įsakymus ir nurodymus vietinei 
vokiečių administracijai, kas 
reikalinga daryti ir kas tvarky
tina ir taisytina. Tuos paskirus 
karinės valdžios taškus tvarkė 
apygardos būstinė, aukštesnė 
instancija buvo Bavarijoje, o 
pati aukščiausia viršūnė buvo 
įsikūrusi Frankfurte prie Mai
no, vad.Eucom-European Com
mand.

Savaime aišku, kad karinės 
valdžios įstaigom neužteko sa
vų tarnautojų - kariškių. Teko 
samdytis civilius iš vietinių 
gyventojų.Kadangi karinės val
džios aparatūra buvo ir gana 
sudėtinga ir komplikuota, tai jai 
reikėjo gana daug tarnautojų ir 
stenografų ir mašininkių ir ver
tėjų - raštininkų. Bet samdomi 
tarnautojai turėjo mokėti ma
žiausiai dvi kalbas-vokiečių ir 
anglų. Eit geriau, jei žinojo 
daugiau. Vokietijos vidurinėse 
mokyklose anglų kalbos moky
mas buvo gana stipriai išvys
tytas.Kaip iš praktikos teko pa
tirti, nemažas skaičius car iš
tinęs Rusijos aristokratijos 
vaikų gana gerai kalbėjo ang
liškai, vokiškai ir prancūziškai. 
Mūsų dviejų kaimynų, latvių ir 
estų, inteligentinė jaunuomenė 
gerai valdė vokiečių, ir neblo
gai anglų kalbas. Iš lietuvių ne
daug kas vokiškai mokėjo, o ką 
bekalbėti apie anglų kalbą.Gim
nazijose ir universitete domi
navo prancūzųkalba.Anglų kal
bos katedra neturėjo nė vieno 
padoraus anglisto. Gal kiek 
stipriau anglų kalba buvo moko
ma VD gimnazijoje, Klaipėdoj 
ir komercinėse gimnazijose 
Lietuvoje.

Nežiūrint to, jau 1945 m. va
sarą Regensburgo apygardos 
karinės valdžios įstaigoje dir
bo trys lietuvės. Viena Ameri
kos lietuvė, kita ilgesnį laiką 
gyvenusi Amerikoje ir trečia 
Klaipėdos VD gimnazijos ir VD 
universiteto germanistikos ir 
anglistikos absolventė. Nebuvo 
lengva jai, nes dienos metu teko 
dirbti,© vakare papildomai mo
kytis anglų kalbos.

Algos komendantūros civi
liams tarnautojams buvo išmo
komos vietinių vokiečių organų. 
Algos buvo pusėtinos, bet ka
dangi vokiečių markės vertė 
buvo labai žema, tai iš tų paja
mų nedaug kas buvo galima nu- 
sipirkti.Civiliai tarnautojai jo
kių privilegijų neturėjo,tik gau
davo gana pigia kaina pietus iš 
karinės valdžios administruo
jamos civiliams tarnautojams 
valgyklos.

1945 m. rudenį pasilikusieji 
Vokietijoje bėgliai buvo ragina-r 
mi suvažiuoti ir apsigyventi 
UNRRA steigiamose stovyklo
se. Toms stovykloms adminis
truoti reikėjo nemaža tarnauto
jų,mokančių vokiečių, anglų bei 
kitas kalbas, la- Bus daugiau.

DIDĖJA

Visas pasaulis didelį dėme
sį kreipia į sovietinių valdovų 
įvairius demaršus, kaip vys
tosi santykiai su kom, Kinija, 
ar sovietinis laivynas Vidur
žemio jūroje didėja, ar santy
kiai su Naseru gali pagesti, 
koks komunizmo skverbimosi 
aktyvumas į Pietų Amerikos 
kraštus ir kitur.

Bet visos tos žinios .pasiro
dančios pasaulio spaudoje, 
apie pareiškimus, pasitari
mus su įvairiom valstybėm, 
sovietiniams valdovams ypa
tingos reikšmės neturi. Jei 
būna kokios rimtos kalbos , 
pasitarimai, tai sovietų vy
riausybė apie tai tyli. Komu
nistai visuomet stengiasi ne
kalbėti apie tai, kas jiems ne
duoda ramybės. Ar jiems ne
duoda ramybės santykiai su 
kitomis valstybėmis ? Jie pui
kiai žino, kad kariauti prieš 
juos nesiruošia niekas. Net ir 
kom. Kinija nesudaro išim
ties. Juk nuo parubežinių su
sišaudymų iki tikrojo karo 
dar toli. Nėra abejonės, kad 
kariauti prieš sovietus kinai 
techniškai dar negali. O kas 
bus po 10-15 metų-niekas iš
pranašauti negali.

Ar tas visas , svetimoje 
spaudoje triukšmas, nėra dė
mesio nukreipimas nuo svar
biausio pavojaus, kokį visą 
laiką jaučia Kremliaus val
dovą i ?

Komunistiniams valdovams 
svarbiausias pavojus kyla iš 
esamos padėties krašto vidu
je. Ne dėL ekonominės padė
ties. Su tais sunkumais susi
tvarkyti komunistai priprato 
jau senai, nes jie suprato, jog 
ko sunkesnė ekonominė padė
tis, tuo lengviau krašto žmo
nes laikyti savo rankose.

O visgi, daugiatautės vals
tybės krašto gyventojai jiem* 
sudaro rūpestį patį svarbiau
si.

Notoje prasmėje, kaip tas 
yra normalėse valstybėse, kur 
vyriausybės tiesioginė parei
ga yra rūpintis gyventojų ge
rove. Sovietinių valdovų rū
pestis yra kito charakterio, 
būtent, kaip padaryti gyvento

VLIKO PIRMININKAS MADRIDE
Spalio 18-21 Vliko pirminin

kas dr. J. K. Valiūnas lankėsi 
Madride. Visas keturias dienas 
jis skyrė nuo spalio 1 per 
tautini Ispanijos radiją pradė
tų transliuoti lietuviškų prog
ramų reikalam.

Spalio 18 buvo pakviestas 
pas estų atstovą Ispanijoje ir 
estų radijo programų vedėją 
dr. V. Raudą vakarienės, kur, 
kartu su lietuvių ir latvių pro
gramų vedėjais, aptarė pabal
tiečių transliacijų reikalus.

Spalio 19 susitiko su esa
mais ir numatomais lietuviškų
jų radijo transliacijų darbuo
tojais ir svarstė programų pa
ruošimo ir perdavimo klausi
mus.

Spalio 20, lietuvių ir estų 
■programų vedėjų lydimas, Is
panijos informacijos ir turiz - 
mo ministerijoj dr. J. K. Va
liūnas aplankė Ispanijos tauti
nio radijo transliacijų j užsie
ni direktorių Luis de Andres, 
informacijos ir turizmo minis
terijos ryšių skyriaus vedėją 
Santiago de Pablo, spaudos de
partamento direktoriaus pava
duotoją ir juridinio skyriaus 
vedėją bei Madrido universite
to teisių fakulteto prof. dr. 
Jose Angel Castro Farinas. Su 
visais kalbėjosi apie lietuvių 
radijo programas ir pakvietė 
juos rytojaus dieną pietų j ge
riausią Madrido viešbutį Ritzą, 
kuriame buvo apsistojęs. Tą 
pačią dieną vakare su lietuviš
kų transliacijų redaktorium tu
rėjo pasikalbėjimą, trukusį 15 
minučių, t.y. visą programos 
laiką; pasikalbėjimas buvo per- 
duotas į Lietuvą. 

jus paklusniais,kaip išmokin
ti, kad neprotestuotų prieš jos 
visokius nežmogiškus komu
nistinius išmislus.

Iki šiol, tame reikale, buvo 
valstybinis teroras, užbaugi- 
nimas, kalėjimai, koncentra
cijos stovyklos. Tas tebesitę
sia ir dabar, nes kitaip val
džia nebūtų išsilaikiusi.

Nežiūrint to, pas valdovus 
baimė vis didėja, kad tų tero
ristinių priemonių efektyvu
mas vis mažėja. Sovietinius 
piliečius be pertraukos vis 
baudžia. Pavel L itv i no v, La ri
ša Daniel, generolas Grigo
renko ir kiti sėdi kalėjimuo
se. Atmosfera keičiasi. Apie 
priespaudą kalbėti jau nebe
bijo, prieš pavartotas priemo
nes ,. kaliniams reiškiames 
viešos užuojautos ir protes
tuojama. Protestuoja netyliai, 
bet nurodo ir savo adresus, 
protestus persiunčia per ru- 
bežių.

Tas viskas valdovų baimę 
didina dar ir dėlto, kad pro
testuojantieji amžiumi yra 
daug jaunesni už valdančius. 
Protestai pasireiškia steden- 
tų, jaunų mokslininkų, inžinie
rių, mokytojų tarpe. Net jaun. 
karininkų tarpe atsiranda pro
testuojančių. Argi šūvis prie 
įvažiavimo į Kremlių oficia
lios procesijos metu nebuvo 
protestu?O visgi, apie tą įvykį, 
vyriausybė tyli, lyg kad nieko 
nebuvo įvykę.

Kremliuje sėdi "draugai"po 
50 - 60 metų amžiaus ir se
nesni, o protestuojančių tarpe 
jaunimas iki 40 m. amžiaus. 
Po kiek laiko senieji išnyks ir 
krašto gyvenimo vadovybė pe
reis į dabar jieškančių teisy
bės - protestuojančių rankas.

Sovietiniai valdovai to ne
jausti negali, todėl vidujinę 
krašte įtampą jie stengiasi 
nukreipti Vakarų kaltiniih^ls 
ir kitokiais išmisl'atS'.8J8U'ti

Komunistiniams lyderiams 
kada nors priseis atsakyti už 
tai, kad per 50 metų laiko, ne
žiūrint visokiausių melagys
tės pastangų, savo pusėn ne
patraukė jaunimo.

K. M. J.Šarūnas

Spalio 21 Ritzo viešbuty at
skiram kambary suruošė aukš
tųjų Ispanijos informacijos ir 
turizmo ministerijos pareigūnų 
garbei pietus, Į kuriuos, be ap
lankytųjų pareigūnų, atvyko ir 
estų, latvių bei lietuvių prog
ramų vedėjai. Visi pareigūnai 
parodė pabaltiečių problemų 
supratimą.

Lietuviškos radijo transliaci
jos ligi šiol netrukdomos ir ge
rai girdimos.

(Elta)

— Vliko seimo bankete gruo
džio 6 d. New Yorker viešbuty 
New Yorke kalbės Lietuvos gen. 
konsulas New Yorke Anicetas 
Simutis. Muzikinėj banketo pro
gramoj dainuoja J. Krištolaitytė- 
Daugėlienė, pianu lydima Alek
so Mrozinsko. (E)

Kanados LB Tarybos 
suvažiavimas

Kanados Lietuvių Bendruo
menės tarybos suvažiavime (spa
lio 18-19 Toronte) buvo pateik
tas ir Tautos Fondo atstovybės 
Kanadoje pranešimas, iš kurio 
matyt, kad Bendruomenė Kana
doje yra pagrindinė lėšų Lietu
vos bylos reikalams telkimo tal
kininkė, ir kad tame lėšų telki
mo dalyvauja visos KLB apylin
kės. 1966 metais Tautos Fon
dui jose surinkta 5,271 dol., 1967 
— 6,056, 1968 — TF ir Jung
tiniam Finansų Komitetui nepri
klausomybės atstatymo sukak
ties proga — 11,071, 1969 — 6,- 
724 doleriai

1968 metais surinktos lėšos 
paskirstytos, kaip sutarta, bū-

Nukeltu j 6 psl.

3 osl. *** *** NEPRIKLAUSOMA LIE”'”/A *** Nr.47 (1174), 1969 m. lapkričio mėn 19 d.
I
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KCJLTUEmE
' PIKTAS Į "LAISVĘ" 

NUMERIS
Žurnalas "Į Laisvę" - fron

tininkų organas. Aš gi - nesu 
frontininkas, o taip pat - nesu 
ir anti-frontininkas,nesu alti- 
ninkas/ALT-onarys/,bet taip 
pat - nesu ir anti-altininkas , 
taip lygiai - nesu vlikininkas , 
bet taip pat - nesu ir antivli- 
kininkas. Dar daugiau - nesu 
rezoliucininkas, bet,tuo labiau 
-nesu ir antirezoliucininkas . 
Viena, kas man labiausiai rū
pi - tai visų susiklausimas ir 
bendras nuoširdus darbas vi
sose srityse, o ypatingai - Tė
vynės laisvinimo srityje. Nors 
šiaip jau, kaip laikraštininkas, 
esu šalininkas tokio braižo ir 
stiliaus,kokį naudoja "Į Lais
vę" žurnalas visada ir visam 
savo turinyje. Man patinka, 
kartais, aštresnis rašymo to
nas ir botagėlis prieš ką nors, 
tik, žinoma, ne prieš bendrą 
mūsų vienybės darbą. Čia pat, 
pridurčiau, kad patikdavo man 
kolegos Br.Railos stilius, ku
ris, pasiraitojęs rankas, kar
tais paplakdavo ką nors, bet 
ne įsiutusiai piktai. Pasiilgstu 
aš,kaip ir daugelis kitų, jo ra
šinių "Dirvoje", bet jis, kaip 
matyt, padarė vienokią ar ki
tokią pertraukėlę su rašymu 
ir, gal, ko gero, pluša prie sa
vo "Dialogo su lietuviais" ko
rektūrų taisymo, kurį leidžia 
LE leidėjas J. Kapočius ir ku
ri /knyga/- būsianti apie 500 
psl. apimties. Tikimės, kad 
Bronys, užbaigęs korektūrų 
taisymą, sugrįš vėl į spaudos 
puslapius.© dabar - grįžkime 
prie pikto /ar piktesnio?/ "Į 
Laisvę" numerio. Tai kalbu 
apie to žurnalo š.m. spalio 
/44-tą/ numerį.

KE0IOO
Pasakyčiau, jog jis mane - 

lyg ir nustebino savo atšiau
riu tonu- ypač prieš ALT-ą ir 
visus kitus veiksnius. Beveik 
visuose žurnalo straipsniuose 
-gana nepalankiai rašoma apie 
visus ir apie viską, tik už
mirštant žvilgterėti į save 
-frontininkus, o ypač - į "Re
zoliucijų Komisiją." Ir kodėl 
taip? Nejaugi jie tėra neklai
dingi?. ..

Kad nebūtų bergždžias ra
šymas ir kad neatrodytų, jog 
rašau iš kažkokio pykčio ar 
pavydo, - žvilgterėkime į fak
tus.

Štai,vedama jame, užvardin
tame "Veikla ir pinigai", bent 
baigmėj,kalbama apie medžio 
gyvybę palaikančius veiksnius 
- jo šaknis. Girdi, be šaknų 
medis ne tik nudžiūsta, bet ir 
išvirsta. Toliau:

"Kai kurios lietuviškai veik
lai pretenduojančios vadovauti 
organizacijos tas šaknis pra
randa arba jau yra praradu
sios. Didelį rūpestį šiuo metu 
sąmoningam lietuviui turėtų 
kelti Amerikos Lietuvių Tary
bos visokeriopas išsisėmi
mas".

Nežinau kodėl, gal už tai, 
kad per toli gyvenu, bet iš AL 
T-os pusės - tokių aliarmuo
jančių simptomų,vis dėlto, ne- 
įmatau,negirdžiu ir neįžiūriu.

Toliau - ir kitas straipsne
lis /gal vėl taikintinas prie 
vedamųjų, nes taip pat be pa
rašo,vadinasi,redakcijos var
du/: "Veiksnių ir politinių vie
netų sunykimo priežastys”. 
Taigi , visiems "pylos": ir 
veiksniams ir politiniems vie
netams - yienetėliams.... .'

Pažiūrėkime,kas gi'ifta ra
šoma? Pacituotina tik gaba-

TĖVYNES GARSURADIJO DVIDEŠIMTMETIS CLEVELANDE

Sį rudeni, Juozo Stempužio vadovaujama TĖVYNĖS GARSU lietuviška radijo 
programa Clevelande atšventė savo dvidešimtmetį. Ta proga'įvyko koncertas 
(dainavo Aldona Stempužienė ir Juzė KriŠtolaitytė - Daugėlienė) ir iškilmin
gas banketas. Tiktai tie, kurie tą darbą žino, supranta kiek pastangų teko pa
dėti tos programos vadovui ir jo gausiems bendradarbiams. Kaip dailiai išleis
tam dvidešimtmečio leidinyje rašoma, toji programa buvo suorganizuota Jaunu
čio NasvyČio iniciatyva. Nuo 1952 metų radijo valandėlė perorganizuota visuo
meniniu pagrindu ir Clevelando lietuvių radijo klubo pirmininku išrinktas Juo
zas Stempužis. Nuo 1960 metųjuozas Stempužis ima tvarkyti radijo programą 
privačiais pagrindais ir tebėra' jos vedėjas iki šios dienos.

Transliacijos metu --- rez. Petras Maželis, Romas Zorska, Juozas Stempužis, 
Živilė Kl i o ryte ir Aldona Stempužienė.

lėlis, nes, negi, visą straipsnį 
cituosi. Tad, prie tikslo:

"Kai kurių veiksnių ar vie
netų vadovybės beveik nieko 
nedaro, o tik "maitina" lietu
vių visuomenę atsišaukimais, 
šūkiais ar pareiškimais. Iki 
nuobodumo linksniuote links
niuojama: "Mes vadovaujame 
JAV-bių lietuvių politinei 
veiklai" - "mes atstovauja
me kenčiančiai Lietuvai lais
vajame pasaulyje" - "mums i 
mums priklauso visas daisvo-g 
^jo pasaulio lietuvių ^politinisc 
'darbas" - "mes budime Lie-; 

tuvos laisvės sargyboje Wa
shingtone" - "mes turime ge
riausius ryšius su JAV-bių 
valdžios pareigūnais" - ir 1.1, 
ir t.t.

Kaip sau norite šnekėkite, 
bet tokios pasigyrimų "litani
jos" iš kai kurių veiksnių ar 
vienetų vadovybių" nesu gir
dėjęs nei skaitęs ir tiek...

Verčiame dar vieną pausla- 
pj toliau. O čia - jau nusiže
minusio pranciškono su(kuk-r 
liais sandaliais,poeto kun.dr. 
L. A ndr iekaus balsas. S tra ips - 

nis , užvardintas: "Pažinkime 
patys save". Čia rašoma lyg 
ir prieštaraujančiai aniem 
dviem vedamiesiems. Kalba
ma apie "nesivaldymo apraiš
kas,palietusias visus tris kul
tūros kongresus".To vaisius, 
girdi, "abejingumas dvasi
nėms vertybėms, nepasitikėji
mas vadovaujančiais asme
nim, nenoras jungtis į organi
zuotą darbą, ypač gi prisiimti 
atsakingesnes pareigas" ... 
Kaip , čia pralindo šitokios 
mintys apie "nepasitikėjimą 
vadovaujančiais asmenimis"?

Šiaip jau šiame straipsnyje - 
nebūtų nieko ypatingesnio, jei 
nebūtų tokio "ne poetiško" iš
sireiškimo apie mūsų miru
siuosius. Cituoju: "...visas 
lietuvių parapijas Amerikoje 
skubiai retina mirtis. Kai ku
riose iš jų per metus į aną pu
sę išsidangina apielOO asme
nų"./Aš pabraukiau žodį "IŠ- 
sidangina"-Pr.Alš./. Na, dar 
truputį tolėliau - Pranciškonų 
provinciolas, dr.L. Andriekus, 
taip pat papiršliauja paimti 
įvairių sričių darbą iš "silp
nėjančių institucijų" ir jį ati
duoti - kam ? O gi - tokiai or
ganizacijai, kuri, deja, tokio 
darbo pati nenori - tai L. B- 
nei. Autorius rašo: "Kaip 
krikščioniškos kultūros pavel
dėtojai,ant švento artimo mei
lės pagrindo mes galime pas
tatyti nepajudinamą Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenę, kuri, 
silpnėjant mūsų tautinėms 
institucijoms Amerikoje, dar 
gelbės nuo prarajos."

Toliau ir vėl - kažkoks sla- 
pyvardininkas V. J. Denys-dar 
kartą nuneigia visų kitų ir vi
sokią kitokią veiklą, o siūlo 
jungtis ir viską perimti tik 
Lietuvių B-nei.Esą: "Lietuvių 
Bendruomenė apjungia viso 
laisvojo pasaulio lietuvius ir 
tuo pačiu visus jų junginius". 
Taip, apjungia, bet ji /Ben
druomenė/nenori jų išnaikin
ti, o tuo labiau - prisiimti po
litinės srities pareigų.Jai už
tenka tikkultūrinės veiklos. Ji 
tam ir sutverta, įsteigta. Jei 
netikite tuo .paklauskite B-nės 
steigimo tėvą - Prel. M.Kru
pavičių.

Taigi, norisi paprašyti "Į 
Laisvę": būdamas toks puikus 
žurnalas, ^tgityje aębūk;,tolęs 
piktas į i .Ii “oilduiSp rnv|ii»f> -.w

PRAGYS ALŠĖNAS.

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.

LIETUVOS TRISPALVĖ VIRŠ 
UNIVERSITETO

Maždaug nuo Napoleono aikštės nustebęs pa
matau ant Vilniaus universiteto stiebo plevėsuojan
čią Lietuvos vėliavą ryškiomis geltona-žalia-raudona 
spalvomis. Kas ją iškėlė?!

Skubu ir beldžiuosi į tas pačias universiteto du
ris. Jos užrakintos. Kumščiu smarkiai trankau į 
duris.

Netrukus girdžiu atbėgančio žingsnius, klausia, 
kas ten, reikalauja slaptažodžio. Pasakau.

Paliktas saugotojas atidaro.
— Akšen! — šūkteliu piktai, bėgdamas laip

tais i viršų. Jis nespėja. Paraginu greičiau. Pribėgo 
dekanato duris, jos uždarytos, bet neužrakintos. Jas 
atidarau, viena ranka laikau, kita rodau į savo sau
gotoją, liepiu eiti vidun. Įeina. Liepiu užrakinti du
ris. Užrakina. Paimu raktą, įsidedu į kišenę.

— Kas iškėlė lietuvišką vėliavą virš universi
teto?

— Aš, tamsta vade.
— Tamsta?! O kas davė Įsakymą?
— Pamaniau, laikas iškelti, kad vokiečių avia

cija žinotų, jog čia lietuviai. Tamsta, vade, ilgai ne
grįžai, maniau, gal kas blogo atsitiko.

— Vokiečių aviacija bus niekis, jei mus pirma 
pastebės ir sunaikins rusai, — šaukiu. — Ar tamstai 
galvoj negerai parodyti sukilėlių vietą? Ar manai, 
rusai neturi akių, ką?! Sukilimas dar nepradėtas, o 
jau išdavei centrą!

Jis mato, esu supykęs, einu tiesiai prie jo. Jis 
beveik atsiremia į sieną. Išbąla, atsiprašo, jis manė 
darąs gera, jis norėjo mieste esančius lietuvius pa
drąsinti.

— Tu, tu... nelaimingas žmogau, mums nerei
kia daugiau drąsos, supranti! Reikia atsargumo. Pa
galvok: ant okupuoto miesto iškelta vėliava neduos 
laisvės, kai visur aplink pilna rusų ir į juos dar nei 
šūvis nepaleistas. O kas būtų, jei vokiečiai, gavę sa
vo aviacijos pranešimą, kad mieste jau Lietuvos vė-

'] (i.

liava, ramiai pradėtų žygiuoti į-Vilnių. Kas tada, bū
tų? Ar dėl vieno bepročio nebūtų sunaikinta mūsų 
sostinė gal su tūkstančiais lietuvių. Ką ? Kodėl tyli?..

Atsitraukiu nuo jo. Pyktis praėjo.
Jis atsiprašinėja, prašo dovanoti ir klausia, ar 

įsakysiu nuimti vėliavą.
Pasižiūriu į laikrodį. Netrukus sukilimo pra

džia. Galimas dalykas, kai kurie sukilėlių vadovai 
stebėjo ar stebi universiteto stiebą su lietuviška tri
spalve. Prieš pat sukilimo pradžią jos nuleidimas 
galėtų suklaidinti vadovus, gal net verstų suabejoti 
sukilimo pradžia. Reikia viltis, kad rusai nepama
nys, jog vėliava reiškia sukilimą, gal pamanys, kad 
karštuoliai studentai neapgalvotai išsišoko, nieko 
daugiau. Sukilėliams iškelti savo vėliavą prieš sukili
mo pradžią būtų perdaug kvaila. Vokiečiai gal ir ki
tais būdais patikrins miesto saugumą.

— Tegu Lietuvos vėliava plevėsuoja. Ji iškel
ta per anksti, bet per vėlu ją nuimti.

Vaikštau dekanato kambariuose. Pasižiurau į 
rankinį laikrodį ir į laikrodį ant sienos.

Sustoju.
Tylu. Mieste šūvių negirdėti.
Žiūrau pro langą. Nieko nematyti.
Staiga kažin kur pasigirsta šūviai. Dar kiek, ir 

automatų kalenimas.
Atsisėdu.
Klausausi.
Mano saugotojas stebi, nieko nesako.
Pasižiūriu į laikrodį: sukilimas pradėtas punk

tualiai.
Pasigirsta šūvių kitur. Automatų kalenimas.
Pro langą matau, bėga papūstomis „galifė“ mė

lynom kelnėm enkavedistas, tur būt, iš milicijos nuo
vados, esančios prie pat universiteto. Į jį kažin kas 
paleidžia keletą šūvių iš brauningo, bet gal nepatai
ko. Šaunant rusas mėtosi į šonus, jam nuo galvos 
nukrenta enkavedisto kepurė, jos nepakeldamas bė
ga kiek įkerta ir tuoj dingsta už mūrų.

Priartėjęs saugotojas sako, kad gaila, jog netu
rįs šautuvo, nebūtų leidęs čekistui pabėgti. Jam at- 

, sakau, kad mes čia esame ne laidyti paskirų šūvių, 
bet vadovauti viso miesto sukilimui. Iš čia dar nega
lima šaudyti.

Matau. į universiteto kieme esantį rūsį, pakėlus 
angos dangtį, kitų prilaikomas, lipa Vilniaus univer
siteto rektorius prof. Mykolas Biržiška. Su juo nusi
leido dar pora vyresnių, kurių iš tolo neatpažinau.

Galimas dalykas, universiteto rūsyje yra dau
giau profesorių. Jie tenai pasislėpė, tikėdamiesi ra
miai sulaukti miesto užėmimo. O jei miesto ilgiau 
neužimsime?

Vienas einu pasižiūrėti pro kitus universiteto 
langus. Nepatogioje vietoje, prie laiptų, užsilipęs 
žiūrau į milicijos nuovados vartus, iš kur, tur būt, ne
seniai pabėgo enkavedistas. Prie vartų stovi pora 
civilių vyrų, vienas su brauningu rankoje, kitas su 
automatu. Langas uždarytas, negirdžiu žodžių, bet
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kalbasi lietuviškai, ginčijasi, lyg barasi. Dairosi į 
visas puses. Staiga vienas, tas su brauningu, pastebi 
mane, iškart link manęs kelia savo brauningą. Aš 
mosuoju ranka. Antras — su automatu — jo ranką 
staiga sulaiko, kažin ką sakydamas. Pirmasis nulei
džia brauningą. Abu draugiškai pamosuoja, vienas 
net ranką prideda prie kaktos pagarbai. Atsakau 
tuo pat. Dar kiek pasižiurau, nulipu žemyn.

Grįžtu į dekanatą. Slaptažodis. Viduje.
Netrukus kažin kas beldžiasi. Saugotojas klau

sia: kas? Pasako slaptažodį. Jis kaire ranka atraki
na, atidaro, dešinėje laiko brauningą.

įeina iš rūsio du partizanai, vesdamiesi pilna 
uniforma rusų kareivį. Klausiu, koks čia cirkas. Vie
nas jų atsako, kad į užrakintus universiteto vartus 
beldėsi šis rusų kareivis, prašydamas jį paimti į ne
laisvę. Jie paėmė, bet nežino, ką dabar su juo daryti. 
Jis gražiuoju atidavęs savo šautuvą, šovinius.

Pyktelėjęs sakau, kad jiems turėtų būti aišku: 
čia nėra belaisvių stovykla.

Jie klausia, ką daryti su šiuo ir su daugiau, jei 
tokių atsirastų. Ar juos paleisti, o gal nušauti?

Rusas atrodo prastai, silpnai, išvargęs. Lietu
viškai nesupranta, nes nei kiek nereagavo.

Sakau, mes čia esame laimėti, bet ne žudyti. Vi
sus pasiduodančius priimti, bet jokiu būdu į čia ne
vesti, laikyti atskiroj izoliuotoj rūsio vietoj. Ne, juos 
tuoj pervėsti į buv. Kriminalinės milicijos patalpas, 
buvusias irgi prie pat universiteto, bene šv. Jono gat
vėje. Ir šį belaisvį ten tuoj nuvaryti.

Jie išsiveda drebantį ruselį.
Visai netoli supleška šūviai. Staiga viskas nu

tyla. Ne, belaisvis dar negalėjo būti išvestas į lauką. 
Ir šūviai ne iš tos pusės.

Nerimauju dėl mums ginklų išėjusių atnešti par
tizanų N. ir D. Jau gera valanda nuo sukilimo pra
džios, o jų dar nėra.

Rūsyje esantys suorganizavo nemenką partiza
nų dalinį. Prisikalbino keletą lietuvių karių, vaikšti
nėjusių su šautuvais, šoviniais. Mūsų ginkluotos sar
gybos prie visų durų, prie dekanato durų iš korido
riaus pusės.

Visai sutemsta.
Universitete neleidžiu uždegti elektros, mato

mos iš lauko.
Dekanate, koridoriuje ir laiptuose nemažas ju

dėjimas.
Iš skirtingų vietovių atvyksta pasiuntiniai. Pra

neša. kurios vietos užimtos. Laukia tolesnių nu
rodymų.

Pasiuntinys iš geležinkelio stoties pnfšo jiems 
paramos. Jos gauna.

Išeinu patikrinti kai kurių sargybų universitete.
Grįžtu.
Naktis šalta.
Rūpi padėtis mieste. Ypač neramu dėl rusų 

enkavedistų centro prie Lukiškių aikštės tvirtuose 
mūruose. Jis turėjo būti labai saugomas, ginamas. 
Ar laimingai paimtas Dailės muziejus, kuriame bu

vo pastebėta mums nežinomų ginkluotų vyrų? Kaip 
kalėjimas, politiniai kaliniai? Ir 1.1, ir 1.1.

Supleškėjus šūviams, žiūrau, einu prie kitų de
kanato langų. a

šalta, jaučiu drebulį. Tur būt, dėl įtempimo. Ij

Kažin kur stiprūs šūviai. Bandau spėti: artileri
jos ar tankų. Kas ir į ką šaudo? Jei rusai į mūsiškius, 
ar mūsiškiai mokės apsiginti? Ar galės paimti tan
kus? Ar atsiras juos valdančių? Aišku, kariuomenėj 
tokių bus. Ar tada rusiškų, jau mūsiškių valdomų 
tankų nepuls apie tai nežinantieji lietuviai ar gal at- in 
siradę vokiečiai? Kur dabar vokiečių kariuomenė? 
Ar ji bombarduos miestą? Kokie reikalai rusų ka- 
riuomenės kareivinėse, kur tiek daug rusų karių? 
Ar mūsiškiai įstengė nuginkluoti ar išvaryti tūkstan- 
čius rusų iš kareivinių? O gal iš ten rusai patys pasi- q, 
traukė? Ką reiškė mieste matyti sunkvežimiai su 
rusų šeimomis? Kiek gali žūti lietuvių? Ar vokiečių 
kariuomenė ims Vilnių, o gal tik apsups, palikdama 
gyventojams tvarkytis? Kaip reikės tvarkyti tieki- ‘J 
mą, gydymą, ryšius, jei sukilimas užsitęs? Jei suki- >k 
limas iki ryto nepasibaigs, sukilėlių centrą reikės M 
perkelti į kitą vietą, mažiau reikšmingą lietuvių <« 
kultūrai ir tinkamesnę gynybai. •*>

Atėjo Ž. Susirūpinęs. )(f
Klausia, ar ne per anksti pradėjome sukilimą?
Atsakau, kad dabar ne laikas klausti, ar per 

anksti pradėjome sukilimą, nes jo niekas negali su- 
laikyti. Dabar ir mes teesame didžiulio kautynių ra- 'j 
to dalis, kuris vis tiek suksis, norime ar ne. Sukilimo ”, 
pasisekimas priklauso nuo visų lietuvių, nuo jų štai- (?. 
gaus, protingo, drąsaus smūgio. Bendrai nutarę, pra- 
dėjome labai pavojingą karinį žygį prieš daugerio- v* 
pai gausesnį priešą, gerai organizuotą, turintį milži- ci 
nišką užnugarį. Bet mūsų pusėje teisė ir teisybė, 
laisvės ir nepriklausomybės troškimas, neabejotinai 
remiamas visų gerų lietuvių. Tikėkime ir vokiečių 
kariuomenės pagalba, nors būtų geriausia visai be ;Si 
jos apsieiti. Būtų idealu, jei Vilnių turėtume savo 
valdžioje prieš Vokietijos kariuomenei puolant ar '’Į 
įžygiuojant į miestą.

Jisai sutinka ir nukreipia pokalbį kitur.
Kartkartėmis mieste pokšteli šūvis, šūviai.
švinta. '
Miestas skęsta tyloje.
šūviu iau negirdėti. J,
Girdžiu praskrendančių lėktuvų ūžimą. Jie nei 

šaudo, nei bombų mėto. te
Visai šviesu.

' Paukščiai gieda, čirškia.
Vilnius vėl mūsų?
Bet kur rusų kariuomenė su šimtais tankų, ar- . 

tilerija, stovėjusi mieste ir aplink miestą? Kur vo- ša
kiečių kariuomenė? Gal rusai pasitraukė iš Vilniaus, ■. 
vos pajutę pirmuosius lietuvių sukilėlių staigius smū- “ 
gius, nespėję susiorientuoti, kas darosi, kas, kokio-.^ 
mis jėgomis puola? „ , . '

Bus daugiau. '



Iš " G imtojo Krašto" ..

Prof. A. Salys linksmai nusiteikęs studentu 
imatrikuliacijos šventėje, Lietuvoje.

IR VĖL 
„GAUDEAMUS IGITUR“ kReM 

VE/DRoDž/N

Koks gali būti studentas, jeigu jis pagal visas tradici
jas nejėvęetas j studentų Seimą? Rugsėjo pirmąją, Bokš
to laikrodžiui dar nelSmuSus nė devynių, universiteto 
pirmakursiai jau plaukė j senąjį Sarbievijaus kiemą. O su 
jais — ir vyresni jų kolegos, ir dėstytojai, Ir svečiai. I

Pasižiūrėti Imatrikuliacijos iškilmių J universitetą atvy-Į 
ko Lietuvoje viešintys tautiečiai — Pensilvanijos univer
siteto profesorius A. Salys su žmona, Kalifornijos univer
siteto profesorė M. Gimbutienė, pažangūs Amerikos lie
tuvių veikėjai S. J. Jokubka, M. Masys bei jo duktė ad
vokatė S. Masytė, žurnalistė 1S Niujorko S. Narkėllūnal- 
tė, skulptorė 1S Londono E. Gaputytė, grupė jaunų lie
tuvių 1S Vokietijos Federatyvinės Respublikos.

Šventė prasidėjo tradiciniu jumoristiniu Kanapinio lt 
Lašininio pokalbiu. Pirmakursiams Jie pateikė tokių klau
simų, kokių jokia stojamųjų egzaminų komisija nesugal
votų. Bet ir pirmakursiai ne iš kelmo spirti: ir atsakinėjo 
sąmojingai, Ir pasižadėjo būti nė klek ne blogesniais žodžiu 
studentais, negu tie, kurie juos dabar fontano vandenė
liu (Šventė j studentus...

Sydney apylinkėsAustralijoje spaudos platinimo centro vedė
jas POVILAS ALEKNA. m.vilkaitienės nuotrauka.

gos pasirodymą. tojams, sunki vokiečių okupa— užsimiršti.
’ Štaikodėl as į Jus kreipiuo-cMa. rustl karo belaisvių bė- 
si.Mat,esu parašęs l Pas. ka-dos, skundikai, šnipai ir pro- 
ro atsiminimus.Dabar atšven-vokatoriai»vokiečių karo teis-

,ma i,prievartos darbai ir bau- 
rėčiau matyti ją atspausdintą.d°s» dvasiškija ir jų rezisten

cija, lietuviai pasipriešina vo
kiečiams,! pas.karas ir Ame-

______ ir darbu. Lietuviška aprašyti visi 1 Pas. karo įvy-rik°s lietuviai , 1 Pas. karo 
..u pveme i sutemus... knyga yra miela talkininkė kiai Lietuvoje. Tai ištisa do-k^biinkai ir žuvusieji, lietu-

vist pirmakursiai žygiuoja pro vartus, apipintus ąžuo- šįuose darbuose. Ją turime kumentacija padarytų ano lai-vkl viltys karo metu, literatū- 
10 lapų vainikais, papuoštus užrašu „Per aspera ad astra", j r j s -i paa. mnnano
sustoja ties savųjų specialybių vėliavomis. Orkestras už- gerbti ir mylėti. Tačiau jOS kO nusikaltimų,kaip rusų, taip aPle 1 r uiu-eud-

kasmet vis sunkė-Ir vokiečių, 1914-1918 metų lai-garbės prenumeratoriai, 
raitės, ir pirmakursiai tampa „(šventintais". ja. Mažėja skaitytojai: vieni kotarpyje. žymesnių kiaiaų pataisymai,

■ Šventė paliko malonų jspudj ir svečiams, ir unlversl- „ , tiirinirs niintranlrn« ir t ti
lėto dėstytojams, ir patiems studentams. išmirdami , kiti neturėdami Knyga pavadinta: "LietuvaturmVs • nuoirauKos ir t .u
v T ’fŽ? k^n,et' 38 atė)au pas‘Murėti, kokią jaĮko ir aoro ją savo namuospCaro ir Kaizerio naguose." JiKnySa Jau baigiama surinkti,
kartą išaugino Lietuva, — pasakė universiteto auklėtinis J4 Januose ° - irišta kietuose viršeliuo-
poetas Justinas Marcinkevičius. — Labai džiaugiuosi, kadturėti. Bet nežiūrint tų sunkių Jaa Spausdinama dali. V.Vljei-13Kiemuos vii&eiLLiu

SS.“sąlygų, kasmet yra Išleidžia-klo spaustuvėje ofsetiniu būdu«. Mecenatų - rėmėjų ir gar- 
universitetą. ma po keliolika naujų knvOT- 6X9 didumoJKnygos turinį su-bės prenumeratorių pavardės

Filologijos fakulteto prodekanas Jonas Balkevičius pa- . J4 x j- , .. . . ■ bus iraŠvtOS ktlVEOS nabaiCOie.
sveikino pirmakursius su mokslo metų pradžia, palinkėjo Tai padeda lietuviai, kurie su-daro: žodis skaitytojui, pra- , .
didelės sėkmės moksle. „.pranta knygos reikšmę ir tarmė , Romanovų dinastija, Šia knyga pagerbsime zu-

— Jūsų pareiga — nešti savo kraštui gėrĮ, — pasakė^ xeitvoxii^ lx j viiqi’iiq 1 knrp IcpntiMii-
jte. —„Tokia Ir mūsų universiteto tradicija. Niekam ne-naudį. RasputinO Vaidmuo ir mirtis, raa. twic, ivculcju

puyd.). v— Leidėjai sumažėjo, nes kny- Didžiojo karo priežastys, mo- gausmų Ir vergusiųjų
re Profsąjungų kultūros rūmų salėje (vyko iškilmingasga jokio peluO neduoda Ji vos bilizacija ir jos padariniai, vargą. Caro ir kaizerio oku- 
suslrlnklmas, skirtas mokslo metų pradžiai. O viršum se- ‘ v • 1
nojo universiteto besibaigiančios vasaros vėjas plaikstė gali padengti Spausdinimo iŠ — 
užrašą „Salve, Alma Matert"

ATVIRAS LAIŠKAS .
"NEPRIKL. LIETUVOS"

SKAITYTOJUI
Didžiai Gerb. Tamsta,
Štai Jums nelauktas laiškas, tus 50 metų karo sukakti, no- 

kurį malonėkite perskaityti, j
Esame tremtyje jau 25 me-Ji būtų apie 400-500 pusi, ir 

tai. Čia kovojame plunksna, paveikslūota.Šioje knygoje yra

Tokios pat sąlygos
Aš sužinojau, kad mano tė

vas nesumoka jums už kostiumą 
jau treti metai, — sako klientas 
siuvėjui.

— Taip, pone. Ar jūs norite su 
mokėti už jį?

. -Ne, ne. Aš norėčiau pasisiū 
Tinti kostiumą tomis pačiomis są 

• lygomis.
Teisme

— Kaip tave sučiupo vagiant 
vištas?

— Tiesiog už sprando, pone 
teisėjau.
Užmiršimas

— Atvykau atostogoms, kad

— Ką tokio norėjai užmiršti?
— Dabar jau neatsimenu.

Draugių tarpe
—Tas vyriškis, su kuriuo mane 

vakar supažindinai, užkvietė kad 
jam pozuočiau.

— Bet juk tu nesi modelis.
— Taip aš jam ir pasakiau, bet 

jis tvirtina, kad tai nesudaro 
kliūčių kadangi jis nėra dailinin
kas.

Viengungio išpažintis:
Kas nemyli moterų, 
Dainų nei vyno, 
Tas ir daug linksmybių 
Tikrai nepažino.

Ekskursantai
— Kokias šalis aplankėte?
— Bilietus pirko mano vyras. 

Nemačiau jokių užrašų. Važia
vom ir važiavom.

k

. „ĄŽUOLIUKAS“ — LENKIJOJE
Lietuviika..daina gražiai skambėjo ir Len

kijoje, Vroclave vykusiame tarptautiniame 
oratorijų ir kantatų festivalyje.

Karštais plojimais publika sutiko berniu
kų choro „Ąfuoljuko?." ailiktį M, K. Čiur
lionio „Šančius"',1 Ė. Balsio kantatą „Ne- 
lieskime mėlyno gaublio" ir kitus kūrinius. 

pFetstivalio vyriausiasjsc1<Jifigentas. Vroclavo 
filharmonijos meno vadovas Tadeušas Stru- 
gala „Ąžucftiukų'”, vienintelj festivalyje dar- 
lyvavusj vaikų chorų, įvertino kaip „nuosta
bų, sugebantį kerėti, subtilų ir jautrų 
dainininkų kolektyvų'L

pirmųjų karo dienų įspūdžiai, pacijos paliko žmonių širdyse 
laidas, jei ir visas leidinys iš- mūšiai Naumiesčio apylinkė- daug kartumo, todėl šioje kny- 
parduotas.Todėl naujai knygai je,Širvintos apylinkės įvykiai, S0!® V™ Paltest°s ir jų valdy 
pasirodyti dabar yra reikalin- istorinio tilto likimas, kazokaimo dinastijos su tragiškomis 
ga jau visuomenės pagalba. Ji karia "vokiečius” , Lietuva i pasekmėmis.
gali būti iš anksto užsakytaPas. karo metu, vokiečiuką- K'-iyg°s kaina - $5.00 su 
prenumerata, kas garantuotų re ivių sauvalė, ateina vokie-Prlsiuatimu" Prenumeratą iki 
knygos išleidimą. Jūsų pri- čiai-būsite sušaudyti, šiurpūs gruodžio l d. prašome siųsti 
tarimas, kaip knygos mylėto-karo vaizdai, Kauno tvirtovės adresu: M r . A. Gintneris 
jui, rėmėjui ir bičiuliui, galė- likimas , pastotės , vargai ir'322lW.6l Street, Chicago, UI. 
tų tas sąlygas žymiai pakeisti nuotykiai, lietuviai caro armi- 60629. Reiškiu pagarbą, 
ir palengvinti laukiamos kny- joje,vokiečių įsakymai gyven- Antans Gintneris ’

■ ratui ,!ęve

. MARGA ŠOKIO ISTORIJA
•f -T- * * * *

Paruošė Vladas Dumčius ir atspausdino Australijos “ PASTOGF“ **** **** ■ ’

Artėjant Adelaidės liet, tauti
nių šokių grupės dvidešimties me
tų sukakčiai rengėjų buvau pa
prašytas paruošti nors trumpą 
šokių istoriją. Prasidėjo medžiok
lė po didžiulę Adelaidės universi
teto biblioteką, ir štai medžioklės 
grobiu dalinuosi su Mūsų Pasto
gės skaitytojais.

I X x .
Užtrukus Mozei Sinajaus kalno 

viršūnėje temperamentinga žydų 
tauta, stovyklaudama kalno papė
dėje, nerimavo. Paskubomis su
rengtoje kalvėje surinkus dyku
moje rastus perdžiūvusius kelmus 
ir sausmalkes pasigaminta medi
nių anglių, kuriuos panaudojus 
buvo galima ištirpinti aukso ga
balėlius. Nekantrūs žemesnieji 
žydų vadai surinko vyrų ir mote
rų auksinius papuošalus, tirpino 
juos ir nuliedino veršiuko pavida
lo figūrą. Tuoj pat pradėjo repe
tuoti žydų tautinių šokių grupė. 
Skaisčiai tviskančių laužų švieso- 

| je nykioje Sinajaus dykumos nak
tyje atssibuvo pirmas viešas žydų 
tautinių šokių festivalis. Skam
bant arfoms, trimitams ir būg
nams buvo šokama apie auksinį 
stabą. Nebūtinai tai buvo blezdin
gėlė ar lenciūgėlis, šokiais buvo 
išreikšta tos dienos žydų tautos 
džiaugsmas, už (kurį festivalio 
rengėjams, aukso aukotojams, lie
jikams ir šokėjams vėliau teko 
skaudžiai apmokėti. Jie visi stai
ga mirė. Už tai, kad šoko ne lai- 

i ku ir ne vietoje.
Babilono vergijoje žydai nuola

tos prisimindavo savo laisvės die
nas toli paliktoje Jeruzalėje. Žy
dų jaunimas, jau gimęs Babilo
ne, apie ištrėmimą tegirdėjo tik 

." iš tėvų. Jie kartais vyresniųjų 
išmokyti susirinkdavo patys pasi
šokti. Susidomėjo jų šokiais ba
biloniečiai, nes tie žydų šokiai vi
sai skyrėsi nuo vietinių. Baalo 
(vyriausio Babilono dievo) gar
bei suruoštai šokių šventei buvo 
pakviesti ir žydų šokėjai per įta
kingiausią jų bendruomenės ats- 

j. tavą pranašą Jeremiją. Jis pa- 
IgMMkX kad žydai viešai nedaly- 

viiį^ą. “Mes pakabinome savo

***
arfas ant svyruojančių gluosnių 
Jordano paupy.” Tuo jis davė su
prasti, kad džiaugsmas liko tėviš
kėje, o šokimas drauge su babi
loniečiais jų pavergėjais reikštų 
vergo padėties legalizavimą.

Herodo duktė Herodijada už 
gražiai sušoktą šokį tėvo ir svečių 
akivaizdoje motinos primokyta 
paprašė šv. Jono Krikštytojo gal
vos, Tėvas savo pažadą ištesėjo. 
Tai brangiausiai apmokėtas šokis, 
žinomas istorijoje.

x x
Mūsų tautiniai šokiai yra mūsų 

žilos praeities liudininkai. Stab- 
meldybės laikais šventųjų gojų 
pavėsyje jaunų ąžuoliukų lapų ar 
laukinių gėlių vainikais pasipuo
šusios vaidilutės atliekamu nuo 
gabi jos tarnybos laiku šoko savo 
tarpe, sakykim, blezdingėlę arba 
kepurinę. Orkestras maždaug bū
davo toks: pats vyriausias bosas 
krivių krivaitis skambindavo kan
klėmis, žinyčiai priklausančių 
medaus drevių kopėjas (drevinin
kas) švilpiniuodavo skudučiais, 
medžiotojas pūsdavo stumbro ra
gą arba būbnydavo ant liepinės, 
aptemtos nudyrinto vilko oda. 
Visokių varinių dūdų Lietuvoje 
tuomet dar nebuvo. Buvo šokama 
išreiškiant džiaugsmą, padėkas, 
permaldaujant Perkūną arba mel
džiant pasisekimo medžioklėje, 
kad būtų geri derliai, mūšių per
galės, na, ir sėkmingos meilės. 
Lietuviams priėmus krikštą viso
kie senieji šokiai buvo panaikinti 
kaip pagonybės liekana. Esant la
bai retam bažnyčių tinklui ir gy
venant miškingose vietovėse toli
mųjų pilaičių valdose buvo sunku 
sukontroliuoti visokias jaunimo 
gegužines, šv. Jono naktį lieps
nodavo laužai, vyrai šokinėdavo 
per ugnį ir kartu su merginom 
sutrepsėdavo jievaro tiltą.

x x
Viduriniais amžiais Italijoje ir 

Ispanijoje jau buvo leidžiami kai 
kurie šokiai. Vienam iš popiežių 
lankantis XIV a. Viennoje buvo 
suorganizuotas labai iškilmingas 
sutikimas. Vienos vyskupo parė

dymu buvo surinkta 800 mergai
čių 15-17 m. amžiaus. Paskubo
mis jos buvo apmokytos austrų 
tautinių šokių, aprengtos plonais 
tiuliniais rūbais ir jos šoko po
piežiaus pravažiuojamomis gat
vėmis.

x x
Kryžiuočių ordenas, Romai skų- 

sdamas pagonių žemaičių papro
čius rašo, kad staiga užpuolę 
šventąjį miškelį jie radę seną vy
rą ilga barzda ir keletą jaunų 
moterų ilgais baltais marškiniais 
ir palaidais plaukais. Šalia jų bu
vusi ugniavietė. Jų manymu mo
terys buvusios ugnies raganos. Ir 
kryžiuočiai visus ir visas nudobė. 
Šitą atsitikimą nupasakojo prof. 
Volteris Kaune 1931 m. Jis apie 
tai skaitęs Rygos arkivyskupijos 
archyve.

X X

Didžiojo Lietuvos kunigaikščio 
Vytauto duktė Sofiją, ištekėjusi

už Maskvos kunigaikščio Dimitro 
Doniečo sūnaus Vosyliaus Krem
liuje laikėsi lietuviškų papročių. 
Jos dvare nuolat svečiuodavosi jos 
giminės. — Lietuvos bajorų sūnūs 
ir dukros. Būdavo ruošiami su- 
batvakarių pasilinksminimai. Tuo 
rrtetu Vytautas Didysis ilgesnį 
laiką gyveno Smolenske. Duktė 
Sofija jį kartas nuo karto aplan
kydavo. Jos apsilankymo metu 
visas Smolenskas skambėdavo lie
tuviškomis dainomis ir šūkiais. 
Kartą Maskvos kremliuje buvusi 
didelė puota, greičiausiai kuni
gaikštienės gimtadienio ar vardi
nių proga. Senieji Lietuvos ir 
Maskvos bajorai kaip paprastai 
gurkšnodavo gerai išsivaikščioju
sį midų ir dantimis plėšė keptas 
stumbro ar briedžio šlaunis. Jau
slieji Lietuvos bajoraičiai kuni
gaikštienei prašant sušoko klum
pakojį ir suktinį. Po to sucypė

domros, kobzos ir balalaikos. Rit
mingai traškėjo bandūros, šokti 
išėjo Zvenigorodo kunigaikščio sū
naus Vosyliaus Žvairojo vedami 
šokėjai. Daugelis puotos dalyvių 
grožėjosi šokančiais, tarp jų ir 
kunigaikštienė Sofija. Visiems la
bai patiko auksu ir deimantais 
nusagstytas nepaprastai brangus 
Vosyliaus žvairojo iškilmių dir
žas. Kažkas iš dvariškių priėjo 
prie Sofijos ir pašnabždėjo, kad 
tas diržas esąs sena Maskvos ku
nigaikščių nuosavybė ir jam ne
priklauso. Kunigaikštienė Sofija, 
nors ir būdama labai turtinga, 
be to Vosyliui teta, bet moteriško 
pavydo pagauta atėjo į šokančių 
tarpą ir savo rankomis Vosyliui 
diržą nusegė. Puotoje kilo triukš
mas, o vėliau net ir žiaurus karas 
tarp pusbrolių. Diržo nusegimo 
scenas kiek kartų žiūrėjau Kaune 
karo muziejaus kunigaikščių krip
toje.

x x

Jogailos ketvirtoji žmona irgi 
buvo Sofija. Alšėnaitė. Būdama 
našlaitė ir Vytauto Didžiojo gi
minaitė augo jo globoje Trakuose 
ir Vilniuje, kur lietuvių bajorai
čių draugystėje nuolat dalyvau
davo medžioklėse ir gegužinėse. 
Būdama 17 metų Vytauto išpirš
ta ištekėjo už jau 70 metų sulau
kusio Lenkijos karaliaus Jogai
los. Lenkų bajorai, ypatingai gra
fai Šafroniecai, jos labai nekentė 
ir visaip įtarinėjo, kad ji tankiai 
savo dvare baliavoja ir šoka su 
jaunais lenkų didikais. Karaliaus 
Jogailos, Vladislovo, Kazimiero 
Jogailaičio, Aleksandro, Žygiman
to Senojo ir Žygimanto Augusto 
laikais, t.y. nuo 1386 metų iki 
1572 metų Lietuvos bajorai į ben
drus seimus vykdavo su gausia 
palyda. Pradedant arklininkais, 
midaus seikėtojais, skalbėjais, 
siuvėjais, muzikantais ir šokėjais. 
Turtingi kunigaikščiai kaip Rad
vilos, Sapiegos, Alšėnai, Girtau
tai atsiveždavo savo ir net netur
tingųjų kaimynų bajorų jaunimą, 
kuriam būdavo progos pasižmonė
ti Lenkijoje. O kur jaunystė, ten 
ir šokis. Jogaila ir Žygimantas 
Senasis mėgo pasiklausyti lietū- 
viškų kanklių ir skudučių muzi
kos, pasižiūrėti darnaus lietuviš
ko šokio nuryjant midaus ragelį 
po aštrių dienos ginčų seime. Dun
dėjo Vavelio pilies grindys Kro
kuvoje nuo lietuviško oželio, jon
kelio ir kubilo — karaliui tai bū

Kadangi mano sūnūs jau kalba abiem kalbom, pone vedėjau, tai kiek 
pinigų aš gausiu iŠ tų $50 milijonų?

Iš "La Prcsse“ Montreal y j e.

davo lietuviškos tautinės rekolek
cijos. Iš Krokuvos bajoraičiai at
sivežė j Lietuvą polonezą, menu
etą, gjavotą, kadrilių. Arklinin
kai, siuvėjai, skalbėjai ir muzi
kantai besistumdydami po Kroku
vos ir Varšuvos karčiamas, išmo
ko mazurką, voltą, krakoviaką ir 
kitus nesudėtingus kaimietiškus 
šokius. Mat, visokie bajoriški šo
kiai su lankstymais ir vaikščio
jimais reikalavo laiko ir didelio 
ploto grindų, kurių dvarų kume
čiams visados stokodavo.

X X

Karalienei Bonnai, Žygimanto 
Senojo žmonai, vykstant į Italiją 
aplankyti savo tėvų ir giminių 
Sforzų, pagal tų laikų papročius 
ją lydėjo gausus lenkų ir lietu
vių bajoraičių būrys. Tarškėjo 
vilkstinės ilgų lietuviškų vežimų 
dulkėtais Lenkijos, Austrijos, 
Vengrijos ir Italijos keliais. Veži
mai turėjo storo pakulinio būdas 
su lenkų erelio ir lietuvių vyties 
ženklais — jos saugojo keleivius 
nuo saulės, lietaus ir darganų. 
Atolinio šieno prikimšti maišai 
atstojo lovas, ant kurių iš eilės 
snausdavo keliautojai. Dienos žy
gio priekyje jojo karalienės vėliau 
ninkas, šauklys, nakvynių ir paša
ro ieškotojai, arklių keitėjai, iž
dininkas arba pinigius ir kelių 
rodytojas, mūsiškai sakant navi
gatorius. Mat, tuo metu kelių ro
dyklių dar nebuvo ir be to niekas 
iš jų skaityti nemokėjo. Visas 
avangardas būdavo raitas ir len
gvai ginkluotas. Taigti, kas be 
jaunų vyrų ištvers mėnesius sė
dėti balne įsitvėrus gugos. Bajo
raitės skųsdavosi nugulėjusios 
šonus vežimuose. Sustojus kaimų 
ar miestų pakelėse ilgesniam po
ilsiui ir apsiskalbimui jauni kara
lienės palydovai tuojau susirink
davo j didįjį karčiamos kambarį 
pasišokti. Reikėdavo gi visiems 
sustirusius sąnarius pramiklinti 
šokant suktinį ar krakoviaką.

x x
Labai šaunios vestuvės su lietu

viškais ir vokiškais šokiais įvyko 
1555 m. pas Lietuvos ir Lenkijos 
karalių Žygimantą Augustą. I 
Vilnių atvyko Braunšveigo kuni
gaikščio Henriko II-jo piršliai 
prašyti karaliaus sesers Sofijos 
rankos. Ji tada buvo jauna sen
mergė tik 33 metų, o Henrikas 
II-sis jau 67 metų. Sofijos mo

tina karalienė Bonna paskyrė bū
rį lietuvių bajorų ir bajoraičių 
ją palydėti iš Vilniaus į Braun- 
šveigą. Keliaudami maždaug pę 
30 km. (15 mylių) į dieną kara
laitės palydovai, kraitvežiai, svo
čios ir vestuvių pulko bajoraitės 
pakelėse vokiečių komtūrų būda
vo mielai sutinkami. Muzikantai 
rėždavo iš peties visose karčiamo- 
se. Visos gurguolės vadas žemai
čių bajoras Ramautas kiekvienoje 
poilsio vietoje palikdavo muzikan
tams ir visiems karčiamų patar
nautojams Žygimanto Augusto si
dabrinių skatikų, nes to reika
lavo laiko papročiai ir karališ
ka garbė.

x x
Kristijono Donelaičio laikais 

apie 1700 — 1780 metus šokiai 
jau buvo paplitę ne vien tik dva
ruose, bet ir kaimuose. Baudžiau
ninkai per vestuves ir talkas jau 
šoko ne grupinius šokius, bet po- 
romis. štai gabaliukas garsių bū
ro Krizo vestuvių:

“Taip besipasakojant štai špiel- 
monai susibėgo
Ir savo būriškus ant šokio 
skambino žaislus.
Plyckius cimbolus, o Kubas 
čirškino smuiką.
Klišis su biauriais sopagais Pi- 
mę nutvėrė,
O Kairiuks, apsiavęs kurpes, 
Tusę pagriebė
Ir lietuviškai ant ąslos šokda
mi spardės.”
Čia pas būrą Krizą Kristijo

nas Donelaitis kaip garbus Tol
minkiemio klebonas sėdi gale sta
lo ir žiūri į jau gerokai įkaitu
sius savo parapijos baudžiaunin
kus, šokančius ąsloje.

X X
Nepriklausomoje Lietuvoje pir

mą kartą stebėjau stambesnį tau
tinių šokių junginį 1927 m. su
ruoštoje žemės ūkio parodoje 
Klaipėdoje griežiant, rodos 7-to 
žemaičių kunigaikščio Butgeidžio 
pulko orkestrui. Paskutinis ir 
stambiausias tautinių šokių gru
pių pasirodymas įvyko 1938 m. 
vasarą Kauno Ąžuolyne. Dalyva
vo keli šimtai porų šokėjų. Tai 
daugiausia buvo Kauno Vytauto 
Didžiojo universiteto studentai, 
vyresnių klasių gimnazistai, San- 
ėų šauliai ir įvairių sporto klu
bų tautinių šokių grupės. Niekas 
netikėjo, kad buvo šokta paskuti

nį kartą didingų laisvos tėvynės 
ąžuolų pavėsy.

Didžiausia liet, tautinių šokių 
šventė įvyko pereitais metais Či
kagoje. Dalyvavo 1500 šokėjų iš 
Amerikos, Argentinos, Kanados 
ir Paragvajaus. Apie minimą 
taut, šokių šventę skaitykite pla
čiau mano kelionių įspūdžiuose.

Kaip gimė, augo, ir vystėsi į 
žaismingą taut. šokių vienetą 
Adelaidės grupė, leiskime pasisa
kyti tos grupės buvusiems orga
nizatoriams, mokytojams ir da
bartiniam grupės vadovui Vytau
tui Straukui.

x x
Pabaigai keletas ištraukų iš šo

kių metrikų.
16 amžiaus pirmoje pusėje 

Prancūzijos karalių rūmuose atsi
rado klasiniai šokiai gavote ir 
menuetas. Ludviko XIV laikais 
courante.

17 amžiuje buvo viešai leidžia
ma šokti Ispanijoje fandango, sa- 
rabanda, pavana.

Italijoje pradėta šokti tarantel
la, saltorelo. Tuo metu atsirado 
ir vengrų kalniečių šokis čarda- 
šas.

18 amžiuje Vokietijoje galuti
nai išsivystė valsas ir galopas. 
Polka grynai Bohemijos kaimie
čių šokis; jis buvo šokamas dai
nuojant Pridusus būdavo pavaik- 
ščiojama nepaleidžiant poros.

1830 m. polka prigijo Prancū
zijoje ir Anglijoje. I Žemaitiją ji 
atkeliavo ir buvo pakrikštyta že
maičių polka apie 1832-sius me
tus. Iš pradžių buvo šokama tik 
dvaruose.

19 amžiaus pabaigoje Brazili
joje atsirado samba, Argentinoje 
tango, Kuboje mambo ir rumba, 
kuris buvo pradėtas šokti Kau
ne 1930 metais.

x x

Rašant naudotasi:
August Bebel. Die Frauen und 

Sozialleben.
Kurt Sachs. Tanzenbibliogra- 

phie.
Encyclopedia Britanica.♦
Columbia Dictionary.
Jan Matejko. Početa Krolovy 

Polski.
Donelaičio Metai.
Lietuviškoji Enciklopedija.
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Londono "Folk Art Council" 
rengta kalėdinių giesmių fes
tivalį.Šisfestivalis įvyks lap
kričio 30 d. 2.30 v. p.p. uk
rainiečių salėje, 247 Adelaide 
st. Įvairios tautybės bei Lon
dono organizacijos rengia vai
šių stalus, su tai tautybei cha- 
rekteringais kepsniais.Lietu
vių bus parengti taip pat du 
stalai.Prie kiekvieno stalo bus 
dvi šeimininkės, kurios aptar
naus svečius, pripils kavos ar 
arbatos ir paaiškins kepsnių 
reikšmę.

Programą atliks estų, vo
kiečių,vengrų, lenkų, italų, uk
rainiečių, vakarų Indijos ir 
lietuvių chorai, kurie pagie
dos po vieną kalėdinę giesmę. 
Kun, B. Pacevičiaus vadovau
jamas "Baltijos" ansamblio 
choras atliks "Skubinkit pie
menys į prakartėlę". Taip pat 
pasirodys bendras,iš daugelio 
tautybių sudarytas , choras . 
Lietuvius šiame chore atsto
vauja Lidija Keraitė ir Vida 
Petrašiūnaitė. Šio festivalio 
vadovai yra p.p. M.D.Chai- 
nauskai. Tikimės, kad mieli 
londoniškiai atsilankys į šį 
Kalėdinių giesmių festivalį, 
o Londono skautai žada pa
minėti Kariuomenės šventę 
lapkričio 23d.Šia proga skau
tai turės trumpą sueigą tuojau 
po pamaldų parapijos salėje . 
Yra jau Londono skautų už
prašytos mišios pas kun. B. 
Pacevičių už žuvusius karius 
ir partizanus. Tebūna nors 
trumpai paminėti tie, kurie 
kovojo už Lietuvos laisvę, 
o Gruodžio 21 d. Londono 
skautai ruošia Kalėdų eglutę 
Londono vaikučiams. Tai yra 
jau tradicija, kuri tęsiasi me
tai iš metų.Ankščiau skautai 
supirkdavo dovanėlių iš savo 
kuklios kasos, bet paskutiniu 
laiku prie dovanėlių pirkimo 
smarkiai prisideda mūsų Lon
dono šalpos komitetas. Užtai 
skautai yra nuoširdžiai dėkin
gi. Šalpos komiteto dėka mūsų 
Kalėdų senelio maišas yra 
daug sunkesnės ir briedžiukų 
rogės daug didesnės.

vartojo 16 savaičių pusę metų vienus metus
Fotografijos rodo, kad JIB vaistai ATAUGINA PLAUKUS, pašalina 
pleiskanas, šašus, niežėjimą, suiaiko plaukų slinkimą, gražina natūra
lią plaukų spalvą MOTERIMS ir VYRAMS užtikrintai. JIB 8 uncijų 
bo.nka — $5.50. Užsakymus su pinigine perlaida siųskite JIB labo
ratorijos atstovybės Kanadoje adresu:

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

IR TIKRAI PADĖSITE SAVO ARTIMIESIEMS

UŽSAKYDAMI SIUNTINI PER

BALTIC STORES LTD 
( Z. JURAS '

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

*********^c* 
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, 3/5 jardo 
puikios kostiumines angliškos vilnonės medžiagos vyriškam arba moteriškam 
kostiumui, 2 jardai crimplene medžiagos puikiai suknelei, vyriškos arba mote 
riškas aukotos rūšies megztukas, išeiginiai nailono marškiniai arba bliuskutė, 
1 pora vyrišku arba moterišku kojiniu ( vilnoniu arba nailoniniu), 20 geriausios 
rūšies cigarečių. Kaina $ 100.

RUDENINIS ( 2) 1969. 
★★★****★**♦****★*♦*♦

Nailoninis itališkas vyriškas arba moteriškas lietpaltis, 3J5 jardo vilnonės 
angliškos kostiuminės medžiagos, 2J5 jardo vilnones moteriškai suknelei me
džiagos, 1 gelėta arba ornamentais vilnonė skarele, 1 vyriškas arba moteriš
kos megztukas, 1 kaklaraištis arba deže Šokoladiniu saldainiu, 2 silkinės 
arba nailonines skarelės. Kaina $ 100.

MAISTO SIUNTINYS 1969.★ ★♦■**★♦★★★♦★**★***★*♦★**

6 sv. geriausiu kanadišku miltu, ’,5 sv. arbatos, 1 sv. kakavos, 2 sv, ryžiu, 
sv. pipiru, % sv. bapkos lapu, ’/j sv.geriamo šokolado, 1 dėžutė nescafes,

2 sv. geriausią kiauhniu tauku, 1 deže šokoladiniu 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 sumažinimą, 

o Kiekvieno siuntinio pristatymas yra garantuŪtas.

Per Kalėdų eglutę mūsų 
šeštadieninė mokykla ir jau
nieji skautai išpildys progra
mą. Kadangi tai yra vaikučių 
šventė, tai kiekvienas iš jų 
gaus progos pasirodyti. Mūsų 
suaugusių pareiga yra ateiti 
jais pasigėrėti ir jų išklausy- 
ti.Mūsų vaikučiai parodys kaip 
jie gražiai moka giedotiKalė- 
dines giesmes , deklamuoti, 
groti ir šokti.Praeitais me
tais mūsų mokykla buvo su
ruošus! net mažą vaidinimą

SUDBURY, ONT.

Barbara Griniūte

šia proga. Gal ir šiemet bus 
kas nors panašaus padaryta . 
Programoje taip pat pasiro
dys jaunoji "Baltija", kuri šiuo 
laiku smarkiai dirba. Šokius 
mokina Lucija Petrašiūnaitė 
ir Marijus Chainauskas.

Po programos Kalėdų sene
lis išdalins dovanėles. Kai 
triukšmas truputėlį nusira
mins, prasidės mažos vaišės- 
pienelis mažiesiems,© kavutė 
suaugusiems.

B.A.

PREMIJA LIETUVAITEI

Barbara Griniūtė gavo $ 300 
stipendiją iš Steelworkers uni
jos. Stipendijai gauti reikėjo 
paruošti rašinys: "Kanados 
darbininkų organizavimosi is
torija, principai ir įnašas į Ka
nados ekonominį gyvenimą". Iš 
didelio skaičiaus prašiusiųjų 
stipendija pripažinta tik 12 as
menų, jų tarpe, ir Barbarai. 
Šiuo laiku B. Griniūtė studijuo
ja Western universitete fizinį 
lavinimąsi.Sėkmės. Jos tėvelis 
Vytautas dirba INCO, o motina 
mokytojauja Marry Mouth Col
lege, Sudburyje.
• Stasys Venskevičius pradėjo 
geologijos studijas Toronto uni
versitete.
• Tumo Vaižganto šeštadieninė 
mokykla darbą pradėjo jau 
prieš mėnesį .Mokinių lanko 16 , 
bet galėtų būti ir daugiau, jei 
tėvai labiau rūpintųsi vaikų lie
tuviškumu. Mokyklos vedėja- 
Marija Venskevičienė ir moky
tojas kun. A. Sabas.
• Vincas Barvydas, Lietuvos 
savanoris-kūrėjas gavo senat
vės pensiją, bet dar dirba "In
ternational Hotel". J. K.

Sault St. Marie, Ont.
PRADFDAM DIRBTI

Algoma Steel fabriko unijos 
streikas kuriame dirba dau
guma mūsų tautiečių, trukęs 
70 dienų pagaliau pasibaigė. 
Lapkričio 4 dieną, slaptu bal
savimu, su maža , vos dvieju 
su virš šimto balsų persvara, 
unijos darbininkai nubalsavo 
grįžti į darbą. Nauja sutartis 
veik ta pati kaip ir Hamiltono 
Steelco. Pamažu šaukiami į 
darbą, darbininkai, ir pagal 
kompanijos pareiškimą už
truks 1O ar daugiau dienų ,kol 
fabrikas įsijungs į pilną pro
dukciją. 7 inoma, tas daug pri
klausys ir nuo plieno pareika
lavimo.

Spalio mėn. 26 dieną mūsų 
kolonijoj iš Sudburio lankėsi 
kun. A.Sabas. Tą pačią dieną 
vadare atlaikė tautiečiams pa
maldas Blessed Sakrament 
bažnyčioje. Nemaža tautiečių 
priėjo išpažinties.Pirmadienį 
sugrįžo atgal į Sudburį.Paža
dėjo aplankyti prieš Kalėdų 
šventes. Apie tai kiekvienam 
bus pranešta laišku. Ačiū 
Jam, ir lauksime.

Apyl.Valdyba lapkričio 15 d.

Taupyk ir skolinkis
MOKA

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

IMA

8% už mortgičius

8% už asm. paskolas

Dail.Telesforo, Valiaus projektas -- 
Monstrancija Sv. Jono Krikštytojo 
bažnyčioje.

t “Tėviškės Žiburių” sukaktu
vinis koncertas-banketas rengia
mas lapkričio 30, sekmadienį, 
5.30 v.v., didžiojoj Prisikėlimo 
auditorijoj. Programoje — kon
certas, vakarienė ir trumpa ofi
cialioji dalis. Visuomenė kvie
čiama dalyvauti ir įsigyti pa
kvietimus, kurie gaunami “TŽ” 
administraciioj ir parapijos 
kioskuose, šioje iškilmėje, tiki
masi, dalyvaus visa eilė svečių, 
ypač laikraščio bendradarbių iš 
Kanados ir JAV.
• Latvijos nepriklausomybės 
51-osios metinės Toronte bus pa
minėtos specialia iškilme lapkri
čio 22, šeštadienį, 7 v.v., Eatono 
auditorijoj.
• Toronto tautinių šokių grupė 
“Gintaras” pradėjo savo repeti
cijas. Numatyta plati programa.
• Sutuoktuvės. Lapkričio 8 d. 
Šv. Jono Kr. bažnyčioje susi
tuokė Emilija Sergautytė su Ro- 
lalau M. Nortonu.

Ukrainiečių salėje rengia ka
riuomenės šventės paminėji
mą. Bus šokiai ir veiks bufe
tas su minkštais ir kietais 
gėrimais. Kaip ir kasmet ti
kimės gausaus tautiečių atsi
lankymo.

Lapkričio 6 dieną, pas savo 
brolį iš Lenkijos atvyko Ro
mas Druskis. Tikisi paviešėti 
apie trie mėnesius. O gal net 
ir pastoviai-nuolatiniai. Sek- 
mės atvykusiam.

T.E.K.

Niagara Falls, Ont.

GERAS PELANAS
Vienam skautų rėmėjų val

dybos nariui po ilgesnės ligos 
pasveikus,praeitą savaitę įvy
ko posėdis ir tapo galutinai 
priimta Joninių apyskaita, ku
ri rodo 511 dolerių ir 73 cen
tus gryno pelno.

Tai gražus pelnas atsiradęs 
dėka aukotojų skautų reika
lams. Retas kas šiame pusia
salyje kuo nors neparėmė. Dė
ka to buvo duota graži pro
grama,buvo priimti ir gražiai 
išleisti visi svečiai. Žodžiu, 
pajamų užteko viską gerai at
likti ir dar atsirado žymus 
pelnas , kuris iki paskutinio 
cento pervestas į skautų rė
mėjų kasą. Apmokėjus visas 
skautų išlaidų sąskaitas, pa
dengus šių metų stovyklavi
mą,kasoj yra grynais pinigais 
šiuo metu 473 doleriai ir 7 
centai. Padarius reviziją, tuoj 
pat bus renkama nauja valdy
ba. Nutarta susirinkimui pa-

PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- D A A Ai A 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

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

pagal valdžios nustatytą normą — 66% įkainuoto turto.
•$: VISŲ NARIŲ GYVYBĖ apdrausta santaupų dydyje, bet 
i; nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju ap- 
•• •: draustos iki $5.000.
•• >1 KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 va!, iki 3 va!, p. p., išskyrus 
•; >: sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį vakarais nuo 4 vai. 30 min. 
;; -j iki 8 vai. 30 min. šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vai. p. p. (liepos ir 
i! ;• rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).
j: BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 

Toronto 3, Ontario. Telefonas LE 2-8723

• Dr. A. Valadka yra išvykęs 
nuo lapkričio 1 iki 27 d. Jį pa
vaduoja dr. St. Pacevičius. Pri
ima nuo 5-8 v.v. pagal telefoni
ni susitarimą. Tel. 531-2933.
• Mūsų mirusieji. Lapkričio 4 d. 
Wasagoje staiga mirė a.a. Jonas 
Grikinis, 59 m. amžiaus, kilęs 
nuo Zarasu. - Lapkričio 10 a. 
mirė a.a. Marija Štuikienė, sun
kiai sirgusi 5 metus House 
of Providence ligoninėje.
•. Ligoniai. Agr. Vladas Bačė- 
nas, po komplikuotos galvos 
operacijos, sveiksta Western li
goninėje. Aldona Šeškuvienė, po 
susisiekimo nelaimės, sveiksta 
Queensway ligoninėje.

Toronto Akademikų d-ja, 
kartu su Toronto apylinkės val
dyba, spalio mėn.23 d., penkta
dienį, šv. Jono parapijos salėje 
surengė Toronto lietuvių stu- 
dantam vaišes-pobūvį. Atsilan
kė apie 100 studijuojančio jau
nimo. Buvo pavaišinti vynu, ka
va, sumuštiniais ir pyragai
čiais. Vyravo šilta ir draugiš
ka nuotaika.

Akademinį jaunimą apylinkės 
valdybos vardu sveikino valdy
bos narys inž. Masionis jun. ,o 
akademike; d-jos vardu arch. 
Lečias. Kaip Masionis, taip ir 
Lečias .ragino jaunuosius įstoti 
į d-ją ir įsijungti jos veiklom 

la.
Šveicarų dramos trupė "Die 

Schauspieltruppe Zuerich" šiuo 
metu vieši Šiaurės Amerikos 
kontinente.Gastrolių repertua- 
ran yra įtraukusi dviejų švei-' 
carų dramaturgų, Friedrich 
Duerrenmatt ir Max Frisch 
veikalus ir Johann Wolfgang von 
Goethe "Iphigenie auf Tauris".

Toronto visuomenei buvo pa
tiektas tik vienas spektaklis . 
Lapkričio mėn. 14 d. Rayersono 

siūlyti išrinkti didesnę valdy
bą, kad kam susirgus ar atsi
sakius liktų žmonių tęsti dar
bą. Nutarta taip pat pasiūlyti 
ir kitais metais surengti dar 
didesnes Jonines , padaryti 
daugiau pelno ir jau remti ne
tik skautus, bet visus lietuviu
kus jaunuolius , kurie tik pri
sidės prie lietuvybės darbo.

Visi aukotojai paaukavę ne
mažiau 1O dolerių gaus pakvi
tavimus mokesčių reikalams. 
Mažiau paaukavę pakvitavi
mus gaus,jei jų pageidaus.

Valdyba taip pat nutarė at
naujinti rėmėjų sąrašą ir taip 
pat vėl sudaryti sąrašą garbės 
narių,paaukojusių nemažiau 5 
dolerius. Yra paaukojusių po 
50 dolerių ir net po lOO-tą - 
ne šiais metais, bet seniau, 
todėl bus susirinkimui pasiū
lyta šiuos asmenis kaip nors 
tinkamiau atžymėti. Reikia pa
sakyti, kad tai jau nebeeilinės 
aukos ir jos neturi būti pa
mirštos.

Gale išreikšta nuomonė, kad 
laikui praėjus išsilygins visi 
nesklandumai ir vėl mūsų pu
siasalio jaunimo lietuvybės 
darbas eis , kaip ėjęs - labai 
gražiai. Tuo tarpu šių metų 
skautų rėmėjų valdyba , baig
dama savo darbą, širdingiau
siai dėkoja visiems rėmė
jams , visiems talkininkams, 
visiems lietuviams, o ypatin
gai jaunimo vadovams, už pa
rodytą gražų lietuvybės darbą. 
Ačiū1.

Skautų Rėmėjų Valdyba

Instituto salėje grupė suvaidi- ’ 
no dvi Max Frisch dramas: "Die! 
grosse Wut des Philipp Hotz"1 
(Smarkus Filypo Hotz įtūži- I 
mas") ir "Biederman und die1 
Brandstifter" (Biedermanas ir 1 
padegėjai)'. <r

Šitoji grupė yra stipri teatra-1 
line pajėga. Paskirų aktorių' 
vaidyba yra ryški ir išbaigta. 
Jų žestai yra laisvi,suderinti ir 
harmoningi. Visas kolektyvas! 
sudaro išbalansuotą vienetą, a 
kurio vaidyba stipriai paveikia 
žiūrovą ir palieka jam neišdil-; 
domai malonų scenos prisimi-ų 
nimą.

Kostiumai ir grimas skonin
gi, dekoracijoskuklios, bet įdo 
mios ir patrauklios, gerai su
derintas apšvietimas.

Nors buvo statyti du veikalai, 
tačiau vaidinimas su pertrauka 
teužtruko tik 2 su puse valan
dos, nors paveikslų veikaluose 
buvo nemažai.Planingas scenai 
veikalo parengimas ir skonin
gas dekoracijų išdėstymas lei
džia šių dienų sudėtingas dra
mas suvaidinti per,palyginamai 
trumpą laiką.

Salės parteris ir balkonas 
buvo prikimštas žiūrovų: moki
nių, mokytojų, studentų ir dra
mos teatro veikėjų. Vaidinimas 
vyko vokiečių, kalba. la.

: O'ID.t ••• . ■ ' -
Dr. B . N A U J A L IC natūralaus gydy» 
mo sveikatos kl inika ( metus gilinęs gy
dymo mokslą ir praktika atlikęs Įvairio
se ligoninėse) pilnai veikia ir priima 
pacientus nuo 9 vai. ryto iki L vai. vak., 
460 Ronc<?svalles Avė. T o r o n t o, Oht., 
Tel. L E 3-8008.

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

Atkelta is 3 psl.

KLB TARYBOS SUVAŽIAVIMAS

tent — Tautos Fondui 5,618.65 
dol., Jungtiniam Finansų Komi
tetui — 2,334.50 dol. ir KLB 
valdybai — 2,300 dol.

Atstovybė tam tikrą surink
tų lėšų rezervą laiko banke sa
vo žinioj, ir gautas palūkanas 
naudoja lėšų telkimo išlaidoms 
apmokėti. (Pirma minėtose su
mose įskaitytos ii’ pajamos iš 
palūkanų), šiais metais atsto-
vybė yra persiuntusi j TF New 
Yorke lygiai 6,000 dolerių, ir 
dar turi rezerve 8,265.18 dole
rių. TF atstovybė Kanadoje, 
naudodamasi tokia Kanados Lie
tuvių Bendruomenės talka, visa
da pateikia KLB tarybai gautų 
lėšų apyskaitas.

Spalio 18 d. Toronte vykusiam 
Kanados Lietuvių Bendruome
nės Tarybos suvažiavimui buvo 
pasiųstas Vliko pasveikinimas.

KĄ GERIAUSIA SIŲSTI 
LIETUVON?

Intertrade Express Corp. 
(125 East23rd Street,New York, 
N.Y.10010) informuoja spaudą, 
kad geriausia siųsti sovietinė
se srityse gyvenantiems dova
nų pažymėjimus (Giftcertifica- 
te).Juos gavę žmonės gali pirk
ti ką nori ir kada nori. Už juos 
taip pat galima gauti daugiau, 
perkant dolerinėse krautuvėse. 
Jose,agentūros teigimu, galima 
pigiau nusipirkti ir aukštesnės 
kokybės prekių, pagamintų Va
karuose.
Nelaukdami darykite užsakymus 
arba prašykite katalogų šiuo 
adresu: INTERTRADE EXPPRESS 
CORPORATION, 125 East 23rd St. 
New York, NY. 10010 USA.

į
6 psl. *♦♦ **• NEPRIKLAUSOMA LIETUVA *** Nr. 47 (11 74), 1969 m. lapkričio me'n. 19 d.



haaaiAltom
Geriausia taupyti ir skolintis tik Hamiltono lietuviu MOKAME UŽ:.

KREDITO KOOPERATYVE ''TAI
21 Main Street East, Room 203, tel. 528 - 0511.

LKA"
Darbo valandos: 
Pirm. 9.30—5 v.p.p.
Antr. 9.30—5 v.p.p.

Depozitus

Seru s
Už vienų metų indėlius

5% 

55% 
8%

Nemokumas gyvybės ir asm. paskolų draudimas 

Nemokamas pilnas fekių patarnavimas 
Parduodame American Travelers Čekius ir money orderius

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.

i SKOLINAME:
Asmenines paskolos iŠ
Nckiln. turto paskolas iŠ

10%

9%

Užtikrintas indėlių saugumus 
Kapitalas vir£ $ 1,600,000.00 Liepos ir rugpiučio mė nesiais sestadieniais uždaryta.

• Rugsėjo mėn. 30 dienai bankelio balansas buvo 1. 726. 295, 59 dol. Šerai - 922.105, 92 dol. 
depositai - 665. 022, 56 dol. , Asmeninių paskolų išduota - 460. 353,10 dol. , mogičinių - 
910. 883, 23 dol. Pelno per šiuos metus iki rugsėjo mėn. 30 dienos turima - 64. 308, 94 dol. 
Narių skaičius - 1202, depositorių - 365. Balansas per šio laikotarpio vienus metus padidėjo - 
220. 693, 22 dol. Tai yra gražus bankelio balanso padidėjimas, nežiūrint į nepastovių ir nuolat 
besikaitaliojančią pinigine, ir palūkanų rinką. Visiems yra žinoma, kad besireiškianti piniginė 
infiliacijadaro vis sunkesni, pinigų gavimą. Paskolų procentai kas mėnesį vis kyla ir nežinia 
kada jų kilimas sustos. Krašto vyriausybė ėmėsi priemonių sustabdyti infliacijos reiškinius. 
Kaip tos priemonės bus sėkmingos sunku yra numatyti. Nepastovumas piniginėj rinkoj ir tuo 
pačiu dolerio vertės mažėjimas žmones skatina daryti investicijas ir traukti pinigus iš bankų. 
Bankai savo ruoštu vis kelia procentus už laikomus pinigus ir kartu didina paskolų procentus 
sunkindami paskolų davimą. ’'Talka"negali atsilikti nuo visos finansinės krašto padėties ir 
kiek leidžia padėtis stengiasi derintis prie jos, didina procentus už indėlius ir kartu verčiama 
kelti paskolų procentus. "Talka" yra visų Tamstų nuosavybė ir jokio pelno nesiekia, kaip 
kad privatūs bankai; visas pelnas, atskaičius bankelio išlaikymą ir apdraudimo išlaidas, grįžta 
Tamstoms atgal dividendo pavidale. Tamstų išrinktoji bankelio vadovybė, kaip įmanydama 
stengiasi verstis mažesnėmis išlaidomis ir sudaryti geresnes sąlygas, negu kur kitur,indėlių

Austos Vartų parapijos choro pirmosios plokšteles krikštynų kūmai: (iš kairės )AGintaro" ansamblio vadovas Zigmas Lapinas, 
p. J. Adomoniene, p. E. Roch ( choro dirigentes p. M. Roch vyras), p. J. Žukauskiene, pirmuosius choristus atstovauja s p, V. 
Kacergius, Lietuvos Operos soliste p. Elzbieta Kardeliene, pianistas K. Smilgevičius ir buvęs Aūsros Vartų parapijos klebo 
nas, specialiai krikštynoms atvykęs iš Čikagos, Tev. K. Pečkys, S.J. Komų priešakyje stovi p<). Alfonso Gudui dvi dukrelės 
ir sūnus, scenon inešę pirmąją plokštele. Nuotrauka T. Laurinaičio.

laikymo ir paskolų išdavimo srityse. Kaip ir praeityje, pasitikėkite "Talka",remkite ją, lai
kydami čia pinigus ir skolindamiesi Iš jos. Čia sąlygos visados yra geresnės, negu kur kitur.

Mūsų apdraudimo bendrovė CUNA spalių-kovo mėn. yra suruošusi pasitobulinimo kursus 
kredito kooperatyvų darbuotojams. Valdyba yra nutarusi į tuos kursus pasiųsti 4 mūsų valdomų-
jų organų narius: St.Dalių ir G.Melnyką studijuoti administracijos sritį ir R.Kontenįbei A. 
Meškauską - buchalterijos sritį. Minėti asmenys tuos kursus^ jau lanko.

DIDELI "BALTIJOS" 
UŽ SIMOJIMA I

"Baltijos" stovyklavietės 
komitetas paskutiniame savo 
posėdyje nutarė tuojau po Ve
lykų, balandžio mėn. 11 d. su
ruošti didelę vakarienę Sto
vyklavietės penkmečiui pami
nėti ir garbės fundatoriams pa- 
gerbti.Visos Moiitrealio orga
nizacijos kviečiamos tai die
nai nedaryti kitų pobūvių.

Nuosavybės teisių įgyjimas 
"Baltijos" nuomuojamiems 25 
akrams yra sekantis didelis 
komiteto uždavinys. Ryšium 
su besikeičiančia politine ir 
ekonomine konjunktūra, būtų 
geriau tą žemę turėti visiško
je savo nuosavybėje. Dabai 
tas plotas yra išnuomuotas 
dešimčių! metų už 25 dol. su
mą. "Baltijos" turimo ploto 
apmatavimas , plano sudary
mas žemės kaina ir dokumen
tų sudarymas kainuotų apie 
$1,5OO.OC.

Numatytas naujas "Baltijos" 
lėšų telkimo vajus 1970 me
tams. Prieš 5-kius metus vyk
dytas pinigais ir 5-kių metų 
pasižadėjimais davė $9, 500. 
Tatai įgalinoKomitetą aptvar
kyti turimą žemės plotą ir 
pradėti pastatų statybą, kurių 
užbaigimui buvo pasiskolinta 
iš "Lito"$7, 500. Šiais metais 
mokėjimai pasižadėjimais jau 
užsibaigė. Stovyklavietė dar 
turi $4, 500 skolos. Be nuo
savybės teisių įgyjimo žemei 
ir skolos mokėjimo, dar nori
ma padaryti kai kurių vanden
tiekio ir elektros pagerinimų, 
kad stovyklavietė labiau tiktų 
komerciniams tikslams /nuo
mavimui, trailer-parking,etc./

Visiems šiems svarbiems 
darbams atlikti būtinai reika
lingos papildomos lėšos. Užtat 
"Baltijos" Komitetas nutarė 
dar kartą kreiptis į "Baltijos" 
draugus ir rėmėjus ir prasyti 
paramos gyvais pinigais arba 
naujais pasižadėjimais sekan
tiems penkiems metams, pa
našiai kaip tai buvo daryta 
stovyklavietę organizuojant 
1965 metais. Tuo reikalu nu
tarta paruošti ir išsiuntinėti 
vajaus atsišaukimą.

Šio vajaus pasisekimas už
tikrintų tolimesnę "Baltijos" 
ateitį. Atbaigusi mokėti sko
las "Baltija” galėtų verstis iš 
stovyklautojų mokesčių ir iš 
organizacijų gaunamos para
mos , nebevargindama mont- 
realiečtų dažnais lėšų telki
mais. Būtų reikalinga sukelti 
panašią sumą , kaip ir 1965 - 
apie $9,000.

Tik 3 mylios’. Į "Baltijos"

LIETUVIŠKAS PUSVALANDIS GIRDIMAS KAS

ŠEŠTADIENI S PER

TEL. 669-8834.

Nukelta į 8 psl.

.c F M b
BANGA 1410, 1C:00 VALANDĄ VAKARO

MIKE'S TEXACO SERVICE STATION

601 St. John Road

"GINTE CLAIRE, QUE.
(M.RUTKAUSKO)

Atliekame prabėgamo ir kapitalinio auto-masinu darbus.
Taip pat patarnavimas gazolinu, alyva, padangomis ir kt. 

e Tiktai keliolika minučių iš Montrealio greitkeliu Nr.40
arba Jr, 20. Atvažiavo neapsiriksite I______________________

•STOTI

Programos vedėjas L. Stankevidius

Savininkas Alfonsas Vi skontas

SPECIALIOS KAINOS:
Krikštynoms, vestuvėms ir laidotuvėms.

/ tol imesnes uimiescio ir kito miesto vietove.')

LaSalle Ante Specialist Iteg’d.

7717 RUE GEORGE LASALLE, P.Q.
(Priešais NL redakciją)

U n įveltai. Cleaned &
B. KIRSTUKAS

TEL. 769-2941.

239 FOURTH AVENUE 
(at Wellington St.J

Windsor

. TEL. 695-3883

SKAMBINKITE, 
iš visu vietų LaSalėįe. 

TĖL. 366-8300

— visas 24 valandas.

TEL: garažo 366-0500 
namų - 366 - 4203

TAISAU IR DAŽAU AUTO-MASIN AS.

SAV. G. DESROCHERS.

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

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

Windsor yra moderni valykla, turinti 20 me
tu patirti, šiam darbe Turinti naujai Įrengta 
moderniškiausia drabužiu apsauga (storage) 
ir g re i t ae patarnavimą..

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

1205 church Avenue. Verdun. P.O.

Tel. 768- 6679.

Baltic Woodwork Co
K. KIAUŠAS ir J. SIAUCIULIS Doromos Įvairios durys, langai, vir-

♦ uves kabinetai ir kiti ivairus medžio
547 Lofleur Ave., L a Salle (650) P. Q. dirbiniai.

TEL. 366-3884

BELLAZZI-LAMY INC
BOIS DE CONSTRUCTION 
BUILDING MATERIALS

7682 BLVD. CHAMPLAIN 
coin 6ieme Ave.. LaSalle

TEL. 366-6941

(VAIRI MČDŽIO STATYBINE MEDŽIAGA:

Durys, langu rėmai. Izoliacija, Ten - Test,. 
Masonite, statybinis popietis , cementai, 
B.P. išdirbinioi , cementas ir kt.

Aišku, ęsate girdėję, 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 negataikauja ir nesibijo teisybes ra
šyti. Teisingomis žiniomis is .visur (daug rašo ir apie dabarti
nį Lietuvos gyvenimą) laikraštis per 61 metus pelnė gera var
dą ir pasitikėjimą.

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

Jau galima gauti —- 197Q --- metų Keleivio Kalendorių. — Kaina $ 1.00.

536 Broodway,
So. boston ,Mnss.

02127 USA.

ft* mm ■ * Tautinės, demokratines minties mėnesinis lietuvių laikraštis.
La 1 JĮ Leidžia Varpininkų leidinių fondas.

■ ■ Redaktorius Grozvydas Lazauskas.
Administracijos adresas: Juozas Urbei i s
1649 N. Broadway, Melrose Park, III. 60160 USA.

Prenumerata: JAV ir kitur $5.00 metams.

Violeta Vasiliauskaitė baigusi Loyola College B.A, laipsniu 
(pažangiu anglų kalbos kursu) ir dabar dėsto prancūzu kalbą 
M.C.S.C. Violeta dalyvavo lietuviškojo jaunimo veikloje: 
baigė lituanistine mokyklą, kursus, seminarų ir priklausė 
tautinių šokių grupėje.

JOE’S BUTCHER & GROCERY
LAURINAITIS JUOZAS

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

GERAI PASISEKUSIO) 
PLOKŠTELĖS KRIKŠTYNOS

Aušros Vartų parapijos cho
ras gražiai ir šauniai pakrikš- 
tyjo savo pirmąją plokštelę- Vi
sos krikštynos apeigos praėjo 
sklandžiai ir gyvai. Choras dai
navo pakiliai ir visos atliktos 
dainos gerai skambėjo. Gausi 
publika šiltai priėmė chorą ir 
nuotaikingai praleido laiką.

Aušros Vartų choro dirigen
tė yra ponia M. Roch, o jo nenu
ilstamas vadovas solistas A . 
Keblys.Choro dabartinis seniū- 
nas-H. Celtorius. Visi montre- 
aliečiai turėtų įsigyti šią pir
mąją choro plokštelę.

AUŠROS VARTŲ PARAPIJA

a Parapijos komitetas po il
gų svarstymų nutarė įvesti ir 
mūsų parapijos aukų vokelių 
sistemą, kaip tai daroma vi
sose parapijose.
• Praėjusį sekmadienį buvo 
pakrikštyta Angelė - Marija , 
Rafaelio ir Wendy Hannąh Ūsų 
dukrelė.
• Aukos bažnyčios fondui: 
$15 paaukojo Petrauskai. Po 
$IO - Kasperavičienė ir Kele- 
rienė.$7 V. Jakonis.Rinkliava 
$183.84

Jette & Frere Ite'e
Plumbing & Heating kontraktori us

140 - 2e AVENUE A
LASALLE 3OO-0330

• Šildymo ir vandentiekio taisymai ir nauji įrengimai 

« Gazinių priemonių pardavimas ir jrengim^j 

e Apkainavimn s nemokama s*7^

3891 St.Lawrence Blvd- 

Montreal 18, P. Q.

Tel. VI 4 - 9098

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

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

B.B.C
7psl,.*** *’* NEPRIKLAUSOMA LIETUVA *** Nr. 47 (1 1 74), 1969 m. lapkričio men. 19 d. (



MINĖJIMAS

Sol, A. Kebly

ADRESAS

Dantų gydytoja
TAUPOMOSIOS SĄSKAITOS IS

M!

iun Life Building 
Suite 200 J 

Tel. 866-1359

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA 727*3120

klubas.,N I DA

TEL. 766- 5827

ASMENINES iš 9.% 
NEKILN. TURTO iš 9% 
iškaitant gyvybės apdrauda 
iki $ 10,000.
JAU IŠDUOTOS PASKOLOS ik

LIETUVOS KARIUOMENES ŠVENTES

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

1465 De Scve Street

Montreal 205, Que.

Suite 205
168 Notre Dame St. E. 

Tel; 866-2063; 866-2064

Montrealio Lietuviu Žvejotojo-Medžiotoj

VIEŠNIA IŠ LIETUVOS
Verduniškio Antano Ban

džiaus šeimoje iš Lodzės, Len
kijos, lankosi jo sesuo Izabelė 
Veigelienė,su kuria nėra matė
si 25 metus.

KLB MONTREALIO SEIMELIO 
RINKIMAI

Lapkričio 23 d. Aušros Var
tų parapijos salėje nuo 9 vai. 
ryto iki 3 vai. p. p. ir šv. Kazi
miero parapijos salėje nuo 9 v. 
iki 1 v. p. p. įvyks Montrealio 
Lietuvių seimelio atstovų rin
kimai.
KANDIDATU SARAŠAS

DLK VYTAUTO KLUBO DIDŽIOJOJE S A L E J E, 2161 St. Catherine Street East, Montreal

• Mirė Vladas l'sas, 
paliko žmona Nelę i, 
du sDiius.

Atkelta iš 7 psl.
BALTIJA. . .

stovyklavietę beliko tik trys 
mylios neasfaltuoto kelio.Da- ■ v' - 
bar jau baigiamas asfaltuoti 
kelio galas prie Lac Croche 
ežero iki Quimet restorano.

"Baltiją" parėmė: L, V. 
Sniečkus /Elora, Ont./ $5.00 
J. Lukošiūnas $5. OO. J, Luko
šiūnas kasmet reguliariai 
įmoka po $5.00 ir šiais me
tais jau pasiekė $25.00, tai
gi tapo įrašytas į "Baltijos" 
Metraštį,rėmėjų sąrašą.

Siuvu ir parduodu
Taisau ir remodeliuoju 
Vasaros laike saugojimas 

(Storage)'
Tel. 767-6183.

JAUNIMO ŠOKIU VAKARAS 
***************************************

kurį ruošia Montrealio lietuviai studentai ateitininkai ir parapijos 
Jaunimo klubas. Bus gera muzika - Strobe & Tseychedelic lights.

iava tik .50 et.

‘Lithuanians in Canada" 
Administracinė Komisija

L.K.Šventes minėjimui ruošti 
Komitetas.

NOTARAS

J. BERNOTAS, b.a., b.c.l

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. x
3907 Rosemount Blvd., tel. 722-3545. Diena.-penk
tadieniais nuo 1 iki 6 vai. Vakarai s--pirmadieniais, 
trecioa1 ;niais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai.

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

me parap. jaunimo pasilinks
minime. Su jaunimu yra kvie
čiami taip pat ir suaugusieji, 
kurie tikrai nesigailės atsi
lankę.
• Parap. choro seniūnas, J. 
Susevičius šiuo metu yra Lab
radore. Jis ten komandiruotas 
keletai savaičių iš savo dar
bovietės. Išvykusį choro se-

USED CARS
1 year guarantee 

Kreipkitos Į 

LEO GURECKAS 
Sales Manager’s Assistant 
Keating Ford lietuvis atstovas 

769-8831.

lapkričio men. 26 d,, trečiadieni 
nuo 10 vai. ryto iki 10 vai. vakare 
8125 Stuart Ave., Beth Aaron Hall 
(Park Extention). Nuolaidos ir 
veiks užkandinė.

šį šeštadienį, lapkričio mėn. 22 d. 8 vai. vak. Šv. Kazimiero 
parapijos salėje

• Bronius Kirstukas nušovė briedi 
kurio mėsą skiria “NIDOS“ baliui.

ŠV.KAZIMIERO PARAPIJA
Šį šeštadienį, lapk. 22 d., 8 

vai. vak., parapijos jaunimas 
ruošia šokius,parapijos salė-

1410 Guy St. pirmas aukštas 
11-12 kambarys.

T ei. 932-6662; namu 737-968/

RENGIAMA (DOMI PARODA
Monrealio Lietuviai Stu

dentai Ateitininkai, gruodžio 6 
-7 dienomis, Aušros Vartų pa
rapijos salėje, ruošia jaunųjų 
lietuvių mėgėjų dailės parodą: 
tapybos, skulptūros, fotografi
jos darbų. Prašom? visą jau
nimą - mėgėjus, visus, kurie 
jau turite paveikslų ir kitų 
meniškų savo padarytų dalykų 
dalyvauti toje parodoje.O laip 
pat prašom- ir visus lietu
vius atsilankyti toje parodoje 
ir pamanyti Jūsų jaunimo me
no pasaulį.

Šios parodos reikalais pra
šome kreiptis į šiuos asmenis:

Rita Abromaitytė, 
Tel. 523-5653
Romas Iž gana it is, 
Tel. 674-7038

l\. \ ilčinskas.

Parduodu važiuojama mašina FORD 
-- L7 D / 1967, pilnu (net ir langu ) 
automatišku veikimu. Labai gerame 
stovyje ir tik 21000 m. išvažiuota.

Skambinti: 674-7038.

727- 3120 
NAMU:

271-5758

DLK VYTAUTO KLUBAS 
rengia Naujųjų Metu sutikimų 
kaip ir kiekvienais metais, 
e Klubo naujai valdybai kan
didatų išstatymo susirinkimas 
šį sekmadienį, lapkr. 23 d.

SEZONO UŽDARYMO BALIUS
RENGIAMAS š. m. lapkričio men. 29 d. 7 vai. vakaro,

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

niūną , laikinai pavaduoja J. 
Dalmontas
» Sol. G. Čepkauskienė už- 
pereitame šeštadienyje, daly
vavo kaipo svečias parapijos 
choristų baliuje. Ji buvo čia 
maloniai sutikta ir nepasigai
lėta jai gražių žodžių.
• Buv. choro seniūnio, Ch. 
Ambraso, gerklės skausmai 
yra sumažėję ir tikimasi ap
se is be operacijos.

Ta pačia proga norėtųsi 
priminti,jog jis parapijos cho
re dalyvauja jau nuo 1927 me
tų. Be to jis yra daug pasidar
bavęs parapijai tiek aukų atž
vilgiu, tiek darbų, Beveik vi
suose parap. parengimuose, 
tekdavo jį manyti dirbančiųjų 
eilėse. Galbūt nėra buvę lote
rijos /parengimuose/, kurioje 
nebūtų matęsi fanto jo vardu.

Išbūti su viršum 40 metų 
parap. chore, atrodo, žmogui 
reikia turėti ką nors ypatingo 
kairią jame krūtinės šone.

Suvalkietis

A u g a i t i s J. 22 met 
Baryso E d. 20 met 
DikaitisPr.57 "

6695 — 35th Avenue, Montreal, 409,
Albertas NORKELIUNA S, b.a. c.s.c

LIETUVIŠKŲ KALĖDŲ EGLU- i u.......SS
T Ė MONTREALIO MENO MU- ' 1
ZIEJUJE (1379 Sherbrooke W.)

Kalėdiniu eglučių paroda Kakdu -r Nūuįu Metu DIDELIS IŠPARDAVIMAS“ LITHUA 
M ntre Lio Meno Muziejuje įN CANADA“ leidinio - knygos anglu kalba, papiginta
ivvks nuo 20 iki 30 laokričio. k********».%***JH* i , . . ****************>o « 4. k a i n a, tik $ 5.1)0. Užsakant raštu prisiųsti money order ar cheques -

Montrealio skautės, talkina-k»*******ajs**#.*.>k** ... ... r* j c. uit . n .. , ’. . vardu LITHUANIANS IN CANADA , 941 Dundas St. W. Toronto, Ont.mos buvusiu vyr.skauciu,gami
na žaisliukus ir lietuvių eglutė Viet°ie kreiP,is Pas kn*90S Platinimo atstovus.
bus papuošta šiaudinukais. Savo Visi lietuviai nusipirkite sau ar dovanokite šeimos švenčių, mokslo 
originalumu pernai mūsų eglutė baigimo ir kt. progomis, draugams, Jaunimui, svetimtaučiams, darbovie- 
buvo susilaukusi visų dėmesio, fciu viršininkams, mokslo įstaigoms, politikams, kurie turi pažinti lietu-

Uždarymo dieną, 30 lapkričio vius iš arčiau.
3 vai. p. p. muziejuje bus lietu
vių programa išpildoma "Gin
taro". Aplankykime šią parodą 
ir dalyvaukime lietuvių pasiro
dyme per parodos uždarymą.

i. K and i žau ske
i. Lapinskas J
r. Mažeika A.J
I. S i a u d i u I i s J
1. Simaniukšti:

Visa Montrealio lietuviška 
visuomenė prašoma atkreipti 
dėmesį ir rinkimuose kuo 
skaitlingiausiai dalyvauti.

Rinkimų Komisija

Vieno veiksmo komedija - "RUPULIS ir KUKULIS"
Šilta vakarienė, bufetas, šokiai ir loterija
Goriausiems žvejotajam s, medžiotojams sezon in ių_ tauri uite ikim a s

Tel: namų 366-2548

4475 BANNANTYNE AVĖ 
VERDUN, QUE.

Studentas 
Studentas 
Darbininkas
Studente 

m. D a r b i n i n k
Verslininkas 

Ekonomistas 
Verslininkas 
m. Tarnaut.

MENINE DALIS: Atlieka soli st ai A. Poskcvičiene ir A. Keblys ir deki 
muotojai P. Tekutiene ir J. Zavys.

UŽKANDŽIAIS, MUZIKA

MOKA U Z :
EINAMĄSIAS S-tas 5.0% 

ŠERUS t numatyta) 5.5% 
TAUPOMĄSIAS s-tas 6.5% 
TERM.IND. 1 metams 7.25% 
TERM.IND. 2 “ 7.75%
TERM.IND. 3 “ 7.75%

Nemokamas gyvybes draudimas 
iki $2,000 £ėrų sumos.

Jaunimo vadovybė, maloniai 
kviečia visąMoatrealio jauni
mą,gausiai dalyvauti metinia-

APS! DRAUSK! P. ADAMONIS
ADAMONIS INSURANCE AGENCY, INC. 
GAISRAS - AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ - GYVYBĖ 1

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

S-tos "Lite" nr. 752D

Chartered Insurance Broker 
| Su teise dirbti Quebecb ir Ontario 

PROVINCIJOSE

Sekr. M. Arlauskaitė, tel. 722- 3986.
_______________________________________________ ________ _______________  _ > --'ml.

DR. A. 0. J A U G E L I E K' E 
Dantų gydytoja

CHIRURGINĖ PRAKTIKA KREIPTIS T E L, 93 1-3275.
SEAFORTH MEDIČAL Pi:!t DING 
3550 Cote Des Neiges Rd., Suite 720.

Dr. E. ANDRUKAITIS 832 St. loseph Blvd. E. 
(kampus St. Andrd) 

tel. 522-7236.

Dr. J. MALIŠKA
Dantų gydytojas

1440 St. Catherine Street -7.
Boom 600

Tel: 866-8235, namu 488 • 3528.
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