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Lietuvių gyvenimo faktai
TREČIASIS PASAULIO 
LIETUVIŲ BENDRUO

MENĖS SEIMAS 
prasidės New Yorke rug
pjūčio 30 dieną ir truks 
keturias dienas. Tai bus 
didžiausias šiais metais 
lietuvių rengiamas Lie
tuvos nepriklausomybės 
atstatymo 5 0 metų sukak
ties viešas atžymėjimo 
aktas. Dėl to jis svarbus 
ne tik lietuvių bendruo
menės kasdieninės veik
los aktyviesiem rūpinto
jams,bet ir visai lietuvių 
visuomenei, visiems lie
tuviams,ne tik išeivijoje, 
laisvėje,bet ir pavergtoje 
tėvynėje bei kitur, kur 
lietuviui apie savo ir savo 
tautos likimą,apie dabar
tį bei ateitį įmanoma tik 
tylomis pamąstyti, bet 
neįmanoma viešai savo 
nuomonę ištarti.

Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas 
imasi jam prieinamų 
priemonių padaryti, kad 
šio lietuvių akto turinys 
būtų žinomas visiem lie
tuviams visur.

Į šį seimą laukiama at
vykstančių lietuvių ben
druomenės išrinktų ats
tovų ne tik iš Jungtinių 
Valstybių ir Kanados, bet 
taip pat ir iš visų Pietų 
Amerikos, Vakarų Euro
pos kraštų, kuriuose yra 
susiorganizavusios lietu
vių bendruomenės,ir taip 
pat iš Australijos bei N. 
Zelandijos.

Seimas posėdžiaus New 
Yorko Statler - Hilton 
viešbutyje. Jau ketvirta
dienį,rugp.29 d.6 vai. va - 
kare ten bus pobūvis , 
skirtas susipažinti.Penk
tadienį,rugp. 30 d. seimas 
bus pradėtas 10 vai.Posė

dyje bus ir Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės Kul
tūros Tarybos praneši
mas su diskusijomis. Po 
pietų pertraukos, 3 vai. , 
seimui kalbės VLIKo pir . 
dr. J. K. Valiūnas, tema- 
Laisvinimo kova ir poli
tinės perspektyvos.8 vai. 
-literatūros vakaras, ku
riame bus pateikta mūsų 
įvairių kartų rašytojų kū
rinių ir kamerinis kon
certas.

Šeštadienį,po diskusijų 
dėl penktadienio praneši
mų,10 vai.30 min.bus Lie
tuvos pas. Vatikane sekr. 
St. Lozoraičio, jaun. pa
skaita- Okupuotos Lietu
vos padėtis ir išeivija. Po 
paskaitos-seimo dalyvių 
klausimai ir diskusijos.

Šeštadienį po pietų, 3 
vai.-jaunimo demonstra
cija šūkiu Laisvės Lietu
vai. Demonstracija vyks 
automobilių vilkstine su 
atitinkamais plakatais 
per miestą į Flushing 
Meadows parką, kur bus 
iškilmingas demonstruo
jančių sutikimas,paradas, 
po to futbolo rungtynės 
tarp New Yorko Lietuvių 
Atletų Klubo ir Chicagos 
Lituanica komandų. Tuo 
pačiu metu, nuo 5 valan
dos,seime vyks posėdis , 
kuriame bus sprendžiami 
organizaciniai bendruo
menės klausimai ir,svar
biausia,bus renkama Pa
saulio Lietuvių Bendruo
menės valdyba ateinan- 
tiem penkeriem metam, 
o nuo 8 valandos vakaro- 
iškilmingas seimo poky
lis su svečiais.

Sekmadienį, rugsėjo 1 
dieną, 10 valandą, iškil
mingos pamaldos New 
Yorkarchidiocezijos šv. 

Patriko katedroje. 1 vai. 
30 min. Kanados LB-nės 
pirm. A. Rinkūnas kalbės 
išeivijos švietimo ir kul
tūrinės veiklos rūpes
čius. 3 vai. -iškilmingas 
baigiamasis seimo posė
dis, kuriame JAV Lietu
vių Bendruomenės tary
bos narys dr. Kęs. Keblys 
skaitys' paskaitą tema- 
Valstybingumas ir tau
tiškumas. Po to bus pasi
žymėjusių lietuvių kultū
rininkų pagerbimo iškil— 
kilmė, po kurios seimas 
bus supažindintas šunau
ja Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės valdyba. Tuo 
seimo posėdžiai bus baig
ti. Tada seimui, jo sve
čiams lietuviams ir ki
tiems skaidrėmis bus pa
rodyta išsami išeivijos 
lietuvių dailininkų kūry
bos paroda, o 7 valandą, 
pačiame New Yorko ir 
visos Amerikos įžymiau
siame meno centre (Lin
coln Centerjbus iškilmin
gas koncertas. Kompozi
toriai-Banaitis, Gaidelis , 
Kačinskas, Jakubėnas.So- 
listai-Stankaitytė,Baras , 
Vaznelis. Prof. V. Mari- 
jošiaus diriguojamas 
simfonijos orkestras ir 
Alf.Mikulskio vadovauja
mas Čiurlionio ansamb
lis.

Pirmadienį, rugsėjo 2 
d.seimas su svečiais lai
vu išplauks Hudsono upe 
į New Yorko užmiestį. Iš
vykos programoj-laisvi 
dalyvių pasidalinimai; 
mintimis bei įspūdžiais, 
o 5 valandą apsilankymas 
prie Laisvės stovylos, 
kurios papėdėje Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės 
seimas padės gėlių vaini
ką, primindamas miestui 
ir pasauliui, kad Lietuvą 
šaukiasi laisvės.. (Elta)

įvykiu apžvalga
MASKVOS SATELITŲ 
SUKILIMAS VYKSTA 

TOLIAU
Čekoslovakų laimėji

mas prieš Maskvą žmo
nijoje tėra pirmos eilės 
nijojetėra pirmosios ei
lės dėmesyje. Šį laimėji
mą kai kas laiko čekoslo
vakų kompartijos sekre
toriaus .Aleksandro Dub- 
čeko, politinio genijaus 
laimėjimu. Žinoma Dub- 
ček taktika ir laikysena 
yra pirmos rūšies,bet di
džiausias Dubčeko laimė
jimas,kad jis skubiai su
gebėjo suorganizuoti visą 
naujos vyriausybės kad
rą, kurio visi nariai yra 
didelės patirties vyrai, 
kurių visi argumentai 
prieš senąjį režimą buvo 
nesugriaunamai pritren
kianti.

Ogal pats svarbiausias 
faktas, kad visa tauta,kaip 
vienas žmogus, užmiršus i 
visus ligtol buvusius ne
sutarimus, stojo už nau
josios vyriausybės pečių 
ir absoliutiškai ją rėmė • 
Nė vienas valdžios asmuo 

Rumunijos valdžios galva Pragoję: kairėje IN. Ceausescu Komunijos ir dešinėje A. Dubček Cdtos- 
lovakijos kompartijų sekretoriai, kurie po ppsitarimų pasiraėė 20metų valstybių draugystės sutarti.

nė vienu žodžiu nesusvy
ravo ir dideliu ištvermin
gumu laikėsi valdžios nu
statytų principų bei nu
brėžtos laikysenos lini
jos. Pasekmės yra milži
niškos.Nes Čekoslovakija 
laimėjo ne vien sau, bet 
ir satelitams ir visam 
komunistiniam blokui.

PELEGRIMAŽAS Į
PRAGĄ

Čekoslovakams laimė
jus kovą, valstybių kelio
nės į Maskvą pasibaigė ir 
prasidėjoį Pragą. Pirma
sis atskubėjo Jugoslavi
jos prezidentas Tito, ku
ris jau didžiosios kovos 
metu labai palaikė čeko- 
slovakus, užstodamas jų 
teisę į laisvę irsavaran- 
kiškumą.Tito Pragoję bu
vo sutiktas triumfai!škai 
ir nešykštėjo čekoslova
kams simpatijų ir para
mos pareiškimų. Jis pa
žade jo įsijungti į bendra
darbiavimą ir plėtimą 
ekonominių santykių.

Po Tito atvyko Rytinės 
Vokietijos kompartijos 
sekretorius Ulbrichtas,

KAS NAUJA KANADOJE
TOBULINAMAS JURŲ 

KELIAS
Švento Lauryno upės 

kelias nuolat tobulina
mas, nes jis vis plačiau 
naudojamas pigiausiam 
laivų susisiekimui.

Dabar gerinamas Wel- 
lando kanalas, kurlio 
apeinami Niagaros kriok
liai. Kiewit Sons Co. iš 
Jūrų kelio valdybos gavo 
užsakymą eilei kanalo to
bulinimo darbų už 8 mili
jonus dolerių.

PABRANGS PIENAS?
Farmeriams pakėlus 

pieno kainas,numatoma, 
kad pienas detalėje pre
kyboje vėl pabrangs 1-2 

kuris taip pat pradėjo 
kalbą apie sugyvenimą ir 
bendradarbiavimą.

Bet turbūt reikšmin
giausias Pragos svečias 
giausias Pragos svečias 
buvo Rumunijos valsty
bės galva Ceausescu (iš
tariama: Čiaušešku).

RUMUNIJA EINA
TOLIAU

Rumunijos valstybės 
galva (jis ir prezidentas , 
ir partijos vyr. sekreto- 

centais už kvortą.
Montrealyj dabar vys

toma kooperatyvinė Per- 
rette organizacija, kuri 
įvairiose miesto dalyse 
atidaro tuo vardu krautu
ves. Perrette krautuvėse 
labai šviežias ir geras. 
Jei perki vieną kvortą, tai 
Perrette krautuvėje pie
nas pardavinėjamas 4 - 
iais centais pigiau, o jei 
perki galioną; (3 kvortas), 
tai gauni 8 centus už 
kvortą pigiau.
o Valstybės pajamų mi- 
nisteris Jean-Pierre Co
te, 42, apie mėnesį laiko 
gydosi ligoninėje, taisy
damas širdį.
rius, ir parlamento pir
mininkas) Ceausescu, at
silankęs Pragoję,pareiš
kė čekoslovakams: jokia 
pašalinė valstybė neturi 
teisės kištis į Čekoslova
kijos vidaus reikalus.Jei
gu Maskva nori išlaikyti 
Varšuvos susitarimų 
sambūrį,tai ji tvirtai turi 
laikytis principo: nesi
kišti į to sambūrio vals
tybių vidaus reikalus, ku
rie yra kiekvienos tų 
valstybių išimtinai vidaus 
reikalas.

Ceausescu be to pa
reiškė,kad Rumunija nu
sistačiusi padidinti savo 
gynybos jėgas,kad geriau 
užtikrintų savarankišku
mą ir laisvę.

Vengrai su bulgarais 
maždaug tokios pat nuo
monės. Tiktai Lenkija 
stovi daug keblesnėje pa
dėtyje, ypač dėl sienų ir 
rusų kariuomenės, kuri 
tebelaikoma , Lenkijoje. 
Atrodo, kad net kardino
las Višinskis dėl to yra 
padaręs nuolaidų Gomul- 
kai, ir tyli.
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MEILE LAISVEI IR
NEPRIKLAUSOMYBĖS
SIEKIMAS

Dabar, kai vyksta tre
čiasis Pasaulio Lietuvių 
Seimas, kai koncentruo
jamas nepasitenkinimas 
dabartine politine lietu
viškąja padėtimi už Lie
tuvos ribų,kai įtaigojami 
(net ultimatyviai) visokie 
neaiškūs pasiūlymai, - 
dabar verta pasisakyti 
antraštėj iškeltais klau
simais,ypač, kad Lietuva 
okupuota ir aneksuota, ir 
laukia laisvės bei nepri
klausomybės.

Laukia.Laukia sąlygų , 
kada galės ir ji ištarti 
savo amžiais puoselėtą, 
sukilimais įrodytą savo 
laisvės ir nepriklauso
mybės troškimą: Lais
vės! Nepriklausomybės !' 

Norisi šita parašyti 
būtent iš Montrealio, ku
ris antrus metus naudo
jasi savotiška"privilegi- 
ja',' nes per Montrealį per . 
šiuos dvejus metus ap-| 
lankė labai žymus kiekis 
lietuvių iš Lietuvos. Su Į 
jais ir per Kanadą į Jung
tines Amerikos Valsty
bes atvykusiais lietuviais 
teko plačiai išsikalbėti ir 
išsiaiškinti. Su kai ku
riais tai buvo labai tra
pūs pasikalbėjimai, nes 
jie rusų taip baisiai su
spausti, taip įstatyti į"ne- 
priklausomos Lietuvos" 
kurpalį,kad bijo, kaip ug
nies, atviresnio ir nuo
širdesnio žodžio.Nežiū - 
rint to, vis dėlto nesunku 
suvokti tikrovę ir objek
tyvią tiesą,nors kai kieno 
ir labai maskuojamą.

Vis dėlto laisvės ir ne
priklausomybės idėja, 
nuo pat Mindaugo laikų , 
kai lietuvis suvokė vieny
bės svarbumą ir laisvės 
bei savarankiškumo di
dybę ir palaimą, -raudo
na gija nenutrūkstamai 
eina per visą tautos isto- 
riją.Tauta visą laiką ko
voja už laisvę ir nepri
klausomybę. Po trečiojo 
padalinimo 1789, sekė il
gai netrukus Napaleono 
žygis į Rusiją 1812, ir 
Lietuva jau organizavo 
išsilaisvinimo pulkus. 
Tauta nerimo. Sekė 1831 
ir 1863 metų sukilimai. 
Tauta atkakliai siekė at
gauti laisvę ir savaran
kiškumą. Sekė 1905 metų 
revoliucija ir jos fone 
Didysis Vilniaus Seimas , 
-tauta vėl kėlė laisvės ir 
savarankiškumo mintis , 
kurios 1917 metais jau iš
kilo visu ūgiu,o 1918 metų 
vasario 16 - ir visiška 
laisvės ir nepriklauso
mybės forma -oficialiu; 

nepriklausomybės atsta
tymo paskelbimo aktu.

Ir lietuvių tautos lais
vės ir valstybingumo idė
ja nebuvo nuslopinta nei 
vokiečių,nei pakartotinai 
rustj okupacija. Ji gyva 
visoje tautoje ir bus gyva 
visuomet. Tą Montrealio 
lietuviai yra visiškai aiš
kiai ir neabejojamai pa
tyrę.

Čia reikia pasakyti,kad 
ši idėja,-gal kam ir keis
tai galės atrodyti-,tur būt 
ypatingu įsigyvenimo ir 
sutapimo su tauta pagrin
du,-ji gyva net ir ne lie
tuvių tautos kilmės žmo
nėse, bet sąmoninguose 
nuolatiniuose Lietuvos 
gyventojuose. Giliu įsiti
kinimu galima teigti, kad 
Lietuvoje absoliuti žmo
nių dauguma laukia lais
vės ir nepriklausomybės, 
neišskiriant nei komunis
tų, nei įvairių dabartinių 
pareigūnų. Visi išsiilgę 
laisvės ir nepriklauso
mybės. Su dideliu lauki
mu ir neslepiamu domin - 
gumuvisi Lietuvos žmo
nės žiūri į Rumunijos ir 
dabar ypač į Čekoslova
kijos įvykius, kurie ir 
Lietuvos žmonėm žadina 
išsiilgtas viltis.

Lietuvos žmonės turi 
įvairių sumanymų, žino
ma, esamose sąlygose . 
Tos sąlygos, žinoma, ir 
yra didysis kliuvinis ben
dravimui ir vieni kitiems 
pagalbos tiekimui. Atro
do,kad pats svarbiausias 
klausimas, kaip ir kuo 
mes, esantieji laisvėje 
galėtume jiems padėti , 
palaikyti ir sustiprinti jų 
laisvės ir nepriklauso
mybės lūkesčius bei sie
kimus? Čia ir yra proble
ma.

Gaila, žinoma, kad mū
sų žinios apie Lietuvoje 
gyvenančius lietuvius ne
pasiekia visų mūsų pabė- 
gėlių,išvietintųjųir emi
grantų, o tas vienas fak
tas itin suskaldo mūsų 
pažiūras į bendravimą su 
Lietuvos žmonėmis ir 
ypač į klausimą, kaip ir 
Lietuvos lietuviams pa
dėti atsilaikyti prieš nu
tautinimą, jų žiaurioje 
kovoj e, kurioje ligšiol jie 
neturi laisvo viešo žo
džio. Viskas vyksta tiktai 
tyliame ir giliame tauti
niame ir valstybiniame 
susipratime, kurio nėra 
galimybių viešai palaiky
ti.

Atrodo, kad mes vis 
dėlto nesame šioje srityj 
bejėgiai. Bendravimas 

yra pirmoji ir efektin-1 
glaustoji priemonė. Oku
pantas šita labai gerai 
supranta ir todėl varžo. 
Bet, kiek tiktai yra gali
mybių,bendravimą reiktų 
palaikyti plačiai ir pla
ningai.

Kai kas puola vadina
mus Veiksnius. Bet gi gy
venimas nestovi vietoje, 
ir Veiksnių nusistatymas, 
pagal laiko ir sąlygų kiti
mą,taip pat kinta. Puola
mi Klevelando nutarimai , 
bet ir tie nutarimai gali 
būti pakeisti pagal naują 
reikalo išsiaiškinimą ir 
supratimą. Ir tie Kleve
lando nutarimai pakanka
mai duoda laisvės ir są
lygų bendrauti su Lietu
vos žmonėmis. Kas nori 
rimtai ir saikingai, kaip 
pridera sąmoningos tau
tos žmonėms, elgtis, gali 
pasinaudoti Klevelando 
nutarimais plačia skale. 
Tat ko gi čia siautėti ? 
Šiam tikslui patarnauja ir 
JAV Valstybės Departa
mento išaiškinimai, labai 
nuosaikūs ir logiški. Tat 
reikia tiktai protingai ir 
tikslingai tuo pasinaudo
ti.

Klausimas, kaip ir kuo 
padėti Lietuvos žmonėms 
atsilaikyti prieš Lietuvos 
pavergėją,prieš žiaurias 
ir nežmoniškas jo pasiau
gas lietuvius nutautinti, 
yra nepaprastai svarbus . 
Betikto, kas teko patirti 
Montrealyje ir JAV,viena 
konkrečiausių ir efektin
giausių priemonių yra 
bendravimas. Ties šita 
problema reikia labai 
rimtai susikaupti, gerai 
objektyviai apsvarstyti ir 
panaudoti. Reikalas labai 
skubus ir nedels tinas . 
Lietuva laukia pagalbos!

Pabrėžiama: lietuvių 
tautoje laisvės ir nepri
klausomybės idėja dabar 
yra nepaprastai gyva vi
suose sluoksniuose ir vi
sokių pažiūrų ■žmonių sie
kime. Ir mūsų pareiga 
kaip galima efektingiau 
padėti jai dar daugiau kil
ti, gilintis į visą tautą ir 
išaugti į galingiausią jė
gą. J. Kardelis .

"AKIRAČIAI"
Nieko nauja. Tai "Met

menų" dublikatas.Tie pa
tys rašytojai, tos pačios 
"problemos", tos pačios 
mintys. Nebent tuo ruo
šiamos "Metmenų" lai
dotuvės ?

Pirmame straipsnyje 
"Akiračiai" skundžiasi, 
kad jų autorių straipsniai 
ligšiolinės spaudos nede
dami.Tai neteisybė. "Ne
priklausoma Lietuva", 
kiek gavo "Akiračių" au
torių straipsnių, tiek ir 
įdėjo. Vedamojo autorius 
matyti Lietuvoje spaudos 
darbo nedirbo,arba dirbo 
tautininkų spaudoj e, j eigų 
rašo, kad spaudos laisvė 
"šiek ar tiek ji būdavo 
apkarpyta ir nepriklauso
moje Lietuvoje". Atrody
tų, kad redakcija tikrai 
leis "Akiračiuose" spau
dos laisve naudotis. Bet gi 
čia pat pirmame puslapy
je rašo: "Be abejo, šioje 
mėnraščio funkcijoje irgi 
reikia prisilaikyti tam 
tikro saiko. Ne viskas 
skelbtina, kas siekiama 
nuslėpti. Ir šioje kate - 
gorijoje dalykai skirsto
mi į svarbius, mažiau 
svarbius ir visiškai ne
svarbius". .. Tai ko čia 
priekaištauti kitiem, jei
gu ir patys - tie patys: 
spaudos laisvės atsisako.

Bendras mėnraščio to
nas-nuvertinti pačių lie
tuvių sukurtus autorite-
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Zigmo Lapino vedamo Montrealio jaunimo liaudies instrumentu orkestro dalis.

tus, bet patys "Akiračių" 
autoriai kalba nepapras
tai autoritetingai, tiesiog 
-orakuliškai.Kur pristin
ga savo autoriteto, tuojau 
pasinaudoja svetimu, ir 
išvadas daro kategoriš
kas.

Labai daug pasisakoma 
už demokratiją, ir kad 
demokratiškai reiktų su
daryti vyriausią autori- 
tetą-Vliką; esamą, žino - 
ma,išardžius. Tai neori
ginali idėja. Ją iš Lietu
vos atvežė dr. Juška. Pas
kiau tur būt ir tą "demo
kratiškai" sudarytą auto
ritetą, nes ir juo atsiras 
nepatenkintų, įtaigos su
daryti dar "daugiau de
mokratišku" būdu....

Gerbiamieji, pirmiau
sia jūs pasisakykite, kaip 
suprantate demokratiją, 
kaip jūs ją vykdysite ir 
kaip praktikuosite. Kol 
tas nepadaryta, yra tiktai 
tuščios kalbos apie demo
kratiją, tikras nesaikus 
plepalas.

Teigiama, kad Jungti
nėse Valstybėse yra apie 
200, 000 lietuvybei dar 
gyvų lietuvių. Ir tai tur- 
būt-prielaida. Kiek tokių 
yra Pi etų A mer i koj, A us - 
tralijoj, Anglijoj, N. Ze
landijoj ir Kanadoj ?Kaip 
jūs pritaikysit demokra
tijos principus, sudarant 
vyriausį lietuvių organą 
už Lietuvos ribų. Taigi, 
jeigu kalbate apie demo
kratijos principų pritai
kymą vyriausiam organui, 
pasisakykite iki galo ir 
konkrečiai, nes kitokiu 
atveju tos kalbos pasiro
dys tiktai paprastomis 
intrigomis.

Be t®,kas čia pasakyta, 
yra ir kitų faktų vynioji
mo į vatą. Štai kalbama 
apie trečiosios Šokių 
Šventės organizacinius 
netobulumus, bet kas už 
juos kaltas, kas atsakin
gas, nepasakoma. Kam gi 
čia slėpimasis už mini- 
sijonų? Kodėl konkrečiai 
nepasakoma, kas kaltas ?

Labai keistai atrodo 
kabinėjamasis prie atski
rų žodžių bei terminų, 
kaippav. prie Vaitekūno, 
lyg jis būtų pasakęs kokią 
nesąmonę, neteisybę: juk 
jis gi teisingai išaiškino 
okupacijos ir aneksijos 
prasmę, - tai ko čia prie 
jo kabinėtis dėl tokio 
menko reikalo,lyg pristi
gus svarstytinų temų? Jau 
pasisakyta ilgiausiu 
straipsniu, aptariant jo 
brošiūrą, tai dar ir V. 
Rastenis pridėjo savo 
"kanopą'.'.. Ar gi tai rim
ta?

Už ką "Akiračius" rei
kia pagirti, tai už taisyk
lingą kalbą.Kol kas tiktai 
vienas toks laikraštis to
kia tyra, taisyklinga kalba 
išleistas. Tiesa, vyres
niosios kartos autorių 
straipsniuose pasitaiko 

kalbos taisytojo kalbos 
neišlyginimų,pasitaiko ir 
viena kita arfografinė 
klaida, bet bendrai imant 
- kalba labai gera. Ypač 
pagirtina dėl išvalymo 
nuo naujųjų barbarizmų.

MIRĖ LENKIJOS "GENE
RALGUBERNATORIUS 

ROKOSOVSKIS

Labai iškilmingai, pa
naudojant visus karinio 
pagerbimo būdus, Mas
kvoje palaidotas marša
las Rokosovskij,71 metų, 
vienas žymiausių Rusijos 
antrojo pasaulinio karo 
vadų.

Rokosovskij darbininko 
sūnus ir pats buvęs dar
bininkas Varšuvoje. Pir
mojo pasaulinio karo me
tu buvo Rusijos kariuo
menėje ir po karo joje 
pasiliko. Būdamas ka
riuomenėje pabaigė karo 
mokslus. Bet Stalino va
lymų metu buvo uždary
tas, kaip ir daugelis so
vietuos žmonių,} koncen
tracijos stovyklą. Kilus 
antram pasauliniam ka
rui, buvo pašauktas į ka
riuomenę ir greit iškilo į 
karo vadų viršūnes.

Besiruošdamas Lenki
ją įjungti į Rusijos "glo
bą", Stalinas jį "padova- 
jo" Lenkijai, kurią tada 
formaliai valdė Bierut, 
kuris Rokosovskį pasky
rė Lenkijos kariuomenės 
vadu ir karo ministeriu.
Rokosovskis tačiau neo
ficialiai buvo suprastas 
kaip Rusijos generalgu
bernatorius, kuris ir val
dė visą Lenkiją pagal 
Maskvos planus ir numa
tymus.

Bet 1956 metais,nuver
tinus Staliną ir Gomulkai 
kuris taip pat buvo perė
jęs Rusijos kacetų praga
rą, apėmus Lenkijos ge
neralinio kompartijos se
kretoriaus pareigas vie
ton Bieruto,prade jo išsi
laisvinimo pastangas: 
Gomulka pareikalavo at
šaukti Rokosovskį į Mas
kvą. Greit po to buvo at
leisti iš Lenkijos kariuo
menės visi Rusijos kari
ninkai,kurie ten buvo ap
sirengę lenkiškomis uni
formomis ir užėmę va
dovaujančias pareigas.
Taip Gomulka atpalaida
vo Lenkiją nuo rusų ka
rininkų vadovavimo ir 
nuo "generalgubernato
riaus "Rokosovskio,kuris 
dabar palaidotas Krem
liaus sienose,ties Lenino 
mauzoliejum.Rokosovskį 
pagerbė ir Kosyginas ir 
Brežnevas.

LIETUVOS TAUTOS KANKINIŲ PAMINKLAS
ŠV. MARIJOS GAILESTINGUMO MOTINOS - AUŠROS VAR
TŲ KOPLYČIA, ŠALIA ŠVENTO PETRO KARSTO BAZI
LIKOJE, ROMOJE, JAU RUOŠIAMA.

KASIMO DARBAI JAU BAIGTI, VYKDOMI SIENŲ IR 
LUBŲ SUTVIRTINIMO DARBAI, RUOŠIAMI DEKORACI
JŲ PROJEKTAI.

VATIKANO IR LIETUVIŲ ARCHYVUOSE LIKS 
KOPLYČIOS AUKOTOJŲ VARDAI, KURIE BUS ĮDOMUS 
NE TIK ŠIANDIEN, O IR TOLIMOJE ATEITIJE. REIKĖ
TŲ, KAD LIETUVIŲ VARDŲ TEN BŪTŲ TŪKSTANČIAI. 
GALIMA ĮRAŠYTI SAVE, SAVO ŠEIMOS NARIŲ, SAVŲJŲ 
IR PAŽĮSTAMŲ KANKINIŲ VARDUS, PASIUNCIANT AU
KA ADRESU: ‘

LITHUANIAN MARTYR’S CHAPEL FUND
SPAUDOS BENDRO- 27Q1 w 68fh Street< Chicago m. 60629 USA.

VES VALDYBOS IR DIREK- Amerikoje aukos nurašomos nuo mokesčių
TORIŲ posėdis saukiamas Šį ( Tax deductible).
treciadinį 8 vai. vakaro . -- - ----------------- — ' ---- ■

KANADOS Š I A U R lĖ J E APTIKTI 
MILŽINIŠKI

Kanados šiaurėj .Alias
kos ir Jukono srityse, ap
tikti nepaprastai dideli 
gamtos turtai: nafta ir 
natūraliosios dujos.

Kas yra Aliaskos sri
tyje,tai priklauso Jungti
nėms Amerikos Valsty
bėms, kurios Aliaską at
pirko iš Rusijos už 7 mi
lijonus dolerių, o Jukono 
(Yukon) sritis yra Kana
dos.

Turtų tyrimas nebaig
tas,bet vien jau Geopuest 
srityje,kuri apima 75,000 
ketvirtainių mylių, apyti-

JIB VARTODAMAS NEBOSI NEI PLIKAS, NEI ŽILAS

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

P. Januška, 1033 Bruce Ave, Windsor. Ont.

Mielai ALDONAI MALIŠKIENEI 

ir jos SEIMAI, jos tėveliui

Dr. VINCENTUI PALIOKUI mirus 

reiškiame gilią užuojautą

Daukšai ir Smilgevičiui*

TURTAI

kriu skaičiavimu nusu_ 
tyta, kad ten yra naftos 
(aliejaus) nemažiau kaip 
15-kos milijardų vertės . 
Be to Zama ir Rainbow 
srityj rasta taip pat mil
žiniški aliejaus laukai. 
Visatai Kanados vyriau
sybei sudaro galimybes 
vystyti pramonę.

Atrodo, aliejaus ir na
tūraliųjų dujų sritys eina 
visu vakariniu Šiaurinės 
Amerikos pakraščiu ir 
Pacifiko pakrantėmis 
prie Amerikos kontinen
to.
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MUS'vWpORTAS'
IŠKILUS SPORTININKAS

SPORTININKO TĖVŲ Mindaugas šiuo metu eina sep-
LANKYMAS tynioliktuosius metus. Pirmą kar-

Karalienės gimimo diena. Syd- tą sporte pasižymėjo būdamas 
nejaus priemiesčio Fairfield gat- dešimties metų katalikų mokyklos 
vėse nė gyvos dvasios. Kiek pa- sporto karnivale laimėdamas 75 
klydinėjęs susirandu ieškomą na- jardų bėgime pirmą vietą.
mą. Pro atvirus langus girdis lie- . Sekančiais 1963 metais tos pa- 
tuvių kalba. Pasibeldžiu. A. Mi- tios mokyklos karnivale Mindau- 
kalauskas kviečia vidun. Iš virtu- gas atsiekė jau du laimėjimus 100 
vės atskuba Nijolė Mikalauskie- ir 75 jardų distancijose. Tai pa
ne. Ją gerai žino visi sportinin- kartoja ir 1964 metais. 1965-tai- 
kai ir kiekvienos klubo valdybos siais jaunuolis pradėjo žaisti aus- 
nariai. Nebuvo klubo parengimo, trališką žaidimą rugby savo mo- 
kuriame nebūtų prisidėjusi ši kyklos komandoje. Komanda lai- 
sportui pasiaukojusi ponia. Už mėjo pirmą vietą; Mindaugas iš
keliu minučių ir sūnus Mindau- renkamas geriausiu žaidėju. Mo- 
gas sugrįžta į namus. Užsimezga kyklos sporto karnivale laimi pi. 
pasikalbėjimai apie sportą, nau- mas vietas 100 ir 110 jardų bė
jus klubus, šiai šeimai nereikia gimė ir antrą vietą šokime į tolį, 
daug aiškinti. Jų norai ir nusi- Bendrame visų katalikų mokyk- 
statymas aiškūs. lu sporto karnivale 13 metų gru

pėje laimi net keturias pirmąsias 
MINDAUGO LAIMĖJIMAI vietas, šokime į tolį, 90 jardų 
Mikalauskų sūnus Mindaugas bėgime su kliūtimis, 100 ir 110 

ne kartą buvo aprašomas Sydne- jardų bėgime.
jaus australų spaudoje. Tėvai įve
da mane į sūnaus kambarį. Nuo IŠVYKA Į NEW ZEALAND 
taurių žibėjimo net akys raibsta. 1966 metais NSW valstija siun- 
Kambario sienos apkabinėtos sū- čia Rugby League berniukų ko- 
naus gautomis vėliavėlėmis. Vie- mandą žemiau 15 metų į New 
name kampe išstatytos taurės. Zealand. Mindaugas patenka į šią 
Aštuonios vidutinio dydžio ir de- komandą ir žaisdamas “Test” 
vintą lyg miško eglė. Didelė pa- rungtynėse prieš New Zealand, 
auksuotais kraštais. Ant stalo še- savo komandai pelnė 3 “tries”, 
ši medaliai. Kreipiuos į Mindau- Komanda grįžo į Australiją išvy- 
gą prašydamas paaiškinti, už ką koje padariusi 20 “tries”, iš kurių 
jis gavo šias vėliavėles, taures ir laimėjo 10 Mindaugas.
medalius. Jaunuolis bando aiškin- Ir šie metai Mindaugui sėkmin- 
ti. Australiški pavadinimai nesi- gi kitose sporto šakose. Savo gim- 
seka teisingai lietuviškai išreikšti, nazijos varžybose laimėjo penkias 
I pagelbą ateina šeimininkė. At- pirmąsias vietas, o Sydnejaus nu
neša glėbį programų, pažymėli- kyklų karnivale pakartoja laimė- 
mų ir iškarpų iš australų laikraš- jimus 100 ir 220 jardų bėgimuose, 
čių.

ateities planus, šis jaunuolis la
bai kuklus. Jo veide beveik visuo
met šypsena, namuose, sporto sa
lėje ir kur jis bebūtų. Prasitaria, 
kad jam labai esą malonu žaisti 
už australų klubų žiūrovams šau
kiant “Minda, Minda”. Tokiu var
du jį pakrikštijo australai soprto 
mėgėjai.

Britanijos paviljonas EXPO/67 laiku, kuris Šių metų parodoje - Man and His World 
- panaudotas antikinių automobilių muziejui ir patariama atsilankiusiems aplankyti.

SPORTS BOY OF THE YEAR b°y of the Year ir buvo daugiausia 
Laimingiausi Mindaugo 1967 išreklamuotas australų spaudoje 

metai, kada tapo išrinktas Sports Š! laime)° dalyvaudamas 4 
sporto karmvaluose ir laimėda
mas 16 pirmųjų vietų įvairose 
sporto šakose. Kartu tais metais 
žaidė jau dviejose Rubgy League

Mindaugas Mikalauskas
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KREPŠINIS
Džiugu, kad šis jaunuolis mėgs

ta žaisti ir krepšinį. Būdamas 14 
metų įsijungė į savo vietovės po
licijos klubo komandą ir iki dabar 
ten tebežaidžia. Kai vyksta kovie- 
čių krepšinio treniruotės beveik 
visada matomas Mindaugas. Daly
vavo jau dviejose Australijos lie
tuvių Sporto šventėse. Buvo “Ko
vo” išvykoje Brisbanėje.

ATEITIES PLANAI
Surašę visus Mindaugo laimė

jimus susėdome pakalbėti apie

Vienas iš svarbiausių tikslų esą 
išvykti į Ameriką, ten studijuoti, 
ir jei seksis, parodyti savo suge
bėjimus sporte amerikiečių ir lie
tuvių tarpe, kartu kiek galint 
prisidėti prie Australijos lietuvių 
sporto veiklos dalyvaujant Spor
to šventėse.

Jau pavakariais apleidau A. ir 
N. Mikalauskų šeimą. Mindaugas 
palydėjo iki vartų. Pasimatysime 
sporto salėje.

V. Auguitinavičius

TIK RUSAIS
Kad Lietuva okupuota, 

jau vien tai į rodo,kai per
žvelgi vien tiktai iš Ru - 
sijos gilumos įgabentus į 
okup. Lietuvą grynai ru
sus milicijos pareigoms , 
būtent : Jurij Budanov , 
Piotr Dulganin,Vosilij Ki
seliov, Boris Gusin, Fio- 
dor Geršinov.Kiril Ščes- 
ba, Nikolai Archipov, 
Michail Sergunin, Ivanov 
Bočkariov,Aleksiej Zeic- 
lov, Grigonį j Trafinov, 
Pavel Bovlik, Dimitrij 
Kuznin ir 1.1. Tokių net 
pats J.Paleckis"Tiesoje " 
išvardina 66-šius, kur tik 
aukštieji okup. Lietuvos 
milicijos pareigūnai,aiš
kiai rusai,kuriuos jis ap
dovanojo medaliais ir 
garbės raštais t.y.užnai
kinimą Lietuvos piliečiu.

A S I T I K I M A
Ir šiandien vėl, jeigu 

žvilgtersime į "Tiesos" 
222 nr.tai vėl pamatysi
me visą eilę rusų kolo
nistų,kurie atvežti iš Ru
sijos gilumos į okup. Lie
tuvą aukštųjų valdžios 
postų vietoms užimti ir 
jų pavardės štai vėl: Jakov 
Klimenkov.Vosilij Ribni- 
kov, Vladimir Abuzov ir 
tokių pavardžių vis pri- 
skaitoma šimtai s, kuriem 
dar nesuspėjus okup.Lie
tuvoj apšilti,štai J.Palec- 
kis su ištiestomis ranko
mis atneša medalius bei 
pagyrimo lapus.Ir štai tik 
dalelė faktų, kaip rusai 
okupavę Lietuvą naikina 
jos gyventojus. Jie nepa
tiki net lietuvio komunis 
to-prisiplakėlio,bet visur 
atveža ir sodina rusus.

STASYS GEDVILAS L

TRYS NUPLĖŠTOS KAUKĖS

(N.Lietuvos slaptosios 
policijos detektyvo per
gyvenimai Vilniuje ir 
Vilniaus krašte 1939-1944 
metais)’.

Į Vilnių, į Vilnių, į 
mylimą šalį...........

Ir atėjo ta diena.1939 
metų vasarą Kremliaus 
klastingi B - Komunistų 
vadai sutiko atiduoti Vil
nių ir dalį Vilniaus kraš
to Lietuvai.Kaip visos ki
tos įstaigos, taip ir slap
tosios policijos tarnybos 
keli tarnautojai,gavę įsa
kymą, išvykom į Vievio 
miestelį, kur apsigyvenę 
keleivinio traukinio va
gone, laukėme išvykimo 
dienos į Vilnių. Nekan
triai laukėme 5-6 dienas. 
Pagaliau kariuomenės 
daliniai pajudėjo Vilniaus 
kryptimi,o su kariuome
nės daliniais prisitaikę 
išvažiavome ir mes de
tektyvai. Povakary įva
žiavome į Vilnių.Vilniaus 
gatvėse patruliavo bei 
nejudomose sargybose 
buvo bolševikų kareiviai. 
Tai buvo nemalonus vaiz - 
das,bet kokių nors nesu
sipratimų nepastebėjom . 
Planingai mūsiškiams 
perėmus sargybinių bei 
patruliavimo vietas, po 
dienos kitos bolševikų 
kareiviai dingo iš mies
to.

Pagal į sakymą, mes už- 
ėmėmbuv.lenkų valdžios 

slaptosios policijos pa
talpas Šv.Jono gat. Nr. 3 . 
Čia radome buv. lenkų 
kriminalinės policijos 
kelis tarnautojus, mūsų 
belaukiančius. Jų buvo 
seni tarnautojai-Vasilew- 
ski, Markovič ir kiti, ku
rie mums gerai pasidar
bavo ir buvo geri padėjė
jai sekant bei aiškinant 
Vilniaus kriminalinius 
nusikaltėlius. O tuo labiau 
ilgesnį laiką nesant rim
tesnės tvarkos mieste, ir 
staiga sugriuvus visos 
Lenkijos administracijai, 
iš Lenkijos kalėjimų pa
leisti vagys-recedivistai 
buvo dalinai subėgę į Vil
nių arba apsistoję kai* 
muose. Betvarkės padė
čiai esant, reikėjo gerai 
pasitempti - planingai ir 
atsargiai atlikti savo pa
reigas. Ypač pradžioje 
naujoje vietoje, prie neį
prastų sąlygų dirbant.

Pirmoj vietoj turėjom 
nesugadinti Lietuvos po
licijos vardo bei gerai 
'Užsirekomenduoti "prieš 
vagis-specialistus ir len
kų fanatikus teroristus , 
kurie nešiodamiesi kiše
nėse ginklus sakydavo, 
kad "lietuviai vyžuočiai 
gyvo jo nepaims".

Pradžioje tik Vilniaus 
miesto ribose per 34 vai. 
laiko buvo užregistruoja
ma 25-30 įvairių nusikal
timų,o daugiausia butuo
se gerų daiktų apiplėši

mų, atsirakinus buto du
ris specialiais įrankiais .

Visokios rūšies vagių 
specialistų Vilniuje vi
sais laikais buvo daugiau 
negu kituose Lietuvos ir 
Lenkijos miestuose, nes 
ir lenkų valdomais lai
kais vagių buvo kelios 
gengės, kurios net turėjo 
vagių specialistų paruo
šimui mokyklą Arklių gt. 
Nr.6. Sunkinanti aplinky
bė buvo vagis sekti ir su
imti dar ta, kad su vagi
mis vyrais aktyviai dirbo 
ir mote rys, buvusios tur
tingų žmonių tarnaitės , 
šantažu ir kitais būdais 
užverbuotos arba palai- 
daus būdo moterys, kurių 
Vilniuje buvo perdaug. 
Tačiau panaudojus kelio
likos metų praktiką bei 
patyrimą,o tuo labiau ge
rai žinant rusų, lenkų ir 
gudų kalbas buvo daug 
lengviau gauti žinių apie 
planuojamą nusikaltimą, 
arba jau padarytą.

Daug kartų turėjau pro
gos susitikti akis į akį su 
žymiais nusikaltėliais ir 
lenkų fanatikais teroris
tais, bet pasitenkindavau 
vien jų pažinimu, be jokių 
veiksmų. Nusikaltimams 
daugėjant,atrodė,kad teks 
prieiti prie didžiųjų nusi - 
kaltelių ir išaiškinti va
gių centrus. Tuo tarpu, 
gavus tikrų žinių,man rū
pestis buvo pirmai progai 
pasitaikius paimti su 
ginklais tuos lenkų "ura- 
patriotus", tikrus fanati
kus,kurie labai neapkęs
davo lietuvių - vadindami 

mus visokiais įžeidžian
čiais žodžiais.

Turėdamas kelioliką 
pranešimų apie "ura-pa- 
triotus" teroristus, kuris 
iš jų daugiau pavojingas , 
o pavojingiausi buvo jauni 
Lenkijos armijos puska
rininkiai. Vienas iš tokių 
be gyvenamos vietos už
eidavo Kalėjimo gt. Nr. 8 
pas savo draugę. Jisai 
draugam yra davęs prie
saiką, kad jo gyvo lietu
viai nepaims,ir prie pro
gos šausiąs kiekvieną,kas 
bandytąjį suimti. Jis ro
dė savo trim draugam, 
kaip su ginklu veikti su
ėmimo atveju.

Vieną dieną gaunu ži
nią,kad čia minimas "drą
suolis" eis į miesto gat- 
vęs su kažkokiais reika
lais. Žinia buvo tikra. 
Smagus jaunas buv. lenkų 
kavalerijos vyr. pusk, ci
viliškai apsirengęs apie 
10 vai. ryto išėjęs iš Ka
lėjimo gt.į Lukiškių aikš
tę. Gedimino gatve pilies 
link eina laikydamas de
šinę ranką rudai nudažy
tos kariškos milinės ki
šenėje. Jam paėjus apie 
du blokus - buvo suimtas 
su pistoletu dešinėje ki
šenėje. Skubiai buvo nu
ginkluotas ir rankos pa
darytos beveiksmės. Su
imtasis išsigandęs pra
dėjo verkti ir pakartojant 
klausė,kas su juo bus da
roma. Jam atsakiau, kad 
taip bus padaryta,kaip jis 
ruošėsi daryti su lietu
viais. Vėliau paaiškėjo, 
kad tas "drąsuolis" kilęs 

iš didesnių ūkininkų len
kų šeimos nuo Lydos.

Taip pat vienas asmuo , 
turįs ryšį su buv. lenkų 
kariuomenės karinin
kais,praneša man, kad iš 
keliolikos "ura-patriotų" 
karininkų vienas jaunas 
kapitonas, be nuolatinės 
gyvenamos vietos, yra 
susidariusios karininkų 
grupės vadas,daro su ki
tais karininkais pasitari
mus ir instruktuoja savo 
draugus įvairiais politi
niais ir kitokiais reika
lais. Jųgrupėj yra 6 buv. 
karininkai, visi ginkluoti 
ir per pasitarimus suda
ro planus prieš lietuvius. 
Grupės vadovas kapito
nas sako,kad lietuviai že
maitiškas klumpes palikę 
Kaune, nusipirkę Vilniu
je gerus batus ir turėda
mi revolveriuką labai 
įsivaizduoja prieš len
kus. Būk tai jisai žinąs 
kelis įvykius, kur buvę 
suimti lenkai, pas lenkus 
padarytos kratos ir pan. 
Tai jis ruošia keršto pla
nus. Jei lietuviai pasi
priešintų,tai kol jį paim- 
tų-mažiausiai 2-3 nušau
tų vietoje, ir ragino kitus 
karininkus taip padaryti.

Teiraujantis -nuodug
niau klausinėjant bendra
darbį .kodėl minimas buv. 
lenkų karininkas taip 
žiauriai nusistatęs prieš 
lietuvius, bendradarbis 
girdėjęs iš minimo kari
ninko draugų, kad 1919- 
1920 metais lietuviai bu
vo suėmę jo dėdę, kurio 
niekas daugiau nematęs 

ir nežinia kur jis dingęs . 
Taip pat tvirtino, kad la
bai nukentėjusi ir jo šei
ma ir pan. Ar taip buvo 
ar nebuvo, bet galėjo ir 
būti, nes kaip tik tuo lai
ku Lietuvoje buvo išsi
plėtusi slapta lenkų orga
nizacija ir jeigu minimo 
karininko dėdė ar kas ki
tas iš giminių buvo slap
tos organizacijos nariu- 
su įrodymais buvo suim
tas,negalė jo būti nekaltas 
avinėlis. O anais laikais 
lenkų slaptosios organi
zacijos nariai visokiais 
būdais ruošiami atsikū
rusios Lenkijos vyriau
sybės,kad pagal įsakymą 
sukeltų Lietuvoje riaušes 
ir šauktųsi pagalbos iš 
Varšuvos. Žinoma, lenkų 
valdžia tuojau pasiųstų 
legijonų pulkus "lenkų 
dvarininkų ir jų turtų ap
saugojimui". Lenkijos 
valdžios tas buvo slaptai 
užplanuota-neleisti atsi
kurti Nep. Lietuvai, kurią 
ruošėsi okupuoti. Tačiau 
mūsų naujos vyriausybės 
politinis apdairumas, 
tautos pasiryžimas at
kurti Nepriklausomą Lie
tuvą, slaptosios policijos 
ir karo žvalgybos, kuriai 
priklausė ir šias eilutes 
rašantis,planingai ir sku
biai veikiant lenkų po
grindis Lietuvoje buvo 
likviduotas ir tuo jau bu
vo sugriauti Lenkijos val
džios planai okupuoti mū
sų kraštą.

Gavus daugiau ir tik
resnių žinių apie minimo- 
kapitono nusistatymą 

prieš lietuvius, buvo su
darytos sąlygos tą "drą
suolį" pažinti bei pasi
ruošta atšaldyti jo "ka
ringumą'.' Ilgai netrukus , 
sužinota, kad minimas 
kapitonas su jauna mote
rimi užėjęs į Adrijos ki
no teatrą ir, kaip žinių 
teikėjas tvirtino, jisai 
niekur neina be ginklo.su 
ginklu esąs ir kino teatre.

Pasibaigus filmo se
ansui, tarp daugumos 
žmonių išeina ir kapito
nas "drąsuolis" gerai nu* 
siteikęs-laikydamas jau
ną moteriškę po ranka. 
Bet vos žengęs pirmą 
žingsnį ant šalygatvio, ji
sai buvo staiga suimtas 
ir jo kišenėje rastas už
taisytas lenkų darbo re
volveris VIS. Suimtasis 
lenkų kapitonas drebėjo 
kaip epušės lapas. Jį ly
dėjusi moteris, išdižiai 
atrodžiusi, išsigandusi 
tuojau buvo išskirta ir il
gesnį laikąneatsakinėjo į 
klausimus jau būnant įs
taigoje. Vėliau paaiškėjo , 
kad suimtasis kapitonas 
buvęs dvarininko sūnus 
nuo Trakų, turėjęs gimi
nių Lietuvoj-Lapių valšč., 
prie Eigirgolės km., o 
minima moteris buv. len
kų mokytoja Vilniaus 
mieste. Po trumpo ap
klausinėjimo moteris bu
vo paleista. Bet "drąsuo
lis" kapitonas buvo kvo
čiamas ilgiau. Kas su juo 
padaryta,nėra žinios. Bet 
1943 metų pavasarį tas 
pats kapitonas jau buvo

Nukelta į 8 psl.
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KULTŪRIVĖlfeoVIKA
NEKASDIENĖ KNYGA IŠ 
SUTEMŲ Į AUŠRĄ.

Prof.dr.Antanas P.Ra- 
mūnas, Ottawos univer
siteto Lyginamųjų Pe
dagoginių Mokslų Cen
tro direktorius, Psi
chologinių ir Pedago
ginių Mokslų Fakulteto 
ordinarinis profeso
rius, Tarptautinio Pe
dagoginių Mokslų žur
nalo,leidžiamo Unesco, 
patarėjas. Spausdino 
"Tėviškės Žiburių" 
spaustuvė Toronte 1967. 
Happy birthday (1867- 
1967),buoyant andflam- 

bouyant Canadallšleis- 
ta autoriaus lėšomis . 
453 psl.Kaina6.00dol.

Tai plačiai jau žinomo 
mūsų mokslininko veika
las, plataus ir gilaus tu
rinio, pedagogui ir kiek
vienam mokymo bei auk
lėjimo problemomis be
sidominčiam tautiečiui 
bus labai įdomus.

Visas veikalas padalin
tas į šešias dalis. Kiek
vienos dalies pradžioje 
-paties autoriaus ar kie
no kito eilėraštis,tarytum 
šūkis ar įvadas. Vienur 
autorius pats pasakoja, 
dėsto savo mintis, kitur 
pateikia kieno pasikalbė
jimus su juo ar jo paties 
pasikalbėjimus su kitais 
asmenimis. Ši knyga, sa
kytume,yra profesoriaus 
kelionių po pasaulį ir di
delių jo patyrimų išdava.

Pažymėtina, kad auto
rius šiame veikale mini 
daugybę mokslininkų ir 
įvairių gyvenimo sričių 
darbuotojų bei kūrė jų,ne
paisydamas kokių pažiū
rų jie bebūtų, kad tik pa

remia ar paryškina kny
gos autoriaus idėjas. Mi
nėtinas čia vienas pavyz
dys. Profesorius tam tik
roje vietoje iškelia prof. 
Augustino Voldemaro di
delius gabumus,labai tei
giamai pažymėdamas ir 
jo mokslinius darbus. Gi 
Draugo (1968. IV. 20) kul
tūrinio priedo recenzen
tui toks prof .A. Voldema
ro iškėlimas nepatiko. 
Recenzentas primena 
studentavimo laikus Kau
ne, kad "Moksleiviai ir 
studentai daug kuo susi
žavėdavo. .. ", lyg kalba
mosios knygos autorius 
tebebūtų anų metų Kauno 
moksleivio ar studento 
augštyje.Įdomu,kad tame 
pat kultūriniame priede, 
tik puslapiu anksčiau, ir 
dail. A. Varnas, Juozo 
Prunskio pranešimu, ke
lia prof. A. Voldemaro 
sugebėjimus.

Prof.dr.A. P. Ramūnas 
apie daugelį įžymių as
menų entuziastiškai atsi
liepia,ir bendrai paėmus, 
profesorius šviesiai dės
to savo mintis. Vietomis 
betgi veikalas galėjo būti 
ir patrumpintas AIeįpras - 
ta lietuviui, kad knygos 
autorius ir apie savo šei
mos privatumą savo šir
dies atvertų.

Peržvelkime ir knygos 
kalbą. Ir ši galėtų būti 
trumpesnė, ypač atsisa
kius kai kurių nereikalin
gų įterptinių žodžių, kaip 
antai "iš vienos pusės... 
iš antros pusės", "iš vie
nos pusės.. iš antros pu
sės. . .iš trečios pusės... 
iš ketvirtos pusės".

Pažiūrėkim, ar būtinai 
tos "pusės" reikalingos .

Štai sakinys iš 44 psl. : 
"Baimė (žmogui) egzis
tenciją prarasti iš vienos 
pusės, meilė, tikėjimas 
bei viltis egzistenciją lai
mėti iš antros pusės-tai 
yra pirmapradiniai,onto
loginiai, vienu žodžiu-eg- 
zistenciniai mūsų pri
gimties poreiškiai__"
(Pabraukimai mano,AsK.) 
Kas gi tos pusės, kuriose 
ar iš kurių žmogus gali 
egzistenciją prarasti ar
ba ją laimėti?O jeigu tos 
"pusės" įterptiniai žo- 
žiai.tai reikėtų bent kab
leliais išskirti.Bet pamė
ginkim tame sakinyj vie
toj "iš vienos pusės" pa
dėti jungtuką "ir", o"iš 
antros pusės" visai iš

tįso kas dar daugiau yra 
tose pusėse, jaune jungia. 
Rodos, pritiko šitaip pa
sakyti: "Kanadayra dvie
jų kalbų ir dviejų kultūrų 
kraštas,tai tarsi lieptas , 
jungiantis lotyniškąjį pa
saulį ir angliškai kalban
tįjį". (Autoriaus sakinyje 
nereikalingas antrasis 
"yra". Nekaip sudarytas 
ir žodis "dvikultūrinis" , 
kai šalia geras "dvikal
bis','nes nesakom dvikal- 
binis, dvirankinis, dviko- 
jinis...')

Štai dvigubas "keturių 
pusių" sakinys (312 psl.): 
"... skelbti karą tarp pe
dagoginio empyrizmo iš 
vienos pusės .pedagoginio 
formalizmo iš antros ,pe-

lemtaisiais "iš vienos pu
sės. .. iš kitos pusės", "iš 
trečios... ketvirtos pu
sės','net ir į romanus jau
įsimetė. Tarytum kitaip 
nemokam nei kalbėtiįųei 
rašyti 1 Šioje knygoje tų 
"pusių" yra apie 40.

Minėtoje knygoje y.) 
daugiau nepateisinamų 
žodžių bei sakinių. Pažiū
rėkim. "... kiekvienas iš 
mūsų, kaip nemirtingos , 
amžinos ir vienkartinės , 
nebeatkartojamos sielos 
nešiotojas, yra asmuo, 
taip kad individas ir as
muo bei individualybė yra 
prigimtinė duotybė. .. " 
(80 p.). Čia, vietoj, sveti
mai pavartotų taip kad", 
pritiko rašyti dėl to ar
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NE JO ŽMONA

Pasikalbėjime dviejų keliaujan
čių traukiniu draugų:

— Žinai, Petrai, pereitų naktj 
man sapnavos tavo žmona.

— O ką ji pasakė?
— Ką gi ji galėjo pasakyti? 

Nieko.
— Jeigu taip, tai ji nebuvo 

mano žmona.

SUPRANTAMA KODČL
Vienas žiūrovas klausia taik

laus šaulio:
— Sakyk, kodėl tu taikydamas 

primerki vienų akį?
—Keistas klausimas: jeigu aš 

[Primerkčiau abi, tai nematyčiau 
taikinio.

; SPARTUOLIŠKA 
STATYBA

Dar tik penktus metus Igną 
linos ūkiskaitinis darbų vykdy
tojo baras mūrija Dūkšto vidu
rinės mokyklos priestatų, o kiek 
jau padryta! Yra ir sienos, 
ir išrausti grioviai bei kita be 
tvarkė. Nėra tik statybininkų.

Atšventę statybos penkmetį, 
Ignalinos darbų vykdytojo ba
ro spartuoliai tvirtai pasiryžę 
sulaukti ir dešimtmečio. Ar iš
sipildys šie jų geri norai?

t , L. VASAITIS
IŠŠLUOTA* N r. 12, 1968 m.

braukti. Sakinys bus ne
perkrautas ir aiškesnis .

Štai dar sakinys (281 
psl.): "Kanada yra dvikal
bis ir dvikul tūrinis kraš
tas,yra tai tarsi lieptas, 
jungiantis lotynišką pa
saulį iš vienos pusės ir 
angliškai kalbantį iš an
tros pusės'.' Vaizduojuos , 
kad Kanada,tasai lieptas , 
jungia iš dviejų skirtingų 
pusių lotyniškąjį (ne loty
nišką) pasaulį ir angliš
kai kalbantįjį (ne kalban-

dagoginio intuityvizmo iš 
trečios ir,pagaliau,peda
goginio integralizmo įš_ 
ketvirtos reiškia skelbti 
karą tarp žinojimo iš vie
nos pusės, išmanymo iš 
antros, mokėjimo iš tre
čios ir pagaliau žmogaus 
pačios egzistencijos, pa
čios buities iš ketvirtos 
pusės". Viename sakinyje 
8 "pusės'.'Ir kam jos čia?

Dabar iš tikro retai jau 
beras! koįą raštą, kurs 
nebūtų užgožtas tais ne-

taigi. (Beje,čia visas sa
kinys necituotas, nes jis 
užims apie trečdalį viso 
puslapio!). Sakinų su ne
tinkamai pavartotais "taip 
kad" yra bent penki.

"Jeigu ieškoti sinonimo 
bei sąvokos,kuri federa
lizmo sąvoką padengtų 
(gal atstotų ?AsK) ar būtų 
su ja artimai gimininga 
tai bus, visų pirma, uni
versalizmo sąvoka". (75 
p.). Iš pradžios reikėtų: 
"Ieškant sinonimo... "ar

ba "Jeigu ieškosime si
nonimo. .. "Bendratis 
"ieškoti" sąlygos šaluti
niame sakinyje neįmano
ma.O tokių sakinių "Jei
gu ieškoti... " "Jeigu žiū
rėti. .. ", "Jeigu laikytis 
.. . "... jeigu imti... "
knygoje yra bent 5.

"Šis organas (tam tikra 
institucija) siekia vieno 
irto paties tikslo: Fede
ralinės Europos'.' (63 p.). 
Atseit,tas organas siekia

IS 1968 metų Anglijos lietuvių sąskrydžio SODYBOJE - lietuvių namų pievelėje. 
Londono jauninio tautinių šokių grupė, kuriai vadovauja p. Kinkienė ir pati jauniausioji 
igrupį su vadovė p. Nenortiene dešinėje prie akompanuotojo. ......

kažinkokio "vieno" ir dar 
kažinkokio "to paties" 
tikslo. Tikriau bene bus 
šitaip pasakius: "Šis or
ganas siekia tik vieno 
tikslo: Federalinės Eu
ropos". Ar bent:"... sie
kia to paties vieno tikslo 
... "Tokių sakinių su tais 
"vieno ir to paties" kny
goje rasime netoli 10.

Autoriaus neskiriama 
patiekia nuo pateikia ".... 
jos (autoriaus paminėto
sios knygos) patiekia pui- 
kią įžvalgą į žmogaus ir 
žmonijos egzistencijos 
gelmes ir viršūnes". (164 
p.). "Pirmasis iš jų (VI. 
Solovjovas) stengėsi pa
tiekti integralinės žinijos 
pagrindus... " (292 p.). 
Čia visur turėtų būti pa
teikti, nes teikti-kam ką 
duoti, įteikti, įduoti, pa
teikti - paduoti, parodyti, 
pristatyti ,otiekti-gamin- 
ti, daryti, taisyti; ištiekti 
-plačiai,puikiai patiekti, 
ištaisyti pietus, vakarie
nę. .. Tokių netikslumų 
knygoje irgi rasime neto
li 10. Nukelta į 8 pasl.
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maištai.------------------Lydiškių kaimą netoli Tytuvėnų. Šia proga tu atlan- išblėsti, pūstelėjus pirmam žvarbesniam audros gu-

AC AAx/1/AI A fTTČ Iš Jadvygos žodžių buvo galima spręsti, kad bend- kyši ir savo mamą. Atsimeni Petrą Balsį? siui. Jadvyga, be abejo, nenueis renegacijos keliu,
111\)vAd/Vl/IxVIAl 1IS ra nuotaika Vilniuje palanki sukilimui. Ypačiai neri- — Kur neatsiminsiu! Sutinku, kunige. Padarysiu, kaip jos brolis, caro armijos oficierius, tačiau ji gali 

i' . niTTTklAC mastaująs jaunimas. Nemaža buvę ir neleistinų išsi- ką tik įsakysite. nueiti savo asmeninių, sentimentalinių širdies polin-
f T 1 I f* I I A I f UI INAS šokimų. — Aš viską aptarsiu su pana Jadvyga. Ji tau pa- kių šuntakiais.. A U 1x1 I t I TV 1 Išleidęs Skrodskytę, Mackevičius visą vakarądės' PasakVk Jai- kad aš M Prašau- Jei R galės- atlan’ Svarstydamas Jadvygos atvejį, Mackevičius turi

KJ 1—, L-r svarstė," ką jis dabar turėtų daryti. Komiteto, o dabar kyli mane P01^’ galVOje “ Nastę. Malvma tarp pat ne vals-
Skyriaus neryžtingumas jam kėlė didžiausią sielvar- .. Skrodskytei atsilankius nurodytą dieną, Mackevi- cione, o slektąite. Tačiau ji, kaip ir visi Bytautai, ma
tą. Ir štai jo galvoje ėmė bręsti drąsi mintis: nepai- ^ius atsiPrašinėjo.

Po savaitės Jadvyga grįžo iš Vilniaus. Tėvas pa- syti jokių komitetų ir skyrių, o pradėti veikti pačiam. — Atleiskite, pana Jadvyga, kad aš jus vėl truk- 
sitiko ją išskėstomis rankomis. Jis per tą savaitę net Reikia pagaliau, kad kas nors įskeltų tą kibirkštį, jau p>abar kiekviena diena neša ką nors naujo. Po 
sublogo, besirūpindamas jos tuo nepaprastu žygiu. nu° kurios įsiliepsnotų gaisras! Delsti neišmintinga ir mQSų pasikalbėjimo, tamstai grįžus iš Vilniaus, aš pa- 
Pasisodinęs ją savo kabinete, gurkšnodamas arbatą pavojinga. Vyriausybė dabar nepasiruošusi, kariuo- < 
su romu, jis degte degė smalsumu, kaip ją priėmė menės maža. Pajutusi pavojų, ji taip susitvarkys, kad . 
generalgubernatorius Nazimovas ir kokios buvo to n® pajudėti nebus galima. Ji sukilimą nuslopins, jam ] 
atsilankymo pasėkos. ' dar nė neprasidėjus. j

— Nagi, pasakok, Jadze, viską iš eilės. Tuo tarpu Dimša atnešė žinią, kad Lydos apskrity ;
Bet Jadzė atrodė santūri, nusivylusi ir nelinkusi sukilėlių būrį sudaręs Leonas Narbutas, istoriko Te- 

leistis į plačius pasakojimus. odoro Narbuto sūnus, o Jonavos miškuose sukilėlius
— Veltui mano kelionė, tėve, veltui vargas. Vik- renka buvęs rusų armijos karininkas lietuvis Kietas .

toro nepaleis. Jis laukia teismo, uždarytas Lukiškių Koreiva. Ne! Mackevičius neapsileis! Jis su savo vy- 
kalėjime. Jis kaltinamas revoliucine veikla sukilimo rais pradės tokį žygį, kurio garsas nuskambės per vi- , 
kurstymu, o įrodymai nenuginčijami. Greičiausiai, jį s4 Lietuvą ir sukels kiekvieną, kurio širdyje rusena 
ištrems į rytų gubernijas, o gal ir Sibirą. noras nusikratyti dvaro ir imperatoriaus jungu, išsi-

Tėvui pavyko dar iškvosti, kad Nazimovas priėmė kovoti šviesesnį gyvenimą.
ją maloniai, kad prisimena poną Skrodskį ir medžiok- Sudaryti stiprų sukilėlių būrį ir jam vadovauti ( 
lę Panevėžio miškuose, susidomėjęs perskaitė laišką Mackevičius buvo pasiruošęs jau vasario mėnesio ‘ 
ir liepė perduoti geriausių linkėjimų. pradžioj. Kolyška išmokė jį ir jo vyrus vartoti gink-

Kitoks buvo pasikalbėjimas rytojaus dieną su74: kirsti ir durti dalgiu, šaudyti iš pistoleto ir šautu- : 
Mackevičium. Kunigas nenusivylė Skrodskytės kelio-V(L gintis nuo priešo smūgių, slėptis nuo kulkų. Mac- 
ne. Ji parvežė daug įdomių, svarbių žinių. Ji atlankėkevičius įsigijo kariškio aprangą. Kariškai apsitaisęs, 
Kalinauską ir iš savo giminių patyrė daug būdingųjis atrodė kupinas pasiryžimo, narsos, pasitikįs savim 
revoliucinio judėjimo smulkmenų Vilniuje. kdll žadinąs pasitikėjimą.

Tačiau ne visos tos žinios džiugino Mackevičių Kovo mėnesio pirmomis dienomis Mackevičius 
Sukilimas nebuvo paruoštas taip, kaip turėtų būti.nusPrend® su savo vyrais traukti į mišką, pasidaryti 
Nebuvo sutarimo vadovybėj. Dvarininkai išrinko sa-sukilėliais. Ligi to laiko reikėjo galutinai pasiruošti 
vo komitetą, kurio priešaky atsistojo Jokūbas Geiš- pačiam ir paruošti savo žmones. Ar neatsiras tokių, 
toras. Buvo tai „baltųjų" komitetas. Varšuvos revoliu-kuri® suabejos, atėjus lemiamai valandai? Be abejo, 
cine vyriausybė taip pat buvo sudaryta iš „baltųjų", atsiras, bet kad tokių būtų kuo mažiausia! 
Lietuvos Komitetui buvo įsakyta sudaryti Skyrių, ~ 
valdantį Lietuvos provincijas. Judėjimo Komitetas kalbėjo: 
gavo iš Varšuvos įsakymą atiduoti Skyriui visą vai- — Žiūrėk, Naste, ilgiau laukti nebegalima. Reikia 
džią ir antspaudą. Kalinauskas protestavo, kad šiek-man su savo vyrais traukti į mišką, reikia sukilti, 
tai pavedama vadovauti sukilimui, tačiau kitokios Kaip ten tavo šilėniečiai? Nepabūgs, kai juos pa- 
išeities nebuvo, ir pats sutikęs dirbti su Skyriumi.

Iš Jadvygos pasakojimo Mackevičius susidarė 
nuomonę, kad sukilimo organizacijoje ir vadovybėje 
ne tik niekas nepagerėjo, bet dargi pablogėjo.

Vieną ypačiai svarbią žinią parvežė Skrodskytė.
Jeronimas Kenevičius, baigęs
Paryžiuje, paskui gyvenęs Maskvoje ir ten artimai dienį susirinksime Paberžėje. Aš pasakysiu tinkamą 
susipažinęs su pažangesniaisiais studentais, sudarė su- pamokslą, ir trauksime.
kilimo projektą totorių gyvenamame krašte, prie Vol- — Gerai, kunige, Šią savaitę gal nereikia dar 
gos ir Karnos upių, kur buvo dar gyvos Pugačiovo skelbti. Čia netoli. Jie visi pasiruošę. Geriau staiga, 
tradicijos. Savo tikslą Kenevičius manė pasieksiąs, 
platindamas „aukso gromatas", kuriomis caras neva 
suteikęs valstiečiams žemę ir laisvę, o dvarininkai su to visa tai sakau, kad reikia paruošti ne tik artimuo- 
vietos valdžia tai nuslėpę. Iš to ir kilsią neramumai, sius. Tau reiks atlikti viena tolima kelionė — pasiekti

19

ža kuo skiriasi nuo valstiečių. Malvinos jausmai ne
vers jos atsižadėti sukilimo idealų dėl asmeninės 
laimės. Mackevičius su slaptu pasigėrėjimu, beveik 
su pasididžiavimu suvokia, kad Malvinos jausmai, 
priešingai, trauks ją j kovos sūkurį, nes tie jausmai 
riša ją prie jo, tos kovos dalyvio ir kurstytojo.

O Nastė? Šita — liaudies gaivalas. Narsi ir atkak
li. Jos širdis su kaimo berniokais. Ji eis ten, kur eis 
ir jie, ten, kur juos ves jis, Mackevičius.

Nastę jis pasiųs į Lydiškės duoti žinią Balsiui Pet
rui. Tačiau Petras vedęs, turi žmoną, kurią myli, ir

siryžau, nieko nelaukdamas, sušaukti savo vyrus, su
daryti pirmą šiame krašte sukilėlių būrį. Esu tikras, 
kad mumis paseks kiti. Valsčionių gyvenime jokios 
prošvaistės nematyti. Tokią prošvaistę įžiebsime mes, 
sukilėliai.

Ir, staiga pakeitęs balsą ir temą, paklausė:
Ir jūsų tėvo dvare, pana Jadvyga, valsčionių.sūnelį. Ar išleis jį šeima? Ne, dėl Petro Mackevičius 

gyvenimas juk nepagerėjo? neabejoja. Taip pat ir dėl jo žmonos Kedulio Katrės.
Jadvyga apsiniaukus žiūrėjo į tolį ir nieko neat- Per daug jau jie prityrė vargo ir skriaudų, kad tas 

sakė. pats juodas gyvenimas, tegu ir šeimos rate, galėtų
Mackevičius susigriebė: juos sutramdyti stoti į kovą dėl šviesesnio rytojaus.
— Dovanokite. Nereikalingas klausimas. Aš pats Valstiečiais ir smulkiąja šlėkta pasitikėti galima. Tai 

žinau. Man rūpi kas kita. Kiek žmonių man duos Ba- 
gynai? Keistas klausimas, tiesa?

— Taip, klausimas keistas,— sutiko Jadvyga.— Į 
jį geriausiai galėtų atsakyti mūsų vežėjas Pranciš
kus. Liepkite jį pašaukti, kunige.

— Nereikia. Tegul jie patys nutars, kaip jiems pa
sielgti. Be to, aš jumis pasitikiu, pana Jadvyga. Aš 
manau, kad lemiamą valandą jūs pasiųsite savo žmo
nes ten, kur jie bus reikalingiausi.

— Taip, kunige. Jų kurstyti nereiks. Mano tėvas 
ir brolis juos sukurstė labiau, negu būtų galėjęs tai 
padaryti karščiausias kurstytojas,— pridėjo ji, kar
čiai šyptelėjus.

— Šiandien aš prašau jūsų tik vieno žmogaus — 
Tad vieną dieną atsikvietęs Nastę, Mackevičius Nastės. Aš jai pavesiu atlikti svarbų uždavinį.

Jadvyga sutiko, nė nepasidomėjus, kas tai per 
svarbus uždavinys, kurį kunigas sumanė pavesti 
Nastei. Šį kartą kalba nesimezgė. Mackevičius jautė, 
kad Jadvygą slegia kažkokie kiti rūpesčiai, be abe
jo, Viktoro Survilos likimas. Kunigas nelietė to klau
simo, suprasdamas Jadvygos savijautą, nors jam ir 
knieti plačiau apie tai išsikalbėti ir įsitikinti, ar asme
ninė nelaimė nebus pakirtusi Skrodskio dukters pasi
ryžimo stoti į kovą už žmonių išvadavimą, už Tėvy
nės laisvę.

Jadvyga atsisveikino su liūdesiu veide.
Ją išleidęs, Mackevičius susimąstė. Tais ponais, 

nors ir kaip jie bebūtų persiėmę sukilimo idėjomis, 
pasikliauti negali. Įsiterpus asmeniniams jausmams 
bei reikalams, paims viršų šie pastarieji. Mackevičius 
gerai pažinojo žmones. Širdies gilumoje jis visą lai- ro išėjo apsimuturiavusi skara mergina, skubriai min
ką nuogąstavo, kad šios kilmingosios panos, viėnuo- dama nakties pašalą ir lazdele daužydama balučių lė
lių auklėtinės, visuomeninis patriotinis įkarštis gali uą.

šauksiu?
Nastės akyse sublizgo kaitrios liepsnelės.
— Nepabūgs, kunige! Jie to tik ir laukia. Tik 

duokite ženklą.
— Tai gerai. Paskatink juos. Tegu sutvarko visą

inžinieriaus mokslus savo mantą ir būva pasiruošę. Ne šį, bet kitą sekma-

Mackevičius patenkintas nusišypsojo:
— Labai gerai. Išmintinga tu mergaitė. Aš tau dėl

ne ponai bajorai, dvarininkai! Šiems jokios sociali
nės reformos nerūpi. Geriau sakant, jiems rūpi, kad 
neįvyktų jokių socialinių reformų, kad žemė pasilik
tų jų rankose, kad būtų atstatyta Žečpospolita su vi
somis bajorijos privilegijomis.

Mackevičius mėgsta šitaip perkratinėti busimuo
sius sukilimo dalyvius, apsvarstyti tas jėgas, kurios 
sukilime turės vaidinti vadovaujamą vaidmenį. Jis su 
dideliu nepasitenkinimu ir rūpesčiu sutiko žinią, kad 
Varšuvoje Vyriausiasis Sukilimo Komitetas sudarytas 
iš „baltųjų", kurie galvojo laimėsią sukilimą bajori
jos jėgomis ir užsienio valstybių ginkluotu įsikišimu, 
o valstiečius vylėsi patenkinsią 3 margais žemės.

Nastę Mackevičius išleido į Lydiškės, baigiantis 
vasario mėnesiui. Jis nedavė jai jokio laiško, tik įsa
kė žodžiu nupasakoti, kad sukilimas jau prasidėjo ir 
kad atėjo laikas ir jiems, Paberžės ir Surviliškio apy
linkių vyrams, stoti su ginklu rankose. Kovo pirmąjį 
sekmadienį pats Mackevičius ves juos į mišką. Te
gul Nastė nupasakoja viską, ką žinanti, tačiau tegul 
būna atsargi.

— Žiūrėk, Naste,— mokė ją Mackevičius.— Tu 
esi drąsi, išmintinga ir stipri mergiotė. Būk atsargi. 
Nebijai tokios kelionės?

— Ką jūs, kunige! Aš mokėsiu ir bėdoj išsisukti. 
Aš viso ko mačiusi. Dabar jau dienos ilgesnės ir oras 
atšilo. Jei nenueisiu per vieną dieną, pernakvosiu ko
kiame kaime. O kam ką sakyti, tai jau aš žinosiu.

Rytojaus rytą, vos pradėjus aušti, iš Bagynų dva-



1968 M. RUGPIOČIO 21 D. NR 32-33 (1 108-9) NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 5 PSL

^J. Venckus, S.J.

STUDENTŲ RIAUŠĖS
KĄ JOS

Yra prancūziškas po
sakis: "Quand la jeunes- 
se a froid.le monde entier 
grelotte". Kada studentai 
šąla, visas pasaulis dre
bės nuo šalčio. Vis tik yra 
labai liūdnas vaizdas ir 
slegiantis jausmas maty
ti studentus ir ypatingai 
studentes po riaušių gat
vėse išsiskėčiusius, su
kruvintus gulinčius. Tai 
yra gražiausioji žmoni
jos dalis. Jie yra jauni, jie 
yra gražūs, jie yra įdo
mūs. Jie yra šiandieną 
universitete, kartais ne- 
davalgę, kartais su nudi
lusiais drabužiais .dažnai 
nesuprasti net savo tėvų, 
savo profesorių.

Pirmosios studentų 
riaušės pasirodė Pietų 
Amerikoje.Tenyra21 is
paniškai ar portugališkai 
kalbančių respublikų 
(kartu su Centro Ameri
ka). Ten diktatoriai kaip 
grybai dygsta,ten "estan- 
cieros ar rancheros", že
mių dvarponi ai, žemes nei 
patys naudoja,nei kitiems 
duoda.Ten suaugusi inte
ligentija dažnai po dikta
toriaus sparnais purpsta

PARDUODAMA
Jau išėjo iš spaudos Jono Šiauriečio įdomi knyga, 

“ A P O C A LI P S Ė*
20 - jo amžiaus raida. Nuostabūs Įvykiai. Romos katali
kų bažnyčios reformos apocalipsės šviesoje. Perskaity
kite ir apsvarstykite. Reikalaukite pas visus lietuviškų 
knygų platintojus arba pas leidėja Šiuo adresu:

Jonas Burčikas
2272 Lavalie, Ville Jacques Cartier, P.Q.

Canada .

7<Ą4Af^/ r/s

AGENTŪRA

UZ/2 KAINOS(50% NUOLAIDA)

100 sv. cukraus .... S 15.50 Šitos kainos įskaitant:: produktus, 
100 sv. miltų ........321.50 muitą, persiuntimo mokestį ir 1.1.
100 sv. ryžių........ į 25.00 Jūs nemokėsite nė vieno cento
20 sv. taukų... į 12.70 daugiau!

Telefonas 768-6679

WINDSOR
DRY CLEANERS & DYERS CO. LTD. 

Valome visokius drabužius ir kitą Jūsų namų apyvoką.
Savininkai:

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

Užeikite i ABC dabar ir padarykite užsakymus, tai 
i žvengsite skubėjimo.

ABC patarnavimas— 100 % p a s i t e n k i n i m a s !

Uniue'i£al Cleaned & TjailoiJ
• Valau ir taisau vyriškus ir moteriškus drabužius.
• Siuvu naujus pagal užsakymus vyriškus paltus, 

kostiumus ir kelnes.
• Aukštos kokybės medžiagos.

i 239 FOURTH AVENUE B. KIRSTUKAS
(af Wellington St.) Tel. 769-2941

Johan Tiedman Regd
DIRBU VISŲ RŪŠIŲ BALDUS 

PAGAL UŽSAKYMUS

1092 Clark Street /prie Dorchester/> M 0 n t r e a 1, P.Q.
TEL: 861- 3032,
vakare - 254 - 6898. /Kalbame lietuviškai/.

Tel. 525-8971

į Imlioto Studio
į \ 1920 FRONTENAC ST. - MONTREAL, P.Q.
\ PORTRETAI- VEDYBOS- KRIKŠTYNOS 

U SUKAKTUVES MAŽAMEČIAMS
■ —■ ■ ----------------------— — >— ■ ■ — —-------------------------- ------------ n

BALTIC WOODWORK CO.
ĮVAIRIOS PROGOS

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

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

K. KIĄUŠAS ir J SIAUČIUL1S.
Adresas: 547 Lafleur Str., LaSalle.

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

ME T-bTl!

DE LUXE CLEANERS
Sav. P. RUTKAUSKAS

117—6th Avenue, Lachtne.

LaSALLE AUTO SPECIALIST Reg’d
SAV. G. DESROCHERS

Taisau ir dažau lengvas mašinas 
7717 GEORGE LASALLE, QUE.

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

namų 366-4203

BELLAZZI - LAMY,INC- 
DO 6-6941 7682 Champlain Blvd. Ville Lašale.

Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai.
Insuliacija, Ten-Test, Masonite, statybinis popietis.

611b Lafleur Avė. L A S A L L E Tel. Buss. 366 - 7281-

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

JOE’S BUTCHER & GROCERY 
LAURINAITIS JUOZAS

ALUS, MINKŠTI GĖRIMAI IR VISOKĮ MAISTO PRODUKTAI. 
PRITYRĘS ŠVIEŽIU IR RŪKYTŲ LIETUVIŠKAM SKONIUI DEŠRŲ 

GAMINTOJAS.
PRISTATYMAS GREITAS IR SĄŽININGAS Į NAMUS, SALES VISOSE 

MIESTO DALYSE.

1918 Frontenac Street, M o n t r e a I, TEL. 524-0209
/ Prie požeminio “METRO“ stoties*/-

REIŠKIA ?
ir prabanguoja. Studentai 
yra vienintelė jėga, kurie 
turi drąsos pasipriešinti. 
Patogaus gyvenimo žmo
nės lengvai numoja ranka 
sakydami: "Tai komunis
tai,tai Rusijos darbas"ir 
tuo nuramina savo sąži
nes.Be abejo komunistai 
turi savo dalią, jie gaudo 
žuvis drumzliame vande
nyje. Bet kas sudrumstė 
vandenį ?

Šiandien tas mušamas 
studentas,kuriam polici- 
j a matr aku duoda per gal - 
vą ir dujomis ašaras iš
spaudžia,atrodo nereikš
mingas,kuriam nėra rei
kalo per daug kreipti ati
dos, rytoj bus gydytojas , 
advokatas, inžinierius, 
mokytojas ir pan.Be abe
jo, daugelis iš jų, gavę 
šiltas pelningas vietas , 
visa tai užmirš,kas įvyko 
praeityj,bet daugelis ne
užmirš.

KUO TOS RIAUŠĖS 
BŪDINGOS?

Pirma, šitos studentų 
riaušės, kurios vyko Ko
lumbijos universitete 
(New Yorke), tai Romos , 
tai Sorbonos Paryžiuje,

Ponios Elzbietos Kardelienės muzikos studijos 1967/68 
metų užbaigimo koncerto metu įteikiamos dovanos proga: is 

kairės op. sol. E. Kardeliene, J. Adamonienė, P. StyraTr m ok iniai.

tai Varšuvos universite
tuose,neturi bendro var
diklio. Tos riaušės nėra 
nei tautinio pobūdžio, nei 
socialinio pobūdžio; ne
siekia nė jokios naujos 
socialinės santvarkos, 
kad ir komunistinės, žo
džiu,neturi jokios aiškios 
filosofijos.Sorbonos uni
versiteto studentai saky
davo: "Bougeons d'Abord.
Latheoriedu mouvement 
viendra aprės". -Triukš
maukime,paskui pažiūrė
sime, kas iš to išėjo, ko
kia to viso prasmė buvo.

Antra, dažniausiai, tos 
riaušės yra nukreiptos 
prieš mokyklos, ar uni
versiteto administraciją. 
Atėjo laikai, kada niekas 
nemėgsta paternalizmo: 
"Aš tėviškai, ar mes tė
viškai valdysime, o jūs , 
vaikeliai,kūdikiškai klau
sykite" Vakai nenori net 
savo tėvuose to paterna
lizmo matyti. Ta nauja 
dvasia taip yra giliai įs
trigusi,nenori matyti nei 

[Ipačiame popiežiuje, nei 

ABC yra tik viena kompanija Montrealyje, kuri įgaliota pri
imti siuntinius ir legaliai išrinkti muito mokestį.

3891 St.Lawrence 
Blvd.

Montreal 18, P. Q.

Tel. VI 4- 9098

ABC aptarnauja LIETUVIUS klijentus Montrealyje, kuriu 
turi pilną pasitenkinimą per praėjusius 13-ka metą.

9 ABC turi didelį pasirinkimo įvairią gerybių siuntiniams, 
kuriu yra aukščiausia kokybė — žemiausia kaina!!!

9 ABC dabar turi SPECIALIUS maisto produktus siuntiniams:

vyskupuos e,nei klebonuo
se paternalizmo. Net pa
tys kunigai ir vienuoliai 
kratosi nuo to paternaliz
mo. Pripažįsta tik dialo
gą: kalbėk su manim, kaip 
su žmogumi, iš manęs 
viską gausi. Kaip tas ru
sas sakydavo:Jaity,cho- 
rošije druzia.tolko kislo- 
goslovanie govori.Aš ir 
tu esame geri draugai, 
tik nesakyk man rūstaus 
žodžio.Jau daugelyje vie
tų studentai laimėjo.Pav. 
Tuebingene (Vokietijoje) 
studentai dalyvauja admi
nistracijoje, turi savo žo
dį,kartu kuria naują stu
dijų programą.Kitas uni
versitetas Prancūzijoje- 
Montchapet,Dijon-dar to
liau pažengė, visa disci
plina yra studentų ranko
se, jie patys teisia tuos 
studentus, kurie prasi
žengia prieš nustatytą 
tvarką,

Trečia,tikrumoje, stu
dentai protestuoja prieš 
profesorius.Šito straips
nio autoriui teko dirbti

viename kitame univer
sitete. Iš mūsų buvo rei
kalaujama, kad mes lai
kytumės tam tikros dis
tancijos-tai buvo vadina
ma palaikyti autoritetą- 
rašomi darbai buvo gau
nami iš kitur: 10 klausi
mų,kiekvienas klausimas 
su penkiais padalinimais, 
penkiais klausimais, iš 
kuriu vienas buvo laiko
mas teisingas,© kiti 4 la
bai panašūs ir kartais la
bai klaidinantys, pav. pa
vardžių panašumas, ter
minų ir pan.; paskui com- 
puteriais tie darbai ver - 
tinami, jeigu nepabrėžei 
tikrą.kiekvienas kitas at
sakymas yra klaidingas , 
ir nežiūrima ant kiek 
klaidingas.Klaida klaidai 
nėra lygi,compiuteris to 
nepasako.10 klausimų turi 
100 punktų, kiekviena 
klaida klausime atima 10 
punktų. Praktiški darbai 
taip pat.Turiu 10 mikros
kopų. Profesorius stovi 
su "stop" laikrodžiu ir 
duoda tik vieną minutę 
vienam mikroskopui žiū
rėti. Jei pataikei atsaky
mą gerai, jei ne-10 punktų 
nubraukiu. Visi egzami
nai buvo ant "competitive 
basis". Universitetai tiek 
daug turėdavo ir dar te
beturi studentų, kad tokiu 
būdu darydavo atranką, 
nesurinkai pakankamai 
punktų, turi apleisti uni
versitetą. Tuo tarpu gy
venimas yra kitoks. Lie
tuvos medicinos studentai 
vartojo iš anatomijos 
Rauber-Kopsch tekstą. Be 
abejo, autorius yra dide
lis anatomas, pasakoja 
apie autorių, kad jis tik 
šeštą kartą išlaikęs eg
zaminus iš anatomijos . 
Vienas neišlaikytas eg
zaminas nenusako stu
dento inteligencijos, tik 
pasako,kad studentas nė
ra "kalikas','rusiškai sa
kydavo "zubriaška". Mes 
zubriaškųnelabai gerbė
me. Taigi studentai kelia 
riaušes, nes nori geres

Jettė & frėre Itee
Plumbing & Heating kontraktori us

• Šildymo ir vandentiekio taisymai ir nauji įrengimai

• Gazinių priemonių pardavimas ir jrengimcy

• Apkainavima s nemokama s

140 2asaYeenue366-0330

iHIGHLAND AUTO BODY
CALEX GAS BAR 

DIRBTUVĖ — GARAŽAS
Atliekami Įvairūs automobilių taisymo ir dažymo darbai:

Infra red & Vinyl Tops painting
Gazolinas, Alyva ir kiti patarnavimai

Padangos žemiausiomis kainomis 
ir baterijos. Lietuviams nuolaida.

TIK PER ANGLIJA...
Pigiau, greičiau ir geriau galima pasiųsti dovanų siun

tinėlius savo artimiesiems Lietuvoje.

Artėjant vasarai, dabar jau pats laikas pagalvoti kokį 
dovanų siuntinį sudaryti ir pasiųsti savo giminėms.

Žemiau siūlome du specialiai paruoštus, praktiškus ir 
labai naudingus siuntinius:

VASARINIS 1968 - 1.
Storo, gėlėto nepermatomo nailono medžiaga dėl 4 suknelių, 
3/į jardo vilnonės angliškos medžiagos vyriškam kostiumui, 
3’4 jardo vilnonės angliškos medžiagos moteriškam kostiu
mui, 1 terelyno bliuskute, 1 vyriški nailoniniai marškiniai, 
2 poros vyriškų arba moteriškų geriausios rūšies nailoninių 
kojinių — S 75.00 .

VASARINIS 1968 ■ 2.
Pavasariniam arba vasariniam paltui vilnonė medžiaga, 3/? 
jardo vilnonės angliškos kostiuminės medžiagos, gėlėta ne
permatomo nailono medžiaga dėl dviejų suknelių, 1 šilkinė 
skarelė. 1 vyriški nailoniniai marškiniai, 1 svaras šokoladi
nių saldainių, 1 vyriškas arbamoteriŠkas nailoninis lietpaltis 
— S 75.00.

Taip pat į bent kurį siuntinį galima dadėti žemiau iš
vardintus dalykus, kurie yra visuomet naudingi ir laukia
mi Lietuvoje. Vilnonė labai gera skarelė $4.00, nailoninis 
itališkas lietpalti s $ 10.00, vyriški arba moteriški vilnoniai 
megstukai S 12.00, nailoniniai marškiniai $7.00, vyriškos ar
ba moteriškos nailoninės labai geros kojinės $2.00.

BALTIC STORES LTD.Z
(Z. JURAS)

421 HACKNEY RD., LONDON, E. 2. ENGLAND. 
TELEF. SHO 8734.

Su malonumu priimame užsakymus, kuriuos pats siuntėjas 
pasirenka iš kainoraščio arba užsisako kas Jam patinka. Taip 
pat, persiunčiame ir Jūsų pačių supirktus siuntinius. Mūsų 
sąskaitos duoda teisę į Income Tax sumažinimų, jei siunti
niai yra siučiami šeimai.

Atstovai: a. Kusfaskis, 167 College St., Apt. 2, Suttbiiry, Ontario.
L. Radzevičius, 530 Windermere Ave., Toronto 9, Ont..

nių profesorių.
Ketvirta, studentai dar 

daugiaunori pasiekti. Jie 
nori,kad naktį jiems būtų 
leista grįžti į savo dor- 
mitorijus, kada tik nori. 
Administracija drausda
vo turėti savo miegamuo
se elektrinius įrengimus 
virti kavai,arbatai ir pri
imti mergaites. Studentai 
dar neišsikovojo tam tik
ruose universitetuose tu
rėti "electrical plates", 
bet jau gali priimti mer
gaites nakčiai,bent ilges
nei nakties daliai.

Net ir seselių vienuolių 
bendrabučių mergaitės 

pakėlė streiką, kad joms 
būtų leista po dvylikos 
nakties grįžti namo. Be 
abejo plačioji visuomenė 
ir ypatingai tų studentų 
tėvai nenori susitaikyti 
su tomis laisvėmis.

Penkta, studentai nori 
turėti laisvės naudoti ma
rijuana,LSD. Bendrai ta
riant,studentai reikalauja 
gerų dalykų,kuriuos jiem 
drąsiai galima duoti, bet 
yra ir tokių dalykų, kurie 
yra pavojingi ir abejoti
nos vertės.Dabar yra kal
bama, kad reikia atsi
žvelgti į sveikosios stu
dentijos reikalavimus. 
Kame rasi tą autoritetą, 
kuris galėtų studentus 

1 saistyti,patys tėvai to ne
gali padaryti, ką padarys 
svetimi.

PAŠVAISTĖS
Naujos galingos jėgos 

kylą. Buvo kalbama apie 
"Black Power", dabar 
kalbama jau apie "Student 
Power". Įdomu, kad tas 
studentų judėjimas nėra 
kapitalistinis, nei mark
sistinis, nei tautinis. Jis 
nėra ir religinis ir net fi
losofinis, yra prometėji- 
nis. Prometėjus, kuris 
nori iš dangaus dievišką 
ugnį pagauti ,nori ką nors 
naujo.Yra galingos jėgos , 
kurių niekas nemoka ka
nalizuoti, duoti vieną 
kryptį- Įdomu, kad tiems 
studentams neimponuoja 
jų profesoriai, kurie ato
minę energiją išvystė , 
neimponuoja visi tie No
belio premijų laimėtojai , 
ir net nesimeta į mokslo 
gelmes, į tyrimus, neieš
ko Ph. D. Nesidomi gam
tos mokslais, matemati
ka,daugi ausiai studijuoja 
psichologiją, socialinius 
mokslus ir ekonomiją ir 
administracinius moks
lus. Kodėl ?Kiti sako, kad 
mūsų jaunimas yra per
sisotinęs civilizacija, 
mašinomis, nori pamėg- 
džiuoti laukinius, kur ne
reikia nė plaukų kirpti, nė 
dailiai. rėdytis, nereikia 
nė barzdos skusti.Lytinis 
gyvenimas yra plati jūra, 
kur galima plačiai plaukti 
ir gražių rojaus salų už
tikti. Principališkai ne
mėgsta nė jokių varžtų. 
Studentija: Quo vadis?

s%25c4%2585%25c5%25beines.Be
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Taupyk ir skolinkis
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- n m n A A J A 
SIAME TORONTO LIETUVIU PARAMA 
KREDITO KOOPERATYVE _________

MOKAME
5% už depozitus
5V2% už šėrus

KAPITALAS
ASM. PASKOLAS duodame .iki $5.000 ir MORTGICIUS 
pagal valdžios nustatytą normą — 66% įkainuoto turto. 
VISŲ NARIŲ GYVYBĖ apdrausta santaupų dydyje, bet 
nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju ap
draustos iki $5.000.
Paramos nariu gali būti kiekvienas lietuvis, gyvenąs Kanadoje
KASOS VALANDOS: kasdieną nuo 10 vai. iki 3 vai. p. p., išskyrus 
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadieni vakarais nuo 4 vai. 30 min. 
Iki 8 vai. 30 min. Šeštadieniais nuo 9 vai.
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 

{Toronto 3, Ontario.

virš trijų

Telefonas LE 2-8723

SVEIKATOS KLINIKA-Health Clinic
Medicininis ir pooperacinis gydymas

Vienintele 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

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

BE MUITO DOVANOS:
Įvairios sudėties maisto siuntiniai, 
automobiliai, automobiliams moto
rai ir padangos, motociklai, dvira
čiai, šaldytuvai, skalbiamosios maši
nos, siuvamosios mašinos, televizi
jos priimtuvai, pianinai, foto apara
tai, radijo priimtuvai, translstorl- 
niai radijo aparatai, laikrodžiai, ki
limai, baldai, butai (apartamentai), 
poilsis kurortuose, poilsis kurorte

• Be to, siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus (vairius siunti
nius iki 19% svarų gryno svorio.

• Turime pardavimui (vairių medžiagų ir kitų prekių.
• Gyvenų ne Toronte, prašomi savo sudarytus siuntinius bei atsa

kymus siųsti mums paštu ar ekspresu- Apmokėsite gavę musų 
pranešima.

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

mielai paaiškinsime ir duosime patarimą.
• Masu (staiga labai daug kam patarnavo ir pasiruošusi patas- 

□auti ateityje.
LIETUVIŲ IŠTAIGA 

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

Telefonas LE 1 - 3098
DARBO VALANDOS: pirmadieniais — penktadieniais nuo 9 vai. ryte 
iki 7 vai. vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto Iki 5 vai. p.p.

Savininkai A. ir S. KALŪZA

Reportažas iš Toronto
PASIKALBĖJIMAS METRO TRAUKINYJE

POKALBIS...
Du keleiviai šnekučiuo

jasi apie finansinės būk
lės nepastovumą ir apie 
nebesaugų pinigą. Ameri
kai tik pakėlus žirkles 
apkarpyti savo išlaidas , 
kanadietiškas doleris su
svyravo tarsi netekęs 
lygsvaros. Per porą sa
vaičių,žemyn riedant Ka
nados doleriui ir po to pa
dėčiai stabilizuojantis , 
valstybės iždas prarado 
350 milijonų.

Gerai apsirengusio, 
kilmingos išvaizdos ke
leivio manymu, gal dėl to 
ir nereikėtų stebėtis, kad 
žmonės taip grobia, taip 
skuba pirkti auksą. Visi 
žino,kad toks daiktas vi
suomet bus geras,jis nie
kuomet nenustos vertės. 
Ypač jeigu kokie neramu
mai ar, kai dabar, besi
reiškiąs netikrumas po
litinėje konjunktūroje. Jis 
girdėjęs,kad ir mūsų tau
tiečiai, turėję daugiau 
santaupų, pavertę jas į 
auksą.Ypatingai paskubė
ję tie, kurie skaitė nese
niai išėjusią,torontiečio 
milijonieriaus dr. Shul
man knygą. Ten autorius 
aiškinęs, kaip kiekvienas 
žmogus, jeigu jis tikrai 
nori,gali tapti milijonie
rium. Toje knygoje, tarp 
kitko, autorius pataręs 
įsigyti aukso, kaip kylan
čios,ar blogiausiu atveju, 
nesikeičiančios vertės 
objektą.

Užsiminius apie auksą,

DUODAME 
mortgidus iš 7% 
asm. paskolas iš 7% 

MILIJONŲ DOLERIŲ.

iki 1 vai. p.p. (liepos ir

su gydymu ir t. t.
Maisto siuntinių svoris neribotas.
Turime naujus iliustruotus kata

logus, kuriuose yra smulkus aprašy
mas ir paaiškinimai. Pažymėtos kai
nos yra galutinės.

Taip pat persiunčiame pinigus, už 
kuriuos gavėjas gali nusipirkti įvai
rių prekių specialiose dolerinėse 
krautuvėse.

NOTARAS
ANTANAS LIUDŽIUS.B.L. 
Bendradarbis V.S. Mastis,L.L.D.

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

TORONTO.,
Margio vaistinės II aukštas.
Tel: įstaigos LE7- 1708,

Namų CR9- 6166.

antrasis,kiek kukliau ap
sirengęs bendrakeleivis 
sako, kad iš Vaičeliūno 
prisiminimų jis sužino
jęs, jog ir Lietuvoje žmo
nės, atėję pas vokiečių 
statybos bataliono mobi
lizacinę komisiją, bandė 
auksu išpirkti šaukiamų 
metų vyrus.

Kilmingų bruožų tau
tietis atsako, kad tokio 
daikto pas mus tikrai ne
trūkę. Daugiausia tai bu
vę išsaugota auksinių 
rublių pavidale kur nors 
po čiužiniu, ar užsuktoje 
kojinėje, užkištoje palė
pėje. Jo žinia pas mus bu
vę ir tokių tėvynainių, ku
rie atsivežę auksinukųnet 
įKanadą.Kas link Vaiče
liūno įspūdžių, gerai ap
sirengęs ponas sako,kad 
jam tuo į domiau skaityti, 
kad tai rašąs jo geras pa
žįstamas. Jam esą ten 
daug prisiminimų ir ne 
maža su pačiu autorium 
bendrų pergyvenimų. Tik 
viena,kas jam buvę keis
ta, tai autoriaus nekorek
tiškas elgesys su 90 hek-

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

VIENĄ KELIONĘ PRISIMINUS
Rašo:
ALBINAS GUMBARAGIS

Jau žvaigždėms pilnai 
sužarėjus danguje ir re
klaminiams žiburiams 
išmarginus Urugvajaus 
sostinės, Montevideo, 
aikštę, didžiulio, liuksu
sinio autobuso su vilio
jančiomis šviesų kombi
nacijomis, prade jo suktis 
sunkūs ratai.

Tolimų kelionių maši
na, su sėdinėmis, pakei
čiamomis lovomis ir pa
galviais,riedėjo asfaltuo
tomis avenidomis, vėliau 
ir vis skubiau nešdamie- 
si, greit palikome užnu
garyje Pietų Amerikos 
išgarsėjusį turistų mies
tą.

Kiek nusnudus, rytui 
švintant, vagoto kelio iš
purtanti keleiviai,už po
ros valandų išvydome, su 
milžiniška kupra tiltą, 
per kurią, vos užsiritęs 
autobusas, galvotrūkš- 
čiais nulėkė į pašonėje 
buvusį Pelotas miestą.

Sustojus pirmame mū
sų pasiektame Brazilijos 
mieste, turėjome progos 
papietauti.

Miestas daugumoje se
nų pastatų, apylinkės pil
nos lūšnelių, gyventojai 
suvargę, blogai apsiren
gę, stoka švaros.

-Nejaugivisoje Brazi
lijoje toks skurdas?-ne 
vienas iš mūsų klausė .

Išvykus iš Pelotas 
miesto, vieškelis vis da
rėsi geresnis. Juo giliau 
vykom į Brazilijos vidurį, 
tuo daugiau lipome į ža
liuojančius kalnus .

Bananų ir vynuogių 
plantacijos .kavos pupelių 
medeliais ir kukurūzais 
žaliuojančios pašlaitės , 
artėjant prie Puerto A- 
legre uosto, supa milži
niški miškai su pasibai
sėtinomis prarajom! s, ku
rių dugne vos įžiūrimi 
žmonių gyvenami pasta
tai.

Šalia kelio vienas kitas 
viensėdis,arfazenda(dva- 
ras) supamas neįžengia
mų žolynų su vijokliais 
išpintų medžių, kuriuose 
knibždėte knibžda vabz
džių,paukščių ir žvėrelių.

Pakelėje išsitiesę šil
dosi saulėje mieguisti di
džiuliai driežai .nespėda
mi pabėgti nuo mūsų pra- 
švilpančios mašinos.

Tai žavingiausios pa
saulyje gamtos grožio 
vietos. Pasakiški vaizdai 
ir nuostabi bendra pano
rama.

Protarpiais plikoms 
uoloms supančiu ir vin
giuotu Pan Amerikos 
plentu, nešdinas autobu
sas iki 100 kilometrų į 
valandą, pasitikdamas 
dešimtis* sunkvežimių, 
prikrautų bananų kekė
mis, trauki ančių į miestą.

Kiek turtingas yra Bra- 

tarų savininku, atėjusiu 
nuo mobilizacijos gelbėti 
savo sūnų. Ūkininkui pir
miau nepakalbinus Vaiče- 
liūną, bet nuėjus tiesiog 
pas vokietį, komisijos 
pirmininką, autorius sa
kosi dėl to labai įsižei
dęs.Vėliau ūkininkui ieš
kant bent kokios pagelbos 
ir kreipiantis į Vaičeliū- 
ną.šis visai atsisakęs su 
juo kalbėtis. Po to jis net 
pataręs vokiečiui mobili
zuoti ūkininko sūnų-stu- 
dentą,o palikti pas jį dir- 
buvusius du kumečius. To 
jis ir negalėjęs suprasti, 
nes autorių pažinęs kaip 
išsilavinusį karininką. O 

zilijos kraštas ir kiek 
skurdžiai gyvena brazi- 
liečiai, - kaltė tenka pri
mesti valstybės tvarky
tojams.

Va, ir Porto Alegre 
(Linksmas Uostas)!

Visai kita miesto iš
vaizda. Nors gatvės dau
gumoje grįstos akmeni
mis, bet miesto centras 
išdidus,kaikurie pastatai 
pasistiepę net iki 30 aukš
tų į padangę. Žmonių Įdek 
mažiau suvargę,nors ne
prilygsta prie Montevideo 
gyventojų puošnumo.

Turėjome adresų kele- • 
tos lietuvių šeimų čia gy
venančių ir kadangi bu
vome sustoję šiame uoste 
visai dienai, mėginome 
juos pasveikinti, bet jų 
nesuradome namuose.

Pakeitę autobusą, lei
domės tiesiai į San Paulo.

Vėl naktis ir vėl kalnai 
su bedugnėmis.

Artėjant prie Curibos 
miesto, mes užsiritome 
į viršukalnes. Autobuso 
vairuotojas portugališkai 
mums pastebėjo:

-Randamės 820 metrų 
aukštyje. Tą debesį, -ro
dydamas į kylantį rūką 
kalnų viršūnėmis, - kurį 
jūs matote greit prava
žiuosime.

Stebime.
Ūkanoje autobusas už

žiebė visas šviesas ir vos 
metrą už metro vilkosi, 
stovinikuodamas.kad ne
nusiristų į kokią bedugnę, 
ar nesusidurtų su kita 
mašina.

Mes buvome debesyje.
Po keletos minučių iš 

jo išsiritus,vėl išvydome 
miškus, dar ryškiau ža
liuojančius .negu ankščiau.

Dabar asfaltuotu plentu 
mūsų mašina vėl pašėlu - 
siu greičiu ėmė nešdintis 
pirmyn.

Po kiek išvargintos 
dviejų naktų ir dviejų die
nų kelionės pasiekėme 
tikslą.

Štai progresyviausias 
Pietų Amerikos miestas 
su 6 milijonais gyventojų 
įskaitant40,000 lietuvių- 
Sao Paulo!

Moderniškas didmies
tis, su centro tiltais, va
dinamas dviejų aukštų 
miestu, o su pakilusiais 
iki 40 aukštų rūmais, lai
komais pietamerikiečių 
dangoraižiais , temdo 
avenidas .kuriomis necir
kuliuoja joks motorinis 
trafikas, nes perkimštos 
pėščiais žmonėmis.Mies- 
tas apimdamas kelioliką 
kvadratinių kilometrų su 
savo priemiesčiais, ku
riuos e daugumoj e įrengti 
įvairūs fabrikai,yra skai
tomas vienu iš daugiau
siai pakilusiu industrijos 
centru visoje Pietų Ame
rikoje.

o---- o---- 0---- o---- o
San Paulo, tai didžiau- 

kadmūsų karininkai būtų 
pataikavę vokiečiams,tuo 
labiau Vaičeliūnas.tuo jis 
nenorėtų tikėti. Tai jis 
gerai žinąs,nes vienu lai
ku jiedu tarnavę vienoje 
eskadrilėj. Vaičeliūną jis 
prisimena kaipo korek
tišką, gerą lakūną. Ten 
aprašytas įvykis, grei
čiausia buvęs jo lakiosios 
vaizduotės, neapsižiūrė- 
tinai išsprūdęs naujada
ras. Negi autorius, pats 
mokslo žmogus, būtų taip 
greitai pamiršęs mūsų 
patarlę, kurioje sakoma, 
kad už vieną mokytą duo
da 10 nemokytų.

S. Pranckūnas. 

si a Pietų Amerikos lietu
vių kolonij ^reprezentuo
janti stambiausią mūsų 
tautos kamieno šaką šia
me kontinente, apie kurią 
pravartu susirūpinti vi
siems, kad ji klestėtų.

100,900 tautiečių,gyve
nančių šiuose atogrąžų 
kraštuose kada mums yra 
labai brangus kiekvienas 
lietuvis, tai yra be galo 
žymi ir reikšminga tau
tos pajėga, o kad ją visa
da išlaikytų lietuviškos 
arenos gyvybingume,rei
kalingas tampresnis ben
dradarbiavimas .

Šį bendradarbiavimą 
privalome šiandie bazuo- 
ti nebe simboliškais žo
džiais,bet gyvu ir aktyviu 
veiksniu kontinentališ- 
kais sąjūdžiais.

Ruošti kolektyvines iš
vykas tautinių šokių an
samblių, choro, sporto ir 
visubmeninkų bei spau
dos žmonių ekskursijas .

Toks pirmas grupinis 
žygis reikia laikyti Šiau
rės Amerikos lietuvių 
krepšininkų vizitu lietu
vių kolonijos pietuose.

Nors absoliučiai visi 
pripažįsta,kad jie Lietu
vos ir lietuvių vardą iš
garsino tarptautiniame 
forume, mažai kas susi
mąstė, kad tuo patim su
aktyvino Lietuvos bylą 
restauruoti jai nepri - 
klausomybę ir laisvę,kaip 
lygiai šių kraštų jaunimą 
pažadino atgyti tautinėj 
dvasioj ir sulietuvėti.

70% lietuvių jaunimo 
buvo nutautėję. Šalinosi 
lietuvių ir nesidomėjo 
lietuvių kalba.

Šiandien, prabėgus še
šiems metanas ,iš tų mūsų 
tautos diegų sužydo gėlės.

Po garbingo ir triumf a- 
liško'Lithuanian-Ameri
can" krepšio komandos 
debiuto,panoro būti lietu
viais ir įsijungė į veiklą.

Šiuo metu dauguma jų 
dalyvauja ansambliuose, 
jaunimo rateliuosespor- 
toklubuose ir kitose lie
tuvių jaunimo sueigose, 
pasirodydami garsiau
siuose šių kraštų teat
ruose, radio ir televizijoj 
bei sporto aikštėse ir žy
miuosiuose stadionuose. 
Išdidžiai save vadindami 
lietuviais,žavina svetim
taučio publiką ir tuo pa
tim primena pasaulio są
žinei,kad Lietuva yra pa
vergta svetimųjų.

Po šio išdidingo Šiau
rės Amerikos lietuvių 
sporto jaunimo laimė ji- • 
mų, Pietų Amerikos lietu
viai, negalėdami atsily
ginti tuo patim dėl žemos 
šių kraštų valiutos kelio
nės išlaidų padengimui, o 
visada norėdami būti gy
vais tautinėje veikloje, 
ėmė ruošti gausingiausių 
šio kontinento lietuvių 
kolonijųAr gentines, Bra
zilų os ir Urugvajaus kon
gresus bei į juos įjungti 
kitųšalių reprezentantus 
ypatingai JAV lietuvius.

Į pirmąjį šį kongresą, 
suruošta Buenos Aires , 
buvo žiūrima gan skeptiš < 
kai, dėl vienašališkumo. 
Antrasis,įvykęs Montevi
deo, ir į jį įjungus skir
tingų politinių pažiūrų 
žmones ir įvairių princi
pų organizacijas, buvo 
laikomas sėkmingesnių,© 
trečiasis, organizuotas 
San Paulo, laikomas veik 
pavykusius, bet anaiptol 
tiksliu,nes ir šiame, kaip 
ir pirmuose,kaikurių po
litinių sektorių buvo pre-
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Janavedziai Laima ir Margis Matulioniai.

Tik kas kelinti metai Los Ange
lėse pasitaiko tikrai lietuviškos ves
tuvės. S. m. birželio 22 d. šv. Ka
zimiero parapijoje virš 200 lietu
vių turėjo progos dalyvauti Laimos 
M. Stančikaitės ir Margio J. Matu
lionio šauniose vestuvėse.

Šeštadienį. I I vai. 30 min. kun. 
dr. P. Celicšius šv. mišių metu, sep
tyniom jaunimo porom ii' virš 200 
artimųjų draugų dalyvaujant liudi
ninkais. sumainė aukso žiedus jau
niesiems.

Vakare parapijos salėje buvo pa
ruošta vakarienė ir vaišės. Puotą 
pradėjo malda kun. dr. P. Celie- 
šiuš ir sveikinimo žodžiu jaunosios 
tėvo Broniaus Stančiko. Toliau pri
statymus ir sveikinimus pravedė K.

tenduoj ama dominuoti ki
tus, antroj e vietoje palie
kant bendrą tautinių inte
resų apsisprendimą, vi
siems lygiai.

Bet reikia pripažinti., 
kad nors šie kongresai 
nebuvo tobulai įvykdyti, 
juose reiškėsi lietuviška 
dvasia, noras apsijungti 
didžiųjų lietuvių kolonijų 
bendrą veiklą ir jaunąją 
kartą įjungti į tautinį vei
kimą.

Pietų Amerikos lietu
vių bendruomenė yra gry
nai užsigrūdinusi tautinėj 
dvasioj;, bet senoji karta 
žymiai nyksta ir jaunajai 
perduoti vadeles ieškoma 
efektyvesnių metodų, kad 
ji nepaskęstų svetimųjų 
įtakos jūroj ir nesunyktų 
ankščiau už senąją.

o----o----- 0---- o---- o

Kaip visuose didmies
čiuose lietuviai apsispie- 
čia vienoje miesto zonoje, 
taip San Paulo lietuviai 
tirščiausiai apsigyvenę 
miesto dalyje vadinama 
Villa Zelina.

Čia kas antras ar tre
čias rezidencinis namas 
lietuvių nuosavybė. Įvai
riausios parduotuvės šer- 
mininkaujamos lietuvių, 
kurių daugumoje iškabos 
su vitrinomis lietuviškai 
užrašytos,ar lietuviškais 
vardais pavadintos. Gat
vėse ir jų sankryžose 
perpildytose žmonėmis 
daugiau kalbama lietu
viškai negu portugališkai. 
Pačiame šių zonų centre 
stovi lietuviška bažnyčia 
ir mokykla. Betgi šimtai 
lietuvių yra sukūrę miš
rias šeimas. Daugumoje 
jų vaikai netik nemoka 
lietuvių kalbos, bet dargi 
nesupranta.

o----o----- 0---- o---- o

Atstu nuo šios vietos , 
už 12 kilometrų, kitoje 
miesto dalyje Sapopengo 
vadiname, gyvena vienas 
lietuvis intelektualas- 
Meldutis Laupinaitis.Ra

SĖJA
Tautinės, demokratinės minties mėnesinis lietuvių laikraštis. 

Leidžia Varpininkų leidinių fondas
Redakt ori us Vytautas E i l d u š a s .

Administracijos adresas: JUOZAS URBELIS.
1649 N. Broadway, Melrose Park., Ill., USA.

Prenumerata: JAV ir kitur 3 dol. metams.

Sakys. Visus sujaudino savo patrio
tiniu sveikinimu jaunojo tėvuko 
Prano Matulionio žodis', reikalau
jantis savo šeimą auklėti lietuviš
kai. mokant lietuvių kalbos nuo 
pirmo vaiko žodžio ne “maa", bet 
“mama".

Gatrdus vestuvinis tortas (pa
ruoštas S. Puikūnienės). gardūs 
valgiai, geriausi gėrimai, smagi šo
kių muzika, lietuviškos dainos ir 
žaidimai visus dalyvius puikiai nu
teikė. —

Vestuvių puotą ruošė jaunosios 
tėveliai Mikalina ir Bronius Stan
čikai. Jaunojo tėveliai Julija ir Pra
nas Matulioniai. taip pat jų dukra 
ir sūnus ir kiti giminės, atvyko iš 
Chicagos dalyvauti šioje šventėje.

šyto j as, žurnalistas ir 
uolus antikomunistinis 
veikėjas.Bene vienintelis 
lietuvis gyvenąs šiame 
kvartale.

Turėjau progos pabu
voti pas jį.

Gyvena savonuosavuo- 
se,trijų aukštų namuose. 
Yra vedęs našlę br azilie- 
tę.kuri turi 14 metų am
žiaus dukrą,o antrą blon- 
aživ.kę dviejų metų, pri
gyventa su Laupinaičiu .

Nuvykus į jo namus, 
šeimininko neradau ir 
mane sutiko jo žmona 
br azilietė ' lietuvišku-la
bą dieną, -ir paklausė: - 
tai būsite Gumbaragis ?

Kalbėjo lietuviškai taip 
švariai,kad daug lietuvių 
vaikų, gimusių šiuose 
kraštuose,taipnesugeba.

Netrukus grįžus Mel- 
dučiui į namus buvo iš
kelti pietūs. Brazilietės 
pagaminti valgiai ir kuo 
-skaniausi,ypatingai kuge
lis, kurio jau daug metų 
nebuvau valgęs Urugvaju
je.

Valgant pietus ir visą 
laiką šnekučiuojantis lie
tuviškai mane nustebino 
pabaiga, kai geriant ska
niąją Brazilijos kavąšei- 
mininkė uždainavo lietu
viškai net kelias dainas: 
"Neliūdėk berželi", "Ar 
aš tau,sese, nesakiau", ir 
"Mano sieloje','o jos duk
tė padeklamavo kelis 
Maironio eilėraščius.

Susijaudinau ir giliai 
susimąstęs pats savęs 
klausiau: Ar galima, kad 
Lietuva neprisikeltų ?

o—- o--- 0 o----- o

Vieną linojantį pavaka
rį, geras sanpaulietis ir 
Villa Zelinos gyventojas 
Povilas Pavilionis mane 
užsikvietė į kaimininį ka
vinės barą.

Įėję prisėdome prie 
stalelio. Greit prie mūsų 
priėjo aptarnautojas ,bal-

Nukelta ; 7 psl.
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Geriausia taupyti ir skolintis tik Hamiltono lietuvių 

Kredito Kooperatyve “TALKA” 
21 MAIN ST. E., KAMB. 203. TEL. 528-0511.

Darbo valandos:
Pirm. 9.30—5 v.p.p.
Antr. 9.30—5 v.p.p.
Treč. 9.30—5 v. p.p.
Ketv. 9.30—5 v.p.p.
Penkt. 9.30—8 v.p.p.
(Liepos ir rugpiūčio mėnesiais 
šeštadieniais uždaryta).

St. Catharines agentūra: 75 Rolls Avė, Tėvų pranciškonų 
parapijos salėje sekmadieniais po pamaldų.

LAIŠKAI IŠ "PATAISOS- 
DARBŲ"STOVYKLŲ

"Times" spausdina 
laiškų ištraukas ir kitų 
dviejų uždarytų į "patai
sos-darbų" stovyklas su
naikinimui.

Vienas iš jų rašytas 
Ivano K andyl os, advokato, 
buvusio komunisto, 1961 
m. nuteisto, kaip ukrai
niečio nacionalisto. Šis 
laiškas rašytas 1966 m. , 
kuriame prašo, kad at
kreiptų dėmesį pasaulio 
visuomenė. Kandyla ap
rašo "pataisos - darbų" 
stovykloj sąlygas sekan
čiai:

"Dauguma pasmerktųjų 
yra pusalkanės esybės . 
Teoretiškai mes gauna
me 2. 300-2. 400 kalorijų 
kasdien,bet esame paten
kinti, kada gauname 1. 500 
kalorijų. Produktai blo
giausios vertės,ypatingai 
pavasarį ir vasarą, iki 
naujo derliaus. Sausose 
bulbėse, makaronuose, 
miežiuose ir ypač mėso
je knibžda įvairūs kirmi
nai.

Mes esame- priversti 
išpildyti dienos darbo 
normą visu 100 procentu. 
Tokį darbą dirbantieji 
žmonės privalėtų gauti 
3.500-4.000 kalorijų. Pa
bandykite išgyventi tokio

LONDON, Ont
PABALTIJO FEDERA
CIJOS VEIKLA LONDONE

Pabaltijo Federacijos 
Londono skyrius paskuti
niu laiku išvystė gražią 
ir pažymėtiną veiklą:

Šių metų gegužės mėn . 
viduryje buvo suruoštas 
50 metų Pabaltijo valsty
bių nepriklausomybių 
atstatymo didingas minė
jimas, kuris vyko gra
žiausioje Londono miesto 
-Centennial Hall-salėje. 
Šis minėjimas plačiojoj 
anglų visuomenėj buvo 
pavadintas (spaudoj,radio 
ir televizijoj) - Baltic 
Festival. Dalyvavo daug 
aukštų svečių: Kanados 
Federalinio ir Ontario 
provine. parlamentų ats
tovai, Londono miesto 
burmistras bei Tarybos 
nariai, Baltijos Federa
cijos Kanadoje Centro 
valdyba, Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos konsulai 
Kanadoje ir daugelis lutų 
organizacijų vadybos bei 
Bendruomenės Centro 
pirmininkas.

Iškilmingas pamaldas 
šv. Petro bazilikoje cele- 
br avO J. E. vys k. V. Br iz - 
gys.

Priėmimo ir iškilmin
gų pietų metu, kaip žino
mas radio komentatorius 
p. W. Brady, kuris kartu 
buvo ir ceremonijų vado
vu, pažymėjo-tokio dide
lio priėmime garbės sve
čių stalo Londone dar 
niekas nėra matęs, o tai 
reiškia,jog Pabaltijo tau
tų ir valstybių pagerbti 
atėjo visi, kuriems tautų

Aagšti nuošimčiai ttž indėlius 
Prieinamos skolinimosi sąlygos 
Nemokamas CUNA gyvybės 
Ir paskolų draudimas. 
Pilnas čekių patarnavimas 
Užtikrintas indėlių saugumas 
Malonus lietuviškas patarnavimas

se sąlygose".
Kitas laiškas yra neži

nomojo pasmerkto ir pa
talpinto stovykloje netoli 
gyvenvietės Ozernoje. 
Stovykla, tiksliau visas 
stovyklų tinklas pavadin
tas Javas (gal ten daug 
lietuvių? J. Š.). Laiške 
pranešama, kad toje sto
vykloje yra laikomas ra
šytojas Julij Daniel. Sto
vykloj yra 276 pasmerk
tieji. Dauguma jų invali
dai. Pasmerktieji sugrūs
ti į du nedidelius bara
kus ir be ventiliacijos . 
Juose retai išduodama 
pilna maisto norma,susi
dedanti svarbiausia, iš 
blogai iškeptos duonos. 
Mediciniškos priežiūros 
nesant 1967 sausio mėn . 
stovykloj mirė ukrainie
tis,dėl lygių teisių ir lais
vės kovotojas Mychailo 
Soroka, savo gyvenime 
išbuvęs kaliniu 31 met us , 
pradžioje lenkiškuose, o 
vėliau bolševikiškuose 
kalėjimuose.Kada Soro - 
ką ištiko širdies priepuo
lis, jam nebuvo suteikta 
mediciniška pagelba. Ju
lij Daniel dėl to dalyko 
ryžosi protestuoti, bet 
jam buvo atsakyta, kad 
Soroka visvien būtų mi
res. K. M. J. Šarūnas .

laisvė ir gerovė didžiai 
rūpi ir jie visi labai ste
bisi, jog Europos širdy 
garbingos Pabaltijo vals
tybės buvo jėga okupuotos 
ir jau virš 25 metų neša 
svetimųjų jungą ir pries
paudą ir dar niekas iš 
laisvų valstybių nepadarė 
nieko efektingo,kad ši ne
teisybė būtų atitaisyta.

Daugelis kalbėtojų pri
ėmime taip pat rinkti
niais ir svariais žodžiais 
aptarė Pabaltijo tragedi
ją ir daugelis užakcenta
vo būtiną ir neatidėlioti
ną šios apverktinos padė
ties Pabaltyje iškėlimą ir 
atitaisymu.

Po to, pagrindinėje- 
Centennial Hali - salėje 
vykęs didysis pabaltiečių 
koncertas taip pat dauge
lio Londono miesto gy
ventojų buvo gausiai ap
lankytas ir įvertintas 
kaip aukšto meninio ly - 
kaip aukšto meninio ly
gio. Ypač Toronto "Var
po" choras ir Hamiltono 
bei Londono "Gyvataras" 
ir "Baltija','po labai sėk
mingų pasirodymų,publi - 
kos buvo labai entuzias
tiškai katutėmis palydėti.

Būtinai reikia pažymė - 
ti ir pabaltiečių ta proga 
duotas radio pusvalandis 
per CHLOradio stotį.Pa
grindinė pusvalandžio 
mintis - Žmogaus Teisių 
Deklaracija, (kurios rei
kalu šiemet Teherane vy
ko net speciali konferen
cija), turi būti taikoma vi
soms tautoms - visiems 
žmonėms. Pabaltiečiai 

negali būti išskirti ir vis 
laikomi pavergti. Dauge
lio anglų visuomenės 
klausytojų nuomone, pus
valandis buvęs laisvei la
bai reikšmingas ir per
duotas per radio akade
miniame lygyje.

Bendrai šis Baltic Fes
tival plačiai ir sumaniai 
pagarsino Pabaltijo vals
tybes ir tautas jų kovoje 
už laisvę.

Šių metų Kanados Fe
deralinio parlamento 
rinkimo išvakarėse Pa
baltijo Federacijos Lon
dono skyrius vėl išėjo 
viešumon.Šį kartą pabal
tiečiai savo posėdin pasi - 
kvietė visus Londono 
miesto kandidatus į Par
lamentą bendroms disku- ' 
sijoms. Atvyko liberalų , 
konservatorių ir naujų 
demokratų kandidatai. 
išklausius jų programi
nių samprotavimų,pabal
tiečių buvo pasiūlyta 
jiem tokie pageidavimai:

1. Vakarų spaudos ir in
formacijos apsikeitimas 
su Sovietų Sąjunga yra 
vienšališkas. Kanadoje 
visokia sovietiška propa
ganda lengvai prieinama, 
oSov. Sąjungoj net vaka
rų turistams vakarų 
spaudos bei informacijos 
neįmanoma gauti. Apsi
keitimas turėtų būti abi
pusiškas ir lygybės matu 
paremtas .Jei to negalima 
-nereikalingas šio apsi
keitimo vienos linkmės 
važiavimas.

2. Daugelis Kanados pi
liečių, būdami iš Euro
pos, siunčia ten nemažai 
siuntinių-dovanų. Tačiau 
Sovietų Sąjunga lupa di
delius muitus. Ką galėtų 
Kanados krašto vyriau
sybė šiuo klausimu pada
ryti, kad šį muitinį lupi
kavimą sustabdytų?

3. Pabaltijo valstybių ir 
tautų tragediją supa mir
tina tyla. Ar negalėtų Ka
nada iškelti Pabaltijo by
lą Jungtinėse Tautose ?

Bene rimčiausią dėme- 
„sį į šias pabaltiečių su
gestijas atkreipė libera
lų kandidatas. Gal tai ir 
netasitiktinis sutapimas- 
jis buvo į parlamentą bir
želio 25 d.išrinktas.

Šių metų birželio mėn. 
12,susirinkę pabaltiečiai, 
pasiuntė 112 laiškų viso 
pasaulio valstybių gal
voms ar vyriausybėms , 
kurios yra Jungtinių Tau
tų Org. nariai ir ten turi 
savo atstovus. Laiškuose 
argumentuotai išdėstyta 
kad Pabaltijo okupavimas 
ir pavergimas yra kartu 
grėsmė ir juodadėmė pa
saulio taikai. Prašoma į 
tai atkreipti reikalingą 
dėmesį ir reikalą iškelti 
Jungtinėse Tautose.

Pabaltietis .

Atkelta iš R psl. 
tu švarku ir lietuviškai 
užklausė:

-Kuo galiu patarnauti ?
Negalėjo būti lietuvis. 

Išvaizda aiški geltono- 
džio.

Ir jis naujai kreipėsi.
-Malonėkite. Kuo galiu 

patarnauti ?
Dabar Povilas atsakė :
-Bonką alaus.
Vyrukas nuėjo ir greit 

grįžęs subonka ir alų pil
damas į stiklus užklausė:

-Putojantis patinka?
Jam nuėjus, užklausiau 

Pavilionio:
-Kas tas aptarnautojas, 

taip puikiai kalbąs lietu
viškai ?

-Tai, Žu-Tu-Lan, japo
nas, -atsakė Povilas.

Netjaponai Brazilijoje 
kalba lietuviškail

SUDBURY,

Lietuves tautiniu rūbų parade liepos mėn. 1 d. “Sudbury 
arenoje“. Pirmoji is kairės Birutė Stankuvienė ir antroji 
Angele Baltutienė. Foto:“Inco Triangle* .

KANADOS ŠIMTMEČIO MINĖJIMAS
buvo pakartotas liepos 1 
d.Įvyko visų tautybių pa
radas. Lietuviai nedaly
vavo,bet tautinio meno ir 
maisto parodoje, Sudbury 
arenoj, pasirodė pirmoje 
vietoje. Lietuvių parodas 
ir pasirodymus suorgani
zavo LB valdyba. Dėka e- 
nergingų ir darbščių tau- 
tiečių-E.Staškuvienės, A, 
Pr anskūni enės, B. Stanku
vienės buvo puikiai pa
ruoštas lietuviškų valgių 
skyrius, o A. Albrechtie- 
nės,A.Mazaitienės ir A. 
Baltutienės-tautinio me
no paroda. Vietos paruo
šimui arenoje daug padė
jo J. Bataitis. Tautinių 
drabužių parade dalyvavo 
B. Stankuvienė ir A. Bal
tutienė.

Vakare miesto amfite
atre tautybių meno pasi
rodyme lietuvių progra
mą išpildė sol. Verikaitis 
iš Toronto; jam akompa
navo Jonas Gavėda. Lie
tuvių parodos, drabužiai 
ir meninė programa buvo 
labai palankiai įvertinta 
kitų tautybių atstovų ir 
vietinės spaudos.Parade, 
parodose iimeno pasiro
dyme dalyvavo apie 20 
tautų.

BEATRIČĖ' GRINIENĖ 
baigė Laurentian univer
sitetą ir gavo B. A. , stu
dijavo kalbas. Šį rudenį 
pradės mokytojauti Mer
ry Mount mergaičių gim
nazijoje. B. V. Griniai au
gina didelę šeimą,bet Be
atričė rado laiko, turėjo 
ryžto ir stiprios valios 
siekti užsibrėžto tikslo 
mokslo srityje.

Vytautas Grinius .buvu
sio Lietuvos prezidento 
Dr. Griniaus artimas gi
minaitis, studijavęs Lie
tuvos universitete, atrodo 
taip pat rengiasi pasekti 
žmonos pėdomis.
- Dabar tau eilė į Lau
rentian ?-paklausiau mie
lą Vytautą.
- Ne,pirma pasiųsiu jau
nimą, o tik vėliau eisiu 
pats, - linksmai atsakė 
Vytautas.Energingai šei
mai tenka linkėti geros 
sėkmės ir energijos ne
pavargti siekiant užsi
brėžto tikslo.
LB V-BOS IR "GELEŽI

NIO VILKO"
klubo antroji gegužinė 
"Baravyko" vasarvietėje 
pavyko labai gerai. Gra
žus oras, šiltas ir švarus 
paplūdymio vanduo,lietu
viška nuotaika sutraukė 
didelį tautiečių ir svečių 
būrį.Buvosvečiųiš Kali
fornijos - P. Kapočiūnas 
su šeima,taip pat keletas 
iš Toronto ir Hamiltono , 
irnetiš Lietuvos-p. Jac
kevičius.

Be Lietuvių Bendruo
menės, turime tik vieną

"Geležinio vilko" me
džiotojų ir meškeriotojų 
organizaciją. Kad lietu
viai gražiai sugyventų, 
būtų solidarūs, abiem LB 
ir "GV" valdyboms susi
tarus padarytas pirmas 
bandymas parengimus 
daryti bendrai. Atrodo. 
kad lietuviai tai įvertina, 
parodė 2 praėjusios gegu
žinės,ir,kad solidarumas 
mūsų kolonijoje dar su
stiprės. Iniciatyva svei
kintina. ,
• Jonas ir Irena Kačins
kai prieš keletą metų nu
sipirko didelį apartamen- 
tinį namą, be to dar laiko 
"Varsity Lunch" resto- 
raną.Šiemet,netoli mies
to įsigijo dvi vasarvietes . 
Džiugu,kad lietuviai pro
gresuoja materialiai,taip 
pat ir tautiškai.
• Antanas ir Juzefą Ga- 
taučiai nusipirko didelius 
ir geroje miesto zonoje 
namus .Antanas yra nepa
ilstamas lietuvių ben
druomeninių reikalų tal
kininkas.
• Petro ir Rūtos Petrėnų 
vasarvietėje atostogas 
praleido mons. dr. Kon- 
čius-BALFįkūrėjas ir jo 
garbės pirmininkas, lie
tuviams Christ the King 
bažnyčioj atlaikė pamal
das ir pasakė lietuvių 
kalbos reikalu gražų pa
mokslą.
• Anė Krivickienė, "Gele
žinis Vilkas" klubo pir
mininko žmona tris sa
vaites atostogų praleido 
Vokietijoj,Stuttgart mies
te- jtk

NATALIJA 
VIEČERKIENĖ

73 m. mirė ir rugpjūčio 
3 d. iškilmingai palaidota 
vietos RK kapinėse. Lie
tuvoje buvo mokytoja. Čia 
gyvena jos dukros Nijolė 
Paulaitienė ir Beatričė 
Zlatkuvienė su šeimo
mis. j. k.
LIUCIJA GRIŠKONIENĖ 
atšventė 50 metų amžiaus 
sukaktį.Vietos ir apylin
kių lietuviai įvertindami 
jos kuklumą ir nepamai
nomą darbštumą ben
druomeniniame gyveni
me gausiai susirinko ją 
pagerbti.Pagerbtuves or
ganizavo B. Stankuvienė 
savo namuose.Tikrai ma
žai buvo lietuvių paren
gimų,minėjimų,suėjimų , 
kur Jubiliatė nebūtų da
lyvavusi, padėjusi, pata
rusi. Liucija ir Pranas 
Griškoniai juklūs, nuo
širdūs ir solidarūs lietu
viai, augina dukrą Zitą, 
kuri taip pat nuo mažų 
dienų ligi paskutiniųjų 
gimnazijos klasių daly
vavo ir dalyvauja lietuvių 
meniniuose pasirodymuo
se, tautiniuose šokiuose, 
gera kanklininkė ir kal-

ST.CATH ARINES, Ont
NESKLANDUMAI BENDRUOMENĖJE

St. Catharines lietuvių 
kolonija nedidelė, bet 
veikli. Lietuviai yra įsi
tikinę, kad burdamies 
apie bendruomenę dau
giau pasitarnaus tautinei 
veiklai ir Lietuvos išlais- 
vinimui.Visi svarbesnieji 
minėjimai ruošiami b - 
nės. Tai yra natūralu ir 
teisinga. Bendruomenei 
priklauso lietuviai,nežiū
rint politinių pažiūrų, re
ligijos,visi čialygūs:bro - 
liai ir seserys. Bendruo
menei kuriantis teko nu
galėti kai kurių sunkumų, 
bet bendruomenė susi
prato ir broliškai apsi
tvarkė. Buvo suprasta, 
kad kiekvienas lietuvis 
geras, jeigu jis dirba vi
siems bendrą darbą,rūpi
nasi lietuvybe ir gero 
lietuvio vardo išlaiky- 
mui.Praktikaparodė, kad 
b-nės veikla priklauso 
nuo v-bos sugebėjimo, 
veiklos sėkmingumas - 
nuo v-bos veiklumo ir to
lerancijos.

Nuo b-nės įsikūrimo 
pasitaikė nesklandumų. 
Pasitaikydavo, kad kai 
kas pasišokdavo diriguo
ti b-nės valdyboms. Ta
čiau, nežiūrint kai kurių 
trukdymų b-nės veikla 
šioje mažoje lietuvių ko
lonijoje yra gyva ir pozi
tyvi.

Nemalonus įvykis pa
sireiškė šiais metais,mi
nint Lietuvos nepriklau
somybės 50 metų sukak
tį.Turbūt norint pasitei
sinti, "NL-je" pasirodė 
dvi korespondencijos,pa
sirašytos tai "Kor". , tai 
komiteto nario,abi netei
singos.O gi objektyvi tie
sa yra ši. Kad būtų aiš
kesnis vaizdas, pacituo
siu protokolų nutarimų 
ištraukas.

1967 m. lapkričio mėn . 
19 d. b-nės visuotinis na
rių susirinkimas padarė 
nutarimą, kad ruošiant 
1968 metais Lietuvos ne
priklausomybės 50 metų 
atstatymo šventę, b-nės 
valdyba pakviestų orga
nizacijų pirmininkus ir 
sudarytų stiprų šventei 
ruošti komitetą.Šį pasiū
lymą įnešė J. Satkus, mo
tyvuodamas, kad dažnai 
esti, jog v-bos, ruošda
mos žymias šventes, pa
sielgia netolerantiškai.

1967 m. gruodžio 3 d . 
b-nės valdyba, vykdyda
ma visuotinio susirinki
mo nutarimą,sušaukė or
ganizacijų atstovus ir su
darė Vasario 16-tajai 
ruošti komitetą.

Posėdyje dalyvavo: b- 
nės pirm.A.Šukys, vicep. 
St.Janušonis, sekr. J. Ša- 
rapnlckas.ižd. J. Žemai
tis ir v-bos narys-A. Še ti
kas. Organizacijas atsto
vavo: P. Balsas skautus , 
J. Lelevičius vilniečius , 
A. Švažas rąmovėnus, A . 
Zubrickas skautų rėmė
jus, A.Ališauskienė ir P. 
Polgrimas S LA. Posėdyje 
buvo nutarta ir . pavesta 
b-nės valdybai vadovauti 
ruošiant Vasario 16-to- 
sios šventę, padedant or
ganizacijų atstovams.To- 
kiubūdu b-nės pirminin
kas A.Šukys tapo ir šven - 
tei ruošti pirmininku.

1968 m. sausio 14 d. vėl 
įvyko b-nės valdybos po
sėdis kartu su organiza- 
cijų atstovais. Posėdyje 
bėtoja. Vietinių mokyklų 
iškalbos konkursuose yra 
laimėjusi pirmąją vietą 
ir apdovanota dviem ver
tingom trofėjom. Liucijai 
Griškonienei tenka linkė- 

dalyvavo visi b-nės v-bos 
nariai ir organizacijas 
atstovavo: kun. B. Mika- 
lauskas-parapiją.A. Šva
žas-rąmovėnus, P. Pol
grimas -SLA. Buvo nutar - 
ta Vasario 16-tąją švęsti 
sekančiai: 1968 m. vasa
rio 15 ar šešioliktą dieną 
suorganizuoti bendras 
vaišes hotelyje. Į vaišes 
pakviesti valdžios atsto
vus ir visus b-nei pri
klausančius lietuvius . 
Kiekvienas lietuvis daly
vaujantis vaišėse apsi
moka išlaidas. Vaišes su
organizuoti buvo įgalio
tas Stasys Janušonis. Kad 
neįvyktų nepasitenkinimų 
St. Janušoniui buvo patar
ta paskelbti spaudoje vi
sų lietuvių žiniai apie or
ganizuojamas vaišes ir t. 
t. Tačiau St. Janušonis 
nepainformavo nei per 
spaudą, nei kitokiais bū
dais, t.y. -nevykdė Vasa
rio 16-tai ruošti komiteto 
nutarimo ir į vaišes ne
kvietė visų lietuvių.

1968 m. vasario 21 d. 
įvyko Vasario 16-tajai 
ruošti komiteto posėdis , 
kuriame dalyvavo: pirm. 
A. Šukys, sekr.J.Šarap- 
nickas.ižd.J. Žemaitis ir 
v-bos narys A. Šetikas . 
Organizacijas atstovavo: 
A. Švažas, A. Ališauskie
nė, J. Deinora. Buvo
Buvo svarstomi bendruo
menėje įvykusieji nege
rumai.A.Šetikas paprašė 
pirm. A. Šukį paaiškinti, 
kas sudarė sąlygas prasi
lenkti su posėdžio nuta
rimu ir kas sudarė į va
karienę kviesti asmenų 
sąrašą? Pirmininkas į 
klausimą nedavė atsaky
mo.Šį klausimą nagrinė
jant neigiamai pasisakė 
A.Šetikas, A. Ališauskie
nė ,A.Švažas, A.Šukys,J. 
Žemaitis ir J. Šarapnic- 
kas.

1968 m. kovo mėn. 7 d . 
įvykusiame Vasario 16- 
tajai rengti komiteto po
sėdžio vasario 21 dienos 
protokolas buvo priimtas 
vienbalsiškai. Protokole 
pasisakyta prieš Vasario 
16-tosios rengimo komi
teto narį vicepirmininką 
St. Janušonį, kuris neį
vykdė bendro komiteto 
nutarimo ir nekvietė visų 
lietuvių į vaišes.

1968 m.kovo 30 d.b-nės 
valdybos posėdyje daly
vavo ir St. Janušonis. Po
sėdyje teko svarstyti Tė
vų komiteto raštas, ku
riame išreiškiamas ne
pasitenkinimas b-nės vi
cepirmininko (St. Janušo
nio) elgesiu. Pasėkoje il
gametė šeštadieninės 
mokyklos mokytoja pasi
jautė įžeista ir atsistaty
dino, ir mokykla nustojo 
pilnai egzistavusi Valdy
ba pripažino, kad buvo pa
daryta klaidų ruošiant 
Vasario 16-tosios minė
jimą. Į St. Janušonį buvo 
kreiptasi, kad dėl geres
nio lietuvių sugyvenimo 
b-nėję jis painformuotų 
per spaudą apie įvykusius 
nemalonumus. Pažadėjo. 
Tačiau,1968 m. balandžio 
21 d. valdybos posėdyje 
pareiškė, pakeitęs nuo
monę,nes įvykis esąs ne
reikšmingas ir nevertas 
dėmesio.

Taip iš tikrųjų buvo su 
Vasario 16-tosios rengi
mu. J. Šarapnickas, 
ti geros sveikatos ir daug, 
daug gražių pavasarių ak
tyviai dalyvaujant ben
druomeniniame gyveni
me. Sėkmės lietuviškai 
šeimai. J. Kr.
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J. Dumčius is Australijos, kuris trims mėnesiams laiko yra atvy
kęs i S. Amerikos kontinentą aplankyti gimines ir pažįstamus ir 
taip pat lietuviųkultūriniais reikalais, rinkdamas lietuviško me
no bei istorinės medžiagos Australijoje organizuojamai lietuvių 
bibliotekai - muzėjui. Atsilankęs buvo Montrealin ir NL redakci 
jon.

MIELI SKAITYTOJAI IR 
BENDRADARBI AJ,
Kanados paštininku streikas pa 
lietes mus visus kanadiečius ly 
giai ir visi prie siu aplinkybių, 
kaip krašto vidaus nuotykio, pri 

sitaikėme.NL nenumatytai išėjo 
vasaros atostogoms ir pan.,bet 
lygiagrečiai su mumis kanadie
čiais nukenteti turėjo JAV-bių 
ir kt. kraštų skaitytojai ir ben
dradarbiai, kuriu nuoširdžiai at
siprašome.

NL ši laida laiku išeina, kuria 
reguliariu laiku paštan perduoda 
me. jAielų Bendradarbių rankraš
čius nors pavėluotai, bet kiek 
galimybė leis patalpinsime.

NL.

DĖMESIO LIETUVIAMS

Lietuvių apgyventoje vieto
vėje Palangoje, minimaline kai 
na parduodama vasarvietė, kuri 
yra pušimis apsuptoje vietoje- 
• Laurention kalnuose. ,

Skambinti 677 - 593 1

BALTU DIENA 
Brangus lietuviai!

Po dideliu pastangų Baltų 
Diena įvyks Montrealio Paro 
dosPlace of Nations aikštėje, 
rugsėjo 7 d., šeštadieni, 2-4 
vai. po pietų.

Joje dalyvauja estai, lat
viai ir lietuviai. Šios dienos 
programoje maloniai sutiko 
dalyvauti Aušros Vartų para
pijos choras,Liaudies instru 
mentų jaunimo ansamblis , 
Skautu Vyčių ir Lituanisti
niu kursu tautinių šokių gru 
pės. Estai ir latviai taip pat 
dalyvauja su gražiomis psjė 
gomis, net su chorais iš to
liau. Dalyvaus estų mergai
čių sporto baleto grupė, ku
ri pernai Expo metu gražiai 
pasirodė.

Butų džiugu matyti, jei mes 
galėtume apjungti tokiomis 
progomis visas mūsų menines 
pajėgas, visas lietuviškas 
Širdis i vieną židinį.

Visus lietuvius kviečiame 
ir prašome remti geru noru ir

Dr. J. ŠEMOGAS
5441 Bannantyne, Verdun

Pirmadieni ir 7 o „„ Ketvirtadieni i 1

Antradienį 2 • d Pln- , 
Penktadienį 2 ■ 4; 7 - 9 pm. 
Trečiadienį 7 - 9 pm. ,

rel:767-3175; namų 366-9582

DANTIĮ GYDYTOJAS

Dr. J. MALIŠKA

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

Namų tel. MŲ 1-205T

>..a.oJAUGELIENĖ
Dantų gydytoja

1410 Guy Street I aukštas 
11 - 12 kambarys, 

Tel: 932-6662; namų 737-9681

Dr.v GIRIUNIENĖ
Dantų gydytoja

5330 L’Assomption Blvd.
Tel. 255 - 3535.

LIETUVIŲ VETERANŲ S 4 J U N G A * RAMOVĖ“ MONTREALIO 

SKYRIUS s/m. rugpjūčio m ė n. 25 d, sekmadienį, p.p. S K R U I B I IĮ 
VASARVIETĖJE, Pointe Furtune, WJO$JA?&ESIBAIGI ANČIOS|VASAROS

GEGUŽINI - PIKNIKĄ
Programoje: Puiki lietuviška muzika, turtinga loterija ir bufetas.

SKYRIAUS VALDYBA.,

materialiai šių ruošiamasvar 
bia dieną. Akyvaizdoje vyks
tančiu įvykiu Čekoslovakijoj 
matome, kad tik kultūringos 
tautos pajėgia išlaikyti sa
vo tautos ir valstybingumo 
principus. Atėjo laikas ir 
mums užversti smulkmeniš- 
l;ų ginčų lapas, ir išeiti rim
ta nešti savajai tautai tik
rąją laisvę. Si Diena tegul 
bus gyva demonstracij a įro
dyti, kad mes verti kultūrin
gos tautos laisvės.

J. Lukosiunas 
Montrealio Seimelio Prezd. 
pirmininkas ir Baltu Dienos 
Komiteto narys.

MALONUS LIETUVIŠKU 
PLOKŠTELIU MĖGĖJAU,
Musu radijo pusvalandžio penkių 

metu sukak tuviu proga išleidau nau 
ja, ilgo grojimo modernios lietu
viškos muzikos plokštele, pava - 
dinta“Mano Gimtine“. Tai yrapir- 
ma šio žanro grynai lietuvi rukom 
pozitoriu, linksma, paskti s ma
dos, dainų ir muzikos pi „ei e iš
leista šiame kontinente.

Plokštelėje irasyta net 14 dainų 
ir kuriniu: Tėvynė Lietuva, Auksi
nis ruduo, Sningant, Rudens pasa
ka, Smalsuoliai, Du Miestai, Kai 
Tik Vyšnios Pabals, Užuomarša, 
Lietuviškas Letkis, Suk, Suk Rate- 
li(Diksenlendas), Vilniaus Stogai 
Trio Baloje, Miško Takais ir Mano 
Gimtine.

Keletą kuriniu atlieka Vilniaus 
Operos solistas Virgilijus Noreika. 
Si plokštele ypač patiks jaunimui.

Užsakykite tuoj pat, kadangi yra 
išleistas ribotas skaičius. Vienos 
plokšteles kaina $5.00. Pasiunti
mas .75 et. Užsakant plokštele ma
lonėkite is anksto prisiųsti pinigus.

Liudas Stankevičius 
Lithuanian Radio Programme 
1053 Cr.,Albanel, Duvernay, P.Q. 
Canada.

T. I. ASHKENAZY, b.comm., c.a.
CHARTERED ACCOUNTANT

50 Place Cremazie, Suite 611
M o n t r e a I 11, Que. Tel. 38 1 - 9227

(Susikalbėjimas ir lietuviškai )

DR, A, S, PO PI ĖRAITI S
B.A., M.D., C.M-, M.Sc., L.M.C.C., F.R.C.S.(c).

Chirurgine praktika
SEAFORTH MEDICAL BUILDING,

3550 Cote Des Neiges Rd., Suite 720.

KREIPTIS TELEFONU 931 - 3275.

ADVOKATAS

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

Suite 205

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

NOTARAS

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

Sun Life Building
Suite 200 1

Tel. 86 6- 13 59

DĖMESIO!
Antanas Gražys atstovauja(sa 

lesman ) aliejaus (Fuel Oil) Co. 
Visų rūšių aliejus Šildymui. Taip 
pat šildymo priemonių Įrengimai. 
Geras ir greitas 24 vai. aptarna
vimas (service ). Be jokio atlygi- 
mo (free ) krosnių (furnace ) valy
mas ir priežiūra.

Labai patogus mėnesinis mokė
jimo planas (budget terms).

Prašau skambinti 739 - 9328.

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS

JSouĮĮa’ul c4uto dŠody,

Sav. /. Adomonis - Adom*

Namų tel. T47 -9000

6636. Clark St. Montreal
(prie St. Zotique )

TEL: 277-5059, 277-5323

ATLIEKAME DARBUS:

Electric Welding
Body Work
Painting
Mechanic
Electric Z "
if kitus Steering Service

Wheel Alingment
T une- up

Clutch- Brakes

ZVEJU;MEDĮIOTOJU 
GEGUŽINĖ - PIKNIKAS

Rugsėjo 8 d., sekmadieni, p. 
P. Skruibio vasarvietėje prie 
Ottawos upės, pirmąjį karta i- 
vyks Montrealio lietuvių Žve 
jotojų-Medžiotojų gegužine. 
Programoje žvejų varžybos 
ir kiti įdomus programos da 
lykai, kurie bus paskelbti se
kančiuose NL numeriuose.

Visus NIDOS klubo narius 
prašome atkreipti ypatingą 
dėmesį ir su svečiais bei pa 
žistamais šioje gegužinėje 
dalyvauti.

Nidos Klubo
V a 1 d y b a.

• Atostogavo ir buvo išvykę 
vasaroti į Cape Cod Zigmas 
ir Rimas Lapinai su šeimo
mis, Dana ir Kaz. Smilgevi- 
čiaijDr. V. Pavilanis su šei 

ma Kennebunkporte, E. Navi 
kėnienė į Bostonų. USA., J z. 
Adomaitis i Torontą- Wasagq.

Atkelta iš 4 pSi,
Netinka ir svetimas ar

šus,-!: "veda aršią kovą" 
(83 p.), "arši kova" (302 , 
303) ir daugiau. Savaip 
būtų "smarki kova", 
"smarkiai, karštai kovo
ja".

„Visi didieji dabarties 
klausimai, susiję su tai
kos kūrimu,gyvenimo re
organizavimu bei atnau
jinimu,tikrenybėje suka
si apie žmogaus dvasinio 
atsinaujinimo klausimą". 
(146).Tasai tikrenybėje"- 
primenarusų "v deistvi- 
telnosti'.' Lietuviškai pri
tiktų sakyti "iš tikro", "iš 
tikros teisybės". Žodis 
"tikrenybė" reiškia rea
lybę,kuri tam sakiniui lyg 
ir netinka. O tokių "tikre
nybių" (tik viet. links.) 
yra dar keletas.

Vengtina ir svetimybė 
velijimas ("gero veliji
me, gero daryme". 151). 
Lietuviškai - linkėjimas.

Adresas: 1465 De Seve Street
Montreal 20, Que., tel. 766-5827

SIUVU IR PARDUODU

Taisau ir Remodeli'uoįu 
Vasaros laike saugojimas

/ Storage /.

6396 Bannantyne, Verdun.
PO 7-6183,

AR ŽINOMA, KAD

’’NEPRIKLAUSOMOS 
LIETUVOS’’ SPAUSTUVĖ

spaisdina bilietus, pdevietinus, vizi
tines ir padėkos korteles, įvarius 
blerbtus, receptans lepelius, vedybi
nius pakviedmis, mirties atveju už
uojautos laiškus, visokius ” statemen 
tus”, vokus su adresais, laikraščius.

Adresas: 7722 George Street, 
LaSalle,Montreal,P. Q. 
C a n a da.

II-.......... I ■

Tenka suabejoti ir dėl 
kai kurių terminų tinka
mumo. Čia yra ir ati
trauktas mąstymas "(47), 
ir "Atitrauktų principų 
kritika"(49),ir "atitrauk
ta. .. minties statyba" 
(295). Čia turi būti su
prantamas "abstraktus 
mąstymas", "abstrakti 
principų kritika" ir 1.1. 
Sunku įsivaizduoti "ati
trauktą mąstymą ar kri
tiką, kai tas žodis ati
traukti gyvojoje ir kas
dieninėje visų kalboje ką 
kitą reiškia.Ųietuvių kal
bos vadovas nurodo ir ki
tą žodį: atsajų. Šis žodis 
be abejo tinkamesnis ,pav 
atsajus mąstymai, atsaji 
kritika.

Prastas terminas ir 
vertėmokslis. Ir tiktai 
keturis kartus tą žodį pa
vartojęs, autorius paga
liau paaiškina,kaip reikia 
tą žodį suprasti: "Peda
gogika yra ne vieno kurio 
gyvenimo sektoriaus- 
daiktiškojo, logiškojo, 
bendruomeninio,absoliu
tinio -, o gyvenimo ben
drai tyrinėjimas, gyveni
mo esmės ir dėsningumo 
nustatymas, moksline 
kalba tariant, yra-vertė- 
mokslis". (244). Tas ter
minas vistiek netikęs .Jau 
geriau vartoti tarptautiną 
žodį, užuot vartojus ne
tinkamą savą.

Knygoje yra ir daugiau 
kalbos klaidų, tik tos lyg 
ir menkesnės arba tik 
viena kita, tai jos nė ne
minimos. Nevienoje vie
toje galima prikišti sti
liaus nesklandumų ir per- 
nelyg didelį sakinių išplė
timą. Bet tai nėra esmi
niai dalykai, kalbant apie 
visą knygą.

PIETŲ ONTARIO 
PROVINCIJĄ, 

įskaitant Toronto miestą, 
užplūdo karščių banga. 
Dienos ir naktys yra 
karštos ir drėgnos-be jo
kio vėjelio. Visi miesto 
parkai, paplūdymiai ir 
vaikų eikštelės, p’ilnos 
žmonių. Juose ieškoma 
poilsio ir atsigaivinimo.

Prieš pat karščių ant
plūdį sustreikavo alaus 
daryklų ir pašto darbi
ninkai. Nežinia nei kada 
šios siunčiamos žinios 
pasieks laikraščių redak
cijas.
ELZĖ JANKUTĖ
Mažosios Lietuvos pa
triarcho Martyno Jan
kaus dukra,šiomis dieno
mis atšventė 74 metų gi
mimo sukaktį. Gimimo 
dienos šventėje atsilan
kiusieji bičiuliai, draugai 
ir svečiai buvo pavaišin
ti kepsniais ir kava.

Šventėje dalyvavo ir El
zės sesuo iš Montrealio.

Ilgiausių ir veiklių metų 
gyvai ir energingai Ram- 
byno kalno palikuonei-El- 
zei Jankutei.
DR. MARTYNO ANYSO 
parašyta moksliškai is
torinė knyga "Senprūsių 
kovos dėl laisvės su Vo- 
kiečiųRiterių Ordinu"jau 
pasiekė skaitytojus. Isto
rinė studija vaizduoja se
novės prūsų gyvenimą, 
papročius ir egzistenci
nes kovas dėl savo kraš
to ir tautos laisvės.

Knygą išleido Mažosios 
Lietuvos lietuvių d-ja Či
kagoje.

Tenka paminėti,kad is
toriko M. Anyso sūnus, 
Martynas jun., prieš de- 
šimt metų labai gerais

pažymiais užbaigęs gim
naziją Toronte, o vėliau 
Toronto universiteto in- 
žinierijos fakultete geo
logijos skyrių, užpereitą 
rudenį apgynė Čikagos 
universitete chemijos 
daktaro disertaciją.

Šiuo metu profesoriau
ja Čikagos universitete 
bei gyvai ir veikliai dar
buojasi lietuvių gyveni
me.

JUOZO IR ELENOS 
DVILAIČIŲ

dukra Irena išteka už Ri
manto -Antano Repšio iš 
Klevelando. Iškilmingos 
jungtuvės įvyks rugpjūčio 
mėn. 10 d.

J.Dvilaitis yra žinomas 
torontiškiams kaip veik
lus kooperatininkas ir 
sumanus verslininkas.

DAILININKŲ A. IR A .
TAMOŠAIČIŲ 

sodyboje prie Kingstono, 
Ontario provincijoj, rug
pjūčio 3,4 ir 5 dienomis 
Kanados lietuvių studentų 
suvažiavimas - stovykla.

Šeimininkai uoliai ir 
kruopščiai pasiruošė pri
imti studentus: sutvarkė 
privažiavimą, išvalė ir 
paruošė stovyklavietei 
vietovę,pastatė lauko vir
tuvėlę bei atliko įvairius 
kitus darbus.
ANTANAS RIMVYDIS 
iš New Yorko, buvęs ne
priklausomoje Lietuvoje 
"Ūkininko Patarėjo" co- 
redaktorius ir "Literatū
ros Naujienų" leidėjas , 
jau treti metai iš eilės 
atostogaujadail. A. A. Ta
mošaičių sodyboj. Už ke
lių dienų atvyksta ten pat 
atostogauti rašytojas 
Aistis su žmona iŠ Va
šingtono.

Kasos valandos: 1465 DeSeve St., sekmadieniai!; nuo 10:30 iki 12:30v 
Darbo dienomis - nuo 10 iki 3 vai. kasdien, išskiriant šeštadienius, 

Vakarais • trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai.

MONTREALIO LIETUVIU KREDITO i UNIJA

MOKA U Z: DUODA PASKOLAS IŠ 9%
DEPOZITUS 4.4% įskaitant gyvybės apdrauda iki
ŠERUS 5 54%
TERMN.INDELIUS IKI 7%

$ 10,000

Nemokamos gyvybės draudimas JAU IŠDUOTOS PASKOLOS iki
iki $2,000 bendros serą ir termino lieka senomis palūkanomis
depozitą sumos . ( pradedant 6.5 % ).

PARDUODAMI “ ŽMOGUS IR JO PASAULIS* BILIETAI

PAPIGINTOMIS KAINOMIS._____________

3907 Rosemount Blvd., tel. 722- 3545. Dieną - penktadieniais nuo 1 iki 
6 vai. Vakarais - pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 
iki 9 vai.

Sekmadieniais nedirbama vasarą nuo birželio 15 d. iki rugsėjo 15 d. ir 
er visus ilguosius savaitgalius.

utlUVIŠKAS PUSVALANDIS GIRDIMAS KAS

ŠEŠTADIENI S PER C FMB STOTI

BANGA

TEL. 669-8834.

1410, 10:00 VALANDĄ VAKARO
Programos vedėjas L. StankevicTius

Galiausiai linkėtina, 
kad ši knyga atkreiptų į 
save ne tik pedagogų dė
mesį,bet ir kiekvieno lie
tuvio, kuris domisi savo 
tautos švietimu, tautinės 
kultūros puoselėjimu ir 
bendrai savo tautos da
barties ir ateities pro- 
blemomis.Tikėsimės,kad 
prof. dr. A. P. Ramūnas 
pateiks mums dar nevie
ną įdomų ir svarų veika

lą. Labai lauksime. ask

Atkelta is 3 psl. 
le&kų partizanų eilėse 
Ašmenos apskr., vėliau 
prisilaikydavo Dubičių 
miškuose ir Eišiškių aps. 
ir puldinėdavo iš pasalų 
lietuvius policininkus ir, 
prie Kalesnynkų,Eišiškių 
- Varėnos plente, lenkų 
partizanai nužudė 11 mūsų 
policininkų. (Daugiau bus)

APSIDRAUSK!
lADAMONIS INSURANCE AGENCY,INC
GAISRAS- AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ -GYVYBĖ

P. ADAMONIS 
Chartered Insurance Broker 

3907 ROSEMONT BLVDv 
Tel. OFF.: 722 - 3545 RES. 256-5355

S-te» "Lite" nr. 752D

EDCO CONSTRUCTION CO. LTD.

• Namų statybų vykdo ištisomis gatvėmis 
naujoje La Sallėje-

e Namai - Duplex ir Fourplex ■ sau ir 
investavimui.

• Namų kainos neaukštos, labai lemu 
[mokėjimu - $ 1090 - galima įsigyti 
gražius ir vertingus namus.

Skambinti W. L a p e n a t , tel. 366 - 6237

A. J. Norkeliūnas
Commissioner of the' Superior Court of Montreal

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d
VISU Rūšių DRAUDIMAS

6695 — 35th Avenue, Rosemount, (kamp. St. Zotique) 

Montreal. Telefonas RA. 7-3129
Juozas Stankaitis

7633 LaSalle Blvd, ir 4 Ave. kampas, L a S a I I ė j e.

LaSalle Restaurant*
15- je metų pagarsėjęs “ smoke meat 

gaminio patiekalu.

TELEFONAS

366 - 0754

sitaik%25c4%2597me.NL
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