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SAVAITINIU IVYKIU 
APŽVALGA

JAV viceprezidentas Agnew.

JAV VICEPREZIDENTAS 
UŽSITRAUKĖ LAIKRAŠTI

NINKŲ BEI KOMENTATORIŲ 
NEMALONĘ

JAV - ių viceprezidentas 
Spiro Agnew, žinoma, ne be 
prezidento žinios, jau kuris 
laikas savo kalbose velėja 
kailį taikos demonstrantams 
ir įvairiems tokių išsišokimų 
moderatoriams , komentato
riams ir aprašinėtojams. Jis, 
visai teisingai,nurodo, kad de-' 
monstracijos už vyriausybės 
Vietnamo politiką susilau
kiančios tik kelių eilučių arba 
kelių sakinių, o demonstraci
jos prieš vyriausybę ir prieš 
Ameriką esą išpučiamos iki 
begalinių dimensijų. Jis nuolat 
primena arogantiškiems ko
mentatoriams , kad didžioji 
JAV-ių dauguma, nors tyli,bet 
labai gerai žino ką remia ir 
kodėl. Ir ji, dėkui Dievui, ne- 
remianti nei naujosios kairės, 
nei kitų prokomunistinių arba 
antiamerikietiškų sąjūdžių bei 
pas ir eiškimų. Suprantama ,kad 
Agnew pastangos nerado ge
ros dirvos laikraštininkų bei 
televizijos komentatorių tar
pe, nes jis gerokai papurtė jų 
neklaidingumo karūnas. Atsi- 
teisdami už tai, jie jau kuris 
laikas viceprezidentą Agnew 
vaizduoja gana paiku ir neap- 
sišvietėliu, nors, kaip nese
niai paaiškėjo , jo IQ univer
sitete buvo virš 130. Taigi, 
klausimas kuris už kurį kvai
lesnis. ..

MAŽINAMA JAV-ių 
KARIUOMENĖ

Gynybos sekretorius Mel

vin Laird pranešė , kad 1970 
metų vidury būsią apie 3,170 , 
OOO amerikiečių karių, taigi, 
apie 300,000 mažiau negu 
savo laiku buvo numačiusi 
Johnsono vyriausybė. Labiau
sia šis sumažinimas palies 
armiją, kuri praras net dvi iš 
savųjų 18-kos divizijų. Kiek 
šis žygis atsilieps į Vietnamo 
fronte kovojančius dalinius 
iki šiol dar nepranešta.

HA YNS WORTH 
KANDIDATŪRA Į VYR.

TEISĖJUS ATMESTA
JAV-ių senatas 55 balsais 

prieš 45 atmetė prezidento 
pasiūlytą kandidatą į vyriau
sius teisėjus Clement F.Hay— 
nsworth. Tiktai dešimtą kartą 
visoj JAV-ių istorijoje buvo 
atmesta prezidento pasiūlyta 
teisėjo kandidatūra. Ni^ono 
administracijos oponentai 
mato šiame akte didėjantį ne
pritarimą dabartinei vyriau
sybei ir pasipriešinimą kon
servatyviam elementui. Pre
zidentas Nixonas, apgailes
taudamas tokį senato nuos
prendį, pastebėjo, kad sausio 
mėnesį jis pasiūlysiąs kitą 
kandidatą į tuščiąją vyriau
siojo teisėjo kėdę. Stebėtojų 
nuomone, ir naujasis kandida
tas būsiąs parinktas iš kon
servatorių sparno, taigi, ne
priimtinas liberaliai nusi
teikusiems senatoriams. Ar 
dar kartą senatas drįs atmes
ti prezidento siūlomą teisėją- 
parodys ateitis.

PRADEDAMI TYRINĖTI 
ENZYME TURĮ VALYMO 

PRE PARA TA I
JAV federalinė prekybos 

komisija ėmė rimtai tyrinėti 
1967 metais pradėtus parda
vinėti įvairius valymo prepa
ratus, kurie turi savyje enzy
me medžiagų. Agentūra paste
bėjo, kad darbininkai dirbą tų 
valymo produktų gamyklose 
ėmė sirgti įvairiom ligom, 
ypatingai dermatitis/odos li
ga/ ir savotišku gripu. Nori
ma nustatyti ar ir kontaktas 
su mažesniais kiekiais tos 
medžiagos /enzyme/ yra pa
vojingas sveikatai. Jeigu būtų 
rasta,kad taip yra, visi enzy
me valymo produktai būtų su
laikyti nuo pardavimo.

SOLŽENICINAS GRĄSO 
SAVIŽUDYBE

Neseniai iš sovietų rašyto
jų draugijos pašalintas rusų 
rašytojas Aleksandras Solže- 
nicinas yra viešai pareiškęs, 
kad verčiau nusižudysiąs ne
gu duosiąs ištremiamas iš 
Sovietų Sąjungos arba į Sibi
rą. Jis taip pat kategoriškai 
atsisakė eiti į betkokį teatri
nį teismą, jei toks būtų su
ruoštas , norint jį viešai iš
juodinti prieš savo žmones.

ČEKOSLOVAKIJOJE KII-PA 
GALUTINAI UŽVERŽIAMA
Kaip ir galima buvo numa

tyti, ištikimas ir nuolankus 
Maskvos tarnas Husak, vyk
dydamas savo ponų valią, bai
gia galutinai pasmaugti betko- 
kias buvusio laisvėjimo pas
tangas Čekoslovakijoje. Iš 
Prahos ateinančiomis žinio
mis, Aleksandras Dubček,pa
grindinis žmogus, siekęs nors 
šiek tiek sužmoginto komu
nizmo savam krašte, dabar 
esąs kažkur Slovakijoje, sa
natorijoje. Nuo ko jis ten gy
domas - nežinia. Panašių pri
verstinų "atostogų" suteikta 
ir tuometiniam Dubčeko arti
miausiam bendradarbiui Jo
sef Smrkovskiui, kuris šiuo 
metu esąs kažkur Bohemijo
je.ŠimtaiDubčeko laikotarpio 
mokytojų, vyresnių valdininkų 
bei įstaigų vedėjų jau prarado 
turėtus darbus. Atleista daug 
universitetų profesorių. Iš 
parlamento pašalinti 63 ats
tovai, kurie savo laiku palaikė 
liberališkesnę liniją. Ypatin
gai griežtai ir negailestingai 
išvalyti radiofonai ir televizi
jos stotys, nepaliekant tenai 
nei vieno, kuris bent kuo nors 
nusikalto "didžiojo brolio" 
sąskaiton. Keli Prahos saty
riniai teatrai, drįsę juoktis iš 
marksistinės ubagystės bei 
kietagalvlškumo.buvo taip pat 
uždaryti. Bolševikinio valymo 
buvo taip pat ‘paliesta Čekos
lovakijos filmų gamyba, ir ke
letas Dubčeko laikais jau su
suktų filmų yra sulaikyti, tai
gi, nebus rodomi nei savam 
krašte, nei užsienyje.

ITALIJOJE LEGALIZUOTOS 
SKYRYBOS

Italijos parlamentas 325 
balsais prieš 283 priėmė sky
rybų įstatymą, pagal kurį bus 
suteiktos skyrybos dėl nesvei
katos /psichinių ligų/,ilgalai
kio kalėjimo, kraujams išystės 
ir jeigu vienas vedybų partne
ris negyvena kartu ilgiau negu 
penkeris metus. Nors šios 
skyrybų priežastys yra jau 
seniai pripažintos visame ci
vilizuotame pasaulyje, nema
ža fanatiškai religingų italų, 
remiami ir vadovaujami Vati
kano oficialaus laikraščio "L’ 
Osservatore Romano" , veda 
atkaklią kovą, kad šis įstaty
mas būtų atšauktas. Tuo tar
pu statistiniai duomenys ro
do, kad bent 1, 600, OOO italų 
šiuo metu praktiškai gyvena 
persiskyrę ir bent pusė mili
jono taip vadinamų "baltųjų 
našlių" gyvena be vyrų, nes 
pastarieji yra išvykę iš Itali
jos ir kituose kraštuose vedę 
antras žmonas.

PILOTAS GYVAS IR SVEIKAS 
PO 23 DIENŲ ŠIAURĖJ

Claude Fettu, 39 metų am
žiaus , buvo priverstas nusi
leisti su vienviečiu lėktuvu 
ant pusiau užšalusio ežero, 55 
mylios į vakarus nuo Bagot- 
ville, Que. Tai atsitiko š. m. 
lapkričio men. II dieną ir iki 
gruodžio mėn. 4 dienos jis 
klaidžiojo po apsnigtas apy
linkes , laukdamas pagelbos . 
Laimei , toje srityje esama 
nemaža medžiotojų namukų, 
tad įsilaužęs į juos Fettu ra
do ir maisto , ir šilumos . 
Gruodžio mėn.4 d. jį išgelbė
jo sniegomobiliu pravažiuo
jantys žmonės. Fettu yra gi
męs Prancūzijoje ir savo ilgą 
išsilaikymą tokioj vienišoj 
vietoj paaiškina tuo, kad ne
seniai skaitęs knygą kaip iš
silaikyti gyvam ir sveikam 
laukinėj gamtoj.

CYC BUS PRIŽIŪRIMA 
VALDŽIOS PATIKĖTINIŲ
Company of Young Cana

dians , federalinės valdžios 
įkurta ir finansuojama orga
nizacija, pastarosiom dienom 
apkaltinta Montrealio miesto 
savivaldybės ir policijos glo
bojimu teroristų ir užsiimi- 
nėjimu politine propoganda, 
bus ištisus metus prižiūrima 
trijų federalinės valdžios pa
tikėtinių. Taip nutarė parla
mento komisija, tyrusi prieš 
organizaciją iškeltus kaltini
mus. Komisija pareiškė, kad 
peržiūrėjusi kaltinamąją 
medžiaga, ji buvo rimtai su
krėsta dėl to,kad visi duome
nys rodo, jog CYC tikrai buvo 
infiltruota nepageidaujamų te
roristų, kurie prisidengę šios 
valdžios organizacijos vardu 
iš tiesų organizavo maištus , 
nerimą ir kitokią netvarką. 
Komisija taip pat rado rimtų

Vienas Cray Cup rungtynių momentas. Nr. 12 Russ Jackson.

išeikvojimų bei administraci
nio chaoso, nekalbant apie la
bai aiškią kraštutinės kairės 
propogandą.kuri buvo taip pat 
varoma tos organizacijos kaž
kurių narių. Kaip žinia, keli 
tos organizacijos nariai yra 
patraukti teismo atsakomybėn 
už įvairius teroristinius pasi
reiškimus .Stebėto jų nuomone, 
toks kategoriškas komisijos 
pasisakymas reiškiąs šios 
organizacijos likvidaciją po 
minimo vienerių metų prie
žiūros periodo.

GREY CUP SAVAITGALIS 
PRAĖJO TRIUKŠMINGAI,

BET.. . TAIKIAI
Montrealyje įvykusios fina

linės žaidynės dėl amerikie
tiškojo futbolo čempionato 
Kanadoje praėjo pakelta nuo-; 
taika, bet pranašautos sepa
ratistų bei teroristų demonst- 
racijos neįvyko. Jos buvo at
šauktos paskutiniu momentu, 
nes,anot organizatorių , žmo
nės per Grey Cup paradą ir 
rungtynes nori pasidžiaugti. 
Atrodo, kad įžūli saujelė tero
ristų susirūpino labiausiai dėl 
keliasdešimt tūkstančių api
mančios minios galimos re
akcijos, nes šioji galėjo būti 
labai nedraugiška. Rungtynes 
oficialiai pradėjo ministeris 
pirmininkas P.E. Trudeau, 
nuspirdamas kamuolį ... net 
28 jardus. Joks ankstyvesnis 
dignitorius nėra pasiekęs ge
resnių rezultatų /išskyrus, 
berods , jau mirusį buvusį 
gen. gubernatorių Viscount 
Alexander/.Po to sekė rung
tynės, kurias užtarnautai lai

mėjo rytų finalistas-Ottawos 
Roughriders prieš Saskatche
wan Roughriders komandą, 
rezultatu 29-11. Iškiliuoju fi
nalinių rungtynių žaidėju iš
rinktas Ottawos quarterback 
Russ Jackson , kuris po šių 
rungtynių pasitraukia iš pro- 
fesionaliniofutbolo. Jis dabar 
užsidirbs duoną tiktai moky
tojaudamas.

MISS CANADA - 0TTAW1ETE 
STUDENTĖ J. MALONEY

Toronte įvykusiose grožio (ir 
talento bei asmenybės) grožio 
karalaitės rinkimus šiais me
tais laimėjo žurnalistikos stu
dentė iš Ottawos, Julie Maloney, 
18 metų amžiaus. Mergina, ta
lentų pasirodyme,ypač efektin
gai recitavo Šekspyro dramos 
"Romeo ir Julija" ištrauką tri
mis kalbomis - anglų, prancūzų 
ir ispanų.

Lloyd Robertson CBC-TWs ’Weekend’ 
programos vedėjas.
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kutintojo — papildymų tomo redakto
rius dr. Juozas Girnius

AMERIKOS LIETUVIŲ 
TARYBOS 

SUVAŽIAVIMAS
JUOZAS KAPOČIUS IŠTESĖJO...

Lietuvių Enciklopedijos 
trisdešimt šeštasis tomas ne
seniai pasiekė prenumerato
rius. Su šiuo papildymų tomu, 
redaguotu dr. Juozo Girniaus, 
didysis darbas yra baigtas. 
Juozas Kapočius,Lietuvių En
ciklopedijos leidėjas , savo 
pažadą išpildė. Ir jį tšpildy- 
damas atliko, mūsų manymu, 
vieną pačių didžiausių darbų, 
kokių bet kurt išeivija ir bet 
kur pasaulyje galėtų imtis ir 
jį atlikti. Kai 1953 metais to
ji enciklopedija buvo pradėta 
leisti , daugelis optimistų ir 
visi pesimistai tvirtino, kad 
nieko iš to neišeis, kad ap
žiotas perdidelis kąsnis, kad 
jėgų nėra , kad pinigo trūksta 
ir 1.1, ir 1.1. Tačiau grupė 
žmonių to darbo neišsigando. 
Ptrmasat jų buvo, be abejo, 
Juozas Kapočius - ramus, me
todiškas ir ryžtingas žmogus. 
Jo sumaniai tvarkoma bendro
vė, jau po kelių metų, tiek 
sustiprėjo, kad įstengė regu
liariai leisti tomą po tomo . 
Tiesa, teko pačioj pradžioj 
gana radikaliai išspręsti vy
riausiojo redaktoriaus svar
bią /net kiek komišką/ prob
lemą, bet po to beveik visi 
nuolatiniai LE bendradarbiai 
su trimis redaktoriais / dr. J. 
Puzinu, dr. J.Grinium ir Pra
nu Čepėnu/dirbo sklandžiai ir 
be didesnių sutrikimų. Turint 
galvoj, kad šioji Lietuvių En
ciklopedija yra vienintelė 
tokios apimties lietuvių encik
lopedija visais laikais ir vi
sam pasaulyje , jos reikšmė 
yra tiosiog nepalyginama. Jos 
negalima nė iš tolo lyginti su 
skurdžiu sovietiškosios pro- 
pogandos leidinėliu Lietuvoje, 
o ir nepriklausomoj Lietuvoj 
savo laiku išleistiesiems to
mams ji visais atžvilgiais 
prilygsta. Nenorime tuo pasa
kyti, kad šioje enciklopedijoje 
nėra netikslumų, praleidimų 
arba silpnesnių vietų. Bet tie

asmenys, kurte yra turėję 
progos perversti nemaža kitų 
tautų panašių enciklopedijų, 
gali visai ramiai patvirtinti, 
jog mūsoji jiems tikrai neuž- 
sįleidžia. Tuo tarpu finansi
niai resursai, honorarai, tira
žas jug tokiais atvejais negali 
palyginti nei iš tolo'. /Prisi
mena dabar kaip savo laiku 
buvo atsiradę plačiaburnių 
rėksnių, kaltinusių Juozą Ka
počių lobstant iš tos enciklo
pedijos'. Tat tik įrodo, kaip 
susmulkėjama emigracinėse 
sąlygose.../ Unikumas ir 
vertas atskiro paminėjimo- 
yra penkioliktasis LIETUVOS 
tomas, kurį su tokiu begaliniu 
atsidėjimu / ir vargu/ teko 
suredaguoti dr.V.Maciūnui.

3200 LE prenumeratorių 
taip pat verti paminėjimo, nes 
be. jų šis leidinys niekad ne
būtų išvydęs dienos šviesos 
Jų namuose LE vertai užima 
garbės vietą lentynose. 1967 
metais, kai Montrealyje lan - 
kėši nemaža lietuvių iš pa
vergtosios tėvynės, teko įsi
tikinti , kad LE reikšmė yra 
nemažesnė ir pačiai Lietuvai. 
Kaip taisyklė, visi išsilavinę 
lankytojai iš Lietuvos prašė 
LE tomų ir godžiai skaitė bei 
nusirašinėjo ištraukas apie 
asmenis ir faktus , kurių jie 
neturi progos patikrinti na
muos.

Pabaigai dar maža komiška 
detalė: daugelis pačių arogan- 
tiškiausių LE kritikų, kuriuos 
teko išgirsti, buvo dažniausiai 
asmenys, kurie arba neįkerta 
jokios svetimos kalbos arba 
niekad nėra atsivertę bet ko
kios enciklopedijos pusla
pių. ..

Taigi - Juozas Kapočius 
ištesėjo, ir mes tegalime jam 
būti dėkingi ir palinkėti dar 
daug našių metų. Norėtųsi 
matyti daugiau tokių žmonių 
mūsų tarpe'.

Henrikas Nagys

Lietuviui Enciklopedijos redakto
rių prof. Jodu Porinu

įvyks 1969 m. gruodžio mėn. 
13 d. Chicagoje, Bismarck vieš
butyje (171 W. Randolph St.)

IR GERAI, IR BLOGAI...
(laiškai mums)

Šiuose laiškuose išreiškiamos mintys nebūtinai atstovauja 
redakcijos pažiūras ar nuomonę. Laiškai gali būti truąipi - 
narni. Anoniminiai pasisakymai nebus spausdinami.

DĖL "KAŽKAS NEAIŠKAUS"
Ponas A.Gužutis negali su

prasti kodėl vis tie patys vei
dai visur matyti ir net jų ne
daug ir mažėja. Žinoma, mo
kyklos 20-čto minėjime - ba
liuje galėjo būti daugiau, bet iš 
73-jų šeimų, kurtų vaikai lan
ko mokyklą, didesnė pusė tėvų 
tikrai buvo,o iš viso buvo 220 
-250dalyvių ir jiems visiems 
priklauso ir pagarba ir padė
ka, Kodėl-gi nedaugiau, aišku 
-gaila ir yra įvairių priežas
čių, kurtų pagrindinė tai, kad

mes mažėjame, o tuo pačiu ir 
mūsų energija mažėja. Mont- 
realy gimimų mažiau negu 
mirimų, dar išvažiuoja, o įva
žiavimų taip ir nėra. Sakykim 
tie, kurie pokario emigracijo
je prieš 20 metų atsirado čia 
pačiame tvirtume 40-45 me
tų, šiandien jie jau turi 60-65 
metus.

Paimkim pačią mokyklą: 
prieš 1O metų turėjome apie 
250 mokintų, Rosemonto, Auš
ros Vartų ir Lituanistinius 
kursus sudėję. Šiandien viso

Lietuvių Enciklopedijos redakto^ 
rius Pranas Čepėnas

turime tik 115. Į metus negai
lestingai mažėja po 10-12 mo
kintų.Šiais metais paskutinia
me 9-me skyriuje turime 20 
mokintų. Ir kai juos išleisime 
-klek gi sekančiais metais 
ateis ? Kas bus su mokykla už 
6-9 metų - darosi žiauriai 
aišku.

Turima statistika rodo, kad 
dar yra nemažiau 50 mokyk
linio amžiaus vaikų, kurie lie
tuviškos mokyklos nelanko.

Noriu p. A. Gužutį paklausti, 
ką jis gali patarti geresniam 
ryšiui tarp tėvų komiteto ir 
pačių tėvų palaikyti. Sugestijos 
mielai laukiamos: rašykit NL 
čia rašančiam ar tiesiog 
skambinti tel. 722-3545. Kiek 
liečia mokyklos 20-člo minė
jimą - jo reikalu buvo kalbėta 
per L. Radio pusvalandį 3 kt., 
tilpo korespondencijos N. L. 
ir T. Ž. po 2 kartus. Buvo 
skelbimai N.L. , T.Ž. ir per 
L.Radio pusvalandį po 2 k. ir 
per mokinius tėvams išdalinti 
kvietimai. Su pagarba,

P. Adamonts
Tėvų k-to informacija

MIELAS REDAKTORIAU,
Kad ir btskį vėlai, aš vts- 

tiek norėčiau šia proga Jums 
padėkoti už man siunčiamą 
"Nepriklausomą Lietuvą".

Žinot, kad man yra vienin
telis susitikimas su lietuvių 
kalba. Kai ankščiau skaityda
vau , tai tik skaitydavau kas 
vyksta Montrealyje , dabar aš 
skaitau visą /maždaug/. Ma
nau, kai negirdi kalbos tat jos 
pastlgsti ir tiktai šitą pajutau 
kai išvažiavau kitur. Dabar 
suprantu kodėl jūs norit grįž
ti į Lietuvą.

Algis Ptašinskas 
Chicoutimi, Que.

A. Ptasinskas tik baigės Loyola uni
versitetą išvyko isigyti staza oankos 
administraciioįe. Atsiprašome Algi, kad 

privataus jo laiško tokia gražia minti 
viešai panaudojome NL.

DARBOTVARKE
1. Suvažiavimo atidarymas
2. Sveikinimai
3. Suvažiavimo dalyvių pa

tikrinimas.
4. Prezidiumo, sekretoriato 

ir komisijų (rezoliucijų) su
darymas

5. ALT valdybos pranešimas
6. ALT iždininko pranešimas
7. Iždo globėjų pranešimas
8. Suvažiavimo dalyvių pa

sisakymai ir pastabos dėl 
pranešimų

9. Amerikos Lietuvių Kong
reso Detroite apžvalga, 
reikšmė ir įvertinimas — 
Jonas Jurkūnas

10. Suvažiavimo dalyvių pa
sisakymai ir pastabos dėl 
Kongreso ir ateities veiklos

11. Vasario 16 d. minėjimų 
organizavimas ir Lietuvos 
laisvės reikalo sustiprini
mas — Jonas Jasaitis

12. Finansų laisvinimo reika
lams telkimas. — Dr. J. Va
laitis.

13. Rezoliucijų ir sveikinimų 
priėmimas

14. >ALT narių, valdybos ir iž
do globėjų sudarymas

15. Kiti einami reikalai, su
manymai, klausimai

16. Suvažiavimo uždarymas 
Pastaba:
1) . Suvažiavimas prasideda

9 vai. 30 min. ryto
2) Bendri pietūs — 1—2 vai.

♦

Iždo Globėjams
Visi ALT iždo globėjai — p. 

p. V. Abraitis, St. Bredes, j r., V. 
Kvetkas ir B. Pivaronienė 
prašomi 1969 m. gruodžio 12 d. 
10 vai. (penktadienį) atvykti į 
ALT Biurą ir patikrinti metinę 
atskaitomybę.

-ALT Pirmininkas

Prancūzijos Lietuvių 
B-uės Krašto v-bos 

pranešimas
Perrinkta PrLB krašto valdyba

š. m. lapkričio 7 d. įvykusia
me PrLB krašto tarybos posė
dyje buvo perrinkta PrLB kraš
to valdyba: kun. J. Petrošius — 
pirmininkas, A. Mončys — vice
pirmininkas, sekretorius ir P. 
Klimas — iždininkas.

Lietuvių pamaldos ir 
Bendruomenės veikla

Iki š. m. spalio mėn. pabaigos 
lietuviams pamaldos Paryžiuje 
buvo sekmadieniais. Nuo š. m. 
lapkričio 1 d. pamaldos bus vie
ną kartą mėnesyje, tai yra pir
maisiais mėnesio sekmadieniais 
11 vai. šiuo adresu: 10, rue 
Violet, Paris -15 (metro: La 
Motte-Pirquet arba Dupleix). Po 
pamaldų bus bendri pietūs ir 
įvairaus pobūdžio Bendruome
nės susirinkimai.

šitoks persitvarkymas yra 
padarytas atsižvelgiant j da

bartines lietuviškosios veiklos 
sąlygas. Dėl įvairiausių priežas
čių daug kam neįmanoma kas 
sekmadienį dalyvauti lietuvių

pamaldose. Patirtis rodo, kad 
mūsų tautiečiai mielai nori vie
ni su kitais ilgiau pabuvoti, pa
bendrauti. Tai įrodė ir paskuti
nis gražiai pavykęs lietuvių su
sitikimas š. m. lapkričio 1 d.„ 
kuriame dalyvavo 60 asmenų. 
Užtat šio susirinkime metu iš
keltoji mintis laikyti pamaldas 
kas mėnesi kartu su Bendruo- 
nės. rengiamais pobūviais ar su
sirinkimais susilaukė dalyvių 
pritarimo.

Be to, tesant vienam lietu
viui kunigui Prancūzijoje, bus 
įmanoma dažniau ir reguliariau 
lankyti provincijos lietuvius ir 
talkininkauti jų veiklai.

Besilankančių Prancūzijos 
reikalu

Mielai kviečiame vykstančius 
Prancūzijon dalyvauti Paryžiaus 
lietuvių pobūviuose ar susirinki
muose. Ypač prašome atvykstan
čius studijoms ar ilgiau besilan
kančius Prancūzijoje pranešti 
savo atvykimą vienu iš šių ad
resų : Prancūzijos Lietuvių Ben
druomenė, 26, rue de Navarin, 
Faris-, tel. 526. 74-01. Prancū
zijos Lietuvių Katalikų Misija, 
178, rue de Belleville, Paris - 20, 
tel. 797. 33-24.,

Bendruomenė ir Misija pagal 
išgales mielai stengsis padėti be
silankantiems Prancūzijoje.

Kun. .J. Petrošius, 
PrLB krašto v-bos pirm.

Mlnlsterio S. Lozoraičio raštas 
Jungtinių Tautų gan. asamblė
jos pirmininkei Angle Brooks

Savo kalboje, pasakytoje iš
rinkus Tamstą pirmininkauti 
XXIV-ajai Jungtinių Tautų Or
ganizacijos generalinei asamb
lėjai, Tamsta apgailestavai Or
ganizacijos prestižo praradimą 
ir konstatavai, kad jo priežas
tis glūdi elgesy tam tikrų vy
riausybių, kurios veda vieną po
litiką savo tikslams pasiekti ir 
kitą — Jungtinėse Tautose.

Aš sveikinu Tamstą dėl šio 
pagrįsto ir drąsaus kreipimosi 
į tarptautinę sąžinę. Kartu lei
džiu sau atkreipti Tamstos ir 
Jungtinių Tautų dėmesį į tai, 
kad sunkiausia atsakomybė už 
padarytą Organizacijos morali
niam bei politiniam autoritetui 
žalą atitenka Sovietų Sąjungai.

Sis Jungtinių Tautų, narys 
yra įvykdęs eilę agresijų prieš 
daugelį Rytų ir, Centro Euro-

pos valstybių ir sunaikinęs jų 
nepriklausomybę. Sovietų Są
junga taip pat yra nusikaltusi 
fjagrantiška agresija prieš Lie
tuvos respubliką, kurią ji už
puolė, vykdydama .slaptus Rib- 
bentropo-Molotovo susitarimus 
1939 rugpiūčlo 23 ir rugsėjo 
28. Karinė okupacija, kuri bu
vo įvesta Lietuvoje sovietų ka
riuomenės įsiveržimo pasekmė
je, tęsiasi, užmaskuota vadina
mosios sovietų socialistinės res
publikos sudarymu. Ir šiandie
ną, praėjus beveik ketvirčiui 
šimtmečio nuo Jungtinių Tau
tų įsteigimo, lietuvių tauta gy
vena jai jėga primestoje tota
litarinėje santvarkoje, sunaiki
nusioje bet kurią laisvę.

Todėl aš turiu garbę pakar
toti įsakmius protestus prieš 
Sovietų Sąjungos elgesj Lietu
vos atžvilgiu. Kalbamas elgesys 
brutaliSkai pažeidžia tiek lietu
vių tautos teisę į nepriklauso
mybę, tiek tarptautinę teisę ir 
Jungtinių Tautų statutą.

Sovietų Sąjungos veidmai
ninga politika pasireiškia ir jos 
užsienio reikalų ministerio kal
boje, pasakytoje generalinės a- 
samblėjos posėdyje' rugsėjo 19. 
Joje sovietų atstovas yra pa
siūlęs, kad asamblėja paragin
tų vyriausybes gerbti kiekvie
nos valstybės suverenumą, tei
sių lygybę, teritorinį integralu
mą, atsisakant kartu nuo jėgos 
vartojimo spręsti tarptautiniam 
ginčam.

Tokiu būdu Sovietų Sąjunga 
siūlo Jungtinėms Tau
toms vykdyti tuos principus, 
kuriuos ji pati mindžioja viso
je savo politikoje. Lietuvos, o 
taip pat ir kitų dviejų Baltijos 
valstybių — Estijos ir 
Latvijos — padėtis yra dar vie
nas šitokio sovietų vaidmainin- 
gumo ryškiausių įrodymų.

Pranešdamas visa tai, aš 
reiškiu viltį, kad ateityje Jung
tinių Tautų Organizacijos na
riai įgalins ją vykdyti jai pa
vestą tarptautinės tvarkos vy
riausios saugotojos uždavinį ir 
kad to pasekmėje ji padės lie
tuvių tautai atstatyti savo ne
priklausomą valstybę.
PAIEŠKOJIMAS

Jetuviai, gyvenusieji 1945-46 metų 
aikotarpį D.P. Camp Arnsberg" Ruhr" 
r pažinojusieji Juozų Klimavičių Ir 
o žmonų ( vokietaitę), prašau atsl- 
iepti svarbiu reikalu

Stasius Dagilis 
1275 Haro St., Vancouver 5.

Padėka
Mirus mano vyrui a.a. Vladui ŪSUI, nuoširdžių padėkų 
reiškiame visiems, kurie vienokiu ar kitokiu būdu mus 
supratę šioje liūdnoje valandoje. Ypatinga padėka pri
klauso Aušros Vartų parapijos klebonui Tėvui L. Za
rembai už yisų religinio pobūdžio patarnavimų, velioni 
aplankant koplyčioje ir palydint j kopus. Taip pat dė
kojame už atsiųstus vainikus ar gėles, užuojautos žo
džius ir aukas Šv. Mišioms.

Velionio žmona Nellė, 
duktė Pranciška, 
sūnūs: Leonardas ir 
Rapolas ir visų Šeimos.

Mūsų Kredito Unijos nariui
A f A 

KAZIUI VERBYLAI

mirus, jo žmonai Anelei, sūnui Edvardui, dukteriai Normai 
ir visiems artimiesiems nuoširdžia užuojautų reiškia

Montrealio Lietuvių Kredito Unijos
"Lito“ Valdyba.

KAZIMIERUI VERBYLAI staiga mirus, velionies žmonai, 
sūnui, dukrai ir jo sesutei Teresei ir jos šeimai ir visiems 
jo giminėms gilia, užuojauta reiškia ir kartu liūdi

Verduno suėjimo draugai ir draugės.

MARJONAI VIZGIRDIENEI mirus, 

nuoširdžiai gili užuojauta jos vaikams: dukterims • Albinai, 
Zosei ir Julijai; sūnums • Jonui, Juozui Ir Justinui ir visų 
Šeimoms.

Aldona Ir Pr. Paukštaičiai.
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UŽ. VIENĄ JUNGTINI IR BENDRĄJĮ FONDĄ

AL G i m an t a s

Eltos Informacijos
Jau ketvirtą kartą iš eilės , 

vis kitame laikrašty (kasmet po 
vieną rašinį) tenka kelti vieno 
bendrojo jungtinio lietuviškojo 
fondo reikalą. Mintis, tiesa, nė
ra nei nauja, nei originali. Ji 
yra pasiskolinta iš vietinės ap
linkos gyvenimo, kurio nariai, 
tikėkime,yra kurkas daugiau už 
mus prityrę finansiniuose rei
kaluose. Tiek kanadlnėj, tiek ir 
amerikinėj aplinkoje, jau gana 
senai buvo įsitikinta, kad įvai
rios, artai savaitinės, mėnesi
nės ar metinės rinkliavos vi - 
siems yra visiškai atsibodu- 
sios. Vis nauji tikslai .nauji rin
kėjai .nauji šūkiai, nauji ragini
mai jau nebegalėjo sujaudinti 
vietos gyventojų.Tuomet ir bu
vo pasiūlyta, kad įvairios kari- 
tatyvinės, sveikatos, jaunimo , 
vargšų,benamių,našlaičių,naš
lių ir visokios kitokios organi
zacijos, kurių veikla vien pri
klauso nuo visuomenės duosnu- 
mo.tam tikslui jungtųsi bendron 
kasmetinėn rinkliavon ir jau 
jokiu būdu atskirai nebevargin- 
tų aukotojų.nebevarstytų jų du
rų, nesiuntinėtų raginimo laiš
kų.

Buvo suprasta, kad tik tokiu 
būdu dar galima kreiptis į vi
suomenės sąžinę ir pajusti jos 
jautrumą. Sąlyga viena: duok 
vieną kartą visiems'. Ar toji 
sistema yra veiksminga? Ar 
pasiekia savąjį tikslą? Atrodo, 
kad visu nuošimčiui Nes nesi
girdi jokių planų, kad kas nors 
siūlytų jos atsisakyti ar rastų 
ką nors dar efektyvesnio. Tad , 
mokykimės iš gyvenamos ap
linkos teigiamų reiškinių.

Jau nekartą ir ne iš vieno , 
bet iš visos eilės tautiečių, pa
žįstamų ir visai nepažįstamų 
teko girdėti nusiskundimų, kad 
ir lietuviškieji finansiniai rei
kalai yra reikalingi reformų. 
Nuolatiniai ir begaliniai aukų 
prašymai yra visiems įkyrėję. 
Tuo pačiu kiekvienas gerai jau 
čia ir žino, kad kol klęstės visa 
mūsų bendrinė veikla, jokiu bū
du neapseisime be aukų rinki - 
mo.Telieka tikvienas reikalas , 
viena problema, tai kaip tą aukų 
rinkimą padaryti sklandesnį, 
kad kuo mažiau jie būtų trukdo
mi, kad kiekvienas jų gerai ži
notų, kad nuėjęs į vienokį ar ki
tokį parengimą, spektaklį, pas
kaitą, pasirodymą, gegužinę , 
šventę ar bažnyčios šventoriu
je ar lietuviškos salės priean
gy, nebus trukdomas aukų pra
šymais. Tautiečiai, aplamai 
žvelgiant nėra šykštūs ir jų są
žinės tautiniams reikalams 
nėra atbukusios.Tinkamai prie 
jų prieinant, tinkamai atkrei
piant dėmesį į aukos svarbą, 
kiekvienas mielai atidarys sa

DABARTINIS GYVENIMAS KINIJOJE
(Vokiečio turisto įspūdžiai, rašo V. Litas“ DRAUGE’ nd 17)

Kinai savo svečius pasitinka 
arbata ir cigaretėmis. Pirmiausia 
atliekama kelionės ir skiepijimo 
pasų kontrolė. Keleiviai dabar 
turi išlipti iš traukinio. Turistai 
kinų yra nuvedami į puikiai į- 
rengtą arbatinę geležinkelių sto
ties pastate. Kiekvienas gali ger
ti arbatos. Bet šiuo laiku kiekvie
nas turistas gauna sava kalba 
Mao citatų. Turistai, važiuoda
mi per Mandžiūriją, įsitikina, kad 
Mao kultas yra totalinis: jis api
ma visą Kiniją.

Didelės žmonių masės matyti 
ryžių laukuose. Dalis žmonių u- 
niformuoti. Traukiniai pilni 
žmonių, langai, durys, laiptai, 
anglių vagonai yra aplipę žmo
nėmis, kurių didesnę pusę suda
ro vaikai

Viešbučiai su klausymo 
įrengimais

Turistų grupė po trijų kelio
nės dienų pasiekė Pekiną. Diplo
matams yra skirtas “Peking”' 
viešbutis. Svečiams iš užsienio y- 
ra vienintelis “Minshu” viešbu
tis. Šito viešbučio kambarys ro
do kinietišką komfortą: arbata, 

vąją piniginę.
Kodėl tad, nepagalvoti, kad 

visiems lietuviškiesiems rei
kalams finansuoti būtų tikrai 
naudinga turėti vieną bendrą 
jungtinį fondą.Kiekvienas žino
tų, kad iš kiekvieno iš paauko
to dolerio tokia dalis eina šal
pai, tokia dalis švietimui, kul
tūriniams reikalams remti, to
kia dalis politinei akcijai vesti 
ir t.t.Tai būtų metinis įsiparei
gojimas .kasmetinė auka. Gali
mas dalykas, kad ir vietos rei
kalams turėtų likti tam tikra 
dalis surinktų lėšų. Iš anksto 
visi veiksniai,visi junginiai, vi
si tie, kuriems reikalingas lie
tuviškas duosnumas, parama, 
turėtų pristatyti savąjį biudže
tą. Visą draugėn suvedus, jau 
būtų žinoma,kiek reikalinga su
rinkti lėšų, o mūsų ekspertai 
jau galėtų nustatyti, kiek iš tie
sų būtų galima surinkti pinigo 
ir kokia kvota turėtų būti nusta
tyta vienai ar kitai lietuviškai 
kolonijai.Opozicijos juknebūtų. 
Visų pakraipų spauda,visos or
ganizacijos .visi veikėjai tik jau 
būtų susirūpinę, kad bendroji 
rinkliava atneštų kiek galint ge
resnius rezultatus, nes tai visų 
bendras reikalas. Todėl, kažin 
ar reikėtų abejoti tokios meti
nės rinkliavos pasisekimu.

Tautiečiai, žinodami, kad at
likę savąją pareigą kartą per 
metus, bus visai ramūs ir įsi
tikinę, kad nieks niekur jų dau
giau nevargins bet kurių aukų 
prašymais. Žinoma,gal gyvena- 
moj aplinkoj atsitiks, kad koks 
mūsų tautietis ištiktas kokios 
didžios nelaimės, gal jam rei
kalinga materialinė parama. 
Tokiu atveju, vargiai ar kas at
sisakys ir papildomai tam tiks
lui paaukoti,bet,paprastai žvel
giant, vienos metinės duoklės , 
vienos rinkliavos pilnai turėtų 
pakakti visai lietuviškajai veik
lai remti.

Aišku, tai nėra lengvas daly- 
kas.Juk ir savo metu mažai kas 
tikėjo, kad gerokai susiskal
džiusios lietuviškos grupės tu
rės ką nors panašaus į BALFO 
organizaciją. Bet, nuoširdžiai 
dirbant ir bendrojo tikslo sie
kiant, visi pajėgė susitarti ir 
šiuo metu našiai dirba minėtoje 
šalpos veikloje. Ne per vieną 
naktį ar savaitę pavyktų sukur
ti ir naują bendrąjį fondą,bet, 
regis,vis mažėjančios suauko
tos sumos, vis kylą nauji finan
siniai reikalavimai, turės kar
tą visus priversti pagalvoti, 
kaip būtų galima rasti didesnį 
tautiečių dėmesį ir pritarimą. 
Šio autoriaus nuomone, atsaky
mas tėra tik vienas - už vieną 
jungtinį ir bendrąjį lietuviškų
jų finansų fondą'.

karštas vanduo ir klausymo įren
gimai. Įtemptos vielos po kili
mu: jų galai nueina kažkur į šil
dymo sistemą. Gretimame vokie
čių turistų kambaryje yra apgy
vendintas kinas palydovas. Min
shu viešbutis sutalpina 1500 lo
vų. Bet tą dieną tik 50 lovų bu
vo užimtos.

Gyvenimas Pekine — ne mi
nutės be garsiakalbio. Niekas ne
gali išvengti Mao Tse tungo 
žodžių. Miestai yra pilni Mao į 
paveikslų. Vien tik jo veido pa-i 
veikslas uždengia labai didelį 
plotą. Smakro karpa užima iki 
pusės kvadratinio metro. Gatvių 
kampuose yra Mao citatos. Na
mai, stulpai, medžių kamienai y- 
ra aplipinti sieniniais laikraštė
liais. Mao jajto apraiškos

Kinai mėgsta masines eisenas. 
Milžiniškos pėsčių, dviratinin
kų ir sunkvežimių masės plau
kia gatvėmis. Dainuoja tik apie 
Mao Tse tungą. Vakarinės gies
mės vėl šlovina Mao. Štai kaip 
atrodo vienos giesmės ištrauka: 
“Mes mylim tėvą ir motiną, bet
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VLIK-o BANKETAS 
KONCERTAS NEW YORKE

Gruodžio m. 6-7 dienomis 
New Yorke įvyko Vyriausiojo 
Lietuvos Išlaisvinimo Komi
teto metinis seimas, kuriame 
be kitų darbų buvo taip pat iš
rinkta nauja VLIK-o Valdyba.

Šeštadienį to paties New 
Yorko viešbučio patalpose 
seimo delegatams ir svečiams

Mao Tse tungą mes mylime dau
giau”.

Kiekvienas kinas turi turėti 
Mao “bibliją”. Šis reikalavimas 
taikomas ir užsieniečiams turis
tams. Teatras ir kinas praside
da Mao raštų citatomis. Tuo pa
čiu ir baigiasi. Be Mao Tse tun
go raudonosios knygos yra rizi
kinga pasirodyti gatvėje.

Miestą galima gerai matyti 

nuo “Raudonosios gvardijos” 
aukštumos. Pekinas padalintas 
į aštuonis rajonus. Imperatorių 
laikais miesto centre eilinis ki
nas negalėdavo pasirodyti. Impe
ratorius “Dangaus šventovėje” 
atlikdavo maldas. Kultūrinės re
voliucijos uždavinys -nutraukti 
senas tradicijas ir kovoti prieš 
kapitalizmą. Seni kultūriniai 
muziejai uždaryti. Tik užsienių
turistai gali juos aplankyti. Kiti 
kultūriniai pastatai yra prieina
mi visiems. Jų pastatai apklijuo
ti plakatais.

Mao Tse tungas moko: “Me
nas ir literatūra priklauso ku
riai nors klasei. Meno, kuris būtų 
aukščiau klasių, iš viso nėra. 
Mūsų literatūra. ir menas turi 
tarnauti tautos masei. Pirmiau
sia darbininkams ūkininkams ir 
kareiviams”.

Kinų konstitucija užtikrina ti
kėjimo laisvę. Bet tikintieji turi 
prisilaikyti valstybės nuostatų. 
Kas yra teisė, nustato valstybė. 
Bet vokiečių turistu palydovas 
paaiškino: “Kova prieš prieta
rus ir religiją yra svarbus užda
vinys. Mes išpažįstame materia
lizmą”. Misionieriai išvaryti iš 
kinų žemės. Kinai dabar tiki, į 
kaž kokią pomirtinę “Šaltinių 
žemę”. Bet šiuo metu kinų šven
tyklos daugiausia uždarytos ir 
išplėštos. Buddhos statulos ap
daužytos.

Meilė — atgyvenęs dalykas
Maitinimas ir gyvenimo stan 

dartas Kinijoje yra identiški. 
Kinai dabar turi du pagrindi
nius uždavinius: pristabdyti gy
ventojų daugėjimą ir kelti žemės 
ūkio našumą. Meilė tarp vyro 
ir žmonos šiuo laiku Kinijoje y- 
ra nemodernūs ir atgyvenę daly
kai. Kinai dabar ugdo meilę tė
vynei, meilę komunistų partijai, 
meilę Mao Tse tungui, meilę vie
šai nuosavybei. Meilė 19 -20 me
tų jaunimo tarpe išbraukta ir vie
šo gyvenimo. Jaunimas auklėja
mas socialistiškai. Meilei nėra 
laiko. Mergaitės ir moterys į vy
riškus komplimentus reaguoja 
piktai. Vyras, kuris apsikabina 
mergaitę ar moterį, nusikalsta. 
Vyras gali vesti būdamas 20 me
tų. Mergaitė turi sulaukti 18 me
tų. Bet dabartinė vyriausybė ne
pageidauja vedybų, kol jaunuo
lis nėra sulaukęs 30 metų. Jauni
mas turi pasišvęsti Mao Tse tun
go mokslui. Vedybos neturi truk
dyti darbo. Vaikų skaičius šito
kiu būdu yra kiek apribojamas. 
Susipažinimo galimybės jauniem 
žmonėms labai menkos. Daž
niausiai susipažįstama darbovie
tėje. Vedyboms reikalingas vals
tybės leidimas. Vyrų ir moterų 
*** NEPRIKLAUSOMA LIET U V <*** Nr.50 (1 177) 1969 n. gruodžio m ė n 10 d.

buvo surengtas banketas-kon- 
certas. Bankete kalbėjo Gene
ralinis Konsulas A.Simutis, o 
koncerto programą išpildė 
operos solistė Juzė Krišto- 
laitytė-Daugėlienė. Dainininkė 
šiam koncertui buvo parengu
si naują programą, kurios pa
grindą sudarė originalios lie
tuvių liaudies dainos. Solistei 
akompanavo muzikė Aldona 
Kepalaitė.

teisės yra lygios. Mergaitės po ve
dybų gali pasilikti savo pavardę. 
Žmona ir toliau dirba fabrike, į- 
staigoj ar kur kitur.

Kinas palydovas šitaip sakė: 
“Kinija seniau buvo nešvariau
sia pasaulio šalis. Dabar ji daro
si švariausia. Išnaikinimas mu
sių ir uodų yra komunistų parti
jos nuopelnas. Partija pakėlė 
krašto higieną ir sveikatingumą.
Partija mums davė moralę”. Be
namiai, elgetos, valkatos yra iš
nykę. Kinams pavyko išnaikinti 
masines epidemijas. Daug ligo
ninių ir sveikatos punktų. Kinai 
turi savo meną ir savo mediciną. 
Gydymas yra nemokamas. Tik 
už vaistus reikia bent kiek pri
mokėti.

Ar Hitleris buvo
sveikas?

Hamburg, Vokietija. —Bri
tas David Irving, pasinaudoda
mas buvusio Vokietijos diktato
riaus Hitlerio asmens gydytoje 
dr. T. Morell paliktais raštais, 
pateikė naujų duomenų apie A- 
dolfo Hitlerio sveikatą ir jos ne
galavimus- Jie paskelbti plačiai 
skaitomame “Stern” žurnale. Ir 
ving teigia, kad A. Hitleris tu
rėjęs širdies negalavimus ir bu
vo prisiekęs kokainistas, tačiau 
nesirgęs, kaip buvo skelbiama, 
Parkinsono liga, nei kuria nors 
venerine liga, buvęs sveikas lyti
niu atžvilgiu. Be to, jis nebuvo 
paranoikas (persekiojimo liga) ar 
šizofrenikas (dvilypė asmenybė).

Tačiau esą tikra, kad Hitleris 
sunaudodavo daug įvairių vaistų, 
injekcijų bei neįtikėtinai daug į- 
vairių piliulių bei tablečių,

APIE KARAIMUS
Karainai yra kilę iš turkų 

giminės, vadinamos “chazarais”. 
Jie gyveno mažojoje Azijoje ir 
buvo priėmę hebrajų tikėjimą. 
Bet 8-tam amžiuje jie atmetė 
griežtus Talmudo įstatus ir lai
kėsi tik Senojo Testamento.

Žydai pradėjo juos persekioti 
ir dalis karaimų pabėgo į Bi
zantiją, Ispaniją ir-į kitus kraš
tus.

Iš Bizantijos karaimai pateko 
į Krimo pųsiausalį, kurį neužil
go užkariavo totoriai.

Lietuvos sienoms nusitiesus 
iki Juodosios jūros-, lietuviams 
teko sueiti į kontaktą ir su ka
raimais.

Karaimai kreipėsi į Didįjį Lie 
tuvos Kunigaikštį Vytautą, pra
šydami jo leisti jiems apsigy
venti Lietuvoje.

14-to šimtmečio pabaigoj Vy
tautas Didysis apgyvendino ka
raimus antroje savo sostinėje — 
Trakuose, o vėliau Vilniuje, Pa- 
nvėžyje, Kėdainiuose ir kitur.

Karaimai, kurių skaičius pra
džioje šio šimtmečio pasiėkė 
12,000, išlaikė savo kalbą, tiky
bą ir paročius.

1939 metais Vilniuje ir Tra-
kuose jų buvo dar Ė00 šeirhų. 
ntmažai jų-pasiekė "ir1 Ameri
ką. __________ __

REAKCIJA ANAPUS DĖL 
CHICAGOJ IŠLEISTOS 

KNYGOS
Algimanto Mackaus Knygų 

Leidimo Fondo ir Pedagoginio 
Lituanistikos Irtstituto pastan
gomis praėjusiais metais išleis
ta knyga “Socialistinis realiz
mas“ (redaktorius Domas Velič
ka, įvado autorius dr. R. Šilba
joris), prasiveržusi pro žino
mas ir nežinomas kliūtis, paga
liau yra pasiekusi Vilnių ir, ma
tyt, het. patekusi į opią vietą, 
•kur sukėlė beveik isterišką re
akciją, išlietą Literatūros ir Me* 
na 45-me (lapkr. 6) numeryje.

Pasipiktinimas bolševikų 
menininkams primestos evan
gelijos kritika prasideda tie
siog fantastišku pasakojimu, 
esą socializmui kritikuoti išleis-! 
ta šimtai veikalų^ir- paruošta 
“šimtai, o gal ir tūkstančiai 
specialistų’, valgančių duoną- 

(!) iš socialistinio realizmo kri
tikos” ... Atseit, žiūrėkite, ko
kia tai jėga, tas socrealizmas, 
— atsilaiko prieš tokią ataką! 
Tad Chicągoj lietuviškai išleis
ta knygelė turėtų būti, palygin
ti, menkniekis, bet L. ir Meną 
sujaudino, kaip vargu kas ki
tas...

NAUJAS TILTAS 
VILNIUJE

Lapkričio 4 dieną Vilniuje
buvo atidarytas naujas tiltas
per Neries upę. šis tiltas jun
gia miesto centrą su naujuoju 
Lazdynų rajonu. Tiltas šešių 
kelių pločio ir 240 metrų ilgu
mo. Už ilgiausią pasauly (Ver- 
razano, New Yorke) tiltą šis 
beveik pusšešto karto trumpes* 
nis, bet Lietuvoj jis dabar il
giausias, didžiausias. Tiesa, šiuo 
titulu grožėsis neilgai, gal tik 
kokį trejetą-ketvertą metų, ligi 
bus pastatytas penktasis tiltas 
Vilniuje, kuris būsiąs už dabar 
atidarytąjį dar kiek didesnis. 
Naujuoju tiltu iš Vilniaus va
žiuoja į Vilniaus-Kauno greit
kelį, kuris irgi esąs jau beveik 
galutinai užbaigtas, šis pirmas 
visoj Sovietijoj vakarietiško ti
po automobilių greitkelis Lie
tuvoj laikomas reprezentaciniu 
ir jį nutiesti buvo tiesiog pres-
tižo reikalas. Sako, Maskva bu
vusi nutraukusi lėšas tam ke
liui, — reikėję daug pastangų 
bei gudrumo tam keliui užbaig
ti. Kelio ilgis — 100 kilomet
rų arba apie 60 mylių.

Svetimi naikina Neringą
Jau trečia vasara, kaip 

Lietuvos Neringoje veikia 
sugriežtinti apsaugos nuo
statai. Vilniuje leidžiamas 
mėnesinis žurnalas Mūsų 
Gamta (1969.6) pasakoja, 
kokios tų nuostatų išleidimo 
pasekmės.

Neringoje leidžiama lan
kytis ne daugiau kaip trims 
tūkstančiams žmonių per 
parą. Praktiko ję. ne ką dau
giau lankytojų ir būna. Be 
to, Neringoje leidžia laiky
tis tik organizuotiems turis
tams ir ekskursantams, va
dovaujamiems Klaipėdos 
ekskursijų biurų vadovų su 
Neringos miesto vykdomojo 
komiteto leidimais. (Nei-in- 
gos miestu dabar vadinamos 
visos Neringos gyvenvietės, 
nuo Smiltynės iki Nidos im
tinai). Betgi neorganizuotų 
lankytojų Neringoje vistiek 
esą apstu. Motorizuotų ir ne
motorizuotu. Kelią i Nei’in- 

gą tie ’’kontrabandiniai 
svečiai“ randa laivais per 
marias, apeidami ar apva
žiuodami kontrolės punk
tus. Šie lankytojai jokių tai
syklių nežino ir jomis nesi
domi. ’’Gyvendami pas pri
vačius piliečius, kempinge 
arba nedideliuose žinybi
niuose (atseit, valdiniuose. 
E.) poilsio namuose, jie el
giasi kaip jiems patinka. 
Užklupti darant pažaidas, 
išsisukinėja, meluoja ir, ži
noma. visada pareiškia apie 
jokius nuostatus nieko negir
dėję“, — pasakoja Mūsų 
Gamta. Ir toliau:

’’Priėmus nuostatus, Ne
ringoje kasmet per vasarą

pabuvoja apie 100,000 žmo
nių... Ekskursantai, vado
vaujami Klaipėdos ekskur
sijų biuro vadovų, keliauja 
maždaug tokiais maršrutais, 
kurie nustatyti. Palangos ir 
Kaliningrado ekskursijų 
biurų vadovai tokių maršru
tų nesilaiko, nes jų nė neži
no... Beveik niekada nusta
tytų takų ir keliavimo marš
rutų nesilaiko individualūs 
lankytojai. Jokie užrašai ir 
taisyklės jiems ’’nieko ne
sako“. 1968 metų vasarą už 
kopų ardymą surašyta 40 
protokolų. Tai, žinoma, la
šas jūroje... Kita pažeidėjų 
grupė — automobilistai, ku
rie tiek taupo kojas, kad ir 
per mišką braunasi važiuo
ti... Ypač tai būdingą grybų
sezono metu, kai i neriją 
veržte veržiasi Klaipėdos ir 
Kaliningrado grybautojai“.

’’Daug žalos neiljos gam
tai daro šiukšlintojai, laužų 
kūrentojai. šiukšlintojų yra 
daug, ir jie atvyksta iš visur. 
Pasirinko gražiausią gamtos 
kampelį, vietą paplūdimyje, 
kopoje, užteršė* ją ir kitą 
dieną traukia jau kitur: pa
tiems nemalonu savo šiukš
lyne ilsėtis. Panašiai elgiasi 
ir nerijoje dirbantieji staty
bininkai. Tik atvykę ekskur
santai kolūkiečiai retai ši
taip daro. Iš Lietuvos laukų 
šeimininkų visiems reikėtų 
pasimokyti mylėti žemę, jos 
grožį“.

Garnius apsaugos inspek
toriai ir vietiniai miškinin
kai sako:

’’Mes galime pažeidėją 
prašyti būti geru, o daugiau
sia — surašyti jam pažaidos 
protokolą. Tai ir viskas. Jei
gu paZPlriėiHS! l .ii'il V«|.< 
tuomet dar gali susigaudyti, 
kur tą protokolą siųsti. Bet 
nerijoje pažeidėjų būna iš 
visos Tarybų Sąjungos. Kur 
tada ieškoti administracinės 
komisijos, kuri pagal pažei
dėjo gyvenamąją vietą su
tiktų jį nubausti?“

Sovietinė tvarka, pasiro
do, nuostabiai liberali kaip 
tik ten, kur praverstų dau
giau drausmės. Gyvybiškai 
svarbių nuostatų saugotojų 
rankos surištos prieš aro
gantiškus jų pažeidėjus. Už
tat dalykuose, kuriuose žmo
gui priklauso ko daugiausia 
laisvės, pilietis užpiudomas 
visagaliais čekistais, jei tik 
pabando nors kiek pasinau
doti jam priderančia laisve. 
Šiems nereikia ieškoti ’’ad
ministracinės komisijos, ku
ri sutiktų nubausti“ tą, su 
kuriuo jie užsimoja susido
roti.

Palangoje atostogavo
Sovietų Sąjungos Tau

tų Tarybos pirm. Justas Pa
leckis Vilnyje išspausdinta
me laiške iš Palangos rašo:

’’Apskritai Lietuvoje ir 
Palangoje dabar svečiuojasi 
gana daug užsieniečių iš į- 
vairių šalių. Štai dabar Pa
langoje vieši Vengrijos par
tinis vadovas Janosas Kada
ras, Danijos kompartijos 
pirmininkas Espersonas. Bu
vo čia iš Amerikos atvykęs 
mokslo reikalais prof. Salys, 
o taip pat daugelis svečių iš 
Lenkijos, Čekoslovakijos, 
Pietinės Amerikos ir kitur. 
Palangą pamėgo ir aukšti 
Tarybų Sąjungos pareigū
nai. Buvo čia TSKP Polit- 
biuro narys ir profsąjungų 
vadovas A. šelepinas, Aukš
tojo mokslo ministras V. E- 
liutinas, TSRS pasiuntinys 
O. Trojanovskis, Rusijos Fe
deracijos Užsienių reikalų 
ministras Radionovas, TSRS 
Užsienių reikalų ministro 
pavaduotojas A. Smirnovas 
ir eile kitų žymių darbuoto*



DAIL. JADVYGOS PAUKSTIENES DARBU PARODA

v. V v
Čikagoje, Čiurlionio Galerijoje ( Jaunimo Centre) lapkričio men.
16 d. buvo atidaryta dail. Jadvygos Paukstienes tapybos paroda, 
kuri tpsesi iki lapkričio men. 23 d. Buvo išstatyta apie 60 alieju
mi, akriliu ir akvarele tapytu, darbu. Dailininke baigusi Kauno Me
no mokyki a4. 1938 m. ir vėliau studijavo Paryžiuj e (Dail ibjo meno 
mokykloje). Šios parodos programoje apie ję šitaip pasisako 
Julija Svabaite • Gyliene:

★★★ ***

Visų profesijų durys yra atviros moterims. Tačiau beveik visos 
jos atgrįžta į savo šeimos duris. Namai yra pasaulio pradžia ir pa
baiga, kurių centre yra moteris — ugnies saugotoja, savo mistinėje 
garbėje ir pareigoje lygiai pasidalinanti atsakomybe bei triumfu.

Moteris — kūrėja yra skirtingame ir daug pavojingesniame ke
lyje, negu kiti žmonės. Ji yra seikėjama principo bei priklausomumo, 
ji — gimdytoja, motina, draugė, duonos dalintoja, poilsis ir langas į 
pasaulio veidą. Ji turi būti atsargi ir pasiryžusi sukurti tokią namų 
aplinką, kur tarp intymių jos meno pasaulių ir virtuvės stalo būtų 
jaučiama visų problemų harmonija, jos dvilypės egzistencijos uniku
mas. Dėl teptuko ar plunksnos rankoje, moteris — kūrėja turi atsi
sakyti daug malonumų ir asmeninio poilsio valandų. Todėl ji dažnai 
yra vieniša, išsijungianti iš socialinio gyvenimo funkcijų. Ji dirba sun
kiau, negu kitos moterys arba vyrai. Ji visados padalinta į kelias 
dalis, duodanti, bet ne išnaudojanti, dažnai savo kūrybinį troškimą 
slapta ašara išliejanti kūdikiui riekiamon duonon... Kūryboje ji re
tai kada gali būti drąsi ir nebojanti. Gal dėlto daugumos pasaulio 
moterų kūryboje ir yra jaučiamas ramus, tylus savęs atskleidimas.

Dailininkė Jadvyga Paukštienė ateina pas mus iš Kauno bei Pa
ryžiaus Meno Mokyklų tvirta, pastovi, turinti savo aiškų menininkės 
veidą. Ar jos šiandieninė paroda nėra didelė dovana ne tik meno 
mylėtojams, bet ir visai mūsų tremtiniškai bendruomenei? Kompo
zicija, spalva, harmonija, jėga — impresionistinėj ir individualioj 
dailininkės tikrovės vizijoj atskleidžia mums išbalansuotus šviesos 
efektų kitime peisažus, intymias buities detales, vidinio susikaupi
mo išraiškas.

Dailininkei Paukštienei egzilė nėra pražūtis. Ji, neįtikėtinai sun
kiame dvasinio bei fizinio gyvenimo konflikte, atsiskleidžia mums 
paprasta, gilia ir nuoširdžia savo kūryba. Stipriose spalvose ir žmo
gaus problemų sprendimuose ji nesustoja. Jos žmogus yra visados 
tas pats, tik kitose situacijose. Motinystė, meilė, kančia jos kūriniuose 
yra tik didžiulio kosmoso detalės, įsijungiančios į bendrą kūrybos 
pulsą.

Šalia nepretenzingų, nešokiruojančių dailininkės kūrinių jaučia
me, kad vienintelis kelias suprasti meną — tai priimti ji atvira šir

dimi, o paskui džiaugtis. Leiskime skonio ir mokyklos klausimams at
eiti vėliau. Nes menininkai atėjo į šį pasaulį ne pripildyti savo kū
ną, bet atnešti naujo maisto mūsų alkanai sielai.

Julija Švabaitė - Gylienė

ŽURNALISTUI J. CICĖNUI-60 METŲ

“ PRIE AUKURO“ (akvarelė").

Jeronimas Cicėnas gimė 
1909 liepos 24 Garšvinės kai
me, Dūkšto valsčiuje, Švenčio
nių apskrity.

Minime šį uolų žurnalistą 
vilnietį ne tiek dėl jo amžiaus, 
kiek dėl daugybės jo atliktų 
svarbių darbų.

1934-36 jis buvo Vilniaus 
žodžio literatūros skyriaus re
daktorius; 1936-39 “Kūrybos ir 
Kritikos” red.; 1940 “Nowe 
Slowo’* redakcijos narys; 1939- 
40 Vilniaus Balso redakcijos 
narys;. Lietuvos Žinių, Naujo
sios Romuvos, Lietuvos, Atei
ties, . Kūrybos, Naujosios Lietu
vos bendradarbis.

Vokietijoje J. Cicėnas reda
gavo Kelyje Tėvynėn ir Akira
tyje: Bendradarbiavo Lietu
viuose, Tėviškės Garse, Mūsų 
Kelyje, Mintyje, Lietuvių žo
dyje, Tremtinių žiniose, Gin
tare; Žiburiuose, Aiduose. At
sikėlęs į JAV, jis rašė Naujie
nom. (vedė Dienų Skeveldrų 
skyrių). Draugui, Kariui, Sėjai,

Nepriklausomai Lietuvai, Aust
ralijos Lietuviui, Lietuvių Die
nom. Be pavardės ir inicialų, 
naudojo slapyvardžius — J. 
Garšva, P. Bražas, Br. Lukša 
ir A. Rimkus.

Paskelbė šias knygas: Vil
niaus tautosaka (1934), Dvaruo
se praeštcs dienos (1937), Dau
gėliškiu burtai (1934), Lietuva 
pro Vilniaus Žinias (1944), Vil
nius tarp audrų (1953), Omą- 
hos lietuviai (1954).

Vertingų sukaktuvininko 
straipsnių randame Lietuvių 
Enciklopedijoj, Tremties Me
tuose, Gabijoj ir almanachuo
se.

LŽS-gos centro valdyba ne
gali tylomis praeitį pro su
kaktuvininko atiduotą duoklę 
Lietuvių Žurnalistų Sąjungai. 
Hanau, Vokietijoj, 1946 gegu
žės 11-12 įvykusiame LŽS at
kuriamajame suvažiavime į 
centro valdybą buvo išrinktas 
ir J. Cicėnas. Antrajame LŽS 
suvažiavime, sušauktame 1947 
rugsėjo 30-31 Schweinfurte, J. 
Cicėnas vėl buvo išrinktas į 
centro valdyba ir ėjo sekre
toriaus pareigas. Jis ir šiuo me
tu priklauso LŽS-gos centri
niam skyriui ir su juo palaiko 
ryšius.

LŽS-gos centro valdyba su
kaktuvininkui Jeronimui Cicė
nui, lietuviškų vizijų kūrėjui ir 
nenuolaidžiam kovotojui už 
Lietuvos laisvę, linki geros svei
katos: kad jį užgulusioji liga 
pranyktų ir kad jis vėl taptų 
toks kūrybingas, kaip praeity
je. V. Mingėla
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*■' STEFANIJA RŪKIENĖ

VERGIJOS 
KRYŽKELIUOSE

Hitleriui karingųjų junkerių tautą paėmus savo 
rankosna ir Vokietijoje įsigalėjus nacizmui, visiems 
jų kaimynams prasidėjo neramūs laikai. Klaipėdos 
krašto vokietininkai išdidžiai kėlė galvas ir, susitikę 
su lietuviais, drąsiai rėždavo akysna ’’raus schemai- 
ten”. Jų vadai, veterinarijos gydytojas dr. Neuman- 
nas ir pastorius Sassas, tapo vokiečių tautos didvyriais.

Lietuvos respublikos vyriausybė turėjo imtis 
griežtesnių priemonių ir Klaipėdos krašte vokiškosios 
mažumos siautėjimui sutramdyti. Išaiškinta konspira
cija ir priešvalstybinė veikla, o kaltininkai atsidūrė 
teisme. Nors tik simboliškas, vokietininkų vadų nutei
simas labai pablogino Lietuvos ir Vokietijos kaimy
niškus santykius. To pasėkoje greičiau priartėjo mūsų 
kraštui ekonominė krizė, nes vokiečiai atsisakė pirkti 
iš Lietuvos maisto produktus. Visiems ūkio gaminiams 
kainos krito, ir lietuvis ūkininkas pradėjo dusti. Vals
tybės tarnautojams užkrauta išpirkti visas ūkininkų 
išaugintas žąsis, kurias pirmiau apsilaižydami suval
gydavo prūsai. Ir aš turėjau nusipirkti 7 žąseles ir 
jas sudoroti. Tada murmėjau ir burnojau prieš tokius 
valdžios potvarkius, o Sibire būčiau turtinga buvusi, 
jei tiek žąselių būčiau turėjusi.

Klaipėdos vokietininkų byla Lietuvai davė antrą 
ultimatumą. Vokiečių vyriausybė 1939 m. kovo 20 d. 
iš Lietuvos pareikalavo autonominį Klaipėdos kraštą 
perleisti III Reichui. Nevykdant ultimatumo, pagra
sinta okupuoti visa Lietuva. Laisvasis pasaulis nacių 
siautėjimui Europoje buvo kurčias ir aklas, ir Lietuva 
turėjo nusilenkti jėgai.

1939 m. vasarą Imbrado berniukų ir mergaičių 
jaunųjų ūkininkų rateliai už pavyzdingą, veiklą ir 
kruopštų gyvulių, paukščių ir daržovių auginimą, o 
ypač už gražiai įsirengtus medelynus, gavo iš Žemės 
Ūkio Rūmų premiją — apmokėtą ekskursiją į žymiau: 
šią Lietuvos vasarvietę Palangą. Apsidžiaugę laimė
jimais, tuojau pradėjome ruoštis aplankyti tyliai al
suojančią Baltiją ir jos bangų ūžesyje išgirsti Eglės 
žalčių karalienės ir Jūratės bei Kastyčio tragedijų 
pasakas.

Baigiantis vasarai su gražaus jaunimo būreliu iš 
Noreikių geležinkelio stoties pasileidome į kelionę. Jau
nimui. nebuvojusiam toliau kaip Zarasai, viskas buvo 
labai įdomu ir nauja. Važiuojame iš vieno Lietuvos 
krašto į kitą. Kaip filmoje pro mūsų akis prabėga 
Obeliai, Rokiškis, Skapiškis, Kupiškis, Panevėžys, Rad
viliškis, Telšiai ir paskutinė stotis Kretinga. Visi kraš
to vaizdai mieli akiai ir artimi lietuvio širdžiai. Mūsų 
ekskursantai nerimsta ir neatsitraukia nuo vagono 
langų. Visi labai gailisi, kada naktis savo tamsiąja 
skraiste pradeda dengti jau snaudžiančią gimtąją šalį. 
Tai mūsų prosenių išsaugotas ir mums paliktas kraš
tas, kuris senelių ir tėvų krauju numazgotas, sun
kiuose darbuose prakaitu aplaistytas, dainų dainužėm 
apdainuotas, legendom apsuptas, padavimais išgarsin
tas ir giliai įaugęs į lietuvio sąmonę.

Iš Kretingos į Palangą nuvažiuojame autobusu. 
Apsistojame naujuose pradžios mokyklos rūmuose. 
Pailsėję skubame jūrą motinėle pasveikinti. Jaunimas, 
pirmą kartą išvydęs jūrą, tik aiktelėja ir jų sustingę 
žvilgsniai pasineria melsvuose toliuose. Jie pirmą kar
tą susiduria su galinga vandens stichija. Iš pradžios 
baiminasi baltakarčių bangų, bet greitai įsidrąsina ir 

su jauium įsna energija soaa am iLiziancių bangų Ke
terų, nardosi jų verpetuose ir mums su vyru sukelia 
didelį rūpestį.

Pasimaudę prisirenkame sudaužytų Jūratės rūmų 
trupinėlių — smulkučių gintarėlių. Aplankome Biru
tės kalną ir grotą su Dievo Motinos statula, apeiname 
grafo Tiškevičiaus rūmus ir daugelis iš mūsų pirmą 
kartą tvenkinyje pamato gyvUt gulbes. Aplankome 
Palangos bažnyčią ir prie Nukryžiuotojo kojų sude
dam savo maldas, atvežtas iš tolimos Aukštaitijos pa
kraščio. Vakarą vasarvietės parke pasiklausome tran
kaus mūsų policijos dūdų orkestro melodijų.

Kitą dieną važiuojame šventosios uosto aplankyti. 
Jau nebeturime Klaipėdos, tai dabar čia stovi Lietuvos 
karo laivas ’’Prezidentas Smetona”. Mes čia ir atvy
kome jo pamatyti. Vaikštome ir viskuo stebimės, nes 
ir mes, mokytojai, dar nebuvome matę kariško laivo 
įrengimų. Laivo tarnybos viskas nušveista, nublizgin
ta, auksu ir sidabru žaižaruoja. Tai simboliška Lietu
vos karo laivyno užuomazga, nes mes visi tikėjome 
laiminga mūsų tėvynės ateitimi. ;

Viskas apžiūrėta, pasipliuškenta sūriose jūros ban
gose, ir mes jau vėl traukinyje. Iš Kretingos važiuo
jame į Šiaulius. Telšiuose į mūsų vagoną įlipa jau ge
rokai nuo gyvenimo naštos palinkęs dvasiškis. Išsikal
bam ir sužinome, kad tai buvęs ilgametis Salako kle
bonas kan. Antanas Kryžanauskas. Jis ilgai klebonavo 
Salako parapijoje ir vien tik iš pilkojo Lietuvos gra
nito pastatė bažnyčią, kurios labai aukštas bokštas 
pilkuosius debesis remia. Kitos panašios šventovės vi
soje Lietuvoje nerasi. Mūsų bendrakeleivis labai apsi
džiaugė, kai sužinojo, kad mano vyras tikras salako- 
nas. Senukas pasidarė dar atviresnis. Nors jau geroka 
metų našta slegia jo pečius, bet dar žvalus, domisi 
krašto gyvenimu ir seka vidaus ir užsienio politiką. 
Jis mums pranešė, kad Vokietijos užsienių reikalų mi- 
nisteris Ribbentropas per Lietuvą nuskrido į Maskvą 
derėtis ir Kremliuje ieškoti draugų, nes anglų ir pran
cūzų su rusais vestos derybos nutrūko. Vakarai dar 
nenorėjo mainikauti svetimų tautų teritorijomis ir 
pardavinėti jų laisvę.

Mes dar sustojome Šiauliuose, aplankėme alaus 
bravorą ’’Guberniją”. ’’Rūtoje” ir ’’Birutėje’’ mus pa
vaišino skaniais saldainiais. Apžiūrėjome Frenkelio 
odų ir batų fabriką ir pamatėme, kaip nuostabiai greit 
pasiuvami išeiginiai batukai. Šiauliuose ilgai neužtru
kome, nes Lietuvos dienraščių vedamieji buvo neramūs.

Vokiečiai su rusais greit susitarė, pasidalijo įta
kos sferomis, ir laisvosios Pabaltijo šalys tapo Hitle
rio ir Stalino žaisliukais.

Vokietija, susitarusi su Sovietų Sąjunga ir užsi
tikrinusi saugų užnugarį ir dar ekonominę pagalbą, 
1939 m. rugsėjo 1 d. žaibiškai puolė Lenkiją ir ją tuo
jau paguldė ant menčių. Nors lenkai narsiai gynė savo 
nepriklausomybę ir jų šaunūs kavalerijos pulkai su 
nuogais kardais puolė vokiečių šarvuočių voras, bet 
savo tėvynės laisvės neišgelbėjo.

1939 m. rugsėjo 17 d. Raudonoji armija klastingai 
puolė Lenkiją iš rytų ir ją pribaigė. Tai buvo diktato
rių sutartas pasalūniškas dūris lenkų nugarom Anglai 
ir prancūzai, užstodami Lenkiją, paskelbė vokiečiams 
karą, bet šaukštai jau buvo po pietų. Maskva ir Ber
lynas slaptai susitarę Lenkiją nulinčiavo ir jos teri
toriją be jokio sąžinės graužimo pasidalijo, kaip pri
dera ’’geriems” kaimynams.

Karo pradžioje Lietuva paskelbė neutralitetą ir 
į kaimynų peštynes nesikišo, nors mūsų sostinė Vilnius 
su jos teritorija tada buvo paranku iš lenkų atsiimti. 
Nugalėtos Lenkijos dalybose Vilnius atiteko rusams 
ir komunistinės armijos plačiu frontu priartėjo prie 
nepriklausomos Lietuvos sienų. Neramu namuose ir 
kiekvieno lietuvio širdį ėmė graužti rūpesčiai.

Su Sovietų Sąjunga prasideda derybos dėl Vil

niaus ir jo žemių atgavimo, lose derybose Kremlius 
primeta Lietuvai savitarpinės pagalbos sutartį, o su 
ja įveda j mūsų žemę ir Trojos arklį — Raudonosios 
armijos įgulas. Rusų apiplėštas Vilnius su lietuviškų 
žemių sklypeliu grąžinamas tikriesiems šeimininkams, 
bet su tuo susitarimu komunistinis ir kriminalinis ele
mentas pradeda kelti galvas ir raustis po Lietuvos 
nepriklausomybės pamatais. Tai analogija Kotrynos II 
įvestiems rusų kariuomenės daliniams į Lietuvos-Len
kijos jungtinę karaliją, kurie paruošė dirvą 1772 m. 
pirmajam valstybės padalijimui.

Mūsų krašte atsiradusios raudonosios įgulos tuo
jau susirišo su komunistiniu pogrindžiu, kurstė krašto 
biednuomenę prieš Lietuvos vyriausybę, prasimanė jų 
karių pagrobimus ir ruošėsi visiškai Lietuvos okupa- 
C1JaL LIETUVOS OKUPACIJA

1940 m. birželio mėnesio viduryje Imbrado pra
džios mokykloje baigiasi 4-jo ir 6-jo skyrių išleidžia
mieji egzaminai. Mokiniai džiaugiasi užbaigę mokyklą, 
<> mokytojai — sėkmingai baigę mokslo metus.

Dirbo dvi egzaminų komisijos, tai turime gražų 
būrelį svečių. Po egzaminų visada pasivaišinama, atsi- 
pučiama ir draugiškai pasišnekučiuojama. Džiugu, nes 
baigti visi mokslo metų darbai ir čia pat smagios va
saros atostogos.

Liepsnoja pasaulinis karas. Vokiečių armijos žai
biškai žygiuoja į vakarus, pelenais virsta seni Olandi
jos, Belgijos ir Prancūzijos miestai. Dega bibliotekos 
su šimtmečiais jose sukauptais mokslo ir kultūros lo
biais. Kaip kortų nameliai byra seni muziejai su bran
giais paveikslais, skulptūromis ir pelenais virsta meno 
vertybės.

Mokytojas Mikalojus Vinciūnas nubėga į viršų 
išklausyti per radiją perduodamas vidurdienio žinias. 
Už penkiolikos minučių jis grįžta ir praneša, kad rusai 
įteikė Lietuvos vyriausybei ultimatumą ir reikalauja 
įsileisti į Lietuvą neaprėžtą Raudonosios armijos skai
čių. žinia visus labai pritrenkia, ir svečiai truputį už
kandę išskuba namo, nes kiekvienas lietuvis buvo su
sirūpinęs savo ir tėvynės ateitimi, šeštojo skyriaus 
mokiniai su rūpesčio šešėliais veiduose skirstosi ir sku
ba į namus, nes jie jau supranta, ką mums atneša 
svetimieji ir dar komunistai. Tik ketvirtokai dar pilnai 
neįvertina politinės būklės rimtumo ir paskutinėms 
naujienoms lieka abejingi.

Lietuvos vyriausybė ultimatumą priėmė, ir 1940 
m. birželio 15 d. visais Lietuvos vieškeliais ir net pa
prastomis keliūtomis Raudonosios armijos kariai už
plūdo mūsų šalį. Dulkėjo visi keliai, kuriais girgždė
dami ir barškėdami rusų tankai, šarvuočiai ir sunk
vežimiai grūdosi į Lietuvą, o jiems pridurmui slinko 
raudonųjų karių pulkai. Jie priminė Atilos puslauki
nes gaujas, Džengiskano mongolų kraujais apsitaš
kiusius raitelius ir žiaurias totorių ordas, kurios anais 
senaisiais amžiais nešė Vakarų Europos tautoms mirtį 
ir žiaurią vergiją. Dabar gi Stalino raudonieji pulkai 
stengiasi įvykdyti anų tironų nebaigtus žygius. Sve
timus karius pasitiko barzdoti Lietuvos mažumų bū
riai, kurie mito skania mūsų krašto duonute. Jie su 
gėlių puokštėmis pasitiko ir džiaugsmingai sveikino 
raudonarmiečius, kaip išvaduotojus iš kapitalistinės 
vergijos ir ’’kruvinojo” Smetonos režimo.

Valstybinio Radiofono pranešėjai ramina krašto 
gyventojus, prašo ramiai laikytis ir nedaryti išsišo
kimų, nes, girdi, sovietiniai pulkai ateina mus apsau
goti nuo imperialistų ir svetimų žemių grobikų. Kas 
gi pagaliau yra svetimų žemių grobikai? Taip ir ne
pasakė. o gal ir nebegalėjo pasakyti.

Greitai pasirodė naujųjų ’’draugų” dantys ir iš
ryškėjo jų ketinimai. Tauta vis dar gyvena viltimi. 
Bet kai pasigirsta, kad valstybės Prezidentas pasitrau
kė į užsienį, tai jau pasidarė visiems aiškus mūsų tau

tos rytojus.
Prezidentūroje atsisėdo J. Paleckis, neva tai libe

ralas. Sudaryta nauja Lietuvos vyriausybė. Vėl visi 
dar kažko tikisi ir laukia prošvaisčių, nes naujajame 
ministrų kabinete figūruoja mūsų žymusis rašytojas 
Vincas Krėvė-Mickevičius ir visiems žinomas politikas . 
ir ekonomistas Ernestas Galvanauskas. Tik labai keis
ta, kad Turmanto pradžios mokyklos vedėjas Stasys 
Pupeikis atsisėda susisiekimo ministro kėdėn. Visi, ku
rie jį pažino, stebisi ir kraipo galvomis. Dar būtų su
prantama, jeigu naujoje vyriausybėje jis būtų švieti
mo ministru. O dabar iš jo naujųjų pareigų teišeina 
tik komunistinė nesąmonė.

Klaiku darosi miestuose ir kaimuose. Kalbinu vy
rą skubiai bėgti į Vokietiją, bet jis nesutinka, nes 
gailisi palikti ūkį ir tėvą. Bėgimui mes nebuvome ir 
pasiruošę, neturėjome nė sudilusio svetimos valiutos 
pinigėlio. Labai gaila, kad mes visi labai mažai tepa- 
žinome komunizmą. Negirdomis praleidome ir lenkų 
pabėgėlių pasakojimus apie jį.

Imbrado valsčiaus centrinėje mokykloje išdirbome 
visą dešimtmetį. Ten buvo jauku ir gera, nes per ilgesnį 
laiką susigyvenome su žmonėmis, o mūsų išauklėtas 
jaunimas buvo mielas ir paslaugus, mylėjo savo gim
tąjį kampelį ir Lietuvą.

Romos katalikų parapijoje klebonavo kun. Hen
rikas Priealgauskas. Tai buvo linksmas, judrus ir mie
las žmogus ir pareigingas dvasiškis. Mėgo jis mecha
niką ir laisvalaikiais nuolat knibinėdavo apie visokius 
motorėlius. Ilgokai pataupęs, klebonas nusipirko naują 
keturių vietų Opeliuką. Už automobilį mokėjo pen- 
kius tūkstančius litų. Tai buvo didelis pinigas anais 
laikais. Tik truputį mažiau, kaip mano ir vyro metinė 
alga. Klebonas sakėsi, kad mašinai pirkti sunaudojęs 
ir motinos sutaupąs.

Mėgdavo klebonas pasivažinėti. Dažnai vasarą su 
savo Opeliuku važiuodavo į kitas parapijas atlaiduosna, 
o sausais keliais ir gražiam ore ir mokyklas lankydavo.

Tą savo mašiną klebonas labai prižiūrėdavo, nuo
lat valydavo ir šveisdavo po kiekvieno išvažiavimo. 
Mašina blizgėdavo, kaip koks žaisliukas. Automobilis 
Lietuvos kaimuose buvo retai sutinkamas, tai būta ir 
kuo džiaugtis.

Bolševikams okupavus Lietuvą, prasidėjo sveti
mo turto grobstymas. Prieš tariamojo liaudies seimo 
rinkimus, Zarasų apskrities kompartijos įsakymu, neva 
rinkiminei propogandai vesti, buvo nusavintas Imbrado 
klebono automobilis. Atvažiavo iš apskrities centro 
ruskeliai ir kaip savo pasiėmė klebono mašiną. Tas 
dar mėgino protestuoti prieš tokią sauvalę, prašė auto
mobilį palikti primindamas, kad jis jam labai reika
lingas parapiją lankant ir pas ligonis važiuojant. Bet 
kur tau bolševikas atsisakys svetimo turto. Anie vai
kėzai išjuokė kleboną ir išvažiuodami pasakė:

— Kristus pėsčias ir basas vaikščiojo. Galėsi ir tu 
savo parapiją lankyti pėsčias.

Neilgai komunistiniai agitatoriai važinėjo klebono 
mašina. Kartą, girti grįždami iš Degučių, movė į tele
fono stulpą ir automobilį sudaužė, tik gaila, kad nė 
vienas raudonasis neužsimušė.

Okupavę Lietuvą, rusai tuojau pradėjo atleidinėti 
laisvės laikų policijos tarnautojus. Pradžioje eiliniai 
policininkai dar buvo palikti, bet praėjus rinkimams 
visi buvo atleisti. Jų vieton buvo priimti naujajai san
tvarkai ištikimi žmonės. Vėliau dauguma buvusių lais
vos Lietuvos policijos tarnautojų su šeimomis ištremta 
į Sibirą.

1944 m. ištremtas j Sibirą ir buvęs mūsų klebo
nas. Panašių atsitikimų buvo šimtai. Jau Sibire iš 
vienos koncentracijos stovyklos kunigas Henrikas pa
rašė man guodžiantį ir raminantį laišką.

RUS DAUGIAU.
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Prof. dr. A. R A M U N 0 • Ottawos universiteto pedagoginio mokslo
vicedekano nauji veikalai:

<@> DEVELOPMENT OF THE WHOLE MAN

THROUGH PHYSICAL EDUCATION........
Išleido Ottawos universitetas, 435 psi. Įvado pa
rašė Avery Brundage, tarptautinio olimpinio komi
teto pirmininkas. Prof. J. Maritain pareiškė apie šį 
darbo: "Tai galutinis klausimo i šry sk ini (nas* .
<§> IŠ SUTEMU Į AUŠRĄ —•

Jame iškeltos naujos mintys apie žmogų, tauta ir 
žmoniją kosminiam amžiui prasidedant.

<§> DIALOGVE ENTER ROME ET MOSKOU
Ekumeninis žvilgsnis i Rusijos ir Europos santy 
kius praeityj, dabartyj ir ateityj. Įvadą parašė 
kardinolas Koenig. Išleido Ottawos Un - tas.

Veikalai šaunami A. V .par ap. Kioskai e, 
1465 DeSeve St.,Montreal 205, P. Q-

Užsienio lietuviams pradė
jus leisti Lietuvių Enciklope
diją Bostone, tuoj sukruto ir 
tarybininkai Lietuvoje - iš
leisti savo tarybinę Enciklo
pediją. 1966 m.buvo išleista 1 
tomas 735 pusi, apimantis 
raides A-J,o 1968 išleistas 11 
tomas 958 pusi, raidės K-P . 
Paskutinis 111 tomas yra ruo
šiamas ir numatomas neužil
go išleisti.

red. K. Norkus paskaitos metu,' šalia SLA pirm. L.Argentinos*tiet uvių Balso 
Stankevičius ir kt.

VINCO KUDIRKOS MINĖJIMAS 
BUVO PAVYZDINGAS

Daktaro Vinco -Kudirkos 70 nte 
tų mirties sukaktį minint, SLA 
Centro Valdyba surengė Akade
mijų 16. 11. 1969. Dalyvavo apie 
100 žmonių. SLA sekretorius J. 
R. -Stalioraitis dalyviams išdalino 
Dr. V. Kudirkos paveikslų su įvy
kio atžymėjimu ir Tautos Himno 
tekstu. Minėjimo programos va
dovė Irene Veliėkaitė- Simanaus- 
kienė, tarusi atidarymo žodį, pak 
vietė SLA (Garbės Narį Andrių 
Jokubauskų atidengimui memoria 
linės bronzinės lentos, įtvirtintos 
(SLA Dr. Vinco Kudirkos vardo 
Rūmų antro aukšto salėje. Atiden 
gus istorinį įrašų, perskaitėme to. 
kį jo ispaniškų tekstų:

La S. 'S. 'M. Lituanos Unidos en 
la Argentina, Dr. Vincas Kudir

Tarybinės Encikl. formatas 
1O1/4"X8", Lietuvių Encikl. 
91/2"X61/2". Ją redaguoja 
trys vyriausi redaktoriai: J. 
Žiugžda-istorijos skyrių, K. 
Korsakas-Literatūros ir Kul
tūros sk.ir K. Bieliukas-geo
grafijos skyrių. Kiekvienam 
skyriuje dirba dar apie 20 
bendradarbių.

Pratarmėje sakoma: "Ma
žoji lietuviškoji tarybinė En- 

ka, en ei 70° Aniversario de su 
fallecimiento, 1899-1969.

Akademijos programos vedėjos 
pakviestas A. L. 'Balso red. Kas
tantas Norkus savo paskaitoje 
apibūdino kilnių Vinco Kudirkos 
asmenybę ir jo nuopelnus mūsų 
tautos atbudimui. Laiko atstovė 
Ona Lukšytė-'Kairelienė perskaitė 
savo paruoštą paskaitą apie Vin
cą Kudirką. Po to tarė žodį ALOS 
Tarybos pirm. A. Mieiūdas. Pro
gramos vedėja, sykiu su visais da 
lyviais, perskaitė Tautos Himno 
tekstą. -SLA pirm. J. L. Stanke
vičius dėkojo prelegentams ir vi
siems akademinio susirinkimo da
lyviams. A. L. Balso leidėjas Pra. 
nas Ožinskas įvykį įamžino foto 
nuotraukomis.

Susirinkusieji, SLA vadovybės 
vaišinami, dalinosi ne eilinio įvy. 
kio įspūdžiais. N. G. 

ciklopedijakaip gausus litua
nistinės medžiagos šaltinis 
skiriama platesniems skaity
tojų sluoksniams - įvairių 
liaudies ūkio , kultūros ir 
švietimo barų darbuotojams , 
studentams , moksleiviams, 
visiems kas nori geriau pa
žinti Lietuvą , jos dabartį ir 
praeitį".

Taigi būtų labai gražu, kad 
tais žodžiais įvadas ir pasi
baigtų. Bet tuoj pat pratarmėj 
dar paaiškinta taip: "Enci
klopedijoj marksistiškai nuš
viečiama Lietuvių tautos pra
eitis , daug vietos skiriama 
istorijai, revoliuciniam judė
jimui ir kovai už Tarybinę 
valdžią Lietuvoje, visuome- 
minės minties raidai, kultūri
niam bei literatūriniam lie - 
tuvių tautos palikimui, lietu1- 
vių tautos ryšiams su kitoms 
tautoms. Bendrosios temos 
nagrinėjamos daugiausia tik 
tiek, kiek jos susijusios su 
Lietuva". Pavarčius tuos to
mus ir peržiūrėjus įdėtus pa
veikslus iš kurių yra ir spal
votų,visur jauti tą "revoliuci
nį judėjimą", Trumpesnės ar 
ilgesnės biografijos įdėtos 
daugybės nežinomų asmenų, 
kurių visas nuopelnas kad bu
vo komunistai. Daug paminėta 
rusų, kurie išskyrus Brežnevą, 
Kosyginą ir Podgorną, su Ta
rybine Lietuva nieko bendro 
neturėjo. Pav.ką bendro turė
jo su Tarybine Lietuva toks 
Efremovas Stavropalio kom
partijos 1 sekretorius ? Visų 
rusų pavardės atspausdintos 
skliausteliuose ir rusų šriftu.

Kiek liečia lituanistinius 
dalykus tai ši enciklopedija 
turi daug panašumo į mūsiškę 
/Kapočiaus/ enciklopediją iš
skyrus kur pridėta kiek mark
sistinio padažo prie istorinių 
straipsnių. Geografiniai apra
šymai nieko nesiskiria nuo 
Lietuvių Enciklopedijoj tokių 
aprašymų. Visi žymūs lietu
viai veikėjai, rašytojai, moks
lininkai kurie jau mirė - yra 
paminėti enciklopedijoj. Žy
mūs žmonės , kurie buvo iš
tremti į Sibirą paminėti su 
prierašu - buvo represuotas.

Bet neteko aptikti tarybinėj 
enciklopedijoj žymių asmenų, 
kurie dabar gyvena užsienyje 
ir veikia lietuvių organizaci
jose. Išimtys padarytos kun. 
Krupavičiui ir gen. Plechavi

čiui. Jie paminėti: pirmasis 
kaip klerikalinis veikėjas žur
nalistas,o antrasis kaip fašis
tinis, karinis ir politinis vei
kėjas.

Maironis ir Dambrauskas - 
Jakštas plačiai paminėti ir 
įdėtos jų fotografijos. Apie 
prel. Dambrauską parašyta 
taip: klerikalinis visuomenės 
ir kultūros veikė jas,literatas , 
filosofas. Filosojijos pažiū
roms D.buvo idealistas, scho
lastinio neotomizmo krypties 
šalininkas. Didelę įtaką jam 
turėjo ir rusų filosofas Solov- 
jevas,kurio paskaitų klausėsi 
Peterburge.

Pažinimo teorijoj D. laikėsi 
agnosticizmo, fideizmo, aiš
kindamas kad sąvokos esan
čios ne realaus pasaulio at
sispindėjimo formos, o abs
traktaus grynojo mąstymo 
produkt as.

Po antgalvio "Lietuva", pa
našiai kaip ir Kapočiaus en
ciklopedijoj, aprašytos lietu
vių organizacijų partijos, są
jungos ir kas tik prasideda 
žodžiu Lietuvos ir lietuvių . 
Žinoma tie organizacijų ap
rašymą i vis i persunkti mark
sizmo padažu. Pav. Lietuvių 
Tautininkų sąjunga - Lietuvos 
buržuazijos, dvarininkų ir 
buožijos viršūnių partija.

Lietuvių suvažiavimas Vil
niuje - Liberalinės lietuvių 
buržuazijos atstovų pasitari
mas Vilniuje 1905 m. /Bur
žuazinėj spaudoj dažnai vadi
na Didžiuoju Vilniaus Seimu/.

Iš tos enciklopedijos suži
nome, kad dabar Lietuvoj yra 
44 rajonai vieton buvusių Ne- 
prikl. Lietuvoj 23 apskričių. 
Kad Tarybinės Lietuvos plo
tas yra 65.200 kv.km. ir 
3.O58.OOO gyventojų /1968/. 
Yra 9 respubl. pavaldomi 
miestai, kurie nepriklauso 
jokiam rajonui, būtent: Vil
nius 316 tūkst. gyv., Kaunas 
284, Klaipėda 132, Šiauliai 82, 
Panevėžys 65,Druskininkai 8, 
Palanga 7. 5, Neringa 2, Birš
tonas 1. 5

Taip pat iš tos Encikl. su
žinome , kad Tarybų Lietuva 
nei vieno kilometro naujų ge
ležinkelių nepravedė , o dalį 
siaurųjų geležinkelių - Joniš- 
kis-Žeimelis, Jonava-Ukmer- 
gė ir Skapiškis - Suvainškis 
dėl mažos krovinių ir keleivių 
apyvartos 1960-62 laikotarpy
je - nuardė. p. L.

Y ra zoais „mano" ir yra žodis „mūsų". Slo | 
mokslinius veikalus nepretenduojančio straipsnio 
tikslas — Išnagrinėti porų konkrečių atvejų, kai 
„mano" ir „mūsų" žmonės nevienodai supranta.

— Mano kaliošai! — teko girdėti sakant vieną 
pllietj, Ir „mano" Jo lūpose skambėjo kietai Ir 
užtikrintai. Taip Ir jautei, kad, pasikėsinęs Į jo 
kaliošą, gausi tuo kaliošu per nosį, nes tai jo šven
ta privatinė nuosavybė ir niekas, apart Šeiminin
ko, Į ją neturi teisės!

— Mūsų automašinos, — sako Ukmergės rajo
no „Družų” kolūkio pirmininkas J. Vailokas. Bet 
šis posakis skamba visai kitaip, negu ano piliečio 
„Mano kaliošai!" Tur būt, ir Vailoko kaliošai gra
žiai nuplauti užima garbingą vietą jo bute Širvin
tose. Tuo tarpu kolūkio automašinas keturis 
sunkvežimius ir „Moskvičių" -- jau eilę metų ru
deni laisto lietus. Ir žiema los oo dievo stogu. O 
pastatyti nors paprasčiausią pašiurę automašinoms 
laikyti pirmininkas nemato reikalo.

Užtat savo 'automašinai Vailokas Širvintose 
pasistatė garažą. Nors briedis, kaip sakoma, dar 
miške, nors mašinos Jis dar neturi — jau iš anks
to pasiruošė, kad nupirktas nuosavas transportas 
lauke nė dienos nestovėtų. Nėra abejonės, kad 
savo mašiną pirmininkas saugos kaip laikrodi 
ir niekam nepatikės |os vairo. Tuo tarpu laisvai 
samdomas šoferis V. Dačka kolūkio sunkvežimiu, 
o pats pirmininkas kolūkio „Moskvlčium" j Širvin
tas, j namus važinėja. Benzinas kolūkio, mašinos 
taip pat kolūkio — nieko joms neatsitiks.

Taip būna, kai ūkio vadovas vienaip žiūri j vi
suomeninį turtą, o kitaip brangina savo, kai „ma
no" ir „mūsų" jo lūpose nevienodai šeimininkiš
kai skamba.

Tačiau ir kitaip pasitaiko. Neglrdėlote, kaip 
Šiaulių rajone esančio Gruzdžių žemės ūkio tech
nikumo direktorius Bizonas „mano" Ir „mūsų" są
vokas sutapatino?

„Volgos" Blronas tuomet dar neturėjo. Bet apie 
ją, apie nuosavą gražuolę vis sukosi mintys. Jis 
irgi, panašiai kaip Valickas, garažą nutarė pastaty
ti iš anksto. Pasitelkė technikumo stalių Petrą 
Stoškų, šoferį Roką Stoškų ir paprašė, kad jie tą 
garažą subudavotų.

— Iš ko? — paklausė meistrai.
— Iš bendrabučiui skirtų lentų.
Meistrai norėjo pasakyti, |og tai, girdi, m ū s ų, 

valdiškos lentos, kad jos labai Ir kitur rei- ' 
kalingos, pavyzdžiui, ėdžioms gyvuliams. Tačiau 
direktoriui „mano” ir „mūsų” tuo metu susiliejo 
1 vieną. Jam, tur būt, pasirodė, kad kas yra tech
nikumo, tas Ir jo, direktoriaus...

Ir asmeniškas garažas iš valdiškų lentų buvo su
kaltas. Tiesa, po kurio laiko už lentas Blronas 
sumokėjo. Tačiau faktas faktu pasilieka — gara
žas Iš pradžių buvo pastatytas iš neapmokėtų val
diškų...

Moralas čia paprastas: nors visuomeninį turtą 
privalome saugoti kaip savo, niekas nedavė teisės,. 
MCSŲ visų tur’u naudotis kaip savul * Šluotas* 1964 m.
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KALBININKO KAMPELIS

VIDURIO —RYTU EUROPOS FEDERACIJOS

IDĖJA JUDA PIRMYN

Prieš povą mėnesių "Nepri
klausomoj Lietuvoj" esu rašęs 
apie V. R. E.Federacijos Tary
bos suorganizavimą Australi
joj, Sydney mieste. Paminėjau, 
kad tos Tarybos pirm. J.Dunn- 
Karwicki išvyksta į ilgesnę ke
lionę politiniams ryšiams su 
įvairių tautų politiniais veiks
niais JA V-ėse ir D. Britanijoj, 
Prancūzijoj,Vokietijoj ir Itali
joj užmegzti.Neperseniai jis iš 
tos kelionės grįžo ir apie jos 
išdavas padarė pranešimą V. 
n.E.Federacijos Tarybai Aus
tralijoj. Žemiau pateikiu skai
tytojams jo pranešimo santrau
ką. Mums lietuviam pirmiausia 
įdomu sužinoti, kaip į VRE Fe
deracijos reikalą reagavo bei 
ką pareiškė mūsų vyriausi po
litiniai veiksniai.

BALTŲ VEIKSNIŲ NUOMONĖ 
p. J. Punin -Karwicki turėjo il
gesnį pasitarimą N. Yorke su 
Baltų Tarybosatstovais. Iš mū
sų, lietuvių, jame dalyvavo: dr. 
B.Nemickas,pavadavęs (tuomet 
buvusį Europoj) Vliko p-ką dr . 
K.Valiūną,J.Audėnas, Vliko vi- 
cep-kas ir min.V.Sidzikauskas- 
Lietuvos Laisvės Komiteto p- 
kas.Iš <stų dalyvavo p.'Vahter , 
Estijos Laisvės Komiteto p-kas 
ir iš latvių p. P. Ramans, Latvi
jos Laisvės Komiteto p-ko pa
vaduotojas.

Taigi pasitarime, kaip mato
me, stipriausiai buvome atsto
vaujami mes. Šių pasitarirmj 
dalyvių bendra nuomone, V. R . 
Europos Federacijos sąjūdis be 
jokios abejonės yra naudingas 
šio sąjūdžio partneriams -daly
viams. Pasitarimo dalyviai jam 
reiškė pilną pritarimą. Tačiau 
iškėlė reikalą išjudinti bendra
darbiavimo tų tautinių grupių 
visuomenės tarpe kultūrinės ir 
visuomeninės veiklos srityje . 
Toks bendradarbiavimas prives 
prie sudarymo draugiškos nuo
taikos dėl bendradarbiavimo ir 
politinėje srityje. Ši Federaci
jos idėja turi būti kuo plačiau 
platinama bei populiarinama 
paskirų tautinių grupių plačios 
visuomenės tarpe.Kuo didesnis 
skaičius principų-nuostatų tos 
Federacijos ateities gyvenime 
turi būti dabar ir iš anksto ap - 
galvoti, aptarti ir sutarti, kad 
atėjus laikui juos būtų galima 
pateikti atsikūrusioms laisvų 
valstybių valdžiom galutinam 
peržiūrėjimui ir sprendimui.

Vašingtone, general. Latvių 
S-gos Amerikoje sekretorius 
B.Albats taip pat pareiškė savo 
pilną pritarimą Federacijos 
sąjūdžiui ir pažadėjo šį klausi
mą iškelti artimiausiame savo 
valdybos posėdyje, o taip pat 
bendrame Baltų Valstybių Ko
miteto JAV-ėse posėdyje.

5 p si. ***

Romoje mūsų dipl.šefas p. S. 
Lozoraitis (buv. Lietuvos užs . 
reikalų min.) pareiškė, kad Fe
deracijos idėja sukuria tarpu
savio susipratimo atmosferą 
(nuotaiką) ir sukuria bendrą 
frontą vesti solidariškai politi
nę akciją, p. S. Lozoraičio nuo
mone ir įsitikinimu, federacija 
Lietuvai būtų tiltu į Vakarų Eu
ropos kultūrą.

Bendrai,anot p. J. D-K. pasa
kojimo man privačiai, mūsų 
lietuviški veiksniai buvo ypač 
"entuziastingi" (jo išsireiški
mu) šiai atgimusiai Federacijos 
idėjai.

Taigi, kaip matom, iš pateik
tų pareiškimų mūsų vyr. veiks
niai aiškiai remia V. R. E. Fe
deracijos idėją.

KITŲ POLITIKŲ ĮDOMESNI 
PAREIŠKIMAI

JAV - ių senatorius R. L. 
Hruszka (čekų kilmės) į klausi
mą, kaip pasiekti JAV-ių vy
riausybės veiksmingą paramą 
mūsų pavergtų tautų išlaisvini
mo akcijai - veiklai, pareiškė: 
"Reikia sukelti visų vidurio- 
rytų Europos tautų sujungimo 
akciją, kad sukurti stiprų poli
tinį bloką (suprask politinį su
sijungimą) tame regione. Tokį 
stiprų, kuris galėtų užtikrinti 
glaudų bendradarbiavimą atei
tyje. . .Taip kaip dabar yra, JAV 
-ių vyriausybės sluoksniuose 
bijomasi,kad kaip tik pavergtos 
tautos atgaus savo laisvę, jų 
tarpe prasidės vėl kovos (su
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prask karai), kurios gali gręsti 
taikai Europoje ir net pasauly
je!'

Šis senat.R.L.Hruszkos pa - 
reiškimas kaip žmogaus esan
čio arti valdžios įsidėmėtinas 
mums lietuviams bendrai, o 
ypač mūsų visokiem politiniam 
veiksniam,planuojant politinius 
ėjimus ateityje. L jo pareiški
mo,atrodo,galima suprasti, ko
dėl .nežiūrint JAV Kongreso re- 
zoliu ,-ijų Baltijos w.lstybiu rei - 
kalu (būtent iškelti šį reikalą 
Jungtinėse Tautose) iki šio lai
ko JAV-ių vyriausybė nieko ne
daro!

ČEKŲ VEIKSNIO NUOMONĖ
Dr. J. Lettrish, čekų tautinio 

komiteto Vašingtone pirminin
kas, ir šiuo metu Pavergtų Eu - 
ropos Tautu O-jos (ACEN) New 
Yorke pirmininkas mano, kad 
šiuo metu JAV-ės nebus linku
sios erzinti Sov. Rusiją iške
liant Baltgudijos bei Ukrainos 
laisvės klausimą.

Jis čeku komiteto vardu stip
riai remia federacijos koncep
ciją. Jo nuomone, vid. rytų Eu
ropos tautu klausime kito ge
resnio išrišimo nėra.Sako dar
bas turi būti suskirstytas į tris 
fazes: 1. Reikia pirmiausiai įti
kinti patys save, kad ši federa
cijos idėja yra gera. 2. Toliau 
reikia dirbti, kad ši idėja būtu 
išpropaguota mūsų pačių emi
gracinės visuomenės tarpe ir 
tautų kamienuose. 3. Dėti pa
stangų šiai idėjai gauti pritari

LENKŲ VEIKSNIŲ NUOMONE 
Kaip lenkas p. J. Dunia-Kar- 

wicki žinoma matėsi bei tarėsi 
ir savo idėją propagavo lenku 
veiksnių tarpe. Paminėtini: J. 
A. J. Čikagoj tartasi su lenku 
Amerikos Kongreso (S-gos) 
p-ku p. A. Mazewski ir vice- 
pirm. K. Lukomski Vašingtone 
tarėsi su Lenku Poloni jos Ame
rikoj direktoratu bei Lenku Mo
terų s -gos p-ke p. A. Lagodzins - 
ka, su inž. Jarnicki, Kanados 
Lenku Kongreso (S-gos) p-ku ir 
kitais iš Kanados. Taip pat su 
lenkų S-gos p-ku D.Britanijoj p. 
P.Hęciak.Taip pat ir su dauge
liu kitų; mat tuo metu JAV buvo 
lenkų pasaulinis Kongresas-lyg 
seimas. Paminėtinas pasitari
mas su p. S. Korbonskiu vyr . 
lenkų atstovu Pavergtų Tautų 
O-joj(ACEN).S.Korbonski prieš 
keletą metų lankėsi Australijoj 
ir skaitė viešą paskaitą-prane- 
šimą ir lietuviams, p. J. D-K 
pranešimu lenkai federacijai 
pritaria ir remia.

Nebeminėsiu eilės visokių 
įvairių politikų sukurtais pasi
kalbėta. Perdaug. Bendrai p. J. 
D-K pasitarimai buvo iš anksto 
suplanuoti ir sutarti. Todėl 5 
savaičių bėgyj pasitarta su dau
geliu.

Paminėtina,kad pasitarta ir su 
p. S. Stetzko ir dr. Pokorny iš 
Anti bolshevik Blok of Nations 
(ABN).Iš p-ko J.Dunia-Karwic- 
kio pranešimo gavosi labai švie
sus ateities veiklos perspektyvų 
vaizdas. V. SENULIS

mą visokių kitokių mums palan
kių politinių veiksnių, suprask, 
kitų tautų ir tarptautinių orga
nizacijų tarpe.

UKRAINIEČIŲ VEIKSNIŲ NUO
MONĖ

Muenchene inž.D.Andrijevski 
savo ir Ukrainiečių Tautinės 
Tarybos p-ko p. M. Levickij 
vardu pareiškė, kad idėją remia 
ir apie veiklą VRE Fed. Tary
bos Australijoj yra saviškiu ge
rai painformuotas.

Savo plačiuose komentaruose 
jis kreipia dėmesį į daugelį or
ganizacinių ir programinių 
klausimų. Inž. D. Andrijevski 
nuomone sujungtoj visoj Euro- 
noj bus didelis vokiečių domi- 
nacijos pavojus.Todėl vid.-rytu 
Europos tautos, savo gerovei 
turi sukurti stipriai tarpusavy
je surištą bloką-junginį-, kuris 
kaip vienas politinis kūnas-vie - 
netas - turi įeiti į sujungtą Eu
ropą-didelę valstybę-Common- 
wealth. Jo nuomone, anksčiau ar 
vėliauSov.Rusijos imperija tu
rės subyrėti.

Romoje Ukrainiečių Tautinės 
Tarybos užs. reik. min. ir pir
mininko-prezidento p.M.Levic
kį j pavaduotojas dr.V.Fedoron- 
čuk pareiškė, kad pilnai remia 
Australijos VRE Tarybos veik
lą ir apie ją yra painformuotas . 
Sako, kad darbas yra sunkus , 
tačiau reikia padaryti daug kom
promisų ir turėti daug ištver
mės.



LOS ANGELES DETROIT
(•LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE rašo:)

LIETUVIŲ SALES KLAUSIMU
Daugelis Los Angeles lietuvių galvoja, kaip būtų galima Įsigyti 

didesnę ir gražesnę salę, kad nereiktų eiti į viešbučius ir nuomoti ki
tas sales savo parengimams.

Praėjusį sekmadienį (lapkr. 2 d.) išgirdome Šv. Kazimiero parap. 
klebono mintis apie naują salę ir naują bažnyčią. Galvojama dabar
tinę bažnyčią paversti sale, senosios salės vietoje pastatyti seselėms 
namus, o vietoje seselių namų pastatyti trijų aukštų bažnyčią. Tai 
didelis užsimojimas, vertas arti milijono dolerių.

Kilo mintis, ar verta mums, lietuviams, tiek pinigo įdėti, kas mums 
visai nepriklauso- visas Sv. Kazimiero parapijos turtas po suteritori- 
nimo priklauso arkivyskupijai, ir arkivyskupas bet kada gali mūsų 
pastangomis pastatytą bažnyčią, sales, mokyklas perleisti meksikie
čiams arba juodukams, gali paskirti nelietuvį kleboną, net gali nuo
savybę parduoti. Juk jau turime daug tokių pavyzdžių Amerikoje.

Ar ne geriau būtų esamą bažnyčią palikti kaip yra, juk ir jos be 
didžiųjų švenčių nepripildome. Mokyklos ir seselių patalpos užtek
tinai erdvios, o jei trūksta vietos, būtų galima dabartinę salę per
tvarkyti tam reikalui.

Parapijos salę geriau kurios nors katalikų organizacijos vardu, sta
tydinti kur nors netoli parapijos ant komercinio žemės sklypo, kad 
nebūtų laiko suvaržymų parengimams užbaigti. Tokia salė nepri- 
kausytų arkivyskupijai, bet būtų lietuvių nuosavybė ir, esant reika
lui, būtų galima parduoti ir persikelti į kitą vietą. Tokių bendrų pa
rapijos su kitomis organizacijomis nuosavybių jau yra Amerikoje, 
pvz., Sopulingos Dievo Motinos parapijoj Kearny, N. J. Toje pačioje 
Davis gatvėje, tik už kelių skersgatvių bendromis pastangomis įsi
gijo Lithuanian Cath. Community Center, su pastoviu restoranu, 
baru, moderniškomis salėmis, kurias viso miestelio organizacijos nuo
moja, o lietuviai turi iš to pelno.

Prieš pradedant bet kokių naujų salių statybą būtų naudinga, kad 
visų kolonijos lietuvių organizacijų atstovai bei suinteresuoti asme
nys tą reikalą aptartų, padiskusuotų ir bendrai paplanuotų.

JAV-BIŲ VYR. TEISMO PROBLEMOS IR MES
^Vienos paskaitos mintys)

Adv. LaFolette š. m. spalio 12 d. 
Lietuvių Namuose savo paskaitoje 
davė įdomios medžiagos apie JAV 
vyriausią teismą. Štai keletas jų.

Mūsų kraštas, — kalbėjo prele
gentas, — vis giliau ir giliau klimps
ta į betvarkę. į anarchiją ir komu
nizmą tik dėka vyriausio teismo nu
tarimų per pastaruosius 17 metų.

JAV vyriausią teismą sudaro 9 
asmenys buv. prezidentų paskir
ti iki gyvos galvos. Jie gauna po 
60.000 dolerių per metus algos.

Su tais teisėjais yra kelios blo
gybės. Viena. Dažnai jie paskiriami 
be praktikos asmenys, tik politiniais 
išskaičiavimais. įvairių interesų, — 
unijų, juodžių, žydų, komunistų.-- 
spaudžiami. Antra, negerai, kad jie 
skiriami iki gyvos galvos; pcrsenę, 
kartais jau 90 metų amžiaus, jie ne
besugeba sveikai galvoti, parodyti 
betarpinės iniciatyvos.

Per 17 metų prie Warreno vy
riausio teismo buvo 5 liberalai ir 4 
konservatoriai teisėja'. l'odėl šis 
teismas JAV-bėms padarė daugiau
sia žalos. Dabar matome, kiek prez. 
Nixon'as turi bėdos su jo parinktu 
kandidato Harnsvotlio patvirtinimu. 
Mat. dabar via 4 konservatyvūs ir 
’ar tebėra 4 liberalai; jei patvirtin- 

.ų konservatyvų Hainsvvorth’ą. tai 
dauguma teisme nutarimų būtų 
priešingi komunistų interesams. To
dėl visi unijų vadai, juodžių otga- 
nizacijos. liberalios advokatų sąjun
gos. žydų organizacijos, miletantai 
kongreso ir senato nariai kovoja, 
kad Hainsvvorth nebūtų patvirtin
ti s. Kai tokia komunistės juodukus 
Angela Davis byla pasieks vyriausia 
teismą, jie nenori jos pralaimėti, nes 
tada visi į universitetus Įsiskverbę 
bolševikų propagatoriai būtų iš ten 
išvaryti.

Iš LaFolIette paskaitos sužinojo
me. kad Kalifornijos vyriausias teis
mą sudaro 7 asmenys ir kad iš jų 
yra net 5 prokomunistai r tik 2 
konservatyvus. Daugu-,;a jų t.'-ėra 
dar gub. Warreno ir gug. Browao 
paskirti. Naujasis gubernatorius R. 
Reagan dar neturėjo progos nė vie
no savo teisėjo paskirti, nes iš anų

dar nė vienas nemirė ir nepasitrau
kė. Tad mūsų steito vyr. teismas 
yra dar blogesnis už JAV vyr. teis
mą. kurį gal šiaip taip Nixo'as su
tvarkys.

J. LaFolIette po įdomios paskai 
tos visiems atsakė į paklausimus, 
kurių buvo gana daug ir įvairių.

Su LaFolIette buvo kartu atvyku
si ir jo žmona Marian La Follette, 
tik šiais metais išrinkta į kolegijų 
tarybą (Jr. College Board). Ji padė
kojo lietuviams už jos rėmimą per 
rinkimus, papasakojo apie savo dir
ba ir taip pat atsakė į paklausimus. 
Jos iniciatyva buvo pašalinta iš 
Valley State College mokyt. Metz- 
ner. kuri savo literatūros paskaito
se skaitė savo bulvarinius “kūri
nius" ir kita tikėjimus pajuokiančia 
“poeziją". (Ši kolegijų tarvba susi
deda iš 7 asmenų, iš kurių 5 yra 
respublikonai.).

Paskaitą suruošė CRA lietuvių 
vienetas ir Kalif. Liet. Respubliko
nų klubas. Pirmininkavo A. Skirtus, 
sekretoriavo K. I iaudanskas. Daly
vavo apie 50 susidomėjusiu politika 
lietuvių (tik nesimatė tų. kurie kitus 
kaltina neveiklumu.).

Po paskaitos įvyko trumpas Res
publikonų susirinkimas, [stojo į 
CRA dešimt naujų narių. Numaty
tas kitas susirinkimas šaukti gruo
džio mėn.. išrinkti naują valdybą iš
sekančiais metais pagyvinti veikimą.

Lietuviai turėtų daugiau domėtis 
šio krašto politika, kad tokie sena
toriai. kaip Cranston, ir 27 distrik- 
to kongreso narys George Br v.vn, 
kurie kalbas sako Viekongo komu
nistų naudai, daugiau rinkimų ne
laimėtų. Jiems nerūpi šio krašto in
teresai. bet tik tarptautinis komu
nizmas.

• Bernardas Brazdžionis, LD-nų 
žurnalo redaktorius, pakviestas da
lyvavo Mokslo ir kūrybos simpo
ziumo kultūrinės periodinės spaudos 
forume,Chicagoje.

• Antanas Skirius, “Lietuvių 
Dienų" leidyklos savininkas ilr ve
dėjas, gruodžio pradžioje vyksta 1 
Chicagą ir New Yorką.

KANDIDATAS Į SLA IŽDO 
GLOBĖ JUS-A. BUKAUSKAS

Į SLA Pildomąją Tarybą iž
do globėjo pareigoms yra no
minuotas Detroito visuomeni
ninkas Antanas Bukauskas. Ka
dangi Detroitas yra šalę Ka
nados Windsoro , o p.A.Bu
kauskas turi visą eilę gimi
nių Toronte ir labai gerai pa
žįsta Kanados lietuvių prob
lemas , tai noriu bent keletu 
žodžių jį N. Lietuvos skaityto
jams,SLA nariams,pristatyti.

A.Bukauskas yra radviliš
kietis, gimęs 1907 m. .Ameri
kon atvažiavęs su naujųjų 
ateivių banga. Nepriki. Lietu
voj jis Plungės g-joj baigė 4 
klases , o Lietuvos aviacijoj- 
puskarininkių mokyklą. Iki 
pirmojo bolševikmečio eilę 
metų tarnavo viešojoj ir ge
ležinkelių policijoj, kur buvo 
vachmistru.Bolševikų atleis
tas, vokiečių okupacijos metu 
dirbo Radviliškio bei Šiaulė
nų savivaldybėse,kur susipa
žino su sąskaityba, buhalteri
ja ir tą darbą labai pamėgo.

Į JAV atvažiavo 1949 m., o 
nuo 1951 m. gyvena Detroite. 
Čia jis priklausė ir priklauso 
eilėj patriotinių organizacijų: 
LB apylinkėj, Organizacijų 
Centre,Detroito Lietuvių Na
mų D-joj, Dariaus ir Girėno 
klube , Balfo 76-tame skyr ., 
Jūrų šaulių kuopoje, ALSS 116 
-je kuopoje ir kitur. Ne vie
noje šių org-jų ėjo arba da
bar eina valdybos nario pa
reigas.

Didžiausias jo dėmesys nu
krypo į SLA prieš daugelį 
metų. Septynerius metus nuo 
latos jis išbuvo SLA 352-ros 
kuopos pirmininku /ši kuopa 
yra didžiausia Amerikoje'. /. 
Šiuo metu savo noru perėjo į 
gerokai sumenkusią SLA 200 
-ją kuopą, kurią nori, kaip 
pirmininkas, vėl ant kojų pas
tatyti. 352-je kuopoje įvedė 
drausmę ir tvarką. Susirinki
mai ten įvyksta kiekvieną mė
nesį ir jie yra paįvairinami 
kokia programėle bei kavute. 
Rengdavo kasmet gegužines , 
kur sutraukdavo daug jauni
mo. Kuopa įspūdingai paminė
jo SLA 75-rių ir 80 metų su
kaktis. Jis pats asmeniškai 
surado daug naujųSLA narių. 
Visa A.Sukausko 6 asmenų 
šeima irgi yra SLA nariai, o 
vienas sūnus - 2OO-sios kp. 
v-bos narys.

Neabejotinai, Antanas Bu
kauskas yra tinkamiausias 
SLA iždo globėjas'.

A. Nakas

TORONTO
Taupyk ir skolinkis pirmutiniame ir didžiau- DADAAA A 

SIAME TORONTO LIETUVIŲ f AlfvAA/vlAA 
KREDITO KOOPERATYVE goūūūooooūūoeoūooūooooūūūooeūoūG

MOKA

5!4% už depositus
6% už šėrus (numatoma) 
7% už 1 m. term. deo.
734% už 2 m. term. dep.

IMA

8% už mortgičius

8% už asm. paskolas

Kapitalas virš trijų su puse milijonų dolerių

|: ASM. PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGICItJS 
pagal valdžios nustatytą normą — 66% Įkainuoto turto.

g: VISŲ NARIŲ GYVYBĖ apdrausta santaupų dydyje, bet 
LJ nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju ap
sidraustos iki $5.000.
• >: KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 vai. iki 3 vai. p. p., išskyrus 
; ;! sekmadienius. Pirmadieni Ir penktadienį vakarais nuo 4 vai. 30 min. 
; iki 8 vai. 30 min. šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vai. p. p. (liepos ir 
; ;• rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).
i!; BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
i? Toronto 3, Ontario. Telefonas LE 2-8723

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS į - L<"E'’ ic ^ "1"’ir_* 11. S. 5. R. paprastu bei oro pastų.
JBE MUITO DOVANOS: 

................................................ Turime naujus iliustruotus katalogus, kuriuose yra smul
kus aprašymas ir paaiškinimai. Pažymėtos kainos yra galu
tinės.

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

■įvairios sudėties maisto siuntiniai, automobiliams motorai ir 
Eadangos, motociklai, dviračiai, skalbiamosios mašinos, siu 

/autosios įpujjihos, televizijos priimtuvai, transistoriniai ra
dijo aparatai, laikrodžiai, kilimai ir baldai.

Maisto siuntinių svoris neribotas. —....... ,-------, ------ , ------ ---
» Be to, siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki 19% svarų gryno svorio.
• Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitu prekių.
« Gyveną ne Toronte, prašomi savo sudarytus siuntinius bei užsakymus siųsti mums paštu ar ekspresu. Apmo

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

'LIETUVIŲ ĮSTAIGA
BALTIC EXPORTING CO.

480 RONCESVALLES AVE. TORONTO 3, tlNT 
Telefonas LE 1-3008 

Savininkai A. ir S. KALuZa

DARBO VALANDOS:
pirmadieniais — penktadieniais nuo 9 vai. ryto 

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

"TĖVIŠKĖS ŽIBURIU“ 
DVIDEŠIMTMETIS

Savaitraščio "Tėviškės Ži
buriai" dvidešimties metų su
kaktis buvo paminėta sekma
dienį, lapkričio 31 d. Prisikė
limo salėje. Prie pokyliui pa
ruoštų stalų apie 400 dalyvių 
išklausė solistų Daivos Mon- 
girdienės ir Jono Vaznelio at
liktų dainų bei operų ištraukų 
koncertą , pianu palydint Da
liai Viskontienei. Vėliau/va- 
karienės metu kalbėjo TŽ re- 
redaktorius kun. P. Gaida. Jis 
sakė matąs dar šviesią laik
raščio ateitį, nes ateina jau
nos jėgos. Prisimenant TŽ 
pradžią, buvo pristatyti salė
je esantieji steigėjai, atsisto
jimu pagerbti mirę. Taipogi 
išvardinti garbės svečiai, o jų 
tarpe buvo VLIK’o pirminin
kas K. Valiūnas , bendruome
niniai pareigūnai, kons.J. 
Žmųidžinas, klebonai, artimi 
laikraščio bendradarbiai, 
laikraščio Dirva atstovas.

Sveikinimus pradėjo K. Va
liūnas, kuris, kaip ir visa eilė 
sveikinusių, "Tėviškės Žibu
rius" linkėjo tolimesnės sėk
mės. KLB vardu sveikinęs ir 
TŽ artimas S. Čepas pasi

džiaugė , kad skaitytojų vis 
dar gausėja.

Jškllmes pradėjo ir užbaigė 
TŽ leidėjo Katalikų Kultūros 
Draugijos pirmininkas P. 
Bražukas , gi programą vedė 
V.Aušrotas. Maldą,kuri buvo 
labiau kaip eulogija, pasakė 
kun. P. Ažubalis.

Programa užsitęsė tris va
landas ir ji buvo sklandi, la
biausiai, kad įstengta konden
suoti gausias kalbas.
♦ Miesto burmistru ir vėl iš
rinktas William Dennison, 
nors šiam nevaizdingam poli- 
tikieriui ir buvo pranašauta 
nesėkmė .Visgi paprastų žmo
nių apgyventi rytiniai bet eu
ropiečių vakariniai rajonai 
ėjo už jį ir seną tvarką. Nea
bejotina, kad ir mūsų tautiečių 
dauguma jam atidavė balsus.

Miesto tarybon iš 23, vie
nuolika išrinkta naujų. Per
rinktu buvo aldermanas O’Do
nohue, vedęs lietuvę ir dažnai 
kviečiamas į mūsų parengi
mus.

Šiemet miesto rinkimai bu
vo daug judresni už anksty
vesnius,nes pirmąkartą pirš
ta balsuoti partijomis. Visgi 
pilietinis susipratimas nepa-

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

IR TIKRAI PADĖSITE SAVO ARTIMIESIEMS 
UŽSAKYDAMI SIUNTINI PER 

BALTIC STORES LTD
( z. JURAS )

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

****♦**♦*♦♦
Sį rudenį siūlome 3 dovanu siuntinius sudarytus ii tokiu dalyku, kas labiausiai 
reikalinga Ir naudinga Lietuvoje.

RUDENINIS ( 1) 4969.

3 (ordai vilnones veliūro medžiagos vyriškam arba moteriškom paltui, 316 jardo 
puikios kostiumines angliškos vilnonės medžiagos vyriškam arba moteriškam 
kostiumui, 2 (ardai crimplene medžiagos puikiai suknelei, vyriškas arba mote
riškas aukštos rūsies megztukas, išeiginiai nailono marškiniai arba blluskutė,
1 pora vyrišku arba moterišką kojiniu ( vilnoniu arba nailoniniu), 20 geriausios 
rūšies cigarečių. Kaina $ 100.

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

Nailoninis itališkas vyriškas arba moteriškas lietpaltis, 3h jardo vilnonės 
angliškos kostiuminės medžiagos, 2Vj jardo vilnonės moteriškai suknelei me
džiagos, 1 gėlėta arba ornamentais vilnonė skarelė, 1 vyriškas arba moteriš
kas megztukas, 1 kaklaraištis arba deze Šokoladinių saldainiu, 2 silkinės 
arba nailoninės skarelės. Kaina $ 100.

MAISTO SIUNTINYS 1969.

6 sv. geriausių kanadišku miltų, h sv. arbatos, 1 sv. kakavos, 2 sv. ryžiu, 
Vą sv. pipiru, % sv. bapkos lapu, ’/j sv.geriamo šokolado, 1 dėžutė neseafes,
2 sv. geriausių kiauliniu tauku, 1 dėžė šokoladinių saldainių. Kaina $35.00.

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

• Taip pat priimame užsakymus auto mašinoms, motociklams, dviračiams, 
televizijos aparatams, Šaldytuvams ir 1.1.

• Musu sąskaitos suteikia Jums teisę gauti mokesčių mokėjimo sumažinimą, 
e Kiekvieno siuntinio pristatymas yra garantuotas.

LONDON, ONT.
SUMANUS PASKATINIMAS
Londono Šalpos komitetas 

paskyrė gražią sumą pinigų 
kalėdinei eglutei surengti. 
Londono skautai, kurie metų 
metais rūpinosi eglutės su
rengimu, tarėsi su šalpos ko
miteto nariais ir su šeštadie
ninės mokyklos mokytojais , 
kokias dovanėles užsakyti pas 
Kalėdų Senelį Londono vaiku
čiams. Nutarta susilaikyti nuo 
žaisliukų pirkimo. Šiandieną 
bobutės ir diedukai perka 
žaislus, kurie kainuoja dešim
timis dolerių Ir kas galt su 
jais konkuruoti. Nuspręsta už
sakyti laikraštuką "Eglutę" 
visiems vaikučiams, kurie 
lanko šeštadieninę mokyklą ir 
moka lietuviškai skaityti.Mo
kytojai galvoja mokslo metų 
bėgyje nagrinėti laikraštukyje 
esančius straipsnius ir tokiu 
būdu paskatinti vaikučius do
mėtis Jietuvška spauda. Aš
tunto skyriaus mokiniai gaus 
ne "Eglutę", bet po lietuvišką 
knygą su atatinkamu įrašu 
paskutiniems mokslo metams 
atžymėti. Priedų pas Kalėdų 
Senelį yra užsakyta maišai su 
vaisiais ir riešutais , kuriuos 
gaus visi vaikučiai, kurie tik

ateis į kalėdinę eglutę.Už tas 
visas gėrybes turime būti dė
kingi Londono Šalpos skyriui 
ir dr. A.Kaveckui už suteiktą 
paramą. B. A.

PORT COL8ORNErOnt.
PortColborne nedidelė lie

tuvių kolonija pasižyminti tai
kiu,gražiu sugyvenimu ir dar
numu, tai įnašas ankščiau at
vykusių lietuvių kurio laiko
masi.

Įvykęs nikelio kompanijos 
streikas palietė visus ten dir
bančius lietuvius. Šią žinutę 
skaitantieji,reikia tikėtis,kad 
visi bus pašaukti prie darbo.

Per streiką iškovota $1.25 
valandinio atlyginimo padidi
nimo per 3 metus.

Streiko metu vienas tautie
tis B. Simonaitis išnaudojo 
pasisekimą parduodamas na
mą su dideliu uždarbiu. Nusi
pirkus naują namą p.p.Slmo- 
natčiams buvo suruoštos pui
kios įkurtuvės. Apart visų 
vietinių lietuvių , dalyvavo 
svečių iš artimų ir tolimų 
vietovių, palinkėdami laimės 
džiaugsmo naujuose namuose 
ir įteikdami namo pagražini
mui puikių dovanų. P.Simo
naičiai žymūs visuomeninkai, 
o p. Simonaitis pirmas We- 
llando apylinkėje organizaci

jų kūrėjas ir Niagaro pus. 
skautų vietininkijos vietinin
kas. Kuris skautų uniformą 
daugiau kaip 40 metų dėvi. P. 
Simonaičiai turi vieną duk
relę,kur i ateityje bus turtin
ga nuotaka.

Įkurtuvės praėjo darnioje 
ir pakilusioje nuotaikoje, ku
rioms sėkmingai vadovavo: 
M.Kuzavas ir A.Čepukas.

J.

ST.CATH ARINES.
ONT.

KLVS.Ramovė,Niagara pu
siasalio skyrius, kaip tradici
ja ir šiais metais lapkričio 
mėn. 22-23 d.d. surengė Lie
tuvos k-nės atkūrimo 51 metų 
sukaki les minėjimą.Nors lap
kričio 23 - čioji yra įprasta 
vadinti kariuomenės švente , 
bet tai yra mūsų visų, - visos 
tautos šventė , ką parodė ir 
gausi publika,atsilankiusi į šį 
mūsų rengtą paminėjimą.

Mažom liet.kolonijom, kul
tūrininkų bei menininkų vis 
tenka ieškotis kitur .Taip ir šį 
kartą, t. y.. laike Liet, k-nės 
sukaktuvinės šventės, Niaga
ra pusiasalio ramovėnai pa
sikvietė Rochesterto, U-/S.A. 
menininkus.

OftcialialJIochesterio cho-

kllo.nes balsuotojų tebuvo 33%.
/a

• Pirmadienį , gruodžio l d. 
Prisikėlimo salėje pranešimą 
davė VLIK’o pirmininkas dr. 
K. Valiūnas. Šimtui klausytojų 
jis apžvelgė einamuosius lais
vinimo reikalus , papasakojo 
apie savo kelionę po Europos 
ir Azijos kraštus ir lankymą
si tenykščiose valdžiose.
• Sol. V. Verikaitis lapkričio 15 
d. su sol. I. Stankūnaite kon
certavo Baltimorėje.
• Vitalis Žukauskas lapkričio 
22 d. atliko įdomią humoristinę 
programą seselių rėmėjtj su
rengtame vakare.
• Praėjusį šeštadienį, lapkričio 
22, Sv. Jono Kr. liet, parapijos 
bažnyčioje sutuokti R. J. Burt 
su Irena Vaseryte.
• Agr. Vladas Bačėnas, po ant
ros operacijos galvoje, sveiksta 
Western ligoninėje. Ten pat 
operuotas J. Morkūnas, kuris 
prieš metus buvo sužeistas auto- . 
mobilio.

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

Beta, kas neįsigl|ote lietuviu kalbo
je Dr. Naujalio išleistos knygos - kaip 
apsisaugoti nuo širdies priepuolio, tai 
prisiuntus 2 dolerius gausite paštu 
knygelę “ Pažink savo širdį Ir padėk jai”

ras skaitosi LB choru, kurio 
vadovu - seniūnu yra M.Cie- 
minis,o dirigentu muzikas J. 
Adomaitis. Skaičiumi choras 
nėra didelis, tik apie 40 as
menų, bet vokaliniai yra labai 
stiprus ir kas svarbiausia, jog 
apie pusę choristų sudaro 
jaunimas. Tenka pabrėžti, kad 
labai stipriai chorą remia sa
vo gražiu balsu solistė B. 
Čyptenė.

Savo programą choras pra
dėjo muziko Sasnausko daina, 
Kur bėga Šešupė, Toliau sekė 
muz. J.Stroltos sukurtos dai
nos, Gaideliai gieda, Mes čia 
šoksim Ir duetui, M. C teminis 
Ir V.Žmuldžlnut talkinant la
bai gražiai atliko taip pat J. 
Strollos gražią dainą, Va ir 
prijojo.

Solistė B. Čyptenė labai pui
kiai atliko, muz. Sasnausko 
dainą, Karveliai. Choras ir so
listė B.Cyplenė, tiesiog įspū
dingai , užbaigė savo progra
mą muz. Br. Budrlūno kūriniu, 
Mano protėvių žemė. Publikai 
pageidaujant, svečiai turėjo’ 
net pakartoti šį kūrinį. Tenka 
dar priminti ir moterų seks
tetą, kurio sudėtyje dainuoja 
net pusė jaunos kartos mer
gaičių , taip pat labai graftal 
padainavo keletą dainų.

Nukalta i 7 p »l.
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HAMI L TOM
Geriausia taupyti Ir skolintis tik Hamiltono lietuviu 

KREDITO KOOPERATYVE "TALKA 
21 Main Street East, Room 203, tel. 528 • 051L

Nemokamas gyvybes Ir asm. paskolų draudimas
Nemokomas pilnas Sekliu patarnavimas
Parduodame American Travelers Seklus Ir money orderius
Užtikrintas Indėlių saugumas
Kapitalas viri $ 1,600,000.00

Darbo valanda*: 
Pirm. 9.30—5 v.p.p. 
Antr. 9 JO—5 v.p.p. 
Treč. 9.30—5 v. p.p. 
Ketv. 9.30—5 v.p.p. 
Penkt. 9.30—8 v.p.p. 
leftL 9—1 v.p.p.

MOKAME UZ:
Depozitu. 5%
&ru. 5 5%
Už vienų metų Indėliu. 8%
SKOLINAME:
A.menine. paskolas lt 10%

Neklln. turto pa.kola. ii 9%

L lupo ■ Ir rugplučlo mėnesiais sestadlenlals uždaryta.

NAUJŲ METU SUTIKIMAS
Pulkų maistą ir įvairius 

skanėstus paruoš ateitininkai 
KLB-nės Hamiltono ap. val
dybos rengiamam N. Metų su
tikime , kuris įvyks Jaunimo 
Centre. Tad kam rūpintis 
maisto supirkimu, kepimu ir 
kt. virtuvės darbais, jeigu K. 
L.B-nės Hamiltono ap. val
dyba papuoš salę,turės puikų 
bufetą ir gerą italų orkestrą. 
Tikrai nėra prasmės rengti 
šeimyniškus-uždarus sutiki
mus, nes visi galime sutilpti 
salėje ir bendrai sutikti N. 
Metus lietuviškoj nuotaikoj. 
Bilietai jau platinami ir gau
nami pas šluosKLB-nės Ha
miltono ap. valdybos nartus: 
A. Juozapavičių, K.Žukauską , 
K.Mikšį ir A.Kaušpėdą.Bi
lieto kaina suaugusiems 8dol. 
pridedant prie jo, kaip ir pe- 
retais metais, stipresnio gė
rimo. Jaunimui iki 21 m.amž. 
įėjimas tik 2. 50 dol., tačiau 
jiems nebus duodami jokie al
koholiniai gėrimai.Ap. valdy
ba prašo iš anksto pasirūpinti 
bilietais , kad nors apytikriai 
būtų žinomas dalyvių skaičius 
stalų ir maisto paruošimui. 
Sekime N. Metų skelbimą šia
me psl.
o Antrą kartą šauk tas KLB- 

* nės ap. valdybos visuotinis 
susirinkimas vėl neįvyko, at
vykus tik pačiai valdybai ir 3 
hamlltonlečlams. Įdomu, ko
kių tolimesnių žingsnių imsis 
ap. valdyba, nes jos kadencija 
baigiasi vasario mėn. pabai
goj.

K.B.

Atkalta IJ 6 psl.
KLVS RAMOVE . . .

* Gi Pr. Puodokas savo stip
riu balsu ir labai įtikinančiai 
deklamavo iš M. Putino kūry
bos, "Kunigaikštis Žvalnys".

Chorui ir solistei, labai 
meistriškai akompanavo jau
nas muz ikas K. Saladžius.Pro
gramos vedėja ir dailiojo žo
džiais menininkė buvo I. 
Žmuidžinienė. Virš paminėtas 
Rochesterio meninis vienetas 
ir buvo ta reta prošvaistė mū- 
sų liet.kolonijoje, kuri sutelkė 
mums dvasinto poilsio nors' 
trumpai valandėlei.

Ramovėnai ir gaust publika 
yra labai dėkingi Rochesterio 
menininkams už taip puikią 
meninę programą. Taip pat 
dėkojame ir svečiui iš USA už 
puikią paskaitą šios gražios 
šventės proga.

NAUJI RAMOVĖNAI
į Paskutiniu laiku į Niagara 

pusiasalio Ramovė skyrių 
naujai įstojo Pr. Dauginas, S. 
Kukta ir J. Venckus . Valdyba 
nuoširdžiai sveikina naujus 
ramovėnus ir kviečia aktyviai 
įsijungti į mūsų eiles.

Ramovė skyr. valdyba.

WELLAND, ONT.
| Teko patirti,kad Naujų Me

tų sutikimas ruošiamas Medž. 
ir Mešk. klubo "Lithuanica" , 
įvyks Wellande, Crowland ho- 
telio aukštutinėje salėje 1969. 
12.31, 8 vai.Klubas nori Nau
jų Metų proga, nesiekdamas 
pelno, apjungti visus vietinius 
lietuvius su Jų svečiais.

Vietų rezervavimui iki 1969 
,12.27 dienos skambinti We- 
llande: E.Berzėnlenė 732-1517 
ir Br. Luomanas 734-3335 , 
Port Colbome J. Staškevičius 
835-8454. J.

Chicago, Ill.
KELIONĖJE NELAIMĖ

Vizgirdai Jonas, Juozas ir Jus
tinas su šeimomis buvo išvykę i 
motinos laidotuves į Montreal i. 
Kelionėje, prie Hamiltono, įva.- 
žiavus į sniego pūgą, Justina iš
tiko nelaimė, kai palietė jo maši
na pravažiuojantiS'kitas mašinas, 
nuslydusias nuo kelio traukti, vil
kikas-sunkvežimis. Tuomet jo 
mašina tapo sudaužta o jis ir jo 
viena duktė sužeisti ir patalpinti 
ligoninėse. Tad šios nelaimės 
pasėkoje, sūnus Justinas nega 
1 ėj o dal yvaut i notinos 1 ai do- 
t uvėse.

• Gąilestinga sesuo Vladislava 
Ališauskaitė - Marenholzienė 
mirė spalio mėn.16 d.Čikagoje.

LIETUVIŠKAS PUSVALANDIS GIRDIMAS KAS

CrMB
BANGA 1410, !C:00 VALANDA VAKARO

T EL. 669 - 8834. P rogramos vedėjos L. Stankevičius

MIKE'S TEXACO SERVICE STATION

601 St. John Road TEL. 695-3883

’’GINTE CLAIRE, QUE.
(M. RUTKAUSKO)

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

arba .ir. 20. Atvažiavę neapsiriksite I

Savininkas Alfonsas Vi skontas..

SPECIALIOS KAINOS:
• Krlkltynoms, vestuvėms ir laidotuvėms.
• / tol imesnes uimiescio Ir kito miesto vietovo.'i- *

LaSalle luto Specialist lleg'd. TEL

TAISAU IR DAŽAU AUTO-MASINAS.

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

(Priešais NL redakciją)

Uniue'tSal Cleaned & TjailotJ
B. KIRSTUKAS

TEL. 769-294 1.

239 FOURTH AVENUE 
(al Wellington St.)

Windsor
DHY CLIANIH9 & DYIRS CO. LTD.

12OB CHURCH AVINUI. VERDUN, P.Q

Tel. 768-6679.

L
Savfnlnkal: A. Keršy.,

Baltic Woodwork Co.
K. KIAUŠAS Ir J. SIAUCIULIS

547 Laflour Ave., La Salle (650) P. Q.

BELLAZZI-LAMY INC. ~
BOIS DE CONSTRUCTION 
BUILDING MATERIALS 

7682 BLVD. CHAMPLAIN 
coin Gleme Ave., LaSalle

536 Broadway,
So. Boston,Moss.

02127 USA.

Jau galima gauti ••• I9ZQ — metų Keleivio Kalendorių. — Kalno $ 1.00.

SĖJA

DĖMESIO !
A8C kviečia visus klijentus agentūron apsilankyti asmeniškai, nes vietoje bus 

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

B.B.C.
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• Dr. Rimas J. KriŠčiokaitis iŠ 
Cambridge, Mass., kuris profesio- 
rauja Harward universittete ir ve 
da fizikos laboratorijos skyrių 
naujiems mokslo išradimams, da
lyvavo Mokslo ir kūrybos simpo
ziume, Chicagoje.

Dr. Algis Avižienis buvo 
pakviestas su specialiomis pa
skaitomis Illinois universiteto 
Urbanoje, kur jis savo laiku 
mokėsi. Jo mclksliniai praneši
mai sukėlė nemažą susidomėji
mą.
• Inž. Liūtas Grinius atvyko 

iš Kalifornijos j Chicagą ir da
lyvavo Mokslo ir kūrybos sim
poziume, o taip pat Akademinės 
skautijos atstovų suvažiavime 
Chicagoje.

SKAMBINKITE, 
ii visų vietų LaSalė/e, ;

TEL. 366■8300

— visas 24 valandas

Valau ir taisau vyriškus Ir moteriškus 
drabužius. Siuvu naujus, pagal užsaky 
mus, vyriškus paltus, kostiumus ir kol 
nes. Aukštos kokybes medžiagos.

ĮVAIRI MEDŽIO STATYBINE MEDZIAGAr

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

AJšku, ęsate girdėję, kad tai laikraštis, kuris jau eina 62- 
sius metus. Ji vieni gina, kiti peikia, bet visi ji mėgsta skai
tyti. Kodėl ?
r Todėl, kad jis niekam nepataikauja ir nesibijo teisybes ra
šyti. Teisingomis žiniomis iš visur (daug rašo ir apie dabarti
ni, Lietuvos gyvenimą) laikraštis per 61 metus pelnė gerą var
dą ir pasitikėjimą.

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

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

Redaktorius Grozvyda* Lazau.ko..
Administracijos adresas: Juozo. Urbei i.
1649 N. Broadway, Melrose Park, III. 60160 USA.

Prenumerata: JAV ir kitur $5.00 metams.

Margučio l4kvle»ta(dalyvavo Chicagoje Clevelondo tautinių Jokiu grupė "GRANDINĖLĖ*. kuriai vadovauto L. Sagys.

DĖMESIO FOTOGRAFAI?
Lietuvių Fondo Archyvo fo

to konkursas yra pratęsiamas 
iki 1970 m. vasario mėn. 15 
d. Buvo gauti pageidavimai 
pratęsti konkursą, nes ilgi 
žiemos vakarai suteiks dau
giau laiko namuose paruošti 
eksponentus.

Savo darbus prašome siųs
ti šiuo adresu:

LFA FOTOGRAFIJOS 
KONKURSAS

c/o A .Grigaitis
2081 Plainfield Drive
Des Plaines, III.
Jeigu kartais nepastebėjo

te konkurso skelbtas taisyk
les, prašom kreiptis tuo pa
čiu adresu ir Jos bus prista
tytos .

• Bridgeporte esančios Union 
Federal Taupymo bendrovės, 
3430 So. Halsted St., preziden
tas Albertas J. Aukers tapo pa
skirtas vice pirmininku Illinois 
Savings and Loan League Fe
derates Komisijos.

Jo pareigos bus rūpintis tau
pymo bendrovių gerbūviu ir 
apie tai tarsis su federates val
džios pareigūnais.

• Praeitą mėnesį , lapkričio 
15 d., sugužėjo į p-nų Marytės 
ir Zigmo Dailidžių, Brookfield, 
Ill., gražią rezidenciją nemažas 
būrys chicagiečių, pasveikinti 
p-nią Marytę gimtadienio pro- 
ga.Prie puikių ir retų vaišių visi 
ilgokai vaišinosi, o pats ZigmaJ 
troškulį malšino įvairiais gert- 
mais. Netrūkus ir dainų bei šo
kių.

Jie augina du sūnus: Kęstutį, 
kuris yra kariuomenėje - leite
nantu ir baigęs universitetą, be
siruošiąs karinei diplomatijai; 
antrasis sūnus — Aras dar lan
ko universitetą.

• DART
• CORONET
• CHARGER
• DODGE
• CHRYSLER
• CAMION 

DODGE

LAURENT DAIGNEAULT
Prėildent

Plumbing & Heating kontraktorlue

e Gazinių priemonių pardavimas ir įrengimu)

140- 2e AVENUE - nemok.™s-

LASALLE 3OO-U33U

.Valomo visokius drabužius, langų užuolai
das, lovų uttiosalus, antklodes, kerpėtus, 
sopkas Ir visų kitų namų apyvokų.

Windsor yra moderni valykla, turinti 20 me
tu patirti, šiam darbo Turinti naujai Įrengtų 
moderniškiausia drabužiu apsauga (storage) 
Ir greita, p atom avimų,.

P. Petrulis, P. Kartulis, A. Grolbus.

Daromos įvairios durys, langai, vir
tuvės kabineto! Ir kiti Įvairūs medžio 
dirbini ai.

B.B.C
SIUNTINIŲ
agentūra

Tėvų Jėzuitų globojamo Jaunimo Centro patalpų praplėtimo etatyboe pradžia. Nunirau 
ko|e'motoml: statybos rangovas IrŽ. J. Stohku., Jėzuitu provincialo, kun. G. Kljau.- 
kas, arch. J. Mulokas Ir .tatybos vykdytojo, kun. dr. Tev. J. Kubilių*. NL nori papil
dyti, kad statybos vykdytojas Tov. Kubilius turi patirti statybos vykdyme, nos pries 
15Tnetų Montrealyje jis jau vykdė Auiros Vartų baz'nyčios statybų.

♦ Rita Dobilaitytė, 2607 W. 51 
St., Prano ir Margaritos Dobi
laičių dukra, neseniai baigė 
Illinois universiteto Chicago Čir 
cle biologiją - chemiją su BS 
laipsniu. Rita šią vasarą ištekė
jo už Januzyko ir apsigyveno 
Marquette Parke.

Rita pradėjo dirbti Argo labo
ratorijose kaipo asistentė su ge
ru atlyginimu.

• Buvusios Lietuvoje stu
dentų “Romuvos’’ korporacijos 
keturiasdešimties metų sukak
tis bus paminėta a įeinančių me
tų kovo 7 dieną Jaunimo Cen
tre. Minėjimą organizuoja ei- 
kagiškių romuviečių branduo
lys. Visi JAV ir Kanadoje, taip 
pat ir kituose kraštuose gyveną 

JOE’S BUTCHER & GROCERY 
LAURINAITIS JUOZAS

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

• Šildymo ir vandentiekio taisymai ir nauji įrengimai

PORTRETAI- VEDYBOS - KRIKŠTYNOS 
SUKAKTUVES MAŽAMEČIAMS

1920 FRONTENAC ST. - MONTREAL, P.Q.

TEL. 525- 8971.

buv. “Romuvos’’ korp. nariai 
kviečiami atsiliepti laikinosios 
valdybos adresais: J. Savickas, 
7121 So. Francisco Ave., Chica
go, Ill. 60629, J. Vaičiūnas, 
7221 So. Claremont Ave., Chi
cago, III. 60636 ir II. žemelis, 
1121 Oak Ave., Evanston, Ill. 
Taip pal kviečiamos atsiliepti ir 
“Romuvos Vnidihilės”. Austra
lijoje “Romuvos“ korporacija 
alsisleigė jau žymiai anksčiau.

• Kad liūty visiems patogu, 
Grmlinsko televi’'!jų, radiju. 
Hi Ei, Stereo, patefonų, mag
netofonų ir plokštelių krautu
vė ligi Kalėdų atidaryta ir sek
madieniais nuo 11 vai. ryto iki 
t vai. popiet. Adresas: 2512 W. 
47th St., Chicago, III., tel.: 
FR 6 - 1998.

ĮVAIRIOS PROGOS

T. Laurinaitis

3891 St.Lawrence Blvd..

Montreal 18, P.Q.

Tel. VI4- 9098



ŠVENČIU. SVEIKINIMO 

REIKALU
Jau paskutinis laikas švenčių 

sveikinimams jteikti. Kaip kas 
metais, taip ir šiemet kviečia
mos organizacijos ir pavieniai 
asmens sveikinimus daryti per 
NL-vą. Talpindami mūsų pusla
piuose, sutaupysime jums netik 
laiko, bet ir išlaidų. Galite užsa
kymus padaryti redakcijos telefo
nu-366-6220. NL.

NAUJAS MONTREALIO 
LITUANISTINĖS MOKYKLOS 

TĖVŲ KOMITETAS
Visuotiniame tėvų susirin

kime išrinktasis komitetas 
pasiskirstė pareigomis se
kančiai:
A.Kličius - Pirmininkas
S. Piečaitienė - narė švietimo 
reikalams
Z. Piečaitienė - sekretorė
R. Jurkus - iždininkas 
P.Adamonis - narys parengi
mų reikalams 
G.Dainius-mokesčių rinkėjas 
P.Lukoševičius - narys infor
macijos reikalams.

KALĖDŲ EGLUTĖ
Šiais metais Kalėdų Eglutė 

visiems Montrealio apylinkės 
vaikams bus Šv. Kazimiero 
Parapijos Salėje, sekmadienį, 
gruodžio 21 d. 3 vai. 30 min. 
p.p.

Programą išpildys lituanis
tinės mokyklos mokiniai.Kaip 
ir kiekvienais metais vaikus 
aplankys Kalėdų Senelis su 
gausybe dovanų.

Kalėdų Eglutės metu bus 
traukiami loterijos bilietai- 
Montrealio lietuvių dailininkų 
ir menininkų suaukoti kūriniai 
Montrealio lituanistinės mo
kyklos išlaikymui. Nuoširdi 
padėka priklauso dailininkams 
ir menininkams, kurie visuo
met mokyklą nuoširdžiai re
mia. Kas dar nebūtų įsigijęs 
loterijos bilietų,turėtų tai pa
daryti neatidėliojant - loteri
ja labai turtinga meno dar
bais.

Lietuviška Montrealio vi
suomenė yra nuoširdžiai 
kviečiama Kalėdų Eglutėje 
dalyvauti ir atsivesti vaiku
čius.

Montrealio Lituanistinės 
Mokyklos Tėvų Komitetas

S. L.A. 123-IOS KUOPOS 
VISUOTINIS NARIŲ 
SUSIRINKIMAS

Š. m. gruodžio mėn. 14 d. 
/ sekmadienyje/ 1O. 30 vai. 
/po IO vai. pamaldų/, Aušros 
Vartų parapijos salės šoni
niame kambaryje, įvyks SLA 
123-ios Kuopos visuotinis na
rių susirinkimas.

Susirinkimo metu bus pra
vesta nominacijų balsavimas 
į SLA Pildomąją Tarybą. Na
riai , kurie yra atsilikę su 
mokėjimais, kviečiami, me
tams baigiantis , užsimokėti 
nario mokesčius.

Visi nariai maloniai pra
šomi susirinkime dalyvauti.

Kuopos Valdyba
• A.Rasimavičius susirgęs 
ir padaryta operacija Royal 
Victoria ligoninėje.

EGLĖS, EGLĖS, BALTOS
SNAIGĖS ANT ŠAKŲ, 

KANKLĖS, MALŪNAS. .. 
ir birbynės, rageliai, sku

dučiai, smagus kojų trepsėji
mas, raštuotų sijonų dulkėji- 
mai , atmetimai plaukų nuo 
kaktos ir linksmos, linksmos 
akys1.

Taip pasirodė Montrealio 
gintariečiai miesto Meno mu
ziejuje prieškalėdinėje , tra
dicija virtusioje, programoje 
jau antrą kartą.

Pasirodė ir pasigirdo kaip 
gerai susigrojusi smagi gru- 
pė-maloniausiai,graži akiai, 
ūžtelėdama mūsų visų kraują 
ant gero pasididžiavimo ban
gos.

Rasa Lukoševičiūtė angliš
ku ir prancūzišku tekstu pri
statė mūsų gintaro šalį, jos 
dainas ir šokius. Pynė vynio
josi sklandžiai,lengvai ir už
tikrintai,-repeticijose įdėtos 
pastangos jau aiškiai neša 
vis sodresnius vaisius.

Baiminosi žmonės-ar bus 
pakankamai publikos - grey 
cup game atrodė, kaip nenu
galimas konkurentas dėme
siui atitraukti. Tačiau, nebu
vo ko rūpintis: ne visi dar 
pasinėrė Panem et clrcensis 
srovėn: atsilankė daug lietu
vių pasimaitinti prieškalėdi
ne nuotaika, pasiklausyti ir 
pasidžiaugti savo gintarie- 
čiais , pasižiūrėti virš 20 
originaliai įvairių tautinių 
grupių papuoštų eglių. Objek
tyviai kalbant, originaliausia 
man atrodė lietuvių eglė, po 
to, šveicarų - iš medžio susi
raičiusių skiedrų suklijuotais 
žvaigždžių motyvais , austrų- 
iš tikrų šiaudų ir varpų pin
tom žvaigždėm, panašiai tiro
liečių. Šalia lietuvių eglės - 
baltais šiaudinukais papuoš
tos - poetiškos ir primityvios, 
stovėjo amerikonų astronau
tiškai papuoštas - berželis... 
Prie mūsų eglės /ją ruošė ir 
jaunimas ir suaugę - štai kur 
nebuvo "kartų prarajos".../ 
pasigedau tautiniais rūbais 
aprengtų lėlių, gal kelių rieti- 
mėlių liaudies raštais audek
lų, gintaro gabalų,kraičio dė
žės ar pan.Ukrainiečiai,aust
rai ir švedai panaudojo tą 
progą ir išdėliojo kai kuriuos 
charakteringus dalykus, net 
ir didžiulius medauninkus po 
egle. Tai dar labiau priminė 
Kalėdas ir patį atstovaujamą 
kraštą... Iš lietuviškos eglės 
būčiau nuėmus kelias* rožinės 
spalvos lemputes , - palikus

M

WK*,*

Lietuvos kariuomenės atkūrimo šventės paminėjimo Montrealyje garbės prezidiumas. Is kaires: .kalba
S. Jokūbaitis, sėdi: A.V.parap. kleb. Tėv.L. Zaremba, ats. kpt K.Sitkauskas, ats.plk A. Lapinas, ats. 
karininkas ir Vyties krykious kav. J. Viliušis, Kanados kariuomenės rysiu maj. R.V.Paukitaitis irKLB 
Montrealio seimelio prezidiumo pirm. P. Klezas. Nuotrauka A Kalvaiiio.

jos stiliui išlaikyti tik vienos 
spalvos šviesas...

Muziejaus fojė buvo užpil
dytas anglų ir prancūzų pub
likos. Kai kurie, apžiūrėję eg
les , jau rengėsi išeiti su ne
rimstančiais mažesniaisiais, 
bet nugirdę ir pamatę jau be
siruošiančius pasirodymui - 
susidomėję tramdė vaikus ir 
laukė pradž ios. /Sugesti ja :pa- 
kabinti prie įėjimo ar fojė 
praneš imą .kada ir kokia pro
grama bus išpildoma - tiems , 
kurie laikraštyj žinutės ne
pastebėjo. Gal ant kokio dro
bės gabalo ar panašiai.../ 
Programą pasitiko šiltais 
plojimais ir Muziejaus orga
nizatoriai prašė pakartoti už 
pusvalandžio antrą kartą nau
jai atplūstančiai žmonių ban
gai.

Iš teatrinio taško žiūrint, 
reikėtų pagalvoti ateityje, 
kaip susitvarkyti tose patal
pose, kadbūtų geresnis mato
mumas , nors vietos ir nėra 
per daug. Išpildydami progra
mą, tikrai turime teisės pa
siūlyti muziejaus vadovybei 
patogesnį akiai ir ausiai pub
likos išdėstymą. .. Turint 
prieš akis mišrią - ne vien 
lietuvišką publiką - reikėtų 
nuimti porą lyriškesnių daly
kų , įjungti nors vieną auten
tišką sutartinę ar panašiai, ir 
visą programą užbaigti jude
siu, orkestru ir smagiu tem
pu - Malūnu. Gale - Fade out 
- vienu Lietuva brangi pos
mu , kurio fone gal tik vieną 
atsisveikinimo sakinį pasa
kyti. ..

Ačiū gintariečiams ir jų 
vadovams'. Tr .... ...Birute Vaitkunaite

PASISEKIMAI MEDŽIOKLĖJE
Be ankščiau rašytų, dar yra ži

nomi laimingi medžioklėje, nušo
vė stirnas ir elnius (moose) A. 
Maukus, V. Gurklys (lasaliečiai) 
ir dr. G. Denis.

Nuotrauka A Kalvaičio.

LI TA S
Mnnlrmltn / ii ltnm Krcihlo l ni/.i

Nuo 1970 m. sausio men. 1 d.

įvedamos naujos

ČEKIŲ KREDITO

paskolos iš einamųjų sąskaitų 
“ L ITO" čekius rašantiems 
nariams.

Tos paskolos bus dvigubai 
pigesnės, kaip “ Chargex ar 
Bancard“ kreditas.

★★★ ★★★

Teiroukis “ Lite“.

TAUTINIS SUBUVIMAS
Lietuvos kariuomenės šventes 

paminėjimas atliktas lietuviško 
kultūringumo ženkle. Lapkričio 
mėn. 22 d. vakare A.V. parapijos 
salėje susirinkę klausėmės toron- 
tiečio STJokubaičio paskaitos 
ir meninėje dalyje gražiai pasi
reiškusius montrealiečius solis- 
tus-A. Paskevi/ienę ir A. Keb- 
IĮ. Taip pat deklamuotojus P.Te- 
kutiene ir J. Žavį.

Nekalbant plačiau apie šios 
šventės paminėjimą, norisi ben
drai išsireikšti: kuo bepavadin
tum tikslą, kuriuo lietuviai susi
renka kultūrinėms apraiškoms pasi 
sigėreti, tai jie reiškia tauti
nio susipratimo gyvastingumą ar 
dar aiškiau tariant, lietuvybės pa
laikymo būdą. Nepateisinkim toki 
teigimą, kad mes lietuviai išeivi
joje Švenčiame arba atžymime per
daug visokiu datų, nes, būk jau 
kitos ir prasmės austoj usios? o 
ypač priaugančiojo jaunimo žiū
rint akimis. Bet tuomet kas belik
tu mums lietuviško, atsisakant anų 
švenčių atžymėjimo ir, tik pasilie- ' 
kant prie vakarienių, šokiu vaka
rų ar šeimos švenčiu ? Juk šieji 
nors vyksta tik lietuvių tarpe, bet 
nėra pilna žodžio prasme lietuviš
ki, nes be tautiniu motyvu. Tad 
kaip gražu kai kasmet susirenka
me į kariuomenės atkūrimo paminė 
riejimus. Suprantama, kad senio 
ji sentimentu turi daugiau, bet ir 
jaunieji gėrėdamiesi bent kultū
rine programa arba joje dalyvauda
mi, žadina savyje tautinį susiprati
mą ir stiprina lietuvybės išlaiky
mo būdą. Tad tesėkime tautinio , 
pobūdžio susibūrimus ir nekonku-^* 
ruokime paprastų šokiu subuvimais.

ŽVEJOTOJI IR MEDŽIOTOJŲ 

PARENGIMAS
“NIDOS“ klubo pastangomis įvy

kęs parengimas lapkričio mėn. 29 
d. DLK Vytauto klubo salėje pra
ėjo labai gražiai. Prieš šiltą stir
nienos vakarienę buvo scenoje at
likta iš meškeriojimo ir medžioji
mo, jų pačių (J. Siaučiulio) sukur
ta inscenizacija. Kai ši salė tai- 
pinti gali daug daugiau negu buvo 
vo publikos, tuomet piršosi mintis^ 
kad montrealieČiai, lyg pagal kokią 
taisyklę susirenka 200 asmenų skąi 
čius parengimuose, nežiūrint) ko
kia organizacija ir kurioje vietoje 
beruoštų. O kai šiojųorganizacųa , 
juk ji savo nariais turi asmenų vi
sokiu isitikinimų, bet vistiek nesi
matė iŠ vienos grupės asmenų. Ir 

’nejaugi jiems reikėtų boikotuoti ir 
savaj a-profesinio pobūdžio orga
nizacija ? Išvadoje montrealie- 
Čiui nėra suprantama, kaip gali 
mažosios lietuvių kolonijos sukel-

AUŠROS VARTlĮ PAPAPIJA

• Šv. Onos Draugijos susi
rinkimas įvyks gruodžio 14 d. 
po 11 vai. pamaldų. Kviečia
mos visos narės ir bičiulės.
• Gruodžio 21 d. po 11 vai. 
Mišių mūsų bažnyčioje bus 
aiškinimai apie pakeitimus 
Mišiose. Taip pat bus atsaki
nėjama į klausimus. Visus ti
kinčiuosius labai kviečiame 
dalyvauti šiame pašnekesyje. 
» Pas lb a igus kalendori
niams metams, turi būti už
daromos visos parapijos kny
gos ir duodama apyskaita ar
kivyskupijai ir fęderalinei bei 
provincialinei vyriausybei. 
Labai prašome parapijiečius, 
skiriančius savo dalį labda
ringiems darbams ir bažny
čios paramai, tai padaryti 
prieš gruodžio 31 d.
• Praėjusiame biuletenyje 
paminėjome,kad apie gruodžio 
vidurį turime sumokėti palū
kanas už didžiąją mūsų para- 1 
pijos skolą ir dar bent kiek 
sumažinti pačią sumą. Tuoj 
pat atsiliepė keletas asmenų, 
aukodami po $1O: M. Gaputytė, ' 
I. Gražytė, A. Gražys, D.Lin- 
konas, O. Vilimienė. Po $15 J.
& M. Adomaičiai ir J.Dalmon- 
tas. $20 paaukojo J. & B. Luko
ševičiai.

Praėjusį sekmadienį bažny- programa per L. Stankevičiaus radi
oloje Jūs suaukojote $204.75 jo valandėlę įvyks gruodžio 25-tąją, 

nuo 12 iki 1 vai. pietų metu.
e Gailestingoji sesuo Silvija
Kuncevičiūtė, kuri baigusi mokyklą. DLK VYTAUTO KLUBO 
metus laiko dirbo St Mary ligoninė- pašalpinės draugijos susirinkimas 
je, išvyko vieniems metams į Euro- ir valdybos išrinkimui balsavimas

Įvyks Šį sekmadienį, gruodžio mėn. ti montrealietiškas dalyvių skait- 
14 d. 2 vai. po pietų. lines, kai jose išviso tiktai toks

Klubo Valdyba. skaičius lietuvių gyvena. ? Pr. P.

SV.KAZIMIERO PARAPIJA
• Ateinantį sekmadienį,t.y. 
gruodžio mėn. 14 d. yra šau
kiamas visuotinis parapijiečių 
susirinkimas poli vai.pamal
dų, parapijos salėje.
• Lapkričio mėn. 22 d. įvy
kęs parapijos jaunimo subu- 
vtmas-subatvakaris, pasisekė 
gan gerai. Atsilankė virš 130 
jaunuolių, kurte gana gražiai 
praleido laiką ir buvo visi pa
tenkinti kartu praleistu vaka
ru.
e Parapijiečiai arba apie tai 
žinantieji, kurie išvyksta li
goninėn , malonėkite pranešti 
klebonui.
e Naujų Metų sutikimui pa
rapijos salėje , bilietai jau 
platinami. Tikimasi sulaukti 
nemažas skaičius parapijie
čių ir svečių. Suvalkietis 
GERIAUSIA KALĖDINĖ 

DOVANA
yru lietuviška plokštelė. Mon
trealio lietuviško radijo pusva
landžio yra išleistos .'dvi lietu - 
vių kompozitorių lengvos muzi
kos plokštelės: “ MANO GIMTINE“ 
ir “ LAUKSIU TAVĘS“.

Kaina $5.00 ir persiuntimui 75 et 
L. Stankevičius

1053 Cr. Aibanel, Duvernay, P.Q. 
Canada

• Speciali 1 valandos kalėdinė pro-

pą. Ji turi tikslą apvažinėti ten vi
sas valstybes ir susipažinti su ten 
esamoms kultūrom...

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

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

S-tos nr. 752D

P. ADAMONIS
Chartered Insurance Broker

Su teise dirbti Quebecb ir Ontario

PROVINCIJOSE

Sekr. M. Arlauskaite, tel. 722 - 3 9 86

ADRESAS: 1465 De Scve Street 

Montreal 205, Que. 

TEL. 766- 5827.
SEAFORTH MEDICAL BUILDING 
3550 Cote Des Neiges Rd., Suite 720.

dr.a.s. nmunm
į3.A., M.D., C.M., M.Sc., L.M.C.C., F./?.C.S.(c) 
. CHIRURGINĖ PRAKTIKA KREIPTIS T E L. 931-3275.

Dr. E. ANDRUKAITIS 832 St. loseph Blvd. E. 
(kampas St. Andr6)r 

tel. 522-7236.

Dr. J. MALIŠKA
Dantų gydytojas

1440 St. Catherine Street -V.
Room 600

Tel: 866-8235, namų 488 - 8528.

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

1410 Guy St. pirmas aukštas 
11-12 kambarys.

Tel. 932-6662; namu 737 - 9681.

5330 L’ Assomotion Blvd, 
Tel. 255 ■ 3535.

MONTREALIO LIETUVIU KREDITO UNIJA

MOKA UŽ:

EINAMĄSIAS 5-tas 5,0% 
ŠERUS 1 numatyta) 5.5% 
TAUPOMĄSIAS s - tas 6.5% 
TERM.IND. t metams 7.25% 
TERM.IND. 2 * 7.75% 
T ERM.IND. 3 " - 7.75%

Nemokamos gyvybės draudimas 
iki $2,000 šėrų sumos.

duoda paskolas:
ASMENINES is 
ČEKIU KREDITO iŠ 

NEKILN. TURTO iš 
įskaitant gyvybės apdrauda 
iki $ 10,000.
JAU IŠDUOTOS PASKOLOS i k I 
termino lieka senomis paluko n o m i s' 
.( pradedant 6.5 % ). 

9.%
9.%
9%

KASOS VALANDOS: 1465 De Sevc St., sekma- 
dieniais nuo 10:30 iki 12:30 vai. Darbo dienomis - 
nuo 10 iki 3 vai. kasdien, išskiriant šeštadienius. 
Vakarais — trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 
iki 9 vai.
3907 Rosemount Blvd., tel. 722-3545. Diena.-penk
tadieniais nuo 1 iki 6 vai. Vakarai s--pirmadieniais, 
treči aa! sni ai s ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai.

Sekmadieniais nedirbama vasarą nuo birželio 15 d. 
iki rugsejo’5 d. ir per visus ilguosius savaitgalius

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA 727 3120

Dr. V. GIRIUNIENE
Dantų gydytoja

JJP. Miller, b.a., b.c.l
NOTARAS

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

K AILIU SIUVĖJAS

6396-Bannantyne Verdun, Mon treat

Suite 205

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

Sun Life Building 
Suite 200 1

Tel. 866- 1359

Siuvu ir parduodu
Taisdu ir remodeliuoju
Vasaros laike saugojimas 

(Storage)'

Te/. 767-6183.

6695 — 35th Avenue M o n t r e a 1, 409, _
I Albertas NORKE LIŪNAS, b. a. c.s.c., i.b. 727-3120. 
H I „ NAMU:
1 Arvydas RUDZEVIČIUS . A. LB. ‘ 271-5758.

KOMERCINIO, PRIVATAUS TURTO, AUTOMOBILIU, ATSAKO MY BES, GYVYBĖS DRAUDIMAI

FORDTEL7W-mi
4475 BANNANTYNE AVE. USED CARS

1 year guarantee 
Kreipkite* į 

LEO GURECKAS 
Sales Manager’s., Assistant 
Seating Ford lietuvis atstovas 

769-8831.

Tel: namų 366-2548
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