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LA SEMAINE DU

CANADA
25th TO 31st

COMITE CANADA COMMITTEE

( Talpinamas Ministerio Pirmininko pareiškimas)
* * *

This definition of a nation 
describes the common ideal which unites us 
as Canadians. We have inherited a land 
that is rich and peaceful. Together let 
us fulfil its immense promise.

I send best wishes to all 
those taking part in Canada Week.-

KOMBCDIJA 1$ ARČIAU
Plotas — 69,600 kv. mylių. 

Kaimynai — pietryčiuose P. 
Vietnamas, šiaurės vakaruose 
Tailandas, šiaurės rytuose Lao
sas, Siamo Įlanka pietvakariuo
se. Istorijos bėgyje su Vietna
mu ir Tailandu ilgai gyventa 
nedraugiškuose santykiuose. 
Gyventoju manoma esant 65 
milijono. Juos sudaro keturios

Visų dėmesys dabar nukreiptas i pietų — rytų Aziją.

WEEK
DU 25 AU 31

MAI-MAY

* * *

* * *
etninės grupės: kmerai arba 
kambodiečiai yra didžiausia gru
pė, vietnamiečiai, kinai ir ča- 
mai (indonezams artimi muzul- 
monai) yra trys didelės mažu
mos. Užsiėmimas — didžiau
sia dalis verčiasi žemės ūkiu, 
kurs parūpina tik prasimaitini
mą. Miestų moderniška prasme 
kaip ir nėra. Žemės turtai, ku
rių spėjama esant įvairiu, tebė

ra netvrinėti. žodžiu, ūkiškai 
neišsivystęs kra'štas plačiausia 
žodžio prasme. Labiausiai užsie
niuose išsireklamavęs turtas — 
gerą gyvenimą mėgęs princas 
Sihanoukas.

GEGUŽĖS 1O d. Rumunijos 
Laisvės Komitetas ir New 
Yorko rumunų organizacijos 
paminėjo Rumunijos valstybi
nę šventę. Minėjime dalyvavo 
draugingų tautų atstovai, New 
Yorko rumunų organizacijų 
vadovai ir Rumunijos draugai 
amerikiečiai. Tarpe kitų su
sirinkusius atitinkamu žodžiu 
pasveikino Laisvosios Euro
pos pirmininkas William P. 
Durkee. Minėjime taipgi daly
vavo Lietuvos Generalinis 
Konsulas Anicetas Simutis ju 
žmona.

GEGUŽĖS 11 d. Izraelio 
valstybė minėjo 22-jų metų 
nepriklausomybės sukaktį. Iz
raelio Delegatas prie Junginių 
Tautų Yosef Tekoah ir Gene
ralinis Konsulas Rehaveam 
Amir suruošė priėmimą , ku
riame dalyvavo svetimų vals
tybių ambasadoriai prie Jung
tinių Tautų, generaliniai kon
sulai ir New Yorko žydų cent- 
ralinių organizacijų vadovai. 
Priėmime taipgi dalyvavo ir 
Lietuvos Generalinis Konsu
las Anicetas Simutis.

Tarptautinės Prekybos Riimų (CIT) 
Suvažiavime Manilos Polo klube: 
iš kairės: Dr.J. K. ValiūnasA’LIK’o 
pirmininkas), Prekybos sekretorius 
Ernesto Maceda(svečias kalbėtojas) 
stovi: CIT pirmininkas Clemente C. 
Abelle ir CIT direktorius ir jungti
nes laivininkystes krovinių perve-
žimo komiteto pirmininkas Romual
das G. Vildžius.

NEPATVIRTINS DABARTINIO 
EUROPOS PADALINIMO

JAV prezidentas R. M. Nixon, 
gavęs Vliko pirmininko dr. J. K. 
Valiūno ir dipl. tarnybos šefo St. 
Lozoraičio §. m. balandžio 14 d. 
laišką, pavedė j jį atsakyti Valst. 
departamento pasekretoriui Mar
tin J. Hillenbrand. Seka laiško, iš
siųsto š. m. gegužės 4 d. ir adre
suoto Vliko pirmininkui dr. Va
liūnui, tekstas:

Gerb. dr. Valiūnai,
Prezidento prašomas, atsakau į 

Tamstos ir p. Lozoraičio balan
džio mėn. 14 d. laišką, kuriame 
buvo paliesti Rytų - Vakarų ir 
Baltijos valstybių klausimai.

Jungt. Amerikos Valstijos tebe
silaiko jų vykdomos politinės 
krypties — nepripažinti prievarta 
įvykdyto Baltijos valstybių įjun
gimo į Sovietų Sąjungą ir užjau
čia bei supranta Baltijos tautų 
siekimus atgauti laisvę ir nepri
klausomybę.

JAV-bės, bendradarbiaudamos 
su jų NATO sąjungininkais, pri
taria ligšiolinių Rytų - Vakarų ry
šių plėtrai, laiko svarstytinu So
vietų Sąjungos ir Rytų Europos 
kraštų pareikštą norą aptarti bū
dus, kuriais būtų siekiama, kons
truktyviai veikiant, sumažinti į- 
tampą ir paskatinti bendradar
biavimą Europoje.

Mes tikime, kad kiekvienai kon
ferencijai Europos saugumo klau
simais reikia iš anksto pasiruošti. 
Prie galimos konferencijos sėkmės 
žymiai prisidėtų pažanga, vyk
dant dvišalius ir daugiašalius 
svarstymus ar šiuo metu tariantis 
pagrindiniais Rytų - Vakarų 
klausimais. Konferencija Europos 
saugumo klausimais neturėtų bū
ti priemone patvirtinti dabartinį 
Europos padalinimą.

Mes dėkojame už Prezidentui 
pateiktas jūsų pažiūras.

(pas,) Mar+i” J. Hillenbrand
(E.)

Lietuvos Steigiamojo 
Seimo 50 m. sukaktis
Lietuvos Steigiamojo Seimo bu 

vę nariai, ryšium su Seimo su
kvietimo 50 metų sukaktimi, su 
šiuo raštu kreipiasi į atitinkamų 
aukštųjų parlamentų rūmų bei 
senatų, ir į žemųjų parlamentų 
rūmų narius ir į panašias atitin
kamų kraštų demokratines insti
tucijas:

Gerbiamieji,
Minint 50-ją Lietuvos Steigia

mojo Seimo istorinio pirmojo po
sėdžio sukaktį, mes, žemiau pasi
rašę, laisvame pasauly gyveną 
buvę Seimo nariai, jūsų malo
niam dėmesiui pateikiame šias 
mintis:

Lietuvos Steigiamasis Seimas, 
1920 metais visuotinio balsavi
mo keliu išrinktas ir lietuvių tau 
tos atitinkamai įgaliotas, 1920 
metų gegužės mėn. 15 d. paskel
bė, kaip įvykusį faktą, atstatymą 
nepriklausomos ir suvereninės 
Lietuvos Respublikos, laisvos 
nuo visų ryšių, su Rusija ar kito
mis valstybėmis. Steigiamasis Sei 
mas taip pat patvirtino Lietuvos 
su Sovietų Rusija Taikos sutartį, 
kurioje pastaroji pažymėjo, jog 
ji: “pripažino be jokių rezervų 
Lietuvos Valstybės suverenines 
teises ir nepriklausomybę, su vi
somis iš to pripažinimo sekan
čiomis juridinėmis išvadomis, ir 
laisvu noru visiems laikams atsi
sakydama visų Rusijos suvereni
nių teisių i lietuvių tautą ir Lie
tuvos žemę”.

Tačiau SSSR, susitarusi su na
cių Vokietija, 1939 metais įvyk
dė sąmokslą prieš Lenkiją, Ru
muniją, Suomiją ir Baltijos vals
tybes. Sovietų —nacių apgaulin 
go suokalbio išdavoje Lietuvai 
buvo primesta vadinama “tarpu- 
savės pagalbos sutartis”, krašte 
buvo įsteigta visa eilė sovietų ka
rinių bazių, o 1940 m. birželio 
15 d. Sovietų Sąjungos ginkluoti 
daliniai įsiveržė ir užėmė kraštą.

Siekdama nuslėpti šiuos, neiš
provokuotos agresijos prieš Lie
tuvą veiksmus, SSSR, uždraudu
si visas nekomunistines partijas 
ir suėmusi daugiau kaip 2000 žy
mių lietuvių veikėjų politikos, kul 

tūros ir ūkio srityse, 1940 metų 
liepos mėn. 14 d. surežisavo va
dinamus “rinkimus į Liaudies 
Seimą”, kuriam kandidatus pa
rinko Kremlius. Buvus jaučia
mai Raudonosios armijos grės
mei ir prieš nebalsuojančius pa
naudojus atvirus grasinimus, rin 
kikams nebeliko kitos išeities, 
kaip “balsuoti” už “pasiūlytą” 
kandidatų sąrašą.

1940 metų liepos mėn. 21 d., 
vos vienai valandai ir trims mi
nutėms praslinkus, pirmąjį posė
dį pradėjus, “Liaudies Seimas” 
priėmė nutarimą, kuriuo paskelb 
tas sovietinės santvarkos įvedi
mas ir Lietuva paskelbta Sovietų 
Socialistine Respublika. Po trum 
pos pertraukos, buvus reikalui 
išversti kitą nutarimą iš rusų į 
lietuvių kalbą, “Liaudies Seimas” 
priėmė antrąjį nutarimą, kuriuo 
SSSR Aukščiausioji Taryba pra
šyta priimti Lietuvą į Sovietų 
Sąjungą sąjungine respublika.

Visos SSSR pastangos užmas
kuoti jos įvykdytą agresiją pasau
lio nesuklaidino. JAV-bių Kongre
so Atst. Rūmų (83 Kongresas, 
H. Res. 346) Pranešimo spec. 
Komitetui išvadoje pareiškia
ma:

“Klaidingi ir tikrove nepa
remti yra bet kokie SSSR tvirti
nimai, esą, jai vadovaujant 19- 
40 m. liepos mėn. įvykdyti rinki
mai buvo laisvi ir savanoriški ar 
kad buvo teisėti tų rinkimų iš
davoje išrinktame ‘Seime’ priim
ti nutarimai, kuriais buvo prašo
ma Lietuvą pripažinti sovietine 
respublika”.

Europos Taryba gi, savo pra
nešime apie Baltijos valstybes 
(1960 m. rugpjūčio mėn. 23 d., 
dok. 1173) pažymėjo, kad:

"Maskva bando įtikinti laisvą
jį pasaulį, kad lietuvių tauta sa
vo noru prisijungė prie sovietų 
pavergtų tautų grupės ir kad lie
tuvių tauta, sovietų okupacijoje, 
pasiekusi žymią ūkio ir kultūros 
pažangą... Iš tikrųjų gi, sovietų 
propagandai, jų teigimams pa
tvirtinti, nepavyko pateikti jokio 
tarptautinio teisinio jrodymo.

Nukelta i4 2 psl.
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Visi žinom ir didžiuojamės 
tuo, kad kadaise kunigaikščių 
Lietuva buvo pasiekusi Juo
dąją jūrą. Betgi faktas lieka 
faktu, kad į savo nuosavą,} 
Baltijos jūrą , kunigaikščiai 
teiškirto mažą langelį. Ir už 
tą patį mažytį jūros kranto 
rėželį teko atsikūrusiai Lie
tuvai sunkiai kovoti. Prūsijos 
ir Mažosios Lietuvos vardai 
šiandien dažnai minimi spau
dos polemikose, bet laisvės 
dienomis dažnai pasitenkin
davome sudainuodami tiktai 
narsią dainą ''Prie jūros, prie 
jūros, prie jūros savos".

Tiems,kuriems teko nepri
klausomybės metais gyventi 
Klaipėdos krašte, sunku pūsti 
miglą į akis. Mūsų vyriausybė, 
tiesa, stengėsi pastaraisiais 
metais sutvirtinti savo pozi
cijas šitam krašte , bet jį ad
ministruojant buvo padaryta 
įvairių nevykusių ir netaktiš
kų žygių. Labai dažnai vienas 
kitas karštagalvis administ
ratorius savo įžuliu "patrio
tizmu" atbaidė nemaža Lietu
vos draugų ir nuvarė juos vė
liau į naciškųjų kulturverban- 
dų gretas. Visa eilė valdinin
kų, ypač pirmaisiais metais 
po prijungimo , būdavo siun
čiama į Klaipėdos kraštą lyg 
ir bausmei, tai yra, pasitaisy
ti. Aišku , kad tokie asmenys 
nekaip reprezentavo jauną 
Lietuvos respubliką. Nedai
liau atrodė ir vieno kito 
stambūno kumščio rėžimas, 
nes Lietuvos kumštis, galų 
gale , pasirodė mažesnis už 
nacionalsocialistinės Hitlerio 
Vokietijos. Į kultūrinį šio 
krašto administracijos aspek
tą dėmesys buvo atkreiptas 
žymiai pervėlai.

Visa tai prisimename var-
* *

IR GERAI, IR BLOGAI...
(laiškai mums)

Šiuose laiškuose išreiškiamos mintys nebūtinai atstovauja 
redakcija s paiiūras ar nuomone. Laiškai gali būti trumpi
nami, Anoniminiai pasisakymai nebus spausdinanti. Red.

ŽYDAI IR LIETUVIAI

Jei lietuviai pilnai žinotu 
žydu praeities istorija, tikrai būtu' 
atsparesni nutautėjimui, daugiau s'a 
ve gerbtu, tenkintus! kuo esą, gel
bėtųsi vieni kitus ir tuo apgintu sa 
vo kilmę, šiuo rašiniu stengsiuosi 
patiekti žydų tautinį bruožą su lie 
tuviu tautine laikysena.

Anis Rūkas.

Žydai Palestinoje gyvena 
daugiau negu 1200 metu pirm 
dabartinės metskaitos -(1970) 
netaip senai kaip lietuviai Eu
ropoje. 63 metais pdm. (pirm . 
dabartinės metskaitos) Romos 
generblas užimė Palestiną, 
žiauriai žydus spaudė, žydai 
priešinosi; po26 metų imta žy
dus žiauriai bausti imta prie 
s keršų, kalt (kryžiuot). Skersiai 

tydami naują LIETUVOS PA
JŪRIO numerį. Šis laikraštis 
yra vienintelis Mažosios 
Lietuvos bičiulių periodinis 
leidinys. Leidžiamas jis ket- 
veris kartus per metus, Mont- 
realyje. Laikraštį jau ilgus 
metus redaguoja nepailstantis 
A . L y m antas. Nesu niekad 
redaktoriaus klausęs kiek 
žmonių jį skaito, bet,neapsi
riksiu pasakęs, kad neper- 
daugiausia. Tokia tai reali si
tuacija'. Šitaip mes konkrečiai 
kovojame už Mažąją Lietuvą'. 
Tik burna'. Juk šis laikraštis 
/kuris tekainuoja dvejis dole
rius metams'./ turėtų būti 
skaitomas kiekvieno išeivijos 
lietuvio, kuris tiki Mažosios 
Lietuvos lietuviškumu. Tada 
tiktai galėsim tiems , kurie 
mus vadino ir tebevadina 
slunkiais ir nekultūringais, ir 
ilgaplaukiais žemaičiais įro
dyti, kad mūsų aspiracijos į 
Mažąją Lietuvą nėra tuščias 
muilo burbulas ir prakalbinę 
retorika. Iš tiesą, "Lietuvos 
Pajūris" turėtų būti vienas 
pačių pajėgiausių lietuviškų 
leidiniu išeivijoje. O vienu 
metu jau girdėjosi balsų, kad, 
dėl lėšų stokos, jį gali tekti 
uždaryti...

Todėl sveikindami kolegą 
redaktorių A. Lymantą už iš
tvermingumą ir linkėdami jo 
redaguojamam laikraščiui 
sėkmės , kreipiamės į visus 
išeivijos lietuvius kviesdami 
juos prenumeratomis paremti 
šitą vienintelį mūsų Mažosios 
Lietuvos švyturį'. Redakcijos 
ir administracijos adresas:

5260 - 1O th. Avenue, 
Rosemount - Montreal 405, 
Quebec , CANADA

Henrikas Nagys

* 

(kryžiai) su prikaltais gyvais 
žydais, jų riksmais baisiose 
kančiose mirgėjo nuo Beršebos 
pietuose,iki Dano netolėse Ka- 
esarejos-žiemiuoseTačiau žy
dai nerimo,priešinosi. Dabar
tinės metskaitos 70 metais ro
mėnai sugriovė Jeruzalę, su
trempė žydų šventovę,žydus iš
trėmė.Išsikleidė po visą žemės 
rutulį; nekenčiami, pajuokiami , 
persekiojami, net žudomi-per 
du tūkstančius metų aesuglebo 
nepalūžo-išsilaikė žydais. Įsi
dėmėtinas lietuviams žydų iš
likimo žydais pavyzdys ką sa
vijauta ir Akėjimas padaro.

Žydai skirstosi į pažiūras ir 
pasaulėžvalgas.ne vienaip tikį;

yra tikinčių bibliškai,ir naujo
viškai, yra ir netikiu, ir komu
nistų, bet žydu tautos reikale 
vieningi.Vienybėje slypi galia.

1948 metais atgavo Palestiną, 
atsikūrusią valstybę pavadino 
Izraeliu. Atsikūrusio Izraelio 
žemės plotas sudaro 7 993 ket- 
virtainias mylias plikų uolų.ir 
prastos drėkinimo reikalaujan
čios žemės.Gyventoju2 745 000. 
Nežydų: Mozlemii 256 000; 70 
000 kristenųjlebamrsyrų 31 000. 
Atsikūrusio Izraelio būklė ne
saugi; apsupę arabu tautos jų 
nekenčia nuolat puldin$ja;Egip- 
to kurstomos aštuonios arabų 
tautos sudarančios virš 100 000 
000 prieš 2 su puse milijonų žy
du tautą. Žydai ryžtingai laikosi 
ir nuolat kovodami užėmė Egip
to, Jordano ir Syrijos žemių. 
Pasaulio žydai Izraelį ir jo ko
vas remia milijoninėmis auko
mis.

Verslininkai (profesionalai) 
ir eiliniai šimtais vyksta gelbė
ti šaliai atsikurti; ne lengva gy
venti ir sunkiai dirbti Palesti
nos dykumos įsijungiant į žem
dirbiu-ūkininkų bendrijas Kibu- 
tzais vadinamus. Pirmieji kibu- 
tseriai-tikrieji komunistai, ke
letą metų sunkiai dirbę, vargę, 
šiandien jau patogiai įsikūrę, 
gyvena namuos su naujoviškais 
padargais žemę apdirba,įsive
dę žemės drėkinimo vamzdžius.

Įsidėmėtina,kad išguiti iš tė
vynės žydai, beveik visų tautu 
persekiojami ir žudomi; naciai 
daug išžudė, kitur "pogromais" 
šimtais išžudyta, jie betgi ne
nyko,nemažėjo,o tarpo taip,kad 
šiandien žydų visoj žemėj skai
toma apie 15 milijonų.Kame žy
dų gajumo gale ? kame lietuvių 
gležnumo silpnybė,kad nė šimto 
metų išvykę svetur neišlieka 
lietuviais. Pagalvokite.

Per lietuvių apsileidimą-su- 
sibend^avimą su lenkais, Lie
tuva daug žemių prarado, su-, 
menko, nusilpo; puldinėjo ją į 
maskoliai, vokiečiai ir švedai, \ 
bet Lietuva, kad ir sumažintam -, 
žemės plote išliko, iš Lietuvos 
niekas lietuvių neišvarė, kaip 
kad žydus iš Palestinos. Lietu
viai niekada neprarado tėvy - 
nės,turint savo kad ir pavergtą 
žemę, lietuviu būklė keleriopai 
patogesnė, lietuvis visada tur 
kuo gėrėtis, savo sena žodinga 
kalba-didžiuotis prieš kitas tau
tas.

Skirtumas tarp lietuvio ir žy
do toks: žydas km- begyvena lie
ka žydu,lietuvis suglemžta, su
smunka, besitaikindamas prie 
kitų,neišsilaikęs nė šimto metų 
išnyksta kitų tautų naudai, lyg 
bė tėvynės gaivalas,lietuvis it 
prasikaltėlis, iškeičia vardą ir 
pavardę, kad neliktų tautinės 
žymės...

^ydai išguiti iš savo tėvynės 
-Palestinos per du tūkstančius 
metų nepašlijo išliko žydais,at
siėmė svetimų trempiamą tė
vynę, lietuviai nepraradę savo 
tėvynės sugležta susmunka, pa
sidaro it čigonai be tėvynės , 
iešką prieglaudos prie kitos 
tautos, net užsigindami savo 
tautybę.

Lietuviai, kaip ir kitos kata
likiškos tautos, užsimerkę žy
dus peikė, niekino, pagoniais 
vadino,bet poteriuos minėjo žy
du vado Mozės,sulyg biblija su
dėtą 10 Dievo Įsakymu, į žydų 
kilmės stabus ar vaizdus, šven
tais vadinamus,meldžiasi, kaip 
tik dėl to reikia žydus netgi 
gerbti,nes jei žydų kilmės die
vintas Jėzus nebūtų miręs,atsi
kėlęs-neturėtų dabartinės tiky
bos, nė Dievo namų.

Lietuviai vadindami žydus 
pagoniais užmiršta, kad lenkai 
netik grynjietuvius vadino pago
niais ,bet ir apkrikštytus, virtu
siais stabmeldžiais, didesniais 
katalikais negu lenkai, piktuo- 
tebevadino lietuvius pagoniais , 
nors tas vardas ir stabmeldybė 
geriausiai tinka katalikams. Žy
dai kaip ir senieji lietuviai star- 
bu negarbino.

Mokslas Ir pažanga, ko plr-

Vąlatybės teatro rūmai Kaune, kur 1920 metais gegužės 15 d. buvo ižkikningai atidarytas 
pirmasis Lietuvos, Steigiamasis Seimas.

Atkelta is 1 psi.
LIETUVOS STEIGIAMOJO . . .

Sovietų vadų pareiškimai yra 
klaidiną ir prieštaraują tikrąjai 
padėčiai Lietuvoje".

Mes reiškiame savo giliausią 
padėką vyriausybėms ir parla
mentų atstovams visų tų kraštų, 
kurie griežtai nepripažįsta prie
varta įvykdytos ir neteisėtos, kad
ir užmaskuotos, aneksijos ir ku
rie remia visų tautų savivaldos 
teisę. Mes taip pat dėkojame 
laisvojo pasaulio vyriausybėms, 
parlamentarams bei paskiriems 
asmenims, palaikantiems lietu
vių tautą, jai ginant žmogaus 
teises ir kovojant už Lietuvos lais 
vę ir nepriklausomybę.

Tuo pačiu metu mes kreipia
mės į vyriausybes, parlamentų 
atstovus ir į visus laisvę mylin
čius gyventojus, prašydami kiek
viena galima proga, veikti, sie
kiant:

1. Neleisti, kad tarptautinėse 
institucijose, konferencijose ar su 
tartyse sovietų agresijos veiks
mai tiesiogiai ar netiesiogiai bū
tų pripažinti teisėtais;

2. Reikalauti, kad SSSR iš o- 
kupuotos Lietuvos ir kitų sovie
tų užimtų ^kraštų atitrauktų jos 
karinius, politinius dalinius bei 
administracijos aparatą, tuo bū
du sudarant sąlygas toms tau
toms naudotis jų laisvo apsi
sprendimo ir laisvo vyriausybės 
pasirinkimo teisėmis.

Eliziejus Draugelis,
Lietuvos Ūkininkų Sąjunga 

Magdalena Galdikienė, 
Lietuvos Krikščionių Demokratų 

Partija
Mykolas Krupavičius, 

Lietuvos Krikščionių Demokratų 
Partija

Antanas Milčius, 
Lietuvos Darbo Federacija 

Jonas Pakalka,
Lietuvos Socialdemokratų Partija

Juozas Pronskus, 
Lietuvos Valstiečių Liaudininkų 

Sąjunga 
Kazys Škirpa,

Lietuvos Valstiečių Liaudininkų 
Sąjunga

New York, N.Y. 1970 m. geg.
15 d. (Elta) 

mesni katalikai nekentė,priver
tė net "šventąjį tėvą" pope žiu 
atsigręžti į žydus kaipo į lygius, 
deretiį žydus laikyti pranašes
niais, bet žmoniškumo žvilgiu 
ir to pakanka. Žydai kaip Bude- 
nai liko barnūs,ne karingi: kitas 
tikybas nepeikia,įsavąją kitati
kius neverčia kaip kalingi kris- 
tenai įgavę galią kad daro.

Lietuviams labai pravartu 
netik atsižvelgti,o stengtis ati
taisyti, kr-istėnų-kataliku lietu
viams darytas, ir tebedaromas 
žalas. Žydai laimingi kaip ir 
turkai atsilaikę prieš nuožmiu 
skersiokų (kryžokų) užmačias 
užkarti svetimą tikybą.

Anis RŪKAS
Prof. dr. A. RAMŪNO^ Ottawos Universiteto Lyginamosios 
Pedagogikos Centro direktoriaus ir Pedagoginių Mokslų 
Fakulteto vicedekano.nauji veikalai:

<$> DEVELOPMENT OF THE WHOLE MAN

THROUGH PHYSICAL EDUCATION........
Išleido Ottawos universitetas, 435 psi. Įvado pa- SB
rašė Avery Brundage, tarptautinio oi impi nio komi- I 
teto pirmininkas. Prof. J. Mari tai n pareiškė apie šį JH&įz
darbo:* Tai galutini s klausimo nušvietimas". ■

<@> DIALOGE ENTRE ROME ET MOSCOU....... BP '

Ekumeninis žvilgsnis i Rusijos ir Europos santy. Kv'vA
kius praeityj, dabartyje ir ateityje. įvadą parašė ® jJB
kardinolas Koenig. Išleido Ottawos Un - tas.

iŠ SUTEMU ( AUŠRA, .... (prancūzu k.) A
Jame iškeltos naujos mintys opip žmogų, tauta ir KkHeHK 
žmoni j g kosminiam amžiui auštant.

Veikalai gaunami A. V.parap.Kioskoje, šflHH
1465 De Seve St.,Montreal 205, P. Q~ \\ 4HHHI

*****>■.********************■* 
KANADOS MOKI

Praeitais mokslo metais 
Kanados lnuan. mokyklose bu
vo vykdomi iškarpų iš laikraš
čių, lietuviškos veiklos,dailio
jo skaitymo , deklamavimo ir 
rašinių konkursai. Konkursų 
dalyviai pagal amžių buvo su
skirstyti į dvi grupes,būtent,
iki 12 m. amžiaus imtinai ir 13 
-16 m, Mokyklose laimėjusių 
pirmas tris vietas darbai bu
vo pasiųsti KLB švietimo ko
misijai atrinkti pirmųjų trijų 
vietų laimėtojus visos Kana
dos mastu, o konkursų daly
viai iš dailiojo skaitymo ir 
deklamavimo gegužės 9 d, tu
rėjo patys tuo tikslu atvykti į 
Torontą. Gegužės 1O d., kartu 
minint ir Toronto Maironio 
lituan. mokyklai savo mokslo 
metų užbaigimą,gausiai susi
rinkusiai į Prisikėlimo para
pijos salę publikai visi švie
timo komisijos premijas lai
mėjusieji buvo pristatyti, pa
sveikinti ir premijomis apdo
vanoti. Juos publikai pristatė 
ir pasveikino švietimo komi
sijos pirmininkas L. Tamo
šauskas, o premijas išdalino 
ir nuo %savęs pasveikino Gen. 
Liet.Konsulas dr. J. Žmuidzi- 
nas. L. Tamošauskas taip pat 
pasveikino ir visus mokyklo
se laimėjusius pirmas vietas, 
padėkojo visų konkursų pir
mas vietas laimėjusių tėve
liams, nes be jų pastangų savo 
vaikus lietuviškai auklėti ne
būtų ir jų vaikai pirmieji lie
tuviškuose dalykuose.Taip pat 
apgailestavo , kad mažosios 
mokyklos nesudarė progos 
savo mokiniams pasireikšti.

Dailiojo skaitymo konkurse 
jaunesniųjų grupėje laimėjo: I 
vietą Danutė Bilevičiūtė iš 
Hamiltono, II vietą Vida Mor- 
kūnaitė iš Montrealio, III vietą 
Bernadeta Abromaitytė iš To
ronto, vyresn.gr. I vietą Rasa 
Lukoševičiūtė iš Montrealio, 
II vietą Andrius Gaputis iš 
Toronto, III vietą Rita Parėš- 
tytė iš Hamiltono.

Deklamavimo konkurse 
jaun.gr. laimėjo I vietą Rena
ta Bubelytė iš Toronto, II vie
tą Vida Morkūnaitė iš Mont
realio, m vietą Loreta Dirsy
tė iš Hamiltono, vyr. gr.I vie
tą Rasa Lukoš ev ič iūtė iš 
Montrealio , II vietą Kristina 
Rovaitė iš Toronto , HI vietą 
Angelė Mikalauskaitė.

Lietuviškos veiklos konkur
se laimėjo jaun.gr.I vietą Ina 
Lukoševičiūtė iš Montrealio, 
II vietą Giedrė Čepaitė iš To
ronto, vyr. gr. I vietą Žibutė 
Šilininkaitė iš Toronto,II vie
tą Rasa Lukoševičiūtė iš 
Montrealio.

N I U KONKURSAI
Iškarpų iš laikraščių kon

kurse laimėjo jaun.gr. I vietą 
Vida Kamaitytė iš Hamiltono, 
II vietą Ina Lukoševičiūtė iš 
Montrealio, III vietą Tadas 
Valickas iš Toronto, vyresn. 
gr. I vietą Alfredas Keliašius 
iš Hamiltono, II vietą Danguo-
lė Juozapavičiūtė iš Hamilto
no , ni vietą Ramutė Kamins
kaitė iš Toronto.

Rašinių konkurse jaun. gr. 
laimėjo Ivietą Laima Lukavi- 
čiūtė iš Hamiltono, II vietą Vi
da Stripinytė iš Toronto, III 1 
vietą Antanas Gečius iš Mont
realio, vyr. gr. I vietą Vilija 
Malciutė iš Montrealio, IIvie
tą Laima Jagėlaitė iš Toronto, 
III vietą Jūratė Jurgutytė iš 
Hamiltono.

Šiemslaimėtojams-oms at
rinkti buvo sudaryta šešios 
komisijos. Deklamavimo kon
kursui buvo net dvi komisijos: 
viena jaunesniųjų grupei, ant
ra vyresniųjų.

Deklamavimo komisijoje 
jaun. grupei buvo N.Banelie- 
nė , V. Dailydienė , M. Vasi
liauskienė , vyresn. grupei A. 
Jucienė, S.Vytienė,K.Batūra. 
Dailiojo skaitymo komisijoj 
buvo D.Gruodienė , A.Petru
lienė, K. Manglicas. Lietuviš
kos veiklos konkurso komisi
joj : S,Andriulienė, J. Empa- 
kerienė, V. Matulaitis. Iškarpų 
iš laikraščių komisijoj: D; 
Gruodienė, A.Banelis, L.Ra- 
sevičius.Rašinių komisiją su
darė S.Sakalauskienė, A.Sun- 
gailienė ir V.Taseckas.

Deklamavimo ir dailiojo 
skaitymo konkursų dalyviai, 
laimėję KLB švietimo komi
sijos premijas savo konkur
sinius dalykus deklamuoja ir 
skaito Toronte per Tėviškės 
Prisiminimų ir Montrealyje 
per lietuv. radio valandėles.

Vilija Malciutė gimė 1954 m. 
birželio mėn. 6 d. Montrealyje.

6-šlų metų būdama pradėjo 
lankyti Montrealio Dr. Vinco
Kudirkos šeštadieninę lietu
vių mokyklą.

Žemesniuose skuriuose bū
dama jau pradėjo rašyti eilė
raščius, kuriuos atspausdin
davo "Eglutė", "Tėviškės Ži
buriai" , "Ateitis" ir "Drau
gas". Šįmet 9 skyriuje netik 
Montrealy.bet ir iš visos Ka
nados lituanistinių mokyklų 
laimėjo pirmą vietą už rašinį 
"Nusikaltimas ir bausmė".

Montrealio šeštadieninę 
lituanistinę mokyklą baigė 
pirmoji.
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Lietuva ir Mes Lietuvių gyvenimo reiškiniai
(Rašo V . Rasa)

Kiekvienai kultūringai tau
tai yra svarbi pastovi terito
rija ir valstybinė tvarkymosi 
forma. Pastovi tautos terito
rija yra tautos namai,kuriuo
se tauta krauna savo kultūros 
lobius. Klajoklės tautos isto
rijoje nėra sukarusios aukš
tesnės kultūros.

Tautinė valstybė yra tautos 
tvirtovė ginanti tautinius lo
bius ir tų lobių krovėjus nuo 
išorinių įtakų ir prievartų. 
Tačiau ta laimė ne visas tau4- 
tas lydėjo: kaikurioms net di
delėms ir kultūringoms tau
toms nėra pavykę sukurti tau
tinės valstybės. Kitoms, daž
niausia mažoms, kad ir sukū
rus nepriklausomas tautines 
valstybes, po kurio laiko teko 
jas prarasti. Tokių tarpe yra 
ir mūsų lietuvių tauta.

Yra tautų, kurios neturėda
mos savo tautinės valstybės 
ne tik išsaugojo savo tautos 
kultūrinius lobius, bet juos 
dar didino. /Lietuviai, latviai, 
estai, lenkai, airiai, žydai, uk
rainiečiai ir 1.1./

Yra tautų , kurios netekę ir 
savo tautinės teritorijos iš
laikė ir didino tautos kultūri
nius lobius. Čia žydų tauta yra 
vaizdus pavyzdys: ji ir po 
dviejų tūkstančių metų suge
bėjo vėl atgauti prarastą teri
toriją ir sukurti savo neprik
lausomą valstybę.

Iš gausių pavyzdžių matyti, 
kad tautinės valstybės prara
dimas, toli gražu, tautai nėra 
mirtinas smūgis. Kaip kitoms 
tautoms, taip ir lietuvių tautai 
tautinės nepriklausomos vals
tybės praradimas yra didelė 
nelaimė , tačiau toje siaubin
goje pasaulinėje kovoje lietu
vių tauta turėjo šiek tiek ir 
laimės, nes neprarado savo 
tautinių namų, Lietuvos že
mės. Galėjo būt irkitaip, nes 
Hitlerinės Vokietijos Rytų 
Institutas lietuvių tautai buvo 
numatęs vietą prie Kaspijos 
jūros. Dabar lietuvių tautai 
sVarbu išsilaikyti nenutautus, 
apginti savo teises savojoj 
žemėj ir krauti tautinės kul
tūros lobius į tuos pačius na
mus, toj pačioj Lietuvos teri
torijoj.

Toji teritorija, lietuvių tau
tos namai, dabar nebeginama 
tautinės nepriklausomos vals
tybės , yra lengvai pažeidžia
ma išorinės įtakos. Juos, lie
tuvių tautos namus, be valsty
binės tvirtovės sienų pati tau
ta turi apgint ne fizine jėga, 
bet kitom priemonėm. Tatai 
yra nelengvas darbas ir tam 
darbui atlikti reikia labai 
vieningos tautos.

Ar lietuvių tauta pakanka
mai vieninga?

Tuo tarpu, atrodo, ne. Matyt 
tauta dar nespėjo susigaudyti 
įvykiuose, kokių praeities is
torijoje neužtinkama buvus. 
Suduotas tautai smūgis buvo 
taip didelis , kad dar nespėjo 
nuo jo išsiblaivėti.

Lietuvoje gyvenanti di
džiausia tautos dalis prarado 
ne tik nepriklausomos tauti
nės valstybės valdymus i for
mą, bet ir ekonominės politi
kos sistemą. Iš nepriklauso
mos Lietuvos suvaržyto kapi
talizmo sistemos ten lietuviai 
iš karto pakliuvo į rusiškojo 
komunizmo sistemą. Abi sis
temos turi savo šalininkų lie
tuvių tarpe ir Lietuvoje ir lie
tuvių išeivijoj visame pasau
lyje. Tarp tų sistemų šalinin
kų vyksta kova, kuri temdo 
lietuvių tautinio išsilaikymo 
tikslus, eikvoja lietuvių ener
giją ir dėl to labai susilpnina 
lietuvių jėgas, kovojančias už 
lietuvių tautines teises Lietu
voje.

Ar toji ekonominės politi
kos sistemų kova lietuvių tar
pe lietuviams reikalinga ir 
būtina?

Mano išmanymu ji ir nebū
tina ir nereikalinga, dargi 
pragaištinga, nes eikvoja lie
tuvių energiją, kuri galėtų bū
ti panaudota tautiniams reika
lams. Visos tautos, neišski
riant ir lietuvių tautos , išgy
veno įvairių ekonominės poli
tikos sistemų. Taip neseniai, 
kad dar mano seneliai atsi
mena, Lietuvoje buvus bau
džiava. Atseit lietuvių tauta 
tada gyveno feodalinėj siste
moj. Mano tėvai pradėjo ir 
baigė amžių kapitalizmo sis
temoj. Jei gyvensiu vakaruose 
gal ir aš nebematysiu kitos 
sistemos , kaip suvaržyto ka
pitalizmo sistemą. Tačiau su
varžyto kapitalizmo Sistema 
taip greitai keičiasi, kad ma
no vaikai ir čia gyvendami 
gali sulaukti kitokios ekono
minės sistemos.

Tą patį galima pasakyti ir 
apie rytus , apie rusiško ko
munizmo sistemą. Nors ry
tuose, Sovietų Sąjungos impe
rijoj , tie pasikeitimai nė taip 
greiti, kaip vakaruose, bet ir 
ten pasikeitimai vyksta ir gal 
mūsų brolių ir seserų vaikai, 
ar anūkai gyvens vėl kitokioj 
sistemoj.

Atseit, ekonominės politi
kos sistemos keičiasi 'ir jų 
keitimosi nelemia mažos tau
tos, dėl to mums lietuviams 
nėra reikalo dėl tų sistemų 
ginčytis , ar tuo labiau bartis, 
nes ne mūsų galioje jas pa
keisti. Mums visiems lietu
viams reikia įsisąmoninti, kad 
Lietuva yra didelės valstybės 
užimta ir ten lietuviai turi 
gyventi tokioj sistemoj, kokia 
iš Maskvos padiktuota. Šioj 
vietoj Lietuvos lietuviai jokio 
kompromiso negali padaryti. 
Dėl to su Lietuvos lietuviais 
tų klausimų nėra ko iš viso 
diskutuoti.

Kiekvienoje ekonominės po
litikos sistemoj galima gy
venti geriau ir blogiau. Tatai 
tinka ir komunistinei siste
mai. Tie, kurie tai sistemai 
geriau prisitaiko, kurie moka 
geriau panaudoti jos įvairius 
niuansus , gali geriau gyventi, 
plačiau panaudoti tos siste
mos duodamas teises ir jaus
tis daug laisvesni už tuos,ku
rie blogiau tą sistemą pažįs
ta. Tie , kurie ekonominiai ir 
kultūriniai geriau gyvena, yra 
turtingesni, jie gali teisiniai 
įmanomuose rėmuos padaryti 
daugiau įtakos kovoje už tau
tines teises.

Vadinas , tautinėje veikloje 
yra nesvarbu , kokią kas eko
nominę sistemą išpažįsta, 
svarbu, kad tas asmuo būtų 
sąminingas tautos reikalų gi
nėjas, sąmoningas lietuvis. Su 
ta išvada sutikus, mes galėtu
me surasti tautinių tikslų, ku
rie visiems be išimties lietu
viams būtų priimtini ir galė
tume visi tų tikslų bendrai 
siekti, neeikvodami savo 
energijos tokiems ginčams, 
kurių tautiniuose rėmuose 
mes išspręsti negalim.Tie vi
siems bendri tikslai galėtų 
būti kad ir tokie: siekti lietu
viui tautinio, kultūrinio, eko
nominio bei mokslinio gerbū
vio. Padaryti ateities lietuvį 
išmokslintą visose srityse, 
kad jis geriau sugebėtų bet 
kurį darbą ir jaustųsi lietu
viškos bendruomenės nariu. 
Toks lietuvis visur pritaps ir 
turės svaresnį žodį lietuvių 
tautos laisvių reikaluos. Tada 
būtume vienalytė lietuvių ben
druomenė visam pasaulyje, 
siekianti savo nariams visa
pusiško gėrio. Gal tada vieni 
kitus suprastume ir galutinai 
užbaigtume tą absurdišką nie
kinimą pačių lietuvių kūrybos 
ir kūrėjų vien-tik dėl to,kad 
tuos kūrėjus įtariam esančius 
ne tos pačios ekonominės sis
temos išpažintojus. Gal Lietu-

LIETUVIU INŽINIERIŲ IR ARCHITEKTU SUVAŽIAVIMAS TORONTE 
S.m. gegužės mėn. 30 - 31 d. d.
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TORONTO PLIAS Skyriaus Valdyba yra rengėja Pasaulio l ietuviu Inžinierių ir Arch. 10-to suvažiavimo Toronte.
Pirmoje eil. is kairės: pirm. B. Baranauskas, V. Matulevičius ir antroje eil. vicepirm. A. Viskantas, parengimu vad<
P. Stauskas, vicepirm. V. Bičiūnas (trūksta sekr. S. Masionio). f

*** *** * * *
JAV-biu mokslininko, žymiai besireiškiančio fiziko dr. R. J, Krisčio- 
kaičia pasisakymas "akiračiuose" apie Lietuvai- žymu fizika dr, A.
Jucį.

SUSIPAŽINIMUI: ATOMINĖ FIZIKA IR ADOLFAS JUCYS

Adolfas Jucys yra, be abejonės, didelio mokslinio 
talento žmogus. Gimęs 1904 metais rugsėjo 12 d. Klaus- 
galvių Medsėdžiuose, netoli Kretingos, 1931 metais 
baigė Kauno Universitetą ir pradėjo mokslininko kelio
nę atominės fizikos teorijoje. 1938 m. specializavosi 
Manchesterio, o 1939-40 m. Cambridge univfersitetuose, 
Anglijoje. Nuo 1940 m. Vilniaus Universiteto docentas, 
vėliau profesorius, fizikos-matematikos mokslų dakta
ras (1952), Lietuvos Mokslų Akademijos narys (1953).

Ne titulai ir pareigos — nors ir labai įspūdingas jų 
sąrašas Adolfo Jucio biografijoje — atkreipia dėmesį 
į mokslininką. Dėmesio, šiuo atveju net iš labai toli, 
mokslininkas susilaukia tada, kai iš jo darbų ima for
muotis savita tos srities mokykla. O teoretinėje atominė-

Malonu protarpiais susidurti su Vilniaus Uni
versiteto profesoriaus Adolfo Jucio ir jo gru
pės darbais. A. Jucio ir jo mokinių darbai yra 
skaitomi vakariečių fizikų ir susilaukę tarptau
tinio pripažinimo. Jo dėmesio sritis yra teore
tinė atominė fizika. Tiksliau kalbant, jis siekia 
išvystyti matematinius metodus kvantų mecha 
nikos judėjimo kiekio momento (angular mo
mentum) srityje ir atominio spektro ijteori j oje.

Kvantų mechaniką sudaro teoremos, aksio
mos ir hipotezės, kurios sudaro pagrindus mo
dernios fizikos problemoms spręsti. A. Jucys yra 
parašęs dvi knygas' kurių viena yfa išvers 
ta į anglų kalbą. Jis taip pat yra phrašęs dau
gelį straipsnių ir neseniai paskelbė svarbias ato 
minėje teorijoje naudojamų koeficientų tabelės . 
1969 metų birželyje Vilniuje įvykęs Tarptau
tinis elektroninio atomų ir molekulių lukšto 
teorijos simpoziumas, suorganizuotas prof. A. 
Jucio ir prof. Sokolov (iš Maskvos), liudija apie 
Lietuvos fizikų žinomumą. Prof. Jucys buvo 
simpoziumo organizacinio komiteto pirmininkas.

Šio straipsnio tikslas yra supažindinti skaity
tojus su A. Jucio grupės darbų vieta atominėje 
fizikoje, nesistengiant nei išsamiai paliesti; ato
minę fiziką, nei vertinti šių darbų moksliškai.

Profesionalui fizikui terminas „atominė fi
zika“ apima daugiau negu tik atominę fiziką, 
reikalingą „atominei“ (tiksliau —< branduolinei) 
bombai suprasti. Jis apima teoretinę ir empiri
nę tarpatominio ir atomų - elektronų sąryšio sam 
pratą, o taip pat ir sampratą apie kitus ato 
mų ir jų branduolių sąryšius su kitomis elemen
tarinėmis dalelėmis mikroskopinėje plotmėje. 
Savaime aišku, kad tai apima ir faktinę atomo 
ir jo branduolio struktūrą, bei sąryšį branduo
lio su išoriniu elektronų debesiu. Šiuo metu jau 
gerai žinoma, kad gamtoje reiškiasi keturios pa
grindinės jėgos.

Gravitacinė jėga yra silpniausia. Nors gra
vitacijos dėsnis (atvirkštinio atstumo kvadrate 
dėsnis) žinomas jau seniai ir naudojamas labai 
tiksliai apskaičiuoti kietų kūnų kelius saulės 
sistemoje (pav. kelionei į mėnulį); šis: dėsnis nė 
ra pilnai suprastas. Jį geriau suprasti bus įma
noma tada, kai fizikai nuodugniau supras mūsų 
visatos erdvės — laiko struktūrą Einšteino 
bendroji reliatyvumo teorija yra tik trumpas, 
nors ir svarbus žingsnis šia kryptimi’ Atominių 
fizikų laimei, gravitacinės jėgos atominėje plot 
mėje sudaro nepaprastai silpną efektą, kurį ga
lima ignoruoti. Mes tai padarysime ir šiame 
straipsnyje.

Beta — išspinduliavimo jėga yra nepalygina 
mai didesnė už gravitacinę jėgą ir vaidina 
svarbų vaidmenį kaikurių radioaktyvių bran
duolių ar elementarinių dalelių išspinduliavime. 
Ji taip pat yra laisvų neutronų išspinduliavimo

je spektroskopijoje, judėjimo kiekio momento teorijoje, 
suderinto lauko daugiakonfiguracinio priartėjimo meto- 
de jau galima kalbėti apie Vilniaus mokslinę grupę, 
apie prof. Jucio mokyklos savitą veidą.

Sunku skaitytojui ne fizikui pristatyti avangardinės 
atominės teorijos problemas. Gal net ir neįmanoma kal
bėti apie mokslą visiems suprantama kalba... AKIRA
ČIŲ tai pirmas bandymas. Jo autorius, dr. Rimvydas 
Kriščickaitis, Harvardo Universiteto mokomojo perso
nalo ir Cambridge Elektronų Akceleratoriaus Labora
torijos mokslinio personalo narys, yra keleto straipsnių 
atominės fizikos srityje autorius. Gimęs 1939.V.29 
Barzduose, Suvalkijoje, atominės fizikos doktcratą ap
gynė Michigan State Universitete 1965 metais.

priežastim, t. y., kai neutronas pavirsta į elek
troną, plius protoną, plius anti-neutriną. Muo- 
nai taip pat išsisemia beta — išspinduliavimo 
dėka. Ši jėga dar nėra gerai suprasta, ir dauge
lis fizikų (tiek teoretikų, tiek eksperimentikų) 
ją nagrinėja.

Sekanti stipresnė jėga yra elektromagneti
nė. Tai jėga, kuri jungia medžiagą (materiją). 
Tai reiškia, kad atominėje plotmėje ji jungia 
elektronų debesį su branduoliu ir priduoda struk
tūrą komplikuotesnėms atominėms ir moleku
linėms sistemoms mikroskopinėje plotmėje. Ma- 
kroskopinėje plotmėje šios jėgos samprata įga
lina inžinierius ir fizikus projektuoti įvairius e- 
lektrinius ir elektroninius prietaisus. Ši jėga 
yra vienintelė, kuri yra gan gerai suprantama. 
Tai reiškia, kad naudojant reliativistinę kvan
tų elektrodinamikos teoriją galima labai tiksliai 
apskaičiuoti visą eilę atominių ir sub-atominių 
efektų. Ši teorija buvo išvystyta penktame šio 
šimtmečio dešimtmetyje kaipo sintezė Einšteino 
specialiosios reliatyvumo teorijos, klasinės kvan
tų mechanikos ir klasinio elektromagnetizmo. 
Tačiau ir šitos jėgos sampratoje dar yra neaiš
kumų: pavyzdžiui, kaip ji galioja labai mažuose 
atstumuose (mažiau negu 10*'" cm) ir koks jos 
ryšys su kitomis jėgomis? Šios problemos kaip 
tik ir nagrinėjamos elektronų - pozitronų spin
dulių susidūrimo bandymuose, pav. Cambridge, 
Mass, ir Novosibirske, SSSR.

Paskutinė, ir stipriausia jėga, kuri jungia 
branduolio sudėtines dalis — neutronus ir pro
tonus — yra branduolinė jėga. Ši jėga taip 
pat yra priežastim kitų elementarinių dalelių 
tarpusavio sąryšio, kaip pavyzdžiui, lambdos, 
sigmos ir omegos-minus, kurios yra trumpa
laikės dalelės, sunkesnės už protonus ir neu 
tronus. Jėgos tarp šitų dalelių tik menkai su
prantamos; trūksta geros teorijos. Yra paskirų 
teoretinių išvadų, kurios tačiau dažnai viena ki
tai prieštarauja ir viena kitos neparemia. Šioje 
srityje labai aktyviai eksperimentuojama, ste
bint branduolį ir jo elementarines sudėtines da 
lis aukštos energijos akceleratorių pagalba.

Mikroskopinėje plotmėje Newtono mechani
ka visai nepajėgia išaiškinti atominių ir sub ato
minių reiškinių. Norint išmintingai nagrinėti 
dauguma modernios fizikos problemų, tenka im
tis kvantų mechanikos metodų ir principų. Ši 
teorija buvo pagrindinai išvystyta Schroedinge 
rio. Heisenbergo ir Borno trečiame šio šimtme
čio dešimtmetyje. Pasirodo, kad, žiūrint iš ma
žo mastelio, gamta tvarkosi gana keistai, o kvan
tų mechanika patiekia šitos tvarkos „žaidim■> 
taisykles“. Ji tačiau neatsako į kaikuriuos anks
čiau iškeltus klausimus (pav. kokia yra bran 
duolio jėgos prigimtis), o tik nurodo kryptį. Pa
ti kvantų mechanika yra kaskart toliau tobu

PLIAS suvažiavimo rengėju talkininkės pasitarimo metu.
Priekyje V. Balsienė; antroje eilėje iš kairės: V. Šližienė, 
L. Matulevičienė, G. Balsienė; trečioje eilėje: A. Šcepa - 
vičienė ir G. Stauskienė.

linama. Viena kvantų mechanikos sritis ir yra 
judėjimo kiekio momentas.

Daugelio atominės fizikos elektroninių siste
mų nagrinėjime, judėjimo kiekio momente, 
teorijos metodai yra labai svarbūs. Yra šioje 
srityje ir avangardinių bandymų. Ši sritis yra 
ta, kuria jau ilgą laiką domisi A. Jucys ir yra 
vienas iš pirmaujančių. Jis, ir jo grupė, daugiau
sia žinomi grafinių judėjimo kieko momento teo
rijos metodų atsiekimais ir patobulinimais. Šie 
metodai yra nepakeičiami, kuomet turime rei
kalo su judėjimo kiekio,momentais komplikuoto
se elektroninėse ir branduolinėse sistemose.

Žiūrint iš platesnės perspektyvos, problemos, 
kurias šiandien nagrinėja atominiai fizikai, turi 
būti vienaip ar kitaip tiesioginiai susijusios su 
anksčiau minėtomis jėgomis (ir jų tarpusavio są
ryšiu), jeigu norima, kad šios problemos bū
tų laikomos esminėmis fizikos problemomis. Lai
kantis šitokio standarto, visa kita yra arba pri
taikomoji fizika, arba pritaikomoji matemati
ka.

Atominės fizikos eksperimentalisto uždavi
nys yra gauti naujos informacijos arba patikrin
ti teoretines išvadas. Teoretiko uždavinys gi yra 
sukurti teoriją. Abu uždaviniai reikalauja daug 
gabumų ir lakios vaizduotės.

Pavyzdžiui, Murray Geli - Mann, praeitų me
tų Nobelio premijos laureatas teorijoje, pasista
tė sau uždavinį įprasminti labai daug naujai 
atrastų elementarinių dalelių. Naudojant grupių 
teorijos (grynosios matematikos šaka) metodus, 
jam pavyko bent susistematizuoti kaikurias iš 
jų. Ši teorija, arba modelis, vadinamas „quark 
model“, ir gana sėkmingai sistematizuoja dabar 
egzistuojančią elementarinių dalelių gausybę. 
Tai lyg savotiška Mendelejevo lentelė. (Šis mo- ' 
delis visgi neišaiškina branduolinių jėgų). Vil
niaus atominių fizikų grupė yra gerai susipaži
nusi su grupių teorijos metodais bei kvantų me
chanikos simetrijomis ir atrodo kompetetinga 
dirbti šitoje labai aktualioje srityje. Jų dėme
sys tačiau nukreiptas daugiausia į atominį spek
trą.

Eilė teoretikų JAV ir Sov. Sąjungoje šiuo 
metu dirba aksiomatinės kvantų lauko teorijos 
srityje. Ši teorija bando surasti bendrą forma
linį pagrindą eilei aukštos energijos reiškinių ir 
taipogi pateikia daugiau formalesnį pagrindą 
kvantų elektrodinamikai,' kuri, kaip jau minė
jome, yra gana sėkminga aiškinant (nors dar 
tik tam tikrais atvejais) elektromagnetinius są
ryšius. Čia ir vėl yra sritis jėgų išbandymui 
tokiems kaip Bandzaičiūi, Vanagui, Levinsonui 
ir Vizbaraitej.

Bendrai, Vilniaus fizikai, vadovaujami prof. 
Jucio, yra užėmę svarbų barą vienoje įdomio
je teoretinės atominės fizikos srityje. Kaip jau 
minėjome, yra dar visa eilė kitų sričių, kuriose 
vilniečiai būtų be abejo kompetetingi. Esminės 
fizikos požiūriu šios sritys būtų Įdomesnės ir ak
tualesnės.

Dr. R. J. Kriščiokaitis

1 > A.P. Jucys, LB. Levinson, V.V. Vanagas, “Mathema
tical Apparatus of the Theory of Angular Momentum", 
Is’lie' Program for Scientific Translation, Jerusalem, 
1902 Angliškai).

2) A.I". Jucys, A.A. Bandzaitis, "Angular Momentum 
Theory in Quantum Mechanics”, Vilnius, 1965 (Rusiškai)

3) A.I’. Jucys, la. 1. Vizbaraite at al, “Tables of 9-j 
Coefficients for Integral Values of the Parameters with 
One Parameter Equal to Unity”, Moscow, 1968 (An
gliškai ir Rusiškai).

voje lietuviai nustotų niekinę 
Nepriklausomos Lietuvos at
liktus milžiniškus tautinius 
darbus, padėjusius pamatus 
dabartiniam Lietuvos švieti
mui , žemės ūkiui ir bendrai 
dvasinei bei materialiniai lie
tuvių tautos kultūrai. Taip gal 
išeiviai atsipeikėtų ir nustotų 
niekinę pokarinius brolių dar
bus Lietuvoje. Gal jie nustotų 
džiaugęsi kaikuriais jų nepa
sisekimais ir pamatytų dau
giau pasisekimų ir padarytų 
didelių darbų. Visi lietuvių

3 psl.

darbai padaryti Lietuvoje ir 
išeivijoje , kurie kelia tautos 
kultūrinį ir ekonominį lygį 
yra girtini ir dėmesio verti. 
Jų niekinimais lietuvių tautos 
interesams tikrai nepasitar
naujama.

Išėmę iš dienotvarkės eko
nominės politikos ginčus, už 
kapitalizmą ar komunizmą, 
mes galėtume sudaryti tikrai 
Pasaulio Lietuvių Bendruo
menę siekiančią visiems lie
tuviams suprantamo bendro 
tikslo , lietuvių tautos ekono

minės, kultūrinės, mokslinės 
ir tautinės gerovės. Kad tatai 
Įvykdoma yra vaizdus žydų 
tautos pavyzdys. Visi žydai 
savo bendruomenėj siekė ir 
tebesiekia ekonominės, kultū
rinės ir tautinės gerovės ir 
jos atsiekė nepaprastai aukš
tam laipsny. Dėl to jų svoris 
pasaulyje pasidarė nepropor
cingai didesnis už jų skaičių.

Pasaulio Lietuvių Bendruo
menė turėtų užsiimti tais 
klausimais, kurie visiems lie
tuviams yra lygiai svarbūs.

Neišvengiami politiniai klau
simai , kaip kad Nepriklauso
mos Lietuvos Valstybės ats
tatymas, kol mes esam pada
linti dviejuose ekonominės 
politikos sistemose, neturėtų 
būt keliami aštriai kad nebūtų 
kliūtim būti bendruomenės 
nariu , nes tuo klausimu tuo 
tarpu sutarti negalėsime.

Tuo nenoriu pasakyti, kad 
lietuviai šio klausimo bendrai 
neturėtų kelti. Taip, tie, kurie 
tiki,kad lietuvių tautai Nepri- 

Nukelta i 7 psl.

................. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA ♦** Nr. 21 (1200), 1970 m. gesuzės mėn. 27 d.



Prie kilimo: Regina Petrutiene ir dail A. Tamoloitis

x * * * * *

DAILININKU ANASTAZIJOS IR ANTANO TAMOŠAIČIU 

KŪRINIU PARODA WASHINGTONE, D. C.

Anastazija ir Antanas Ta
mošaičiai savo kūriniais ir 
parodomis yra žinomi netik 
Kanadoje, bet ir Amerikoje. 
Tačiau j Washingtoną savo 59 
kūrinius atsivežė pirmą kartą 
Kanados ambasados, kultūros 
skyriaus oficialiai pakviesti. 
Parodos ruošimu Kanados 

ambasados patalpose rūpinosi 
kultūros skyriaus viršininkas 
George A. Cowley. Į parodos 
atidarymą pakvietimai buvo 
išsiuntinėti Kanados ambasa
dos Washingtone ir apylinkė
se gyvenantiems meno pasau
lio žmonėms ir Washingtono 
lietuviams, o taip pat apie 

vykstančią ponų Tamošaičių 
parodą /nuo 24-30 balandžio/ 
buvo pranešta kelioms vieti
nėms radio ir televizijos sto
tims. Parodą lankė ambasa
dos pareigūnai, amerikonai ir 
lietuviai.

Būdami Washingtone ponai 
Tamošaičiai kalbėjo į Lietuvą 
per Amerikos Balso radio, 
lankėsi Lietuvos pasiuntiny
bėje , suskubo pasimatyti ir 
aplankyti keletą savo senų 
prietelių ir bent pora Wa
shingtono meno galerijų, g k.

Paroda* atidarymo laika, Kanada* ambatadoio Washington*. Ii kairi*: Or. P o v.
Mažeika, dail. A. Tamošaitienė, Aid. Aistienė, rašytojas J. Aistis ir kt.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

Bronys Raila' DIALOGAS SU LIE
TUVIAIS. Akimirksnių kronikos 2. 
Išleido Lietuvių Enciklopedijos lei
dykla Bostone 1970. Iliustravo K. Je- 
zerskas. 560 psl., kaina 7 dol.

LITUANUS. vol. XV. Fail 1969. 
Šiame 80 puslapių numery duodami 
A. Klimo trys ir W. R. Schmalstiego 
du kalbiniai straipsniai. Numeris 
iliustruotas Z. Sodeikienės tapybos 
darbų nuotraukomis.

SPORTAS. Nr. 19. 1969 gruodis.
24 psl.. kaina 75 et. Red. K. Cerkeliū- 
nas. red. pavaduotojas Pr. Mickevi
čius. Be paskutinių metų sportinio 
gyvenimo straipsnių, duodama dr. D. 

-.Jasaičio parengta dr. A. Ramūno 
,4 knygos apie fizinį ugdymų recenzija. Lietuvai Pasiuntinybėje: Liet. atst. J. Kajeckas, Ona Bačkienė, Pov. Mafaiką, 

Jūratė Mažeikaite (užmezgusi ryšius dėl parodos su Kanados ambasada), Portre* 
tu muziejaus administratorius J. A. Yakaitis.

"Prie klėtelės“ dali. A. Tamofaltls, Kanados ambasados kultūros skyr. valdyto
jas George A. Cowley su žmona ir Lietuvos atst. žmona p. Kajeckienc.

Nuotraukos A,. °etrucio.

STEFANIJA ROKIENĖ

VERGIJOS 
KRYŽKELIUOSE

• • ♦ * ♦ *

SU
DALGIU

SIBIRE
VAKARIENĖ

Apsitvarkę su būdomis, visi pasiėmėme savo 
krepšelius ir susėdome prie didžiojo laužo vakarie
niauti. Virėja visiems išdalijo duoną. Gavome po pusę 
nedidelio kepalėlio, čia visų duonkepės krosnys yra 
mažytės, tad ir duonos kepaliukai maži, nors ir kol
chozo kepykloje kepti. Iš Lietuvos ūkininkų iškeptų 
duonos kepalų išeitų trys tokie kepalėliai. Vai, kaip 
mes nemokėjome džiaugtis tėvynėje kvapia, skania ir 
sočia duonute, kurią galėjome valgyti pilna burna, 
nesidairydami j svetimas rankas.

Dalindama duoną, Maša visus įspėjo, kad gautą 
duonos davinį valgytume taupiai ir skalsiai, nes jos 
turi užtekti visai rytojaus dienai. Priminė, kad maisto 
produktus per savaitę atveš tik vieną kartą, o išduo
damas maistas yra kruopščiai apskaičiuotas pagal 
žmonių skaičių. Sėdime ir valgome duoną su virintu 
vandeniu. Labai skanu, nes per visą dieną pavargome 
ir labai išalkome, o iš namų neturėjome ką įsidėti.

Mažai ko ir vietiniai atsivežė. Kai kas įsidėjo po 
pusę litro pieno arbatai užsibaltinti. Pienas buvo atvi- 
rintas, kad taip greitai nesurūgtų. Jie tuojau prakasė 
žemėje gilias duobutes ir jose užkasė savo pieno inde
lius, kad šaltai stovėtų. Kiti turėjo įsidėję bandučių, 
kuriose buvo daugiau bulvių negu miltų.

— Miltų dedame tiek, kad tik suklijuotų bulves, — 
išaiškino mums visą bandelių receptą Froska.

Atviriau pasikalbėti su vietiniais apie vykstantį 
karą ar politiką — nesiseka. O mums tie klausimai 
labai rūpi. Susibūrimuose jie labai vengia tokių pokal
bių. Jei bus tik trečios akys, tai tylės kaip žemė. Dau
giausia kalbama apie darbus ir maistą. Iš mūsų nie
kas nesijuokia ir nepašiepia. Jei ko nežinome, manda
giai paaiškina ir pamoko.

PIRMOJI NAKTIS TAIGOJE

Visi sėdime prie laužo. Niekas nesiskubina į šla
pios žolės guolį. Ugnelė kūrenasi, maloniai šildo ir 
džiovina sušlapusius drabužius. Dūmai baido tolyn nuo 
mūsų uodus ir mašalaites, kurie nežmoniškai įkyrūs ir 
plonai zyzdami prašinėja kraujo. Daug kam akys užsi
merkia ir galva nusvyra ant krūtinės. Kiti tuojau su- 
sirango ugniakuro atokaitoje ir tuojau užmiega. Jie 
čia ir pramiegos visą naktį, pasidėję po galva rankas. 
Laužas ir nekurstomas degs visą naktį, nes vyrai už- 
tupdė ant ugnies didelį kelmą ir užrioglino porą sto
resnių rąstų, kad ugnelė neužgestų.

Laužas čia reikalingas ir žiemą ir vasarą. Be jo, 
kaip ir be duonos, nėra gyvenimo. Užsikūrę laužą, visi 
labai rūpestingai saugoja ugnelę, kad ji nuolat kū
rentųsi.

Man dabar prisimena mūsų tautos sentėvių vaidi
lutės, kurios nemigo naktis praleisdavo šventuose al
kuose ir žinyčiose, besaugodamos aisčių giminių gyvy
bės šaltinį — šventąją ugnį.

Rusų tauta taip pat nuo žilos senovės garbstė ir 
saugojo savo namų židinio ugnelę. Tas paprotys yra 
atsineštas iš jų tautos praeities glūdumų. Kartų kartos 

ir dabar saugoja pelenuose žaižaruojančią žariją, be ku
rios Sibire visi žūtų. Degtukų mažai kas turi ir tuos 
pačius labai tausoja. Mažai matyti ir ”zažigalkų”-žieb- 
tuvėlių. nes akmenukų ir benzino labai sunku gauti.

Taiga savo didybe ir neišmatuojamais plotais, su 
paslaptingais brūzgynais, balomis ir pelkynais, išpuoš
tais įvairiaspalvių samanų kilimais, nusagstytais lau
kinių obuoliukų dydžio spahguolėm is, kurios rudenį 
prinokusios ne rankomis renkamos, bet lentutėmis nuo 
samanų subraukiamos į krepšelius, — paverčia žemės 
karalių-žmogų dulkele ir silpnu padarėliu. Milžiniškų 
medžių viršūnėse nuolat girdisi paslaptingas ošimas. 
Tai amžina pasaka taigų gyventojams ir paslaptingoms 
girių dvasioms; tai himnas viliūgams miškų dievai
čiams, kurie nusivilioję žmogų į tamsius ir neišeinamus 
tankumynus, dažnai minkštuose samanų pataluose ir 
numarina. Neveltui mūsų prosenelių tikėta miškų dva
siomis ir miškiniais, nes tas paslaptingas lapų šiušeni
mas, ta girios gaudesio simfonija, pavirsta į mistišką 
amžinai žaliuojančių taigų muziką, kurią, rodos, su
pranta kiekvieno tremtinio siela ir siunčia atodūsius 
tos didybės Kūrėjui, maldaudama laisvės.

— O Viešpatie, kokia sunki ir nepakeliama vergo 
dalia!

Atsidūręs taigoje žinai, kad tuose milžiniškuose 
miškų masyvuose nėra žmonių ir ta saujelė šienpiovių 
gali čia ramiai miegoti ir ilsėtis. Neužeis čia joks pra
šalaitis, nesudrums mūsų gūdžios ramybės ir nepabu
dins iš svajų apie mieląjį Nemuno kraštą ...

Ilgokai dar sėdėjome prie ugniakuro, apsnūdusios 
ir paskendusios savo mintyse. Pagaliau lyg sapne pa
kilome ir nukiūtinome savo būdosna. Eidamos nusi- 
nešėme po žėruojantį pagaikštį ugnelei prieš palapinę 
užsikurti.

Mūsų su Brone gabija tuojau įsidegė. Nakčiai pri
krovėme jai gero maisto ir dar kelmelį viršuje paso
dinome. Pasiėmusios rūkstantį pagalį, išrūkėme savo 
būdą ir išvaikėme iš jos neprašytus svečius.

Pasiklojome taigoje pirmąjį patalą, o po galva 
pasidėjome žalios ir drėgnos žolės gniūžtes. Pusę ant
klodės pasiklojau, o kita puse apsiklojau ir rengiausi 
žengti palaiminton sapnų karalijon ... Bronė patalą 
klojosi atskirai. Galėjome guolius sujungti, bet bijo
jome, kad mūsų gyviai nesusimaišytų ir neišaugtų 
dar stipresnė jų naujoji generacija. Nors kaime mes 
juos gerokai apnaikinome, bet veislinių dar turime.

Akys pavargusios ir užmerktos, bet kojas gelia 
nuo ilgos kelionės balomis ir pelkėmis. Užmigti vis 
dar negalime, žalia ir šlapia žolė sušyla pašonėje ir 
pradeda deginti, o drėgmė skverbiasi į raumenis. Ta
čiau nuovargis daro savo, ir mes nukeliaujame sapnų 
karalaičio soduosna ...

RYTAS

Išaušo gražus Sibiro rytas. Vasarą naktys čia 
būna labai trumpos, o dienos ilgos ilgos. Saulutė ritasi 
dangaus skliautu ir nesišykštėdama beria žemėn daug 
šviesos ir šilumos.

Labai anksti pradėjo burbuliuoti tetervinai. Jau 
klykavo kedrovka, nerimo ir kiti taigos gyventojai. 
Sibiro gyvūnija skurdoka, nes labai šaltos ir sunkios 
žiemos. Sutinkama kelios rūšys varnų, šarka, žvirb
liukas, kregždė ir dar vienas kitas mažas giesmininkas 
paukštelis.

šiuo metu Sibiro vasara pačiame grožyje. Taigos 
mažoji augmenija auga, keroja, kūpa ir žydi gražiau
siomis vaivorykštės spalvomis. Reikėti! ir mums 
džiaugtis su vasarine gamtos švente, bet mus slegia 
juoda neviltis, tamsesnė už juodžiausą naktį ir klai
kesnė už mirtį. Nors mes dairėmės akis išplėtusios, 
bet tas visas grožis negalėjo mūsų pilnai pradžiuginti, 
nes ilgėjomės savo gimtojo krašto ir savųjų. Mus kan
kino ir neužpelnyta dvidešimt penkerių metų bausmė.

Taigų sparnuočiai tartum priminė ir įvairiais bal
sais įkyriai kartojo:

— Išplėšti esate iš tėvų žemės, sugriautas jūsų 
gyvenimas. Vergija, sunkus darbas ir elgetų dalia...

Tik burundukai, margi voverų giminės žvėriukai, 
žaidė kedruose, pasismaguriaudami gliaudė jų riešu
tus ir savo draugiškomis akutėmis mus ramino:

— Nenusiminkit, žiūrėkit, kaip skanu! Tik reikia 

pamėginti.
X Staiga taigos rytmečio ramybę sudrumstė griaus
minga komanda: "Padjom!” Girios milžinų tankumy
nuose atsiliepė aidas ir. pavaduodamas kėlėją, pakar
tojo: ’’Padjom, padjom, padjom!”

Greit visi keliasi. Pabaliu praustis niekas neina, 
neiname ir mes. Tik man didelis vargas su ilgais plau
kais. Nesišukuoju, tik kiek pasitaisau ir gaivą apsi
riši! skarele. Dieną gal prisitaikysiu ir pasišukuosiu, 
nes kišenėje turiu gabaliuką sulaužytų šukų.
g Arbata jau verda. Virėja turi anksčiau už visus 
atsikelti, dar su tamsa, ir išvirti pusryčius. Ir vėl visi 
nenkamės prie laužo, gauname po puoduką arbatos ir 
valgome su .sauąa duonute. Cukraus niekas neturi ir 
keisčiausia niekas iš čiabuvių jo nepasigenda. Tarytum 
jie niekada nieko skanesnio ir neturėjo, kaip tik rudą 
durpyno vandenėlį, pienu pražilintą.

Papusryčiavome, ’’sietką” ant galvos, dalgį ran
kon, nes ant pečių nešant, man vis atrodo, kad aš kam 
norą įpjausiu, ir einame visu būriu darban. Rusai susi
grupavę. Geležinis grupę sudarė su savo vaikais. Su 
mumis niekas nenori jungtis, nes mes nemokame šie
nauti. Ateina zvenevodas ir vietiniam atmatuoja po 
gabalą pievos. Mums irgi atmatuoja po rėžį ir pasa
ko, kad tai dienos norma ir mes šį plotą turime nu
šienauti.

Pradedu varyti pradalgę, šienauti visai nemoku. 
Mano dalgis blogesnis už senųjų gyventojų, o man 
atrodė, kad jis visiškai netikęs. Kertu iš peties. Ge
riau pasakius, kapoju kaip krūmus. Dalį žolės nukertu, 
o dalis kažkaip nulinksta ir lieka nenupiauta, bet šie
nauju. Apdalijęs visas grupes darbu, grįžta pas mane, 
prižiūrėtojas Fedia. Jis paima iš manęs dalgį, išpusto, 
piauna ir aiškina, kaip reikia šienauti. Atrodo, kad 
viską supratau ir bandau dirbti pagal jo nurodymus. 
Išmetu didelį pusratį, leidžiu dalgį pagal žemę. Vieną, 
antrą kartą išeina gerai, bet žiūrėk — ir vėl tas dalgis 
neklauso: tai galas ar ašmenys į žemę sminga, tai 
kupstai! atsiduria, tai už krūmelio užkliūva. Greit visai 
atšipinu dalgį. Reikia mokytis pasipustyti. Turiu ga
vusi ntdūžusios pustyklės galą, kuris įspraustas į pra
skeltą pagalioką. Prisimenu, kaip tėvas pustydavo dal
gį pažastin pasispaudęs. Aš stengiuosi pamėgdžioti 
tėvelį. Ilgai pustau vieną ir kitą pusę, bet jaučiu, kad 
negerai, nes iš vienos pusės daugiau paspaudžiu, iš 
kitos — mažiau. Neparanku ir gana. Pasipusčiusi 
piaunu pagal taisykles, bet man neišeina. Ir vėl iš 
peties pradedu kapoti žolę, nes man atrodo, kad taip 
daugiau nušienausiu. Po kiek laiko vėl ateina Fedia. 
Išvaro ilgą pradalgę, dar paaiškina šienavimo techniką 
ir gerai išpusto dalgį. Prakaituoju šienaudama. Sau
lutė gerokai kepina, medžių pavėsyje uodai kandžioja 
ir įkyriai zyzia. Stropiai dirbu, bet ta pieva taip sun
kiai pasiduoda. Jau rankas ir pusiaują skauda, o pilvą 
kažkaip traukia. Kad nors greičiau pietūs ateitų.

PIRMIEJI PIETUS
Jau ir pietų metas. Atrodo, kad labai ilgai dirbu. 

Laikrodžio čia niekas neturi, niekam jis ir nereikalin
gas. šešėlis labai geras laiko miltas. Prižiūrėtojas atsi
stoja nugara į saulę ir matuojasi su savo šešėliu. Pa
gal šešėlio ilgį nustato vidurdienio laiką ir visiems 
praneša, kad jau pietūs.

Pasigirsta šauksmas; "Obiedat!” Visi šienpioviai 
patenkinti eina pietų. Surandame balutę ir joje nusi
praustame veidą, rankas ir atsigaiviname. Rankšluos
čių niekas neturi ir jų nereikia — vėjas išdžiovina. 
"Devkos” — mergaitės atsiklaupia, prideda prie lūpų 
kampuką skarytės ir atsigeria rudo, skanaus, su buož
galviais ir kivynais vandens. Keista, ir vanduo skanus, 
ir niekas nuo jo nesuserga.

Mums toks gėrimo būdas, atrodo, labai nehigie
niškas ii- neįprastas, bet po truputėlį ii' mes iš vietinių 
mokomės gyventi. Nieko jau nepadarysi ir nepakeisi. 
Organizmui prakaituojant reikia daug vandens, o pel
kėse šaltinėlių nėra, tad reikia maukti balos vandenį.

Virėja jau mūsų laukia su katilu sriubos. Išvirta 
kolchozo gamybos miežinių kruopų su arkliena. Mėsa 
supjaustyta mažais gabaliukais — kiekvienam darbi
ninkui porcija. Po taigą sklinda arklienos kvapas. Gal 
kokį alkaną žvėrį privilios, bet tas šios mėsos tikrai 

neėstų. Vilkų čia nėra, nes jiems per šalta ir žiemą 
jie turėtų badauti. Gyvena tik usoriniai šuneliai, bet 
ir tie ne dažnai sutinkami.

Susirenkame visi prie laužo ir susėdame aplink 
jį. Baisiai skurdžiai visi atrodo, nes beveik visų drabu
žiai pasiūti iš pakulinių maišų. Vietos gyventojai visi 
mažo ūgio ir liesi. Retai sutiksi storą kolchozininką. 
Net ir pirmininkas, ir tas be pilvo, nes ir jį "valstybi
niai bei socialistiniai rūpesčiai piauna”.

Dega pasaulinis karas. Tokiais atvejais žmonės 
daug kalba, politikuoja ii' spėlioja, kas kilmės. Klau
sausi, ką apie tai kalba vietiniai žmonės. Bet apie to
kius reikalus jie visai nešneka. Argi jie viskam at
bukę? Atrodo jų niekas nedomina, tik duonos kąsnelis 
ir kaip saugiau kolchozo maišą nukombihaVuš.

Dauguma šienpiovių jau čia gimę ir visi yra'lankę 
pradžios mokyklas. Moka skaityti ir rašyti, bet apie 
platesnį pasaulį ir apie geresnį gyvenimą jie nieko 
neišmano. Gal jų visai nemokė geografijos? Visų kal
bos nuolat sukasi apie kasdieninį kaimo gyvenimą. Jau
nimas kai kada užtraukia ’’čestušką”. Tačiau nė žodelio 
iš jų neišgirsi apie krašto gyvenimą ir valstybės rei
kalus. Atrodo, kad jie apie tuos dalykus visiškai neturi 
savo nuomonės. Partija juos gerai išdresiravo. Dau
gelis už vieną neatsargų žodį skaudžiai nukentėjo, už
tat dabar visi atsargūs.

Išsiimame iš krepšelių dubenėlius, puodukus, 
šaukštus ir duoną. Virėja pilsto sriubą ir apdalija po 
gabaliuką arklienos. Tokia didelė ii' turtinga šalis ta 
Rusija, bet Stalinas su savo klika taip ją sumovė ir 
nualino, kad paskui dvokiančią sriubą, kurios gero 
Lietuvos ūkininko ir šuo nelaktų, darbininkai seka ir 
ir jos laukia. Taip skaniai visi valgo, kad nėra kada 
net žodį ištarti. Visi patenkinti tyli, nieko nepeikia ir 
nekritikuoja, nes už neatsargiai ištartą žodį — kalė
jimas. Sovietinėje teisenoje nėra žodžių para, savaitė 
ar mėnuo. Jų teismai penkmečiais ir dešimtmečiais 
svaidosi.

Valgome ir mes tylėdamos. Aš su graudžia šyp
sena pasižiūriu į Bronę, o ji — į mane. Abi žiūrime į 
Geležinį. Jis smarkiai Susiraukęs iškošia pro dantis, 
kad Lietuvoje savo šunį geriau maitinęs.

Su duonos riekute suvalgau sriubą. Norėčiau dar 
daugiau duonos, bet reikia gabaliuką pasilikti vaka
rienei. Man arkliena ne prie širdies. Jei būtų pake
pinta ir su prieskoniais, tai taip nesijaustų arklio pra
kaito kvapas. Vis dėlto atsikandu kąsnelį ir kramtau, 
kramtau .. . Pradeda bloga darytis. Bijau, kad neiš- 
vemčiau suvalgyto maisto. Greit mėsą išspiaunu ran
kon ir nežymiai numetu žolėn. Likusį mėsos gabaliuką 
atiduodu ruselei Freskai. Ji mėsą suvalgė pasigar
džiuodama ir juokiasi, kad dabar galėsianti gerai pa
žvengti.

Po pietų gavom valandžiukę pailsėti. Esame toli 
nuo ’’valdžios”, kuri negalės mus netikėtai užklupti. 
Prieš prigulant paskelbė malkoms rinkti talką, kad 
laužas neužgestų.

Pasileidome į visas puses malkų ieškoti. Taiga čia 
pat. Joje auga šimtamečiai kedrai, pušys, eglės ir pich- 
tos, neatsilieka epušės, beržai ir alksniai. Nesodino ir 
netvarkė šios girios žmogaus ranka. Pati augmenija 
stiepėsi j Dievulio saulę, ir tankumynuose medžiai iš
augo tiesūs ir lygūs, kaip žvakės. Augančiųjų milžinų 
papėdėje daug perkaršusių ir išvirtusių medžių, kurie 
taip susikryžiavę, kad pro juos sunku praeiti ir pra
lįsti. Daug medžių išrauta su šaknimis, čia tai jau 
burano, Sibiro viesulo, darbas. 0 jau žolės miško pro
švaistėse tankumas ir sodrumas! Jon įsibridęs, pasi
neri iki juostos. Aplinkui daugybė gėlių, panašių į mū
sų bijūnus. Jų platūs lapai ir skaistūs žiedai labai deri
nasi, nors nešk į darželį. Sibiro kaimiečiai darželių ne
turi ir gėlių neaugina, nes reikia bulvytėmis rūpintis, 
kurios gražesnės už puikiausias gėles.

Turiu priminti, kad Sibiro gėlės nekvepia.
Pririnkome sausų malkų ir visi po glėbį parvilko- 

me. Pakurstą kiužą, čia pat susirangome poilsiui. Vie
tiniai tuojau sumigo ir pradėjo knarkti, bet mes nega
lėjome užmigti.

Bus Daugiau..
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AR MAŽOJI LIETUVA SAVO MISIJĄ 
JAU ATLIKO?

Vienas iš tobuliausių Antrojo pasau
linio karo alijantų vertėjų, labai ge
rai mokąs rusų kalbą, buvo anglas A.H. 
B i r s e . Be jo Churchilis negalėjo 
apsieiti jokiose konferencijose ar 
šiaip priėmimuose su rusais.Tat nenuo
stabu, kad ir 1943 m. Teherano konfe
rencijoj, jis sėdėjo šalia Churchilio 
ir Stalino.

„Vertėjai", - taip rašo Birse savo 
atsiminimų knygoje Memoirs of an In
terpreter , - „prie daug ko pripranta. 
Jie su laiku sugeba nuslopinti savo 
jausmus sąryšyje su dialoge iškilsian
čiomis, nenumatytomis staigmenomis.Bet 
aš pirmą kartą nepajėgiau neparodyti 
savo jausmų, kai Stalinas pareikalavo 
Karaliaučiaus srities. Jis savo reika
lavimą motyvavo tuo, kad Rytprūsių 
anekcija esanti reikalinga rusų vie
šosios opinijos, t.y.neapykantos prieš 
vokiečius, nuraminimui (!)."

Toks skystas ir neįtikinantis Stali
no užmaščių motyvas, vakarinių alijan
tų buvo tyliai akceptuotas. Negana to, 
1944 metų vasario 20 d. laiške, pats 
anglų premjeras Churchilis rašo Stali
nui sekančio turinio laišką:

„Brangus Maršale Staline!
Karą prieš vokiečių agresiją skaitau 

jau nuo 1914 metų. Todėl jį ir vadinu 
'Trisdešimties Metų Karu’ ." Bet šią 
progą aš norėčiau Jus paakinti į kitą 
faktą, būtent, kad Rytprūsių žemė yra 
girdyta rusų krauju. Žinoma, bendram 
mūsų tikslui pasiekti, mes visi daug 
kraujo praliejame. Bet čia, Rytprūsiuo
se, kur 1914 metais rusų daliniai lai
mėjo mūšį ties Gumbinę, jie privertė 
vokiečius nuo Paryžiaus atitraukti dvi 
armijas ir tuo žymiai prisidėjo prie 
mūšio ties Marnės laimėjimo. Todėl man 
atrodo, kad rusai turi istori
nę ir gerai pagrįstą reikalavimą į 
šią vokiečių sritį..."

Nežinome kaip Stalinas vertino tokį 
anglu premjero ir politiko naivu tvir
tinimą ir sugestiją, bet faktas, kad 
rusai Mažosios Lietuvos srities pasisa
vinimą atliko dideliu greitumu ir 
kruopštumu. Milicininkai dieną ir nak
tį ėjo iš namo į namą, iš ūkio į ūkį 
ir užsilikusius gyventojus vijo lauk, 
juos areštavo ar išvežė tiesiog į Sibi
rą .

Mažoji Lietuva savo istorijos bėgyje 
yra keletą kartų patyrusi rusų ir jų 
pavergtų tautų antplūdžių. Į kraštą 
įsiveržę.kazokai ir kalmukai yra išžu- 
dę daug gyventojų ar sunaikinę miestų 
ir kaimų. Vargo tuomet Mažosios Lietu
vos gyventojai ir baimę kentėjo. Bet 
jie liko! Šalia visų žiaurumų,dar 
nebuvo praktikuojamas masinis krašto 
gyventojų išvietinimas.Tai išvystė tik 
buvę sovietų karo draugai naciai 1939 
metais Lenkijoj. Matyt, kad buvusių 
draugu , dabar fašistais vadinamų , tau
tų varinėjimo ir išvietinimo metodas 
padarė gilų įspūdį Stalinui, taip, kad 
ir jis jį panaudojo Mažojoj Lietuvoj. 
Tokiu būdu šis žydintis kraštas laiki
nai pasidarė tuščiu vaiduoklių kraštu.

Dabar atėjo lemiamas ir kritiškas is
torinis momentas:gelbėti Mažąją Lietu
vą visomis savo prieinamomis išgalėmis, 
ar palikti savo likimui. Dėl jos atei
ties labai sielojosi mažlietuviai, ko
kiame pasaulio krašte jie tuo metu ir 
buvo. Net ir į tokį tolimą Sibirą iš
tremtas ir skaudžios ligos kankinamas 
Maž.Lietuvos veikėjas.dailininkas Ado
mas B r a k a s , rūpinosi dėl savo 
tėviškės likimo. Trumpai prieš mirtį,

Tai taip sielojosi to krašto žmogus, 
lietuvis, ištremtas ir tapęs rusų ver
gu. Jis be tikslo merdėjo ir vargo, 
kaip ir daugelis Maž. Lietuvos inteli
gentų ir veikėjų. 0 kaip jie būtų buvę 
reikalingi Mažosios Lietuvos atstaty
mui !
. ' ----- ---  im-ii i ..............

šis dar savo geriausiuose metuose žmo
gus, viename savo laiške iš ten rašo:

„...Šimtmečiai rodė, koks atsparus 
yra prosų lietuvių kraujas, kad jis 
tvirtai ir atkakliai gynė savo prigim
tas lietuviškas teises. Tiktai dalis 
teritorijos buvo atgauta. Dabar,rodos, 
atgausime visą tėvų žemę, kaipo 
amžiną ir šventą savo tautos nuosavy
bę.Kiek dar ir reiktų vargo kęsti,kiek 
skausmo kentėti, kiek atsieitų dar ir 
asmeniškų skriaudų patirti, nieko ne
reikia boti. Tegul grįžta kuo veikiau 
jūsump tie, kuriuos karo audra sveti- 
mon tolybėn nubloškė. Mūsų visų laukia 
darbas, laukia ir džiaugsmas. Švęsime 
didelę šventę - statysime iškilmingą 
veikalą - Žalgirio mūšio pergalei 
vaizduoti, mūsų poeto ir pranašo V y- 
d ū n o metų atgal jau parašytą veika
lą: MOŠŲ LAIMĖJIMĄ..."

N e m o n i j a - gražus tėviškės kampelis

0 ka tokioj susidarusioj politinėj 
padėtyj darė ar ateičiai planavo,sau
giame užfrontyję išsėdėję ir iš karei
višku katilu kasdien sočiai pavalgę,to 
kie politiniai agitatoriai kaip Pa
leckis ,Gedvilą,S nieč- 
k u s,S umauskasir kiti? N i e 
k o ! Jie politiniai supasavo. Jie 
gal buvo ir šiandien yra nepamainomi 
marksizmo-leninizmo teorijos interpre
tatoriai, bet politikoje jie nepajėgė 
parodyti jokio nusivokime. 0 tai juk 
nebuvo kokie paprasti,bet žymūs lietu
viai komunistai,kurie ir šiandien tei
gia ar bando įrodyti, kad jie turi au
toritetą, kad jie sovietijoje užima 
aukštus postus.kad soviet, broliškoji 
Lietuvoje jau gimusi ir užaugusi rusų 
jaunoji karta pretenduoja į „tėviš
kės teisę." Todėl jų išvietinimas įma
nomas tik stalinistiniais ar nacisti
niais metodais.Tai ir sudaro rimtą pa
dėtį Mažojoj Lietuvoj. Pagaliau toks 
netikėtas slavų antplūdis ir įsigalėji
mas Lietuvos vakaruose ir pietvakaruo- 
se, veikia ne tik Mažosios ,bet ir Did
žiosios Lietuvos nenaudai.

Maž. Lietuva per šimtmečius atlaikė 
ir pastojo kelią kryžiuočių antplūd
žiui į Lietuvą ir leido jai susiformuo
ti į galingą valstybę. Vėlesniais lai-
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kųjų tautų bendruomenėje jie reiškia 
savo nuomonę kaip lygūs tarp lygiųjų 
ir t.t. ir t.t.

Daug patriotiškesni, sumanesni buvo 
Lietuvos mokslininkai: istorikai, geo
grafai ir kiti. Jie suprato 1945 metų 
įvykių istorinę reikšmę. Vos tik karo 
bangai praūžus,ne suminėti polit.agita
toriai, bet jie pasileido po Mažą
ją Lietuvą. Lietuvos mokslininkai pla
navo, rašė veikalus ir lankė istorines 
krašto vietoves, visur ir visuomet at
kreipdami dėmesį į to krašto lietuviš
kumą. Jie laipiojo po degėsius,griuvė
sius,po universiteto rūsius, ieškodami 
ir registruodami lietuviškumo pėdsakus. 
Jų dėka buvo atrastas ir Donelaičio 
„Metų" originalus rankraštis,kurį moks
lininkai tiesiog plėšte išplėšė iš vie
no negyvo vokiečių karininko rankų Ka
raliaučiaus universiteto rūsyje. Taip, 
jiems ir šiandien dar pridera mūsų vi
sų pagarba ir padėka!

Bet greit ir jiems kelias buvo užda
rytas, nes dabar masiniai pasipylė 
sovietų kolonistai. Šiandien Mažojoje

APSIDRAUDĖLIAi
Netikėkite, draugai, kad apsidraudėhai 

yra kvailučiai ir naivūs, kaip dievo avinė
liai. Ne, jie visada jaučia, iš kur vėjas pu
čia ir nespiaudo prieš vėję, nes žino, kas 
tokiu atveju būna.

Kiekvienas apsidraudėlis iš prigimties 
bailys. ,,Kad tik kas nors neįvyktų..." „O 
kę tenai pagal vos. . ." Dėl to jo širdis visa
da smarkiau olaka. į širdies takt^ išlavintos 
ir kojos. Laiku užbėgti įvykiams už akių — 
štai apsidraudėlio taktika Tu dar nespėsi 
nė pagalvoti, o apsidraudėlis jau kaip čia 
buvęs.

Užvažiuoju kartą j vieną artelę. Šiaip 
sau, be ypatingo tikslo. įeinu j pirmininko 
kabinetą, o jame sėdi gerai pažįstamas 
pilietis. Plaukai dar nespėję ataugti.

— Ką tu čia veiki? — klausiu.
— Sėdžiu, — atsako pilietis.
— Matau, kad sėdi. Bet ko sėdi? — tei

raujuosi toliau.
— Pirmininku mane čia pasodino, — 

aiškina.
Sėdėti tas pilietis tikrai dar privalėjo. 

Tik ne pirmininko kedėje. Bet kažkur kaž
kas kažkam šnibžtelėjo, ir tiesiai nuo ne
obliuoto suolo jis atsidūrė pirmininko fo
telyje.

Parvažiavęs papasakosiu, manau. . . O 
man sako: tave, girdi, ten ir ten kviečia. 
Gi ten ir ten man užgieda; „Kam kiši na
gus, kur nereikia. Užmiršk kelią į tą arte
lę”. . .

Vadinasi, aplenkė mane tas perėjūnas. 
Baisų greitį išv,stė. Prieš vienus paverkė 
krokodilo ašarom s, prieš kitus nuskriaustą 
pavaizdavo, dar kitur — kumščiu į krūtinę 
trinktelėjo. Kaltas, girdi, buvau, o dabar 
štai — visas jėgas skinu. . . Ir juo patikėjo. 
Išlydėjo maloniai. Gyvenk, vadinasi, ir 
džiaukis, vadovauk artelei. O šituos kriti- 

us mes. . .
Sieniniame laikraštyje darbininkas pa

kritikavo savo bendradarbj. Susirinkimo 
metu įlipo į tribūną ir apkaltino straips
nelio autorių visomis žemiškomis nuodė
mėmis: tas, esą, ir geria, ir valstybės turtą 
glemžia, ir dar šeimoje despotas.

— Bet juk tai netiesa, — pasipiktinęs ta
riau tam žmogui.

— O tegul nerašinėja, ko nereikia. . .
Savo jis pasiekė. Susirinkime kalba nu

krypo apie straipsnelio autorių. Vieni jį 
gynė, kiti peikė. Sienlaikraščio kritiką visi 
pamiršo, ir pagrindinis kaltininkas išėjo 
sausas iš vandens.

Sunku „lenktyniauti" su apsidraudėliu. 
Tu kiekvieną žodį rašydamas privalai de
šimt Įtartų apgalvoti. Kiekvieną faktelį nuo
dugniai pasitikrinti. Tu negali skubėti. Su
klysi — savo kailiu atsakysi. O apsidrau
dėlis niekuo nerizikuoja. Jis gerai žino, 
kad už melagystę, išsisukinėjimą, kitų dar
buotojų, ypač žurnalistų, šmeižimą, jo nesu
šaudys. Net iš kabineto neišvarys. Bet 
abejones jis sukels. O beabejojantis jau ne 
karys.

Apšmeižti kitus žmones, ginant savo

kailį, apsidraudėliui vienas juokas. Šmeiž
tas — jo ginklas

Tai, ką žmogus sako tiesiai «r atvirai, ap- 
S'draudėhs anverčia aukštyn kojomis. J 
reikalo esmę jis niekad nežiūrės. Jeigu 
žmones apsidraudelj pakritikavo spaudo
je, tai jis pirmiausia susirūpina kas kriti
kavo. Ir laužo galvą ne dėl to, kas para
šyta, o kaip prikibti prie autoriaus, apkal
tinti jj kuo nors. Taip sakant, nukreipti smū- 
91 i šalį-

Draugui žurnalistui pasiskundė kauniš
kiai gydytojai, kad „Egles” restorane juos, 
paprastai šnekant, apmovė. Nutarė, mat, 
jauni gydytojai atšvęsti sav.o darbo penk
metį ir surengė „Eglės" res’orane bendrą 
vakarienę. Surinko padorią pinigu sumą, ir 
orekybminkai pažadėjo juos skaniai pavai
šinti. Is pradžių buvo viskas gerai. Ir pa
kili nuotaika, ir prisiminimai, ir muzika O 
paskui imta kažko pasigesti. Muzika, tiesa, 
qrojo. Tostai buvo siūlomi. O užkąsti nėra 
kuo, nors užkandai nyo kiekvieno pa
skirta po tris rublius.

Medikai supyko. Paskambino restorano 
vedėjai Aldonai $tąnkevięiene«. Valgių tuo; 
atsirado, visi prisisotino Ke!- res’oi'ano 
darbuotojai buvo nubausti ir apie tai rašte 
pati A. Stankevičienė su vietos komiteto 
pirmininke (parašas neįskaitomas) pranešė 
vakaro organizatoriams. „Užtikriname Jus. 
— atsiprašinėjo ji, — kad tai buvo pirmas 
ir paskutinis toks atvejis”.

Kai tuo susidomėjo laikraščio darbuo
tojas, restorano vedėja i» neįskaitomai pa
sirašanti pirmininkė sukruto. Pirmiausia 
skambino pažįstamiems. Padėkite, girdi, pa
prašykite žurnalistus. . . Paskui redakcijai 
raštą parašė. Neteisybę, girdi, rašo kores
pondentas. (O jis tada dar nebuvo nė ei
lutės parašęs!) Dėl visko kalti patys me
dikai. Jų skundą laikome nepagrįstu. Ką 
užsakė, tą ir gavo. O kad jie atėjo peral- 
kę ir tiek daug valgė — mes nekalti. Ir 
aplamai, jie triukšmavo, grąsino. Prigąsdi
no virėją, ir ta atidavė maisto produktus, 
kurie nebuvo įrašyti j pobūvio meniu, o 
paskui pati už juos apmokėjo.

Mat, kaip nukentejo vargšele' Tai kam 
tada reikėjo restorano darbuotojas dar 
svarstyti ir bausti? Sitai rašte nutylima. 
Apie medikų atsiprašymą — irgi Už tai 
reikalavimas kategoriškas: „Feljetonui pa
ruoštą medžiagą laikome nepagrįsta ir pra
šome nespausdinti, kol nebus iš esmės iš
siaiškinta. . . "

Matote, koks įžvalgumas! Apsidraudė- 
liai jau „žino", kad apie juos ne šiaip sau 
medžiagėlė paruošta, o feljetonas. Jeigu jau 
griebti jautį, tai už ragų' Nedrįskite spaus
dinti, aiškinkitės! Na, o aiškinantis ten vi
saip pasitaiko. . .

Dūmų be ugnies — nebūna.
Užmiršę šitą tiesą, apsidraudėlia> kartais 

tikrai patys save išsiplaf a. Papuola į juo
kingas situacijas.

Bet šiaip tai jie ne kvaili. Oi, ne kvaili!

“ŠLUOTA“.

kais ji ar tai laikraščiu,maldaknyge 
ar paprastu kalendoriumi dvasiniai mai
tino savo giminės brolius Didžiojoj 
Lietuvoj. Caro priespaudos laikais ji 
priglaudė ne vieną Didž. Lietuvos poli
tinį veikėją. Mažoji Lietuva buvo lyg 
ta anga, pro kurią laiks nuo laiko 
spūstelėdavo šviežus vakarų kultūros 
skersvėjis, nešas naujų idėjų tauti
niam susipratimui ir laisvės kovai.Pa
galiau 1923 metais tūlų mažlietuvių 
idėja ir bendromis pastangomis Lietu
vai buvo atidarytas laisvas jūros ke
lias į visą pasaulį. Visą tai turint 
prieš akis, ir matant šių dienų skaudžią 
Mažosios Lietuvos padėtį ir likimą,ten
ka pamąstyti ir pastatyti rimtą klau
simą: ar likimas ištikrųjų jau nuspren
dė, kad Mažoji Lietuva savo misiją 
Didžiajai Lietuvai jau atliko?

Bet koks ir bebūtų istorijos nuo
sprendis, tol kol užsimerks ir pasku
tinio Mažosios Lietuvos palikuonių 
aKys, tol skambės ir bus minimas Mažo
sios Lietuvos vardas ir statomi reika
lavimai į ši krašta. nežiūrint to, kad 
galingos rusų motorizuotos žagrės bus 
jų bočių ir tėvų paliktus pėdsakus bei 
kapinynus jau su žeme sulyginusios. 
-1 ym-
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I PRISIMINIMU 
FRAGMENTAI į

***
Kazys Musteikis buvo Lietuvos kariuomenes 

generolas ir paskutinysis nepriklausomosios Lie 
lavos krašto apsaugos ministras. Jis is arti ste 
bėjo ir dažnai asmeniškai dalyvavo valstybinio 
Lietuvos gyvenimo užkulisiuose. Savo prisimi
nimuose jis iškelia ir nauju, iki šiol viešai dar 
n e s k ei b tu, du o me nu.

Čia spausdinami Kazio Musteikio pn si minimu 
fragmentai paimti iš jo knygos, kuria dabar tšle.i 
džia Kilios knygą klubas, I Ladbroke Gardens, 
London, IE. //, Great Rritain.

***

DIPLOMATUOS ŠEFO PASKYRIMAS

Sumanymas vieną mūsų diplomatų paskirti vy
resniuoju kilo iš Respublikos Prezidento. Tai buvo 
gegužės mėnesį, kai rusai pradėjo mums daryti pro
vokacinius priekaištus. Visai atsitiktinai man teko 
būti liudininku ir išgirsti tuo klausimu Prezidento ir 
Urbšio pasitarimą.

Kartą, nuvykęs pas Prezidentą, radau Urbšį, 
dar nebaigusį savo pranešimo. Aš laukiau salėje. Po 

kurio laiko iš Prezidento kabineto išėjo Urbšys ir 
pats Prezidentas. Priėjau pasisveikinti. Ir štai tada 
užgirdau Prezidentą sakant Urbšiui, kad ar nereik
tų. tokiai įtemptai padėčiai esant, vieną diplomatų 
nužiūrėti vyresniuoju, kuris derintų visų diplomatų 
veiklą, prireikus naują paskirtų ir apskritai patvar
kytų bėgamuosius reikalus. Urbšys pritarė ir čia pat 
pasiūlė šias pareigas pavesti mūsų pasiuntiniui Pa
ryžiuje Klimui. Prezidentas pagalvojo ir pasakė: 
..Klimas geras lietuvis, patyręs diplomatas, bet jau 
20 metų gyvena ne Lietuvoje — atsilikęs nuo mūsų 
reikalų". Urbšys tylėjo, o Prezidentas, lyg sau vie
nas galvodamas, sakė, kad Klimo veikla, kaip rezi
duojančio kariaujančiame krašte, būtų varžoma. 
Man, iš šalies klausant, atrodė, kad Prezidentas Kli
mo kandidatūrai nenorėtų pritarti. Tada Urbšys pa
sakė: „Gerai, pone Prezidente, dar pagalvosime". 
Gal po 2-3 dienų prezidentūroje vėl girdėjau, kaip 
Urbšys diplomatų vyresniuoju pasiūlė dr. šaulį. Pre
zidentas iš karto suabejojo: „Kažin, ar bus gerai?" 
šaulį atestavo, kaip gerą diplomatą, gerą lietuvį. 
Paskui, truputį susiraukęs, pasakė: „Bet vedęs nelie- 
tuvę“. Toliau Prezidentas tęsė, kad jis girdėjęs, jog 
Šaulio sūnus ar sūnūs tarnauja vokiečių kariuome
nėje ar gestape. Jį paskyrę, sulauksime daug prie
kaištų. Svetimieji irgi išknistų, ir tada jo veikla, bent 
prieš vokiečius kariaujančiose valstybėse, būtų la
bai abejotina. Urbšys irgi suabejojo šaulio kandida
tūra. Tada Prezidentas pasiūlė savo kandidatą. „Ka
žin, kad Lozoraitį paskirtame? Jis dar jaunas, bet 
-turi galvą“. Toliau Prezidentas pridūrė, kad kol kas 
Lozoraitis yra atstovas dar nekariaujančiame kraš
te. tai jo veikla nebūtų varžoma. Urbšys dar papra
šė leisti jam pasitarti su savo bendradarbiais. Prezi
dentas sutiko. Taip baigėsi antras mano girdėtasis 

pasitarimas.
Sekantį kartą kalba buvo labai trumpa. Urbšys 

pasakė: „Tai gerai, pone Prezidente, skirkime Lozo
raitį“. Prezidentas sutiko ir liepė Urbšiui neatidė
liojant pranešti tai, kam reikia. Netrukus Urbšys pa
siuntė mūsų atstovams tokią telegramą:

„Jei čia mus ištiktų katastrofa, užsieniuose li
kusios Diplomatijos Šefu skaitykite Lozoraitį. Pir
muoju pavaduotoju — Klimą, antruoju — šaulį. 
Gauna: Berlynas, Roma, Paryžius, Londonas, Va
šingtonas, Stockholmas. Pasirašė Urbšys“.

Lygiagrečiai su Diplomatijos šefo paskyrimu 
Prezidentas kėlė dar du kitus svarbius klausimus:

L Aprūpinti pasiuntinybes lėšomis, kad jos ga
lėtų veikti, ir

2. Sustiprinti pasiuntinybių personalą jaunes
niais tarnautojais.

Prezidentas sakė, kad kiekvieno pasiuntinio ži
nion neatidėliojant reikėtų pervesti po 2 milijonus 
litų, o vyriausiajam — I5 milijonų litų. Šis lėšų 
klausimas buvo prisimintas ir Ministrų taryboje. Ne
buvo svarstoma, duoti ar neduoti, bet vieno posė
džio metu Merkys paklausė Urbšį: „Ar jau pervesti 
pinigai?“ Urbšys, išsitraukęs iš kišenės bloknotėlį, 
kažką atsižymėjo ir atsakė: „Dar ne. pone Pirminin
ke. bet greitai bus padaryta“. O liko nepadaryta. 
Kas kaltas? Užsienių reikalų ministerija ar Lietuvos 
Bankas? Greičiausiai bankas. Prieš pervesdama to
kias pinigų sumas, banko vadovybė — labai sava
rankiška ir neskubanti, — greičiausia, ilgai svarstė 
ir pavėlavo.

Kai dėl pasiuntinybių personalo sustiprinimo, 
tai Prezidentas sakė, kad reikėtų parinkti baigusius 

aukštąjį mokslą, mokančius svetimų kalbų. Pavyz
džiu jis paminėjo Cesevičiaus, Dirmeikio. Skrupske- 
lio pavardes. „Tokių vyrų bent porą dešimčių reikė
tų pasiųsti“.

Man asmeniškai neteko girdėti, kad kas nors 
tuo klausimu būtų buvę bandoma daryti.

ULTIMATUMAS IR PASKUTINYSIS
MINISTRŲ TARYBOS POSĖDIS

Birželio 14 d., pusę dvyliktos nakties metu, pa
skambino man Merkys ir pasakė, kad iš Maskvos 
gautos labai blogos žinios ir kad 4 vai. ryto prezi
dentūroje yra šaukiamas Ministrų tarybos posėdis. 
Po pusvalandžio vėl telefonas. Ministrų tarybos ge
neralinis sekretorius Mašalaitis pranešė, kad tary
bos posėdis šaukiamas ne ketvirtą, bet 1 vai. nak
ties. Į posėdį atvyko: Merkys, Bizauskas, Jokantas, 
Tamošaitis, Audėnas, Masiliūnas, Valstybės kontro
lierius Šakenis ir aš. Posėdyje nedalyvavo: Galva
nauskas — buvo išvykęs į Klaipėdą, Urbšys — likęs 
Maskvoje ir Skučas — jau perdavęs pareigas Mer
kiui. Posėdis prasidėjo prieš 2 valandą. Posėdžiui 
pirmininkavo Prezidentas.

Visi išsigandę, tylūs. Prezidentas, atėjęs iš savo 
kabineto į salę, mums visiems atsistojus, linktelėjo 
galva. Toks buvo pasisveikinimas šį rytą.

Pradžioje Merkys pranešė, kad yra gautas rusų 
ultimatumas. Sakė, kad pilnas ultimatumo tekstas 
dar esąs neiššifruotas. Paskaitė tik pirmąjį ultima
tumo punktą: Vidaus reikalų ministrą Skučą ir Vals
tybės saugumo departamento direktorių Povilaitį, 
kaip tiesioginius provokacinių veiksmų kaltininkus, 
tuojau atiduoti teisman. Bus daugiau.
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Mičigano didmiestyje viskas pilka

Sandors Garland istorija 
supurtė Detroitą kaip tik prieš 
Motinos dieną. Sandra Garland 
žuvo gegužės 8-sios naktį nuo 
tėvo rankos. Kartu žuvo ir 
trys pusberniai, iš kurių vie
nas buvo juodas.

Arville D. Garland, geležin
kelių mašinistas, buvo laiko
mas tipingu establišmento 
atstovu: didelis patriotas /JA 
V vėliavą iškeldavo kiekvie
nos šventės proga/, paslaugus 
kaimynas , pavyzdingas darbe 
ir gražiai užlaikąs savo na
mus. Iš keturių vaikų Sandra 
buvo vyriausia, 17-kos. Tėvas 
ją labai mylėjo ir bandė auk
lėti puritonišku griežtumu.Vi- 
durinėje mokykloje ji papuolė 
į hipių aplinką ir ėmė namų 
"nelaisvės" neapkęsti. Prieš 
savaitę iš namų visai pabėgo 
ir įsikūrė Wayne valstybinio 
universiteto rajone, hipių ap
gyventame name, viename 
apartamente su... trimis 
bernais: 18 metų žydu Scott 
Kabran, vėl 18 metų negru 
Gregory Wall ir 16 metų pa
bėgėliu iš pataisos namų To
ny Brown /jis turėjo mažiau
sia dar vieną pavardę ir metų 
skaičių pagal reikalą padidin
davo/ .

Pabėgusią Sandrą tėvas 
ir motina bandė susigrąžinti 
namo. Ji neklausė. Suuostęs, 
kaip toli jo dukrelė nuėjo "gė
lių takais", Mr. Garland mini
mą naktį su žmona atvažiavo 
į hipių namus, įsiveržė į duk
ters meilės lizdą ir ėmė šau
dyti. Pirmas , prieškambary, 
krito šešiolikmetis Brown. 
Paskui, miegamajam, abuber- 
nai ir Sandra. Ji, sako, pasku
tinioji. Ji dar klykusi, šaukusi 
motinai , kad sustabdytų tėvą. 
Visus keturtus iššaudęs , Mr. 
Garland įsiveržė į kitą apar
tamentą, kuriame gyveno kaž
kokia Donna, jo manymu Sand
ros iš kelio iš vedėja. Ta pa
sislėpė rūbų spintoje ir išliko 
gyva. Iš čia abu, Mr.& Mrs, 
Garland nuvažiavo į policiją. 
Ji buvo paleista, o jis, be jokio 
užstato kalėjime, laukia teis
mo.

Didžiausios spaudos pir
muose puslapiuose buvo pa
toso ir ašarų persunkti strai
psniai. Rašė po du ir po tris 
autorius iš karto. Simpatijos 
aiškiai buvo Sandros ir jos 
sugulovų pusėj. Buvo išaiškin
ta , jog tas juodukas visiškai 
geras vaikas ir apartamente 
atsidūrė tik todėl, kad nesu
gyveno su patėviu /išsiskyru
sios motinos antruoju vyru/. 
O žydukas , našlio tėvo, gėlių 
krautuvės savininko vientur
tis, buvęs gražiai augintas, net 
pora metų kadetų mokyklon 
leistas , tik čia antisemitinių 
gaivalų žemintas, apartamen
te gyveno su tėvo žinia. Jis 
tėvui dažnai talkinęs prie gė
lių. Jis rašęs poeziją ir tėvas 
žada viską išleisti. Detroit 
News paskelbė porą eilėraš
čių. Jie tikrai visai neblogi. 
Tėvas keikia Mr. Garland'ą - 
žudiką. Mano sūnus, sako, 
Sandros nepagrobė. Ji pati 
atėjo.Mažiau simpatijos reiš
kiama tik tam 16-mečiui pa- 
talogiškam vagiliukui, nuo li
kos metų iš vienų į kitus pa
taisos namus siuntinėtam, iš
irusios Šeimos vakeliui.

Kam Sandros istoriją čia 
prisiminiau? Ogi todėl , kad 
man taip pat Sandros labai, la
bai gaila.Ir gaila tų visų trijų 
berniukų. Bet labiausiai gaila 
45-rių metų Sandros tėvo, ku
ris dukrelę iš lėto puvimo hi
pių liūne tik kulkomis besu- 
galvojo išgelbėti. Tai viena. O 
antra , norėjau sugadinti ape
titą mūsų lietuviško establiš
mento atstovams. Kad pagal-

Reportažas iš Detroito
/
votų, jog raktus į apartamentą 
turi ne tik Sandra , bet ir Bi
rutė: iog narkotikus ima ir 
Algimantas su Vytautu; jog 
demonstruoti prieš Vietname 
ir universitetų turtų naikinti 
eina jau ir mūsų, pačių tau
riausių patriotų, buvusių dypy 
vaikeliai...

Per paskutinius pora metų 
buvo paminėtos keleto Lietu
vos gimnazijų auksinės su
kaktys. Kadangi gimnazijos, 
Lietuvai nepriklausomybę at
gavus , visame krašte ėmė 
dygti kaip grybai po lietaus, 
tai tokių 5O-ties metų sukak
čių dar turėsime ateinančius 
keletą metų.

Viena iš pirmųjų, 1918-siais, 
buvo įkurta ir Rokiškio gim
nazija. Čikagoje radosi pora 
žmonių, kurie žadėjo imtis 
minėjimo iniciatyvos, jeigu tik 
rastų pritarimą. Tai keletą 
metųgimmazijoje mokytojavu
si Aleksandra Indriulytė-Ei- 
vienė ir nuo pirmos klasės 
gimnaziją lankęs bei ją baigęs 
Raimundas Chainauskas-Mer- 
kys.Jų skatinamas, o ir gdvęs 
žinių, kaip 1968 metų gale su
kaktis buvo paminėta pačiame 
Rokiškyje , tuo reikalu prieš 
keletą mėnesių parašiau į 
Naujienas.Bet kadangi jau yra 
labai pavėluota, tai siūlau mi
nėti nebe 5O-ties,o 55-rių 
metų sukaktį 1973 metais. Po 
ano rašinio labai energingai 
įsijungė buvęs mokytojas Ka
zys Toliūnas. Iš jo sugestijų 
spaudoje suprantu, jog jis no
ri minėti tuojau, nelaukti 1973 
-jų ir tai ne vien gimnaziją, o 
ir bendrai visą Rokiškį , visą 
Rokiškio apskritį , visus ro
kiškėnų laimėjimus , turbūt, 
visais nepriklausomybės me
tais. Ponas Toliūnas norėtų, 
kad minėjimas būtų "be dešrų 
ir kopūstų" , o grynai kultūri
nis, per atitinkamą leidinį.

Nors rokiškėnų laisvajame 
pasauly nėra tiek daug, kaip, 
sakysim , telšiškių ar vilka
viškiečių /tiems, nuo vokiečių 
pasienių,lengviaubuvo galima 
išsprukti/ , bet visdėlto po 
truputį yra visose pasaulio 
šalyse, visuose kontinentuose. 
Ypatingai daug rokiškėnų ran
dasi pas mus, JAV Valstijose 
ir, manau, nemažai Kanadoje 
/keliolika galėčiau čia pat pa
vardėmis išskaičiuoti/.

Balandžio gale Čikagoje bu
vau susitikęs su Raimundu 
Merkiu /pirmosios pavardės 
toliau nebeminėsiu, nes Rai
mundas ja nebesivadina; pa
minėjau pradžioje tik todėl, 
kad, toliau gyvenantieji, žinotų, 
su kuo reikalą turime/. Jis 
pasakojo, kad pritarimo, žo
džiu ir laiškais, jau sulaukęs. 
Tik ne tiek daug, kaip tikėjosi. 
Jis nori , kad atsilieptų visi 
rokiškėnai, kurie gimnaziją 
nors ir trumpą laiką lankė, 
arba joje mokytojavo. Jis lau
kia ne tik sugestijų, kada, kur 
ir kaip sukaktį minėti , bet 
taipgi ir rašytų atsiminimų, 
nuotraukų ir kitų rokiškėnų 
adresų. Sukaktuvinio leidinio 
išleidimas yra vienas iš pa
grindinių R. Merkio tikslų, o 
leidiniui medžiagą rokiškėnai 
ir tegali duoti. Tokios atsimi
nimų medžiagos surinkimas 
ir išleidimas turėtų nepa
prastą reikšmę ateityje, isto
rijai. Aš pats asmeniškai esu 
ir už sukaktuvinį suvažiavimą. 
Su kultūrine programa , su 
vaišėmis.

Trumpai: iniciatorius lau
kia pasisakymų. Rašykite, ro
kiškėnai adresu:
Mr.Raimundas Merkys, 6650 
So. Fairfield, Chicago, Illinois 
60629.

Jeigu niekas teismuose bylų 
nebekels, įstatų nebekels, tai 
šeštoji JAV Lietuvių Bendruo
menės Taryba bus renkama 
birželio 6 ir 7 dienomis. Det
roito apygardai yra leidžiama 
išrinkti keturius Tarybos na
rius. Kandidatų radosi aštuo- 
ni.Štai jie: chemijos daktaras 
Jonas Dėdinas iš Rochesterio, 
chemijos daktaras Kęstutis 
Keblys iš Southfieldo , profe
sorius Antanas Klimas iš Ro
chesterio , inžinierius Vytau
tas Kutkus iš Detroito, profe
sorė /kukliai paduota "Uni
versity of Detroit instrukto
rė"/ Nijolė Šlapelytė iš Det
roito, inžinierius Algis Rugie
nius iš Warreno, braižytojas 
Jonas Urbonas iš Clowsono ir 
inžinierius Algis Zaparackas 
iš Royal Oako.

Kad skirtingus gyvenviečių 
vardus beskaitant nesusipai
niotų, skaitytojui šoku paaiš
kinti, jog, išskyrus du kandi
datus iš Rochester'io , N. Y,, 
visi kiti šeši yra iš Detroito 
apylinkių,gyvena netoliaukaip 
20 mylių vienas nuo kito ir 
priklauso tai pačiai LB Det- 
troito apylinkei.

Pasirinkimas,kaip matome, 
didelis,betne per didelis.Be
reikia tik truputį apsidairyti, 
kandidatų biografijas pastudi
juoti, jų geruosius darbus pri
siminti ir žinosime, už ką pa
balsavus.

Detroito Lietuvių narna i — 
tikra tvirtovė. Tvirtovė dva
sine prasme, nes čia lietuvy
bė liete liejasi iš susirinkimų 
ir posėdžių, iš vaidinimų ir 
koncertų , iš meno parodų ir 
skautų mugių, ,iš suvažiavimų 
ir sukakčių minėjimų. O fizi
ne prasme , tai vėlgi tvirtovė, 
tiesiog pilis. Langus nuo pan
teriškų vandalų saugo gele
žies pinučiai, parkavietės ap
sitvėrę stipria , aukšta meta
line tvora, didesnių pobūvių 
metu budi vienas ar du, daž
niausia juodaodžiai, policinin
kai. Pasiryžimas panteroms 
namų neatiduoti, neišlakstyti, 
ištverti, laimėjo. Kritiškiausi 
buvo 1968-jų , ir ypač 1969-jų 
pavasariai. Dabar jau į Lietu
vių namus važiuodamas vėl 
žinai, kad gyvas ir sveikas 
sugrįši.

Tiesa, dar, kai koks dides
nis pobūvis, vis stokoja maši
nom? pastatyti erdvės. Bet ir 
tą blogumą Namų vadovybė 
tuoj galutinai pašalina. Pasku
tinė naujiena - nupirkti du na
meliai ant pietvakarinio Till
man-Butternut kampo. Blogai 
tik tiek, kad nupirkti kampinis 
ir trečias namas, kai tuo tar
pu antrasis , taigi vidurinis 
tarp nupirktų , dar neįkanda
mas. Jeigu tą antrąjį kaip nors 
išrovus, mašinų pastatymo 
reikalas būtų išspręstas ga
lutinai. Manau, kad Lietuvių 
namų vadovybei pasiseks tai 
padaryti.

Lietuvių namams vadovauja 
medicinos daktaras Vytautas 
Mileris. Per paskutinius pora 
metų jis čia atliko didelį, di
delį darbą.

Pusmečiu pavėlavę, Juozo 
Tumo-Vaižganto šimtąjį gim
tadienį vis dėlto paminėjome. 
Žurnalistų sąjungos Detroito 
skyriaus iniciatyva, Lietuvių 
namuose.

Tuo pačiu metu Namuose 
buvo keli posėdžiai. Dainuo- 
jančio-šokančio jaunimo tėvai 
rengė pietus ir visokių kuli
narinių kvapų buvo persunktos 
visos patalpos. Virš mūsų 
galvų bildėjo lakstydami vai-

Taupyk ir skolinkis pirmutiniame ir didžiau- 
KRED^TO^KOOPERATYVE '̂ PARAMA

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

IMA
8% už mortgičius

8% už asm. paskolas

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS 1 - h s E- ic lr
------- — Mll _ . „ U. į. 5. R. paprastu bei oro pastų.

DOVANOS BE MUITO:
Motociklai, automobiliai, automobiliams motorai, skalbiamo-1i , Taip pat persiunčiame pinigus, ui kuriuos gavėjas gali 
sios masinos, siuvamosios mašinos, televizijos ir radijo nusipirkti ivairiięprekiu ir maisto do’erinėje krautuvėje ;
priimtuvai, šaldytuvai ir t.t. », • . • . iNorint pasiųsti automobilį, prašome pirma pasiteirauti, 

nes automobiliu skaičius yra ribotas.
• Be to, siunčiame Jūsiį sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki 19^4 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 musu, pranešima.
e Sąžiningai ir greitai patarnaujame.

• Pries pradedant ruošti siuntinį prašome rasti laiko ir pasiteirauti kiek ko galima viename siuntinyje siųsti, 
nes nuo 196!) m. spalio mėn. daiktu ir ypač medžiagų kiekiai yra sumažinti. Be to, jei turima neaiškumų, pra
šome klausti, telefonuoti bei rašyti — mielai paaiškinsime ir duosime patarimą.

• Mūsų įstaiga labai daug kam pasitarnavo ir pasiruošusi patarnauti ateityje. LIETUVIŲ ĮSTAIGA
DARBO VALANDOS: BALTIC EXPORTING CO.
pirmadieniais — penktadieniais nuo 9 va), ryto 

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

• MAIRONIO ŠEŠTADIENI- 
tiės mokyklos tėvų komitetas, 
mokslo metų užbaigos proga, 
suruošė mokytojams vaišes 
gegužės mėn. 1O d. Prisikėli
mo parapijos parodų salėje. 
Ta pačia proga KLB Švietimo 
komisijos pirm. L.Tamašaus
kas ir P. L. Švietimo komisi
jos pirm.mok. A.Rinkūnas į- 
teikė gražius atžymėjimo pa
žymėjimus mokytojams išdir
busiems mokykloje tris ar 
daugiau metų.

Įteikiant pažymėjimus pa
aiškėjo, kad ilgiausiai išdirbo 
mok. Gudaitienė /2O metų/ ir 
mok. A. Kuolienė /16 metų/. 
Likusieji išdirbo trumpiau.

Salė buvo pilna mokytojų ir 
svečių. Trumpas kalbas pasa
kė tėvas Placidas, kun. P. Ažu
balis, A. Rinkūnas, S. Čepas, L. 
Tamašauskas, mokyklos vedė- 

kai ir kažkas viršuje ilgai 
daužė pianiną, kol vienas iš 
mūsiškių nustabdė.

Vytautas Alantas keturias
dešimt minučių apie Vaižgan
tą kalbėjo. Labai šiltai, labai 
asmeniškai, prisimindamas su 
anuo didžiuoju literatu ir žur
nalistu susitikimus redakci
jose, teatruose, gatvėse. Be
veik visos tokios vaižgantiš- 
kos smulkmenos buvo labai 
linksmos , tiesiog anekdotiš- 
tos , nors ne kartą prelegen
tas pabrėžė, jog tai tikri fak
tai. Pabaigoje papasakojo, 
remdamasis tenykščiu žurna
listu , kaip šiandien atrodo 
Vaižganto gimtasis kaimas- 
Malaišiai.

Vlado Selenio pakviesti /jis 
minėjimą tvarkė/, du aktoriai 
paskaitė po gražų Vaižganto 
kūrybos gabaliuką: Danutė 
Jankienė, iš Lietuvoj išleisto 
II Vaižganto raštų tomo -"Po
ną Komitetą" ; Marius Sajus, 
iš I tomo-"Šventadienį smuk
lėje". Viskas, paskaita ir kū
rybos pavyzdžiai, publikai bu
vo patiekti per lygiai vieną 
valandą.

Pavėlavus ir dar kartą datą 
pakeitus, daug publikos nebuvo 
tikėtasi. Nedidutėje apatinėje 
Namų salėje /meno parodoms 
dažniausiai naudojamoj/,buv6 
pastatyta apie 60 kėdžių. Jos 
visos buvo užimtos ir dar 
mačiau pustuzinį stačių. Tad 
minėjimas, publikos atžvilgiu, 
pavyko maždaug 110%. Man
ding , nieko negalima prikišti 
nė programai. Vaižgantas, pa
sirodo , ir detroitiečių tarpe 
turi būrelį gerbėjų.

Alfonsas Nakas 
Detroitas, 1970. V. 17

Kapitalas virš trijų su puse milijonų dolerių
ij ASM. PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGIČIUS 
;♦ pagal valdžios nustatvtą normą — 66% Įkainuoto turto. 
:• VISŲ NARIŲ GYVYBE apdrausta santaupų dydyje, bet 
;t nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju ap- 
>: draustos iki $5.000.

KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 vai. iki 3 vai. p. p., išskyrus 
►t 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).
>• BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
!• Toronto 3, Ontario. Telefonas LE 2-8723

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

Savininkai A. ir S. KALŪZA

jas J. Andriulis ir iš mokyto
jų p. Gudaitienė.

Dalyviai buvo pavaišinti 
šilta vakariene ir kepsniais. 
Linksma ir gyva nuotaika ly
dėjo šią gražią ilgai prisi
mintiną šventę.
• PAVASARIO ŠVENTĘ lie
tuvės evangelikės moterys su
rengė Alhambros bažnyčios 
salėje gegužės mėn. 8 d. Pro
gramą sudarė deklamacijos, 
dainos, baletas, madų paroda 
ir vaidinimas.

Ypatingai paminėtinas bale
tas ir madų paroda.

Baleto grupę sudarė įvai
raus amžiaus mergaitės. Tai 
grupei vykusiai vadovavo ta
lentinga baleto šokėja Nora 
Novogrodskaitė.

Į madų parodą taipogi buvo 
įtrauktas įvairaus, amžiaus 
jaunimas. Ją organizavo ir 
gražiai pravedė parapijos na
rė p. Dauginienė.

Antroje programos dalyje 
buvo suvaidinta vieno veiksmo 
komedija "Nesipriešink". 
Nors režisūra ir aktorių vai
dyba buvo gana gera , tačiau 
pati komedija buvo tuštoka, 
nes neturėjo savyje jokios 
idėjos ir didaktinės tiesos.

Švente patenkinti svečiai ir 
dalyviai buvo pavaišinti mote
rų d-jos pagamintais sumuš
tiniais ir kepsniais.
• BANELIS ir JONAITIS, 
abudu Stasiai , atšventė savo 
varduves draugų ir bičiulių 
tarpe gegužės mėn. 9 d. Var-

CHICAGOS APYGARDOS 
RINKIMU KOMISIJA 
Kandidatų Sąrašas

kurio eilė sudaryta burtų 
keliu pagal rinkimų taisyklių 
34a. Balsuoti nedaugiau kaip 
už 15 asmenų. JAV Lietuvių 
Bendruomenės VI-jai Tarybai 
rinkti 1970 m. birželio 6-7 d. 
d. Antrosios /Chicagos/ Rin
kiminės Apygardos

Balsavimo Lapas
Sakadolskis Romas , 22 m., 

studentas, Jasaitis Jonas, 43 
m., teisininkas - tarnautojas. 
Rudienė Marija, 55 m., indus- 
trialistė-mokytoja. Janušonis 
Vytautas, 29 m., mokytojas. 
Kairys Anatolijus, 55 m., ra
šytojas. Bertašius Jonas, 71 m. 
agronomas. Kilius Povilas,37 
m., sąskaitininkas. Kamantas 
Vytautas, 40 m., inžinierius. 
Žadeikis Jonas , 53 m., tar
nautojas. Žumbakts Povilas, 
32 m., advokatas. Borevičius 
Jonas, 60 m. .Romos Katalikų 
kunigas,S. J. AmbrozaitisKa- 
zys, 51 m., medic, daktaras. 
Vaišnys Juozas, 50 m., Ro
mos Katalikų kunigas, S.J. 

duvių vaišės vyko p. Banelių 
vasarnamy Springhurst.
• Toronto Verslo valdyba po
sėdžiavusi gegužės mėn. 11 d., 
adv. Liūdžiaus įstaigoje, pirm. 
Karpiui pasiūlius, svarstė ko
operatines galimybes vietos 
lietuvių tarpe. Šalia kitų rei
kalų numatyta dar prieš vasa
ros atostogas susitikti su 
verslininkų filmo gamintojais 
arch. Petruliu ir dali. Valiu, 
galutinai aptarti filmos pasi
rodymą. Iš anksto užsakytoje 
salėje, tariamasi su Varpo 
choru bendrai surengti vaka- 
rą-koncertą lapkričio mėn. 14 
d. Posėdžio metu teigiamai 
buvo įvertinta pirm. Karpio 
dedamos pastangos užmegsti 
glaudesnius ryšius su Bend
ruomene ir spaudoje pasiro
dę jo išsamūs, verslo idėjas 
puoselėju straipsniai..
» Toronto lietuviai daktarai, 
bendromis jėgomis, prie Bloor 
gatvės nupirko didžiulį ko
mercinį pastatą, kuris , pa
grindiniai perremontavus, 
taps modemus medicinos 
centras.

*** « *•
Viehintelė, Kanados valdžioje re

gistruota lietuviška natūralaus gydy
mo sveikatos klinika. Mediciniškas 
ir pooperacinis gydymas. Psycholo- ' 
ginė terapija. Masažai. Elektronika, 
raudoni ir ultravioletiniai spinduliai. 
Termine ir garą terapija, Phyziniai 
gydomieji judesiai, — hydro terapija. 

Dr. B. Naujalis, R.M. Ps.D. N.Pt.R.N.A.
Natūralaus gydymo specialistas.

460 Roncesvalles Avė, 
Toronto, Ont. LE3-8008.

Radvila Kasperas, 55 m. .ūki
ninkas. Jasaitytė Jūratė, 18 m. 
studentė. Kisielius Petras, 52 
m., medic, daktaras. Razma 
Antanas, 47 m., medic, dakta
ras, Masilionis Juozas, 56 m., 
mokytojas.Ramanauskas Zig
mas, 47 m., Romos Katalikų 
kunigas. Kavaliūnas Jonas,56 
m., mokytojas.Bobelis Kazys, 
46 m., medic.daktaras. Sk.a- 
lišius Edvardas, 35 m., ar
chitektas. Nainys Bronius, 49 
m., inžinierius. Juškevičius 
Andrius, 60 m., karininkas- 
valdininkas.Bradūnaitė Elena, 
21 m., studentė. Ruibytė Vita-: 
lija, 19 m., adontolog. -studen
tė, Zakarauskas Vaclovas, 62 
m., Romos Katalikų kunigas- 
kanauninkas. Juška Bronius, 
52 m., mechanikas. Tallat- 
Kelpša Vacys, 69 m., agrono
mas. Kleiza Vaclovas, 37 m., 
sociologas. Biežis Steponas, 
80m., medic, daktaras. Reka
šius Zenonas, 42 m., prof.- 
daktaras.

2646 West 71st.St._, 
Chicago, Illinois 60629 
Tel. 434-0582

<Į
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Hamilton
Geriausia taupyti ir skolintis tik Hamiltono lietuviu

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

Nemokamas gyvybės ir asm. paskola draudimas 

Nemokamas pilnas Sekiu patarnavimas 
Parduodame American Travelers (tekius ir money orderius

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. 
šešt. 9—1 v.p.p.

MOKAME UZ:

Depozitus 5%
Serus 614 %

Už vienų metų indėlius 8%

SKOLINAME:
Asmenines paskolas i£ 10%

Nekiln. turto paskolas i£ 9%

Uftikrintas indėliu saugam:.s 
Kapitalas virf $ 1,850,000.00 Liepos ir rugpiučio menesiais sestadieniais uždaryto.

VETERANAI
Ramovėnų skyriaus narių 

susirinkime /gegužės mėn.17 
d./ į keltą klausimą, ką val
dyba yra padariusi, kad sky
rius būtų įrašytas į Lietuvių 
Fondo narius,v-bos p-kas da
vė nepatenkinamą atsakymą. 
Faktas , kad skyrius, parem
damas LF, įmokėjo į S-gos C 
V-bos kasą $100.00, taip pat 
yra žinoma, jog Lietuvių Ve
teranų Sąjungos ’’Ramovės" 
Centro Valdyba keliuose savo 
bendraraščiuose užtikrino 
skyrius , jei kuris iš jų įneš 
$100.00 per Centrą į LF 
sąskaitą - bus įrašytas į LF 
narius, ir fondo narių suva
žiavimuose turės vieną balsą.

Kadangi S-gos C V-ba sky
riaus įrašymo formalumus į 
LF narius iki šiol nėra su
tvarkiusi, siūloma skyriaus 
valdybai tuo reikalu padaryti 
reikalingus žygius. R

J. |.B. vaistai, patentuoti Šveicarijoje Nr. 458628, g 
registruoti JAV ir Europoje, ATAUGINA PLAUKUS, |> 
išgydo pleiskanas, šašus, niežėjimą, sulaiko plaukų S 

Į»>] slinkimo, gražina natūralią plaukų spalvą MOTERIMS 
L j ir VYRAMS. 100 procentu garantuotai, J. I. B. varto

damas 8 uncijas 16 savaičių, nebūsi nei plikas, nei 
žilas.

Užsakymus su $6.00 money orderiu siųsti: 1
g JIB Laboratorija, 2498 Daugall Ave., Windsor, Ont. O

MŪSU^PORTAS

STALO TENISAS
Gegužės mėn. 16-tą ir 17-tą 

dienomis Toronte įvyko Atvi
ras Rytų Kanados stalo teniso 
turnyras,kuriame lietuvių te
nisininkai labai gražiai pasi
rodė. Moterų klasėje, Kanados 
meisterė, Violeta Nešukaitytė, 
laimėjo moterų titulą kietoj

kovoje prieš Jenny Mariuko 
22-20:11-21; 21-8; 14-21; 21-14. 
Taip pat Violeta ir Flora Ne- 
šukaitytės laimėjo moterų 
dvejetą prieš J.Marinko-M. 
Kerr 21-18; 21-15; 21-15. Vio
leta žaisdama su latviu M. 
Zulps laimėjo mišrų dvejetą 
nugalėdami J. Tomkins - P.

MONTREAL
Atkelta iš 3 psl.

LIETUVA IR MES...

klausomos Valstybės atstaty
mas duotų naudos bet kuriuo 
atveju , tegu jį kelia , bet ne 
bendruomenės rėmuose, nes 
bendruomenė būtų visų pažiū
rų lietuvių institucija. Taip 
pat lygiai gali kelti šį klausi
mą ir kita pašė patiekdama 
savo argumentus, žinoma, taip 
pat ne bendruomenės forume. 
Šiam atvejui įdomus Quebec'o 
pavyzdys - toli gražu ne visi 
prancūzai pasirodė separatis
tai beesą. Šiame klausime į- 
domi ir žydų patirtis: ir jie 
savo bendruomenės plotmėje 
griežtai nepasisakydavo už 
nepriklausomą Izraelį. Tą 
klausimą kadaise keldavo ki
tos žydų organizacijos. Gar
siausia jų buvo Sionistų Orga
nizacija , kurią ir Lietuvoje 
gerai žinojom.

Kiekvienu atveju mūsų visų 
organizacijų ir individų kova 
už Lietuvos laisvę turi būt nu
kreipta ne prieš lietuvius Lie
tuvoje, kurie dirba didelį tau
tinį , ekonominį ar kultūrinį 
darbą, gal kartais labai sun
kiomis sąlygomis, bet prieš 
tuos , iš kur ta nelaisvė atėjo. 
Maskva sugriovė lietuvių tau
tinę tvirtovę Nepriklausomą 
Lietuvą, Maskva atėmė iš lie
tuvių tautos kultūringam žmo
gui būtinas laisves ir dėl to 
reikia pulti Maskvą, o ne lie
tuvius, mūsų tautiečius, mūsų 
lietuviškos bendruomenės na
rius.

V. Rasa
j©©^©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©*  

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ 

sutraukiančią
hemorojus

Tai yra ypatinga gydomoji medžiaga 
įrodžiusi galia sutraukti hemorojus ir 

pataisyti sugadintus audinius.
Pagarsėjęs tyrimu institutas atrado ne 

paprastą gydomąją medžiaga, sugebančią 
sutraukti hemorojus be skausmo, ji per ke 
lias minutes sumažina niežėjimą ir nepa
togumus bei pagreitina uždegimo pažeistu 
audinių gijimą.

Visais tyrimo atvejais švelnėjant 
skausmams įvykdavo hemoroju susitrauki
mas.

Tačiau visu svarbiausia - rezultatai 
būdavo toki nuostabūs, kad pagerėjimas 
tęsdavosi daugeli menesių.

’ To buvo pasiekta naudojant gydomąją 
medžiaga ( B i o - D y n e), kuri greitai 
padeda užgyti pažeistoms celėms ir suža
dina naujų audinių augimą.

Dabar B i o - D y n e galima gauti te
palo bei lazdelės formose “Preparation H’ 
vardu. Prašykite visose vaistinėse. Pini
gai bus gražinti jei nebūsite patenkinti. 
»©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©*

TREČIADIENI PER

LIETUVIŠKAS PUSVALANDIS GIRDIMAS KAS

STOTI

BANGA 1410, 11.00 VALANDA VAKARO

1053 Albanele Cr., 
Duvernay, M11. P.O. TEL. 669-8834. r rogramo s vedėjas L. Stankevičių

MIKE’S TEXACO SERVICE STATION

601 St. John Road TEL. 695-3883

POINTE CLAIRE, OUE.
(M. RUTKAUSKO)

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

arba Nr. 20. Atvažiavę neaosiriksiteJ

Savininkas Alfonsas Viskantas

SPECIALIOS KAINOS:
o Krikštynoms, vestuvėm s ir I aidotuvem s.
• I tolimesnes užmiesčio ir kito miesto vietove i

SKAMBINKITE, 

iš visu vietų LaSalėje. 

TĖL. 366 - 8300 

— visas 24 valandas.

Gonda 21-12; 21-14; 21-13.Flo
ra Nešukaitytė apgynė jaunių 
mergaičių titulą prieš Darin- 
ka Jovanov 21-14; 21-13.

Šiame turnyre labai gražiai 
pasirodė Paulius Klevinas, 
kuris užtikrintai iškovojo 
čempijonatą 13-kos ir 15-kos 
metų grupėse. Linkime Pau
liui sėkmės ateityje.

J. N.

St. Catharines,
DARBAI

Šiemet ima rodytis ženklų, 
kad gali- būti atleista daug 
darbininkų, vieni laikinai, kiti 
visam laikui. Lietuviai per
daug nebūkštauja, nes yra įsi
kūrę gana gerai.

MOTINOS DIENA
Labai gražiai buvo paminė

ta 1O gegužės, su gėlėmis vi
soms motinoms , gėlėmis al
toriui per pamaldas skirtas 
lietuvei motinai. Šeštad.mo
kyklos vaikai nustebino visus 
savo meniškai paruošta pro
grama. Senai panašią buvome 
matę.Tai jau nuopelnas moky
tojos , ponios Siurblienės iš 
Niagara Falls.

Dr. M. Anyso paskaita buvo 
įdomi istorinėmis žiniomis 
apie Birutę ir bendrai apie 
Motinos Dieną.

TAUTYBIŲ FESTIVALIS
Šiemet vyksta visą savaitę, 

labai plačiai paruoštas. Daly
vauja ir lietuviai ir dalyvauja 
gana ambicinga i. Mėgino išsi
rinkti net savo iškiliąją lietu
vaitę, bet nepasisekė. Mergai
čių yra nemažai, labai šaunių 
visais atžvilgiais, bet neatėjo 
į rinkimus net žymesnė dalis. 
Kadangi Setikaitė atėjo pir
moji, atsinešė viską kas buvo 
reikalinga savo išsilavinimui 
ir gabumams parodyti ir dar 
atvyko su retai puikiais tauti
niais drabužiais , be to kalba 
lietuviškai, kaip vakar iš Su
valkijos atvykusi, tai komisija 
ją ir rekomendavo b-nės v- 
bai paskirti šių metų lietuvių 
atstove festivalyje, nes ki
tiems rinkimams laiko neliko.

Kor.

JETALLTHE 
WITH SABENA- 
EUROPE'S MOST 
HELPFUL AIRLINE

CSABENA}
BELGIAN UJrflLd. AIRLINES

SABENA BELGIAN

LaSalle Mo Specialist ItegV. EL ™;° ’“ ““°
TAISAU IR DAŽAU AUTO-M ASIN AS.

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

(Priešais NL redakciją)

Unive'iial CleaneU & TJailoU
B. KIRSTUKAS

TEL. 769-294’

239 FOURTH AVENUE 
(of Wellington St.y

Windsor
DRY CLEANERS Gt DYERS CO . LTD.

1205 Church Avenue. Verdun. P.Q

Tel. 768- 6679.

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

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

Windsor yra moderni valykla, turinti 20 me
tu patirtį šiam darbe Turinti naujai įrengta 
moc'’rni sk i ausi a drabužiu apsauga (storage) 
ir greita, patarnavimą..

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

Baltic Woodwork Co.
Daromos įvairios durys, langai, vir
tuves kabinetai ir kiti įvairus medžio 
dirbini ai.

K. KIAUŠAS ir J. SIAUCIULIS

547 Lofleu LaSalle(650' P.Q.

BELLAZZI-LAMY INC
BOIS DE CONSTRUCTION
BUILDING MATERIALS

7682 BLVD. CHAMPLAIN 
coin 6ieme Ave.. LaSalle

TEL. 366- 3884

TEL. 366-6941

ĮVAIRI MEDŽIO STATYBINE MEDŽIAGA:

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

KELEIVIS
Aišku, ęsate girdėję, kad tai laikraštis, kuris jau eina 62- 

536 Broodway, sius metus. Jį vieni giria, kiti peikia, bet visi ji mėgsta skai- 
So. Boston,Moss. tyti. Kodėl?

02127 USA. Todėl, kad jis niekam nepataikauja ir nesjbijo teisybes ra
šyti. Teisingomis žiniomis išyisur ( daug rašo ir apie dabarti
ni, Lietuvos gyvenimą) laikraštis per 61 metus pelnė gera var
dą ir pasitikėjimą,

Keleivis duoda ir teisinių patarimu, jame rasite gražiu ap
sakymu bei eilėraščiu. Jis turi ir moterų skyrių. Prenumera. 
tik $6.00.

Jou galima gouti --- 1970 — metų Keleivio Kalendorių. — Kaina $ 1.00.

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

Redaktorius Grozvydas Lazauskas.
Administracijos adresas: Juozas Urbei i s
1649 N. Broadway, Melrose Park, 111. 60160 USA.

Prenumerata: JAV ir kitur $5.00 metams.

teruvą 
3 palydimos ekskursijos: 

Birželio 18 iki liepos 4 d 
Liepos 23 d.- Rugp. 8 d
Rugp. 27 d. - Rugsėjo 

12 d.

Nuo $749.00 - $ 799.00.

OJrt'di AIRLINES

3 PLACE VILLE MARIE • MONTREAL 2, P.Q.. CANADA

Taip pat yra ištaigos: Quebec’e, Ottawoje, Toronte, Winnipege ir Vancouvery|C.

® Mirė Aleksas Švedas 74 m. am» 
žiaus ir Marija Abraitienė 48 metų, 
e Elenora ir Juozas Intai yra iš- 
skridę i Europa ir ten numatę pla
čiai aplankyti.

• Martos Kinienės vaikai - Allan 
ir Robertas su Žmona iškrenda į 
Vokietija aplankyti ten esamu gi
minių ir taip pat kitas Europos 
valstybes.

MADAME OLGA

S P Ė L I 0 TO J A IR PATARĖJA

Kortu ir iŠ rankos delno žymių skaitymo pagalba spėlioja 
ir pataria būties, vedybiniuose, šeimyniškuose, sveikatos, 
darbo ir kituose gyvenimiškuose reikaluose. Ji žada pagel
bėti visiems.

U žeiti galima kiekvieną dieną nuo 9 vai. ryto iki 
9 vai. vakaro, 6568 Chateaubriand A ve. Montreal, 
netoli Beaubien Metro stoties. Susitarimui skam
binti tel. 271-3192. Taip pat sutinka atsakyti į 
laiškus, rašytus anglą kalboje.

LILY HOSIERY MFG, CO.
NYLON HOSIERY. LINGERIE ft MENS UNDERWEAR

★ ★ * ★ * ★

o Nai tonini s trikotaias, moteriška ir vyriška apatinė apranga.
• Savininkai iš Kauno ir laisvai kalba lietuviškai.

*** *** 7OBO HUTCHISON ST.
J. WISGARDISKY (WISE) MONTREAL. QUE.

W. LAPENAI
Genera/ Construction Reg'd.

89 Orchard Street ’ LaSalle, Que.
★***

įvairi industrinė, komercinė ir rezidencinė statyba. Duodame 
įvairius patarimus, įkainavimu s,be jokio atlyginimo. Darbas 
atliekamas sąžiningai ir prieinama kaina. TeL_266_- 6237._k_

LAURINAITIS JUOZAS
D Ė M E S 10, _D_Ė_M_E_S_[0^£ Parduodu alų po $3.90 už case, 

visą rūsiu minkštą gėrimą, po $2.00 už case, Varškę 5% sv.už$2.10. 
Pigiausiomis kainomis šviežias ir rūkytas dešras ir kitus produktus. 

[Atvykite patys i. krautuvę - 1918 Frontenac St.( Prie pat METRO).

i

Lietuviams nuolaida.

Atliekami mechaniniai darbai

Išores taisymas ir dažymas 

Dunlop padangos ir baterijos

HIGHLAND AUTO BODY,
Lafleur Avė. L A S A L L E Tel. Buss. 366 ■ 7281 

Savininkai: y. Sušinskas 389-0571 ir J. Zavys 365-3252

7 psl. •** *’• NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVA ** Nr.21(1200), 1970 ių gegužės men. 27 d.



*********7. **************** ******************************-*********

AUKSINE VEDYBŲ IR AMŽIAUS SUKAKTIS MOHTR ffl L1$ Elzbietos Kardelienės M UZIKOS STUDIJOS
dvidešimties metų sukakties koncertas _yrL«Įi2j*!>i.13_<iiAi."Lgi>L.Ayi,s*-Y?2ie?Bie-4Ė!ys:

Marija ir Jonas Leknickai ge
gužės mėn. 16 d. atšventė 50 nif 
tų vedybinio gyvenimo sukaktį.

Prieš penkiasdešimtmetį trisde- 
šimtinis ūkininkaitis Jonas iš Bi- 
kūnų km. Anykščių valsčiaus, iš
sirinkęs sau už mylimąją vos dvi
dešimtmete Mariją Andrijauskaitę 
iš Anykščiu,ją vedė prie altoriaus 
Anykščių bažnyčioje, kuriuos nu
tuokė Marijos brolis kunigas An
drijauskas. Šiai laimingai porai 
lemta buvo sulaukti šios auksi
nes sukakties, kaip ir jiems bu
vo lemta po keletos pačių gražiau
sių šeimyninio gyvenimo metų pa
likti taip pamėgtus Anykščius ir 
kartu gimtąjį kraštą Lietuva. Juo
du ją paliko jau būdami triese — 
su mažamete dukryte Julija. Lie
tuvą jie paliko ne dėl to, kad jo
je juos būtų spaude koki nors ne- 
datekliai, kaip tuo laiku daugeli 
emigruojančiu kitų, bet juos ir 
to laiko turėtas gerbūvis nepaten 
Kino. Juk J. Leknickui ir vals - 
čiaus viršaičio pareigos buvo pa
tikėtos ! Todėl pilna žodžio pras 
me sakant, jųjų šeima tikrai lai
mės ieškoti išvyko. Atvykus šei
mos galvai į Kanada, vėliau ir vi
siems, ar pasitiko ta laimė o ypač 
pasaulinės krizės m tu, nežinau^,- 
bet ir neprisimenu, kad Leknic
kai būtu paguodos ieškoję arba žy
miau skundėsi, kai i ši krašta at- 
vykau. Jie tada buvo iš tu seimu , 
kurios dokumentus darė pokari - 
niams “ dypukams“ o jiems atvy
kus priglaudė, darbus ieškojo ir 
kitaip rūpinosi.

Gerb. Jubilijatai .atvykę^ Kana- 
don tuojau įsijungė ne tik na - 
riais lietuviškose organizacijose, 
bet ir joms vadovauti sugebėjo. 
Veikusioje KLCT- je buvo valdy
bos nariai o Leknickas ir jos pir
mininkas. Taipgi, “ NL.“ savaitraš 
čio steigėjais, rėmėjais ir iki šios 
dienos bendradarbiais. Šie žmo
nės prisiėmę bent koki visuome
nini darbą jį atliko su didžiausiu 
atsakomybės jausmu ir gal todėl 
jie nesigaili kritikos kitiems. Jie 
turi nemažai draugu bei bičiuliu, 
kurie ir šia proga norėjo jų sukak 
ti platesniu mastu paminėti, bet 
jubiliejatai apsiribojo tik savo 
dukters Julijos bei kt. artimųjų 
iniciatyva bei lėšomis. Sukaktu- 
viu atžymejima surenge savo ge
rų draugų Vilimų pastogėje, šio 
mėn. 15 d. Dalyvių buvo tiek, kiek 
tilpo ir, kurie buvo partekusiai 
pavaišinti.

Tenka priminti, kad šių vaišių 
metu netikėtai nustebinti buvo 
svečiai, kai Jonas Leknickas pa
sisakė, kad gegužės mėn. 3 d. jis 
sulaukės 80 metų amžiaus, ištie- 
sų teko nustebti pasižiūrėjus į šio 
“jaunuolio“ veidą bei visa gra
žia išvaizda ir, kad 80 metu am
žiaus našta, atrodo, dar jo ne
slegia. Vaišių metu šias jų su
kaktis gražiu ir kondensuotu žo
džiu apibrėžė Ipolitas Tauteris, 
kuris kartu svečiu vardu ne tik pa
sveikino, bet ir dovanas įteikė. Bu
vo ir daugiau sveikinimu.

NL nuoširdžiai sveikina Jubilie- 
jatus - vedybų ir amžiaus sukakties 
proga ir linki ilgiausiu metų !

I'r. Paukštaitis.

DLK VYTAUTO KLUBO 
susirinkimas sekmadieni konsta
tavęs nepakankama veikla valdy
bos sudarytai komisijai, klubui 
reikalingu pinigu sukėlimo reika
le, išrinko kita komisija prieša
kyje su teisininku Br. Katilium.

Sukaktuvininkai Marija ir Jonas Leknickai

BIRŽELIO MEN. ĮVYKIŲ 
PABALTYJE MINĖJIMUI 
šiemet vadovauja estai. 

Jungtinis lietuvių, latvių ir 
estų koncertas įvyks birželio 
mėn. 11 d., ketvirtadienį, 7:30 
vai. vakaro Montreal West 
miesto salėje, 50 Westmins
ter Street, South. Graži salė, 
daug vietos mašinų pastaty
mui.

Programoje numatytas 
trumpas įžanginis žodis ir 
geras koncertas. Lietuvių 
programą sutiko išpildyti jau
nimo ansamblis ’’Gintaras".

Visi lietuviai kviečiami 
šiame paskutiniame, priešva- 
sariniame koncerte skaitlin
gai dalyvauti.

Radio pusvalandis bus bir
želio mėn. 15 d., pirmadienį 
9 vai. vak,, per CKVL - FM 
stotį /banga 96. 9/.
• Vyties ženkliukai automo
biliams gaunami Aušros Var
tų spaudos kioske ir "Lite". 
Kaina 50 </.

NAUJAS "BALTIJOS" 
STOVYKLOS KOMITETAS
S. m. gegužės mėn. 5 d."Li

to” patalpose įvykusiame su
šauktų organizacijų atstovų 
susirinkime , dviejų metų ka
dencijai išrinktas naujas K.LO 
B. Montrealio Apylinkės "Bal
tijos" Stovyklos Komitetas. 
Pirmininkas - Br. Niedvaras, 
vicepirmininkas-Aušros Var
tų parap. klebonas L. Zarem
ba, S. J., iždininkas ir narys 
informacijai - J. Siaučiulis, 
protokolų sekretorė - J.Kęs- 
gailienė, administratorius - V. 
Piečaitis ir Pr. Rudinskas 
kaip "Baltijos" stovyklos stei

DR.A.S. POP!ĖRAITIS
B.A., M.D., C.M., M.Sc., L.M.C.C., F.R.C.S.(c), 

CHIRURGINĖ PRAKTIKA k r e i p t i s Tel. 93 1 - 3275
SEAFORTH MEDICAL BUILDING 
3550 Cote Des Neiges Rd., Suite 720.

Dr. E. ANDRUKAITIS

Dr. J. MALIŠKA
Dantų gydytojas

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

gėjas, stovyklos komiteto gar
bės narys su teise dalyvauti 
komiteto posėdžiuose.

Susirinkimas priėmė pra
eitų metų iždininko patiektą 
piniginę kasos stovio ir įvy
kusio sukaktuvinio stovyklos 
vakaro apyskaitas .Aptarti bė
gamieji stovyklos darbų ir 
vykdomo lėšų telkimo vajaus 
eiga. J.Š.

"BALTIJOS” VA JUS DAR 
NEBAIGTAS

"Baltija" gavo paramos pi
nigais arba pasižadėjimais: 
/skliausteliuose ankščiau 
gauta parama/: Po 1OO dol. 
Šv. Kazimiero parapija /4OO/ 
ir A. V.Šipeliai po 50 dol. E.
K./3O/, po 25 dol. Montrealio 
Moksleiviai Ateitininkai /35O/, 
"Geležinio Vilko" Skautų Tun
tas /562. 90/ , "Neringos" 
Skaučių Tuntas /51O/, po 20 
dol. P.E. Vileniškiai/35/, po 
IO dol. B.W.Lapenat ir T. J. 
Mačiuliai /35/,po 5 dol. A.M. 
Vapsvai /2O/.

Ankščiau buvo gauta 2,535 
dabar gauta 370 dol., taigi li
gi šiol šis vajus pasiekė 
2,905 dol.Visiems "Baltijos" 
bičiuliams labai dėkojame. 
Taip pat kviečiame prisidėti 
ir tuos , kurie iki šiolei dar 
nespėjote.

Norime priminti, kad "Bal
tija" dar turi 4,150 dol. sta
tybinių skolų. Šiuo metu pla
nuojama stovyklos žemę per
imti savo nuosavybėnįTaippat 
yra užplanuota eilė būtinų 
stovyklavietės pagerinimų.

J. Siaučiulis 
"Baltijos" Iždininkas

832 St. Joseph Blvd. E. 
(kampas St. Andr6 )r 

tel. 522-7236.

1440 St. CATHERINE Street W„ 
Room 600

Tel: 866-8235, namu 488 - 8528.

1410 Guy St. pirmas aukštas 
11-12 kambarys.

Tel. 932-6662; namų 737-9681.

1-U;
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ELZBIETOS KARDELIENĖS MUZIKOS STUDIJOS mokiniai ir tėvai po pirmojo koncerto 1950 metais.

EKSKURSIJA Į LIETUVĄ
Š.m. gegužės mėn. 29 d. iš 

Montrealio aerodromo pakils 
lėktuvas KLM oro linija, ku
riame bus ir 34 lietuviai ke
leiviai. Beveik visi Lietuvą 
palikę prieš 34 metus.Ben
drakeleivis gerb. Povilas Pet
ronis NL redakcijai įteikė iš
vykstančių sąrašą:

P. Petronis , B. Petronienė, 
A.Rasimavičius , V.Rasima
vičienė, Y.Mačionis , E.Ma- 
čionienė , M. Mačionienė , K. 
Žekonis, P. Petrulis, J.Tumas, 
A. Ališauskas , Ališauskienė,
D. Gurklys , A.Majauskas, P. 
Strėlienė , A. Tamkevičius, 
Tamkevičienė , T.Mačiulienė,
L. Palubinskienė, V. Valenčie- 
nė, Barzdėnienė, F.Spaičis,M. 
Laurinonis , D. Gražienė ,P. 
Yanuška , E.Yanuškienė, B. 
Šhulmistrienė , G.Petrulienė,
E. Petrulytė, J.Stukas, J. Bar
šauskas , Baršauskienė , K. 
A mb ražas, O. Glaveckienė,

• VYTAUTAS TRUSTEES nariu 
susirinkimas Šaukiamas š.m. bir
želio mėn. 5 d. (penktadieni) 7.30 
vai. vakaro, klubo patalpos'e.

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

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

S-tos "Cite" n r. 752D

ADRESAS:

MONTREALIO LIETUVIU KREDITO UNIJA

MOKA UŽ:
EINAMĄSIAS S-tas 5.0% 

ŠERUS t numatyta) 6.0% 
TAUPOMĄSIAS s-tas 6.5% 
TERM.IND. I metams 7.25% 
TERM.IND. 2 “ 7.75%
TERM.IND. 3 “ 8.00%

Nemokomas gyvybės draudimas 
iki $2,000 Šerų sumos.

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA 727 3120

L.K.MINDAUGO ŠAULIŲ 
KUOPA

Spaudos Informacija
Metinis narių susirinkimas 

įvyko 1970 m. kovo mėn. 8 d. 
Aušros Vartų salėje.

Valdyba pareigomis pasis
kirstė sekančiai:

Kuopos pirmininkas - s.Ig
nas Petrauskas, rinktas susi
rinkimo atskirai. Vice pirmi
ninkas I - s.P.Dikaitis.Vice
pirmininkas II - s.S.Rentas, 
sekretorius - s.A.Mylė,kasi
ninkas - s. kun. K.Riaudeltu
nas, kasininko pavaduotoja - s. 
J. Jukonienė, korespondentė - 
s.V.Kizerskytė, Jaunimo va
dovė - s.V.Kizerskytė , Pa
rengimų vadovai - s.V.Bu- 
zienė ir s.V.Sušinskas , šau
dymo vadovas - s.B.Kaspa
ravičius.

Revizijos Komisija: Jonas 
Jurgutis , Alfonsas Vazalins- 
kas, Klemas Kiaušas.

Garbės Teismas: St.Kęs
gailą, kun, L. Zaremba S. J., J. 
Tub is.

Apdovanoti sekantys šauliai: 
š.K.Kiaušas - Šaulių Žvaigž

1465 De Save Street

Montreal 205, Que.

TEL. 766-5827. 

DUODA PASKOLAS 
'(iškaitant nario gyvybes apdraudė^ 

iki $10,000 paskolos sumos) 
ASMENINES, čekiu, kredito ir nekiln. 
turto (rezidenc. nuosavybių) iš 9% 

INVESTACINES pagal ju. rusi nuo 
9.5% iki 12%.

I TERMINUI suėjus paskalos atnauji
namos iš tuo metu galiojančio palū
kanų procento.

dės Ordinu , š. P.Dikaitis — 
Šaulių Žvaigždės Medaliu , š.
M. Kasparavičienė - Šaulių 
Žvaigždės Medaliu.

Valdybos pristatyti susirin
kimui tvirtinti garbės šau
liais: š.Ignas Petrauskas, š. 
Juozas Siaučiulis.

Dalyvavo LŠST atostogų su
važiavime 1970 m. balandžio 
25 - 26 d. Detroite, sekantys 
šauliai: š. Ignas Petrauskąs, š. 
Aldona Urbanavičienė , š.Ba
lys Kasparavičius , š.kun. K. 
Raudeliūnas, š. Juozas Zavys.

1970-71 m. numatyti paren
gimai : a/ Joninės - birželio 
27 d. pono F. Skruibio ūkyje, 
b/ Gegužinė - rugpiūčio 9 d. 
pono F.Skruibio ūkyje,c/ Ba
lius - vasario 6 d,Aušros 
Vartų parapijos salėje.

Šiais metais Lietuvos Ka
raliaus Mindaugo Šaulių Kuo
pa nusistatė pastatyti platfor
mą. ant kurios tiek jaunimas, 
tiek ir vyresni galės pasi
linksminti. Platforma bus pa
statyta pono F.Skruibio ūkyje 
ir bus pakrikštyta per Joni
nes, birželio 27 d.

š.Vida Kizerskytė

P. ADAMONIS
Chartered Insurance Broker

Su teise dirbti Quebecb ir Ontario

PROVINCIJOSE

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

KASOS VALANDOS: 1465 De Seve St., sekma* j 
dieniais nuo 10:30 iki 12:30^val. Darbo di enomi s - 
nuo 10 iki 3 vai. kasdien, išskiriant šeštadienius.
Vakarais — trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 
iki 9 vai.
3907 Rosemount Blvd., tol. 722-3545. Diena.-penk
tadieniais nuo 1 iki 6 vai. Vakarais--pirmadieniais, 
trečiad'tniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai.
Sekmadieniais nedirbama vasara, nuo birželio 15 d 
iki rugsėioU.5 d. ir per visus ilguosius savaitgalius

I Iniilrciiho l ietin ių KreJiln l ’/»

IS EINAMŲJŲ SĄSKAITŲ

ČEKIAI VELTUI

" Litas" ne tik nieko neskaito už 
Tamstų išrašytus čekius iš einamų
jų sąskaitų, bet dar už jas moka 5% 
palūkanų ir apmokėtus čekius kas 
mėnesį grąžina paštu.

★ ★★ ★ ★ 
MOKĖKITE VISAS SAVO

SĄSKAITAS

"LITO" ČEKIAIS.

Dr. V. GIRIUNIENE
Dantų gydytoja

5330 L'Assomption Blvd.
Tel. 255 ■ 3535.

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

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

695 — 35th Avenue, Montreal, 409, _
i Albertas N 0 R K E L I U N A S, b.a. c.s.c., i.b. 727.3120.
Ill V NAMU:
‘ Arvydas RUDZEVIČIUS - A.I.B. ‘ 672-5303.

KO M ERCINIO,PRIVATAUSTURT O, AUTOMOBILIU, ATSAKO MYBĖ S, G Y V YBĖS DRAUDIM Ai
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- ------------------------------------------------------------- ------

TEL 769.B831

NOTARAS

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

Suite 200 1
Tel. 866- 13 59

KAILIU SIUVĖJAS

6396 Bannantyne Ave. Verdun, Montreal

Siuvu ir parduodu
Taisau ir remodeliuoju 
Vasaros laike saugojimas 

(Storage)'
Tel. 767- 6183.

4475 BANNANTYNE AVĖ., USED CARS
1 year guarantee

Kreipkitės į 
LEO GURECKAS

Sales Manager'
Keating Ford lietuvis atstovas

769 - 8831.

Tel: namų 366- 2548
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