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Lietuvos generalinis konsulas dr. J. J. Bielskis svei
kina Lietuvos buvusius karius Los Angeles įvykusia
me Lietuvos kariuomenės minėjime, kurį suorgani
zavo Los Angeles Liet, veteranų skyrius.

Foto L. Kančausko.

Žtnomas New Yorko radio žinių komentat orius J.A. 
Zee yra lietuvių kilmės. Čia jis yra matomas Lapkri
čio 13 d. kalbant per New Yorko"Laisvės Ziburio"ra- 
dto valandėlę, per kurią jau daug žymių asmenų yra 
kalbėję. Programa vyksta lietuviškai ir angliškai.

Postage paid at Lachine, P-Q

Hamiltono spaudos baliuje buvo išrinkta baliaus karalienė-D. Latauskaltė, kiti 
iš kairės: praėjusiųjų metų karalienė A.Volungytė, M.Grinius, paveikslą lai
ko N.Beniušytė, J.Pleinys-Atettintnkų sendraugių pirmininkas. Foto Juraičio.

PRfltJUSI SflVflITf
PASIRUOŠIMAI VYKTI Į MĖNULĮ

JAV Gemini 12 skrieji
mas aplink Žemę pasibai
gė labai gerai.Skratdulis 
nusileido visiškai tiksliai 
tiktai už mylios nuo jos 
laukusių laivų^Altn ilgiau 
šiai "vaikščiojo" erdvėse 
išlipęs iš skridulio.Tuo 
užbaigtas trečiasis ban
dymo etapas. Pirmasis 
buvo Mercury-su vienu 
astronautu,antras Apollo 
su dviem astronautais, 
dabar bus trečias is Jupi
ter sutrim astronautais. 
Po to bus žygis į Mėnulį. 
Ši serija bus pradėta 1967 
metų pradžioje. 
BULGARIJOS SOSTINĖJ 
Sofijoje įvyko Bulgarijos 
kompartijos suvažiavi
mas, kuriame dalyvavo 
apie 70 kitų kraštų kom
partijų atstovai ir svar- 
btausia-Rusijos gen.sekr. 
Brežnevas,kuris pasiūlė 
sušaukti viso pasaulio 
komunistus, kad jie iš
spręstų rusų-kinų nesan
taikos bylą. Šiam pasiū
lymui pasipriešino Rumu 
nijos atstovas Ceausescu, 
o Lenkija irkt. susilaikė. 
Bet nutarimas priimtas. 
PAUL MARTIN UŽBAIGĖ 
TAIKOS KELIONĘ .

Kanados užs.reik.min. 
P. Martin padarė didelę 
kelionę į Europos rytus, 
vidurį ir aplankė Lenkiją, 
Rusiją, Italiją ir Vatika
ną. Visur P.Martin kal
bino valstybių viršūnes 
susirūpinti taika,ypač In- 
dokinijos pusiasalyje.

Sunkus jam buvo užda
vinys ir neatrodo, kad jis 
daug būtų laimėjęs,bet vis 
dėlto jo taikos misija ne
gali likti visiškai be pa
deki itų. Visokiu atveju jo 
pastangos bus vienas iš tų 
"lašų", kurte ir "akmenį' 
pratašo'! Vakaruose jis ti
krai susilaukė pritarimo, 
jo misijai pritarė ir Italt- 
j s ir Vatikano vyresny
bė.
JAV PREZIDENTUI PA
DARYTOS DVI OPERA
CIJOS
viena pilvo, kita gerklės 
srityje. Gydytojai teigia, 
kad operacijos gerai pasi

sekė ir preĖidentas greitai 
sveiksta. Pagijimo laiko
tarpį jis praleis savo ūky
je, kur manąs išbūti iki 
naujųjų metų.
V.VOKIETIJOS VYRIAU
SYBĖ TEBEFORMUOJA
MA

Erhardas pakvietė vo
kiečius palaikai naująjį 
kandidatą į kanclerius, Kie 
singerį,kuris ligšiol buvo 
Badeno-Wuertembergo mt 
nisteriu pirmininku. Jam 
priekaištaujama, kad jis 
buvęs nacių partijos na
rys. Tas ypač sukelia pa
sipriešinimą iš Rusijos 
pusės.
POPIEŽIUS SUDRAUDĖ 
JĖZUITUS

Jėzuitų ordino vienuo
liai yra laikomi intelektu- 
ališktausiais vienuoliais, 
kurie rūpinasi pažanga ir 
ėjimu su mokslu ir gyve
nimu. Bet Popiežiaus ta
rybai pas ir odė,kad Jėzui
tą i,palaikydami reformas, 
persparčiai eina pirmyn’, 
todėl rado reikalinga vie
šai juos įspėti-neskubėti. 
Jėzuitų ordino vadovybė 
Popiežiaus įspėjimą priė
mė nuolankiai. Bet spėja
ma, kad toks viešas įspė 
jimas Jėzuitų ordinui gali 
žymiai pakirsti autoritetą.

ŽINIOS TRUMPAI

• Berlyne prasidėjo Eu
ropos socialdemokratų 
suvažiavimas, kuriame 
paprastai dalyvauja ir lie
tuviai.
• Pasaulio gražuole, Miss 
Univers,išrinkta indė Fa
ria, antrą vietą gavo ven
grė.
•Čekoslovakijos vad.pre- 
zidentas Novotny, lankėsi 
Etiopijoje,o vėliau Indijo
je.
• Amerikos lakūnas pasie 
kė skridimo greičio rekor 
dą.Jlsper valandą nuskri 
do 6654 kilometrus.
• Jugoslavija atnaujino di
plomatinius santykius su 
Vatikanu, kurie buvo nu
traukti prieš 14 metų. Bei 
grade gyvens Vatikano įga 
liotinis.
• Vėl susišaudė Izraelio 

pasienyj Syrijos-Izraelio 
pasieniečiai.
• Italijos valdžia pakėlė 
mokesčius nukentėju- 
siemsnuo potvynio šelpti 
tikslui .
• Švedijos komunistų par
tija persiformuoja į kairią 
socialistų partiją.
• JTO priėmė nutarimą, 
kurio pagrindu bus gina
mos neturinčios atominės 
bombos valstybės.
• Brazilijoje įvyko par
lamento rinkimai.
• Komkinija atsisakė pri
imti Jungtinių Tautų nuta
rimą dėl atominių ginklų 
plėtimo sulaikymo prie
monių.
• Anglija pasisakė už įsi
jungimą į Bendrąją Euro
pos rinką. •

JENS OTTO KRAG 
Danijos ministeris pir
mininkas, gavęs nepasiti
kėjimą, pasirūpino, kad 
karalius paleistų parlame 
ntą ir paskirtų naujus jo 
rinkimus.

HINDU HOLY MEN MARCHING ON PARLIAMENT

Kairėje Italijos miestas Venclja, kuris buvo labai patvinęs, dešinėje gi Indijos ttkyblninkai 
kelta maištą, kad Indijos valdžia nedraudžia badaujantiems indams skersti karves.

KAS NAUJA
KONSERVATORIŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Kanadiečiai sako-kon- 
vencįja, įvyko sostinėje 
Otavoje. Konvencijoje da
lyvavo per pusantro tūks
tančio narių. Buvo kalba
ma, kad konservatorių 
partijos pirmiųįpkas Dal
ton Camp nesugyvenąs su 
partijos lyderiu John Die
fenbaker'iu. Buvo spėlio
jama,kad D ief enbaker, ku
riam nesiseka laimėti 
parlamente daugumą, ne
būsiąs išrinktas lyderiu, 
bet vis dėlto neatsirado 
dar jokio kito kandidato, 
kuris nugalėtų Diefenba- 
kerį, ir jis didele balsų 
dauguma paliktas senose 
pare igos e .Tač iau progra
ma numato gale metų su
šaukti partijos konvenciją 
kuriai jis paruoš partijos 
programos pakeitimą ir 
pasiūlys naują lyderį. 
KANADA IR KINIJA

Kelios valstybės pasiū
lė Komkiniją priimti į Jung 
tines Tautas. Kanada pa
laiko šį pasiūlymą. Bet J 
A V, A ustrali ja, Japon i ja ,N. 
Zelandija ir kt.priešinasi 
tokiam pasiūlymui,nes ne
mano, kad Komkinija lai
kytus i JTO statuto. Be to, 
Komkinija ne kartą yra 
pareiškusi,kad ji į JTO ir 
nenori įeiti.Ir JTO pirm. , 
atsiliepdamas į pasiūlymą 
priimti,pareiškė,ar iš ti-

konservatorių

KANADOJE
KANADOS PARTIJŲ 
KOVA

Konservatoriams pra
laimėjus rinkimus ir atst 
dūrus opozicijoj,visą laiką 
vyksta atkakli kova už pir
mavimą. Šioje kovoje ve 
damąją rolę vaidina buv. 
pirm. J. Diefenbaker. Jis 
veiklus ir | neatląidžiai 
puola liberalus.

Paskutiniu laiku, ruoš
damasis 
partijos suvažiavimui , 
buvo suplanavęs ypatingą 
puolimą, kuriuo manė pa
keisiąs savo prestižą ir 
daugiau patiksiąs suva
žiuojantiems konservato
rių partijos nariams,o gal 
būt pasieksiąs ir liberalų 
nuvertinimo.Bet min.ptrm 
L.Pearson visiškai sunie- 
cino jo pasirinktą būdą . 
Diefenbakerteigė,kad fe
deralinė vyriausybė atsi
dūrusi prie tuščio iždo, bet 
Pearson įrodė,kad Kana
dos iždas pajėgus atlikti 
visus uždavinius^ ir Die
fenbaker nepasisekė suor
ganizuoti liberalų vyriau
sybei nepasitikėjimo pa
reiškimo.
krųjų Komkinija nori į JTO 
įeitiJComkinija visą laiką 
prle.šinasl Jungtinių Tautų 
visiems nutarimams. Be 
tao, kai JTO tikslas išlai 
kytt taiką,tai Pekinas visą 
laiką kalba už karą ir at
virai ruoštasi karui.

Lietuvių gyvenimo faktai
TREČIOJO LIETUVOS
PREZIDENTO
Dr.K.Griniaus prisimi
nimus ruošta daugelis lie
tuviškųjų kolonijų. Montr 
ealyje gruodžio 1O dieną, 
Detroite gruodžio 11 die
ną, New Yorke gruodžio 
3 d. 999 Jamaica Avenue, 
Brooklyn.
DAILININKO ANTANO
TAMOŠAIČIO 
sukaktuvės ir jo paro
da šį sekmad. .lapkri
čio 27 d. Ottawoje.
KOMPOZITORIAUS IR 
MUZIKOLOGO 
prof. J. Žilevičiaus 75 
metų sukaktuvės ir jo 
nuopelnų pagerbtuvės 
gruodžio 4 d. Čikago
je, Jaunimo Centro sa
lėje.

V LIKO PIRMININKAS 
V. S tdz ikauskas, kel ia- 
vęs per Tolimuosius Ry
tus, jau sugrįžo į New Yo- 
rką. Korėjoje, Seulo mies< ne|ė apįe informacijos ir lei 
te jis dalyvavo Azijos Tau dinio reikaius> 
tų prieškomunistinės lygos Paskaičius “ Dirvoje“ kaž 
konferencijoje kaip Paverg-kokio slapuko klaidinanti 
tųjų Europos tautų Seimo pranešima apie Lietuvių Die 
atstovas. Azijos tautos pri na Pasaulinėje parodoje, nu 
ėmė rezoliuciją, kuri pa
remia Europos tautų kovą 
už laisvę ir nepriklauso
mybę. Azijos tautos, įsi— 
jungadamos į pasaulinę ta
utų kovą prieš kolonializ
mą ir imperializmą, per
siorganizavo į Pasaulinę 
antikomunistinę Lygą.

PARODOS BEI LIETUVIU 
DIENOS KOMITETAS 
sekmadienį aptarė hėgamuo 
sius, skubiuosius, klausimus 
ir tarėsi dėl gruodžio 4 die
nos susitikimo Toronte die
notvarkės. Be to,pranešimus 
padarė Finansų komisijos 
pirm. J. ŠiauČiulis, nurodęs 
svarbiųjų darbu metmenis; 
plačiau apie Lietuviu Dienos 
išvakares pranešė L.Ladyga, 
nurodęs bendrais bruožais su 
sipažinimo ir Kanados lietu
vaitės rinkimo vakaro progra 
mą; Nakvynių kom. pirm. J.A 
-domaitis pareiškė savo nusi
statymus. Plačiau buvo apsi
stota prie Lietuvių Dienos 
koncerto pirm. dr.P. Lukoše 
vičiaus pranešimo, bet didu 
lė dalis jo pranešimo išsiaiš 
kinimui palikta susitikimui 
Toronte. Labai gražų pasiu- 
lyma del pamaldų padarė AV 
klebonas T.K.PeČkys,SJ.,bet 
galutinai klausimas išsiaiš
kintas bus susitikus Šv.Ka
zimiero kleboną dr.F. Jucevi 
čiu. J. Kardelis trumpai pra

tarta kviesti visą lietuvišką
ją spaudą ir visą lietuvišką
ją visuomene pasitikėti Die
nos komitetu ir jo tiekiama 
informacija, kuri bus tiekia 
ma Komiteto pirmininkui ap 
robavus, o jeigu jis vienas 
dėl ko abejotų, tai turės sprę 
sti visas komitetas,- kad in
formacija būtu visiškai tik
ra, ir tiksli.
V LIK OS SEIMAS 
šaukiamas gruodžio 10-11 
dienomis Ne<V Yorke, At
simainymo parapijos salė
je. Seimo dienotvarkė su
daryta didelė ir labai svai- 
bl.
BALTIJOS KULTŪROS 
DIENOS
vyko Tiubingene lapkri
čio 14-19 dienomis. Buvo 
paskaitų apie Lietuvos 
praeitį.
• Joniškio rajonų kolchozų 
statybininkai Žagarėje at
šventė savo veikimo 10 me 
tų "jubiliejų", kuriam "su
kombinavo" išleisti 1700 r. 
Prikibo kontrolė ir "nubau 
dė":iš vadovo atskaitė vie 
no mėnesio algą, kitus 
griežtai papeikė". (Elta).
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PASAULIO LIETUVIŲ

JAUNIMO METAI
KĄ JIE DAVĖ IR KO DAR LAUKIAMA

Jaunimo metai Pasau
lio Lietuvių Bendruome
nės pradėti 1965 metais , 
reikšmingu sutapimu,To
ronte, kur buvo įsikūrusi 
ir pirmoji Pasaulio Lie
tuvių Bendruoemnės Val
dyba, dabar jau baigiami 
taip pat Toronte,1966 me
tų lapkričio 26-27 dieno
mis.

Kaip ir kas apie juos 
kalbėjo ir kalbės ,kaip be
rašė ir berašys, Jaunimo 
metai liks istoriniu įvy
kiu visoms ateinančioms 
kartoms, kurios negalės 
jų pamiršti.O bus dar ge
riau, jeigu Jaunimo metai 
taps viso lietuviškojo jau
nimo visame žemės ru
tulyje tradicija,kuri telks 
ir vienys viso pasaulio 
lietuviškąjį jaunimą, e- 
santį visose šalyse,ir dar 
geriau, jeigu į šį didįjį 
lietuvybės sąjūdį įsijung
tų tautos kamieno jauni
mas ir sudarytų viso są
jūdžio bazę.

Naujieji laikai, kurių 
jau niekas neįstengs pa
keisti,ar jie kam patinka 
ar nepatinka, jie įsibėgėja 
didžiule srove, inertiškai 
greitėdami ir su tuo rei
kia skaitytis. Šie laikai, 
nors juose yra dar tiktai 
pradedančių gyvenimą 
tautų, jie yra lydimi iški
lusiųjų tautų nepaprastos 
technikos .nepaprastų su
sisiekimo priemonių, ku
rios naikina tiktai vakar 
buvusias normas ir laiko 
skirtumus, kurios keičia 
tautų santykiavimo sąly
gas, ir ši srovė neišven
giamai atneš dar naujes
nius laikus,kurie daug ką 
keis ir niveliuos. Ir ma
žoms tautoms teks atkak
liai kovoti už savo ateitį.

„ Todėl lietuvių pradė
tieji Jaunimo metai yra 
tartum pačio likimo pa
diktuoti, numatant ateitį, 
kurioje jaunimui teks ko
voti už tautos egzistenci
ją

Ką Jaunimo metai davė 
ir ką dar duos? Viena ga
lima pasakyti-davė daug, 
o laukiama dar daugiau .

Be Jaunimo metų tikrai 
neturėtume to,kas jau da
bar reiškiasi lietuviška

VINCUI ŽEMAIČIUI 
mirus, gilią užuojautą reiškia jo žmonai

STEFANIJAI ŽEMAITIENEI
V. ir O.Sabaliai su šeima.

Didžiai Gerbiamus Visuomenininkus 
JONŲ IR GEDIMINĄ RUKŠĖNUS, 
mirus Ponios Rukšėnienės tėveliui, 

V. RAUBAI
Lietuvoje, nuoširdžiai užjaučiame

E. ir J. Kardeliai.

Yearly Subscription Rates:
Canada..........................$6.00
America & S. America $ 6.50

jame gyvenime. Gali kam 
atrodyti, kad ir Jaunimo 
metų bėgyje ir po Kon
greso ir po Peticijos 
Jungtinėms Tautoms nėra 
dar to,ko iš jaunimo gali
ma būtų 1 aukti. Bet gi j au - 
nimo klausimas pasauli
niu mastu buvo paliktas 
savieigai ir tiktai Jauni
mo metai jį padarė gyvu, 
veikliu ir su ateities per
spektyvomis.

Įvairiose lietuvių ben
druomenėse j ifi.ne vieno
kį turėjo poveikį. Atrodo, 
kad gyviausiai paveikė 
Australijos lietuvius. Po 
Australijos eina Pietų A- 
merika ir kt. Bet neliko 
be poveikio ir JAV, Ang
lijos ir Kanados lietuviai. 
Deja,čia,ir JAV ir Kana
doje,lauktinas dar jauni
mo didesnis sąjūdis.Ypač 
keistokai atrodo, kad čia 
nereaguota į spaudos pa
sisakymus , kurie buvo 
gausūs ir kai kieno stip
riai aštrūs. Tiktai vienas 
jaunas vyras.dr.Algirdas 
Budreckis.į visus klausi
mus atsiliepė gyvai ir 
prasmingai.Kodėl kiti ty
li? Jaunimo reakcija į pa
stabas, priekaištus, ypač 
dėl politinės rezoliucijos 
-į pageidavimus, atrodo, 
turėjo susilaukti gyves- 
nio atsakymo. Ypač, kad 
pastabos nebuvo be pa
grindo. Bet reikia laukti, 
kad viskas bus išsiaiškin
ta.

Jaunimo metai baigia
mi. Bet, kaip visuose di
deliuose darbuose ir ypač 
dar didesniuose užsimo
jimuose,ši baimė yra tik
tai pradžia naujų darbų, 
naujų užsimojimų, pra
džia ryžto į naujas pako
pas. Tat jaunimui, bai
giančiam šiuos Jaunimo 
metus, reikia visu atidu
mu susirūpinti, kad Jau
nimo metai taptų perma- 
nentiškais,tradiciniais ir 
kad jie tolydžio apimtų 
vis didesnius jaunimo 
sluoksnius, patraukdami 
juos į amžinai gyvą ir ky
lančią lietuvybę,į jos kul
tūros kilimą, į didžiąją, 
bei iškiliąją jos ateitį.

J. Kardelis

kanados lietuviu
BENDRUOMENĖ

Krašto Valdyba, 94lDundas Street Vest, Toronto 3, Ont.
APLINKRAŠTIS-IN FOR
MACIJA NR. 14

1. Suvažiavimas Expo 67 
Pasaulio Parodos reika
lu.

Po ilgų pastangų gavus 
Lietuvių Dieną Pasaulio 
parodojMontrealyje 1967 
m.rugsėjo 3 (Darbo Die
nos savaitgalyje), tenka 
pradėti tam pasirodymui 
visu intensivumu ruoštis, 
nes laiko liko netaip daug. 
Galutinai nustatyti Lietu
vių Dienos programą ir 
kitiems tos rūšies klausi
mams aptarti šių metų 
gruodžio mėn. 3 c. 4 vai. 
p.p.Toronte, Prisikėlimo 
parap. studentų patalpoj e , 
šaukiamas plataus masto 
pasitarimas - suvažiavi
mas,į kurį kviečiami visi: 
Lietuvių Dienos Komiteto 
nariai (atvyksta iš Mont- 
realio pilnas sąstatas-12 
asmenų) .Krašto Valdyba, 
chorų vadovai, tautinių 
šokių vadovai, spaudos 
atstovai ir apylinkių pir
mininkai (bent iš Rytų Ka
nados). Lietuvių Diena Pa
saulio Parodoje yra visų 
laisvųjų lietuvių reikalas, 
kurį ant savo pečių tenka 
išnešti Kanados Lietuvių 
Bendruomenei.

2. Yra susidariusi gali
mybė aplankyti mūsų ben
druomenės apylinkes, e- 
sančias Ontario provinci
joje valdžios lėšomis.Są
lyga-aplankymo metu turi 
būti pareklamuota Pasau
lio Paroda Expo 67.Kraš
to Valdyba šį pasiūlymą 
priėmė. Apsilankymo me
tu dalis laiko bus panau
dota parodymui skaidrių 
apie busimąją parodą, o 
kitą laiko dalį galima bus 
panaudoti saviems reika
lams aptarti. Laikas:tarp 
vasario 1 ir gegužės 15 , 
1967. Prašoma apylinkių 
neatidėliojant pranešti 
apie pageidaujamą tokio 
apsilankymo datą.

3. Krašto Tarybos iš
rinktoji komisija Lietuvių 
Fondo reikalams savo pa
sitarimus su Fondo vado
vybe jau pradėjo.

A. Rinktinas
Krašto Valdybos pirm 

V. Judzentavičiūtė
Aplinkraščių sekr. 

• Kolchozuose dirbantiems 
pensijos skiriamos, bet jų 
retai pasitaiko didesnių 
kaip 12 rublių mėnesiui, su 
laukus 65 metų.

Spaudos apžvalga
SUSVYRAVO IR SUABEJOJO VISAS KOMPASAULIS
Tiktai prieš kelis metus 
kiekvienas komunistų nu- 
sičoaudėjimas buvo šven
tas ir neliečiamas dalykas 
Stalinas milijonus žmonių 
išžudė, -gerai buvo, nes 
Stalinas žino, ką daro... 
Nevalia to liesti, nevalia 
nė žodžio prieš tai pasaky 
ti. Dar ir Chruščiovo ne
valia buvo pakritikuoti. Su 
batais ant stalo Jungtinėse 
Tautose užlipo, - gerai, nes
Chruščiovas neklaidingas, 
žino ką daro... Bet vis
kam, kas yra kvaila ir ne- 
tetsnga, ateina galas. Ir 
komunistai įsitikinti pra
deda, kad kritika reika
linga. Kad be laisvo žo
džio, laisvos spaudos tei
sybės nepasieksi. Ir jie 
jau pradeda abejoti dėl 
tų komunist inių dogmų: 
neliesk, kas komvado pa
sakyta. Štai "Liaudies

Pasaulinės Parodos Lie
tuvių Dienos Rengimo 
KOMITETAS
4930 Melrose A ve.,N J) .G. 
Montreal, Canada, tel. 
482-0865.

Lietuvių Diena Pasauli
nėje parodoje įvyks ilga
jame savaitgalyje, jau vi
siems mums įprastu ir 
tradicija virtusiu Lietuvių 
Dienų laiku. Tačiau tat ne 
eilinė Lietuvių Diena, ku
rias esame įpratę rengti 
ir skaitlingai dalyvauti Tai 
visų Kanadoje gyvenančių 
lietuvių pasirodymas.

Jei mes norime, kad tą 
Dieną Pasaulinės parodos 
aikštėje plėvėsuotų mūsų 
trispalvė,ir norime paro
dyti, jog SSSR, mesdama 
milijonines pinigų sumas į 
dalyvavimą šioje parodoje 
neatstovauja mūsų paver - 
tos tautos, ypač laisvame 
pasaulyje gyvenančių lietu 
vių, turime labai rimtai 
tuoj pat tuo reikalu susi
rūpinti ir visi į šį darbą 
įsijungti,© šio pasirodymo 
organizatoriais ir rėmė
jais esame visi Kanadoje 
gyveną lietuviai.

To svarbaus reikalo 
svarstymui,gruodžio 3 d . 
/šeštadienį/4 val.p.p.To- 
ronte Prisikėlimo parapi
jos patalpose, 1021 Colle
ge Str. įvyks Krašto Val
dybos,Pasaulinės parodos 
Lietuvių Dienos rengimo 
komiteto ir KLB apylinkių 
valdybos atstovų bendras 
posėdis.

Apylinkių valdybos,ma
loniai yra prašomos at
siųsti į šį pasitarimą savo 
atstovus. Jei tolimesnės 
apylinkės to padaryti ne
galėtų, būtų didžiai malo
nu, kad jos savo siūlymus 
ir pageidavimus lietuvių 
pasirodymo parodos rei
kalu,iki minėtos datos,pa
siųstų Krašto valdybai.

Darykime taip, kad vė
liau nereikėtų vieni ki
tiems užmetinėti, jog buvo 
galima kitaip,o ne taip pa
daryti ,ar kad to buvo per
daug, to permažai. Didis 
darbas reikalauja daug 
galvų, o dar daugiau ran
kų, tad, burkimės į jį.

R. Verbyla, 
KLB Montrealio Seimelio 
Prezidiumo ir Pasaulinės 
Parodos Lietuvių Dienos 
Rengimo Komiteto Pir
mininkas. Aug.Mylė, 

Sekretorius.

Balsas'^jau leidžiasi į 
Mao kritiką, o ar seniai 
ir Mao buvo neliečiamas 
tabu. Dabar štai S.Ker
pė kaip rašo:
u Žmonių atydą šiandien iš 

naujo patraukė vidujiniai įvy
kiai. Tai taip vadinama “pro
letarinė kultūrinė revoliucija”, 
kurią vykdo jauni vaikėzai, 
studentai ir kiti moksleiviai. 
Išrodo, kad tų jaunų raudon- 
gvardiečių užmoju yra iškelti 
kuo aukščiausiai Mao Tse-tun- 
gą, kaip išmintigiausį vadą, nu- 
nakinti jo kritikus ar oponen
tus, su šaknimis išrauti visą se
nosios Kinijos palikimą. Ypač 
aukštai keliamas Mao Tse-tun- 
go mokymas.

Nežiūrint to, kad Kinijos ko
munistai, ypač Mao Tse-tun- 
gas ir jo kolegos, yra mėtyti 
ir vėtyti, daug pergyvenę, dide
les kovas perėję, ir jie negali 
didžiuotis neklaidingumu. Jie 
yra padarę daug ir didelių klai
dų. Atrodo, kad ir dabar jie 
daro didelę klaidą.

Chicagoje
AMERIKOS LIETUVIŲ 
TARYBOS SUVAŽIAVIMAS

Amerikos Lietuvių Ta
rybos suvažiavimas Chi
cagoje 1966 m. spalio 29 
d., Sherman House, iš
klausęs Valdybos prane
šimų ir kitų atstovų pa
sisakymų Lietuvos pa
vergimo klausimais ir 
matydamas,

kad Sovietų Sąjunga 1940 
metais savo ginkluotomis 
jėgomis okupavo Lietuvos 
teritoriją ir,sulaužydama 
taikos sutartį su Nepri
klausomos Lietuvos Res
publika,prievarta ir prieš 
Lietuvos žmonių norus į- 
jungė ją į saco valstybę ;

kad Sovietų Sąjunga te
belaiko Lietuvą pavergtą, 
paneigia jai laisvos tau
tos apsisprendimo teisę:

kad Sovietų Sąjunga, 
siekdama sunaikinti lie
tuvių tautą, išdeportavo 
daugelį tūkstančių Lietu
vos žmonių į šiaurines 
Rusijos sritis ir Sibiro 
tundras ir daugelį jų nu
kankino sunkiais darbais 
nepakenčiamose sąlygo
se arba numarino badu;

kad Sovietų Sąjunga per 
tuos visus metus nuo Lie
tuvos okupacijos pradžios 
grobė pavergtos šalies 
turtus bei žmonių nuosa
vybes ir naudojo Lietuvos 
darbo žmonių jėgą savo 
pramonei ugdyti ir savo 
biurokratijai, kariuome
nei ir policijai maitinti, -

tai šis Amerikos Lietu
vių Tarybos suvažiavi
mas, apsvarstęs vargingą 
pavergtos Lietuvos padė
tį.

nutaria pareikšti griež
tą protestą prieš Sovietų 
Sąjungos smurto ir ne
žmoniškumo politiką lie
tuvių tautos atžvilgiu ir 
reikalauja,kad ji atsiimtų 
iš Lietuvos savo armiją, 
policijąir komunistų par
tiją bei jos agitatorius, ir

nutaria pranešti apie šį 
Amerikos Lietuvių Tary
bos protestą JAV Prezi
dentui, Valstybės sekre
toriui, JAV Senatui, JAV 
Ambasadoriui Jungtinėse 
Tautose ir visoms sveti
mų šalių Pasiuntinybėms, 
akredituotoms Washing
tone ;i r

nutaria reikalauti, kad 
laisvojo pasaulio tautos 
verstų Sovietų Sąjungą 
atstatyti teisėtumą Pa
baltijo valstybėse, lei
džiant jomš laisvai apsi
spręsti politiškai, ekono
miškai ir kultūriškai,kaip 
to reikalauja Jungtinių 
Tautų čarteris ir Sovietų 
Sąjungos įsipareigojimai.
■Amerikos Lietuvių Ta

ryba išreiškia gilią ir 
nuoširdžią padėką vi
siems tiems, kurie pare
mia jos reikalą, siekiant 
išlaisvinti Lietuvą iš so

Hamiltono lietuvių abiturientų pagerbimas lapkričio 5 d. /iš kairės/: A .Juozapa
vičius/LB apyl.atstovas/, M.Sakas, D.Latauskaitė, O.Bugailtškytė, R.Voįun- 
gvtė, M.Grinius, J.Karalėnas, B.Stukaitė, A.Volungytė, A ArvIdas, V Paške
vičiūtė, A.Stanevičius, D.Karusaitė ir J. Plainys /ateit.atst./Foto Juraitts.

Kaip jau yra visam pasauliui ekonominę pažangą porą metų gelžgalius savo puoduose. Ir iš 
žinoma, Kinijos komunistų ly- ar net daugiau. Paskui buvo to niekas neišėjo.
deriai yra darę eilę bandymų, nesklandumų šalyje pridaryta Neseniai Kanadoje lankėsi 
kurie nepasisekė. Nepavyko ryšium su komunomis. Buvo Indijos komunistų veikėjas. Jis 
taip vadinamas "didysis šuolis užsimota “stebuklus” padaryti su didžiausiu apgailestavimu 
pirmyn”. Ekspertai teigia, kad plieno gamybos srityje. Kinie- minėjo Kinijos ir Indijos karą? 
tas bandymas sutrukdė Kinijos čiams buvo įsakyta tarpinti

BOKIME
PATARIMAI KAIP 

Rašo Dr.
Romėnų pasakymas :val- 

gome, kad gyvi būtume , 
bet gyvenam ne dėl valgio. 
Yra žmonių,kaip senovės 
Lukulas, kurių gyvenimo 
tikslas,kaip dzūkai sako, 
gardžiai pavalgyti, gar
džiai nugerti. Žinoma, tai 
klaidinga pažiūra į naudo 
jimą valgio. Yra ir kitų 
neigiamybių valgio nau
dojime. Valgo kada yra 
laiko, valgo kas papuola , 
kad būtų pigiau arba ne
reiktų gaminti. Minta su
muštiniais arba konser
vais. Dažnai tokia mityba 
veda prie sveikatos pa- 
krikimo-pav.prie skran
džio žaizdos atsiradimo.

Valgis duoda didesnę 
naudą, jei valgoma pasi
gardžiuojant.

Reikia valgyti punktua
liai nustatytu laiku, kai 
žmogaus kūnas reikalin
gas maisto-yra apetitas. 
Apetitas atsiranda dėl 
sujaudinimo mitybos cen
tro smegenyse alkanu 
krauju, t. y. krauju, kuris 
jau neturi kūnui maisto.

Labai svarbu apetito 
atsiradymui yra valgymas 
atsiradimui yra valgymas 
nustatytu laiku. Atėjus 
pav.pietų metui, jau pats 
skrandi^ reflekso keliu 
pradeda išskirti virški
nimo syvus.Apetitas gen
da pav. pusryčiaujant ne 
vienu laiku- šiandien 7 
vai., o rytoj 10 vai. Toks 
žmogus praranda savo 
normalų apetitą.

Jei žmogus valgo tris 
kartus dienoj, protarpis 
tarp valgių neturi būti il
gesnis 6-7 vai.,jei valgo
ma keturis kart, tuomet 
pertraukos 4-5 vai. Jei 
tarp valgių pertrauka 10- 
12 vai., tuomet organiz
mas sunaudoja tris ket
virtadalius baltyminio 
maisto. Labai svarbu ir 
aplinka :švariai padengtas 

vietinės vergijos ir prisi
deda savo darbu ir auko
mis to didžiojo tikslo re
alizavimui.

Amerikos Lietuvių Ta
ryba taip pat kreipiasi į 
plačiąją visuomenę ir vi
sas organizacijas vienin
gai laikytis kovos už Lie
tuvos laisvę fronte, ne
skaldant savųjų pajėgų ir 
vengiant bent kokių lenk
tyniavimų šiuose taip rei
kalinguose žygiuose, nuo 
kurių priklauso mūsų tau
tos gyvybė ir ateitis.

Amerikos Lietuvių Ta
rybos metinis suvažiavi
mas dėkoja Lietuvos ats
tovui J.Kajeckui už svei
kinimą suvažiavimo de
legatams ir linki Jums 
geriausios sėkmės atsa-

SVEIKI
REIKIA VALGYTI
A. Grigaitis 

stalas, švarios lėkštės , 
šaukštai ir 1.1.

Ką pirmiau valgyti ?Y- 
ra žmonių, kurie prieš 
piet ši tą aštresnio už
kanda -silkė, sūris, gry
bas ir panašiai. Užkandis 
privalo būti saikus, ne
sotus. Užkandžio pareiga 
sužadinti apetitą. Vėliau 
seka sriuba - bulijonas, 
kopūstai,barščiai ir p. Po 
sriubos, kuri pagelbsti 
apetitui,seka pagrindinis 
valgis-mėsa, žuvis arba 
valgiai iš mil tų,daržovių. 
Po pietų seka taip vadi
namas saldusis valgis. 
Valgis dažnai ruošiamas 
žiūrint žmogaus gyveni
mo sąlygų,klimato, tauti
nių papročių. Užkandžia- 
vimas tarp valgių gadina 
apetitą.Apetitas mažėja, 
jei esant alkanam, suval
gyti ką saldaus, parūkyti. 
Saldainiai, saldūs pyra
gaičiai prieš piet žymiai 
sumažina skrandžio se
krecija ir žinoma, apeti
tą. Rimtos kalbos valgio 
metu kenkia virškinimui. 
Apetitą galima, visai su
gadinti,  j ei prie stalo ner- 
vuojamasi, baramasi, 
vaikams duodamos pa
stabos dėl jų elgesio, ar
ba valgio metu skaitoma 
laikraštis, knyga. Valgio 
metu turi būti ramu, links 
ma, juokas. Valgy turi bū 
ti saikas. Sotumo pajuti
mas-tai rodyklis, kad pri 
valgęs.Geriau truputį ne- 
davalgyti. Ypač vengti 
persivalgyti prieš miegą 
-trukdo miegą.

Karštam klimate žmo
nės valgo mažiau,šaltam, 
kur žmogus reikalingas 
daugiau šilumos, daugiau 
energijos , organizmas 
reikalauja daugiau mais
to.Dirbą fizinį darbą,au
gą vaikai reikalauja taip 
pat daugiau maisto.

komingose pareigose ats
tovaujant ir ginant nepri
klausomą Lietuvą ir reiš
kiame viltį, kad glaudus 
bendradarbiavimas tęsis 
ir toliau.

Amerikos Lietuvių Ta
ryba sveikina Vyriausį 
Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetą,linkėdamas jam 
geriausios sėkmės ben
druose žygiuose už Lie
tuvos išlaisvinimą.

Telegramomis anglų 
kalba sveikinimai ir pa
dėkos pasiųstos JAV Pre- 
sidentui L. B. Johnson , 
Valstybės Departamento 
sekretoriui D. Rusk, Illi
nois gubernatoriui Otto 
Kerner ir Chicagos merui 
R. Daley.

Amerikos Liet. Taryba
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VACLOVAS ŠLIOGERIS

Prezidento adjutanto 
atsiminimai

KARIUOMENĖS VADOVYBĖ LEMIAMAIS VALSTYBĖS 
GYVENIMO MOMENTAIS

Tęsinys iš praeito NL numerio.
Visai nesuprantamu dalyku laikau 1939 m. rudenį atliktą mū

sų kariuomenės dalinę mobilizaciją ir po poros savaičių jos demo
bilizaciją. Tais metais rugsėjo 17 d. sėkmingai ir ’’žaibišku” grei
čiu įvykdyta dalinė kariuomenės mobilizacija. Visa puikiai atlik
ta, bet būtų buvę dar geriau padaryta, jei būtų buvusi įvykdyta 
pilna mobilizacija. Tiksliai nebeprisimenu, bet jau turėjome apie 
10C.0C0 vyrų jėgą, su kuria turėjo skaitytis ir didesnis kaimynas. 
Tačiau spalio 2 d. paskelbta demobilizacija ir įsakyta tai įvykdyti 
galvotrūkčiais per tris dienas, neturint paruošto demobilizacijos 
plano. Keistu sutapimu, tą pačią dieną Lietuvos delegacija, vado
vaujama užsienio reikalų ministro J. Urbšio, ir toje delegacijoje 
dalyvaujant kariuomenės vadui gen. St. Raštikiui, išvyko Mask
von sovietų primestų derybų dėl Vilniaus perleidimo Lietuvai ir 
sovietinių įgulų įvedimo Lietuvon. Sovietams spaudžiant, sutartis 
pasirašyta spalio 10 d. Lietuva gavo Vilnių, bet už tai į ją įžygiavo 
sovietų įgulos. Kodėl derybų metu įvykdyta mūsų kariuomenės 
demobilizacija, visur tylima. Mūsų vyriausybės nariai ir net da
lis visuomenės žinojo apie panašias sovietų ’’derybas’’ dėl bazių 
su latviais ir estais, turėjo apie tai žinoti ir kariuomenės vado
vybė. Juk turėjo būti aišku; jog panašus dalykas ir mūsų laukia. 
Reikia manyti, kad ne tik krašto apsaugos ministras gen. Mustei
kis, bet ir kariuomenės vadas gen. St. Raštikis dalyvavo vyriau
sybės posėdyje, kuriame buvo nutarta kariuomenę demobilizuoti. 
Kodėl nei krašto apsaugos ministras, nei kariuomenės vadas nesi
priešino demobilizacijai? Nepasako priežasties ir gen. St. Rašti
kis savo atsiminimuose. Ne gana toj Prieš prasidedant Vokieti- 
jos-Lenkijos karui, 1939 m. rugpiūčio 23 d. Maskvoje sovietų už
sienio reikalų ministras V. Molotovas ir Vokietijos užsienio rei-
kalų ministras J. von Ribbentropas pasirašė nepuolimo sutartį ir 
prie jos prijungė slaptą protokolą, pagal kurį Lietuva pateko 
Vokietijos įtakos sferon, o jau rugsėjo 28 d. tie patys ministrai 
sudarė naują ’’Draugiškumo ir abišalės pagalbos” sutartį, kur 
slaptasis protokolas pakeistas ta prasme, kad Lietuva įstumiama 
į Sovietų Sąjungos įtakos sferą, tik pietų vakarinė dalis numa
toma prijungti prie Vokietijos. Argi jau taip mūsų vyriausybė ir
kariuomenės vadovybė visai nieko nežinojo apie tas derybas ir 
susitarimus? Nesinori tikėti. Labai gerai prisimenu, kad tomis 
dienomis vyresnieji karininkai tiekimo valdyboje ir vyr. kariuo
menės štabe patylomis šnekėjo, kad Maskvoje einančios slaptos 
derybos mūsų sąskaiton. O čia spalio 2 d. krašto apsaugos mi
nistras gen. K. Musteikis skubiai sušaukė visus kariuomenės tar
nybų viršininkus su tiekimo viršininku gen. Z. Gerulaičiu prie
šakyje ir jiems pareiškė: ’’šiąnakt ministrų kabinetas nutarė 
kariuomenę demobilizuoti. Priežastis — mobilizuotos kariuome
nės išlaikymas brangiai kainuoja, apie 10 milijonų litų mėnesiui, 
todėl mūsų valiutos pastovumo išlaikymo sumetimais ir nutarta 
demobilizacija”. Tada atsistojo sanitarijos ^tarnybos viršininkas 
gen. VI. Nagius-Nagevičius ir ministrui gen. Musteikiui tarė: 
’’Pone ministeri, jei demobilizuosime kariuomenę, tai Lietuva žus! 
Argi lito kurso pastovumo išlaikymas toks svarbus, kad norima 
rizikuoti Lietuvos laisve?!” Jam atsakydamas krašto apsaugos 
ministras gen. Musteikis pareiškė, kad jis nieko negalįs padaryti, 
nes tai esąs vyriausybės nutarimas ir mes privalome tą jos nuta
rimą drausmingai įvykdyti. Nežinau, ką pasakė kariuomenės va
das gen. St. Raštikis sušauktiems rikiuotės vadams ir savo vy
resniesiems štabo karininkams, tačiau gerai žinau, kad daugu
mas kariuomenės štabo ir tiekimo valdybos vyresniųjų karininkų 
buvo pasipiktinę ir vyriausybe, ir krašto apsaugos ministru, ir ka
riuomenės vadu, kad Lietuvai tokiu pavojingu momentu buvo de
mobilizuojama kariuomenė ir tuo pačiu mūsų jėgos silpninamos. 
Ir man visai nesuprantama demobilizacija. Nenoriu tikėti, kad lito 
pastovumas buvo lemiamas veiksnys. Turėjo būti dar ir kitų prie
žasčių tačiau daužiau ta reikalą žinoie asmenvs vieni imi nebe THE "KATIMAVIK". B. THE SMALL PYRAMIDS WHICH HOUSE THE THREE MAIN SECTORS OF EXHIBIT! kelti taip pigiai nepraleisti- zascių, tačiau aaugiau tą reikalą žinoję asmenys vieni jau nebe- c< -pHE PEOPLE TREE. D. THE BANDSHELL. E. THF ARTS CENTRE. F. THE PAVILION OF THE ATLANTI ., . , P ?
gall pasakyti teisybes, o kiti, kaip man bent atrodo, sąmoningai PROVINCES. G. THE PAVILION OF ONTARIO. Tia yra pačios Kanados pavilijonai Pasaulinėj parodoj “MKiau^mų,kurie,tik besa- 
tyli. Reikia manyti, kad mūsų vyriausybė ir kariuomenės vado- J liškaiirkiek galint pilniau,

JONAS 
AVYŽIUS ROMANAS

PENKTA DALIS
51 atkarpa.
j y GYVENIMAS IS NAUJO

Draugė darželio vedėja
Kiekvieną rytą tuo pačiu metu per kaimą nueina Gedrūta. 

Pats mažiausias ant rankų, trys iš paskos seka. Priešais — 
moterys, paaugliai, seniai, nešini kibirais, bidonėliais ir kito
kiais indais su pienu. Pro šalį pralekia Rokas Gojelis su 
savo furgonu, primuštu bidonų, kaip šovininė šovinių. Iš 
fermų. Pieninėje dusliai pupena dyzelinis motoriukas. Pro 
atviras duris verčiasi balti garų tumulai. Skamba darinėjami 
bidonų dangčiai, šūkavimai, juokas.

— Labas rytas, Gedrūtal
— Kaip sekasi, Gedrūta?
— Sveika, drauge darželio vedėja!
Gedrūta kikeną, atsakinėdama į sveikinimus, ir krypuoja 

toliau su savo žąsyčiais, užsukdama čia į vieną, čia į kitą 
kiemą. Ir iš kiekvieno išeina su pailgėjusia uodega. Kaimo 
gale jau seka koks dešimt mažamečių vaikų. Garbė Dievui, 
visus susirinko. Galima įsitvirtinti. Ir visa govėda, klegėdama 
ir stumdydamas -!, pritariant Gedrūtos kikenimui, traukia at
gal per kaimą. Vėl kiemai, kiemai, sutinkami žmonės. Vėl: 
„Sveika, drauge darželio vedėja!"

— Čia, čia, vaikučiai. I šitą kiemą. Greičiau, greičiau! 
Mašina ateina! — Gedrūta laisvąja ranka graibsto atsiliku
sius vaikus, stumia į kiemą.

O kieme stovi šeimininkė, pasiruošusi eiti į darbą. Prie 
to vištelių būrio prisijungs ir jos mažylis.

— Ar priimsi, šeimininke, svečius?
Menkas malonumas tokia gauja. Valgio negaila, bet pri- 

tryps trobą ir šiaip... Vaikai lieka vaikais. Na, ką darysi, 
jei tavo eilė?

— Karaliauk karaliauk, Gedrūta. Kamaraitė neužrakin
ta. Virk, kepk, tik žiūrėk, kad koks varlys pokšto neiškrėstų. 
Mūsų šulinys be dangčio. Degtukus saugok. 

vybė turėjo daugiau informacijų, negu kad ir vyresnio laipsnio 
nerikiuotės karininkas, didelis patriotas, karo sanitarijos tarny
bos ir Karo Muziejaus viršininkas gen. VI. Nagius-Nagevičius. 
Galimas dalykas, kad ir vyriausybė, ir kariuomenės vadovybė ne
suprato ar neįvertino, kokią didžiulę krizę išgyveno tuo metu Lie
tuvos valstybė. Mano nuomone, tada demobilizuodami savo ka
riuomenę mes pasidavėme.

Ta pačia proga meskime trumpą žvilgsnį į atsikuriančios Lie
tuvos laikotarpį. Kovos dėl Lietuvos nepriklausomybės pasibaigė 

1929 m. gale, bet 1921 ir iš dalies 1922 metais saugumo sumeti
mais Lietuva laikė apie 60.000 vyrų kariuomenę — keturias pės
tininkų ir vieną kavalerijos divizijas su atitinkamu kiekiu artile
rijos, šarvuotų traukinių, inžinerijos dalinių ir pagalbinių užnu
gario tiekimo įstaigų. Tada I pasaulinio karo ir vokiečių trejų 
metų okupacijos išvarginta ir neturtinga Lietuva, vedusi dar 
dvejus metus kovas už savo laisvę, pajėgė laikyti tokią, palyginti, 
nemažą kariuomenę, o 1939 m., kada Lietuva ekonomiškai buvo 
nepalyginamai pajėgesnė, staiga po dviejų savaičių dalinės mobi
lizacijos, neva dėl ekonominių motyvų, savo kariuomenę demobi- 
lizavom. Ir tai padaryta Lietuvai nepaprastai pavojingu metu. 
Kodėl? Gal būta spaudimo iš sovietų pusės? O gal, greičiau, mūsų 
vadai nebeturėjo savanorių-kūrėjų laikotarpio dvasios? Man at
rodo, dėl demobilizacijos daug kaltės turėtų prisiimti anuometinė 
kariuomenės vadovybė. Kol Lietuvai negrėsė betarpiškas pavojus, 
mūsų kariuomenės vadas, kaip anksčiau minėta, gražiai patriotiš
kai kalbėjo ir rašė, bet atėjus Lietuvos valstybei rimto pavojaus 
valandai, pasimesta ir pasiduota. Tada reikėjo ne demobilizuotis, 
bet įvykdyti pilną kariuomenės mobilizaciją. Ir derybose su so
vietais būtume galėję bent kiečiau laikytis. Turime būdingų pa
vyzdžių ir iš II pasaulinio karo. To karo metu net kelerius metus 
mobilizuotą kariuomenę laikė Šveicarija ir Turkija, gerokai su
stiprintą kariuomenę turėjo ir Švedija. Tos valstybės, panašiai 
kaip ir Lietuva, buvo pasiskelbusios neutralios. Paminėtos vals
tybės, kaip matome, buvo pasiruošusios savo neutralumą ir ginti, 
o mes — nuleidome rankas.

Prisiminkime dar vieną atvejį — skaudžiąją 1940 m. birželio 
15 dieną, kada sovietų kariuomenė užėmė Lietuvą. Kaip žinome, 
sovietai, beieškodami preteksto Lietuvai okupuoti, gegužės mė
nesio pabaigoje ėmė kaltinti Lietuvos vyriausybę, kad su jos žinia 
buvę pagrobti du raudonarmiečiai (iš tikrųjų tie kareiviai dezer- 
tiravo). Įsitempusiems santykiams sušvelninti birželio pradžioje 
Lietuvos iniciatyva prasidėjo derybos su sovietais Maskvoje. Ta
čiau įtampa didėjo, sovietai ėmė kištis į Lietuvos vidaus reikalus 
ir pagaliau birželio 14 d. prieš pat vidunaktį sovietų užsienio rei
kalų ministras V. Molotovas įteikė Maskvoje esančiam Lietuvos 

— Kam tą sakote? Pati ketvirtą auginu.
— Žinau žinau. Kitos iš tolo į vidų neįsileisčiau.
Gedrūtai juokinga. Ir vaikams juokinga. Jie neįsivaiz

duoja, kaip gali atsitikti kas nors blogo, kai su jais tetulė 
Drūta.

Vakare vėl visas būrys traukia per kaimą. Sotus, prisi- 
žaidęs, išvargęs, bet patenkintas. Vienas kitas pamušta no
simi. Bet namie nesiskųs: ko gero, rytoj nebeleis pas tetulę 
Drūtą. Vėl kiemai kiemai, sutinkami žmonės. Vėl: „Labas 
vakaras, drauge darželio vedėja..." Aišku, su draugiška pa
šaipa. Tai ties vienu, tai ties kitu kiemu kas nors atsiskiria, 
būrys mažėja, tirpsta, kol belieka pats mažiausias ant ran
kų ir trejetas, cipenančių iš paskos. Tų niekur nedėsi — 
savi. Sąnariai užtirpę, akys pačios merkiasi. Nusivarė, lyg 
molį mynusi. Bet širdyje gera, smagu. Ausyse gaudžia vai
kų klegesys, šūkavimai, verksmas. Nuostabiausia muzika. .. 
Kaip gerai, kad pasisiūlė, o moterys sutiko jai patikėti savo 
mažylius)'

Bet štai prapliupo lietus, ir Gedrūtos armija kasdien ma
žyn, mažyn. O vieną rytą, perėjusi per kaimą, nebesurinko 
nė vieno. Grįžo kaip nesava. Pusiaukelėje sutiko brolį. Pa
siguodė,— bet tasai tik pasijuokė.

— Labai gerai. Ekstra! Kam tau ta gauja snarglių? Dar
badienių, reiškia, neužrašo, o terlionės per akis.

— Man eina už dekretines.
— Jei eina, reiškia, priklauso.
— E-ė, kad būtum mano vietoj, taip nekalbėtum. ..
Petras numojo ranka, pasitaisė skrybėlę ir nuėjo. Bepras

miškas aiškinimasis. Jiedu taikiai sugyvena, bet yra daly
kų. dėl kurių niekada neras bendros kalbos.

Buzauskų vienkiemis ant kalniuko. Kažkoks vyriškis 
vaikščioja aplink langu , dairosi. A, tai Kleme Stribokasl 
Nusmurgęs, pilkas. Nė kruopelės buvusio šaunumo. Nelaimė 
atsitiko vyrui. Prieš kokią porą savaičių lėkė sunkvežimiu gir
tas iš Viešvilės ir užšoko ant važiuojančios moters. Teisin
giau, ant jo užlėkė pasibaidęs arklys, dar išmalė iena ka
binos stiklą, bet kam pasiaiškinsi? Arkliui kojas tai nukirto, 
moterį tai paglemžė po mašina. Jeigu mirs, gali liūdnai 
baigtis.

— Kaltas, jedriona paika — apkaušęs buvau. Nereikėjo 
gerti. Kas žinojo. . . Nebūtų Liepgirių pusberniai to dvasnos 
nugirdę, nebūtų pasibaidęs. . . Abu girti, o vienam atsakyti, 
jedriona paika.

Gedrūta atrakino duris, ir visa šeima suėjo į vidų. Nebe 
pirmą kartą girdi Klemės skundą ir pati nebe pirmą kartą jį 
guodžia:

— Ką jau padarysi. Nelaimė gali kiekvienam pasitaikyti. 
Gal ta moteris nemirs.

Kleme Stribokas gūdžiai juokiasi. Nemirs... Tokiu at
veju dar blogiau — liks invalidė, ir teismas priteis mokėti 
kompensaciją. Ne, jedriona paika! Geriau tegu dvesia! Kalė
jime atsėdės. Ir ten žmonės gyvena. Ar Strazdų Vincė pra
žuvo?

— Vargšas mano Stribokas. . .
Tie švelnūs, pilni nuoširdžiausios užuojautos žodžiai tar

tum benzino šliukštelėjo ant ugnies.
— Dėl supuvusios bobos už grotų! Tai laikai! — Kleme 

pašoksta, laksto po kambarį, laužydamas rankas. Iš parau
dusių akių čiurkšlėmis kliokia ašaros.— Niekas nežiūri, kad 
savas žmogus, liaudies gynėjas, p:rmas šokau po karo už 
Tarybų valdžią. Pašol von! Į kaliūzę, šunie! Och! O buvo 
laikai. . . Nereikėjo vaikščioti pirštų galais, saugotis, kad 
žiopliui ant kojos neužmintum, atsiprašinėti. Pilnu padu 
žengėm. Raz-dva, raz-dva. Žemė drebėjo, jedriona paika!

— Sėskis, Kleme, kėdes išvartysi.
— Ir išvartysiu! Visą žemę apversiu aukštyn kojomis, 

jedriona paika. Nemoku gyventi vienuolyne.— Sustojo prie
šais Gedrūtą — drebantis, sugniužęs, bet ataušęs — uždėjo 
ranką jai ant pečių ir kelias akimirkas, sunkiai alsuodamas, 
žiūrėjo besigerinančio šuns žvilgsniu.— Apsiforminkime, 
Gedrūta... Juk tas vienas vaikas tikrai mano. ..

— Du,— pataisė Gedrūta.
— Na matai! — apsidžiaugė Kleme.
Gedrūta uždėjo plaštaką jam ant kaklo, antrąja patekšno- 

jo per šlapią skruostą. Kikendama žiūri į akis, bet žvilgs
nis sako — „Ne!“

— Būsiu geras vyras. Man reikia tik negerti, jedriona 
paika.— Ir jis prisiekinėja daugiau negersiąs nė lašelio, net 
rūkyti mesiąs, keikia svaigalus, nors su kiekvienu kvėptelė
jimu iš burnos eina salkanas degtinės kvapelis.

— Ehė, nereikia, Kleme. Pašnekėsim taip, kai bus penk
tas. . .

— Matai, toks reikalas. Kai žmogus vedęs, su vaikais, 
teismas kitaip žiūri. . . Šeimos galva, maitintojas. . . Gali pu
sę numesti.

— Maitintojas!
— O kaipgi? Kai būsiu tavo vyras pagal įstatymą, mai

tinsiu, jedriona paika!
— Sakai, pusę gali numesti? — Gedrūta ilgai žiūri ty

lėdama į jo sukritusį veidą. Akys nebesako „Ne!" Jos drums
tos ir neįžvelgiamos kaip Akmenė po smarkaus lietaus.

Daugiau bus.

užsienio reikalų ministrui J. Urbšiui ultimatumą, kur reikalau
jama: ”1. Kad būtų atiduoti teismui vidaus reikalų ministras gen. 
Skučas ir saugumo departamento direktorius Povilaitis, kaip tie
sioginiai kaltininkai provokacinių veiksmų prieš sovietų kariuo
menės įgulas Lietuvoje; 2. Kad tuoj būtų sudaryta Lietuvoje to
kia vyriausybė, kuri būtų pasiruošus ir pajėgtų patikrinti gar
bingą Sovietų-Lietuvos savitarpinės pagalbos sutarties vykdymą 
ir energingą šios sutarties priešų sudraudimą; 3. Kad tuoj pat 
būtų patikrintas laisvas praleidimas į Lietuvos teritoriją sovietų 
kariuomenės dalinių, jų paskirstymas Lietuvos centruose tokiu 
kiekiu, kurio pakaktų laiduoti Sovietų-Lietuvos savitarpinės pa
galbos sutarčiai vykdyti ir užkirsti kelią provokaciniams veiks
mams, nukreiptiems prieš sovietų įgulas Lietuvoje ... Sovietų vy
riausybė laukia Lietuvos vyriausybės atsakymo iki birželio 15 d., 
10 vai. ryto”. Kaip jau žinoma iš atskirų žmonių paskelbtų atsi
minimų, J. Urbšys šifruota telegrama painformavo Lietuvos vy
riausybę apie sovietų ultimatumo turinį. Tuoj naktį Prezidentū
roje buvo sušauktas Lietuvos ministrų tarybos ir kariuomenės 
vadovybės posėdis, pirmininkaujamas Prezidento. Tame drama
tiškame posėdyje A. Smetona pareiškė, jog to ultimatumo nega
lima priimti ir, jei būtų pavartotas smurtas iš sovietų pusės, reik
tų visomis turimomis priemonėmis pasipriešinti. Prezidentą pa
laikė krašto apsaugos ministras gen. K. Musteikis, švietimo mi
nistras dr. K. Jokantas ir valstybės kontrolierius inž. K. Šakenis. 
Už ultimatumo priėmimą pasisakė ministras pirmininkas A. Mer
kys, ministro pirmininko pavaduotojas K. Bizauskas, žemės ūkio 
ministras J. Audėnas, kariuomenės vadas gen. V. Vitkauskas ir 
buvęs kariuomenės vadas gen. St. Raštikis, kuris buvo iškviestas, 
kad sudarytų naują ministrų tarybą. Ultimatumo atmetimo ar 
priėmimo klausimu svyravo susisiekimo ministras J. Masiliūnas 
ir teisingumo ministras dr. A. Tamošaitis. Būdinga, kad tiek gen. 
V. Vitkauskas, tiek ir gen. St. Raštikis pareiškė, kad mūsų ka
riuomenė nesanti paruošta pasipriešinimui. Jau bent iš buvusio 
ilgamečio kariuomenės vado gen. St. Raštikio pusės reikėjo tikė
tis pritarimo Prezidentui. Bet ir jis šiuo lemiamu momentu ap
vylė Prezidentą. Pasidavimas be jokio pasipriešinimo buvo ir liks 
didelė gėda mūsų kariuomenei ir jos vadovybei. Ta mūsų kapitu

liacija be šūvio istorijos eigoje, atrodo, ateityje turės daug di
desnių padarinių, negu kad buvo galima manyti anuo metu.

Sostinė Vilnius ir Šiluva
RAŠO PETRAS BŪTĖNAS

Kol Vašingtono bažnyčios vos koplyčia" ( ar "Silu- 
įduboje buvo įrengta "Šilu- vos"?), tai per tą ilgą jos

rengimo laiką laikraščiuo
se prisiskaitinėjome Ame- 
rikoje gyvenančių dignito
rių lietuvių() .deja,tarpais 
jųnepasikontroliuotų aiški; 
nimų,pasikalbėjimų ir atsi
šaukimų apie tą rengiamąjį 
objektą, iš kurių vietomis 
prasimuša ir skaitytojus 
net sumėtančių kontroversi 
jos šešėlių ir gal "ypatingu 
būdu" nutylima.

Bet ta koplyčia baigta ir 
perleista anos bažnyčios 
administracijai.

Betgi po to anos koply
čios baigimo kun.L. Jankus 
"Šiluva", -Darbininkas, 61 
nr. , rugsėjo 20 d.visdėlto 
dar rašo ir laikraštis spaus
dina "Šiluva ar Aušros Var
tai" ilgą skirsnį, kurio so
driai pritvinkęs keistas tu
rinys skaitytoją verčia iš-

5 tikriau išaiškinti .duotų pra- 
Į varčios naudos apskritai vi

sai Lietuvai nors kartą im
ti geriau pažinti ne tik šiaip 
jau lietuviams, bet ir jų ku
nigams bei dar aukštes
niems.

Išrašau autoriaus svar
besniuosius tezinius pasa
kymus ir po jų įrašau klau- 

j simus. Atsakymus prašy- 
: čiau duoti spaudoje jau pa- 
I čiam autoriui, šįkart būti

nai pasitarus nors ir su sau 
patikimaisiais mūsų spe
cialistais profesionalais is
torikais, nes tai viskas ne 
atlaidžiai liečia Lietuvos 
valstybę ir visitelę lietuvių 
tautą, kurios niekas neturi 
teisės drįsti skaldyti. Ir ta
da pamatytumėm, kad net 
visa Lietuva-senoji Lietu
vos valstybė ir 1918.11.16 
metais atsikūrusioji-savo 
reikaluose būtinose etno
grafinėse sienose yra už
kabinta ligi gyvo kaulo.

1. "Labai gerai žinau,kad 
daug mano gerų bičiulių no
rėtų,kad laisvame pasauly
je būtų skiriama daugiau dė
mesio Aušros Vartams, ne 
Šiluvai" -Autoriaus bus no
rėta išsireikšti logikos ka
tegorijomis, taigi :"Vilniui 
(-Lietuvos valstybės sosti
nei,kur yra Aušros Vartai 
ir,suprantama, kitos mūsų 
tautos šventovės ir šventie- 
nos),o ne Šiluvai". Žinoma, 

Nukelta 5 psl.
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PETRO TARULIO

VILNIAU
"Tamsa jį sunkiai sle

gia. Jis gerai atsimena, 
kaip vaikas būdamas ne
nugalimai tainsos bijoda
vo. .. Pati tamsa jau bai
si, o dar klaikiau, kad ji 
nesuprantama... Nenuga
limai ir vientisai viešpa
tauja tams a -sakė jis sau, 
jausdamas,koks mažas ir 
menkas prieš tamsos di
dybę...

.. .Žvaigždės?Daugybė 
žvaigždžių,didžiųjų ir anų. 
menkučių, vos spindinčių 
žvaigždelių.Tiesa,jos vi
sos stengias ir žiba, kaip 
kuri išgali, bet ir visos 
susirinkusios, visą savo 
jėgą panaudodamos, jos 
vistiek tamsos nenugali, 
nei

... Ar daug aš tos švie
sos mačiau?"....................

Taip kalba apie buitį, 
apie žmogaus veržimąsi 
iš tamsos, apie jo ilgėji
mąsi kitokio gyvenimo, 
Vedlūga, "Vilniaus rūbo" 
pagrindinis veikėjas.Visa 
Petro Tarulio knyga per
pinta tokiais gyvenimo 
apmąstymais , vietomis 
nepaprastai lyriniais.

Kaimo žmogų yra vaiz - 
davę daug mūsų rašytojų. 
Išknaibė iki siūlelių jo 
nesudėtingą psichologiją. 
Atrodytų,jog nebėra slė
pinių.

Petras Tarulis,stam
biam savo romane, vėl

Monika Juonynienė.

S RŪBAS
bando ją atskleisti, pasi
naudodamas , palyginti, 
nesudėtinga fabula.Buvęs 
batsiuvys Vedlūga,valka
taudamas Vilniuj, apsis
toja keliom dienom pas 
savo dėdę zakristijoną. 
Kartą stebėdamas jį plu
šant bažnyčioj jis sugal
voja pavogti Šv. Stanislo
vo statulos auksinį ap
siaustą. Pabėgęs per de
markacijos liniją Lietu
von,jis prisiglaudžia pas 
našlę Karusę.ir ją prikal
bina skleisti gandus, kad 
jis, Vedlūga, atvežęs iš 
Vilniaus stebuklingą rū- 
bą.(Iš čia knygos pavadi
nimas). Ilgainiui žmonės 
patiki, ir Vedlūgai net pri
trūksta audeklo.

Neužilgo Vedlūga įsisu
ka į aukštesnę visuomenę 
-poniučių tarpą. Bet jį įs 
kundžia policijai ir, po 
trumpo tardymo, jis iš
tremiamas atgal į Vilnių.

Personažų knygoje ne
daug,bet jie reljefingi,gy
vi. Bene spalvingiausias- 
Karusė:

" Karusė tvirtai stuk- 
stuktrenkia į grindis,kaip 
pilnasvoris pušinis stu- 
kas. O kai eina, tai vis 
staigiai ir savo sijonais 
kelia neramų vėjelį. Leng
vai kvepia žalia kanape... 
ir Vedlūgai tuojau krau
jas tvinksi smilkiniuose'.' 
Tarulis paskiria daug pus

Dali. Antanas Tamošaitis, dali. Anastazija Tamošaitienė ir Antanas Naruševt- 
čius-Norus prie paveikslo "Jūratė ir Kastytis" A. Tamošaičio dailės darbų pa
rodos metu Detroite, M ichogan, Jungtinėse Amerikos Valstybėse.

lapių aprašymui, kaip 
Vedlūga su ja susitiko , 
kaip pradėjo kartu pre
kiauti, ir ši knygos dalis 
gal labiausiai pakili.

Po to,senis zakristijo
nas ir policininkai-Šiau
dinis ir Kaciušis .Romane 
nebandoma pateikti pilno 
epochos fono,bet šie poli
cijos atstovai lyg ir sim
bolizuoja Lietuvą. Kaciu
šis-jos senovinį kaimą, 
truputėlį gramėzdišką, 
bet dvasioje tyrą. Šiaudi
nis-naują Lietuvos žmo
gų - valdininkė  j antį, gu
draujantį, be principų.

Pasakojimo tempas ro
mane nepaprastai lėtas. 
Bet Tarulis moka išlai
kyti įtampą,kurti įdomias 
situacijas,piešti įdomius 
Vilniaus vaizdus. Ypatin
gai, kai jis pasakoja apie 
Vedlūgos praeitį ar kai 
kalba apie gamtą. Tarulis 
turi aiškių lyrikos davi
nių,ir iš nereikšmingo at
sitikimo sugeba sukurti 
spalvingas scenas. Štai 
viena iš jų, kaip Vedlūgą 
užpuola kaimo šuo:

"Jaudaugelį šunų Ved
lūga lodė. Čia jo kasdie
ninė duona.Šunelį irgi rei
kia suprasti. Gal jam jau 

seniai nuobodu, gal tik 
varnas betiksliai vaiky dar
nias jis retkarčiais palo
davo. O čia šitokia puiki 
proga. Šunelis, Vedlūgos 
neįprasto kvapo įjaudrin
tas, tiesiog atsigavo kaip 
samdinys piemenėlis per 
Kalėdas.

f... Liaukis Murza. Ge
rai žmonės sakoikiekvie- 
nas šuo turi tokią uodegą, 
kokios jis pats vertas. Tu 
neturi kuo pasigirti. Ne 1 
Taviška uodegaitė tik 
margo svietelio pajuokai. 
Ne-ma-nyk, Murza, neiš
sigandau, nė trupučio ta
vęs nebijaul ... Be reika
lo tu čia aplinkui bėginėji, 
šoki aukštyn ir rodai, kad 
mane gyvą nori praryti. 
Nėra durnių, visi jau ži
noti. Pakaks, Murza!... "

Tarulio romanui galima 
būtų prikišti kompozici
nius trūkumus, stiliaus 
nenušlifavimą, senovišką 
pasakojimo manierą. Ir 
tai bus teisingi priekaiš
tai. Tarulis priklauso se
nųjų mūsų rašytojų kar
tai. Bet nevisada tvirtai 
sukaltas romanas ar apy
saka reiškia kūrybišką 
kūrinį. Kartais jauti gerą 
staliorystės darbą,bet nė

ra dvasios.Tarulio knygoj 
skaitytojas jaučia vidinę 
rimtį, brandumą, rašyto- 
jišką jėgą,kurios taip daž
nai pasigendam.
*) Petr. Tarulis. Vilniaus 
rūbas.London,Great Bri
tam,Nida,1965.495 psl.$3-

metų jis iki kaklo įbridęs

A. TAMOŠAITIENĖ LAPKRIČIO VAKARAS

dRLJOs Z>VVY/VM*\O&
VEDA D R.

m TAIP BŪNA
Skotų pora, norėdama 

iškilmingiau atšvęsti sa
vo 50 vedybinio gyvenimo 
sukaktį .nuėjo į restoraną 
iškilmingos vakarienės.

Vyras valgo, o žmona- 
ne. Kelneris paklausia:

-Ar Tamstai neskanu ?
- O, kodėl?Viskas tvar- 

koj.Ačiū.Aš tik laukiu,kol 
vyras pavalgys;man rei
kia jo dantų.
JEI GUDRUS, -ATSPĖK

-Ei, Jonny,pasakyk kur 
čia Capitol viešbutis, 
teiraujasi turistas vaiko.

- Oiš kur tu žinai, kad 
mano vardas Jonny?-klau- 
sia vaikas.

- Na, aš taip spėju....
- Tai, jei toks gudrus ,

atspėk ir kur tas tavo vo Tanejevas, turėdavo ska 
viešbutis,-atrėžė vaikas, mbiti pianinu...

KULTŪRIVE^KOjVIKA
DAILININKAS ČESLOVAS JANUSAS DETROITE
Kas jis,Česlovas Janu- 

šas, dažnas skaitytojas 
gerai žino. Jau keliolika
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IRGI METODAS...
-Klausyk,-sako vienas 

taksistas kitam,-pas tave 
taksyje ant grindų guli pi - 
piniginė.

-Žinau, -atsako jo drau
gas. -Bet ji yra tuščia.

-Na, tai kam tu ją ten 
laikai ?

-Matai, kai biznis blo
gas, aš atidarau taksio 
duris, kad būtų matoma 
piniginė. Kad tu žinotum , 
kaip greit atsiranda koks 
nors keleivis...

MENININKŲ ATLYGINIM 
MAS

Jei rašytojas Tolstojus pra
lošdavo šachmatų partiją, tu 
rėdavo Tanejevui skaityti ko 
kį savo kūrinį, jei pralošda-

į Atlantą... Jo drobėje 
(aliejum ir vandens da- 

. žais) kaip gyvos palieka 
Atlanto šiurpios uolos , 
didelės, šaltos bangos, 
kartais ir švelnios mė
nesienos su ramiu jūros 
paviršiumi.

Į Lietuvių namus jis at
sivežė 47 aliejaus pa
veikslus ir 14 akvarelių. 
Ne vieno Atlanto, tiesa , 
buvo:iš kitų rėmų gelto
navo lietuviškų rugių jū
ra,arba gubos .arba seniai 
jau primiršta ūkininkų so 
dyba, arba Kauno sena
miestis. Vis dėlto,pro gu
bas ir sodybas žiūrovo 
žvilgsnis vėl ir vėl klydo 
į šniokščiantį Atlantą, 
uolų ir į krantą skrendan
čių žuvėdrų.

Č. Janusas-tai realiz
mo apaštalas,maža gerų 
žodžių modernioms me
no srovėms beturįs,pri
klausąs ne vienai ameri
kiečių dailininkų idealistų 
organizacijai. Kad rea- 

. listinis menas yra pašto-

B
VALERIJ TARSIS romanas

Labiausiai pamėgau aš Ekleziastą, gi teisti 
viską pradėjau kaip karalius Saliamonas. Ir 
Easkui Kristų mielai eičiau, jei tik lengvesnį 

elią rodytų; o dabar — prašau: Golgota. 
Nenoriu. Noriu džiaugtis gyvenimu, kaip 
pasakė vienas filosofas...

Pasiėmiau aš, žinote, portefliuką, įsidėjau 
baltinius, vaflinius rankšluoščius ir bibliją, 
— jis, patys suprasite, pastorėjo, lyg nėščia 
moteris, — ir išėjau į geležinkelio stotį. Ma
tau, eina traukinys į Razdolnijų; kurortinis, 
žinote, perlas, — pagalvojau, — vyksiu į Raz
dolnijų. Ėmiau ir išvykau. Atvažiavau. Na, 
reikia rasti kokį nors užsiėmimą, o svarbiau
sia — įsiregistruoti. Čia neregistruoja nuola
tiniam apsigyvenimui. O kam, sakau, man 
nuolatinis? Man, sakau, ir laikinas gerai. 
!ei, sako, kuri vietinė organizacija pareika- 
aus, jei bus užinteresuota jūsų veikla, ga

lėsime įregistruoti šešiems mėnesiams be tei
sės į gyvenamąjį plotą.

Einu aš šio gražaus miesto gatvėmis. Ži
note, sovietinės dvasios .ten nė kvapo. Šven
tadieninis miestas. Palmės, bananai, olean
dras, magnolijos. Ir pasiūlo man, — taip pat 
užeigoje, — tąkį rimtą dalyką: vietos Politi
nių Mokslų Draugijoj lektorium; skaityti pa
skaitas apie kurorto pertvarkymą piliečių la
bui, apie naują techniką, kosmonautus, apie 
kara-kumą ir dar apie kažką. O man vistiek, 
nes dirbti kanalizacijos srityje aš jau tikrai 
nebegalėjau. Apskritai, trainiojausi aš tame 
puikiame mieste porą metų, — plepėjimo 
menas visur mūsų krašte pakeitė gyvenimą 
ir darbą. Paskui, siaurindami etatus, išbrau
kė mane iš jų, ir tada aš atsitiktinai susipa
žinau su vienu maskviškiu, nuvykau pas jį į 
svečius, ir velnias mane sugundė parašyti 
partijos CK laišką — patiekti projektą sustab
dymui skyrybų, kurios diskredituoja mūsų 
socialistinę imperija, kadangi neįtikėtina jų 
daugybė stato į labai abejotiną padėtį so
vietų šeimą. Tik pagalvokit, iki revoliucijos 
Rusijoje būdavo ne daugiau kaip penki šim
tai skyrybų per metus, gi dabar — milijonas. 
Tai ne juokai. Statistika aiškiai ne mūsų 
naudai. Taigi aš ir iškėliau projektą: visiems 
išsiskyrusiems mažinti algas dešimčia pro
centų; kas du kartus išsiskyręs — dvidešim
čia procentų, ir taip toliau, be teisės užimti 
atsakingą postą, nes išsiskyręs, o dar ir ne

GOLGOTA

vieną kartą, akšku, negali auklėti kadrų ko
munistinėj dvasioj. Be to, įvesti bausmes pa
gal partijos liniją ir leisti rinkinį “Abejotina 
Šeima”. Tai buvo prieš dešimtį metų. Aš, 
kaip sakoma, dėl juoko parašiau tą laišką. 
Argi maža kvailų projektų apie taip vadina
mą komunistinį auklėjimą rimtai svarstoma 
tūkstančiuose komisijų, lyg kad iš tikro būtų 
galima žmogų auklėti komunistinėje dvasio
je! Juk tai tas pats, kaip seną vilką padaryti 
vegetaru; o aš jums pasakysiu, kad greičiau 
vilką padarysi avinu, negu iš sovietinio kvai
lelio — Žmogų. Juk pas mus jau nebeliko 
nieko švento; tik įsivaizduokite — ne kraštas, 
o formalus bordelis; ir man norėjosi iš to 
visko pasijuokti... Ir ką gi — pašaukė mane į 
CK, kažkokia nutukusi boba pradėjo su ma
nim kalbėtis, o aš žiūriu, atleiskite, j jos de
koltę, krūtys atrodo baltos, prikvėpintos, ir 
sakau jai: ’’Žinote, poniute, mums tiktu ne 
čia, tame nuobodžiame kabinete pasišnekėti, 
o intymesnėse aplinkybėse,” ir taip reikš
mingai žiūriu j jos iškirptę. Gi ji ir supyko, 
kažkur paskambino. Atvyko milicininkas, ji 
storą užpakalį kraipydama išėjo, o milici
ninkas man ir sako: “Prašau, pilieti, aš jus 
palydėsiu pagal paskyrimą.” Atleiskite, sa
kau, aš ne paskvrimo čia atėjau. “Nieko, pi
lieti, nesijaudinkite- Jūs atėjote j CK, o ne 
j alinę. Čia žino, kam kur vieta.” Ir nuvežė 
mane i Kanatčikovo vasarnamį. Nuo to 
laiko aš ir suku tą ratą.

Dabar aš jau devintą kartą jame gydausi. 
Jis pasidarė man lyg gimtieji namai, į ku
riuos aš grįžtu pailsėti, apie savo sielą pa
mąstyti. Visi mane ten pažįsta, ir aš visus. 
Puikus gyvenimas. Sukis, nors ištisą parą. 
Kas blogai, tai kad kartkartėmis išleidžia. 
Įdomiausių žmonių ten prisirenka. O kur 
dabar berasi įdomiu žmonių Rusijoje? Lais
vėje tai ir pasišnekėti nėra su kuo — ausys 
linksta, kai pasiklausai kokio nors sovietinio 
išminčiaus... Jūs, tur būt, sugaišot, o jums 
jau pats laikas... Jesenino sūnelis jau trečia 
kartą čia ilsisi, vis jį pakviečia. O aš tai 
pats. Aš dabar ir specialybę jau turiu — esu 
Chruščiovo nemirtingumo specialistas. Kas
met rašau jam pranešimus, kaip greičiau pa
siekti nemirtingumo. Jūs, žinoma, apie tai 
niekam rimtai nekalbėkit, o tai ir jums pri
sius įkyrią idėją ir įrašys j bepročius. Aš tokį 

tyčia vaidinu — sakau viską, ką tik galvoju, 
— beprotis, pirmos rūšies invalidas, — gaunu 
septyniasdešimt du rublius į mėnesį; ne 
kiekvienas pas mus tokius pinigus, net ir 
sunkiai dirbdamas, uždirba. Pinigus taupau. 
Juk laisvėje man retai tetenka gyventi, o 
čia viskas nemokamai, mat, — komunizmas!

Sėdėjau ir kitose ligoninėse: pas Solovje- 
vą, Ganuškiną, Jūreiviškoje Tyloje, buvau 
ir pas Gronarevą, bet čia, Kanatčikovo va
sarnamy, daugiau įdomių žmonių, galima ir 
su moteriškąja lytimi pažaisti. Nebijo, kad 
paaiškėtų. Nes kas gi patikės psichiniam li
goniui? Ir, žinote, man tik tokiu būdu ir pa
vyko išspręsti savo meilės klausimą. Kitaip 
negalima. Jūs pasakysit, kad aš egoistas? Gar 
Ii būti. Ne, be abejo, ne. Ar primenat puikią 
Jordano Meredito knygą “Egoistas”? Jo he
rojus, lygiai kaip ir aš, kankinosi besirinkda
mas ir vis dėlto išsirinko moterį, — juk jis 
anglas, jam būtinai reikalinga lahninga pa
baiga, o aš rusas — man būtinas nelaimingas 
galas. Betgi galvojimas labai teisingas, su
prantate; jis taikliai pagavo pačią proble
mos esmę. Štai, kaip jis formulavo ją: vy
riausias mūsų priešas yra mus visus vienon 
krūvon suvelianti masė, kuri iš anksto sute
pa tą, kurią mes pasirenkam, ir mes jau nie
kad nebepajėgiam apvalyti jos nuo dėmių, 
jai purvinos minios uždėtų. Stipriai pasaky
ta! Gi aš, aplamai, tą teoriją išplėčiau į vis
ką: ne vien į sužadėtinės ieškojimą, — ir be 
jos dar galima gyventi, — aš vietoj sužadėti
nės ieškau žmogaus sielos, ieškau savo sie
los, — idėjos, svajonių, Gražiosios Damos — 
ir jaučiu, kad visa tai “draugų” suniekinta, 
supurvinta, užnuodyta dvokiančio alsavimo 
tamsios masės, minios, kuri, kaip teisingai 
dar Flauberas pastebėjo, visad blogai atsi
duoda. Jie nori, kad mano Gražioji Dama 
kvepėti} darbo prakaitu, o man suka vidurius 
jau vien tik pagalvojus apie tai. Visi idealai 
supurvinti tos skėrių masės, ir nieko gero 
nebus... — Fioletovas staiga įniršo- pakėlė 
balsą, beveik rėkė, užsidėjo ant galvos iš 
“Krokodilo” viršelio pasidarytą pilotę, pa
mirkčiojo Almazovui: — Taip, pone, nieko 
nebus, kol mes nesunaikinsim masių, ir visų 
pirma kiniečių. Jie visi vienaveidžiai. Bai
siausia masė iš visų masių. Jie gali sutrypti 
visą Europą ir net perskristi per vandenyną. 
Padaryti tiltą iš gyvų kūnų penkiems tūks
tančiams kilometrų gali pakakti dvidešimt 
penkių milijonų žmonių, o jų — septyni šim
tai. Išgelbėti žmogui reikia pasaulį individu
alizuoti, išlaisvinti Jį nuo besielės masės, kuri 
turi tik pilvą. Minia traukia žmoniją atgal 
j primityvią būseną, į žmogaus išvaizdos 
beždžionių bandą. O kai liks tiktai asmeny
bės! bus galima sukurti pasaulio aristokra

tinių asmenybių bendruomenę. Daug nerei
kia — dešimties milijonų. Tada gyvenimas 
bus nagai žmoniškumo reikalavimus, o ne 
pagal davinį, kaip planuoja komunistai. Ir 
nebebus kareivių, policininkų, valdininkėlių 
— argi Asmenybei reikalingi teismai, kalėji
mai, valdininkijos niekšai? — Fioletovas pa
silenkė prie pat greta sėdinčio Almazovo 
ausies. — Aš jau pasistengsiu, kad jie visi 
taptų nemirtingais; suprantat, tegul mūsų 
motervs bus tik meilužėmis, kurtizanėmis, o 
ne auklėmis, motinomis ar uošvėmis — su
tinkat? — Jis vėl mirktelėjo Almazovui. Jo 
akys buvo raudonos, piktos. Štai mano nuo
monė... trys banginiai — asmenybė, nemirtin
gumas, nemasiškumas. Užsiriikysim?

— Aš nerūkau, — pasakė Almazovas.
— Reiškia, aš veltui stengiausi?
— Ne... ką jūs, labai įdomu.
— Gal parašysite apie mane. Tikiuos, jūs 

ne socialistinis realistas... Štai, tikrai opiumas 
kvailiems. Pasibaigė literatūra, menas. Ne
bėra.ko skaityti, nebėra apie ką rašyti... Skai
čiau neseniai, kad kažkoks institutas prave
dęs apklausinėjimą, ir daugiausia skaitomo
mis knygomis, pasirodo, yra “Nusikaltimas 
ir bausmė” ir “Madame Bovary”. Įsivaizduo
ju, kaip šie autoriai — Dotojsevskįs ir Flau
beras — gyventų sovietų valdžioje. Ateina 
Flauberas pas redaktorių, o tas iš karto tvo
ja jam per galvą socialistiniai realistine kuo
ka. — “Mano drauge, juk tai netipinga, ne
realu: puikus gydytojas, ištikimas vyras, 
darbštus, mylintis žmoną, šeimą, gi ji turi 
kažkokius ten paleistuvius. Ir kuriems galams 
jūs ieškote keistenybių natūralume ir dar 
nieko teigiamo nepastatote prieš juos? Ap
rašykite didvyrišką daktaro Bovary darba, o 
ją, — na, tegul ji sau vieną kartą nusikalsta 
ir atgailauja, tegul pasižada, kad daugiau 
taip nedarys...” Po to ateina FedorasMicnai- 
lovičius Dostojevskis. Na, su juo dalykai dar 
blogesni: “Ką jūs ten pridarėt? Jaunas žmo
gus, ir dar teisininkas, galvojantis jaunuolis, 
žudys kažkokią ten iš procentų gyvenančią 
bobutę. Juk tai mūsų jaunimo išniekinimas. 
O toji Sonia. Ar jau negalėjo rasti sau dar
bo... Ne, ne... Visa tai netinka. Taip...“ O da
bar — priversti girti: kaipgi, juk mes ne vy
žoti, suprantame, kas yra šedevras... “Tavorš- 
čiai“ nesupranta net to, kas yra menas, li
teratūra... Nesupranta, kad tiktai netipiški 
charakteriai netipiškose aplinkybėse gali bū
ti knygų herojais. Raskite jūs man bent tipiš
kai standartinį charakterį pasauliniuose še
devruose. Gal, sakysit, Ana Karenina ? Ar Be- 
zuchovas? Ar Ivanas Karamazovas? Ar 
Hamletas? Skaičiuoti būtų galima iki ryto...

Bus daugiau

viausias ir pats meniš
kiausias,  jis bando įrodyti 
ne tik darbais, bet ir žo
džiais.Jo žodžiais ne vi
sada galima tikėti,bet kai 
pažiūri į jo, jei taip gali
ma išsireikšti, trijų di
mensijų darbus, tai pra
dedi daugiau svorio ir jo 
žodžiams duoti.

Č. Janušo paroda tęsėsi 
nuo spalio 23 iki spalio 30 
dienos. Publikos susido
mėjimas buvo nepapras
tai didelis ir bene 25 pa
veikslai liko Detroite.

Po neseniai Windsoro 
parodą suruošusios Van
dos Pazukaitės.o šiuose 
pat Lietuvių namuose- 
Antano Tamošaičio, Det
roito lietuviai Č. Janušą 
turėjo trečiuoju sezono 
svečiu.Visi trys skirtin
gi kūrė jai-visi trys dide
li, atmintini kūrėjai.

Alfonsas Nakas.
• Spalio 12-13 d. Vilniaus 
Filharmonijos salėje kon 
certavo čekų estradinis or 
kestras, balsinis-instru- 
mentinis kvartetas ir du 
dainininkai. Tai vienas iš 
tokių koncertų,per kuriuos 
ir vilniečius kartais pasie 
kia "vakarų vėjai". /E./
• Šiaulių statybininkai ties 
Talšos ežeru rado senoviš 
ką šautuvą. Jis esąs iš 1772 
-95 metų, Lietuvos-Lenki
jos valstybės padalinimo, 
Rasta ir varinė saga su Ko. 
trynos ĮJ laikų herbu. (E.)
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M ontreallečtų Jono ir Janinos Adomonių šeimyninės šventės proga jų namuose tų suruoštame 
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nė; už jų visų stovi Šeimininkų duktė gimnaziste Violeta Adomonytė. Foto jk.

Sostinė Vilnius ir Šiluva
/Atkelta iš 3-čio puslapio/

kad taip! Kad žinotum, kuni- te per Didžiąją ir Mažąją 
ge lietuvi,ne "daug", bet be- Lietuvą.Gi ta ana autoriaus 
veik visi lietuviai taip nore- minima byla tėra tebekolo- 

nizacinių imperialistinių 
pilsudskinės-žįeligovskinės 
bei sovietinės Lenkijos ir 
carinės bei sovietinės Rusi
jos valstybių (jos abi kon- 
glomeratinės- sudurstyto
sios! )kitas tautas vergia - 
mųjų užmačių. Ir kiekvie
nas sąmoningas lietuvis tik 
iš šitokio politinio, etnogra
finio bei religinio taško tu
rėtų žvelgti į dalykus, jei 
nenori svetimo,užsieninio, 
malūno vergiškai sukti', be
sukdamas nusisukti ir dar 
savai tautai didžiai pakenk
ti.

Toliau, o ar lenkai lau
kia? ( ir kun. L. Jankaus 
"laukimo patarimo" jie ar
klauso,ar klausys ?), -ir to- joje,taigi juo toliausia nuo 
dėl prisiminkime tuo tarpu 
tik šit ką.kas visdėlto šiąįp 
ar taip ryši ir su emigra
cine Šiluvos koplyčia:

a) Lenkų vatikaninius (ne 
vieną,bet du!) pašto ženk-

tų! Ir kas iš lietuvių apsiim
tų drįsti tuo abejoti. Juk 
lietuvių tauta užgrūdinta,są 
moninga ir sveikai galvo
janti. Kas kitaip manytų ar 
mano, tai tas arba neteisy
bę sako ar sakytų, arba są
moningai klaidina ar klai
dintų.

2. "Lenkų-lietuvių byla 
yra gana jautri, bet ji gali 
palaukti*<! -Oje, tu mano, ko
kia klaiki baisybė lietuvio 
ištarta! Be to,byla nėra lie
tuvių tautos bei jos atsikur
tosios savosios Lietuvos 
valstybės, nes mes lietu
viai nieko neužkabinom ir 
neužkabinam. Tik žinome 
ir žinosime savo valstybės 
reikalus ir tos valstybės 
senąsias ir dabartines Lie
tuvai reikiamas vis tiktai 
etnografines sienas, neatsi- 
žvelgiant į jokias svetimų
jų okupacijas ir aneksijas 
betkur lietuvių tautos plo-

lūs, dėl kurių galutinio ir 
aiškaus lenkinio politinio 
tikslo demaskavimo tyla ir 
laukimas gi užgriuvo, nes , 
mat,mūsiškių "laukiama";

b) Čikaginius lenkimus 
okupacinius jadvyginius 
šlėktinius skydus biznio 
gatvės stulpuose rugpiūčio 
18 dieną,ir taip pat,braukšt, 
iš karto tylos ir "laukimo" 
apgaubtus ligi tarsi žado 
netekimo;

c) Lietuviškame,bet Len- 
kijos okupuotame Suvalkų 
trikampyje (Suvalkų ir Au- 
gustavo apskritys"ir Vižai mu- kalbėkime, svarstyki
me koridorioke lenkų kuni
gų net išpažinčių lietuvių 
kalba,net lietuvių vaikų ne
klausymą ir apskritai sena 
sios, skambiosios ir net 
mokslo išimtinai brangina
mos lietuvių kalbos ten nie
kinimą, nekalbant apie iš 
ten lietuvių išmaišymą į 
Odros ir Nysos upių lini
jos barus vakarinėje Lenki-

Pagaliau.dėl to autoriaus 
siūlomo "laukimo" mums 
lietuviams katro labiau 
klausyti :ar gerbiamo teolo
go,ar mūsų patyrusio seno 
politiko ir diplomato, kurių 
abiejų straipsnius, lyg ty
čia, tą pačią {rugsėjo 22) 
dieną paštu atsiųstuose laik
raščiuose gavęs perskai
čiau, -taigi, anksčiau minė
tąjį autoriaus teologo 
straipsnį (katalikų laikraš
tyje) ir politiko diplomato 
dr. P. Mačiulio straipsnį 
"Lietuvių ir lenkų klausi-

me,tik netylėkime", -Drau
gas, rugsėjo mėn. (ir tas ka
talikų laikraštis) ?Pridurti 
na, kad dr. P. Mačiulis vė
liau jau ir daugiau rašo: 
"Naujo sprendimo belau
ki ant.Kal bėkime, svarstyki- 
me,tik netylėkime", -Drau 
gas.225 nr., rugsėjo 26 d. 
Lauktina ir kitus pradedant 
rašyti.Labai tikslus ir rei
kalingas žygis. Mažiausia 
pamatysime kiek lietuviaiLietums, kad jie tos savo 

tėvynės nė šaukiančio lietu- lietuviški! 
viško aido nebegirdėtų. - O visų kriokiama apie 
Tas viskas ar ne juodašim reikalingą visų lietuvių 
tiškuoju genocidu atsiduo- vienybę ir, svarbiausia, 
da? Ir tt. apie bendrą lietuvišką, ne-

MAHEU EXTERMINATION

PARAZITŲ KONTROLIAVIMO SPECIALISTAS 
IŠNAIKINAMOS BLAKĖS. BOMBATIERIAI, ŽIURKĖS IR KT. 
APŽIŪRĖJIMAS NEAPMOKAMAS IR GARANTUOTAS 
IŠNAIKINIMAS GARANTUOTAS

Jolian Tiedman Reg’d
DIRBU VISŲ RŪŠIŲ BALDUS 

PAGAL UŽSAKYMUS

internacionalinį darbą. Ir 
todėl be svyravimų pasi
rinktinas tas antrasis 
siūlymas,geras siūlymas 
yra:"kal bėkime,svarsty- 
kime, tik netylėkime!” 
’’Tyla - gera byla", arba 
siūlomas "laukimas’,' tėra 
patogu ir išganinga Pa
baltijo priešams, tik ne 
šitokios dabartinės būk
lės Lietuvai ir visam Pa
balti jui. Tik' 'nabašninkai'' 
gali tylėti ir laukti.

Jei būtų laukėjų klausy
ta, tai Lietuvos valstybė ?al‘s lietuvį evangeltloį liuteronų, suvažiavimo daly- 

... ..... . X lyvtų, nusifotografavusių prie bažnyčios. Pirmoje ei-
nebutų prisikėlusi. Kur dešinėje pusėje PLS Hannoverio apylinkės pirmin- 
kada buvo laukta, ten bu-jakas Vaclovas Šukys /su lazdele/, kun. Adomas Gete 
vo pralaukta ir prakišta.žinius siu Ponia, uz jų kun. Juozas Urdzė ir dalyvių

Skaitykime Lietuvos tarpe senjoras kunigas A. Heleris. Foto. F. Skėrio, 
valstybės nepriklauso
mybės kovų laikotarpio 
istoriją ir prisiminkime 
laikus po to ligi šios die
nelės sugudruotų patari
mų laukti, taigi-ir kaip 
numirėliams tylėti.

3. "Nekas kitas, o rusai 
mums šiandie pavojin
gesni, nei lenkai". -Betgi 
kas gi čia per tokį sugu- 
dragalviavimą, tartum iš 
mėnulio nukritus ir kojo
mis žemės nesiekiant?! 
Zr."2" skirsnį.Abeji, ru
sai ir lenkai, vienodžiau
siai pavojingi net ir vi
sam Pabaltijui jau nebe 
nuo šiandien ir nebe nuo 
vakar užvakar, kaip irgi 
pavojingi jų sąmoningi ir 
nesąmoningi rėmėjai ir 
užtarytojai. Visų didžių
jų mūsų kaimynų tik me
todai, taktika ir priemo
nės nėra vienodi Pabalti
jo tautoms suėsti.

Mes kovojame už Lie
tuvos valstybę jos etno
grafinėse sienose,o ne už 
kokią kitados lenkų įtai
gotą tyčia susiaurintą 
"Kowenską Litwą-Kowen- 
szczyzną',' ir ne už kokius 
"Sievero-zapadnyj kraj" 
(Atseit.išvertus šį ruso- 
filų sugalvotą kraštovar- 
dį-"šiaurės vakarų kraš
tus", kaip rusai vadinda
vo ir vėl nori išdrįsti va
dinti Sov.Rusijos okupuo
tą Pabalti jį,norėdami iš- 
DĖMes/b L/eruv/AMS

Tarpininkauju lietuviams 
apsistojimo vietos reikalu pa
saulinės parodos EXPO 67’me
tu (28.4. - 28.10.1967).

Rašykite pageidavimus NL 
-arba žemiau nurodytu adresu:

Pr. P aukštaiti s 
8995 Godbout, LaSalle, 
Montreal, P.Q. tel. 365- 0311.

LIETUVIAI PASAULIO LIUTERONŲ 
SUVAŽ IA VIM E

Kiekvienais metais Pa- 
saulid Liuteronų Tarny
bos vokiečių vyriausias 
komitetas ruošia Liute
ronų Bažnyčių išeivijoje 
kunigams ir darbuoto
jams teologinio pasiruo
šimo suvažiavimus. Šių 
metų suvažiavimas įvyko 
Prancūzijoj -Elsase-Vo- 
gezų kalnų pašlaitėje, 
Liebfrauenberg,spalio 18 
-22 d.
Vykome per Mannheimą 
ir Karlsruhe pirmiausia 
į Rastattą, kurį privažia
vę, išsukome iš autobah- 
no ir persikėlėme keltu 
perRheiną į Prancūziją- 
Elsasso kraštą. Anapus 
Rheino važiavome dar 
apie 30 km. Vogezų kal
nų link per kaimus ir kai - 
melius. Nuostabu, kad 
prancūzai kaimų pavadi
nimus nepakeitė, kai vo
kiečiai Mažojoje Lietu
voje ir Klaipėdos krašte 
lietuviškus pavadinimus 
pakeitė į vokiškus ar 
jiems pridėjo vokiškas 
galūnes. Mokyklose visi 
dalykai dėstomi prancūzų 
kalba.

Atvažiavę į Liebfrauen
berg, Evangelikų Akade -

vengti minėti Lietuvos , 
Latvijos ir Estijos vardų) 
ar "Kaliningradskają ob
last", - bet kovojame už 
visą Pabaltijį (Lietuvos , 
Latvijos ir Estijos vals
tybes) ir kartu už lietuvių 
Karaliaučiaus sritį,net ir 
užvisą(!) Mažąją Lietu
vą. Daugiau bus.

mijos name mus šiltai 
sutiko visos Prancūzijos 
Evangelikų Liuteronų Są
jungos prezidentas dr. 
Joung. Jis padarė labai 
platų pranešimą apie 
Prancūzijos ir Elsasso- 
Lothringijos krašto evan
gelikus ir jų veiklą bei or
ganizacijas. Suvažiavime 
dalyvavo apie 45 kunigai 
ir darbuotojai iš estų,lat
vių,lietuvių,lenkų ir veng
rų Liuteronų bažnyčių. 
Tame suvažiavime iš lie
tuvių dalyvavo :A.Keleris, 
J. Urdzė, J. Stanaitis, A . 
Geležinius, F. Šlenteris , 
J. Pareigis .stud.R. Baltu
lis ir mokyt. Fr. Skėrys .

Kasdien vykdavo ryti
nės ir vakarinės pamal
dos. Po pusryčių vykdavo 
Biblijos darbas,po kurio 
sekė paskaitos.

Prof.D.dr. Vajta(veng- 
ras) dalyvavo kaip stebė
tojas visuose keturiuose 
koncilijumo posėdžiuose 
Romoje ir galėjo daug iš 
savo patirties papasakoti. 
Jis pasakė: "Kas mus su 
Romos katalikais riša,ten 
turime su jais sueiti į 
kontaktą ir bandyti ben- 
iradarbiauti".

Po paskaitų būdavo dis
kusijos. Vakarai būdavo 
skirti pranešimams ir 
pokalbiams. Vieną vakarą 
mokyt. Fr. Skėrys padarė 
pranešimą apie Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kon
gresą ir Dainų Šventę Či
kagoj e. Jis be to visus su
važiavimo dalyvius supa- 

Nukelta i 6 psl.
3128 Masson, Montreal 36. --- Tel. 725 - 64 89.

GEORGE LAVINSKAS
ALLSTATE INSURANCE 

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS.
268 - 2nd Ave., LaSalle. Tel: 366-5309.

Uniueltal Cleaned (Jai lot J
• Valau ir taisau vyriškus ir moteriškus drabužius.
• Siuvu naujus pagal užsakymus vyriškus paltus, 

kostiumus ir kelnes.
• Aukštos kokybės medžiagos.
239 FOURTH AVENUE B. KIRSTUKAS

(at Wellington St.) Tel. 769-2941

Baltica Investment Corp.
Autorizuotas kapitalas $ 120.000

J. Skučas, Prez. RA 2-6152 6966—44 Avė. Rsmt,.
Superkame sklypus ir Žemę Montrealyje bei apylinkėje.

Už indėlius mokame 8% dividendo.

1092 Clark Street /prie Dorchester/, M o n t r e a I, P.Q. 
TEL: 861- 3032, 
vakare - 234- 6898. /Kalbame lietuviškai/.

BALTIC WOODWORK CO.

Tel. 525-8971

LOJony j

1920 FRONTENAC ST. - MONTREAL, P.Q. 
PORTRETAI - VEDYBOS- KRIKŠTYNOS

SUKAKTUVĖS

DAROMOS ĮVAIRIOS DURYS, LANGAI, VIRTUVES KABITAJ- 
IR KITI ĮVAIRŪS MEDŽIO DIRBINIAI.

K. KIAUŠAS ir J ŠIAUČIULIS.
Adresas: 547 Lafleur Str., LaSalle.

Montreal, P. Q. Tel. DO 6-3884.

MAŽAMEČIAMS
ĮVAIRIOS PROGOS

1920 Frontenac St. Montreal, P.Q. T. Laurinaitis

ME 7-bin

DE LUXE CLEANERS
Sav. P. RUTKAUSKAS

117—6th Avenue, Lachine.

DODGE ★ CHRYSLER

DART

★ 4- ★

7635 Boul. LASALLE
/Kampas 4-tos Avenue/

TEL: Naujų 366- 7818
Naudotų 366-569]

LASALLE.

LaSALLE AUTO SPECIALIST Reg’d
SAV. C. DESROCHERS 

Taisau ir dažau lengvas mp<in»- 
7717 GEORGE LASALLE, QUE.

(Prieiai* „Nepriklausomos Lietuvos” redakciją)
Tel.: garažo 366-0500

namų 366-4203

BELLAZZI - LAMY,INC-
do 6-6941 7682 Champlain Blvd. LaSalle
Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langę rėmas- 
Insuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popietis.

Telefonas 768-6679

WIN DSOR
DRY CLEANERS & DYERS CO. LTD. 

Valome visokius drabužius ir kitą Jūsų namų apyvoką.
Savininkai:

A. Keršys, P. Petrulis. P. Keršulis, A. Greibus.
1205 CHURCH Ave., Verdun, Montreal.

FILATELISTŲ ŽINIAI I 
PERKU NEPRIKLAUSOMOS UETUVOS 
PaSTO ŽENKLUS - VOKUS - ATVIRUTES - 

ABARTUS - PAVIENIUS. SERIJOMIS - DIOC 
UAIS SCI MAŽAIS KIEKIAIS. KREIPTIS 

SU PASIŪLYMAIS Į W.E. N O R K U ,SS47 
CD0INBTON STREET, PHILADELPHIA, PA. 

19137 USA.’.
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TORONTO

TAUPYK IR SKOLINKIS
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAUSIAME

TORONTO LIETUVIU KREDITO KOOPERATYVE
KAPITALAS SIEKIA D>U SU PUSE MILIJONO DOLERIU 

MOKAME: DUODAME:
4%% už depositus Morgičius iš 6/ff>
S'/ffi numatyta už serus Asm. paskolos iš 7% I

Asmenines paskolas duodame iki $5,000.- ir morgičius 
valdžios nustatytų normų, 66 % įkainuoto turto.
Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nedau
giau $2,000.- Asmeninės paskolos, mirties atveju,apdraus 
tos iki $ 5,000.-
Paramos nariais gali būti kiekvienas lietuvis gyvenas 
Kanadoje.
Kasos valandos: Kasdieną nuo 10 vai. iki 3 vai. p.p., 
išskyrus sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį vakarais nuo 
4 vai.30 min. iki 8 vai.30 min. Šeštadieniais nuo 9 vai. iki l vai 
p.p. f liepos ir rugpiįieio men. šeštadieniais uždaryta).

Būstinė: Lietuvių Namai - 1129 Dundas St. West, 
Toronto 3, Ont. p Telefonas LE 2- 8723.

PARTIZANAI ŠIMONIU GIRIOJE
Tiekia J.Kručas. Nuorašas. P. Laguckas .

Vl.Jasinskas.
BŪRIO LIKVIDAVIMAS

Tamst 1952 metų spalio leitenantas įsako nutilti.

BE MUITO
ĮVAIRIOS SUDĖTIES MAISTO 
SIUNTINIAI BE MUITO IKI 33 
SVARU. PRAŠOM REIKALAUTI 

MCiSU NAUJU MAISTO 
KATALOGU.

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS Į
Lietuvę, Latviją, Estiją, Ukrainą ir 
U. S. S. R. paprastu bei oro paštu

DOVANOS:
Automobiliai,šaldytuvai,skal- 
bimo mašinos,motociklai,dvi • 
račiai,siuvamos mašinos.tele- 
vizijos aparatai,pianai,automo 
biliams padangos,foto aparatai 
ir t. t.

• Be ta. siunčiame Jūsų sudarytai. Ir apdraustus (vairius siunti
nius iki 19% svaru gryno svorio.

• Turime pardavimui (vairių medžiagų ir kitų prekių.
• Gyveną ne Toronte, prašomi savo sudarytas siuntinius bei užsa

kymus siųsti mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavo mūsų 
pranešima.

• Sąžiningai ir greitai patarnaujame.
• Jeigu turima neaiškumų, prašome klausti, telefonuoti bei rašyti, 

mielai paaiškinsime ir duosime patarimą.
• Mūsų (staiga labai daug kam patarnavo ir pasiruošusi patar

nauti ateityje.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

BALTIC EXPORTING CO.
480 RONCESVALLES AVE. TORONTO 3, ONT.

Telefonas LE 1 - 3098
DARBO VALANDOS: pirmadieniais- penktadieniais nuo 9 vai. 
ryto iki 7 val.vak: šeštadieniais • nuo 9val.ryto iki 5 vai. p.p.

Savininkai A. ir S. KALOZA

SVEIKATOS KLINIKA-Health Clinic
Medicininis ir pooperacinis gydymas

Vienintelė valdžios registruota natūralaus gydymo lietuviška klinika. 
Įvairūs spinduliai, elektriniai ir fiziniai rankų masažai, spindulinės ir 

garų vonios. Gydomieji judesiai ir psichologinė terapija.
B. Naujalis, Ps.D.R.M.N.Pt.

460 Roncesvalles Avė., Toronto Tel. LE 3-8008

Reportažas iš Toronto
PAŠNEKESYS METRO TRAUKINYJE 
kasdieniniais opiais klausimais.

Požeminiame traukiny 
netoliese sėdį vyras ir 
moteris kalbasi lietuviš
kai. Moteris skundžiasi 
kylančiomis kainomis,© 
vyras aiškina pinigo ver
tę. Jis sako, kad vienu at
veju reikia už viską dau
giau mokėti,© kitu atveju, 
sunkiau bepasigauti ar 
skolintis patį pinigą. Mo
teriškė samprotauja,kiek 
tas galėtų atsiliepti mū
sų tautiečių šykštumui.

Ji esanti susirūpinusi 
savo parapijos būkle. Juk 
ten buvę įdėta tiek triūso ,

PRANEŠAMA APIE 
NAUJĄ GYDOMĄJĄ 

MEDŽIAGĄ — 
Tai yra ypatinga gydomoji 

medžiaga, įrodžiusi galią 
sutraukti hemorojus ir 

pataisyti sugadintus 
tt audinius., 

Pagarsėjęs tyrimų .institutas 
atrado nepaprastą gydomąją 
medžiagą,sugebančią sutrauk 
ti hemorojus be skausmo. Ji 
per keletą minučių sumažina 
niežėjimą ir nepatogumus bei 
pagreitina uždegimo pažeistų 
audiniy gijimą.

Visais naudojimo atvejais, 
švelnėjant skausmams, įvyk
davo hemorojy susitraukimas.

Tačiau visy svarbiausia — 
rezultatai būdavo tokie nuos
tabūs, kad šis pagerėjimas 
tęsdavosi daugelį mėnesių.

To buvo pasiekta naudojant 
gydomąją medžiagą/Bio Dyne; 
kuri greitai padeda užgyti pa
žeistoms celėms ir sužadini 
naujy audiniy augimą.

Dabar B i o - D y n e galima 
gauti kremo bei lazdelės) for
mose “Preparation H“ vardu, 
Prašykite visose vaistinėse.

Pasitenkinimas ~ arba 
grąžinami pinigai.

'J tf

NOTARAS
ANTANAS LIU D ŽlUS.B.L. 
Bendradarbis V.S. Mastis.L. L.D.

Namų, farmu ar bet kurio verslo 
pirkimo-pardavimo dokumentų su 
darymas, mortgiciai, sutartys, 
testamentai ir visi kiti teisiniai 
reikalai.
408 RONCESVALLES AVĖ.,

TORONTO.
Margio vaistines 11 aukštas.
Tel: Įstaigos LE 7 - 1708, 

Namų CR9- 6166.

tiek pastangų statant šau- 
niusius pastatus. Dėl to , 
susidarę nemažai išlaidų 
ir dar daugiau skolų. Jai 
esą labai nemalonu, kad 
parapijonys, net matyda
mi gražiuosius užsimoji
mo vaisius, neatkreipią 
pakankamai dėmesio. Jie 
kažkaip nenoromis, jie 
tiesiog neprisidedą prie 
didingų pastangų, jie visai 
neremia jų.Kiekji žinanti 
dar labai mažas skaičius 
atidavę nustatytą auką. 
Daugumas rodos ir pasi
turinčiai gyvena,ir atei
na,ir naudojasi visais pa
tarnavimai s, gauna pagel- 
bą kuomet jos prireikia. 
Bet kaip tik reikalas pa
sisukąs prie pinigo, taip 
svietas ir sukietėjąs ne
bežmoniškai.

Šalia sėdįs vyras klau
sosi moters ir šypsosi. 
Jis tarsi galvoja kaip 
tiksliau pritarti kalbio
sios tautietės sentimen
tams. Jai baigus,jis sako, 
kad taip, kaip ji mananti , 
tikrumoje visai nesą.Mū- 
sų žmonės yra daug matę

Amerikietis Arthur Ashe, vienas 
iš iškiliausių lauko teniso žaidė
jų pasaulyje ir tikimasi, kad jis 
bus šių metų Davis Cup laimėto
jas. Jis baigęs Kalifornijos uni
versitetą. /M. P./

Šuolininkas su kartimi Bob Sea- 
gren neseniai pagerinęs pasaulinį 
rekordą ir peršokęs 17 pėdų ir 6 
su puse inčo (5.32 m.). Prieš jį 
buvo rekordistas Fred Hansen, 
taip pat amerikietis, turėjęs 17’4” 
rekordą.

Peggy Fleming, amerikiečių 
čiuožimo žvaigždė, šiais metais 
laimėjusi aukso medalį dailiojo 
čiuožimo varžybose Davos stadio
ne Šveicarijoje. Ji yra 17 metų ir 
treniravosi čiuožime nuo devyne- 
rių metu.

ir dar daugiau patyrę. Jie 
žiną, kad vien gražiais 
žodžiais šiandien yra 
sunkiau pasikliauti.Vers- 
tis aukomis, prašinėji
mais yra tapę per pa
prasta ir nesudėtinga. 
Jeigu taip Bestelėjus ir 
pagalvoj us, giliau pamąs - 
čius, kaip tą skatiką pa
čiam išsimanyti. Tuo la
biau kai matosi daug kur 
trūkstant ekonomiškos 
rankos. O dėl patarnavi
mo, ar apčiuopiamesnės 
pagelbos jis labai abejo
jąs. Gal tik šiaip sau, kur 
nors kasdieniniuose rei
kaluose. Jam nesą tekę 
girdėti,kad tautiečiui su
sidūrus su rimtesne pro
blema, kurių vis daugiau 
pasitaiko, būtų teikta ko
kia nors pagelba. Jis ži
nąs kaip tik priešingą pa
vyzdį. Vienas jo pažįsta
mas ieškojęs kokios ten 
pagelbos tarpininkavimo 
formoje. Už tai jis paža
dėjęs stambesnę auką 
statybos fondui. Bet tuo 
nelaimingu momentu įsir 
vėlęs koks ten neklaidin
gųjų patarėjų asmenišku
mas ir visas reikalas pa
sibaigęs bičiulio nusivy
limu gražiais žodžiais 
audžiama globa.

Toliau vyras teigia,kad 
pavyzdingo tvarkymosi ir 
sumanumo būtų galima 
pasimokyti iš senosios 
parapijos šeimininko.Tu- 
rint omenyje kuklesnės 
apimties išteklius, anas 
ten atliekąs tiesiog nepa
prastus dalykus. Reikia 
tik paskaičiuoti,kaip pats 
pastatas buvęs pagrindi
nai atnaujintas, beveik 
perstatytas.Įkurtasis pa
rapijos padalinys, vasa
ros metu yra vienas iš 
populiariausių, kur su
plaukia žmonės ne tik iš 
Kanados, bet ir iš toli
miausių Amerikos pas- 
viečių.O kur visą vasarą 
besitęsianti jaunimo sto
vykla. Nežiūrint šių, ne
maža lėšų kainuojančių 
užsimojimų, viena kita 
šimtinė nuklysta ir sava
jai spaudai. Bet už visus 
svarbiausiu sumanymu 
reikėtų laikyti, tą reikėtų 
iškelti ir atatinkamai pa
brėžti: tai lietuviškų ka
pinių idėja. Šiaip ar taip, 
bet prie anų metų aplin
kybių tas buvo vienas iš 
vertingiausių ir klebono 
originaliausių idėjų.

S. Pranckūnas.

ST. CATHARINES, ONTARIO
SENĄJĄ VALDYBĄ PALYDINT

Senoji ap. valdyba atli
ko tiek, kiek galėjo, kiek 
sugebėjo. Svarbiausia ji 
išbuvo pasirinktą laiką b- 
nės reikalų sargyboje ir 
už tai jai priklauso visų 
padėka.

Nesimėtant į kritiką, 
bet nuoširdžiai norint, 
kad mūsų veikla būtų dar 
našesnė,dar geresnė,ne
galima nepasidalyti se
kančiomis mintimis: Se
noji valdyba būtų nuvei
kusi daug daugiau, jei bū
tų dirbusi ne pati viena , 
bet su visais. Kartais tos 
valdybos darbas atrodė 
vieno žmogaus veikla. 
Yapč darant svarbesnius 
sprendimus.Dėl tos prie
žasties du geri valdybos 
nariai pasitraukė nesu
laukę kadencijos galo.Ge- 
ras tos veiklos pavyzdys 
galėtų būti praeitų metų 
Lietuvių Diena St. Catha- 
rinėje esant tai pačiai 
valdybai. Bendruomenė 
netlnojo iki pat paskuti
nio mėnesio, ar ta L. Die
na įvyks ar ne,nors pava
sario susirinkime nubal
savo, kad Dieną reikia 
rengti. Per visą vasarą 
nei vieno tuo reikalu su
sirinkimo. Jokio dienai 
rengti komiteto. Kur ta 
Diena įvyks, kokia pro
grama, kas daroma Dieną 
padaryti tinkamą-nebuvo 
jokios žinios iki pat gale 
vasaros pranešimo spau
doje.

a okie svarbūs parengi
mai, kaip Lietuvių Diena, 
nėra vieno kurio žmo
gaus, bet visų lietuvių 
garbės reikalas. Gaila, 
kad tai mes dažnai mėgs
tame pamiršti.

Bendravimas su len
kais, kad ir retkarčiais , 
yra mūsų vienų pačių ak
tualiausių problemų. Tas 
klausimas dar iškils ir 
ateityje ir todėl jį reikė
jo būtinai spręsti visuo
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SĖJA
Tautinės, demokratinės minties mėnesinis lietuvių laikraštis. 

Leidžia Varpininkų leidinių fondas
RedaktorJiifl J. G. Lazauskas.

Administracijos adresas: JUOZAS URBELIS.
1649 N. Broadway, Mdrose Park., I1L, USA.

Prenumerata: JAV ir kitur 3 dol. metams.
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tiniame susirinkime, kad 
ir ant greitųjų sušaukta
me, kaip kad čia kartais 
daroma tuoj po kurių pa
maldų.

Gal pirmininkas teisint-: 
gai padarė nueidamas. 
Daug kur lietuviai šiemet 
nuėjo. Kitur net susitarė 
nueiti tik stebėtojais, bet 
susitarė.Lenkų problema 
yra ta,kad pas juos svar
bu ne tik nueiti, bet ’ dar i r 
žinoti; ką nuėjus-veikti. 
Tokiais atvejais reikia 
susirinkimo,nes tik jame 
galima surasti tinkamus 
žmones mus atstovauti 
gerai, j ei iš viso tas ats
tovavimas yra reikalin
gas.

Kiekviena valdyba, no
rėdama ką nors didesnio 
nuveikti, turi kiek galint 
daugiau organizuoti ben
drą darbą. Tik bendrom 
jėgom mes galėsime nu
dirbti dar daugiau negu 
iki šiol.Tai verta atsimin
ti ypatingai dabar artėjant 
prie Nepriklausomos Lie
tuvos paskelbimo 50 metų 
sukakti es. Tebūn• e t' e me
tai mūsų Pusiasalio ge
riausiai „ organizuotos 
bendros veiklos metai.

Naujajai valdybai nega
li nesisekti mūsų Pusia
salyje todėl, kad čia lie
tuviško darbo entuziazmo 
niekam netrūksta. Reikia 
tik jį suprasti ir tinkamai 
panaudoti. Ąžuolėlis .

PA PILDYMAS 
Adelės ir Igno Ša jau
kų padėkoje ryšlum su 
Gasparo Maldaus mir
timi įsibrovė vienas pra- 
leidimas; būtent: praleis 
ta , nėsuminėta S. L.A. 
278 kuopos Valdyba, ku
riai taip pat nuoširdžiai 
dėkojama.
Už praleidimą, nors ir 
be blogos valios, atsi
prašoma. 

naktis. Taraldžių kaimą 
/Rokiškio rajonas/ glau
džia grandine supaginkluo 
ti šautuvais, kulkosvai
džiais ir granatomis "liau 
dies gynėjai".Prie jauno 
plačiapečio leitenanto štai 
ga iš tamsos prišoka su
prakaitavęs, ginkluotas 
šautuvu vaikinas.

-Prie trobos tik vienas 
sargybinis, ir tas atrodo 
įgėręs.

-Kol kas nieko nedary- 
kite.O dabar grįžkite į vie
tas. ..

Po valandėlės leitenan
tas parenka iš būrio du 
stipriausius ir labiausiai 
patyrus ius vyrus, nurodo 
jiems namą,apie kurį ma
tyti vaikščiojantis sargy
binis ir patyliukais įsako:

-Kiek begalima tyliau 
ir atsargiau... Veikit.

Kolūkiečio sodyba apsu
pama plieno žiedu. Prie 
trobos šlama išsikeroju
si liepa.Pro ją kartkartė
mis praslenka partizanų 
sargybinis. Palaukę,kol 
partizanas pradingsta už 
trobos,stribai perbėga lie 
pą ir juos skirusį tarpą ir 
priglusta prie jos kamie
no. Pradeda slinkti pilnos 
nerimo minutės. Štai jau 
stribai užgirsta partizano 
žingsnius. "Liaudies gynė
jai" dar labiau spaudžiasi 
prie kamieno. Nieko nepa
stebėdamas, sargybinis 
praeina pro liepą, atsuka 
stribams nugarą. O šiems 
to tik ir tereikėjo. Vienu 
šuoliu jie atsiduria prie 
partizano; vienas lyg replė
mis spaudžia burną, kitas 
iš rankų išplėšia šautuvą , 
partrenkia ant žemės.

Akylai stebėjęs šią sce
ną, pirmasis atbėga leite
nantas.

-Neškit nuo trobos kur 
nors toliau,-įsako jis.

Panešę nuo sodybos apie 
trejetą šimtų metrų, jie at
kemša burną, ir leitenan
tas užduoda pirmuosius 
klausimus:

-Kas yra troboje?
Partizanas šnirpščia no

sim ir tyli.
-Keli žmonės yra?-vėl 

seka klausimas.
-Tik trys.
Leitenantas valandėlę 

dvejoja, ar tik nemeluoja 
partizanas, ar tik nenori 
įvilioti į pinkles ?Kai "liau
dies gynėjas" dingsta nak
ties tamsoje,ir jie pasilie
ka tik trise, leitenantas at
riša partizanui rankas ir 
nurodo:

-E is im į trobą v is i trys. 
Pats eisi pirmas.Įėjęs pa 
klausi, ar jie visi miega t 
uždegsi lempą.Aišku?

-Galėsiu nuvesti.
Partizanas kalba toliau:
-Vištiek jau viskas pra

kišta. Aš ir jaučiau,kad 
taip bus... Netoli sodybos

AR ŽINOTE K& RAŠO 

KELEIVIS?
AR ŽINOTE, kodėl vieni jį giria, kiti peikia, bet 
visi mėgsta skaityti ?

K EI EI V Į žmonės mėgstądėl to, kad jis niekam 
nepataikauja ir nesibijo teisybės skelbti. Teisingo
mis žiniomis iš visur / jame daug žinių ir iš Kana
dos/, aiškiu ir atviru pasiisakymu laikraštis per 65 
metus pelnė gerų vardų ir pasitikėjimą.
KELEIVY rasite patarimų teisiniais ir kitais 

klausimais, gražių apsakymų, eilėraščių irtt: Jis 
turi ir moterų skyrių.

METINĖ PRENUMERATA KANADOJ IR KITUR
TIK $5,00
Laiškus ir prenumeratų adresuokite:

KELEIVIS
636 Broadway, So. Boston, Mass. 02127, USA.

-Je igu b andys i bet kok tu 
ženklu įspėti, mirsi pats 
pirmas...

Atidaro duris ir, lydy
mas leitenanto ir dviejų 
"liaudies gynėjų", įeina į 
vidų. Akla tamsa ir mirti 
na tyla ima stingdyti krau 
ją. Partizanas atidaro an
tras duris. Leitenantas pa 
junta, kad staiga partiza
nas sustoja. Tačiau šaltas 
automato vamzdis jį vėl 
išjudina.

-Ar visi miegat?-su- 
jidaudžia tyloje partizano 
□alsas. Tylu. Niekas neat 
sako. Tik girdėti tamsoje 
kažkur kriokimas.

-Dek lempą,-sušnibžda 
leitenantas.

Partizanas suieško ki
šenėje degtukus ir vieną 
ių jų užbrėžta.Jo šviesoje 
ginkluoti stribai įžiūri 
kriokiantį .Kiti du nuvirtę 
skersai lovą, ramiausiai 
irgi pučia. Automatinis 
šautuvas ir du automatai 
atremti į sieną, blyksteli 
visomis savo metalinėmis 
dalimis. Leitenantas tuoj 
pat vienam gestu parodo, 
kad eitų prie ginklų ir sau 
gotų juos.Po to uždegama 
lempa. Ir tuoj pat į trobą 
sueina dar trys. Kiti nu
skuba Į kitą trobos galą, 
kelti šeimininkų.

Daugiau bus.

&

LIETUVIAI PASAULIO 
LIUTERONU SUVAŽIA 
VIME /Atkelta iš 5 psl./ 
žindino su JAV ir Kana
dos evengelikų lietuvių 
veikla, jų laimėjimais ir 
rūpesčiais. Jis perdavė 
suvažiavimo dalyviams 
sveikinimus iš JAV ir Ka
nados evangelikų lietuvių 
ir kunigų : Petro Dagio 
New Yorke, Anso Trakio 
ir Jono Paupero Chicago- 
je ir Algimanto Žilinsko 
Toronte. Pranešimą jis 
paįvairino šviesos pa
veikslais iš anapus Atlan
to, Dainavos stovyklos ir 
Pasaulio Lietuvių Jauni
mo Kongreso.

Paskutinį popietį buvo 
padaryta autobusu eks
kursija į Strassburgą. 
Aplankėme Strassburgo 
katedrą ir kitas miesto 
įžymybes. Ekumeniniam 
tyrinėjimui institute visi 
maloniai buvome priimti.

Paskutinės dienos rytą 
buvo atsisveikinimo pa
maldos su Šventa Vaka
riene. Po pusryčių visi 
dalyviai atsisveikino su 
suvažiavimo rengėju ku
nigu dr. Ernst Eberhard, 
namų šeimininkais,ir vi
siems buvo išreikšta pa
dėka už malonias dienas 
Vogezų kalnų pašlaitėje- 
Elsasso krašte.

Fricas Skėrys.

Ps.D.R.M.N.Pt
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TAUPYK IR SKOLINKIS 

KOOPERATYVINIAME BANKELYJE

..TALK A”
21 Main Streef East, Room 203 -* Telefonas JA 8- 0511.

išduodamos asmeninės paskolos is 8% iki 5.000, 
mortgičių paskolos is 7% iki 66% turto vertės.

UŽ Šerus mokama 5% dividendo iš pelno, už depozitus 4%.
Veikia nemokamas • C U N A* gyvybės ir paskolų draudimas.

Pilnas Sekiu draudimas.t
Darbo dienos:

pirmadieniais, trečiadieniais ir ketvirtadieniais 9 vai. ryto -- 
3 vai. po pietų, antradieniais ir penktadieniais 9 vai. ryto -- 
1 vai. po pietų ir 5 vai. -- 8 vai. vok., šeštadieniais 9 vai.ryto- 
12 vai.

(2) Rašo Aleksas Bernotas

ŠAUDYMO SPORTO KLU
BAMS IR MĖGĖJAMS

Hamiltono Liet. Žūki, ir 
Medžiotojų klubas oficia
liai atidaro savo šaudyklą 
lapkričio 27 d. 2 vai.p.p.

Po atidarymo iškilmių 
bus šaudymo varžybos iš 
medž. šautuvų. Geriau
siai sušaudžtusiems yra 
paskirtos 6 asmenims tau
rės: 3 iš 16 yardų ir 3 "Han 
di cap".

Gruodžio 11 d.1 vai. p. p. 
bus tarpklubino šaudymo 
varžybos dėl pareinamo
sios taurės.

Kartubus varžybos, iš
rinkti trim geriausiems 
šauliams.Šiose varžybose 
gali dalyvauti ir klubams 
nepriklausą šaudymo mė
gėjai iš medž. šautuvų. 
Trims pirmosioms vie
toms paskirtos vertingos 
pereinamosios taurės.

Registruotis pas A.Šim 
kevičių/968 Upper James 
Str. Hamilton, Ont.,tel. 
383 - 2169/ iki šaudymo 
pradžios. Mokestis $ 2.-

Šaudykla surandama va
žiuojant 6 keliu į Caledo- 
nią miestelį. Pervažiavus 
Grand River t litą, važiuoti 
2 mylias Mackenzie keliu 
į rytus ir sukti į York ke
lią. Šiuo keliu pavažiavus 
11/2 mylios dešinėje kelio 
pusėje yra šaudyklos vieta.

Vist Ontario šaudymo 
sporto mėgėjai ir klubai 
kviečiami šiose varžybo
se dalyvauti. Klubas.

HAM. LIET. ŽŪKL. IR 
MEDŽIOTOJŲ KLUBO 
šaudyklos atidarymas į- 
vyks lapkr.27 d.2 vai.p.p. 
Atidarymo iškilmėse da
lyvaus mūsų klebonas 
mons. dr. J.Tadarauskas 
ir šaudyklą pašventins.

Lapkričio 26 d. 1 vai. p. 
p.bus mažojo kalibro/2 2/ 
šaudymo varžybos dėl pe
reinamosios taurės.Ne
galintieji dalyvauti 26 d. 
galės šaudyti 27 d. tuojau 
po atidarymo iškilmių.

Lapkričio 27 d.2 vai. 30 
min.bus šaudymo varžy
bos iš 16 yardų ir Handi 
Cap dėl klubo pereinamo
sios taurės .Geriausiai su
šaudę atstovaus klubą tarp 
klubinėse šaud.varžybose.

Šaudyklos atidarymo 
proga yra paskirtos 6 tau
rės^ iš 16 yardų ir 3 "Han
di Cap".

Šaudymams registruo
tis pas A.Šimkevtčių iki: 
šaudymo pradžios.

Gruodžio 4 d.bus "Kalar- 
kutų" šaudymas, kuris tę
sis nuo 9 vai. iki sutemų .

Gruodžio 11 d.1 vai. p. p. 
bus tarpklubinės varžy
bos ir išrinkti 3 geriausi 
Ontario šauliai iš medž . 
šautuvų.

1967 m. sausio m.2 d. 
numatomos didžiulės 
šaudymo varžybos, daly
vaujant kanadiečių klu - 
bams.

Klubo metinis Zuikių 
balius įvyks 1967 m. sau
sio 21 d. Jaunimo Centro 
salėje. V - ba .

SOLISTĖS R.MASTIENĖS 
KONCERTAS,

Pirmą kartą Hamiltono 
lietuvių kolonija turės 
progos girdėt sol.R.Mas- 
tienę gruodžio 4 d. Jauni
mo Centre.Sol.R.Mastie- 
nė mezzo-sopranas daž
nai pasirodanti ne tik lie
tuviškoje visuomenėj, bet 
ir svetimtaučių tarpe. 
Spauda visada apie sol.R . 
Mastienės koncertus bei 
įvairius pasirodymus la
bai gražiai ir šiltai atsi
liepia. Ji dainavo lietuvių 
statomose operose "Faus 
te',' "Karmen',' "Kavaleria 
Rustikana" ir paskutinio- 
j e lietuvių operoje "Tra
viata',' bei Vašingtono lie
tuvių religinio koncerto 
programos e. T aip pat s oi. 
Roma Mastienė dainavo 
ir amerikiečių statomose 
operose.Solistė yra išlei
dusi dainų ir arijų plokš
telę "Ar žinai tą šalį" • 
Apie šią plokštelę muzi
kas J. Žilevičius rašo 
"Drauge": Pastaraisiais 
laikais ji tapo tikra mūsų 
visuomenės pamėgtąja, 
nes beveik nėra savaitės 
sezone, kad ji kur nors 
beveik nedalyvautų ne 
vien Čikagoje,bet ir kito
se lietuvių kol onijose.Ro- 
ma Mastienė turi galingą, 
skambų mezzo-sopraną, 
nepaprastai plačios apim 
ties kaip žemutiniame 
bare, taip ir aukštutinia
me. Turi išvystytą greitą 
sugebėjimą jautriai "per
jungti "(lyg migtukas) me
niškuosius sielos pojū
čius vienam ar kitam iš
pildomam kūriniui. Tame 
ir glūdi jos pasisekimas , 
priverčiantis klausytojo 
dvasią suvirpėti. Prie to 
prisideda dar aiški tartis 
platus rinktinis repertua
ras, sudėtingiausi savųjų 
ir svetimųjų kūriniai". 
"Darbininkas "po koncer
to Klevelande rašo:'Temb 
ras balsą puošia-geros 
mokyklos išdava. Sultin
gas balsas valdomas lais
vai be mažiausio spaudi
mo. Ramūs, švelnūs ar 
stipresne jėga plintą ug
ningi atspalviai įrodo są
moningų priemonių gau
sumą. Dikcija ir interpre- 
ticija-vertos pagyrimo. 
Publika priėmė R.Mas
ti enę ypatingai karštai ir 
nuoširdžiai". Todėl ren
gėjai šio koncerto kviečia 
visus skaitlingai dalyvau
ti šiame pirmame sol. R. 
Mastienės koncerte. Be 
sol.R.Mastienėš progra
moje dalyvauja jauna poe 
tė L.Švėgždaitė iš Toron- 
to.Šis koncertas yra ruo
šiamas prof. St. Šalkaus
ko 25 metų mirties sukak
tį paminėti .Prieš koncer
tą visus dalyvius supažin
dins su prof. St. Šalkausko 
visuomenine veikla ir jo 
mokslo darbais žinomas 
kalbėtojas J. Matulionis 
iš Toronto. Šį koncertą 
rengia vietos ateitininkai 
Tad visi gruodžio 4 d. 4 
vai. dalyvaukime

VISI Į PASKUTINĘ' PRIEŠADVENTINĮ, HAMILTONO TAUTOS FONDO

SUBATVAKARI- ŠOKIUS
KURIE RENGIAMI ATEINANTĮ ŠEŠTADIENĮ, LAPKRIČIO MĖNESIO 26
DIENĄ JAUNIMO CENTRO SALĖJE

Programoje:
• BENNY FERRY ORKESTRAS
• BUFETAS SU ŠILTU UŽKANDŽIU IR ĮVAIRIAIS GĖRIMAIS
• LAIMINGOS ŠOKĖJŲ POROS BUS APDOVANOJAMOS ŠAMPA

NU IR LIETUVIŠKOMIS PLOKŠTELĖMIS
• LOTERIJA, LAIMĖS STALIUKAI’, KITOS ĮVAIRENYBĖS

NEPRALEISKIME PASKUTINĖS PROGOS LINKSMAI PRALEISTI
SUBATVAKARI IR PO TO JAU LAUKTI DIDŽIŲJŲ ŠVENČIŲ

Pradžia: 7:30 vai. vak. Įėjimas: 2 dol., stud.-I dol.
Skyriaus Valdyba.

LONDONO-RODNĖS 
JAUNIMO 
ansamblio koncertas lap
kričio 5 d. Jaunimo Cen
tre praėjo su labai gražiu 
pasisekimu. Publika šį 
koncertą priėmė labai 
karštai ir nuoširdžiai ,net 
kai kuriuos dalykus teko 
pakartoti. HamiltOniečiai 
širdingai dėkingi šiam 
ansambliui ir jų vado
vams: kun. B. Pacevičiui 
ir D. Chainauskienei už 
šią gražią programą ir 
linki jiems sėkmės ir to
liau taip energingai dirbti 
su lietuviškuoju atžalynu.

Baliaus karaliene buvo 
išrinkta Danutė Lataus- 
kaitė. Danutė yra aktyvi 
mūsų kolonijos organiza
cijų velkėj a, gabi dramos 
teatro "Aukuras" artistė, 
ilgus metus šoko tautinius 
šokius "Gyvataras" gru
pėj e.Tikrai buvo tinkamai 
komisijos įvertinta. Šią 
komisiją sudarė : E. Ša
kienė, T. Verbickaitė, A. 
Navickas,Pr.Šiulvsir A. 
Elvikis. J. Šilelis.

DĖL SVEIKINIMŲ 
PAPROČIO

Turėjome laisvoje Lie
tuvoje naudojame ir šia
me kontinente gražią tra
diciją artimuosius pažįs
tamus bei draugus pa
sveikinti laiškučiais-gra- 
žiom sveikinimo korte
lėmis įvairių metinių 
švenčių progomis, dau - 
giausial Kalėdų ir N.Metų 
švenčių metu. Toks svei
kinimo būdas dažnai 
brangiai kainuoja ir rei
kalauja daug laiko tai pa
daryti. Tačiau labai gra
žus ir antras sveikinimo 
būdas t. y. jei sveikinama 
paaukojant tam tikrą su
mą pinigų geram ir gra
žiam tikslui, pav.labda
rai. Todėl Hamiltono Šal
pos Fondas siūlo pasinau
doti ir antruoju sveikini
mo būdu paaukojant Fon
dui numatytą sumą pinigų 
mūsų tautiečių paramai.
Tokius aukotojus Fondas 
paskelbs spaudoje atski- 
rusąrašu.Šis sveikinimo 
būdas kiek anksčiau buvo 
labai populiarus. Tad 
kviečiame juo pasinaudo
ti ir dabar. Ašie tai pra
šome painformuoti mūsų 
aukų rinkėjus.

Š.F. komitetas • 
S L A 72 KUOPOS 
metinis susirinkimas 
kviečiamas gruodžio3 d. 
šeštadienį, 6 vai. vakaro 
vice - pirm, namuose 86 
Melrose South,Hamilton, 
Be eilinių kuopos reikalų 
vyks naujos kuopos valdy
bos rinkimai sekančių 
metų kadencijai. Susirin

Manitobos ūkininkai
IR POVILAS LIAUKEVIČIUS

-Lietuvos Savanoris-Kū- 
rėjas.

Jis gimė 1899 m. gruo
džio 20 d. Sėinų apskr. , 
(Dzūkijoj).19ip metų Lie
tuvos nepriklausomybės 
kovų dalyvis.1919 m. sau
sio 6 d. karininko Alsevi- 
čiaus pastangomis Sei
nuose pradedama organi
zuoti savanoriai, kur įs
toja ir Povilas Liaukevi- 
čius. Karinį parengimą- 
rikiuotę ir manevravimą 
atlieka Seinų šilely, nors 
tuo metu Seinuose buvo 
lenkai. Kiek apsimokinus 
ir susidarius dviem kuo
pom buvo pasiųstas užim
ti Seinų miestą,kuris kart 
kartėmis perėjo iš rankų 
į rankas. Dar vėliau pa
siųstas į Lazdijus, kur 
kovojo su lenkų partizanų 
gaujomis.

Dabar Povilas Liauke- 
vičius gyvena 80 mylių 
nuo Winnipego, McGregor 
Man. valsčiuje. Jisai 4- 
rius metus savo jaunys
tėj išlaiko rankoje ginklą 
kaipo savanoris kūrėjas 
ir dalyvauja nepriklauso
mybės kovų sūkuriuose 
pasirengęs už Lietuvos 
laisvę aukoti savo gyvybę.

Ištarnavęs 4-rius me
tus Lietuvos kariuome
nėje, grįžta į civilinį gy
venimą. Apdovanojamas 

kimas labai svarbus, to
dėl nariai visi prašomi 
jame dalyvauti.Tuoj po su 
sirinkimo ten pat bus 
kuopos narių šeimyninė 
vakarienė, kuopos 5 metų 
sukakčiai prisiminti.Į su
sirinkimą ir vakarienei 
prašomi pasikviesti savo 
draugus bei pažįstamus. 
Dalyvių skaičių vakarie
nei prašoma pranešti 
kuopos vice-pirm. J. Ba
joraičiui, galimai anks
čiau.

Šis metinis susirinki
mas kviestas ankstyves
ne’ data neįvyko- atėjus 
reikalui buvo atšauktas.

V - ba. 

Lietuvos savanorių-kū- 
rėjų medaliu, gauna iš 
valdžios žemės, kurią 
pats dirba ir kartu tar
nauja kooperatyve ir 
smulkaus kredito banke
lyje.

Jis dalyvauja Lietuvos 
valstiečių liaudininkų su
važiavime Kaune, kuris 
įvyko Rotušės, "Baltosios 
Gulbės", salėje. 1936 m . 
buvusio Lietuvos prezi
dento dr. K. Griniaus me
tu. Į š’ susirinkimą buvo 
atvykę iš visos Lietuvos 
tolimųjų kampelių atsto
vai,© P.Liaukevičius ats
tovavo Seinų apskritį.

Atvykęs į Kanadą ir čia 
nepamiršta lietuvių tau
tos reikalų ir nuolat kiek 
galėdamas padeda ir sie
lojasi dėl jos.

Jis dalyvauja Amerikos 
Lietuvių Kongrese. Jis 
gelbsti tremtiniams Vo
kietijoje išrūpindamas ir 
atveždamas 12-ka asmenų 
- ne giminių, neskaitant 
daugybės kitų per kaimy
nus bei pažįstamus,jo pa
stangomis atvežtų trem
tinių.

Jis atstovauja Winnipe- 
goir Manitobos lietuvius 
triukšmingajame 1949 m. 
kovomėn.Montrealio su
važiavime, gindamas vie
nybės reikalą. Jis pavyz
dingas lietuvis kanadiečių 
tarpe. Jis visuomeninin
kas, spaudos) bendradar
bis, aktyvus kovotojas už 
lietuvybę ir tėviškės lais
vę.

Kurį laiką buvo išrink
tas Winnipego Tautos 
Fondo atstovu ir pirma
sis KLB-nės Vinnipe- 
ge steigiamojo susirinki
mo organizatorius ir gar
bės narys. Daugiau bus.

R. Strikaitis.

PROS4, GER/PUSrH

* nepffiKLflu hh ueru vą -

Povilo Ltaukevičiaus sodyboje susirink^ apylinkės ūkininkai lietuviai laukia 
pamaldų, kurios anksčiau būdavo suruošiamos ten atsilankius kunigui.

Neturiu daug patirties, kad ži
nočiau, kokia sistema vykdomi 
tikri karai. Mus apmokė tik vie
nam — Vietnamo karui. Bet toki 
karą, koks jis vyksta čia, sunku 
ir įsivaizduoti. Mes tik retkar
čiais susiduriame su šiaurės Viet
namo jėgomis. Amžinai tenka 
kariauti prieš taip vadinamus 
“guerrillas”, arba partizanus. Ro
dos, mums skirtą sritį jau išvalo
me nuo komunistų, o žiūrėk po 
dienos jie vėl į mus šaudo. Tad 
ir vėl iš naujo vykdomi “search — 
and — kili” veiksmai, ir vėl ta 
pati daina — vaikčiojimas ratu...

Po kiekvieno žygio mes tarpu
savy pasidaliname mintimis, per
gyvenimais. Kartais tenka pasa
kotis negirdint vyresniesiems.

Mano kuopos draugai buvo pas
kirti paruošti nakčiai priešui spąs
tus. Paryčiui į juos pakliuvo ke
liolika vietkongo partizanų. Ma
tyt, užuodę, kas jiems kvepia, pa
mažu pradėjo trauktis, iš kur atė
ję. Tik paskutiniu momentu mū
siškiai pabudo ir atidarė ugnį. 
Aukų nė vienoj pusėj nebuvo. Vė
liau paaiškėjo, kad mūsiškiai per- 
vėlai pabudo ir pradėjo šaudyti,
kaį priešas jau buvo nutolęs.

Kitame susitikime keli kuopos 
draugai pastebėjo tris ginkluotus 
partizanus. Atidarius ugnį vienas 
jų krito kaip stulpas, bet nuėjus 
į tą vietą aukos neradome, tik 
kraujo klaną. Tokių dalykų pasi
taiko dažnai, nes priešas stengiasi 
kritusių nepalikti. Su savimi jie 
nešiojasi virvių, kuriomis besi
traukdami ir velka žuvusius. Tai 
daroma propagandos sumetimais 
nuslepiant savo aukas.

Aną dieną vienam net nepasise
kė būti virve nutemptam. Paliko 
kur kritęs, o kiti jo draugai pas
pruko. Sunku buvo jį ir atpažin
ti, nes buvo patekęs į kryžminę 
mūsų ugnį. Jis buvo užsimaska
vęs amerikonišku tinklu, vilkėjo 
žaliais marškiniais ir juodom kel
nėm. Avėjo sandalais, padarytais 
labai primityviai iš senų padangų. 
Amunicijos turėjo apsčiai.

Pradžioje mus permesdavo iš 
vietos į vietą helikopteriais, bet 
jau senokai helikopterius pakeitė 
mūsų kojos. Einame nuo ryto iki 
vakaro, ir rodos tam ėjimui ir ga
lo nebus. Nepasakyčiau, kad 
toli nueiname, nes kartais tenka 
visą dieną keliavus vos kelias my
lias nueiti. Keliauti per gumos 
plantacijas yra vienas malonumas, 
Gumos medžiai susodinti eilėmis 
ir sudaro įspūdingą vaizdą. Taip 
pat mus dažnai vilioja ir bananų 
plantacijos. Šviežių vaisių gau
name retai, tad nors bananų pri- 
sikertam.

Ne visas Vietnamas gumos me
džiais ir bananais apsodintas. 

HAMILTONE

BALSUOKIME

Archie McCoy 
Board of Control

X McCOY

Šių metą gruodžio 7 d. Hamil
tone ]vėl bus renkama miesto 
valdyba. Kaip ir kiekvienais 
metais, visi esame raginami bal
suoti. Atrodo, kad balsavimų 
reikšmės aiškinti nereikia, nes 
mes gerai Žinome kiek daug žmo
nių šiame pasaulyje laisvų rin
kimų nėra matę.

Peržvelgę kandidatų sąrašų, 
nepamirškime balsuoti už kon
trolės komisijos (Bord of Cont
rol) narį p. A. (Archie) McCoy. 
(Žiūrėk skelbimą šiame pusla
pyje). P.Ą. McCoy, tris metus 
buvęs miesto seniūnu ir dabar 
jau aštuonis metus būdamas 
kontrolės komisijos nariu, sa
vo veikla aiškiai (rodo, kad 
miesto reikalus jam patikėję 
balsuotojai nėra juomi apsivylę. 
Be reikalo neleisdamas mėtyti 
miesto pinigų, jis sumaniai sten
giasi išspręsti aktualiausius 
Hamiltono miesto reikalus. Su 
juo turėjusiems reikalų yra aiš
ku, kad jis yra nuoširdus atei -

■ vių bičiulis, visuomet pasiruo
šęs, reikalui esant, jiems padė
ti.

Vėl išrinkdami P.Ą. McCoy į 
miesto kontrolės komisiją (Bord 
of Control) mes užsitikrinsime 
gerą ir taupią, bet kartu ir di - 
namišką asmenybę miesto rei
kalų tvarkyme, (b)

Dažniausiai tenka eiti per tankias 
džiungles, kur auga kaip siena 
dramblinė žolė, laukinės spygliuo
tos vynuogės, ryžių laukai, raistai, 
pelkės. Tokia mūsų laimė, kad nė 
vienam žygyje neteko eiti sauso
mis kojomis. Ką bekalbėti apie 
kojas, jei dažniausiai iki juosmens 
esi šlapias. Po vieno bridimo per 
pelkę pasijutau negerai. Nusivil
kęs pamačiau, kad mano visas kū
nas siurbėlėm nusagstytas. Žino
jau, kad paprastai siurbėlių nu
plėšti negalima, tad teko jas nuo 
kūno degtukais nudeginti. Malo
numas menkas, nes deginant siur
bėlę tenka apsvilinti ir odą.

Vakar apleidome savo bazę 10 
vai. ryto. Ir taip ėjome septynias 
valandas be jokio poilsio per di
džiausias liūtis. Nelaikytina tai 
lietum — pylė kaip iš kibiro. Lie
tus mūsų nebaugino, nes vis tiek 
teko bristi per pelkes ir upelius. 
O einant per laukus kojas iš mo
lio ir klampynės vos gali išplėšti. 
Vakare pasiekėm Ben Bar kaimą, 
kur yra didžiulė gumos plantacija. 
Buvome perspėti, kad čia galime 
sutikti stiprią V. C. opoziciją. To
dėl tik visiškai sutemus įžengėme
į gumos plantacijas. Kelias va
landas ištūnojom džiunglėje, ir 
tik apie 8 vai. pajudėjome pirmyn. 
Dar vis tebelijo, šį sykį ir mes 
pasiėmėm virvių, bet visai kitiems 
tikslams. Kadangi naktys čia 
baisiai tamsios, tad kad nepasi- 
mestume nuo viens kito susirišam 
virvėmis, kaip kalnų laipiotojai.

Baigėme apsupti kaimą anksti 
rytą. Priešo nesutikome, tik Su
neš mus aplojo. Bendras kaimo įs
pūdis labai slegiantis. Namukai 
maži, statyti iš bambuko, stogai 
nendrėmis ir šiaudais dengti. Iš 
tų namukų sklinda smarvė. Vaikai 
bastosi po kaimą nešvarūs ir nuo
gi. Mana dėmesį patraukė keli mū
riniai namai ir vienas baltas mū
rinis pastatas. Susidomėjęs įėjau 
vidun. Pats nustebau po daugelio 
mėnesių patekęs katalikų bažny
čion. Nusiėmiau kepurę ir šautuvą 
pastatęs šalia savęs susikaupiau 
kelių minučių maldai. Bažnyčioje 
taip pat buvo keli pusnuogiai vaiku 
čiai su medalikėliais ant kaklų. 
Jie bailiai sekė mane nežinodami, 
ko aš čia atėjau. Vienas mūsiškių 
kalba prancūziškai. Per jį sužino
jome, kad šią bažnyčią statė tur
tingas prancūzas, kuriam priklau
sė ir gumos plantacijos. Namukai, 
stovį šalia bažnyčios, taip pat pri
klausė prancūzui, o dabar juose 
gyvena vietiniai kaimiečiai. Iš tų 
namukų tik stogas ir mūrinės sie
nos bepaliko. Vidus kaip tikra 
kiaulidė, čia šiame kaime pabu
vę dar vieną dieną tais pačiais ke
liais klamposime atgal j savo ba
zę vienos dienos poilsiui.
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LAPKRIČIO MĖNESIO 26 DIENĄ 7:30 VALANDĄ VAKARO AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS SALĖJE ĮVYKS

DIDELIS JAUNŲJŲ TALENTŲ MUZIKOS IR LITERATŪROS VAKARAS

A\OVT REAL
PARAMA "BALTIJAI"

Ryšium su ruošiamu 
Jaunųjų Talentų vakaru.be 
įėjimo ir loterijos bilietų 
daugelis stovyklavietės 
bičiulių atsiuntė"Baltijal" 
dar ir papildomos pinigi
nės paramos:dr.J.Maltš- 
ka $50.00,Leo Gureckas 
$25.00, J.Dalmantas $15. 
OO^A.Drevinskienė $IO. 
OO,K.Leipus $10.00, J. 
Lukošiūnas $ 8.00, M. 
Vapsva $5.00, P.Bagušis 
$ 5.00, C. Januškevičius 
$3.00 ir J.Gečius $1.00. 
Vėliau dar aukojo: E.P. — -------- 7-----  -------- t 7
Vileniškiai,$25, Liet.Kat. nakvynių namukus, vandenį į 
moterų d-ja $ lO. Visiem 
nuoširdžiai dėkojama. Be 
to labai dėkojame kalakutų 
ūkio savininkui Kaziui Lu
kui paaukavusiam vakaro 
bufetui 4 kalakutus ir pre
kybininkui Pranui Buikai 
už paaukotas vakaro lote
rijai 2 rankines skalbimo 
mašinas. "Baltija". 
PAPILDYMAS 
Po paveikslu, vaizduo
jančiu šeštadieninių moų 
kyklų parengimo progra
mos dalyvius, praleista 
dainininkės Pocauskattės 
pavardė, o kitos neatpa
žintos, -atsiprašome.

Matas Šukys patikslina, 
kad jis Parodos komitetui 
paaukojo ne 5, bet lO do
lerių, bet sąraše Įrašyta 
5 dol.

OR. J. S E M 0 G A S

5441 bannantyne,Vrdun. 
Pirmadieaįir _ Q 
ketvirtadienį 2-4 ; 7-9 P-n'- 

antradienį ir 2.4 
penktadienį

trečiadienį 7—9 p.m.
šeštądienį 11—1 p.m. 

Tel; 767-3175, namų 366-9582.

“BALTIJA"KVIEČIA VISUS!
Kanada kviečia viso pašau 

lio žmones į Montrealį. Mes 
kviečiame viso pasaulio lie 
tuvius į “ Baltiją“ , vieninte
lę pasaulyje lietuvių bendruo 
menės stovyklą. Kanada pil - 
nu tempu ruošiasi Expo 67’ ir 
žada išleisti šimtus miliionu 
dolerių. Mes išleidome “ Bal 
tijos“ statyboms tik $12,0C0, 
“Baltija“ jau turi aikštę šuli 
nį, maudyklas, salę, valgyk 
la, du namus nakvynėms,prau
syklas ir toiletus.

Montrealio vertam pasaulio 
lietuvių priėmimui “ Baltijai“ 
dar reikia: įvesti elektrą į

, _ ( ------- , ------ T i
prausyklas, įsigyti šaldytuvą 
ir nupirkti reikiama skaičių 
matracų ir pagalvių. Visam 
tam trūksta $1,500.00.

Tatai viso Montrealio lietu 
viu reikalas ? Atsakymas ais 
kus ir konkretus: Reikia pri 
sidėti. Vienas prisidėjimo bū 
das: Jaunųjų Talentų Vaka
ras ir loterija ši Šeštadieni 
Aušros Vartų parap. salėje. 
Kitas: Parama “ Baltijai“ Če 
kiu, pinigais, arba pasižadė
jimu nurašinėti nuo sąskaitos 
“ Lite“ .

Kitais metais jau bus vėlu 
galvoti,kaip pasiruošime sve 
Čių priėmimui “ Baltijoje“ , o 
pasiteiravimu ir iŠ Kanados 
ir JAV jau turime.

“Baltija“ ilgiems laikams 
bus geriausias mūsų solida
rumo paminklas Kanados Šimt 
mečiui ir Lietuvių Jaunimo 
Metams atžymėti. Užtat neuŽ 
mirškite an.,miausia proga 
paremti “ Baltiją“ ir mūsų 
jaunimą. Jaunųjų Talentų Va 
karas Šeštadienį Aušros Var
tų Parapijos salėje.

• Serga ir ligoninėje J. Lise 
vičius ir Antanina Riškienė.
• ištekėjo Genė Taruskaitė, 
ruošiasi tekėti ir buvo prieš 
vestuvinė staigmena Lignaga 
riūtei.

PROGRAMĄ IŠPILDYS JAUNIEJI MONTREALIO PIANISTAI, DAINININKAI, 
ŠOKĖJAI IR KIT.

PASKIRTOS TRYS PREMIJOS.
ŠOKIAMS GROS GERAS ORKESTRAS’, BUS VAIŠĖS, GĖRIMAI.
Įėjimas $ 1.50, studentams $ l.OO.

Savo ats ilankymu parems tte "Balti jos" stovyklavietę.
"Baltijos" Stovyklos Komitetas.

LAPKRIČIO MĖN.27 D. A.V. BAŽNYČIOJE IR PARAPIJOS SALĖJE ĮVYKS

LIETUVOS KARIUOMENĖS .ŠVENTES
IŠKILMINGAS MINĖJIMAS

11.00 VAL. ŠV.MIŠIOS UŽ ŽUVUSIUS DĖL LIETUVOS LAISVĖS 
KARIUS, ŠAULIUS IR PARTIZANUS.
TUOJ PO PAMALDŲ A.V. PARAPIJOS SALĖJE J. VILIUŠIO 
PASKAITA IR MENINĖ DALIS, KURIĄ IŠPILDYS ROSEMONTO 
DR. V. KUDIRKOS ŠEŠTADIENINĖS MOKYKLOS MOKINIAI.

VISA LIETUVIŠKOJI VISUOMENĖ MALONIAI KVIEČIAMA 
ŠIAME MINĖJIME KUOSKAITLINGIAUSIAI DALYVAUTI.

L.K.Mindaugo Šaulių Kuopos Valdyba.

ŠV.KAZIMIERO PARAPIJOS 

-- Parapijos komiteto posė
dis įvyko sekmadienį. Jo me 
tu buvo sudaryta sekančių me 
tų parapijos biudžetas ir bu 
vo nutarta saukti visų parapi 
jiefciu susirinkimas gruodžio 
18 d. po sumos, kurio metu 
bus renkami du nariai ir ap
tariami parapijos reikalai. 
-- Šv.Elzbietos mišiose ir 
pusryčiuose dalyvavo daug 
žmonių.
-- Ateinantiš?etadieni3 vai. 
po pietų berniukai bus moko 
mi tarnauti mišioms. Tėvai prs 
Šomi atsiųsti savo vaikus.
-- Šios savaitės begyje bai
giami lankyti parapijiečiai, 
kurie anksčiau nebuvo rasti 
namie.

AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS
-- Jaunųjų Talentų muzikos 
ir literatūros vakaras šešta
dienį, lapkričio 26 d., 7: 30 
vai. vakaro.
-- Seserų veiklai remti bū 
relis gruodžio 3 ir 4 d. A.V.
parapijos salėje rengia meti 
ni bazara.
-- Montrealio Universitete 
lapkričio 21-25 dd., Tėvo
A. Kezio ,S.J., fotografijų pa 
rodą.
-- Pakrikštytas Viktoro ir do arba atleidžia klubo valdy 
Ritos Lukošių sūnus Antano ba. Išstatė kandidatus, iŠ ku- 
vardu. rių kitiems atsisakius akla-
-- Kariuomfenės Šventės minė|’naciniai tapo išrinkti pirm.
j imas sekmadieni, lapkričio 
27 d.
-- Lituanistinis Institutas 
jau antras šeštadienis kaip 
veikia. Baigę kursus kviečia 
mi dalyvauti kiekviena Šešta 
dienį 10 vai.

r- Vyresniųjų Ateitininku su 
_ sirinkimas lapkričio 27 d.,po 

Brome Lake, Jurgio Kukenioi 10 vai. mišių Seselių namuo- 
ūkėje, kurioje pagal medžio
tojų tradicijai bus kepamas 
medžioklės laimikis - švie
žiai nušautoji stirna.

DLK VYTAUTO KLUBO 
NOMINACINIS S - MAS 
įvykęs sekmadieni sekančių, 
metu valdybai kandidatus is 
statyti praėjo gana intensy
vioje ir pakilioje Šėrininkų 
nuotaikoje, ypač diskusijose 
ieškant tobulesnių būdų klu
bą administratuoti. Susirinki 
mas padarė nutarimą; rinkti 
pirmininką nederinant jam 
eiti reikalų vedėjo (manager) 
pareigas. Reikalų vedėją sam

LITHUANIAN HUNTING & 
FISHING CLUB,
Eastern Townships section 
nariu rengiamas medžiokli
nis balius gruodžio 10 d.

se.
• Ada Kavaliūnaite nelaimin 
gal krito gatvėje ir sulaužė 
ranką, kurią teko užgipsuoti.
• Muzikas A. Ambrozaitis, 
dvi savaites atostogavęs Mon 
trealyje, sugrizo i Ottawa,kur

A .A.IRENA PACEVIČIŪTĖ 
Lapkričio 16 d. sunki 

tragiško likimo lemtis pa
lietė dr. Stasio Pacevi- 
čiaus šeimą, gyvenančią 
Toronte,/25 Cedar Crest 
Dr.Etobicoke, Ont./, atim 
dama iš jų taip mylimą 
šeimos narį, pačiam jau
nystės žydėjime,dukrelę - 
Irena,ėjusią vos 22-truo- 
sius amžiaus metus .Ji 
tragiškai žuvo pereidama 
gatvę,užkliudžius ją pra
važiuojančiam automobi
liui.

Lapkričio 18 d. laidoj 
Toronto dienraštis "Star" 
šio tragiško Įvykto aplin
kybes perdavė taip:

P-lė I.Pacevtčtūtė mirė 
ją atvežus Į Queensway 
General Hospital.

Matyt, paskui velionę 
bėgo ir jos ištikimas drau- 
gas /pet/vengriškas poin
teris / Hungarian pointer 
breed/ šuo, kuris taipogi 
buvęs automobilio užkliu
dytas, bet neužmuštas, tik 
sulaužyta jam koja.

Policija sakanti,jog Ire
na Pacevtčiūtė buvo be- 
pereinanti kelią iš šaiurės 
pietų kryptimi.Ji sustoju
si viduryje gatvės, kad 
praleistų rytų kryptimi 
važiuojančias mašinas. 
Tačiau ji buvo užkliudyta 
ir partrenkta ant grindi
nio vakarų kryptimi va
žiuojančios mašinos, ku
rią vairavęs Harold Jo
seph Friend, 39 m.am
žiaus, iš Rathburn Rd.

Nelaimingoji mašinos 
smūgio buvo permesta į

Dr.P.MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimų.

(1082 Bloor W., Toronto) 
(į rytus nuo Dufferin St- ) 

Raštinė: LE 4-4451.

e NL redakcijoje lankėsi C.
Januškevičius, J. Garnys, K>
Martinėnas, K. Gudžiūnas, A baigia komandiruote ir po 
Vazalinskas, J. Klimavičius dviejų savaičių grįžta i Mon 
ir kt.

D A N T V G Y D Y T 0 J A S
Dr. J. MALIŠKA

1396 St. Catherine St. W. 
Suite 419, tel. UN 6-8235

Namų tel.: MU 1-2051.

A D VOKĄ TAS 
STASYS DAUKŠA, LR,D.

4 Notre Dame St, E. ,
Suite 902 ir 903

Tel: 861-8478 ir 861-847$

ADVOKATAS
DR. A. O. JAUGELIENĖ

DANTŲ GYDYTOJA
1410 Guy Street, 1 aukštas 

11- 12 kambarys.
Te/. 932-6662: namu 737-9681

PARDAVIMAS
Parduodamos “ EMPRESS" 

Billiard, kurio sudėtis 11 
stalu ir užkandžių baras. 
Savininkai lietuviai.

Adresas, 1673 Mont - Royal 
East, Tel. 489- 5200.

DR. V. G1R1UNIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA

5330 L'Assomption Blvd.

Tel. 255 - 3535.

JOSEPH P. MILLER 
B.A., B.C.L.

Suite 205
168 Notre Dame St.'E.

UN 6-2063 ir UN 6-2064

Notaras
J. BERNOTAS 

B.A., B.C.L.

Sun Life Building 
Suite >200 i

Tel.: UN 6-4364.

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS

SIUVU IR PARDUODU

Taisau ir Remodeliuoju 
Vasaros laike saugojimas 

/ Storage /.

6396 Bannantyne, Verdun, 
PO 7-6183.

t reali.
• Laima Griciūtė, Vilniaus 
onkologinio instituto gydy
toj a bendradarbė, dalyvau
ja tarptautiniame onkologų 
kongrese Tokio, Japonijoj. 
Iš Chicagos į tą kongresą 
išvykęs dr. J. Valaitis. 
ABITURIENTŲ 
PAGERBIMAS 
tuojau įvyko po koncerti
nės baliaus programos. 
Jie visi buvo iškviesti į 
sceną, pristatant visuo
menei. KLB Hamiltono 
vardu pasveikino A. Juo
zapavičius ir kiekvienam 
Įteikė prisiminimui po 
gražią V. Vijeikio knygą 
"Lietuva, mano tėvų že
mė".

J. Petrulis, sekr. G. Ąlinaus 
kas, Finansų sekr. K.Gudžiū- 
nas, Šerų se'kr. R. Bohemier 
ir pasalpinei L. Gudas. Taip 
pat revizijos kom.; J.Skučas, 
A.Kudzma ir J. Bulota. Rin
kimams ištatatyti; viepirm.- 
Jurgis Mačionis ir A. Simijo- 
nas, kasininku J.Ambrasas 
ir Pr. Bernotas. Direktoriai 
renkami 5, - ištatyti; Ambra 
sas K.,Botyrius P.,Gurklys 
V.,Janulionis F.,Kazlauskas 
Petr.,Martinėnas K.,Matusevi
Čius A..Milius Ch.,Mozuraitis kitą pusę,po rytų krypti- 
J.,Norkeliunas A.,Petrauskas m( važiuojančia mašina ,

kurią vairavęs Ferdinand 
Reusch, 39 m. amžiaus, 
gt-venantis Page Ave.Bet 
policija teigta, jog ji ne
mananti, kad šios antro
sios mašinos užkliūdymas 
ar sužalojimai būtų turė
jęs kokios žymesnės 
reikšmės .Jie galvoja, kad 
pirmojo automobilio už
kliūdymas buvęs velionei 
fatališkas.

DrJStasys ir Ponia Pa- 
cevlčlai turėjo tris dukte
ris ir sūnų. Viena/vyres- 
nioji/ duktė Danutė nese-

J.,Petrauskas I. ir Skinkis J J 
Balsavimai įvyks gruodžio 

4 d. per pašalpinės susirin
kimą. Rinkimai vykdomi Še
rais ir neveiki* įgaliojimai, 
todėl, pagal Šio paskutiniojo 
susirinkimo dvasia,- klubas 
šaukiasi skaitlingų ir rimtai 
apgalvojančių rinkimų, kad i 
sekančiu Expo67'metų valdy 
bą būtų išrinkti rimti ir klubo 
veiklos svarbą suprantanti 
klubieciai, ypač iŠ tiek daug 
esančiu kandidatu i direkto- . < * 1 nūs.

Klubas yra nutaręs ir jau 
ruošiasi dideliam Naujų Metų 
sutikimui, apie ką smulkiau 
bus skelbiama spaudoje.

Pr. P.

• K. Gudžiūnas turėjęs su 
partneriu V. Barausku resto
rano ir biliardo biznį, savo 
dalį pardavė V. Alseikai, ku 
ris labai patenkintas pirkiniu.'

niai Ištekėjo už InžJSakaus 
- Sakevlčlaus, o dar trys 
vaikai gyveno kartu su tė
vą ts.Ir,štaŲtragedl ja pa
lietė jų namus, atimdama 
iš jų tarpo jauną,vos pra
žydusią gėlę,daug žadėju
sią Lietuvai ir lietuviams 
aktyviai besidarbavusią 
skautų eilėse, Ireną, savo 
išvaizda Ir visa prigimti
mi tikrą lietuvaitę-gra
žiai išaugusią .geltonplau
kę Pacevičtų atžalą. Pa
laidota lietuvių kapinėse.

Tebūna jai lengva Ka
nados žepjelė,o tėveliams 
seserims,broliui irgiml- 
nėms-mano nuoširdžiau
sia užuojauta. Pr^Mšėnas 
STUDENTŲ RĖMĖJŲ 
BŪRELIO 
narių visuotinis susirin
kimas Įvyksta gruodžio 4 
d. 12.15 vai. Prisikėlimo 
parapijos naujose studentų 
patalpose/šalia bankelio/. 
Kviečiami visi nariai ir 
studentų tėvai gausiai at
silankyti. V - ba. 
LAUKIAMI SVEČIAI

Torontiškiai laukta 
svečių - studentų iš JAV 
ir Kanados.Dauguma ap
sistoja geriausiame vieš
butyje Royal York, dalis 
pas gimines ir draugus . 
V isuomenė turėtų parem
ti studentus savo atsilan
kymu, ypač į šeštadienio 
pobūvį Royal York didžio
joje salėje, kur reikta 
15OO asmenų.Svarbtausta 
pamatysite jaunimą,kuris 
tęs lietuvišką veiklą vi
same pasaulyje.
DAIL.VIKTORAS VIZGIRDA 
iŠ Bostono,kviečiamas aka 
demikų d-jos, gruodžio 10 d. 
atvyksta į Torontą skaityti 
paskaitos.

Lietuvoje pries 2 mėnesius 
buvo surengta jo kūrinių pa
roda, į kurią buvo nuvykęs ir 
pats dailininkas. 

LIETUVIŠKAS PUSVALANDIS GIRDIMAS KAS

ŠEŠTADIENIS PER ClF M|B STOTI

BANGA 1410, 5.30 VALANDA. VAKARO, 
Programos vedėjas L. Stankevičius

T«Ljį69 ■ 8834.

LAIKRODININKAS
ANTANAS ŽUKAS 
1855 WELLINTON ST.

Tel. WE 2- 0644.

TAISAU IR PARDUODU 
ŽEMOMIS KAINOMIS 

LAIKRODŽIUS IR JUVELYRUS.

NELAUKITE PASKUTINĖS DIENOS!
EXPO 67

Visi, kurie iš Kanados arba JAV ruošiatės j EKPO 67,įsigykite 
įėjimui pasportus ir bonų knygutes jau dabar. Nuolaida 25-55%. Visų 
rūšių pasportus‘Litas* mielai persiųs apdraustais laiškais arba C.O. 
D. Informacija siunčiama nemokamai. Rašykite : ‘Litas*, 1465 De- 
Seve Street, Montreal 20, Que.
Pasportų Suaugusiems Jaunimui Vaikams

rūšis Dabar Pilna Dabar Pilna Dabar Pilna
kaina kaina kaina

1 dienos $2.00 $2.50 $2.00 $2.50 $1.00 $1.25
7 dienų $7.50 $12.00 $6.75 $10.00 $3.75 $6.00
Sezoniniai $22.50 $35.00 $20.00 $30.00 $1125 $17J50

1465 De Seve St., Montreal 20, P.Q.
TEL. 766 - 5827

APS1DRAUSK! 
ADAM0N1S INSURANCE AGENCY INC. 

GAISRAS - AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ - GYVYBĖ

P. ADAMONIS
Chartered Insurance Broker

3907 Rosemount Blvd.
TEL. OFF. 722- 2472 RES.’ 722 - 4735

256 - 5355
S-tos “Lite“ No. 752 D

A. NORKELIŪNAS
Commisioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG’D 
VISŲ RŪSIŲ DRAUDIMAS.

6695--- 35-ta Ave., Rqsemount (kamp. St. Zotique)
Montreal 36, Que. Tel. RAymond 7-3120.

„ UTAS
MOKA už:

Indėlius 5%
Ein. s-tas 4%
Nemokamas gyvybės draudimas 
iki $2.000 bendros santaupų 
sumos.

IMA už:
Nekiln. turto paskolas 7% 
Asmenines paskolas 7.6% 
Investacines paskolas 8.4% 
Pigus paskolų draudimas iki 
$10.000.

KASOS VALANDOS:
1465 DE SEVE: 

Sekmadieniais 10.30- 12.30. 
Darbo dienomis: 10.00 — 3.00 vai. 

kasdien, iiskiriant pirmad. ir ieltod 
Vakare: trečiadieniais ir 

penktadieniais 7.00 - 9.00 vol.

ROSEMOUNTO SKYRIUS:
3907 Rosemount Blvd., tel. 722-2472 

Dienq: penktad. 1.00-6.00 vai.
Vakare: pirmodieniois. trečiadieniais 

ir nenktodieniais 7.00 - 9.00 vai.

AR ŽINOMA, KAD

’’NEPRIKLAUSOMOS 
LIETUVOS” SPAUSTUVĖ

spausdina bilietus, pakvietimus, vizi
tines ir padėkos korteles, įvairius 
blankus, receptcms ledelius, vedybi
nius pakvietimus, mirties atveju už
uojautos laiškus, visokius ” statemer. 
tus”, vokus su adresais, laikraščius, 
tumulus ir knygas.
Darbą atlieka pi giau,negu kitos spaus 
tuvės. Kvie&ane įsitikinti.

Spausdintus galime priimti paštu ir pašte 
pasiųsti.

Adresas: 7722 George Street,
LaSalle, Montreal,P. (į. 
Canada.

FORD
D-L.K. VYTAUTO KLUBAS

2159-61 ST.CATIIERINF. F... MONTREAL.

Nuo 1966 m. pradžios pradedama išnuomuoti sales, 
talpinančias nuo 100 iki 600 asmenų, pagal reikalą — 
vestuvėms, suvažiavimams ir kitokiems parengimams .

• Kainos prieinamos.
• Klubiečiams ir jaunimui speciali nuolaida.
• Reikalui esant duodamas pilnas patarnavimas:

— virtuvės indai, personalas ir gėrimai.
Nelaukdami užsisakykite kreipdamiesi į Klub^- J. 

Petrulį, tel: 522-2353

Sales Limited
4415 Bannantyne Avė., 

Verdun.

F ALCON-FAIR LANE
GALAXIE-THUNDERB1I

MUSTANG—TRUCKS

USED CARS 
1 year guarantee.

Kreipkitės į
LEO G URĖČKAS 

Sales Managers Assistant 
Keating Ford lietuvis atstovas 

769- 8831.

Tel. namų DO6-2548 
Jstaigos 769-8529.

vakaru.be
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