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Richard Nixon George C. Wallace H.H. Humphrey

ĮVYKIU

JAV PREZIDENTINIAI 
RINKIMAI

Artėjant rinkimų die
nai,visus nustebino prieš 
kelias dienas paskelbti 
viešosios opinijos tyri
nėjimo įstaigų rezultatai. 
Pasirodo, kad jų duome
nimis, Richard Nixon tu
rėtų lengvai rinkimus lai
mėti, o antroj vietoj būtų 
George C.Wallace, palik
damas H. H. Humphrey 
paskutinėj vietoj. Geor
ge C. Wallace nelauktą 
populiarumą galima aiš
kinti dėl jo griežtos lai
kysenos Vietnamo ir vi
dinių neramumų atžvil
giu. Jis yra viešai pareiš
kęs, kad Amerikoj tol ne
būsią tvarkos, kol pilie
čiai negerbs įstatymų. 
"Law and Order" yra pa
grindinis jo rinkiminės 
kampanijos šūkis.Šis šū
kis ir jo rezervuota lai
kysena, sprendi ant negrų 
lygiateisiškumą, buvo 
ypatingai šiltai sutiktas 
vidutinio luomo ir darbi
ninkijos atstovų. Remia 
Wallace įr visi tie, kurie 
kokiu nors būdu yra nu
kentėję negrų sukeltose 
riaušėse arba kuriems 
kelia siaubą nesuvaldo
mas plėšikavimas ir ban
ditizmas didžiuosiuose 
Amerikos miestuose. At
rodo, amerikiečiai pasi
ilgo "stiprios rankos" 
prezidento, todėl ryžtasi 
balsuoti už Nixoną arba 
net Wallace, kad to su
lauktų. H. H. Humphrey 
šansus bando pataisyti 
net pats prezidentas 
Johnson,ieškodamas ko
kių nors pateisinimų ir 
pasiteisinimų, kad galėtų 
sulaikyti Šiaurės Vietna
mo bombardavimą. Jei tai 
į vyktų,didelė dalis taikos 
šalininkų nukreiptų savo 
balsus Humphrey pusėn. 
Tuo tarpu Nixono rinki
minė kampanija vyksta ne 
tiktai be galo preciziškai 
ir Švariai, bet taip pat su
silaukia nepapraąto klau
sytojų skaičiaus. Nixon 
kelia JAV prestižo atsta
tymo klausimą ir žada A- 
meriką padaryti vėl vado

SAVAITINE TARPTAUTINIU 
APŽVALGA

vaujančia bei vienintele 
jėga tarptautinėje areno
je. Visų trijų kandidatų 
pasisakymų klausosi 
Maskva,neslėpdama savo 
nepasitenkinimo Nixono 
(ir ypatingai Wallace) au
gančiu populiarumu.

DEBRĖ KLAJOJA DAUSOSE

Prancūzijos užsienių 
reikalų min., Michel De- 
brė,autoritetingai prabi
lo Jungtinėse Tautose, 
mokindamas pasaulio 
tautas, kaip išspręsti vi
sus dabartinius konflik
tus vienu rankos mostu. 
Štai jo mintys: a) Ameri
kiečiai turi nustoti bom
barduoti Šiaurės Vietna
mą, nes trukdo to krašto 
žmonėms laisvai apsi
spręsti; b) Izrealį reikia 
sudrausminti ir priversti 
paklusti Jungtinių Tautų 
Saugumo tarybos rezo
liucijoms; c) Biafrą rei
kia pripažinti laisva vals
tybe; d) Kol sovietai ne
pasitrauks iš Čekoslova
kijos negali būti kalbos 
apie bet kokį Vakarų-Ry
tų bendradarbiavimą. 
Taigi, tik paskutinioji 
mintis,atrodo, tėra verta 
didesnio dėmesio, nes 
Debrė pamiršo paminėti, 
kad pati Prancūzija šiuo 
metu kišasi į ne savo rei
kalus Kanadoj, sprogdina 
vandenilio bombas, truk
do Anglijai įeiti į Europos 
ekonominę bendruomenę, 
pardavinėjo ir pardavi
nėja, kaip žinoma, ir Iz
raeliui ir Biafrai ginklus. 
Labai taikliai vienas 
Montrealio radio komen
tatorius pastebėjo apie 
Debrė: "Kai maži žmonės 
metą ilgą šešėlį, nebūti
nai reiškia, kad tie žmo
nės paaugo arba yra aukš
tinai gali paprasčiausiai 
reikšti, kad tiktai saulė 
yra netoli laidos".

MASKVA TEBESMAUGIA 
ČEKOSLOVAKIJĄ

Deryboms Maskvoje 
pasibaigus, nėra jokių 
ženklų, kad Maskva savo 
reikalavimus sušvelnino. 
Tebesklinda gandai apie 

greitu laiku galimą Dub- 
čeko, Černiko ir Svobodos 
atsistatydinimą.Tuo tar
pu, pačioje Prahoje par
tijos prezidiumas, suda
rytas iš 21 asmens, pa
skelbė dar kartą, kad jo
kiu būdu nemano grąžin - 
ti sovietinės diktatūros ir 
persekiojimų metodų sa
vo krašte.Lyg ir pabrėž
dami savo tvirtą nusista
tymą,čekai per savo žinių 
agentūrą ČTK paskelbė 
rehabilituoją dar vieną 
stalinizmo auką, būtent, 
generolą Heliodor Piką, 
suimtą ir sušaudytą 1949 
metais. Varžtų atleidimo 
metu, kai čekoslovakai 
bandė režimą sužmoninti, 
tokiu pat būdu buvo grą
žintos teisės ir pilietinė 
garbė visai eilei nužudyr 
tų,nukankintų ir tebegyvų 
čekoslovakų patriotų.Gy
vieji buvo susibūrę į taip 
vadinamą "231 klubą", ku
riame pastarosiom die
nom prieš sovietinę in
tervenciją priklausė apie 
40. 000 asmenų. Į šią or
ganizaciją nukreipta visa 
Maskvos neapykanta, nes 
jos nariai yra neabejoti
nai patys kiečiausi ir 
rimčiausi iškovotų teisių 
gynėjai.
NATO KARINIU PAJĖGU •

MANEVRAI
Šiaurės Atlanto Gynimo

organizacija planuoja 
limui pritaria. Priešingaispalio 16-25 dienomis di-

Abipusiškas jėgų balansavimas

dėsnio masto karinius 
manevrus Europoje. To
kie manevrai pravedami 
kas antri metai,juose da
lyvaujant penkiolikai 
valstybių.Informuoti šal
tiniai teigia,kad pasiren
gimai tiems manevrams 
buvo pradėti dar prieš 
Sovietų invaziją Čekoslo- 
vakijon. Dešimties dienų 
pratimai turės apžvelgti 
visas įmanomas kritiškas 
situacijas,įskaitant gali
mybę, kad tektų panaudoti 
ir atominius ginklus.

KOSYGINO VIZITAS SUOMIJON

Kosyginas vizitavo Suo
miją,norėdamas atkreip
ti pasaulio akis į anot 
Tass,galimą Vakarų Vo
kietijos intervenciją Suo
mijoje. Kad tai yra pa
prastas sovietinis triu
kas labai akivaizdu, nes , 
savaime suprantama, 
Maskva šiuo kvailu tvir
tinimu norėtų lyg ir pa
teisinti savo pačių barba
rišką elgesį Čekoslovaki
joje. Garsiai šaukdami 
apie nebūtą Vakarų Vo
kietijos militaristų pavo
jų, sovietai akliniau 
užmūrija savo tautų kalė
jimo duris ir langus.

SOCIALISTAI PRALAIMI 
SUOMIJOJE.

Sekmadienį ir pirma
dienį įvykusiuose vieti
niuose rinkimuose Suo
mijos socialistų partija 
prarado daug balsų ir 
vietų. Nesocialistinės 
partijos surinko 57 pro
centus balsų,tuo tarpu so
cialistai tiktai 43. Anks
čiau socialistinės parti
jos turėjo 50 procentų 
balsų. Tokie rezultatai 
nustebino tarptautinių 
įvykių stebėtojus, nes 
Švedijoj socialdemokra
tai rugsėjo 15 dieną paly
ginti stipriai pasirodė. 
Galimas dalykas, kad tai 
buvo savotiškas atsakas į 
dabartinius išsišokimus 
Europoje.

GRAIKIJOS AUTORITETARI
NIS RĖŽIMAS STIPRĖJA

Po rugsėjo mėn.28 die
ną pravesto referendumo 
paaiškėjo,kad didelė tau
tos dalis pulkininkų suki

kai kuriems kritiškiems 
balsams,tie rinkimai bu
vo pravesti tikrai sąži
ningai ir buvo slapti. Tam 
tikras spaudimas,be abe
jo,buvo daromas ,bet dau
giau psichologiškai. Di
delė graikų dauguma, ga
lima spėti, nepritarė 
anksčiau siautusiai be
tvarkei. Tokiu būdu, rei
kia sutikti su patarle, kad 
kirvis atatinka kotą.

DRĄSEJA VAKARU 
VOKIETIJA

Kancleris Kurt Georg 
Kiesinger, kalbėdamas 
jauniems Krikšč. Demo
kratams Ludvigshafene, 
tvirtai pasisakė prieš sa
vo žymiausius nepriete
lius: Prancūziją ir Sovie
tų Sąjungą. Kreipdamasis 
degauliškosios Prancū
zijos adresu, jis įspėjo, 
kad Vokietija nemananti I 
likti tik kokiu nors pasta
rosios vasalu ir paklusti 
įvairioms jos užgaidoms, 
ypač toms, liečiančioms 
Europos bendrąją rinką. 
Atsisukęs sovietų link, 
jis griežtai atmetėV. Vo
kietijai taikomus grotes- 
tiškus klatinimus dėl ta
riamų čekoslovakų kirši- 
nimų.Jis pabrėžė,kad vo
kiečiai nebūsią "atpirki
mo ožiais" už sovietų ne
švankius darbus.

Tokie V. Vokietijos 
kanclerio pasisakymai 
yra gan neįprasti. Jo 
pirmtakūnai (Konrad A- 
denauer ir Ludwig Er
hard) kiekvienu į V. Vo
kietijos saugumą kėsini
mosi atveju, ar bendrai 
svarbesniom problemom 
iškilus tuoj pat maudavo 
į Vašingtoną pasitari
mams.

Nūdieninė Kiesinger- 
Brandt Vokietija, atrodo, 
įgauna vis didesnį savimi 
pasitikėjimą. Ir kodėl gi 
ne? Ekonomiškas krašto 
produktyvumas auga daug 
kam pavydėtinai gerai; 
apie 5.5% per metus.

Viduje; krikšč. demo
kratų koalicija visai tvir
ta. Nacių NDP partija be
veik pribaigta, ką rodo ir 
praėjusios savaitės rin
kimai Saksonijoj, kuriuo
se jie tesurinko vos 5.2% 
balsų.

Tarptautinėje arenoje, 
užsienių reikalų ministe- 
ris Willy Brandt irgi nuo
lat pasireiškia kaip su
manus politikas. Dar 
prieš mėnesį jis pasigro- 
žėtinai pravedė vokiečių 
rezoliuciją atomiškai be
ginklių tautų konferenci
joje Ženevoj e,pagal kurią 
buvo smerkiama prievar
tos principas tarptauti
niuose santykiuose. Tai
gi, nors V.Vokietljair te
bėra keturių didžiųjų, 
priežiūroje, ji, vis dėlto, 
nesiryžta likti bebalsė.

NAUJOS AUKOS
MASKVOJE

Pavel M.Litvinov, fizi
kos fakulteto asistentas,

11 kairės: Cunningham, Schlrra Ir Eisele.
Apolo 7-to astronautai sėkmingai pasiekė orbita, ir žada iš

būti ten 11 dienų. Nuo jų atliktu bandymu ir tyrinėjimų erdvėje, 
priklausys žmogaus kelionė ( mėnuli,.

ir žinomas kovotojas už 
sovietinės konstitucijos 
įgyvendinimą, suimtas ir 
nuteistas 5 metams į Si
birą už viešą protestą 
prieš sovietų okupaciją 
Čekoslovakijoje.

Litvinov yra Maxim 
Litvinovo,buvusio Stalino 
laikų užsienių reikalų mi- 
nistęrio, anūkas.

Kartu yra nuteista 4i m.
į Sibirą ir Larisa Daniel, 
kalinamojo rašytojo Y.uli 
Daniel žmona, kuri kartu 
demonstravusi Maskvoje 
š. m. rugpiūčio 25 d.

Kitų nuteistųjų tarpe
yra; Vadim Delone; jau--

Minėsim l)r. Grigaičio 
85 metų sukaktį

Sekmadienį, spalio 20 d., 4:30
. _ ,, , , , , yal. p. p., Sharkos restorane,

Graikai balsavo ir Paisančiame 6301 W. 63rd St., bus 
sisakė už kariškos val-vaj|6arjen^ pijaus Grigaičio 
džlos naują konstituciją -g5 metų sukakčiai paminėti. 
92% "už", kai kam prime-Trumpas kalbas pasakys Dr. 
na sovietinius balsavi-Grigaičio bendradarbiai ,ir žodį 
mus. tars pats sukaktuvininkas.

nas poetas, literatūrinės 
grupės SMOG narys, "Ne
tikėjimo baladės" auto
rius .Delone jau buvo kar
tą areštuotas sausio mėn. 
1967 m.ir po 8 mėn. kali
nimo buvo nuteistas 1-nų 
metų suspenduota baus
me ir šiuo kartu jis nu
teistas 2 m. 10 mėn. kon
centracijos bausmės. 
Konstantin Babitsky, ži
nomas lingvistas, apie 40 
metų amžiaus, anksčiau 
dirbęs Sovietų Mokslų 
Akademijoje ir Vladimir 
Dremliuga,28 m.amžiaus 
iš Leningrado,abudu gavo 
po 3 metus tokios pat,kaip 
visi nuteistieji,bausmės.

* Peru kariškių pervers
mas pašalino prezidento 
Fernando Belaunde Ter
ry valdžią. Pats prezi
dentas atsidūręs Buenos 
Aires.

* Kanados min.pirm. P. 
Trudeau įspėjo provinci
jas, kad net ir švietimo 
srityje jos prisilaikytų 
taupumo. Kaip žinoma, 
švietimas yra tiesioginėj 
provincijų dispozicijoje. 
Tačiau, specialiais atve
jais,švietimą subsidijuo
ja ir federalinė valdžia.

* Quebeco-liberalų kon
vencija vienbalsiai ir en
tuziastingai patvirtino 
provincijos lyderio Jean 
Lesage tolimesnį vado
vavimą, tuo išsklaidyda- 
ma gandus, kad partijoje 
esą frakcijų siekiančių
naujos vadovybės.

* Kanada parduos pluto 
niaus Prancūzijai už $ 1 
500, 000.
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ŽYMUS SUK 1KTUVININ KAS

80 METŲ ERDMONUI 
SIMONAIČIUI 
Ilgamečiai Mažosios 

Lietuvos Tarybos pirmi
ninkui .lietuvių Vasario 16 
gimnazijos kuratorijos 
nariui ir Vokietijos Lie
tuvių Bendruomenės pre
zidiumo vicepirmininkui 
Erdmonui Simonaičiui š. 
m. splaio mėn. 30 d. su
kanka 80 metų. Sukaktu
vėms rengti yra sudary
tas komitetas iš ponios 
O.Bartuševičienės.dr.P. 
Karvelio ir mokyt. Fr. 
Skėrio.Minėjimas numa
tytas lapkričio mėn. 2 d . 
(šeštadienį) 16. 00 vai. 
Hermannhof svetainėje 
Hemsbache apie 4 km.nuo 
gimnazijos. Pagrindinę 
sveikinimo kalbą pasakys 
iš Montrealio (Kanados) 
atvykęs "Lietuvos Pajū
rio" buvęs redaktorius ir 
mažlietuvių didelis vei
kėjas Ansas Lymantas. 
Iškilmės bus įrašytos į 
magnetofono juostelę,ku
ri vėliau bus panaudota 
lietuvių radijo progra
moms JAV-bėse ir Kana
doje.

Visais su minėjimu su
rištais klausimais prašo
me kreiptis į mokyt. Fr . 
Skėrį gimnazijos adresu. 
Dovanos ir sveikinimai 
bus viešai įteikti. Sukak
tuvininkas kiekvienam 
asmeniškai pasidėkos.

Simonaitis Erdmonas 
yra gimęs 1888 m. spalio 
mėn.30 d. Specluose, Til
žės apskr. Lankė Šilutės 
ir Tilžės gimnazijas, bu
vo Tilžėj ir Pilkalnyje 
vyriausias teismo sekre
torius. 1912 metais įstei
gė Tilžėje Lietuvi ii Klubą 
ir aktyviai velkė visose 
lietuvių organizacijose 
Mažojoj Lietuvoj,dalyva
vo Vydūno lietuvių giedo
tojų chore. 1915 ligi 1918 
metų kaip vokiečių ka
riuomenės karys išbuvo 
karo frontuose Galicijoje 
ir Prancūzijoje. Apdova
notas Geležiniu kryžiumi. 
1918 metais buvo vokiečių 
spaudos skyriaus narys 
Vilniuje, kur susipažino 
su Lietuvos Tarybos na
riais ir kitais veikėjais .

Atskyrus Klaipėdos 
kraštą nuo Vokietijos, 
persikėlė iš Tilžės į Klai
pėdą. Klaipėdoj buvo Prū
sų lietuvių susivienijimo 
reikalų vedėjas; aliantam 
paėmus Klaipėdos kraštą 
savo globon.vedė derybas 
su prancūzų administra
cija ir buvo direktorijos 
narys 1920. ID - 1922. B . 
Dalyvavo 1922 metais lap
kričio mėn. derybose 
Prancūzijos užsienio rei
kalų ministerijoje dėl 
Klaipėdos krašto atei-

Erdmonas Simonaitis 

ties,ruošė su J. Budriu ir 
kt. veikėjais sukilimą 
prieš Klaipėdos krašto 
direktoriją, kuri norėjo 
įkurti prolenkišką Frei- 
staatą. 1923 metais pir
mininkavo sukilėlių di
rektorijai ir po sukilimo 
buvo gubernatoriaus pa
vaduotojas. 1924-1926 me
tais buvo Šilutės apskri
ties viršininkas. 1926 m. 
sausio mėn. 12 d. po įga
liojimo Klaipėdos krašto 
statuto, pirmasis demo
kratiniu būdu išrinktasis 
Krašto direktorijos pir
mininkas. 1926 metais 
lapkričio mėn.krašto sei
melio vokietininkų dau
guma pareiškė jam nepa
sitikėjimą, kau iieLuliko 
atklausti tėvų,ar jų vaikai 
privalo būti mokyklose 
mokomi lietuvių kalbos - 
Nuo 1930 m. gruodžio 
mėn. iki 1937 metų buvo 
Klaipėdos apskrities vir
šininku, po to apie metus 
Klaipėdos miesto vyriau
siu burmistru. Po to vo
kietininkų direktorijos 
buvo atleistas ir pasiųs
tas į pensiją. Buvo Klai
pėdos šaulių rinktinės vi
cepirmininku.

1939 metais nacių Vo
kietijai užgrobus Klaipė
dos kraštą, paskutiniu 
Lietuvos traukiniu išvyko 
iš Klaipėdos į Kauną. 1941 
metais prasidėjus Vokie
tijos - Sovietų Sąjungos 
karui, gestapininkų buvo 
suimtas ir išlaikytas 
Mauthauseno ir Dachau 
kacetuose iki 1945 metais 
balandžio mėn.29 d. ame
rikiečiai jį iš čia išlais
vino.

1946 metais atnaujinus 
1918 m. Tilžėje sudarytą 
Mažosios Lietuvos Tary
bą, Fuldoje vėl buvo iš
rinktas jos prezidiumo 
pirmininku ir šias parei
gas eina iki šios dienos . 
Nuo 1948 metų ligi 1968 
metų (išskyrus 3 metus) 
buvo Vokietijos Lietuvių 
Bendruomenės Tarybos 
narys, taip pat ilgametis 
Krašto Valdybos narys . 
Čia ėjo keletą metų pir
mininko ir vicepirminin
ko pareigas. Buvo VLIKo 
narys Reutlingene.Mažo
sios Lietuvos reikalais 

1954 metais lankėsi JAV 
ir Kanadoje.Šiuo metu S. 
yra naujos gimnazijos ku- 
ratorijos narys,kuris bu
vo išrinktas per paskutinį 
Vokietijos Krašto Tary
bos sesija š. m. balandžio 
mėn. pradžioje. Viene- 
riems metams jis išrink
tas Vokietijos Kraštp Ta
rybos prezidiumo vice
pirmininku.Už nuopelnus 
lietuvybei apdovanotas 
Gedimino ordinu, Vytauto 
Didžiojo ordinu ir Šaulių 
Žvaigžde.

Ypač pažymėtinas Si
monaičio vaidmuo 1923 
metais sukilime gražinti 
Klaipėdos kraštą Lietu
vai.Šiam sukilimui vado
vavęs a. a. Jonas Budrys 
taip įvertino: "Simonai
čio vaidm1. ■ s ikilime yra 
ne eilinis, o atsistojimas 
priešaky,drąsa,krašto ir 
žmonių pažinimas laida
vo pasisekimą. Jis neiš
sigando grąsinimų, net 
savo lietuvi- draugų. 
Drąsiai galiu pareikšti, 
kaip ir tuome,taip ir da
bar: Nebūtų Simonaičio- 
nebūtųir!923 metų suki
limo. Nesvarbu, kad vie
nas kitas pritarė sukili
mo minčiai; tarp patiki
mų savo bičiulių galėjo 
tai pusgarsiai net pagvil
denti, tačiau be vietinio 
politinio žinomo krašto 
veikė j o, kuris sutiktų drą
siai stoti priešaky, joks 
sukilimas neturėtų pasi
sekimo. Simonaitis buvo 
tas asmuo, kuris sukili
mo idėjai iškilus, ne tik 
persiėmė ja, bet dir
bo energingai,sumaniai ir 
drąsiai.Ruošdamas tikė
jo sukilimo pasisekimuir 
ištęsėjo iki galo".

Jaunesniajai kartai su
kaktuvininkas yra pavyz - 
dys kaip reikia kovoti už 
savo tautos interesus ir 
lietuvybės išlaikymą iki 
gilios senatvės Jis sujun
gė dalį Mažosios Lietu
vos su nepriklausoma de
mokratiška Lietuvos 
valstybe, kurioje visi pi
liečiai turėjo lygias tei
ses ir pareigas. Mes no
rime visi grįžti į mūsų 
Tėvynę,kaip tik ūkinės ir 
politinės sąlygos leis . 
Mes tvirtai tikime, kad 
demokratinių valstybių 
vyriausybės ir tų valsty
bių visuomenės parems 
mūsų visų teisinu ■ ■ kovą , 
tuo atitaisydamas tas 
skriaudas, kurios istori
jos eigoje daug kartų 'ko 
patirti lietuvių tautai iš 
germanų ir slavų pusės . 
Visur.visame pasaulyje, 
kur tik yra susispietusios 
mūsų išeivijos organiza
cijos, gyvai yra budima 
mūsų tautos, mūsų vals
tybės reikalai. Tėvynėje 
likę,kaip kas mokėjo,kaip 
galėjo ir gali, kovoja dėl 
dėl savo tautos laisvės , 
dėl savo valstybės atsta
tymo, dėl visų lietuviškų 
žemių sujungimo.Neatsi
lieka ir Prūsų Lietuvos 
mūsų tautiečiai,kurie gy
vena Vakarų Vokietijoje, 
Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse, Kanadoje, 
Australijoj ir kitur.

Anų dienų Mažoji Lie
tuva su Klaipėdos uostu 
ir šiandien mums visiem 
gali būti tautiniu pavyz
džiu,nes daugiau kaip 500 
metų buvome nuo savo 
tautos kamieno atskirti. 
Bet ta tautos šaka, nors 
ir atkirsta, nenudžiūvo: 
vargais sielvartais lais
toma, ji leido žiedus, 
skleidė negęstamos są
monės lapus, rūpestingai 
s augodama protėvių pall - 
kimą.Nei kryžeivių ordi-

Lietuvių gyvenimo reiškiniai

DAR APIE BALTU DIENA 
“EXPO" TAUTU AIKŠTĖJE

Ši rugsėjo mėn. 7 d. 
atėjo lydima abejonėmis . 
Visųpirma-tai oro sąly
gomis. Diena prieš kon
certą buvo gan lietinga. 
Antras-tai mūsų meninių 
pajėgų stiprumas,palygi
nant su mūsų kaimynais , 
kurie atvyksta su jungti
nėmis jėgomis iš Toronto 
ir kitur.

Išaušus lemiamai die
nai, gamta rodė gan pa
lankų bendradarbiavimą 
ir žadėjo gan tinkamą 
orą.

2 vai.po pietų, į "Expo" 
tautų aikštę - Place des 
Nations - jau ant keletos 
stiebų aukštai plevėsavo 
trijų Baltijos broliškų 
tautų vėliavos, ištemptos 
pusėtino vėjelio. Amfite
atro aikštės šonų sėdynės 
buvo jau užpildytos dau
giausia Baltijos valstybių 
publikos. Amfiteatro 
plokštumoj beveik pusė 
aikštės buvo' užimta žiū
rovų ant nešiojamų kė
džių. Pirmoj eilėj žymie
ji svečiai: visų trijų vals- 
tybių konsulai, JAV kon
sulas, keletą Kanados 
parlamento narių ir kiti 
žymūs B.tautų veikė j ai iš 
Montrealio ir kitų vieto
vių.

Programa prasideda 
iškilmingu pabaltijo tautų 
vėliavų paradu į kitam 
šone estrados paskirtą 
vietą, grojant kiekvienos 
valstybės tautos himnus . 
Pirmiausia nužygiavo es
tų trejetukas-jaunuolis 
nešąs Estijos trispalvę 
lydimas skaučių palydo
vių, toliau sekė lietuvių ir 
latvių.

Pastačius Lietuvos vė
liavai paskirtą vietąpra- 
sidėio iškilmingi, aktai 
anglų ir prancūzų kalbo
mis, nušvieči'ančiomis 
kiekvienos BalLjufh tau
tos trumpus istorinius 
faktus ir tragedijas. Lie
tuvių vardu kalbėjo Mont
realio Lietuvių seimelio 
pirmininkas J. Lukošiū
nas.

Pagaliau prasidėjo me
ninės programos, prade
dant lietuviškam vienetui 
Montrealio skautų Vyčių 
tautinių šokių grupei, su
šokant porą tautinių šo
kių. Toliau sekė estų 
Montrealio jaunuolių gru
pė su tautiniais šokiais 
jiems patiems dainuojant 
liaudies daineles.

Po to seka Montrealio 
Latvių Choras vadovauja
mas Vitolio su 3 dainom , 

nas.nei "Tūkstantmetinis 
Reichas", nei jo palikuo
nys neįstengė ir neįstengs 
mūsų giminaičių lietuvis - 
kos dvasios sunaikinti.

Fr. Sk.

o po jų Toronto latvių ko
lonijos jaunimas su liau
dies šokiu.

Išėjus į estradą Mont
realio Lietuvių Aušros 
Vartų chorui diriguojant 
Madame Roche padainavo 
tris dainas-Kur giria ža
liuoja,-Gudavičiaus,-Vė- 
južėlis Vanagaičio,ir Ma
no Bernužėlis-Aleksio, 
kurios skambėjo pakan
kamai gerai.

Toliau sekė latvių šo
kėjai. Po jų išbėga gar
siosios estų gimnastinių 
šokių mergai tės-Montre- 
aliopenketukas. Jas seka 
Toronto estų vyrų choris
tų skaitlinga vienodai ap
sirengusių grupė su so
listu, kurie paliko nepa
prastai gerą įspūdį.

Po latvių poros tautinių 
šokių palydimų kanklių 
ketvertuko, vėl seka To
ronto estų mergaitės, ku
rios atlieka serijas nepa
prastai gražių estetinių 
judesių. Jas seka vėl lat
vių vyrų choras "Junda'.'o 
po jų Montrealio lietuvių 
kolonijos jaunuoliai su 
liaudies instrumentais 
birbynėmis. Labai gabiai 
vadovauj ami p. Z. Lapino , 
atidaro savo 4 dalykų re
pertuarą su daina "Lietu
va Brangi". Kiti trys da
lykėliai-"Tiktai ne šian
dien',' "Kada noriu verkiu" 
ir "Siuntė mane močiutė" 
nuskambėjo puikiai. Gar
bė p. Z. Lapinui už jo pa
stangas ir sumanumą iš
vystant tokį meną, kuris 
atkreipė dėmesį kitų pa
saulio tautų atstovų bei 
fotografų.

Jaunus lietuvių an 
sambliečius instrumen
talistus sekė Montrealio 
Latvių šokėjų grupė "Ač- 
kups" su "Perkūno" šo
kiu. Na,pagaliau vėl išbė
ga estų gimnastės.Šį kar
tą atlieka numerius var
todamos boles,kai anks - 
tvvesnius numerius atli
ko lankais.Na, ir nenuos- 
bu,kad jos atstovaus Ka
nadą Meksikoje-tarptau- 
tinėje olimpijadoje, kaip 
mūsų "Gyvataras "-Euro
poje.

Pagaliaus programą 
uždaro vėl Montrealio 
jungtinės meninės pajė
gos - dvi šokėjų grupės , 
grojant jaunuolių liaudies 
orkestrui ir palydint A uš- 
ros Vartų chorui. Pir
miausia nuskamba Kalve
lis, atliekamas visų trijų 
vienetų. Pasigendama 
choro, kuris buvo nu 
stebtas netinkamai pa - 
statytų mikrofonų. Toliau 
sekė liaudies šokis "Ra
telis" grojant liaudies 
instrumentalistams. Ir 
užbaigiama mūsų garsią- 
ja"Subatėle'.'Šį kartą or
kestras ir choras yra ge
rai suderinti ir programa 
baigiama didelėm ovaci

jom.
Skirstomės iš Tautų 

Aikštės,įvertindami kiek
vienos tautinės grupės 
pasirodymų nuopelnus. 
Šioje aikštėje pernai me
tais koncertavo pasaulio 
valstybių geriausios jė
gos, jų tarpe ir mūsų pa
žiba Virgilijus Noreika 
čia traukė galingą "Tris 
Dienas, triš nakcis", bet 
visa garbė teko Sovietų 
Sąjungai, net daugelis 
manė, kad jie rusas. . .

Tačiau šiemet jau mes 
skirstimės iš šios vietos , 
tinkamai,nors gal ir kuk
liai paminėję šį brangi; 
visoms trims Baltijos 
broliškom tautom 50 me
tų jubiliejų. Gal didžiau
sia gėlių puokštė tektų 
estų grupėms, bet Mont
realio, lietuvių kolonija 
atlikdama viską savom 
pajėgom taip pat užsipel
nė aukštą vietą, daugumoj 
dėka mūsų priaugančių 
pajėgų. Garbė jiems!

D. N. Baltrukonis.

VYRIAUSIAS LIETUVOS 
IŠLAISVINIMOKOMITE-

TAS, 
ryšium su įvykiais Čeko
slovakijoje, rugpiūčio 21 
dieną, kreipėsi į JAV, 
Prancūzijos, Anglijos ir 
Vokietijos spaudos agen
tūras bei didžiuosius 
laikraščius tokia telegra
ma - Eltos Informacijų 
pranešimu:

"Sovietų Sąjungos nuo
gos jėgos pavartojimas 
prieš Čekoslovakiją dar 
kartą įrodė, kad Sovietų 
periodiškai kartojamos 

Palydint amžinybėn seną prietelį 
inž. KAROLĮ BALČIŪNĄ, 

liūdžiu kartu su jo šeima ir pažįstamais

P. Narbutas.

E. KRINGELIENEI

MIRUS,

Vyrą, Dukrą su šeima ir visus artimuosius 

nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi

G. Sibitienė ir vaikai.

A.A. EMILIJAI KRINGELIENEI mirus,

Vyrui, Dukrai ir kitiems giminėms reiškiame 
užuojautą

"CROYDON“ Bendradarbiai.

A. t A.
Inž. KAROLIUI BALČIŪNUI mirus, 
dukrai IRENAI ŠIMONELIENEI, sūnui adv. 

GERHARDUI, broliui prof. VALERIJONUI 
BALČIŪNAMS ir ją šeimoms nuoširdžią 

užuojautą reiškia
PLIAS Montrealio Skyriaus K o I e g_o *,♦.

deklaracijos apie taiką 
bei taikingą sambūvį yra 
niekas kita, kaip tušti ir 
pagaulingi žodžiai.

"Ginkluota Sovietų ag
resija prieš čekų-slova- 
kų tautą yra tęsinys So
vietų Sąjungos užsimoji
mo pajungti visas tautas , 
kurios tik Sovietų karinės 
pajėgos pasiekia. Savo 
agresiją Sovietai pradėjo 
prieš dvidešimt aštuone
rius metus užimdami 
Lietuvą,Latviją ir Estiją. 
Kremlius užgniaužė vi
sas pagrindines tų tautų - 
teises ir laisves.Mes liū
dim patirdami, kad pana
šus likimas ištiks ir Če
koslovakijos tautą, jeigu 
laisvasis pasaulis nesi
ims ryžtingų ir vieningų 
priemonių agresijai su
stabdyti ir atitaisyti ne
teisybes, Sovietų Sąjun
gos daromas jos paverg
toms Europos tautoms.

"Konkrečiai, Vyriau
sias Lietuvos Išlaisvini
mo Komitetas prašo lais - 
vojo pasaulio vyriausy
bes:

1. Reikalauti Sovietų 
Sąjungos kariuomenės 
atitraukimo iš Čekoslo
vakijos, Lietuvos, Latvi
jos, Estijos, Vengrijos ir 
Lenkijos;

2. Nutraukti ekonomi
nius ir diplomatinius san
tykius su Sovietų Sąjunga 
ligi ji atšauks savo karinį 
ir administracinį perso
nalą iš okupuotų Rytų-Vi
durio Europos valstybių 
ir leis joms veikti kaip 
laisvoms ir nepriklauso
moms valstybėms.

"Mes reiškiame savo 
solidarumą su Čekoslo
vakijos tauta ir reiškiam 
Čekoslovakijai užuojautą 
šioje tragedijos valando
je". (Elta)

New Yorko radijo stotis 
WKCR rugsėjo 25 dienos 
vakare savaitinėje pro
gramoje "World Arena" 
transliavo pusvalandį 
trukusį pasikalbėjimą su 
Lietuvos ir Estijos gene
raliniais konsulais Ani
cetu Simučiu ir Ernst 
Jaakson. Komentatorius 
domėjosi jų pažiūromis į 
Čekoslovakijos invaziją,
okupaciją ir liberalizaci- 
ją. Abu konsulai papasa
kojo apie 1939-1941 metų 
įvykius pradedant Sovietų 
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Kun. dr. F. Jucevičius.

NL skaitytoju pageidavimu, 
ypač, kurie gyvena ] AV - se, ku
rios lietuviškoji spauda teikiasi 
tik. dalinai perspausdinti Šio že
miau nurodyto autoriaus aprašy
mą, kuris patalpintas buvo “ TZ ' 
■se“. NL.

DABARTINĖ LIETUVA IŠ ARTI

Sakau atvirai, tai žeidė mano 
tautinę savigarbą. Argi rusai ne
duoda lietuviams net dažų vie
šiesiems pastatams nudažjdi, ir 
tai ketvirčiui šimtmečio praėjus 
po karo?v O gal dabartiniams 
“šeimininkams” rūpi, kad Lie
tuva neišsiskirtų iš “tarybinio” 
rojaus? Tačiau perdaug nenusi
miniau, nes gundžiau save vilti
mi, kad pamatysiu bent gražią 
Vilniaus geležinkelio stotį. De
ja, turėjau nusivilti. Lietuvos 
sostinės stotis atrodė lygiai taip 
liūdnai, kaip ir tos matytos pa
kelėje. Pirmą nudažytą stotį ma
čiau tik Gardine, kai po viešna
gės Lietuvoje važiavau Varšu
vos link.

Vilniaus nebuvau niekada ma-
tęs, ir iš jo tikėjausi daug. Juk 
tai Lietuvos sostinė. Jame visa

. Lietuvos praeitis, o taip pat ir 
šių įspūdžių, stebėjimų bei min- savarankiškumo ir nuolatinį ru- dabartis, kiek tai liečia krašto 

čių autorius yra atkreipęs į save sų kišimąsi visur. Ne be pagrin- administraciją ir kultūrinį gy- 
skaitytojų dėmėsi kontroversinio po- do komunistai vadina Lietuvą venimą. Poetai jį apdainavo, o 
būdžio straipsniais lietuviškoje spau- “tarybine”. Ji yra iš tikrųjų ru- liaudis jį apipynė legendomis, 
doje. Praėjusią vasarą jis turėjo pro- sų tarybų Lietuva. Užtenka pa- Aišku, kai iš stoties mane ve
ga aplankyti kraštus už geležinės už- būti tik kelias dienas Lietuvo- žė tarškančiu taksiu į viešbutį, 
dangos, čia pateikiame jo drąsiai at-je, ir tuojau pamatai, kad “ta-tai atmosfera jau nebuvo taip 
virus pasisakymus, pabraukimais iš-irybinis” yra sinonimas žodžio palanki poetinėms nuotaikoms, 
keldami svarbesniąsias vietas. Red. “rusiškas”. Ta prasme šį žodį Gaila, kad ji neatsirado ir vė- 

Man ne vistiek, kad ten, Toljati jr.vai tošių. liau.
kaž kur toli nuo mūsų, Keistai skambėjo man ir oku- Kad Vilnius turi nuostabiai 

Miršta paukščiai klykdami puotos Lietuvos sąvoka. Aš su- gražių bažnyčių, šiandien jau 
Ir po žemę ant ramentų vaikšto sidanau įspūdį,^kad Lietuva yra griuvimo stadijoje, įdomių pa- 

didelė, sunki kančia aneksuotas kraštas, t.y. tik pa- statu, romantiškas gatves ir ža- 
Antanas Drilinga Pra.stj Rusijos provinciją, kuri ving'as apylinkes, manau, nie- 

5 turi dar tam tikrą savivaldos kas nedrįs to paneigti. Iš toli 
.. v . į . _ . „ laipsnį. Šitokia dabartinės Lietu- dėmėsi patraukia ir naujieji
Varšuvoje sustojau Grand Ho-vos samprata nėra nei širdies, kvartalai. Tačiau bendras Vil- 

tel viešbutyje. Kartą jo skaityk- nei jausmų, nei kapitalistinio niaus vaizdas darė man labai sle- 
ioje radau žurnalą La Rouma- galvojimo diktatas, o pačios tik- giantį įspūdi, tain slegianti jog 
nie d Aujourdhui . Berods tai rovės šauksmas, tos tikrovės, su jau trečia diena' norėjau 'bėgti 
buvo s.m. birželio numeris. Vie- kuria turistas lietuvis susiduria i0 įr Lietuvos Vilniaus visa 
name straipsnyje buvo įrodine- nuolatos Kartu noriu nabrėžti betarpiškoji tikrovė liudija, kad 
jama, kad komunistines Rumu- jOg šią tikrovę mačiau ne kokio- Lietu^a ne kas kit^’kaip 
nijos santykiai su visais kraštais, je ideologineje šviesoje, o ke- 
dideliais ir mažais, remiasi prin- lionės perspektyvoje, kuri ap- 
cipu, kuris seka iš tautos idėjos, ėmė ir “kapitalistinius” ir “so- 
Autorius suprato tautą kaip po- cialistinius” kraštus. Prieš at- 
litinį, socialinį, kultūrinį bei is-vykdamas Lietuvon, jau buvau 
torinį vienetą, kurio šių dienų aplankęs Kopenhagą, Turku, 
pasaulis ne tik kad nepaneigia, Helsinkį ir Leningradą. Po vieš- 
bet net laiko socialinio progreso nagės Lietuvoje dar buvau Var- 
pagrindiniu veiksniu. Savo tezei šuvoje, Krokuvoje, Zakopanėje, 
paremti jis cituoja rumunų ko-Drezdene, Rytų ir Vakarų Ber- 
munistų partijos generalinio se-lyne, Hamburge ir Londone, 
kretoriaus N. Ceausesco pasisa- Tačiau nė vienas kraštas neda- 
kymą: “Visoje, savo tarptautinė- rė tokio slegiančio įspūdžio, kaip 
je veikloje mūsų kraštas su pa- Lietuva, ir nė vienas miestas ne-

FELIKSAS JUCEVIČIUS

3 PSL.

Px> dailiojo žodžio rečitalio akt. A. Eretaitė priima gėles iŠ I. BaleiŠaitės ir V. Kleizos. Prie mikrofono E. Bradūnaitė programos ledėja.

JUSLI KALĖDINĖS SIUNTOS

Lietuva yra ne kas kita, kaip 
tik paprasta Rusijos provincija. 
Lygiai tokį įspūdį man padarė 
Kaunas, nors ten žmonių daugu
ma kalbėjo lietuviškai/ Iš toli 
Vilnius, Kaunas, Lietuva yra 
kaikam gražūs, kaikam skaudūs 
prisiminimai, o gal nevienam ir 
mitas. Iš arti Vilnius, Kaunas, 
Lietuva dabar yra “tarybinė” 
tikrovė, kurią dominuoja skur
das. baimė ir neviltis.

2“Inturistas” apgyvendino ma- 
jv. ............ luicLuva, ii nn rivuuj iniv3v«o .... ne “Vilniaus viešbutyje, kuris
siryžimu ir nuolatos kovoja už atrodė taip liūdnai, kaip Vilnius yra Lenino prospekte, netoli ka- 
nepriklausomybės ir t a u t i n i o ir Kaunas. Per dvidešimt pen-tedros. Ir štai pirmoji staigme- 
savarankiškumo, lygybės teisė- kis metus rusams pavyko Lie- na. Išskyrus priėmimo tarnauto
je ir nesikišimo į vidaus rei-tuvą nualinti ir ją paversti be-jus, pirmą dieną Lietuvos sos- 
kalus principus, principus giliai-spalve “tarybine” provincija, tinės viešbutyje negalėjau susi- 
natūralius, kurių respektavimas Leningrado į Vilnių vykau kalbėti lietuviškai. Nemokėda- 
tapo mūsų laikų pagrindine pro- naktį tarptautiniu traukiniu. Jis mas nei rusiškai, nei lenkiškai, 
blema, viena iš esminių sąlygų eina per Daugpilį, Kuznicą ir pasijutau lingvistiniame akligat- 
taikos išlaikymui pasaulyje.” Varšuvą į Berlyną. Traukinys vyje. Padėčiai gelbėti pristatė 

Ketinau šį straipsnį pasiųsti naujas ir patogus. Vėliau iš ry-“vertėją”. Bet pastarasis sunkiai 
“Tiesai”, kad jį persispausdin- tų vokiečio sužinojau, kad jis suprato mane, o aš jį. Kaip tai 
tų, o jo vertimą rusų kalba pa-gamintas pas juos. Mat, atsidė-suprasti? Ar “Intrusto” -“-x; 
dovanotų “didžiojo brolio” ko-kodami už “išlaisvinimą”, rytų ninkai, turiu galvoje “tarybi- 
munistų partijos centro komi-vokiečiai ir vengrai turi aprū-nius”, nemato reikalo net Lie- 
teto nariams. Tik prieš porą die- pinti Rusiją traukiniais. Kai ry- tuvos sostinės viešbučius aprū- 
nų buvau užbaigęs viešnagę Lie-itą pabudau, traukinys jau sto- pinti dvikalbiais tarnautojais? 
tuvoje, kur aš nemačiau abso- vėjo Daugpilyje. Už gero pus- Atrodo, kad taip. Ir nesistebė- 
liučiai nieko, ką būtų galima pa- valandžio ar daugiau mes lėkė- kime. Juk “lietuviškasis” “Intu- 
vadinti nepriklausomybe, sava- me jau Lietuvos laukais. Pro ristas” yra rusiškojo “Inturis- 
rankiškumu ar nesikišimu į ki- langą matėsi spygliuoti miškai, to” padalinys, o pastarajam ar 
tų tautų reikalus. Priešingai, smėlis-ir šiaudinės lūšnos. Trau- taip jau svarbu, jei atvykęs lie- 
lietuviškoji tikrovė visur skelbėrkinys stabtelėjo Ignalinoje, tuvis nesusikalba lietuviškai ne
visai priešingą dalyką — Lie- Švenčionėliuose ir Pabradėje, tuviškame viešbutyje?
tuvos visišką priklausomumą Visų šių miestelių stotys pana- Šiame sąrišyje pora žodžiu 
nuo Maskvos, neturėjimą jokio šios — nedažytos ir apleistos. Nukelta i 7 psl.

virsi-

PASKUTINĖS 1968 m. KALĖDINIU 
PAŠTO SIUNTU Į UŽJŪRI IŠSIUNTIMO 

DATOS‘

•
• iš Kanados į: - Paprastu paštu Oro paštu

1 ai skai siuntin, lai škai siuntin.

• Britaniją Nov 28 Nov 11 Dec 14 Dec 9

• Europos žemyną Nov 15 Oct 22 Dec 11 Dec 7

* Pietą Afrikos Resp. Oct 29 Oct 21 Dec 11 Dec 7

, Indiją ir Pakistaną Oct 12 Oct 9 Dec 11 Dec 7

• Kitas užjūrio
• valstybes Oct 12 Oct 7 Dec 9 Dec 6

• Antigua, Bahamas,
• Barbados, Bermudą Nov 1 8 Nov 11 Dec 12 Dec 9
• Jamaiką Nov 25 Nov 11 Dec 12 Dec 9

* Trinidada • Nov 22 Nov 15 Dec 12 Dec 9

• Centrinę, Pietų Ame-
• riką ir kt. vak.Indi- 

jos valstybes Nov 12 Nov 4 Dec 12 Dec 9

• Australiją ir Nau- 
e ją Zelandija Nov 1 Oct 24 Dec 12 Dec 9
■ Japoniją ir j
• Hong Kong Nov 9 Nov 1 Dec 11 Dec 7

• Kitas bacifiko
• valstybes Oct 11 Oct 3 Dec 9 Dec 7

NAUJAS TARPTAUTINIS TARIFAS
■ įsigalioja 1968 m. lapkričio men. 1 d.

— LAIŠKAI ----------------------------------------------------------------------

PAPRASTU PAŠTU

Britanija, Šiaurės Airiją ir kitas 
Bendruomenes valstybes, 

Airiją, Prancūziją, Ispaniją, JAV 
• bes, jos teritorijas bei nuosavy 
bes, i kitas Siaurės, Vidurio Pie 
tu Amerikos ir Vakaru Indijos 
vietoves.

I visus kitus kraštus:

ORO PAŠTU

JAV-bes, jos teritorijas bei nuo
savybes:

I visus kitus kraštus: t

Kanados, 
laiškų 

tarifas:

12<! pirma uncija 
H kiekviena sek

tor kiekviena unc.

25(< kiekviena %

įsų kiekviena y2 
uncijos.

Britaniją ir Siaurės Airiją, Airija*, 
Europa, Bermuda, Meksiką, Vidu
rio ir Pietų Ameriką ir Vakaru 
Indiją.

------- NEUZLIPINTI KALĖDINIAI SVEIKINIMAI
PAPRASTU PAŠTU.

JAV-bes, ios tentorijas bei nuo
savybes, i kitas Šiaurės, Vidurio 
ir Rietu Amerikos valstybes, Va-

5č pirmos 2 uncij.
3į sekančios 2 un.

karų Indija, ir Ispanija.
I visus kitus kraštus: j 6Čpirmos 2 uncij., 

3ji sekančios 2 un.
ORO PAŠTU ■ T.

JAV-bes, jos teritorijas bei nuo
savybes.

10č kiekviena unc.

Britanija, Siaurės Airiją, Airiją, 
Europą, “Bermuda, Meksiką, Vidu 
rio ir rietą Ameriką, Vakarą 
Indiją.

15p kiekviena unc.

I visus Kitus kraštus: 
c 20i? kiekviena unc.

•••••••••••••••••••e •••••••••<

STASYS GERV/LAS

TRYS NUPLĖŠTOS KAUKES

(N. Lietuvos siaptosios policijos detektyvo 
pergyvenimai Vilniuje ir Vilniaus krašte 1939 - 
- 1944 metais ).

Gavęs didelį atsako- 
mingą paskyrimą, man 
buvo priskirta keli nauji 
vyrai geri patrijotai ir 
keli iš jų komunistų če
kistų teroro nukentėju
sių šeimų nariai. Šie vy
rai - detektyvai kartais į 
visas gaunamas žinias 
žiūrėjo labai kraštai ir 
reikėjo juos perkalbėti - 
šiek tiek atšaldyti, nes 
nesusinormavus bendrai 
padėčiai yra sunkiau o- 
rientuotis gautuose pra
nešimuose bei slaptose 
žiniose. Tokiais atvejais 
gali būti ir asmeniškų su
metimų pranešimai, rei
kėjo labai atsargiai ir ob
jektyviai ištirti ir tik tuo
met padaryti kaltinamąjį 
sprendimą. Taip daryda
mi gaudavom gerus re
zultatus ir suimtasis bu
vęs kompartijos narys , 
čekistų bendradarbis ar
ba aktyviai dalyvavęs 
provokacijose prieš ge
rus žmones, suimtas ne
galėjo būti nekaltu ir jisai 
turėjo kaltę atpirkti. O į 
pranešimus ar žinias 
apie komjaunuolius, ma
žai kreipėm dėmesio ir
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nenorėčiau tikėti, kad ir 
kitose Lietuvos vietose 
galėjo būti kitaip.

Pradėjus normaliau 
dirbti turėjom savo tau
tybės prityrusius V~kus 
ir SD vokiečių pareigūnai 
mums netrukdė ir jokių 
įsakinėjimų nedarė. Mes 
dirbome pagal savo nuo
žiūrą ir sena tvarka.Kar
tais SD pareigūnas atei
davo draugiškai pasikal
bėti ir,prie progos .išger
ti arbatos ar kavos. Nes 
neapribotą valandų skai
čių būnant įstaigose, kai 
kurių skyrių vyresnieji 
turėjo savo įstaigoje įsi
taisę priemones kavai 
virti ir laikydavo maisto 
produktų užkandžiams .

Visos įstaigos, arba, 
kaip tada vadinos Apygar
dos V-kas su paruoštais 
dokumentais - vertimais 
kiekvieną dieną nueidavo 
pas SD vyriausiąjį V-ką, 
kurio įstaigoje dirbo vie
nas kitas iš karininkų ir 
keli puskarininkiai su taip 
su SD-SS ženklais. Suim
tieji su ginklais ir labai 
gerai ištyrus jo nusikal
timus padarytus komu

nistų valdymo metais ar
ba darąs nusikaltimus jau 
vokiečių okupacijos me
tu, surašant kaltinimui 
davinius su vertimu - 
schreibberichtubuvo ati
duodami SD žinion. Toks 
buvo potvarkis.

Vokiečių kariuomenei 
okupavus Vilnių ir, kaip 
jau minėjau,šiek tiek su
sitvarkę bei pasiruošę 
eiti pareigas,pirmoje ei
lėje ieškojau čekistų ir 
kompartijos įstaigose ar
chyvų ir dokumentų. Dalį 
mažesnės reikšmės su
darytų bylų ir kitokių do
kumentų radau daug ir jų 
visų tikrinimui užimtų 
daug laiko. O to laiko bu
vo toks trūkumas, kad 
kartais reikėjo mažiau 
svarbesnius reikalus ati
dėti vėlesniam laikui.

Pirmoje eilėje nuvykęs 
į čekistų įstaigą ieškojau 
ir suradau slaptuosius 
kambarius ir iš rasto 
vaizdo susidariau nuomo
nę,kad čekistai turėję ga
na laiko ruoštis ir naikin
ti savo slaptuose kamba
riuose visus svarbesnius 
poperus, filmas ir tele
foninius įrengimus ir 1.1. 
Kampinio namo į pietų 
rytus antro aukšto kam
baryje,kur buvo iš mies
to suvedžiotos slaptų mi
krofonų linijos stotis vi
sai sunaikinta, palikę tik 
kai kurios vielii ir vinių 
žymės ant sienų,visas di
delis kambarys sunkiai 

aprūkęs dūmais ir net iš 
lauko pusės per langą ap
rūkusi sienos dalis.Kros
nyje poperius degino, kiek 
galima buvo spręsti, ke
lias dienas,sudegintų po- 
perių likučiais buvo už
pildyta krosnis ir dar pri
pilta didelės skardinės 
dėžės tame pat kambary
je. Visos didelės nedega
mos spintos ir seifai bu
vo beveik tušti užrakinti 
ir raktai paimti ar kur- 
numesti.ir turėjome ati
darinėti sugadinant jas . 
Tą reikėjo daryt labai at
sargiai, nes galėjo būti 
užtaisai sprogimui ir 
pan.Tik Jasinskio gt. de
tektyvų slaptame bute ge
ležinės dėžės-seifo rak
tus pristatė man vienas 
išbuvusių čekistų detek
tyvas žydij tautybės O, 
kuris pats prisistatė man 
maldaudamas ir pasiža
dėdamas pasakyti ką jisai 
žino, ką ir padarė, toliau 
bendradarbiauti padedant 
aiškinti besislapstančius 
čekistų detektyvus .komu
nistus ir jų bendradar
bius. Jisai gerai patarna
vo mums.Tasai buvęs če
kistų detektyvas dar prieš 
Lietuvos okupaciją begy
vendamas Kaune priklau
sęs komsomolo organi
zacijai, kurios slapti na
riai daugiausiai darbavo
si Mopro padalinyje ir 
rinko aukas visais gali
mais būdais .Komunistam 
okupavus Lietuvą keli iš 

jų buvo priimti į čekistų 
slaptąją policiją ir visi 
naujokai paskirstyti į tam 
tikras grupes, keturias 
savaites intesyviai apmo
kami įskiepijant meilės 
ir pasiaukojimo komunis
tų idėjoms.

Tai buvo gražios iš
vaizdos gražiai nuaugęs 
ir prasilavinęs apie 21 m . 
amžiaus vyrukas, kuris 
kaip jisai pats sakė; su- 
bręsdamas dvasia ir kūnu 
ir įėjęs į komunistų če
kistų slpatąją tarnybą. O 
kai gerai pažinęs komu
nistų valdžios valdymo 
sistemą, kuri paremta 
klasta,teroru ir melagys
tėmis .jisai palūžęs ir pa
sidaręs komunistų klas
tingų idėjų priešu. Po ap
mokymo detektyvo darbo 
jisai su trim kitais nau
jokais buvo atvežti į Vil
nių ir dar dvi dienas buvo 
instruktuojami čekistų 
centro įstaigoje Gedimi
no gt. priešais Lukiškių 
aikštę.Per dvi dienas jie 
negalėję niekur išeiti die
nos metu, o vakarais jau 
sutemus juos išveždavo 
paprastu automobiliu į 
miestą pasivaikščioti ar
ba užeiti į kiną ar kavinę .

Trečiosios dienos va
kare jų vyresnysis čekis
tas liepęs jiem pasiimti 
daiktus ir su daiktais pa
prastu automobiliu išve
žė į miestą ir pavežioję 
po miestą atvežė prie Ja
sinskio gt. didelio namo, 

arti čekistų vyr.būstinės, 
liepė po vieną eiti į tą na- 
mą.Įėjęį vidų, jų palydo
vas supažindino su rastu 
vyru-ir pridūrė, kad tai 
bus jų vyresnysis, nurodė 
jiems kambarį antrame 
aukšte nuolatiniam apsi
gyvenimui.

Tame name jie gyveno 
po vieną ir po du kamba
riuose - viso šeši ir vy
resnysis. Visi tarp savęs 
vadindavosi tik dirbtinais 
pasals su dirbtinomis pa
vardėmis ir už tikros pa
vardės pasisakymą galė
jo būti baudžiami kaip už 
paslapties išdavimą.Nors 
virš minimas detektyvas 
išdirbęs apie metus lai
ko,bet savo draugų ir vy
resniojo pavardės nesu
žinojęs. Sekdami asmenis 
arba vietas naudojo,pagal 
reikalą,įvairiausias uni
formas bei susisiekimo 
priemones. Jisai dirbęs 
detektyvo darbą, visą lai
ką galvodamas kaip išeiti 
iš to užsiėmimo,nes jisai 
labai nekentęs savo tar
nybos ir visos komuniz - 
mo valdymo sistemos.

Nuodugniai jį tyrinė
jant, buvau įsitikinęs jo 
atsivertimą ir antikomu
nistinį nusistatymą. Virš 
minimas čekistų detekty
vas išdirbęs iki čekistų 
ruošimąsi bėgti iš Vil
niaus, žinodamas, kad jų 
sekcijos vyresnysis labai 
saugo kai kurias paslap
tis, laikydamas geležinėj 

spintoj ir niekam neduo
damas nuo tos dėžės rak
tų. Kai jau gavę įsakymą 
visus turimus poperius 
deginti ir ruoštis bėgti , 
jisai prie geresnės pro
gos raktą pavogęs iš savo 
vyresniojo ir pats dingęs 
mieste laukdamas vokie
čių okupacijos bei tikrų 
lietuvių grįžtant į polici
jos tarnybas. Jisai to su
laukęs ir pasitarnavęs . 
Bet kai Lietuvą okupavo 
Nacių žmogėdros, kurie 
be pasigailėjimo žudė, 
ypač žydų tautybės žmo
nes,nieko nekaltus senius 
ir mažus vaikus, turėjau 
daug susirūpinimo dėl ši
to buvusio čekisto savo 
noru parėjusio pas mus 
dirbti, bet atsiradus jam 
daugiau pavojaus suradau 
labai saugią vietą pas se-' 
nūs ūkininkus toli nuo 
miestų, kur jisai saugiai 
gyveno ir sočiai maitino
si iki pat Vokiečių ka
riuomenės pasitraukimo 
iš Lietuvos.

Pasitraukdamas į Va
karus nuo komunistų če
kistų, kalbinau ir tą gerą 
vyruką trauktis su mu
mis, bet jisai atsisakęs 
pareikšdamas norą pasi
likti Lietuvoje. Vėliau su
žinojau, iš jo draugų lie
tuvių partizanų, kad kelių 
žuvusių partizanų tarpe 
buvo nužudytas ir mano 
brolis.

Daugiau bus.
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KULTORIVĖ^vKOjVIKA TAUTU KAPINYNAS
SIBIRO TUNDROJE -

H. Tautvaišienės, išleis-

Kūrybinėje skulptoriaus laboratorijoje tas prieš 6 metus, greitai 
buvo išparduotas. Daug 
kas pageidavo, kad tas

Skulpt. S. Saulius.

Stasio Sauliaus dirbtuvė — ausis į pasau
lį. Gausybė laikraščių, laiškų, telegramų; 
atskleistos knygos, vadovėliai, išmėtyti po vi
są kambarį. Menininkas'atidžiai seka šiuolai
kinę literatūrą ir muziką, domisi aktualiau
siomis problemomis. Tačiau svarbiausia jam 
— šiuolaikinio jaunimo keliai. Menininkas 
stebi, kaip auga jauni talentai dailėje, per
gyvena dėl tų, kas sutapatina tikrąjį didelį 
meną su amatininkiškumu, kūrybinius ieško
jimus su madingu malvymusi.

Menininkas nepaprastai įvairialypis. Žinių 
literatūros, poezijos srityje jam daug kas ga
li pavydėti. Stasys Saulius turi turtingą bib
lioteką, kur galima rasti tokias retas kny
gas. kaip beveik 100 metų senumo „Sovre- 
meniko" komplektas.

Turi jis ir mažytę silpnybę. Didelė karve
lidė. voljerai žvėreliams išduoda jį esant di
delį gamtos mylėtoją. Saulius ištisas valan
das gali pasakoti apie vieno ar kito paukš
čio. žvėrelio elgesį, žavėtis neįprastu pavasa
rį žydinčių medžių kaleidoskopu, saulėtekio 
aušromis. Jis sako, jog tik glaudus bendravi
mas su gamta iš tikrųjų praturtina meninin
ką, padeda jam greičiau ras|i teisingus ke
lius ir sprendimus, ugdo gerą skonį, žmogiš
kumą ir švelnumą.

A. NAGIBINAS

Kaukės. . . Linksmos ir liūdnos, susimąs
čiusios ir juokingos, jos pasitinka Įeinančius 
j šį kambarį, sukeičiamos nelauktas asocia
cijas. Rodosi, patenki į seniai pažįstamų 
žmonių kompanija. Aplinkui veidai, kuriuos 
sutinki kasdien, bet negali jų išsaugoti at
mintyje. Tai padaryti sugeba men'ninkas, 
nuolat ieškantis grožio arba savitumo, ran
dantis poeziją visur ir visada. Kaip tik toks 
menininkas yra šio kambario šeimininkas, 
..Dailės“ kombinato skulptorius Stasys Sau
lius, žmogus su geru smalsiu žvilgsniu po 
tankiais nukarusiais antakiais, pragyvenęs 
sunkų, bet savotiškai turtingą gyvenimą, ap
dainuojantis savo kūriniuose visa, kas žmo
giška.

Čia. šiame nedideliame namelyje, niekuo 
nesiskiriančiame iš kitų dailių Garliavos 
miestelio pastatų, gimsta nauji kūriniai, 
vyksta nesibaigianti menininko kova su pa
čiu savimi. Si kova — kūrybiniai ieškojimai. 
Štai nelaukta iš pirmo žvilgsnio skulptūrinė 
grupė. Siaurakaktis žmogaus pirmtakas su 
šypsena ir aistra žiūri į gražų moters kūną. 
O greta — mūsų dienų žmogaus akys. Jose 
grožio ir poezijos sutapimas, jose — himnas 
moteriai. Įdomus menininko autoportretai. 
Netgi pačiame savyje skulptorius ieško išraiš- 
kingiausio šių dienų žmogaus, nūdienio gy
venimo atvaizdo.

Kapinynas būtų išverstas 
ir išleistas anglų kalbo
je. Vienas stiprus visuo
menininkas kėlė mintį , 
kad dar papildžius faktais 
- padaryti anglų kalboje 
filmą ir tuo būdu tuos ko
munistų žiaurumus įam
žinti.

Daugumos pageidavi - 
mai išsipildė.ALSS Lite - 
ratūros Fondas tą knygą 
išleido anglų kalboje, tuo 
pačiu pavadinimu: The 
Cemetery of Nations in 
the Siberian Tundra. Rei
kėjo informuoti apie tuos 
20-jo amžiaus žiaurumus 
pasauliui,dėl to knyga iš
ėjo angliškai kalbantiem. 
Dabar ją reikia tik išpla
tinti tarp angliškai kal
bančių. Gerai būtų, kad ir 
lietuvio knygyne ta knyga 
užsiliktų mūsų jaunajai 
kartai, kuri jau sunkiai 
skaito lietuvių spaudą. 
Taigi, knygą turėti anglų 
kalboje bus naudinga tu
rėti ir lietuviui.
! Knygos platinimui tarp 
svetimtaučių,turėtų ypa
tingą dėmesį atkreipti 
mūsų organizacijos 
(Krašto taryba ir jos apy
linkių valdybos), kurios 
įvairiom progom susitin-

Dvi detalės skulptoriaus darbu: kairėje “Tėviškėle mano“ ir La SU angliška ŠVieSUO 

dešinėje."Sielvartas“. mene". Chicagoje jau yra

organizacijų pirkusių iž
do pinigais net po 200 eg- 
xemplioriu, išsiuntinėji
mui kultūrininkams .poli
tikams, dvasiškiams ir 
kitiems.

Knyga kišeninio forma
to,112 puslapių. Kaina $1. 
75. Siunčiama ir paštu. 
Pirkimo ar platinimo rei
kalais prašau kreiptis: J. 
Novog, 87 Windemere 
Ave. Toronto 3, Ont.

PAKELTA PROFESORE
Dr. Birutė Ciplijaus- 

kaitė .dėstanti ispanų lite
ratūrą Wisconsin univer
sitete,Madison,Wise. ,šių 
metų vasarą buvo pakelta 
į "full professor".

Birutė Ciplijauskaitė 
magistro laipsnį yra ga
vusi Universite de Mont
real 1956 m.ir Ph.D.Bryn 
Mawr College,Pa.l960m. 
Be straipsnių įvairiuose 
ispanistikos žurnaluose , 
yra išleidusi dvi knygas: 
La Soledad y la Poesia 
Espanola Contemporanea 
(Madrid,1962,347 psl.) ir 
EI Poetą y la Poesia (Ma
drid,1966,502 psl.). Šiais 
metais jai buvo skirta 
Guggenheim stipendija, 
kuria pasinaudodama,da
bar Ispanijoj ruošia poeto 
Luis de Gongora kritišką 
sonetų leidinį.1966-70 m . 
pakviesta dėstyti semina
rą Toulouse universitete 
per Prancūzijos Švietimo 
Ministerijos organizuo
jamą "echange culturel".

^Trejos
--------- — ---------------------- - - -

VEDA D R. GUMBAS

DRAMBLYS ĮDOMESNIS
A. Einšteiną, pirmą kartą buvusį Niujorke, ve- 

z.ujo po miestą automobiliu, ant kurio buvo di
džiulis transparantas: „Tai yra garsusis profeso
rius Einšteinas". Ore skraidė lėktuvai, o nuo šali
gatvių Į pravažiuojančius buvo mėtomos gėlės ir 
serpantinai.

— Kaip tau visa tai atrodo, Albertai? — tyliai 
ir susijaudinusi klausė Einšteiną žmona.

— Visiškai kaip Barmeno cirke,— atsakė Ein
šteinas.— Žiūrėti į dramblį ar žirafą, tikriausiai, 
būtų kur kas įdomiau, negu j seną profesorių.

Nuraminimas
— Tėveli, gali apsidžiaugti.
— Kodėl?
— Tau nereikės pirkti naujų 

knygų, nes aš pasilikau antriems 
metams toj pačioj klasėj. '

Netikėtas užklausimas mOsu “ pazangiuįu'Tietuvi Pirčiupyje, kuris 
nuvykęs su ekskursija Lietuvon.
— Pst. .. Gal norėtumėte pamatyti ir sovietinių aukų kapinynus?
— Ne, ne ne! Mes, delegatai, atvykome pasipiktinti ir pasibjaurėti tik 
fašistiniais kapinynais...

27.

ViNcAsMyKojĄiTTs
SllKI|E|jAlmK"

Serganti Mackevičių paguldė švarioje kaimiečio 
seklytėlėje, saugioje vieloje, toliau nuo didesnių ke
lių. Seimininkai jį pažino, nors paūgėjusi juoda barz-, 
du ir apranga pakeitė jo išvaizdą. Šio kaimo žmonės 
lengvai pasiekdavo Pa.beižę ir Surviliškį, girdėdavo 
Mackevičiaus pamokslus, o ir jis pats ne kartą yra 
apvažinėjęs šį kraštą savo vežimėlyje. Žinojo žmo
nės, ir kad jis prieš keletą savaičių išėjo su sukilėliais

Steponas, palikdamas Mackevičių šeimininkų glo
bai, igrasino neskleisti žinios apie ligonį ir sudrausti 
tuos, kurie apie jį sužinos. Šeimininkė, sumani mo
teris, Inoj ėmėsi jį gydyti. Davė jam liepžiedžių ar
batos, šiltai apklostė. Rytojaus rytą ligonis pasijuto 
geriau. Kitą dieną atlankė jį Dimša.

Pavojaus nėra,- pareiškė, apžiūrėjęs ligonį. 
Peršalai, kunige, gulėdamas naktį ant. žemės. Galėjai 
apsirgti plaučių uždegimu. Laimingai to išvengei. 
Duosiu vaistų nuo drugio ir kosulio. Po savaitės būsi 
sveikas ir galėsi grįžti į savo vielą.

Nusiminė Mackevičius, kad net po savaitės, ir vie
nas sau manė grįšiąs po dviejų trijų dienų.

Tačiau po dviejų dienų netikėtai atlankė jį Mal
vina. Apie jo ligą pranešė jai Dimša, nuo kurio 
įžvalgaus smalsumo nepavyko jai nuslėpti savo jaus-, 
mu Mackevičiui. Dimša papasakojo jai apie mūšį prie 
Lenčių kaimo, netoli Šušvės, ir ta žinia labiau paska
tino ją atlankyti apsirgusį mūšio dalyvį ir vadą.

Malvinos atsilankymas pripildė Mackevičiaus šir
dį paguodos bei dėkingumo. Jam buvo miela pajusti, 
kad pavojaus valandomis jis nesąs vienas, kad kiek
vieną jo žingsnį savo mintim ir jausmais seka mote
ris, pasiryžusi jam padėti ar bent visa širdimi jį už
jausti, jam pritarti.

Ir dabar, be įprasto tokiais atvejais pokalbio apie 
įvykius, apie sveikatą, jis galėjo, turėjo kam atskleis
ti, kas labiausiai jį kankino. Nustelbęs savyje savo 
išdidumą, uždarumą ir kietą kario šiurkštumą, jis nuo
širdžiai, tyliu balsu jai kalbėjo:

— Ak, Malvina! Aš išgyvenau daug sielvarto ir 
rūpesčių nuo tos dienos, kada tave pažinau ir sužino
jau apie tavo jausmus. Neseniai aš patyriau naujų 
nerimasčių. Susirėmus su maskoliais, jau žuvo kele
tas mano vyrų. Dar daugiau pabėgo. Mūšy aš nužu
džiau maskolių. Tai kas, kad jis priešas, jis toks pat 
žmogus, kaip ir mes visi. Niekuo nekaltas. Juk tai 
baisu, Malvina! Ir štai dabar liga. Koks iš manęs va
das! Suvedžiojau aš savo žmones, pamečiau. Gal jie 
keikia mane, gal tyčiojasi iš manęs... Dieve, kokia 
nelaimė!..

Taip jis skundėsi jai, akylai sekdamas jos veido 
išraišką, norėdamas įspėti jos mintis. Ji klausė tų 
jo skundų su dėmesiu, su užuojauta, su slepiama 
širdgėla. Klausė, stengdamasi atrinkti, kas yra tikra 
jo žodžiuose, o kas vien liguistos jo būsenos, o gal ir 
kažkokio asketiško niekinimosi padarinys. Jau ji yra

girdėjusi iš jo nusiskundimų bei abejonių, kuriomis taip jam prasimušus ligi Palangos. Su savo vyrais jis Mackevičius,-nors neperstipraus sudėjimo, niekad 
jis pats netikėjo, o norėjo vien išgauti iš jos to savo įstengtų lai padaryti. nėra sirgęs ir niekad nėra turėjęs laisvo laiko pa-
netikėjimo patvirtinimą. Tada ji galėjo būti griežta, Tačiau Steponas atnešė blogų žinių. Bloga su jo sigėrėti gamta, neveiklumo būsenoj atsiduoti savo 
atvira. vyrais. Nesugyvena jie su Kolyškos ir Kušleikos šlėk- nuotaikoms, jausmams, mintims. Tael dabar, kovoda-

Tačiau dabar ji matė lovoj gulintį ligonį. Barzda tomįs. Niekina juos šlėktos ir sukilimo tikslą kitaip mas su nerimastim ir nuoboduliu, jis bando užsimiršti, 
apžėlę žandikauliai, išblyškę, įdubę skruostai, nesvei- SUprania, paskęsti savyje ir gamtoje. Jis mąsto apie vingiuotą
komis ugnelėmis blizgą akys, susitarsę, ant kaktos Kolyška ir Kušleika geri vyrai, ir kiemionių savo gyvenimo kelią nuo gimtųjų Tytuvėnų ligi Vil- 
uzdnbę juodi plaukai, greitas kvėpavimas ir tos ne- reikalus jie supranta, ir bežemių supranta. Tačiau jų niaus vienuolynų ir Kijevo universiteto per Varnių 
ramios, orą graibstančios rankos> ak: kaip.jai b uvobūlluose yra š)ėktų su hohor^/ pasipūtusių. Ką jiems dvasinę seminariją į Krakes ir Paberžę ir štai į suki- 
skaudu visa tai matyti ir jausti savo negalią jam pa ten mužikai! Jie vieni, saRo, iškovosią“laisvę Žeč- 
8ėti! pospolitai nuo jūrų ligi jūrų. Su seimais, seimeliais,

Iš Mackevičiaus žodžių ir visos jo būsenos ji su-gu bajoriškomis privilegijomis. O blogiausia tai dva- 
vokė, kad jis dar tebesvyruoja lemiamoj savo ŽY" r;ninkaičiai. Ir jie spiečiasi aplink Kolyšką, Kušleiką, 
veninio riboj, išgyvena kaip ir kokią savo būties Dluskį Tie tQį svajoja beveik baudžiavą grąžint i bū- 
krizę, gal but, jau paskutinę. Tik išgyvenęs visa tabsįmojoj Žečpospolitoj. Geriausiu atveju užkimšti mu- 
pasveikęs, jis pasidarys tikras kovotojas ir tikras ko--kams gerkles tais trimis margais! 
votojų vadas — nebesvyruojantis, kietas, be atodai
ros pasitikįs savimi ir savo sielvartais įsigyta tiesa.

Ir ji ėmė ne jį guosti, bet svarstyti ramiai jo nuo
gąstavimus, nusivylimą, abejones bei jo priežastis. 
Taip, baisu, kad žūva žmonės, baisu, kad jis sava ran
ka užmušė maskoliuką, biauru, kad atsiranda dezer
tyrų jo vyrų tarpe. Tačiau tai neišvengiama ir reikia 
su tuo sutikti, nors ir suspausta širdimi.

Ji kalbėjo, o jis klausė, su malonumu rasdamas 
jos žodžiuose savo paties minčių atgarsius. Tai, kad 
ji griovė jo abejones bei nuogąstavimus jo paties ar
gumentais, darė tuos argumentus juo labiau įtikina
mus.

— Tu pats dažnai netiki tuo, ką sakai,— kalbėjo tų, dvarininkaičių, kitiems įkyrėjo sunkus gyvenimas, stebuklas, ne tik žavėjo kunigo sukilėlio akį, bet ir 
Malvina, baigdama tą pašnekesį.— Tokiais atvejais tu vargas, šaltos naktys, alkis. Greičiau sveiki ir grįžki, jaudino širdį bei protą neišaiškinama kūrybos paslap- 
žinai, kad nesi teisus. Tai kam tu save nuodiji savo Kitaip paliks maža saujelė. Beje, girdėjau šnekam, 
paties prasimanytais apsikaltinimais? Nepaisydamas kad kai tu grįši, bus tokių, kurie taip pat grįš atgal.
nieko, būk tuo, kas esi. Dimša priešinosi. Kunigui reikia pirmiausia gerai

Kai Malvina išėjo, jis ilgai gulėjo užsimerkęs, ne- pasveikti ir atsigauti. Paskui viskas susitvarkysią su
judėdamas ir nieko negalvodamas. Jis jautėsi ramus, vaime. Jiedu išvyko. Steponas ketino vėl atsilankyti 
kaip žmogus, atlikęs sunkų žygį, nusimetęs varginu- ateinančią savaitę, 
šią jį naštą. Viskas liko praeity, persirgta ligoj. Da
bar reikia kuo greičiausiai pasveikti ir vėl stoti į dėjo nuobodžios dienos. Grįžtant sveikatai, jis vis la-sai ir barzdoti titanai — visi jie tokie ekspresyvūs, 
savo vietą sukilėlių būrio priešakyje. Tai buvo pir- biau nerimastauja. Jis pasiilgsta savo vyrų, jis nori tokie mintingi savo nebylumu, savo neišreikštu ilge- 
mosios jo mintys ir pirmieji norai, išvykus Malvinai, pats pamatyti, kas ten darosi. Visokių minčių kyla siu ir kančia. Pamažu jie pasislenka tolyn, yra ir virs- 

jo galvoje. Mažėja jo būrys? Tegu sau! Jau ir anks- ta beformėmis masėmis, iš kurių vėl netrukus apsi- 
čiau jam kildavo įtarimas, kad daugelis iš šitų vyru- reikš kitas pasaulis.

Artimiausiomis dienomis jis pasijuto iš tiesų kų, atėjusių pas jį iš šiltų pirkių ir tėvų globos, gerai
sveikstąs. Karštis nebevargino, diegliai krūtinėje ne-nenusivokiančių apie sukilimo reikalą ir nenumanan- Žiūrėdamas į tą saulėlydžio dangų, Mackevičius 
besikartojo, jis pakildavo iš lovos, išeidavo pasėdėti čių, kas jų laukia, ištvermingi kovotojai, greičiausiai, nesamprotavo ir jokių paralelių bei palyginimų ne- 
saulutės atokaitoj, pasikalbėti su šeimininkais ir neišeis. Ak, tegu sau bėga silpnieji, liks stiprieji! ieškojo. Tačiau jis jautė kaip ir kokį įkvėpimą, pa- 
žmonėmis, kurie jį atlankydavo. Jo buvimas kaime Mackevičius svajoja, kad jis papildys savo būrį, gink-skatinimą, kaip ir kokį pusiau sąmoningą kylantį ja- 
jau pasidarė žinomas plačiau, ir tai kėlė nerimastį lams žvangant, iš žmonių, kurie matys sukilėlių var-me ryžtą kovoti, veikti, iš tamsaus chaotiško gyveni- 
jo šeimininkams ir jam pačiam. gą, nenusigąs nemigų nei alkio, neblykšdami žiūrės mo formuoti naujus pavidalus, kurti naujos buities

Vieną dieną atlankė jį Steponas su Dimša. Dakta-i žaizdas ir lavonus. Jie patys ateis iš kumetynų, iš apraiškas.
rėlis, jį apžiūrėjęs, atrodė patenkintas jo būsena, ta-bobelių ir kampininkų lūšnų, o jei ateis iš turtingo po kelių dienų vėl atsilankė Steponas su viltimi, 
čiau patarė dar keletą dienų čia pabūti ir sustiprėti, valsčionio gryčios, tai žinos, ko jie nori ir už ką pa-kad ligonis bus jau pasveikęs ir sustiprėjęs. Iš tiesų 
Jis papasakojo, Kėdainiuose girdėjęs gandų, kad išsiryžę kariauti. Dabartinius sutelkė aplink jį svajonė, taip ir buvo. Mackevičius veržte veržėsi į savo būrį. 
Londono išplaukęs laivas su ginklais ir savanoriais garsas, noras pasirodyti pranašesniais už kitus, o bū-Tą patį vakarą jis įsakė vyrams išsirikiuoti., Jų buvo 
padėti Lietuvos sukilėliams. Jam vadovaująs narsus simuosius sutelks širdyje rusenanti neteisybės, skriau- belikę pusė. Petras Balsys, Venckų Adomas, Noreika, 
pulkininkas Lapinskis, kariavęs Kaukaze drauge sudos neapykanta, nerimastis, sielos alkis, šviesesnės Jankauskų Kazys ir kiti iš sąmoningesnių jų su gėda 
čerkesais prieš caro valdžią, o Lietuvos reikalais rū-laisvos buities troškimas. įr baime laukė, ką pasakys Mackevičius. Tačiau jis
pinąsis agentas Demontavičius. Laivas turįs pasiekti Sveikdamas Mackevičius vis dažniau išeina į lau-neį pyko, nei sielojosi. Visus apžvelgęs, jis tarė ra- 
Lietuvos krantus apie Palangą ir čia iškrauti ginklus ką. Prašvito gražios dienos. Anksti tais metais įsitvir- miu balsu: 
ir žmones. Greičiausia, kad Sierakauskas, perėmęs tino pavasaris. Balandžio saulė šviečia ir šildo kas- 
sukilimo vadovybę, norės prasiskverbti ligi Baltijos irdien vis stipriau. Prie namų yra sodelis ir darželis.
paimti ginklus bei žmones. Nudžiugino L ____
Mackevičių. Ginklų, ginklų! O, kad taip gerai ap
ginklavus jo būrį! Dalgiai — neblogas ginklas, o vis 
dėlto... Nė viena armija nėra ginkluota dalgiais. Šau- Krūmų ir medžių pumpurai, atkrantėlyje kalasi

lėlių būrio vadovus, Į maištą ne tik prieš ciesorių, bet 
gal ir prieš dievą. Kad žuvo keletas jo išvestų į miš
ką sukilėlių, kad jis pats užmušė maskolių, dabar jo 
nebejaudina. Jis vadovaus sukilėliams ir toliau. Jis 
ves juos į mūšius, kur žus ne vienas, ir pats žudys 
priešą, kur tik jį pasieks.

Vieną vakarą Mackevičius išėjo pasėdėti ant suo-
Susirūpinęs klausė no tik Mackevičius, bet ir Dim- lėlio, užuovėjoj, gale pirkios ir pasigėrėti saulėlydžio 

ša Stepono žodžių. Dimša — pats šlėkta, tačiau dvari- ramybe. Tas saulėlydis pasiliko jo atmintyje tarsi 
ninku nekenčia ir šlėktiškomis pretenzijomis seniai koks simbolinis vaizdas, reiškiąs ribą tarp dviejų jo 
jau nusikratęs. Jis žino, kad daug yra tokių, kaip jis, 
tačiau atsiranda, matai, ir kitokių. Ką ir besakyti apie 
dvarininkaičius-ponaičius! Ko gero, pražudys jie 
kilimo reikalą, atgrėsę liaudį.

Tačiau tai dar ne viskas. Steponas abejojo, ar 
kyti ligoniui patį blogiausią. Įsikalbėjęs pasako:

— Kunige, neslėpsiu nuo tavęs, kad mūsų būrys 
tirpte tirpsta. Dezertyrų daugėja. Vieni nekenčia šlėk-, keistas debesynų pasaulis, didžiausias saulėlydžio

su-

sa-

gyvenimo laikotarpių. Tai buvo nepaprastas, žavin
tis savo grožiu ir prasmingumu saulėlydis. Besveiks
tantis kunigas-sukilėlis-karys it užkerėtas stebėjo tą 
didingą besibaigiančios dienos vaizdą, tuos Įvairia
spalvius debesų gumulus, jų žėruojančias briaunas ir 
liepsnojančias prošvaistes. Niekad saulė nedaro to
kiu stebuklų, kaip vakaro metu, lėtai svirdama že
myn pro fantastiškus giedros debesų pavidalus. Šitas

’ tim. Šviesiame dangaus fone ryškiai įsibrėžę vingiuoti 
' debesų kontūrai — keisti ir sauvališki — stebino savo 
' harmoningumu. Įsižiūrėjęs jis pamatė, kad tai visas 
. būtybių pasaulis, negyvas, bet gyvybės ištroškęs. Tie 
galvas į viršų atvertę lovai, tie susikūprinę nerangūs 

Sveikstančiam, stiprėjančiam Mackevičiui prasi-Jokiai, tie ereliai, grifai ir keisti paukščiai, tie sfink-

■ ~ ‘ ............................ — Dėkui, vyrai, kad pasilikote. Mes vėl savo ei
si žinik Vidudieniais Mackevičius mėgsta pasėdėti atokaitoj les papildysime ir dar pakariausime. Bailių ir lepūnų 

_ ir lepintis, glostomas saulės spindulių ir vos jaučia-mums nereikia. Lietuvos žemėje yra nemaža ir nar
iuos šilto vėjelio srovės. Gražu pažiūrėti, kaip brinks-šių vyrų.

i Su Mackevičiumi visiems pasidarė ramiau ir drą- 
luvų reikia! Kulka mušti priešą, jam dar nepriartėjus, pirmoji žolė, o darželyje ima žaliuoti saulutės ir rū- siau. 
O paskui tegu ir su dalgiais. Mackevičius svajoja, kad tos. Daugiau bus.
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DĖL ETNOGRAFINIO
ŽEMĖLAPIO

Be to, pravartu žinoti, 
kad net ir tos 18 sričių 
yra nevienodų paskirties, 
tūrio ir reikšmės.Ko rei
kia ekspansyviosios poli
tikos Maskvos dirbtiniam 
"slaviniam mokslui", tas 
visiškai netinka tikroms 
ir gerai žinomoms bei 
pažįstamoms aisčių-bal- 
tų etnografijai ir istori
jai.

NĖRA

Tame žemėlapyj šių tiek 
svarbių mūsų sričių:

PIETUOSE

Sasnos srities irgi toje 
Dravantos kilpoj, kur bu
vo 1410. VII. 15 metų Žal
girio - Tannenbergo mū
šis;

Galindos didžiulės ir 
mūsųetnikoje bei istori
joje labai reikšmingos ir 
ryškios srities. Visokios 
"Galindos" ir šaknies gal 
- vietovardžiai eina per 
visą lietuvių tautos žemę 
baltų teritorijoje;

Sūduvos-Jotvos iš da
lies vidurinės bei visos 
pietinės labai plačios 
juostos;

Dainuvos dar net itin 
žymios dalies;

ŠIAURĖJE

Padauguvio ir uždaugu- 
vio; Dabartinėje Latvijos 
valstybėje sričių; Šėlos , 
Žiemgalos ir Kuršo bent 
vidurinės ir ypač pietinės 
juostos;

VAKARUOSE

Vyslos-Nagoto-Danci- 
go (-Prūsui) įlankos tri
kampio su Aismarių kopų 
juosta,arba Aismarių Už
mariu;

Unsatrapio sričiokės , 
kur paalniais stovėjo ei
lė prūsų - lietuvių pilių 
prieš Vokiečių teutonų - 
kryžiuočių ordino okupa
ciją;

Pomerzanijos prūsų 
bent žiemryčių šono La-

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

LVL Varpininku suvažiavimo proga, is kairės: J. Daugėla, LVLS - gos pirm., dr. KJ. Valiūnas, 
Vliko pirm.jr dr. K. Karvelis.

pasikartosimos okupaci
jos ir aneksijos.

Vlikas yra nepriklau
somos Lietuvos valsty
bės atstovybė, tikusiai 
pradėjęs savo paskirties 
darbą dar savojoje Tėvy
nė j e, tą darbą tebedirban - 
tia ir teisingai nusistatęs 
ištesėti ligi Lietuvos 
valstybės laisvės ir ne
priklausomybės dienų su
grįžimo. Jei taip nelem
tai klojusi su žemėlapių 
projektais, tai tebelieka 
vienas kelias: mūsų Vil
kas turėtų paimti inicia
tyvą savo žinion, kad pir
mučiausia būtų paruoštas 
vien mokslinio pagrindo 
(taigi vadinamai nepoli- 
nis) Lietuvos etnografi
nių ribų žemėlapis.

Šitoks žemėlapis pas-

Kulmo "kalno" didelės 
prūsų srities Vyslos že
mupio didžiojoje kilpoje 
ir tai, kas nuo jos, taigi 
nuo vyslinės Dravantos 
upės į rytus ir nuo Luba- 
vos, Sasnos bei Galindos 
sričių į pietus;

Lubavos, vok. Loebau 
"Leipavos-Liepavos"sri- 
ties Dravantos augštupio 
didžiojoje kilpoje;

RYTUOSE

Ploto nuo Dauguvos į 
pietus kiaurai ligi Jotvos 
-S duvos.tam plotui ne
einant į rytus,nors vieto
mis, pvz. padauguviniu ir 
minskiniu pleištu, ryti
niai slavai migruodami 
jau skerbdavos įvaka - 
rus, taigi gilyn į lietuvių 
tautos žemę;

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 bažnyčies reformos apocalipsės Šviesoje. Perskaity
kite ir apsvarstykite. Reikalaukite pas visus lietuviškų 
knygų platintojus arba pas leidėjų Šiuo adresu:

Jonas BurČik as
2272 Lavalie, Ville Jacques Cartier, P.Q.

Canada .

uenburgo ir Olivos apy
linkėse;

Ir dar keleto sričiokių.
Taigi, žemėlapyje dar 

trūksta bent keliolikos 
sričių ir sričiokių.

RYTŲ GALINDAI

Tada tebebuvo gyvi net 
ir kalbiškai volginės O- 
kos vidurupio kairio-šiau- 
rinio šono įtakų Naros ir 
Protvos paupiais ir kur 
kas dar plačiau. O žemė
lapyje jų nėra.

VISOS SRITYS,

Žemėlapyje skelbtos ir 
neskelbtos, turi nustaty
tus tikruosius lietuviškus 
baltiškus vardus, ko ne
padarė tas Lietuvos TSR 
istorijos istorinis žemė
lapis, tam reikalui kalbi

nį mišinį pavartodamas , 
greičiausia, Maskvos o- 
kupacinei cenzūrai įsiki
šus.

SRITIS
- . - u' h/iV*.'.

Ir jų ribas reikia su
gretinti su apsčiai esamų 
istorinių žemėlapių že - 
mėlapėlių nužymėtomis 
sritimis ir jų ribomis , 
pravartu palyginti, naujai 
peraiškinti ir sugrupuoti 
jų etninėmis bei politinė
mis reikšmėmis ir pa
skirtimis.Be šitokio dar
bo reikalai ir ypač etnika 
nesusiderins ir net ne
pritaps prie istorijos, o 
įsismaginę .rašinėtojai, 
kaip rašinėję, rasinės , 
kaip pakliuvo.

VISOS

Baltų žemės pusės, pe-

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

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

* ABC turi dideli pasirinkimą įvairią gėrybių siuntiniams, 
kuriu yra aukščiausia kokybė — lomiausia kaina!!!

9 ABC dabar turi SPECIALIUS maisto produktus siuntiniams:

UZ'/i K AINOS(50% NUOLAIDA)

100 sv. cukraus $ 15.50 Šitos kainos iškaitant: produktus, 
100 sv. miltą 21.50 muitą, persiuntimo mokestį ir 1.1. ,
100 sv. ryžiu 25.00 Jūs nemokėsite nė vieno centą
20 sv. taukų... 12.70 daugiau!

riferijos yra žemėlapyje 
"atviros", neužbaigtos ar 
etniškai bei politiškai ad- 
ministraciškai nutruku
sios. Žemėlapyje šitokie 
apkarpymai arba palik
tieji pastirumai yra tik 
atmigravusiųjų slavų ir 
Vokiečių ordinų naudai, - 
irtai ne slavų ir ne ger
manų,bet aisčių-baltų že
mėje.

GERAI

Būtų, kad mūsų atsa
kingosios įstaigos ir at
skiri žmonės, turį pvz. 
senesniųjų žemėlapių net 
puikias kolekcijas, kad 
jos bergždžiai nesutrū
nytų nepajudintos, - jas 
pravėdintų: kad jų savi
ninkai paruoštų visokių 
laikų žemėlapius etnikos 
ir istorijos reikalams , 
juos apginkluotų plačiais, 
pilnais ir gerais bei ne
dviprasmiškais paaiški
nimais - tyrinėjimais, o 
koks lietuvių patriotų 
laikraštis ar žurnalas 
bent šiais paskelbtais 
Laisvės Kovos Metais , 
nepasigailėdamas vietos, 
viską reikiamai išspaus- 
dintų.Tuo būdu bent kar

tą viskas baigtų iškilti į 
dienos šviesą,ir atsikleis- 
tų reikiama etninė ir is
torinė tiesa. Bet, žinoma, 
reiktų kalbėti, rašyti tik 
visuotinai, suprastai, su
prantamai ir griežtomis 
paskirties kategorijomis 
bei sutartiniais įvardais , 
nes kitaip, kaip nuolat 
matyti, nė galo nebus.

Senoviniai ir net visi 
žemėlapiai, liečią baltų 
žemę ir jos kaimynystes , 
daug "paslapčių" savyje 
turi,kurių dar neužsime- 

1 tėme sužinoti ir paskelb
ti. Pvz. LE-oje apie tai 
beveik nieko nėra.

Tik po to visko imtų 
lemčiau išdegti ir a) Lie
tuvos etnografinių ribų 
bei b) atsikūrusios Lie
tuvos valstybės etnogra
finių sienų žemėlapiai. Gi 
pastarasis "b" žemėlapis 
gali patogiai remtis Lie
tuvos etnografinių ribų 
žemėlapiu "a", ir niekaip 
ne antraip. Tam išeina
moji gairė tegali būti visa 
baltų ir lietuvių žemė, o 
ne kokios senovinės ar 
vakarykštės visų trijų 
"didžiųjų" kaimynų pasi
kartojusios ir, žiūrėk,dar

Telcfonas 7 6 8-6679

WINDSOR
DRY CLEANERS & DYERS CO. LTD.

Valome visokius drabužius ir kitą Jūsų namų apyvoką.
Savininkai:

A. Keršys, P. Petrulis. P. Keršulis, A. Gfeibus.
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 !

Unive'iAal Cleane'iA & T/atloU
• Valau ir taisau vyriškus ir moteriškus diabužius.
• Siuvu naujus pagal užsakymus vyriškus paltus, 

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

(at Wellington St.) Tel. 769-2941

Johan Tiedman Regd
DIRBU VISŲ RŪŠIŲ BALDUS 

PAGAL UŽSAKYMUS

1092 Clark Street" /prie Dorchester/, Montreal, P.Q.
TEL: 861-3032,
vakare - 254 - 6898. /Kalbame lietuviškai/.

Tel. 525-8971

ony J

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

SUKAKTUVES MAŽAMEČIAMS
ĮVAIRIOS PROGOS

BALTIC WOODWORK CO.
DAROMOS ĮVAIRIOS DURYS, LANGAI, VIRTUVĖS KABITAJ- 

IR KITI ĮVAIRŪS MEDŽIO DIRBINIAI.

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

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

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

ME 7-6727

DE LUXE CLEANERS
Sav. P. RUTKAUSKAS

117—6th Avenue, Lachine.

LaSALLE AUTO SPECIALIST Reg’d
SAV. C. DESROCHERS 

Taisau ir dažau lengvas mašinas 
7717 GEORGE LASALLE, QUE.

(Prieiti, „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.
.nsuliacija, Ten-Test, Masonite, statybinis popietis.

JOE’S BUTCHER & GROCERY
LAURINAITIS JUOZAS

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

GAMINTOJAS.
PRISTATYMAS GREITAS IR SĄŽININGAS Į NAMUS,'SALES VISOSE 

MIESTO DALYSE.

1918 Frontenac Street, Montreal, TEL. 524-0209
/ Prie požeminio “METRO“ stoties./•

Jettė & Frėre Itee
Plumbing & Heating kontraktorius

• Šildymo ir vandentiekio taisymai ir nauji įrengimai

• Gazinių priemonių pardavimas ir jrengimcy

e Apkainavima s nemokama s

140 l2asaYleenue366-0330

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 nu.ola.ida.

Tel. Busš. 366-7281611b Lafleur Ave. LASALLE
Savininkai: V. Sušinskas 389-0571 ir J. Zavys 365-3252

kui būtų natūralus ir tei
singas pagrindas paruoš
ti ir 1918. II. 16 metais at
sikūrusios Lietuvos vals
tybės respublikos etno
grafinių sienų žemėla
piui.

Šiedu žemėlapiai yra 
vienodai svarbūs ir rei
kalingi įvairioms mūsų ir 
pasaulio įstaigoms ir rei
kalams. Jiedu sugretinti 
kiekvienam parodytų tik
rąją amžių būklę ligi da
barties baltų teritorijoje 
ir Lietuvos etnografinė
se ribose, arba lietuvių 
tautos plote, kuriuos e yra 
ir atsikūrusios Lietuvos 
valstybės respublikos 
sienos.

1968 m. IX . 18.

DAIL. ANASTAZIJĄ IR 
ANTANĄ TAMOŠAIČIUS 
20-ties metųKanadon at
vykimo proga, sveikino 
pereitą šeštadienį jų 
draugai ir bičiuliai iš 
Montrealio. Sveikinti at
vyko: dr. Lukoševičius , 
dr. H. Nagys, dr. Tanner , 
p. Jonynas ir p. Andruš- 
kevičiai su šeimomis .

Gražiam orui esant bu
vo pasivaikščiota, pairk
luota ir paviešėta. Pasa
kyta keletas kalbų ir iš
kelta dailininkų nuopelnai 
lietuvių liaudies menui , 
kultūrai ir kūrybiniam 
menui.

Vakare, prie pat namų 
papėdės,sukaktuvėm pri
siminti, montreališkiai 
pasodino šermukšnio me
delį,pasveikino jubiliatus 
ir palinkėjo ilgiausių ir 
gražiausių metų.

Sekantį sekmadienį pp.
Tamošaičius aplankė 
Queens (Kingstono) uni
versiteto,inžinierijos fa
kulteto profesorius Stint- 
son su šeima. Malonūs ir 
įdomūs aktualiom temom 
pašnekesiai užsitęsė iki 
pat tamsos.

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ — 

sutraukiančia
hemorojus

-- Tai yra ypatinga gydomoji 
medžiaga, įrodžiusi galią su
traukti hemorojus ir pataisyti 
sugadintus audinius.

Pagarsėjęs tyrimų institutas at
rado nepaprastą gydomąją medžia
gą, sugebančią sutraukti hemorojus 
be skausmo. Ji per kelias minutes 
sumažina niežėjimą ir nepatogumus 
bei pagreitina uždegimo pažeistu 
Rudinių gijimą.

Visais tyrimo atvejais šveltiė-
.jant skausmams ivykdi.vo hemoroju 

usitraukimas.
Tačiau visų svarbiausia - re zul

tatai būdavo toki nuostabūs,kad šis 
pagerėjimas tęsdavosi daugelį mė 
nešiu.

To buvo pasiekta naudojant gydo
mąją medžiagą (Bio - Dyne), kuri 
greitai padeda užgyti pažeistoms 
celėms ir sužadina nauju.audinių 
augima.

Dabar B i o- Dyne galima gauti 
tepalo bei lazdelės formose “ Pre- 

aration H" vardu. Prašykite'viso 
se vaistinėse. Pinigai bus gražinti 
’jei nebūsite patenkinti.

v

paskirtimis.Be


6 PSL.

Taupyk ir skolinkis
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- _ - « -
SIAME TORONTO LIETUVIŲ P/Į Ir 21/1/1/1 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKAME 
5%, už depozitus 
5Vz% už šėrus

KAPITALAS virš trijų
ASM. PASKOLAS duodame .iki $5.000 ir MORTGIČIUS 
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. Pirmadieni ir penktadienį vakarais nuo 4 vai. 30 min. 
iki 8 vai. 30 min. šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vai. p.p. (liepos ir 
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINĖ: Lietuviu Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario. • Telefonas LE 2-8723

{VAIRŪS siuntiniai ir dovanos i
Lietuvą, Latviją, Estiją, Ukrainą ir 
U. S. S. R. paprastu bei oro paštu

BE MUITO
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, transistori- 
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 Įvairių medžiagų ir kitų prekių.
Gyvenų ne Toronte, prašomi savo sudarytus siuntinius bei užsa- 
fcymin stąsti mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite fsvą num

Jeigu turima neaiškumų, prašome klausti, teletonuoti bei tašyti, 
mielai paaiškinsime ir duosime patarimų.
Mūsų (staiga labai daug kam patarnavo ir pasiruošusi patar
nauti ateityje.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

480 RONCESV ALLES 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 S vaL p.p-

Savininkai A. ir S. KALŪZA

Reportažas iš Toronto
POKALBIS METRO TRAUKINYJE

Stamboko sudėjimo, 
aukštokos kaktos, tarsi 
išmintim paženklintas 
vyras pasakoja greta sė
dinčiam. keleiviui New 
Yorke patirtus įspūdžius . 
Jis beveik detaliai per
duoda visas smulkmenas , 
kaip jie ten seimavę, kaip 
posėdžiavę ir kaip valan
dų valandom lyginę nuo
monių skirtumus. Jo ma
nymu kaip ten buvę, kaip 
nebuvę,bet bendra apim
timi lietuviškas seimas 
atnešęs pasigėrėtinų vai
sių. "r dabar jis stebisi 
tais tauriais lietuviais , 
kurie suskrido iš didelių 
tolių į III Bendruomenės 
seimą. Jam buvę keista , 
kad suvažiavimo rengėjai 
neparodė tinkamos pa
garbos tolimiesiem sve
čiam. Šeimininkai, visai 
nesirūpindami, pastatė 
juos viename lygije su 
mūsiškiais, šiame konti
nente daug geresnes vei
kimo sąlygas turinčiais 
atstovais. O vis dėlto juos 
reikėjo suprasti, reikėjo 
juos ne tik iškelti, bet pa
sodinti tiesiog už prezi
diumo stalo greta Lozo
raičio. Jis pats gerai ži
nąs ką reiškia visuome
ninis darbas, ką reiškia 
pasišventimas, tiksliau 
tariant pasiaukojimas tė
vynės labui.Nors tiek ge
rai, kad rinkimuose pra
ėjęs ir buvęs nubalsuotas 
Clevelandoblokas. Čia ir 
iš Toronto arčiau, ir tuo 
pasirinkimu įrodytas 
daugiau patyręs vienetas .

Šalia sėdįs, smulkios 
išvaizdos bendrakeleivis 
galvos linktelėjimu kai ką 
pritaria,kai ko paklausia . 
Tuo pačiu jis stebisi kad 
seimo būta tikrai darbin
go ir gan spalvingo jeigu

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

TO U ip\ I O
LIETUVIU KREDITO KOOPERATYVUI PARAMAI 

PRADĖJUS KETVIRTĄJĮ MILIJONĄ. ,

DUODAME 
mortgičius iš 7% 
asm. paskolas iš 7% 
MILIJONŲ DOLERIŲ.

DOVANOS:
su gydymu ir 1.1.

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.

jame dalyvavęs net diplo
matijos šefas.

Išmintingajam vyrui 
nutilus kiek atsikvėpti, 
smulkusis dar reiškia 
savąją nuostabą tais 
darbščiaisiais delega
tais. Jis net gėrisi jų pa
sišventimu ir didžiadva
siškumu, Bet šalia to vis
ko mažasis vyras norėtų 
ką tai pasiklausti. Jis no
rėtų pasiteirauti apie vie
nąjį sudominusį reikalą. 
Tuo labiau, kad tam jis 
skyręs daug dėmesio ir 
tikėjęsis apčiuopiamos - 
nių rezultatų.Tai sakyda
mas jis turis omenyje ne
laimingą čekų tautą ir 
tuos niekadėjus užgniau
žusius jų laisvę. Kai jis 
paskaitęs Toronto dien
raščiuose apie rengiamą 
protesto demonstraciją, 
kai išgirdęs per radiją 
raginimą ten dalyvauti , 
jis tikėjęsis tai išsiver
žiant spontanišku sąjū
džiu. Jis buvęs tikras, kad 
žmones, ypač naujieji a- 
teiviai užplūs visą mies
tą, jie užtvenks gatves iš- 
siliedami gaivalingu pro
testo šauksmu.Omes lie
tuviai, tebeturi dar tokią 
atvirą žaizdą,mes tiesio
giniai pergyvenę nuožmią 
raudonųjų grėsmę ir pa
našiomis aplinkybėmis 
netekę tą patį 20 metų 
puoselėtą laivės žiedą. 
Dėl to smulkusis keleivis 
tikėjęsis, kad protesto 
demons tracijon susirinks 
minių minios, kad ten eis 
visi lietuviai atsivesdaml 
net savus kaimynus. Nu
rodyta valandą nuėjęs į 
susirinkimo vietą jis la
bai nustebo. Be latvių ir 
kitataučių jis ten nerado 
nei vieno lietuvio. Čia ne- 
buv.one tik pažįstamų, ar

Paramos vadovybė .no
rėdama ar.čiau bendra
darbiauti su savo nariais 
bei lietuviškąja visuome
ne, be šaukiamų metinių 
susirinkimų karts nuo 
karto duoda pranešimus 
per laikraščius bei radio, 
tačiau šie pranešimai dar 
pilnai nesupažindina na
rių bei visuomenės apie 
kredito kooperatyvo veik
lą bei finansinį stovį. Pla
tesniam susipažinimui 
pateikiamas šių metų 9 
mėnesių balansas:

AKTYVAI
Kasa.............$ 2. 000. 00
Einama s-ta banke - 
.................... S 72.446.48 
Indėlis Society - 
.................... $140.000.00 
Verybės popieriai - 
.................... $44. 312. 70 
Asmeninės paskolos - 
.......... $761.828.49 
Ipotek. paskolos (Mort- 
gičiai). . .$ 2. 083. 743.27 
Raštinės inventorius - 
.......................$ 10.950.84 
Courtland Packers s-ta- 
.....................$ 26.277. 81 
Pereinamos sumos - 
.........................$ 8. 036. 73

Balansas:$|3. 149.596.32

PASYVAI
Šerų kapitalas - 
................ .  .$ 874.740.77 
Einamos s-tos depozitai 
.............. $ 2. 126. 156.74 
Atsargos ir Spec, Fondas 
. . . .............. $ 55. 862. 89
Inventoriaus amortizaci
ja.....................$6. 993. 05
Akceptuoti čekiai - 
.......................$ 16. 389. 01 
Pereinamos sumos - 
................ $ 24. 147. 61
Pelnas už 9 mėn. - 
.....................$ 45.306.25

Balansas;® 3. 149.596.32

Kaip matote, Paramos 
balansas padidėjęs ir 
tvirtai įžengęs į ketvirtą
jį milijoną,o tas rodo mū
sų kredito kooperatyvo 
stiprėjimą bei augimą.

matytų veidų, bet čia ne
simatė net tų asmenų, ku
rių nuotraukos taip daž
nai matosi laikraščiuose. 
Kuriuos matome sėdint 
už prezidiumo stalų, ku
riuos girdime sakant pa
triotines kalbas. Dėl to 
jam peršasi keista min
tis, kurios jis nenorėtų 
dasileisti ar kam nors 
apie jąpasakyti. Argi ga
lėjo mūsų veikėjų tarpe 
atsirasti tokių individų 
kurie dviprasmiškai žai
džia mūsų jausmais ?Ku- 
rie skleisdami tėviškės 
meilės santimentus ne
bemato,kad jų gražbilys- 
tėje iš nešamu, aukštai 
pakeltu vėliavų, jų ranko
se bėra likę net neapdai
linti kotai?

S. Pranckūnas

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

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

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

Namų CR9- 6166. 

Reikia pastebėti, kad šie 
metši Kanados ekonomi
niame gyvenime buvo ju
drūs ir pasireiškė aukštų 
nuošimčių kėlimu ir kre
dito suvaržymu. Paramos 
vadovybė į šiuos reiški
nius kritiškai žiūrėjo ir 
skaito,kad reikia visomis 
galimomis priemonėmis 
padėti savo nariams-taip 
lygiai taupytojam ir sko
lininkam. Būtų nekoope- 
ratiška išnaudoti esamą 
padėtį ir iš skolininkų už 
asm.paskolas bei ipoteki- 
nes paskolas(mortgičius) 
imti iš narių 8% ar dau
giau palūkanų. Žinoma, 
privatūs biznieriai ar fi
nansinės įstaigos šią si
tuaciją išnaudojo ir "pa
sišienavo", tačiau mums 
šis būdas netiktų, nes pa
tys save būtume skriau
dę. Būkime lietuviški ko
operatininkai ir vieni ki
tiems padėkime. Matyda
mi kredito kooperatyvo 
naudingumą, daugiau 
spieskimės ir juose kuo 
skaitlingiau ir aktyviau 
dalyvaukime, tuo padėsi
me vieni kitiems.

Prie visų kredito, su
varžymų, Parama per 9 
mėnesius yra išdavusi 
asm.paskolų sumai $ 432. 
753. 000,ipotekiniųpasko
lų (mortgičių) $ 455. 000 . 
00 ir tais kreditais pasi
naudojo tiktai Paramos 
nariai - lietuviai.

Nagrinėjant balanso 
pozici j as, turime paminė - 
ti, kad šiais metais šėrų 
ir indėlių santaupos pa
didėjo $ 178.958.00 ir 
bendroje sumoje santau
pų jau turime $ 3. 000. 897 
Kaip matote mūsų finan- 
sinė apyvarta yra didelė 
ir per šiuos devynis mė
nesius esam padarę pel
no $45.306.25.Šios Skait
linės rodo, kad ši finan
sinė institucija yra labai 
reikalinga ir būtina.Šian
dien nerasime nė vienos 
kanadiškos finansinės įs
taigos, kuri duotų asm. 
paskolas ar ipotekines par- 
skolas(mortgičius) iš 7%. 
Taip pat taupytojams už 
einamąsias sąskaitas(de- 
pozitus) mokame 5%ir su 
teise naudotis čekių sis
tema. Už terminuotus in
dėlius (šėrus) mokame 
5,5% ir skaičiuojame už 
kiekvieną mėnesį, tiktai 
turi išlaikyti iki metų pa
baigos. Žinoma, už san
taupas mokamas' nuošim
tis yra žymiai didesnis , 
nes Parama dar už kiek
vieno nario indėlius ar 
šėrus moka už vieną tūks
tantį mėnesiui 65 centus 
draudimo, kuris . nariui 
nieko nekainuoja. Tuo at
veju anksčiau paminėtas 
procentas būtų žymiai di
desnis.

Ateityje Paramos va
dovybė yra numačiusi dė
ti pastangų, kad lietuviai 
galėtų pasinaudoti pigiais 
kreditais ir gauti kuo 
aukščiausius procentus 
už santaupas ir šią eko
nominę įstaigą vesti ne 
išnaudojimo principu, bet 
patarnavimu ir padėjimu 
savo nariams.

Lietuvių Kredito Koo
peratyvo "Parama" 

Valdyba.

VEDA KAZYS

RUSŲ PAVERGTOJI 
LIETUVA

Lietuvos futbolo pirme
nybių paskutinės pasek
mės: Kėdainių Nevėžis - 
N. Vilnios Žalgiris 5:1, 
Šaulių Elnias-Panevėžio 
Statyba 1:5, Kauno Poli
technika-Marijampolė 5: 
2,Kauno Lima-Šaulių Sta
tybininkas 0;5,Lima-Vil- 
niaus Saliutas 1;3.

SS-gos krepšinio rink
tinės treneris A.Gomels- 
kis apie krepšininką M . 
Paulauską štai kaip sako: 
"Modestui 23 metai. 
Krepšinį žaidžia nuo pen
kiolikos metų. Jis-šalies 
rinktinės (suprask SS - 
gos) komsorgas ir Lietu
vos komjaunimo Centro 
Komiteto narys. Tai uni
versalus krepšininkas: 
gali žaisti gynyboje, puo
limo ir netgi būti vidurio 
puolėju. Jis turi savo 
krepšinio credo:Paulaus- 
kas garsėja tuo, jog pasi
žymi galingu, technišku,.
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Vancouver i o lietuviu tautiniu šokių grupė * ATŽALYNAS“ su vadovėmis Z. Kaul iene ir A. Šmitiene (viduryje) 
Nuotrauka E. Gumbelio.

BARONAS

prasiveržimu, kurio kol 
kas niekas iš gynėjų.ne
gali sulaikyti. Modestas- 
vienas valingiausių pa
saulio krepšininkų. Pa
čioj sunkiausioj koman
dai situacijoj* jis sugeba 
paimti iniciatyvą į savo 
rankas ir tuo įkvėpti savo 
komandos draugus".Kar
tu, reikia pažymėti, kad 
M. Paulauskas yra įtrauk
tas į simbolinę pasaulio 
krepšininkų rinktinę.

Lietuvos stalo teniso 
meisterių vardus moterų 
grupėj laimėjo A.Giedrai
tytė ir vyrų-vilnietis R. 
Miknevičius.

Sov. Sąjungos bokso 
Meksikos olimpijadoj 
atstovauja sunkiam svo
ryje lietuvis J. Čepulis . 
Jam beveik nėra vilties 
laimėti meisterio vardą, 
nes kaip taisyklė, šiame 
svoryje paprastai aukso 
medalį laimi JAV negrai , 
kurie vėliau tampa pasau
lio profesionalų meiste
riais. Antru boksininku 
yra Vilniaus lenkas pus- 
sunkiam sv. D. Pozniak. 
Vilniaus Žalgirio aštuon- 
vietė yra sumaišyta su 
Maskvos atstovais.

Lietuvos rughby meis
teris Kauno Staklės vie
šėjo Poznanėj. Pirmose 
rungtynėse kauniečiai 
laimėjo prieš Poloniją 13 
: 9 ir kitose pralaimėjo 
Poznanijai 0:6.

MIČIGANO DIDMIESTYJE
VISKAS PILKA

(Reportažas iš Detroito)
Kai paskutinį kartą, 

kažkada apie Jonines, čia 
rašiau, tai rožių žiedais 
išsipylęs buvo mūsų 
miestas. O lietuviai, iš 
tvankių salių traukėme 
būriais į Dainavą. O Tau
tinių šokių šventei pasi
ruošimas lipo ant kulnų. 
O politikai rėžė aukso 
kalnus žadančias kalbas , 
prieš "prezidentines" 
konvencijas. O karingieji 
juodaodžiai žadėjo ilgą, 
karštą vasarą. .. Dabar 
rugsėjis baigėsi ir dau
gelis dalykų praėjo, kaip 
žadėta.Ne tik tai, apie ką 
buvo kalbėta, bet ir tai , 
apie ką prieš tris mėne
sius beveik nė kalbėti ne
buvome pradėję (Pav. - 
PLB. - Seimas...). Ak, 
išsipildė ir neįtikimiau
sias sapnas: po 269 dienų 
baigėsi dienraščių strei
kas. .. Gi daugelis manė , 
kad jis niekada nebepasi- 
baigs...

Neišsipildė, bent pas 
mus,Detroite,pranašauta 
long hot summer. Tikrąja 
prasme ji, tiesa, ir buvo 
ilga,nes iki šiol, pačiame 
rugsėjo gale šias eilutes 
rašant, dar neturėjome 
šalnos. Karšta, tikrąja 
prasme, ji irgi buvo-ne- 
begaliū pasakyti, kelioli
ka, ar dvidešimt kelios 
dienos su virš 90 laipsnių 
Fahrenheito ir kita tiek 
suarti 90. O kadangi kas 
savaitę po dieną ar dvi 
užeidavo tropinės liūtys, 
tai ir augmenija vėšlėte 
vešlėjo. Bet tos ilgos, 
karštos vasaros, kokią 
pranašavo negrų įbaugin
ti gandonešiai, nebuvo nė 
dienos. Miesto burmis
tras neseniai paskelbė, 
kad už-tai turime dėkoti 
savo beisbolo komandai. 
Mat, pirmąjį kartą po 23 
metų,Detroit Tigers išė
jo Amerikinės Lygos nu
galėtojais ir, kai šios ei-

Į LIETUVĄ 
geriausia ir vertingiausia 

dovana 
JAV DOLERIŲ 
CERTIFIKATAl 

PIENAI GARANTUOTI. 
GREIČIAU PRISTATOMI 

DOVANŲ 
CERTIFIKATAl 

yra vertingiausia dovana 
ir daug geresnė, negu siun
tiniai. Jūsų giminės tai pa
tvirtins. Todėl, rengdamie
si siųsti siuntinį, nesiųskit 
jo, bet siųskite DOVANŲ 
CERTIFIKATĄ ir jūs pa
matysite, kaip bus laimin
gi ir patenkinti'jūsų gimi
nės.

TIK DOVANŲ 
CERTIFIKATAl 

duoda teisę jūsų giminėms 
pirkti Vnešposyltorgo 
SPECIALIOSE DOLERIŲ 

KRAUTUVĖSE 
geriausios rūšies Ameri
kos, Vakarų Europos ji vie
tines prekes. Jūsų giminės 
tai patvirtins.

TIK DOVANŲ 
CERTIFIKATAl 

duoda teisę jūsų giminms 
pirkti 

SPECIALIAI 
SUMAŽINTOMIS 

KAINOMIS.
Jūsų giminės tai patvirtins i 

Už PATARNAVIMĄ 1 
nemoka nei siuntėjas , nei 

gavėjas
R U R L I A I Į USSR 

Jei jūs norite savo gimi
nėms pasiųsti rublių, mes 
galime tai atlikti per The 
Bank for Foreign Trade 
Maskvoje. Jūsų gimines 
gaus pinigus be jokio at
skaitymo. Pristatoma per 
10-14 dienų.
Už $10 išmokama 9 ’’sun
kūs“ rubliai. Pasiuntimo 
mokestis $2.75 siunčiant 
iki $30, o už didesnę sumą 
—10%. Visi įsakymai yra 
pilnai garantuoti ir ap
drausti.

UŽSAKYKITE DABAR 
UŽSAKYKITE TIK PER 

INTERTRADE 
EXPRESS CORP.

125 E 23rd Street 
New York, N.Y. 10010 

KATALOGAI SIUNČIAMI
jjįjįįį

lutės pasieks skaitytoją, 
jau žinosime, kaip jiems
bus pasisekę dėl pasau
linio beisbolo titulo, ko
voje su Tautinės Lygos 
laimėtojais - Baltimorės 
Orioles.. .

Mūsų burmistras, pa
siutęs airis, kuris tiesiog 
nepakenčia kitų tautybių 
ir, pavyzdžiui, jokiame 
lietuvių pobūvyje niekada 
asmeniškai nedalyvavo, 
šiaip nėra kvailas vyras . 
Dėl tų Tigrų, kaip miesto 
tarprasinių ramintojų, 
jis,tikrai,turi tiesos.Ma
tytumėte,kas dėjosi šiais 
metais Tigrų stadijone. 
Kuo arčiau laimėjimo,tuo 
pilnesnis jis būdavo. O te
nai ir juodi ir balti-visi , 
kaip broliai. Kas y nori 
muštis,taigi,energiją iš
lieti,tiems proga atsira
do kažkurią čia rugpiūčio- 
antros pusės dieną. Tuo
met Tigrai peržengė pa- 
skutinį,kaip jie sako"mar 
gic number", t. y. laimėjo 
žaidimą, po kurio kad ir 
visus likusius šiame se
zone pralaimėtų, o Orio
les visus laimėtų-vistlek

Nukelta i 7-tą puslapį.
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Prieinamos skolinimosi sąlygos 
Nemokamas CUNA gyvybės 
ir paskolą draudimas. 
Pilnas čekių patarnavimas 
Užtikrintas indėlių saugumas 
Malonus lietuviškas patarnavimas

PABALTIECIU VAKAR Ą.

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. iinrnnniiiiiiiiiiiiiiiiin

St. Catharines agentūra: 75 Rolls Avė, Tėvą pranciškoną 
parapijos salėje sekmadieniais po pamaldą.

Š. m. spalio mėn. 19 d. SHERATON - CONNAGHT viešbutyje 
/112 King St. E., Hamilton, Ont. / CRYSTAL BALL ROOM 
Pabaltiečiai rengia bendravimo vakarą.
7.00 vai. vak. visu trijų tautybių KONCERTAS 

ir po to bendri linksmi šokiai.
[ėjimas $2.50 suaugusiems, $ 1.00 studentams.

Pabaltiečių Federacija.

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:

P. Ručinskas .

kanados lietuviu

"AUKURAS" DALYVAUS 
DRAMOS FESTIVALYJE

"Aukuras" vad. aktorės 
-režizorės E. Dauguvie
tytė s-Kudabienės lapkri
čio 28 - 30 d. d. dilyvaus 
dramos festivalyje Čika
goje su veikalu "Mindau
go mirtis". Šiuo metu 
"Aukuras" smarkiai dir
ba, vyksta gyvas judėji
mas. Repeticijos vyksta 
savaitėje kelis kartus, 
menininkas daro dekora
cijas, siuvėjos siuva 
spektakliui rūbus. "Min
daugo mirties" premjera 
Hamiltone numatoma lap
kričio 24 d.

dalį išpildys garsusis so
listo Liudo Stuko "Ži
buoklių" sekstetas iš New 
York. Bus renkama spau
dos baliaus karalaitė, 
pristatomi abiturientai, 
baigusieji XII gimnazijos 
klasę. Visi ruoškimės 
šiam didžiajam rudens 
parengimui.

PIRMAS PARENGIMAS
Hamiltono Katalikių 

Moterų Draugija š. m. 
spalio 19 d. švenčia savo 
20-ties metų veiklos su
kaktį. J. Šilelis .

BENDRUOMENE

REMKIME SPAUDĄ
Spaudos baliaus, kuris 

įvyks lapkričio 9 d. Jau
nimo Centre,proga orga
nizuoja didžiulį bazarą- 
loteriją. Šios loterijos , 
kaip viso parengimo,gau
tasis pelnas skiriamas 
paremti jaunimo spaudą: 
"Eglutę", "Ateitį" ir 
"SkautųAidą" bei vietinę 
jaunimo veiklą. Rengėjai 
kviečia lietuviškąją vi
suomenę prisidėti prie 
šios loterijos suorgani
zavimo, paaukojant fantų 
arba vieną kitą dolerį, už 
kuriuos bus nupirkti f an
tai.Šiai loterijai-bazarui 
suorganizuoti vadovauja 
p. E. Gudinskienė, tel. 54 
7-1967. Taip pat rengėjai 
maloniai kviečia visus 
skaitlingai dalyvauti šia
me tradiciniame spaudos 
baliuje. Baliaus meninę

Atkelta iš 2 psl. •
LIETUVIU GYVENIMO.,,

Sąjungos ir naciškosios 
Vokietijos 1939 metų rug
pjūčio mėn. sutartimi dėl 
įtakos sferų pasidalinimo 
ir po to sekusiomis Sovie
tų Sąjungos draugiškumo 
ir į vidaus reikalus nesi
kišimo sutartimi su Lie
tuva, Estija ir Latvija,ku
rios nuvedė į tų šalių in - 
vaziją, okupaciją ir įjun
gimą į Sovietų Sąjungą.

Konsulai atkreipė klau
sytojų dėmesį į daugelį 
panašumų su tuo ką So
vietų Sąjunga padarė Bal
tijos valstybėse iki laisvė 
ten visiškai buvo už
gniaužta ir kaip to paties 
Sovietų Sąjunga siekia 
Čekoslovakijoje vis kal
tindama čekus laužant su
sitarimus ir žingsnis po 
žingsnio eidama prie vi
siško Čekoslovakijos pa
vergimo. LGK

VASARINIS 7968 - 7.
Storo, gėlėto nepermatomo nailono medžiaga dėl 4 sukneliy, 
3'/2 jardo vilnonės angliškos medžiogos.vyriškam kostiumui, 
312 jardo vilnonės angliškos medžiagos moteriškam kostiu
mui, 1 terelyno bliuskutė, 1 vyriški nailoniniai marškiniai, 
2 poros vyriškų, arba moteriškų geriausios rūšies nailoninių 
kojinių— $75.90.

Atkelta iš 6 psl. ,
(Reportažas iš Detroito)

Tigrai yra lygos nugalė
tojai. Tai ką gi balta ir 
juoda ten susirinkusi 
liaudis 7Ogi be jokių įran
kių, tik su batais, tik su 
alaus bonkomis, kumšti - 
mis, gal net nagais, atlu
po keletą nepaprastai 
stiprių, metalu kaustytų 
kėdžių. Tomis kėdėmis 
jau ardė šimtus ir tūks
tančius kitų kėdžių.Kauk- 
dami, spiegdami, kėdžių 
lentomis ir metalo kaus
tymais ginkluoti, puolė 
akėti stadijono aikštę. 
Velniop ėjo melsvai ža
lia,pirmos rūšies velėna. 
Tam tikrus kampus sau
gančios vielų tvoros plei
šėjo, trukinę j o, kaip supu
vę žvejo tinklai ir griuvo 
ant išrausto stadijono. 
Kraujo, aišku, buvo, nes 
nevienas susibraižė vie
lomis bei vinimis. Bet 
kiekvienas liejo savo 
kraują ir savo prakaitą, 
petys pety n, ranka rankon, 
juodi ir balti. Laikraščiai 
talpino nuotraukas ir TV 
rodė žiniose,kaipdžiaugs- 
mo išsiveržimo demons- 
traciją.Kas sakė,kad dvi
dešimtojo amžiaus naujo
jo kontinento "romėnai" 
nemoka linksmintis ir 
kad bendras džiaugsmas 
nepaskandina tarprasinės 
neapykantos?...,,

Prasidėjo lituanistiniai 
mokslai.Vaikų beveik tiek 
pat, kaip ir pernai ir už
pernai - apie du šimtus . 
Devintas ir dešimtas sky- 
riai merdi,nes niekas ne
begalime priversti savo 
paauglių į juos eiti. LB 
vadovybė,paskatinta kaž
kurių tėvų, rengiasi nau
jam bandymui: nuo spalio 
6 pradeda lituanistinio la
vinimosi kursą,kurį pasi
žadėję lankyti, teprivalė tų 
paskaitą ar pamoką iš
klausyti kartą į mėnesį. 
Mintis,teoretiškai imant, 
regis, gera. Kaip seksis 
praktikoje, tai parašysiu 
kitą kartą,kai jau bus iš
bandyta. ..

Pirmąją rugsėjo savai
tę,kaip ir visada per pa
skutinius kelioliką metų, 
Tabor Farmoje, Sodus , 
Mich.,buvo metinis San
taros-Šviesos Federaci
jos suvažiavimas. Tai ne 
koks politinis įvykis, o 
grynai kultūrinis, nežiū
rint, kad kaikuriais me
tais,ten skaitytos paskai
tos,yra sukėlę tam tikros 
kontroversijos. Šįmet!- 
niam suvažiavime kon
troversijos beveik nebus 
buvę. Vienu ypu, vienu di
desniu reportažu, apra
šiau įvykį Naujienose.Ki
ta spauda,kol kas,nė amt. 
Netikiu, kad ten nebūtų 
buvę spaudos žmonių iš 
kitų laikraščių? Tiesa, 
Kanada tai tebuvo atsto
vaujama vieno vienintelio 
torontiškio visuomeni
ninko Augustino Kuolo. 
Stebėte stebėjausi, kodėl 
Kanadai (lietuviškai, ži
noma), šita gaji-,’šviežių ; 
idėjų pilna, jaunimo gru
pė visiškai nerūpi ? Iš Či- i 
kagos ir Detroito buvo
ateitininkų ir skautų. Kai 7«B.U.<XtX»JLU.U.»XU.'X^XLX.tl.UL»-L»X>X«Xa.U.»XU.,Xl

VASARINIS 7968 - 2.
Pavasariniam arba vasariniam paltui vilnonė medžiaga, 3b 
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 arba moteriškas nailoninis lietpaltis 
— $75.00.

Tęsinys iš praeito nrt j ________________________
KLB VII - SIOS KRAŠTO 1 tvarkymą,kurie skiriami 

giminėms už geležinės 
uždangos,iš kurių dažnai 
tik trupiniai pasiekia įpė - 
dinius, jeigu testamentas 
nėra apdairiai surašytas . 
"Liūto" dalį paima rusų 
advokatai,bankai ir kitos 
jų įstaigos palikimų per
vedimo eigoje.

Valdomųjų organų rin
kimai praėjo pagal nomi
nacijų komisijos pirmi
ninko A. Kuolo patiektą 
pasiūlymą su mažu ne- 
sklandumu:paskutinę mi
nutę savo kandidatūras 
buvo atsiėmę K. Baronas 
ir G.Breichmanas, tačiau 
po kai kurio uždelsimo 
vis dėlto pasiliko. Valdo
mųjų organų sudėtis jau 
buvo paskelbta praeitame 
numeryje.

1968-69 metams sąma
tą patiekė iždininkas dr. 
S. Čepas $ 1, 575. 00 su - 
mai,kuri buvo priimta be 
diskusijų.

KLB ateities planai ir 
diskusijos po pirm. A . 
Rinkūno įvado,sukėlė kiek 
daugiau diskusijų. Jų ei
goj buvo išreikšti sekan
ti pageidavimai: padidin
ti solidarumo mokestį iki 
$ 3.00 metams,kuris bū
tų skirstomas lygiomis 
dalimis tarp apylinkės , 
Krašto Valdybos ir Pa
saulio Liet. Bendr. Valdy
bos: pakeisti rinkimų 
tvarką įvedant kandidatų 
rinkimus rinkiminėmis 
apylinkėmis, kurios kar
tais apimtų ir kelias ma
žesnes KLB apylinkes; 
pavesti Krašto Valdybai 
sudaryti komisiją statuto 
pakeitimui, kur is būtų pa
tiektas sekančiai Krašto 
Tarybos sesijai; sustip
rinti Politinio Komiteto 
sudėtį ir veiklą; ypatingą 
dėmesį atkreipti į šeimos 
ir mokyklos vaidmenį 
lietuvybės išlaikymui;iš- 
lyginti santykius su Ka
nados Lietuvių Fondu ir 
eiti glaudaus bendradar
biavimo keliu; padaryti 
įtakos į Vyriausius Lie
tuvos Išlaisvinimo veiks
nius dėl santykių su pa
vergtos Lietuvos žmonė
mis ir jų organizacijo
mis, nesuakmenėjant sa
vo negatyviuose nusista
tymuose.

Sesiją užbaigiant buvo 
priimtos rezoliucijos 
Lietuvai, Kanados Lietu
vi i; jaunimui ir Kanados 
lietuviams jpadėkos :buv. 
Krašto Valdybai ir sesi
jos globėjams Toronto 
apylinkės valdybai ir Tė
vams Pranciškonams; 
sveikinimai - sergančiam 
red. J. Kardeliui ir "Gy- 
vataro" vad. G. Breich - 
manienei.

Visa sesija buvo baigta 
per vieną dieną ir praėjo 
gana ramioje ir darbin
goje nuotaikoje, kaip kad 
ir dera rimtai ir nusisto
vėjusiai organizacijai.

P. Rudinskas.

TARYBOS SESIJA
Kanados Lietuvių Fon

do pirm.dr. A. Pacevičius 
pranešė, kad fondas jau 
artėja prie $ 50,000, tai
gi prie pusės užplanuotos 
sumos.

Tautos Fondo vardu A . 
Banelis pranešė,kad šiais 
metais lėšos buvo telkia
mos per Jungtinių Finan
sų Komitetą 50 m. Nepr . 
sukakčiai paminėti. Lig 
šiol Kanadoj sukelta $ 11, 
000 iš numatytų $ 15,000. 
Tautos fondui iš jų teko $ 
$ 5,500, - panaši suma 
kaip ir kasmet Deja, Jung
tinis Komitetas sėkmin
gai dirbo tik Kanadoje. 
JAV tas planas įvykdytas 
tik keliolikai procentų, 
kadangi A LTas ir kai ku
rios kitos organizacijos 
nesilaikė susitarimo per
vesti lėšas į bendrą fon
dą. Šalpos fondo vardu 
pranešimą padarė O. In- 
drelienė,pabrėždama,kad 
žymi dalis šalpos darbų 
vyksta decentralizuotai 
per apylinkes. Kadangi 
"Income Tax" kvietų da
vimas varžytų pinigų pa
naudojimą už Kanados ri
bų, tai šalpos fondas pa
gal naują įstatymą sau 
šalpos organizacijai rei
kalingo numerio nebeiš- 
sirūpino.Jį išsirūpino sau 
atskirai tik "Baltijos" 
stovyklavietė .Montrealy.

Įdomūs buvo apylinkių 
pranešimai,kurių daugu
ma atsiuntė savo atstovus 
arba juos patiekė raštu. 
Nepriklausomybės su
kakčiai atžymėti kai ku-

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

BALTIC STORES LTD.,
(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 sumažinimą, jei siunti
niai yra siučiami Šeimai.

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

Atkelta iš 3 psl. r DABARTINE LIETUVA.,,.
apie Vilniaus “Inturistą” apskn-baidžaniečius, bet rimtai abeJ ....
tai. Savo gyvenime esu apkelia- joju, ar jos pasiekia savo tiks-ries is jų vykdo gana di- 
vęs daug kraštų ir sutikęs daugllą Lietuvoje, kuri išliko vistiekdelius projektus ir šau- 
žmonių. žios kelionės metu taip daugiau ar mažiau civilizuotas vis Kanados lietu- 
pat apsistojau daugelyje viešbu- kraštas. O gal Vilniuje yra jau . . 1 ,
čių, tačiau Vilniaus “Inturistas” tiek daug “tarybinių” piliečių, VJV lr Krašto Valdybos 
išsiskyrė iš visu. Kažką panašaus i jog ši propaganda jiems spe-pagalbos. Dr. Jacevičiūtė 
turi tik Varšuvos ‘,‘Orbis” tąr- cialįai> skiriama? Kaip 
nautojai, nors, tunu pnpazin- tų, tokie ir panašus ‘tarybiniai’ 1 .
ti, lenkai savo vidinės kultūros papuošalai užgauna net elemen- miestas rengia Tautų 
stoką užtušuoja bent savo ma- taniausius; estetinius jausmus, o parką, kuriame ir lietu- 

viai gavo apie 6000 kv.pė
dų sklypą. Vancouveris‘ir 
Ottawa aktyviai dalyvau-

nieromis. Vilniaus “Inturisto” svarbiausia — jie jau ir taip 
“viršininkai” stokoja ir kultu-“tarybinį” Vilnių dar labiau “su
ros, ir manierų. Kažkaip jie at- tarybina”. Nei Lenkijoje, nei 
siduoda “tarybiniu” saugumu. Rytų Vokietijoje neteko nieko 
Leningrado “Inturistas” paliko panašaus matyti. Varšuvoje ir . ); ou,7T,t„
daug kultūringesni įspūdį, ir jo1 Krokuvoje buvo matyti tik pla- Ja “etuviSKų SKynų ari 
aptarnavimo negalima net lygin-katai, kurie priminė gyvento-, darymu tų miestų muzie- 
ti su vilniškiu. jams Varšuvos sukilimo pradžią

Rusų kalba dominuoja ne tik 1944 metais. Ar “tarybinė” Lie- 
viešbutyje, bet ir gatvėje, ir tai.tuva negalėjo taip pat paminėti, 
po dvidešimt penkių "tarybinės” kaip lietuviai sukilo ^vokiečių- 
Lietuvos gyvavimo metų. Lietu . ..... ’ J °
vos sostinėje girdisi daugiau lie 
tuviškai kalbančių tik nuo penk 
tos valandos, kai' iš Įstaigų pa 
sipila tarnautojai. Man šakė 
kad rudenį ir žiemą esą geriau 
nes iš atostogų grįžta studentai 
tarnautojai ir šiaip piliečiai, bei 
nemanau, kad tai radikaliai pa 
keičia padėtį — daugiu daugiau 
šiai ją tik sušvelnina. Net ir ge
riausius norus turėdamas nega
lėčiau pasakyti, kad Vilniuje 
būtų jaučiama lietuviška nuo
taika. Visur jauti “tarybinės” tų “tarybiškesniu

rusų karui prasidėjus? Juk tai 
akivaizdžiai “parodo”, kaip lie
tuviai įsijungė “laisvu noru” į 
“tarybinės” šalies rojų! Komu
nistinė Lenkija turi drąsos mi
nėti nepriklausomybės penkias
dešimtmetį. Kodėl “tarybinė”. 
Lietuva bijo net jos vardą vie
šai ištarti? Į visus šiuos klausi
mus davė man atsakymą “tary
binė” Lietuvos tikrovė: “tarybų 
Lietuvą” padarė rusai kalėjimu, 
kuriame kalinami lietuviai.

Kad Vliniaus miestas atrody- 
-----   ---- j tai j dabartiniai 
atmosferos despotini dvelkimą, “tarybiniai” šeimininkai pasirū- 

Vilniuje, kaip ir visuose “ta-pino pristatyti paminklų didie- 
rybiniuose” _ miestuose, matytiisiems lietuvių tautos “gerada- 
p r e k i ų trūkumas. Daugiausia riams”. Gražiausios vietos prie 
“tarybinėje” šalyje yra “parti-Lenino prospekto paskirtos Le- 
nių” gaminių. Štai kodėl jų iš- ninui ir Vilniaus “išvaduotojui”, 
pardavimu yra didžiausias susi-Tik, gaila, neprisimenu jo “ta- 
rūpinimas. Kapitalistiniai maga rybinės” pavardės (Ivanas Da- 
zinai ir krautuvės yra pakeičia nilovičius černiachovskis — 
mi socialistiniais partinės pro Red.). Žvelgiau į juos ir ste- 
pagandos “balaganais”. Viena bėjausi, kaip jie nesiderina su 
me Vilniuje yra jų turbūt dau-senuoju Vilniumi. “Tarybiniai” 
giau, negu automobilių visame piliečiai nuo Volgos yra sveti- 
krašte. Gal panašios propagan mi Vilniuje. Svetimi jam ir jų 
dinės priemonės nuteikia “tary simboliai. į 
biškai” uzbekus, totorius ar azer (Bus. daugiau) s

juose. Torontas šv.Jono 
kapinėse stato žuvusiems 
už laisvę paminklą. Ed- 
montonas su latviais ir 
estais remia vieno kana
diečio rašytojo projektą 
parašyti operetę apie bal
tų laisvės kovą.Daugelyje 
apylinkių veikia šešta
dieninės mokyklos, tauti
nių šokių grupės,muzikos 
ansambliai ir 1.1.Atrodo , 
kad lietuviška veikla gyva 
ir šakota.

Kelios apylinkės nusi
skundė, kad dabartinėje 
rinkimų sistemoj į Kraš
to Tarybą mažosios kolo
nijos negali išrinkti savo 
atstovų.

Platoką pranešimą pa
darė BALFo sekretorius 
A. Dzirvonas. Praeitais 
metais šalpai išleista $ 
109,190. Jis ypatingai at
kreipė dėmesį į palikimų

kurie jų per eilę metų ten 
važiuoja, bet raupsais , 
kiek žinau, nė vienas ne
apsikrėtė. Vienas kažkada 
pasakė, kad santariečių- 
šviesiečių sąskrydžiuose 
Tabor Farmoje būna dau
giau kultūros,negu kultū
ros kongresuose. Čia pa
sinaudosiu penktuoju a- 
mendmentu ir savo nuo
monės nepareikšiu..,

O dabar į Detroitą 
grįžta ruduo. Jis visada 
čia labai gražus, su ilga , 
kartais daugiau,kaip mė
nesį, trunkančia bobų va
sara.Su pasakiškom,sau
lėtom trumpom dienom, 
su keliais tuzinais aug
menijos spalvų ir atspal
vių. Tik lietuviškas, taip 
vadinamas "visuomeni
nis" gyvenimas net kiek 
ankstokai prasideda. Ne
žiūrint bet kurio metų 
laiku neišvengiamų ves
tuvinių balių, štai, spalio 
12 jau Lietuvių namai 
ruošia puotą, o lapkričio 
9 - Dariaus - Girėno klu
bas. O jau pobūvių sezono 
pradžia, tai šįmet nebet-

kaip buvo padaryta: Pul- 
gio Andriušio, Barnardo 
Brazdžionio,Antano Gus
taičio ir Stasio Santvaro 
kūrinių vakaru, kuriame 
rugsėjo 28 dieną patys 
kūrėjai Lietuvių namuose 
asmeniškai dalyvavo ir 
patys savo kūrybą per tei
kė, kaip anais gerais, al
kanais laikais Vokietijo
je, kai visi buvome dvi
dešimt ir keliais metais 
jaunesni...

Pilkojo Detroito repor
tažą reiktų baigti dvasi
nių reikalų istorija. Tai 
apie vienos iš trijų lietu
viškos parapijos perkėli
mą į kitą vietą (greitkelis 
verčia antrą mūsų bažny
čią), dėl kurios lietuviš
kumo kova dar tik pradė
ta.Bet kadangi,sakau, dar 
tik pradžia, tai turėsiu 
daugelį progų prie tos te
mos grįžti. Tik primenu, 
kad niekada šiame krašte 
nebuvo taip sunku likti 
lietuviu kataliku, kaip 
šiais, vadinamaisiais e- 
kumeniniais, laikais.

Alfonsas Nakas

SĖJA
“Tautinės, demokratinės minties mėnesinis lietuvių laikraštis. 

Leidžia Varpininku leidinių fondas
Redakt ori us Vytautas B i 1 d u š a s .

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

Prenumerata: JAV ir kitur 3 dol. metams.
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Aišku, esate girdėję, kad tai laikraštis, kuris 
jau eina 61 -sius metus. Jį vieni giria, kiti peikia, bet 
visi jį mėgsta skaityti. Kodėl?

Todėl, kad jis niekam nepataikauja ir nesibijo 
teisybės rašyti. Teisingomis žiniomis iš visur (daug 
rašo ir apie dabartinį Lietuvos gyvenimą) laikraštis 
per 60 metų pelnė gerą vardą ir pasitikėjimą.

Keleivis duoda ir teisinių patarimų, jame rasite 
gražių apsakymų bei eilėraščių. Jis turi ir moterų 
skyrių. Prenumerata tik $5.00.

Jau galima gauti 1968 m. Keleivio Kalendorių

636 Broadway,
KELEIVIS

So. Boston, Mass. 02127
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D.L.K. VYTAUTO KLUBO

PASALPINES DRAUGIJOS

VAKARIENE
įVYKSTA š.m. spalio mėn. 26 d. (šeštadienį) 7:30 vai. vakaro KLUBO 

didžiojoje salėje, 2161 St. Catherine Street East.

Šilta vakarienė, šokiai ir loterija.

Įėjimas $3.00, jaunimui pusė kainos.
KLUBO VALDYBA.

"BALTIJOS"KOMITETO
POSĖDIS

"Baltijos" Komitetas 
praeitame savo posėdyje 
nustatė būtiniausių sto
vyklavietės pagerinimų 
eilę,kurie turėtų būti at
likti iš dabar vykdomo 
vajaus lėšų.Nustatyta se
kanti jų eilė:
1. Įsigyti naudotą šaldytu
vą maistui ir šaldytuvą 
pienui ir gėrimams.
2. Padaryti valgykloje už
daromas lentynėles sto
vyklautojų indams.
3. Įsigyti naują sinką vir
tuvei.
4. Padaryti ant metalinių 
bačkų plaustą maudyklo
se.
5. Ištirti stovyklavietės 
rajono purškimo galimy
bes nuo musių ir uodų.
6. Aptvarkyti ir pagerinti 
esamą sporto aikštę, o 
esant lėšų,padaryti naują 
didesnę aikštę tarp nak
vynių namukų.
7. Padaryti vartus į sto
vyklavietės ir maudyklų’ 
rajonus.
8. Pagal išgales vykdyti 
miško valymą ypač prie 
ežero esančiame sklype 
ir apie nakvynių namu
kus.

Dr. J. ŠEMOGAS
5441 Bannantyne, Verdun

Pirmadienį ir 
Ketvirtadieni
Antradieni
Penktadienį
Trečiadieni

2 - 4; 7 -9 pm.

2 ■ 4 pm,
2 - 4; 7 ■ 9 pm.
7 - 9 pm.

Labai geistina, kad kas 
nors iš Montrealio lietu
vių stovyklavietei savo 
seną šaldytuvą padovano
tų arba perleistų už ne
didelę kainą. Šaldytuvų 
reikalais sutiko rūpintis 
J. Ladyga.

Plaustams bačkas tame 
pat posėdyje padovanojo 
Skautų Rėmėjų Komiteto 
pirm.J.Šeidys, už ką jam 
reiškiama nuoširdi padė
ka.

Stovyklavietės purški- 
nimo problemą sutiko pa
tyrinėti seselė Margari
ta.

Kitais darbais pavesta 
rūpintis Komiteto prezi
diumui.

Kadangi lėšų telkimo 
vajus iki posėdžio datos 
nebuvo sėkmingas,tai nu
tarta organizuoti loteri
ją. Į loterijos komisiją 
išrinkti J. Šiaučiulis, J. 
Ladyga, J. Kęsgailienė ir 
J.Šeidys.

Stovyklautojų mokestį 
nutarta padidinti nuo $1.00 
iki $ 2. 00 į savaitę. No
rim,kad tos pajamos pa
dengtų bent gerą dalį sto
vyklavietės bėgamų išlai
dų.

Taip pat nutarta prašy
ti organizacijas ypatingai 
pasirašiusias "Baltijos" 
steigiamųjį] memorandu
mą, kad jos reguliariai 
remtų stovyklavietę savo 
įnašais.

Ilgokų diskusijų iššau
kė didesnio stovyklavie-

tės panaudojimo klausi
mas. Be lietuviškų orga
nizacijų, į stovyklavietės 
panaudojimą nutarta 
bandyti įtraukti kanadiš- 
kas organizacijas. Infor
macinį laišką tuo reikalu 
pavesta paruošti P. Ru- 
dinskui ir dr. L Gražytei . 
Taip pat išneštas pagei
davimas sutvarkyti tarp 
pliažų esančią sklypo da
lį ir pastatyti stalų, kad 
atvažiavę į stovyklavietę 
svečiai turėtų kur "pikni- 
kauti".

Stovyklavietės Komite
tas neabejoja,kad "Balti
ja" su laiku tikrai taps 
viena iš geriausių ir įdo
miausių stovyklaviečių 
Amerikoje,tačiau jos ge
rinimo tempas priklauso 
nuo Montrealiečių lietu
vių paramos.

P. Rudinskas .

PADĖKOS ŽODIS

Tebūna leista man iš
reikšti iš gilumos šir
dies mano padėką visiem 
mano geriausiems drau
gams -ėms ir prieteliams 
už tokį skaitlingą malonų 
lankymą man būnant li
goninėje ir už taip bran
gias ir vertingas dova
nas, gėles, atvirutes, ku
riomis mane apdovanojo
te būnant ligos priespau
doje. Jūsų malonūs žo
džiai ir linkėjimai daug 
man padėjo greičiau su
stiprėti.

Dar sykį sakau - šir
dingai ačiū. Mano širdyje 
pasilieka neišdildomas 
prisiminimas.

Albertas Simijonas 
Lasalle, Que.

NOREIKA MONTREALYJE
Vilniaus Operos solisto Vir 

gilijaus Noreikos koncertas 
sutraukė didoką montrealie
čių dainos mylėtoju skaičių. 
Buvo atvykusių iš JAV-bių, 
o taip pat ir iš- kitų Kan ūdos 
vietovių. Apipilnė salė kon
certą priėmė labai šiltai ir 
entuziastingai, reikalaudama 
daug “ bisų“. Bus plačiau.
DLK VYTAUTO KLUBAS 
praneša, kad spalio 20 d. 2 
vai. p. p. klubo patalpose šau
ki amas visuotinas šėrininkų 
susirinkimas.

Klubieciai ir visi montrea- 
lieČiai kviečiami naudotis 
klubo salėmis. Kainos yra 
labai žemos, o ypatingai 
sekmadieniais.

G. Alinauskas 
vicepirmininkas.

ŠV.KAZIMIERO PARAPIJA 
» Parapijos jaunimo susi
rinkimas ateinantį seku adie- 
dienį po 10 vai. mišių.
» Ateit, studentu susirinki
mas Šį penktadieni 8 vai. v. 
klebonijoje.

VINCAS PAULIUKAMS, 
pranciškonas broliukas, 

kuris dirbo “ Darbininko“ lei
dykloje Brooklyne, staiga mi
rė spalio 7 d. Palaidotas Ke 
nnebunkporte, Maine. IšMon 
trealio i laidotuves buvo nu
vykusi velionio sesutė Mari
ja Laurinaitienė su šeima.

VILNIAUS OPEROS SOLISTO

VIRGILIJAUS NOREIKOS

KONCERTAS

„LITAS"

įėjimas $3.00, moksleiviams $2.00. KONCERTĄ GLOBOJA
B. Marijošius.

AKOMPANUOJANT Vilniaus Operos koncertmeisterei Žanetai Noreikienei 

įvyks š.m. spalio 20 d. (sekmadienį) 4 vai. p.p. TORONTE, 
BROCKTON HIGHT SCHOOL AUDITORIJOJE (Bloor-Brock).

|fe/.767- 3775; namu 366-9582

DANTl) GYDYTOJAS

Dr. J. MALISKA

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

Namų tel. MU 1-2051

>aoJ AUGELI ENE
Dantų gydytoja

1410 Guy Street I aukštas 
11 - 12 kambarys, 

Tel: 932-6662; namu 737-9681

d.v.GIRIUNIENĖ
Dantų gydytoja

DR, A, S, P OPICRNT IS
B.A., M.D., C.M., M.Sc., L.M.C.C., F.R.C.S.fc).

Chirurginė praktika
SEAFORTH MEDICAL BUILDING,

3550 Cote Des Neiges Rd., Suite 720.

KREIPTIS TELEFONU 931-3275.

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

Suite 205

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

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

Sev. į. Momenta - Mamt
Namu te!. 747 - 9000 t

6636, Clark St. Montreal
1 prie St. Zotique )

TEL: 277-5059, 277-5323

ATLIEK 4ME DARBUS:

Electric Welding
Body Work
Painting
Mechanic
Electric
IC kitus

N O T A R A S

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

Sun Life Building 
Suite 2001 

Tel. 866-7359

P ARD AVIMAS
Parduodamas BILIJARDAS

( ppolroom )., esantis Montrealio 
miesto centre, 2145 St. Catherine 
Street E., ( greta Lietuvių Klubo) 
arba tik viena biznio dalis, kuri 
Petro Yanuškos išlaikyta 21 me
tus. Skambinkite tel. 366► 3802.

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS

SIUVU IR PARDUODU
Taisau ir Remodeliuoju
Vasaros laike saugojimas 

/ Storage /.

6396 Bannantyne, Verdun, 
PO 7-6183,

Steering Service
Wheel Alingment

T une - up
Clutch - Brakes

AKADEMINIO SAMBŪRIO 
RUOŠIAMAS BALIUS

Š. m. lapkričio mėn. 16 
d. Chateau Champlain Ho
tel, Akademinis Sambūris 
rengia dvidešimties metų 
jubiliejaus ir Vinco Krė
vės vardo septintosios li
teratūrinės premijos 
įteikimo balių.

Šiame baliuje bus mon- 
trealiečiams staigmena- 
debiiitančių pristatymas . 
Visos mergaitės, baigu
sios gimnaziją ir suėju
sios 18 metų kviečiamos 
baliuje dalyvauti ir regis
truotis pas Sambūrio val
dybos narius iki š.m.spa
lio mėn. 20 d.

Debiutančių pristatymu 
ir jų šokiu bus atidaryti 
ir pradėti baliaus šokiai.

Baliaus bilietus jau ga
lima įsigyti pas kiekvie
ną sambūrietį arba val
dybos narius: H.Lapinie- 
nė-MU 1-7605, S. Piečai- 
tienė-366-7 041, G. Dainius 
-626-3564, J. Kibirkštis - 
RA 8-2614,A.Kličius-331- 
5590. Valdyba.

"LITAS" $ 2, 339, 545
Per šį paskutinį mėne

sį "Litas" paaugo $ 53 , 
000. Jeigu toks augimas 
laikytųsi iki galo metų, 
tai "Litas" pasiektų du su 
puse milijono dolerių ir 
turėtų visais atžvilgiais 
rekordinius metus.

Ryšium su pasikeitusia 
krašto finansine konjunk
tūra ir naujai susidariu
sia padėtimi, "Litas" su
mažino nekiln. turto pas
kolų palūkanas nuo 9% iki 
8.5%,įskaitant nemokamą 
gyvybės apdraudą iki $10 , 
000. Valdiška Central 
Mortgage and Housing 
Corp.dabar sumažino pa
lūkanas iki 8.75%, o dau
gumas Trust kompanijų 
tebeima 9% be gyvybės 
apdraudos.

Terminuoti indėliai nuo 
šio laiko bebus priimami 
tik vieniems ir dvejiems 
metams. Palūkanos už 
juos paliktos tos pačios- 
6% už vienų metų indėlius 
ir 6.5%uždvejų metų in
dėlius. Didieji bankai už 
terminuotus indėlius da
bar bemoka tik 6%.

"Litas" ir ateityje nu
mato eiti kartu su besi
keičiančia konjunktūra: 
kai palūkanos už santau
pas ir paskolas rinkoje 
kyla, jos kyla ir "Lite" , 
kai krinta-krinta ir "Li
te". Tačiau pagrindinis 
principas pasilieka: tuo 
pačiu laikotarpiu "Litas" 
taupytojams už panašias 
sąskaitas moka daugiau, 
kaip bankai ir ima mažiau 
palūkanų už paskolas,kaip 
kiti skolintojai.

P. Rudinskas .

Pabaltieciu Vakaras.
Ateinanti šeštadienį spalio 

19 d. 7 vai. vakaro Sheraton- 
Connaught viešbutyje, Crys
tal Ball Room saleje, visi 
trys pabaltiečiai kartu rengia 
vakarą. Kiekviena tautybė iš
pildys po 20 min. programą, o 
po to bendri lietuvių, latvių ir 
estu šokiai. Lietuvių progra
mą išpildys garsusis mūsų 
“ Gyvataras“ . Plačiau žiūrė
kite skelbimą.

Baltų Federacija.

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

4.4%
5.%%

MONTREALIO LIETUVIU KREDITO UNIJA

MOKA UŽ:

DEPOZITUS
ŠERUS

TERM.IND. 1 metams 6.%%
TERM.IND. 2 “ 6.5%

Nemokamas gyvybės draudimas 
iki $2,000 bendros Šerų ir 
depozitų sumos .

DUODA PASKOLAS IŠ 9%

ASMENINES iš 9.% 
NEKILN. TURTO iŠ 8.5% 

iškaitant gyvybės apdrauda. 
iki $ 10,000.
JAU IŠDUOTOS PASKOLOS iki 
termino lieka senomis palūkanom i s 
( pradedant 6.5 % ).

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

Vakarais - trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai.

AR ŽINOMA, KAD
’’NEPRIKLAUSOMOS 

LIETUVOS” SPAUSTUVĖ
spausdina bilietus, pakvietimus, tin.- 
tines ir padėkos korteles, įvairius 
blankus, receptams lepelius, vedybi
nius pakvietimus, rrirties atveju už
uojautos laikus, visokius ” statemer, 
tus”, vokus su adresais, laikraščius, i

Adresas: 772.2 George Street,
LaSalle,Montreal,P. Q.

DĖMESIO
Visokio amžiaus mont- 

realiečiai, kurie mėgsta 
dainą ir šokius,kviečiami 
rezervuoti š.m. lapkričio 
9 d. puikiam subatvaka- 
riui.

Aušros Vartų parapijos 
choras numato duoti įvai - 
rią programą: duetas .ok
tetas, moterų choras ir 
mišrus choras. Po kon
certinės dalies, šokiams 
gros orkestras. Išalku- 
siems bus duodami šalti 
užkandžiai, o ištrošku- 
siems - gėrimai.

Choro valdyba. 
MIRĖ TAURI LIETUVĖ

Šio mėn.5 d.Montrealio 
General ligoninėj po ilgos 
ir labai sunkios ligos mi
rė Emilija Kringelienė , 
sulaukus 53 metų am
žiaus, palaidota per šv. 
Kaz. par. spalio 9 d.

Giliame nuliūdime pa
liko vyrą Martyną, dukte
rį Birutę Vilimienę, brolį 
Emilijų Radvilaitį ir se
serį Marytę Pužauskie- 
nę.gyv. Los Angeles, Calif. 
JA V,kitas seseris-Marta 
KlimienęNew Yorke, Al
doną Kuzaitienę Montre-

VLADAS JACKEVIČIUS , 
atvykęs prieš pusę meti] 
paviešėti pas savo bro
lius Kanadon, rugsėjo 
mėn. 30 d. išskrido atgal 
Lietuvon.

Šiaurės Amerikos kon
tinente gyvena penki Jac
kevičių broliai-du Toron
te, du Čikagoje ir vienas 
Sudburvie.

MIELI MONTREALIO 
LIETUVIAI I

"Lithuanias in Canada" 
knyga susilaukė gero 
įvertinimo,ypač iš Kana
dos valdžios įstaigų ir 
žymių asmenų. Knygą te
beperka Kahados ir USA 
bibliotekos, universite
tai,mokslininkai,bet ma
žiausia nupirko Montrea
lio lietuviai. Nesupranta
ma kodėl ? Iš 5000 liet. 
jei nors 200 šimtų įsigy
tų, tai būtų labai gražu ir 
patriotiška. Atrodo,kad ir 
Montrealyje yra intelek
tualų ir pasiturinčiai gy
venančių lietuvių.
"L in C" knygos spausdi
nimas kainavo virš 12000 
dol. Gražu būtų, kad ir 
Montrealio lietuviai savo 
duoklę atiduotų. Knyga 
galima gauti pas Pr. Ru- 
dinską "Lite"ir."NL" re
dakcijoje.

Administracinis Komi
sijos sekretorius -

J. Karka.
alyje, Liną Vaičaitienę 
Lietuvoj ir daugelį drau
gų bei pažįstamų.

Tebūnie lengva Tau 
Emilija Kanados žemelė 
ant kurios daug džiaugs
mo ir tiek skausmo esi 
patyrusi. -aj-

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

P. ADAMONIS 
Chartered Insurance Broker 

3907 ROSEMONT BLVD.
Tel. OFF.: 722^3545 , RES. 256-5355

Sekr.: M. Arlauskaitė tel. 722- 3986.
S-to» "Lite" nr. 752D

/

t

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

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

LIETUVIŠKAS PUSVALANDIS GIRDIMAS KAS

ŠEŠTADIENI S PER C F M b STOTI
k

BANGA

TEL. 669- 8834.

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

VISU Rūšių DRAUDIMAS

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

Montreal. Telefonas RA. 7-3120

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 - S 1000 - galima įsigyti 
gralius ir vertingus namus.

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

LaSalle Restaurant
15-je metų pagarsėjęs “ smoke meat 

gaminio patiekalu.

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

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d
366 - 0754

Juosas Stankaitis Leonas Gureckas

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